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 المجلة في النشر  قواعد

 اإلسالمي، الفكر جماالت يف والباحثني والكّتاب االساتذة مبسامهاتالبيت أهل جملة ترحب
 والتجدد  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  الثفافية  املشكالت  بقضااي  اإلهتمام  مع  واإلجتماعية  اإلنسانية   والعلوم
 .والتعليمي الرتبوي اإلمناء قضااي  وكذلك احلضاري، والبناء

 :املرسلة املادة يف يشرتط
 .أخرى جمالت يف للنشر أرسلت أو نشرت قد التكون  أن 
   كاملة،  البياانت  بذكر  واملراجع،  املصادر  بتوثيق  األكادميية  واألعراف  العلمي  البحث  بقواعد  تلتزم  أن 

  بصورة   الشريف  النبوي  واحلديث  القرآنية  النصوص  ختريج   مع  العلمية،  واملعاجلة  واملنهجية  املوضوعية  حتقق  مع
 .وكاملة دقيقة
  صياغتها وحسن اللغة سالمة الباحث يراعي أن. 
  واحدة  صفحة  يف  ملخص  ويرافقه  واحلاسوب  الكاتبة  اآللة  على  مطبوعة  نسختني  من  البحث  يقدم 

 .ابلباحث تعريف مع
  املتخصصني املقومني ملراجعة للنشر املرسلة  املادة ختضع. 
  عدم  أسباب  إببداء  اجمللة  تلتزم  وال.  تنشر  مل  أم  نشرت  تسرتد،  وال  اجمللة  إىل  ترسل  اليت  املواد  تعاد  ال 
 .النشر
 .كاتبه  رأي عن يعرب اجمللة يف ينشر ما

 .العنوان على التحرير رئيس إىل املراسالت مجيع توجه
  البيت أهل  ،جامعة كربالء املقدسة، شارع احلر،شارع احلر الصغري
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 التحرير هيئة  كلمة

 الثقافة يف زمن الكوروان 
كل ما يتعلق ابلثقافة ِمن مؤمترات وندوات وطباعة ونشر، وعدان مع هذا   19ألغى فايروس كوفيد 

الفايروس إىل عصر ما قبل التاريخ حيث أصبح االنسان يعيش يف البيوت بداًل من الكهوف، انقطعت 
ائرات وال سيارات العالقات االجتماعية وتوقفت احلياة، وانتهت احلضارة اليت صنعتها أانمل االنسان فال ط 

وال مصانع وال مدارس وال جامعات وال مكتبات، شيء واحد بقى مع االنسان هو شبح اخلوف الذي 
بداًل من شبح العفاريت اليت كانت تطارد انسان النياندراتل    19يُطارده يف كل مكان ُيسمى فايروس كوفيد  

 وهو يعيش الغابة. 
إنسان اليوم ألنه ال جيد يف طريقه شرطياً مينعه عن احلركة ويفرض رمبا كان االنسان القدمي أكثر حرية من  

 عليه عقوبة ألنه خرج من بيته.
 هذا هو حال عاملنا اليوم يف زمن الكوروان فعن أية ثقافة ميكن أن نتحدث يف مثل هذا الزمن املعتم.

ثر من ألف عام هو شيٌء واحد بقي إلنسان العصر من كل ما انتجته احلضارة البشرية اليت عمرها أك
 االنرتنت.

األنرتنت هذا املخلوق الومهي الذي صنعه االنسان من ال شيء والذي اصبح اليوم هو كل شيء يف 
 حياة البشر.

أصبح االنسان وهو يف بيته جيول حول العامل يبيع ويشرتي، يسمع ويرى من هو يف أقصى الكرة  
 األرضية.

وروان فهو الذي عوضنا عن كل ما فقدانه يف هذا العصر أصبح األنرتنت مالذان الوحيد يف زمن الك
وَجَعلنا نعيش حياتنا كما هي، وحّول البيوت إىل مصانع ومراكز للتسويق وقاعات للمؤمترات وغرف 

 للندوات.
لقد استطاعت البشرية وبواسطة شبكات التواصل االجتماعي أن تكسر أعالل اجلائحة وتعيش حياهتا  

 كما هي..االقتصادية والسياسية  
أما احلياة الثقافية فغري مستثناة من هذا النشاط يف هذا الزمن. رمبا ُقّدر للثقافة أن حتيا من جديد وبقوة 
أشد وإمكاانت أكرب. فالفراغ الذي يعيشه العامل وّفر ألصحاب الثقافة فرصًا إضافية للمزيد من العطاء 

ى التأليف وإنتاج البحوث وكتابة املقاالت أما  الثقايف. فكم من مثقف وجد فرصة ذهبية وهو يف بيته عل
على صعيد الندوات واملؤمترات فقد أصبحت مشاريع سهلة ال تتطلب املستلزمات اللوجستية والربوتوكوالت 
 االجتماعية والسياسية فهي أصبحت مفتوحة للماليني بدَل أن كانت حمصورة على عدد حمدود من املثقفني.

 ن يتوقف كل شيء اال الثقافة. ففي زمن الكوروان ممكن أ 
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 المواطنة وترسيخ الحكم الصالح ودورهما في مواجهة أزمة المشروطية

 والفكر السياسي المقارن --مقاربة بين فكر اإلمام علي

The Role of Citizenship and the establishment of good 

governance in the constitution conflict (Mashrotiyah)An 

approach to Imam Ali's thought and the comparative 

political thoaght 
                  Prof. Taha Hamid Hasan                  (1) أ.د.طه حميد حسن 

 Prof. Amal wahab Abdalla              Assist .(2) أ.م.آمال وهاب عبد اهلل

 الملخص

اكتسى موضوع املواطنة واحلكم الرشيد امهية متزايدة يف اآلونة االخرية، نظراً ملا شهده العامل املعاصر من  
واجتماعياً  احداث متالحقة وتطورات متسارعة، ختللتها ازمات متفاقمة وحتدايت متنوعة، سياسياً واقتصادايً  

منارًا ميكن االهتداء به لبلوغ تلك الغاية، فاملتتبع  --ودينيًا وفكراًي وثقافياً. ويعد فكر االمام علي 
حلكمه واحكامه ووصاايه جيد فيها كما ثرايً وهائاًل مما يعزز حقوق الوطن واملواطن يف كل زمان ومكان يف 

 إلرساء احلكم الصاحل. -صلة النهائية ابحمل-كل اجملاالت ويف شىت املستوايت، مما يؤسس 
Abstract 
The subject of citizenship and good governance has recently become 

increasingly important, given the successive events and rapid developments 

in the contemporary world, which have been marked by deepening crises 

and diverse challenges, politically, economically, socially, religiously, 

 
 .كلية العلوم السياسية/ اجلامعة املستنصرية  - 1
 .جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية  -2



 

 والفكر السياسي املقارن  --فكر اإلمام عليمقاربة بني  املواطنة وترسيخ احلكم الصاحل ودورمها يف مواجهة أزمة املشروطية 
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intellectually and culturally. Imam Ali's thought "peace be upon him" is a 

lightened road for those who aim to achieve that end. The one who follows 

his rule, judgments, and his sayings finds them rich and iconic, which 

reinforces the rights of the homeland and citizens at every time and place in 

all fields and at all levels, which finally establishes good governance. 

 المقدمة

األخرية، نظرًا ملا شهده العامل املعاصر موضوع املواطنة واحلكم الرشيد أمهية متزايدة يف اآلونة  ىأكتس
سياسيًا واقتصادايً  ،ختللتها أزمات متفاقمة وحتدايت متنوعة،من أحداث متالحقة وتطورات متسارعة

واجتماعياً ودينياً وفكرايً وثقافياً،وقد كانت اجملتمعات العربية واإلسالمية من أكثر اجملتمعات تضرراً من تلك 
مرور الوقت بدأت تتعرض منظومة القيم اليت تؤطر اهلوية الوطنية والقومية والدينية األزمات والتحدايت،ومع  

تفكري  للتآكل واإلهرتاء،وذلك بفعل اهلالة اإلعالمية الغربية اليت أدت إىل ظهور اجتاهات وقيم وأمناط
ين من  تتناقض وطبيعة جمتمعاتنا وقيمنا األصيلة، إىل احلد الذي جعل الفرد العريب واملسلم يعا 

 االغرتاب،ويشعر ابإلحباط،وأضحى يف حالة من التخبط،وكل ذلك أضعف روح املواطنة.
العمل على مواجهة تلك التحدايت من خالل إتباع كل السبل اليت تفضي  وهذا الواقع يستدعي منا

 --علي  يعد فكر اإلمام  مَ رَ إىل حتقيق هنضة فكرية وحضارية انبعة من واقع األمة وتراثها األصيل، والجَ 
جيد فيها كمًا ثرايً وهائاًل مما  فاملتتبع حِلَكِمه وأحكامه ووصاايه، مناراً ميكن اإلهتداء به لبلوغ تلك الغاية،

ابحملصلة  –مما يؤسس    يعزز حقوق الوطن واملواطن يف كل زمان ومكان يف كل اجملاالت ويف شىت املستوايت،
 إلرساء احلكم الصاحل. -النهائية

 إشكالية البحث:
من مفردة املواطنة   الخيلو -قدمياً أم حديثاً  -من بداهة القول أن أي دستور ألية دولة من دول العامل 

وتنظيمها وحتديد أطرها اليت من شأهنا أن تعزز العالقة بني احلكام واحملكومني، وحتفظ كيان الدولة وتعزز 
ورؤيته الشمولية على وجه  --قدراهتا، والريب يعد الفكر اإلسالمي عمومًا وفكر اإلمام علي 

واليت ابتت يف وقتنا احلاضر تعاين من ضبابية أسسها  اخلصوص مبثابة اإلطار املرجعي الرصني ملفردة املواطنة  
ومبادئها وتشتت معانيها وتشظي هويتها وانسالخها عن مضموهنا العام من منطلق تقاطعية االنتماء  

 .ذاته يف الزمان للفرد يف املكان الواحد و  وتعددية وصدام الوالءات الفرعية
 فرضية البحث:

لصاحل ومانتج عنهما من تفاقم أزمة اإلنتماء الوطين اليت تعاين  يف ظل حتدايت العوملة وغياب احلكم ا
ميثل الفكر العلوي املنار الذي ميكن أن يهتدى به إلعادة بناء  منها معظم جمتمعاتنا العربية واإلسالمية 

يؤسس لبناء و  املنظومة القيمية اليت تعيد جملتمعاتنا كرامتها واعتزازها هبويتها وإنتمائها،مما يعزز روح املواطنة،
 احلكم الصاحل.

 أهداف البحث:
 -مجلة من التساؤالت يقف يف مقدمتها اآليت:  نسنحاول يف هذا البحث اإلجابة ع
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 26:  العدد

 
ــة - ــا املقصــــــــــــــود ابملواطنــ ــل من املفكرين واملفكرين الغربيني؟مــ ــا كــ ــا هي  ؟وكيف تعرض هلــ ومــ

  ضماانهتا؟
 ؟اإلسالميهل ميكن حتديد معامل املواطنة يف الفكر  -
 ملواطنة يف الفكر العلوي الشريف؟اد اما أسس وأبع -
 ؟إىل أي مدى ميكن أن يسهم النهج العلوي الشريف يف أرساء أسس احلكم الصاحل -
 كيف تتعاطى نظم احلكم املعاصرة مع موضوع املواطنة؟ -

 وكاآليت: - فضاًل عن املقدمة واخلامتة-مباحث أربعةعلى ذلك مت تقسيم هذا البحث على 
 الغريب...السياسي املواطنة يف الفكر  األول:املبحث 

 املواطنة يف الفكر اإلسالمي... املبحث الثاين:
 أسس وأبعاد املواطنة يف الفكر العلوي الشريف... املبحث الثالث:

 ...أزمة املواطنة يف نظم احلكم املعاصرة من منظور املشروطية :رابعاملبحث ال
 لغربي:المبحث األول:المواطنة في الفكر السياسي ا

تتبلور إشكالية فلسفة املواطنة يف الفكر السياسي الغريب من عدة مداخل تساوقت مع أطواره التارخيية  
فظهر مفهوم املواطن واملواطنة قدمياً لدى اليوانن بظهور الدولة الدستورية يف املدن  من القدمي إىل املعاصر،

وقد فصلوا بني أنفسهم كأانس أحرار وبني التابعني األثنية، وقد كان األثينيون على وعي كبري وفخورين به،  
مللوك الفرس أو ملوك املصريني القدماء، وهبذا فرق اليواننيون بني املواطن الذي يتعلم معىن احلرية، والدميقراطية 

( Herodotusوبني العبد الذي مل يذق طعم احلرية، ليعرف معناها كما ظهر يف كتاابت، هريودتس)
كما كان احلال يف املدينة اليواننية اليت اقتصرت فيها املواطنة على ، و ( وغريهمThucydidesوثيوسيدس ) 

( ابلنسبة  (Solonاملواطن وكاد من قبيل املستحيل أن يصبح األجنيب مواطنًا فيها، حىت ما شرعه سولون 
مواطناً( إال إذا   أي أن يكونعلى امتيازات املواطن اليوانين )لقوانني اهلجرة قد حرم األجانب من حصوهلم  

ه واجتاهاته السياسية أو أنتقل الفرد وعائلته أبكملها للعمل يف ئراااً من جمتمعه إىل األبد بفعل كان مطرود
 .(3)منعزلة خاصة هبم  أما أولئك الذين ُُسح هلم ابإلقامة يف املدن اليواننية فقد شكلوا طبقة ،التجارة

اليوانن بل كان على النقيض من ذلك متامًا فقد كان بوسع ومل يكن األمر يف روما كما كان يف بالد 
يف ذلك   Gibbon)األجنيب أن يصل إىل أعلى مراتب الشرف والتقدير وأن يصبح مواطناً فقد كتب جبون )

، (Ambition)من أجل الطموح(Vanity)يقول ))..... لقد ضحت اآلمال الرومانية العظيمة ابلزهو
 Virtue) الشرف والنبل، وعليه فقد تبنت الفضيلة والكفاءةيفخري بفطنة وذكاء، واعتربته قمة  ونظرت لأل
& Merit )  لصاحلها أينما وجدت وكيفما كانت سواء وجدت بني العبيد أو بني األجانب أو األعداء أو
انب إىل مواطنيها،  األج   ابنضمامبعض اجلمهورايت احلديثة تسمح  قوانني  وعلى الرغم من أن  ((  حىت الربابرة

متيز بني الطرفني )املواطن واملقيم( وجيري التمييز يف العادة على اعتبار   اأي يصبحوا مواطنني فيها، إال أهن
وإن كان قد حاز على حقوق اقتصادية واجتماعية، إال أنه ال  املواطن الذي يتميز حبقوق املواطنة واملقيم

 
 .402،ص1987، دراسات يف الفلسفة السياسية، املكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، بغداد، الظاهرأمحد  -3
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 دونن كان ميالدهم قد مت يف بلد املواطن إال أهنم ال يعأن األجانب وإ،كما حيصل على حقوق سياسية
املواطن رجاًل حراً بينما    عد  األمر حني ميز بني الطرفني و مواطنني وال يعاملون كذلك، وقد نظر أرسطو إىل  

عضوًا يف اجملتمع  يعدالعبد وإن كان مولودًا يف بالد األحرار ليست له صفة الرجل احلر وال عد
واحلياة السياسية ال تتكون من   ،جزء من الدولة  دإنسان مملوك وال يع" (:أرسطو )يف نظر  والعبد،السياسي

أانس فقط بل من أانس متساويني" وال يكتفي أرسطو ابستثناء العبيد من جمتمعه السياسي بل يزيد على 
ملساواة مع وكذلك النساء فهن لسن على ِقدم ا ،ذلك ابستثناء األطفال ألهنم ليسوا متساويني ابلكبار

الرجال، وعلى الرغم من وجود النساء واألطفال ضرورة لقيام الدولة واستمرارها، واليت هي اهلدف األُسى 
ساويني مع اآلخرين(  للحياة االجتماعية، إال أن هذا ال يعين ضرورة وجودهم كمواطنني )مبعىن أحرار مت

 (4)ن مثل هؤالء مواطنني".أن أجود أنواع الدولة هي اليت متنع من أن يكو وعند أرسطو " 
فقد صبغ األمر بصبغة أخرى عندما فرق بني مواطن ( Thomas Aquinesتوماس األكويين ) أما 

واآلخر ( Absolute) من املواطنة أحدمها مواطن ابإلطالقنين هناك نوعاويرى  ،ابإلطالق وآخر ابلتقيد
ويتميز النوع األول من املواطنة بتمتعه الكامل حبقوق وواجبات املواطنة وله دور  ، (Restricted)ابلتقييد

ه من قرارات، أما النوع الثاين املقيد فهو املواطن املقيم والذي ال يتمتع تخذكبري يف اجملتمع السياسي وما ي 
سواء كانوا عبيداً أو  اعتبار فئات اجملتمع األخرى ات املواطنة، فاألكويين هنا يبيح بشيء من حقوق وواجب

نساًء أو عمااًل أن يكونوا مواطنني مقيمني ابملعىن الواسع لكلمة املواطنة، وميتد األمر ليشمل الصغار الذين  
 (5)ال قدرة هلم على تويل األعمال السياسية. 

بل على العكس  (أرسطو)ال ينظر إىل فئة العبيد كعبيد، كما نظر إليهم ( األكويين)ذلك أن زد على 
 من ذلك فقد نفى صفة العبودية عنهم وجعلهم مواطنني من النوع املقيد.

وقد ميز ثوريو القرن الثامن عشر أيضًا بني املواطن الذي يدل على الفرد احلر، أي الذي ميلك حرية  
من مجلة حقوق اإلنسان الطبيعية، وهم بذلك ال خيتلفون  د  على املساواة مع غريه واليت تعسياسية قائمة 

 للحرية  ني  أساسينيريًا عن فالسفة اإلغريق والرومان الذين وجدوا يف احلكومة الدستورية واملواطنة شرط كث
واملساواة، وميكن النظر إىل احلكومات الدستورية التمثيلية اليواننية والرومانية واجلمهورايت يف القرن الثامن  

ة، مبعىن مشوهلا للحقوق واالمتيازات جلميع العاشر يف كوهنا متشاهبة من حيث أهنا ليست دميقراطية كامل
املوطنني.قدمية ففي القرن الثامن عشر كما يف القرون القدمية ظلت العبودية وامتد األمر إىل من يعانون 
مشاكل اقتصادية كالفقراء الذين ال ملكية هلم أو بسبب جنسهم أو عرقهم أو لوهنم ففرض عليهم البقاء  

طنني ووجب عليهم القيام ابألعمال املضنية وبذلك تساووا مع العبيد أيضاً، حقاً خارج ساحة املواطنة واملوا
فإذا كان   ،لقد استمرت األوضاع اليت حتدث عنها أرسطو يف العصر اليوانين متاماً كما يف القرن الثامن عشر
ن ثوريي القرن أرسطو قد أكد على ضرورة أن ميتلك الساسة )املواطنون( امللكية اخلاصة فقط دون غريهم فإ

الثامن عشر قد طبقوا األمر حبذافريه. والواقع فقد اقتصر نظام التصويت يف كل من انكلرتا وفرنسا وإىل 
أساسية   اً أما فالسفة القرن الثامن عشر فقد قرروا أن هناك شروط ، عهد قريب على مالكي األرض فقط

 
 .404املصدر نفسه، ص -4
 .406ص ،مصدر سبق ذكرهالظاهر،  أمحد -5
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جتعل من املواطن مواطناً كوجوب طاعته للقانون الذي وافق عليه مسبقاً ومساواته مع اآلخرين داخل جمتمعه  
وحصوله على االستقالل السياسي مبعىن ارتباطه مبجتمعه ال يتم عن طريق إرادة اآلخرين بل يتم مبوجب 

ناكارات  كومنذ صدور املا  حقه الطبيعي يف أن يكون مرتبطًا مبجتمعه. وعلى ذلك فما زالت األفكار
(Magna Karta ).(6)حىت اآلن حتاول تطوير حقوق األفراد داخل جمتمعاهتا 

وهناك إشكالية أخرى مثلت أزمة يف الفكر السياسي الغريب، واملتمثلة بوجود صدام الوالءات، فقد كان 
اليت يربطها الصاحل (  The Greek Commonwealth)  املفهوم الغامض لوالء ما ُسي ابحلكومات اليواننية

وقد أكد أفالطون أن حكماء مجهوريته ال بد من   ،العام معًا قد أدى إىل عدم التحالف ضد بالد فارس
أن تتناحر والءاهتم املرتبطة ابحلياة العائلية وامللكية اخلاصة من جهة وتلك املتعلق ابلدولة واليت سيكون 

هم على الدولة العاملية، فشرف ءأما الرومان فقد ركزوا وال ر منها للدولة.هم إىل العائلة وامللكية أكثءوال
املواطن الروماين يزداد ويعظم إذا كان والءه للدولة العاملية، ولكن املسيحية رفضت وحدة الوالء وحولت 

هي عندما  ولكنها يف الوقت ذاته ُسحت بتعدد الوالءات للدولة وهللا معاً يف حالة واحدة فقط و   ،األمر هلل
بني الوالءات فال بد من نبذ الوالء للدولة   إلهلية، أما إذا كان هناك تعارضٌ تعمل الدولة يف حدود القوانني ا 

ملدينتني اثنتني، مدينة هللا ومدينة اإلنسان،   اً ت املسيحية اإلنسان مواطنعدحقاً لقد    ،والتمسك ابلوالء هلل
وما رافقه من تطورات (  Feudalism)أما اإلقطاع  ،دمي الوالء هللوإذا قام تعارض بني املدينتني فال بد من تق

فقد أدت ( Nation States)إىل ظهور احلكام الذين وضعوا اللبنات األساسية يف ظهور الدول القومية
ففي فرنسا مثاًل كان الفالحون يقدمون لسيدهم مالك   ،األوضاع يف غالب األحيان إىل نتائج خميبة لآلمال

األرض وليس للملك، وعليه فلم يكن للملك أي عالقة ابلفالحني الذين ال يشرتكون يف حرب للدفاع عن  
امللك ولكنهم يشرتكون يف حرب يدافعون فيها عن سيدهم. وعلى ذلك فلم يكن للملك من قوة إال بقدرة  

انت سيطرهتم وقوهتم تفوق قوة امللك، فال غرو أن ترى وليم األول ملك بريطانيا،  مهادنته لإلقطاعيني اليت ك
عندما حاول أن جيمع السيطرة السياسية يف يديه أن سن قانوانً جيرب بواسطته مالك األراضي من اإلقطاعيني  

ا يف ذلك أن يقسموا يف أن يكون والءهم للملك وقد أمتد األمر فيما بعد ليشمل القسمُ  كل الفئات مب
، ولقد طور االنكليز نتيجة لتطور القومية بعد 1176الفالحني كما حدث على زمن هنري الثاين سنة 

نية نوعني من الوالءات، والء للدولة وآخر للملك كشخص، وقد ظهر صراع بني الوالءات ااحلرب العاملية الث
ت دائمًا تنتهي يف صاحل ، واليت كان1939و 1926و 1689 وات:سناليف مناسبات عديدة كأحداث 
 .(7)الوالء للدولة على حساب امللك

خيانة يعاقب عليها القانون. ففي بريطانيا، كما يف غريها يعاقب  د  عولكن عدم الوالء ألي منهم يُ 
ه عن طريق اجمللس التشريعي وجلانه املختصة كما كان الوضع أثناء احلرب ءائن، أي الذي ينقض والاخل

أما املنظمات واألحزاب اليت ال والء هلا للدولة أو أن والءها مشكوك فيه غالبا ما يلغيه  ،العاملية الثانية
القانون التشريعي كما قررت احملكمة الدستورية يف احتاد اجلمهورايت األملانية الغربية أن تلغي حزب الرايخ 

 
ابدي، الدولة املستوردة "تغريب النظام السياسي"، ترمجة لطيف فرج، الطبعة األوىل، دار العامل الثالث،  براتران -:قارن مع  -6
 .6،ص1996القاهرة 
 .407الظاهر، مصدر سبق ذكره، ص أمحد -7
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 ،1926نته سنة ، وقد منعت عن طريق قانون س1956، واحلزب الشيوعي سنة 1952االشرتاكي سنة 
للتدليل على ارتباطهم حبزب من األحزاب. أو كما أقرت جلنة األمن    اً معين  حيذر مبوجبه أن يلبس األفراد زايً 

الداخلي التابعة جمللس الشيوخ األمريكي أن على أعضاء احلزب الشيوعي أخذ موافقة املدعي 
حلق يف تفتيش أوراقهم ومنشوراهتم وما عند عقد اجتماعهم أو للمدعي العام ا  (Attorney General)العام

 (8)إىل ذلك.
إن تنمية الوالءات هي من صميم عمل الدولة واليت ال تكف عن تشجيعها وتنميتها بغض النظر عن  

ومما زاد األمر غموضًا يف مفهوم الوالء  ،شكلها سواء كانت الدولة دميقراطية أو دكتاتورية أو ما إىل ذلك
لشيوعية والنازية والفاشية، إذ خشيت الدول الدميقراطية الغربية أن يكون من بني  يف القرن العشرين ظهور ا

عمدت الدول الدكتاتورية أو التسلطية أو الدول ذات وابملقابل    ،صفوفها أفراد ينتمون إىل احلركات املذكورة
األفراد هلا وهي ابختصار، نظام احلزب الواحد أو حكم الفرد الواحد إىل األخذ بنصيحة روسو يف أتمني والء  

ال وجود لوالء مستقل من قبل األفراد للدولة ألن مثل هذا الوالء إن وجد فأنه موجود على حساب الدولة، 
ولكن الدول   لذا فالبد من احلصول على والء األفراد حىت وأن تطلب ذلك السيطرة والقوة والقهر،

ا تسمح ابالستقالل الفردي والوالء الفردي حىت وأن و الدول ذات األحزاب املتعددة فأهنأ الدميقراطية،
 ء القومي بشكل عام.ألن هذا ما يشكل على املدى الطويل الوال (9) تعارض ذلك مع السلطة القائمة،

اق السلطة املسمى ابحلزب وقد ظهر ذلك واضحاً يف تسامح بريطانيا مع أعضاء أحد أحزاهبا خارج نط
والذي يتقاضى رئيس احلزب راتباً  (  Her Majesty's Loyal Opposition) لوالء صاحبة اجلاللة    املعارض

وخالل العقد األخري من القرن العشرين دخل  ،شهرايً من كل حكومة بريطانية أتيت للحكم لقاء معارضته
مفهوم املواطنة خالل مرحلة فكرية جديدة تعكس تزايد االعتماد املتبادل بني شعوب العامل ودوله، نتيجة  

االتصاالت اليت أدت إىل تواصل غري مسبوق بني البشر، بشكل أضعف الوالء والرابطة القوية اليت  لثورة 
( Global)كانت تربط املواطنة ابلدولة، ومن مث ظهرت أنواع جديدة من املواطنة، كاملواطنة الكونية

يت متنح املواطن األوريب حقوقاً  وأبرز أشكاهلا املواطنة األوربية ال   (Cultural) والثقافية  (Continental)والقارية
اليت شكلت أساس ( املؤسسة لالحتاد األوريب و 1992يف كافة بلدان القارة املوقعة على معاهدة ماسرتخيت )

 (10)الدستور األوريب.
فقد تغري الزمن وتغريت معه املفاهيم نتيجة تغري العالقات املكانية واالقتصادية للعامل تغريًا جذراًي يف 

رن املنصرم أفضى إىل تغري حتمي يف اإلحساس ابهلوية الوطنية فقد أصبح من املستحيل تصدي أواخر الق
لقضااي االحتباس احلراري العاملي، حترير أسواق رأس املال، واألمن الدويل، وجبهودها الذاتية  دولة مبفردها    ة أي

شكل مجاعي على مستوى يفوق وحقوق اإلنسان الدولية وكلها قضااي كربى تدعو الختاذ القرارات بشأهنا ب
املستوى الوطين أي مستوى اجلماعات واملنظمات الدولية املختلفة مثل االحتاد األوريب ومنظمة التجارة 
العاملية ومنظمة حلف الشمال األطلسي والبنك الدويل، وهبذا الشكل تتحرر املواطنة من املستوى الوطين 

 
 .407أمحد الظاهر، مصدر سبق ذكره، ص -8
 .1988رف، اإلسكندرية، حسن ُسيع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب، منشأة املعا صاحل -9

 .53ص  ،2003عثمان بن صاحل العامر، املواطنة يف الفكر الغريب املعاصر،جملة جامعة دمشق، اجمللد التاسع، العدد األول،    -10
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ة غري احلكومية مثل منظمة السالم األخضر وأوكسفام وعلى هذا املستوى شهد قطاع املنظمات الدولي 
وأكشن إيد منواً سريعاً يف مكوانته ويف الدور الذي يلعبه على املستوى الدويل يف تنظيم املشاركة السياسية  

الضغط الذي تعرض له مفهوم املواطنة وارتباطه ابلدولة الوطنية، فقد فإن وتبعاً لذلك ، يف القضااي العاملية
نطاقه اتساعاً مبرور داخل األوساط األكادميية وخارجها، والح يف األفق إدراك يتزايد    اً فهوم تغرياً كبري شهد امل

 (11)-الوقت أبن:
جتمع اجلهود لدفع املفهوم قدماً ال يتحقق من خالل املؤســـــــســـــــات احلكومية يف الدولة الوطنية فقط،  .1

 عمل غري احلكومية.ولكن أيضاً من خالل جمموعة واسعة من مؤسسات ومنظمات ال
عـاملي  على نطـاق عواقـب هـائلـة على احليـاة اجلمـاعيـةمـا يقوم ـبه املواطن يف جمتمعـه احمللي ـله تبعـات و  .2

 )حترك وأفعل حملياً وفكر عاملياً(. ومن مث ضرورة العمل مببدأ
 كثيفة.الروابط العاملية معقدة ودائمة التغري لذلك فأن فهم عواقب أفعالنا يتطلب خربة   .3

ويف إطار هذا اإلدراك اجلديد انتقل خطاب املواطنة إىل الرتكيز على املواطنة العاملية وإعداد مواطين 
 الكوكب األرضي وأصبح مواطين العامل التفكري عاملياً والعمل حملياً.

اء املواطنة حتمي بق فريى البعض أن العوملة املتناميةوقد أختلف الباحثون حول أتثري العوملة يف املواطنة 
وتعمل يف الوقت ذاته على توحيد العامل يف مواجهة التحدايت اليت نتجت عن العوملة، ويف مقدمتها احلروب 
واإلضرار ابلبيئة واملنافسة االقتصادية اليت عمقت الفجوة بني األغنياء والفقراء والنمو السكاين الكبري 

.اخل، بينما يرى بعض آلخر أن العوملة أضفت قدرة  ومشاكل املهاجرين، واجلرمية واملخدرات واألمراض...
الدولة الوطنية على ممارسة استقالهلا التقليدي ضمن حدودها اجلغرافية حبيث أصبحت عالقة املواطنة 
ابلدولة الوطنية أي املواطنة احمللية غري كافية للتعبري عما حيدث عن حركة البشر والسلع عرب حدود الدولة 

اليت يكون فيها الفرد مواطناً   Multiple Citizenship  الذهاب للقول ابملواطنة املتعددة  الوطنية مما دعا إىل
 (12)الذي ينتقل فيه. الوقت ذاته مواطناً يف العامليف بلده ويف 

من كل ما تقدم، جند أن إشكالية مفهوم املواطنة يف الفكر السياسي الغريب )من القدمي إىل املعاصر( 
ت واألبعاد السياسية واالجتماعية، مثلت مالبسات حتيط مبفهوم املواطنة ببعديه على مجلة من الدالال

)املساواة واحلرية( تضع القيود على صالحيته للدول غري الغربية وحتتاج إىل مراجعة أسباب أزمة املواطنة يف  
 النظم السياسية املعاصرة، وهو ما سنتناوله يف املبحث األخري.

القرآن الكريم والسنة ة والحكم الصالح في المواطن :المبحث الثاني

 النبوية الشريفة:

ميكن للمرء أن يستخلص مبادئ احلكم الصاحل ومفهوم املواطنة من جذور الرسالة اإلسالمية السامية،  
على  فاإلسالم ساهم يف أقرار احلكم الصاحل وتعزيز املواطنة احلقة يف أكمل صورة وأوسع نطاق، مستنداً 

 لبناء املرتكزات والنصوص األساسية املوجزة واملعجزة  ينيرئيس  نيوالسنة النبوية الشريفة كمرجع  القرآن الكرمي

 
 .56ص  ،مصدر سبق ذكره ،العامر عثمان بن صاحل -11
 .59ص ، نفسه املصدر -12
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وقد أشتمل القرآن الكرمي على العديد من اآلايت القرآنية املؤصلة للحكم الصاحل   ،للتصور اإلسالمي للحياة
 واملواطنة.

لبعض الصاحلني من عباده ويف مقدمتهم   وعند النظر إىل اآلايت اليت توضح أن هللا تعاىل أوهب احلكم
تعاىل:   هلو ق ومن ذلك  (13)األنبياء نالحظ أن هللا تعاىل يذكر كذلك هبته هلم العلم النافع والرشيد حلكمهم،

فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ُملكاً ،وقوله تعاىل:(14)َوَلَقَد آتَيَنا َداُود وسليمان ِعلماً 
لقد أرسلنا رسلنا ابلبيناِت وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط :وقوله تعاىل (15) عظيماً 

وقوله ،(16)قوي عزيزوأنزلنا احلديد فيه أبس شديد ومنافع للناس وليعلم هللا من ينصره ورسلُه ابلغيب إن هللا  
وقوله   (17)...ى أنفسكم أو الوالدينقوامني ابلقسط شهداء هلل ولو عل  اي أيها الذين آمنوا كونوا:عز وجل
اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شنان قوم على أال تعدلوا اعدلوا :تعاىل

الذي اليت تؤكد على مضامني احلكم الصاحل    ةفضاًل عن العديد من اآلايت املبارك  (18)...هو أقرب للتقوى
 .يرتكز على العدالة وإحقاق احلق

املقسط  -احلاكم-فقد جعل السلطان يف هذا السياق،أسوة حسنة  --ولنا يف الرسول الكرمي 
أهل اجلنة ثالثة، ذو سلطان مقسط، ورجل )):--قال  فقدأحد األصناف الثالثة من أهل اجلنة،

 .(19)رىب ومسلم ورجل غين عفيف متصدق((رحيم القلب بكل ذي ق
وعن املواطنة، فيمكن أن جند هلا جذورًا يف الفكر اإلسالمي يف أُسى معانيها، وإن أخذت عناوين  
للداللة مثل مفهومي األمة والقوم فإذا كانت املواطنة تعين العضوية يف األمة، كان هذا املعىن موجودًا يف 

 ل التأويل.المي بشكل راسخ ال يقبالفكر اإلس
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم سبحانه تعاىل:  هقالمنها ما  -وفيما أييت بيان لبعض هذه اآلايت:

وإبراهيم إذ قال  وقوله تعاىل: ،(21)وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا،وقوله تعاىل:(20)  فاعبدون
 .(23)الذي آمن اي قوم اتبعوِن أهدكم سبيل الرشاد وقال ، وقوله تعاىل:(22)لقومه اعبدوا هللا واتقوه

فهما أشارة إىل مجاعة متوحدة فكراً ، وقد ذكرت كلمة قوم وأمة يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي
وهكذا ،وسلوكاً جتمعهم قيم التعاون والعدل والتناصح وحب اخلري لآلخرين وكل سلوك يرضي هللا عز وجل

إلسالم الذي ينص على أن البشرية من أصل واحد جتمعهم أخوة األصل الواحد يقرر القرآن الكرمي دستور ا
جاءت السنة النبوية الشريفة شارحة ومفسرة ومبينة   وقد .وهذا يستدعي إىل الرتاحم والتعايش السلمي

 
 (.22،ص)2010أمه وأبيه،مؤسسة البالغ، بريوت،  مع الشيخ جميد الصائغ، علي بن قارن -13
 (.15سورة النمل، اآلية )الكرمي، القرآن -14
 (.54سورة النساء، اآلية )،القرآن الكرمي -15
 (.25سورة احلديد، اآلية )الكرمي، القرآن -16
 (.135النساء، اآلية ) سورةالكرمي، القرآن -17
 (.8املائدة، اآلية ) الكرمي،سورة القرآن -18
 حممد ابقر اجمللسي، حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة  راجعي -19
 https://www>Inahj.org/Arabic/imamaliاألطهار،
 (.92سورة األنبياء، اآلية )الكرمي،  القرآن -20
 (.19الكرمي، سورة يونس اآلية) القرآن -21
 (.16القرآن الكرمي،سورة العنكبوت اآلية) -22
 .(38القرآن الكرمي،سورة غافر اآلية ) -23
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خارطة طريق لتجاوز اإلشكاليات اليت تعاين منها اجملتمعات املعاصرة،  --ملفهوم املواطنة فقد رسم   
السالم أن قيم السالم واحملبة ونبذ العنف والتطرف هي أوىل القيم اليت اندى هبا )عليه الصالة و مشرياً عليه 

ة بني أبناء  الصالة والسالم( من خالل دستور املدينة، إذ نص على مضمون املواطنة اليت تعين املساواة التام
 .(24) الوطن الواحد، وأشار إىل أن املؤمنني من أهل مكة ويثرب أمة واحدة

أول من وضع املعىن احلقيقي ملفهوم املواطنة فأسس يف السنة األوىل للهجرة    --إن الرسول الكرمي  
يت أرست املبادئ )صحيفة املدينة( اليت تعد من أهم الواثئق التارخيية البـة  ام سم( دستور املدينة امل623عام)

 نيثنااليت قام عليها مفهوم املواطنة يف الدولة اإلسالمية وهي مبثابة مرجعية دستورية، وتعرض بنود الصحيفة ) 
  بناء)مخس وعشرون( خاصة أبمور املسلمني وأمنها ، -- كلها من رؤى رسول هللا( بنداً  ني ومخس

عبدة األواثن، وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح حىت  و   ،واليهود  نصارىال  ابخلصوص األداين األخرى، و 
يقيموا شعائرهم حبسب رغبتهم من غري  ن  يش مع املسلمني حبرية وهلم أألصحاب األداين األخرى ابلع

عاً، ويف حال تعرضها إىل يالدستور التناصر واملساواة بني سكان املدينة مجهذا واشرتط ، لألخرين ةضايقم
ومما الشك فيه فأن لدستور املدينة    ،ملسلمني مساندة املسلمني يف الدفاع عنهاأي اعتداء خارجي على غري ا

للمواطنة وللتعايش   جٌ منوذ ا  فهوأمهية ابلغة يف التاريخ اإلسالمي، فقد شكل منعطفاً دينياً وسياسياً وحضارايً،  
الرسول الكرمي  الديين املشرتك وحلقوق األقليات الدينية يف اجملتمع املسلم.وليس هذا فحسب، بل حدد

من خالل بعض أحاديثه الدالة على املواطنة ومنها حبه ملكة فقد كانت مكة أطيب  --حممد 
ما أطيبك من بلد وأحبك إيل ولوال أن قومي ):)معربًا عن والئه ملكة  --وأحب البالد إليه، فقال

 .(25)(أخرجوين منِك ما سكنُت غريِك(
ليس منا من دعا إىل عصبية وليس منا من قاتل على ))  -:--ويف داللة املواطنة دون متييز قال  

وقال  كلكم آلدم وآدم من تراب((.  ((:--( وقوله املشهور  عصبية وليس منا من مات على عصبية(
خري ((:--وقوله املشهور  ،ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه() -أيضا:  --

 الناس من نفع الناس((.
عليه )واطنة والحكم الصالح في فكر اإلمام علي الم المبحث الثالث: 

 (:السّلم

أقدم فقد    ،احلكم الصاحلانصعة للمواطنة و صور    فكراً وسلوكاً،  --أمري املؤمنني األمام علي  جسد
يتساوى فيه السابق    )العطاء الطبقي( وجعله عطاءً ماميكن وصفه بـإلغاء  على  منذ اليوم األول لتوليه اخلالفة  

بني  والمتييز  ال فرق  و   ة،واطنيتمتع حبقوق املسواء والكل  عنده  فالكل    ة،معاوال   ماءوالالحق يف اإلسالم والزع
َناُكم  ِمن  ذََكٍر َوأُنـ َثى َوَجَعل َناُكم  جتسيدًا لتعاليم القرآن الكرمي لقوله تعاىل: الناس، اَي أَيـ َها الن اُس ِإان  َخَلق 
َرَمُكم  ِعن َد اَّللِ  أَتـ َقاُكم  ِإن  اَّلل َ َعِليٌم َخِبريٌ ُشعُ  ،وما جاء يف احلديث (26)واًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإن  َأك 

 
 د.ص. ،مصدر سبق ذكره ،حممد ابقر اجمللسي راجعي -24
علوم هنج البالغة يف العتبة  وتطبيقاهتا الرتبوية،مؤسسة --ملياء مهدي جابر، املواطنة يف فكر اإلمام علي نقاًل عن: -25

 .74،ص2017احلسينية املقدسة، كربالء 
 (.13)سورة احلجرات،اآلية:،القرآن الكرمي -26
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وبذلك تُزل احلواجز وتوثق  الشريف:))كلكم آلدم وآدم من تراب((،و))الناس سواسية كأسنان املشط((،
، فمنها ما ورد يف تنظيم  --لعديد من القيم وصرخ هبا اإلمام  بينهم الوحدة اإلنسانية وجاء اإلسالم اب

العالقة بني اخلالق واملخلوق، ومنها ما ورد يف بيان كيفية التعايش بني املخلوقات أنفسهم ومن منطلقات 
حب الوطن وقيم املواطنة ومعايري  --املواطنة وإدارة احلكم الصاحل والرشيد، وقد أرسى األمام علي 

 -لصاحل ونستشهد أبقواله منها:م ااحلك
لَي َس بـََلٌد أبََِحق  ِبَك ِمن  بـََلٍد َخري ُ اَل ِباَلِد َما )،)( 27)()الغىن يف الغربة وطن والفقر يف الوطن غربة()
َماِم َأن  حَي ُكَم مبَا أَنـ َزَل اَّلل ُ )،)(28)((مَحََلكَ  ََمانَةَ  ،َحقٌّ َعَلى اإل ِ فَِإَذا فـََعَل َذِلَك َكاَن َحقًّا َعَلى  ،َوَأن  يـَُؤدَِّي األ 

يُبوا ِإَذا ُدُعوا َمُعوا َويُِطيُعوا َوجيُِ ِلِمنَي َأن  َيس  ،))من نصب نفسه (30)،))آلة الرايسة سعة الصدر(((29)((ال ُمس 
،))من استبد (31)قبل أتديبه بلسانه(( وليكن أتديبه بسريته إماماً للناس فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه، 

إن أفضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد )،)(32)برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا((
 .(33)(وظهور مودة الرعية وأنه ال تظهر مودهتم إال بسالمة صدورهم( 

أم   األديرةأم يف حرية طقوسها وعباداهتا سواء يف الصوامع  كافة  داين الاحلقوق ل --لقد أعطى 
دون متييز وإقصاء وهتميش، وهنا  من ضمااًن ملبادئ املواطنة وحتقيقًا لالندماج االجتماعي  ،.اخلالكنائس.

من منطلق احلكم الصاحل الرشيد  --يستقي حبثنا أصول و مقومات مفاهيم الوطنية واملواطنة يف فكر 
 -ت على ثالثة مقومات رئيسة وهي كاآليت:واليت ارتكز 

يتسم    حد أهم املقومات، ولكونهميثل أ ه  كونيتجلى االعتدال يف هذا املفهوم    -العدالة االجتماعية:  -1
ابلتكامل والروح اإلنسانية غري االستعالئية وغري املتعصبة إزاء الغري واألكثر من ذلك أن الوسائل اليت 

هداف هي وسائل ال تقوم خلدمة جهة او جانب على حساب اجلهة األخرى تستخدمها يف الوصول اىل األ
او اجلانب األخر سواء أكانت اجلهة اليت تتمثل يف اإلنسان نفسه او يف األشياء من حوله وهذه الوسائل  

 .(34)ذلك هو التكافل االجتماعي إطار واحداليت حنن بصددها تلتقي كلها يف 
متتد هلا يف األرض جذور وتعلوها فروع   راءٌ آو   صولٌ االة االجتماعية  يف العد  --وكان ألمري املؤمنني

فقد  ،االستبداد والقضاء على التفاوت الطبقي مكافحةابإلسالم فهي تدور حول  موثقاً  تصاالً إصل تت
أبن يشرف بنفسه على أوضاع العامة وحذره من  --واليه على مصر مالك االشرت  --أوصى 

من بيت  واجعل هلم قسماً )) -:--قال  ،التهاون يف تنفيذ حاجياهتم إزاء حقوقهم املالية و القانونية
)).......  -يف موضع آخر:--مالك، وقسما من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلد((، مث قال 

 
الشيخ عبداحلميد الشيخ حسني املضري،ألف كلمة:احلكم واملواعظ واألمثال،ألمري املؤمنني وسيد البلغاء واملتكلمني علي  -27

 .7،ص1987،بغداد،املكتبة العاملية،--بن أيب طالب
 .15،صنفسهاملصدر  -28
 .109، ص1989أيب بكر أمحد بن حممد اخلالل،السنة،الرايض،دار الراية للنشر والتوزيع،  -29
 .10الشيخ عبداحلميد الشيخ حسني املضري،نفس املصدر السابق،ص -30
 .8الشيخ عبداحلميد الشيخ حسني املضري،نفس املصدر السابق،ص -31
 .10سني املضري،نفس املصدر السابق،صالشيخ عبداحلميد الشيخ ح -32
 .63ص، جمموعة مؤلفني:املؤسسية يف اإلسالم،اترخياً وأتصياًل،القاهرة،دار السالم -33
 حممد ابقر اجمللسي، مصدر سبق ذكره،د.ص. -34
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، وجتلس هلم جملسا عاما فتتواضع فيه هلل الذي ه شخصكاجات منك قسما تفرغ هلم فيواجعل لذوي احل 
 .(35)خلقك((

وموقفه من قضااي اجملتمع أدرك أنه السيف املسلط على رقاب  --ومن عرف علي بن أيب طالب 
مث هللا هللا يف الطبقة )):--قال    املستبدين الطغاة وأنه الساعي يف تركيز العدالة آبرائه و قضائه وسياسته،
أصحاب - و الرمن  -شدة الفقر-السفلى من الذين ال حيلة هلم من املساكني و احملتاجني و أهل البؤس 

 .(36)وأحفظ هللا ما ستحفظك من حقه فيهم(( ومعرتاً  فان يف هذه الطبقة قانعاً  -تالعاها
كوهنا تتساوق مع تطورات العصور وهي يف الوقت نفسه   أطر مرجعية فريدةتلك الوصااي  وقد مثلت
بقيمه ونظرايته السياسية واالقتصادية   يزدادون متسكاً  --مما جعل إتباعه ، فقاً أُ بعد أو  أكثر مشوالً 
تنطلق قواعد االعتزاز أصيلة فكرية  مستمدة من أسس --فقد وجدوا أن وصاايه  ،واالجتماعية
قائم على حتقيق   اً و متطرفأ اً هو فكر معتدل وليس متعصب --كان، ووجدوا أن فكره   ابإلنسان أايً 

 . كافة  العدالة االجتماعية أبشكاهلا و صورها
أما مفاهيم العدالة االجتماعية اليت جاء هبا الفكر الغريب واحلضارة الغربية فأننا جند أهنا قد فسرت 

مث أهنا عدالة تسعى لرتفيه الشعوب  ،قتصر على الشعوب الغربية دون غريهات كي  ،ة ومقولبةمقتضببطريقة 
 من تقدم مادي و حضاري. لغريبليه العلم والعقل اإالغربية و رفع مستواها املعيشي ابستخدام ما وصل  

أما ابلنسبة لغري الشعوب الغربية فأهنا جاءت لتعطي معىن رسالة الرجل الغريب األبيض املتمدن املتمكن 
يف متدين الشعوب األسيوية  وواجبه    وليتهومسؤ   هنفوذو بعلمه وعقله واخرتاعاته يف الصناعة والتكنولوجيا وقوته  

لى يف االحتفاظ بسيطرته و سلطانه يف توجيه الشعوب غري األوربية ابلنظر  وأن هذا الواجب يتج  ،واإلفريقية
ملا هلا من قدرة و خصائص قيادية يف مجيع مناحي حياهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية 

ءت والفكرية، وقد كانت النتيجة اليت أدت إليها مثل هذه األفكار اصطدامها مع القيم اإلنسانية اليت جا
هبا احلضارات اليت سبقت احلضارة الغربية ووقوعها يف أزمات فكرية و اقتصادية و سياسية واجتماعية و  

 نفسية ال تزال تعاين منها حىت اليوم.
 اإلنسان  لقد القى عامل اليوم أكثر ما القى صعوبة أجياد التوازن بني خمتلف جوانب حياة   -التوازن:  -2

ولقد ،والذي يراد له السعادة و الطمأنينة واالستقرار ،لقدمي واحلديثالذي هو هدف كل احلضارات يف ا 
يف    بدأ االختالل يف التوازن يف صعوبة التوفيق بني حياة الفرد و حياة اجلماعة كما بدا هذا االختالل أيضاً 
رايت صعوبة التوفيق بني جانب حياة اإلنسان املادية و بني جانبها الروحي، والذي نتج من كل ذلك أن نظ 

متضاربة يف العلم والسياسة واالجتماع قد نشأت و قد متثل هذا التضارب يف تطرف بعض هذه  
نظرايت متثل اىل اليمني املتطرف كالنظرية الدميقراطية )الرأُسالية( اليت رأت أن األساس يف   فهناك،النظرايت

يقف يف طريقها عائق و أن ان كل فلسفة اقتصادية وسياسية متقدمة ينبثق من حرية الفرد اليت ال جيب 

 
 السابق ذكره،د.ص.  هحممد ابقر اجمللسي، املصدر نفس -35
 .24، ص1987 ،بريوت ، مالك االشرت و عهد اإلمام له، دار األضواء ،عباس علي املوسوي، -36
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 حمدداً   ،ت القصوىي تدخل يف حياة الفرد وحريته السياسية واالقتصادية جيب أن يكون ويف ظل الضروراأ
 .(37) حبد أدىن ال جيب أن يتخطاه

اىل جانب ذلك نظرايت متثل التطرف يف أقصى اليسار اليت ترى أن التقدم جيب أن يقاس   تكما ظهر 
وقد متثلت هذه النظرايت ابلنظرية الشيوعية واالشرتاكية والنظرايت الفرعية   ،من زاوية مصلحة اجلماعة
ومن جهة أخرى، فقد ظهرت صعوبة التوفيق بني حياة اإلنسان املادية   ،قت منها اليسارية املتطرفة اليت انبث

ولقد جنم عن ذلك اإليغال يف جانب احلياة املادية وعلى حساب احلياة الروحية، فلقد أدت  ،والروحية
 ، ىل إنكار كل شيء غري مادي إو   ،التفسريات العقلية واملذهب العقلي إىل التمسك بكل دليل مادي وجترييب

 دارون و فرويد )ولقد أدت هذه النظرية مبفكري الغرب من أمثال    حبجة أنه ال ميكن إخضاعه إىل التجربة،
ولقد رافق هذه  ،إىل تطبيق نظرايت علم احليوان على اإلنسان  وغريهم( وماركس و دوركهامي و سارتر

 هدف وال ،نه ال غاية لوجودهوا ،اإلنسان حيوان  ،جاءت تقول أن اإلنسان ابن املصادفة اً فكار االنظرايت 
وقد زاد من تعميق هذا الرأي الدعوة إىل حرية العمل وإطالق احلركة  ،..اخلوال معىن للحياة اإلنسانية

اإلنساين بعينه  أن هذه النظرة وهذا التقييم املادي لالجناز ،..اخلن قيد من دين أو إميان آبلهوالتصرف دو 
 ،فبينما أصاب اجلانب املادي الرتكيز والنمو ،قد أدى إىل االختالل بني اجلانب املادي واجلانب الروحي

 .(38)نه قد أصاب اجلانب الروحي الضمورإف
 تفئة كان ةمن أي على القيم الروحية لألفراد مشريا بذلك ضرورة محاية حقوقهم --يف حني أكد 

  بني األغلبية واألقلية وترسيخاً  ملقومات التوازن  ري املسلمني، وهذا يعد حبد ذاته تثبيتاً غ من م أسلمني من امل
مالك االشرت بضرورة وأمهية البعد االعتباري والروحي   --فقد أوصى    ،يف الوقت نفسه إلنسانية اإلسالم

 .(39)إلحداث التوازن املطلوب بني احلاكم واحملكوم
تتجسد بضمان   --ت التوازن حسب أصول منهجه الفكري  بل أن من مقوما،وليس هذا فحسب

))...  :--قال  فقد ،حقوق األفراد ابلعمل والدخل كال حسب قدراته وإمكانياته العقلية واجلسدية
ُلُح بـَع ُضَها ِإال  بِبَـع ضٍ  ،واع َلم  َأن  الر ِعي َة طَبَـَقاتٌ  َها ، وال ِغىَن بِبَـع ِضَها َعن  بـَع ضٍ  ، ال َيص   ،ُجُنوُد اَّلل ِ  :َفِمنـ 

َها َاص ةِ   :وِمنـ  َها  ،ُكت اُب ال َعام ِة واخل  لِ  :وِمنـ  َها  ،ُقَضاُة ال َعد  َها ،ُعم اُل اإلن َصاِف والّرِف قِ  :وِمنـ  ز يَِة   : وِمنـ  ُل اجلِ  َأه 
ِلَمِة  ِل الذِّم ِة وُمس  َرَاِج ِمن  َأه  َها ، الن اسِ واخل  َناَعاتِ  :وِمنـ  ُل الصِّ َها ،الت ج اُر وَأه  َلى ِمن  َذِوي  :وِمنـ  الط بَـَقُة الس ف 

َكَنةِ  َاَجِة وال َمس  َمُه وَوَضَع َعَلى َحدِِّه َفرِيَضًة يف ِكَتاِبِه أَو ُسن ِة نَِبيِّهِ  ،احل  صلى هللا - وُكلٌّ َقد  َُس ى اَّلل ُ َلُه َسه 
تعد نظرية فريدة مل يستطع الفكر الغريب أن يصل  أهنا  لوجدانالوصية يف  نا جيداً متعولو ،(40)((-عليه وآله

فهي تؤكد على فلسفة التوازن عن طريق قاعدة التكافل االجتماعي األمر الذي  ،وحمتواها ،إليها إببعادها 
الفكر الغريب والذي اوجد يؤدي اىل التآلف و التماسك يف اجملتمع الواحد وليس على الصراع الذي جاء به  

أنظمة مقسمة حبسب إمكانياهتا املادية شعوب مستقطبة بفضل ثرواهتا و مواردها االقتصادية أنظمة اخلليج 
 

 .409،ص1970،بغداد ،الفكر السياسي العريب اإلسالمي"ماضيه وحاضره"، دار الطبع و النشر األهلية ،فاضل زكيد. -37
 ،،العتبة العلوية املقدسة--واليه على مصر مالك االشرت ،اىل--عهد اإلمام علي بن أيب طالب ،فليح سوادي -38

 .19،ص2010النجف األشرف، ،قسم الشؤون الفكرية والثقافية
 .20املصدر نفسه،ص -39
 .35ص،،دار الكتاب العريب،بريوت20إبن أيب احلديد:شرح هنج البالغة ج -40
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العريب أمنوذجا، وشعوب مستبعدة و مستعبدة مغلوب على أمرها اغلب البلدان اإلفريقية اليت تعاين من   
توازن والوقوع أبزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية عجز العوز والفقر وهو مما أدى اىل االختالل يف ال

 ، مما أدى اىل ظهور حتدايت عاملية جتسدت بصور عدة منها، أزمة الغذاء العاملي  ،الفكر الغريب يف معاجلتها
اهلجرة غري الشرعية، األوبئة واألمراض العاملية، استقطاب العديد من الشعوب املستبعدة يف التجنيد 

 ..اخل.رهابية إلللعمليات ا
اإلنسان   أما ابلنسبة للمسؤولية ابعتبارها أساس رصني للحكم الرشيد و لكفالة حقوق  -املسؤولية:   -3

دون طبقة  ال مسؤولية طبقة  ،فان احلقائق اليت يقوم عليها الفكر العلوي تكشف أهنا مسؤولية لعامة اجملتمع
 -الصور اآلتية: أخرى وهي يف الوقت نفسه سلسلة متكاملة األبعاد أتخذ 

على حقيقة كونية أقرها القرآن الكرمي لقوله --يف الوقت الذي أكد اإلمام -املساواة: -أ
نـ َيا ۚ َوَرفـَع َنا بـَع ضَ تعاىل: ََياِة الد  نَـُهم م ِعيَشتَـُهم  يف احل  َنا بـَيـ  ُهم  فـَو َق بـَع ٍض  َأُهم  يـَق ِسُموَن َرمح ََت َربَِّك ۚ حَن ُن َقَسم 
رايًّ ۗ َوَرمح َُت َربَِّك َخري ٌ ممِّ ا جَي َمُعونَ َدَرجَ  وأكدت تلك احلقيقة السنة   ،(41)اٍت لِّيَـت ِخَذ بـَع ُضُهم بـَع ًضا ُسخ 

:))إن يف اختالف أميت رمحة((،وهذه احلقيقة تقوم على التفاوت --النبوية الشريفة لقوله
بذات الوقت أكد على ضرورة حتقيق التكامل بني تلك الطبقات حلفظ التوازن  الطبقي،ولكنه

هذه الطبقة تشكِّل القسم ذلك ألن  و ،االجتماعي،كما ركز على الطبقة السفلى)الفقرية( وحتدث عنها كثرياً،
 حىت   ؛وهلذا جعل كل تلك الطبقات حلماية ومساعدة هذه الطبقة   ،األكرب من اجملتمع يف كل زمان ومكان 

ولو ُيصار إىل أتدية حقوقها كاملة يف    ،تنهض مم ا هي فيه وتنعم ابلعدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
حىت أييت عهٌد جديد يعّمق هوة الفقر واملسكنة، وهكذا  ،ن ينتهي عهدٌ أ ولكن ما  ،كل زمان لنهضت

جاهداً لرفع الُغنب    --مري املؤمنني  تتوس ع هذه القشرة وتكرب وتتأص ل جذورها أكثر فأكثر. وقد سعى أ
وقد جنح إىل حٍد بعيٍد يف  ،، وهي مخس سنواتهحكم منالقصرية  دةخالل امل ،واحليف عن هذه الطبقة

ولبلوغ تلك الغاية   ،وإن كانت املدة اليت حكم فيها غري كافية لقلع جذور الفقر واالستضعاف   ،هذا االجتاه
 ،، أن ال مييز بني القريب والبعيد يف عطائه من بيت املال--ملالك االشرت  --اإلمام عليأكد 

و قد عاىن الناس من التمييز يف العطاء إثناء   ،ألن املسلمني سواء يف تناول احلقوق املالية من بيت املال
ومن لك فيه   ،ومن خاصة اهلك  ،))...أنصف هللا وأنصف الناس من نفسك  --قال    ،العهد السابق

 .(42)ومن ظلم عباد هللا كان هللا خصمه دون عباده(( ،ك إال تفعل تظلم هوى من رعيتك فأن
ابلتعامل برمحة وحمبة ،--مالك االشرت  ،أبعد من ذلك حينما دعا--وقد ذهب اإلمام علي

))...واشعر قلبك الرمحة للرعية واحملبة هلم  -:--ولطف مع سائر الناس من دون متييز حينما قال:
تغتنم أكلهم فأهنم صنفان أما أخ لك يف الدين وأما نظري لك  ضارابً  تكونن عليهم سبعاً واللطف هبم وال 

 .(43)يف اخللق((

 
 .32املصدر:القرآن الكرمي،سورة الزخرف،اآلية -41
 .26احلديد:مصدر سابق،ص إبن أيب  -42
 .40إبن أيب احلديد:مصدر سابق،ص  -43
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وهي مسؤولية   و رسوالً أ  وهي مسؤولية كل من أرسله هللا تعاىل نبياً :احلق قاقأقامة العدل و أح  -ب
))...وليكن أحب األمور إليك :--ينعم اجملتمع ابلعدالة واملساواة قال كي،ولومسؤ كل حاكم 

 .( 44)وأعمها يف العدل،وامجعها لرضى الرعية(( ، أوسطها يف احلق
ألهنا  ،أبن يكون رضا العامة من أولوايته --مالك االشرت --أوصى  -:رضا العامة-ت

)).......وأن سخط اخلاصة يغتفر مع  :--قال لذا ثبات النظام و الدرع الواقي له من كيد األعداء 
نة يف الرخاء، واقل معونة له يف البالء، و أكره  ؤ حد من الرعية أثقل على الوايل موليس أ ،رضا العامة

العامة من األمة  ،، والعدة لألعداءمجاع املسلمنيإو  ،وإمنا عماد الدين ،لإلنصاف..... من أهل اخلاصة
 .(45)م((فليكن صغوك هلم وميلك معه

أذن رضا العامة حبسب الفكر العلوي مسؤولية احلاكم وهي يف الوقت نفسه انعكاس مدى انسجام 
وتساوق قرارات احلاكم مع مصلحة العامة من اجملتمع لتحقيق الرفاه والطمأنينة وأن مثل هذا يتم 

أبن تكفل حقوق الفرد حقوق اجلماعة وهو الذي يدفع وحيفز اجلماعة  ةلاكف  علىالذي يقوم ،ابلتآلف
الفرد مما يؤدي اىل حتقيق التوازن والتعادل واإلنصاف واالعتدال واليت هي حماور أساسية يف حتقيق العدالة 

 .(46) االجتماعية
ن هذا التكافؤ بني الفرد واجلماعة يولد يف الوقت نفسه على تبادل اآلراء ووجهات النظر والباب إ

ومثل هذه املفاهيم تتخطى كل النظرايت ،استئثار ابلرأي او ابلسلطة، ومتنع أي  املفتوح بني األطراف مجيعاً 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية احلديثة اليت جاء هبا الفكر الغريب املعاصر والذي اوجد مجاعات خاصة  

و الرشوة واإلغراء ابملال و أمتنفذة مثل مجاعة الضغط و بيوت األموال اليت جاءت نتيجة الضغط واإلكراه  
)اللويب الصهيوين وأتثريه على القرار )حتقيق رضاها على حساب العامة إىل ع القرار ا سعى صنياليت ،بغريه 

 الشعب.ملثل هذه اجلماعات املتنفذة ابتت املسؤولية بعيدة كل البعد عن  ( (أسطع مثالاألمريكي 
 وإمنا يقوم ،ن االختيار ال يقوم اعتباطاً إر العلوي ويتمثل مبدأ الكفاءة يف الفك -مبدأ الكفاءة:-ث

أن  --واليه االشرت  --فقد أوصى أمري املؤمنني  ،حبكم العقل و املنطق وهي مسؤولية احلاكم
، وهذا ما جنده احد أهم عقبات عامل اليوم يف إدارة شؤون ممن مل خيدم يف األنظمة السابقة خيتار لوزارته

))...شر وزرائك من كان  --، قال من إعادة وتدوير النخب السياسية ةالنظم السياسية املعاصر 
إخوان و  ، فإهنم أعوان اآلمثة،اثم، فال يكونن لك بطانة، و من شركهم يف اآلاً لألشرار قبلك وزير 

 .(47)((...الظلمة
تتوفر لديهم مهارات قيادية و  ، أشخاصاً ر لوزاراته يف إدارة شؤون الدولة أن خيتا --دعاه  لذا

و ال تدخلن  .))..  --قال    لذا،إدارية يستدعي التحرك من خالهلا حتقيق التنمية السياسية واالقتصادية

 
 .28ص ،مصدر سبق ذكره ،عباس علي -44
 .16ص ،مصدر سبق ذكره ،فليح سوادي -45
 .31ص ،نفس املصدر السابق ،عباس علي -46
 .16ص ،مصدر سبق ذكره ،فليح سوادي -47
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يزين  يضعفك عن األمور، وال حريصاً  يف مشورتك خبيال يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وال جباانً  
 .(48)رائز شىت جيمعها سوء الظن ابهلل((لك الشره ابجلور، فأن البخل و اجلنب واحلرص غ

نظم الحكم المعاصرة من منظور  ظل أزمة المواطنة في رابع:المبحث ال

 :المشروطية

زايدة   -وظهور فواعل جديدة  وثورة املعلومات  عصر العوملة  يف ظل    نظم احلكم املعاصرة   ضحت معظمأ
كوهنا معيار أساس ملواطنة  ، تويل إهتماماً ابلغاً اب كاملنظمات الدولية والشركات املتعددة اجلنسية  -الدول  على

)بناء نظام احلكم  وأييت ذلك استجابة لتزايد الدعوات لبلوغ تلك الغاية  ،احلكم الصاحلإلرساء ُأسس 
في ف احمللية واإلقليمية والدولية،تلك الدعوات الصادرة عن املؤسسات  ،الصاحل لضمان حقوق املواطنني(

إدارة احلكم خلدمة التنمية  حتت عنوان: "جاءت    1997وثيقة صادرة عن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي عام  
أن احلكم هو  :))ألمم املتحدة اإلمنائي" نصت علىالبشرية املستدامة، وثيقة للسياسات العامة لربانمج ا

سية واإلدارية ولتسيري شؤون بلد ما على كافة املستوايت ويشمل احلكم ممارسة السلطة االقتصادية والسيا 
اآلليات والعمليات واملؤسسات اليت يقوم من خالهلا املواطنون ابلتعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم 

كاساً  لقد كان التوجه حنو فرض املشروطية السياسية انعو   ،(49)((القانونية والوفاء ابلتزاماهتم وتسوية خالفاهتم
لتغريات نسقية عقب احلرب الباردة، من قبيل تراجع دور حساابت اجلغرافيا السياسية وإعالء قيم الليربالية  

وقد ترمجت منظومة املعونة تلك التغريات على مستوى سياستها من خالل برامج ، والسياسية االقتصادية
ابلبنك وصندوق النقد الدوليني    اخلاصةج  السيما تلك الربامحمددة اصطبغت مبفاهيم التنمية واحلكم الرشيد  

ومن  ، ومشفوعة آبليات تنفيذية معينة وعالقات ابلنخب خاصة االقتصادية داخل الدول املتلقية للمعونة
يف عملية صنع القرار من خالل سلطة املنح املباشر التأثري املادي  إىلنظام املشروطية الدولية  يفضيمث 

ري املباشرة من خالل إسباغ الشرعية على أفكار وسياسات وممارسات واملنع، فضاًل عن التأثريات غ
 .(50) بعينها

ومن يقف ورائها من املشروطية السياسية من قبل املؤسسات املالية الدولية    توظيفوقد تصاعد منحىن  
 تلكطبقت يف  ،إذعلى وجه اخلصوص من القرن املاضي ات يخالل عقد التسعينالدول الكربى املتنفذة 

فضاًل ،تلقية للمعونة، من قبيل الشروط املرتبطة ابلقروض املاء أشكال متفاوتة من الضغوط على الدول  األثن
ومن مث فقد كان احلصول على   ، عن امليل إىل الوقف املتكرر أو قطع وجتميد برامج املعونة حلساابت سياسية

م بعدد من القواعد والسياسات ذات ة مرهوانً يف العديد من احلاالت اباللتزارحلمعوانت تنموية يف تلك امل
 املضمون السياسي واليت تدفع يف سبيل اإلصالح املؤسسي ومعايري حمددة لإلصالح االقتصادي والسياسي

جتاه الدول األكثر فقراً أو االتشدد يف املشروطيات بشكلها السياسي واالقتصادي واألمين أكثر بروزاً    وكان 
  -:(51) خصوصاً إذا ما علمنا أن هذه الدول تتقارب خبصائص مشرتكة أمهها ،كثر احتياجاً للمعوانتاأل

 
 املصدر نفسه.  -48
لسياسية واحلكم الراشد، املعهد املصري للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، عصام عبد الشافعي، بني املشروطية انقاًل عن: -49
 .8، ص2016القاهرة،
 .2، صمصدر سابقعصام عبد الشافعي،  -50
 .51، ص2004(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  309حسن كرمي، مفهوم احلكم الصاحل، املستقبل العريب، العدد)   -51
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الدولة  فمؤسسات ،الوطينضعف الشعور و  -دولة القانون واملؤسسات -دنيةدولة املالغياب  -1
التقوم على تعاقد بني احلكام واحملكومني يتأسس على املواطنة واحلقوق والواجبات، ما يؤدي إىل غياب 

وطائفي أقبلي شخصي أو عسكري أو  اسعلى أستقوم الدولة ومن مث فإن  سية للمواطن،احلقوق األسا 
ان حرمتلك الدول وابحملصلة جرت عملية لكثري من مزمنة،يف اأزمة شرعية  خلقوعرقي...اخل، مما أوديين أ

اكم  كأهنا هبات ممنوحة من احلفالدولة اخلدمات  تقدم وحىت إذا ،حقوقهم سائر لمواطنني من ممنهجة ل 
 وليست حقوقاً للمواطن.

عدم الفصل بني  فضاًل عن  معظم الدول املستهدفة،غياب نظم احملاسبة واملساءلة يف  ورمباضعف  -2
 العام واخلاص. 

سيادة منط الدولة األمنية اليت تتبع سياسة االحتواء القمعي، فتضبط حركة اجملتمع املدين، وتصادر   -3
واألحزاب من خالل آليات الرتهيب وآلية الضبط والسيطرة مع استمرار دوٍر متناقص  استقاللية النقاابت 

 لسياسات االحتواء االجتماعي عرب دولة الرعاية والتدخل.
أو مصادر أتيت من اخلارج، أو    أولية سيادة منط الدولة الريعية أو شبه الريعية اليت تعتمد على موارد    -4

السياحة الضرائب أو أساسيٍة مثل سلعة النفط اخلام، أو تعتمد على  تعتمد على الطلب اخلارجي لسلعةٍ 
وجتارة الرتانزيت وحتويالت العاملني ابخلارج والقروض واالستثمارات األجنبية وضريبة مرور السفن يف القناة 

ن مهتمًة  دون أن تكو   إبشباع النزعة االستهالكيةأدى إىل أن تكون الدولة معنية أساساً    مما  ،البحرية وغريها 
 ابإلنتاج.
ة وتقادمها وازدايد العجز يف امليزانيات وارتفاع ياإلدار األجهزة رهل تلبريوقراطية و لالنمو الكبري  -5

 غامن على حساب االقتصاد الوطين.لتقاسم وتوزيع امل  وسيلةة ك سلطُتستعمل ال  إذاملديونية واخنفاض اإلنتاجية  
ت الدولية يف ملء الفجوة التمويلية واليت سرعان ما سامهت ومع تفاقم مشاكل املديونية وفشل املساعدا

نظم  تبين سامهت يف ستهدفة،كما الدول املمن طرف  شاريع واملسامهات واالبتكارات احملليةط امليثبتيف 
دة الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن ما حتتاجه تلك االرشتفتقر إىل أبسط معايري  حكم تقليدية
اء مؤسسات شفافة وقوية قادرة على محاية امللكية وتقليل تكاليف القيام ابلعمل والقضاء على الدول هو بن

املخاطر املثبطة لالستثمار واالدخار ومع تعدد الدالئل والشواهد اليت أكدت على أن املساعدات اليت متنح 
عدات تشكل حلقة من  ألغلب الدول ال ينجم عنها تقليل الفقر ورفع معدالت التنمية بل أن هذه املسا

حلقات الفساد السياسي واإلداري على حد سواء، ووسيلة من وسائل ترسيخ التسلط واالستبداد وهتميش 
سياسات املشروطية الدولية واليت يثار حوهلا العديد من احملاذير والتداعيات ل ج  ا نتمتثل  حلقوق املواطن كوهنا  

  -:(52)آلتيةالسلبية اليت ميكن أن ترتتب عليها اإلشكاليات ا
إذ الدور اخلارجي بوجه عام وآلية املعونة بوجه خاص قد يكوانن معوقني للتحول الدميقراطي، ن  إ -1
، وتوظف سياسيًا لتعزيز الوالء أوالً  لإلصالحًا حافز  الختلقتقدم موارد ريعية  ملنظمات والدول اليتاأن 

 . اثنياً  -خلفهااألطراف املمولة أو من يقف -والتبعية للخارج 

 
 .20-18مصدر سابق،ص ص عصام عبد الشافعي،  -52
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هذه املؤسسات، تفضي تلك العملية إىل بناء أن  من النادرإن ختصيص املوارد لبناء املؤسسات  -2 
أما املشكلة األخرى فتتعلق ابلتصميم املؤسسي، فعادة ما ينحاز املاحنون، حيث يودون تنفيذ تصاميم  

 .ستهدفةة مالئماً يف الدول املمؤسساهتم وفقاً ملا هو قائم يف بلداهنم وهذا قد ال يكون ابلضرور 
ه يف أغلب األحيان تكون تلك تساهم املساعدات اخلارجية يف نقل املعرفة، إال أنمن املفرتض أن   -3

العملية انقصة،فال متنح الدول املستفيدة كل املعرفة كي تبقى األخرية حباجة إىل إستكمال املعرفة،مايضمن  
  حلها بل ووجودها يف ساحة الدول املستفيدة.للقوى اليت تقف خلف تلك املساعدات مصا

لتنفيذ اإلصالح وبناء املؤسسات، من خالل ربط ؤسسات الوطنية املساعدات امل ميكن أن حتفز -4
املساعدات ببناء وتطوير املؤسسات والسياسات العامة، إال أنه من املمكن أن تكون هذه املشروطية سياسية 

 إلصالح أو بناء املؤسسات.ال عالقة هلا من قريب أو بعيد اب 
فمقولة أن املساعدة األجنبية سوف تؤدي إىل النمو من  ،ال توجد عالقة بني املساعدات والنمو -5

خالل االستثمار أو من خالل اإلنفاق مبوجب بنود املوازنة عن طريق خفض العبء الضرييب مل تثبت 
 تؤدي قطعاً إىل زايدة االستثمار، أو رفع مؤشر صحتها على أرض الواقع، إال أن زايدة املساعدة األجنبية ال

التنمية البشرية، مبعىن أهنا ال تضخ أي استثمار يف رأس املال البشري، وهذا يعين املزيد من االستهالك 
 احلكومي واملزيد من النفقات احلكومية.

رة أن تكون زايدة  السبيل الرئيس للنمو مير عرب السياسات االقتصادية الرشيدة، وليس ابلضرو  ن  إ -6
املساعدة أفضل لتحقيق النمو فبعد مستوى معني من املساعدة ميكن أال يرتفع معدل النمو بسرعة، ورمبا 
ينحدر إىل أسفل يف النهاية فاملساعدة األجنبية هي مساعدة للحكومة مما يعين زايدة سيطرة الدولة والتدخل 

 هذا يضر ابلنمو ويضر ابلفاعلية.دخل و احلكومي فاملزيد من املساعدة يعين املزيد من الت
كلما زاد عدد املاحنني، وارتفع مستوى املساعدة كلما اخنفضت القدرة اإلدارية أو االستيعابية للبلد   -7

املستفيد من املساعدة، كما يربز االختالل يف سوف العمل، ألنه يتعني على املاحنني تنظيم عملياهتم يف 
عالية ال تتناسب واألجور  اً جور اسوق العمل لتوظيف األشخاص. ويدفعون البلد املستفيد فيذهبون إىل 

 اليت يتقاضاها العمال احملليون، هذا جبانب تسرب أو هجرة العقول.
تكون املساءلة بعيدة عن    إذاالقتصاد الريعي،    استمرار تبين سياسة تؤدي املساعدات املشروطة إىل    -8
وافرة وال يوجد حافز حلماية حقوق امللكية كما تؤدي إىل إعادة ختصيص  وهناك املزيد من األموال املت  ،الدولة

املوارد بعيداً عن القطاع اخلاص واملؤسسات احمللية، فال يتوفر ما يكفي من األموال لتطوير معايري جديدة 
 وإنفاذ هذه املعايري.

ساعدة بشكل دائم بداًل من  يريد الفقراء االعتماد على امل  إذ،  اإلداري واملايل  الفسادأنتشار ظاهرة    -9
السعي للحصول على عمل، فالبلد املستفيد من املساعدة جيد يف هذه املساعدة حافزًا قواًي لعدم 
اإلصالحات والتحسينات، ذلك أنه إذا حتسن الوضع فلن تكون هناك مساعدة وأنه من األفضل أن يبقى 

 من املساعدة. ساكناً للحصول على املزيد
األزمات اليت تواجه مهمة العقود األلفية للتنمية، حتواًل جذرايً يف منهجية معاجلة  شكلت أهداف    -10
احلكم الرشيد، يف ظل تراجع أهداف النمو واملساعدات وتباين توزيع منافع النمو عرب الدول وما بني بناء 
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خمتلف الشرائح داخل البلد الواحد، مما يستدعي إعادة صياغة هيكل املساعدات والتمويل اخلارجي لتحقيق  
لكي تذهب للدول الفقرية   أهداف األلفية للتنمية، كما أن املساعدات جيب أن يتغري توزيعها جغرافياً 

 والدول األقل منواً.
تنقطع املساعدات يف حال عدم استيفاء مجلة    إذمصدراً لتذبذهبا،    دمشروطية املساعدات تع  ن  إ  -11

فإتباع مؤشرات   ،برامج صندوق النقد الدويلخطط و من الشروط املربوطة مبنح املساعدات، خاصة يف ظل  
غري فعالة يف حال غياب تبين الدول املستقبلية للسياسات اليت تقرتحها   أداة  دأداء لتقييم املساعدات يع

فإهنا قد تكون سبباً يف عدم فعالية املساعدات يف حتقيق األهداف اليت تتطلع إليها  من مث الدول املاحنة، و 
عض الدول  وقد أدى وعي الدول املاحنة ابآلاثر السلبية للمشروطية على التنمية إىل ختلي ب ، الدول املاحنة

عن بعض الشروط غري املتفق على أثرها اإلجيايب للتنمية، مثل اخلصخصة وحترير التجارة، مع بقاء املشروطية  
 غراض املشاريع التنموية. ألللتأكد من أن معظم األموال تستخدم 

حتفيزها   يف ة النظام االقتصادي العاملي دورٌ العامل اخلارجي وخباصيروج هلا نوع الدميقراطية اليت ل -12
أو دعمها هي يف األغلب ذات طابع إجرائي، متمثلة يف إجراء انتخاابت تعددية بشكل دوري ونزيه كما  

 ترتبط بشكل وثيق ابلنظام االقتصادي الرأُسايل، أي هي دميقراطية اقتصاد السوق.
االنفتاح السياسي من  إن النظام االقتصادي العاملي دأب على الضغط من أجل الدفع يف سبيل    -13

خالل آليات قسرية، مثل قطع أو تعليق املعوانت أكثر من حرصه على "مكافأة" التحوالت الدميقراطية  
 مبنح تدعم استمرارية التحول وهي احلالة اليت اقتصرت تقريبا على دعم التحول يف شرق أوراب.

على مدى عقود متتالية    واإلسالمية،ية  العربدول  الالكثري من  األنظمة االستبدادية يف    ة سيطر   ن  إ  -14
املواطنة تساوق من منطلق الوالء للسلطة   صطلح فم  ،ثقافة عنيفة من الصعب استئصال رواسبها  فرضت

أحداث احلاكمة واملتمثلة بسلطة اإلكراه عن طريق األجهزة األمنية القمعية والشرطة السرية...اخل، وبعد 
  وسطحياً،إذجاء مفهوم املواطنة متأخراً    2011و  2003  يعام  بنيية  ي شهدته أغلب النظم العربذالتغيري ال

وقد تزامن ذلك مع ولوج  واإلسالمي، مل يشرع يف تداوله وتسويقه يف اخلطاب املعريف السياسي العريب
مفردات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومن مث فاملواطنة الناشئة وجدت نفسها يف مواجهة مع األحزاب 
والتيارات والتنظيمات دون الدولة تسعى لفرض وصايتها على الشعب أبجندات خارجية متباينة معززة  

ية الوطنية، مما يتطلب إىل اإلسراع بضرورة االجتهاد اهلوية العرقية واملذهبية والقومية...اخل على حساب اهلو 
يف حتديد ماهية "املواطنة" لتحديد معانيها ودالالهتا ومحوالهتا وشروط توطينها يف الثقافة السياسية املعاصرة  

 .-املستهدفة  -تأخرةللبلدان امل
 :الخاتمة

عا رئيسان للنظم السياسية املعاصرة  يستند االهتمام املركزي بقضييت املواطنة واحلكم الصاحل كوهنما مرج
الساعية لتبين املشروع النهضوي واحلضاري يف قضااي حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة والعدالة االجتماعية  

واألصالة والتجديد احلضاري، ففي هذا االهتمام املديد كله،  واالستقالل الوطين وشرعية السلطة والسيادة
الجتماعي وأزمة عدم التغلغل واالندماج وقضااي الفساد السياسي واإلداري ابتت إشكاليات االستبعاد ا

واستشرائها ووصوهلا إىل نسق القيم األثر يف تصاعد الدعوات األكادميية ملكافحتها، خصوصاً إذا ما علمنا  
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  ظهور مؤشرات عديدة على عوملة مكافحة الفساد طردًا مع عوملة أنشاره وشبكاته اجلديدة وقد بلغ من 
موقع إشكالية الفساد يف األجندات العاملية واإلقليمية والوطنية بروز أولوايت اإلصالح واالنتماء الوطين، 
وأن اضطرت معظم النظم السياسية املعاصرة على خمتلف هوايهتا السياسية واالجتماعية إىل االعرتاف 

دد من السياسات العامة يف جمال ابستشرائه وإبداء نيات يف احلد منه ورسم بعضها هبذا القدر أو ذاك ع
الفداء"  ةكبشا مكافحته و أن كانت هذه السياسات قصرية املدى وحمدودة وتقتصر على تقدمي بعض "

املتعلقة ابلفساد الكبري أو التوقف عند حاالت الفساد الصغري وذلك يف سياق بعض الدعوات والوعود 
 العراق. ثر من دولة عربية ومنهااإلصالحية اليت أطلقت يف أك

فاجملتمعات اليوم ومنها اجملتمع اإلسالمي حباجة إىل مراجعة وحتديث مفاهيم املواطنة واحلكم الصاحل مبا  
م هويتها الثقافية ومتطلبات أجندهتا احلضارية دون الرضوخ ملا يسلب إراداهتا وهويتها الوطنية وهو ئِ يال

 حي يف الفكر السياسي العلوي الشريف.مايتطلب إىل تضمني مبادئنا مبا يتساوق واملنهج اإلصال
  وليس آخرًا نرى من الضروري تقدمي بعض املقرتحات إىل اجلهات املعنية يف هذا اإلطار منهاوأخريًا 

 -اآليت:
من خالل مراجعة أقواله ومآثره  العلوي كإطار مرجعي،الفكر  صناع القرار إلعتمادالدعوة إىل  -1

-  األسس والقواعد الشرعية اليت استندت إليها سلطة حكمه وحكمه ومواعظه ورسائله وخطبه لتفسري
لبناء قواعد  --لسياسة التنظيمية اليت أرساها اإلمام علي اإلسرتشاد ابوقيادته و  -

-لتستقي مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار من معطيات فكره اً،وسياسي واقتصادايً  اً اجتماعيتنظيمية:
-. 
حقول املعرفة اإلنسانية  خمتلف  يف  صني ومنهم طلبة املاجستري والدكتوراه  تشجيع الباحثني واملتخص  -2

ليتسىن للمجتمع األكادميي والنخب  ،منهج الفكر العلوي الشريفلتقدمي أحباث ودراسات تستند إىل 
الت ا املنهج العلمي الرصني يف جماالت احلياة كافة والسيما يف اجمل هذا الثقافية وطلبة اجلامعات تطبيق 

 االقتصادية.االجتماعية و سياسية واإلدارية و ال
تكثيف اجلهود األكادميية إلقامة الدورات التدريبية لتنمية املهارات القيادية الرشيدة  الدعوة إىل -3

 .اإلنساين املتنور --فكر اإلمام علي  ابإلستناد إىل
الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل برعاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومبسامهة األكادمييني   -4

وإصدارها على شكل وثيقة جامعة ملفاهيم احلكم  --جلمع وصااي اإلمام علي املعنيني والباحثني 
وسطية ومبادئ حقوق الصاحل والعدالة االجتماعية والوالء الوطين والتعايش السلمي وفلسفة االعتدال ال

للمجتمع الدويل والنخب األكادميية يف اجملتمعات اإلسالمية وغري  اً عاملي اً اإلنسان لتكون مبثابة مرجع
 اإلسالمية.

على وجه  لطلبة كلية القانون والعلوم السياسية --الفكر السياسي لإلمام علي مادة إدخال  -5
احلكومية  - يت تدرس يف اجلامعات واملعاهد العراقيةمع ضرورة تضمني مادة حقوق اإلنسان ال اخلصوص،
حول احلكم الصاحل مبا يعزز روح املواطنة ويؤسس لبناء   --إلمام علي  اًل عن رؤية اض ف  هاكل  -واألهلية

  احلكم الراشد.
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 الملخص

الشـــفافية بوصـــفه من اهم الوســـائل اليت اعتمدهتا الدول تســـليط الضـــوء على مبدأ ليســـعى هذا البحث 
يف مواجهة آفيت االســـــتبداد والفســـــاد وما خيلفانه من اضـــــرار ودمار؛ الســـــيما بعد أن ظهر اجتاه دســـــتوري 
حديث يتبىن توظيف هذا املبدأ وتكريسـه سـواء على مسـتوى املبادئ واحلرايت او على مسـتوى بنية وعمل 

 السلطات الدستورية.
ذا البحث معاجلة ملشكلة احنسار االهتمام االكادميي بقضية الشفافية عند مستوى العلوم االدارية  يف ه

الصــرفة او العلوم الســياســية على افضــل وجه، وانصــرافها النســيب عن التعاطي مع هذه القضــية الدقيقة من 
توظيف الدستوري منظور دستوري، لكشف حجم اهتمام املشرع الدستوري هبذه القضية، وترسيم حدود ال

 .هلا
وإبســتخدام منهجية حتليلية مقارنة تفحصــت دســاتري كينيا وتونس والعراق، جرى تقســيم البحث على 
مبحثني رئيســــــــني ابإلضــــــــافة اىل املقدمة واخلامتة، كان املبحث األول بعنوان ماهية الشــــــــفافية، اما املبحث 

  ويل التوفيق.وهللا الثاين فكان بعنوان التوظيف الدستوري ملبدأ الشفافية.
Abstract  
This research seeks to shed light on the principle of transparency as one 

of the most important means adopted by States in confronting tyranny and 

 
 .جامعة كربالء/كلية القانون - 1
 .جامعة كربالء/كلية القانون -2
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 corruption, and their destruction subsequent, especially after the emergence 

of a modern constitutional trend adopts this principle, either on the level of 

constitutional principles and freedoms or the level of structure and work of 

the constitutional authorities. 

In this regard, the problem of research is dealing the decline of academic 

interest in the issue of transparency at the level of purely administrative 

sciences, and its relative departure from interesting in this issue from a 

constitutional perspective.  

BY Using a comparative analytical methodology that examined the 

constitutions of (Kenya, Tunisia, and Iraq) the research was divided into two 

major topics; the first topic was: Transparency. The second topic was 

entitled "The Constitutional Employment of the Principle of Transparency". 

God grants success. 

 المقدمة

بعد أن جترعت دول العامل وشـعوبه عرب أترخيها الطويل مرارات االسـتبداد والفسـاد على إختالف صـوره 
ــيما بعد إقرتان الظاهرتني، إجتهت هذه الدول اىل البحث عن اليات فاعلة ملكافحة هذه  وتداعـياته والســــــــــــ

ــتباقي من إحتمالية تفاقمها، فكانت ال شــــــفافية إحدى الوســــــائل اآلفات ومواجهة خماطرها أو التوقي االســــ
ــلطة من  ــد الســـــ املهمة يف هذا اجملال، إذ جرى توظيف هذه االخرية كســـــــالح ذي حدين لكشـــــــف مفاســـــ
جانب وفضــــح ممارســــاهتا االســــتبدادية من جانب آخر. وكان الدســــتور بوصــــفه وثيقة التأمني القانوين على 

الضــــمانة الفاعلة لتأكيد حضــــور ســــالح حياة الدول والشــــعوب واحلافظة املتينة للنظام القانوين يف الدولة، 
ــتورية عدة توزعت بني مباين  ــلطة على إختالف مظاهره، عرب قواعد دســــ ــاد الســــ ــفافية يف مواجهة فســــ الشــــ

 الدستور حبسب الغاية املنشودة.
 أواًل: أهمية البحث

ــائل اليت إعتمدهتا الدول تنبثق أمهية البحث احلايل من كونه  ــوء على إحدى أهم الوســـــــــ ــلط الضـــــــــ يســـــــــ
ملتقدمة واملؤســســات الرصــينة )حكومية كانت أم خاصــة( يف مواجهة آفيت االســتبداد والفســاد وما خيلفانه ا

من أضـــــرار ودمار؛ بل لقد أضـــــحى إعتماد اليات الشـــــفافية مطلباً حضـــــارايً وانســـــانياً يؤشـــــر تطور البلدان 
تهاك. ومع تفحص الدســـاتري ورقي االنســـان ووســـيلة فاعلة حلفظ احلقوق واحلرايت ومحايتها من اهلدر واإلن

احلديثة، ميكن أن نتوصـل اىل جانب آخر من جوانب أمهية املوضـوع، كونه يشـخص إجتاهاً حديثاً إجتهت 
ــاتري اليت اعتمدت يف الســـــــــنوات االخرية، مثلما يكشـــــــــف عن إرتقاء االهتمام الرُسي مبتطلبات  اليه الدســـــــ

ــتورية   ــفافية اىل مســــــــتوى إدراجها ضــــــــمن القواعد الدســــــ ــامية اليت توجب على احلكام الشــــــ ــنة والســــــ احملصــــــ
 واحملكومني االلتزام هبا وتطبيق مضامينها.

 ثانيًا: مشكلة البحث 
تنهض مشــــــكلة البحث من واقع إحنســــــار االهتمام االكادميي بقضــــــية الشــــــفافية عند مســــــتوى العلوم 

اطي مع هذه القضـــــية االدارية الصـــــرفة أو العلوم الســـــياســـــية على أفضـــــل وجه، وإنصـــــرافها النســـــيب عن التع
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ــية،  الدقيقة من منظور دســـــتوري، يتم من خالله الكشـــــف عن حيز إهتمام املشـــــرع الدســـــتوري هبذه القضـــ
وحدود التوظيف الدســتوري هلا واجتاهاته، مع احلاجة لتســليط الضــوء على الضــماانت اليت وفرها الدســتور 

 لتطبيق هذا من جانب مؤسسات الدولة.
 ثالثًا: هدف البحث 

البحث يف املقام األول اىل إســـتكشـــاف كنه الشـــفافية وحتديد متطلباهتا. ويف املقام الثاين حياول يســـعى 
البحث حتليل مسـتوى إهتمام الدسـاتري املعاصـرة بقضية الشفافية، وكشف وجوه إستخدامها ومقاصدها يف 

 ضوء النصوص الدستورية.
 رابعًا: منهجية البحث 

حقيق أهداف حبثهما حول التأصــيل الدســتوري ملبدأ الشــافية على إعتمد الباحثان يف إطار ســعيهما لت
ــتلزماهتا. كما مت االفادة من منهج حتليل املضـــمون  ــفافية وبيان مسـ ــتعراض ماهية الشـ ــفي يف إسـ املنهج الوصـ
ــفافية. وأخرياً مت اللجوء اىل املنهج  ــتنباط وجوه اســــــتخدامها ملبدا الشــــ ــاتري واســــ يف تفحص مضــــــامني الدســــ

ــيل هذا املبدأ املقارن للم ــبية بينها يف هذا جمال أتصـــ ــتور للكشـــــف عن الفروق النســـ قارنة بني أكثر من دســـ
 وتوظيفه.

 خامسًا: خطة البحث  
إنقســــــــــم البحث على مبحثني رئيســــــــــني ابإلضــــــــــافة اىل املقدمة واخلامتة، كان عنوان املبحث األول هو 

لتعريف ابلشـــــــفافية وبيان امهيتها، بينما ماهية الشـــــــفافية، وتوزع على مطلبني، تصـــــــدى املطلب األول اىل ا
إنصـــــرف املطلب الثاين اىل حتديد مســـــتلزمات حتقيق الشـــــفافية ومظاهرها. أما املبحث الثاين فكان بعنوان 
ــفافية يف نطاق  ــيد مبدأ الشــــ ــفافية، وقد توزع هو اآلخر على مطلبني، جتســــ ــتوري ملبدأ الشــــ التوظيف الدســــ

 طلب الثاين جتسيد مبدأ الشفافية على صعيد سلطات الدولة.املبادئ واحلرايت الدستورية ويف امل
 المبحث األول: ماهية الشفافية

ــفافية إذ جرى توظيفها يف جمال العلوم  ــية الشـــــــ برز إالهتمام االكادميي والرُسي يف اآلونة االخرية بقضـــــــ
لعل هذا ما االدارية واالقتصـــــــــــادية بصـــــــــــورة مكثفة حىت عدت من خواص إهتمامات هذا احلقل املعريف؛ و 

يفســـر تغليب الطابع االداري يف حتليل كنه وماهية الشـــفافية؛ االمر الذي يســـتدعي اســـتظهار هذه االخرية 
سـبيال لفرزها وتوظيفها يف حقل الدراسـات الدسـتورية بعد اسـتجالء مسـتلزماهتا. وعلى هذا االسـاس جرى 

، وانصـرف الثاين اىل حتليل وامهيتها  فيةتقسـيم هذا املبحث بني مطلبني حترى األول منهما عن ماهية الشـفا
 .هاومظاهر  مستلزمات الشفافية

 املطلب األول: تعريف الشفافية وبيان أهميتها
شـــــأهنا شـــــأن أي ظاهرة انســـــانية، تباينت التعريفات املقدمة للشـــــفافية بتنوع زوااي النظر اليها والغاايت 
ــارت   اليت توظف هلا، وحىت ظروف البيئة اليت توظف فيها، وهو االمر الذي يكشــــــــف عن االمهية اليت صــــــ
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ؤســــــــــــســــــــــــات الرُسية وغري  حتظى هبا على ارض الواقع بفعل الدور الفاعل الذي متارســــــــــــه يف تنقية اجواء امل 
 الرُسية. وهذا ما يستدعي التعريف اوال ابلشفافية، والكشف عن امهيتها يف املقام الثاين.

 الفرع األول: تعريف الشفافية 
الشــفافية لغة من الفعلفشــفق فنقولفشــف عليه ثوبه، يشــف، شــفيفاً، ايفرقق حىت يرى ماحتته 

وقد أييت الشــف مبعىن  .(3)ا وراءه إذا أبصــرته  واســتشــف موثوب شــففابلكســر والفتحق ايفثوب رقيقق
 .(4)الربح أي الزايدة والفضل، كما اورده كتاب العني 

ــتعار من علم الفيزايء تعين املادة الشـــــفافة الواضـــــحة الزجاجية حبيث ميكن رؤية  والشـــــفافية مبعناها املســـ
هي عكس الســــــــــــرية يف جماالت علم من حيث املقصــــــــــــد واملدلول    والشــــــــــــفافية .الطرف االخر من خالهلا

يكون الفعل أو النشـاط شـفافاً إذا كانت املعلومات حوله وعلوم االدارة وسـائر العلوم االنسـانية؛ فاألخالق 
 .(5)فرة وواضحةامتو 

فيتحدد يف نطاقني، اذ يتم تعريف الشــــــفافية ضــــــمن النطاق لشــــــفافية  وأما عن املدلول االصــــــطالحي ل
ــأن ابحلصـــول األول والواســـع بكوهنا " حرية تدفق املعلومات والعمل بطريقة منفتحة تســـمح ألصـــحاب الشـ

. (6)"كتشـــــــاف األخطاءإختاذ القرارات املناســـــــبة، و إعلى املعلومات الضـــــــرورية للحفاظ على مصـــــــاحلهم، و 
ملعلومـــات املتعلقـــة تكون فيهـــا ا املواتيـــة اليت بيئـــةويفهم من هـــذا التعريف احلرص على هتيئـــة الظروف وال

ومنهج توفري املعلومات .  أكثر حتديد  ابلظروف والقرارات واألعمال احلالية متاحة ومنظورة ومفهومة بشكلٍ 
على لنشر يف الوقت املناسب واالنفتاح  اب  يتحققوجعل القرارات املتصلة ابلسياسة املتعلقة ابجملتمع معلومة  

 كل األطراف ذوي العالقة.
آلية الكشــــــــف واإلعالن من )هنا اتعرف الشــــــــفافية على مســــــــتوى النطاق الثاين واالضــــــــيق، فأما على 

ومن هذا التعريف نستخلص توصيف الشفافية   .(7)(جانب الدولة عن أنشطتها كافة يف التخطيط والتنفيذ
بعبارات حتددت بداللة االلية املعرف اســتخدامها من طرف الدولة ليس للكشــف عن انشــطتها فحســب؛ 

 بل وإعالن ذلك للعامة عند التخطيط والتنفيذ.

 
 ، دار احياء الرتاث العريب، مراجعة امني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي ،اجلزء السابع ،لسان العرب ،إبن منظور -3
 .152ص  ،بريوت
، 2004 ،بريوت ،مكتبة لبنان انشرون 1(،طود.داود سلوم، كتاب العني )معجم لغوي تراثيبكي داود سلمان العند. -4

 .416ص
 ،مادة شفافية ،املوسوعة احلرة -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)  

الرايض،   ،جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية  ،حوكمة املؤسسات املالية االسالمية  ،د.خولة فريز النوابين وعبد هللا صديقي  -6
 .6ص ،2016
 ،خلضر محة الشهيد  والسياسية، جامعة القانونية العلوم جملة ،ضوء احكام القانون على املشاركة و الشفافية ،عمري سعاد -7
 .29ص  ،2013 العام ،7 العدد الوادي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
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توفر إجراءات واضـــحة لكيفية صـــنع القرار على الصـــعيد " الشـــفافية ضـــمن هذا الســـياق ابهنا تعىنقد و 
االتصـــال بني فتحاً اتماً لقنوات  بكوهنا"الشـــفافية    قد ابلغت يف توصـــيف االدبيات؛ بل إن بعض  (8)"العام

 .ولنيؤ أصحاب املصلحة واملس
ــفــافيــة  فثمــة من عرف ومن املنظور االداري، اجلمهور فيمــا يتعلق هبيكــل  )االنفتــاح على بكوهنــاالشــــــــــــ

انعدام الشـــــــــفافية اإلدارية تؤدي إىل   التفاق على أن ووظائف القطاع احلكومي وكذلك تعزيز املصـــــــــداقية وا
 امام اإلدارة او  املؤسـسـة  مصـداقية على التأكيدفتكون الشـفافية ضـمن هذا املنحى   (9)عدم كفاءة املؤسـسـة(

 عن واالعالن  الصــــــــــــدق خالل من ذلك ويتحقق  الدولية  واملنظمات  اخلاص والقطاع واحلكومة  العام الرأي
 .اجلميع امام املؤسسة او االدارة او املؤسسة ابواب وفتح  التمويل ومصادر واالهداف النشاط

 جتاه تكون  أن  ينبغي اليت  واملكاشــــفة الوضــــوح" واما على املســــتوى االجرائي فتفهم الشــــفافية على اهنا
 .(10)" كافة  اجملتمع وفئات الدولة مؤسسات قبل من واإلداري املايل الفساد قضااي

ومن حتليل ما تقدم ميكن القول عموما ابن الشــفافية متثل قيمة على املســتوى االنســاين اخلاص، لكنها 
ســــــــرعان ما تتحول اىل مبدئ يتحور ابلتطبيق العملي والتوظيف اىل نظام والية ومعيار لنجاح املؤســــــــســــــــة 

 وســـــــــيلة إلظهار هي لبحبد ذاهتا،   غايةوصـــــــــواب توجهاهتا وقراراهتا. وبكل االحوال لن تكون الشـــــــــفافية  
 الوسائل القانونية. ابعتماد سبيال للمعاجلة والتطوير بعد حماسبة املقصرين املسار وقياس مدى صوابه

للكشــــــــــف  ومن حصــــــــــيلة ما مت ذكره من تعريفات، ميكن اخلروج بتعريف للشــــــــــفافية ابهنا )نظام والية
يف مســعى التقاء مظاهر الفســاد عرب   واالفصــاح عن بنية املؤســســة واهدافها وأنشــطتها أمام ذوي املصــلحة

 .كشفها وحماسبة املسؤولني عنها(
 الشفافية الفرع الثاين: أمهية

التطبيق االوسـع لقيمة الصـدق يف حياتنا قبل ان تكون مبدأ ومعياراً لتقييم   تعد الشـفافية تعبرياً حياً عن
 وإقتصــــــادي  إســــــتثماري  تنموي مبدأاالداء يف مؤســــــســــــات الدولة والقطاع اخلاص. وهي عالوة على ذلك 

ــطـة عن اجملرد ابإلعالن  اليتقـيد ــة، ـبل أن فـيه اـلدلـيل على إنتهـاج  تنـفذهـا اليت والربامج  األنشــــــــــــ ــســــــــــــ املؤســــــــــــ
التغلب  يف اآلمالحتقيق بغية   يف احلكم وحســن االدارة املســؤولني عن املؤســســة، الســبيل املســتقيم والواضــح 

احلوكمة، ومرد ذلك ما  مبادئ  املبدأ)أي الشــفافية( يف ســياقوهذا ما يفســر إندراج هذا  على املشــكالت.
 ومكافحة الفساد على حد سواء. يف عملية التنمية ميارسه هذا املبدأ من أدوار حمورية

على اإلشـــــراف واحملاســـــبية حول هذا االخري  فأما على مســـــتوى الدور التنموي للشـــــفافية، فال يقتصـــــر
لك ضـــــمان احلرص على عقالنية هذه النفقات هبدف احلد من وإمنا تفرتض كذب، النفقات العامة فحـســــ 

ــفافية دورا يف تطوير   .هدر املال العام والثروات الوطنية عالوة على ذلك وبعيدا عن القطاع العام جند للشـــــــــ

 
 :على الرابط ،منشورات أي كتب ،عوامل سقوط النظام السياسي يف سوراي :الثورة والشرعية  ،عبد العظيم حممود حنفيد. -8

https://books.google.iq/books?id  
 .32ص  ،2016 ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر حت حممد، احلكومة االلكرتونية،حممد مد  -9

 :على الرابط ، القيمدراسة منشورة على موقع مركز الدراسات والبحوث يف ،الشفافية واملساءلة ، رايض وحممد أعمار عمر -10
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581  

https://books.google.iq/books?id
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
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ــتثمار وعوائده   ــاحة االســــــ ــفافية. وحول هذا يرى ابحثون أ(11)مســــــ كلما زادت ،  نه كلما زادت درجة الشــــــ
درجة ترحيب  أيضـــا  املالية، وكلما ازدادت  األســـواقاملســـتثمرين بوجود املســـاواة والعدالة يف   إحســـاس درجة
ــتثمرين بتقدمي رؤوس   أولئك ــاح ومثة من يذهب اىل اكثر من ذلك من أن . األموالاملسـ ــفافية يف اإلفصـ  الشـ

ت محاية املؤســــســــة عن املعلوما  إفصــــاح الن يف مالية جديدة أوراق  إصــــدارعلى   أيضــــاتشــــجع الشــــركات 
 .(12)تقليل خماطر االستثمار ، إضافة إىلمن التضليلاألخرى  واألطرافللمستثمر العادي 

اختياري   أوطوعي   إفصـــــاححرص املؤســـــســـــة على توفري   ( أن 2002) Castellanoدراســـــة   قد أثبتتو 
وينعكس    وعدالة قوائمها املالية  قة اجلمهور ابملؤســـســـةثيعزز   اإلجباري أو اإللزاميإىل اإلفصـــاح   ابإلضـــافة

ــوقية وابلتايل على  ــعارعلى ُسعتها وقيمتها السـ ــهمها  أسـ ــوق املايل  سـ يعمل على توفري االمر الذي  ؛يف السـ
 .(13)، ويساعد على ختفيض درجة املخاطر احمليطة ابالستثماراتعنصر الكفاءة للسوق املايل

من أســــباب النمو الكبري يرى أن لســــنوات القليلة خالل ا  الباحثني واملهتمنيجتاه كبري لدى  إوقد ســــاد  
قدرة الشــــــــــــــركات والكياانت األخرى على إاتحة املعلومات عرب احلدود من خالل  ي،االقتصــــــــــــــاد العامل يف

قد  -من وجهة نظر هؤالء-. الســـــــــيما وأن النقيض املتمثل يف غياب الشـــــــــفافية  التقنيات احلديثة املتعددة
ــهم ــتوى  املايلالضـــــعف  يفبشـــــكل كبري   أســـ ــبب الشـــــركات   هذه على مســـ كثري من االزمات املالية   يفوتســـ

أثبتت التجربة يف عدة دول أن التمســـــــك ابلشـــــــفافية يقلل من اذ  .اآلونة األخرية يفحدثت  اليتاالقليمية  
عند وقوعها وقبل   العديد من املشـــــــاكلتســـــــاعد بدرجة كبرية يف معاجلة   فهيوقوع األزمات االقتصـــــــادية،  

 .(14)ساع مداهااستفحاهلا وات
ــفافية من ادوار يف جمال  ــاد اإلداري،ومن هذا املنطلق يظهر الوجه االخر ملا تنهض به الشــ  حماربة الفســ

اشراك مع  ،  كافة  يف مؤسسات الدولةنشر وتطبيق ثقافة النزاهة والشفافية  عرب اعتماد اليات فاعلة يف جمال  
يف هذه العملية بعد اطالعهم على ما يدور داخل هذه املؤســــــســــــة من اصــــــحاب العالقة وذوي املصــــــلحة  

اعمال وما يصـدر عنها من قرارات وانشـطة، على ان يقرتن ذلك أبجهزة مقتدرة ورصـينة ومسـلحة أبدوات 
 .عند تشخيص القصورللمراقبة واحملاسبة  إبطار قانوين ونظام سياسي تكسوه الشفافية من مجيع جوانبه

ــفافيةكما وتكتســــــب  ــافة كوهنا  الشــــ ــيً اً ركن  امهيًة مضــــ ــاســــ ــر ا أســــ ــيخ الدميقراطية،  اً  مهماً ، وعنصــــ يف ترســــ
وتكريسها يف اجملتمع، سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات، كما أهنا مهمة للهيئات الرُسية وملؤسسات 

ة واالطالع على املعلومات اخلاصــــــــــــة ابملؤســــــــــــســــــــــــات للمواطن احلق يف املعرففعندما يتوافر  اجملتمع املدين،

 
 ،جامعة القاهرة ،للتجربة املصرية التعرض مع املستدامة التنمية وعمليات املعلوماتية الشفافية ،يوسف عبدهللا حممود حممد -11

  www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed :على الرابط
العام  ،جملة االدارة واالقتصاد ،دور ديوان الرقابة املالية ابلعراق يف تعزيز االفصاح والشفافية ،د.شاكر عبد الكرمي البلداوي -12

  94ص ،2011العام  ،العدد التسعون ،الرابعة والثالثون
 العاملية  املالية األزمة آاثر من احلد يف ودورها املستقبلية املعلومات عن  اإلفصاح يف الشفافية ،زويلف حسن حمسن إنعام.د -13

-http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-alاملايل، على الرابط  عمان  سوق على
zwyalif/3.doc  

 : على الرابط مقال منشور على موقع احلوار املتمدن  ،الفساد والشفافية ،ادريس ولد القابلة -14
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9384&r=0  

http://www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed
http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-al-zwyalif/3.doc
http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-al-zwyalif/3.doc
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9384&r=0
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ترتســـخ عوامل الثقة ابلنظام القائم والقناعة بشـــرعيته، اليت ســـتوفر االرضـــية الصـــلبة وختلق احلافز احلكومية، 
 .(15)مشاركة يف احلركة السياسية واالدارية للدولة املعنوي لل

ــبح من املنطقي  ن يلجـأ أوالن اـلدميقراطـية ترتكز فكراي على احلرـية والفردـية والعقالنـية والطبيعـية، يصــــــــــــ
وكفالة ومحاية احلقوق واحلرايت العامة واخلاصـــــــة، مثل حرية الرأي  إقرارالنظام الســـــــياســـــــي الدميوقراطي اىل 

حق االختالف ضـمن  حىتوالنشـر ق و  والتعبري والتفكري والصـحافة واالجتماع واملعارضـة السـلمية والتأليف
من التنــافس  أجواء اطــار دولــةفاملواطنــةق بغض النظر عن االنتمــاءات القوميــة والــدينيــة والفكريــة، يف ظــل

الســــــــلمي الدارة التعارضــــــــات واملصــــــــاحل املتضــــــــاربة، مبعىن ان الدميوقراطية هي حل الدارة االختالف وحل 
ويكتم اي شأن من   بن الحيجأمصدر السلطات فيتوجب  الشكالية السلطة. وكون الشعب دستوراي هو  

الشـــؤون عن الشـــعب الن كل هذه الشـــؤون الداخلية واخلارجية هي مرتبطة صـــميمياً حبياة الناس، فال جيوز 
ان تنفرد الســلطة الســياســية أبي امر او قضــية بدون املشــاورة واملشــاركة الواســعة واســتحصــال القرار اجلمعي 

 .(16)تباع آليات ووسائل عقالنية متفق عليها دستورايً وقانونياً أب
اذن الشـفافية هنا، مهمة يقوم هبا احلاكم السـياسـي والسـلطة التنفيذية يف النظام السـياسـي الدميوقراطي، 

طالع مسـتمر وتزويده ابملعلومات الكافية لتسـهيل مهمة املواطن يف اختياراته ومعرفة إليكون الشـعب على 
 حجب املعلومات عنه. شؤون جمتمعه وسلطته وعدم

ــفافية يف اطار  ــعى لتحقيقها الشـــــ ــية اليت تســـــ ــاســـــ ــوء ما تقدم ميكن تشـــــــخيص االهداف االســـــ ويف ضـــــ
 مؤسسات الدولة وفق االيت:

ــيد عرب  .1 ــاء قواعد احلكم الرشـــ ــاملة وارســـ ــســـــي وتطوير حتقيق التنمية الشـــ ــتوى االداء املؤســـ االرتقاء مبســـ
ــيب الثقة ابملخرجات   ــبابية  وتقليص منســــوبجودة العمل وزايدة مناســ ــاعدة   فيها  الغموض والضــ مبســ
 .اليات تقييم االداء والرقابة املتعددة املستوايت

 الفسـاد  أشـكال  مناهضـة  ثقافة  وتنمية. واألمانة الفسـاد،كالصـدق مناهضـة اىل تدعو اليت القيم ترسـيخ  .2
 اجملتمع. يف السلطة استعمال وسوء

ــاد مواطن عن البحث .3 ــه اجملتمع، يف الفســ ــته وتشــــخيصــ ــبابه، عن والبحث ودراســ ــاليب واقرتاح  أســ  أســ
 .العالج

كافة   والقرارات القوانني ، وتفعيلاســــتثناء دون  اجلميع علىحتكيم القانون وفرض ســــيادته   اىل الســــعي .4
 وحماربة اإلصـــالح  جمال يف والالئحي التشـــريعي القصـــور مواطن للشـــفافية؛ فضـــال عن حتديد الداعمة
 .الفساد

القيم الدميقراطية احلقيقية عرب توســـيع افق احلرايت العامة وضـــمان املشـــاركة الشـــعبية يف العمل ترســـيخ  .5
 العام.

 توفري الوقت واجلهد والتكلفة وجتنب اإلرابك والفوضى ابلعمل. .6

 
 : مقال منشور على الرابط  ، حضر النشر واحلق يف املعرفة ، اثمر موايف -15

https://afteegypt.org/right_to_know/2016/12/25/12699-afteegypt.html  
 .مصدر سابق ،الدميقراطي البناء مرحلة يف الشفافية، حافظ جرب العظيم عبد -16

https://afteegypt.org/right_to_know/2016/12/25/12699-afteegypt.html
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 26:  العدد

 املطلب الثاني: مستلزمات تحقيق الشفافية ومظاهرها  
مســــتلزمات حتقيقها املتعددة  على إن التعمق يف مدارات الشــــفافية وكشــــف جوهرها يســــتدعي التعرف

للشـفافية أن تقوم هلا قائمة او متتد جذورها يف البىن املؤسـسـية وانشـطتها املتنوعة، وال ميكن  بدوهنا الميكنو 
دراسـة أن تثمر لتربز مظاهرها وجتلياهتا يف هذا اجملال. وعلى اسـاس ما تقدم جرى تقسـيم هذا املطلب بني  

 مستلزمات حتقيق الشفافية وبني مظاهرها يف فرعني متتاليني.
  تلزمات حتقيق الشفافيةالفرع األول: مس

أسـاس يف العمليات اإلدارية والتنظيمية   يتضـح أن توافرها أصـبح شـرطاً   مفهوم الشـفافية، يف ضـوء حتليل
املعيشي للفرد    ىإذا رغبت املؤسسة ابالرتقاء مبستوى إدارهتا إىل مستوى حضاري يساهم يف حتسني املستو 

حيث التطبيق مبؤســـــســـــات الدولة وأنشـــــطتها رتباطها من ال ن متطلبات جناح النزاهة والشـــــفافية متعددة،أو 
على حنو دقيق وـفاعـل، كوهنـا املـبدأ واالطـار اـلذي حيقق االتصــــــــــــــال اآلمن بني الوســــــــــــــاـئل واالهـداف هلـذه 
املؤســســات. بيد أن تســلح االدارة هبذا املبدأ يســتلزم بدوره توافر مجلة من الظروف واالدوات ميكن تركيزها 

 -اباليت:
اليت تؤمن  الالزمــــة تتيح للمواطن حق احلصــــــــــــــول على املعلومــــات اليت واالنظمــــة واننيالقوجود  .1

مبا ميكنه من تشــــخيص اخللل وحماســــبة   املختلفة الكشــــف املبكر عن توجهات وانشــــطة مؤســــســــات الدولة
مراجعـة القوانني واألنظمـة بشــــــــــــــكـل دوري من أجـل معـاجلـة مع احلرص على  ؛املســــــــــــــؤول عـنه حـال وقوعـه

 .(17) غامضة وتوضيحها سواء كان للموظف أو املواطنالفقرات ال
ضرورة إحداث تطوير إداري يف إدارة املؤسسة وان هذا التطور ال جيوز معاملته بصورة منفصلة عن .  2

لاللتزام  ومهيئالعامة مســـــــــتعد  وجود جهاز حمرتف للخدمة املدنية او  بصـــــــــورة تضـــــــــمناجلانب البشـــــــــري  
اجراءات واضـــحة ومعلنة وضـــمن ســـياســـات و  ضـــوابط  من خالل العمل وفقومقتضـــياته مبطالب اإلفصـــاح 
 .(18)أخالقية صرحية 

اداة لتدعيم وتعزيز املشــاركة الســياســية ومدخل  دشــرعية للحصــول على املعلومات يعوجود قنوات . 3
ــاءلة اإلدارية  ــاط   وغالباً تكون املعلومات اجملتمعاتكل    يفللمســـ واملرتبطة بكل   املختلفةمتعلقة بفروع النشـــ
 مواطن على حده.

ــفـافيـة . 4 ألداء ل النظـاميوتطوير آليـات ومعـايري التقييم وجود أنظمـة رقـابيـة هتتم بتعزيز مفـاهيم الشــــــــــــ
إصــــــدار  ملؤســــــســــــات القطاع العام مع احلرص على  والكوادر الوظيفية املؤســــــســــــي والفردي للقيادات العليا

هذه املؤســـــســـــات وكشـــــف القصـــــور ومظاهر الفســـــاد فيها ليتســـــىن عمل    هلة التداول حولـســــ دورية  تقارير 
 .لالجهزة الرقابية والقضائية حماسبة املقصرين ومعاجلة هذه الثغرات وفق سياقات اصولية وشفافة

 
-http://lily20013.blogspot.com/p/blog : مقال منشور على املوقع ،االدارة ابلشفافية ،ليلى الصيفي -17

page_12.html. 
  :متابعة منشورة على املوقع ،السورية املدين  اجملتمع  منظمات يف الشفافية ،د.سعيد عيسى -18

http://www.usycso.org/node. 

http://lily20013.blogspot.com/p/blog-page_12.html
http://lily20013.blogspot.com/p/blog-page_12.html
http://www.usycso.org/node
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على اخلضـــــوع  مبا فيهم احلكامميكنها إجبار اجلميع    ونزيهة وفاعلة  ســـــلطة قضـــــائية مســـــتقلة. وجود 5
وااللتزام مبتطلبات الشـفافية وحماسـبة املقصـرين من املسـؤولني من غري املتعاونني يف هذا اجملال او  ألحكامها

 املتورطني بقضااي الفساد.
جيب مكاتفة اجملتمع املدين ووسـائط االعالم اليت   ولوضـع الشـفافية يف مسـارها الصـحيح ولتعزيزها،. 6

يف مؤســــســــات الدولة   نشــــر الوعي وإيضــــاح فوائد توفر النزاهة والشــــفافية جلللســــعي من اتثمنها وتطلبها،
ودعوته إلقامه التحالفات مع   هار ـضـــــــ ارشــــــــاد اجملتمع اىل عواقب الفســــــــاد واذكاء وعيه ملو  للمواطنني،كافة  

ــات اـلدوـلة الفـعاـلة والقطـاع اخلـاص ملكـافحـة هـذه االـفة، وكـذـلك توعـية كـل من اجملتمع والقطـاع  ــســــــــــــ مؤســــــــــــ
 .مسألة الشفافية لدور املهم الذي ميكنهما القيام به يف اجراء االصالح املؤسسي لتعزيزاخلاص اب

ــفوة القول،  ــات صــ ــســ ــيق بني املؤســ ــتوى متقدم من التطور االداري، وتنســ ــفافية حتقيق مســ تتطلب الشــ
التحكم   املعنية ابلتطوير االداري ومؤســســات اخلدمة املدنية، مع تطلبها لتطوير شــبكة معلوماتية مع ضــرورة

أن الشـفافية املتأخرة إذ   يف سـبيل ايصـال املعلومات الالزمة للمواطنني ضـمن السـقف الزمين املفيدبتقنياهتا،  
 ويعلن عنها أحياان فقط الستيفاء الشكل. تكون عادة ال قيمة هلا

 الشفافيةالفرع الثاين: مظاهر 
ــفافية، ويعود الســــبب يف ذلك إىل مظاهريف حتديد   االدارة العامةختلفت أدبيات  إ اختالف البيئة   الشــ

القول أن هنالك  الداخلية واخلارجية للمنظمات اليت درســـت فيها هذه األســـس، أال انه بشـــكل عام ميكن
 وهي ))العقالنية يف مظاهر اسـاسـية يتجلى من خالهلا مسـتوى تطبيق الشـفافية يف مؤسـسـات الدولةمثانية  

األجواء  التفاعل بني األنظمة ومؤســــــــــــســــــــــــات اجملتمع املدين، وضــــــــــــوح املقاييس، القانون، األنفاق، احرتام
 .(19)، دعم وتقنية املعلومات، التعامل مع وسائل األعالم، القدرة على املواجهة((الدميقراطية

 . العقالنية يف األنفاق:1
ــاء على اهلدر يف األنشــــطة والثروات، وقد يكون هذا اإلهدار هبدف وضــــع املؤســــســــة يف  .وتعين القضــ

عدة شـهور مما يعطل  ارات الرئيسـة يفر خدمة اإلدارة وقد يصـل اهلدر يف بعض األوقات إىل اختاذ بعض الق
اهلدر ووضــع األســاليب واألهداف   مســرية املؤســســة ومصــاحل العاملني هبا، ويســتوجب القضــاء الكامل على

 وأتكيد مفهوم اإلدارة يف خدمة املؤسسة.
 . إحرتام القانون:2

  تطبيق القانون على اجلميع مبا يف ذلك أصحاب املواقع والنفوذ واملناصب العلياوتعين
 والقوانني من اجل خدمتها وتعزيز تقدمها. القراراتوتكريس  ؤسسةيف امل

 . التفاعل بني األنظمة ومؤسسات اجملتمع املدين:3
هي النســــق ف تمع املدينوتعين اجيابية العالقة بني املؤســــســــة ومؤســــســــات اجملتمع املدين ومؤســــســــات اجمل

 .هائأدا راقبةم السياسي املتطور الذي تتيح صريورة متاسه ومتفصله يف املؤسسات من

 
العدد احلادي  ،بغداد ،جملة االدارة واالقتصاد ،اسس الشفافية االدارية وعالقتها مبكافحة الفساد االداري ،هادي حممود -19
 .77-76ص ص  ،2008العام  ،والسبعون
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 . وضوح املعايري:4 
تكون هذه  كما جيب أن ال؛  ة ابلطريقة املثلىؤسـسـ أي أن تكون قواعد العمل واضـحة وختدم رسـالة امل

ــي ــبح بســ اليت تصــــف هبا  طة وفاعلة تواكب ثقافة الســــرعةالقواعد جامدة حىت ميكن تطويرها وتعديلها لتصــ
 النظام العاملي اجلديد.

 . األجواء الدميقراطية:5
ــة على اختالفهم وذلــك يؤدي إىل تكريس التفــاعــل وتعين احرتام ــســـــــــــــ بني  حقوق العــاملني يف املؤســــــــــــ

بصــــنع  التأثري العاملني واملؤســــســــة واملشــــاركة الفعالة واملســــتمرة يف جمتمع املؤســــســــة ويدفع قدرة العاملني يف
 وقدرهتم على املساءلة واحملاسبة. اراتر قال

 :وتقنيتها . دعم املعلومات6
ــبة للعاملني وأصــــحاب ــول على املعلومات من أهم املتطلبات ابلنســ ــاحل من  .يعد حق حرية احلصــ املصــ

خصوصية   احرتامتتضمن    اجل ممارسة مجيع حقوقهم وعلى املنظمات االهتمام مببدأ محاية املعلومات الذي
 املؤسسة والعاملني عند اإلفصاح عن املعلومات.

 . التعامل مع وسائل األعالم:7
التعامل معها  ويكون  مهوروسـائل األعالم احلرة املسـتقلة هي الوسـيلة األسـاسـية لنقل املعلومات إىل اجل

ذلك حرية العاملني يف وك  يف ممارسـة عملهم داخل املؤسـسـة افرادهاحرية  عملها واحرتام على أسـاس احرتام
 ئهم لوسائل األعالم.راالتعبري عن آ

 . القدرة على املواجهة:8
الباب  اجملتمع وذلك من خالل فتح  وتعين قدرة قيادات املؤســــــــــســــــــــة على التواصــــــــــل احلقيقي مع افراد

ــتماع   ــافة إىل االســــــ ت حتقيق حاجا قرتحاهتم والعمل اجلاد علىملأمامهم لتقدمي انتقاداهتم وشــــــــكاويهم إضــــــ
 .(20)اجملتمع بشكل متميز 

 المبحث الثاني: التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية 

ــؤون   ــاين يف تنظيم شـــ ــل إليه الفكر اإلنســـ ــتور، أرقى ما وصـــ ياة، وفق احلكم وحىت احلمثلت فكرة الدســـ
إطار توافقي حمدد يعرب عن أهدافه ومصــــــــــاحله املشــــــــــرتكة؛ لذلك حترص الدولة على تنظيم شــــــــــؤون احلكم 

ومن مث فأن دستور الدولة، هو مرآة نظامها، و الفيصل  وتنظيم عالقاهتا ابألفراد من خالل قواعد الدستور
صـورة صـادقة  هعينبني احلاكمني و احملكومني، واالنعكاس البليغ للضـمري اجلماعي لشـعبها، وهو يف الوقت 

ــية و الشــــــــــعبية يف الدولة وعن مدى التطور احل ــياســــــــ ضــــــــــاري الذي بلغته هذه عن مدى وعي القوى الســــــــ
االخرية. وهو من وجه اخر ســـــــــيد القوانني وعنواهنا وقمة هرمها الذي يضـــــــــمن ويتضـــــــــمن جمموعة املبادئ 

 
 .77-76ص ص ،مصدر سابق ،هادي حممود -20
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القانونية العامة والقواعد األســــــــاســــــــية الكلية اليت ختضــــــــع هلا القواعد القانونية العادية املنظمة للحياة العامة 
 .(21)واخلاصة فيها 

بشكل الدولة ونظام احلكم فيها اليت يتضمنها الدستور، فهو يتضمن ايضا   وفضال عن القواعد املتعلقة
اليت   للدولة  واالداري  مجلة من املبادئ غري السياسية املتعلقة حبقوق االفراد والنظام االقتصادي واالجتماعي

ــفافية وجتلياهتا ــتور .  قد تطل عربه مبادئ الشــــ ي من تبين وعند التحري عن الغاية اليت ابتغاها املشــــــرع الدســــ
املشـــرع هذا حرص امثال هذه املبادئ املتصـــلة ابلشـــفافية على اختالف صـــورها وتطبيقاهتا، تتجلى لنا عرب 

اجتثاث اهم افات اجملتمعات املعاصــــــرة  اظهار اجلدية والعزم إبضــــــفاء الســــــمو الدســــــتوري على اليات على
 كافةقع على الدولة ممثلة بســـــلطاهتا  و ياالمر الذي  املتمثلة بفســـــاد الســـــلطة وما يرتبط هبا من مؤســـــســـــات،

 .(22) من االلتزامات حياهلا نينوع
الكفيلــة   اإلجيــابيــة اإلجراءاتوُسو هــذه القواعــد واحرتامهــا واختــاذ  أبمهيــةالتزام اجيــايب جمــالــه االعرتاف 

ئ بتحقيقها وتطبيقها على ارض الواقع. والتزام ســــــــليب جماله امتناع تلك الســــــــلطات عن انتهاك تلك املباد
ــريعية واجب التأكد من توافق  ــلطة التشــــ ــيقع على الســــ ــمان محايتها من التجاوز عليها. تبعا لذلك ســــ وضــــ

ــريعات أحك ــتورية وال بد أن يكون يف التشـ ــريعات مع تلك النصـــوص الدسـ ــمان تكريس  االتشـ ماً حمددة لضـ
من االنتهاكات   هذه املبادئ على ارض الواقع، والنص كذلك على عقوابت جزائية ومدنية من شأهنا احلد

واالعتداءات اليت قد تقع على هذه املبادئ وعلى الســـــــــــــلطة التنفيذية الســـــــــــــهر على حســـــــــــــن تطبيق هذه 
ــائـية فهو مالحـقة اجلرائم ومـعاقـبة  ــلطـة القضــــــــــــ ــمـاح ابنتهـاكهـا. أـما واجـب الســــــــــــ ــريـعات وعـدم الســــــــــــ التشــــــــــــ

 .(23)املخالفني
ي والوجه الدميقراطي للفكرة االسـاسـية اضـفاء الطابع احلداثهذا اىل جانب سـعي املشـرع الدسـتوري اىل 

جعلت من هذه املبادئ معيارا رئيســا معاصــرة،    ســتجابة ملوجة عامليةالاعرب اليت يقوم عليها ذلك الدســتور 
 .(24)يف قياس تقدم الدول وتفاعلها االجيايب مع متطلبات التنمية والنهوض احلضاري هلا 

مطلبني حبســـــــب موضـــــــع ورود مبدأ الشـــــــفافية يف  ويف ضـــــــوء ما تقدم ميكن معاجلة هذا املوضـــــــوع عرب
الدســــــتور ســــــواء اكان يف ابب املبادئ واحلرايت الدســــــتورية او كان يف االحكام اخلاصــــــة بتنظيم ســــــلطات 

 الدولة.
 املطلب األول: تجسيد مبدأ الشفافية يف املبادئ والحريات االساسية للدستور

تتجـه أغلـب الـدســـــــــــــــاتري يف مطـالعهـا ومقـدمـاهتـا اىل تبين عـدد من املبـادئ واحلرايت اليت تكون مبثـابـة 
بوصــلة لضــبط إيقاع النظام الســياســي وحتديد مســاراته وفق فلســفة يودعها املشــرع يف حمتوى هذه القواعد. 

 
 :على الرابط ، مقال منشور على موقع احلوار املتمدن ، قراءات يف مفهوم الدستور ، عامر عبد زيد -21

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=137894&r=800&cid=200&u=&i=0&q . 
دار املالك للفنون  ،الطبعة الثالثة ،النظرية العامة يف الدساتري :توري والعلم السياسيمبادئ القانون الدس ،اُساعيل مرزهد. -22

 .151-150ص ص  ،2004 ، بغداد ،واآلداب والنشر
 املصدر السابق. -23
 ، القيت على طلبة املاجستري  (غري منشورة)حماضرات    ،التجسيد الدستوري ملبادئ احلكم الرشيد   ،.سامر مؤيد عبد اللطيفد  -24

 .5ص ، 2017جامعة كربالء،   ،كلية القانون
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ية االسـاسـية يف الفرع  وهذا ما يدفعنا اىل إسـتكشـاف مدى حضـور مبدأ الشـفافية يف إطار املبادئ الدسـتور  
 األول، ومن مث البحث عنها يف نطاق احلقوق واحلرايت الدستورية.

 الفرع األول: االشارة اىل مبدأ الشفافية يف املبادئ االساسية للدستور
ــبط  ــاراته وضـ ــياســـي وتوجيه مسـ ــتور مبثابة منطلقات واطر لبناء النظام السـ ــية للدسـ ــاسـ تعد املبادئ االسـ

ه، بيد أن امثال هذه القواعد لن يها فلســــــــفة الدســــــــتور واحلكم من ورائة اليت تنصــــــــهر فايقاعه، فهي البوتق
أتخذ منط -  ègle de programme ou règle directive،(25)- غري حمددةتكون سـوى قواعد توجيهية 

ال ميكن تطبيقها،   -الذي يسعى احلاكمون اىل تكريسه وتسويقه دستورايجتماعي  السياسي أو االربانمج  ال
 -يف األسـاس-. ويكون التزام املشـرع هبذه املبادئ  (26)وال ميكن االحتجاج هبا بدون تدخل املشـرع العادي

 التزاماً سياسياً أو أدبياً، فضال عن التزام قانوين جماله امرين: 
 .االلتزام األول: وجوب تدخل املشرع إلصدار القوانني الالزمة لتنفيذ هذه النصوص

االلتزام الثاين: فيتمثل يف وجوب إصـــــدار املشـــــرع لقوانني تتفق مع هذه النصـــــوص وال ختالفها بشـــــكل 
 .(27)صريح أو ضمين 

ــية  ــاســ ــفافية الصــــريح واملباشــــر يف موضــــع املبادئ االســ ــياق أن حضــــور مبدأ الشــ واملالحظ يف هذا الســ
ــتورية، فال جند مثال ميكن  ــات الدســـــــ ــتور يكون حالة اندرة ابلقياســـــــ تقدميه يف هذا اجملال غري الفقرة للدســـــــ

 ومبادئ الوطنية  القيم اليت جاءت ضــــــــــمن عنوان  2010الثانية من املادة العاشــــــــــرة يف دســــــــــتور كينيا لعام 
ــفـافـية اىل جـاـنب قيم ومـبادئ هلـا امهـية كربى يف بـناء اـلدوـلة من امـثال  احلكم اليت كـاـنت فيهـا النزاهـة والشــــــــــــ

مما يؤكد حرص املشــرع   ،اإلنســان  وحقوق واملســاواة والعدالة  اإلنســانية ةســيادة القانون والدميقراطية والكرام
الشـــــــــفافية امهية موازية ألمهية تلك املبادئ االســـــــــاســـــــــية يف حياة االمم  أالدســـــــــتوري الكيين على ايالء مبد

والشـعوب، فال تنفصـل عن فلسـفة الدسـتور والغاية اليت يسـعى لتحقيقها احلاكمون تلك الغاية اليت الميكن 
التنازل عنها او التفريط هبا واليت يتوجب حضــــورها على كل املســــتوايت والفعاليات الرُسية والشــــعبية اســــوة 

 بباقي املبادئ.
ــي  ــاتري جمال املقارنة )التونســـــ ــمنها الدســـــ ــاتري العامل وبضـــــ ــية لدســـــ ــاســـــ يف املقابل الجند يف املبادئ االســـــ

شـــعب هو صـــاحب الســـيادة كما هو شـــأن املادة والعراقي( اي ذكر للشـــفافية، ما خال االشـــارة اىل كون ال

 
 يف  الغالبة  القانونية الفكرة على صراحة تنص الدساتري بعض إن جند حيث القانونية الفكرة بيان كيفية  يف الدساتري ختتلف -25
 الصيين  اجملتمع  انتقال  على  ينص  الذي  1982  املع  الصيين  الدستور  ذلك  أمثلة  ومن  نظامه  لوصف  الدستور   جاء  الذي  السياسي  اجملتمع 
 للدستور املؤسسة القانونية الفكرة 1959 لعام التونسي الدستور وتضمن .والدميقراطية الثقافة من عايل مبستوى اشرتاكي جمتمع إىل

 بني الفصل قاعدة على يرتكز مستقر سياسي نظام قوامها و الشعب سيادة أساسها دميقراطية إقامة) على ديباجته يف نص حيث
 ضمنية  بصورة  الفكرة  هذه  استنتاج  ميكن  ذلك  مع  و  النظام  على  املهيمنة  القانونية  الفكرة  على  صراحة  الدساتري  تنص  ال  . وقد(السلطات

املفرجي ود.رعد انجي احسان  : د.انظر يف ذلك0منه  املقصود  الغرض  و  الدستور   به  جاء  الذي  السياسي  النشاط  طبيعة  حتليل  طريق  عن
 .242-241، ص ص 2012  ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،النظرية العامة يف القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق ، اجلدة

مؤسسة النرباس للطباعة والنشر  ،النظرية العامة والنظام الدستوري يف العراق :القانون الدستوري ،د.عدانن عاجل عبيد -26
 .77-76ص ص  ،2010  ،بغداد ،والتوزيع
 .مصدر سابق ،عامر عبد زيد -27
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، او ان الشـــعب هو مصـــدر الســـلطات كما جاء يف ســـياق (28) 2014الثالثة من الدســـتور التونســـي لعام 
ــتور العراق لعام  ــة من دســــــ ــارات يفهم منها التوجه الدميقراطي لنظام (29) 2005املادة اخلامســــــ . وهي اشــــــ

منها ضمنياً ومع إمعان الفحص والنظر ما يؤدي اىل حتقيق   احلكم وفلسفته يف هذه الدول، مثلما قد يفهم
ان  -منطقيا-غرض الشــفافية عندما يكون الشــعب هو صــاحب الســلطة والســيادة يف البالد، اذ ال يعقل 

ميارس هذا الشــــــعب ســــــيادته وســــــلطته مامل يتســــــلح بســــــالح املعلومات واملعرفة مبا يدور يف اروقة الســــــلطة 
ــتبدة، ومن مث  ومؤســــســــات الدولة، كما الي ــلطته فاســــدة او مســ عقل ان يرتضــــي هذا الشــــعب ان تكون ســ

 ستكون الشفافية اهم ادواته يف ادارة دفة هذه السلطة وتوجيهها الوجهة اليت ختدم مصاحله.
 الفرع الثاين: االشارة اىل مبدأ الشفافية يف اطار احلقوق واحلرايت الدستورية

ــاتري الدول جمموعة من احلقوق و  ــفاء تضــــــمنت دســــ ــتوري محايتها وإضــــ ــرع الدســــ احلرايت اليت أراد املشــــ
الســــــمو الدســــــتوري عليها ســــــبيال إللزام الســــــلطات ابحرتامها وضــــــمان تطبيقها على ارض الواقع. وكانت 
الشـــفافية من بني تلك احلقوق اليت أضـــيفت حديثاً لتلك احلقوق حتت عنوان الوصـــول احلر اىل املعلومات 

ــفـافـية وأتمينهـا كوهنـا امـلادة األولـية إلطالع املعنيني على مـا  اليت تعـد يف هـذا اجملـال أهم أدوات حتقيق الشــــــــــــ
 يدور يف أروقة السلطة ومؤسساهتا املختلفة.

الدســتوري ( من دســتور كينيا ما يؤكد احلضــور 33ويف هذا الســياق، تقدم لنا الفقرة األوىل من املادة )
 افية ابلنص.هلذه احلرية اليت تعد املادة االساسية لتحقق الشف

 أفكار أو معلومات على للحصــول تتضــمن حرية الســعي واليت التعبري، حرية يف احلق شــخص لكل -1
ــتالمها أو ــول على املعلومات ونقلها احدى وجوه التعبري عن الراي، ويف  أو اسـ نقلها(. فكانت حرية احلصـ

الوقت عينه مبثابة الطريق لتأمني مبدا الشـــــفافية وحتقيقه بنشـــــر املعلومة واالفصـــــاح عنها. وقد زاد الدســـــتور 
يته واســتقالله ( من ضــماانت حتقيق الشــفافية عرب حتصــني االعالم وضــمان حر 34الكيين يف ســياق املادة )

 (30)من اهم املوارد األولية للشفافية. -كما اشران-كونه من اهم قنوات تدفق املعلومات اليت تعد 
كما تظهر الشــــــفافية اترًة أخرى يف إطار احلقوق واحلرايت، حينما يوظفها املشــــــرع الدســــــتوري الكيين 

ــياســــــية لألفراد عرب قناة التصــــــويت، حي نما أوجبت الفقرة الثانية من املادة كأداة لتأمني حق املشــــــاركة الســــ
"يضـمن ان التصـويت يف كل   على السـلطة التشـريعية، أن تسـن قانوانً  2010( من دسـتور كينيا لعام  82)

ــفافية يف  ــتوري يف رعاية مبدأ الشــــــــ ــفافية" مث جاء التأكيد على هذا احملتوى الدســــــــ ــم ابلشــــــــ انتخاابت تتســــــــ
 اللجنة املســـتقلة لشـــؤون االنتخاابت إبصـــدار نظام انتخايباالنتخاابت يف موضـــع آخر، حينما جرى إلزام 

والشــــفافية يف اطار الفقرة األوىل من املادة   واملســــؤولية واألمن منه التحقق  وإمكانية والدقة  ابلبســــاطة  يتســــم

 
 ميارسها السلطات، ومصدر السيادة صاحب هو على ان "الشعب 2014نص الفصل الثالث من دستور تونس لعام  -28
 ."االستفتاء عرب  أو املنتخبني ممثليه بواسطة
 السلطات مصدر والشعب للقانون، السيادة": على ما أييت 2005( من دستور مجهورية العراق لعام (5نصت املادة -29
 ."مؤسساته الدستورية وعرب املباشر العام السري ابالقرتاع ميارسها وشرعيتها،
 اإلعالم  أنواع وكل واملطبوع  اإللكرتوين اإلعالم واستقاللية حرية إن.1) 2010من دستور كينيا لعام  (34)نصت املادة  -30
 ((33)املادة يف إليها املشار التعبري أنواع من نوع أي لتشمل متتد ال لكنها مكفولة،
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 26:  العدد

، بغية اسـتكمال املسـاعي الدسـتورية لتحصـني حق االنتخاب (31)( من الدسـتور املشـار اليه يف أعاله  86) 
 افية على مستوى القانون االنتخايب ونظام املفوضية املعنية بتنفيذه.بسالح الشف

الذي اكتفى بتحصـــني  2014على هذا يكون الدســـتور الكيين قد تقدم على الدســـتور التونســـي لعام 
أن  2014( من دســتور تونس لعام 55أصــل احلق ابملشــاركة االنتخابية لألفراد حينما اوجب يف الفصــل )

دون ان حيصـــــــــــــن اجلهة املشـــــــــــــرفة على اجراء االنتخاابت هبذا املبدأ  (32)يكون االنتخاب نزيها وشـــــــــــــفافا  
ــتوري وبني اليات ــل املبدأ الدسـ ــفافية(، فيكون البون واســـعا بني اصـ ــتوري )اي الشـ تطبيقه على ارض  الدسـ

 الواقع.
وعلى الرغم من املســــلك االســــتثنائي الذي ســــلكه هذا الدســــتور يف تعميم مبدأ الشــــفافية على جانب 

 ويف  األســـــاســـــية  أنظمتها يف واجلمعيات  منه "االحزاب والنقاابت 35من العمل احلزيب عندما الزم الفصـــــل  
ــتور أبحكام  أنشـــــــطتها ــتخلص من هذه  .(33)العنف"  بذون  املالية  والقانون وابلشـــــــفافية  الدســـــ بيد أن املســـــ

ــفافية يف اجلانب املايل للعمل احلزيب دون غريه يف ذلك تفريط ابملزااي االخرى هلذا  ــر نطاق الشــ املادة، حصــ
املبدأ الدســــــتوري الذي تظهر امهيته يف كل جوانب احلياة وخباصــــــة الســــــياســــــية منها واليت تكون احوج من 

 .غريها لتطبيق مبادئ الشفافية
، ال نعثر على ذكر للشــــــــفافية يف جمال احلقوق الدســــــــتورية، 2005وابلرجوع اىل دســــــــتور العراق لعام 

ــفافية عرب النص يف الفقرة الثانية من املادة  ــتثناء اجتاهه اىل أتمني مناخ حتقيق الشـ منه على ضـــمان  38ابسـ
ادوات الشــــــفافية متاحة لعامة لتكون املعلومة اليت تعد اهم  (34)حرية الصــــــحافة والطباعة واالعالم والنشــــــر

 االفراد ويف ذلك امهال ملزااي هذا املبدأ يف جماالت وحقوق هي احوج له.
 املطلب الثاني: التجسيد الدستوري ملبدأ الشفافية على صعيد سلطات الدولة

 الفرع األول: التجسيد الدستوري ملبدأ الشفافية على صعيد السلطة التشريعية
الشــــــفافية عن منظومة التشــــــريع وما يصــــــدر عنها من أعمال يفتح ابب الفســــــاد واالحنراف  إن غياب 

ابلسلطة والتشريع على الوجه الذي يفضي اىل إضعاف اهليكل االساسي للدولة املقام على قاعدة التشريع 
ــريع قوانني جمحفـة حبق االفراد وإن كـ  اـنت من جـاـنب، وإهـدار العـدـيد من احلقوق واحلرايت من جراء تشــــــــــــ

ــيلة كل ذلك  مشــــروعة من جانٍب اثٍن، أو احلاق أكرب الضــــرر ابملصــــلحة العامة للدولة ومواطنيها من حصــ
 من جانب أخري.

 
 انتخاابت كل يف واحلدود االنتخاابت لشؤون املستقلة اللجنة على "تضمن  2010( من دستور كينيا لعام  86نصت املادة )  -31

 .والشفافية" واملسؤولية واألمن  منه التحقق وإمكانية والدقة ابلبساطة يتسم النظام أن  .أ-
 مباشرا، حرا، عاما، انتخااب الشعب نواب جملس أعضاء )يُنتخب:على ان 2014من دستور تونس لعام  55 الفصلنص  -32
 نواب جملس يف ابخلارج للتونسيني والتمثيلية االنتخاب حق االنتخايب القانون يضمن .االنتخايب القانون وفق وشفافا، نزيها، سراي،

 .(الشعب
 والنقاابت  األحزاب  تلتزم  .مضمونة  واجلمعيات  والنقاابت  األحزاب  تكوين  )حرية  :من الدستور التونسي على  35  نص الفصل  -33
 . (.العنف ونبذ املالية والقانون وابلشفافية الدستور أبحكام أنشطتها ويف األساسية أنظمتها يف واجلمعيات
 : واآلداب العام ابلنظام ال خيل ومبا الدولة على ان )تكفل 2005من دستور مجهورية العراق لعام  38 جاء يف نص املادة -34

 . والنشر( واالعالم  واالعالن والطباعة الصحافة حرية. اثنياً .الوسائل بكل الرأي عن التعبري حرية. أوالً 
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وإتقاًء هلذه احملاذير إجتهت بعض الدســـــــاتري اىل حتصـــــــني العمل التشـــــــريعي وســـــــلطته حبصـــــــاانت وقيود 
ــفافية يف أحواٍل وجماال ــتورية متنوعة من بينها التزام مبدأ الشــ ــدرها إلزام الربملان أبن تكون دســ ٍت عدة، يتصــ

ــاـته علنـية ليطلع الشـــــــــــــــعب واالجهزة الرـقابـية يف اـلدوـلة على ـما ـيدور فـيه من أـحداث وأعمـال بكـل  جلســــــــــــ
ــرار ابملصـــلحة العامة، وهذا ما  ــبة املســـؤولني عنه ومنع االضـ ــفافية ووضـــوح لتدارك اخللل والقصـــور وحماسـ شـ

اليت اوجبت علنية جلســــــــــات الربملان ومشــــــــــاركة  2010كينيا لعام ( من دســــــــــتور  118وجدانه يف املادة )
 يلي: مبا الربملان  يقوم -1اجلماهري يف االعمال التشريعية ابلنص"

  اجلمهور؛ أمام مفتوحة جلانه وجلسات جلساته تكون  حيث علنية، بطريقة أعماله إجراء .أ
ــاركة ب. تيســـــري ــريعية األعمال يف واشـــــرتاكهم اجلماهري مشـــ ــة األعمال من غريهاو  التشـــ ابلربملان  اخلاصـــ

 وجلانه.
ــتبعاد للربملان  جيوز ال -2 ــائل من أي أو اجلماهري اســ ــة، أية من اإلعالم وســ  اجمللس رئيس ير مل ما جلســ

 االستبعاد". لذلك مربرة أسباب توافر املعين
وترســـيخا ملبدأ الشـــفافية يف العمل الربملاين ولتمكني املشـــرع من إســـتخدامه عند مباشـــرته أعمال الرقابة 

ــتور الكيين مبوجــب املــادة ) ــلطــة  (35)(125على عمــل االجهزة احلكوميــة، زود الــدســــــــــــ برملــان البالد بســــــــــــ
وله يف ذلك الصـــــالحيات ذاهتا   .املعلومات توفري أو أدلة لغرض تقدمي  أمامه للمثول شـــــخص أي اســـــتدعاء

ــتدعاء الشـــهود العليا املمنوحة للمحكمة  طريقة أية أو إقرار توقيع أو القســـم تالوة بعد وســـؤاهلم يف جمال اسـ
 الواثئق. توفري على أخرى؛ او حىت اإلجبار

ــتوى البناء واالداء ويف جمايل  ــريعي على مسـ ــفافية متجليا يف العمل التشـ ــور الشـ وبذلك النص كان حضـ
التشــــريع والرقابة، ومثلما اســــتخدم املشــــرع الدســــتوري الكيين ســــالح الشــــفافية يف تقييد العمل التشــــريعي، 
جعـل هـذا الســــــــــــــالح مـتاحـا هلـذا املشــــــــــــــرع يف إطـار عمـله الرـقايب على االخرين، ليوازن الكفـة بني احلقوق 

 والواجبات املسندة للربملان ضمن إطار إعتماد مبدأ الشفافية.
اكثر اقتضــــــاابً يف التعاطي مع مبدأ الشــــــفافية على صــــــعيد  2005الدســــــتور العراقي لعام ابملقابل كان 

ــات ــرتاط )أن تكون جلســـ ــريعي، عندما اكتفى ابشـــ ــرورةٍ  ارأتى اذا اال  علنية النواب جملس العمل التشـــ  لضـــ
. ( منه53ذلك، وان تنشـــر حماضـــر اجللســـات ابلوســـائل اليت يراها اجمللس مناســـبة( حبســـب املادة ) خالف

ويف هذا النص جند أن اجملال كان واســـعاً جداً أمام الســـلطة التقديرية للمجلس يف اعتماد العلنية او اختيار 
الوســــــيلة اليت يراها مناســــــبة يف نشــــــر حماضــــــر جلســــــاته مبا جيعل حدود الشــــــفافية هنباً الجتهادات املشــــــرع 

 وإختياراته.

 
 بسلطة  جلاهنم  من  وأي  الربملان  جملسي  من  جملس  كل  يتمتع.  1ما أييت )  2010( من دستور كينيا لعام  125جاء يف املادة )   -35
 .املعلومات توفري أو أدلة  لغرض تقدمي أمامه للمثول شخص أي استدعاء
 - العليا احملكمة صالحيات بنفس جلانه من وأي الربملان جملسي من أي يتمتع ،(1) البند ألغراض . 2
 أخرى( طريقة أية أو إقرار توقيع أو القسم تالوة بعد وسؤاهلم  الشهود حبضور األمر. أ
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 صعيد السلطة التنفيذيةالفرع الثاين: التجسيد الدستوري ملبدأ الشفافية على  
ترتبط الشـــفافية ابإلدارة ارتباطاً وثيقاً، بصـــورة تفوق غريها من اجلهات والســـلطات مبا خيفف من عقد 

ولعل هذا ما يفســـر تركز  (36)الروتني يف عمل االدارة وتبســـيط وتســـريع إجراءاهتا يف تنفيذ القوانني املختلفة  
 مببدأ الشفافية يف جمال العلوم االدارية. اإلهتمام

إن أهم ظهور دســــــــتوري ملبدأ الشــــــــفافية يف اجملال االداري، هو عندما تلزم دســــــــاتري الدول املســــــــؤولني 
وأصـحاب املناصـب فيها بكشـف الذمة املالية أو حىت عدم االحتفاظ حبسـاب مصـريف خارج الدولة. وهذا 

الدولة   ملسـؤويل  املالية ( منه حتت عنوان النزاهة76طبقا للمادة ) 2010عني ما فعله الدسـتور الكيين لعام 
ــؤويل من  أي يقوم ال. 2يف الفقرة الثانية / أ ابلنص ) ــاب االحتفاظ. أ - يلي  مبا الدولة  مســـ ــريف حبســـ  مصـــ

 برملاين(. لقانون  طبًقا كينيا  خارج
ــاد وإحنرافاته يف جمال اإلنفاق والشـــــؤون امل ــاتري على وابلنظر لرتكز مظاهر الفســـ الية، درجت هذه الدســـ

( من 225حتصــــــني أوجه االنفاق ابليات الرقابة املتســــــلحة بســــــالح الشــــــفافية كما جاء يف ســــــياق املادة )
 كل  لدى  والشـفافية اإلنفاق على  الرقابة  دسـتور كينيا سـابق الذكر، حينما ألزم الربملان بسـن تشـريٍع لضـمان 

 .تنفيذها آليات لضمان  ويضع احلكومات
( من الدســـــتور ذاته، 226ني هذه االليات اليت أوجبها الدســـــتور نفســـــه ما جاء يف نص املادة )ومن ب
العمومية،  اجلهات  من  وغريها احلكومات  كل  حسـاابت يف والتدقيق  مالية  بسـجالت االحتفاظ  من ضـرورة

ذين النصــني والشــفافية. ويفهم من ه  ابلفاعلية  تتســم  مالية  إدارة ضــمان   أجل  من أخرى تدابري على والنص
ظهور الشـــــــــفافية دســـــــــتوراي يف جمال الرقابة على االنفاق، ســـــــــواء ابعتماد الية االحتفاظ بســـــــــجالت مالية 

 .(37)خاضعة للتدقيق واملتابعة او اي وسيلة أخرى تضمن االدارة املالية الشفافة 
ــتور الكيين هبذه اآل ة الدولة عند لية، بل زادها واســـــتكمل طريقها حينما ألزم كل أجهز ومل يكتف الدســـ

 والشـفافية، واإلنصـاف،  ابلعدالة، يتسـم  التعاقد للحصـول عل بضـائع وخدمات ابن تقوم بذلك وفقا لنظام
 (.227والتوفري حبسب نص املادة ) والتنافسية،

والغالق اخر نوافذ الفســــــاد وفتح نوافذ العمل احلكومي على فضــــــاء الشــــــفافية النقي، جاءت مبادئ 
املدنية ضــــمن الباب الســــادس من الدســــتور لتتوج هذا املســــعى الدســــتوري يف حتصــــني العمل  اخلدمة  وقيم

 2010فيكون الدسـتور الكيين لعام  .اجلماهري إىل ودقيقة  سـريعة معلومات وتقدمي   احلكومي بقيم الشـفافية
 

 ،2013  ،جامعة ام القرى  ،رسالة ماجستري  ،عالقة االدارة ابلشفافية لدى مديري مكاتب الرتبية والتعليم  ،رمزي عبد الرمحن  -36
 .28ص 

 مالية بسجالت االحتفاظ.أ– على برملاين قانون ينص1.على ما أييت ) 2010( من دستور كينيا لعام 226)نصت املادة  -37
 ابلفاعلية تتسم مالية إدارة  ضمان  أجل من  أخرى تدابري على والنص العمومية، اجلهات من وغريها احلكومات كل حساابت يف  والتدقيق

 .احلكومة يف املقاطعات ومستوى الوطين املستوى على عمومية جهة كل يف حساابت مسؤول  تعيني .وب والشفافية؛
 عمومية جهة أية يف احلساابت ومسؤول املالية، إدارهتا بشأن  الوطين  اجمللس أمام مسؤولٌ  عمومية جهة أية يف احلساابت مسؤول2.
 .املالية إدارهتا بشأن املقاطعة جملس أمام مسؤول مبقاطعة
 .للدولة التابعة واألجهزة احلكومات كل حساابت على التدقيق أعمال العام احلساابت مراجع  جيري ،(4) للبند طبًقا.3
 .الوطين  اجمللس يعينه مهنًيا  مؤهل حماسب بشأهنا تقارير ويرفع العام احلساابت مراجع مكتب حساابت على التدقيق أعمال جيري.4
 أو للقانون خمالف حنو على عامة أموال  ابستخدام توجيهات سياسي منصب أي بينها من عامة  وظيفة أية شاغل أصدر  إذا.5

 الشخص بقي سواء اخلسائر ويعوض االستخدام ذلك عن تنجم خسائر أية عن مسؤوالً  الشخص يعد ذلك، على وافق أو التعليمات
 .ال أم للمنصب شاغالً 
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ــاتري موضـــوع امل ــائر الدسـ ــفافية يف جمال العمل احلكومي من سـ ــنا ابدوات الشـ قارنة، وقد االكثر تفوقا وحتصـ
ــي لعام   ــتور التونســــــــ ــريح عن  2014تبعه الدســــــــ على حنو اخف وطأة حينما الزم ذوي املناصــــــــــب ابلتصــــــــ

 (38)مكاسبهم تبعا للفصل احلادي عشر منه.
ــياق املنظومة الرقابية، فقد حتقق ضـــمن  ــفافية يف سـ ــتور التونســـي ملبدأ الشـ ــعيد اعتماد الدسـ اما على صـ

 مبادئ ابالفادة من الفســـــــــاد، كمة الرشـــــــــيدة مبهمة مكافحةالذي كلف هيئة احلو 130 مقاصـــــــــد الفصـــــــــل
ولتحقيق هذه الغاية ينبغي ان يتســــــلح جهاز االدارة العمومية يف تونس هبذا   .واملســــــاءلة والنزاهة الشــــــفافية

( من الدســــــــتور التونســــــــي 15املبدأ عند خدمته للمواطن والصــــــــاحل العام حبســــــــب ما نص عليه الفصــــــــل )
  2005اتري ســــابقة الذكر مل يكن حضــــور مبدأ الشــــفافية يف دســــتور العراق لعام . وخبالف الدســــ (39)النافذ

ــياق املادة ) ــعيد اعمال االدارة اال عابرا مبا جاء يف ســــ ــيس 106على صــــ ( منه يف معرض احلديث عن أتســــ
ــاعدات املنح  توزيع عدالة من التحقق .مهمتها )أوالً  االحتادية الواردات ختصــــــــيص ملراقبة عامة هيئة  واملســــــ

 اقليم. يف املنتظمة غري االقاليم واحملافظات استحقاق مبوجب الدولية والقروض
 واقتسامها. االحتادية املالية للموارد االمثل االستخدام من التحقق .اثنياً 
ــمان  .اثلثاً  ــفافية ضــ  املنتظمة يف غري احملافظات أو االقاليم حلكومات االموال ختصــــيص عند والعدالة الشــ
 (.املقررة للنسب وفقا اقليم

 الفرع الثالث: التجسيد الدستوري ملبدأ الشفافية على صعيد السلطة القضائية 
عند مراجعة الدســــــــاتري حبثاً عن أتصــــــــيل مبدأ الشــــــــفافية يف العمل القضــــــــائي، يتوارد للذهن يف الوهلة 

ــيخ هذا املبدأ على صـــعيد بنية وهيكل املنظومة القضـــائية  ــية لرتسـ على اختالف  –األوىل، احلاجة االســـاسـ
عض الدســاتري اىل اعتماد قبل اســتنزاله للتطبيق يف جمال االحكام القضــائية. من هنا اجتهت ب -مســتوايهتا  

الشـــــــفافية كمعيار يف اجراءات فحص صـــــــالحية املرشـــــــحني للعمل يف الســـــــلك القضـــــــائي من حيث توافر 
اليت  2010( من دســــــــتور كينيا لعام 172شــــــــروط الكفاءة واخلربة والنزاهة. وهذا ما عثران عليه يف املادة )

بني املرشـــــــحني لالخنراط يف   ة بعد منافســـــــة شـــــــفافيةالزمت الفقرة الثانية منها اللجنة املعنية ابختيار القضـــــــا
سلك القضاء. وقد ذهب املشرع الدستوري اىل ابعد من هذا يف التزام الشفافية يف سياق العمل القضائي، 

مهمة   -وهي اجلهة املشـــــــرفة على املنظومة القضـــــــائية يف كينيا –ابن اســـــــند ملفوضـــــــية اخلدمات القضـــــــائية  
العاملني يف القضــــاء، قضــــاة كانوا ام موظفني، وأتديبهم او حىت إقالتهم  ضــــد املقدمة  الشــــكاوى  اســــتقبال

برملاين هبذا اخلصــــــــوص اســــــــتنادا للفقرة )ج( من املادة املشــــــــار اليها يف   قانون  عليه  ينص الذي النحو على
اعاله؛ ويف هذا االختصـــــــاص كشـــــــف حســـــــاب وتقييم دوري لســـــــلوك العاملني يف القضـــــــاء يرتبط بشـــــــدة 

ـــياق احملـاكمـات وحقوق مبتطلـبات تطبي ــفـافـية يف هـذ اجملـال، دون أن يظهر هـذا املـبدأ يف ســــــــــــ ق مـبدأ الشــــــــــــ
ــارة اىل مبدأ علنية احملاكمة، خبالف  ــتور الكيين أي إشـــــ ــمن الدســـــ املتهمني واملتخاصـــــــمني فيها، إذ مل يتضـــــ

 
  أو  عضويتها أو احلكومة رائسة أو اجلمهورية  رائسة يتوىل من كل  : )على2014من دستور تونس لعام  (11)نص الفصل  -38
 .القانون يضبطه ما وفق مبكاسبه يصرح أن عليا وظيفة أي أو املستقلة الدستورية اهليئات أوعضوية الشعب نواب جملس عضوية

 العام،  والصاحل املواطن خدمة يف العمومية اإلدارةما نصه ) 2014تور التونسي لعام ( من الدس15) جاء يف سياق الفصل -39
 واملساءلة( والنجاعة والنزاهة الشفافية قواعد  ووفق العام، واستمرارية املرفق  واملساواة احلياد مبادئ وفق  وتعمل تُنّظم
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 إذا إال علنية احملاكم ( منه على أن )جلســات108الذي نص يف الفصــل ) 2014الدســتور التونســي لعام  
علنية(. وهو املبدأ عينه الذي أقرته )الفقرة  جلســة يف إاّل  ابحلكم التصــريح  يكون  وال ســريتها القانون  اقتضــى

 علنية احملاكم اليت نصــــت على ان تكون )جلســــات 2005( من دســــتور العراق لعام  19ســــابعا من املادة  
افية ضــــــــــمان حلقوق املتخاصــــــــــمني ويف هذا االجراء املتعلق ابلشــــــــــف  .ســــــــــرية( جعلها احملكمة قررت اذا إال

ــافها أمام املعنيني وأصـــــــحاب العالقة  واملتهمني مثلما هو ضـــــــمان لســـــــالمة اإلجراءات املتخذة بعد إنكشـــــ
 ليتسىن هلم الطعن فيها اذا ما خالفت القوانني واالنظمة املرعية يف هذا الشأن.

عالوة على ذلك وإمعاانً يف ترسـيخ مبدأ الشـفافية يف العمل القضـائي، فقد الزم الدسـتور التونسـي لعام 
، اهليئات القضـــائية كافة بتقدمي تقرير ســـنوي عن أعماهلا يرفع اىل رئيس اجلمهورية وجملس الشـــعب 2014

اطه يف ســبيل إدراك مقاصــد . بيد أن ما يؤخذ على هذا التوجه الدســتوري افر (40)ملناقشــته يف جلســة عامة  
الشــفافية، مببدأ الفصــل بني الســلطات، بفســح اجملال أمام الســلطتني التنفيذية والتشــريعية للتدخل يف عمل 
الســــــلطة القضــــــائية عند مناقشــــــة التقارير املرفوعة اليها والتوصــــــية إبختاذ ما يلزم، فضــــــاًل عن اإلخالل مببدأ 

ء، ابلنظر لوجوب إخضــاع مثل هذه التقارير الفنية املتخصــصــة التخصــص واالســتقالل الفين ملنظومة القضــا
ابلعمل القضـــــــــائي ملختصـــــــــني أكفاء يف العمل القضـــــــــائي وليس رجال ســـــــــياســـــــــة وحكم حتركهم املصـــــــــاحل 
واالجتهادات الشــخصــية غري املوضــوعية وغري الفنية. تبعاً ملا تقدم كان األوىل ابملشــرع الدســتوري أن جيعل 

لســنوية تتم يف اجمللس االعلى للقضــاء بوصــفه اجلهة العليا املشــرفة على عمل اهليئات مراجعة هذه التقارير ا
 .وخصوصيتها هذه السلطةكافة حفاظاً على إستقالل   القضائية

ومن حتليل ما تقدم، يتضـح أن الدسـتور التونسـي كان أكثر حرصـاً من غريه على إلتزام معايري الشـفافية 
ة يف حتقيقها عرب آليات التقارير الســـــــــــــنوية وعلنية احملاكمات، غري أن يف العمل القضـــــــــــــائي، واألكثر عملي

الدســـــــــتور الكيين كانت له ميزة غرس املبدأ يف قواعد البنيان القضـــــــــائي ابحلرص على إنتقاء عناصـــــــــره وفق 
ــفافية اال يف جمال  ــة التقاط الشـ ــائه فرصـ ــتور العراقي فلم يكن لقضـ ــفافية، واما الدسـ شـــروط ختضـــع ملبدأ الشـ

 عالن عن حماكماته.اال
 الخاتمة

 أواًل: النتائج 
يف ضــــــوء ما مت عرضــــــه من معطيات ختص مبدأ الشــــــفافية واســــــقاطاته الدســــــتورية ميكن تثبيت النتائج 

 االتية: 
للكشــــــف واإلفصــــــاح عن بنية املؤســــــســــــة وأهدافها   )نظام وآليةإنتهينا اىل تعريف الشــــــفافية على أهنا   .1

 .وأنشطتها أمام ذوي املصلحة يف مسعى إلتقاء مظاهر الفساد عرب كشفها وحماسبة املسؤولني عنها(
ــئها، قيمة أخالقية على  .2 ــوهلا ومنشـــ ــفافية يف أصـــ ــح لنا أن الشـــ ــفافية، إتضـــ وابلنظر اىل طبيعة وكنه الشـــ

تراعيه   اىل مبدأ إعتمادها وتكريســها يف الشــأن العام حتولت  املســتويني الفرد واالجتماعي، ومع إتســاع
 الدولة وتكرسه عرب اليات دستورية وقانونية يف بنيتها املؤسسية.

 
 .2014من دستور تونس لعام  (116، 114)ينظر يف هذا الشأن الفصول  -40
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ــفافية كمبدأ .3 ــفاء الســــــمو  مل تظهر الشــــ ــاتري احلديثة بدافع إضــــ ــتقل أو وابرز إال يف عدد من الدســــ مســــ
ابعتمادها كمعيار يف أنشـــــــطتها  الدســـــــتوري عليها حرصـــــــاً على الزام الســـــــلطات مؤســـــــســـــــات الدولة

وإجراءاهتا، فضــاًل عن الســعي إلســتعارة بعض املفردات واالليات الســائدة يف الدول املتقدمة إلضــفاء 
 العصرية على هذه الدساتري.

املالحظ أن التوظيف الدســــــتوري للشــــــفافية، قد إجته بصــــــورة أســــــاســــــية إلعتماده كوســــــيلة وقائية من  .4
 سساهتا قبل ان تكون وسيلة عالجية هلذه املفاسد.مفاسد السلطة واحنرافات مؤ 

عند حتليل مسـتوايت التعاطي الدسـتوري مع مبدأ الشـفافية بوجه عام، تتضـح فوارق كبرية يف مسـتوى  .5
اللجوء هلذا املبدأ وجماالت توظيفه، اليت انصــبت ابلدرجة االســاس على حتصــني الســلطات الدســتورية 

لطة ومن مث ضـمان حتصـني حقوق وحرايت االفراد ومتكينهم من هبذا املبدأ على مسـتوى قمة هرم السـ 
حماسـبة هذه السـلطات ابسـتخدام اليات ومظاهر املبدأ ذاته عرب تكريس حرية الوصـول اىل املعلومات 

 وحرية التعبري واالعالم.
 عند حتليل الفوارق النوعية واملوضــــوعية بني الدســــاتري موضــــوع املقارنة، يتضــــح تفوق الدســــتور الكيين .6

نســــبياً يف جمال توطني وتكريس مبدأ الشــــفافية ليس بداللة عدد القواعد الدســــتورية اليت  2010لعام 
ــتوري يف تعميم وغرس املبدأ يف خمتلف  ــعى الدســـــــ ــفافية فحســـــــــب؛ بل بداللة جدية املســـــــ تبنت الشـــــــ

ــتور العراقي النافذ لعام  ــتوى مب 2005قطاعات الدولة وحرايت أفرادها. يف املقابل مل يكن الدســـــــــ ســـــــــ
الطموح املنشـود يف جمال إعتماد الشـفافية اليت مل تظهر اال يف موضـعني وعلى حنو عابر دون ان ترتقي  

 يف مستوى التنظيم والتفعيل.
 ثانيا: التوصيات

الدعوة اىل إشـــــــاعة وترســـــــيخ قيمة الشـــــــفافية يف الوعي الثقايف للمواطنني وحتصـــــــينهم مبعرفة متطلبات  .1
 ة ابملؤسسات الرتبوية والتعليمية والدينية واالعالمية يف اجملتمع.حتقيق هذه القيمة ابالستعان

ندعو الســـلطة التأســـيســـية املنشـــأة يف العراق اىل تعديل املبادئ الدســـتورية األســـاســـية الواردة يف الباب  .2
األول منه إبضــافة مبدأ الشــفافية والنزاهة لضــمان ُسو هذا املبدأ وإحرتامه من جانب ســلطات الدولة 

 نني.واملواط 
مثة حاجة اىل تعديل احلقوق واحلرايت الواردة يف الباب الثاين من الدســـــــــتور إبضـــــــــافة مادة تدعو اىل  .3

ضمان حق االفراد يف الوصول اىل املعلومات ذات العالقة بعمل مؤسسات الدولة مبا حيفظ مصاحلهم 
 ومصاحل الدولة ومبا ال يضر االمن الوطين واملصلحة العامة.

دســتوري يلزم املســؤولني )من درجة مدير عام فما فوق( يف الدولة ابلكشــف عن ضــرورة إعتماد نص  .4
 وضعهم املايل يف مدة شهر من أتريخ تسلمهم مهام عملهم وخبالفه يتم إستبعاده من املنصب.

إصــــــدار قوانني جديدة تضــــــمن املزيد من عرب عم وتطوير النظام القانوين واجلهاز القضــــــائي ابجملتمع  د .5
 تطبيقها يف مؤسسات الدولة كافة. تطوير آليات وتعمل علىالشفافية 

ــفافة ودقيقة بعد  .6 ــاع إجراءات التعيني يف الوظيفة العامة الليات شــ ــتور إخضــ ــرتاط الدســ الدعوة اىل إشــ
 توافر مؤهالت الكفاءة والنزاهة يف املرشح.
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 26:  العدد

وتطبيقه مبجموعة من الضــــماانت اليت يتقدمها مبدا ســــيادة القانون، والســــيادة إحاطة مبدأ الشــــفافية   .7 
ــددها وجود جهاز مركزي للرقابة واملتابعة  ــلطات ويســــــ ــل بني الســــــ ــطها مبدأ الفصــــــ ــعبية، ويتوســــــ الشــــــ
واحملاســــبة يتوىل مهمة تعميم ثقافة الشــــفافية ويؤمن مســــتلزمات تطبيقها يف اجهزة الدولة. مثلما يتوىل 

 تورطني ابلفساد او حىت انتهاك شروط حتقيق الشفافية يف مؤسساهتم.حماسبة امل
  حتريك يف  اً خاـصـــــــ  حزبياً  او  عاماً  كان   ســــــــواء اإلعالم هذا يلعبه  ملا  نظراً  الشــــــــفاف اإلعالم دور تعزيز .8

 املعاقل أبعد اىل الدخول على قدرة وأكثر  إنتشاراً  أكثر  وسائل عرب  والرتبوي االجتماعي التغيري  عملية
 .هابصعاو 

 المصادر

 اواًل: الكتب
منظور، لســــان العرب، اجلزء الســــابع، مراجعة امني حممد عبد الوهاب وحممد الصــــادق العبيدي،   إبن .1

 دار احياء الرتاث العريب، بريوت.
د.احســـــان املفرجي ود.رعد انجي اجلدة، النظرية العامة يف القانون الدســـــتوري والنظام الدســـــتوري يف  .2

 .2012العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 
ه، مبادئ القانون الدســــــــتوري والعلم الســــــــياســــــــي: النظرية العامة يف الدســــــــاتري، الطبعة د.اُساعيل مرز  .3

 .2004الثالثة، دار املالك للفنون واآلداب والنشر، بغداد، 
ــلوم، كتــاب العني )معجم لغوي تراثي(، .4 ــلمــان العنبكي ود.داود ســــــــــــ مكتبــة لبنــان  ،1ط د.داود ســــــــــــ

 .2004انشرون، بريوت، 
وعبد هللا صـديقي، حوكمة املؤسـسـات املالية االسـالمية، جامعة االمام حممد بن د.خولة فريز النوابين   .5

 .2016سعود االسالمية، الرايض، 
ــة  .6 ــســـــ د.عدانن عاجل عبيد، القانون الدســـــــتوري: النظرية العامة والنظام الدســـــــتوري يف العراق، مؤســـــ

 .2010النرباس للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 
 .2016ة االلكرتونية، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، حممد مدحت حممد، احلكوم .7

 ثانيًا: البحوث والدراسات
مؤيد عبد اللطيف، التجســـــيد الدســـــتوري ملبادئ احلكم الرشـــــيد، حماضـــــرات )غري منشـــــورة(   د.ســـــامر .1

 .2017القيت على طلبة املاجستري، كلية القانون، جامعة كربالء، 
 سـعاد عمري، الشـفافية و املشـاركة على ضـوء احكام القانون، جملة العلوم القانونية والسـياسـية، جامعة .2

 .2013، العام 7لعدد الوادي، ا ،خلضر محة الشهيد
ــفافية، جملة  .3 ــاح والشـــــ ــاكر عبد الكرمي البلداوي، دور ديوان الرقابة املالية ابلعراق يف تعزيز االفصـــــ د.شـــــ

 .2011االدارة واالقتصاد، العام الرابعة والثالثون، العدد التسعون، العام 
ــاد  .4 ــفافية االدارية وعالقتها مبكافحة الفســ ــاد، هادي حممود، اســــس الشــ االداري، جملة االدارة واالقتصــ

 .2008بغداد، العدد احلادي والسبعون، العام 
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 ثالثًا: الرسائل الجامعية
رمزي عبد الرمحن، عالقة االدارة ابلشـــــــفافية لدى مديري مكاتب الرتبية والتعليم، رســـــــالة ماجســـــــتري،   .1

 .2013جامعة ام القرى، 
 رابعًا: الدساتري

 .2005 عامدستور مجهورية العراق ل .1
 .2010دستور كينيا لعام  .2
 .2014دستور تونس لعام  .3

 خامسًا: مصادر الشبكة الدولية للمعلومات 
ــفـافيـة، مقـال منشــــــــــــــور على موقع احلوار املتمـدن على الرابط:   .1 ادريس ولـد القـابلـة، الفســـــــــــــــاد والشــــــــــــ

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9384&r=0. 
 .(/https://ar.wikipedia.org/wiki املوسوعة احلرة، .2
حمسـن حسـن، الشـفافية يف اإلفصـاح عن املعلومات املسـتقبلية ودورها يف احلد من آاثر األزمة  د.إنعام .3

-http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staffاملالية العاملية على سوق عمان املايل، على الرابط  
. 

ــنشـــــــــــــــــــر واحـلــــ  .4 ــوايف، حضـــــــــــــــــــر الـــ ــر مـــ ــط:  اثمـــ ــرابـــ ــى الـــ ــلـــ ــنشـــــــــــــــــــور عـــ ــال مـــ ــقـــــ ــة، مـــ ــرفـــــ ــعـــ ق يف املـــ
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 -دراسة مقارنة-المسؤولية التقصيرية للشركات األمنية الخاصة 

Liability Of Private Security Companies 

 -A Comparative Study- 
 (1) م.د نبيل عبد شعيبث المياحي

Lect. Nabeel Abed Shaebith AL-Mayahi   
 (2)م. علي شمران الشمري

 Lect. Ali shimran AL-Shammari   

 الملخص

من املعلوم أن املســــؤولية املدنية يف القواعد العامة هي من الناحية اللغوية املؤاخذة والَتِبعة، ومن الناحية 
ــار، وهذا األمر ينطبق على الشـــــركات األمنية  ــببه الغري بفعله الضـــ ــرر الذي يســـ القانونية فهي بتعويض الضـــ

اد أال خيلو من دالالت خطرية قد تقع اخلاصــة، فهي عندما تقوم مبمارســة أعماهلا وأنشــطتها فإن ذلك يك
على اجملتمع يتمثل يف اإلضـرار ابلغري، ذلك ألن األمن واألمان أصـبح بيد القطاع اخلاص، وابلتايل أخضـع 
لقانون العرض والطلب، األمر الذي يؤدي إىل احنراف بعض الشــــــــــركات األمنية اخلاصــــــــــة أثناء ممارســــــــــتها 

ن تلك الشـــركات حتمل الســـالح، وقد يســـاء اســـتعماله، وهذا ما ألنشـــطتها عن الســـلوك املعتاد، خاصـــة وأ
ــلطة االئتالف يف حينها، إذ اختذت من احلماية  ــل فعاًل، أثناء عمل تلك الشـــركات يف العراق أابن سـ حصـ

)امللغاة(  2014( لســــــــنة  17القانونية اليت منحت هلا مبوجب أمر ســــــــلطة االئتالف املؤقتة )املنحلة( رقم )
وأقدمت على القيام أبفعال ذات طابع ضار، مما أدى ذلك إىل مواجهة العديد من العقبات غطاء قانونياً،  

( 52يف احلصــــول على التعويض لذوي الضــــحااي، واســــتمر ذلك الوضــــع القانوين لغاية صــــدور قانون رقم )
لشركات، م املسمى بـــــــ )الشركات األمنية اخلاصة العراقي( الذي ألغى احلماية القانونية لتلك ا2017لسنة  

إال أنه مل يتضــمن نصــوصــاً قانونية تنظم املســؤولية املدنية بشــكل عام واملســؤولية التقصــريية بشــكل خاص، 
 

 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  - 1
 .--كلية القانون/ جامعة اهل البيت  -2
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 1951( لســــــــــنة 40بل وحىت مل خيضــــــــــعها إىل األحكام املنصــــــــــوص عليها يف القانون املدين العراقي رقم )
ــئة عن كل تـََعدٍّ  ــرار اليت تلحق ابآلخرين والناشــــ ــه القانون نتج عنه املعدل يف تعويض األضــــ  أو إخالل فرضــــ

 ضرراً.
Abstract  
It is understood that civil liability in the general rules is in terms of 

language and liability, and legally it is to compensate the damage caused by 

others by its harmful action, and this applies to the private security 

companies, when they carry out their work and activities, it is almost without 

serious indications may The society is affected by others, because security 

and security is the private sector, and therefore subject to the law of supply 

and demand, which leads to the deviation of some private security 

companies during the exercise of their activities on the usual behavior, 

especially as these companies bear arms, and may The use of legal 

protection granted to it under CPA Order No. (17) of 2014 (Abolition) has 

been legally covered, and it has (2) The conduct of acts of a harmful nature, 

which led to the face of many obstacles in obtaining compensation for the 

families of the victims, and continued legal status until the issuance of Law 

No. (52) for the year 2017 named (Iraqi private security companies), which 

abolished the legal protection of those companies, That it did not include 

legal provisions governing civil liability in general In particular tortious 

responsibility, and even did not subject them to the provisions stipulated in 

the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 amended in compensation for damage to 

others arising from all or prejudice is imposed by law, resulting in damage. 

 المقدمة

 أواًل: أهمية البحث
توفري احلماية واألمن واألمان هو من اختصـــــاص القوات النظامية إذا نظران إىل اتريخ العامل، لوجدان أن 

يف الدولة املتمثلة ابلشـــــرطة واألجهزة األمنية، ابعتبارها مؤســـــســـــات مهنية وطنية حتتكر اســـــتخدام وســـــائل 
ــع الكبري والدور املهم الذي يؤديه القطاع اخلاص  اإلكراه يف مواجهة التهديدات الداخلية، ويف ظل التوســــــــــ

ــر ــتطاع القطاع اخلاص أن يتوىل جزءاً  يف العصـ ــادي العاملي اسـ احلديث، وأمهية هذا الدور يف النظام االقتصـ
كبرياً من مســـــؤولياته يف مجيع اجملاالت ســـــواء كانت اقتصـــــادية، أو اجتماعية، ويظهر هذا جلياً من خالل 

و يقوم بــه يف مجيع اهتمــام دول العــامل املختلفــة بنشــــــــــــــــاطــات هــذا القطــاع والــدور الــذي ميكن أن يلعبــه أ
 اجملاالت.

ــعــب تصــــــــــــــور حتمــل الــدولــة توفري احلمــايــة  ففي جمــال األمن لعــب القطــاع اخلــاص دوراً كبرياً من الصــــــــــــ
من شـركات، وأسـواق، ومسـتشـفيات، وبنوك، وغريها من مؤسـسـات   كافة،  للمنشـآت االقتصـادية واخلدمية
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 26:  العدد

اليت تتعرض ملخاطر ذات طبيعة كافة  فراد والشـخصـيات املهمة  لالاجملتمع، كما يصـعب أيضـاً توفري احلماية   
أمنيـة، فألول مرة يف اتريخ الـدول تتنـازل احلكومـة وبصــــــــــــــورة طوعيـة عن أحـد أهم حقوقهـا، وهو احتكـار 

النظامية لتصــــــبح هي هتا  اســــــتخدام القوة، وإعطائه للقطاع اخلاص، فبدل أن تطور الدولة قواهتا ومؤســــــســــــا
ــاسواأل الفاعل الرئيس يف مســـــألة توفري األمن داخل الدولة اجتهت الدول إىل هتميشـــــها جزئياً، فكانت   ســـ

الشـركات األمنية اخلاصـة هي الطريق الذي سـلكته الدول لتحقيق هذا التهميش، معلنة يف ذلك عن ظهور 
 مرحلة جديدة عرفت خبصخصة األمن.

د ألزمت اجلميع ومن ضـــمنهم الشـــركات األمنية اخلاصـــة بعدم اإلضـــرار ابلغري، وأن إن القواعد العامة ق
 أي تعٍد أو إخالل فرضه القانون ينتج عنه ضرراً يلزم من إحداثه ابلتعويض.

لقد غالت الشركات األمنية اخلاصة ومن خالل عملها يف العراق يف التعرض للغري وإحلاق األضرار به، 
التقصـــريية للشـــركات األمنية اخلاصـــة موضـــوعاً لبحثنا ألهنا تعد من املواضـــيع البالغة   لذلك اخرتان املســـؤولية

ــائية  ــانة قضـــ األمهية واجلديرة ابخلوض يف ثناايها وبيان أحكامها، الســـــيما وأن تلك الشـــــركات متتعت حبصـــ
ال إىل ، واسـتمر ذلك احل2004( لسـنة  17منحت إليها مبوجب أمر سـلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم )

والذي مل أيت بنصـوص  2017( لسـنة  52عندما صـدر قانون الشـركات األمنية اخلاصـة رقم ) 2017عام 
تنصــــف ضــــحااي تلك الشــــركات أو حتاســــبها على األفعال اخلاطئة اليت ارتكبتها يف حق الشــــعب العراقي، 

 ية اخلاصة احلايل.آملني اخلروج بثمرة من النتائج يكون هلا األثر يف تعديل قانون الشركات األمن
 ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث

عدم وجود دراسـة قانونية تبني وتوضـح املسـؤولية التقصـريية للشـركات األمنية اخلاصـة وذلك بسـبب أن  .1
 تلك الشركات حديثة الوجود يف الشارع العراقي.

ــابق ل .2 ــواء يف األمر الســـــ ــركات وتركهم بدون أي تعويض ســـــ ــاف ضـــــــحااي تلك الشـــــ ــلطة عدم إنصـــــ ســـــ
( 52وقانون الشــركات األمنية اخلاصــة العراقي رقم ) 2004( لســنة 17االئتالف املؤقتة املنحلة رقم )

 ، وابلتايل تعرض الكثري منهم إىل الظلم من خالل عدم حماسبة تلك الشركات مدنياً.2017لسنة 
ن الكثري ممن حلقه األذى تعد املسؤولية التقصريية من املواضيع العملية اليت تقع بصورة كثرية، السيما أ .3

والضـــرر من تلك الشـــركات مل يقدم على املطالبة حبقوقه، بســـبب وقف اإلجراءات القانونية حبق تلك 
الشــركات، لذلك كانت القرارات القضــائية الصــادرة من احملاكم العراقية قليلة جداً، بســبب عدم إقدام 

 هبم.املتضررين يف املطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت تلحق 
 ثالثًا: مشكلة البحث

 كثرة الشركات األمنية اخلاصة يف الشارع العراقي. .1
وإىل يومنا هذا وضــياع  2003عدم حماســبة الشــركات األمنية اخلاصــة اليت عملت يف العراق منذ عام  .2

 حقوق ضحااي تلك الشركات.
ملة يف العراق على اخلاص ابلشركات األمنية اخلاصة العا  2017( لسنة  52عدم احتواء القانون رقم ) .3

 نصوص تلزمها بتعويض األضرار اليت تلحق ابآلخرين أثناء أداء وممارسة أعماهلا.
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 رابعًا: خطة البحث
 سوف نقسم هذا البحث إىل ثالثة مباحث:

ــيمه إىل  نتناول يف املبحث األول ماهية الشـــركة األمنية والوصـــف القانوين للعاملني فيها من خالل تقسـ
ــة، ويف املطلب الثاين نبني الوصـــف القانوين  مطلبني، نتناول يف املطلب األول تعريف الشـــركة األمنية اخلاصـ

 للعاملني يف الشركات.
أما املبحث الثاين فســوف خنصــصــه لبيان املركز القانوين للشــركة األمنية اخلاصــة من خالل تقســيمه إىل 

شــــــــــــــخص املطلوب محـايـته، أـما املطـلب مطلبني، نبني يف املطـلب األول مـنه واجـب تـقدمي احلمـاـية األمنـية لل
 الثاين فسوف نبني فيه واجب احملافظة على النظام العام ومبادئ حقوق اإلنسان.

ــيمه إىل  أما املبحث الثالث فســـوف نبني فيه أركان املســـؤولية التقصـــريية للشـــركة األمنية من خالل تقسـ
ــرر، أمــا املطلــب الثــالــث ثالثــة مطــالــب، نبني يف املطلــب األول ركن اخلطــأ، ويف املطلــب الثــا ين ركن الضــــــــــــ

 فسوف خنصصه لبيان العالقة السببية بني اخلطأ والضرر.
 وخنتم حبثنا أبهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقرتحات.

 المبحث األول: ماهية الشركة األمنية والوصف القانوني للعاملين فيها 

من دور يف العصـــــــر احلديث، الســـــــيما وأنه لقد اهتم النظام االقتصـــــــادي العاملي ابلقطاع اخلاص ملا له 
توىل جزءاً كبرياً من املسؤولية يف مجيع اجملاالت سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، ويظهر ذلك جلياً من 

 .هامجيع خالل اهتمام دول العامل املختلفة بنشاطات هذا القطاع والدور الذي يلعبه أو قام به يف النواحي
طاع اخلاص دوراً ابلغ األمهية على الرغم من أن هذا اجملال هو من اختصــــاص ويف جمال األمن لعب الق

القطاع العام املتمثل ابلدولة وأجهزهتا األمنية، إال أن هذا األمر أصــــــــــــــبح يف الوقت احلاضــــــــــــــر فيه نوع من 
ــات اليت قد تتعرض ملخ ــســ ــتطيع توفري احلماية لكافة األفراد واملؤســ ــيما وأن الدولة ال تســ ــعوبة الســ اطر الصــ

يف جمال األمن مشاطراً يف ذلك القطاع العام، فظهرت   ص دورٌ ذات طبيعة أمنية، لذلك أصبح للقطاع اخلا
 .(3)الشركات األمنية اخلاصة اليت مارست احلماية وتوفري األمن يف ذلك اجملال

 ومن أجل الوقوف أكثر على ذلك، فإننا سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني:
 تعريف الشركة األمنية. يتضمن املطلب األول

 ويف املطلب الثاين نبني الوصف القانوين للعاملني يف تلك الشركات.
 املطلب األول: تعريف الشركة األمنية الخاصة

من التســميات   اً لقد اختلف الفقهاء حول تعريف الشــركات األمنية اخلاصــة، كون هذا االختالف انبع
أو املصــــــطلحات اليت ُسيت هبا تلك الشــــــركات، فالبعض يســــــميها شــــــركات أمنية، كون املهام واخلدمات 
املناطة هبا تتمثل بتقدمي خدمات أمنية لزابئنها، ويســــــــميها البعض اآلخر شــــــــركات عســــــــكرية الشــــــــرتاكها 

 
(، 30حتليلية ملفهوم واآلليات، حبث منشور يف جملة دايىل، جامعة دايىل، العدد ) د.حمسن حسن املعموري، اخلصخصة دراسة    -3
 .13م، ص 2008
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ــر يف العمليات القتالية  ــيما وأن هناك بعض الشـــــــركات تعاقد(4)املباشـــــ ت على أداء مهام تناط عادة ، الســـــ
ابجلندي النظامي، إذ مارســـت مهام وأنشـــطة جعلتها تدخل كطرف يف النزاع، ويظهر ذلك واضـــحاً وجلياً 

 .(5)من خالل األنشطة واملهام اليت قامت هبا الشركات األمنية اخلاصة العاملة يف العراق آنذاك
عرفت الشــــــركة األمنية أبهنا  2004( لســــــنة  17)فمذكرة ســــــلطة االئتالف املؤقتة املنحلة )امللغاة( رقم 

)شــــركة أمنية خاصــــة تعين عماًل خاصــــاً مســــجاًل بصــــورة صــــحيحة من قبل وزارة الداخلية عن طريق تقدمي 
 .(6)خدمات أمنية إىل األفراد أو الشركات، أو األعمال، أو املنظمات، أو احلكومة أو غريها(

النافذ فقد عرف الشــــركة األمنية  2017( لســــنة  52رقم ) أما قانون الشــــركات األمنية اخلاصــــة العراقي
أبهنا )هي الشـركة أو فرع الشـركة األجنبية اليت تقوم بعمل يتمثل بتقدمي خدمات احلماية األمنية ملن يطلبها 

 .(7)لقاء أجر( لعاملنيمن األشخاص الطبيعيني وا
الشــــركات، فالقانون البحريين رقم وعلى صــــعيد التشــــريعات املقارنة األخرى فقد ورد فيها تعريف لتلك 

عرفها أبهنا )هي الشـــــــــــــركة املرخص هلا بتقدمي خدمات أمنية حلســـــــــــــاب الغري طبقاً  2006( لســـــــــــــنة  24)
 .(8)ألحكام هذا القانون(

أما قانون احلراســات األمنية املدنية اخلاصــة الســعودي فقد عرف الشــركة األمنية أبهنا )املؤســســة الفردية 
عودي أو الشركة اململوكة ابلكامل لسعوديني اليت تقوم مبوجب ترخيص خاص بتجهيز اململوكة ابلكامل لس

 .(9)وأتمني احلراسة املدنية اخلاصة ملن يطلبها مقابل أجر(
ــنة  19أما قانون اخلدمات األمنية القطري رقم ) فعرفها أبهنا )الشـــــــركة املرخص هلا مبزاولة  1999( لســـــ

 .(10)ام هذا القانون(اخلدمات األمنية اخلاصة، وفقاً ألحك
ومل ختل التقارير الدورية ملقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بوضع إطار تنظيمي دويل بشأن تنظيم ورصد 
ورقابة أنشــــطة الشــــركات األمنية، من تعريف للشــــركة األمنية حيث عرفت أبهنا )شــــركات تقدم مجيع أنواع 

رية أي اليت تغطي الدعم اللوجســيت غري العســكري، املســاعدة والتدريب يف جمال األمن واخلدمات االســتشــا
منية الدفاعية، والنشـــاطات املتعلقة كما تشـــمل حراس األمن املســـلحني واحلرس العاملني يف النشـــاطات اال

 .(11)ابألمن يف حاالت ما بعد النزاع(
ات األمنية وأما وثيقة مونرتو الدولية املعنية بوضـــــع القواعد واملمارســـــات الســـــليمة ذات الصـــــلة ابلشـــــرك

اخلاصـــة حيث عرفت الشـــركة األمنية أبهنا )هي كياانت جتارية خاصـــة تقدم خدمات أمنية، بصـــرف النظر 

 
 .5م، ص 2008د.السيد مصطفى أو اخلري، مستقبل احلروب، الطبعة األوىل، دار إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -4
اصة يف ضوء قواعد القانون الدويل، الطبعة األوىل، دار النهضة عادل عبد هللا املسدي، الشركات األمنية العسكرية اخلد. -5

 .21م، ص 2009العربية، القاهرة، مصر، 
 امللغى. 2004( لسنة 17/ أ( من األمر رقم ) 1القسم األول )الغاية والتعاريف( الفقرة ) -6
 النافذ.  2017( لسنة 52م )/ الفقرة اثنياً( من قانون الشركات األمنية اخلاصة العراقي رق 1نص املادة ) -7
 م.2006( لسنة 24( من قانون شركات األمن واحلراسة اخلاصة البحريين رقم )1نص املادة ) -8
 م.1991( لسنة 15( من قانون احلراسات األمنية املدنية اخلاصة السعودي رقم )2/ الفقرة  1نص املادة ) -9

 م.1999( لسنة 19دمات األمنية اخلاصة القطري، رقم )( من قانون مزاولة اخل5/ الفقرة /  1نص املادة ) -10
تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين ابلنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنشطة الشركات  -11

حقوق اإلنسان التابع ملنظمة م، مبوجب قرار جملس  2012ديسمرب عام    24األمنية اخلاصة، مبا يف ذلك مساءلتها، قدم هذا التقرير يف  
 .8( يف دورته الثانية والعشرين، ص 15/26األمم املتحدة رقم )
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ــة واحلماية  عن الطريقة اليت تصـــــــــــف هبا نفســـــــــــها، وتشـــــــــــمل اخلدمات األمنية، بوجه خاص توفري احلراســـــــــ
ــي ــلحتني لألشــــــــــــخاص، واملمتلكات، والقوافل واملباين، واألماكن األخرى، وصــــــــــ ــلحة املســــــــــ انة نظم األســــــــــ

 .(12)وتشغيلها، وتقدمي املشورة أو التدريب للقوات احمللية وملوظفي األمن(
 اً مرتبط  هومن جانبنا فأننا نرى أن تعريف الشــــــــــركة األمنية بصــــــــــورة جامعة فيه نوع من الصــــــــــعوبة، كون

بتعريف األمن، إذ من املمكن نظرايً أن حندد الســمات الضــرورية لألمن، لكون األمر يتعلق بكل من الفرد 
واجملتمع، ويرتبط ذلك مبكان وزمان معني، إىل جانب ارتباط ذلك إبحســـــــــــاس الفرد واجلماعة وشـــــــــــعورهم 

لشـــــركة األمنية هي )عبارة ابألمن، وهذا انبع من احلالة الســـــيكولوجية لكل منهم، لذلك ميكن القول أبن ا
ــارات األمنية املختلفة لقاء مقابل مادي، بغية توفري األمن  ــتشـ ــادي يقدم اخلدمات واالسـ عن مشـــروع اقتصـ

 والطمأنينة للفرد واجملتمع، وجعل الشعور اإلنساين أبن كل شيء يف حياته مصون وحممي(.
 املطلب الثاني: الوصف القانوني للعاملني يف الشركة األمنية

ــادية غري جمال األمن، ا ــركات التجارية األخرى اليت تعمل يف جماالت اقتصــــــ لشــــــــركة األمنية كباقي الشــــــ
 يعملون فيها تتعاقد معهم الشركة لتنفيذ املهام اليت تكلف للقيام هبا. اً شخاصامتتلك 

ين وقد اختلف الفقه يف بيان الوصــف القانوين للعاملني يف هذه الشــركات؛ وذلك بســبب الوضــع القانو 
املبهم وغري احملدد املعامل لتلك الشــركات إىل جانب تشــابك املهام اليت يقوم هبا العاملون يف تلك الشــركات 
والتعتيم الكبري عليهم، فقد درج بعض الفقهاء على نعت العاملني يف تلك الشـركات ابملرتزقة، خاصـة وأهنا 

ولكن مشـــكلة اســـتخدام املرتزقة ظهرت  ليســـت بظاهرة حديثة، بل اهنا كانت موجودة يف العصـــور القدمية
ــيـادة نظريـة احلرب العـادلـة وغري العـادلـة املتـأثرة ابلتقـاليـد  بوضــــــــــــــوح منـذ قيـام الـدولـة احلـديثـة يف أوراب وســــــــــــ

، وهلذا اســـتهل القرن العشـــرين بســـعي دؤوب حول املرتزقة وكيفية معاجلة هذه املســـألة، حيث  (13)الكنســـية
 .(14)التفاقيات واللوائح املنظمة لقواعد احلرب واحلياداسفر األمر عن ظهور عدد كبري من ا

، مت إدانة املرتزقة من ول املكمل التفاقيات جنيف االربعم، أي قبل تبين الربوتوكول األ1976ويف عام  
دون وضــع تعريف هلم، ولعل الفضــل يف وضــع تعريف للمرتزقة يعود إىل الوفد النيجري الذي حضــر املؤمتر 

( إىل مشـروع الربوتوكول اإلضـايف األول 47قد يف جنيف، الذي طلب إدخال املادة )الدبلوماسـي الذي ع
( هلذا الربوتوكول على انه )ال حيق للمرتزق التمتع 47، حيث نصــــــــت الفقرة األوىل يف املادة )1977لعام 

 أي شخص: فإهنا عرفت املرتزق أبنه هانفسبوضع املقاتل أو أسري احلرب(، أما الفقرة الثانية من املادة 

 
وثيقة مونرتو، هي وثيقة دولية تتضمن القواعد واملمارسات السلمية ذات الصلة ابلشركات األمنية اخلاصة اليت تعمل أثناء  -12

( دولة إىل تفاهم بشأهنا، وقد أعدت مبشاركة 17، حيث توصلت )م2008أيلول من عام  17النزاع املسلح، ومت التوصل إليها يف 
ا، خرباء حكوميني من أسرتاليا، والصني، وأفغانستان، وأملانيا، وأنغوال، وأوكرانيا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، والنمس

ة املتحدة، وإيرلندا الشمالية، يف اجتماعات عقدت يف كانون والوالايت املتحدة األمريكية، وسرياليون، والعراق، وفرنسا، وكندا، واململك
 م.2008م، ونيسان وأيلول من عام 2007م، وتشرين الثاين من عام 2006الثاين وتشرين الثاين من عام 

احلقوقية، لبنان، ، منشورات احلليب  1ينظر: فيصل إايد فرج هللا، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات األمنية اخلاصة، ط    -13
 .91-90م، ص 2013بريوت، 20

ينظر: تقرير الفريق العامل التابع ملنظمة األمم املتحدة املعين ابستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة  -14
ان ملنظمة األمم ممارسات حق الشعوب يف تقرير مصريها، الدورة الثامنة عشر، البند الثالث من جدول أعمال جملس حقوق اإلنس

 .18املتحدة، ص 



  

54 

 26:  العدد

 جيري جتنيده خصيصاً، حملياً أو يف اخلارج، ليقاتل يف نزاع مسلح. -أ 
 ويشارك فعاًل ومباشرة يف األعمال العدائية. -ب
وحيفزه أســاســاً إىل االشــرتاك يف العمليات العدائية الرغبة يف حتقيق مغنم شــخصــي، ويبذل له فعاًل  -ج

ــابـــة عنـــه وعـــد  بتعويض مـــادي يتجـــاوز مـــا يوعـــد بـــه املقـــاتلون ذوو الرتـــب من قبـــل طرف يف النزاع أو نيـ
 والوظائف املماثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع هلم.

 وليس من رعااي طرف يف النزاع، وال متوطناً يف إقليم يسيطر عليه أحد اطراف النزاع. -د
 ليس عضواً يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع. -ه
 داً يف مهمة رُسية من قبل دولة ليست طرفاً يف النزاع بوصفه عضواً يف قواهتا املسلحة.وليس موف -و

( سـالفة الذكر، يتضـح أهنا تضـمنت يف فقراهتا سـتة شـروط 47ومن واقع نص الفقرة الثانية من املادة )
ــروط اليت يرى الكثري ــية جيب توافرها مجيعاً النطباق وصـــف املرتزق على أي شـــخص، تلك الشـ ــاسـ  من أسـ

 .(15)الفقهاء ان من شأهنا جعل نص هذه الفقرة غري قابل للتطبيق من الناحية العملية
ومن االتفاقيات احلديثة اليت تناولت وعاجلت موضــــــوع املرتزقة اتفاقية األمم املتحدة املناهضــــــة للتجنيد 

، فقد أضـافت هذه م2001ومتويل وتدريب املرتزقة واليت دخلت إىل حيز التنفيذ يف تشـرين األول من عام 
االتفاقية إىل االتفاقيات األخرى مسـألة مهمة هي أن حالة االرتزاق ال تتوقف على اسـتخدام الشـخص يف 
ــلح،  ــكل نزاع مسـ ــمل أي عمل من أعمال العنف اليت ال أتخذ شـ ــلحة فقط، بل تتعداه لتشـ النزاعات املسـ

يف نزاع   شــــــــــخص هو دولة طرفٍ ســــــــــواء كان هذا الألن املرتزق يبيع جهوده ألي شــــــــــخص يدفع له أكثر 
مسـلح، أم دولة هلا مصـلحة يف اإلضـرار بدولة أخرى، أم مجاعة من األفراد هلم عداء مع أية دولة فيعمدون 

 .(16)إىل وسائل العنف إلضعافها من خالل استخدام املرتزقة
ة ابملرتزقة، والبد من اإلشـــــــــارة إىل وجود بعض االختالفات والتمايز ما بني االتفاقيات الدولية اخلاـصــــــــ 

ويكمن هـذا االختالف والتمـايز يف أن الربوتوكول اإلضـــــــــــــــايف األول ال جيرم نشـــــــــــــــاط املرتزقـة، بينمـا جترمـة 
ــة ابملرتزقة، إذ أن األثر الوحيد للمادة ) ــايف األول هو حرمان 47االتفاقيات اخلاصــــــ ( من الربوتوكول اإلضــــــ
الفرد الذي يدخل ضـمن تعريف الفقرة الثانية من  املرتزق من الوضـع القانوين للمقاتل أو أسـري احلرب، فإن 

( ال حيق له التمتع بوضع املقاتل يف أي حال من األحوال، أما االتفاقيات اخلاصة ابملرتزقة فإهنا 47املادة )
وضــعت عواقب أكثر أمهية للمرتزق متثلت يف وضــع عقوابت جنائية له، إال أن أحكام االتفاقيات اخلاصــة 

ــائية حملاكمة جرمية االرتزاق، بل حىت لوائح االهتام ابملرتزقة مل ترتج  م إىل جمموعة فاعلة من اإلجراءات القضـــــ

 
وأيضاً:  96، وينظر: فيصل إايد فرج هللا، املصدر السابق، ص52ينظر: د. عادل عبد هللا املسدي، املصدر السابق، ص -15

، 863عدد ، ال77كاثرين فالح، الشركات الفاعلة، الوضع القانوين للمرتزقة يف النزاعات املسلحة، اجمللة الدولية للصليب األمحر اجمللد 
 Emonuela. Chiara. Gillard, private military security com panies, thestatus وينظر: .166-165م، ص2006

of theirstaaff and their obligations under international humaritarian lawand the responsihilities of states 
inrelationto their of erations, geneva, 2005, p.20. 

أي شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو متويل أو تدريب املرتزقة وفقًا ملا ورد يف ( من االتفاقية على أنه )2ادة )نصت امل -16
متتنع كل دولة طرف يف هذه ( من نفس االتفاقية على أنه )5)  (. ونصت املادةقية يعد مرتكباً جلرمية االرتزاقاملادة األوىل من هذه االتفا

 (. استخدامهم أو متويلهم أو تدريبهمتفاقية من جتنيد املرتزقة أو اال
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مل تشـــر فيها إىل كلمة )مرتزق(، لذلك مل تصـــل آاثر تلك االتفاقيات اخلاصـــة ابملرتزقة إىل املدى الذي كان 
 .(17)متوقعاً هلا

املرتزقة، حبيث ال يوجد فرق بني املرتزقة   لذلك عّد بعض الفقهاء العاملني يف الشركات األمنية من قبيل
وتلك الشـــــركات، بل اهنا شـــــركات للمرتزقة، بدليل املهام اليت تقوم هبا هذه الشـــــركات عن طريق عناصـــــرها 
تلك األعمال اليت تقتصــــــر على اجليوا النظامية فهي تشــــــرتك يف القتال يف النزاعات الدولية أو الداخلية، 

ــركات األمنية حســـــب  ــيء،  ةوجهفمهام الشـــ نظر هؤالء الفقهاء ال ختتلف عن مهام وأعمال املرتزقة يف شـــ
ــتعانة ابلتقدم  ــاعاً ومشواًل من املرتزق، من خالل االســــــ ــخة متطورة من عمل املرتزقة وأكثر أتســــــ بل هي نســــــ
العلمي والتكنولوجي لتطوير نفســـــــــها وابلتايل فال فرق بينها وبني املرتزقة يف شـــــــــيء، بل على العكس فإهنا 

 .(18)طر من املرتزقة إلمكانياهتا الواسعة واملتقدمة واملتطورة والنتائج اخلطرية اليت حتدثهاأخ 
ويذهب جانب آخر من الفقهاء إىل أن حتديد كون العاملني يف الشركات األمنية ينطبق عليهم وصف 

هبـا تـلك الشــــــــــــــركـات، املرتزـقة يكون من خالل التمييز بني املهـام، واألعمـال اهلجومـية، واـلدـفاعـية اليت تقوم 
وبنــاء عليــه فــإن العــاملني يف الشــــــــــــــركــات األمنيــة الــذين ينــاط هبم مهــام قتــاليــة، أو ينــاط هبم القيــام مبهــام 
ــات األمنية للمنشــــــــآت واألهداف العســــــــكرية، ينطبق عليهم وصــــــــف املرتزقة، أما إذا كانت املهام  احلراســــــ

القيام بعمليات احلماية واحلراسة للشخصيات اهلامة   واألعمال املوكلة إىل العاملني يف الشركات األمنية جمرد
أو محاية املنظمات احلكومية وغري احلكومية، أو يعملون يف تقدمي خدمات تتعلق مبرافقة قوافل املساعدات 
اإلنسـانية، أو غريها من املهام اليت ال تدخل يف إطار العمليات القتالية، فإن العاملني يف تلك الشـركات ال 

 .(19)هم وصف املرتزقةينطبق علي
ويرى أنصــار هذا الرأي أن طبيعة املهام واألعمال املوكلة إىل الشــركات األمنية، ميكن اســتخالصــها من 
خالل بنود العقـد املربم بني هـذه الشــــــــــــــركـة، أو تـلك واـلدوـلة املتعـاـقدة معهـا، أو اجلهـة اليت تعـاـقدت معهـا، 

ما يتضمنه العقد ال يكون دائماً متفقاً مع ما حيدث   لكن هذا األمر تعرض إىل انتقاد من خالل القول ان 
يف الواقع، حيـث ميكن أن يكون املتفق عليـه يف بنود العقـد القيـام ببعض املهـام اليت قـد ال تـدخـل يف أطـار 
املهــام القتــاليــة، إال أن مــا حيــدث على أرض الواقع قــد أييت خمــالفــًا لــذلــك، وعليــه فــأن العقــد قــد ال يكون 

 .(20)يف حتديد ما إذا كانت الشركة األمنية قد أنيط هبا القيام مبهام قتالية أم ال مبفرده حاُساً 

 
 ..E.C. Gillard, OP, cit, pp4-5ينظر: -17
عبد الرسول عبد الرضا، ينظر: د.رافع خضر صاحل شرب، و د.مجال إبراهيم احليدري، و د.علي هادي الشكراوي، و د. -18

.، وأيضاً: خدجية عرسان، 118م، ص  2011الل، الطبعة األوىل، مطبعة الساقي،  الشركات األمنية يف العراق ودورها يف استمرار االحت
 ،1الشركات األمنية اخلاصة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد 

 .494م، ص 2012، 28اجمللد 
حممد إُساعيل، االنسحاب األمريكي يف العراق بني املصداقية واستمرار الشركات األمنية، حبث منشور يف جملة   وائلينظر: د.  -19

عادل عبد هللا املسدي، املصدر السابق، ، وينظر: د.188م، ص 2010تنصرية، السياسة الدولية، كلية العلوم السياسية، اجلامعة املس
 .69-68ص 

قامت من الناحية الفعلية مبهام تدخل يف إطار األعمال القتالية إىل جانب القوات املسلحة  األمريكية (MPRI)ان شركة  -20
تتضمن الكرواتية يف حرهبا مع القوات الصربية، على الرغم من أن طبيعة املهام اليت مت االتفاق عليها يف العقد بني الشركة وكرواتيا مل تكن  

 عية وليست ذات طبيعة هجومية )قتالية(.أعمال قتالية بل كانت تقتصر على أعمال دفا
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 26:  العدد

لذلك مت األخذ مبعيار االشــــرتاك الفعلي واملباشــــر يف العمليات العدائية يف انطباق وصــــف املرتزقة على  
مريكية واليت ( األBlack Waterيف شـــــركة بالك ووتر ) ات األمنية، وهذا ما كان متوافرٌ العاملني يف الشـــــرك

ــة واألمن يف حينها، إال أهنا تورطت يف العديد من حاالت  كانت تضـــــــــطلع يف األســـــــــاس أبعمال احلراســـــــ
من قبل العاملني يف  اشـرٌ ومب ك األعمال اليت كان فيها اشـرتاك فعليالعنف والقتل ضـد املدنيني العراقيني تل

وأفراد تلك الشـــــــركة ينطبق عليهم وصـــــــف هذه الشـــــــركة يف العمليات العدائية، األمر الذي جيعل عناصـــــــر 
 .(21)املرتزقة

ن، مستندين يف ذلك ني يف تلك الشركات هم أشخاص مدنيو ويرى جانب آخر من الفقهاء أن العامل
على النصـــــوص الواردة يف اتفاقية جنيف الثالثة اليت تضـــــمنت اســـــتثناء حمدوداً جداً من القاعدة العامة اليت 

املقاتلني وحدهم هم الذين حيق هلم أن يتمتعوا بوضــع أســرى احلرب عند وقوعهم يف األســر، تنص على أن 
ــلحة دون أن يكونوا يف  ــتثناء وهم األشـــــخاص الذين يرافقون القوات املســـ كما متتعت فئة أخرى هبذا االســـ

 نياحلربي  الواقع جزءاً منها كاألشــــــــــــــخاص املدنيني املوجودين ضــــــــــــــمن أطقم الطائرات احلربية، واملراســــــــــــــلني
ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمل أو اخلدمات املختصــة ابلرتفيه عن العســكريني، شــريطة أن يكون 
ــلحة اليت يرافقوهنا، واليت جيب عليها أن تزودهم هلذا الغرض ببطاقة هوية  ــريح من القوات املســـــــ لديهم تصـــــــ

 .(22)خاصة
ة بوصــــــف املدنيني يســــــتلزم حتديد فيما إذا كان وعليه فان بيان مدى متتع العاملني يف الشــــــركات األمني

 العاملون يف الشركات األمنية مدنيني يرافقون القوات املسلحة أم هم مدنيون عاديون بصورة عامة.
ــلحة دون أن يكونوا جزءاً منها فإن نص اتفاقية  فيما خيص األشـــــــــــــخاص الذين يرافقون القوات املســـــــــــ

شــخاص ليســوا أفراداً يف القوات املســلحة وليســوا مقاتلني وابلتايل جنيف الثالثة كان صــرحياً يف أن هؤالء األ
 من حقهم أن يعاملوا كأسرى حرب إذا ما وقعوا يف األسر.

/ ألف / الفقرة رابعاً( كانوا على  4وال بد من اإلشـــارة إىل أن األشـــخاص الذين أشـــارت إليهم املادة )
يف طواقم الطائرات احلربية، لذا فإن املقصـود من ذلك  سـبيل املثال وليس احلصـر ابسـتثناء األعضـاء املدنيني

، كما (23)النص على ما يظهر عدم مشول األشـخاص الذين يقومون أبنشـطة تعد مشـاركة مباشـرة يف القتال
أن النص تضـمن شـرطاً البد من توافره لكي يندرج األشـخاص ضـمن هذه الفئة وهو ضـرورة احلصـول على 

 بطاقة هوية.
ــؤال الـذي البـ  ( من 4/أ/4د أن يطرح هنـا هو هـل تعـد حيـازة بطـاقـة اهلويـة املـذكورة يف املـادة )والســــــــــــ

 اتفاقية جنيف الثالثة شرطاً ضرورايً لالندراج ضمن هذه الفئة؟
لقد مت مناقشـة هذه املسـالة يف املفاوضـات اليت حصـلت ما بني الدول اليت وقعت وانضـمت إىل اتفاقية 

ت عن تلك املفاوضـات، ان حيازة هذه البطاقة تعد ضـمانة إضـافية جنيف الثالثة حول تلك املادة ومتخضـ 

 
 program on humonitar lanpohicy and conflictresearch, private security companies in theينظر: -21

occupled Palestinian territory (opt): on inter ranational humonitarion law perspective, Harvard univer 
sity, march 2008,p7.  

 م.1949/الف/الفقرة رابعاً( من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب الصادرة يف عام 4ينظر: نص املادة ) -22
 .E.C. Gillard, OP, cit, p.7ينظر:  -23
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حلماية األشـــخاص املعنيني وليســـت شـــرطاً الزماً ملنحهم وضـــع أســـرى احلرب، فتطبيق النص يســـتلزم وجود 
تصـــــــــــريح مبرافقة القوات املســـــــــــلحة، أما وجود البطاقة فال يعدوا أن يكون دلياًل على ذلك، كما ان وجود  

 الشــــــــــركات األمنية والقوات املســــــــــلحة ال يكون كافياً يف حد ذاته للقول بوجود التصــــــــــريح  العقد املربم بني
 .(24)وابلتايل توافر بطاقة اهلوية

كما يســتوجب على املدنيني الذين يرافقون القوات املســلحة أن ال يشــاركوا بصــورة مباشــرة يف األعمال 
وا التصــــــــــــــريح اخلاص هبم لكن يتم التأكد من القتالية وأن ال ترتدي تلك الفئة الزي العســــــــــــــكري وأن حيمل

وصـــــفهم، وان ال يزودوا أبســـــلحة ثقيلة ضـــــماانً الحتفاظهم بوضـــــع غري املقاتل وان يزودوا أبســـــلحة خفيفة 
ألغراض الدفاع عن النفس فقط، وأن ال يعرضــــوا لنريان العدو من خالل عدم نشــــرهم يف أماكن تعرضــــهم 

 .(25)للنريان املباشرة أو توقعهم يف األسر
وبناء على ما ســـــــبق، فإن العاملني يف الشـــــــركات األمنية الذين يرافقون القوات املســـــــلحة هبدف تقدمي 
خدمات ال ترقى إىل حد املشـــاركة يف العمليات القتالية مثل املهام اليت حتتاج إىل أفراد متخصـــصـــني وعلى 

( من 4/ أ /  4ت إليه املادة )درجة عالية من الكفاءة ميكن أن يسـتفيدوا من الوصـف القانوين الذي أشـار 
اتفاقية جنيف الثالثة، شـــريطة احلصـــول على التصـــريح الالزم ملرافقة القوات املســـلحة، وبذلك يكون وضـــع 

، فـإذا كـانـت تـدخـل يف إطـار (26)العــاملني يف تلــك الشــــــــــــــركـات متوقفــاً على طبيعــة املهــام اليت يقومون هبـا
مت اإلشـارة إليها، انطبق عليها وضـع املدنيني الذين يرافقون  اخلدمات اليت نصـت عليها املادة اليت سـبق وأن 

القوات املسـلحة، إذا كان لديهم التصـريح الالزم لذلك، أما إذا كانت املهام اليت يقومون هبا تصـل إىل حد 
سر املشاركة املباشرة يف العمليات القتالية )العدائية( فاهنم ال يتمتعون أبسرى احلرب يف حالة وقوعهم يف األ

ويصـــــبحوا أهدافاً مشـــــروعة ميكن مهامجتها مع إمكانية مالحقتهم وفق القانون جزائياً ومدنياً عن املشـــــاركة 
ــرعيني جمردين من مجيع املزااي وال ينطبق عليهم وصــــــــــف  ــفهم مقاتلني غري شــــــــ يف العمليات العدائية، بوصــــــــ

 .(27)املدنيني الذين يرافقون القوات املسلحة
ديني ومدى انطباق هذا الوصــــــف على العاملني يف الشــــــركات األمنية، فقد أما خبصــــــوص املدنيني العا

املدين أبنه )أي شــــخص  1949حدد امللحق )الربوتوكول( اإلضــــايف األول التفاقيات جنيف األربعة لعام 
ال ينتمي إىل فئة من فئات األشخاص املشار إليها يف البنود األول والثاين، والثالث، والسادس من الفقرة أ 

ــادة )م ــة أســــــــــــــرى احلرب واملـ ــاملـ ــة بشـــــــــــــــــأن معـ ــالثـ ــة جنيف الثـ ــاقيـ ــة من اتفـ ــادة الرابعـ ــذا 43ن املـ ( من هـ
 .(28)الربوتوكول(

 
 .136-135نقاًل: عن فيصل أايد فرج هللا، املصدر السابق، ص -24
 .E.C. Gillard, OP, cit, p8ينظر:  -25
 Expert metting on private military con tractors status and state responsibity for their actions ينظر:  -26

orgonied by, the university center for internat ionalhum manitarionlaw, ceneva, 29-30 august, 2005, 
p27.. 

 Program on humanitar lanpohicy and conflicter search, private security companies in ينظر: -27
theoccupledpal estinian terriittory(opt),OP,cit, p 9.. 

تضمن الفصل الثاين )األشخاص املدنيون والسكان املدنيون( من الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف   -28
الفقرة األوىل( تعريف املدين وملزيد من  /50املسلحة وحتديداً يف املادة )  املنازعات الدوليةم املتعلق حبماية ضحااي1949آب عام  12
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. ويف حالة الشـك يف أن الشـخص املقابل (29)لذا فإن املدين هو أي شـخص ال ينتمي إىل فئة املقاتلني 
 .(30)مدين أم ال فأنه يعامل كمدين إىل أن يثبت عكس ذلك

ــم بعض ولكن على أرض ا ــال اتم بني امـلدنيني واملقـاتلني، كـأن توجـد قرـية تضــــــــــــ لواقع ال يوجـد انفصــــــــــــ
ن مع أفراد اجليش، فإن وجود مثل ســــــكاهنا املدنيني أو خيتلط املدنيو وحدات القوات املســــــلحة إىل جانب 

 .(31)ن من وصفهم القانوين املتمثل ابملدينان املدنيو هذه احلاالت ال جيرد السك
يف احلماية وما شابه ذلك، إذا شاركوا كافة  ويفقد املدنيون وصفهم القانوين املدين وجيردون من احلقوق  

يف األعمال القتالية مشــــــــــاركة مباشــــــــــرة، من خالل قيام األشــــــــــخاص املدنيني أبعمال عدائية هتدف حبكم 
عمال القتالية، فإذا وقع طبيعتها أو غرضــــــــــها إىل توجيه ضــــــــــرابت إىل أفراد اجليش أو القادة وغريها من األ

هؤالء األشــخاص يف قبضــة العدالة فانه جيوز عندئذ حماكمتهم وعقاهبم على تلك األنشــطة دون أن يكون 
 .(32)هلم احلق يف احلماية كأسرى حرب

ــعوبة يف حتديد الوصـــــف القانوين للعاملني يف تلك الشـــــركات ألهنم حيتلون منطقة  لذا جند أن هناك صـــ
املعامل، واألمر خيتلف من شـــركة إىل شـــركة أخرى، حســـب نوعية اخلدمات اليت تقدمها رمادية غري واضـــحة  

، وقد حددت (33)هذه الشــــــركة أو تلك، لذلك جيب أن يكون التحديد على أســــــاس كل حالة على حدة
 ( بقوهلا )وحيدد القانون 24وثيقة مونرتو الوصـــف القانوين للعاملني يف الشـــركات األمنية اخلاصـــة يف املادة )

الوصـــــف القانوين للعاملني يف الشـــــركات األمنية اخلاصـــــة على أســـــاس كل حالة على حدة، والســـــيما وفقاً 
لطـابع املهـام الضـــــــــــــــالعني فيهـا وظروفهم(، وهـذا يشــــــــــــــري إىل حقيقـة مهمـة هي انـه ليس مجيع العـاملني يف 

ــيمهم إىل فئات حبســــــب ن وع املهام اليت الشــــــركات األمنية يتمتعون بوصــــــف قانوين واحد، وإمنا جيب تقســــ
 .(34)يؤدوهنا

فهم من حيث األســاس يعّدون مدنيني إال إذا شــاركوا يف عمليات قتالية، ألن املهام اليت تناط هبم هي 
مهام أمنية تتعلق بتقدمي خدمات الدعم ومحاية الشـخصـيات والرؤسـاء وتقدمي اخلدمات اللوجسـتية، بشـرط 

 
التفاصيل. ينظر: حسني شكر الفلوجي، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب وامللحقان )الربوتوكوالن( 

 .116م، ص 2009الكتاب، الطبعة الثانية، القاهرة،  م، مطبعة العاتك لصناعة1977األول والثاين لسنة 
، 1فيصل العباسي، التزامات الدولة احملتلة اجتاه البلد احملتل، منشورات احلليب احلقوقية، ط    معتزملزيد من التفاصيل ينظر: د.  -29

 .78-71م، ص 2009بريوت، لبنان، 
ازعات الدولية الفقرة األوىل( من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحااي املن /50نصت املادة ) -30

 (. مدين فان ذلك الشخص يعد مدنياً إذا اثر الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غري ...املسلحة على أنه )
/ الفقرة اثلثاً( من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحااي املنازعات الدولية  50نصت املادة ) -31

 (.هم ال يسري عليهم تعريف املدنينيدنية وجود أفراد بينال جيرد السكان املدنيني من صفتهم امل  -3املسلحة على أنه )
من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املتعلقة حلماية ضحااي ابملنازعات الدولية  (/ الفقرة اثلثاً  51نصت املادة ) -32

بدور مباشر يف األعمال العدوانية وعلى املدى يتمتع األشخاص املدنيون ابحلماية اليت يوفرها هذا القسم ما مل يقوموا  املسلحة على أنه )
 (. قت الذي يقومون خالله هبذا الدورالو 

ينظر: أسامة صربي حممد اخلزاعي، النظام القانوين للشركات األمنية اخلاصة، حبث منشور يف جملة القادسية للقانون والعلوم  -33
 .268م، ص 2008األول، حزيران،  السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، العدد األول، اجمللد

االلتزامات القانونية ذات الصلة ابلشركات األمنية اخلاصة الفقرة ه وثيقة مونرتو الدولية املتضمن ) ينظر: اجلزء األول من  -34
 76الستون البند ( واليت عرضت على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثالثة و 24( املادة )صة وموظفوهاالشركات األمنية اخلا
 من جدول األعمال. 
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ــبحون  ــاركون يف القتال يصــ ــرتاك يف مهام قتالية، فإهنم عندما يشــ ــخاصــــ اعدم االشــ جمردين من املميزات   اً شــ
 .(35)فيجوز عندئذ حماكمتهم عن مجيع االنتهاكات القانونية اليت تصدر منهم

كما أن الوصــــــف القانوين للعاملني يف الشــــــركات األمنية قد خيتلف من عامل إىل آخر داخل الشــــــركة 
يت يقدمها أحد العاملني الواحدة، تبعاً لنوعية اخلدمة اليت يقدمها هذا العامل أو ذاك، فقد تكون اخلدمة ال

متتاز   هانفـســــ يف تلك الشـــــركة متتاز ابهنا ذات طابع قتايل بينما اخلدمة اليت يقدمها عامل آخر من الشـــــركة 
من عامل إىل عامل آخر ويف الشـــــــــــركة  ابهنا ذات طابع دفاعي، فيكون الوصـــــــــــف القانوين هلم قد اختلف

 .(36)هانفس الواحدة
القائل بضــــــرورة أن يكون حتديد الوصــــــف القانوين للعاملني يف تلك الشــــــركات لذلك فإنين أؤيد الرأي  

على أسـاس كل حالة على حدة، فقد ينطبق عليهم وصـف املرتزقة إذا توافرت فيهم الشـروط اليت سـبق وان 
أشــــــــران إليها، وقد ينطبق عليهم وصــــــــف املدنيني الذين يرافقون القوات املســــــــلحة إذا توافرت أيضــــــــاً فيهم 

ــرو  ط اليت مر ذكرهـا، مع العرض اـنه يفرتض أن يكونوا مـدنيني عـاديني يقومون بتقـدمي خـدمـات أمنـية الشــــــــــــ
ــلحــة النظــاميــة، وعلى الــدول اليت تعمــل فيهــا تلــك   خمتلفــة، بعيــدة عن املهــام اليت تقوم هبــا القوات املســــــــــــ

ــبة تنظ ــياغة قواعد قانونية مناســـ ــيها أن تســـــعى لصـــ ــتأجر خدماهتا فوق أراضـــ م عمل هذه الشـــــركات أو تســـ
الشـــــركات، وحتدد الوصـــــف القانوين الســـــليم والدقيق للعاملني يف الشـــــركات األمنية على أســـــاس كل حالة 

 على حدة.
ــنة  52وهذا ما مت إجياده يف القانون رقم ) اخلاص ابلشــــــركات األمنية اخلاصــــــة يف العراق،   2017( لســــ

ق للعاملني يف الشــركات األمنية األجنبية على نص حيدد فيه الوصــف القانوين الســليم والدقي  تضــمنفانه مل ي
مدنيني يقومون بتقدمي خدمات أمنية خمتلفة بعيدة   اً شـــــخاـصــــ ااخلاصـــــة العاملة يف العراق من خالل عدهم 

 عن املهام اليت تقوم هبا القوات املسلحة النظامية العراقية.
 المركز القانوني للشركة األمنيةالمبحث الثاني: 

األمنية والوصــــــــف القانوين للعاملني فيها، اتضــــــــح لنا أن لكل شــــــــركة أمنية من خالل تعريف الشــــــــركة 
هي تقدمي احلماية األمنية للشــخص   هابرز او العديد من الواجبات اليت تقع عليها، ومن أهم تلك الواجبات 

املطلوب محايته واحملافظة على النظام العام ومبادئ حقوق اإلنســان؛ لذلك ســوف نقســم هذا املبحث إىل 
 بني، خيصص لكل مطلب واجباً من تلك الواجبات وعلى النحو اآليت:مطل

 املطلب األول: تقديم الحماية األمنية للشخص املطلوب حمايته
ــاطها من خطورة االعتداء  ــة نشـ ــة أثناء ممارسـ تعد املقاومة الوقائية اليت تقوم هبا الشـــركات األمنية اخلاصـ
ــبباً يف جعل تلك  ــة ســــ الذي يقع على الشــــــيء املطلوب محايته أو على العاملني يف الشــــــركة األمنية اخلاصــــ

لوقت ذاته يشـــــري إليه، فاحلماية األمنية املقاومة فعاًل مباحاً، الســـــيما ان الغريزة الطبيعية ومنطق األمور يف ا
 

 49نص املادة ) يالحظ أن القانون الدويل اإلنساين مل يفرق بني العمليات اهلجومية والعمليات الدفاعية والدليل على ذلك -35
واليت أوضحت أبن ( من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املتعلقة حبماية ضحااي املنازعات الدولية املسلحة الفقرة األوىل /

 .268اهلجمات تعين أعمال العنف اهلجومية والدفاعية ضد اخلصم. ينظر: أسامة صربي حممد اخلزاعي، املصدر السابق ص 
 .102عادل عبد هللا املسدي، املصدر السابق، ص ينظر: د.  -36
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ــرورايً، واال كان الشــــــــخص الطلوب محايته هو   تعطي للشــــــــركة احلق يف أن تقتل أو جترح إذا كان ذلك ضــــــ
من أســــــــباب اإلابحة املنصــــــــوص عليه يف اغلب   اً املقتول أو اجملروح، كون حق الدفاع الشــــــــرعي يعد ســــــــبب

 .(37)القوانني
عمل الشــــركات األمنية اخلاصــــة ذلك يف مواجهة الكافة، وألزمت مجيع   وقد أقرت القوانني اليت نظمت

الناس ابحرتامه، الن املعتدى على الشـــــــركات األمنية اخلاصـــــــة يكون قد خبس من قيمة مصـــــــاحله، وعندما 
شــــــروع، تكون قد ســــــامهت يف مكافحة ومنع  املغري منية اخلاصــــــة بصــــــد ذلك االعتداء تقوم الشــــــركات األ
ع حيث تعيد بدفاعها هذا احلق إىل نصــابه، لذلك يعد فعلها مشــروعاً ال تســأل عنه ألهنا اجلرمية من اجملتم

 .(38)استخدمت حقها يف توفري احلماية األمنية املتجسد يف الدفاع الشرعي
اخلاص بتنظيم عمل الشــــــــركات األمنية اخلاصــــــــة يف العراق  2017لســــــــنة   52وقد أعطى القانون رقم 
النفس وعن األشخاص املتعاقد على محايتهم، على أن تكون طريقة استخدام  احلق يف الدفاع الشرعي عن  

القوة يف ممارســة ذلك احلق بصــورة تدرجيية، كاســتخدام الصــراخ والتحذيرات الشــفوية وغلق املداخل لغرض 
 .(39)إزالة التهديدات احملتملة على النفس وعلى الشيء املطلوب محايته

لشـركات األمنية اخلاصـة يف فرنسـا فقد أجازت حق الدفاع الشـرعي أما مدونة قواعد السـلوك اخلاصـة اب
 .(40)لتلك الشركات املنصوص عليه يف قانون العقوابت الفرنسي

م للحارس األمين اخلاص 1991( لعام 15وقد أجاز قانون الشـــركات األمنية اخلاصـــة الســـعودي رقم )
ي لدفع الضــــرر عن نفســــه، وعن املكان العامل يف الشــــركات األمنية اخلاصــــة اســــتخدام حق الدفاع الشــــرع

الذي يتوىل حراســته ابلقدر الالزم، على أن حيدد مدير األمن العام الســعودي الوســائل اليت ميكن للحارس 
األمين اخلاص اســتخدامها لدفع الضــرر عن نفســه وعن املوقع الذي يتوىل محايته وضــوابط اســتخدامها بعد 

 .(41)استحصال موافقة وزير الداخلية السعودي
ــة من امـلادة الرابـعة من االتـفاقـية  كمـا أقرت بعض االتـفاقـيات اـلدولـية ذـلك فـقد أعطـت الفقرة اخلـامســــــــــــ
الثنائية املربمة ما بني العراق والوالايت املتحدة األمريكية املعروفة ابتفاقية االطار االسرتاتيجي لكال الطرفني 

األمنية اخلاصــة العاملة مع قوات االحتالل يف  احلق يف الدفاع الشــرعي النفس وهبذا النص تكون الشــركات
الشــــرعي عن النفس دون اخذ موافقة احلكومة العراقية يف حالة تعرضــــها  حينها، هلا احلق يف ممارســــة الدفاع

هلجوم أو أي خطر تتعرض له تلك الشـــــــــــــركات أثناء ممارســـــــــــــة نشـــــــــــــاطها، دون مراعاة القوانني واألعراف 
 

م، 1986ات اجلامعية، اإلسكندرية، عبد احلميد الشورايب، الدفاع الشرعي يف ضوء القضاء والفقه، دار املطبوعينظر: د.  -37
 .25ص 

سلطان عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قانون العقوابت، الطبعة الثانية، دار العاتك ينظر: د.علي حسني اخللف ود.  -38
 .270-269م، ص2010لصناعة الكتاب، مصر، القاهرة، 

على انه )تلتزم الشركة   2017( لسنة  52ية اخلاصة العراقي رقم )/ الفقرة سابعاً( من قانون الشركات األمن  20نصت املادة )  -39
لسنة   111األمنية اخلاصة بعدم جواز استخدام القوة ضد الغري إال استعمااًل حلق الدفاع الشرعي املنصوص عليه يف قانون العقوابت رقم  

1969.) 
 صة الصادرة عن اجمللس الوطين الفرنسي.( من مدونة قواعد السلوك لألنشطة األمنية اخلا10ينظر: نص املادة ) -40
للحارس األمين   -2م على )1991( لعام  15/ الفقرة اثنياً( من قانون الشركات األمنية السعودية، رقم )  19نصت املادة )  -41

العام الوسائل اليت املدين أن يستخدم ما يدفع به الضرر عن نفسه وعن املكان الذي يتوىل حراسته ابلقدر الالزم وحيدد مدير األمن 
ميكن للحارس األمين املدين استخدامها لدفع الضرر عن نفسه وعن املوقع الذي يتوىل حراسته وضوابط استخدامها بعد موافقة وزير 

 الداخلية(.
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ــائدة داخل العراق ــيق مع القوات العراقية، ويذهب بعض الفقهاء  والتقاليد الســــــ وحىت دون أجراء أي تنســــــ
إىل أن اســـتخدام الشـــركات األمنية اخلاصـــة العاملة مع القوات األمريكية لذلك األمر، كان جيب أن تراعي  
فيه الشــــــــــــروط اليت نص عليها القانون الدويل النافذ يف كيفية اســــــــــــتخدامه، فال جيوز لتلك الشــــــــــــركات أن 

ســتعمال هذا احلق حبجج واهية كأســباب للتدخل األمين من خالل توجيه ضــرابت اســتباقية أو تتعســف اب
أن تســـــــتخدم هذا احلق حتت مســـــــميات ســـــــياســـــــية كحماية املصـــــــاحل احليوية وما شـــــــابه ذلك، وإمنا جيب  
استخدام هذا احلق وفق الشروط الدولية ويف نطاق ضيق طاملا أكدت نصوص تلك االتفاقية أن استخدام 

 .(42)حلق يف الدفاع الشرعي يتم وفق القانون النافذا
ــبة تنظم  43أما وثيقة مونرتو الدولية فقد نصــــــــــــت املادة ) / الفقرة أ( منها على وضــــــــــــع قواعد مناســــــــــ

اســتخدام القوة واألســلحة النارية للشــركات األمنية اخلاصــة على شــرط أن تســتخدم القوة والســالح الناري 
لدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغري، وهذا يعين حصــــر اســــتخدام القوة فقط عندما يكون ذلك ضــــرورايً ل

من قبل الشــركات األمنية اخلاصــة للدفاع عن النفس أو عن الغري، فال حيق هلا أن تســتخدم القوة والســالح 
 .(43)الناري فيما عدا ذلك

ــرين مهمني ــورة عامة حيتوي على عنصـــ ــرعي عن النفس أو عن الغري بصـــ ــر إن حق الدفاع الشـــ ، العنصـــ
ــرر على الغري، إذ  ــلوك حيتمل أن يقع منه ضـــ ــرورة أن يكون هناك ســـ األول يتمثل بفعل االعتداء، مبعىن ضـــ
أن حق الدفاع الشــرعي ال ميكن أن يكون مقبواًل كدفاع، وال ميكن تصــور نشــوئه من دون أن يكون هناك 

 .(44)، وإمنا شرع لرد العدوان اعتداء أو خطر اعتداء، فهذا احلق مل يشرع ملعاقبة معتد على اعتدائه
ــر الثـاين فـانـه يتمثـل بفعـل الـدفـاع فهو الفعـل الالزم لرد العـدوان، إذ يقوم بـه املـدافع الـذي  أمـا العنصــــــــــــ
يهدده االعتداء كحق له أو لغريه حيميه القانون، ففعل الدفاع جائز للشــــخص املوجه إليه االعتداء أو غريه 

على الدفاع عنه أو معاونته، وال بد ان يواجه فعل الدفاع خطر صـــــــادر من جانب املعتدي،  اً اذا كان قادر 
 .(45)يقابله رد فعل الزم ابستعمال القوة املناسبة من قبل املدافع )الشركة األمنية اخلاصة(

ويتوجب على حمكمة املوضـــــوع حتديد احلالة اليت كان عليها األشـــــخاص املعتدون واملدافعون على حد 
واء من أجل إثبات وحتديد طبيعة كل من العدوان والدفاع بصـورة خاصـة لكي يتسـىن لإلابحة أن تشـغل سـ 

 .(46)حيزها يف املوضوع

 
ت صالح جبري البصيصي، حق الدفاع الشرعي عن النفس يف االتفاقية األمنية العراقية، حبث منشور يف مركز الفرا ينظر:د.  -42

 .3للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، من دون ذكر سنة النشر، ص 
 ( من وثيقة مونرتو الدولية.43ينظر: نص املادة ) -43
م، ص 1982داود العطار، جتاوز الدفاع الشرعي، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، من دون ذكر مكان الطبع، ينظر: د. -44
125-126. 

الدفاع الشرعي، دراسة حتليلية مقارنة، رسالة ماجستري، مقدمة إىل كلية احلقوق، جامعة  ينظر: وسيم فؤاد النقعاوي، حق -45
 .17م، ص2009األزهر يف غزة، 

 وما بعدها. 213داود العطار، املصدر السابق، ص ينظر: د.  -46
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 26:  العدد

والبد من اإلشـــــــــارة إىل أن مجيع النظم القانونية متفقة على أن حق الدفاع الشـــــــــرعي يبيح مجيع أفعال  
 .(47)ب األذىالدفاع، حيث جتيز الدفاع بكل ما من شانه رد االعتداء وجتن

وجيب أن يتوفر يف فعل االعتداء وفعل الدفاع شـروط لكي تكون الشـركة األمنية اخلاصـة يف حالة دفاع 
ــرعي عن نفســـ  وعن األشـــخاص الذين تعاقدت معهم حلمايتهم، فيشـــرتط يف فعل االعتداء الذي يربر   هاشـ

ذا كان يهدد ابعتداء على حق غري مشــروع، ويكون كذلك ا اً الدفاع أن يهدد الشــركة األمنية اخلاصــة خطر 
ــتلزم احليلولة دون  حيميه القانون، وذلك الن محاية املصــــــــلحة القانونية تقتضــــــــي مقاومة االعتداء، كما تســــــ

، لكن اذا كان اخلطر يستند على حق أو أمر صادر من سلطة أو من القانون، (48)هتديدها خبطر االعتداء
ــفة اإلابحة وال يع ــادر فهنا فعل الدفاع ال أيخذ صـــ ــرطة ابلقبض على متهم صـــ ــرعياً، كقيام الشـــ ّد دفاعاً شـــ

حبقه امر إبلقاء القبض وكان هذا املتهم قد تعاقد مع شـــــركة أمنية خاصـــــة حلمايته فال حيق للشـــــركة مقاومة 
األجهزة األمنية املنفذة ألمر القبض والدفاع عن ذلك املتهم الن اخلطر هنا يستند إىل صفة مشروعة حبكم  

لو تضــــــــــــــمن خطراً على النفس أو املـال، بـل إن الشــــــــــــــركـة األمنيـة جيـب أن تتعـاون مع تلـك  القـانون حىت
، واىل جانب عدم مشـروعية اخلطر يشـرتط أيضـاً (49)األجهزة يف تسـهيل مهمتها يف تنفيذ امر إلقاء القبض

أن يكون أن يكون حااًل، أي أن تكون اجلرمية يف جمرى نفاذها ابلفعل أو وشــــــيكة الوقوع، فليس ضــــــرورايً 
االعتداء متحققاً ابلفعل، بل يكفي أن يكون على وشـــك احللول، وفق اجملرى العادي لألمور، مما يعين انه 
ــتقباًل وليس حـااًل فال جيوز اللجوء إىل ارتكـاب الفـعل احملظور )اجلرمـية( ألن الشــــــــــــــركـة  اذا كـان اخلطر مســــــــــــ

لألشـياء اليت تعاقدت لتوفري احلماية هلا، أما األمنية اخلاصـة تسـتطيع أن تطلب محاية السـلطات العامة هلا و 
إذا كـان االعتـداء قـد وقع ابلفعـل فـانـه ال يبقى حمـل للـدفـاع وابلتـايل فـأن الفعـل اـلذي تقـدم عليـه الشــــــــــــــركـة 

 .(50)األمنية اخلاصة يكون انتقاماً أو اثئراً وختضع عندئذ للمسؤولية القانونية
احلاالت كما لو متكن لصــــوص من ســــرقة احدى املنشــــآت اخلاضــــعة والبد من الدقة يف التفرقة لبعض  

ن يف تلك الشـــــــركة واملكلفني حبمايتها من ألمنية اخلاصـــــــة فهل يســـــــتطيع العاملو حلماية احدى الشـــــــركات ا
 استعمال القوة ملنعهم من الفرار ابملسروقات مع ان جرمية السرقة قد متت؟

مقبول وـقائم على اعتـبار ان عمـل امـلدافع )الشــــــــــــــركـة  يرى بعض الفقهـاء أن حق اـلدـفاع يف هـذه احلـاـلة
ــراق قد  ــبح من ابب االحتياطات الالزمة للقبض على اجملرمني، أما إذا كان الســ ــة( يصــ هربوا األمنية اخلاصــ

ــروقات مث متكن العاملو  ــة من معرفتهم وتعقبهم ومت إجيادهم والعثور عليهم ابملســـ ــركة األمنية اخلاصـــ ن يف الشـــ

 
( من قانون 328املادة )املعدل، تقابلها  1969لسنة  111( من قانون العقوابت العراقي رقم 42ينظر: نص املادة ) -47

( من قانون 14( من قانون العقوابت اجلزائري، واملادة )39( من قانون العقوابت املصري، واملادة )245العقوابت الفرنسي، واملادة )
 العقوابت لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 .194م، ص 1977مكان الطبع،  حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوابت، القسم العام، من دون ذكر ينظر: د.  -48
 .274-273سلطان عبد القادر الشاوي، املصدر السابق، صينظر: د.علي حسني اخللف و د. -49
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوابت، القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ينظر: د.  -50

 .252لبنان، من دون ذكر سنة الطبع، ص
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األمنية اخلاصــــــة ان تســــــتعمل القوة معهم الســــــرتداد املســــــروقات حيث يصــــــبح ذلك من فال جيوز للشــــــركة  
 .(51)اختصاص السلطات احلكومية

أما فعل الدفاع فيشــــــرتط فيه ان يكون ســــــلوك الدفاع الزماً يف ســــــبيل منع اجلرمية املاثل خطرها أي أن 
ــيـلة أخ  رى ميكن دفع اخلطر هبـا، أمـا إذا امـلدافع ال جيـد من دفع االعـتداء إال ابلعنف أي اـنه ال توجـد وســــــــــــ

كانت الشــركة األمنية اخلاصــة تســتطيع التخلص من اخلطر الذي يهددها ويهدد األشــخاص املكلفة بتوفري 
احلمـاـية هلم عن طريق فـعل ال يـعد جرميـة، فال يـباح هلـا اإلـقدام على الفـعل اـلذي تقوم ـبه، ذـلك ألن اإلتـيان  

، وإذا أمكن أيضــاً (52)ذ كان ممكناً محاية احلق دون املســاس حبق ســواههبذا الفعل ليس الزماً لدرء اخلطر، إ
االلتجاء إىل السـلطات العامة، فتكون هناك وسـيلة ميكن من خالهلا درء اخلطر عن طريق اللجوء إىل تلك 
الســـلطات املنوط هبا منع وقوع اجلرائم، غري أن ذلك مشـــروط إبمكانية االلتجاء إليها يف الوقت املناســـب، 

 .(53)قصد بذلك إمكانية تدخل السلطات ملنع االعتداء قبل وقوعه وي
وال حمل الستخدام احلق يف الدفاع الشرعي إال إذا وجه إىل مصدر اخلطر كي يكفل التخلص منه، أما 
إذا تركت الشـركة األمنية اخلاصـة مصـدر اخلطر يهددها ووجهت أفواه أسـلحتها النارية إىل شـخص آخر أو 

فعلها غري ذي أي شـــــــيء آخر ال يصـــــــدر اخلطر عنه، فال حمل الحتجاجها حبقها ابلدفاع الشـــــــرعي، الن 
 .(54)جدوى يف التخلص من فعل االعتداء املتمثل ابخلطر الواقع عليها

كما وجيب أن يكون فعل الدفاع متناســــــــــباً مع جســــــــــامة االعتداء أي مبذواًل ابلقدر الضــــــــــروري لدرء 
اخلطر، وهذا معناه إن فقدان شـــرط التناســـب يعين ان الشـــركة األمنية اخلاصـــة قد اســـتخدمت العنف بقدر 

ــتحـيل ان يقـاس هـذا  يتجـ  اوز مـا كـان واجـباً ـلدرء اخلطر اـلذي كـان يهـددهـا أثـناء مزاوـلة نشــــــــــــــاطهـا، ويســــــــــــ
التناســــب مبعيار حســــايب، الن الشــــركة األمنية اخلاصــــة ال متســــك ميزاانً حبيث يطلب منها أن ترد االعتداء 

حيان على غرة األمر  بفعل متســاو مع العدوان، فالعاملون يف الشــركة األمنية اخلاصــة يؤخذون يف غالب األ
الذي يولد يف نفوســـهم فزعاً يفقدهم القدرة على التفكري اهلادئ املتزن وعلى التصـــرف الســـليم، فهذه أمور 
ــبح فيه فعل الدفاع املتناســـــب كماً  ــائلهم وردود أفعاهلم على حنو يصـــ ــر تفكريهم ووســـ تلعب دورها يف حصـــ

 .(55)وحساابً مع االعتداء امر معجز ابلغ الصعوبة
ك فأن الصــــــــــحيح مقياس التناســــــــــب بني االعتداء والدفاع إمنا هو مقياس قضــــــــــائي مرتوك لتقدير لذل

القاضـــي على ضـــوء وضـــع الشـــركة األمنية اخلاصـــة، وما كان يعتقد يف الظروف احمليطة هبا، وهذه الظروف 
ط هبم، وما لديهم متثل مدى قدرة العاملني يف الشــركة األمنية اخلاصــة على اختاذ قرار معني أمام اخلطر احملي
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من وسائل متاحة، ومدى التدريب الذي تلقوه على استخدام األسلحة النارية وكيفية ومىت يتم استخدامه،   
ــتعماهلا  ــتعملة كانت يف ظرف اسـ ــيلة املسـ ــامة اخلطر الذي يهددهم، فيوجد تناســـب إذا ثبت ان الوسـ وجسـ

يف متناول املهدد ابالعتداء )الشركة األمنية انسب الوسائل لرد االعتداء وهي الوسيلة الوحيدة اليت وجدت 
اخلاصــة( فالضــرر الذي ينتج عن اســتعمال هذه الوســيلة هو القدر املناســب لرد االعتداء وتقدير التناســب 
على هذا النحو نســــــيب يتعلق بظروف كل واقعة فقد تعد الوســــــيلة مناســــــبة يف بعض الظروف دون البعض 

 .(56)اآلخر
ة يف حالة احلق يف الدفاع الشــــــــــــرعي عن النفس وعن الغري ال تقتصــــــــــــر على وعدم املســــــــــــؤولية القانوني

ــرر وهو يف حالة  ــاً فال تعويض على حمدث الضـــ ــؤولية املدينة أيضـــ ــمل املســـ ــؤولية اجلنائية فقط، بل تشـــ املســـ
ــتخدام القوة ملقاومة خطر االعتداء وإحداث  ــرعي عن النفس أو عن الغري، ولكن اســـــ ــة الدفاع الشـــــ ممارســـــ

جيب أن تكون ابلقدر الضــــــروري للمحافظة على احلق املهدر، فإذا حصــــــل جتاوز يف ذلك القدر أضــــــراراً، 
 .(57)فأن حمدث الضرر يكون ملزماً بتعويض مناسب تراعي فيه حمكمة املوضوع مقتضيات العدالة

 املطلب الثاني: املحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق اإلنسان
اغلــب الــدول كــذريعــة من اجــل محــايــة قيم معينــة يف اجملتمع، ورغم ان تتبــاين االعتبــارات اليت تتخــذهــا 

الـدول الـدميقراطيـة، تؤكـد وتقـدس احلريـة بعـّدهـا اُسى القيم، إال أن هـذه الـدول مل تغفـل قيمـاً تعـد احملـافظـة 
عليها ضــــــرورة لقيام اجملتمع، وهو ما اصــــــطلح على تســــــميته ابلنظام العام، فتســــــخر الدولة مجيع وســــــائلها 

تمثلة بوسـائل الضـبط اإلداري حلمايته، خصـوصـاً وان املشـكلة اليت تثار يف هذا اخلصـوص هي كون فكرة امل
النظام العام فكرة مرنة متغرية تبعاً الختالف األزمنة واألمكنة، وذلك بتأثري اختالف األنظمة الســــــياســــــية، 

 .(58)واالجتماعية، واالقتصادية السائدة
ظام العام كما يقال، ال تثري إشكاال، إال أن الطابع املادي ميتاز ابلعسر إن صفة العموم املوجودة يف الن

يف حصــره، لذلك يذهب اغلب فقهاء القانون، ابن مادة هذا العنصــر هي حســن النظام والصــحة العامة، 
واآلداب واألخالق العامة، وقد أدى التطور يف ظروف اجملتمعات احلديثة، وتنوع نشـــاطات الدولة واتســـاع 

هتا، إىل التوســــــــع يف مدلول النظام العام، فالنظام العام وكما قلنا ســــــــابقاً فكرة نســــــــبية ومرنة، وانه من جماال
املســـــتحيل حصـــــر كل عناصـــــر النظام العام، ألن األحداث تظهر أســـــباابً ومربرات لتدخل الدولة من اجل 

 العامة. القضاء على مظاهر الفوضى أو ما يهدد األمن أو الصحة أو السكينة أو اآلداب
ــلطتها يف هدم   ــتعمال سـ ــاهل إزاء اشـــرتاط عمومية النظام العام، فقد أقر للدولة اسـ ولذلك فقد مت التسـ
ــاء مل يكن حيرص على رعاية  جدار داخلي عندما تكون الســـــــالمة األمنية للمبىن مهددة، والواقع أن القضـــــ
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خطر مما يندرج يف مقاصــــــــــد امن ســــــــــكان املبىن إال إذا امكن ان يســــــــــتظهر إىل جانب ذلك وجهاً آخر لل
 .(59)الضبط التقليدية، كتهديد املارة يف الطريق العام أو إعاقة حركة املرور

يضــاف إىل ذلك إدخال عناصــر أخرى جديدة ضــمن مفهوم النظام العام إضــافة إىل العناصــر املذكورة 
ــتعمـال  آنـفاً جيـاز مبوجبهـا لـلدوـلة الـتدخـل حلمـايتهـا، وـلذـلك ـفان لـلدوـلة الـتدخـل مثال لفرض قيود على اســــــــــــ

ولــة وأخرى حق امللكيــة وان كــان هــذا التــدخــل ليس على منط واحــد يف كــافــة الــدول بــل متفــاوت بني د
 .(60)حبسب النظرة إىل املنهج االقتصادي يف الفكر السياسي لتلك الدول

كذلك فان للدولة التدخل حلماية اآلاثر كقيام احدى الشـــركات األجنبية اخلاصـــة ابلعمل على طمس 
ــدار احلكومـة الئحـ  ة تـلك اآلاثر أو هتريبهـا خـارج البالد، واحملـافظـة على مجـال الرونق والرواء من ذـلك إصــــــــــــ

ضــبط حلظر توزيع اإلعالانت والنشــرات على املارة يف الشــوارع حتســباً من رميها بعد قراءهتا مبا يشــوه مجال 
الطرقات واألحياء، أو تعمد الشـركات األجنبية اخلاصـة اإلضـرار ابلطرقات واألحياء أثناء السـري فكل ذلك 

 .(61)حيول دون احملافظة على اجلمال والرونق والرواء
ــبطي املقيـد للحريـة الفرديـة فـالنظـام العـ  ام عبـارة شـــــــــــــــاملـة لكـل أمر أو غرض يتـدخـل النشـــــــــــــــاط الضــــــــــــ

 .(62)حلمايته
لذلك يالحظ ان أغلب الدول اليت أتخذ ابلنظام الالتيين مل حتدد نصـــــوصـــــها التشـــــريعية مفهوم للنظام 

ــارة إىل بعض عناصـــــــر النظام العام ابلنســـــــبة ، وكذلك احلال  (63)العام، وإمنا اكتفت هذه النصـــــــوص ابإلشـــــ
للدول اليت أتخذ بنظام الســـــوابق القضـــــائية )االنكلوســـــكوين(، ويرجع الســـــبب يف ذلك إىل أن مرونة فكرة 
النظام العام حتول دون حتديدها حتديداً دقيقاً، وان هذا التحديد ال يتفق والتطور الســـــــياســـــــي واالجتماعي  

 .(64)واالقتصادي الذي حيدث يف اجملتمع
مفهوم النظام العام ومل يضـــــع تعريفا حمددا للنظام العام، فعلى صـــــعيد القوانني  فاملشـــــرع العراقي مل حيدد
م على أنه )يلزم أن 1951( لســنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )130/1العامة فقد نصــت املادة )

ــاً يكون حمــل االلتزام غري ممنوع قــانوانً وال خمــالفــا للنظــام العــام أو لآلداب وإال كــان العقــد ابطالً  (. وأيضـــــــــــــ
ــرط خمالف للنظام  -1( من القانون املدين العراقي على انه )287نصــــــــــت املادة ) اذا علق العقد على شــــــــ

.  كان الشــرط نفســه لغوا غري معتربٍ   العام أو لآلداب كان ابطاًل إذا كان هذا الشــرط واقفاً فان كان فاســخاً 
ب أو النظام العام إذا كان هذا ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شـــــــــــــرط فاســـــــــــــخ خمالف لآلدا -2

 الشرط هو سبب الدافع للتعاقد(.
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 .64-63قدري عبد الفتاح الشهاوي، املصدر السابق، ص ينظر: د. -64
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أما الفقه العراقي فانه يذهب إىل أن مفهوم النظام العام ليس مطلقاً وال جامداً، فهو نســــــــــيب ومتطور،  
وبذلك خيتلف من جمتمع إىل آخر، ومن زمان إىل زمان، فقد يضــــــــــــيق مفهوم هذا املصــــــــــــطلح أو يتســــــــــــع 

سـية واالجتماعية، وتبعاً للتطورات االقتصـادية واألخالقية ونظراً للمقاييس احلضـارية حسـب التقلبات السـيا
بصـــــــــــورة عامة، لذلك فاهنم يذهبون إىل أن النظام العام هو عبارة عن )قواعد قانونية متس املصـــــــــــاحل العليا 

ان وزمان للمجتمع، واليت تعلو على مصــــــــــاحل األفراد، وذلك لتحقيق مصــــــــــلحة عامة جلماعة معينة يف مك
 .(65)معينني سواء كانت هذه املصلحة اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم خلقية(

ــع هو  ــي مل يضـ ــرع الفرنسـ ــا، فاملشـ ــاً احلال فرنسـ ــر هذا احلال على املوقف العراقي بل مشل أيضـ ومل يقتصـ
يتكون منها، ويتضـــح اآلخر مفهوماً حمدداً للنظام العام، وإمنا أكتفى هو اآلخر ابإلشـــارة إىل العناصـــر اليت 

م إذ أشــــــــــارت إىل أن العناصــــــــــر 1884إبريل ســــــــــنة   5( من القانون الصــــــــــادر يف 97هذا من نص املادة)
األســاســية اليت يتكون منها النظام العام وختتص الشــرطة احمللية ابحملافظة عليها، هي األمن العامة، والصــحة 

 .(66)العامة، والسكينة العامة، وحسن النظام
اســــتتباب النظام املادي   أيلنســــبة للفقه الفرنســــي فانه يعّد النظام العام مادايً خارجياً وكذلك احلال اب

يف الشــــوارع، وعلى ذلك فاجلانب األديب للنظام العام والذي يتصــــل ابملعتقدات واألحاســــيس واألفكار ال 
النظام العام املادي يدخل يف وظيفة النظام العام، إال إذا اختذ اإلخالل به مظهرا خطرياً من شـــــــــــــأنه هتديد 

. لكن (67)بصـــــورة مباشـــــرة أو غري مباشـــــرة، ففي هذه احلالة جيوز للســـــلطات ان تتدخل ملنع هذا اإلخالل
هناك من يرى ان النظام العام يشــمل مجيع أبعاد النظام االجتماعي الن النظام العام يتســع وابلتايل يشــمل 

 .(68)النظام املادي واألديب والنظام االجتماعي
ــنة 52ضـــمن قانون الشـــركات األمنية اخلاصـــة العراقي رقم )وقد ت ــاً حيضـــر فيه الشـــركة  2017( لسـ نصـ

ــيادهتا  ــيها وســــــ ــأنه هتديد امن الدولة ووحدة أراضــــــ ــاط من شــــــ ــة أن متارس أو تقوم ابي نشــــــ األمنية اخلاصــــــ
 .(69)واستقالهلا ووحدهتا الوطنية والقيام أيضا أبي عمل يشكل اعتداء على حقوق وحرايت املواطنني

وقد الزمت مدونة قواعد الســــلوك لألشــــخاص الطبيعيني واالعتباريني اليت أقرت من قبل اجمللس الوطين 
م مجيع العاملني يف الشــــــــركات األمنية 2012فرباير من عام  14الفرنســــــــي لألنشــــــــطة األمنية اخلاصــــــــة يف 

 
م، 1970، مطبعة العاين، بغداد، 4، ط 1عبد اجمليد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين، مصادر االلتزام، ج نظر: د.ي -65

(، اجلزء األول، بدون ذكر مكان الطبع، ذنون، النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزامحسن علي الوما بعدها. وأيضا، د. 197ص
(، الكتاب األول، مطبعة العامة لاللتزام )مصادر االلتزامغين حسون طه، الوجيز يف النظرية  : د.وما بعدها. وأيضا  106م، ص  1946

عصمت عبد اجمليد، مصادر االلتزام يف القانون املدين، دراسة مقارنة، املكتبة وما بعدها. وأيضاً: د. 232م، ص1971املعارف، 
 .130م، ص 2007القانونية، بغداد، 

الباز، محاية السكينة العامة، معاجلة ملشكلة العصر يف فرنسا، دراسة مقارنة يف القانون اإلداري البيئي والشريعة   داودينظر: د.   -66
 .51م، ص 1997اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دية، دراسة مقارنة، أمحد عبد العزيز سعيد الشيباين، مسؤولية اإلدارة عن أعمال الضبط اإلداري يف الظروف العاينظر: د. -67
 .29م، ص 2005أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون، جامعة بغداد، 

ينظر: فيصل نسيقة ورايض دنش، النظام العام، حبث منشور يف جملة املنتدى القانوين، جامعة حممد خيضر بسكرة، قسم  -68
 .177-174النشر، ص العدد اخلامس، اجلزائر، من دون ذكر سنة  ،الكفاءة املهنية للمحاماة

 .2017( لسنة 52/ أواًل واثلثاً( من قانون الشركات األمنية اخلاصة العراقي رقم ) / الفقرة 23ينظر: نص املادة ) -69
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ــانه ــاحل اجلوهرية لالمة وعدم القيام ابي عمل من شـــ ــرورة احرتام املصـــ ــة بضـــ ان يتعارض مع القوانني  اخلاصـــ
 .(70)واألنظمة اليت حتمي املصاحل األساسية لالمة وخاصة األمور اليت تتعلق ابلنظام العام والدفاع الوطين

أما قانون شــركات األمن واحلراســة اخلاصــة البحريين فانه الزم مجيع الشــركات األمنية اخلاصــة العاملة يف 
البحرين بضــــــــــــــرورة االلتزام مبـا تصـــــــــــــــدره وزارة الـداخليـة من تعليمـات للمحـافظـة على النظـام واألمن العـام 

 .(71)واآلداب ومحاية األرواح واألعراض واألموال
ــاً يؤكد على ضــــرورة احرتام  وقد تضــــمنت وثيقة مونرتو ــة نصــ ــة ابلشــــركات األمنية اخلاصــ الدولية اخلاصــ

مجيع العاملني يف الشـــــــركات األمنية اخلاصـــــــة القوانني اخلاصـــــــة للدول اليت تعمل ومتارس الشـــــــركات األمنية 
نها . كما حثت تلك الوثيقة وحتديداً يف اجلزء الثاين م(72)نشــــاطها على أراضــــيها، كالقانون اجلنائي الوطين

والذي حيمل عنوان )املمارســـــــــــات الســـــــــــلمية املتعلقة ابلشـــــــــــركات األمنية اخلاصـــــــــــة( الدول اليت تتعاقد مع 
الشـــــركات األمنية اخلاصـــــة ابن تصـــــيغ العقود أبســـــلوب يراعى فيه متطلبات النظام العام واألمن الوطين يف 

 .(73)تلك الدول
لباطن فهي أيضـا ملزمة ابن يتماشـى سـلوك ويشـمل ذلك أيضـاً الشـركات األمنية اخلاصـة املتعاقدة من ا

العاملني فيها مع القانون الوطين للدول اليت تعمل على أراضــــــــيها عن طريق الزام الشــــــــركة األمنية اخلاصــــــــة 
إبثبات امتثال املتعاقدين من الباطن لشـــــروط تعادل الشـــــروط اليت اســـــتوفتها الشـــــركة اخلاصـــــة اليت تعاقدت 

 .(74)لمعها الدولة املتعاقدة يف األص
إن الشــركات األمنية اخلاصــة عندما تقوم مبمارســة عملها فان هذا العمل يكاد أن ال خيلو من دالالت 
خطرية على اجملتمع الداخلي، وذلك الن األمن واألمان اصــــبح بيد القطاع اخلاص وابلتايل اخضــــع لقانون 

ــة أثناء ملن يدفع اكثر األمر الذي يؤدي إىل احنراف بعض الشـــــــــر  أيالعرض والطلب،  كات األمنية اخلاصـــــــ
ممارســـــــــة نشـــــــــاطها عن كل ما هو إنســـــــــاين أو أخالقي أو مثل ومبادئ دينية، بل إن املهم يصـــــــــبح عندها 

 .(75)الكسب املادي الذي حتصل عليه تلك الشركات من الشعوب احملتاجة لألمن املفقود
ا مقابل أجور جيعل من فالســمة الرحبية يف نشــاط وعمل الشــركات األمنية اخلاصــة عندما تقدم خدماهت

بعضــــهم يعتقد ابنه من غري املتصــــور التزامها ابالعتبارات اإلنســــانية ومبادئ حقوق اإلنســــان يف نشــــاطها، 
فالســـــؤال الذي يطرح هنا هل تســـــتطيع الشـــــركات األمنية اخلاصـــــة التوفيق بني اعتبارات الربح واالعتبارات 

 اإلنسانية عند ممارسة نشاطها؟

 
( من مدونة قواعد السلوك لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني لألنشطة األمنية اخلاصة يف فرنسا الصادرة 28ينظر: املادة ) -70

 لوطين لألنشطة األمنية اخلاصة.من قبل اجمللس ا
 م.2006( لسنة 24( من قانون شركات األمن واحلراسة اخلاصة البحريين رقم )/ الفقرة / سابعاً  7نظر: املادة )ي -71
ن وثيقة مونرتو الدولية ( م23(، املادة )ت الصلة ابلشركات األمنية اخلاصةينظر: نص اجلزء األول )االلتزامات القانونية ذا -72

 ويقع على عاتق موظفي الشركات األمنية اخلاصة التزام ابحرتام القوانني الوطنية ذات الصلة كالقانون اجلنائي، الذي تطبقهانه) على
 (.الدولة اليت يعملون فيها... اخل

ملتعلقة ابلشركات / الفقرة / رابعاً / ب( من اجلزء الثاين من وثيقة مونرتو الدولية املمارسات السليمة ا 2ينظر: نص املادة )  -73
 األمنية اخلاصة.

 ( من اجلزء الثاين من وثيقة مونرتو الدولية املمارسات السليمة املتعلقة ابلشركات األمنية اخلاصة.15ينظر: نص املادة ) -74
 .186وائل حممد إُساعيل، املصدر السابق، ص ينظر: د.  -75



  

68 

 26:  العدد

اعتبارات الربح واالعتبارات اإلنســـانية حيصـــل من خالل الزام الشـــركات األمنية اخلاصـــة إن التوفيق بني  
مبراعاة مبادئ حقوق اإلنســــان عند ممارســــة نشــــاطها وتقدمي خدماهتا، خاصــــة وان اإلعالن العاملي حلقوق 

على م قد نص على أن احلرية تقوم 1789آب من عام  26اإلنسـان الذي أصـدرته اجلمعية التأسـيسـية يف 
ممارسـة عمل ال يضـر ابآلخرين، وحيصـل مثل هذا االلتزام من خالل وضـع نصـوص تشـريعية تلزم الشـركات 
األمنية اخلاصــــــة بضــــــرورة التقيد التام مببادئ حقوق اإلنســــــان، فعلى ســــــبيل املثال قانون الشــــــركات األمنية 

العاملة يف العراق بتنظيم  نص على أن تلتزم مجيع الشـــركات األمنية 2017لســـنة   52اخلاصـــة العراقي رقم  
ــيق مع وزارة  برامج لتــدريــب العــاملني فيهــا يتضــــــــــــــمن التعريف مببــادئ حقوق اإلنســــــــــــــــان وذلــك ابلتنســــــــــــ

 .(76)الداخلية
أما مدونة قواعد السـلوك لألنشـطة األمنية اخلاصـة يف فرنسـا والصـادرة عن اجمللس الوطين الفرنسـي فإهنا 

يني الذين ميارســـون األنشـــطة األمنية واخلاصـــة ابلتقيد واالمتثال ألزمت مجيع األشـــخاص الطبيعيني واالعتبار 
 .(77)للقوانني وضرورة االحرتام التام حلقوق اإلنسان واملواطن واملبادئ الدستورية

فااللتزام مببادئ حقوق اإلنسـان حيمي األفراد واجلماعات من اإلجراءات اليت متس حرايهتم األسـاسـية، 
إىل مصــــــدر واحد، فحياة األمن والطمأنينة هي ضــــــمانة حيث يرهتن أمن الفرد   ألن احلرية واألمان ينتميان 

أبمن اجلماعة، فالشــــــركات األمنية ملزمة بدفع التعويض الالزم حال انتهاكها ألي من احلقوق األســــــاســــــية 
لإلنســان يف حال اذا ما مت ذلك بســبب ســوء اســتخدام العاملني يف الشــركات األمنية اخلاصــة لصــالحياهتم 

 .(78)رسومة قانوانً واليت تتناىف مع احلدود اليت أوضحتها املواثيق العاملية بضرورة احرتام اإلنسان وآدميتهامل

أركان المسثثثثؤوليثة التقصثثثثيرية للشثثثثركات األمنية المبحثث الثثالث: 

 الخاصة
ــة بعدم   ان املشــــــرع العراقي طبقاً للقواعد العامة قد الزم اجلميع ومن ضــــــمنهم الشــــــركات األمنية اخلاصــــ

تعدي أو إخالل مبا يفرضــــــــــه القانون ينتج عنه ضــــــــــرراً يلزم من احدث الضــــــــــرر   أياإلضــــــــــرار ابلغري، وان 
 .(79)ابلتعويض

أدائها لنشاطها، ابإلضافة إىل مرحلة إن الشركات األمنية قد تصيب الغري وختل مبا أوجبه القانون أثناء  
املفاوضــــــــات اليت تســــــــبق إبرام العقد واملرحلة اليت تلي انقضــــــــاء مدة العقد كلها تدخل ضــــــــمن املســــــــؤولية 

 .(80)التقصريية، إذا أخلت الشركة األمنية يف واجبها القانوين خالل تلك الفرتة
 

 .2017( لسنة 52الشركات األمنية اخلاصة العراقي رقم )/ الفقرة اثمناً( من قانون  20ينظر: نص املادة ) -76
( مدونة قواعد السلوك لألنشطة األمنية اخلاصة يف فرنسا والصادرة من اجمللس الوطين لألنشطة األمنية 4ينظر: نص املادة )  -77
 اخلاصة.
 Expertmeeting on privatemilitory contracts: Stsatus and state responsibility for their ينظر: -78

actions, op. cit.p 36  ..رايض عزيز هادي، حقوق اإلنسان، تطورها مضامينها، محايتها، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، وينظر: د
 وما بعدها.  112من دون ذكر سنة الطبع، ص

كل تعد يصيب الغري أبي ضرر ى أنه )م املعدل عل1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم)204نصت املادة) -79
 (. املواد السابقة يستوجب التعويضآخر غري ما ذكر يف

يذهب الدكتور حسن علي الذنون إىل أن املسؤولية يف املرحلة الالحقة للعقد هي مسؤولية عقدية على الرغم من انقضاء  -80
د انقضاء العقد الذي نشأت عنه ويضرب مثاًل عن ذلك يف العقد لكوهنا نشأت من إخالل ابلتزام انشئ عن العقد ظل حيًا حىت بع
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ــو  ــا انتهاك قواعد وأصــ ــريية أيضــ ــؤولية التقصــ ــأن ويدخل يف نطاق املســ ــانه شــ ل املهنة، فالعمل األمين شــ
مجيع األعمـال واملهن لـه قواعـد وأصــــــــــــــول البـد للعـاملني يف الشــــــــــــــركـة األمنيـة اخلـاصـــــــــــــــة االلتزام هبـا وعـدم 

، فلكل مهنة أخالقيات وأصــــول تســــتنبط على ضــــوء املثل واملعتقدات الســــائدة يف اجملتمع أو (81)انتهاكها
. وهذه (82)ا التزامات أو واجبات تتم بداخلها أعمال أفرادهاطائفة ما، واليت تضــــع معايري للســــلوك وتعده

القواعد واألصــول هي واجبات تفرض على الشــخص حبكم ممارســته ملهنة معينة، وتكون مبثابة وثيقة مهنية 
جيب أن يتبعها أفراد املؤســـــســـــات املهنية، ومبا ان الشـــــركات األمنية اخلاصـــــة هي مؤســـــســـــات مهنية متارس 

ص، فـإهنـا البـد أن حتتوي على معـايري مثـاليـة ـلذـلك العمـل يتعهـد مجيع العـاملني يف تلـك العمـل األمين اخلـا
 .(83)الشركات اباللتزام هبا

ــرار به،  إن الشـــــــــــــركات األمنية ومن خالل عملها يف العراق قد غالت يف التعرض للغري واحلاق األضـــــــــــ
معينة هي اخلطأ والضـرر والعالقة السـببية ويتطلب لقيام املسـؤولية التقصـريية وفق القواعد العامة توافر أركان 

 بني اخلطأ والضرر.
لذلك سنتناول يف هذا املبحث أركان املسؤولية التقصريية للشركات األمنية اخلاصة خمصصني لكل ركن 

 مطلب مستقل وعلى النحو االيت:
 املطلب األول: الخطأ

انل اخلطأ اهتماماً كبرياً من قبل فقهاء القانون املدين بعّده ركناً جوهرايً يف املســـــــــــؤولية املدنية بشـــــــــــكل 
عام، ويشـــكل ركيزة يف ترتيب اآلاثر املرتتبة على تلك املســـؤولية من وجوب التعويض، حيث انه يعد مبثابة 

 .(84)السبب يف ترتيب اآلاثر القانونية
. أو االحنراف عن السـلوك املألوف (85)نيول( أبنه: )اإلخالل بواجب سـابق(فعرفه الفقيه الفرنسـي )بال

 .(86)للشخص العادي
أـما البعض اآلخر ـفاـنه ارتكز يف تعريـفه للخطـأ على حـاـلة الشــــــــــــــخص مرتكـب اخلطـأ وهم أصــــــــــــــحـاب 

 .(87)االجتاه الشخصي الذين عرفوا اخلطأ، أبنه )إخالل الشخص ابلتزام قانوين مع إدراكه هلذا اإلخالل(

 
حسن علي الذنون، عدل. ملزيد من التفاصيل ينظر: د.امل 1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم ) / ه 909نص املادة ) 

 .221النظرية العامة لاللتزام، املصدر السابق، ص 
نية للصحفي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون، عباس علي احلسيين، املسؤولية املدينظر: د.  -81

 .93م، ص 2003جامعة بغداد، 
ينظر: اكرم حممد حسني التميمي، التنظيم القانوين للمهين، دراسة مقارنة يف نطاق األعمال التجارية، منشورات احلليب  -82

 .78م، ص 2010، 1احلقوقية، ط 
 .14م، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة،  2ب علي، قواعد أخالق املهنة، ط جابر حمجو ينظر: د.  -83
عبد هللا مربوك النجار، نطاق اخلطأ وتطبيقاته يف جمال انتحال املؤلفات، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، ينظر: د.  -84
 .19م، ص1995
 .Colinet capitant, treite de droit civil, librairte Dalloz, paris, 1959, p. 617ينظر:  -85
. وينظر: 451م، ص1976القاهرة،  مجيل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية،  ينظر: د.   -86

إُساعيل غامن، نظر: د.. وي285ذكر سنة الطبع، ص ُسري عبد السيد تناغو، نظرية االلتزام، منشاة املعارف، اإلسكندرية، من دوند.
 .421م، ص 1966النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، مكتبة عبد هللا وهبة، القاهرة، 

أنور . وينظر أيضاً: د.450م، ص1986ة، عبد املنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهر ينظر: د. -87
 .323م، ص 1983ية للطباعة والنشر، بريوت، سلطان، مصادر االلتزام، دار النهضة العرب
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 26:  العدد

 .(88)أو هو اإلخالل بواجب قانوين من شخص مميز 
إن هذا األمر جعل للخطأ عنصـــــــــرين البد من توافرهم لكي يكون اخلطأ موجباً ملســـــــــؤولية فاعله، ومها 
ــر املعنوي وهو اإلدراك أو التمييز ويقــــاس اخلطــــأ عــــادة مبعيــــار  ــر املــــادي وهو التعــــدي والعنصــــــــــــ العنصــــــــــــ

طأ سواء كان عقدايً ام تقصريايً يقاس مبعيار موضوعي هو معيار وليس مبعيار شـخصـي، فاخل (89)موضـوعي
 .(90)الشخص املعتاد

ولكن الســـــؤال الذي يطرح يف هذا اجملال هل ان هذا املعيار هو الذي يتم اعتماده ابلنســـــبة للشـــــركات 
 األمنية اخلاصة؟

وقد أعدت أعداداً كما هو معلوم أن الشركة األمنية اخلاصة متخصصة يف جمال العمل األمين اخلاص،  
ختتلف فيه عن ســائر املؤســســات التجارية األخرى، فهي متارس أنشــطتها وفق أصــول علمية وتقنية متطورة 
ــة  ــات احلكومية، من خالل ما متلكه من معدات وأجهزة تقنية تؤهلها ملمارســـــ ــســـــ حىت عن ما متلكه املؤســـــ

لوبـة، فليس من املعقول ان يقـاس عملهـا بتفوق، لـذلـك يلجـا إليهـا الشــــــــــــــخص لكي توفر لـه احلمـايـة املط
ســلوكها بســلوك الشــخص املعتاد، بل جيب ان يقاس ســلوكها بســلوك شــركة أمنية خاصــة بنفس إمكانيات 

 .(91)ومؤهالت الشركة ذاهتا
كما وتلعب العادات واألعراف املتبعة يف ممارســــــــــــة العمل األمين اخلاص دوراً كبرياً يف تقدير اخلطأ، إذ 
ــة من خالل مقارنتها  ــلك الشـــــــركة األمنية اخلاصـــــ ابإلمكان أن يســـــــتعان هبا كظروف يف التعرف على مســـــ

 .(92)بسلوك شركة أمنية خاصة لو وجدت يف مثل هذه الظروف
ية اخلاصـــة عند ممارســـتها للعمل األمين اخلاص ان تســـتخدم اآلالت والوســـائل وجيب على الشـــركة األمن

ــلـة يف اجملتمع حبـيث ال  أيالعلمـية املتطورة،  ان تقوم بتطوير عملهـا ملواكـبة التطورات والتكنولوجـيا احلـاصــــــــــــ
تســــبب أضــــراراً لألشــــخاص عند اســــتخدامها لتلك الوســــائل املتاحة بيدها ســــواء كانوا هؤالء األشــــخاص 

ــتخـدم يف أداء نشــــــــــــــاطهـا العجالت احلـديـثة يف توفري احلمـاـية مت عـاـقدين معهـا أم غري متعـاـقدين، كـان تســــــــــــ
تســتخدم التكنولوجيا املتطورة يف أنظمة املراقبة واحلماية للمؤســســات اليت تقوم بتوفري احلماية  ن الالزمة أو أ

 .(93)هلا
علمية والفنية السليمة يف أداء التزاماهتا كذلك على الشركة األمنية اخلاصة ان تتبع يف عملها األصول ال

بصــــورة مســــتقلة عن العميل، خاصــــة واهنا مؤهلة من الناحية العلمية والفنية وذات تفوق يف ممارســــة العمل 
 

م، 1992عبد الودود حيىي، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ينظر: د. -88
 .231ص

 املعدل على انه: 1951( لسنة 40م) ( من القانون املدين العراقي رق251نصت املادة ) -89
يقوم إبدارته أو كان مطلوب منه ان يتوخى  نأ وام بعمل اذا كان املطلوب من املدين هو ان حيافظ على الشيء أيف االلتز  -1)

 احليطة يف تنفيذ التزامه فان املدين يكون قد وىف اباللتزام اذا بذل يف تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص املعتاد حىت ولو مل يتحقق
 الغرض املقصود.

من الظروف اعتاده يف شؤونه اخلاصة مىت تبني ومع ذلك يكون املدين قد وىف اباللتزام اذا هو بذل يف تنفيذه من العناية ما  -2
 (.ان املتعاقدين قصد ذلك

 .114م، ص 2001حسن علي الذنون، املبسوط يف املسؤولية املدنية، اجلزء الثاين، اخلطأ، مطبعة العزة، بغداد، ينظر: د.  -90
 .151جابر حمجوب علي، املصدر السابق، صينظر: د.  -91
 .45م، ص 2003ن، املسؤولية العقدية للمدين احملرتف، من دون ذكر مكان الطبع، أمحد شوقي عبد الرمحينظر: د. -92
 .187ينظر: اكرم حممد حسني، املصدر السابق، ص  -93
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. على ان ال خيرج ذلك عن األصــول الفنية املتبعة يف (94)األمين اخلاص حبيث تؤدي عملها بكل اســتقاللية
ذلك ألنه ال تعّد الشـــركة األمنية اخلاصـــة خمطئة اذا جتاوزت تعليمات العميل ممارســـة العمل األمين اخلاص،  

 .(95)وكانت أعماهلا منفذة وفق األصول العلمية والفنية للعمل األمين اخلاص
كما وتســاهم يف حتديد فيما اذا كانت الشــركة األمنية اخلاصــة خمطئة من عدمه مدى ختصــص الشــركة، 

ــة تلك الشــــــركة  أي ــة نوع من أنواع العمل األمين   من خالل ممارســــ لعمل امين معني وختصــــــصــــــها يف ممارســــ
اخلاص، إذ أن ذلك يوجب على الشـركة ان تبذل من العناية املطلوبة ابلقدر الذي يتوافق مع ختصـصـها يف 

 هنفسـ   و التخصـص هنفسـ ممارسـة عملها، حيث يقاس عملها بعمل شـركة أمنية خاصـة أخرى متارس العمل  
 .(96)الشركةالذي تقوم به تلك 

 املطلب الثاني: الضرر
يعد الضــرر روح املســؤولية التقصــريية والركن األســاس فيها، فال يكفي لتحقق املســؤولية ان يكون هناك 
خطأ، بل جيب ان ينتج عن اخلطأ ضــــــــرر، ومعه تدور املســــــــؤولية وجوداً وعدماً، شــــــــدًة وضــــــــعفاً حيث ال 

ــيبه ضـــرر مســـؤولية بال ضـــرر بل ان الشـــخص املعين ال  ما فهو  اً يســـتطيع ان يرفع دعوى التعويض اذا مل يصـ
ميثل شــــــرط املصــــــلحة يف دعوى التعويض، ويقع على عاتق املضــــــرور إثبات وقوعه، ألنه هو الذي يدعيه، 
ــه  ــه، أو جملرد إخالل الشــــــــــــــخص ابلتزامـ ــذ التزامـ ــدين بتنفيـ ــام املـ ــدم قيـ فال يفرتض وجود الضــــــــــــــرر جملرد عـ

 .(97)القانوين
ذى يصـــــيب حقاً أو مصـــــلحة مشـــــروعة لإلنســـــان ســـــواء اتصـــــلت جبســـــمه، أو ماله، أو فالضـــــرر هو أ

 .(98)عاطفته، أو شرفه، أو اعتباره
وقد جاءت نصــوص كثرية يف القانون املدين العراقي تشــرتط الضــرر لقيام املســؤولية وااللتزام ابلتعويض، 

( على انه )كل فعل 202املادة )( وما بعدها و 186ففي إطار املسؤولية التقصريية جاءت نصوص املواد )
ــات من احدث   ــرب، أو أي نوع من أنواع اإليذاء يلزم ابلتعويضـــــ ــار ابلنفس من قتل، أو جرح، أو ضـــــ ضـــــ

 الضرر(.
ويقدر التعويض مبقدار ما حصـــــــل من ضـــــــرر، وابنتفائه ال تكون ملدعي املســـــــؤولية مصـــــــلحة يف إقامة 

 .(99)الدعوى
 .(100)الل مبصلحة للمضرور ذات قيمة مالية(ويقسم الضرر على نوعني ضرر مادي هو )إخ 

 
 .27جابر حمجوب علي، املصدر السابق، ص ينظر: د.  -94
 .25أمحد شوقي عبد الرمحن، املصدر السابق، صينظر: د. -95
 .188ابق، صينظر: اكرم حممد حسني، املصدر الس -96
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وضرر أديب هو)أذى يصيب الشخص يف مصلحة مشروعة غري مالية كالشعور، والعاطفة، أو الكرامة،  
 .(101)أو الشرف، أو السمعة، أو املركز االجتماعي(

وحيصــــــل الضــــــرر األديب يف نطاق عمل الشــــــركات األمنية اخلاصــــــة من خالل إفشــــــاء الشــــــركة ألســــــرار 
ئها أو العاملني فيها، إذ قضـت معظم قواعد السـلوك املهين للعمل األمين اخلاص بضـرورة عدم إفشـاء عمال

ــتثناء احلاالت اليت جيوز فيها  ــاهم ابســــ األســــــرار املتعلقة ابلعمالء أو العاملني على حد ســــــواء من دون رضــــ
 .(102)ذلك وبصورة صرحية

ب حقاً أو مصـــــلحة مشـــــروعة للمضـــــرور ويشـــــرتط يف الضـــــرر املوجب للتعويض ان يكون حمققاً ويصـــــي
مباشـراً، إذ تسـأل الشـركة األمنية اخلاصـة يف جمال املسـؤولية التقصـريية عن الضـرر املباشـر متوقعا كان أم غري 

 .(103)متوقع
والبد من القول ان قاضـي املوضـوع يقع عليه عبء تقدير الضـرر علما ان التعويض عن الضـرر املادي 
يقوم على عنصـــرين مها ما حلق الدائن من خســـارة وما فاته من كســـب، اما الضـــرر األديب فانه يعد عنصـــرا 

ــا ينبغي ان حتكم بـــه من تعويض حبيـــث يكون ترـضـــــــــــــ  ــا بـــذاتـــه، وتتوىل احملكمـــة حتـــديـــد مـ ــائمـ ــافيـــة قـ يـــة كـ
. وال يتقرر التعويض اذا كان املتضــرر قد تقاضــى تعويضــا عن الضــرر نفســه، الن الضــرر قد (104)للمضــرور

مت إزالته واجرب، فقيام الشـــركة األمنية اخلاصـــة ابالتصـــال ابملتضـــرر واالتفاق معه على تعويض مناســـب جلرب 
ــاحل معه من اجل عدم رفع ال ــرر مقابل تنازله عن دعواه أو التصـــــــــــ ــرر ذلك الضـــــــــــ دعوى، فان اخذ املتضـــــــــــ

 .(105)التعويض جيعله ال يستطيع ان يقيم الدعوى أمام احملاكم للمطالبة ابلتعويض عن الضرر نفسه
 املطلب الثالث: العالقة السببية 

يراد ابلعالقة الســـــــــــببية هو ان يكون الضـــــــــــرر نتيجة مباشـــــــــــرة لإلخالل بواجبه القانوين يف املســـــــــــؤولية 
 .(106)ت العالقة السببية انتفت املسؤولية النعدام ركن من أركاهناالتقصريية، فاذا انعدم

ان وقوع اخلطأ من املتسبب وحصول الضرر للمضرور ال يعين ذلك قيام املسؤولية التقصريية ما مل يكن 
الضـرر الذي أصـاب املضـرور انجتا عن خطأ املتسـبب ابلضـرر كنتيجة طبيعية له، ومرتبطا به ارتباطا مباشـرا 

، ومن هنا فقد (108)، أي جيب أن يكون اخلطأ مرتبطا ابلضــرر ارتباط الســبب ابملســبب(107)الســببيةبرابطة  
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، فال (109)يقع خطأ من املتســبب ويتحقق الضــرر ابملضــرور ولكن ال توجد عالقة ســببية بني اخلطأ والضــرر
ركان املســــؤولية لة الشــــخص وذلك النتفاء العالقة الســــببية أو الركن الثالث من أءميكن يف هذه احلالة مســــا

 .(110)التقصريية
ونظراً لألمهية الكبرية اليت تتمتع هبا العالقة الســببية فان هذه األمهية تتعاظم إذا تعدد حمدثو الضــرر، أو 
 اذا كان الضرر الذي أحدثه املتسبب قد افضى إىل ضرر اثن، والضرر الثاين افضى إىل ضرر اثلث وهكذا 

ــؤو  ــؤال الذي يطرح هنا هل ان مسـ ــرار أم عن أحدهم؟ لقد فالسـ ــبب تكون عن كل هذه األضـ لية املتسـ
 متخض سعي الفقه يف نظريتني مهمتني مها:

 أواًل: نظرية تعادل األسباب
ــبب هلذا   ــرر تؤخذ كســ ــاركت يف إحداث الضــ ــباب، فإن كل الوقائع اليت شــ ومبوجب نظرية تعادل األســ
الضــــرر وتعد كلها متعادلة من حيث ترتيب املســــؤولية على أســــاس ان كل نشــــاط إنســــاين يســــبب ال حمال 

يف  ، أي أنه ال يكون هناك حمل لتغليب ســـــبب على آخر، ألن مجيع األســـــباب اليت قد تدخلت(111)آاثراً 
ــباابً متكافئة ــرر، تعد أســـ ــباب إال يف حالة (112)حدوث الضـــ ، وال جيوز ختفيف املســـــؤولية حبجة تعدد األســـ

 .(113)واحدة هي احلالة اليت يكون فيها خطأ املضرور احد هذه األسباب
 اثنياً: نظرية السبب املنتج 

ــابقة، ومؤدى هذ ــبب إن هذه النظرية تنطلق من منطلق خمتلف متاماً عن النظرية الســـــ ه النظرية ان الســـــ
الذي يعتد به هو الســـــــبب املباشـــــــر املنتج والفعال، مبعىن ان كل الوقائع اليت ســـــــامهت يف إحداث الضـــــــرر  

 .(114)ليست سبباً يف هذا الضرر ولكن جيب أن يعتد فقط ابألسباب اليت تنتج الضرر يف الغالب
ل، ويقصـــــــد ابلســـــــبب الثانوي، أي أن يكون هناك متيز بني الســـــــبب الثانوي والســـــــبب املنتج أو الفعا

، أما السـبب املنتج فهو السـبب (115)السـبب غري املألوف الذي ال حيدث الضـرر عادة ولكنه أحدثه عرضـاً 
لوحده ألحداث الضــــــــــرر، ومعيار ذلك هو اجملرى الطبيعي  لذي حيدث الضــــــــــرر عادة، وانه كايفٌ املألوف ا
 .(116)لألمور
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ــاء الفرنســـــي ولفرتة طويلة من الزمن، إال انه عدل عنها إىل واذا كانت النظرية األوىل قد اخذ هبا الق  ضـــ
 .(117)النظرية الثانية )السبب املنتج( اليت متثل اجتاه الفقه اإلسالمي واليت يعول عليها القضاء العراقي

ويقع على مدعي التعويض إثبات أركان املســـؤولية من خطأ وضـــرر والعالقة الســـببية، وان هذه األخرية 
بســــــــــــهولة عن طريق قرائن احلال اليت هي من الوضــــــــــــوح يف الغالب، حبيث ال تكون هناك مثة   ميكن إثباهتا

، لكون العالقة الســــببية مســــتقلة عن اخلطأ، إال ان (118)حاجة إىل إقامة الدليل على حتقق العالقة الســــببية
رور هذا االســـــــــــتقالل ال يظهر يف جالء عندما يكون اخلطأ واجب اإلثبات، خاصـــــــــــة عندما يكون املـضــــــــــ 

ــببية وراء اخلطأ وال  ــببية، فتســــــترت العالقة الســــ مكلف إبثبات اخلطأ، فإثبات اخلطأ يكون إثبااتً للعالقة الســــ
تتبني يف وضـــــوح اهنا ركن مســـــتقل، بينما يكون اســـــتقالهلا واضـــــح يف حالة اخلطأ املفرتض، ففي مثل هذه 

لعالقة السـببية فيمكن نفيها إبثبات السـبب منه وال يكلف املضـرور إبثباته، أما ا اً احلالة يكون اخلطأ مفروغ
، وتســتطيع الشــركة األمنية اخلاصــة التخلص من املســؤولية، إذا أثبتت أن الضــرر الذي أصــاب (119)األجنيب

 املتضرر يرجع إىل فعل الغري.
والغري هو كل شـخص ماعدا املضـرور واملدعى عليه )الشـركة األمنية اخلاصـة(، مع األخذ بعني االعتبار  

ن من الغري، وال اتبعيها واتبعي املضــرور ال يعدو األشــخاص الذين تســأل عنهم الشــركة األمنية اخلاصــة أي  
، فاذا ل فعل الغري خطأً لوم، وجيب ان يشــكيشــرتط تعيني شــخصــية الغري، إذ ميكن ان يظل جمهوال غري مع

 .(120)مل يكن كذلك فال يؤثر يف املسؤولية املدنية للشركة األمنية اخلاصة
وقد يشـــرتك خطأ الشـــركة األمنية اخلاصـــة مع خطأ الغري يف إحداث الضـــرر، فهنا إما ان يســـتغرق احد  

اســــتغرق خطأ الشــــركة اخلطأين اآلخر، أو أن يبقى كال اخلطأين من دون ان يســــتغرق أحدمها اآلخر، فاذا  
األمنية اخلاصـــــــــة خطأ الغري، بقيت مســـــــــؤولية الشـــــــــركة األمنية اخلاصـــــــــة كاملة وال عربة خلطأ الغري، أما إذا 
اســتغرق خطأ الغري خطأ الشــركة األمنية اخلاصــة، فالعربة خبطأ الغري وهو الذي يتحمل املســؤولية، أما إذا مل 

ــبة ال ــتغرق احد اخلطأين اآلخر، كان ميكن نســـــ ــتطيع من حلق به يســـــ ــرر إىل كل من اخلطأين، فهنا يســـــ ضـــــ
الضرر الرجوع إىل أي منهم بكل التعويض، فإذا أداه أحدهم جاز له الرجوع على الباقني كل بقدر حصته 

 .(121)يف التعويض لتعدد املسؤولني
اخلاصـة  ومن األمثلة على اشـرتاك خطأ الشـركة األمنية اخلاصـة مع خطأ الغري، حالة قيام الشـركة األمنية

أثناء ممارســة نشــاطها األمين، ابالشــرتاك مع الغري بدهس احد املارة يف الشــارع عن طريق احدى العجالت 
ــتغرق  ــتغرق خطأها خطأ الغري، أما اذا اسـ ــؤولة عن التعويض اذا اسـ التابعة للشـــركة، فهنا تكون الشـــركة مسـ

 الضرر، أما اذا مل يستغرق خطأ الغري  خطأ الغري خطأ الشـركة فهنا يكون الغري هو املسـؤول ابلتعويض وجرب
ــببا يف الضــــرر، ويلزم كل منهما ابلتعويض على ســــبيل التضــــامن جتاه  خلطأ الشــــركة، فأن كال منهما يعّد ســ
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املضــــرور، ألن القانون جعل املســــؤولني متضــــامنني يف حالة تعددهم عن اخلطأ الذي صــــدر منهم، والزمهم 
 .(122)الفاعل األصلي والشريك واملتسببابلتعويض عن الضرر دون أي متييز بني 

وقد يصــــدر خطأ من املتضــــرر ويكون هذا اخلطأ ســــبباً يف إحداث الضــــرر الذي أصــــابه، ولكي يكون  
خطأ املتضرر سبباً يف قطع العالقة السببية بني خطأ الشركة والضرر حبيث يعفي الشركة األمنية اخلاصة من 

 .(123)اخلطأ الذي صدر من الشركة األمنية اخلاصةاملسؤولية، أن يكون هذا اخلطأ أجنبياً عن 
ــرر الذي حلق به، فان الشـــــركة  ــرر اذا كان هو الســـــبب الوحيد دون غريه يف حصـــــول الضـــ فخطأ املتضـــ
األمنية اخلاصـة تعفى من املسـؤولية، فإذا أثبتت الشـركة للقاضـي بوجود خطأ صـادر من املتضـرر نفسـه فان 

مل  ن اخلطأ الذي صـــــدر وترتب عليه ضـــــررٌ توجه اخلصـــــومة، ال دعوى املتضـــــرر ســـــوف تقابل ابلرفض لعدم
يكن خطأ الشــــركة وإمنا خطأ املتضــــرر نفســــه كعدم امتثال املتضــــرر جلميع التحذيرات اليت أطلقتها الشــــركة 
األمنية اخلاصــة أثناء ممارســة نشــاطها ولكن على الرغم من ذلك مل يقم املتضــرر ابالمتثال لتلك التحذيرات 

ط احلمر املوضــــوعة من قبل الشــــركة مما أدى إىل قيام الشــــركة إبحداث أضــــرار به، ويقع على وجتاوز اخلطو 
عاتق الشــــــــركة األمنية اخلاصــــــــة إثبات خطأ املتضــــــــرر، ألهنا هي اليت تدعيه والقاعدة القانونية تقضــــــــي أبن 

 .(124))البينة على من ادعى.....(
يف خطأ الغري، اي يكون هناك خطأ  لكن قد يكون احلال يف خطأ املضـــــــرور نفســـــــه على نفس احلال

صــادر من جانب كل من املتضــرر والشــركة األمنية اخلاصــة، فهنا يكون الوضــع على شــاكلة ما ســبق، أي 
ــتغرق فالشــــركة هي اليت تتحمل املســــؤولية القانونية كاملة، أما إذا  انه اذا كان خطأ الشــــركة األمنية هو املســ

 .(125) مسؤولية على الشركة األمنية اخلاصةكان خطأ املضرور نفسه هو املستغرق، فال
أما إذا كان كال اخلطأين مشــــرتكاً، أي ان خطأ املضــــرور اشــــرتك مع خطأ الشــــركة يف إحداث الضــــرر، 
ــار إىل توزيع املســــؤولية عليهم  ــامة خطأه املرتكب، أو يصــ فان املســــؤولية هنا توزع عليهم كاًل حســــب جســ

 .(127)طأ العمدي يستغرق مجيع األخطاء ألنه يفوقها جسامة، هذا مع ضرورة القول ان اخل(126)ابلتساوي
ــلوك   ــرر يشـــــكل خطأ بذاته اي احنراف عن الســـ ــدر من املتضـــ وأخرياً، جيب أن يكون الفعل الذي يصـــ

 .(128)املعتاد، لكي تقطع العالقة السببية وتنتفي املسؤولية

 
إذا تعدد  -1م املعدل على أنه: )1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )1/ الفقرة 217نصت املادة ) -122

 (.بباملسؤولون عن عمل غري مشروع كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر دون متييز بني الفاعل األصلي والشريك واملتس
 .155ص ،املصدر السابق ،احلسيين عباسينظر: د.  -123
ص  ،م2004 ،دار اجلامعة اجلديدة ،اجلزء األول ،مصادر االلتزام ،النظرية العامة لاللتزام ، نبيل إبراهيم سعدينظر: د.  -124

303-304. 
 .476ص  ،املصدر السابق ،غين حسون طهينظر: د.  -125
جيوز للمحكمة إن تنقص م املعدل على أنه )1951نة ( لس40( من القانون املدين العراقي رقم )210نصت املادة ) -126

 يف أحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوا مركز املدين(. ،مقدار التعويض إال حتكم بتعويض ما إذا كان املتضرر قد اشرتك خبطئه
 .230ص ،املصدر السابق ،ينظر: أكرم حممد حسني -127
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 الخاتمة 

 أواًل: النتائج
 يف هذا البحث مبا أييت:ميكن أن نلخص أهم النتائج اليت خرجنا هبا 

وجود حالة من اإلرابك واجلدل نتج عنه صــــــــــــعوبة يف التمييز ما بني الشــــــــــــركات األمنية والشــــــــــــركات  .1
العســـــكرية، وهذا األمر قد ألقى بظالله على تعريف الشـــــركة األمنية مما نتج عنه اختالفاً وصـــــعوبة يف 

 إجياد تعريف جامع مانع هلا.
ت األمنية اخلاصــــة من أجل بيان الوصــــف القانوين للعاملني فيها، ضــــرورة الوقوف على نوعية الشــــركا .2

األمر الذي يستدعي النظر إىل كل حالة بعينها أي الرتكيز على طبيعة ونوعية املهام أو اخلدمات اليت 
تقوم هبا هذه الشــركات أو تلك وابلتايل الوصــول إىل نوعيتها ومن مثة بيان الوصــف القانوين للعاملني 

 فيها.
من أي نص خيضــــع مســــؤويل  2017( لســــنة  52قانون الشــــركات األمنية اخلاصــــة العراقي رقم )خلو  .3

املعدل، وكذلك   1951( لســــــــــنة  40تلك الشــــــــــركات والعاملني فيها إىل القانون املدين العراقي رقم )
عدم احتوائه على نصـــوص أو قواعد قانونية تلزم تلك الشـــركات وختضـــعها للمســـؤولية التقصـــريية عند  

 ا.حدوثه
ــرار  .4 ــراراً مادية، أما األضـ ــة اجلزء األكرب منها أضـ ــلة من قبل الشـــركات األمنية اخلاصـ ــرار احلاصـ إن األضـ

ــرار املادية، إال أن ذلك ال يعين عدم وقوع الضـــــــرر األديب بل  ــبياً مقارنة ابألضـــــ األدبية فإهنا قليلة نســـــ
 على العكس من ذلك.

 ثانيًا: املقرتحات
من خالل إضـــــافة نص حيتوي على  2017( لســـــنة  52العراقي رقم ) تعديل قانون الشـــــركات األمنية .1

الوصـــــــف القانوين للعاملني يف تلك الشـــــــركات لرفع اللبس احلاصـــــــل يف وضـــــــعهم وحتديد كوهنم أفراداً 
 مدنيني وغري اتبعني ألي مؤسسة من املؤسسات األمنية التابعة للدولة.

ــرورة النص على أن دور تلك الشـــــركات ال يتعدى توفري   .2 د معهم، وأن ال تشـــــرتك احلماية ملن يتعاقضـــ
طبيعة هجومية وعســــكرية، وأن ال تقوم أبعمال أو نشــــاطات من اختصــــاص األجهزة  أبي نشــــاط ذا

 األمنية الرُسية للدولة.
إقرار مسؤولية املتبوع عن اتبعه يف األفعال الصادرة يف املسؤولية التقصريية للشركات األمنية، من أجل  .3

ــرو  ــول املضـــ ــمان حصـــ ــبب خطأ العاملني يف تلك ضـــ ــرار اليت حلقت به بســـ ر على التعويض عن األضـــ
 الشركات.

تشــكيل نقابة للشــركات األمنية اخلاصــة يف العراق شــأهنا يف ذلك شــأن ســائر املهن واألعمال األخرى  .4
اليت هلا نقاابت تنظم عملها، وأن تقوم تلك النقابة بوضــع لوائح خاصــة أبصــول وقواعد العمل األمين 

 ص.اخلا
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يف حالة عدم االســــــــــــتطاعة يف ما ورد أعاله فعلى وزارة الداخلية ابعتبارها اجلهة املشــــــــــــرفة على عمل  .5
 ونشاط تلك الشركات أن تضع لوائح خاصة أبصول وقواعد العمل األمين اخلاص.

ضـرورة أن يكون املعيار الذي يقاس به اخلطأ الذي ترتكبه الشـركات األمنية اخلاصـة وفق سـلوك شـركة  .6
أمنية خاصة أخرى بنفس إمكانيات ومؤهالت الشركة ذاهتا، لكوهنا متخصصة يف جمال العمل األمين 
اخلاص، ومتارس أنشطتها وفق أصول علمية وتقنية متطورة، مبا متلكه من معدات وأجهزة تقنية جتعلها 

 مؤهلة ملمارسة عملها بدقة.
، وآخر دعواان أن احلمـــد هلل رب العـــاملني ويف هنـــايـــة املطـــاف نتمىن أن نكون قـــد وفقنـــا يف حبثنـــا هـــذا

 .--والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني )حممد( 
 المصادر
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 التناسخ مفهومه والرد عليه

Understanding Reincarnation and Responding to it 
 (1)م.م حسين عبد األمير يوسف

Assist. Lect. Hussain Abdul-Ameer Yousif  

 الخّلصة

ان التناســخ مبعناه االصــطالحي: هو انتقال الروح من جســم آلخر، فالشــخص املتويف تنتقل روحه اىل 
مولود جديد، وقد آمن هبذه العقيدة الكثري من الناس، وخاصــــــة الدايانت اهلندية الوضــــــعية بصــــــورة عامة، 

القدمي، اما التناســخ احلديث فانه حيمل الفكرة نفســها ولكنه حتول من عقيدة وهذا ما يطلق عليه التناســخ  
 تقليدية اىل فكرة فلسفية.

Abstract  
Reincarnation in general is the process of moving a soul from one body 

to the other, in other words a dead persons soul is moved to a new born. 

Many people believed in this faith and specially the Indian self-made 

religions in general. This type of reincarnation is referred to as the old type 

but today reincarnation holds the same understanding but changed from a 

belief to a philosophical idea. 

 مقدمة:

كانت مســــــألة الروح، وال تزال، موضــــــع جدل الفالســــــفة والعلماء واملفكرين املادّيني والروحانّيني، وقد 
اختص هذا اجلدل بطبيعة الروح وسلوكها يف البدن، وهل كانت تشكل جزءا ماداّي مستقاًل عنه، أو أن ال 

 
 .العلوم االسالمية /--جامعة اهل البيت - 1
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ــمية واصــــــــــــــطالح    ــتقالل عـنه، وإمنا وجودها عـبارة عن تســــــــــــ أطلق على جمموعة األفعال وجود هلا وال اســــــــــــ
 واالنفعاالت العصبية واحلركات املختلفة اليت يؤديها البدن.

هذه الروح اجملردة أمر ال ميكن قياســه أو مشــاهدته ابلوســائل العلمية املاديّة، ألهنا ليســت مادة وال من 
ــائر القوى الروحانّية األخرى ــأن ســــ ــأهنا شــــ ــنخها، فهي قوة روحانّية جمردة من املادة شــــ املوجودة يف عامل  ســــ

الغيب الذي حييط بعاملنا املادّي هذا، من دون أن ندركه أو نشـــــــعر به، لكن عقولنا أدركته، وأحاســـــــيســـــــنا 
 اجنذبت إليه، وأبصار قلوبنا شاهدته، ورسل السماء أخربت عنه، فآمنا به.

ــمـيه ابلروح إمنـا هو جزء ال يتجزأ  عن الـبدن وهو لكن هـناك من ال يؤمن هبـذا القول ويرى أن مـا نســــــــــــ
 ميثل جمموعة األفعال واالنعكاسات املختلقة له.

أما املؤمنون بوجودها فقد اختلفوا أيضـا، ليس يف وجودها، بل يف مصـريها بعد مفارقتها البدن. فمنهم 
من يرى أهنـا تعود إىل عـامل الغيـب الـذي جـاءت منـه، ومنهم من يرى أهنـا تبقى تـدور وتنتقـل يف هـذا العـامل 

  آخر يف دورات متوالية غري معلومة تسمى )الكارما(، وهؤالء هم التناسخّيون.من جسم إىل
والتناسـخ الذي اندت به فلسـفات عديدة وتبنته دايانت وضـعية كثرية وفرق ومذاهب تنتمي إىل أداين 
ُساوية، قائم على مبدأ انتقال الروح من جســـــم إىل آخر بوصـــــف الثواب والعقاب حيصـــــل عن هذا الطريق 

 سيكون مبثابة تصفية النفس وحتليتها من شوائب الذنوب اليت حلقت هبا يف حياة سابقة.الذي 
ــته وعدته فكرة  ــفية اليت قالت به مث تلك اليت رفضــ ــلط الضــــوء على املدارس الفلســ ــنســ ويف حبثنا هذا ســ

 ابطلة تناقض العقل والدين والواقع.
املبحث األول فيه ســــــــــــتة مطالب حتدثنا فيها عن مفهوم التناســــــــــــخ واترخيه   ويتألف حبثنا من مبحثني،

ــفـة اـلذين يؤمنون ـبه،ويف املبحـث الثـاين اـلذي حيتوي على  ونظرايتـه القـدميـة واحلـديثـة، كـذـلك أهم الفالســــــــــــ
ثالثة مطالب،حتدثنا يف هذا املبحث عن أهم الردود اليت واجهتها النظرية التناســــــخية، وخاصــــــة نظرية بوذا 

 ليت تعرضت للنقد الشديد من قبل الفالسفة واملفكرين،الذين أثبتوا بطالهنا وعدم صحتها.ا
ويف حبثنا هذا اعتمدان على اهم املصـــــــــادر وأكثرها دقة يف هذا اجملال ليتســـــــــىن للقارئ الكرمي مراجعتها 

 عند احلاجة.
 نتمىن من هللا التوفيق للجميع انه نعم املوىل ونعم النصري.

 ل:التناسخالمبحث األو

 املطلب األول: معنى التناسخ
مأخوذ من نسـخ وهو يتضـمن معنيني، التحّول واالنتقال أّواًل، والتعاقب بني الظاهرتني اثنياً،   :التناسـخ 

يقول الراغب يف مفرداته: النســــــخ إزالة شــــــيء بشــــــيء يتعاقبه، كنســــــخ الشــــــمس الظل، والظل الشــــــمس، 
 .(2)والشيب الشباب

لة أو اإلبطال، فيقال نسـخ هللا اآلية مبعىن أزال حكمها ونسـخ احلاكم احلكم أي النسـخ لغة: )هو اإلزا
فكان بعضــــــــــــها مكان بعض، ، أبطله، والكتاب: نقله وكتبه حرفاً حرفاً، وتناســــــــــــخت األشــــــــــــياء، تداولت

 
 .143ص  مفاهيم القران، جعفر، السبحاين، -2
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منه خروج النفس من بدن إىل بدن  يراداصـطالحا:التناسـخ  و.(3)واألرواح: انتقلت من أجسـام إىل أخرى(
ــتمرار وذلك، ألّن النفوس البشــــــرية عند خروجها من البدن ليســــــت جمّردة كاملة، فال  آخر على وجه االســــ

 (4)مانع من تعّلقها ببدن آخر، واثلث، ورابع، وهكذا تستمر يف تقمصها األبدان.
ــراق: ومن القـدمـاء من يقول بعـدم جتّرد مجيع  النفوس بعـد املفـارقـة، وهم يقول شـــــــــــــــارح حكمـة اإلشــــــــــــ

ــزالتناســــــخية  فاهّنم يزعمون أّن النفوس جرمية دائمة االنتقال يف احليواانت، وهؤالء أضــــــعف  املرتفون بــــــــــــــــــ
 (5)احلكماء وأقّلهم حتصياًل.

ونســــــخ األرواح إطالق عام لعملية التناســــــخ، اليت تنتقل األرواح فيها من جســــــم خرجت منه ابملوت، 
أييت إىل الدنيا. وللتناســـــخ مراتب خمتلفة، فإذا حّلت الروح يف جســـــم إنســـــان  لتحّل يف جســـــم آخر جديد

فهذا تناســـــــــــــخ صـــــــــــــعودّي، أما إذا حّلت يف حيوان، أو نبات، أو مجاد، فهذا هو التناســـــــــــــخ النزويّل، ويف 
 (6).احليواانت يسمى مسخا، ويف النبااتت يكون فسخا، ويف اجلماد يسمى رسخا

ــّمون انتقال النفس من البدن اإلنســــاين إىل بدن )كمة اإلشــــراق:يقول الشــــهرزوري عند شــــرحه حل ويســ
إنســاين آخر زنســخًا  وإىل بدن حيواين زمســخًا  وإىل البدن النبايت زفســخًا  وإىل اجلمادي زرســخًا ، 
وصــاحب أخوان الصــفا مييل إىل جواز انتقال النفوس إىل مجيع هذه األجســام مرتددة فيها أزماانً طويلة أو 

 .(7)( أن تزول اهليئات الرديئة مثّ تنتقل منها إىل العامل الفلكي اخليايلقصرية إىل
 املطلب الثاني: تأريخ ظهور فكرة التناسخ:

ــنـة) -800يرى البـاحـث جـان انس أن فكرة التنـاســــــــــــــخ ظهرت وألول مرة عنـد اهلنود اآلراي ئيني ســــــــــــ
ــية1000 لزمن نظريتان، كانتا األســـاس فقد ظهرت يف تلك املرحلة من ا .ق.ب( يف أوائل الكتب اهلندوسـ

الذين أوجدوا فكرة   يف جوهر الفلســفة اهلنديّة. إحدامها تقول: إن الدراويد وهم ســكان اهلند األصــليون هم
التناســــــــخ. والثانية تشــــــــري إىل أن اآلرايئيني الذين قدموا إىل اهلند محلوا هذه العقيدة إليها. ومن املمكن أن 

ــيد( الكتاب ا ــار إىل هاتني النظريتني، إذ يرى )جان انس( يكون كتاب )اوبوانشـ ملقدس للهنود أول من أشـ
أن يكون  نأنـه من غري املمكن أن يكون الفكر اآلرايئي هو الـذي ابتـدع هـاتني النظريتني، ومن غري املمك

 (8)(، وهم أقوام اهلند األصليون قبل أن يهاجر إليها اآلرايئييون.التناسخ من اخرتاع )الدراويد
ويرى جان انس أن التناســخ مل يكن منحصــراً يف األفكار اهلنديّة آنذاك، بل كان منتشــراً يف أكثر بقاع 

أقدم  العامل، ابتداًء من األقوام البدوية املتوحشــــة، وانتهاًء ابألمم املتقدمة كما مر ذكره. وقد يكون التناســــخ 
بكثري من أتريخ هجرة االرايئيني إىل اهلـند، ولكن مل يكن منظمـاً وـمدوانً كمـا مر ذكره. وحني تبلورت تـلك 

 
 .نسخ مادة،،، إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، -3
 .حنو عقيدة صحيحة، تعريف التناسخ حممد فتح هللا، ينظر كولن، -4
 .519ص. الرتبيت  الضيائي حسني حتقيق: اإلشراق حكمة شرح ،حممد الدين مشس ،الشهرزوري -5
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 26:  العدد

ــبحت جزءاً رُسياً من معتقداهتم وظهرت   ــلت إىل مرحّلة معينة، وأصـــ الفكرة بدأ اهلنود يؤمنون هبا حىت وصـــ
 (9)فلسفتها على يد الذين آمنوا هبا وروجوا هلا.

ناسخ ظهرت يف العصور املتقدمة والسيما يف اهلند والصني، وكانت هذه النظريّة قد جلبت ان فكرة الت
 إليها أفكار العديد من الناس، إذ عّدوها جزءاً من العقيدة، لذلك ارتبطوا هبا والسيما يف العصور القدمية.

ب اهلامة(، وكانوا والتناسـخ ظهر عند العرب أيضـا، خالل العصـور املتقدمة، ويسـمى املعتقدون به )أراب
يعتقدون إذا مات الرجل أو قتل، اجتمع دم الدماغ وبنيته فصار )طري هامة(، يرجع إىل قربه رأس كل مائة 

، وكان (10)وأنكر عليهم فقال )ال هامة وال عدوى وال صـــــــفر(  --ســـــــنة. وقد ذكر هؤالء الرســـــــول 
اً يســــــــــــــمى اهلـاـمة فلم يزل يرقوا على قربه يقولون: )إمنـا رجـل قـتل ومل يطـلب ولـيه ـبدـمه، خلق من دـماغـه طري 

 .(11)وينعى إليه أمره حىت يبعث(
ــورة دقيقة،النه مل يكن يف بداية ظهوره على  ومل حيدد الباحثون واملؤرخون بداية مســـــــــرية التناســـــــــخ بصـــــــ

شـــــــكل نظرايت فلســـــــفية او عقائدية بل ظهر على شـــــــكل اعتقادات اجتماعية متوارثة،مث تطور بعد ذلك 
 .(12)كما يرى الباحث جان انس 

مل يكن للتناســـــــــــــخ يف بداية ظهوره نظرايت فلســـــــــــــفية أو عقائدية يقوم عليها، بل كان جمرد اعتقادات 
ــتوح  اة من األســــــــــاطري والقصــــــــــص اخلرافية اليت يرويها الســــــــــحرة وكهنة املعابد، وأفكار ومهية وخرافية، مســــــــ

ويتنـاقلهـا عـامـة النـاس كمـا تقـدم، و كـان االهتمـام يرتكز فيهـا على معرفـة مصــــــــــــــري الروح بعـد خروجهـا من 
ــتطع اإلنســـــــــــــــان معرفتـه، ومكـانـه، أو أن تنتقـل الروح لتحـلّ   البـدن، وانتقـاهلـا إىل عـامل آخر جمهول مل يســــــــــــ

ات أخرى على هذه األرض. واختلف االعتقاد به من قوم آلخرين ال عن قصـــــد، بل تبعاً للظروف مبخلوق
الزمانية واملكانية اليت يعيش فيها الفرد أو اجلماعة، فالذين يســــــــكنون اجلبال الشــــــــاهقة مثال كانوا خيشــــــــون 

فة تظهر هلم بني أشــباح خمي واليت حتولت إىلاألرواح الشــريرة اليت حّلت يف األشــجار واجلبال اليت يقطنوهنا،  
ــيلة  ــون الوســــ ــرورها. أما احلني واآلخر لتفتك هبم ومبمتلكاهتم فراحوا يلتمســــ ــاء تلك األرواح ودفع شــــ إلرضــــ

الذين يعيشـــــــون يف الصـــــــحراء فإن األمر خيتلف عندهم نظرا لقســـــــوة الصـــــــحراء، وانتقامها منهم بني الفينة 
ياه، والعواصــف املدمرة، وقســوة اجلو، وهجوم احليواانت واألخرى، فهم يتصــورون أن هذه القســوة و قّلة امل

اليت ســـــكنت فيها، لذا جيب اتقاء شـــــرها، وذلك ابلتوســـــل  األرواح الشـــــريرةاملتوحشـــــة عليهم، وراءها تلك 
إليها وعبادهتا. وهكذا يف املناطق اجلغرافية األخرى، فلكل منطقة خصــوصــياهتا واعتقاداهتا اخلاصــة هبا اليت 

 هتا الظروف املعينة اخلاصة هبا.أملتها وأوجد
تطورت هذه األفكار بعد تطور تلك اجملتمعات حىت وجدت طريقها يف االنتشار بني اجملتمعات الراقية 
واألداين الســـماوية. وتعّد شـــبه القارة اهلنديّة من أهم مواطن وأماكن انتشـــار هذه األفكار اليت حتولت فيما 

ــفية منظمة   ــعية الكربى يف اهلند اليوم، بعد إىل عقيدة دينية وفلســـ ُسيت ابلتناســـــخ، إذ تبتنها األداين الوضـــ
ب هـــذه البالد ومـــا جـــاورهـــا من البلـــدان األخرى اليت آمنـــت هبـــا. ويرى بعض و ويـــدين هبـــا أغلـــب شــــــــــــــع
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أن التناســـــــخ مل يكن يف األصـــــــل من نتاج اهلنود، بل له جذور قدمية يف بلدان أخرى قبل أن  (13)املؤرخني،
، ويظن أنه جاء من الكلدانيني مث دخل اهلند. وقد اشـــــــــــتهرت الدايانت اهلنديّة الوضـــــــــــعية يدخل إىل اهلند

ابإلميان ابلتناسـخ، وظهرت فلسـفته يف اهلند، فصـارت عقيدة التناسـخ صـفة ومزية مهمة هلذا البلد متيزه من 
 (14)بلدان العامل األخرى.

هو أن القوانني الوضـعية املفروضـة الظاملة إن من األسـباب اليت جعلت هذه البالد موطنا هلذه العقيدة، 
والظروف االجتماعّية القاســـــــــية اليت عاشـــــــــها ويعيشـــــــــها هذا اجملتمع منذ زمن بعيد، هيأت هلذه الفكرة أن 
تســـــــيطر على الشـــــــخص اهلندّي منذ القدمي، حبيث أصـــــــبحت جزءاً مهماً من معتقداته وأفكاره، وأصـــــــبح 

ــارا(، أو العودة إىل حي اة جديدة أخرى من أهم املعتقدات لدى الفرد اهلندّي، فكان االعتقاد بـــــــــــــــــــــــ)ُسســــــ
اإلميان ابلتناسـخ )ُسسـارا( متسـلطا على اهلندّي، وكأنه ينغص عليه حياته وصـار اخلوف من العودة للحياة 
من جديد أشــبه ما يكون خوفاً مرضــياً متمكناً من النفوس، ومن مث صــارت الغاية املثلى للفرد اهلندّي هي 

 .(15)ى تكرار الوالدة، ومنع التناسخ والتخلص من ربقته اليت ال ترحمالقضاء عل
وحبثنا للتناســخ يف هذه البالد، حيتاج إىل مقدمة بســيطة نتعرف من خالهلا إىل أهم الدايانت واملدارس 
الفلســــــفّية يف اهلند، وكذلك طبيعة اجملتمع هناك، وأيضــــــا معرفة أهم املصــــــطلحات اليت هلا عالقة ابلبحث، 

 يت سنذكرها إبجياز.وال
 (castأوال: نظام الطبقات: )كاست

إن لنظــام الطبقــات أمهيــة كبرية يف اجملتمع اهلنــدّي، وهو نظــام مفروض على الفرد اهلنــدّي، وال ميكن 
للفرد أن يتعــداه يف أي حــال من األحوال، ألنــه يعــد جزءاً من العقيــدة الــدينيــة اهلنــديــّة. وأتيت أمهيــة هــذا  

ــتقـبل وحـياة الفرد اهلـندّي. ـفالف رد اـلذي يوـلد يف طبقـة من طبقـات  النظـام لعالقـته وارتـباطـه العميق يف مســــــــــــ
اجملتمع الفقرية اليت ال متلك مكانة اجتماعية مرموقة بني طبقات اجملتمع األخرى، عليه أن يســــعى ويشــــقى 
ــعـه احلـايل، لكي يولـد يف حيـاة جـديـدة ويف طبقـة أرقى من طبقتـه  ويعمـل لكي يتخلص من حيـاتـه ووضــــــــــــ

ن إنســاانً ســعيداً يف حياته اجلديدة، عليه أن يكون صــاحلاً، الســابقة، لذا فاإلنســان اهلندّي إذا أراد أن يكو 
 وان ال يقرتف من الذنوب ما حيجبه من أن يولد يف طبقة اجتماعية مرموقة ويف طبقةجديدة سعيدة.

ــيطرة على   لقـد حـاول الزعيم اهلـندّي غـاـندي رفع هـذا النظـام لكي يزـيل هـذه الفوارق االجتمـاعيـّة املســــــــــــ
 ارضة شديدة من الطبقات العليا املستفيدة من هذا النظام أدت إىل فقدان حياته.اجملتمع، لكنه واجه مع

 ويقسم هذا النظام اجملتمع اهلندّي على الطبقات اآلتية:
 طبقة الكشرتية: وهي طبقة األمراء وامللوك. -1
 طبقة الربامهة: الروحانّيون ورجال الدين. -2
 واملزارعني واملالكني الصغار.طبقة الويسية: وهم عامة الناس من التجار  -3
 طبقة الشودرا: وهم أصحاب احلرف والعمال. -4

 
 .87معرفة اتريخ األداين ص ينظر غالمعلي آراي، -13
 .10،ص4الت(، ج- ةيني)املنسوب له(، )مصر، مكتبة الثقافة الد خيملقدسي، طاهر بن مطهر، البدء والتار ا ينظر -14
 .91ص م،1980دار األندلس للطباعة،  ،الفلسفة يف اهلند ،تور علي زيعورنظر،ي -15
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ــية يف اجملتمع اهلندّي، وهناك طبقة أخرى ليس هلا   ــاســــــــ وتعّد هذه الطبقات األربع هي الطبقات األســــــــ
حقوق حىت على مســــــتوى الدســــــتور، وهي طبقة )الباراي( ومعناها الطبقة النجســــــة أو قشــــــرة اجملتمع، وقد 

 .(16)( أي عبيد اخلالق، ولكنه مل يتمكنhurlganاندي تغيري اُسها إىل اسم)هارجالن حاول غ
 اثنيا: املصطلحات:

هناك بعض املصــطلحات اليت جيب أن نوضــحها قبل الدخول يف حبث التناســخ لعالقتها به، ومن أهم 
 هذه املصطلحات هي:

ع الكـائنـات جـاءت منـه وتـدخـل فيـه الربهم: وهو يف نظر اهلنود مبـدأ مجيع الكـائنـات، إذ إن مجي -1
بعد املوت، عندما تكون النفوس صــــــاحلة، وعندما تتخلص من دورة التناســــــخ، فاألرواح الصــــــاحلة ســــــوف 

 تتحد مع الربهم، وعندها حتصل على النعيم االبّدي وتتخلص من دورة التناسخ.
، وهو املبـدأ الفعـال يف كـل األمتـان: يعين جوهر الفرد ومنـه تنبثق القوى والظواهر وهو قوة حيـاتيـة -2

 محاسة ويف كل شيء.
 الكرما: وهي دورة انتقال الروح من جسد إىل آخر أو ما يسموهنا سلسلة التولدات املتكررة. -3
ــواًء كان التناســـخ تناســـخاً  -4 ــارا: وهي عملية التناســـخ أي انتقال الروح من بدن إىل آخر سـ الســـمسـ

 (17)تصاعدايً أو تنازلياً.
 الثالث:فلسفة التناسخ يف الديانات الهندّية:املطلب 

 ميكن تقسيم اتريخ وأدوار الفلسفة يف اهلند على أربع دورات كبرية وهي:
ق م(. تتميز هذه الدورة ابنتشــــــار الثقافة واحلضــــــارة االرايئية  600اىل 1500الدورة الودائية من) -1

ة بــــــــــــــــــ)ريك ودا(، اليت يظهر فيها مدح اآلهلة، وهذه وبداية ظهور األانشـــيد والتعاليم الدينية املنظمة املعروف
ــا يف هذه الدورة  ــا. وظهر أيضـــــ ــفّي أيضـــــ ــاًل عن مفهومها الديين؛ فهي حتمل الطابع الفلســـــ ــيد فضـــــ األانشـــــ

)امتان(، الذي يعرب عن ذات وحقيقة العامل الصـــغري. وظهر أيضـــا أقدم كتاب حيمل األفكار   atmanمفهوم
 يد(.امللكوتية والذي يسمى)اوبوانش

ق م(، حيث ســـــــــيطرت الفكرة والعقيدة  200اىل 600دورة ما يســـــــــمى ابحلماســـــــــة اهلنديّة من) -2
الربمهية يف هذه الدورة على مجيع شــؤون احلياة ومؤســســات البالد، وظهر نظام الطبقات االجتماعّية الذي 

قابل هذا التمايز الطبقي وضع الربامهة أو رجال الدين يف قمة هرم النظام االجتماعّي. ونتيجة لردة الفعل م
 عنه.ظهرت عقائد دينية وفلسفات عرفانية أمهها دين بودا الذي سنتحدث 

دورة ما يسمى بــــــــــ)سوترا(، وتبدأ من بداايت القرن الثاين للميالد. هذه الدورة تعين ضبط وتنظيم  -3
املكاتب الفلسـفّية اهلنديّة األسـس واملباين الفلسـفّية على شـكل أبيات وسـور قصـرية وخمتصـرة جدا على يد 

 الستة.

 
 296ينظر:جا ن انس،اتريخ جامع األداين،ص -16
 .33ص معرفة اتريخ األداين، ،د.غالم علي -17



  

 التناسخ مفهومه والرد عليه 

89 

دورة املدرســـــني)وتبدأ أيضـــــا من بداية القرن الثاين للميالد(، واســـــتمرت إىل القرن الســـــادس عشـــــر  -4
 (18)امليالدي. كانت املناظرات واملشاجرات الفلسفّية هي املسيطرة على هذه الدورة.

لسـادس ق.م وأصـبحت هذه الفلسـفة هي بدأت فلسـفة التناسـخ يف البالد اهلنديّة تنتشـر خالل القرن ا
القـاعـدة واألســـــــــــــــاس يف االعتقـادات اهلنـديـّة؛ ألن جنـاة وتطهري كـل فرد تتعلق مبروره هبـذه الـدورة. وابلعمـل 

 .(19)اجلاد واجملاهدة الكبرية يتخلص اإلنسان منها.
يولد أيضــــاً يف إن الفرد اهلندّي الذي يقول)أان( ميكن أن يكون قباًل قد ولد يف أبدان متعددة وســــوف  

أبدان متعددة يف املســــــــتقبل، وكان من املمكن لإلنســــــــان أن يتذكر حياته الســــــــابقة، ولكن املوت والوالدة 
 اجلديدة تذهب خباطرات اإلنسان وذكرايته جانباً. ويعتقد معتنقو هذه العقيدة أن للتناسخ فوائد منها:

ــان  -1 ــان ال يعرف حقيقة إن التناســـــــخ هو املّبني احلقيقّي لواقع ووجود اإلنســـــ يف هذا العامل، فاإلنســـــ
ــة اليت حتتقر اآلخرين وتتعبدهم جيب أن تعرف  ــخ، فالنفوس املتكربة واملريضـــــــ ــه إال من خالل التناســـــــ نفســـــــ
ــان، لذلك فســــوف  مصــــريها من خالل احلّلول يف احليواانت، وهذا التكرب والظلم هو من طبيعة غري اإلنســ

ــري الذي ينتظرهم ــهم على املصـ ــل نفوسـ ــال ابلربهم حتصـ ــاحلة فان حقيقتها هي االتصـ . والنفوس املطيعة الصـ
 (20)واللحاق بذلك العامل الروحايّن املتكامل.

إن التناســـــــــخ شـــــــــيء مقدس وجاءت به الكتب املقدســـــــــة، وحيمل خواطر وأفكاراً عند اإلنســـــــــان   -2
مال؛ لذلك واألفراد، وتكون هذه األفكار كاملة وبوســـــــــــــاطتها ميكن لإلنســـــــــــــان أن يصـــــــــــــل إىل درجة الك

فالسـالك العارف ميكنه أن يسـعى وجيتهد حىت يصـل إىل مرحّلة اإلشـراق الروحّي. فالتولدات املتكررة تتيح 
فرصـــــــــة لإلنســـــــــان أن يرقى من حياة إىل أخرى. هذا االرتقاء هو ارتقاء ال ميكن أن حيصـــــــــل للفرد إال من 

 .(21)خالل تلك الدورة اليت متر هبا النفس
ــا أن التناســـــــخ هو الذي يؤكد التوحد والتماثل بني نفوس الكائنات، ما   يعتقد التناســـــــخّيون  -3 أيضـــــ

يوحي بشــــيء من االعتقاد ابملســــاواة والال طبقية يف األرواح، فاهلندّي الذي يرى قســــاوة جمتمعه من حيث 
دوا هـذا الطبقـاتـية املقفـلة أيىب أن يوافق على ذـلك يف عـامل آخر.والربامهـة )طبقـة الروحـانّيني(، هم اـلذين أوجـ 

ــاعدة ملوك اهلند وحكامها والطبقات املرفهة  النظام وهذه العقيدة، وعملوا على ترســــــــيخها يف اجملتمع مبســــــ
فيها لضـمان حقوقهم الالمشـروعة، وللمحافظة على امتيازاهتم الالحمدودة. فهم بوسـاطة هذه العقيدة وهذا 

ــيطروا على بقيـة الطبقـات احملرومـة يف اجملتمع اهلنـديّ  ــا النظـام ســــــــــــ ، من دون أن يواجهوا ثورة أو اعرتاضـــــــــــــ
 (22)ضدهم؛ ألن االعرتاض خروج على نظام الطبقات املقدس وخروج على أخالقياته املفروضة.

 قانون الكارما:
ــلة التولدات ــلســــ املتوالية للفرد وانتقال روحه من جســــــم آلخر، ويعّد  وهو تكرار عملية التناســــــخ أو ســــ

العامل املشرتك بني األداين واملكاتب الفلسفّية يف اهلند، والفرد اهلندّي يرى أن احلياة ال ميكن فهمها، وإن 
 

 .15ص  االداين واملدارس الفلسفّية يف اهلند،، داريوا شايكان، -18
 .90ص معرفة اتريخ االداين،، غالم عليد. -19
 .91معرفة اترخ األداين، ص غالمعلي آراي، -20
 .141ص ،ترمجة هبزاد سالكي،،لسفة الدينف ،هيك ونج -21
 .57ص ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني، ابو احلسن علي احلسيين،  الندوي، -22
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كل فعل أو عمل من خري أو شــر ال ميضــي دون أثر، وإذا كان هذا األثر يظهر يف الدايانت الســماوية يف  
فإن التناســــــخّيني جيدون أنه يظهر ذات يوم يف قانون )كارما(، الذي يعربون عنه بقانون الفعل  يوم اجلزاء،

 أو قانون السببية يف دنيا الروح، وهو عندهم أُسى القوانني وأبشعها.
وبوســــاطة اخلالص من الشــــهوة الذي يعربون عنه )فكشــــا أومكشــــا( واخلالص من احلياة الذي يعربون 

حتقق هذان األمران ميكن لإلنســـــــــــان أن ينجو من دورة )الكارما(، ويتحقق الفناء التام  عنه )انر فاان( فإذا
 .(23)له يف )برامها(

 املطلب الرابع: نظر بودا حول التناسخ:
ينظر الفالســفة واملفكرون اىل نظرية بودا أهنا يف منتهى التعقيد وعدم الوضــوح يف هذا الباب، فهو من 

ثابتة اليت تنتقل من جســـــــــم آلخر ومن جانب آخر يؤمن ابلتناســـــــــخ.ولكن جانب ال يؤمن بوجود الروح ال
أبهنـا جمموعـة الفعـاليـات اليت يؤديهـا اجلهـاز العصــــــــــــــيب يف اجلســــــــــــــم وهي غري   ايؤمن بوجود نفس عرب عنهـ 

 (24)ابقية،وإمنا البقاء للحقيقة وهي اليت تنتقل من جيل آلخر،
تلــك النظريــّة القــدميــة اليت تؤمن بوجود الروح  ومن الواضــــــــــــــح أن نظريــة بودا اجلــديــدة اليت حلــّت حمــلّ 

ــان اليت تنتهي إىل الفناء،  ــر وأجزاء هذا اإلنسـ ــل بودا إىل أن عناصـ ــم إىل آخر، فقد توصـ وابنتقاهلا من جسـ
 والشيء الذي كان يقال بشأن وجود )ذات الروح( حّوله بودا إىل قوى تندرج حتت مخس مراحل هي:

 اجلسم. .1
 اإلحساس. .2
 ن احملسوسات واإلدراكات.العلم احلاصل م .3
 واملرحلة الرابعة تقرتب ترمجتها من معىن )اإلصالح الغريزّي أو العقل الباطيّن(. .4
 العقل الكامل. .5

ــان ترتكب من احتاد هذه املراتب اخلمس، ويرى بودا، أنه مادامت هذه  ــية وهوية اإلنســــــــ ــخصــــــــ إن شــــــــ
اإلنســان ســتشــكل وجودا مســتقال العناصــر اخلمســة مع بعضــها البعض، تشــكل منشــأ الفضــائل، فان ذات 

ــيته تكون يف حالة جراين وحركة  ميتلك قوة فاعلية يكون اإلنســــان صــــاحب حياة وله أتثري، ولكن شــــخصــ
مســــتمرة، ويف حالة تغري، وكل قوة من موقعها، ويف املوت فإن هذا االحتاد ســــوف ينفصــــل وســــوف تتفرق 

 نعرب عنهــا حنن ابلنفس أو الروح، لــذا فــإن تلــك القوى املنــدرجــة حتــت املراتــب أو الــدرجــات اخلمس، اليت
بودا حيّل مســـألة التناســـخ عن طريق هذه األمور اخلمســـة فهو يرى، أن الروح ليســـت مادة مســـتقلة، حيث 
ــفات احلياة أو األعمال هي اليت تنتقل  تنتقل من جســـــــــم آلخر، أما الذي ينتقل من حياة ألخرى هو صـــــــ

نتقال األلوان والصـــورة من جســـم إىل آخر، أو ما يشـــبه الطباعة يف للحياة اجلديدة، ويشـــبه هذا االنتقال اب
ــّبه البودائيون عملية  ــور من املادة اليت نُقشــــــت عليها إىل الورق، وشــــ عاملنا اليوم حيث انتقال األلوان والصــــ
ــمعــة األوىل، أو مثــل انتقــال  ــا ابنتقــال النــار من مشعــة إىل أخرى دون أن تتــأثر الشــــــــــــ االنتقــال هــذه أيضـــــــــــــ

 
 .80صاالداين  جان انس،اتريخ جا -23
 .55واملدارس الفلسفية يف اهلند،ص  داريوا شايكان،األداين،ينظر -24
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ــم املتعلم، بل إن املفاهيم املعل ــم املعلم إىل جســـ ومات من شـــــخص ألخر، فإن الكلمات ال تنتقل من جســـ
 (25)هي اليت تنتقل من جسم آلخر، دون أن تكون هناك مادة قابلة لالنتقال.

وهنا يدخل أمر العلة واملعلول فالشــــــــمعة األوىل هي العلة وقد أنتجت معلواًل وهو انر الشــــــــمعة الثانية 
وم، وهكذا يرى بودا أن شــــخصــــية اإلنســــان تكون علة مســــتقيمة وســــببا أصــــليا يف وجود إنســــان وهو املعل

آخر، إذ ميتلك نفس الشــــخصــــية األوىل ويف حياة جديدة فإنه ســــوف ينتقل يف املســــتقبل إىل إنســــان آخر 
 (26)ويف حياة جديدة، وهكذا تستمر هذه التنقالت من أفعال وأقوال يف كل حياة ودورات متعددة.

رى البودائيون أن وجود هذا العامل أبســــــــره وجود ومهي، وان أصــــــــل الوجود هو واحد، وأن هذا العامل وي
وجـد من القـدرة اخلالقـة لإللـه األعلى )الربهم( الـذي جتلـت قـدرتـه العظيمـة يف خلق هـذا العـامل. وإن هـذه 

هذه املوجودات املتكونة من النفوس القدرة املخفية اليت يســموهنا املااي، فإن العامل األزيّل ابحتاده معها خلق  
ومجيع األشــياء، والنفوس بطبيعتها ذات معارف حمدودة ووجودها وهم، وهي منفصــلة من املعارف الكلية. 
ــلة. ولكن عندما  لذلك فالكثرة والقلة هي أمور ومهية وحقيقتها واحدة ومرتبطة مع البعض وليســــت منفصــ

من حاجز الوهم وتتصـل ابلربهم، ويزول التمايز وحتصـل وحدة  حتصـل هلا املعرفة التامة فإهنا سـوف تتخلص  
 الوجود.

والنفوس اليت انفصــــــلت من الربهم فهي يف الواقع ليســــــت نفوســــــا مســــــتقلة، بل هي إشــــــعاعات للروح 
اليت ميّر هبـا اإلنســــــــــــــان حتّوـله من حـاـلة الوهم إىل املعرـفة اـلذاتـية احلقيقيـّة، والنفوس  الكلـية، وإن دورة الكرمـا

اإلنســـانّية هي ليســـت نفوســـا حقيقية بل إهنا آلة أو جهاز مؤقت تكتســـب من الروح األزلية، وهي صـــورة 
 (27)من الصور اليت تشكلها التولدات املتوالية.

يقول جون هيك )إن نظرية بودا هذه تشبه إىل حد ما نظرية اجلسم اللطيف، أو نظرية العامل الروحّي  
اليت أوجدها )ســـي دبراود(و يرى، أن معىن اجلســـم اللطيف غري مفهوم لدى الغربيني ويقول: ميكننا وصـــفه 

ألخالقية واملعرفة العقلية ابملوجود الذهيّن وليس له أي وجود مادّي، وأن هذا اجلســــــم وجد من التمايالت ا
ــموهنا  ــرية أو حيوانية واحدة متوالية، وهذه التمايالت والتبدالت يســـــــــ املعنوية اللطيفة من خالل حياة بشـــــــــ
)ُسكـارا(، وهـذه ال ميكن أن تكون غري فـعاـلة مـثل الرســــــــــــــوم أو الصــــــــــــــور املوجودة على الورق، فهي فـعاـلة 

ته. وان هوية أي شـخص وشـخصـيته تتشـكل من هذه وتنعكس فعاليتها يف تصـرفات ذلك اجلسـم وأخالقيا
ــم أو ببـدن جـديـد   التمـايالت واألخالقيـات، وهـذه تبقى حيـة وفعـالـة بعـد موت البـدن، مث تتصـــــــــــــــل جبســــــــــــ

 وابنتقاهلا من هذا البدن امليت إىل بدن جديد حتصل عملية التناسخ.
ــا إ أوجدها )ســـى. دبراود(، اليت  هذه النظريّة تشـــبه إىل حد ما نظرية العامل الروحّي اليت ن ويقول أيضـ

يقول فيها: إن الشخص إذا مات فان اجلانب الذهيّن عنده يبقى حياً وفعااًل، ولكن ليس بعنوان شخصية 
 -اخلواطر-كاملة أو مســـــتقلة، وإمنا بعنوان منظومة أو جمموعة من الفعاليات الذهنية مثل: االســـــتعدادات 

 
 .63ص داريوا شايكان،األداين واملكاتب الفلسفية يف اهلند، -25
 .316ص  جون هيك فلسفة الدين، ينظر، -26
 .317ص  فلسفة الدين، جون هيك، -27
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 26:  العدد

وهذه من املمكن أن تتحول إىل شــــــــــخص آخر خالل مدة  امليول واخلوف وغريها من الفعاليات األخرى. 
 .(28)من الزمن أو أن تتجزأ أو تنقسم على أجزاء وأقسام مرتاكمة(

أما العامل )جيننز( فله رأي بشــأن فلســفة بودا يف التناســخ، يذكره صــاحب كتاب فلســفة الدين فيقول: 
لتناســــــــــــخ الفردية اليت تقول ابنتقال الروح )إن بودا الذي ال يؤمن بوجود روح منفردة ال ميكنه قبول نظرية ا

من جسد إىل جسد آخر، ولكنه يعتقد ابملسؤولية األخالقية ونتائج مجيع أعمال اإلنسان وكذلك أفكاره. 
فبودا يؤمن بنظرية التولدات املتكررة، ولكن بصــــورة غري الصــــورة اليت يؤمن هبا فالســــفة التناســــخ اآلخرون. 

مـال املشــــــــــــــرتكـة جلميع النفوس وأاثرهـا، ـلذا ـفان تعـاليمـه تعـاليم مجـاعـية، وهي  فهو يؤمن ابنتقـال نـتائج األع
انتقــال تلــك اآلاثر من جيــل إىل جيــل آخر، وهــذا االعتقــاد انتج عن اعتقــاده بوحــدة الوجود. إذ إن بودا  
 يعتقد أن العلم واألخالق كلها أمور مشـــرتكة وليســـت فردية، لذا فهذا التناســـخ البودائي ســـيكون أســـطورايً 
ونوعا من أنواع تعلم املســـــــؤولية العامة للبشـــــــرية. وهذا يعين أن أعمالنا مجيعاً هلا أتثري يف مســـــــتقبل األفراد، 
وكل فرد يكون قد أتثر ابألجيال اليت ســـــــبقته، وهناك شـــــــبكة من األعمال جمتمعة وليســـــــت منفردة، وهي 

يف هذا العمل، وهو شــريك يف هذه شــبكة من الدورات والتولدات اإلنســانّية، وكل فرد منا يكون له ســهم  
ــبكـة، ويكون مـتأثراً هبـا. وإذا فهمـنا هـذا املعىن فيكون التـناســــــــــــــخ هـنا طريقـا إلثـبات الوحـدة الكلـية،  الشــــــــــــ
وارتبـاط النـاس مجيعـاً فيمـا بينهم. فنحن أفراد جمتمعون، ومفردات من عـامل إنســـــــــــــــاين واحـد يؤثر أحـدان يف 

فــة. وأعمــالنــا إذا كــانــت طيبــة أو رديئــة، فــإن هلــا أتثريا يف حيــاة اآلخر من انحيــة العمــل واألخالق والثقــا
اآلخرين، فالذين عاشـــــــوا قبلنا أعطوان شـــــــكاًل وصـــــــوراً من تلك األعمال واألخالق، وحنن بدوران ســـــــوف 
ــيئاً من هذه التجارب. لذلك فإن الكرما أو التولدات املتوالية هي بعنوان نظرية  نعطي األجيال القادمة شــــــــ

املفهوم الشائع هلا هو تناسخ األرواح. أما مفهومها الفلسفّي فهو انتقال اجلسم اللطيف من فرد أخالقية، و 
 .(29)إىل آخر خالل األجيال املتتالية(

ــفـة الغربيني النظريـّة البودائيـة مبعنـاهـا األخالقي، وعـّدوهـا إثبـاات وأتييـدا لوحـدة  وقـد تبىن بعض الفالســــــــــــ
القول إن النظريـّة البودائيـة، تعين األخالق والتجـارب اجلمـاعيـة،  النوع اإلنســـــــــــــــايّن، ولكن هنـاك من يرفض

حبـيث يؤثر أحـدان يف اآلخر، وتنتقـل تـلك األخالقـيات والتجـارب إىل األجـيال القـادمـة. ويرون )أن بودا ال  
يعرتف بثبوت الذات؛ ألن كل شــــــيء متغري عنده، وبال ذات، ومعدوم الشــــــخصــــــية، وكل فرد أو كائن يف 

ارة عن ســـــــيل من اجلزئيات الســـــــريعة الزوال، وأنه اآلن ال كما كان قبل برهة، وال ما ســـــــيكون نظر بودا عب
ــفه، ويف اهلزيع األخري منه، ليس هو النور ذاته، وال هو   ــراج يف أول الليل، ويف منتصـــ بعدها، مثله كمثل ســـ

 .(30)نور آخر أو غري ذاته
أبدىن ما ميكن من الثبات واالســتمرارية. لذا فكيف ميكن أن يكون لألخالق مكانة يف ذات ال تتمتع 

فكيف ميكن لفرد ال حيمل ذاات؛ وإمنا وجوده أشـــــــبه ابلوهم، أن يكون قاعدة وأســـــــاســـــــا يف عملية أخالقية 
مجـاعـية، حبـيث تكون أخالقـيات كـل فرد مؤثرة يف اآلخرين من انحـية العمـل واألخالق، ومن انحـية أخرى 

 
 .318ص،  جون هيك، فلسفة الدين -28
 .329ص  فلسفة الدين،، جون هيك -29
 .279ص  ،الفلسفة يف اهلند ،الدكتور علي زيعور -30
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بني اإلنسـان وإنسـان آخر فقط، بل قد ينزل إىل مسـتوى احليواانت أو فإن التناسـخ عند البودائيني ال يعين 
النبااتت أو حىت اجلمادات، فكيف ميكن أن يكون التناسخ عملية أخالقية وانتقال جتارب مجاعية، وكيف 
نفهم اشــرتاك احليواانت واألشــجار واجلمادات معنا يف هذه العملية األخالقية، وما التجارب اليت نكتســبها 

، أو هي تكتسبها من عندان؟ ومن انحية أخرى ال ميكن أن يكون التناسخ البودائي ابملفهوم اجلماعي منها
ألن البودائيني يؤمنون بنظام الطبقات ويف هذا النظام يســـــعى كل فرد ويعمل جاهداً لالرتقاء إىل الطبقات 

ا من البقـية، فال ميكن إذن أن املرموـقة، ولكـل طبقـة من هـذه الطبقـات أخالقـياهتـا اخلـاصــــــــــــــة هبـا، اليت متيزهـ 
جيمع نظام أخالقي واحد يكون التأثري فيه متباداًل. لذا فإن الكثري من املفســـــــــــــرين للنظرية البودائية يعدون 

 أن هذا التناقض املوجود يف النظريّة البودائية له تفسريان مها:
لبودائية موضـــوعاً مضـــافاً من املمكن إن يكون موضـــوع التناســـخ وهو الركن األســـاســـي يف النظريّة ا -1

 وليس من أصل نظرية بودا.
قد تكون هذه النظريّة من وضــــع بودا نفســــه، ولكنها تشــــبه الكثري من األصــــول والعقائد البودائية  -2

 .(31)اليت ليس هلا دليل، وغري خاضعة للمنطق
رد حماوالت وسعي إذن فالنظريّة البودائية مل تكن مبنية على فلسفة واضحة بشأن التناسخ، وإمنا هي جم

ــان. وهذه الروح هي اليت تنتقل من  ــخ مع فرض عدم وجود روح اثبتة عند اإلنســــ إلعطاء فكرة عن التناســــ
بدن إىل آخر كما تعتقده بعض املذاهب واألداين التناســــــــــــخّية األخرى يف شــــــــــــبه القارة اهلنديّة. وهذا هو 

مبدأ التناســــخ، فاألخرية تؤمن بوجود الذات املســــتقلة  الفرق بني النظريّة البودائية، والنظريّة الربمهانية بشــــأن 
 والروح اليت تلعب دورا مهما يف عملية التناسخ.

 املطلب الخامس: التناسخ الحديث:
إن أتباع املذهب التناســخّي احلديث ليســوا أتباعاً لبودا أو أحد األداين التناســخّية اهلنديّة األخرى، بل 

من ابملعاد وال تؤمن هبذه العقيدة. وينتشــــــر أتباع هذا املذهب يف الدول إن بعضــــــهم أتباع ألداين ُساوية تؤ 
ــانّية ال ميكنها أن تكتســـــــــــــب املعارف  الغربية، وبعض الدول العربية اليوم. ويعتقد هؤالء أن الذات اإلنســـــــــــ
ــوائـب إال بعـد مرورهـا بـدورات حيواتيـة عـديـدة؛ أي انتقـال أرواحهم إىل أبـدان جـديـدة   وتتخلص من الشــــــــــــ

لتبدأ دورهتا احلياتية من جديد. أما دليلهم على هذا التكرار، وهذه العملية التناســخّية، فهو يعتمد   أخرى،
على ما ســــــجلوه من مالحظات ومشــــــاهدات وتكرار لتصــــــرفات وعادات وأخالق تظهر على شــــــخصــــــية 

ــبها من اآلخرين. في ــيما يف الطفولة من دون أن يتعلمها هذا الطفل أو أن يكتســ قولون إن اإلنســــان، والســ
هذه األمور اكتسبها يف حياة سابقة، وبدأت تظهر عنده اآلن يف هذه احلياة اجلديدة، وهذا دليل على أن 
اإلنســـان ميّر بســـلســـلة تولدات عديدة كي يكتســـب من املعارف ما يؤهله ألن يكون فردا صـــاحلا، وكذلك  

 وهذا ما يطلق عليه التناسخ. لتطهري روحه من الشوائب اليت حلقت وتعلقت هبا يف الدورات السابقة،
هلا الفيلســـــــــوف الفرنســـــــــي )الن كاردك(. وقد قّدم حبثه  اومن أهم الذين دافعوا عن هذه الفكرة وروجو 

 (32)ومالحظاته من خالل بعض األسئلة اليت يعتقد أن ال جواب عنها سوى التناسخ فيقول:
 

 .244ص  املصدر يف اعاله، -31
 . وما بعدها20ألن كاردك،كتاب األرواح،)ميكن مراجعة البحث الذي اختصرانه(من ص -32
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خالل مدة حياتية واحدة، وأن  كيف ميكن إلنســـان يعيش يف الغابة أن يصـــل إىل املســـتوى اإلنســـاينّ  .1 
يصــــل إىل املســــتوى الذي يعيشــــه اإلنســــان املتحضــــر، والعدل اإلهلّي يقتضــــي أن تكون هناك دورات  
وفرص عديدة حىت حيصـــــل اإلنســـــان على ســـــعادته، وهذا ال يتّم إال من خالل عملية التناســـــخ. وإن 

ملخلوقات، كما أن قانون التكامل العدل اإلهلّي عدل عام وشــامل، وان لطفه متســاٍو ابلنســبة جلميع ا
يف عامل اخلليقة قانون عام، وان كل شــيء يســعى للحصــول على رقّيه وتعاليه، لذلك فان دورة واحدة 

 ؟ال تكفي للحصول على هذا الرقيّ 
ملـاذا يتملـك بعض النـاس ودون علمهم ميول ورغبـات غري مالئمـة، واحمليط الـذي يعيشــــــــــــــون فيـه وال  .2

 (33)؟رغبات وامليول والصفات جاءت من طريق الوراثةميكن القول إن هذه ال
ملاذا ميتلك بعض األطفال قابلية يف صــــــنعة، أو يف فن ما، وعندهم عالقة مفرطة مع هذا اجلانب، إذ  .3

 ؟إن اآلخرين، أما أن يكونوا يف حدود املعقول، أو تكون عالقتهم ابتدائية مع مثل هذه األمور
الذين ميتلكون أفكاراً مل أيخذوها من شــــــــــــخص آخر، ومل يلقنها إليهم أحد، ملاذا يوجد بعض األفراد  .4

 ؟وإن مثل هذه األفكار ال توجد عند غريهم ويف أعمارهم نفسها
 ؟ملاذا ميتلك بعض األطفال أفكاراً جيدة أو رديئة مل تكن منسجمة مع حميطهم .5
 ؟همملاذا تكون هناك استعدادات فوق العادة عند بعض الناس أكثر من غري  .6
 (34)؟ملاذا يوجد أانس متفوقون، وآخرون متأخرون  .7

 وقد أجيب عن هذه األسئلة واملالحظات مبا أييت:
إذا كان الرقّي الذي حيصـــل للبشـــر من خالل مرور روحه يف دورات تناســـخية متوالية. فماذا يفســـرون  .1

يث ميكن لإلنســـــــان الرقّي الســـــــريع الذي متر به البشـــــــريّة اليوم من خالل تقدم العصـــــــر تكنولوجياً، حب
اـلذي يعيش يف الغـاابت أن يتطور من خالهلـا، وينتقـل من مرحلـة اجلهـل إىل مرحلـة العلم والتقـدم؟ مث 
ماذا يفســـــــــــرون رقّي بعض األفراد وتقدمهم الذين يعيشـــــــــــون يف جمتمعات متوحشـــــــــــة عند انتقاهلم إىل 

قة، وهذا ما حيصـــل اآلن جمتمعات أكثر حتضـــراً، فيصـــبحون متحضـــرين وخمتلفني عن جمتمعاهتم الســـاب
 ؟فعاًل من دون أن ميروا بتولدات متوالية

لو فرضــنا صــدق هذه النظريّة فإن دورة التقدم ســوف تقف يوماً ما، وذلك بســبب انتهاء األفراد غري  .2
املتحضــــــرين، وال تصــــــبح ضــــــرورة للتولدات املتوالية عند وصــــــول مجيع الناس إىل درجة الرقي والتقدم، 

 فإىل أين تذهب أرواح هؤالء؟ حتماً أهنا سرتتفع إىل درجات املالئكة.
 هو عن طريق التولــدات املتواليــة، فال داعي لبعثــة األنبيــاء ودورهم يف هــدايــة النــاس إىل إذا كــان الرقيّ  .3

اخلري والتقدم. ألن العدالة اإلهلية ال تكون على حســــــــاب قبول الناس لتلك التعاليم، بل إهنا ســــــــوف 
ريق تكون خاضــــــعة لدورات التناســــــخ، الن رقّي اإلنســــــان هنا ال يكون من طريق اهلداية؛ وإمنا من ط 

 تلك الدورات التناسخّية اليت سيمر هبا.

 
 .40ترمجة جورج حداد، ص الن كاردك، كتاب الروح، ينظر، -33
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يف هذه احلالة إذا كان الرقّي خاضـــــــــــــعاً لعدد الدورات التناســـــــــــــخّية، فما دور العقل واإلمكاانت اليت  .4
 منحها هللا لإلنسان واليت بوساطتها يستطيع أن يتقدم ويبدع وينقذ نفسه من الضاللة واجلهل؟

فة املهتمون هبذه األمور، وجود هذه االســــــــتعدادات اليت  لقد أكد علماء النفس واالجتماع والفالـســـــــ  .5
ــأهنا أن تظهر عند البعض وختتفي عند آخرين تبعا لظروف حتيط  ــان، واليت من شـــــــ منحها هللا لإلنســـــــ

 ابإلنسان نفسه أو حميطه الذي يعيش فيه.
ــة ال ــئلة املطروحة هلا جذور عميقة ترتبط ابملدرســــ ــيات واألســــ ــفّية وهناك من يعتقد أن هذه الفرضــــ فلســــ

اهلنديّة القدمية اليت تســـمى )نيااي(، وهي إحدى املدارس الســـت للدين الربمهي، إذ قّدمت هذه األســـئلة يف 
كتبهم املقدسة، وهبذا الشكل متاما. أما تفسريهم لعملية التناسخ فقد جاء مشاهبا لتفسري املدرسة البودائية 

يف عامل األرواح متتلك جســــــماً وهو القالب املثايل وهذا  و املدارس الروحّية الغربية األخرى فقالوا: إن الروح
اجلســـــــــــــم عبارة عن مادة لطيفة، وان ارتباط الروح مع العامل املادّي بوســـــــــــــاطة هذا اجلســـــــــــــم، ومن اجلانب 
العنصــري فهذا اجلســم يكون واســطة بني الروح واملادة، وعند عودة الروح إىل بدن آخر فإهنا بوســاطة ذلك  

طفـة اجلـدـيدة اليت هي يف حـال االنعـقاد، فتنجـذب إلـيه بقوة عـالـية وتتحـد معـه، وكلمـا الـبدن تســــــــــــــري إىل الن
تقدم اجلســـم يف النمو، فإن الروح تتحد احتاداً كاماًل معه وتصـــبح منه. والروح عندما حتّل يف البدن اجلديد  

اليت كانت   فإهنا سوف تنسى كل ذكرايهتا واألحداث اليت شاهدهتا، وهناك فقط بعض الصفات والعادات
متتلكها قد تظهر يف دورهتا اجلديدة، والســــــــــبب يف ذلك هو أن البدن عندما يتحد معها وبصــــــــــورة طبيعية 
ــابقة بســــبب الضــــغوط العالية اليت  فإهنا تصــــبح غري عاملة عن ذاهتا، ألهنا تفقد وجودها فتنســــى حياهتا الســ

األول. وإن يف هذا النسـيان نعمة عظيمة؛ القتها عند احتادها مع البدن اجلديد، وحني انفصـاهلا من البدن 
 ألن النفس تنسى آالمها السابقة فهي عندما تتذكرها تتأمل وتعكر حياهتا اجلديدة.

هذه النظريّة القول: )إن الروح بعد اهلاليّل صــاحب وينقل كتاب فريضــة رجوع الروح عن الدكتور أمني  
حلة اإلنسـانّية، فتكون حمكومة بقانون التناسـخ املوت ختضـع لسـلسـلة كماالت وترقيات، حىت تصـل إىل املر 

املتوايل، والـذي يعين انتقـال الروح من بـدن إىل آخر، وهـذا الرجوع والـذهـاب يتكرر مرات عـديـدة حىت أن 
الروح تصــبح خالية من القشــور والزخارف، وتصــل إىل كماهلا النهائي، لذلك فإن احلياة عبارة عن ســلســلة 

قل الروح فيها من جسم إىل آخر، وهذه السلسلة ضرورية، أما الغاية منها فهي من التجسمات املثالية، تنت
وصـــول الروح إىل كماهلا النهائي. لذلك فإن كل بدن يصـــبح البودقة اليت تقع حتت أتثري تلك االمتحاانت 

على وبصـــــورة مرتبة ختلع الروح العوالق والشـــــوائب اليت تكون فيها بعد انتقاهلا من بدن إىل آخر، وحتصـــــل 
فضائل وأخالقيات جديدة، وهبذه الصورة يكون لديها قابلية احلياة العالية، وميكن القول إن كل واحد من 
هذه التجســـــــــدات يكون بعنوان ميدان صـــــــــراع، وتكون الروح فعالة وحتصـــــــــل على تقدمها من خالل هذا  

 .(35)يف الكماالت( الصراع، حىت تصل إىل مرتبتها اإلنسانّية الكاملة، وتصل إىل الدرجة النهائية
واضــــــحا بني ما قاله اهلاليّل، وما تقدم من آراء أصــــــحاب هذه النظريّة. فبينما  وجند أن هناك تناقضــــــا

أكدوا أن سبب ظهور هذه املواهب واالستعدادات كان يعود إىل وجودها يف حياة سابقة، يرى اهلاليّل أن 
لية اليت القتها عند احتادها ابلبدن اجلديد النفس يف احلياة اجلديدة تنســـــــــى آالمها بســـــــــبب الضـــــــــغوط العا
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وانفصــــاهلا عن البدن األول، ويعّد اهلاليّل هذا األمر نعمة ألن اإلنســــان حينما يتذكر آالمه الســــابقة يتأمل.  
والســــؤال هنا كيف ميكن للنفس أن تنســــى تلك اآلالم بســــبب الضــــغوط العالية اليت القتها ومل تســــتطع أن 

اهبها، حبيث اســــــتطاعت أن تظهرها يف احلياة اجلديدة؟ وهذا يتناقض متاماً مع ما تنســــــى بقية ذكرايهتا ومو 
قّدموه من أفكار بشـــأن ظهور بعض املواهب واالســـتعدادات نتيجة تذكر اإلنســـان هلا أو ظهورها ال إراداي 

 يف احلياة اجلديدة.
 كر بعض منها فيما أييت:أما الردود واألسئلة اليت أثريت بشأن هذه النظريّة من الباحثني، فيمكن ذ 

ملاذا يكون عذاب األرواح الشــــــــريرة بعودهتا جمدداً إىل احلياة وتصــــــــبح بعنوان مصــــــــدر قلق وإزعاج  -1
لآلخرين، وهم يقولون إن أرواح األشـرار تعود لتعذب مرة أخرى، فتحّل يف أجسـاد مريضـة، وابلنتيجة فإهنا 

وائلهم، ومن مث فالعذاب سـوف يشـمل اآلخرين  سـوف تسـبب العذاب ليس لنفسـها فقط، بل ألقرابئها وع
 أيضا، وليس األشرار وحدهم، أليس هذا ظلما؟

املتكربون واجملرمون جيب أن يكون عذاهبم عندما يشــــعرون ابألمل، أما إذا كان اجملرمون يعّدون هذا   -2
الســـــــيما إذا ما ليس بعذاب، وإمنا شـــــــيء ممتع هلم، فعندما يرجعون يف أبدان ســـــــاملة؛ فإن هذه نعمة هلم، و 

 علموا أن حياهتم سوف تعود كما هي، وأما إذا رجعوا يف أبدان معلولة فإهنم سوف يؤذون اآلخرين.
إذا كانت الروح نســــــت كل شــــــيء فما هي الفائدة من املعلومات الكثرية اليت اكتســــــبتها ســــــابقا،  –3

الصــفر وال فائدة ملا اكتســب   وإذا كان صــاحب تلك الروح عاملا أو فيلســوفا فإن حياته اجلديدة ســتبدأ من
 سابقا.
ياء تعّد يف أعلى مسـتوايت الكمال، ونفوسـهم أشـرف النفوس مطلقاً. فأين سـوف حتّل بأرواح األن -4

بعد مفارقة أبداهنا حســـــــــــب فريضـــــــــــة الرقّي والكمال؟ فإذا قالوا يف عامة البشـــــــــــر؛ فهذا ســـــــــــيكون خالف 
ــخا نزوليا، وهذا ظلم وتع ــهم غري قابلة القاعدة، وســـــوف يكون تناســـ طيل ملعىن الكمال، أو إذا قالوا نفوســـ

للتناســـــــخ، فهذا خالف القانون الذي فرضـــــــوه، الســـــــيما أن أصـــــــحاب فكرة التناســـــــخ احلديث ال يؤمنون 
 ابلربهم الذي يؤمن به أصحاب الدايانت اهلنديّة، والذي تلتحق به مثل هذه األرواح.

ــفّية اهلنديّة،  ــخ احلديث هي عبارة عن جمموعة أفكار خليط من املدارس الفلســـــــ يبدو أن نظرية التناســـــــ
ومن تصـــــورات ومالحظات حلاالت اجتماعية ونفســـــية خمتلفة، وكذلك ظواهر وراثية أخرى، جذبت انتباه 

ّي ميتلك جذوراً املؤمنني هبا ما دفعتهم إلجياد نظرية تناســــــــخية حديثة ال تعتمد على قاعدة وأصــــــــل فلســــــــف
واقعيــة وعميقــة. فهي ال تؤمن ابلربهم اإللــه األعلى واملطلق الــذي آمنــت بــه األداين اهلنــديــّة، والــذي يعــّد  
عندهم احملطة النهائية يف مســــــرية الروح اخلرية بعدما تتخلص من دورة التناســــــخ وتلتحق به. فال ندري أين 

التناسـخ؟ فهل هناك عود هلا، أو أهنا تبقى تدور يف  سـرتجع األرواح بعد تطهريها من الذنوب خالل تكرار
ــيء اُسه املعاد ويوم القيامة،  ــح أن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بشـ ــخ إىل أجل غري معلوم؟ الواضـ فلك التناسـ
ولكن هذا يكون يف هناية العامل وقيام الساعة، عندما تكون الروح قد ختلصت من كل ما تعلق هبا من آاثم 

 وذنوب.
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 السادس: املسخ ومسخ البواطنطلب امل
اســـــــتطاعت عقيدة التناســـــــخ أن تنفذ إىل الدايانت الســـــــماوية؛ ومنها الدين اإلســـــــالمّي احلنيف، فقد 
ذهب بعض العلماء إىل تفســري بعض اآلايت القرآنية واألحاديث الشــريفة تفســرياً يتناقض مع عقيدة املعاد 

وروا أن حشـر النفوس على صـور بواطنهم وصـفاهتم، ومضـموهنا احلقيقّي، فخلطوا بني املسـخ والنسـخ، فتصـ 
 وكذلك تغري صورة اإلنسان يف الدنيا إىل صورة أخرى أنه نسخ.

أشـــــــار املال صـــــــدرا إىل هذا النفوذ والتداخل يف األداين الســـــــماوية، واخللط بينه وبني تناســـــــخ األرواح 
ــتد ــهم ابآلايت القرآنية املرفوض ابلقول: )إن هذه العقيدة نفذت يف كل دين ومذهب، حبيث اســــــ ل بعضــــــ

ًما ﴿دعماً لرأيه، ومن اآلايت اليت اسـتدلوا هبا اآلية الشـريفة:  ًيا َوُبك  ُرُهم  يـَو َم ال ِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهم  ُعم  َوحَن شـُ
مًّا قوله: )حيشــر  --أيضــا ابألحاديث الشــريفة ومنها: جاء عن الرســول  -أي على صــور   (36)﴾َوصــُ

ــر بعض النــاس على صــــــــــــــور حتســــــــــــــن عنــدهــا القردة واخلنــازير(، وغريهــا من النــاس على نيــاهتم،  وحيشــــــــــــ
 (37)األحاديث.

 الشــــريازّي يرى أن هذا هو مســــخ البواطن، وليس نســــخ األرواح يف صــــور وأبدان جديدة، وأشــــار إليه
ابلقول: )فهذا هو مســــــــــخ البواطن من غري أن يظهر صــــــــــورته يف الظاهر، فرتى الصــــــــــور أانس)كذا(، ويف 
البواطن غري تلك الصـــــور من ملك أو شـــــيطان أو كلب أو خنزير أو أســـــد أو غري ذلك من صـــــورة حيوان 

جود مناســــــــــب ملا يكون الباطن عليه، لذلك يشــــــــــتبه أولئك الذين يتصــــــــــورون أن هذه اآلايت تدل على و 
 (38)(.التناسخ، بل إهنا تشري إىل حقيقة حشر الناس على صور ما كانوا يعتقدونه وتلك نياهتم

أما ابلنسـبة إىل مسـخ الصـورة من إنسـان إىل حيوان كما يف األمم املمسـوخة سـابقا، وقد تصـوره البعض 
 نوعا من أنواع التناسخ؛ فهذا ابطل وال ميكن القبول به ألمرين:

ن، فإن يف التناســـــــــخ بدنني: أحدمها البدن الذي تنســـــــــلخ عنه الروح، واآلخر: البدن  األول: تعدد البد
 الذي تتعلق به اثنيا بعد املفارقة، سواء أكان نباات أم حيواان أم جنينا.

ــانّية من كماهلا إىل احلد الذي يناســـــب بدهنا املتعلقة به يف نبات أو حيوان  الثاين: تراجع النفس اإلنســـ
 .أو جنني أو إنسان 

 وكال الشـــــــرطني مفقود يف املقام، فإن األمة امللعونة واملغضـــــــوبة؛ مســـــــخت إىل القردة أو اخلنازير بنفس
أبداهنا األولية، فخرجت عن الصـــــــــورة اإلنســـــــــانّية إىل الصـــــــــورة القردية واخلنزيرية، من دون أن يكون هناك 

نظر إىل الصــورة اجلديدة اليت بدانن، كما أن نفوســها الســابقة بقيت على احلد الذي كانت عليه، وذلك لت
ــهـا من احلـد اـلذي كـاـنت علـيه إىل حـد النفس   عرضــــــــــــــت عليهـا، فتعـاـقب وتنزجر. وإال إذا انقلـبت نفوســــــــــــ
احليوانية، فالشـك أهنا سـتكون قردة ابحلقيقة، وعندئذ ال يرتتب عليه عقاب، وال يصـدق عليه النكال، مع 

 
 .97اإلسراء/   -36
 .203صدر الدين،أسرار اآلايت، ص الشريازي، -37
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 26:  العدد

ــفه نكاال، ويقول:    ــبحانه يصـــــ َ َيَديـ َها َوَما َخل َفَها َوَمو ِعَظًة لِل ُمت ِقنَي  َفَجَعل َناَها نَ ﴿أنه ســـــ . (39)﴾َكااًل ِلَما َبني 
 (40)وهذان األمران يفصالن املسخ يف األمم السالفة عن القول ابلتناسخ.

أما العالمة الطباطبائي فيعلق على هذا املســخ ابلقول: )لو فرضــنا إنســاان تغريت صــورته إىل صــورة نوع 
يوان؛ كالقرد واخلنزير، فإمنا هي صــورة على صــورة، فهو إنســان خنزير، أو إنســان قرد، ال آخر من أنواع احل

إنســـان بطلت إنســـانيته، وحّلت الصـــورة اخلنزيرية أوالقردية حمّلها، فاإلنســـان إذا اكتســـب صـــورة من صـــور 
ــتحالة خروجها يف هذه الدنيا من الكمون إىل ا ــه هبا، وال دليل على اسـ ــورت نفسـ لربوز على امللكوت، تصـ

حد ما ستظهر يف اآلخرة بعد املوت. فاملمسوخ من اإلنسان إنسان ممسوخ، ال أنه ممسوخ فاقد لإلنسانية. 
وبذلك يظهر الفرق بني املقام والتناســـــــــــــخ، فإن التناســـــــــــــخ هو تعلق النفس املســـــــــــــتكملة بنوع كماهلا بعد  

 .(41)مفارقتها البدن ببدن آخر، خبالف املقام(
 الثاني: الرّد على التناسخ وبطّلنهالمبحث 

ــفة اهلند. إن حقيقة  ــيما من فالســ ــات وردود، والســ ــلم من انتقادات واعرتاضــ إن نظرية بودا هذه مل تســ
احلواس ال ميكنها أن تكون نفسـا؛ ألن لكل حاسـة من احلواس إدراكا وموضـوعاً خاصـاً هبا عن غريها كما 

يت كوزا واآلن ملسته( فهذه العبارة تصبح غري مفهومة إذا مل تكن يقول العلماء، فمثاًل حينما أقول: )أان رأ
ــة اللمس غري قادرة على الرؤية. وهذه الكلمة )أان( تشـــــري إىل النفس  غري العني القادرة على اللمس فحاســـ
ـلذـلك جيـب أن تكون مقوـلة التجزـئة اليت جتتمع فيهـا اإلدراكـات املختلفـة للحواس اخلمس، ـفاحلواس تكون  

ومتماسة مع املوضوع الذي تدركه؛ فالعني ترى األلوان، واألذن تسمع األصوات، ولكن كلمة )اان( مرتبطة  
ــوات. لذلك كلمة أان تعطي وحدة إىل اإلدراكات املختلفة، إذ إن كل واحدة  ترى األلوان، وتســــــمع األصــــ

فيجب أن من احلواس تســــتطيع فقط أن تدرك الشــــيء املخصــــوص هبا، وإذا كانت الروح هي هذا اجلســــم  
هُتدم وتفىن الذنوب اليت يرتكبها اإلنسـان مبجرد وخز اجلسـم ابإلبرة، ولكن الصـورة ليسـت هبذا املفهوم فإن 
األعمال احلســنة والســيئة يف حياتنا املاضــية تعقب ظلنا يف ســلســلة من مراتب الوجود بعد املوت، وحنصــل 

تذكر األشــــــــــياء اليت رأيناها ســــــــــابقاً، واملعرفة على الثواب والعقاب. ولو مل تكن هناك روح؛ فال ميكننا أن ن
مرتبطة أو مبنية على اإلحســـــاســـــات الســـــابقة. وكثرياً ما نســـــتحضـــــر رائحة شـــــيء شـــــاهدان لونه، وإذا كان 
التذكر هو من اختصـــــــاص احلواس فهذا األمر يصـــــــبح حمااًل إذ إننا شـــــــاهدان لوانً لوردة مثاًل؛ فإننا ســـــــوف 

اســـــة الشـــــم كيف ميكنها إحياء الشـــــم يف الذهن، وإذا مل تكن هناك نفس نتذكر عطرها، فالعني الفاقدة حل
مســتقلة فال ميكن أن نرى فاكهة حامضــة فنســتحضــر طعمها ألن اإلدراك البصــرّي ليس قادراً على حتريك 
حّس الذائقة. لذلك جيب أن نقبل أن هناك أصــاًل أيخذ ويعطي هذا الفعل وهذه االنفعاالت، وان األذن  

ان ومجيع احلواس هي آالت للنفس، ومبســــــــــــــــاعــدة هــذه آالت تقوم النفس جبمع وترتيــب  والعني واللـســـــــــــــــ 
املعلومات. وإذا مل نفصـل بني احلس املشـرتك والذهن ابعتبارهم)كذا( آالت خمتلفة، فإننا لن نعرتف بوجود 

 
 .66البقرة/  -39
 .309ص فلسفة صدر املتأهلني، ينظر احليدري، -40
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ــبح جمبور  ــليان، فإننا ســـوف نصـ ين على النفس، أو إننا نقول أبن احلس املشـــرتك والفعل مها الفاعالن األصـ
 (42)إجياد ألفاظ جديدة نسمي هبا اآلالت روحاوهذا يصبح تالعباً ابأللفاظ والكلمات.

 املطلب األول: الحركة الجوهرية:
إن موضــــــوع احلركة اجلوهرية الذي تبناه املال صــــــدرا الشــــــريازّي، والذي خالف فيه كثريا من الفالســــــفة 

الوضـــــــع(، أما  -الكيف -الكم  -واملفكرين الذين يرون أن احلركة مقتصـــــــرة على األعراض األربعة )املكان 
ــا آخر وهو احل ركة اليت تقع يف جوهر  اجلوهر فال وجود حلركة فيه. املال صـــدرا أضـــاف لتلك األعراض عرضـ

الشــيء، الذي أطلق عليه )احلركة اجلوهرية(. ويرى أن هذه احلركة اجلوهرية واجبة وحتمية لألشــياء، وأنه ال 
ميكن أن حيصـــــــــــل أي تغيري يف خارج الشـــــــــــيء إذا مل توجد هذه احلركة الذاتية فيه. ويقول: )إذا كان هناك 

وجود حركة وجراين يف الباطن أيضاً، وملاذا تكون هناك  حركة ظاهرية لشيء ما يف اخلارج، فهذا يدل على
ــدق أن اجلوهر متحرك ذااتً،  ــها متحركة؟ وملاذا نصــ حركة يف العرض جائزة؟ وملاذا ال تكون علة احلركة نفســ

 .(43)وهذا يلزمه قبول أصل العلية(
ما يتحرك يف أن البحث عن جواب هلذه األسـئلة يكمن يف أصـل احلركة نفسـها. فعند اويرى املال صـدر 

صــفة معنية )جوهر يف العرض(؛ فيمكن القول إن له يف كل حلظة صــفة جديدة، فمثاًل عندما يكون الفلز 
ســــــــــــــاخناً، فإن له يف كل حلظة حرارة جديدة صــــــــــــــفة جديدة. وهذه احلرارات املتوالية املرتابطة فيما بينهما 

ــه. ويف احل ـــفة جـدـيدة للفلز، لكن الفلز يبقى نفســــــــــــ قيـقة أن جوهر الفلز يف حـاـلة حتول تعطيـنا حـاـلة وصــــــــــــ
مســــتمر ومتصــــل، لكن الفلز هو نفســــه مل يتغري. واحلركة اجلوهرية هبذا املعىن هي أن الشــــيء املتحرك له يف 
كل حلظة صــــــفة وهوية جديدة، يكون فيها أرقى من وجوده الســــــابق. ولكن مبا أن هذه احلركات متصــــــلة 

ــية واحدة جتعلنا ال نشـــــــــعر حبركته اجلوهرية، ومتوالية وبينهما رابطة وجودية، فإهنا تعطي ــفة لشـــــــــخصـــــــ نا صـــــــ
وحـاالتـه املتغرية املختلفـة. وميكن القول هو بقـاء املوضــــــــــــــوع أو األصـــــــــــــــل يف عني ذلـك التحول اجلوهري. 
وملخص القول هو أن جوهر وأصـــــــــــــــل الشــــــــــــــيء يتحـدان ويالزمـان ذااتً احلركـة، والتغيريات أو التحوالت  

ة، وبتعبري أدق أن هوية الشــيء هي هوية احلركة املتغرية، وممكن أن تكون احلركة الالحقة يف األبعاد املختلف
ــية املتحرك الذي تكون احلركة الزمة  نفســــــــــــها. لذلك فإن كل حركة يف عني االمتداد هلا وحدة شــــــــــــخصــــــــــ

 .(44)لوجوده، وعني ذاته، وهلا وحدة اتصالية وشخصية، وحتركه مل يكن سبباً لسلب هويته
اجلوهرية يفســر لنا املال صــدرا حركة الروح وحلوهلا يف البدن مىت ما اســتحقها، فيقول: ويف ضــوء احلركة 

)إن الروح هي حمصـول احلركة اجلوهرية للبدن، وان الرابطة املوجودة بني الروح والبدن تشـبه الرابطة املوجودة 
جود طبيعي، وليس بني الشـــــــــــجرة والثمرة، ومثل هذا بني الثمرة والغصـــــــــــن أيضـــــــــــاً، إذ إن وجود إحدامها و 

جرباي، ومثـل هـذا تكون الرابطـة بني الروح والبـدن رابطـة طبيعيـة وليســـــــــــــــت جربيـة، وهي رابطـة الطرف تبع 
اآلخر. وقولنــا إن الروح هي احملصــــــــــــــول الطبيعّي للحركــة اجلوهريــة للبــدن، ال تعين أن الروح معلولــة للبــدن 

صــفة أو عرض من ســائر الصــفات األخرى. لكن والبدن علة وجودها وهي قائمة به ومتكية عليه، أو أهنا  
 

 .344اتريخ األداين ص،ينظر جان انس -42
 .31ص احلركة اجلوهرية عند املال صدرا الشريازّي،، ،عبد الكرمي سروا -43
 .32ص،  املصدر يف اعاله -44
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البدن ميثل أرضـــية مناســـبة هلا، إذ إن الروح تنشـــأ و ترتىب يف هذه األرضـــية. وجيب أال نفهم أن البدن يولد  
الروح، أوهي متولدة منه، فالبدن يوفر الشرائط الالزمة لظهورها، ألن الروح يف وجودها وظهورها حتتاج اىل 

ما يف البقاء فهي ال حتتاج إىل الشـرائط املاديّة، بل تكون مسـتقلة عنه يعين"جسـمانية وجود البدن املادّي، أ
احلدوث روحانية البقاء" مبعىن أن البدن يوفر فقط الشـــــــــــرائط الالزمة لظهور الروح، وبعد ظهورها تصـــــــــــبح 

املغناطيســية، أو   مســتقلة وغري مرتبطة به. وجيب أن ال نفهم أن الرابطة بني الروح والبدن تشــبه العالقة بني
قابلية االحرتاق، أو القوة املوجودة يف األجســـــــام. فهذه الصـــــــفات قائمة ابملادة يف اإلجياد والظهور، واملادة 
الزمة يف بقائها، وحني فناء املادة تذهب هذه الصــــفات، أما الروح فهي حتتاج اىل املادة من أجل ظهورها 

إليهــا، فــإذا ذهبــت املــادة بقيــت الروح. والعالقــة بني الروح فقط، أمــا يف حــالــة بقــائهــا ودوامهــا فال حتتــاج 
ــبه العالقة بني الثمرة والشـــــجرة، وجيب أن ال نفهم منه أن الروح قائمة ابلبدن، كما أن  والبدن قلنا إهنا تشـــ
الثمرة قائمة ابلشــجرة وتتغذى منها دائماً، وهذا يعين أن الروح مثرة انضــجة تســقط وتســتقل مىت أصــبحت 

 .(45)ضج، فتصبح مستقلة يف البقاء والدوام، وإمنا احتاجت الشجرة إلجياده افقط(اتمة الن
ــريها إىل املبدأ الفعال؛ فهي يف  ــتكماهلا ومصـ مث يقول: )ليس حال النفس عند حدوثها كحاهلا عند اسـ

لتبدل  احلقيقة جســـمانية احلدوث روحانية البقاء، ومثاهلا كالطفل وحاجته للرحم أوال، واســـتغنائه عنه أخريا
الوجود عليه، أو كمثال الصـيد واحلاجة إىل الشـبكة الصـطياده أوال، واالسـتغناء عنها يف بقائه عند الصـياد 

 .(46)أخريا، ففساد الرحم والشبكة ال ينايف املولود(
ــتمر  واحلركة اجلوهرية للبدن يف البداية هي هذه التحوالت العميقة للجنني، إذ إن اجلنني يف أثر منو مســ

إىل املقام الروحايّن، وبعد هذا فإن البدن يصــــبح صــــاحب موجود روحّي ميتلك التناســــب والتفاعل يوصــــله 
ــرائط البدنية، وهذه يف احلقيقة هي اليت تكون الســــبب يف بقاء وجوده، وتكون يف حال متاس  التام مع الشــ

ذلك املقطع من البدن،   وتبادل دائماً. وهذا املوجود الروحّي مل يكن موجوداً مصنوعاً من قبل، إذ وصل يف
ولكنه موجوداً إذ إنه يف تلك اللحظة اليت يصـــبح فيها البدن مســـتقباًل لالتصـــال ابلروحانّية، فإنه يتناســـب 
ــلم الوجود،   ــلة احلركية، والروح هي القدم األول يف ســـ ــلســـ مع البدن، وكذلك فهو حلقة توجد يف تلك الســـ

 أتيت أو تتحرك أو هتبط يف البدن، ولكن يف احلقيقة أن ويف مســــــــري قافلة الوجود. وبتعبري آخر أن الروح ال
البدن هو الذي يصـــــــعد إىل الروح، أو يرتقي إىل مرتبة قبول الروح، وهذا الصـــــــعود ال يعين أن الروح كانت 
ــنـعت من قـبل، وجلســــــــــــــت ابنتظـار الـبدن. ولكن هبـذا املعىن أـنه حبركـته وحتوالـته العميـقة واحلـدوث   ـقد صــــــــــــ

حيصـــل هذا التكامل، ولكنه ال يكون كاماًل جســـمياً، بل كاماًل روحّياً ومعنوايً، والبدن  والزوال املســـتمر له
حلظة بلحظة حيصـــــــــــل على كماله وخروجه من القوة إىل الفعل، فيصـــــــــــل إىل كماله، فتأيت املراحل األخرى 

البدن تقدماً مرتبياً، لتكامل البدن، ولكنه تكاماًل معنوايً وروحّياً، والروح يف هذه احلالة تكون متقدمة على  
ــملـه الزمـان. مبعىن أن الروح من  وليس زمـانيـاً؛ ألن الروح موجود غري مـادّي، واملوجود غري املـادّي ال يشــــــــــــ

 
 .34ص، عبد الكرمي سروا،احلركة اجلوهرية عند املال صدرا -45
 .35ص  هاملصدر يف أعال -46



  

 التناسخ مفهومه والرد عليه 

101 

انحيــة الوجود املرتيب تكون يف املرتبــة العليــا، أمــا البــدن فهو متقــدم على الروح ألن كــل قوة متقــدمــة على 
 (47)، مث حتول من األرضية إىل الفعلية.الفعل، ويف البداية له وجود األرضية للروح

ويرى أن النفس ليســـــــــــــــت اثبتـة كمـا يرى البعض، بـل إن هلـا حركـة أيضـــــــــــــــاً، وهـذه احلركـة ترافقهـا منـذ 
وجودها يف البدن إىل حلظة املوت فيقول: )كم هم بســـــــطاء أولئك الذين يتصـــــــورون أن النفس هي جوهر  

هاء العمر تكون اثبتة، إذ علمت أن النفس مل تكن شيئاً وذات، إذ إهنا من حني تعلقها يف البدن وحىت انت
 .(48)يف البداية، ويف أعلى كماهلا مل تصل إىل مرحلة العقل الفعال

إن كالم املال صـــــــدرا يعطينا تفســـــــريا واضـــــــحا عن مبدأ وجود الروح يف البدن، وهذا املبدأ خيالف مبدأ 
ركـة اجلوهرـية تثـبت أن الروح هي إدامـة احلركـة التـناســــــــــــــخ اـلذي يقول ابنتقـال الروح من ـبدن إىل آخر؛ فـاحل

الطبيعيّـة للبـدن الواحـد، وهي مـائـة يف املـائـة من ذلـك البـدن، وال ميكن أن تنتقـل روح من بـدن إىل آخر،  
ألن كل بدن يف حركته اجلوهرية يتناســــــب مع طبيعيته، والروح مل تكن شــــــيئاً يف البداية مث بدأت تتالءم مع 

ة بعد خطوة، مث تنمو وتكون هلا فعلية وصـــورة. لذلك فمن غري املمكن أن يكون البدن بعد وجودها خطو 
هناك بدن يتصــــل بروح ليس من صــــنفه، وال تتطابق مع طبيعته فيتقبلها وتصــــبح معه. وبناًء على هذا فإن 
ــنفه، فكيف ميكن  ــا، ألن الروح اليت تنتقل إىل البدن اجلديد هي ليســــــــت من صــــــ التناســــــــخ يكون مرفوضــــــ

اجلوهريــة للبــدن حينمــا  ةهــذا من انحيــة، ومن انحيــة أخرى وكمــا قلنــا إن الروح هي من مثــار احلركــ  قبوهلــا؟
وصــــــــــــــل إىل تكامله، لكن يف حالة التناســــــــــــــخ ســــــــــــــوف يكون لكل بدن روحان؛ إحدامها أتتيه من طريق 

 كنالتناسخ، والثانية حيصل عليها نتيجة حركته اجلوهرية حينما يصل إىل درجة كماله، وهذا غري مم
 املطلب الثاني: رّد ابن سينا على التناسخ:

الفلســيوف ابن ســينا بدوره رّد على التناســخ أيضــا وعّده أمرا ابطال؛ فقد جاء عنه القول: )ال جيوز أن 
تكون النفس اليت تفارق تعود فتدخل بدانً آخر من الناس، فإن البدن احلادث حيدث له معه نفســـــــــاً، فان 

ك اإلنســـان نفســـان، لكن كل إنســـان هو ذو نفس واحدة، وال يشـــعر إال صـــار له نفس أخرى، صـــار لذل
بنفس واحدة. وإن كانت له نفس أخرى ال يشــعر هبا وال حيدث له منها فائدة، فليســت تلك نفســاً، ألن 
ــانّية حادثة  كون النفس يف البدن على أهنا مدبرة للبدن مســــــــتعملة له. فقد ابن ووضــــــــح أن النفس اإلنســــــ

 .(49)دة بال كرور يف األبدان وال تناسخ(وابقية بعد املا
 وهذا الدليل مشابه للدليل الذي قدمه مال صدرا يف نظريته احلركة اجلوهرية.

 املطلب الثالث: أدلة أخرى على بطالن التناسخ:
من األدلة اليت ذكرها الفالســــــــفة أيضــــــــا على بطالن التناســــــــخ قالوا: إنه إذا كانت النفوس جمردة؛ فإن 

ة كمال، وهذا الكمال تصل إليه بفضل العناية اإلهلية، أما أن يكون كمال يف العلم فيكون  لكل نفس جمرد
ــتفاداً، ويكون هلا علم جبميع املوجودات. )ألن كل جمرد   ــبح النفس عقاًل مســـــــــــ كماله كمااًل علمياً، فتصـــــــــــ

ــمتها عن مجيع   عاقل، وكل عاقل عامل(. هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية العملية، فهو كماهلا بعصـــ
 

 .32نفسه،صاملصدر  -47
 . األول الرابع، الباب السابع، الفصلاجمللد األسفار األربعة،، الشريازّي صدر الدين -48
 .109ص، نوراين، ابن سينا،حسني بن عبد هللا،املبدأ واملعاد، اهتمام عبد هللا -49
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الرذائل واتصــــــافها جبميع الصــــــفات احلســــــنة، لذلك فان هذه النفس اجملردة الكاملة، لو كانت موجودة يف  
ــبح غري جمردة ومرتبطة ابملادة، وهذا   األبدان وهلا تعلق ابملادة فإهنا ســـــوف تفقد هذه الكماالت؛ ألهنا تصـــ

 ية إىل املراتب السفلى، ومن األقوى إىل األضعف.غري ممكن، والنفس يف التناسخ ترجع من املراتب العال
ففي التناســــــخ الصــــــعودّي: تكون النفس اليت خرجت من هذا البدن هلا كماالت، وأهنا ســــــوف تتعلق 
ابآلخر مبـا يتـناســــــــــــــب وكمـاالـته ومقـامـه اـلذي هو مـادون كمـاالت ومقـامـات األول، فهـنا أن النفس ـلديهـا 

لفعل، وهذه النفس هبذه الكماالت املوجودة عندها ابلفعل كماالت كســبتها وأصــبحت موجودة عندها اب
ــتجمعة عندها ابلقوة وغري خارجة للفعل،  ــتوى، فتكون كماالهتا يف اجلنني اجلديد مســ انتقلت إىل أقل مســ
فهنا ســـــــوف تكون كماالت هذه النفس ابلقوة وابلفعل يف آن واحد، وهذا مســـــــتحيل أن جتتمع كماالت 

فعل لنفس واحدة يف وقت واحد، أما يف التناسـخ النزويّل: وهو إذا تعلقت تلك نفسـها ابلقوة، ونفسـها ابل
ــداً  النفوس ابألجنة بعد تنزهلا عن فعالياهتا، وهذا النحو من التعلق وان كان يوجد بني البدن والنفس تعاضــ

واألول وانسـجاما، لكن ذلك التنزل إما انشـئ من النفس ذاهتا وصـميمها، وإما حاصـل بقهر هللا سـبحانه،  
الكمـــال إىل النقص غري معقولـــة، واألمر الثـــاين ينـــايف احلكمـــة اإلهليـــة اليت  ال ميكن قبولـــه ألن احلركـــة من

 تقتضي بلوغ كل ممكن إىل كماله املمكن.
فهو ابطل أيضــا وكما يقولون إن النبااتت أكثر اســتعداداً لقبول احلياة والفيض  أما التناســخ الصــعودي

اجلديد من احليوان واإلنسـان. فإذا احلياة تفاضـل تكون أوال يف النبات مث بعدها تنتقل إىل احليواانت مث إىل 
مل هنا ال يكون يف اإلنسـان، وهذا القول قد يتصـوره البعض أنه شـبيه ابحلركة اجلوهرية لألشـياء ولكن التكا

شــيء واحد أي ال يكون متصــاًل كما هو يف احلركة اجلوهرية اليت مّر ذكرها. والتكامل للنفس هنا منفصــاًل 
فأوال حيصـــــــــــــل هلا تكامل يف النبااتت، وإذا وصـــــــــــــلت إىل كماهلا فإهنا ســـــــــــــوف تنتقل إىل احليواانت، وإذا 

ــان، وهذا   حصــــلت هلا الدورة الكاملة التكاملية وتكاملت فإهنا ســــوف ــتعدة لالنتقال إىل اإلنســ تكون مســ
أيضــــــــــــــاً يبطله القول إن النفس املنتقلة من مرحلة إىل مرحلة إما أن تكون منطبعة يف املادة، وإما أن تكون 
جمردة من املادة؛ فإذا كانت منطبعة فقد جاء إشــــــــكال انتقال النفس املنطبعة والصــــــــورة من حمّل إىل آخر، 

ن النفس احليوانية كماهلا هو أهنا تكون قوية الشــــــهوة، وقوية االنتقام؛ فإذا كانت وأما تكون جمردة فيكون أ
ــهوهتا وقوة انتقامها،  ــفات؛ فأهنا تكون متكاملة ألن تكاملها هو قوة شـــ ــفة هبذه الصـــ النفس احليوانية متصـــ

شــــهوته أما النفس اإلنســــانّية فان تكاملها هو كســــر شــــهوهتا وكســــر انتقامها. فتكامل اإلنســــان هو كســــر 
ــر ســـطوته وانتقامه، وهذا يكون عكس النفس احليوانية، فكيف ميكن أن توفق بني تكامل نفس هبذه  وكسـ
الصــــفات حىت تنتقل إىل درجة أعلى ونفس تكاملها بكســــر هذه الصــــفات؟ وإذا قبلت النفس اإلنســــانّية 

 (50)هذه الصفات فإهنا تكون تنزلت عن إنسانيتها إىل مرتبة احليواانت.
توس دروتبس( يســــــــــــتعمل املعىن نفســــــــــــه الذي ذكرانه يف رّده على التناســــــــــــخ فيقول: )على الكاتب )

خالف معتقدات األمم القدمية؛ فإن الروح اليت حصلت يف بدن اإلنسان ال ميكن أن حتّل يف بدن حيوان،  
 .(51)وهذا األمر يكون رجوعاً قهقرايً وهذا غري ممكن ألن الروح يف حالة تقدم وليست يف حالة تراجع(

 
 .69، سبحاين،اإلهليات، صينظر -50
 .48، ص2ج ترمجة منوجهر كامياب،األسرار املكنونة، ،توس در وتبس -51
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 الخاتمة

يتضــــــــــــــح لنــا من خالل مــاتقــدم أن التنــاســــــــــــــخ عقيــدة دينيــة قــدميــة مرت مبراحــل عــدة وتبنتهــا دايانت 
عديدة،وان اشـــهر من تبناها من الفالســـفة هو الفيلســـوف اهلندي بوذا،مث تطورت هذه العقيدة ليصـــبح هلا 

نا يف هناية البحث هو تقدمي بعض معتنقني واتباع يف الوقت احلاضـرينتشـرون يف مجيع احناء العامل.وان مايهم
 االيضاحات املهمة،وتصحيح بعض االمور هلا عالقة ابملوضوع ومنها.

أواًل: لقد جاء عن بعض القول،إن أفالطون كان من املؤمنني ابلتناســــــخ أو املدافعني عنه، وقد فســــــروا 
عنه قوله: )إن احلياة يف هذه   بعض أقواله أبهنا تدافع عن التناســــخ، أو تشــــري إليه، ومن األقوال اليت نقلوها

الدنيا هي بعنوان حمطة فقط نتوقف فيها لســـــاعة،واحدة ويذهب اإلنســـــان إىل منزله املقصـــــود، والروح قبل 
. هذا التأييد تلقته الفلســفة اهلنديّة (52)أن تدخل يف هذا القالب كان هلا وجود، وســيكون هلا وجود أيضــاً(

 وعدته شهادة لعقيدهتا التناسخّية.
جاء يف كتاب الفلسـفة يف اهلند القول: ليس عملنا هنا أن نقسـو على فلسـفة تؤمن ابلتناسـخ، بل  وقد

حىت احلكم على بطالن هذا املبدأ ال يعين أن تلك الفلسفة ابطلة. أو أن الذهنية اليت أنتجتها خمتلفة. وان  
 .(53)أفالطون على سبيل املثال يف العديد من كتبه ال ينفيه بقدر ما يستقبله

والكاتب مل يشـــــر إىل األقوال والكتب اليت أشـــــار فيها أفالطون، وقّدم فيها رأيه هذا بشـــــأن التناســـــخ، 
ولكن وكمـا مر بنـا ســـــــــــــــابقـاً، فـإن أفالطون يؤمن خبلق األرواح قبـل األبـدان كمـا يف قوـله اـلذي ذكرانه عن 

ذا ال يعين إميانه ابلتناســــخ، وجود الروح قبل حلوهلا يف هذا البدن، وســــوف يكون هلا وجود بعده، وقوله ه
بل على خلق األرواح قبل األبدان وبقائها وأزليتها. وان القديس أوغســـــطني يرفض فكرة خلق األرواح قبل 
األبدان، أو قول القائلني خبلقها يف بذرة ماديّة قبل حلوهلا يف البدن، ويرد أيضــــــــا على القول أبن أفالطون 

 .(54)يبطالن روحانية النفس اإلنسانّية وهي اثبتة( هذان الرأاين )يؤمن ابلتناسخ فيقول: 
وأّما احلكماء األوائل كهرمس وانباذقلس وفيثاغورس وســـــــــــــقراط )شـــــــــــــرح حكمة اإلشـــــــــــــراق: وجاء يف 

و غريهم من حكماء يوانن ومصـــــر وفارس واهلند والصـــــني، وهم القائلون بتجّرد النفوس الكاملة  وإفالطون 
ا النـاقصــــــــــــــون فـاهّنم ال يتجّردون ابلكليـة بـل تتنـاســــــــــــــخ  بعـد املفـارقـة البـدنيـة، إىل العـامل العقلي املـذكور، وأمـّ

بة أخالقهم ألخالق احليواانت أرواحهم يف أبدان احليواانت الصــامتة حبســب اهليئات الرديئة اليت هلم ومناســ 
 (55).(املنتقلة إليها

ويرى املال صـــــــدرا أن ما نقل عن قول أفالطون، ابلتناســـــــخ، هو أنه كان يقول مبســـــــخ البواطن، وليس 
ابنتقال األرواح من بدن إىل آخر فقال: )وظين أن ما نقل عن أســـاطني احلكمة كأفالطون ومن ســـبقه من 

هبذا املعىن،ملا  احلكماء الذين مقتبســـــني أنوار احلكمة من األنبياء، من إصـــــرارهم على مذهب التناســـــخ هو
 (56)شاهدوه ببصائرهم، بواطن النفوس والصور اليت حيشرون عليها حسب نياهتم وأعماهلم(.

 
 .52ص ،الطبيعة و ما بعد الطبيعة، يوسف كرم -52
 .92الفلسفة يف اهلند، ص، دكتور علي زيعور -53
 .37ص  الوسيط،اتريخ الفلسفة األوربية يف العصر  ،يوسف كرم -54
 .519ص ،شرح حكمة االشراق،الشهرزوري -55
 232ص الشواهد الربوبية،،صدر الدين، ،الشريازيّ  -56
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 26:  العدد

ويرى ابن سـينا أن قول أفالطون أبن األرواح خملوقة قبل األبدان قول غري صـحيح، ومل يرد عنه أنه قال  
 ما قيل لرّد عليه.إن أفالطون من املؤمنني بفكرة التناسخ أو املدافعني عنها. ولو كان ك

ــروا ــيحّي يؤمنان ابلتناســــخ، وفســ  اثنيا: هناك من ذهب خطأ وقال: إن الدينني؛ اليهودّي، والدين املســ
بعض متون التوراة واألســفار واإلجنيل احلالية ومحلوها على أهنا تدل عليه، ومما اســتدلوا به ما جاء يف ســفر 

ايم، ومملوء من التعب، خيرج كالزهرة، ينحســم ويربح ولود املرأة قليل األاإلنســان م(: )14أيوب اإلصــحاح)
 كالظل وال يقف، فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإايي أحضرت إىل احملاكمة معي(.

ويرون أن اإلنســــــــــــــان يولد وميوت ويولد مرة أخرى مثل الظل الذي يف كل مرة له ظهور وانتهاء، وهذا 
ناســخ. وهذا تفســري لظاهر املي وليس فيه ما يدل على يدل على الوالدة واملوت املتكرر، وهذا نوع من الت

 التناسخ أو الوالدة املتكررة لإلنسان.
( العدد 24أما املي اآلخر الذي يرون أنه يدل على التناسـخ؛ فهو ما جاء يف سـفر أشـعيا اإلصـحاح )

ألعشاب واألرض ( وفيه: )حتيا أمواتك تقوم اجلثث، استيقظوا ترمنوا اي سكان الرتاب، ألن طلل طل ا19)
ــر كما جاءت به  ــخ، بل يدل على قيام األموات للحشـــــ ــقط األخيلة(. وهذا املي ال يدل على التناســـــ تســـــ

 األداين األخرى.
كما فســروا أيضــا بعض النصــوص اليت جاءت يف العهد اجلديد، وابلذات يف بعض األانجيل أهنا تدل 

( على لسـان 14( العدد )11يل مىت اإلصـحاح )على التناسـخ، ومن املتون اليت ذكروها هو ما جاء يف إجن
إيليــا املزمع أن أييت من لــه أذانن للســــــــــــــمع  وليحىي يقول: )إن أردمت أن تقبلوا فهــذا ه --عيســــــــــــــى 

حيىي  --فليسـمع(. وقالوا إن عيسـى أشـار إىل حيىي )يوحنا املعمدان(، فقال: هو إيليا وقد شـبه عيسـى
ن هـذا القول إن إيلـيا النيّب ـقد عـاد من جـدـيد وحلـّت روحـه يف ـبدن ابلنيّب إيلـيا، ويعتـقدون أن املقصــــــــــــــود م

ــبيـه هنـا للعمـل والعهـد؛ فـان النيّب إيليـا الـذي بعـث بعـد داود مبـا يقـارب  حيىي. ولكن يف احلقيقـة أن التشــــــــــــ
عاما كان عهده وبعثه شـــــــبيها بعهد حيىي من حيث الظرف والوضـــــــع الذي كان اجملتمع فيه، والدور   150

 االثنان، وليس املقصود هو عودة إيليا بصورة حيىي. الذي يلعبه
كذلك حاول بعض املعتقدين ابلتناســــخ التغيري يف بعض العبارات الواردة يف الكتب املقدســــة وحتريفها 
حتريفاً حرفياً، ومن هذا التحريف ما ورد يف كتاب املذهب الروحايّن، الذي حرف صــــــــاحبه أحد خطاابت 

ينبغي لكم أن تولدوا اثنية(، ولكن أصـل العبارة هو: )ينبغي لكم أن تولدوا من السـيد املسـيح اليت تقول: )
فوق(، واملقصــــــــــــــود من كلمـة من فوق أي احلـياة العلـيا الكرميـة، وليس معـناهـا العودة أو الوالدة مرة أخرى. 
قد وقيل إن الكاتب )كابريل دالن( قام أيضــــــــــــا بتحريف هذه العبارة نفســــــــــــها يف كتاب )عودة األرواح( و 

 حرفها كلياً.
يرى التناســخّيون أن إجابة الســيد املســيح للحواريني حينما التقى برجل أعمى وقد ســأله احلواريون عن 
ســبب فقدان هذا الرجل بصــره، هل هو بســبب ذنوب أمه وأبيه؟ أو هناك اقتضــاءات هلا ارتباط ابملصــلحة 

لســــيد املســــيح عن حياهتم فقدان الرجل بصــــره اإلهلية؟ فلو مل يكن احلواريون يؤمنون ابلتناســــخ، ملا ســــألوا ا
بسـبب ذنوب يف حياة سـابقة، فجاءت عقوبته يف احلياة اجلديدة بفقدان بصـره. وقد فات هؤالء أن بعض 
العقوابت قد أتيت لإلنســان نتيجة ذنوبه يف احلياة الدنيا. فاالبتالءات اليت كانت تصــيب اليهود واملصــائب 
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ــببهـا هو األعمـال والـذنوب اليت اقرتفوهـا يف هـذه اليت كـانـت تقع عليهم، كـان أنبيـ  اؤهم خيربوهنم، أبن ســــــــــــ
احلياة، ومل يكن املقصــــود منها يف الســــابقة. فيمكن أن يكون ســــؤال احلواريني هو هل هذا الرجل اســــتحق 
العذاب بسـبب ذنوبه يف هذه احلياة؟ أو بسـبب ذنوب أمه وأبيه؟ ومل يكن املقصـود يف حياة دنيوية سـابقة، 

 ما أن الدين املسيحّي يؤمن ابملعاد صراحة.السي
( القول عن الســــــيد املســــــيح: )إن يف بيت 12ويقولون أيضــــــا إن ما جاء يف أجنيل يوحنا اإلصــــــحاح )

ويرون أن املقصـــــــــــود ابملنازل  (57)األب منازل عديدة، وأان قلت لكم أان ذاهب حىت أهيئ لكم منازلكم(.  
وا عن منازل اآلخرة ومراتبها وان كل إنســـــــان يســـــــتحق املنزلة أو هنا هو التجســـــــدات املتوالية. ولكنهم غفل
 املرتبة املناسبة جزاء عمله يف احلياة الدنيا.
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 دراسة مقارنة() الحماية القضائية لحقوق الموظف السياسية

The Judicial Protection of the Employee's Political 

Rights - Comparative Study - 
 Bederi            -Prof. Ismail Saasaa Al(1) إسماعيل صعصاع البديري أ.د

               Assist. Lect. Ameen Rahim Hamid(2) م.م أمين رحيم حميد

 الملخص

الســـياســـية للموظف من املوضـــوعات احملورية اجلديرة ابلدراســـات املعمقة يعد موضـــوع احلماية للحقوق 
والشــــاملة، إذ متثل هذه احلقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى دميقراطية النظام الســــياســــي، وتعرب عن الواجهة 

اواة احلقيقيــة لــذلــك النظــام، ومــدى توافقــه أو تنــافره مع املثــل العليــا للــدميقراطيــة املتمثلــة يف احلريــة واملـســــــــــــــ 
واملشـــاركة يف احلياة الســـياســـية، فال حرية دون عدل وال عدل دون مشـــاركة، وال مشـــاركة دون حرية إذ إن 
االســـتبداد الســـياســـي يعد الســـبب الرئيس النتقاص أو انعدام احلقوق واحلرايت األســـاســـية لألفراد، فما من 

ســية هو العامل األســاســي يف ذلك ثورة قامت أو نظام ســياســي اهنار إال وكان االعتداء على احلقوق الســيا
ــية، وما املوظف العام إال  ــياســـ ــاتري نصـــــت على حق األفراد يف احلياة الســـ لذا جند ان املواثيق الدولية والدســـ
ذلك اإلنســـــــــان الذي بلغ حظاً من املعرفة والكفاءة اليت تســـــــــهم يف تعزيز قوة الدولة وتقدمها، فالعناصـــــــــر 

ن تفجر طاقات من اخللق واإلبداع وان حتســــــن اســــــتغالل وتوجيه ة أمكنها أءالبشــــــرية إذا اتســــــمت ابلكفا
موارد الدولة وإمكاانهتا، ومن هنا فقد اجتهت الدول إىل إقرار الكثري من احلقوق واحلرايت للموظف العام، 
ومن هذه احلقوق احلقوق الســـياســـية، ولكن ميكن أن حيتج على هذا املوظف خبصـــوص انه مبركز تنظيمي، 

وبذلك تسلب حقوق وحرايت   ،كافة  طننيالمو لمن الكثري من احلقوق واحلرايت اليت تتاح    كي يتم حرمانه
 املوظف خلف هذه احلجة.

 
 .كلية القانون/جامعة اببل  - 1
 .كلية القانون/جامعة اببل  -2
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لذلك جند هناك وســــيلة فعالة ملعاجلة هذه املشــــكلة وهي أن القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري واإلداري ميثل  
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وابرزاً يف ضــــمان حقوق املوظف العام وابخلصــــوص حقوقه الســ

ــتور، أما   ــية اليت كفلها الدســـ ــياســـ ــاء اإلداري يهدف إىل محل املشـــــرع على احرتام ومحاية احلقوق الســـ القضـــ
فيمثل منوذجاً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال اإلدارة وضــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ املشــروعية، 
إذ يعمل على إلزام اإلدارة إبحرتام القواعد القانونية والســــــــري على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم مبراقبة 

 تصرفات اإلدارة عرب تطبيق مبدأ املشروعية.
Abstract 
The employee's political rights protection is considered as one of the 

central issues worthy of a thorough and comprehensive study, as these 

rights represent a true standard for measuring the democracity of the 

political system. Moreover, it expresses the true facade of that system, as 

well as its compatibility or incompatibility with the ideals of democracy 

represented in freedom, equality, and political participation. The judiciary, 

both constitutional and administrative, represents a clear and prominent role 

in guaranteeing the rights, especially political rights, of the public employee. 

The constitutional judiciary aims to get the legislator to respect and protect 

the political rights guaranteed by the constitution. On the other hand, the 

administrative judiciary represents a clear model for judicial supervision 

regarding the administration's actions. It is also considered as an effective 

and confirmed guarantee to achieve the principle of legitimacy, as it requires 

the administration to respect the legal rules and proceed according to its 

requisites. Thus it monitors the adminstration's actions by applying the 

principle of management. 

 المقدمة

 اوال:التعريف بالبحث واهميته
من املوضـــــــــوعات احملورية اجلديرة للموظف    قوق الســـــــــياســـــــــيةاحلدور القضـــــــــاء يف محاية  يعد موضـــــــــوع 

ابلدراســات املعمقة والشــاملة، إذ متثل هذه احلقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى دميقراطية النظام الســياســي، 
وتعرب عن الواجهــة احلقيقيــة لــذلــك النظــام، ومــدى توافقــه أو تنــافره مع املثــل العليــا للــدميقراطيــة املتمثلــة يف 

املساواة واملشاركة يف احلياة السياسية، فال حرية دون عدل وال عدل دون مشاركة، وال مشاركة دون احلرية و 
ــية  ــاســــ ــياســــــي يعد الســــــبب الرئيس النتقاص أو انعدام احلقوق واحلرايت األســــ ــتبداد الســــ حرية إذ إن االســــ

لســـــياســـــية هو العامل لألفراد، فما من ثورة قامت أو نظام ســـــياســـــي اهنار إال وكان االعتداء على احلقوق ا
األســاســي يف ذلك لذا جند ان املواثيق الدولية والدســاتري نصــت على حق األفراد يف احلياة الســياســية، وما 
املوظف العـام إال ذلـك اإلنســـــــــــــــان الـذي بلغ حظـاً من املعرفـة والكفـاءة اليت تســــــــــــــهم يف تعزيز قوة الـدولـة 

ها أن تفجر طاقات من اخللق واإلبداع وان حتســن ة أمكنءلعناصــر البشــرية إذا اتســمت ابلكفاوتقدمها، فا
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ــتغالل وتوجيــه موارد الــدولــة وإمكــاانهتــا، ومن هنــا فقــد اجتهــت الــدول إىل إقرار الكثري من احلقوق  اســــــــــــ
ــية،   ــياســـــــــــ أن حيتج على هذا املوظف ميكن  فانهواحلرايت للموظف العام، ومن هذه احلقوق احلقوق الســـــــــــ

 ،هكـافـ   طننيالمو ل من احلقوق واحلرايت اليت تـتاح مـاـنه من الكثرياـنه مبركز تنظيمي، كي يتم حر  خبصــــــــــــــوص
 .تسلب حقوق وحرايت املوظف خلف هذه احلجةوبذلك 

ميثل  القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري واإلداري لذلك جند هناك وســــيلة فعالة ملعاجلة هذه املشــــكلة وهي ان 
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وابرزاً يف ضــــمان حقوق املوظف العام وابخلصــــوص حقوقه الســ
ــاء اإلداري  ــتور، أما القضـــ ــية اليت كفلها الدســـ ــياســـ يهدف إىل محل املشـــــرع على احرتام ومحاية احلقوق الســـ

ة لتحقيق مبدأ املشــروعية، فيمثل منوذجاً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال اإلدارة وضــمانة فعالة ومؤكد
إذ يعمل على إلزام اإلدارة إبحرتام القواعد القانونية والســــــــري على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم مبراقبة 

 تصرفات اإلدارة عرب تطبيق مبدأ املشروعية.
 مشكلة البحثثانيا:

ت للموظف العـام، إقرار الكثري من احلقوق واحلراي تربز مشــــــــــــــكلـة البحـث أبـنه يف الوقـت اـلذي مت فـيه
انه مبركز تنظيمي،   أن حيتج على هذا املوظف خبصــــــوصميكن  فانهومن هذه احلقوق احلقوق الســــــياســــــية،  

تسلب حقوق وحرايت وبذلك    ،كافة  طننيالمو كي يتم حرمانه من الكثري من احلقوق واحلرايت اليت تتاح ل
 .املوظف خلف هذه احلجة

ميثل  القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري واإلداري ملعاجلة هذه املشــــكلة وهي ان لذلك جند هناك وســــيلة فعالة  
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وابرزاً يف ضــــمان حقوق املوظف العام وابخلصــــوص حقوقه الســ
ــاء اإلداري  ــتور، أما القضـــ ــية اليت كفلها الدســـ ــياســـ يهدف إىل محل املشـــــرع على احرتام ومحاية احلقوق الســـ

اً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال اإلدارة وضــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ املشــروعية، فيمثل منوذج 
إذ يعمل على إلزام اإلدارة إبحرتام القواعد القانونية والســــــــري على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم مبراقبة 

 تصرفات اإلدارة عرب تطبيق مبدأ املشروعية.
 ثالثًا:منهجية البحث

ـــلك منهجـاً حبثـياً متكـاماًل ـباحـث وهو خيوض غمـار حبـثه أن الـبد لل التحليلي  نياخرتان املنهج اـلذيســــــــــــ
واملقارن مع مصـر وفرنسـا، على اعتبار إن فرنسـا مهد القانون اإلداري وال غىن عنها يف كل دراسـة يف إطار 

فقهي والعلمي يف هذا  القانون اإلداري أما مصـــــــــــر فلعراقة جتربتها يف القانون اإلداري ولضـــــــــــخامة اإلرث ال
 اجملال.

 هيكلة البحثرابعا:
 يشتمل هذا البحث على مبحثني، فضاًل عن هذه املقدمة واخلامتة

 وقد جعلناه ملفهوم احلقوق السياسية ويقسم اىل مطلبني:: األولاملبحث 
 تضمن تعريف احلقوق السياسية وبيان ذاتيتها :لاألو املطلب 

 صور احلقوق السياسية اليت ميارسها املوظف العامتضمن بيان أهم  املطلب الثاين:
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 مطلبني إىلوقد قسم بدوره دور القضاء يف محاية حقوق املوظف السياسية  املبحث الثاين: 
 دور القضاء الدستوري يف محاية حقوق املوظف السياسية املطلب األول:
 دور القضاء اإلداري يف محاية حقوق املوظف السياسية املطلب الثاين:

 مفهوم الحقوق السياسية: لمبحث األولا

ــائد يف اجملتمع، ولبيان مفهوم  ــياســـي السـ ــورة اليت تعكس حقيقة النظام السـ ــية الصـ ــياسـ تعد احلقوق السـ
 هذه احلقوق سنوضح تعريفها وذاتيتها يف املطلب األول ونبحث صورها يف املطلب الثاين.

 تعريف الحقوق السياسية وذاتيتها: املطلب األول
بغية الوقوف على تعريف احلقوق الســـــياســـــية وذاتيتها ســـــنقســـــم هذا املطلب على فرعني نبني يف الفرع 

 األول معناها ونستعرض يف الثاين ذاتيتها.
 معىن احلقوق السياسية: الفرع األول

 سنتطرق أوال للمعىن اللغوي للحقوق السياسية ومن مث للمعىن االصطالحي:
 أوال: احلقوق السياسية لغة  

 احلق لغة -1
تحقُق وجوده 

ُ
ــفــاتــه قــال ابن األَثري هو املوجود حقيقــًة امل احلق: من أُســاء هللا عز وجــل وقيــل من صــــــــــــ

ــّد الـباطـل ويف التنزـيل  ...وإهَلِيـ تـُه، واحَلق ضــــــــــــ ولو اتبع احلق  وقوـله تعـاىل  (3)مث ُرد وا إىل هللا موالهم احَلقِّ
قـال ثعلـب احلق هنـا: هللا عز وجـل وقـال الزجـاج وجيوز أن يكون احلق هنـا التنزـيل يف قوـله  (4)أهواَءهم...

رة املوِت ابحلق...تعاىل   معناه جاَءت السكرُة اليت تدل اإلنسان أنه ميت ابحلقِّ ابملوت   (5)وجاءت َسك 
  عــَدد ويف حــديــث التلبيــةالــذي ُخلق لــه، واحَلق  نقيض البــاطــل ومجعــه ُحقوٌق وِحقــاٌق وليس لــه بِنــاء أدىن

ــدر مؤكد لغريه أي أنه أك د به معىن ألَزم طاعَتك الذي دّل عليه  )لبـ ي ك َحّقاً حّقاً( أي غري ابطل وهو مصــ
 .(6)لبيك كما تقول هذا عبد هللا حّقاً فتؤَكِّد به وُتكّرِرُه لزايدة التأ كيد وتـََعب داً مفعول له

 السياسة لغة -2
اَس الر ِعّية  اُس سـَ ة ابلكسـر. والسـ وس ُدود يـََقع يف الصـ وف والط عام. وسـاَس الطعاُم َيسـَ َياسـَ َيسـُوسـها سـِ

ــاً  ِويســ ــ  و َس َتســ ــَ اَس الط عاُم وســ ــَ وس. وكذا أســ ــاً بوزن قـَو ل إذا وَقَع فيه الســــ  و ســ ــَ ُة يقال   (7)ســ ــَ ُس الّرايســ و  ــ  والســ
ياسـًة قام به ورجل سـاٌس من قوم سـاسـة، سـاسـوهم سـَو سـاً وِإذا رَأ سـُوه قيل سـَو سـُوه وَأسـاسـ  وه وسـَاس اأَلمَر سـِ

ياسـتهم، ويف احلديث كان بنو  وسـَو سـَه القوُم َجَعلوه َيسـُوسـُهم ويقال سـُوَِّس فالٌن أَمَر بين فالن َأي ُكلِّف سـِ
هم أنبياؤهم َأي تتوىل أُموَرهم كما يفعل األَُمراء والُوالة ابلر ِعي ة وال وســُ ياســُة القياُم على الشــيء ِإســرائيل َيســُ ســِّ

 
 ( من سورة األنعام.62آية ) -3
 ( من سورة املؤمنون. 71آية ) -4
 (من سورة ق.19آية ) -5
وما   49من دون سنة نشر، ص  ،من دون اسم مطبعة، دار أحياء الرتاث العريب  ،10ج  ،ابب احلق  ،ابن منظور: لسان العرب  -6
 .بعدها 
 .154ص  ،املصدر نفسه أعاله:حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي -7
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، (8)مبا ُيص ِلحه والسياسُة فعل السائس يقال هو َيُسوُس الدواب  ِإذا قام عليها وراَضها والوايل َيُسوُس َرِعيـ َته
يســاء احلق أي حده، وســاســاُه  َياســّي، ومن اجملاز محله على ســِ ســيس الســيســاُء منتظم َفقار الظهر مجعه ســَ

 .(9)قال سّوس فالن أمر الناس إذا ُصري ملكا إذا عريه، ومن اجملاز ي
 اثنياً: احلقوق السياسية اصطالحاً 

 تعريف احلقوق السياسية يف القانون  -1
ــية واالكتفاء بذكر  إن املنهج املتبع من قبل املشـــرع الدســـتوري هو عدم وضـــع تعريف للحقوق الســـياسـ

اتركاً تفاصــيل هذه احلقوق إىل املشــرع العادي، فمثاًل أنواع احلقوق الســياســية يف صــلب الواثئق الدســتورية 
ــنة   ــتور الفرنســـي الصـــادر سـ ــية، جند إن الدسـ ــياسـ ذكر حق املشـــاركة يف  1958حق املشـــاركة يف احلياة السـ

إذ نص على إن )السيادة الوطنية ملك   (10)احلياة السياسية من خالل بيان األساس الفلسفي حلق املشاركة
ألي فئة من الشـــعب أو أي فرد أن  اســـطة ممثليه وعن طريق االســـتفتاء، وال جيوزالشـــعب، وهو ميارســـها بو 

ــراً أو غري مباشــــر وفق الشــــروط ي ــيادة الوطنية، ميكن أن يكون االقرتاع مباشــ ــة الســ ســــوغ لنفســــه حق ممارســ
ق املنصــــــوص عليها يف الدســــــتور وجيب أن يكون دائماً عاماً وســــــرايً وفق مبدأ املســــــاواة، ويعترب انخبون وف

ــني واملتمتعني حبقوقهم  ــد من اجلنسـ ــن الرشـ ــيني البالغني سـ ــروط احملددة يف القانون مجيع املواطنني الفرنسـ الشـ
 .(11)املدنية والسياسية(

يشــري إىل حق املشــاركة يف احلياة الســياســية بنصــه  2013أما يف مصــر جند إن دســتورها الصــادر ســنة  
ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشـــــــيح وإبداء الرأي يف  )مشـــــــاركة املواطنني يف احلياة العامة واجب وطين،
 .(12)االستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه احلقوق....( 

إىل املشـاركة يف احلياة السـياسـية يف فرع احلقوق املدنية والسـياسـية  2005ويف العراق أشـار دسـتور عام 
شـؤون العامة، والتمتع ابحلقوق السـياسـية، إذ نص على ما أييت )املواطنني رجااًل ونسـاء، حق املشـاركة يف ال

وأسـاس هذا احلق هو مبدأ سـيادة الشـعب الذي تضـمنته   (13)مبا فيها حق التصـويت واالنتخاب والرتشـيح(
( من الدســـــتور ذاته بقوهلا )الســـــيادة للقانون، والشـــــعب مصـــــدر الســـــلطات وشـــــرعيتها، ميارســـــها 5املادة )

ســـــــســـــــاته الدســـــــتورية(، واىل جانب التحديد الدســـــــتوري للحقوق ابالقرتاع الســـــــري العام املباشـــــــر وعرب مؤ 
 السياسية اعتىن املشرع العادي بتحديد أبعادها ومنها حق العمل احلزيب.

ففي فرنســــــا وعلى الرغم من عدم تشــــــريع قانون خاص ابألحزاب إال إن األحزاب فيها ختضــــــع لقانون 
ــادر عام  ه ما أييت )مجعيات األشــــــــخاص تتكون بكل ( من2وجاء يف املادة ) 1901اجلمعيات العام الصــــــ

 
 .107ص  ،مصدر سابق ،ابب سوس :ابن منظور: لسان العرب -8
من دون دار ، من دون سنة طبع ،8جملد  ،اتج لعروس :ياإلمام حمي الدين ايب فيض السيد مرتضى احلسيين الواسطي الزبيد -9

 .323نشر،ص 
 .19ص  ،2007جامعة اببل،  ،كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،حق املشاركة يف احلياة السياسية :عماد كاظم دحام -10
 ( من الدستور أعاله.3املادة ) ينظر -11
 1971( من دستورها امللغى لعام 62وقد جاءت هذه املادة مشاهبة لنص املادة ) ، ( من الدستور أعاله87ينظر املادة ) -12

 ، ومسامهته يف احلياة العامة واجب وطين ،واليت نصت على )للمواطن حق االنتخاب وإبداء الرأي ىف االستفتاء وفقا ألحكام القانون
 ..(. ام انتخايب حيدده.وفقا ألي نظ ،وينظم القانون حق الرتشيح جمللسي الشعب والشورى 

 .28/12/2005يف  ،4012 ،منشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  ،( من الدستور أعاله20ينظر املادة ) -13
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وينطبق على احلزب تعريف اجلمعية (14)حرية دون حاجة للحصــــــــــول على ترخيص أو إخطار مســــــــــبق...( 
( من القانون املشــار إليه وهو )اتفاق يتعهد مبوجبه شــخصــان أو أكثر ابن خيصــصــوا 1الذي أوردته املادة )

 .(15)غري اقتسام األرابح(معلوماهتم أو أنشطتهم بصفة دائمة لتحقيق غرض 
املعدل احلزب أبنه  1977( لســنة  40ويف مصــر عرف القانون اخلاص بنظام األحزاب الســياســية رقم )

)يقصد ابحلزب السياسي كل مجاعة منظمة تؤسس طبقاً ألحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف  
سـية واالقتصـادية مشـرتكة وتعمل ابلوسـائل السـياسـية الدميقراطية لتحقيق برامج حمددة تتعلق ابلشـؤون السـيا

 .(16)واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق املشاركة يف مسؤوليات احلكم( 
أما يف العراق فقد حدد قانون األحزاب امللغى مفهوم احلزب أبنه )تنظيم سـياسـي يتكون من أشـخاص 
ة  جتمعهم مبادئ وأهداف مشـــرتكة ومنهاج حمدد ومعلن ويعمل احلزب بوســـائل مشـــروعة وســـليمة ودميقراطي

ــتور والقانون( ــية (17)يف إطار النظام اجلمهوري طبقاً للدســ ــياســ ، وبعد صــــدور قانون األحزاب واهليئات الســ
مبوجب أمر ســـــلطة اإلتالف أعطى مفهوماً للحزب يدخل من ضـــــمن الكياانت الســـــياســـــية وكما مبني يف 

ن انخبني مؤهلني النص األيت: )تعين عبارة الكيان الســـياســـي: أي منظمة مبا يف ذلك أي حزب، تتكون م
يتآزرون طواعية على أســــــاس أفكار أو مصــــــاحل أو آراء مشــــــرتكة هبدف التعبري عن مصــــــاحلهم ونيل النفوذ 
ومتكني مندوبيهم من ترشــــــــيح أنفســــــــهم ملنصــــــــب عام شــــــــريطة حصــــــــول هذه املنظمة املكونة من الناخبني 

، أما قانون (18)ة لالنتخاابت...(  املؤهلني على املصــادقة الرُسية ككيان ســياســي من قبل املفوضــية املســتقل
ــية األحزاب ــياســــ ــياســــــي  فقد عرف احلزب   الســــ جمموعة من املواطنني منظمه حتت أي أبنه )أو التنظيم الســــ

مســــمى على أســــاس مبادئ وأهداف ورؤى مشــــرتكة تســــعى للوصــــول إىل الســــلطة لتحقيق أهدافها بطرق 
 .(19)(نافذةدميقراطية مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور والقوانني ال

 تعريف احلقوق السياسية يف القضاء-2
لدى اطالعنا على املصـادر مل جند حكماً يف القضـاء الفرنسـي يعطي تعريفاً للحقوق السـياسـية بشـكل 

 عام أو ألي صورة من صور هذه احلقوق.
ــتورية  ــاء املصــــــــــري فقد قام بتعريف أحد هذه الصــــــــــور وهو احلزب إذ عرفت احملكمة الدســــــــ أما القضــــــــ

زاب الســياســية أبهنا )مجاعات منظمة شــعبية تعين أســاســا ابلعمل ابلوســائل الدميقراطية للحصــول على األح 
ثقة الناخبني بقصـد املشـاركة يف مسـؤوليات احلكم لتحقيق براجمها اليت تسـتهدف اإلسـهام يف حتقيق التقدم 

 
ة اببل، جامع ،كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،حرية تكوين األحزاب السياسية يف القانون العراقي واملقارن :غامن عبد دهش  -14
 .58، ص 2012
حبث منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية،   ،لرتا وفرنسا ومصرجن:حرية تكوين اجلمعيات يف اسعد عصفورد.  -15
 .101ص ،1951 ،(5السنة )،(2-1العدد )
 . املعدل 1977( لسنة 40( من القانون اخلاص بنظام األحزاب السياسية رقم )2املادة ) -16
 .16/9/1991يف    3371،  منشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  ،1991( لسنة  30)( من قانون األحزاب رقم  1ينظر املادة )  -17
يف  3984منشور ابلوقائع العراقية ابلعدد  ،(97( من أمر سلطة اإلتالف رقم )2( من القسم) 1ينظر الفقرة ) -18

 .2004/حزيران/15
واملنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  2015( لسنة 36)( من قانون األحزاب السياسية رقم 2البند )اوال( من املادة )ينظر  -19
 .12/10/2015يف  4383
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األحزاب الســياســية  وعرفت كذلك حمكمة النقض املصــرية  (20)الســياســي واالجتماعي واالقتصــادي للبالد(
أبهنا )...إن األحزاب الســياســية...هي مجاعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشــرتكة لتحقيق برامج 
حمددة تتعلق ابلشـؤون السـياسـية واالقتصـادية واالجتماعية للدولة وتعمل ابعتبارها تنظيمات وطنية وشـعبية 

، وقد كان هذا التعريف مشـاهباً لتعريف احلزب الذي (21)ودميقراطية على جتميع املواطنني ومتثيلهم سـياسـياً(
 .1977( لسنة 40أورده القانون اخلاص بنظام األحزاب السياسية رقم )

أما موقف القضاء العراقي فنجد إن حمكمة التمييز االحتادية عرفت احلقوق السياسية يف إحدى قراراهتا  
الشـــخص ابعتباره عضـــواً يف هيأة ســـياســـية كحق بقوهلا )...فاحلقوق الســـياســـية هي احلقوق اليت يكتســـبها  

االنتخاب وحق الرتشـــــــــــيح وحق تويل الوظائف العامة، أما احلقوق غري الســـــــــــياســـــــــــية فهي احلقوق الالزمة 
لإلنســـــــان ابعتباره فردا يف جمتمع واليت ال ميكنه االســـــــتغناء عنها وتنقســـــــم إىل حقوق عامة وحقوق مدنية، 

حلماية الشـخص نفسـه وحريته وماله كاحلق يف التنقل ويف االجتماع ويف   فاحلقوق العامة هي احلقوق املقررة
االعتقاد ويف متلك األشــــــــــياء وحق العمل ويتمتع هبا الناس مجيعاً يف حدود القانون وهذه احلقوق تســــــــــمى 

 .(22)أيضا احلقوق الطبيعية أو حقوق اإلنسان...(
 تعريف احلقوق السياسية يف الفقه-3

تعريف موحد للحقوق الســــــــــياســــــــــية، الختالف معناها ابختالف الزمان واملكان مل يتفق الفقهاء على 
ــائدة يف الدول ولذا جند إن هناك اجتاهات عديدة يف تعريف  ــية السـ ــياسـ ــاع االجتماعية والسـ وطبيعة األوضـ
ــية إذ عرفها البعض أبهنا: حق املواطنني يف املشـــاركة يف احلكم والشـــؤون العامة للدولة، أي ــياسـ  احلقوق السـ
من انحية أوىل حق االنتخاب للبالغني سـن الرشـد ومن انحية اثنية الرتشـيح للمجالس النيابية واملشـاركة يف 

ومن   (23)االســـــــتفتاءات العامة اليت تتم وفقاً لنصـــــــوص الدســـــــتور وأخريا حق املواطنني تويل الوظائف العامة
سياسية   اً وق السياسية إذ إن هناك حقوقها إزاء هذا االجتاه تضييقه لنطاق احلقؤ بداااملالحظات اليت ميكن  

 ال تقل أمهية عما سبق ذكره كحق العمل احلزيب والتعبري عن الرأي السياسي.
وذهب آخرون يف تعريفهم للحقوق السـياسـية إىل إهنا )احلقوق اليت يكتسـبها الشـخص شـرعا، ويسـاهم 

ويتبني لنا إن هذا االجتاه يشــرتط  (24)مواطنيها(بواســطتها يف إدارة شــؤون دولته أو يف حكمها ابعتباره من 
أن يكون اكتســــاب هذه احلقوق بشــــرط املشــــروعية وهو شــــرط زائد ال مســــوغ له بســــبب توافره ســــلفاً الن 

وشــــــدد آخرون على الروح الوطنية يف  الدولة ال متنح احلقوق الســــــياســــــية إلفرادها إال وفق ضــــــوابط حمددة،
عين )حق الفرد يف املســامهة يف األعمال ذات الصــلة إبدارة شــؤون الدولة تعريف احلقوق الســياســية إذ إهنا ت

 
النظام القانوين حلرية :أشار هلا د.حسن حممد هند  7/5/1988ق يف جلسة  44/7ينظر حكم احملكمة الدستورية رقم  -20

 .213ص  ،2005 ،دار الكتب القانونية ، من دون اسم مطبعة ،(التعبري )الصحافة والنشر 
عبد الفتاح مراد: شرح احلرايت أشار له د. 1747ص  2ج 45س 29/12/1994ق جلسة  2028ينظر الطعن رقم  -21

 297مندون سنة نشر، ص  ،املكتب اجلامعي احلديث ،من دون اسم مطبعة ،العامة وقضاء احملاكم العليا بشأهنا
 ، 3ط ،السنة األوىل ،العدد الثالث ،القانوين قرار منشور يف جملة التدوين ،3/1/1962يف  1/483ينظر القرار رقم أج  -22

 .114-113ص  ،1962 ،أيلول  ،بغداد ،مطبعة التضامن
 .215ص  ،2005،منشورات احللب احلقوقية ،من دون اسم مطبعة ،األنظمة السياسية :حممد رفعت عبد الوهابد. -23
 ،2003  ، دار الشروق للنشر والتوزيع  ،من دون اسم مطبعة  ،حقوق اإلنسان وحرايته األساسية  :هاين سليمان الطعيماتد.  -24

 .206ص
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وحكمها، أو بعبارة أخرى هي احلقوق اليت يكتســبها الشــخص ابعتباره عضــواً يف هيئة ســياســية يف الدولة(  
ومن االنتقادات اليت وجهت إىل هذا التعريف توسيعه لدائرة احلقوق السياسية بسبب عده كل عمل   ،(25)

ن إبدارة الدولة من احلقوق السـياسـية إضـافة إىل عد الفرد عضـواً يف اهليئة السـياسـية الكتسـابه احلقوق له شـأ
الســـــياســـــية تعبرياً غري منطقي وان كان الشـــــعب مبجموعه هيئة ســـــياســـــية وذلك الن مفردة هيئة تشـــــري إىل 

من حيق له املشــاركة يف  تنظيم رُسي والشــعب الســياســي الذي يطلق يف العديد من األدبيات القانونية على
واعتمد آخرون على مبدأ املساواة يف ممارسة احلقوق السياسية فعرفوها أبهنا:   (26)احلياة السياسية ليس هبيئة

مســــــاواة مجيع املواطنني دون األجانب طبقاً للشــــــروط اليت حيددها القانون كتحديد ســــــن معني يف ممارســــــة 
ابت واالسـتفتاءات العامة يف الدولة وحق الرتشـيح لعضـوية احلقوق السـياسـية أي حق التصـويت يف االنتخا

ــية والدخول يف  ــياســــــ اجملالس النيابية العامة واإلقليمية وحق االشــــــــرتاك يف تكوين األحزاب واجلمعيات الســــــ
ــويتها ــاواة   (27)عضــــ ونؤيد هذا التعريف بســــــبب اعتماده على مبدأ مهم ترتكز عليه مجيع احلقوق وهو املســــ

 على احلقوق السياسية. إضافة إىل اشتماله
ومن خالل ما تقدم ميكن أن نعرف احلقوق الســــــــــــياســــــــــــية أبهنا: هي تلك احلقوق اليت يقررها القانون 
ــؤون بالدهم ومن أبرزها حق االنتخاب  ملواطين الدولة هبدف إاتحة اجملال أمامهم للمســـــــــــامهة يف إدارة شـــــــــ

 اسية واالنتماء إليها.والرتشيح للمجالس النيابية واحمللية وأتسيس األحزاب السي
 ذاتية احلقوق السياسية: الفرع الثاين

ملعرفة ذاتية احلقوق الســـــياســـــية البد من متيزها عن احلقوق املشـــــاهبة هلا وهذا ما ســـــنوضـــــحه يف حمورين 
ــادية واالجتماعية  خنصـــــــص األول لتميزها عن احلقوق املدنية ونعرض يف الثاين لتميزها عن احلقوق االقتصـــــ

 والثقافية.
 أوال: متييز احلقوق السياسية عن احلقوق املدنية

بينا ســـابقاً يف تعريف احلقوق الســـياســـية أبهنا مســـاواة مجيع املواطنني دون األجانب طبقاً للشـــروط اليت 
حيددها القانون كتحديد سن معني يف التمتع حبق التصويت يف االنتخاابت واالستفتاءات العامة يف الدولة 

اجملالس النيابية العامة واإلقليمية وحق االشــــــــرتاك يف تكوين األحزاب واجلمعيات وحق الرتشــــــــيح لعضــــــــوية  
 السياسية والدخول يف عضويتها.

أما احلقوق املدنية فان دائرهتا أوســــع من احلقوق الســــياســــية وهي تثبت لإلنســــان مبجرد كونه إنســــاانً، 
، ومن هذه احلقوق (28)منذ والدته وهتدف إىل محاية الشـــــخصـــــية اإلنســـــانية يف مجيع مظاهرها، وتثبت له 

فعلى الرغم من العالقة الوطيدة بني هذين احلقني من الناحية  احلق يف احلياة، واألمن، واملســــــــاواة، والتنقل،
التارخيية والسـياسـية، فتارخيياً جند إن خمتلف احلركات السـياسـية والدسـتورية كانت حتمل يف مضـامينها حتقيق 

 
 .209ص  ،1981 ،دار اآلفاق اجلديدة ،1ط ،حقوق األجانب يف القانون العراقي :صاحل عبد الزهرة احلسوند. -25
 ، 2012 ،جامعة اببل ،كلية القانون  ،ة ماجستريرسال ،احلماية الدولية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة(:سؤدد طه جدوع -26

 .13ص 
 .243-242ص  ،2008من دون دار نشر،  ،6ط ،النظم السياسية : د.عبد الغين بسيوين عبد هللا -27
 ، من دون اسم مطبعة، دار اجلامعة اجلديدة  ،حقوق اإلنسان بني الفكر الغريب والفكر اإلسالمي  :فضل هللا حممد إُساعيلد.  -28
 .40ص  ،2008
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معاً، وسـياسـياً جند إهنما يضـمن احدمها اآلخر، فاحلقوق السـياسـية تعد الضـمان   احلقوق السـياسـية واملدنية
للتمتع ابحلقوق املدنية إذ لوالها ألصــــــبحت احلقوق املدنية جمرد منحة ميكن للســــــلطة أن تســــــرتدها يف أي 

 ، كذلك فان احلقوق السياسية ال ميكن أن تتحقق إال يف ظل احلقوق األخرى فحق املعتقد وحق(29)وقت
التعليم وغري ذلك ميكنها أن تنقذ احلقوق الســــــياســــــية املعرضــــــة للتهديد من قبل الســــــلطة، إال إن ذلك ال  

 :يتينفي التميز بينهما وهذا التميز يظهر على النحو اآل
من حيث احلركة فاحلقوق الســياســية تظهر حركتها مبظهر مجاعي إذ يتعلق األمر يف املشــاركة  .1

املدنية فهي على عكس احلقوق الســياســية فحركتها حمددة بشــخصـية الســياســية، أما احلقوق 
 .(30)الفرد فقط

ابحلقوق املدنية إذا ما عامة  فراد االمن جانب نظرة األفراد وحتسسهم هلذه احلقوق، فمطالبة   .2
ــية  ــية تكون واســــعة جداً، بســــبب عدم مباالهتم جتاه القضــ ــياســ قورنت ابملطالبة ابحلقوق الســ

 .(31)قهم املدنية إذا ما شعروا أبهنا مهددة العامة يف مقابل حقو 
من جهة مباشـــــرة الســـــلطة، احلقوق الســـــياســـــية ترتبط مبباشـــــرة الســـــلطة يف اجملتمع أي يظهر  .3

اتصــــاهلا مبن تكون له الســــلطة على العكس من احلقوق املدنية اليت تتعلق ابملركز الذي حيتله 
 .(32)مواجهتها، أي إهنا تتصل حبقوق احملكومنيالفرد من السلطة ومدى متتعه حبقوقه يف 

ــرة احلقوق  .4 من انحـية الشــــــــــــــروط اليت جيـب توفرهـا لكي يتمتع هبـا األفراد: إذ يتطـلب ملـباشــــــــــــ
الســـــــــياســـــــــية أن يكون الفرد من مواطين الدولة وكامل األهلية، أما احلقوق املدنية فيتمتع هبا 

 .(33)ر اجلميع رجااًل ونساء وطنيني وأجانب ودون أي شرط يذك
 اثنياً: متييز احلقوق السياسية عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــية بل اردفتها بطائفة من احلقوق  ــياســــ ــر على تنظيم احلقوق املدنية والســــ ــاتري احلديثة مل تقتصــــ إن الدســــ
 التامني الصــــحي االقتصــــادية واالجتماعية والثقافية، ومن أبرزها احلق يف العمل واحلق يف امللكية، واحلق يف

والرعاية االجتماعية، واحلق يف التعليم، واحلق يف تكوين األســـــــــرة، وحق الثقافة، وحق التنمية، وألمهية هذه 
ــاديــة  ــتوى الــدويل هو العهـــد الــدويل للحقوق االقتصــــــــــــــ احلقوق مت تنظيمهـــا بعهـــد خــاص هبــا على املســــــــــــ

ـــنة  وينصــــــــــــــرف معىن احلقوق  (34)1976اـلذي دخـل حيز النفـاذ عـام  1966واالجتمـاعـية والثقـافـية لســــــــــــ

 
 ، من دون اسم مطبعة ،بني التشريعني الفرنسي واملصري (احلماية اجلنائية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة : حسين قمرد. -29

 .4ص  ،2006 ،مصر ،دار الكتب القانونية
 .333ص  ،صدر سابقم ،أسس التنظيم السياسي ،النظم السياسية : عصام الدبسد. -30
 ، 1974  ،بريوت  ،األهلية للنشر والتوزيع،من دون اسم مطبعة  ،1ج،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية  :اندريه هوريو  -31

 .169ص 
 .411هامش ص  ،مصدر سابق، النظم السياسية :ثروت بدويد. -32
 ،2سالمية والقانون الوضعي(، طرنة بني الشريعة اإلسلطة الدولة يف تنظيم احلقوق )دراسة مقا : عمر حممد إبراهيم زائدد. -33

 .109ص ،2008-2007،دار النهضة العربية
دار  ،1ط ،1ج ،املصادر ووسائل الرقابة ى: القانون الدويل حلقوق اإلنسانحممد خليل موس، ود.حممد يوسف علواند. -34

 . دولة من دون معارضة (105ة العامة لألمم املتحدة أبغلبية )، وقد أقرته اجلمعي112ص  ،2005 ،الثقافة للنشر والتوزيع
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ــادية إىل )ســــــعي الفرد ونشــــــاطه يف احلصــــــول على ما يبتغيه من دخل يوفر له احلياة الكرمية(   ، (35)االقتصــــ
ومعىن احلقوق االجتمــاعيــة يتمثــل )ابحلقوق اليت هتــدف إىل حتقيق التنميــة إلفراد اجملتمع وتوفري إمكــانيــات 

قوق الثقـافيـة فهي مزيج من املكوانت املـاديـة وغري املـاديـة تتعلق ، أمـا احل(36)متكـافئـة للتقـدم االجتمـاعي( 
ــعب الدولة أبكمله أو بفئة من ذلك الشـــــــــــــعب  ــادية (37)بشـــــــــــ ، وتلحق احلقوق الثقافية ابحلقوق االقتصـــــــــــ

واالجتماعية ويكون مســــــتوى االهتمام هبا بدرجة اتلية عن احلقوق االقتصــــــادية واالجتماعية، ويتبني ذلك 
مارســة احلكومية من الناحية الواقعية حىت انه من الصــعوبة على الفرد أن جيد قانوانً يتضــمن ابلقانون ويف امل

ابابً للحقوق الثقافية عند حصـره للحقوق االقتصـادية واالجتماعية، وابلرغم من إن حقوق اإلنسـان تعتمد 
ــها على البعض اآلخر، ففي عالقة احلقوق الســـياســـة ابحلقوق االقتصـــادية واالجتما عية والثقافية مثاًل بعضـ

جند إن من شــــــــروط الرتشــــــــيح أن يكون الشــــــــخص على درجة من التعلم، إال إن ذلك ال مينع االختالف 
ــادية واالجتماعية وفيما يلي أهم  ــية عن احلقوق االقتصـ ــياسـ ــائص احلقوق السـ بينهما بســـبب اختالف خصـ

 االختالفات بينهما:
ــية قابلة لل .1 ــياســـــــ ــبب من انحية التطبيق إن احلقوق الســـــــ تطبيق الفوري أي إهنا ال تتحمل التأجيل بســـــــ

اخلطورة الكبرية اليت ترتتب على عدم إكماهلا على األفراد، عكس احلقوق االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية 
ف أوضــــــــــــــــاعهــا الــداخليــة أو ي ألهنــا تتطلــب من الــدولــة ان تكيّ والثقــافيــة اليت تقبــل التطبيق التــدرجي

ــادية أو  ــية أو االقتصـ ــياسـ ــتغر السـ وقتاً   قاالجتماعية أو الثقافية أو املالية، واختاذ إجراءات حكومية يسـ
 .(38)طوياًل نسبياً أو قد تتطلب من احلكومة رصد أموال يف ميزانية الدولة 

من جانب تدخل الدولة: تصــــنف احلقوق الســــياســــية ضــــمن طائفة احلقوق الســــلبية، أي إهنا بصــــورة  .2
اً من قبل الدولة، وال يتطلب إعماهلا ســوى عدم التعرض هلا، أما عامة ال حتتاج تدخاًل فعااًل ومســتمر 

ابلنســــــبة للحقوق االقتصــــــادية واالجتماعية والثقافية فإهنا تعد حقوقاً اجيابية إذ ال يكفي النص عليها 
يف صــــلب الوثيقة الدســــتورية بل ينبغي عالوة على ذلك أن تتدخل الدولة عن طريق إصــــدار القوانني 

حلقوق موضـــع التنفيذ كحق العمل وحق التعليم اجملاين وغري ذلك، حيث إن كفالتها اليت تضـــع تلك ا
 .(39)والتمتع هبا يتطلب تدخال فاعاًل من قبل الدول 

ــادية  .3 ــية عن احلقوق االجتماعية واالقتصــــــــــ ــياســــــــــ من جانب التزام الدولة ابلتنفيذ ختتلف احلقوق الســــــــــ
كم حبماية احلقوق الســـياســـية، فإذا حصـــل اعتداء على  والثقافية يف فعاليتها أمام القضـــاء،إذ تقوم احملا 

احد هذه احلقوق فيســـــتطيع الفرد رفع أمره إليها إليقاف هذا االعتداء وطلب التعويض عن األضـــــرار  

 
النجف   ،النرباس للطباعة والنشر  ،1ط  ،النظرية العامة والنظام الدستوري يف العراق  ،القانون الدستوري  :عدانن عاجل عبيدد.  -35
 .248ص  ،2010 ،االشرف
 ،1990 ،جامعة بغداد ،كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،ن )دراسة دستورية(ضماانت حقوق اإلنسا : جعفر صادق مهدي -36

 .26ص 
 .26ص  ،مصدر سابق ،احلماية الدولية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة( :سؤدد طه جدوع -37
 .9ص ،2013 ،مكتبة الفيض ،1ط ،حقوق اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والثقافية :حممد اثمر السعدوند. -38
 ،1980 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،من دون اسم مطبعة ،1971دستور سنة  -النظام الدستوري  :سعد عصفورد. -39

رسالة  ،)دراسة مقارنة( 2005قي لعام احلقوق االقتصادية والثقافية يف الدستور العرا :حنان شامل عبد الزهرة الشربة  ،436ص 
 .13ص  ،2013 ،جامعة الكوفة ،ماجستري، كلية القانون والعلوم السياسية
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اليت حلقته، أما احلقوق االقتصــــــادية واالجتماعية والثقافية فإذا ختلفت الدولة عن أدائها فال يســــــتطيع 
 .(40)ء، بسبب إن حتققها يتوقف على مقدرة الدولة مادايً الفرد رفع دعواه أمام القضا

 صور الحقوق السياسية التي يمارسها املوظف العام : املطلب الثاني
يعد موضـــــوع ممارســـــة املوظف للحقوق الســـــياســـــية اليت تقررها الدســـــاتري والقوانني على درجة كبرية من 

بل ميتد إىل احلياة الســـياســـية للمجتمع برمتها، األمهية، كون أثره ال يقتصـــر على احلياة الوظيفية فحســـب،  
ولغرض التعرف على أهم صـــور هذه احلقوق اليت ميارســـها املوظف العام ينبغي منا تقســـيم هذا املطلب إىل 
فرعني خنصـــــــص األول لبحث حقي االنتخاب والرتشـــــــيح، فيما نوضـــــــح يف الثاين حقي االنتماء لألحزاب  

 السياسية وإبداء اآلراء السياسية.
 ممارسة املوظف العام حلق االنتخاب والرتشيح : الفرع األول

ميثل كل من االنتخاب والرتشـيح مرتكز املشـاركة يف احلياة السـياسـية، ولبيان مدى أحقية املوظف العام 
املوظف يف االنتخاب ونبحث  حقِّ بندين خنصـــص األول  يف ممارســـة هذين احلقني ســـنقســـم هذا الفرع إىل

 يف الثاين حق املوظف يف الرتشيح.
 أوال:حق املوظف يف االنتخاب

يعرف االنتخاب أبنه: )احد أسـاليب املشـاركة يف احلياة السـياسـية الذي يعرب املواطنون فيه عن إراداهتم 
إبســـناد الســـلطة بوســـيلة دميقراطية إىل اهليئات احلاكمة يف الدولة ســـواء كانت هذه اهليئات رئيس الدولة أم 

 .(41)أعضاء الربملان أم أعضاء اجملالس حملية(
الـعام ـفاـنه يتمتع حبق االنتخـاب كغريه من املواطنني اـلذين تتوافر فيهم الشــــــــــــــروط  وفيمـا يتعلق ابملوظف

املطلوبة، وقد أقرت معظم الدول هذا احلق ملوظفيها كونه ال يتعارض مع مقتضــــــــــيات أداء الوظيفة العامة، 
ــتعمـال املوظف حلـقه يف االنتخـاب يـعد من قبـيل الواجـبات ــاً من الفـقه ـيذهـب إىل إن اســــــــــــ  حىت إن بعضــــــــــــ

 ، ومع ذلك فان نطاق هذا احلق خيتلف من دولة أخرى.(42)املفروضة عليه 
ــة ــا اليت تعــد من الــدول الرائــدة يف تبين املبــادئ الــدميقراطيــة كــان من يتمتع مبمــارســـــــــــــ حق  ففي فرنســـــــــــــ

  1945( آب 17إذ صـــــدور أمر ) 1945حىت عام (43)ن املدنيون دون العســـــكرينيو االنتخاب هم املوظف
، وقد مثل هذا األمر بداية إرســـــاء مبدأ املســـــاواة يف االنتخاب (44)حق االنتخاب  الذي منح العســـــكريني

ــتور  ــاواة املواطنني يف االنتخاب إذ  1958بني موظفي الدولة املدنيني والعســـــــكريني مث أكد دســـــ على مســـــ
 

بدون ذكر  ،مطبعة جامعة دهوك ،1املدخل لدراسة حقوق اإلنسان، ط :حيدر ادهم عبد اهلادي، ود.مازن ليلو راضيد. -40
 .59ص 2010 ،دار نشر
إجراءات انتخاب أعضاء اجملالس احمللية يف ضوء القضاء والفقه )دراسة أتصيلية وتطبيقية نظم و  :حممد فرغلي حممد عليد. -41

 .128ص  ،1998عة،دار النهضة العربية،لنظام االنتخاب احمللي يف مصر ودول الغرب(، من دون اسم مطب
دار  ، من دون اسم مطبعة ،الكتاب الثالث ،قضاء التأديب )دراسة مقارنة( ،القضاء اإلداري:سليمان حممد الطماويد. -42

 .202ص  ،1979 ، الفكر العريب
 ، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،1ط  ،حرية املمارسة السياسية للموظف العام )قيود وضماانت( : علي عبد الفتاحد. -43
 .147-146ص  ،2007
44-  V.Laurent: Richer: A.J.A.20 Aout.1998.p173.  ممارسة املوظف للحرايت   :عبد احلميد العريب  السيدد.  أشار له

 263ص  ،من دون دار نشر ،من دون اسم مطبعة ،2003،العامة يف القانون الداري والقانون الدويل
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 26:  العدد

بالغني نص على ما أييت)...يعتربون انخبني وفق الشـــــــروط احملددة يف القانون، مجيع املواطنني الفرنســـــــيني ال 
ــية...(   ــياســـ وتنفيذا هلذا النص حدد القانون (45)ســـــن الرشـــــد من اجلنســـــني واملتمتعني حبقوقهم املدنية والســـ

مفهوم الناخب بقوله )يعد انخباً كل فرنســــــــي وفرنســــــــية ترتاوح  2010( حزيران 8االنتخايب الصــــــــادر يف )
ســــــــية وال تقوم بشــــــــأنه أية حالة من أعمارهم بني الثامنة عشــــــــر من العمر واملتمتعني حبقوقه املدنية والســــــــيا

ــي املذكور عند هذا احلد بل انه (46)حاالت العجز يف ظل القانون(  ، ومل يتوقف قانون االنتخاابت الفرنســ
اجته إىل منح املوظفني بعض االمتيازات والتســهيالت بغية تيســري ممارســة حقهم االنتخايب، فعلى الرغم من 

ناخب إن يكون مقيماً وأســــرته ملدة ال تقل عن ســــتة أشــــهر يف الدائرة إن القانون املشــــار إليه اشــــرتط يف ال
اليت ســجل اُسه فيها، جنده قد اعفي املوظف من هذا الشــرط إذا كانت مدة إقامته إجبارية إذ أجاز له أن 

 .(47) يسجل اُسه على الفور يف السجل االنتخايب
كفالة حق املوظفني يف جمال االنتخاب وتوفري ويتبني لنا مما ســـــبق املشـــــرع الفرنســـــي كان حريصـــــاً على  

 املتطلبات الالزمة لوضعه موضع التطبيق.
أما احلال يف مصـــر فيبدو مغايراً ملا عليه الوضـــع يف فرنســـا بشـــأن ممارســـة املوظف حلق االنتخاب إذ إن 

ــكريني فال ميلكونه قانوانً   ــمن  (48)هذا احلق منح للموظفني املدنني فحســـــــــــب أما العســـــــــ قانون ، فقد تضـــــــــ
 173والقانون رقم  1976لسـنة  76املعدل ابلقانون رقم  1956لسـنة   73مباشـرة احلقوق السـياسـة رقم  

حظراً على ممارســة املوظفني العســكريني حلق االنتخاب بقوله )على كل مصــري ومصــرية بلغ  2005لســنة  
الرأي يف كل اســتفتاء ينص  مثاين عشــر ســنة ميالدية أن يباشــر بنفســه احلقوق الســياســية اآلتية: أوال: إبداء

أعضــــــاء  -3أعضــــــاء جملس الشــــــعب،  -2رئيس اجلمهورية،   -1عليه الدســــــتور، اثنياً:انتخاب كل من:  
ــورى،   ــعبية احمللي، ويكون انتخاب رئيس اجلمهورية وفقاً للقانون املنظم  -4جملس الشـ ــاء اجملالس الشـ أعضـ

النحو وابلشـروط املبينة يف هذا القانون، ويعفى لالنتخاابت الرائسـية، وتكون مباشـرة احلقوق األخرى على 
ــباط وأفراد هيئة  ــافية وضـــــ ــية والفرعية واإلضـــــ ــلحة الرئيســـــ ــباط وأفراد القوات املســـــ من أداء هذا الواجب ضـــــ

، ابلرغم من إن الدستور املصري الصادر عام (49)الشرطة طوال مدة خدمتهم ابلقوات املسلحة أو الشرطة(
ــاركة املواطن يف احلياة العامة بني إن املبدأ العام ه 2013 ــاواة يف حق االنتخاب إذ نص على )مشــــ و املســــ

ــرة  ــتفتاء، وينظم القانون مباشـــــ ــح وإبداء الرأي يف االســـــ واجب وطين، ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشـــــ
 .(50)هذه احلقوق....( 

ادرة يف ظل دســــــــــــتور أما يف العراق فإننا لو نظران إىل الشــــــــــــروط اليت تطلبتها القوانني االنتخابية الـصـــــــــــ 
ــروط اآلتية: 2005 ــية -1-يف الناخب لوجدان إهنا متفقة على الشــــــــ   -3كامل األهلية   -2عراقي اجلنســــــــ

 
 ( من الدستور أعاله.3ينظر املادة ) -45
 .2010( حزيران عام 8( من قانون االنتخاابت الفرنسي الصادر يف )2ينظر املادة ) -46
 . ( من القانون أعاله13دة )ينظر املا -47
دار الكتب   ، من دون اسم مطبعة  ،ضوابط ممارسة املوظف العام للحقوق واحلرايت السياسية  :صربي جليب امحد عبد العالد.  -48
 .443ص  ،2010مصر،  ،الوطنية

 املعدل  1956لسنة  73( من قانون مباشرة احلقوق السياسة رقم 1ينظر املادة ) -49
على انه  62 على هذا احلق إذ نصت املادة 1971ونص دستورها امللغى لعام  ، ( من الدستور أعاله87املادة )ينظر  -50

 ..(.للمواطن حق االنتخاب وإبداء الرأي يف االستفتاء وفقاً ألحكام القانون)
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ــر من عمره ، وـبذـلك مل متيز هـذه القوانني يف (51)مســــــــــــــجاًل يف ســــــــــــــجـل الـناخبني -4أكمـل الـثامـنة عشــــــــــــ
ســــــــلكا موفقاً يف تقريره مبدأ االنتخاب بني املواطن العادي واملوظف، وهبذا حيســــــــب إىل املشــــــــرع العراقي م

املســـاواة يف ممارســـة حق االنتخاب بني مجيع فئات املوظفني من مدنيني وعســـكريني كونه قد ســـاير املبادئ 
الدميقراطية وراعى أحكام املواثيق الدولية ذات الصــــــــلة ابحلقوق الســــــــياســــــــية الســــــــيما وان أعداد املوظفني 

ســــــابق مما يقتضــــــي إاتحة اجملال أمامهم الختيار ممثليهم على العســــــكريني مل تعد حمددة كما هو احلال يف ال
الصـــــعيد الوطين واحمللي وبذلك يؤشـــــر موقف املشـــــرع العراقي تقدماً على موقف بعض التشـــــريعات املقارنة 
وحتديداً التشــريع املصــري إال إن ما يؤخذ موقف املشــرع العراقي عدم منحه تســهيالت للموظف العســكري 

 ه يف االنتخاابت.يف سبيل إدالء بصوت
 اثنيا:حق املوظف يف الرتشيح 

إذا كان االنتخاب يعد الوســيلة األوىل للمشــاركة يف احلياة الســياســية فان الرتشــيح يعد الوســيلة املقابلة 
هلذه املشـــاركة ويعرف أبنه: حق كل فرد تتوافر فيه الشـــروط القانونية للرتشـــيح أبن يرشـــح نفســـه الن يكون 

 .(52)مواطنيه يف شؤون احلكم املمثل الذي ينوب عن 
وإذا كنا قد ســـــــــــلمنا حبق املوظف يف االنتخاب فان التســـــــــــليم حبقه يف الرتشـــــــــــيح ال يبدو أمرا يســـــــــــرياً 
ــتلزم  ــاغاً يف مجيع األحوال، فقد أاثر مباشـــرة املوظف هلذا احلق إشـــكالية وجود وظائف شـــاغرة تسـ ــتسـ ومسـ

احلالة منع بعض املوظفني من الرتشــــيح لشــــغل  ويقصــــد هبذه (53)من شــــاغليها عدم الرتشــــيح يف االنتخاب
املقاعد النيابية والتمثيلية بشــــكل مؤقت أو هنائي ســــواء كان بصــــورة مطلقة تشــــمل مجيع الدوائر االنتخابية 

ويســتند هذا احلضــر  (54)أم ضــمن نطاق دائرة انتخابية معينة تقع ضــمنها املناصــب الوظيفية اليت يشــغلوهنا 
 إىل مسوغني أساسيني مها.

 ضمان استقالل النائب  .1
كان عضــــــــو الربملان ميارس دوراً رقابياً إىل جانب املهام التشــــــــريعية فانه من غري املتصــــــــور أداءه هلذا   اذا

الدور حبرية اتمة واســـــــتقاللية عندما يكون مســـــــتقبله الوظيفي مرهوانً بتوجهات الســـــــلطة التنفيذية مما يعيق 
اء الســلطة التنفيذية ويشــعره ابحلرج عند قيامه بذلك وجيعله عملية توجيهيه لألســئلة واالســتجواابت ألعضــ 

على الدوام يتوقع ردود أفعال قياســـــــــية من جانب الســـــــــلطة التنفيذية تطال ترقيته وســـــــــائر حقوقه الوظيفية 
(55). 

 
( من قانون انتخاابت جمالس احملافظات 5امللغى، ) 2005لسنة  16( من قانون االنتخاابت رقم 3) :ينظر املواد اآلتية -51

( من قانون انتخاابت 3) ،13/10/2008يف  4091منشور ابلوقائع العراقية ابلعدد  ،2008( لسنة 36واالقضية والنواحي رقم )
( من قانون 5)  ،13/7/2009يف    102منشور ابلوقائع العراقية ابلعدد    ،العراق-جمالس احملافظات واالقضية والنواحي يف إقليم كردستان

 .2/12/2013يف  4300املنشور ابلعدد  2013( لسنة 45انتخاابت جملس النواب العراقي رقم ) 
 ،(6) عدد  ،حبث منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ،حق املشاركة السياسية :عواد عباس احلرداند. -52

 .40ص  ،2012سنة 
للنشر والتوزيع،  دار الفكر والقانون ، من دون اسم مطبعة ،التحقيق اإلداري والدعوى التأديبية ودفوعها  :شريف الطباخ أ. -53
 .79ص  ،2010
 455ص  ،ضوابط ممارسة املوظف العام للحقوق واحلرايت السياسية، مصدر سابق :صربي جليب امحد عبد العالد. -54
من دون   ،االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف األنظمة السياسية املعاصرة  :حممد شريف  أميند.  -55

 .424ص  ،2005 ،دار النهضة العربية، اسم مطبعة
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 26:  العدد

 ضمان استقالل الناخب .2 
قد يكون املرشـح شـاغاًل ملنصـب وظيفي ذات قدر كبري من النفوذ يف الدوائر االنتخابية اليت يعلن فيها 

ــيحــه األمر الـذي يؤثر يف إرادة النــاخبني وحريتهم يف اختيــار ممثليهم  ، ومن هـذا املنطلق جنـد إن (56)ترشــــــــــــ
م وتســمح هلم ابلرتشــيح يف بعض التشــريعات حتضــر على فئات معينة من املوظفني الرتشــيح يف دوائر عمله

 .(57)الدوائر األخرى ويبقى هذا احلضر قائماً إىل ما بعد إهناء العالقة الوظيفية حبسب ما حيدده القانون 
فالقانون الفرنســـــــي أورد منعاً مطلقاً وآخر جزئياً يف نطاق دوائر انتخابية معينة على ترشـــــــيح فئتني من 

ن الذين يشـــــــــــغلون مناصـــــــــــب و رتشـــــــــــيح بشـــــــــــكل مطلق وهم املوظفمن الاملوظفني مها الفئة األوىل: منعهم 
 .(59)يستبعد الوسيط يف مجيع املناطق(إذ نص على أن ) (58)الوسطاء

ــيح فيهـا جزئـياً يف بعض اـلدوائر االنتخـابـية اليت ـتدخـل يف  أمـا الفـئة الـثانـية واليت يكون املنع من الرتشــــــــــــ
ــاص وظائفهم وخالل مدة ال تقل عن  ال ميكن يت:))ثالث( ســــنوات وذلك مبوجب النص االنطاق اختصــ

للمفتشني العام لإلدارة يف مهمة غري عادية والوالة أن ينتخب يف أي دائرة يف الوالية القضائية اليت يعملون 
، وخالل مدة ال تقل عن ســـــتة أشـــــهر وتشـــــمل (60)( فيها أو اليت خدموا ملدة تقل عن ثالث ســـــنوات...

املفتشـــــــــني العامة لالقتصـــــــــاد الوطين، واملهندســـــــــني العامة من الطرق الســـــــــريعة،  -1....  الفئات التالية::)
قضــــــــــاة  -2املهندســــــــــني يف اهلندســــــــــة الريفية واملياه والغاابت، والزراعة، مراقبني املاليني للخدمات البيطرية  

ــتئناف   ــاء احملاكم اإلدارية  -3حماكم االســ ــاة احملاكم  -4أعضــ ــباط من اجليش والبحرية واجل -5قضــ وية ضــ
املفتشـــني العموميني واإلقليمني للشـــباب  -7عمداء ومفتشـــي التعليم  -6الذين ميارســـون القيادة اإلقليمية  

آمر الصرف العام واملستفيدين من التمويل   -8  والرايضة، ومفتشي التعليم االبتدائي ومفتشي التعليم التقين
ــرائب، ومديري اجلمارك ومديري   -9من القطاع اخلاص   ــادية مديري الضــــــــ ــوح االقتصــــــــ رئيس  -10املســــــــ

رئيس املهندســــني وكبار املهندســــني يف  -11املهندســــني واملهندســــني املســــاعدين ومديري الطرق واجلســــور 
شـــــؤون املياه والغاابت، ورئيس املهندســـــني واملهندســـــني املســـــئولني عن اخلدمات الزراعية يف منصـــــب مدير 

النبات، رئيس املهندسـني واألطباء البيطريني يف املناطق اخلدمات الزراعية أو مفتش من املهندسـني يف وقاية  
درجة من الضـــــــــــــمان  -13املديرين العموميني لضـــــــــــــمان االجتماعي، ومفتشـــــــــــــي العمل  -12الريفية... 

االجتماعي اإلقليمية واحمللية حتت ســـــــــيطرة حمكمة املدققني ومديري املصـــــــــارف اإلقليمية لالئتمان الزراعي 
درجة بني إدارة احملاربني القدامى واألمناء العامني  -15والرعاية االجتماعية   اإلدارات إدارة الصـــــحة -14

ــاتلني  ــة من املقــ ــاطعــ ــاتــــب مقــ ــاء والتعمري  -16ملكــ ــد   -17اإلدارات إدارة البنــ ــديرين اإلقليميني للربيــ املــ

 
 .29ص  ،2010 ،، دار النهضة العربية2ط ،امحد سالمة بدر: التحقيق اإلداري واحملاكمة التأديبيةد. -56
 .65ص  ،مصدر سابق ،حرية املمارسة السياسية للموظف العام :عبد الفتاح عليد. -57
ابلطرق السلمية قبل جلوء  عا جاهدا إىل حلهاويس ،الوسيط: هو املوظف الذي يقوم بتلقي الشكاوي املوجه ضد اإلدارة -58

جالس النيابية،من دون اسم ح للمدراسات وحبوث حول الرتشي  :أشار له د. جورج شفيق ساري ،أصحاب هذه الشكاوي إىل القضاء
 .87، يف هامش ص2011ضة العربية، ، دار النهمطبعة 

 .2010( حزيران  8( من قانون االنتخاابت الفرنسي الصادر يف )130ينظر املادة ) -59
 .2010( حزيران  8( من قانون االنتخاابت الفرنسي الصادر يف )131ينظر املادة ) -60
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 خلدمات نيقليميقادة والية، واملفتشـــــــــــني اال  درجة شـــــــــــعبة -18واالتصـــــــــــاالت الســـــــــــلكية والالســـــــــــلكية 
 .(61)( املديرين اإلقليمني للشرطة -19يقاحلر 

ويظهر مما تقدم ذكره بشـــــــأن احلظر الوارد يف القانون الفرنســـــــي على ترشـــــــيح بعض فئات املوظفني إن 
االعتبارات اليت حتكمت يف هذا احلضـــر انجتة على اخلشـــية من اســـتغالل هؤالء املوظفني لنفوذهم الوظيفي  

 املوظفني التابعني هلم.والتأثري حبرية اختيار 
ــا  ــع مغاير ملا هو عليه يف فرنسـ ــيح بوضـ ــري نظم حالة عدم القابلية للرتشـ ــرع املصـ ــر فان املشـ أما يف مصـ

، وتشــــمل الفئات (62)فقد اشــــرتط على املوظفني الراغبني يف الرتشــــيح تقدمي اســــتقاالت كشــــرط للرتشــــيح  
 -ية:تاآل

 أعضاء اهليئات القضائية:  .1
ــائية على موظفيها تقدمي اســــــــــتقاالهتم كشــــــــــرط للســــــــــماح هلم أوجبت القوانني املن ظمة للهيئات القضــــــــ

ابلرتشــيح للمجالس النيابية، إذ نص قانون الســلطة القضــائية على ما أييت )حيضــر على احملاكم إبداء اآلراء  
السـياسـية، وحيضـر كذلك على القضـاة االشـتغال ابلعمل السـياسـي وال جيوز هلم الرتشـيح النتخاابت جملس 

ــية إال بعد تقدمي اســــتقاالهتم(  ــياســ ، ويرى بعض الفقه (63)الشــــعب أو اهليئات اإلقليمية أو التنظيمات الســ
ابن منع املشــــرع أعضــــاء اهليئات القضــــائية من الرتشــــيح للعضــــوية الربملانية جاء للحفاظ عليهم من معرتك 

 .(64)واستقالهلم احلياة السياسية، وضماانً هليبتهم يف نفوس املتقاضني، وصوانً حليادهم 
 ن ونواهبمو احملافظ .2

تضــــمن قانون نظام اإلدارة احمللية منعاً للمحافظني من الرتشــــيح للعضــــوية الربملانية واحمللية إذ نص على 
ما أييت )... ال جيوز للمحافظ أن يكون عضـــوا مبجلس الشـــعب أو مبجلس الشـــورى أو ابجملالس الشـــعبية 

 .(65)احمللية...( 
احملافظ فممنوعون من الرتشــــــــيح أيضــــــــا إذ نص القانون على اآليت)جيوز أن يكون  أما ابلنســــــــبة لنواب 

للمحافظة انئب أو أكثر للمحافظ... وال جيوز لنائب احملافظ أن يكون عضواً مبجلس الشعب أو مبجلس 
 .(66)الشورى أو ابجملالس الشعبية احمللية...( 

 أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .3
حظر قانون نظام السـلك الدبلوماسـي والقنصـلي على أعضـاء سـلكه الرتشـيح للمجالس النيابية وذلك  
ــاط حزيب أو  ـــلك االمتـناع عن القـيام أبي نشــــــــــــ ــاء الســــــــــــ مبوجـب النص األيت: )...كمـا جيـب على أعضــــــــــــ

 
 .2010( حزيران  8( من قانون االنتخاابت الفرنسي الصادر يف )133ينظر يف ذلك نص املادة ) -61
 .461ضوابط ممارسة املوظف العام للحقوق واحلرايت السياسية، مصدر سابق  :صربي جليب امحد عبد العالد. -62
 1972( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية رقم )73ينظر املادة ) -63
 .71ص  ،مصدر سابق ،لسياسية للموظف العامحرية املمارسة ا :علي عبد الفتاحد. -64
 .1979( لسنة 43( من قانون نظام اإلدارة احمللية رقم )25املادة )ينظر  -65
 .1979( لسنة 43( من قانون نظام اإلدارة احمللية رقم )30ينظر املادة ) -66
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 اســـتقالتهم، االنضـــمام إىل األحزاب الســـياســـية أو الرتشـــيح لعضـــوية اجملالس النيابية أو احمللية إال بعد تقدمي  
 .(67)وتعترب االستقالة يف هذه احلالة مقبولة مبجرد تقدميها...( 

 .رجال القوات املسلحة والشرطة، وأعضاء املخابرات العامة، وأعضاء الرقابة اإلدارية .4
  1971لقد مت منع هذه الفئات من الرتشـيح مبوجب قانون جملس الشـعب الصـادر يف ظل دسـتور عام 

انه )مع عدم اإلخالل ابلقواعد واألحكام املنظمة الســــــــــتقالة رجال القوات املســــــــــلحة امللغى اذ نص على 
والشـــرطة وأعضـــاء املخابرات العامة وأعضـــاء الرقابة اإلدارية، ال جيوز ترشـــيحهم أو ترشـــيح أعضـــاء اهليئات 

 .(68)تقدميها...(القضائية واحملافظني قبل تقدمي استقاالهتم من وظائفهم وتعترب االستقالة مقبولة من اتريخ 
وقد كان املشــرع املصــري على صــواب عندما اشــرتط على الفئات الســابق ذكرها تقدمي اســتقاالهتم قبل 

 الرتشيح وذلك ملدى أتثري هذه الفئات على إرادة الناخبني يف اختيار ممثليهم.
د القوات  أما موقف املشــــرع العراقي من حالة حظر الرتشــــيح على املوظفني فشــــمل فئة واحدة هي أفرا

ــنة   ــتور العراق لسـ ــلحة وقوى األمن الداخلي يف دسـ ــلحة  2005املسـ إذ نص عل انه )ال جيوز للقوات املسـ
 يف وزارة الدفاع أو أية منظمات اتبعة هلا، الرتشــــــــيح يف نيمنهم العســــــــكريني العاملـضـــــــ العراقية وأفرادها، وب

تخابية لصاحل مرشحني فيها، وال املشاركة انتخاابت ألشغال مراكز سياسية، وال جيوز هلم القيام حبمالت ان
( 16، ونص قــانون االنتخــاابت رقم )(69)يف غري ذلــك من األعمــال اليت متنعهــا أنظمــة وزارة الــدفــاع...(

ــنة   ــواً يف القوات   2005لســـ امللغى على ما أييت )يشـــــرتط يف املرشـــــح أن يكون انخبا... أن ال يكون عضـــ
عن القوانني  2013( لســــنة 45نون انتخاب جملس النواب رقم )ومل خيتلف قا (70)املســــلحة عند الرتشــــيح(

ــافة إىل  ــبقته يف إيراد هذا احلظر إذ نص على أن )يشـــــــرتط يف املرشـــــــح لعضـــــــوية جملس النواب إضـــــ اليت ســـــ
الشـروط الواجب توفرها يف الناخب مايلي...أن ال يكون أفراد القوات املسـلحة أو املؤسـسـات األمنية عند  

التقييد الذي أورده دســـتور مجهورية العراق على حق الرتشـــيح ابلنســـبة ألفراد القوات  ، ونؤيد(71)ترشـــيحه(  
املســـلحة وتبعه يف ذلك قانون االنتخاابت ألنه جيد ما يســـوغه ويقتضـــيه إذ إن املهمة األســـاســـية هلذه الفئة 

غي إبعادها عن كل من املوظفني محاية البلد من االعتداءات اخلارجية وصــــــيانة األمن الداخلي، وابلتايل ينب
السماح هلم ابلرتشيح   عنما من شأنه إعاقة قيامها هبذا الدور واملساس ابستقالهلا وحيادها الوظيفي فضاًل  

قد جيعل املؤســـــــــســـــــــة العســـــــــكرية طرفاً يف الصـــــــــراع الســـــــــياســـــــــي ومن مث التأثري يف إرادة الناخبني وخياراهتم 
 .(72)السياسية

 
( لسنة 69واملعدل ابلقانون رقم ) ،1982لسنة  45( من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 58ينظر املادة ) -67
2009. 
 .1976( لسنة 109املعدلة ابلقانون رقم ) ،1972( لسنة 38( من قانون جملس الشعب رقم )39ينظر املادة ) -68
يف  4012( من الدستور أعاله، منشور ابلوقائع العراقية ابلعدد 9من املادة ) ينظر الفقرة )ج( من البند )أوال( -69

28/12/2005. 
 .23/11/2005يف  4010منشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  ،( من القانون أعاله6( من املادة )6ينظر الفقرة ) -70
 .2013( لسنة 45( قانون انتخاب جملس النواب رقم )8ينظر املادة ) -71
حبث منشور يف جملة   ،لية النيابيةالتنظيم الدستوري والقانوين لشروط الرتشيح يف انتخاابت اجملالس احمل  :ميثم حنظل شريفد.  -72

التنظيم القانوين النتخاب أعضاء جمالس احملافظات يف   :ايسر عطيوي عبود الزيدي، د.116ص    ،2007 ،46العدد    ،القانون املقارن
رية الرتشيح ح  :زايد خلف نزال،107ص    ،2010  ،2العدد    ،السنة الثانية  ،حبث منشور يف جملة رسالة احلقوق  ،العراق )دراسة مقارنة(

 ، 63ص    ،2010  ،جامعة النهرين  ،كلية احلقوق  ،رسالة ماجستري  ،لرائسة الدولة واجملالس التشريعية يف النظم الدميقراطية )دراسة مقارنة(
 .53ص،1998،جامعة اببل،دراسة مقارنة،رسالة ماجستري، كلية القانون-سعيد علي غافل: جمالس الشعب احمللية يف العراق
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( 16وقانون االنتخاابت رقم ) 2005موقف دســــــــتور عام على  اً غري إننا ميكن أن نســــــــجل اعرتاـضـــــــ 
من هذا املوضـــــوع األول: حتديد نطاق  2013( لســـــنة  45امللغى وقانون االنتخاابت رقم ) 2005لســـــنة  

احلظر بفئة أفراد القوات املسـلحة يف حني كان من الضـروري توسـيع نطاق احلضـر هذا ليشـمل فئات معينة 
 ونواهبم والقضــــــــــــــاة واملفتشــــــــــــــني العموميني الن أتثري هـذه الفـئات يف إرادة من املوظفني كـالوزراء واحملـافظني

ــأننا عن أتثري أفراد القوات املســـــــــــلحة، أما االعرتاض األخر: فهو إغفال ذكر شـــــــــــرط  الناخبني ال يقل شـــــــــ
 االستقالة ابلنسبة للراغبني ابلرتشيح منهم.

 األحزاب السياسية وإبداء اآلراء السياسيةحق املوظف العام يف االنتماء إىل : الفرع الثاين
ســـــــــــنقســـــــــــم هذا الفرع اىل بندين: نبني يف األول حق املوظف العام ابالنتماء لألحزاب الســـــــــــياســـــــــــية، 

 وخنصص الثاين حلق املوظف يف إبداء اآلراء السياسية.
 أوال:حق املوظف يف االنتماء لألحزاب السياسية

احلياة الســــــياســــــية، وتكتســــــب دراســــــتها أمهية خاصــــــة يف تعد األحزاب الســــــياســــــية مظهراً من مظاهر 
الدراسـات السـياسـية والقانونية على حد سـواء، كوهنا تعد من املؤسـسـات الفاعلة يف ظل األنظمة السـياسـية 

 .(73)القائمة على التمثيل الشعيب 
أهداف  وتعرف األحزاب السـياسـية أبهنا)تنظيم أو حشـد من األفراد يشـرتكون يف املبادئ ويلتفون حول

ومصـاحل معينة يسـعون إىل حتقيقها عن طريق الوصـول إىل السـلطة واملشـاركة يف مؤسـسـات احلكم كل ذلك 
، وبقدر تعلق األمر مبوضـــــوع البحث ميكن القول إن الســـــماح (74)يف احلدود املشـــــروعة واملرســـــومة قانوانً(  

ــوعات اخلالفية املتأرجحة ــية من املوضــــــ ــياســــــ ــر واإلابحة على  للموظف ابالنتماء لألحزاب الســــــ بني احلضــــــ
، وقد (75)الصـعيدين التشـريعي والفقهي فبعض التشـريعات حتظر على املوظف االنتماء لألحزاب السـياسـية  

ــي هو خدمة اجملتمع  ــاســـ ــاق الفقه يف تربيره هذا التوجه حججاً عدة من أبرزها إن واجب املوظف األســـ ســـ
إىل إن تبعية املوظف اإلدارية للحكومة حتتم عليه   أبكمله وليس خدمة فئة معينة أو مجاعة حمددة ابإلضافة

، يف (76)تنفيذ ســياســتها وأوامرها وعدم عرقلة براجمها وخططها الســياســية واالقتصــادية واالجتماعية وغريها  

 
جامعة  ،رسالة ماجستري، كلية القانون والعلوم السياسة ،محيد سفر: األحزاب السياسية يف العراق )دراسة مقارنة(سامر  -73
 .25ص  ،2011،الكوفة

 .524ص  ،1983 ،الدار اجلامعية ،من دون اسم مطبعة ،القانون الدستوري :إبراهيم عبد العزيز شيحاد. -74
( 15يف املادة ) 1959لسنة  112( ففي لبنان نص املرسوم االشرتاكي رقم الكويتمثاًل )لبنان، وليبيا،  من هذه الدول  -75

أن يشتغل ابألمور  -1حيضر على املوظف أن يقوم أبي عمل متنعه القوانني واألنظمة النافذة والسيما )منه قبل تعديلها على انه 
حيظر )جرى النص على النحو األيت  1964ديلها عام ..( وبعد تع.السياسية أو ينضم إىل األحزاب السياسية أو حيمل إشارة حزب

خطاابً   ، أن يلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس إدارته  -1:على املوظف أن يقوم أبي عمل متنعه القوانني واألنظمة النافذة وال سيما
أما يف ليبيا فنص قانون  ،-2... أن ينظم إىل املنظمات أو النقاابت املهنية -2أو مقاالت أو تصرحيات أو مؤلفات يف أي شأن كان 

امللغى على منع العاملني عن االنتماء إىل أي حزب سياسي أو االشرتاك يف اجتماعات أو مظاهرات   1964لسنة    19اخلدمة املدنية رقم  
لى انه ال جيوز امللغى ع 1960لسنة  7( قانون الوظائف العامة املدنية رقم 4حزبية أو دعاايت انتخابية، ويف الكويت نصت املادة )

التأديب اإلداري دراسة  :أشار لذلك بالل أمني زين الدين ،للموظف أن ينتمي إىل أي حزب سياسي أوان يشرتك يف أي دعاية حزبية
 .130 ،121 ،118ص  ،2010 ،دار الفكر اجلامعي ، من دون اسم مطبعة ،فقهية يف ضوء أحكام احملكمة اإلدارية العليا

 ،اإلسكندرية ،منشاة املعارف ،من دون اسم مطبعة ،ئ القانون اإلداري نشاط اإلدارة ووسائلهامباد :عدانن عمرو د. -76
 .269ص  ،2004
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حني يرجع البعض احلظر املذكور إىل ضــــــرورات االســــــتقرار والثبات احلكومي الذي يقتضــــــي إبعاد موظفي   
 .(77)ثريات والتجاذابت السياسيةاجلهاز اإلداري عن التأ

وعلى النقيض من االجتـاه املتقـدم برزت يف مرحـلة اترخيـية معيـنة نظم ـقانونـية تلزم موظفيهـا ابالنتمـاء إىل 
 (78)األحزاب احلاكمة 

أما االجتاه الســــائد يف العصــــر احلديث فهو الســــماح للموظف ابالنتماء لألحزاب الســــياســــية مع تقرير 
ــتثناءات على هذا املبدأ ومن الدول اليت تبن ــا بعض االســــ ، حيث أكدت عليه يف (79)ت هذا االجتاه فرنســــ

( منه اذ منح املوظف حق التعبري عن رأيه واملشاركة 7يف املادة )  1983( لسنة  634قانون التوظيف رقم )
ــله من وظيفته نتيجة لذلك  ــار عليه جملس الدولة الفرنســـــــي عندما ألغى (80)احلزبية ومنع فصـــــ ، وهذا ماســـــ

املرشـحني ملسـابقة مدرسـة اإلدارة الوطنية بسـبب انتمائهم للحزب الشـيوعي  قراراً إداراي يقضـي برفض بعض 
، إال إن املشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي اســـــــــــتثىن بعض طوائف املوظفني من املبدأ املذكور كاحملافظني (81)الفرنســـــــــــي 

ن والســـفراء، والقضـــاة والعســـكريني، إذ حترم القوانني واللوائح الداخلية اخلاصـــة هبذه الطوائف املنتمني هلا م
 .(82)االشتغال ابلسياسة ألهنا تتطلب منهم الوالء التام للحكومة 

نصاً حيظر على   لغىامل  1978لسنة    47ويف مصر مل يتضمن قانون نظام العاملني املدنيني ابلدولة رقم  
ــتثىن من حرية االنتماء احلزيب بعض الفئات من  ــية، إال إن املشـــــرع اســـ ــياســـ املوظفني االنتماء لألحزاب الســـ

( من القانون اخلاص ابألحزاب السـياسـية رقم 6( من املادة )3ني مبوجب تشـريعات خاصـة فالفقرة )املوظف
نصـــــــت على ما أييت:)...يشـــــــرتط فيمن  1978( لســـــــنة 33واملعدلة ابلقانون رقم ) 1977( لســـــــنة  40)

ينتمي لعضــــــوية أي حزب ســــــياســــــي.... أال يكون من أعضــــــاء اهليئات القضــــــائية أو من ضــــــباط أو أفراد 
لقوات املســـــــلحة أو الشـــــــرطة أو من أعضـــــــاء الرقابة اإلدارية أو املخابرات العامة أو من أعضـــــــاء الســـــــلك ا

ــلي أو التجاري(   ــي أو القنصـــــ ــة ، (83)الدبلوماســـــ أما خبصـــــــوص قانون اخلدمة املدنية النافذ فقد منع ممارســـــ
ة مباشــرة األعمال اليت العمل احلزيب أثناء فرتة العمل الوظيفي بقوله )...وحيضــر على املوظف بصــفة خاصــ 

تتناىف مع احليدة، والتجرد وااللتزام الوظيفي أثناء ســـــــــاعات العمل الرُسية، أو ممارســـــــــة أي عمل حزيب، أو 
ــبة أتديته هلذا العمل، أو القيام جبمع تربعات، أو مســـامهات لصـــاحل  ــياســـي داخل مكان عمله، أو مبناسـ سـ

 
، 1957 ،مصر ،دار املعارف ،من دون اسم مطبعة،الوجيز يف النظم اإلدارية :حممد طلعت الغنيمي، د.حممد طه بدويد. -77

 .169ص 
ففي أملانيا كان يطلب من املوظف أن يقسم ميني الوالء لنظام احلكم، ويف ايطاليا الفاشية   ،وأملانيا النازية  ،مثل ايطاليا الفاشية  -78

 :سليمان حممد الطماوي.، ينظر يف ذلك دقتضاه الدعوة إىل احلزب الشيوعيكان يتوجب على األساتذة اجلامعيني آن يؤدوا مييناً يلتزموا مب
النظرية العامة   : عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف  .،514ص    ،1959  ،دار الفكر العريب  ،3ط   ،ي واملقارنمبادئ القانون اإلداري املصر 

 .56، ص 1984ة الوطنية، بغداد، املكتب ،1دراسة مقارنة،ط–لواجبات وحقوق العاملني يف الدولة 
 .210، ص 1975ر النهضة العربية، دا ،من دون اسم مطبعة ،اجلرمية التأديبية :سليمان حممد الطماويد. -79
 .370ايت السياسية، مصدر سابق، ص ضوابط ممارسة املوظف العام للحقوق واحلر  :صربي جليب امحد عبد العالد. -80
، حبث 2007 ،التمييز يف الوظيفة العامة دراسة فقهية قانونية حتليلية للواقع يف فلسطني :وسامي جباريني ،بالل الربغوثي -81

 .61ص .23/6/2013اتريخ الزايرة يف  .http://www.dwrc. org/publications ،منشور على موقع االنرتنيت
 275مصدر سابق ص  ،القانون الدويل ممارسة املوظف للحرايت العامة يف القانون اإلداري و  :السيد عبد احلميد العريبد. -82
 . ( من القانون أعاله6( من املادة )3ينظر الفقرة ) -83
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وعليه اســــتقر احلال يف النظام القانوين املصــــري على    (84)أحزاب ســــياســــية، أو نشــــر الدعاية أو الرتويج هلا(
ــية   ــياســــ ــرة األعمال تبين املبدأ العام الذي يســــــمح للموظف ابالنتماء لألحزاب الســــ مع االلتزام بعدم مباشــــ

 .احلزبية أثناء ممارسة العمل الوظيفي
حلزبية بنصـه على كفل التعددية ا  2005ويف العراق ابلرغم من إن دسـتور مجهورية العراق الصـادر سـنة 

حرية أتســــــــــيس اجلمعيات واألحزاب الســــــــــياســــــــــية أو االنضــــــــــمام إليها مكفولة، وينظم ذلك  األيت: )أوال:
بقانون، اثنياً: ال جيوز إجبار احد على االنضــــــــمام إىل أي حزب أو مجعية أو جهة ســــــــياســــــــية، أو إجباره 

القضـــاة وأعضـــاء االدعاء إذ نص على ، إال انه حظر هذا احلق على (85)على االســـتمرار يف العضـــوية فيها(
ــية  ــياسـ ــو االدعاء العام ما أييت..، اثنياً: االنتماء إىل أي حزب أو منظمة سـ ــي وعضـ انه )حيظر على القاضـ

ــي(  ــياســـ ــاط ســـ ــنة (86)أو العمل يف أي نشـــ ــع من نطاق  5201، أما قانون األحزاب العراقي لســـ فقد وســـ
يت: )يشــــرتط فيمن ينتمي لعضــــوية حزب إن يكون... ( منه اليت تنص على ما أي10احلظر مبوجب املادة )

رابعاً من غري أعضــاء الســلطة القضــائية وهيئة النزاهة واملفوضــية العليا املســتقلة لالنتخاابت ومنتســيب اجليش 
ويســتنتج من مفهوم املخالفة أعاله إن غري هؤالء من املوظفني العموميني جيوز  (87)وقوى األمن الداخلي( 

ألحزاب، ونؤيد مسـلك املشـرع العراقي هذا وذلك حفاظاً على هيبة هذه الفئات الوظيفية يف هلم االنتماء ل
 املواقع اليت تشغلها من معرتك احلياة السياسية وضماانً حليادهم واستقالهلم من املؤثرات احلزبية.
ماعدا الفئات خنلص مما تقدم إن املوظف يف العراق مبقدوره تكوين األحزاب الســياســية واالنتماء إليها  

 .2005( من الدستور العراقي لسنة 98الوظيفية اليت اشران إليها واليت حددهتا املادة )
 اثنيا:حرية املوظف يف إبداء اآلراء السياسية

ــياســـــي أبهنا: إمكانية نقد ومعارضـــــة احلكومة ابألفعال أو الكلمات حتت  تعرف حرية إبداء الرأي الســـ
، وهي إحـدى جمـاالت حرـية (88)حتفظ واحـد وهو عـدم ارتكـاب مـا يعـد خمـالفـة معـاـقب عليهـا بنص جـنائي 

الكالم أو الكـتاـبة  التعبري عن الرأي اليت يقصـــــــــــــــد هبـا: حرـية الفرد يف التعبري عن اآلراء واألفكـار عن طريق
ــية (89)وبدون رقابة أو قيود بشـــــــــــرط أن ال ختل تلك اآلراء بقوانني الدولة وأعرافها ــياســـــــــ ، وتعد اآلراء الســـــــــ

إحدى أكثر الصور أمهية يف جمال احلقوق السياسية للموظف العام، ألهنا متثل املركز الرئيسي للصراع القائم 
 .(90)ى بني املوظف العام من جهة والسلطة من جهة أخر 

ــلوا عليه من العلم واملعرفة،  ــات العامة، وبقدر ما حصـــــ ــياســـــ ــر ابلســـــ ــاهلم املباشـــــ فاملوظفون وحبكم اتصـــــ
يســــتطيعون كشــــف الســــياســــات احلكومية الزائفة، ولذا جند إن احلكومات ترتد يف جمال منح املوظفني حق 

 
( 43واملنشور يف اجلريدة الرُسية ابلعدد ) 2016( لسنة 81( من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم )57ينظر نص املادة ) -84
 .2016//1( يف 1مكرر )
 ( من الدستور اعاله. 39ينظر املادة ) -85
 ( من الدستور أعاله. 98ينظر املادة ) -86
 .2015( لسنة 36رقم )( من قانون األحزاب السياسية 10ينظر املادة ) -87
 .137ايت السياسية، مصدر سابق، ص ضوابط ممارسة املوظف العام للحقوق واحلر  :صربي جليب امحد عبد العالد. -88
 ، ضمن متطلبات نيل درجة الدبلوم العايل يف الرتمجة  ،ل عبد هللا حمموداكسافييه فيليب: القانون اإلداري للحرايت، ترمجة طال  -89
 .38، ص 2004لغات،جامعة بغداد، كلية ال

 .79مصدر سابق ص ،ممارسة املوظف للحرايت العامة يف القانون اإلداري والقانون الدويل  :السيد عبد احلميد العريبد. -90
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 26:  العدد

قد تعدمهم ممارســـــة هذا    إبداء اآلراء الســـــياســـــية، وحىت يف حالة منحهم هذا احلق حتاصـــــرهم بقيود صـــــارمة 
ــياســـــتها   ، وال يكاد خيلو ميثاق من مواثيق حقوق اإلنســـــان أو دســـــتور من (91)احلق أو جتعله متفقاً مع ســـ

الدســاتري من النص على حرية التعبري، وســنشــري هنا إىل نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان، واىل موقف 
ومصـــر، ومن مث نعرج إىل موقف الدســـتور العراقي بعض الدســـاتري والتشـــريعات الوظيفية يف كل من فرنســـا 

املعدل لنتمكن من اســــــــتقراء مدى أحقية املوظف يف التعبري  1960لســــــــنة  24وقانون اخلدمة املدنية رقم 
ملي حلقوق اإلنسـان على انه )لكل شـخص احلق يف حرية الرأي اعن آرائه السـياسـية، فقد نص اإلعالن الع

اق اآلراء دون أي تدخل، واســــتقراء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها أبية والتعبري، ويشــــمل هذا احلق اعتن
 .(92)وسيلة كانت دون تقيد ابحلدود اجلغرافية( 

ويف فرنسا ضمن إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي حق املواطن يف التعبري عن رأيه إذ نص على 
انه )ال جيب إزعاج أي شــــــخص بســــــبب آرائه، مبا فيها اآلراء الدينية، شــــــريطة أال يكون من شــــــأن التعبري 

ــال ا(93)عنهـا اإلخالل ابلنظـام الـعام اـلذي يقيمـه الـقانون(  ألفكـار واآلراء هي  ، ونص كـذـلك )حرـية إيصــــــــــــ
لة إال ءمن أغلى حقوق اإلنســــان، لكل مواطن إذن أن يتكلم ويكتب ويطبع حبرية وال يصــــبح حماًل للمســــا

، كما قررت مقدمة دســــــــتور ســــــــنة (94)عند إســــــــاءة اســــــــتعمال هذه احلرية يف احلاالت احملددة يف القانون( 
، مث أكدت  (95)رائه أو معتقداته( على )عدم عقاب احد يف عمله أو وظيفته بســــــــبب مبادئه أو آ 1946

على متســــــــــك الشــــــــــعب الفرنســــــــــي ابملبادئ واحلقوق اليت جاء هبا إعالن حقوق  1958ديباجة دســــــــــتور 
، ومن جانب آخر جاء قانون التوظيف  (96) 1946ودسـتور سـنة   1789اإلنسـان واملواطن الفرنسـي سـنة  

ــنة 634رقم ) ــتورية الـســــــ  1983( لســـــ ابقة، إذ نص على أن)حرية الرأي مرتمجاً ملا جاء ابلنصـــــــوص الدســـــ
مكفولة للموظفني، وال ميكن التمييز بينهم ألســــــباب تتعلق آبرائهم الســــــياســــــية أو النقابية أو الفلســــــفية أو 

، ونص يف مواد أخرى على ما أييت: )حيظر اإلشــــــــــــارة يف ملف املوظف أو (97)االنتماء العرقي أو اجلنس( 
، يتبني لنا مما (98)ه الســــــياســــــية أو النقابية أو الدينية أو الفلســــــفية( يف أي وثيقة إدارية إىل آرائه أو أنشــــــطت

تقدم إن املشــــرع الفرنســــي كفل حق املوظف يف إبداء اآلراء الســــياســــية بنصــــوص صــــرحية يف الدســــاتري ويف 
 .القانون املنظم لشؤون الوظيفة العامة

ــياســــي جلميع قد كفل حق ا 2014أما يف مصــــر وعلى الرغم من إن دســــتورها الصــــادر عام  لرأي الســ
املواطنني ودون اســـتثناء بنصـــه األيت:)حرية الفكر والرأي مكفولة،ولكل إنســـان حق التعبري عن رأيه ابلقول 

 
 .58ص  ،مصر وفرنسا، مصدر سابق دراسة مقارنة ،وظف العامحرية الرأي لدى امل :طارق حسنني الزايتد. -91
 .1948( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن املم املتحدة عام 19ينظر املادة ) -92
 .1789آب  26طن الفرنسي الصادر يف ( من إعالن اإلنسان واملوا10ينظر املادة ) -93
 أعاله. ( من اإلعالن 11ينظر املادة ) -94
 . 168ص    ،1967  ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه   ،املسؤولية التأديبية للموظف العام  :حممد جودت امللط  -95
 .80مصدر سابق ص ،ممارسة املوظف للحرايت العامة يف القانون اإلداري والقانون الدويل  :السيد عبد احلميد العريبد. -96
97- Article (6) - Law of (634) of 1983. 
98- Article (18) - Law of (634) of 1983. 
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، إال إن قانون العاملني املدنيني ابلدولة (99)أو ابلكتابة أو ابلتصوير أو غري ذلك من وسائل النشر والتعبري(
يتضـمن نصـوصـاً تكفل حرية الرأي السـياسـي للموظف العام، وقد ترتب ( مل لغىامل 1978لسـنة   47رقم )

ني الســابق اإلشــارة إليه يعلى عدم تنظيم حق املوظف يف التعبري عن آرائه الســياســية يف قانون العاملني املدن
مما كان له أتثري مباشـــــــــر على  أن قامت اإلدارة بتضـــــــــمني ملفات املوظفني اجتاهاهتم وأرائهم الســـــــــياســـــــــية،

كذلك مل ،  (100)ســـــــــتقبل الوظيفي هلم، خاصـــــــــة إذا كانت هذه اآلراء غري متفقة مع ســـــــــياســـــــــة احلكومة امل
النافذ نصــــا يكفل حرية املوظف يف التعبري عن رأيه  2016( لســــنة  81يتضــــمن قانون اخلدمة املدنية رقم )

ري عن آرائه ويف ضــــــوء ما تقدم ميكن القول إن املشــــــرع املصــــــري مل ينظم حق املوظف يف التعبالســــــياســــــي،  
 السياسية، يف صلب قانون الوظيفة العامة ابلرغم كفالتها ابلدستور الذي يعد القانون األعلى يف البلد.

أما منهج املشـرع العراقي خبصـوص حق املوظف يف إبداء اآلراء السـياسـية فقد جاء مماثاًل ملنهج املشـرع 
آرائهم السـياسـية يف صـلب الدسـتور، إذ نص املصـري حيث كفل حق املواطنني دون اسـتثناء يف التعبري عن  

ــادر يف  ــتور العراقي الصـــ على أن )تكفل الدولة مبا ال خيل ابلنظام العام واآلداب العامة أوال:  2005الدســـ
ــائل(   ــنة  24، بيد إن قانون اخلدمة املدنية رقم (101)حرية التعبري عن الرأي بكل الوســــــ املعدل  1960لســــــ
ـــباط موظفي اـلدوـلة رق ـــنة  14م وقـانون انضــــــــــــ املعـدل مل يتـناول أي منهمـا هـذا احلق ابلتنظيم  1991لســــــــــــ

عدل امل  1991لسنة    14والتفصيل، لذلك ندعو املشرع إىل إضافة نص قانون انضباط موظفي الدولة رقم  
لة واملضـــــايقة نتيجة إبدائه لآلراء الســـــياســـــية، خصـــــوصـــــاً بعد احلقبة ءيتضـــــمن عدم تعرض املوظف للمســـــا

قاليد السلطة حيث مت تطهري اجلهاز ملاملوظف العراقي خالل تويل حزب البعث املنحل  الصعبة اليت عاشها  
من معتنقي اآلراء واألفكار الســــــياســــــية املخالفة للفكر الســــــياســــــي حلزب البعث   1968اإلداري منذ عام  

ورية املنحل عن طريق الفصــل بغري الطريق التأدييب الذي نص عليه القانون، خمالفني بذلك النصــوص الدســت
 .(102)اليت تضمن حق اإلنسان يف التعبري عن رأيه ونشره يف حدود القانون 

ــية ينبغي  ــياسـ ــتوري حلق املواطن يف إبداء اآلراء السـ وتقومياً ملوقف املشـــرع العراقي نقول إن التنظيم الدسـ
حلق أن يتبع بنصـــــوص مفصـــــلة ترد يف القوانني املنظمة للشـــــؤون الوظيفية حبيث ترســـــم حدود ممارســـــة هذا ا

 .وصوره وضماانته
 دور القضاء من حماية حقوق الموظف السياسية: الثاني بحثالم

ــتوري واإلداري دوراً واضــــــــــحاً وابرزاً يف ضــــــــــمان حقوق املوظف العام  ــقيه الدســــــــ ــاء بشــــــــ يؤدي القضــــــــ
وابخلصـــــوص حقوقه الســـــياســـــية، فالقضـــــاء الدســـــتوري يهدف إىل محل املشـــــرع على احرتام ومحاية احلقوق 

ــائية   ــحاً للرقابة القضــ ــاء اإلداري فيمثل منوذجاً واضــ ــتور، أما القضــ ــية اليت كفلها الدســ ــياســ على أعمال الســ

 
فقد كفل هذا احلق وجعله يف حدود القانون إذ  1971أما يف دستورها امللغي لسنة  ،( من الدستور أعاله65ينظر املادة ) -99

و التصوير أو غري ذلك من وسائل ( منه )حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونشره ابلقول أو الكتابة أ47نص يف املادة )
 . التعبري يف حدود القانون...(

 .150ص  ،ضوابط ممارسة املوظف العام للحقوق واحلرايت السياسية، مصدر سابق :صربي جليب امحد عبد العالد. -100
 ( من الدستور أعاله. 38ينظر البند أوال من املادة ) -101
  ،بغداد ،املكتبة القانونية ،من دون اسم مطبعة ،مبدأ املساواة ودوره يف تويل الوظيفة العامة :عبد القادر حممد القيسي -102
 .313ص  ،2012
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اإلدارة وضـــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ املشـــروعية، إذ يعمل على إلزام اإلدارة إبحرتام القواعد القانونية  
 والسري على وفق مقتضاها، وبذلك فانه يقوم مبراقبة تصرفات اإلدارة عرب تطبيق مبدأ املشروعية.

وري يف محاية حقوق املوظف الســياســية، وملعرفة الدور الذي ينهض به كل من القضــاء اإلداري والدســت
ــنقســــم هذا املطلب على  ــتوري، ونوضــــح يف الثاين موقف مطلبنيســ ــاء الدســ ، خنصــــص األول ملوقف القضــ

 القضاء اإلداري.
 دور القضاء الدستوري من حماية حقوق املوظف السياسية: األولطلب امل

سـواء يف فرنسـا أم يف مصـر إضـافة إىل ملعرفة دور القضـاء الدسـتوري يف محاية حقوق املوظف السـياسـية  
األول موقف اجمللس الدســــــــتوري الفرنســــــــي،  يف  نبني فروععلى ثالثة  طلب العراق ينبغي أن نقســــــــم هذا امل

الثالث ملوقف احملكمة  لفرعالثاين موقف احملكمة الدســــــــتورية العليا املصــــــــرية وخنصــــــــص ا الفرع ونوضــــــــح يف
 االحتادية العليا يف العراق.

 دور اجمللس الدستوري الفرنسي من حقوق املوظف السياسيةالفرع األول: 
ــابقة على   ــية على دســــــتورية القوانني وهي رقابة ســــ ــياســــ ميارس اجمللس الدســــــتوري الفرنســــــي الرقابة الســــ
إصــــــــــــــداره، وهتـدف هـذه الرـقاـبة إىل محـل املشــــــــــــــرع على احرتام ومحـاـية احلقوق واحلرايت العـامـة اليت كفلهـا 

، ومن تطبيقاته هبذا اجملال محايته حلق تشـــــكيل اجلمعيات (103)ابخلصـــــوص احلقوق الســـــياســـــيةالدســـــتور، و 
واألحزاب السـياسـية واالنضـمام إليها جلميع املواطنني، إذ ذهب يف احد قراراته إىل إلغاء قرار ضـبطي حيظر 

ر احلزب احلاكم، معارضة ألفكا  اً ويعرتض على بيع جريدة يف الطريق العام، بسبب أن اجلريدة تعرض أفكار 
ــاًل عن إن االجتمـاع نظمـه حزب غري احلزب احلـاكم ، أمـا يف شــــــــــــــؤون الوظيفـة العـامـة فقـد كفـل (104)فضــــــــــــ
تقدمت احلكومة الفرنســية مبشــروع قانون  1975ممارســة حرية الرأي الســياســي للموظف العام، ففي ســنة 

م املوظفني يف الدولة، وكان املتعلق بنظا 1959( شــــــــباط 4يتضــــــــمن تعديل بعض املواد املتعلقة مبرســــــــوم )
مشـروع القانون يف إحدى مواده خيول جلنة اختيار املتقدمني للرتشيح للوظيفة العامة بسلطة تقديرية مطلقة 
يف اإلطالع على ملفات املرشــــــــحني للوظيفة لتكوين قناعاهتم جتاه هؤالء املرشــــــــحني، كما أن القانون ترك 

ــألة حتديد منها  ــه مسـ ــتعانة مبلفات املرشـــحني للوظيفية العامة وعلى اثر ذلك لالئحة يف الوقت نفسـ ج االسـ
ــتوري النظر يف هذا القانون واإلقر  ــاء اجلمعية الوطنية من اجمللس الدســـ ــتوريته وذلك طلب أعضـــ ار بعدم دســـ

مبدأ املسـاواة يف تويل الوظائف العامة وحرية الرأي السـياسـي، وذلك مبنح جلنة االمتحان املختصـة ملخالفته  
يف ملفات املرشــحني للوظيفة العامة ســلطة تقديرية بذلك، ومن جهة أخرى فإن الدســتور الفرنســي   ابلنظر

قد عهد إىل القانون وليس لالئحة صـالحية حتديد القواعد املتعلقة ابلضـماانت األسـاسـية املقررة للمواطنني 
ذ ذهب إىل إن حتديد ، وقد جاء موقف اجمللس الدســــتوري واضــــحاً، إ(105)يف جمال ممارســــة احلرايت العامة

ــاء اللجنة يف االطالع على ملفات املرشـــــــــحني للوظيفة العامة واختيار  ــلطة التقديرية املمنوحة ألعضـــــــ الســـــــ
 

 .167-159ص  ،مصدر سابق ،احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت : امحد فتحي سرورد. -103
حبث منشور يف  ،اإلسالمية والقانون الوضعياحلماية القضائية للحقوق السياسية يف الشريعة  :أشارة إليه بيداء عبد اجلواد -104

 .330ص  ،(14السنة ) ،(50العدد )  ،(14اجمللد ) ،كلية احلقوق،جامعة املوصل،جملة الرافدين للحقوق
 .1958( من الدستور الفرنسي لسنة 34ينظر املادة ) -105
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ــتبعاد بعض املرشــــــــحني وقبول البعض اآلخر  املرشــــــــحني حبســــــــب قناعاهتم وعقيدهتم، نتيجة تؤدي إىل اســــــ
رشـــــــحني وهذا ما يتعارض مع مبدأ املســـــــاواة اعتماداً على آرائهم ومعتقداهتم الســـــــياســـــــية املدونة مبلفات امل

إبحداث التمييز على أســــــــس  1789املكفول مبوجب إعالن حقوق اإلنســــــــان واملواطن الفرنســــــــي لســــــــنة  
ــاء اللجنة االطالع على ملفات املرشـــــــــــحني  أخرى غري الكفاءة والقدرة الوظيفية، لذا يتوجب على أعضـــــــــ

تفســــري امللزم لدراســــة مجيع ملفات املرشــــحني والذي فرضــــه للوظيفة دون أي متييز أو اســــتثناء، وعليه فإن ال
اجمللس الدســـــــــــتوري كان حمل دفاع من ممثلي احلكومة ابجلمعية الوطنية والتفســـــــــــري األخري وهو االســـــــــــتعانة 
االختيارية مبلفات املرشحني كان من املمكن حتققه، أما موقف اجمللس الدستوري من مسالة ختويل القانون 

ة االطالع على ملفات املرشــــــــــحني فقد ارأتى اجمللس أن دور الالئحة هو جمرد وضــــــــــع لالئحة مهمة كيفي
ــة الالئحـــة يف جمـــال احلقوق واحلرايت  ــا يعين تبعيـ ــع التنفيـــذ وهو مـ ــانون موضــــــــــــ ــا القـ املبـــادئ اليت حـــددهـ

 .(106)األساسية
ابعتبارها من   يتضــح لنا مما تقدم أن اجمللس الدســتوري قد منح حلرية الرأي الســياســي القيمة الدســتورية

، وأقر عدم  1789املبادئ األســـــــاســـــــية اليت اعرتف هبا إعالن حقوق اإلنســـــــان واملواطن الفرنســـــــي لســـــــنة 
اسـتبعاد أي مرشـح للوظيفة العامة بسـبب آرائه السـياسـية والدينية كون ذلك خيل مببدأ املسـاواة بني اجلميع 

 .1958املنصوص عليه يف الدستور الفرنسي لسنة 
 دور احملكمة الدستورية العليا يف مصر الفرع الثاين:

على إنشاء حمكمة دستورية عليا إختصها وحدها  2014حرصـت الدسـاتري املصرية ومنها دستور سنة  
، وبذلك فإن هذه احملكمة هي صــــــاحبة (107)دون غريها بصــــــالحية الفصــــــل يف دســــــتورية القوانني واللوائح 

ــتوري وهو ما أكدته يف إحدى  اإلختصــــــــــــاص يف الدفاع عن احلقوق واحلرايت يف ميدان  ــاء الدســــــــــ القضــــــــــ
أحكامها، إذ ذهبت إىل أن )الدســـــــــتور حرص على أن يفرض على الســـــــــلطتني التشـــــــــريعية والتنفيذية من 
القيود ما يراه كفياًل بصون احلقوق واحلرايت العامة على اختالفها ليحول دون اقتحام إحدامها املنطقة اليت  

ــتها.ولقد كان تطور هذه احلقوق وتلك احلرايت، وإمناؤها من حيميها احلق أو احلرية مبا يعطل   فعالية ممارســـــ
خالل اجلهود املتواصــــــلة الســــــاعية إلرســــــاء مفاهيمها الدولية بني األمم املتحضــــــرة، مطلباً أســــــاســــــيا توكيداً  

ــاحل احليوية املرتبطة هبا ولردع كل حماول ــباع املصـــــ ة للعدوان لقيمتها االجتماعية، وتقديراً لدورها يف جمال إشـــــ
، وعلى الرغم من عراقــة هــذه احملكمــة العليــا إال أنــه ليس هلــا حكم يتضــــــــــــــمن حقوق املوظف (108)عليهــا(

الســــياســــية،إال أن دورها يف محاية احلقوق الســــياســــية بشــــكل عام كان حمورايً وابرزاً بســــب كثرة اعتداءات 
الدسـتور من خالل إرسـائها للعديد  السـلطة التشـريعية يف هذا اجملال حتت سـتار تنظيمها مبا خيالف أحكام 

ــوابط اليت يتعني على املشــــــــــــــرع التزامهــا حــال تنظيمــه للحقوق العــامــة، ومنهــا احلقوق  من املبــادئ والضــــــــــــ
الســياســية، حبيث ال تؤدي إىل مصــادرهتا أو االنتقاص منها، وأال ختل القيود اليت يفرضــها القانون يف جمال 

 
  ، جامعة املوصل ،كلية القانون  ،ارنةدراسة مق-احلرايت الفكرية وضماانهتا القضائية  :سيفان ابكراد ميسروب مكدريج -106
 .331-330ص  ،2007

 2014( من دستور مجهورية مصر العربية لسنة 191،192ينظر املاداتن) -107
أفكار عبد  ، أشارة له د.14/1/1995( دستورية الصادرة يف 14( لسنة )17ينظر يف ذلك حكمها يف القضية رقم ) -108

 .439ص  ،2002 ،دار النهضة العربية ،مقارنة، من دون اسم مطبعةدراسة -حرية االجتماع   :الرزاق 
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، منها حكمها يف جمال االنتماء لألحزاب الســـــــــياســـــــــية (109)واة  هذا التنظيم مببدأي تكافؤ الفرص واملســـــــــا 
ــتورية املادة الرابعة من القانون رقم  ــنة  33الذي قضـــــــــت فيه )بعدم دســـــــ ــأن محاية اجلبهة  1978لســـــــ بشـــــــ

انً مطلقاً ومؤبداً من االنتماء إىل ضــــــــت حبرمان فئة من املواطنني حرماالداخلية والســــــــالم االجتماعي اليت ق
 .(110)السياسية ومن مباشرة احلقوق واألنشطة السياسية(األحزاب 

  33إذ تقول احملكمــة يف معرض حتليلهــا للحكم املــذكور يف أعاله، إن املــادة الرابعــة من القــانون رقم 
ــنة   ــان محاية اجلبهة الداخلية والســــــــــالم االجتماعي املطعون فيها تنص على أنه )ال جيوز  1978لســــــــ بشــــــــ

اسـية أو مباشـرة احلقوق أو األنشـطة السـياسـية لكل من تسـبب يف إفسـاد احلياة االنتماء إىل األحزاب السـي
ســواء كان ذلك ابالشــرتاك يف تقلد املناصــب الوزارية منتمياً إىل األحزاب  1952الســياســية قبل ثورة ســنة 

ــية اليت تولت احلكم قبل  ــياســـــــــ ــرتاك يف1952متوز  23الســـــــــ  عدقيادة األحزاب وإدارهتا... وي ، أم ابالشـــــــــ
شـــــــرتاكاً يف قيادة احلزب وإدارته، تويل مناصـــــــب الرئيس أو نواب الرئيس أو وكالئه أو الســـــــكرتري العام أو ا

الســكرتري العام املســاعد أو أمني الصــندوق أو عضــوية اهليئة العليا للحزب...(، ومما تنبغي اإلشــارة إليه أن 
ــرة املادة أعاله عندما قضــــت حبرمان فئة من املواطنني من حق االنتما ــية ومن مباشــ ــياســ ء إىل األحزاب الســ

. وكذلك األمر ابلنسـبة حلق االنتخاب (111)احلقوق السـياسـية تكون قد انطوت على خمالفة حلكم الدسـتور
، فقد قضـــــــت احملكمة الدســـــــتورية بشـــــــأن حق (112)والرتشـــــــيح املكفولني جلميع املواطنني مبوجب الدســـــــتور

ــيح أبن )...حرمان فئة من املواطنني ودون  ــوية اجملالس الرتشـــــ ــيح لعضـــــ ــوعية من فرص الرتشـــــ أســـــــس موضـــــ
 .(113)التمثيلية أو تقييدها خمالف للدستور..(

يتبني لنا مما تقدم أن احملكمة الدســــتورية العليا املصــــرية مل تورد نصــــوصــــاً خاصــــة حبماية حقوق املوظف 
ــية   ــياســ ــتوري وإمنا جاءت أحكامها عامة حتمي احلقوق الســ ــية كما فعل اجمللس الدســ ــياســ جلميع فئات الســ

 املواطنني.
 دور احملكمة االحتادية العليا يف العراق الفرع الثالث: 

ــاطاً ملحوظاً يف جمال  لقد شـــــــــهدت املدة اليت أعقبت أتســـــــــيس احملكمة االحتادية العليا يف العراق نشـــــــ
منها مبمارسة محاية احلقوق واحلرايت الدستورية عن طريق الرقابة على دستورية القوانني وخصوصاً ما يتعلق  

، ومن التطبيقات هبذا الشــــــأن حكم احملكمة االحتادية (114)احلقوق الســــــياســــــية كحق االنتخاب والرتشــــــيح 

 
اطروحة ،دراسة مقارنة-احلكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره يف تعزيز دولة القانون  :مها هبجت يونس الصاحلي -109

 .160ص  ،2006جامعة بغداد،  ،كلية القانون  ،دكتوراه
فاروق عبد الرب: أشار له د.  21/6/1986، الصادر يف  ( دستورية6ة ) ( للسن56ينظر يف ذلك حكمها يف القضية رقم )  -110

 ،2004  ،من دون دار نشر  ،مطبعة النسر الذهيب للطباعة  ، دور احملكمة الدستورية املصرية يف محاية احلقوق واحلرايت،من دون سنة طبع
 .656ص 

 .656ص   ،فاروق عبد الرب: املصدر نفسه اعالهد. -111
 .2014من دستور مجهورية مصر العربية مصر لسنة ( 87ينظر املادة ) -112
حممد حسن فتح ، أشار إليه د. 1996( شباط 3( الصادر يف )16( لسنة )2ينظر يف ذاك حكمها يف القضية رقم ) -113

دار النهضة  ،من دون اسم مطبعة ،الباب: احلقوق السياسية لألقليات يف الفقه اإلسالمي والنظم الدستورية املعاصرة
 .498ص  ،2007القاهرة،،العربية

، حبث منشور على املوقع  3ص ،دور احملكمة االحتادية العليا يف العراق يف محاية احلقوق واحلرايت :انتصار حسن عبد هللا -114
 .26/11/2017اتريخ الزايرة  www.iasj.netااللكرتوين 
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 2005( لســـــــــــــنة 16/ اثنياً من قانون االنتخاابت رقم )15العليا املتضـــــــــــــمن )...عدم دســـــــــــــتورية املادة )
شــــريع نص جديد يكون موافقاً /أوال( من الدســــتور وللســــلطة التشــــريعية ت49لتعارضــــها مع أحكام املادة )

/ اثنيا( من القانون انف الذكر نصـــت على 15، فاملادة )(115)/أوال( من الدســـتور...(49ألحكام املادة )
تكون كـل حمـافظـة وفقـا للحـدود اإلدارـية الرُسـية دائرة انتخـابـية ختتص بعـدد من املقـاعـد يتـناســــــــــــــب مع  أن )

املعتمد على نظام  2005/ كانون الثاين/ 30انتخاابت عدد الناخبني املســــــــــــــجلني يف احملافظة حســــــــــــــب 
ــادة  ــاخبني املســــــــــــــجلني، وابلرجوع إىل نص املـ ــد على عـــدد النـ ــانون اعتمـ ــة(، أي إن القـ ــة التموينيـ ــاقـ البطـ

يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة /أوال( جندها تنص على أن )49)
ون الشــــــــعب العراقي أبكمله، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام الســــــــري ألف نســــــــمة من نفوس العراق ميثل

املباشــــر، ويراعى متثيل ســــائر مكوانت الشــــعب فيه( أي أن الدســــتور قد اعتمد على عدد النفوس الكلي، 
( من قــانون االنتخــاابت مبوجــب قــانون تعــديــل قــانون 15وعلى اثر قرار احملكمــة أعاله، مت تعــديــل املــادة )

امللغى، ويف قرار آخر قضـــت احملكمة  2009لســـنة   26، ابلقانون رقم 2005لســـنة  16ابت رقم  االنتخا
املعدل لقانون  2009( لســنة 26/رابعاً( من قانون تعديل قانون االنتخاابت رقم )3بعدم دســتورية املادة )

ن ، أوال( م13،20،38امللغى، لتعارضــــــــــــــه مع نصــــــــــــــوص املواد ) 2005( لســــــــــــــنة  16االنتخاابت رقم )
الدسـتور، إذ انه يشـكل انتهاكاً حلق االنتخاب، وملبدأ العدالة، ولتعارضـه أيضـا مع الدسـتور، لكون تطبيق 
هذا النص سيؤدي إىل إمكانية حرمان من حيصل على عدد من األصوات، يقل بصوت واحد عن القاسم 

حة الكياانت الكبرية االنتخايب من احلصــول على مقعد مبجلس النواب، ومن مث جتيري تلك األصــوات ملصــل
الفائزة، وهتمش املاليني من أصــــوات الناخبني وابلتايل حتويل صــــوت الناخب من املرشــــح الذي انتخبه إىل 

 .(116)مرشح آخر مل تتجه إرادته النتخابه
ويف قرار آخر للمحكمة حول حق التصـويت قضـت بعدم دسـتورية الفقرة ج/من البند /اثلثاً من املادة 

ــنة 26رقم )  األوىل من قانون / ــنة 16قانون تعديل قانون االنتخاابت رقم ) 2009( لســــــ إذ  2005( لســــــ
نصـــت على أن )متنح املكوانت التالية حصـــة )كوات( حتســـب من املقاعد املخصـــصـــة حملافظاهتم على أن ال  

 يؤثر ذلك على نسبته يف حالة مشاركتهم يف القوائم الوطنية كما أييت:
 وزع على احملافظات بغداد نينوى وكركوك ودهوك واربيلاملكون املسيحي مخسة مقاعد ت -أ

املكون الصـــــــــــــــابئ املنـدائي مقعـد واحـد يف  -ج املكون االيزيـدي مقعـد واحـد يف حمـافظـة نينوى، -ب
( من 14املكون الشــبكي مقعد واحد يف حمافظة نينوى...(، لتعارضــها مع نص املادة ) -حمافظة بغداد، د

ور نص يف البند /خامساً من املادة أعاله على أن )تكون املقاعد املخصصة الدستور، كما أن القانون املذك
( من الدســــــتور 20من الكوات للمســــــيحيني ضــــــمن دائرة انتخابية واحدة(، وبذلك يكون قد اخل ابملادة )

 
الرقابة على القوانني   :امحد فاضل حسنيأشار إليه د.  26/4/2007الصادر يف    2006/ت/15ينظر يف ذلك قرارها رقم    -115
 ،2009  ،(4السنة )  ،(6/7العدد )  ،(2اجمللد )  ،اجلامعة املستنصرية  ،الصادرة من كلية القانون  ،حبث منشور يف جملة احلقوق  ،األساسية

 .124ص 
دور  :بيداء عبد اجلواد حممد توفيق ،أشار إليه دولة امحد عبد هللا ،14/6/2010ينظر يف ذلك حكمها الصادر يف  -116

 ،(13اجمللد )، جامعة املوصل،كلية احلقوق،حبث منشور يف جملة الرافدين للحقوق   ،احملكمة االحتادية يف محاية حقوق اإلنسان يف العراق
 .393ص  ،(16السنة ) ،(49العدد )
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ــيحيني ضـــــــــمن دائرة انتخابية واحدة يف حني قصـــــــــر حق   ــة من الكوات للمســـــــ ألنه عّد املقاعد املخصـــــــــصـــــــ
ح للطائفة الصـــابئية املندائية على حمافظة بغداد وعليه يكون بذلك قد حرم أفراد الطائفة التصـــويت والرتشـــي

 .(117)( من الدستور20املنتشرين يف بقية احملافظات من التمتع حبقوقهم السياسية وفقاً للمادة )
ــري ــتورية املصـــ ــاير موقف احملكمة الدســـ ة وذلك خنلص مما تقدم اىل أن موقف احملكمة االحتادية العليا ســـ

بعمومية احلماية اليت أوردها بشــــــــــان احلقوق الســــــــــياســــــــــية، أي انه مل يفرد حكماً خاصــــــــــاً حلقوق املوظفني 
 السياسية.

 حماية حقوق املوظف السياسيةموقف القضاء اإلداري من : الثاني طلبامل
ــائية على أعمال اإلدارة وضـــمانة   فعالة لتحقيق مبدأ ميثل القضـــاء اإلداري منوذجاً واضـــحاً للرقابة القضـ

املشــــروعية وهو أكثر أنواع الرقابة ضــــماانً حلقوق األفراد وحرايهتم، نظراً ملا يتمتع به هذا القضــــاء من حيدة 
ونزاهة ودراية ابلشؤون اإلدارية، مما يؤدي إىل أن يصبح األفراد يف مأمن من جتاوزات اإلدارة على حقوقهم، 

 .(118)نونية والسري وفقاً ملقتضاهاعن طريق إلزامها ابحرتام القواعد القا
 -متعاقبة:فروع وسنتعرف على دور هذا القضاء يف كل من فرنسا ومصر والعراق يف ثالثة 

 دور القضاء اإلداري الفرنسي يف محاية حقوق املوظف السياسيةالفرع األول: 
الســياســية والســيما يف جمال اصــدر جملس الدولة الفرنســي أحكاماً عدة يف جمال محاية حقوق املوظف 

حرية املوظف يف التعبري عن آرائه الســـــــياســـــــية تكفلت ببيان الضـــــــوابط اليت يتعني مراعاهتا للتوفيق بني متتع 
املوظف العام وممارســته هلذه احلقوق وبني ما يتطلبه صــاحل املرفق واعتبارات الوظيفة العامة من وضــع بعض 

اخلصـــــــــــوص وقد كان لبعض هذه األحكام أصـــــــــــداء واســـــــــــعة يف  القيود اليت ترد على حق املوظف يف هذا
اجملالني القانوين والســــــياســــــي على الســــــواء، وذلك حبكم الظروف اليت عاصــــــرت إصــــــدارها، إضــــــافة إىل ما 

 .(119)تضمنته هذه األحكام من تقرير مبادئ قانونية ابلغة األمهية
ــية )ابريل(، ال يت تتلخص وقائعها أبن ســـكرتري ومن هذه األحكام حكم جملس الدولة الفرنســـي يف قضـ

الدولة برائسة جملس الوزراء رفض ترشيح السادة )ابريل وجوايدير وفرتينيه ولنجو وبيجاوي( ملسابقة دخول 
املدرســة الوطنية لإلدارة، وبعد ذلك أبايم عدة نشــرت جريدة املوند بياانً ابن عضــواً مبكتب ســكرتري الدولة 

شـــــيح أعضـــــاء احلزب الشـــــيوعي ابملدرســـــة الوطنية، مما أاثر ضـــــجة أعلن أن احلكومة مصـــــممة على عدم تر 
سياسية واسعة، إضافة إىل ذلك فإن مدير املدرسة قد صرح ألحد املرشحني أبنه مت استبعاده بسبب صلته 
ابحلزب الشيوعي الفرنسي فما كان من السيد ابريل وزمالئه إال الطعن هبذا القرار أمام جملس الدولة لكونه  

طأ يف القانون، لتعمد اإلدارة اســــتبعادهم بســــبب آرائهم الســــياســــية، وقد أمثرت نتيجة الطعن إن مشــــوابً خب
ــلطة 1954آب  28حكم جملس الدولة إبلغاء قرار اإلدارة يف  ، مؤكداً يف حكمه انه إذا كان يدخل يف سـ

 
 / http://www.iraqja.iqنيت عرب املوقعاالنرت   ، منشور على3/3/2010احتادية يف  (  6ينظر يف ذلك حكمها املرقم )   -117
 .19/1/2014اتريخ الزايرة 
امحد  فاروق، د.143ص  ،مصدر سابق ،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية :موريس دفرجية -118

 .220،221ص  ،مصدر سابق ،1989( لسنة 106مخاس: حمكمة القضاء اإلداري يف ضوء القانون )
كلية احلقوق،جامعة ،حبث منشور يف جملة القانون واالقتصاد  ،احلرايت السياسية للموظف العام  :حممد حسنني عبد العالد.  -119

 .4ص ،1983 ،القاهرة، عدد خاص يف العيد املئوي لكلية احلقوق
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ؤهلهم هلا دراســات اإلدارة أن تقدر مدى اســتيفاء املرشــح للضــماانت اليت تســتلزمها ممارســة الوظائف اليت ت
مدرسـة اإلدارة الوطنية وهلا أن تبعد يف هذا الصـدد من يكون قد صـدر منه أفعال أو تصـرفات تتعارض مع 
ما جيب أن يتصـفوا به من حتفظ ووقار، إال أهنا ال تسـتطيع اسـتبعاد احد املرشـحني بسـبب آرائه السـياسـية 

 .(120)امة بني سائر الفرنسينيفقط، ملخالفة ذلك ملبدأ املساواة يف تويل الوظائف الع
وهبذا الصــدد ذهب أيضــا جملس الدولة الفرنســي يف حكمه بقضــية )جييل(، اليت تتلخص وقائعها أبن 

من القيادات احمللية للحزب الشـــــيوعي إبحدى املقاطعات،  كان يعمل برائســـــة التعليم وواحدٍ   الســـــيد جييل
د من ميوله الســـــياســـــية ومدى أتثريها على عمله، فقد رأت اإلدارة إن هناك ضـــــرورة يف التحقيق معه للتأك

وقد ظهر بنتيجة التحقيق براءة الســــــيد جيل من شــــــائبة التحيز للحزب الشــــــيوعي ومن أي خطأ ميكن أن 
ــدرت قراراً أعفته من عمله ونقلته إىل عمل آخر،  ينســـــــــــب إليه، إال أن اإلدارة وابلرغم من ذلك فقد أصـــــــــ

ة  جملس الـدولـة إللغـاء هـذا القرار، وقـد حكم اجمللس إبلغـاء قرار اإلدار األمر الـذي حـدا بـه إىل الطعن أمـام 
ــيد جيل مل يرتكب خط ــاحل املرفق العام، كما إن وظيفته مل أً بســــبب أن الســ ــاءلته محاية لصــ  وظيفياً يربر مســ

ــافــة إىل ذلــك فــان انتمــائــه للحزب  تنــدرج ضــــــــــــــمن الوظــائف العليــا اليت تعترب رهن تقــدير احلكومــة، إضـــــــــــــ
ــيوعي ــدارها القرار أعاله قد الشــ ــله، وبذلك تكون اإلدارة إبصــ ــرعي يف فرنســــي ال يربر فصــ ، وهو حزب شــ

خرجت على النظام الدميقراطي الذي ال يعد اعتناق املوظف آلراء الســـياســـية مســـاســـاً مبصـــاحل املرفق ما مل 
 .(121)يصدر منه تعبري خارجي خيالف واجب التحفظ
ية ميثل حلقة من حلقات تطور جملس الدولة الفرنســــــــــي يف وقد تال هذه األحكام حكم آخر أكثر أمه

جمال كفالة حرية الرأي الســــــــــياســــــــــي للموظف، أال وهو احلكم يف قضــــــــــية )بالنك(، وتتلخص وقائع هذه 
القضـية ابن السـيد )بالنك( ترشـح ملسـابقة الدخول مبدرسـة اإلدارة الوطنية إال أنه قد مت اسـتبعاده بقرار من 

ــة ــبباً دعواه بكون    ســــــــكرتري الدولة برائســــــ جملس الوزراء، وطعن هبذا القرار أمام حمكمة ابريس اإلدارية مســــــ
القرار قد بين على أسباب ال تتعلق مبصاحل املرفق، ولكن بسبب آرائه السياسية،غري انه مل يستطع أن يقدم 

ادعاءات  ســــــــوى ادعاءات ال تســــــــاندها أدلة، إال أن احملكمة انتهت إىل جدية هذه االدعاءات ورأت أهنا
جدية، فقد اســــــــتعملت احملكمة ســــــــلطتها وطلبت من اإلدارة تقدمي األوراق اليت اختذت القرار بناًء عليها، 
وبعد أن رفضت اإلدارة عرض امللف استخلصت احملكمة من هذا الرفض أن ادعاءات بالنك هلا سند من 

 .(122)الصحة 
ــن ــية للشــــــخص ال تصــــــلح ســــ ــياســــ داً قانونياً لقرار اإلدارة حبرمانه من يتضــــــح لنا مما تقدم أن اآلراء الســــ

االلتحاق ابلوظيفة العامة )حكم ابريل(، أو الختاذ جزاء أتدييب حبقه )حكم جييل(، وهذه القاعدة ليسـت 
 

120-CE.28 mai 1954 Barl, REC.P.308-Gonclsions du Commissaire du government Letourneur, 
not Waline,R.D.P,1954,P 509 et suiv  496ص    ،مصدر سابق  ،القرارات الكربى يف القضاء االداري  :مارسو لونغ واخرون ،

ضماانت تطبيق القواعد   : ميثم حسني محزة  ،14-12ص    ،مصدر سابق  ،احلرايت السياسية للموظف العام  :حممد حسنني عبد العالد.
 .113ص  ،2006،جامعة اببل ،كلية القانون،رسالة ماجستري ،الدستورية )دراسة مقارنة(

121-C.E 1 er Oct.1954, Guille, rec.p. 496.p, D.1955.341,note Braibant,rev.adm.1954.512 
Concl.Laurent. 

122- C.E 21 decembr 1960,Vicat Blanc,D.196.P.421 note chapus . 
 .108ص  ،مصدر سابق :طارق حسنني الزايتأشار له د.
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 26:  العدد

اليت قررت  1946ســـوى تطبيقاً مباشـــراً يف جمال الوظيفة العامة للمبدأ الذي تضـــمنته ديباجة دســـتور ســـنة  
 .(123)شخص لإليذاء يف عمله بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته...(أبنه )...ال جيوز أن يتعرض أي 

 دور القضاء اإلداري املصري يف محاية حقوق املوظف السياسيةالفرع الثاين: 
مارس القضــــاء اإلداري دوراً مهماً يف جمال حقوق املوظف الســــياســــية، إذ جاءت فتاوى جملس الدولة 

 مبادئ الدستورية اليت تكفلها وميكن إمجال هذه املبادئ مبا أييت:وقرارات احملاكم اإلدارية ترمجة عملية لل
 النيابية واحمللية ساوال:دور جملس الدولة يف محاية حق املوظف العام يف الرتشيح لعضوية اجملال

ــيح للمجالس النيابية واحمللية، عدا بعض احلاالت اليت ال  ــابقاً أن من حق املوظف الرتشـــــ لقد ذكران ســـــ
القوانني يف ذلك، وقد تعرضــــــت اجلمعية العمومية لقســــــمي الفتوى والتشــــــريع يف جملس الدولة ملثل جتيز له 

الســــــــلك الدبلوماســــــــي  ، فقد تعرضــــــــت اجلمعية العمومية ألحكام قانون (124)هذه احلالة يف إحدى فتاواها
ــلى  ــنة  45رقم )والقنصـــــ ــاء1982( لســـــ  املعدل، الذي نص على )تســـــــرى أحكام قانون املرافق على أعضـــــ

، ونص يف مادة أخرى من ذات القانون على أن )... جيب على أعضـــاء (125)ســـلك التمثيل التجاري...(
ــوية  ــيح لعضــ ــية أو الرتشــ ــياســ ــمام إىل األحزاب الســ ــاط حزىب أو االنضــ ــلك اإلمتناع عن القيام أبي نشــ الســ

ــتقــالتهم، وتعــ اجملــالس النيــابيــة أو احملليــة  ــتقــالــة يف هــذه احلــا دإال بعــد تقــدمي اســــــــــــ لــة مقبولــة مبجرد االســــــــــــ
كما تنص املادة اخلامســـــــة منه على أن )يُنشـــــــر هذا القانون ىف اجلريدة الرُسية، ويُعمل به   (126)تقدميها...(

ــر هذا القانون يف اجلريدة الرُسية يف  ــره...(. وملا كان اتريخ نشـ ،  6/1982/ 26من اليوم التايل لتاريخ نشـ
، وبـذلـك فـانـه 27/6/1982ر يعمـل أثره اعتبـاراً من ( ســـــــــــــــالفـة الـذك58فـان احلظر الـذي أوردتـه املـادة )

يتوجب على أعضـــاء الســـلك الســـياســـي أو التجاري أن يتخلوا عن الوظيفة العامة نزواًل على حكم احلظر 
الذي يقوم على اجلمع بني حتمل أعباء وظيفة الســلك الســياســي أو التجاري وحتمل أعباء اجملالس النيابية، 

املذكورة آنفا إذا ما اثر العمل النيايب فان اســــــتمراره جيعله خمالفاً للحكم املقرر يف فإذا مل يتخل عن الوظيفة 
 .(127)( املشار إليها مما خيضعه للمسؤولية التأديبية يف عالقته الوظيفية58املادة )

 اثنيا:دور جملس الدولة يف محاية حق املوظف العام يف االنتماء لألحزاب السياسية:
لدولة املصـــــــري مانعاً قانونياً من انتماء املوظف إىل التنظيم الســـــــياســـــــي الوحيد يف مل جتد حماكم جملس ا

جان والوحدات األسـاسـية لالبالد، فقد سـلمت احملكمة اإلدارية يف إحدى أحكامها بعضـوية العاملني يف ال
 .(128)لالحتاد االشرتاكي

 
 .20ص  ،مصدر سابق ،احلرايت السياسية للموظف العام :حممد حسنني عبد العالد. -123
حممود ، أشار إليها د.46، ص 16بند ،(40-39جمموعة السنتني ) ،21/11/1984الصادرة يف  1096فتواها رقم  -124

دار النهضة  ، من دون اسم مطبعة ،مدى مسامهة جملس الدولة يف إرساء دعائم حقوق اإلنسان يف مصر :امحد حلمي حممد 
 .183-182،ص 2008لعربية،القاهرة،ا

 . املعدل1982لسنة ( 45( من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم )2ينظر املادة ) -125
 . املعدل 1982( لسنة 45( من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم )58ينظر املادة ) -126
 .184-183ص  ،مصدر سابق :حممود امحد حلمي حممدد. -127
أشار إليها   131،ص  17بند    ،14جمموعة السنة    ،14/12/1968يف    ،(13السنة )  ،(995ينظر حكمها يف القضية )  -128
من دون دار   ،مطابع النسر الذهيب   ،من دون حتديد طبعة  ،دور جملس الدولة املصري يف محاية حرايت املوظف العام  :بد الربد.فاروق ع

 .425ص  ،1998 ،نشر



  

 دراسة مقارنة( )  احلماية القضائية حلقوق املوظف السياسية 

135 

االشــــرتاكي، وحبريته يف إبداء ما يراه داخل كما أقرت انضــــمام املوظف إىل اجلماعات القيادية لالحتاد 
االجتماعات الســــــــــياســــــــــية، ففي إحدى الدعاوى، مت تقدمي عاملني بوزارة الســــــــــياحة إىل احملاكمة التأديبية 
خلروجهما على مقتضـى الواجب، بسـبب صـدور عبارات غري مألوفة يف أثناء حضـورمها اجتماعات أعضـاء 

العريب، فحكمت احملكمة التأديبية برباءهتما، وأرجعت الســــــــبب يف  اجلماعات القيادية لالحتاد االشــــــــرتاكي
ــة ) ــتوايت االحتـاد  5/6/1967حكمهـا إىل اـنه يف أعـقاب نكســــــــــــ ( عـقدت االجتمـاعـات على كـاـفة مســــــــــــ

االشــــــــــــرتاكي العريب ملناقشــــــــــــة املوقف واحلالة اليت وصــــــــــــلت إليها البالد وأســــــــــــباهبا وكان من ضــــــــــــمن هذه 
(  18/6/1967و 14عقدهتما اجلماعة القيادية بوزارة الســـــــــــــياحة يومي) االجتماعات االجتماعان اللذان 

وصـــــــدرت يف أثنائهما من املتهمني العبارات اليت عّدها االهتام خروجاً منهما على االحرتام الواجب...وقد  
ــافة إىل إن العبارات اليت  ــياســــــي يف إبداء رأيهما إضــــ ــتخدم املتهمان احلق الذي منحه هلما التنظيم الســــ اســــ

ت من املتهمني إمنا قيلت يف اجتماع ســــياســــي...وإذا وضــــع يف االعتبار اجلو النفســــي الذي تعيشــــه صــــدر 
مجاهري الشــعب املصــري يف أعقاب النكســة المكن تصــور أســباب العبارات اليت جاءت يف أقوال املتهمني 

 (129).ومها يؤداين واجبهما كعضوين يف التنظيم السياسي املسؤول عن قيادة الشعب
 ور جملس الدولة يف محاية حق املوظف يف حرية الرأي السياسي:اثلثا:د

ــر أحكام حماكم جملس الدولة على وترية واحدة يف حتديد املركز الوظيفي للموظف العام ومدى  مل تســــــــــ
ــتقبله الوظيفي فمرة تقضـــي إبنصـــاف املوظف ومحايته من عنت  ــية معينة على مسـ ــياسـ أتثري اعتناقه آلراء سـ

اري قبل إنشــــــاء وبطش اإلدارة به بســــــبب اعتناقه آلراء وأفكار ســــــياســــــية وهذا دأب حمكمة القضــــــاء اإلد
احملكمة اإلدارية العليا، وأخرى تقضــي حبرمانه من تويل الوظائف العامة أو فصــله منها جملرد اعتناقه أو حىت 
احد أقاربه آلراء ســـياســـية وخصـــوصـــاً إذا كانت ال توافق اخلط الرُسي للحكومة، وكان هذا موقف احملكمة 

ــنة   أما بعد صـــــــدور هذا الدســـــــتور فقد تغري موقف امللغى،  1971اإلدارية العليا قبل صـــــــدور دســـــــتور ســـــ
، ولتوضــيح ذلك (130)احملكمة اإلدارية العليا إىل حد انه اجته إىل أنصــاف حرية الرأي الســياســي للموظف 

ســـــــنقســـــــم هذا املوضـــــــوع على ثالث فقرات نتطرق يف األوىل ملوقف حمكمة القضـــــــاء اإلداري قبل إنشـــــــاء 
ــنة احملكمة اإلدارية العليا، ويف الثانية ن ــتور ســـ ــدور دســـ  1971وضـــــح موقف احملكمة اإلدارية العليا قبل صـــ

ــنة ــتور ســــــــ  1971امللغى، ويف الفقرة األخرية للتعرف على موقف احملكمة اإلدارية العليا بعد صــــــــــدور دســــــــ
 امللغى.

 موقف حمكمة القضاء اإلداري قبل إنشاء احملكمة اإلدارية العليا:  .1
ــاء جملس الدولة ب ــاء اإلداري على قرارات اإلدارة املتعلقة متيزت هذه املرحلة من قضــــ بســــــط رقابة القضــــ

حبرية الرأي الســــياســــي للموظف، إذ أصــــدرت حمكمة القضــــاء اإلداري أحكاماً عدة يف هذا الشــــأن، منها 
حكمها الذي جاء فيه )إذا كان كل ما اســـــــــــتندت إليه احلكومة إلثبات إن للمدعي نشـــــــــــاطاً ملحوظاً يف 

عد صدور القرار حبلها، هو جمرد حترايت للبوليس، دون أن تسند للمدعي واقعة مجعية األخوان املسلمني، ب
 

 ، 16/8/1968الصادر يف  ،(10( لسنة )25ينظر يف ذلك حكم احملكمة التأديبية لوزارة السياحة املصرية يف القضية ) -129
 .225ص  مصدر سابق،:أشار إليها د.فاروق عبد الرب

 .153ص  ،مصدر سابق :صربي جليب امحد عبد العالد. -130
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معينة أو تســاءله يف حمضــر أو يســمع دفاعه فان القرار الصــادر بفصــله يكون قد بين على أســباب ال أصــل  
هلـا يف األوراق، ـبل ـقام على جمرد اعتقـاـله اـلذي مت بغري مســــــــــــــوغ ـقانوين، إذ ال جيوز فصــــــــــــــل املوظف جملرد 
ــحتها أو خيل ابلواجبات الرئيســــــية  اعتقاله دون أن تســــــند إليه هتمة توجب الفصــــــل ويقوم الدليل على صــــ

 .(131)لوظيفته إخالال جسيماً(
ويف ضــــــوء هذا احلكم يتبني لنا أن حمكمة القضــــــاء اإلداري املصــــــري قد أكدت أن انتماء املوظف إىل 

ضــــــة للحكومة ال تربر فصــــــله من عمله، ما مل مجاعات ذات آراء ســــــياســــــية أو دينية معينة ولو كانت معار 
 .(132)يثبت ارتكابه أفعال ووقائع تستوجب فصله من الوظيفة

 امللغى: 1971موقف احملكمة اإلدارية العليا قبل صدور دستور سنة  .2
لســـنة  165على عكس املرحلة الســـابقة اتســـم قضـــاء احملكمة اإلدارية العليا منذ إنشـــائها ابلقانون رقم 

هاك الشـديد حلرية الرأي السـياسـي للموظف العام هادمًة بذلك املبادئ اليت أرسـت دعائمها ابالنت 1955
( واليت تتلخص وقائعها أبن 1285حمكمة القضـاء اإلداري، ومن هذه األحكام حكمها يف الدعوى رقم )

ــنة   ــلكية يف ســ ــلكية والالســ ــيدات قد التحقت هبيئة املواصــــالت الســ   يف وظيفة )معاون 1945إحدى الســ
ــطرهتا إىل العودة إىل العمل  ــبب زواجها، ولكن الظروف اضـ ــتقالتها بعد ذلك بسـ تليفوانت(، مث قدمت اسـ

  1958/تشــــــــرين األول/18يف نفس وظيفتها الســــــــابقة، إال إن اإلدارة فصــــــــلتها يوم  1958/آذار 28يف 
دارة املباحث انه مؤســـســـة قرار فصـــلها على أن مكتب األمن بوزارة املواصـــالت قد ابلغ بناًء على حترايت إ

ال يوافق على تعيينها من الناحية السـياسـية، بسـبب شـقيقها املعتقل سـياسـياً، وابن خاهلا احملبوس على ذمة 
ــقيقها  ــة إبدارة املباحث العامة إىل شــ ــمون احملاداثت التليفونية اخلاصــ ــيوعية، وأهنا كانت تبلغ مضــ ــية شــ قضــ

ام احملكمـة اإلدارـية يف وزارة املواصــــــــــــــالت، واليت حكمـت وابن خـاهلـا، وإزاء ذـلك أـقاـمت املوظـفة دعواهـا أمـ 
إبلغاء قرار فصل املدعية بناًء على إن حترايت املباحث العامة كانت متناقضة مع ما أقرت به املدعى عليها 
ابن هيئة املواصـــــــــــالت متلك جهازاً للمراقبة على عمال التلفون يف أثناء قيامهم أبعماهلم الرُسية، يســـــــــــجل 

اء اليت يرتكبوهنــا يف أثنــاء قيــامهم بواجبهم ممــا يؤكــد إن املــدعيــة مل تســــــــــــــمع ابلفعــل احملــاداثت كــافــة األخطــ 
التلفونية اليت ادعت هبا إدارة املباحث، إضـــافة إىل ذلك فإن قرابة املوظفة لشـــقيقها املعتقل ســـياســـياً، وابن 

، إال انه وابلرغم (133)ل الغريخاهلا الشـيوعي ال يصـلح أن يكون سـبباً لفصـلها لكوهنا غري مسـؤولة عن أفعا
من ذلك فان احملكمة اإلدارية العليا قد ألغت حكم احملكمة اإلدارية لوزارة املواصــالت الســابق اإلشــارة إليه 
وأســـــــســـــــت حكمها على إن )إدارة املباحث العامة هي جهاز التحرايت الرُسي املختص مبعاونة اإلدارة يف 

يف مثل هذه األمور، واملفروض فيه احليدة والصــــــــدق وحتري الدقة  اســــــــرتجاع املعلومات والبياانت والدالئل
ــية  ــياســــــ وأمانة العرض( وانتهت احملكمة إىل إن األخذ برأي إدارة املباحث العامة يف خصــــــــوص اآلراء الســــــ
للمرشــــــــــــــحني للوظـائف العـامـة هو مبثـابـة قـاعـدة تنظيميـة وكـل تعيني يتم دون مراعـاة حكمهـا يكون تعيينـاً 

 
 ،1236، جمموعة السنة السادسة ص19/6/1952  ،الصادرة بتاريخ  ،(5لسنة )  ،(949ينظر حكمها يف القضية رقم )  -131

 .75 ،مصدر سابق، ص :أشار إليها د.رأفت دسوقي
 .61ص ، نهري: مصدر سابقجمدي مدحت الد. -132
أشار   4/4/1961الصادر يف    ،(6السنة )  ،(290ينظر يف ذلك حكم احملكمة اإلدارية لوزارة املواصالت يف القضية رقم )  -133

 .179ص ،مصدر سابق ،دور جملس الدولة املصري يف محاية حرايت املوظف العام :إليه د.فاروق عبد الرب



  

 دراسة مقارنة( )  احلماية القضائية حلقوق املوظف السياسية 

137 

ت ومعلق على شـرط ضـمين هو عدم قيام مانع يتصـل أبمن الدولة من هذا التعيني مما خيتص مبتسـراً غري اب
جهاز املباحث العامة يف الكشــــــــــــف عنه، فإذا ختلف هذا الشــــــــــــرط كان مانعاً من التعيني يف الوظيفة ومن 

 .(134)البقاء أو االستمرار فيها
لعليـا قـد انتهكـت يف هـذه املرحلـة حريـة يتضــــــــــــــح لنـا من احلكم املـذكور يف أعاله إن احملكمـة اإلداريـة ا

اآلراء الســــياســــية للموظفني عن طرق إضــــفائها حلجية ال ســــند هلا من القانون أو الواقع على تقارير أجهزة 
 األمن يف شأن النشاط السياسي للموظفني. 

 امللغى:1971موقف احملكمة اإلدارية العليا بعد صدور دستور سنة  .3
امللغى، وبدأت  1971تراجعت احملكمة اإلدارية العليا عن مســلكها الســابق على صــدور دســتور ســنة  

متارس دورها يف كفالة حرية الرأي السياسي للموظف العام إذ اعرتفت له ابحلق يف الفكر والتعبري عن آرائه 
من الشـــروط الالزمة الســـياســـية، ما مل يقم دليل قاطع على تعارض ذلك مع شـــرط حســـن الســـمعة ابعتباره  

 .(135)للتعيني يف الوظائف العامة واالستمرار فيها، أو مع مقتضيات حسن سري املرافق العام وانتظامه 
ـــلك حكمهـا اـلذي جـاء فـيه أبن )...اعتـناق املوظف العـام  ومن أحكـام احملكمـة اإلدارـية يف هـذا املســــــــــــ

ة فصــله من وظيفته إذ انه حر يف اعتناق لفكر ســياســي معني حىت لو أدى إىل اعتقاله ال خيول جهة اإلدار 
الرأي السـياسـي الذي يراه، ما مل تقدم اإلدارة الدليل الدامغ على إن اعتناقه هلذا الفكر أو الرأي يؤثر سـلباً 

 .(136)على عمله، مما قد يهدد سري املرفق العام ابنتظام واستمرار...(
وظف اىل أن )...االصــــــــل العام املقرر دســــــــتورايً وذهبت احملكمة يف كفالتها حلرية التعبري عن الرأي للم

واملطلب دميقراطياً هو وجوب كفالة حرية الراي سـواء لذات العاملني يف مباشـرهتم للنقد رغبة يف االصـالح 
 .(137)وحتقيق الصاحل العام او من غريهم من املواطنني...(

اســــــــــــــي للموظف أجابت اجلمعية وأتكيداً ملســــــــــــــار احملكمة اإلدارية العليا يف كفالة حرية الرأي الســــــــــــــي
العمومية لقســــــمي الفتوى والتشــــــريع مبجلس الدولة عن الســــــؤال اخلاص مبدى حرمان الشــــــخص من تويل 
الوظائف العامة أو االســــتمرار فيها اســــتناداً إىل تقارير أجهزة األمن عن اعتناقه آلراء الســــياســــية معينة كما 

ز إهناء خدمته إال إذا توفر يف شــانه احد األســباب املوجبة جاء يف تقارير أجهزة األمن، إذ بينت أنه ال جيو 
( من قانون العاملني املدنيني 94إلهناء اخلدمة قانوانً واليت أوردها املشــــــــــــرع على ســــــــــــبيل احلصــــــــــــر ابملادة )

، وان اعتناقه لفكر ســياســي معني ليس من شــأنه عدم تعيينه أو إهناء لغىامل 1978لســنة   47ابلدولة رقم  
ا مل يقدم دلياًل قاطعاً على أن اعتناقه هلذا الفكر يفقده شـــــــرط حســـــــن الســـــــمعة بوصـــــــفه من خدماته طامل

 
 ،(45بند )  ،3/3/1962( الصادر يف 7السنة )  ،(1285احملكمة اإلدارية العليا يف القضية رقم ) ينظر يف ذلك حكم  -134
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الشــــــــروط الالزمة للتعيني يف الوظائف العامة واالســــــــتمرار فيها، أو إذا تبني أن اســــــــتمرار تعيينه يف الوظيفة  
 .(138)العامة ميثل خطراً حقيقياً عليها وعلى العاملني هبا

اه احملكمة اإلدارية العليا يشــــــكل ضــــــمانة أســــــاســــــية حلرية الرأي الســــــياســــــي يتضــــــح لنا مما تقدم أن اجت
 للموظف العام جتاه تعسف اإلدارة.

 دور القضاء اإلداري العراقي يف محاية حقوق املوظف السياسيةالفرع الثالث: 
ــاء املزدوج بصــــدور القانون رق م على الرغم من أن العراق قد أضــــحى من الدول اليت أتخذ بنظام القضــ

ــنة   106 ــورى الدولة رقم  1989لســــ ــنة  65قانون التعديل الثاين لقانون جملس شــــ وتقرر هذا  1979لســــ
ــدور قانون التعديل اخلامس رقم ) ــنة  17االجتاه بصـــــــــــ ، وقانون جملس الدولة الذي حل حمل 2013( لســـــــــــ

، إال انه لدى التدقيق يف أحكام حمكمة القضــــــــــــــاء اإلداري مل جند هلذه (139)قانون جملس شــــــــــــــورى الدولة  
احملكمة أية تطبيقات قضـــائية تتعلق ابحلقوق الســـياســـية للموظف العام، ويعود ســـبب ذلك إىل أن احلقوق 
السـياسـية مفتقدة لدى موظفي الدولة وابألخص حقي االنتماء لألحزاب السـياسـية وحرية اآلراء السـياسـية 

ــنة  خالل مر  ــلطة منذ ســـ ــيطرة احلزب الواحد وهو حزب البعث املنحل على مقاليد الســـ إىل  1968حلة ســـ
إذ كان يفرض على موظفي الدولة االنتماء حلزب البعث واعتناق اآلراء واألفكار    9/4/2003سقوطه يف  

عذاب حىت يصـل السـياسـية املؤيدة له، أما املوظفون املناوئون هلذا احلزب فقد كانوا يتعرضـون ألشـد أنواع ال
األمر إىل إعدامهم مما أجربهم على اهلجرة إىل بلدان أخرى وهذا ما ملسناه على ارض الواقع، أما بعد هذه 
املدة فبالرغم من الســماح للموظفني ابالنتماء لألحزاب الســياســية واعتناق اآلراء الســياســية فيما عدا بعض 

ماً قضـــــــــائياً يف ذلك، ألن حمكمة القضـــــــــاء اإلداري انه مل جند حك  إال، (140)الفئات اليت حيظر عليها ذلك
غري خمتصــــــــة يف ذلك وهذا ما أكدته حمكمة القضــــــــاء اإلداري يف إحدى قراراهتا بعد أن رفع احد موظفي  
ــرطــة كمرك املنطقــة الرابعــة دعواه أمــام احملكمــة املــذكرة طــالبــًا فيهــا إعــادتــه إىل الوظيفــة بتــاريخ  مــديريــة شــــــــــــ

ابن عمه بعد انتمائه ألحد  إعدامفته ألســـــــــباب ســـــــــياســـــــــية نتجت عن  بســـــــــبب تركه وظي 30/6/2007
أن)... ذلك خيرج عن اختصــــــاصــــــها  إىلاألحزاب املناوئة حلزب البعث، فذهبت حمكمة القضــــــاء اإلداري 

ــاص النظر فيها مبوجب الطريق الذي  ــية قد حتدد اختصـ ــياسـ ــباب سـ ــولني ألسـ كون إن طلبات إعادة املفصـ
  اإلداري، وكذلك مل يكن للقضــــــاء  (141)...(2005( لســــــنة  24ياســــــيني رقم )رُسه قانون املفصــــــولني الـســـــ 

العراقي دور يف النظر يف الطعون املقدمة من املوظفني املشــــــــــــمولني إبجراءات املســــــــــــاءلة والعدالة، وهذا ما 
أكده جملس االنضــــــباط العام يف احد قراراته عندما طلب احد املوظفني الذي كان يشــــــغل منصــــــب مدير  

( يف 17756كة املنتجات النفطية دعواه إللغاء قرار إهناء خدماته مبوجب األمر اإلداري رقم )أقدم يف شــــر
 

أشار  ،17/4/1985يف  ،(86/6/289فتوى اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مبجلس الدولة يف امللف رقم ) -138
 .577-576لعينني:، مصدر سابق،ص د.ماهر أبو اإليه 

 .7/8/2017يف  4456املنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  2017( لسنة 71جملس الدولة رقم )ينظر قانون  -139
املعدل، املنشور ابلوقائع العراقية  1969لسنة  111( من قانون العقوابت العراقي رقم 200ينظر يف ذلك نص املادة ) -140

( 7مل ابلنص املذكور مبوجب أمر سلطة اإلتالف املؤقتة رقم )وجتدر اإلشارة إىل انه قد مت تعليق الع  ،15/9/1969يف    1778  ابلعدد
 .13/8/2003يف  3978املنشور ابلوقائع العراقية ابلعدد 

سابقا  2007منشور يف قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لسنة  ،23/7/2007يف  55ينظر يف ذلك قرارها املرقم  -141
 .389-388ص ، )جملس الدولة حاليا(
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 تشكيل فدائيي صدام، إذ ذهب إىل )...عدم اختصاصه الوظيفي بذلك بسب  إىلالنتمائه    1/7/2010
يف حالة مشوله  لة والعدالة هي املختصــــة يف إهناء خدمة املوظف من الوظيفةءأن اهليئة الوطنية العليا للمســــا

 .(142)...(2008لسنة  10بقانون اهليئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 
ــبب يف ذلك  ــيح، ولعل الســ ــائياً خبصــــوص حق املوظف يف االنتخاب والرتشــ كذلك مل جند حكماً قضــ
أنه ال توجد مشـــــــــكلة يف حق املوظف يف االنتخاب أما يف حق الرتشـــــــــيح فقد كان جملس شـــــــــورى الدولة 

املوظفني يف الرتشـيح للمناصـب يبدي فتواه عند الطلب منه تبيان مدى أحقية  ابقا )جملس الدولة حاليا(  سـ 
النيــابيــة واحملليــة، وهــذا مــا أكــدتــه احملكمــة االحتــاديــة العليــا يف إحــدى قراراهتــا عنــدمــا طلــب منهــا بيــان رأيهــا 

صــب الوكيل املســاعد للمعلومات مبدى أحقية احد الفائزين مبنصــب حمافظ وهو يشــغل يف الوقت نفســه من
ــتور 93والتحقيقــات الوطنيــة يف وزارة الــداخليــة، فجــاء يف جواب هــذا الطلــب )...إن املــادة ) ( من دســــــــــــ

ـــنة  ـــنة 30( من ـقانون احملكمـة االحتـادـية العلـيا رقم )4وامـلادة ) 2005مجهورـية العراق لســــــــــــ  2005( لســــــــــــ
ــاصــــــــــــات احملكمة االحتادية العليا وليس من ب ــاصــــــــــــات إعطاء الرأي عن حددات اختصــــــــــ ني هذه االختصــــــــــ

( لســنة 65االســتفســار املشــار إليه آنفا، ألن ذلك يدخل ضــمن اختصــاصــات جملس شــورى الدولة رقم )
1979.)...(143) 

العراقي املتمثل مبجلس الدولة بتشـــكيالته املتكونة من  اإلدارياالختصـــاص للقضـــاء    إعطاء إىلوندعو 
وحماكم قضــــاء املوظفني واحملكمة  اإلداريات املتخصــــصــــة وحماكم القضــــاء اهليئة العامة وهيئة الرائســــة واهليئ

،يف كفالة حقوق املوظف الســياســية من خالل األحكام والفتاوى يف هذا الشــأن، لتعزيز (144)اإلدارية العليا
الدســــتورية املتصــــلة ابحلقوق واحلرايت اىل واقع عملي  األحكاماملشــــروعية وعلوية القانون وترمجة مضــــامني  

 ملموس.
 الخاتمة

توصــــلنا إىل مجلة من النتائج والتوصــــيات دور القضــــاء يف محاية حقوق املوظف يف ختام حبثنا ملوضــــوع  
 اليت توصــــــلنا اليها يف ثنااي البحث ومتثل مثرة هذه الدراســــــة، وســــــنورد أهم النتائج واملقرتحات إمتاما للفائدة

 العلمية والعملية وهي:
 النتائج:-أوال

ن احلقوق السـياسـة ذات أمهية ابلغة إذ تعد األسـاس الذي تقوم عليه الدولة الدميقراطية، وهي ااتضـح  .1
هبذا االعتبار متثل الضـــــمانة املثلى لتمتع األفراد حبقوقهم األخرى، وبناءاً عليه تعد احلقوق الســـــياســـــية 

 جود حقوق أخرى.أوىل احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا األفراد، إذ ال ميكن بغياهبا الكالم عن و 

 
سابقا  2010منشور يف قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لسنة 25/11/2010يف  653قراراه املرقم  ينظر يف ذلك -142

 .407ص ،)جملس الدولة حاليا(
أحكام وقرارات احملكمة االحتادية ،4/5/2009يف  2009/احتادية/30ينظر يف ذلك قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  -143

 .2004نيسان ،اجمللد الثاين،القضاء العراقيمجعية  ،2009-2008العليا لألعوام 
 .2017( لسنة 71ينظر قانون جملس الدولة رقم ) -144
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 26:  العدد

متعددة ومن أهم هذه الصـور يف امليدان السـياسـي ابلنسـبة للموظف العام  اً إن للحقوق السـياسـية صـور  .2 
هي حقه يف االنتخاب والرتشــيح واالنتماء لألحزاب الســياســية وحرية اآلراء الســياســية ملا هلذه الصــور 

 عام.من اآلاثر الكبرية على عمل اإلدارة وحسن انتظام سري املرفق ال
ن املوظف العام كقاعدة عامة يتمتع حبق انتخاب ممثليه يف اجملالس الربملانية واحمللية ابســـتثناء انســـتنتج   .3

 الفئات العسكرية اليت منعها املشرع املصري من هذا احلق.
إن املوظف العام يتمتع حبق الرتشيح للمجالس النيابية ابستثناء بعض الفئات اليت ال جيوز هلا الرتشيح  .4

 بعد تقدمي اســـتقاالهتم، وهو ما تعرضـــنا له يف النقاط اخلاصـــة حباالت عدم القابلية للرتشـــيح ســـواء إال
يف فرنسـا أم يف مصـر أم يف العراق، أما ابلنسـبة ملوضـوع اجلمع بني العضـوية الربملانية والوظيفة العامة، 

للعضـــــوية الربملانية،مع فان املشـــــرع الفرنســـــي واملصـــــري قد أخذا كأصـــــل عام بقاعدة اجلمع مع التفرغ 
اســـــــتثناء بعض الفئات إذ اجاز هلا اجلمع بني العضـــــــوية الربملانية والوظيفة العامة، أما املشـــــــرع العراقي 

 فقد تبىن قاعدة التفرغ للعضوية الربملانية وتقدمي االستقالة من الوظيفة العامة.
ــا له احلق الكامل يف االنتماء لألحزاب اب .5 ــتثناء بعض الطوائف احملظور نالحظ إن املوظف يف فرنســـ ســـ

عليها مبوجب القوانني اخلاصــة االشــتغال ابلســياســة كون هذه الطوائف ممن يتوجب عليها الوالء التام 
ــية مر مبراحل اترخيية  ــياســ ــر والعراق فان حق املوظف يف االنتماء لألحزاب الســ للحكومة، أما يف مصــ

ــتقر احلال يف كال  النظامني على تبين املبدأ العام الذي يســـــمح متأرجحة بني احلظر واإلابحة،حىت اســـ
مع االلتزام بعدم مباشــــرة األعمال احلزبية أثناء ممارســــة العمل للموظف ابالنتماء لألحزاب الســــياســــية  

 .الوظيفي
اتضـح لنا من خالل الدراسـة إن املشـرع الفرنسـي كفل حق املوظف يف إبداء آرائه السـياسـية بنصـوص  .6

ــرحية يف  ــر والعراق فلم تكفل صــــــ ــؤون الوظيفة العامة، أما يف مصــــــ ــاتري ويف القوانني املنظمة لشــــــ الدســــــ
 القوانني املنظمة لشؤون الوظيفية فيهما هذا احلق على الرغم من كفالتها يف دستوريهما.

 التوصيات:-ثانيا
ــرع العراقي  .1 ــيح للمجالس اندعو املشــــ لنيابية )جملس إىل إعادة النظر يف احلظر املفروض يف جمال الرتشــــ

النواب( حبيث يشــمل أفراد القوات املســلحة وبعض فئات املكلفني خبدمة عامة كاحملافظني والوزراء ملا 
 هلم من دور يف التأثري على إرادة الناخبني.

/ســــــــادســــــــا( من دســــــــتور مجهورية العراق لســــــــنة 49ندعو املشــــــــرع العراقي إىل إعادة النظر يف املادة ) .2
اجلامعات من تقدميهم االســـــــتقالة عند فوزهم يف عضـــــــوية جملس النواب   ، ابســـــــتثناء أســـــــاتذة2005

 لغرض االستفادة من خرباهتم العلمية لرتصني العمل التشريعي.
املعدل  1991لســـــنة   14ندعو املشـــــرع إىل إضـــــافة قانون انضـــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   .3

ئه لآلراء السـياسـية، خصـوصـاً بعد احلقبة يتضـمن عدم تعرض املوظف للمسـاءلة واملضـايقة نتيجة إبدا
القاسـية اليت عاشـها املوظف العراقي خالل سـيطرة حزب البعث املنحل على مقاليد السـلطة حيث مت 

ــيــة املخــالفــة للفكر  1968تطهري اجلهــاز اإلداري منــذ عــام  ــيــاســــــــــــ من معتنقي اآلراء واألفكــار الســــــــــــ
ــل بغري ال ــياســـــــــــي حلزب البعث املنحل عن طريق الفصـــــــــ طريق التأدييب الذي نص عليه القانون، الســـــــــ
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خمالفني بذلك النصــــــوص الدســــــتورية اليت تضــــــمن حق اإلنســــــان يف التعبري عن رأيه ونشــــــره يف حدود 
 .القانون 

ــاء اإلداري متمثال مبجلس الدولة يف كفالة  .4 ندعو املشــــــــــــــرع العراقي إىل إعطاء االختصــــــــــــــاص للقضــــــــــــ
 ائية على قرارات اإلدارة.مشروعية احلقوق السياسية من خالل الرقابة القض

 مصادر البحث

 القران الكريم •

 أوال: الكتب اللغوية
 .، بدون 8اإلمام حمي الدين أيب فيض السيد مرتضى احلسيين الواسطي الزبيدي،جملد  .1
ــان العرب، ابب احلق،ج .2 ــم مطبعة،دار إحياء الرتاث العريب،من دون 10ابن منظور، لســـ ،من دون اســـ

 .سنة نشر
 .،دار الفكر بريوت، بدون 1جمد الدين بن يعقوب الفريوزي آابدي،القاموس احمليط،ج .3
 .حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، بدون  .4

 اثنيا: الكتب القانونية
 .1983د.إبراهيم عبد العزيز شيحا: القانون الدستوري، من دون اسم مطبعة، الدار اجلامعية،  .1
 .2010، دار النهضة العربية، 2ر: التحقيق اإلداري واحملاكمة التأديبية، طد.امحد سالمة بد .2
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ســـــــية، ترمجة د.جورج  موريس دفرجية: املؤســـــــســـــــات الســـــــياســـــــية والقانون الدســـــــتوري األنظمة الســـــــيا .63
 .1992، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 1سعد،ط

ــائل :  حممد خليل موســــــى.حممد يوســــــف علوان،ود.د .64 ــادر ووســــ ــان املصــــ القانون الدويل حلقوق اإلنســــ
 .2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،1،ط1الرقابة،ج

، مكتبة الفيض، 1واالقتصــــــــادية والثقافية، طد.حممد اثمر الســــــــعدون: حقوق اإلنســــــــان االجتماعية   .65
2013. 

 .بدون  د.حيدر ادهم عبد اهلادي: املدخل لدراسة حقوق اإلنسان، د.مازن ليلو راضي، .66
د.حممد فرغلي حممد علي: نظم وإجراءات انتخاب أعضـــــــاء اجملالس احمللية يف ضـــــــوء القضـــــــاء والفقه  .67

دار  مصـــر ودول الغرب(، من دون اســـم مطبعة، )دراســـة أتصـــيلية وتطبيقية لنظام االنتخاب احمللي يف
 .1998 النهضة العربية،

هاين ســليمان الطعيمات: حقوق اإلنســان وحرايته األســاســية، من دون اســم مطبعة، دار الشــروق .د .68
 .2003للنشر والتوزيع، 

 اثلثا : االطاريح والرسائل 
 رســـالة ماجســـتري،كلية القانون،(،دراســـة دســـتورية) ضـــماانت حقوق اإلنســـان : جعفر صـــادق مهدي .1

 .1990 جامعة بغداد،
)دراسة   2005حنان شامل عبد الزهرة الشربة: احلقوق االقتصادية والثقافية يف الدستور العراقي لعام   .2

 .2013مقارنة(، رسالة ماجستري، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 
واجملالس التشريعية يف النظم الدميقراطية )دراسة مقارنة(،   زايد خلف نزال: حرية الرتشيح لرائسة الدولة .3

 .2010رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة النهرين، 
ســـــامر محيد ســـــفر: األحزاب الســـــياســـــية يف العراق )دراســـــة مقارنة(، رســـــالة ماجســـــتري، كلية القانون  .4

 .2011 العلوم السياسة، جامعة الكوفة،و 
 رســــالة ماجســــتري، كلية القانون،  دراســــة مقارنة،-احمللية يف العراقســــعيد علي غافل: جمالس الشــــعب  .5

 .1998 جامعة اببل،
احلماية الدولية للحقوق السـياسـية )دراسـة مقارنة(، رسـالة ماجسـتري، كلية القانون،  سـؤدد طه جدوع: .6

 .2012جامعة اببل، 
ــائية   .7 ة مقارنة، كلية دراـســـــــ -ســــــــيفان ابكراد ميســــــــروب مكدريج: احلرايت الفكرية وضــــــــماانهتا القضــــــ

 .2007القانون، جامعة املوصل، 
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 كلية القانون،جامعة اببل،  حق املشـــــاركة يف احلياة الســـــياســـــية،رســـــالة ماجســـــتري،: عماد كاظم دحام .8 
2007. 

كلية   رســالة ماجســتري، حرية تكوين األحزاب الســياســية يف القانون العراقي واملقارن،: غامن عبد دهش .9
 .2012 جامعة اببل، القانون،

ــؤوليــة التــأديبيــة للموظف العــام، أطروحــة دكتوراه، جــامعــة القــاهرة، كليــة حم .10 مــد جودت امللط: املســــــــــــ
 .1967احلقوق، 

دراسـة -مها هبجت يونس الصـاحلي: احلكم بعدم دسـتورية نص تشـريعي ودوره يف تعزيز دولة القانون  .11
 .2006مقارنة،اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

ــالة ماجســـــــتري،كلية  .12 ميثم حســـــــني محزة: ضـــــــماانت تطبيق القواعد الدســـــــتورية )دراســـــــة مقارنة(، رســـــ
 .2006 القانون، جامعة اببل،

 رابعا:البحوث
د.امحد فاضــــل حســــني: الرقابة على القوانني األســــاســــية، حبث منشــــور يف جملة احلقوق، الصــــادرة من  .1

 .2009(، 4(، السنة )6/7عدد )(، ال2كلية القانون، اجلامعة املستنصرية، اجمللد )
بيداء عبد اجلواد: احلماية القضـائية للحقوق السـياسـية يف الشـريعة اإلسـالمية والقانون الوضـعي، حبث  .2

(، الســــــنة 50(، العدد )14منشــــــور يف جملة الرافدين للحقوق،كلية احلقوق،جامعة املوصــــــل، اجمللد )
(14). 

توفيق: دور احملكمة االحتادية يف محاية حقوق اإلنسـان يف دولة امحد عبد هللا، بيداء عبد اجلواد حممد  .3
(، العدد  13اجمللد )  كلية احلقوق،جامعة املوصـــــــــل،  العراق، حبث منشـــــــــور يف جملة الرافدين للحقوق،

 .(16(، السنة )49)
حرية تكوين اجلمعيات يف اجنلرتا وفرنســــــــا ومصــــــــر،حبث منشــــــــور يف جملة احلقوق :د.ســــــــعد عصــــــــفور .4

 .1951(، 5) السنة(،2-1) واالقتصادية،العدد للبحوث القانونية
د.عواد عباس احلردان: حق املشـــاركة الســـياســـية، حبث منشـــور يف جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية  .5

 .2012( سنة 6والسياسية، عدد )
، جملة العلوم  1989( لســـــنة 106د.فاروق امحد مخاس: حمكمة القضـــــاء اإلداري يف ضـــــوء القانون ) .6

 .، كلية القانون جامعة بغداد1990(، 2-1، اجمللد التاسع، العدد )القانونية
د.حممد حســـــــــــنني عبد العال: احلرايت الســـــــــــياســـــــــــية للموظف العام، حبث منشـــــــــــور يف جملة القانون  .7

 .1983واالقتصاد،كلية احلقوق،جامعة القاهرة، عدد خاص يف العيد املئوي لكلية احلقوق، 
ري والقانوين لشــــــــروط الرتشــــــــيح يف انتخاابت اجملالس احمللية د.ميثم حنظل شــــــــريف: التنظيم الدســــــــتو  .8

 .2007، 46النيابية، حبث منشور يف جملة القانون املقارن، العدد 
د.ايســر عطيوي عبود الزيدي: التنظيم القانوين النتخاب أعضــاء جمالس احملافظات يف العراق )دراســة  .9

 .2010، 2انية، العدد مقارنة(، حبث منشور يف جملة رسالة احلقوق، السنة الث
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 القرارات القضائية خامسا:
، قرار منشور يف جملة التدوين القانوين، 3/1/1962يف    1/483رقم أج    قرار حمكمة التميز االحتادية .1

 .1962، مطبعة التضامن، بغداد، أيلول، 3العدد الثالث، السنة األوىل، ط
ــا رقم  .2 ــة العليـ ــاديـ ــة االحتـ ــة/30قرار احملكمـ ــاديـ ــة 4/5/2009يف  2009/احتـ ــام وقرارات احملكمـ ،أحكـ

 .2004القضاء العراقي،اجمللد الثاين،نيسان  ، مجعية2009-2008االحتادية العليا لألعوام 
، منشــــــــــــــور على االنرتنيــــت عرب  3/3/2010( احتــــاديــــة يف 6قرار احملكمــــة االحتــــاديــــة العليــــا رقم ) .3

 ./ http://www.iraqja.iqاملوقع
، منشــور يف قرارات وفتاوى جملس شــورى الدولة 23/7/2007يف  55قرار حمكمة القضــاء االداري  .4

 سابقا )جملس الدولة حاليا(. 2007 لسنة
 25/11/2010يف  653قرارا جملس االنضـــــباط العام ســـــابقا )حمكمة قضـــــاء املوظفني حاليا( املرقم  .5

 سابقا )جملس الدولة حاليا(. 2010منشور يف قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لسنة
 سادسا: املواثيق والدساتري والتشريعات 

 املواثيق الدولية. –أ
 .1789ن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي عام إعال .1
 .1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  .2

 الدساتري -ب
 .1958الدستور الفرنسي احلايل الصادر عام  .1
 امللغى. 1971الدستور املصري عام  .2
 .2005الدستور العراقي النافذ لعام  .3
 .2014املصري عام الدستور  .4

 التشريعات  -ج
 التشريعات العراقية - *

 .املعدل 1991لسنة  14رقم  العامقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  .1
 امللغى. 1991( لسنة 30قانون األحزاب رقم ) .2
 .2004لسنة  ( اخلاص بقانون األحزاب واهليئات السياسية97أمر سلطة اإلتالف املؤقت رقم ) .3
 .2005( لسنة 16االنتخاابت رقم )قانون  .4
 .2008( لسنة 36قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم ) .5
 .2009قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي يف إقليم كردستان لسنة  .6
 .2013( لسنة 45قانون انتخاابت جملس النواب رقم ) .7
 .2015( لسنة 36)رقم السياسية قانون األحزاب  .8
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 األخرىالتشريعات  - *

 .املعدل 1956لسنة  73رقم قانون مباشرة احلقوق السياسة املصري من  .1
 .1972( لسنة 46القضائية املصري رقم )قانون السلطة  .2
 لغى.امل 1978لسنة  47رقم  املصري قانون العاملني املدنيني ابلدولة .3
 .1979سنة ( ل43اإلدارة احمللية املصري رقم )قانون نظام  .4
، واملعدل ابلقانون رقم 1982لســــــنة   45قانون نظام الســــــلك الدبلوماســــــي والقنصــــــلي املصــــــري رقم  .5

 .2009( لسنة 69)
 .1976( لسنة 109، املعدلة ابلقانون رقم )1972( لسنة 38املصري رقم )قانون جملس الشعب  .6
 .املعدل 1977( لسنة 40املصري رقم )القانون اخلاص بنظام األحزاب السياسية  .7
 .1983( لسنة 634الفرنسي رقم )قانون التوظيف  .8
 .2010( حزيران عام 8الصادر يف )قانون االنتخاابت الفرنسي  .9

 .2016( لسنة 81رقم)قانون اخلدمة املدنية املصري  .10
 سابعا:املواقع االلكرتونية

بالل الربغوثي، وســـــــــــــامي جباريني: التمييز يف الوظيفة العامة دراســـــــــــــة فقهية قانونية حتليلية للواقع يف  .1
اتريخ الزايرة يف  .http://www.dwrc.org ، حبث منشــــور على موقع االنرتنيت،2007فلســــطني،  

23/6/2013. 
ــار حســــــــــن عبد هللا: دور احملكمة االحتادية العليا يف العراق يف محاية  .2 ، 3احلقوق واحلرايت،ص انتصــــــــ

انتصــــار حســــن عبد هللا: دور احملكمة االحتادية  www.iasj.netحبث منشــــور على املوقع االلكرتوين 
ــة احلقوق واحلرايت،ص  ــايـــــ ــا يف العراق يف محـــــ ، حبـــــــث منشــــــــــــــور على املوقع االلكرتوين 3الـعـليـــــ

www.iasj.net. 
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١٤٩

  واندياهللا -حسين فضل مظاهر األلوهية في أشعار العلّامة السيد محمد

  اًإنموذج اة»ي«قصائد لإلسالم والح

Manifestation of theism in the poems of Allamah Sayyid 
Muhammad Hussain Fazlullah   

                        Assist. Prof. Hussein Muhtadi)١(مهتدي ينحس م.د.أ
 Assist. Prof. Musa Arabi                                 )٢(عربي ىموسأ.م.د 
 ahdi Turkashond                Assist. Prof. M)٣(كاشوندمهدي ترأ.م.د 

  الملخص
ر، واألديب، والشــاعر أشــعاره  حمّمدحســني فضــلالســّيد لقد أنشــد العّالمة   هللا، الفقيه الشــيعّي، واملفســّ

يف موضـوعات خمتلفة. ومن أهّم موضـوعاته الشـعريّة، مظاهر األلوهّية املتنّوعة يف رؤية الشـاعر. ينوي كاتب  
ــة   ــّف اجلماليّات  املقال أن يتناول دراســــــ ـــــ ـــتشـ العتماد على أفكاره األلوهّية ويســـــ قصــــــــائد العّالمة ونقدها 

نظرة الشـاعر  سـبحانه وتعالی نظرة خاصـة حتوي عمق ما کان يشـعر به  ّية املسـتخَدمة يف أشـعاره.  البالغ
ـــــل هللا  ويعيشــــــه ويتحســــــســــــه ويراه يف اخلالق العظيم. اســــــتخلص الباحث عالقة العالمة حممد حســــــني فضـ

وهللا تعالی    قرار مبشــــيئته؛: حمبة هللا، واخلشــــوع، واخلضــــوع  تعالی واإلاآلتيةشــــعرية  تعالی يف احملاور  ال
ــاعر إلی لقاء احملبوب؛ ــّر الکون وعلته األولی، وشـــــوق الشـــ وهللا تعالی يف دعاء ومناجاة العالمة فضـــــل    ســـ
لطبيعة ومظاهرها کا لشــّالل، والعني، واملاء والورد وعّرب عن ذلك  هللا. اهتّم الســيد حممد حســني فضــل هللا 

ــــعره؛ وأشـــــعاره مليئة    الطبيعة من خالل املوجودات کما يتجّلی يف الّناس،  ألّن اجلمال اإلهلي يتجّلی يف  بشـ

  . اجلمهورية االسالمية االيرانية   - بوشهر  –ليج فارسخعة  علوم اإلنسانّية جبامکلّية اآلداب وال  - ١
  . اجلمهورية االسالمية االيرانية   - نسانّية جبامعة شريازکلّية اآلداب والعلوم اإل   - ٢
دي  - ٣  اجلمهورية االسالمية االيرانية.   - مهدان  - کلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية جبامعة سّيد مجال الدين أسد ا
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ابلصــــــــور البالغّية  اإلســــــــتعارة، والتشــــــــبيه والتعرار....، ومن احملاور اّليت يتجّلن هللا تعالن فيها هو الدعاء  
ــته واملناجاة، وأيمل الشــــــــاعر يف هذه األدعية من هللا تعالن مقام برد اليقني. فقد اعتمد الباحث يف  دراســــــ

على اســــــتقراء األبيات اّليت تدّل علن عالقة العالمة حممد حســــــني  إذ يقومعلى املنهج الوصــــــفي التحليلي 
، وحّددان القرآنيةهتا  يافضل هللا الشعرية ابهلل تعالن ومن مث حتليلها من انحية أدبية وبالغية ودراستها ومرجع

 ة ملموسة.من دواوينه زقصائد لإلسالم واحلياة  لعي نستنتج نتيج
Abstract  
Allamah Sayyid Muhammad Hussain Fazlullah, the Shia jurisprudent, 

commentator, literary and poet and poet, wrote poetry covering various 

subjects. One of the most important topics in his poetry is the various 

aspects of theism. The author of this article is to study and critique Allamah's 

poems based on his theist thoughts, expressing the rhetorical beauty used 

in his poetry. The poet's view of the God is a special one that shows the 

depth of his feelings and insights towards the great creator. We studied the 

relationship between Allamah Fazlullah and God in the following areas: 

Divine love, humbleness, submission to the Almighty God and confession to 

His providence. From the viewpoint of the poet, Allah Almighty is the secret 

and the primary cause of the being, and loves the love of his beloved. The 

Almighty God also has a great place in Allamah Fazlullah's prayers and 

supplication. Sayyid Muhammad Hussain Fazlullah used nature and its 

appearances as waterfall, springs, water and flowers to express his views 

and ideas in poetry, because divine beauty, as it is manifested in the people, 

manifests itself in nature through other beings. His poems are full of 

rhetorical features, such as metaphor, simile and repetition. Among the 

contexts in which God is manifested is prayer where the poet asks the God 

to award him bard al-yaqin (lit., “frost of certainty). In this research, we used 

a descriptive and analytical method to identify the relation between Allamah 

Sayyid Muhammad Hussain Fazlullah and the God. While studying the 

nature of this relationship in the Holy Qur'an, we carried out literary and 

rhetorical analysis, and from his divan, we chose the poet, "Qasa'id lil Is'lam 

wa al-Hayat" to achieve a more tangible result. 

 المقدمة

 حضـوره  لالسـيد حممد حسـني فضـل هللا جمتهد متجدد، وشـاعر، ومفّعر خدم اإلسـالم، وسـجّ العالمة 
الدائم يف ســـــاحة األحداث و ســـــعن إلن الفقه املتجدد وفتاواه تعان مشـــــا ل الناس مبا تقتضـــــيه متطلبات 

املعقد.هو  العصـــــر، فيطلقها حلواًل واقعّية انجعة للتســـــاؤالت واإلشـــــعاالت اّليت يواجهها املســـــلم يف الواقع
ــعر إذا  ــّية، فإنّه  مل ينب اجملتمعيعتقد أبّن زالشــــ ــياســــ يف  ّل حاجات اجملتمع الفنّية واالبداعّية والفعريّة والســــ

ــعر ال بّد أن  ــيئاً ال معنن له، والشــ ــبح شــ ــعر إذا ابتعد عن مضــــمون احلياة يصــ يعون بال مضــــمون ألّن الشــ
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اخلطايب  ما حياول بعض الشــعراء أن يصــّوروا الشــرق حيمل قضــااي العصــر، وحنن ال نؤمن ابلشــعر التقريري 
 .(4)أن يعون غربّياً حّتن يســتطيع أن جيد نفســه  لالنســان أن علن الشــرقخييل  يف اجلانب الســليب حبيث 

ــعري يقول: زإنّنا ال نريد من األديب أن يفتعل الفعرة امللتزمة ليعون  ــوع االلتزام الشـــــــ ــاعر يف موضـــــــ والشـــــــ
ــّد   ــالة، حني متتّد يف ملتزماً فإّن ذلك ضــــــ ــالة األدب املرتعزة علن العفويّة واإلبداع، بل نعتقد أن الرســــــ رســــــ

وعي األديب وضـــــــــمريه وفعره، حتول  يان اإلنســـــــــان إلن االلتزام العفوي اّلذي ينســـــــــاب مع النفس بعّل 
ــألة أن تفرض علن الشـــاعر التزاماً، فالشـــعر مثل املاء (5)بســـاطة واندفاع....  واهلواء ال ، زأان ال أؤمن مبسـ

ونفهم من أقواله هذه أن االلتزام ليس ، (6)تســــتطيع أن تعّلبه...فاخلصــــوصــــّية ســــوف حتّدد للشــــاعر حر ته 
هو اّلذي يعيش الواقع اإلســــالمّن بعّل حيثياته، يســــتخرج  ن ذاامللتزم اّلذي ينشــــده الســــيد، الشــــاعر  قيداً.

حيمله أن يتأثر به، وهذا ما ميعن اســــــتجالؤه منه أدبه الرفيع بعد أن يعرضــــــه علن الفعر اإلســــــالمي اّلذي 
من قوله: زأان ال أقول أبّن علن األديب أن يعون مصــــــــلحاً اجتماعّياً علن حســــــــاب التصــــــــوير الفيّن، بل 
الـبّد لألدـيب أن يعيش اإلـبداع الفين يف طريقـة التعبري، ويف األخيـلة ويف الصــــــــــــــور، ولعن علن األدـيب أن 

ــان واحلياة فال ميعن يعون ملتزماً ابإلســـــالم، وملتز  ماً ابحلياة، وقبل ذلك أن يعون ملتزماً ابهلل خالق اإلنســـ
أبن يلتزم الشـاعر بقضـااي  ن ذالسـّيد لاللتزام الشـعري يتلخص،  فهم ا (7)لألديب املسـلم أن ال يعون ملتزمًا 

 جمتمعه، مع حمافظته علن مجالّية الشعر.
ههم و لٌّ تناول هذا املوضـــــــــــوع من منظر وزاوية، ومن هؤالء حتّدث شـــــــــــعراء  ثريون عن خالقهم و إال

الشـعراء هو العالمة السـيد حممد حسـني فضـل هللا اّلذي قضـن قسـماً من حياته يف النجف األشـرف ودرس 
ــّيته العلمّية واألدبّية والدينّية.  ثرياً ما حيضـــر يف حوزهتا العلم ّية، وأثّرت هذه احلوزة أتثرياً واضـــحاً يف شـــخصـ

تعّرفه علن املعارف الدينّية ودراسته   للدعاء و مناجاته مع هللا تعالن.  --الشاعر إلن مرقد اإلمام علن  
أشـــــعاره خبالقه وإهله فأنشـــــد ص الشـــــاعر قســـــماً من ـصــــ العلمّية أّدت إلن أن خياألشـــــرف  يف حوزة النجف

 قصائد رائعة حول هللا تعالن وبنّي فيها آراءه وأفعاره ابلنسبة إلن خالقه.
 أسئلة البحث

ــل ــعار العاّلمة فضــ ــدد أن ندرس جتّلي هللا يف أشــ ــوف -إنّنا يف هذا املقال بصــ ــئلة اليت ســ هللا. فإّن األســ
ما مدى اســـــــــــتخدام الشـــــــــــاعر  -2رؤية الشـــــــــــاعر؟ ما املكانة اليت حيتّلها هللا يف  -1جنيب عنها هنا هي: 

هللا على البالغة للتعبري عّما -إىل أّي مدى، اعتمد العاّلمة فضــــل -3للطبيعة وعناصــــرها يف تبيني نظرته؟  
 ما هي املطالب اليت يسأهلا الشاعُر هللا يف مناجاته؟ -4خيان صدره؟ 

 خلفّية البحث

ــادر املعتمَ  ــاعران هذا من خالل البحث يف املكتبات واملصـ ــاعرية شـ دة عثران على عّدة مؤّلفات حول شـ
، 1هللا شـــــــاعراً، داراملالك، بريوت، ط-الســـــــّيد حمّمدحســـــــني فضـــــــلإُساعيل خليل، أبوصـــــــاحل،  -1وهي: 

 
 .12و  11 ، صعلن شاطئ الوجدانفضل هللا،  -4
 .71 ، صالسيد حممد حسني فضل هللا شاعراً أبو صاحل،  -5
 . 105 ، صخطوات علن طريق اإلسالمفضل هللا،  -6
 .72، ص السيد حممد حسني فضل هللا شاعراً أبو صاحل،  -7
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فضــــل   -2م: قام الكاتب يف كتابه هذا بدراســــة األغراض الشــــعريّة وامليزات الفنّـّية لشــــعر الشــــاعر؛ 2003 
ــعر و الفن و األدب، دار املال حيتوي هـذا م   2006، 1، بريوت، طكهللا، حممـد حســــــــــــــني، مطـارحـات يف الشــــــــــــ

ــل ــمـل اخلطـاابت اليت -الكـتاب على مقـابالت ُأجرـيت  مع العاّلمـة فضــــــــــــ ألقـاهـا اآلخرون هللا وكـذـلك يشــــــــــــ
املالك،   هللا، دار-حســـــــني فضـــــــل حمّمد علي رفعت، مهدي، االجّتاه الروحّي يف شـــــــعر الســـــــّيد -3حوله؛ 

مســـــلعاً خيتلف عن هذه الدراســـــة ألنّه   هذا العتاب فريد يف نوعه إاّل أنّه ســـــلكم: 2004، 1بريوت، ط
ظاهر األلوهّية يف أشـعار العاّلمة السـّيد معان موضـوعاٍت خمتلفًة يف  تابه وحنن ا تفينا مبوضـوع حمّدد وهو 

حوراين، رامز، شـاعر احلياة، هذا العتاب دراسـة  -4للوصـول إلن نتيجٍة ملموسـٍة؛  هللا-حمّمدحسـني فضـل
متأنية وشـاملة سـرب فيها املؤلف األعماق البعيدة يف وجدان الشـاعر وفعره وسـيعتشـف القاريء من خالل 

ابملعاانة العربی اليت غرقت فيها األمة البتعادها عن جوهر الرســــــــالة  هذه الدراســــــــة الوعي املبعر للشــــــــاعر
 اإلسالمية.

 أسلوب البحث

هللا -قمنا يف هذا املقال بعد إلقاء نظرة قصـــــرية على حياة الشـــــاعر، ابســـــتخراج قصـــــائد العاّلمة فضـــــل
ــفيّ عّز وجّل حول هللا  ــلوب الوصـ ــتخدام األسـ ــعاره يف التحليلّي، وطرحنا اجلوانب البال-وذلك ابسـ غّية ألشـ

يف هذا اجملال، على بســـــــاط التقييم الدقيق. وقد اخرتان من بني مجيع قصـــــــائد الشـــــــاعر، موضـــــــوع األلوهّية 
 .تعالن عّمقة لرؤية الشاعر هللااملصورة ال حماولة ملعرفة

 اهلل-حياة العّّلمة فضل فينظرة 

هجرية املوافق 1354زُوِلَد ُساحة آية هللا الســيد حممد حســني فضــل هللا يف النجف األشــرف يف ســنة 
زمن عائلة آل فضــل هللا اّليت تنتســب إلن اإلمام احلســن بن علن بن ايب طالب (8)ميالدية    1935لســنة  

 وجبلاألشــرف ف  ان أبوه الســّيد عبد الرؤوف فضــل هللا أحد  بار علماء الّدين يف النج. (9)  --
زجاء ُساحة العاّلمة حمّمد حسـني فضـل هللا إلن لبنان سـنة   .(10)عامل و ان شـاعراً رقيقاً وذا مواهب أدبّية

، زغادر النجف األشـــــــــــــرف  (11)عامًا   17يل ام مع والده يف زايرته األولن ألقرابئه وعمره  ان حو 1952
. (12)لبنان ليقيم يف بريوت، يف منطقة رأس النبعة م متوجهاً إلن 1996للمرة األخرية بصـــحبة والده ســـنة  
 م يف مستشفن هبمن يف بريوت.2010وانتقل إلن جوار رمحة هللا سنة 

زومن النشــــــاطات الثقافية األدبية للســــــّيد أنّه تعاون مع بعض األقارب واألصــــــدقاء  الشــــــهيد مهدی 
زلقد وعن الســــــــــــّيد  .(13) 5019و 1945احلعيم فأصــــــــــــدروا جملة معتوبة اُسها زاألدب  ما بني عامي 

 
، ص 2، ج معجم رجال الفعر و األدب يف النجف خالل ألف عاماألميين، ؛ 306، ص 8ج  ،شعراء الغرياخلاقاين،  -8
943. 
؛ 19  ، صالعالمة فضل هللا و حتدي املمنوع سرور،  ؛  31  ، صاالجتاه الروحي يف شعر السيد حممد حسني فضل هللامهدي،    -9

 .24، ص السيد حممد حسني فضل هللا شاعراً أبوصاحل، 
 .24، ص السيد حممد حسني فضل هللا شاعراً أبوصاحل،  -10
 .38 ، صمطارحات يف الشعر و الفن و األدبفضل هللا،  -11
 .29 ، صالسيد حممد حسني فضل هللا شاعراً أبوصاحل،  -12
 .61 ص املصدر نفسه،  -13
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فضـــل هللا احلالة الشـــعرية منذ طفولته حتن أنّه نظم الشـــعر يف العاشـــرة من عمره من خالل اجملالس األدبّية 
ــرف    ــل إلن النجف  (14)اّليت  انت تعقد يف النجف األشـــــــــــ ومن العتب األدبية احلديثة اّليت  انت تصـــــــــــ

ــرف  مؤلفات زطه حســــــني  وزز ي مبارك  وزالعقاد   ويتالقفها األدابء والشــــــعراء ومنهم الســــــّيد:األشــــ
وزمصــــــــــــــطفن صــــــــــــــادق الرافعي  وزأمحد حســــــــــــــن الزايت  وزســــــــــــــّيد قطب  وزجربان خليل جربان  

فضل هللا بعد تصديه للمرجعّية الدينّية فإنه مل ينقطع عن التدريس   ة، العالم(15)وزميخائيل نعيمة  وغريهم
ــاحية اجلنوبية و ان يلقي الدروس علن طالب أعلن مراحل الدارســـ  ــواء يف بيته يف الضـ ة الدينية )اخلارج( سـ

ــيدة زينب  ــافة إلن إمامته  --من بريوت أم يف حوزة املرتضـــــن يف منطقة الســـ يف دمشـــــق، وهذا ابإلضـــ
 (16).صالة اجلمعة وإلقائه اخلطب يف مسجد احلسنني يف الضاحية اجلنوبية من بريوت

ؤلفات اإلسـالمّية والفقهّية والسـياسـّية والشـعريّة تربو لسـماحة السـّيد حمّمد حسـني فضـل هللا عشـرات امل
ــاايان علن ضــــــــوء اإلســــــــالم ، وزاحلوار يف القرآن ، وزخطوات علن طريق  علن املئة، ومن أبرزها: زقضــــــ
اإلســـالم ، وزحديث عاشـــوراء ، زدنيا املرأة ، وزمن وحي القرآن يف تفســـري  ويقع يف مخســـة وعشـــرين 

ــافة إلن أربعة دواوين شـــعر: زاي ظالل اإلســـالم  جزءاً، زيف آفاق احلوار اإل ســـالمي املســـيحي ....ابإلضـ
 رابعيات شعرية، وزقصائد لإلسالم واحلياة ، وزعلن شاطيء الوجدان ، وزيف دروب السبعني .

 اهلل-مظاهر األلوهّية في شعر العّّلمة فضل

هللا مكانة خاصّـة. إنّه -العاّلمة فضـلوهو مظهر اجلمال وخالق اجلمال، يتبّوأ يف شـعر عّز وجّل إّن هللا 
متمّتعاً بعاطفة صـادقة تقع ضـمن خصـائص الشـعر املمتاز، ويقرض تعالن يُظِهر يف أشـعاره حّبه وموّدته هلل  
قصــــائد هللا تعالن يف ديوانه ز عن  أنشــــد حمّمد حســــني فضــــل هللا أشــــعاراً الشــــعر حمّباً ملعبوده وخاشــــعاً له. 
صـــصـــه بفصـــل حتت عنوان زمع هللا .الباحث عان يف املقال عالقة الســـّيد لإلســـالم واحلياة  والشـــاعر خ 

ومن هذه العالقة   واســــتخرجنا منه املوضــــوعات اّليت تدّل علنحممد حســــني فضــــل هللا الشــــعرية ابهلل تعالن 
يف  أبرزها هي: إظهار اخلشـوع واخلضـوع هلل تعالن، هللا مظهر احلقيقة والعلّو، حّب الشـاعر وموّدته هلل، هللا

هللا ومناجاته. ويف ما أييت، حتليل يهدف إىل تصـــــــوير زوااي من مظاهر األلوهّية هذه -أدعية العاّلمة فضـــــــل
 يف شعره.

 یإظهار الخشوع والخضوع هلل تعال -1
و طأطأ رأسـه، خيشـع خشـوعا، و هو   خشـع: أصـل واحد، يدّل على التطامن، يقال خشـع إذا تطامن

ــتخذاء، و اخلشـــــــوع يف الصـــــــوت و  قريب املعىن من اخلضـــــــوع، إاّل أّن اخلضـــــــوع يف البدن و اإلقرار ابالســـــ
خاشــعة أبصــارهم. قال ابن دريد: اخلاشــع: املســتكني و الراكع و أّما اخلضــوع: فهو جعل النفس  -البصــر

، حيمله على اخلضـــوع واخلشـــوع إزاء اإلرادة  تعالن ته هللحّب الشـــاعر ومودّ (17) متواضـــعا و مطيعا و منقادا
ــّر وجوده. فهو  ــأل احملّب عن ســ ــله وكرمه. ويؤّدي هذا اخلضــــوع إىل أن يســ ــيئة اإلهلّيتني واإلقرار بفضــ واملشــ

 
 .38، ص االجتاه الروحي يف شعر السيد حممد حسني فضل هللامهدي،  -14
 .58 ، صالسيد حممد حسني فضل هللا شاعراً أبوصاحل،  -15
 .60املصدر نفسه، ص  -16
 .61-62 ص ،3التحقيق يف  لمات القرآن، جمصطفوي،  -17
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 26:  العدد

ــعر أبنّه ميُثل أمامه يف كّل حال ويع  ــيطراً عليه دائماً ويشـــــ ــيداً لإلرادة  دّ يرى اإلرادة اإلهلّية مســـــ ــه جتســـــ نفســـــ
 ، يقول الشاعر علن وزن اخلفيف:ّية الطاهرة والقدسّيةاإلهل

ن  ي  ربِّّ أنتتتتتتت  احلتتتتقتتتتيتتتتقتتتتتتة  احلتتتتقِّّ متتتت 
 مِّن   م ن  أان... م ن  أکون ... لو َل   ي فِّض  

ت ن  أان إنتتتتتتتتّ  إرادتتتتتتتتت    التتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتت  متتتتتتتت 
 

 أن  أانجتتتتتيتتتتتت   يف خشتتتتتتتتتتتتتتتوعِّ احلتتتتتنتتتتتنيِّ  
 روحتتتتتتِّ   التتفتتيتتض  يف دمتتي کتتتتتتالتتعتتيتتونِّ 

 (18)«تتتتتتتتتتتتتتضتتتاء  أن  ي غم ر  الضتتتياء  ج ف وين
 

ــع مرّات يف زرّب، يل، أانجيك، أان، أكون،  ــاعر يف هذه األبيات ضــــــمري املتكّلم وحده تســــ كّرر الشــــ
يرى   عّز وجلّ   تدّل كّلها على شــعور الشــاعر حبقارته وخضــوعه يف مواجهة هللا إذدمي، أان، إّنين، جفوين  

اســـــتخدم يف البداية أســـــلوب  إذهو احلقيقة املطلقة،  تعالن الشـــــاعر من خالل خضـــــوعه وخشـــــوعه أّن هللا  
ــتفهام  ــاعر ابالســ ( ليبنّي أّن عالقة املخلوق مع اخلالق هي عن طريق الدعاء واملناجاة. أييت الشــ النداء )ربِّ

يدّل علن االســتمرار التجددي أي  (جيكاإلنكارّي لكي ينتبه إىل ســّر وجود اإلنســان. الفعل املضــارع )أان
( مقّدماً على  ــاعر يف البيت الثاين اخلرب )َمن  ــوع دائماً. ذكر الشــــ ــوع وخشــــ ــاعر يناجي هللا تعالن خبضــــ الشــــ
املبتدأ )أان( حىّت يشـّدد على أمهّّية هويّة اإلنسـان وسـعيه لفهم هذه اهلويّة، ويربهن على أّن اإلنسـان مل خُيلق 

َنا اَل تـُر َجُعونَ ﴿ يُرَجع: عبثاً وأنّه إىل هللا َناُكم  َعبَـثًا َوأَن ُكم  ِإلَيـ  َا َخَلق  ُتم  أمن  بـ  - يشــري العاّلمة فضــل (19) ﴾أََفَحســِ
هللا يف ما يلي من شــعره إىل القيمة الوجوديّة لإلنســان مســتعيناً ابســتفهام إنكارّي آخر )َمن أكون( ويقول 

فـَل يَـن ظُِر ﴿ما أّن القرآن يدعو اإلنسـان إىل التفكري يف هذه احلقيقة:  أبّن اإلنسـان ال قيمة له من دون هللا، ك
اُن ِمم  ُخِلقَ  ن ســَ إنّه يذكر بعد إقراره بتقدير األوامر اإلهلّية لكّل أحد، أّن الفيض والرمحة جيراين يف ،  (20)﴾اإل ِ

فمثلما تضــــّخ اجلداول احلياَة يف دماء اإلنســــان من الروح اإلهلّية، مها كالعيون واجلداول اجلارية يف الطبيعة،  
الطبيعة وتبعث على اخضـــــــــرارها، فإّن الفيض والكرم املمنوحني من رمحة هللا تعاىل أيضـــــــــاً ميّدان اإلنســـــــــان 

 ابحلياة، واحليويّة، والقّوة، والعزّة، والشباب.
َمن  أان...، من أ ون...  ليثبت أّن وجوده ز االســــتفهام اإلنكارّي ينيســــتخدم الشــــاعر يف البيت الثا

كلـّه هو من الفيض اإلهلّي الـذي جيري يف دمـه كـالينـابيع، وليس هـذا الفيض إاّل اإلرادة اإلهليـّة الصـــــــــــــــافيـة 
ــاعر إلن خضـــوعه وخشـــوعه هلل تعالن.  ــتفهام يشـــري الشـ ــان وهبذه االسـ ــم اإلنسـ والطاهرة اليت تدّب يف جسـ

ــاعر بعد التعبري عن   هذه احلاالت كّلها أبّن نور اهلداية اإلهلّية هو الذي مأل عينيه متاماً. والفيض يقول الشـ
الذي جيري يف دمه هو الفيض الذي ينبع يف وجوده كالعني النقّية والصــــــافية وحيســــــد عليه أصــــــحاب النار 

َنا مِ ﴿ويتمّنونه:   وا َعَليـ  ــُ َن ِة َأن  أَِفيضـ َحاَب اجل  ــ  َحاُب الن اِر َأصـ ــ  ُ قَاُلوا ِإن  اَّلل َ َواَنَدى َأصـ َن ال َماِء أَو  مم ا َرَزَقُكُم اَّلل 
اســـــتخدم الشـــــاعر صـــــنعة التشـــــبيه يف البيت الثاين )الفيُض يف دمي  العيوِن( (21)  ﴾َحر َمُهَما َعَلى ال َكاِفرِينَ 

ــبه ومرســــــــل لوجود ا ــبيه جممل لعدم وجود وجه الشــــــ ــّبه به هو العني وهو تشــــــ ــّبه والفيض واملشــــــ ألداة  واملشــــــ
والشـــاعر رّ ز يف تشـــبيهه علن الطبيعة والبيئة اليت حييا فيها، فجاءت صـــورة أ ثر انســـجاماً وارتباطاً ابحلس 

 والشعور.
 

 .45 ص قصائد لإلسالم واحلياة،فضل هللا،  -18
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 : )علن وزن اخلفيف(جيّسد الشاعر يف موضع آخر، خضوعه هلل تعاىل على النحو اآليت
د  صتتتتتتتتتتتتنتتعتتتتتتت  بتتنتتعتتمتتتتتتا َّ و قتتتتتت   أنتتتتتتت  ر 
 أنتتتتتتتتتتت  اي ربِّّ عتتتتتتتتتتاَل   تتتتتتتتتتراحتتتتتتتتتتا

 

 ... وفتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتت التتنتت عتتمتتتتتتاء  ك  کتتيتتتتتتاين 
ن  اخلتتتتتتتفتتتتتتتاء    (22)يت ختتتتتتتبتتتتتتتري   تتتتتتتا  تتتتتتت  

 

ــنعَت بنعماك  ياين    لنالحظ املقام الرفيع الذي ارتقن إليه الشــــــــــاعر: إنّه خياطب هللا تعالن: زقد صــــــــ
كّرر الشـــــــــاعر يف هذه األبيات، فهذه املخاطبة ال ميعن أن حتصـــــــــل إاّل يف حاالت وجدانية وإميانية اندرة.  

، جراحايت  حيث يدّل ذلك على إظهار الشــــاعر زضــــمري املتكّلم   الياء  أربع مرّات يف زريّب، كياين، ربِّ
األّول، يقّرر بربوبّية الرّب؛ وهو هللا الذي خلق  اخلضــــوع واحلقارة يف مواجهة هللا. إنّه بتكراره هذا يف البيت

الســـموات واألرض. فإّن ربّه هو خالقه )َوَقد  صـــنعَت بنعماَك  ياين(. يشـــري الشـــاعر إىل حقيقة مؤّداها أّن 
ٍء وَِكي﴿هللا هو الرّب القدير والصانع واخلالق للكون كّله:  ٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشي   (23) ﴾لٌ هللاُ َخاِلُق ُكلِّ َشي 

يقّر الشــاعر تبعاً لذلك أّن هللا هو العامل ابلغيب، وأّن ما يفعله اإلنســان يف الســّر والعالنية، يعلم به هللا 
)أنَت اي ربِّ عاملٌ جبراحايت(. واملقصود بــــزاجلراحات  هنا أعمال يقرتفها اإلنسان، كما يقول هللا تعاىل يف 

ارِ َوُهَو الـ ِذي يـَتَـَوفـ اُكم  ابِ ﴿القرآن:  ُتم  اِبلنـ هـَ ا َجَرح  ــبتم من األعمـال  (24) ﴾لل يـ ِل َويـَع َلُم مـَ زجرحُتم أي كســــــــــــ
ُ ﴿. يقول الشـاعر من خالل هذا الكالم، أبّن هللا يعلم بكّل ما يفعله اإلنسـان وهو العامل ابلغيب: (25) َواَّلل 

َماَواِت َواأل َ ﴿، (26)  ﴾َخِبرٌي مبَا تـَع َمُلونَ  ُر ُكل هُ َوَّللِِ  َغي ُب الســــ  َم  ــتخدم الشــــاعر   .(27) ﴾ر ِض َوِإلَي ِه يـُر َجُع األ  اســ
ــنعة الرتادف يف  لمات زعامل وخبري . لو راقبنا أنواع اجلمل يف هذه األبيات ألمعننا حصــــــــــــرها فيما  صــــــــــ

، َمن  يل، َمن أان، َمن أ ون، إّنينيلي: اجلمـل اإلُسيـة والفعليـة: اجلمـل اإلُسيـة:  إرادتـَُك  أنـَت احلقيقـُة احلقِّ
، يغمر. كأانجي، فاضت الن عماء،   ياين  البيــــــــضاء، أنت عامل جبراحايت. اجلمل الفعلية: قد صنعَت بنعماك

ــيســــــه وهذه  ــاعر يف إبراز عواطفه وأحاســــ ــتفهام أعان الشــــ ــاء الطليب  االســــ ــاليب اإلنشــــ ــتعمال أســــ وإّن اســــ
لشــاعر يف توليد معانيه. والشــاعر يف األســاليب اليت برزت يف النص  انت هلا إبالغية جامعة فهي أفادت ا

معجمه الشــعري اســتخدم عناصــر الطبيعة  العيون وهذه العناصــر تدّل علن أن الشــاعر عندما يتطرق إلن 
املعاين العرفانية فإنّه يعرضـــــها من خالل األلفاظ ومجل منتزعة من عناصـــــر الطبيعة يف لغة فيها من اجلاذبية 

 شعار وصفية.ما جيعل املتلقي حيسب أّن هذه األ
 اهلل مظهر الحقيقة والعلّو -2

لقد أورد الشــــاعر يف أحد دواوينه حتت عنوان زقصــــائد لإلســــالم واحلياة  قســــماً من أشــــعاره ُيســــّمى 
واجلمال. فإّن هللا قدير وعليٌّ يف نظر الشــاعر، وهلذا، يعيش تعالن زمع هللا . وهناك يبنّي رؤاه ابلنســبة هلل 

 دوماً حىّت حيصـل منه على السـكينة والسـعادة وهو على يقني أبّن هللا على كّل شـيء قدير:الشـاعر مع هللا  
 )علن وزن اخلفيف(

 
 .20 ص قصائد لإلسالم واحلياة،فضل هللا،  -22
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 .60األنعام،  -24
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 26:  العدد

ت   أان اي ربِّّ يف طتريتقتي أ حتتتتتتث  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ريا طتت وِّي حتت  ، إن  ختت   فتتتتتتاهتتتتتتدين التتتتتتد رب 

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ طو   و  الع ال وأنت  العالء   
 (28)وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقاء « ن  ودنياي  حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة  

 

والضــــمري املّتصــــل زايء املتكّلم  يف زطريقي،    يف هذه األبيات، ذكر الشــــاعر الضــــمري املنفصــــل زأان
ال تعالن فاهدين، َخطِوي، دنياَي . ويهدينا اســــتخدام ضــــمائر املتكّلم هذه إىل أّن عالقة الشــــاعر مع هللا 

تشبه عالقة عاديّة كاليت بني األانس العادّيني؛ بل إّن نظرته إىل هللا شبيهة بنظرة إنسان يعرتف بضآلته جتاه 
َع َلى﴿الرّب األعلى:  َم َربَِّك األ  ق  ﴿، (29)﴾َسبِِّح اس   .(30)﴾فـَتَـَعاىَل هللاُ ال َمِلُك احلَ 

ــلوكه. وإّن هذه احلركة اليت بدأها يدّل اجلاّر واجملرور زيف طريقي  على الُبعد املكايّن لســـ  ــاعر وسـ ري الشـ
ــاعر يف طريق الســــــري والســــــلوك هي من أجل الوصــــــول إىل هللا  ــتعان عّز وجلّ الشــــ . ولنيل هذا اهلدف، اســــ

الشـــــاعر ابلفعل زأحّث  وأســـــنده إىل زاخلطو  ليشـــــّجع خطواته على الســـــرعة والدأب، وهذا مييط اللثام 
. كذلك اســتفاد الشــاعر من الضــمري املنفصــل زأنَت  على أنّه وجلّ عّز عن مدى شــوقه للوصــول إىل هللا 

ــتاقة إىل ُساع خرب ذلك زالعالء  وطريقه يف الســــري والســــوك. يف بداية البيت   مبتدأ لكي جيعل اآلذان مشــ
الثاين، خرجت اجلملة اإلنشـــــــــــائّية زفاهدين  من معىن األمر احلقيقّي؛ ألهّنا أمر من األعلى إىل األســـــــــــفل 

ل، ويطلـب فـيه الشـــــــــــــــاعر من هللا أن يهـدـيه إىل طريق يتخّلص فـيه من احلرية ويفـيد م عىن اـلدعـاء والتوســـــــــــــــّ
 والشقاء.

يراها  إذهللا متعالياً فحســـب؛ بل إنّه ميّثل احلقيقة املطلقة  -ليس هللا يف رؤية العاّلمة حمّمدحســـني فضـــل
 )علن وزن اخلفيف( هلّية:يف كّل مكان وقد قّرر أن يعيش مع هللا يف كّل حال وتكون له عيشة إ

ن  ي  ر بِّّ أنتتتتتتت  احلتتتقتتتيتتتقتتتتتتة  احلتتتق ، متتت 
ر  يف ر و نتتتتتت   احلتيتتتتتتاة     ضتتتتتتتتتتت  نتتتتتت   متِّ  متِّ

 

 أن أانجتتتتتيتتتتتت  يف خشتتتتتتتتتتتتتتتوعِّ احلتتتتتنتتتتتني 
ّل والتتتتتيتتتتتتا تتتتتني  (31)حتتتتتي ز هتتتتتوًا یلتتتتتفتتتتتت 

 

ــّيد عن الطاقة الروحية اليت تتوق د يف أعماقه، وعن شـــــــــحنات اليقني اليت تتزو د هبا  زيعشـــــــــف لنا الســـــــ
له من آايته يف هذا العون... ولعن  ّل هذه اآلايت وما حتتضــنه  ئندما يتفع ر ابخلالق، وما يرتانفســه، ع

 (32)من األســــــرار واإلعجاز، تبقن قطرة من فيض اخلالق وهذا ما يُغزي النفس مبناجاته خبشــــــوع وحنني.  
هللا  يعدّ ت األّول، خرج أســـــــلوب النداء زربِّ  من معناه احلقيقّي فاســـــــُتخدم للدعاء واملناجاة. إنّه يف البي

احلقيقة احلّقة واملطلقة اليت يســــــعى إليها الضــــــاّلون املتعّطشــــــون للمعرفة، ولذلك، أســــــند الشــــــاعر عّز وجّل 
ــفتها زاحلّق  الذي هو من أُسا ء هللا احلســـىن. كما اســـتخدم الضـــمري املنفصـــل زأنت  إىل زاحلقيقة  وصـ

الشــاعر أســلوب االســتفهام بواســطة زَمن  ليبنّي أنّه ال أيمل أحداً غري هللا ليســتجيب له. اســتفاد الشــاعر 
يف عبارة زَمن  يل أن أانجيك  من صناعة االلتفات، وكان عليه أن يقول يف األصل: زمن لن أن أانجيه  

 حيث عدل عن الغائب إىل اخلطاب.
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عر اجلـاّر واجملرور زمـنك  وكّرره مرّتني ليؤكـّد على أّن احلـياة هي من جـاـنب هللا فقط؛ ـفإذا ـقّدم الشــــــــــــــا
ــند الفعل  ــاعر ليســــ ــل الشــــ ــان. يواصــــ ــبب إرادته تعاىل املبنّية على عيش اإلنســــ ــان، فذلك بســــ يعيش اإلنســــ

ة على أهّنا نبتة أو املضــــارع زختضــــّر  إىل زاحلياة ، وزاحلياة  هنا اســــتعارة مكنّية؛ ألّن الشــــاعر يرى احليا
زهرة تنمو وختضّر يف فصل الربيع بعد أن مّر هبا شتاء ابرد. تتنامى هذه احلياة يف نفس الشاعر مثلما تنمو 
النبتة وإّن املاء الذي يســـــقط عليها يُنِبت الياس والياُسني وأخرياً، تتســـــّبب أزهار الياس والياُسني يف حيويّة 

ة  الشــــاعر.  إىل احلياة حبيث ترتك هذه النظرة أتثرياً عميقاً يف نفســــه ويؤّدي ذلك حيمل الشــــاعر نظرة خاصــــّ
 إىل احلضور الدائم هلل يف وجوده إىل حّد يعترب هللا سّر وجود اإلنسان وعّلة سعادته.

ــل ــريعة، إىل -يتطّرق العاّلمة فضــــــــ ــّنة والشــــــــ هللا ومبا يتمّتع به من روح دينّية عالية ومبا تفرض عليه الســــــــ
هللا والتعريف بصــــــفات احلّق جّل وعال يف أشــــــعاره، ولذلك، فإّن هللا يف نظر الشــــــاعر، أحد التوحيد ومحد 

 )علن وزن اخلفيف( ومظهر طهارة، ويُعّد كّل ما يف الدنيا من هللا وأّن الكّل فانون غري ذاته األحد:
ن التتتتتتنتتتتتتا    أحتتتتتتد  أنتتتتتتت  اي إ تتتتتتي متتتتتت 
مسِّ   کّلنتتتا يف الظالل  طو ويف الشتتتتتتتتتتتّ

 

 أنتتتتتتت  احلتتقتتيتتقتتتتتتة  ومتتتتتتا التتكتتون  أنتتتتتتت   
 (33)تتتزول  التتظتتالل  وهتتي مشتتتتتتتتتتتتوقتتتتتتة  

 

يف البيــت األّول، جــاء تقــدمي اخلرب زاألحــد  على املبتــدأ زأنــَت  للتخصــــــــــــــيص والتــأكيــد على أمهّيـّـة 
وعدم اإلشـراك به. يقوم الشـاعر من خالل هذا األسـلوب حبصـر الوحدانّية يف هللا حيث  تعالن وحدانّية هللا 

َمُد * ملَ  يَِلد  وملَ  يُوَلد  ﴿يذّكر ذلك هبذه اآلايت القرآنّية:   يف البيت األّول  (34)  ﴾ُقل  ُهَو هللاُ أحٌد * هللاُ الصــــــ 
اســـــتخدم الشـــــاعر بتكراره الضـــــمري زأنت  صـــــناعة التكرار وذلك للتأكيد على أّن احلقيقة ختتّص ابهلل ال 
غري. يســـــــتعمل الشـــــــاعر يف ما يلي البيت األّول، حرف النداء زاي  حيث يدّل ذلك على اقرتابه من هللا، 

ف الشــــــاعر يف ما يوظّفه، أســــــلوب االســــــتفهام ه. يوظّ أبّن قلبه يطمئّن بذكره ومناجات  والشــــــاعر على يقني
زَمن الناس وما الكون؟  ليبنّي من خالل هذا االســـــــتفهام أن ال حقيقة ســـــــوى هللا، والكون كّله ينبع من 

اَلِل ﴿قدرته تعاىل، وال معىن لشيء من دون احلقيقة اإلهلّية:   ُه َربَِّك ُذو اجلَ  َها فَاٍن * َويـَبـ َقى َوج  ُكل  َمن  َعَليـ 
رَامِ  ــان والكون   (35) ﴾َواإل ِك  ــتفهـام هـنا دالـلة على حقـارة اإلنســــــــــــ ــتخـدام االســــــــــــ من جـاـنب آخر، ـفإّن اســــــــــــ

ــاعر مرّة أخرى وبتكراره الضــــــــمري زأنَت  على أّن احلقيقة  ــبة إىل هللا تعاىل. فيؤّكد الشــــــ ــآلتهما ابلنســــــ وضــــــ
رجاً عن دائرة هللا، يســــــــري يف املطلقة هي هلل ســــــــبحانه. يذكر الشــــــــاعر يف البيت الثاين أّن كّل ما يكون خا

ــاعر قائاًل  ــتمّر الشـ ــاء هبذا النور. يسـ ــموات واألرض ويهدي من يشـ ــاللة والظلمة؛ ألّن هللا هو نور السـ الضـ
زأّن الناس  ّلهم يعيشــــــــــون يف الظالم والضــــــــــاللة، واإلنســــــــــان يواجه املشــــــــــا ل واملخاطر اليت الجيرؤ علن 

تشـري كلمة ز ّلنا  إىل أّن الناس إذاما   (36). حلقيقة ونور اليقنيمقاومتها أو صـّدها إاّل ابلتزّود من مشس ا
ابتعدوا عن احلقيقة اإلهلّية، قبعوا يف الضـاللة. إّن اإلتيان ابلفعل زخنطو  يرشـدان إىل أّن الناس سـائرون يف 
د الضــــــــــــــالـلة. زالظالل  مبعىن زاألفـياء ، وُيكىن هبـا هـنا عن زالظالم  وتقـابلهـا كلمـة زالشــــــــــــــمس  واملرا

ابألخرية هو زالنور ؛ يعين ذلــك أنــّه إذا طلعــت  مشس احلقيقــة اإلهليــّة، حجبــت  ظالم اجلهــل واالحنراف؛ 
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فإّن الذي يســـــــــري ويســـــــــلك على طريق احلقيقة اإلهلّية، يهديه هللا عّز وجّل من الظلمات إىل النور، والذي  
اِت ِإىَل الن وِر َوالــ ِذيَن اَّلل ُ َويل  الــ  ﴿خيرج عن هــذا الطريق، جيرّه هللا إىل الظالم:  ِذيَن آَمُنوا خُي رُِجُهم  ِمَن الظ ُلمــَ

لَِياُؤُهُم الط اُغوُت خُي رُِجوهَنُم  ِمَن الن وِر ِإىَل الظ ُلَماتِ   (37).﴾َكَفُروا أَو 
ة إىل هللا ســــــبحانه، حبيث يرى هللا معه يف كّل حال ويعيش  وهكذا جند أّن الشــــــاعر حيمل نظرة خاصــــــّ

ــه عليه: زمعه ــاعر نفسـ أان عشـــت يف  ل جتربيت مع هللا، عشـــت مع هللا يف آالمي ويف . فهذا أمر أّكد الشـ
 .(38). أحالمي ويف عالقيت ابحلياة وابلناس يف  ّل التفاصيل اّليت متّر ابحلياة

 حّب الشاعر وموّدته هلل -3
ــاعر هللا  فأان أحتّدث مع هللا حّتن والناس بكّل ما لديه من جوارح. فيقول يف ذلك: زتعالن حيّب الشـــــــ

من حويل آلخذ حلظة شـــــــعورية أعربِّ فيها هلل عن شـــــــعري يف ما يســـــــتوجب الشـــــــعر، عن أملي اترة عندما 
تشـــــــــــبه تكّلم احملّب مع احملبوب حيث تعالن إّن حماولة تكّلم الشـــــــــــاعر مع هللا  (39)  أعيش بعض األحالم

رحيم وقد ُبســــــــطت  موائد رمحته يف كّل مكان؛ لذلك فإّن إهلاً  يرى يف األخري كّل ما حيتاج إليه. إنّه رمحان 
إّن هللا هو ســـّر وجوده وســـعادته كهذا يســـتحّق أن يكّلمه اإلنســـان يف مجيع حلظات حياته ويعيش معه. ز
وهلذا، فإّن احلّب واملوّدة (40).   فال ميلك اإلنسـان أية حلظة أو أي موقع يغيب فيه عن هللا سـبحانه وتعالن

هللا خاصـّة أّن القرآن يؤّكد على أّن احلّب واملوّدة إزاء هللا -غالن مكانة خاصـّة يف شـعر العاّلمة فضـلهلل يشـ 
اَل جتَُِد قـَو ًما ﴿تعاىل ال جيتمعان يف قلب اإلنســـــــــــان مع احلّب واملوّدة إزاء الذين يعارضـــــــــــون هللا ورســـــــــــوله: 

ِخِر يـَُواد وَن َمن   َواهَنُم  أَو  يـُؤ ِمُنوَن اِبهلِل َوال يَـو ِم اآل  اَءُهم  أَو  ِإخ  انُوا آاَبَءُهم  أَو  أَبـ نــــَ ُه َوَلو  كــــَ ولــــَ ــُ اد  اَّلل َ َوَرســــــــــــ  حــــَ
ريهََتُم   ــِ ــباب حّبه وموّدته هلل جّل وعال:  (41)﴾َعشـــ ــيدة له بعنوان زأحّبك اي رّب  أســـ ــاعر يف قصـــ  يُظِهر الشـــ

 )علن وزن املتقارب(
ب  احلتتتتتتتتيتتتتتتتتاةِّ   أحتتتتتتتتبتتتتتتتت   اي ر بِّّ حتتتتتتتت 

 ود  بتتتتتتتؤتتتتتتتلِّّ ر  ا   فتتتتتتتمتتتتتتتنتتتتتتت   التتتتتتتوجتتتتتتت 
 

ر  يف راحتتتتتتتتتتتيتتتتتهتتتتتتا التتتتتعتتتتتطتتتتتتاء   جتتتتت  فتتتتت   تتتتتتت 
 ( 42)بتتتتتتؤتتتتتتلِّّ ذرا  ومتتتتتتنتتتتتت  التتتتتتر ختتتتتتاء«

 

انطالقاً من النظرة إىل الدنيا ومشـــــــاهدة النعم اإلهلّية فيها. فقد تعالن صـــــــّور الشـــــــاعر موّدته وحمّبته هلل 
جاء الفعل زأحّب  يف البيت األّول مضــــارعاً يدّل على االســــتمرار وعلى أّن الشــــاعر مل يكن حيّب هللا يف 
املاضـي فحسـب؛ بل حيّبه يف الزمن احلاضـر ويف ما ُيسـتقبل من الزمن أيضـاً. وهذا حّب غمر كيان الشـاعر 

له على أن يقيم عالقة مع حمبوبه. اســـــــتخدم الشـــــــاعر يف املصـــــــراع األّول املفعول املطلق زحّب  لبيان ومح
ــلوب، زاحليـاة  من معنـاهـا العـادّي ومنحهـا هويـّة حيـّة  النوع لكي يبنّي نوع حمّبتـه. وقـد أخرج هبـذا األســــــــــــ

ياة  إبنسـان تنبع وتنهمر من يدي ه كاإلنسـان والينبوع. اسـتفاد الشـاعر هنا من االسـتعارة املكنّية فشـّبه زاحل
عيون اخلري والربكة. يربهن الشـــاعر من خالل هذا األســـلوب على كيفّية حّبه هلل ســـبحانه وتعاىل؛ مبعىن أنّه 
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مثلما حيّب اإلنســــــان احملب  كل  شــــــيء من أجل حمبوبه ويفصــــــح عن موّدته ملن هو حوله، فإّن العيون هي 
 ا يف فصل الربيع فُتمتِّع السهوَل احمليطة هبا هبذه املياه.األخرى تصّب مياهها إىل ما حوهل

ــبب هذا  ــاعر وحّبه لقاء هللا عّز وجّل وُأشــــري يف البيت الثاين إىل ســ تَبني  يف البيت األّول نوع موّدة الشــ
احلّب وهذه املوّدة. فريى الشـــاعر أّن ســـبب هذا احلّب يعود إىل أّن الوجود واإلنســـان من األســـاس مها من 

 وهلذا الســــــــبب، حيّب اإلنســــــــان هللا. ومن أجل ذلك، قّدم الشــــــــاعر اجلاّر واجملرور زمنك  على املبتدأ هللا
زالوجود  ليشري إىل مبدأ ينبع منه اخلري والربكة وهو هللا تعاىل. واآلن هل هناك من خيالف الشاعر عقيدته  

ــأ من هللا؟  ـتدّل املفردة  زذراه  على أّن الوجود إىل جـاـنب ـما فـيه يف أّن الوجود جبميع آـفاـقه ومجـاـله ينشــــــــــــ
من نعم ال حُتصـــى، ال ينحصـــر يف األرض؛ بل هو موجود يف زالذرى  )املرتفعات والســـموات(، والســـماء 

 هي اليت حتتضن األمطار قبيل وصوهلا إىل األرض.
وهو مدعاة من األســــــباب األخرى حلّب الشــــــاعر وموّدته إزاء هللا تعاىل، أّن هللا مقصــــــد يرومه التائبون 
)علن وزن  رمحـة وســــــــــــــكينـة واطمئنـان؛ ألّن هللا خلق احليـاة من منطلق الـدعوة إىل النور واهلـدايـة واإلميـان:

 السريع(
 أحتتتتتتتتتبتتتتتتتتتّ   اي ربِّّ ریًّ  تتتتتتتتتفتتتتتتتتتوراً 

بّ  کتتتتتيتتتتتنتتتتتبتتتتتوع اّللِّ حتتتتتت  ي   کشتتتتتتتتتتتتتتت   و حتتتتت 
 بتتلتتطتتفتتتتتتِّ    فتتتتتتأنتتتتتتت  إ تتي لتتلتتمتتتتتتذنتتبتتني

 

طتتتوي  ور يتتت   التتتظتتتالم    تتتفتتتوراً کتتتمتتتتتتا التتتنتتتّ
ر ق  فتتتيتتتتتته التتترِّضتتتتتتتتتتتتتتتتا ر قتتتت   والستتتتتتتتتتتتتالم   تتتتت 

ل  رِّجتتتتتتتتتتس  األانم «  (43)تتتتتتتتتتتغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِّ
 

 (44) ﴾إن  هللَا غفوٌر رحيمٌ ﴿ألّن هللا غفور رحيم:  تعالن؛  يقول الشـــــــــــــاعر يف البيت األّول أبنّه حيّب هللا
وهللا الغفور هو كالنور، نور اليقني واهلدى الذي يزيل به التائبون الظلمات عنهم. شـــــّبه الشـــــاعر يف البيت 

يســـع غفران هللا الكون والكائنات كّلها، كما تروي مياه   الثاين غفران هللا بــــــــــــــــــزالشـــاّلل  وزالينبوع ؛ أي
ــاّلالت والينابيع مجيع الناس والطبيعة. مل يعد الينبوع ينب ــالم  الشـــ ــا والســـ ــطع فيه زالرضـــ وعاً عاداّيً؛ بل يســـ

ــالم يتبادله احملّب واحملبوب، فكما يقول هللا: ــا والسـ وا﴿ وهذا الرضـ ــُ ُهم  َوَرضـ ُ َعنـ  َي اَّلل  ــِ يف رأي (45).﴾َعن هُ  َرضـ
الشــــــــــاعر اجلمال الطبيعي منفذ إلن اجلمال اإلهلي فجمال الطبيعة الذي يصــــــــــورّه الشــــــــــاعر هو مظهر من 

 وجود.مظاهر مجال ال
الضـــــمري املبتدأ )أنت( عائد إلن هللا تعالن، وهذا ما يؤّ ده الشـــــاعر ابلّنداء )إهلي( ويف البيت األخري،ز

املضـــــــــــــــاف إلن ايء املتعّلم مع مـا يف هـذه اإلضـــــــــــــــافـة من إقرار ابأللوهيـة والوحـدانيـة. وأييت اجلـار واجملرور  
ــعى إلن مغفرة هللا ــؤال: من يســ وطلب الســــماح؟ إهّنم املذنبون اّلذين وردوا  )للمذنبني( وهنا يطرح هذا الســ

الم والطهارة ويطهر هللا هؤالء املذنبني ويغســـل عنهم  شـــاّلل احلّب وينبوع الوحي حيث يرتقرق الّرضـــا والســـّ
رِينَ ﴿ (46).  الــذنوب العثرية ب  ال ُمَتَطهِّ ب  التـ و اِبنَي َوحيــُِ نــ ِب َوقَــ ﴿، (47) ﴾ِإن  اَّلل َ حيــُِ اِفِر الــذ   ﴾ابــِِل التـ و بِ غــَ

(48). 
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 26:  العدد

احلّب والتعّلق الذي يظهرمها الشـــــــــاعر يف مواجهة هللا مها على درجة حيرتق معها يف طريقه إىل احملبوب  
واملعشـــــوق بنار احلّب والعشـــــق، شـــــأنه شـــــأن فراشـــــة حتوم حول الشـــــمعة وتكتوي بنارها حّباً هلا. ويســـــتمّر 

)علن وزن  :أييتتعاىل. يصــّور الشــاعر اشــتياقه هذا كما  االحرتاق هذا إىل أن ينال الشــاعر حمبوبه؛ أي هللا
 السريع(

 ويف کتتتتتتتتيتتتتتتتتاين  تتتتتتتتفتتتتتتتتة  لتتتتتتتتلتتتتتتتتمتتتتتتتتد  
 

...فهتتتتتل ن لت قِّي  ... للغيتتتتتبِّ  (49)اجملهولِّ
 

إّن الشـــــــاعر يعيش األجواء الصـــــــوفية منذ صـــــــباه... ونعتقد أن هذا امليل عند الســـــــّيد قد نشـــــــأ بفعل 
شـــــــــفافية الروح وعاملها  أســـــــــرته. ومن يشـــــــــب  يف هذه األجواء يدرك األجواء اإلميانية اليت  انت ختيم علن

ــيـّد: زويف  ـياين هلفـة للغـيب  وهـذه  كاخلـاص وتلهفهـا للعودة إلن جوهرهـا، ويـبدو ذلـ  جلـياً يف قول الســــــــــــ
 (50)اللهفة اليت تتوّقد يف أعماقه جعلته ينتمي إلن احمللقني خبياهلم إلن عامل الســـــــــــــماء بعيداً من عامل األرض

ك يف ذات الشـــاعر حال مل يعد ابســـتطاعته االســـتقرار عليها؛ بل يريد أن يطري وحيّلق إىل ما ال هناية له هنا
بشـــــــــوق وهلفة، ويرفرف أبجنحته حنو عامل الغيب، وينتقل إىل جّنة أعّدها هللا للمّتقني. وهذا البيت يشـــــــــري 

ليس للحرف زهــل  معىن   (51) ﴾اِبل َغيــ بِ  الــ ِذيَن يـُؤ ِمُنونَ ﴿إلن هــذه اآلايت العرميــة: وهو يؤمن ابلغيــب: 
االســــتفهام؛ بل يفيد معىن الرتّجي فيعقد الشــــاعر به األمل يف لقاء حمبوبه. الســــِيد يف هذه البيت قد حّلق 
بعيدا يف الفضـــــــاء الصـــــــويف وفيه هلفة للغيب وإهّنا حالة روحية يعيشـــــــها اإلنســـــــان، وتدفعنا هذه احلالة إلن 

لسـري وراء اشـباع شـهواتنا من مادايت احلياة الدنيا، وترفعنا من اآلفاق احملدودة إلن اإلقالع ولو جزئياً عن ا
 (52)فضاءات الروح حيث الصفاء والقناعة واالطمئنان والشعور ابألمان يف واحات اإلميان املتجدِّد فينا.
دنيا مليئة يذكر الشــــــــــاعر يف موضــــــــــع آخر أّن الدنيا مكان يصــــــــــيبه ابألذى الشــــــــــديد. فإنّه يعيش يف 

ابألحقاد يتســـــابق الناس فيها على مجع املال؛ وهلذا، ينوي الشـــــاعر االبتعاد عن أانس كهؤالء يعيشـــــون يف 
 )علن وزن السريع( ظلمة الضغائن. ينشد الشاعر يف قصيدته زيف رحاب الفضاء :

بِّّ إينّ  متتتتتتت   يف  تتتتتتترية احلتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
اللِّ كتثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريو  املتغتنت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون يف التظتِّّ

ايت رهتقتون  احلتيتتتتتتاة ،   یلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتدِّ إمتتتتتت 
 

اءِّ   غ ضتتتتتتتتتتتتتتتت  ء التتبتتت  متتر  يف د جتت  طتت ع  التتعتت   أقتت 
وداءِّ  وازِّعِّ الستتتتتتتتتتتتتتتتتّ  ن  بتتتتتتتوحتتتتتتتي التتتتتتتنتتتتتتتّ

ح  احلتتتتتتب  أعتتتتتني  األحتتتتتيتتتتتتاءِّ«  (53)فتتتتتتتتتتت 
 

 
الشــــــاعر يف هذه األبيات يشــــــري إلن أنّه يشــــــتاق إلن احلبيب وهو حياول التحليق إليه عرب اخليال حّتن 

ن ضــــــــــــــجيج الـّدنيـا ومـا فيهـا من التنـافس علن م يتخّلص أن  أمنيـاتـه لـهُ تـذهـب مهومـه ويغمره حنـان هللا و 
القشــور واليت ال أيخذ منها اإلنســان الســوي املؤمن خبالقه، إاّل جترع اآلالم واال تواء بنار العذاب واألذی.  

م ين  هنا من معناه األصــــــــــلّي واســــــــــُتخدم مبعىن الدعاء واألمل؛ ألنّه طلٌب من لقد خرج فعل األمر  زضــــــــــُ
م ين  هو هللا القادر املتعال حيث يطلب الشــــــــــاعر من احملبوب يف األســــــــــفل إىل األ على. الفاعل يف زضــــــــــُ
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تضـــــّرعه إليه أن حيتضـــــنه يف حبرية حّبه؛ ألّن الناس حول الشـــــاعر يغلب عليهم اخلداع واحلقد؛ واحلقد هذا  
ــان فـيه طريق اهلـداـية؛ وـلذـلك، يعترب يف هـذه الظروف أنّ  ــيع اإلنســــــــــــ  الطريق جيـلب معـه الظالم اـلذي ُيضــــــــــــ

زحبرية احلّب  هنا إضــــافة تشــــبيهّية. فيقول الشــــاعر إبضــــافته الوحيد للخالص هو الرجوع إىل هللا ولقائه.  
زالبحرية  إىل زاحلّب  أبّن البحرية رمز للخري والســــــــخاء، ومن هنا، كل  ما حتمله تلك البحرية، يتمّتع به 

ــافة   ــاً. أّما فيما يتعّلق ابإلضـــ ــاعر أبّن زحّب  احملبوب هذا أيضـــ ــاء ، فيقول الشـــ ــبيهّية زدجى البغضـــ التشـــ
زالبغضاء  ليست  حقداً اعتياداّيً، بل هي حقد حُيم ل ابلظالم كالليل ويؤّدي ابإلنسان إىل إضاعة السبيل 
اإلهلّي. يشــــكو الشــــاعر يف البيت الثاين وللمرّة الثانية، الفســــاد يف اجملتمع. ويقّدم يف البيت األخري، احلّب 

ــق هلل ــاد.والعشـــــ ــاعر أّن الطريق  قديعت  على أهّنما الطريق الوحيد للتخّلص من األحقاد ومظاهر الفســـــ الشـــــ
 )علن وزن اخلفيف( اإلهلّي هو طريق احلّب واملوّدة والرمحة قائاًل:

ت متاحتة  والّلطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، والستتتتتتتتتتتّ  د ر بت ه احلتب 
 

احتتتتتتةِّ األشتتتتتتتتتتتتتتتتذاء   فتتتتتتّ  (54)ف  بتتروح  نتتت 
 

 
)علن  الشـاعر  هلفته ولوعته للوصـول إىل هللا وعامَل املالئك فيقول:يصـف الشـاعر يف قصـيدته زصـوفّية  

 وزن اخلفيف(
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  وأان هتتتتتتتتتائتتتتتتتتتم  وروحتتتتتتتتتي تتتتتتتتتت 
 استتتتتتتتتتتحث  اخلطء إلي   کأّن الشتتتتتتتتتتوق  
ت  محتتتتتتلتتتتتتتتتتتتت  روحتتتتتتي إلتتتتتتيتتتتتت   فتتتتتتبتتتتتتارکتتتتتت 

 

اك   تتتتتتتتتول     ع  ودنتتتتتتتتتيتتتتتتتتتاي يف  تتتتتتتتت 
 يف جتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتي  انر  أکتتتتتتتتتتتتتتول  

»  (55)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها وروحي کما ع لِّمت  بتول 
 

 

ابحلّب اإلهلي، فروحه تسـتحّث اخلطن إلن السـماء ونريان الشـوق  الشـاعر هائم واألبيات يبدمن هذه 
تتوّقد حتت جناحيه طلباً لتقب ل هللا هذه الروح الطيبة اليت مل تدنســــــها الدنيا وهي ليســــــت قادرًة علن البقاء 

د والقذارات املوجودة على وجه  يف عامل ميرح اإلمث عليه. يذكر الشــــاعر يف البيت األّول أنّه وبســــبب األحقا
األرض، قد احتار وتّيمه احلّب اإلهلّي واكتوت  روحه ابلعشــــــــق اإلهلّي. يدّل الفعل املضــــــــارع زتلتاع  على  

أنّه هائم علن وجه األض جبسده املادي، استمرار لوعة الشاعر. وكذلك تشري العبارة زروحي تلتاع  إىل ز
اب العلياء، مرتفعة عن أدران الّدنيا وشــــهواهتا، لعّنها حائرة. ودنيا بينما روحه حتلق يف أجواء الفضــــاء ورح 

يبنّي الفعل زاســــــتحّث  يف   (56)الشــــــاعر جتول ُساء اخلالق، حيث اإلمتداد الالهنائي وحيث الالحدود.  
البيت الثاين أنّه ليســــــــت خطاه قادرًة على احلراك؛ لكّن الشــــــــاعر حيملها على احلراك أماًل يف نيل حضــــــــرة 

بوب. يواصـل الشـاعر اإلنشـاد فيقول أبنّه مثلما حترق النار اخلشـب، يزيل احلسـد آاثر اخلريات أتكل انر احمل
 االشتياق للوصول إىل هللا كياَن الشاعر، وقد ُشّبه الشوق هنا ابلنار.

حلركة يف البيت الثالث، يدعو الشـــــــاعر اخلري والربكة لروحه؛ ألّن التعب وامللل قد أملّا به وســـــــلباه قدرة ا
إىل احملبوب، وروحه هي اليت جتذبه إىل خالقه، واليت ليســــــــــــت  روحاً عاديّة؛ بل طاهرة نقّية ال يهتدي أحد 
هـا  فعـل أمر ـفاعـله  ــّر املكنون فيهـا؛ فال تتمىّن روح كهـذه إاّل أن تعود إىل خـالقهـا. زابرك  إىل ُكنههـا والســــــــــــ
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 26:  العدد

ل من الشـــــاعر الذي يفتقر وحيتاج إىل هللا؛ ولكن ليس األمر هو املراد هنا؛ بل ُيســـــتفاد منه   الدعاء والتوســـــّ
 خري هللا وبركته، وال بركَة وجمد إاّل مّمن يتبّوأ مقاماً رفيعاً ومرتبة عظمى.

 )علن وزن اخلفيف( حيّفز الشاعَر للوصول إىل هللا عّز وجّل، حبٌّ وعشق يف أعلى درجاهتما:
ت  أان اي ربِّّ يف طتتتتتتريتتتتتتقتتتتتتي أحتتتتتتّث التتتتتت

 

طتتو  تتو     (57)التتعتت ال وأنتتتتتتت  التتعتتالء«ختت 
 

اســتخدم الشــاعر يف هذا البيت أســلوب النداء زاي رّب  وهذا يدّل على اســتئناس الشــاعر ابهلل وتقرّبه 
إليه. وداللة الفعل املضـــــــارع زأحّث  هي االســـــــتمرار؛ أّي أّن تشـــــــجيع اخلطى وترغيبها يّتصـــــــفان ابلدوام 

 واالستمرار.
ــاعر ال حيــبّ  بــل إنــّه حيــب هللا تعــالن ألنــّه احلــب املطلق  اهللا طمعــًا يف جنتــه وال خوفــا من انرهــ  الشـــــــــــــ

ــاعراً ومن  ان يف هذا املوقع ال  ــاعر  ان عاّلمة، فقيهاً، جمتهداً وشــــــ واألصــــــــل املطلق و مبدأ الوجود. الشــــــ
شــــــــــــــعـاهلـا البـاهرة من غري  يُعقـل أن يعتفي ابلظـاهر وال يُعقـل أن يتوقف عنـد الزينـة املرئيـة أبلواهنـا الزاهيـة وأ

التســـاؤل عن مصـــدر اخلاّلق الذي أبدع هذا اجلمال فهذا العون الالحمدود بعوا به وجنومه وحباره ونبااتته 
ــيدته زأان أهواك    دلق، و مال حعمته ومجاله. ال يعوخملوقاته صـــورة تنقلنا إلن عظمة اخلا ــاعر يف قصـ الشـ

 )علن وزن السريع( ّنة؛ بل حيّب هللا تعاىل عشقاً له:سبب حّبه هلل، النعَم الدنيويّة الطمع يف اجل
 أان أهتتتواك، ال لتتتنتتتعتتتمتتتتتتاك  تستتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتو 
رعتتتتت   التتتتترو  أان أهتتتتتواك لتتتتتلتتتتتهتتتتتو  تتتتتت 

 

ةِّ عتتتتتتتتتتتتتتتدن  نتتتتتتتتتتتتتتتّ  ي، وال ِلتتتتتتتتتتتتتتتِّ 
هتتتتتتتتتتتتتز  حلتتتتتت  «   (58)ح  أبفتتتتتتيتتتتتتائتتتتتته ويتتتتتت 

 

ــاعر يف  ــها الشـــــ لو أنعمنا النظر يف حقل احلّب واحملّبة، لوجدانه دااّلً علن حالة احلّب اإلهلي اليت عاشـــــ
حلظات صــوفية رائعة. من املالحظ أّن اجلمل الفعلية هي الطاغية علن أبيات هذا احلقل وهذا ما يؤّ د أّن 

، أهوي، تغســـُل، تلتاُع،  األفعال املضـــارعة يف حقل احلّب واحملّبة تدّل علن البقاء واحلر ة ، اســـتحث  )أحب 
جتوُل، يطوي، أ وُل، ترعُش، يهتّز( ونری يف معجم الطبيعة ألفاظاً خمتلفًة  ــــــــــــــــــ )الشــــاّلل، الينبوع، النور، 
ــ )املدی اجملهول، الغيب، اللهفة، اهلائم، اهلوی،  الّنار، الّدجن( وهذا احلقل مليء ابملصطلحات العرفانية  ـ

ذه املصـلحات العرفانية تدّل علن أّن الشـاعر عاا األجواء الصـوفية منذ صـباه ومن يشـّب حبرية احلّب( وه
 شفافية الروح وعاملها اخلاص وتلهفها إلن جوهرها. يف هذه األجواء يدرك

 اهلل ومناجاته-اهلل يف أدعية العّلامة فضل -4
ــم ــاعر وينقســـــ ــع من ديوان الشـــــ ــاعر    ان للدعاء واملناجاة حقل واســـــ  علنحقل الدعاء يف ديوان الشـــــ

زويف قســــمني: القســــم األول فردي والثاين مجاعي ميثل صــــوت األمة وصــــوت اجلماعة الرائدة املؤمنة فيها. 
ل يعرتف الســــــّيد بذنوبه اّليت يرجو هللا يف غفراهنا، الســــــّيما أنّه يعيش يف عامل األهواء والبالء  رحاب الّدعاء والتوســــــّ

يعرتف خاشًعا متّذلاًل منعسرًا غري أنّه أيمل وهو    ت ظهره، فحملته وقد أجهد ر به وجّلله احلياءألّن اآلاثم قد أثقل
ـــعة و يرجو عفوه وغفراـنه.    : زاـلدعـاء مّخ العـبادة.  --ورد يف حـدـيث عن النيّب  (59)رمحـة هللا الواســــــــــــ
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ة الــدعــاء مقــارنــًة ابلعبــادات األخرى. --يشــــــــــــــري كالم النيبّ  (60) ــّ بطبيعــة احلــال، يُراد   هــذا إىل أمهّي
ل. فيقول هللا تعــاىل:  ب  َلُكم  ِإن  الــ ِذيَن ﴿ابلــدعــاء، هو الــذي يتّم عن وعي وتفّكر وتعقــّ َتجــِ ــ  اد ُعوين َأســــــــــــ

ُخُلوَن َجَهن َم َداِخرِينَ  َيد  ربُوَن َعن  ِعَباَديت ســــــَ َتك  جوامع اجلامع  ذيل هذه اآلية: زجاء يف تفســــــري (61) ﴾َيســــــ 
علن الّدعاء ويقول حول   هللا-العاّلمة حمّمدحســــــــــــني فضــــــــــــليؤّ د   (62)زيف احلديث: الدعاء هو العبادة   

حيفظ ويلزم اخلّط املستمر الواصل بني هللا سبحانه وبني عباده، اّلذي   -العابد-وإّن الّداعي: زأمهية الّدعاء
 هللا يف عالقته مبعنن العبودية يف اإلنســــــــــان، يف اإلحســــــــــاس ابلفقر يؤّ د وعي اإلنســــــــــان معنن األلوهية يف

يقول  (63).  املطلق أمــام الغين املطلق، حيــث يرتبط العبــد بربــّه من خالل ارتبــاط وجوده و ــّل حــاجتــه بــه
يف شـــــــــهر  -- نت يف بداية طفوليت معنياً أبن أذهب إلن مقام اإلمام العاّلمة يف إحدى مقابالته: ز

قرأ األدعية للمؤمنني، حيث ينتظرين املؤمنون ألقرأ هلم األدعية واإلبتهاالت و ان يب شــــغف يف رمضــــان، أل
ومن هنا، أّدت  تربيته يف احلوزة العلمّية يف النجف األشرف وأتثّره ابلقرآن إىل أن يشغل (64).   هذا الّدعاء

ــبقاً هللا ا-الدعاء ومناجاة هللا مكانة متمّيزة يف شـــعره. يرى العاّلمة فضـــل لتحّلي ابألمل ضـــرورًة وشـــرطاً مسـ
للتقّرب إىل السـاحة القدسـّية للحّق سـبحانه وتعاىل واالسـتمتاع ابلرمحة اإلهلّية العاّمة. ومل يبق لدی الشـاعر 
املؤمن غري اللجوء إلن معتمده العبري ور نه العتيد هللا ســـبحانه وتعالن ويتفّوه الشـــاعر مبا يكّن صـــدره على 

 )علن وزن اخلفيف( مره كّله يف املعاصي وهو يناجي ربّه يف دعائه الفردي:لسان مذنب أمضى ع
ت و   التفتتقتترِّ لتلتتّرحت ن  أان... ستتتتتتتتتتتتِّ  وأان مت 
ذِّب  جستتتتتتتتتتتمي ئتتتتت  أن  تت عتتتت   فتتتتشذا شتتتتتتتتتتتِّ
وك  اي ربِّّ  دعتتتتتتتتت   د ع  لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاين يتتتتتتتتت 

 

ب  قل  الر جتاء     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتةِّ والع فوِّ ح ستتتتتتتتتتت 
 بتتتتتتتغتتتتتتتوااييت فتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتد عتتتتتتتاء  

ئت    (65)ه ناء    فالّدعاء  وافع ل  َ ما شتتتتتتتِّ
 

الشــاعر يف دعائه الفردي هو العبد املذنب الذي يطلب رمحة هللا وغفرانه ويســتمد من هللا تعالن العون 
علن طاعته ونری أتثري الصـــحيفة الســـجاديّة يف دعاء الشـــاعر وهذا ليس أمراً غريباً ألن الشـــاعر منذ صـــباه 

يبدأ الشــــــــاعر البيت األّول إبظهار احلقارة  (66)الشــــــــاعر. يف ديوان  قد ألف أجواء الدعاء وهذا هو الغالب
أمام هللا تعاىل وهو يطمح إىل رمحته ومغفرته. أورد الشاعر يف البيت الثاين الفعل زشئَت ؛ أي: بيدك كّل 
شيء وإذا أردَت تعذييب على ما بدر ميّن من عثرات ومعاٍص، فلن أفقد أملي؛ ألّنين أتضرّع إليك متسّلحاً 

لدعاء وأعقد األمل يف مغفرتك. الفعل زدَع   يف البيت الثاين ليس لألمر؛ بل فيه معىن الدعاء بســــــــــــالح ا
ل. فيطلب الشــــاعر من هللا أن خيّلص عضــــواً من أعضــــائه ويُعفيه من العذاب؛ فهو يريد من هللا أن  والتوســــّ

نعمه. ويف اخلتام، يسـأل  يطلق لسـانه؛ ألنّه يسـتطيع تسـبيح هللا بلسـانه ذاك ودعوته ومناداته والشـكر على
 .هللا أن يفعل يف حّقه كّل ما يشاء؛ ألنّه خيضع لألمر اإلهلّي ويستسلم له

 )علن وزن اخلفيف( يطلب الشاعر من هللا يف موضع آخر من شعره أن يهديه إىل الصراط السوّي:
 

 .28و 27 ، صصوسائل الشيعةاحلر العاملي،  -60
 .60، الغافر -61
 .16، ص 4، ج جوامع اجلامعالطربسي،  -62
 .77، ص 20، ج ِمن وحي القرآنفضل هللا،  -63
 .160، صاالجتاه الروحي يف شعر السيد حممد حسني فضل هللامهدي،  -64
 .20 ص قصائد لإلسالم واحلياة،فضل هللا،  -65
 .16 ص حدائق الشعر اإلسالمي املعاصر، شلتاغ،  -66
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د  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتلتتتتتتتتت     ربِّّ ر محتتتتتتتتاك  قتتتتتتتت 
رياافتتتتتت  طتت وي  حتت   هتتتتتتدين التتتتتتّدرب، إّن ختت 

 

واّي«وا  د   فاهد ين   راطاً ستتتتتتتتتتت   (67)صتتتتتتتتتتتِّ
رية  وشتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتاء «  (68)ن ودنتتتتتيتتتتتتاي  حتتتتت 

 

ــيدة وهي تدّل علن أن ال  ــقه للخالق بناء علن  لمة زرمحاك  يف هذه القصـ ــاعر يف عشـ لقد غرق الشـ
ملجأ للشـاعر غري ابب رمحة هللا وهو غري ايئس من رمحته اّليت وسـعت  ّل شـيء واشـتاق الشـاعر إلن رمحة 

ياع درب إلن اليقني اّليت أملها يف الّزمن اّلذي  ثرت األهواء ليفّعر يف ذاته، وليؤمن أّن التية وا ــّ لغربة والضــــــــ
اّلذي أحب ه. ويســــأل هللا تعالن الصــــراط املســــتقيم ألّن طريق الضــــياء عند هللا هي طريق هللا ويطلب من هللا 

يذكر الشــــــــاعر يف هذين البيتني أحد أهّم مطالبه وهو أنّه قد أضــــــــاع تعالن قلب اإلميان املطمئن الرضــــــــّي. 
َتِقيمَ ﴿إىل الصـراط املسـتقيم:  سـبيل اهلدى، فيسـأل هللا أن يهديه رَاَط ال ُمسـ  ِداَن الصـِّ ويطلب الشـاعر   (69)  ﴾اه 

 )علن وزن اخلفيف( من هللا يف موضع آخر أن مينحه املقام العرفايّن زبرد اليقني :
قتتتتتنيِّ فتتتتتقتتتتتلتتتتت  ر د  التتتتتيتتتتت  بتتتتت  بتتتتتت   ربِّّ هتتتتت 

 

ا   (70)التضتتتتتتتتتتتليتتتل   شتتتتتتتتتتتعلتتتة  متتتاج  حو تتت 
 

ــاعر يف هذا البيت ــرار. مقام  يطلب الشـــــ زبرد اليقني  ابلقلب ال ابلعقل فالقلب عنده هو  عبة األســـــ
ــامية واملعنويّة اليت  وما زبرد اليقني  الذي يطالب به الشــــــــــــاعر؟ برد اليقني هو من املقامات العرفانّية الســــــــــ
ام يناهلا اإلنســـــــــــــان الســـــــــــــالك بعد اجتيازه مقامات كعلم اليقني، وعني اليقني، وحّق اليقني. وهو أعلى مق

ــكينَة الوجدانّية. ورد  ــان ابهتدائه إىل هذا املقام، الســ وجودّي وتقّرٌب خالص إىل هللا تعاىل يكتســــب اإلنســ
 (71)زطوبن ملن بوشر قلُبه بربد اليقني .: --طالب يف حديث عن اإلمام علّي بن أيب

:  )علن وزن اخلفيف( أيمل الشاعر يف قصيدة أخرى يف العفو عن ذنوبه، وإن كربت 
 إن  ضتتتتتتتتتتتتتج   أان راج   تتفتتران  ذنتت ، و

 

ِّ التتتّذنوبِّ م ِّّ -   (72)الفضتتتتتتتتتتتتتاء « -بِّن ْت 
 

--هللا يف غـالـب األحوال، يف ُجن ح الليـل ويف حرم اإلمـام علّي -ينـاجي ويـدعو العاّلمـة فضـــــــــــــــل
 )علن وزن اخلفيف( يث يبكي ويتضرّع ويطلب من هللا احلّب العلوّي:ح 

نتتتتتتاجتتتيتتتتتت     ي يف إبتتتتتتتهتتتتتتال  متتتع التتتلتتت و يتتت 
نتتتتوانً َل  ًا حتتتت  لتتتتبتتتتتت  د  يف التتتتوجتتتتودِّ قتتتت    تتتتتت ِّ

 

مِّي التتتتتتد موع  مِّن انظرايّ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلِّ فت تت ه 
واّي« لتتتتت  نتتتتتتانتتتتتت    التتتتتعتتتتت  ه  حتتتتت  لتتتتتت   (73) فتتتتتتأ نتتتتتِّ

 

يشـــــــــري ذلك كّله إىل أنّه يناجي ربّه يف ظلمة الليل خملصـــــــــاً ومقرّاً بذنوبه ويطلب من هللا احلّب العلوّي 
 كسرياً قلبه لينال معه اهلدوء والسكينة.
 )علن وزن اخلفيف( ينشد: إذومن أمثلة دعاء الشاعر اجلماعي 

 أنت حستتتتتتتت  اي رّب إن ج ّنتِّ األهوال  
 کتتتتتتل  عتمتري لتلتحتقِّّ لتلتختري لتإلستتتتتتتتتتتالم
 أبتتتدًا  ن جنتتتد دينتتت  يف الستتتتتتتتتتتتتاحتتتة 

 حتتتتتتتتوي متتتتتتتتن عتتتتتتتتادايت التتتتتتتتزمتتتتتتتتانِّ  
 لتتتتتتتتلتتتتتتتتنتتتتتتتتور يف ربتتتتتتتتيتتتتتتتتع اِلتتتتتتتتنتتتتتتتتانِّ 
  تتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتا ملتتتتتتتتتتتتتوعتتتتتتتتتتتتتد اإلميتتتتتتتتتتتتتانِّ 

 
 .13 ص ائد لإلسالم واحلياة،قصفضل هللا،  -67
 .19املصدر نفسه، ص  -68
 .6،فاحتهال -69
 .15قصائد لإلسالم واحلياة، فضل هللا،  -70
 .61، ص غرر احلعم و درر احلعماآلمدي،  -71
 .20 ص قصائد لإلسالم واحلياة،فضل هللا،  -72
 .14املصدر نفسه، ص  -73
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 إهنتتتتا قصتتتتتتتتتتتتتتة اِلهتتتتاد إذا اشتتتتتتتتتتتتتتتتدت
 

 (74)متتتتتتة التطتغتيتتتتتتانعتلتء التتتتتتدرب هتجت 
 

إّن الشــاعر ال جيد خمرجاً ألمته من هذه املشــعالت إاّل مناجاة هللا العلي القدير عّله يســتجيب لدعائه 
ــالة اإلســــالمية. الشــــاعر يف دعائه اجلماعي يســــري يف مســــرية  ويهدي هذه األمة من جديد إلن جوهر الرســ

تعـــددة. فـــاحلس اجلمعي اإلميـــاين للجمـــاعـــة العـــدح واجلهـــاد والـــدعوة والوقوف بوجـــه األعـــداء بوجوههم امل
املؤمنة جيعلها أ ثر قدرة علن خوض الصـــراع يف غمرة من اإلحســـاس ابملدد اإلهلي والتســـديد اإلهلي الذي 

ــتنزل ابلـدعـاء والصـــــــــــــــدق والوحـدة. وهعـذا إّن هللا تعـالن يبـارك هؤالء الـذين جيـّدون يف طريق اجلهـاد  ُيســــــــــــ
 ويقرنون القول ابلفعل.

 يف ديوان زقصائد لإلسالم واحلياة  اظ واملفردات ومتعّلقاهتا الدالة علن األلوهّيةأهّم األلف
 العالء احلبّ  ُرمحاك َهب   قّدرتَ  اخلالق العاملِ  إله هللا ربّ 
 إميان  اإلسالم الطُهر احلقيقة غفران  غفور اللطف السماحة خلقَتين الُعلن
 النجوی العفو الّرمحة التدبري اإلجياد الضياء اهلدی يقود نوّحد القرآن 
صــــــــــــــراطًا  اهَدين الدعاء

 سوايًّ 
بـــــــــــــــــــــــرد   الرضا

 اليقني
 خبري ويلّ  نؤمن ابتهال َهّناء

 َهب الينابيع السماء الشمس الطعام الشراب العون  األرض الروح القلب
 النور أودعتَ  ُضّمين يعشف أحدٌ  نّزلَ  أرجو نَعذِّبُ  أعطين اهَدين
ــة  تلتاع هائم أهواك الرجاء احلنون  اجلهاد اجلنان  ــفــــــ هلــــــ

 للغيب
 السالم الرضا

 خاتمةال

 :أييت ابحث منستنتج من هذا ال
هللا يف أشــــــعاره بعناصــــــر الطبيعة؛ مثل: األزهار، والورود، والشــــــاّلالت، -يســــــتعني العاّلمة فضــــــل -1

يعرف هللا معرفة أفضـــل وهذا ما والينابيع، واملياه، و... لكي يســـتطيع اإلنســـان بعد التفكري يف خلقته، أن 
 يدعو إليه هللا اإلنساَن يف القرآن الكرمي.

وجود  -أ: تيةيشــــــــري الشــــــــاعر إىل كيفّية عالقته مع هللا، ويرى أســــــــباب هذه العالقة يف األمور اآل -2
 -د هو اخلبري بعامل الغيب؛ -جإّن هللا مقصـد يلجأ إليه التائبون؛  -باإلنسـان من أسـاسـه يرجع إىل هللا؛ 

 هو احلقيقة املطلقة.
الدنيا ابلنســـبة إىل الشـــاعر تشـــبه ســـجناً مشـــحوانً ابحلقد والعداء؛ ولذلك، يعقد أمله يف اخلالص  -3

 من هذه الدنيا ويشتاق إىل لقاء هللا.

 
 .405 ، املصدر نفسه -74
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هللا، الدعاء ومناجاة رّب العاملني. فإنّه -من املواضــــع األخرى اليت تظهر يف أشــــعار العاّلمة فضــــل -4 
يعتقد أبّن الدعاء هو الســـــــــالح األمثل للخالص من العذاب اإلهلّي؛ فيســـــــــأل هللا يف أدعيته أن يهديه إىل 

 زبرد اليقني .الطريق السوّي وميّن عليه مبقام 
يّة، ولذلك، ميكن يتأثّر الشــــاعر وبســــبب دراســــته يف حوزة النجف األشــــرف العلمّية، ببيئتها املعنو  -5

 مالحظة أتثري القرآن بوضوح يف أشعاره.
حتظى أشــــــعار الشــــــاعر ببالغة وفصــــــاحة متكاملتني، فقد اســــــتخدم لتبيني أغراضــــــه التشــــــبيهات،  -6

 واالستعارات، والتقدمي، والتأخري، والتكرار، وسائر األوصاف األدبّية على أحسن وجه.
 المصادر

 القرآن الكرمي.
عبدالواحد بن حمّمد التميمّي، غرر احلكم ودرر الكلم، دار نشر مكتب اإلعالم اإلسالمّي،  اآلمدّي،   .1

 م.1987قم، 
 م.2003، 1هللا شاعراً، داراملالك، بريوت، ط-أبوصاحل، إُساعيل خليل، السّيدحمّمدحسني فضل .2
 م.1964، 1هادي، معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام، ط أمييّن، حمّمد .3
 هـ.ق.1409البيت، قم، -احلّر العاملّي، وسائل الشيعة، مؤّسسة آل .4
حوراين، رامز، شـاعر احلياة دراسـة يف شـعر العالمة املرجع السـّيد حمّمد حسـني فضـل هللا، دار األمري،   .5

 م. 2015، 1بريوت، ط 
 م.1956اخلاقايّن، علّي، شعراء الغرّي، النجف، املطبعة احليدريّة،  .6
 م.2004، 1هللا و حتّدي املمنوع، داراملالك، بريوت، ط-لعاّلمة فضلسرور، علّي حسن، ا .7
 م. 2002، 1، بريوت، ط شلتاغ، عبود، حدائق الشعر اإلسالمي املعاصر، دار املالك .8
الطربســـــــّي، فضـــــــل بن حســـــــن، جوامع اجلامع، دار نشـــــــر جامعة طهران وإدارة احلوزة العلمّية يف قم،  .9

 م.1998
 م.2001، 2املالك، بريوت، ط ئد لإلسالم و احلياة، دارحسني، قصا هللا، حمّمد-فضل .10
 م.1982........، خطوات علن طريق اإلسالم، دارالتعارف، بريوت،  .11
 م.1990، 1.........، على شاطئ الوجدان، دار الريس، لندن، ط .12
 م.2006، 1.........، مطارحات يف الشعر والفّن واألدب، داراملالك، بريوت، ط .13
 هـ.ق.1408حي القرآن، دارالزهراء، بريوت، .........، ِمن و  .14
 ه.ا. 1360هران، القرآن، بنگاه ترمجة و نشر  تاب، ط  مصطفوي، حسن، التحقيق يف  لمات .15
ــيد حمّمد حســــــني فضــــــل هللا ديوان  .16 ــعار العالمة الســــ مهتدي، حســــــني، احلقول الداللية الدينية يف أشــــ

 م.2018، 18منوذجاً، جملة حبوث يف اللغة العربية، العدد  قصائد لإلسالم واحلياة
،  1هللا، داراملالك، بريوت، ط-مهدي، علّي رفعت، االجّتاه الروحّي يف شــعر الســّيدحمّمدحســني فضــل .17

 م.2004



  

 مثاالً  اة«ي»قصائد لإلسالم واحل وان ديهللا -حسني فضل مظاهر األلوهّية يف أشعار العاّلمة السّيد حمّمد 

167 

ــيـّـد فضـــــــــــــــل14/5/2013)..............،  .18 ة يف منهج الســــــــــــ هللا يف معرفــة هللا، -(، اخلطوط العــامــّ
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id= 

 
 

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=2409


168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التفريق لهجر الزوج او غيبته )دراسة في الفقه االسّلمي مدلول 

 والتشريع المقارن(

The concept of dispersion of the husbands' abandonment 

or absence (A study in the Islamic Legislation)  
 (1)حيدر حسين كاظم الشمري أ.د

Prof. Haider Hossein Kadhim Al-Shimri 
 (2)عبد الرزاق محمد الشوكمحمد م.م 

Assist. Lect. Muhammad Abdul Razzaq AL-Shouk 

 الملخص

يعد اهلجر من بني االســــباب اليت قررها املشــــرع العراقي للتفريق واليت خص هبا الزوجة فقط، ولعل هذا 
النوع من التفريق يعد من اكثر احلاالت وقوعا يف العراق الســــــــــــــيما االوضــــــــــــــاع االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية 

ــية الصــــعبة اليت يعيشــــها العراق، ولعل البعض قد يشــــري اىل ان املشــــرع ال ــياســ ــارة اىل والســ عراقي اغفل االشــ
التفريق لغيبة الزوج على خالف ما نصـــت علية التشـــريعات املقارنة ولكنه اشـــار اىل اهلجر كســـبب للتفريق 
ما دفعنا للخوض يف هذا البحث لبيان هل ان املشـــــــرع العراقي اراد من هذا االغفال ادخال الغيبة ضـــــــمن 

هو خيتلف عن الغيبة ام كالمها مرادفان ملعىن ل اهلجر و  عن االول؟ مث ما دلو اهلجر ام انه استعاض ابالخري
واحد؟ وهل ان نطاق اهلجر اوســــــع من نطاق الغيبة ام العكس؟ واذا قلنا ابالول او االخري فهل ان اهلجر  

 يتحقق وان كان الزوج يف بيت الزوجية او حىت يف فراا الزوجة؟

 
 .كربالءجامعة   /كلية القانون  -1
 .--أهل البيتجامعة  القانون/كلية   -2
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Abstract 
The abandonment is one of the reasons decided by the Iraqi lawmaker 

to differentiate, which was singled out by the wife only, and perhaps this type 

of separation is one of the most frequent cases in Iraq, especially the difficult 

economic, social and political conditions in Iraq, and perhaps some may 

indicate that the Iraqi lawmaker omitted to mention the differentiation The 

absence of the husband contrary to what was stipulated by the comparative 

legislation, but pointed to abandonment as a reason to differentiate what led 

us to go into this research to indicate whether the Iraqi legislator wanted this 

omission to include the absence within the abandonment or is it Or did he 

replace the latter with the former? Then what is the meaning of 

abandonment and is different from backbiting or are they both synonymous 

with one meaning? If we say the first or the last, is the abandonment 

achieved if the husband in the marital home or even in the wife's bed? 

 المقدمة

ــببا لوضـــــــع حدٍ  من االشـــــــكاليات هلا ما يعرف هجر الزوج  اليت تعرتي احلياة الزوجية ومن مث تكون ســـــ
 و الغيبة عنها.لزوجته ا

ــواء اكان هذا   والشــــك يف ان مثل هذا االمر يشــــكل خطر حتق ابلزوجة وهي ترى بعد زوجها عنه، ســ
ــرر  ــكا من القول ابنه يشـــكل ضـ ــرر يتمثل  اً البعد مكاين ام عاطفي ما ال يدع شـ يقع على الزوجة وهذا الضـ

ك للزوجني بل ان الزوجة حبرماهنا من حق االســـــــــتمتاع الذي هو ليس حقا خالصـــــــــا للزوج وامنا هو مشـــــــــرت 
ضـرر منه اشـد من الزوج اذا ما علمنا ان حدودها الشـرعية والقانونية ال تتعدى زوجا واحد خبالف الزوج تت

 .حظا ألنه ميلك الزواج ابربعة الذي تكون الوسائل البديلة ملعاجلة البعد عن زوجته اوفر
ــريـعات املـقارـنة تنظيم ـقانونٍ  دفعوعموـما ـفان مثـة ـفارق بني اهلجر والغيـبة االمر اـلذي  لغيـبه واخر  التشــــــــــــ

للهجر بل تعدى االمر ان من التشــــريعات من مل تعرف اال التفريق للهجر دون الغيبة والعكس ايضــــا لدى 
البعض االخر من التشــريعات بل ان بعضــها ما ادخل الغيبة ضــمن الضــرر وشــرع نصــا خاصــا للهجر ومثل 

االســــالمي الذي هو االخر انقســــم بني غلبة ال جتيز مثل هذا التفريق وبني هذا االمر قد ال جنده يف الفقه 
 هنفســ من جييزها بشــروط واســتتبع هذا اخلالف خالفا حول مدة اهلجر او الغيبة وشــروطه وااثره وهو االمر 

 نلتمسه يف التشريعات املقارنة.
 امامنا عدة تســـــــــاؤالت منها ما ة فوارق بني الغيبة واهلجر االمر الذي يثريومهما يكن من االمر فان مث

اهلجر وما فرقه عن الغيبه وما شـــــــروط التفريق لكال الســـــــببني وماهي االاثر اليت ترتتب على التفريق للهجر 
 والغيبة؟

ــنحاول ان  بني الفقه االســـــــالمي مبذاهبه الثمانية وقد  ندرس البحث هنا ابســـــــلوب مقارن وحتليلي وســـــ
واليت تشـــــــمل كل   و الغيبة وبني التشـــــــريعات املقارنةالفرقة للهجر ا طلبتعلق االمر ابملذاهب اليت اجازت 

 من العراق ومصر واجلزائر واملغرب والكويت واليمن مع االشارة ملوقف القضاء املقارن منها.
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 26:  العدد

عليه سـنقسـم هذا البحث على مبحثني: نتطرق يف االول اىل ماهية التفريق للهجر او الغيبة وسـنقسـمه  
لتعريف ابلتفريق للهجر او الغيبــة، والثــاين مشــــــــــــــروعيــة التفريق للهجر او الغيبــة، امــا على مطلبني: االول ا

ــمه على مطلبني: االول،  ــنقسـ ــوعية للتفريق للهجر و الغيبة وسـ ــروط املوضـ ــنتطرق اىل الشـ املبحث الثاين فسـ
احلاق ضــــــرر و   هجر الزوج زوجته او غيبته عنها مدة من الزمن، والثاين عدم مشــــــروعية هذا اهلجر او الغيبة

 الهم النتائج والتوصيات اليت امكن التوصل اليها. ابلزوجة، وسنضع خامتة
 المبحث االول: ماهية التفريق للهجر او الغيبة

ــنقســــــــــــــم هـذا املبحـث على مطلبني: املطـلب االول: التعريف ابلتفريق للهجر او الغيـبة، و املطـلب  ســــــــــــ
 الثاين: مشروعية التفريق للهجر او الغيبة.

 االول: التعريف بالتفريق للهجر او الغيبةاملطلب 
 سنقسم هذا املطلب على فرعني: االول، تعريف التفريق للهجر والغيبة، والثاين، متيز اهلجر عن الغيبة.

 الفرع االول: تعريف التفريق للهجر والغيبة
َوِإَذا رَأَي َت معنيني: االول، مبعىن ترك املنكرات واملعاصـــــي،كما يف قوله تعاىل   لدى الشـــــرع ذو واهلجر

يَـن َك الشـ ي طَ  ِِه َوِإم ا يُنسـِ ُهم  َحىت  خَيُوضُـوا  يف َحِديٍث َغري  ُعد  بـَع َد ال ِذيَن خَيُوضُـوَن يف آاَيتَِنا فََأع ِرض  َعنـ  اُن َفاَل تـَق 
َرى َمَع ال َقو مِ  اَل ِإيّنِ --منــه قولــه تعــاىل حكــايــة عن إبراهيم ، و (3)الظــ اِلِمنيَ  الــذِّك  ُه ُلوٌط َوقــَ آَمَن لــَ فــَ

ِكيمُ  اِجٌر إىل َريبِّ ِإنـ ُه ُهَو ال َعزِيُز احلَ   وهو هجر أهـل املـعاصــــــــــــــي و؛ الـثاين، اهلجر على وجـه الـتأدـيب: (4)ُمهـَ
 .املنكرات واملخالفات وهو مبنزلة التعزير

؛ ﴾ يؤمنون ابلَغي بِ ﴿  تعاىل  الغاب عنك، ق كل  ما  هوالَغي ُب    الغيبة لغة فهي مشتقة من الغيب، و  اما
ــي   ــما َأخربهم به النبـــ ــجنِة والنار. وكل    --َأي يؤمنون مبا غاَب عنهم، مـــ ِر البَـع ِث والـــ غاَب  ما من أَم 

غاَب عن الُعيوِن، وِإن كان ُمـَحص اًل فـي القلوب، يُقال:  ما عنهم مـما أَنبَأهم به، فهو َغي ٌب؛ والَغي ُب أَيضاً 
 .(5) أَراه ال َأي من موضع ،ُسعت صواتً من وراء الَغي ب

ــية عندما يتطرقون اىل موضــــــوعة التفريق للهجر او الغيبة ال  ــراح قانون االحوال الشــــــخصــــ ان غالبية شــــ
ن شـــروطه وااثره. وان اشـــار بعض الباحثني اىل  يوردون تعريفا للتفريق للهجر او الغيبة وان كانوا يســـتعرضـــو 

 هبا يلحق ضــــــرر بســــــبب زوجها عن ابالفرتاق القضــــــاء للمرأة كفله حقتعريف هذا النوع من التفريق ابنه"
ــرعي او كما عرفه البعض ابنه "حق (6)".معلومة مدة عنها لغيابه ــاء أعطي تفريقي شــــــ ــرر للزوجة قضــــــ  لضــــــ
 .(7)زوجها"  غياب من يلحقها

 
 .68 :األنعام -3
 .26العنكبوت/ -4
، 1/655لبنان، بدون سنة طبع    -  بريوت  -منشورات دار الكتب العلمية    لسان العرب،  مجال الدين ابن منظور:  ،ألنصاريا  -5

 .203خمتار الصحاح:اجلواهري: 
مقارنة(، رسالة ماجستري مقدمة اىل  قانونية-فقهية  والضرر)دراسة للغيبة الزوجني بني التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار -6
 .10ص ،2013 فلسطني، انبلس، يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات كلية

 غري جامعية، رسالة القاضي، حبكم التفريق دعاوى يف املوضوعة الدفوع :د حمم خالد : نقال عن األدغم،زقيلي حممود علي -7
 .126ص م، 2007 غزة، اجلامعة اإلسالمية، منشورة،
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وعموما ميكن للباحث ان يعرف التفريق للهجر ابنه "الطالق الذي يوقعه القاضــــــــــي، بناءا على طلب 
 الزوجة، عند ترك الزوج وطء زوجته او املبيت عندها او هبما معا".

 الفرع الثاين:،متيز ا جر عن الغيبة
 الزوجة أو لزوجته الزوج إيذاء" التفريق للضـرر يف ان االخري يبدو واضـحا الفرق بني التفريق للهجر عن

 ويشــرتط النفقة وعدم واإليذاء الضــرب مثل  ابلفعل أو  والتشــهري والســب القذف  مثل  ابلقول  ســواء لزوجها
  الزوجية،  احلياة اســـــتمرار معه يتعذر حبيث  جســـــيماً  يكون  أن   القضـــــائي التفريق  إىل يؤدي الذي الضـــــرر يف
 على القائم القضــــائي التفريق هو وذلك القاضــــي من  التفريق طلب الزوجني  من املتضــــرر للطرف جيوز  فهنا

ــرر ــية الزوجة من الوقوع ابحلرام نتيجة هجر الزوجة فهو  .(8)" الضـ ــه خشـ ــاسـ والشـــك ان التفريق للهجر اسـ
ضــرر جنســي خبالف التفريق للضــرر املادي واملعنوي الذي يتعلق ابألذى ابلســب او الشــتم او الضــرب او 

ــاهبهـا  الـذي يتعرض لـه احـد الزوجني من قبـل الزوج االخر وهو حق مقرر قـانون لكال االهـانـة او مـا شـــــــــــــ
 .(9)الزوجني عند تعرضه لألذى من الزوج االخر بينما التفريق للهجر حق مقرر للزوجة فقط دون الزوج 

كما ان الفرق واضــح بني التفريق للهجر والتفريق حلبس الزوج وان كان الشــبه بينهم يف ان كال التفريق 
اال  رر اجلنســي وان الفرقة فيهما طالٌق ابئنٌ كون احلق يف طلب التفريق فيه للزوجة فقط وان اســاســه الضــ ي

ــواء اكان عن جرمية عمدية ام غري عمدية بينما التفريق  ان التفريق للهجر يكون بســـــــــــبب حبس الزوج ســـــــــ
 للهجر يكون بسبب ترك الزوجة العمدي وبدون عذر مشروع.

اهلجر يقصـــــد منه عدم معاشـــــرة الزوجة معاشـــــرة االزواج، ســـــواء وقع ذلك يف القول ابن  عموما خنلص
ذات الغرفــة اليت يعيش فيهــا االزواج ام يف غرفــة غريهــا ام خــارج البيــت ام خــارج البلــد فينبغي الرتكيز على  

 واقعة عدم املعاشرة ال على مكان وقوعها.
من م  2ر بال عذر مشـــــــــــروع الوارد يف فويالحظ ان مثة فارق يف التشـــــــــــريع العراقي بني التفريق للهج

دة الرتك يف كال الفقرتني هي  من ذات املــادة ابلرغم من مــ  3/اوال( عن طلــب التفريق الواردة يف ف 43)
ن فاألوىل هي تفريق للهجر يشــــرتط فيه ان الزوجة قد مت زفها اىل الزوج وحصــــل الدخول او املعاشــــرة ســــنتا

اصــــال من قبل   بينما يف احلالة الثانية فان الزوجة مل تطلب للزفافوبعد حصــــل اهلجر للمدة اعاله او اكثر 
ــنتني ــاء  الزوج رغم مرور ســـ العراقي ابلقول من ان )ترك   او اكثر على اتريخ عقد الزواج كما ايد ذلك القضـــ

من قانون  3/اوال/43الزوج لزوجته وعدم طلبه للزواج بعد العقد ومضـــــي املدة املنصـــــوص عليها يف املادة )
 .(10)تفريق وال الشخصية يكون من حق الزوجة طلب احلكم هلا ابلاالح 

 
  ،بغداد ،الطبعة الثانية، املكتبة القانونية ،املرشد إىل إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاهتا العملية،احملامي مجعة سعدون الربيعي -8
 ، لفعل كالشتم املقذع، والتقبيح املخل ابلكرامة، و الضرب املربِّح . وعرفه اخر ابنه"إيذاء الزوج لزوجته ابلقول، أو اب648، ص2006

واحلمل على فعل ما حرم هللا، واإلعراض، واهلجر من غري سبب يبيحه، وحنوه". ينظر: حممد بن حممد بن فرج البيومي آل قروف: 
 .46، صwww.alukah.net  ،التفريق ابلقضاء والعدة، حبث منشور على املوقع االلكرتوين

اذا اضر احد الزوجني  -1اىل انه " 1959لسنة  188(من قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 40/1اشارت م) -9
 . ...".ابلزوج االخر او أبوالدمها ضرر يتعذر معه استمرار احلياة الزوجية

كانون ،2009، العدد التاسع ،النشرة القضائية،2009- 5- 13يف  2009/شخصية اوىل /2055:رقم القرار  -8) -10
 (.االول
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 26:  العدد

 املطلب الثاني: مشروعية التفريق للهجر او الغيبة 
 االسالمي، والثاين، موقف التشريعات املقارنة. الفقه موقف سنقسم هذا املطلب على فرعني: االول،

 الفرع االول: موقف الفقه االسالمي
املســلمني اســتعاضــوا عن عبارة)اهلجر( ابلغيبة، حيث ال يشــريون هلا اال فيما خيص حق غالبية الفقهاء  

 .(11)التأديب فيما خيص اهلجر عن املضجع
 خبصوص موقف الفقهاء املسلمني فقد انقسموا خبصوص جواز التفريق للغيبة على اجتاهني:

الزوج امــا ابلوفــاة او  االول: يــذهــب اىل عــدم اعطــاء حق طلــب التفريق للزوجــة حىت يتبني مصــــــــــــــري 
نظر اصحاب  ففي.  (13)االحناف والشافعية والزيدية و الظاهرية    (12)الطالق، وهو موقف مجهور االمامية  

ــقط، زوجها لغياب القاضــــــي من التطليق طلب يف الزوجة حقفان هذا االجتاه  ــح  وال يســــ ــتدل   ن ا يصــــ  اســــ
 اصحاب هذا االجتاه على احلجج األتية:

ــرعـا ان الزوجـة ال جيـب عليهــا العــدة اال من حني الطالق او وفـاة الزوج ومـادام االمر مل  .1 الثــابـت شــــــــــــ
 يتحقق فال عدة تذكر وال فرقة جتوز.

 .(14)ابلساق( أخذ ملن الطالق مناا) --قوله  .2
 أو أيتيها موت حىت فلتصــــــرب ابتليت امرأة هي املفقود انه قال)امرأة --ما روي عن االمام علي  .3

 .(15)طالق(
 ن او السنة، يقض ابلفرقة للغيبة. القرآال يوجد دليل، سواء يف .4

الثاين: يرى جواز طلب الزوجة الفرقة لغيبة زوجها عند حتقق الشـروط اليت وضـعوها، وهو اجتاه املالكية 
 . واستدلوا اباليت:(17)واحلنابلة (16)

 
َواهِلِم  فَ قال هللا تعاىل:  -11 الص احِلَاُت قَانَِتاٌت الّرَِجاُل قـَو اُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفض َل اَّلل ُ بـَع َضُهم  َعَلى بـَع ٍض َومبَا أَنـ َفُقوا ِمن  أَم 

ُ َوالال يت  ُغوا عَ َحاِفظَاٌت لِل َغي ِب مبَا َحِفَظ اَّلل  ُجُروُهن  يف ال َمَضاِجِع َواض رِبُوُهن  فَِإن  َأَطع َنُكم  َفال تـَبـ  َلي ِهن  َسِبياًل  خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهن  َفِعظُوُهن  َواه   .ِإن  اَّلل َ َكاَن َعِلّياً َكِبري
ن زوجته وبلده غيبة طويلة وانقطعت اخباره كلمة التقوى آلية هللا العظمى الشيخ حممد أمني زين الدين: إذا غاب الرجل ع  -12

 .ومل يعلم مبوضعه من البالد وعلمت املرأة حبياته وجب عليها الصرب إىل أن تعلم مبوته أو بطالقه اايها وان طالت املدة
لفاظ (. الشربيين اخلطيب،حممد بن امحد:مغين احملتاج إىل معرفة أ5/255)،1990بريوت، -الشافعي:االم، دار املعرفة  -13
مطبعة احلليب ،  التاج املذهب يف احكام املذهب  ،الصنعاين،امحد بن قاسم العنسي  (.3/397)  1958، دار إحياء الرتاث العريب،املنهاج 

طبع بدون سنة  بريوت، -دار الفكر العريب ،ابن حزم،علي بن امحد بن سعيد األندلسي الظاهري:احمللى (.2/285) مصر -
ان"ومن فقد فعرف أين موضعه، أو مل يعرف يف حرب فقد، أو يف غري حرب وله  1945املسالة (حيث ذكر االخري يف 10/134)

مل يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حىت يصح موته أو متوت هي، وال تعتق أم ولده، وال تباع  : زوجة أو أم ولد وأمة ومال
انظرا ألنفسكما،  :فإن مل يكن له مال بيعت األمة، وقيل للزوجة، وألم الولد .أمته، وال يفرق ماله، لكن ينفق على من ذكران من ماله

 ".املساكني من الصدقات كسائر الفقراء، وال فرق  فإن مل يكن هلما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء و
 .72ص ،1ج ،2081رقم حديث بريوت،، الفكر، دار، ماجه ابن سنن :القزويين هلل ا  عبد أبو  يزيد بن دحمم ماجه، ابن -14
 مهلك تعلم ال اليت ابب ه، 1403 اإلسالمي، املكتب بريوت، ،الرزاق عبد مصنف: الصنعاين مهام بن  الرزاق عبد بكر أبو -15
 .(7/90) ،12330رقم زوجها،
 بذلك، فتضررت مدة يطلق، أو يباشرها مباشر ن زوجها ترك إذا التطليق طلب حق للزوجة إن:  للدردير  الكبري الشرح يف جاء -16

 يكاتبه و ،مبفقود فليس ،خرب على لو وقف )فإن وذكر ابن جزئ.عليه طََلقَ  وإال  فعل القاضي فإن عليه فيعذر العبادة، دائم  كان أو
دار العامل للماليني، ، الفقهيةعليه(. حممد بن أمحد بن جزي الغرانطي: القوانني  طلق على اإلضرار أقام فإن  الطالق أو  ،ابلرجوع
 (.212-211)، 1979،بريوت

 (.288 /9) ،1956 ،طبعة السنة احملمدية ،اخلالف من الراجح معرفة  يف اإلنصاف :علي بن سليمان املرداوي -17
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َسانٍ فَإم سَ ﴿قوله تعاىل   .1 رِيٌح إبِِح  ًسا ِإال  َما آاَتَها ﴿وقوله تعاىل    (18)﴾اٌك مبَع ُروٍف أَو  َتس  ُ نـَف  اَل ُيَكلُِّف اَّلل 
رًا ٍر ُيســــ  ُ بـَع َد ُعســــ  َعُل اَّلل  َيج  كوهن والقوله تعاىل  . و(19)﴾ســــَ  اآليةحيث دلت  لِتعتدوا ضــــرارا متســــِ

 وجود من بد فال ابإلحســــان االوىل على ان غياب الزوج هو مناف لالمســــاك ابملعروف او التســــريح 
 الضـرر عن الزوجة وال يكون ذلك ابال ابلفرقة بينهما. كما دلت اآلية االخرية اىل أنه ورفع هلا، سـبيل
 هو فالواجب متعذر مبعروف اإلمســـاك كان  كاملعلقة. وملا لتصـــبح  إبمســـاكها ابلزوجة الضـــرر جيوز ال

 التسريح إبحسان.
 مع زوجته عن الزوج غياب أن  احلديث من )ال ضــرر وال ضــرار(، ويســتدل  --الرســول حديث .2

 اإلمكان. قدر يُزال أن  جيب اضرارا هبا والضرر إليه يعد أخذها هو وال إليها عودته عدم
ابجليش   اً  فراق زوجها الذي كان ملتحقالقضـــــــية املعرفة حني ُسع اخلليفة الثاين امرأة تشـــــــتكي اىل هللا .3

وطال غيابه عنها وســــؤاله من ابنته حفصــــة عن اكثر مدة تصــــرب عليها الزوجة يف فراق زوجها واخربته 
 .(20)هذا  من أكثر اجليش أحبس يزيد عن الستة اشهر وكتب حينها اىل قادة اجليش ابن المبا ال 

، وبعض املفتني املعاصـــــــــــرين من املذاهب (21)كما ان هذا هو اجتاه بعض فقهاء االمامية املعاصـــــــــــرين  
 .(22)االخرى

 
 .229البقرة: -18
 .7الطالق:  -19
أنه بينما كان حيرس املدينة مر ابمرأة يف بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود  يه زيد بن أسلم عن عمر بن اخلطابروا -20

فسأل عمر عنها فقيل له: هذه فالنة   ،سرير جــوانبهو وهللا لوال خشية هللا وحده حلرك من هذا ال  انبه وطال علي أن ال حبيب أالعبهج
، فقال: اي بنية كم تصرب مث دخل على حفصة  ، بعث إىل زوجها فأقفله  و  ،هافأرسل إىل امرأة تكون مع  ،زوجها غائب يف سبيل هللا تعاىل

قالت: مخسة  ،؟ فقال: لوال أين أريد النظر للمسلمني ما سألتكحان هللا أمثلك يسأل مثلي عن هذافقالت: سب ؟املرأة عن زوجها
 أبو البيهقي، "أشهر ويسريون شهرا راجعني. ويقيمون أربعة ، شهرا يسريون ،فوقت للناس يف مغازيهم ستة أشهر ، ستة أشهر ، أشهر
 حيدر ببلدة اهلند يف الكائنة املعارف، النظامية دائرة جملس: الناشر ،1ط ،10مج الكربى، السنن :البيهقي علي بن احلسني بن أمحد بكر
 ،(9/29) ،18307رقم ،ـه 1344 آابد،

 :358مسألة ، 109 ،ص3جبريوت، بدون سنة طبع، -لبنان  ،الصاحلنيمنهاج  لي احلسيين السيستاين:عمنهم: السيد  -21
إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كاملعّلقة ال هي ذات زوج وال هي مطلقة، جاز هلا رفع امرها اىل احلاكم الشرعي، فيُلزم الزوج أبحد 

واج من رجل آخر، فاذا امتنع منهما مجيعًا جاز للحاكم ااَلمرين: اما العدول عن هجرها وجعلها كاملعّلقة، أو تسرحيها لتتمكن من الز 
ويقع الطالق ابئنًا أو رجعيًا حسب . ان يطّلقها بطلبها ذلك -بعد استنفاد كل الوسائل املشروعة ال جباره حىت احلبس لو امكنه -

اء لسماحته خبصوص غياب لى استفوالسيد كاظم احلائري ردا ع. اختالف املوارد، وال فرق فيما ذكر بني بذل الزوج نفقتها وعدمه
 ،مىت ما أصبح بقاء الزوجّية مضرّاً حباهلا وكان السبب يف ذلك ظلمه إاّيها فكان بقاء الزوجّية سبباً لدوام الظلم" افىت ابنه الزوج حيث

كان حلاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطّلقها أو يرتك الظلم، فإذا مل ميكن إجباره على ذلك إّما لغيبته أو ألّي سبب آخر، كان حلاكم 
 . http://www.alhaeri - main على االنرتنت: ُساحته".موقع .الشرع طالقها إذا أرادت الطالق

اكد على حق الزوجة اليت يهجرها زوجها ظلماً أن ترفع أمرها إىل القضاء إذا فشلت مساعي منهم: الدكتور علي مجعة الذي    -22
إصالحه، ألنه ابهلجر غري املربر أو املبالغ فيه يكون هو الزوج الناشز الذي خيالف تعاليم اإلسالم، ومن حق القاضي معاقبته مبا يراه 

ستوصوا ابلنساء خرياً، فإمنا هن عوان، أي أسريات عندكم، ليس متلكون يف حجة الوداع: زا --مناسباً، ملخالفته قول النيب 
منهن شيئاً غري ذلك إال أن أيتني بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهن يف املضاجع، واضربوهن ضرابً غري مربِّح، فإن أطعنكم فال تبغوا 

جامعة األزهر،   -ة لكلية الدراسات اإلسالمية يف بورسعيد لدكتورة عبلة الكحالوي، العميدة السابقاوهو ذاته راي  .عليهن سبياًل"
حيث اكدت على انه "من حق الزوجة املهجورة ظلمًا أن ترفع أمرها أو شكواها إىل القاضي، الذي عليه أن يستمع إليها وينصفها 

ِلَها إِ ويطّلقها، ويعاقب الزوج إذا رأى أنه جاٍن، ألن هذه وظيفته الشرعية، حيث قال هللا تعاىل:   ََمااَنِت ِإىَلٰ أَه  ن  اَّلل َ أَي مُرُُكم  َأن  تـَُؤد وا األ  ِل ِإن  اَّلل َ نِِعم ا يَِعُظُكم  ِبِه ِإن  اَّلل َ َكاَن ُسَِ  َ الن اِس َأن  حَت ُكُموا اِبل َعد  ُتم  َبني  .كما اكدت  ( سورة زالنساء58)آية  يًعا َبِصريًاَوِإَذا َحَكم 
ين عبدالقادر، األستاذة يف كلية الدراسات اإلسالمية للبنات يف جامعة األزهر، مادي الزوج يف اهلجر، وسعيه إىل جعلها لدكتورة أما

فمن حق القاضي الذي ترفع إليه الزوجة شكواها من سعي الزوج إلجبارها على   تطلب اخللع حرام شرعاً، ألن فيه ظلماً لشريكة احلياة،
، وحيفظ هلا كل حقوقها ويطلقها منه، بل ويعاقبه إذا رأى ذلك لردعه عن ظلمه مقصودةأن يعامله بعكس  اخللع ابهلجر غري املربر،
 . https://www.lahamag.com/category:نقال عن املوقع االلكرتوين

https://www.lahamag.com/category/120-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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 26:  العدد

 اثنيا: موقف التشريعات املقارنة 
اختلفت التشـريعات املقارنة يف تنظيمها للتفريق بني من اشـار اىل اهلجر وبني من اشـار اىل الغيبة وبني 

 من زاوج بينهما.
املعدل والنافذ على   1959لســـــنة   188قانون االحوال الشـــــخصـــــية العراقي رقم  ( من  43نصـــــت م )

اذا هجر الزوج زوجته مدة ســنتني فاكثر   -للزوجة طلب التفريق عند توفر احد االســباب االتية: -انه"اوال 
 بال عذر مشروع وان كان الزوج معروف االقامة وله مال تستطيع االنفاق منه.

اخلاص ببعض احكام االحوال  1929لســــــنة  35صــــــري ابلقانون املرقم من املرســــــوم امل 12نصــــــت م 
زوج سنة فاكثر بال عذر مقبول جاز ال اذا غابعلى انه"1985لسنة 100 الشخصية املعدل ابلقانون رقم

 لزوجته ان تطلب اىل القاضــي تطليقها اذا تضــررت من بعده عنها ولو كان له مال تســتطيع االنفاق عليه.
ان امكن وصــول الرســائل اىل الغائب ضــرب له القاضــي اجال واعذر اليه   ا القانون"من هذ 13ونصــت م 

معها او ينقلها اليه او يطلقها.فاذا انقضــــى االجل ومل يفعل ومل يبد   لإلقامةابنه يطلقها عليها ان مل حيضــــر 
قها القاضي عليه .وان مل ميكن وصول الرسائل اىل الغائب طلابئنة  ةمقبوال فرق القاضي بينهما بتطليقعذرا  

 بال اعذار او ضرب اجل.
لزوجة  -1م: 1992( لســـــــــنة 20( من قانون االحوال الشـــــــــخصـــــــــية اليمين رقم )52ادة )امل تنـصــــــــ 

الغائب يف مكان جمهول أو خارج الوطن فســـــــخ عقد نكاحها بعد انقضـــــــاء ســـــــنه واحدة لغري املنفق وبعد 
 .سنتني للمنفق
ــلطنة عمان على ان 110) نصـــــــت م ــية ىف ســـــ "للزوجة طلب التطليق  ( من قانون األحوال الشـــــــخصـــــ

بســــــــــــــبب غياب زوجها، املعروف موطنه، أو حمل اقامته، ولو كان له مال ميكن اســــــــــــــتيفاء النفقة منه، وال 
ل ال حيكم هلا بذلك إال بعد انذاره إما ابإلقامـــــــــــــــة مع زوجته أو نقلها إليه، أو طالقها، على أن ميهل ألج 

لزوجة املفقود أو الغائب الذي ال يعرف : 111املادة ونصــــــــــت    .يقل عن أربعة أشــــــــــهر وال يتجاوز ســــــــــنة
مكانه، وال حمل اقامته طلب التطليق للضــرر، وال حيكم هلا بذلك إال بعد مضــي مدة ال تقل عن ســنة من 

 .اتريخ الغياب أو الفقدان 
"جيوز للزوجة ان تطلب  على انهدل والنافذ من قانون االســــــــــــــرة اجلزائري املعمعدله  53نصــــــــــــــت م و 
 اهلجر يف املضجع فوق اربعة اشهر." -:االتية لألسبابالتطليق 

ــرة املغربيــة على انــه "اذا غــاب الزوج عن زوجتــه مــدة تزيــد عن  104ونصـــــــــــــــت م  من مــدونــة االســــــــــــ
ـــنة،امكن للزوجة طـلب التطليق. تـتأكد احملكمـة من هذه الغيـبة ومدهتا ومكـاهنا بكـل ال ــائل. تبلغ ســــــــــــ وســــــــــــ

ــتحكم  احملكمـة الزوج املعروف العنوان مقـال اـلدعوى للجواب عـنه مع اعـاره اـنه يف حـاـلة ثبوت الغيـبة، ســــــــــــ
ــر لإلقامة مع زوجته او مل ينقلها اليه". ونصـــــــــــــت م  على انه "اذا كان   105احملكمة ابلتطليق اذا مل حيضـــــــــــ

ــاعدة النيابة العام ــاعد على تبليغ الغائب جمهول العنوان، اختذت احملكمة مبســــــــ ة، ما تراه من اجراءات تســــــــ
 دعوى الزوجة اليه، مبا يف ذلك تعيني قيم عنه، فان مل حيضر طلقتها عليه".
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 على انه )إذا 2010لســــــنة  36من قانون االحوال الشــــــخصــــــية االردين النافذ رقم  119ونصــــــت م 
 القاضــــــي من تطلب أن  وجتهلز  جاز حمل اإلقامة معلوم وكان  فأكثر عنها ســــــنة زوجها غياب الزوجة ثبتت
 منه(. اإلنفاق تستطيع مال له كان  ولو غيابه عنها من تضررت إذا زواجهما عقد فسخ 

إذا على انه"  1953"لعام  95 املرقم قانون األحوال الشــــخصــــية الســــوريمن 109/1املادة  ونصــــت  
لزوجته بعد ســــــنة من غاب الزوج بال عذر مقبول أو حكم بعقوبة الســــــجن أكثر من ثالث ســــــنوات جاز 
 ".الغياب أو السجن أن تطلب إىل القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه

 التفريق طلب على ان "للزوجة 2006لســــــــنة  22من قانون االســــــــرة القطري رقم 143نصــــــــت املادة  
ــنة ملدة إقامته حمل أو موطنه املعروف زوجها غياب بســـبب ــتيفاء نميك مال له كان  ولو فأكثر، سـ  النفقة اسـ
ــرب له منه، ــهرين يتجاوز ال أجالً  القاضـــــي ويضـــ  أو إليه، نقلها أو معها، لإلقامة ابلعودة إما فيه، ينذره شـــ

 جلهة الغائب أو املفقود، زوجها من التفريق طلب "للزوجة144بينهما".ونصــــــــت املادة   فرق وإال طالقها،
 تبني أو املفقود، عاد مال.وإذا له كان  ولو أتجيل دون  بينهما القاضــي ويفرق ســنة، عن تقل ال ملدة جمهولة،

 للثاين". كانت وإال األول، حبياة عامل غري الثاين، الزوج هبا يدخل مل ما له، فزوجته حي، أنه
اواًل: من قانون تعديل قانون االحوال الشـخصـية العراقي يف اقليم كردسـتان على ان " 19ملادة  نصـت ا

-1:  ( من الفقرة )أواًل( من املادة الثالثة واالربعني من القانون وحيل حملهما ما يلي1،2يوقف العمل ب )
يذ ولو كان  ذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سـنوات فاكثر بعد مضـي سـنة على التنفا

اذا هجر الزوج زوجته مدة ســـنة فاكثر بال عذر مشـــروع، ولو كان الزوج  -2.له مال تســـتطيع االنفاق منه
ــتطيع االنفـاق منـه اثنيـاً: يوقف العمـل حبكم الفقرة )اثلثـاً( من املـادة الثـالثـة .معروف االقـامـة ولـه مـال تســــــــــــ

 "..العراق- واالربعني من القانون يف اقليم كوردستان 
بنصـــــــوص مســـــــتقلة كاملشـــــــرع اهلجر والغيبة    متييز بنياملقارنة اعاله مل  التشـــــــريعاتا فانه يتبني ان عموم

واملشــــــــرع ( أحوال أردين، 125-123( أحوال عراقي واملشــــــــرع األردين يف املواد )43/2العراقي يف املادة )
واملشــرع العماين   وري( من قانون األحوال الشــخصــية الســ 109واملشــرع الســوري يف املادة ) 104املغريب م 

بني اهلجر لفراا الزوجية واعتباره من ضـمن صـور الضـرر  الذي ميزاملصـري    عخالفاً الجتاه املشـر ( 110م)
 (23)1929( من قانون 13،12اخلاضـــعة لنص املادة الســـادســـة، يف حني أخضـــع الغيبة ألحكام املادتني )

 (.53/3وكذا املشرع اجلزائري مبا جاء يف نص املادة )
وعموما فلو افرتضـــــــــنا النصـــــــــوص املقارنة اعاله جعلت الغيبة مرادفا للهجر ولو من حيث احلكم جراي 
ــنتعامل  ــباب الفرقة بني الزوجني وســـ على عادة عدم ذكرها يف مؤلفات الفقه االســـــالمي القدمي من بني اســـ

 مع الغيبة وكأهنا ذاهتا اهلجر.

 
 ،قضاء حمكمة النقض املصرية يف ذلك: معوض عبدالتوابنون وما جرى به اانظر يف بيان ما ورد يف املذكرة اإليضاحية للق -23

 .667موسوعة األحوال الشخصية، ص
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 26:  العدد

 او الغيبةالمبحث الثاني: الشروط الموضوعية للتفريق للهجر  

يشرتط جلواز التفريق هلجر الزوجة توافر الشروط االتية: هجر او تغيب الزوج عن زوجته مدة من الزمن 
وهو املطلب االول، وان يكون هذا اهلجر او الغيبة عدم مشــــــــروعية اهلجر او الغيبة واحلاق ضــــــــرر ابلزوجة 

 وهو ما سنتطرق اليه يف املطلب الثاين.
 غيب الزوج عن زوجته مدة من الزمناملطلب االول: هجر او ت

ســــنقســــم هذا املطلب على فرعني: الفرع االول: حصــــول واقعة هجر او تغيب من الزوج لزوجته،الفرع 
 الثاين: استمرار اهلجر او الغيبة مدة من الزمن.

 الفرع االول: حصول واقعة هجر او تغيب من الزوج لزوجته
و الغيبـــة، فهـــل مهـــا مرادفـــان ملعىن واحـــد ام مهـــا امران البـــد من الوقوف على حتـــديـــد لواقعيت اهلجر ا

منفصــالن عن بعضــهما من حيث املدلول وان التقيا حتت عنوان االبتعاد عن معاشــرة الزوجة مبا حيدث هلا 
ضــــــررا؟ مث هل ان موقف التشــــــريعات املقارنة )بني من اخذ ابهلجر ومن اخذ ابلغيبة( هو واحد من حيث 

 الداللة ام ال؟
غرض بيـان مـا اذا كـان يوجـد د من الرجوع للمـدلول اللغوي ملصــــــــــــــطلحي )اهلجر( و)الغيبـة( لبـدءا البـ 

 بينهما ام ال؟ فارقٌ 
ــاعـــد، الرتك،   ــة العربيـــة يرى ان اهلجر يف اللغـــة يعىن ال خيرج عن معـــاين )التبـ املطلع على معـــاجم اللغـ

 .(24)( األوىل للثانيةهلجر: ضد الوصل. واملهاجرة من أرض إىل أرض ترك ااالعراض(، و)
هجرا: تباعد، و الشـــــــــيء او الشـــــــــخص هجرا،   -حيث جاء يف ابب اهلجر)هجر .التقاطع والتهاجر:

 .(25)وهجراان:تركه واعرض عنه(
مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غري منقطعة، اما اصــــــــطالحا فيذهب البعض اىل تعريف اهلجر ابنه )

 .(26)(ياتهحبيث يعرف خربه، وأييت كتابه، وتعلم ح 
ومن الشـــراح من يعرف اهلجر ابنه )االمتناع عن معاشـــرة الزوجة، اربعة اشـــهر فاكثر بغري عذر وبقصـــد 

 .(27)االضرار هبا، من غري حلف على عدم معاشرهتا(
ومنهم من عرفه ابنه )ترك الزوج زوجته وعدم معاشــرهتا هلا مدة ســنتني فاكثر بال عذر مشــروع كالســفر 

 .(28)للدراسة او للعمل( 

 
 .(2/851)  الصحاح: :اجلوهري -24
 .644ص-املعجم الوجيز -25
 .(7/37)شرح النيل، اطفيش، وانظر: 29/62انظر: املوسوعة الفقهية: -26
املكتبة   ،وتعديالته  1959لسنة  188القاضي حسن كشكول والقاضي عباس السعدي: شرح قانون االحوال الشخصية رقم    -27
 .154ص بغداد، بدون سنة طبع،-القانونية 
 مطبعة ايدكار،  ،2ط ،1959لسنة  188ل الشخصية العراقي رقم د.فاروق عبد هللا كرمي: الوسيط يف شرح قانون االحوا -28
 .249ص ،2015
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ــها يف املبيت أو مجاع زوجته الرجل وعرفه اخر ابنه ترك ــرعي، ســـــبب دون  فراشـــ  بيت يف اإلقامة مع شـــ
 .(29)واحد  بلد يف أو واحد،

)يتحقق اهلجر اذا ادى اىل حرمان الزوجة من املعاشـرة الزوجية طيلة مدة والقضـاء العراقي اشـار اىل انه 
 .(30) ينفق عليها خالل مدة اهلجر(اهلجر املنصوص عليها قانوان وان كان 

ويالحظ على مـا تقـدم من تعـاريف للهجر تركيزهـا على امرين مهـا ترك الوطء للزوجـة من غري حلف،  
ــارت  والثاين، هجر الفراا وعدم التقرب من الزوجة بال عذر مشـــروع والشـــك يف ان هذين االمرين قد اشـ

ــرهتـا يز العراقيـة بقوهلـا ان )اهلجر يفياليهمـا حمكمـة التم  الفراا واهلجر بعـدم تفقـد الزوج لزوجتـه او معـاشــــــــــــ
ــروع( ــرة االزواج او االبتعاد عنها دون عذر مشــــــ اهلجر يتحقق حىت لو كان . بل ذهبت اىل ان "(31)معاشــــــ

 .(32)الزوج يساكن زوجته بدار واحدة اذا ما تبني ابنه تعمد حرماهنا من املعاشرة" 
 أو الغرفة نفس يف مت ذلك ســواء األزواج، معاشــرة معاشــرهتا وعدم الزوجة هجر هو إذن  املقصــود فاهلجر

 اقرتان  ذلك على والدليل األزواج، بعض يف حياة الواقع هو وهذا الزوجية، بيت خارج حىت أو اثنية غرفة يف
 عدم حول يتمحور أن  ينبغي الضـــــرر، فاهلجر من أخرى اإلنفاق وأنواع وعدم العائلي ابإلمهال دائما اهلجر
 ابألصـح مكان وجود أو اهلجر هذا وقوع مكان  على الرتكيز دون  األزواج، معاملة الزوجة ومعاملتها معاشـرة
 .اهلجر عملية أثناء الزوج

ــطالحا فعرفها البعض ابهنا ) مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غري منقطعة، حبيث يعرف اما الغيبة اصـــ
 .(33)(خربه، وأييت كتابه، وتعلم حياته

ــم الفرق بني الغيـبة واهلجر ابلقول أن   غري بـلد آخر بـلد يف الزوج تعين اـقامـة الغيـبة وهـناـلك من يرســــــــــــ
 .(34)واحد  بلد يف اإلقامة مع الزوجية بيت عن الغيبة بينما اهلجر يعين الزوجة

 الزوجِ  حملُ  معها يُعرف اليت وهي:  املنقطعة غري ويقسـم فقهاء اجلمهور الغيبة على نوعني: اوهلما، الَغيبة
 يُعلمُ  ال الذي املفقود غيبةُ  وهي: املنقطعة االتصــــــال؛ الَغيبة أنواع نوع من أي أو ابلكتابة وأحوالُه، الغائب
 .أحوالِه ملعرفةِ  سبيلَ  وال حمُله

ــرع العراقي  ــريعات املقارنة النها غالبيتها نصـــــت على عبارة )الغيبة( بينما انفرد املشـــ ويالحظ على التشـــ
ىل ايراد عبــارة اهلجر والـذي نراه ان الفــارق واضــــــــــــــح بني االثنني فـاهلجر يعين ترك فراا الزوجـة واجلزائري ا

ــواء اكان الزوج يف ذات بلدة الزوجة ام ال بل وحىت ان اهلجر يتحقق وان كان الزوج  ــاجعتها ســـ وعدم مضـــ
واقعـة عمـدـية ال  داخـل بـيت الزوجـة او داخـل غرفـة الزوجيـة ان مل يشـــــــــــــــاركهـا الفراا ـبل ارى ان اهلجر هو 

 
 يف الوطنية النجاح والضرر، رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة للغيبة الزوجني بني التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار -29
 .8ص ،2013فلسطني، انبلس،
ابراهيم  ، نقال عن: 6910ت  2016/ هيئة االحوال الشخصية واملواد الشخصية/ 6657رقم القرار  :حمكمة التمييز -30

 .62، ص 1989  بغداد،-مطبعة اسعد  ،يز يف قسم االحوال الشخصيةياملشاهدي: املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التم
 .9ص ،978 الرابع، العدد  ، االحكام العدلية ،1978-10-31يف 978/شخصية/1958رقم القرار  -31
 .7013ت  2016 /صية واملواد الشخصية/ هيئة االحوال الشخ 6742رقم القرار  -32
اجلزائري الغائب  األسرة قانون من 110 .وعرفت املادة(37/ 7)شرح النيل،اطفيش، وانظر:  29/62انظر: املوسوعة الفقهية:  -33
 يف غيابه وتسبب سنة مدة بواسطة أو  بنفسه شؤونه إدارة  أو إقامته حمل إىل  الرجوع من ظروف قاهرة منعته الذي أن الغائب ابنه "على
 كاملفقود(. يعترب ضرر الغري
 .201 ص م، 1996 النش سنة عمان، الثقافة، دار: الناشر الشخصية، األحوال قانون شرح د.عثمان التكروري، -34
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 26:  العدد

ميكن القول معها ابن هجر الزوجة قد يكون بغري قصـــــد، يف حني ان الغيبة هي املفارقة املكانية للزوج عن  
هجر فراا الزوجة فالعمدية معه حمتملة ال   عرف مكانه وهو ال يكون ابلضـرورة قاصـداً بلدة الزوجة حبيث ي
 مؤكدة كما يف اهلجر.

صـــــــــــود ابلغيبة يف التفريق للغيبة والضـــــــــــرر هي غيبة الزوج عن زوجته املقوقد اكد القضـــــــــــاء االردين ان)
 .(35)واالقامة يف بلد اخر. اما اذا تركت الزوجة زوجها فليس هلا ان تطلب التفريق(

 استمرار ا جر او الغيبة مدة من الزمنالفرع الثاين: 
التفريق اال اذا طـال اهلجر او ان هجر الزوج لزوجتـه او الغيبـة عنهـا ال يعطي احلق هلـذه الزوجـة بطلـب 
 الغيبة مدة من الزمن يتصور معها تضرر الزوجة و اخلشية من الوقوع ابحملذور.

 مدة املالكيةوهذه املدة عند الفقهاء املســــــــلمني الذين اجازوا التفريق هلذا الســــــــبب ليس واحدا، فعند 
غرايين وابن عرفة أن السـنتني والثالث يف قول للسـنني، و  ثالث وقيل سـنتني، وقيل  سـنة زوجته عن الزوج غيبة

 املعتمـد و لكن (36) وهـذا مبين منهم على االجتهـاد والنظر ،ليســــــــــــــت بطول، ـبل ال ـبد من الزايدة عليهـا
، بينما ذهب االحناف اىل ان هذه املدة هي ســــتة (37)فأكثر  ســــنة هي ةلطوي اليت تعترب الغيبة مدة عندهم

خبصـوص املدة   زوجها مسـتدلني عن اخلليفة الثاين غياب من عليه الصـرب املرأة تسـتطيع ما أقصـى اشـهر ألهنا
 ابلســــــنة املســــــلمني الفقهاء عند حســــــاهبا وجتري. (38)اليت ترتبص هبا الزوجة عند غياب زوجها مار الذكر 

 .(39) القمرية
 اما ابلنسبة ملوقف التشريعات املقارنة فأهنا انقسم على عدة اجتاهات:

 .(40)ا يزيد عن اربعة اشهر وهي فرتة االيالء وهو موقف املشرع اجلزائري االول: جعلها مب

 
 -مكتبة الرسالة احلديثة،  التطبيقي لقانون االحوال الشخصية االردين: الشرح  امحد سامل ملحم د.  :نقال عن  7559رقم القرار    -35
 .175ص  ،1998 ،االردن 

 (.2/482)الشرح الكبري، الدرديرينظر:  -36
وهو   احلسن أيب عند فأكثر كسنة وذلك الغيبة مدة طالت إذا إال لغيبته الوطء ترك من على حيث ذكر الدسوقي ابنه"ال يطلِّقُ   -37
 (.2/314الدسوقي) حاشية :".الدسوقياملعتمد 

 عن الرجل يغيب كم قيل له فإنه أشهر بستة توقيته إىل  ذهب أمحد فإن الرجوع من مانعٌ  عذرٌ  له يكن مل جاء يف املغين "وان -38
 (.9/186)  املغين :قدامة بينهما". ابن احلاكم فرق  يرجع أن أىب فإن إليه يُكتبُ  أشهر ستة قال؟ زوجته

انه ال يوجد نص شرعي حيدد مدة اهلجر، وكذلك ليس له حد أقصى، بل إن الشرع ترك مدته  عبلة الكحالويترى د. -39
لتقدر بقدرها، وهذا أمر خيتلف من زوجة اىل أخرى، ألن بعض الزوجات قد يؤثر فيهن اهلجر بعد أايم قليلة، وهناك أخرايت قد ال 

، وابلتايل فإن زلكل مقام مقال وختلص اىل ان ال تزيد مدة اهلجر أكثر من الالزم، وإال فإهنا يؤثر فيهن اهلجر ولو امتد شهوراً وسنوات
ستأيت بنتيجة عكسية وتكون حمّرمة شرعاً، خاصة أن بني الفقهاء من اجتهد وحدد املدة القصوى للهجر أبربعة أشهر، حىت يكون 

 .https://www.lahamag.com/ 9نقال عن املوقع   وسيلة مباحة شرعاً لإلصالح.
 أجاز من قانون االسرة. وكان هذا القانون قبل تعديل هذه املادة أيخذ ابلراجح يف املذهب املالكي حيث 53/2: مينظر -40
 53املادة تنص حيث طلبها إىل وجتيبها دعوها احملكمة وتسمع التطليق تطلب أن ملدة سنة، زوجها عنها يغيب اليت للزوجة اجلزائري املشرع 

 القانون نفس من 110املادة نصت نفقة(، كما وال عذر بدون سنة مضي بعد للغيبة التطليق تطلب أن للزوجة اخلامسة )جيوز الفقرة يف
 و سنة، مدة ، بواسطة أو بنفسه، شؤونه إدارة أو إقامته حمل إىل من الرجوع قاهرة ظروف منعته الذي هو  )الغائب بقوهلا الغائب ُمَعرًِفة
 الذي البلد غري آخر بلد يف ابإلقامة زوجته يعترب كاملفقود(. وكان املقصود من هذه الفقرة هي غيبه الزوج عن  الغري ضرر يف غيابه تسبب
 يكون هجرًا قصد ألنه للضرر التطليق يتناوهلا اليت األحوال من فهو واحد، بلد يف اإلقامة مع الزوجية بيت الغيبة عن أما ،الزوجة فيه تقيم
 يتغري، الزوجة فسبب وعليه عن ذلك، الناتج املضجع والضرر يف للهجر التطليق تطلب أن للزوجة ومن مث ميكن  ،ابلزوجة األذى اقإحل به
مرجع ،: حممد عزمي البكرياهلجر. ينظر على يبنيه وحكمه الغيبة، على الزوجة بناًءا تطلبه ابلتطليق الذي حيكم أن للقاضي جيوز وال

 .404ص سابق،
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ــرع االردين ــنة فاكثر،وهو موقف املشــــــــــ ــري (41)الثاين: جعلها ســــــــــ  (44)واملغريب   (43)واليمين   (42)واملصــــــــــ
 .(45)والقطري 

واليمين ابلنســـــــبة للزوج الغائب املنفق   (46)الثالث: جعلها ســـــــنتني فاكثر، وهو موقف املشـــــــرع العراقي 
(47). 

الرابع: مل حيدد املدة اصـــــــــال وامنا حددها بعد اقامة الدعوى واعذار الزوج وهو موقف املشـــــــــرع العماين 
(48). 

ــرعا او قانو  ان لغرض اقامة الدعوى وان تكون هذه وعموما ينبغي ان يبلغ اهلجر او الغيبة املدة املقرة شــ
 .(49)املدة مستمرة ال منقطعة 

 اذا اســــــــــــــتمر هجر الزوج لزوجته ســــــــــــــنتني فاكثر فلها طلبز اىل القول ابنه )يوقد ذهبت حمكمة التمي
ــتطيع االنـفاق مـنه وال تقطع ـمدة اهلجر مراجـعة الزوجالتفريق ولو كـان الزوج معروف اال  ـقاـمة وـله مال تســــــــــــ

 .(50)(هلا بيتا شرعيا ويستحصل عليها حكما ابملطاوعة أا له ما دام مل يهيللزوجة وطرده
 عدم مشروعية الهجر او الغيبة والحاق ضرر بالزوجةاملطلب الثاني: 

ــنقســـم هذا املطلب على فرعني:االول، عدم مشـــروعية ــررٍ  والثاين،  ،الغيبة او اهلجر  سـ ابلزوجة   احلاق ضـ
 نتيجة اهلجر او الغيبة.

 ا جر او الغيبة  الفرع االول: عدم مشروعية
ليس كـل هجر او غيبـة تعين حق الزوجـة يف طلـب التفريق ـبل الـبد ـله ان يكون غري مشــــــــــــــروع، ولعـل 

ألن املـذهـب احلنبلي فقط من بني املـذاهـب اليت اجـازت التفريق للغيبـة اشــــــــــــــرتط ان تكون الغيبـة بال عـذر 
خبالف املالكية الذين قالوا جبواز   كاملرض وحنوه  مة الوطء حق للزوجة ما مل يكن يف الزوج عذر مانع،استدا
 .لتفريق سواء أكان سفره لعذر أم لغري عذرطلب ا

 واهلجر. احلج والتجارة وطلب العلمولعل من االعذار املقبولة 
واحده خبصــــــوص هذا الشــــــرط بل انقســــــمت ويالحظ على التشــــــريعات املقارنة اهنا مل تكن على وترية  

 على اجتاهات:

 
 من قانون االحوال الشخصية. 119ينظر م  -41
 .اخلاص ببعض احكام االحوال الشخصية 1929لسنة  35من املرسوم املصري ابلقانون املرقم   12م ينظر: -42
 .( من قانون االحوال الشخصية52/1)ينظر: املادة  .لغري املنفق  -43
 من مدونة االسرة املغربية. 104ينظر:  -44
 . من قانون االسرة 143م  -45
 من قانون االحوال الشخصية. 43/2ينظر: م  -46
 ( من قانون االحوال الشخصية.52/1ينظر: املادة ) -47
 ( من قانون األحوال الشخصية.110: م )ينظر -48
 .69 ص م، 2002 والعروبة، احلق عمان، ،1ط ،يناالرد القانون يف والطالق فراج: التفريق حممود مصطفى -49
يف نقال عن ابراهيم املشاهدي: املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التميز  79-6-2يف  76/هيئة عامة /158رقم القرار  -50

للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة .ويف قرار اخر ).81-80ص ،1989بغداد،  -مطبعة اسعد ،قسم االحوال الشخصية
 ( من قانون االحوال الشخصية.2/اوال/43) قامة وله مال تستطيع االنفاق منه مسنتني فاكثر بال عذر مشروع وان كان معروف اال

 .88ص  ،مرجع سابق ،ابراهيم املشاهدي نقال عن  ،83-4-30يف  82/هيئة موسعة اوىل/276رقم القرار 
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 26:  العدد

 االول: اشارت اىل وجوب ان يكون اهلجر غري مشروع وهو القانون العراقي. 
 الثاين: اشارت اىل عبارة الغياب بال عذر مقبول وهو اجتاه القانون املصري والسوري.

الغائب قبل تلبية طلب التفريق، الثالث: البعض مل يشر اىل هذا الشرط واكتفى ابلغيبة واالعذار للزوج  
 وهو اجتاه القانون العماين واليمين واملغريب.

 .اهلجر يف املضجع فوق اربعة اشهرالرابع: وهو اجتاه القانون اجلزائري الذي اشار اىل 
وعموما فان اهلجر او الغيبة اليت تكون بال ســــــــبب مشــــــــروع او عذر مقبول تعين امهال الزوج ملشــــــــاعر 

 املقبول العذر فغياب ابلتزاماته، وخمال واجباته، من ومتهرابً ها وحاجتها النفســية واجلنســية،زوجته واحاســيســ 
 .إيذائها و ابلزوجة اإلضرار إىل يؤدي العادة يف الشرعي السبب و

 خدمة  ألداء أو الوطن، خارج العلم طلب و الدراسة إمتام أجل منوعلى العكس فان الغياب او اهلجر  
 شــــابه وما العيش، كســــب و العمل أجل من أو بعيد، مكان  يف اإلجبارية العســــكرية اخلدمة كواجب عامة
الن الزوجة عليها  ال،ككل مســــــتقبً   األســــــرة على  ابلفائدة تعود  ومقبولة معقولة  شــــــرعية  أســــــباب من ذلك،

ــا حتمــل عـبء احليــاة مع الزوج وعنــاء الغربـة، بـل القوة القــاهرة واحلـادث الفجــائي يعــد من  االعـذار ايضـــــــــــــ
اعصــــار او طارئ منعه من الوصــــول او انه ذهب اىل    ن يتأخر الزوج عن زوجته بســــبب حصــــولاملقبولة كا

ــية بني بلد اقامة الزوج وموطن الزوجة او ان العالقات  ــافر ابخلارج وادلعت حرب او ازمة ســـياسـ اهله او سـ
من املســــــائل اليت تكون خارج الســــــياســــــية او االقتصــــــادية بني البلدين قد انقطعت، فكل هذه االمور تعد 

ارادة الزوج وال ميكن عدها اعذار غري مشــروعة. كما يعد اصــابة الزوج بعلة او عيب، ســواء اكان تناســلي 
ي الباحث، مشــــروعة وجتيز هجر مضــــاجعة الزوجة ال فراشــــها اال اذا  او عضــــوي من االعذار اليت تعد، برأ

 كان معداي هلا.
العذار مقبولة او مشــروعة ختضــع لســلطة القاضــي، حيث مل حيدد  مع مالحظة ان مســالة تقدير كون ا

الشـرع وال القانون االعذار املشـروعة او املقبولة وامنا ترك امر تقدير للقاضـي، كما ميكن اثباهتا بكل وسـائل 
 االثبات.

 من اً نوع اعتباره ميكن الزوجية، بيت إىل زوجته إرجاع يف الزوج متاطل أن وذهب القضـاء املصـري اىل ان 
 سنة الزوج غاب إذا، كما ذهب القضاء املصري اىل انه )(51)  التطليق طلب للزوجة مبوجبه  حيق اهلجر أنواع
 ولو عنها بـُع دهِ   من تضـــــــررت إذا ابئًنا  تطليقها القاضـــــــي إىل تطلب أن  لزوجته جاز مقبول عذر بال فأكثر
 .(52)(منه اإلنفاق تستطيع مال له كان 

من االعذار اذن الزوجة للزوج ابلسـفر خارج البالد  و الزوج يف الضـفة الغربية احملتلةغياب وعموما فان 
 .(53) مقبولة تربها القضاء االردينعااليت 

 
 و الفقه عزمي البكري: موسوعة حممد:نقال عن ،1992-5-19احوال شخصية يف -ق- 59لسنة  163رقم الطعن  -51
 .842ص ،صرم -التوزيع و للنشر حممود دار 1994،،2ط ،الشخصية األحوال القضاء يف
 ، حممد عزمي البكري  :نقال عن ،1979-6-13/احوال شخصية/ يف 48لسنة  84حمكمة النقض املصرية، القرار رقم  -52

 .405ص مرجع سابق،
 .176ص مرجع سابق، ،د.امحد سامل ملحم نقال عن: ،9484و 15521 ينالقرار ينظر:  -53



  

 مدلول التفريق  جر الزوج او  يبته )دراسة يف الفقه االسالمي والتشريع املقارن(  

181 

ــببا مشـــروعا ال  ــواء عن جرمية عمدية او امهال يعد سـ ــاؤل مفاده هل ان احلكم حببس الزوج،سـ ويرد تسـ
 يعطي احلق للزوجة طلب التفريق للغيبة او اهلجر؟

ميكن عده من احوال الغيبة واهلجر  ال نها طلب التفريق هلذا الســــبب الهناااب نقول ان الزوجة ال ميكجو 
 ولكن من حق الزوجة طلب التفريق حلبس زوجها عند حتقق شروطها.

ويعد اهلجر املشــــــــروع من االعذار املقبولة، واذا كان الفقهاء املســــــــلمون متفقني على جواز هجر كالم  
ال اهنم اختلفوا يف حتديد هذه املدة فذهب مجهورهم من االحناف واحلنابلة ومجهور املالكية الزوجة الناشـز ا

ــافعية اىل عدم جواز ان يزيد هذا اهلجر عن ثالثة اايم  ــافعية ان (54)والشـــــ ، بينما اجاز بعض املالكية والشـــــ
فقـد ذهـب االحـناف و  ، امـا هجر املضــــــــــــــجع(55)تزـيد مـدة اهلجر عن الثالـثة اايم أتديـبا للزوجـة وزجرا هلـا 

الشــافعية واحلنابلة اىل ان للزوج ان يهجر الزوجة الناشــز مهما طالت املدة بينما قصــرها املالكية مبا ال يزيد 
 دون  وتركها واحدة زوجه له كانت إذا ، فذهب االحناف اىل أنه(56)عن مدة االيالء وهي اربعة اشــــــــــــهر

 انتفى إذا عندهم واجب وهو واحدة، ليلة ليالٍ  أربع كل يف هلا فإنه يقضـــــــي للقاضـــــــي، امرها رفعت وطء
وهو اجتاه فقهاء . (57)الطالق   طلب يف احلق فلها تتحملها ال مدة اإلضــــــــرار امتنع بقصــــــــد إذا العذر، أما

 لكذ من ثركأ هاكتر فإن  أشهر أربعة من ركثأ يقرهبا وال املرأة يرتك أن  زوجلل جيوز الاالمامية الذين قالوا ابنه  
 كســكن تركه له فأجاز له، حق ألنه اجلماع يوجبون  . بينما جند ان االحناف والشــافعية ال(58)ثوما كان مأ

 إجيابه و املســـتحب ميكن فال ذلك وعلى واحملبة، الشـــهوة هو االســـتمتاع إىل الداعي وألن  الدار املســـتأجرة،
 أشــهر أربعة كل زوجته يطأ أن  الزوج على احلنابلة، بينما اوجب (59)جيوزا التفريق فلم ذلك يف يعطلها ال أن 
 أشـهر أبربعة حددوها وقد عنهما، الضـرر ودفع الزوجني ملصـلحة شـُرع النكاح عذر ألن  هناك يكن مل إن  مرة

 العدد الذي على قياسـاً  ليالٍ  أربع من ليلة يف البيتوتة وأىب أشـهر أربعة بعد الوطء أىب فإن  على اإليالء، قياسـا
 .(60)فيه  يتزوج أن  جيب

 یلزوجة نتيجة ا جر او الغيبة : احلاق ضرر  الفرع الثاين
ليس اهلجر او الغيبة وحده كافيا للقول حبق الزوجة بطلب التفريق لكن جيب ان يلحق هبا ضــــررا جراء 
ذلك وهذا االمر واضـــح يف موقف التشـــريعيات املقارنة من قوهلا )وان كان هلا مال تنفق عليه( وهي اشـــارة 

 
 (.الشربيين: مغين احملتاج 2/512) حاشية الصاوي على الشرح الكبري، (.ابو العباس امحد الصاوي:2/334البدائع)  -54

 (.7/242) ،هـ1405 ،بريوت -دار الفكر ،1ط  ،املغين :عبد هللا بن حممد  (. ابن قدامه،4/427)
 (.6،391هناية احملتاج) :(.الرملي4/745حاشيته)الصاوي،  -55
(. 5/208(. الشافعي، االم)2/333م )1982-ه1402بريوت، دار الكتاب العريب، ، 2ط ،بدائع الصنائع ،الكاساين -56

 (.4/16) مواهب اجلليل: (.احلطاب7/242)  ابن قدامه، املغين
 فتضررت مدة يطلق، أو يباشرها مباشرهتا ن زوجها ترك إذا التطليق طلب حق للزوجة إن ردير )للد الكبري الشرح يف جاء -57
 .4ص ،02اجلزء الكبري، الشرح على الدسوقي عليه( حاشية طََلقَ  وإال  فعل القاضي فإن عليه فيعذر العبادة، دائم كان أو بذلك،

  اإلسالم  شرائع /احللي احملقة(. 2،606السرائر) : .ابن ادريس482ص قم،-قدس حممدي  الطوسي، النهاية، انتشارات -58
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 26:  العدد

ــرة عند قوله )  ــرر مباشــ ــري اىل ايراد الضــ ــرع املصــ ــرر وان ذهب املشــ ــرحية ابلضــ ــررت من بعده غري صــ اذا تضــ
 (.عنها

 كان  ســــواء، حال بكل للفســــخ  مقتض الوطء كبرتً  للزوجة الضــــرر حصــــولوقد ذكر البعض ان جمرد )
 يف فالقول ذاه على و، للفســــخ   أوىل وهف،  كالنفقة عجزهته ر دق مع لو ود، قصــــ  ريَ بغ أو الزوج من دبقصــــ 
ــَ  امرأة املفقود  امرأة يف كــالقول  هفرقتــ  طــالــت إذا هبــ  هامرأتــ  انتفــاع تعــذر ممن ومهــاحن و وسباحمل وري، األســــــــــــ
 من تئن يؤنســــــها عشــــــري بال، وواضــــــح ان اهلجر من اشــــــد انواع الضــــــرر ألنه يرتك الزوجة (61)مجاع..(ابإل

 .للفتنة يعرضها مما مطلقة هي وال متزوجة هي ال كاملعلقة وتبقى والوحشة الوحدة
هو خشـية الوقوع يف الزىن كما نص  وأن ختشـى الزوجة على نفسـها الضـرر بسـبب هذه الغيبة فالضـرر  
واحلنابلة وإن أطلقوا الضـــــــــرر هنا إال أهنم يريدون به خشـــــــــية الزىن   ليس اشـــــــــتهاء اجلماع فقط  عليه املالكية

ــرر يثبـت بقول الزوجـة  إال أن يكـذهبـا ظـاهر ، وحـدهـا ألنـه ال يعرف إال منهـاكـاملـالكيـة إال أن هـذا الضــــــــــــ
 .احلال

 بقـية ومن فـيه املطعون  احلكم من الـثاـبت أن  وجـاء يف حيثـيات احـدى قرارات احملـاكم اجلزائرـية )حـيث
ــا الطاعن أن  الطعن أوراق  لعله الطالق طلب من الزوجة حترم فال اجلزائر، يف زوجته وترك يقيم بفرنســــــــــــ

بزوجها  األنس حبرماهنا من يتمثل تلحق ضـــــرراً  أن  كانت مدهتا ميكن مهما الزوج غيبةدامت  ما الشـــــقاق،
ــروع، الوجه على ــرة قانون  عليها نص اليت الغيبة مع يتفق وهذا املشــ ــأن  ومحد إليه مالك ذهب وما األســ  بشــ
 ذلك كان  وملا منه، تنفق ماالً  ترك هلا الزوج كان  ولو وتضـــــــــررت هبا املرأة، الغيبة طالت التفريق إذا جواز
 وعليه للقانون، موافقاً  قضـاؤه كان  وقضـى ابلطالق ابلغيبة السـليم املنهج  هذا سـلك فيه املطعون  احلكم وكان 
، بل ان هذا القضاء ذهب اىل ابعد من ذلك واعترب (62)رفضه(   أساس و يتعني غري على يكون  الوجه فهذا

لغرض العمل رغم ان اهنما اتفقا على ذلك يعد  ان جمرد رفض الزوج اصـــــــــــطحاب زوجته معه خارج البالد 
الحقا  ضــرراً  يعترب بفرنســا عامالً  املضــجع كونه يف وهجرها زوجته عن الطاعن  شــرعا وان )غيابربضــررا معت

ــاً   إليه ذهب ما فإن  وعليه للضـــرر، الزوجة الذي ترفضـــه الغياب هذا على وافقت إذا إال لكرامتها هبا وخدشـ
 .(63)الوجه( و يُرفض ورمحة، مودة هو الزواج الذي يف ضرار ضرر وال فال الصواب، عني هو اجمللس

وال شك يف ان االساس الشرعي والقانوين حلق الزوجة يف طلب التفريق يكمن يف ان اقامة الزوج بعيدا 
و  الفاحشــة، ارتكاب يف الوقوع نفســها على ختشــى عن زوجته او هجرها، ولو على الفراا، ملدة طويلة قد

يكون ذلك اال   وال رفعه األغلب وهو ضـرر ابلغ جيب يف البشـرية الطبيعة تتحمله ال أمر على العفة حمافظتها
 .(64)مستقبال  املتوقع احلدوث الضرر وليس الواقع الضرر رفع هو بطلب التفريق بينهما واألساس

جر عمدي ينصــــب حنو ويالحظ على ما ســــبق من قرارات ان القضــــاء امنا يتجه اىل اعتبار الضــــرر ابهل
اهلجر يتحقق ز بقوهلا ان )يقصـــــد االضـــــرار ابلزوجة وقد يبدو ذلك واضـــــحا يف احدى قرارات حمكمة التمي

 
 311.ص ، بدون سنة طبع،العريب اثالرتً  إحياء دار ،3ط ،الفقهية االختيارات :تيمية ابن -61
 2002/02.-22:بتاريخ قرار ،237187رقم ملف العليا، احملكمة -62
 .2000-2- 23يف  770722رقم : ملف العليا، احملكمة -63
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، لكن (65)(  حىت لو كان الزوج يســـــــــــــاكن زوجته بدار واحدة اذا ما تبني ابنه تعمد حرماهنا من املعاشـــــــــــــرة
 يذكر ما يدل على ذلك كان يقول مثال الذي نراه ان العمدية هي ليســـــت شـــــرطا مادام املشـــــرع العراقي مل

ــرر هنا مفرتض وال حيتاج اىل اثبات بعد ان تثبت الزوجة مدة  ــرار(، ولكن الذي نراه ان الضـــ ــد االضـــ )قصـــ
لســـــــــــعي إلرجاع زوجته  اهلجر وعلى املدعى عليه اثبات عكس ذلك الن الرجل مبضـــــــــــي هذه املدة وهدم ا

ــرر يكون قد اضـــر هب ــتوجب التفريق اً ا ضـ ــاء العراقي ذهب يف  فاحشـــا يسـ عنه ان طلبت ذلك، بل ان القضـ
ــنتني وان كـان  احـدى قراراـته اىل اعتـبار ان مغـادرة الزوج خـارج البـلد و غـياـبه عن زوجـته مـدة اكثر من ســــــــــــ

 .(66)لغرض مشروع )كالعمل( جيب ان ال يكون مقرون ابحلاق ضرر هبا واال هلا احلق يف طلب التفريق
 الخاتمة

 النتائجاوال: 
 رف التفريق للغيبة.مي مل يعرف التفريق للهجر وامنا عالفقه االسال .1
املـذهـب املـالكي واحلنبلي من اجـازا التفريق للغيـبة واعطـيا احلق للزوجـة فقط دون الزوج اـلذي ـله احلق  .2

بطلــب الطالق البتعــاد زوجتــه عنــه او الزواج من اخرى وهو مــا ال يتحقق للزوجــة فجــاز هلــا طلــب  
 .التفريق

التشـــــريعات املقارنة مل تكن على وتريه واحدة من طلب التفريق للهجر او الغيبة فرغم اهنا اعطت هذا  .3
احلق للزوجة فقط اال اهنا انقســـــــمت خبصـــــــوص نوعية التفريق بني من اجاز فقط التفريق للهجر وبني 

 من اجاز التفريق للغيبة.
ــوعني مها حتقق حالة اهل .4 ــرطني موضـ ــروط التفريق بشـ جرة والغيبة ملدة معينة وهي كما راينا تلخصـــت شـ

ختتلف من تشــــــــريع ألخر اال اهنا ال تتجاوز يف كل االحوال ثالث ســــــــنوات وان يلحق هذا اهلجر او  
 التفريق ضررا ابلزوجة ال ميكن االستمرار معه ابحلياة الزوجية.

 ثانيا: التوصيات
لذا هنيب ابملشــــــرع العراقي ان يوضــــــح  الحظنا كيف ان القضــــــاء العراقي فســــــر اهلجر تفســــــريا واســــــعا  .1

 / اوال من قانون االحوال الشخصية النافذ.43مفهوم اهلجر يف م 
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 .53ص
لدى عطف النظر على احلكم ) 7/2/2011 يف 2011/ االحوال الشخصية االوىل/358 جاء يف القرار التميزي املرقم  -66

الن الثابت من التحقيقات اليت اجرهتا حمكمة املوضوع ابن املميز عليه هجر  املميز وجد انه غري صحيح وخمالف للشرع والقانون ذلك 
، وهذا االجتاه ل( أبن السبب مشروعزوجته ملدة سبع سنوات واهنا اعتربت )وبسبب اقرار املميزة والشهود ابنه غادر العراق لغرض العم 

( 188ه لذلك اعترب املشرع يف قانون االحوال الشخصية رقم ) غري صحيح ذلك الن مغادرة الزوج البلد مقرون بشرط عدم االضرار بزوجت
، أي ان االصل اذا هجر الزوج زوجته منشأ حلق الزوجة يف طلب التفريق  املعدل هجر الزوج لزوجته مدة تزيد على سنتني  1959لسنة 

ا ضرر اذا بع سنوات متواصلة فيهمن سنتني سبب من اسباب التفريق. لذا فان سفره خارج العراق وملدة س ألكثربدون عذر مشروع 
. لذا كان على احملكمة حتليف املميزة اليمني املتممة ابن سفر زوجها خارج العراق للعمل مل يكن مبوافقتها وانه كان دون موافقة الزوجة

، وحيث فقا للشرع والقانونالذي تراه موايتصل هبا طيلة هذه املدة ومل يراجعها او يعاشرها خالهلا وعلى ضوء النتيجة اصدار القرار  ال
 (. ، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اىل حمكمتها للسري فيها وفق ما تقدمضت خبالف ذلك مما اخل بصحة حكمهااهنا ق
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نقرتح على املشـــرع العراقي تنظيم التفريق للغيبة بفقرة مســـتقلة عن اهلجر او ان يوحد التســـمية للتفريق  .2

 ر(.مبسمى واحد وهو التفريق للضرر اجلنسي ويشمل كال التفريقني )الغيبة واهلج
 وصـــــــــــول انه اذا أمكنعند التفريق للغيبة نقرتح على املشـــــــــــرع العراقي فيما خيص الفقرة الثانية اعاله  .3

 ينقل الزوجة أو معها لإلقامة حيضـر أبن  إليه أعذر أجاًل و القاضـي له ضـرب الغائب الزوج الرسـائل اىل
حتليف  بعد بينهما ضـــــــــي القا فرق مقبوالً  عذراً  يبد ومل ومل يفعل األجل انقضـــــــــى فإذا يطلقها او إليه

 .اليمني الزوجة
 ميكن وصـــول وال معلوم مكان  يف غائباً  الزوج كان  املشـــرع العراقي النص على انه اذاكما نقرتح على  .4

 الدعوى فرق وفق اليمني وحلفت ابلبينة دعواها الزوجة وأثبتت اإلقامة حمل جمهول أو كان  إليه الرسـائل
 ترد اليمني عن نكوهلا أو عن اإلثبات عجز الزوجة حال ويف أجل وضــــرب إعذار بال بينهما القاضــــي
 الدعوى.

 مراجع البحث 

 اوال: كتب اللغة العربية
 هـ. 1415الرايض،-معجم مقاييس اللغة، مطبعة دار الفكر امحد بن فارس بن زكراي: .1
 هـ. 1316بريوت، -مكتبة لبنان  البستاين، حميط احمليط، .2
لبنان،  -بريوت -منشـــــورات دار الكتب العلمية لســـــان العرب، مجال الدين ابن منظور:  األنصـــــاري، .3

 بدون سنة طبع.
 ثانيا: الفقه االسالمي 

 العريب، بدون سنة طبع. الرًتاث إحياء دار، الفقهي تيمية: االختيارات ابن .1
 بريوت. الفكر، ماجه،دار ابن سنن: القزويين هلل ا عبد أبو يزيد بن حممد ماجه، ابن .2
 .1990بريوت، -دار املعرفة  الشافعي:االم، .3
ــربيين  .4   دار إحيـاء الرتاث العريب، حممـد بن امحـد:مغين احملتـاج إىل معرفـة ألفـاظ املنهـاج، اخلطـيب،الشــــــــــــ

1958. 
 مصر.-املذهب يف احكام املذهب، مطبعة احلليب  امحد بن قاسم العنسي،التاج الصنعاين، .5
بريوت، بدون ســنة  -احمللى،دار الفكر العريب  علي بن امحد بن ســعيد األندلســي الظاهري: ابن حزم، .6

 طبع.
 هـ. 1403 اإلسالمي، املكتب بريوت، الرزاق، عبد مصنف: الصنعاين مهام بن الرزاق عبد بكر أبو .7
 وال سنة طبع. بدون ذكر مطبعة حاشية الصاوي على الشرح الصغري، ابو العباس امحد الصاوي: .8
 .1979 دار العامل للماليني، بريوت،، القوانني الفقهية حممد بن أمحد بن جزي الغرانطي: .9

 .1956 طبعة السنة احملمدية، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، علي بن سليمان املرداوي: .10
املعارف،  دائرة جملس: الناشـــــــــر ،1ط الكربى الســـــــــنن: علي بن احلســـــــــني بن أمحد بكر أبو البيهقي، .11

 هـ. 1344 آابد، حيدر ببلدة اهلند يف الكائنة النظامية



  

 مدلول التفريق  جر الزوج او  يبته )دراسة يف الفقه االسالمي والتشريع املقارن(  

185 

 بريوت، بدون سنة طبع.-السيستاين السيد علي احلسيين: منهاج الصاحلني، لبنان  .12
 ثالثا: كتب القانون

ــاء   .1 ــية،ابراهيم املشـــــاهدي: املبادئ القانونية يف قضـــ مطبعة  حمكمة التمييز يف قســـــم االحوال الشـــــخصـــ
 .1989بغداد، -اسعد 

ــالة احلديثة د. امحد ســــامل ملحم: الشــــرح التطبيقي لقانون االحوال الشــــخصــــية االردين، .2  -مكتبة الرســ
 .1998االردن،

ملكتبة املرشـــد إىل إقامة الدعاوى الشـــرعية و تطبيقاهتا العملية، الطبعة الثانية، ا مجعة ســـعدون الربيعي، .3
 .2006القانونية، بغداد، 

 1959لســنة 188حســن كشــكول والقاضــي عباس الســعدي: شــرح قانون االحوال الشــخصــية رقم  .4
 بغداد، بدون سنة طبع.-املكتبة القانونية  وتعديالته،

 مدى حق الزوجني يف الطالق. عبد الرمحن الصابوين: .5
 م. 1996 النش سنة عمان، الثقافة، دار :الناشر الشخصية، األحوال قانون  شرح عثمان التكروري،د. .6
 القاضـي، حبكم التفريق دعاوى يف املوضـوعة حممد:الدفوع خالد زقيلي: نقال عن: األدغم، حممود علي .7

 .2007 غزة، اجلامعة اإلسالمية، منشورة، غري جامعية، رسالة
ــالة   للغيبة الزوجني بني التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار .8 ــرر، رســـــ ــتري مقدمة اىل  والضـــــ ماجســـــ

 .2013فلسطني، انبلس، يف الوطنية النجاح جامعة
 ،1959لســنة  188د.فاروق عبد هللا كرمي: الوســيط يف شــرح قانون االحوال الشــخصــية العراقي رقم  .9

 .2015 مطبعة ايدكار، ،2ط
 .م 2002 و العروبة، احلق عمان، ،1ط االردين، القانون  يف والطالق حممود فراج: التفريق مصطفى .10
 حممود دار، 1994 ،2ط  الشـــــخصـــــية، األحوال القضـــــاء يف و الفقه حممد عزمي البكري: موســـــوعة .11

 مصر. -التوزيع و للنشر
حممــد بن حممــد بن فرج البيومي آل قروف: التفريق ابلقضــــــــــــــــاء والعــدة، حبــث منشــــــــــــــور على املوقع  .12

 .www.alukah.netااللكرتوين، 
 رابعا: الدوريات 

 .978 العدد الرابع، االحكام العدلية، .1
 كانون االول.  ،2009 النشرة القضائية، العدد التاسع، .2

 خامسا: القوانني
 .اخلاص ببعض احكام االحوال الشخصية 1929لسنة  35ابلقانون املرقم املرسوم املصري  .1
 .1953لعام  95 املرقم قانون األحوال الشخصية السوري .2
 .1959لسنة  188قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم  .3
 .1984قانون االسرة اجلزائري لعام  .4



  

186 

 26:  العدد

 
 .م1992( لسنة 20قانون االحوال الشخصية اليمين رقم ) .5
 .2004مدونة االسرة املغربية لعام  .6
 .2006لسنة  22قانون االسرة القطري رقم  .7
 .2010لسنة  36قانون االحوال الشخصية االردين النافذ رقم  .8
 .قانون األحوال الشخصية ىف سلطنة عمان  .9

 
 
 

 



187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المذاهب الفقهية أسبابها ومشروعيتها 

The doctrines of jurisprudence and their causes and 

legitimacy 
 (1) م.د عمار محمد حسين محمد علي األنصاري

M.D Ammar Mohammed Hussein Ali Al-Ansari  

 الملّخص

على رسـله رسـاالت تشـرح للبشـر مغزى حياهتم وهتديهم إىل مسـالك احلياة واختتمها انزل هللا سـبحانه  
، واختتم كتبه السـماوية ابلقران الكرمي، --سـبحانه أبكملها وأوسـعها على لسـان خامت النبيني حممد 

ــانية   املتجددة على وأودع ســــبحانه فيها من األصــــول واألحكام ما جيعلها قادرة على الوفاء حباجات اإلنســ
امتداد الزمان، وكان مصــــــــدر هذه األحكام يف العهد اإلســــــــالمي األّول كتاب هللا مبا تضــــــــمنه من كليات 

مبا تضــمنته من تفصــيل وأتكيد وتطبيق هلذه األحكام بقوله وفعله   --األحكام الشــرعية وســنة نبيه 
التشـــريع    صـــدرين مها أســـاساملوانقطاع الوحي بوفاته بقيت نصـــوص هذين    --وتقريره، وبعد رحيله 

اإلســالمي، مث اخذ العلم هبما ابلتطور والتنظيم والتقعيد على يد فقهاء األمة فتكونت إثَر ذلك ثروة فقهية 
مصـــدرا لكل ابحث ومعني لكل تشـــريع، ونتيجة ملا أصـــاب احلياة الفكرية والفقهية  لعظيمة كانت وال تزا

وتفرق الصـحابة يف األمصـار واختالطهم بغريهم من الشـعوب  من متغريات، ولتوسـع نفوذ الدولة اإلسـالمية 
ــنة، وِلَما اســـــتجد من أمور دخل  واحلضـــــارات، وكذلك ظهور الوضـــــع يف احلديث بســـــبب منع تدوين الســـ
احلراك الفقهي جماال أوســــــــــــــع بظهور املدارس وتعدد املذاهب، فتبلورت وشــــــــــــــّكل كل منها تياراً له علماؤه 

اه أصـواًل ومعامل مّيزت طريقتهم عن غريهم، وبذلك تكّونت املذاهب الفقهية وأتباعه، فوضـع علماء كل اجت
 لفقه اإلسالمي.اوشكلت غىًن للحياة اإلسالمية وثروة يف 
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 Abstract 
Allah has revealed to His messengers messages that explain to the 

people the meaning of their lives and guide them to the paths of life. The 

whole of them concluded by the Seal of the Prophets Muhammad. His 

heavenly books concluded with the Holy Quran., And the source of these 

provisions in the First Islamic Covenant book of God, including the colleges 

of the provisions of Shariah and the year of Prophet (r) with the details 

contained in the confirmation and application of these provisions and his 

words and his report, and after his departure (r) and the interruption of the 

revelation of his death remained the texts of these sources are the basis of 

legislation And then took the science of development, organization and 

sanctification by the scholars of the nation and then became a great wealth 

of jurisprudence was and continues to be a source of every researcher and 

appointed to all legislation, and as a result of the intellectual and 

jurisprudential life of variables, and to expand the influence of the Islamic 

state and differentiate the Companions in the places and their mixing with 

other peoples And civilizations, as well as the emergence of the situation in 

the modern because of the prevention of codification of the year, and the 

new things entered the movement of jurisprudence a wider area of the 

emergence of schools and the multiplicity of doctrines, Vtplort and form each 

of the stream of his scientists and followers, scientists put each direction 

assets and features distinguished their way from others, And it formed a 

doctrinal richness of Islamic life and wealth in Islamic jurisprudence. 

 المقدمة

انزل هللا ســـبحانه على رســـله يف مجيع عهود التاريخ رســـاالت تشـــرح للبشـــر مغزى حياهتم وهتديهم إىل 
، واختتم كتبه --د مسـالك احلياة واختتمها سـبحانه أبكملها وأوسـعها على لسـان خامت النبيني حمم

الســــــــماوية أبكملها وامشلها وأخلدها وهو القران الكرمي، وأودع ســــــــبحانه فيها من األصــــــــول واألحكام ما 
جيعلها قادرة على الوفاء حباجات اإلنســـــانية املتجددة على امتداد الزمان واتســـــاع املكان وتطور اإلنســـــان، 

األول كتاب هللا مبا تضـــمنه من كليات األحكام الشـــرعية وكان مصـــدر هذه األحكام يف العهد اإلســـالمي 
مبا تضمنته من تفصيل وأتكيد وتطبيق هلذه األحكام بقوله وفعله وتقريره، وبعد رحيله   --وسنة نبيه

ــريع اإلســـــالمي اللذان   -- ــاس التشـــ ــدرين مها أســـ وانقطاع الوحي بوفاته بقيت نصـــــوص هذين املصـــ
متكامل؛ ألنه ثروة تشــريعية ملختلف العصــور اســتوعبت خمتلف جماالت يعدان قانوان أســاســيا لنظام بشــري  

احلـياة، مث اخـذ ابلتطور والتنظيم والتقعـيد على ـيد فقهـاء األمـة فتكوـنت إثَر ذـلك ثروة فقهـية عظيمـة كـاـنت 
ــريع، ونتيجة ملا أصـــاب احلياة الفكرية والفقهية من متغريات،  لوال تزا مصـــدرا لكل ابحث ومعني لكل تشـ
سـع نفوذ الدولة اإلسـالمية وتفرق الصـحابة يف األمصـار واختالطهم بغريهم من الشـعوب واحلضـارات، ولتو 

ــتجد من أمور دخل احلراك الفقهي   ــنة، وِلَما اســ ــبب منع تدوين الســ ــع يف احلديث بســ وكذلك ظهور الوضــ
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كل منها تياراً له جماال أوســـــع أوائل القرن الثاين اهلجري وظهور املدارس وتعدد املذاهب، فتبلورت وشـــــّكل  
علماؤه وأتباعه، فوضــع علماء كل اجتاه أصــواًل ومعامل مّيزت طريقتهم عن غريهم، وبذلك تكّونت املذاهب 
الفقهية، وشـكلت غىًن للحياة اإلسـالمية وثروة يف ألفقه اإلسـالمي، لذا تبىّن الباحث دراسـة هذه املذاهب 

الثة مطالب وخامتة، تضـــــــــــــمن املطلب األول وعليه اقتضـــــــــــــت طبيعة البحث أن  يشـــــــــــــتمل على مقدمة وث
التعريف ابملذاهب الفقهية الكربى اليت يتبعها املســلمون اليوم، مع نبذة موجزه عن مؤســســها وأبرز تالميذه 
وأصــول مذهبه، أّما املطلب الثاين فقد تعّرض ألهم األســباب يف نشــأة هذه املذاهب، وأّما املطلب الثالث 

د، أما اخلامتة فقد ذكرت فيها أهم ما توصــلت إليه من نتائج، مع ذكر قائمة فكان يف مشــروعية هذا التعد
 ابملصادر واملراجع اليت اعتمدت يف البحث.

 المطلب األول: تعدد المذاهب الفقهية

ــرعية واحدة عن   حاجة إىٰل االجتهاد؛  --حممد  مل يكن يف عهد الرســــــــــول  --ه ألّن األحكام الشــــــــ
ولتوســـع نفوذ  --اس األول والقول الفصـــل الذي ال جدال فيه... وبعد وفاته  وهي متثل املنبع الثر واألســـ 

احتاج ف  ،الدولة اإلســـــــــالمية وملا اســـــــــتجد من أمور دخل احلراك الفقهي جمااًل أوســـــــــع أوائل القرن الثاين اهلجري 
بن وـمذهـب عـبد هللا بن عمر، وـمذهـب عـبد هللا   فكـان ـمذهـب عـائشـــــــــــــة ،املســـــــــــــلمون إىٰل ولوج ابب االجتهـاد

ومنهم سـعيد بن املسـيب والقاسـم بن جممد بن   ،ويف عصـر التابعني اشـتهر فقهاء املدينة السـبعة  ،مسـعود وغريهم
أيب بكر وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وأبو ســــليمان بن يســــار وعبيد هللا بن عبد هللا بن 

لنخعي شـيخ محاد بن أيب سـليمان ومن أهل البصـرة اسـعيد اهلذيل، ومن أهل الكوفة علقمة بن مسـعود وإبراهيم  
وهو العصــــــــــــر الذهيب -ويف أوائل القرن الثاين إىٰل منتصــــــــــــف القرن الرابع اهلجري    ،احلســــــــــــن البصــــــــــــري وغريهم

 .(2) ملَع يف األفق ثالثة عشر جمتهداً دوِّنت مذاهبهم -لالجتهاد
 .(3)(إن املذاهب كانت تزيد علٰى اخلمسني مذهباً )وقال أسد حيدر: 

حىّتٰ أّن كثرياً من البلدان كان ميتلك مذهباً   ،( مدرســـــــــة ومذهباً 138العامل اإلســـــــــالمي شـــــــــهد ) نّ قيل: )إو 
 .(4)( خاصاً به

لذا تعددت املذاهب وانتشـرت يف كل مصـر من األمصـار، وُكِتَب لبعضـها البقاء واالسـتمرار ملا توافر هلا من 
 وأن يصبح هلا مريدون وأتباع يف خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي.. بيئة علمية استطاعت أن حتتضن هذه املذاهب  

لباحث أّن أغلب هذه املذاهب قد انقرضـــت ومل تبق إال يف بطون الكتب النقراض أتباعها، ومل اويرى  
  كاآليت:  وهي ،يبق سوى املذاهب الفقهية الكربى املشهورة واليت يتبعها املسلمون اليوم

 مامي إلأملذهب أوًلا: ا
ــر من أهل البيت االثينوهم القائلون إبمامة األئمة   -- أو مذهب أهل البيت أّوهلم   -- عشـ

عجل هللا -وآخرهم اإلمام املهدي   بال فصــــل  --إماماً وخليفًة بعد رســــول هللا  -- اإلمام علي

 
 1/29الفقه اإلسالمي وأدلته  -: وهبة الزحيليظ -2
 .1/160اإلمام الصادق واملذاهب األربعة  :ظ -3
 .86اتريخ الفقه اإلسالمي /  -حممد السايس -4
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ــتنادا  (5) -فرجه  َا  قوله تعاىٰل:   ما ورد يف آية التطهري  إىل اســــــ َل البَـي ِت  يُرِيُد هللاُ إمن  َس أه  ِهَب َعن ُكُم الّرِج  لُِيذ 
أّوهلــا وأمّههــا حــديــث الثقلني،  من أحــاديــث يف حقهم --ومبــا تواتر عن النيب  (6)َويَُطهِّرَُكم  َتط ِهرياً 

إيّن اترٌك فيكم الثقلني: كتـــاب هللا عّز وجـــّل وعرتيت أهـــل بييت، أال ومهـــا «: --وهو قول الرســــــــــــــول
 .(7) »فتان من بعدي، ولن يفرتقا حىّتٰ يردا علي  احلوض، فانظروا كيف ختلفونين فيهمااخللي

ويســّمى أيضــاً  (8)مامية هم القائلون بوجوب اإلمامة والعصــمة ووجوب النص(اإل) وقال الشــيح املفيد:
ــايعوا علياً   وقالوا إبمامته وخالفته ابلنص اجللي أو   -- وذريته--مبذهب التشـــــــيع ألّن ُمعتنقيه شـــــ

واعتقـدوا أّن اإلمـامـة ال خترج عنـه وال عن أوالده، وإن خرجـت فبظلٍم يكون من غريه أو بتقيـٍّة من  ،اخلفي
؛ وذلك ألّن  (10)ذاهب الســـــياســـــية اإلســـــالمية(، ويف هذا يقول الشـــــيخ أبو زهرة: )الشـــــيعة أقدم امل(9)عنده
وهو أّول من ُّسى  ،-- وأهــل بيتــه -- عليّ  اإلمــام هو الــذي حــّث علٰى والء --النيب 

أوليائه ابلشـــــــيعة، ويف عهده ظهر التشـــــــّيع وُّسي مجاعة بشـــــــيعِة علي وهم أمثال ســـــــلمان واملقداد وأبو ذر 
 .(11)ومجهرة أخرٰى من املسلمنيوالعباس وولده،  لتمار وكميلاوميثم  والزبري

ــبًة إىل اإلمام جعفر الصـــــــــــــادق بن حممد الباقر بن علي زين   وكذلك يســـــــــــــّمى ابملذهب اجلعفري نســـــــــــ
 --ُوِلَد اإلمام جعفر الصـــــادق  ،--علي بن أيب طالب  اإلمام  العابدين بن احلســـــني الســـــبط بن

 .(12)ه( ودفن ابلبقيع 148ه( واستشهد سنة ) 83ابملدينة املنّورة سنة )
ك  يف بلوغها إىل  --العلم عن آابئه  --أخذ اإلمام الصــادق    وهي ســلســلة ذهبية ُمصــّفاة ال ُيشــَ

ــارع املقـّدس حيـث يقول  وحـديـث جـدي  ،حـديثي حـديـُث أيب، وحـديـث أيب حـديـث جـّدي «: -- الشــــــــــــ
وحديث أمري املؤمنني   ،وحديث احلســن حديُث أمري املؤمنني  ،ســني حديث احلســن حديث احلســني وحديث احل

 .(13)»، وحديث رسول هللا قول هللا عّز وجلّ --حديث رسول هللا 
ه( قاضــــي الكوفة  144)ت:   قل عن ابن شــــربمةفقد نُ   همن مجيعو نقل هذا القول واعرتف به املســــلم وقد

 ،إال كاَد أن يتصــــدع قليب --أايم املنصــــور العباســــي أنه قال: )ما ذكرُت حديثاً ُسعته عن جعفر بن حممد 
وأُقســـــــــــــم ابهلل ما كذَب أبوه علٰى جّده وال جّده علٰى  --حّدثين أيب عن جّدي عن رســـــــــــــول هللا  «قال: 

 .(14)»--رسول هللا
اء: )أدركت  وقد تتلمذ علٰى يديه كثريٌ  ــّ من العلماء والفقهاء حيث يقول احلســـن بن علي بن زايد الوشـ

، وقد (15)(--تســـعمائة شـــيخ كٌل يقول: حّدثين جعفر بن حممد  -مســـجد الكوفة-يف هذا املســـجد 
 

+ ابب  99/أدوار علم الفقه وأطواره  -+ علي كاشف الغطاء  23الشيعة يف اإلسالم / -: الطباطبائي حممد حسني ظ -5
 .169مدينة علم الفقه/  

 .33األحزاب/  -6
 .3/14حنبل مسند أمحد بن  -أمحد بن حنبل  -7
 .296 /الفصول املختارة -8
 .235-234  /امللل والنحل -+ الشهرستاين  29الفرق بني الفرق /  -: البغدادي ظ -9

 .51 /ظ: املذاهب اإلسالمية -10
 .52 /المياتريخ التشريع اإلس -حممد تقي احلكيم  -11
 .180-179/ 2اإلرشاد  -: املفيد ظ -12
 .1/53الكايف  -الكليين  -13
 .1/43م.ن  -14
 .32ترمجة الوّشاء /  -الرجال  -: النجاشي ظ -15
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وتتلمذوا على   --، وطالب العلوم الذين تعّلموا من اإلمام الصـادقتأحصـى العلماء عدد الرواة الثقا
، ومن بني أولـئك أبو حنيفـة (16)ورووا عـنه األحـادـيث فوجـدوهم يقـاربون أربعـة آالف راٍو وطـاـلب علم ـيدـيه

ــفـه بقوـله(17)حـيث يقول: )مـا رأـيت أفقـه من جعفر بن حممـد( )جعفر بن  :، ومـاـلك بن أنس حـيث وصــــــــــــ
، و مّ إحممد اختلفُت إليه زماانً، فما كنُت أراه إال علٰى إحدى ثالث خصـــال:   لٍّ ا يقرأ مّ إا صـــائم، و مّ إا ُمصـــَ

 .(18)القرآن(
: )ونقل الناس عنه من العلوم ما ســـارت --ه( عن اإلمام الصـــادق  852وقال ابن حجر )ت: 

به الركبان، وانتشـــر صـــيته يف مجيع البلدان، وروى عنه األئمة األكابر كيحىي بن ســـعيد وابن جريج ومالك 
 .(19)والسفيانيني وأيب حنيفة وُشعبة وأيوب السختياين(

ــنة النبوية   عندأما مصـــــــــــادر التشـــــــــــريع املعتربة   الشـــــــــــريفة واإلمجاع اإلمامية فهي: الكتاب الكرمي والســـــــــ
والعقل، فضـاًل عن األصـول العملية )االسـتصـحاب والرباءة واالحتياط  --الكاشـف عن رأي املعصـوم  

 .(20)والتخيري(
 املذهب الحنفيثانًيا: 

ه( ونشـــأ هبا،  80مؤســـســـه أيب حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطي، ولد يف الكوفة ســـنة ) ونســـبته إىل
 .(21)ودفن يف مقابر اخليزران وقربه فيها مشهوره(  150تويف يف بغداد سنة )

وقيل أنّه أدرك زمن بعض الصــــحابة منهم أنس بن مالك ابلبصــــرة   ،(22)عد ه الذهيب من فقهاء التابعني
 .(23)مل تثبت له رواية عنهملكن لساعدي يف املدينة و اوعبد هللا بن أيب أويف ابلكوفة وسهل بن سعد 

 شيوخه:
ــادق --إلمام حممد الباقراومنهم  --أخذ العلم عن أئمـة أهل البـيت  -واإلمام جعفر الصــــــــــــ

ه( وعطية بن  96لنخعي )ت: اذ عن إبراهيم  خ وأيضـــا أ ،--  والشـــهيد زيد بن علي احلســـني -
( ومحاد 116( وحمارب بن داثر)ت:114( وعطاء بن أيب رابح )ت:111ســــــــــعد بن جنادة الكويف )ت:

 .(24)( وغريهم123) اك بن حربوُسّ ، ه( الذي الزمه مدة طويلة 120)ت:  بن أيب سليمان 
 تالمذته:

ه( وزفر بن اهلذيل  189ه( وحممد بن احلســـــــن الشـــــــيباين )ت:  182من أبرزهم أبو يوســـــــف )ت: 
 .(25)وهم الذين دّونوا كتبه ونشروا مذهبه ه( 851)ت: 

 
 .48اتريخ الكوفة / -: الراقي ظ -16
 .1/157تذكرة احلّفاظ -الذهيب  -17
 .48اإلمام مالك / -حممد أبو زهرة  -18
 .199الصواعق احملرقة /  -19
 .2/434عدة األصول  -+ الطوسي2/35 الذريعة  -+ املرتضى 28التذكرة أبصول الفقه /-: املفيد ظ -20
 .32أبو حنيفة / -: حممد أبو زهرة ظ -21
 .7ظ: مناقب اإلمام أيب حنيفة /  -22
 .24املدخل لدراسة املذاهب الفقهية/  -: عمر سليمان األشقر ظ -23
 .1/207مللل والنحل  ا -+ الشهرستاين7/224هتذيب التهذيب  -: ابن حجرظ -24
 . : م.نظ -25
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 :أصول مذهبه 
أّلف كتاابً ُسّاه الفقه األكرب وقد  ،القضـاء وهم الذين دو نوا فقههانتشـر مذهبه عن طريق تويّل تالمذته 

أما أصـول مذهبه فقد أوضـحها إبجياز بقوله: )إيّن آخذ ،  تناول فيه املسـائل العقائدية واثبات أصـول الدين
 --مل أجد من كتاب هللا وال سـنة رسـول هللا فإن    --مل أجد فبسـنة رسـول هللا  فإن   ،بكتاب هللا
قول   وال أخرج من قوهلم إىلوأدع من شــــــــئت منهم  ،بقول أصــــــــحابه، آخذ بقول من شــــــــئت منهم أخذت

وابن ســــــــــــــريين  ه(104ه( والشــــــــــــــعيب )ت:96إبراهيم )ت: ا إذا انتهى األمر أو جــــاء إىلمــــّ أغريهم، ـفـــ 
ه(  94ه( وسـعيد بن املسـيب )ت:  114وعطاء )ت:  ه( 110)ت:   البصـري ه( واحلسـن110)ت:
ولقـد أكثر أبو حنيفـة األخـذ ابلرأي والقيـاس  (26)فقوم اجتهـدوا فـاجتهـد كمـا اجتهـدوا( -رجـاالً وعـدد  -

هذا رأيي وهذا : وقوله، وهو أحســـــــن ما قدران عليه، علمنا هذا رأي اشـــــــتهر عنه قوله:، إذ وتوســـــــع فيهما
أســتحســن :  لهع يف االســتحســان وثبت عنه قو وأيضــاً توسّــ ،  أحســن ما رأيت فمن جاء برأي غري هذا قبلناه

 .(27)وأدع القياس
؛ العتماده على ما تواتر منها فقط، ويرى الباحث أّن أاب حنيفة قليل الرواية للحديث واالســـــــتدالل به

ــبة ألخبار اآلحاد فقد أخذ مبا تعّم به البلوى،  التجأ إىل القياس وحتكيم العقل بغض النظر عن  الذوابلنســـــ
 فهو يردها ملعارضتها القياس واالستحسان.، --أّن تلك الرواايت صادرة عن الرسول

ــأ ــة انتشــــــــــر يف مذهبه يف الكوفة و  نشــــــــ العراق ولذا ُّسي مذهبه مبذهب أهل الري أو العراق أو مدرســــــــ
 .(28)وطرابلس والسودان  الكوفة وكذلك يف تركيا والقوقاز وأفغانستان واهلند وما وراء النهر

 املذهب املالكيثالًثا: 
  93ولد يف املدينة املنورة سـنة ) ،بد هللا مالك بن أنس بن أيب عامر األصـبحيمؤسـسـه أيب ع ونسـبته إىل

ــنة ) ــافعي: )إذا ذكر احلديث فمالك النجم الثاقب((29)ه( 179ه( وهبا تويف ســـــ وروي   (30)، قال عنه الشـــــ
 .(31)عن البخاري أنّه قال: )أصح األسانيد مالك عن انفع عن ابن عمر(

 شيوخه:
ــادقأخذ العلم عن  ه( موىل عبد هللا بن عمر   117و أخذ احلديث عن انفع )ت:  --اإلمام الصـــ

ه( وغريهم وأخذ الفقه عن ربيعة   130ه( وأبو الزاند )ت:  124ه( وابن شـــــــهاب الزهري )ت: 74)ت:
 .(32)ه(136الرأي )ت: 

 
 .592مناهج االجتهاد / -: حممد سالم مدكورظ -26
 .9+ مناقب أيب حنيفة /1/168تذكرة احلفاظ  -: الذهيبظ -27
 .354املقدمة /  -: ابن خلدونظ -28
 .67طبقات الفقهاء/  -الشريازي  -29
 .1/130ترتيب املدارك  -: القاضي عياض ظ -30
 .10/6هتذيب التهذيب  -ابن حجر  -31
 .105علم الفقه /  -+ عبد املنعم النمر 270-260/اإلمام مالك -: عبد الغين الدقر ظ -32
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 تالمذته:
(  185مان بن عيسى)( وعث185( وعبد العزيز بن حازم )182ومن تالمذته حممد بن إبراهيم بن دينار)

ه(   234ه( والليثي )ت:  204ه( وأشـــهب )ت: 197ه( وابن وهب )ت:  191و ابن القاســـم )ت: 
له كتب منها املوطأ واملدونة الكربى يف   ويطلق عليهم أبصـحاب احلديث، ه( وغريهم 240وسـحنون )ت: 
ــور، احلديث والفقه ــي أّلف املوطأ أبمر املنصـ   --من أحاديث الرســـولحيث مجع فيه ما اختاره  العباسـ

 .(33) وآاثر الصحابة والتابعني ابإلضافة إىل رأيه
 أصول مذهبه:

وقد أهتم علماء املذهب  ،مل يُدوِّن مالك يف األصـــــــول بل كان ُيشـــــــري إليها من خالل فتاواه ومســـــــائله
م القرايف )ت:  تســــــعة عشــــــر   ه( أصــــــول املذهب إىل 684املالكي بذكر األصــــــول والقواعد الكلية، فقســــــ 

ــلة  ــاحل املرســـ ــنة وإمجاع األمة وإمجاع أهل املدينة والقياس وقول الصـــــحابة واملصـــ ــاًل هي: )الكتاب والســـ أصـــ
ــتقراء وـســــ  ــلية والعوائد واالســـ ــتصـــــحاب والرباءة األصـــ ــتدالل واالســـ ــان واألخذ  ابد الذرائع واالســـ ــتحســـ الســـ

 .(34)ة(رت ابألخف والعصمة وإمجاع أهل الكوفة وإمجاع اخللفاء وإمجاع الع
ترتيب أدلته   ىعل  )كان يلتزم تقدمي كتاب هللا :ه( طريقة مالك بقوله544وخلَ َص القاضي عيا ض)ت: 

ا  هومشـــــهور  هاترتيب متواتر  ىلســـــنة عليف الوضـــــوح، فهو يُقدم نصـــــوصـــــه مث ظواهرها مث مفهومها مث كذلك ا
وآحادها مث ترتيب نصـــــــوصـــــــها مث ظواهرها ومفهومها مث اإلمجاع وعند عدم ذلك القياس عليها واالســـــــتنباط  

 .(35)منها(
وعلى أيديهم   األقصـــــــــى مصـــــــــر واملغربو  أفريقيا اجته أكثر تالمذته إىلنشـــــــــأ مذهبه يف املدينة واحلجاز و 

 .(36) بالد الشاموأيضا يف  انتشر املذهب املالكي أكثر من أية جهة أخرى
 املذهب الشافعيرابًعا: 

ة ابلشـام سـنة مؤسـسـه أيب عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشـافعي ولد بغزّ  ونسـبته إىل
 ه(. 204ه( وتويف يف مصر سنة ) 150)

 :شيوخه
ــلم بن خـالـد الزجني )ت: و  ه(179مـالـك بن أنس )ت:  أخـذ العلم عن ه( ورحـل إىٰل  179مســــــــــــ

محمد ك  وأخذ عن أصحاب أيب حنيفة  ه(  198املدينة وأخذ عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة )ت:  
 ه( وفيها أملٰى منهجه ومذهبه اجلديد.200مصر سنة ) بن احلسن الشيباين وغريهم رحل إىل

 
 . ظ: م.ن -33
 .445شرح تنقيح الفصول/ -34
 .1/97ترتيب املدارك  -35
 .114علم الفقه / -+ عبد املنعم النمر 256املقدمة / -ظ: ابن خلدون -36
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 :تالمذته 
( 241ه( وامحــد بن حنبــل) 231مــذة من أبرزهم يوســــــــــــــف بن حيىٰي البويطي )ت: لــه كثرٌي من التال

( وإُساعيل بن حيىي املزين 260ه( واحلســـن بن حممد الزعفراين) 245واحلســـني بن علي الكرابيســـي )ت: 
 .(37)ه(  264)ت: 

 :أصول مذهبه
ــافعي على مـذهـب مـاـلك يف ـبداـية أمره ــتقـل مبـذهـب ُعرف ـبه بعـد ، كـان الشــــــــــــ رحالـته يف ولكـنه اســــــــــــ

ألنه رجع   وقد أّلف كتابه)احلجة( يف العراق وهو ما يســمى مبذهب الشــافعي القدمي؛، األمصــار اإلســالمية
 وأّلف كتابه الرسـالة عن بعض أقواله عندما اسـتقر مبصـر اليت أّلف فيها كتابه األم الذي ميثل مذهبه اجلديد

 .مذهب الشافعيلينا ميثل ال كتاب أصويل يصل الذي يعد أوّ و  (38)
احملّدثني أقرب، وقد  وإن كان إىل ،اختذ الشـافعي منهجاً وسـطاً بني أصـحاب الرأي وأصـحاب احلديث

مل يكن فقياس عليهما، وإذا أتصـل  منهجه بقوله: )األصـل قرآن وسـنة فإن    أوضـح أصـول مذهبه وأشـار إىل
وليس ألحد أبداً  ،كرب من اخلربة، واإلمجاع أاإلسـناد منه فهو سـنّ  وصـحّ   --احلديث عن رسـول هللا 

ــنة أو اإلمجاع أو  أن   يقول يف شـــــيء حل وال حرم إاّل من جهة العلم، وجهة العلم اخلرب يف الكتاب أو الســـ
 .(39)القياس(

مالك يف ردِِّه خرب   ىخرب الواحد وإن صــــح  ســــنده، ورد  عل ىأصــــحاب الرأي يف تقدميهم القياس عل ىورد  عل
كما قال األحناف  -شرتط الشهرة فيما تعم به البلوى  ي  وال، رب الواحد ما دام راويه ثقة عدالً الواحد، وقد احتج خب

السند فقط، ومل أيخذ أبقوال الصحابة ألهنا   فهو يشرتط صحة -كما قال مالك-وال أن يوافق عمل أهل املدينة-
 .(40))َمن  أستحسن فقد شر ع( :املشهورة تهقول اجتهادات حتتمل اخلطأ وأبطل العمل ابالستحسان مب

وأّما   ،َوَرد  املصــاحل املرســلة وأنكر االحتجاج إبمجاع أهل املدينة الذي اعتربه مالك أصــاًل من أصــول االســتنباط
وليس اإلمجاع الذي اشـتهر يف   اإلمجاع عنده فيكون يف الفرض الذي اليسـع جهله من الصـالة والزكاة وحترمي احلرام

ضـعف من  أحنكم ابإلمجاع مثّ القياس وهو  روي عنه قوله: ، إذا القياس فانه يعمل به للضـرورةأمّ  ،كتب األصـوليني
 .(41)ها منزلة ضرورة ألنّه ال حيل القياس واخلرب موجودهذا ولكنّ 

وابكســــــــتان  ويف بالد ما وراء النهر واحلجاز وحضــــــــر موت ومصــــــــر والشــــــــام العراقأنتشــــــــر مذهبه يف 
 .(42)وأفغانستان واهلند

 
 .29املذهب اإلسالمية اخلمسة / -+ حممد سويّد 12طبقات الشافعية/  -اية هللا: ابن هدظ -37
 .71املذاهب الفقهية األربعة / -ظ: أمحد تيمور ابشا -38
 .39الرسالة / -الشافعي  -39
 .7/274+ األم  429 /: الرسالةظ -40
املذاهب  -+ حممد سويّد  650مناهج االجتهاد / -+ حممد سالم مدكور  150-149الشافعي / -أبو زهرة  :ظ -41
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 املذهب الحنبليخامًسا: 
ه( وفيها  164مؤسـسـه أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشـيباين ولد يف بغداد سـنة ) ونسـبته إىل

 .(43)ه(، ظهرت يف عصره فتنة خلق القرآن وامُتِحَن هبا وُضِرب َوُحِبس 241نشأ وتويف سنة )
ه ليس لديه كتاب فقهي يعو ل عليه  أنّ نَيِّفاً وأربعني ألف حديث إاّل  حويله كتاب املســند يف احلديث 

 .(44)لذلك عد ه بعض العلماء من احملّدثني وليس من الفقهاء
 :شيوخه

ــيم بن بشــــــــــــــري بن أيب خـازم  ،( صـــــــــــــــاحـب أيب حنيفـة182أيب يوســــــــــــــف)ت: نأخـذ العلم ع وهشــــــــــــ
(  ه204ت:( والشافعي)ه198ت:( وسفيان بن عيينة)ه197ت:( ووكيع بن اجلراح)183الواسطي)ت:

 وغريهم.
 :تالمذته
ه( و األثرم امحـد بن هـاين  247امليموين عـبد املـلك بن عـبد احلمـيد بن مهران )ت:  ذـتهبرز تالمـ أمن 

ه( وابنه عبد    285ه( واحلريب )ت:    274ي )ت:  ( واملروز ه260ت:ه( والبخاري)  260الطائي)ت:  
 .(45)( وغريهم290هللا)ت:

 :أصول مذهبه
ذكر ابن ، فقـد مل يكـتب أمحـد يف أصــــــــــــــول امـلذهـب ولكن تالمـذـته هم اـلذين كتبوا يف امـلذهـب ـفأكثروا

ه( أن اإلمام أمحد بن حنبل اعتمد يف اســــــــتنباط األحكام علٰى مخســــــــة أصــــــــول  751ية )ت: ز القيم اجلو 
 هي:
 النص من الكتاب والسنة. -1
 ما أفىٰت به الصحابة عند عدم النص. -2
ــنة  االختيار من فتاوٰى الصــــــــحابة إذا كانوا خُمتلفني، حيث خيتار أقرهبا إىل -3 والتوقف   الكتاب والســــــ

 ح بني تلك اآلراء.عند عدم وجود مرجّ  ىعن الفتو 
 القياس. ىاألخذ ابحلديث املرسل والضعيف ُمرجحاً له عل -4
ــحابة ل نص وال قول    املســــــألةإذا مل يكن يف  القياس  -5 ــعيف، ،  لصــــ ــل أو ضــــ إىل    أ ه يلج نّ إ ف   وال أثر مرســــ
ــد الذرائع أي كما    ، القياس  ــلة وســــ ــاحل املرســــ ــتفاد ذلك مما روي عنه  إذ    ، ومل يعتمد على اإلمجاع   ، خذ ابملصــــ يســــ
 .(46)  عى اإلمجاع فقد كذب ادّ   ن  قوله: مَ 

 
 .1/203األعالم   -+ الزركلي  1/63وفيات العيان  -ابن خلكان  :ظ -43
 .176حنبل /أمحد بن  -أبو زهرة  :ظ -44
 .187أمحد بن حنبل / -+ أبو زهرة  1/52الفقه اإلسالمي وأدلته  -وهبة الزحيلي  :ظ -45
 .149-148علم الفقه /  -عبد املنعم النمر- : أعالم املوقعنيظ -46
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 شــــــــــــام، مث ازداد انتشــــــــــــاره وجتديده بوســــــــــــاطة أتباعه من بعده كابن تيميةأنتشــــــــــــر مذهبه يف بغداد وال 
ه( وكثر   1206)ت:  وحممــد بن عبــد الوهــاب ه(751)ت:  يــةز ه( وتلميــذه ابن القيم اجلو  728)ت:

 .(47)انتشاره يف جزيرة العرب والعراق وفلسطني واحلجاز
  املذهب الزيديسادًسا: 
-علي بن أيب طالب  اإلمام  احلســني بن اإلمام  علي زين العابدين بن اإلمام زيد الشــهيد بن نســبة إىل

دية هم الذين جعلوا اإلمامة بعد اإلمام زين يه( والز  122ه( وأســــــتشــــــهد ســــــنة ) 75ولد ســــــنة )  -
زيد، وقد بويع له ابلكوفة أايم هشــــــــام بن عبد امللك فقاتله وأســــــــتشــــــــهد ســــــــنة  ابنه إىل --العابدين  

 .(48)ه( 122)
 شيوخه:
 وكــان عــابــداً، ورعــاً  --وعن أخيــه اإلمــام البــاقر --اإلمــام زين العــابــدين  عن أبيــه العلم أخــذ

-ظهر ابلســــيف أيمر ابملعروف وينهٰى عن املنكر ويطلب بثارات احلســــني   تقّياً، ســــخّياً، متكّلماً شــــجاعاً 
وكان عارفاً   ه كان مؤمناً رمحه هللا، أما أنّ «:  حني بلغه نبا اســـــتشـــــهاده -- قال اإلمام الصـــــادق ،-

كما أخذ عن أابن بن   (49)»ه لو ملك لعرف كيف يضـــعها، أما أنّ وكان عاملاً صـــدوقاً، أما أنه لو ظفر لوىف  
 .ه( 94ه( وعروة بن الزبري)ت:  100عثمان وعبيد هللا بن أيب رافع )ت: بعد 

 تالمذته:
وآدم بن عبد هللا اخلثعمي وبســـــــام الصـــــــرييف ه(  145من تالمذته األجلح بن عبد هللا الكندي )ت: 

 وأبو حنيفة وغريهم.
 أصول مذهبه:

 أما أصول املذهب فهي:وثيق الصلة ابملذهب احلنفي من حيث املنهج الفقهي،  الزيدية مذهب إنّ 
الكتاب والســنة والقياس واإلمجاع واالســتحســان واملصــاحل املرســلة وقول الصــحايب وفعله والقول  

تهد مصــيب( وفتح ابب االجتهاد وهو من شــروط اإلمامة وينتشــر هذا املذهب  ابلتصــويب )كل جم
 .(50)اليوم يف اليمن

 المطلب الثاني: أسباب تعدد المذاهب

؛ اللتفاف املسـلمني حوله وإمياهنم به ابعتباره --مل يقع اختالف بني املسـلمني يف عهد الرسـول 
فإّن حصـــول االنشـــقاق وتعدد   وعليهاملرجع التشـــريعي الوحيد والقائد الذي يرجع إليه يف خمتلف الشـــؤون، 

أصبح اجملال مفتوحاً لتعدد اآلراء واختالف اإلرادات    --املذاهب يكون مستبعداً، ولكن بعد وفاته  
ق مبرور الزمن وما حدث يف السقيفة رَ تبلورت علٰى شكل مذاهب وطوائف وفِ ت و رَ بني املسلمني حيث أطّ 

 
 .1/55الفقه اإلسالمي وأدلته    -+ وهبة الزحيلي    188أمحد بن حنبل /  -+ أبو زهرة    335املقدمة /  -ابن خلدون    :ظ  -47
 .87زيد الشهيد /  -+ عبد الرزاق املقّرم  86مقاتل الطالبيني / -أبو الفرج األصفهاين  :ظ -48
 .47/325حبار األنوار  -+ اجمللسي  335األمايل / -الصدوق  :ظ -49
 .90/زيد الشهيد  - + عبد الرزاق املقّرم 14وتطبيق/ الزيدية نظرية -ظ: علي عبد الكرمي -50
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بعض يف المن اختالف حول اإلمامة واخلالفة )حىّتٰ انبثقت عن ذلك مذاهب فقهية ختتلف عن بعضــــــــها  
ه( أربعة من علماء اإلســــــــالم أن  422، وأيضــــــــاً )أمر القادر ابهلل العباســــــــي )ت: (51)الفروع واألصــــــــول(

ه( الشافعي كتاب )اإلقناع(، وصّنف   450منهم خُمتصراً علٰى مذهبه، فصّنف املاوردي )ت:  ُيصنِّف كل  
ــّنف أبو حممد عبد الوهاب بن  428لقدوري )ت: اأبو احلســــن   ــراً علٰى مذهب أيب حنيفة، وصــ ه( خمتصــ

لٰى ومل يعرف من صـــــّنف له علٰى مذهب أمحد بن حنبل، وملّا ُعرضـــــت ع ،حممد بن نصـــــر املالكي خُمتصـــــراً 
ه( أن القـادر ابهلل  1130، وحـّدث املال عبـد هللا أفنـدي )ت:(52)القـادر قبلهـا وأمضــــــــــــــى العمـل عليهـا(

طلب من الشــريف املرتضــٰى مبلغاً من املال حىّتٰ يُقرر مذهب اإلمامية مذهباً رُسياً خامســاً، لكّن املرتضــٰى 
ٰى ذلك بقوله: )وهذه احلكاية ال  ه( عل 1413، وعّلق الســـيد اخلوئي )ت: (53)عجز عن توفري هذا املبلغ

  ئيتتباعد عما حكاه احلموي؛ ألّن الشــريف املرتضــٰى عاصــر القادر ابهلل يف كثري من الســنني فيمكن أن ترت
ــألة تعجيزي-الدولة مااًل خطرياً  القادر ابهلل غرس هذه  من احملتمل أنّ و لقطع املعاذير، وتقليل اآلراء  -ةمســــ

ــوهلــا يف زمن امللــك بيربس(البــذرة ومت  نتــاجهــا وحتكمــت  ه(:  845، ويؤكــده قول املقريزي )ت: (54)أصــــــــــــ
مل يبق يف جمموع أمصــار اإلســالم مذهب يعرف  ه( حىّت  566)اســتمرت والية القضــاة األربعة من ســنة )

ــار متـ من مـذاهـب اإلســــــــــــــالم غري هـذه األربعـة، وعودي َمن  ذهـب بغريهـا، وأفىت فقهـاؤهم يف هـذه األمصــــــــــــ
اليوم، وأعلن الظاهر بيربس ســـــــــد ابب   هذا إىل ىملذاهب وحترمي ما عداها، والعمل علبوجوب إتباع هذه ا

ه( ذلك بقوله:  1250لشــوكاين )ت: ا، وذّم (55)االجتهاد وما زال أمره انفذاً على الرغم من زوال ملكه(
والكذب البحت أنه مل يبق يف أهل هذه املّلة اإلســـــــالمية َمن يفهم الكتاب  )ومعىن هذا االنســـــــداد املفرتى

 .(56) والسنة(
،  ويرى السيد عبد احلسني شرف الدين أن السبب الرئيسي الختالف الفقهاء هو سبب سياسي حبت

، املســـــــــــائل اليت هي حمل خالف بني املســـــــــــلمني ال متت إىل اخلالف اجلوهري بني الطوائف كون   إذ يُرّجح 
اخلط الفاصــــل بني تلك الطوائف هو اخلالف يف املرجعية  ألنّ ؛  فهي إما مســــائل كالمية أو مســــائل فقهية

 .(57)--السياسية والعلمية بعد رحيل النيب 
أّن منع االجتهاد قد حصـــل بطرٍق ظاملة، وبوســـائل القهر، واإلغراء ابملال، وال شـــك أّن هذه   الظاهرو 

ــائل لو ُقّدرت لغري املذاهب  ــاً، ولكانت اآلن  الوســـــــــ األربعة اليت نُقّلدها اآلن لبقي هلا مجهور يُقلدها أيضـــــــــ
الرجعية ما قام به احلكام واألغنياء من وكان مما ســــــــــــــاعد علٰى انتشــــــــــــــار هذه الروح   ،مقبولة عند َمن يُنكرها

ــباب اإلقبال عل ــر التدريس فيها علٰى مذهب معنّي، فكان ذلك أحد أســ ــاء املدارس، وقصــ اهب تلك املذ  ىإنشــ
واالنصـــــــــــــراف عن االجتهـاد حمـافظـًة علٰى األرزاق اليت رتّـبت هلم، وابلتقلـيد والتعصــــــــــــــب للمـذاهـب فقـدت األـمة 
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 26:  العدد

اهلداية ابلكتاب والســـــنة، وحدث القول ابنســـــداد ابب االجتهاد، وصـــــارت الشـــــريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال  
 .يهدعاً ال يوّثق أبقواله وال يُعتّد بفتاو الفقهاء هي الشريعة، واعترب كل َمن خيرج عن أقوال الفقهاء ُمبت

 فضــــــــــاًل عّما تقدم ميكن إمجال عّدة من األســــــــــباب اليت ســــــــــاعدت علٰى انبثاق ظاهرة تعدد املذاهب
 :منها الفقهية
العامل الفكري، حيث ســـــّبب تفاوت العقول واألفكار واختالف مســـــتوايت املعرفة واملدارك عند  -1

ة وعدم اطالع الســنّ  ىتباين يف فهم معتقدات الدين وتفســري تعاليمه وســعة إطالع بعضــهم عل  الفقهاء إىل
، ونقله والتحدث به --تدوين واملنع من كتابة حديث الرســــــــــــول  البعضــــــــــــهم اآلخر بســــــــــــبب عدم 

 واطالعهم على األحاديث أو عدم اطالعهم، واالختالف يف سند الرواية ويف املباين الرجالية لكل مذهب،
ــهم يعـّد بعض األدلـة وحيتج هبـ  هماختالفو  ا، ابإلضـــــــــــــــافـة إىل لغـة واآلخر ينكرهـ  ايف أدلـة األحكـام فبعضــــــــــــ

النصــــــــــــــوص وتفـاوت الفهم ـلدى الفقهـاء يف املراد منهـا من حـيث االشــــــــــــــرتاك اللفظي واختالف القراءات 
ا اختالفهم فيما ال نص فيه، واختالفهم يف اجلمع والرتجيح بني النصــوص  املتعارضــة فضــاًل والنســخ، وأيضــً

أهل النص   انقســـــــام املســـــــلمني إىل  أّدى إىل عن ذلك اختالفهم يف القواعد األصـــــــولية والفقهية، كّل ذلك
 وأهل احلديث وأهل الرأي.

العامل السياسي، الذي كان له األثر األكرب يف إجياد هذه املذاهب وحماربة كل َمن متذهب بغريها   -2
حصــلت حالة من   --فق أذواقهم وســريهم، فبعد وفاة الرســول  لغرض حتصــيل بعض الفتاوى اليت توا
حدوث االنشـقاقات واخلالفات بني املسـلمني، اسـتعار هلا مؤيدوها   التنافس علٰى السـلطة واحلكم أّدت إىل

ــياً، غطاءاً عقائدايً لتربيرها وكســــــــب املؤيدين، كما أن اخلالف ــياســــــ أّدى هذا  وقد  الفكري أنتج خالفاً ســــــ
 .خمتلفة مذهبيةو ملصلحي إىٰل قناعات فكرية اي واخلالف الصراع السياس

يســــعى أعداء كل دين لتشــــجيع حالة االختالف يف ذلك الدين؛ إلضــــعاف  إذالعامل اخلارجي،  -3
ــريـب وترويج األفكـار اليت من شـــــــــــــــأهنـا تفريق اجملتمع  وحـدتـه وشـــــــــــــــلِّ فـاعليتـه، ومن مثَّ  يعملون علٰى تســــــــــــ

اتســـــــــاع رقعة اإلســـــــــالم وتفاعله  ض اآلخر، ومن جهة أخرٰى فإنّ بعالاإلســـــــــالمي، وأتليب بعضـــــــــهم على 
غري  الروم والفرس و كـ واحتكـاكـه مع جمتمعـات وثقـافـات جـديـدة ونقـل نظرايت وآراء وتقـاليـد األمم األخرى  

ــائل اجلرب والتفويض،  ذلك، من خالل ترمجة الكتب وما أثريت من مســــــائل تتعلق ابخلالق واملخلوق كمســــ
 .(58) التعدد  هذاه الرؤى مع سوء الفهم وانعدام املنهج أّدت إىلوالقضاء والقدر، وهذ

 المطلب الثالث: مشروعية تعدد المذاهب

فاستلزم اإلميان بقضية العقيدة املؤَسَسة على    ،ة التعددية قائمة على أساس عقالنية العقيدةيمشروع  إنّ 
 نّ كما أعن التســــــــامح الديين الذي يرقى إىل مســــــــتوى هتذيب اإلنســــــــان،   انتج وهذا  ،مشــــــــروعية التعددية

ــرعية،  ــر عقيدة أو دعوة فكرية من احملرمات الفكرية والطبيعية والشـــــــ ــة العنف ألغراض نشـــــــ اإلكراه وممارســـــــ
ال ســيطرة ألحد عليها ســواء أكان حاكماً أو إمام مذهب،  ســالم تعين أن  حرية االعتقاد يف اإل لذلك فإنّ 

ــالمي  ــليببن التعدد موقٌف إجيايب وليس م  -فكراً وفقهاً -وعليه فإّن املوقف اإلســـ ــالم يُعطي ســـ ؛ ألّن اإلســـ
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من   شرعية الوجود للعقائد واملذاهب واالجتاهات الفكرية املخالفة له، وال يفرض علٰى أصحاهبا اإلذعان له
ــرعيـة التنوع املـذهيب هو عـدم   دون قنـاعـات وال يكره على اعتنـاقـه أحـد، فـاملبـدأ العـام الـذي تقوم عليـه شــــــــــــ

ــروعية اإلكراه، قال تعاىل رَاَه يف الدِّينِ : مشــــ ال إك 
 ، وغالباً ما خيتلف الفقهاء يف فتاواهم وآرائهم حىّتٰ (59)

االختالف يف النتائج الفقهية أمٌر  َمن  ُيصــــــــــيب احلكم وهناك من خُيطئه )ألنّ ضــــــــــمن املذهب الواحد، فهناك 
ظاهرة صـــــحية إذا الة اليت يســـــتندون عليها للوصـــــول للحكم الشـــــرعي، وتكون هذه طبيعي؛ الختالفهم يف األدلّ 

ــتمرارية التفكري والبحث، وعدم   ىكان الســــبب منه طلب احلق واالبتعاد عن التعصــــب، كما يكون دلياًل عل اســ
 .(60)اجلمود ومسايرة اجلزئيات املتجددة يوماً بعد يوم(

فكرية أم فقهية أم لغوية أم   أســـــباب ُمربرة شـــــرعاً وواقعاً ســـــواء كانت أســـــباابً  ىوهذا التعدد اســـــتند عل
 لشريعة.ل عليها وكل منهم يغرتف من حبر اوأصبح لكل مذهب منهجه وأدلته اليت يعوّ  ،اجتماعية
ا االختالف النابع من مرض شـــخصـــي كالغرور واإلعجاب ابلرأي وســـوء الظن ابآلخر وإتباع اهلوى أمّ 

 والتعصب فهذا اختالف مقيت مذموم ُمفّرِق.
ــار العاّلمـة الطبـاطبـائي )ت:  حقيقـة ذلـك بقولـه: )إّن االختالف الـذي ال  ه( إىل 1402وقـد أشـــــــــــــ
الرتكيبات  ألنّ  ؛اختالف البىن ف من حيث الطبائع املنتهية إىلمناص منه يف العامل اإلنســـــــــــاين هو االختال
ــمام اختالف    البدنية خُمتلفة يف األفراد، وهو يؤدي إىل ــتعدادات البدنية والروحية، وابنضـــــــــــ اختالف االســـــــــــ

واألعمال النوعية   األجواء والظروف إىل ذلك يظهر اختالف الســــــــــــــالئف والســــــــــــــنن واآلداب واملقاصــــــــــــــد
معات اإلنســـــــانية، وقد أوضـــــــحت األحباث االجتماعية أنُّه لوال ذلك مل يَعش اجملتمع والشـــــــخصـــــــية يف اجملت

َنا اإلنســـــاين وال طرفة عني، وقد ذكره هللا تعاىل يف كتابه ونســـــبه إىل نفســـــه، حيث قال تعاىل:   م  حَن ُن َقســـــَ
ُهم  فـَو قَ  نـ َيا َوَرفـَع َنا بـَع ضـــَ تَـُهم  يف احلََياِة الد  نَـُهم  َمِعيشـــَ رايًّ  بـَيـ  خ  ُهم  بـَع ضـــاً ســـُ بـَع ض َدَرَجات لِيَـت ِخَذ بـَع ضـــُ

(61 ) ،
ا االختالف الذي إذا صـحب هوى النفس وخالف هدى العقل، أمّ  ومل يذم ُه تعاىل يف شـيء من كالمه إالّ 

تشـــــتيت ال يرتضـــــيه العقل الســـــليم وال الضـــــمري احلي وال األداين الســـــماوية فقد َحر َمُه اإلســـــالم ملا فيه من 
 .(62)القوى وتضعيفها وآاثٌر أخرى غري حممودة(

ا يقول القاضـــي النعمان املغريب )ت:  ه(:)ملّا رأيت أهل القبلة بعد اتفاقهم 351ويف هذا الصـــدد أيضـــً
قد اختلفوا يف الفتوى يف كثري من الفروع ويف بعض   --على ظاهر نص القرآن وتصــــــــديق الرســــــــول  

ـيل، وذهبوا يف ذـلك ـمذاهـب وتفّرقوا ِفرـقا وحتزّبوا أحزااًب، بـعد أن  ُسعوا األصــــــــــــــول، ويف وجوه كثرية من الـتأو 
ةُ قول هللا تعــاىل: ُُم ال بَـيِّنــَ اَءهت  ا جــَ ِد مــَ اَب ِإال  ِمن  بـَعــ  ِذيَن أُوتُوا ال ِكتــَ ا تـََفر َق الــ  أََفاَل وقولــه تعــاىل: (63) َومــَ

ِتاَلفًا َكِثريًايـََتَدبـ ُروَن ال ُقر َآَن َوَلو  َكاَن ِمن  ِعن دِ  فَذم  جل  ثناؤه التفّرق واالختالف    (64)   َغري ِ اَّللِ  َلَوَجُدوا ِفيِه اخ 
 .(65)ودعا إىل االجتماع واالئتالف وأمر بذلك وحض  عليه يف إقامة الدين وهنى عن التفر ق فيه(

 
 .256ة /البقر  -59
 .58-57بداية اجملتهد / -: ابن رشدظ -60
 .32 /الزخرف -61
 .11/60امليزان يف تفسري القرآن   -62
 .4 /البّينة -63
 .82 /النساء -64
 .29اختالف أصول املذاهب / -65
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إسـالمي وصـل إلينا من حث أّن املذاهب الفقهية مثرة انضـجة لدراسـة الكتاب والسـنة وتراث اويرى الب 
فللخلف النظر إليها ابإلكبار والتقدير ألهنا جهود رجاٍل نذروا حياهتم يف اسـتثمار تلك    ،علمائنا ومشـاخينا

ــليم؛ ألنّ  ــحيح واملنهج الســــ ــوء املنطق الصــــ ــجرة الطيبة، وهذا ال يعين عدم جواز النقاا فيها على ضــــ  الشــــ
واملذاهب الفقهية تســــعى إىل كشــــف الســــرت   --هالشــــريعة تبحث عن وظائف العباد أمام هللا ورســــول

عن وجـه األحكـام الواقعـية، واحلق ال يتلخص يف منهج دون منهج أو يف مـذهـب دون آخر، إذ الزم ذـلك 
الطريق لكســـــح اخلالف وتقريب الســـــبل وتداين اآلراء هو دراســـــة  بطالن ســـــائر املناهج واملذاهب، كما أنّ 

بصـــــورة واضـــــحة، ويرجع املخطئ املنصـــــف عن  اآلراء واملقارنة فيما بينها حىّت يتجّلى احلق يف إطار النقاا 
قوٌل سديٌد يف هذا الصدد، وهو: )إذا   ه(1088ويدعم احلق برجوع اآلخر إليه، وللحصفكي )ت: ،خطئهِ 

ا ومذهب خمالفنا قلنا وجوابً: مذهبنا صـــــواب حيتمل اخلطأ، ومذهب خمالفنا خطأ حيتمل ســـــألنا عن مذهبن
 .(66)الصواب(

 الخاتمة

 عرضها إبجياز:أمجلة من النتائج  من اخلوض يف غمار املذاهب الفقهية ظهرت يل يتبعد أن انته
-راغ غياب الرســــــــــولوســــــــــدا لف ،كان ظهور املذاهب الفقهية تعبرياً عن تطّور العقلّية اإلســــــــــالمية  -1

 .وتراكم املعارف الفقهية، وتعقد اجملتمعات، وكثرة احلوادث، ع احلاجاتوتوسّ  -
ــبابه إنّ  -2 ــر أمر طبيعي وواقعي وال تنتهي أســـــــ لوجود تفاوت يف درجات    ؛االختالف يف حياة البشـــــــ
 ويف مستوى املعرفة والوعي. اإلميان،
األكرب يف إجياد هذه املذاهب وحماربة كل من متذهب  العامل الســـــياســـــي واملصـــــلحي كان له األثر  -3
 اخلارجي.العامل لغرض حتصيل الفتاوى اليت توافق أذواقهم وسريهتم ابإلضافة إىل العامل الفكري و ؛ بغريها
لفقه اإلســـــــالمي، وحالة لشـــــــّكلت غىًن للحياة اإلســـــــالمية وثروة   الفقهية  املذاهب اإلســـــــالمية إنّ  -4

الذي حو هلا إىل ظاهرة ســـــــلبية على املســـــــرية اإلســـــــالمية هو ما   أنّ إاّل ،  ها متوقعاً طبيعية كان الوصـــــــول إلي
 حيث سـعت هذه الروح ابالبتعاد عن احلوار الذي دعا إليه اإلسـالم  يسـّمى ابلتحوِّل إىل الطائفّية الضـيِّقة،

 فال بدّ  ،املطلوبونســــيان حالة التســــامح واخلوض يف جدال عقيم مز ق األمة وأزاهلا عن موقعها احلضــــاري  
ــاحات املشـــرتكة، ــاعة روح احلوار العلمي البن اء والتآلف القليب والبحث عن املسـ فاإلســـالم فوق كل  من إشـ

  كان لوهنا.الطوائف واملذاهب أايً 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي خري ما نبتدئ به.
 قم  --عاملي ألهل البيتحتقيق وطبع اجملمع ال، اإلمام الصـــــــادق واملذاهب األربعة -أســـــــد حيدر .1

 .1425 ،2ط
ــفهــاين: .2  كــاظم املظفر،  حتقيق:، مقــاتــل الطــالبيني -( 356أبو الفرج علي بن احلســــــــــــــني)ت: األصــــــــــــ

 .م1965، 2ط، النجف منشورات املكتبة احلي درية،
 

 .1/48الدر املختار  -66
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 النجف اآلشــرف، اتريخ الكوفة،املطبعة احلي درية، -( 1332لنجفي)ت:احســني بن امحد  لرباقي:ا .3
 .1356 1ط

، الفرق بني الِفرق وبيـان الفرقـة النـاجيـة منهم -(429عبـد القـاهر بن طـاهر التميمي)ت: البغـدادي: .4
 .1987، 1ط، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، جلنة إحياء الرتاث العريب: حتقيق

 .1411، 2ط، بريوت، الدار اإلسالمية، حبوث يف امللل والنحل -جعفر سبحاين .5
، 1ط بريوت، دار الفكر، هتــذيــب التهــذيــب، -(852لعســــــــــــــقالين)ت:امحــد بن علي ا ابن حجر: .6

1404. 
،  2ط بريوت دار الفكر، الدر املختار، -(1088حممد بن علي بن حممد أحلصـــــين)ت: احلصـــــفكي: .7

1386. 
  ،1998 لندن   معهد الدراســات العربية واإلســالمية،، اتريخ التشــريع اإلســالمي -حممد تقي  احلكيم: .8

 .د.ط
دار   حممد عبد الســالم عبد الشــايف املســند، حتقيق: -( 241امحد بن حممد الشــيباين)ت:  ابن حنبل: .9

 .1993، 1ط، بريوت، الكتب العلمية
، دار الكتـب العلميـة، املقـدمـة -( 808عبـد الرمحن بن حممـد التونســــــــــــــي املـالكي)ت:: ابن خلـدون  .10

 .2003 ،8ط، بريوت
: حتقيق ت األعيــان وإنبــاء أبنــاء الزمــان وفيــا -( 681مشس الــدين امحــد بن حممــد)ت: ابن خلكــان: .11

 .د.ط ،1948 ،القاهرة، مطبعة السعادة، حممد حمي الدين عبد احلميد
، التنقيح يف شـــــرح العروة الوثقى املطبعة العاملية  -( 1413الســـــيد أبو القاســـــم املوســـــوي)ت: اخلوئي: .12

 .1407، 1ط،قم
 (.د.ط) ،1349 دمشق العتدالسنن الدارمي،مطبعة ا -(255عبد هللا بن برتام)ت:: الدارمي .13
  (748مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان)ت: الذهيب:  .14

 .3ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، تذكرة احلفاظ -
 )د.ط()د.ت(.، القاهرة،دار الكتاب العريب، مناقب اإلمام أيب حنيفة -
خالد : حتقيق بداية اجملتهد وهناية املقتصـــد، -( 595)ت: حممد بن امحد القرطيب: ابن رشـــد احلفيد  .15

 .1415، 1ط، بريوت، دار الفكر العطار،
 دار العلم للماليني، األعالم -(1396خري الــدين بن حممــد بن حممود الــدمشــــــــــــــقي)ت: الزر كلي:  .16

 .1999، 14ط، بريوت
 .)ب.ت(  ()د.ط  القاهرة،  دار الفكر العريب،  أمحد بن حنبل  -(1974حممد بن امحد)ت::  أبو زهرة .17

 .)ب.ت( )د.ط(، القاهرة، دار الفكر، أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية -
 .1948، 2ط، القاهرة، دار الفكر العريب، اإلمام الشافعي -
 .)د.ط( ،1409،القاهرة، دار الفكر العريب، اتريخ املذاهب اإلسالمية -
 )ب.ت(. )د.ط(، القاهرة، خميمر مطبعة امحد، حياته وعصره وآراؤه الفقهية، مالك بن أنس -
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 .1403، 2ط، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر، األم -( 204الشافعي:حممد بن إدريس)ت: .18 
 )ب.ت(. )د.ط(، بريوت، املكتبة العلمية، محد حممد شاكر: أحتقيق، الرسالة -
ــتاين  .19 ــهرســـ  مي حممدحتقيق: امحد فه، امللل والنحل -(548أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي)ت:: الشـــ

 .1413، 2ط، بريوت، دار الكتب العلمية
،  1ط بريوت،  دار الكتب العلمية، ( الرسـائل الفقهية1250حممد بن علي بن حممد)ت: الشـوكاين:  .20

2005. 
  بريوت، دار الرائــد العريب، طبقــات الفقهــاء -(476إبراهيم بنعلي بن يوســــــــــــــف)ت: الشــــــــــــــريازي:  .21

 .)د.ط(، 1390
 حتقيق ونشر،  األمايل -(381)ت:ألقمي  أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن اببويه    الصدوق:  .22

 .1417، 1ط، طهران  ،قسم الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة
ــيمري:  .23  بريوت دار الكتاب العريب أخبار أبو حنيفة وأصـــــحابه، -أبو عبد هللا حســـــني بن علي   الصـــ

 .2ط
 --مؤسـسـة اإلمام احلسـني، الشـيعة يف اإلسـالم -(0214حممد حسـني)ت:السـيد   الطباطبائي:  .24

 .1425، 2ط قم
 .1393، 3ط، بريوت، علميمطبعة األ، امليزان يف تفسري القرآن  -
ــن بن علي)ت:  .25 ــي: أبو جعفر حممد بن احلســـــ ــول -( 460الطوســـــ ــا : حتقيق، عّدة األصـــــ حممد رضـــــ

 .1417، 1ط، قم، مطبعة ستارة، األنصاري
 .1411، 1ط، قم، انتشارات الشريف الرضي، زيد الشهيد -( 1391)ت: عبد الرزاق املقّرم  .26
 )د.ط(. 1990، بغداد، مطبعة اخللود، علم الفقه -عبد املنعم النمر   .27
  1405، 1مجعية املطابع التعاونية،عّمان،ط،الزيدية نظرية وتطبيق -علي عبد الكرمي شرف الدين   .28
، شـــــــــــــــذرات الـذهـب يف أخبـار من ذهـب -( 1089عبـد احلي احلنبلي)ت:ابن العمـاد:أبو الفالح   .29

 .)د.ط(ه 1410،القاهرة، مكتبة القدسي
ترتيب املدارك وتقريب  -( 544أبو الفضــــل بن موســــى بن عياض اليحصــــيب)ت:  القاضــــي عياض:  .30

 )د.ط(. ،1988،بريوتة، مكتبة احليا، املسالك
ــول املذاهب، حتقيق: د.مصــــطفى ا -ه( 351القاضــــي النعمان بن حممد املغريب )ت:   .31 ختالف أصــ

 م.1983، 3غالب، دار األندلس، بريوت ط
ة:  .32  أعالم املوقعني عن رب العـــاملني -( 751أبو عبـــد هللا حممـــد بن أيب بكر)ت: ابن القّيم اجلوزيـــّ

 .1417، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، حممد عبد السالم إبراهيم حتقيق:
  -( 1410علي بن الشيخ حممد رضا بن هادي اجلناجي)ت:الشيخ  كاشف الغطاء:   .33

 .1979، 1ط، بريوت، دار الزهراء، أدوار علم الفقه وأطواره -
 .1405، 1ط، بريوت، دار الزهراء، ابب مدينة علم الفقه -
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 علي اكرب غفاري حتقيق:، الكايف -( 329الكليين:أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إســـــــــــــحاق )ت:  .34
 .1365، 4ط، قم، اإلسالميةدار الكتب 

 .1973، 1ط، منشورات جامعة الكويت، مناهج االجتهاد يف اإلسالم -حممد سالم مدكور   .35
 .1963، 1ط، مطبعة مصر، خطط الشام -حممد كرد علي   .36
الذريعة إىل أصــول  -( 436أبو القاســم علي بن احلســني بن موســى املوســوي)ت:الســيد  املرتضــى:  .37

 ،)د.ط(.1977.أبو القاسم كرجي،انتشارات دان شكاه،طهران،الشريعة،قدم له وصححه:د
حممد فؤاد : حتقيق، صــحيح مســلم -( 261أبو احلســني مســلم بن احلجاج النيســابوري)ت: مســلم:  .38

 )د.ط()ب.ت(.، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، عبد الباقي
 ( 413املفيد:أبو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان العكربي)ت:  .39

طبع  ، إلحياء الرتاث--مؤسـسـة آل البيت: حتقيق، اإلرشـاد يف معرفة حجج هللا على العباد -
 .1414، 2ط، بريوت، دار املفيد

 ه1414، 2ط، بريوت، طبع دار املفيد، حممد مهدي جنف حتقيق:، التذكرة أبصول الفقه -
دار ، املنصــــــــــــــور خليـــل: حتقيق، اخلطط املقريزيـــة -( 845املقريزي:أبو العبـــاس امحـــد بن علي)ت:  .40

 .1418، 1الكتب العلمية،بريوت،ط
 .1977، 1ط، دار القلم، املدخل للتشريع اإلسالمي -حممد فاروق : النبهان   .41
: حتقيق، رجال النجاشـــــــــــي -( 450النجاشـــــــــــي:أبو العباس أمحد بن علي بن أمحد االســـــــــــدي)ت:  .42

 .1413، 4ط، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، موسى الزجناين
 .1354، 1القاهرة،ط ،طبقات الشافعية -( 1014أبو بكر املريواين الشافعي)ت:: ابن هداية هللا  .43
 .1416 ،3ط، دمشق، دار الفكر، الفقه اإلسالمي وأدلته -وهبة الزحيلي  .44
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ية في رسالة   ابن زيدون الهزلية اإلحالة الِضدِّ

Assignment antibody in Ibn Zaidoun's comedy letter 

  PhD. Safaa Hussain Lateef                                      (1) م.د صفاء حسين لطيف

 الملخص

ــالة ابن زيدون اهلزلية، وهو  دِّية يف رسـ ــِ ــة اإلحاالت الضـ ــرف تقوم فكرته على دراسـ هذا حبث علمي صـ
إطاللة على ما وراء النص اهلزيل البن زيدون يف رســالته اهلزلية، فما مل يقله ابن زيدون يف رســالته اســتشــرقته 

الذي سعى جاهداً لنيل ود حبيبته    اإلحاالت الِضدِّية اليت ميكن النفوذ منها إىل صفات غرميه ابن عبدوس
دة بنت املســـتكفي، مّتخذا حيثية من حيثيات املنهج اللســـاين احلديث املســـمى بعلم اللغة النصـــي )حنو  وال 

 النص( وسيلة لدراسة نص ابن زيدون النثري.
Abstract  
This scientific exchange research based on the idea of a study 

assignments antibody in a letter Ibn Zaidoun comics, a look at the behind 

the comic text of Ibn Zaidoun in his comics, what Ibn Zaidoun did not say in 

his letter A_i_rgueth antibody assignments that can influence them to 

recipes son Abdos rivals who sought hard to Dr. Neil sweetheart girl 

Almcetkvi birth, taking the aspect of the curriculum lingual talking labeled 

with the knowledge of the script language (some text) means to study the 

text of Ibn Zaidoun prose. 

 المقدمة

ــالتِه  ــوء على جزء خاص من إبداع األديب البارع ابن زيدون يف رســــــ ــليط الضــــــ يهدف البحث إىل تســــــ
 اهلزلية؛ لبيان اإلحاالت الِضدِّية املوجودة فيها وإبرازها للقارئ بطريقٍة أدبيٍة مميزة.

 
 العلوم اإلسالمية / جامعة كربالء.  كلية  - 1
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ــالـته بطريـقٍة خمتلـفٍة عمـا عهـدانه، ـفابن زـيدون   دِّـية املختلـفة، والرائـعة يف رســــــــــــ ــِ إذ تظهر اإلحـاالت الضــــــــــــ
دة، ودخول الغرمي   أديٌب ابرع، وخصٌم حمنك يف ظل النزاع العشقي، فهَو بعد وقوع املخاصمة بينُه وبنَي وال 

غّذاها ابملعارِف املختلفة اليت تشــهد، وتؤكد   ابن عبدوس ترفع بنفســِه، وأدبِه، فأخرج بِه لوحًة أدبيًة انصــعةً 
دِّية املتضـمنة ثنااي الرسـالة، وهَي إشـاراٌت ملا مل يقلُه  ثقافتُه الواسـعة، وسـعة معرفتِه من خالل اإلحاالت الضـِ
ابن زيدون ترفعاً، وكرامًة لنفســــه، وحفاظاً على معشــــوقتِه، وصــــورهتا اجلميلة، مع ضــــآلِة صــــورة غرميِه، وقلة 

 شأنِه.
 تمهيد:

ــيلة للتحليل النصــــــــي وهذه املعايري هي  يتخذ علم اللغة النصــــــــي )حنو النص( من معايري ديبوكراند وســــــ
دِّية، املقبولية، املوقفية، اإلعالمية، التناص  ، وخيتص الســبك ابملســتوى الرتكييب (2)}الســبك، احلبك، الضــِ

سـتوى التداويل، وملا كانت اإلحالة من أبرز )النحوي( واحلبك ابملسـتوى الداليل، وتعىن املعايري األخرى ابمل
 عناصر السبك وجب بيان عناصره )آلياته( ومنها: 

 الربط: -1
وأشـــهر أدواته حروف العطف فضـــاًل عن تعابري أخر تســـهم يف عملية الربط مثل }على العكس، على 

 .(3)الرغم، على حنو اتٍل 
 إن التفسريية.

 الالم: يف حنو: ليفعل كذا.
 يفعل. كي: يف حنو كي

 .(4)لكي وأدوات الشرط واالستدراك واإلضراب
 االستبدال: -2

من مقومات )عناصــر( ســبك النص، ويتم داخله، وهو التعبري عن معىن ما بلفٍظ وذكر املعىن مرًة اثنية 
ــاداً يف اللغة لتقوية الســـــبك وجتنب التكرار املخل  ــاً واقتصـــ بلفٍظ آخر فيحيل اللفظ الثاين إىل األول تعويضـــ

 .(6). وبه يتحقق التماسك الداليل والسبك النحوي(5)غرس املعىن يف ذاكرة القارئمع 

 
 .128 :لغة النص املفاهيم واالجتاهات علم :يُنظر -2
 ، اندية رمضان  ،وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )اخلطابة النبوية إمنوذجاً(  ،110  :علم لغة النص النظرية والتطبيق  :يُنظر  -3

 .23 :م2006 ،2ع  ،9مج ،جملة علوم اللغة
ولسانيات  ،23 :علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق :يُنظر ،165 ،162 ،110 :علم لغة النص النظرية والتطبيق :يُنظر -4

 ،136 :والسبك يف العربية املعاصرة ،وما بعدها 346 :والنص واخلطاب واإلجراء 24 ،23 :النص مدخل إىل انسجام اخلطاب
األدوات النحوية يف  ،95 :ونظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري ،95 :اللغة النص وجماالت تطبيقية ومدخل إىل علم
 .166 :لم لغة النص النظرية والتطبيقوع ،487 :كتب التفسري

والسبك يف العربية   ،121  ،113  :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق  ،19  :لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب  :يُنظر  -5
 .130 :وحنو النص بني االصالة واحلداثة ،96 :املعاصرة
 .1/132 :أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية )أتسيس حنو النص( :يُنظر -6
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 الحذف:  -3 
ــر لغوية  ــتغناء عن عناصــــ ــياق الذي قد يكون ُمغنياً عن ذكر كثري من العبارات واالســــ ترتبط اللغة ابلســــ

ــياقية ويك ون يف النصــــوص ميكن حملتواها املفهومي أن يقوم يف الذهن فيفهمها املخاطب بقرائن لغوية أو ســ
 .(7)أكثر من اجلمل

 اإلحالة: -4
ــ))العناصر اللغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث التأويل، إذ البد من  وهي أوىل عناصر السبك وابرزها فــــــــ

، وفيها (8)العودة إىل ما تشــــري إليه من أجل أتويلها، وتتوفر كل لغة على عناصــــر متتلك خاصــــية اإلحالة((
 ر إشــــــاري مذكور قبله )إحالة على الســــــابق أو إحالة ابلعودة أو إحالةيتم ارجاع عنصــــــر إحايل إىل عنـصـــــ 

، وبداًل من ذكر العنصــر اإلشــاري (10)أو ســيذكر الحقاً )إحالة على عنصــر بعدها )الحق((   (9)ابلكناية(
ــفـاـته ــر اإلحـايل فيغين عن ذكره مع احلفـاظ على ابعـاد احملـال إلـيه ومواصــــــــــــ  (11)وتكراره وحيـال إلـيه ابلعنصــــــــــــ

ــهم   ــكيل وحدته وانتظامهفتســـــــــ ــمان إحالة ملا يف داخل النص على   (12)يف ربط بىن النص وتشـــــــــ وهي قســـــــــ
ــر لغوية ُأخر واحالة ملا يف خارجه ــر لغوية إىل عناصـــــ ــابق والالحق وهي إحالة عناصـــــ ، وهي إحالة (13)الســـــ

ت الدالة عناصـــــر لغوية إىل عناصـــــر اشـــــارية غري لغوية مؤولة بوســـــاطة املقام واالحياءات والســـــياق واالشـــــارا
 .(15)وفيها يتم اإلحالة إىل شخص أو موقف أو حدث إمجااًل أو تفصيالً  (14)عليها

 وسائل اإلحالة:
 .(16)الضمري حيقق النيابة )الكناية( وميكن اخلفة واالختصار -1
ــارة(: تكون بدياًل عن لفظ أو عبارة أو مجله أو فقرة أو نص بكامله  -2 ــارية )أُساء اإلشـــــــ اإلحالة اإلشـــــــ

 أو خارجه. (17)سبك النص وانسجامه وتستعمل لإلشارة إىل شيء موجود يف النصتسهم يف 
 اإلحالة املوصولية )االسم املوصول(: تكون بدياًل عن لفٍظ أو عبارة أو مجلٍة أو فقرٍة أو نٍص بكامله. -3

 
 ،106 :والنص واخلطاب واالجراء ،130 :وحنو النص بني األصالة واحلداثة ،115 : علم لغة النص والنظرية والتطبيق :يُنظر -7

لم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )تطبيق على وع ،4وظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي:  ،167 :وحنو النص نقد نظرية وبناء أخرى
 .253والداللة والنحو: ،2/208 :السور املكية(

 .16 :لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب -8
 .41 :اإلحالة يف حنو النص :يُنظر -9

 .119 :نسيج النص )حبث فيما يكون به امللفوظ نصاً( -10
 ،جملة الدراسات العربية ،حممد خليفة حممود ،نص قصيدة زحلة ألمري الشعراء إمنوذجاً التوحيد اإلبداعي يف حنو ال :يُنظر -11

 .20 :م2009 ،19ع  ،10ج
 .106 :حنو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية :يُنظر -12
يف االتساق سورة االنعام إمنوذجاً   والقرائن العالئقية واثرها  ،1118  :نسيج النص )حبث نصي يكون به امللفوظ نصاً(  :يُنظر  -13

 .18 :م2009 ،اجلزائر ،ابتنة ،جامعة احلاج خضر ،)دراسة وصفية إحصائية حتليلية( سليمان بوراس )رسالة ماجستري(
 .105 :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة :يُنظر -14
 .41 :اإلحالة يف حنو النص ،119 :(نسيج النص )حبث فيما يكون به امللفوظ نصاً  :يُنظر -15
أنظمة الربط يف العربية دراسة يف  :ويُنظر ،1/195 :مقاالت يف اللغة واألدب ،1/137 :البيان يف روائع القرآن :يُنظر -16

 .46 :الرتاكيب السطحية بني النحاة والنظرية التوليدية التحويلية
 :وحنو النص اطار نظري ودراسات تطبيقية  ،160  ،150  ،149  :دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني النية والداللة  :يُنظر  -17
119، 120. 
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 اإلحالة املقارنة: حييل إىل عنصـــــــر داخل النص أو خارجه، وتعد املقارنة من عناصـــــــر اإلحالة النحوية -4
وتقســــــــم على عامة وخاصــــــــة، وتضــــــــم العامة: التطابق أبلفاظ حنو: يطابق،  (18)وتســــــــهم يف الســــــــبك

والشـيء نفسـه وعينه، والتشـابه أبلفاظ حنو: مثل ومثيل ومياثل وشـبيه ويشـابه ويقارب، وتضـم اخلاصـة 
 (19)مـا يشــــــــــــــري إىل كميـة مثـل: اكثر، بـدرجـة أكرب من، أقـل، ومـا يشــــــــــــــري إىل الكيفيـة حنو أمجـل من

 االحالة كاالستبدال تسهم يف التماسك الداليل والسبك النحوي.و 
 ابن زيدون:

لقد أمجعت الرواايت على نســـب أيب الوليد أمحد بن عبدهللا بن غالب بن زيدون املخزومي االندلســـي  
على كونه من بين خمزوم القبيلة املكية اليت ترتبط بقريش ابلقرابة، واألمر نفســــــه مع نســــــب أمه  (20)القرطيب

 الذي تشري املصادر إىل أهنا من قبيلة قيس عيالن.
وقد ســـــــاعد يف تتبع نســـــــب ابن زيدون مكانة العائلة اليت ينتســـــــب إليها وطبيعة الوظائف الســـــــياســـــــية 

 والدينية والفكرية والثقافية اليت اضطلعت هبا، وهو ما جيعل من إمكانية تتبع نسبها ممكناً.
الذي قال عنه القاضـــــــــي عياض ))كان متفنناً يف ضـــــــــروب العلم جم فأبوه من فقهاء املذهب املالكي 

 .(21)الرواية واملعرفة، فصيحاً، مجيل األخالق((
 .(22)وهذا ما أكده ابن بشكوال بطريقة مماثلة ))كان من اهل النباهة واجلاللة واملعرفة ابللغة واالدب((

ر بني القولني ))كان متفنناً يف ضـــــروب الع ــل النباهة واجلاللة وقد مجع ابن األاب  لم، جم الرواية من أصـــ
 .(23)واملعرفة ابللغة واآلداب((

وكـــل هـــذه األخبـــار تـــدل على أن ابن زيـــدون مل يكن من العـــامـــة، بـــل كـــان من ِعّليـــة القوم وكبـــار  
 الشخصيات يف االندلس.

 ويكفينا وحنن لســــنا بصــــدد التعريف الكامل اببن زيدون؛ ألن أغلب املصــــادر التارخيية تناولته تفصــــيالً 
 ما ذكر من ابب رفد البحث مبنهجية مميزة.

 عصره وحياته:

ميثل العصـــر الذي عاشـــه ابن زيدون أكثر العصـــور تدهوراً يف اتريخ الدولة اإلســـالمية يف األندلس، بل 
يعد نقطة التحول الكربى اليت حدثت عندها املتغريات الســــــــــياســــــــــية والثورات والفي، اليت أدت إىل اهنيار 

 
وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )اخلطابة النبوية  ،118 :تسيح النص )حبث فيما يكون به امللفوظ نصاً( :يُنظر -18
 .18 :منوذجاً(
وعلم اللغة النصي بني  ،124 :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق ،19 :يات النص مدخل إىل انسجام اخلطابلسان :يُنظر -19

 .17 :وعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )اخلطابة النبوية منوذجاً( ،124 :النظرية والتطبيق
 ، خرية يف حماسن أهل اجلزيرة البن بسام والذ   ،1/209  :1989  ،1ط  ،حسن يوسف خربوا  :حتقيق  :قالئد العقبان  :يُنظر  -20
 ،د. حسني مؤنس :تح ،واحللة السرياء البن االابر ،336 :1م1ق :1979 ،بريوت ،دار الثقافة ،1ط ،د. احسان عباس :حتقيق
وابن زيدون  ،76 – 8 :1939 ،دمشق  ،املطبعة اهلامشية ،هناد رفعت عناية ، وابن زيدون ،104 – 2/99 :1963 ،القاهرة  ،1ط

 .155 – 2 :1959 ، القاهرة ،املطبعة املنريية ،ادبه( حسن جاد حسن ،عصره ،)حياته
نقال عن خمطوط ترتيب املدارك للقاضي  .64 :1997 ،القاهرة  ،دار الكتاب العريب ،علي عبدالعظيم :ابن زيدون ورسائله -21
 .2/143 :عياض

 .254 :1989 ،القاهرة ،دار الكتاب املصري ،إبراهيم اإلبياري :تح : الصلة البن بشكوال -22
ر  ،التكملة لكتايب املوصول والصلة  -23  . 2/445  :1989،  1ط   ،القاهرة  ،دار الكتاب املصري  ،إبراهيم اإلبياري  :تح  ،ابن األاب 
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ة االموية وتفتت الدولة إىل دويالت وطوائف، بعد أن شــــهدت أزهى عصــــورها عندما أعلنت قرطبة اخلالف 
 هـ( انتهاء عصر االمارة. 316سنة )

لقـد كـاـنت االحـداث اليت مرت هبـا اـلدوـلة واخلالفـة اإلســــــــــــــالميـة وملـدينـة قرطبـة اليت أدت إىل ـتدهورهـا 
م  1003هـــــــ( )463 -هـــــــ  394اذ عاا من ) وتفككها متثل مجيعها حوادث وقعت يف حياة ابن زيدون 

ــادية، فكثرت فيها احلروب 1071 – ــية واجتماعية واقتصـــــــــ ــياســـــــــ م( وهي مدة امنازت بتحوالت كبرية ســـــــــ
والفي، ومل جتد هلا متنفســــــــاً إلعادة تشــــــــكيل الدولة أو هيبتها أو مكانتها اال اندراً أو ملدة قصــــــــرية جداً مل 

 كافية.تكن  
زيدون مبنأى عنها فقد أثّرت أتثرياً مباشـــــــراً عليه كونه من ُأســـــــرة عريقة هلا وهذه األحداث مل يكن ابن  

 من الوجاهة واملكانة السياسية واالجتماعية ما هلا فكان من الطبيعي أن تتأثر هذه العائلة هبذه التغريات.
(، هــــــــــــــــ  422، وهو يف ســن الثامنة والعشــرين أي ســنة )(24)وبعد نشــأته توىل منصــب الوزارة لبين عباد

وكان مســــــؤواًل عن النظر يف شــــــؤون أهل الذمة، وهي وزارة متتلك أمهيتها من طبيعة الظروف اليت عاشــــــتها 
 .(25)قرطبة

ــتكفي املنعطف املهم يف حيـاة ابن زيـدون ألن أغلـب االحـداث  وميثـل اجلزء املتعلق بواّلدة بنـت املســــــــــــ
 ا:البارزة يف أدبه متثّلت حببه لواّلدة والقطيعة اليت وقعت بينهم

والبحث بصــــدد جزء مهم يف ادب ابن زيدون يتمثل برســــالته اهلزلية ضــــد غرميه ابن عبدوس الذي أراد 
 نيل ود واّلدة فكان هذا سبباً كافياً ِلوالدة فكرة هذا البحث وحتديد اإلحاالت الِضدِّية يف الرسالة اهلزلية.

 الرسالة الهزلية:

ــالــة كتبهــا ابن زيــ  دون بعــد أن وقعــت القطيعــة بينــه وبني واّلدة بنــت يتفق اجلميع على أن هــذه الرســـــــــــــ
املســــــتكفي اليت أحبها وعشــــــقها، وبعد أن تدّخل ابن عبدوس مســــــتغاًل هذه القطيعة لينال ِوّد واّلدة، فما 

 كان من ابن زيدون االّ أن ينظم رسالته اهلزلية هذه منذراً غرميه بقوله: 
 أثتتتتتترت هتتتتتتزيتتتتتتر الشتتتتتتتتتتتتتتتتر  إذ ربتتتتتتض

 التتتتتتتتتكتتتتتتتتتر  حتتتتتتتتتذار حتتتتتتتتتذار فتتتتتتتتتان 
 لتعتمتري لتفتوقتتتتتتت ستتتتتتتتتتتهتم التنضتتتتتتتتتتتتتتتتال
 و تتتتتتتتتتتّرك متتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتد واّلدة
 هتتتتتتي املتتتتتتا يتتتتتتعتتتتتتز  عتتتتتتلتتتتتتى قتتتتتتابتتتتتتض  

 

 ونتتتتتتتتبتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتته  اذ هتتتتتتتتدأ فتتتتتتتتارمتتتتتتتتتض 
يتم  خستتتتتتتتتتتفتتتتتتًا أ  فتتتتتتامتتتعتض  إذا ستتتتتتتتتتتِّ
 وأرستتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتته لتتو أصتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتت التتغتتر 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتراب  تتتتتتتتراء  وبتتتتتتترق ومتتتتتتتض

 (26)وميتتتتتتتنتتتتتتتع زبتتتتتتتدتتتتتتتته متتتتتتتن حمتتتتتتتض
 

ــتيعاب ت ــعر على اسـ ــاق الشـ فاصـــيل احلديث، فلجأ ابن ومع اتســـاع املدة، واحتدام براكني املأســـاة، ضـ
زيدون إىل النثر، فكتب هذه الرســـالة على لســـان واّلدة إىل ابن عبدوس، مســـتغاًل قضـــية اســـتخدام األخري 
ــاعر موتور، ومعرض لقدرات ابن  ــالة نفثة مصــــــدور ومرآة مشــــ ــيطٍة تزينُه يف عني واّلدة، فجاءت الرســــ لوســــ

 
 .100 – 97 :1م1ق  :الذخرية -24
 .377 :1م1ق : املصدر نفسه -25
نفح الطيب  :وينظر ايضاً  ،439 :2004 ،الكويت ،3ط  ،دالعظيمعلي عب ،شرح وحتقيق ،ديوان ابن زيدون ورسائله -26

 .209 :5مج  ،احسان عباس :حتقيق ،للمقري التلمساين 
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األديب يف تلك البيئة األدبية فكانت ملبية حلاجتني زيدون املبدع العبقري أمام حمبوبته األديبة، وخصــــــــــــمه 
 مها:
 التربج ابلقدرات اإلبداعية يف شكل الرسالة ومضموهنا. -أ

 التنفيس عن مكبواتت الغرية والغضب أبسلوب اهلزل والسخرية احملضة. -ب
 ومن هذا الطابع األخري اختذت الرسالة اسم اهلزلية.
ية في الرسالة الهزلية:   اإلحالة الِضدِّ

هي إحــالــة ملــا يف خــارج النص وهي ذات منحى تــداويل واضــــــــــــــح؛ ألهنــا ترتبط لبيــان القول أو املقــام 
وبقضــــــــــااي اجتماعية ومرجعية اترخيية وفكرية، وترتبط ابلوعي الثقايف للمخاطب، وهذا هو املنحى التداويل 

ــا ــاد مع املعىن الظاهر، وجتري على لســ ن البلغاء والعظماء أتدابً وهي إحالة خفية تتعلق ابملعىن اخلفي املتضــ
ــلوابً هلـا حنو قولـه:   قـاَل ِإيّنِ َعبـ ُد هللِا آاتينَ ال ِكتـاَب َوَجَعَليِن نَِبيًـّاأو حيـاًء، متخـذًة التلميح والتلويح اســــــــــــ

ســـــتقولون   ابلعبودية يف اول قوله له فيه إحالة ضـــــدية إىل أنكم --( فإقرار عيســـــى ابن مرمي 30)مرمي 
يتكلم، مما هللا أو إله، وهذا مما حيتمه السـياق أو املوقف، فقد ولد من غري أب وهو صـيب  ابلباطل إنين ابن

ى اب َن َمر مَيَ أَ يدفعهم إىل القول إنه ابن هللا أو هللا نفســــه، وقد فعلوا بدليل قوله تعاىل  َوِإذ  قاَل هللاُ اي ِعيســــَ
 ِ ُذوين َوأُمِّي ِإهلني  يف جملس يزيد   --اإلمام السّجاد    ( ومنه قول116)املائدة    ...أَن َت قـُل َت لِلن اِس اختِ 

 (27)))أان ابن عدميات العيوب اان ابن نقيات اجليوب...((
وهذا النص حيمل إحالة ضـــــــــــــدية واضـــــــــــــحة هي ما يقابله وهو يزيد الذي على العكس متاماً من هذه 

 الصفات.
دِّية يف رســــــالة ابن   زيدون اهلزلية، كوهنا يف الدرجة األســــــاس كتبت ومن هنا جاءت فكرة اإلحالة الضــــــِ

ــيما اذا كان  بطابع الســـــــــــخرية؛ وألن الســـــــــــخرية اذا كانت بطابع نثري حتتاج كماً هائاًل من املعارف الســـــــــ
انظمها ابن زيدون امللم ابلعلوم واملعارف؛ وألن اإلحالة تصـــدر على لســـان البلغاء والعظماء أتدابً أو حياًء 

دِّية الرائعة فقد كان ابن زيدون مد ركاً لذلك جيداً يف رســـالته فأرســـلها معيناً ال ينضـــب من اإلحاالت الضـــِ
 جاعاًل من غرميه معرضاً للسخرية وقلة الشأن.

ويف هذه اللحظة وأان على عتبة الدخول إىل عامل الرســـــالة الداخلي اســـــتشـــــعر مع ابن بناته رهبته حني 
ح، وولوج هذا الشــرح، ومعارضــة ذلك البز، ولســت طلب منه شــرحها فصــاح: ))ما أان وصــعود هذا الصــر 

 .(28)من ذلك الطرح((
إالّ يف اللحظة نفسـها أسـتشـعر روح املغامرة واجلرأة، ألن ما طلب من ابن نباته هو التوسـع يف شـرحها 
وتفصــــــــيلها وبيان مدى روعتها وهذا جمال واســــــــع وكبري، وعلى العكس منه فإن ما أُطالب به نفســــــــي هو  

 فصل واحد لبيانه وتوضيحه.اختزاهلا يف م

 
مطبعة مؤسسة النشر  ،1ط ،الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي :حتقيق :وقعة الطف أليب خمنف لوط بن حيىي أبو سعيد -27
 .هـ1367قم  ،اإلسالمي
 ،صيدا ،منشورات املكتبة العصرية ،حممد أبو الفضل إبراهيم  :حتقيق ،البن نباته ، رسالة ابن زيدونيف شرح  سرح العيون -28
 .14 :1986 ،بريوت
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 وهذا ما شجعين لولوج هذا الصرح األديب الشامخ. 
ــالة من مقدمتها البرتاء اليت مل يبتدئ هبا كاتبها مبا تعارفت  دِّية املميزة يف هذه الرســــــــ ــِ تبدأ اإلحالة الضــــــــ

شـــــأن املقصـــــود عليه رســـــائل تلك احلقبة الزمنية قافزاً هبا على األعراف والتقاليد وهي إحالة ضـــــدية إىل أن 
هبذه الرســــــــالة ال تســــــــتحق أن تكون الرســــــــالة على النمط املتعارف الن النمط اهلازل ليس بذي ابل حىت  

 يُبسمل قبله، أو الحتقاره لشأن املكتوب له.
مث أتيت قذائف ابن زيدون منهالة على غرميه ))أما بعد أيّها املصـــــــــــــاب بعقله، الَبنيِّ ســـــــــــــقطه الفاحش 

دِّية املتجانســــة واملوصــــولة إىل هناية الرســــالة وضــــمن (29)غلطه...(( مث ينتقل بنا ابن زيدون إىل اإلحالة الضــــِ
ــن ـبك، وملـتك إذ مل تغر علـيك ـفإهنـا  فقراهتـا املتعـددة ومن ذـلك قوـله: ))وال شــــــــــــــك أهنـا قلـتك إذ مل تضــــــــــــ

واإلنســـــانية اســـــم أعذرت يف الســـــفارة لك، وما قصـــــرت يف النيابة عنك زاعمة أن املروءة لفظ أنت معناه،  
ــتعليت يف مراتب اجلالل،  ــتأثرت ابلكمال، واســــ أنت جســــــمه وهيؤاله، قاطعة أنك انفردت ابجلمال، واســــ

، حاسـنك فغضـضـت منه، وأن امرأة العزيز --واسـتوليت على حماسـن اخلالل، حىت خلت أن يوسـف  
 (30)رأتك فسلت عنه((

س ما هي إال إحالة ضـدية يف بيان الصـورة وهذه الكلمات املتسـقة واملتناسـقة يف رسـم صـورة ابن عبدو 
املثالية املزعومة له، فابن زيدون أراد ان يظهر العكس من ذلك، فإقحام ابن زيدون لصـــــــــــــوت ابن عبدوس 
داخل صـوت وسـيطتة ما هو اال أتكيٌد ملزاعم تلك الصـورة املزعومة البن عبدوس، وما دامت هذه الصـورة 

ة احلـاكمـة بغروره وعمـاه، وحتكم يف بـنائهـا الزعم والتخيـيل، فمعىن ذـلك املـثالـية اليت انبعـثت من تـلك املقـدمـ 
 أهنا صورة هازلة تضمر نقيض ما تظهر وهذه هي اإلحالة الِضدِّية املقصودة.

ــور الكاريكاتريية املزعومة البن  ــمن إطار الصــ دِّية ضــ ــِ ويُظهر لنا ابن زيدون اجادته يف جعل احالته الضــ
دِّيـة عبـدوس اليت ظهرت على لســـــــــــــــان  واّلدة، وأنـه على العكس من ذـلك متـامـاً مظهرة ان اإلحـاـلة الضـــــــــــــــِ

ــنه ومجال مظهره  ــور تدل على حسـ واضـــحة املعاين جلية املظهر ملا تريد فهو على العكس مما أوردته من صـ
اذ تقول ))وإن كنت قد بلغت قعر اتبوتك، وجتافيت عن بعض قوتك وعطرت اردانك، وجررت مهيانك، 

ــيت ك، وحذفت فضــــــــول حليتك، وأصــــــــلحت شــــــــاربك، ومططت حاجبك، ورفعت خط واختلت يف مشــــــ
 .(31)عذارك، واستأنفت عقد إزارك...((

ــتبطن  ــياق واملوقف واملقام؛ لذا كان ابن زيدون يف موقف واّلدة يســ ــع للســ دِّية ختضــ ــِ ان اإلحاالت الضــ
هارها صرّح هبا معلنا وخماطباً هذه اإلحاالت وال يبديها لكنه ملا كان املقام والسياق يسمُح له إببدائها وإظ 

دِّية على لســـاهنا ما جيعل منه  غرميه الذي أراد أن أيخذ مكانه يف قلب معشـــوقته فاورد من اإلحاالت الضـــِ
 صغري الشأن أمامها.

دِّية املميزة  مث أتيت الضــربة القاضــية على يد ابن زيدون يف مقارنة اســتطرادية قوية حتمل من اإلحالة الضــِ
ز ابن عبدوس يف جانيب العاطفة والقدرة اجلنســــــــية فيقول على لســــــــان واّلدة: ))وكم بني من إبظهارها لعج

 
 .إىل ما بعدها وكل مقبس من الرسالة يرجع إىل املصدر نفسه والصفحات نفسها  3نص الرسالة من ص :سرح العيون -29
 . املصدر نفسه -30
 . ليةنص الرسالة اهلز  :سرح العيون -31
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يتعمدين ابلقوة الظاهرة، والشـــــهوة الوافرة، والنفس املصـــــروفة إيّل، واللذة املوفرة علي، وبني آخر قد نضـــــب 
دِّية هنا هي (32)غديره، ونزحت بريه، وذهب نشـــــاطه ومل يبق االّ...(( طعن ابن عبدوس يف  واإلحالة الضـــــِ
 رجولته اذ اجهز عليه ابن زيدون هنائياً يف هذه اإلحالة.

ــان واّلدة  ــيئة اليت أوردها ابن زيدون البن عبدوس على لســــ ــبيهات الســــ دِّية ابلتشــــ ــِ مث أتيت اإلحالة الضــــ
ــة اليت آل إليها فيقول: ))ال تكن براقش الدالة على أهل ــفي فيه وحتميله النهاية البائســ ــاً للتشــ ها، وعنز ايضــ

 .(33)السوء املستثرية حلتفها، فما اراك اال سقط العناء بكلِّ على سرحان...((
فاإلحالة جاءت عن طريق االمثال اليت أوردها ابن زيدون لبيان ســـــلبية غرميه وســـــوء طالعه الذي أورده 

 املهالك فهو كـ )براقش الدالة على أهلها(.
يف الروعة واألانقة لفظاً ومعىن من خالل اخلارطة الفكرية   مث ينتقل بنا ابن زيدون يف إحالة ضـــدية غاية

املوسـوعية له اليت متثلت بسـعة معرفته أبمثال العرب وأُساء رجال التاريخ والوقائع الشـهرية اليت أفاد منها يف 
ــيات اليت   ــدية فريدة من نوعها تتمثل يف عقده ملقارنة بني غرميه والشـــــــــــخصـــــــــ فتح اجملال أمام إحاالت ضـــــــــ

 ليُبني لنا ضآله هذا الشخص املدعي واملنازع فيما ليس له ومثال ذلك قول ابن زيدون:  يذكرها
))وكليــب بن ربيعــة امنــا محى املرعى بغرتــك(( وهي إحــالــة ضـــــــــــــــديــة واضــــــــــــــحــة إىل مــدى ُجنب غرميــه  

 (34)وضعفه...
ــاً ))وان الصــــــلح بني بكر وتغلب مت  برســــــالتك، واحلماالت بني عبس وذبيان أســــــندت إىل   وقوله أيضــــ

 .(35)كفالتك((
 وهذه إحالة ضدية تشري إىل مدى سفاهة ابن عبدوس وفراغه من احلكمة.
 مث يردفها ابإلحاالت الِضدِّية املتفرقة يف العلوم املختلفة مبيناً لنا أمرين مها:

 زيدون وإدراكه ابلعلوم املختلفة وعلمائها. األول: سعة ثقافة ابن
 ه الســاخرة اليت منحته كل شــيء ظاهراً مث ســلبته كل شــيء منالثاين: ســفاهة ابن عبدوس ورســم صــورت

 خالل اإلحاالت الِضدِّية البن زيدون.
ــتنتجها من أقوال ابن زيدون هي نتاج ظن  دِّية اليت اســــ ــِ ورمبا يعرتض معرتض فيقول ان اإلحاالت الضــــ

دِّية؛ وترجح ال دليل عليه. ويل أن أقول إن ابن زيدون أشــــــار مبا ال يقبل الشــــــك إىل هذه ا إلحاالت الضــــــِ
ألن املقارانت اليت عقدها لغرميه يف حقول متنوعة من رســــــــــالته اهلزلية هي إشــــــــــارات واضــــــــــحة وجلية ملا مل 

 يصرح به قواًل مباشراً وإمنا إحالة إىل ضده ليجعل من غرميه مدعاة للسخرية.
 الخاتمة

ــياق  ــالة ابن زيدون اهلزلية ثنائيات من املعاين اخلفية تطلبها الســــــ دِّية يف رســــــ ــِ ــك لت اإلحاالت الضــــــ شــــــ
واملوقف الذي مّر به ابن زيدون فاختذ التلويح وابتعد عن التصـــــــــريح يف بيان املعاين اليت أرادها، وهي معاٍن  
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 26:  العدد

رة إىل هذه املعاين اخلفية ثين غرميه ُتســـــتنبط من القول وتفهم من بني طياته، وقد حاول ابن زيدون ابإلشـــــا 
 ابن عبدوس عن مسعاه لنيل ود واّلدة حىت ال يناَل ما ال حيمد عقباه.
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  نتخابيةالرقابة القضائية على الجداول اال

 فرنسا(-)دراسة مقارنة، العراق

Judicial Inspection over electoral tables 
  Lect. Sabih Whwh Husein(1)الصباح العطواني صبيح وحوح حسين م.د

 الملخص

، هي عبارة عن تلك القوائم املرتبة أجبدايً بصــــــورة رُسية للمواطنني كافة الذين تتوافر نتخابيةاجلداول اإل
األمهية فيهم عند حلظة حتريرها الشـروط اخلاصـة بعضـوية هيئة الناخبني وممارسـة احلق يف التصـويت، وتتضـح 

ية وحتقيقها ألهدافها، نتخاباملباشـر على حسـن اداء العملية االنتخاابت وأتثريها  الفائقة العداد جداول اال
ــحة التمثيل النيايب يف الربملاانت، ومن مث تعبري الربملان عن األرادة احلقيقية لألمة،  وهي ركيزة أســـــاســـــية لصـــ
فاذا ما تسـرب اخللل أو العبث اىل تلك اجلداول كانت النتيجة احلتمية هو عدم التعبري الصـحيح عن تلك 

 .االرادة
نتخابية، فراد بقيد انفســـــــــــــهم يف اجلداول االارن بشـــــــــــــأن مدى التزام األوقد تباينت مواقف القانون املق

رنســــــية فقد حيث ذهب املشــــــرع الفرنســــــي اىل جعل هذا القيد اجبارايً على األفراد، أما حمكمة النقض الف
ــر اال دارة، اليت جيـب عليهـا قيـد األفراد ولو مل يبـادروا اىل  جبـار يقع على عـاتق اإلاجتهـت اىل جعـل عنصــــــــــــ

 .هلا بطلب القيد التقدم
ــرع الع ــجيل التلقائي واإلأما املشـــــــ ــتثناءات فيما راقي اعتنق التســـــــ لزامي كقاعدة، مع وجود بعض األســـــــ

ــرع العراقي الطعن األداري  يف عملية التســــــــــــجيل أمام املدير يتعلق ابلتســــــــــــجيل غري األلزامي، واجاز املشــــــــــ
نتخايب للمحافظة، وأمام جملس املفوضــــني، يف حني ان الطعن القضــــائي يف قرار جملس املفوضــــني يكون اال

 .أمام اهليئة القضائية لألنتخاابت

 
 كلية القانون.  /--جامعة اهل البيت  -1
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وقد محل القضـاء أمانة حتقيق العدل منذ فجر التأريخ، فهو قدمي قدم اجلماعة البشرية، اليت استشعرت 
مــأنينــة يف النفوس، ورد النوائــب، وقمع الظــامل، وإنصــــــــــــــــاف دومــًا حــاجتهــا امللحــة اىل من يقر األمن والط

ــاف، وهم  ــون فيه العدل واإلنصـــ ــاحته يهرع الناس مجيعاً يلتمســـ ــتحقه، فاىل ســـ املظلوم، وأداء احلق اىل مســـ
عنده ســـواء، ال قوي لديه وال ضـــعيف، وال شـــريف أمامه وال وضـــيع، ال يرهب احداً لقوته، وال يســـتخف 

ته، فهو حصـــــن األمان لكل من دامهه اخلوف، وهو ســـــيف احلق يبرت كل يد حبق احد هلوانه وضـــــعف حيل
 .متتد اىل حرمات الناس، لتهدر دماءهم، أو تنتهك اعراضهم أو تستبيح ماهلم أو توهن من عزائمهم

Abstract  
The electoral tables are those officially alphabetically listed for all citizens 

who, at the moment of their liberation, have the special conditions of 

membership of the electorate and the exercise of the right to vote. The 

importance of preparing election schedules and their direct impact on the 

proper performance and achievement of the electoral process, 

Parliamentary representation in parliaments, and then the expression of the 

parliament of the true will of the nation, if leakage or tampering with those 

tables was the inevitable result is not the right expression of that will. 

The positions of the comparative law on the extent of individuals' 

commitment to register themselves in electoral schedules have varied. The 

French legislator has made this restriction compulsory on individuals. The 

French Court of Cassation has tended to make the element of coercion the 

responsibility of the administration, which must register individuals, even if 

they do not initiate To apply for registration. 

The Iraqi legislator adopted the automatic and compulsory registration as 

a rule, with some exceptions in respect of compulsory registration. The Iraqi 

legislator approved the administrative challenge in the registration process 

before the electoral director of the governorate and before the Board of 

Commissioners, while the judicial challenge in the decision of the Board of 

Commissioners is before the Electoral Judiciary. 

The judiciary has carried the Secretariat of Justice since the dawn of 

history, it is the oldest of the human community, which has always felt the 

urgent need to those who recognize security and tranquility in the souls, and 

the return of the oppressors, and oppression of injustice, and justice of the 

oppressed, and the performance of the right to the deserving, Justice and 

fairness, and they have either, neither strong nor weak, nor Sharif in front of 

him and not lost, does not intimidate anyone to force, and does not under 

estimate the right of one of his weakness and weakness, he is the fortress 

of safety for all those who fear him, the sword of truth to cut off every hand 

extends to the sanctity of people, To waste their blood, or to violate their 

symptoms or to praise their money or to weaken their will. 
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 المقدمة: -أوال   

يعد حق الرتشـــــــيح واألنتخاب حقاً أســـــــاســـــــياً جلميع األفراد، وقد نص دســـــــتور مجهورية العراق لســـــــنة 
نتخابية واجلنائية ابفراد جانب من نصـــــــــــــوص القوانني اال، وعين املشـــــــــــــرع كذلك (2)على هذا احلق 2005

ــؤولية اجلنائية عن ارتكاب املخالفات واجلرائم املتعلقة ابجلداول األنتخابية، وذلك من  لتحديد احكام املســـــ
ــته  ــديد للتصـــــدي واملواجهة لكافة اعمال الغش والتدليس واملخالفة عمداً ملا فرضـــ تلك منطلق احلرص الشـــ

القوانني يف نصـوصـها العديدة من ضـماانت وضـوابط للتأكيد على سـالمة ومشـروعية كل من عملييت القيد 
نتخايب، أو تؤثر سـلباً ور اليت ميكن ان تلحق بنظامنا االوالتصـويت لسـد كافة الثغرات واوجه النقص والقصـ 

 لدميقراطي السليم عن ارادة الناخبني.نتخابية، وحتقيق نتائجها املشروعة يف التعبري االعملية اال على جناح
نتخابية يعد اعالانً منه بتحقق الرابطة قيد شـخصـه يف جدول من اجلداول اال فاملواطن حني يسـارع اىل

نتخـــاب اىل الوجود يف االالواقعيـــة والقـــانونيـــة بينـــه وبني املوطن الـــذي اختـــاره، وعنـــدئـــٍذ فقط يظهر حقـــه 
 القانوين، اما قبل ذلك فال يعدو هذا احلق سوى نظرية يشار اليها ابلبنان.

ــائية هي من الدعامات األوىل للحرايت الع ــتور وان احلماية القضــــــ امة، وان النظام الذي يرســــــــي الدســــــ
اســــاســــه، ويضــــع القانون قواعده، خيضــــع ملبدأ املشــــروعية، اليت أوىل مقوماته مبدأ ســــيادة القانون، وان منع 
ُساع الدعوى عند نصــــــــــره أو أجراء تتخذه ســــــــــلطة ما، يعين إعفاء هذه اجلهة من املســــــــــؤولية املرتتبة على 

 تصرفاهتا املخالفة للقانون.
 أهمية البحث: -ثانيا  

نسـاين الدسـتوري ملمارسـته السـياسـية املثلى اليت تفتق عنها الفكر اإل  نتخاابت هي الوسـيلةاذا كانت اإل
وتداوهلا، اال ان اجراءاهتا وفقاً للمعايري الدولية لألنتخاابت احلرة النزيهة ليس ابألمر اهل ني يف ظل اوضــــــــــاع 

ــادية واجتماعية وثقافية متغرية ــية واقتصـــــ ــياســـــ ــر، ســـــ ــر اىل عصـــــ ، بل ختتلف من دولة اىل اخرى، ومن عصـــــ
ــية  ــياسـ ــتوري والنظم السـ وللتغلب على تلك الصـــعوابت واملعوقات القائمة، فقد اجتهد فقهاء القانون الدسـ

نتخاابت من ان تطاهلا يد العبث والتزوير، ســواء من قبل اد آلية مناســبة وواضــحة حلماية االوالقضــاء، إلجي
هلم ســوى الوصــول للســلطة أبي مثن وأبي  اهبا، أو املنظمات واألفراد الذين ال هم  الســلطات احلاكمة واحز 

نوين لية اليت توصــل اليها الفكر القاأو غري مشــروعة، وتلك اآل  وســيلة، ســواء كانت تلك الوســيلة مشــروعة
 الناخبني،  نتخابية ابتداء، ومن أوىل مراحلها وأمهها هي مرحلة قيد وتســــــجيلهي الرقابة على العمليات اال

ــمــانــه لنزاهــة األنتخــاب ومــانع من الغش والتزوير  حيــث تعــد دقــة وانتظــام اجلــداول اال نتخــابيــة أكرب ضــــــــــــ
 والتالعب والتدليس، سواء من جهة األدارة واألفراد.

 
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، على ان " 2005هورية العراق لسنة ( من دستور مج5نصت املادة ) -2
 باشر وعرب مؤسساته الدستورية".ابالقرتاع السري العام املميارسها 
( من الدستور اعاله "للمواطنني رجااًل ونساًء حق املشاركة يف الشؤون العامة، والتمتع احلقوق السياسية مبا 20ونصت املادة ) -

 فيها حق التصويت واالنتخاب والرتشيح".
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اصـــــالح نظام االنتخاابت، هو احلجر االســـــاس يف بنيان اصـــــالح النظام الدميقراطي، انه على حد   نّ إ
لي( اصــــالح االصــــالحات، فحيث ال يوجد انتخاب ســــليم ال وجود للدميقراطية: واذا  تعبري االســــتاذ )ابرمت

 كان هناك انتخاب مزيف فهناك ايضاً دميقراطية مزيفة، بل ال توجد دميقراطية على االطالق.
وتكمن امهية الدراســـــــة يف ان جداول االنتخاابت هي اســـــــاس البناء االنتخايب ابكمله، وبقدر ما فيها 

ون صـــــــــــدق التعبري عن ارادة االمة، اما اذا تســـــــــــرب هلا اخللل بزايدة اشـــــــــــخاص ال حق هلم يف من دقة يك
االنتخاب، او حبذف اخرين هلم حق االشـــــــرتاك فيه، ترتب على ذلك تشـــــــويه االنتخاابت يف اســـــــاســـــــها، 

ق كفل صحة حترير هذه اجلداول وتنظم طر تلذلك جند التشـريعات تعين كل العناية بواضـع الضماانت اليت 
 الطعن هبا.
 أشكالية البحث: -ثالثا  

منذ ان عرف العامل االنتخاابت، كأســـــــاس للســـــــلطة الســـــــياســـــــية اثرت اشـــــــكالية ضـــــــمان حرية ونزاهة 
االنتخاابت، واهم هذه الضـــماانت هو الرقابة القضـــائية عليها، ففي عاملنا املعاصـــر اصـــبحت احملافظة على  

ــادق واالكيد عن ــرياً حىت يف ظل اعرق الدول واقدمها  نزاهة االنتخاابت وتعبريها الصــــ ارادة االمة امراً عســــ
ــوات  ــابق بني املرشــــحني للحصــــول على اصــ ــعوبة املهمة هذا التســ ــة الدميقراطية، وضــــاعف من صــ ابملمارســ
الناخبني، االمر الذي يؤدي اىل حدوث انتهاكات يف اي مرحلة من مراحل العملية االنتخابية، وخصوصاً 

 جلداول الناخبني.مرحلة االعداد والقيد 
ــتعمال الطرق الدســـــتورية املعتادة يف كل الدميقراطيات  ان من املمكن احرتام اختصـــــاص املشـــــرع يف اســـ
الربملانية يف اقرار القوانني، لكن من غري املمكن ان تكون تلك القوانني اليت يصدرها املشرع، واالنظمة اليت  

نتخاابت، من الكثرة وضــــعف الصــــياغة، حبيث تكون حماًل للتعارض رها املفوضــــية العليا املســــتقلة لالتصــــد
 والتنافر، اضافًة اىل اهنا مل جتد اذاانً صاغية ال من السلطات املختصة وال من املواطن.

هـذا من الـناحـية النظرـية، امـا من الـناحـية العملـية، فحـداـثة جترـبة العراق اـلدميقراطـية ومـا صــــــــــــــاحبهـا من 
عن املشــــــــــــــــاركــة ابالنتخــاابت وهــذا مــا ظهر جليــًا يف انتخــاابت جملس النواب   اخفــاقــات وعزوف املواطن

، يقتضــــي من املشــــرع الدســــتوري النظر يف مســــألة توحيد القوانني االنتخابية ابلنص 2018االخرية لســــنة  
عليها يف الدســــتور ذاته، أو من خالل القوانني االســــاســــية املكملة للدســــتور وخصــــوصــــاً التنظيم التشــــريعي 

 ول االنتخابية والرقابة القضائية على االنتهاكات اليت ميكن ان حتصل هلذه اجلداول.للجدا
والســـــــــؤال املطروح، هل ان املشـــــــــرع العراقي كان موفقاً يف تنظيمه القانوين للقيد يف اجلداول االنتخابية 

ــعبية ــدق عن االرادة الشـــــــ ــعى   ؟والرقابة عليها، حبيث تكون االنتخاابت معربة وبصـــــــ ــة هذا ما تســـــــ الدراســـــــ
 لالجابة عليه.

 منهجية البحث: -رابعا  

ــتورية والقانونية، وامل قارنة بني للوصـــــول اىل هدف البحث، اعتمدان املنهجية التحليلية للنصـــــوص الدســـ
نتخـابـية يف دوـلة متطوره من عـد القـانونـية املنظمـة للجـداول االنتخـابـية املتعلقـة اببراز جواـنب القواالقوانني اال
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نتخاب كفرنســـــا ومقارنتها ابلقواعد القانونية املنظمة للجداول األنتخابية يف الدميقراطية لالانحية املمارســـــة   
 العراق، والرقابة القضائية لتنفيذ تلك القواعد يف كل من فرنسا والعراق.

 خطة البحث:  -خامسا  

ــنــا يف املطلــ  ــة مفهوم اجلــداول جرى توزيع خطــة البحــث على ثالثــة مطــالــب درســــــــــــ ب األول، دراســـــــــــــ
نتخابية يف فرنســــــــــــا، ويف املطلب الثالث الرقابة القضــــــــــــائية على اجلداول االنتخابية، ويف املطلب الثاين، الا

 الرقابة القضائية على اجلداول األنتخابية يف العراق.
 المطلب األول: مفهوم الجداول األنتخابية 

ه، فائدة منه، وال جدوى من ورائاً ال  مر ايعد استيفاء املواطن للشروط املوضوعية لعضوية هيئة الناخبني  
 .(3)اذا مل يقرتن ذلك بتوافر الشروط الشكلية لتلك العضوية

بناًء عليه، فانه ال جيوز ممارســــة احلق االنتخايب، اال بتوافر هذا الشــــرط الشــــكلي للمواطن، اال وهو ان 
اُســُه يف احــد القوائم  يكون اُســه مــدرجــًا يف احــد جــداول االنتخــاب، ومن مث فــان النــاخــب الــذي مل يقيــد 

االنتخابية ال جيوز له االشــــــرتاك واملســــــامهة يف االنتخاابت حىت ولو كان مســــــتكماًل الشــــــروط اليت يتطلبها 
، والقيد يف هذه اجلداول ليس منشــئاً للحق يف االنتخاب او الرتشــيح، (4)القانون الكتســاب صــفة الناخب

 .(5)امنا هو مقرر وكاشف حلق سبق وجوده
املوطن االنتخايب ميثل الوجه االول للدوائر االنتخابية مبا يرتبه من نتائج تنعكس على وضــــــــــع  واذا كان 

هذه االخرية موضــــــــــع التنفيذ، فان اجلداول االنتخابية متثل بدورها الوجه االخر الذي حيقق الرابط القانوين 
ء اقليم اـلدوـلة االنتخـايب بني جمموعـة افراد الـناخبني ودوائرهم االنتخـابـية، ذـلك ان الـناخـب يظـل يف فضــــــــــــــا

ان يســــــــــــــارع اىل قـيد  حىت يضــــــــــــــع ـقدمـاه على موطن انتخـايب حمـدد من بني مواطنهـا االخرى، مث ال يلـبث
من جداوهلا االنتخابية اعالانً منه بتحقق الرابطة الواقعية والقانونية بينه وبني املوطن  شــــــــــخصــــــــــه يف جدولٍ 

اىل الوجود القـانوين، امـا قـبل ذـلك فال يعـدو هـذا اال اـلذي اخـتاره، وعـندـئذ فقط يظهر حقـه يف االنتخـاب 
 .(6)نظرية يشار اليها ابلبنان 

 -وسنقوم بدراسة هذا املطلب من خالل الفروع الثالثة االتية:
 نتخاب.الفرع األول: املدلول اللغوي لال

 نتخاب.رع الثاين: املدلول األصطالحي لالالف
 ة.الفرع الثالث: التعريف ابجلداول االنتخابي

 
3   - Louis Trotabas- Paul Isoirt; Manuel de Droit Public et Administraitif, 2 éme Ed, L.G.P. J, 1982, 

P.60. 
مية، بدون د. السيد هيكل: األنظمة السياسية التقليدية والنظام األسالمي، دراسة األنظمة املختلفة مقارنًة ابلشريعة األسال -4

 .175، ص1982دار نشر، 
اعضاء اجملالس احمللية يف ضوء القضاء والفقه، دراسة أتصيلية املستشار د.حممد فرغلي حممد علي: نظم واجراءات إنتخاب  -5

 .415، ص1998ة العربية، القاهرة،  وتطبيقية لنظام االنتخاب احمللي يف مصر ودور الغرب، دار النهض
قوق، جامعة خليفة اثمر احلميدة: الدوائر االنتخابية اساسها الدستور وتنظيمها القانوين، دراسة حتليلية مقارنة، جملة احلد. -6

 .97-96، ص2010(، مارس 34(، السنة )1الكويت، العدد ) 



  

 فرنسا( - )دراسة مقارنة، العراق الرقابة القضائية على اِلداول األنتخابية 

219 

 الفرع األول: املدلول اللغوي لألنتخاب
" ابلفتح، يَنخُب خنباً لشــــــيء نـََزعُه، اخذ خُن بَـَتُه، ِإنَتزعُه ة العربية أييت من الفعل "خَنَبَ نتخاب يف اللغاال

تارُه ابعطائه صوته يف األنتخاب )حمدثه(  .(7)ان تخَبُه: أي اخَتاَرُه وأنـ َتقاُه، واخ 
ــاب:  ــار واالواالنتخــ ــال فتنتزع منهماالختيــ ــار من الرجــ ــة خُت تــ ــاعــ ــُة، وهم اجلمــ ــه الن خبــ ــاء، ومنــ ، (8)نتقــ

نتخاب مشــــتق من خنبة، وهي خنب وخنبات، اي كل شــــيء خمتار، كنخبة األدابء، أو من الناس، وهم واال
 .(9)املنتخبون أو املنتقون 

يف خُنَب أصــــحابه، يف وخُن َبُة القوم وخُن بتُهم: خيارُهم. قال االصــــمعي: يقال هم خُن بُة القوم: ويقال جاء  
 .(10)نتقاُء، ومنه النخبة، وهم اجلماعة خُت تار من الرجال، فتُنَتزُع منهمخيارهم، واالنتخاب االختيار واال

َبة   اما املعاجم اليت تنحى منحى التحديث، كاملعجم الوســــــــــــيط، فقد ذكر يف ابب خَنََب، خن باً: أخذ خن 
 .(11)الشيء، وانتَخَبُه: اختارُه وانتقاه، أي اختاره ابعطائه صوته يف االنتخاب

نتخاب خيتار معنيني، األول: وهو التصـــــــــــــويت واالختيار، فالشـــــــــــــعب ابال نتخابويرى البعض ان لال
نتخاب يفوض الشــعب نوابه، ســلطاته اال الثاين: هو التصــويت، فعن طريقشــخصــاً أو حزابً أو ســياســة، و 

 .(12)السيادية
، يعين انتخب، ويف قاموس "Choose a chairman"و  "Election"جنليزية فمصــــــــــــطلح  ويف اللغة اال

 .(13)انتخاب عضو يف الربملان  "Elect"أوكسفورد يعين مصطلح 

 
 ف االنتخاب ينظر املعاجم االتية:للمزيد من التفاضيل حول تعري -7

، 1973،  2البايب احلليب، ط  ، مطبعة عيسى  4الطاهر امحد الزاوي: القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، ج
 .340ص

، دار الفضيلة للنشر، القاهرة، بدون اتريخ نشر، 1بد الرمحن عبد املنعم: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، جد. حممود ع
 .259ص

 .297، ص1990، 1ابن منظور: لسان العرب، اجمللد الثامن، دار صادر، بريوت، ط
، 2لشركة العاملية للكتاب، بريوت، ط  جرجس جرجس: معجم املصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي انطوان الباشف، ا

 .71، ص1996
د. فؤاد حممد النادي: طرق اختيار اخلليفة رئيس الدولة يف الفقه السياسي األسالمي والنظم الدستورية املعاصرة، دار الكتاب 

 .24، ص1980اجلامعي، القاهرة، 
دار املعارف، األسكندرية،   ،6منظور األنصاري، لسان العرب، جمجال الدين ابو الفضل حممد بن مكرم بن علي ابن امحد بن    -8

 .340ص
 .910، ص1993جربان مسعود: الرائد، دار العلم للماليني، بريوت،  -9
حممد بن ايب بكر عبد القادر الرازي: خمتار الصحاح، قام برتتيبة حممود خاطر، دار املعارف، األسكندرية، بدون سنة نشر،  -

 .651-650ص
 .263، ص2010، 19ط (، املطبعة الكاثوليكية، بريوت،1س معلوف: املنجد يف اللغة، جملد )لوي -10
 .908، دار الدعوة، استانبولن بدون أتريخ نشر، ص1معجم اللغة العربية يف القاهرة: املعجم الوسيط، ج -11
 .7، ص2012ي احلديث، األسكندرية، صاحل حسني علي العبد هللا، احلق يف األنتخاب، املكتب اجلامعد. -12

13- Munir Balbak - Dr. Rohi Balbak; Almuwrid Al quareeb, Pocket dictionary, English – Arabic, 
Tewlfth edition, dar elalim LLmylieen, Beirut 2003, P.138. 
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ــية، فان مصــــــــطلح    ــطفاء، "élection"ويف اللغة الفرنســــــ وكذلك مصــــــــطلح  أييت مبعىن انتخاب أو اصــــــ
"électrôral"نتخاب، أما مصـطلح  ، يعين انتخاب أو متعلق ابال"électif"   مقلد ابنتخاب الرئيس، أو اي

 .(14)ممثل
نتخاب ابنه "اختيار شــــــــخص من بني املرشــــــــحني يس الســــــــياســــــــية احلديثة، فقد عرف االاما يف القوام

 .(15)ليكون انئباً ميثل اجلماعة اليت ينتمي اليها
نتخاابت ر املبادئ األســاســية املتعلقة ابالالبعض ابنه الوســيلة الوحيدة ملمارســة الدميقراطية، فتقريوعرفه 

سـهام ابحلياة العامة بطريقة مباشـرة أو غري مباشـرة وذلك ابألدالء بصـوته احلرة والنزيهة حق لكل فرد يف اال
ــة ــري وان تتاح الفرصـ ــحاً يف اال ابألقرتاع السـ ــبح مرشـ ــاوية كي يصـ ، وعرفه اخر ابنه "منط (16)نتخاابتاملتسـ

 .(17)قرتاعختيار جيري بواسطة التصويت أو االالسلطة يرتكز على ا اليلولة
 الفرع الثاني: املدلول األصطالحي لألنتخاب

نتخاب، منها قانون انتخاب جملس النواب العراقي رقم نتخابية تعريفاً لإلالتشـــــــــــــريعات االمل تتضـــــــــــــمن  
ليت متس نزاهة وعدالة اقتصــــــــر ذلك القانون على جترمي جمموعة من األفعال ا(، فقد 2013( لســــــــنة )45)

نتخـابيـة وحـدد العقوابت اخلـاصـــــــــــــــة بكـل جرميـة منهـا، وذـلك يف الفصـــــــــــــــل الســـــــــــــــابع من ذـلك العمليـة اإل
 .(18)القانون 

كاد ان جيمع ذلك الفقه على  وامام ذلك فقد تصــدى الفقه الدســتوري ابيراد تعريفات لألنتخاب.. وي
ــيلـة أو اآلان ا ليـة اليت يتم مبوجبهـا اختيـار احلكـام لتويل املنـاصـــــــــــــــب العـامـة يف خمتلف النتخـاب هو الوســــــــــــ

ــلطـات اـلدوـلة، ورغم هـذا ا نتخـاب، اال اهنم اختلفوا يف التعبري عن ألتفـاق بني الفقهـاء حول مفهوم االســــــــــــ
 .(19)هذا املضمون 

رفوه على انــه "جمموعــة من االجراءات  فقــد ركز البعض منهم على النــاحيــة االجرائيــة يف االنتخــاب، فع
والتصــــــــــرفات القانونية متعددة االطراف خيضــــــــــع ملقتضــــــــــاها حتديد اهليئات احلاكمة العليا يف الدولة ملوافقة 

 .(20)ورضاء احملكمومني اصحاب السلطة احلقيقية
خــاب "هو فيمــا ركز اجتــاه اخر من الفقهــاء على جــانــب االختيــار ابلعمليــة االنتخــابيــة ابلقول ان االنت

 .(21)اختيار الناخبني لشخص او اكثر من بني عدد املرشحني لتمثيليهم يف حكم البالد"
 

، 1ة اببل، منشورات زين احلقوقية، بريوت، طضياء األسدي: جرائم األنتخاابت، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعأ.د.  -14
 .7، ص2009

15- L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage (vot, approbation) Les Personnes disposant 
du droit de Vote, Le corps électoral, sont appelées aparticiper. 

فايزة حكيم، الدار   -زيهة، القانون الدويل واملمارسات العملية، ترمجة أمحد منيب  جاي. سي. جوديل: األنتخاابت احلرة الن  -16
 .9، ص2000ات الثقافية، القاهرة، الدولية لألستشار 

د. حممد عبد القادر: موسوعة املفاهيم واملصطلحات األنتخابية والربملانية، مركز  -د. وسام العاديل  -عمرو هاشم ربيع د. -17
 .54، ص2009ة ابألهرام، القاهرة،  اتيجيالدراسات األسرت 

 .17، ص2018، 1امحد فنر العبيدي: احلماية اجلنائية لألنتخاابت الربملانية، دار وائل للنشر والتوزيع، طد. -18
عربية، للمزيد من التفاصيل ينظر د. شعبان امحد رمضان، الوسيط يف األنظمة السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة ال -19

 .153، ص2009، 1القاهرة، ط
 .128رغلي حممد علي: مصدر سابق، صمن انصار هذا االجتاه املستشار د. حممد ف -20
 . 103، ص2002الستفتاء الشعيب، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  من انصار هذا االجتاه د. ماجد راغب احللو: ا  -21
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، أو "اهنا (22)وعرفه البعض، ابنه "حق األختيار على حنو تتسابق فيها األرادات املؤهلة لتلك املمارسة"
 .(23)الطريقة العادية لتعيني من يشغل الرائسة"
 .(24)كثر من بني عدد من املرشحني لتمثيلهم يف حكم البالدويرى اخر ابنه اختيار لشخص أو ا 

وعرفه بعض الفقه، ابنه "قيام الشـــعب ابنتخاب افراد ميثلونه يف مباشـــرة الســـلطة العامة والقيام ابحدى 
ن عن ارادهتم  اء الــذي يعرب بــه املواطنو ، كمــا عرف بعض الفقــه األنتخــاب ابنــه "األجر (25)وظــائف الــدولــة"
 .(26)ار حكامهم ونواهبم الربملانيني من بني عدة مرشحني"ورغبتهم يف اختي

نتخاب يعين "اختيار شــخص أو عدة اشــخاص لتويل مهمة أو منصــب، وذهب بعض الفقه اىل ان اال
ويتم األختيار بواســــــطة افراد للشــــــعب الذين يتمتعون حبق األنتخاب وفقاً للقواعد القانونية املنظمة لذلك،  

ختيار األشــــخاص الذين ســــيعهد اليهم اختاذ القرارات ورســــم الســــياســــة العامة فهو وســــيلة يتم بواســــطتها ا
 .(27)للدولة"

ويالحظ على هذا التعريف انه جاء طوياًل، وعباراته حتمل يف طياهتا التكرار لبعض الكلمات اليت كان 
 ابألمكان األستغناء عنها، ليصبح التعريف معرباً عن املقصود دون تكرار.

ضــــاً، ابنه "األجراء الذي مبقتضــــاه يقوم افراد الشــــعب الذين تتوافر لديهم الشــــروط  وعرف األنتخاب اي
جتاهات الدسـتورية والسـياسـية السـائدة ل دولة تبعاً لظروفها اخلاصـة واالاليت حددها الدسـتور والقانون يف ك

، وما قيل (28)الشـعبفيها ابختيار ممثلني عنهم ممن تكون اعماهلم وتصـرفاهتم واهدافهم متوافقة مع رغبات 
من نقد على التعريف السـابق ميكن ان يقال عن هذا التعريف، اضـافة اىل انه صـور األنتخاابت يف اختيار 

 اجملالس النيابية فقط واغفل األنتخاابت واحمللية.
 الفرع الثالث: التعريف بالجداول االنتخابية

ــمـاانت اهلـامـة  ان عملـية اعـداد ســــــــــــــجـل الـناخبني وكيفـية القـيد ـبه والرـقاـبة ع لى هـذه العملـية من الضــــــــــــ
والسـابقة للعملية الدميقراطية، حيث تعد هذه املرحلة من االعمال التحضـريية لالنتخاابت، كوهنا تنظم قبل 
فرتة طويلة نسـبياً، وليس مبناسـبة انتخاب معني، ويعد التحضـري هلا اهم ضـماانت نزاهة االنتخاابت ومانعاً 

 .(29)اللغش والتزوير والتالعب فيه
 

22- J. Paul - CH. Esuffra; Politgues en France, Montechrestien, Paris, 1965, P. 24. 
ة ف نتخاابت الرائسية فقط وال غرابة يف ذلك فهو يتحدث عن فقه اخلال تعريف ان صاحبه يتحدث عن االويتضح جلياً من ال  23-

د. عبد الرزاق أمحد السنهوري: فقه اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، اطروحة دكتوراه، معهد  بني الرائسة ينظر: املرحوم أ.
، 1989، ترمجة الدكتورة اندية عبد الرزاق السنهوري، مراجعة د. توفيق حممد الشاوي، اهليئة املصرية للكتاب،  1926  -القانون ابريس  

 . 53ص
 .103، ص1983امعية، األسكندرية، ماجد راغب احللو: األستفتاء الشعيب والشريعة األسالمية، دار املطبوعات اجلد.  -24
 .254نظام األسالمي، مصدر سابق، صد. خليل هيكل: األنظمة السياسية التقليدية والأ. -25
 .260، ص1995النهضة العربية، القاهرة، د. صالح الدين فوزي: احمليط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، دار أ. -26
 .8، ص2001هضة العربية، القاهرة، د. عبد هللا حنفي: الرقابة القضائية على متويل احلمالت األنتخابية، دار الن -27
قاهرة، نتخاابت النيابية وضماانهتا الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الاالد. عفيفي كامل عفيفي:  -28
 .452، ص2002
، 1احلقوقية، بريوت، طد. علي مقلد: النظم االنتخابية، منشورات احلليب  -د. عصام نعمة اُساعيل  -د. عبدو سعد  -29
 .35، ص2005
 .94، ص2005د. ماجد راغب احللو: النظم السياسية والقانون الدستورين منشأة املعارف، االسكندرية،  -
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ولو اســـــــــتعرضـــــــــنا مراحل العملية االنتخابية، نرى ان عملية التســـــــــجيل يف قوائم الناخبني تعد من اكثر  
، ذلك جلملة من الصــــــعوابت االدارية (30)املراحل تعقيداً وتناقضــــــاً واالقل جناحاً يف عمل االدارة االنتخابية

 .(31)والفنية اليت تعرتضها
 حتصــــــــــــــي النـاخبني، وترتـب فيهـا اُسـاؤهم ترتيبـاً هجـائيـاً، وحتتوي نتخـابيـة: هي الوثيقـة اليتواجلـداول اإل

قامة أو ي، واتريخ وحمل امليالد، وحمل اإلعلى البياانت املتعلقة من حيث اســــم الناخب الشــــخصــــي والعائل
حتققت فيهم شـروط الناخب، فهي حتدد النطاق  ، أو هي، سـجل يتضـمن اُساء من(32)السـكن يف الدائرة

 .(33)يف العملية الدميقراطية الشخصي للمشاركة
ــروط  ــتوفني للشــــــ ــورة رُسية كافة املواطنني املســــــ ــي بصــــــ وعرفها بعض الفقه، ابهنا تلك القوائم اليت حتصــــــ

توي على املطلوبة لعضــــــــــــوية هيئة الناخبني وملمارســــــــــــة احلق يف التصــــــــــــويت، واملرتبة ترتيباً هجائياً، واليت حت
، وأتريخ امليالد ومكان وحمل االقامة أو الســـــــــكن ابلدائرة ةســـــــــم الشـــــــــخصـــــــــي والعائلالبياانت املتعلقة ابإل

 .(34)نتخابيةاال
ويرى البعض، اهنا عبارة كشـــــــــوف تدرج هبا اُساء االشـــــــــخاص الذين هلم حق االنتخاب يف االقســـــــــام 
االدارية للدولة، وهي قوائم قاطعة يف داللتها يوم االنتخاب على اكتســـــــــــاب عضـــــــــــوية الناخبني، حبيث ال 

 .(35)حينذاك اثبات عكس ما جاء فيهاجيوز 
نتخابية( اال اذا مت القيد يف القائمة االنتخابية )اجلداول اال ومن غري املمكن ممارسـة احلق يف التصـويت،

املوضــــــوعة يف مركز القرية أو املدينة.. يشــــــمل هذه القائمة ابلرتتيب األجبدي أُساء األشــــــخاص اصــــــحاب 
د على ان الذي نتخابية، اهنا تشــــــهاملنفعة األســــــاســــــية من اجلداول اال احلق يف األقرتاع يف تلك القرية، وان 

، فهي الدليل (36)ا احلق يف التصــويتقرتاع قد اســتوىف شــروط املوضــوع لكي خيضــع هلتقدم اىل صــندوق اال
على التمتع هبذا احلق وعند القيد يف هذه اجلداول ُيســـــــــــل م الناخب بطاقة انتخاب يتمكن مبقتضـــــــــــاها من 

 .(37)االدالء بصوته يف االنتخاابت
وقــد عرب عن هــذه الفكرة الفقيــه )ليون دجيي( بقولــه "إن االنتخــاب ليس حقــًا ذاتيــاً، بــل هو نوع من 

واملســــــامهة يف الســــــلطة العامة، فهو مبثابة الوظيفة العامة يتعني على من يباشــــــرها، ان يكون معه   املشــــــاركة
الدليل القانوين الذي يثبت انه قد توافرت يف صـــــــفة الشـــــــروط الالزمة ملباشـــــــرهتا، وهذا الدليل هو القيد يف 

 .(38)اجلداول االنتخابية
 

 .www.pogar.org برانمج ادارة احلكم يف الدول العربية، مشروع ادارة االنتخاابت وكلفتها )أيس(، على الرابط االلكرتوين:  -30
سعد مظلوم عبد هللا العبديل: ضماانت حرية ونزاهة االنتخاابت، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون، جامعة اببل،  -31
 .124، ص2007
 .8، ص1995هضة العربية، القاهرة، القيد يف جداول األنتخاب ومنازعاته أمام القضاء، دار الند. داود الباز:  -32
 .97ة اثمر احلميدة: مصدر سابق، صد. خليف -33

34  - charles Debbasch et Autres, "Droit constitutionnel et institutions politiques", Paris Econmica, 
1986, p. 465. 

 .417-416ي حممد علي: مصدر سابق، صد. حممد فرغل -35
، 2016جلامعي، األسكندرية، دراسة مقارنة، دار الفكر ا –د. انجي امام حممد: الرقابة على انتخاابت اجملالس النيابية  -36

 .376ص
 .194، ص1993د. ماجد راغب احللو: القانون الدستوري، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  -37

38- L. Dugit; Traite de Droit Constitutionnel, Tom 42 éme Edition, 1924, P38 Et S. 
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بني للشــــــــروط املوضــــــــوعية عند قيامهم بعملية ملا كان من املســــــــتحيل التحقق من مدى اســــــــتيفاء الناخ 
التصــــــــويت يوم االنتخاب، كان من الضــــــــروري التحقق من ذلك مســــــــبقاً، ويتم ذلك التحقق ابلقيام بقيد  

نتخابية اليت مارســـــة حق األنتخاب يف اجلداول االمجيع املواطنني الذين تتحقق فيهم الشـــــروط املوضـــــوعية مل
نتخاابت )جلنة به للمفوضــــــــــية العليا املســــــــــتقلة لال  وفق القانون املعمولتقوم ابعدادها ومراجعتها وحتديثها 

 ادارية متخصصة(.
نتخاابت وســـــــــنتعرض لتلك ديد هيئة الناخبني وتســـــــــهيل ســـــــــري االنتخابية أمهية ابلغة يف حتالوللقوائم ا

 األمهية من خالل العناصر األتية:
ــلالقوائم اال -1 ــبط هيئة الناخبني اليت متلك ســ ــل نتخابية تضــ طة الرقابة على النواب ويرجع اليها الفصــ

 .(39)يف املنازعات اليت تنشأ بني السلطات الرُسية يف الدولة
 الدليل املادي على استيفاء الناخب للشروط املوضوعية ملمارسة حق األنتخاب. تعد -2
قرتاع االلية توزيع الناخبني على مراكز نتخابية من خالل املســــــــاعدة يف عمتســــــــهيل االجراءات اال -3

 وفق األحصاء العام لعدد الناخبني.
تكشـف القيد املزدوج للناخبني الذين يريدون التصـويت ألكثر من مرة، ومن مث فهي تقاوم التزوير  -4

 هلؤالء من جهة، وتؤدي اىل ضمان املساواة بني الناخبني من جهة اخرى.
حصـــــــاءات ومعلومات تتصـــــــل ابلعملية قاعدة بياانت يتم الرجوع اليها يف حتديد ما يلزم من ا تعد -5

 ، ويرتتب على ختلف هذه الشروط نتائج حبرمان املواطن من املشاركة يف االنتخاابت.(40)األنتخابية
 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الجداول األنتخابية في فرنسا 

ــمانه   من اكرب تعد عملية اعداد جداول الناخبني قبل موعد اجراء اي عملية انتخابية بوقت كاٍف، ضـــ
ــمـاانت نزاهـة العملـية اال نتخـابـية، أو التالعـب ـية االنتخـابـية، وهي مـانع من موانع الغش والتزوير للعملضــــــــــــ

ــاقة وليس من  ــن اعدادها هبا، كما ان عملية األعداد للجداول طويلة وشــ ــتحســ نتخابية قبل العملية االاملســ
 .(41)مباشرة

وقرر الفقه الفرنســـــــــــــي ان اجلدول االنتخايب، هو الوثيقة اليت ختص الناخبني وتـَُرَتب  فيها اُساؤهم ترتيباً 
هجائياً، وحتتوي على البياانت املتعلقة من حيث اُسه الشخصي والعائلي واتريخ وحمل االقامة والسكن يف 

 .(42)الدائرة
 -ذا املطلب من خالل الفروع الثالثة االتية:وسيكون حبثنا هل

 الفرع االول: التنظيم االدارية للجداول االنتخابية يف فرنسا.
 الفرع الثاين: الرقابة القضائية على اجلداول االنتخابية يف فرنسا.

 
39- George Burdeau; Droit constitutionnnel et institutions Politgueu 16 éme édition, Cibrairié 

générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1974, P. 466. 
جامعة االسكندرية،  -الغويل: حق االفراد يف املشاركة يف الشؤون العامة، اطروحة دكتوراه، كلية احلقوقد. سليمان صالح  -40
 .98-96، ص1992
 .112، ص1941د. حممود عبد: نظام األنتخاابت يف التشريع املصري واملقارن، اطروحة دكتوراه، جامعة فؤاد األول،  -41

42- Charles Debbache Et Autres, op, cit, P. 456. 
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 26:  العدد

 الفرع الثالث: احلماية اجلنائية للجداول االنتخابية يف فرنسا. 
 لجداول االنتخابية يف فرنساالفرع األول: التنظيم االداري ل

، وأوكـل مهمـة األعـداد  (43)نتخـابـية الزامـيةعملـية القـيد يف احـدى القوائم اال جعـل املشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي
نتخابية اىل جلنة ادارية مشــكلة من العمدة أو احد ممثليه رئيســاً، واحد رجال األدارة معني من للجداول اال

، وعلى ذلك فان (44)قبل حمافظ األقليم أو مســـــاعد احملافظ، ومندوب عن احملكمة األبتدائية يعينه رئيســـــها
ابعمـال القـيد يف جـداول  ، وختتص هـذه اللجـنة (45)قرار قـيد الـناخـب يف اجلـداول االنتخـابـية هو قرار اداري

ــع ملراجعــة   النــاخبني، ولكي تكون تلــك القوائم معربة تعبرياً حقيقيــًا عن ارادة هيئــة النــاخبني، فــاهنــا ختضــــــــــــ
ســنوية، ترمي اىل اضــافة اُساء الناخبني الذين اســتوفوا الشــروط القانونية للناخب، واضــافة من ُأمهل قيدهم 

 ة للقيد.دون حق، وحذف من فقد احد الشروط القانوني
وتشـــــــــكل جلان للمراجعة الســـــــــنوية على غرار جلان القيد األصـــــــــلية، أي من العمدة أو من ينوب عنه 
رئيســـــــــــــاً، وعضـــــــــــــوية أحد رجال األدارة يعينه املدير، ومندوب عن احملكمة األبتدائية، وتتم اعمال املراجعة  

، أي يف مدة أربعة هنفســ   اممن ديســمرب من الع 31الســنوية خالل الفرتة من األول من شــهر ســبتمرب حىت 
نتخابية حىت اخب الفرنســـــي القيد يف اجلداول االاشـــــهر كاملة، ويف غري تلك الفرتة فلم يكن مســـــموحاً للن

لفرنســـــــيني احلق يف ا، الذي اعطى 1975( يوليو  8، عندها أصـــــــدر املشـــــــرع الفرنســـــــي قانون يف )1975
 .(46)تقدمي طلبات القيد يف أي وقت من العام

الفرنســـــــــي يقصـــــــــر عملية التســـــــــجيل يف القوائم األنتخابية بناء على طلبات مقدمة من  وكان املشـــــــــرع
ــعـة( من قـانون االنتخـاب الفرنســــــــــــــي املرقم  النـاخبني فقط، حيـث تنص الفقرة )االوىل( من املـادة )التـاســــــــــــ

 .(47)على ان "القيد يف اجلداول االنتخابية الزامياً" 1975ديسمرب  13( الصادر يف 1330)
ولكن هـل اللجنـة ملزمـة ابجراء القيـد تلقـائيـاً ولو مل يطلـب منهـا ذلـك قيـاســـــــــــــــاً على أهنـا ملزمـة قـانوانً 
بشـــــــــــطب الناخب املتويف أو فاقد االهلية دون طلب بذلك؟ هذا ما ســـــــــــنحاول االجابة عليه يف ســـــــــــياق 

 البحث.
( 1027لفرنسي برقم )نتخاب افالتعديل الذي ادخل على قانون االومل يستمر االمر على هذا احلال،  

( مكرر، فاصــــبح األصــــل تســــجيل األشــــخاص البالغني لســــن الرشــــد 11، ومبوجب املادة )1997يف عام 
الســياســي تلقائياً يف قوائم الناخبني، طبقاً حملل اقامتهم احلقيقية مىت بلغوا مثاين عشــرة ســنة، وذلك مع توافر 

 
43- "L' article L. 9 du code électoral modifié Par Décret no 2006-1231 du 9 Octobre 2006 modifiant, 

art. 1, JoRF no 235 du 10 octobre 2006, Page 14992….". 
 .13-12، ص1995ة، د. داود الباز: القيد يف جداول األنتخاابت ومنازعاته امام القضاء، دار النهضة العربية، القاهر  -44
 .55، ص2006جلامعية، األسكندرية، حسن حممد هند: منازعات انتخاابت الربملان، دار املطبوعات ا -

 .69، ص2001د. عيد امحد الغفلول: نظام األنتخاابت التشريعية يف فرنسا، دار الفكر العريب، القاهرة،  -45
46- André Demichel et francie Demichel; Droit électoral, Dalloz, 1973, P.52. 
47  - L'incripition surles Electorales Est Obligatoir, Article 9, Dalloz, 1992, P.822. 
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قتصـــــــادية يف موعد ال  ألحصـــــــاء والدراســـــــات االعهد الوطين لمتام ذلك يقدم امل، وال(48)الشـــــــروط األخرى
 .(49)ديسمرب كل املعلومات الالزمة لتطبيق التسجيل التلقائي 31يتجاوز 

ومن مث فان املشـــرع الفرنســـي قد ااتح كل من التســـجيل التلقائي يف حمل األقامة الفعلية، ابألضـــافة اىل  
هم يف قوائم انتخابية خارج مقر اقامتهم امكانية تقدمي طلبات التســــــجيل لألشــــــخاص الراغبني يف قيد اُسائ

 .(50)ختياريحلقيقية، وهو ما يطلق املوطن االنتخايب االا
وأدراكاً من املشـرع الفرنسـي ألمهية املشـاركة السـياسـية لبعض الفئات، ونظراً لصـعوبة مشـاركتهم بسـبب 

ائل ميكن من خالهلا ظروفهم واليت قد ال تتوافق مع تطبيق األســـس العامة، فقد حددت لتلك الفئات وســـ 
 -نتخابية، وختتلف كل حالة عن األخرى:ول االالتسجيل يف احد اجلدا

 يســـتطيع الفرنســـيون املقيمون يف خارج فرنســـا واملقيمون يف القنصـــلية الفرنســـية ان يقيدوا يف احدى -أ
تـية: بـلدـية امليالد، بـلدـية املوطن األخري، وبـلدـية األـقاـمة األخرية ـله نتخـابـية يف احـدى البـلدايت االالقوائم اال

اذا كان قد أقام فيها ســـتة اشـــهر على األقل، والبلدية اليت ولد أو كان مقّيداً فيها أحد أصـــوله من الدرجة 
 .(51)األوىل، وأخرياً البلدية اليت ولد أو سجل على قائمة انخبيها أحد أقاربه حىت الدرجة الرابعة

 نتخابيةن وافراد اســرهم املقيمون معهم ان يســجلوا انفســهم يف احد القوائم االيســتطيع العســكريو  -ب
املقررة للفرنســـيني املقيمني يف اخلارج، ابألضـــافة اىل امكانية طلب تســـجيلهم يف البلدية اليت يقع فيها املركز 

 .(52)الرئيسي ملكتب التجنيد التابعني له
 هم على قوائم احـدى اـلدوائر األنتخـابـية، احملـددة يفاســــــــــــــرهم ان ـيدرجوا اُسـاءارة وافراد جيوز للبحـ  -ج
 .(53)( من قانون األنتخاب15املادة )
 لألشــــــــــــــخـاص اـلذين ال يوجـد دلـيل على مكـان اـقامتهم او ســــــــــــــكنهم، أو ال ينطبق عليهم احـدى -د

دى القوائم ملكتب ان يســـــــــجلوا يف اح  -( 1مكرر15اعمااًل لنص املادة ) -احلاالت الســـــــــابقة فيمكنهم 
األقرتاع الـذي يوجـد يف دائرتـه املركز األجتمـاعي الـذي يرتبط بـه الشــــــــــــــخص واملنصــــــــــــــوص عليـه يف املـادة 

 .(54)( من قانون العمل األجتماعي واألسري264/1)
تبني لنا مما تقدم ابن املشــــرع الفرنســــي، قد اوكل مهمة قيد الناخبني يف اجلداول أو مراجعتها الســــنوية 

ادارية تشــــــكل من ثالثة اشــــــخاص على مســــــتوى كل مركز انتخايب، مث اوكل املشــــــرع مهمة اعداد اىل جلنة  
ول عامة ااجلدول العام للمحافظة اىل جلنة عامة بنفس تشــــــــــــــكيل اللجان اخلاصــــــــــــــة تقوم مبهمة اعداد جد

ــة للج ــؤال املطروح عن مدى تبعية اللجان اخلاصـــــ ــة ابملراكز، والســـــ ــوء اجلداول اخلاصـــــ ان للمحافظة يف ضـــــ
 

48- Créé Par Loi no 97-1027 du 10 Novembre 1997 relative à L'inscription d'officé des Personnes 
àgées de dix-huit ans sur Les Listes élictorales, art. 

49- " L'article R. b du La Partie réglementair du Code électoral, modifié Par, Décret no 2006-1244 
du 11 Octobre 2006 Portant mesures de Simplification en matiére électorale, art 17…..". 

التصويت األلكرتوين، دراسة مقارنة، دار الفكر  – د. حممد صباح حممد الناجي: النظام القانوين لألنتخاابت األلكرتونية -50
 .52، ص2018والتوزيع، املنصورة،  والقانون للنشر

51- L'article; L. 12 du Code électoral, modifié Par Ordonnance no 2005-46, du 13 mai 2005. 
52- "L'article L.13 du Code électoral, …." 
53- "Les mariniers, artisants ou esidene de leurs familles, habitant à bord Peuvent, Sans condition de 

esidenee S'ils remplissent Les autres d'unedes Communes Suivantes…..". 
54- "L'article, L. 14 du Code électoral modifié Par Loi no 2007-290 du 5 mars 2007…". 
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ــة فيما   ــية على اللجان اخلاصــــ ــلطات رائســــ ــتطيع اللجان العامة ان متارس ســــ العامة؟ وبعبارة اخرى هل تســــ
 يتعلق بتعديل اجلداول األنتخابية؟.

جنة األدارية  لذلك ميكن القول ان جملس الدولة الفرنســــــــــي حســــــــــم هنا األمر بقوله ان ال  ولألجابة عن
ان حتل حمل اللجنة اخلاصـــــــــــــة اليت تقوم مبهمة اعداد اجلداول املشـــــــــــــكلة جلميع البلدايت والدوائر ال ميكن 

اخلاصـــة أو مراجعتها فال متارس اللجان العامة اية ســـلطة رائســـية عليها، وابلتايل فليس من حقها ان تعدل 
 .(55)او تصحح يف قرارات اللجان اخلاصة، وان هذه اللجان هي وحدها املختصة بقيد وحذف الناخبني

ــلطـة او  وهـذا احلكم يؤكـد ا ــيـة، ال متتلـك ايـة ســــــــــــ ن اللجـان العـامـة للقيـد جلـداول احملـافظـات الفرنســــــــــــ
 ختصاص يف الرقابة األدارية على جلان القيد اخلاصة. ا

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول االنتخابية يف فرنسا 
ــألة ا ــم املشـــــــرع الفرنســـــــي أمره مبكراً يف مســـــ ــائية على العمليات اإلحســـــ نتخابية ويف مجيع لرقابة القضـــــ

مراحلها مبا يف ذلك مرحلة قيد الناخبني يف اجلداول، وذلك من اجل ضمان انتخاابت حرة ونزيهة وعادلة 
ــعب ــرف اجمللس 58، فنصـــــــــت املادة )(56)ومعربة عن ارادة الشـــــــ ــي على ان "يشـــــــ ــتور الفرنســـــــ ( من الدســـــــ

، (57)قرتاع"رئيس اجلمهورية، وهو يفحص الطعون ويعلن نتائج اال راء انتخابالدســــــتوري على ســــــالمة اج 
( منه على ان "يفصــل اجمللس الدســتوري يف املنازعات اخلاصــة بصــحة انتخاب النواب 59ونصــت املادة )

لس ( على ان يشــــــــرف اجمل60، كما نصــــــــت املادة )(58)واعضــــــــاء جملس الشــــــــيوخ يف حالة تقدمي الطعون"
( يف الباب اخلامس عشـر 89، 11سـتفتاء املنصـوص عليها يف املادتني )االالدسـتوري على صـحة عمليات  

 .(59)ويعلن نتائجها
نتخاابت دد مراقبته للمرحلة التمهيدية لالوسـنورد بعض األمثلة للقرارات للمجلس الدسـتوري وهو بصـ 

فته ، واليت ورد فيها من حق اجمللس الدســـــتوري وحده، بـصــــ 1981حزيران  3، بتاريخ Delmasيف قضـــــية  
 نتخابيةية األعمال التمهيدية للعملية اإلقاضي إنتخاابت نيابية، ان يقدر شرع

Considérant qu' il n'appartient qu' au conseil constitutionnel qui est, en 

vertu de L' article 59 de La constitution… juge de L'élection u des dé putés 

… d' apprécier La Légatité des ectes qui sont Le Préliminaire des opérations 

éléctroales; que dés Lors, Le conseil d' Etat n'est Pas compétent Pour se 

 
مبناسبة املشكلة اليت حدثت يف الدائرة، األوىل من مدينة مولتييه  1978يناير  14دارية الفرنسية بتاريخ حكم احملكمة اإل -55

الفرنسية، حيث قامت اللجنة اخلاصة بقيد عدد من الناخبني مبوافقة عضوين من اعضاؤها واعرتاض الثالث على ذلك القيد... للمزيد 
 .20، ص1985ضة العربية، القاهرة، لنظم واالجراءات االنتخابية، دار النهمن التفاصيل ينظر: د. صالح الدين فوزي، ا

 .221، ص2009، 2نتخابية، منشورات زين احلقوقية، بريوت، طد. عصام نعمة اُساعيل: النظم اإل -56
57- Art 58 de La constitntion "Le conseil constitutionnel veille à La régularitté de L'élection du 

Président de La République u examine Les réclamations et Proclame Les résultats du Serutin". 
58- Art 59 de La constitution "Le conseil constitutionnel statue, en case de contestation, sur La 

régularité de L'élection des députés et des Senateurs". 
59- Art 60 de La constitution "Le conseil constitutionnel Veille à La régularité des opérations de 

réféndum prévues aut articles 11 et des 89 et au tites XV. 11 en Proclame Les résulats". 
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Pronocer sur La Légalite du décert protant convocation des Colléges 

électoraut)60 (. 

 Delmas يف ذات قضية 1981حزيران  11وقرار اخر للمجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 
"considérant que La requête Présentée Par M. Delmas tend à 

L'annulation… du décret Portant convocation des Collèges électorat Pour L' 

élection des députes… un décis ion du 3 Juin 1981; Par Laquelle Le conseil 

d' Etat Staunt au contentieut S' est déclaré incompétent…")61(. 

نتخاب أبن "القرارات اليت تصــــدرها اللجان املكلفة ابملراجعة ( من قانون اال25ذلك نصــــت املادة )ك
 .(62)الدورية ميكن الطعن عليها من الناخبني، اصحاب املصلحة يف ذلك أمام احملكمة اجلزئية"

ــية   نتخاابت، عوة الناخبني قبل اعالن نتيجة االعية قرار دحول مشــــــــــرو  F.Delmasوتدور وقائع قضــــــــ
وبرر اجمللس الدستوري قبول هلذا الطعن رغم صراحة النصوص القاضية ابن الطعن ال يكون مقبواًل اال بعد 
اعالن النتيجة ال قبلها، الن القانون األســـــــاســـــــي للمجلس الدســـــــتوري قد نص على ضـــــــرورة األلتزام هبذه 

نتخــابيــة يف دائرة معينــة فقط، لكن ج( مبتــابعــة الطعن يف العمليــات االد اعالن النتــائاألجراءات )الطعن بعــ 
نتخابية، اءات ابلنسبة جملموع العمليات االتعرض به لصحة األجر   F.Delmasالطعن الذي تقدم به السيد  

قرار دعوة الناخبني أي ان الطعن مل يكن مقدماً ابلنســـبة لدائرة واحدة معينة ابلذات، بل قدم بطلب القاء 
ليه من ااثر يف جمموع العملية يف مجيع الدوائر، أي الغاء القرار الصـــــــادر بدعوة الناخبني برمته وما يرتتب ع

 .هنفس جتاهاال... وبعد حكم اجمللس الدستوري يف هذه القضية اصدرت احكامه يف (63)نتخابيةاال
التحضــــــــريية والتمهيدية للعملية ألجراءات وقد التزم اجمللس الدســــــــتوري بضــــــــوابط لبســــــــط رقابته على ا

 .(64)نتخابية قبل اعالن النتائج وقبول الطعن ابلنسبة هلااال
وكان املشــرع الفرنســي قد عهد اىل كل من القضــاء العادي املتمثل يف احملكمة اجلزئية والقضــاء االداري 

ــاء نتخابيينظر مـنازعات القيد ابجلداول اال  اكم االدارية األختصــــــــــــــاصاملتمـثل يف احملـ  ة، اال انه منح القضــــــــــــ
نتخابية، يف حني انه منح القضـــــاء األداري ينظر منازعات القيد ابجلداول اال  ختصـــــاص األصـــــلالعادي اال

 نتخابية.ينظر منازعات القيد ابجلداول اال اختصاصاً استثنائياً 

 
60- cité in Louis Favoreu et Loïc Philip: Les grands décisions du conseil constitutionnel, Editions 

Dalloz, 1995, page 9. 
61  - (Recueil des déctions du cons, const, 1981, Page 97). 
62- Art 25 du Code électroal eales décisions de la commission administrative Peuvent étre constestées 

par Les électeurs intéressés devant Le tribunal d'instance 
ينظر كذلك د. حممد فرغلي حممد علي: نظم واجراءات انتخاب اعضاء اجملالس احمللية يف ضوء الفقه والقضاء، اطروحة دكتوراه،  

 .431، ص1998ة العربية، القاهرة، جامعة املنصورة، دار النهض
63- Rec, Dalloz, sirey, 13 October 1982, P. 489. Note Francois Luchaire. 

 .238زي، مصدر سابق، صد. صالح الدين فو  -64
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كل انخب ا ميكن لابنه وابلشروط نفسه 1969مايو   10( الصادر يف 419فقد قضي القانون رقم ) 
نتخايب للمقاطعة ان يطلب تســــــجيل انخب ســــــقط اُسه من اجلدول، أو شــــــطب من مت مقيد ابجلدول اال
 .(65)تسجيله دون حق

 األختصاص األصيل )القضاء العادي(: -أوالً 
ــاء العادي الفرنســـي صـــاحب اال ــيل يعد القضـ ــلفنا-ختصـــاص األصـ يف نظر الطعون املقدمة  -كما اسـ

من ذوي الشـأن يف القرارات الصـادرة من اجلهات املسـؤولة عن طلبات القيد ابحدى قوائم الناخبني وذلك 
 .(66)نتخاب الفرنسي( من قانون اال25اًل لنص املادة )اعما

ــاء الع نتخابية إمنا ان اجلداول االادي حلكمة مؤداها: ولعل املشــــــرع قد اعطى هذا األختصــــــاص للقضــــ
حتتوي على بياانت متعلقة ابحلالة الشــخصــية، وال شــك ان هذه األمور تكون متعلقة ابختصــاص القضــاء 

 .(67)العادي وبعيدة عن اختصاص القضاء األداري
واحلق يف الطعن مقرر لكل من الناخب، ســــواء تعلق بطلب قيده شــــخصــــياً أو غريه، حيث جيوز ألي 

من أغفل قيده، أو حمو انخب مث إدراجه يف القائمة دون ســــند قانوين، ويعد ذلك عماًل انخب طلب قيد 
 .(68)شعبياً يهدف اىل ضمان سالمة وصحة قوائم الناخبني

ويكون للمحكمة اجلزئية وهي بصــــدد نظرها للطعون اليت تنصــــب على القرارات الصــــادرة من اجلهات 
إذا كان الطعن منصــــــــباً على قيد أحد الناخبني ان تقدر مدى األدارية املســــــــؤولة عن اعداد قوائم الناخبني  

اســتيفاء هذا الناخب للشــروط املتطلبة للقيد أم ال، واذا كان الطعن منصــباً على قرار صــادر بشــطب أحد 
 .(69)الناخبني فللمحكمة أن تقدر ما اذا كان الشطب قد استند اىل مربرات قانونية أو انه منتٍف هلا

، وجيب ابالغ قرار احملكمة خالل ثالثة أايم اىل كل من (70)ها بصــــــــــــفة هنائيةوتصــــــــــــدر احملكمة حكم
ــاء، وذلك ابلربيد املســـــجل بعلم الوصـــــول،  مقدم الطلب أو احملافظ، واىل الناخب حمل الطعن عند األقتضـــ

ئية ، وال خيضــع القرار للمعارضــة، وتفصــل الدائرة األوىل ابحملكمة اجلز هانفســ   وجيب اخطار العمدة يف الفرتة
ــطـبه من قوائم الـناخبني اخلـاصــــــــــــــة  بـباريس يف كـل طعن يقـدم من كـل انخـب رفض طـلب قـيده، أو مت شــــــــــــ

 
نتخاابت التشريعية، دراسة مقارنة ابلقانون الفرنسي، احلكيم حممد حممد حسن: الطعون االنتخابية يف االد. اكرام عبد  -65

 .56، ص2007احلديث، األسكندرية،  املكتب اجلامعي
القرارات اليت تصدرها اللجان املكلفة ابملراجعة الدورية ميكن قانون األنتخاب الفرنسي على ان "ن ( م25نصت املادة ) -66

ن اتريخ اعالن خالل عشرة اايم م Le Tribnal d' instanceالطعن عليها من قبل الناخبني اصحاب املصلحة أمام احملكمة اجلزئية
 قوائم الناخبني".

- Cass. Civ 2 éme eh, 5 mars 2008, No de Provoi: 8060216, Bull 11, No 57. 
حق نتخابية، كما يتقرر  املسجلة بقيد صحيح يف القوائم االوميكن ألي انخب يف القائمة ان يطلب ادراج أو حذف أحد األُساء  "

 الطعن للمحافظ أو احد مساعديه". 
 .195، ص1985، القاهرة، نتخابية، دار النهضة العربيةالدين فوزي: النظم واجلراءات اال د. صالح  -67

68- Cass civ 2 éme ch 7 Juillet, 1977, bull. 11. 
 .1191د. عفيفي كامل عفيفي: مصدر سابق، ص -69

70- "L' article L. 27 du code élection, La décision du Juge du tribunal d' instance est en dernier 
ressort….". 
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ابلفرنســـيني املقيمني يف اخلارج بدون ســـند قانوين، ابألضـــافة اىل امكانية قيام أي انخب بطلب حذف أو 
 .(71)قيد انخب اخر اذا كان مت ذلك بناء على سند غري قانوين

( مارس، وجيب اخطار قرار احملكمة اجلزئية لوزير الشـــــؤون 20( مارس اىل )10وتبدأ مدة الطعن من )
 .(72)اخلارجية، ويتم من خالله اذا لزم األمر اعالنه جلميع األطراف

 الطعن أمام حمكمة النقض: -اثنياً 
اجاز املشـــــــرع الفرنســـــــي لذوي الشـــــــأن الطعن يف األحكام الصـــــــادرة من احملاكم اجلزئية يف الفصـــــــل يف 
ــرة أايم من أتريخ األخطــار   منــازعــات القيــد يف قوائم النــاخبني أمــام حمكمــة النقض، وذلــك خالل عشــــــــــــ

( من الالئحـة التنظيميـة فـان حكم الطعن ليس ـله 1–15ابحلكم، واعمـااًل للفقرة األخرية من نص املـادة )
س حقه يف األقرتاع حىت امر آثر موقف، أي ان من مت له احلكم من احملكمة اجلزئية بقيده، يستطيع ان ميار 

 .(73)مع تقدمي الطعن
هي أو كتايب يتم ايداعه أو ارســــــــاله مصــــــــحوابً بعلم الوصــــــــول اما اىل اويتم رفع الطعن أما بطلب شــــــــف

ســــــــــكراترية قلم كتاب احملكمة اجلزئية اليت اصــــــــــدرت احلكم املطعون فيه، واما اىل ســــــــــكراترية قلم الكتاب 
، وجيب ان يشـــتمل الطلب على األســـم (74)احلكم املطعون منه مبحكمة النقض، وجيب ان ترفق صـــورة من

الكـامـل، واُسـاء وعنوان املـدعى عليهم، واذا مـا مت الطعن بتوكيـل، فيجـب ان يكون الوكيـل حـاماًل لتوكيـل 
 .(75)خاص حىت يقبل الطعن، ومن مث من التوكيل العام ابجراءات التقاضي ال يعد كافياً...

 األداري:الطعن أمام القضاء  -اثلثاً 
ــرع الفرنســـي احلق يف الطعن  ــبيل االحدد املشـ ــاء األداري على سـ ــتثناء، وذلك يف حالة ما أمام القضـ سـ

قانوين اذا جتاوزت جلان القيد واملراجعة للســـــلطات املمنوحة هلا، ابالضـــــافة اىل الرقابة على التشـــــكيل غري ال
حرتام املواعيـد املنصــــــــــــــوص عليهـا يف جراءات املنصــــــــــــــوص عليهـا يف القـانون ابللجـان، ومـدى التزامهـا ابأل

القانون، وكل ما يتعلق ابجراءات املراجعة، واحلالة الثانية تتمثل فيما اذا شـــــــاب القرار الصـــــــادر من اللجنة 
 .(76)األدارية عيب يف الشكل، خالفاً للشكل القانوين للقرارات األدارية
لتزام به معلق على شــــرط واقف هو تقدمي  ويكون القيد الزامي على اللجنة، ولكن لتمام هذا القيد واال

 .(77)صاحب الشأن طلب بذلك يعرب به عن ارادته
خالل يومني من اتريخ  -نتخـاب الفرنســــــــــــــي ( من قـانون اال20قـاً لنص املـادة )ويكون للمحـافظ طب

 استالم قوائم الناخبني املشتملة على عمليات األضافات واحلذف ان يطعن عليها أمام احملكمة األدارية.

 
71- L' article L. 9 du Loi organique no 76-97 du 31 Janvier 1976, modifié Par Loi organique no 

2005-821 du 20 Juillet 2005 art 1. 
 .68اح حممد الناجي: مصدر سابق، صد. حممد مصب -72

73- "L' article R. 15 du La Partie réglementaire du code électoral,"La décision prise Par Le tribunal 
d' instance est no tifiée dans Les trois jours parle qreffe….". 

74- "L' article R. 15-3 du La Porit u réglementaire du code…". 
75- "22 Aout 2004, Page 15032, texte re 7, modifié Par Décret no 2008-484 du mai 2008…". 

 .151-150ينظر د. داود الباز: حق املشاركة يف احلياة السياسية، مصدر سابق، ص -76
77- C.E. 13 Mare 1981, Maris de Tremléy les conessé, P. 145. 
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ويتعني على احملكمة األدارية ان تصــــــــــدر حكمها خالل ثالثة أايم من احالة تلك األعمال اليها، فاذا  
انتهــت احملكمــة اىل الغــاء اعمــال اللجنــة فــأنــه يتعني عليهــا ان جتــدد ميعــاداً جــديــداً جيــب ان تقوم اللجنــة 

ان يكون اجلـدول ـقد اقفـل  ابجراء مراجعـة جـدـيدة خالهلـا... وال جيوز ان جتري أي انتخـاابت جـدـيدة قـبل
 .(78)هنائياً 

ــتئناف هذا احلكم أمام أية  ويالحظ انه يف حالة احلكم ابلغاء اعمال اللجنة، فانه ال جيوز للناخبني اســ
جهة كانت ذلك األخذ ابألعتبار انه حيق هلؤالء الناخبني ان يطعنوا خالل عشــــــــرة اايم من اعالن اجلدول 

 ملدة اليت حددهتا هلا احملكمة.بعد قيام اللجنة مبراجعته خالل ا
الــذي تقــدم بــه العمــدة؟ يف هــذه احلــالــة فــأن  ولكن مــا احلكم يف حــال رفض احملكمــة طلــب األحــالــة

املشــــــرع الفرنســــــي قد خول وزير الداخلية وحده احلق يف اســــــتئناف قرار احملكمة أمام جملس الدولة، وذلك 
 .(79)خالل موعد اقصاه عشرة اايم من صدور قرار احملكمة سالف الذكر

يه يف القانون الفرنســــــــــــي أبية عقوبة ومن اجلدير ابلذكر ان عدم القيد يف اجلداول االنتخابية يعاقب عل
جنائية، لكن يرتتب عليه عدم متكن من يرغب يف االدالء بصــــــوته من القيام بذلك حىت املراجعة الســــــنوية 

 للجداول االنتخابية.
 الطعن أمام اجمللس الدستوري: -رابعاً 

ــاء العادي  يتعقد األختصــــاص للفصــــل يف املنازعات املتعلقة ابلقيد يف قوائم الناخبني اىل كل من القضــ
بصــفة اســاســية والقضــاء األداري بصــفة اســتثنائية، وان كان للمجلس الدســتوري احلق يف ان ينظر الطعون 

ــتندة اىل وجو  حة او بطالن نتخابية، فهنا ال خيتص ابلفصـــل بصـــ د غش وتالعب يف اعداد اجلداول االاملسـ
نتخابية، كدفع من ليت أعرتت إعداد اجلداول االفات انتخابية، أي األســــــــــتناد اىل املخالالقيد يف القوائم اال

ات يف عمليـة القيـد يف القوائم الـدفوع أمـام القـاضــــــــــــــي، وابلتـايل فلن يتقيـد القـاضــــــــــــــي ابثبـات وجود خمـالفـ 
 .(80)نتخابيةن شأنه أن يقوض نزاهة العملية االنتخابية، بل ميتد اىل إثبات وجود تالعب ماال

نتخابية، ما مل حة القيد أو الشــــــطب يف القوائم االري بنظر ـصـــــ وبعبارة أخرى ال خيتص اجمللس الدســــــتو 
 نتخابية امنا ميثل تالعباً او غشاً.املخالفات اليت طالت القوائم اال يثبت ان 

ــتوري   ــرة اشــــــــخاص يف القوائم االوقد اعترب اجمللس الدســــــ نتخابية يف اربع بلدايت دون ان  ان قيد عشــــــ
( بطـاقـة 53278( من اصـــــــــــــــل )5873غشـــــــــــــــاً، وكـذلـك رجوع )يكون هلم حمـل اقـامـة ال ميثـل تالعبـاً أو 

نتخابية قد مت بناء على تالعب اليه للقول أبن اعداد القوائم االســــــتناد ابية اىل مقر البلدية ال ميكن االانتخ
 .(81)أو غش

 
 .1193ي كامل عفيفي: مصدر سابق، صد. عفيف -78

- "L' article R. 13 du La Partie réglementaire du code électoral modifié Par…". 
 .1194ي كامل عفيفي: مصدر سابق، صد. عفيف -79

80- C. C: Décision no 2002-2619 AN du 25 Juillet 2002, Journal Officiel du 4 Août 2002, Page 
13346, Recueil, P. 136. 

81- C. C: Décision no 97 2002-2129/2/26 AN du 9 Janvier 1998, Journal Officiel. 
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 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول االنتخابية يف فرنسا
اجلنائية للجداول االنتخابية، هو وجود جرائم وانتهاكات قد تعرضــــــــــت يقصــــــــــد ابحلديث عن احلماية  

 لسالمة تلك اجلداول، فما هي اجلرمية االنتخابية؟
اجلرائم االنتخابية: هي جرائم وقتية ذات طبيعة خاصــة ترتكب بصــدد ممارســة العملية االنتخابية بكافة 

 النتيجة.مراحلها، بدءاً من القيد يف اجلداول والرتشيح حىت اعالن 
وقد صــــــــــاحبت هذه اجلرائم العمليات االنتخابية منذ ان عرفت االنظمة القانونية القدمية يف الدويالت 
اليواننية والرومانية االنتخاب كوســـــيلة لتحقيق الدميقراطية، وقد عاجلت التشـــــريعات على مر العصـــــور هذه 

ــبــة لقمعهــا،  ــعــت االجراءات املنــاســــــــــــ وقــد تنــاول املشــــــــــــــرع يف كــافــة اجلرائم وتفــاعلــت مع احــداثهــا ووضــــــــــــ
الدميقراطيات النيابية تنظيم العملية االنتخابية بتشـــريعات دســـتورية وقانونية والئحية تكفل ســـالمة اجراءاهتا 
ــرة احلقوق الســــياســــية الختيار حكامها وممثليها يف  وحتقق غاايهتا، بوصــــفها اهم الوســــائل الدميقراطية ملباشــ

 .(82)اجملالس النيابية
شـــرع الوضـــعي يف األنظمة القانونية املختلفة ابدراج طائفة من النصـــوص العقابية الكفيلة وقد حرص امل

حبماية احلقوق واحلرايت السياسية للمواطنني يف اطار الواثئق التشريعية املعنية على اختالف درجاهتا وقوهتا 
العادية وانتهاء ابللوائح والقرارات القانونية امللزمة ابتداًء ابلدســــــتور او القانون األســــــاســــــي، ومروراً ابلقوانني 

 التنفيذية هلا.
ــيح  تلك احلقوق واحلرايت اليت تصـــــــــــدرها من حيث األمهية ممارســـــــــــة كل من حقي األنتخاب والرتشـــــــــ

 .(83)لعضوية اجملالس النيابية
ــرع الفرنســــــي اواًل جرائم القيد الوحيد املخالف للقانون يف املادتني ) ( من القانون 88و86وتناول املشــــ

( منه على ان "كل شـــــخص يتوصـــــل للقيد يف جدول انتخايب أبســـــم 86نتخايب، حيث نصـــــت املادة )األ
ــنة وغرامة ) ( 15.000مزور أو صـــــــــــــفة مزورة أو ابخفاء مانع نص عليه القانون....، يعاقب ابحلبس ســـــــــــ

دانمها ، وكانت العقوبة ابلنص السابق ترتاوح بني احلبس من شهر اىل سنة، وبغرامة ذات حدين ا(84)يورو"
 ( فرنك.360واعالها ) ك( فرن360)

( منه على ان "كل من يتوصـــــــــل لقيد او ليشـــــــــرع يف القيد دون وجه حق يف 88كما نصـــــــــت املادة )
ــائل  ــل بنفس هذه الوســـ ــهادات مزورة، وكذلك كل من يتوصـــ ــطة اقرارات كاذبة او شـــ جدول انتخايب بواســـ

ــرع يف قيد أو حذف  ــم مواط  -دون حق-لقيد أو حذف أو يشــــ ن، والشــــــركاء يف هذه اجلرمية، يعاقبون اســــ

 
82- Michel Viviano; Le Juge Pénal et, les frauds Durant les campagnes. Eléctorales, Fev. De science 

criminélle, Numéro (1), Jonvier, 1999, P.70. 
د. مصطفى حممود عفيفي: املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم األنتخابية للناخبني واملرشحني ورجال األدارة، دراسة مقارنة، دار  -83
 .7، ص2002العربية، القاهرة، النهضة 

84- "Art 86 du code électorale Modifié par Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000…". 
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ـــنة وغرامـة )  ، وكـاـنت عقوـبة اجلرائم ابلنص قـبل تعـديـله هي احلبس من (85)( يورو"1500ابحلبس مـلدة ســــــــــــ
 .(86)( مائة الف فرنك100.000( فرنك اىل )180ستة أايم اىل سنة والغرامة من )

 وميكن ايراد بعض املالحظات على النصني السابقني:
 شــــــرع الفرنســــــي قد ضــــــيق من ســــــلطة القاضــــــي اجلنائي التقديرية فيما خيص احلدين األدىنن املا -أوالً 

واألعلى للعقوبة على تلك اجلرائم، سواء كان ذلك يتعلق بعقوبة احلبس أو الغرامة بعد التعديل الذي طال 
عقوبتني ، فيكون املشــــــرع قد شــــــدد من العقوبة يف هذا اخلصــــــوص، كما انه قرن ال1988القانون يف العام 

معاً، أي احلبس والغرامة، ومل يرتك للقاضـــــــــــي ســـــــــــلطة تقدير يف ايقاع ايهما ابملدان أبرتكاب تلك اجلرائم، 
 .(87)وهذا يدل على ان املشرع الفرنسي سلك طريق وحدة العقوبة وشدهتا

ــطتها جرائم القيد  ن  إ  -اثنياً  ــائل اليت ميكن ان تقع بواســـــ ــرع قد حدد الوســـــ  نتخابيةيف اجلداول االاملشـــــ
على ســـــــبيل احلصـــــــر، واملتمثلة يف القيد أبُساء مزورة أو بصـــــــفات مزورة، أو يتم القيد أو الشـــــــروع فيه عن 
ــر للحاالت اليت ميكن ان يقع القيد   ــهادات مزورة، ورغم هذا التحديد واحلصــــ طريق اقرارات كاذبة، أو بشــــ

حاالت اخرى تشــــــــــــكل جرائم قيد املخالف للقانون والذي يشــــــــــــكل جرمية من جرائم القيد، اال ان هناك 
ذلك عدم قيام الناخبني لقيد اُسائهم لكن املشــــرع مل ينص على عقوابت ســــواء ابحلبس أو الغرامة، ومثال  

ــروط  نتخابية، على الرغم من توافر يف اجلداول اال ــكل خمالفة  كافهالشـــــــــ اليت تطلبها القانون للقيد، مبا يشـــــــــ
ــيـة، كـذلـك جرميـة  9دة )لواجـب القيـد االلزامي الـذي نصـــــــــــــــت عليـه املـا ( من قـانون األنتخـاابت الفرنســــــــــــ

( 93التصويت ألكثر من مرة يف عملية انتخابية واحدة بناًء على قيد وحيد، وذلك ابملخالفة لنص املادة )
 .(88)من القانون األنتخايب الفرنسي، وهذا من حكمت به احملاكم اجلنائية الفرنسية

  ها جرائم القيد هي جرائم ســــياســــية وجنائية يف آن واحد، اال اننتخاب عموماً ومنان جرائم اال  -اثلثاً 
ــي لتلك اجلرائم هو الغ ــياســـ نتخابية، ومنها جرائم القيد، ال الب، ولذلك فان مرتكب اجلرمية االالطابع الســـ

ــرع  ــتفيد من تلك املميزات اليت مينحها له املشـــــــ ــة تقوم على اللني والرأفة فيســـــــ بد وان يعامل معاملة خاصـــــــ
ن اجملرم العادي، ومن ذلك عن ســـــــراين وســـــــائل التنفيذ ابإلكراه البدين عليه، كذلك عدم ســـــــراين وغريه ع

قاعدة وقف التنفيذ أو الوضـع حتت املراقبة، وهذا ما اسـتقرت عليه حمكمة النقض الفرنسـية اليت اكدت ان 
 .(89)كافة اجلرائم الواردة يف قانون األنتخاابت هي جرائم سياسية

نتخايب حاالت ثالثة ميكن ان يتخذها دد املشـــــــــرع الفرنســـــــــي يف القانون االبق، ح اضـــــــــافًة اىل ما ـســــــــ 
الســــلوك املكون للركن املادي جلرائم التصــــويت دون حق، فهي من جانب أول يف )التصــــويت بدون وجود 

( من هذا القانون، ومن جانب اثين يف )التصـويت 91قيد يف قوائم الناخبني(، وفقاً ملا نصـت عليه املادة )
 

85- "Art 88 du code électorale, Ceuxqui, àaide de déclarations frauduleuses or de faux certificats….". 
، 2005، 1د. انجي امام امحد: الرقابة على انتخاابت اجملالس النيابية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، األسكندرية، ط -

 .518ص
، 1اهرة، طد. علي بن حممد حممد حسني الشريف: الرقابة على األنتخاابت العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الق -86
 وما بعدها. 401، ص2015
 .1047-1046د. عفيفي كامل عفيفيي: مصدر سابق، ص -87

88  - Cass Crim, 20. 8. 1963, F.D.P 1364, P.147. 
 .52ص ،مشار اليه يف د. مصطفى حممود عفيفي: مصدر سابق -

 وما بعدها.  402للمزيد من التفاصيل ينظر: د. علي بن حممد حممد حسني الشريف، مصدر سابق، ص -89
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( من القانون 92عليه املادة ) بناء على قيد غري صـــــحيح قانوانً يف قوائم الناخبني(، وذلك طبقاً ملا نصـــــت
نتخايب، ومن جانب اثلث يف )التصويت املتكرر بناء على القيد املتكرر يف قوائم الناخبني(، وذلك وفقاً اال

 .(90)( من القانون 93ملا نصت عليه املادة )
 بة القضائية على الجداول األنتخابية في العراقالمطلب الثالث: الرقا 

، فال ميكن ألي مواطن حىت (91)نتخابية شــرطاً الزامياً ملمارســة حق االنتخابيعد القيد يف اجلداول اال
هذا احلق، ان يديل بصــوته يف االنتخاابت العامة، أو   لوان كان مســتكماًل لكل الشــروط الالزمة ألســتعما

 .(92)ستفتاء ما مل يكن اُسه مدرجاً يف جدول انتخايباال
عن  اخلاص بســــــجل الناخبني والصــــــادر 2005( لســــــنة  1وقد عرف التشــــــريع العراقي يف النظام رقم )

ول )املصـــــــــطلحات(، أبنه ( من القســـــــــم األ1/5نتخاابت يف العراق ابملادة )املفوضـــــــــية العليا املســـــــــتقلة لال
ــتور وانتخاابت  ــودة الدســــ ــتفتاء على مســــ ــويت يف األســــ "ســــــجل حيتوي على اُساء الناخبني املؤهلني للتصــــ

ــه اخذ النظام رقم ) ــنة  4اجلمعية الوطنية"، وابلتعريف نفســ اخلاص بعرض ســــجل الناخبني يف  2005( لســ
 ( من القسم األول.1/4املادة )

نتخابية تقسـيماً للناخب حيث يتم تقسـيم الدوائر االيتطلب وجودها  وهو من الشـروط املوضـوعية اليت
ــحيحاً حســـــب األعداد املدرجة ابلقوائم، وبذلك تعد هذه املرحلة من اهم املراحل املمهدة لالنتخاابت  صـــ

(93). 
ــمانة األوىل ألجراء عملية انتخابية أو  ومما ال شــــــك فيه ان مرحلة القيد، هي األســــــاس والقاعدة والضــــ

ــتفت ــليمة ومعربة عن األرادة العامة هليئة الناخبني، ولذلك جيب ان حتاط هذه العملية بســـياج آمن اسـ ائية سـ
وقوي من الضــــــــــماانت الدســــــــــتورية والقانونية والواقعية اليت حتصــــــــــنها من أي اعتداء قد يطاهلا، وأهم تلك 

 .(94)الضماانت هي الرقابة
 وستقسم دراسة هذا املطلب على الفرعني األتيني:

 فرع األول: التنظيم األداري للجداول األنتخابية يف العراق.ال
 الفرع الثاين: الرقابة القضائية على اجلداول األنتخابية يف العراق.
 الفرع الثالث: احلماية اجلنائية للجداول االنتخابية يف العراق.

 
 . 73فيفي، مصدر سابق، صد. مصطفى حممود ع -90
ة د. عبد احلكيم فوزي سعودي: ضماانت األشراف والرقابة على األنتخاابت، دراسة مقارنة ابلنظام الفرنسي، دار النهض -91

 .273، ص2015العربية، القاهرة،  
والناخب وكل  رشحتنظم بقانون شروط امل على ما أييت: " 2005العراق لعام /اثلثاً( من دستور مجهورية 49نصت املادة ) -92

على ما أييت: يشرتط من الناخب ان يكون   2005لسنة    16( من قانون األنتخاب العراقي رقم  3"، وتنص املادة )ما يتعلق ابألنتخاب
مسجاًل لألدالء بصوته  -4أكمل الثامنة عشرة من عمره يف الشهر الذي جتري فيه األنتخاابت.  -3كامل األهلية.   -2عراقياً.  -1

 األنتخاابت العراقية املستقلة".لألجراءات الصادرة عن مفوضية  وفقاً 
93- Louis trotabas. L'soart; manuel de droit Public et Adminis trative, 20 éd, L.G.D.J. Paris, 1992, 

P.61. 
ة مقارنة، دار الفكر د. أمل لطفي حسن جاب هللا: أثر اجلرائم األنتخابية على مشروعية األنتخاابت التشريعية، دراس -94

 .66، ص2013اجلامعي، األسكندرية، 
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 26:  العدد

 الفرع األول: التنظيم األداري للجداول األنتخابية يف العراق 
ــائد يف العراق يف عام  ــية العليا  2004كان هناك اعتقاد سـ ــتقلة لالومع تشـــكيل املفوضـ نتخاابت املسـ

يف العراق ان اجراء التعـداد الســــــــــــــكـاين، هو مطلـب مهم ال غىن عنـه الجراء انتخـاابت ذات مصـــــــــــــــداقيـة 
ــجل االنتخايب، ألن اجلوموثوق هبا، كذلك فان بياانت األحصـــــــــــــا داول ء مطلوبة حىت يتم انشـــــــــــــاء الســـــــــــ

جيب ان ها ئنتخاابت، ومن مث فان مســؤولية انشــااألدوات اهلامة واحلســاســة جداً لالنتخابية هي احدى اال
خاابت، نتعلى قائمة الناخبني املؤهلني لال  نتخابية، واهنا ال تُعد فقط للحصولتُلقى على عاتق السلطة اال

ــاء جملس املفوضـــــــــني يف دورهتم ، وق(95)نتخابيةولكن ألمهيتها للتخطيط االنتخايب لألدارة اال د حبث اعضـــــــ
، قبل شـــــروعهم يف 2004ن نتخايب يف املكســـــيك يف حزيرايف الشـــــأن االالتدريبية مع خرباء األمم املتحدة  

ملثـل هـذه البيـاانت وعـدم اجراء نتخـايب، حيـث يفتقر العراق مهمـاهم االنتخـابيـة عن اعـداد الســــــــــــــجـل اال
ــكاين لفرتة طويلة، وقدم الكاال ــاء الســـــــــ ــوراهتم  حصـــــــــ ــجل ثري من اخلرباء تصـــــــــ وجتارهبم يف جمال اعداد الســـــــــ
 .(96)نتخاابت يف كثري من دول العاملني للمشاركة يف االنتخايب للمؤهلاال

واالصــل يف عملية التســجيل هو قيام اجلهة املكلفة قانوانً ابالشــراف على العملية االنتخابية )املفوضــية 
ــتقـلة لالنتخـاابت( بعملـية قـيد  ، وفعاًل ـقامـت (97)الـناخبني يف الســــــــــــــجالت، او القـيد التلقـائيالعلـيا املســــــــــــ

 .(98)املفوضية ابعداد جداول انخبني اولية استناداً اىل قاعدة البياانت اخلاصة بنظام البطاقة التموينية
( 1( يومـاً اعتبـاراً من )45ومت حتـديـث هـذه اجلـداول عرب محلتني لتســــــــــــــجيـل النـاخبني دامـت اوالهـا )

( آب  31-3، بينما دامت الثانية ما يقارب الشـــــــــــهر من )2004( كانون االول 15 )تشـــــــــــرين الثاين اىل
ــتفتاء على الدســـــــــتور، وقد ُسح من خالل هاتني العمليتني ملن مل يرد اُسه يف ســـــــــجل  2005 وقبل االســـــــ

ــرة يف القطر لتســــــــــــــجيـل اُسـه وفق اليـات حمـددة وخالل فرتة  النـاخبني مبراجعـة مراكز التســــــــــــــجيـل املنتشــــــــــــ
 .(99)التسجيل

وتقســم عملية تســجيل الناخبني اىل عدة عمليات منها اعداد ســجل الناخبني األويل، وذلك ابلشــروع 
ــطب أو  ــجل ابجراء الشـــــــ ــجيل وادخال وقيد بياانت الناخبني، كما يتوجب منح مدة لتحديث الســـــــ بتســـــــ

ضــاء املدة األضــافة أو تعديل موقع الســكن، وبعد ذلك يتحول الســجل األبتدائي اىل الســجل النهائي ابنق
ــتقل ــية العليا املســــــــ ــار اىل اعتماده من املفوضــــــــ .. وتتنوع اشــــــــــكال (100)نتخاابتة لالاحملددة للطعن، ويصــــــــ

 
، 2018لسنهوري، بريوت، د. عز الدين حممد شفيق احملمدي: نزاهة واستقاللية السلطة األنتخابية يف العامل العريب، دار ا -95

 .428-427ص
 .137، ص2009، 2الشروق، بغداد، ط د. عز الدين احملمدي: جتربيت يف هليب الدميقراطية، مطبعة فجر -96
الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة )قانون تشكيل  2004( لسنة 92( من القسم الثالث من االمر رقم )3نصت املادة ) -97

تقرير وانشاء وتطوير اللوائح االنتخابية  -املهام االساسية التالية... أ  تكون املفوضيةا املستقلة لالنتخاابت( على ان "املفوضية العلي
 ق عليها وتقسيمها وصيانتها...". والتصدي
ة لالنتخاابت يف الصادر عن املفوضية العليا املستقل  2004( لسنة 2( من القسم الثالث من النظام رقم )1نصت املادة ) -98

ل ياً على قاعدة بياانت نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية، وسيتم تطويره اثناء فرتة التسجي سيكون سجل الناخبني مبنالعراق على ان "
 من جراء االضافات والتعديالت".

الي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية على انه " 2004( لسنة 2( من القسم الثالث من النظام رقم )5نصت املادة ) -99
 ناخبني ادراج اُسه يف السجل....". اُسه يف سجل الناخبني يطلب من مركز تسجيل ال للمشاركة يف االنتخاب ومل يدرج

)املعدل(، دار السنهوري، بريوت،   2013( لسنة  45د. مصدق عادل طالب: شرح قانون انتخاابت جملس النواب رقم )  -100
 .46، ص2018
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لقائي من قرتاع، والتســجيل الشــخصــي من األفراد، والتســجيل التجيل فهناك التســجيل الدوري قبل االالتســ 
 ختياري.الدولة، وكذلك تسجيل االجباري، والتسجيل اال

ــجيل التلقائي واأللزامي كقاعدة عامة، مع وجود وميكن القول ان  ــرع العراقي اعتنق التســــــــــ بعض  املشــــــــــ
يف عملية التسـجيل سـتثناءات فيما يتعلق ابلتسـجيل غري األلزامي، واجاز املشـرع العراقي الطعن األداري اال

 .(101)نتخايب للمحافظة، وأمام جملس املفوضنيأمام املدير اال
نتخــــــابيــــــة يف األقليم ق من )املكتــــــب الوطين واملكــــــاتــــــب االنتخــــــابيــــــة يف العراوتتــــــألف االدارة اإل

، والفكرة األسـاسـية من هذا التقسـيم، هو الوقوف على متطلبات كل منطقة انتخابية من (102)واحملافظات(
مل حيث عدد الســــــكان والوضــــــع األقتصــــــادي واألجتماعي يف تلك املنطقة، ومن جانب اخر تســــــهيل ع

األدارة األنتخابية يف تنفيذ ما انيط هبا من واجبات، فكلما ارتفع التســـــــــلســـــــــل اهلرمي األداري، كلما قلت 
، وان من أهم اولوايت األدارة االنتخـابيـة هو اعـداد اجلـداول االنتخـابيـة املهـام املنـاطـة لكـل جهـة انتخـابيـة

نتخابية عند توافر شروط ب على األدارة االرشحون، حيث يتوج نتخابية ومها الناخبون وامللطريف العملية اال
ة االنتخــابيــة يعرف ابجلــدول النــاخــب يف املواطن ان تــدرج اُســه ضــــــــــــــمن ســــــــــــــجــل أو الئحــة أو القــائمــ 

 .(103)نتخايباال
 :(104)ولغرض اعداد سجل الناخبني حددت املفوضية اربعة شروط جيب توفرها يف الناخب

 ان يكون عراقي اجلنسية. -1
 كامل االهلية.  -2
 .31/12/1992ان يكون مولود قبل او يف  -3
 احدى حمافظات العراق مبوجب االنظمة واالجراءات الصادرة عن املفوضية.يف  ان يكون مسجاًل    -4

نة كما اعدت املفوضــية ســجل اويل للناخبني مبين على املعلومات اليت زودهتا هبا وزارة التجارة واملتضــم
مل يظهر اُسه يف ســـــــجل الناخبني ان يقدم طلباً الدراج اُسه بعد تقدمي ق ملن  لبياانت البطاقة التموينية، وحي

 .(105)املستمسكات اليت تثبت اهليته خالل مدة حمددة
نتخـايب فيـة والكفـاءة األداريـة للجهـاز االونظراً ألختالف الظروف األقتصـــــــــــــــاديـة واألجتمـاعيـة والـدميغرا

 اختلفت وتنوعت طرائق تسجيل الناخبني يذكر منها:

 
 املعدل.  2007( لسنة 11م )اابت رقنتخنون املفوضية العليا املستقلة لال( من قا8ينظر املادة ) -101
املنشور يف جريدة الوقائع   2007( لسنة  11نتخاابت رقم )نون املفوضية العليا املستقلة لال( فقرة )أ( من قا5ينظر املادة )  -102

 تتألف األدارة األنتخابية من املكتب الوطين واملكاتب األنتخابية، حيث نصت على ان "14/3/2007( يف 4017العراقية، العدد )
 نتخابية ويصادق عليها جملس املفوضني، ويتوىلقبل )مدير عام/ رئيس( األدارة االيف األقليم واحملافظات وفقًا هليكلية يتم اقرتاحها من 

ا والتأكد من حسن نتخابية ويصادق عليها جملس املفوضني واجلهات اليت خيوله هبا اجمللس لتنظيم اعماهلاملدير العام رائسة االدارة اال
 ادارهتا". سري

قوق، جامعة نتخاابت واثرها يف استقرار نظام احلكم، اطروحة دكتوراه، كلية احلهراء عبد احلافظ حمسن األسدي: االد. ز  -103
 .71، ص2009النهرين، 

 .2009( لسنة 12رقم ) 2010لعراقي نظام حتديد سجل الناخبني النتخاب جملس النواب ا -104
، 2النظام االنتخايب االنسب لعراق دميقراطي، مطبعة اوفسيت للكتاب، بغداد، ط د. عبد العزيز عليوي العيساوي:  -105
 .152، ص2017
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نتخابية يف كل دورة انتخابية دون حفظه أو وهو السجل الذي تعده األدارة اال  سجل الدوري:ال  -1 
نتخابية الالحقة، لذلك اطلق عليه الســــــجل الدوري، فهو ال يصــــــلح اال  يف الدورات االعلى األقل تعديله 

 املثال. لدورة انتخابية واحدة، االمر الذي يتطلب اعباء مالية عالية، واخذت به كندا على سبيل
نتخابية وتقوم بتحديثه على حنو مســتمر من وهو الســجل الذي تعده األدارة اال  :(106)الستتجل الدائم

حيث اضـــــــافة اُساء من تنطبق عليهم شـــــــروط الناخب وشـــــــطب اُساء من فقد صـــــــفة الناخب لألســـــــباب 
، حيث ان العراق اخذ بفكرة السـجل (107)القانونية احملددة، وقد اخذ هلذه العديد من الدول ومنها العراق

ــتعيـناً بـقاعـدة بـياانت نظـام التوزيع الـعام لوزارة التجـارة )البطـاـقة التموينـية(،  ـــية اـلدائم مســــــــــــ اذ تتوىل املفوضــــــــــــ
عن طريق  2005نتخاابت حتديث ســجل الناخبني الذي اســتخدم يف انتخاابت كانون الثاين املســتقلة لال

علقة ابحلصـــــة التموينية، وتربير ذلك يرجع اىل األوضـــــاع األمنية اليت عاىن األعتماد على قاعدة البياانت املت
 .(108) منها العراق يف تلك الفرتة، مما يشكل صعوبة يف حصر الناخبني وتسجيلهم(

نتخايب ابســتخدام قاعدة بياانت نظام امت املفوضــية العليا املســتقلة لالنتخاابت ابعداد الســجل اإلوق
 التوزيع احلكومي.

من  2004يف شـــــــــــــهر آب  2004مت بطلب النســـــــــــــخة احلديثة من قاعدة البياانت لســـــــــــــنة قا -1
ــتـان من حكومـة احلكومـة اال نتقـاليـة املمثلـة بوزارة التجـارة، وكـذلـك قـاعـدة بيـاانت حملـافظـات أقليم كردســــــــــــ

 األقليم، وتعاقدت مع اختصــــاصــــي تطوير قواعد بياانت نظام التوزيع احلكومي لتحويلها اىل قاعدة بياانت
ــة العداد الســـجل األنتخايب اخلاص ابملفوضـــية وكذلك مع اختصـــاصـــي قواعد بياانت معني من قبل  خاصـ

 .(109)األمم املتحدة
وقامت املفوضــــــــــــية كذلك بتجنيد اعداد كبرية من املوظفني وتدريبهم وجتهيزهم مبا حيتاجون حيث  -2

ــت6000بلغ عددهم ) ــميم وطباعة منوذج اســـــــــ ــية بتصـــــــــ مارات حيتوي على ( موظف حيث قامت املفوضـــــــــ
تفاصـيل كل فرد يف األسـرة يتم توزيعها اىل األسـر العراقية، ويتم تصـحيح البياانت اخلاطئة واكمال البياانت 
الناقصـــــــة من حيث تغيري الســـــــكن لألســـــــرة واضـــــــافة غري املســـــــجلني مع تقدمي الواثئق الرُسية واعادهتا اىل 

 املواطنني يف مراكزهم التموينية.
والطعون اليت تتلقاها األدارة تعديالت ابألضــــــــافة والتصــــــــحيح على وفق الشــــــــكاوي  وبعد اجراء ال -3

وضــــاع األمنية يتم حتديث الســــجل نتخايب النهائي... وبعد اســــتقرار األاالنتخابية، متت طباعة الســــجل اال
 .(110)نتخايب ابملدخالت احلديثة وكذلك البياانت اخلاصة ابملهجريناال

 
 .72د. زهراء عبد احلافظ حمسن األسدي: مصدر سابق، ص -106
م حتديث سجل الناخبني املعتمد (، "يت113نتخاابت القسم )للمفوضية العليا لال 2005( لسنة 1جاء يف نظام رقم ) -107

 ".2005كانون الثاين   30نتخاابت العامة اليت جرت يف لال
 ، متارس املفوضية الصالحيات التالية:2007نتخاابت يف العراق لسنة نون املفوضية العليا املستقلة لالجاء يف قا -108
 ."..انشاء وحتديث سجل الناخبني ابلتعاون والتنسيق مع مكاتب األقليم واحملافظات -( اوالً 4املادة )
 .430د. عز الدين حممد شفيق احملمدي: مصدر سابق، ص -109
 .72د. زهراء عبد احلافظ األسدي: مصدر سابق، ص -110
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 ئية على الجداول األنتخابية يف العراقالفرع الثاني: الرقابة القضا
من املســـــــــــــلم به ان الرقابة القضـــــــــــــائية تعد احد العناصـــــــــــــر األســـــــــــــاســـــــــــــية اليت يقوم عليها مبدأ الدولة 

ــادقــًا عن ارادة هيئــة النــاخبني اال ، ولن تكون اال(111)القــانونيــة نتخــاابت العــامــة معربة تعبرياً حقيقيــًا وصـــــــــــــ
نتخابية، رحلة قيد الناخبني يف اجلداول االابســــباغ الرقابة القضــــائية عليها من أول واهم مراحلها اال وهي م

 .(112)وحىت اخر مراحلها وهي مرحلة األقرتاع والفرز واعالن النتائج، والبت يف صحة العضوية
ــر العمليـة اال عمليـة وتعـد نتخـابيـة كلفـة، إذ اهنـا حتتـاج عالوة على األموال، اىل القيـد من اكثر عنـاصــــــــــــ

توافر العديد من الكوادر البشــرية الكفوءة واملؤهلة لضــمان احرتام حق األفراد يف القيد والتســجيل، وابلتايل 
 ممارسة حقه يف التصويت واملشاركة السياسية.

، مل يشــــــر اىل الطعون 2004( لســــــنة 96االنتخاابت، أمر ســــــلطة االئتالف املؤقت رقم )وكان قانون 
ــدار اللوائح التنظيمية والقواعد واالجراءات والقرارات   ــية اصــــ االنتخابية ولكنه نص على انه "جيوز للمفوضــــ

 .(113)لتنفيذ هذا االمر"
ضـــوع االنتخاابت وكيفية الطعن واصـــدرت املفوضـــية العليا املســـتقلة لالنتخاابت انظمة عدة لتنظيم مو 

 .(114) املعدل )الفرتة احملددة لعرض سجل الناخبني وتقدمي الطعون( 2004( لسنة 7فيها ومنها النظام )
نتخابية يف نصـوص من اجلرائم املتعلقة ابجلداول االنتخابية العديد ل املشـرع العراقي يف القوانني االوتناو 

 .(115)1320( لسنة 45قانونية اثبتة يف قانون )
نتخابية على ق ابلقيد أو احلذف يف اجلداول االنتخابية بعضـــــــها جترم كل نشـــــــاط يتعلوالتشـــــــريعات اال

، يف حني ان (116)خالف ما جاء به القانون، دون ذكر صـــــــــــــور أو وســـــــــــــائل معينة يتم هبا هذا النشـــــــــــــاط
ىل القيد أو احلذف التشـريعات األخرى كانت اكثر تفصـياًل فذكرت الوسـائل اليت ميكن بواسـطتها التوصـل ا

ــر ــبيل احلصـ ــركاء يف هذه اجلرمية (117)املخالف للقانون على سـ ــريعات على معاقبة الشـ ، ونصـــت بعض التشـ
 .(119)، الذين يقدمون التسهيالت للجاين للقيد أو احلذف املخالف الحكام القانون (118)بصورة صرحية

 
، 2000( لسنة  7العامة وفقاً الحكام القانون رقم )  د. ثروت عبد العال أمحد: التوفيق يف منازعات األشخاص األعتبارية  -111

 وما بعدها.  7، ص2004ة، القاهرة، دار النهضة العربي
 .344د حسني الشريف: مصدر سابق، صد. علي بن حممد حمم -112
 قانون االنتخاابت. 2004( لسنة 96( من االمر )6القسم )  -113
 الصادر عن املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت.  2004( لسنة  7قم )للمزيد من التفاصيل ينظر القسم الثاين من النظام ر   -114
وقد كانت هذه اجلرائم منصوص عليها يف قانون املفوضية العليا املستقلة لألنتخاابت السابق املتعلق بنظام اجلرائم والعقوابت   -115

" وبعد ابألخالل بعملية تسجيل الناخبنيث املتعلق بـ "وذلك يف القسم الثال  2008( لسنة  14املتعلقة ابألنتخاابت واألستفتاءات رقم ) 
 العقوابت املقررة هلذه اجلرائم. القانون احلايل شددت

 .1958لسنة  73قوق السياسية رقم ( من قانون تنظيم مباشرة احل40كالتشريع املصري يف املادة )  -116
- 5/1، والعراقي املادة )1975األنتخاب لعام ( من قانون 88 -87من هذه التشريعات، التشريع الفرنسي )املادتني  -117

التسجيل بصفات   -التسجيل ابُساء مزورة. ب  - هذه الوسائل أو الصور ابأليت: أ، وميكن حصر  2005( لسنة  11( من النظام رقم )2
 ة. استخدام شهادات مزور  -استخدام بياانت خاطئة. هـ  -إخفاء عدم األهلية املنصوص عليها قانوانً. د -منتحله. ج 
 .254. ضياء األسدي: مصدر سابق، صدأ. -118
( من قانون األنتخاب الفرنسي يف شقها األخري "... والشركاء يف هذه اجلرمية يعاقبون 88وهذا ما نصت عليه املادة ) -119

" ان  احد احكامهالفرنسية يف  ابحلبس ملدة سنة وغرامة مائة الف فرنك "، وهو ما سارت عليه احكام القضاء، فقضت حمكمة النقض ا
األعمال اليت ابلغ عنها كانت التحريض على الناخبني يف القائمة األنتخابية بتصرحيات احتيالية أو شهادات مزورة ينطبق عليها نص 

 -/ انتخاب( الن نتيجة األنتخاابت املزورة تنال من الثقة الشعبية ومن النظام األجتماعي"، القرار الصادر يف القضية:88املادة )
- "Cass crim 23/mai/1977…..". 
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 26:  العدد

ــنة  45واملالحظ ان قانون انتخاب جملس النواب العراقي رقم )  ــاً 2013( لســــ ، قد أوىل اهتماماً خاصــــ
 -من الفصـــــــل اخلامس على انه: "اوهلا (16لســـــــجل الناخبني واجلرائم اليت تقع عليه، فقد نصـــــــت املادة )
تتوىل   -صـــوص عليها يف هذا القانون. اثنيهماعلى املفوضـــية تســـجيل الناخبني ملن تتوافر فيهم الشـــروط املن

ة يف األقاليم املفوضـــــــــــية اعداد وحتديث ســـــــــــجل الناخبني األبتدائي ابلتعاون والتنســـــــــــيق مبكاتب املفوضـــــــــــي
نتخاب احلق ان يطلب تســــجيل اُسه يف ســــجل لكل شــــخص تتوافر فيه شــــروط اال  -واحملافظات. اثلثهما

يتم التســجيل شــخصــياً  -ماه ان مل يكن موجوداً فيه. رابعهالناخبني األبتدائي وله التحقق من تســجيل اُس
ال جيوز ان يكون الناخب مســجاًل يف اكثر من دائرة انتخابية  -مبوجب تعليمات املفوضــية. خامســهماأو 

نتخاب اثناء حتديث ســجل الناخبني األســتعانة ابلفرق على املفوضــية العليا املســتقلة لال  -واحدة. ســادســاً 
 .(120)عدد ممكن من املواطنني يف عملية التحديثاجلوالة على مساكن املواطنني لضمان مشاركة اكرب 

( منه على ان "تعتمد املفوضــــــــــية يف اعداد ســــــــــجل الناخبني على احدث قاعدة 17ونصــــــــــت املادة )
بياانت لســـــــــــجل الناخبني املعدة لقاعدة بياانت البطاقة التموينية مع حتديثها يف مراكز تســـــــــــجيل الناخبني 

 .(121)حلني اجراء التعداد العام للسكان"
وقد اجاز املشــــــــــــرع العراقي الطعن األداري يف عملية التســــــــــــجيل امام املدير اآلداري للمحافظة، وامام 
جملس املفوضــني ابلنســبة هلذا القرار، يف حني ان الطعن القضــائي يف قرار جملس املفوضــني يكون أمام اهليئة 

 .(122)القضائية لألنتخاابت
نتخاب ئة القضـــــــــائية لالاعاله على انه "قرارات اهلي ( من القانون 8ونصـــــــــت الفقرة ســـــــــابعاً من املادة )

 .(123)هنائية وغري قابلة للطعن أبي شكل من األشكال"
، اذ (124)ولقد تســــىن للمحكمة األحتادية العليا ان قررت العديد من القرارات املتعلقة بســــجل الناخبني

ــتور اعتمـــدت مع49جـــاء يف احـــد قراراهتـــا: " حيـــث ان املـــادة ) يـــار نفوس العراق يف /أواًل( من الـــدســــــــــــ
ــمـة من ســــــــــــــكـان العراق خبالف املعـيار املعتمـد يف املـادة  ـــبة واحـد لكـل مـاـئة الف نســــــــــــ األنتخـاابت بنســــــــــــ

 
، 2018ار السنهوري، بريوت، ، د2014-1924د. وليد كاصد الزيدي: األطر القانونية لألنتخاابت يف العراق  -120

 .609ص
يعرض سجل الناخبني لكل دائرة ترتيب احلروف األجبدية من قبل املفوضية يف مكان ( منه على ان "18فنصت املادة ) -121

 التسجيل لتسهيل األطالع عليه". ابرز ضمن مراكز
لكل من مل يرد اُسه يف سجل الناخبني األبتدائي أو حصل خطأ يف البياانت اخلاصة بقيده   -اوالً ( منه على ان "19ونصت املادة )

تقدم  -. اثنياً ان اعرتاضاً اىل املكتب الوطين للمفوضية العليا أو فروعه يف احملافظات ألدراج اُسه او تصحيح بياانت خاصة يف السجل 
األعرتاض حتريراًي وفقًا الحكام هذا القانون خالل مدة حتددها املفوضية، تبدأ من أتريخ عرض سجل الناخبني األبتدائية يف الدوائر 

ملفوضني بني مكتب املفوضية يف األعرتاض خالل مدة حتددها املفوضية ويكون قراره قاباًل لألعرتاض عليه أمام جملس ا  -األنتخابية. اثلثاً 
 قاباًل للطعن فيه وفقاً للقانون". ويكون قراره

يصبح السجل األبتدائي هنائيًا ويتم األقرتاع مبوجبه بعد انقضاء مدة األعرتاض عليه، أو قسم ( منه على ان "20ونصت املادة )
 تسجيل بعد املدة اليت تقررها".األعرتاضات املقدمة بشأنه وتتوىل املفوضية نشره يف مراكز ال

 املعدل حيث نصت الفقرة اثلثاً  2007( لسنة 11( من قانون املفوضية العليا املستقلة لألنتخاابت رقم )8ينظر املادة ) -122
تقوم حمكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى اهليئة القضائية لألنتخاب تتألف من ثالثة قضاة غري   -اثلثاً من املادة اعاله على ما أييت "

 س مباشرة اىل اهليئة القضائية".ن احملالة اليها من جملس املفوضني أو املقدمة من قبل املتضررين من قرارات اجمللمتفرغني للنظر يف الطعو 
 ".ال جيوز استئناف قرارات اجمللس النهائية اال امام اهليئة القضائية لألنتخاب  -ونصت الفقرة )رابعاً( من نفس املادة على انه "رابعاً 

( لسنة 21ابلقانون رقم ) 2007( لسنة 11( مبوجب التعديل األول لقانون رقم )8عاً( من املادة ) وقد الغي البند )ساب -123
2010. 

 .48-47ق عادل طالب: مصدر سابق، صد. مصد -124
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ــنـــة 16/اثنيـــاً( من قـــانون األنتخـــاابت رقم )15) ، حيـــث اعتمـــدت معيـــار عـــدد النـــاخبني 2005( لســــــــــــ
كم بعدم دســــــــــتورية املادة املســــــــــجلني يف الســــــــــجالت يف كل حمافظة... وملا تقدم اعاله قررت احملكمة احل

ـــنة 16/اثنـياً( من ـقانون األنتخـاابت رقم )5) ــهـا مع احكـام امـلادة ) 2005( لســــــــــــ /اواًل( من 49لتعـارضــــــــــــ
 .(125)الدستور

نتخابية، اذ اكدت ان  الدســـتور يا يف رقابتها لســـالمة اجلداول اإلوقد تواتر قضـــاء احملكمة األحتادية العل
 .(126)عراقيني الساكنني داخل العراق وخارجه، مل مييز بني ال2005العراقي لسنة 

 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول االنتخابية يف العراق
يف  نتخـابيـةمن اجلرائم املتعلقـة ابجلـداول اإلنتخـابيـة العـديـد ل املشــــــــــــــرع العراقي يف القوانني اإللقـد تنـاو 

نصــــــــوص قانونية اثبتة، ومن مث يقتضــــــــي علينا بيان هذه اجلرائم حمل الدراســــــــة التطرق للركن الشــــــــرعي ولو 
 بصورة موجزة لتلك اجلرائم.

ويقصـــــد ابلركن الشـــــرعي أو القانوين، ان يكون الفعل املكون للجرمية فعل غري شـــــرعي، اي انه خيالف 
ل، وعليه فان املقصـــــود ابلركن الشـــــرعي "نص التجرمي نصـــــوص القانون وتنطبق عليه الصـــــفة التجرميية للفع

 .(127)الواجب التطبيق على الفعل"
ــنــة 45وقــد تنــاول املشــــــــــــــرع العراقي ابحلــديــث عن هــذه اجلرميــة يف قــانون جملس النواب رقم ) ( لســــــــــــ

( ستة 6( من القانون اعاله على ان " يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن )31، اذ تنص املادة )(128)2013
(  1.000.000( مائتان ومخســــــــــــــون الف دينار وال تزيد على )250.000بغرامة ال تقل عن )اشــــــــــــــهر، و 

 مليون دينار كل من:
تعمد إدراج اســــم أو اُساء أو صــــفات مزيفة يف جداول يف جداول الناخبني، او تعمد عدم إدراج  -1

 اسم خالفاً ألحكام قانون االنتخاابت.
توافر الشـــــــروط القانونية املطلوبة، وثبت انه يعلم بذلك  توصـــــــل اىل ادراج اُسه او اســـــــم غريه دون  -2

 وكل من توصل اىل عدم ادراج اسم اخر او حذفه".
ــرع العراقي عد   ــجيل  واملالحظ ان املشــــ ــفة مزيفة يف جدول الناخبني، أو تســــ ــم او صــــ القيام إبدراج اســــ

ل الناخبني جنحة، إذ اُساء يف ســـــــــــجل الناخبني بطريقة ختالف احكام القانون، أو حذف اُساء من جدو 
( اليت نصـــــــت 26اجلنحة يف املادة ) 1969( لســـــــنة  111عرف املشـــــــرع العراقي يف قانون العقوابت رقم )

 يتني:تعلى اهنا: "هي اجلرمية املعاقب عليها إبحدى العقوبتني اال
 احلبس الشديد أو البسيط اكثر من ثالثة اشهر اىل مخس سنوات. -1

 
 .26/4/2006الصادر يف  15/5/2006ينظر قرار احملكمة األحتادية العليا املرقم   -125
، وقرارها املرقم 22/12/2009الصادر يف  2009/ احتادية/ 71ينظر قرار احملكمة األحتادية العليا املرقم  -126

 .19/11/2009الصادر يف  2009ادية//احت72
، 2018، 1االردن، ط  -د. امحد فنر العبيدي: احلماية اجلنائية لالنتخاابت الربملانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان -127

 .68ص
ضية العليا املستقلة لالنتخاابت السابق املتعلق بنظام اجلرائم والعقوابت وقد كانت هذه اجلرائم ينص عليها قانون املفو  -128

، وذلك يف القسم الثالث املتعلق بـ "االخالل بعملية تسجيل الناخبني"، 2008( لسنة 14املتعلقة ابالنتخاابت واالستفتاءات رقم )
 وبعد الغاءه ابلقانون احلايل شددت العقوابت املقررة هلذه اجلرائم.
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 الغرامة". -2 
شرع العراقي يف قانون االنتخاابت نص على احلبس والغرامة معاً وهو نوع من التشديد، ونالحظ ان امل

 هبدف توفري احلماية اجلنائية للجداول االنتخابية، مما يعكس امهيتها ابلنسبة للعملية االنتخابية.
ية، ملا هلذه وكان من األجدى ابملشــرع العراقي تشــديد العقوبة اكثر لتوفري محاية اكرب للجداول االنتخاب

 حجر الزاوية يف العملية االنتخابية وتتطلب محاية كبرية. ول من امهية كبرية، إذ اهنا تعد  اجلدا
وامام تســـــاهل املشـــــرع العراقي يف القوانني الســـــابقة النتخاابت جملس النواب العراقي، قياســـــاً ابلتشـــــريع 

لى سـجل الناخبني، وان مل تصـل اىل املسـتوى ما يف موضـوع اجلرائم الواقعة ع  اً الفرنسـي، نراه قد تشـدد نوع
 .(129)الكفيل ابحلد الفعلي من اجلرائم الواقعة على اجلداول األنتخابية

مبـبدأ املســــــــــــــاواة يف التصــــــــــــــوـيت بني  جلـداول االنتخـابـية جرميـة، إلخالـلهِ وكـذـلك يعـد القـيد املتكرر يف ا
 للعقاب. جدول انتخايب واحد، وإال كان عرضةالناخبني، فكل انخب يلتزم بقيد اُسه يف 

( اخلاص بتحديث ســجل الناخبني والصــادر من املفوضــية 1( من النظام رقم )3/7وقد نصــت املادة )
ة او التغيري قبل او بعد الفرتة اليت حتددها العليا املسـتقلة يف العراق على ما أييت: " لن تقبل طلبات االضـاف

 املفوضية".
 وكنا أنمل ان يتسع املقام اليراد األركان املادية واملعنوية جلرمية اجلداول األنتخابية وهللا ويل التوفيق.

 الخاتمة

يعد ما ســـبق حصـــيلة جهد متواضـــع قام به الباحث يف جمال الرقابة القضـــائية على اجلداول األنتخابية 
ــة من   ــوع الدراسـ ــبها اهنا منطقية، حاولنا من خالهلا األطالة مبوضـ ، واكثرها أمهية كافةجوانبه  من خطة حنسـ

 يف نظر الباحث وسنعرض لنتائج البحث والتوصيات.
 النتائج:  -أوالً 
بوجود انتخـاابت حرة  لنـا من خالل الـدراســـــــــــــــة ان وجود أي نظـام دميقراطي حقيقي يرتبط تبني -1

ــيلـة اليت تتحول هبـا مظـاهر اـلدميقراطيـة املختلفـة من حـالـة فكريـة اىل فعـل ونزيهـة، فـاإل نتخـاابت هي الوســــــــــــ
اي انتخاابت  واقعي ملموس، ومتثل الرقابة القضــــائية حجر الزاوية ألي بناء دميقراطي ســــليم، فبدوهنا تفقد

وأساس أي عملية انتخابية حرة ولذلك  اً نتخابية حمور ن اجرائها، وملا كانت اجلداول اإلمضموهنا والغرض م
صـــــــــــــطالحي  خابية وتعريف مدلوهلا اللغوي واالنتلزاماً علينا ان نتعرض ملفهوم االنتخاب واجلداول االكان 

 والدستوري.

 
( ستة اشهر 6يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ) ، على انه "2013( لسنة 45ن رقم )( من القانو 31فقد نصت املادة ) -129

تعمد ادراج اسم   -اوال  ( مليون دينار كل من1.000.000ن ) ( مائتان ومخسون الف دينار وال تزيد ع250.000وبغرامة ال تقل عن )
توصل اىل ادراج اُسه او اسم   -او اُساء او صفات مزيفة يف سجل الناخبني أو تعمد عدم ادراج اسم خالفاً الحكام هذا القانون. اثنياً 
دىل بصوته يف ا  -حذفه. اثلثاً   غري دون توافر الشروط القانونية املطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل اىل عدم ادراج اسم اخر أو

نتخاب. بة يف استعمل حقه يف االنتخاب وهو يعلم ان اُسه ادرج يف سجل الناخبني خالفاً للقانون، أو انه فقد الشروط القانونية املطلو اال
نتخاب الواحد اكثر استعمل صفة يف اال -رضاه. سادساً  افشى سر تصويت انخب دون -تعمد التصويت ابسم غريه. خامساً  -رابعاً 
ملنعه من ممارسة حقه غري ارادة الناخب األمي وكتب اُساً أو اشار اىل رمز غري الذي قصده الناخب أو عرقل انخب  -رة. سابعاً من م

 االنتخايب".
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ة دقيقة وصـحيحة امر اسـاسـي يف كل نظام انتخايب اتضـح من الدراسـة ان وجود سـجالت انتخابي -2
حقيقي معرب عن ارادة االمة، وبقدر ما يكون فيه من الدقة والنزاهة يكون صـــــادق التعبري عن تلك االرادة  

 بوصفه احد الدعائم االساسية للعملية االنتخابية.
نتخـابيـة فقـد تنـاولـت التحضــــــــــــــرييـة للعمليـة اال األجراءات نتخـابيـة من أهموملـا كـانـت اجلـداول اال -3

الدراســــة رقابة القضــــاء على عمليات قيد الناخبني ســــواء كان ذلك القضــــاء األداري أو العادي أو اجلنائي 
 أو الدستوري ممثاًل ابجمللس الدستوري يف فرنسا واحملكمة األحتادية العليا يف العراق.

نتخابية يف النظام الدســتوري الفرنســي وكيف ي للجداول االراز التنظيم التشــريعاهتمت الدراســة ابب -4
ــريع الفرنســــــــــــــي ازداد ومبرور الزمن ابألحـاطـة مبعظم احلـاالت اليت ميكن ان تؤدي اىل اهتزاز ثقـة  ان التشــــــــــــ

ــة القوا نتخــابيــة يف عــد القــانونيــة املنظمــة للجــداول االالنــاخــب ابلعمليــة األنتخــايب، كــذلــك ابرزت الــدراســـــــــــــ
 .التشريع العراقي

نتخابية، ومراقبة التنظيم واألشراف على اجلداول االابرزت الدراسة اسهام األدارة الفعال يف عملية    -5
ــة  ــاء األداري ممثاًل مبجلس الدولة ألي انتهاك يتعرض له ســـــــجل الناخبني، كذلك عرضـــــــت الدراســـــ القضـــــ

ــتقلة لالللجهود اليت تقوم  ــية العليا املسـ نتخابية ال تنظيم الســـجالت االالعراق يف جمنتخاابت يف هبا املفوضـ
 والطعون الوارد عليها.

اتضـــــــح من الدراســـــــة ان التقاضـــــــي يف الطعون االنتخابية على درجتني: االوىل، تكون من خالل  -6
قرارات جملس املفوضــــني. والثانية، تكون امام اهليئة القضــــائية الثالثية املشــــكلة مبوجب قانون املفوضــــية رقم 

 .2007( لسنة 11)
ــي للجر ااب -7 ــاء الفرنســـــــــ ــة رقابة القضـــــــــ نتخابية وموقف ائم اليت قد تقع على اجلداول االنت الدراســـــــــ

القضــاء اجلنائي الفرنســي والعراقي منها، وتطور ذلك القضــاء بتشــديد العقوابت اجلنائية على مرتكيب تلك  
 اجلرائم.
ــارة اىل ان االويف ختام ونتائج ا -8 هلا ابتداءاً الرقابة الفعالة نتخاابت مل تتوافر لبحث ال بد من األشـــــــــ
نتخـاب، ـبل مرت مبراحـل متعـددة وعقود طويـلة، حىت حققـت الرقـاـبة ـية مـنذ عرـفت اـلدول نظـام االواألجيـاب

القضـائية فاعليتها واثرها األجيايب يف بعض الدول ومنها فرنسـا اليت شـهدت انتخاابت اجملالس النيابية تطوراً 
رة ـبدايتهـا الرـقاـبة عليهـا من اجلهـات املختلفـة، حـيث كـاـنت جهـة األدايف مراحلهـا املختلفـة، غـاب عنهـا يف 

نتخابية مع مشــاركة رمزية من القضــاء، زادت اىل حد ما بعد دســتور اجلمهورية هي املعنية ابدارة العملية اال
ة عملية قيد الناخبني، اال ان ، وابلرغم من ضــــــــعف الدور الرقايب للقضــــــــاء يف ادار 1958اخلامســــــــة ســــــــنة  

األمر الذي ال نراه جاءت معربة اىل حد كبري عن اجتاهات الرأي العام،  1958تخاابت بعد دســـــــــتور ناال
 نتخايب يف العراق.يف النظام اال

 التوصيات:  -ثانياً 
ــبح هو ألرادة النزيهة احلرة من خالل االإن نظام احلكم الدميقراطي القائم على ا نتخاابت العامة، اصـــــــــــ

الكتســــــاب املشــــــروعية ألي نظام حكم يف العامل املتحضــــــر، وان ذلك ما جيب ان األداة أو األلية الوحيدة 
 تدركه ونتبعه يف دول العامل احلديثة ابلدميقراطية كالعراق، وعلى ذلك ميكن إيراد التوصيات األتية:
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 26:  العدد

نقرتح على املشـــــرع الدســـــتوري اهناء اختصـــــاص الربملان ابلفصـــــل ابلطعون االنتخابية الذي منحته  -1 
ــنة  52ملادة )اايه ا ــتور مجهورية العراق لســ ــاء وحده، ملا يتمتع به من ، واانطة ذلك اب2005( من دســ لقضــ
ــاًل عن توفري الوقت الناتج عن قرار الربملان  حيدة ــية، فضـــــــــ ــياســـــــــ ونزاهة وثقة وعدم أتثره ابالعتبارات الســـــــــ

 والطعن عليه امام القضاء.
م املفوضـــية العليا املســـتقلة لالنتخاابت ابصـــدار ضـــرورة التوحيد التشـــريعي لقانون االنتخاابت والزا -2

 نظام شامل حلاالت الطعون االنتخابية وعدم تفرقها يف عدة انظمة واجراءات صادرة عنها.
ــيل املتعلقة ابلضـــوابط االنتخابية اخلاصـــة  -3 ــافة بعض التفاصـ نوصـــي ان يقوم املشـــرع الدســـتوري إبضـ

فوضية وآلية اختيار اعضاء جملس مفوضيها، إذ ينبغي ان يتم ابملفوضية يف نص الدستور، مثل استقاللية امل
ة الرتشــيح حصــر صــالحية جملس النواب ابملصــادقة على املرشــحني دون حق الرتشــيح، وان يتم اانطة ســلط

التوجهات السـياسـية واليت أشـران إليها يف موضـع سـابق من هذه الدراسـة، فضـاًل عن   جبهة مهنية بعيدة عن
ى دميومـة عملهـا، فيمـا يتعلق بتســــــــــــــجيـل النـاخبني، ومواعيـد االنتخـاابت، واجلوانـب  احلـاجـة اىل النص عل

 الرئيسة املتعلقة حبل النزاعات االنتخابية وغري ذلك وعدم االكتفاء مبجرد النص على إستقاللية املفوضية.
قل نقرتح على املشـــرع العادي إعداد قانون اإلنتخاابت قبل مدة ال تقل عن تســـعة أشـــهر على اال -4

ــمنـه القـانون من  ــيـة االنتخـاابت مبـا يتضــــــــــــ من موعـد إجراء اإلنتخـاابت بغيـة احلؤول دون مفـاجـأة مفوضــــــــــــ
اجراءات قد ال تتالءم مع العمل الفين للمفوضـية، ولكي تتهيأ املفوضـية لعملية حتديث سـجالت الناخبني 

ــهر من يوم االقرتاع على أقل تقدير، وغريها من  ــتة أشــــ جوانب عدة ينبغي االعداد اليت جتري عادًة قبل ســــ
هلا مســـــبقاً، فضـــــاًل عن كون اإلصـــــدار املبكر للقانون ســـــيوفر للجهات األخرى املعنية ابالنتخاابت إجراء  
االســـــــتعدادات والتحضـــــــريات الالزمة بشـــــــكٍل أيســـــــر، وغريها من اجلوانب اليت ينبغي االعداد هلا يف وقٍت 

هذا اجلانب يكتســـب أمهية ابلغة لغرض عدم الوقوع   مبكر لكي ال يشـــوهبا اخللل ويصـــيبها التقصـــري، ولعل
ـــية، واـلذي أدى اىل   ـــياغـته أو تعـديـله مثلمـا حـدث يف أغـلب اإلنتخـاابت امـلاضــــــــــــ يف فخ التســــــــــــــرع يف صــــــــــــ

 إشكاليات عدة ينبغي عدم تكراراها مستقباًل.
ة الســــــجل نقرتح اطالة املدة القانونية املتعلقة بعرض ســــــجل الناخبني وتقدمي الطعون، وذلك المهي -5

 االنتخايب، مع ضرورة حتديد اتريخ اثبت سنوي الجراء عملية التحديث.
نوصــــي املشــــرع العراقي بوضــــع اســــرتاتيجية تشــــريعية شــــاملة ملكافحة اجلرائم االنتخابية وخصــــوصــــاً  -6

جرائم اجلداول االنتخابية، ويتحقق ذلك من خالل العمل على حتديد التشريعات القائم، او اصدار قوانني 
ديدة تســــتهدف مكافحة اجلرائم االنتخابية، وجيب ان تتضــــمن كافة اجلوانب اجلزائية واالجرائية اخلاصــــة ج 

بتلك اجلرائم حســب طبيعتها الذاتية واملســتقلة، كما نقرتح على املشــرع ابلزام اجلهات املختصــة وخصــوصــاً 
ــاء اجلنائي ضـــــد مرتكيب اجل ــائية امام القضـــ داول االنتخابية، والزام احملاكم املدعي العام برفع الدعاوي القضـــ

 ابلفصل هبا بصفة مستعجلة.
نقرتح ان يكون هناك قضــــاء متخصــــص للفصــــل يف الطعون املتعلقة ابجلداول االنتخابية وتدريب  -7

 هؤالء القضاة على احدث اجلوانب الفنية اخلاصة ابالنتخاابت، ال ان يتم احالتها اىل هيئة غري متفرغة.
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نوصـــــــــــي املشـــــــــــرع العراقي واألدارات األنتخاابت بوضـــــــــــع القواعد الالزمة للتوعية والتثقيف أبمهية  -8
 اجلداول األنتخابية وضرورة الرقابة عليها خالل هذه املرحلة اهلامة.

واجلنائي وحىت املدين على مرحلة قيد الناخب يف  نقرتح تشــــديد الرقابة القضــــائية بشــــقيها األداري -9
ــنة  ــتور العراقي لسـ ــاً وان الدسـ ــوصـ قد  2005اجلداول األنتخابية، وتفعيل دور احملكمة األحتادية العليا خصـ

 منحها احلق احلصري يف املصادقة النهائية على نتائج األنتخاابت.
ــائل األلكرتو  -10 نية يف تنظيم قيد الناخبني يف اجلداول ضــــرورة تدخل املشــــرع لتنظيم اســــتخدام الوســ

ــتخدمة يف اجلداول األنتخابية ابلثقة والقبول  ــرورة ان حتظى نظم املعلومات االلكرتونية املســ األنتخابية، وضــ
ــر   ــتخدام من توعية وتدريب العناصــ ــتخدام مبا يتطلبه ذلك األســ ــهلة األســ ــيطة وســ اجملتمعي، أبن تكون بســ

ــرية القائمة واملشـــاركني يف العملية األنتخابية، وابلتايل ال بد من النظر يف نظم التعليم والتدريب ملواكبة  البشـ
 هذا التحول اجلديد.
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"دراسة استطّلعية  القدرات التكنولوجية في تحسين جودة المنتوجدور 

 في معمل االلبسة الجاهزة في النجف االشرف"

Technological abilities role in enbettering products' 

quality: Scouting study in the ready-mode garments 

factory in AL-Najaf AL-Ashraf    
 (1)أ.م.د محمود فهد الدليمي 

 (2) رافد فاضل مراد

Assist. Prof. Mahmoud Fahad AL-Dulaimy  
Rafid Fadhil Murad 

 المستخلص

ــة  ــة اىل معرفة اثر القدرات التكنلوجية يف حتســــني جودة املنتجات يف معمل االلبســ هدفت هذه الدراســ
اجلاهزة يف النجف االشـــــرف. ومن اجل حتقيق هذا اهلدف قام الباحث بتصـــــميم اســـــتمارة االســـــتبانة واليت  

( مفردة 122) ( فقرة من اجل مجع املعلومات الالزمة من عينة الدراســــــــة املكونة من52اشــــــــتملت على )
 الجراء الدراسة.

ويف ضـــــوء ذلك جرى مجع البياانت وحتليلها واختبار الفرضـــــيات ابســـــتخدام احلزمة االحصـــــائية للعلوم 
ومت اســـــتخدام العديد من االســـــاليب االحصـــــائية لتحقيق اهداف الدراســـــة، مثل حتليل   SPSSاالجتماعية  

ــة اىل جمموعة  ــياهتا توصـــلت الدراسـ ــة وفرضـ االحندار املتعدد و االحندار البســـيط وبعد اجراء التحليل للدراسـ
ــتوى معنوـية ) ــائـية مبســــــــــــ جبميع ( للـقدرات التكنلوجـية 0.01من النـتائج ابرزهـا: وجود اثر ذي دالـلة احصــــــــــــ

قـــــــدرات االنتـــــــاج، قـــــــدرات العالقـــــــات( على جودة  ،اخللق واالبتكـــــــار ،ابعـــــــادهـــــــا )البحـــــــث والتطوير
 

  جامعة كربالء/ كلية الدارة واالقتصاد. - 1
 جامعة كربالء/ كلية الدارة واالقتصاد. -2
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املنتجات)االداء، املظهر، املميزات اخلاصـــة، املطابقة، املوثوقية، املتانة، اجلودة املدركة، القابلية للخدمة( يف 
 املعمل املبحوث.

العناية ابلقدرات التكنلوجية وزايدة الدعم لنشـــــاط   وقد اوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة أن تويل ادارة املعمل
البحث والتطوير من اجل ادامة زخم النجاح والعناية جبودة املنتجات كونه الضــمانة الرئيســة اِلدامة النجاح 
والعمل، كما اوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة االعتناء خبدمات ما بعد البيع وابلتحديد خدمة تســـــليم املنتج يف 

ــتعالم عن املنتجـات مبـا يليب متطلـبات املعمـل املبحوث هـذ ا ابالضــــــــــــــاـفة اىل ضــــــــــــــرورة توفري خـدمـة االســــــــــــ
 وطموحات الزابئن.

Abstract  
This study aimed to figure out the impact of technological capabilities in 

improve product’s quality in garments factory in alnajaf al-ashraf. In order to 

achieve the objects of study the researcher has designed a questionnaire 

contained of (52) paragraph in order to gather the information from study 

sample which consist of (122) individuals. The statistical package for social 

science (SPSS) was used to analyze and examine the hypotheses. Many 

statistical methods was used to achieve study objectives such as multi & 

simple regression. The conclusion of study were that there was a significant 

impact for technological capabilities with all dimension (research & 

development, innovation, production and affaire) in product's quality 

(performance, appearance, especially features, conformity, reliability, 

durability, perceived quality, serviceability). The study recommendations 

were that the management of factory must cares in technological capabilities 

and increase support for research and development active to keep the 

continuation the success and care in product's quality because its consider 

the main sureness for keeping the success. Second recommendation was 

care with services aftermarket such as delivering service and information 

services about products. 

 المقدمة

وان تطور التكنلوجيا املتســــــارع يف عامل اليوم   كافةصــــــعدة  اً وتطوراً مســــــتمرين على االيشــــــهد العامل تغري 
جعل الشــركات يف ســباق وتنافس من اجل احلصــول على تلك التكنلوجيا لالرتقاء مبســتوى املنتجات اليت 
تقدمها او حتســـــني اخلدمات املقدمة للعمالء وتعد التكنلوجيا احدى اهم املوارد الرئيســـــة اليت تزود الشـــــركة 

ــية. كما اـصــــ  ــتيعاب تكنلوجيا حمددة ابمليزة التنافســـ ــوق اليوم وان اســـ بحت التكنلوجيا جوهر التنافس يف ســـ
سواًء على صعيد النمو او على صعيد التبادل التجاري. ان قدرة   تهاوطبيعيؤدي اىل حتديد شكل املنافسة  

د على مواجهة التحدايت. وبذلك فق هتاوقدر الوصـول اىل تكنلوجيا معينة تؤثر ابلتأكيد على طاقة الشـركة 
اصـــبحت القدرات التكنلوجية حمور اهتمام ليس فقط على صـــعيد املؤســـســـات االكادميية وامنا تعدى االمر  
اىل مديري االعمال واحلكومات الرُسية. وهي بذلك اصبحت حمور اهتمام العديد من الدراسات من اجل 
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املنتجات ذي فهم هذه القدرات وفهم أتثرياهتا وكذلك طرق تطويرها، أضــــــــــــف اىل ذلك موضــــــــــــوع جودة  
االمهية الكبرية يف هذا اجملال كون ان التنافس بني الشــــــــــركات العاملة يف قطاع املنتجات يرتكز على اجلودة 
بشــــــــكل اســــــــاس فضــــــــاًل عن التفاصــــــــيل املتعلقة مبتغري اجلودة كاخلدمات املقدمة القيمة اليت يقدمها املنتج 

يف الشـــــــــــــركات  هاودور راً المهية القدرات التكنلوجية واملظهر الذي يليب طموح الزبون ورغباته املتعددة. ونظ
سـيما الشـركات العاملة على صـعيد املنتجات فان هذه الدراسـة جاءت حماولة لدراسـة القدرات التكنلوجية 

ــة اجلاهزة يف  -  و فهم طبيعتها واتثريها على حتســـــني جودة املنتجات ــتطالعية يف معمل االلبســـ ــة اســـ دراســـ
ة قصــدية من العاملني يف عمل جمتمع الدراســة واعتمدت الدراســة اىل اخذ عينالنجف االشــرف، اذ كان امل

ــام  املصـــنع و  ــيلة مبوضـــوع الدراســـة كوهنه  كافاالقسـ العاملني على متاس اتم مع موضـــوعة  مذات العالقة االصـ
( اســــتمارة 125( اســــتمارة اســــتبانة ومت اســــتعادة )135القدرات وموضــــوعة جودة املنتجات ِاذ مت توزيع )

 ( منها صاحلة للدراسة.122نت )كا
جاءت هذه الدراســــــــة يف اربعة مباحث خصــــــــص املبحث األول منها ملنهجية الدراســــــــة والدراســــــــات 
ــة وجـاء املبحـث الـثاـلث ابجلـاـنب التطبيقي  ــابـقة واحتوى املبحـث الـثاين على االطـار النظري لـلدراســــــــــــ الســــــــــــ

 االستنتاجات والتوصيات.)العملي( للدراسة واخرياً احتوى املبحث الرابع على 
 منهجية الدراسة: المبحث االول

 أواًل: مشكلة الدراسة
وان التطور احلاصـــل على مســـتوى التكنولوجية   هكافيشـــهد العامل تطوراً مســـتمراً يف االصـــعدة واجملاالت  

والقدرات اليت تسعى الشركات دائماً المتالكها من اجل حيازة امليزة اليت متكنها من التفوق على الشركات 
وأتيت  ،ســـيما تلك الشـــركات اليت تعمل على مســـتوى تقدمي املنتجات واخلدمات هنفســـ العاملة يف القطاع  

ر القدرات التكنولوجية يف حتســــني جودة املنتجات ســــيما اننا نعيش عصــــراً هذه الدراســــة من اجل معرفة اث
وان  هكاف، اذ تصـــدرت التكنولوجية اليوم مركزاً مهماً يف اجملاالت  هكاف  يتســـم ابلتطور املتســـارع ويف اجملاالت

ألي  كــل عمليــة تطوير جيــب ان متر عرب التكنولوجيــة إذ إن تطوير االمكــانيــات التكنولوجيــة يعــد البوابــة
 تطوير الحق يف عامل اليوم.

ــوعة القدرات التكنولوجية نظراً ألمهيتها يف عامل  ــرورة حبث موضـــــ ــابقة على ضـــــ ــات الســـــ اكدت الدراســـــ
التطور املتســــــــارع، وان ارتباط حتســــــــني جودة املنتجات ابلقدرات التكنولوجية يبدو واضــــــــحاً من خالل ما 

اق االســــــواق نظراً ملا متلكه من قدرات تؤهلها حليازة تقدمه الشــــــركات العاملية من منتجات قادرة على اخرت 
 املواقع املتقدمة يف السوق.

 واستناداً إىل ما تقدم ميكن جتسيد مشكلة الدراسة يف االجابة عن التساؤالت اآلتية:
 ما مدى فهم عينة الدراسة للقدرات التكنولوجية؟ .1
 املنتجات؟هل هناك عالقة بني القدرات التكنولوجية وبني جودة  .2
 هل يوجد أتثري للقدرات التكنولوجية يف حتسني جودة املنتجات؟ .3
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 اهمية الدراسة -ثانيا:
 ميكن اجياز امهية الدراسة ابلنقاط اآلتية:

تســــهم هذه الدراســــة يف تزويد املكتبة العراقية مبصــــدر متواضــــع من املعلومات مســــتندا على   .1
 ال ادارة االعمال.واالجنبية يف جم ،بعض االدبيات االدارية العربية

تعد القدرات التكنولوجية ذات امهية كبرية ابلنســـــبة للمعمل املبحوث كون ان املنتجات اليت  .2
 يقدمها تعتمد مبستوى جودهتا على ما ميتلكه املعمل من قدرات تكنلوجية.

ان االهتمام ابلقدرة التكنولوجية واحلرص على تطويرها ســــيســــهم بشــــكل مباشــــر يف حتســــني  .3
 .تجات املقدمة لذلك أتيت الدراسة من اجل االحاطة هبذا اجلانب املهمجودة املن

تســــاعد القدرات التكنولوجية بشــــكل مباشــــر على تضــــمني متطلبات الزابئن على املنتجات  .4
 اليت يطلبها وذلك عرب مدخل حتسني اجلودة.

ــرورة .5 ــامهة يف جذب انتباه املعمل املبحوث ألمهية القدرات التكنولوجية فيه وضـــ تطويرها   املســـ
 مبا يساهم بتطوير العمل وحتسني جودة املنتجات اليت يقدمها.

 اهداف الدراسة -ثالثا:
 -الهداف أبرزها:تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق العديد من أَ 

توضــــيح كيفية اســــتخدام مفهوم القدرات التكنولوجية ومدى مســــامهته يف حتســــني جودة املنتجات يف  .1
 املعمل املذكور.

ادوات القدرات التكنولوجية اليت ميكن االعتماد عليها يف حتسني جودة املنتجات يف املعمل بيان اهم   .2
 املبحوث.

التعرف على القدرات التكنولوجية املســـــــتخدمة يف املعمل موضـــــــوع الدراســـــــة ومدى اســـــــتخدامها يف  .3
 حتسني جودة املنتجات.

نولوجية يف اشـــــــــــباع حاجات التعرف على مدى قدرة املعمل املبحوث على اســـــــــــتخدام القدرات التك .4
 زابئنه وتلبيتها.

ــيح الدور الذي تلعبه القدرات التكنولوجية يف توطيد العالقة بني املعمل املبحوث وزابئنه ومدى  .5 توضــــ
 انعكاس ذلك على جودة منتجاته.

االســتفادة من االســتنتاجات اليت يتم التوصــل اليها فيما خيص القدرات التكنولوجية يف حتســني جودة  .6
 جات اليت يقدمها املعمل املبحوث.املنت

 املخطط الفرضي للدراسة -رابعا:
بعد حتديد مشـــكلة الدراســـة واهدافها ســـوف حنتاج إلجياد احللول املنهجية املناســـبة هلذه املشـــكلة ومن 
اجل ذلك جيب صـــياغة خمطط فرضـــي يتم فيه حتديد اهم عالقات التأثري واالرتباط بني متغريات الدراســـة. 

ميم هذا املخطط ابالســـــــتناد إىل االطار الفكري و املفاهيمي ألدبيات ادارة االعمال الذي وقد جرى تـصــــــ 
 -يتسم مبجموعة من اخلصائص وهي:



  

252 

 26:  العدد

ــوع  .1  ــة مت اختيارها بناًء على مناذج جملموعة من الباحثني ومبا يرتبط مبوضـ االبعاد املختارة يف هذه الدراسـ
 الدراسة.

 .كافة  عاد املطلوبة للدراسةيتصف املخطط ابلشمولية ألنه يتضمن االب .2
 االبعاد املعتمدة يف هذه الدراسة هي قابلة للقياس. .3

 -يتضمن هذا املخطط متغريين اساسيني مها:
قدرات   ،املتغري املسـتقل )القدرات التكنولوجية( والذي يشـمل االبعاد االتية )قدرات البحث والتطوير .1

 (.قدرات العالقات ،قدرات اخللق واالبتكار ،االنتاج
ــائص ،املتغري التابع: )جودة املنتج( ويشـــــــمل )االداء .2  ،قابلية اخلدمة  ،املتانة  ،املطابقة  ،املوثوقية  ،اخلصـــــ

 .(اجلودة املدركة ،املظهر
ــر بني املتغري ــتقل )القدرات التكنولوجي تتجه حركة املخطط حنو وجود عالقة ارتباط وأتثري مباشـ ة( املسـ

 واملتغري التابع )جودة املنتج( مبختلف ابعاده.كافة بعاده  اب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(3)(: املخطط الفرضي للدراسة1شكل )
 فرضيات الدراسة -خامسا:

واختبار  ،تقوم هذه الدراســــة على عدد من الفرضــــيات الرئيســــة اليت من شــــأهنا حتقيق اهداف الدراســــة
 خمططها الفرضي وهي كما اييت:

 
 .املخطط من اعداد الباحث -3

 

 

 القدرات التكنولوجية

 قدرات البحث والتطوير

 قدرات االنتاج

 قدرات اخللق واالبتكار

 قدرات العالقات

 جودة املنتجات

 االداء

 اخلصائص

 املوثوقية

 املطابقة

 املتانة

 اخلدمةقابلية 

 املظهر

 كةراجلودة املدر

 عالقة ارتباط
 عالقة أتثري
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الفرضـــــــــية الرئيســـــــــة االوىل: )ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني ابعاد القدرات التكنولوجية  .1
 .وابعاد جودة املنتوج(

 .الفرضية الرئيسة الثانية: )ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للقدرات التكنولوجية يف جودة املنتوج( .2
ــيـة الرئيســـــــــــــــة الثـالثـة: )ال يوجـد عالقـة اثر متعـدد البعـاد القـدرات  .3 التكنولوجيـة معـا يف جودة الفرضــــــــــــ

 .املنتوج(
 سادسا: طرائق جمع البيانات.

ــة احلالية ومت مجع البياانت من املعمل املبحوث عرب توزيع  ــتبانة كأداة للدراســـــ ــتمارة االســـــ مت اعتماد اســـــ
 قة االصيلة مبوضوع الدراسة.االستبانة على مجيع االقسام ذات العال

 تهوعين مجتمع الدراسة -سابعا:
ــة اذ كان جمتمع  ــرف ميداانً لتطبيق هذه الدراســــــــــ ــة اجلاهزة يف النجف االشــــــــــ مت اختيار معمل االلبســــــــــ
الدراســة كل العاملني يف املعمل من مهندســني وفنيني مســؤولني عن عمليات االنتاج واجلودة يف املعمل ومت 

ــام اختيار عينة  البحث بشـــــمول كل املتخصـــــصـــــني يف جمال االنتاج والتكنولوجية والرقابة على اجلودة واقســـ
املشــرتايت والعالقات العامة وكذلك مشول ابقي االقســام يف املعمل كون ان هذه االقســام تالمس موضــوع 

 الدراسة بشكل اساسي، وفيما أييت يقدم الباحث نبذة خمتصرة عن املعمل املذكور:
لبســــة الرجالية يف النجف األشــــرف احد املعامل التابعة للشــــركة العامة للصــــناعات النســــيجية المعمل أَ 

ومت تنفيذ املشــروع عرب  1981شــباط  20احدى تشــكيالت وزارة الصــناعة واملعادن ومت انشــاء املعمل يف 
وابشـــــــــر  مليون دوالر آنذاك. 55بكلفة بلغت  1985شـــــــــركة ســـــــــنام بروجيت االيطالية ومت اجنازه يف متوز 

يضـم املعمل احد عشـر خطاً متخصـصـاً يف انتاج االلبسـة الرجالية من  ،1988املعمل بعملية االنتاج سـنة  
ــفاري  ،)البدالت الرجالية ــبورت ،املعاطف  ،بدالت الســـ ــة ،اجلاكيت الســـ ــداشـــ ــروال ،الدشـــ  ،القميص ،الســـ

لة التغيري يف العراق وبعد القمصلة( فضاَل عن تلبية حاجة القوات املسلحة من جتهيزات خصوصاً بعد مرح 
ــغيلـه يف  التعـاقـد مع وزاريت الـدفـاع والـداخليـة ودوائر الـدولـة االخرى. بلغـت مبيعـات املعمـل منـذ بـدء تشــــــــــــ

ــات العموميـــة24000000بلغـــت ) 2010وحىت  1988 ــة من خمتلف الفئـ ــاج   ،( قطعـ ــة االنتـ وان كميـ
من االنتاج املخطط وبكفاءة  %10( قطعة وبنســبة  4500000خالل الســنوات اخلمس املاضــية فبلغت )

ــهـادة تقـديريـة من خمتلف اجلهـات وجيري العمـل االن  50. املعمـل حـاصـــــــــــــــل على )%100انتـاجيـة  ( شــــــــــــ
ــاملة )االيزو ــول على شـــــــهادة االيزو للجودة الشـــــ ــتخدم 9000للحصـــــ (. كما جيدر ابلذكر ان املعمل يســـــ
 منظومة التصميم والفصال ابستعمال اجهزة احلاسوب.



  

254 

 26:  العدد

 االطارالنظري : المبحث الثاني 

 اوال:القدرات التكنولوجية 

 املفهوم  -أ
من املهم معرفـــة ان املـــدخـــل اىل القـــدرات التكنولوجيـــة ال يتم عرب النظر اليهـــا فقط كقـــدرات براجميـــة 
وجتهيزات ولكنها مبفهومها االوســـــــــع هي تكنولوجيا املعلومات وايضـــــــــا فهم املكوانت الضـــــــــمنية للقدرات 

ــيق بني املهارات التقنيةالتكنولوجية  ــتخدام امثل للتكنولوجيا املطلوبة وابلتايل التنســـ االدارية واملنظمية ، الســـ
ــدام املنـــاســـــــــــــــــب للتكنولوجيـــا والتـــأســــــــــــــيس لعمليـــة التغيري التكنلوجي. ) ــتخـ  & Szogsاملطلوبـــة لالســــــــــــ

Astrid,2010:37( وقد اقرتح )Kim,1980ور يف كوراي ( مفهوم القدرات التكنولوجية اثناء تفســــــــــريه للتط
ــتخـدام الفعـال للمعرفـة التكنولوجيـة يف  وقـد عرف القـدرات التكنولوجيـة على اهنـا القـدرة على خلق االســــــــــــ

ــاب ــتـيـعـــــ ــدام ،جـهـود االســـــــــــــ ــتـخـــــ ــا املـوجـودة ،الـتـكـيـف ،االســـــــــــــ  & Filippetti .)وتـغـيـري الـتـكـنـولـوجـيـــــ
Peyrache,2010:1109) ير القدرات بشكل . ان عملية بناء القدرات التكنولوجية يف جوهرها عملية تطو

عميق وواســــــــــــــع والـــذي ينطوي على تطوير املزيـــد من اخلربات املتطورة يف قـــدرات حمـــددة وعميقـــة داخـــل 
ــيع القـدرات ينطوي على تطوير القـدرات اإلضـــــــــــــــافيـة لتكتمـل قـائمـة  اجملموعـة احلـاليـة من القـدرات. توســــــــــــ

جمال معني وأيضــا لتوســيع اخلربات القدرات واخلربات. وللشــركات اســاليب لتعميق اخلربات التكنولوجية يف 
التكنولوجية اليت من شــــــــــــأهنا أن تســــــــــــمح هلا ابســــــــــــتغالل جماالت جديدة لتطبيق املعارف املوجودة. وبناء 
ــتــوى أعــلــى مــن الــتــطــور  ــدرات مــن مســـــــــــــ ــة لــتــطــويــر قـــــ ــة الحــقـــــ ــة وهــي عــمــلــيـــــ ــدرات الــتــكــنــولــوجــيـــــ الــقـــــ

ــتوى املنظمــات فــان القــدر Rousseva,2007:1010)التكنولوجي. ات التكنولوجيــا جيــب ان ( وعلى مســــــــــــ
ــياســــــات املنظمية املالئمة.) ( Filippetti & Peyrache,2010:1109تتكامل مع التحفيز املناســــــب والســــ

ــتيعاب  ــري إىل القدرة التكنولوجية حيث اكدوا على اهنا اســــــــ ــتخدم الكَتاب تعريفا يشــــــــ بشــــــــــكل عام، اســــــــ
كم املعرفة، واآلالت واملعدات واالســــــــتثمارات الوظائف، وعملية التعلم واملعرفة الالزمة إلحداث التغيري، ترا 

 & Reichertيف جمـــال البحـــث والتطوير وخلق القيمـــة، وعمليـــة اإلنتـــاج، وتقـــدمي املنتجـــات اجلـــديـــدة. )
Zawislak,2014:3)   وعرفت القدرات التكنولوجية على اهنا احدى العوامل اليت متكن الشــــــــــــــركة من اداء

ــذي يــــــكــــــون ـحــــــ  ــار( الـــــ ــاالبــــــتــــــكـــــ ــا )كـــــ ــائــــــفــــــهـــــ ــة بــــــعــــــض وظـــــ ــافســــــــــــــــــــيـــــ ــة الــــــتــــــنـــــ ــألـــــ ــا يف مســـــــــــــــــــ اُســـــ
(.القدرات التكنولوجية هي القدرة على اداء اي وظيفة تقنية ذات صـــــــــــلة Sobanke,2013:992الدولية.)

بنشــــــــــــــــاط املنظمــة مبــا يف ذلــك القــدرة على تطوير املنتجــات والعمليــات اجلــديــدة ولتفعيــل التســــــــــــــهيالت 
ــاليــــة. النجــــاح يف تطوير التكنولوجيــــا يف  ( والقــــدرات التكنولوجيــــة تقف وراءOrtega,2009:1247)بفعــ

ــددة يف وقـــــــت  ــات املــتــعـــــ ــة مــن املــنــتــجـــــ ــلـــــ ــدعــم ســــــــــــــــلســــــــــــــ ــدرات تـــــ كــرة وان الــقـــــ ــات املــبــتــِ الشــــــــــــــــركـــــ
 .(Banerjee,2010:666.)واحد

مما ســـــبق ميكن تعريف القدرات التكنولوجية على اهنا تلك القدرة الكامنة يف املعرفة املكثفة يف املنظمة 
اجل تعزيز النجاح او حتســــــــــــــني وخلق منتجات مبتكرة وكذلك عمليات  لتعبئة قدرات االفراد العاملني من
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وتشــــــــــــمل القدرات اصــــــــــــناف من   ،( وهو ما يذهب الباحث اىل أتييدهPrado,etal,2014:19االنتاج. )
 (.Salami,2015,106االدارة والعوامل التنظيمية. ) ،املعلومات واملهارات مثل التكنولوجيا

 التكنولوجيةامهية القدرات  -ب 
تعد التكنولوجيا احدى اهم املوارد اليت تزود املنظمة ابمليزة التنافســـــية. كما اصـــــبحت التكنولوجيا مركز 
التنافس يف سـوق اليوم وان اسـتيعاب تكنولوجيا حمددة يؤدي اىل حتديد شـكل املنافسـة. على صـعيد النمو 

على  هتاوقدر على طاقة الشـــــــــــركة  والتبادل التجاري. ان قدرة الوصـــــــــــول اىل تكنولوجيا معينة تؤثر ابلتأكيد
ــعـيد  ــبحـت القـدرات التكنولوجـية حمور اهتمـام ليس فقط على صــــــــــــ مواجهـة التحـدايت. وـبذـلك فقـد اصــــــــــــ
املؤسـسـات االكادميية وامنا تعدى االمر اىل مدراء االعمال واحلكومات الرُسية. وهي بذلك اصـبحت حمور  

هم أتثرياهتا وكذلك طرق تطويرها. ومن اجلدير اهتمام العديد من الدراسات من اجل فهم هذه القدرات وف
ابلذكر ان القدرات التكنولوجيا تقع يف صــنفني منها على مســتوى البلدان وعلى مســتوى املنظمات وغالبا 
ما تعتمد تكنولوجيا البلدان على ما متتلكه منظماهتا من قدرات تكنلوجية تصـــــــــب يف مصـــــــــلحتها وتطوير 

 (.Jin,2005:1)ستوى التصنيع واملعلومات والتطور التكنلوجي.قطاع االعمال فيها واالرتقاء مب
 ابعاد القدرات التكنولوجية -ت 

 البحث والتطوير: .1
ــميم املنتج واخلـدمـة  البحـث والتطوير هي الوظيفـة اليت تطور املعرفـة واالفكـار اجلـديـدة وعمليـات تصــــــــــــ

ن االفكار اجلديدة لتصــميم فهو القســم املســؤول ع.  (Slack,etal,2007:126)املعتمدة على اســاس املعرفة  
ويتضـــــــمن نشـــــــاط البحث والتطوير اكتشـــــــاف .  (Reid & Sanders, 2013:61)املنتج وابتكار العمليات

ــيـة  & Zhou) املنتجـات اجلـديـدة ابالعتمـاد على املعرفـة الرتاكميـة والتـدريـب على التقنيـات الشــــــــــــــخصــــــــــــ
Wu,2009:550)  ت لتكون بكفاءة اعلى ضـــــــــمن ويقع على عاتق البحث والتطويراعادة تصـــــــــميم املنتجا

شـــــــــــبكة التجهيز ويتعلق البحث والتطوير بوظائف املنتج وكلفة مكوانته. يســـــــــــعى البحث والتطوير لتقدمي 
يف العـــديـــد من  (Jacobs & Chase,2008:197)قـــل كلفـــة ممكنـــة.فيـــة وأبيمنتجـــات أبعلى امكـــانيـــة وظ 

ــة  ــذه الوظيفـ ــة وتتعلق هـ ــة يف املنظمـ ــائف الرُسيـ ــة البحـــث والتطوير كجزء من الوظـ ــات تكون وظيفـ املنظمـ
ــاًل عن وظيفــة حــل املشــــــــــــــــاكــل وفهم الفرص. وان التطوير جيعــل  ابملعرفــة وانتــاج االفكــار اجلــديــدة فضــــــــــــ

ــة ويـولـيــهــــــ  ــاـليـــــ ــة عـــــ ــة عـمـلـيـــــ ــة وذات قـيـمـــــ ــالـــــ ــار فـعـــــ ــة مـن الـبـحـوث افـكـــــ ــاراملســـــــــــــــتـنـبـطـــــ ــة االفـكـــــ ا امهـيـــــ
وان خمتربات البحث والتطوير مصدر مهم من مصادر الوصول اىل املعرفة   (Slach,etal,2013:132)كبرية.

من خالل تشـغيل اخلرجيني من تلك املختربات ومشـاريع التدريب التعاقدية وانشـطة البحث والتطوير لتوليد 
بحــث والتطوير اىل قــدرة كمــا وتشــــــــــــــري قــدرات ال(.Rasiah,etal,2015:4)منتجــات وعمليــات جــديــدة. 

املنظمة يف تكامل ســــــــــــرتاتيجية البحث والتطوير، تنفيذ املشــــــــــــاريع، ادارة حمفظة املشــــــــــــروع، واالنفاق على 
من مصـادر االفكار اجلديدة لتحسـني  اً (. ويعد البحث مصـدر Yam,etal,2010:1057)البحث والتطوير.

ــرة حنو زايدة املعرفـة العلميـة املنتجـات واخلـدمـات وعرف على انـه اجلهود املنظمـة املوجهـة  بصــــــــــــــورة مبـاشــــــــــــ
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وابتكار املنتج والعملية. كما ميكن االفادة من حبوث اجلامعات، املؤســـســـات البحثية، الوكاالت احلكومية،  
 (:Stevenson,2012:172)واملشاريع اخلاصة.وتتضمن انشطة البحث والتطوير 

ــاس )ذو اهلدف حن ــوع  أ( البحث االســـــ ــة من دون ان يكون هناك تطبيق و احلالة املعرفية ملوضـــــ الدراســـــ
 جتاري على املدى القريب(.

 ب( البحث التطبيقي )حتقيق التطبيق التجاري(.
 ج( نشاط التطوير والذي حيول نتائج البحث التطبيقي إىل تطبيقات جتارية مفيدة.

 قدرات االنتاج:  .2
ص تكنولوجيا معينة، وحتســينها تشــمل قدرات اإلنتاج املهارات الالزمة لتشــغيل املصــنع بكفاءة فيما خي

ــية الصـــــــــناعية هي جزء من هذه اجملموعة من القدرات.   مع مرور الوقت. العملية واملنتج والقدرات اهلندســـــــ
ــتيـعاب العملـية واملنتج  ــر ـله من العملـيات اليت تتطـلب املهـارات الكـافـية هي: اســــــــــــ   ،من بني عـدد ال حصــــــــــــ

ــينها، وإصــــــــــــالح العطالت ، ومراقبة اجلودة،املعدات، وجدولة العمل، ومراقبة التكنولوجيا وتكييفها وحتســــــــــ
املخزون، ومراقبة اإلنتاجية والتنســيق بني مراحل اإلنتاج املختلفة واإلدارات وأخريا املعاجلة وابتكارات املنتج 

.حتسـني العملية هو دراسـة نظامية لالنشـطة (Aderemi,etal,2009:32)التايل والنشـاط البحثي األسـاسـي.
واحالل التفاصـــــــــيل.فهم العملية   ،فهم العملية ،لية من اجل حتســـــــــينها. وهدفها تعلم االرقاموتدفق كل عم

وهو ما حيتم على  دائماً من املرة االوىل ميكن ان حيســنها وهي تضــغط ابجتاه اجلودة االفضــل والســعر االقل  
تطوير املنتج   كما تعد مســـــــــالة  .(Krajewski,2013:129)الشـــــــــركات ضـــــــــرورة املتابعة الدائمة لعملياهتا.  

من مصـــادر امليزة التنافســـية للعديد من الشـــركات اضـــافة اىل الدور الذي تلعبه يف دخول   اً اســـاســـي اً مصـــدر 
ــوق وهو من العمليات االســـاســـية داخل املنظمة   ــواق وتطوير املكانة للمنظمة يف ذلك السـ  & Dar)االسـ

Ahmed,2009:149 .كمـا يقع على عـاتق املنظمـات تطوير املنتجـات اجلـديـدة من اجـل النمو والبقـاء .)
وتضـــــــيف املنتجات اجلديدة قيمة مضـــــــافة للمنتج الذي ســـــــيســـــــتخدمه الزبون وهو امر ابلغ االمهية لنجاح 
الشـــــــــــــركات. وجاء يف الكثري من الدراســـــــــــــات ان العامل احلاســـــــــــــم الذي مييز جناح املنتج اجلديد هو نظرة 

ســـــــتهلك لذلك املنتج وهو ما يشـــــــري اىل ُسعة املنتجات اخلاصـــــــة للشـــــــركة عند جمموعة الزابئن حيث ان امل
. وتتكون  (Kleef,2006:2-4)الســــمعة الســــابقة وقد تشــــري اىل منط معني من اجلودة اخلاصــــة ابملنتجات.  

ــميم والتخطيطا ،عملـية تطوير املنتج من العـدـيد من املراحـل اليت تـبدأ إبنـتاج الفكرة والبحـث عنهـا  ،لتصــــــــــــ
التنفيذ، والرقابة كما ان على االفكار املنتجة ان تتضــــــمن حلوال ملشــــــاكل معينة يف منتج ســــــابق او معاجلة 

 (.Frylink,2012:5-6)مشكلة معينة يعاين منها الزبون وأييت املنتج من اجل وضع حل هلا 
 قدرات اخللق واالبتكار .3

التســــــويق   ،املالية  ،نشــــــطة العديدة مثل االنشــــــطة املنظميةمن اال  اً واســــــع  اً يشــــــمل مفهوم االبتكار نطاق
.وتطورت امهية االبتكار خالل العقود املاضـية وتضـمن (Rush,et..al,2007:222)واالبتكار التكنلوجي. 

ختطيط متطلبات   ،التقنيات املثالية  ،رقابة العملية احصــائيا ،االبتكار تبســيط العمل او افضــل طرق الربامج 
)احليود  six sigmaبرامج  ،اعادة اهلندســة  ،ادارة اجلودة الشــاملة ،التصــنيع املرن  ،االمتتة املرنة ،املواد االولية
ويشري مفهوم ابتكار (  Krajewski,2013:141)ختطيط موارد املشروع، والتجارة االلكرتونية.    ،السداسي(
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ــيـنات واال ــميم الكلـية من اجـل حـيازة التحســــــــــــ بتكـار هو االجنح داخـل العملـية اىل اـنه عملـية اعـادة التصــــــــــــ
ــتهلـك، ـبدال من  املنظمـات اليت تتمكن من عرض نظـامهـا على اـنه جمموعـة عمليـات تقـدمي القيمـة للمســــــــــــ

(. ان عملية االبتكار ميكن ان Russell & Taylor,2011:241)التنافس على مسـاحة ضـيقة من املوارد. 
 .(Krajewski,2013:42)كبرية حىت يف املصانع ذات النمو الضعيف.   اً تصنع فروق

 قدرات العالقات .4
  ان العالقة مع اجملهزين مصـــــــدر اخر من مصـــــــادر افكار املنتج، لذلك تســـــــعى كثري من الشـــــــركات اىل
تقوية الشـراكة مع هؤالء اجملهزين بغية ارضـاء الزابئن. وقد يشـرتك اجملهزون يف برانمج يسـمى "مشـاركة اجملهز 

، أضــف (Reid & Sanders,2013:61-62)بكرة من تصــميم املنتج املبكرة" وفيه يتم اشــراكه يف مراحل م
اىل ذلك ان تطوير قدرات املنظمة ال يتم عرب التعلم الداخلي فحســـــــب، بل يتعدى اىل املصـــــــادر اخلارجية 
أيضـــــــــــاً بغية اكتســـــــــــاب املعرفة، وهذه املصـــــــــــادر تتمثل مبنظمات التجارة، اجملهزين، والزابئن واالجتماعات 

 (.Deeds,etal,1999:214)رُسية الرُسية وغري ال
عن  امـا فيمـا خيص ادارة العالـقات مع الزبون فهي تعتمـد على الطريقـة اليت يتم من خالهلـا معرـفة املزـيد

احتياجات املســـــــتهلكني وســـــــلوكياهتم من اجل تقوية العالقات معهم، وهذه العالقة ترتكز على تكنولوجيا 
توصــل اىل الطرق املســاعدة على تلبية احتياجات اولئك الزابئن املعلومات اليت تســاعد على فهم الزابئن وال

وحتقيق اعلى رحبية ممكنة، ان ادارة عالقات الزابئن تقوم بتجميع املعلومات اخلاصـــــــة ابلزابئن واالفادة منها 
 (.Slack, et al., 2007:466)يف فهم احتياجات الزابئن 

  التكنلوجي فيمكن االفـادة ممـا تقـدمـه تلـكامـا خبصــــــــــــــوص عالقـة املنظمـة مبنظمـات البحـث والتطوير 
املؤســــــســــــات واملنظمات من جهود تصــــــب يف صــــــاحل تطوير عمل الشــــــركة وتشــــــمل هذه املنظمات حبوث  

 (.Stevenson,2012:172)اجلامعات، املؤسسات البحثية والوكاالت احلكومية واملشاريع البحثية اخلاصة 
 مصادر القدرات التكنولوجية:  -ث 

 (Figueiredo,etal,2010:1165)قدرات التكنولوجية يف اربعة اقسام وهي: ميكن وضع مصادر ال
 عملية اكتساب املعرفة اخلارجية: .1

وهي العمليات اليت يســــــــتطيع االفراد من خالهلا احلصــــــــول على املعرفة الضــــــــمنية من الشــــــــركة، وميكن 
املشــــــاركة يف املؤمترات واالحداث ومن خالل برامج التدريب  ،احلصــــــول عليها من خالل املســــــاعدة التقنية

 املقدمة من اجل التطوير.
 عملية اكتساب املعرفة الداخلية: .2

وهي العمليات املختصـــــــة اليت من خالهلا يســـــــتطيع االفراد احلصـــــــول على املعرفة الضـــــــمنية من خالل 
الل االداء الروتيين للمهـام داخـل املنظمـة، االداء داخـل املنظمـة، ميكن هلـذه املعرفـة ان تنتقـل لالفراد من خ 

العمليات املثلى او عندما يتم النظر مبسـؤولية لألنشـطة املتخصـصـة يف البحث والتطوير او من خالل اخلربة 
 النظامية يف وحدات العمليات املختلفة.
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 عمليات التنشئة املعرفية: .3

ينهم فيما خيص املعرفة الضـمنية واليت تنتقل تلك العمليات اليت ميكن من خالهلا لألفراد املشـاركة فيما ب
من فرد اىل فرد او من جمموعة اىل جمموعة اخرى خالل اللقاءات، حل املشــكالت بشــكل مجاعي وتدوير 

 من عمليات التنشئة املعرفية.عدها الوظيفة. فضاَل عن الربامج اليت ميكن 
 عمليات تدوين املعرفة: .4

م التعبري عنها مبفاهيم صــــرحية بطريقة منظمة وعابرة وبذلك ميكن وهي عمليات املعرفة الضــــمنية اليت يت
اســــــتيعاهبا بســــــهولة، هذه العملية تســــــهل من عملية نشــــــر املعرفة داخل املنظمة وميكن ان تنتقل عرب طرق 

 ومعايري االنتاج يف املنظمة، اضافة اىل الواثئق والنماذج.
 ثانيا: جودة املنتجات 

 مفهوم اِلودة وتعريفها:  -أ
اليت تعين درجة  "Qualities"هي كلمة مشــتقة من الكلمة الالتينية  "Qualityاجلودة كمصــطلح " ن  إ

صــالح الشــيء وســالمته، وهي مفهوم نســيب خيتلف ابختالف النظرة اليه واجلهة املســتفيدة منه ســواء كان 
(. ان ادارة اجلودة هي طريقة لتحســــــني االداء  20، 2013)املنظمة، اجملهز، العميل، اجملتمع( )عيشــــــاوي،

رب اسـتخدام موراد املنظمة املالية والبشـرية بشـكل مسـتمر ويف مجيع املسـتوايت الوظيفية يف املنظمة وذلك ع
 (.2002،69)الشمري،

ان مفهوم اجلودة هو مفهوم نسيب يعطي معان ختتلف ابختالف االفراد واالوقات اعتمادا على املوقف 
فتعين اجلودة املعولية، املتانة، االداء، التســـــــــليم يف الوقت احملدد، الشـــــــــكل اخلارجي او تطابق املنتج. او قد 

اجلودة التميز اال اهنـــا على االرجح جمموعـــة من العوامـــل املـــذكورة انفـــاً. وهتـــدف اجلودة لوصــــــــــــــف  تعين
اخلصـــائص املطلوبة لتمييز املنتج او اخلدمة ألية منظمة وهتدف إىل اظهار املواصـــفات الكلية للمنتوج واليت 

وقد اصـبح مصـطلح (. 44 :2008متكن ذلك املنتج من ارضـاء حاجات املسـتهلكني ورغباهتم )اخلطيب،
ادارة اجلودة واجلودة الشــــاملة من اهم املصــــطلحات الشــــائعة يف ادبيات االدارة املعاصــــرة وهذان املفهومان 
ــتوايت التنظيميـة وحبكم قرارات االدارة يف كـل  ــلوكيـات االدارات على خمتلف املســــــــــــ يعربان عن فكر وســــــــــــ

مبستواها على صعيد السلع وكذلك اخلدمات جماالت عملها. لذا تعمل الكثري من املنظمات على االرتقاء  
وذلك هبدف احلصـول على احلصـة السـوقية وزايدهتا كذلك جذب الزابئن وزايدة القدرة على املنافسـة على  
املســـتوى احمللي واالقليمي. وتعد ادارة اجلودة الشـــاملة من املفاهيم احلديثة اليت جتمع بني رضـــا املســـتهلكني 

ــة لضـــمان احلصـــول على  وجودة االنتاج. وان التزام املنظمات بنظام اجلودة بشـــكل علمي هو البوابة الرئيسـ
ــم او ادارة يف املنظمة بتطبيق اجلودة  ــاهم كل فرد يف اي قســـ ــا الزابئن وحتســـــني جودة املنتجات. اذ يســـ رضـــ

( 19: 2010الشـــــــــاملة يف اعمال املنظمة عرب التوعية بضـــــــــرورة امهية العمل اجلماعي يف املنظمة.)البادي،
وبذلك ميكن تعريف اجلودة الشـــــــــاملة على اهنا: "نظام متكامل يهدف إىل تلبية احتياجات املســـــــــتهلكني 
واعطاء الصـــــــالحيات للعاملني ملســـــــاعدهتم يف اختاذ القرارات والتأكيد على التحســـــــني املســـــــتمر لعمليات 

ــلع واخلـدـمات" )الرتتوري و جوجيـان، ودة من منظور ( وـقد ُعرـفت اجل30: 2006االنـتاج فيمـا خيص الســــــــــــ
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املنتج ابهنا جمموعة من اخلصــائص والصــفات املميزة اليت ختص املنتج الذي يُقدم من اجل اشــباع احلاجات 
 (.5: 2006الضمنية وحتقيق الرضا لدى الزابئن )املزهر، 

ــر معني وهو االفراد وان حتـدـيد مفهوم للجودة اعتمـادا على رؤى  ان تعريف اجلودة يعتمـد على عنصــــــــــــ
ــه ومعرفته من خالهلم عرب االفراد و  ــيء ميكن ملســـــــ اجلودة ابلنســـــــــبة اليهم ليس شـــــــــيئا يتم تعريفه بل هو شـــــــ

 الفراد حصــــــرا فقد يكون هناك أتثريٌ مشــــــاهدهتم للمنتج. وقد ال يعود حتديد مســــــتوى اجلودة ملنتج ما إىل ا
ــعواب ــدقاء واملقربني يف بعض االحيان. اال انه ابلرغم من االختالفات والصــــــــــ ت يف حتديد من بعض االصــــــــــ
 وعرف ايضـــــــــــاً   مفهوم واضـــــــــــح للجودة فان االغلبية تتفق على تعريف معني للجودة وهو "االداء املعياري"

(. كما ان املســـــتهلك ينظر Reid& Sanders,2013:163)"تلبية احتياجات الزابئن" او "ارضـــــاء الزبون" 
حمـاور   ةان نظرة املنتج ـتدور حول ثالثـ إىل اجلودة نظرة ختتلف عن تلـك اليت ينظرهـا املنتج إىل اجلودة وهي 

ــتهلك فينظر اليها على اهنا القيمة اليت  ــميم وجودة االنتاج وجودة االداء، اما املســـ ــية هي جودة التصـــ رئيســـ
حيصــــل عليها مقابل ســــعر معني وهي تعين املناســــبة لالســــتعمال من وجهة نظره وان اهتمامه ينصــــب على 

إىل خدمات ما بعد البيع اضـــــــافة إىل االنطباع النفســـــــي الذي خيلقه   املكوانت املادية للمنتج وينظر ايضـــــــاً 
 (.43 :2013شراء السلعة عند املستهلك )طايل،

وعلى وفق تعريف اجلودة بناًء على املنِتج فاهنا تعين الصـــفات أو اخلصـــائص اليت ميكن قياســـها وحتديد 
ملواصـفات واملعايري احملددة يف تصـميم املنتج كميتها كاملتانة والصـالبة وقوة التحمل. وهي تعين املطابقة يف ا

 (.14: 2014أي ان املنِتج ينظر للجودة من الناحية التصنيعية )الدليمي وعبداالمري،
او  وقد عرفت "اجلمعية االمريكية لرقابة اجلودة" اجلودة على اهنا "مجيع اخلصــــــــــــــائص واملميزات للمنتج 

 ( تعريفا للجودةISO9000ات الزبون" وجاء يف اصـــــــدار )اخلدمة اليت تزيد من قدرته على اشـــــــباع احتياج 
ينص على "اجلودة هي جمموعة من اخلصــائص بعضــها حمدد مســبقا وفقا لنظام معني وبعضــها االخر حمدد  

)امحد، ضـــمنيا تبعا لالحتياجات املطلوبة من الزبون وهذه اخلصـــائص توجه لتحقيق اهداف جودة النظام" 
دؤوابُ للجودة   دة الفيدرايل االمريكي ابهنا "فلســـــفة قيادية تتطلب ســـــعياً (. وعرفها معهد اجلو 62: 2009

اخلاصـــــة ابلعملية االدارية من انتاج وخدمات واجراءات كافة  وتوجهها حنو التحســـــني املســـــتمر يف اجلوانب  
ومتكني واتصــــاالت، ومن اهم عناصــــر اجلودة الشــــاملة هي القيادة والرتكيز على الزبون والتحســــني املســــتمر  

إىل  ( اجلودة على اهنــا تشــــــــــــــريStevenson)( وعرف 21: 2010الزابئن واالدارة وفقــًا للواقع )البــادي، 
ــتهلكني. وان الزابئن املختلفني يتطلبون  خصـــــــــــــــائص اخلـدمـة او املنتج اليت تليب توقعـات ومتطلبـات املســــــــــــ

(. ويرى Stevenson,2012:371)احتيـــاجـــات خمتلفـــة وهـــذا يعين ان تعريف اجلودة يعتمـــد على الزبون. 
(Fiegnbaum،ــة ــويق، اهلندســـــ ــلعة او اخلدمة املتأيت من التســـــ ــائص الســـــ  ( ان اجلودة هي مزيج كلي خلصـــــ

 مةء( على اهنا مالMitraالتصـــــــنيع، والصـــــــيانة الذي من خالله ســـــــتليب الســـــــلعة توقعات الزبون. وعرفها )
ــتخدام. وجاء يف تعريف ) ــلعة لتلبية حاجات االســـ  ان اجلودة مفهوم جمرد يعين اشـــــياًء خمتلفة (Fisherالســـ

لألفراد وهي يف جمال العمال والصـــناعة تعين كم يكون االداء ممتازاً عند مقارنته مع ســـلعة اخرى من الزبون 
القيمــة اجلودة على اهنــا  (Gorecki,1996:80)(. كمــا وعرف29: 2008او املنظمــة )الطــائي و قــدادة،

شـديدة الدقة. ومما سـبق يرى الباحث ان تعريف اجلودة يرتكز ابألسـاس   املضـافة اليت تشـتمل على تفاصـيل
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 26:  العدد

على الزبون فهو من حيدد صــــــــالحية منتج ما ومدى قدرته على تلبية احلاجات اليت يريدها ويشــــــــرتطها يف  
ذلـك املنتج اذ ميكن القول ابن "اجلودة هي ذلـك املزيج من اخلصـــــــــــــــائص املميزة ملنتج مـا اليت تليب طموح 

 .وأتخذ وجهات النظر اخلاصة به بنظر االعتبار عند تصميم وانتاج ذلك املنتج"الزبون 
 أمهية اِلودة: -ب 

ــيما على مســــــتوى حتســــــني العمليات كما هلا االثر على اداء  للجودة امهية كبرية يف خمتلف اجملاالت ســــ
يجة الرتفاع مسـتوى العمليات فضـاًل عن الزايدة اليت حتصـل يف االيرادات نتيجة الرتفاع نسـبة املبيعات كنت

جودة املنتجات. وعن طريق حتســني كفاءة الشــركة ميكن ختفيض التكاليف، وزايدة انتاجية رأس املال، وان 
الوظيفة الرئيســـة يف هذا اجملال هي العمليات واليت يقع عليها مســـؤولية انتاج منتجات جبودة متميزة للزابئن 

 .(Slack,2010:497الداخليني واخلارجيني )ٍ 
ان للجودة امهية سرتاتيجية على صعيد املستهلكني او على صعيد املنظمات، واهنا متثل احد اهم كما  

(. 23، 2008العوامل االســــاســــية اليت حتدد حجم وكمية الطلب على منتجات اي مؤســــســــة )اخلطيب، 
ية كافة على وان نظام اجلودة يعد اســــتجابة عصــــرية للتحوالت والتغريات اليت طرأت وتطرأ يف امليادين العامل

صــعيد الســياســة واالقتصــاد واملعلوماتية والتكنولوجية املتمثلة بربوز ظواهر العوملة واخلصــخصــة والتجارة احلرة 
ــيطرة الشــــــــــركات الكربى على اســــــــــواق العامل )البادي، (. كما ومتثل اجلودة العامل الرئيس 2010:35وســــــــ
ة بســبب اشــتداد املنافســة بني املنظمات احمللية لنجاح املنظمات واحدى االســبقيات التنافســية واكثرها امهي

والعاملية والسلعية واخلدمية فأصبحت اجلودة هي مفتاح املنظمة ملواجهة التنافس، ومن هنا قد زاد االهتمام 
مبوضــــــــــــــوع اجلودة وتـناوـله العـدـيد من الكـتاب والـباحثني ألمهيـته الســــــــــــــرتاتيجـية يف عـامل االعمـال )عـبد هللا، 

اهم ما مييز اجلودة هو حتســـينها ملســـتوايت اجلودة يف املصـــانع واملؤســـســـات اخلاصـــة  (. وان من2012:15
والعامة وصـارت يف هذا العصـر مدخاًل مهما لالتصـاالت بني دول العامل، كما وحتدد اجلودة فشـل او جناح  
دة ايـة منظمـة انتـاجيـة كـانـت او خـدميـة ومن العوامـل اليت تشــــــــــــــكـل امهيـة اجلودة هي ختفيض الكلفـة وزاي

االنتاجية، حتقيق رضــــا الزابئن وتقدمي افضــــل الســــلع واخلدمات، حتقق اجلودة ميزة تنافســــية وعوائد مرتفعة، 
تعزز الشــــــــــــــعور بوحدة اجملموعة وعمل الفريق والثقة بني االفراد وتعزيز الشــــــــــــــعور ابالنتماء إىل بيئة العمل، 

ــا، تعد منهج عن النظام  اً ا شـــــــــــــاماًل متكاماًل بعيدحتســـــــــــــني ُسعة املنظمة يف نظر العمالء والعاملني ايضـــــــــــ
التقليدي الذي ينطوي على اجراءات وقرارات روتينية، تقوم اجلودة بتغيري ســــــــــلوكيات االفراد العاملني جتاه 

: 2006  مستمر.)الرتتوري وجوجيان،مفهوم اجلودة واخرياً تقوم اجلودة بعملية مراجعة وتقييم االداء بشكل  
38). 

 اهداف اِلودة  -ت 
للجودة عـدد من االهـداف اليت توجـه املنظمـات جهـدهـا حنو حتقيقهـا مـلا فيهـا من امهـية للمنظمـة ككـل،  
ــال اهــــداف اجلودة اباليت  ــة ككــــل، وميكن امجــ اذ ان حتقيق اهــــداف اجلودة يعين حتقيق اهــــداف املنظمــ

 (:15 :2004)االلوسي، 
 عدم تقدمي منتجات وخدمات ال تنال رضا الزبون. .1
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 تقدمي املنتجات واخلدمات بشكل يليب طموحات الزابئن ويفوقها. .2
 كشف اجلوانب السلبية يف املنتجات وتقليلها ومنع ظهورها. .3
 هدف زايدة االنتاجية )زايدة نسبة املخرجات إىل الدخالت( وابلتايل زايدة الرحبية. .4
 رفع كفاءة العمليات وتقليص كلف التقومي وكلف الفشل الداخلي واخلارجي. .5
 زايدة احلصة السوقية واليت تساعد يف زايدة العوائد. .6
 حتسني الكفاءة اخلاصة ابملوارد وابلعمليات االنتاجية مما يؤدي لتعزيز املركز التنافسي. .7
 اهناء مسببات التلف واملعيب يف املنتجات. .8
 التكاليف.استخدام االساليب الفنية يف التقليل من التلف وابلتايل التقليل من  .9
 ابعاد اِلودة  -ث 

ابجلودة مع تعددها. وعرب هذه   ةيف داخل كل ســــلعة ابعاد وجمموعة خصــــائص خاصــــة هبا وهي مرتبط
ان   (.2013:49االبعاد ميكن بيان قدرة املنتج على اشــــباع حاجات الزبون الذي يطلب الســــلعة )طايل،

توحيـد جهودهـا من اجـل اغنـاء  فهم ابعـاد اجلودة امر مهم للمنظمـات من اجـل مســـــــــــــــاعـدة املنظمـة على
 منتجاهتا ابخلصائص واملميزات بغية احلصول على رضا املستهلكني وكسب والئهم.
 وفيما يلي توضيح ملضامني تلك االبعاد الثمانية اخلاصة اببعاد جودة املنتج:

 (Slack,etal,2013:542إىل كيفية قيام املنتج او اخلدمة أبداء الوظيفة املطلوبة منه ) االداء: ويشري .1
ــه؟، .2 ــفات اليت ترتبط ابملظاهر اي كيف يبدو ذلك املنتج؟، ملمســـــــــــ  اهليأة )املظهر(: وهي تلك الصـــــــــــ

 .(2012:1رائحته؟ الشعور عند استخدامه؟ )عبد اخلالق واخرون،
 عن املزااي واخلصائص االضافية للمنتوج. املميزات اخلاصة: وتعرب .3
 .(Stevenson,2012:373)م املوضوع سلفاً مطابقة املنتوج النهائي للتصمي املطابقة: مدى .4
هذا البعد قدرة املنتج على اداء وظائفه او االخفاق ضـــــــــــمن املدة احملددة، ومن بني  املوثوقية: يعكس .5

العديد من املقاييس ميكن قياس املوثوقية من خالل متوســـــــــــط مدة الفشـــــــــــل اي بيان الفشـــــــــــل االول 
املنتج على اداء وظائفه الكاملة دون الوقوع يف الفشـــــــــــــل   للمنتج يف اداء وظائفه. فاملوثوقية تعين قدرة

(Gravin, 1987:101.) 
ــعيد  املتانة: وهي .6 ــتقرة على صــــــــ ــتفادة الكاملة من املنتج طوال دورة حياته، وبظروف مســــــــ تعين االســــــــ

 .(Slack,etal,2010:502القطع والتجهيزات واملكوانت االخرى )
 عة.االداء السابق والسم اجلودة املدركة: وتعين .7
 (.Chase, 2008: 140 Jacobs &والقابلية على الصيانة ) القابلية للخدمة: سهولة االستخدام .8
 مبادئ اِلودة: -ج 

يتم يف اطـار عمـل اجلودة الرتكيز على العمالء الـداخليني واخلـارجيني اذ ال يتم التعـامـل فقط مع الزبون 
ــة وامـنا يتم التـعاـمل مع الـعاملني داخـل املنظمـة على اهنم زابئن املنظمـة  ــســــــــــــ اخلـارجي على اـنه زبون للمؤســــــــــــ
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امني اليت تعد من املبادئ الرئيســــــة والذين يتوقف عليهم اداء اجلودة، وميكن بيان مرتكزات اجلودة او املـضـــــ  
 .(3 :1993هلذا املفهوم اباليت: )جابلونسكي، 

 الرتكيز على العمليات والنتائج:  .1
ان النتائج املعيبة تؤشر إىل وجود خلل يف العمليات ذاهتا وبذلك يصبح من الضروري اجياد احلل لتلك 

 املشكالت اليت تعرتي طريق حتسني نوعية املنتجات.
 من االخطاء: الوقاية  .2

ــتخــدام املعــا ري املقبولــة لقيــاس جودة املنتجــات اثنــاء عمليــة االنتــاج بــدال من ييتطلــب هــذا املبــدأ اســــــــــــ
اســتخدامها بعد الوقوع ابألخطاء، ويعد هذا االجراء وقاية من الوقوع يف املشــاكل والعمل على تالفيها يف 

 الوقت املناسب.
 تعبئة جهود االفراد واالفادة منهم:  .3

اهيم اجلودة ال يتم النظر من خالهلا اىل العاملني على اســــــــــــاس اهنم اجراء يريدون كســــــــــــب املال ان مف
وحســب بل ينظر اليهم على اهنم افراد يرغبون ابلثناء وحيبون ان يتم اشــعارهم بذلك الثناء وان احلافز املايل 

 اصة هبم.هو احد تلك احلوافز اليت يتم استخدامها من اجل االفادة من تلك اجلهود اخل
 ا اذ القرارات بناًء على الوقائع: .4

اليت   تعتمد اجلودة على كفاءة املعلومات من اجل اختاذ القرارات وذلك لالســتفادة من فرص التحســني
كافة ، قوى عاملة، زابئن( وذلك عرب فهم مشــــــــكالت العمل وتوفري املعلومات  راءيشــــــــرتك هبا اجلميع )املد

 اسها.اليت يتم اختاذ القرارات على اس
 التغذية العكسية:  .5

يعد هذا املبدأ االخري من مبادئ ادارة اجلودة وبوساطته ميكن االفادة من املبادئ االربعة السابقة، كما 
ــتعانة ابملوارد   اً مهم اً ان لالتصـــاالت دور  فيه، اذ ان اي منتج أايً كان نوعه ال ميكن تصـــميمه من دون االسـ

ملشــرفني ال تقتصــر فقط على االموال واالنتاج وامنا تشــمل القدرات  البشــرية، وهذا يؤكد على ان مســؤولية ا
البشـــــــــرية كوهنا العنصـــــــــر االبرز واالهم يف العملية برمتها ويتم االســـــــــتفادة من التغذية العكســـــــــية عرب معرفة 
شــــــــــــــكــاوى الزابئن واقرتاحــاهتم وقراءة ردود افعــاهلم جتــاه منتجــات املنظمــة وهــذا مــا توفره ادارة اجلودة عرب 

 الطالع املستمر على ردود افعال املستهلكني.ا
 حتسني اِلودة: -ح 

 املفهوم: .1
بدأت مشــــــاريع حتســــــني اجلودة عندما ارادت املنظمات تقليل الضــــــائعات واالحنرافات وحتقيق اهداف 

الهتمام والعناية ابملشــاكل والعمل على ااجلودة على اكمل وجه، وان تقليل كلف اجلودة يتطلب املزيد من  
ذة يف التنظيم من (. وميكن فهم عملية حتســــــــــــــني اجلودة على اهنا االجراءات املتخRijn,2004:12حلها )

اجل زايدة فعالية االنشـطة والعمليات هبدف احلصـول على مزااي اضـافية من اجل التنظيم ومن اجل الزابئن 
ومن اجل خلق مناخ مناسـب لتحسـني اجلودة فانه من الواجب االخذ بنظر االعتبار تشـجيع   بشـكل عام،
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ــلوب اداري يدعم املبادرات ويقويها يف املنظمة كما جيب تـشـــــ  ــة ابلتحســــــني واملواقف اســــ جيع القيم اخلاصــــ
االفراد وتصـــرفاهتم اليت تؤدي إىل حتســـني املنتجات كما جيب وضـــع اهداف واضـــحة فيما خيص التحســـني 

ودعم الفرق فضـــــاًل عن التأهيل والتدريب هبدف  يواصـــــل احلقيقي وروح العمل اجلماعكذلك تشـــــجيع الت
 (.1999:40التحسني )حسن وعزام 

عمليات حتسـني اجلودة ابهنا تلك اجملموعة من االنشـطة اليت تنفذ يف املؤسـسـة من اجل وميكن ان تعد 
زايدة فاعلية االنشــــــطة والفعاليات للحصــــــول على خصــــــائص اكرب للمؤســــــســــــة ومنتجاهتا )العريب وعبود، 

1999: 209.) 
تاج عرب  وال يقتصـــر التحســـني على جانب معني بل يشـــمل اســـاليب العمل واملعدات واملواد وطرق االن

تشـجيع االفراد لتقدمي االقرتاحات واالفكار اجليدة إىل الشـركة وان مفهوم التحسـني يشـري بشـكل اوسـع إىل 
ــني يتم  ــتمر والبحث عن فرص التحســـــــني ومن خالل عملية التحســـــ تلبية توقعات الزابئن ذات التغري املســـــ

وبتنســـيق مع االفراد االخرين وذلك  اشـــراك العاملني يف اعداد خطط اجلودة وتنفيذها اذ حيدد دور كل فرد 
 (.2008:27نفذ()حممد،  افحص، اعمل، من خالل ما يسمى بدورة )خطط،

 اهداف حتسني اِلودة:  .2
تســعى اجلودة للتحســني املســتمر عرب جمموعة من االهداف اليت توصــلنا إىل حتســينات مالئمة للجودة 

 (:2008:29وميكن حتديد اهداف حتسني اجلودة اباليت )حممد، 
ميكن عرب حتسني اجلودة املقارنة مع منافس منوذجي من اجل الوصول إىل مستواه عرب اجراء املقارانت  -أ

 املرجعية.
 .الرتكيز على املوارد اليت ختفض الكلف وتقلل النفقات -ب
 تقليل األخطاء اليت تؤدي إىل ضياع املوارد وِاعادة العمل والتشغيل. -ت
 كسب زابئن جدد وحل املشاكل مع االطراف ذات العالقة.تلبية رغبات الزابئن واحملافظة عليهم و  -ث
 .النظر إىل العمل بصورة متكاملة وتشجيع االفراد على املشاركة يف االقرتاحات -ج 
 .العمليات اآلمنة اليت توفر السالمة جلميع العاملني وسالمة البيئة من التلوث -ح 
 .الرتكيز على العاملني ورضاهم وكسب والئهم -خ 
 .كافة  حمل تطوير وحتسني دائم يف اجملاالتاالميان ابن العمل  -د
 خطوات التحسني املستمر: .3

 (24 :2004ميكن امجال خطوات التحسني اباليت: )االلوسي،
انتاج منتجات جديدة،   ن تكون دخول اسـواق جديدة،أداف اليت تريد املنظمة حتقيقها كحتديد االه -أ

تشـــــــــــــريعات حكومية او  على الكفاءة التنظيمية او الفعاليات االدارية،  تطوير التكنولوجيا،احلصـــــــــــــول
 مقاييس وطنية.

 .حتديد احلاجات من اجل التحسني املستمر -ب
 .اعتماد دراسات اجلدوى والكشف عن اسرتاتيجيات متعددة من اجل بلوغ االهداف -ت
 .ختطيط املنتوج هبدف التحسني الذي حيدد الوسائل املالئمة لتحقيق االهداف -ث
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 التخطيط من اجل تنظيم املوارد. -ج 
 اجراء البحوث من اجل معرفة احللول للمشاكل ومعرفة البدائل لكل حل. -ح 
 وتنفيذ االختبارات لثباهتا واجناز االهداف. هوتطوير اختيار احلل االفضل  -خ 
 االستعداد ملقاومة التغيري يف املعاير. -د

 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث

النتائج. يتم يف هذا املبحث العرض االحصــــــــــــائي لنتائج الدراســــــــــــة التطبيقية مع حتليل وتفســــــــــــري هذه 
اما اجلانب الثاين  ،، االول يركز على متغري القدرات التكنولوجيةني رئيســــــــــينيويتضــــــــــمن هذا املبحث جانب

ــي الذي يعطي اال ــتخدام مقياس ليكرت اخلماســ ــاعدية فيتناول متغري جودة املنتجات وقد مت اســ وزان التصــ
( وتضــــــــمن هذا املبحث عرض للمتوســــــــطات احلســــــــابية لفقرات املقياس واحنرافاهتا املعيارية 1،2،3،4،5)

( كمتوسط اداة القياس وقد 3ومعامل االختالف واالمهية النسبية واعتماد الوسط احلسايب الفرضي البالغ )
كل فقرات االســــــــتبانة وفق نتائج احلاســــــــبة مت معاجلة البياانت اخلاصــــــــة ابجابة عينة الدراســــــــة وبتفصــــــــيل ل

 .(SPSS( و )MICROSOFT EXCELااللكرتونية ابستخدام الربامج االحصائية )
 العرض االحصائي لنتائج الدارسة التطبيقية مع تحليل وتفسري هذه النتائج  -أ

 اوال: وصف وتشخيص اراء عينة الدراسة عن متغري القدرات التكنولوجية یبعاد :
 قدرات البحث والتطوير:  .1

( املتوســــــــطات احلســــــــابية 5مت طرح مخســــــــة أســــــــئلة على املســــــــتجيبني يف هذا املتغري. ويظهر اجلدول )
. إذ يالحظ يف هـذا اجلـدول لفقراـته tواالحنراـفات املعـيارـية ومعـامـل االختالف وشــــــــــــــدة االجـاابت واختـبار 

(. قد حصــلت 3احلســايب الفرضــي البالغ )أبن االوســاط احلســابية جلميع الفقرات كانت اعلى من الوســط 
( 0.754( وابحنراف معياري )%79.18( وشـــدة أجابة )3.96( على الوســـط احلســـايب االعلى )2الفقرة )

ــبـة للفقرات  0.190ومعـامـل اختالف ) ( وهـذا يظهر مـدى اتفـاق إجـاابت عينـة البحـث هلـذه الفقرة نســــــــــــ
ينة على وجود حتديثات مســــــــــــــتمرة يف خطوط االنتاج االخرى مبعىن أن هناك اتفاقاً كبرياً نســــــــــــــبيا لدى الع
ــلت الفقرة ) ــابية اذ بلغ الوســـــــط 4لتحســـــــني وتطوير املنتج، يف حني حصـــــ ــطات احلســـــ ( على أدىن املتوســـــ

(.  21.80( ومعامل اختالف )0.793( وابحنراف معياري بلغ )%72.79( وشدة اجابة )3.64احلسايب )
ــوبة الختبار متوســـطات الف tوبلغت قيم   ( على التوايل  8.93، 8.9، 10.6، 14.00، 7.87)قرات احملسـ

 (.0.01( مبستوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة ) tومجيعها أكرب من قيمة 
 قدرات البحث والتطوير وصف فقرات (1جدول )

اـلوســــــــــــــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنــــــــــــراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

ــدة  شـــــــــــــــــــــــــــــ
 T االجابة%
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1. 

ــل  يشــــــــــــــرتك املعمــــ
ــرات اب ــؤمتـــــــــــــــــــ ملـــــــــــــــــــ

ــادمييــــة ــة  االكــ  كــــافــ
ــاتيـــة ــســــــــــــــ  واملؤســــــــــــ
اخلــــــاصـــــــــــــــــــة بنظم 
الــــــتــــــكــــــنــــــلــــــوجــــــيـــــــا  
 الكتساب املعرفة

3.65 0.908 24.90 72.95 7.87 

2. 

يوجـــــد حتـــــديثـــــات  
مســــــــــــــــــــتـــــــمـــــــرة يف 
ــاج   خـــطـــوط االنـــتـــــ
من اجل حتســـــــــــني 

 وتطوير املنتج 

3.96 0.754 19.05 79.18 14.0 

3. 

ــبكة من  توجد شــــــــ
احلواســـيب وانظمة 
املعلومـــات وهنـــاك 
تواصــــــــــــل ضــــــــــــمن 
 شبكة املعلومات

3.77 0.801 21.24 75.41 10.6 

4. 

ــل  يـهـتـم املـعـمـــــ
بزايدة عــدد الفنني 
ــصـــــني يف  واملتخصـــ
قســـــــــــــــم الــبــحـــــــث 
ــر   ــويــــــــــ ــطــــــــــ ــتــــــــــ والــــــــــ
واملتخصـصـني بعلم 
احلــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــوب 

 والتكنلوجيا

3.64 0.793 21.80 72.79 8.90 

5. 

يــــدعم املعمــــل 
االنشــــــــــــطة الفعالة 
ــلـــق  ــل خـ مـــن اجـــــ
ــة  ــمـــــ ظـــروف مـــالئـ

 والتطويرللبحث 

3.7 0.861 23.30 73.93 8.93 

ــحـــــــــــث  املعدل ــبـــــــــ الـــــــــ
 12.5 74.85 17.44 0.653 3.74 والتطوير
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 26:  العدد

  
 املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
( %74.85( وشــدة اجابة )3.74أما املعدل العام لقدرات البحث والتطوير فقد بلغ وســطه احلســايب )

( وهي  12.5احملســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.174( ومعامل اختالف )0.653معياري عام بلغ )وابحنراف 
يؤكد معنوية النتائج االحصــائية لبعد قدرات البحث والتطوير وأن العينة تدرك  اجلدولية مما tأكرب من قيمة  

 ى اساس املعرفة.تطوير املعرفة واالفكار اجلديدة وعمليات تصميم املنتج واخلدمة املعتمدة عل أمهية
 قدرات االنتاج  .2

( املتوســـــــــطات احلســـــــــابية 6مت يف هذا البعد طرح مخســـــــــة أســـــــــئلة على املســـــــــتجيبني. ويظهر اجلدول )
. إذ يالحظ يف لفقرات قدرات االنتاج tواالحنرافات املعيارية ومعامل االختالف وشــدة االجاابت واختبار 

( على  1االوسـاط احلسـابية اعلى من الوسـط احلسـايب الفرضـي. قد حصـلت الفقرة )مجيع هذا اجلدول أبن 
( ومعامل 0.658( وابحنراف معياري )%82.30( وشـــــدة أجابة )4.11أعلى االوســـــاط احلســـــابية إذ بلغ )

( وهــذا يبني اتفــاق إجــاابت عينــة البحــث جتــاه هــذه الفقرة وإن املعمــل ميتلــك أنظمــة 0.159اختالف )
( على أدىن املتوســطات احلســابية بلغ 2على رقابة جودة العمليات، يف حني حصــلت الفقرة )دقيقة تعمل  

ــدة اجــابــة )3.80) ــوبــة الختبــار  t(. وبلغــت قيم 0.703( وابحنراف معيــاري بلغ )%75.9( وشـــــــــــــ احملســــــــــــ
ــات للفقرات  ــطـ ــة 10.76، 11.7، 13، 12.4، 18.7)متوســــــــــــ ــا أكرب من قيمـ   t( على التوايل ومجيعهـ

 .(0.01( مبستوى معنوية )2.358بالغة )اجلدولية ال
 قدرات االنتاج (وصف فقرات2جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

1. 
ميتلـك املعمـل انظمـة دقيقـة 
ــابـــــة جودة  تعمـــــل على رقـــ

 العملية
4.11 0.658 15.99 82.30 18.7 

2. 

ــاليــــة يف  ــة عــ ــالــــك مرونــ هنــ
حجم االنـتاج ملقـابـلة التغري  
يف الطلـــب على منتجـــات 

 املعمل

3.8 0.703 18.54 75.90 12.4 

3. 
ينفذ املعمل انشـــطة اجلودة 
وتوكيدها ونشـــــاط التفتيش  

 ورقابة املخزون 
3.93 0.79 20.07 78.69 13.0 
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 املصدر: اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
( %78.07( وشــــدة اجابة )3.9للبعد املســــتقل قدرات االنتاج بلغ وســــطه احلســــايب )أما املعدل العام 
( وهي أكرب من 16.8احملســوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.152( ومعامل اختالف )0.593وابحنراف معياري )

إلنتاج  اجلدولية مما يؤكد معنوية النتائج االحصائية لبعد قدرات االنتاج وأن العينة ترى أمهية قدرات ا  tقيمة  
 واملهارات الالزمة لتشغيل املصنع بكفاءة فيما خيص تكنولوجيا معينة، وحتسينها مع مرور الوقت.

 قدرات اخللق واالبتكار .3
( االوســـاط احلســـابية واالحنرافات املعيارية ومعامل 7طرح يف هذا البعد مخســـة أســـئلة. ويظهر اجلدول )

ــدة االجـاابت واختـبار  . إذ يالحظ يف هـذا اجلـدول أبن اخللق واالبتكـارلفقرات ـقدرات  tاالختالف وشــــــــــــ
( على أعلى 4اعلى من الوســــــــط احلســــــــايب الفرضــــــــي. قد حصــــــــلت الفقرة ) هامجيعاالوســــــــاط احلســــــــابية  

ــابية إذ بلغ ) ( ومعامل 0.632( وابحنراف معياري )%77.7( وشـــــــــــــدة أجابة )3.89املتوســـــــــــــطات احلســـــــــــ
ث جتـاه هـذه الفقرة وإن املعمـل ميتـلك الـقدرة على ( وهـذا يبني اتـفاق إجـاابت عيـنة البحـ 0.162اختالف )

( على 2اداء التصـميم الروتيين املعتاد واهلندسـة التفصـيلية للمنتجات والعمليات، يف حني حصـلت الفقرة )
ــابية بلغ ) ــاط احلســ ( ومعامل 0.794( وابحنراف معياري بلغ )%70.82( وشــــدة اجابة )3.54أدىن االوســ

،  15.4، 15.1، 7.52، 7.5)احملســـوبة الختبار متوســـطات للفقرات  t(. وبلغت قيم 22.42اختالف )
 .(0.01( مبستوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة ) t( على التوايل ومجيعها أكرب من قيمة 10.2

 (وصف فقرات قدرات اخللق واالبتكار3جدول )

4. 
ميتلــك املعمــل القــدرة على  
ــتـــزال الـــوقـــــــت وبـــعـــض  اخـ

 العمليات عند احلاجة
3.84 0.793 20.62 76.89 11.7 

5. 

يشــــــــــــــجع املعمــل العــاملني 
ــع   ــيــــــف مــــ ــكــــ ــتــــ ــلــــــى الــــ عــــ
ــتخـــدمـــة  التكنلوجيـــا املســــــــــــ

 وحيسنها ابستمرار

3.83 0.85 22.20 76.56 10.76 

 16.8 78.07 15.20 0.593 3.9 قدرات االنتاج املعدل

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T %االجابة

1. 
يبـدي الزابئن ارتيـاحهم ملنتجـات 
املعمـل كوهنـا تواكـب االبتكـارات  

 العاملية وتنافسها
3.63 0.929 25.58 72.62 7.50 
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 26:  العدد

 

 املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
ــايب ) ــتقل قدرات اخللق واالبتكار بلغ الوســــــط احلســــ ــدة اجابة 3.73أما املعدل العام للبعد املســــ ( وشــــ

( 13.6احملســــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.159( ومعامل اختالف )0.595( وابحنراف معياري )74.69%)
ــائية لبعد قدرات اخللق واالبتكار وأن العينة  tوهي أكرب من قيمة   اجلدولية مما يؤكد معنوية النتائج االحصــــــ

ــواء يف املنتج او العمليـة مبـا يقود اىل اال ــتمرار يف تغيري طريقـة ادارة ترى أمهيـة االبتكـار التكنلوجي ســــــــــــ ســــــــــــ
 العمليات حنو االفضل.

 قدرات العالقات .4
( االوســـاط احلســـابية واالحنرافات املعيارية ومعامل 8طرح يف هذا البعد مخســـة أســـئلة. ويظهر اجلدول )

مجيع  . إذ يالحظ يف هـذا اجلـدول إن لفقرات قـدرات العالقـات tاالختالف وشـــــــــــــــدة االجـاابت واختبـار 
( على أعلى املتوســــطات 1بية اعلى من الوســــط احلســــايب الفرضــــي. قد حصــــلت الفقرة )االوســــاط احلســــا

ــابيــة إذ بلغ ) ــدة أجــابــة )3.98احلســـــــــــــ ( ومعــامــل اختالف  0.589( وابحنراف معيــاري )%79.67( وشـــــــــــــ
( وهـذا يبني اتـفاق إـجاابت عيـنة البحـث جتـاه ـهذه الفقرة وإن املعمـل ميتـلك الـقدرة على التـفاوض 0.147)

( على أدىن 3ين من اجل توفري املواد االولية اجليدة أبســـــــعار مناســـــــبة، يف حني حصـــــــلت الفقرة )مع اجملهز 
( ومعامل 0.832( وابحنراف معياري بلغ )%71.64( وشـــــــــدة اجابة )3.58املتوســـــــــطات احلســـــــــابية بلغ )

ــطــات للفقرات  t(. وبلغــت قيم 23.22اختالف ) ــوبــة الختبــار متوســــــــــــ ، 7.72، 14.8، 18.4)احملســــــــــــ
ــتوى معنويــة 2.358اجلــدوليــة البــالغــة ) t( على التوايل ومجيعهــا أكرب من قيمــة 10.61، 11.76 ( مبســــــــــــ

(0.01). 
 قدرات العالقات وصف فقرات (4جدول )

2. 
يوظف املصــنع العاملني القادرين 
على االبتكار والتصــــــــــــميم ويوفر 

 االدوات املناسبة هلم
3.54 0.794 22.42 70.82 7.52 

ختطيط ـلدى املعمـل القـدرة على  .3
 15.1 76.72 15.85 0.608 3.84 ورقابة وتوجيه مشاريع التطوير

4. 

ميتلـــك املعمـــل القـــدرة على اداء 
ــاد(  الـتصـــــــــــــــمـيـم الـروتـيـين )املـعـتـــــ
واهلندســــــة التفصــــــيلية للمنتجات 

 والعمليات

3.89 0.632 16.28 77.70 15.4 

5. 
ميتلك املعمل القدرة على ابتكار 
منتجـــات جـــديـــدة تليب رغبـــات 

 الزابئن
3.78 0.838 22.18 75.5 10.2 

 13.6 74.69 15.93 0.595 3.73 قدرات اخللق واالبتكار املعدل
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 املصدر: إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
( وشـــــــــدة اجابة 3.78املســـــــــتقل قدرات العالقات بلغ الوســـــــــط احلســـــــــايب )أما املتوســـــــــط العام للبعد 

( 15.5احملســــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.145( ومعامل اختالف )0.551( وابحنراف معياري )75.54%)
ــائية لبعد قدرات العالقات وإن العينة ترى  tوهي أكرب من قيمة   اجلدولية مما يؤكد معنوية النتائج االحصــــــــــــ
ــية، وتدفق  أن الشـــــركة لديها املســـــؤولية الكاملة حنو اجملهزين وأيهم يتم التعامل معه، واجراء العقود التفاوضـــ

وقد بلغ الوســـط   معلومات الصـــيانة، وحتديد ما يتم شـــراؤه حملياً، وحنو الزابئن ومنظمات البحث والتطوير.

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

1. 

ميتلـــــــك املعمـــــــل القـــــــدرة على  
التفـاوض مع اجملهزين من اجـل  
ــدة  ــة اجلــيـــــ تــوفــري املــواد االولــيـــــ

 أبسعار جيدة

3.98 0.589 14.78 79.67 18.4 

2. 

ميتلـــــــك املعمـــــــل القـــــــدرة على  
التعـــــاون مع الزابئن من اجـــــل 
ــات  ــات وعـمـلـيـــــ ـتطـوـير مـنـتـجـــــ

 جديدة

3.8 0.598 15.72 76.07 14.8 

3. 

ــدى  ــدرة عـلـى لـــــ ــل الـقـــــ املـعـمـــــ
التعــاون مع املنظمــات البحثيــة 
ــادمييـــــة من اجـــــل تطوير  واالكـــ

 منتجات وعمليات جديدة

3.58 0.832 23.22 71.64 7.72 

4. 

ميتلـك املعمـل تقييمـاُ خـاصـــــــــــــــاً 
ــاملون  ــذين يتعـــ عن اجملهزين الـــ
مع املعمــــل عن طريق بيــــاانت 
ــة وادارة  ــامـــــ ــعـــــ ــات الـــ ــعـــــالقـــــ الـــ

 املشرتايت

3.75 0.708 18.85 75.08 11.76 

5. 
ــتثمر املعمــــل امكــــانيــــات  يســــــــــــ
العالـقات العـامـة إلجراء العقود  

 والتفاوض
3.76 0.793 21.08 75.25 10.61 

 15.5 75.54 14.59 0.551 3.78 قدرات العالقات املعدل
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ــايب املوزون ملتغري القدرات التكنولوجية )  ــدة إجابة )3.79احلســـ ــوبة   tغت قيمة  ( وبل%75.79( وبشـــ احملســـ
ــتقــل وأن العينــة ترى وجود امهيــة 17.65) لقــدرات البحــث (. ممــا يؤكــد معنويــة النتــائج هلــذا املتغري املســــــــــــ

والتطوير فيمــا خيص املنتجــات اجلـديـدة وأمهيــة لقــدرات االنتــاج وقـدرات اخللق واالبتكــار والعالقـات اذ ان 
 املعمل املبحوث وان العينة تعطي امهية هلذا املتغري اببعاده هلذا املتغري املســــــــتقل نتائج معنوية تؤكد امهيته يف

 وتؤكد أتثريه بتحسني جودة املنتج. كافة
 وصف وتشخيص اراء عينة الدراسة عن متغري جودة املنتجاتاثنيا: 

 يتكون هذا املتغري من مثانية مؤشرات هي: 
 أداء املنتج  .1

احلســــــــــابية  وســــــــــاط( اال9ويظهر من اجلدول )مت يف هذا البعد طرح أربعة أســــــــــئلة على املســــــــــتجيبني.  
. إذ يالحظ أبن لفقرات أداء املنتج  tواالحنراـفات املعـيارـية ومعـامـل االختالف وشــــــــــــــدة االجـاابت واختـبار 

(. قد حصلت الفقرة 3االوساط احلسابية جلميع الفقرات كانت اعلى من الوسط احلسايب الفرضي البالغ )
ــابية  3) ( وابحنراف معياري %78.03( وشــــــــــــــدة أجابة )3.90إذ بلغ )( على أعلى املتوســــــــــــــطات احلســــــــــــ
( مبعىن أن املنتجات تواكب معايري اجلودة العاملية حسب رأي العينة، 0.202( ومعامل اختالف )0.797)

(  %73.93( وشـــــــــــدة اجابة )3.70( على أدىن االوســـــــــــاط احلســـــــــــابية بلغ )1يف حني حصـــــــــــلت الفقرة )
احملســـــوبة لالوســـــاط احلســـــابية  t(. وبلغت قيم  23.04ل اختالف )( ومعام0.852وابحنراف معياري بلغ )

اجلـــدوليـــة البـــالغـــة  t( على التوايل ومجيعهـــا أكرب من قيمـــة 12.48، 12.49، 13.20، 9.03)للفقرات 
 .(0.01( مبستوى معنوية )2.358)

 أداء املنتج  (وصف فقرات5جدول )

ــط  الفقرات ت الوســـ
 احلسايب

االحنـراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شـــــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

ــل تـــالقـــي  .1 ــات املـــعـــمـــــ مـــنـــتـــجـــــ
 9.035 73.93 23.04 0.852 3.7 استحسان الزابئن دائماُ 

2. 
ــه  ــاتــ ــدرة منتجــ ــل قــ خيترب املعمــ
ــة  ــيـــــ ــلـ ــمـ ــل عـ ــبـــــ ــلـــى االداء قـ عـ

 تسويقها
3.89 0.748 19.20 77.87 13.20 

ــايري  .3 يواكــــب منتج املعمــــل معــ
 12.49 78.03 20.42 0.797 3.9 اجلودة العاملية

4. 

يصـــــــرف املعمل على حتســـــــني 
ــفـــــــــــــوق ــا يـــــــــــ  اجلـــــــــــــودة مـــــــــــ
ــون  ــرفه املنافســ املقدارالذي يصــ

 على منتجاهتم

3.8 0.703 18.54 75.90 12.48 
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 16.42 76.43 14.46 0.552 3.82 أداء املنتج  املعدل
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية

( وابحنراف %76.43( وشـدة اجابة )3.82)  وسـطه احلسـايب العام لبعد أداء املنتج فقد بلغأما املعدل 
  t( وهي أكرب من قيمة  16.42احملســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.144( ومعامل اختالف )0.552معياري )
او اخلدمة تؤداين   يؤكد معنوية النتائج االحصائية هلذا البعد وإن العينة متيل لالعتقاد ابن املنتج   اجلدولية مما

 الوظائف املطلوبة.
 خصائص املنتج  .2

( املتوســـــطات احلســـــابية 10طرح أربعة أســـــئلة على املســـــتجيبني يف هذا البعد. ويظهر من اجلدول )مت 
. إذ يالحظ لفقرات خصــــــائص املنتج  tواالحنرافات املعيارية ومعامل االختالف وشــــــدة االجاابت واختبار 

. قد حصــلت (3أبن االوســاط احلســابية جلميع الفقرات كانت اعلى من الوســط احلســايب الفرضــي البالغ )
( وابحنراف معياري %75.57( وشــــــــدة أجابة )3.78( على أعلى االوســــــــاط احلســــــــابية إذ بلغ )2الفقرة )

( أي أن املعمل ميتلك مواصـــفات مصـــنعية خاصـــة تظهر بوضـــوح يف 0.229( ومعامل اختالف )0.867)
ــابية بلغ )3املنتجات املقدمة، يف حني حصــــلت الفقرة ) ( وشــــدة اجابة 3.58( على أدىن االوســــاط احلســ

ــوبـــة  t(. وبلغــــت قيم 25.08( ومعــــامــــل اختالف )0.898( وابحنراف معيــــاري بلغ )71.64%) احملســــــــــــ
ــابية للفقرات    t( على التوايل ومجيعها أكرب من قيمة  8.49، 7.15، 9.91، 11.50)لالوســـــــــــــاط احلســـــــــــ

 .(0.01( مبستوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة )
 ج املنتخصائص  (وصف فقرات6جدول )

الوســـــــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

منتجـــــات املعمـــــل ذات قيمـــــة  .1
 11.50 74.10 18.26 0.677 3.7 وخصائص مناسبة للزبون 

2. 

ــفـــــات  ميتلـــــك املعمـــــل مواصــــــــــــ
ــة  ــيـــــــــــــــــــــ ــعـــــــــــــــــــــ  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ
خـاصـــــــــــــــة تظهر بوضــــــــــــــوح يف 

 املنتجات املقدمة

3.78 0.867 22.95 75.57 9.916 

3. 
نوعية املادة اخلام املســـــــــتخدمة 
ــاليـــة  يف االنتـــاج ذات جودة عـ

 ومن مناشئ عاملية
3.58 0.898 25.08 71.64 7.154 

4. 
تواكـب خصـــــــــــــــائص منتجـات 
املعمـل خصـــــــــــــــائص املنتجـات 
 املنافسة ال سيما العاملية منهم

3.6 0.778 21.63 71.97 8.490 
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 11.43 73.32 17.55 0.643 3.67 خصائص املنتج  املعدل 
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
( %73.32( وشــــــدة اجابة )3.67أما املعدل العام لبعد خصــــــائص املنتج فقد بلغ وســــــطه احلســــــايب )

( وهي أكرب 11.43احملســــــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.175( ومعامل اختالف )0.643وابحنراف معياري )
ـــية  ـية ممـااجلـدول tمن قيمـة  يؤكـد معنوـية النـتائج االحصــــــــــــــائـية هلـذا البعـد وأن العيـنة هتتم ابملزااي االســــــــــــــاســــــــــــ

 .واخلصائص االضافية للمنتوج
 املوثوقية .3

( االوســــــاط احلســــــابية واالحنرافات املعيارية 11فقرات. ويظهر من اجلدول )  تكون هذا البعد من أربعة
. إذ يالحظ أبن االوســاط احلســابية جلميع لفقرات املوثوقية tومعامل االختالف وشــدة االجاابت واختبار 

( على أعلى 4(. قد حصـــــــــــلت الفقرة )3الفقرات كانت اعلى من الوســـــــــــط احلســـــــــــايب الفرضـــــــــــي البالغ )
( ومعامل 0.537( وابحنراف معياري )%79.51( وشــــــــــــــدة أجابة )3.98ابية إذ بلغ )االوســــــــــــــاط احلـســـــــــــــ 

( مبعىن أن فرتة اسـتخدام منتجات املعمل تطول دون مشـاكل يف االسـتخدام بقدر اكرب 0.135اختالف )
( وشـدة اجابة 3.62( على أدىن االوسـاط احلسـابية بلغ )3مما يقدمه املنافسـون، يف حني حصـلت الفقرة )

ــوبـــة  t(. وبلغــــت قيم 18.21( ومعــــامــــل اختالف )0.660( وابحنراف معيــــاري بلغ )72.46%) احملســــــــــــ
( على التوايل ومجيعها أكرب من قيمة 20.05، 10.43، 10.13، 11.90)لالوســــاط احلســــابية للفقرات 

t ( 0.01( مبستوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة). 
 وصف فقرات املوثوقية (7جدول )

 الوســـــط الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

منتجات املعمل هلا القدرة  .1
 11.90 75.90 19.44 0.738 3.8 على مقاومة التلف

2. 
ــى   ــلـ ــاد عـ ــمـــــ ــتـ ــن االعـ ــكـ ميـ
ــل الداء   ــات امـلعـمـــــ مــنـتجـــــ

 الوظائف املطلوبة منها
3.68 0.742 20.15 73.61 10.13 

ــاءة  .3 ــة عــــــدم كفــــ ــاليــــ احتمــــ
 10.43 72.46 18.21 0.66 3.62 املنتج ضئيلة جداُ 

4. 

ــدام   تـطـول فـرتة اســـــــــــــــتـخـــــ
ــل دون  ــات املـعـمـــــ مـنـتـجـــــ
ــتخدام   ــاكل يف االســــــ مشــــــ
  بقــــــدر اكرب ممــــــا يقــــــدمــــــه
املنافســـــون من منتج يقاوم 

3.98 0.537 13.51 79.51 20.05 
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الـــــــظـــــــروف طـــــــوال فـــــــرتة 
 االستخدام

 15.74875 75.37 14.30 0.539 3.77 املوثوقية املعدل
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية

( وابحنراف %75.37( وشـــــدة اجابة )3.77أما املعدل العام لبعد املوثوقية فقد بلغ وســـــطه احلســـــايب )
  t( وهي أكرب من قيمة  15.74احملســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.143( ومعامل اختالف )0.539معياري )
ــائيــة هلــذا البعــد وأن العينــة هتتم بقــدرة املنتج على اداء وظــائفــه  يــة ممــااجلــدول يؤكــد معنويــة النتــائج االحصـــــــــــــ

 الكاملة دون الوقوع يف الفشل.
 املطابقة .4

( االوســـــــــــاط احلســـــــــــابية 12طرح أربعة أســـــــــــئلة على املســـــــــــتجيبني يف هذا البعد. ويظهر من اجلدول )
ــدة االجــاابت واختبــار  . إذ يالحظ أبن لفقرات املطــابقــة tواالحنرافــات املعيــاريــة ومعــامــل االختالف وشـــــــــــــ

( 2الفقرة )االوساط احلسابية جلميع الفقرات كانت اعلى من الوسط احلسايب الفرضي البالغ. قد حصلت  
ــابية إذ بلغ ) ــاط احلســـــــ ــدة أجابة )3.97على أعلى االوســـــــ ( 0.655( وابحنراف معياري )%79.34( وشـــــــ

( أي أن املنتج يطابق مواصـــــــــفات التصـــــــــميم املوضـــــــــوعة يف وصـــــــــفه، يف حني 0.165ومعامل اختالف )
ــابية بلغ )4حصـــــــــلت الفقرة ) اف ( وابحنر %75.57( وشـــــــــدة اجابة )3.78( على أدىن االوســـــــــاط احلســـــــ

،  15.73، 16.31، 12.82)احملســوبة لالوســاط احلســابية للفقرات  t(. وبلغت قيم 0.848معياري بلغ )
 .(0.01( مبستوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة ) t( على التوايل ومجيعها أكرب من قيمة 10.14

 املطابقة (وصف فقرات8جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

1. 
ــة  ــابقـــــ ــل مطـــــ ــات املعمـــــ منتجـــــ
ــفـــات حمليـــة واليت تليب  ملواصــــــــــــ

 حاجات ورغبات الزابئن
3.89 0.769 19.76 77.87 12.82 

2. 
ــات   ــاـبق املــنـتج مـواصــــــــــــــفـــــ ـيطـــــ
التصـــميم املوضـــوعة يف وصـــف 

 املنتج 
3.97 0.655 16.50 79.34 16.31 

3. 
ــابــق  ــل تــطـــــ ــات املــعــمـــــ مــنــتــجـــــ

الدقيق املوضــوع ســلفاُ الوصــف 
 للمنتج داخل املعمل

3.85 0.599 15.54 77.05 15.73 

ــيــاســــــــــــــــات  .4 يعتمــد املعمــل ســــــــــــ
 10.14 75.57 22.44 0.848 3.78واضــــــــــــــحـة جلعـل املنتج مطـابق 
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ــة مثــــل   ــامليــ ــات العــ ــفــ للمواصــــــــــــ
ــة اتباع شـــــــــروط نظام  ــياســـــــ ســـــــ
 االيزو وغريه من انظمة اجلودة

 17.51 77.46 14.21 0.55 3.87 املطابقة املعدل
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية

( وابحنراف %77.46( وشـــــدة اجابة )3.87أما املعدل العام لبعد املطابقة فقد بلغ وســـــطه احلســـــايب )
  t( وهي أكرب من قيمة  17.51احملســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.142( ومعامل اختالف )0.550معياري )
يؤكد معنوية النتائج االحصــائية هلذا البعد وأن العينة ترى أبن هناك مطابقة بني املنتوج النهائي  اجلدولية مما

 والتصميم املوضوع سلفاً.
 املتانة .5

( االوســــاط احلســــابية واالحنرافات املعيارية 13مت طرح أربعة أســــئلة يف هذا البعد. ويظهر من اجلدول )
. إذ يالحظ أبن االوســـــاط احلســـــابية جلميع لفقرات املتانة tومعامل االختالف وشـــــدة االجاابت واختبار 

االوسـاط احلسـابية  ( على أعلى1الفقرات كانت اعلى من الوسـط احلسـايب الفرضـي. وقد حصـلت الفقرة )
( وهذا 0.206( ومعامل اختالف )0.793( وابحنراف معياري )%76.89( وشـــــدة أجابة )3.84إذ بلغ )

( 4يؤكد أن املعمل يقدم منتجات ذات جودة ومتانة عالية حســــب رأي العينة، يف حني حصــــلت الفقرة )
( 0.688معياري بلغ ) ( وابحنراف%73.28( وشـــــــــدة اجابة )3.66على أدىن االوســـــــــاط احلســـــــــابية بلغ )

،  12.26، 11.76)احلســــــــابية للفقرات  احملســــــــوبة لالوســــــــاط t(. وبلغت قيم  18.77ومعامل اختالف )
ــتوى معنويـة 2.358اجلـدوليـة البـالغـة ) t( على الرتتيـب ومجيعهـا أكرب من قيمـة 10.66، 14.86 ( مبســــــــــــ

(0.01). 
 (وصف فقرات املتانة9جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

اف  االحنر 
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف% 

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

يقــــدم املعمــــل منتجــــات ذات   .1
 11.76 76.89 20.62 0.793 3.84 جودة ومتانة عالية 

ــل  .2 ــات املـعـمـــــ ــل مـنـتـجـــــ تـتـحـمـــــ
املؤثرات اخلـــــــارجيـــــــة املختلفـــــــة 

 )كالنقل ومؤثراته(
3.81 0.731 19.18 76.23 12.26 

منتجــات املعمــل تقــاوم اختبــار  .3
 14.86 76.72 16.20 0.621 3.84 الشد والتلف 
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ــل  .4 ــات املــعــمـــــ ــافــس مــنــتــجـــــ تــنـــــ
حيــــث  املنتجــــات العــــامليــــة من

 املتانة
3.66 0.688 18.77 73.28 10.66 

 16.28 75.78 14.12 0.535 3.79 املتانة املعدل
 احلاسبة االلكرتونيةاملصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات 

ــايب أما املعدل العام لبعد املتانة فقد بلغ ــطه احلســــــ ــدة اجابة )3.79) وســــــ ( وابحنراف %75.78( وشــــــ
  t( وهي أكرب من قيمة  16.28احملســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.141( ومعامل اختالف )0.535معياري )

يؤكـد معنويـة النتـائج االحصـــــــــــــــائيـة هلـذا البعـد وأن العينـة ترى أبن هنـاك افـادة كـاملـة من املنتج  اجلـدوليـة ممـا
 طوال دورة حياته، وبظروف مستقرة على صعيد القطع والتجهيزات واملكوانت االخرى.

 قابلية اخلدمة .6
فات املعيارية ( االوســــاط احلســــابية واالحنرا14مت طرح أربعة أســــئلة يف هذا البعد. ويظهر من اجلدول )

ــدة االجاابت واختبار  ــابية لفقرات قابلية اخلدمة tومعامل االختالف وشــ ــاط احلســ . إذ يالحظ أبن االوســ
( على أعلى االوســـاط 1جلميع الفقرات كانت اعلى من الوســـط احلســـايب الفرضـــي. وقد حصـــلت الفقرة )

ــابيــة إذ بلغ ) ــدة أجــابــة )3.82احلســـــــــــــ ( ومعــامــل اختالف  0.979( وابحنراف معيــاري )%76.39( وشـــــــــــــ
ــبة للفقرات االخرى، يف حني 0.256) ( وهذا يبني مدى اتفاق إجاابت عينة البحث جتاه هذه الفقرة نســـ

ــابية بلغ )4حصـــــــــلت الفقرة ) ( وابحنراف %62.79( وشـــــــــدة اجابة )3.14( على أدىن االوســـــــــاط احلســـــــ
ــوبة لالو  t(. وبلغت قيم  34.83( ومعامل اختالف )1.093معياري بلغ ) ــابية للفقرات احملســــ ــاط احلســــ ســــ

ــانيــــة أكرب من قيمــــة 1.407، 2.245، 7.82، 9.245)   t( على التوايل وجنــــد أن الفقرتني االوىل والثــ
بينما مل حتقق الفقرتني الثالثة والرابعة مســــــتوى املعنوية  (0.01( مبســــــتوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة )

 .ليم وكفاءة خدمات االستعالم املباشر يف املعمل، أي عدم الوضوح لدى العينة حول مدة التساملطلوب
 اخلدمةقابلية  (وصف فقرات10جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

1. 
يقــــــدم املعمــــــل خـــــدمـــــات مع  
ــا مثـــــــل  املنتجـــــــات اليت يبيعهـــــ

 االسرتجاع او التبديل
3.82 0.979 25.64 76.39 9.245 

ــليم  .2 يقــدم املعمــل خــدمــة تســــــــــــ
 7.824 75.25 28.60 1.076 3.76 املنتج او توصيله

يتأخر املعمل بتســليم املنتجات  .3
 2.245 63.93 30.27 0.968 3.2 يف الوقت املناسب غالباً 
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4. 
خدمة االســــــتفســــــار   يوفراملعمل

ــتعالم عن  ــر واالســــــــــــ ــاشــــــــــــ املبــــ
 املنتجات

3.14 1.093 34.83 62.79 1.407 

 8.083 69.59 18.83 0.655 3.48 قابلية اخلدمة املعدل
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية

( %69.59( وشــــــــــــدة اجابة )3.48)أما املعدل العام لبعد قابلية اخلدمة فقد بلغ وســــــــــــطه احلســــــــــــايب 
( وهي أكرب من 8.08احملســوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.188( ومعامل اختالف )0.655وابحنراف معياري )

يؤكد معنوية النتائج االحصائية هلذا البعد وأن العينة ترى أبن هناك سهولة يف استخدام   اجلدولية مما tقيمة  
 املنتج وقابليته للخدمة.

 املظهر .7
( االوســــاط احلســــابية واالحنرافات املعيارية 15مت طرح أربعة أســــئلة يف هذا البعد. ويظهر من اجلدول )

. إذ يالحظ أبن االوســــاط احلســــابية جلميع لفقرات املظهر tومعامل االختالف وشــــدة االجاابت واختبار 
االوسـاط احلسـابية ( على أعلى 4الفقرات كانت اعلى من الوسـط احلسـايب الفرضـي. وقد حصـلت الفقرة )

( وهذا 0.204( ومعامل اختالف )0.761( وابحنراف معياري )%74.59( وشـــــدة أجابة )3.73إذ بلغ )
يؤكد أن جودة املواد اخلام تبدو واضــــــــحة يف مظهر املنتج وجودته حســــــــب رأي العينة، يف حني حصــــــــلت  

ــابية بلغ )3الفقرة ) وابحنراف معياري بلغ  %( 70( وشـــــــدة اجابة )3.50( على أدىن املتوســـــــطات احلســـــ
، 6.74)احلســــــــــابية للفقرات  احملســــــــــوبة لالوســــــــــاط t(. وبلغت قيم  24.71( ومعامل اختالف )0.865)

( مبســتوى معنوية 2.358اجلدولية البالغة ) t( على التوايل ومجيعها أكرب من قيمة  10.58، 6.38، 6.29
(0.01). 

 (وصف فقرات املظهر11جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

ــاميم  .1 متتاز منتجات املعمل بتصـ
 6.744 73.11 29.38 1.074 3.66 حديثة وعصرية

2. 
املظهر اخلارجي للمنتج يواكب  
ــافـــس  ــات الـــزبـــون ويـــنـــــ تـــطـــلـــعـــــ

 التصاميم العاملية
3.55 0.963 27.13 70.98 6.299 

على ااثرة منتج املعمـــــل قـــــادر  .3
 6.385 70.00 24.71 0.865 3.5 وجذب انتباه الزابئن

جودة املواد اخلام تبدو واضـحة  .4
 10.58 74.59 20.40 0.761 3.73 يف مظهر املنتج وجودته
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 8.910 72.17 20.91 0.754 3.61 املظهر املعدل
 االلكرتونيةاملصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة 
( وابحنراف %72.17( وشـــــــدة اجابة )3.61أما املعدل العام لبعد املظهر فقد بلغ وســـــــطه احلســـــــايب )

ــوـبة ) t(. وبلـغت قيمـة  0.209( ومـعاـمل اختالف )0.754معـياري )   t( وهي أكرب من قيمـة  8.91احملســــــــــــ
منتجات املعمل متتلك الصــفات  يؤكد معنوية النتائج االحصــائية هلذا البعد وأن العينة ترى أبن  اجلدولية مما

 اليت ترتبط ابملظاهر اي كيف يبدو ذلك املنتج وملمسه و رائحته و الشعور عند استخدامه.
 اِلودة املدركة  .8

( االوســــاط احلســــابية واالحنرافات املعيارية 16مت طرح أربعة أســــئلة يف هذا البعد. ويظهر من اجلدول )
ــدة االجاابت واختبار  . إذ يالحظ أبن االوســـاط احلســـابية لفقرات اجلودة املدركة tومعامل االختالف وشـ

( على أعلى 4و  2الفقرتني )جلميع الفقرات كانت اعلى من الوســــــط احلســــــايب الفرضــــــي. وقد حصــــــلت 
( 0.803( و )0.693( وابحنراف معياري )%76.89( وشــــــدة أجابة )3.84االوســــــاط احلســــــابية مبقدار )

على التوايل وهذا يؤكد أن منتجات املعمل ذو قيمة جيدة مقابل السعر املدفوع وأن عالمة املعمل التجارية 
( على أدىن املتوســــــطات 3 حصــــــلت الفقرة )منافس قوي للعالمات االخرى حســــــب رأي العينة، يف حني

احملسـوبة  t(. وبلغت قيم 0.761%( وابحنراف معياري بلغ ) 73.77( وشـدة اجابة )3.69احلسـابية بلغ )
  t( على التوايل ومجيعها أكرب من قيمة  11.61، 9.98، 13.46، 7.64)احلســـــــــابية للفقرات   لالوســـــــــاط

 .(0.01( مبستوى معنوية )2.358اجلدولية البالغة )
 املدركةاجلودة  (وصف فقرات12جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 االختالف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T االجابة%

ميتلـك املعمـل ُسعـة جيـدة يف مـا  .1
 7.64 74.10 27.48 1.018 3.7 يتعلق ابجلودة العالية

منتجـــــــات املعمـــــــل ذات قيمـــــــة  .2
 13.4 76.89 18.02 0.693 3.84 جيدة مقابل السعر املدفوع

3. 
ميتــــاز املعمــــل ابملصـــــــــــــــــداقيــــة يف 
 الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع 

 اجملهزين والزابئن 
3.69 0.761 20.64 73.77 9.98 

4. 
عالمــة املعمــل التجــاريــة منــافس 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

 للعالمات االخرى.
3.84 0.803 20.89 76.89 11.6 

 14.5 75.41 15.52 0.585 3.77 اجلودة املدركة املعدل
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 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية 
( %75.41( وشــــــــــدة اجابة )3.77) الوســــــــــط احلســــــــــايب أما املعدل العام لبعد اجلودة املدركة فقد بلغ

( وهي أكرب 14.54احملســــــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.155( ومعامل اختالف )0.585وابحنراف معياري )
يؤكـد معنوـية النـتائج االحصــــــــــــــائـية هلـذا البعـد وأن العيـنة ترى أبن ـلدى املعمـل ُسعـة  اجلـدولـية ممـا tمن قيمـة 
 جيدة.

( وبلغ كما %74.44( وبشــدة إجابة )3.72أما املتوســط احلســايب املوزون ملتغري جودة املنتجات بلغ )
ــوبــة ) tبلغــت قيمــة  ( وهو يؤكــد معنويــة 2.538اجلــدوليــة البــالغــة ) tكرب من قيمــة ( وهي أ18.10احملســــــــــــ

ــبة ) ــلعة او اخلدمة املتأيت من التســــويق( وأن العينة  0.01النتائج بنســ ــائص الســ  ،أمهية توفر مزيج كلي خلصــ
والصــيانة والذي من خالله ســتليب الســلعة توقعات العميل. وهذا االمر موجود اىل حد   ،التصــنيع ،اهلندســة

 عمل عينة البحث.كبري لدى امل
 تحليل واختبار عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة  -ب

 اوال: فرضيات االرتباط 
الفرضتتتتتتتتتتتيتتة الرئيستتتتتتتتتتتتة األوىل: )ال توجتتد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة معنويتتة بني أبعتتاد القتتدرات  .1

 التكنولوجية وأبعاد جودة املنتجات(
ــتقلة واملعتمدة. ( مصــــفوفة معامالت 19يظهر من اجلدول ) االرتباط البســــيط بني أبعاد املتغريات املســ

ــاً حجم العينة ــر ) (122) ويظهر اجلدول أيضــــ ــري إىل اختبار معنوية معامل االرتباط من .Sigوخمتصــــ ( يشــــ
( يدل على معنوية **وجود عالمة )ف( احملسوبة مع اجلدولية من غري أن يظهر قيمها.  tخالل مقارنة قيمة )

 .0.05( فتعين مستوى معنوية *. أما العالمة )0.01االرتباط عند مستوى معامل 
يشـري جدول وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة سـيتم اختبار الفرضـية الرئيسـة االوىل. اذ 

( بني أبعاد القدرات %1أبن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مســـــتوى ))(  مصـــــفوفة االرتباط
ــدرات البحــــث والتطويرنولوجيــــة التك ــدرات االنتــــاج ،)قــ ــات( ،قــ ــدرات العالقــ ــار وقــ وجودة  اخللق واالبتكــ

 ،0.660،0.710)املنتجــات. وقــد بلغــت قيم معــامالت االرتبــاط بني هــذه االبعــاد ومتغري جودة املنتجــات
أبعاد على أن   وهذا يدلاالوىل.   الرئيســـة على التوايل. وتدعم هذه النتيجة صـــحة الفرضـــية  (0.662 ،0.516

 القدرات التكنولوجية تسهم يف حتسني جودة املنتجات للمعمل قيد الدراسة.
 (4)مصفوفة معامالت االرتباط بني أبعاد القدرات التكنولوجية وجودة املنتجات (19اجلدول )
اداء  ابعاد اجلودة

 املنتج
خصــائص  

 املنتج
 املتانة املطابقة املوثوقية

قـــــابليـــــة  
 اخلدمة

 املظهر
اجلــــــودة 
 املدركة

جــــــــــــــــــودة 
 ابعاد القدرات التكنلوجية املنتجات

 
 .اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونيةاملصدر من  -4
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قـــــــــــــــــــــــــدرات 
ــحــــــــث   ــبــــــ الــــــ

 والتطوير

Pearson 

Correlation .570(**)
 

.638(**)
 

.628(**)
 

.608(**)
 

.525(**)
 

.218(*)
 .413(**)
 

.339(**)
 

.662(**)
 

 Sig. 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.016
 

.000
 

.000
 

.000
 

قـــــــــــــــــــــــــدرات 
 االنتاج

Pearson 

Correlation .402(**)
 

.468(**)
 

.442(**)
 

.649(**)
 

.404(**)
 

.149
 .181(*)

 .426(**)
 

.516(**)
 

اخلــــــــــــــــلــــــــــــــــق 
 اركواالبت

Pearson 

Correlation .594(**)
 

.673(**)
 

.671(**)
 

.619(**)
 

.575(**)
 

.161
 .528(**)

 

.390(**)
 

.710(**)
 

 Sig. 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.077
 

.000
 

.000
 

.000
 

قـــــــــــــــــــــــــدرات 
 العالقات

Pearson 

Correlation .639(**)
 

.662(**)
 

.369(**)
 

.583(**)
 

.565(**)
 

.169
 .402(**)

 

.532(**)
 

.660(**)
 

 Sig. 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.062
 

.000
 

.000
 

.000
 

ــدرات  ــقـــــــ الـــــــ
 التكنولوجية

Pearson 

Correlation .666(**)
 

.739(**)
 

.645(**)
 

.745(**)
 

.626(**)
 

.213(*)
 .462(**)

 

.506(**)
 

.772(**)
 

 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .000 .000 
 N 122 122 122 122 122 122 122 122 122 العينة

**- Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 البسيط التأثرياثنيا: اختبار فرضيات  
الفرضتتتتتتتتتتتيتة الرئيستتتتتتتتتتتتة الثتانيتة: )ال يوجتد اثري ذو داللتة معنويتة للقتدرات التكنولوجيتة يف جودة  .2

 املنتجات(
ــتخدام  ــيط ابســ ــتعتمد على حتليل االحندار البســ ــة ســ ــة الثانية فإن الدراســ ــية الرئيســ لغرض اختبار الفرضــ

 (.2R( ومعامل التحديد )التفسري( )Fمعامل بيتا وقيمة )
وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختبار الفرضـية الرئيسـة الثانية. اذ يظهر جدول 

على  للقدرات التكنولوجية ( %1( هنالك أتثري ذو داللة معنوية عند مســــــــــتوى )24نتائج حتليل االحندار )
( وهي 176.856وبة )احملـســـــــــ  (F)(. وقد بلغت قيمة 0.688جودة املنتجات. إذ بلغت قيم معامل بيتا )

ـــية، (. 6.85اجلـدولـية الـبالغـة ) Fأكرب من قيمـة  ممـا ـيدل على معنوـية امنوذج االحنـدار اخلـاص هبـذه الفرضــــــــــــ
( من التغريات  %59.6( مبعىن أن القدرات التكنولوجية تفسر ما نسبته )0.596وقد بلغ معامل التحديد )

ــية الرئيســـــــــة الثانية وقبول   اليت تطرأ على جودة املنتجات. وتدعم هذه النتيجة رفض ــية العدم للفرضـــــــ فرضـــــــ
 الفرضية البديلة.
( يف Xتقدير معلمات منوذج االحندار اخلطي البسيط لقياس أتثري القدرات التكنلوجية )  (14جدول )

 (5)(.Yجودة املنتجات )
Mode

l   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regressio

n 13.985 1 13.985 176.85
6 

.000(a
) 

  Residual 9.489 120 .079     
  Total 23.474 121       

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 
Erro

r Beta     
1 (Constant) 1.113 .198   5.628 1 
  X .688 .052 .772 13.299   

 
 .املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية -5
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الفرضتتتتتتتتتتية الرئيستتتتتتتتتتة الثالثة: )توجد عالقة أثر متعدد البعاد القدرات التكنولوجية معا يف جودة  .3
 املنتجات(.

ــتخدام   ــتخدم الباحث طريقة االحندار املتعدد، ومن خالل اســـــــ ــية أعاله اســـــــ ــبيل اختبار الفرضـــــــ يف ســـــــ
 معامالت االحندار املتعدد: (، ويبني اجلدول األيتSPSS V.16الربانمج اإلحصائي )

 الرئيسة الثالثةمن الفرضية  (التحقق15جدول )

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 15.533 4 3.883 57.217 .000(a) 
  Residual 7.941 117 .068     
  Total 23.474 121       

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     
1 (Constant) 1.052 .190   5.544 .000 
  X1 .154 .056 .228 2.766 .007 
  X2 -.055 .057 -.074 -.957 .340 
  X3 .309 .054 .418 5.761 .000 
  X4 .305 .056 .382 5.424 .000 

 املصدر:إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج احلاسبة
ــدول ) ــدرات البحـــث 25يتبني من اجلـ ــة )قـ ــدرات التكنولوجيـ ــاد القـ ــدار أبعـ ــامالت احنـ ــة معـ ( أن قيمـ

قـدرات اخللق واالبتكـار وقـدرات العالقـات( يف جودة املنتجـات بعـد تفـاعلهمـا  ،قـدرات االنتـاج ،والتطوير
على التوايل وما يدعم صــــــــــــــحة معادلة االحندار قيمة (0.305 ،0.309 ،-0.055 ،0.154معا كانت )

(F( اليت تقيس معنوية أمنوذج االحندار بشـــكل عام واليت بلغت)57.217) ــتوى وهي قيمة معنوية عند مسـ
ــبته ( 2R()0.662(،ولقد بلغت قيمة معامل التفســــــري )1%) ــر ما نســــ ما يعين أن تفاعل االبعاد معا يفســــ
( فتعود %33.8أما النســـبة الباقية )  التغريات اليت تطرأ على املتغري التابع )جودة املنتجات(،( من  66.2%)

 ملتغريات أخرى غري داخلة يف األمنوذج.
وعند مقارنة النتائج املتحصــــل عليها من أمنوذج االحندار املتعدد أعاله مع النتائج املتحصــــل عليها من 

من االبعاد على حدة يف جودة املنتجات جند أن معامل التفسري لكل أمنوذج االحندار الذي يقيس اثر كل  
( ومجيعهم اقــل من معــامــل التفســــــــــــــري الــذي مت  0.436( و )0.505و )(0.266و)(0.438منهم بلغ )

ــية  ــية الوجود للفرضـــــ ــتدل من النتائج أعاله على صـــــــحة قبول فرضـــــ احلصـــــــول عليه من تفاعلهم معا. ويســـــ
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ــية  ــة الثالثة ورفض الفرضـ ــية العدم( أي أن هناك   الرئيسـ البعاد القدرات التكنولوجية  معنوايً  اً ثر أالبديلة )فرضـ
 معا يف جودة املنتجات.
 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 االستنتاجات :اوال
مت التوصــــــل اىل جمموعة من االســــــتنتاجات من خالل حتليل النتائج وعرضــــــها وتفســــــريها وميكن امجال 

 االستنتاجات اباليت:
ان مستوى امهية قدرات البحث والتطوير يف املعمل املبحوث من وجهة نظر عينة البحث كان مرتفعاً  .1

 مبعىن ان العينة تؤكد على وجود البحث والتطوير وتؤكد امهيته وضرورته.
 مبعدل مرتفع.اظهرت النتائج ان عينة الدراسة ترى امهية كبرية لقدرات االنتاج يف املعمل املبحوث و  .2
ــتمرار يف تغيري طريقة  .3 العينة ترى أمهية االبتكار التكنلوجي ســـواء يف املنتج او العملية مبا يقود اىل االسـ

 ادارة العمليات. 
املســــــــــــــؤوليـة الكـاملـة للمعمـل حنو اجملهزين وأيهم يتم فيمـا خيص بعـد العالقـات فـان العينـة ترى وجود  .4

وحنو  ،وحتديد ما يتم شـــــراؤه حملياً   ،وتدفق معلومات الصـــــيانة  ،واجراء العقود التفاوضـــــية ،التعامل معه
 الزابئن ومنظمات البحث والتطوير

 العينة متيل لالعتقاد ابن املنتج يؤدي الوظائف املطلوبة.توصلت النتائج اىل ان  .5
معنوية النتائج االحصــائية لبعد خصــائص املنتج أن املعمل يهتم ابملزااي االســاســية واخلصــائص اظهرت  .6

 االضافية للمنتوج.
اظهرت النتائج االحصائية ان فرتة استخدام منتجات املعمل تطول دون مشاكل يف االستخدام بقدر  .7

 اكرب مما يقدمه املنافسون مما يؤشر اهتمام املعمل ببعد موثوقية املنتج وتعطيه امهية كبرية.
ــائية لبعد املطابقة وأن العينة ترى أبن  .8 هناك مطابقة بني املنتوج النهائي أكدت معنوية النتائج االحصــــــ

 والتصميم املوضوع سلفاً.
وبظروف مســـــتقرة على صـــــعيد  ،اظهرت النتائج أن هناك اســـــتفادة كاملة من املنتج طوال دورة حياته .9

 القطع والتجهيزات واملكوانت االخرى مما يؤكد اهتمام املعمل مبتانة املنتج والتأكيد عليه.
ة لبعد قابلية اخلدمة أن هناك سهولة استخدام املنتج وقابليته للخدمة أكدت معنوية النتائج االحصائي .10

يف بعض الفقرات بينما اظهرت فقرات تســـــــليم املنتج وكفاءة االســـــــتعالم عن املنتج عدم الوضـــــــوح اذ  
 عدم وصول هاتني الفقرتني اىل مستوى املعنوية املطلوب.اظهرت النتائج 

ظهر أبن منتجات املعمل متتلك الصـــــفات واجلودة اليت ترتبط تؤكد معنوية النتائج االحصـــــائية لبعد امل .11
ــافة اىل جودة  ــتخدامه اضــــ ــعور عند اســــ ــه ورائحته و الشــــ ابملظاهر اي كيف يبدو ذلك املنتج وملمســــ

 املواد اخلام اليت تبدو جلية يف مظهر املنتج.
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ص الســــــــــلعة او اخلدمة أمهية توفر مزيج كلي خلصــــــــــائالعينة تؤكد وفيما يتعلق ببعد اجلودة املدركة فأن  .12
والصــيانة الذي من خالله ســتليب الســلعة توقعات العميل.  ،والتصــنيع ،واهلندســة ،املتأيت من التســويق

 وهذا االمر موجود إىل حد كبري لدى املعمل عينة البحث.
 ثانيا: التوصيات  

 توصي الدراسة مبجموعة من التوصيات ميكن امجاهلا اباليت:
 التطبيقية:اواًل: التوصيات 

ضــــرورة االهتمام ابلقدرات التكنلوجية يف املعمل املبحوث كون ان هذه القدرات متثل احدى العوامل   .1
 احلاُسة يف حتسني جودة املنتجات يف املعمل.

من الضــــــروري ان تويل ادارة املعمل امهية بنشــــــاط البحث والتطوير وان تزيد من حجم االموال املنفقة  .2
 يرتبط جبودة املنتجات وتطويرها. ايً وحيو  اً مهم اً كونه نشاط 

وجوب االهتمام ابالبتكار التكنلوجي كونه الضــــــمانة االســــــاســــــية لدميومة تفاعل منتجات املعمل مع  .3
 متطلبات الزابئن وتلبية احتياجاهتم عرب االبتكار ابملنتج والعملية.

لتفاضــــل للوصــــول اىل ضــــرورة انشــــاء قاعدة بياانت خاصــــة ابألطراف اليت تتعامل مع املعمل واجراء ا .4
 افضل النتائج وافضل اجملهزين.

ــة يف عامل دح على املعمل تطوير قدرات االنتاج عرب جتهيز املعمل أب .5 ث االجهزة اليت متكنه من املنافســــ
ــم االنـتاج عرب توظيف االفراد الفـاعلني اـلذين يعملون على ادامـة عملـية  ــاًل عن دعم قســــــــــــ اليوم فضــــــــــــ

 االنتاج بسالسة واتقان.
من اداء للمنتج ومظهره كافة  كوانته وخصــــائصــــه  مب جبودة املنتجات ربعمل االعتناء بشــــكل اكعلى امل .6

ابتداًء وليس انتهاًء ابجلودة املدركة واخلدمات املقدمة كما جيب االســــــــــــتماع اىل صــــــــــــوت الزبون كونه 
 الركيزة االساسية يف ادامة زخم التواصل مع العمالء.

بعض اجلوانب املتعلقة خبدمة املنتج ســيما ما خيص كفاءة التســليم اظهرت النتائج املســتخلصــة قصــور   .7
للمنتج وتوفري خدمة االســــتعالم عن املنتجات داخل املعمل وبذلك توصــــي الدراســــة بضــــرورة دراســــة 
ــرورة االهتمام بتوفري خدمة  ــافية جاذبة للزابئن وضــ ــليم املنتجات كونه يشــــكل خدمة اضــ ــوع تســ موضــ

 كميزة اضافية للمعمل.  االستعالم عن منتجات املعمل
توصـــــي الدراســـــة بضـــــرورة قيام الباحثني ابملزيد من الدراســـــات يف موضـــــوعة القدرات التكنلوجية نظراً  .8

التغري املســــتمر يف ظل حركة التغري املتســــارعة يف   يألمهيتها ولغرض االحاطة الكاملة هبذا املوضــــوع ذ
 العامل.

 :اثنياً: توصيات ملشاريع  ثية مستقبلية
ــوعة التوـصــــ  ــتقبلية يف موضـــ ــاريع حبثية مســـ ــعة من الباحث لتطوير مشـــ يات االتية متثل مقرتحات متواضـــ

 القدرات التكنلوجية:
 اثر القدرات التكنلوجية يف تعزيز مكانة املنظمات وحيازة امليزة التنافسية. .1
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 وجيا.دور القدرات التكنلوجية يف تغيري منط عمل املنظمات واالستفادة الكاملة من حتديث التكنل .2 
 عالقة القدرات التكنلوجية برايدة الشركات الصناعية للسوق العاملية يف ظل التنافس الشديد. .3

 المصادر:  

 اوال: املصادر العربية

 الكتب -أ
املســـــــــــرية  دار ،،اجلودة الشـــــــــــاملة وحتقيق الرقابة يف البنوك التجارية" ،2009 ،حممد ُسري امحد ،امحد .1

 .1278/4/2008رقم االيداع  ،للنشر والتوزيع
ــامـلة يف التعليم وتطبيقـات االيزو" ،2010 ،نواف حممـد الـبادي ،الـبادي .2 رقم  ،2010،"اجلودة الشــــــــــــ

 ر والتوزيع..دار اليازوري العلمية للنش603/2/2009االيداع لدى املكتبة الوطنية 
ــاملة  ، "ادارة اجلودة2006حممد عوض الرتتوري، اغادير عرفات جوجيان،  ،الرتتوري و جوجيان  .3 الشــــــــ

ــات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات"، ــســـــ ،  115/1/2006 ، رقم االيداع2006يف مؤســـــ
 دار املسرية للنشر والتوزيع.

اخلطوط -ودة وعناصـــــــــر نظام اجلودة "ادارة اجل 1999 ،بســـــــــام عزام  ،حممد حســـــــــن ،حســـــــــن وعزام .4
 ،اشــــــراف -ســــــلســــــلة الرضــــــا للمعلومات -مركز الرضــــــا للكومبيوتر 1"-9001املوجهة لنظام االيزو 

 .1999حممد مرعي  ،فكتوراي خنوف ،طالل عبود
رقم  ،2008 ،"ادارة اجلودة الشـاملة وااليزو مدخل معاصـر" ،2008 ،ُسري كامل اخلطيب ،اخلطيب .5

 .2008لسنة  908بة الوطنية االيداع يف املكت
ــاملة )االدارة  ،2013،مصــــطفى كمال الطايل  ،الطايل .6 ــاء، "معايري اجلودة الشــ ــاد(" ،االحصــ ، االقتصــ

 عمان. -االردن  -دار اسامة للنشر والتوزيع  ،2013 1ط
 عمان مؤســـــــســـــــة الوراق للنشـــــــر - ،"ادارة جودة اخلدمات" ،2012 ،عادل حممد عبد هللا ،عبد هللا .7

 .والتوزيع
حممــد  ،فكتوراي خنوف ،اشــــــــــــــراف: طالل عبود ،1999 ،طالل عبود ،مــاهر العريب ،العريب وعبود .8

مركز الرضـا  ،9000"دليل اجلودة يف املؤسـسـات والشـركات حبسـب املواصـفات القياسـية ايزو" ،مرعي
 .1999نيسان  ،دار الرضا للنشر -للكومبيوتر 

 .2776/7/2012 رقم االيداع - ،"ادارة اجلودة الشاملة" ،2013 ،بن عيشاوي امحد ،عيشاوي .9
 البحوث والرسائل  -ب
"تطبيقات إدارة اجلودة الشــاملة يف مصــنع ذو  ،2004،ابســل خليل مســلم أمحد اآللوســي ،اآللوســي .1

رســــالة مقدمة إىل جملس كلية اإلدارة واالقتصــــاد يف جامعة بغداد وهي   ،"Aالفقار دراســــة حالة ملنتج 
 .2004 ،جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري علوم يف إدارة األعمال

اســـــرتاتيجية املوارد وفاعلية اطروحة: "العالقة بني   ،2002  ،انتظار امحد جاســـــم الشـــــمري  ،الشـــــمري .2
 .2002،قسم ادارة االعمال -كلية االدارة واالقتصاد   -اجلامعة املستنصرية-ادارة اجلودة الشاملة" 
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ــامـلة"  ،حـنان طالل عـبد حممـد ،حممـد .3  ،"العواـمل املؤثرة يف جودة املنتجـات يف اطـار ادارة اجلودة الشــــــــــــ
 جامعة املوصل. -رسالة ماجستري  ،2008

من اصــــــدار   ،خالصــــــات ،1993،  ،"ادارة اجلودة الشــــــاملة" ،جوزيف جابلونســــــكي ،جابلونســــــكي .4
 .1993فرباير شباط  ،السنة االوىل العدد السادس ،الشركة العربية لالعالم العلمي )شعاع(

"دور رأس املــال  ،2015 ،عمــاد وهــاب عبــد االمري ،،حممود فهــد الــدليمي ،الــدليمي و عبــد االمري .5
اجمللـة   ،خلـدمـات حبـث ميـداين يف مـدينـة مرجـان الطبيـة يف حمـافظـة اببـل"الفكري يف حتســــــــــــــني جودة ا

 .2015( لسنة 43( عدد )11للعلوم االدارية جملد ) العراقية
"تصنيفات   ،2012  ،سعد خضر الياس  ،امحد عبد الستار  ،ابراهيم عبد اخلالق صاحل  ،صاحل واخرون  .6

 .2012 ،كلية االدارة واالقتصاد قسم االدارة الصناعية  ،ابعاد اجلودة"
ــا الزبون  ،2006 ،حممد تركي عبد العباس املزهر ،املزهر .7 ،  "ابعاد جودة اخلدمة واتثريها يف حتقيق رضــــــــ

 .2006،دراسة ميدانية يف عينة من املنظمات املصرفية العراقية"
 ثانيا: املصادر االجنبية 
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الوجوه اإلعرابية فيما ُقِرئ بالحركات الثّلث من الحروف في القرآن 

 الكريم

Different expressions of inflected letters in AL-Qura'n 

AL-Kareem 
               Assist. Lect. Sahira Alawi Khadhim(1) ساهرة عالوي كاظمم.م 

 ملخص

يبنّي هـذا البحـث األوجـه اإلعرابيـة اليت وّجهـت هبـا القراءات القرآنيـة اليت قرئـت هبـا األحرف يف القرآن  
متوافقة مع ما الكرمي وبيان املســـــوغات النحوية اليت يســـــوقها النحاة يف توجيه تلك القراءات حبيث تصـــــبح 

ــواء أكانت هذه األحرف من احلروف املقطعة يف أوائل الســــور أم غريها من  جاءت به اللغة من قواعد، ســ
 احلروف.

ــرة( من هـذه  ــمـة والكســــــــــــ ويتطرق البحـث فقط إىل ـما قرئ ابحلركـات اإلعرابـية الثالث )الفتحـة والضــــــــــــ
يف  -إن وجــدت-القراءات األخرى  احلروف، وبيــان قرّاء كــل قراءة من هــذه القراءات، ومل يتحــدث عن

 هذه احلروف اليت ال عالقة هلا هبذه احلركات الثالث.
Abstract  

Thips Reseach has Explained The fendimenfal Llinjuisticr Reation 

Explained by Usinj Thw Vivedness Of Meaninj In Al Juran al Kareem A 

ccordinj The Jrammar Of aArabic Lanjuaj By Ushnj This Aiatal Guraan At 

The Bejinhnj Of This Aiat A qraaniam. 

This Reseach Deels Wit Importance Of Rearation Ship 

Between Mothismooment Alfatha. 

 
 .اإلسالمية مكلية العلو   /--جامعة أهل البيت  - 1
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Althama And Alkassra And Clearfy How Toread It In 

Wrijht Way And Explain Thereacation Suip Between The Linjuistic 

Movemmt. 

 المقدمة

اختلف القرّاء منذ البدء يف قراءة القرآن قلياًل أو كثرياً معتمدين يف ذلك على حديث األحرف السـبعة 
ــرين-الذي يشــــري  ــبعة أحرف، أي: قراءات متعددة  -حبســــب فهم القرّاء واملفســ إىل أن القرآن نزل على ســ

لقرآن أبكثر من طريقة، ومما كان له أثر يف االختالف يف القراءات القرآنية تبيح هلم قراءة كثري من كلمات ا
ــأن قواعد النحو فنشــــــأت الوجوه اإلعرابية يف القراءات القرآنية فهناك من قرأ ابالعتماد  هو االختالف بشــــ

 على ما سوغته قواعد اللغة بعيداً عن الرواية يف تلك الكلمات املقروءة.
القرآن الكرمي عدد من احلروف، ســـواء أكانت احلروف املقطّعة يف أوائل الســـور  وممّا قُرئ ابختالف يف

أم غريها ممّا تعاقبت عليه احلركات الثالث )الفتح والضم والكسر(، وبناء على اختالف القراءات اختلفت  
فيما الوجوه اإلعرابية أو التوجيهات النحوية، هذا موضــــــــــوع البحث الذي حنن بصــــــــــدده )الوجوه اإلعرابية 

قرئ ابحلركـــات الثالث من احلروف يف القرآن الكرمي(، ومل نتطرق يف البحـــث إىل غري هـــذه احلركـــات من 
ــران على قراءة تلــك احلروف هبــذه احلركــات الثالث، وذكر القرّاء والوجوه  القراءات األخرى، وإمنــا اقتصــــــــــــ

 اإلعرابية لكل قراءة من القراءات.
املبحث األول تضـّمن التوجيه النحوي والتعريف ابلقراءات والقرّاء بشـكل وتكّون البحث من مبحثني، 

 موجز أّما املبحث الثاين فقد تضمن ما أييت:
قاف، وبقية احلروف املقطعة، وقد  -6الت.  -5صـــاد.  -4ايســـني.   -3لو  -2واو اجلماعة.   -1

 رتبت احلروف حبسب ورودها يف سور القرآن الكرمي.
احلروف اليت قُرئت ابحلركات الثالثة على الرغم من أنه ضــــمري والســــبب هو:  وضــــعت واو اجلماعة مع

أن الواو موضــــــوع على حرف واحد، فهو يشــــــبه احلرف من جهة الوضــــــع، كما أنه ليس جزءاً أصــــــياًل من 
 الكلمة اليت قُرئ فيها ابحلركات الثالث.

 المبحث األول: القراءات القرآنية وقّراؤها:

 التوجيه النحوي:
يعنينـا يف هـذا البحـث هو التوجيـه النحوي، والـذي يراد بـه "بيـان روايـة البيـت أو القراءة القرآنيـة  الـذي

 .(2)هلا وجه يف العربية وموافقة لضوابط النحو، فيقولون مثال: توجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا وكذا"
شـاهداً من الشـعر تروى فيه أكثر من ومعىن هذا أن العامل من علماء النحو قد يتعرض لقراءة قرآنية أو 

رواية أو يروى فيه أكثر من وجه، كأن يُروى املوضــع املســتشــهد به ابلرفع أو النصــب أو يروى ابلنصــب أو 
اجلر أو يروى هبـا مجيعـا، فـيأيت النحوي ليجـد حاّلً فيجعـل مـايقرأ يتطـابق مع القواعـد النحوـية اليت يرجحهـا 

جيعل املســـــــــألة اليت يدرســـــــــها تطابق وجهاً جائز ومقبواًل من وجوه العربية مذهبه النحوي، ومبعىن آخر: إنه  
 

 .250:معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، -2
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وهو هبذا العمل يســـعى ليجد مكاان أو منطقة يتوافق فيها النص مع القاعدة النحوية، وبذلك يســـري النص  
 مع القاعدة اليت وضعها النحاة يف مسار واحد غري متعارض.

لنحوي للقراءات القرآنية عند علماء العربية، وهو قراءة ومن األمثلة اليت ميكن أن تســــــــــــاق يف التوجيه ا
 .(3)احلمد هلل رب العاملنيقوله تعاىل:

( يف قراءة )احلمد(: "ارتفاع احلمُد ابالبتداء... وأصـــله النصـــب الذي هو 538فقد قال الزخمشـــري)ت
مضــــمرة يف معىن اإلخبار... قراءة بعضــــهم إبضــــمار فعل على أنه من املصــــادر اليت تنصــــبها العرب أبفعال  

ــري كل قراءة من (4)وقرأ احلســــــــن البصــــــــري )احلمِد هلل( بكســــــــر الدال إلتباع الالم..." ، فهنا وجه الزخمشــــــ
ــر( ليجعلهـا تالئم وجهـا جـائزا ومقبوال من وجوه النحو تبعـاً للمـذهـب  ــم والفتح والكســــــــــــ القراءات )الضــــــــــــ

 فقة مع قواعد اللغة.النحوي الذي ينتمي إليه فتظهر كل من القراءات متوا
ن والقلم وما وإذا أردان أن أنخذ مثااًل آخر يف توجيه القراءات القرآنية ســــــــــــــنجد ذلك يف قوله تعاىل:

(:"قرأ عيســـــــــــى بن 540، فقد قيل يف قراءة احلرف )ن( توجيهات عدة، قال ابن عطية)ت(5)يســـــــــــطرون 
اُسا للســـــــــــــورة، فهو مؤنث ففيه أتنيث  عمر)نوَن( ابلنصـــــــــــــب واملعىن: اذكر نون وهذا يـَق َوى من أن يكون 

وتعريف لذلك مل تنصــــــرف، وقرأ ابن عباس...)نوِن( بكســــــر النون وهذا كما تقول يف القســــــم: هللِا، وقيل: 
( بســـــــــــــكون النون وهذا على أنه حرف منفصـــــــــــــل فحقه الوقوف  ُكســـــــــــــرت اللتقاء الســـــــــــــاكنني...و)نون 

 .(6)عليه..."
 القراءات القرآنية:

 تعريفها:
 كثري من الباحثني قدمياً وحديثاً يف تبيني حّد القراءات فبّينوا حقيقة القراءات ابلوجه املطلوب.عين  

ه( والـذي عّرفهـا 711فمن القـدمـاء الـذين تصـــــــــــــــدوا للتعريف ابلقراءات بـدر الـدين الزركشــــــــــــــي )ت 
ف وتثقيــــل بقولــــه:"القراءات هي أختالف ألفــــاظ الوحي املــــذكور يف ِكت بــــة احلروف أو كيفيتهــــا من ختفي

 .(7)وغريمها"
ونظر أغلب العلماء إىل القراءات القرآنية نظرة متقاربة من حيث الداللة على مضــــــــــــموهنا، وكان مدار 
حـــديـــث هؤالء العلمـــاء إمـــا من حيـــث اختالف ألفـــاظ الوحي أو من حيـــث الوظيفـــة اليت تؤديهـــا تلـــك  

ه(:"القراءات علم بكيفيــــــة أداء كلمــــــات القرآن واختالفهــــــا معزّوا  833اجلزري)تالقراءات، يقول ابن 
 .(8)لناقله"

 
 .1الفاحتة: -3
 .113 -1/112الزخمشري:الكشاف،  -4
 .1القلم: -5
 .8/365احملرر الوجيز، ابن عطية:  -6
 .1/318الربهان يف علوم القرآن، الزركشي: -7
 .3منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن اجلزري: -8
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ه( بقولــه:"علم يعلم فيــه اتفــاق النــاقلني لكتــاب هللا تعــاىل واختالفهم يف 1117وعّرفهــا الــدميــاطي)ت
من   احلذف واإلثبات والتحريك والتســــــــكني والفصــــــــل والوصــــــــل وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغريه

 .(9)حيث السماع"
ــوتيــة اليت أابح هللا هبــا قراءة القرآن   ومن احملــدثني من عرف القراءات أبهنــا:"تلــك الوجوه اللغويــة الصــــــــــــ

-"هي النطق أبلفاظ القرآن الكرمي كما نطقها النيب  :، وعرفها آخر فقال(10)تيســــــــــريا وختفيفا على العباد"
فعاًل أو تقريراً  --للفظ املنقول عن النيب أو كما نطقت أمامه فأقرها ســــــــــــــواء كان النطق اب  -

 .(11)واحدا أم متعدداً"
 من أداء للقرآن الكرمي. --إذاً ميكن القول إن القراءات كل ما تلقاه الصحابة عن النيب 

وكان أهم ماقامت عليه القراءات القرآنية يف أول نشــأهتا: النقل أو الرواية والســماع، فهذان األســاســان 
ه(: "وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيســــــــــن يف رأيه دون 833راءات القرآنية، قال ابن اجلزري)تمها عماد الق

 ، فالقراءة اليعتمد عليها ما مل تكن مستندة إىل رواية منقولة.(12)النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية"
ــان، والقراءات  ويُفّرق العلمـــــاء بني القرآن والقراءات إذ إّن"القرآن هو الوحي املنزل لإلعجـــــاز والبيـــ

 .(13)اختالف إلفاظ الوحي املذكور يف احلروف أو كيفيتها من حتقيق وتشديد وغريمها"
-ويذكر العلماء مسوغات تعّدد القراءات القرآنية، فأول ما يشريون إليه يف هذا اجملال هو قول الرسول

، (14)تعدد القراءات القرآنية:)نزل القرآن على ســـبعة أحرف...(، فاملقصـــود ابألحرف الســـبعة هو -
 ومهما يكن اخلالف الذي وقع بني العلماء يف تفسري األحرف السبعة، فهي تبيح تعدد القراءات القرآنية.

 (15)ويُرجع بعضهم اختالف القراءات إىل سببني مها:
وكثرة املروي عن الصــــــــــــــحـابـة عن النيب وبعض من  --تعـدد النزول: ويـدخـل فيـه قراءة النيب -1
 .--النيب تقرير
 والكثري من تقريره. --تعدد اللهجات: ويدخل فيه القليل من فعل النيب -2

 القراء األربعة عشر:
ــاحـب  ــبـعة متفق على تواتر قراءاهتم، ـقال صــــــــــــ ختتلف قراءة هؤالء القرّاء من حـيث التواتر ـفالقرّاء الســــــــــــ

ويعقوب وخلف على األصــــــــــح بل  اإلحتاف:"واحلاصــــــــــل أّن الســــــــــبع متواترة اتفاقاً وكذا الثالثة: أبو جعفر
 .(16)الصحيح املختار، أّما األربعة بعدها: ابن حميصن واليزيدي واحلسن واألعمش شاذة اتفاقاً"

 وقد أمجع العلماء على األخذ بقراءات القرّاء السبعة وهم:

 
 .68إحتاف فضالء البشر، أمحد بن حممد البنا:  -9

 .903جنيب اللبدي:أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب، حممد  -10
 .56القراءات القرآنية اتريخ وتعريف، عبد اهلادي الفضلي: -11
 .3منجد املقرئني: -12
 .69إحتاف فضالء البشر:  -13
 .83، والتبصرة:27ينظر: اإلابنة، مكي القيسي: -14
 .102- 101ينظر: القراءات القرآنية اتريخ وتعريف، عبد اهلادي الفضلي: -15
 .72نفسه: املصدر  -16
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 .(17)ه119انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي، ومن رواته: ورا وقالون، تويف سنة  -1 
 .(18)ه120بد هللا بن كثري بن عبد املطلب الداري، ومن رواته: قنبل والبزي، تويفع -2
أبو عمر بن العالء: زابن بن عمار بن العراين التميمي، ومن رواته: حفص بن عمر، وصـــــــاحل بن  -3

 .(19)ه154زايد السوسي، تويف
 .(20)ه118ذكوان، تويفعبد هللا بن عامر اليحصيب، ومن رواته: هشام السلمي وعبدهللا بن  -4
عاصـم بن هبدلة بن أيب النجود، ومن رواته: حفص بن سـليمان الكويف وشـعبة بن عياا الكويف،  -5
 .(21)ه127تويف

 .(22)ه156محزة بن حبيب الكويف ومن رواته: خلف البغدادي وخالد الشيباين الكويف، تويف -6
 .(23)ه189فص الدوري، تويفعلي بن محزة الكسائي، ومن رواته: الليث أبو احلارث وح  -7

 وهناك ثالث قراءات زايدة على هذه القراءات السبع، وأتيت مرتبتها بعد القراءات السبع، والقرّاء هم:
 .(24)ه130أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ومن رواته: عيسى بن وردان وسليمان بن مجاز، تويف  -1
 .(25)ه205ن رواته: رويس و روح، تويفيعقوب بن أيب إسحاق بن زيد بن عبد هللا احلضرمي، وم  -2
 .(26)ه286خلف بن أيب هشام البزار، ومن رواته: إسحاق الوراق وإدريس احلداد، تويف -3

ــاذة خبالف القراءات   ــر، وتوصــــــــــف هذه القراءات أبهنا قراءات شــــــــ القراءات األربع الزائدة على العشــــــــ
 :السبع، وقراؤها هم

ــنبوذ والبزي، ابن حميصــــــــــــــن حممــــد بن عبــــد الرمحن املكي -1 ، ومن رواتــــه: أبو احلســــــــــــــن بن شــــــــــــ
 .(27)ه123تويف

اليزيدي حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي البصري، ومن رواته: سليمان بن احلكم وأمحد بن فرح،   -2
 .(28)ه202تويف

احلسـن البصـري أبو سـعيد احلسـن بن أيب احلسـن بن سـيار، ومن رواته: شـجاع بن نصـري اللخمي،  -3
 .(29)ه110الدوري، تويفو 

 
 .20املصدرنفسه:  -17
 .119التبصرة، مكي القيسي: -18
 .6/407سري أعالم النبالء، مشس الدين الذهيب: -19
 .121التبصرة: -20
 .122املصدر نفسه:  -21
 .27إحتاف فضالء البشر:  -22
 .25تقريب النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري: -23
 .76إحتاف فضالء البشر:  -24
 .25النشر: تقريب  -25
 .25املصدر نفسه:  -26
 .75إحتاف فضالء البشر:  -27
 .9/562سري أعالم النبالء: -28
 .4/563املصدر نفسه:  -29
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األعمش ســــــــليمان بن مهران األســــــــدي ومن رواته: احلســــــــن بن ســــــــعيد وأيب الفرج الشــــــــنبوذي،  -4
 .(30)ه148تويف

 المبحث الثاني:  توجيه النحاة لقراءات الحروف:

 أوال: الواو:
الذين اشــــــــــــرتوا أولئك تُقرأ )واو اجلماعة( ابحلركات الثالث )الضــــــــــــم،الكســــــــــــر،الفتح( يف قوله تعاىل:

ممّا ورد يف القرآن  ، وغريمها(32)فتمنوا املوت إن كنتم صـــــــــــادقني، وقوله تعاىل:(31)الضـــــــــــاللة ابهلدى...
 الكرمي.

ه(:"يف هــذه الواو 392ت (فقــد قرئــت )الواو( يف )اشــــــــــــــرتوا، متنوا( ابحلركــات الثالث، قــال ابن جين
 .(33)الفتح"ثالث لغات، الضم والكسر وحكى أبو احلسن فيها 

، وقد قيل يف (34)أّما قراءة الضــــم فهي القراءة املشــــورة إذ"ضــــم مجيع القراء الواو من)اشــــرتوا الضــــاللة("
 قراءة الضم توجيهات أمهها:
لو و  ه( وهو:"ليفصـــل بينها وبني الواو اليت من نفس احلروف، حنو: واو180األول: قول ســـيبويه)ت

 .(35)أو"
 و: أن واو اجلمع قبلهـا واو مضــــــــــــــمومـة وعنـدمـا حـذفـت تلـك الواوه( وه207الثـاين: قول الفراء )ت

 .(36)حركت واو اجلمع ابلضمة وهي حركة الواو احملذوفة
، (37)جنســـــها"  ه( وهو:"الضـــــمة يف الواو أخف من غريها ألهنا من299الثالث: قول ابن كيســـــان)ت

 لكون الضمة من جنس الواو.أي: أن التخلص من التقاء الساكنني يكون ابلضم ألنه أخف من الكسر 
تدل  ه( وهو:"أن واو اجلمع حركت ابلضـم كما حركت حنُن ابلضـم، ألهنا311الرابع: قول الزجاج)ت

 .(38)على اجلمع"
 .(39)اشرتيوا اخلامس: وقيل: إّن الواو حركت حبركة الياء احملذوفة ألن األصل يف )اشرتوا...( هو:

الواردة يف  ، هذه أهم اآلراء(40)هي مثل التاء يف قمُت"السـادس: وقيل إهنا"ضـمت ألهنا ضـمري فاعل ف
 توجية قراءة ضم واو اجلماعة.

 
 .76إحتاف فضالء البشر:  -30
 .16البقر: -31
 .94البقرة: -32
 .1/54ابن جين: ،احملتسب -33
 .1/82التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي: -34
 .1/369، وينظر: احلجة، أبو علي الفارسي:4/155سيبويه:الكتاب،  -35
 .1/192ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس: -36
 .1/192املصدر نفسه:  -37
 .89/ 1معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: -38
 .30- 1/29ينظر: التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء العكربي: -39
 .1/30املصدرنفسه:  -40
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، وقد قيل (43)((42)، وابن أيب إسـحاق، وأبو السـمال(41)أّما قراءة كسـر الواو فقد قرأ هبا)حيىي بن يعمر 
لتخلص من ، فاألصــــل يف ا(44)يف توجيه هذه القراءة:إن كســــر الواو جاء على األصــــل يف التقاء الســــاكنني

 االلتقاء الساكنني هو الكسر.
ــمــال( ، وتوجيــه قراءة الفتح هو أن تكون (45)وكــذلــك قرئــت الواو ابلفتح إذ قرأ بفتح الواو)أبو الســــــــــــ

، أي: أن الراء يف قولـه)اشــــــــــــــرتوا( حركتهـا الفتحـة فـاتبعتهـا الواو يف حركتهـا (46)"إتبـاعـا حلركـة الفتح قبلهـا"
 ففتحت.

 .(48)، وقيل: إّن"الضم أفشى مث الكسر مث الفتح"(47)عة ابلفتح "شاّذ جدا"وقيل: إّن قراءة واو اجلما
ــر والفتح( اليت قرئ هبــا واو   ــم والكســــــــــــ هــذه هي اآلراء اليت وردت يف توجيــه القراءات الثالث )الضــــــــــــ
اجلماعة عند مالقاته الســـــاكن، واليت تبنّي أّن القراءة اجملمع عليها من قبل القراء هي قراءة ضـــــم الواو، وقد 

ــر  االخرت مل جُيمعوا على القراءتني قرأوا ابلضــــــــــــــم، يف حني هممجيعتقــدم أن القرّاء  ني، أعين قراءيت الكســــــــــــ
 والفتح.

 ثانيا: لو:
وســـــــــيحلفون ابهلل من احلروف اليت تقرأ ابحلركات الثالث يف القرآن الكرمي )لو( الواردة يف قوله تعاىل:

، فقد قرأها القراء ابلكســـــــر والضـــــــم والفتح، إال أن األصـــــــل يف قراءهتا هو (49)لو اســـــــتطعنا خلرجنا معكم
ــر إذ إن)اجلهور  ــر الواو على األصــــــــــــل(الكســــــــــ ، فالوجه يف هذه القراءة للتخلص من التقاء (50)على كســــــــــ

 الساكنني.
وتقرأ لو ابلضـــــم إذ قرأ "األعمش وزيد بن علي )لُو اســـــتطعنا( بضـــــم الواو كأهنما فرّا من الكســـــرة على 
ــروه ــّبهوا واو الضـــــــمري بواو لو حيث كســـــ ــّبها واو لو بواو الضـــــــمري كما شـــــ ا، الواو وإن كان األصـــــــل، وشـــــ

 .(51)حنو:)اشرتوا الضاللة("
ــتطعنا بفتح الواو ختفيفاً" ــن... لو اســـ ــود ابلتخفيف:أنه (52)وأما قراءة فتح الواو فقد"قرأ احلســـ ، واملقصـــ

 عدل عن الضم والكسر إىل الفتح لثقلهما.

 
ألف يف علم القراءات فقد مجع فيه ما روي من اختالف الناس فيما وافق اخلط ومشى الناس على ذلك زماان هو أول من  -41

 .35ينظر: إحتاف فضالء الشر:  ،ه90طويال إىل أن ألف ابن جماهد كتابه يف القراءات، تويف سنة 
مرو بن العالء له اختيار يف القراءة الشاذة قعنب بن أيب هالل العدوي البصري من القراء والنحاة يف البصرة معاصر أليب ع -42
 .5/245ينظر: سري أعالم النبالء: ،عن العامة
 .1/54احملتسب:  -43
 .1/192إعراب القرآن، النحاس: -44
 .10خمتصر شواذ القرآن، ابن خالويه: -45
 .1/204البحر احمليط، أبو حيان األندلسي: -46
 .89/ 1معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: -47
 .1/54تسب:احمل -48
 .42التوبة: -49
 .2/420التبيان يف إعراب القرآن، العكربي: -50
 .5/47، والبحر احمليط:1/292، وينظر: احملتسب:6/54الدر املصون:  -51
 .6/54الدر املصون: -52
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واملالحظ أن توجهات القراءات الواردة يف)لو( جاءت للتخلص من التقاء الســــــــــاكنني ســــــــــواء أكانت 
 احلركة الكسر أم الضم أم الفتح.

 ثالثا: يس:
تعّد )يس( من احلروف املقطّعة الواردة يف أوائل السور يف القرآن الكرمي، واألصل يف قراءة)يس( الواردة  

، وفضـــــال عن (54)ابلســـــكون إذ إّن"اجلمهور على إســـــكان النون" (53)يس والقرآن احلكيميف قوله تعاىل:
 كات الثالث )الفتح والكسر والضم(.هذه القراءة فقد قرئت ابحلر

أمـا قراءة فتح النون من )ايســــــــــــــني( الواردة يف قوـله تعـاىل فقـد"قرأ ابن أيب إســــــــــــــحـاق وعيســــــــــــــى بفتح 
 .(55)النون"

 :(56)وهلذه القراءة توجيهان 
 ابلفتح اللتقاء الساكنني وفُتح من أجل الياء. األول: ُحرك
 و على إضمار اتُل ايسني.يكون منصوابً على حذف حرف القسم، أ الثاين: أن 

، ويوجه كســــر نون ايســــني (57)وأّما قراءة النون ابلكســــر فقد"قرأ الســــمال وابن أيب إســــحاق بكســــرها"
 بتوجيهني: 

واملقصــــود  ،(58)على أصــــل حركة التقاء الســــاكنني، ونظريه قوهلم: جري ِ وهيِت لك..." األول:"الكســــر
 ابلساكنني مها الياء والنون من )ايسني( إذ إن الياء ساكنة والنون ساكنة للوقف.

كذلك    "قيل الكســـــــرة كســـــــر إعراب واجلر حلرف القســـــــم مقدرا، وهو ضـــــــعيف جداً، إذ لو كان :الثاين
 .(59)لنّون"

ــم النون، إذ"قرأ هارون األعوروتُقرأ )اي ــميفع (60)ســـني( بضـ ــم النون"(61)وحممد بن السـ ،  (62):)يس( بضـ
 ويوّجه الضم يف النون بتوجيهات عدة:
 .(63)ك)َحو ُب( يف الزجر، وحنُن وهيُت لك" األول: أن يكون"اللتقاء الساكنني،

طّيء(  معناها هبذه)لغة  ، أي:أن كلمة ايســـني(64)الثاين: أن يكون معىن ايســـني"بلغة طّيء: اي إنســـان"
 اي إنساُن، وهبذا تكون ايسني اُساً وليس حرفاً.
 

 .2 -1يس: -53
 .2/668التبيان يف إعراب القرآن، العكربي: -54
 .7/310البحر احمليط: -55
 .2/317، وينظر: معاين القرآن، الفراء: 2/354الشواذ، العكربي: إعراب القراءات  -56
 .7/31البحر احمليط: -57
 .2/203احملتسب: -58
 .2/355 :إعراب القراءات الشواذ -59
أول من ُسع وجوه القراءات ابلبصرة وألفها وتبع الشاذ منها فبحث يف إسناده وكان من القراء،   ،هارون بن موسى األزدي -60
 .36ينظر: إحتاف فضالء البشر: ،ه180-170تويف حوايل
حممد بن عبد الرمحن بن السميفع)بفتح السني( له اختيار يف القراءة ينسب إليه، شذ فيه، وقيل:إنه قرأ على انفع،  -61

 .2/143ر: غاية النهاية يف طبقات القراء،ابن اجلزري:ينظ،ه215تويف
 .17/407اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب:  -62
 .26/40، وينظر: التفسري الكبري، الرازي:2/203احملتسب:  -63
 .2/203احملتسب: -64
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اي( فيه الثالث: "وهو أن يكون أراد اي إنسـان إال أنه اكتفى من مجيع االسـم ابلسـني فقال: ايسـني ف) 
، أي: أن أصـل كلمة ايسـني أو املراد من هذه الكلمة هو اي إنسـاُن (65)اآلن حرف نداء كقولك: اي رجل"

قة، ومل يبَق من كلمة اي إنســـــــان إال )اي( النداء وحرف الســـــــني من كلمة إنســـــــان، وعلى هذا ضـــــــمت حقي
 ايسني؛ ألن املراد هبا اي إنساُن.
هو  ، وهبذا التقدير يكون الضـم على جعل ايسـني خربا ملبتدأ حمذوف(66)الرابع: على تقدير"هذه يس"

 اسم اإلشارة: هذه.
رأ هبا )يس( عند إظهار النون إذ إن ايســـــــــــــني ميكن قراءهتا ابحلركات هذه هي القراءات الثالث اليت تُق

الثالث )الفتحة والكســـــــرة والضـــــــمة( عند إظهار النون فقط، أّما عند إدغام النون فليس ممّا يُقرأ ابحلركات 
 الثالث.

 رابعا: صاد:
، أن تقرأ ابلســــــــــــــكون، إذ"قرأ (67)ص والقرآن اجمليـداألصـــــــــــــــل يف قراءة )ص( الواردة يف قولـه تعـاىل:

، وعدا قراءة السـكون قُرئت)صـاد( ابحلركات الثالث )الكسـر، الفتح،  (68)اجلمهور )صـاد ( بسـكون الدال"
 الضم(.

، وتوّجه قراءة الكســـر (70)واحلســـن وابن أيب إســـحاق" (69)أّما قراءة الكســـر فكانت"قراءة ُأيّب بن كعب
 بغري تنوين بتوجيهني:

 ، والســـــــــاكنان مها: األلف والدال من كلمة صـــــــــاد، إذ إن،(71)تقاء الســـــــــاكنني"األول: التخلص من"ال
 األلف ساكنة بطبيعتها.

من  ، ف )صـاد( هنا فعل أمر(72)الثاين: على معىن "صـاِد القرآن بعملك من قولك: صـادى يصـادي"
ــاديته إذا قابلته" ــاِد، واملعىن قابله به،"يقال: صــ ــادي صــ ــادى يصــ فأنت له ، وجعل منه قوله تعاىل: (73)صــ

 .(74)تصدى
، ووجه هذه (75)أّما قراءة الكســــر مع التنوين فقد قرأ " ابن أيب إســــحاق صــــاٍد بكســــر الدال والتنوين"

ــبهـا مبـا ال يتمكن من  ــم... وجيوز أن يكون مشــــــــــــ ــا على حـذف حرف القســــــــــــ القراءة )أن يكون خمفوضــــــــــــ
 .(76)األصوات(

 
 .2/203املصدر نفسه:  -65
 .26/40، وينظر: التفسري الكبري: 5/164الكشاف، الزخمشري: -66
 .1ص: -67
 .366/ 7البحر احمليط: -68
هو أحد الصحابة قرأ القرآن على رسول هللا وأمت حفظه يف حياته وأخذ عنه القراءة كثريون منهم: عبد هللا بن عباس وأبو  -69

 .13عبد الرمحن السلمي، ينظر: إحتاف فضالء البشر: 
 .2/230احملتسب: -70
 .319/ 4معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: -71
 .4/319املصدرنفسه:  -72
 .4/319املصدر نفسه:  -73
 .6عبس: -74
 .18/122، وينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب:3/449إعراب القرآن، النحاس: -75
 .18/122، واجلامع الحكام القرآن: 7/319، وينظر: احملرر الوجيز، ابن عطية:3/449إعراب القرآن، النحاس: -76
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 ، وتوّجه هذه القراءة بثالثة أوجه:(77)فقد قرأ هبا"عيسى بن عمر" أّما قراءة فتح الدال من )صاد(
 متصرف. ، وهبذا تكون )صاد( اُسا للسورة، مفعول به غري(78)األول: أن"يكون مبعىن اتُل )صاد("

األلف   ، واملقصود ابإلتباع أنه أتبع(79)الثاين: "أن يكون الفتح اللتقاء الساكنني واختار الفتح لالتباع"
 الدال فتحة؛ ألهنا من جنسه فاختارها حركة للدال. اليت قبل

واملعىن: الزم   ،(81).)وقيل: نصـب على اإلغراء((80)الثالث: )أن يكون منصـواب على القسـم بغري حرف(
 صاَد.

، وتوّجه هذه القراءة (82)وأّما قراءة الضـــــم يف صـــــاد فقد "قرأ هارون األعور وحممد بن الســـــميفع صـــــاُد"
هذه ، وقيل:"إن كان اُسا للســورة فخرب مبتدأ حمذوف، أي:  (83)أبن فيها كالضــم يف"منُذ وقط  وقبُل وبعُد"

 .(84)ص"
 خامسا: الت:

ــبهة بـــــــــــــــــــ)ليس(، وقيل يف بنيتها إهنا مركبة من"ال النافية مبعىن ليس والتاء زائدة -وهي من احلروف املشــ
 .(85)ه... أو لتأنيث احلرف"لتوكيد النفي واملبالغة في

ا مبعىن نقص، يقــال:الت يليــت مث   وقيــل: إهنــا ليســــــــــــــــت مركبــة، بــل هي كلمــة واحــدة فعــل مــاض إمــّ
ــر الياء فقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت الســـني  ــلها ليس بكسـ ــتعملت للنفي، وإّما أصـ اسـ

 حاة.، والرأي الذي يقول أبهنا مركبة هو رأي مجهور الن(86)اتء
كم أهلكنا ، يف قوله تعاىل:(87)وقد قرئت التاء من)الت( ابحلركات الثالث: الفتح، والكسـر، والضـم

 .(88)من قبلهم من قرن فنادوا والت حني مناص
ا قراءة الفتح فقــد"قرأ اجلمهور والَت حني بفتح التــاء" بني  ، والوجــه يف هــذه القراءة هو"ليفرق(89)أمــّ

؛ ألن اتء التأنيث إذا كانت يف الفعل (90)احلرف والفعل، ولو قيل: حُرِّكت اللتقاء الســـــــــــاكنني كان وجهاً"
 والتقت مع الساكن ُكسرت؛ لذلك فتحت اتء الت فرقا بينهما.

 
 .129خمتصر يف شواذ القرآن: -77
 .319/ 4معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:ينظر  -78
 .3/449إعراب القرآن، النحاس: -79
 .3/449املصدر نفسه:  -80
 .18/122اجلامع ألحكام القرآن:  -81
 .7/367، والبحر احمليط: 129، وينظر: خمتصر يف شواذ القرآن:18/122اجلامع ألحكام القرىن: -82
 .18/122اجلامع ألحكام القرآن:  -83
 .7/367يط:البحر احمل -84
 .228شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري: -85
 .1/270،860ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري: -86
 .9/354، والدر املصون، السمني احلليب:7/368ينظر: البحر احمليط: -87
 .3ص: -88
 .7/367البحر احمليط: -89
 .1/179البناء واإلعراب، العكربي:اللباب يف علل  -90
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أنه قرأ )الِت حني( بكســـــر التاء من  (91)وأما قراءة اتء الت ابلكســـــر فقد "روي عن عيســـــى بن عمر 
، فاألصــل يف (93)جه يف هذه القراءة "أن التاء قد تكســر على أصــل حركة التقاء الســاكنني"، والو (92)الت"

 التقاء الساكنني الكسر.
حبسـب -، ومل يذكر أحد (94)وتقرأ التاء من الت ابلضـم أيضـاً، إذ قرأ أبو السـمال بضـم التاء من الت

 توجيها يعّتد به هلذه القراءة. -ما اطّلعت
هي القراءة الراجحــة كوهنــا  والت حني منــاصالتــاء من الَت يف قولــه تعــاىل: إّن قراءة َمن قرأ بفتح 

 قراءة العامة أو اجلمهور من القرّاء، وهي اليت عليها املصحف.
 سادسًا: قاف، وبعض الحروف املقطعة

اجلمهور ، ما قيل يف )ص( من حيث قراءة  (95)ق والقرآن اجمليدويقال يف )ق( الواردة يف قوله تعاىل:
ومن حيث مســــــّوغات  (96)هلا ابلســــــكون، ومن حيث إهنا تُقرأ ابحلركات الثالث: الفتح والضــــــم والكســــــر

القراءة هبذه احلركات سواء أكان تقدير )ق( حرفاً من حروف اهلجاء أم كان اُساً للسورة أم لغريمها، سوى 
، فالرفع (97)لرفع، أي: هو قاف"تقدير آخر يف الرفع، إذ "قيل: )قاف( جبل حميط ابألرض فكان قياســه ا
 هنا ليس على تقدير قاف اُسا للسورة فقط، وإمنا على تقدير اسم للجبل.

حم واألمر نفســـــــــــه يقال يف احلروف )حم(، اليت وردت يف عدد من آايت القرآن الكرمي كقوله تعاىل:
ــم ، فقــد قيــل فيهــا: إهنــا قرئــت ابحلركــات (98)تنزيــل الكتــاب من هللا العزيز العليم الثالث: "الفتح والضــــــــــــ

 .(99)والكسر"
، إذ قيل:"يقرأ بضـــــــم (100)ن والقلم وما يســـــــطرون وكذا هو القول يف )ن( اليت وردت يف قوله تعاىل:

 .(101)النون وكسرها وفتحها"
 الخاتمة:

 من أهم نتائج البحث هي:
ــائل املهمة اليت يلجأ إليها العلماء يف توجيه القراءات، إذ إن حركة اإلعراب -  يعد اإلعراب من الوســـــــ

 تدل على معان قد تزيد من وضوح النص.

 
هو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي، كان من قراء أهل البصرة غري أنه كان له اختيار يف القراءات على مذهب  -91

 .7/200ينظر: سري أعالم النبالء: ،ه160ه ولعله بقي بعد149العربية يفارق قراءة العامة، تويف سنة
 .30، وينظر: خمتصر يف شواذ القرآن، ابن خالويه:3/453إعراب القرآن، النحاس: -92
 .1/270مغين اللبيب: -93
 .7/267، البحر احمليط:130ينظر: خمتصر يف شواذ القرآن، ابن خالويه: -94
 .1ق: -95
 .2/281، احملتسب:145خمتصر يف شواذ القرآن: :ينظر -96
 .2/281احملتسب: -97
 .1غافر: -98
 .312السبع، ابن خالويه:احلجة يف القراءات  -99
 .1القلم: -100
 .2/606العكربي:  ،ينظر:إعراب القراءات الشواذ -101
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 جنـد أّن هـناك ارتـباطـاً وثيـقاً ودقيـقاً بني القراءات القرانـية والنحو، إذ إنـنا جنـد أّن النحـاة األواـئل اـلذين -
د كانوا قرّاًء، مثل أيب عمرو بن العالء، وعيســـى بن عمر، ويونس بن حبيب، مث نشـــأ النحو على أيديهم ق

 علي بن محزة الكسائي وغريهم.
 الواردة يف أوائـل الســــــــــــــور يف القرآن الكرمي تُقرأ بقراءات متعـددة ومنهـا تقريبـاً  هـاكلاحلروف املقطعـة   -

 القراءة ابحلركات الثالث)الفتح والضم والكسر(.
 ءات قـد خترج هـذه احلروف من كوهنـا حروفـاً معجميـة إىل الفعليـة أو االُسيـة، أي: أن يف بعض القرا -

 حتريكها حبركة ما جيعلهم يوجهوهنا على أهنا اسم أو أهنا فعل، فتخرج من كوهنا حرفاً من حروف املعجم.
 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي. ❖
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 جريمة فك االختام

The Crime of Sealing removal 
                  Prof. Hasoun Abaid Hjaij               (1) حسون عبيد هجيج أ.د

    Assist. Lect. Muhammad Hasoun Abaid (2)محمد حسون عبيد م.م

 الملخص

االختـام أبمهيـة كبرية يف احليـاة العمليـة ملـا هلـا من مســـــــــــــــاس مبـاشــــــــــــــر يف التعـامالت واالجراءات حتظى 
القضـــائية املختلفة من خالل اضـــفاء الصـــفة الرُسية على االوراق واملســـتندات اليت توضـــع عليها اترة، واترة 

ة واحلفاظ عليها من كل اخرى تعد وســــيلة من وســــائل منع التالعب يف االموال واالشــــياء املتعلقة يف اجلرمي
 تغيري او تعديل يؤدي اىل ازالة معامل اجلرمية بكوهنا اجراء قانوين يفرضه قاضي التحقيق او احملكمة.

ــارة فـقد جرم املشــــــــــــــرع هذا الفعل ابملادة  ولألمهـية هذا االجراء وما يرتتب علـيه من نـتائج خطرية وضــــــــــــ
ــانون العقوابت العراقي اذ نص على ان ))263) ــد على ثالث   -1( من قـ ــدة ال تزيـ ــاقـــب ابحلبس مـ يعـ

 سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او ابحدى هاتني العقوبتني:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام املوضـوعة على حمل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على 

ة او فوت ابية وســيلة الغرض  امر من احدى الســطات القضــائية او االدارية او ابمر من ســلطة رُسية خمتصــ 
 املقصود من وضع اخلتم.

 .((وتكون العقوبة احلبس اذا ارتكبت اجلرمية بعنف على االشخاص -2
العامة يف األختام الىت تضــعها الســلطه   ي، هالذي حيقق املســؤولية اجلزائيةاألختام  ان التالعب او ازالة

ــائى اـلدوـلة عليهـا للمحـافظـه على األـماكن أو األوراق أو  أو مـبا تراه واجـباً  عمال بنص ـقانوىن أو أبمر قضــــــــــــ
 يفال جيوز أل  ةقضــــــائيال  ةنت األختام قد وضــــــعت مبعرفة الســــــلطومىت كا  اخلاصــــــة ابجلرمية األمتعه األخرى

 
  .كلية القانون /جامعة اببل  - 1
 .كلية احللة اجلامعة  -2
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، النه سـيخضـع للنص القانوين إنسـان املسـاس هبا حىت ولو كان يزعم أن ال حق هلا ىف وضـع تلك األختام
 .والعقاب يف التجرمي 

وألمهية موضـــوع البحث فقد تناولناه ضـــمن خطة علمية مقســـمة على ثالثة مباحث خصـــص املبحث 
من خالل بيان تعريفها واســـــــاســـــــها القانوين واملصـــــــلحة احملمية يف جترميها،  جرمية فك االختاماالول ملفهوم 

املعنوي، وتطرق املبحث الثالث من خالل بيان ركنها املادي و   جرمية فك االختاموبني املبحث الثاين اركان  
 من خالل بيان العقوابت السالبة للحرية والعقوابت املالية. جرمية فك االختاملعقوبة 

Abstract 
Seals are of great importance in practical life because of thire direct 

impact on the various dealings and judicial procedures through the 

formalization of the papers and documents that are placed on them. In 

addition to that, seals are considered as a means to prevent any sort of 

manipulation with money or evidence related to crimes that may lead the 

crime scene to fade away somehow. The manipulation or removal of seals 

that achieve criminal responsibility is the conclusion established by the 

public authority pursuant to a legal text or by judicial order or whatever it 

deems obligatory to preserve places, papers or other baggage related to the 

crime. By the time these seals are placed, it is not permissible for any person 

to come near them, even if it is claimed that no one has no right to place 

these seals. Such acts will be subject to the legal text of criminalization and 

punishment. 

 ةالمقدم

 ةوخاصـ  ةالوثيق ابجراءات الدعوى اجلزائي  التصـاله  ةفك االختام من املواضـيع املهم ةيعد موضـوع جرمي
 ةيت يسعى املشرع هلا من خالل معرفال  ةهلا من دور اسـاس يف اظهار احلقيقملا   ةالتحقيق االبتدائي واحملاكم

 العامة للدولة. ةدواانً على املصلحن اجلرمية متثل عوذلك الانزال العقاب حبقه و مرتكب اجلرمية 
 :اهمية البحثاوالً 
 ةمرتكبها وان قناعه احملكم  ةوحماســــــــــــــب ةهو الكشــــــــــــــف عن اجلرمي ةن اهلدف من اقامه الدعوى اجلزائيا

على    ةمن اجلرمية وان احملافظ  ةلدعوى ومن ضــــــــمنها االشــــــــياء املتحصــــــــليف ا  ةاملتوفر  ةتتكون من مجيع االدل
ــياء او االورا ــلطات القائمهذه االشـــــ ــع االختام   ةق يتطلب من الســـــ ــائي وضـــــ ابلتحقيق االبتدائي او القضـــــ

ابجلرمية فهي    ةعالق  افان ثبت أبن هل  ،ةاملرتكب  ةب هبا لبيان مدى عالقتها ابجلرميعليها من اجل منع التالع
ليها ميثل التالعب ابالختام املوضوع عتعد دليل مهم من ادلة الدعوى اجلزائية وان اي عبث هبا من خالل  

 .قانوانً  ةعلى املصلحه احملمي واانيعاقب عليها القانون النه ميثل عد ةجرمي
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 26:  العدد

 البحث ةثانيا: مشكل 
اليت وضـــــــعها املشـــــــرع يف ان فك   ةاجلنائي  ةفك االختام يف الســـــــياـســــــ  ةالبحث يف جرمي ةتكمن مشـــــــكل

او االتالف وكـان من واجـبه ان   ةزالـ العرض هـذه االخـتام اىل اتـلذـلك اذ ـقد ت ةاالخـتام ليس اجلرميـة الوحـيد
ــتوى   ةهلذه اجلرمي  ةعن العقوابت املقرر   يعان ذلك ضـــمن نصـــوص القانون الواحد وفضـــالً  اليت مل تكن ابملسـ

 ة.القضاء على هذه اجلرمي من اجلاملطلوب 
 البحث ةثالثا:منهجي

ســـــنعتمد من خالل البحث اســـــلوب املنهج الوصـــــفي واملنهج التحليلي يف بيان مدى املســـــولية اجلزائية 
 اليت ميكن ان ترتتب على مرتكب جرمية فك االختام ومدى كفاية العقوابت يف حتقيق الردع واالصالح.

 البحث ةرابعا:خط
فك االختام وذلك يف  ةبحث االول ملفهوم جرميســـــنقســـــم خطة البحث اىل ثالثة مباحث خيصـــــص امل

فك االختام ونوضــح يف املطلب الثاين االســاس القانوين جلرمية  ةمطلبني نبني يف املطلب االول تعريف جرمي
فــك االختــام وذلــك يف مطلبني خيصــــــــــــــص  ةفــك االختــام وطبيعتهــا ونتنــاول يف املبحــث الثــاين اركــان جرميــ 

 ةجرميـ  ةاملطلـب االول للركن املـادي ونتنـاول يف املطلـب الثـاين الركن املعنوي ونبني يف املبحـث الثـالـث عقوبـ 
ــالب فك االختام ونوضـــح يف املطلب الثاين   ةللحري  ةوذلك يف مطلبني خنصـــص املطلب االول للعقوابت السـ

 .ةالعقوابت املالي
 فك االختام ةمفهوم جريم: المبحث االول

فك االختام يتطلب تقســــــيم هذا املبحث اىل مطلبني خنصــــــص املطلب االول  ةان دراســــــة مفهوم جرمي
 فك االختام وطبيعتها. ةملطلب الثاين االساس القانوين جلرميفك االختام ونتناول يف ا ةلتعريف جرمي

 تعريف جريمة فك االختام  :املطلب االول
فك االختام يقتضــــــي معرفة املعىن اللغوي يف فرع االول ومن مث الوقوف على  ةان ايضــــــاح تعريف جرمي

 املعىن االصطالحي يف فرع اثٍن.
 املعىن اللغوي: الفرع االول
عىن جرميـة فـك االختـام يتطلـب الوقوف على معىن كـل مصــــــــــــــطلح مبـا يقـابلـة يف اللغـة املان ايضـــــــــــــــاح 

ــل كلمة جرمية اىل اجلرم، وجرمَ   اذا عظم جرمه اي اذنب ويُقال: فالن له جرمية اي جرم  العربية،اذ يعود اصـ
وجرم الشــــــخص  جرمت، اجرام،مصــــــدر جرمية جرم اي اهتمه جبرمية جرم،(3)و اجلارم اجلاين و اجملرم املذنب

 .(4)اذنب و اكتسب االمث ال جيرم الظامل اال على نفسه 
نــَآُن وجــاء يف قولــه تعــاىل ــَ ِدُلوا ُهَو أَقـ َرُب لِلتـ ق َوىَواَل جَي رَِمن ُكم  شــــــــــــ ِدُلوا اعــ  فــأجرام   (5)قـَو ٍم َعَلى َأال  تـَعــ 

واجلمع  الن يف اجلرم التعدي، و اجلرم الذنب الرجل ارتكب ذنباً، وهو كل عمل جيلب االذى لقيم اجملتمع
 

 .132ص ،بال سنة طبع بريوت، اجمللد الثاين،دار صادر، لسان العرب، مجال الدين ابو الفضل حممد بن مكرم بن منظور، -3
 .915ص ،2004 ،، مكتبة لبنان، بريوت1م لغوي،ط، كتاب العني معج اخلليل ابن امحد الفراهيدي -4
 ( من سورة املائدة. 8أية ) -5
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اي كسب هبم عذاهبا  عذاب النارفلهم    (7)اَل َجَرَم َأن  هَلُُم الن اراحلكيموجاء يف كتابه  (6)اجرام وهو اجلرمية
رِِمنيَ الن اجلرم:الـذنـب كمـا يف قولـه تعـاىل  َذلـَِك جَن زِي ال ُمج  ِيَـاِط وَكـَ مِّ اخل  ــَ ُل يف ســــــــــــ مـَ . و (8)َحىت  يَِلَج اجلَ 

يرتكبه االنسـان من فعل يوجب عليه العقاب   يتضـح ان مصـطلح اجلرمية يشـري اىل اجلرم و الذنب و هو ما
 لدنيا او االخرة فهي كل فعل حمظور يرتب ضرراً.او القصاص يف ا
ــتقـ هامـا ـفك ف ، واملفعول  ةي كلمـة مشــــــــــــ اٌك، فهو ـفاك  ، ِفكـَ ، فـَكٌّ / فـُك  ، يـَفُـّك، اف كـُك  من الفعـل َفكـَك 

ُعَف، رَت َخى، ضـَ ُل: ِاسـ  َر، زَاَل،  َمف كوك، ويعين َفك  ال َمف صـِ : اِن َكسـَ ِعِه، َفك  الَفك   َفك  الَعظ ُم: َماَل َعن  َمو ضـِ
َدَتُه: َحل َها، زَاَء بـَع ِضَها َعن  بـَع ٍض،  َفك  اآلَلَة: َفَصَل، َفك  ُعق  فك  النقوَد: جزّأها إىل وحدات أقّل،   فـَر َق َأج 

غرية، ل على ما يقابل قيمَتها من الُعمالت الصـــــــــ  لة، وحصـــــــــَ فّك قيده/ فّك ُغل ه:   قد م وحدة كبرية من الُعم 
 .(9)حّرره، أطلقه: عتقها وحتريرها من الّرِقّ 

َت ُم ال رَبِـيِدي : مَـا خَت ِتُم بـِِه ِإَداَرُة  تم: الطـ اَبُع الـ ِذي خُي َتُم بـِِه،واخلَ  َتَم،واملصــــــــــــــدر خَ  اـما االخـتام مجع َختم، اخل 
ِم ال بَـل َدِة َومَر َكِز ا ــ  اَعِة َواســـــ ــ  اَلِت َوالط ُروَد َوَيُكوَن َحاِماًل لَِتارِيِخ ال يَـو ِم َوالســـــ ــَ نـَز ُع األختام:  ل رَبِيِد،ال رَبِيِد ال ُمرَاســـــ

ع  هناء وضــــعها أبمر من احملكمة، إزالة األختام الرُسّية املوضــــوعة على ابب أو أاثث،إ وضــــُع األختام: َوضــــ 
ــر   ــمة أو طبعة خامت رُسّي على ابب أو على شــــــــــــيء منقول حبيث ال ميكن أخذ شــــــــــــيء دون كســــــــــ بصــــــــــ

 .(10)األختام
 املعىن االصطالحي: الفرع الثاين

وامنا  ةفك االختام يف قانون العقوابت او قانون اصــول احملاكمات اجلزائي ةمل يعرف املشــرع العراقي جرمي
وحسـنا فعل املشـرع ذلك النه ليس من   ،(11)ةغري مشـروع  ةاو فك االختام بصـور  ةاشـار اىل جترمي افعال ازال

الذي هذا التطور املتسـارع  واجبه ان يضـع تعريفا لكل مصـطلح ترافقه الكثري من التطورات والتغريات وامام
 حيدث يف العامل.

االشـــياء  ةابهنا ازال فك االختام دون التطرق هلا بوصـــفها جرمية اذ عرفتاما الفقه فقد تناول ابلتعريف  
ــتخـدم  وعرفهـا اخر ابهنـا رفع  ،(12)من االطالع او اـلدخول اىل املكـان ابمر الـقانون  الـناس منعيف اليت تســــــــــــ

 .(13)ةغري مشروع ةاالختام من مكاهنا بطريق
،كما يراد هبا رفع (14)يف املوضـوع املثبت عليه  ةالعالمات املوضـوع ةوعرفها اخر ابهنا فض االقفال وازال

 .(15)ةغري مشروع ةاالشارات املوضوعه من مكاهنا وابطال اثرها بطريق
 

، 2012، ، شركة االعلمي للمطبوعات، بريوت1ريوز اابدي،معجم القاموس احمليط، طجمدي الدين حممد بن يعقوب الف -6
 .425ص

 (.62، اآلية )سورة النحل -7
 سورة االعراف. من (40) اية -8
 .320، ص1994،  اين، دار الفكر للطباعة و النشر، بريوت، اجمللد الثي، اتج العروس يف جواهر القاموسحممد مرتضى الزبيد  -9

 .367ص ،مصدر سابق مجال الدين ابو الفضل حممد بن مكرم بن منظور، -10
 . املعدل 1969( لسنة 111راقي رقم )( من قانون العقوابت الع263املادة ) -11
 .80ص ،2006 ،القاهرة ،ون العقوابت،دار النهضة العربيةشرح قان ،د.حممد ابو العال -12
 .122ص،1963، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، اجلرائم املضرة ابملصلحة العامة، طد.امحد فتحي سرور -13
 .750ص ،2010،القاهرة،،دار النهضة العربية2ط،املوسوعة اجلنائية يف شرح قانون العقوابت،د املطلبايهاب عب -14
 .211ص ،2009شرح قانون العقوابت القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  ، د.اشرف توفيق مشس الدين -15
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ــعـتخنلص من خالل مـا تقـدم اىل التعـاريف اليت و   وذـلك  ةاو مـانعـ  ةمن جـاـنب الفقـه غري جـامعـ  ضــــــــــــ
 :ةلالسباب االتي

 اهنا مل تبني عنصر التجرمي والعقاب -1
 االختام ةمل حتدد الوسائل اليت يتم فيها ازال -2
 يف التجرمي والعقاب ةاحملمي ةمل تبني املصلح -3
 يف وضع هذه االختام. ةمل تبني السلطات املختص -4

والســـــلوك اجرامي انشـــــاط  كلفك االختام ابهنا   ةاىل تعريف جرمي ةوبذلك توصـــــلنا من خالل الدراـســــ 
ــائي ةيرتتب عليه ازال  ةغري مشــــروع  ةبطريق  ةاو رفع االختام او العالمات املوضــــوع من قبل الســــلطات القضــ
ل فيها ـصــــــــ املوضـــــــــوع للف  ةمتهيدا لعرضـــــــــها امام حمكم  ةابجلرمي  ةعلى االشـــــــــياء اليت هلا عالق  ةهبدف احملافظ

 ويعاقب عليها القانون.
 فك االختام وطبيعتها ةاالساس القانوني لجريم: لب الثانياملط

ــاس القانوين جلرمي ــة االســـــــــ ــيم هذا املبحث اىل مطلبني  ةان دراســـــــــ فك االختام وطبيعتها يتطلب تقســـــــــ
ــاس القانوين جلرمي  ةفك االختام ونتناول يف املطلب الثاين الطبيعة القانوني   ةخنصــــــــــــص املطلب االول لالســــــــــ

 فك االختام. ةجلرمي
 ف  االختام ةاالسا  القانوين ِلرمي: الفرع االول

وفرض  ةاجلزائي  ةالســــــند القانوين الذي يضــــــعه املشــــــرع لرتتيب املســــــؤولي ةيراد ابالســــــاس القانوين للجرمي
 ةوحتقق املســــــــــــــؤوليــــ  ةعليهــــا اجراءات الــــدعوى اجلزائيــــ  ىناليت تب ةاي بيــــان القواعــــد القــــانونيــــ  (16)ةالعقوبــــ 
بـيان النص اجلزائي اـلذي يف ـفك االخـتام يتمـثل  ةوـبذـلك ـفان حتـدـيد االســــــــــــــاس القـانوين جلرميـ  ،(17)ةاجلزائيـ 

النه يف جمال   ةاعل اجلرميعلى ف  ةوتوقيع العقوب  ةاجلزائي  ةعه املشرع العراقي من اجل حتديد اركان املسؤوليضو 
فك االختام جند اســـاســـها   ةفان جرمي وبذلك  اال بنص، ةوالعقوب ةالقانون اجلزائي حمكومني يف مبدا الجرمي

يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات    -1القانوين يف قانون العقوابت العراقي اذ نص على ان ))
 هاتني العقوبتني: وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او ابحدى

كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام املوضـوعة على حمل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على 
امر من احدى الســطات القضــائية او االدارية او ابمر من ســلطة رُسية خمتصــة او فوت ابية وســيلة الغرض  

 املقصود من وضع اخلتم.
 .(18)جلرمية بعنف على االشخاص((وتكون العقوبة احلبس اذا ارتكبت ا -2

على ان ))على القائم ابلتفتيش ان يضــع االختام  ةكما نص املشــرع يف قانون اصــول احملاكمات اجلزائي
على االماكن واالشــياء اليت يكون فيها آاثر تفيد يف كشــف احلقيقة وان يقيم حراســاً عليها. وال جيوز فض 

 
 .145،ص2004،النهضة العربية، القاهرة دار  ،د.امحد عوض بالل، مبادئ قانون العقوابت املصري القسم العام -16
 .21،ص1992،،دار النهضة العربية،القاهرة2د.حممود جنيب حسين،املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربيه،ط  -17
 ( من قانون العقوابت العراقي.263املادة ) -18
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املتهم وحائز املكان ومن ضــبطت عنده هذه االشــياء فإذا دعي هذه االختام اال بقرار من احلاكم وحبضــور 
 .(19)احدهم ومل حيضر هو او من ينوب عنه جاز فضها يف غيابه((

 انفا مايلي. ةاملذكور  ةويفهم من خالل النصوص القانوني
 فك االختام. ةان املشرع العراقي قد حدد االساس القانوين جلرمي .1
ن بعض الشي الكنهما متفق  ةمصلحني خمتلفني من حيث الصياغقي قد اورد  راان املشرع الع .2

و)فــك االختــام(  ةيف قــانون احملــاكمــات اجلزائيــ  ةمن حيــث املعىن ومهــا )فض االختــام( الوارد
 القانوننييف قانون العقوابت العراقي،ومن اجل توحيد املصـــطلحات ضـــمن نصـــوص ا ةالوارد

او    ةب ومن جانب اخر ان القوانني العامهذا من جان ةالن القوانني وضــعت لتحقيق العدال
مصـطلح )فك االختام(ندعو املشـرع العراقي اىل  ةتكمل بعضـها البعض وكذلك لدق  ةاخلاصـ 

ليكن ابلشـــــــــــــكل االيت)على  ةمن قانون اصـــــــــــــول احملاكمات اجلزائي (83تعديل نص املاده )
ـــياء اليت يكون فيهـا ــع االخـتام على االمـاكن واالشــــــــــــ آاثر تفـيد يف  القـائم ابلتفتيش ان يضــــــــــــ

  القاضــــــيكشــــــف احلقيقة وان يقيم حراســــــاً عليها. وال جيوز فك هذه االختام اال بقرار من  
ــر  ــياء فإذا دعي احدهم ومل حيضـ ــبطت عنده هذه االشـ ــور املتهم وحائز املكان ومن ضـ وحبضـ

 ها يف غيابه(.كهو او من ينوب عنه جاز ف
رفع االختام او  ة  التحقيق صــــــــــالحيالعراقي قاضــــــــــي  ة منح قانون اصــــــــــوال احملاكمات اجلزائي .3

 فكها.
 يف جرمية ف  االختامة احملمي هاملصلح : الفرع الثاين

ان أي مســـــــــاس ابملصـــــــــلحة احملمية جنائياً من خالل ارتكاب اجلرائم يعد إهداراً للعالقة اليت تربط بني 
 الســـــــــــالم والطمأنينة، وعليه فان مهمة املشـــــــــــرع يفاإلنســـــــــــان ابعتباره شـــــــــــخص طبيعي وبني قيمة معنوية  

مالئمة مبكانة هذه  األكثرقوانني العقوابت األســــــاســــــية هي صــــــيانة ومحاية اجملتمع من أي اعتداء، فتحدد 
املصـــــــــــــاحل وأمهيتها وابلتايل فإذا قدرالقانون ابن مصـــــــــــــلحة ما تســـــــــــــتحق محاية اكرب فتعرب عن ذلك مبقدار 

، وهــذا األمر يتحــدد وفقــًا لظروف واحتيــاجــات كــل جمتمع وتقــاليــده وأنظمتــه االقتصــــــــــــــــاديــة (20)العقوبــة
ــاد ــواء االقتصــ ــية وذلك الن هذه التغريات ســ ــياســ ــية تعكس  واالجتماعية والســ ــياســ ية أم االجتماعية أم الســ

 وبدون شك التطورات احلاصلة يف قيم اجملتمعات.
ابهنا املنفعه اليت تؤدي اىل اشـــــــباع احلاجات العامة واخلاصـــــــة ســـــــواء كانت مادية او ة  وتعرف املصـــــــلح

 معنوية.
ن يعتدي عليها اليت ينص القانون على محايتها ويقرر لكل مة  فيقصد هبا املصلحة  القانونية  اما املصلح

 العقوبة.
اليت ارداد املشــرع محايتها من خالل ة  رفها ابهنا الغاينع فك االختام ميكن ان ة  جلرمية احملمية  اما املصــلح

 .ةالعامة املصلحة جترمي نشاط فك االختام حلماي
 

 .1971( لسنة 23( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم ) 83املادة ) -19
 .239، ص2001،القاهرة،حسنني إبراهيم عبيد، فكرة املصلحة يف قانون العقوابت، دار النهضة العربيةد. -20
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عليها اذ ان اليت عاقب ة  فك االختام ابختالف التشــــــريعات اجلنائية يف جرمية  احملمية  وختتلف املصــــــلح 
ــلح ــوعة  يف جرمية احملمية  البعض منها يرجع املصـــ ــلطات ة  فك االختام اىل محايه االختام املوضـــ مبوجب الســـ

والنظام ومنع كل خرق ة  اليت ينضمها القانون وتفرضها الدولة  واحرتام االحكام والقرارات القضائية  القضائي
 هلا.

ــلح ــياء واة  فك االختام اىل محاية مييف جر ة  احملمية  اما البعض االخر فانه يرجح املصـــــــ وراق اليت الاالشـــــــ
 وضعت االختام عليها متهيدا لعرضها على القضاء للفصل فيها.

ومن جانبنا نرى ان املصــلحة اليت قصــد املشــرع محايتها هي محاية االختام نفســها من التالعب ومحاية 
 قيقاً للمصلحة العامة.االوراق واالشياء املوضوع عليها اخلتم حفاظاً عليها من التالعب حت

وابلرجوع اىل نصــــــــــــــوص قـانون العقوابت العراقي جنـد اـنه ـقد نص ))يعـاـقب ابحلبس مـدة ال تزـيد على  
 ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او ابحدى هاتني العقوبتني:

خرى بناء على كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام املوضـوعة على حمل او اوراق او اشـياء ا
امر من احدى الســطات القضــائية او االدارية او ابمر من ســلطة رُسية خمتصــة او فوت ابية وســيلة الغرض  

 .(21)املقصود من وضع اخلتم((
جعل كل مســــاس ابخلتم  املذكورتني اذني  تان املشــــرع قد مجع بني املصــــلح يفهم من النص املذكور انفاً 
واتره جعل كل مسـاس ابالشـياء او االوراق او املسـتندات ة ثل جرميمي  القضـائيةاملوضـوع من قبل السـلطات  

يف ة  احملمية  وعليه فان املصلحة  املوضوع من قبل السلطات القضائي  اخلتممن خالل ازاله او رفع  ة  ميثل جرمي
واالشياء واالوراق واملستندات   يف عدم املساس ابالختامة  العامة  املصلحة  فك االختام تتمثل يف محاية  جرمي

اقتضــــاها القانون ة  اخلتم للحفاظ عليها من كل مســــاس هبا لضــــرور ة  اليت وضــــعت عليها الســــلطات القانوني
 يعاقب عليها القانون.ة الن كل مساس هبا يعد جرمي

 يهدف العامة هي اليت  لةعامة، مبعىن ان املصـح  لةاملصـلحة املراد محايتها يف هذه اجلرائم هي مصـح اً إذ
ــلوك  ــرع جترمي كل ســـ ــتلزمت من املشـــ ــيانتها من التعريض للخطر، فهذه احلماية اســـ ــرع اىل محايتها وصـــ املشـــ

 .فك االختامخطر من شأنه تعريض هذه املصاحل للخطر، كما هو احلال يف جرمية 
 فك االختامة اركان جريم: المبحث الثاني

ــة اركان جرمي ــيم هذا اة ان دراســـــ ملبحث اىل مطلبني خيصـــــــص املطلب االول فك االختام يتطلب تقســـــ
 للركن املادي ونتناول يف املطلب الثاين الركن املعنوي.

 الركن املادي: املطلب االول
ــر   هيعرف الركن املـادي أبـنه املظهر اخلـارجي للجرميـة ويفرتض يف غـالبـية اجلرائم ويتحقق بتحقق عـناصــــــــــــ

 و النتيجة االجرامية والعالقة السببية اليت تربط بينهما. االجرامي الثالثة وهي السلوك
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ــلوك إجرامي ابرتكاب فعل جرمه القانون أو االمتناع عن فعل أمر به  ــرع العراقي أبنه ))ســــــ وعرفه املشــــــ
 .(22)القانون((

ــر املكونــة ة البحــث يف الركن املــادي جلرميــ  ن  إ فــك االختــام هو البحــث يف مــادايت اجلرميــة والعنــاصــــــــــــ
 ذا ما سنتوىل توضيحة يف ثالثة فروع وعلى النحو االيت:وههلا،

 السلوك االجرامي: الفرع االول
او االمتناع   أبنه النشـــــاط املادي اخلارجي الناتج عن ارتكاب فعل جمرم قانوانً  االجرامييعرف الســـــلوك 

ــة يف العامل اخلارجي، أي كل ما  (23)عن فعل امر به القانون   اجلرمية يدخل يف كيان ، فهو املادايت احملســــوســ
ــلوك اجراميوتكون ـله طبيعـة مـادـية تلمســــــــــــــه احلواس، فال يعرف القـانون اجلـنائي جرائم دون  إذ بغري   ســــــــــــ

 .(24)مادايت ملموسة ال يتحقق العدوان على احلقوق اليت حيميها املشرع
ــلوك، إال أن جرمية ــاط االجرامي أي الســ ــكاًل معيناً يف النشــ ــرتط شــ فك االختام   ومبا أن القانون ال يشــ

 .االتالفترتكب بسلوك إجيايب أي حبركة عضوية ارادية كالفك واالزالة او 
فك االختام ابلفك ة وقد حدد املشــرع العراقي ابلنص النشــاط االجرامي الذي حيقق الركن املادي جلرمي

 فقرات وعلى النحو االيت: ا وهذا ما سنتوىل توضيحه يف ثالثونزع االختام او اتالفه
 ف  االختاماواًل:

 .(25)غري مشروعهة بطريقة يراد بفك االختام االعتداء على االختام اليت وضعتها السلطات القانوني
ــائية ويتحقق ذلك من خالل قيام اجلاين ابزال ــلطات القضــ ــوع من قبل الســ ــمع االمحر املوضــ على  ة  الشــ

 .ةة اجيابيبذلك فان النشاط الذي اييت به اجلاين يكون بصور و  ،ةاحملل او املنزل الذي حصلت فيه اجلرمي
 اثنياً:نزع االختام 

دون ان يرتتب عليها ة  او رفع العالمات اليت وضعت من قبل السلطات القضائية  يراد بنزع االختام ازال
 .(26)اي تلف او ضرر

حبيث اليرتتب عليها ة  بطريق  وتتحقق كما لو قام اجلاين ابزالة اخلتم املوضوع على االوراق و املستندات
 .ةة اراديعضوية بنشاط اجيايب فقط الهنا حتتاج اىل حركة اي اثر اوضرر على اخلتم وتتحقق هذه الصور 

 اثلثاً:اتالف االختام
للغرض املخصـــــــــــص ة  االختام وجعلها غري صـــــــــــاحل ةاالختام ختريب او حتطيم او ازال  ويقصـــــــــــد ابتالف

 .(27)له
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 26:  العدد

على الشــمع االمحر املوضــوع من قبل الســلطات ة  كيميائية  اجلاين بســكب مادحقق من خالل قيام توت 
اخلتم املوضـــــــــوع على االوراق واالموال او من خالل طالئه ة هذا الشـــــــــمع او ازالة ازال ايرتتب عليهممة  العام
 اليت وضع من اجلها.ة فقد اخلتم الغايتمباده 

ـــياء او االوراق   ـفك االخـتام التتحقق اذا ـقام اجلـاينة وـبذـلك ـفان جرميـ  ابعـتداء على االموال او االشــــــــــــ
عاقب ابحلبس مدة ال ياليت وقع اخلتم عليها من دون املســــــاس ابخلتم الن النص القانوين صــــــريح اذ جاء ))

 تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار او ابحدى هاتني العقوبتني:
املوضـوعة على حمل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على  كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام

امر من احدى الســطات القضــائية او االدارية او ابمر من ســلطة رُسية خمتصــة او فوت ابية وســيلة الغرض  
 .(28)املقصود من وضع اخلتم((

م ـقد مـامل تكن تـلك االخـتاة اليكفي لوحـده لتحقق اجلرميـ  او االزاـلة او التلف كمـا ان حتقق فعـل الفـك
ــلط ــائية  وضــــعت ابمر من الســ ــع بناءً ة  املختصــــ ة  القضــ على  وكذلك خيرج من نص التجرمي االختام اليت تضــ

 .(29)ةات بني االفراد او جهات غري رُسياتفاق
 ةة اِلرميالنتيج : الفرع الثاين
ابهنا التغيري فك االختام اليت تعرف  ة  العنصر الثاين من عناصر الركن املادي يف جرمية  اجلرمية  تعد النتج

 .(30)قانوانً ة احملمية الذي حيدث يف العامل اخلارجي كاثر للسلوك املرتكب الذي ميثل عدواان على املصلح
الــذي حيــدث يف العــامل التغري هبــذا املعىن تــدل على معنني االول مــادي الــذي ميثــل ة اجلرميــ ة جــ يوان النت
 اخلارجي.

 .(31)احملمية قانوانً ة صلحاملاما الثاين فيمثل ابلعدوان الذي ينال 
ــؤولي ــاس لتحقق املســـــــ ــلحة اجملتمع هو املربر االســـــــ عن ة اجلزائية  وبذلك فان التغري الذي ينال من مصـــــــ

من ة هـا هـذه اجلرميـ تاليت تركة فـك االختـام ابالاثر املـاديـ ة يف جرميـ ة اجلرميـ ة جـ يفـك االختـام وحتقق النتة جرميـ 
على االشــــــــــياء او االوراق  ة  للمحافظة  لطات القضــــــــــائياو اتالف االختام اليت وضــــــــــعتها الـســـــــــ ة خالل ازال
وعليه فان اي تالعب هبا حيقق ة من اجل الفصــــــــــــــل يف الدعوى اجلزائياو االماكن ة  من اجلرمية  املتحصــــــــــــــل

 هذا من جانب.ة اجلرمية دلول املادي للنتيجامل
ــلحـه الـقان ــه اعـتداء على املصــــــــــــ ة اجلـدير ة  ونيـ ومن جـاـنب اخر ـفان االعـتداء عليهـا ميـثل يف الوـقت نفســــــــــــ

ــلحـ ة من خالل محـايـ الـقانون اليت كفلهـا ة اجلزائيـ ة  ابحلمـايـ  اي اجراء من  العـبث يفلـلدوـله ـفان ة الـعامـ ة  املصــــــــــــ
فك ة يف جرمية  وبذلك فان النتيجة  العامه للدولة  ميثل عدوان على املصــلحة  او القانونية  االجراءات القضــائي

ــرر اليت ة واملعنوي وبـذـلك فـان جرميـ االختـام تتحقق يف مـدلوليهـا املـادي  فـك االختـام تعـد من جرائم الضــــــــــــ
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فال يكتفي املشـــرع ابلعقاب عليها قيام النشـــاط اجلرمي وامنا ة جرمية  تعرف ابهنا اجلرائم اليت حتتاج اىل نتيج
 .ةة تربط السلوك ابلنتيجسببية ووجود رابطة جرمية البد من حتقق نتيج

فك االختام تعد من جرائم الضــرر اليت يشــرتط املشــرع لقيامها ة اىل ان جرمي وخنلص من خالل ماتقدم
 ما.هبينة السببية كاثر للسلوك املرتكب وقيام العالقة  اجلرمية حتقق النتيج

 ةة السببيالعالق: الفرع الثالث
البد من قيام بل ة  اجلرمية فك االختام حتقق النشــــــاط اجلرمي والنتيجة  اليكفي لقيام الركن املادي جلرمي

 .ةة بني السلوك والنتيجسببية رابط
الســلوك ملا حدثت  الفهي تبني ان لو ة بني الســلوك والنتيجه اجلرمية ابهنا الرابطة  الســببية  وتعرف العالق

اي جرائم الضـــــــــــرر اليت ة يف مجيع اجلرائم ذات النتيجة كبري ة  ابمهية الســـــــــــببية  و حتظى العالقة اجلرمية  النتيج
ل الشـــــخص عن أة وابنتفائها يـســــ بني الســـــلوك والنتيجة  الســـــببية  قيام العالقة  لتحقيقها اتميتطلب املشـــــرع 
 .(32)ةة عمدياذا كانت اجلرمية شروع ابجلرمي
ــتعمال الســـــلوك االجرامي ابلنت  فأذا اتصـــــلوعليه  اما اذا  امية ســـــأل اجلاين عن جرمية اتمةاالجر ة  جياســـ
 فك االختام.ة  جرميل املتهم عن شروع يفأة يسالسببية العالقانتفت 

 الركن املعنوي: املطلب الثاني
يعرف الركن املعنوي أبنه تلك الرابطة املعنوية أو الصـــلة النفســـية اليت تربط بني مادايت اجلرمية ونفســـية 

ــنقســـــم هذا املطلب  ، حبيث ميكن أن نقول أبن الفعل هو نتيجة الرادة(33)فاعلها الفاعل، وألمهية ذلك ســـ
 إىل فرعني نتناول يف الفرع األول تعريف القصد اجلرمي وخنصص الفرع الثاين لعناصر القصد اجلنائي.

 تعريف القصد اِلرمي: الفرع االول
ــر الواقعـية اجلوهرـية الالزـمة لقـيام اجلرمـية،  ــاط والعلم ابلعـناصــــــــــــ ــد اجلرمي أبـنه ارادة النشــــــــــــ يعرف القصــــــــــــ

وعرفه املشرع العراقي أبنه  ،(34)بصالحية النشاط الحداث النتيجة احملظورة قانوانً مع توفر نية حتقيق ذلكو 
توجـيه الفـاعـل ارادـته إىل ارتكـاب الفعـل املكون للجرميـة هـادـفاً إىل نتيجـة اجلرميـة اليت وقعـت أو أي نتيجـة ))

 .(35)((جرمية أخرى
العلم بعناصـر الركن املادي للجرمية مع انصراف االرادة واجتاهها وهناك من يرى أبن القصـد اجلرمي هو 

 .(36)إىل حتقيق هذه العناصر
  مها:نياملتقدمة اىل نتيجت خنلص من خالل التعاريف

 علم اجلاين أبركان اجلرمية كما نص القانون عليها. -1
 ضرورة توجه االرادة إىل ارتكاب اجلرمية. -2
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 .537مصدر سابق، ص نون العقوابت،لقاالنظرية العامة  ،سليمان عبد املنعم -34
 قانون العقوابت العراقي املعدل.  ( من33املادة ) -35
 .250ص اجلزائر، طبوعات اجلامعية،ديوان امل ،القسم العام .شرح قانون العقوابت اجلزائري ،عبد هللا سليمان -36
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 تحقق بتوافر القصد اجلرمي العام من علم وارادة.وبذلك فأن جرمية فك االختام ت 
 عناصر القصد اِلرمي: الفرع الثاين

مها العلم واالرادة االســـــــاســـــــية    هيتحقق القصـــــــد اجلرمي يف جرمية فك االختام من خالل حتقق عناصـــــــر 
 وهذا ماسنتوىل توضيحه يف فقرتني وعلى النحو االيت:

 اواًل: العلم 
لعناصــــــــــر اجلرمية ة ذهين يتحقق لدى الفاعل من خالل الوعي ابلوقائع املكونيعرف العلم أبنه تصــــــــــُور 

ــياء و مدى امكانية الســـــــلوك الذي ارتكبه الن يؤدي للنتيجة  طبقاً ملا حدده القانون وكذلك حقيقة االشـــــ
 .(37)احملظورة قانوانً 

ذات  ة بكل واقع ويعد العلم أحد عنصـــري القصـــد اجلرمي يف جرمية فك االختام ويتعني أن حييط العلم
 .(38)أمهية قانونية يف تكوين اجلرمية

 وبذلك فانه يتطلب علم اجلاين مبا أييت:
ــاحل اليت  .1 ــوع احلق املعتدى عليه: أن غاية النص اجلنائي هو محاية احلقوق واملصـــــــ العلم مبوضـــــــ

اعرتف هبا وقرر هلا احلماية اجلنائية،والقصـــــــــــد اجلرمي يف معناه األســـــــــــاس هو ارادة االعتداء 
 .(39)على احلق الذي حيميه القانون 

اـلذي حيمـيه اذ من شــــــــــــــأـنه  العلم خبطورة الفعـل: جيرم املشــــــــــــــرع االفعـال خلطورهتـا على احلق .2
إحداث ضــــــرر ابملصــــــلحة العامة او اخلاصــــــة، وهذا يتطلب العلم ابلوقائع اليت تقرتن ابلفعل 

 .(40)وحتدد خطورته لكي حياسب علية القانون 
 العلم ابلنتائج اليت ترتتب على فعله. .3
 العلم بفعل الفك او االزالة او االتالف لالختام. .4
 .من أتريخ نشرة ابجلرمية الرُسيةالعلم ابلقانون وهو علم مفرتض  .5
 العلم ابخلطر الذي يصيب املصلحة احملمية او املركز القانوين. .6
 العلم ابلضرر الذي ميكن ان يصيب اجملين علية كأثر للفعل املرتكب. .7

 اثنياً: االرادة 
ــلوك معني تعرف االرادة أبهنـا  فـت ال تتحقق اإل اذا انتقوة كـامنـة يف النفس تـدفع االنســـــــــــــــان حنو ســــــــــــ
 .(41)العوامل اليت تؤثر فيها

ــر القصـــــد اجلرمي يف جرمية فك االختام واليت تتحقق من خالل  ــر الثاين من عناصـــ وتعد االرادة العنصـــ
 االيت:

 
 .225ص ،1989، اجلامعية، االسكندريةاملطبوعات دار  ،مد، قانون العقوابت/القسم العامد.عوض حم -37
وينظر كذلك  50ص ة،القاهر  ،، دار النهضة العربية1ط ،شرح قانون العقوابت/ القسم العام ،مود جنيب حسينحمد. -38

 .861. ص1995 االسكندرية، ملعارف،، منشأة االنظرية العامة للقانون اجلنائي ،د.رمسيس هبنام
 .52ص مصدر سابق، د.حممود جنيب حسين، -39
 .149ص .1964 القاهرة، ة العربية،دار النهض ،ح قانون العقوابت /القسم اخلاص، شر د.حممود حممود مصطفى -40
 .225ص ،1990، قانون العقوابت/ القسم العام، دار الكتب واملطبوعات اجلامعية،القاهرة،  د.عبود السراج -41
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ــلوك االجرامي من خالل االعتداء على االختام بفكها او ازالتها او -1   اجتاه االرادة إىل ارتكاب الســــ
 اتالفها.
 حتقق النتيجة اجلرمية او اي نتيجة جرمية اخرى اي قيام قصـد االعتداء علىاجتاه ارادة اجلاين اىل  -2

 االختام هبدف احلاق الضرر ابملصلحة العامة.
أن تقدير توافر القصــد أمر مرتوك لقاضــي املوضــوع يفصــل فيه حســب قناعته وله أن يســتعني يف اثباته 

 .(42)بظروف كل دعوى على حدة
فت االرادة أبن تعرضت اىل االكراه او التهديد فال يعد القصد اجلرمي  ويرتتب على ما تقدم أنه إذا ختل
 ئية عن جرمية فك االختام تبعاً هلا.زامتوافراً ومن مث تنتفي املسؤولية اجل

 فك االختامة جريمة عقوب :المبحث الثالث

املطلب االول فك االختام يتطلب تقســــــيم هذا املبحث اىل مطلبني نتناول يف  ة جرمية  ان دراســــــة عقوب
 للحرية وخنصص املطلب الثاين للعقوابت املالية.ة العقوابت السالب

 ةللحرية العقوبات السالب: املطلب االول
توىل توضـــيحه ســـنفك االختام ابحلبس والســـجن وهذا ما  ة جلرمية  املقرر ة  للحرية  تتمثل العقوابت الســـالب

 تبعا يف فقرتني:
 اوال:احلبس

ابنه ايداع احملكوم عليه احدى املؤسسات العقابية املخصصة قانوانً ملدة ال تقل ميكن ان نعرف احلبس  
 .(43)عن اربعة وعشرين ساعة وال تزيد على مخس سنوات

وقســــم املشــــرع العراقي احلبس إىل نوعني احلبس البســــيط وهو))ايداع احملكوم عليه يف احدى املنشــــآت 
ــة قانوانً هلذا الغرض املدة امل ــصـــ ــاعة وال  العقابية املخصـــ ــرين ســـ قررة يف احلكم. وال تقل مدته عن اربع وعشـــ

 .(44)تزيد على سنة واحدة ما مل ينص القانون على خالف ذلك((
أما احلبس الشـــديد هو))ايداع احملكوم عليه يف إحدى املنشـــآت العقابية املخصـــصـــة قانوانً هلذا الغرض 

تزيد على مخس ســـنوات ما مل ينص القانون على املدة املقررة يف احلكم. وال تقل مدته عن ثالثة اشـــهر وال 
 .(45)خالف ذلك...((

( من قانون العقوابت 263وقد نص املشــــــــرع العراقي على عقوبة احلبس جلرمية فك االختام يف املادة )
ــنوات وبغرامـة ال تزيـد على ثلثمـائـة دينـار او   -1على ان )) يعـاقـب ابحلبس مـدة ال تزيـد على ثالث ســــــــــــ

 تني:ابحدى هاتني العقوب

 
 .105،ص1998،بريوت،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،شرح قانون العقوابت /القسم العام،د.ُسري عاليه -42
 .301ص ،2010، لقاهره الكتاب،ا د.فخري عبد الرزاق احلديثي،شرح قانون العقوابت/القسم العام،العاتك لصناعة -43
( من قانون 22( من قانون العقوابت االردين و املادة) 21( من قانون العقوابت العراقي وابلصياغة ذاهتا املادة) 89املادة) -44

 العقوابت اللييب. 
 ( من قانون العقوابت العراقي. 88املادة) -45
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كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام املوضـوعة على حمل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على  
امر من احدى الســطات القضــائية او االدارية او ابمر من ســلطة رُسية خمتصــة او فوت ابية وســيلة الغرض  

 املقصود من وضع اخلتم.
 لى االشخاص((.وتكون العقوبة احلبس اذا ارتكبت اجلرمية بعنف ع -2

اجلاين اذا كان من غري االشخاص ة  انفا ان املشرع العراقي قد حدد عقوباملذكور    من خالل نص املاده
ســـنوات مبعىن  تم ابحلبس ملده التزيد على ثالثاو حفظ االشـــياء املوضـــوع عليها اخلة الذين يتولون حراســـ 

اشـــــهر اىل ثالث ســـــنوات ة حلكم من ثالثبني اة جوازية  املوضـــــوع ســـــلطة  ان املشـــــرع العراقي قد منح حمكم
 .االشد املقرره هلا وهي احلبسة العقوبة بداللة وبذلك فهي تعد من وصف اجلنح

تفقد ة  اشهر فان العقوبة  اىل ثالث  املختصةة  من قبل احملكمة  النزول ابلعقوبة  ومن جانبا نرى ان يف حال
يرتب ضــــــــــــرر وخطر كبري  ة  االجراءات القانونيومن جانب اخر فان االعتداء على  قيمتها هذا من جانب،

ــلح ــرع العراقي اىل رفع العقوبة للدولة  العامة  يف املصــــ ــنوات من ة اىل احلبس ملدة وعليه ندعو املشــــ مخس ســــ
ــهـا االيت ( 263)(من امـلاده 1خالل تـعدـيل نص الفقره ) يـعاـقب ابحلبس )من ـقانون العقوابت ليكن نصــــــــــــ

 املوضوعة االختام  من  ختما اتلف  او نزع او  فك  من  كلس سنوات  التقل عن سنتني والتزيد على مخة  ملد
ــياء او اوراق او حمل على ــائية  الســـــــطات احدى  من امر على  بناء اخرى  اشـــــ  من ابمر او االدارية او  القضـــــ
 (.اخلتم وضع من املقصود الغرض وسيلة ابية فوت او خمتصة رُسية سلطة

 اثنيا:السجن
يف احدى املنشــآت العقابية املخصــصــة قانوانً هلذا الغرض ملدة عشــرين يقصــد به ))ايداع احملكوم عليه 

ــنة ان كان مؤبداً واملدد املبينة يف احلكم إن كان مؤقتاً ومدة الســـجن املؤقت أكثر من مخس ســـنوات إىل  سـ
 .(46)مخس عشرة سنة ما مل ينص القانون على خالف ذلك...((
ؤبد واملؤقت،وعليه جند ان  نوعني من الســـــــــجن امليتضـــــــــح من النص القانوين ان املشـــــــــرع العراقي حدد 

ــرع العراقي عاقب على جرمي فك االختام ابلســـــــجن املؤقت حيث نص على ان ))يعاقب ابلســـــــجن ة املشـــــ
مدة ال تزيد على عشــر ســنني اذا كان مرتكب احدى اجلرائم املنصــوص عليها يف الفقرة االوىل من املادتني 

 .(47)فيها او حارسها االمني عليها(( السابقتني هو حافظ االشياء املذكورة
من  جرمية فك االختاماىل الســـجن اذا كان مرتكب ة يفهم من النص ان املشـــرع العراقي قد رفع العقوب

عليها االختام او مســـــــؤولني عن واالماكن املوضـــــــوع االشـــــــياء واالوراق ة االشـــــــخاص الذين يتولون حراـســــــ 
 ةمن الدولاب عبثوال هؤالء االشــــــــخاص التالعب ابالختامة  فعل املشــــــــرع ذلك لســــــــهول  حفظهما،وحســــــــناً 

 والنظام العام هذا من جانب.
 وذلك السباب االتيه:ة اخلطور ة ان االفعال اليت اييت هبا هؤالء ابلغ ومن جانب اخر

 .او اتالف االختام من قبلهمة ازالة سهول -1
 ة.م الدولهباليت وضعتها ة والثقة االمانة خيان -2

 
 ( من قانون العقوابت العراقي. 87املادة) -46
 (من قانون العقوابت العراقي.265املاده ) -47
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عن   حييدهبعمل القضـاء و  خيلالنه ة  للدولة العامة  ابملصـلح  ااسـاسـي  اً عتداء ومسـاسـ افعل ميثل  الان  -3
 ابتالف دليل قد يتوقف عليه الفصل يف الدعوى.ة اجلنائية العدال

ــرع العراقي اىل تعديل املاده  ــباب املذكوره ندعو املشـــــــ  قيرامن قانون العقوابت الع (265)وهلذه االســـــــ
على مخس عشـر سـنه اذا كان مرتكب  التقل عن سـبع سـنوات والتزيدة  اليت )يعاقب ابلسـجن ملدابلتكن  

ــياء املذكورة فيها او  ــابقتني هو حافظ االشـ احدى اجلرائم املنصـــوص عليها يف الفقرة االوىل من املادتني السـ
 حارسها االمني عليها(.

فك االختام اىل الســــــــــجن اذا  ة جرمية  وخنلص من خالل ما تقدم اىل ان املشــــــــــرع العراقي قد رفع عقوب
ــياء او االموال املوضــــــــــــوع عليها االختام وبذلك فهي تعد من كان مرتكبها احلا رس او االمني على االشــــــــــ

 هلا وهي السجن.ة املقرر ة العقوبة بداللة وصف اجلناي
 ةالعقوبات املالي: املطلب الثاني

للفرد فهي المتس ة املالية ويراد هبا جزاء ينال من الذمة احدى العقوابت االصــــــــــلية  تعد العقوابت املالي
ة ، وتتمثــل العقوابت املـاليـ (48)رد يف حريتــه وال يف بـدنـه وامنـا تتعلق بـذمتــه املـاليــه اي مبلكيــة الشــــــــــــــخصالف

 يف املعني املبلغ  الـعامة  اخلزيـنة  إىل يدفع أبن  علـيه احملكوم الزام))حـيث عرفهـا املشــــــــــــــرع العراقي أبهنا  ة  ابلغرامـ 
 .(49)...((احلكم

اىل عقوبة احلبس اذ ة  ابالضـافة فقد نص املشـرع العراقي على هذه العقوب فك االختامة جرميويف نطاق  
 ال تزيد على ثلثمائة دينار او ابحدى هاتني العقوبتني: (50)وبغرامة..ابحلبس.نص على ان ))يعاقب 

كل من فك او نزع او اتلف ختما من االختام املوضـوعة على حمل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على 
ى الســطات القضــائية او االدارية او ابمر من ســلطة رُسية خمتصــة او فوت ابية وســيلة الغرض  امر من احد

 .(51)((املقصود من وضع اخلتم.
يف ة تقديرية  نســــتنتج من خالل نص املادة املذكورة انفاً ان املشــــرع العراقي منح حمكمة املوضــــوع ســــلط

ان حتكم على الشـــــخص ة املختـصــــ ة وهذا يعين ان احملكم او ابحدمهاة احلكم على املتهم ابحلبس و ابلغرام
وهذا اوضــــح من عباره ))او ابحدى هاتني العقوبتني((وجند ان التصــــرفات او االفعال اليت نصــــت ة  ابلغرام

على ة على الـدولـة و اجملتمع الن التالعـب ابالختـام ميثـل خطورة كبري ة كبري ة  تشــــــــــــــكـل خطور ة عليهـا املـاد
ونتيجة خلطورة الفعل املرتكب وما يرتتب عليه من نتائج ضاره،ندعو املشرع العراقي املصلحة العامة للدولة،

 
وزارة التعليم العايل والبحث  ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت،د.علي حسني اخللف و د.سلطان الشاوي -48

 .428-427،ص1982بغداد،،يالعلم
 العراقي.  العقوابت قانون من( 91)املادة -49
(على أن ))يكون مقدار 2حيث نصت املادة ) 2008(لسنة6مت تعديل الغرامات مبوجب قانون تعديل الغرامات رقم) -50

 املعدل كاآليت: 1969( لسنة 111الغرامات املنصوص عليها يف قانون العقوابت رقم )
 ( مئيت ألف دينار.200000( مخسون ألف دينار وال يزيد على )50000مبلغاً ال يقل عن ) يف املخالفات -أ

 ( مليون دينار.1000000( مئيت ألف دينار وواحد وال يزيد عن ) 200001يف اجلنح مبلغاً ال يقل عن ) -ب
عشرة ماليني دينار((نشر  (10000000( مليون وواحد دينار وال يزيد عن )1000001يف اجلناايت مبلغًا ال يقل عن )  -ج

 .5/4/2010(يف 4149هذا القانون يف الوقائع العراقية ابلعدد) 
 ( من قانون العقوابت العراقي. 263/1املادة ) -51
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 26:  العدد

(من ـقانون العقوابت العراقي وذـلك حبـذف عـبارة )او ابحـدى هـاتني 263(من امـلاده )1اىل تـعدـيل الفقره ) 
 العقوبيتني(.

دون  ة  و املالية للحرية  الســــــــــالبة  اىل ان املشــــــــــرع العراقي اقر ابلعقوابت االصــــــــــلي خنلص من كل ماتقدم
 لكل من ارتكب جرمية فك االختام.ة العقوابت البدني
 الخاتمه

 بعد دراسة موضوع جرمية فك االختام توصلنا اىل النتائج واملقرتحات االتية:
 اوال:النتائج

 كلاىل تعريفهما ابهنا  ة االختام وتوصــــــــلنا من خالل الدراـســـــــ فك ة مل يعرف املشــــــــرع العراقي جرمي -1
ة القضـائي   السـلطات  قبل من  املوضـوع العالمات او االختام رفع اوة ازال عليه يرتتب اجرامي اوسـلوك  نشـاط
ــياء على احملافظه هبدفة  مشـــــــــــــروع غرية  بطريق ة حمكم امام  لعرضـــــــــــــها متهيداة  ابجلرمية عالق  هلا اليت  االشـــــــــــ

 .القانون  عليها ويعاقب فيها للفصل املوضوع
(من قـانون العقوابت 263فـك االختـام ابملـاده )ة بني املشــــــــــــــرع العراقي االســـــــــــــــاس القـانوين جلرميـ  -2
 العراقي.
من خالل فرض ة للدولة  العامة  املصــلحة  من جترمي فك االختام تتمثل يف محاية احملمية  ن املصــلحإ -3

 .ةة القانونيعرض الشخص للمساليراءات القضاء وان اي عبث هبا واحرتام اج ة االمن والنظام داخل الدول
 فك االختام بتحقق اركاهنا املادي واملعنوي.ة تتحقق جرمي -4
حتقق النتيجـه اجلرميـه وتوافر ة تحققهـا اتمـ لاليت يتطلـب ة فـك االختـام من اجلرائم املـاديـ ة تعـد جرميـ  -5
 .ةة السببيالعالق
او اتالف ة لفـك او االزلـ ابفـك االختـام يتمثـل ة للركن املـادي جلرميـ مي احملقق اجر ان النشـــــــــــــــاط اال -6

 االختام.
تعد جرمية فك االختام من اجلرائم العمدية اليت يتطلب املشــرع لتحققها اتمة توافر القصــد اجلرمي  -7

 العام بعنصرية العلم واالرادة.
اقر املشرع العراقي عقوبة احلبس ملدة التزيد على ثالث سنوات اذا كان اجلاين من غري االشخاص   -8

املتولني حراســــة او حفظ االختام او االشــــياء،اما اذا كان اجلاين من هوالء فان العقوبة تكون الســــجن ملدة 
 التزيد على عشر سنوات.

 ثانيًا:املقرتحات 
  الشـــــي  بعض متفقني  لكنهما الصـــــياغه حيث من خمتلفني  طلحنيمـصــــ  اورد قد العراقي املشـــــرع ان  -1
 قـانون  يفة الوارد( االخـتام فـك)وة اجلزائيـ  احملـاكمـات قـانون  يفة الوارد( االخـتام فض) ومهـا املعىن حـيث من

 لتحقيق  وضـــعت القوانني الن  االقانونني  نصـــوص  ضـــمن  املصـــطلحات توحيد اجل  ومن ،العراقي العقوابت
ــها  تكملة  اخلاصـــ  اوة  العام القوانني ان  اخر جانب  ومن جانب  من هذاة العدال ة لدق وكذلك البعض بعضـ

 احملاكمات اصــــــــــول قانون  من(83)  املاده  نص تعديل اىل العراقي  املشــــــــــرع ندعو(االختام فك)  مصــــــــــطلح 
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ــيغة االتيه  ليكن اجلزائيه ــياء االماكن على االختام يضـــــــع ان  ابلتفتيش  القائم على)ابلصـــــ   يكون اليت  واالشـــــ
  القاضـي  من بقرار اال االختام هذه فك جيوز وال. عليها  حارسـاً  يقيم وان  احلقيقة كشـف  يف تفيد آاثر  فيها

 ينوب  من  او  هو  حيضر  ومل  احدهم  دعي  فإذا  االشياء  هذه  عنده  ضبطت  ومن  املكان   وحائز  املتهم  وحبضور
 (.غيابه يف فكها جاز عنه

ــة يتولون  الذين  االشــــــــخاص غري  من كان   اذا اجلاينة  عقوب حدد قد العراقي املشــــــــرع ن  إ -2  او حراســــــ
 قد العراقي املشــــــرع ان  مبعىن ســــــنوات ثالث على التزيد ملده ابحلبس اخلتم  عليها  املوضــــــوع  االشــــــياء حفظ
 من تعد فهي وبذلك ســــــنوات ثالث اىل اشــــــهرة ثالث من احلكم  بنية جوازية  ســــــلط  املوضــــــوعة حمكم منح 

 .احلبس وهي هلا املقرره االشدة العقوبة بداللة اجلنح وصف
ــةة احملكم  قبل منة  ابلعقوب  النزولة  حال يف ان   نرى و  قيمتها تفقدة العقوب فان   اشــــهرة ثالث اىل  املختصــ
ــرر يرتــبة القــانونيــ  االجراءات على االعتــداء فــان  اخر جــانــب جــانــب، ومن من هــذا  يف كبري  وخطر ضــــــــــــ

 خالل من  سـنوات مخس  ملده احلبس اىلة العقوب رفع اىل العراقي املشـرع ندعو وعليهة  للدولة  العامة  املصـلح
ــهـا ليكن العقوابت قـانون  من( 263) املـاده من(1) الفقره نص تعـديـل ة ملـد ابحلبس يعـاقـب) االيت نصــــــــــــ
 املوضــــــــوعة االختام من  ختما اتلف او نزع او فك  من كل  ســــــــنوات مخس على والتزيد ســــــــنتني  عن التقل
ــياء او اوراق او حمل على ــائية  الســـــــطات احدى  من امر على  بناء اخرى  اشـــــ  من ابمر او االدارية او  القضـــــ
 .(اخلتم وضع من املقصود الغرض وسيلة ابية فوت او خمتصة رُسية سلطة
 االشــخاص من االختام فك جرمية مرتكب كان   اذا  الســجن اىلة العقوب رفع قد العراقي املشــرع ان  -3
 وحسناً   ،حفظهما  عن  مسؤولني  او  االختام  عليها  املوضوع  واالماكن  واالوراق  االشياءة  حراس  يتولون   الذين
ــرع  فعل ــهول ذلك املشـ  من هذا العام والنظام  الدولة  ابمن والعبث ابالختام التالعب  االشـــخاص هؤالءة  لسـ

 :االتية السباب وذلكة اخلطور ة ابلغ هؤالء هبا اييت اليت االفعال ان  اخر جانب جانب، ومن
 قبلهم. من االختام اتالف اوة ازالة سهول -1
 .الدولة هبم وضعتها اليتة والثقة االمانة خيان -2
ة العدال عن  وحييده  القضــاء  بعمل خيل النهة  للدولة  العامة  ابملصــلح  اً ومســاســ  عتداءً   ميثل الفعل ان  -3
 .الدعوى يف الفصل عليه يتوقف قد دليل ابتالفة اجلنائي

ــباب وهلذه ــرع ندعوة املذكور   االســـــــ  العراقي العقوابت قانون  من( 265) املاده تعديل اىل العراقي املشـــــــ
 مرتكب كان   اذا سـنه عشـرة مخس على والتزيد سـنوات سـبع عن التقل ملده  ابلسـجن يعاقب) اباليت  لتكن
ــابقتني  املادتني من االوىل الفقرة  يف عليها  املنصـــوص اجلرائم احدى ــياء حافظ هو  السـ  او فيها  املذكورة  االشـ
 (.عليها االمني حارسها
 اوة ابلغرام و  ابحلبس املتهم على احلكم يفة  تقديرية  ســلط  املوضــوع حمكمة منح  العراقي  املشــرع ان  -4

  او))  عباره  من اوضــــــــــح  وهذاة ابلغرام  الشــــــــــخص على حتكم ان ة املختـصـــــــــ ة احملكم ان  يعين وهذا  ابحدمها
ة كبري ة  خطور   تشــــــــكلة  املاد عليها  نصــــــــت اليت االفعال او  التصــــــــرفات ان  وجند ((العقوبتني  هاتني ابحدى
ــلحــة علىة كبري   خطورة ميثــل ابالختــام التالعــب الن  اجملتمع و الــدولــة على  ونتيجــة ،للــدولــة العــامــة املصــــــــــــ
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 26:  العدد

 من(1) الفقره  تعديل اىل العراقي املشــــــــــرع ندعو  ،ةضــــــــــار  نتائج   من عليه يرتتب وما املرتكب الفعل  خلطورة 
 (.العقوبيتني هاتني ابحدى او) عبارة حبذف وذلك العراقي العقوابت قانون  من(263)ة املاد

 المصادر

 *القران الكرمي  
 اواًل:معاجم اللغة 

ــل ابو الدين  مجال .1 ــان  بن مكرم بن حممد الفضــ ــادر، بريوت،  الثاين، دار العرب، اجمللد منظور، لســ صــ
 .طبع سنة بال

 .2004 ،بريوت، لبنان  مكتبة ،1ط،لغوي معجم العني كتاب،  الفراهيدي امحد ابن اخلليل .2
  االعلمي شــــــــــــــركـــــة ،1ط، احمليط القـــــاموس معجم،اابدي الفريوز يعقوب بن حممـــــد الـــــدين جمـــــدي .3

 .2012، بريوت، للمطبوعات
 النشــــر، و  للطباعة الفكر دار،  الثاين اجمللد،  القاموس جواهر يف العروس  اتج، الزبيدي مرتضــــى حممد .4

 .بريوت
 ثانيًا:الكتب 

ــم  املصـــــــــري العقوابت قانون   مبادئ بالل،  عوض د.امحد .1 ــة دار العام، القســـــــ القاهرة،   العربية، النهضـــــــ
2004. 

 .1963 القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ط العامة، ابملصلحة املضرة اجلرائم سرور، فتحي د.امحد .2
 .2004 العربية، القاهرة، النهضة العقوابت، دار قانون  يف العام القسم لطفي، اصول د.امحد .3
ــرح  الدين، مشس  توفيق د.اشـــــــــرف .4 ــم العقوابت قانون   شـــــــ ــة دار العام،  القســـــــ  القاهرة،  العربية،  النهضـــــــ

2009. 
العربية، القاهرة،   النهضـــة ، دار2العقوابت، ط قانون  شـــرح  يف  اجلنائية املطلب، املوســـوعة عبد ايهاب .5

2010. 
 .2001 ،القاهرة ،العربية النهضة دار العقوابت، قانون  يف املصلحة فكرة عبيد، إبراهيم حسنني .6
 .1982 االسكندرية، املعارف، منشأة العقوابت، قانون  يف اخلاص القسم هبنام، د.رمسيس .7
 .1995 ،االسكندرية ،املعارف منشأة اجلنائي، للقانون  العامة النظرية هبنام، رمسيس .8
 .2003 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات العقوابت، لقانون  العامة النظرية املنعم، عبد د.سليمان  .9

ــرح د.ُسري .10 ــم/ العقوابت قانون   عاليه، شــ ــســــة القســ ــات اجلامعية  العام، املؤســ ــر، بريوت،  للدراســ والنشــ
1998. 

 .2000 -مكان  بال- اجلامعية الدار -للجرمية العامة النظرية- شعبان  رامز شوقي .11
اجلامعية،   املطبوعات العام، ديوان   القســــــــــــم -اجلزائري العقوابت قانون   ســــــــــــليمان، شــــــــــــرح هللا د.عبد .12

 .اجلزائر
 .1990 اجلامعية، القاهرة، واملطبوعات الكتب دار العام، القسم /العقوابت قانون  السراج، عبود .13
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ــلطان .د و اخللف  حســــني د.علي .14 ــاوي، املبادئ  ســ  العايل التعليم  العقوابت، وزارة  قانون  يف  امةالع  الشــ
 .1982العلمي، بغداد،  والبحث

 .1989، االسكندرية، اجلامعية املطبوعات دار،العام القسم/العقوابت قانون ، حممد د.عوض .15
 ،الكتاب، القاهره  لصـــــناعة العام،العاتك القســـــم/العقوابت  قانون  احلديثي،شـــــرح الرزاق عبد  د.فخري .16

2010. 
 الطبعة،  الثقافة دار، االردن ، العامة  ابملصــــلحة  املضــــرة اجلرائم /العقوابت قانون   شــــرح، الســــعيد  كامل .17

 .2008، االوىل
ــر  للطباعة  احلكمة العقوابت، دار قانون   يف العامة االحكام ،شـــــــــويش عبد د.ماهر .18  ،املوصـــــــــل والنشـــــــ

1990. 
 .2006القاهرة،  ،العربية النهضة العقوابت، دار قانون  العال، شرح ابو د.حممد .19
 .2006، عمان ، العام القسم /العقوابت قانون ، جنم صبحي د.حممد .20
 ،القاهرة  ،العربية النهضــــــــــة دار،اخلاص القســــــــــم/ العقوابت  قانون  شــــــــــرح، مصــــــــــطفى حممود د.حممود .21

1964. 
 .القاهرة ،العربية النهضة دار، 1ط ،العام القسم /العقوابت قانون  شرح ،حسين جنيب د.حممود .22
 ،العربية، القاهرة النهضــــــة ، دار2العربيه، ط التشــــــريعات يف  اجلنائية  حســــــين،املســــــامهة جنيب د.حممود .23

1992. 
 .1996، الثانية الطبعة، االردن ، االموال على الواقعة اجلرائم يف الوجيز، صاحل عبدالرمحن د.انئل .24

 ثالثًا:املجالت 
كليـة   جـامعـة ذي قـار، لثـالـث،العـدد ا اتالف املعلومـات،جملـة القـانون والبحوث، د.حســــــــــــــن محـاده،-

 .2009 القانون،
 رابعًا:القوانني 

 املعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوابت العراقي رقم ) .1
 املعدل.1971 لسنة( 23) رقم العراقي اجلزائية احملاكمات اصول قانون  .2

 



320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القانوني لشطب الشركات المدرجة في سوق االوراق الماليةالنظام 

Legal System of excluding companies enlisted in Stock 

market    
 (1) أ.م.د سماح حسين علي الركابي

Assist. Prof. Samah Hussain Ali AL-Rikabi  

 الملخص

ــوع ادراج  ــريعات العراقية و العربية موضـــ ــوق االوراق املالية، وبينت مثلما نظمت التشـــ الشـــــركات يف ســـ
متطلبات االدراج من شــــروط واجراءات لغرض الســــماح لتداول اوراقها عرب ســــوق االوراق املالية، جند اهنا 
ــاً شـــروط و اجراءات   يف الوقت ذاته نظمت موضـــوع شـــطب الشـــركات اليت ســـبق ان ادرجت، وبينت ايضـ

خمتصــــة وهو الشــــطب االجباري و قد يكون بقرار من شــــطبها من الســــوق الذي قد يكون بقرار من جهة 
الشركة نفسها وهو الشطب االختياري، االمر الذي يرتتب عليه ااثراً قانونية على قرار الشطب ابرزها عدم  
التمكن من تداول االوراق املالية املصـــدرة للشـــركة املشـــطوبة االمر الذي يؤثر ســـلباً على حقوق املســـامهني 

 املشطوبة نفسها من جهة اخرى، االمر الذي يسمح ابالعرتاض على هذا القرار. من جهة وعلى الشركة
Abstract 
As the Iraqi and Arab legislation regulated the subject of listing 

companies in the stock market, and showed the requirements of listing 

conditions and procedures for the purpose of allowing the circulation of their 

papers through the stock market, we find that at the same time organized 

the subject of delisting companies that have already been listed, and also 

showed the conditions and procedures for delisting from The market, which 

may be a decision of a competent authority, which is a mandatory write-off 

 
 .جامعة اببل كلية القانون/ - 1
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and may be a decision of the company itself, which is an optional write-off, 

which has legal effects on the cancellation decision, most notably the 

inability to trade the issued securities of the written-off company, which 

negatively affects shareholders' rights. On the one hand and on the 

company written off on the other, which allows objection to this decision. 

 المقدمة

 موضوع البحث. -اواًل:
تتعدد اوجه اســــــتثمار االموال و ختتلف ابختالف متطلبات كل اســــــتثمار، ومن اوجه االســــــتثمار اليت 

 ســوق االوراق املالية، والذي لقي توجهاً من الشــركات اليت تروم البحث لقيت صــداً واســعاً، االســتثمار يف
عن مكاانً امناً السـتثمار اوراقها املالية اليت سـبق ان قامت إبصـدارها، خباصـٍة مع وجود تشـريعات أُوجدت 

مرين اليت  من اجل تنظيم العمل يف اجواء تتســــم ابلنزاهة و شــــفافية التعامل واملســــاواة يف املعاملة بني املســــتث
تعد من املبادئ الضـامنة لكفاءة السـوق وابلتايل زايدة ادراج الشـركات، اذ من املعروف وجود عالقة طردية 

 بني كفاءة السوق وعدد الشركات املدرجة فيه.
 وعليه ومن اجل تنظيم عمل الســــوق فقد مت وضــــع التشــــريعات اليت تبني متطلبات ادراج الشــــركات يف

الذي يرتتب عليه ادراج اوراقها املالية يف ذلك الســـوق وابلتايل االســـتفادة من املزااي  و  وراق املاليةســـوق اال
اليت حيققها االدراج للشــركة خباصــة وانه يعد وســيلة دعائية للشــركة و وســيلة لتوســيع نطاق عملها وتعريف 

صـــورة فصـــلية و ســـنوية فضـــال املســـتثمرين ابلواقع املايل هلا خباصـــٍة مع التزامها ابإلفصـــاح عن بياانهتا املالية ب
 عن التزامها ابإلفصاح عن اية معلومة جوهرية ختص الشركة.

 اال ان املالحظ على وفق التشـــــــريعات ان الشـــــــركة ســـــــوف تفقد هذه املزااي مبجرد شـــــــطبها من ســـــــوق
ــريـعات البعض منهـا يتعلق خبطـأ من الشــــــــــــــركـة يف حني يتعلق  االوراق امـلالـية، يف حـاالت بينتهـا تـلك التشــــــــــــ

 عض االخر بعدم رغبتها يف االستمرار، وابلتايل سوف تنقطع صلتها بسوق االوراق املالية.الب
وعليه فمثلما تتطلب عملية ادراج الشــــــــــركات يف ســــــــــوق االوراق املالية متطلبات معينة، فإن شــــــــــطب 
ة الشـركة من سـوق االوراق املالية هو االخر يتطلب متطلبات البد من توضـيحها يف هذا البحث للمحافظ 

 على حقوق مسامهي الشركة املشطوبة.
 اسباب اختيار املوضوع. -ثانيًا:

على  املالية ملا يرتتب عليه من ااثرٍ على الرغم من امهية وخطورة شـــــــــطب الشـــــــــركة من ســـــــــوق االوراق 
الشـــركة و املســـامهني من جهة وعلى الســـوق من جهة اخرى، اال ان هناك غموضـــاً يكتنف هذا املوضـــوع، 

 -وعليه سنحاول كشف هذا الغموض من خالل االجابة عن التساؤالت االتية:
 ؟ما املقصود بشطب الشركة من سوق االوراق املالية .1
 ة يف سوق االوراق املالية.متييز شطب الشركة عن ايقاف تداول اسهم الشركة املدرج  .2
 ؟ما هي االاثر اليت يرتبها قرار شطب الشركة املدرجة يف سوق االوراق املالية .3
 ؟ما هي حاالت شطب الشركات على وفق التشريع العراقي .4
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 26:  العدد

ما هي مسؤولية جملس ادارة الشركة املسامهة املدرجة يف سوق االوراق املالية عن قرار شطب  .5 
 ؟الشركة

 اهمية املوضوع. -ثالثُا:
أتيت امهية موضـــــــوع شـــــــطب الشـــــــركات املدرجة يف ســـــــوق االوراق املالية من ندرة الكتاابت حول هذا 
املوضـــــوع من جهة، خباصـــــٍة وان اغلب الكتاابت تطرقت اىل موضـــــوع ادراج الشـــــركات، ومن جهة اخرى 

 لتسليط الضوء على خطورته و ابلتايل مساءلة اجلهة اليت تسببت به.
 منهجية البحث و نطاقه. -رابعًا:

ســــــــنتبع االســــــــلوب التحليلي للتشــــــــريعات العراقية اليت تناولت مســــــــألة شــــــــطب الشــــــــركات، و ابلتايل 
الصـــادرة عن هيأة االوراق املالية العراقية و  2015ســـينحصـــر بتعليمات تداول االوراق املالية احملدثة لســـنة  

 21قانون الشــــــركات العراقي املعدل رقم  تعليمات تداول و شــــــطب الشــــــركات يف ســــــوق االوراق املالية و
. فضــالً  عن قواعد قيد و شــطب الشــركات يف البورصــة املصــرية الصــادرة بقرار جملس االدارة 1997لســنة  
 املعدل. 2014لسنة  11رقم 

 خطة البحث. -خامسًا:
زه سنحاول ان نتناول موضوع البحث يف مبحثني االول؛ معىن شطب الشركات من خالل تعريفه، ومتي

ــنتطرق يف املبحث  ــطب االجباري، و ســـ ــطب االختياري و الشـــ ــال اىل بيان انواعه ومها الشـــ عن غريه، فضـــ
ــاهم ابالعرتاض على قرار الشــــطب و حقه يف  ــاهم و شــــطب الشــــركة ابلتعرض اىل حق املســ الثاين اىل املســ

ة نسـتعرض خالهلا اهم مسـاءلة جملس ادارة الشـركة عن شـطبها من سـوق االوراق املالية، خمتتمني حبثنا خبامت
 االستنتاجات و املقرتحات اليت متخضت عن البحث.

 المبحث االول: معنى شطب الشركات المدرجة في سوق االوراق المالية

لغرض االحاطة مبعىن شـطب الشـركات املدرجة يف سـوق االوراق املالية، البد من بيان تعريف الشـطب 
 -عه، وهو ما سنحاول ان نبينه يف املطلبني اآلتيني:و متييزه عن غريه، ومن مث التعرض اىل انوا

 املطلب االول: تعريف شطب الشركات املدرجة يف سوق االوراق املالية
و التعليمات الصـــادرة عنه،  2004لســـنة   74ابلرجوع اىل القانون املؤقت ألســـواق االوراق املالية رقم  

( 3رقم ) املدرجة، اال انه و بعد االطالع على تعليماتيتبني لنا اهنا ختلو من تعريف شـــــــــطب الشـــــــــركات 
ــنة  ســــــوق يف الشــــــركات وشــــــطب تداول ايقاف ، ميكن ان  2015االوراق املالية، و التعليمات احملدثة لســــ

نصــــوغ تعريفاً للشــــطب على انه )الغاء ادراج الشــــركة من ســــوق االوراق املالية.(،و الذي يرتتب عليه الغاء 
 شــــــــــــركة املدرجة يف ســــــــــــوق االوراق املالية لذلك ُعّرف على انه )الغاء قيد االوراق املاليةقيد الورقة املالية لل

للشـــركة من جداول الســـوق بســـبب خمالفة الشـــركة ألحكام القانون و االنظمة و التعليمات بناء على قرار 
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ــة.( ــلطة املختصـــ ــادر عن الســـ الية يعد اثرا ، و على وفق هذا التعريف ان الغاء ادراج أي قيد الورقة امل(2)صـــ
 من ااثر شطب الشركة من قائمة الشركات املدرجة يف سوق االوراق املالية.

وعلى العموم فإن شطب الشركة خيتلف عن كل من ادراج الشركة و وقف الشركة، فإدراج الشركة يعين 
درجة على اهنا )وتعين

ُ
 الشـــــركات الرتخيص هلا للتعامل يف ســـــوق االوراق املالية، حيث ُعرفت الشـــــركات امل

ــندات اجملاز.( ، وعليه فاألدراج هو قيد أي تســــــجيل الشــــــركة يف (3)اليت مت ادراجها للتعامل يف ســــــوق الســــ
، وال يتم ذلك اال بعد توافر اهم املتطلبات اخلاصـة إبدراج الشـركات يف السـوق اليت (4)سـوق االوراق املالية  

 .(5)راقية قررهتا التعليمات الصادرة عن هيأة االوراق املالية الع
اما ايقاف الشــركة فال يعين شــطبها من الســوق بل عدم الســماح املؤقت لتداول اوراقها املالية املدرجة، 
ــبب  ــها، على ان يتم اعادة تداوهلا بعد زوال ســـــــ ــركة نفســـــــ بقرار من هيأة االوراق املالية او بطلب من الشـــــــ

 التوقف.
الية يرتتب عليه اثران، االول، يتمثل إبلغاء وعليه فإن صــدور قرار بشــطب الشــركة من ســوق االوراق امل

الرتخيص املمنوح للشركة من قبل هيأة االوراق املالية و الذي ُمنح بناءاً على طلبها، اما الثاين، الغاء ادراج 
اوراقها املالية، وابلتايل عدم قدرة املســـامهني من تداول اوراقهم املالية من خالل الســـوق، واليت تعد من اهم 

ــوق مزااي  ــها يف ســـــ ــيتمكنون من تداول اوراقهم املالية من خالل عرضـــــ ــامهني اذ ســـــ ــبة للمســـــ االدراج ابلنســـــ
 االوراق املالية.

 املطلب الثاني: انواع شطب الشركات من سوق االوراق املالية
حددت التعليمات انواع شـــــــــطب الشـــــــــركات من ســـــــــوق االوراق املالية، فهي اما ان تكون اجبارية او  

 -سنحاول ان نتطرق هلذين النوعني وكااليت: اختيارية و عليه
 الشطب االجباري. -الفرع االول:

يُقصـد ابلشـطب االجباري، الغاء ادراج الشـركة من سـوق االوراق املالية، أي الغاء الرتخيص هلا بتداول 
عقوبة كما اوراقها يف الســوق، وذلك بقرار صــادر عن هيأة االوراق املالية، و الشــطب االجباري قد يكون 

 1991لســـــــنة  24من قانون ســـــــوق بغداد لألوراق املالية رقم  38بينت ذلك الفقرة/ ســـــــابعاً  من املادة /
)شــــــــطب تســــــــجيل  -امللغي و اليت نصــــــــت على ان من حق جملس االنضــــــــباط اصــــــــدار العقوابت االتية:

 -الشركة...(، وقد حددت تعليمات شطب الشركات املدرجة حاالت معينة تتمثل اباليت:
 

منشورات زين  ،بريوت ،-دراسة قانونية مقارنة-رقابة هيئة االوراق املالية على الشركات املسامهة  مصطفى منقذ يوسف، -2
 .151ص  ،2018 ،احلقوقية
 .2004لسنة  74من القانون املؤقت ألسواق االوراق املالية رقم  1القسم /  - 17الفقرة/ -3
ادراج االوراق املالية يف اجلداول الية، فهناك من عرفه على انه )وردت عدة تعريفات لقيد أي ادراج الشركة يف سوق االوراق امل  -4

الحقة اخلاصة بسوق االوراق املالية اذ يرتتب عليه التزام اجلهة املصدرة لألوراق املالية ابلقيود و القواعد اخلاصة ابألدراج السابقة و ال
التحكيم االجباري كوسيلة لفض املنازعات يف سوق االوراق املالية  ،اليت يطلبها القانون و الالئحة التنفيذية له.( صان راشد احلمداين

العملية القانونية اليت من . يف حني عرفه اخر على انه )188ص  ،2009  ،دار النهضة العربية  ،-حول مدى دستوريته  -دراسة مقارنة–
االلية القانونية لعمل سوق االوراق املالية عرب شركات  ، خالهلا يتم تسجيل االوراق املالية داخل السوق.( د.عمر انطق حيىي احلمراين

 .290-289ص  ،2011 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الطبعة االوىل ،دراسة حتليلية مقارنة ،الوساطة
حول شروط و متطلبات ادراج الشركات يف سوق االوراق املالية و اليت حدثت سنة  2010احملدثة لسنة  6 تعليمات رقم -5
2015. 
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 -اختاذ قراراً بتصــفية الشــركة. ب -أ-)للهيئة شــطب الشــركة من االدراج يف الســوق يف احلاالت االتية: 
ــكل يؤثر على ســـــعر  -اعالن افالس الشـــــركة او عند اختاذ قرار حبل الشـــــركة. ج تغيري نشـــــاط الشـــــركة بشـــ

انتهاء الشـخصـية دمج الشـركة مع شـركة او شـركات اخرى حبيث ترتب على ذلك  -سـهمها يف السـوق. د
اســتمرار توقف الشــركة عن  -توقفت الشــركة عن ممارســة نشــاطها ملدة ســنة كاملة. و -املعنوية للشــركة. ه

اذا رأت اهليئة ان   -التداول ملدة ســتة اشــهر دون ان تتخذ الشــركة اجراءات مناســبة الســتئناف التداول. ز
 -املالحظات االتية على نص هذه املادة:هناك مربراُ لشطب إدراج الشركة من السوق.(، وميكن ابداء 

اغلب حاالت الشـطب االجباري اليت نصـت عليها املادة، سـببها انتهاء الشـخصـية املعنوية للشـركة،  -
ــاء احدى الشــــــــــركات املندجمة مجيعها تؤدي اىل  ــفية و االفالس و احلل و الدمج املؤدي اىل انقضــــــــ فالتصــــــــ

ــطبها ليس فقط من ســـجالت ال ــاء الشـــركة وشـ ســـوق بل من ســـجالت مســـجل الشـــركات على وفق انقضـ
 من قانون الشركات. 147نص املادة/

توقف الشـركة عن ممارسـة نشـاطها ملدة سـنة كاملة على وفق هذه املادة من اسـباب الشـطب، اال انه  -
 مل تشر اىل اسباب التوقف اليت قد تكون بعذر، و ابلتايل قد يكون قرار الشطب غري منصفاً.

ــهر، وهي حالة ختتلف عن ما ذكرت املادة   - ــتة اشــ حالة اســــتمرار توقف الشــــركة عن التداول مدة ســ
ــوق او  ــادر من الســـ ــادر من هيأة االوراق املالية بناءاً على قرار صـــ ــبقها، اذ ان توقفها يعود اىل قرار صـــ تســـ

ت ، اال ان تســــــاؤاًل ميكن ان يُطرح يف هذا اخلصــــــوص؟ هل من اجراءا(6)بناءاً على طلب الشــــــركة نفســــــها
معينة تتخذها اهليأة او الســــــوق قبل شــــــطب الشــــــركة املتوقفة، كإبالغها بوقت معني قبل اختاذ هذا القرار؟ 
الرجوع اىل التعليمات جند انه ال يوجد مثل هذا االجراء وهو امر حمل نظر اذ البد من ابالغها ليتســـىن هلا 

 اختاذ الالزم.
دة وردت على ســــــــــــبيل املثال، خباصــــــــــــةٍ  وان للهيأة حاالت االلغاء االجباري على وفق هذه املا ن  إ -

احلق يف شــطب الشــركات مىت ما وجت مربراً  لذلك، وهل امر غري صــحيح بتصــوران اذ ان حتديد حاالت  
ــبيل احلصـــر هو االفضـــل حىت تكون الشـــركة على اطالع حباالت الشـــطب و تالفيها من  الشـــطب على سـ

 جهة.
الطعن بقرار شـــطب الشـــركة، اذ اقتصـــرت فقط على تعداد حاالت و اخرياً  مل تشـــر املادة اىل امكانية  

الشـــــطب االجباري، وعليه ندعو اىل اضـــــافة مادة تســـــمح للشـــــركة الطعن بقرار شـــــطبها وحتدد اجلهة اليت 
 ميكن الطعن لديها.

 الفرع الثاين: الشطب االختياري للشركات املدرجة يف سوق االوراق املالية
ي، ميكن ان يكون الشــــطب اختيارايً ، بناءاً على قرار تتخذه اهليأة على العكس من الشــــطب االجبار 

ــوق االوراق املالية. وقد نظمت املادة/ ــحاهبا من سـ من تعليمات   8العامة للشـــركة، تعلن فيه رغبتها يف انسـ
( املتعلقة بشـــــطب الشـــــركات مســـــألة الشـــــطب االختياري، و املتمعن هلذه املادة جيد اهنا اقتصـــــرت 3رقم )

لتني يف الفقرتني أ وب، يف حني جند ان بقية الفقرات قد تضــمنت متطلبات الشــطب االختياري، على حا

 
 إيقاف تداول وشطب الشركات من سوق االوراق املالية. 3من تعليمات رقم  2و املادة / 1املادة/ -6
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وفيما يتعلق حباليت الشــــــــــــطب، جند ان التعليمات نصــــــــــــت على انه )جيوز للشــــــــــــركة تقدمي طلب اىل اهليئة 
نوايً على اذا مل يتجاوز حجم التداول على اســـهم الشـــركة ســـ  -ية: أطبها من الســـوق وفقاً للشـــروط االتلشـــ 
ان يكون الطلب بقرار  -" "مخسـة ابأللف" من عدد االسـهم املصـدرة و ملدة عامني متتاليني. ب0,005"

ان تقدم الشــــركة اىل اهليئة و الســــوق  -يف االقل من احلضــــور. ج %51مســــبب من اهليئة العامة و مبوافقة"
عليها من اهليئة العامة مع بياانت   بياانهتا املالية آلخر ســـــنة مالية مدققة من مراقب احلســـــاابت و مصـــــادق

ان تعلن الشـركة قرار اهليئة العامة ابلشـطب يف جريدتني يوميتني ويف النشـرة و املوقع  -مالية آلخر فصـل. د
حلملة  -ان تقوم الشــــركة بتســــديد التزاماهتا املالية جتاه اهليئة و الســــوق. و -االلكرتوين للســــوق و اهليئة. ه

" يوماً من اتريخ القرار لدى هيئة 15كة االعرتاض على قرار الشـــــــطب مدة "فاكثر من اســـــــهم الشـــــــر 5%)
ـــبة  االوراق املـالـية.(، ويـبدو ان هـذه املـادة ـقد قررت حـالتني للشــــــــــــــطـب االختـياري، االوىل اذا كـاـنت نســــــــــــ
التداول منخفضــة عن نســبة حددهتا املادة و ملدة عامني متتالني، ويبدو ان طلب التخفيض ال ٌيشــرتط فيه 

ــائها كما يف احلالة الثانية، اليت ُسحت اجت ــدار قرار مبوافقة معينة من اعضــــــ ماع اهليأة العامة للشــــــــركة واصــــــ
من احلضـــور، وان  %51ابلشـــطب االختياري بشـــرط ان يكون قرار صـــادر من اهليأة العامة للشـــركة بنســـبة 
ي ام غري عادي؟ لإلجابة يكون القرار مســــــبباً، والســــــؤال هو هل ان قرار اهليأة العامة يتطلب اجتماع عاد

عدل قد حدد على ســـــــبيل احلصـــــــر  1997لســـــــنة  21عن هذا التســـــــاؤل قانون الشـــــــركات العراقي رقم 
ُ
امل

 8-(، ومن انحية اخرى جند الفقرة ب /م93القرارات اليت يشــــــــرتط فيها االجتماع غري العادي يف املادة )
ــب ة اىل قواعد قيد و شـــــــطب االوراق املالية مل تنص على ان يكون االمجاع غري عادي كما هو احلال ابلنســـــ

، ومن انحية اخرى ان القرارات غري العادية يف قانون الشـــــــــــركات تعول على عدد (7)ابلبورصـــــــــــة املصـــــــــــرية  
ــاء الذين ميلكون اكثرية  االســــهم)يف حالة الشــــركة املســــامهة ينعقد اجتماع اجلمعية العمومية حبضــــور االعضــ

ان قرار الشــــــــــطب قد عول على عدد احلضــــــــــور بغض النظر عن ما  ، يف حني(8)االســــــــــهم املكتتب هبا..(
ــوران ان قرار الشـــطب من القرارات املهمة اليت حت ــهم، و بتصـ ــةٍ ميلكونه من اسـ  تاج اىل قرار غري عادي خباصـ

واهنا تؤثر على حقوق املسامهني، وعليه ندعو اىل ان يكون قرار شطب الشركات املدرجة يف سوق االوراق  
 قرارات غري العادية.املالية من ال

 المبحث الثاني: المساهم و شطب الشركات المدرجة 

قرار شـطب الشـركة سـواء الشـطب االختياري او االجباري قد يرتب ضـرراً ملسـامهي هذه الشـركة خباصـٍة 
ان مت بغري موافقتهم، وعليه فأنه اصـــبح من الالزم احلفاظ على حقوقهم، و اليت تتمثل حبق االعرتاض على  
قرار الشــطب، فضــاًل عن حقه يف مســاءلة جملس ادارة الشــركة، وهلذا ســنحاول ان نســتعرض هذين احلقني 

 -يف املطلبني اآلتيني:

 
صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية   -1ت على انه )نص  املصرية  ابلبورصة  املالية  االوراق  شطب   و  قيد  من قواعد  55املادة/  -7

 ابملوافقة على قرار شطب االوراق املالية من جداول البورصة.(. %75للشركة أبغلبية 
 املعدل.  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  92املادة/ -الفقرة/ اوالً  -8
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 املطلب االول: حق املساهم باالعرتاض على قرار الشطب 
يتطلب البحث يف حق املســـــــــاهم ابالعرتاض على قرار شـــــــــطب الشـــــــــركة، التعرض اواًل اىل االســـــــــاس 

احلق يف الفرع االول، يف حني سـنتعرض يف الفرع الثاين اىل اثر االعرتاض على قرار الشـطب التشـريعي هلذا 
 -وكااليت:

 الفرع االول: االسا  التشريعي حلق االعرتا 
ة املســــامهة، بتملكه اســــهماً بدايًة البد من االشــــارة اىل املســــاهم )كل من اكتســــب العضــــوية يف الشــــرك

ــابه هلذه االســـ فيها ســـ  ــاهم واء كان اكتسـ ــيس او عند زايدة رأس ماهلا او كانت انتقلت من مسـ هم عند أتسـ
ـــية او املرياث.( ــاب امللكـية كـالبيع او اهلـبة او الوصــــــــــــ ، أـما فيمـا يتعلق (9)اخر أبـية طريـقة من طرق كـاكتســــــــــــ

شــــــطب الشــــــركات املدرجة يف ســــــوق االوراق املالية مل ُتشــــــر اىل حق اعرتاض املســــــاهم يف حالة بتعليمات  
باري، اذ كل ما اشـــــــارت الية هو حاالت الشـــــــطب االجباري، وهو موقف مشـــــــابه ملوقف الشـــــــطب االج 

قواعد قيد و شـطب االوراق املالية ابلبورصـة املصـرية، اليت مل تشـر هي االخرى اىل حق االعرتاض على قرار  
من اوراقها املالية تقدمي طلب اعادة نظر يف قرار الشــــــــــــطب  %5الشــــــــــــطب االجباري، بل ُسحت ملالكي 

ــادر اللجنة قرار يف نظر إعادة طلب تقدمي  املالية أوراقها من % 5)ملالكيحيث نصـــــــــت على انه   الصـــــــ

 على الشـطب قرار إعالن  اتريخ  من يوما عشـر مخسـة خالل وذلك البورصـة إدارة جملس أمام القيد بشـطب

ــاشـــــــات ــة شـــــ ــة أول يف الطلب يف البت اجمللس وعلى ابلقرار البورصـــــ  تقدميه لتاريخ  اتلية له انعقاد جلســـــ

، وهو ما مل تنص عليه تعليمات شـــطب الشـــركات العراقية، والذي ندعو االخذ به خباصـــٍة (10)  مســـتوفياً.(
 وان قرار اعادة النظر بقرار الشطب لن يتم اال بعد ان تتأكد هيأة االوراق املالية من زوال سبب الشطب.

 حلملة  يمات الصـــــــــادرة عن هيأة االوراق املاليةاما فيما يتعلق ابلشـــــــــطب االختياري، فقد منحت التعل
 %5حيث نصـت على انه )حلملة ،  املالية االوراق هيأة لدى  الشـطب قرار على االعرتاض  االسـهم من 5%

ــهم الشـــركة االعرتاض على قرار الشـــطب خالل  يوماً من اتريخ القرار لدى هيئة االوراق   15فأكثر من اسـ
 حسم  خالهلا  جيب  اليت  املدة  هي  ما  و،  اهليأة  من  االعرتاض  رفض  مت   لو  يماف  توضح   مل  اهنا  ،اال(11)املالية.(  
 االعرتاض من قبل اهليأة. موضوع

 األوراق شــطب اما فيما يتعلق بقواعد القيد و الشــطب يف البورصــة املصــرية فقد نصــت على انه )جيوز
 توافر الشــــروط من التأكد بعد القيد جلنة من بقرار  املصــــدرة  الشــــركة أو  اجلهة طلب على  بناء  املقيدة  املالية
، وعليه (12)القرار(  اتريخ  من  شـــــــــــــهر خالل  اجلمعية قرار على  مســـــــــــــاهم  أي اعرتاض عدم-...-:2اآلتية

يكون االعرتاض خالل شـهر كامل من قرار اجلمعية العامة للشـركة اليت تقدمت بطلب الشـطب االختياري 
ــري بغض النظر عن  امام جلنة القيد، مع مالحظة ان حق االعرتاض ــريع املصــــ ممكن ان يتم على وفق التشــــ

 عدد املسامهني املعرتضني و عدد االسهم اليت ميلكوهنا.

 
 11،12ص 2008 ،الطبعة االوىل ،منشورات احلليب احلقوقية الشركة املسامهة،قوق املساهم يف ح ،فاروق ايراهيم جاسم -9

 املصرية. ابلبورصة املالية االوراق شطب و  قيد من قواعد  54املادة/  -10
 .2015ايقاف تداول و شطب الشركات يف سوق االوراق املالية احملدثة سنة  3من تعليمات رقم  8املادة/ - الفقرة/و -11
 املصرية. ابلبورصة املالية االوراق شطب  و قيد قواعد نم 55املادة/ -12
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 الفرع الثاين: االثر املرتتب على اعرتا  املساهم
ــؤال هو ما االثر الذي يرتتب على   ــطب الشــــــــــــركة االختياري، فالســــــــــ اذا كان االعرتاض على قرار شــــــــــ

ــاهم؟ وهل من  املمكن ان يٌرفض طلب الشــــــــــركة على االعرتاض من قبل اجلهة اليت مت تقدمي اعرتاض املســــــــ
املتعلقـة إبيـقاف وادراج و شــــــــــــــطـب الشــــــــــــــركـات  3من تعليمـات رقم  8امـلادة /-الطـلب هلـا؟ نص الفقرة/و
ال يســــــــــــــعفنا ابإلجابة، فهو حدد مدة االعرتاض و اجلهة اليت يتم االعرتاض 2015املدرجة احملدثة ســــــــــــــنة  

ــابط عليها، االم ر الذي يرتتب عليه ان يكون قرار هيأة االوراق املالية بقبول او رفض االعرتاض بدون ضــــــــ
حمدد، وهو امر غري صــحيح خباصــٍة وان قرار الشــطب جاء دون موافقة املســامهني املعرتضــني، ولذلك البد 

 من اخذ مصلحتهم بنظر االعتبار.
ية قررت اثر اعرتاض احد املسامهني او اكثر،  يف حني جند ان قواعد القيد و الشطب من البورصة املصر 

ــدرة الشـــركة أو  اجلهة طلب على  بناء  املقيدة  املالية األوراق  شـــطب حيث نصـــت على انه )جيوز  بقرار املصـ
 للشـــــــركة  العادية غري العامة  اجلمعية قرار صـــــــدور -1 :اآلتية توافر الشـــــــروط  من التأكد بعد القيد جلنة  من

ــة وىف -2جـداول. من امـلالـية األوراق شــــــــــــــطـب ىعل ابملوافقـة%  75 أبغلبـية  أحـد اعرتاض حـاـلة البورصــــــــــــ
 تداول به مت  سـعر أبعلى  الشـركة إىل  أسـهمهم بيع حقهم  من يكون   الشـطب قرار على  بعضـهم املسـامهني أو

 العادية غري  العامة  اجلمعية بدعوة اإلدارة جملس قرار صـدور اتريخ  على  السـابق خالل الشـهر  الشـركة  أسـهم
 القرار اتريخ  على السـابقة أشـهر الثالثة خالل الشـركة  أسـهم  إقفاالت أسـعار  أو متوسـط الشـطب يف  للنظر
 تعامل وجود عدم  حالة وىف  الفرتة، تلك  خالل  الســـــهم على  تعامل وجود  يف حالة أعلى  أيهما  إليه  املشـــــار
 مســتقل  مايل  مســتشــار حيددها اليت  العادلة  للقيمة وفقا  املعرتضــني  بشــراء أســهم  الشــطب راغبة  الشــركة تلتزم
، والنص يبدو واضـحاً (13)( ..الشـركة حسـاابت مراقب من  بعد اعتمادها  العامة اهليئة  بسـجل املقيدين  من

أبن اعرتاض املســاهم يرتتب عليه التزام الشــركة على شــراء اســهمه و ابلثمن الذي بينته املادة، وبدون حتقق 
الشــــركة، وهو ما ندعو اىل االخذ به عند اعرتاض احد مســــامهي الشــــركة على هذا الشــــرط لن يتم شــــطب  

قرار شـطبها، خباصـٍة و ان قرار شـراء اسـهم الشـركة و اكتسـاب عضـويتها قد يكون بسـبب كون الشـركة من 
 الشركات املدرجة يف سوق االوراق املالية.

 املطلب الثاني: حق املساهم يف رفع دعوى على مجلس االدارة
قد يكون قرار الشـطب الصـادر حبق الشـركة املدرجة يف سـوق االوراق املالية، انجتاً عن تقصـري او خطأ 
ــادر من جملس ادارة الشــــــــــــــركـة، كمـا لو مل يتخـذ جملس االدارة متطلـبات الغـاء قرار هـيأة االوراق امـلالـية  صــــــــــــ

ي ترتب عليه الشــــطب ( أشــــهر االمر الذ6إبيقاف تداول اســــهم الشــــركة واســــتمرت حالة االيقاف ملدة )
االجباري، و عليه فيمكن للمسـاهم يف الشـركة رفع دعوى على جملس ادارة الشـركة، وتسـمى هذه الدعوى 
ابلدعوى الفردية، ذلك الن املســاهم يقوم برفعها بصــفته الشــخصــية على جملس االدارة بوصــفه مســاهم يف 

، وعليه فان التعويض الذي (14)تقصـريية الشـركة عن الضـرر الذي اصـابه، واسـاس هذه الدعوى املسـؤولية ال
ــاهم اـلذي رفع اـلدعوى، وـبذـلك ختتلف اـلدعوى الفردـية اليت يرفعهـا  حتكم ـبه احملكمـة يكون من حق املســــــــــــ

 
 من قواعد قيد و شطب الشركات يف البورصة املصرية. 55 /املادة -13
 .303ص  ، دون ذكر مكان او سنة الطبع،الشركات التجارية ،عبد العزيز العكيلي -14
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املســاهم بصــفته الشــخصــية عن دعوى الشــركة اليت يرفعها املســاهم بوصــفه ممثاًل عن بقية املســامهني، حيث  
كم ابلتعويض يف مثل هذه الدعوى على العكس من الدعوى يســـــــــتفاد كل املســـــــــامهني يف الشـــــــــركة من احل

ــاهم من رفع دعوى على جملس ادارة الشــــــركة على الفردية. ــريعات حظرت تعليق حق املســــ وهناك من التشــــ
 21، يف حني ال يوجد مثل هذا النص يف قانون الشــــركات العراقي رقم (15)موافقة اهليأة العامة يف الشــــركة 

 املعدل. 2004لسنة 
املعدل، فقد اشــــار اىل مســــؤولية جملس   1997لســــنة   21رجوع اىل قانون الشــــركات العراقي رقم و ابل

االدارة جتاه اهليأة العامة، ومل يشـــــر اىل مســـــؤوليته جتاه املســـــامهني، وعليه فانه يتم الرجوع اىل القواعد العامة 
 يف رفع دعوى ضد جملس االدارة او اي عضو من اعضائه.

 الخاتمة:

 ستنتاجات.اال -اوال:
الشـــطب يعين الغاء تســـجيل الشـــركة يف ســـوق االوراق املالية، وابلتايل عدم الســـماح بتداول  .1

 اوراقها املالية يف السوق.
يرتب الشـطب ااثراً سـلبية على السـوق و الشـركة، فبالنسـبة اىل السـوق يؤدي شـطب الشـركة  .2

املســـــــــتثمرين فيه، اما اىل تقليل عدد الشـــــــــركات يف الســـــــــوق االمر الذي ينعكس على عدد 
 ابلنسبة اىل الشركة فأن شطبها يفقدها مزااي االدراج.

 الشطب على نوعني اما اجباري او اختياري. .3
، ومل تبني التعليمات االجراءات السـابقة حاالت الشـطب االجباري وردت على سـبيل املثال .4

ناسـبة كما يف على الشـطب كإبالغ الشـركة قبل موعد معني من شـطبها لتتخذ االجراءات امل
 قواعد قيد و شطب الشركات املصري.

يف الشـــــــــطب االجباري مل تبني التعليمات امكانية االعرتاض على الشـــــــــطب االجباري ومن  .5
 هي اجلهة اليت ميكن االعرتاض لديها.

بينت التعليمات حاالت الشــطب االختياري، من خالل تقدمي طلب من الشــركة الراغبة يف  .6
 الية.شطبها من سوق االوراق امل

 قرار الشطب االختياري يتخذ من اهليأة العامة للشركة إبمجاع عادي. .7
ــاهم يف الشــــــــــــركة االعرتاض لدى اهليأة العامة خالل  .8 يوم من  15ُسحت التعليمات للمســــــــــ

اختاذ قرار الشــــطب على هذا القرار، دون ان حتدد مدة حســــم االعرتاض، وما االثر املرتتب 
شـطب الشـركات املصـرية الي مسـاهم االعرتاض خالل عليه، يف حني ُسحت قواعد قيد و 

 شهر، والزمت الشركة بشراء اسهم املعرتض بسعر حيول دون خسارته.

 
 املعدل.  1997لسنة  22من قانون الشركات االردين رقم  157م/  -15
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من حق املسـاهم يف الشـركة رفع دعوى ضـد جملس االدارة على وفق القواعد العامة لتعويضـه  .9
رة عن الضــــــرر الذي اصــــــابه بســــــبب قرار الشــــــطب، يف حالة اذا اثبت ان هناك خطأ يف ادا

 الشركة ادت اىل الشطب.
 املقرتحات. -ثانيًا:

النظر يف مســـألة شـــطب الشـــركة بســـبب توقفها ملدة ســـنة، اذ مل متييز الفقرة بني حالة  ندعو اىل اعادة .1
 وجود عذر مشروع ام ال، وابلتايل ندعو اىل عدم اختاذ قرار شطبها بوجود العذر املشروع.

كة بســـــبب عدم اختاذ اجراءات مناســـــبة إللغاء يف حالة الشـــــطب االجباري وخبصـــــوص شـــــطب الشـــــر .2
سـبب التوقف، ندعو اىل ابالغ الشـركة قبل شـهر من اختاذ قرار الشـطب لتنبيهها يف اختاذ االجراءات 

 اليت حتول دون شطبها.
 ندعو ان يتم ايراد حاالت الشطب االجباري على سبيل احلصر و ليس على سبيل املثال. .3
 اختاذ قرار الشطب االختياري يف اجتماع غري عادي. خلطورة الشطب ندعو اىل ان يتم .4
من اجل احلفاظ على حقوق املســـــــــاهم ندعو اىل ان يتم الزام الشـــــــــركة يف حالة الشـــــــــطب االختياري  .5

 بشراء اسهم املساهم املعرتض.
ـندعو ان يتم تعـدـيل التعليمـات حىت يكون احلق يف االعرتاض الي مســـــــــــــــاهم دون ان تقصــــــــــــــر حق  .6

 ن محلة االسهم.م %5االعرتاض على 
ندعو اىل ايراد مادة تلزم هيأة االوراق املالية حبســــــــــــــم اعرتاض املســــــــــــــاهم على قرار الشــــــــــــــطب خالل  .7

 اسبوعني من تقدمي الطلب.
يف حالة عدم اســـــــــــتكمال  ندعو اىل عد قرار الشـــــــــــطب االختياري و الذي يتخذ من الشـــــــــــركة الغياً  .8

 اجراءاته من خالل تقدمي طلب الشطب للهيأة، وتعويض من تضرر بسبب هذا القرار.
 -المصادر:

 اوال / الكتب.
ــان -1 ــد  صـ ــيلة  االجباري  التحكيم احلمداين، راشـ ــة-  املالية االوراق  ســـوق يف  املنازعات لفض  كوسـ  دراسـ

 .2009 العربية، النهضة دار ،-دستوريته مدى حول-مقارنة 
 عبد العزيز العكيلي، الشركات التجارية، دون ذكر مكان او سنة الطبع. -2
 دراســة  الوســاطة، شــركات عرب  املالية االوراق ســوق  لعمل  القانونية االلية احلمراين، حيىي  انطق عمر. د -3

 القاهر. العربية، النهضة دار االوىل، الطبعة مقارنة، حتليلية
جاســـــــــم، حقوق املســـــــــاهم يف الشـــــــــركة املســـــــــامهة، منشـــــــــورات احلليب احلقوقية، الطبعة  فاروق ايراهيم -4

 .2008االوىل،
، -دراســــة قانونية مقارنة-مصــــطفى منقذ يوســــف، رقابة هيئة االوراق املالية على الشــــركات املســــامهة   -5

 .2018بريوت، منشورات زين احلقوقية، 
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 ثانيًا/ التشريعات. 
 .2004لسنة  74ق املالية رقم القانون املؤقت ألسواق االورا -1
 املعدل. 1997لسنة  21قانون الشركات العراقي رقم  -2
 امللغي. 1991لسنة  24قانون سوق بغداد لألوراق املالية رقم  -3
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 الملخص

تعد املصـــنفات الرقمية من املصـــطلحات املســـتحدثة يف عامل الفكر والقانون وغري شـــائعة على مســـتوى 
الفقه، فتم التطرق يف دراســـــــتنا اىل مفهوم املصـــــــنفات الرقمية ومن مث حتليل طبيعتها القانونية واليت انشـــــــطر 

ــنفات الرقمية جزء من ــناعية،  الفقه خالهلا اىل رأين حيث بني الرأي األول أبن املصـــــ براءات االخرتاع الصـــــ
والرأي االخر من الفقهاء يبني أن املصــــــنفات الرقمية هي حقوق املؤلف وكل ما هلا من التطبيقات العملية 

( TRIPSيف عامل الصناعة، وهذا الرأي هو الغالب والذي اخذت به املواثيق الدولية ومنها اتفاقية تريبس )
 العتداء عل املصنفات الرقمية.، واليت حددث اجلزاء الدويل عند ا1994

ــرقة  ــخ والتقليد والتزوير والســـــ وتتعرض املصـــــــنفات الرقمية اىل عدة اعتداءات حلقوق املؤلف منها النســـــ
)القرصــنة االلكرتونية(، لذا وضــحنا موقف اتفاقية تريبس من هذه االعتداءات واليت احالت اجلزاء القانوين 

 االتفاقية، وكان موقف املشرع العراقي من وضع اجلزاء املناسب اىل التشريعات الداخلية للدول االعضاء يف
عند االعتداء على املصــــــــــنفات الرقمية فما هو اجلزاء املناســــــــــب من اجل توفري احلماية القانونية اليت تعمل 

وجدان ان  ؟على تطوير االنتاج البشــــــــــري مبا يضــــــــــمن االســــــــــتمرار للعطاء والتقدم للبشــــــــــرية حنو االفضــــــــــل
ــريعات ا ــنفات الرقمية مقارنة التشـــ لوطنية العراقية مل توفر اجلزاء الكايف واملالئم مع حجم االعتداء على املصـــ

 مع غريها من التشريعات مثل التشريعات الوطنية املصرية والكويتية.
وخلصـنا اىل ضـرورة النص على عقوبة االعتداء على املصـنفات الرقمية يف صـلب االتفاقية الدولية لكي 

لك تنازع يف القوانني الوطنية، خاصــة وأن االعتداء على املصــنفات الرقمية قد جتاوزت احلدود  ال يكون هنا
 

  القانون. كليةجامعة ميسان/   - 1
 جامعة ميسان/ كلية القانون. -2
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 عبارة عن قرية صـــــغرية. فهذا االبداع الفكري ملالدولية، وذلك بســـــبب التطور التكنولوجي الذي جعل العا 
ن خالل تطوير شــــــــــروط حيتاج اىل املزيد من التحليل والدراســــــــــة من اجل توفري احلماية الدولية املناســــــــــبة م

 احلماية الدولية املنصوص عليها يف القواعد القانونية الدولية واملتمثلة يف االصالة او االبتكار.
Abstract 
Digital Collection is a novel terminology in the world of thought and law 

as well as the jurisprudential level. Accordingly, the present study aims at 

identifying the concept of the digital collection from a legal point of view 

which is of two opinions. The first view is that digital collections are part of 

the industrial patents, whereas other jurists believe that digital collections 

were author's rights with all its practical applications in the world of industry. 

The latter view is the widely accepted one and was adopted by the 

international covenant such as TRIPS 1994 which issued a penalty at the 

misuse of the digital collections. 

 المقدمة

املصــدر األســاس  دميز هللا ســبحانه وتعاىل اإلنســان عن غريه من الكائنات احلية بنعمة العقل الذي يع
للفكر اإلنســــاين واإلبداع الفين والعلمي. هذا ولكل إنســــان ملكات ذهنية خاصــــة به ختتلف عن غريه من 

الذي من على جهوده  ة للحد من االعتداء  أقرانه لذا كان البد من توفري محاية قانونية هلذه امللكات الذهني
 .املمكن أن تتعرض له

ن امللكية الفكرية لإلنســـــــان تقســـــــم إىل ملكية صـــــــناعية اليت خترج من موضـــــــوع حبثنا وامللكية األدبية او 
ب و والفنية وهذا وتعد املصـنفات الرقمية املكتوبة للمؤلف أحد نتاج ثورة تقنية املعلومات اليت فجرها احلاسـ 

ــنفات وطبيعتها وتكوينها عن مدلول وطبيعة وتكوين اآليل إ ذ أن هذه الثورة التقنية غريت من مدلول املصــــ
 واجتهت صوب املصنفات الرقمية. املصنفات التقليدية

 أهمية البحث:

ملوضوع محاية املصنفات الرقمية أمهية كبرية يف الوقت احلاضر لكثرة االعتداء الواقع عليها إذ أن التطور 
التكنولوجي الذي جعل العامل عبارة عن قرية صـغرية جعل االعتداء على املصـنفات الرقمية سـهل ويسـري إذ 

ولذلك كان ال بد إن يتنبه اجملتمع الدويل اىل ضـــــــــرورة توفري  ،ما يتم أتليفه ونشـــــــــره أصـــــــــبح متاحا للجميع
ض إليه أو التقليل من هذا العمل غري اجلزاء الدويل املالئم حلماية املصــــــــنفات الرقمية من االعتداء اليت تتعر 

 املشروع واملخالف لالتفاقيات واألعراف الدولية.
 أسباب اختيار البحث:

لرغم من أمهيته هذا وأغلب ســــــــــــــبب اختيار هذا البحث ألنه مل حيض ابلدراســــــــــــــة الكافية له على ا ن  إ
ــفة عامة ومن الناحية  نيالباحث ــتهم امللكية الفكرية بصـــــــ املدنية واملالية متجاهلني اجلانب  يتناولون يف دراســـــــ
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الدويل أو اجلنائي يف محاية املصــنفات الرقمية، لذلك ركزان ضــرورة التطرق ملوضــوع محاية املصــنفات الرقمية 
 اإلشكاليات.اثرة املشاكل املتعلقة به وإجياد احللول املناسبة هلذه او  1994 تفاقية تريبسايف ظل 

 مشكلة البحث:

 -اثرة التساؤالت اآلتية:ان تنطلق مشكلة البحث م
 ؟تفاقية تريبس حلماية املصنفات الرقميةاما هي احلماية اليت وفرهتا  -1
 ؟للمصنفات الرقمية هل أن العراق طرف يف أتفاقية تريبس -2
 حلماية املصنفات الرقمية؟ تفاقية تريبسإهل تبىن املشرع العراقي احلماية اليت وفرهتا  -3

 منهجية البحث:

ــنتبع املنهج التحليلي وذـلك عـند حتلـيل  ــكـالـيات هـذا البحـث ســــــــــــ  تفـاقـية تريبسامن أجـل معـاجلـة إشــــــــــــ
املتعلقة هبذا املوضوع وكذلك قانون حق 1969لسنة    111ونصوص قانون العقوابت العراقي رقم   1994

و كذلك املنهج الوصـفي   2004لسـنة   82املعدل أبمر االئتالف رقم   1971لسـنة   3املؤلف العراقي رقم 
 تفاقية تريبس والقوانني العراقية املتعلقة حبماية املصنفات الرقمية.إعند وصف نصوص 

 اق البحث:نط

تفاقية الدولية األوىل اليت إلالكوهنا  1994 ســنتطرق إىل محاية املصــنفات الرقمية يف ظل أتفاقية تريبس
 إىل التشــــــــريعات الداخلية ومل جنرِ  عاجلت املصــــــــنفات الرقمية فلم نتطرق إىل االتفاقيات الدولية األخرى أو

ــريعــات الــدوليــة والــداخليــة و أمنــا تركنــا  هــذا اجملــال لغريان من البــاحثني يف فروع القــانون  مقــارنــة بني التشــــــــــــ
 األخرى.

 خطة البحث:

تبعنا اخلطة الثنائية حيث يقسـم هذا البحث إىل مبحثني متبعني التقسـيم ذاته عند املعاجلة هذا البحث 
 تقسيم مطالب هذين املبحثني وكاأليت:

 ماهية املصنفات الرقمية -املبحث األول:
 صنفات الرقميةمفهوم امل -املطلب األول:
 صور االعتداء على املصنفات الرقمية -املطلب الثاين:
 جزاء االعتداء على املصنفات الرقمية -املبحث الثاين:
 عتداء على املصنفات الرقميةعند االاجلزاء الذي تفرضه أتفاقية تريبس  -املطلب األول:
 ة العراقينينواجزاء االعتداء على املصنفات الرقمية يف الق -املطلب الثاين:

 ماهية المصنفات الرقمية: المبحث األول

ــنفــات الرقميــة البــد من إن نبني مفهوم مصــــــــــــــطلح  قبــل التطرق إىل كيفيــة احلمــايــة الــدوليــة إىل املصــــــــــــ
 املصنفات الرقمية و أنواعها وطبيعتها القانونية وهذا ما سنتناوله تبعا يف مطلبني.
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 مفهوم املصنفات الرقمية: املطلب األول 
املصــــــــــــنفات الرقمية على املســــــــــــتويني الدويل والوطين وكذلك  مفهوملباحثان يف هذا املطلب  وضــــــــــــح ا

 .ةالطبيعة القانونية للمصنفات الرقمية ومن مث شروط محاية املصنفات الرقمية يف فروع ثالث
 تعريف املصنفات الرقمية: الفرع األول

 -سنتناول يف هذا الفرع التعريف اللغوي واالصطالحي للمصنفات الرقمية وكاأليت:
 التعريف اللغوي للمصنفات الرقمية  -أوال:

صــنف والصــنف بفتح الصــاد هو النوع والضــرب  ،يصــنف (أصــل كلمة مصــنف اجلذر الثالثي )صــنف
ه من بعض. وتصـــنيف من الشـــيء. والتصـــنيف: متيز األشـــياء بعضـــها من بعض وصـــنف الشـــيء ميز بعضـــ 

واملصــنف هو الشــيء الذي مت متيزه عن غريه من األشــياء. ويقال صــنف الكتاب   (3)الشــيء: جعله أصــنافا
 .(4)أي رتبه والتصنيف ما صنف من الكتب، واملصنف أي املؤلف ومجعه مصنفات

 عز أما الرقمية فهي أســـــــــــم مؤنث منســـــــــــوب إىل رقم وعندما نقول رقم الكتاب أعجمه وبينه وقول هللا
  --عنـدمـا أتى فـاطمـة  --ويف حـديـث لإلمـام علي  (5)،وجـل كتـاب مرقوم يعين كتـاب مكتوب

واألصــــــل فيه  ،فوجد على ابهبا ســــــرتا موشــــــى فقال: ما لنا والدنيا والرقم؟ واملعىن املراد هو النقش والوشــــــي
 .(6)الكتابة 

فالكتاب اسـم ملا كتب ويقال كتبه أي إما املكتوبة فأهنا صـفة للفعل كتب مصـدره كتاب واجلمع كتب 
 .(7)خطه

 تعريف املصنفات الرقمية املكتوبة اصطالحا -اثنيا:
من املالحظ على أغلب التشــــــريعات الدولية والداخلية اليت توفر احلماية القانونية حلق املؤلف مل تضــــــع 

ديثة اليت ظهرت للوجود مع تعريفا حمددا للمصنفات الرقمية املكتوبة اليت هي أحد مفرزات التكنولوجية احل
ــنفات الرقمية وإمنا تركت  1994 بسيوكذلك اتفاقية تر  ،(8)ب اآليلو ظهور احلاـســــــــ  مل تتناول تعريف املصـــــــ

هذا األمر إىل فقهاء القانون والذي بدورهم مل يتطرقوا إىل تعريف املصـــــــــــنفات الرقمية أال القلة منهم وذلك 
مصـطلح حديث وغري   هناوال سـيما    ،(9)وإمنا حيتاج إىل جرأة لكون تعريف هذا املصـطلح ليس ابألمر اهلني

ــتوى الفقـه. جيـاد تعريف هلـا فعرف الـدكتور إبراهيم محـد الـدوى  إأال أن البعض حـاول  شـــــــــــــــائع على مســــــــــــ
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املصنفات الرقمية )أبهنا املصنفات اإلبداعية والعقلية اليت تنتمي إىل تقنية املعلومات واليت يتم التعامل معها 
، وقـد انتقـد هـذا  (10)مج الكمبيوتر وقواعـد البيـاانت والـدوائر املتكـاملـة(اي واليت تظهر يف بر بشــــــــــــــكـل رقم

حـيث يرى أن هـذا التعريف على الرغم ـما فـيه من اجيـابـيات  (11)حممـد مرهج اهلييت،من قـبل الفقـيه التعريف 
أال انه يوســـع من مصـــطلح املصـــنفات الرقمية حيث أن هذا التعريف جيعلها تشـــمل كل ما يتم تثبيته على 

املصــــــــنفات املبتكرة اليت تنتمي إىل بيئة تقنية   كرتونية، وبدوره يعرف املصــــــــنفات الرقمية أبهنالســــــــائل األالو 
اجناز املهام املوكلة له واليت تعرب عن مراحل تشــــغيله أو اليت يقوم على أســــاســــها  اء اليت تتوىل املعلومات ســــو 

كانت ما  منطقية ختصـــص ملعاجلة مشـــكلة أو فكرة ســـواء كانت مثبتة على الوســـائط االلكرتونية أم ال مىت 
املصـــــــنفات الرقمية  ديعإن هذا التعريف   ونرى. مكتوبة إبحدى اللغات املتعارف عليها يف تقنية املعلومات

وابلتايل ال يشــتمل هذا   الّ إهي املصــنفات اليت تتوىل تشــغيل احلاســب اآليل أو أجناز املهام املوكلة له وليس 
ــنفــات الرقميــة اليت تنتمي إىل بيئــة تقنيــة املعلومــات لــذا نتفق مع التعريف األول  التعريف على مجيع املصــــــــــــ

 للدكتور إبراهيم محد الدوى.
 الطبيعة القانونية للمصنفات الرقمية: الفرع الثاين

أاثرت املصـــــنفات الرقمية منذ ظهورها مشـــــكلة يف حتديد طبيعيتها القانونية وقد أنقســـــم الفقه يف ذلك 
 -إىل اجتاهني وكما يلي:

ويســـــــــــتند أصـــــــــــحاب هذا الرأي يف محاية  (12)يرى املصـــــــــــنفات الرقمية كرباءة اخرتاع، -االجتاه األول:
ــنـفات الرقمـية  بتكـاريـته وجـدـته  إوفق قواعـد براءة االخرتاع إىل توافر شــــــــــــــروط االخرتاع فـيه من حـيث املصــــــــــــ

 (13)وقابليته لالستغالل الصناعي.
أما االجتاه الثاين: يرى املصـــــــــنفات الرقمية كاالبتكار، ابهنا مصـــــــــنفات فكرية حممية بقواعد قانون حق 

ويســتند هذا االجتاه إىل أن شــروط محاية املصــنفات املؤلف الذي مينح للمؤلف حقني حق أديب وحق مايل 
 .(14)الرقمية هي نفس شروط محاية حق املؤلف واملتمثلة ابألصالة واالبتكار

وحنن من جـانبـنا نرجح االجتـاه الـثاين وهو االجتـاه اـلذي أـيده اجلهـد القـانوين اـلدويل ابلقـانون النموذجي 
وضــــــعته منظمة الويبو واالجتماعات املشــــــرتكة للجان  م الذي1978أو اإلرشــــــادي حلماية الربجميات لعام 

مث جاءت اتفاقيات اجلوانب  (15)1985و 1983اخلرباء ما بني منظميت الويبو واليونســـــــــكو ما بني عامي 
ــلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية الرتيبس لعام  ــراحة يف م1994املتصــــــــ على  1ف 10\م لتنص صــــــــ

 
 إصدارات النادي العريب -3000العدد  -جملة العربية االلكرتونية  -حقوق املؤلف وحقوق الرقابة  -إبراهيم محد الدوى  -10

 .11-33س  2018- 4-13رة وقت الزاي -www.arabcin.net\arabiaallللمعلومات منشور على املوقع  
جملة   -وانني العربية حلماية حق املؤلف  دراسة مقارنة يف الق  -ماية اجلنائية للمصنفات الرقمية  نطاق احل  -حممد مرهج اهلييت    -11

 .377ص  - 2011سنة  - 48العدد  -الشريعة والقانون 
 الكمبيوتر وحقوق املؤلف أبنه )أجياد شيء جديد مل يكنوعرف الدكتور عفيفي كامل عفيفي االخرتاع يف مؤلف جرائم  -12

 .ي بغض النظر عن أمهيته الصناعية(موجودا من قبل أو أجياد شيء كان موجودا لكنه جمهوال وغري ملحوظ مت أبرازه يف اجملال الصناع
-  2008سنه    -أطروحة دكتوراه يف جامعة بغداد    -وق امللكية الفكرية االلكرتونية  اجلرائم املاسة حبق-علي عادل إُساعيل    -13

 .134 ص
 .134ص  -املصدر السابق  -اجلرائم املاسة حبقوق امللكية الفكرية  -علي عادل إُساعيل  -14
 منشور على  -اسوبية مستجدات حقوق امللكية الفكرية يف تقنية املعلومات وصناعة الربجميات احل -عاطف الطريبيشي .د -15

 .www.arablaw.com 16\4\2018 1ص ،املوقع اللجنة العربية حلماية امللكية الفكرية

http://www.arabcin.net/arabiaall-%20وقت%20الزيارة%2013-4%20-2018
http://www.arabcin.net/arabiaall-%20وقت%20الزيارة%2013-4%20-2018
http://www.arablaw.com/
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ية املؤلف وســـار املشـــرع الوطين على ذات هذا االجتاه إمنا بوقت ســـابق اعتبارها إعماال أدبية مشـــمولة حبما 
أو أتثرا مبا جاءت به االتفاقية. وامتدت قواعد حق املؤلف لتشـــمل أيضـــا نوعا اثنيا من املصـــنفات الرقمية 

 اً هداملتمثلة بقواعد البياانت اليت تعين كل النصــوص واألصــوات واملعلومات احملفوظة رقميا اليت بذل فيها ج 
يف مجعها وتســــميتها إذا ما ارتبطت بقاعدة اســــتريادية كاملوســــوعات وبياانت قواعد املعطيات   ومادايً  فكرايً 

واألرشـيف الرقمي وغريها إذا محسـت عقائديتها دوليا و مبوجب اتفاقية الرتيبس ضـمن حقوق املؤلف طبقا 
العملية يف عامل الصــــــــــــــناعة واملتمثلة   لكن هذا ال ينفي وجود بعض التطبيقات 3الفقرة   10إلحكام املادة  

 (16)يف طبوغرافيا الدوائر املتكاملة.
 شروط محاية املصنفات الرقمية: الفرع الثالث

وهذه 1994بس يجيب إن تتوفر يف املصـــــــنفات الرقمية عدة شـــــــروط حىت تتم محايتها طبقا التفاقية تر 
 -الشروط هي:

ــنفـات الرقمـية للوجود وبشــــــــــــــكـل  -1 ـمادي ملموس وليس جمرد أفكـار وهـذا ـما جيـب أن تظهر املصــــــــــــ
بس )تسري محاية حق املؤلف على النتاج وليس على جمرد يمن اتفاقية تر  9من املادة   2نصت عليه الفقرة 

 .(األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو املفاهيم الرايضية
ــتمـل ابحلمـايـة القـانونيـة -2 ــنفـات الرقميـة مبتكرة حىت تشــــــــــــ اليت وفرهتـا اتفـاقيـة  جيـب أن تكون املصــــــــــــ

ــر إلـيه ال من قرـيب وال من بعـيد وكـذـلك   بسيولكن مل تورد اتفـاقـية تر  (17)،بسيتر  تعريف االبتكـار ومل تشــــــــــــ
وإمنا ترك    (18)،عند رجوعنا لقانون حق املؤلف العراقي مل جنده حيدد معىن االبتكار كما فعل املشرع املصري

 .هذا األمر إىل اآلراء الفقيه اليت سنتناوهلا يف هذا األوان 
كار أبنه )بروز اجملهود الشـــــــــــخصـــــــــــي لصـــــــــــاحب الفكرة حيث عرف الدكتور عبد املنعم البدراوي االبت

ناصر عبصرف النظر عن قيمتها األدبية وأمهيتها املادية سواء كان اإلنتاج كله من خلق املؤلف أو قام على  
خمتلفة مجعها ورتبها بشـــــكل خاص أي أن شـــــخصـــــية املؤلف جيب أن تربز يف أنتاج مصـــــنفه( وشـــــخصـــــية 

ودا ذهنيا يضــــفي على مؤلفه الطابع الشــــخصــــي ويكون انبعا هملؤلف جماملؤلف يف اإلنشــــاء تعين أن يبذل ا
فيكون اإلنشــــــاء وليد أفكاره دون أن يكون مصــــــنفه مشــــــتقا أو مقتبســــــا من مصــــــنف  ،عن روحه وملكاته

 (19).أخر
ــنــا فعلــت اتفــاقيــة اجلوانــب املتعلقــة ابلتجــارة من حقوق امللكيــة الفكريــة )تريبس(  1994 ونرى حســــــــــــ

 ط محاية املصنف.عندما نصت على شرو 

 
 -جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية-احلماية القانونية لربامج احلاسوب )املصنفات االلكرتونية(  -حممد واصل د. -16
 .2011-العدد الثالث  -27-اجمللد 

من اتفاقية  21 -1من اتفاقية تريبس )تلتزم البلدان األعضاء مبراعاة أإلحكام اليت تنص عليها املواد من  9نصت املادة  -17
ية....اليت تعترب برن...( وعند الرجوع إىل الفقرة اخلامسة من املادة األوىل وجدانها تنص على تتمتع جمموعات املصنفات الفكرية واألدب

 ...( ...ابحلماية يف مجيع دول االحتاد.ابتكارا فكراي
أبنه )الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة   2002لسنة    82من القانون رقم    138عرف املشرع املصري االبتكار يف املادة    -18

 على املصنف(
العدد السادس  -جملة أهل البيت  -نفات ومؤلفيها احلماية القانونية للمص -أشواق عبد الرسول عبد األمري اخلفاجي د. -19

 بدون ترقيم.  - 2008 -السنة الثالثة 
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 صور االعتداء على املصنفات الرقميةي: املطلب الثان
ــنفات الرقمية إىل عدة اعتداءات ومل تبني اتفاقية تريبس ــور على عكس  1994 تتعرض املصــ هذه الصــ

لســــــــــنة  83املعدل أبمر االئتالف رقم  1971( لســــــــــنة  3املشــــــــــرع العراقي اليت نص عليها يف القانون رقم )
 -وهذا ما ستناوهلا يف هذا املطلب وكااليت: 2004

 جرمية تقليد املصنفات الرقمية: الفرع األول
 -تتعرض املصنفات الرقمية إىل عدة اعتداءات تتمثل يف األيت:

االتفاقيات الدولية مل تضــــــــــــع تعريفا إىل تقليد أو تزييف   ن  إ-تقليد أو تزييف املصــــــــــــنفات الرقمية: -1
املصـــنفات الرقمية وكذلك غالبية التشـــريعات العربية مل تضـــع تعريفا لتقليد املصـــنفات الرقمية و أمنا حددت 

عال اليت تعد جرمية تقليد وهي االسـترياد أو التصـدير للنسـخ املقلدة من املصـنف أو أداء وكذلك بعض األف
أما الفقه فقد عرفه الفقه املصـري أبنه كل اعتداء   (20)بيعها أو عرضـها أو أتجريها أو وضـعها رهن التداول،

 (21)ريقة االعتداء وصـورته.صـنفات غري احملمية أاي كانت ط املمباشـر أو غري مباشـر على حقوق التأليف يف  
وميكننا تعريف تقليد املصــــــنفات  ،لتقليد املصــــــنفات الرقمية اً أما املشــــــرع العراقي فهو أيضــــــا مل يضــــــع تعريف

أبهنا صـــــــنع  (22)،1969لســـــــنة  111الرقمية اســـــــتنادا للتعريف الذي وضـــــــعه قانون العقوابت العراقي رقم 
 يقية.قاحلرقمية الصنفات املمصنفات رقمية كاذبة تشبه 

 السرقة األدبية للمصنفات الرقمية )القرصنة األلكرتونية(: الفرع الثاين
ــد هبـا عرض أو تقـدمي  ــنفـات غري الرقمـية كلـيا أو جزئـيا بعـد تعـدـيل فحواهـ املويقصــــــــــــ كمـا لو كـان   اصــــــــــــ
 (23)مصنفا شخصيا ومتثل يف ما يلي:

اســــــتنســــــاخ املصــــــنفات الرقمية -تعين القرصــــــنة يف جمال حقوق املؤلف   -قرصــــــنة املصــــــنفات الرقمية: .1
ــنفـات  املنشــــــــــــــورة بـدون ترخيص وبيعهـا خفيـة أو أي إعمـال عـدوان على احلق الثـابـت ملؤلف املصــــــــــــ

( من قانون حق املؤلف رقم 45وقد نص املشــرع العراقي صــراحة على القرصــنة يف املادة )  (24)الرقمية،
ـــنة  3 ـــنة  83االئتالف رقم املعـدل أبمر  1971لســــــــــــ ل ممـا أييت من أفعـال أي فعـ  د)يعـ  2004لســــــــــــ

ــيلة  ــنفا مقلدا أو نســـــــخا منه أو نقله إىل اجلمهور أبية وســـــ ــنة من عرض للبيع أو للتداول مصـــــ القرصـــــ
وأســــتخدمه ملصــــلحة مادية أو أدخله إىل العراق أو أخرجه منه ســــواء أكان عاملا أو لديه ســــبب كايف 

ي يف النص على احلاالت راقلالعتقاد أبن ذلك املصــنف غري مرخص( ونعتقد حســننا فعل املشــرع الع
 للتأويل والتفسري. فيها االعتداء على املصنفات الرقمية قرصنة الكرتونية حىت ال يرتك جماالً  داليت يع

 
 2017سنه  -جامعة النهرين  -كلية احلقوق  -رسالة ماجستري-احلماية اجلنائية حلق املؤلف  -هنا أمحد غازي ألساعدي  -20

 .53ص-
 -1967-منشأة دار املعارف اإلسكندرية  -1ط-والعلمية احلقوق على املصنفات األدبية والفنية -أبو اليزيد املتيت د. -21

 .49ص
 .التقليد أبنه صنع شيء كاذب يشبه شيا حقيقي -247املادة -1996لسنة  111قانون العقوابت رقم  -22
 .401ملصدر السابق ص -حق املؤلف-نواف الكنعان -23
 .203-202ص  -املصدر سابق-اجلرائم املاسة حبقوق امللكية الفكرية االلكرتونية  -علي عادل إُساعيل  -24
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 26:  العدد

ويعرف االقتباس أبنه نقل أو اجتزاء املصـنف املشـمول  -االقتباس غري املشـروع من املصـنفات الرقمية: .2 
قتباس قد يكون يف بعض األحيان ألغراض علمية أو .واال(25)ابحلماية دون اإلشـــارة إىل هذا املصـــنف
 تعليمية وأحيان أخرى ألغراض تطبيقه.

أال أن التطبيقات العملية أكدت إن ،  ويصــعب أحياان التميز بني االقتباس املباح و االقتباس غري املباح
لي والعكس مىت ما كانت املقتطفات قليلة اجلدوى وال تؤثر على املصـــــــــــنف األـصــــــــــ   ااالقتباس يكون مباح 

 ابلعكس.
 ترمجة املصنفات الرقمية وإعادة طباعتها وصور أخر  لالعتداءث: الفرع الثال

وتتم هذه الصـــورة  -ترمجة املصـــنفات الرقمية دون احلصـــول على تصـــريح أو أذن من املؤلف األصـــلي: -1
الفكرة  من االعتداء برتمجة املصـــنف الرقمي دون الرجوع على املؤلف األصـــلي حتت ســـتار التشـــابه يف

 واملوضوع بني املصنف األصلي واملصنف املرتجم.
ــر على أعـادة طـباعـة بعض املؤلفـات دون أذن أصــــــــــــــحـاب احلق عليهـا: -2 ـقد  -أـقدام بعض دور النشــــــــــــ

بعض دور النشــــــــــر على اختيار الكتب اليت يزداد عليها الطلب أو اليت مير على نفاذ طبعتها  تتعمد
كـل هـذا يتم يف الغـاـلب يف ظـل غيـاب الوســـــــــــــــاـئل الرادعـة الكفيلـة حبمـايـة حقوق املؤلف ،  زمنـا طويال

 (26).ومنع االعتداء عليها وذلك من أجل احلصول على الربح الوفري وبسهولة
مثل حتريف املصــــــنفات الرقمية أي تشــــــويه املعىن   -ى على املصــــــنفات الرقمية:صــــــور االعتداء األخر  -3

احلقيقي هلا أو صـورة التعبري عنها وكذلك من الصـور األخرى تشـويه املصـنفات الرقمية وذلك إبدخال 
ســــــخ والصــــــورة األخرى كذلك تعديل املصــــــنف من خالل إجراء حتويل يف نابحلذف أو ال اعليهري التغي

 .(27)املصنف 
 جزاء االعتداء على المصنفات الرقمية: لمبحث الثانيا

اجلزاء هو العقوبة اليت يفرضـــــــــــــها القانون ملصـــــــــــــلحة اجملتمع على من تثبت مســـــــــــــؤوليته عن اجلرمية ملنع 
 (28)ارتكاب اجلرمية مرة أخرى من قبل اجلاين أو غريه من بقية املواطنني.

 الجزاء الذي تفرضه اتفاقية تريبس لالعتداء على املصنفات الرقمية: املطلب األول
ف أنظمتها ييف هذه االتفاقية مت حتديد فرتات انتقالية ضــــــــرورية للعديد من الدول حىت يتســــــــىن هلا تكي

 وابلرغم من أن تلك الفرتات االنتقالية حمددة وذات  ،التشــريعية وبياانهتا اإلدارية واإلجراءات القضــائية فيها
طبيعـة إليـة ال تتطلـب أي حتفظ من الـدول املعنيـة، وحـددت االتفـاقيـة الفرتات االنتقـاليـة حســـــــــــــــب ثالث 

لتحول من ل هــافئــات للــدول املتقــدمــة والــدول النــاميــة والــدول األقــل منوا وكمــا راعــت الــدول اليت يف طريق

 
 .403ص -املصدر السابق  -حق املؤلف  -نواف الكنعان  -25
 .502ص -بدون طبعة  -1958-القاهرة  -مكتبة ألجنلو مصرية - حق املؤلف الكتاب األول-القاضي  خمتارد. -26
 .402ص -املصدر السابق  -حقوق املؤلف  -نواف الكنعان  -27
 -بريوت  -الناشر العاتك لصناعة الكتاب-املبادئ العامة يف العقوابت  -سلطان عبد القادر الشاوي    ،د.علي حسني اخللف  -28

 .405ص  -الطبعة األوىل 
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ــادال قالية للدول املتقدمة ســــــــنة . فمدة الفرتة االنت(29)احلر  ينظام االقتصــــــــادالاملخطط إىل   ينظام االقتصــــــ
ســـــنة للدول األقل منوا، هذا وأن العراق مل يكن من  ةوأحدى عشـــــر  ،والدول النامية مخس ســـــنوات ،واحدة

ــمـام إىل هـذه االتفـاقيـة فـأن  ،( دوـلة اليت وقعـت على االتفـاقيـة170بني إل ) فـإذا رغـب العراق يف االنضــــــــــــ
ــيكون وفق املـادة  ــتور العرا 4فقرة  61ذلـك ســــــــــــ ة أجراء التغريات اإلداريـ  علىوالعمـل  (30)،قيمن الـدســــــــــــ

ــريعية للمال ــنواتءوالتشــــــ من الدول النامية، ولكن مع  دالن العراق يع ،مة مع اتفاقية تريبس ملدة مخس ســــــ
ــتفادة ابلفرتات االنتقالية شــــــــــــرطا يطلق عليه شــــــــــــرط الثبات  ذلك احتاطت االتفاقية فيما قررته من االســــــــــ
التشـــــــــــريعي والغرض منه أن ال يرتتب عن االســـــــــــتفادة املذكورة أجراء تغريات يف قوانني الدول خالل الفرتة 

 .1994لسنة  مع اتفاقية تريبس املالئمةعدم  اىلتؤدي  تسفر عن وضع أكثر سوء واليت واليت االنتقالية
 اِلزاء اِلنائي ألتفاقية تريبس لالعتداء على املصنفات الرقمية: الفرع األول

ــنة   نصــــــــــت اتفاقية تربس ــاء بفرض تطبيق اإلجراءات   61يف املادة   1994لســــــــ التزام البلدان األعضــــــــ
تعمـد للعالـقات التجـارـية املســــــــــــــجـلة أو انتحـال حقوق والعقوابت اجلـنائـية على األـقل يف حـاالت التقلـيد امل

املؤلف على نطاق جتاري، وتشـــــمل اجلزاءات اليت ميكن فرضـــــها احلبس أو الغرامات املالية مبا يكفى لتوفري 
ويف احلاالت املالئمة   .رادع يتناسب مع مستوى العقوابت املطبقة فيما يتعلق ابجلرائم ذات اخلطورة املماثلة

ــاتشــــمل اجلزاءا حجز الســــلع املخالفة أو أية مواد ومعدات تســــتخدم بصــــورة ك  ،ت اليت ميكن فرضــــها أيضــ
وجيوز للبلدان األعضــاء فرض تطبيق اإلجراءات والعقوابت    ،رئيســية يف ارتكاب اجلرم ومصــادراهتا وإتالفها

  العتداءاتاعلى حقوق امللكية الفكرية الســـــيما حني تتم  االعتداءاجلنائية يف احلاالت أخرى من حاالت 
 (31)عن عمد وعلى نطاق جتارى.

يتبني لنا من نص هذه املادة أن اتفاقية تريبس ذكرت العقوابت اليت ميكن أن تطبقها الدول األعضــــــاء 
ــو فيها تطبيق أي عقوبة تراها مالئمة ــتطيع الدولة العضــــ ونرى أن اتفاقية تريبس مل توفق يف   ،فيها وكما تســــ

ة حمددة يتم فرضـــــــها على اجلاين من قبل هيئة دولية خمصـــــــصـــــــة هلذا  ذلك بل كان ألبد من أن تضـــــــع عقوب
الغرض وتكون قراراهتا ملزمة دون ترك حتديد العقوبة وفرضــــــــــــها للدول األعضــــــــــــاء فيها ألن هذا يؤدي إىل 

أذا ما حصـل االعتداء من قبل شـخص من دولة معينة على مصـنف رقمي   ،على سـبيل املثالتنازع القوانني
على   املالحظة أخرى وكـان هـذا االعتـداء يف غري هـذين الـدولتني. وكـذلـك من عـائـد لشــــــــــــــخص من دولـ 

قوق املؤلف بصــــــــــــورة عامة ومن ضــــــــــــمنها حلأهنا تناولت االعتداء التجاري   1994لســــــــــــنة   اتفاقية تريبس
 يف اجملاالت غري التجارية. املصنفات الرقمية دون غريه من االعتداءات اليت قد تتعرض هلا هذه املصنفات

 
-ن طبعة بدو  2010 -االسكندرية-الدار اجلامعية -،جرائم التعدي على حقوق امللكية الفكرية -خالد ممدوح أبراهيم د.  29-
 .402-401ص  2011
تنظيم عملية املصادقة على املعاهدات على )2005ر مجهورية العراق لسنة من دستو  61نصت الفقرة الرابعة من املادة  -30

-10-12ابلفعل يف  2015( رقم 35صدر القانون عقد املعاهدات رقم ) بية ثلثي أعضاء جملس النواب( وقدبقانون يسن أبغل
2015. 
 .  www.trips.egent.net-من اتفاقية تريبس  61املادة  -31

http://www.trips.egent.net/
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 26:  العدد

 اإلجراءات القضائية اليت فرضتها اتفاقية تريبس: الفرع الثاين 
ــنة   ألجل نفاذ أحكام اتفاقية تريبس ــاء فيها  ، أقرت1994لســـ ــائية ملزمة للدول األعضـــ إجراءات قضـــ

 -هي:
اإلجراءات على  الوطنية قوانينها مشولالدول األعضـــــــــــاء فيها بضـــــــــــمان تريبس على اتفاقية   فرضـــــــــــت -1

لغرض تســـهيل تنفيذ التدابري الفعالة ضـــد التعدي احلاصـــل على  اقية، وذلكعليها يف االتفاملنصـــوص  
املصـنفات الرقمية وتطبق تلك اإلجراءات بتحفظ عدم التعسـف يف اسـتعماهلا دون أن تصـبح حواجز 

ــروعة ــروط أن تكون   (32)،معرقلة للتجارة املشــــــ هذا ووضــــــــعت اتفاقية تريبس هلذه اإلجراءات عدة شــــــ
ــفة وغري معق دة وال ابهظة التكاليف أو تنطوي على مدد غري معقولة أو أتخري ال مربر عادلة، منصـــــــــ

 (33)له وجيب أن تتصف اإلجراءات املتخذة سواء كانت قضائية أم أدارية ابلشفافية التامة.
عرف ابلتدابري املؤقتة صـــالحية اختاذ تدابري مؤقتة توكذلك أانطت االتفاقية للســـلطات القضـــائية فيما   -2

ادفة دون التعدي على أي حق من حقوق امللكية الفكرية ومن ضــــــــــــمنها املصــــــــــــنفات فورية وفعالة ه
 (34)الرقمية والسيما منع السلع املستوردة من التداول التجاري ولو مت ختليصها مجركيا.

واحلـفاظ عليهـا، كمـا جيوز اختـاذ ـتدابري مؤقـتة ولو دون علم  لالعـتداءاألدـلة املثبـتة   محـاـيةاختـاذ إجراءات  -3
تالف األدلة،غري أنه جيب  احلاق أضرار يصعب تعويضها أو احتمال  ااملشتكي ملا يرتتب على التأخر  
ثبات إ املشـــــتكيوللســـــلطات القضـــــائية أن تطلب من   ،تنفيذها بعدأخطار األطراف املتأثرة ابلتدابري 
أن يقدم كفالة و  ،عليه االعتداءأو على وشـــك  لالعتداءعرض قد ته صـــفته كصـــاحب حق أو أن حق

 (35)منه. املشتكى ته منمالية تكفي حلماي
 اإلجراءات اإلدارية اليت فرضتها اتفاقية تريبس: الفرع الثالث

ــبة للتدابري اإلدارية طبقا التفاقية تريبس ــنة  أما ابلنســـــــــــ ــلطات اإلدارية اختاذ  1994لســـــــــــ فيجوز للســـــــــــ
إلجراءات القضـــــائية املذكورة ســـــابقا بشـــــرط توفري ضـــــماانت كافية لألطراف فيما خيص أثبات إجراءات كا

 (36)احلقوق وتقدمي األدلة ومنع إساءة استعماهلا والتعويض عنها لألطراف املتضررة.
دودـية إليقـاف اإلفراج اجلمركي احلـ ـتدابري الوكـذـلك فيمـا خيص الـتدابري أو اإلجراءات احلـدودـية يف اختـاذ 

للســلع املســتوردة أو املصــدرة واليت تشــمل عالمات جتارية مقلدة أو تشــمل حقوق مؤلف منتحلة أذا أثبت 
 (37)على حقوقه. اً جتاوز صاحب احلق أنه طبقا ألحكام قوانني البلد املستورد أو املصدر تعد 

 
 مصدر سابق. -من اتفاقية تريبس 1\ 41املادة  -32
 .مصدر السابق -من اتفاقية تريبس  3\41نص املادة  -33
 .املصدر السابق -من أتفاقية تريبس  50املادة  -34
 -جامعة مولود معمري سنة  -رسالة ماجستري يف القانون العام  -احلماية الدولية حلقوق امللكية الفكرية -فتحي نسيمة  -35
 .76ص  -2012
 .من أتفاقية تريبس 3الفقرة  50املادة  -36
 .78ص  -مصدر سابق  -احلماية الدولية حلقوق امللككية الفكرية-فتحي نسيمة  -37
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 ة العراقيواننيجزاء االعتداء على املصنفات الرقمية يف الق: املطلب الثاني
على املصــــــــنفات الرقمية، كان لزما أن  1994لســــــــنة   بعد إن عرفنا اجلزاء الذي فرضــــــــته اتفاقية تريبس

ــة وأن االتفاقية نصـــــت على احلد األدىن م ــرع العراقي من هذه اجلرمية خاصـــ ن العقوابت نعرف موقف املشـــ
ــاء ــنرى مدى تبين القانون العراقي ملبادئ اتفاقية تريبس   ،اليت جيب أن تتضـــــــمنها قوانني الدول األعضـــــ وســـــ

 اآلن. حىتيف اتفاقية تريبس  اهذا وأن العراق ليس عضو 
هذا وأن املشـــرع العراقي تناول محاية امللكية الفكرية بصـــورة عامة واملصـــنفات الرقمية بصـــفة خاصـــة يف 

ــنـة  111لعقوابت العراقي رقم قـانون ا ــنـة  3وكـذلـك يف قـانون حق املؤلف العراقي رقم  1969لســــــــــــ لســــــــــــ
 -وكاأليت: 2004لسنة  83االئتالف رقم سلطة املعدل أبمر  1971

 موقف قانون العقویت من االعتداء على املصنفات الرقمية: الفرع األول
يف الفصــــــــل التاســــــــع حتت عنوان التعدي على  1969لســــــــنة   111نص قانون العقوابت العراقي رقم  

)مع عـدم اإلخالل أبي عقوبـة أشـــــــــــــــد ينص عليهـا القـانون يعـاقـب  476حقوق امللكيـة الفكريـة يف املـادة 
دولية أنضـــــــــــــم   على حق من احلقوق امللكية املعنوية للغري حيميها القانون أو أتفاقية اعتدىابلغرامة كل من 

ــياء اليت أنتجت تعداي على احلق املذكور(. ومن هذا النص يتبني أن  (38)إليها العراق وحيكم مبصـــــادرة األشـــ
قانون العقوابت العراقي جرم االعتداء على امللكية املعنوية فقط متجاهل االعتداء املادي الذي من املمكن 

ملصــــــــــنفات الرقمية، وكذلك مل يفرض على هذا أن يقع على امللكية الفكرية بصــــــــــورة عامة ومن ضــــــــــمنها ا
االعتداء الواقع  مع حجم  االعتداء عقوبة رادعة وإمنا اكتفى ابلغرامة فقط وتعد الغرامة عقوبة قليلة ال تالئم  

 .وحقوق املؤلف فيها على املصنفات الرقمية
 موقف قانون حق املؤلف من االعتداء على املصنفات الرقمية: لفرع الثاينا

 82االئتالف رقم سلطة  املعدل أبمر  1971لسنة   (3شـرع العراقي يف قانون حق املؤلف رقم )نص امل
أي فعل يرتكب مما أييت من  د)يع 45نفات الرقمية يف املادة  على عقوبة االعتداء على املصـ  2004لسـنة  

 .دينار 10000000دينار وال تتجاوز  5000000أعمال القرصنة اليت يعاقب بغرامة ال تقل عن 
ــرع  ــرع العراقي يف قانون حق املؤلف جعل العقوبة الغرامة فقط ونرى أن املشـــــــــ ومن هذا يتبني أن املشـــــــــ

م ءعقوـبة رادعـة وتتال اعقوـبة احلبس كوهنـ االـقل على العراقي مل يوفق يف ذـلك وأمنـا كـان علـيه أن ينص على 
 (39)عتداء على املصنفات الرقمية.مع حجم اال

م مصـطلح القرصـنة للداللة على جرائم امللكية اسـتخدإهذا وأن املشـرع العراقي أجته يف هذا القانون اىل 
 يف ذلك. اً ونعتقد أنه كان موفق )املصنفات الرقمية( الفكرية األلكرتونية

من  45من املادة   3يف الفقرة    الســــــجنهذا وأن املشــــــرع العراقي ابإلضــــــافة إىل ذلك نص على عقوبة 
سـيعاقب اجلاين ابلسـجن ملدة ال تقل عن مخس  -ثانية  المرة  لقانون حق املؤلف العراقي )يف حالة اإلدانة ل

  20000000ن وال تزيد ع 10000000ســـنوات وال تزيد عن عشـــر ســـنوات وابلغرامة اليت ال تقل عن 

 
 .1969لسنة  111من قانون العقوابت العراقي رقم  476املادة  -38

 .123ص 2017سنة  -املصدر السابق  -احلماية اجلنائية حلق املؤلف  -هنا امحد غازي الساعدي  39-
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 اىل االبد احلكم بغلق املؤســـــــــســـــــــة  أخرىدينار أو إبحدى هاتني العقوبتني وللمحكمة يف حالة اإلدانة مرة   
 ملدة معينة.حىت لو كان ن أو شركاؤهم يف ارتكاب اجلرم و املقلد هااليت أستخدم من قبلو 

 تقييم موقف املشرع العراقي: الفرع الثالث
اي تعريف للمصنفات الرقمة   ه أن املشرع العراقي مل يضع يف التشريعاتيتبني مما تقدم يف الفرعني أعال

ــنة  م مع احلد األدىن من أتفاقية تريبس ءعقوابت تتالوال  حيث مل ينص على عقوبة احلبس يف  1994لســــــ
ــنفــات الرقميــة ألول مرة، أمــا يف حــالــة العودة يف ارتكــاب اجلرميــة من  حــال ارتكــاب االعتــداء على املصــــــــــــ

جعل اخليار للقاضي يف أن حيكم ابحلبس   (40)أن صدر ضده حكم ابت يف جرمية أخرى،شخص سبق و  
أو الغرامـة ونرى أن املشــــــــــــــرع أخفق يف ذـلك وكـان علـيه أن يفرض احلبس على الشــــــــــــــخص املعـتدي على  

 املصنفات الرقمية منذ اجلرمية األوىل.
 الخاتمة

كان ال بد من أن   1994وضـح الباحثان دراسـة املصـنفات الرقمية يف ظل اتفاقية تريبس لسـنة بعد أن 
 -البحث وتزيد من رصانته وكاأليت: تعان مشكلةاملقرتحات اليت و النتائج  أهمنصل إىل 
 -النتائج: -أوال:

أبهنا  بعض الفقهاء مل يتم تعريف املصــنفات الرقمية من قبل التشــريعات الدولية أو الداخلية وإمنا عرفه -1
 املصنفات اإلبداعية أو العقلية اليت تنتمي إىل تقنية املعلومات ويتم التعامل معها بشكل رقمي.

 شــرط االبتكار حلماية املصــنف الرقمي وكذلك  ريعلى ضــرورة توف 1994لســنة   تفاقية تريبسإنصــت  -2
ــكالً  متتعه ابحلماية اليت توفرها وأن ال يكون جمرد أفكار من أجل   اً ملموـســــــــــ   مادايً  جيب أن يتخذ شـــــــــ

 تفاقية تريبس.ا
 أتفاقية تريبس هي أول أتفاقية دولية تبنت يف نصوصها محاية املصنفات الرقمية. ن  إ -3
فقط دون غريها من   تجاريالنطاق  الإن أتفاقية تريبس نصــــــــــــت على محاية املصــــــــــــنفات الرقمية على  -4

 .اجملاالت
تريبس ومل ينص يف قوانينــه على احلــد األدىن من احلمــايــة اليت وفرهتــا يف أتفــاقيــة  االعراق ليس طرفــ  ن  إ -5

 .لسنة تفاقية تريبسا
 -املقرتحات: -ثانيا:

ــتحداث هيئة دولية تســـــتمد صـــــالحياهتا من  ضـــــرورة -1 تنفيذ من اجل  1994لســـــنة  تفاقية تريبس ا  اســـ
ال ترتك  امللكـية للمؤلف حىتالقواعـد اـلدولـية واحكـام ونصــــــــــــــوص االتفـاقـيات اـلدولـية اخلـاص حبقوق 

 إىل الدول األعضاء فيها. احكام االتفاقيات بصورة مباشرةتنفيذ 
العراقية املتعلقة  التشــريعاتوتعديل   1994لســنة   تفاقية تريبسانضــمام إىل دعوة احلكومة العراقية ابأل -2

 .ى املصنفات الرقميةوخطورة فعل االعتداء عل تفاقية تريبسا أحكامابملصنفات الرقمية مبا يتالءم مع 
 

 .215 -املصدر السابق  - بادئ العامة يف قانون العقوابتامل-علي حسني اخللف  -40
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حلقوق املرتتبـة على  ضــــــــــــــرورة االهتمـام اب وورا العمـل اليت توضــــــــــــــح ؤمترات النـدوات واملعـداد انقرتح  -3
 فعل االعتداء عليها. وجسامةاملصنفات الرقمية 

 المصادر

 القرأن الكريم -أوال:

 ثانيا: الكتب 
وقت الزايرة  -www.almaany.comاملوقع منشـــــــــــــور على  -معجم املعاين اجلامع-بن منظور إ  -1

3-4-2018. 
ــنفات األدبية والفنية والعلمية   -أبو يزيد املتيت  -2 ــأة دار املعارف  -1ط -احلقوق على املصـــــ منشـــــ

 .1967 -األسكندرية 
  -اجمللد األول  -ب  لسان العر   -أبن منظور األنصاري    -مجال الدين أيب الفضل حممد أبن مكرم    -3

 .بريوت -بدون سنة طبع  -بدون طبعة  -منشورات حممد علي دار الكتب العلمية 
اجمللد  -لســـــــــــــان العرب  -أبن منظور األنصـــــــــــــاري  -مجال الدين أيب الفضـــــــــــــل حممد أبن مكرم  -4
 .بريوت -بدون سنة طبع  -بدون طبعة  -منشورات حممد علي دار الكتب العلمية  -التاسع
األســــــــــــكندرية  -الدار اجلامعية-جرائم التعدي على حقوق امللكية الفكرية -ممدوح أبراهيم  خالد -5

 .2011سنة  -بدون طبعة-
مســــــــتجدات حقوق امللكية الفكرية يف تقنية املعلومات وصــــــــناعة الربجميات  -عاطف الطريبشــــــــي  -6

ــوبية   ــور على موقع اللجنة العربية حلماية امللكية الفكرية  -احلاسـ  www.arblaw.comالزايرة وقت-منشـ
16- 4- 2018. 

ــعودة  -7 ــر والتوزيع  -أتثري الرقمية على امللكية الفكرية  -عمارة مســــــــــ -دار اجلامعة اجلديدة للنشــــــــــ
 .2017سنة  -بدون طبعة  -السكندرية ا

 -العامة يف قانون العقوابت   املبادىء -علي حســــــــــني اخللف و ســــــــــلطان عبد القادر الشــــــــــاوي  -8
 بدون سنة طبع -1ط -بريوت-الناشر العاتك لصناعة الكتاب 

-بريوت  -19ط -دار املشـــــرق العريب  -ابب الصـــــاد   -منجد الطالب  -فؤاد أفرام البســـــتاين   -9
 .دون سنة طبعب

 الرسائل واألطاريح -ثالثا:
جامعة -رســــالة ماجســــتري يف القانون اخلاص   -الرقميةاحلماية القانونية للمصــــنفات  -ســــالمي محيدة  -1

 .2014سنة  -كلية احلقوق والسياسة   -جباية-عبد الرمحن مريه 
ــنة  -اجلرائم املاســــــــة حبقوق امللكية الفكرية-علي عادل أُساعيل   -2 أطروحة دكتوراه يف جامعة بغداد ســــــ

2008. 
جامعة -رســــــالة ماجســــــتري يف القانون العام  -احلماية الدولية حلقوق امللكية الفكرية-فتحي نســــــيمة   -3

 .2012سنة  -مولود معمري
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ــاعدي  -4  ــتري يف كلية احلقوق جامعة  -احلماية اجلنائية حلق املؤلف-هنا أمحد غازي الســـــ ــالة ماجســـــ رســـــ
 .2017سنة  -النهرين
 البحوث  -رابعا:

ــور يف جملة العربية  -حقوق املؤلف وحقوق الرقابة-أبراهيم أمحد الدوي  -1 األلكرتونية العدد   حبث منشــــــــ
-وقت الزايرة   wwwarabcin.net،أصـــــدارات النادي العريب املعلومات منشـــــورة على املوقع 3000

13-4-2018. 
حبث  -احلماية القانونية للمصـــــــنفات الرقمية ومؤلفيها  -أشـــــــواق عبد الرســـــــول عبد األمري اخلفاجي  -2

 .2008 - 3السنة  -6العدد  -منشور يف جملة أهل البيت 
 -دراســــــــة مقارنة يف القوانني العربية   -نطاق احلماية اجلنائية للمصــــــــنفات الرقمية-مرهج اهلييت  حممد -3

 .2011سنة  -48العدد -حبث منشور يف جملة الشريعة والقانون 
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 .2002لسنة  83قانون امللكية الفكرية املصري رقم  -5
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 دور القبائل العربية في حركة المختار الثقفي

Arabian tribes' role in AL-Mukhtar AL-Thakafi's 

movement 
                           Lect. Salwa Hassan Idan(1) عيدان حسن سلوى دم.

 الملخص

-ه41على دور القبائل العربية يف اهم احلركات اليت ظهرت يف العصـــر االموي الضـــوء يســـلط البحث
من خالل هـذه  --وهي حركـة املختـار اليت كـانوا يطـالبون من خالهلـا بـدم االمـام احلســــــــــــــني  ه321

 فيها. ( يف مدينة الكوفة وكان هلم دوٌر ابرزٌ احلركة رفعوا شعار )ايلثارات احلسني
Abstract: 
This research sheds light on the role of the Arab tribes in the most 

important movements that emerged in the Umayyad period 41 AH 132, the 

movement of the chosen, through which they demanded the blood of Imam 

Hussein (peace be upon him) through this movement raised the slogan 

(Yatharat Al Hussein) in the city of Kufa and had a prominent role In it. 

 المقدمة

ه العديد من الثورات واحلركات اليت قامت ضـــدها وكان من ابرز  132-ه41شـــهدت الدولة االموية 
واليت هزت كـيان اـلدوـلة االموـية، وأدت اىل بروز حركـات  --تـلك الثورات هي ثورة االمـام احلســــــــــــــني 

منها حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي وثورات، اعتمدت املعارضــــــة املســــــلحة يف مواجهة الدولة االموية، و 
كذلك جند   --اليت انضـــم اليها عدد من القبائل يف مدينة الكوفة، الذين كانوا موالني اىل اهل البيت 

 
 .التاريخ قسم اإلنسانية/ للعلوم الرتبية كلية  /كربالء  جامعة - 1
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، وخاصـــــــــــة معركة اجلمل وصـــــــــــفني، يف معاركهِ  --ان هذه القبائل كانت هلا دور مهم مع االمام علي  
 التكلم عنها هلذا اختذان اهم هذه القبائل ودورها يف هذه احلركة. عنستطيوهناك عدد كبري من القبائل ال 

منهجا يف تقســــــــــيم حبثي هذا اىل مقدمة ومبحثني وخامته، اختص املبحث االول بدراســــــــــة  تلقد اتبع
اجلذور التارخيية حلركة املختار الثقفي، حيث تضــــــمن مالمح عامة عن شــــــخصــــــية املختار الثقفي، اذ كان  

له  (ابو عبيد)سـب اىل اسـرة عريقة عرفت اجملد والسـؤدد، والشـجاعة والقوة والنفوذ، فكان والده املختار ينت
من ســيدات ثقيف فكان املختار   معركة اجلســر، وكانت والدته دومةدور يف نشــر االســالم اذ اســتشــهد يف

تطرقنا اىل احلركات  ((، كما تناولت اُساء زوجاته وذريته، وكذلكةاان بن دومالنتســـــــــــاب هلا قوله ))ابيعتز 
اليت ســبقت حركة املختار وهي حركة التوابني بقيادة ســليمان بن صــرد اخلزاعي، ابإلضــافة اىل االماكن اليت 

 ظهرت هبا احلركة.
وـقد عـاجلـت يف املبحـث الـثاين دور القـباـئل العربـية اليت كـاـنت هلـا دور فـعال يف جنـاح احلركـة داخـل ـمديـنة 

ا ر اهم القبائل اليت كانت هلا دور وهم بين شـــيبان وكذلك خنع اليت ينتســـب هلالكوفة، كما تطرقنا اىل جذو 
 مثابة القائد العام جليوا املختار، وبين مهدان. ابراهيم االشرت الذي كان يعد

 كما حوت اخلامتة على اهم النتائج اليت توصل اليها البحث
ومنها الكتب اليت أخذت على  ، اســية ومراجع اســاســية عديدة ومتنوعةلقد اعتمدت على مصــادر اســ 

عاتقها تتبع التأريخ االسـالمي عرب احداثه املختلفة ومن وجهات نظر خمتلفة. كان على رأس هذه املصـادر 
ه(، أما املصـــــــدر الثاين فهو))انســـــــاب االشـــــــراف(( 230كتاب ))الطبقات الكبري(( حملمد بن ســـــــعد)ت

الطربي(( حملمــــــد بن جرير الطربي ه(، أمــــــا املصـــــــــــــــــــدر االخر فهو كتــــــاب))اتريخ 279للبالذري )ت
))االمايل(( للشـــــــــيخ الطوســـــــــي  وكتاب ه(،314ه(، و كتاب ))الفتوح(( البن اعثم الكويف)ت310)ت

 ه(.774بن كثري)ت له(، وكتاب))البداية والنهاية(( ال ُساعي460حممد بن احلسن )
ــت ــية بل حاولت جهدي االســـــ ــاســـــ ــادر االســـــ فادة من اآلراء ومل أقتصـــــــر يف حبثي على الرجوع اىل املصـــــ

دكســـــن  والتحليالت اليت اوردهتا املراجع احلديثة، اســـــتفدت من كتاب)اخلالفة االموية( للدكتور عبد األمري
حيث افرد للحركة فصـــــــــــاًل كاماًل تناول فيه طبيعة احلركة وأهدافها. أما الكتاب الذي اســـــــــــتفدت منه فهو 

الدولة االموية( لصــــــــاحبه يوليوس فلهاوزن والذي   كتاب)اتريخ الدولة العربية من ظهور االســــــــالم اىل هناية
يعطينا صورة عن اراء املستشرقني، كما استفدت من كتاب )جواهر التاريخ( للشيخ الكوراين استفدت منه  

اخلطيب يف معرفة القبائل اليت كانت هلا دور يف حركة املختار، كتاب )دولة املختار الثقفي( لكاتبه صــــــفاء 
ــيل عن حركة املختار ودور القبائل العربية أغنت البحث يف كثري من جوانبه   هامة والذي حوى على تفاصـــــ

 فضاًل عن املصادر واملراجع االخرى، اليت أوردهتا يف هناية هذا البحث ملن اراد االطالع عليها.
إنســـــــــــان كتااب يف يومه إال قال يف  بوخنتم قولنا هذا بقول العماد األصـــــــــــفهاين:))إين رأيت انه ال يكت

ــتحســـــن ولو قدم هذا لكان أفضـــــل، ولو ترك هذا غد ه:لو غريِّ هذا لكان أحســـــن، ولو زِيَد كذا لكان يســـ
 لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر((.



  

 حركة املختار الثقفي دور القبائل العربية يف  

347 

 الجذور التاريخية لحركة المختار الثقفي  -المبحث األول:

 مالمح عامة عن شخصية املختار الثقفي -أ
املختـار بن ايب عبيـد بن مســــــــــــــعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقـدة بن عوف بن قيس هو هو 
 .(2)بن منبه بن بكر بن هوازن  ثقيف

ــبة اىل قبيلة بين ثقيف اليت ينتمي اليها، اذ مل تكن تســــكن غري مدينة الطائف  وكان يلقب ابلثقفي نســ
فرقتني )بنو مــالــك واالحالف( حيــث كــان  ، وتتكون قبيلــة ثقيف من (3)مث انتشــــــــــــــرت فيمــا بعــد يف البالد

 .(5)، وكان يكىن بـ )أيب اسحق((4)املختار بن ايب عبيد بن مسعود من االحالف
، وانه من اهل الطائف، مث قدم املختار من (6)م 622ولد املختار يف السـنة االوىل للهجرة النبوية سـنة  

عشرة سنة وبقي    بيه اثناء مقتله وهو ابن ثالثع االطائف اىل املدينة زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب وكان م
سعد بن   ابخلالفة واستصحب معه  --ه عندما بويع االمام علي    35، ويف عام  (7)املختار يف املدينة  

 .(8)--على املدائن وكان معه ابن اخيه املختار اىل زمن خالفة احلسن  مسعود )عم املختار( وواله
تميز بصفات العرب كالشجاعة والقوة والنفوذ واليت احنصرت يف اشراف تينتمي املختار اىل اسرة عربية  

، وكان والد املختار (9)العرب ورؤسـائهم حيث كانت قبيلة ثقيف يضـرب هبا املثل )ثقيف من دهاة العرب(
ــفه اليافعي )كان من اجلةعبيد ابو ــارك يف (10)الصـــــــحابة( ، فكما وصـــــ ، وكان مضـــــــمار يف اجلهاد، اذ شـــــ

ــنة   ــر سـ ــيباين لتحرير 13معركة اجلسـ ــله عمر مع القائد املثىن بن حارثة الشـ ه خبالفة عمر بن اخلطاب، ارسـ
 .(11)العراق فقاتل حىت استشهد يف هذه املعركة

، اما ابلنسبة لزوجاته فكان للمختار (12)ن كعب الثقفي  وامه دومة بنت وهب بنت معتب بن وهب ب
ــارية والثانية ام اثبت بنت ُسرة بن  جندب الفزارية، عدة زوجات منهن عمرة بنت النعمان بن بشـــري االنصـ

الرباءة من املختار فأما  القبض على زوجاته ءاثناء حصـــــاره للمختار والقابن الزبري فعرض عليهن مصـــــعب 

 
؛ البالذري، مجل من انساب االشراف، 113، ص 1؛ الزبريي، نسب قريش، ج 437، ص8الكربى،ج الطبقات،ابن سعد  -2

 .375، ص 6ج 
 .150، ص 1كحالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، ج   -3
ري، ؛ ابن كث272، ص 3؛ ابن سيد الناس، عيون االثر يف فتون املغازي والشمائل والسري، ج 395ابن قتيبة، املعارف، ص -4

 .296، ص6م، ج1993 ،ه1414 ،؛ الشامي، سبل اهلدى والرشاد54،ص4السرية النبوية، ج
 ، التوابون،؛ بيضون1465، ص4ج ،االستيعاب يف معرفة االصحاب،؛ ابن عبد الرب493،ص4ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -5

 .118ص
 .123، ص4ج  ،،الوفيات فوات ،؛ الكتيب1465، ص4ج  ،االستيعاب يف معرفة االصحاب ،ابن عبد الرب -6
 .376ص  ،6ج  ،مجل انساب االشراف  ،البالذري -7
، 2ج    ،اتريخ الطربي  ،الطربي  ،142، ص2ج    ،اتريخ اليعقويب،اليعقويب  ؛376، ص  6ج  ،مجل انساب االشراف   ،البالذري  -8
 .628ص 

 .320،ص2اجلاحظ، احليوان، ج -9
شذرات الذهب يف  ،؛ ابن العماد61،ص1ج ،من حوادث الزمان مرآة اجلنان وعربة اليقطان يف معرفة ما يعترب اليافعي، -10

 .60،ص1ج ،اخبار من ذهب
؛ 142،ص2ج ، اتريخ اليعقويب ،؛اليعقويب 113،صالطوال  األخبار،؛ الدينوري82ص ،اتريخ خليفة بن خياط ،العصفري -11
 .628،ص 2ج ، اتريخ الطربي ،الطربي

 .60ذوب النضار يف شرح الثأر، ص  ،ابن منا احللي ؛439ص  ،6مجل انساب االشراف، ج  ،البالذري -12
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. وله من (14). والثالثة ام زيد الصـغرى بنت سـعيد (13)ه فخالها واما االنصـارية فقتلها بنت ُسرة فربئت من 
 .(15)ُسرة بنت جندب ولدان اسحاق وحممود وله عقبة ابلكوفة كثري 

-فيصــــفه لنا املؤرخون اثر حادثة معينة، وهي ان االمام احلســــن  --ما موقفه من االمام احلســــن  ا
املقصورة البيضاء يف املدائن، حيث كان املختار مع عمه سعد بن مسعود الذي كان عندما كان يف    -

يعاين من جراح اصابته يف مظلم ساابط اشار املختار وهو    --واليا عليها، وعندما كان االمام احلسن  
 وما ذاك؟ قال توثق احلســن، وتســتأمن به  :غالم شــاب على عمه وقال له ))هل لك يف الغىن والرتف قال

ــعـد: علـيك لعنـ  ـفأوثقـه، بئس الرجـل   --على بـنت رســــــــــــــول هللا  ة هللا اـثباىل معـاوـية، فقـال ـله ســــــــــــ
 .(17)وكان هدف املختار من ذلك التقرب اىل معاوية به (16)انت((

ــنـة  اً ولكن عنـدمـا تعود اىل والدةجنـد من خالل الروايـة ان املختـار كـان غالمـ  املختـار جنـدهـا يف الســــــــــــ
ــنة االربعنيجن االوىل من اهلجرة وهبذا ــتة واالربعني واحلادثة يف الســــــ  كيف نقول على د عمره يرتاوح يف الســــــ

 رجل عمره االربعني شاب او غالم.
واذا اراد املختار التقرب من معاوية ملاذا انزل مسلم بن عقيل بيته وابيعه سرا عندما اراد االمام احلسني 

 (18)االعالن بثورته يف الكوفة. --
 -ت حركة املختار:الحركات التي سبق -ب

ه يف واقعة الطف، ورجع ابن زايد من معســـــــكره  61ســـــــنة   --بعد اســـــــتشـــــــهاد االمام احلســـــــني  
برتكهم نصـــــرت  اً كبري واملنادمة، ورأت ان قد اخطأت خطأ  ابلنخيلة، ودخل الكوفة تالقته الشـــــيعة ابلتالؤم 

ملا قتل اصــــحابه اذا ذكر الطربي ))واجابته، حىت قتل اىل جانبهم هو واهل بيته وثلة من   --احلســــني 
، والتندم ابلتالؤماحلســــــــــني بن علي ورجع ابن زايد من معســــــــــكره ابلنخيلة فدخل الكوفة تالقت الشــــــــــيعة  

ورأت أهنا قد أخطأت خطأ كبريا بدعائهم احلســني إىل النصــرة وتركهم إجابته ومقتله إىل جانبهم مل ينصــروه 
 .(19)((  مقتله إال بقتل من قتلهورأوا أنه ال يغسل عارهم واالمث عنهم يف

ــعد  ــيب بن جنبه الفزاري وعبد هللا بن سـ ــرد اخلزاعي، واملسـ ــلمان بن صـ ــة نفر وهم سـ فاجتمعوا اىل مخسـ
بن نفيل االزدي وعبد هللا بن وال التميمي ورفاعة بن شــداد البجلي وكانوا من خيار اصــحاب االمام علي 

 .(20)اجتمع هؤالء يف منزل سليمان بن صرد  --

 
ن عساكر، اتريخ مدينة دمشق، تح علي اب  ،309ص    ،االخبار الطوال  ،الدينوري  ؛573، ص4ج    ،اتريخ الطربي  ،الطربي  -13

 .295، ص 69شريي، ج 
 .70ص ،ابن حبيب، احملرب -14
 .378 ،401ص ،رفاملعا ،ابن قتيبة -15
املنتظم يف  ،ابن اجلوزي ؛159ص  ، 5ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي ؛376ص  ،6ج  ،مجل انساب االشراف  ،البالذري -16

امري املؤمنني احلسن بن علي بن ايب   ،الصاليب  ؛5، ص  3، ج  يخابو الكامل يف التار   ،ابن االثري  ؛166، ص  5ج    ،اتريخ االمم وامللوك
 .360، ص1شخصيته وعصره ج  --طالب 

 .376، ص 6البالذري، مجل انساب االشراف، ج  -17
 .271، 267، صاالثري، الكامل يف التاريخ، ج ؛ ابن223،224الطربسي، اعالم الورى أبعالم اهلدى،ص -18
 .309لكوفة، ص؛ الرباقي، اتريخ ا552، ص5ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -19
 .310-309ص  ،اتريخ الكوفة ، الرباقي ؛553ص  ،5ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -20
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-احلرب ودعاء الناس ســـــــــــرا اىل الطلب بدم احلســـــــــــني   ابالجتماعات واخلطب لغرض مجع آلة فقاموا
ه، فقد كانت هذه املرحلة االوىل من التنظيم، وهي مرحلة العمل الســــــــــري، وتتضــــــــــمن  61ســــــــــنة   -

 عليه تســــجيل اُساء من اراد االلتحاق جبيش التوابني، ومجع االموال والســــالح للطلب بثأر االمام احلســــني
خمنف  اذا ذكر ابو هصــــــحابه، فقال ســــــليمان ال64ات يزيد ســــــنة  فلم يزالوا كذلك حىت م  (21)من قاتليه 

ـــئت وثبـنا على عمرو بن حرـيث ـفأخرجـناه من )) ـقد مـات هـذا الطـاغـية، واالمر االن ضــــــــــــــعيف، ـفان شــــــــــــ
ت املســـــــــــتأثر عليهم القصـــــــــــر، مث أظهران الطلب بدم احلســـــــــــني وتتبعنا قتلته ودعوان الناس إىل أهل هذا البي

 .(22)(( املدفوعني عن حقهم
فاسـتمر التوابون مبراسـلة شـيعتهم وانصـارهم يف املدن، فكتب سـليمان بن صـرد اىل سـعد بن حذيفة يف 

ــليمان املثىن بن خمربة العبيدي يف البصــــــــــــــرة وهكذا مت للتوابني ما رادو   (23)املدائن  فقد  اوكذلك كاتب ســــــــــــ
 .(24)ملدائن استجاب هلم شيعة البصرة وكذلك ا

طائفة من الشـيعة يدعون الناس فاسـتجاب هلم كثري بعد موت يزيد بن معاوية اضـعاف من  مث خرجت
 .(25)كان استجاب هلم قبل 

ــام، فلم  ــرة حيث ااته موت يزيد فوثب عليه اهلها فهرب منهم اىل الشـــــــ وكان عبيد هللا بن زايد ابلبصـــــــ
 .(26)عليه وفتحه من ارض اجلزيرة والعراق بمروان على ما غليزل مع مروان بن احلكم اىل ان عقد له 

ــطلحوا على عامر بن وملا مجع التوابو  ــر االمارة وطردوا عمرو بن حريث واصـــــ ن االمر هجموا على قصـــــ
ــلي ابلناس وابيعوا البن الزبري ــعود اجلمحي فكان يصــــــــــ  اســــــــــــرتاتيجية والية ري. فقام ابن الزبري بتغي(27)مســــــــــ

 --عبد هللا بن يزيد بدل عامر بن مســعود الذي قام برتمحه على االمام احلســني  الكوفة، اذ قام بتعني
اســـــتغل ابن  هنفـســــ يف اخلطبة، حىت جيذب الناس اليه، ويقوم ابن الزبري أببعاد الثوار عن الكوفة ويف الوقت 

يبعد خطرهم   الزبري قدوم عبيد هللا بن زايد ليســـرتد الكوفة، وان مســـري التوابني ملواجهة جيش الشـــام ســـوف
 .(28)وخطر عبيد هللا بن زايد عن ال الزبري يف ان واحد 

ه 65ســــــــــنة  --وعندما حان املوعد يف ضــــــــــربة التوابني التباعهم للخروج للطلب بثأر احلســــــــــني  
.مث ارســـــل رجلني من اصـــــحابه حكيم بن منقذ الكندي (29)فعســـــكر ســـــليمان بن صـــــرد اخلزاعي ابلنخيلة  

 
 .334، ص3ج  ،الكامل يف التاريخ ،ابن االثري ؛366ص ،6ج  ،مجل االنساب االشراف ،البالذري -21
 .558،ص5ج ، ؛الطربي، اتريخ الطربي256، ص--مقتل احلسني  ،ايب خمنف -22
 ،صفوت ؛557 ،556ص ،5اتريخ الطربي، ج  ،؛ الطربي255 ،253ص ،--مقتل االمام احلسني  ،ابو خمنف -23

 .62، ص 2صور العربية الزاهرة، ج مجهرة خطب العرب يف ع
؛ ابن منا احللي، ذوب النظار يف 251، ص  3يخ، ج  الكامل يف التار   ،ابن االثري  ؛558ص    ،5ج    ،اتريخ الطربي  ،الطربي  -24

 .76شرح الثأر، ص
 .110، ص2ج  ،،؛ ابن مسكوية، جتارب االمم وتعاقب اهلمم 559، ص 5الطربي، اتريخ الطربي، ج  -25
 .367، ص6ج  ،مجل انساب االشراف  ،البالذري -26
اتريخ  ،الطربي ؛367، ص6ج  ،مجل انساب االشراف ،؛ البالذري258ص  --مقتل االمام احلسني  ،ابو خمنف -27
 .272، ص 8ج ،البداية والنهاية ،ابن كثري ؛58ص  ،ج ،الطربي

، املنتظم ؛ ابن اجلوزي112، ص2اهلمم، ج    جتارب االمم وتعاقب  ،ابن مسكوية  ؛562ص    ،5ج    ،اتريخ الطربي  ،الطربي  -28
 .30، ص6امللوك واالمم، جيف اتريخ 
 .368ص، 6، ج ، البالذري، مجل انساب االشراف229، ص4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج  -29
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ال هلما ))اركبا فمرا ابلكوفة وانداي يف الناس:ايمن اراد اجلنة ورضـــــــاء هللا والتوبة والوليد بن غفني الكناين وق 
 .(30)ليلحق بسليمان بن صرد اىل النخيلة(( 

ــوله اىل النخيلة مما جعله يبقى فيها ثالث ــليمان بن صــــرد عند وصــ  ةلكن ختلف الكثري من اصــــحاب ســ
ــل اىل من ختلف عنه بذكرهم هللا  وماعطوه من املواثيق والعهود فخرج اليه الف اايم، اذ قام أبرســـــــــال الرســـــــ

 .(31)رجل 
، وكانوا يســـــــــريون مراحل كلما تقدموا مرحلة ختلف عنه --مث توجه اىل زايرة قرب االمام احلســـــــــني  

ــليمان بن صـــرد))وهللا ما ح  من ختلف عنكم ان  بطائفة من الناس وبلغ من ختلف عنه حنو الف فقال سـ
 (32)يكون معكم ما زادوكم اال خباال، فامحدوا هللا على رجعتهم عنكم(( 

، ونزل هيت مث ســــــار اىل فرقيســــــيا وكان  --مث توجه ســــــليمان بن صــــــرد اخلزاعي من قرب احلســــــني  
ـــيب  ــتقـباهلم يف ابدئ االمر، لكن عـندـما دخـل علـيه املســــــــــــ عليهـا زفر بن احلـارث الكاليب اـلذي رفض اســــــــــــ

 اىل الشام. اف نفسه استقبلهم ووفر هلم احتياجاهتم ومن فرقيسيا توجهو وعر 
فقام ســـــــــليمان بن صـــــــــرد ابخلطبة على مجاعته مث قام أبرســـــــــال   (33)نزلوا التوابني يف منطقة عني الوردة 

جيش بقيادة املســيب اذ غاروا على معســكر عبيد هللا بن زايد فكان النصــر يف ابدئ االمر للتوابني ودارت  
ــني بن منري اذ طلب منهم الطاعة  ةركة ثالثاملع ــل هلم احلصـــــــــ اايم وعندما علم عبيد هللا بن زايد بذلك ارســـــــــ

لعبد امللك فرفضـوا ذلك فدارت املعركة مما ادى اىل قتل سـليمان بن صـرد، وكذلك املسـيب وانتصـر اجليش 
 .(34)الشامي يف املعركة 

 -اسباب ظهور حركة املختار: - ج
اليت سـبقت حركة املختار وهي حركة التوابني بقيادة سـليمان بن صـرد اخلزاعي    تكلمنا سـابقا عن الثورة

ــنة   ه بقيادة املختار الثقفي 66اليت كانت تدعو اىل اثرات احلســــــــني واهل بيته، مث ظهرت ثورة املختار ســــــ
يف ســــــــجن عبيد هللا بن زايد اىل ان انتهت ثورة   ، اذ كان املختار مســــــــجوانً --للطلب بثأر احلســــــــني  

 ةلبحار. والنخل واألشـــــجار. واملهام ما ورّب ا، فكان املختار يقول يف الســـــجن ))--مام احلســـــني اال
كّل جّبار. بكّل لدن خط ار. ومهّند بّتار. يف مجوع   والقفار. واملالئكة األبرار. واملصــطفني األخيار. ألقتلنّ 

ــرار. حىت إذا أقمت عمود الدين. ورأبت صــــدع املســــلمني.  ــوا مبيل أغمار. وال عزل أشــ ــار. ليســ من األنصــ
وشـــــــــفيت غليل صـــــــــدور املؤمنني. وأدركت ملر أبناء النبّيني. مل يكرب علّي فراق الدنيا ومل أحفل ابملوت إذا 

له زوج اخته عبد هللا بن عمر عند يزيد بن معاوية ليطلق ســــــــــراحه من ســــــــــجن ابن ، وشــــــــــفع  (35)(( أتى.

 
 .163، ص 2؛ االمني، مستدركات اعيان الشيعة، ج 209، ص 6ابن اعثم الكويف، الفتوح، ج  -30
 .113، ص 2، ج جتارب االمم وتعاقب اهلمم، ؛ابن مسكوية369، ص6ب االشراف، ج البالذري، مجل انسا -31
 .264، ص3، ج ابن االثري، الكامل يف التاريخ ؛؛589، ص 5الطربي، اتريخ الطربي، ج  -32
، 3ج    ،الكامل يف التاريخ  ،ابن االثري  ،293ص    --، مقتل االمام احلسني  الطربي، اتريخ الطربي، ج، ص ابو خمنف  -33

 .127ص ،التوابون ،بيضون ،265ص
 .599، ص 5، الطربي، اتريخ الطربي، ج 124، ص 2مم وتعاقب اهلمم، ج ، جتارب االابن مسكوية -34
 .381، ص6ج  ،مجل انساب االشراف  ،البالذري -35
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، فتوجه املختار اىل الكوفة اليت اصـــــــــــبحت بعد وفاة يزيد خصـــــــــــبة للقيام حبركته، وخاصـــــــــــة عندما (36)زايد
 .(37)بن زايد منها اوصلته انباء حترك الشيعة ابلكوفة وطرد عامل 

اراد ان يلتقي مبحمد بن احلنفية اواًل ليأخذ منه االذن يف املســــــري  وعندما قرر املســــــري اىل الكوفة، لكنه
ولتأخذ حركته طابعا شـــــــرعيا، فأتى ابن احلنفية وقال له اين على الشـــــــخوص للطلب بدمائكم واالنتصـــــــار 

بن احلنفية فلم أيمره ومل ينهه فقال ان ســــــــــــكوته عين اذن يل وودعه، فقال له ابن احلنفية الكم، فســــــــــــكت 
 .(38)( توى هللا ما استطع)عليك بتق

ــألـــة اخلروج ))اخرج وهـــذا عبـــد هللا بن كـــامـــل اهلمـــداين خيرج  وعلى روايـــة اخرى قـــال لـــه عنـــدمـــا ســــــــــــــ
 .(39)معك((

امام املختار سوى اخلروج من مكة والتوجه اىل الكوفة لتحقيق أهدافه، ويف الطريق التقى بسلمه   مل يبقَ 
هم كغنم ضــــــل راعيها فقال املختار بن أيب عبيد قال له ))بن مرثد من مهدان، وســــــألة املختار عن الناس ف

 .(40)((أان الذي أحسن رعايتها وأبلغ هنايتها فقال له سلمة اتق هللا واعلم أنك ميت ومبعوث
ــار حىت وصــــل احلرية مث توجه اىل الكوفة، وذكر انه مر على قرب االمام احلســــني  فزار القرب   --وســ

وفة، اذ كان وايل الكوفة من قبل الزبري عبد هللا بن مطيع ســــــــــــــنة ، وعندما وصــــــــــــــل اىل الك(41)الشــــــــــــــريف 
ــؤال املختار ))(42)ه65 ــاره فشـــــــــــــك به عبد هللا بن مطيع، فقام بســـــــــــ ما هذه ، فاخذ املختار جبمع انصـــــــــــ

 .(43)((اجلماعات اليت تغدو وتروح إليك؟ فقال املختار:مريض، يعاد.
حدد املوعد، وكان يف  --اثر احلســـــــــني وعندما اســـــــــتجمعت للمختار املقومات للنهوض بطلب  

لكن اصـــــحابه ذهبوا اىل ابن  --مع اصـــــحابه للخروج يف اثر احلســـــني    عفاجتم (44)ه 66حمرم ســـــنة  
احلنفية لســــؤاهلم على الصــــفة الشــــرعية يف خروج املختار فقال هلم ))لو وددت ان هللا انتصــــر لنا من وعدان 

ــاء من  ــال (45)خلقه((مبن شـــ ة اىل ابراهيم االشـــــرت من حممد بن احلنفية يف ابدئ االمر مث ارســـــل املختار رســـ
 .(46)شكك ابراهيم ابلرسالة مث ابيع املختار بعد شهادة اصحابه على الرسالة اليت ارسها حممد بن احلنفية 

فبــايع ابراهيم االشــــــــــــــرت املختــار فخرج املختــار وابراهيم االشــــــــــــــرت وقــد رفعــت النــار بني ايــديهم والنــاس 
، فدارات املعارك بني ابن مطيع وايل الكوفة وجيش املختار (47)يصـيحون من كل موضـع ايلثارات احلسـني  
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ابراهيم االشــرت االمان  اذ طلب ابن مطيع االمان فأعطاه (48)اذ حاصــر املختار ابن مطيع يف قصــر االمارة   
 .(49)مث ذهب ابن مطيع اىل املختار فبايعه ودخل املختار القصر 

 -اماكن ظهور الحركة: - د
املختار على الكوفة واســـــــقط حكومة ابن الزبري فيها اصـــــــبحت حدود دولته ممتدة من   ربعد ما ســـــــيط

 .(50)راج من البالد ارمينية واذربيجان واران وحوران واملاهني اىل الري واصفهان فجعل جييب اخل
فبعث الوالة على االقاليم ليحكموا ابُسه واول رجل عقد له املختار عبد هللا بن احلارث اخو االشــــــــــرت 

على ارمينية، وبعث حممد بن عمر بن عطارد على اذربيجان، وعبد الرمحن بن ســـــــعيد بن قيس على  وواله
اىل حلوان، وعلى اصـــــــــفهان وعلى    رســـــــــل عمالهاملوصـــــــــل، وبعث اســـــــــحاق بن مســـــــــعود على املدائن، وا
 .(51)ماسبندان وعلى الري ووزع سار البلدان على خاصته 

 ركة المختار الثقفي المبحث الثاني: دور القبائل العربية في ح

 اهم تلك القبائل العربية -أ
ه فقد ســــانده جمموعة من القبائل العربية اليت وصــــفها الشــــاعر عبد 66عندما اثر املختار بثورته ســــنة  

 هللا بن مهام يف شعره 
 الفىت يــــــذهــــــل مــــــا املختــــــار ليلــــــه ويف
ــا ــارات دعــــ ــاقبلــــــت  احلســــــــــــــني ايلثــــ  فــــ
 مـــالـــك ابن الرئيس جـــاء مـــذحج  ومن
ــد واىف اســـــــــــــــــــــد ومــن  لــنصــــــــــــــــره  يــزيـــــ
 

ــه  ــاب رود عــن ويــزويـــــ ــبـــــ  مشــوع  الشـــــــــــــ
ــائـــــــب ــدان  مــن كــتـــــ ــد مهـــــ  هــزيــع بــعـــــ
 جبـــــــمـــــــوع  اردفـــــــت مجـــــــوعـــــــا يـــــــقـــــــود
 (52) منيع اجلنـــان  مـــاضــــــــــــــى فىت بكـــل
 

، وقد وصــــف الطوســــي القبائل اليت (53)وذكر الطربي ))اكثر اصــــحاب املختار العجم، وقبيلة مهذان((
وأمر إبراهيم بن األشــــرت )رمحه هللا( ابلتأهب للمســــري إىل ابن زايد، وأمره شــــاركت يف حركة املختار بقولة ))

على االجناد، فخرج إبراهيم يوم الســــــبت لســــــبع خلون من احملرم ســــــنة ســــــبع وســــــتني يف ألفني من مذحج 
وألف ومخس مائة من قبائل املدينة، وألف ومخس مائة من كندة وربيعة،  ،وأســـــــــــــد، وألفني من متيم ومهدان 

 البصــــائر  وذوي  وفرســــاهنم  أصــــحابه وجوه  من معه املختار وأخرجوقال الطربي )) .(54)((من احلمراء  وألفني
 هللا عبد وأمر املدينة،  أهل ربع على النهدي طهفة  بن قيس معه وخرج وجرهبا، احلرب شـهد قد  ممن: منهم

 
 .217، ص 8ابن كثري، البداية والنهاية، ج  -48
 .267، ص 8؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج 354، ص6البالذري، مجل انساب االشراف، ج  -49
 .116، ص6ابن اعثم الكويف، الفتوح، ج  -50
، 6الكويف، الفتوح، ج، ابن اعثم 34-33ص  ،6ج  ، اتريخ الطربي ،الطربي ؛292ينوري، االخبار الطوال، صالد -51

 .116ص
الطربي، اتريخ الطربي، ج   ؛402،ص6ي، مجل انساب االشراف،ج البالذر   ؛346، ص--ايب خمنف، مقتل احلسني    -52

 .355ص ،33ج  ،؛ ابن عساكر، اتريخ مدينة دمشق291، ص 1
 .291، ص 1ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -53
 368،ص4ج  ،، جواهر التاريخ؛ الكوراين113ص  النضار يف شرح الثار،، ذوب  ابن منا احللي،،  240ص  ،الطوسي، االمايل  -54
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  وبعث  وربيعة، كندة  ربع على الكندي جراد  بن األســــود وبعث وأســــد، ج ح مذ ربع على األســــدي حية  بن
 .(55)((ومهدان  متيم ربع على مهدان  من الثوري منقذ بن حبيب

 جذور أهم القبائل العربية التي شاركت يف حركة املختار ومساهمتها  -ب

 قبيلة ب  شيبان .1
شـــــيبان وجده بكر بن وائل من اشـــــهر قبائل ربيعة املنســـــوب اىل القبائل العداننية من نزار بن معد بن 
عـدانن قـالوا ان ام واـئل ثقفـية، واـنه تزوج هـندا بن متيم بن مرة، واوـلد منهـا بكر بن واـئل، وكـان احـد وـلده 

. ( 56)فولد ثعلبه شــــــــــــــيبان  علي بن ايب بكر الذي اولد صــــــــــــــعب فكان احد اوالده عكابه الذي اولد ثعلبه
منازل بكر بن وائل كانت داير بكر بن وائل يف اليمامة غراب واىل البحرين شـرقا ومن البحرين اىل االبلة يف 

اليوم بداير  فالبصــرة مث امتدت اىل هيت مشااًل مث توغلت داخل العراق، ويف اعايل دجلة مشااًل اىل ما يعر 
هذه القبيلة بعد االســـــالم، وانشـــــا مدينيت البصـــــرة والكوفة وضـــــمن ، وزادت اعداد بطون (57)بكر يف تركيا 

اىل النيب   اً شيبان وفد  . وعندما انتشر االسالم ارسل بنو(58)خطة قبائل بكر بن وائل يف البصرة بطوان كثرية
ــول    -- ــيباين اول من ابيع الرســ ــول كتب حلريث بن حســــان الشــ ــل الرســ على  --عندما ارســ

 .(59)هبم الرسول ابلشكر على ارساهلم وفدا إبسالمهماالسالم له ولقومه واجا
يف فتح العراق اذا اســتغل بنو شــيبان وبكر بن وائل وفاة كســرى واضــطراب نظامه وواصــلوا  اوقد شــاركو 

توســيع نفوذهم يف مناطق العراق. فقام املثىن بن حارثة الشــيباين وســويد الذهلي، يغريان على القرى الواقعة 
وذلك يف خالفة ايب بكر، وكتب املثىن الشــــــــيباين اليب بكر ميده ابجليش حلرب حتت حكم الســــــــاســــــــانني،  

صــــــــــــــاحبها جاابن ، فخرج اليه (60)الفرس، فارســــــــــــــل اليه خالد بن الوليد، فوجه املثىن بن حارثة اىل الّيس 
 جبيشه فالتقوا قرب النهر فهزمهم املثىن مث صاحلهم.

مث دىن املثىن مبن معه اىل احلرية فخرجت خيول صاحب كسرى اليت كانت يف املفاخر فهزمهم، مث جاء 
وجـه ابو بكر خـاـلد بن الولـيد اىل   . وعـندمـا(61)خـاـلد فصـــــــــــــــاحلهم بعـد ان وطـد املثىن بن حـارـثة ـله االمور 

يتطرفان ارض السـواد ويغريان الشـام خلف املثىن الشـيباين على احلرية ومل يزل عمر بن حزم واملثىن بن حارثة 
 .(62)فيها 

 
 .291، ص 1ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -55
 ،تح طه عبد الرؤوف سعد  ،، السرية النبويةه(213؛ ابن هشام، عبد امللك بن هشام)ت98-91ص ،املعارف ،ابن قتيبة -56

 .89، ص 1ج  ،د.ت
 .8شيبان، ص  قبائل بين ،الكوراين ؛93، ص 1 ج،معجم قبائل العرب ،كحالة  -57
 .99ص ،املعارف ،ابن قتيبة -58
 .349، ص  1، ج  م  1998  ،1ط    ، مكاتيب الرسول  ،االمحدي  ،املياجني  ؛241ص    ،1ج    ،الطبقات الكربى  ، ابن سعد  -59
 ؛ ايقوتالبادية انحية من العراق أرض أول يف والفرس املسلمني بني الوقعة فيه  كانت  ،األنبار قرى من  قرية ألّيس ألّيس: -60
 .248،ص1ج ،معجم البلدان  ،احلموي
 .243ص  ،فتوح البلدان ،البالذري -61
 .91ص  ،اتريخ خليفة بن خياط ،العصفري -62
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 26:  العدد

من ه على الرغم  13وكان هلم دور كبري يف معركة اجلســــــــــــــر يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ســــــــــــــنة  
وحىت  --شـيبان يف معارك االمام علي  بنو اوقد شـاركو  (63) حسـنا فيها  اخلسـارة لكن ابلى املثىن بالءاً 

 -مثامة بن املثىن بن حزامة الشيباين فقال االعور الشين: معركة اجلمل اذا ذكر البالذري ))قتل يومئذ
 ايقتتتتتتاتتتتتتتل هللا اقتتتتتتوامتتتتتتا هتتتتتتم قتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتوا 
 وابن املثىن اصتتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتيف قتلتتته

 

 يتتتتوم اخلتتتتريتتتتبتتتتتتة عتتتتلتتتتتيتتتتتتاء وحستتتتتتتتتتتتتتتتاان 
 (64)وخري قرائهم زيتتتد بن صتتتتتتتتتتتوحتتتاان 

 

اي القبائل وجدت    --يف معركة صفني مميزاً، سؤل امري املؤمنني علي بن ايب طالب    هموكان موقف
 .(65)الشعر االذرع من مهذان والزرق العيون من شيبان  --اشد حراب بصفني فقال 

صـــيفي بن فســـيل الشـــيباين الذي كان احد انصـــاره وقال اىل امري  --ومن اصـــحاب االمام علي 
الشـيبان يف معركة الطف مع  وشـارك بنو (66)حزبك وانصـارك نعادي من عاديت(())حنو  --املؤمنني  

يف احلملة االوىل يوم  عمرو الشــــــــيباينبن    ، اذا اســــــــتشــــــــهد منهم يف املعركة حنظلة--االمام احلســــــــني 
ــر   ــفني مع امري املؤمنني  (67)العاشـــ ــهد ذلك صـــ واشـــــرتك يف  --من حمرم والثاين جبلة بن علي وقد شـــ

-فلما راى خذالن اهل الكوفة ملســلم اختفى عن االنظار وحلق ابحلســني   --بن عقيل معركة مســلم  
، ومن بين شـــيبان هو نعيم بن هيربة بن (68)من الشـــجعان  اً ، وقاتل حىت فاز ابلشـــهادة وكان معدود-

قائداً على قبائل بكر بن وائل الكوفية  --شــبل نعيم الشــيباين شــهد معركة صــفني وجعله االمام علي 
-حىت قـتل يف ثورة املخـتار الثقفي مطـالـباً بـثار االـمام احلســــــــــــــني  --وبقي نعيم موايل اىل االـمام علي 

- (69). 

 قبيلة ب  اسد  .2
، (70)ن مدركة بن الياس بن قطر بن نزار، قبيلة عظيمة من العداننيني  تنســــــــــــب اىل اســــــــــــد بن خزمية ب

أي بني حائل والقصــــــيم، مث   (71)وكانت بالد بين اســــــد مشال هضــــــبة جند خاصــــــة بني جبلي أجأ وســــــلمى
جاءت طي على أجا وســـــلمى، فاجته بنو اســـــد حنو العراق حىت وصـــــلوا اىل الفرات من جهة كربالء ومكة 

، ومنها انتشـــــــروا فســـــــكن بعضـــــــهم غزة وهاجروا بنو (72)لكوفة يف مطلع االســـــــالم من دايرهم مث ســـــــكنوا ا
ــة اىل االندلس ، (75)، يوم خو (74). وكان لبين اســـــد حروب قبل االســـــالم كثرية منها يوم اراب (73)عكاشـــ

 
 .446، ص 3ي، اتريخ الطربي، ج ؛ الطرب 97، ص2، ج اليعقويب، اتريخ اليعقويب -63
 .545، ص 3الطربي، اتريخ الطربي، ج ؛ 244، ص 2البالذري، مجل انساب االشراف، ج  -64
 .167، ص2البالذري، مجل االنساب االشراف، ج  -65
 .690، ص 2بن االثري، الكامل، ج ؛ ا80، ص 5الطربي، اتريخ الطربي، ج  -66
 .611، ص1ج  ، اعيان الشيعة ،االمني ؛116ص  ،--انصار احلسني  ،مشس الدين -67
 .117، ص1، ج ثرودي، مستدركات علم رجال احلديالشاه -68
 .41،ص8ج  ،االعالم ،؛ الزركلي27،ص 4ج ،، شرح هنج البالغة ابن ايب احلديد -69
 .21، ص 1جم قبائل العرب القدمية واحلديثة ج مع ،كحالة  -70
معجم  ،ايقوت احلموي ؛امرأة  ابسم سلمى وُّسي رجل ابسم ُّسي أجأ وسلمى، أجأ ومها طّيء، جبلي :ىأجا وسلم -71
 .238،ص95،ص3،ج1ج،البلدان 

 .11ص  ،5ج  ،الكوراين، جواهر التاريخ ؛21ص  ،1ج  ،معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة ،كحالة  -72
 .192حزم، مجهرة انساب العرب، ص  ابن -73
 .ه 170ص  ،11ج  ،مجل انساب اإلشراف  ،البالذري -74
 .134ص  - 18، ص 5وت احلموي، معجم البلدان، ج ايق -75
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ن يف مكة بنو غنيم بن دودان  و وكان دخوهلم اىل االســالم اذ كان االســدي (77)، يوم اجلفار (76)يوم بيســان  
. مث (78)اســـــــــــد خزمية يســـــــــــكنون مكة، وكانوا حلفاء بين امية ولكن مل مينع بعضـــــــــــهم من قبول الدعوة من  

-اما الذين يف جند فقد توجهوا بوفد اىل رســــــول هللا (79)هاجروا بقيتهم اىل املدينة، ونزل بعضــــــهم يف قباء  
ــنه    - أســـــد فقالوا اي  وقدم وفد بىنه للدخول يف االســـــالم، اذ ذكر ابن حبان ))9يف عام الوفود ســـ

، وبعد (80)((رســـــول هللا قدمنا عليك قبل أن ترســـــل إلينا رســـــوال فنزلت هذه اآلية مينون عليك ان أســـــلموا
اســـد مع ســـعد بن ايب وقاص يف فتح   ، وشـــاركت بنو(81)ه 19االســـالم نزلوا العراق وســـكنوا الكوفة ســـنة  

 .(82)ه 14العراق يف موقعة القادسية سنة 
ــد يف معركة اجلمل مع االمام علي  ــاهم بنو اســــــ فطائفة منهم التحقوا به يف الطريق بقيادة  --وســــــ

، فلحق أبمري (83)زفر بن زيد االســـــــــدي عندما طلب من امري املؤمنني االنضـــــــــمام اليه فوافق االمام بذلك 
من طي واســـــــــــد وغريهم الفا رجل، وشـــــــــــهدت معركة اجلمل طائفة اخرى من بين اســـــــــــد  --  املؤمنني

ــة بن جابر االســـــــدي، وعلى  ــر، اذ جعل على خيل اســـــــد قبيصـــــ ــائر قبائل مضـــــ جاءت من الكوفة مع ســـــ
 .(84)رجالتها العكرب بن وائل االسدي الذي قتل طلحة 

ــارك بنو ــد يف معركة صــــفني اذ ذكر املنقري ))مث غدا يف شــ ــة بن جابر االســــدي  اســ اليوم الثالث قبيصــ
ــاحيب، واما انتم فذاك   ــر دون صـ ــر بين اســـد، اما اان فال اقصـ وهم حي من الكوفة بعد مهدان، فقال ايمعشـ

 بين اســد يف معركة صــفني وشــارك بنو  ومن خالل هذا النص يدل على مشــاركة (85)اليكم مث تقدم برايته((
ومنهم حبيب بن مظاهر االســـدي وســـعد موىل عمر بن  --اســـد يف معركة الطف مع االمام احلســـني  

اســـــد بدفن االجســـــاد الطاهرة اذ ذكر ابن االثري ))ودفن احلســـــني   وي االســـــدي، وقاموا بنوخالد الصـــــيدا
 .(86)واصحابه اهل الغاضرية من بين اسد قتلهم بيوم((

بدفن االمام وال   ، وكيف يقومون --ان بين اســد قاموا بدفن االمام احلســني  جند من خالل الرواية
هو ابنه االمام الســـــــجاد علي بن  --ميكن دفن االمام غري االمام لكن من قام بدفن االمام احلســـــــني  

ــني   ــي ))...،  --احلسـ ــني،  بن علي:  قال  أمره؟ ويل  فمن:  قال كما ذكره الطوسـ  كان   وأين:  قال احلسـ
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 26:  العدد

 يعلمون  ال وهم خرج:  قال زايد،  بن هللا عبيد يد يف  ابلكوفة  حمبوســا كان :  قال ؟--  احلســني بن علي 
 .(87)((.انصرف مث  أبيه أمر ويل حىت

يقودهم يزيد  --ه خرج مجع من االســـدين مع املختار الثقفي للطلب بثأر احلســـني 66ويف ســـنة  
بن انس اىل املوصـــــــل، وعندما وصـــــــل عبيد هللا بن زايد اليها، وكان واليها عبد الرمحن بن ســـــــعيد بن قيس 

. فارسل املختار له يزيد بن انس االسدي مع جيش قدره ثالثة االف (88)فكتب اىل املختار يعلمه ابألمر  
ريت الف رجل فصـــبح اربعة االف فارس . حيث ســـار هبم وخرج عن الكوفة مث انظم اليه يف تك(89)فارس  

ه التقى اجليشــان وقاتلوا قتااًل شــديداً عنيفاً، وانتهت املعركة مبقتل امري اجليش الشــامي 66. ويف ســنة  (90)
ربيعة بن خمارق يف الوقت الذي فيه يزيد ابن انس االســـــــدي مرض مرضـــــــاً شـــــــديداً فاهنزم اجليش الشـــــــامي 

 .(91)ك وتويف يزيد بن انس يف ذلك فدفن هنا
 قبيلة  ع  .3

ــبا   وهي قبيلة كبرية  (92)النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج بن عامر بن زيد بن كهالن بن سـ
وبعضـــــــــهم يســـــــــكن يف  (93)من مذحج، كانوا يســـــــــكنون اليمن يف وادي خصـــــــــب يســـــــــمى وادي بيشـــــــــة  

 عمرو  بن جســـــــــر وهو الّنخع،  وتيامنتذكر البكري ))ي، ومعهم اخرون كبين مذحج وظعهم اذ (94)الدثينه
 واالها وما  بيشـــــــة  انحية فنزلت نزار،  بن  إايد  بن دعمىّ   بن  أفصـــــــى ابن يقدم  بن  مناة عوذ بن  الّطمثان   بن
 بن  علة  بن عمرو  بن الّنخع:  فقالوا  إليهم، وانتســــبوا  دايرهم، يف مذحج  مع  فصــــاروا هبا،  وأقاموا البالد،  من
 .(95)(( زيد بن أدد بن مالك بن جلد

دخل النخع اىل االســــالم مبوت كســــرى وضــــعف دولته وتفككت اليمن، وســــيطر رؤســــاء قبائلها على  
ــل االمام علي   --مناطقهم فبعث اليهم النيب  ــلم عدد منهم وارســــ ــائل فاســــ ــتكمل  --رســــ فاســــ

ومنهم وفد النخع مرتني مرة فيه رجالن ارطاه بن شراحيل   --. وجاءت وفودها اىل النيب  (96)فتحها  
ــعد بن مالك بن النخع واجلهيش االرقم من بين بكر بن عوف بن بن كعب النخع،  من بين حارثة بن ســـــــــ
 --يتكون من مائة رجل من النخع إلعالن اســــــالمهم عند الرســــــول    ه جاء وفد اثنٍ 11ويف ســــــنة  

، وكان مالك االشــــــــــــــرت من بين مذحج احد ابطال (97)بعد مبايعتهم معاذ بن جبل الذي كان على اليمن 

 
 .167ص ،1ج ،--مسند االمام الرضا ،عطاردي ؛764ص ،2ج ،الطوسي، اختيار معرفة الرجال -87
 .39، ص 6الطربي، ج  -88
 .268،269، ص 8داية والنهاية، ج الب ،ابن كثري -89
 .142، ص 6ابن اعثم الكويف، ج  -90
، 8، البداية والنهاية، ج ابن كثري ؛142،143ص  ،6ج  ،ابن اعثم الكويف ؛41ص  ،6ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -91

 .269ص
 .121ص  ،االنيان على قبائل الرواة،ابن عبد الرب ،767ص ،1ج  ،الطبقات الكربى ،ابن سعد  -92
 .529، ص1قوت، معجم البلدان، ج اي ،اليمن ،من عمل مكة مما يلي ،بيشة -93
 .440، ص 2م البلدان، ج ، معج، انحية بني اجلند وعدن، ايقوتالدثينه -94
 .63، ص1، ج م، معجم ما استعج البكري -95
 .236ص  ،6ج  ،سبل اهلدى والرشاد،الشامي ؛1056ص  ،4ج  ،السرية النبوية ،ابن هشام -96
العرب قبل  املفصل يف اتريخ ،علي ؛73، ص1، ج ، ابن االثري، اسد الغابة767،769 ، ص1ابن سعد، الطبقات، ج  -97

 .194، ص7االسالم ج 



  

 حركة املختار الثقفي دور القبائل العربية يف  

357 

، مث هاجرت القبائل اىل العراق والشـــــام من اجل االنضـــــمام (98)  --الريموك يف زمن الرســـــول   معركة
ــام وما وراء النهر فهاجرت قبائل من احلجاز لكن النقل الكبري  ــتكمال فتح العراق وبالد الشـ العســـكر السـ

 يكرب معـد بن عمرو وعليهم اليمن من مجع جـاء حىت قالئـل أايم متـت فمـامن اليمن اذ قـال الواقـدي ))
 علي اإلمام عند فنزل -- النخعي االشــــــرت بن  مالك  أقبل حىت لبثوا  فما الشــــــام يريد  -- الزبيدي

، وكان هلم دور يف معركة القادسية (99)((الوقائع  معه  شهد  وقد  عليا  سيدان  حيب  مالك  وكان   أبهله  --
وشـاركوا يف   (100)مئة، أي ربع جيش املسـلمني((اذ ذكر ابن ايب شـيبة ))ان النخع يف القادسـية الفني واربع 

وكان فارســـهم وقائدهم مالك االشـــرت، الذي خطب عند  (101) --فتح اصـــبهان يف عهد االمام علي 
ــلمني لألمام علي  ــياء، ووارث علم االنبياء،  --مبايعة املســــــــ ــي االوصــــــــ فقال ))ايها الناس: هذا وصــــــــ

ــد امري املؤمنني(102)العظيم البالء(( ــهد يف  . مث كان عضــــــ ــتشــــــ ووزيره يف حربه يف اجلمل وصــــــــفني حىت اســــــ
ــر ــيب منهم يومئذ بكر بن هوذه، وحنان   (103)مصــ ــديداً، فأصــ وذكر املنقري ))مث ان النخع قاتلت قتااًل شــ

. وكان ابن مالك االشـــــــــرت وهو ابراهيم اىل جانب (104)بن هوذة، وشـــــــــعيب بن نعيم من بين بكر النخع((
 --وكان ابراهيم يف ســـجن عبيد هللا بن زايد عندما قتل احلســـني  ،(105)والده يف حروب امري املؤمنني  

ــم اىل ثورة املختار، وامتاز بقيادة هذه احلركة، اذ كان عمادها ومن  ــهم ابن زايد، مث انضـــــــ مع كثريين حبســـــــ
ت املصـــــادر ان املختار دعا ابراهيم اىل نصـــــرته يف الثورة ألخذ بثأر احلســـــني وهذا ما اكداشـــــجع قوادها، و 

 به يف انضمام ابراهيم االشرت حلركة املختار. قنتطر 
 انضمام ابراهيم بن مال  االشرت حلركة املختار الثقفي 

جاءه امراء الشـــــــــيعة وقالوا له: ))اعلم ان مجيع امراء   ،ندما اقرتب موعد خروج املختار مع اصـــــــــحابهع
وحده اغناان عن  شــــــــــــــرت النخعيوأنه أن ابيعك ابراهيم بن اال  ،الكوفة مع عبدهللا بن مطيع وهم ألب علينا

 .(106)مجيع من سواه((
ــيعة ــعيب انه خرج اليه وجوه الشــــــ - وهو فيهم فكلموه ودعوه اىل الطلب بدم احلســــــــني ،وروى عن الشــــــ

ــيم ان  ،--واهــل البيــت - عــادت لــك منزلــة ابيــك يف  ،اليــه اجتبــاانوقــالوا: ))ان هــذا أمر جســــــــــــ
، وأهل --ونصـرة احلق والغضـب لرسـول هللا   ،وأحييت شـرفه وما كان مشـهوراً به من الفضـل  ،الناس
 .(107)(( --بيته

  --فقال هلم ابراهيم بن االشـــــــــرت: فإين قد أجبتكم اىل ما دعومتوين إليه من الطلب بدم احلســـــــــني  
ــبـيلولكن ليس اىل  ،على ان تولوين االمر، فقـالوا: ))أـنت ـلذـلك اهـل ،--وأهـل بيـته هـذا   ،ذـلك ســــــــــــ
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 26:  العدد

. فسكت عنهم (108)وقد أمران بطاعته((    ،وهو الرسول واملأمور ابلقتال  ،املختار قد جاءان من قبل املهدي 
 .(109)ابراهيم بن االشرت ومل جيبهم اىل شيء

مث  ،وخرج هبم حىت أتى منزل ابن االشــرت  ،مث دعا جبماعة من اصــحابه ،اايم  ثالثةفســكت عنه املختار  
ــتأذن عليه فأذن له ــهم ،فدخل املختار ومن معه  ،أســـ ــه وجلس املختار ابن االشـــــرت ،فأجلســـ مث   ،على فراشـــ

 ،))أـما بـعد: ـفإن هـذا كـتاب إلـيك من املهـدي حممـد بن امري املؤمنني الوصــــــــــــــي تكلم فحمـد هللا واثىن علـيه
 وهو يســألك أن   ،بعد انبياء هللا ورســله ،اهل االرض كلها قبل اليوموأبن خري  ،وهو خري اهل االرض اليوم

ــي   ،وهو خري اهل االرض اليوم ،))أما بعد: فإن هذا كتاب إليك من املهدي حممد بن امري املؤمنني الوصــــــ
فإن فعلت  ،وهو يســـألك أن تنصـــران وتوازران ،بعد انبياء هللا ورســـله ،وأبن خري اهل االرض كلها قبل اليوم

 .(110)وسيغىن هللا املهدي حممداً واولياءه عنك(( ،وإن مل تفعل فهذا الكتاب حجة عليك ،بتاغتط
مث اســـــــــــتخرج له كتاابً وانوله اىل ابراهيم بن االشـــــــــــرت وفيه: ))أما بعد فقد وجهت إليك بوزيري وأميين 

ســــاعدته كان   فإن  ،الذي ارتضــــيته لنفســــي املختار ابن ايب عبيد وقد امرته بقتال عدوي والطلب بدم اخي
اخليل من كل جيش غاز وكل مصـــــر ومنرب من الكوفة اىل أقاصـــــي   عنةألك عندي يد عظيمة ولك بذلك 

 -وإن ابيت ذلك هلكت هالكاً التســـتقيله ابداً  ،ولك بذلك الوفاء بعهد هللا وميثاقه  ،ارض الشـــام ومصـــر
 .(111)(( وبركاته والسالم عليك ورمحة هللا

قراءة الكـتاب توجـه اىل املخـتار وـقال ـله: ))إين كتـبت اىل حممـد بن علي قـبل مـلا فرغ ابن االشــــــــــــــرت من 
 (112)(( ذلك زمان وهذا زمان  ،واسم ابيه فأجابه املختار ابُسهفما كان يكاتبين اال  ،ذلك اليوم وكتب يل

اهيم من حممد بن علي اىل ابر  ،واورد الدينوري نصــــــاً آخَر للرســــــالة جاء فيه: ))بســــــم هللا الرمحن الرحيم
وازره يثبك هللا  ،فســــــاعده يف ذلك  ،فإن املختار بن ايب عبيد على الطلب بدم احلســــــني ،اما بعد ،االشــــــرت

 .(113)(( وحسن ثواب االخرة ،ثواب الدنيا
فقال من يشـــــــــــــهد ان هذا الكتاب؟ فتقدم مجاعة من   ،شـــــــــــــك ابن االشـــــــــــــرت بكتاب حممد بن احلنفية

 .(114) ن جملسه واجلس املختار فيه وابيعهفقام االشرت م ،اصحاب املختار فشهدوا بذلك
توجه ابراهيم اىل الشــعيب ابلســؤال عن ســبب عدم شــهادته هو  ،وعند مغادرة املختار لبيت ابن االشــرت

قال الشـعيب:))اهنم قد شـهدوا على ما رأيت وهم سـادة القراء   ، عندئذوان كان القوم قد شـهدوا زوراً  ،وابوه

 
؛ اخلضري بك، 192، ص أدب الشيعة اىل هناية القرن الثاين اهلجري، محيدة ؛16،ص3ج الطربي، اتريخ الطربي، -108
 .249يف اتريخ االمم االسالمية، ص حماضرات 
 .102، ص ثورات العلويني واثرها يف نشؤ املذاهب االسالمية ، النجم؛ 96،ص6ج  ،الفتوح ، ابن أعثم -109
 .293،ص3ج ،الكامل ،ابن االثري ،16،ص6ج  ،اتريخ ،الطربي -110
الواثئق السياسية العائدة للعصر  ،محادة؛ 230،ص6ج ، الفتوح ،؛ ابن اعثم386،ص6ج  ،انساب االشراف  ،البالذري -111

 .268ص .،االموي
 .117، ص الفرق االسالمية ،؛ القاضي97ص  ،6ج ،الفتوح ،؛ ابن اعثم17،ص6ص ج ،اتريخ الطربي ،الطربي -112
 .289، االخبار الطوال، ص الدينوري -113
 .134،ص8، ج البداية والنهاية ،؛ ابن كثري359، ص3ج  ،الكامل يف التاريخ ،ابن االثري -114
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واان وهللا   ،فقلت له هذه املقالة  أرى مثل هؤالء يقولون اال حقاً. قال: وال ،وفرسـان العرب ومشـيخة املصـر
 .(115)((هلم على شهادهتم متهم

ــالة كانت من نظم املختار وان حممد بن احلنفية مل  وعلى هذا االســــــاس رأى كثري من الباحثني ان الرســــ
 .(116) فاعتربت الرسالة مزورة ،يرسلها اىل ابراهيم بن االشرت

وهو كما وصــــــفه ابن حجر أبن  -نقلها عامر الشــــــعيب- الروايةولكن يبقى الســــــؤال هو من نقل هذه 
ــعيب ما يوجب ان  ــمبني املختار والشـــ ــفه ابن عبد،(117)كالم احدمها يف االخر  عال يســـ   ،الرب . أو كما وصـــ

ر شــهادة ذك ىال ننســ وجيب ان  (118) أنه كان بينه وبني الشــعيب ما يوجب اال يقبل قول بعضــهم يف بعض
 وفرسان العرب. ،الشعيب نفسه حبق الشهود الذين شهدوا على الرسالة أبهنم سادة القراء ومشيخة املصر

شـخص يسـأل حممد   ابراهيم بن االشـرت التأكد من صـحة الرسـالة عن طريق ارسـال  ابسـتطاعةكما كان 
ــح د بن احلنفية يف حقيقة كتابه، وكما فعل وفد الشـــــــــيعة عندما ذهبوا للتأكد من حمم  ةبن احلنفية عن صـــــــ
اعرتف أبن بينه وبني ابن احلنفية كتب ورسـائل قبل  ،وخاصـًة ان ابراهيم بن االشـرت ،كونه قد جاء من قبله

 هذا اليوم.
ــتبعد ان يكون الشــــــعيب هو من اضــــــاف كلمة )املهدي( على اســــــم حممد بن احلنفية يف كتاب  وال يســــ

 الكتاب لكان راعى اســــــــــلوب ابن احلنفية ومل يضــــــــــف اليهفلو كان املختار قد زور ابلفعل   ،ألبن االشــــــــــرت
وان من كتبه هو   ،ليضــيف على تصــرفه مزيداً من االطمئنان عند ابراهيم بصــحة الكتاب ،لقب))املهدي((

 .(119)ال غريابن احلنفية 
 قبيلة مهدان  .4

ــلــة بن ربيعــة بن اخليــار بن مــالــك بن زيــد بن كهالن من القبــائــل  مهــدان بن مــالــك بن زيــد بن اوســــــــــــ
وارســـلوا  (120)فنزلوا الكوفة ومصـــر  واالقحطانية وكانت دايرهم ابليمن الشـــرقية، وعندما جاء االســـالم تفرق

قدم قيس بن مالك بن سـعد بن ه اذ قال بن سـعد ))9يف سـنة    --وفود اهل مهدان اىل رسـول هللا 
وهو مبكة فقال اي رســـــول هللا أتيتك الومن بك وأنصـــــرك فقال له مرحبا بك   --ألي األرحيب على 

أأتخذوين مبا يف اي معشـــــــــر مهدان قال نعم أبيب أنت وأمي قال فاذهب إىل قومك فإن فعلوا فارجع أذهب 
معك فخرج قيس إىل قومه فأســـــلموا واغتســـــلوا يف جوف احملورة وتوجهوا إىل القبلة مث خرج إبســـــالمهم إىل 

ــلم قومي  --هللا رســـــول   ــنة  (121)((فقال قد أســـ ه بقيادة  19. ولقبيلة مهدان دوراً يف فتح هناوند ســـ
-ســـــــعيد بن قيس اهلمداين، وكان صـــــــاحب راية مهدان يف معركة اجلمل ومعركة صـــــــفني، قال االمام علي 

 
املهدوية يف االسالم منذ اقدم ، حسن؛ 208،ص2ج  ،مقتل احلسني ،؛ اخلوارزمي17،ص6ج  ،اتريخ الطربي ،الطربي -115

 .100، صالعصور حىت اليوم
الرسائل الفنية يف العصر االموي حىت هناية العصر  ،رضا؛ 74،صدار النهضة العربية ،1ط  ،اخلالفة االموية ،دكسن -116

 .260ص ،االموي
 .294،ص2،جيف متييز الصحابة اإلصابة ،ابن حجر -117
 .1465ص ،4ج ابن عبد الرب، االستيعاب، -118
 .203-202 ص ،دولة املختار الثقفي ،اخلطيب -119
 .252، ص2، ج ؛ ابن خلدون، اتريخ ابن خلدون1225، ص3ئل العرب، ج ، معجم قباكحالة  -120
 .340، ص1د ن الطبقات الكربى، ج ابن سع -121
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ب جنة ))ايمعشــر مهدان: انتم درعي ورحمي، وهللا لو كنت بوااب على اب يف يوم صــفني لقبيلة مهدان  - 
غريه، مث رد عليه ســـــــعيد بن قيس وزايد بن   قبل مجيع الناس ومانصـــــــرمت اال هللا تعاىل، وماحبتتم مال دخلتك

كعـب وهم من مهـدان ))احببـنا هللا واايك، ونصــــــــــــــران هللا واايك، ـقاتلـنا معـك من ليس مثـلك ـفارم بـنا حـيث  
فلما راها علي عرف اهنا عيون الرجال فنادى اي   عظيمةٌ   . فعندما دارت املعركة ظهرت قبلٌ (122)شــــــــئت((  

ــعيـد بن قيس فقـال لـ  ــتـد القتـال  --ه علي هلمـدان فـأجـابـه ســــــــــــ امحـل فحمـل حىت خـالط اخليـل واشــــــــــــ
 .(123)فحطمتهم مهدان حىت احلقوهم مبعاوية 

اصــــــــــــــحــــاب املختــــار العجم، وقبيلــــة  وكــــان هلم دور فعــــال يف ثورة املختــــار اذ ذكر الطربي ))اكثر
 .(124)ان((مهد

 الخاتمة:  

 -البد ان اسجل اهم النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة وامجاهلا مبا يلي: ،يف ختام البحث
ــة --تركت ثورة االمام احلســــــني -1 ــيعة بصــــــورة خاصــــ ــلمني عامة والشــــ  ،أثراً كبرياً يف نفوس املســــ

حلســــــــني(( الثارات  ))اياً  حيث مهدت تلك الثورة للقيام ابلعديد من احلركات وكان معظمها حيمل شــــــــعار 
 .ه67-ه66ه وحركة املختار65ومنها حركة التوابني عام 

ــافه اىل الكوفة االقاليم  -2 ــتطاع املختار اقتطاع جزء من الدولة االموية واالســـتقالل به ليشـــمل اضـ اسـ
ــرقية يف ارمينية وا ــفهان حيث ارســــــــــل الوالة ليحكموا الشــــــــ فجعل جييب   ابُسهذربيجان واملاهني والري واصــــــــ

 .اخلراج ابُسه ملدة مثانية عشر شهراً 
ــم اىل حركة املختار عدد من ا -3 ــة  لقبائل العربية اليت كان هلا دورٌ انضـــــــ يف جناح هذه احلركة، وخاصـــــــ

ــرت، اذا كان هلا نف ــافة اىل  قبيلة خنع اليت ينتســـب اليها ابراهيم االشـ ــيطرة على القبائل االخرى، ابالضـ وذ وسـ
اهل  كانت قبيلة مهدان من حميب ومؤيديبعد قبيلة خنع، اذ   اً قبيلة شــــــــــــيبان وقبيلة مهدان اكرب القبائل نفوذ

 وخاصة معركيت اجلمل وصفني. --، بدليل مشاركتهم مجيع معارك االمام علي --البيت 
ــاعدة القبائل العر متكن املختار  -4 وقتلهم وهدم دورهم  --االمام احلســـــــــني  ةمن تتبع قتلبية  مبســـــــ

من ســـتة اعوام ميشـــون يف ازقة الكوفة وســـككها دون ان يتعرض  وألكثروانزال القصـــاص هبم بعد أن كانوا 
 اهل البيت. ةكما افرح شيع  ،وادخل السرور اىل دورهم ،هلم احد أبذى فهو هبذا شفى صدور بين هاشم

 قائمة المصادر والمراجع 

 املصادر -أ

 القران الكريم 
 ه(. 630ابن االثري، ابو احلسن بن ايب الكرم حممد بن حممد )ت  -
 م.1989ه، 1409اسد الغابة،، دار الفكر، بريوت،  -1

 
 .437املنقري، وقعة صفني، ص -122
 .436ص ،، وقعة صفنياملنقري -123
 .291، ص 1، ج الطربي، اتريخ الطربي -124
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ه،  1417، در الكتب العريب، بريوت، 1الكامل يف التاريخ، تح عمر عبد الســــــــالم تدمري، ط -2
 م.1977
 ه(.314الكويف، ايب حممد امحد بن اعثم )ت  ابن اعثم -
 ه،1411، دار االضواء بريوت، 1الفتوح، تح على شريي، ط -3
 ه(. 279البالذري،امحد بن حيىي )ت  -
ه  1417، دار الفكر، بريوت، 1مجل من انسـاب االشـراف، تح سـهيل زكار ورايض الزركلي، ط -4

 م. 1996 -
 م. 1988 فتوح البلدان، دار اهلالل، بريوت، -5
 البكري، عبد هللا بن عبد العزيز. -
 م 1983، 1403، عامل الكتب، بريوت، 3، تح مصطفى القار، طممعجم ما استعج -6
 ه(.255اجلاحظ، ايب عثمان عمر بن حبر)ت  -
 م1938، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر،1احليوان، حتق عبدالسالم حممد هارون، ط -7
 ه(.660امحد )ت اجلليب، عمر بن  -
 م1988بقية الطلب يف اتريخ حلب، تح سهيل زكار، دمشق،  -8
 ه(.597ابن اجلوزي، مجال الدين ابو الفرج عبد الرمحن )ت  -
، 1املنتظم يف اتريخ االمم وامللوك، تح حممـد عـبد الـقادر عطـا، ومصــــــــــــــطفى عـبد الـقادر عطـا، ط  -9

 م،1992ه 1412دار الكتب، بريوت،
 ه(.354مد بن حبان )حم ابن حبان، -
 م،1973ه، 1393،دائر املعارف العثمانية، اهلند، 1، طالثقات -10
 ه(.245ابن حبيب، ايب جعفر حممد بن حبيب بن اميه بن عمرو البغدادي اهلامشي )ت  -
 م1942احملرب، تصحيح د.ايلزا لينن شنيرت، مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيدر اابد،  -11
 .ه(852حجر، امحد بن علي بن حجر العسقالين)ت ابن  -
 م1939يف متييز الصحابة، مطبعة مصطفى حممد، مصر،  اإلصابة -12
 ه(.656)ت  عبد احلميد بن هبة هللا بن حممد بن احلسنيابن ايب احلديد، -
 شرح هنج البالغة، تح حممد ابو الفضل ابراهيم،د.ت -13
 ه. 456ابن حزم، ابو حممد علي بن امحد، ت  -
 ، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت1مجهرة انساب العرب، تح جلنة من العلماء، ط  -14
 (ه282 ت) داود بن أمحد حنيفة أبوالدينوري،  -
 م 1960 ،القاهرة، العريب الكتب إحياء دار ،1،طعامر املنعم عبد ، تح الطوال األخبار -15
 ه(.236الزبريي، مصعب بن عبد هللا بن اثبت ) -
 ، دار املعارف القاهرة،د.ت3نسب قريش، تح ليفي بروفنسال، ط -16
 ه(.230ابن سعد، حممد بن سعد )ت  -
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 الطبقات الكربى،دار صادر،بريوت،د.ت -17 
 ه(.734ابن سيد الناس، حممد بن عبد هللا بن حيىي )ت  -
 م1986 -ه 1406عيون االثر يف فتون املغازي والشمائل والسري، بريوت،  -18
 ه(.942شامي، حممد بن يوسف )ال -
ــاد، تح عـادل امحـد عـبد املوجود وعلي حممـد معوض، ط -19 ـــبل اهلـدى والرشــــــــــــ ، دار الكـتب  1ســــــــــــ

 م1993ه، 1414العلمية، بريوت،
 .235ابن ايب شيبة الكويف، عبد هللا بن حممد ت  -
 م 1989ه، 1409، دار الفكر، بريوت، 1املصنف، تح سعيد اللحام، ط  -20
 (.548الطربسي، ايب الفضل بن احلسن)ت -
 1970، النجف،  3اعالم الورى أبعالم اهلدى، قدم له حممد مهدي السيد حسن اخلرسان، ط  -21

 م.
 ه(310الطربي، حممد بن جرير ) -
 ء، مؤسسة االعلمي، بريوت، د.ت.اتريخ الطربي، تح خنبة من علماء اجال -22
 (.ه 460 )تأيب جعفر حممد بن احلسن الطوسي الطوسي، -
دار الثقافة للطباعة والنشـــــر ، 1، طمؤســـــســـــة البعثة -قســـــم الدراســـــات اإلســـــالمية   االمايل،تح  -23
 .113، ابن منا احللي،، ذوب النضار يف شرح الثار،ص240ه،ص1414،ق -والتوزيع 
 ه(463عمر يوسف بن عبد هللا )ت  ابن عبد الرب، ابو -
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  -دراسة تحليلية مقارنة-للمستهلك  حمايةخيار العدول التشريعي 

Legislative retractation choice for consumer's 

protection: comparative analytical study  
                Lect. Safa'a Shakour Abbas         (1)صفاء شكور عباس م. 

Abstract 
Consumer protection has recently become a major concern, as legislation 

has worked to reduce economic and physical damage to consumers by 

establishing strict rules. The most important one of which is to enable the 

consumer to refrain from making the contract with nothing in return to be 

taken from the buyer "as another consumer". Such is a feature of a 

developed law for consumer protection. For Refraining is a the main 

legislative means by which the judicial decision is not needed but is imposed 

by the provision of the laws that it has adopted. 

 المقدمة

 لبحث.اواًل: مدخل تعريفي يف موضوع ا
محاية املســــتهلك يف الفرتة االخرية حمل اهتمام كبري، حيث حرصــــت التشــــريعات على العمل  اضــــحت

من اجل التقليل االضـرار املادية )االقتصـادية( واجلسـدية ابملسـتهلك بوضـع قواعد حمكمة، و أحد اهم هذه 
شـــرتي عندما الوســـائل هي متكني املســـتهلك من العدول عن العقد الذي يربمه دون اية مقابل يؤخذ من امل

ينطبق عليه صـــــــــــفة املســـــــــــتهلك، وهذا ُسة من ُسات القوانني املتطورة يف محاية املســـــــــــتهلك، فالعدول هو  
 الوسيلة التشريعية اليت ال حيتاج اىل القرار القضائي بل مفروض حبكم النص يف القوانني الذي اقرهتا.

 
  .جامعة كركوك /والعلوم السياسيةكلية القانون  - 1



  

 -دراسة حتليلية مقارنة-خيار العدول التشريعي محايًة للمستهل    

367 

 ثانيًا: اهمية موضوع البحث وسبب اختياره.
ــاحبه حق تعد خيار العدول التشـــ  ــتهلك ولو كان خيول صـ ــائل احلماية الوقائية للمسـ ريعي احد اهم وسـ

اســـتعماله بعد التعاقد لكن تؤيت مثارها قبل وقوع الضـــرر، اي يكون اثره الوقائي وليس العالجي، فِلذا نرى 
ــيما يف البلدان ال ــة وال سـ ــتهلك، يت مل تمن امهية ان تكون حمل الدراسـ ــة حبماية املسـ ــرع قوانني خاصـ او مل شـ

( لســنة 1قانون محاية املســتهلك العراقي رقم )وانني اخلاصــة حبماية املســتهلك كينظمها بشــكل كايف يف الق
2010. 

 ثالثًا: إشكالية البحث.
ــكالية   ــرع العراقي يف  قانونية مهمة من خالل االجابة عنيتناول البحث اشـــ ــئلة منها هل ان املشـــ االســـ

ــتهلك قد اقر خيار ا ــوابطه؟، ومن انحية القانون محاية املســـــ ــتهلك ام ال؟ وهل وضـــــــع له ضـــــ لعدول للمســـــ
ــتهـلك معين   اخرى يف القوانني املـقارـنة اـلذي اقرت خـيار الـعدول هـل حيـافظ على التوازن بني كـل من املســــــــــــ

 ابحلماية واحملرتف؟.
 رابعًا: منهجية البحث.

محـاـية أتبعنـا يف هـذا البحـث املنهج التحليلي املقـارن وذـلك من خالل حتليـل بعض نصــــــــــــــوص القـانون 
ــتهلـك محـايـة للوقوف على بعض الثغرات املوجودة يف القـانون  قـارنـةالعراقي ومقـارنتهـا مع القوانني امل املســــــــــــ
 العراقي. املستهلك

 خامسا: خطة البحث.
األول:   :مباحث  ةثالث( تقسيمه على  يعي محاية للمستهكخيار العدول التشر تطلب البحث املوسوم )

والثاين خصصناه تعريف العدول عن العقد  : تناولنا يف االول الالبويتضمن مط  ماهية خيار العدول  يتناول
امـا املبحـث  ويف املطـلب الـثاـلث فتـناولـنا الطبيعـة القـانونـية خلـيار العـدول ،ألســــــــــــــاس القـانوين خلـيار العـدولل

ولنا فيه مســــــوغات وضــــــوابط اســــــتعمال خيار العدول وبدوره قســــــمنا اىل مطلبني يف االول: قد : فتناالثاين
: تناولنا تناولنا اهم مسـوغات اسـتعمال خيار العدول ويف الثاين: اهم ضـوابط اسـتعماله ويف املبحث الثالث

ــتعمال خيار العدول ر ااث ــبة   : تناولنا يف االول أثرنيبلوالذي يتضـــمن مطاسـ ــتعمال اخليار العدول ابلنسـ اسـ
 .استعمال خيار العدول ابلنسبة للمستهلك ، والثاين: أثرللمحرتف

 المبحث االول: ماهية خيار العدول

من املعلوم ان املســـتهلك غالباً ما يتعاقد على الســـلعة او اخلدمة على نوع من العجلة من امره بســـبب 
عالن والدعاية، أو بســـــــــــــبب ما ميلكه احملرتف من عدة عوامل قد يكون ذلك بســـــــــــــبب أتثري وســـــــــــــائل اال

ــتهلك ان يتعاقد دون  ــة عمله مما جيعل املســـــ ــتهلك انجم عن تراكم خرباته ملمارســـــ امكانيات اقناعية للمســـــ
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، فضــاًل عن ضــعف املســتهلك من النواحي القانونية االقتصــادية (2)تروي او فحص كايف للســلعة او اخلدمة 
 ل من قبل املهين او احملرتف.مما جيعله عرضة خلطر االستغال

ــريعة املتعاقدين بشــــــكل  ــباب حاول املشــــــرع ان يقلل من غلواء تطبيق قاعدة العقد شــــ لكل هذه االســــ
مطالب يف االول نتناول مفهوم    ةاســـــتثنائي ويف اطار وضـــــوابط معينة، عليه ســـــنقســـــم هذا املبحث اىل ثالث

 العقد ويف الثالث عن طبيعته كما أييت: العدول عن العقد ويف الثاين االساس القانون للعدول عن
 املطلب االول: تعريف خيار العدول عن العقد

ــتهلك يف العدول عن العقد إبرادته  يعرف جانب من الفقه خيار العدول عن التعاقد أبنه )خيار املســـــــــ
ــتهلك منفردة خالل املدة اليت حتدد مبوجب اتـفاق او نص يف الـقانون، دون ان حيتاج ذلك اىل الزام امل ســــــــــــ

ـــباب او مربرات ملطـالبـته بنقض العـقد، ولو مل خيـل الـبائع احملرتف أبي من التزاـماـته ويتم الـعدول  بتـقدمي اســــــــــــ
فقد نصــــت املادة ، اما على نطاق التشــــريعي فقد أرتبط بقوانني خاصــــة حبماية املســــتهلك (3)بدون مقابل(

ــي رقم )المن  االوىل ــادر يف  ( 21/88قانون الفرنســــــــ على أنه)يف كافة  1988 رينايكانون الثاين/    6الصــــــــ
احلق يف  عياملب  ميتســل خ يمن اتر   مايعرب املســافات فإن للمشــرتي خالل ســبعه أ عيالب  هايف  تمي اليت اتيالعمل

ــتبداله آبخر أو رده واســـــــــرتداد الث ــار نفقات من جانبه   ةيون أمن دإعادته إىل البائع الســـــــ  فيســـــــــوى مصـــــــ
 .(4)الرد(

يتضــــح من هذا النص ان خيار العدول متاح للمســــتهلك يف نطاق عقود البيع اليت يربم عن بعد او ما 
( بواسـطة الوسـائل االلكرتونية حيث ال ميكن للمشـرتي Remote Contractsيسـمى ابلعقود املسـافات )

الســــلعة او اخلدمة ال يفي ابلغرض الذي من معاينة املادية للمبيع بشــــكل مباشــــر، مث يرى بعد التســــليم ان 
 تعاقد من اجله وال يطابق ما تعاقد علية بواسطة الوسائل االلكرتونية.

املســـــتهلك فقد تعرض املشـــــرع اللبناين يف   ةيواخلاصـــــة حبما ثةياحلد  ةيالعرب عاتيالتشـــــر  ديأما على صـــــع
ــر الفصـــــــل ــتهلك إىل العقود اليت   ةيمن قانونه اخلاص حبما  العاشـــــ ــتهلك عن بعد ويف حمل  ربمهاياملســـــ املســـــ

للمســــتهلك  وزجيمن القانون على أنه) (55العدول فقد نصــــت املادة ) اريللمســــتهلك خ   هايف إقامته وقرر
هذا الفصــــــــل العدول عن قراره بشــــــــراء الســــــــلعة او اســــــــتئجارها واالســــــــتفادة من  أحكام  وفق  تعاقديالذي 

 اخلدمة...(.
( 6/2بقاعدة خاصـة حلق العدول للمسـتهلك اذ نص يف املادة ) سـبة للتشـريع العراقي فلم أيتِ ابلناما 

على العدول يف حالة معينة فقط بقوله )للمســــــــــــــتهلك وكل ذي مصــــــــــــــلحة يف حال عدم حصــــــــــــــوله على 
ــلع كاًل او جزءاً اىل اجملهز واملطالبة ابلتعويض   امام املعلومات املنصـــــــــــــوص عليها يف هذه املادة إعادة الســـــــــــ

 احملاكم املدنية عن الضرر الذي يلحق به او ابمواله من جراء ذلك(.
 

جملة احلقوق، السنة ، حق املشرتي يف اعادة النظر يف عقود البيع بواسطة التلفزيون، حبث منشور يف د.امحد السعيد الزقرد  -2
 .214ص ،1995التاسعة عشر، العدد الثالث، 

، 2008  ،جامعة السليمانية  /دكتوراه مقدمة اىل كلية والسياسةاطروحة    ، ، محاية املستهلك يف نطاق العقدد.آمانح رحيم أمحد  -3
 .176ص

احلماية املدنية اخلاصة لرضاء املشرتي يف عقود البيع اليت تتم عن بعد )مع التطبيق على  ،عبد العزيز املرسي محودنقال عن د. -4
 (.1، هامش رقم )72، ص 2005طريق التلفزيون بوجه خاص(،  البيع عن
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إال اننا نرى أبن هذه املادة ليس خياراً للعدول كما مقصود يف نطاق القوانني اخلاصة حبماية املستهلك 
يار وذلك جلملة اســـــباب منها ان خيار العدول املســـــتهلك عن العقد يف القوانني املقارنة اليت اقرت هذا اخل

قد حصـــره يف التعاقد عن البعد لكن يف القانون العراقي مل يتناول ذلك اصـــال يف القانون محاية املســـتهلك، 
ــرتط فيه ان يكون هناك إخالل بتنفيذ احد االلتزامات من قبل  ــتعمال هذا اخليار ال يشـــ ــافة اىل ان اســـ اضـــ

عة او اخلدمة ودون اية اخالل ابلزام املهين بل حيق للمســتهلك العدول ولو مل يكن هناك اية نقص يف الســل
من قبل املهين، ومن انحية ان املشـــــــــرع العراقي حصـــــــــر هذه العدول فقط يف جمال عدم قيام املهين أبعطاء 
ــافة اىل   ــوله على كامل املعلومات، اضـ ــتهلك العدول مبجرد حصـ ــتهلك اي ال حيق للمسـ املعلومات اىل املسـ

 ليت جيوز فيها للمستهلك اعادة حمل عقد االستهالك اىل املهين.ان املشرع مل ينص على اجراءات واملدة ا
 املطلب الثاني: اساس القانوني لخيار العدول

يرجع حق العـدول عن العقـد يف مصـــــــــــــــدره أمـا اىل االتفـاق او القـانون؛ لـِذا ميز الفقـه بني نوعني من 
-التشريعي-والعدول القانويني  العدول خيتلف كٌل منهما من حيث االساس عن اآلخر مها العدول االتفاق

ــتنادا اىل مبدأ ســــــلطان ، فا ضــــــمنوا عقودهم ما يروق هلم من االرادة إبمكان املتعاقدين ان ي  لنوع االول اســــ
املنفردة  ومنها حق العدول عن العقد ابالرادة (5)الشــــــــروط عدا ما كان غري مشــــــــروع او خمالفا للنظام العام

ألحد االطراف او كليهما دون ان يرتتب عليه املســــــــــــــؤولية املدنية وهذا ما يســــــــــــــمى بــــــــــــــــــــــــــــ)خيار العدول 
 او كما ما يسمى يف التشريع العراقي )البيع بشرط اخليار(. (6)االتفاقي(

وهنا يعد االتفاق اســــــــــاس العدول هو مبدأ ســــــــــلطان اإلرادة والعقد شــــــــــريعة املتعاقدين على ان يكون 
 ا مبدة زمنية حمددة ابنتهائها يكون العقد ابات وهنائيا ال رجوع فيها كأن مل يقرتن خبيار.مقيد

وقد يكون اســـــــاس العدول هو التشـــــــريع عندما يتضـــــــمن نصـــــــاً خاصـــــــاً والذي يعطي املســـــــتهلك هذه 
وخالل مدة زمنية حمددة لكن خمالفته حســــــــــب اعتقادان ســــــــــيخلف املســــــــــؤولية العقدية رغم كون    (7)املكنة
وال   -2( من القانون املدين العراقي واليت تنص على )150/2اســــــتنادا اىل املادة ) تشــــــريعاً   اً اســــــه نـصـــــ اـســـــ 

يقتصــر العقد على الزام املتعاقد مبا ورد فيه، ولكن يتناول ايضــاً ما هو من مســتلزماته وفقاً للقانون والعرف 
زامـات العقـدـية دون احلـاجـة اىل  ( اي ان النص امـلادة ـيدخـل ضــــــــــــــمن االلتوالعـداـلة حبســــــــــــــب طبيعـة االلتزام

 جها بشكل الصريح.اادر 
 املطلب الثالث: الطبيعة القانونية لخيار العدول

؟ فـإذا كـان حقـاً هـل هو حق عيين حول طبيعتـه القـانونيـة هـل هو حق خيـار العـدول خالفـاً فقهيـاً ااثر 
 ام شخصي؟ واذا مل يكن حقاً فما هو طبيعته القانونية؟

 
كون جيوز ان يقرتن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يالئمه او ي -1عراقي على )( من القانون املدين ال131اذ تنص املادة )  -5

كما جيوز ان يقرتن بشرط نفع ألحد العاقدين او للغري اذا مل يكن ممنوعًا قانوانً او خمالفًا للنظام العام او   -2جارايً به العرف والعادة. 
 (اىل التعاقد فيبطل العقد ايضاً.ا الشرط وصح العقد ما مل يكن الشرط الدافع  لآلداب واال لغ

، كذلك ن البيع بشرط اخليار مدة معلومة(( من القانون املدين العراقي واليت تنص على انه)يصح ان يكو 509تنص املادة )  -6
وايهما ،واملشرتي معا فإيهما فسخ يف اثناء املدة انفسخ البيع  ( من نفس القانون واليت جاء فيها أبنه)اذا شرط اخليار للبائع510نص املادة)

 (. ي اخليار لآلخر اىل انتهاء املدةاجاز سقط خيار اجمليز وبق
 الذي سيتم توضيحه الحقاً. -7
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 26:  العدد

ــفــة احلق عن خيــار العــدول ولو كــان ابالرادة منفردة من جــانــب احــد  (8)ينفي جــانــب من الفقــه  صــــــــــــ
ــياً او عينياً،  املتعاقدين مربراً قوهلم أبن احلق مبعىن الدقيق يف اطار املعامالت املدنية البد ان يكون شـــــــخصـــــ

، اال (9)فهو ليس حبق شــخصــي ألن احلق الشــخصــي يتطلب التدخل من املدين حلصــول الدائن على حقه
ــتهـلك-مر يف خـيار العـدول على خالف ذـلك إذ إبمكـان اـلدائن أن اال العقـدـية ان ينهي العالقـة  -املســــــــــــ
 .(10)احملرتف -تدخل من املدين دون 

معلوم ان احلق العيين خيول صاحبه السلطة مباشرة على الشيء،   ال ميكن ان نعدُه حقاً عينياً النه  كما
ــبق وأن  ــلطة واضــــــحة على حمل العقد بل هي امكانية العدول عن عقد ســــ اما خيار العدول فهو ليس بســــ

 ابرمه عن بعد.
كما ان خيار العدول ليس حبرية او الرخصـــــــة ألن احلرية غري حمصـــــــور بشـــــــخص معني بل تكون عامة 

 .(12)بيد ان خيار العدول حمصور بفئة معينة من اجملتمع اال وهي املستهلك (11)افراد اجملتمعجلميع 
منزلة وسـطى   تلحيولكنه  ين،يحبق شـخصـي أو ع سيول ةيحبر  سياملسـتهلك يف العدول ل اريلذا فإّن خ 

القتضــــــــــــــاء أو إىل حد ا  صــــــــــــــليولكنه ال   ةري فهو أعلى مرتبة من هذه األخ  ،ةيواحلر   قيمبعناه الدق احلق  نيب
ــلط،  تلفخيوحق إرادي حمض   قاهتا،يالعدول من أهم تطب اريخ  عديواليت ،  (13)ةيمكنة قانون عدي  بل التســــــــ
به هذه املكنة بقدرة صـــــــــاحبها على إحداث أثر قانوين  زيملا تتم  ةيمضـــــــــمون احلقوق العاد عن  مضـــــــــمونه

جوهرها ســـــــــلطة التحكم يف  ةف ذلك على أرادة شـــــــــخص آخر فهي مكنودون توق  املنفردة خاص إبرادته
واجب أو التزام على من  قابلهيالعدول ال  اريذلك أّن خ  ؤكديبشــأنه و   اريهذا اخل تقرر العقد الذي ريمصــ 
 من الفقه كونه األقرب للصواب. ريخ االجتاه اال هيلذا نرجح ما ذهب إل مواجهته، هذا احلق يف ستعملي

 المبحث الثاني: مسوغات وضوابط استعمال خيار العدول

نص التشـــــــــريعات على خيار العدول عن العقد من قبل املســـــــــتهلك اعتباطاً، بل هناك مايربر ذلك مل ت
من عدم التكافؤ والســـــيما يف العقود عن البعد،  (14)من الظروف واملالبســـــات خاصـــــة ابلعقد االســـــتهالك

 
جامعة  -العقد غري الالزم )دراسة معمقة يف الشريعة االسالمية والقوانني الوضعية(، مطبوعات  ،د.ابراهيم دسوقي ابو الليل -8
 .111ص  ،1994 ،الكويت
 .467ص ،1974 ،االسكندرية ،منشأة املعارف ،الطبعة اخلامسة ،املدخل اىل القانون  ،د.حسن كرية -9

 .178ص  ،املرجع السابق ،د.آمانج رحيم امحد -10
 .459ص  ،املرجع االسبق ،املدخل اىل القانون  ،د.حسن كرية -11
 .178ص ،املرجع االسبق ،آمانج رحيم امحدد. -12
 ،االسكندرية ،احلماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون( منشأة املعارف ،د.عمر حممد عبد الباقي -13

 .771ص
إّن مصطلح عقود االستهالك قد يوحي بوجود طائفة من العقود مستقلة بذاهتا، توجد إىل جانب الطوائف األخرى من  -14

العقود. لكن هذا غري صحيح إىل حد ما، وذلك رغم استعمال هذا املصطلح يف األوساط القانونية احلديثة، والصحيح أّن هذه العبارة 
 عقد، سواًء كان عقد مسمى أو غري مسمى، وذلك بشرط أن يكون أحد طرفيه مستهلكاً أي عبارة عقد االستهالك تطلق على أيّ 

 أو غري مهين، والطرف اآلخر مهين. 
مبفهوم املخالفة فإهنا ال تعّد عقود استهالك، تلك العقود اليت يكون كّل أطرافها من التجار أو املهنيني. فعقد البيع مثال تنطبق 

كان املتعاقد مع البائع وهو املشرتي له صفة املستهلك، وأيضا عقد القرض يكون عقد استهالك إذا   عليه صفة عقد االستهالك إذا
يها صفة عقود توافرت يف املقرتض صفة املستهلك، أما إذا كان أطراف هذه العقود من التجار فقط أو املهنيني فال تنطبق عل

، 2002تهلك يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، االستهالك.ينظر د.خالد عبد الفتاح حممد خليل، محاية املس
 .2ص
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 اخليار غري مطلق من حيث ظروف اســـــــــتعماله بل البد من وجود مقومات خاصـــــــــة هبا وهذا ما هذالكن 
 سنتناوله يف املطلبني االتيني:

 املطلب االول: مسوغات استعمال خيار العدول
اعطاء حق العدول ألحد طريف العقد تعد اســــــــــتثناءاً على االصــــــــــل وخالف للقاعدة العامة القاضــــــــــية 

وجود مربرات قوية ومقنعة، ومن اهم  -العدول-ابلقوة امللزمة للعقد وهذا مايفرض إلعمال هذا االســتثناء 
املربرات هو عدم كفاية القواعد العامة من توفري احلماية الكافية للمسـتهلك، والسـيما اذا كان قد ابرم  هذه

العقد بوســـــــائل االلكرتونية عن البعد إبغراء املســـــــتهلك عن طريق االعالن املضـــــــلل او خمادع، اليت اليوجد 
ــت هلك على الســــلعة او اخلدمة بشــــكل هناك التقاء املادي بني املتعاقدين واالهم من ذلك عدم معاينة املســ

ــال املواصـــــفات والصـــــور اثبتة او متحركة ذات ثالثية  ــائل االلكرتونية إبرســـ ــر بل جمرد عن طريق الوســـ مباشـــ
 .(15)االبعاد دون حضور املادي امللموس

ســـــواء اكان إبغراء من احملرتف  (16)ومن انحية اخرى غالباً ما يتعاقد املســـــتهلك على نوع من الســـــرعة
ن احملرتف غالباً ما يســــــــــتخدم وســــــــــائل عدة هلذا الغرض، منها وســــــــــائل مغرية دفع املســــــــــتهلك اىل علماً ا
اذ قد يتعاقد املســتهلك خالل حلظات دون ان يتدبر خطورة االمر ودون اية الرتوي يف املســألة   (17)التعاقد

 .(18)الذي ال يقبل التفاوض -العقود النمطية-السيما اذا كانت بنود العقد معدة مسبقاً 
 املطلب الثاني: ضوابط استعمال خيار العدول

ــتعمال ــوابط ألســـ ــتهلك مجلة من الضـــ ــريعات اليت اقرت خيار العدول للمســـ هذه املكنة،   لقد بني التشـــ
الذي قد تؤدي اىل احلد من إفراط اســــتعمال هذه املكنة كي حتقق غرضــــه االســــاس وهي محاية املســــتهلك 

ية الصــناعية و يف ظروف تعاقدية معنية، دون متادي يف اســتغالهلا بشــكل ســليب الذي قد تعوق العملية التنم
 والتجارية وهذه الضوابط هي كما أييت:

 ل خالل فرتة زمنية حمددة.اوال: ممارسة مكنة العدو 
ــهـا خالل فرتة زمنـية  يتميز خـيار الـعدول أبـنه مكـنة مؤقـتة جيـب على من تقرر ـله هـذه املكـنة ان مـيارســــــــــــ
حمددة، وان ال يبقى الرابطة العقدية بينه وبني املهين غري مســــــــــــتقرة قابلة للعدول لفرتة طويلة، اضــــــــــــافة اىل 

 .(19)مهددا بزوال لفرتة غري معروفةمراعاة مصلحة املهين كي ال يبقى مصري عقده 

 
د.عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون( منشأة املعارف،االسكندرية،  -15

 .763ص
سطة التلفزيون، حبث منشور يف جملة احلقوق، السنة د.امحد السعيد الزقرد، حق املشرتي يف اعادة النظر يف عقود البيع بوا  -16

 .214،ص1995التاسعة عشر، العدد الثالث، 
مصر،  -القاهرة  ،دار النهضة العربية ،2عبد هللا حسني علي حممود، محاية املستهلك من الغش التجاري والصناعي، ط -17
 .73، ص2002
 .190-189ينظر د.آمانج رحيم امحد، املرجع السابق، ص  -18
جامعة  -حبث منشور يف جملة كلية احلقوق  ،الرجوع التشريعي عن التعاقد يف عقود االستهالك ،سليمان براك دايح.د -19
 .178ص  ،2005أيلول  ،14العدد   ،8اجمللد  ،النهرين 
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ــار   ــتعمال خيار العدول وهذا ما ســ ــبح من الضــــروري حتديد الفرتة الزمنية الســ ت عليه القوانني عليه اصــ
ــرع اللبناين يف املادة) ت منحاليت ــتهلك منها املشـــــــــ ــتهلك 55خيار العدول للمســـــــــ ( من قانون محاية املســـــــــ

لعشـــــرة اايم فقط مع التفرقة بني اخلدمات والســـــلع اذ والذي حددها اب 2005( لســـــنة  659اللبناين رقم )
تبدا فيما يتعلق ابخلدمات من اتريخ التعاقد والســــلع من اتريخ التســــليم، اال ان املشــــرع العراقي يف القانون 

مل يوضـــح ذلك بشـــكل دقيق بل اشـــار اىل حق املســـتهلك إبعادة  2010( لســـنة  1محاية املســـتهلك رقم )
 .(20)وط معينة دون حتديد املدة الالزمة لذلكالسلع دون اخلدمات وبشر 

 اثنياً: جمال تطبيق حق العدول من حيث نوعية العقود.
حدد املشرع ممارسة خيار العدول ببعض انواع العقود فقط وذلك حفاظاً على نوع من التوازن العقدي 

التشــريعات الذي حدد بني كل من املســتهلك واملهين، حىت ال يلحق ضــررا ابلطرف املقابل )املهين(، ومن 
ــتهلــك اللبنــاين يف املــادة ) ال جيوز  نــهُ أال ( منــه ابلعقود االتيــة: إ55هــذه العقود هي قــانون محــايــة املســــــــــــ

 ية:تيف الفقرة السابقة يف احلاالت االللمستهلك ممارسة احلق املنصوص عنه 
 اذا استفاد من اخلدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة اايم.

 كان االتفاق يتناول سلعاً صنعت بناء لطلبه أو وفقا ملواصفات حددها.اذا  
 حال  اذا كان االتفاق يتناول اشــــــــــــرطة فيديو أو اســــــــــــطواانت او اقراص مدجمة أو برامج معلوماتية، يف

 جرى ازالة غالفها.
 اذا كان الشراء يتناول الصحف واجملالت واملنشورات ال سيما الكتب.

 راء سوء حيازهتا من قبل املستهلك.اذا تعيبت السلعة من ج 
ابستثناء بعض العقود من خيار العدول   مماثال  اً إال اننا مل جند يف القانون محاية املستهلك العراقي حكم

وذلك مما يدل اىل أن القانون العراقي مل يبذل جهداً مرضياً يف تنظيم هذه احلماية الفعالة رغم امهيته والذي 
 حباجة إىل إعادة النظر فيها.

 المبحث الثالث: االثار المترتبة على إستعمال خيار العدول

قانونية تتمثل إبرجاع احلال اىل ما كانت علية قبل التعاقد إذ  يرتتب على اســـــــتعمال خيار العدول ااثر
على احملرتف إبرجاع الثمن املســتلم من قبله من انحية وعلى املســتهلك ان يقوم إبعادة الســلعة اىل احملرتف 

 من انحية اخرى وهذا ما نتطرق عليه ادانه يف املطالب االتية.
 العدول بالنسبة للمحرتفاملطلب االول: اثر استعمال خيار 

ابلرجوع اىل التشـــــــريعات اليت اقرت خيار العدول للمشـــــــتهلك قد امجعت على إلزام احملرتف برد الثمن 
ــتهلك مبوجب عقد دون ابطاء فقد قضــــــت املادة) ــاه من املســــ ( من التوجيه األوريب املرقم 6/2الذي تقاضــــ

(97/7/ECإبلزام املورد إبعادة ما قبضـــه من املســـتهلك مق ) ابل الســـلعة او اخلدمة على ان ال تتجاوز مدة

 
املعلومات املنصوص للمستهلك وكل ذي مصلحة يف حالة عدم حصوله على  الثانية من املادة السادسة على )اذ تنص الفقرة    -20

اله من عليها يف هذه املادة إعادة السلع كال او جزءا اىل اجملهز واملطالبة ابلتعويض اما احملاكم املدنية عن االضرار الذي يلحق به او أبمو 
 جراء ذلك(.
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ــة   ت، وقد ســـار (21)ثالثني يوماً اتلياً من اتريخ اســـتعمال املســـتهلك خليار العدول معظم التشـــريعات اخلاصـ
حبماية املســـــــــــتهلك على خطى التوجيه االوربية بشـــــــــــأن حق املســـــــــــتهلك ابســـــــــــرتداد ما دفعه منها القانون 

 (.20/1-121دل يف املادة )املع 1993االستهالك الفرنسي لسنة 
( من 56لتشـريعات العربية اخلاصـة اليت اقرت خيار العدول للمسـتهلك فقد نصـت املادة )لاما ابلنسـبة  

ــتعمال خيار العدول دون   ــتهلك يف حال اســــ ــتهلك اللبناين على اســــــرتداد الثمن اىل املســــ قانون محاية املســــ
 ذه املبالغ الذي قد تطول اوتقصر حسب احلاالت.حيدد املدة اليت يتوجب فيها على املهين إبسرتداد ه

فقد حدد مدة بعشـرة اايم  2000( لسـنة  83اما القانون املبادالت والتجارة االلكرتونية التونسـي رقم )
عمل من اتريخ العدول عن العقد فيما اذا كان حمل العقد اخلدمة وعشــــرة اايم من اعادة البضــــاعة اذا كان 

 حمل العقد سلعة.
 لثاني: اثار العدول بالنسبة اىل املستهلكاملطلب ا

ــتعمال خيار العدول من قبل املســـــــتهلك التزامات وااثر  ــاســـــــية جيب عليه ان يقوم  اً يرتتب على اســـــ اســـــ
ــلعة حمل العقد كما هي قبل التعاقد دون اية  ابدائهـا جتاه املهين، ومن اهم هذه االلتزامات هي اعادة الســــــــــــ

 .(22)نقص وضمن املدة اليت حددها القانون على هيئتها الذي تسلمها فيها وبغالفها وعبوهتا االصلية
دول السـتحالة االعادة لكن هذا االلتزام ينقضـي فيما اذا تعرض املبيع اىل اهلالك قبل االعادة وبعد الع

 .(23)يف هذه احلالة وتعد العقد قد مت 
اما االثر االخر هي حتمل املســتهلك جلميع املصــاريف واالعباء املالية املرتتبة بشــكل مباشــر على اعادة 

عليها حلني وصوهلا اىل املكان املقصود ونرى   (24)املبيع اىل املهين مبا فيها املصاريف الشحن والنقل والتأمني
ــرار الذي قد تلحق ابملهين  اً ه التزام حقق نوعهذ ــتهلك يف خيار العدول واالضـ من التوازن يف بني حق املسـ

ااي كـان اعبـاء االعـادة اليت قـد تكون قليلـة او كبرية حســـــــــــــــب نوع وحجم حمـل العقـد وبعـد املســـــــــــــــافـة بني 
فمن العدل ان يدفع مثن املتعاقدين، وفيها نوع من العدالة وذلك ألن املستهلك هو الذي عدل عن العقد  

 .(25)هذا املكنة
ــتهلك اال وه ــتعمال خيار العدول من قبل املســـــــ نقض  وومن انحية اخرى هناك اثر جانيب مهم ال ســـــــ

، (26)هئعلى اعتبار أبن ليس هناك ســبب لبقا -عقد االســتهالك-العقود املربمة ابملناســبة العقد االســاســي  
ربمة مبناســبة العقد االســاســي وبعبارة اخرى هل ينقض العقود وهنا يثور التســاؤل هل ينقض مجيع العقود امل

 املربمة مبناسبة العقد االساسي من قبل كال الطرفني)املهين واملستهلك( ام جمرد من طرف واحد؟.
 

 .196ص  ،املرجع السابق ،امانج رحيم امحدنقال عن د. -21
حبث مقدم اىل مؤمتر القانون والكومبيوتر واالنرتنت الذي نظمته   ،عرب االنرتنتخصوصية التعاقد    ،د.اسامة ابو احلسن جماهد  -22

كلية الشريعة والقانون جبامعة االمارات العربية ابلتعاون مع مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ومركز تقنية املعلومات 
 .105ص ،2000مايو سنة  3اىل 1ابجلامعة للفرتة من 

 املعدل.  1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )168املادة ) -23
 .وما بعدها 291ص ،م 2001  ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،التنظيم القانوين لشبكة االنرتنيت ،طوين ميشال عيسى -24
جامعة   -ة كلية احلقوق  حبث منشور يف جمل،، احلماية القانونية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتونيةد.االء يعقوب النعيمي  -25
 .98، ص 2005 .ايلول ،14عدد  ،8جملد  ،النهرين 

 .69، ص2005الطبعة  ،مصر -االسكندرية  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،حممد حسن قاسم، التعاقد عن بعدد. -26
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ــالة اي   نرى أبن اغلب التشـــــــريعات الذي اقر خيار العدول قد جانب طرف املســـــــتهلك يف هذه املســـــ
ــا اىل جانب امل ــالعقود املربمة اوىل اعتبارا خاصـ ــريح نقضـ ــتهلك دون الطرف املقابل له اذ ذكر بشـــكل صـ سـ

دون التطرق اىل عقد الذي يربمه  -عقد االســــتهالك-من جانب املســــتهلك لغرض ابرام عقد االســــاســــي  
املهين لغرض تزويد املســـــتهلك مبحل العقد االســـــاســـــي منها الفقرة الرابعة من املادة الســـــادســـــة من التوجيه 

ــتهالك الفرنســـــي يف املادة )االوريب مذكو  ــر L131-25/1ر اعاله وكذلك القانون االســـ (، اال اننا نرى حصـــ
ــاب املهين او التاجر يف هذه  ــتهلك على حســـــــ ــتهلك فيها نوع من االفراط يف محاية املســـــــ هذا احلق ابملســـــــ

تسـبب يف العالقة، وذلك ألن املشـرع اذا منح هذا احلق للمسـتهلك محاية له علماً ان املسـتهلك هو الذي  
اهنـاء العقـد، فمن ابب اوىل ان يتمتع املهين هبـذا احلق ألن هو اآلخر قـد يضــــــــــــــطر اىل ابرام العقـد جـانيب 

فليس من العدل ان يتمتع املستهلك بكل هذه   -عقد االستهالك-مبناسبة اداء التزامه يف العقد االساسي  
ركة االقتصــادية فضــاًل ان املهين قد اطمأن اىل  االمتيازات دون املهين والذي قد يزعزع املعامالت املالية واحل

ــي يف ابرام العقود الثانوية؛ فلذا نرى من العدل يف حال اقرار خيار العدول  ــاســــــــ ــتهلك العقد االســــــــ للمســــــــ
 .نقض العقود املربمة مبناسبة العقد االساسي جيب ان يكون حق النقض لكال الطرفني هنفس لوقتابو 

 الخاتمة

ــلنا يف خامتة  ــوم )توصـ ــتهلكحبثنا املوسـ ــريعي محاية للمسـ ــيات خيار العدول التشـ ( إىل عدة نتائج وتوصـ
 كما أييت:

 النتائج
مل يقر خبيار العدول كحماية وقائية   2010( لسنة  1ان قانون محاية املستهلك العراقي رقم ) .1

ــوله على  ــة بعدم حصـ ــوابط رغم التطرق اليها يف حالة واحدة خاصـ ــع ضـ ــتهلك ومل يضـ للمسـ
 مات خاصة مبحل العقد االستهالك.املعلو 

ال ميكن اعتبار ما جاء يف الفقرة الثانية من املادة الســــــــادســــــــة من القانون محاية املســــــــتهلك  .2
ــتعماهلا  العراقي خيارا للعدول بل دفعاً بعدم التنفيذ وذلك الن خيار العدول ال يشــــرتط الســ

يكون مقـابـل اخالل احملرتف  اخالل من املهين ابحـد التزامـاهتـا، لكن مـا جـاء يف هـذه املـادة
 ابلتزامه ابعالم املستهلك.

ــيما يف  .3 ــتهلك بشـــــــكل مفرط والســـــ ــريعات اليت اقرت خيار العدول قد جانب املســـــ ان التشـــــ
االاثر غري املباشـــــــــرة للعدول منها حق املســـــــــتهلك يف نقض العقود املربمة لغرض ابرام العقد 

ق للطرف املقابل ضــــــحية العدول هذا احل اال انه مل يعطِ  -عقد االســــــتهالك  -االســــــاســــــي  
 له الذي مل يكن له دور يف هذه العدول. هنفسونرى من املفرتض ان يعطى احلق 

 التوصيات
املســــتهلك يف العدول عن العقد كما هي احلال يف   نوصــــي املشــــرع العراقي أبن يقر ابمكانية .1

شــــوطا يف محاية املســــتهلك الســــيما يف الوقت احلايل الذي  تالتشــــريعات الدول الذي قطع
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يشــــــهد اجملتمع كثري من العقود الســــــريعة دون اية تروي وبشــــــروط تعســــــفية دون ان ينتبه اليه 
 املستهلك حلظة التعاقد.

الســــادســــة من قانون محية املســــتهلك أبن ال يكون هذا الفقرة   تعديل الفقرة الثانية من املادة .2
ــتهلك على املعلومات بل يكون بعبارة جمردة من اية  ــول املســـــ ــة فقط حبالة عدم حصـــــ خمتصـــــ

 اشرتاط ويشمل مجيع احلاالت العقد اليت يكون احد طرفيه ينطبق عليه صفة املستهلك.
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 البيئة االستثمارية في العراقشرط المحتوى المحلي ودوره في تفعيل 

Domestic content condition and its role in activating 

investments in Iraq 
  mmed    Lect. Muhammed Khadim Muha(1) م.د محمد كاظم محمد

  Jahloul     Karar Habib -Assist. Lect. AL(2) .م الكرار حبيب جهلولم

 الملخص

شـرط احملتوى احمللي من اهم الشـروط اليت ترد يف العقود التجارية وذلك ملسـامهتها الفعالة يف حتقيق  يعد
التنمية املسـتدامة للدول النامية اضـافة اىل دخول رؤوس االموال وجلب املسـتثمرين ويعرف هذا الشـرط ابنه 

واخلدمات ومؤداه التزام املورد  ))ذلك الشــــرط املنضــــوي ضــــمن بنود العقود التجارية الدولية لتجهيز الســــلع
ابســتثمار جزء حمدد من قيمة الصــفقة يف البلد املســتورد يف تكوين صــناعة مشــاهبة للســلعة املســتوردة او يف 
غريها وفقا لرؤية املســــتفيد من الشــــرط وخططه االقتصــــادية((.وينبغي تنظيم هذا الشــــرط يف عقد بني املورد 

 ترتتب على اطرافه وكيفية تنفيذ هذه االاثر، وعالقته ابلعقد االصلي.واملستفيد حتدد مبوجبه االاثر اليت 
وهذا ما تناولناه يف هذا البحث اذ بينا مفهوم شــــــــــرط احملتوى احمللي، من خالل تعريفه، ومن مث تناولنا 

ــا بينا كل صـــورة من صـــور شـــرط احملتوى احمللي وامهيتها يف حتقيق  التنمية ُساته القانونية واالقتصـــادية، وايضـ
 املستدامة وحتقيق فرص عمل ورفد االقتصاد احمللي ابملنتجات الضرورية.

ومن مث بينا االاثر القانونية اليت يرتبها هذا الشــــرط على اطرافه ومدى االلزام الذي يتمتع به على طريف 
ــاحـة مهمـ  ة الرادة العـقد، وبـيان اجلزاء الـقانوين اـلذي يفرض على الطرف اـلذي خيـل ابلتنفـيذ، واعطـاء مســــــــــــ

الطرفني يف التفاوض للوصــول اىل الية لتســوية النزاع، جتنبيا للدخول يف نزاعات قضــائية قد تطول لســنوات 
عديدة، اضـافة اىل قصـور العديد من التشـريعات ومنها التشـريع العراقي يف اجياد صـيغ خاصـة ضـمن قانون 

بديلة لتســـــــــوية املنازعات، ذلك خاص ينظم شـــــــــرط احملتوى احمللي من جانب ومن جانب اخر اجياد طرق 
 

  اجلامعة االسالمية/ فرع النجف.  - 1
 اجلامعة االسالمية/ فرع النجف.  -2
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الن التشـريع خيلق حالة من االسـتقرار واالطمئنان لدى املورد يف حالة ابرام هذا النوع من العقود، وتوصـلنا  
 من خالل البحث اىل مجلة من النتائج والتوصيات.

Abstract  
The condition of local service is considered one of the most important 

conditions stated in the contracts of trade because of its effective 

contribution in achieving sustainable development for developing countries. 

In addition, it is because of the enterance of more money and the bringing 

of investors. This condition is defined as "that condition invloved in the 

guidelines of international contracts of trade for providing goods and 

services and which leads to the obligation of the importer to invest certain 

part of the contact amount at the importing country for establishing similar 

production of the imported goods or else according to the benficiaries vision 

of this condition and his economic plans." This condition should be 

organized through a contract between the importer and the benefeciary by 

which all the consequences resulting to the its parties are defined, the way 

of executing these consequences and its relationship to the original contract. 

This was what we handled in this research. We have explained the the 

meaning of the local service condition through defining it. Then, we stated 

its legal and economic attributes. Also, we have shown all the forms of the 

local service condition and its importance in achieving the sustainable 

development, offering jobs, and providing the local market with necessary 

products. 

Moreover, we have explained the legal consequence which may result 

from this condition over its parties and its obligation over both of them. In 

addition, the legal consequence was stated which is imposed on the party 

who violates the execution of this condition and at the same time to give 

considerable space for both parties to express their will in negotiation to 

develop a conflict solving mechanism. Hence, we have avoided handling 

court conflicts which may last for years in addition to the lack of legislations 

aiming at private forms within a private code organizing the condition of local 

service on one side. On the other side, it was to find alternatives for solving 

conflicts because legislation creates a state of stability and security for the 

importer in case such kinds of contracts were made. Through the research, 

we have reached a number of results and recommendations. 

 المقدمة

ــادية يف  ــمارية تبدع العقول القانونية واالقتصــــ ــتشــــ انطالقا من احلاجة امللحة والدائمة لتفعيل البيئة االســــ
ــلة اىل هذا التفعيل م ــائل املوصـ ــتثمار بنافذة جتعلها انتاج الوسـ ن خالل تضـــمني عقود ليســـت موجهة لالسـ
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ــع  ــادي الواســـ ــتثمارية ماكان يربطها رابط اال ماتفتق عنه العقل القانوين و االقتصـــ مطلة او مبتدعة لبيئة اســـ
ن و ن يف اجملال واحلاملكية اليت البد ان يتمثلها العاملو الرؤية واحلامل للصـــورة الكاملة للحالة النموذجية والذ 

 لية امناء البلد.و ملسؤ 
واذا اقتصـر حبثنا على احلالة العراقية سـوف تتضـح الصـورة بشـكل افضـل لعوامل لعلها التنتهي ابحلاجة 
املاســـــــة لالســـــــتثمار والتطوير وامتالك بلدان اىل كل موارد وعناصـــــــر التطوير املرغوب به اقتصـــــــاداي لذا البد 

ــادي دائما من البحث عن قواعد و مرتكزات تنطلق منها   ــات املنتجة للنمو االقتصــــــــــ ــياســــــــــ الرؤى و الســــــــــ
ــتثماري وال خيتلف اثنان الهنا مؤســـــــــــســـــــــــة على دعامات قانونية مبدعة و موطئ للنماء واالنتاجية  واالســـــــــ
املتوســـعة التفريع حلاالت فضـــلى من االســـتثمار و ماجيره على البلد من انفتاح على االفاق الرحبية احمللية و 

 الدولية.
ــتفـادة من االقـبال عمـدت اـلدول و ابخل صــــــــــــــوص النفطـية منهـا و دول اخلليج خري ممـثل هلـا اىل االســــــــــــ

التجاري على تلبية حاجاهتا التجارية و الصـناعية و ضـخامة عقودها التجارية مع الشـركات الدولية العاملة 
قود  يف جماالت عدة لعل ابرزها انتاج النفط والغاز وذلك من احلصول على عائدات استثمارية من تلك الع

ســـــواء كانت عقود بيع او عقود عمل و قد مت هلا ذلك يف شـــــرط احملتوى احمللي فقد ضـــــمنت تلك العقود  
التجارية و الصــــــناعية الضــــــخمة شــــــرط غري ما اعتادته احلياة القانونية على العمل به من شــــــروط هلا عالقة 

قاعده انفذة العقد االصـــلي و ُسي هذا ة جديدة على تم جبانب منه لتفتح انفذة قانونيمبوضـــوع العقد و هت
 الشرط بشرط احملتوى احمللي.

اخر غري  اً ويف تسـمية الشـرط داللة على مضـمونه و طبيعته فهو شـرط مقرتن ابلعقد لكن ملضـمونه بعد
مضمون العقد االصلي فهو شرط استثماري مقرتن بعقد بيع او عمل او اي عقد اخر يتعلق ابموال مهمة 
ميكن االســـــــتفادة من حركتها يف تنمية جوانب اخرى يف البلد من خالل اســـــــتثمار جزء من قيمة العقد يف 

يتضــــــــــمن العقد شــــــــــرط  تلبية حاجة اقتصــــــــــادية اخرى الحد اطراف العقد ذاك املشــــــــــرتط يف العقد حيث
 مضمونه استثمار نسبة من قيمة العقد يف جمال حيدد ابلعقد.

ــعنا رؤيتن ــتثماري يلزم   ا ملا بني ايدينا من صـــورة قانونيةواذا وسـ عناصـــرها عقد جتاري يقرتن به شـــرط اسـ
ــبه من قيمة العقد يف جمال حمدد يف بلد الطرف ا ــتثمار نســــــــ ه ملشــــــــــرتط تطويرا لبيئتاحد اطراف العقد ابســــــــ

 فاننا ابأَلكيد ســــوف نواجه جمموعةلديه متعلقة مبوضــــوع شــــرط احملتوى احمللي   حلاجة  او اغناء  االســــتثمارية
يضـــــاح صـــــورة العقد وشـــــروطه القانونية و ملدايت ليســـــت ابلقليلة من االســـــئلة واالســـــتفهامات املراد منها ا

 عنه. االلتزام ابلشرط وااثرة و للعالقات القانونية الناجتة
تدور حول ماهية شـرط احملتوى احمللي و مدى   سـئلة العامة املثارة يف مثل هكذا مسـائل قانونيةفلعل اال

صـــــــــحة اقرتانه ابلعقد التجاري و كيف تتم معاجلة مدى التزام الطرف املشـــــــــرتط عليه و طرف تنفيذ العقد 
مايتعلق بتاريخ ابلشــــرط منها   ن الباحث يف املوضــــوع ســــيواجه اســــئلة خاصــــةوااثر كل ذلك القانونية، ولك

ــاؤالت فرعـية متعـددة ، و منهـا تنفـيذ الشــــــــــــــرط أيتزامن مع تنفـيذ العقـد ام يلحقـه؟ و مـايثريه ذـلك من تســــــــــــ
ــلي ام من قيمة االرابح النامجةعنه؟و   مايتعلق ابلقيمة املالية ــرتط أهي من قيمة العقد االصـ ابالســـتثمار املشـ

خيتص به الطرف املشــــــرتط عليه ام جيوز تعديها هذه االموال هل يشــــــرتط اســــــتثمارها يف ذات اجملال الذي 
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جملال اخر؟. واذا تعدى فهل يشـــــــــرتط التنفيذ من املشـــــــــرتط عليه نفســـــــــه ام يكون ابالمكان ادخال طرف   
 اجلديدة املنفذة؟ هي العالقه بني املشرتط و الشركة اثلث يف التنفيذ؟ واذا مت ذلك فما

خيتص ابيضـــــاح ماهية شـــــرط احملتوى احمللي من  و ســـــنحاول معاجلة موضـــــوع البحث يف مطلبني اوهلما
 خالل تعريفه وبيان ُساته ومن مث بيان صوره.

 املرتتبة على الشرط املذكور. اثنيهما يتناول االاثر القانونية و
قانونية واضـــــــحة عن شـــــــرط احملتوى احمللي و دوره يف تفعيل البيئة االســـــــتثمارية يف   لنخلص اىل صـــــــورة

 العراق.
 ماهية شرط المحتوى المحليالمطلب االول: 

واذا مااردان تطبيق  (3)تعرف املاهية ابهنا "كنه الشـــــــــــــيء و حقيقتة،اي اهنا طبيعتة وصـــــــــــــفاته اجلوهرية"
ــوع البحث جند ان حتديد املاهية يراد هبا الوقوف على حقيقته بتحديد معناه  املعىن اعاله على العقد موضــــ

 و من مث خصائصه و صوره.
ــم مطلبـنا هـنا اىل فرعني، خيتص االول منهمـا بتعريف العقـد و بـيان ـلذا وفقـا ملـا ذكر اع ــنقســــــــــــ اله ســــــــــــ

 خصائصه، واما الثاين فيتخصص ببيان صوره.
 الفرع االول: تعريف شرط املحتوى املحلي وبيان خصائصه 

اوىل املفردات اليت أتيت يف بيــان املـاهيــة هي حتـديـد تعريف الشــــــــــــــيء، وهنــا نتوقف يف هـذا الفرع على 
زه عن موقف التشــريع والفقه من تعريف شــرط احملتوى احمللي، و من مث نعرج بعدها لبيان خصــائصــه اليت متي

 اليت ترد يف جمال التجارة. غريه من التصرفات القانونية
 على ما ورد اعاله سنبني تعريف شرط احمللي و من مث نبني خصائصه.و بناء 

 اوال: تعريف شرط احملتو  احمللي.
ــتعماله يف جمال احلياة، يعمد الف ــاع اســ ــادية قد شــ ــع تعريف الي عقد او معاملة اقتصــ قه عادة اىل وضــ

وقد يســـــبق الفقه يف منحاه هذا التشـــــريع نفســـــه، اي ان الفقه ال يبقى ممانعا و معتدال عن تلك العالقات 
يان يعمد االقتصــــــــادية اىل حني تدخل املشــــــــرع بتقنينها، بل ابلعكس من ذلك اذ نلحظ يف كثري من االح 

اىل بيان تلك العالقة و رســـــــــــم ابعادها متقدما يف ذلك على املشـــــــــــرع فاالخري عادة ما يتدخل حينما جيد 
االمر يســـتلزم ذلك التدخل، وان الفقه قد اصـــبح لزاما عليه التدخل يف ذلك امليدان، و حنن جند يف شـــرط 

ــريعات اليت اخذت مبضـــمونه ح  اً احملتوى احمللي ان املشـــرع مل يقم بتقنينه و مل يضـــع له تعريف ــبة للتشـ ىت ابلنسـ
 اً والعمل به يف العقود اليت تربمها يف جمال النفط و الغاز وعقود التســــــليح العســــــكرية اال اهنا مل تضــــــع تعريف
هلذا الشـــــــــــــرط. فال يتضـــــــــــــمن االطار القانوين احلايل لتشـــــــــــــاد فيما يتعلق يف قطاع النفط اي تعريف رُسي  

بشــأن احملتوى احمللي يف اجزاء متفرقة من التشــريعات القانونية، فعلى ســبيل  للمحتوى احمللي وتوجد احكام
ــتمـل القـانون )) ( املتعلق ابملواد اهليـدروكربونيـة على 2007ااير  2(( املؤرخ يف )rp 2007-006املثـا يشــــــــــــ

 
الطبعة االوىل   -اجلزء االول    ،املعجم الوسيط  -حممد علي النجار    ،امحد حسن الزايت، حامد عبد القادر  ،سيد امحد  نصارد.  -3
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ل التحتية ونق تهبنيمثل عقود االســــــــتكشــــــــاف واالنتاج و  توى احمللي يف جماالتمتطلبات حمددة بشــــــــأن احمل
 (4)امللكية والتوظيف والتدريب احملليني واملشرتايت.

ــرط فقد عرفه البعض أبنه  ــع تعريفا جامعا مانعا هلذا الشــ ــا مل حياول ان يضــ اما ما خيص الفقه فهو ايضــ
ــتفيد منها االقت ــافة اليت ترد يف العقود التجارية ويســ ــناعة"القيمة املضــ ــاد احمللي من خالل انشــــطة الصــ و   صــ

و نرى أبن هذا التعريف أيخذ اجلانب االقتصـادي فقط فهو مل  (5)ة للصـناعة و اخلدمات"االنشـطة املسـاند
يتطرق اىل طبيعة الشــرط و مدى ارتباطه ابلعقد االصــلي و عالقة كل منهما ابالخر، اضــافة اىل انه ايخذ 

منه فهو يشــــــمل صــــــور   اً صــــــورة واحدة من صــــــور احملتوى احمللي وهي القيمة املضــــــافة فاالخري اكثر اتســــــاع
ــبة متعددة ســــتكون حمو  ــنيع لرتفع من نســ ــافة احلقيقية اليت ترافق التصــ ر حبثنا وعرفه اخرون ابنه "القيمة املضــ

ــتثمارات  ــواء كان ذلك من خالل جذب االســـ ــادية يف الناتج احمللي االمجايل ســـ ــامهة االنشـــــطة االقتصـــ مســـ
ن ـقد اخـذ هـذا التعريف وان كـا (6)ونقـل التقنـية او توطني الوظـائف واحالل الواردات وزايدة الصــــــــــــــادرات"

ــرط احملتوى احمللي اال انه  ــادي من شــ ــور االخري كاالســــتثمارات ونقل  هنفســــ ابلوقت  املنحى االقتصــ بني صــ
التقنية والعمالة احمللية وزايدة الصــــــــادرات وتقليص الواردات، لذا فمن وجهة نظران ان شــــــــرط احملتوى احمللي  

تجهيز الســلع واخلدمات ومؤداه التزام املرد  هو))ذلك الشــرط املنضــوي ضــمن بنود العقود التجارية الدولية ل
ابســتثمار جزء حمدد من قيمة الصــفقة يف البلد املســتورد يف تكوين صــناعة مشــاهبة للســلعة املســتوردة او يف 

 غريها وفقا لرؤية املستفيد من الشرط وخططه االقتصادية((.
 اثنيا:  ات شرط احملتو  احمللي:

ُسات عدة، بعضــــــــها  شــــــــرط، تتضــــــــح هلذا النصــــــــوص القانونيةخالل التعريف اعاله ومن بعض المن  
ــنقســــــــــم فرعنا هذا اىل شــــــــــقني، لنبحث   ــادية، لذا ســــــــ  تلكماُسات قانونية، و البعض االخر ُسات اقتصــــــــ

 على حدة. الطائفتني من السمات كالً 
 السمات القانونية:  -أ

يتضــــــح من تعريف شــــــرط احملتوى احمللي الذي ســــــبق ان تبنيناه ســــــابقا ان ُساته القانونية عديدة الجند 
ــائي وملزم للجانبني وانه يرتب التزامات متقابلة على طريف العقد،  ــرط رضـ ــرورة لطرحها وحتليلها، فهو شـ ضـ

ول وهلـة ال خترج عن اال ان للشــــــــــــــرط املـذكور ُسـات جـديرة ابلبحـث على الرغم ممـا قـد يرتاءى للقـارئ ال
ــور غري صــــــحيح، فلشــــــرط احملتوى احمللي   ــع لقواعد العامة، اال ان مثل هذا التصــــ كوهنا ُسات عقدية ختضــــ

 ُسات خاصة به من حيث املضمون ومدى التطبيق واالاثر وميكن حتديد هذه السمات اباليت: 
االســتثمارية وهذه انه شــرط يرد يف العقود التجارية، فهو ينضــوي اســاســا حتت طائفة العقود  .1

يف العقود اليت تربمها   من االعمال التجارية حبكم القانون، اذ ان هذا الشرط عادة مايرد  دتع
ــناعية والنشـــاطات املتعلقة هبا، او يف  ــافات النفطية او يف العمليات الصـ ــتكشـ الدولة يف االسـ

 
ن تعدين احلديد وقانو   ،2016لسنة    28كما نظمت الكونغو شرط احملتوى احمللي يف تشريعاهتا كقانون املواد اهليدروكربونية رقم    -4
 .2016لسنة  21رقم 

 .13ص - 2014 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -االقتصاد السياسي السرتاتيجية احملتوى احمللي  -نوار عبد احلميد د. -5
 .22/5/2017 -مقال منشور يف صحيفة الوطن السعودية  -فواز العلمي د. -6
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جمال اخلدمات، وهذه االعمال مجيعها تعد اعماال جتارية، اذ نصــــــــــــت املادة اخلامســــــــــــة من  
ل التالية االعما داملعدل على ذلك بقوهلا "تع1984لســــــــــــــنة   30قانون التجارة العراقي رقم 

ــامل يثبــــت العكس...   ــذا القصــــــــــــــــــد مــ ــانــــت بقص الربح ويفرتض هــ ــة اذا كــ ــاريــ ــاال جتــ اعمــ
رابعا:الصـــــــــناعة وعمليات اســـــــــتخراج املواد االولية وكذلك فان الطرف الثاين يف هذه العقود 
هي شـــركات جتارية متخصـــصـــة واذا مايضـــفي عليه الصـــفة التجارية بشـــكل ال يقبل الشـــك، 

 م القانونية اخلاص ابالعمال التجارية.ط خيضع للنظابلتايل فان هذا الشر و 
تبعية العقد الناشــــئ من شــــرط احملتوى احمللي، ومن الواضــــح ابن شــــرط احملتوى احمللي ال اييت  .2

بشـــكل مســـتقل، وامنا يكون ضـــمن بنود عقد اخر، وابلتايل فان وجوده وصـــحته تكون من 
ا او ابطال، ويبقى او ينقضـي وجود وصـحة العقد االصـلي الذي يسـتند اليه، فيكون صـحيح

اال انه فيما يتعلق ابلعقد الذي ينشــــــــئ من هذا الشــــــــرط قد يكون  (7)تبعا للعقد االصــــــــلي.
ــة اذا ما اخل احد االطراف غري املشــــــرتط  تصــــــور التبعية غري مقبول على حنو الدوام وخباصــــ

حب اىل  عليه بتنفيذ العقد ومن مث طالب االخري بفســــخه هل يكون للفســــخ اثر متعٍد ينســــ 
ــلي وابلتـايل املطـالبـة ابعـادة احلـال اىل مـاكـان عليـه قبـل التعـاقـد ان كـان ذلـك   العقـد االصــــــــــــ
ممكنـا،؟ نعتقـد ابن هـذا احلكم غري منطقي وخصــــــــــــــوصـــــــــــــــا اذا مـا نفـذ الطرف الثـاين التزامـه 
خبصــــوص الشــــرط بنفســــه او ابرم عقد مع طرف اثلث لللتنفيذ، فما هو مصــــري العقد الثاين 

طرف الثاين والغري، هل يلحقه حكم الفسـخ ام يسـتمر صـحيحيا مرتبا مجيع ااثره املربم بني ال
 القانونية؟.

 السمات االقتصادية: -ب
ــلم بـه ان لكـل عقـد يف النطـاق ملعـاماليت امهيـة وُسـة اقتصـــــــــــــــاديـة، االاهنـا تتفـاوت من عقـد  ا من املســــــــــــ

 .ة اليت تضعهاهذه الدولة اوتلكآلخرحسب طبيعة العقد وجمال التعامل به، ودوره يف تنفيذ خطة التنمي
ويف شــــرط احملتوى احمللي، جند ان له دوراً ابرزاً يف جمال التنمية،اذ اليقتصــــراثره االقتصــــادي على اطرافه  

 .حموري يف نطاق تنفيذ رؤى الدولة االقتصادية بدور فحسب،بل يضطلع العقد املذكور
،واليت تتجســــد يف ُستني اســــاســــيتني،مها البعد ولتبيان ذلك الدور يلزم من البحث يف ُساته االقتصــــادية

 .التمويلي للعقد،وكذلك دوره يف جمال التنمية االقتصادية
انه ذو طابع متويلي، يعرف التمويل ابنه احلصـــــــــول على االموال واســـــــــتخدامها لتشـــــــــغيل او تطوير  -أ

ــا ــول على اموال من عدة مصـ ــدر للحصـ ــل مصـ ــا على حتديد افضـ ــاسـ ــاريع واليت ترتكز اسـ  (8)در متاحة،املشـ
كـذـلك يعرف ابـنه "احلـقل االداري او جمموعـة الوـظائف االدارـية املتعلـقة ابدارة جمرى النـقد والزاميـته لتمكني 
ــتمد املشـــــروع  ــة من تنفيذ اهدافها ومواجهة ما يســـــتحق عليها من التزامات يف الوقت احملدد ويســـ ــســـ املؤســـ

ــادر، امــا داخليــة مثــل رأس املــال واالحتيــاطــ  ات ابنواعهــا املختلفــة اليت تقتطع من االرابح متويلــه من مصـــــــــــــ
الصـــافية القابلة للتوزيع، واما من مصـــادر خارجية تتمثل ابالقرتاض من املؤســـســـات املالية او طرح ســـندات 

 
 .61ص - 2018 -بريوت  -زين احلقوقية -لعقد، الطبعة االوىل ط يف حكم ااثر الشر  -اميان طارق الشكري د. -7
 .435ص- 1984 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -االدارة املالية  -د.علي الشريف  ،مجيل توفيقد. -8
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ــائل   (9)لالكتتاب العام فضـــــــال عن االئتمان التجاري". ويف ضـــــــوء هذا التعريف تعمد الدولة اىل اجياد وســـــ
ابلشـروع فيها وتزداد احلاجة اىل اجياد تلك الوسـائل وفقا لضـخامة تلك اخلطط  متويل ملشـاريعها اليت ترغب

ــيما عندما تكون الدولة غري قادرة على توفري  ــادية املســــــــومة فضــــــــال عن قصــــــــور يف التمويل ال ســــــ االقتصــــــ
 متطلباهتا وهي يف هذه احلالة يكون هلا خياران:

تثمرين سـواء يف داخل الدولة او يف اللجوء اىل القطاع اخلاص وطرح تلك املشـاريع على املسـ  .1
ولعــل هــذا االمر ال يفلح يف مجيع االحوال   (10)خــارجهــا عن طريق االكتتــاب او االقرتاض،

ــريعية حمل نظر، فاملعياران  ــنيف الدولة االئتماين واطرها التشـــــــــــ ــة عندما يكون تصـــــــــــ وخاصـــــــــــ
 ع اخلاص فيه.السابقان هلما عالقة تفاعلية مع مستوى االستثمار يف البلد وولوج القطا 

اللجوء اىل املصـــــــارف واملؤســـــــســـــــات املالية االخرى بشـــــــقيها احمللي والدويل للحصـــــــول على   .2
متت االســـــــتعانة ابلبنوك  قروض متويل تلك املشـــــــاريع،كما هو احلال يف دولة الكويت حيث

مليار دينار من  1.2احمللية لتمويل املشـــــــــاريع النفطية، حيث ســـــــــامهت البنوك احمللية بتمويل  
ــرو  ــاريع مشـــــــ ــراك البنوك احمللية والعاملية يف متويل املشـــــــ ع الوقود البيئي، والعمل جار على إشـــــــ

القادمة مثل بناء املرافق الدائمة الســـترياد الغاز املســـال وبناء الناقالت وجممع البرتوكيماوايت 
ــية ــفاة الزور والدبدبة إلنتاج الطاقة الشــــــــــــمســــــــــ ومن املعلوم ان تلك   (11).املتكامل مع مصــــــــــ

تكون مصـــــــحوبة يف العادة بفوائد عالية وضـــــــماانت لاليفاء قد جتعل الدولة مكبلة  القروض
ــندوق النقد الدويل، فضـــــــال عن اجراءاهتا  هبا، وكما حيصـــــــل حاليا يف اقرتاض العراق من صـــــ

 املعقدة املعتمدة من تلك املؤسسات واليت تسبق منح التمويل.
ا جند يف ن حمرجا ابلنســــــــــبة لدولة كالعراق مثال، لذوابلنظر اىل اخليارين الســــــــــابقني جند ان املوقف يكو 

متنفســـا للدولة ميكنها احلصـــول على ذلك التمويل ولو جبزء منه ودون فوائد فضـــال عن دوره  شـــرط احملتوى
 يف تشجيع القطاع اخلاص للمشاركة فيه.

التنمية بوجه عام ابهنا ))العملية اليت مبقتضاها   انه اداة لتحقيق االهداف اجلوهرية للتنمية،وتعرف  -ب
ــاحب ذلك العديد من التغريات اجلذرية واجلوهرية  جيري االنتقال من حالة التخلف اىل حالة التقدم، ويصــــ

وان وظيفة اي نشـــــــاط اقتصـــــــادي تتجســـــــد يف امداد الناس ابلوســـــــائل اليت   (12)يف البنيان االقتصـــــــادي.((
أســـاة النامجة عن غياب ونقص املســـتلزمات الضـــرورية للحياة، ومنها اجلانب يســـتطيعون هبا التغلب على امل

 (13)االقتصادي والدخل.
وهنا نلحظ من هذا الشـــــــــرط انســـــــــجامه مع ذلك اهلدف وبقية اهداف التنمية، اذ ان شـــــــــرط احملتوى 

يسـهم يف ذلك  احمللي وسـيلة للتنمية املسـتدامة، وكذلك يسـهم يف رفع مسـتوى املعيشـة فشـرط احملتوى احمللي 
 

 .289ص - 1986 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -التمويل واالدارة املالية  -شوقي حسني د. -9
 .32ص  - 1995 -احتاد املصارف العربية  -الصناعة املصرفية العربية وعامل التمويل احلديث  -انظر  -10
 .7/2/2018 -الكويتية  جريدة القبس االلكرتونية -11
 -عمان  -دار وائل للنشر  -( الطبعة االوىل ية االقتصادية )نظرايت وسياسات وموضوعاتالتنم -مدحت القريشي د. -12
 .122ص  - 2007
 2015 -جامعة كربالء  /ة دكتوراه مقدمة اى كلية القانوناطروح -عقد بيع العقار على اخلريطة  -حممد كاظم حممد د. -13
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 26:  العدد

من خالل توفريه فرص عمل بصــــــورة مباشــــــرة او غري مباشــــــرة وبصــــــفة وقتية او دائمة، فتنفيذ هذا الشــــــرط  
 حيتاج اىل التعاقد مع ايدي عاملة سواء على املستوى الفين او االداري وحىت االمين.

اذ ان شــراء اضــف اىل ذلك فان اجناز املشــروع ينعكس بدوره على حركة الســلع والبضــائع يف الســوق، 
املشــــرتط عليه للســــلع الالزمة لتنفيذ الشــــرط من الســــوق احمللية، مما ينعكس اجيااب على تلك االخرية وعلى 
خمتلف االصــعدة، وقد امجع االقتصــاديني والباحثني على ان التنمية االقتصــادية تشــمل مجيع جوانب احلياة 

 لكتاابت االوىل يف جماالت التنمية.يف اجملتمع وتتجاوز بذلك النمو االقتصادي الذي غلب على ا
 انواع شرط املحتوى املحليي: الفرع الثان

ع عدة حســــب الشــــيء املشــــرتط على الطرف الثاين القيام به، فهو اما ان  ا يقســــم شــــرط احملتوى اىل انو 
 يكون الشرط القيام ابنشطة صناعية، او قد يكون الشرط متعلق العمالة وحسب االيت:

 اوال: شرط احملتو  احمللي املتعلق یلقيام یالنشطة الصناعية
الدول النامية اىل حتســـــني البيئة االســـــتثمارية احمللية وحتقيق التنمية املســـــتدامة، وســـــبيلها  عادة ماتســـــعى

لتحقيق ذلك اهلدف هو اســـتغالل ما متلكه من مواطن قوة، وخصـــوصـــا مواردها الطبيعية كالنفط مثال، او 
صانع ونقل التكنلوجيا،  حبيث تشرتط على املستثمر او املورد ابقامة امل  (14)رؤوس امواهلا او عقودها الدولية،

او اهنا تلزمه ابالعتماد على املواد االولية او املســــــتلزمات الصــــــناعية املوجودة داخل البلد يف صــــــناعاته كما 
ــعوديــة فــان هنــاك مثــة جهودا عــديــدة مبــذولــة يقودهــا قطــاع األعمــال  هو احلــال يف اململكــة العربيــة الســــــــــــ

يت تقضي لشراء مستلزماهتا الصناعية واخلدمية من املصانع ال(  جتربة شركة أرامكو السعودية)  السعودي،منها
ــانع  الســــــــعودية واملوردين الســــــــعوديني، طبقاً العتبارات الســــــــعر واجلودة والتوفر والنقل، ومتنح أرامكو املصــــــ

ــيلية يف الســـــعر مبعدل ــبة احمللية املطلوبة،  %10 الســـــعودية املوردة اليها ميزة تفضـــ وذلك بشـــــرط حتقيق النســـ
ــبة ل ــتويف ابلنسـ ــانع الســـعودية اليت تسـ ــبة للمصـ ــانع اليت ميلكها ســـعوديون أواليت ميلكها أجانب، وابلنسـ لمصـ

 (15).فقط %5 نسبة الشرط احمللي املطلوب تعطى أفضلية سعرية مبعدل
وكذلك ورد شــــــــرط احملتوى احمللي يف عقود التســــــــليح اليت ابرمت بني الوالايت املتحدة واململكة العربية 

مليار  300مضـموهنا جتهيز اململكة ابسـلحة ثقيلة خالل عقد من الزمن تصـل قيمتها اىل  السـعودية، واليت
ــار اليها ويل العهد الســــــعودي ابن  ــناعات،  دوالر امريكي، وكان من بنود العقد اليت اشــــ زهناك أنواع للصــــ

ج من أهنا صــناعات التقنية اليت ليســت عالية احلســاســية ويف هذه احلالة الدول األخرى ال يكون عندها حر 
% داخل الســـــــــعودية مثل الســـــــــالح اخلفيف أو الذخائر أو ما يندرج حتتها أو قطع  100تنقل لك إايها  

 .الغيار أو اهلياكل إىل آخره
وجد صـــــــناعات تكون التقنية فيها متوســـــــطة، فبعض الدول يصـــــــبح لديها حســـــــاســـــــية معينة، توقال ز

% للمحتوى   70ي، وأحياانً ننجح أبن نصل إىل  فنحاول أن خنرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى احملل
وجد صـــــــــــناعات معقدة ترفض الدول أهنا تنقل التقنية إىل ت%، كما  20%، وأحياان   50أحياان  احمللي، و 

 
عمان  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الطبعة االوىل -املسؤولية املدنية يف عقود نقل التكنولوجيا  -مراد حممود املواجدة د. -14
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الســعودية، وهنا نشــرتط أن املواد الرئيســية تكون من خالل الســعودية فيكون األثر بشــكل غري مباشــر على 
لكن الشـــــــرط املوجود لدى اجلهات املختصـــــــة يف الســـــــعودية اليوم أبنه ال احملتوى احمللي داخل الســـــــعودية، 

%، وإن مل ننجح فالبد أن ننتهي يف  100صـــــــفقة ســـــــالح بدون حمتوى حملي اهلدف منه نقل الصـــــــناعة  
مليار دوالر( نصـــــــــــفها  70) %50% حمتوى حملي، ومعىن ذلك أن من   50إىل   2030آخر املطاف يف 

 (16).، وترتفع تدرجييا2030 ينفق داخل السعودية يف عام
ــليح بني اململكة  ونالحظ ابن شــــــــرط احملتوى احمللي قد يرد يف عقود التجارة الدولية كما يف عقد التســــــ
العربية السـعودية والوالايت املتحدة االمريكية، وقد يرد يف عقود التجارة الداخلية )كما هو احلال يف شـركة 

 لع واخلدمات(.ارامكو السعودية فيما يتعلق بتجهيز الس
 (17)اثنيا: الشرط املتعلق یلعمالة الوطنية

يف هذا النوع من الشــــــــروط تلزم الدولة املورد على ضــــــــرورة االعتماد على العمالة احمللية يف تنفيذ العقد  
إىل أربعة اقســام هي: التوطني القطاعي، التوطني   يف هذا النوع ينقســم شــرط احملتوى احمللياالصــلي، حبيث 

قطاعي، يتم حصــــــر املهن احلرجة فمن خالل التوطني ال (18)املناطقي، التوطني احلصــــــري، التوطني النوعي.
واحلاُسة يف اســـــــتمرارية النشـــــــاط االقتصـــــــادي ابلقطاع، وربط الربامج التدريبية مبتطلبات التدريب ابلقطاع، 
ورفع املواءمـة بني العرض والطـلب، وااللتزام بتنفـيذ خطط فرص العمـل والـتدرـيب على رأس العمـل، وحتـدـيد 

تــدخــل منــاطقي حصــــــــــــــري ابلقطــاع.  (19)-حــات التــدخــل خطــة العمــل، ومتــابعــة حتقيق األهــداف ومقرت 
ومستهدفات هذا التوطني قطاعات عديدة من بينها التعليم، األمن اخلاص والسالمة، التجارة واالستثمار، 
التشــغيل والصــيانة، الثقافة واإلعالم، االتصــاالت وتقنية املعلومات، النقل، القطاع املايل، الصــناعة والطاقة 

والبيئة والزراعة، التشــييد والبناء، التأمني، احلج والعمرة، احملاماة، الرايضــة والرتفيه، الصــحة،   والتعدين، املياه
 .السياحة، إضافة إىل القطاع غري الرحبي

ــبة للتوطني املناطقي، أي التوطني على مســـتوى مناطق البالد كل على حدة وفق ظروف كل  أما ابلنسـ
لتوطني، وهو برانمج يقوم على التشـارك هبدف دعم التوطني منطقة وأفضـل القطاعات فيها لالسـتهداف اب

والتنمية االجتماعية املوجهني يف كل حمافظة، حيث يتم إطالق برانمج التوطني املوجه ابحملافظة إبشــــــــــــــراف 
ــر من احلكوـمات احمللـية لكـل حمـافظـة، ـما يســــــــــــــمح بتوحـيد الرؤـية بني الوزارة واحلكوـمات احمللـية، مـبا  مـباشــــــــــــ

يل برامج التوطني والتنمية املوجهة ابحملافظة، واملســــــــــــــاعدة يف متابعة حتقيق املســــــــــــــتهدفات يســــــــــــــهم يف تفع
 .ومقرتحات التدخل وتوفري مؤشرات االنكشاف املهين ابحملافظة ومتابعة عملية التوطني دورايً 

ــر على العمالة املواطنة كما حدث يف  ووفق برانمج التوطني احلصـــــــــري يتم حتديد أنشـــــــــطة معينة تقصـــــــ
ملكة العربية السعودية عندما قصر العمل يف نشاط بيع وصيانة اجلواالت على السعوديني فقط، واملتابعة امل

والرقابة من خالل التفتيش املوجه واملشـــــــرتك. وقد ترتب على التوطني املوجه لقطاع بيع وصـــــــيانة اجلواالت 
 

 .-14/5/2017-صحيفة الوطن السعودية  -16
العمالة الوطنية كل كوييت يعمل يف جهة حكومية   2014نة  لس  1028جملس الوزراء الكوييت رقم  عرفت املادة االوىل من قرار    -17

 .التامينات االجتماعية كمؤمن عليهلصفة يف ومشرتك هبذه ا
 (.2014( لسنة )1028( من قرار جملس الوزراء الكوييت رقم )3انظر نص املادة ) -18
 .2014لسنة  1028زراء الكوييت رقم من قرار جملس الو  5انظر نص املادة   -19
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الســــــعودية حالياً لتنفيذ  ، وتعمل احلكومة%100قصــــــر العمل فيه على الســــــعوديني والســــــعودايت بنســــــبة   
ــياحة وغريها من قطاعات حتتوي على فرص  برامج مماثلة يف قطاعات عديدة من بينها جتارة التجزئة والســــــــ

 .عمل مناسبة للعمالة املواطنة
ــتهــدف زايدة عــدد املواطنني يف الوظــائف ذات األجور املرتفعــة  ــبــة للتوطني النوعي فيســــــــــــ أمــا ابلنســــــــــــ

وزايدة مشـــــــاركة املرأة يف ســـــــوق العمل، وكذلك التوطني املوجه  (20)ســـــــطة واملرتفعة،واملتطلبات املهارية املتو 
ألســـر الضـــمان االجتماعي ودور األيتام واملؤســـســـات اخلريية ما يســـهم يف نقلهم من االحتياج إىل اإلنتاج. 

قطاع فمن خالل بناء شـــــــراكات اســـــــرتاتيجية مع الوزارات واجلهات األخرى يف القطاعني العام واخلاص وال
غري الرحبي تســــــــــتهدف الوزارة رفع نســــــــــب التوطني املناســــــــــب للعمالة الوطنية ورفع معدالته يف القطاعات 
االقتصـــــــادية والتنموية األكثر مناســـــــبة لاليدي العاملة احمللية من خالل مناذج مبتكرة تســـــــتهدف مشـــــــاريع 

ــناعات التحويلية، حيث تكون التدخال ــيانة والصــــــ ــغيل والصــــــ ــتوى املهن ومهن بعينها كالتشــــــ ت على مســــــ
 .يف القطاع أو النشاطكافة وظائف  لوليست فقط من خالل حتديد نسبة عامة وشاملة ل

وكان للمشـرع العراقي دور يف اشـرتاط العمالة احمللية يف املشـاريع االسـتثمارية وهو ما نص عليه يف املادة 
ل، كذلك ما نصـــت عليه املادة ( املعد2006( لســـنة )13( اثمنا من قانون االســـتثمار العراقي رقم )14)
( حيث اشـــــارت اىل انه جيب على اهليئة ان تراعي  2009( لســـــنة )2( اوال من نظام ااســـــتثمار رقم )30)

مخســــني  %50عند منح اجازة االســــتثمار للمســــتثمر ))حجم االيدي العاملة العاملة احمللية ان ال تقل عن 
 املشروع.من املئة من امجايل االيدي العاملة املستخدمة يف 

اال انه ما يؤخذ على هذه النصـــوص وما هو موجود فعال يف العقود االســـتثمارية، اهنا نصـــوص ضـــعيفة 
ال تلزم الشــــــركات كوهنا تشــــــرتط ان يكون العمال العراقيني او املنتج احمللي بكفاءة منافســــــة للعمالة واملنتج  

على العراق تطوير كوادره  هنفســ لوقت  اباالجنيب، وهذا الشــرط يســمح للشــركات االجنبية ابلتهرب ويضــيع 
 او تنمية املنتج احمللي.

حبيث ســبقتنا دول على النص يف قوانينها على اشــرتاط العمالة احمللية على املســتثمر، فقد نص القانون 
الكوييت على ان حيدد جملس الوزراء نسـبة القوى العاملة الوطنية اليت تلتزم هبا الشـركات يف الوظائف واملهن 

تلفة، ويفرض على اجلهات اليت ال تلتزم هبذه النســـــب رســـــم اضـــــايف ســـــنوي على كل تصـــــريح او اذن املخ
 (21)عمل مينح لكل عامل غري كوييت.

أمـا مبـادرة تشــــــــــــــجيع العمـل عن بعـد: فهنـاك تركيز جغرايف يف فرص العمـل املتـاحـة حيـث تركز معظم 
ــمة وبعض احملافظات لذا ولتوفري فرص عمل   أكرب يف بقية املناطق فإن هناك حاجة فرص العمل يف العاصــــــ

لتوفري بيـئات عمـل مرنة تســــــــــــــمح ابلعمـل عن بـعد ما يســــــــــــــمح لـعدد أكرب من الســــــــــــــكان من التعامل مع 
أصــــــــــــــحـاب العمـل عن بُعـد )من خالل العمـل من املنزل، أو جممع مكـاتـب بعيـدة(. وهي مبـادرة يف غـايـة 

املناطق ذات فرص العمل احملدودة، وتوفري األمهية يتوقع أن تتوفري فرص لألشــــــــــــخاص الذي يعيشــــــــــــون يف  

 
 .279ص - 2006 -طرابلس  ،لبنان -املؤسسة احلديثة للكتاب  -عقد البوت  -الياس انصيف د. -20
 (.2000( لسنة )19( من قانون دعم العمالة الكوييت رقم )9انظر نص امادة ) -21
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ســـــــــــــاعات عمل مرنة من شـــــــــــــأهنا أن تســـــــــــــمح لألفراد ابلوفاء اباللتزامات األســـــــــــــرية، وتوفر فرص وظيفية 
 .لألشخاص املؤهلني من ذوي االحتياجات اخلاصة والفئات األكثر حاجة

الســـــوق احمللية وتكون اثلثا: ســـــد احتياجات مؤســـــســـــات الدولة و الشـــــركة امللتزمة جبميع جوانبها من 
ابلســعر وفقا لقاعدة القيمة املضــافة مما يســهم برفع مســتوى  لى غريها حىت وان كان هناك تفاوتٌ مقدمة ع

 الصناعة والقدرة التنافسية للمنتج احمللي.
ــناعات وما ينتج عنها من توطني للوظائف يف القطاع  اً كبري   اً للمحتوى احمللي دور اذ ان  يف توطني الصـــــــ
ذلك من األمهية مبكان أن تشـرتط احلكومة نسـبة حمفزة للمحتوى احمللي سـواء يف مشـرتايهتا أو يف اخلاص، ل

يف النمو واملنافسـة.  واملصـانع احملليةمشـرتايت القطاع اخلاص، ملا لذلك من دور مهم يف مسـاندة الشـركات  
على عقود كل من الشــــــــــركات وال يتناىف هذا الشــــــــــرط مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية إذا طبق بعدالة  

 واألجنبية على حد سواء من غري متييز. عراقيةال
مناقصـــــات  وقد ســـــبقتنا دول كثرية يف حتفيز وتشـــــجيع احملتوى احمللي، خاصـــــة يف املشـــــاريع احلكومية و

ــاريع احلكومية اليت   الوالايت املتحدة االمريكيةالتوريد، حيث تشـــــــــــرتط   ــبة من احملتوى احمللي يف املشـــــــــ نســـــــــ
ها شـــــركات القطاع اخلاص، وتفرض غرامات عالية على الشـــــركات اليت ال تلتزم هبذا الشـــــرط يف عقود تنفذ

ــية الرقابة على احملتوى احمللي   ــاســ ــك لت جلنة يف الكوجنرس األمريكي مهمتها األســ التوريد واإلمداد. وقد تشــ
ــواء كانت أمريكية أو أجنبية. ال ــاريع املربمة مع الشـــــركات املنفذة ســـ تتهاون احلكومة األمريكية يف  يف املشـــ

ــتقبلياً على الشــــــركات اليت ختالف تطبيق بنود املنتجات  ــأن، بل تفرض عقوابت مالية وحظراً مســــ هذا الشــــ
 (22)الوطنية األمريكية يف مناقصات املشاريع احلكومية.

ــواء املواد اخلـــام أو املعراقيـــة وعلى الرغم من حرص احلكومـــة ال نتجـــات على حتفيز احملتوى احمللي ســــــــــــ
ــوابط اليت تنظم احملتوى احمللي يف  ــرتايت احلكومية إال أهنا حباجة ملزيد من اللوائح والضــــــ الصــــــــناعية يف املشــــــ

افر اجلهود احلكومية ضــ لذي يدعم هذا التوجه. وجيب أن تتمشــرتايهتا. والبد من تفعيل قرار جملس الوزراء ا
 (23)واخلاصة يف هذا الشأن لتنفيذ القرار.

ومن األمهيــة عــدم التوقيع على اتفــاقيــة منظمــة التجــارة العــامليــة فيمــا خيص املشــــــــــــــرتايت احلكوميــة اليت 
ابدرت هبا بعض الدول الصــناعية املتقدمة لالســتحواذ على املشــرتايت احلكومية داخل حدودها وخارجها. 

ية لالســـــــــتفادة من حيث تتســـــــــابق الدول الصـــــــــناعية وشـــــــــركاهتا الســـــــــتغالل اتفاقيات منظمة التجارة العامل
 .للبلدان الناميةاملشرتايت 

أبمهية عراقيني وجتدر اإلشـــــــــــــارة إىل دور الغرف التجارية الصـــــــــــــناعية يف توعية املقاولني واملســـــــــــــتثمرين ال
ــنـاعيـة  لتكوين كيـاانت كبرية تتـآزر فيمـا بينهـا لتطوير احملتوى احمللي  فيمـا بينهمالتحـالفـات التجـاريـة والصــــــــــــ

ايت احلكومية ألن صـــــــغر حجمها احلايل ال يعطيها الفرصـــــــة ملنافســـــــة الشـــــــركات لالســـــــتحواذ على املشـــــــرت 
األجنبية املتمرســــــــة يف جمال املشــــــــرتايت احلكومية. والبد من تســــــــهيل اإلجراءات احلكومية وغري احلكومية 

 
تشرتط  واليت  2015( من قانون البرتول لسنة 1،2،3( الفقرات )19وايضا انظر املشرع التنزاين الذي اشرتط يف املادة ) -22

، جيب ان يكون االجنيب متعاقد مع تنزاين وان ال تقل حصة صفات املطلوبة لدى املورد احملليمل تتوافر املوا   ، واذاتفضيل املوردين التنزانيني
 .%25التنزاين عن 
 .2018انظر نص املادة الثالثة من تعليمات تنفيذ قانون املوازنة االحتادية لسنة  -23
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ا لتستحوذ الشركات الوطنية على املشرتايت احلكومية مع مراعاة جودة هذه الشركات وفق معايري فاعلة ومب 
 .يسعى العراق اىل االنظمام اليهاال يتناىف مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية اليت 

إن االعتماد على الشــــركات األجنبية يف عقود املشــــرتايت احلكومية يُعد مصــــدر خطر ســــياســــي حيث 
أنــه من الواجــب الوطين على   نرىواقتصـــــــــــــــادي، بــل فيــه خطر كبري على األمن الوطين. من هــذا املنطلق 

، دعم احملتوى احمللي واملنتجات الوطنية يف عقودها. ومن املثري للتســــاؤالت حلكومة والقطاع اخلاص الوطينا
ــناعة النفط بينما ال توجد شـــــركة   ــبة كبرية على صـــ واحدة تعمل يف جمال   عراقيةأننا دولة برتولية تعتمد بنســـ

بـية ال تشــــــــــــــجع على مـبادرات احملتوى إنـتاج املعـدات النفطـية، وابلـتايل نرى أهنـا حمتكرة من شــــــــــــــركـات أجن
 احمللي.

 المطلب الثاني: اثار شرط المحتوى المحلي

ان البحث يف مفهوم شــرط احملتوى احمللي مبفرداته يهدف منه امرين اســاســيني، اوهلما ذايت، اي يقصــد 
منه الوقوف على ماهية ذلك العقد من حيث تعريفه وبيان ُساته وصـوره، اما اهلدف الثاين فهو متعدي اذ 

غي الوصــــــــول اىل  اليقصــــــــد من ذلك البحث الوقوف على تلك الذاتية للشــــــــرط املذكور فحســــــــب وامنا يبت
املرحلة الثانية وهي تنفيذ هذا الشــــــــرط، اذ ال ميكن ان نلج تلك املرحلة او نســــــــتكشــــــــف معاملها والوقوف 
على حقيقتها دون املرور ابملاهية، فاالخرية هي اليت ترســـــــــم معامل التنفيذ، حمددة ااثر شـــــــــرط احملتوى احمللي 

رط فحســـب، بل قد يتعاقد املشـــرتط عليه "املورد" من غري توقفه يف رُسه لتلك االاثر على طريف ذلك الشـــ 
مع اطراف فنية اخرى ال ميكن تنفيذ الشــــــــرط دوهنا، او قد يتعاقد مع شــــــــركة اخرى خمتصــــــــة يف موضــــــــوع 

 الشرط للتنفيذ.
ــمـه اىل فرعني، االول منهمـا خيتص يف التزاـمات املورد،  فبمقتضــــــــــــــى املطـلب امـلذكور يتوجـب ان نقســــــــــــ

 تورد وكااليت.والثاين يف التزامات املس
 الفرع االول: التزامات املورد.

على املورد ان يويف اباللتزامات املرتتبة على شـــرط احملتوى احمللي شـــانه شـــأن العقد االصـــلي مىت ماكان  
صـحيحا اصـبح مبثابة الشـرط املقرتن به، ومن مث لزم العمل مبقتضـاه ومن اهم هذه االلتزامات، التزامه بدفع 

ددة مبوجب العقد االصــلي وكذلك التزامه بنقل املعرفة التقنية والتزامه االخري بتوفري الســوق القيمة املالية احمل
 الالزمة لتسويق املنتجات، وسوف نشرع ببحث تلك االلتزامات تباعا.

دفع القيمة املالية احملددة مبوجب العقد االصــــــلي املربم: يلتزم املشــــــرتط عليه بدفع القيمة املالية احملددة   .1
ذلك الشـرط واملثبتة يف بنود العقد االصـلي، وال يعين دفعها هنا هو تسـليمها نقدا اىل الطرف مبوجب 

ــتثمار فيه والذي  ــرة هبا يف اجملال الذي اتفق على االســـــ ــتفيد من الشـــــــرط املذكور وامنا هو املباشـــــ املســـــ
شــرتط عليه يكون احد اجملاالت االقتصــادية الصــناعية وغريها، فضــال عن ذلك فان دفعها من قبل امل

يكون حكما ال حقيقة، اذ ان االموال يف االصـــــل هي يف يد املســـــتفيد من الشـــــرط املذكور، فاالخري  
عند دفعه قيمة العقد اىل املشــــــــرتط عليه يســــــــتقطع تلك النســــــــبة ويبقى حمتفظا هبا اىل حني املباشــــــــرة 



  

 االستثمارية يف العراقشرط احملتو  احمللي ودور  يف تفعيل البيئة  

389 

لتلك احلصـــــــة   اً اضـــــــافي ُساالً أولكن هل ميكن للمشـــــــرتط عليه ان يضـــــــيف ر  (24)ابملشـــــــروع االصـــــــلي.
املقدمة؟ ال نرى ضــــريا من تلك االضــــافة ال ســــيما اهنا تســــهم بتوفري اجلزء االكرب من رأُسال املشــــروع 
وان كانت بعض البلدان تذهب يف توجهاهتا اىل حصر مشاركة املورد االخري برأس مال الشركة حبدود 

رأس املــال فيكون مملوكــا ملواطنيهــا حفــاظــا على تلــك الشــــــــــــــركــات من هيمنــة املورد  امــا ابقي 49%
االصــــلي، وحنن ال نذهب هبذا االجتاه اذ الضــــري فيما اذا كان رأس مال الشــــركة مملوكا بكامله للمورد 
ــتثمـار  او جزء مـنه دون حتـدـيد هـذا اجلزء، ـفاملهم هو دخول رؤوس االموال االجنبـية وفتح جمـال االســــــــــــ

 .هلا
ــرة اىل عدم   .2 ــفة مباشــــ نقل املعرفة التقنية.ان فقدان التوازن التقين واالقتصــــــادي العاملي يرجع اليوم وبصــــ

ــتثمارات االجنبية لالحتياجات احمللية يف الدول النامية، مما يؤدي اىل حالة من الركود يف  مواءمة االســــ
املعاشــــــي، وكذلك نقص يف   االنشــــــطة االقتصــــــادية والوظائف على املســــــتوى احمللي وابلتايل املســــــتوى

ــتثناء الدول املنتجة للنفط،  املوارد املالية هلذه الدول، مما يضـــــطرها اىل االســـــتدانة من اخلارج، ومن اســـ
 (25)فان هذه البلدان النامية تكون دائما مثقلة ابلديون.

ية مع  ومن اجل اخلروج من هذا الوضــع اجملحف يكون من املناســب هلذه الدول ان تعقد اتفاقيات ثنائ
منظمات التعاون يف البلدان الصـــــــناعية، والوصـــــــول اىل عقد مبادالت اقتصـــــــادية اكثر توازان، ويصـــــــبح من 
ــة، ان تعدل من  ــات عامة او خاصـــ ــســـ ــواء اكانت هذه املؤســـ ــناعية ســـ ــات البلدان الصـــ ــســـ ــروري ملؤســـ الضـــ

م من املزااي يفوق ســياســتها الرامية اىل تشــكيل نفوذ او ســلطة داخل الدولة، وايضــا حماولة احلصــول على ك
ــمـاانت   ــتفـيدة من التقنـية التعهـد بتـقدمي الضــــــــــــ االكـيدة لـلدفع  كـاـفة احلـدود ويكون على عـاتق البـلدان املســــــــــــ

 (26)بصورة قطعية.
ســـيما يف اجملاالت احلربية والدواء والصـــناعة النفطية، مطلب  (27)ليس هذا فحســـب بل ان التكنلوجيا،

النامية، تعد عملية نقل التكنلوجيا والعقود اخلاصـــة هبا ظاهرة  هام للحفاظ على الســـيادة الوطنية يف الدول
حـديـثة ومعقـدة، وحـداثتهـا ترجع اىل مالحظـة اـلدول املتقـدمـة هلـا مـنذ وـقت قرـيب اعلى اهنـا من اهم عوامـل  

 التنمية.
اما تعقيدها فهو يرجع اىل اهنا ال تشــــــــــــمل فقط حقوق براءات االخرتاع او احلصــــــــــــول على معلومات 

ــثمـار تقنيـة مع ينـة، بـل انـه يتطلـب لتحقيقهـا القيـام بتنفيـذ خـدمـات عـديـدة، حيـث اهنـا تتمحور حول اســــــــــــ
ـــناعـية وايضــــــــــــــا نقـل العمـال الفنيني للقـيام ابلعملـيات  براءات االخرتاع وكـذـلك اتســــــــــــــيس الوحـدات الصــــــــــــ

 
بدون اسم ومكان الشر  -عقود التجارة الدولية طويلة املدة  مبدأ العقد شريعة املتعاقدين وحدوده يف-انجي عبد املؤمن د. -24

 .80ص - 1995 -
حبث منشور يف جملة اهل البيت  -املفاوضات ودورها يف تسوية منازعات عقود التنمية التكنولوجية  -غسان عبيد حممد د. -25

 .372،373ص - 2018 -22العدد  ،--
 .138ص -املصدر السابق  -انجي عبد املؤمن د. -26
يتعهد مبقتضاه )مورد   عقد نقل التكنلوجيا ابنه " اتفاق 1999لسنة  17من قانون التجارة املصري رقم  72عرفت املادة  -27
( الستخدامها يف طريقة فنية خاصة النتاج سلعة معينة او تطويرها او لرتكيب االت او اجهزة او لتقدمي خدمات وال يعترب التكنلوجيا

وال بيع العالمات التجارية او االُساء التجارية او الرتخيص ابستعماهلا  ، يع او شراء او اتجري او استئجار السلعنقال للتكنلوجيا جمرد ب
 جمرد بيع وال يشمل ذلك الصفقات اليت ال تتناول اال -كحزمة ما   ،اال اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنلوجيا او كان مرتبطا به

 .للبضائع او اتجري هلا
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 26:  العدد

ــة بعـــ   ــة لفرتة معينـ ــة ســــــــــــــري العمليـ ــابعـ ــا كفيال مبتـ ــانح التكنلوجيـ ــان يكون مـ ــة، ويف بعض االحيـ ــاجيـ د االنتـ
وهذا االمر يقودان اىل مالحظة التطبيق الفعلي لنظام اقتصـادي عاملي جديد، واذا ما اسـقطنا   (28)االنشـاء،

ــرا على تقـدمي ذـلك املبلغ امـلايل  هـذا االمر على شــــــــــــــرط املتحوى احمللي جنـد ان التزام املورد ال يكون ـقاصــــــــــــ
نشاط املورد، منقل املعرفة يتضمن السيما اذا كان متعلق الشرط هو انشاء مصنع او خط انتاجي يف ذات  

 لاليفاء به امرين اساسيني:
 نقل املكائن واملعدات املتعلقة ابلنشاط املذكور. -أ

 (29)تدريب العاملني على تلك التقنيات العطائها صورة مماثلة للسلعة االوىل اليت ينتجها املورد نفسه. -ب
، اال انه قد ال يكون كذلك وابلتايل فان ابلقيام العمل موضـــوع الشـــرط  اً هذا فيما اذا كان املورد خمتصـــ 

ــن التنفيذ وحتااللتزامات، واملورد يكون مســــــــؤوالً   ان يتعاقد مع طرف اثلث لتنفيذ هذهِ عليه  قيق  عن حســــــ
 (30)اهلدف املبتغى من الشرط.

عن وقت تنفيذ العقد التبعي، هل يتزامن مع تنفيذ العقد االصـــــلي ام   ويف اطار هذا االلتزام يرد ســـــؤاالً 
كون بعد تنفيذ االخري؟. نعتقد ان االجابة تكون ابن التنفيذ اليشــــرتط التزامن مع تنفيذ العقد االصــــلي،  ي

وامنا ممكن ان يكون تفيذه بعد العقد االصــــــلي، وهذا يكون حســــــب مدة العقد االصــــــلي فاذا كانت مدة 
ــبيا يكون تنفيذ شـــــــرط احملتوى احمللي اثناء فرتة تنفيذ ا لعقد االصـــــــلي، اما اذا كانت تنفيذ العقد طويلة نســـــ

مدة العقد االصـــلي قصـــرية كأن تكون صـــفقة جتارية )اســـترياد وتصـــدير( فان تنفيذ الشـــرط ممكن ان يكون  
بعد تنفيذ العقد االصــلي، وممكن ان تكون هناك ضــماانت لتنفيذ العقد مثل ايراد شــرط جزائي يف فقرات  

مان تنفيذ العقد التبعي، واذا اخل املورد يف تنفيذ العقد التبعي، او حجز جزء من قيمة العقد االصــلي لضــ 
التزامه او امتنع عن التنفيذ او اتخر عن ذلك، او تســـبب خبطئه يف اســـتحالة التنفيذ، جاز للدائن ابلشـــرط 
)املسـتورد(ان يطالب مدينه بتنفيذ عني ما التزم به ان اجتمعت الشـروط الواجب توفرها يف املطالبة ابلتنفيذ 

 كان التنفيذ مبقابل اي التعويض، او يطالب بفســــــــــخ العقد االصــــــــــلي واعادة احلال اىل ماكان العيين، واال
على الفرغم من انــه يف بعض  (31)عليــه اذا كــان ذلــك ممكنــا، وهــذا طبقــا ملــا تقضــــــــــــــي بــه القواعــد العــامــة،

ــريعـــة  احلـــاالت املتعلقـــة ابلتجـــارة الـــدوليـــة الميكن تطبيق القواعـــد العـــامـــة عليهـــا وابلتـــايل يكون العقـــد شــــــــــــ
حيدد كيفية تنفيذ الشــرط ومدى االلزام بتنفيذه،   اً املتعاقدين، مبعىن اخر جيب ان يرد يف العقد االصــلي نصــ 

تفصــيلية تبني احلاالت اليت يقبل فيها اعادة العقد بعد  اً وذلك ابن يقوم االطراف بتضــمني عقودهم شــروط 
ليت تطرأ خالل تنفيذ العقد، واجلزاء القانونية الذي يرتتب على االخالل بشــــــــــــرط احملتوى احمللي،  الظروف ا

 (32)اضافة اىل اجلهة املختصة ابلفصل ابلنزاع.

 
عمان  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الطبعة االوىل  -املسؤولية املدنية يف عقود نقل التكنولوجيا  -مراد حممود املواجدة د. -28

 .156ص  - 2010 -
 .377ص  -املصدر السابق  -غسان عبيد حممد د. -29
 .277ص -املصدر السابق  -الياس انصيف د. -30
بريوت  -منشورات احلليب  -مصادر واحكام االلتزام  -نبيل ابراهيم سعد  ،ودرمضان حممد ابو السع ،مصطفى اجلمالد. -31

 .258،608،621ص - 2003 -
 .224ص - 2003 -زين احلقوقية  -اجلزء السابع  -موسوعة العقود اللمدنية والتجارية  -الياس انصيف د. -32
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 الفرع الثاني: التزامات املستفيد 
ــتورد، وبينا الت زامات  ذكران يف املطلب االوىل ابن شـــــــرط احملتوى احمللي يرتب التزامات على املورد واملســـــ

املســــــتورد يف الفرع االول من هذا املطلب، وابلتايل فان املســــــتورد ايضــــــا تفرض عليه التزامات مبوجب هذا 
 الشرط وهي كااليت:

اعداد مجيع املشـــــــــــاريع املقرتحة يف القطاعات املختلفة، على املســـــــــــتورد ان يقوم ابعداد دراســـــــــــة عن  .1
املشــاريع اليت يرغب يف االســتثمار فيها وتقدميها اىل املورد لكي يقوم بدراســتها واملفاضــلة بينها وخيتار 

للمشـــارع االســـتثمارية مثال ان تقوم بتنظيم بنك  (33)ايها حيقق مصـــاحلة واكثرها قراب اىل اختصـــاصـــه،
ويف اجملاالت املختلفة، كصـــناعة االســـلحة، االدوية والصـــناعات النفطية، وغريها من اجملاالت الكفيلة 
ابلنهوض ابلواقع االقتصـــــــادي، وحتقيق التنمية املســـــــتدامة يف البلد، كما فعلت ســـــــلطنة عمان حينما 

احملتوى احمللي واجملاالت االستثمارية كلفت منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية ابعداد دراسة حول  
الطلب على  قوةوأوضـــــــــــحت وزارة التجارة والصـــــــــــناعة أن الدراســـــــــــة ســـــــــــعت إىل حتديد   (34)املتاحة،

املنتجات الصــــناعية والصــــناعات التحويلية أبنواعها وحتديد الفرص االســــتثمارية اخلمس املقرتحة على 
ــية وهي االســـــــتفادة من ــاســـــ ــااي الفنية األســـــ املوارد الطبيعية املتاحة يف الســـــــلطنة كالركائز  مراعاة القضـــــ

ــيـد األُسـاك وغريهـا وتعظيم  املعـدنيـة ومن املواد اهليـدروكربونيـة واملوارد الطبيعيـة النبـاتيـة واحليوانيـة وصــــــــــــ
بزايدة حلقات تصــــنيعها بداًل  ،الفائدة من بعض املواد األســــاســــية اليت يتم تصــــديرها بشــــكلها اخلامي

 ، ومشاريع حتلية املياه.ايلمن تصديرها بشكلها احل
ــروع املقرتح، .2 ــيولة املالية الكافية الجناز املشــــ ــيولة اما ان  (35)توفري الســــ والدولة من اجل توفري هذه الســــ

اىل املصــــارف واملؤســــســــات املالية االخرى بشــــقيها احمللي والدويل للحصــــول على قروض متويل  تجأتل
املعلوم ان تلك القروض تكون مصحوبة يف العادة بفوائد عالية وضماانت لاليفاء  تلك املشـاريع،ومن

قد جتعل الدولة مكبلة هبا، وكما حيصـــل حاليا يف اقرتاض العراق من صـــندوق النقد الدويل كما ذكران 
ذلك مسبقا، فضالعن اجراءاهتا املعقدة املعتمدة من تلك املؤسسات واليت تسبق منح التمويل، وبناء 

 .على ذلك فان توفريتلك السيولة يكون من احد امرين
ــاحبة اجلزء االخر من رأس املال وذلك من خالل  -أ ــها يعين ان الدولة هي من يكون صــــ الدولة نفســــ

 دخول مؤسسات الدولة او االشخاص املعنوية العامة.
ــتثمــار يف ذلـك النشـــــــــــــــاط -ب  القطــاع اخلـاص ويكون ذلـك من خالل دعوة القطــاع اخلـاص لالســــــــــــ
ولعل اخليار الثاين يولد عدة تساؤالت قد تشكل مبجموعها معوقا مبستوى معني الجناح فعالية   (36)املقرتح،

فضـال عن ان دعوهتم للدخول يف نشـاط  هامجيعالشـرط، اذ ان القطاع اخلاص ال يكون متاحا يف االوقات 

 
 - 2001 -االسكندرية  -دار الفكر اجلامعي  -العقود املربمة بني الدول االشخاص االجنبية  -حفيظة السيد حداد د. -33

 .320ص
 .18/11/2016يف  -انظر صحيفة الوطن السعودية  -34
جامعة  -" اطروحة دكتوراه 1975،1995االستثمار االجنيب يف مصر، املعاملة واحملصلة " -نسرين نصر الدين حسني د. -35

 .62ص -2006 -،كلية احلقوق االسكندرية
 .7/2/2018يف  -انظر صحيفة اجلريدة الكويتية  -36
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ضــوع الزال فكرة ممكن ان ال ما وحتفيزهم على املشــاركة فيه قد تكون من الصــعوبة وخصــوصــا اذا كان املو  
 تكتمل.

توفري مجيع متطلبات اجناز املشـروع واجناحه، ولعل مصـطلح التوفري يسـتلزم قيام الدولة مبؤسـسـاهتا اليت  .3
ــتكمال مجيع  ــتكمال مجيع متطلبات تنفيذ ذلك املشـــروع واسـ ــها ابسـ ــاصـ يكون النشـــاط ضـــمن اختصـ

حتفيز املورد على الدخول يف ســــوق الدولة  فضــــال عن ذلك االســــتكمال يســــلتزم (37)اجراءاته الرُسية،
والقبول بشـرطها يف ان تتوفر مجلة من املقومات اليت ترسم له صورة جناح استثماره سواء ما تعلق منها 
حبماية منتجه، او تيســـــــــري حصـــــــــوله على املواد االولية داخل الدولة او خارجها، فضـــــــــال عن تيســـــــــري  

ــتلزم االمر ــاعته ان اســ ــويقه لبضــ ــافة اىل ضــــرورة ســــن  اجراءات تســ ــتورد، اضــ ــديرها خلارج بلد املســ تصــ
، كحمايتها من اً وطني اً منتج  عدهتشــــــــريعات قانونية حتمي املنتجات املتأتية من شــــــــرط احملتوى احمللي ب

 (38)املنافسة االجنبية، وتوجيه مؤسسات الدولة على تغطية احتياجاهتا من هذه املنتجات.
 الخاتمة  

دى التطور اـلذي وصــــــــــــــل الـيه النشــــــــــــــاط التجـاري واالقتصــــــــــــــادي يف من كـل مـا تقـدم نلحظ جلـيا مـ 
استحداث امناط جديدة من صور التعامل لتحقيق مستلزمات النشاط املذكور وحتقيق التنمية يف اقل جهد  

ــرط احملتوى احمل ــادية العامة منها لي وليد هممكن، وشـــ ــأت االقتصـــ ــيلة مهمة لدعم املنشـــ ذا التطور، فهو وســـ
هم بصـــورة مباشـــرة يف عملية التنمية املســـتدامة. وتبعا لذلك فانه ميكن ان نبني يف هذه واخلاصـــة، واليت تســـ 

 اخلامتة اهم النتائج اليت توصلنا اليها واملقرتحات اليت نرى ضرورة االخذ هبا ان امكن، وهي كما يلي:.
 االستنتاجات

ــآت  ن  إ .1 ــد بتوفري الدعم الالزم للمنشـــــــ ــرط احملتوى احمللي وبكل جوانبه تتجســـــــ ــفة القانونية لشـــــــ الفلســـــــ
الصــــــــــناعية الصــــــــــغرية واملتوســــــــــطة والكبرية احلجم، هبدف النهوض هبا وتطوير انتاجها اىل احلد الذي 

 تستطيع معه االسهام يف حتريك االقتصاد الوطين، وحتقيق التنمية املستدامة.
وى احمللي له خصــوصــية ومتايز عن بقية الشــروط القانونية االخرى، متاتية من خصــوصــية ان شــرط احملت .2

 الشروط واالطراف واحملل واالحكام اليت تتولد عنه.
ــى هبا يف  .3 ــة على الرغم من االمهية اليت حيضــــ ــرط حمل الدراســــ ــرع العراقي يف تنظيم الشــــ قلة اهتمام املشــــ

 اغلب قوانني البلدان اجملاورة.
مات متقابلة على طريف العقد االصــــــــــــــلي الذي يرد عليه شــــــــــــــرط احملتوى احمللي، فهو يرتب يرتب التزا .4

على املورد بضـــــــــــرورة، التزامه بدفع القيمة املالية احملددة مبوجب العقد االصـــــــــــلي وكذلك التزامه   االتزام
ــويق املنتجـات، وكـذلـك فـا نـه يرتـب بنقـل املعرفـة التقنيـة والتزامـه االخري بتوفري الســــــــــــــوق الالزمـة لتســــــــــــ

التزامات على عاتق املســــتفيد كالتزامه ابعداد مجيع املشــــاريع املقرتحة يف القطاعات املختلفة، وكذلك 

 
 - 1995  -القاهرة    -دار النهضة العربية    -التكييف القانوين لعقود شركات االقتصاد املختلط    -مصطفى عبد املقصود  د.  -37

 .11،10ص 
 .2018ادية جلمهورية العراق لسنة ( من تعليمات تنفيذ املوازنة االحت1( الفقرة ) 3انظر نص املادة ) -38
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ــروع املقرتح،واخريا يلتزم املســـتفيد بتوفري مجيع متطلبات  التزامه توفري الســـيولة املالية الكافية الجناز املشـ
 اجناز املشروع واجناحه.

 املقرتحات
 ي:نوصي املشرع العراق

تبين احلكومة العراقية مبؤسساهتا املختلفة اعتماد الشرط املذكور يف عقودها الدولية وخصوصا يف جمال  .1
 النفط والغاز.

ــاريع القابلة  .2 ــمى ببنك املشـــــ ــاء ما يســـــ ــتثمارية املقرتحة وانشـــــ ــاريع االســـــ اعداد خطة متكاملة عن املشـــــ
 للتطبيق وفقا للشرط املذكور.

ــتثمارية لكي متنع حدوث ثغرات يف هتيئة الكوادر الفنية   .3 ــادية يف جمال العقود االســـــ والقانونية واالقتصـــــ
 هذه العقود.

نوصــــــي املشــــــرع العراقي بســــــن قوانني خاصــــــة بتنظيم شــــــرط احملتوى احمللي وعلى االصــــــعدة كافة نظرا  .4
 للحاجة امللحة اليه.
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مستوى االداء التدريسي لمدرسي مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة 

 من وجهة نظر مديريهم

History teachers' competence in intermediate schools in 

their school managers' viewpoint       
 (1) م. سرمد أسدخان محسن الدعمي

Lect. Sarmad Asadkhan Muhsin AL-Da'ami 

 ملخص البحث

ة يف مركز حمافظة  املتوسط يهدف البحث احلايل اىل معرفة مستوى اداء تدريسيي مادة التاريخ يف املرحلة  
 . كربالء املقدسة

من االدبيات و الدراسات  ومن اجل حتقيق هدف البحث قام الباحث بعد االطالع على جمموعة 
رباء و ( فقرة جرى عرضها على جمموعة من اخل36، ببناء اداة للبحث وهي استبانة تكونت من )السابقة

  ةكعين  ةس و مدرس( مدر 20ات االداة بعد عرضها على )، مث مت التأكد من ثباحملكمني للتأكد من صدقها
، وأبستخدام قانوين ( مدرس ومدرسة66نة اساسية بلغت )، مث طبقت االداة على عياستطالعية للبحث

 :وصلت الدراسة اىل نتائج كان منها، وتاملئوي مت حتليل النتائج احصائياالوسط املرجح و الوزن 
ــلبيات يف االداء مدرســـي و مدرســـات التاريخ، كما هنالك  يف اداءاجيابية   اً ان هنالك نقاط  - بعض السـ

 ف يف برامج اعداد املدرسني مسبقا.و اليت تعود اىل ضع
Abstract  
This Search current aims to find out the level of performance teching 

material history in phases medium and junior highin the center of the 

province of karblala, in order to achieve the aims of the research, the 

 
 .كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء - 1
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researcher after reding a collection of literature and pervious studies,built a 

research tool a questionnaire consisting of(36) paragraphs were presented 

to a group of experts and arbitrators to verify its authenticity, the tool was 

confiremed after the presentation of (20) teachers as a sample wxploratory 

swarch, and then applied the tool on the a basic (66) teachers and mentor 

using weighted mean and percentage weights, the results were statistically 

analyzed and the study found results: 

-There are positive points in the performans of teachers of history and 

there are some drawbacks in performance, wich is due to weakness in the 

programs of teachrs preparation in advance. 

 التعريف بالبحث :الفصل االول

 اواًل/ مشكلة البحث
 و هو بدوره الركن املركزي   املدرس على  يتوقفالتعليم    ، والتعليم  على  يتوقف  مستقبال  اعداد النشئ  ن  إ
 لكون  املدرسني، طريق عن إال التعليمية العملية جتديد ميكن مبادئ، وال ينقل من مبا التعليمية، العملية يف

م مع ءيتال اداء املدرسني  اداء وإن  ،واقعية تعليمية وممارسات إىل النظرية  الذي حيول اخلطط هو املدرس
  حديثة  طرق واجتاهات  عن  البحث  فأصبح   التطوير،لتحقيق أهداف    ضروري اهداف التجديد الرتبوي و أمر

 .(1999:23 احلارثي،)حلايلا تفرضه ظروف العصر ضرورايً  اً امر 
واملنهج وان اي اخالل    درسللعملية التعليمية وهم الطالب وامل  ةركناً اساسياً من اركان ثالث  درسيعد امل

( 2007يف اعداد هذا الركن معناه املضي ابلعملية التعليمية ابلشكل وغري الصحيح حيث يرى رمضان )
املدرس  اداء تقومي  عملية دفهتو  (62: 2007)رمضان،  درسان معايري جودة التعليم منها ما يتعلق ابمل

 بعملية القيام يف جناحه مقدار وحتديد عليمية،الت الرتبوية هدافاال حتقيق علىكفاءته  مدى حتديد إىل
 ألمهيةنظرا    و  ،لنجاحه ضروريةال والثقافية  املهنية للكفاايت  امتالكه  مقدار  وحتديد  ،ةاملطلوب ابلصيغة   التدريس
 األهداف تنفيذ من متكنها بطريقة معدة ليست افراد إىل دريسالت أمر يناط أن  املقبول من يبدوال  التعليم

 .(222: 2007،  احملددة مسبقا.)كمال الدين
جعلت املدرس   ، إن اداء التدريسيني يف تدريس املواد االجتماعية مثل التاريخ واجلغرافية وعلم االجتماع

  هو احملور دون مشاركة من اجلانب اآلخر )الطالب( مما أدى إىل امللل والضجر من املادة الدراسية وهذا ما
ويف املقابل ال بد من تقييم هذا االداء وفق املعايري احلديثة للتدريس القائمة    أطلق عليه )ديكتاتورية التعليم(

 (89: 2006 ،قعلى مشاركة الطلبة الفعلية يف الدرس. )حال
 جوانب  حتسني   يقتضى الذي  إعداده مطالب تفرضها اليت الصعوابت مواجهة املدرس يتضح يف دور ان 
 و األكادميية،  واجنازاته املدرس، جودة بني عالقة وإجياد املدرس،  اداء حتسني على تعتمد اليت و التعليم عملية
العمل  أثناء وتطوره املهين اخلدمة قبل  االعداد بعوامل ابالهتمام رتبطي التعليمية العملية يف املدرس دور ان 

 (146: 2007كامل، . )ابلتدريس
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طبيعة   إىل ابإلضافة  ،استثارة الطالب فكراي  تكمن يف كونه ال يركز على  املدرس  ضعف اداء مشكلة  ن  إ 
على االبتعاد عن املادة  طلبة ال حتفيز يف اليت هلا االثر العالقة بني املدرس و طلبته اليت تكاد تكون جافة و

: 1997. )ابراهيم، ضعيفا التعلم وجيعل ميالتعل نوعية  على يؤثر دريسيالت اداء فإن  الفهم وهبذا، الدراسية
122) 

 اهمية البحث  /ثانيا
 معارف متشابكة التكوين من هي معرفة االجتماعية الدراسات أن  Stanley (1991) ستانلي أورد وقد
 اجليد إن االداء التدريسي تعليمها للطلبة، وعليه ليتم املعارف األساسية  من  حتليلها اىل مكوانهتا يتم  متنوعة
بسيط،  بشكل املتشابكة ويقدمها للطلبة  االجتماعية املعارف أيخذ الذي هو لدراسات االجتماعيةا ملعلم

وطريقة   حيتاجها الطلبة املعارف اليت حتديد من املتمكن املدرس هو للدراسات االجتماعية واملدرس اجليد
بيعة  أن يركز على الربط بني املادة الدراسية وط  جيب االجتماعية الدراساتي اداء مدرس ن  إنقلها هلم، 

 (2) .تعليمية فرص صورة  وإعدادها وترتيبها على حل مشاكلهم مساعدة الطلبة على وكذلك  االهداف الرتبوية،
و تتمحور تلك  اهم املهارات اليت جيب ان ميتلكها مدرسو التاريخ  تدريسي منوتعد مهارة االداء ال

عداد و التخطيط و التنفيذ من خالل استخدام طرق واساليب متعددة يف املواقف التعليمية و املهارات ابأل
 (26: 1993، ستعداد املتعلمني للتعلم.)زايدابان يهتم  

 من عالية  وتقديرات درجات على حيصلون  الذين أولئك أبهنميدين اجل درسنيامل البحوث لقد وصفت
وعليه ان  ،درسني امل صفاتو  التقديرات تلك بني البحوث هذه ربطت قدو  ،وفق ادائهم التدريسي رؤسائهم
: 2007. )خطاب، التعليم، من فائدة حتقيق يف الطلبة افادة  على قدرهتمم أساس على تتم درسني املتقييم 
19). 

 من يتمكن  دقيقة معايريتكون هنالك   ان البد درسني امل أداء عن وصادقة دقيقة أحكام على وللحصول
 املعايري وهذه ،مستوىمن مطلوب مع ما  الفعلي درسامل أداء مقارنة من التقومي  عملية سؤول عنامل خالهلا
 (5: 2012الضلعان، . )املشرف أو واملديردرس امل  من لكلمعيارية و دقيقة  تكون أن  جيب
 دراسات عدة أكدت كماالعملية الرتبوية ككل،    تقومي  عملية جناحأ يف فعالٍ  بدور ساهمي األداء تقومي  ن  إ

حيتوي  سابقا الوظيفي األداء تقومي  ن ا وذلك ،له أريد كما يعمل ال سابقا تمداملع لتدريسيا األداء تقومي  ن  إ
 مقاييس تقييمها على اهنا إىل أدى الذي األمر ،حمددة تكون  أن بدالً  عام بشكل بنيةامل الفقرات بعض  على
)الصائغ،   التعليم احلديث بطبيعة وعالقته أمهيته درجة حسب طالبلل  قيمة  حتديد عدم إىل إضافة ،دقيقة غري

2010 :11). 
 تبذل اليت اجملهودات جناح يف حسم عامل  درسني امل فعالية زايدة أن  على الرتبوي لتطويرا اغلب رواد ويتفق

  على حل  الطلبة ملساعدة ن درسو امل  هؤالء حيتاجها اليت مهارة االداء التدريسي نوع وأن   التعليم،لالرتقاء بواقع  
 (211 :2000، . )جابرالدراسية  موادهم ويتقنوا ويبدعوا عقدة،امل شكالتامل

 
2- staniey,1991:p19. 
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 املهمات ويواجهون العديد من ،كبريا أتثرياي دورا يلعبون   الصفية الغرف يف وسطاء املدرسني بوصفهم  ن إ
 التدريسي، األخرية حول االداء العقود يف البحث تركز فقد نعيشها، اليت املرحلة تفرضها طبيعة اليت التعليمية

الكّمي  املستويني على الطلبة تعلم يف وفرق أتثري أعظم  أهنا حتدث يعتقد ه اليتئاملدرس و طبيعة ادا وخصائص
 .(volets,1997:p235)و النوعي
للدروس  التخطيط ومنها للمدرس الضرورية الكفاايت من عددا(Curkovic Kalebic 2005) وذكر
 التدريس اسرتاتيجية املتعلمني، واختيار دافعية وإاثرة العرض، ومهارات التدريس، ابسرتاتيجيات واملعرفة

يكتب هلا النجاح اال  تلك الكفاايت الوان كل  ،والود واألمان  الدفء تعليمية يسودها بيئة املناسبة وتوفري
 . (Curkovic Kalebic,2005:p113) يف ظل اداء تدريسي متمكن منها مجيعا

 هدف البحث  /ثالثا
 مستوى اداء تدريسيي مادة التاريخ.يهدف البحث احلايل اىل معرفة -

 رابعاً / حدود البحث
 (.املركزالتابعة للمديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة )   املدارس املتوسطة النهارية  :حدود مكانية  -
 ة يف مركز حمافظة كربالء املقدسة.حدود بشرية: مديري املدارس املتوسط -
 .2018-2017: العام الدراسي حدود زمانية -

 صطلحاتاملتحديد  /خامسا
 .االداء التدريسي: عرفه كل من -
 عملية يف املدرس هبا يقوم اليت العمليات واألساليب من جمموعة  :أبنه (2000) واجلمل لقاينال -

 .(22: 2000،اللقاين و اجلملالتدريس".) يف درسامل لسلوك منطا جمملها يف تشكل واليت التدريس،
 تربوية دقيقة، يقوم هبا املدرس   نظرايت  موعة من العمليات املخطط هلا وفقجم( أبنه "2003حافظ )  -

 .(3) من اجل اكساب الطلبة اخلربات العلمية و الثقافية بغية مساعدهتم على مواجهة املستقبل
كافة الظروف و االمكانيات اليت يوفرها املدرس يف موقف تدريسي معني ( أبنه "2009عطيه ) -

 .(4)االهداف احملددة لذاك املوقف قيقوكافة االجراءات اليت يتخذها من اجل مساعدة املتعلمني يف حت
: من خالل اطالع الباحث على جمموعة من االدبيات و الدراسات السابقة يعرف التعريف النظري  -

الباحث االداء التدريسي نظراي أبنه"جمموعة من املهارات و الكفاايت اليت يقوم هبا املدرس اثناء عملية  
 اجلهد يف ايصال املعلومة للطالب". التدريس بغية اختصار الوقت و

 
 .221: 2003،حافظ -3
 .2009:32، عطيه -4
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 الفصل الثاني: دراسات سابقة 

  دراسات عربية -
االجتماعية    تصور مقرتح لغرض تطوير األداء التدريسي ملعلمي العلوم"  (2010دراسة )حازم و رفيق، -

تطوير األداء   من اجلتصور مقرتح    بناءوهدفت اىل  فلسطني    اجريت هذه الدراسة يف"  يف املرحلة األساسية 
فقرة  (72) من  بانهاست ببناء اداة البحث و هيقام الباحثان ، يف املرحلة األساسية للمعلمنيالتدريسي 

 من اجل (107بلغ عددها)على عينة من املعلمني واملعلمات  داةاال طبقتجماال وقد  (11)على  وزعت
يف تطوير االداء  عملاليت جيب ان تستت و التقنيايف الوسائل  للمعلمني و املعلمات وجهات النظر  معرفة
وكان من نتائج هذه ،بوي، و استخدم الباحثان الوزن املئوي و الوسط املرجح كوسائل احصائية للبحثالرت 

 . (2010:6  )حازم ورفيق،.االجتماعية  الدراسة ان هناك تدنياً بنسبة عالية يف االداء التعليمي ملعلمي العلوم
 يف تنمية مهارات التدريس لدى الطالباالجتماعية ودورة معلم العلوم " (2011)الباز،دراسة -

 ."املعلمني يف ضوء املعايري القومية ومعايري جودة إعداد املعلم
يف تنمية االجتماعية  مدى فعالية معلم العلوم  على    تعرفلاىل ا   وهدفت،  اجريت هذه الدراسة يف مصر
املنهج  ، كان ملعلمني يف ضوء املعايري القومية ومعايري جودة إعداد املعلممهارات التدريس لدى الطالب ا

اداة  ، و قام الباحث ببناء( معلما 156ونت عينة الدراسة من ) ، وتكمنهج الدراسةهو  الوصفي التحليلي
، و استخدمت احلقيبة  ( مقسمة على مخسة جماالت76استبانة تكونت من )البحث و اليت هي عبارة عن  

 لتحليل النتائج احصائيا و توصلت الدراسة اىل: ( spssائية ال )االحص
 هنالك ضعف يف برامج اعداد الطلبة املعلمني  -
ــة املتوفرة الكســــــــــــــــــــاب  - ــة املــــــدة الزمنيــــ ــة يرجع هــــــذا الضــــــــــــــعف اىل قلــــ ــافيــــ ــارات الكــــ ــة املهــــ الطلبــــ

 .(6: 2011)الباز،للتدريس
 دراسات اجنبية  -

 وأوهايو وأندايان والية الينوى يف الثانوية املرحلة معلمي ممارسة "مدىOcepacy  (1994)  اوسبيك دراسة
 .الفّعال"  التعليم لعناصر

 الينوى  والية يف الثانوية املرحلة علميمل االداء ستوىم اىل ، وهدفت اىل التعرفاجريت الدراسة يف امريكا
 ،( فقرة41ستبيان بلغ عدد فقراته )تكونت اداة البحث من ا الفّعال، التعليم لعناصر وأوهايو وأندايان
 جماالت أهم أن  أظهرت الدراسة وقد الثانوية، املدارس يف ومعلمة  معلماً  (385) من الدراسة عينة تكّونت
  وإهناء األسئلة، وطرح الصف، غرفة ضبطو  ،و التخطيط للدرس الصف، إدارة حسن :هي الفّعال  التدريس
 :هامننتائج  إىل  الدراسة توصلت وقد ،الدرس
 اجلنس، إىل تعزى الفّعال التدريس ملبادئ العينة أفراد ممارسة  بني إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 تعزى الفّعال التعلم ملبادئ العينة أفراد بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل ابإلضافة  املعلمات، لصاحل
 .(5) واخلربة العلمي املؤهل اىل

 
5- Ocepacy,1994,p11. 
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  : السابقة والدراسة احلاليةموازنة الدراسات  -
ث املستخدم : تشاهبت الدراسات السابقة كلها مع الدراسة احلالية يف كون منهج البحمنهج البحث-1

 .هو منهج البحث الوصفي
رياهتا اليت تباينت الدراسات السابقة من حيث اهلدف وأييت ذلك تبعا ملتغأهداف الدراسات: -2
 للمرحلة املتوسطة. التاريخ  مادةتدريسيي  مستوى اداءية اىل الدراسة احلال وقد هدفت ،تناولتها
، حيث اجريت دراسة يف املراحل الدراسية او العينات  الدراسات السابقة  ه: مل تتشاب املرحلة الدراسية -3

(Ocepacy,1994)  علمنيفقد اجريت على امل  (2010حازم و رفيق )   ، ودراسةنيعلى معلمني و مدرس، 
مدرسي ومدرسات العينة    كانتحني الدراسة احلالية  ، يف  ( فكانت العينه ايضا معلمني2011)ودراسة الباز  
 .للمرحلة املتوسطة مادة التاريخ 

 (Ocepacy,1994) فدراسة ،هائجراا الدراسات السابقة من حيث أماكن  تباينت مكان الدراسة: -4
 فقد (2011) الباز، ودراسة فلسطنياجريت يف ( فقد 2010)  حازم و رفيقودراسة  ،اجريت يف امريكا

 اجريت يف مصر، اما الدراسة احلالية فقد اجريت يف العراق.
فدراسة  ، : تباينت الدراسات السابقة من حيث حجم العينةحجم العينة االساسية-5

(Ocepacy,1994)  كان حجم  (  2010حازم و رفيق ) ، و دراسةو معلمةمعلما  (385)كانت العينة
، اما الدراسة احلالية فكان علما ( م156( كان حجم العينة )2011)  البازويف دراسة    ،علما ( م107العينة)

 . مديرا و مديرة( 66حجم العينة ) 
:تباينت الدراسات السابقة يف الوسيلة اإلحصائية املستخدمة وذلك حسب الوسائل اإلحصائية -6

 وين الوسط املرجح و الوزن املئوي.ت قان، اما الدراسة احلالية فقد استخدمنوعية البحث وطبيعة املشكلة
وذلك : اختلفت النتائج اليت توصلت اليها الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية  نتائج الدراسات  -7

 . تبعا ملتغرياهتا و اهدافها
 منهجية البحث و أجراءاته  :الفصل الثالث

 البحث  يةأوال: منهج
املشكلة من اجل تشخيصها وحتديد أبعادها ومعرفة أسباهبا  لكل حبث منهج يسري عليه الباحث لدراسة  

 (26: 1992.)مبارك،صول إىل نتائج عامة ميكن تطبيقهاو عالجها والو 
استخدم الباحث منهج البحث الوصفي لتحقيق أهداف البحث، ذلك ألن املنهج الوصفي يالئم  

 .(101: 1999ة أكثر من غريه.)عدس،العديد من املشكالت الرتبوي
 مجتمع البحث وعينته   يا:ثان

 جمتمع البحث  -أ
ال ميكن للباحث التوصل إىل نتائج تتعلق مبجتمع معني إال بعد أن يتم التعرف بدقة على املفردات اليت 

من  احلايل  ( ويف الدراسة احلالية يتكون جمتمع البحث124: 2010)حالق،.يتكون منها هذا اجملتمع
( م، 2018-2017ربالء املقدسة املشمولة ابلدراسة للعام الدراسي )يف مركز حمافظة ك  املتوسطة املدارس
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  ( مدرسا ومدرسة 216فيها )  يخ ر مادة التا  وبلغ عدد مدرسي ومدرسات  ، مدرسة*  (176)و البالغ عددها   
 . ( مديرا ومديرة176أي بواقع )

 عينة البحث -ب
يع خطوات البحث، والواقع عملية اختيار العينة عملية أساسية يف البحث العلمي فهي تؤثر على مج

: 2007إن حجم العينة اليت حيتاجها الباحث يتناسب و طبيعة الدراسة اليت يقوم هبا )البطش وأبو زينة،
( 6 :1992(، وان صدق متثيل العينة للمجتمع يتوقف على طريقة اختيار العينة وحجمها )مبارك،108

 -اآليت:االستطالعية واألساسية ك العينتني ثلذا اختار الباح 
 -العينة االستطالعية: .1

من اجل احلصول على عينة استطالعية مناسبة، استخدم الباحث الطريقة العشوائية الطبقية، ألن جمتمع 
 .(132: 2008حث غري متجانس )غامن،الب

بلغ  ،( مدارس للذكور8)، و ( مدرسة متوسطة لالانث12منها ) متوسطة رسة( مد20تم اختيار )ف
  االداة  ثباتملعرفة  لغرض معرفة مدى وضوح الفقرات للمستجيبني وكذلك    مدير ومديرة(  20)املدراء    عدد

   و اجلدول االيت يبني توزيع العينة االستطالعية
 اجملموع عدد مدارس االانث عدد مدارس الذكور الدراسة 
 20 12 8 متوسطة 

 العينة األساسية: .2
استبعد الباحث مدارس العينة االستطالعية اليت استخدمت لقياس الختيار عينة البحث األساسية 
 .جمتمع البحث بعد االستبعاد متكونفأصبح حجم   ،الثبات و وضوح تعليمات اداة البحث

 من اجملتمع كعينة أساسية للبحث مديرا و مديرة( 66ومت اختيار ) ، متوسطة( مدرسة 156من )
ذ إن عدد أفراد عينة البحث كلما كان كبريا كلما عكس إ (ريوا بصورة عشوائية من مدارس عدةاخت)

 (.110: 2007بطش وأبو زينة، خصائص اجملتمع بشكل جيد، )ال
 و وصفها ثالثا: أداة البحث 

إن األداة املناسبة ألي حبث تتحدد يف ضوء أهداف البحث وفرضياته واألسئلة اليت يسعى البحث 
 .(237: 2009وآخرون،ة عنها.)عباس لإلجاب

وإذا كان املنهج الذي يستخدمه الباحثون لتحقيق أهداف حبث ما، هو املنهج الوصفي فانه سيحتاج 
( 158:  2008تلك الدراسة من معلومات وبياانت )قنديلجي،  هإىل االستبانة كأداة رئيسة جلمع ما تتطلب

 وعلى هذا األساس اختار الباحث االستبيان كأداة للبحث.

 
العامة يف البحوث والدراسات/ شعبة االحصاء يف مديرية الرتبية  /البياانت من قسم التخطيط الرتبويمت احلصول على هذِه -*

 .20180/ 2/ 18يف  1294كتاب تسهيل املهمة الصادر من كلية الرتبية للعلوم االنسانية ذي الرقم   ، و وفقحمافظة كربالء املقدسة
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 أداة البحث:بناء  -
وعلى االستباانت الواردة يف الدراسات   مبوضوع البحث احلايل اطلع الباحث على االدبيات ذات العالقة  

وعلية قام الباحث ببناء   ،السابقة اليت ورد ذكرها ابلفصل الثاين و كل ما له عالقة مبوضوع البحث احلايل 
  ةمقسمة على ثالث  ( فقرة36فتكونت االستبانة بصيغتها االولية من )  ،اداة قادرة على قياس هدف البحث

 .و التقومي هي التخطيط و التنفيذ  جماالت
 اخلصائص السايكومرتية الداة البحث  -
 الصدق: -

فالبد ان  ،ناء اختبارهيعد الصدق من االمور اليت جيب ان يتأكد منها مصمم االختبار عندما يريد ب
 .(123:ص1990،ياسها )االمام واخرون تكون لديه ظاهرة سلوكية حمددة لق

التخطيط جماالت ) ة، مقسمة على ثالثفقرة (36تم عرض االستبانة بصيغتها االولية املكونة من )ف
من  (2و) ،من تدريسي قسم العلوم الرتبوية والنفسية (6على) للدرس و التنفيذ للدرس و التقومي للدرس(

من اجل ابداء ارائهم   ،ملعرفة السالمة اللغوية لالداة ( من تدريسي اللغة العربية1تدريسي التاريخ و )
هم على االستبانة  وبعد تفريغ ارائ  ،من اراء اخلرباء  %80قة اذا حصلت على  وعدت الفقرة صاد  ،ومالحظاهتم

 .( فقرة 36وبذلك اصبحت تتكون من )   ،الفقرات ومت تعديل بعضا من فقرات االستبانة مل حتذف ااي من
 الثبات: -

 يف الظروف   هانفساجملموعة  اعيد على    اذا ما  هانفسثبات االختبار يعين ان يعطي االختبار النتائج    ن  إ
 ومبعىن لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد ألظهرت درجة شيئا من االتساق اي ان درجته ال ،هانفس

 .(78:ص2002،واخرون  ،ار )العجيليتتغري جوهراي بتكرار اجراء االختب
، وبعد استعمال  التجزئة النصفية لفقرات االداةاستخدم الباحث طريقة  داةثبات اال و للتحقق من 

يف حني (، 0,69)فقرات االستبيان بلغ معامل الثباتإلجياد العالقة بني  احصائيا معامل ارتباط بريسون 
  ابلثبات اذا كان ثباهتا اكثر من  براون، وتوصف االداة -( بعد تصحيحه مبعادلة سبريمان 0,81بلغ )

 (.251: 2005(،)عودة،0,75)
 :التطبيق النهائي ألداة البحث )االستبانة( رابعا:

بعد أن اعد الباحث أداة البحث )االستبيان( ومت التحقق من صدقها وثباهتا أصبح االستبيان بصيغته 
 ( فقرة.36النهائية، مكوان من )

( مدرسا ومدرسة ملادة التاريخ يف مدارس 60ة للبحث واملتكونة من ) بدأ التطبيق على العينة األساسي
مبديري ، وقد حرص الباحث على االلتقاء 19/3/2018وانتهى يوم  4/3/2018يوم  ،العينة األساسية

للوصول إليها من هذا البحث، كما شرح للعينة   ىهلم األهداف اليت يسع اموضح املدراس املتوسطة، 
وبلغ   ت املدرسني واملدرسات مبا يتعلق ابالستبيان،عن تساؤال  ة جابألااالستبيان، ومت  تعليمات اإلجابة عن  

 .( استبيان 66العدد اإلمجايل الذي مت احلصول عليه )
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 : الوسائل اإلحصائيةخامساً  
 (:Pearsonمعامل ارتباط بريسون ) -1

 استخدم حلساب قيمة ثبات االستبيان.
 ( ص)جمـ س( )جمـ  -ن جمـ س ص         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =ر
 [2)جمـ ص( - 2[ ]ن جمـ ص2)جمـ س( – 2]ن جمـ س           

 

 1×5+ت2×4+ت3×3+ت4×2ت+ 5× 1ت قانون الوسط املرجح = –2
 عدد افراد العينة

 حلساب اجاابت افراد العينة االساسية على االستبانه.استخدم 
 100الوسط املرجح ×ون الوزن املئوي =قان -3

 القيمه القصوى للبدائل 
 عرض النتائج وتفسيرها : صل الرابعالف

فقد قام الباحث  ،لباحثيتضمن هذا الفصل عرض وتفسري للنتائج اليت مت التوصل اليها من قبل ا
 :اباليت
ارسها  مي  ،ارسها بدرجة كبريةمي)  وفقا لبدائل االستبانة اخلمسحساب تكرارات االجاابت لكل فقرة    -أ

ن املئوي هلا اذ الستخراج الوسط املرجح والوز  ،ارسها مطلقا(ميال ، ارسها قليالمي ،مرتدد ،بدرجة حمددة
للبديل االول وأربع درجات للبديل الثاين وثالث درجات للبديل الثالث ودرجتني  اعطيت مخس درجات

 للبديل الرابع ودرجة واحدة للبديل اخلامس.
رقم   وجدول حبسب الوسط املرجح ووزهنا املئوياىل اقلها  ب الفقرات تنازليا من اكثرها حدةترتي -ب

 .( يوضح ذلك1)
 .لكل جمال أبعتبارها اهم الفقرات االعلى لنصفااليت تقع يف و الفقرات  نصف تفسري -ج

 .(1جدول ) 
 التخطيط للدرس   /املجال االول

 التسلسل   الرتبة
ابالستبان 

 ه

ميارسه الفقرة
ا 

بدرجة  
 كبرية 

ميارسه
ا 

 بدرجة 
 حمددة

مت
 ردد

ميارسه
 ا قليال 

ال 
ميارسه

 ا
 مطلقا

الوسط 
 املرجح 

الوزن 
 املئوي

يكتب  6 1
خطة 

50 15 1   4،74
2 

94،8
4 
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متكاملة  
 للدرس

يعتمد  10 2
اسلوب 
جيد 

للتهيئة  
ملوضوع 
 الدرس

48 16 2   4،69
6 

93،9
2 

يربط بني  3 3
االهداف 
الرتبوية  
وما 

يناسبها  
من  

تقنيات و 
 طرائق 

48 13 4 1  4،63
6 

92،7
2 

يوازن بني   2 4
الوسائل  
التعليمية  

و 
مستوى 
 الذكاء

46 16 3 1  4،62
1 

92،4
2 

5،
5 

يفهم  9
املهارات 

و 
املتطلب
ات 

الضرورية  
 للدرس

48 13 2 1 2 4،56
0 

91،2 

5،
5 

يهدف  11
اىل تنمية  

مجيع 

43 17 6   4،56
0 

91،2 
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جوانب  
شخصية  
 الطلبة  

يربط بني  5 7
االهداف 
الرتبوية و 
حمتوى 
املادة 

 الدراسية  

40 23 2 1  4،54
5 

90،9 

يراعي  7 8
عامل 
الوقت 

عند بناء 
خطة 
 الدرس

42 21 1  2 4،53
0 

90،6 

تتضمن   12 9
اخلطة  
وسائل  
تنمية 
الذكاء 
لدى 
 الطلبة  

43 17 3 3  4،51
5 

90،3 

خيطط  8 10
الهداف 
ميكن 
للطلبة  

فهمها و 
 حفظها

41 18 4 3  4،46
9 

89،3
8 

حيدد  1 11
وسيلة  
تعليمية  
مناسبة  

38 21 6 1  4،45
4 

89،0
8 
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حملتوى 
 الدرس

يبين  4 12
االهداف 
السلوكية 

 دقيق بناء  

42 18 3 3  4،22
7 

84،5
4 

ووزن  (4،742الرتتيـــب االول بـــدرجـــة حـــدة ) -يكتـــب خطـــة متكـــاملـــة للـــدرس-(6تبوأت الفقرة ) .1
اذ يرى افراد عينة البحث من املدراء للمدارس املتوســـــطة ان مدرســـــي مادة التاريخ  ،(94،84مئوي )

يع جوانب البيئة الصـــــفية ملا يقومون أبعداد اخلطة اليومية للدرس و تلك اخلطط متكاملة تتضـــــمن مج
، فريى مــدرس التــأريخ ان اخلطــة جيــب ان تركز على كــل مــا لــه دور عمليــة التعليم هلــا دور يف اجنــاح

وخزهنا مثل اســلوب املدرس و طريقته و طبيعة املادة الدراســية و   ايب يف اســتقبال الطالب للمعلومةاجي
 .الئهمة ومدى توافق الطلبة مع زمنوعية الوسائل املستخدم

بدرجة حدة  ينالرتتيب الثا -يعتمد اســــــــــلوب جيد للتهيئة ملوضــــــــــوع الدرس-(10حصــــــــــلت الفقرة ) .2
ــية ، ان مدرســـي التاريخ يعتمدون (93,92(ووزن مئوي )4,696) ــاسـ ، وحســـب اراء افراد العينة االسـ

الطالب حنو املوضــــــــــــوع اجلديد على اســــــــــــلوب جيد يف التهيئة للدرس ملا له من دور يف جذب انتباه  
 ل، الذي يعمل بدوره على زايدة دافعية الطلبة حنو املوضـــــــوع اجلديد مما يؤدي لزايدة التحصـــــــيللدرس

 اسي من االهداف الرتبوية احلديثة.الدراسي و هو اهلدف املهم و االس
الثالث  الرتتيب- يربط بني االهداف الرتبوية وما يناســبها من تقنيات و طرائق -(3حصــلت الفقرة ) .3

اذ يرى افراد عينة البحث ان تدريســـــــــــيي مادة التاريخ (.92,72( ووزن مئوي )4,636حدة ) بدرجة
ــاليب املســـــــتخدمة  ــية و االســـــ يربطون وبصـــــــورة جيدة بني االهداف الرتبوية و طبيعة الطرائق التدريســـــ

الطرائق اذ ليس هنـالـك جـدوى من اي هـدف تربوي ينص على ضــــــــــــــرورة فهم الطـالـب لتنفيـذ تلـك 
تلك املعلومة عملية بسـيطة و للمعلومة التارخيية اذا مل تسـتخدم اسـاليب و طرائق جتعل عملية احلفظ ل

 سلسة.
ــتوى اـلذكـاء -(2تبوأت الفقرة ) .4 ــاـئل التعليمـية و مســــــــــــ ـبدرجـة حـدة   الرابع الرتتـيب- يوازن بني الوســــــــــــ

 املـدراء ان مـدرســــــــــــــي الـتاريخ يعطون  ، فريى افراد عيـنة البحـث من(92،42( ووزن مئوي )4,621)
للوســـــــائل التعليمية يف تســـــــهيل حفظ الطلبة للمعلومات التارخيية و التؤدي تلك الوســـــــائل  اً كبري اً  دور 

ملســـتوى ذكاء الطلبة   ابختيارها بصـــورة مســـاوية التاريخ   منها اال اذا قام مدرســـو لدور املرجوالتعليمية ا
ــو  و كفاايهتم املعرفيه ــتوى فهم معني من  ،ن وهو ما دأب عليه املدرســــ ــيلة تعليمية مســــ لكون لكل وســــ

 .قبل الطلبة وبدوره يتعلق ابلذكاء الذي ميلكونه الطلبة
ـبدرجـة حـدة  امس،الرتتـيب اخلـ  - املهـارات و املتطلـبات الضــــــــــــــرورـية لـلدرسيفهم  -(9تبوأت الفقرة ) .5

، يرى افراد عيـنة البحـث من امـلدراء ان ـمدرســــــــــــــي الـتاريخ يفهمون (91،02)( ووزن مئوي 4,560)
املهارات ابنواعها كاملهارات املعرفية و الشخصية و احلركية اليت هي من ثوابت جناح املدرس يف عملية 
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زمة لنجاح الدرس الالكافة  كما يوفر مدرســــــي التاريخ املتطلبات    ،جتعل االداء انجحا التدريس و اليت 
 مات و االحتياجات اخلاصة ابلطلبة.كالوسائل و املستلز 

ــية الطلبةيهدف اىل-(11تبوأت الفقرة ) .6   )مكرر(،امس الرتتيب اخل  - تنمية مجيع جوانب شـــــــــــخصـــــــــ
االساسي من عملية التعليم وفق االهداف   ، ان املغزى(91،02)( ووزن مئوي  4,560بدرجة حدة )

ــلوكي و ليس ما  الرتبوية احلديثة هو تنمية مجيع جوانب املتعلم كاجلانب الشــــــــخصــــــــي و اجلانب الســــــ
تلـــك املـــدارس  وير ، و عليـــه يرى مـــدنميـــة اجلـــانـــب املعريف للمتعلم فقطركزت عليـــه الرتبيـــة القـــدميـــة بت

م الشــــخصــــية و م التدريســــي اىل تنمية جوانب طلبتهاملتوســــطة ان مدرســــي التاريخ يهدفون وفق ادائه
 .كافة  املعرفية و السلوكية

 تنفيذ الدرس   /ياملجال الثان
يستخدم استثارة الدافعية   18 13

 للمتعلمني حنو موضوع الدرس
45 16 4 1  4،590 91،8 

يستخدم االمكانيات املتاحة  20 14
 خلدمة الطلبة  

43 17 5 1  4،545 90،9 

حيرص على استخدام االسلوب  23 15
 املناسب ألاثرة الدافعية  

43 14 7 2  4،454 89،08 

يعتمد طريقة تدريس تنمي الذكاء  15 16
 و التعليم

41 17 6 2  4،439 88،78 

يستعمل التهيئة للدرس يف وقتها  24 17
 احملدد

43 14 5 2 2 4،424 88،48 

 88،18 4،409  1 9 18 38 جيذب انتباه الطلبة بصورة مستمرة   17 18
 87،56 4،378 2 1 4 22 37 يطبق ادارة الوقت بصورة دقيقه 14 19

يستخدم طرائق و اساليب  22 20،5
 تدريسية متنوعه

35 24 5 2  4،363 87،26 

 87،26 4،363  4 6 18 38 موضوع الدرسيشرك الطلبة يف  21 20،5
يستعمل الوسائل و التقنيات  19 22

 املناسبة ملوضوع الدرس 
37 19 6 4  4،348 86،96 

يضع ابحلسبان املستوى املعريف  13 23
 للطلبة 

36 19 7 4  4،318 86،36 

يستخدم التغذية الراجعه يف وقتها   16 24
 املناسب 

33 22 9 2  4،272 85،44 
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لرتتيب االول ا-يستخدم استثارة الدافعية للمتعلمني حنو موضوع الدرس  -(18تبوأت الفقرة ) -1
الطلبة اذ ان الدافعية و استثارهتا نقطة اساسية يف تعلم  ،(91,8( ووزن مئوي )4,590بدرجة حدة ) 

م و حىت حنو اجمليء ، فنقص الدافعية يلعب دورا سلبيا يف اندفاع الطلبه حنو التعللالحداث التأرخييه وفهمها
ان هنالك عالقة اجيابية   للمدرسة و االنتباه للمدرس اثناء الدرس وهنالك العديد من الدراسات اليت تؤكد

 ايدة الدافعية و التحصيل الدراسي.بني ز 
الرتتيب الثاين بدرجة حدة  -المكانيات املتاحة خلدمة الطلبةيستخدم ا-(20حصلت الفقرة ) -2

تتطلب  عملية التدريس عند مدرسي التاريخ ، فريى افراد عينة البحث ان (90،9)(ووزن مئوي 4,545)
، و املدرس اجليد هو من  متوفر و البعض االخر يصعب اجيادهتوفري وسائل و مستلزمات كثرية بعضها 

 توظيفها بصورة جيدة خدمة للطالب. و كيفية دي درسه ابستعمال الوسائل املتاحةيؤ 
الثالث   الرتتيب  -السلوب املناسب ألاثرة الدافعية  حيرص على استخدام ا  -(23حصلت الفقرة )  -3

شرحه و لكن هنالك  ، ان الدافعية للدرس امر مهم سبق (89،08( ووزن مئوي )4,454بدرجة حدة )
املدرس يف تنفيذ الطريقة   ، فاسلوباثرة دافعية الطلبه حنو التعلمحمددة يؤديها املدرس ال اساليب تدريسية

ركن اساسي من اركان جناح املدرس يف التدريس وهذا ما يراه افراد عينة البحث بكون مدرسي التاريخ 
 على االسلوب يف العملية الرتبوية. حريصني 
بدرجة حدة  الرتتيب الرابع -يعتمد طريقة تدريس تنمي الذكاء و التعلم  -(15تبوأت الفقرة ) -4

، هنالك العديد من طرائق التدريس خيتلف بعضها عن البعض االخر (88،78مئوي ) ( ووزن 4,439)
املدارس ان مدرسي  ، و يرى مديرويعة املتعلمني و املادة الدراسيةحبسب طبيعة املوقف التعليمي و طب

تلك  التاريخ يعتمدون طرائق تدريسية جيدة هتدف اىل تنمية الذكاء وتعلم و فهم املفردات التارخييه ومن
 ريقة املناقشة و التعلم التعاوين.الطرائق ط 
جة حدة الرتتيب اخلامس، بدر  -ل التهيئة للدرس يف وقتها احملدديستعم -(24تبوأت الفقرة ) -5

ون الدرس عينة البحث ان مدرسي التاريخ يبدأ افراد  ، فحسب اجاابت(88،48( ووزن مئوي )4,424)
ي بعدها التطرق ملوضوع الدرس اجلديد الذي يتطلب هتيئة  بشرح خمتصر ملوضوع الدرس السابق مث جير 

 تم شد الطالب ذاتيا للموضوع.مناسبة و يف وقت حمدد من اجل ان ي
ة حدة الرتتيب السادس، بدرج -جيذب انتباه الطلبة بصورة مستمرة  -(17تبوأت الفقرة ) -6

اسية  اس  االنتباه من النوع الذايت نقطة صا  ، يشكل االنتباه للدرس وخصو (88،18( ووزن مئوي )4,409)
، فريى افراد عينة البحث ان مدرسي التاريخ جيذبون انتباه الطلبة للدرس ملوضوع الدرس يف فهم الطلبة 

يكسر هبا عامل امللل لدى الطلبة و   ابستخدام االسلوب اجليد او طريقة تدريسية بصورة مستمرة سواء
 .اثناء الدرس يبقى الطالب منتبها ابستمرار للمدرس

 التقويم للدرس  /املجال الثالث
 85،74 4،287 1 3 7 20 35 يستعمل التقومي الكلي للدرس  30 25
يعطي للطلبة واجبات منزلية  29 26

 متنوعة  
35 18 9 4  4،272 85،44 
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يراعي يف التقومي الفروق الفردية   32 27 
 بني الطلبة 

35 18 8 5  4،257 85،14 

يستخدم التغذية الراجعة قبل   27 28،5
 االنتهاء من الدرس

31 22 10 3  4،227 84،54 

يفسر نتائج الضعف يف اجاابت  33 28،5
 الطلبة االمتحانية 

37 15 9 2 3 4.227 84،54 

متنوعة  يستخدم وسائل تقومي  35 30
 كاالختبار التحريري و الشفوي

32 19 12 3  4،212 84،24 

يراعي نقاط الدرس املهمة يف  36 31
 عملية التقومي 

30 23 10 2 1 4،196 83،92 

يستعمل التقومي طيلة العام  25 32
 الدراسي 

30 22 11 2 1 4،181 83،62 

حيدد نقاط ضعف الطلبة  34 33،5
 وحياول تقويتها 

29 24 8 5  4،166 83،32 

 83،32 4،166 2 4 9 22 30 يصحح اوراق الطلبة دون حتيز  31 33،5
يراعي الظروف و االحداث  26 35

 العارضة للطلبة اثناء التقومي 
33 18 10 2 3 4،151 83،02 

يستخدم الثواب و العقاب اثناء   28 36
 عملية التقومي 

31 19 11 3 2 4،121 82،42 

( ووزن 4,287الرتتيب االول بدرجة حدة )  -يستعمل التقومي الكلي للدرس  -(30تبوأت الفقرة )  -1
 والتقومي البنائي أو التكويين  اوالتقومي املبدئي أو القبلي كاذن ان التقومي عدة انواع   ،(85،74مئوي )

، فريى افراد عينة البحث ان تدريسيي مادة التاريخ يقومون التقومي اخلتامي التجمعي والتقومي التشخيصي 
اط ، فالتقومي الناجح هو الذي حيدد نقاً هو ما جيعل االداء التدريسي هادفبكل او اغلب االنواع تلك و 
 و ازالتها و الذي بدوره ينمي االداء التدريسي ملدرسي التاريخ  القوه و تقويتها و نقاط الضعف

الرتتيب الثاين بدرجة حدة  -طي للطلبة واجبات منزلية متنوعة يع -(29حصلت الفقرة ) -2
، فريى افراد عينة البحث ان تدريسيي مادة التاريخ يقومون يف هناية كل  (85،44(ووزن مئوي )4,272)

وكذلك مؤكدين فيها    الفروق الفردية بني الطلبة  أمنزليه خمتلفه مراعني فيها مبد  درس ابعطاء الطلبة واجبات
التنوع يف التعلم الذي هو ركن اساسي من اركان االداء التدريسي و احد االهداف الرتبوية   على مبدأ
 .احلديثه
الرتتيب الثالث بدرجة حدة  -قومي الفروق الفردية بني الطلبة يراعي يف الت -(32حصلت الفقرة ) -3

ابلتعليم اذ مل ينتبه له  اً سلبي عامالً  ، تشكل الفروق الفردية بني الطلبة (85،14( ووزن مئوي )4,257)
  و خصوصاً   يقوم الدرس مراعيا الفروق الفردية بني الطلبةو املدرس اجليد هو الذي يلقي و    ،مدرس التاريخ 
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، وتلك اراء مدراء املدراس و اسرتجاعها  املعلومات التارخييةيف خزن    الفروق يف الذكاء الذي له الدور االكرب
 .جتاه مدرسي و مدرسات التاريخ 

بدرجة  الرتتيب الرابع -الراجعة قبل االنتهاء من الدرس يستخدم التغذية -(27تبوأت الفقرة ) -4
تاريخ للمرحلة اذ توكد اجاابت افراد عينة البحث ان مدرسي ال(.84،54( ووزن مئوي )4,227حدة )

صحح اي لكوهنا ت ملتوسطة يستخدمون التغذية الراجعة عند هناية الدرس و تلك نقطة اساسية و اجيابيةا
ة النهائية من اقوى انواع التغذية خاطئة من قبل الطلبة و التغذية الراجع معلومة قد تكون فهمت بصورة 

 مهم.كامل او موضوع دراسي طويل و  لدرس   لكوهنا حصلية معرفية
الرتتيب الرابع )مكرر(،   -ف يف اجاابت الطلبة االمتحانيةيفسر نتائج الضع  -(33تبوأت الفقرة )  -5

و خزهنا   ، فاجاابت الطلبة دليل على مدى فهمهم للمعلومة(84،54( ووزن مئوي )4,227بدرجة حدة )
، اما الضعف لبحث حسب اجاابهتمه افراد عينة اأبداء مدرسي التاريخ و هو مايرا  اً و ثيق  اً وهذا يرتبط ارتباط 

فعلى مدرسي التاريخ الوقف على املسببات االساسية لضعف  تلك االجاابت اي العالمات الضعيفةيف 
 .هنائية بب الضعف او ازالته بصورة تلك االجاابت بغية معاجلة س

رتتيب ال -يستخدم وسائل تقومي متنوعة كاالختبار التحريري و الشفوي  -(35تبوأت الفقرة ) -6
ان مدرسي  املدارس املتوسطة ديرو، حيث يرى م(84،24)( ووزن مئوي 4,212اخلامس، بدرجة حدة ) 

 التاريخ يف مدارسهم يستخدمون التقومي ابنواعه التحريري و الشفوي و حىت التحريري يستخدمون انواعه
امل الروتني يف اداء لك كسر عبغية معاجلة الفروق الفردية بني الطلبه و كذ كاالسئلة املقالية و املوضوعية

 االختبارات.
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس

 :االستنتاجات- 
ــتخدام − ــيني هنالك البعض من مهارات التدريس حتتاج اىل اســــــ  هماثناء تدريـســـــــ   اكرب من قبل التدريســــــ

 التاريخ لكوهنا ضرورية جدا يف حتسني االداء التدريسي.
 .رفة مواطن الضعف يف شخصية الطالبيسي يف معيساهم االداء التدر  −
 من الوقت واجلهد املبذول حاليا.أكثر  اً وجهد اً تدريس مادة التاريخ يتطلب من املدرسني وقت −

  التوصيات:-
 اباليت: ييف ضوء ما توصل اليه الباحث من نتائج فأنه يوص

 .لتطوير االداء التدريسيتضمني برامج اعداد املدرسني واملدرسات اسرتاتيجيات  −
ــينهوســـــــبل حت تطوير االداء التدريســـــــيتنظيم دورات للكادر التدريســـــــي تتناول   − واالهتمام هبا لدى  ســـــ

 الطلبة.
ــلوكيات اليت ينبغي على   − ــمن الســــــ ــاملة تتضــــــ ــة احلالية بغية تطوير اداة شــــــ ــتفادة من اداة الدراســــــ االســــــ

 ملدرسني االخذ هبا.ا
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 املقرتحات: - 
 ا توصل اليه الباحث يقرتح االيت:واستكماال مل

 .اجراء دراسات مشاهبة للبحث احلايل يف املرحلة االبتدائية -1
يف  اخرى من مهارات التفكرياجراء دراسة حول مدى امتالك تدريسي مادة التاريخ ملهارات  -2

 . للدراسة اجلامعية  كليات الرتبية
 .ريسي للطلبة املطبقني يف املدارساجراء دراسة حول االداء التد -3

 :المصادر

 (.1990)  ،بغداد  ،للطباعة والنشر  دار احلكمة  ، مصطفى حممود واخرون: التقومي والقياس  ،االمام  -1
 .(1997القاهرة، مصر، ) املصرية، مكتبة االجنلو الفّعال، التدريس مهارات :عزيز جمدي إبراهيم، -2
شحاته: معلم العلوم االجتماعية ودورة يف تنمية مهارات التدريس لدى الطالب حممد  الباز، -3

ماجستري غري منشورة، جامعة عني  املعلمني يف ضوء املعايري القومية ومعايري جودة إعداد املعلم، رسالة 
 .(2011مشس، مصر، )

البحث العلمي تصميم البحث والتحليل   مناهج  : كامل أبو زينةالبطش، حممد وليد وفريد   -4
 .(2007ن، األردن، )اإلحصائي، دار املسرية، عما

 الفكر املهنية، دار والتنمية املهارات -والعشرين الفّعال  احلادي القرن  : مدرساحلميد عبد جابر، -5
 .(2000، مصر، )العريب للطباعة، القاهرة 

ور مقرتح لغرض تطوير األداء التدريسي ملعلمي و رفيق، طالل جمول: تصحازم، حسام عبدهللا،  -6
 .(2010، )غري منشورة، غزة، فلسطني العلوم يف املرحلة األساسية، رسالة ماجستري

 .(1999العربية السعودية،) اململكة الرواد، مطبعة مدارس التفكري، تعليم :امحد ابراهيم احلارثي، -7
املعلم يف بعض الدول االجنبية )دراسة   االكادميي لربامج اعدادهنداوي: االعداد ، حممد حافظ -8

 .(2003نشورة، مصر، )، رسالة ماجستري غري محلوان  ، جامعةمقارنه مع مصر(
مطبعة    ،1ط  ،حسان: طرائق و مناهج التدريس والعلوم املساعدة وصفات املدرس الناجح   ،حالق  -9

 (.2006) ،بريوت ،عربيةدار النهضة ال
 .(2010لعربية، بريوت، لبنان، )ا  ، دار النهضة سن: مقدمة يف مناهج البحث العلميح   حالق،  -10
 ، للطباعة  املسرية  والتطوير، دار والتدريب دليل للتأهيل -الفاعلني املعلمني حممد: صفات خطاب،  -11
 .(2007) ،االردن  ،عمان 

  ، القاهرة ،للنشر و التوزيع دار املعارف ،النمو الشخصي و املهين للمعلم  :حممدنبيل  ،زايد -12
 .(1993)،مصر

  ، آراء واجتاهات الرؤساء واملرؤوسني حنو نظام تقومي األداء الوظيفي يف اململكة :علي،الضلعان  -13
 .(2012)، جامعة امللك سعود، السعودية،ستري غري منشورة رسالة ماج 
، دار املسرية،  2مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، ط  :خليل وآخرون حممد  عباس،    -14

 .(2009ردن، )عمان، األ
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 مائة يف اململكة مؤمتر حبوث ،(مستقبلية  اململكة )رؤية يف  التعليم :أمحد بن عبدالرمحن ،الصائغ -15
 .(2010) الرايض، ،عام

 .1999الفرقان، عمان، األردن،  ، دار3أساسيات البحث الرتبوي، ط :الرمحنعدس، عبد  -16
اثر تعليم مهارة رسم اخلرائط يف حتصيل تالمذة الصف اخلامس  :انصرالعجيلي، فيحاء حسني  -17

 .(2003كلية املعلمني، العراق، )  ، ماجستري غري منشورة، جامعة اببل رسالة ،االبتدائي يف مادة التاريخ 
 ، االردن   ،عمان   ،دار صفاء للنشر و التوزيع  ،اجلودة الشاملة و اجلديد يف التدريس  :نحمس  ، عطية  -18

(2009). 
، مكتبة الشروق 1ط  ،مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعيةالبيومي:  غامن، إبراهيم    -19

 .(2008)، الدولية، القاهرة، مصر
 .التعليمي عائده وتقومي  وتنفيذه ختطيطه  :االجتماعية الدراسات تدريس:  إُساعيل حممد الغبيسي،  -20
 .(2001) بريوت، ،للطباعة ،الفالح مكتبة

 /أسسه  ملعلومات التقليدية وااللكرتونيةالبحث العلمي واستخدام مصادر ا :عامرقنديلجي،  -21
 (.2008) مان، األردن،، دار املسرية، ع1ط ،أدواته /مهمفاهي /أساليبه
 واملعايري يف التعليم املتوقعة  التغريات ضوء يف املعلم ألدوار مستقبلي تصور :حممد مصطفى، كامل  -22
، رسالة ماجستري غري ةاجلود معايري ضوء يف التعليم مناهج  تطوير عشر، التاسع العلمي املؤمتر للتعليم، القوية
 .(2007) ،مصر ،منشورة
 (2007) ،الرايض انشرون، الرشد مكتبة ،1 ط الرتبوي، التقومي  هاشم، حممد الدين كمال  -23
 وطرق املناهج  يف واملعرفية الرتبوية  املصطلحات معجم :اجلمل  امحد ،وعلى حسني  أمحد ،اللقاين -24
 .(2000) مصر ،القاهرة التدريس،
، دار املكتبة األكادميية،  1البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، ط  :الصاوي حممدمبارك، حممد    -25
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نظرة تحليلية في التشريعات -سلطة االدارة في مجال العقود االدارية 

 - النافذة

Administration power in administrative contracts: 

Analytical viewpoint in operative legislations    
                                         Assist. Prof. Ali Najeeb(1) أ.م.د علي نجيب

Abstract 
Administrative contracts are one of the means of management used to 

administer public utilities and to establish the infrastructure necessary for 

the stability of the State. Hence, administration should have had some 

privileges to encounter the contractors to achieve justice through preserving 

public funds. Management contracts for public interest use the public law 

that enable it as the strongest party to achieve its objectives to maintain and 

sustain the public utility. 

 المقدمة

انشــــــــــــــاء البىن التحتية تعد العقود االدارية احد الوســــــــــــــائل اليت متتلكها االدارة لتســــــــــــــيري املرافق العامة و 
ــتقرار اـلدوـلة ومن اجـل ذـلك كـان من اللزوم ان يعطى لالدارة اليت هي طرـقت يف العقـل  الضــــــــــــــرورـية الســــــــــــ
امتيازات ملواجهة املتعاقدين معها بغية حتقيق العدالة ابلتعامل واحلفاظ على املال العام، وان العقود االدارية  

ــلحة العامة ــائل القانون العام اليت متكنها ابعتبارها الطرف   اليت تنظمها االدارة لتحقيق املصــــ تســــــتخدم وســــ
 االقوى لتحقيق اهدافها الدامة سري املرفق العام واستمراره.

 
  .كلية القانون  /جامعة القادسية - 1



  

416 

 26:  العدد

 اهمية البحث  
وتعديل العقود   تظهر امهية هذا البحث كون االدارة متلك ســــــــلطات واســــــــعة منها االشــــــــراف والتوجية

كذلك ســلطتها يف فرض جزاءات واهناء العقد االداري ابرادهتا املنفردة لذا ينبغي التعرف على حدود هذه 
ــيما يف بعض العقود االدارية ذات الطابع العملي مثل  ــلطة والتعرض على االجتهات احلديثة هلا ال ســـــــ الســـــــ

 قضاء عليها.عقد اجيار اخلدمات وعقد التوريد مث التعرف على رقابة ال
 مشكلة البحث 

املشـــــكلة يف هذا البحث هو عدم معرفة االدارة حلدودها يف الســـــلطات املمنوحة هلا اضـــــافة اىل ان  ن  إ
النصـوص القانونية اليت متارس سـلطتها على اسـاسـها غري واضـحة مما يسـتوجب القاء الضـوء عليها وحتليلها 

 واجياد احللول هلا.
 تقسم البحث 

لبحث على مبحثني االول لســــــلطات االدارة التقليدية والثاين لالجتاهات احلديثة ســــــوف نقســــــم هذا ا
 هلذه السلطات وكما يلي:

 المبحث االول: السلطات التقليدية لّلدارة تجاة المتعاقد معها 

وزعت ســــلطات االدارة التقليدية اىل ســــلطتها يف االشــــراف والتوزيع وســــلطتها يف تعديل العقد اضــــافة 
 يني:لعقد وهو ما نراه يف املطلبني االتسلطتها يف فرض اجلزاءات واهناء ااىل 

 املطلب االول: سلطة االدارة يف االشراف والتوجيه وتعديل العقد
الشراف والتوجية والثاين سلطتها يف تعديل العقد على فرعني االول لسلطة االدارة ا  نقسم هذا املطلب

 وكما يلي:
 ة يف االشراف والتوجيهالفرع االول: سلطة االدار 

ان ســــلطة االدارة يف االشــــراف والرقابة على تنفيذ العقد تســــتهدف التثبت من تنفيذ املتعاقد للشــــروط 
الفنية واالدارية والتحقق من ان املتعاقد يقوم ابلتزاماته املالية جتاه االدارة وضـــــــبط ما يقوم بينهما من روابط 

 (2)مالية.
واليت  2014لسـنة  2حق االدارة يف الرقابة الذي نصـت عليه تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  ن  إ

بينت حدود تلك الرقابة كما ان دفاتر الشـــــروط بينت بعض الضـــــوابط اليت ينبغي ان توضـــــع يف العقد وان  
د حيث ان االدارة ســـــــــلطة الرقابة يشـــــــــمل مجيع االشـــــــــخاص الذين خيتارهم املتعاقد مع االدارة لتنفيذ العق

تتدخل يف اختيارهم والتقتصـر سـلطة الرقابة على مدى احرتام املتعاقد لشـروط العقد بل تتعداها اىل حتديد 
ــلطة او حق يف الرقابة  موعد العمل او ســـــــــاعات العمل ووقت انتهائه على انه مهما كانت لالدارة من ســـــــ

 .(3)والتوجيه فأهنا جيب ان التصل اىل تغري طبيعة العقد

 
 28ص .2011 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية،املناقصات العامة ،جابر جاد نصارد. -2
 .354، ص2009، 1ط ، ثقافة للنشر والتوزيعدار ال ،الكتاب الثاين ،القانون االداري ،نواف كنعاند. -3
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حيث اقر القضــــاء يف فرنســــا هذه الســــلطات لالدارة كما اقرها القضــــاء املصــــري حيث ذهبت احملكمة 
االدارية العليا يف مصـــر اىل القول )... فبينما تكون مصـــاحل الطرفني يف العقود املدنية متوازية ومتســـاوية اال  

ــاحل العام على ــة وهذه  اهنا يف العقود االدارية غري متكافئة اذ جيب ان يعلو الصـــــــ ــلحة الفردية اخلاصـــــــ املصـــــــ
الفكرة هي اليت حتكم الروابط الناشـــــــئة عن العقد االداري ويرتتب على ذلك ان لالدارة ســـــــلطة االشـــــــراف  
والتوجيه على تنفيذ العقود هبذا ان ســلطة االدارة يف االشــراف والتوجيه تتفاوت اتســاعاً وضــيقاً تبعاً لطبيعة 

 .(4)العقد االداري ذاته 
الدارة يف الرقابة والتوجية تنبع من حرقها على حتقيق املصـــلحة العامة اضـــافة اىل مســـؤوليتها ان ســـلطة ا

 يف ضمان سري املرفق العام ابنتظام واطراد.
 الفرع الثاين: سلطة االدارة يف تعديل العقد

هي سـلطة من اهم او ابرز السـلطان االسـتشـارية لالدارة يف جمال العقود االدارية و   هذه السـلطة تعدن  إ
يكون منصــــــــــــوص عليها يف الئحة العقود االدارية وكذلك يف العقد املربم مع الطرف االخر فيتعدل االدارة  

 .(5)بتغيري الظروف 
كما ان العقد االداري البد ان يتضـــمن شـــرطاً يعطي االدارة احلق يف تعديل هذا العقد فاذا نص عقد 

ثاًل قيـــام االدارة بزايدة التزامــات املتعـــاقــد فال يوجــد  اجيــار اخلــدمــات على حق االدارة يف تعـــديــل العقـــد م
اشـــكال اذا ما نص العقد على ذلك لعدم وجود تشـــريع اداري مســـتقل ينظم العقد االداري اضـــافة اىل انه  

ومـا بعـدهـا اال ابلقـدر الـذي ال يتعـارض مع املبـادئ العـامـة  891غري ملزم بتطبيق القـانون املـدين يف املواد 
 .(6)دارييف القانون اال

وجيوز التعديل الذي يشــمل عنصــر احملل والســبب والغاية وال جيوز ان يشــمل التعديل عنصــري الشــكل 
 واالقتصاد الهنما من النظام العام.

 املطلب الثاني: سلطة االدارة يف فرض الجزاءات و انهاء العقد
االداري من الســـــــــــلطات اليت تتســـــــــــم ان ســـــــــــلطة فرض اجلزاءات على املتعاقد مع االدارة واهناء العقد 

ــيما وان النصـــــوص  ــيق احلدود اليت رُسها القانون ال ســـ ــتخدامها يف اضـــ ابخلطورة لذا ينبغي على االدارة اســـ
اليت ختول االدارة فرض اجلزاءات متفرقـة بني قوانني ذات طـابع اداري واخرى ذات طـابع جنـائي، امـا اهنـاء 

ا ينطوي عليـه من تعريض املتعـاقـد اىل خســـــــــــــــائر كبرية حيـث ان العقـد من قبـل االدارة فهو اكثر خطورة ملـ 
ــري املرفق  ــلحة العامة او ال يؤدي اىل ســـــ ــرا ابملصـــــ االدارة قد تلجأ اليه اذا رأت ان ابقاء العقد االداري مضـــــ

لذا ســــوف نقســــم هذا املطلب على فرعني االول لســــلطة االدارة يف فرض اجلزاءات والثاين   (7)العام ابنتظام
 العقد من قبل االدارة وكما يلي:الهناء 

 
 .136، ص2013يف االسكندرية،  امحد حممود مجعة العقود االدارية انشأة املعارفد. -4
 .87ص ،2011سالمة بدر، العقود االدارية وعقد البوت، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.امحد -5
 .56، ص2013د االدارية، بغداد، العقد شريعة املتعاقدين يف جمال العقو  د.امحد طالل عبد احلميد، -6
 .237، ص2000العربية، القاهرة، دار النهضة  رقاوي، العقود االدارية،سعاد الشد. -7
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 الفرع االول: سلطة االدارة يف فر  اِلزاءات 
ان اجلزاءات اليت متتلك االدارة توقيعها فمنها جزاءات ذات طبيعة مالية منها تنتقل بوســـــــائل الضـــــــغط 

بطة واالكراه اليت تســـــــــــتهدف اجبار املقصـــــــــــر على الوفاء ابلتزاماته او قد تتمثل بفســـــــــــخ العقد اي اهنا الرا
ــة.  ــائيــ ــاالت اندرة ابلعقوابت اجلنــ ــل ويف حــ ــد تتمثــ ــدة وقــ ــة (8)العقيــ ــا ان اجلزاءات يف العقود االداريــ كمــ

اليسـتهدف فقط اعادة التوازن بني التزامات الطرفني كما اليتسـم بطابع العقوابت كجزاء رادع وامنا اهلدف 
ــري املرفق ال ــروري لسـ ــول اىل تنفيذ االلتزام الضـ ــاســـي منه هو الوصـ ــريهاالسـ فهناك انواع من   (9)عام وانتظام سـ

اجلزاءات اليت تفرضـــــها االدارة منها اجلزاءات املالية والتهديد املايل وفرض الغرامات وكذلك ســـــحب العمل 
مع االدارة من اجـل امتـام العمـل على حســـــــــــــــاب املتعـاقـد وقـد تلجـأ االدارة اىل   (10)واحللول حمـل املتعـاقـد 

املعدل وبذلك فان  1969لسـنة   111جودة يف قانون العقوابت رقم  القضـاء اجلزائي حسـب النصـوص املو 
 االدارة متلك سلطات واسعة ينبغي ان حيددها القانون يف نصوصه.

 الفرع الثاين: سلطة االدارة يف اهناء العقد
املنفردة ومن اجلـدير ابلـذكر ان االهنـاء للعقـد االداري امـا ان   ويعين اهنـاء العقـد من قبـل االدارة ابرادهتـا

يكون هناية طبيعية وذلك ابســـــتنفاذ موضـــــوعه او ان ينتهي حباالت منها االهناء االتفاقي اي يتفق الطرفان 
وهناك  (11)على اهنائه وهناك اهناء العقد االداري عن طريق حكم القانون وهو ما يســــمى ابالهناء القانوين  

ة تسمى اهناء العقد االداري عن طريق القضاء ويسمى االهناء القضائي، ومهما يكن من امر فان قرار  حال
اهناء العقد االداري من قبل االدارة ليس امرا ســـهال امنا يرتتب عليه تبعات كثرية، لذا فان االدارة حذرة يف 

حول اســـــــتنفاذ العقد االداري ملوضـــــــوعه هو اهناء العقود االدارية ابرادهتا املنفردة، ومن االمثلة اليت تســـــــاق  
كذلك فان وفاة املقاول تؤدي   (12)اتفاق االدارة مع املقاول على تعبيد الشارع فيقوم املقاول ابجناز العمل  

اىل اهناء العقد كذلك ان هناك حمل العقد االداري تؤدي اىل اهنائه ايضا، ويبدو ان التفاصيل واالشكاالت  
ــيما التعليمات تنفيذ تظهر يف حالة االهناء   ابحلالة غري الطبيعية للعقد االداري، ان النصــــوص القانونية الســ
ال تسـعف كل احلاالت االهناء ابلعقد االداري خاصـة وان النصـوص  2014لسـنة   2العقود احلكومية رقم 

ــلة ابلعقد االداري متفرقة وليســــــــــت يف القانون او تعليمات واحدة مما يصــــــــــعب اال مر القانونية ذات الصــــــــ
 ونقرتح توحيد التعليمات وتشمل كل ما خيص العقد االداري.

 المبحث الثاني: االتجاهات الحديثة لسلطة االدارة

وهو غري مقنن وهو يف طور النمو لذلك فان القضــــــــاء   م ان القانون االداري حديث النشــــــــأةمن املعلو 
االداري غالب ما يبتكر النظرايت االدارية ولذلك برزت توجهات حديثة لســــلطات االدارة افرزها القضــــاء 
ــغال العامة والتوريد واجيار اخلدمات وعقد النقل وعقد املعاونة وغريها  االداري منها ما يتعلق بعقود االشـــــــــــ

 
 .2010دار النهضة القاهرة  ود االدارية التقليدية واحلديثة،. الوجيز يف العقدويب حسني صابرد. -8
 .220ص 1997دارية، مطبعة عني مشس االسس العامة للعقود اال د.سليمان حممد الطماوي، -9

 .147ص 2014ندرية أة املعارف االسكمنش العقد االداري وتسوية منازعاته، تنفيذ لعزيز عبداملنعم خليفه،عبداد. -10
 .187ص 2012جلديدة، االسكندرية، دار اجلامعة ا د.ماجد راغب احللو، العقود االدارية، -11
 .210ص 2016هضة العربية، القاهرة دار الن واملناقصات،وتطبيق قانون املزايدات  د.ماهر ابو العينني، القاضي االداري، -12
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ــلطـ  ات االدارة يف بعض العقود االدارـية وهي عقـد التورـيد وعقـد اجيـار اخلـدمـات مث  وســــــــــــــوف نتـناول الســــــــــــ
 ني.هذه السلطات وذلك يف املطلبني االتينتعرف على رقابة القضاء على 

 املطلب االول: سلطة االدارة يف عقدي ايجار الخدمات والتوريد 
 :نتناول كل عقد يف فرع وكما يلي
 عقد ا ار اخلدماتالفرع االول: سلطة االدارة يف 

يعرف هذا العقد ابنه التزام احد االشـــــــخاص بتقدمي خدمات معينة يف الغالب ليســـــــت متداولة خلدمة 
مرفق معني يف جــانــب من جوانبــه لقــاء اجور يتم االتفــاق عليهــا بني الطرفني ويعرف ابنــه عقــد يقوم على 

ــاســــــه اشــــــخاص بتوفري نوع من التعاون خلدمة االدارة مقابل اجر حم وعرف يف مصــــــر  (13)دد يف العقد اســــ
ــتـعاـنة ابخلربات الوطنـية او االجنبـية للقـيام ابعمـال ذات طبيـعة  على اـنه )نظـام الوظيـفة اـلذي يتطـلب االســــــــــــ

اما يف فرنسا فقد عرف ابنه العقد املربم بني طرفني حمله اداء عمل ذو طبيعة متخصصة لصاحل   (14)خاصة(
ــريع  (15)تم االتفـاق عليهـا يف العقـد وملـدة حمـددة مرفق عـام يف احـد اجملـاالت مقـابـل اجور ي مل حيـدد التشــــــــــــ

ا انه من العقود  العراقي بشــــــكل واضــــــح النظام القانوين لعقد اجيار اخلدمات كغريه من العقود االخرى علم
النه يتعلق ابخلربات والنشــاطات اخلاصــة واملهمة اليت حتتاجها البالد واحياان يتم االســتعانة ابخلربات   املهمة

االجنبية، اال ان القضــاء االداري يف مصــر والعراق حاوال ارســاء جمموعة من املبادئ اليت تنظم عمل اخلرباء 
 من ذوي االختصـــــاصـــــات النادرة ويف جماالت حمددة من خالل القرارات اليت صـــــدرت نياالجانب والوطني

روج العملة الصـعبة اىل اخلارج خلربات االجنبية يرتتب عليه خ ابمن القضـاء االداري يف مصـر. ان االسـتعانة  
عقد اجيار  ما تســـــــتعني ابخلربات الوطنية اليت يعول عليها وهلذا ال يتم اللجوء البرام  اً لذلك فان الدول غالب

ــرورة تقدر بقدرها  ــرورة القصـــوى وعدم توفر اخلدمة الوطنية والضـ اخلدمات مع اخلربات االجنبية اال ان الضـ
ــهـل الرجوع الـيه الغراض التـعاـقد االداري عـند  ـلذا ـفان احلـاجـة ـتدعو اىل تنظيم هـذا العـقد وبشــــــــــــــكـل يســــــــــــ

 احلاجة للخربات احمللية واالجنبية.
 ة يف عقد التوريدالفرع الثاين: سلطة االدار 

هو عقد يلزم به املورد بتوريد البضــائع واخلدمات املتفق عليها خالل مدة معينة مقابل مثن دوري يومي 
فتطور الصناعة وتقدمها اوجد مناخات اقتصادية خمتلفة انتقلت   (16)او شهري او سنوي وحسب االتفاق  

صــــــــاالت احلديثة على تطورها واصــــــــبحت  فيها التجارة من مرحلة اىل اخرى وســــــــامهة وســــــــائل النقل واالت
 .(17)املعامالت اكثر شيوعا 

ــناع فاذا كان حمل العقد شــــــيءويرى   ــناعة كان ع البعض ان عقد التوريد هو عقد اســــــتصــــ قد  يلزمه صــــ
 اليلزمه استصناع كان عقد سلم وله احكام معينة. استصناع واذا كان حمل العقد شيء

 
 .88ص 1997دار النهضة العربية القاهرة  ،اللغاء يف عقود االدارةالتطورات احلديثة للطعن اب ،د.حممد السناري -13
 .207ص 2011القاهرة  ،دار الفكر العريب ،العقود االدارية ،د.حممد الشافعي ابو راس -14
 .47ص 1989االسكندرية ، املطبوعات اجلامعية، قضاء االلغاء والتعويض ،د.حمسن خليل -15
 .289ص 2008ر اجلامعة ابالسكندرية دا ،العقد االداري، فؤاد عبدالباسط د.حممد -16
 .72ص 2011دار الفكر العريب القاهرة  ،عقد التوريد االداري بني النظرية والتطبيق ،د.عاطف سعدي حممد علي -17
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 26:  العدد

يبيع وهو انسـب له هذه التسـمية من عقد بيع الغائب على بينما يرى اخرون ان عقد التوريد هو عقد  
 .(18)الصفة اوجه الشبه بني العقدين.

ــبــه لــه يف املعــامالت املــاليــة القــدميــة واالصـــــــــــــــل ان حكم  هنــاك من يرى انــه من العقود احلــديثــة والشــــــــــــ
 املعادالت املالية.

ــة وامنا  ــتقل ابحكامه اخلاصـ هو عقد اتبع فيرتدد بني وهناك من يرى ان عقد التوريد ليس حديث ومسـ
االســــتصــــناع والســــلم فان كان حمل العقد يلزمه صــــناعة اخذ احكام عقد االســــتصــــناع واذا كان حمل العقد 

 .(19)سلعة اليلزمها صناعة اخذ احكام عقد السلم فعقد التوريد ليس عقداً مستقاًل 
مل او االســـــتصـــــناع وهناك من يرى ان عقد التوريد هو عقد مســـــتقل وان شـــــابه يف بعض جوانبه الـســــ 

 واخذ احكامه.
ــل عام فانه ليس هناك ما مينع قانوانً من االتفاق  حيث يتم حتديد الثمن حيث العقد يفيد طرفيه كاصـــ
على تعديله وعقد التوريد حســب االجتاهات اليكون عقداً اال اذا اســتخدمت االدارة فيه اســاليب القانون  

لك اذا اعتربان من العقود املســـــــــــــتحدثة وانه من خالل العقد او هو)املقتضـــــــــــــى وانتفاء املانع( وذ (20)العام 
ــاحل اجملتمع واحلاجة   لعقد ممتدة تشـــــــــمل خمتلف االمم وظهرت بعض االجتاهات احلديثة لميكن حتقيق مصـــــــ

لعقد التوريد حيث ترى انه حيتاج اىل توافر احلاســــــــــوب لدى مجيع االطراف لتســــــــــهيل التبادل يف البياانت 
اساليب التبادل االلكرتوين يف العديد من الصناعات الصحيحة وصناعة اخلدمات وان شبكات واستخدام  

االتصــاالت تســتخدم هذه الشــبكات يف توريد شــبكات االتصــاالت اخلاصــة ابملعلومات واالتصــاالت بني 
ان دور الدول واسـتخدام هذه الشـبكات اثناء توريدها يف البيع ابلتجزئة حيث تسـتخدم من قبل الزابئن وبي

وهو عقد توريد  (21)االفراد وتســـــــــتخدم ايضـــــــــاً يف االعمال املصـــــــــرفية وتوريد الســـــــــندات املالية الضـــــــــرورية.
 يف نياملعلومات حيث يلتزم مورد املعلومات اجتاه املورد منافذ الدخول اىل االنرتنت او احد الوســــــطاء الفني

حد عقود االنتاج الذهين اليت هلا قيمة اقتصادية ا  بتوريد املعلومات الضرورية وتعدجمال اخلدمات املعلوماتية  
 لكنه ابلنتيجة من العقود االدارية ذات االمهية العملية.

ــبحـت التجـارة االلكرتونيـة من أهم تكنلوجيـا  وقـد اعتربه البعض عقود توريـد التجـارة االلكرتونيـة: اصــــــــــــ
ت ان ختفض درجة العجز لديها املعلومات وتوريدها خالل الســـــنوات القليلة املاضـــــية، وقد مكنت املنظما

وهو العجز الداخلي واكثر من ذلك القدرة على التعاون الفعال والنشــــــــط بني املشــــــــاركني من خالل توريد 
البياانت االلكرتونية فيما بينهم تقل املعلومات الضرورية بني الدول املختلفة من خالل االنرتنت واملنظمات 

وهكـذا ان عقـد التوريـد دخـل يف جمـاالت حـديثـة   (22)الطلبـات وغريهـا العـامليـة والتحويـل االلكرتوين ومتـابعـة
ومتعددة وصـــلت حد اســـتخدامه يف قضـــااي االنرتنت والنظام االلكرتوين النه يتطلب الدميومة واالســـتمرارية 

 يف تنفيذ االتفاق املربم بني االدارة واجلهة اليت تقدم اخلدمات ااي كان نوعها.
 

 .63ص 2011ز مكتبة السنهوري بغداد النظام القانوين لعقد التجهي  ،رعد هاشم امنيد. -18
 .308ص  2014دار النهضة العربية القاهرة    ،مدى جواز الطعن اباللغاء يف منازعات العقود االدارية  ،د.شعبان امحد رمضان  -19
 .143ص 1997دار الثقافة اجلامعية القاهرة  ،املبادئ العامة يف تنفيذ العقود االدارية ،د.حممد سعيد حسني امني -20
 .39ص 2007دار الثقافة للنشر  ،عة االردنيةاجلام ،القانون االداري ،نواف كنعاند. -21
 .47ص2016النهضة العربية القاهرة  دار ،الرقابة القضائية على التناسل يف القرار االداري ، د.حممد انصر راشد حممد -22
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 املطلب الثاني: رقابة القضاء على سلطات االدارة 
ــاء  ــمني االول يكتفي ابنشـــ ــائية على اعمال االدارة اىل قســـ قد انقســـــمت الدول يف تنظيم الرقابة القضـــ
ــل يف مجيع املـنازعـات مبـا فيهـا املـنازعـات االدارـية ويعرف هـذا النظـام  ــائـية واحـدة ختتص ابلفصــــــــــــ هيـئة قضــــــــــــ

املنازعات، ســــواء اخر ان القضــــاء العادي له الوالية العامة للفصــــل يف مجيع  )بنظام القضــــاء املوحد( مبعىن
خاص من جهة بني االفراد من جهة والدولة واالشــــ  االفراد انفســــهم او تلك اليت تنشــــأ بني تلك اليت تنشــــأ

وبغض النظر عن طبيعة بني الدولة واالشـــخاص العامة بعضـــها مع البعض االخر  اخرى او تلك اليت تنشـــأ
من الدولة او االشـــخاص العامة االخرى حمل النزاع وســـواء أكان متســـم مبظاهر  اً كان صـــادر مل ســـواء أالع

اما الثاين يذهب اىل انشاء جهتني قضائيتني ختتص احداهم ابلفصل (23)السلطة العامة او مل يكن كذلك.  
النظام )بنظام القضـــاء املزدوج(  ابملنازعات االدارية وختتص الثانية ابملنازعات املدينة بني االفراد ويعرف هذا

مبعىن ان القضــاء العادي خيتص ابلنظر يف مجيع املنازعات ااي كان نوعها بني االفراد انفســهم وكذلك النظر 
يف مجيع املنازعات بني االفراد من جهة واهليئات االدارية من جهة اخرى حني تتصــــــــرف هذه اهليئات وفق 

ء االداري فيكون اختصـاصـها بصـورة عامة مقتصـراً على الفصـل يف اسـاليب القانون اخلاص اما جهة القضـا
ــلطات او اهليئات االدارية او بني اهليئات االدارية ذاهتا عندما   أاملنازعات االدارية اليت تنشـــ  بني االفراد والسـ

تتصــــرف هذه اهليئات ابســــاليب الســــلطة العامة او ابســــاليب القانون العام وتتكون جهته القضــــاء االداري 
وســنقســم هذا املطلب  (24)ن قضــاة وحماكم متخصــصــة ومندرجة حبســب انواع وطبيعة املنازعات االدارية.م

 على فرعني االول لسلطة االدارة يف ظل القضاء املوحد والثاين لسلطتها يف ظل القضاء املزدوج وكما يلي.
 الفرع االول: سلطة االدارة يف ظل النظام القضائي املوحد

يف املنازعات جيوز ســـوى قضـــاء واحد له ابلوالية العامة للنظر  النظام القضـــائي االجنلو ســـكســـوين الن  إ
بني االفراد انفسـهم او بني االدارة وبينهم ولقد اتكدت الوالية العامة للقضـاء العادي  كافة سـواء اليت تنشـأ

ــي العراقي لعام  ــاســـــ ــائية والتنظيم ومروراً  1925بقوانني عديدة بدءاً ابلقانون االســـــ ــلطة القضـــــ بقوانني الســـــ
ــاء العادي يف نظر  ــائي واملرافعات املدنية وعلى الرغم من ان املشــــــرع العراقي قرر الوالية العامة للقضــــ القضــــ

هر من خالل اصــدار قوانني متنع القضــاء اً على هذه الوالية تظاملنازعات كافة اال انه اورد اســتثناءات وقيود
ــئة ــريبة   من نظر املنازعات الناشــ ــتغالل وضــ عن تطبيقها مثل قوانني االصــــالح الزراعي والتعليم العايل واالســ
ــية وغريها ــتثناءات   2005وبعد عام   (25)الدخل واجلنســــ ــاء  هاكلالغيت االســــ ــع اجلميع لوالية القضــــ وخضــــ

ــتنادا للمادة   ــاء العا 100اسـ ــتور اال انه العقود االدارية ال زالت ختضـــع يف العراق لوالية القضـ جل من الدسـ
ــعة ازاء االدارة جتعل منه مبثابة  وهو نقص جيب تالفيه ويالحظ ان القاضـــــــي العادي ميتلك ســـــــلطات واســـــ
رئيس اداري اذ ان رقابته تشـمل املشـروعية واملالئمة وله احلق يف الغاء القرار االداري املطعون فيه او تعديله 

ض عقوبة جنائية اذ تبني له ان الفعل بصـــــــــــورة جزئية او توجيه اوامر لالدارة وكذلك فانه يســـــــــــتطيع ان يفر 

 
 .64ص1994رقابة القضاء على اعمال االدارة دار النهضة العربية القاهرة  ،د.حممد البدران  -23
 .91ص 2007االردن ، مؤسسة الوراق عمان ،املوسوعة االدارية يف القضاء االداري ،د.حممد وليد العبادي -24
 .48ص 2013النجف االشرف ، مؤسسة النرباس للطباعة، القضاء االداري ،د.عدانن عاجل ،د.غازي فيصل -25
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بينمـا يف الـدول ذات   (26)املرتكـب من قبـل املوظف املـدعي عليـه يشــــــــــــــكـل جرميـة يعـاقـب عليهـا القـانون.  
ــائي املزدوج فيمكن للـقاضــــــــــــــي االداري ان حيكم اباللـغاء اجلزئي للقرار املطعون فـيه اذا كـان  النظـام القضــــــــــــ

ان متتد ســلطاته اىل حد توجيه اوامر لالدارة كما هو ســائد يف  مشــواب ابلبطالن يف بعض فقراته ولكن دون 
ومن الطبيعي ان القاضــــي الميارس هذه الســــلطة اال بناء على طعن قضــــائي   (27)النظام االنكلوســــكســــوين 

 يقدم له يف حني تقوم السلطة االدارية ابجرائه من تلقاء نفسها او مبوجب تظلم ذوي الشأن امامها.
ــان رقابة القضــــــــاء ــائية على اعمال اهليئات احمللية تقوم على قاعدة   وبشــــــ فاننا نالحظ ان الرقابة القضــــــ

ن واحد والتتوقف رقابة آالقضـاء املوحد حبيث ختضـع الدولة واالفراد للقانون العادي وللمحاكم العادية يف 
ظمة او التعويض عنها القضــــــــاء عند جمرد الغاء القرارات االدارية الفردية او التنظيمية املخالفة للقوانني واالن

ــواء كانت  ــلطة االدارية سـ ــدار االوامر والنواهي امللزمة للسـ بل متتد اىل امكانية قيام القاضـــي االنكليزي ابصـ
 .(28)مركزية او ال مركزية 

ان الدول ذات القضـــاء املوحد ختضـــع للعقود االدارية للقانون اخلاص لكنها مع تطور الزمن اخضـــعتها 
رجح املتطلبات الســـــــــــلطة العامة ومحاية الصـــــــــــاحل العام الن الواقع يفرض على االدارة لنظام القانوين يكاد ي

وعلى القضــاء ان يتعامل مع العقود االدارية على اهنا وســيلة لتســيري املرفق العام وال ميكن ان تعامل كعقود 
 خاصة وكأهنا يف ظل القضاء املوحد.

 املزدوج الفرع الثاين: سلطة االدارة يف ظل النظام القضائي
ــتثنـائيـة غري نّ إ لوفـة لتحقيق التوازن واملالئمـة بني مـأ القـانون االداري حيوي )على مبـادئ واحكـام اســــــــــــ

 فكرة السلطة العامة وامتيازات االدارة العامة وبني حقوق االفراد وحرايهتم(.
هت دول اخرى وميثل هذا النوع يف النظام القائم يف فرنسا ومصر والبالد اليت اخذته منهما يف حني اجت

اىل انشــــــاء جهة قضــــــائية مســــــتقلة ختتص ابلفصــــــل يف  (29)وهي تتزايد بشــــــكل مطرد مثل فرنســــــا ومصــــــر 
املنازعات االدارية ممثلة مبجلس الدولة وهو ما يؤدي اىل ازدواج القضــاء يف تلك الدول اىل جهتني القضــاء 
االداري والقضـاء االعتيادي وقد حذا العراق حذو الدول اليت اخذت بنظام القضـاء املزدوج اال ان القضـاء 

يف العراق كما هو احلال يف مصــــــــــر رغم صــــــــــدور التعديل اخلامس لقانون جملس شــــــــــورى االداري مل يتبلور 
الذي اوجد حمكمة القضاء االداري وحمكمة قضاء املوظفني واحملكمة االدارية    2013لسنة    17الدولة رقم  

 العليا يف العراق وهي بداية جيدة للسري على هنج القضاء االداري اسوة بفرنسا ومصر.
 الخاتمة

 ية.وصلنا اىل النتائج واملقرتحات االتان انتهينا من البحث تبعد 

 
 .36ص1996دار الفكر العريب القاهرة  ،الرقابة على اعمال االدارة :ينظر يف ذلك الدكتور حممد كامل ليلة -26
 .43ص 2008لصناعة الكتاب القاهرة  القضاء االداري العاتك ،د.حممد علي جواد -27
 .123ص2013دار الثقافة للنشر عمان االردن  ،د.علي خطار الشنطاوي موسوعة القضاء االداري -28
 .111عبدالباسط، املصدر السابق ص د.حممد فؤاد -29
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 اوال:النتائج 
ــراف  .1 ــلطتها يف االشــــــ ــلطات تقليدية يف جمال العقود االدارية واخرى حديثة ومنها ســــــ متلك االدارة ســــــ

 والتوجيه وتعديل العقد وكذلك سلطتها يف فرض اجلزاءات واهناء العقد اضافة اىل سلطات اخرى.
ة يف االشـــراف والتوجيه تشـــمل اجلوانب االدارية والفنية فقد تســـتعني االدارة ابخلربات يف ســـلطة االدار  .2

املسـائل الفنية سـواء كانت حملية او وطنية وهلا سـلطة يف تعديل العقد االداري على ان يكون التعديل 
 حمددا وان ال يكون املتعاقد امام عقد جديد وان يعوض املتعاقد جراء التعديل احلاصل.

لالدارة ســلطة يف فرض جزاءات على املتعاقد معها وهذه اجلزاءات تدرج حســب جســامة اخلطأ فتبدأ  .3
من الغرامات والتهديد املايل واسـتعمال وسـائل الضـغط االخرى وقد تلجأ اىل القضـاء لتطبيق نصـوص 

 ه.املعدل الجبار املتعاقد على تنفيذ التزامات 1969لسنة  111قانون العقوابت العراقي رقم 
ــلحـة العـامـة تتحق يف ذـلك وان بـقاء  .4 ــتطيع االدارة ابرادهتـا املنفردة اهنـاء العقـد اذا رأت ان املصــــــــــــ تســــــــــــ

املتعاقد مع االدارة مضــــــرا هبا ولكن عليها ان ختتار الوقت املناســــــب الهناء العقد النه من الســــــلطات 
 اخلطرة اليت يراقبها القضاء.

افرزهــا التطور العلمي والتقين والنمو االقتصـــــــــــــــادي  هنــاك توجهــات جــديــدة يف جمــال العقود االداريــة .5
ــتخدام وســــــائل الكرتونية يف تنفيذ العقود ومنها التعاقد  والتعاون التجاري بني البلدان مما ادى اىل اســــ

 عرب االنرتنت وما يرتتب على ذلك من سرعة يف تسيري املرافق العامة ابنتظام.
ــع العقود االدارية يف العراق اىل  .6 ــر وبعض الدول اليت أتخذ ختضــــ ــا ومصــــ ــاء العادي اما يف فرنســــ القضــــ

يف  ي وان القضــاء االداري حديث النشــأةابلقضــاء املزدوج فتخضــع العقود االدارية اىل القضــاء االدار 
 العراق عكس ما هو موجود يف فرنسا ومصر.

 املقرتحات 
ور الكبري واملتسـارع ودخول القطاع ال تواكب السـلطات التقليدية لالدارة يف جمال العقود االدارية التط .1

ــريعـات وتعليمـات جـديـدة تنظم العقود االداريـة  اخلـاص لـذا فـان احلـاجـة تـدعو اىل نظـام قـانوين وتشــــــــــــ
 وكيفية تنفيذها.

فتح دورات للخربات الوطنية للتعرف على اســــــــــــــاليب التعاقد االداري االلكرتوين وانشــــــــــــــاء بنية حتتية  .2
ــاد الوطين وملواكبة التطور احلاصـــل يف جمال العقود الكرتونية تنظم ذلك وتســـهل   تنفيذه خدمة لالقتصـ

 االدارية.
تقييد سلطة االدارة يف جمال تعديل العقود االدارية واهنائها ملنع حاالت التعسف يف استعمال السلطة  .3

تعويض  من قبل االدارة وتوفري محاية متوازنة للقطاعني العام واخلاص وترجيح املصــــلحة العامة مع دفع
 عادل للمتعاقد مع االدارة يف حالة تعديل العقد او اهنائه الي سبب كان.

اخضـــــاع منازعات العقود االدارية للقضـــــاء االداري وانشـــــاء حماكم متخصـــــصـــــة وقضـــــاء ميتلك اخلربة  .4
ــة يف جمال عـقد اجيار اخلدمات وعـقد  ــيمـا واهنا تطورت خاصــــــــــــ الالزمة يف جمال العقود االدارية الســــــــــــ

 ريه من العقود ذات الطابع االداري.التوريد وغ
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ــع  .5  ــتعـاـنة ابخلربات الـنادرة آوضــــــــــــ ــة مبـا يتعلق ابالســــــــــــ لـيات جـدـيدة البرام عقـد اجيـار اخلـدـمات خـاصــــــــــــ
ــتمرار خالل  ــبة اىل عقد التوريد المهيتة العملية لكونه يتميز ابالســـ ــية وكذلك احلال ابلنســـ والتخصـــــصـــ

 التنفيذ ويساهم يف تسيري املرافق العامة.
 المصادر
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 الخّلصة

ــلحة  ــنع األســ ــطارية الالزمة لصــ ــاهلا، هتديدايُعد إنتاج املواد االنشــ ــائل إيصــ ــعوب دولل النووية، ووســ  شــ
ــار، ومع ةكاف  العامل ــلحة النووية من جانب أية دولة، يتعارض مع نظام عدم االنتشــــــ . وأن أي حيازة لألســــــ

ــلم واألمن الـدوليني، ويف كـل ذلـك خمـالفـة للقواعـد القـانونيـة  عـاملي املتمثـل يفال اهلـدف احلفـاظ على الســــــــــــ
 الدولية.
ــنــاع القرار والرأي العــام اإلقليمي والعــاملي حنو خمــاطر و أتيت أمهيــة هــذا البحــث من توجيــه أنظــار صــــــــــــ

اعد للقو االنتشــــــــــار النووي العســــــــــكري للهند وغريها من الدول على البشــــــــــرية مجعاء، فضــــــــــاًل عن خمالفته 
 القانونية الدولية، على الرغم من وجود بعض الثغرات املنظمة ملنع انتشار األسلحة النووية.

وتكمن مشـــــــــــكلة البحث يف أنه على الرغم من أن اهلند مل تثق مبصـــــــــــداقية التنظيم القانوين الدويل ملنع 
، لكنها سـرعان ما أضـافت إليه األسـلحة النووية، وال بعدالته، إالّ أهنا بدأت برانجمها النووي سـلمياً   انتشـار

 اجلانب العسكري مرتكبًة خمالفة جسيمة للقواعد القانونية الدولية.
لقد مت تقســــــيم هذا البحث، على مبحثني، تناول املبحث األول االنتشــــــار النووي اهلندي، فيما تناول 

، 1968ووية لعام املبحث الثاين موقف القانون الدويل منه يف إطار معاهدة عدم انتشـــــــــــــار األســـــــــــــلحة الن
 .2017ومعاهدة حظر األسلحة النووية لعام 

 
  . جامعة كربالء-كلية القانون  - 1
 .جامعة الكوفة-السياسية كلية العلوم  -2
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 البحث هي ما أييت:ولعل من أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذا 
االســـــــتخدام الســـــــلمي للطاقة النووية هو حق غري قابل للتصـــــــرف جلميع الدول دون أي متييز، وهو  نّ إ -

 .استعمال ال حتظره القواعد القانونية الدولية
(  130-120، وحيــازهتــا النوويــة املقــدرة حبوايل )1964اخليــار النووي العســــــــــــــكري عــام تبين اهلنــد  نّ إ -

ــواريخ 2017ســــالح نووي عام   ــال هذا الســــالح إىل أهدافه كالطائرات والصــ ــائل إيصــ ، مع امتالكها لوســ
تشــــار النووي، ونزع خمالفة واضــــحة للقواعد القانونية الدولية اليت تنظم ســــياســــة عدم االنوالغواصــــات، ميثل  

 ، وعمليات احملافظة على السلم واألمن الدوليني.النووي السالح
 القانون الدويل يُلزم مجيع الدول ابلسعي حبسن نية وعقد املفاوضات من أجل نزع السالح النووي. ن  إ -

Abstract  
The production of fissile material for nuclear weapons is a threat to all 

peoples of the world. And that any possession of nuclear weapons by any 

State is incompatible with the nuclear non-proliferation System and with the 

global objective of maintaining international peace and security, As well as 

contravention of international law. 
The importance of this research is to draw the attention of regional and 

global decision-makers and public opinion to the dangers of the military 

nuclear proliferation of India and other countries to all humanity, as well as 

its violation of international Legal rules, despite some gaps that regulate the 

non-proliferation of nuclear weapons. 

The problem of research is that, although India has not trusted the 

credibility of the international legal System to prevent the proliferation of 

nuclear weapons, nor has it been fair, it has started its nuclear program 

peacefully, but soon the military side has added to it a serious violation of 

international Legal rules. 

The first topic of this research dealt with the Indian nuclear proliferation, 

while the second dealt with the position of international law within the 

framework of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 

1968 and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons of 2017. 

Perhaps one of the most important results reached in this research is the 

following: 

- The peaceful use of nuclear energy is an inalienable right of all States 

without any discrimination, which is not prohibited by international legal 

norms. 

- India's adoption of the military nuclear option in 1964, and its nuclear 

possession of 120-130 nuclear weapons in 2017, with the means to deliver 

such weapons to its targets such as aircraft, missiles and submarines, is a 

clear violation of the international Legal rules governing the policy of nuclear 
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 non-proliferation, Nuclear weapons and the maintenance of international 

peace and security. 

- International law requires all States to pursue in good faith and to 

conclude negotiations for nuclear disarmament. 

 المقدمة

ــلحة   ــنع األســــــــــ ــطارية الالزمة لصــــــــــ النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى، يُعد إنتاج املواد االنشــــــــــ
أن أي حيازة لألســــــلحة النووية من و .  كافة  ووســــــائل إيصــــــاهلا، ومجيع مرفقاهتا، هتديدا لشــــــعوب دول العامل

 جانب أية دولة، دون االلتزام ابلتعهدات الدولية، يتعارض مع نظام عدم االنتشار واستمراره، ومع اهلدف
 فاظ على السلم واألمن الدوليني، ويف كل ذلك خمالفة للقواعد القانونية الدولية.احل عاملي املتمثل يفال

، وتدير مرافق 1968عدم انتشــار األســلحة النووية لعام  وتوجد هنالك دواًل مل تنضــم بعد إىل معاهدة
وابكسـتان   ، وهي إسـرائيلالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوالهتا اإلضـافية  نووية غري خاضـعة لضـماانت

ــيا والشـــرق األوســـط، إضـــافة شـــرق  اإلقليمية واألمنية يف جنوب  إىل اســـتمرار التوتراتمما يؤدي  ،واهلند آسـ
يؤدي   ســـوفإىل انســـحاب مجهورية كوراي الشـــمالية من معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية، وكل ذلك 

على عدم  مؤشـراً واضـحاً هذا ، ويعد فوق التقليدي سـباق جديد للتسـلح إىل  إىل انتشـار األسـلحة النووية و 
 .بقواعد القانون الدويل هذه الدول التزام

، بتأســــــــــــيســــــــــــها هيئة الطاقة الذرية. ويف 1948مدت اهلند اخليار النووي الســــــــــــلمي منذ عام  اعتلقد 
منتصـف اخلمسـينات تسـلمت من كندا أول مفاعل نووي لألحباث، ومن مث أسـسـت احلكومة اهلندية مركز 

ة حىت منتصـف عقد السـتينات الذي شـهد هزمي  هبابوا للبحوث الذرية، وظل الربانمج النووي اهلندي سـلمياً 
. وكان ذلك 1964، ومن مث حيازة الصـــني للســـالح النووي عام 1962اهلند العســـكرية أمام الصـــني عام 

دافعاً قوايً لرئيس الوزراء اهلندي الل هبادر شــــــــــــــاســــــــــــــرتي ليقرر التوجه حنو اخليار النووي العســــــــــــــكري عام 
من صـادر  هجوم د  سـواء يف صـ صـياغة اسـرتاتيجية نووية على أسـاس أسـوأ االحتماالت، ، ومن مث 1964

احلد األدىن من الردع النووي الذي مينع استخدام    إىلالوصول  ، و قليميةاإلدول  من احدى ال  دولة كربى، أو
 اهلند. األسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية ضد

 أهمية البحث:-
ــنــاع القرار والرأي العــام اإلقليمي والعــامل ي حنو خمــاطر تتــأتى أمهيــة هــذا البحــث من توجيــه أنظــار صــــــــــــ

االنتشـــــــار النووي غري الســـــــلمي للهند وغريها من الدول على البشـــــــرية مجعاء، فضـــــــاًل عن خمالفته للقواعد 
 القانونية الدولية على الرغم من وجود بعض الثغرات املنظمة ملنع انتشار األسلحة النووية.

 مشكلة البحث:-
تكمن مشـــــــــــــكلة البحث يف أنه على الرغم من أن اهلند مل تثق مبصـــــــــــــداقية التنظيم القانوين الدويل ملنع 
انتشـار األسـلحة النووية، وال بعدالته، إالّ أهنا بدأت برانجمها النووي سـلمياً، لكنها سـرعان ما أضـافت إليه 

وذلك حبجج التمييز احلاصــــل لصــــاحل اجلانب العســــكري مرتكبًة خمالفة جســــيمة للقواعد القانونية الدولية،  
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القوى الكربى يف مشــروعية احليازة النووية، ومتطلبات عالقاهتا اخلارجية اليت ســادها الصــراع مع الباكســتان 
 والصني يف منطقة جنوب شرق آسيا، وطموحاهتا يف حتقيق مكانة إقليمية وعاملية الئقة.

 ة البحث:فرضي-
، إذ حلقتها االنتشـار النوويقد شـجعت على سـياسـة    سـلحة النوويةألل يفرتض البحث أن اهلند حبيازهتا

عدم انتشار  معاهدةالسيما اجملسدة يف   قواعد القانون الدويلالباكستان يف ذلك، وهي بذلك قد خالفت 
لقواعد القانونية ا وغريها من 2017لعام   األســـــــلحة النوويةومعاهدة حظر  1968األســـــــلحة النووية لعام  

وغري احلائزة  لألســــلحة النووية، مع اإلقرار بعدم وجود مراعاة ملصــــاحل مجيع دول العامل احلائزة  ةالعام الدولية
 هلا يف التنظيم القانوين الدويل لعدم االنتشار النووي.

 منهج البحث العلمي:-
ــتقرائي وذلك  من أجل التوصـــــــل إىل النتائج املتوخاة من هذا البحث، ســـــــوف يتم اعتماد املنهج االســـــ

 مه مع طبيعة هذا املوضــــــــوع، إذ نقوم مبوجب هذا املنهج بعمليات الوصــــــــف والتحليل وحتقيق النتائج ؤ لتال
 املتوخاة من خالل االنتقال من احلقائق اجلزئية املتمثلة ابنتشــار األســلحة النووية إىل احلقائق الكّلية املتمثلة

 مبخالفة القواعد القانونية الدولية.
 هيكلية البحث:-

 تقســــــــــــيم هذا البحث، ابإلضــــــــــــافة إىل هذه املقدمة، على مبحثني، تناول املبحث األولســــــــــــوف يتم  
عـدم  يتمعـاهـديف إطـار  موقف القـانون الـدويل منـه، فيمـا تنـاول املبحـث الثـاين االنتشـــــــــــــــار النووي اهلنـدي

ج ، وخامتة تضـــمنت أهم النتائ2017وحظر األســـلحة النووية لعام  ،1968انتشـــار األســـلحة النووية لعام 
 .البحث اليت مت التوصل إليها بصدد موضوع

 االنتشار النووي الهندي : المبحث األول

على أســاس معيار االســتعمال املدين أو العســكري وهو ما  االنتشــار النوويمفهوم حتديد  ءاً يتعني ابتدا
ــطارية ورؤوس  النووية اهلندية القدرات ، مث بيان املطلب األولســـوف يتم تناوله يف   من مفاعالت ومواد انشـ

وهو يف اهلند، االنتشـار النووي نووية ووسـائل إيصـال كالطائرات والصـواريخ كمؤشـرات واضـحة على حتقق 
 .الثاين سوف يتم تناوله يف املطلب ما

 االنتشار النوويمفهوم : املطلب األول
ومنســجمة   لك تطبيقات ســلميةانعكســت تطبيقات االنتشــار النووي على مفهومه النظري، إذ أن هنا

مع القواعد القانونية الدولية وتكون يف خدمة الشـعوب، وأخرى تطبيقات غري سـلمية ختالف تلك القواعد 
تناوله يف الفرعني  وهو ما ســوف يتم ، العاملدول القانونية وتكون ذات خماطر جســيمة على حياة شــعوب 

 اآلتيني:
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 السلمي: االنتشار النووي -الفرع األول 
ــلحـة النوويـة لعـام  على إاتحـة فوائـد 1968اتفقـت الـدول األطراف يف معـاهـدة عـدم انتشـــــــــــــــار األســــــــــــ

ــلمية النووية، مبا يف ذلك أية منتجات فرعية قد حتصــــــــــــل عليها الدول احلائزة لألســــــــــــلحة  التطبيقات الســــــــــ
 .(3)لألغراض السلمية النووية، واالشرتاك يف تبادل املعلومات العلمية لتعزيز تطبيقات الطاقة الذرية

ــتخدام  وأكدت املعاهدة على حقوق الدول األطراف غري القابلة للتصـــرف يف تنمية أحباث وإنتاج واسـ
الطاقة النووية لألغراض الســـلمية دون أي متييز، وتســـهيل تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتقنية 

 .(4)الدول األطراف غري احلائزة لألسلحة النوويةلالستخدامات السلمية، وخاصة يف أقاليم 
ــامي الربيطاين يف اهلند   ــريكومار ابنرجي واملفوض الســـ ــية الطاقة الذرية اهلندي ســـ لقد وقع رئيس مفوضـــ

إذ  ،اتفاقية محاية عامة حول التعاون النووي املدين 2010شـــــــباط  11ريتشـــــــارد ســـــــتاج يف نيودهلي بتاريخ 
املدنية إطارا قانونيا للشـــــــــــركات الربيطانية لتصـــــــــــدير املنتجات ولتكون جزاء من تقدم هذه االتفاقية النووية 

وبتوقيع هذه االتفاقية تصـــبح بريطانيا اثمن دولة توقع . ســـلســـلة اإلمدادات لتصـــميم مفاعل نووي يف اهلند
 .(5) 2008مثل هذا االتفاق مع نيودهلي منذ رفع احلظر عن التجارة النووية مع اهلند يف عام 

ذا يتبني أن االســــــــتخدام الســــــــلمي للطاقة النووية غري حمظور مبوجب القواعد القانونية الدولية اليت وهك
جتســـــــدت يف املعاهدات اخلاصـــــــة بتنظيم اســـــــتخدام هذا النوع من الطاقة، وخاصـــــــة معاهدة عدم انتشـــــــار 

 .2017ومعاهدة حظر األسلحة النووية لعام  1968األسلحة النووية لعام 
 االنتشار النووي  ري السلمي: -الثاينالفرع 

عندما قامت بتفجري قنبلة ذرية  1945متوز  16بدأت الوالايت املتحدة العصــــــــر النووي يف فجر يوم 
ــيكو، وأســــــــقطت الوالايت املتحدة قنبلتني ذريتني على   20وزهنا كيلوطن يف أالموغوردو يف والية نيومكســــــ

، واألخرى على انكازاكي 1945آب 6أحدمها على هريوشـــــــيما يف  الياابن يف هناية احلرب العاملية الثانية،
مواطن ايابين، كمـــا لقي مـــا يزيـــد عن  220.000 حوايلت هـــااتن القنبلتـــان قتلـــ . وقـــد 1945آب9يف 

 .(6)شخص مصرعه الحقاً من اجلرعات اإلشعاعية الفتاكة  200.000
ية واســـــــــــتخدمتها مرتني يف احلرب وهكذا فإن الوالايت املتحدة هي أول دولة أنتجت األســـــــــــلحة النوو 

 .1945العاملية الثانية عندما قصفت هريوشيما وانكازاكي عام 
وافتتاح التوقيع على معاهدة احلظر الشـــــامل للتجارب النووية  1945وخالل العقود اخلمســـــة بني عام  

 :(7)جتربة نووية يف مجيع أحناء العامل، وكما أييت 2000، مت إجراء ما يزيد عن 1996يف عام 
 

 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  7-6الفقراتن  -3
، 1968حزيران/ يونيو  12(، يف  2373انتشار األسلحة النووية، )(، معاهدة عدم  35األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم )-
 .(A/7072-DC/230(، الوثيقة: )1672(، اجللسة العامة )22الدورة )
 .1968املادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -4
- ، متاح على الرابط اآليت:2018متوز 15بريطانيا توقع اتفاقية تعاون نووي مدين مع اهلند، اتريخ الزايرة  -5

http://www.akhbaralaalam.net/  
 ، متاح على الرابط اآليت:2018متوز 15األمم املتحدة، إهناء التجارب النووية، اتريخ الزايرة  -6

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml 
 ، متاح على الرابط اآليت:2018متوز 15(، اتريخ الزايرة UNODAمكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح) -7

https://www.un.org/disarmament/ar/ 
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 .1992 -1945جتربة بني عامي  1032الوالايت املتحدة: أجرت  -1
 .1990 -1949جتربة بني عامي  715االحتاد السوفييت: أجرى  -2
 .1991 -1952جتربة بني عامي  45اململكة املتحدة: أجرت  -3
 .1996-1960جتربة بني عامي  210فرنسا: أجرت  -4
 .1996 -1964جتربة بني عامي  45الصني: أجرت  -5

، مت إجراء 1996ســبتمرب  وبعد افتتاح التوقيع على معاهدة احلظر الشــامل للتجارب النووية يف أيلول/
 :(8)حوايل ست جتارب نووية

 .1974، وتفجرياً نووايً سلمياً واحداً يف عام 1998أجرت اهلند جتربتني يف عام  -1
 .1998أجرت ابكستان تفجريين يف عام  -2
 .2006ة كوراي الدميقراطية الشعبية أهنا أجرت جتربة نووية يف عام أعلنت مجهوري -3

وشـــهدت الرتســـاانت النووية للدول احلائزة على األســـلحة النووية تضـــخماً هائاًل خالل احلرب الباردة، 
( ســــــــــــــالح نووي، منها 14935هنالك تســــــــــــــع دول امتلكت حوايل ) 2017ومابعدها. ومع بداية عام 

ــتخدام خال( ســــــالح 4150) ــور وجاهز لالســــ يف الدولة  ء( ســــــالح مهي1800ل دقائق، وحوايل )منشــــ
 وبدرجة اإلنذار القصوى، وكما يتضح من اجلدول االيت:

 (9)2017(أعداد الرؤوس النووية يف العامل 1جدول رقم )
 اجملموع األخرى الرؤوس النووية الرؤوس النووية املنشورة الدولة ت
 6800 5000 1800 املتحدةالوالايت  1
 7000 5050 1950 االحتاد الروسي 2
 215 95 120 اململكة املتحدة 3
 300 20 280 فرنسا 4
 270 270 -- الصني 5
-120 130-120 -- اهلند 6

130 
-130 140-130 -- الباكستان  7

140 
 80 80 -- إسرائيل 8
 20-10 20-10 -- كوراي الشمالية 9

 14935 10785 4150 اجملموع

 
 املصدر نفسه.  -8
 ,SIPRI YEARBOOK 2017, Armaments, Disarmament and International Security- املصدر: -9

Stockholm International Peace Research Institute, P.16. 
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ومن اجلدير ابلذكر، أن االخنفاض احلاصـل يف الرؤوس احلربية النووية يعود أسـاسـا إىل التخفيضـات اليت  
ـــيا االحتـادـية وفقـا ملعـاهـدات ) (، واليت متـثل معـا START 1&2أجرهتـا الوالايت املتحـدة األمريكـية وروســــــــــــ

 العاملي.% من األسلحة النووية على الصعيد  92تقريبا 
ــتضـــــــــــيف أســـــــــــلحة نووية أمريكية هي: بلجيكا، وأملانيا، وإيطاليا، وهولندا، وتركيا.  وهنالك دول تســـــــــ
وهنالك دول داخلة يف حتالفات نووية هي: ألبانيا، وأسـرتاليا، وبلغاراي، وكندا، وكرواتيا، ومجهورية التشـيك، 

ــلندا، والياابن، ــتونيا، واليوانن، واجملر، وأيســــــــــ والتفيا، وليتوانيا، ولوكســــــــــــمبورج، والنرويج،  والدمنارك، وإســــــــــ
 .(10)وبولندا، والربتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وكوراي اجلنوبية، وإسبانيا

اخلطر النووي نتيجـة لتعـاظم قـدرات اـلدول اإلقليميـة النوويـة، وتقع بعض هـذه اـلدول يف منـاطق  زدادوي
صــــــــراعات إقليمية وحروب أهلية ونزاعات على احلدود. وتعد اهلند أحد هذه الدول إذ تعاىن من الصــــــــراع 

 .(11)مع الباكستان من انحية، ومع الصني من انحية أخرى، وكلها أوضاع تنذر ابخلطر الكبري
عاملا ومهندســــــــــا يطورون األســــــــــلحة النووية تطويرا  75و 50ويف هناية الســــــــــتينات كان ما يرتاوح بني 

على   11/5/1974فعـــاال، وقـــد تكلـــل عملهم بنجـــاح جتربـــة اهلنـــد النوويـــة األوىل. لقـــد كـــان التفجري يف 
لقنبلة اليت ألقيت كيلوطن. وللمقارنة كان انتج ا  12و 5لوتونيومي مع انتج انفجاري يقدر بني  بســـــــــــالح  

 .(12)كيلوطن   13على هريوشيما حوايل
ـمايو من عـام  13و 11. وـقاـمت يف 1974متكـنت اهلـند من إجراء أول تفجري نووي انجح يف مـايو و 

( تفجريات نووية 6وقد قامت اهلند إبجراء ). (13)إبجراء مخس جتارب نووية يف صـــحراء راجســـتان  1998
Tests من افتتاح نيات النووية قد متت بعد ســـنتوكانت تلك التفجري . (14)االعســـكرية للســـنة ذاهت لألغراض 

 .(15)1996سبتمرب التوقيع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف أيلول/
ــلحــة النوويــة لعــام  تطورت  1968ومن اجلــدير ابلــذكر أنــه منــذ نفــاذ معــاهــدة عــدم انتشــــــــــــــــار األســــــــــــ

ــنيع األســــلحة النووية أمراً التكنولوجيا النووية حبيث أصــــبحت  األســــرار النووية متاحة للجميع، وأصــــبح تصــ
ليس صــعباً، ال ســيما بعد أنتشــار ســوق ســوداء للمواد النووية. وتعد التكنولوجيا النووية متكاملة ال يفصــل 
بني الســـــلمى والعســـــكري فيها عند مراحل معينة، فالتقدم التكنولوجي والتوســـــع يف اســـــتخدام التكنولوجيا  

 .(16)هاكل  ووية جيعل من الصعب اكتشاف التوجهات العسكرية يف احلاالتالن

 
10--Nuclear arsenals, How many nuclear weapons are there in the world ?,The International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), New York, 2017,p.5.  
 .، ص1995األسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشارها، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ح عبد الغفور حسن، ممدو  -11
12- M. V. Ramana - A. H. Nayyar 2002مارس -فرباير  ،1، اهلند وابكستان والقنبلة الذرية، جملة العلوم، اجمللد ،

- ، متاح على الرابط اآليت: 2018شباط  23الزايرة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اتريخ 
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticlesList.aspx?MID=68 

 الصراع اهلندي الباكستاين بني احلرب التقليدية واخليار النووي، جامعة اإلسكندرية، بال مطبعة، بال اتريخ،أمحد وهبان، د. -13
 .103، ص98ص 

14BAN NUCLEAR WEAPONS 2017, Published by The ,Tim Wright, Jenny Jordahl-
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), New York, 2017,p.8. 

 ، متاح على الرابط اآليت:2018متوز 15(، اتريخ الزايرة UNODAمكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح)  -15
https://www.un.org/disarmament/ar/ 

 .ص ،ممدوح عبد الغفور حسن، املصدر السابق -16
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لقد انتشـرت املعرفة النووية اخلاصـة ابحلصـول على األسـلحة النووية بصـورة خطرية، فقد امتلكت حوايل  
ــافــة إىل ذلــك فــان اكثر من  35-40 كيلو    5دولــة متتلــك مــا يزيــد على  50دولــة هــذه املعرفــة، وابإلضـــــــــــــ

ادة االنشطارية اليت ميكن استخدامها يف صنع األسلحة. ويوجد قلق من أن بعض خمزوانت غرامات من امل
 .(17) نووية ليست مؤمنة بصورة كافية وهي عرضة للسرقة أو لإلجتار غري املشروعالواد امل

امتالك األســلحة النووية ميثل أحد مؤشــرات التطور العلمي أو القدرة العســكرية فوق التقليدية واصــبح 
ولة، وهي تعد من أخطر األســـــــلحة وأكثرها تدمرياً للمدن، وأبشـــــــعها قتاًل للشـــــــعوب، وأوســـــــعها تلويثاً للد

 .(18)للبيئة الطبيعية
وهكذا يتبني أن االســـتخدام غري الســـلمي للطاقة النووية يكون حمظوراً مبوجب القواعد القانونية الدولية 

دات نزع السـالح النووي، ومعاهديت حظر االنتشـار  الواردة يف معاهالقواعد العامة واخلاصـة، السـيما تلك 
ــتخـدامـ 2017و 1968النووي لـعامي  ــأن اســــــــــــ  ات، وكـذـلك القواعـد الواردة يف قرارات جملس األمن بشــــــــــــ

ــامل ــلحة النووية يف القارة الطاقة النووية، ونزع الســـــالح النووي العام والشـــ ، وإقامة املناطق اخلالية من األســـ
 .يا ويف أمريكا الالتينيةالقطبية اجلنوبية ويف أفريق

 النووية الهندية القدرات: املطلب الثاني
النووية   الرتســـــانة، و وخمزون املواد االنشـــــطارية  ،املفاعالت النوويةعلى  القدرات النووية اهلنديةاشـــــتملت  

  القـدرات، ولكن تبقى كـل هـذه اهلنـداليت أجرهتـا التفجريات النوويـة اليت أتكـد وجودهـا من خالل  اهلنـديـة
ــال الســـالح النوويعدمية الفاعلية والتأثري حيال اخلصـــوم مامل تكن للهند  ــائل إيصـ  ،إىل أهدافه امليدانية  وسـ

  ني اآلتيني:فرعوهو ما سوف يتم تناوله يف ال
 املواد االنشطارية:املفاعالت النووية ا ندية وخمزون  -الفرع األول

 المفاعالت النووية الهندية: -أولا 

بصــــورة معلنة، ومتتلك Reactors Operational( مفاعل نووي 22) يف الوقت احلاضــــرُتشــــّغل اهلند 
ــاء 5) ــاء )Under Construction( مفاعالت نووية قيد اإلنشــــــــــ ( مفاعالت نووية 4، وخططت إلنشــــــــــ

Planned Reactors  وكما يتضح من اجلداول اآلتية:2016كانون األول/ ديسمرب   31حىت ، 
 (19)2016كانون األول   31فاعالت النووية اهلندية العاملة حىت ( امل2جدول )

 فاعل النووياملاسم  ت
Reactor Name 

 بدء اإلنشاء
Construction 

Start 

 التشغيل التجاري
Commercial 

Operation 

 الرمز
Code 

1 KAIGA-1 9-1989 11-2000 IN-13 
 

 .25، ص2013، األمم املتحدة، نيويورك،3ميليسا غيليس، نزع السالح دليل أساسي، ط -17
، متاح على الرابط 2018متوز 15آب/أغسطس، اتريخ الزايرة  29األمم املتحدة، اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية  -18
 http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml-اآليت: 

 ,International Atomic Energy Agency, Nuclear Power Reactors In The World,  IAEA- املصدر:  -19
Vienna, Austria, 2017,PP.36-37. 
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 2 KAIGA-2 12-1989 3-2000 IN-14 
3 KAIGA-3 3-2002 5-2007 IN-15 
4 KAIGA-4 5-2002 1-2011 IN-16 
5 KAKRAPAR-1 12-1984 5-1993 IN-9 
6 KAKRAPAR-2 4-1985 9-1995 IN-10 
7 KUDANKULAM-1 3-2002 12-2014 IN-25 
8 KUDANKULAM-2 7-2002 3-2017 IN-26 
9 MADRAS-1 1-1971 1-1984 IN-5 
10 MADRAS-2 10-1972 3-1986 IN-6 
11 NARORA-1 12-1976 1-1991 IN-7 
12 NARORA-2 11-1977 7-1992 IN-8 
13 RAJASTHAN-1 8-1965 12-1973 IN-3 
14 RAJASTHAN-2 4-1986 4-1981 IN-4 
15 RAJASTHAN-3 2-1990 6-2000 IN-11 
16 RAJASTHAN-4 10-1990 12-2000 IN-12 
17 RAJASTHAN-5 9-2002 2-2010 IN-19 
18 RAJASTHAN-6 1-2003 3-2010 IN-20 
19 TARAPUR-1 10-1964 10-1969 IN-1 
20 TARAPUR-2 10-1964 10-1969 IN-2 
21 TARAPUR-3 5-2000 8-2006 IN-23 
22 TARAPUR-4 3-2000 9-2005 IN-24 

 (20)2016كانون األول   31( املفاعالت النووية اهلندية قيد اإلنشاء حىت 3جدول )
 املفاعل النووياسم  ت

Reactor Name 
 بدء اإلنشاء

Construction Start  
 الرمز

Code 
1 KAKRAPAR-3 11-2010 IN-30 
2 KAKRAPAR-4 11-2010 IN-31 
3 PFBR 10-2004 IN-29 
4 RAJASTHAN-7 7-2011 IN-21 
5 RAJASTHAN-8 9-2011 IN-22 

 
 ,International Atomic Energy Agency, Nuclear Power Reactors In The World,  IAEA- املصدر:  -20

Vienna, Austria, 2017,P.29 



  

 ووي ا ندي والقانون الدويناالنتشار ال 

435 

 (21)إلنشائها( املفاعالت النووية اهلندية املخطط 4جدول )
 فاعل النووياملاسم  ت

Reactor Name 
 الرمز

Code 
1 GORAKHPUR-1 IN-33 
2 GORAKHPUR-2 IN-34 
3 KUDANKULAM-3 IN-35 
4 KUDANKULAM-4 IN-36 

ــبـته  من إمجـايل هـذا النوع من  %03ومثـلت املفـاعالت النووـية اهلـندـية لتولـيد الطـاـقة الكهرابئـية مـا نســــــــــــ
 .(22)املفاعالت النووية يف العامل 

 في الهند: المواد النشطارية الالزمة لصنع األسلحة النوويةمخزون  -ثانياا 

كيلوغرام يف عام   520حبوايل  النووية الصـــــــــــــاحل لصـــــــــــــنع األســـــــــــــلحة يف اهلندالبلوتونيوم ُقّدر خمزون 
ــناعة أكثر من 2005 ســـــــــالح نووي آنذاك، على  100. وهبذه الكمية يكون للهند القدرة املادية يف صـــــــ

ســــــــــــــالح نووي، إذ يفرتض التقـدير أن كـل رأس  50العكس ممـاهو معلن بنفس الفرتة عن حيـازهتـا حلوايل 
 .(23)البلوتونيوم يلوغرام من ك  5حريب يتطلب مااليقل عن 

الذي تبلغ  Dhrufaويتخصــــــص يف إنتاج البلوتونيوم الصــــــاحل لصــــــنع األســــــلحة النووية كل من مفاعل 
ميغـــاواط  40القريـــب من بومبـــاي، والـــذي تبلغ طـــاقتـــه  Cirusميغـــاواط حراري، ومفـــاعـــل  100طـــاقتـــه 
. ويبدو أن اهلند تقوم بفصـــــل مقدار أقل 2010مع العلم أبن هذا املفاعل قد أغلق يف هناية عام  حراري،

نووية   تسـعى إىل بناء ترسـانة مما ميكنها فصـله سـنواي من البلوتونيوم الصـاحل لصـنع األسـلحة النووية، ألهنا ال
 .(24)ابملقارنة مع مواردها النووية  نووية أسلحةأكرب مما تريدها، إذ أهنا مل تصنع ما ميكنها أن تصنعه من 

ــانـة نوويـة ممكنـة إذا  كمـا أن للهنـد احتيـاطي حملي كـايف من اليورانيوم الطبيعي الالزم لبنـاء أكرب ترســـــــــــــ
ــارت البياانت احملايدة إىل أن املخزون الوطين اهلندي منه يبلغ ) (  0.6 -+/13قررت ذلك األمر، فقد أشـــــ

 .(25)رة وأن وضعية إنتاجه مستم 2010طن عام 

 
 ,International Atomic Energy Agency, Nuclear Power Reactors In The World,  IAEA- املصدر:  -21

Vienna, Austria, 2017,P.26 
22--International Atomic Energy Agency, NUCLEAR POWER REACTORS IN THE 

WORLD,IAEA, Vienna, Austria, 2017,p.76. 
، يف كتاب: التسلح ونزع السالح  2007ن.كايل، فيتايل فيدشنكو، هانس.م.كريستنسن، القوى النووية يف العامل .شانون -23

 ،2007السويد، الكتاب السنوي  -الدويل، ستوكهومل عمر األيويب وآخرون، معهد ستوكهومل ألحباث السالم  :واألمن الدويل، ترمجة
 .791-790ص

 .791، صنفسهاملصدر  -24
يف كتاب: التسلح ونزع السالح   ،2010الكسندر غاليرز، ضياء ميان، املخزوانت العاملية من املواد االنشطارية وإنتاجها  -25

السويد، الكتاب السنوي  -ومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهوملعمر األيويب وأمني سعيد األيويب، معهد ستوكه :واألمن الدويل، ترمجة
 .512ص ،2011
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ومن اجلدير ابلذكر أن من أهم منشـــــــآت ختصـــــــيب اليورانيوم ألغراض عســـــــكرية يف اهلند هي منشـــــــأة  
، وأن من أهم منشآت إعادة معاجلة وقود املفاعالت النووية اهلندية هي: منشأيت )كاألبكام( 26)راتبهايل( 

ري، وهي غري مفتوحة ومنشــــــــأة )اترابور( لالســــــــتخدام املزدوج، ومنشــــــــأة )ترومباي( لالســــــــتخدام العســــــــك
 .(27)لعمليات التفتيش اليت جتريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبوجب اتفاق الضماانت 

وضعية   ( طن وأن 0.14-+/0.5حوايل )  2010كما بلغ املخزون العسكري من البلوتونيوم حىت عام  
 طن (3.5( طن منها )3.7)حوايل  2010إنتاجه مســــتمرة، وبلغ املخزون املدين من البلوتونيوم حىت عام  

 شـــباط/2خارج الضـــماانت اخلاصـــة ابهلند اليت وقعتها احلكومة اهلندية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
 .(28)2009فرباير

 ومع ذلك فإن األســــلحة النووية اهلندية تســــتند اىل البلوتونيوم، الذي وصــــل خمزوهنا منه الصــــاحل لصــــنع
ــلحة النووية علم  البلوتونيوم  طن، إذ مت إنتاج هذه الكمية يف مفاعل إنتاج 0.64-0.36  إىل 2010األســـ

Cirus  ومفاعلDhrufa  الصــاحل لصــنع  كيلوغرام ســنواي من البلوتونيوم  18-11القادر على انتاج حوايل
واملهارات  قنابل نووية حبســـــــــــــب تصـــــــــــــميم الســـــــــــــالح 6-2األســـــــــــــلحة النووية وهي كمية كافية لصـــــــــــــنع  

 .(29)التصنيعية
ــتقبلية من البلوتونيوم الصـــــــاحل لصـــــــنع األســـــــلحة النووية  ويبدو أن اهلند تســـــــعى يف ســـــــد حاجتها املســـــ

ــريعـة التوليـد، وقـد    1250هـذه املفـاعالت على االكتمـال وبقـدرة  اخـذتابالعتمـاد على مفـاعالت ســــــــــــ
ية للطاقة اليت تضــــــــم منشــــــــأة إعادة معاجلة الختضــــــــع التفاقية ضــــــــماانت الوكالة الدول ميغاواط يف كالباكام

النووية ســـــنواي  البلوتونيوم الصـــــاحل لصـــــنع األســـــلحةكيلوغرام من   140الذرية، وميكن أن ينتج هذا املفاعل  
 .(30)سالح نووي  35-28من قدرته التشغيلية، وهي كمية كافية لصنع  %75اعتمادا على 

 التفجريات والرتسانة النووية ا ندية: -الفرع الثاين

 النووية الهندية: ترسانة ال -أولا 

عندما وقفت الوالايت املتحدة إىل جانب  1971تعززت دوافع اهلند إىل حيازة األســـــلحة النووية عام  
 .(31)وابتعادها عن اهلند الباكستان يف احلرب ضدها، فضال عن تقارهبا مع الصني

ــتتبع عقـيدة الردع ال1999وأكـد جملس األمن القومي اهلـندي يف عـام  نووي األدىن  ، على أن اهلـند ســــــــــــ
ــداقـية نشــــــــــــــرت احلكوـمة اهلـندـية اإلعالن الرُسي، اـلذي  2003ويف كـانون الـثاين   .(32)اـلذي حيظى ابملصــــــــــــ

 
 .516املصدر نفسه، ص -26
 .518املصدر نفسه، ص -27
 .515-514املصدر نفسه، ص -28
هانس.م.كريستنسن، القوات النووية يف العامل، يف كتاب: التسلح ،ن.كايل، فيتايل فيدشنكو، هباراث غوابلسوامي.شانون -29

السويد،  -عمر األيويب وأمني سعيد االيويب، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل :ونزع السالح واألمن الدويل، ترمجة
 .497ص ،2011الكتاب السنوي 

 .498ص املصدر نفسه،  -30
 .98-97ص املصدر السابق،أمحد وهبان، د. -31
جنوب آسيا، يف كتاب: التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، الكتاب م. ف. راماان وضياء ميان، املواجهة النووية يف  -32
السويد، الكتاب السنوي   -، ترمجة: عمر األيويب وأمني سعيد األيويب، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل2003السنوي  
  .338، ص 2003
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أعادت فيه أتكيد بعض عناصـــر العقيدة النووية، مبا يف ذلك تصـــميم ســـياســـة ردع أدىن حتظى ابملصـــداقية، 
ســيكون شــاماًل ومصــمماً إلحلاق أضــرار ،  (33)وصــيانته، واإلعالن أبن االنتقام النووي من ضــربة نووية أوىل

ال ميكن للمعتدي حتملها. وان اهلند ال تبادر إىل اســـــــتخدام األســـــــلحة النووية إالّ انتقاما من هجوم نووي 
 .(34)على األراضي اهلندية أو على القوات اهلندية

ــانة اهلند النووية يف عام  لقد  ــانته(35)ســـــالحاً  40 -30بني 2005قدرت ترســـ ا يف عام . وُقدِّرت ترســـ
( ســـــــــــالح نووي يف عام 100-80حازت اهلند حوايل )و .  (36)ســـــــــــالح نووي 100  إىل 80بني   2010
، وبقيت احليازة نفســها عام (38)ســالح نووي 110  إىل 90بني  حازت ما  2013ويف عام  .(37) 2011
2014 (39). 

صـاءات نووي على وفق إح  سـالح( 120-110بني ) ومن اجلدير ابلذكر أن اهلند أصـبحت متلك ما
 .(41)( سالح نووي130-120امتلكت اهلند حوايل ) 2017ومع بداية عام . (40)2016عام 

حازت عليها يف أعداد األســــلحة النووية اليت  اً ومســــتمر  اً واضــــح اً ويتضــــح مما تقدم، أن هنالك تصــــاعد
والشــــــك يف أن تلك األعداد كافية يف  اهلند بصــــــورة خمطط هلا حســــــب احلاجة اليت حيددها صــــــانع القرار.

 توفري ردع نووي ذو مصداقية جتاه اخلصوم.
 وسائل إيصال السالح النووي:  -ثانياا 

ــة طائرات )مرياج  ــالح النووي اهلندي وخاصـــ ــال الســـ ــائل إيصـــ ،  (H2000تعد الطائرات من أهم وســـ
(. وكـذـلك اعتمـدت اهلنـد  MKI 30–( و)ســــــــــــــو27-( وطـائرات )ميغISوطـائرات أخرى مثـل )جـاغوار 

الصــــواريخ الباليســــتية كوســــائل إليصــــال الرؤوس احلربية النووية وخاصــــة صــــاروخ )بريثفي( وصــــاروخ )أغين( 
 .(42)أبجياله املتعددة اليت تؤمن قدرة ردع نووي بزمن قصري

 
على قدرات  املقدرة على القضاءهي: )(، FIRST-STRIKE CAPABILITYالقدرة على تسديد الضربة األوىل ) -33

(. ينظر: ستيف توليو، توماس مشالربغر، قاموس مصطلحات حتديد ح على منشآته النوويةالعدّو االنتقامية من خالل هجوم كاس
 .120، ص2003سويسرا،  ،األسلحة ونزع السالح وبناء الثقة، معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، األمم املتحدة، جنيف

  .339ص   ،املصدر نفسه34- 
يف كتاب: التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، ترمجة:   ،2005القوى النووية العاملية    ،كريستنسن.هانس م  ،كابل. شانون ن  -35

 .846ص ،2005السويد، الكتاب السنوي  -، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهوملاأليويبعمر األيويب وأمني سعيد 
 .497ص  يف كتاب: التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، مصدر سابق،  ،القوات النووية يف العامل  ،شانون ن. كايل وآخرون  -36
 .21ميليسا غيليس، املصدر السابق، ص -37
 .421ص ،مصدر سابق ،القوات النووية يف العامل ،هانز م.كريستنسن ،كايل. شانون ن -38

39-SIPRI YEARBOOK 2015, Armaments, Disarmament and International Security, Summary, 
Stockholm International Peace Research Institute, P.18. 

40 - -Nuclear arsenals, How many nuclear weapons are there in the world?, Op.Cit,p.5. 
41 -SIPRI YEARBOOK 2017, Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm 

International Peace Research Institute, P.16. 
 .849-847ص ،مصدر سابق ،2005القوى النووية العاملية   ،هانس م.كريستنسن ،شانون ن.كايل -42
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ــاس القدرات اهلجومية النووية اهلندية، إذ   أن ســـــــــالح اجلو اهلندي قام بتأهيل وتشـــــــــكل الطائرات أســـــــ
ــال   IS، وطائرات جاغوار فاجرا H 2000طائرات مرياج  ــائل إيصـــ ــبح وســـ ــري املتعددة األدوار لتصـــ ــامشـــ شـــ

 .(43)أسلحة نووية، وفقاً ملبدأ السقوط احلر
 (44)( وسائل إيصال الرؤوس احلربية النووية اهلندية5جدول )

 املالحظات احلمولة)كغم( املدى)كم( الفئة ت
طــــــــــائــــــــــرات مــــــــــرياج  1

2000H  فـــــــــــاجـــــــــــرا
 )الرعد املقدس(

مت نشـــر ســـربني منها يف مركز ســـالح اجلو  6300 1850
 يف )غواليور( مشال وسط اهلند.

 ISطـــائرات جـــاغوار  2
 شامشري )السيف(

 نشرت اهلند أربعة أسراب منها. 4760 1400

 1-صاروخ بريذيف 3
P-1)( )Prithvi) 

 )األرض( =
(SS-150.) 

150-
250 

 .1988مت جتربته عام - 500-800
 .1994دخل اخلدمة عام -
 15اخضــــــــــــــع لتحليق جترييب جـدـيد يف -

 .2009نيسان 
 2-صاروخ بريذيف 4

P-2)=) 
(SS-250.) 

 .2010أاير 17مت جتربته عملياتياً يف - 500-700 250

 3-صاروخ بريذيف 5
P-3)=) 

(SS-350 ) 
 النسخة البحرية

، فيمــا 2000كــان أول اختبــار لــه عــام  1000 350
ــغيــــل الكــــامــــل عــــام  كــــان اختبــــار التشــــــــــــ

وعـــــام  2009. واخترب يف عـــــام 2004
2015 (45). 

 1صاروخ أغين  6
 )النار(

ــرين  25مت جتربتـــــه عمليـــــاتيـــــًا يف - 1000 700 تشــــــــــــ
 .2010الثاين

 .2010أاير 17يف  مت جتربته عملياتياً - 1000 2000  2صاروخ أغين  7
 .2010شباط 7مت جتربته عملياتياً يف - 1500 3000 3صاروخ أغين  8

 
العامل، مصدر سابق، ن.كايل، فيتايل فيدشنكو، هباراث غوابلسوامي، هانس.م.كريستنسن، القوات النووية يف .شانون -43

 .500ص
هانس.م.كريستنسن، القوات النووية يف العامل، يف كتاب: ،ن.كايل، فيتايل فيدشنكو، هباراث غوابلسوامي.شانون-املصدر:    -44

 -عمر األيويب وأمني سعيد األيويب، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل :التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، ترمجة
 .499-498، ص2011السويد، الكتاب السنوي 

، يف كتاب: التسلح ونزع السالح واألمن 2007ن.كايل، فيتايل فيدشنكو، هانس.م.كريستنسن، القوى النووية يف العامل  .شانون-
-793ص  ،2007السويد، الكتاب السنوي    -ملعمر األيويب وآخرون، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهو   :الدويل، ترمجة

797. 
45- https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Prithvi_(missile). 
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 .2011مت جتربته عملياتياً يف - 1000 4000 4صاروخ أغين  9
  5صاروخ أغين  10

 العابر للقارات
نيسان   19متت أول جتربة إطالق له يف  - 1000 5000+ 

 .2012عام 
أيلول  15متـت اثين جترـبة إطالق ـله يف -

 .2013عام 
 31متــــت اثلــــث جتربــــة إطالق لــــه يف -

 .(46) 2015كانون الثاين 
كانون   18متت رابع جتربة إطالق له يف  -

 .(47) 2018الثاين 
ــتية  11 ــواريخ ابلســــــــــ صــــــــــ

ــر  ــحـ ــبـ ــن الـ ــق مـ ــلـ ــطـ تـ
ــانــــــــــــــــــــــــوا(  )دهــــــــــــــــــــــ

(DHANUSH) 
 )القوس(

 .2011أذار 11مت جتربة إطالقه يف- 500 350

ــواريخ  12 ــتية  صــــــــــ ابلســــــــــ
ــر  ــحـ ــبـ ــن الـ ــق مـ ــلـ ــطـ تـ

(K-(15  أو
 )ساغاريكا(
 )احمليطي(

700 500-  
600 

مت جتربة إطالقه من منصة مغمورة ابملياه -
. ومتت جتربة إطالقه 2008شباط    26يف
 .2012الغواصة )أريهانت( يف عام  من

ــواريخ DRDOوتعطي منظمــة البحــث والتطوير الــدفــاعي اهلنــديــة ) ( 5-)أغين( األولويــة لتطوير صــــــــــــ
ــان   19املوجهة املتكاملة، البعيدة املدى، ذات املراحل الثالث، وقد أجريت يف  جتربة انجحة  2012نيســـ

( كم. وهذا احلدث وضـــــــــع اهلند يف تصـــــــــنيف الدول املصـــــــــنعة 5000على الصـــــــــاروخ الذي حلق مبدى )
ــيا االحتادية و  ــا وروسـ اململكة املتحدة والوالايت للصـــواريخ العابرة للقارات، كما هو احلال مع الصـــني وفرنسـ

 .(48)(ICBMوهي الدول اليت متتلك صواريخ ابليستية عابرة للقارات) ،املتحدة
(، ميكن أن يصـل مداه إىل K-4ابلسـيت يطلق من الغواصـات ) بتطوير صـاروخأيضـاً نظمة  املكما تقوم 

 .(49)كم   3500
(يتم نشــــــرها K-4)و(K-15من البحر)اليت تطلق   اهلنديةالبالســــــتية   الصــــــواريخ ومن اجلدير ابلذكر، أن 

ضـمن برانمج السـفن  2009عام  على غواصـة )أريهانت( اليت تعمل ابلطاقة النووية، وقد صـنعت يف اهلند 
 

46- https://arabic.rt.com/ 
47 - http://arabic.news.cn/index.htm. 

، مصدر سابق، هانس.م.كريستنسن، القوات النووية يف العامل،ن.كايل، فيتايل فيدشنكو، هباراث غوابلسوامي.شانون48- 
 .501-500ص

 .501املصدر نفسه، ص -49
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، أما الصـــــــواريخ البالســـــــتية اليت تطلق من 2012(، ودخلت اخلدمة عام ATVذات التكنلوجيا املتقدمة ) 
منصــــات تثبيت  (، فيطلق من2P-2( )Prithvi)( الذي يعد منوذج حبري للصــــاروخ بريذيفالبحر)دهانوا

 .(50)مُركب ة على مي السفينة، وهو مصمم ليكون قادراً على ضرب أهداف حبرية وساحلية 
 موقف القانون الدولي من االنتشار النووي الهندي : المبحث الثاني

يف النووي على الصــعيد العاملي، عدم االنتشــار    تنظم ســياســةاليت قواعد القانون الدويل  تتجســد غالبية  
كذلك و ، 2017ومعاهدة حظر األســلحة النووية لعام  1968عدم انتشــار األســلحة النووية لعام   معاهدة

لذا يكون من املهم  .يت تنظم عمليات احملافظة على الســـــــــــــلم واألمن الدولينيالقواعد القانونية الدولية ال يف
ــتعراض أهم تلـك القواعـد وبيـان مـدى اخليـار بعـد تبنيهـا  لقواعـد القـانونيـة الـدوليـةا اهلنـد لتلـك خمـالفـة اســــــــــــ

 اآلتيني: نيوهو ما سوف يتم تناوله يف املطلب ،1964النووي العسكري عام 
 1968عدم انتشار األسلحة النووية لعام  معاهدة: املطلب األول

مؤمترات عـامليـة خـاصـــــــــــــــة إببرام عـدد من املعـاهـدات املتعـددة  رعـايـة علىعملـت منظمـة األمم املتحـدة 
األطراف بشأن منع إجراء التجارب النووية لغري األغراض السلمية، وحظر انتشار األسلحة النووية ووسائل 

ــبط الســـالح النووي ــاهلا، وذلك لتعزيز التقدم حنو حتقيق هدف ضـ ــلم ونزعه  إيصـ ، ومن مث احلفاظ على السـ
 الدوليني.واألمن 

فماهي   .(51)1968معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لعام    ولعل من أهم تلك املعاهدات، كانت
موقف اهلنــد من هــذه  ومــاأهم االلتزامــات اليت أوردهتــا على الــدول األطراف؟  حــالــة هــذه املعــاهــدة؟ ومــا

 وهو ما سوف يتم تناوله يف الفرعني اآلتيني: ؟ املعاهدة
 لة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وااللتزامات املفروضة  وجبها:حا -الفرع األول

 حالة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية: -أولا 

( 2373مت إقرار معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )
، ودخلت حيز  1968متوز 1وموسـكو وواشـنطن يف . وعرضـت املعاهدة للتوقيع يف لندن (52)1968لعام 

ســـــــــنة، وكانت احلكومات الوديعة هلذه املعاهدة هي روســـــــــيا االحتادية،  25، ملدة  1970أذار 5النفاذ يف 
ــمـالـية، والوالايت املتـحدة األمريكية. وقد بلغ عدد الدول  واململكـة املتحـدة لربيطـانـيا العظمى وإيرلـندا الشــــــــــــ

 .(53)2017( دولة حىت عام  191دولة، فيما وصل عدد أطراف املعاهدة إىل )  (93املوقعة آنذاك عليها )
 

 .502املصدر نفسه، ص -50
 معاهدات حظر التجارب النووية، وهي: ،ومن معاهدات ضبط التسلح املتعدد األطراف  -51
 .1963معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء لعام  -1
 .1996معاهدة احلظر الشامل للتجارب الذرية لعام  -2
 من معاهدات ضبط التسلح املتعدد األطراف أيضاً. وتعد معاهدات إخالء املناطق من األسلحة النووية،-

حزيران/  12(، يف 2373) ،(، معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية35األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -52
 .(A/7072-DC/230)(، الوثيقة: 1672(، اجللسة العامة )22، الدورة )1968يونيو

53   - United  Nations for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear  Weapons, 
Status if the Treaty, Available at: http://disarmament.un.org/treaties/ 



  

 ووي ا ندي والقانون الدويناالنتشار ال 

441 

،  2015وكان مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـــــــــــار األســـــــــــلحة النووية الســـــــــــتعراض املعاهدة عام 
ــد دون  2015أاير 22 -نيســـــــــــــــــان  27املعقود يف الفرتة من  ــد اعَتمـ ــدة بنيويورك، قـ يف مقر األمم املتحـ
 .(54)هدة إىل أجل غري مسمىتصويت متديد املعا

 اللتزامات المفروضة بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية: -ثانياا 

  رتبت معاهدة عدم انتشـــــار األســـــلحة النووية على الدول األطراف، ثالثة أنواع رئيســـــية من االلتزامات
 ما أييت:كو  ،الدويل السلميالتعاون النووي و نزع السالح النووي، النووي، و نظام عدم االنتشار ختص 

 : (55)التزامات بعدم االنتشار النووي - 1

هتدف معاهدة عدم انتشــــار األســــلحة النووية إىل منع انتشــــار األســــلحة النووية وتكنولوجيا األســــلحة 
ــلمية للطاقة النووية، وهي التعهد امللزِم الوحيد بنزع الســـــــالح الذي  ــتخدامات الســـــ وتعزيز التعاون يف االســـــ

 لدوُل احلائزة لألسلحة النووية على نفسها يف معاهدٍة متعددة األطراف.قطعته ا
وأوجبت املعاهدة على الدول األطراف احلائزة لألســلحة النووية أن تتعهد بعدم نقلها أية أســلحة نووية 
ــلحة أو األجهزة، إىل أي مكان يف  ــيطرة على مثل تلك األســــــ ــائل ســــــ أو أجهزة متفجرة نووية، أو أية وســــــ

لنووية على صـــــــنع أية العامل، وتتعهد بعدم مســـــــاعدة أو تشـــــــجيع أو حتفيز أية دولة غري حائزة لألســـــــلحة ا
 .(56)أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها أبية طريقة 

وتؤكد هذه املعاهدة على أن منع انتشــــار األســــلحة النووية أو على األقل منع زايدة انتشــــاره يؤدي إىل 
 .(57)ابلعاملاحلد من الدمار الكارثي املتوقع عن أية حرب نووية 

 : (58)التزامات بنزع األسلحة النووية - 2

ــار النووي وعدم ا نزع الســــالحيعد  ــااي اهلامة وذات األولوية يف جدول األعمال الدويل.   هنتشــ من القضــ
ــار النوويني ســـــواء يف داخل  ونتيجة للمناقشـــــات واملفاوضـــــات اليت دارت حول نزع الســـــالح وعدم االنتشـــ

مت إبرام عـدد من االتفـاـقات الثـنائـية واإلقليمـية واملتعـددة األطراف. وـقد أدت  األمم املتحـدة أو يف خـارجهـا،
هذه الصكوك إىل احلد من الرتساانت النووية وإىل استبعاد نشر األسلحة النووية يف مناطق معينة، وتقررت 

 .(59)قواعد دولية من أجل منع انتشار األسلحة النووية وجتريبها 

 
نيسان/أبريل  27، 2015النووية الستعراض املعاهدة لعام مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة  ، األمم املتحدة -54
 متاح على الرابط االيت:، 2018متوز 15اتريخ الزايرة  ،2015أاير/مايو  22إىل 

http://www.un.org/ar/conf/npt/2015/background.shtml# 
 .1968املواد األوىل والثانية والثالثة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -55
 .1968تشار األسلحة النووية لعام املادة األوىل من معاهدة عدم ان -56
 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  3-1الفقرات  -57
 .1968املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -58
 ،(ISBN 92-1-642001-4) ،(2003: 28السالح، اجمللد )األمم املتحدة، مركز شؤون نزع السالح، حولية نزع  -59

 .1، ص2004الوالايت املتحدة األمريكية، نيويورك، 
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( وهو )عملية ختفيض أو لألســـلحةعلى انه )التدمري الشـــامل   (Disarmamentويعرف نزع الســـالح ) 
 .(60)إلغاء األسلحة(

ــن نـية، لتحقيق إبرام  ألزمـت هـذه املعـاهـدة اـلدول األطراف فيهـا أن تتعهـد إبجراء املفـاوضــــــــــــــات حبســــــــــــ
دابري معاهدة جديدة بشــــأن نزع الســــالح العام الكامل يف ظل مراقبة دولية شــــديدة فعالة، هبدف وضــــع ت

 .(61)فعالة بشأن وقف سباق التسلح النووي ومن مث نزع السالح النووي
وعربت الدول األطراف يف هذه املعاهدة عن ســـــــعيها إىل حتقيق وقف ســـــــباق التســـــــلح النووي، واختاذ 
التدابري الفعالة لنزعه، وعزمها على حتقيق وقف مجيع التفجريات التجريبية لألســــــــــــــلحة النووية، وتســــــــــــــهيل 

نع األســلحة النووية، وتصــفية مجيع خمزوانهتا املوجودة، وصــواًل إىل إزالة األســلحة النووية ووســائل إيقاف صــ 
 .(62)إيصاهلا يف ظل مراقبة دولية صارمة

وشــجعت االتفاقية على إقامة مناطق خالية من األســلحة النووية يف مجيع قارات العامل، عن طريق إبرام 
 .(63)و نقل أو تصنيع أو خزن أية أسلحة نووية فيهامعاهدات إقليمية هتدف إىل عدم وضع أ

 :64التزامات بالتعاون بشأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية - 3

هذه املعاهدة عرقلة التنمية االقتصــــــادية أو التقنية ألطرافها، أو التعاون النووي الدويل الســــــلمي،  مل جٌتز
ــمـاانت النوويـة واتفقـت الـدول  .(66)، املعقود مع الوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة الـذريـة(65)عنـد تنفيـذ اتفـاق الضــــــــــــ

ل املعلومات العلمية لتعزيز إمناء األطراف على إاتحة فوائد التطبيقات الســــــلمية النووية، واالشــــــرتاك يف تباد
 .(67)تطبيقات الطاقة الذرية لألغراض السلمية 

وأكـــدت هـــذه املعـــاهـــدة على حقوق الـــدول األطراف غري القـــابلـــة للتصــــــــــــــرف يف إمنـــاء حبـــث وإنتـــاج 
واســــــــتخدام الطاقة النووية لألغراض الســــــــلمية دون أي متييز، وعلى تعهدها بتيســــــــري تبادل املعدات واملواد 

علومات العلمية والتقنية الستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، وتعاوهنا يف زايدة إمناء تطبيقات وامل
 .(68)الطاقة النووية لألغراض السلمية، والسيما يف أقاليم الدول األطراف غري احلائزة لألسلحة النووية

 
 .258-257ص ،2010 ،بغداد ،املكتبة القانونية ،د.سعد حقي توفيق، العالقات الدولية، مبادئ العالقات الدولية -60
 .1968النووية لعام تشار األسلحة املادة السادسة من معاهدة عدم ان -61
 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  12-8الفقرات  -62
 .1968املادة السابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -63
 .1968املادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -64
 .1968الثالثة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام ( من املادة 3البند ) -65
 .1968( من املادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 4البند ) -66
 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  7-6الفقراتن  -67
 .1968ووية لعام املادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة الن -68
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 :موقف ا ند من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية-الفرع الثاين
 موقف الهند من تعريف المعاهدة للدولة الحائزة لألسلحة النووية:  -أولا 

ــلحة النووية لعام  ــار األســــ ــلحة النووية على أهنا:  1968عرفت معاهدة عدم انتشــــ الدولة احلائزة لألســــ
ــنعت أو فجرت أي ســــــــــــــالح نووي أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل   كانون الثاين/   1)كل دولة صــــــــــــ

 .(69)( 1967يناير
وية األطراف فيها وهي: وبذلك ميزت املعاهدة يف هذا التعريف بني الدول احلائزة على األســـــــــــلحة النو 

الوالايت املتحدة واالحتاد الروســي واململكة املتحدة وفرنســا والصــني، اليت قامت بتجارب األســلحة النووية 
، وبني مجيع الدول األخرى  مشــــــــــروعية احليازة النووية، ومنحتها  1967قبل األول من كانون الثاين/ يناير

املعاهدة أو غري األطراف اليت حيظر عليها حيازة األســــــلحة  غري احلائزة على األســــــلحة النووية األطراف يف
 النووية، وهو األمر الذي ينطبق على كل من اهلند والباكستان وإسرائيل وكوراي الشمالية.

وبســـبب هذا التمييز رفضـــت اهلند موقف معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية من عدم املســـاواة بني 
مشروعية  ، السيما وأن اهلند مبوجب هذا التعريف ال متلك  وية وغري احلائزةالدول احلائزة على األسلحة النو 

 نظام عدم االنتشــــــــاراخلاصــــــــة ب  خمالفة جســــــــيمة للقواعد القانونية الدولية، لذا فهي تســــــــجل احليازة النووية
 على السلم واألمن الدوليني. ةفظااحملو 

 :1968األسلحة النووية لعام موقف الهند من التزامات معاهدة عدم انتشار  -ثانياا 

، االفرتاض القائل يف 1968يؤشـــر عدم انضـــمام اهلند إىل معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية لعام 
ــل  ــلحة النووية، وتواصــ ــة وأهنا قد أجرت جتارب لألســ ــلحة النووية، خاصــ أهنا تقوم بتعزيز خمزوانهتا من األســ

ــتخدامها يف صـــــنع تلك ا ــنيع منظومات جديدة إليصـــــال إنتاج مواد انشـــــطارية الســـ ألســـــلحة، وتقوم بتصـــ
 .(70)األسلحة النووية حنو أهدافها

وترى اهلند أن املعاهدة مل تنص صــــــــــراحة على أي ضــــــــــماانت للدول غري النووية األطراف يف املعاهدة 
وأن التمديد األبدي للمعاهدة دون تعديل، حفظ  .(71)ضــــــد أي هتديد أو عدوان نووي من الدول النووية

ــلحـة النووية الفج ــلحـة النووية، وبني الدول احلائزة على األســــــــــــ وة النووية بني الدول غري احلائزة على األســــــــــــ
، والشـــــك  (72)األطراف يف املعاهدة، والدول اليت امتلكت األســـــلحة النووية وهي ليســـــت طرفاً يف املعاهدة

 يف أن هذا التمديد مل يكن ينسجم مع موقف اهلند ومصاحلها العليا.

 
 .1968( من املادة التاسعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 3البند ) -69
 .22ميليسا غيليس، املصدر السابق، ص -70
 .، صممدوح عبد الغفور حسن، املصدر السابق -71
 .، صاملصدر نفسه -72
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 موقف الهند من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية:  -ثالثاا  

هتدف ضــــــماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل منع انتشــــــار األســــــلحة النووية من خالل الكشــــــف 
ــتخدام املواد والتكنلوجيا النووية، من خالل تقدمي أتكيدات موثوقة للمجتمع الدويل  ــاءة اســـ املبكر عن إســـ

 .(73)م التزاماهتا اخلاصة ابلضماانت لألغراض السلمية فقط أبن الدول حترت 
ــتخـدام املواد النوويـة يف ازدايد، ويف عـام  ( مرفق 1286كـان)  2015ومـازال عـدد املرافق النوويـة واســــــــــــ

 .(74)( عملية تفتيش يف املوقع2118نووي خاضع لضماانت الوكالة، ونفّذ مفتشو الوكالة )
ضماانت خيص مفردات بعينها يف ثالث دول غري أطراف يف معاهدة عدم انتشار وتطبق الوكالة نظام  

( دولة أطراف يف 12بقي هنالك ) 2015األســــــلحة النووية هي اهلند والباكســــــتان وإســــــرائيل. وحىت عام 
 .(75)املعاهدة مل تربم بعد اتفاقات ضماانت شاملة مع الوكالة

 2017لعام حظر األسلحة النووية معاهدة : املطلب الثاني
 قامت األمم املتحدة مبزيد من اجلهود، من أجل ســـــــد الثغرات املوجودة يف نظام منع االنتشـــــــار النووي

، فقد أصــــــــــدرت العديد من القرارات اليت دعت فيها إىل نزع الســــــــــالح من خالل عقد مؤمتر دويل العاملي
 ينجم عنه اتفاقية عاملية شاملة وملزمة.
ــلحـة النوويـة معـ وقـد توجـت جهودهـا يف إبرام  ، على الرغم من عـدم  2017عـاميف اهـدة حظر األســــــــــــ

ــاركة مجيع الدول النووية يف املؤمتر الدويل اخلاص هبا، ومن مث عدم انضــــمامها إليها. فماهي  االلتزامات مشــ
وهو ما ســــــــــــــوف يتم ؟  وموقف اهلند منها ؟ وما هوعاهدةهذه املمبوجب على الدول األطراف املفروضــــــــــــــة  

 تناوله يف الفرعني اآلتيني: 
 جهود األمم املتحدة يف إبرام اتفاقية حلظر األسلحة النووية: -الفرع األول

. كما (76)حثت اجلمعية العامة الدول إىل التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشـــــــــامل للتجارب النووية
تعزز كـل منهمـا حيـث النووي مرتابطتـان أكـدت على أن عملييت نزع الســــــــــــــالح النووي ومنع االنتشـــــــــــــــار 

طلبـت من مؤمتر نزع و األخرى، وان هنـالـك حـاجـة إىل عمليـة منهجيـة ومتـدرجـة لنزع الســــــــــــــالح النووي، 
الشـــروع يف و ، على إنشـــاء جلنة خمصـــصـــة لنزع الســـالح النووي، 2017الســـالح الذي عقد دورته يف عام 

لحة النووية، لتعزيز الســلم واألمن الدوليني. ودعت إجراء مفاوضــات حول إبرام اتفاقية شــاملة بشــأن األســ 
إىل إبرام صــك قانوين دويل بشــأن تقدمي ضــماانت أمنية غري مشــروطة إىل الدول غري احلائزة على األســلحة 
النووية بعدم التهديد ابســـــــــتعمال األســـــــــلحة النووية، وتعهد الدول احلائزة على األســـــــــلحة النووية بشـــــــــكل 

ســتعمال األســلحة النووية، وحثها على البدء يف إجراء ختفيضــات كبرية يف أســلحتها مشــرتك بعدم املبادأة اب
 .(77)النووية االسرتاتيجية وغري االسرتاتيجية

 
 .5، ص2016يونيو -حزيرانجملة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدد  -73
 .5املصدر نفسه، ص -74
 .7-5، املصدر السابق، ص2016جملة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدد  -75
، 2016كانون األول/ ديسمرب  5(، 71(، نزع السالح النووي، الدورة )63األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -76
 (.21204-16، رقمها) 2016الثاين كانون   14(، A/Res/71/63الوثيقة: )
 .2016(/36/71قرار اجلمعية العامة ) -77
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كما دعت اجلمعية العامة إىل عقد مؤمتر دويل رفيع املســتوى لألمم املتحدة بشــأن نزع الســالح النووي 
ولية حتظر اســـــــــتحداث األســـــــــلحة النووية وإنتاجها، . وأكدت على أمهية إبرام اتفاقية د(78)2018يف عام 

ــتعمال األســـلحة النووية ســـيكون  ــتعماهلا، مبا يؤدي إىل تدمريها، وان عقد اتفاقية حظر اسـ وتكديســـها واسـ
 .(79)خطوة مهمة يف برانمج مقسم إىل مراحل يهدف إىل اإلزالة التامة لألسلحة النووية يف اطار زمين حمدد

تنفيذ تدابري الشــــفافية اخلاصــــة ابملخاطر املرتبطة ابألســــلحة النووية املوجودة، وأوصــــت اجلمعية العامة ب
وتدابري للحد من خماطر وقوع تفجريات عرضــــية أو بطريق اخلطأ أو غري مأذون هبا أو مقصــــودة لألســــلحة 

 .(80)النووية 
ق منها دوليا وأوضــــــــــحت اجلمعية العامة على أن إبرام معاهدة غري متيزية متعددة األطراف ميكن التحق

ية وبصـــــــورة فعالة حلظر إنتاج املواد االنشـــــــطارية ألغراض صـــــــنع األســـــــلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النوو 
ســـــيشـــــكل إســـــهاما عمليا كبريا يف جهود لنزع الســـــالح النووي ومنع االنتشـــــار النووي. وطلبت إىل األمني 

ــتوى معين ابلتحضـــــــري إلب رام معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشـــــــطارية العام أن ينشـــــــئ فريق خرباء رفيع املســـــ
دولة عضــو جيري اختياره على أســاس التمثيل اجلغرايف العادل ويعمل بتوافق اآلراء، وجيتمع  25يتألف من  

، للنظر يف العناصـــــــر اجلوهرية 2018ويف عام  2017تعقد يف عام   (أســـــــبوعان )يف جنيف يف دورة مدهتا 
ملعــاهــدة جــديــدة غري متيزيــة متعــددة األطراف ميكن التحقق منهــا دوليــا وبصــــــــــــــورة فعــالــة حتظر إنتــاج املواد 
االنشــطارية ألغراض صــنع األســلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى، وتقدمي التوصــيات الالزمة 

 .(81)بشأهنا
قرارهـــا بنـــاء على تقرير اللجنـــة  2016كـــانون األول/ديســــــــــــــمرب   5لقـــد اختـــذت اجلمعيـــة العـــامـــة يف و 
العواقب اإلنســــــــــــــانية (، بعنوان )51اجللســــــــــــــة العامة )(، 71(، يف الدورة )46، رقم )(A/71/450األوىل)

كومات فحســـب، وإمنا لألســـلحة النووية(، الذي أكد أن العواقب الكارثية لألســـلحة النووية ال تؤثر يف احل
تؤثر يف مجيع مواطين دول العامل، وأهابت اجلمعية العامة جبميع الدول أن متنع، اسـتخدام األسـلحة النووية، 

 .(82)وأن متنع انتشارها، وأن حتقق نزع السالح النووي، وبذل كل اجلهود من أجل إزالته بصورة كاملة
يشكل أفدح األخطار اليت هتدد بقاء البشرية، واضعًة وعد ت اجلمعية العامة استعمال األسلحة النووية  
ــادرة يف  ــأن مشــــــــــــــروعـية التهـدـيد   1996متوز/يولـيه  8يف اعتـبارهـا فتوى حمكمـة العـدل اـلدولـية الصــــــــــــ بشــــــــــــ

ابألســــلحة النووية أو اســــتخدامها. وقد أكدت أن عقد اتفاق متعدد األطراف عاملي ملزم حيظر اســــتعمال 

 
 .2016(/36/71قرار اجلمعية العامة ) -78
كانون األول/   5(، 71(، اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية، الدورة ) 75األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -79
 (.21219-16، رقمها) 2016كانون الثاين   15(، A/Res/71/75، الوثيقة: )2016ديسمرب
(، 71(، املضي قدما مبفاوضات نزع السالح النووي متعدد األطراف، الدورة )258األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم )-
 (.23023-16، رقمها)2016كانون الثاين   23(، A/Res/71/258، الوثيقة: )2016كانون األول/ ديسمرب  23

 .2016(/258/71جلمعية العامة )قرار ا -80
(، معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية او 259األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -81

 ،2017كانون الثاين/ يناير  11(،  A/Res/71/259، الوثيقة: )2016كانون الثاين    23(،  71األجهزة املتفجرة النووية األخرى، الدورة )
 (.23024-16رقمها) 

(، بعنوان )العواقب 51(، اجللسة العامة )71(، يف الدورة )46رقم )  2016كانون األول/ ديسمرب  5رار اجلمعية العامة يف  ق  -82
 .21054-12رقم الوثيقة:  ،اإلنسانية لألسلحة النووية(
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ــاء على اخلطر النووي، ويف هتيئة األســـــــلحة النووية أو التهديد اب  ــأنه أن يســـــــهم يف القضـــــ ــتعماهلا من شـــــ ســـــ
ــبة إلجراء مفاوضـــــــــــات تؤدي إىل إزالة األســـــــــــلحة النووية. وأكدت اجلمعية العامة أن أي  الظروف املناســـــــــ
اســــتعمال لألســــلحة النووية يشــــكل انتهاكا مليثاق األمم املتحدة وجرمية ضــــد اإلنســــانية، حســــبما أعلن يف 

ــا  ــاين/ـنوفـمـرب 24( املـؤرخ 16-)د 1653ـقراراهتـــــ ــاـنون   14املـؤرخ  33/71و 1961تشـــــــــــــــرـين اـلثـــــ كـــــ
كانون   12املؤرخ   35/152و 1979كانون األول/ديســــمرب  11املؤرخ   34/83و 1978األول/ديســــمرب  
. وعربت عن تصــميمها على إبرام  1981كانون األول/ديســمرب  9املؤرخ   36/92و 1980األول/ديســمرب

حداث األســـلحة النووية وإنتاجها وتكديســـها واســـتعماهلا، مبا يؤدي إىل تدمريها يف اتفاقية دولية حتظر اســـت
هناية املطاف، وأكدت أن عقد اتفاقية دولية بشـأن حظر اسـتعمال األسـلحة النووية أو التهديد ابسـتعماهلا 
 حتت أي ظروف، ســــــيكون خطوة مهمة يف برانمج مقســــــم إىل مراحل يهدف إىل اإلزالة التامة لألســــــلحة

 .(83)النووية يف إطار زمين حمدد
ــلحة النووية، اجلمعية العامة وأكدت  عزم مجيع الدول على العمل املوحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسـ

ــلحة النووية،  ــالم واألمن يف عامل خال من األســــــــــ وذلك هبدف إجياد عامل أكثر أمناً للجميع وإحالل الســــــــــ
أجل حتقيق ذلك، اســـــــــــــتناداً  وات العملية والتدابري الفعالة منوطلبت من مجيع الدول أختاذ املزيد من اخلط

 .(84)للجميع إىل مبدأ األمن غري املنقوص واملعز ز
 وموقف ا ند منها: 2017معاهدة حظر األسلحة النووية لعام  -الفرع الثاين

 :2017اللتزامات المفروضة بموجب معاهدة حظر األسلحة النووية لعام  -أولا 

ــوىتعد  ــانية عاملية ذات أولوية قصـــ ــرورة إنســـ ــلحة النووية ضـــ ، إذ أن األســـــلحة (85)معاهدة حظر األســـ
النووية، هي أســـــــــلحة الدمار الشـــــــــامل الوحيدة اليت مل يتم حظرها بعد بواســـــــــطة أية اتفاقية دولية قبل عام 

ع الســــالح ويلزم القانون الدويل كل الدول ابلســــعي حبســــن نية وعقد املفاوضــــات من أجل نز  .(86)2017
. ومع ذلك، فقد فشـــــلت الدول املســـــلحة نوواي حىت اآلن يف تقدمي خارطة طريق واضـــــحة لعامل (87)النووي

 خال من األسلحة النووية، إذ أن مجيعها تستثمر بكثافة يف حتديث قواهتا النووية.
فاوض على  أعلنت الســــفرية إيلني وايت غوميز، رئيســــة مؤمتر األمم املتحدة للت 2017متوز  6بتاريخ و 

صـــــــك ملزم قانوان حلظر األســـــــلحة النووية متهيدا للقضـــــــاء التام عليها، عن حتقيق اتفاق عام بشـــــــأن حظر 
 .Headquarters(88)شامل لألسلحة النووية، يف مقر املنظمة بنيويورك 
 

(، بعنوان )اتفاقية 51(، اجللسة العامة )71(، يف الدورة )75رقم ) 2016كانون األول/ ديسمرب  5قرار اجلمعية العامة يف  -83
 .21219-12رقم الوثيقة:  ،حظر استعمال األسلحة النووية(

(، بعنوان )العمل  51(، اجللسة العامة )71(، يف الدورة )49رقم ) 2016كانون األول/ ديسمرب  5قرار اجلمعية العامة يف  -84
 .21054-12رقم الوثيقة:  ،النووية( من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة املوحد بعزم متجدد

85- UNITED NATIONS,TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS, 
NEW YORK, 7 July 2017. 

، حتالف دويل ملنظمات غري ICANتيم رايت، حظر األسلحة النووية اآلن، احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية  -86
 .1، ص2013يوليو ألسلحة النووية، حكومية تعمل من أجل عامل خايل من ا

 .1968املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  -87
مانويل ألياس، اجلمعية العامة بصدد اعتماد صك ملزم قانوان حلظر األسلحة النووية متهيدا للقضاء التام عليها، اتريخ الزايرة   -88

 http://www.un.org/arabic/news ، متاح على الرابط اآليت:2018متوز 15
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، بوصــفها أول صــك 2017متوز 7مت اعتماد معاهدة حظر األســلحة النووية يف األمم املتحدة بتاريخ و 
عـاـما، من جـاـنب  20األطراف ملزم ـقانوان لنزع الســــــــــــــالح النووي، مت التـفاوض علـيه يف غضــــــــــــــون  متـعدد
دولة عضــــــــــــو يف األمم املتحدة، ومعارضــــــــــــة هولندا وامتناع ســــــــــــنغافورة عن  193دولة من أصــــــــــــل   122

 .(89)التصويت، يف حني مل تشارك يف املفاوضات الدول التسع اليت متتلك أسلحة نووية 
، وأبرمت ملدة غري Reservations (90)( مادة، ال ختضــــع للتحفظات  20وتتكون هذه املعاهدة من )

( دولــة، مث  49، كــان )2017أيلول 20أن جمموع الــدول اليت وقعــت على املعــاهــدة بتــاريخ . و (91)حمــدودة
ن، وفيتنام، ( دول أخرى هي: جامايكا، والو، وانميبيا، ونيكاراغوا، وفينســــنت وغرينادي7انضــــمت إليها )

(  3، يف حني كان عدد الدول اليت صــــــــــادقت عليها )23/12/2017( دولة حىت 56ليصــــــــــبح اجملموع )
 .(92)ثالثة دول هي: غواايان، وهويل سي، واتيلند

ابلنســبة إىل الدول اخلمســني األوىل بعد   Entry into forceبدأ نفاذ معاهدة حظر األســلحة النووية  و 
لدى  ك املوافقة على االلتزام )التصــــــديق، القبول، املوافقة أو االنضــــــمام(دولة ـصـــــ  50يوما من إيداع  90

، وابلنســــــبة للدول اليت تودع صــــــكها بعد ذلك، تدخل املعاهدة حيز النفاذ (93)األمني العام لألمم املتحدة
 .(94)يوما من اتريخ إيداعها ذلك الصك 90بعد 

 ا أييت:ولعل من أهم مضامني معاهدة حظر األسلحة النووية، هي م
 استعمال األسلحة النووية يخالف قواعد القانون الدولي: - 1

 Catastrophic Humanitarianأكدت هذه املعاهدة يف ديباجتها على العواقب اإلنســـــانية الكارثية
Consequences  اليت قد تنجم عن أي اســتعمال لألســلحة النووية تتخطى احلدود الوطنية وخيالف قواعد
عام واإلنسـاين وحقوق اإلنسـان، ما يسـتدعي السـعي حنو القضـاء التام عليها، هبدف عدم  القانون الدويل ال

 .(95)استخدامها مرة أخرى
 حظر المشاركة في أنشطة األسلحة النووية: - 2

ــاركة   ــاملة من أشـــكال حظر املشـ ــلحة النووية جمموعة شـ ــمن معاهدة حظر األسـ  يف Prohibitionتتضـ
أي نشـــاط من أنشـــطة األســـلحة النووية. وهي تشـــمل التعهدات بعدم تطوير األســـلحة النووية أو اختبارها 

 
اتريخ الزايرة  ،2017آب/أغسطس، التطورات اليت حدثت يف  29األمم املتحدة، اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية -89

 متاح على الرابط االيت: ،2018متوز 15
 -http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml 

 متاح على الرابط اآليت: ،اعتماد أول معاهدة من نوعها حلظر األسلحة النووية متهيدا للقضاء التام عليها-
http://www.un.org/arabic/news 

 ( من املعاهدة. 16املادة ) -90
 عاهدة.( من امل 17( من املادة ) 1الفقرة ) -91

92- United Nations, Treaty Collection,Status of Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 
New York, 7 July 2017, STATUS AS AT: 23-12-2017 05:00:26 EDT, available at: 
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en 

 من املعاهدة.( 15( من املادة ) 1الفقرة ) -93
 ( من املعاهدة.15( من املادة ) 2الفقرة ) -94

95- UN Secretariat, Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
was adopted at New York on 7 July 2017. 
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ــتخـدامهـا stockpileأو ختزينهـا possessأو امتالكهـا acquireأو إنتـاجهـا أو اقتنـاؤهـا   أو التهـديـد  أو اســــــــــــ
ابستعماهلا. وتتعهد الدول األطراف بعدم نقل أسلحة أو أجهزة متفجرة نووية، أو تلقيها بصورة مباشرة أو 
غري مباشــرة، وحتظر املعاهدة أيضــا نشــر األســلحة النووية يف إقليم الدولة وتقدمي املســاعدة إىل أي دولة يف 

ــلحـة نوو  ــطـة حمظورة. وعـدم نـقل أو تلقي أســــــــــــ ـية أو أجهزة متفجرة نووـية أخرى إىل أي جهـة القـيام أبنشــــــــــــ
متلقية بصـورة مباشـرة أو غري مباشـرة، وعدم السـماح أبي عملية إلقامة أي أسـلحة نووية أو أجهزة متفجرة 
ــيطرهتا، كما  ــبها أو نشـــرها يف إقليمها أو يف أي مكان مشـــمول بواليتها أو خاضـــع لسـ نووية أخرى أو نصـ

أي نشــــــــــــــــاط حمظور على أي دولــة  suppressوقمع  preventمبنع  obligedملزمــة  أن الــدول األطراف
أو ســــــــــــيطرهتا  jurisdictionطرف مبوجب هذه املعاهدة يقوم به أشــــــــــــخاص أو أقاليم خاضــــــــــــعة لواليتها 

control(96). 
 تقديم إعالنات خاصة باألسلحة النووية وجميع المرافق المتصلة: - 3

ملتحدة يف موعد أقصــــــــــــاه ثالثون يوما بعد بدء نفاذ هذه تقدم كل دولة طرف إىل األمني العام لألمم ا
يتضــــــــــــمن ما يلي: إذا كانت متتلك أســــــــــــلحة نووية أو أجهزة  Declarationاملعاهدة ابلنســــــــــــبة هلا إعالان  

ــيطر عليهـا، ومـا إذا كـانـت قـد أزالـت  Nuclear Explosive Devicesمتفجرة نوويـة  أو حتوزهـا أو تســــــــــــ
Elimination  برانمج أسـلحتها النووية، مبا يف ذلك إزالة مجيع املرافق املتصـلة ابألسـلحة النووية أو حتويلها

ــلحة نووية أو  ــبة هلا. وفيما إذا كانت متتلك أية أســـ بطريقة هنائية، وذلك قبل بدء نفاذ هذه املعاهدة ابلنســـ
ــيطر عليهـا. وفيمـا إذا كـانـت أيـ  ــلحـة نوويـة أو أجهزة أجهزة متفجرة نوويـة أخرى أو حتوزهـا أو تســــــــــــ ة أســــــــــــ

 .(97)متفجرة نووية أخرى توجد يف إقليمها أو يف أي مكان مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرهتا 
 إبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: - 4

ية اليت مبوجب ضــــــــــــماانت الوكالة الدولية للطاقة الذر على التزاماهتا   احملافظةيتعني على كل دولة طرف 
ــلة قد تعتمدها  ــافية ذات صـــ ــارية وقت بدء نفاذ هذه املعاهدة، دون املســـــاس أبي صـــــكوك إضـــ كانت ســـ

 A Comprehensive Safeguards Agreementمسـتقباًل. ويتعني عليها أن تربم اتفاق ضـماانت شـاملة
ــأنه يف غضـــــــــون  وما من بدء نفاذ ي 180مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تنفذه، ويبدأ التفاوض بشـــــــ

شـــــــهرا من اتريخ بدء نفاذ املعاهدة ابلنســـــــبة  18هذه املعاهدة ابلنســـــــبة هلا، ويبدأ نفاذه يف موعد أقصـــــــاه  
 .(98)هلا
 تطبيق إجراءات اإلزالة التامة لألسلحة النووية: - 5

ومجيع تعنيِّ الدول األطراف سـلطة دولية خمتصـة للتفاوض والتحقق من إزالة برامج األسـلحة النووية  -أ
 .(99)املرافق املتصلة هبا أو حتويلها بطريقة هنائية 

 
 ( من املعاهدة.1املادة ) -96
 ( من املعاهدة.2املادة ) -97
 ( من املعاهدة. 4( من املادة ) 1( من املعاهدة. وينظر أيضاً: الفقرة )3املادة ) -98
 ( من املعاهدة. 4( من املادة ) 6الفقرة ) -99
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متتلك أســـــــلحة نووية، وقامت إبزالة برانمج  2017متوز 7يتعني على كل دولة طرف كانت بعد  -ب
 .(100)أسلحتها النووية ومجيع املرافق املتصلة هبا، أن تقوم بتبليغ الدول األطراف بذلك

ة نووية أو حتوزها أو تســــيطر عليها أن تزيلها من الوضــــع يتعني على كل دولة طرف متتلك أســــلح -ج
التشــــغيلي، وأن تدمرها يف أقرب وقت ممكن، وميكن التحقق منها، وتقوم الدولة الطرف، يف موعد أقصــــاه 
ســـــتون يوما من بدء نفاذ هذه املعاهدة ابلنســـــبة هلا، بتقدمي هذه اخلطة إىل اجتماع الدول األطراف أو إىل 

 .(101)املختصة ابلتفاوض والتحققالسلطة الدولية 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافياً لتقدمي ضــــــــــمان تقوم الدولة الطرف إببرام اتفاق ضــــــــــماانت   -د

موثوق به بعدم حتويل املواد النووية املعلنة من األنشــــطة النووية الســــلمية وعدم وجود مواد أو أنشــــطة نووية 
 .(102)غري معلنة يف الدولة ككل

تكفل كل دولة طرف توجد يف إقليمها أو يف أي مكان مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرهتا أي   -ه
أســـــــــلحة نووية متتلكها دولة أخرى أو حتوزها أو تســـــــــيطر عليها إزالَة هذه األســـــــــلحة على الفور، على أال  

ك اـلدوـلة الطرف يتجـاوز ذـلك املوعـد اـلذي حيـدده االجتمـاع األول لـلدول األطراف. وـلدى إزالتهـا تـقدم تلـ 
 .Fulfilled Its  Obligations(103)إىل األمني العام لألمم املتحدة إعالان تشري فيه إىل أهنا أوفت ابلتزاماهتا  

تقدم كل دولة طرف تقريرا إىل كل اجتماع من اجتماعات الدول األطراف وكل مؤمتر اســــــــــتعراض  -و
 .(104)هبذه االلتزامات عن التقدم احملرز صوب تنفيذ التزاماهتا، إىل حني الوفاء

 :2017موقف الهند من معاهدة حظر األسلحة النووية لعام  -ثانياا 

ــأن إبرام صــــك ملزم  2017قاطعت مؤمتر لألمم املتحدة يف عام اهلند من الدول اليت  ن  إ للتفاوض بشــ
 معاهدة حظرمل توقع على ومن مث فهي   .(105)قانوان حلظر األســــــــــلحة النووية، ومل تشــــــــــارك يف مفاوضــــــــــاته

يف مقر األمم املتحدة  2017أيلول/ ســبتمرب 20يف  اليت فتحت للتوقيع أمام مجيع الدولاألســلحة النووية  
 .(106)بنيويورك

 العاملي نظام عدم االنتشـــــــــاروعدم امتثاهلا ل احليازة النوويةوهذا األمر يؤشـــــــــر اســـــــــتمرار دوافع اهلند يف 
، اليت حاولت سد منافذ وثغرات هذا 2017نووية لعام  معاهدة حظر األسلحة الالذي استكملت جوانبه 
 هايار خب . وبذلك تســـــــتمر اهلند1968معاهدة عدم انتشـــــــار األســـــــلحة النووية لعام النظام الذي صـــــــممته  
ــر، وبـه تقع حتـت طـائلـة املوقف املتمثـل بعـدم  1964عـام منـذ النووي العســــــــــــــكري  حىت الوقـت احلـاضــــــــــــ

 
 ( من املعاهدة. 4( من املادة ) 1الفقرة ) -100
 ( من املعاهدة. 4( من املادة ) 2الفقرة ) -101
 ( من املعاهدة. 4( من املادة ) 3الفقرة ) -102
 ( من املعاهدة. 4املادة ) ( من 4الفقرة ) -103
 ( من املعاهدة. 4( من املادة ) 5الفقرة ) -104
، اتريخ الزايرة 2017آب/أغسطس، التطورات اليت حدثت يف  29األمم املتحدة، اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية -105

 http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml- ، متاح على الرابط االيت:2018متوز 15
متاح على الرابط  ،2018متوز 15اتريخ الزايرة ، اعتماد أول معاهدة من نوعها حلظر األسلحة النووية متهيدا للقضاء التام عليها-
 http://www.un.org/arabic/news اآليت:

106- United Nations, Treaty Collection,Status of Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 
New York, 7 July 2017, STATUS AS AT: 23-12-2017 05:00:26 EDT, available at: 
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en 
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 26:  العدد

 النووي االنتشــــار، بســــبب تداعيات ســــيمة للقواعد القانونية الدوليةاجل  تهاخمالف، و النووية  هتامشــــروعية حياز  
 على السلم واألمن الدوليني.وسباق التسلح يف منطقة جنوب شرق آسيا والشرق األوسط وآاثرها السلبية 

 الخاتمة

لالنتشـــــــــــار النووي على أســـــــــــاس معيار االســـــــــــتعمال، مها   هنالك نوعنيمن خالل ما تقدم، يتبني أن 
االنتشــار النووي الســلمي املخصــص لألغراض املدنية، واالنتشــار النووي غري الســلمي املخصــص لألغراض 

النوويـة اليت ميكن هلـا أن تكون ذات   القـدراتيف  اً تطبيقيـ  العســــــــــــــكريـة. والشـــــــــــــــك يف أن هنـالـك تـداخالً 
شــــــار النووي وحتول اســــــتخدام مزدوج يف بعض مراحل الربانمج النووي املتقدمة، ومن هنا يتأتى خطر االنت

الربانمج من االســتعماالت الســلمية إىل العســكرية. وهو األمر الذي فعلته اســتخدام التكنولوجيا النووية يف 
 اهلند، وتبعته يف ذلك كل من الباكستان وكوراي الشمالية، وسبقتهم مجيعا إسرائيل.

 تطورت التكنولوجيا 1968وال شـــــــــك يف أنه منذ نفاذ معاهدة عدم انتشـــــــــار األســـــــــلحة النووية لعام 
ــنيع األســـــلحة النووية ليس حكراً على الدول  النووية حبيث أصـــــبحت األســـــرار النووية متاحة، وأصـــــبح تصـــ

  .1991الكربى، السيما بعد أنتشار سوق سوداء للمواد النووية بعد تفكك االحتاد السوفييت السابق عام  
 لشمالية وغريها.وهو األمر الذي أفادت منه اهلند، والباكستان وكوراي ا

ومن أجل ســـــد الثغرات املوجودة يف نظام منع االنتشـــــار النووي العاملي، جنحت األمم املتحدة يف إبرام 
، بوصــفها أول صــك متعدد األطراف ملزم قانوان لنزع 2017متوز 7بتاريخ معاهدة حظر األســلحة النووية 

 السالح النووي.
 يف هذا البحث هي ما أييت:ولعل من أهم النتائج اليت مت التوصل إليها 

االســــــتخدام الســــــلمي للطاقة النووية هو حق غري قابل للتصــــــرف جلميع الدول دون أي متييز،  ن  إ -1
ــتعمال ال حتظره القواعد القانونية الدولية اليت  تضـــمنتها معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية لعام وهو اسـ

 .2017ومعاهدة حظر األسلحة النووية لعام  1968
كغم، ويفرتض أن   520ونيوم الصـــــاحل لصـــــنع األســـــلحة النووية حبوايل من البلوت خمزوانً متتلك اهلند  -2

اليورانيوم الطبيعي  كغم من البلوتونيوم. ومتلــك احتيــاطي حملي من  5كـل رأس حريب يتطلــب مـااليقــل عن 
وأن وضــــــعية إنتاجه مســــــتمرة.  2010( طن عام  0.6 -+/13فقد بلغ املخزون الوطين اهلندي منه يبلغ )

ايل( لتخصـيب اليورانيوم ألغراض عسـكرية هي غري مفتوحة لعمليات التفتيش اليت جتريها وأن منشـأة )راتبه
 الضماانت.الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبوجب اتفاق 

(  130-120، وحيازهتا النووية املقدرة حبوايل )1964عام    تبين اهلند اخليار النووي العسكري  ن  إ  -3
ــواريخ ، مع امتالكها 2017ســــالح نووي عام   ــال هذا الســــالح إىل أهدافه كالطائرات والصــ ــائل إيصــ لوســ

والغواصــــات، ميثل خمالفة واضــــحة للقواعد القانونية الدولية اليت تنظم ســــياســــة عدم االنتشــــار النووي، ونزع 
 السالح النووي، وعمليات احملافظة على السلم واألمن الدوليني.

ــلحـة  -4 ـقد رتـبت على اـلدول  1968النووـية لعـام على الرغم من أن معـاهـدة عـدم انتشــــــــــــــار األســــــــــــ
ــالح النوويعدة األطراف،  ، والتعاون النووي الدويل التزامات ختص نظام عدم االنتشـــار النووي، ونزع السـ
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ألهنا ترى أن هذه املعاهدة متييزية بني الدول   ،الســـــــــــــلمي، إالّ أن اهلند مل تنظم إليها حىت الوقت احلاضـــــــــــــر
 وفر ضماانت للدول غري النووية.احلائزة وغري احلائزة، وال ت

لزم مجيع الدول ابلســـــعي حبســـــن نية وعقد املفاوضـــــات من أجل نزع الســـــالح القانون الدويل يُ  ن  إ -5
وخيالف قواعد القانون  ،وأن أي اســــتعمال لألســــلحة النووية ســــوف يتخطى خطره احلدود الوطنية النووي.

 الدويل العام واإلنساين وحقوق اإلنسان.
خطوة كبرية حنو اإلزالة التامة لألســـــــلحة النووية  2017تعد معاهدة حظر األســـــــلحة النووية لعام   -6

عند تطبيق إجراءاهتا، حبسـن نية، من قبل أطرافها، ومن قبل الدول النووية سـواء أكانت أطرافا فيها أم ال، 
ــبة للدول النووية، حتدد او  وذلك الن وجود األســــــلحة النووية ملعاهدة عملية تدمري املخزوانت النووية ابلنســــ

 معاهدة.مل توقع على هذه الفأن اهلند  لدى الدول احلائزة هلا هو غري قانوين وغري شرعي، ورغم ذلك
 ومن أهم املقرتحات اليت ميكن تقدميها يف هذا البحث هي ما أييت:

األمم املتحدة يف بذل جهودها املتنوعة وعلى أكثر من صـعيد ابجتاه دفع الدول النووية  تسـتمر أن   -1
تدمري خمزوانهتا  ، والبدء بتنفيذ إجراءات2017معاهدة حظر األســــــــــــلحة النووية لعام إىل االنضــــــــــــمام إىل  

 .النووية
تخصـــــصـــــة ابلدعوة إىل تقوم املنظمات اإلقليمية واملنظمات والوكاالت احلكومية وغري احلكومية امل -2

نزع أسـلحة التدمري الشـامل، وإشـاعة مبادئ السـالم والتعاون، بتحشـيد الرأي العام العاملي حنو هذا اهلدف 
عن من خالل الضـــــغوط الشـــــعبية على صـــــناع القرار من أجل ختليص البشـــــرية من التدمري الكارثي الناجم  

 حيازة األسلحة النووية أو استخدامها.
ــتان والصـــــني، وذلك  حث اهلند  -3 ــراعها اإلقليمي مع الباكســـ على عدم إقحام العامل النووي يف صـــ

 ألن كلف التصنيع واالستخدام عالية وخطرية جدا يف منطقة يرتكز فيها السكان بنسب عالية.
عدم انتشـــــــــــــار  معاهدةخيارها النووي العســـــــــــــكري، واالنضـــــــــــــمام إىل  دعوة اهلند إىل التخلي عن  -4

، وتنفيذ االلتزامات املرتتبة 2017ومعاهدة حظر األســـــــــــــلحة النووية لعام  1968عام األســـــــــــــلحة النووية ل
 عليها مبوجب القانون الدويل.

حث الدول النووية اخلمس الكربى اليت اكتســــــــــبت حيازهتا لألســــــــــلحة النووية مشــــــــــروعية قانونية  -5
ائزة خارج قواعد القانون الدويل دولية، على أن توفر ضــــماانت ومحاية نووية للدول غري احلائزة، وللدول احل

 ومنها اهلند.
 المصادر

 املصادر باللغة العربية: -القسم األول

 الكتب: -أوال
ــتــاين بني احلرب التقليــديــة واخليــار النووي، جــامعــة  د.أمحــد -1 ــراع اهلنــدي البــاكســــــــــــ وهبــان، الصــــــــــــ

 اإلسكندرية، بال مطبعة، بال اتريخ.



  

452 

 26:  العدد

ــتوكهومل -2  ــعيد األيويب، معهد ســـ ــلح ونزع الســـــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر األيويب وأمني ســـ التســـ
 .2003السويد، الكتاب السنوي  -ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل

ــتوكهومل  -3 ــعيد األيويب، معهد ســ ــلح ونزع الســــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر األيويب وأمني ســ التســ
 .2005السويد، الكتاب السنوي  -ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل

ــتوكهومل ألحباث   -4 ــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر األيويب وآخرون، معهد ســــــــ التســــــــــلح ونزع الســــــــ
 .2007السويد، الكتاب السنوي  -هوملالسالم الدويل، ستوك

ــتوكهومل  -5 ــعيد األيويب، معهد ســ ــلح ونزع الســــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر األيويب وأمني ســ التســ
 .2011السويد، الكتاب السنوي  -ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل

، ICANالنووية   تيم رايت، حظر األســـــلحة النووية اآلن، احلملة الدولية للقضـــــاء على األســـــلحة -6
 .2013حتالف دويل ملنظمات غري حكومية تعمل من أجل عامل خايل من األسلحة النووية، يوليو 

ــتيف توليو، توماس مشالربغر، قاموس مصــــطلحات حتديد األســــلحة ونزع الســــالح وبناء الثقة، -7  ســ
 .2003معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، األمم املتحدة، جنيف، سويسرا، 

ــعــد حقي توفيق، العالقــات الــدوليــة،  -8 مبــادئ العالقــات الــدوليــة، املكتبــة القــانونيــة، بغــداد،  د.ســــــــــــ
2010. 
ممدوح عبد الغفور حســـــــــن، األســـــــــلحة النووية ومعاهدة عدم انتشـــــــــارها، الشـــــــــركة العربية للنشـــــــــر  -9

 .1995والتوزيع، القاهرة، 
 .2013األمم املتحدة، نيويورك،، 3ميليسا غيليس، نزع السالح دليل أساسي، ط -10
 الواثئق الدولية:-اثنياً 
ــلحــة النوويــة(، 35األمم املتحــدة، اجلمعيــة العــامــة، القرار رقم ) -1 ، معــاهــدة عــدم انتشـــــــــــــــار األســــــــــــ

ــة الـعاـمة )22، اـلدورة )1968حزيران/ يونيو 12(، يف 2373) -A/7072(، الوثيـقة: )1672(، اجللســــــــــــ
DC/230.) 

كانون   5(، 71(، نزع الســـــــــــــالح النووي، الدورة )63ية العامة، القرار رقم )األمم املتحدة، اجلمع -2
 (.21204-16، رقمها)2016كانون الثاين   14(، A/Res/71/63: )، الوثيقة2016األول/ ديسمرب

اجللســـــــــــة (، 71(، يف الدورة )46رقم ) 2016كانون األول/ ديســـــــــــمرب  5قرار اجلمعية العامة يف  -3
 .21054-12العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية(، رقم الوثيقة: (، بعنوان )51العامة )
اجللســـــــــــة (، 71(، يف الدورة )49رقم ) 2016كانون األول/ ديســـــــــــمرب  5قرار اجلمعية العامة يف  -4
النووية(، رقم الوثيقة:   العمل املوحد بعزم متجدد من أجل اإلزالة الكاملة لألســــــلحة(، بعنوان )51العامة )

12-21054. 
ــتعمال  75األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -5 ، الدورة األســـلحة النووية(، اتفاقية حظر اسـ

، 2016كـــــانون الثـــــاين   15(، A/Res/71/75: )، الوثيقـــــة2016كـــــانون األول/ ديســــــــــــــمرب  5(، 71)
 (.21219-16رقمها)
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فاوضــــات نزع الســــالح النووي (، املضــــي قدما مب258األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -6
 23(، A/Res/71/258: )، الوثيقـة2016كـانون األول/ ديســــــــــــــمرب  23(، 71متعـدد األطراف، الـدورة )

 (.23023-16، رقمها)2016كانون الثاين 
معاهدة حظر إنتاج املواد االنشـطارية ألغراض (، 259األمم املتحدة، اجلمعية العامة، القرار رقم ) -7

ــلحـة النوو  ــنع األســــــــــــ ، 2016كـانون الثـاين   23(، 71الـدورة ) يـة او األجهزة املتفجرة النوويـة األخرى،صــــــــــــ
 (.23024-16، رقمها)2017كانون الثاين/ يناير  11(، A/Res/71/259الوثيقة: )
 البحوث العلمية:-اثلثاً 
، يف 2010الكســــــــندر غاليرز، ضــــــــياء ميان، املخزوانت العاملية من املواد االنشــــــــطارية وإنتاجها  -1

تاب: التســـــلح ونزع الســـــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر األيويب وأمني ســـــعيد األيويب، معهد ســـــتوكهومل ك
 .2011السويد، الكتاب السنوي  -ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل

يف كتاب: التســــلح ونزع ، 2005شــــانون ن.كابل، هانس م. كريســــتنســــن، القوى النووية العاملية  -2
، ترمجة: عمر األيويب وأمني ســعيد األيويب، معهد ســتوكهومل ألحباث الســالم الدويل، الســالح واألمن الدويل

 .2005السويد، الكتاب السنوي  -ستوكهومل
، يف 2007شــــــانون.ن.كايل، فيتايل فيدشــــــنكو، هانس.م.كريســــــتنســــــن، القوى النووية يف العامل  -3

ــلح ونزع الســـــــــــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر  ــتوكهومل ألحباث  كتاب: التســـــــــ األيويب وآخرون، معهد ســـــــــ
 .2007السويد، الكتاب السنوي  -السالم الدويل، ستوكهومل

شــانون.ن.كايل، فيتايل فيدشــنكو، هباراث غوابلســوامي،هانس.م.كريســتنســن، القوات النووية يف  -4
االيويب، معهد   العامل، يف كتاب: التســـــــلح ونزع الســـــــالح واألمن الدويل، ترمجة: عمر األيويب وأمني ســـــــعيد

 .2011السويد، الكتاب السنوي  -ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل
م. ف. راماان وضـــــياء ميان، املواجهة النووية يف جنوب آســـــيا، يف كتاب: التســـــلح ونزع الســـــالح  -5

مل ترمجة: عمر األيويب وأمني ســــــــــــعيد األيويب، معهد ســــــــــــتوكهو ، 2003واألمن الدويل، الكتاب الســــــــــــنوي 
 .2003السويد، الكتاب السنوي  -ألحباث السالم الدويل، ستوكهومل

 الدورايت:-رابعاً 
 ISBN(، )2003: 28األمم املتحدة، مركز شــــؤون نزع الســــالح، حولية نزع الســــالح، اجمللد ) -1

 .2004(، الوالايت املتحدة األمريكية، نيويورك، 92-1-642001-4
 .2016يونيو -للطاقة الذرية، عدد حزيران جملة الوكالة الدولية  -2

 الشبكة العنكبوتية:-خامساً 
مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشـــار األســـلحة النووية الســـتعراض املعاهدة لعام   األمم املتحدة، -1
ــان/أبرـيل إىل  27، 2015 ، مـتاح على الرابط  2018متوز 15اتريخ الزايرة ، 2015أاير/ـمايو  22نيســــــــــــ
 #.http://www.un.org/ar/conf/npt/2015/background.shtml االيت:
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ــة التجارب النووية -2  آب/أغســــــطس، التطورات اليت حدثت   29األمم املتحدة، اليوم الدويل ملناهضــــ
ــلــــــــــــى الــــــــــــرابــــــــــــط االيت:2018متــــــــــــوز 15، اتريــــــــــــخ الــــــــــــزايرة 2017يف  ــتــــــــــــاح عــــــــــ - ، مــــــــــ

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml. 
 ، متــاح على الرابط اآليت:2018متوز 15اتريخ الزايرة  األمم املتحــدة، إهنــاء التجــارب النوويــة، -3

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml. 
  15اتريخ الزايرة  آب/أغســــــــــــــطس، 29األمم املتحـدة، اليوم اـلدويل ملـناهضـــــــــــــــة التجـارب النووـية  -4

-: ، مــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــــط اآليت2018متــــــــــــــــــــــــــــوز
http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml. 

ــاء الـتام عليهـا -5 ــلحـة النووـية متهـيدا للقضــــــــــــ مـتاح على  ،اعتمـاد أول مـعاهـدة من نوعهـا حلظر األســــــــــــ
 .http://www.un.org/arabic/newsالرابط اآليت:

، مـتاح على الرابط  2018متوز 15اتريخ الزايرة  ـيا توقع اتـفاقـية تـعاون نووي ـمدين مع اهلـند، بريطـان -6
 http://www.akhbaralaalam.net-اآليت:
مانويل ألياس، اجلمعية العامة بصـــــــــــدد اعتماد صـــــــــــك ملزم قانوان حلظر األســـــــــــلحة النووية متهيدا  -7

ــا،  ــهـــــ ــيـــ ــلـــ ــام عـــ ــتـــــ ــقضـــــــــــــــــــــاء الـــ ــلـــ ــزايرة لـــ ــخ الـــ ــوز 15اتريـــ ــط اآليت:ـمــــ ، 2018متـــ ــرابـــ ــى الـــ ــلـــ ــاح عـــ - تـــــ
http://www.un.org/arabic/news 

، متاح 2018متوز 15(، اتريخ الزايرة  UNODAمكتب األمم املتحدة لشـــــــــؤون نزع الســـــــــالح) -8
 /https://www.un.org/disarmament/ar على الرابط اآليت:

ــتـــان والقنبلـــة الـــذريـــة، جملـــة العلوم، اجمللـــد م. ف.رامـــاان، أ.ج. -9   -، فرباير1اناير، اهلنـــد وابكســــــــــــ
، متاح على الرابط  2018شـــــــــــباط   23، مؤســـــــــــســـــــــــة الكويت للتقدم العلمي، اتريخ الزايرة  2002مارس
 http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticlesList.aspx?MID=68- اآليت:

10- https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Prithvi_(missile). 
11- https://arabic.rt.com/ 
12- http://arabic.news.cn/index.htm. 
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 عقود المشاركة بالوقت  الحماية القانونية للمستهلك في

 (دراسة مقارنة) 

Legal protection of consumers in timeshare contracts (A 

comparative study) 
 (1)م.م أحمد عبد الحسين كاظم الياسري

Assist. Lect. Ahmed Abdulhussien Kadhim Al-Yasiri 

 الملخص

اسـتثمار يعد عقد املشـاركة ابلوقت من العقود احلديثة اليت ظهرت يف جمال السـياحة، ويقوم على فكرة  
الوقت لتوزيع االنتفاع ابلوحدة الســكنية يف األماكن الســياحية على أكثر من شــخص. ويهدف إىل إشــراك 
أكرب عدد من األشخاص يف االستفادة من الوحدات السكنية يف األماكن السياحية لقضاء أايم العطل أو 

ال يسـتعملها إال وقتاً حمدداً من اإلجازات أو املواسـم الدينية، فبداًل من أن يشـرتي الشـخص وحدة سـكنية  
الســنة وبثمن قد يكون ابهضــاً ليحتجزه بدون مربر بغرض اســتعماهلا ملدة شــهر أو أقل، أو يســعى جاهداً 
للبحث عن وحدة ســكنية يف مواســم الســياحة ليســتأجرها فال جيد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة الســكنية 

ــياحية لغرض التمتع حبق اإلقامة يف هذه ا ــبوعاً الســ ــياحية لوقت حمدد من كل عام قد يكون أســ لوحدة الســ
أو أســــــــبوعني أو أكثر ولســــــــنوات طويلة قد تصــــــــل إىل عشــــــــرين أو ثالثني ســــــــنة أو أكثر، بينما يســــــــتفيد 

 املتعاقدون اآلخرون من ابقي الوقت يف السنة.
القوانني املقارنة يف  وتتجسد إشكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد املشاركة ابلوقت إذ جند أن 

اـلدول اليت نظمـت هـذا العـقد ـقد تـبايـنت فيمـا بينهـا يف حتـدـيد ـماهـية هـذا العـقد وتكييـفه الـقانوين ـبل وجـدان  
بعض هذه التشـريعات قد نصـت على تعدد الطبيعة القانونية هلذا وكذلك احلماية القانونية الواجب توافرها 

عقد املشــــــــاركة ابلوقت وما يتبعه من عدم وجود تنظيم  حلقوق املســــــــتفيد )املســــــــتهلك( فضــــــــاًل عن حداثة
 

 .كلية القانون/جامعة اببل  - 1
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تشــــريعي هلذا العقد يف العراق وعدم وجود التطبيقات القضــــائية إال يف ما يتعلق ابلقواعد العامة يف القانون 
ــاركة ابلوقت، ووجود التطبيقات العملية هلذا العقد يف العراق  املدين العراقي واليت تبدو قريبة من عقد املشـــــــــ

 يف مدينة كربالء املقدسة وهو ما سنشري إليه خالل البحث. خصوصاً 
فال بد من اســـــتقصـــــاء احلماية القانونية للمســـــتهلك يف مثل هذه العقود، مســـــتعينني يف ذلك ابلقوانني 
املقارنة، إذ جند أن املشـــــرع الفرنســـــي قد توىل تنظيم هذا العقد وما تتطلبه محاية املســـــتفيد تشـــــريعياً يف ظل 

، 1986يناير  6الصـــادر يف  86/18كان أوهلا قانون شـــركات املشـــاركة ابلوقت يف املباين رقم عدة قوانني  
وكـذلـك قرار وزير   2009يوليو  22الصـــــــــــــــادر يف  2009/888 وكـذلـك قـانون املشـــــــــــــــاركـة ابلوقـت رقم

والنافذ  2010لسـنة  150امللغي بقرار وزير السـياحة املصـري رقم  1996لسـنة  96السـياحة املصـري رقم 
ــياحة رقم  ح  ــنة  33الياً، وكذا املشـــــرع العماين يف قانون الســـ وهو موقف املشـــــرع الســـــعودي يف  2002لســـ

 م.2007 -ه 1427لسنة  206نظام املشاركة ابلوقت رقم 
Abstract  
The timeshare contract is one of the most recent decades in the field of 

tourism and is based on the idea of investing time to distribute the use of the 

residential unit in tourist places to more than one person. It aims to involve 

the largest number of people in the use of residential units in tourist places 

for holidays, holidays or religious seasons. Instead of buying a residential 

unit that is used only for a specified period of the year and at a price that 

may be too high to hold without justification for one month or Less, or strive 

to search for a residential unit in the seasons of tourism to rent it can not 

find, it contracts with the owner of the tourist housing unit for the purpose of 

enjoying the right to stay in this unit for a specific time of each year may be 

a week or two weeks or more and for years may be up to twenty or Thirty 

years or a Thayer, while other contractors from the rest of the time benefit 

per year. 

The problem of research is reflected in the multiplicity of legal nature of 

the timeshare contract. Comparative laws in the countries that organized 

this contract differed in defining the nature of this contract and its legal 

adaptation, but we found some of these legislations to specify the legal 

nature of this contract, The beneficiary (consumer) as well as the novelty of 

the time share contract and the subsequent lack of legislative organization 

for this contract in Iraq and the absence of judicial applications except in 

relation to the general rules in the Iraqi Civil Code, which seems close to the 

contract timeshare, Practical applications of this contract in Iraq, especially 

in the holy city of Karbala, which we will refer to during the research. 

It is necessary to investigate the legal protection of the consumer in such 

contracts, using the comparative laws. The French legislator has regulated 

this contract and the protection required by the beneficiary under several 
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 laws, the first of which is the law of timeshare companies in buildings No. 

86/18 On 6 January 1986, as well as the Law of Time Sharing No. 2009/888 

of 22 July 2009 and the decision of the Egyptian Minister of Tourism No. 96 

of 1996 abolished by the decision of the Egyptian Minister of Tourism No. 

150 of 2010 and currently in force, as well as the Omani legislator in the 

Tourism Law No. 33 of 2002 The position of the Saudi legislator in the 

timeshare system 206 for the year 1427 - 2007. 

 المقدمة

الوقوف على جوهر فكرة البحـث، وبيـان أمهيتـه، ومشــــــــــــــكلـة وقبـل اخلوض يف البحـث، ال بـد لنـا من 
ف اليت نرمي الوصول البحث والصعوابت اليت تعرتضه، فضاًل عن حتديد منهجية البحث، وتوضيح األهدا

 ه، وأخرياً التطرق خلطة حبثه.إليها من ورائ
 

 أواًل/جوهر فكرة البحث:
العملي ودعت إليها احلاجة  عليت افرزها الواقيعد عقد املشــــــاركة ابلوقت من الصــــــيغ التعاقدية احلديثة ا

يف جمال السـياحة، ويقوم هذا العقد على فكرة مؤداها اسـتثمار الوقت لتوزيع االنتفاع ابلوحدة السـكنية يف 
األماكن السـياحية على أكثر من شـخص، ويهدف إىل إشـراك أكرب عدد من األشـخاص يف االسـتفادة من 

ســياحية لقضــاء أايم العطل أو اإلجازات أو املواســم الدينية، فبداًل من أن الوحدات الســكنية يف األماكن ال
يشـــرتي الشـــخص وحدة ســـكنية ال يســـتعملها إال وقتاً حمدداً من الســـنة وبثمن قد يكون ابهضـــاً ليحتجزه 
ــم  ــتعماهلا ملدة شـــــهر أو أقل، أو يســـــعى جاهداً للبحث عن وحدة ســـــكنية يف مواســـ بدون مربر بغرض اســـ

ــياحة ليســـ  ــياحية لغرض التمتع حبق اإلقامة السـ ــكنية السـ تأجرها فال جيد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة السـ
يف هذه الوحدة السـياحية لوقت حمدد من كل عام قد يكون أسـبوعاً أو أسـبوعني أو أكثر ولسـنوات طويلة 

 الوقت يف السنة.قد تصل إىل عشرين أو ثالثني سنة أو أكثر، بينما يستفيد املتعاقدون اآلخرون من ابقي 
وســـــــواء كان حق املســـــــتفيد من عقد املشـــــــاركة ابلوقت هو حق دائم أم حق مؤقت، فان املســـــــتفيد ال 
ــتفيدين على  ــنة لوحده، وإمنا يتناوب ابالنتفاع مع ابقي املســـ ــياحية طوال الســـ ــكنية الســـ ينتفع ابلوحدة الســـ

، لذا جند البعض يطلق على هذا ذات الوحدة طوال الســــــنة يف ضــــــوء احلصــــــة الزمنية املقررة لكل مســــــتفيد
 العقد تسمية )عقد أو حق اإلقامة ابلتناوب(.

 
 ثانيًا/ أهمية موضوع البحث:

ــتفيد، فهو يوفر له ما قد  ــاركة ابلوقت من العقود اليت تتضــــمن مزااي متعددة حيققها للمســ إن عقد املشــ
ـــياحـية ومن مث فقـد ال يعجز عـنه عقـد اإلـقاـمة الفـندقـية، الن العقـد األخري يصــــــــــــــطـدم أبوـقات اـلذرو  ة الســــــــــــ

يسـتطيع الشـخص احلصـول على وحدة سـكنية يقضـي فيها عطلته أو إجازته أو مراُسه الدينية يف مثل هذه 
 األوقات، ومن هنا فان عقد اقتسام الوقت يعد البديل واحلل الناجع هلذه املشكلة.
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عاملية إذ انتشر التعامل به يف   وتكمن أمهية املوضوع يف أن التعامل بعقد املشاركة ابلوقت أصبح ظاهرة
أكثر دول العـامل، كـذلـك تعـدد الطبيعـة القـانونيـة اليت يربم هبـا هـذا العقـد فتـارة يكون عقـد بيع وأخرى عقـد 
إجيار أو عقد يرتب حق منفعة أو حق استعمال بــــــــــــــ)السكىن( وهذا ما يؤدي به إىل تعدد احلقوق واملراكز 

 بب التعدد يف الطبيعة القانونية.القانونية الناشئة عن هذا العقد، بس
ومما يتصـــــــل بذلك ويضـــــــاف إليه، قلة الدراســـــــات والبحوث القانونية اليت تناولت هذا العقد عندان يف 
ــتلزم  ــات األكادميية اليت عاجلته، مما يســ العراق، الن حداثة هذا العقد حتم وجود ندرة يف البحوث والدراســ

 ملكتبة القانونية خاصًة وان بلدان يعد من البلدان السياحية.تسليط الضوء عليه لسد جزء من النقص يف ا
 

 ثالثًا/مشكلة البحث والصعوبات التي تعرتضه:
تتجســد إشــكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد املشــاركة ابلوقت إذ جند أن القوانني املقارنة يف 

ـية هـذا العـقد وتكييـفه الـقانوين ـبل وجـدان  اـلدول اليت نظمـت هـذا العـقد ـقد تـبايـنت فيمـا بينهـا يف حتـدـيد ـماه
بعض هذه التشــــريعات قد نصــــت على تعدد الطبيعة القانونية هلذا العقد و ما ســــيرتتب عليه من إشــــكالية 
حتديد احلقوق وااللتزامات الناشـئة عنه وكذلك احلماية القانونية الواجب توافرها حلقوق املسـتفيد فضاًل عن 

وما يتبعه من عدم وجود تنظيم تشــــــــــريعي هلذا العقد يف العراق وعدم وجود  حداثة عقد املشــــــــــاركة ابلوقت  
التطبيقـات القضــــــــــــــائـية إال يف مـا يتعلق ابلقواعـد العـامـة يف القـانون امـلدين العراقي واليت تـبدو قريـبة من عقـد 

 املشاركة ابلوقت.
لقانونية هلذا العقد وأهم الصــــــــعوابت اليت تواجه البحث يف عقد املشــــــــاركة ابلوقت هي حتديد الطبيعة ا

ىن عليه احلماية القانونية اليت يراد توفريها حلق املســــــــــــتفيد  حتديد األســــــــــــاس القانوين الذي تباجلديد ومن مث 
واحلقوق اليت يكون ـله مبوجبهـا، كـذـلك قـلة املصــــــــــــــادر والبحوث القـانونـية اليت تـناوـلت هـذا العقـد ابلبحـث 

 والتحليل.
 

 رابعًا/منهجية البحث:
مما يشـجعنا على املضـي قدماً للبحث يف هذه الصـيغة اجلديدة من صـيغ التعاقد، هو وجود العديد من 

هناك الكثري من الدول اليت أصــــــــــدرت تشــــــــــريعات  ن  أالدول اليت نظمت هذا العقد تشــــــــــريعياً ألمهيته. إذ 
ــا وبريطـانـيا والوالايت املتحـدة األمريكـية وت ــة لتنظيم هـذا العـقد من مـثل فرنســــــــــــ ركـيا واململكـة العربـية خـاصــــــــــــ

السـعودية وسـلطنة عمان واإلمارات العربية املتحدة و تونس، وعلى الرغم من أن هذا العقد قد دخل مصـر 
، إذ مت تنظيمه مبوجب القرار الوزاري املصـــــــري رقم 1996إال انه مل ينظم قانوانً حىت عام  1986منذ عام 

سالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قد أجاز )امللغي(، علماً أن جممع الفقه اإل 1996لسنة    96
، يف حني أن هذا العقد مل يتم تنظيمه تشـــــــــــريعياً 2007هذا العقد يف دورته الثامنة عشـــــــــــرة يف ماليزاي عام  

 عندان يف العراق حىت الوقت احلاضر.
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فعنا إىل عقد إن وجود مثل هذه التشــــــــــــــريعات اليت نظمت التعاقد بطريق عقد املشــــــــــــــاركة ابلوقت، يد 
ــريعا ــة حتليلية مقارنة( مع بعض هذه التشــــــ ــنة 40املدين رقم  ت وبني القواعد العامة يف القانون )دراســــــ  لســــــ

املعدل، وســـــيتحدد منهج املقارنة بني القانون العراقي و املصـــــري والســـــعودي والعماين، ابعتبار أن  1951
ن القانون الفرنســـــي والذي يعد الرائد يف تنظيم الدولتني األخريتني قد نظمتا هذا العقد تشـــــريعياً، فضـــــاًل ع

هذا العقد تنفيذاً للتوجيهات األوربية اخلاصــة حبماية املســتهلك يف عقود املشــاركة ابلوقت واليت كان آخرها 
(  8/18) 170، مع اإلشـــارة إىل قرار جممع الفقه اإلســـالمي رقم 2008لســـنة   122التوجيه األوريب رقم  

 مثل هذا العقد وأُساه )عقد التملك الزمين(.، والذي أجاز 2007لعام 
 

 خامسًا/أهداف البحث:
ــاً إذا ما  ــاركة ابلوقت خصــــوصــ ــياحة بطريق املشــ إن العراق ليس مبنأى عن إمكانية التعاقد يف جمال الســ

 علمنا بوجود أماكن سياحية يف العراق أبنواعها املتعددة من مثل السياحة الدينية والرتفيهية واألثرية.
 أن بوادر التعـاقـد عن طريق )املشـــــــــــــــاركـة ابلوقـت( بـدأت تظهر على أرض الواقع وابلتحـديـد يفال بـل 

 أماكن السياحة الدينية.
 ية:شاركة ابلوقت لتحقيق األهداف االتهلذا ارأتينا عقد هذه الدراسة املتواضعة عن عقد امل

جوانبه القانونية وحتديد حتديد ماهية عقد املشــــــــــــاركة ابلوقت واإلحاطة بتفاصــــــــــــيله وتوضــــــــــــيح بعض  .1
التكييف القانوين الراجح له يف حماولة لتأصــــــيل هذا العقد على وفق القواعد العامة يف القانون املدين، 

 مع حتديد املراكز القانونية واحلقوق وااللتزامات الناشئة عنه.
 إعداد دراسة تساعد املشرع عند تنظيمه هلذا العقد. .2
قيق احلماية القانونية للمســـتفيد من عقد املشـــاركة ابلوقت والذي يكون إثراء الوعي القانوين هبدف حت .3

 يف الغالب شخٌص ليس خببرٍي مبثل هذه العقود احلديثة يف التعاقد واليت يشوهبا الغموض القانوين.
 

 سادسًا/خطة البحث:
ولتحقيق أهداف هذه الدراســة، ســنقســم خطة البحث على مبحثني، خنصــص املبحث األول لتحديد 

هوم عقد املشـــــــــــاركة ابلوقت من خالل مطلبني نتناول يف األول منهما التعريف بعقد املشـــــــــــاركة ابلوقت مف
ــميـته وحنـدد يف الـثاين التكييف القـانوين هلـا العقـد، أمـا املبحـث الـثاين نكرســــــــــــــه لبـيان احلمـاـية  وحتـدـيد تســــــــــــ

األول هذه احلماية يف  القانونية للمســــــــــــــتفيد من عقد املشــــــــــــــاركة ابلوقت على وفق ثالثة مطالب، نبني يف
ــتفيد يف مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، أما  ــابقة على التعاقد، وحندد يف الثانية احلماية القانونية للمســ املرحة الســ

 املطلب الثالث سنوضح فيه محاية املستفيد بشأن إهناء العقد.
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 المبحث األول: مفهوم عقد المشاركة بالوقت

ــاركة ابلوقت يقتضـــي منا تعريفه يف ضـــوء ما يتوفر لنا من تعريفات وضـــعت إن حتديد مفهوم عقد  املشـ
، كما أن تســـمية هذا العقد تعد من املســـائل املهمة واليت جيب أن حتدد (2)له على مســـتوى الفقه والتشـــريع

ــائل التغرير اليت تدفع الشـــــــــــــخص إلبرامه هذا العقد، كما أن  بشـــــــــــــكل دقيق كوهنا قد تكون إحدى وســـــــــــ
ــينا  اإلحاطة ــدد طبيعته القانونية مما يقتضـــــ ــتعراض أهم اآلراء اليت قيلت بصـــــ ــتلزم اســـــ مبفهوم هذا العقد تســـــ

حتديد تكييفه القانونية يف ضــــوء آراء فقهاء القانون املدين والتشــــريعات املقارنة وحتديد التكييف القانوين له 
 املدين. رتب من القواعد العامة يف القانون حبسب ما يتفق أو يق

قســم هذا املبحث على مطلبني، نتناول يف األول منهما التعريف بعقد املشــاركة ابلوقت وحتديد لذا ســن
 تسميته، و حندد يف الثاين التكييف القانوين الراجح له.

 املطلب األول: التعريف بعقد املشاركة بالوقت وتحديد تسميته
، وذلك الن حتديد تســـمية هذا العقد هذا العقد البد لنا من تعريفه أوالً  (3)حىت نتمكن من حتديد تســـمية

رهن بتعريفه، وعلى هذا األســاس ســنعرف عقد املشــاركة ابلوقت يف الفرع األول، وســنحدد يف الفرع الثاين 
 التسمية الدقيقة له.

 الفرع األول: تعريف عقد املشاركة یلوقت
ابلوقت، بعضـــــــــها ما وضـــــــــعه فقهاء القانون املدين والبعض   (4)وردت تعريفات متعددة لعقد املشـــــــــاركة

 اآلخر نصت عليها التشريعات اليت نظمت هذا العقد.
ــراح ممن تصـــــــــــــــدوا لبحـث هـذا العقـد قـد عرفوه بتعريفـات  فـإذا مـا رجعنـا إىل الفقـه جنـد أن بعض الشــــــــــــ

 متعددة:
شرتي حصة يف وحدة سكنية، َف عقد املشاركة ابلوقت أبنه "النظام الذي يتيح للشخص أن يفقد ُعرِّ 

أو حق انتفاع أو اســــتعمال، مع إشــــراك آخرين معه يف ابقي احلصــــص، على أن يتقاُسوا هذه الوحدة فيما 
 .(5)بينهم، حبيث حيصل كل منهم على فرتة من الوقت لقضاء إجازته"

 
من مثل نظام املشاركة ابلوقت  ،هل اً جند أن اغلب القوانني املقارنة واليت نظمت هذا العقد تشريعيًا قد وضعت تعريف إذ -2

 2009/888وقانون املشاركة ابلوقت الفرنسي رقم  2002لسنة  33وقانون السياحة العماين رقم  2007لسنة  206السعودي رقم 
 .2009لسنة 
د املشاركة ابلوقت( وجعلناها عنواانً هلذه الدراسة كوهنا التسمية الراجحة والشائعة يف الوقت احلايل وقع اختياران لتسمية )عق -3

 .غلب دول العامل اليت عرف فيها هذا العقد وملربرات أخرى سنذكرها عند حبثنا لتسمية العقد يف الفرع الثاين من هذا املطلبأيف 
 كة سواء خمالطة الشريكني يقالالشركة والشر   (شرك)":ان العرب البن منظور املشاركة مصدر من الفعل )شرك( جاء يف لس -4

اشرتكنا مبعىن تشاركنا وقد اشرتك الرجالن وتشاركا وشارك أحدمها اآلخر... ويشارك يعين يشاركه يف الغنيمة والشريك املشارك والشرك 
شرتكنا وتشاركنا يف كذا وشركته يف البيع واملرياث أشركه شركة صرت شريكه وا  فالان  واملرأة شريكة والنساء شرائك وشاركت  ...كالشريك
حديث معاذ أنه أجاز بني أهل اليمن الشرك أي االشرتاك يف األرض وهو أن يدفعها صاحبها إىل آخر ابلنصف  .. ويف.الشرك  واالسم 

رأيت فالان مشرتكا إذا  بواحد ويف الصحاح... ورأيت فالان مشرتكا إذا كان حيدث نفسه أن رأيه مشرتك ليس .أو الثلث أو حنو ذلك
إلمام مجال الدين ا  ابن منظور  ."أنه قال الناس شركاء يف ثالث الكأل واملاء والنار  --كان حيدث نفسه كاملهموم وروي عن النيب  

 .95 - 94ص ،2003،القاهرة  -دار احلديث  ،، ابب شرك5ج ،لسان العرب ،حممد بن ُمكّرم بن عليٍّ اإلفريقي
 ،1991 ،القاهرة - ، دار النهضة العربيةTime Shareالنظام القانوين حلق املستفيد من املشاركة ابلوقت  ،د.ُسري كامل -5

 .5ص
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 26:  العدد

ــياحية بني عدد  ــام االنتفاع بوحدة أو شـــــــــــــقة تقع يف منطقة ســـــــــــ من  وعرفه البعض اآلخر أبنه "اقتســـــــــــ
ــبوعــًا أو  ــنــة عــادة مــا تكون أســــــــــــ األشــــــــــــــخــاص حبيــث ينفرد كــل منهم ابالنتفــاع هبــا مــدة معينــة من الســــــــــــ

ــخاص، حبيث ال يكون لكل منهم (6)مضــــــاعفاته" ، أو هو "توزيع االنتفاع بعقار أو )منقول( بني عدة أشــــ
لة، ورمبا بصــــــــــفة احلق يف شــــــــــغل هذا العقار أو املنقول إال ملدة قصــــــــــرية من الزمن ســــــــــنوايً وذلك ملدة طوي

 .(7)دائمة"
ِرف عقد املشـــــــــــــاركة ابلوقت أبنه "النظام الذي يتيح للشـــــــــــــخص حق االنتفاع واإلقامة يف وجند من يـُع  

وحدة سـياحية مقابل مبلغ نقدي مع اشـرتاك آخرين معه على أن يتقاسـم االنتفاع واإلقامة يف هذه الوحدة 
 .(8)لقضاء إجازته" فيما بينهم حبيث حيصل كل منهم على فرتة من الوقت

، أو هو "شـــــــــــراء ملكية رقبة (9)وهناك من يعرفه أبنه "عقد على عني أو منفعة، مباحة أتبيداً أو أتقيتاً"
أو منفعة وحدة )جناح، غرفة، شقة، شاليه( من وحدات املنتجعات السياحية )الفنادق، الشقق املفروشة( 

 .(10)السنوات املتفق عليها" ملدة )حصة( زمنية: أسبوع أو مضاعفاته من كل سنة من
َف أبنه "شـراء واحد أو أكثر من أسـابيع العطلة يف السـنة ولعدة سـنوات مما يتيح ويف الفقه الفرنسـي ُعرِّ 

 .(11)االنتفاع ابلوحدات السكنية بسعر قد خيتلف ابختالف الوقت وجاذبية املكان لإلقامة خالل العام"
"متليك حصـــــة يف وحدة فندقية أو ســـــياحية أو متليك منفعتها ملدة فه بعض الشـــــراح يف العراق أبنه  وعر  

طويلة نســـــبياً، على أن ينتفع هبا املســـــتفيد يف احلالتني ملدة حمددة من الســـــنة مقابل مبلغ نقدي يدفعه. أو 
ــياحية أو مســـــــتغلها بنقل ملكية حصـــــــة يف وحدة ســـــــياحية أو نقل  هو، عقد يلتزم به مالك املنشـــــــأة الســـــ

ــتفـيد، على أن ينتفع هبـا األخري مـدة حمـددة من كـل عـام مقـاـبل مبلغ نقـدي يلتزم ـبدفعـه منفعتهـا إىل ا ملســــــــــــ
 .(12)املستفيد"

 ولو ميمنا وجهنا حنو التشريعات اليت نظمت عقد املشاركة ابلوقت جند أهنا مل تغفل عن تعريفه:

 
 .67، ص 2002-2001،بدون مكان طبع ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل االهواين -6
 حبث منشور يف جملة العلوم   ،"Time shareاملرسي زهرة، الوضع القانوين لنظام اقتسام الوقت "  د.حممد  ،حممد املرسي زهرةد.  -7

 .130ص  ،1993 ،35السنة  ،1العدد ،القانونية واالقتصادية تصدر عن كلية احلقوق جامعة عني مشس
نظام اقتسام  ،القانوين لإلرشاد السياحي التنظيم ،الشركات السياحية - د.انرميان عبد القادر، التشريعات الفندقية والسياحية -8
 .237، ص 1998  ،القاهرة -دار النهضة العربية ،يف مصر Time shareالوقت 
حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر   ،عقد التملك الزمين ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -9

 .11ص  ،2008 لسنة ،77العدد  ،، منشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة2007 ،ماليزاي ، الثامنة عشرةالدورة  ،اإلسالمي
( يف دورته الثامنة عشرة يف بوتراجيا 8/18) 170وعرفه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم 

أو على  ،أما على سبيل الشراء لعني معلومة على الشيوع ،)عقد على متلك حصص شائعةأبنه  ،، البند )أواًل( منه2007)ماليزاي( 
ع ابلعني اململوكة أو املنفعة سبيل االستئجار ملنافع عني معلومة ملدد متعاقبة، أو االستئجار ملنافع عني معلومة لفرتة ما حبيث يتم االنتفا 

 مع تطبيق خيار التعيني يف بعض احلاالت الختصاص كل منهم بفرتة زمنية حمددة(. ،املستأجرة ابملهاأية الزمانية، أو املهاأية املكانية
 جامعة  -االقتصاد اإلسالمي  حبث القي يف ندوة أقامها مركز أحباث  Time share  املشاركة ابلوقت  ،د.رفيق يونس املصري  -10

 .1ص  ،م2004 -ه  1425امللك عبد العزيز، جدة، 
11-  Sylvie Pieraccini, LA  «  PROPRIETE TEMPORAIRE  »  ESSAI D'ANALYSE DES DROITS 

DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE, Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université du Sud 
Toulon  – Var/ Discipline: Droit privé, 22 Novembre 2008, p 2. 
القانون تصدر عن كلية حبث منشور يف جملة الشريعة و   ،دراسة مقارنة  -د.ندى سامل محدون مال علو، عقد املشاركة ابلوقت    -12
منشور على موقع  .271ص. ،2012يوليو  - ه1433، شعبان 26، السنة 51لعدد ا، جامعة اإلمارات العربية املتحدة-القانون 
 . http://www.ivsl.org  :املوقع االلكرتوين ينظر ،بة االفرتاضيةاملكت

http://www.ivsl.org/
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 2002لســــــنة  33الســــــياحة رقم ( من قانون 2( من املادة )14فقد عرفه املشــــــرع العماين يف الفقرة )
أبنه )النظام الذي يتيح للشــــخص شــــراء حصــــة غري مفرزة يف وحدة فندقية أو ســــياحية، أو احلصــــول على 
حق انتفاع أو حق اســـتعمال للحصـــة مبشـــاركة آخرين يف ابقي احلصـــص أو اقتســـام وقت االســـتخدام هلذه 

 منية احملددة له كل عام(.احلصة يف ما بينهم، حبيث ينتفع كل منهم هبا خالل املدة الز 
م يف  2007 -ه 1427لســــنة  206فه يف نظام املشــــاركة ابلوقت رقم أما املشــــرع الســــعودي فقد عر  

( أبنـه )أي عقـد أو جمموعـة عقود تربم مقـابـل مبلغ مـايل معني، ملـدة ال تقـل عن 1( من املـادة )3الفقرة )
عنه، أو أي حق آخر يتعلق ابســــــتعمال وحدة    ثالث ســــــنوات، ويتم مبوجبها إنشــــــاء حق انتفاع أو التنازل

 عقارية سكنية واحدة أو أكثر، مدة حمددة أو قابلة للتحديد من السنة(.
ابلرغم من أن مجهورية مصـــر تعد الرائدة من بني  -ويف مصـــر مل يوضـــع تشـــريع عادي ينظم هذا العقد 

ــاركة ابلوقت إذ ُعِرَف فيها هذا ا وإمنا نظم هذا  - 1986لعقد منذ عام  الدول العربية يف جمال عقود املشـــــــ
  150امللغي بقرار وزير السـياحة املصـري رقم  (13)1996لسـنة   96العقد قراري وزير السـياحة املصـري رقم 

ــنة   ــيغة القانونية اليت يتم  (14)2010لســ ــار فقط إىل الصــ والنافذ حالياً، والذي مل يُعرِّف هذا العقد وإمنا أشــ
( من القرار األخري واليت نصــت على أن )يتم طرح الوحدات اليت تدار  8دة )التعاقد هبا، وذلك مبوجب املا

ــة حمددة زمنياً حيتفظ املالك حبق الرقبة أو بطريق  ــتغالل إما بطريق االنتفاع حبصــ ــام الوقت لالســ بنظام اقتســ
ويتمتع  جتزئة امللكية للوحدات حبيث يصـبح املشـرتي مالكاً على الشـيوع طبقاً ألحكام ملكية املال الشـائع

 حبق االنتفاع والرقبة(.
ومل يضـع املشـرع الفرنسـي تعريفاً لعقد املشـاركة ابلوقت يف قانون شـركات املشـاركة ابلوقت يف املباين رقم 

، وهو أول قانون صــدر يف فرنســا لتنظيم عقد املشــاركة ابلوقت، وإمنا 1986يناير   6الصــادر يف  86/18
 فه يف قانون املشـــاركة ابلوقت رقم، إال أن املشـــرع الفرنســـي عر  (15)(1عرف هذه الشـــركات فقط يف املادة )

( على انـه  .121L - 61( من املـادة )1، يف الفقرة )(16)2009يوليو  22الصـــــــــــــــادر يف  2009/888
ــتخدام الســـكين والتمتع ابإلقامة  ــية االسـ ــتهلك خاصـ )هو عقد دائم ألكثر من عام واحد وبه يتم منح املسـ

 .(17)(الستخدام السكن لفرتات حمددة أو قابلة للتحديدأو املنقولة يف املمتلكات العقارية 
 

( منه على 12والذي كانت تنص املادة ) ،1996يوليو لسنة  27يف  166القرار منشور يف جريدة الوقائع املصرية ابلعدد  -13
ظ أن )يتم طرح الوحدات اليت تدار بنظام اقتسام الوقت لالستغالل إما عن طريق اإلجيار طويل املدة أو البيع مع جتزئة امللكية حبيث حيتف

 دام اليومي(.املستغل مبلكية الرقبة ويبيع للمنتفع حق االنتفاع ملدة حمددة سنوايً يف وحدة مؤسسة وجمهزة لالستخ
 .2010ابريل سنة  29)اتبع( يف  98يف جريدة الوقائع املصرية ابلعدد  القرار منشور -14
إذ نصت هذه املادة على أن شركات املشاركة ابلوقت هي )تلك الشركات اليت يتم تكوينها هبدف ختصيص العقارات  -15

متكني الشركاء من االستمتاع واإلقامة يف هذه الوحدات من خالل   ختصيصاً جزئياً أو كلياً الستخدامات السكىن بصفة رئيسة من خالل
دون أن يكون سبيل ذلك نقل حقوق امللكية أو أي حق من احلقوق العينية  ، حصص زمنية دورية يف مقابل حصص مسامهتهم

 األخرى...(
متوز   24يف  املؤرخ    169  ابلعددية  اجلريدة الرُسيف  واملنشور    ،2009سنة    888/2009  قانون املشاركة ابلوقت الفرنسي رقم  -16
 566/98للقانون رقم  ←، و جاء معدالً 1993لسنة  949تضمنه القسم التاسع من قانون املستهلك الفرنسي رقم وقد  ،2009

( على أنه )أي عقد  .121L – 60) عقد املشاركة ابلوقت يف املادة -و عرف القانون األخري ،)امللغي( 1998جوليه  8والصادر يف 
االنتفاع مبال عقاري  ،ملستهلك ،أو جمموعة عقود تربم معاوضة مبقتضاها يلتزم أحد املهنيني ابن يعطي مباشرة أو بطريق غري مباشر

 وملدة ثالث سنوات على األقل أو ملدة غري حمددة(. ،يستعمل للسكىن لفرتات حمددة أو قابلة للتحديد 
17-Art (L.121-61): (…..Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée 

de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs 
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ــريعياً   أما يف العراق فلم جند تعريفاً قانونياً لعقد املشــــــــاركة ابلوقت، الن املشــــــــرع مل ينظم هذا العقد تشــــــ
 وحىت وقتنا احلاضر.

 ية:التعريفات السابقة املالحظات االت إال أننا ميكن أن نورد على
 أغلب التعريفات ركزت على الغاية أو اهلدف من هذا العقد. ن  إ .1
مل تبني التعريفات املتقدمة الطبيعة القانونية الدقيقة هلذا العقد، فالبعض ُساه شــــــراء والبعض اســــــتعمل  .2

 مصطلح االنتفاع والبعض اآلخر استعمل اإلجارة.
ابلوقت قد ال تتفق مع الواقع العملي إن الطبيعة القانونية اليت حددهتا بعض التعريفات لعقد املشاركة   .3

 هلذا العقد، فضاًل عن القواعد العامة يف القانون املدين، وكما سنثبت ذلك يف املبحث الثاين.
 مل تكن التعاريف جامعة مانعة كما هو احلال يف كل تعريف. .4
مشاركة ابلوقت   بعض التشريعات املقارنة قد حددت احلد األدىن ملدة العقد وإال فانه ال يعد عقد  ن  إ .5

( ســـــنوات واملشـــــرع الفرنســـــي ملدة 3من مثل املشـــــرع الســـــعودي والذي جعل مدة العقد ال تقل عن )
اقلها ســــــــــــنتني، وحســــــــــــناً فعل مشــــــــــــرع القانون املقارن يف ذلك ألنه أبرز أهم ُسة يف هذا العقد وهي 

 موُسيته الدورية املتكررة.
املوضــــــــع من البحث فضــــــــاًل عن تعدد طبيعته   وعلى الرغم من عدم وضــــــــوح طبيعة هذا العقد يف هذا

ــائعة، إال انه  ــنثبت ذلك عند حتديد تكييفه القانوين ألنه قد يكون عقد بيع حلصــــــص شــــ القانونية وكما ســــ
ملدة ال تقل  -مؤثثة وجمهزة لالســتخدام اليومي-)متليك منفعة يف وحدة ســكنية ســياحية  ميكننا تعريفه أبنه  

يف مقابل مبلغ   -أســبوع أو مضــاعفاته-ملســتفيد ملدة حمددة من كل ســنة  عن )ســنتني( على أن ينتفع هبا ا
 نقدي يدفعه ملالك الوحدة السـياحية أو مسـتغلها، والذي يلتزم أيضـاً بتقدمي اخلدمات السـياحية والفندقية(

 وستتضح مفردات هذا التعريف على امتداد هذه الدراسة.
 (18)الفرع الثاين: تسمية العقد

ــا ــية، وكان أول ظهوره يف فرنســـا بني عامي قد نشـــأ عقد املشـ ركة ابلوقت يف أحضـــان الشـــركات الفرنسـ
، حتديداً بواســـطة شـــركة مارســـيليا اليت أطلقت العرض األول هلا يف إطار املشـــاركة ابلوقت 1965-1967

هذا العقد ســــياحياً، وأصــــبحت   (20)، ومنذ ذلك الوقت تعددت املســــميات لتســــويق(19)يف جمال الســــياحة

 
biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables 
….) 

مصدر   د.حممد املرسي زهرة،نظر يف ذلك:  ي  ،إىل أكثر من مخس تسميات  أوصلها البعضتعددت تسميات هذا العقد حىت    -18
صوره، ومزاايه، وعيوبه،  ،multipropriété, Time – sharingنظام امللكية السياحية  ،. د.مجال فاخر النكاس128ص  سابق،

يونيو  -ه  1417صفر  ،20السنة  ،2العدد  ،صدر عن جملس النشر العلمي جبامعة الكويتجملة احلقوق الكويتية تحبث منشور يف 
 .88ص  ،م 1996
 ، فهو اقل مثناً((، ينظر: تستأجر الغرفة ولكن اشرت الفندق وذلك حتت شعار ))ال -19

- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 4. 
واستخدام املعرفة الفنية اليت متكن الدولة أو املنشأة السياحية من حتديد األسواق طريقة اإلدارة يقصد ابلتسويق السياحي " -20

 املصدرة للسياحة وان تبين نظام اتصال مع هذه األسواق بقصد التعرف على رغبات ودوافع السائحني والتأثري فيها حملياً وإقليميا وقومياً 
" ينظر: د.امحد ت اإلشباع هلذه الرغبات والدوافع قصد الوصول إىل أقصى درجاودوليًا وان حتقق التالؤم بني هذه الرغبات والدوافع ب

لك ينظر:  . كذ57، ص  2012  ،اإلسكندرية  -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،1ط    ،تسويق اخلدمات السياحية  ،الطاهر عبد الرحيم
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ــمياته، فيطلق عليه  ــائعة يف كثرة تســــــــــ من الكثرة حبيث أنه فاق أي عقد من العقود األخرى املعروفة والشــــــــــ
، أو عقد (23)، أو البيع الزماين(22)، أو امللكية الســــياحية(21)أحياان تســــمية امللكية الزمنية أو امللكية الدورية

 .(25)ه تسمية عقد املشاركة ابلوقت أو عقد اقتسام الوقت، واترة يطلق علي(24)التملك الزمين
، يف حني جند البعض اآلخر يطلق عليه اســـــــم )عقد امتالك (26)ويســـــــمى أحياان عقد املشـــــــاركة الزمنية

 .(27)العطلة( أو )عقد شراء الوقت(
م حتديد وال شـك أن تعدد هذه التسـميات يؤثر سـلباً يف حتديد الطبيعة القانونية هلذا العقد وكذلك عد

 يف وجبه، إال أننا نالحظ بروز تســــــــميتنياملراكز القانونية ألطرافه بوضــــــــوح واحلقوق املرتتبة للمســــــــتفيدين مب
الواقع العملي لعقـد املشــــــــــــــاركـة ابلوـقت مهـا: امللكـية الزمنـية أو اـلدورـية )املتعـاقـبة( وعقـد املشــــــــــــــاركـة ابلوـقت 

متها هلذا العقد وترجيح عرف على مدى مالء التســـــــــــميتني والت)اقتســـــــــــام الوقت( وســـــــــــنحاول حتليل هاتني
 إحدامها:
 امللكية الزمنية أو الدورية )املتعاقبة(: -أوالً 

LA PROPERTY PÉيعود أصـل هذه التسـمية إىل املصـطلح الفرنسـي ) RIODIQUE والذي ،)
 .(28)استعملته الشركات الفرنسية لإلعالن عن التعاقد وفق هذا النظام

وعند التمعن يف هذه التســمية جندها حمل نظر يف الواقع، ذلك الن من أهم خصــائص حق امللكية هو 
، فال (29)اـلدوام وليس معىن اـلدوام هـنا هو الـتأبـيد املطلق، وإمـنا حق امللكـية هو حق دائم ـما بقي حمـله ـقائمـاً 

 
دار جرير  ،1ط ،ويق واملبيعات السياحية والفندقيةالتس ،عبد احملسن عبد هللا احلجيد.عالء حسني السرايب د.سليم حممد خنفر د.

 .16ص  ،م2011 -ه  1432 ،اململكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع 
 حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية ،القسم األول ،دراسة مقارنة -الفصل القانوين لعناصر األرض  ،د.حممد املرسي زهرة -21

 .201 ص ،م 1987يونيو  -ه  1407  شوال ،11السنة  ،2العدد  ،تصدر عن جملس النشر العلمي جبامعة الكويت
 .88- 87ص  ،مصدر سابق ،د.مجال فاخر النكاس -22
(( حبث منشور يف Time sharingحقوقي لعقد )  -البيع الزماين )حتليل فقهي  ،األستاذ مسعود االمامي :راجع يف ذلك -23
 وما بعدها.  53م، ص 2010 -ه  1431 ،57العدد  ،15السنة  ،أهل البيت عجملة فقه 
)عقد التملك  ذلك من عنوان حبثه واملوسوم بـوكما يستبني ،2ص ،مصدر سابق ذكره ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -24
 الزمين(.
 مصدر سابق، ص  ،" Time shareالوضع القانوين لنظام اقتسام الوقت " ،د.حممد املرسي زهرة :راجع يف هذه التسمية -25
 .162، ص2007 ،القاهرة -مكتبة بريوت  ،.. صناعة العصر.السياحة ،أقيوم أكمجو مسلم .128

منية السياحة والعقود الدولية اجلديدة )عقد املشاركة الز  ،لالطالع أكثر على هذه التسمية ينظر: د.امحد عبد الكرمي سالمة -26
العدد  ،3اجمللد  ،جامعة البحرين -حبث منشور يف جملة احلقوق تصدر عن كلية احلقوق  ،أو اقتسام الوقت يف القانون الدويل اخلاص

 .20 - 18ص  ،2006يوليو  -ه  1427، مجادى اآلخر 1
دراسة  -( Timeshareسالمة حماسنة، عقد اقتسام الوقت ) . د.نسرين128ص  ،مصدر سابق ،حممد املرسي زهرةد. -27

سلسلة العلوم اإلنسانية -األردن -جامعة الريموك -حبث منشور يف جملة أحباث الريموك ،قانونية يف القانون األردين والقوانني املقارنة
 .1018 - 1017. ص 2007، 3العدد  ،33اجمللد  ،واالجتماعية
28-Port Louis, LAW REFORM COMMISSION, Issue Paper, Timeshare [Droits de Séjour à 

Temps Partagé], July 2011, p 3. 
وكان عنوان هذا   ،( يف دورته الثامنة عشرة8/18) 170يف قراره املرقم  تسمية تقرتب منهاولقد تبىن جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 عقد التملك الزمين". القرار "
، املطبعة 2طبعة  ، ال1اجلزء    ،احلقوق العينية األصلية  -شرح القانون املدين    ،حممد كامل املرسيلكية: د.ينظر يف دوام حق امل  -29
تنقيح املستشار  ،. د.عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين273- 272ص  ،م1951 -ه1370العلمية، 

احلقوق العينية  ،. د.حسن علي الذنون474 – 465، ص 2004درية، اإلسكن -، منشأة املعارف 8امحد مدحت املراغي، اجلزء 
وزارة التعليم العايل  ،د.غين حسون طه، احلقوق العينية، اجلزء االول،. حممد طه البشري29ص  ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،األصلية

 .43ص ،م1982 -ه 1402 ،كلية القانون  -جامعة بغداد-والبحث العلمي 
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ميكن اقرتان امللكيـة بزمن أو أتقيتهـا مبـدة تنتهي ابنتهـائهـا، وإذا كـانـت بعض القوانني املقـارنـة قـد قررت ابن  
، فذلك ال يعين أن املالك ســــلطاته (30)عقد املشــــاركة ابلوقت يقوم على شــــراء حصــــة غري مفرزة )شــــائعة(
مية امللكية الدورية أو املتعاقبة توحي ابن حمددة حبدود الزمن املقرر له لالنتفاع ابلوحدة الســـــــــــياحية، فتـســــــــــ 

هنــاك ملكيــة قــائمــة تنتهي ابنتهــاء وقتهــا لتــأيت بعــدهــا ملكيــة أخرى وهكــذا، إال أن احلقيقــة خالف ذلــك 
 فامللكية حق دائم وإمنا االستعمال هو الدوري واملتعاقب وليست امللكية.

الزمنية أو املتعاقبة ال تشـمل صـور العقد كلها، ألنه أضـف إىل ذلك أن تسـمية هذا العقد بعقد امللكية 
ــياحية فانه قد ينتج عنه متليك منفعتها وهو  ــائعة يف وحدة ســ ــة شــ وكما يرتتب على هذا العقد ملكية حصــ

ــريعات املقارنة، ونؤيد من يرى ــتوى الفقه والتشـــــ ــعت له على مســـــ ــح من التعريفات اليت وضـــــ أبن   (31)واضـــــ
كون تروجيياً وتســويقياً، الن القائمني على تســويق هذا العقد حيرصــون على املصــطلح الســابق ال يعدو أن ي

أن تتضــمن براجمهم التســويقية االســم والوصــف الذي يوحي ابن هذا العقد يرتب حق ملكية وهذا له أتثريه 
فه يف نفس املتعاقد إذ يعد ذلك إحدى وسائل التغرير أو من األمور اليت توقعه ابلغلط فتدفعه للتعاقد بوص

، وإمنا قد يكون مســتأجراً والوحدة الســياحية تبقى  (32)ســيكون مالكاً، يف حني هو يف الواقع ال يعد مالكاً 
 مملوكة للمنشأة أو الشركة السياحية.

 عقد املشاركة یلوقت )اقتسام الوقت(: -اثنياً 
ــاســـها يف املصـــطلح االنكليزي  إىل اللغة   ، وترمجة هذا املصـــطلح (Time share)وهذه التســـمية جتد أسـ

 .(33)العربية هو املشاركة ابلوقت أو اقتسام الوقت
ونرى أن هذه التســــــمية هي أنســــــب تســــــمية ممكن أن تطلق على هذا العقد، فكما أن هذه التســــــمية 
تتضــمن صــوريت هذا العقد فهي تدل على أن املســتفيد قد يكون مشــرتايً ومن مث يعد مالكاً إذا كان العقد 

ــة يف ــراء حصـــــ ــباً على شـــــ ــياحية، ومن املمكن أن يكون مالكاً ملنفعة هذه الوحدة مع بقاء  منصـــــ وحدة ســـــ
ــتفيد مالٌك دائمٌ ملكية الرقبة لصـــــاحبها، وال يوجد يف هذه التســـــم ، فضـــــاًل عن أن ية ما يدل على أن املســـ

هذه التســــمية تركز على دور الوقت أو الزمن والذي يعد العنصــــر اجلوهري يف هذا العقد، فهذا العقد يقوم  

 
 ، 8يف املادة    2010لسنة    150وقرار وزير السياحة املصري رقم    ،2/مادة  14قانون السياحة العماين يف الفقرة  وهو موقف    -30

 وهو ما أجازه أيضاً قرار جممع الفقه اإلسالمي يف املادة أوالُ منه.
 .365ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سامل محدون مال علو -31
 .136ص  ،مصدر سابق ،د. حممد املرسي زهرة -32
 فاملشرع العماين أطلق ،واملالحظ أن اغلب التشريعات املقارنة قد أخذت هبذه التسمية عند تنظيمها لعقد املشاركة ابلوقت -33

و جند أن املشرع السعودي قد أطلق على   ،2002لسنة    33من قانون السياحة رقم    2/مادة  14عليه )نظام اقتسام الوقت( يف الفقرة  
عند تعريفه لـ   1/مادة 3وأكد ذلك يف الفقرة  ،2007لسنة  206تسمية )نظام املشاركة ابلوقت( املرقم القانون الذي نظم هذا العقد 

)امللغي( فقد تبىن تسمية )نظام اقتسام الوقت( وكما يظهر   1996لسنة  96أما القرار الوزاري املصري رقم  ،)عقد املشاركة ابلوقت(
يف شأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت يف   5/6/1996صادر بتاريخ    1996لسنة    96قرار وزاري رقم  )من اسم القرار واملعنون بـ

بشأن   8/3/2010صادر بتاريخ  2010لسنة  150افذ والذي كان عنوانه )قرار رقم املنشآت الفندقية.( وكذلك القرار الوزاري الن
أما املشرع الفرنسي فقد أطلق  ،شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت ))التامي شري(( يف املنشآت الفندقية والقرى واملنتجعات السياحية(

تعامل مبوجب هذا العقد تسمية )قانون شركات املشاركة ، و الذي نظم مبوجبه الشركات اليت ت1986لسنة  86/18على قانون رقم 
 ابلوقت(.
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لى اســــتغالل واســــتثمار الوقت عن طريق توزيع االنتفاع ابلوحدة الســــياحية ملدد حمددة من الســــنة تتكرر ع
 .(34)هذه املدة يف كل عام وملدد طويلة نسبياً ختتلف من عقد آلخر ومن مستفيد آلخر

وال نتفق مع من يطلق على هذا العقد تســــــمية )شــــــراء الوقت(، فكما أن الوقت شــــــيء غري مادي ال 
ح ألن يكون حماًل للعقد، فهو ليس املقصــــــود من هذا العقد لذاته جمرداً إذ انه هبذا الوصــــــف ليس له يصــــــل

 .(35)قيمة مالية، وإمنا يكون مقصوداً إذا كان مقياساً لالنتفاع ابلوحدة السياحية
 املطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد املشاركة بالوقت

املهمة جداً واليت يضـطلع هبا القاضـي يف ضـوء ما يتوصـل إليه من تفسـري إن تكييف العقد من املسـائل  
 .(36)إلرادة املتعاقدين، فهو الذي حيدد القواعد القانونية اليت حتكم العقد املربم

إذ عندما يثار النزاع بني أطراف العقد أمام القضــــــاء جيب على القاضــــــي أن يتصــــــدى ملســــــألة غاية يف 
ــألــة تكييف العقــد، ويراد بتكييف العقــد،  األمهيــة قبــل أن يتوىل حــل ا لنزاع املعروض أمــامــه أال وهي مســـــــــــــ

، ( 37)إعطاؤه الوصـــــف القانوين الصـــــحيح مبا يتفق مع ماهية العقد وحقيقة االتفاق احلاصـــــل بني املتعاقدين
وتنشــأ أمهية التكييف بســبب تصــنيف العقود إىل مســماة وغري مســماة مبا يرتتب عليه خضــوع األوىل دون 

ية لتنظيم تشـــــريعي خاص ولوال هذا التقســـــيم خلضـــــعت مجيع العقود للنظرية العامة العقد، وقد يصـــــف الثان
العاقدان العقد الذي أبرماه وصفاً إتفاقياً إال أن هذا الوصف االتفاقي قد يكون غري صحيح أو صوري أو 

إذا كان مســـــــمًى، لذا جند أريد به التحايل على القانون، للتهرب من تطبيق أحكام القانون الناظمة للعقد 
أن القاضـــــــــي يتوىل مهمة تكييفه بتحديد ما إذا كان مســـــــــمًى قد أُسى القانون شـــــــــرائطه وظروفه القانونية 

 .(38)بنصوص حمددة أو كان عقد غري مسمى
وال مراء يف أن العالقة بني مالك الوحدة الســــــياحية وبني املســــــتفيد هي عالقة عقدية ظهرت بتســــــمية 

وقت، وتكييف هذه العالقة العقدية هلا أمهيتها البالغة يف حتديد نطاق احلقوق وااللتزامات  عقد املشاركة ابل
املرتتـبة على املتعـاـقدين وعلى وفق مـا ينتهي إلـيه األمر يف حتـدـيد الطبيعـة القـانونـية للعقـد، وبصــــــــــــــرف النظر 

 .(39)عما يسبغه املتعاقدان من وصف أو تسمية عليه
 

 .367 - 366ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سامل محدون مال علو :ملزيد من التفصيل ينظر -34
  ، ، بدون مكان طبع "Time share" العقارية بنظام املشاركة ابلوقت التعامل على الوحدات ،د.حسن عبد الباسط مجيعي -35
 .66ص  ،1997
حماضرات ألقيت على طلبة  ،نظرية العقد يف قوانني البالد العربية -حماضرات يف القانون املدين  ، د.عبد املنعم فرج الصده -36

 .15ص    ،1960  ،دون ذكر مكان طبع  ،3اجلزء    ،معهد الدراسات العربية العالية  -قسم الدراسات القانونية يف جامعة الدول العربية  
 حبث منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية  ، تكييف العقد يف القانون املدين  ،د.عامر عاشور عبد هللا  :ينظر يف ذلك  -37

. ويعرب 160ص  ،م2010 -ه 1431ادى اآلخرة مج ،2السنة  ،6العدد  ،جامعة تكريت -والسياسية تصدر عن كلية القانون 
ملطروحة والقانون املنطبق عليها، فهو مفتاح ميسكه القاضي يفتح به الطريق إىل  البعض ابن التكييف " هو مهزة الوصل ما بني الوقائع ا

 وبدون التكييف يتخبط القاضي يف احلل القانوين للنزاع ويعتمد العشوائية واالرجتالية لذلك فتتسم حلوله ابلغموض ،القانون الصحيح
رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية القانون يف جامعة   ،مقارنةدراسة    –تسبيب األحكام املدنية   ،علي فيصل نوري  :". ينظروالتناقض

 .22ص ،م2013 -ه 1433 ،اببل
 .161- 160ص  ،مصدر سابق ،عبد هللا د.عامر عاشور -38
العربة يف تكييف العقود هي حبقيقة ما عناه العاقدون منها )وهذا ما أكدته حمكمة النقض املصرية يف قرار هلا جاء فيه أن  -39
ومىت تبينت تلك احملكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فعليها أن تكيفها بعد ذلك  ،هذا القصد من سلطة حمكمة املوضوعوتعرف 

عبد املنعم   7/12/1967ق جلسة    33لسنة    351التكييف القانوين الصحيح غري متقيدة يف ذلك بتكييف املتعاقدين.(. )طعن رقم  
 .472، ص10ج ،اإلصدار املدين  ،املوسوعة املاسية ،حسين احملامي
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 26:  العدد

جتعل معه حتديد طبيعته القانونية من الصـــــــــــــعوبة مبكان، جتعلنا أن نفرد له بيد أن حداثة هذا العقد ما  
ــاركـة ابلوقـت مـا هو إال االنتفــاع إبحـدى الوحـدات  هـذا املبحــث، فحق اإلقـامـة املرتتـب على عقــد املشـــــــــــــ
ــباغ التكييف القانوين على  ــياحية ملدة حمددة من كل عام، ولقد حاول الفقه إســـ ــكنية يف األماكن الســـ الســـ

عقد، إال انه تفرقت به الســـــبل يف ســـــبيل ذلك ابجتاهات متعددة وتبعته يف ذلك التشـــــريعات املقارنة هذا ال
 يف حتديد الطبيعة القانونية لعقد املشاركة ابلوقت.

ه عقد بيع حلصــــــــــــــة ه عقد شــــــــــــــركة، واجتاه اثين يراه عقد يرتب حق انتفاع، واجتاه اثلث يعد  فاجتاه عد  
 ه عقد إجيار.فيعد  شائعة، أما االجتاه الرابع 

ــاركة ابلوقت وترجيح  ــليط الضـــــــــوء على هذه االجتاهات وحتليلها يف تكييف عقد املشـــــــ ومن أجل تســـــــ
أحدها يف ضــــــــوء ما يتوافق مع القواعد العامة يف القانون املدين العراقي ســــــــنقســــــــم هذا املبحث على أربعة 

ه عقد بيع، ونكرس الثالث وجهة عدِّ  ه عقد شــــركة ونفرد الثاين لبحثمطالب، نتناول يف األول وجهة عدِّ 
 ه عقد إجيار:ه عقد يرتب حق انتفاع، فيما خنصص الرابع لتناول وجهة عدِّ لدراسة وجهة عدِّ 

 الفرع األول: عقد املشاركة یلوقت عقد شركة
ــا   ــتقر الفقه يف فرنســ ــأ عنه من  -بعد تردد طويل-لقد اســ ــاركة ابلوقت وما ينشــ على تكييف عقد املشــ

 .(40)إقامة يف الوحدات السكنية السياحية أبنه عقد شركةحق 
ويرى البعض انه إذا كان تكييف عقد املشــــاركة ابلوقت لدى الفقه الفرنســــي هو عقد شــــركة فان هذه 
الطبيعة القانونية هي اليت فرضت نفسها يف الواقع العملي، إذ أن نشأة هذا العقد كانت يف كنف ما يطلق 

 .(41)ات امللكية الدورية(عليها يف فرنسا بـ)شرك
وإذا كان الفقه الفرنســــي قد اتفق على اإلطار العام يف حتديد الطبيعة القانونية لعقد املشــــاركة ابلوقت، 

 انقسم على نفسه إىل اجتاهني: -بعد ذلك-إال انه 
 اال ا  األول:

ة ابلوقت وحق يذهب هذا االجتاه إىل أن املسـتفيد )صـاحب حق اإلقامة( هو شـريك يف شـركة املشـارك
اإلقامة املرتتب له ما هو إال مثرة اشــــــــرتاكه يف هذه الشــــــــركة، ومبعىًن آخر، أن حق اإلقامة هو "نصــــــــيب أو 
حصـة" املسـتفيد الشـريك من أرابح الشـركة، إذ أن الشـركة تكون قد حققت أرابحاً، ومن البديهي أن هذه 

شــاء الشــركة، وخيلص هذا االجتاه إىل أن احلق األرابح توزع على الشــركاء فيها وهي الغاية األســاســية من إن
يف اإلقامة املقرر مبوجب عقد املشــــاركة ابلوقت يف إحدى الوحدات الســــكنية اململوكة للشــــركة هو نصــــيب 
كل شـريك يف أرابح شـركة املشـاركة ابلوقت، ويسـتند أصـحاب هذا االجتاه بشـكل أسـاسـي على أن الشـركة 

قامة املقرر واملنظم بواســــطة شــــركة املشــــاركة ابلوقت مل يســــتأجر هي مالكة العقارات و أن صــــاحب حق اإل
احلصــــة الزمنية اليت توفر له حق اإلقامة من الشــــركة، كما انه ال يعد مالكاً هلذه العقارات أو صــــاحب حق 

 
40-Guy Vigneron - Ancien adjoint au Directeur juridique de la SNCF, Fasc. 61: COPROPRIÉ TÉ  

- Champ d'application du statut - (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés), JCN Copropriété - 
Version 1/2004, p 4. BERNARD VANBRABANT, TIME _ SHARING, Editions larcier, Rue des 

minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006, p 39 – 40. 
 .160ص  ،مصدر سابق ،د.حممد املرسي زهرة :راجع يف ذلك -41
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عيين عليها، وعلى هذا األســـــــاس ويف ضـــــــوء ما يتقرر له من صـــــــفة الشـــــــريك فان حق اإلقامة ال ميكن أن 
 .(42)ه من أرابح الشركةيكون إال نصيب

 اال ا  الثاين:
ال خيتلف هذا االجتاه عن ســــابقه يف تكييف عقد املشــــاركة ابلوقت على أنه عقد شــــركة وان املســــتفيد 

أن حق اإلقامة هو  -وكما يف االجتاه األول-صـــاحب حق اإلقامة هو شـــريك، إال أن هذا االجتاه ال يرى  
ه حصـته يف الشـركة نفسـها، ذلك الن الشـركة تقوم على مسـامهة حصـة الشـريك يف أرابح الشـركة، وإمنا يعد

الشـــركاء بتقدمي كل واحد منهم حصـــة يف رأس ماهلا، وهذه احلصـــة بعد تقدميها ســـتكون ملكيتها للشـــركة، 
فالشــريك ال يكون مالكاً حلصــته بعد تقدميها للشــركة، وإمنا يصــبح حقه يف الشــركة حق دائنية، وهذا احلق 

ق جتاه الشــــــــــــركة منها اإلقامة يف إحدى الوحدات الســــــــــــكنية اليت متلكها، فحق اإلقامة، خيوله بعض احلقو 
ــتقل فهو ال يعدو أن يكون جمرد حق من احلقوق اليت متنح لكل  على وفق هذا االجتاه، ليس له وجود مســــ

مل شــريك مقابل مســامهته يف رأس مال الشــركة، و بعبارة أخرى هو حق من احلقوق اليت يكتســبها ألنه حي
، أن للشــريك حق دائنية يف مواجهة (43)صــفة الشــريك يف الشــركة، وصــفوة القول، لدى أنصــار هذا االجتاه

نه ابن يطالب الشـــــــــركة ببعض احلقوق من بينها الشـــــــــركة يف مقابل مســـــــــامهته يف رأس ماهلا، هذا احلق ميكِّ 
 اإلقامة يف إحدى الوحدات السكنية اململوكة هلا.

وإذا رجعنا إىل موقف املشــرع الفرنســي جنده قد أخذ مبا انتهى إليه الفقه من أن عقد املشــاركة ابلوقت 
يناير  6الصــــــادر بتاريخ  86/18هو عقد شــــــركة، وذلك بتشــــــريعه لقانون شــــــركات املشــــــاركة ابلوقت رقم 

( مـنه واليت  1، إذ جنـد أن هـذا القـانون قـد بني اهلـدف من هـذه الشــــــــــــــركـات وذـلك مبوجـب املـادة )1986
نصــــــــت على أن هذه الشــــــــركات ).... يتم تكوينها هبدف ختصــــــــيص العقارات ختصــــــــيصــــــــاً جزئياً أو كلياً 
الســـتخدامات الســـكىن بصـــفة رئيســـة من خالل متكني الشـــركاء من االســـتمتاع واإلقامة يف هذه الوحدات 

 .(44)من خالل حصص زمنية دورية يف مقابل حصص مسامهتهم....(

 
 ي: وكذلك ينظر يف الفقه الفرنس  .31ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط مجيعي -42

- Chalopoulos et Cabanac. Le droit de jouissance eclusive dans les ciete de la loi 28 juin 1938, G.P, 
1961,I, p 36 et s. 

- Mlle Thi bierge, le statut des immeubies en copropi été, Rapport au Congrés des notaries de 
Bordeaux, 1957, p70. 

- Cass. Civ. 19 j uin 1951, J.C.P. éd. N. 1951, 2, 6385. 
 .161ص  ،مصدر سابق ،د.حممد املرسي زهرة :مشار إليها لدى

 .Sant _ Alary R hom - . كذلك ينظر:162  -161ص    ،مصدر سابق  ،د.حممد املرسي زهرة  :ينظر يف تفصيل ذلك  -43
these, p 200 et s. 
 162ص  ،سابقمصدر  ،د.حممد املرسي زهرة :مشار إليه لدى

44-Article (1): " Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, 
d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé 
aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions 

applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi". . 
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ــة وأهنا ذات طبيعة ويرى جانب من ال  فقه أن هذه الشــــــــــركات تعد شــــــــــركات مدنية هلا ذاتيتها اخلاصــــــــ
"ســـــاكنة" ترتتب على الســـــماح ابســـــتخدام الشـــــركاء ألصـــــول الشـــــركة وذلك ابإلقامة يف إحدى الوحدات 

 .(45)السكنية لقضاء فرتة اإلجازة أو العطلة
لكثرة االنتقادات اليت وجهت إليه حمل نظر   إن تكييف عقد املشــــــــــاركة ابلوقت على انه عقد شــــــــــركة،

 وعدم توافق الطبيعة اخلاصة هلذا العقد مع القواعد العامة يف الشركات خاصًة عندان يف العراق.
ــة الشـــــــريك من أرابح الشـــــــركة،  ــاركة ابلوقت هو حصـــــ فالقول أبن حق اإلقامة املرتتب على عقد املشـــــ

ذ أن الشــــــريك )صــــــاحب حق اإلقامة( حيصــــــل على تكييف يبتعد كثرياً عن الطبيعة اخلاصــــــة هلذا العقد، إ
ال يهدف  -الشــريك-حقه هذا دون انتظار حتقيق الشــركة إلرابح معينة تقوم بتوزيعها على الشــركاء، فهو 

ــكنية مبا جينبه  ــة زمنية على وحدة ســـــــــــ ــول على حق اإلقامة من خالل حصـــــــــــ يف حقيقة األمر إال للحصـــــــــــ
التكلفة هي تكلفة شـراء أو إجيار وحدة خاصـة به دون سـواه،  التكاليف املرتفعة لإلقامة، سـواء كانت هذه

ــاركة  ــًة أن عقد املشــــ ــيانة هذه الوحدة وبتكاليف مرتفعة، خاصــــ ومن مث يتخلص من مشــــــكالت إدارة وصــــ
ابلوقت نشـــأ لتجنيب املســـتفيدين منه املشـــكالت العملية والنفقات املرتفعة لقضـــاء العطالت، لذا من غري 

قامة نصــــــــــــــيب الشــــــــــــــريك يف األرابح مبا يرتتب على ذلك حرمانه من هذا احلق أو املقبول أن يُعد حق اإل
حتديده إذا ما منيت الشـركة خبسـائر األمر الذي ال يقصـده الشـريك. كما أن هذا الرأي يتعارض مع قواعد 
تنظيم شـركات اقتسـام الوقت واليت منذ أتسـيسـها تقوم بتقسـيم احلصـص يف الوحدات السـكنية إىل وحدات 

يـة على الشــــــــــــــركـاء دون انتظـار لتحقيقهـا أرابحـاً معينـة، إذ أن هـذا التكييف يؤدي عماًل إىل عـدم متتع  زمن
الشـريك حبق اإلقامة إال بعد مضـي فرتة من الزمن يتم فيها تقدير أرابح الشـركة، يف حني أننا جند أن األمر 

 .(46)عكس ذلك يف عقد املشاركة ابلوقت
ات، فإننا نرى أيضـــــــاً عدم إمكانية حتقيق شـــــــركات اقتســـــــام الوقت ألية ومع أتييدان ملا تقدم من انتقاد

أرابح مادام حق اإلقامة مقصــوراً على الشــركاء، فمع عدم إمكانية ترك االنتفاع أبموال الشــركة للغري وقصــر 
ــتحيل من الناحية  ــركاء فقط دون غريهم جيعل من املســـ ــكنية اململوكة للشـــــركة ابلشـــ االنتفاع ابلوحدات الســـ

 ملية أن حتقق الشركة أرابحاً ما.الع
وإذا كان االجتاه األول يف الفقه الفرنســـــــــي قد تعرض لالنتقادات املتقدمة، فان االجتاه الثاين مل يســـــــــلم 

 من النقد.
ابن عقد املشــــــــاركة ابلوقت هو عقد  -كســــــــابقه-فقد رأينا أن االجتاه الثاين يف الفقه الفرنســــــــي، يرى  

ــاحب حق اإلقامة ــركة، إال أن صــــــ ــام الوقت وتثبت له حقوق معينة، يف   شــــــ ــريك يف شــــــــركة اقتســــــ يعد شــــــ

 
45-Dr. Françoise Le Fichant -Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Droit de retrait 

des associés dans les sociétés civiles immobilières et de construction, Annual Conferense 18th Building 
and Construction contracts between traditional legal rules & developed legal systems, p 100. 

- BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39 
 .32، ص مصدر سابق ،عيد.حسن عبد الباسط مجي -46

- Sizaire. la vocation à la propriété et les société immobilière, 1961, p 171 et s.  
 .32ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط مجيعي :مشار إليه لدى
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مقدمتها احلق يف اإلقامة يف الوحدات السكنية اململوكة للشركة وهذا احلق ترتب له مبوجب حق الدائنية يف 
 مواجهة الشركة.

خاصــــــــــًة   وإذا أمعنا النظر يف هذا الرأي جنده يبتعد كثرياً عن مفهوم عقد الشــــــــــركة من الناحية القانونية
ــان عندان يف العراق، فالشــــركة ) ــادي  أكثر أوعقد يلتزم به شــــخصــ ــاهم كل منهم يف مشــــروع اقتصــ ابن يســ

، فعقد الشـركة يقوم على (47)(خسـارة  أوعنه من ربح  أمن عمل القتسـام ما ينشـ   أوبتقدمي حصـة من مال  
ــأ عنها من ربح أو خســــ  ــام ما ينشــ ارة، إذ أن نية االشــــرتاك توافر شــــروط و أركان، منها نية املشــــاركة واقتســ
، لكننا جند أن الشـريك (48)واقتسـام األرابح واخلسـائر من أهم ما مييز الشـركة من غريها من العقود األخرى

يف شـــركات اقتســـام الوقت ال يهمه إال احلصـــول على اإلقامة اهلادئة يف إحدى الوحدات الســـكنية اململوكة 
ــريكاً أو كيف تدار الشـــركة  للشـــركة ابملقابل والشـــروط اليت تضـــعها الشـــركة وال يهمه بعد ذلك أن يكون شـ

ــارة ــوهلا وما حتققه من مكســــب أو تتكبده من خســ ، وهذا يعين ختلف ركن مهم من أركان (49)وما هي أصــ
 .(50)الشركة أال وهو )نية املشاركة(

الشـركاء، ومن انفلة القول، أن الشـركة مىت ما اكتسـبت الشـخصـية املعنوية أصـبح هلا وجود مسـتقل عن 
ويرتتب على اكتسـاب الشـركة للشـخصـية املعنوية عدة نتائج مهمة، ومن أمهها أن تكون للشـركة ذمة مالية 
مســتقلة عن ذمم الشــركاء، وبغري هذا الفصــل بني الذمة املالية للشــركة وذمم الشــركاء ال يكون من املتصــور 

ــائعاً  ــركة   حتقيق غرض أو هدف الشـــــــركة، فأموال الشـــــــركة ال تعد ملكاً شـــــ ــركاء بل هو ملك للشـــــ بني الشـــــ
، ويرتتب على ذلك عدم جواز اسـتعمال الشـريك ألموال الشـركة واالنتفاع هبا دون عقد، ولكن (51)نفسـها

ابلرجوع إىل شــركات اقتســام الوقت جندها قائمة على أســاس انتفاع الشــريك أبموال الشــركة وأصــوهلا، وهنا 
تقلة للشـــــــــركة وبني انتفاع الشـــــــــريك ابإلقامة يف إحدى يبدو التعارض واضـــــــــحاً بني وجود ذمة مالية مـســــــــ 
 .(52)الوحدات السكنية اململوكة لشركة اقتسام الوقت
 

 ، ( من القانون املدين املصري505)  ،املعدل  1997لسنة    21/أواًل( من قانون الشركات العراقي رقم  4ينظر نصوص املواد: )   -47
 .( من القانون املدين الفرنسي1832)

تنقيح املستشار امحد مدحت املراغي،   ، الوسيط يف شرح القانون املدين   ،د.عبد الرزاق امحد السنهوري  :ينظر يف تفصيل ذلك  -48
 ، ركات التجارية دراسة يف القانون العراقيالش  ،. د.لطيف جرب كوماين167  -166، ص  2004، منشأة املعارف/اإلسكندرية،  5اجلزء  

 .50 - 48، ص 2008  ،بال مكان طبع ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/اجلامعة املستنصرية
 .164ص  ،مصدر سابق ،د.حممد املرسي زهرة -49
يشرتط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء )قراراهتا والذي نص على انه  وهذا الركن أكدته حمكمة النقض املصرية يف احد -50

مبعىن أن يشارك يف الربح واخلسارة معاً، وتعرف هذه النية من  ،نية املشاركة يف نشاط ذي تبعة وان يساهم كل شريك يف هذه التبعة
قرارها املرقم )طعن  ، أقام رأيه على أسباب تسوغه(مسائل الواقع اليت يستقل بتقديرها قاضي املوضوع وال معقب عليه يف ذلك مىت

مصدر   ،8ج    ،اإلصدار املدين،املوسوعة املاسية  ،. عبد املنعم حسين احملامي(852ص  29س  23/3/1978ق جلسة    45لسنة    535
لالتفاق ابعتبارهم أن  وكذلك ما جاء يف قضاء حمكمة النقض الفرنسية من أن )يعيد قضاة املوضوع الوصف احلقيقي    .313ص  ،سابق

بعد أن بينوا استهداف الربح من العملية ومسامهة األطراف يف األرابح واخلسائر بعد أن  ،األمر يتعلق بعقد شركة وليس بعقد مجعية
 (.1982آذار/مارس  2 85. قرارها املرقم )نقض جتارية (ونية املشاركة ،حددوا أو رقموا التقدميات العينية أو النقدية لكل منهم 

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،اإلحكام العامة واخلاصة -الشركات التجارية  ،فوزي حممد ساميملزيد من التفصيل ينظر: د. -51
دون ذكر مكان  ،القاهرة ،التجارية الوجيز يف الشركات ،د.امحد حممد حمرز .41 - 40ص  ،م2010 -ه 1431األردن،  -عمان 
وزارة التعليم العايل   ،الشركات التجارية  -القانون التجاري    ،د.عدانن امحد ويل العزاوي  .صاحل  . د.ابسم حممد114ص    ،2003  ،نشر

 ، الوجيز يف شرح قانون الشركات األردين   ،لطيف جرب كوماين. د.46-  45ص    ، دون ذكر مكان وسنة طبع  ،بغداد  -والبحث العلمي  
 .18، ص 1994 ،دار األجبدية للنشر والتوزيع

52- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 57. BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39. 



  

472 

 26:  العدد

كما إن اعتبار عقد املشـــــاركة ابلوقت هو عقد شـــــركة فيه هتديد ملصـــــاحل الشـــــريك، فقانون األغلبية يف  
لشـــريك )صـــاحب حق ، ذلك الن ا(53)الشـــركة وخضـــوع األقلية له جيعل حق الشـــريك يف اإلقامة يف خطر

اإلقامة( من واجبه أن يلتزم بقرارات الشـــــركة متمثلة ابهليئة العامة، ومن أخطر هذه القرارات على اإلطالق 
هو تغيري موضــوع الشــركة أو هدفها، وهكذا جيد صــاحب حق اإلقامة نفســه حمروماً من حقه، وهنا يتضــح 

الذي يفقد حقه يف اإلقامة مل تعد له   مدى خطورة وصـــــف هذا العقد أبنه عقد شـــــركة، ومن مث فالشـــــريك
ــافة إىل ما تقدم فان األخطر من ذلك أن الشـــــــريك  أية مصـــــــلحة ابلبقاء عضـــــــواً يف هذه الشـــــــركة، ابإلضـــــ

مسـؤواًل عن ديون الشـركة، لذا فانه سـيكون مسـؤواًل   -وقد أصـبح شـريكاً -صـاحب حق اإلقامة جيد نفسـه 
، فإذا ما حجز دائنوا الشـــــركة على أمواهلا ومت التنفيذ (54)عن ديون الشـــــركة مبقدار ما اكتتب به من أســـــهم

 ، األمر الذي ال يقصده املستفيد.(55)عليها سيجد نفسه قد حرم من حق اإلقامة
يتبني لنا مما تقدم ابن تكييف عقد املشــــــاركة ابلوقت على انه عقد شــــــركة ال يتوافق مع القواعد العامة 

 ذلك مع أحكام وطبيعة عقد املشاركة ابلوقت.الناظمة للشركات يف القانون العراقي وك
وجدير ابلذكر أن املشـــــرع الفرنســـــي قد تغلب على هذه الصـــــعوابت عن طريق تنظيم أحكام شـــــركات 

 .(56)املشاركة ابلوقت بتشريع خاص
 الفرع الثاين: عقد املشاركة یلوقت عقد بيع

كية املبيع إىل املشرتي والثمن إىل البائع، ال ريب أن الغاية املباشرة املتوخاة من عقد البيع هو انتقال مل
فاألثر الرئيس املرتتب على عقد البيع هو نقل امللكية، وال يوجد ما مينع قانوانً أن يشــرتي الشــخص وحدة  
ســــــكنية )دار أو شــــــقة أو شــــــاليه( يف منطقة ســــــياحية على وجه االنفراد واالســــــتقالل، ليطمئن على توفري 

رض قضـــاء فرتة إجازته أو عطلته أو مراُسه الدينية أبفضـــل األجواء، إال أن هذا الراحة له وإلفراد أســـرته، لغ
ليس هو املقصــــــــود من عقد املشــــــــاركة ابلوقت، بل يتعارض مع الغاية منه، ابلنســــــــبة لكلي طرفيه، فمالك 
الوحدة الســـــياحية يســـــعى للحصـــــول على مبالغ ضـــــخمة من خالل تســـــويق هذه الوحدات بواســـــطة عقد 

. وكذا احلال ابلنســـــبة للمســـــتفيد من (57)وهذا اهلدف يعجز عن حتقيقه عقد البيع العادي اقتســـــام الوقت،
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هذا العقد والذي يســــعى من جانبه لتقليل وتوفري اجلهد والنفقات لصــــيانة الوحدات املشــــرتاة إذا ما كانت 
 .(58)على وجه االنفراد

ــاركة ابلوقت، وال يعد و العقد الذي يرتبها هو عقد بيع إذن امللكية املفرزة ليســــــت هي غاية عقد املشــــ
 عادي مبا يقوم عليه من أركان ومبا ترتتب عليه من آاثر.

وإذا كان عقد املشــــاركة ابلوقت يقوم على دورية االنتفاع ابلوحدة الســــكنية الســــياحية، والزمن عنصــــر 
 جوهري فيه، فهل ميكن أن يكون عقد بيع يرتب حق ملكية مؤقتة )زمنية(؟

هذا الســـــــؤال ال بد أن نشـــــــري إىل أن جانباً من الفقه يطلق على هذا العقد تســـــــمية   نوقبل اإلجابة ع
ــميـة توحي ابن هـذا العقـد يرتـب حق ملكيـة دوريـة متعـاقبـة مبـا يوهم ابن هـذا العقـد   امللكيـة الزمنيـة أو تســــــــــــ

 .(59)جيعل املستفيد منه مالكاً زمنياً 
ا هو الدوام، فامللكية حق دائم ما بقي وبرجوعنا إىل أحكام حق امللكية وجدان أن من أهم خصـــائصـــه

وإال كانت مؤقتة، فإذا اشــــــرتى شــــــخص  (60)حمله قائماً، فال جيوز أن تقرتن امللكية أبجل فاســــــخ أو واقف
مااًل، وحدد يف عقد الشـراء أجاًل فاسـخاً تنتهي ملكيته للشـيء املبيع ابنقضـائه وتعود للبائع مبجرد انقضـاء 

ملشــــــــرتي مؤقتة ابألجل الفاســــــــخ، وال جيوز كذلك أن تقرتن أبجل واقف، األجل، فان ذلك جيعل ملكية ا
ــاء أجل  ــيئاً على أن ال تنتقل ملكية الشـــــيء إىل املشـــــرتي إال بعد انقضـــ أبن يشـــــرتي شـــــخص من آخر شـــ
ــتكون ملكيـة البـائع يف هـذه احلـالـة مؤقتـة تنتهي حبلول األجـل الواقف، وجـدير ابلـذكر أن  معني، ألنـه ســــــــــــ

ال جيوز أن تقرتن أبجل فاسخ أو واقف مبا جيعلها مؤقتة ابلنسبة للمشرتي أو البائع، فان  امللكية إذا كانت
االلتزام الذي يقع على عاتق البائع بنقل امللكية من املمكن أن يكون مؤجاًل، وهبذا ال تكون ملكيته مؤقتة 

ــرٍت آخر، فيجب الت فريق يف عقد البيع بني بل دائمة طيلة فرتة األجل مبا ميكنه من التصـــــــــــرف هبا إىل مشـــــــــ
ــي بذاته على التأقيت فال جيوز أن يقرتن أبجل، وبني حكم  ــتعصــــــ احلق العيين وهو حق امللكية والذي يســــــ

 .(61)العقد ابنتقال امللكية والذي جيوز أن يقرتن أبجل
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 26:  العدد

أبنـــه يتنـــافر تنـــافرًا اتمـــًا مع طبيعـــة حق  -عـــدم جواز اقرتان امللكيـــة أبجـــل -وحبق-ويربر بعض الفقـــه  
امللكية بل انه يســــلبها عناصــــرها اليت تقوم عليها، ذلك أن طبيعة حق امللكية تقتضــــي أن يكون هذا احلق 
مؤبداً، فإذا افرتضـــنا ملكية مقرتنة أبجل ملدة ســـنة مثاًل، فان من أخص عناصـــر امللكية هو تصـــرف املالك 

هلكه أو يتلفه، فإذا تصرف هذا املالك يف ملكه تصرفاً مادايً أو قانونياً بل هو قوامها، فله أن يبيعه أو يست
ابلشــــيء أو اســــتهلكه أو أتلفه خالل الســــنة اليت يكون مالكاً فيها، فكيف ميكن تصــــور رجوع امللكية إىل 
املالك األصـلي )البائع يف الفرض(، يف هذه احلالة أما أن نقول بعدم جواز التصـرف ابلشـيء املبيع وهنا ال 

، أو نقول جبواز ذلــك وهنــا ال تكون امللكيــة مؤقتــة وإمنــا دائمــة وإعــادة يكون حق ملكيــة وإمنــا حق انتفــاع
ــلي ال يعدو أن يكون وعداً ابلبيع ــور (62)املبيع إىل البائع األصـــــ . فالتنازل عن امللكية تنازاًل مؤقتاً غري متصـــــ

ــيء اململوك للخطر-عادة، خاصــــًة وان هناك ما حيقق الغرض املقصــــود منه ويغين عنه   -دون تعريض الشــ
من احلقوق العينية األصـــلية األخرى اليت تقتطع من امللكية أو احلقوق الشـــخصـــية واليت متنح شـــخصـــاً آخر 
غري املالك بعض ســـــــلطات امللكية كاالســـــــتعمال واالســـــــتغالل دون إعطائه ســـــــلطة التصـــــــرف القانوين أو 

 .(63)املادي
يت امللكية من عدمه، فان حول جواز أتق  (64)وإذا كان اخلالف قد نشـــــأ يف الفقه الفرنســـــي واملصـــــري

(، واليت نصـت على أن )ال  292مشـرع القانون املدين العراقي قد حسـم هذا اخلالف بصـراحة نص املادة )
و  (66)، واليت ال يوجــد هلــا نظري يف القــانونني املــدين املصــــــــــــــري(65)يصــــــــــــــح يف العقــد اقرتان امللكيــة أبجــل(

ي قد تصـاعدت فيه أصـوات اندت ابن يكون هذا العقد الفرنسـي، ومما جتدر اإلشـارة إليه، أن الفقه الفرنسـ 
ــيوخ الفرنســــــــــــــي إذ أخـذ هبـذا الرأي يف  هو عقـد بيع مرـتب حلق امللكـية، وكـان ـلذـلك أتثريه يف جملس الشــــــــــــ
مشـــــروع قانون املشـــــاركة ابلوقت، إال أنه جوبه ابلرفض من قبل اجلمعية العامة عند تشـــــريع قانون شـــــركات 
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السنة  ،--حبث منشور يف جملة فقه أهل البيت  ،القسم الثاين -املوقف من املالكية املؤقتة يف الفقه والقانون  ،مسعود األمامي
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 .23، ص1982،بريوت

مصدر سابق،  ،8اجلزء  ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،د.عبد الرزاق امحد السنهوري : ينظر يف هذا اخلالف -64
 (.4( و )3هامش )،471ص

من املشروع  244الرقم ين العراقي عن هذه املادة واليت كانت حتمل ولقد جاء يف جمموعة األعمال التحضريية للقانون املد -65
إن امللكية من خصائصها اجلوهرية أهنا حق دائم ال جيوز فيه التوقيت فمن ميلك عينًا ملدة حمدودة ال يكون مالكًا هلا بل التمهيدي "

لذلك ال يصح أن  ،هي هي عينها مل تتغري عندما انتقلتوامللكية دائمة حىت عند انتقاهلا من مالك إىل آخر ف ،يكون مالكًا ملنفعتها
تقرتن امللكية أبجل واقف ابن يكون شخص مالكاً لعني ابتداًء من وقت مستقبل فان من تنتقل منه امللكية يف هذه احلالة تكون ملكيته 

سخ وهذا ظاهر فان املالك يف هذه احلالة كذلك ال يصح أن تقرتن امللكية أبجل فا  .مؤقتة إىل اليوم الذي ُحِدَد البتداء ملكية خلفه
ضياء شيت خطاب   ،...". وقد نص املشروع على عدم جواز اقرتان امللكية أبجل لالعتبارات املتقدمة  ،تكون ملكيته مؤقتة هبذا األجل

 ، م  2000ه  1420  ،بغداد  -مطبعة الزمان    ،2ج    ،مع جمموعة األعمال التحضريية  -  1951لسنة    40القانون املدين رقم    ،وآخرون
 .117 -116ص 

واليت جاءت  ،( من القانون املدين املصري تؤدي الغرض نفسه من نفي اقرتان امللكية أبجل465نرى أن املادة ) أنناإال  -66
 ينة وقع البيع ابطاًل.(. إذ نصت على انه )إذا أحتفظ البائع عند البيع حبق اسرتداد املبيع خالل مدة مع ،حتت عنوان بيع الوفاء
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، بل أنه حظر أي اسـتعمال ملصـطلح امللكية 1986يناير   6لصـادر بتاريخ ا 86/18املشـاركة ابلوقت رقم 
 .(67)يف اإلعالن أو التسويق هلذا العقد

خنلص مما تقدم، إىل أن عقد املشــــــــاركة ابلوقت ال ميكن أن تنشــــــــأ عنه ملكية مؤقتة، أما تســــــــمية هذا 
 فقه من املروجني واملسوقني هلذا العقد.العقد ابمللكية الزمنية أو الدورية أو املتعاقبة فهي تسمية تلقفها ال

ــاركة ابلوقت ال يرتب حق ملكية مفرزة، كما انه ال يرتب حق ملكية  وإذا ما انتهينا إىل أن عقد املشـــــــــ
 مؤقتة، فلنا أن نتساءل يف هذا املقام، هل ميكن أن تنشأ عن هذا العقد امللكية الشائعة؟

لوقت، بيعاً حلصـــص شـــائعة من مثل قانون الســـياحة جعلت بعض التشـــريعات املقارنة عقد املشـــاركة اب
( واليت نصــت على أن )نظام اقتســام الوقت: 2( من املادة )14يف الفقرة ) 2002لســنة   33العماين رقم 

هو النظام الذي يتيح للشـــخص شـــراء حصـــة غري مفرزة يف وحدة فندقية أو ســـياحية......( وأكد املشـــرع 
ــياحة مبوجب املادة )العماين على ذلك يف الالئحة التنف ( حتت ابب التملك واالنتفاع 84يذية لقانون الســــ

الفندقية أو السياحية   أةاملنش  ابلوحدات الفندقية والسياحية بنظام اقتسام الوقت واليت نصت على أن )تربم
 ملكية حصــــة شــــائعة مع اقتســــام الوقت: -1بنظام اقتســــام الوقت، يكون حملها:عقود مع راغيب االنتفاع 

ا ميلك أكثر من شـــــــخص ملكية مشـــــــرتكة ابلوحدة الفندقية أو الســـــــياحية ويتناوبون االنتفاع هبا املدة وفيه
. وكذلك قرار وزير (68)الزمنية املتفق عليها بينهم )أســــــــــبوع أو أكثر ســــــــــنوايً( هم وورثتهم من بعدهم.....(

تم طرح الوحدات ( منه، إذ نصــــت على أن )ي8، بنص املادة )2010لســــنة  150الســــياحة املصــــري رقم 
اليت تدار بنظام اقتســـــام الوقت لالســـــتغالل إما بطريق االنتفاع حبصـــــة حمددة زمنياً حيتفظ املالك حبق الرقبة 
أو بطريق جتزئة امللكية للوحدات حبيث يصـــــــــبح املشـــــــــرتي مالكاً على الشـــــــــيوع طبقاً ألحكام ملكية املال 

 .(69)الشائع ويتمتع حبق االنتفاع والرقبة(
من الفقه إىل أن عقد اقتســـــــــام الوقت قد أييت يف صـــــــــورة عقد بيع حلصـــــــــص شـــــــــائعة،  وذهب جانب

ــاركة  ــائعة، إال أن عقد املشــ ــته الشــ ــتفيد( مالكاً، ملكاً اتماً حلصــ ــبح املشــــرتي )املســ ومبوجب هذا العقد يصــ
أن ابلوقت ما جيري فيه عماًل هو حتديد مدة انتفاع لكل مشــرتي على الشــيوع )أســبوع أو أكثر(، إذ جند 

مالك املنشــأة الســياحية يقوم بتقســيمها إىل أجزاء كل جزء يســمى وحدة، وبيعها إىل أشــخاص متعددين، 
حبيث يشــرتي كل واحد منهم حصــة يف الوحدة الســياحية، ويصــبح مالكاً على الشــيوع مع املالك اآلخرين 

ها تظل للبائع مالك الذين يشـــرتون ابملقابل احلصـــص الباقية، وإذا وجدت حصـــص مل يتم بيعها فان ملكيت

 
 :، مشار إليه لدى1986يناير  6ضمن األعمال التحضريية لقانون  1985لسنة  27تقرير جملس الشيوخ الفرنسي رقم  -67

- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 7.   :كذلك ينظر- BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39.  
متلك اتم  -أ :ينقسم التملك الزمين املشرتك إىل بند اثنياً منه إذ نص على أن )وهو ما تبناه قرار جممع الفقه اإلسالمي يف ال -68

وهو ما عليه رأي بعض فقهاء املسلمني ....(. -ب  .)للعني واملنفعة( بشراء حصة شائعة بعقد البيع لالنتفاع املشرتك يف مدد متعاقبة
الشيخ جمموعة استفتاءات: شاعاً مع املهاأية يف االنتفاع") بعنوان بيع العني مإذ ال إشكال فيه لو كان ن تصدى لدراسة هذا العقد "مم

( سيد حممد صادق الروحاين، الصايفال ،، السيد علي احلسيين السيستاين )دام ظله(س(، الشيخ البهجت )قدجواد التربيزي )قدس(
فهو عقد بيع إذا كان متليكاً . "24سابق، ص، مصدر --هل البيت موسوعة الفقه اإلسالمي طبقًا ملذهب أ :مشار إليها يف

 .12ص  ،مصدر سابق ،عقد التملك الزمين  ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان :ينظر ،" متليكاً مؤبداً بال حدود زمنيةللعني
قتسام منه على أن عقد ا 12، قد نص مبوجب املادة )امللغي( 1996لسنة  96ملصري رقم بينما كان قرار وزير السياحة ا -69

 من القرار املذكور. 12ينظر نص املادة  ، الوقت إما عقد انتفاع أو عقد إجيار طويل األمد
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 26:  العدد

، وبعبارة أخرى، جند أن طريقة انتفاع (70)املنشـــأة الســـياحية ويصـــبح مالكاً على الشـــيوع مع ابقي الشـــركاء 
كل مســـتفيد حبصـــته الشـــائعة حمددة ســـلفاً يف عقد املشـــاركة ابلوقت ومنذ وقت إبرامه، إذ يرى جانب من 

يف العقد املربم مع املشــــــرتي مبا يعد  (72)مة مهاأية  ، أن هذا التحديد ملدة االنتفاع ما هو إال قـســـــ (71)الفقه
ــوابط اليت تســـــمح  قبواًل منه هلذه القســـــمة اليت أجراها ابئع الوحدات مع إمكانية تضـــــمن العقد بعض الضـــ
بتغيري احلصـة الزمانية واملكانية للمسـتفيد يف كل عام، وهبذا فان عقد املشـاركة ابلوقت ال يسـمح للمسـتفيد 

ــنة وفقاً لقســـــــمة املهاأية، وذلك لتعلق حق بقية الشـــــــركاء ابالنتفاع ابالنتفاع مبلكه  إال ملدة حمددة من الســـــ
ابلوحدة الســــــــــكنية يف ما تبقى من الوقت يف الســــــــــنة ونطبق هنا أحكام املهاأية يف تنظيم انتفاع الشــــــــــركاء 

عكس ذلك، إذ إىل  (73)ابلوحدة الســياحية وخاصــًة أحكام املهاأية الزمنية، ويذهب جانب آخر من الفقه
يرى ابن هذا االتفاق على االنتفاع ابلوحدة الســـــــــكنية الســـــــــياحية بطريق التناوب بني الشـــــــــركاء عن طريق 
ــاركة ابلوقت، ال يعد من قبيل املهاأية الزمنية اليت قررهتا نصـــــــــــــوص  حتديد مدة االنتفاع مبوجب عقد املشـــــــــــ

( ـمدين مصــــــــــــــري، ذـلك الن هـذا  849-846( ـمدين عراقي و املواد )1080-1078القوانني يف املواد )
أن الشــــيوع قد نشــــأ ابلفعل، مث حياول الشــــركاء  -يف نظر هذا االجتاه يف الفقه-النوع من القســــمة يفرتض 

بعد  -زمنياً -يف املال الشـــــــــــــائع بعد ذلك، االتفاق على كيفية االنتفاع به، فوســـــــــــــيلة االنتفاع أتيت متأخرة 
 نشأة الشيوع.

ــمــة املهــاأية الزمنيــة عنــد إبرام العقــد طــاملــا أن إرادة  ونعتقــد أبنــه ال يوجــد مــا مينع قــانوانً أن جتري قســــــــــــ
املتعاقدين اجتهت إىل ذلك، ومن مث فان التهايؤ عند إبرام العقد جيد أســـــاســـــه يف مبدأ ســـــلطان اإلرادة وال 

أن يرفض شـــــراء احلصـــــص الشـــــائعة إذا مل يوجد فيه ما خيالف نصـــــاً آمراً يف القانون، وخبالفه فان للمتعاقد  
ــائعة يف  ــاركة ابلوقت، كما أن البائع للحصـــــص الشـــ تتوفر لديه القناعة بطريقة االنتفاع على وفق عقد املشـــ
الوحدات الســياحية قد يبقى مالكاً لبعض هذه احلصــص واليت مل يتم تســويقها أو بيعها، وهو بذلك يكون 

ذلك يتعارض مع الغاية من عقد املشـــاركة ابلوقت والذي يقوم على أحد الشـــركاء املشـــتاعني، والقول بغري 

 
 ،حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،عقد التمليك الزمين ،عبد الستار أبو غدةد. -70
 .14ص  ،2007 ،ماليزاي ،الثامنة عشرة الدورة  

عقد املشاركة الزمنية   ،إشراق صباح صاحب  ،. إشراق صباح صاحب77ص    ،مصدر سابق  ،د.حسن عبد الباسط مجيعي  -71
. 197، ص 2010 ،1العدد  ،2جامعة كربالء، اجمللد  -حبث منشور يف جملة رسالة احلقوق تصدر عن كلية القانون  ،)التامي شري(

رفيق : د.ينظر ،املشاركة ابلوقت جيد أساسه الفقهي والقانوين يف املهاأية الزمانية بل جند أن البعض من فقه هذا االجتاه يرى ابن عقد
 .5ص  ،مصدر سابق ،يونس املصري

  ، )ابن منظور   وهتايؤوا على كذا متالؤوا واملهاأية األمر املتهاأي عليه واملهاأية أمر يتهاأي القوم فيرتاضون بهمن التهايؤ    :املهاأية لغةً   -72
 (.188ص  ،1اجلزء  ،ب هيأاب ،لسان العرب

، وال يراد به تنظيم االنتفاع ابملال الشائع يف فرتة حياة الشيوع ،اتفاق مؤقت بني الشركاء على الشيوعوتعرف املهاأية اصطالحاً: "
واملهاأية ال تعترب قسمة ابملعىن الدقيق للكلمة بقدر ما تعين أهنا قسمة ملنافع املال الشائع فالغاية منها تنظيم   ،"يراد به إهناء حالة الشيوع

امحد عبد : د.ينظر يف تفصيل ذلك .واملهاأية على نوعني مهاأية مكانية و مهاأية زمانية ،عالقة الشركاء القتسام منفعة املال الشائع
دراسة تطبيقية مللكية الشقق والطبقات يف اململكة العربية السعودية والقانون  -ية يف الفقه والقضاء والتشريع حق امللك ،العال أبو قرين
سلطات املالك على  ،د.أمين سعد عبد اجمليد سليم .وما بعدها 153ص  ،م1999 - ه1420، بال مكان طبع ،1املقارن، الطبعة 

 .وما بعدها 89ص  ،م2000 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الشيوع يف استعمال املال الشائع واستغالله
ص  ،مصدر سابق ،" Time shareالوضع القانوين لنظام اقتسام الوقت "، حممد املرسي زهرة: د.ينظر يف تفصيل ذلك -73
200. 
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متكني اكرب عدد ممكن من األشــخاص ابالنتفاع ابلوحدة الســكنية الســياحية والذين ال يتمكنون من شــراء 
 هذه الوحدة بشكل مفرز.

ــاركة ابلوقت لالنتفاع  وقد يرتائ ــئة عن عقد املشــــــــ ابحلصــــــــــص للوهلة األوىل عدم توافق املهاأية الناشــــــــ
ــياحية، مع أحكام املهاأية من جهة ومع إمكانية طلب كل شــــــريك للقســــــمة من  ــائعة يف الوحدة الســــ الشــــ

 جهة أخرى.
ــياحية  ــريك ابلوحدة الســـ ــاركة ابلوقت يرتتب عليها انتفاع كل شـــ ــئة عن عقد املشـــ إذ جند املهاأية الناشـــ

( سـنة حبسـب االتفاق املنشـئ 50تصـل إىل )ملدة معينة من السـنة )أسـبوع أو أكثر( وملدة طويلة نسـبياً قد 
للمهاأية عند التعاقد وقد تكون مدة هذه املهاأية الزمنية ملدى حياة املشــــــــــــــرتي، يف حني جند أن مشــــــــــــــرع 

( ســـــنوات وإذا ما اتفق الشـــــركاء على مدة أطول 5القانون املدين قد اشـــــرتط أن ال تزيد مدة املهاأية عن )
( ســـنوات، أما إذا مل يتفق الشـــركاء على املدة 5حيحاً إال يف حدود )من ذلك فان هذا االتفاق ال يعد صـــ 

، فكيف يسـتقيم إذن اعتبار هذه املدة الطويلة من قبيل قسـمة املهاأية (74)حسـبت ملدة سـنة قابلة للتجديد
ــمة (75)الزمانية؟ ــريك يف طلب القسـ ، ومن جانب آخر فان طول مدة هذه املهاأية يتعارض مع حق كل شـ

الشـيوع واليت ال يعتربها املشـرع حالة صـحية يف امللكية ملا يرتتب عليها الكثري من املشـاكل بني  وإهناء حالة
، لذا جند أن املشرع قد كفل لكل شريك أن يطالب (76)الشركاء املشتاعني وبذلك تكون مصدراً للمتاعب

 .(77)زوال بقسمة املال الشائع وإهناء حالة الشيوع واليت تعد حالة مؤقتة جيب أن تكون إىل
وعلى الرغم من الوجاهة الظاهرية هلذه االعرتاضات إال أنه ميكن تلمس احللول من النصوص القانونية، 
ــيوع إجبارايً  ــيوع عادايً أما إذا كان الشـ ــريك إذا ما كان الشـ ــائع يكون حق لكل شـ ــمة املال الشـ فطلب قسـ

بني أن الغرض الذي أُِعَد له املال الشـائع فال جمال لطلب قسـمة املال الشـائع، ويكون الشـيوع إجبارايً إذا ت
يقتضــي أن يبقى دائماً على الشــيوع، إذ أن هناك أموااًل إذا ما قســمت ال تغدو صــاحلة إليفاء احلاجة اليت 

، لذا جند أن املشـــــــرع اســـــــتثىن الشـــــــيوع اإلجباري من طلب القســـــــمة فبموجب نص املادة (78)وضـــــــعت هلا
 أن تبني  إذاشـــــــــــيوعه   إزالةيطلبوا   أن ليس للشـــــــــــركاء يف مال شـــــــــــائع )( من القانون املدين العراقي 1081)

. ولعمومية وإطالق النص بشأن (79)(على الشيوع  يكون دائماً   أن له هذا املال انه جيب  أُِعَد  الغرض الذي  
 

  )جيوز االتفاق ما بني الشركاء على قسمة املال  أنمدين العراقي واليت نصت على  1078/1املادة  نصت عليهوهذا ما  -74
ة ملدة تزيد على فيختص كل منهم مبنفعة جزء مفرز يوازي حصته يف املال الشائع، وال يصح االتفاق على قسمة املهاأي ،ةالشائع مهاأي
 أشهرمل يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة اجلارية بثالثة  إذامل تشرتط هلا مدة حسبت مدهتا سنة واحدة تتجدد  فإذامخس سنني، 

 .مدين مصري 849/1( مطابق لنص املادة انه ال يرغب يف التجديد 
 .191ص  ،مصدر سابق ،حممد املرسي زهرةد. -75
جامعة  -رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية القانون  ،اسة مقارنةدر  -قسمة املال املشاع  ،حممد امحد عيسى اجلبوري -76

 .2ص  ،م2005 -ه 1425 ،اببل
 يطالب بقسمة املال الشائع ما مل يكن جمربا على البقاء يف أنلكل شريك مدين عراقي على أن ) 1070إذ نصت املادة  -77

اتفق الشركاء على البقاء يف  فإذاجياوز مخس سنني،  اجل إىلمتنع القسمة  أنشرط، وال جيوز مبقتضى الشرط  أوالشيوع مبقتضى نص 
ملدة مخس سنني، وينفذ شرط البقاء يف الشيوع يف حق الشريك ويف   إالاالتفاق معتربا  مدة غري معينة، فال يكون  أو أطولالشيوع مدة 
( بتاريخ 728  -  2006مدين فرنسي املعدلة مبوجب القانون رقم )  815واملادة    ،دين مصريم  834  ينظر نص املادة  ..(حق من خيالفه

 .2006حزيران/يونيو  23
 . د.عبد الرزاق 136ص    ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،امللكية وأسباهبا  -1اجلزء    ،القانون املدين العراقي  ،حامد مصطفىد.  -78

 .892ص  ،، مصدر سابق8تنقيح املستشار امحد مدحت املراغي، اجلزء  ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،امحد السنهوري
 ( مدين مصري.850موافق لنص املادة ) -79
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مجيع احلاالت اليت ميكن فيها اعتبار الشـــــــيوع إجبارايً حبســـــــب الغرض املخصـــــــص ألجله، يســـــــمح ابعتبار  
ج عن عقد املشــــــاركة ابلوقت شــــــيوعاً إجبارايً، فمما ال شــــــك فيه أن هذا العقد ما نشــــــأ إال الشــــــيوع النات

، فهو وان كان قد نشــــأ ابلرتاضــــي، إال انه يعد إجبارايً (80)بغرض إبقاء املال الشــــائع دائماً يف حالة شــــيوع
 سكين.من حيث االلتزام ابلبقاء فيه حبسب الغرض الذي أُِعَد من أجله املشروع السياحي ال

أما حتديد املشــــــــــرع مدة زمنية للمهاأية جيوز االتفاق عليها بني الشــــــــــركاء بشــــــــــرط أن ال تتجاوز مخس 
ســــــنني، فيذهب بعض الفقه إىل أن الســــــبيل الوحيد للتغلب على هذه العقبة هو إمكانية جتديد هذه املدة 

جتديد املهاأية، وهذا   ، إال أن ذلك قد ال يتحقق إذا ما رغب أحد الشــركاء يف عدم(81)كل مخس ســنوات
األمر ميثل هتديداً خطرياً للمهاأية قد يقوضــــــها متاماً، فال ميكن أن نكون أمام مهاأية ما مل حيصــــــل االتفاق 

 .(82)بني الشركاء مجيعهم، ذلك الن اتفاق مجيع الشركاء عنصر مهم وجوهري يف وجود املهاأية
النصـــــــوص القانونية اخلاصـــــــة بتحديد مدة لقســـــــمة ، ابن  (83)ومنيل إىل ما يذهب إليه جانب من الفقه

املهاأية ال جيب تطبيقها على الشـــيوع يف جمال عقد املشـــاركة ابلوقت، الن الغرض منها يســـتند إىل ما قرره 
وع يف املشــرع من حظر جواز البقاء يف الشــيوع مدة تزيد على اخلمس ســنوات، أما وقد انتهينا إىل أن الشــي

فان احلكمة من تقييد املهاأية مبدة معينة تنتفي، وجيوز االتفاق على   ع اجباريعقد اقتسام الوقت هو شيو 
 أية مدة للمهاأية يتفق عليها الشركاء.

إال أن املسـتفيد يف عقد املشـاركة ابلوقت قد ال يقصـد السـكىن يف الوحدة السـياحية فحسـب، بقدر ما 
مالعب وحدائق ومحامات ســـباحة ومطاعم يســـعى إىل التمتع ابخلدمات الفندقية والســـياحية األخرى، من 

ــائعة  ــياحية األخرى، وهكذا ســـــنكون أمام عقد مركب من عقد بيع حلصـــــص شـــ وغريها من اخلدمات الســـ
ابلوحدة السـكنية السـياحية، وعقد مقاولة حملها تقدمي اخلدمات الفندقية والسـياحية. وإذا كان املسـتفيد يف 

ــد اإليواء اهلادئ  ــاركة ابلوقت يقصـــــ واآلمن، وهو االلتزام اجلوهري والرئيس الذي يقوم عليه عقد  عقد املشـــــ
ــاها أن احد عناصـــر هذا العقد  ــتناداً إىل قاعدة )الفرع يتبع األصـــل( واليت من مقتضـ املشـــاركة ابلوقت، واسـ
يف مجلته حيتل املركز األول ومكان الصـــــــدارة حبيث تعلو أمهيته على أمهية أي عنصـــــــر آخر، وحينئذ حيدث  

، مبا (84)ب واالجنذاب، حيث جيذب العنصــــــــر األصــــــــلي فيه العناصــــــــر الفرعية أو الثانوية إليهنوع من اجلذ
 

السياحية يف مدينة الغردقة يف مجهورية مصر العربية  ومما يؤيد هذا القول: ما ورد يف عقد بيع حصة شائعة يف قرية رجيينيا -80
والذي نص البند التاسع منه على أنه )ابعتبار أن قرية )رجيينا( السياحية مشروعًا متكاماًل وغري قابل للتجزئة  ،1/10/1987بتاريخ 

يوع ويتعهد بعدم املطالبة بفرز أو جتنيب يتعهد ابإلبقاء على حالة الش  طبقاً للغرض الذي أعدت من أجله فان الطرف الثاين )املشرتي(
 . كذلك ينظر يف الفقه الفرنسي:104ص    ،مصدر سابق  ،ُسري كامل.....(. ينظر منوذج العقد لدى: د.حصته )أي بيع حصته مفرزة(

 - BERNARD VANBRABANT BERNARD VANBRABANT, TIME _ SHARING, Editions 
larcier, Rue des minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006, p 35.  

 .28و ص  19ص  ،مصدر سابق ،ُسري كاملد. -81
 دراسة يف القانون املدين العراقي واملصري، حبث منشور-التنظيم القانون للمهاأية    ،ميثاق طالب عبد محادي  :ينظر يف ذلك  -82

 .208، ص 2011 ،2العدد  ،3السنة  ،جامعة اببل -ن كلية القانون تصدر ع -يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية 
 .78ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط مجيعي -83
تنقيح املستشار امحد مدحت  ،لاللتزام  الوجيز يف النظرية العامة ،عبد الرزاق امحد السنهوريينظر يف تعضيد هذا الرأي: د. -84
 ،عبد الفضيل حممد امحد، وكاالت السياحة والسفر من الوجهة القانونيةد.. 42ص ،2004 ،اإلسكندرية -منشأة املعارف  ،املراغي 

عدم جتزئة التصرف القانوين يف  ،د.عقيل فاضل محد الدهان  .88ص  ،دون ذكر سنة طبع ،مصر -مكتبة اجلالء اجلديدة ابملنصورة 
. عبد األمري جفات 19ص  ،م2006 - ه1427جامعة بغداد،  -أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون  ،لقانون املدينا

 .53، ص م2008 -ه 1429جامعة اببل،  -رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية القانون  ،جتزئة العقد  ،كروان
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ميكننا القول معه أن عقد بيع حصــــة شــــائعة يف الوحدة الســــكنية الســــياحية هو العقد املهم ابلدرجة األوىل 
بيع اثنوية، متفرعة من بني العقود اليت تركب منها عقد املشـــــــاركة ابلوقت، أما بقية العقود فهي ابلنســـــــبة لل

 منه ومستندة إليه.
وهكذا خنلص إىل أن عقد املشـاركة ابلوقت عقد يتضـمن بيع حلصـص شـائعة فقط، مبا يرتتب عليه من 
ــمة منافعها  ــمة، ويتم االنتفاع هبا عن طريق قســــ ــيوعاً إجبارايً ال حيق املطالبة معها ابلقســــ ــائعة شــــ ملكية شــــ

يع احلقوق والســـــــــــلطات اليت تكون للمالك بعينها من اســـــــــــتعمال ابملهاأية الزمانية، وتكون للمشـــــــــــرتي مج
 واستغالل وتصرف.

 الفرع الثالث: عقد املشاركة یلوقت عقد يرتب حق انتفاع 
ــاركـة ابلوـقت يف جـانـبه العملي مع العـقد اـلذي يرـتب حق انتـفاع، إذ يـبدو أن كاًل  ـقد يتفق عـقد املشــــــــــــ

الشــيء حمل احلق واســتغالله، فضــاًل عن التصــرف هبذا   منهما يرتب حقاً مبقتضــاه يكون لصــاحبه اســتعمال
ــر حق امللكـية، فهو  احلق، إال أن ملكـية الرقـبة تبقى للمـاـلك، فحق االنتفـاع يؤدي قـيامـه إىل توزيع عـناصــــــــــــ
حق عيين أصـــلي متفرع من حق امللكية يعطي صـــاحبه ســـلطة اســـتعمال الشـــيء واســـتغالله، وهو يرد على 

 .(85)شيء مملوك للغري
إىل تكييف عقد املشاركة ابلوقت على انه عقد يرتب حق انتفاع،   (86)التشابه دعا بعض الفقهإن هذا  

إذ قد يتم االتفاق بني مالك الوحدة الســـــياحية واملســـــتفيد على أن يكون احلق الناشـــــئ من العقد هو حق 
احلصول على وحدة   ، إال أن ما يسعى إليه املتعاقد )املستفيد( من وراء عقد املشاركة ابلوقت من(87)انتفاع

ســكنية تتوفر فيها أســباب الراحة والرفاهية واخلدمات الســياحية ال يقتصــر عليه فحســب، بقدر ما يســعى 
ــاركة ابلوقت ال ينتهي بوفاة  ــرته، لذا جند أن حق اإلقامة الناشــــــــئ عن عقد املشــــــ أن حيقق ذلك إلفراد أســــــ

( ســــنة مثاًل، وهو ما حيقق غاية املســــتفيد من 50املســــتفيد بل ينتقل إىل من يرثه وحىت انتهاء مدة العقد )
التعاقد، إذ لو علم األخري أن العقد ينتهي بوفاته وال ينتقل إىل من يرثه ملا أقدم على التعاقد، ومما يضــــاف 
إىل ذلك أن القول ابنتهاء العقد مبوت املستفيد جيعل من العقد قليل األمهية وليس بذي فائدة إذ قد يتوىف 

 التعاقد بفرتة وجيزة وينتهي بذلك العقد بوفاته.املستفيد بعد 

 
، 2004اإلسكندرية،    -املكتب اجلامعي احلديث    ،1الطبعة    ،14اجلزء    ،يناملطول يف شرح القانون املد  ،املستشار أنور طلبة  -85

 .497، ص وقضاًء، دون ذكر مكان وسنة طبع ، حق امللكية فقهاً . د.سعيد سعد عبد السالم208ص 
 ، حممود سامل  . د.اندرة244ص  ،مصدر سابق ،د.نرميان عبد القادر .وما بعدها 21ص  ،مصدر سابق ،د.ُسري كامل -86

دار النهضة  ،التشريعات السياحية والفندقية يف مجهورية مصر العربية واالستثمار السياحي من منظور إسالمي ،اندرة حممود ساملد.
 .197ص  ،مصدر سابق ،. إشراق صباح صاحب131ص  ،سنة طبع دون ذكر ،العربية

وهو أول مشروع يقام يف هذه املدينة املقدسة  -بالء املقدسة وهو ما عرضه فندق )منازل الروضتني( السياحي يف مدينة كر  -87
( وحدة سكنية بشكل فندق مخسة جنوم مع تقدمي اخلدمات الفندقية 600( طابق وحيتوي على أكثر )12إذ يتضمن أكثر من )

ثر( من كل سنة وعلى مدى حيث عرض التعاقد وفق نظام املشاركة ابلوقت ابالنتفاع إبحدى الوحدات ملدة )أسبوع أو أك  ،والسياحية
مقابلة مع املهندس توين الطرحيي ممثل مالك فندق منازل الروضتني  .حتت عنوان )امللكية اجلزئية( املتضمنة ملكية االنتفاع ،( سنة50)

 .1/4/2013يف كربالء املقدسة. مقابلة أجريت بتاريخ 
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لذا جند أن ما جرى عليه الواقع العملي يف عقد املشـــاركة ابلوقت هو انتقال احلق الناشـــئ منه إىل ورثة  
 .(88)املستفيد )املنتفع(، وهو ما نصت عليه بعض مناذج عقود املشاركة ابلوقت

 يرتبط حبياة صـــاحبه بل ينتقل إىل من يرثه، فان أهم وإذا كان حق اإلقامة يف عقد املشـــاركة ابلوقت ال
ــاركة ابلوقت أبنه عقد يرتب حق انتفاع، هو أتقيت حق االنتفاع، إذ أن من  ما يعرتض تكييف عقد املشــــــ
أهم اخلصـــــــــــــــائص اجلوهريـة حلق االنتفـاع انـه حق مؤقـت ينتهي أبقرب األجلني مـدة العقـد أو وفـاة املنتفع، 

ينتهي حق ( من القانون املدين العراقي، إذ نصــــــت على أن )1257املادة ) وهذا ما نصــــــت عليه صــــــراحة
مـدى حيـاة املنتفع وهو ينتهي على كـل  مقرراً  جـل عـد  أاملعني لـه فـان مل يعني لـه  األجـلاملنفعـة ابنقضـــــــــــــــاء 

، ولقد جاء يف جمموعة األعمال التحضــريية للقانون (89)(املعني األجلحال مبوت املنتفع حىت قبل انقضــاء  
األجــل احملــدد، على أال جيــاوز حيــاة املنتفع، ولو كــان  ءاملــدين املصــــــــــــــري أبن )ينتهي حق االنتفــاع ابنتهــا

عد احلق مقرراً مدة حياة املنتفع، فحق االنتفاع إذن ال يورث يف أي شـــــــــخصـــــــــاً معنوايً، فان مل حيدد أجل 
، ويربر بعض الشــــــــراح موقف املشــــــــرع من أتقيت حق االنتفاع، خبطورة األخري مبا يقوم عليه من (90)حال(

جتزئة حلق امللكية، وما يســــــلبه منها من ســــــلطة االســــــتعمال واالســــــتغالل وال يبقى هلا أي مظهر مادي أو 
تكون ملكية "اتفهة خبســـة الثمن"، فضـــاًل عن أن املنتفع إذ يعلم أن حقه ســـينتهي حتما بوفاته اقتصـــادي ف

أو ابنتهاء مدته، سـيعمد إىل الغلو يف اسـتعمال واسـتغالل املال حمل احلق، مبا ينهكه ويضـعفه، لذا جند أن 
 .(91)ام العام أقرب األوقات لينهي هبا حق االنتفاع، وجعل هذا احلكم من النظاملشرع يتحني  

وحياول البعض التوفيق بني الطبيعة اخلاصـــــــــــة لعقد املشـــــــــــاركة ابلوقت وانتقال احلق الناشـــــــــــئ عنه لورثة 
ــتفيـد وبني انتهـاء حق االنتفـاع بوفـاة املنتفع، إذ يرى أبنـه "ميكن التغلـب على هـذا العيـب عن طريق  املســــــــــــ

والبالغني أصــحاب حق االنتفاع ابلوحدة حبيث  راعتبار مجيع أفراد أســرة املنتفع هو وزوجته و أوالده القصــ  
. إن هذا (92)ال ينقضــي إال بوفاهتم مجيعاً أو ابنقضــاء املدة، وبذلك ال ينقضــي حق االنتفاع بوفاة مورثهم"

الرأي يصـــــــــــــعب األخذ به، فهو ال يتفق مع اجلانب العملي يف عقود املشـــــــــــــاركة ابلوقت من جانب، ومن 
ــري جانب آخر ينتهي عند تطبيق القو  ــاركة ابلوقت تشــــ اعد العامة يف حق االنتفاع، إذ أن مناذج عقود املشــــ

صــــراحًة إىل أن العاقد )املوقع( على العقد هو شــــخص واحد وهو املســــتفيد، دون أن يكون )املوقع( على  
 

رية املرجان السياحية مبنطقة السساتر بفايد على شاطئ نص البند الثاين عشر من عقد انتفاع بنظام اقتسام الوقت يف ق -88
إذا كان قد دفع كامل الثمن مقابل التخصيص   -حيق للمنتفع  )على أن    ،1989البحريات املرة الكربى يف مجهورية مصر العربية يف عام  

 واألعراف املعمول هبا يف هذا الشأن  أن يتصرف يف حق التخصيص موضوع هذا العقد بكافة أنواع التصرفات القانونية طبقاً للقوانني  -
كما حيق له أن يؤجرها للغري وذلك مع مراعاة أحكام هذا العقد الذي يقبل املنتفع من اآلن سراين كافة أحكامه على اخللف العام 

. 111ص  ،مصدر سابق  ،ينظر منوذج العقد لدى: د.ُسري كامل  ،)الوارث واملوصى له( أو اخللف اخلاص )املتلقي للحق مبوجب العقد(.( 
يف ما لو تويف املستفيد بعد  -ممثل مالك فندق منازل الروضتني يف كربالء املقدسة  -وهو ما جاء يف جواب املهندس توين الطرحيي 

من أن حق اإلقامة ينتقل إىل من يرثه. مقابلة أجريت بتاريخ  ،( سنة50( سنوات من اتريخ العقد علمًا أن مدة العقد هي )10)
1/4/2013. 

 مدين فرنسي. 617 ،مدين مصري 993/1 :تقابلها املواد -89
احلكومة   -وزارة العدل    ،احلقوق العينية )احلقوق العينة األصلية(  ،6اجلزء    ،جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين املصري  -90
 .550ص  ،مطبعة دار الكتاب العريب ،املصرية

 ،2، الطبعة 2اجلزء  ،احلقوق العينية األصلية -شرح القانون املدين اجلديد  ،ل املرسي ملزيد من التفصيل ينظر: د.حممد كام -91
مصدر   ،سعيد سعد عبد السالم. د.321، مصدر سابق، ص  د.حسن علي الذنون  .548ص    ،م1951  -  ه1370،  املطبعة العاملية

 .524 - 523ص  ،سابق
 .86ص  ،مصدر سابق ،Time shareالنظام القانوين حلق املستفيد من املشاركة ابلوقت  ،د.ُسري كامل -92
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، وهذا الرأي ال يتفق مع القواعد العامة يف األهلية، إذ قد (93)العقد هو املســـــــــــتفيد وأفراد أســـــــــــرته أبمجعهم
ــابعة من عمره(، فكيف ميكن عد ه متعاقداً ونســـمح له يو  جد بني أفراد األســـرة صـــغري غري مميز )مل يبلغ السـ

، وان سـلمنا جداًل  (94)ابلتوقيع على العقد، يف حني انه حمجور لذاته ومجيع تصـرفاته ابطلة وان أذن له وليه
االنتـفاع بوـفاة املنتفع وال يـعدو أن بصــــــــــــــحـة هـذا الرأي، فهو ينتهي عـند تطبيق القواعـد الـعاـمة ابنتهـاء حق 

يكون توجيهاً الســـــتفادة عائلة املســـــتفيد من حق اإلقامة بعد وفاته، فال يوجد انتقال حلق اإلقامة ابملرياث 
يف الواقع واحلال أن هذا الرأي اعترب املســــتفيد وأفراد أســــرته مجيعاً منتفعني، فهم ينتفعون ابلوحدة الســــكنية 

ف يف عقد املشــــاركة ابلوقت ال بوصــــفهم ورثة للمســــتفيد املنتفع، وقد ميوت أفراد الســــياحية بوصــــفهم أطرا
ــنوات من اتريخ العقد والذي تكون مدته )10األســـرة مجيعهم يف حادث لســـبب أو آلخر بعد ) (  50( سـ

رة ســنة مثاًل، مبا يؤدي إىل انتهاء عقد املشــاركة ابلوقت بوفاهتم مجيعاً، يف حني قد يوجد من يرث أفراد أســ 
ــراحًة،  ــتفيد أو أحدهم، مما يعين انتقال حق اإلقامة إليه طبقاً لنصــــوص العقد اليت تنص على ذلك صــ املســ

 والقول خبالف ذلك جيعل من هذا النص يف العقد غري ذي جدوى، ويبقى حرب على ورق.
ع على هذا التكييف بداعي أن حق االنتفاع هو حق عيين ميارســـــــه املنتف -وحبق-  (95)ويعرتض البعض

، أمـا (96)دون وســــــــــــــاطـة أو ـتدخـل من أحـد، وال يقع على عـاتق امـلاـلك اـلذي رـتب حق االنتفـاع أي التزام
املســــــتفيد يف عقد املشــــــاركة ابلوقت، فال يســــــتطيع أن ينتفع ابلوحدة الســــــياحية مبفرده دون تدخل املالك 

ــتعمال والذي يقوم بتجهيز الوحدة الســـــــــــياحية ويكون مســـــــــــؤواًل عن صـــــــــــيانتها ونظافتها وإعد ادها الســـــــــ
 املستفيد.

ومن التشــريعات املقارنة اليت أخذت هبذا التكييف لعقد املشــاركة ابلوقت، ما نص عليه نظام املشــاركة 
ف عقد املشـاركة ابلوقت أبنه )عقد أو ( حينما عر  1يف املادة ) 2007لسـنة   206ابلوقت السـعودي رقم 

لتنازل عنه...( وكذلك قانون الســــــــــياحة العماين رقم جمموعة عقود... يتم مبوجبها إنشــــــــــاء حق انتفاع أو ا
( منه إذ نصــــــت على أن )نظام اقتســــــام الوقت: النظام 2( من املادة )14، يف الفقرة )2002لســــــنة  33

، فقد 2010لسنة    150الذي يتيح... احلصول على حق انتفاع...(، أما قرار وزير السياحة املصري رقم  
تم طرح الوحدات اليت تدار بنظام اقتســـــــــــــام الوقت لالســـــــــــــتغالل بطريق ( منه على أن )ي8نص يف املادة )

 .(97)االنتفاع حبصة زمنية حمددة زمنياً حيتفظ املالك حبق الرقبة...(
 

. وهو 189ص    ،مصدر سابق  ،"Time shareالوضع القانوين لنظام اقتسام الوقت "  ،ينظر يف ذلك: د.حممد املرسي زهرة  -93
سؤالنا له عن إمكانية أن يكون املتعاقد الذي يوقع على  يف ،ما أفادان به ممثل مالك فندق الروضتني السياحي يف مدينة كربالء املقدسة

إذ كان اجلواب أن املتعاقد املوقع على العقد هو ،  العقد هو املستفيد وأفراد أسرته أو من يصطحبهم معه يف السفرة السياحية يف كل مرة
 .1/4/2013مقابلة أجريت بتاريخ  ،التعاقد لتاليف اإلشكاليات والتعقيد يف ،شخص واحد )املستفيد(، وليس املستفيد وأفراد أسرته 

أثر العقد يقتصر  قضت حمكمة النقض املصرية أبن )مدين مصري. وهبذا املعىن   110، مدين عراقي  96ينظر نصوص املواد:    -94
إال أن رب األسرة  على طرفيه واخللف العام ولئن كان لعقد إجيار املساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب األسرة ليقيم فيه مع أفراد عائلته

 46لسنة  396طعن رقم  ،26/3/1980..( نقض مدين .املتعاقد يبقى دون أفراد أسرته املقيمني معه هو الطرف األصيل يف العقد
 .70 -69ص  ،اإلصدار املدين  ،4اجلزء  ،مصدر سابق ،ق. ينظر: عبد املنعم حسين احملامي

 .426ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سامل محدون مال علو -95
 ، حيث مل تنص على أي التزام يقع على املالك  ،(995-985( مدين عراقي واملواد )1265-  1249ينظر نصوص املواد )  -96

 إمنا جعلت االلتزامات ملقاة على عاتق املنتفع فقط.
 4/ 5فقد نصت املادة  ،ولقد نصت هذه التشريعات صراحًة على انتقال احلق الناشئ عن عقد املشاركة ابلوقت ابملرياث -97

وأكد ذلك بنص املادة  (من نظام املشاركة ابلوقت السعودي على أن )ينتقل حق املشرتي يف عقد املشاركة ابلوقت إىل ورثته بعد وفاته
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 26:  العدد

خنلص مما تقدم أبنه ال ميكن تكييف عقد املشــــــاركة ابلوقت يف ضــــــوء القواعد العامة يف القانون املدين  
انتفاع، لالختالف الواضـح بني أحكام العقدين واحلقوق الناشـئة عنهما، العراقي، على انه عقد يرتب حق  

( مدين عراقي، وهو أمر غري ممكن ملخالفة ذلك لقاعدة قانونية مســــتقرة 1257إال مع تعديل نص املادة )
مبا تقوم عليه من أســــباب لتشــــريعها، أو بتشــــريع قانون خاص ينظم عقد املشــــاركة ابلوقت، يعده فيه عقداً 

اً حلق انتفاع، مبا يتالءم مع الطبيعة العملية اخلاصـــــــة هلذا العقد، وخروجاً على القواعد العامة املســـــــتقرة مرتب
يف القـانون املـدين اليت نظمـت حق االنتفـاع. وكمـا ال ميكن تكييف عقـد املشــــــــــــــاركـة ابلوـقت على اـنه عقـد  

ــتع مال أو ســــكىن، الن األخري يرتب حق انتفاع، فانه ال يصــــح من ابب أوىل أن نعده عقد يرتب حق اســ
 .(98)أضيق من حق االنتفاع نطاقاً 

 الفرع الرابع: عقد املشاركة یلوقت عقد إ ار
متليــك منفعــة معلومــة بعوض  )...( من القــانون املــدين العراقي عقــد اإلجيــار أبنــه 722عرفــت املــادة )

، وهو من عقود املعاوضـــة (99)أجور(ابملمن االنتفاع  املســـتأجرميكن  أن معلوم ملدة معلومة وبه يلتزم املؤجر 
الرضــائية امللزمة للجانبني، إذ ينشــيء التزامات متقابلة يف ذمة عاقديه، ويرد على منافع األعيان دون رقبتها 
ــراً جوهرايً فيهـا، فعـقد اإلجيـار  فيختلف ـبذـلك عن عـقد البيع، وهو من عقود امـلدة اليت يكون الزمن عنصــــــــــــ

 .(100)عقد زمين
فـنا لعقـد املشـــــــــــــــاركـة ابلوقـت إمكـانـية أن يرد هـذا العقـد على مـنافع األعـيان، وأن الزمن ورأيـنا عـند تعري

عنصـــــــر جوهري يف هذا العقد، وإذا كنا قد اســـــــتبعدان أن يكون عقد املشـــــــاركة ابلوقت عقداً منشـــــــئًأ حلق 
 قد إجيار؟انتفاع، فحق لنا يف هذا املقام أن نتساءل عن إمكانية تكييف عقد املشاركة ابلوقت على انه ع

، أبن عقد املشــــاركة ابلوقت عقد إجيار، لعدة أســــباب منها، أن كال العقدين (101)ذهب رأي يف الفقه
ــاركة ابلوقت  ــتفيد يف عقد املشــــــ ــتأجر يف عقد اإلجيار واملســــــ يردان على املنافع دون األعيان فكل من املســــــ

اآلخر، كمــا أن العقــدين كليهمــا ينتفعــان بعني مملوكــة للغري يف مقــابــل عوض مــايل يلتزمــان بــدفعــه للطرف 
 

ك ... وكذل. من الالئحة التنفيذية لنظام املشاركة ابلوقت السعودي على )توضيح حق املشرتي يف بيع حقه يف العقد 3/24/أواًل/21
من الالئحة التنفيذية لقانون السياحة العماين واليت نصت على أن )تربم    84، وكذلك نص املادة  قال حقه إىل ورثته بعد وفاته..(حق انت

حق انتفاع ابقتسام الوقت: وفيه يكون  -2.. :.املنشأة الفندقية والسياحية عقود مع راغيب االنتفاع بنظام اقتسام الوقت يكون حملها
. وهو ما ذهب إليه قرار وزير السياحة ة مملوكة لغريه مقابل مبلغ نقدي(ورثته من بعده االنتفاع بوحدة فندقية أو سياحيللشخص ول
ال ينتهي عقد االنتفاع   ، على انه )مع مراعاة عدم اإلخالل أبحكام القانون املدين   23إذ نص يف املادة    2010لسنة    150املصري رقم  

ى الشيوع بوفاة املنتفع وميتد إىل خلفه العام مع عدم قابلية الوحدة لالنقسام أو البيع ابملزاد العلين.....(وهو حمدد املدة أو ابمللكية عل
وهبذا يكون املشرع املصري قد خرج على القواعد العامة  ،منه 11يف املادة  1996لسنة  96وزاري )امللغي( رقم ما أخذ به القرار ال

 .( مدين مصري بنص خاص993/1ملادة )نتفع واملتمثلة بنص اابنتهاء حق االنتفاع بوفاة امل
 .205ص  ،مصدر سابق ،األرضالفصل القانوين لعناصر  ،حممد املرسي زهرةد. -98
 .مدين فرنسي 1709مدين مصري واملادة  558تقابلها املادة  -99
 . د.جعفر8- 6ص ، ،مصدر سابق2004، 6اجلزء  ، الوسيط يف شرح القانون املدين ،د.عبد الرزاق امحد السنهوري -100
 .196ص  ، دون ذكر سنة طبع ،القاهرة -العاتك لصناعة الكتب  ،املقاولة( -اإلجيار  -الوجيز يف العقود املسماة )البيع  ،الفضلي

صوره وأحكامه   -عقد املشاركة ابلوقت    ،. زيد بن عبد العزيز الشثري145و  133ص    ،مصدر سابق  ،اندرة حممود ساملد.  -101
 -ه1425،  اململكة العربية السعودية  ، رسالة مقدمة إىل املعهد العايل للقضاء يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،دراسة مقارنة  -

. عمر بن العزيز التوجيري، أحكام وشروط 10/1/2013اتريخ الزايرة    ،http://www.aleqt.com :ينظر املوقع االلكرتوين  ،م2004
رسالة مقدمة إىل املعهد العايل للقضاء يف جامعة اإلمام  ،دراسة مقارنة - تسويق عقد املشاركة ابلوقت يف الوحدات العقارية السياحية

 BERNARD  . كذلك ينظر يف الفقه الفرنسي:5ص    ه،1431، العام اجلامعي  ية السعوديةاململكة العرب  ،حممد بن سعود اإلسالمية
VANBRABANT, op. cit, p 31. 

http://www.aleqt.com/
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ــرية ينتهي العقد ابنتهائها، كما يالحظ أن هذه  ــواء كانت هذه املدة طويلة أو قصـــــ حمددان مبدة معينة وســـــ
املدة يف عقد املشــــــــاركة ابلوقت أوضــــــــح منها يف عقد اإلجيار، إذ غالباً ما تكون مدة العقد طويلة لتحقيق 

ان املناســب لقضــاء املوســم الســياحي ولســنوات عديدة، فضــاًل الغرض األســاســي من العقد وهو توفري املك
عما تقدم ميكن القول كذلك ابن هناك خصائص أخرى يشرتك هبا العقدان معاً، فهما من عقود املعاوضة 
امللزمة للجانبني ونتيجة هلذا التشـــــابه بني العقدين ذهب اجتاه يف الفقه الفرنســـــي إىل تقريب عقد املشـــــاركة 

 .(102)اإلجيار ابلوقت من عقد
ــاركة ابلوقت  ــراحًة على أن يكون التعاقد مبوجب نظام عقد املشــ ــريعات املقارنة صــ ونصــــت بعض التشــ

ــياحة املصـــــري رقم  ــنة  96عن طريق اإلجيار الطويل ومنها قرار وزير الســـ )امللغي(، والذي نص  1996لســـ
ــا12مبوجب املادة ) ــتغالل إما عن ( منه على أن )يتم طرح الوحدات اليت تدار بنظام اقتســـــ م الوقت لالســـــ

( من القرار نفســــــــــه، على انه )يف 14، وكذلك ما نصــــــــــت عليه املادة )(103)طريق اإلجيار طويل املدة...(
حالة االســتغالل عن طريق اإلجيار طويل املدة جيب أال تقل مدة العقد عن عشــرين عاماً من اتريخ تســليم 

 الوحدة...(.
بيد أن تكييف عقد املشـــــــــــاركة ابلوقت على انه عقد إجيار مل يلق اإلمجاع يف الفقه، إذ اعرتض جانب 
ــئة  ــاركة ابلوقت هو من قبيل احلقوق الناشـــــــ من الفقه على أن يكون حق اإلقامة الناشـــــــــيء عن عقد املشـــــــ

ــتطرد  ،(104)مبوجـب عقـد إجيـار، ذـلك الن مـدة عقـد املشـــــــــــــــاركـة ابلوـقت تتجـاوز بكثري مـدة اإلجيـار ويســــــــــــ
، وضــــــــع املســــــــتفيد يف عقد املشــــــــاركة ابلوقت ال يتطابق مع وضــــــــع املســــــــتأجر، إذ يكون لألخري  (105)ابن 

ــاركة (106)ومبوجب نصـــــوص القانون أن حيدث ابلعني املؤجرة التغيريات الالزمة ــتفيد يف عقد املشـــ ، أما املســـ
خر يـــذهـــب البعض من ابلوقـــت فال جيوز لـــه إجراء أي تغيري يف الوحـــدة حمـــل التعـــاقـــد، ومن جـــانـــب آ

ــتند على فكرة اإلجارة الدورية )ترادف اإلجيارات(، وتقوم فكرة اإلجارة (107)الفقه ، إىل أن هذا العقد يســـــــ
الدورية على إبرام عقود إجيار لفرتات متغايرة ملســـــتأجرين متعددين حبيث ال يشـــــرتك عقدان يف مدة واحدة  

ــلة وإمنا ل -أي الحقة-على عني واحدة، إذ إن كل إجارة رديفة  ألخرى، و أن مدة العقد ال تكون متصـــــــ
ــتقيم األخذ به  تكون متقطعة تتخللها فرتات يكون االنتفاع ابلعني املؤجرة لشـــــخص آخر، وهو أمر ال يســـ

( مـنه مينع من اإلجـارة اـلدورـية واليت تنص على أن 743يف ظـل أحكـام القـانون امـلدين العراقي فنص امـلادة )
 املأجوريبقى  أن ينتفع به بال مانع ويلزم  أن يف  للمســــتأجراملؤجر وترخيصــــه    ةإبجاز يكون  املأجورتســــليم  )

 
102- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 78.. 
( يف دورته الثامنة عشرة 8/18)  170رقم  ال  يف قراره  جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  اجتاهوهو    -103

متلك انقص  -..... ب-أ :ينقسم التملك الزمين املشرتك إىل)على أن والذي نص  ،اً( منهاثني، البند )2007يف بوتراجيا )ماليزاي( 
عة من املنفعة بعقد اإلجارة لالنتفاع املشرتك يف مدد متعاقبة(. فهو إجارة إذا كان التملك حمصوراً )للمنفعة فقط( ابستئجار حصة شائ

أو حمدود النهاية كخمسة أعوام مثاًل أو أطول كخمسني عاماً   ،أو شهر مطلقاً بدون حدود هناية زمنية  ،يف زمن معني يف العقد كأسبوع
 .14ص  ،مصدر سابق ،عقد التملك الزمين  ،يماند.عبد الوهاب إبراهيم أبو سل :مثاًل. ينظر
 .206 مصدر سابق ص ،الفصل القانوين لعناصر األرض ،د.حممد املرسي زهرة -104
 .148ص  ،مصدر سابق ،" Time shareالوضع القانوين لنظام اقتسام الوقت " ،د.حممد املرسي زهرة -105
 مدين مصري. 580 ،مدين عراقي  774ينظر: نصوص املواد   -106
 .437 - 435ص  ،مصدر سابق ،ندى سامل محدون مال علود. -107
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 26:  العدد

اإلجارة(، فهذا النص وعلى حد تعبري هذا االجتاه يف انقضــــــاء   إىل مســــــتمراً  بقاء متصــــــالً  املســــــتأجريف يد  
 الفقه يشكل "عقبة أمام اإلجارة الدورية".

املشـــــاركة ابلوقت على انه عقد إجيار ميكن  بيد أن االعرتاضـــــات اليت أوردها البعض على تكييف عقد
(  50الرد عليها وتفنيدها، فصــحيح أن املدة يف عقد املشــاركة ابلوقت هي مدة طويلة عادًة قد تصــل إىل )

ه املستفيد توفري مكان قضاء اإلجازة اايت هذا العقد الذي يبغي من ورائسنة أو أكثر وهو ما يتسق مع غ
رته، إال أن املشـرع مل يضـع حداً أعلى جيب أن تقف عنده املدة يف عقد وعلى مدى سـنوات طوال له وألسـ 

مـلدة تزـيد على ثالثني  اإلجيـارعـقد  إذا -1( من ـقانونـنا امـلدين على اـنه )740اإلجيـار فـقد نصــــــــــــــت امـلادة )
فال ،  (108)...(بعد انقضــــاء ثالثني ســــنة بناء على طلب احد املتعاقدين  إهناؤهكان مؤبدا جاز   إذا أوســــنة  

( سـنة، وكل ما قررته هذه 30يوجد ما مينع حبسـب نص هذه املادة أن ينعقد عقد اإلجيار ملدة تزيد على )
( 2امـلادة هو جواز إهنـاء العقـد إذا جـاوز امـلدة امـلذكورة بـناًء على طـلب من أحـد املتعـاـقدين، ـبل أن الفقرة )

إذا ما اتفق على أن يكون العقد ملدة حياة من املادة نفسها أجازت أن تصل مدة العقد إىل مئة سنة مثاًل  
كان قد عقد    إذا اإلجيارينهي  أن من املتعاقدين   ألحدعلى انه ال جيوز املؤجر أو املســتأجر وذلك بنصــها )

انه يبقى ما  اإلجيارنص يف عقد  وإذاولو امتد ملدة تزيد على ثالثني ســــــــنة   املســــــــتأجر  أوملدة حياة املؤجر 
ـــتأجربقى  ـــتأجر( فمن املمكن أن يعمِّ فيعترب اـنه ـقد عـقد مـلدة حـياة  جرة،األـيدفع  املســــــــــــ ر املؤجر أو املســــــــــــ

 املستأجر مئة سنة أو أكثر.
ــتفيد يف عقد املشــــــــاركة ابلوقت من إجراء أي تعديالت يف الوحدة  وعلى الرغم من أننا نؤيد منع املســــــ

ــاركه فيها مـســــــــ  ــتقالله ابالنتفاع هبا وحده، وإمنا يشـــــــ تفيدون آخرون، إال أن ذلك ال حمل التعاقد لعدم اســـــــ
يبعده عن عقد اإلجيار، فالنصـــــــوص القانونية اليت اســـــــتند عليها هذا االجتاه يف الفقه ال تســـــــمح ابن يقوم 
املســــتأجر إبحداث التغيريات ابلعني املؤجرة دون موافقة املؤجر وبشــــرط أن ال يلحقه ضــــرر من ذلك، فقد 

وكـان   اإلجـارةانقضـــــــــــــــت  ن املـدين العراقي على انـه )إذا( من القـانو 774( من املـادة )1نصـــــــــــــــت الفقرة )
مما يزيد قيمته، وكان ذلك   أخرىقام بتحســينات   أو  أشــجاراً غرس فيه   أوبناء   املأجورقد بىن يف   املســتأجر

ــينات،    وإزالة األشـــجارهبدم البناء وقلع  املســـتأجر  ألزمدون علمه   أوعلى الرغم من معارضـــة املؤجر  التحسـ
، (109)(للقلع بقيمته مســتحقاً  املســتأجرميتلك ما اســتحدثه  أن جاز للمؤجر   ابملأجورضــر كان ذلك ي  فإذا

ــتثناء هو اجلواز مبوافقة املؤجر ودون أن يلحق به ضــــــــرر،  ــر إحداث التعديالت واالســــــ فاألصــــــــل هو حضــــــ
ــياحية إذا مل يوافق على إجراء التعديالت فان ذلك يكون خارج الســـــــــــــماح  واحلال أن مالك الوحدة الســـــــــــ

تشـــريعي للمســـتفيد يف إجراء التغيريات، وفضـــاًل عن ذلك يكون قد أحلق ضـــرراً مبالك الوحدة الســـياحية، ال
ــخ  ــتفيدين اآلخرين، مما قد يعرض العقد للفســـــ إذ أن هذه التعديالت قد ال تتفق مع أهواء و رغبات املســـــ

 
تشار امحد مدحت تنقيح املس ، الوسيط يف شرح القانون املدين ،د.عبد الرزاق امحد السنهوري -ينظر يف تفصيل ذلك: -108

. وال يوجد ما يقابل نص 225 - 224ص   ،مصدر سابق ،جعفر الفضلي. د.وما بعدها 137ص  ،، مصدر سابق6املراغي، اجلزء 
يف جملس النواب  ة( من املشروع من قبل جلنة الشؤون التشريعي760( يف القانون املدين املصري فقد حذف نص املادة ) 740املادة )

 املصري آنذاك دون أن تشري إىل بيان أسباب هذا احلذف يف تقريرها.
  بدون إذن املؤجر إال إذا كان هذا   مستأجر أن حيدث ابلعني املؤجرة تغيرياً ال جيوز للمدين مصري )  580/1ونصت املادة    -109

 (.التغيري ال ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر
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إلشــكالية ميكن ملالك من قبلهم وهذا فيه ضــرر ملالك الوحدة الســياحية أو مســتغلها، وللتخلص من هذه ا
الوحدة السـياحية )املؤجر( أن يشـرتط يف مي العقد عدم إجراء أي تعديالت من قبل املسـتفيد )املسـتأجر( 

 بل أن هناك رأايً  ،(110)وهو ما يتفق مع طبيعة عقد املشــاركة ابلوقت ومع النصــوص القانونية ســالفة الذكر
ــتفيد إبجراء تعديالت على الوحدة حمل التعاقد شــــــرط من  يف الفقه يذهب إىل أن اشــــــرتاط عدم قيام املســــ

، وإذا ما أخل املســـــــــــتفيد هبذا الشـــــــــــرط، للمالك )املؤجر( أن يلجأ إىل (111)مقتضـــــــــــى العقد جتب مراعاته
ــخ العقد مع التع ــاًل عن حقه بفســــــــــ ــاء مطالباً مبنعه من ذلك وإزالة احملداثت فضــــــــــ ويض إن كان له القضــــــــــ

 مقتضى حسب القواعد العامة.
ــتناد  أما القول بعدم إمكانية األخذ بفكرة اإلجارة الدورية يف ظل أحكام القانون املدين العراقي ابالســـــــ

ــالفة الذكر، فهي قد وردت يف 743إىل نص املادة ) (، فهو قول ينطوي على ســـــوء تفســـــري لنص املادة ســـ
س فيها ما مينع أن تكون مدة اإلجيار دورية، خصـوصـاً إذا ما علمنا أن معرض معاجلة التزامات املؤجر، ولي

للمدة خاصـية كل من االسـتمرار أو التعاقب وهذا االسـتمرار أو ذاك التعاقب هو مظهر الدور الذي تؤديه 
ــتأجر وفيها يظهر اجلانب االجيايب يف(112)املدة ــليم املأجور إىل املســ  ، فالشــــطر األول للمادة يبني كيفية تســ

، ( 113)التزامات املؤجر، أما شـــــطرها الثاين فيوضـــــح وجوب بقاء املأجور بيد املســـــتأجر لينتفع به دون عائق
وقد يكون هذا البقاء للمأجور بيد املســــتأجر طيلة مدة العقد إذا كانت متصــــلة، أو يف كل نوبة انتفاع إذا 

ــتمراً  ــاًل مســـــــــــ ــتأجر بقاًء متصـــــــــــ  يف املدة االجيارية احملددة له كانت متقطعة، فيكون بقاء املأجور بيد املســـــــــــ
 ، وهو ما يتفق مع طبيعة دورية االنتفاع يف عقد املشاركة ابلوقت.(114)لالنتفاع ابملأجور

خنلص ممـا تقـدم أن تكييف عقـد املشـــــــــــــــاركـة ابلوقـت على انـه عقـد إجيـار يتفق مع القواعـد العـامـة يف 
طبيعـة عقـد املشــــــــــــــاركـة ابلوـقت، فكمـا أن  ـقانونـنا املـدين، إذ إن أحكـام عقـد اإلجيـار حتقق التـناســــــــــــــب مع

للمســـتفيد اســـتعمال الوحدة الســـكنية الســـياحية ابإلقامة فيها لقضـــاء فرتة إجازته فان له احلق يف التصـــرف 

 
.. أن الفقرة الرابعة من العقد املربم بني اخلصمني نصت على عدم جواز إجراء .ولقد جاء يف قرار حملكمة التمييز االحتادية )  -110

.......... .عد أخذ موافقة املؤجر التحريرية وقد ثبت للمحكمة من حتقيقاهتا ابن املميز/املدعى عليه/تغيريات أساسية يف املأجور إال ب
أضاف مشيدات على املأجور وهي كافرتاي ليايل املوصل والنوارس بدون موافقة املؤجر املدعي/مدير بلدية املوصل وان األخري انذر املدعى 

....(  . مدين  177/1بذلك حيق للمدعي طلب فسخ العقد وإعادة املأجور إليه عمالً أبحكام املادة  عليه إبزالة اإلضافات إال انه امتنع و 
 )قرار غري منشور(.  ،م1/12/2013 - ه 1435/حمرم/27يف  2013ة العقار//اهليئة االستئنافي6011قرارها املرقم  
، التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  قه اإلسالمي الدويلحبث مقدم إىل جممع الف  ،عقود التامي شري  ،د.عبد القاهر حممد أمحد قمر  -111

 .27، ص2007 ،ماليزاي ،الثامنة عشرة الدورة  
 ،لبنان -بريوت  -منشورات زين احلقوقية  ،دراسة حتليلية مقارنة -دور املدة يف عقد اإلجيار ،د.جواد كاظم جواد ُسيسم  -112
 .14ص  ،2011، 1الطبعة 

 356، ص  1956  ،بغداد   -مطبعة األهايل  ،شرح عقدي البيع واإلجيار يف القانون املدين العراقي   ،حسن الصراف  عباسد.  -113
- 357. 

فيجوز مثاًل أن تؤجر حديقة ملدة سنة على  ،ويكاد جيمع الفقه على دورية اإلجيار واألمثلة اليت يسوقها على ذلك كثرية -114
ساء أو إجيار منزل للصيف مدة ثالثة مواسم مع ترك هذا املنزل للمؤجر خارج موسم الصيف أن يكون اإلجيار انفذا يف الصباح دون امل

  ،القاهرة -دار النشر للجامعات املصرية  ،2الطبعة  ،شرح عقد اإلجيار ،د.سليمان مرقس  :ينظر يف تفصيل ذلك .وغريها من األمثلة
، ص 1998 - 1997 ،اإلسكندرية -عقد اإلجيار،منشأة املعارف  ،ُسري عبد السيد تناغو. د.(1هامش رقم )  ،122، ص 1954

مطبعة   ،1الطبعة    ،شرح أحكام عقد اإلجيار  ،كمال قاسم ثروت الونداوي. د.347، ص  مصدر سابق  ،. د.عباس حسن الصراف91
العقود املسماة )البيع املوجز يف  ،د.صاحب عبيد الفتالوي ،د.طه املال حويش ،، د.سعيد مبارك100ص  ،1974 ،بغداد -الزهراء 

 .250ص  ،بال سنة نشر ،بغداد -املقاولة(، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  -اإلجيار  -
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، كما انه حيقق (115)ابحلق الناشــــــــئ عنه )التنازل عن اإلجيار( أو اســــــــتغالل هذا احلق )اإلجيار من الباطن( 
، إال (116)اإلقامة إىل من يرثه من عائلته وهو ما يضـــــــمنه له عقد اإلجيارللمســـــــتفيد غايته ابنتقال حقه يف 

 انه سيكون عقداً مركباً كما يف عقد البيع.
 المبحث الثاني: الحماية القانونية للمستفيد في عقود المشاركة بالوقت

ابلوقت، قد يكون خرج لقد تبنت التشريعات املقارنة هنجاً خاصاً يف محاية املستفيد يف عقود املشاركة  
فيها املشـــرع على القواعد العامة املســـتقرة يف بعض األحيان، وســـبب ذلك يكمن يف حداثة عقد املشـــاركة 
ابلوقت وعدم شيوعه بني الناس وكذلك تعدد الصور القانونية اليت يرد هبا، مما يسمح حملرتيف التعاقد مبوجبه 

ت النصـب واالحتيال على املسـتفيد عن طريق التغرير به أو من الشـركات املالكة أو املسـوقة مبمارسـة عمليا
إيقاعه ابلغلط الذي يبعث إىل التعاقد مما يلحقه بسـبب ذلك غبناً فاحشـاً، كل ذلك قد رسـم صـورة سـلبية 
ــاركـة ابلوـقت، إذ تـبدو فكرـته غري ـمألوـفة واـنه عقـد ذو مفهوم جـدـيد وغري   يف أذهـان الـناس عن عقـد املشــــــــــــ

ــتفـيد من عقود  ، ـلذا ظهرت(117)واضــــــــــــــح  يف اـلدول الغربـية منظمـات و هيـئات تقوم بواجـب تزوـيد املســــــــــــ
 .(118)املشاركة ابلوقت بنصائح قانونية جمانية

وإذا تتبعنا فقه القانون املدين والتشــــــريعات املقارنة يف جمال عقود املشــــــاركة ابلوقت، جند احلماية املقررة 
ــتفيد من هذا العقد ترتكز يف ثالثة حماور رئي ــة،  للمســـ ــتفيد يف مرحلة ما ســـ يتمثل احملور األول يف محاية املســـ

قبل التعاقد وهو ما ســـنتناوله ابلبحث يف املطلب األول من هذا املبحث، أما املطلب الثاين فســـنخصـــصـــه 
ــيكون موضـــــــوع املطلب  ــتفيد يف مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، يف حني ســـــ لبحث احملور الثاين وهو محاية املســـــ

انونية للمســــتفيد بشــــأن إهناء العقد وهو احملور الثالث هلذه احلماية، ومقارنة هذه احلماية الثالث احلماية الق
ابلقواعد العامة يف القانون املدين العراقي والقوانني اخلاصـــــــــة حبماية املســـــــــتهلك ومعرفة مدى انطباقها على  

 ذلك.
 الحماية القانونية يف املرحلة السابقة للتعاقداملطلب األول: 

سـليم من العيوب لدى املسـتفيد يف عقد املشـاركة ابلوقت، و يتعاقد مبوجب إرادة حرة  ر رضـاحىت يتوف
واعية ملا ســـــــــــتقدم عليه من عقد يرتب التزامات لفرتة طويلة من الزمن، كفل مشـــــــــــرع القانون املقارن محاية 

ــتفـيد يف مرحـلة مـا قـبل التعـاـقد، من خالل محـايـته من اإلعالن الكـاذب و توفري الب ــة للمســــــــــــ ـياانت خـاصــــــــــــ
 الكافية.

وسـنتناول احلماية املقررة للمسـتفيد يف هذه املرحلة مبوجب فرعني، خنصص الفرع األول منهما للحماية 
مضـمون التعاقد من خالل توفري حد أدىن من مظاهر اإلعالن املضـلل والكاذب، ويف الفرع الثاين سـنحدد 

 .من البياانت
 

واملعدلة مبوجب  1979لسنة  87من قانون إجيار العقار العراقي رقم  11 مدين عراقي واملادة 775ينظر نص املادة  -115
 .2000لسنة  56القانون رقم 
 مدين مصري. 601/1مدين عراقي واملادة  783/1دة  ينظر نص املا -116
 .255ص  ،مصدر سابق ،رميان عبد القادراند. -117
د.نسرين حماسنة،  :ينظر ،أورابيف  (Oranization for Timeshare in Europe – OTE)من هذه اهليئات مثاًل  -118

 .1020 -1019ص  مصدر سابق،
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 الكاذبل و املضلاحلماية من مظاهر اإلعالن الفرع األول: 
يُعد اإلعالن أداة بيد املنشـآت التجارية والصـناعية تسـتخدمه يف جمال املنافسـة بغية حتقيق نتائج اجيابية 

، وملا كان عقد املشـــــــــــاركة ابلوقت من أهم العقود الســـــــــــياحية يف الوقت (119)على أعماهلا داخلياً وخارجياً 
أن اشتداد حدة املنافسة بني الشركات الكربى احلاضر مع ظهور وسائل إعالن أو تسويق أكثر إغراًء، جند  

الجتذاب أكرب عدد من املستفيدين يف عقود اقتسام الوقت جعلهم أمام خطر اإلعالن املضلل و الكاذب 
 .(120)يف سبيل إغراء املستفيدين وحثهم على التعاقد يف ضوء معلومات غري صحيحة توقعهم يف الغلط

ــر  ـقانون  ف املشــــــــــــــرع العراقي اإلعالن يفلقـد عر   ـــنة45رقم ) واإلعالن مكـتب اـلدعـاـية والنشــــــــــــ  ( لســــــــــــ
ــاـئل اـلدعـاـية  ( مـنه واليت نصــــــــــــــت على أن )اإلعالن:1( من امـلادة )4يف الفقرة ) (121)1971 مجيع وســــــــــــ

 األدلةالنيون والبالســـــتيك وامللصـــــقات اجلدارية، وكذلك أو الســـــينما   أوالتلفزيون  أووالنشـــــر يف الصـــــحف  
ــلـل أبـنه "اإلعالن اـلذي يكون من شـــــــــــــــأـنه خـداع  أنواعهـا(، ولقـد عر  ابختالف  ف البعض اإلعالن املضــــــــــــ

املســــتهلك أو ميكن أن يؤدي إىل ذلك، واإلعالن املضــــلل ال بذكر بياانت كاذبة ولكنه يصــــاغ يف عبارات  
أمــا اإلعالن الكــاذب فقــد عرفــه جــانــب من الفقــه أبنــه "اإلعالن الــذي   ،(122)تؤدي إىل خــداع املتلقي"

 .(123)يتضمن بياانت غري حقيقية بشكل يعرض املخاطبني به إىل اخلداع"
ومل خيُل عقد املشـاركة ابلوقت من مظاهر اإلعالن املضـلل و الكاذب، بل جند طرق تسـويق هذا العقد 

، وذلك من خالل استعمال املصطلحات اليت توهم املتعاقد، تعد اجملال الطبيعي لإلعالن املضلل والكاذب
لذا جند أن املشــرع الفرنســي قد حتســب هلذا األمر فحظر اســتعمال أي مصــطلح يفيد ابكتســاب املســتفيد 
ــيكون له حق ملكية على  ــطلح يوهم املتعاقد ابن ســــــ ــاركة ابلوقت أو أي مصــــــ )حق امللكية( يف عقد املشــــــ

لســـــــــــنة  86/18( من قانون شـــــــــــركات املشـــــــــــاركة ابلوقت رقم 33املادة )  الوحدة حمل العقد، وذلك بنص
أي وثيقة تثبت حيازة وحدات أو أســــــهم يف الشــــــركات اليت حيكمها هذا ، واليت نصــــــت على أن )1986

ــاحب مبىن. وحيظر يف كل  ــريك فقط وليس صـ ــفة شـ ــح أهنا متنح صـ ــمن بشـــكل واضـ القانون جيب أن تتضـ
كال على اإلطالق بشــأن عمليات التخصــيص الكلي أو اجلزئي من إعالن يف فرنســا أبي شــكل من األشــ 

ــكنية والتمتع هبا ابلفرتات املرتبطة، منح أي حق ملكية أو حقوق عينية أخرى على املمتلكات  املباين الســــــ
ــتخدام أي تعبري مبا يف ذلك مصـــطلح "املالك" لوصـــف نوعية  ــامهتهم، وحيظر اسـ غري املنقولة يف مقابل مسـ

ــادر بتاريخ ،  (124)الشـــــركاء( ــا يف قرارها الصـــ ، 15/2/1993وتطبيقاً لذلك قضـــــت حمكمة تولوز يف فرنســـ

 
جملس  إىلرسالة ماجستري مقدمة  ،دراسة قانونية -التجاري وأثره على املستهلك  اإلعالين التضليل  ،بتول صراوة عبادي -119

 .41ص  ،م2004 -ه 1424 ، جامعة النهرين-كلية احلقوق 
 .37ص  ،مصدر سابق ،. غسان خالد100ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط مجيعي -120
واملعدل مبوجب قانون التعديل  ،31/03/1971 يف 1980ابلعدد  ،العراقية(القانون منشور يف اجلريدة الرُسية )الوقائع  -121

 .1988لسنة  35رقم  واإلعالنلقانون مكاتب الدعاية والنشر  األول
. بتول صراوة 78ص    ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،محاية املستهلك من الغش التجاري والصناعي  ،عبد هللا حسني محودد.  -122

 .57ص  ،مصدر سابق ،التجاري وأثره على املستهلك اإلعالينالتضليل  ،عبادي
 ،1لبنان، الطبعة  - بريوت ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،محاية املستهلك يف نطاق العقد ،د.آمانج رحيم امحد -123
 .134ص  ،2010

 ملزيد من التفصيل عن موقف املشرع الفرنسي ينظر: -124
 - Sylvie Pieraccini,op.cit, p 6 & 235. BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 32. 
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ــتة   ــاركة ابلوقت، ابحلبس ملدة سـ ــابيع اإلقامة مبوجب عقد املشـ ــة يف تســـويق أسـ إبدانة ممثل شـــركة متخصـــصـ
( فرنك فرنســــي وتعويض مدين لصــــاحل املســــتفيد املتعاقد بســــبب 50000أشــــهر مع وقف التنفيذ وغرامة )

الن الكاذب واملتمثل إبيهام املسـتفيد ابكتسـابه )حق ملكية( مع أن األمر يتعلق مبجرد اقتسـام الوقت اإلع
 .(125)ألسابيع اإلقامة

، (126)وقد يتمثل اإلعالن الكاذب و املضــــــــــلل إبيهام املســــــــــتفيد بقابلية أســــــــــابيع اإلقامة للتبادل دولياً 
اص ابلغلط، حيث يصـــــور هلم إمكانية مغادرة واســـــتغالل هذه املزية خالل عملية التســـــويق إليقاع األشـــــخ

ــاركة ابلوقت إىل دولة أخرى، ويتم الرتكيز على هذه املزية  ــهولة و مبجرد إبرام عقد املشـــــــ الرتاب الوطين بســـــــ
بكثرة عند اللقاء ابألشـــــــــــــخاص، يف حني قد تكون دولة املســـــــــــــتفيد يف حالة حرب مع الدولة املراد تبادل 

 .(127)احلصة الزمنية فيها
رحلة الســـابقة للتعاقد يف عقد املشـــاركة ابلوقت تتضـــمن تكثيفاً يف برامج الدعاية واإلعالن، وهي إن امل

ــويق  ــتفيد احملتمل، لذا جند أن جانباً من الفقه يرى أبنه جيب حظر التســـ ــا املســـ مرحلة خطرة تؤثر على رضـــ
كثرة االتصـــاالت اهلاتفية، ملا عن طريق توزيع املنشـــورات يف الشـــوارع أو عن طريق زايرة املنازل أو اإلحلاح ب

 .(128)يف ذلك من اقتحام غري مربر وضغط غري مقبول على إرادة املتعاقدين
، قد منع الرتويج أو التســويق لســلعة (129)2010لســنة   1وجند أن قانون محاية املســتهلك العراقي رقم 

ية وســــــيلة من وســــــائل عدم الرتويج أب)/خامســــــاً( 7أو خدمة مل تتوفر فيها املواصــــــفات، إذ نصــــــت املادة )
اإلعالم والنشـــــــــــر والدعاية للســـــــــــلعة أو اخلدمة اليت ال تتوفر فيها املواصـــــــــــفات القياســـــــــــية احمللية أو الدولية 

 (.املعتمدة
لعقد املشــاركة ابلوقت جزءاً ال   ة، اإلعالانت الرتوجيي2008لســنة   122 التوجيه األوريب رقم  ولقد عد  

يتجزأ من العقد يلتزم مالك الوحدة الســـــياحية أو مســـــتغلها، مبا ورد فيها من التزامات أو خدمات، وذلك 
 ،(4/1املعلومات املشـار إليها يف املادة ) تكون جيب أن )( منه واليت نصـت  5( من املادة )2بنص الفقرة )

 
حبث منشور على املوقع االلكرتوين  ،عقد اإلقامة ابلتناوب ،غسان خالد ،لدى:غسان خالد إليهالقرار مشار  -125

http://www.startimes.com،  احملاكم الفرنسية ما نصه إلحدى آخر. ولقد جاء يف قرار 37، ص 7/1/2013اتريخ الزايرة: 
- Cass. Crim., 25 juin 1997, BID n° 3/1998, p. 44:- "Le directeur commercial d'une société qui a 
pour vocation sociale de vendre des semaines de vacances à temps partagé (time share) est poursuivi pour 
publicité mensongère, pour non respect des règles sur le démarchage à domicile et pour non respect des 
règles en matière de crédit à la consommation. Sur la publicité trompeuse, constitue l'infraction de 
publicité de nature à induire en erreur réprimée par l'art. L. 121-1 du code de la consommation le fait 
pour un professionnel de faire expressément référence à la qualité de propriétaire des acheteurs alors qu'en 
réalité la transaction proposée aux particuliers porte sur l'adhésion à un club et sur le droit de jouissance 

à temps partagé".  
حماضرة )اإليواء السياحي بنظام اقتسام الوقت( اهليئة   ،نزار بو عبان  ،األسعد رمضان  ،شرف الدين الظريف   :لدىالقرار مشار إليه  

 .5.، ص 2011 - 2010السنة القضائية  ،الوطنية للمحامني يف تونس
كحل ملشكلة االرتباط مبكان واحد سنوايً   ،خارجها أوظهرت فكرة التبادل بني املنتجعات السياحية سواء داخل الدولة  -126

 .بنظام اقتسام الوقت للتعاقد األساسيةالتبادل يشكل احد الدوافع  أصبحوبعد ذلك  ،لقضاء العطالت
التجاري وأثره على  اإلعالينالتضليل  ،وة عباديبتول صرا : وينظر هبذا املعىن ،37ص  ،مصدر سابق ،غسان خالد -127
 .61ص ،مصدر سابق ،املستهلك
 محاية املستهلك أثناء   ،د.السيد حممد السيد عمران   :وهبذا املعىن .  101ص   ،مصدر سابق  ،د.حسن عبد الباسط مجيعي  -128
 .89 - 88ص  ،دون ذكر سنة نشر ،اإلسكندرية -منشأة املعارف  ،دراسة مقارنة - تكوين العقد 
 .02/08/2010تاريخ: ب والصادر 4143العدد:   يف - (الوقائع العراقيةمنشور يف اجلريدة الرُسية ) -129
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 نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه وفقاً للرأي الراجح، إذ عد  ، و (130)(ال يتجزأ من العقد اً جزء تشــــــــــــكل
كتيبات الدعاية واإلعالن والكتالوجات جزءاً ال يتجزأ من العقد حىت ولو نص فيها أهنا قد صــــدرت على 
ــبيـل الـدعـايـة ودون أن تكون ملزمـة أو ال تعـد جزءاً من العقـد، والقول خبالف ذلـك يؤدي إىل ظهور   ســــــــــــ

اخلادعة للجمهور، ذلك الن دور اإلعالم جيب أن يتمثل بتقدمي املعلومات الســـــليمة اليت    الدعاية املغرضـــــة
، ويف هذا جاء نظام املشـــــاركة ابلوقت الســـــعودي (131)يعتمد عليها املتعاقد يف اختاذ قرار الرضـــــا يف التعاقد

)ال جيوز اإلعالن   ( واليت نصــــــــــت على أن 2( منه يف الفقرة )2متفقاً مع الرأي املتقدم وذلك بنص املادة )
 عن نشاط املشاركة ابلوقت أو التسويق له، ما مل يتضمن ذلك اإلعالن أو التسويق ما أييت:

 رقم ترخيص اهليئة للجهة املعلنة. -أ
ــار إليها يف الفقرة ) -ب ــتندات املشــ ( من هذا النظام، واملكان 3( من املادة )1إمكان احلصــــول على املســ

 الذي ميكن احلصول عليه منه.(. 
يف معرض تعــــداد -( من هــــذا النظــــام وجــــدانهــــا تنص 3( من املــــادة )1لرجوع إىل نص الفقرة )واب

ــتـنداً  -التزامـات الـبائع على )أن يقـدم ملن يطلـب معلومـات حول العقـار املرتبط ابملشـــــــــــــــاركـة ابلوقـت مســــــــــــ
يع يشـــــــتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار حبســـــــب التفاصـــــــيل احملددة يف الالئحة، وتعد مج

 مدى اهتمام املشــــــــرع  ن ، وهذان النصــــــــان يبينا(132)املعلومات جزءاً ال يتجزأ من عقد املشــــــــاركة ابلوقت.(
ــتفيد مبعلومات دقيقة وكاملة عن عملية  الســـــــــــعودي بتنظيم مرحلة ما قبل التعاقد، من وجوب إعالم املســـــــــ

 التعاقد، واعتبار املستند اإلعالين الذي يتضمن هذه املعلومات جزءاً ال يتجزأ من العقد.
شــــاركة وإذا كان املشــــرع الفرنســــي قد حظر اســــتعمال مصــــطلح )امللكية أو املالك( يف تســــويق عقد امل

ــتعمال مصـــطلح )امللكية  ابلوقت، فنتمىن على املشـــرع العراقي عند تنظيمه لعقد املشـــاركة ابلوقت حظر اسـ
املؤقتة أو الدورية أو البيع الزماين أو امللكية اجلزئية( واليت تقوم دومنا أسـاس قانوين، فضـاًل عن تعدد الطبيعة 

ــياحية يتملكها القانونية هلذا العقد وفقاً لقانوننا املدين فهو ق ــائعة يف الوحدة الســــ د يكون بيع حلصــــــص شــــ
ــتفـيد على وجـه اـلدوام، وـقد يكون إجيـاراً بتملـيك منفعتهـا، كمـا يالحظ أن الـقانون امـلدين العراقي ـقد  املســــــــــــ
عد عرض البضــــــــائع مع بيان مثنها إجياابً صــــــــاحلاً ألن يلتقي به القبول فينعقد العقد، أما الدعاية واإلعالن 

 .(133)الشك ال تعد إجياابً وإمنا دعوة للتفاوض والنشر فعند
 حتديد مضمون التعاقد من خالل توفري حد أدىن من البياانتالفرع الثاين: 

يف ضـــــــــوء حداثة عقد املشـــــــــاركة ابلوقت واملخاطر احمليطة بطرق اإلعالن عنه وتســـــــــويقه، وعدم ثبوت 
قارنة قد حرصا على متكني املستفيد من احلصول الطبيعة القانونية اليت يتم هبا، جند أن الفقه والتشريعات امل

 
 معلومات ما قبل التعاقد(.حتت عنوان ) األوريبمن التوجيه  4ولقد جاءت املادة  -130
د.محدي امحد سعد  .84ص  ،مصدر سابق ،اإلراديةدر املصا-مصادر االلتزام  ،حسام الدين كامل االهوايند. ينظر:  -131

 .69، ص2007 ،مصر -دار الكتب القانونية ،القيمة العقدية للمستندات اإلعالنية   ،امحد
 .الفرنسي 2009/888من القانون رقم  121L./1-67 املادة كذلك ينظر نص  -132
أما  -2 يعترب عرض البضائع مع بيان مثنها إجياابً. -1لقانون املدين العراقي على أن )من ا 80ويف ذلك نصت املادة  -133

النشر واإلعالن وبيان األسعار اجلاري التعامل هبا وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو لألفراد فال يعترب عند  
 (.ابً وإمنا يكون دعوة إىل التفاوضالشك إجيا
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ــأن التعاقد، مقدراً مزااي وعيوب العرض املقدم له،   ــمح له ابختاذ قراره بشـــ على معلومات كافية ودقيقة، تســـ
من خالل إرادة ســــــــليمة ورضــــــــاً مســــــــتنري، وذلك ابلتعرف على مضــــــــمون التعاقد من خالل حد أدىن من 

عالن أو التســـــــويق أو مســـــــتند العقد الذي يقدم إىل املســـــــتفيد للتوقيع البياانت اليت جيب أن يتضـــــــمنها اإل
 .(134)عليه

إن وجود مثل هذه البياانت يف مســـــــــتند العقد أو يف اإلعالن عنه أو التســـــــــويق له، هي من مقتضـــــــــى 
الســــــــــابقة لعقد  االلتزام ابإلعالم قبل التعاقد، هذا االلتزام الذي يكون واضــــــــــحاً جداً كما قدمنا يف املرحلة 

املشـاركة ابلوقت، وهو أحد التزامات مالك املنشـأة السـياحة أو مسـتغلها يف هذه املرحلة، و يربر الفقه هذا 
االلتزام بدوره اهلام يف محاية رضــاء املســتفيد والذي ال يتمكن بســبب مركزه التعاقدي الضــعيف أن يتوصــل 

وحدة السياحية أو مستغلها، وذلك لتحقيق املساواة إىل هذه املعلومات أو البياانت إال من خالل مالك ال
 .(135)يف العلم بني املتعاقدين وإعادة التوازن إىل العقد

إال أن حتديد مضــــمون التعاقد من خالل إدراج بياانت معينة يتطلب أن يكون العقد مكتوابً، وكذلك 
ــتفيـد، لـذا جنـ  ــريعـات جيـب أن تكون اللغـة اليت يكتـب هبـا العقـد معروفـة من قبـل املســــــــــــ د أن أغلـب التشــــــــــــ

ــياحية   (136)املقارنة ــتفيد أو بلغة الدولة اليت توجد فيها الوحدة الســ ألزمت أن يكون العقد مكتوابً بلغة املســ
وميكن إضـــــــــــــافة أية لغة أخرى خيتارها الطرفان، وذلك حىت يســـــــــــــهل على املتعاقد فهم مضـــــــــــــمون العقد، 

مفهومة للمتعاقد حمدود الثقافة، وهو أمر مهم أيضاً خصوصاً حينما نعلم أنه غالباً ما يتضمن عبارات غري  
يف حتديد االلتزامات و رجوع القاضـــــــــي إىل العقد عند نشـــــــــوء أي نزاع بني املتعاقدين، ومل يغفل القضـــــــــاء 
الفرنســــــــــي هذا اجلانب من محاية املســــــــــتفيد فقضــــــــــى ببطالن عقود املشــــــــــاركة ابلوقت كوهنا مل حترر ابللغة 

 .(137)للغة االسبانيةالفرنسية، وإمنا حررت اب
وبعد الرجوع إىل التشريعات املقارنة، ميكن القول ابن احلد األدىن من البياانت اليت يلتزم مالك الوحدة 

 :(138)السياحية أو مستغلها إبدراجها يف مستند العقد، ميكن إمجاهلا مبا أييت

 
 .104ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط مجيعيد. -134
 ،احلماية اخلاصة لرضاء املستهلك يف عقود االستهالك  -، محاية املستهلك  حسن عبد الباسط مجيعي: د.ينظر هبذا املعىن   -135

 .74ص  ،مصدر سابق ،مانج رحيم امحدآ. د.23 -21ص  ،1996 ،دار النهضة العربية
غري أن البعض يرى أن هذا االلتزام  ، مل ينظم االلتزام ابإلعالم قبل التعاقد ،أن قانوننا املدين وكذلك املصري ،ومما جتدر اإلشارة له

 ،مصدر سابق  ،مانج رحيم امحدآد.:  جيد أساسه يف املبادئ العامة ويف مقدمتها )مبدأ حسن النية يف إبرام العقود( ينظر يف تفصيل ذلك
( منه إذا جاء يف البند 6قد نص على حقوق املستهلك يف املادة ) ،2010لسنة  1ك العراقي رقم أما قانون محاية املستهل .74ص 

 املعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة  -ب) :)أواًل(: للمستهلك احلق يف احلصول على ما يلي
 ( مدةالستعماهلا أو لكيفية تلقي اخلدمة ابلشكل واللغة الرُسية املعت

من القانون  .121L-68و .2009/888من قانون املشاركة ابلوقت الفرنسي رقم  .121L-66ينظر نصوص املواد:  -136
 .من الالئحة التنفيذية لقانون السياحة العماين  86/ج من نظام املشاركة ابلوقت السعودي. و4/2)امللغي(.  98/566رقم 

137- Agnès CHANAS Gazette des Tribunaux du Midi, n°7619 du 29/01/1999. 
 Time" التعامل على الوحدات العقارية بنظام املشاركة ابلوقت ،حسن عبد الباسط مجيعي: د.ملزيد من التفصيل يراجع -138

share"، عبد القادر نانرمياد. .1027 - 1026ص  ،مصدر سابق ،حماسنهنسرين سالمة . د.وما بعدها 105ص ،مصدر سابق ، 
 .260 - 259ص  ،مصدر سابق



  

 ( دراسة مقارنة)  عقود املشاركة یلوقت  احلماية القانونية للمستهل  يف 

491 

ــتغلها يف عقد املشـــاركة   .1 ــياحية أو مسـ ابلوقت، مبا يف ذلك بيان صـــفته أســـم وعنوان مالك الوحدة السـ
 .(139)وهل هو شخص طبيعي أو معنوي )شركة(

الطبيعة القانونية للحق الذي يكتســــــبه املســــــتفيد، وبتقديران يكتســــــب هذا البيان أمهية ابلغة وكبرية يف  .2
ـــية، و  حتـدـيد الطبيعـة القـانونـية هلـذا العقـد واحلقوق املرتتـبة علـيه ويف مـا إذا كـاـنت عينـية أم شــــــــــــــخصــــــــــــ

 يف الدول اليت أخذت بتعدد الطبيعة القانونية إلبرام هذا العقد كما يف عمان ومصــر وأيضــاً خصــوصــاً 
 .(140)العراق يف ضوء القواعد العامة يف القانون املدين

ــتفيـد بـدفعـه، وكـذـلك مقـدار النفقـات الواجـب عليـه  .3 حتـديـد القيمـة النهـائيـة للمقـابـل اـلذي يلتزم املســــــــــــ
 .(141)ةدفعها يف مقابل الصيانة والنظاف

حتديد الوحدة الســــــياحية حمل حق اإلقامة مع ذكر مواصــــــفاهتا بشــــــئ من التفصــــــيل ويف ما إذا كانت  .4
 .(142)اتمة أو حتت اإلنشاء ابلنسبة للقوانني اليت أجازت ذلك

حتديد املوســم الســياحي واحلصــة الزمنية املخصــصــة إلقامة املســتفيد يف الوحدة الســياحية، وذلك منعاً  .5
 .(143)جهالة احلصة الزمنية واليت تعد ركناً مهماً يف عقد املشاركة ابلوقت ألي نزاع يثور بسبب

النص على حق املسـتفيد يف التصـرف حبقه الناشـئ عن عقد املشـاركة ابلوقت واسـتغالله، سـواء ابلبيع  .6
 .(144)أو اإلجيار، وحق التبادل، وكذلك انتقال حقه ابملرياث

يد ابالنســـــــــحاب من العقد وإلغاءه خالل مهلة  حق املســـــــــتفإدراج بند خاص، يكتب بوضـــــــــوح يبنيِّ  .7
 .(145)الرجوع، مع حتديد مدة ملهلة الرجوع

يف حتـديـد الوقـت الـذي  -يف تقـديران  -كتـابـة اتريخ ومكـان توقيع العقـد، وتكمن أمهيـة هـذا البيـان  .8
ــتطيع القاضــــي من خالله إن يتبني يف  ــاب مهلة الرجوع، أما حتديد مكان التعاقد فيســ يبدأ منه احتســ

ــتفيد يف التعاقد، كما لو كان يف احتفال أو يف البيت مما م ا إذا كان هناك ضــــــــــــــغط على إرادة املســــــــــــ
 .(146)يسبب للمستفيد حرج إن مل يتعاقد

 
من الالئحة التنفيذية لنظام   3و2و12/1  .الفرنسي  2009/888من القانون رقم    121L./1-63نصوص املواد:    :نظري  -139

 .املشاركة ابلوقت السعودي
 86/18من القانون رقم    2املادة  )امللغي(    1994لسنة    94/47من التوجيه األوريب رقم    Bالفقرة    13املادة  نص    :ينظر  -140
-63بنص املادة  2009/888وأكد على ذلك جمددًا يف القانون رقم  ،33يف املادة  األمراملشرع الفرنسي هذا  وأكد ،الفرنسي
121L./3،   انه وضع النصوص املتقدمة منعاً   إالشركة    على انه عقدالعقد    هلذا  ابلطبيعة القانونية الواحدةعلى الرغم من انه اخذ  ذلك  و

 .2010لسنة  150من قرار وزير السياحة املصري رقم  30/10وكذلك نص املادة من أي حتايل يوقع املستفيد ابلغلط. 
 السياحةمن قرار وزير  6و 31/5الفرنسي.  2009/888من القانون رقم  7و121L./6-63 :ينظر نصوص املواد -141
 الئحة عماين.  82/1 .الئحة سعودي 3/12/أوالً /21 .املصري

 10و  3/8/أوالً /21  .من قرار وزير السياحة املصري  31/1  .الفرنسي  86/18من القانون رقم    20  :ينظر نصوص املواد  -142
 .الئحة سعودي

 ن قرار وزير السياحة م 31/4الفرنسي.  2009/888من القانون رقم  ،5و  121L./4-63 :نصوص املواد :ينظر -143
 .الئحة سعودي 3/14/أوالً /21 ،املصري

 3/24/أوالً /21 .من قرار وزير السياحة املصري 31/20 .الفرنسي 86/18من القانون رقم  23 :ينظر نصوص املواد -144
 الئحة عماين.  97 .الئحة سعودي

 .من قرار وزير السياحة املصري 31/17. الفرنسي 2009/888من القانون رقم  121L./8-63ينظر نصوص املواد:  -145
 .الئحة سعودي 3/18/أوالً /21

 وكذلك املشرع . Bالبند يف  3بفقرهتا منه  5يف املادة  2008لسنة  122رقم  األوريب التوجيهوهذا البيان نص عليه  -146
 ..121L - 68من املادة   4الفرنسي يف القانون األخري يف الفقرة 
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 26:  العدد

 تنفيذ العقدإبرام والحماية القانونية يف مرحلة الثاني: املطلب  
هلذه احلماية يف مرحلة إبرام ال تقتصــر محاية املســتفيد على مرحلة ما قبل التعاقد فحســب، وإمنا حيتاج 

ــروط  ــفه الطرف القوي، إىل فرض شــ ــتغلها بوصــ ــياحية أو مســ وتنفيذ العقد، إذ قد يلجأ مالك الوحدة الســ
على املستفيد يعدل فيها من التزاماته املقررة قانوانً، وقد تكون الوحدة السياحية حمل عقد املشاركة ابلوقت 

ــاء، فما ها، وهل ميكن للمســـــــــــتفيد أن يشـــــــــــارك يف إدارة إلمتام بنائهي الضـــــــــــماانت املقدمة   حتت اإلنشـــــــــ
 الوحدات السياحة؟

لذا ســـــنخصـــــص الفرع األول من هذا املطلب لبيان مدى مشـــــروعية الشـــــروط املعدلة اللتزامات مالك 
ــتفيد إذا كانت  ــنحدد فيه محاية املســـــــ ــتغلها واملقررة قانوانً، أما الفرع الثاين فســـــــ ــياحية أو مســـــــ الوحدة الســـــــ

السـياحية حتت اإلنشـاء، وفيما خيص الفرع الثالث فنتعرف على إمكانية مشـاركة املسـتفيد يف إدارة الوحدة 
 الوحدات السياحية.
 أو مستغلها الشروط املعدلة ملسؤولية مال  الوحدة السياحية مد  مشروعيةالفرع األول: 

ــتفيد، ذهبت القوانني املقارنة إىل تنظيم عقود امل شـــاركة ابلوقت يف تشـــريعات لتحقيق محاية أكثر للمسـ
ــتند العقد أو اإلعالن عنه  ــمن مســــ ــرورة أن يتضــــ ــمون التعاقد بضــــ ــة، وبعد إذ اشــــــرتطت حتديد مضــــ خاصــــ
جمموعة بياانت معينة نصـــــــــــت عليها أغلب التشـــــــــــريعات املقارنة، جند أن مشـــــــــــرع القانون املقارن و جلعل 

ام، فانه قد عمد إىل النص أبن هذه القوانني احلماية املقررة للمسـتفيد يف عقود اقتسـام الوقت واجبة االحرت 
ــؤوليــة مـالـك الوحـدة  ذات قواعـد آمرة، وذلـك فيمــا يتعلق ابلقواعـد القــانونيــة اليت نظمــت التزامـات ومســــــــــــ

هذه احلماية من القواعد املكملة إلرادة   قالســياحية أو مســتغلها، إذ لو كانت قواعد التشــريع املتعلقة بتطبي
احلماية وطغت مصــاحل أصــحاب الوحدات الســياحية )املســتثمرين( على مصــاحل  املتعاقدين، لتعطلت هذه
 .(147)املستفيدين )املستهلكني(

إن مقتضـــــى تنظيم مشـــــرع القانون املقارن اللتزامات مالك الوحدة الســـــياحية ومســـــؤوليته بقواعد آمرة، 
ابألســــــاس إىل توفري هو احلد من حريته يف تســــــيري وإدارة مشــــــروعه حســــــب مزاجه، وفرض توجهات ترمي 

ضــــماانت ومحاية أكثر للمســــتفيد، إذ أن غاية املشــــرع ليســــت هي إجياد تنظيم قانوين لعقد اقتســــام الوقت 
فحســـــــــــــب بقدر ما يهدف إىل حتقيق احلماية للمســـــــــــــتفيدين منه، لذا فال جيوز إدراج أي شـــــــــــــرط يف غري 

 .(148)مصلحة املستفيد
ــنا القوانني املقارنة جندها يف ســـ  وإذا ــتعرضـ ــتفيد قد نصـــت على بطالن اسـ بيل حتقيق هذه احلماية للمسـ

التخفيف من مسـؤولية مالك الوحدة   أو ابإلعفاءأي شـرط يدرج يف العقد يكون خمالفاً لنصـوصـها يقضـي  
 .معداًل اللتزاماته املفروضة بنص القانون  أومستغلها  أوالسياحية 

 
، مصدر سابق ،Time shareالتعامل على الوحدات العقارية بنظام املشاركة ابلوقت  ،حسن عبد الباسط مجيعيد. -147

 .114ص
 ص ،سابق مصدر ، نزار بو عبان ،رمضان األسعد  ،شرف الدين الظريف. 1027ص  ،مصدر سابق ،نسرين حماسنهد. -148

14. 
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ــنـة  122رقم  األوريبالتوجيـه  أن د جنـ لـذلـك  ( منـه واليت جـاءت 12املـادة ) ، قـد نص يف2008لســــــــــــ
يتعني على اـلدول األعضــــــــــــــاء أن تكفـل عـدم التـنازل  -1) أن حتـت عنوان )الطبيعـة احلتمـية للتوجـيه( على 

عن احلقوق املمنوحة للمســـــــتهلكني من قبل هذا التوجيه، من حيث القانون الواجب التطبيق يف العقد هو 
ال جيوز حرمان املســـــــــــــتهلكني من ف ،بلد اثلث  قانون كان القانون املطبق هو   إذا -2قانون دولة عضـــــــــــــو. 

. ولقد اســـــــتجاب املشـــــــرع الفرنســـــــي لنصـــــــوص التوجيه املتقدمة، (149)(هذا التوجيه...  نحهامياحلماية اليت 
، 2009لســــــــــــنة  2009/888من قانون املشــــــــــــاركة ابلوقت رقم  (.121L-79)وذلك يف مقدمة املادة  

القـانون الواجـب التطبيق على العقـد هو قـانون دوـلة عضــــــــــــــو يف االحتـاد  إذا كـان واليت نصـــــــــــــــت على أنـه )
ــتهلــــك  ابطالً  فيعــــد ،األورويب هــــذا  لــــه مبوجــــباحلقوق املمنوحــــة عن أي شــــــــــــــرط يتنــــازل مبوجبــــه املســــــــــــ
فقد نص صــــــراحًة على بطالن أي من الشــــــروط اليت يتنازل هبا  ، أما املشــــــرع الســــــعودي(150)....(القســــــم

( من نظام املشـــاركة 8املشـــرتي عن حقوقه مبوجب النظام أو تعفي البائع من التزاماته، وذلك بنص املادة )
، واليت جاءت حتت عنوان )منع االتفاق على ما خيالف هذا النظام( إذ 2007لســــــــــنة  206ابلوقت رقم 

ة له مبوجب هذا أن )يعد ابطاًل تنازل املشـــــــرتي للبائع عن أي من احلقوق املكفول نصـــــــت هذه املادة على
البائع من إي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.(، ويف ما خيص موقف القانون املصري   النظام، أو اعفاء

زاءات(،  ، حتت عنوان )اجل2010لسنة    150( من قرار وزير السياحة املصري رقم  34فقد جاءت املادة )
ــياحية اليت تدار بنظام  ــالحية إلغاء الرتخيص الصــــادر للمنشــــأة الســ وأعطت هذه املادة لوزير الســــياحية صــ

ــبب يف عدة خمالفات منها ما جاء يف الفقرة ) ــام الوقت، بقرار مســــــــ ( واليت نصــــــــــت على انه )إذا 2اقتســــــــ
م الوقت أو انتهجت يف عملها خالفت شروط الرتخيص أو التصريح املمنوح للمنشأة ابلتعامل بنظام اقتسا

( من املادة نفســــها واليت 9أو تعاقداهتا ما يتعارض مع األحكام املشــــار إليها هبذا القرار(، وكذلك الفقرة )
ابلتعاقدات وااللتزامات مع العمالء و الســـــــــــياح أو اإلســـــــــــاءة للعمالء وســـــــــــوء  اخالالً جاء فيها )إذا ثبت 

عة البالد الســــــــــياحية وذلك بعد إخطارها بتفادي األســــــــــباب وتنفيذ اخلدمة املذكورة ابلعقد مبا ينال من ُس
 .(151)التعاقدات ومل تلتزم(

ومبفهوم املخالفة للنصـوص القانونية املتقدمة ال يكون اجلزاء بطالن الشـروط املخالفة هلذه النصـوص أو 
ــتفـيد، أو كـانـ  ــمنتهـا، إذا كـاـنت ال تتعـارض مع احلمـاـية القـانونـية للمســــــــــــ ت املخـالفـة فيهـا العقود اليت تضــــــــــــ

 .(152)امتيازات إضافية للمستفيد غري ممنوحة له مبوجب هذه القوانني

 
منه واليت جاء فيها )جيب على الدول   8)امللغي( بنص املادة    1994لسنة    94/47رقم  األوريب  وهو ما نص عليه التوجيه    -149

على هذا  يتخلى عن احلقوق املمنوحة له بناءاً أن شرط يفرض على املشرتي مبوجبه  األعضاء أن تنص يف تشريعاهتا على استبعاد أي
يف إطار الشروط املنصوص  ،البائع من املسؤوليات الناشئة عن هذا التوجيه فال يكون ملزمًا للمشرتي إعفاء التوجيه أو يتم من خالله

 .( الوطين القانون عليها يف
-61:  نصوصه وخصوصاً املواد  إلزاميةعلى    (امللغي )  98/566من القانون الفرنسي رقم    .121L-76  ةولقد نصت املاد  -150

121L.  121-62وL.  121-63وL.  121-64وL.  121-68وL. خمالفة لذلك سيكون اجلزاء بطالن العقد.  وأي 
جانب كان موضعًا النتقاد والذي   ،)امللغي( 1996لسنة  96قرار وزير السياحة املصري رقم  أن إليه اإلشارةومما جتدر  -151

مل ينص على أي من اجلزاءات على مالك الوحدة السياحية عند املنتفع وجزاء اإلخالل هبا و نص على التزامات  كونه    ،من الفقه املصري
 ،مصدر سابق  ،. د.انرميان عبد القادر144ص  ،مصدر سابق  ،اندرة حممود سامل. ينظر: د.خمالفته اللتزاماته املفروضة مبوجب هذا القرار

 ا تقدم يف املي.وكم 2010لسنة  150. األمر الذي عاجله القرار رقم 268ص 
 .1027ص  ،مصدر سابق ،. د.نسرين حماسنه114ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط مجيعي -152
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ينظم عقود املشـــاركة ابلوقت ويكفل محاية املســـتفيد من الشـــروط   اً خاصـــ   ويف العراق فإننا ال جند قانوانً  
التعســــــفية اليت يفرضــــــها مالك الوحدة الســــــياحية، كما أن قانون محاية املســــــتهلك مل ينص على بطالن أو 
إلغاء أي شــــــــرط يعفي مالك الوحدة الســــــــياحية او مســــــــتغلها )اجملهز( من مســــــــؤوليته أو يتنازل املســــــــتفيد  

،  2006( لسـنة 67ن حقوقه، وعلى العكس من قانون محاية املسـتهلك املصـري رقم )املسـتهلك مبوجبه ع
. واملرجع يف ذلــك للقواعــد العــامــة يف (153)( منــه على بطالن مثــل هكــذا اتفــاق10واليت نص يف املــادة )

للنظام   من قانوننا املدين، مل متنع إال الشروط اليت تكون خمالفة (154)(131القانون املدين إذ جند أن املادة )
العام أو اآلداب العامة أو الشـــــــروط املمنوعة قانوانً فأبطلتها، ما مل تكن هذه الشـــــــروط هي الباعث الدافع 

 إىل التعاقد، فيبطل العقد معها أيضاً.
ــاركة ابلوقت من عقود اإلذعان  ــتفادة  -على وفق االجتاه احلديث  -وملا كان عقد املشـــــ فيمكن االســـــ

الشـروط التعسـفية اليت يفرضـها مالك الوحدة السـياحية أو مسـتغلها على املسـتفيد من هذه الصـفة إلبطال  
( منها واليت نصـت على  3و2( من القانون املدين العراقي وذلك مبوجب الفقرة )167اسـتناداً لنص املادة )

ــفية جاز للمحكمة   اإلذعان مت العقد بطريق   إذا -1أن ) ــروطا تعســــــــ ــمن شــــــــ تعدل هذه  أن وكان قد تضــــــــ
ــر  تعفي الطرف املـذعن منهـا وذـلك وفقـا ملـا تقتضــــــــــــــي ـبه العـداـلة ويقع ابطال كـل اتفـاق على  أووط الشــــــــــــ

ضــــارا مبصــــلحة الطرف  اإلذعان يكون تفســــري العبارات الغامضــــة يف عقود  أن وال جيوز  -3 خالف ذلك.
ــفية  املذعن ولو كان دائنا. ــروط التعســـ ــاً تلك اليت تقضـــــي إبعفاء مالك الوح (. ومن هذه الشـــ ــوصـــ دة خصـــ

الســياحية أو مســتغلها من مســؤوليته أو التخفيف منها، فطاملا كان املســتفيد هو الطرف الضــعيف واملذعن 
ت بنوده وشــــــروطه من قبل مالك الوحدة الســــــياحية فيكون  يف عقد املشــــــاركة ابلوقت بقبوله عقداً قد اُِعد  

تقتضــــــــيه العدالة، وكذلك تفســــــــري للقضــــــــاء الســــــــلطة التقديرية يف إلغاء هذه الشــــــــروط أو تعديلها وفقاً ملا 
 .(155)الشروط الغامضة مبا ال يضر مصلحة املستفيد وهو الطرف املذعن يف هذا العقد

وتبعاً لذلك ومحايًة للمســــــــــتفيد يف عقود املشــــــــــاركة ابلوقت نتمىن على املشــــــــــرع العراقي وعلى غرار ما 
ــريعات املقارنة، أن ينص على بطالن أي شــــــــــرط يدرجه مال ــياحية أو نصــــــــــت عليه التشــــــــ ك الوحدة الســــــــ
 مستغلها من شأنه أن يعفيه من مسؤوليته املرتتبة على هذا العقد أو يعدل منها.

 
يقع ابطال كل شرط يرد يف عقد  ، على أن)2006لسنة  67املصري رقم( من قانون محاية املستهلك 10نصت املادة ) -153

مقدم اخلدمة من  كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو  إذا ،لكابلتعاقد مع املسته وثيقة أو مستند أو غري ذلك مما يتعلق أو
 .(أي من التزاماته الواردة هبذا القانون

 يكون أويالئمه  أويقرتن العقد بشرط يؤكد مقتضاه  أنجيوز  -1) أنمن القانون املدين العراقي على  131نصت املادة  -154
 أوخمالفا للنظام العام  أوممنوعا قانوان  يكن مل إذاللغري  أوالعاقدين  ألحديقرتن بشرط نفع  أنكما جيوز   -2جاراي به العرف والعادة. 

 (.أيضاً التعاقد فيبطل العقد  إىلالدافع هو لغا الشرط وصح العقد ما مل يكن الشرط   وإال لآلداب
أبنه الشرط املقصود منه الوصول إىل أمر ممنوع ابلقانون بتشويه نص أو أكثر م العام "قه الشرط املخالف للنظاوعرف جانب من الف

" وعرف االجتاه ذاته يف الفقه الشرط املخالف لآلداب العامة أبنه "الشرط الذي غرض مرة والناهية أو ابالحتيال عليهامن النصوص اآل
الشرط املستحيل واملخالف   ،د.عبد هللا اجلليلي  .وضعية صرحية إبجازهتا"  مشرتطه خمالفة النصوص الشرعية اليت ال توجد نصوص قانونية

 .323و  79ص  ،1958  ،القاهرة -املطبعة العاملية ،حبث مقارن-للنظام العام واآلداب العامة يف القانون الوضعي 
، 5الطبعة  ،مصادر االلتزام -1اجلزء  ،املوجز يف شرح القانون املدين ،عبد اجمليد احلكيمد. :ينظر يف ذلك وهبذا املعىن -155
مصدر  ،منصور حامت الفتالويد. أستاذان -طارق الشكري إمياند. أستاذتنا. 89- 88ص   ،دون ذكر سنة طبع،بغداد -مطبعة ندمي 

 .321 - 319 ص ،سابق
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 الضماانت املقدمة للمستفيد واملتعلقة یلوحدة السياحية: الفرع الثاين
قد تكون الوحدة الســـــكنية الســـــياحية مل يكتمل بناءها بعد، ويتم التعاقد عليها بنظام اقتســـــام الوقت، 

ــياحية كجزء من احملل أن بعض القوانني املقارنة أجازت ذلكول ، وقد (156)قد رأينا عند حبثنا للوحدة الســـــــــــ
ــتفيد ملا تبقى  ــمان حق املســـ ــياحية للهالك أثناء مدة تنفيذ العقد مما يوجب ضـــ تتعرض هذه الوحدات الســـ

 من مدة العقد بعد اهلالك والذي دفع إزاءها مقابل مايل.
ــياحية مكتملة البناء والتأثيث ويف الوقت احملدد لذلك  ــتفيد ابإلقامة يف الوحدة الســ ــمان حق املســ ولضــ
ــياحية أو  ــريعات املقارنة قد نصـــــــت على ضـــــــماانت جيب على مالك الوحدة الســـــ يف العقد، جند إن التشـــــ

شـرع الفرنسـي يقرر  مسـتغلها توفريها يف ما إذا كانت هذه الوحدات حتت اإلنشـاء، وهبذا الصـدد جند أن امل
ــاركة ابلوقت رقم  ــركات املشــــــــ ــنة  86/18يف قانون شــــــــ ( على انه )إذا كان من 12يف املادة ) 1986لســــــــ

ــاء جممع عقاري خمصـــــص  ــراء العقارات بغرض ترميمها أو تعديلها مبا يتناســـــب مع إنشـــ أغراض الشـــــركة شـــ
ــاء العطالت فان هذه الشـــــــركات جيب أن توكل هذه األعمال إىل شـــــــركة مقا ــة يف لقضـــــ والت متخصـــــــصـــــ

ــراء العقـار...(، ويربر الفقـه تقرير هـذا   %50احلـاالت اليت تتجـاوز فيهـا قيمـة هـذه األعمـال  من قيمـة شــــــــــــ
هو اعتبار شركات املقاوالت مسؤولة عن   -الضمان "ابإلضافة إىل الضماانت املقررة مبوجب عقد املقاولة  

ـــياحـية حتـتاج (157)إمتـام املـباين"  إىل تعـدـيل أو ترميم، أمـا إذا كـاـنت الوحـدات  هـذا إذا كـاـنت الوحـدة الســــــــــــ
( من 22الســــياحية حتت اإلنشــــاء فان املشــــرع الفرنســــي قد منع التعاقد بنظام اقتســــام الوقت بنص املادة )

القانون ســــالف الذكر ما مل يكن هناك ضــــماانت بنكية من مؤســــســــات مالية متخصــــصــــة مبا يســــمح من 
 .(158)لك لضمان عيوهبااستالم املستفيد للوحدة اتمة اإلنشاء وكذ

ويف ما خيص موقف املشـــــــــــرع الســـــــــــعودي والذي أجاز هو كذلك أن تكون الوحدة الســـــــــــياحية حتت  
اإلنشـــاء، فقد ألزم البائع أن يعني مســـؤواًل للصـــرف مســـتقاًل عن البائع واملشـــرتي، ويتابعه البائع من خالل 

ــتلمة من  ــعودية والذي تودع فيه مجيع املبالغ املســـــ ــرتين، واهلدف من ذلك هو متابعة أحد البنوك الســـــ املشـــــ
 .(159)الصرف على الوحدات السياحية حتت اإلنشاء حبسب نسب اجناز البناء

وال يوجد على وفق القواعد العامة يف القانون املدين مثل هذه احلماية اليت تضـمنتها النصـوص القانونية 
دة الســـــــــــياحية حمل عقد املشـــــــــــاركة املتقدمة، غري ما نصـــــــــــت عليه القواعد العامة من جواز أن تكون الوح 

ــتقبل مع وجوب تعيينها تعييناً انفياً  ابلوقت معدومًة وقت التعاقد بشـــــــــرط أن تكون ممكنة الوجود يف املســـــــ

 
لسنة  888/2009من القانون الفرنسي رقم  .121L-64من املادة  2ومنها القانون الفرنسي مبوجب نص الفقرة  -156
 ،2007لسنة  206من الالئحة التنفيذية لنظام املشاركة ابلوقت السعودي رقم  18والقانون السعودي مبوجب نص املادة  ،2009

 حتت اإلنشاء. إذ أجازت هذه القوانني أن تكون الوحدة السياحية .129من املادة  1وكذلك القانون املدين العراقي مبوجب الفقرة 
 .118ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط مجيعيانظر يف تربير ذلك: د. -157
كما نص املشرع الفرنسي على وجوب حتديد اتريخ اكتمال البناء وتسليم الوحدة السياحية للمستفيدين وذلك مبوجب   -158

 .2009/888من قانون املشاركة ابلوقت رقم  .121L-63من املادة   2الفقرة 
 من الالئحة التنفيذية لنظام املشاركة السعودي بفقراهتا الثالث. 18ينظر نص املادة   -159
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، فإذا مل تكن حســــب املواصــــفات اليت ذكرت أو مت إنشــــاءها بوقت متأخر عن املوعد (160)للجهالة والغرر 
 .(161)لعقد أو إمضائه مع التعويض إن كان له مقتضىاحملدد يف العقد، فيكون للمستفيد أما فسخ ا

ــياحية ملدة طويلة على فرتات متناوبة، فقد  ــتفيد ينتفع ابلوحدة الســـ وابلرغم مما تقدم، ونظراً لكون املســـ
، بضــــرورة توفري نوع آخر من احلماية للمســــتفيد يقيه تعرض الوحدة الســــياحية (162)اندى جانب من الفقه

ــل أن هالك الوحدة  خلطر اهلالك، وهذه احلماي ــياحية، ذلك الن األصـــــــ ة متثلت ابلتأمني على الوحدة الســـــــ
الســـــياحية يؤدي إىل انقضـــــاء احلق الوارد عليها النعدام احملل، إال أن املشـــــرع قد خرج عن هذا األصـــــل يف 

 ، وأتسـيسـاً على ذلك إذا كانت الوحدة السـياحية حمل(163)بعض احلاالت اسـتناداً إىل نظرية احللول العيين
ــتفيد ال ينقضـــــي وإمنا ينتقل إىل  عقد املشـــــاركة ابلوقت مؤمناً عليها وهلكت بســـــبب أجنيب، فان حق املســـ
مبلغ التأمني الذي تدفعه شـــــــــركة التأمني ملالك الوحدة الســـــــــياحية أو مســـــــــتغلها بشـــــــــرط أن يكون التأمني 

أن ينص صــراحًة يف واثئق معقوداً ملصــلحة مالك الوحدة الســياحية أو مســتغلها و املســتفيد معاً، لذا جيب 
. بل جند أن بعض الفقه يذهب إىل أبعد من (164)التأمني اخلاصـــــــة مبشـــــــروعات اقتســـــــام الوقت على ذلك

ذلك ويرى أن التأمني جيب أن يشـــــــمل االلتزامات الرئيســـــــة ملالك الوحدة الســـــــياحية أو مســـــــتغلها هبدف 
 .(165)متكني املستفيد من اإلقامة وكذلك التزامه بضمان عيوب البناء

ولقد اســتجابت بعض التشــريعات املقارنة ملا اندى به الفقه من ضــرورة التأمني فنصــت على ذلك عند 
ــياحة املصـــري رقم   ــنة   150تنظيمها لعقد املشـــاركة ابلوقت، ومنها قرار وزير السـ ، إذ نص على 2010لسـ

عة ابلتأمني على الوحدة ( منه واليت نصـت على أن )تلتزم الشـركة البائ31( من املادة )14ذلك يف الفقرة )
أتميناً شــــــــــاماًل ضــــــــــد كافة املخاطر ويشــــــــــار ابلعقد إىل بياانت وثيقة التأمني والشــــــــــركة املؤمن لديها وقيمة 

. وهو ما ذهب إليه املشـرع السـعودي والذي كان أوضـح من موقف املشـرع املصـري يف ذلك،  (166)التأمني(
كة ابلوقت وجعل املشــــــرع الســــــعودي هذا األمر إذ نص على أن يشــــــمل التأمني املســــــتفيد من عقد املشــــــار 

( من 3( من املادة )10شــــرطاً للحصــــول على ترخيص ملزاولة نشــــاط املشــــاركة ابلوقت، إذ نصــــت الفقرة )
الالئحة التنفيذية لنظام املشــاركة ابلوقت واليت نظمت )شــروط احلصــول على ترخيص ملزاولة النشــاط( على 

مرخص هلا داخل اململكة ويشــــــــــمل التأمني على الطرف الثالث   وجوب )التأمني على العقار لدى شــــــــــركة
على األقل، ضـــد كافة املخاطر مبا فيها املخاطر الطبيعية(. ويف ما خيص موقف املشـــرع الفرنســـي فقد جاء 

 
وهو ما مت يف إطار التعاقد مع فندق منازل الروضتني يف  من القانون املدين العراقي. 129من املادة  1ظر نص الفقرة ين -160

وال يزال املشروع حتت اإلنشاء. مقابلة مع األستاذ توين  %50حيث مت التعاقد على نسبة تصل إىل أكثر من  ،مدينة كربالء املقدسة
 .1/4/2013أجريت بتاريخ  ،الروضتني يف مدينة كربالء املقدسةالطرحيي ممثل مالك فندق منازل 

 من القانون املدين العراقي. 177من املادة  1والفقرة  168  املادة ينظر نص -161
 التشريعات اليت تنظم النشاط   ،د.مفتاح خليفة عبد احلميد  .248ص    ،مصدر سابق  ،عبد القادر  نانرمياد.  :ينظر يف ذلك  -162

 – Sylvie Pieraccini,op.cit, p 67 -.282ص  ،2012 ،مصر - اإلسكندرية -دار املطبوعات اجلامعية  ،السياحي والفندقي
69.. 

 .مدين مصري 994/1مدين عراقي و  1258/1نصوص املواد:  املثال ينظر على سبيل -163
 .200ص  ،مصدر سابق ،صباح صاحب  إشراق .248ص  ،مصدر سابق ،عبد القادر رمياند.ان :ينظر -164
 .116ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط مجيعي: د.نظر يف عرض هذا الرأيي -165
 للتأمني على الوحدات السياحية  إشارة)امللغي( خالياً من أي    1996لسنة    96ولقد جاء قرار وزير السياحة املصري رقم    -166

 .حمل عقود اقتسام الوقت
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ــرورة  منتقـداً من قـبل جـاـنب من الفقـه الفرنســــــــــــــي يف تنظيمـه لعقود اقتســــــــــــــام الوـقت إذ مل ينص على ضــــــــــــ
 .(167)التأمني

جانبنا أبمهية التأمني على الوحدات السـياحية حمل عقد املشـاركة ابلوقت ونرجح ما اجتهت ونعتقد من 
إليه التشـــــــــريعات املقارنة وكذلك ما ذهب إليه الفقه من وجوب التأمني وعدم ترك أمر هبذه األمهية للحرية 

ـــياحـية لفرتات زمنـية دورـية  التعـاـقدـية، نظراً مـلا يرتـتب على هـذا العقـد من حق يف اإلـقاـمة يف الوحـدات الســــــــــــ
ومتكررة ولســنوات طويلة قد تصــل إىل مخســني ســنة، مما قد تتعرض معه الوحدة الســياحية خلطر اهلالك أو 
ــتفـادة منهـا ومن املرافق امللحقـة هبـا، فال تكفي إرادة املتعـاقـدين لتحقيق هـذا   ظهور عيوب متنع من االســــــــــــ

ركة ابلوقت من عقود اإلذعان اليت يكون فيها النوع من احلماية خصــــــــــوصــــــــــاً إذا ما علمنا أن عقد املشــــــــــا
 املستفيد الطرف الضعيف.

 مشاركة املستفيد يف إدارة الوحدة السياحيةلث: الفرع الثا
ــتفيد يف   -حســـب القواعد العامة-تضـــمن مجيع الصـــيغ القانونية اليت أخذت هبا القوانني املقارنة  للمسـ

الوحدة الســياحية، فاملســتفيد ســواء كان مالكاً أو منتفعاً أو مســتأجراً عقود املشــاركة ابلوقت حقه يف إدارة  
 أو شريكاً، له احلق يف إدارة الوحدة السياحية اليت يقع عليها حقه يف اإلقامة.

ففي ظـل أحكـام القـانون املـدين العراقي، انتهينـا إىل أن عقـد املشـــــــــــــــاركـة ابلوقـت، عقـد متعـدد الطبيعـة 
قد بيع حلصـص شـائعة أو عقد إجيار، ومن مث فان صـفة املسـتفيد ختتلف كذلك القانونية، فهو قد يكون ع

ابختالف التكييف القانوين للعقد، فقد يكون مالكاً على الشـــيوع وقد يكون مســـتأجراً، ويف احلالني تثبت 
على له إدارة الوحدة الســـــــياحية مبا ميكنه من اإلقامة فيها على الوجه األفضـــــــل، فإذا كان املســـــــتفيد مالكاً 

، فيكون لألغلبية من (168)الشــيوع، فان إدارة الوحدة الســياحية ختضــع للقواعد العامة يف إدارة املال الشــائع
ــأن تغيري التأثيث  ــياحية إدارة معتادة، كاختاذ القرارات بشـ ــيوع إدارة الوحدة السـ ــتفيدين املالك على الشـ املسـ

كما حيق للمســــــــتفيدين الشــــــــركاء أن خيتاروا   أو التجهيز، وغريها من األمور اليت ختص الوحدة الســــــــياحية،
مديراً من بينهم أو من الغري وحيددوا ســلطاته يف ســبيل تنفيذ أعمال اإلدارة املعتادة، أما أعمال اإلدارة غري  
املعتادة كإدخال تغيريات أســاســية على الوحدة الســياحية كتغيري تصــميمها أو تعديل يف البناء فان القوانني 

ــة للشـــــــركاء للقيام هبذه األعمالقد نصـــــــت على أغلبي . بينما يكاد جيمع الفقه على أن احتاد (169)ة خاصـــــ

 
167-Sylvie Pieraccini,op.cit, p 69.  
ولغاية  1986لسنة  86/18الوقت ابتداًء من قانون رقم  عقد املشاركةمل ينص املشرع الفرنسي يف مجيع القوانني اليت نظم هبا إذ 

 إذا يف ما تقدم من توفري الضمان البنكي  إالعلى ضرورة التأمني على الوحدات السياحية  ،2009لسنة  2009/888القانون رقم 
 .اإلنشاءكانت الوحدة السياحية حتت 

واملستحدثة   مدين فرنسي  815/3و    ،دين مصريم  829  -  828و    ،مدين عراقي  1065  -  1064  :ينظر نصوص املواد  -168
 .منه 2املادة   ،2006حزيران/يونيو  23يف  2006/728مبوجب القانون رقم 

  ، غين حسون طهشري و د.. حممد طه الب 71ص  ،مصدر سابق ،احلقوق العينية األصلية ،د.حسن علي الذنون  :ينظر -169
 ،محد بن حممد بن محود العربي.وما بعدها 156ص ،مصدر سابق ،عبد العال أبو قرين  . د.امحد109 - 108ص  ،مصدر سابق

دون ذكر سنة  ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة - (48/89ملكية الشقق والطبقات وفقًا للمرسوم السلطاين العماين الصادر رقم ) 
 وما بعدها. 65ص  ،نشر
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 26:  العدد

ــاركة ابلوقت  ــتفيدين من عقود املشــ ، إذ (170)املالك يف نظام الطوابق والشــــقق جيب تطبيقه على املالك املســ
ــقق للمالك أن يكونوا احتـاداً يتوىل  ، (171)اإلدارةجتيز بعض القوانني امـلدنـية اليت أتخـذ بنظـام الطوابق والشــــــــــــ

 .(172)هذا إذا ما كان املستفيد مالكاً حلصة شائعة يف الوحدة السياحية
ــياحية مبا متكنه هذه اإلدارة من  ــا اإلدارة املعتادة للوحدة الســــــــــ ــتأجراً فتثبت له أيضــــــــــ أما إذا كان مســــــــــ

عتادة فتكون اســــتعماهلا واالســــتفادة منها أو اســــتغالهلا خالل احلصــــة الزمنية للمســــتفيد، أما اإلدارة غري امل
ــياحية أو مبوافقة احملكمة ــتأجر مبوافقة مالك الوحدة الســــ ــتفيد املســــ ــاركة يف إدارة املنتجع (173)للمســــ . واملشــــ

السياحي تثبت للمستفيدين حىت يف الصور القانونية األخرى سواء كان منتفعاً وهو واضح، أم كان شريكاً 
 86/18سـي يف قانون شـركات اقتسـام الوقت رقم يف شـركة املشـاركة ابلوقت وهو ما نص عليه املشـرع الفرن

( منه على أن يكون اجتماع الشـــركة مرة على األقل يف الســـنة وجيب 13، إذ جاء يف املادة )1986لســـنة  
أن جتتمع خالل ثالثة أشــهر من اتريخ أتســيســها وعند عدم رغبة الشــريك ابحلضــور يســمح له ابلتصــويت 

الجتماع وان يتضــمن اإلشــعار مجيع املســائل اليت تضــمنها جدول عن طريق املراســلة على أن يتم إشــعاره اب
من األصــــــــــوات يتناســــــــــب مع عدد   اً ( فنصــــــــــت على أن لكل شــــــــــريك عدد15، أما املادة )(174)األعمال
( التصـــــــويت أبغلبية ثلثي األعضـــــــاء لتعديل النظام األســـــــاســـــــي 16، يف حني جعلت املادة )(175)أســـــــهمه

ة ثلثي األعضـــــــــــاء احلاضـــــــــــرين أو املمثلني يف مجيع القرارات املتعلقة للشـــــــــــركة أو احنالهلا وتصـــــــــــفيتها وأغلبي
 .(176)مبوجودات الشركة أو حتسينها أو إضافة موجودات أخرى

 
. د.انرميان عبد القادر، مصدر 146 ص ،مصدر سابق ،حممود سامل. د.اندرة 47 ص ،مصدر سابق ،د.ُسري كامل -170

 .200 ص ،مصدر سابق ،صباح صاحب إشراق .161ص  ،مصدر سابق ،علم أبووصال . د.242، ص سابق
  القانون املدين   أما  ،جعل تكوين احتاد املالك جوازيالذي  مدين مصري و   862من القوانني املقارنة ينظر مثاًل: نص املادة    -171

لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم  وإمنا نظم هذه امللكيةظم ملكية الطوابق والشقق نالعراقي فقد نظم ملكية العلو والسفل ومل ي
تشكيل وجوب العقاري مل ينص على  وابلرغم من ذلك فان قانون التسجيل .منه 293 - 292ينظر على سبيل املثال املواد  1971
 .1972لسنة  4من تعليمات التسجيل العقاري رقم  12ذلك املادة  أجازت وإمنا ،مالكللاحتاد 

يف مجهورية مصر   األمحرحمافظة البحر    -ولقد جاء يف احد عقود املشاركة ابلوقت يف قرية رجيينا السياحية يف مدينة الغردقة    -172
ن مع ابقي مالكي احلصص الطرف الثاين )املشرتي( ابن يكو   يتعهد) أننص البند الثاين عشر منه على  إذ  ،1/10/1987العربية يف 

يف التجمعني )أ( و )ب( يف قرية رجيينا السياحية احتاداً للمالك فيما بينهم وذلك لضمان حسن االنتفاع حبصصهم وتكون قرارات جملس 
ويتم تكوين هذا االحتاد طبقًا لقانون احتاد املالك املعمول به يف مجهورية مصر العربية وسوف يكون  أعضائهاالحتاد ملزمة جلميع  إدارة

بتسليم   األولوبعدها يقوم الطرف    أنفسهم من مالك احلصص    إدارةيتم انتخاب جملس    أن  إىلمأموراً هلذا االحتاد ورئيساً له    األولالطرف  
 هذا اجمللس املنتخب(. إىلالرائسة 

 مدين عراقي.  774و  763 : نظر نص املوادي -173
174-Article 13: (....Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an 

[*périodicité*]. Lorsque, conjointement, des associés disposant au moins du cinquième des parts ou 
actions de la société le demandent, l'assemblée générale est réunie dans un délai de trois mois qui suit la 

date de cette demande [*computation*]. 
Les associés peuvent toujours assister aux assemblées générales et y voter. Les votes par 
correspondance sont admis. L'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les 

questions portées à l'ordre du jour, est...) 
175-Article 15: (Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts 

ou actions qu'il détient dans le capital social...). 
176-Article 16: (.....La majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification 

des statuts, pour l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes 
de disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation 

des modalités de sa liquidation et pour sa prorogation. 
La majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toutes les 
décisions relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou de plusieurs éléments 
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وعلى الرغم من ثبوت حق للمستفيد يف إدارة الوحدة السياحية يف مجيع الصور القانونية لعقد املشاركة 
وهو ـما - (177)الســــــــــــــهوـلة. إذ ـيذهـب جـاـنب من الفـقه ابلوـقت وفق القواعـد الـعاـمة إال أن األمر ليس هبـذه

إىل أن من الضــروري إخضــاع املشــروع الســياحي الذي يتعاقد وفق عقد املشــاركة ابلوقت إىل نظام  -نؤيده
إدارة حمدد، دقيق وواضــــــح، ويرى هذا االجتاه يف الفقه، أن هناك صــــــعوابت كثرية تواجه إدارة مشــــــروعات 

عضـــاء اجلمعية العامة أو احتاد املالك مكون من مئات بل آالف، وعلى اقتســـام الوقت منها صـــعوبة مجع أ
فرض حضـــــورهم فان هناك صـــــعوابت أخرى تتجســـــد يف حصـــــر وجودهم، والتوصـــــل إىل القرارات يف ظل 
املناقشـــات واليت يكون من الصـــعوبة مبكان ضـــبطها واخلروج منها بنتيجة، وبســـبب الصـــعوابت املتقدمة يف 

ـــياحيـ  ــاركـة ابلوـقت على إدارهتـا من قـبل ـماـلك الوحـدة إدارة الوحـدات الســــــــــــ ة، جرت العـادة يف عقود املشــــــــــــ
السـياحية أو مسـتغلها، عن طريق شـرط يدرج ضـمن بنود العقد، ورجح جانب من الفقه جواز هذا الشـرط 

 .(178)ملا فيه من مصلحة للمتعاقدين
وجوب أن تكون إدارة املشــــــــروع واتفاقاً مع الرأي الفقهي املتقدم، نصــــــــت بعض القوانني املقارنة على 

الســـياحي الذي يتعاقد بنظام اقتســـام الوقت بيد شـــركة متخصـــصـــة يف إدارة الفنادق والقرى الســـياحي، أو 
تكون اإلدارة ملالك املشــــــــروع الســــــــياحي أو مســــــــتغلها إن كان يتمتع خبربة وكفاءة تؤهله لذلك، ويف ذلك 

( من نظام املشــاركة ابلوقت الســعودي على 5الفقرة ) ( يف معرض بيان التزامات البائع يف3نصــت املادة )
ــيانته...( وتنفيذاً لذلك جاءت املادة ) ــبة إلدارة العقار ونظافته وصـــــــــ ( من 3)أن يتخذ اإلجراءات املناســـــــــ

ــول على الرتخيص ملزاولة عقد  ــروط احلصــ ــعودي يف حتديد شــ ــاركة ابلوقت الســ الالئحة التنفيذية لنظام املشــ
( منها واليت نصــــت على )التعاقد مع إدارة مؤهلة فنياً، وجيوز أن يتوىل 8ك ابلفقرة )املشــــاركة ابلوقت، وذل

(  150، وهو ما اشــرتطه قرار وزير الســياحة املصــري رقم )(179)البائع إدارة النشــاط مىت كان مؤهاًل لذلك(
يف ( 30، للحصـول على ترخيص لتشـغيل منتجع وفق عقد اقتسـام الوقت، وذلك يف املادة )2010لسـنة  
ــلة على 6الفقرة ) ــواء عاملية أو حملية وحاصــــــ ( منها، واليت نصــــــــت على )وجود شــــــــركة إدارة مؤهلة فنياً ســــــ

ترخيص من وزارة الســــــــــياحة ملحق به تصــــــــــريح ابلتعامل يف نظام التامي شــــــــــري )ويف حالة إدارة املنتجع من 
 خالل الشركة املالكة يتم توضيح ذلك(.(.

خاصة، قد خرج هبا املشرع على القواعد العامة يف   اً قدمة تعد نصوصوإذا كانت النصوص القانونية املت
حق املســـــــــتفيد يف إدارة الوحدة الســـــــــياحية، فانه يف ظل عدم وجود تنظيم قانوين هلذا العقد يف العراق، ال 

 
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à 

usage commun ….) 
 در سابق، ص مص ،"Time share" التعامل على الوحدات العقارية بنظام املشاركة ابلوقت ،حسن عبد الباسط مجيعي -177

 .251هامش رقم  ،153
 اتريخ الزايرة ، http://www.aleqt.com :ينظر املوقع االلكرتوين ،مصدر سابق ،زيد بن عبد العزيز الشثري -178

10/1/2013. 
مؤسسة   أوهي شركة    :اإلدارةمن الالئحة التنفيذية لنظام املشاركة ابلوقت السعودي واليت عرفت )  1/12املادة    :ينظر نص  -179

من الالئحة نفسها يف ضوابط ومعايري   20كذلك ينظر نص املادة    .عن البائع(  و تشغيل وصيانة العقار ابلنيابة  إبدارةغريها ممن تقوم    أو
 الوحدات كشرط لتسويق الوحدات السياحية.  إدارةيان طريقة يف ب 8/6وكذلك املادة  اإلدارة

من الالئحة التنفيذية لقانون السياحة العماين واليت جعلت من التزامات مالك الوحدة السياحية   89وهو ما يستشف من نص املادة  
اثث والتجهيزات الداخلية طبقًا للمقاييس أو مستغلها القيام بكافة أعمال النظافة والصيانة الالزمة للوحدات وحمتوايهتا وجتديد األ

 واملعايري السياحية للفنادق املتعارف عليها. 

http://www.aleqt.com/
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يف ظل أحكام  -ســـواء كان منتجعاً أو فندقاً والوحدات التابعة له-ميكن تكييف إدارة املشـــروع الســـياحي  
اعد العامة يف القانون املدين العراقي إال عقد مقاولة بني مالك الوحدة الســـــياحية أو مســـــتغلها وشـــــركة القو 

يف ما تقدم  -، مع اعتقادان أبمهية توجه مشـرع القانون املقارن (180)اإلدارة أو بني األخرية وبني املسـتفيدين
 وقت.يف إدارة املشروع السياحي الذي يتعاقد مبوجب عقد املشاركة ابل -

 الحماية القانونية للمستفيد بشأن إنهاء العقد: املطلب الثالث
ــاركة ابلوقت، إال أن إهناء العقد  ــتفيد يف عقد املشـــ ميثل إهناء العقد، احملور الثالث من حماور محاية املســـ

 د، وإمنا هو إهناءهنا ال يقصــــــــــد به اإلهناء الطبيعي عند انتهاء مدة العقد، كما ال يقصــــــــــد به فســــــــــخ العق
ــوئ ــريعات املقارنة على )حق العدول عن العقد( للعقد بعد نشـــ ه خالل مدة حمددة، إذ نصـــــت أغلب التشـــ

والذي مبوجبه حيق للمسـتفيد االنسـحاب من العقد خالل مدة حمددة، و مما يرتبط إبهناء العقد منع مالك 
عمال حقه ابلعدول عن املشـــروع الســـياحي من تلقي أي دفعات مالية أو اســـرتداد املســـتفيد ملا دفعه عند إ

 العقد.
لذا وتبعاً ملا تقدم ســـــنقف يف هذا املطلب على محاية املســـــتفيد يف ما يتعلق ابلعدول عن العقد خالل 
مهلة الرجوع واليت يســــــتطيع املســــــتفيد إهناء العقد خالهلا إبرادته املنفردة ومربرات هذا احلق القانوين وذلك 

 .ماية املستفيد من الدفعات املالية املسبقة واسرتدادهاصصه حليف الفرع األول، أما الفرع الثاين سنخ
 عن العقد عدولالالفرع األول: 

ــتهلـك حق العـدول عن العقـد، من أهم مظـاهر احلمـايـة القـانونيـة اليت تقررت لـه يف  يعـد ختويـل املســــــــــــ
التعاقد، إذ قد ال التشــــــريعات احلديثة، إذ أصــــــبح من الضــــــروري مد هذه احلماية إىل املرحلة الالحقة على 

ــابقة للتعاقد ــتهلك خالل الفرتة الســــــ ــرع (181)تكفي احلماية القانونية املقررة للمســــــ ، وطبقاً لذلك فان املشــــــ
حاول إدخال بعض التخفيف على قاعدة القوة امللزمة للعقد بتشـــــــــــــريع حق للمســـــــــــــتهلك يف العدول عن 

لعقد(، إذ ال جيوز طبقاً للقاعدة املتقدمة نقض العقد، فهو اســتثناء قرره القانون على قاعدة )القوة امللزمة ل
 .(182)العقد بعد انعقاده أو تعديله إال ابتفاق الطرفني أو لألسباب اليت قررها القانون 

 
 وهو ما ميكن القول به يف ظل تعاقد فندق منازل الروضتني  .من القانون املدين العراقي  890  -  864  :ينظر نصوص املواد  -180

 إدارةشركة  إىلالفندق  إدارةوابلرغم من ذلك عهد  ،انتفاع عقد يرتب حق ،والذي عد عقد اقتسام الوقت ،يف مدينة كربالء املقدسة 
 وهي )شركة شذا(.متخصصة يف إدارة الفنادق واملنتجعات السياحية 

 2007  ،دار النهضة العربية  ،دراسة حتليلية مقارنة  -مفهوم الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية    ،حممد حسني عبد العالد.  -181
دون ذكر   ،لبنان -بريوت    ،منشورات احلليب احلقوقية  ،قانون محاية املستهلك  أحكامموجز    ، عمرو  أبوامحد    مصطفى. د.127، ص  م

 .315ص  ،مصدر سابق ،آمانج رحيم امحد. د.183، ص سنة طبع
حممد  د.. 8 - 7ص  ،دون ذكر سنة نشر ،دار النهضة العربية ،إلغاء التصرف القانوين ،د.ايسر امحد كامل الصرييف -182

كلية   إىلرسالة ماجستري مقدمة  ، عدول املستهلك عند العقد ،. ران علي كاظم الزبيدي136ص  ،مصدر سابق ،سني عبد العالح
 146/1ومبدأ القوة امللزمة للعقد قررته نصوص القوانني املدنية ومنها املادة    .46ص    ،م2008  -  ه1429،  جامعة النهرين  -احلقوق  

مبقتضى نص يف القانون   إالالعاقدين الرجوع عنه وال تعديله    ألحدنفذ العقد كان الزما وال جيوز    إذا)  انه  علىمدين عراقي واليت نصت  
 مدين فرنسي. 1134مدين مصري و املادة   147/1( تقابلها املادة ابلرتاضي  أو
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وملا كان عدول املســــتهلك عن العقد مبوجب نص القانون، لذا جند أن بعض الفقه يطلق عليه تســــمية 
، والذي يعرف "أبنه ميزة قانونية (183)ين للعدول عن العقد()العدول أو الرجوع التشـــــــــريعي أو اخليار القانو 

أعطاها املشــــرع للمســــتهلك يف الرجوع عن التعاقد، بعد إن أبرم العقد صــــحيحاً )أو قبل إبرامه(، دون أن 
ترتتب على ذلك مسـؤولية املسـتهلك عن ذلك الرجوع أو مسـؤولية تعويض املتعاقد اآلخر، عما قد يصـيبه 

. وتكمن الغاية الرئيسـة يف تشـريع حق العدول والرجوع عن العقد يف محاية (184)جوع"من أضـرار بسـبب الر 
 .(185)رضا املستهلك

ويعد عقد املشــاركة ابلوقت، من أهم العقود اليت قررت التشــريعات املقارنة حق العدول فيها للمســتفيد 
وحبق  - (186)جانب من الفقهخالل مدة حمددة، محايًة لرضـــا املســـتفيد يف عقود املشـــاركة ابلوقت، و يرى 

ــاركة ابلوقت  أن هناك نوعني - ــرع إىل تقرير حق الرجوع عن عقد املشــ يتمثل  من املربرات اليت دفعت املشــ
ب اإلرادة، وإمنا تؤدي ال تؤدي إىل تعي    أوهلما: )ابلعوامل اليت تؤثر ســلباً يف رضــا املســتفيد املتعاقد( إال أهنا

متهل أو روية، فحاجة املســـتفيد ورغبته يف حتقيق حلم قضـــاء عطلة إىل صـــدور الرضـــا بشـــكل متســـرع دون 
متميزة وبتكلفة مقبولة فضـــاًل عن إحلاح األســـرة، ووســـائل اإلغراء اإلعالمي والتســـويقي، إذ جتعل املســـتفيد 
خالل املدة الســــــابقة على التعاقد خيضــــــع ملمارســــــات دعائية مكثفة وإبشــــــكال غري مقبولة منها ما يقدمه 

دة الســـــــياحية من خرائط وتصـــــــميمات هندســـــــية وكتيبات دعائية أبمجل صـــــــورة، كذلك إغراءه مالك الوح 
ابلتلويح له بوجود إقامة جمانية يف املشـــــروع الســـــياحي ملدة معينة عند التوقيع على العقد كهدية. ويتجســـــد 

ــادر اخلطورة يف هذه العقود( مقدمتها حداثة عقد ، و أييت يف اثنيهما: )ابلعوامل اليت تؤدي إىل تنامي مصــ
ــه ذلك من غموض لبنوده وعدم وضـــــوح طبيعته القانونية، وغياب مفهوم محاية  ــام الوقت وما يعكســـ اقتســـ
ــروفات  ــح لألعباء واملصـ ــلع واخلدمات، وعدم وجود تنظيم قانوين واضـ ــتهلكاً للسـ ــفه مسـ ــتفيد منه بوصـ املسـ

ملي يشـــــــــري إىل أن هذه القدرة على للوحدات حمل العقد، أو تبادل هذه الوحدات، خاصـــــــــة أن الواقع الع
التبادل متثل أقصـــــــى درجات االســـــــتفادة املثلى من عقود املشـــــــاركة ابلوقت. وكل ما تقدم من ســـــــلبيات و 
وســائل ضــغط على إرادة املســتفيد ال ميكن مواجهتها إال إذا كان للمســتفيد حق العدول عن العقد خالل 

اره والتمعن فيه، فان شــاء أمضــى العقد، وان شــاء فســخه مدة زمنية معينة يتمكن فيها من إعادة دراســة قر 
 إبرادته املنفردة.

وحتقيقاً حلماية رضــا املســتفيد ابدر مشــرع القانون املقارن إىل النص على حق العدول عن العقد خالل 
( من قــانون املشـــــــــــــــاركــة ابلوقــت الفرنســــــــــــــي رقم .121L- 69)فرتة زمنيــة معينــة، فقــد جــاء بنص املــادة 

 
الرجوع التشريعي  ،سليمان براك دايح. د.384، ص مصدر سابق ،ندى سامل محدون مال علو: د.انظر يف هذه التسمية -183

 أيلول   -ه  1426، شعبان  14العدد    ،8اجمللد    ،جامعة النهرين  -حبث منشور يف جملة كلية احلقوق    ،التعاقد يف عقود االستهالك  عن
 .166ص  ،م2005

 .168ص  ،مصدر سابق ،براك دايح سليماند. -184
 .44ص  ،مصدر سابق ،. ران علي كاظم الزبيدي318ص  ،مصدر سابق ،امحد آمانج رحيمد. -185
 ،اإلسكندرية  -منشأة املعارف    ،دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون  -احلماية العقدية للمستهلك    ،عمر حممد عبد الباقيد.  -186
 .887 - 886ص  ،2008 ،2الطبعة 

- Dr. Françoise Le Fichant - Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Annual 
conference 18th building and construction contracts between tuaditional legal roles & develop legal 

system, p 113. 
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، على أن )متنح للمســـــــتهلك فرتة أربعة عشـــــــر يوماً لالنســـــــحاب من العقود 2009ســـــــنة  ل 2009/888 
، دون إبداء أي ســـبب، ولديه هذا احلق من يوم إبرام  L.121-61و L.121-60املشـــار إليها يف املواد 

، وبعد االنتقاد الذي (187)العقد أو من اتريخ اســــــتالم نســــــخته، إذا كان االســــــتالم بعد اتريخ إبرام العقد(
)امللغي( لكونه   1996( لسنة  96وجه من قبل جانب من الفقه املصري لقرار وزير السياحة املصري رقم )

( لســــــنة 150مل ينص على حق العدول عن عقد اقتســــــام الوقت، جاء قرار وزير الســــــياحة املصــــــري رقم )
هر لعدول على أن متنح مهلة ـشــــــ ( )31( من املادة )17، متضـــــــمناً هلذا احلق، إذ نصـــــــت الفقرة )2010

العميل عن التعاقد على أن يتحمل املصــــــروفات اإلدارية اليت تكبدهتا الشــــــركة وســــــددهتا للوزارة والغرفة وما 
، وحتســب املهلة من اتريخ تقدمي ( من الدفعة األوىل اليت ســددها كمقدم تعاقد ويســرتد الباقي%10قيمته )

وهو موقف املشــرع الســعودي يف نظام املشــاركة   العقد لوزارة الســياحة حالة كون ترخيص القرية ســارايً...(،
ــنـة  206ابلوقـت رقم  ( منـه يف بيـان حقوق املشــــــــــــــرتي 5( من املـادة )1، وذلـك يف الفقرة )2007لســــــــــــ

ـــبه املشــــــــــــــرتي مبوجـب األنظمـة فيمـا يتعلق ببطالن  والتزامـاـته واليت جـاء هبـا )دون إخالل أبي حق يكتســــــــــــ
االنســـــحاب من عقد املشـــــاركة ابلوقت دون إبداء أي ســـــبب،  -العقود، فان للمشـــــرتي اخليار يف اآليت: أ

وذلك خالل عشــــــــــــــرة أايم من اتريخ توقيع الطرفني عليه أو من اتريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، فان 
 ةبعد أن ألزمت الفقرة )أ( من املاد ، و كان اليوم العاشـــر عطلة رُسية فتمتد الفرتة إىل أول يوم عمل يليها.(

، ابن حتدد الالئحة التنفيذية له )فرتة الرتاجع 2002( لســــــنة  33رقم )نون الســــــياحة العماين ( من قا16)
ــام الوقت 95)جاءت املادة    أو الســــــماح( ــياحية بنظام اقتســــ ( منها على أن )للمنتفع بوحدة فندقية أو ســــ

غ ال  حق الرجوع عن العقد خالل مخســــــــــة عشــــــــــر يوماً على األكثر من اتريخ توقيعه عليه مع خصــــــــــم مبل
من قيمة الدفعة املقدمة نظري النفقات الضــــــــــــــرورية. وعلى املنتفع إبالغ املتعاقد معه برجوعه  %10يتجاوز  

 عن العقد بوسيلة ميكن إثباهتا قانوانً(.
ويالحظ على النصـــــوص القانونية املتقدمة وان كانت قد تشـــــددت يف منح املســـــتفيد حق العدول عن 

لفت يف مضــمونه من حيث طول أو قصــر مدة مهلة العدول عن العقد، عقد املشــاركة ابلوقت إال أهنا اخت
ــاركـة ابلوقـت، وان كـان هـذا  إذ جيـب أن تكون هـذه املهلــة معقولـة حتقيقــاً للتوازن العقــدي يف عقــد املشـــــــــــــ
االختالف بني القوانني املقارنة يعزى إىل اختالف الظروف االقتصــــــــــــادية واالجتماعية لكل دولة، هذا من 

نب آخر يالحظ اختالف التشريعات املقارنة من حيث املسؤولية املرتتبة على العدول، إذ جانب، ومن جا
جند أن املشـــــــرع الفرنســـــــي والســـــــعودي قد تشـــــــددا بذلك فيحق للمســـــــتفيد أن يعدل عن العقد دون أدىن 

ن ، يف حني جند أ(188)من املبلغ املايل الذي دفعه كدفعة مالية عند التعاقد مســـــــــــــؤولية أو أن خيســـــــــــــر جزءً 
إذ جعال املســتفيد يتحمل جزءاً من التكاليف  موقف املشــرع املصــري والعماين كان أخف وطأة من ذلك،

 
187-Art.L. 121-69: (Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter 

d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.  
« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si 

cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais) 
وهو ما سيتم حبثه  -مهلة العدول كجزء من محاية املستفيد  أثناءاملشرع الفرنسي قد حظر دفع أي مبلغ مايل  أنجند  إذ -188

انسحب  إن -ال يتحمل املشرتي ) أنمن نظام املشاركة ابلوقت على  5/3املشرع السعودي فقد نص يف املادة  أما -يف الفرع التايل 
 من تكاليف البائع ونفقاته املتعلقة ابلعقد(.  أايَ  -من هذه املادة 1منصوص عليه يف الفقرة وفقاً ملا هو  ألغاه أو من العقد 
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والنفقات اإلدارية الضــــرورية وكما بينت ذلك النصــــوص القانونية املتقدمة، كما أن بعض القوانني املقارنة مل 
إلنشـــــــــــاء وهل هي من اتريخ تبني حق املســـــــــــتفيد ابلعدول عن العقد إذا كانت الوحدة الســـــــــــياحية حتت ا

التعاقد أو من اتريخ التســـــــليم، ابســـــــتثناء املشـــــــرع املصـــــــري والعماين واللذان منعا التعاقد إذا كانت الوحدة 
 السياحية حمل عقد اقتسام الوقت حتت اإلنشاء.

، عماًل على زايدة مقومـات هـذا النوع من احلمـايـة، جيـب أن ينص العقـد (189)ويرى جـانـب من الفقـه
مبوجب بند مكتوب فيه بوضـــوح على حق املســـتفيد يف العدول عن العقد حبيث ميكن قراءته بوضـــوح قبل 
توقيع العقد، بل جند أن بعض التشــــــــريعات املقارنة قد اســــــــتلزمت أن يكون توقيع املســــــــتفيد على حقه يف 

ســــــــــــتفيد بشــــــــــــكل العدول بورقة أخرى غري العقد األصــــــــــــلي اســــــــــــتقالاًل عن األخري وقبل توقيعه، لتنبيه امل
. وإذا أدرجه مالك الوحدة الســياحية بشــكل غري واضــح أو مل ينبه املســتفيد إىل حقه هذا أو إذا (190)مؤكد

مل تدرج بياانت معينة تطلبها القانون، فان التشــــــــــريعات املقارنة قد نصــــــــــت على إطالة مدة العدول عقوبة 
نســـــــــية مل ترتدد يف إبطال عقود املشـــــــــاركة . كما أن احملاكم الفر (191)ملالك الوحدة الســـــــــياحية أو مســـــــــتغلها

ابلوقت واليت مل تتضــــــــــــمن النص على حق االنســــــــــــحاب خالل املدة القانونية وهو ما جاء يف قرار حملكمة 
 .(192)2010مايو  14يف  بروفنس أيكس إن 

ولعدم وجود تشــريع ينظم عقد املشــاركة ابلوقت عندان يف العراق، فيجب تلمس األســاس القانوين حلق 
ــاركـة الـعدو  ل عن العـقد على وفق القواعـد الـعاـمة يف ـقانونـنا امـلدين، إذ ـقد يـبدو حق الـعدول عن عـقد املشــــــــــــ

ابلوـقت قريـباً من بعض اخلـيارات اليت نص عليهـا الـقانون امـلدين العراقي، كخـيار الرؤـية والتجرـبة والشــــــــــــــرط، 
 إال أن الرجوع إىل أحكام هذه اخليارات، يظهر لنا وجود االختالف.

ــتأجر فإذا ك ــرتي أو يســـ ــتأجر الذي يشـــ ــرتي أو املســـ ان القانون املدين قد جعل خيار الرؤية حقاً للمشـــ
عينـاً مل يرهـا قبـل أو عنـد التعـاقـد، فهـذا اخليـار ال يكون لـه إذا كـان قـد رآهـا رؤيـًة كـافيـة، إذ أن عـدم حتقق 

ت على حق العدول، ، وهذا ما مل تشــــــــرتطه التشــــــــريعات املقارنة اليت نـصـــــــ (193)الرؤية شــــــــرط لثبوت اخليار
 فللمستفيد أن يعدل عن العقد سواء كان قد رأى الوحدة السياحية أم ال.

 
 .889ص  ،مصدر سابق ،حممد عبد الباقي عمرد. -189
 .121L -68 املادة أوجبت إذ  ،2009لسنة  2009/888وهو موقف املشرع الفرنسي يف قانون املشاركة ابلوقت رقم  -190
يتضمنه العقد واليت نصت على )حق االنسحاب يكون بشكل منفصل عن العقد وفقاً لنموذج حيدد  أنمنها يف ما جيب  5يف الفقرة 

وممارسته جيب أن يوقع على صفحات العقد أو على وجود احلق يف االنسحاب  و    .بقرار مشرتك من وزير شؤون املستهلكني ووزير العدل
 . (يتم تسليم نسخة أو أكثر من العقد أبكمله إىل املستهلك يف وقت إبرامه. ،املستهلك وحظر الدفعة املقدمة من قبل

بينما جعل املشرع السعودي هذه املدة   ،.121L -70عشر يوماً( املادة    وأربعةهذه املدة )سنة    فرنسيجعل املشرع ال إذ  -191
ذلك يف الالئحة التنفيذية يف   وأكد  3/1علومات احملددة يف املادة  مل تقدم امل  إذا  ،/ج من نظام املشاركة ابلوقت5/1( املادة  أشهر )ثالثة  
 من الالئحة نفسها.  12مل تتوافر املعلومات املنصوص عليها يف املادة  إذا  ،/أ22/1املادة  

( بتاريخ الزايرة www.easydroit.fr/droit-de-la-consommationالقرار منشور على املوقع االلكرتوين )  -192
5/5/2013. 

 خيار الرؤية بني نظرية الغلط وقواعد تعيني املبيع، حبث منشور يف ،ينظر: د.عزيز كاظم جرب اخلفاجيملزيد من التفصيل  -193
 ، . معتز حممود محزة املعموري230ص    ،2002  ،2و    1العدد    ،17اجمللد    ،جامعة بغداد  -القانونية تصدر عن كلية القانون  جملة العلوم  
. كما ينظر 54ص    ،م2004  -  ه1425،  جامعة اببل  -جملس كلية القانون    إىل رسالة ماجستري مقدمة    ،دراسة مقارنة  -خيار الرؤية  
 ( من القانون املدين العراقي. 735 -734( و )523- 517)  :نصوص املواد

http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation
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كما أن خيار التجربة يشــرتط فيه جتربة املشــرتي للعني خالل مدة حمددة للوقوف على مدى مالءمتها  
ــية كما انه يتوقف على اتفاق املتعاقدين، إذ جيب االت ــود منها أو حلاجته الشــــخصــ فاق عليه للغرض املقصــ

 .(194)بني البائع واملشرتي
وقد يبدو حق العدول عن العقد قريب جداً من خيار الشرط والذي يعرف أبنه "حق يثبت ابالشرتاط 

، إذ يتفق معه (195)خيول مشــــــرتطه فســــــخ العقد يف مدة معلومة" -أو ألجنيب  -ألحد العاقدين أو كليهما
فق معه من حيث الغاية واليت تتمثل ابلرتوي والتفكري ابلرتاجع عن العقد دون إبداء أي ســــبب، كما انه يت

، إال أنه خيتلف عن حق العدول املقرر للمسـتفيد يف عقد املشـاركة ابلوقت يف (196)واالسـتشـارة لدفع الغنب
أن خيار الشــــــــــــرط من املمكن أن يكون ملصــــــــــــلحة أي من طريف العقد يف حني جند أن حق العدول مقرر 

اركة ابلوقت فقط محايًة له، كما يشـرتط لثبوت خيار الشـرط اشـرتاطه من قبل لصـاحل املسـتفيد يف عقد املشـ 
 .(197)أحد املتعاقدين وقبول اآلخر هلذا الشرط، فثبوته يتوقف على اتفاق املتعاقدين

إجراء مقاربة بني حق العدول للمســــتفيد وخيار اجمللس املعروف يف الفقه  (198)ولقد حاول بعض الفقه
ــالمي إذ أن هدفهما ــا، إال انه يؤخذ على هذا الرأي يف أن خيار   اإلســــــــ ــتيثاق من الرضــــــــ واحد وهو االســــــــ

، األمر الذي مل (199)اجمللس يشــــــــــــرتط لثبوته أن يبقى جملس العقد قائماً ليتســــــــــــىن للعاقد الرجوع عن العقد
 تشرتطه التشريعات املقارنة ملباشرة حق العدول عن عقد املشاركة ابلوقت.

ــفوة القول، أن حلق العدول ــة تتناســــب وظروف إبرام عقد  وصــ ــريعي أمهية عملية خاصــ أو الرجوع التشــ
املشــــاركة ابلوقت، إذ يتمكن املســــتفيد من الوقوف على مزااي هذا العقد، والتأكد من بنوده وواثئقه املرفقة 
كما انه يســـــــــــتطيع زايرة الوحدات الســـــــــــياحية على أرض الواقع والتأكد من مدى مناســـــــــــبتها الحتياجاته 

، و من هنا نتمىن (200)األسـرية، وجماهبة طرق التسـويق غري املألوفة وقطع الطرق على املسـتغلنيالشـخصـية و 
على املشــرع العراقي النص على حق العدول أو الرجوع عن العقد بشــكل واضــح ودقيق أســوًة ابلتشــريعات 

ــريع خـاص، وذلـك لعـدم كفـايـة القواعـد  العـامـة يف القـانون املـدين املقـارنـة، عنـد تنظيمـه هلـذا العقـد يف تشــــــــــــ
 لضمان حق املستفيد من عقد املشاركة ابلوقت يف العدول وحتقيق رضاه املستنري وغري املتسرع.

 
عقد البيع  ،د.جعفر حممد جواد الفضلي :ملزيد من التفصيل ينظر . و من القانون املدين العراقي 524ينظر نص املادة  -194

مجادى  ،3جامعة املوصل، العدد  -حبث منشور يف جملة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية احلقوق  ،دراسة مقارنة -بشرط التجربة 
 .60و  56ص  ،م1997 أيلول -ه 1418 األوىل

 بتصرف. .195ص  ،مصدر سابق ،اخليار وأثره يف العقود ، غدة أبوعبد الستار د. -195
 دراسة مقارنة، رسالة ماجستري  -رادة املنفردة يف نقض العقد  ملزيد من التفصيل ينظر: حسن عبد هللا حممد العنسي، دور اإل  -196

 وما بعدها. 125، ص .م2000 -ه 1420 ،جامعة اببل -مقدمة إىل جملس كلية القانون 
 ختام كرمي عبد الرمحن  :كذلك ينظر  ( من القانون املدين العراقي.730  -  726( و )513  -  509)   :ينظر نصوص املواد  -197
ه 1427  ،جامعة النهرين  -رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية احلقوق    ،خيار الشرط وآاثره يف العقد يف الشريعة والقانون  ،اجلليباوي

 .70ص ،م2006 -
 .890ص  ،مصدر سابق ،عمر حممد عبد الباقيد. -198
وما  360ص  ،2009 ،مصر -دار الكتب القانونية  ،دراسة مقارنة -جملس العقد  ،ينظر: حممد صديق حممد عبد هللا -199

 .بعدها 
 .889ص  ،مصدر سابق ،عبد الباقي عمر حممدد. -200
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 محاية املستفيد من الدفعات املالية املسبقة واسرتدادها: الفرع الثاين
، وهـذا املبلغ املـايل قـد يـدفع أحـد املتعـاقـدين لآلخر مبلغـاً من املـال عنـد التعـاقـد وقبـل تنفيـذ االلتزامـات

ــم )العربون( والذي عرفه البعض أبنه "مبلغ من النقود يدفعه  ــطلح عليه قانوانً اســـــــــ الذي يدفع مقدماً يصـــــــــ
أحد املتعاقدين لآلخر وقت التعاقد أما بقصـــــــــــــد التأكيد على أن العقد الذي أبرماه أصـــــــــــــبح اباتً ال جيوز 

 .(201)تعاقد لكل منهما"الرجوع عنه أو بقصد احملافظة على حق العدول عن ال
ــمنهمــا  ولقــد اختلفــت التقنينــات املــدنيــة يف حتــديــد املفهوم القــانوين للعربون بني املفهومني الــذين تضــــــــــــ
التعريف املتقــدم، فمنهــا مــا ذهــب إىل أن العربون يفيــد احتفــاظ الطرفني حبق العــدول وهو اجتــاه القوانني  

، أما اجتاه القوانني اجلرمانية (202)القانون املدين املصــــــريالالتينية كالقانون املدين الفرنســــــي وهو ما أخذ به  
فقد ذهبت إىل أن العربون يفيد أتكيد العقد وانه أصبح اباتً ال جيوز الرجوع عنه، ويعزى اختالف القوانني 
يف حتـــديـــد املـــدلول القـــانوين للعربون إىل اختالف العرف والعـــادة من بلـــد إىل آخر، على أن مـــا ذكر من 

 .(203)القانونية السابقة هو األصل ومل متنع من اتفاق املتعاقدين على خالف ذلكاالجتاهات 
واألصـــــــــــــل يف القانون املدين العراقي، أن العربون يفيد ابن العقد أصـــــــــــــبح اباتً ال جيوز الرجوع عنه وان  
،  العربون هو جزء من الثمن جيب خصـــمه عند تنفيذ العقد، إال أن هذا األصـــل يقبل االتفاق على خالفه

( من القــانون املــدين العراقي واليت 92جبعــل العربون جزاًء للعــدول عن العقــد، وهبــذا احلكم جــاءت املــادة )
قضـــــى  إذا إالال جيوز العدول عنه   اباتً   أصـــــبح العقد  أن على  دفع العربون دليالً  ديع -1نصـــــت على أن )

للعــدول عن العقــد كــان لكــل منهمــا  العربون جزاءً  أن اتفق املتعــاقــدان على  فــإذا -2 االتفــاق بغري ذلــك.
 (.حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.

ويف إطار عقود املشــاركة ابلوقت، فقد أاثر الفقه تســاؤاًل عما إذا كانت الدفعات املالية اليت تدفع عند 
ربوانً، حبـيث يكون من حق من دفع العربون الرجوع عن العـقد مع فـقده ـما دفـعه من عربون؟  التـعاـقد تـعد ع

ــتفيـد، الن  -وهو مـا نؤيـده-إال أن ذات االجتـاه يف الفقـه يرى  أن ذلـك ال يقـدم احلمـايـة الكـافيـة للمســــــــــــ
 .(204)بعدوله عن العقد سوف يفقد ما دفعه من عربون، والذي قد يكون مبلغاً ضخماً 

أن  - (205)وحبســـــــــــب ما يذهب إليه جانب آخر من الفقه - لالجتاه الفقهي املتقدم؛ نرى  ومع أتيدان
ــريع  ــتفيد، أن أكثر الدول اليت نظمته بتشـــــ ــبيل محاية املســـــ ــاركة ابلوقت يف ســـــ القاعدة اليت ترافق عقد املشـــــ

ره وسيلة خاص جعلته عقداً غري الزٍم يتضمن حق العدول عنه خالل مدة حمددة، ذلك الن العربون ابعتبا
من جـاـنب واحـد فال يفـيد   اً لنقض العقـد ال يكون إال يف العقود الالزمـة من اجلـانبني، ـفإذا كـان العقـد الزمـ 

 
 .61ص  ،مصدر سابق ،سعيد مبارك وآخروند. -201
مت الوعد ابلبيع مقروانً بعربون يكون كل من املتعاقدين حراً  إذامن القانون املدين الفرنسي على انه ) 1590نصت املادة  -202

من القانون املدين املصري على  103ونصت املادة ومن قبض العربون برده مضاعفاً(  ،العربون خبسارته له أعطىفمن  ،العدول عنه يف
فإذا  -2إال إذا قضي االتفاق بغري ذلك.  ،هدفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من املتعاقدين احلق يف العدول عن -1) أن

 هذا ولو مل يرتتب على العدول أي ضرر.(.  .رد ضعفه ،وإذا عدل من قبضه  .فقده ،عدل من دفع العربون وقت
مبارك  سعيدد. .14 -13، ص 2011 ،2الطبعة  ،منشورات زين احلقوقية ،العربون يف العقود ، إُساعيلُسر فايز د. -203
 .61ص  ،مصدر سابق ،وآخرون

مصدر سابق، ص  ،عمر حممد عبد الباقي. د.74، ص مصدر سابق ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل االهواين -204
 .1151هامش  ،888

 .1035ص  ،مصدر سابق ،نسرين حماسنة. د.129، ص مصدر سابق ،حسن عبد الباسط مجيعيد. -205
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 26:  العدد

رِّ   ، فإذا دفع املســــتفيد (206)َع خيار العدول ملصــــلحتهخيار العدول، خصــــوصــــاً إذا كان من دفعه هو من شــــُ
دل عن العقد خالل املدة القانونية املقررة له، مبلغاً من املال كدفعة مالية مســــــــــبقة عند التعاقد، فانه قد يع

ومن مث ســيجد نفســه يطالب إبرجاع ما دفعه أمام املماطلة والتســويف املعهودين من املدينني بصــفة عامة، 
لذا جيب وحرصـاً على حتقيق احلماية القانونية للمسـتفيد حظر أي دفعة مالية يقدمها عند التعاقد و ضـمن 

، أو على األقـل حتـديـد مـدة معقولـة الســــــــــــــرتداد مـا دفعـه عنـد التعـاقـد إذا هو (207)مهلـة العـدول عن العقـد
 عدل عن العقد.

وحسناً فعل املشرع الفرنسي والسعودي ابلنص صراحة على حظر أية دفعة مالية أثناء فرتة العدول عن 
ــاركة ابلوقت رقم  ــرع الفرنســــــي يف قانون املشــــ ــنة  2009/888العقد، فقد نص املشــــ ادة يف امل 2009لســــ

(67-121L.لفت انتباه املســـــــتهلك ي أن  ( واليت نصـــــــت على ).... قبل توقيع العقد، جيب على التاجر
( خالل فرتة االنســــــــــــــحـاب إىل وجود احلق يف االنســــــــــــــحـاب ومـدـته، وكـذـلك حظر املـبالغ املـدفوعـة مقـدمـاً 

ب أن يوقع على جي( من القانون نفسـه يف الفقرة اخلامسـة منها على انه )... .121L-68ونصـت املادة )
ــتـــه وحظر الـــدفعـــة املقـــدمـــة من قبـــل  صــــــــــــــفحـــات العقـــد و على وجود احلق يف االنســــــــــــــحـــاب وممـــارســــــــــــ

، وبذلك يكون املشـــــرع الفرنســـــي قد خرج على القاعدة العامة املنصـــــوص عليها يف املادة (208)(املســـــتهلك
 ( من القانون املدين سالفة الذكر.1590)

الدفعة املالية املقدمة بشكل صريح يف نظام املشاركة ابلوقت أما املشرع السعودي فقد نص على حظر  
( منه واليت نصت على أن )ال جيوز اشرتاط إي دفعة مقدمة على املشرتي قبل هناية الفرتة اليت  6يف املادة )

( من املـادة 1جيوز لـه أثنـاءهـا االنســــــــــــــحـاب من العقـد أو إلغـاؤه وفقـاً ملـا هو منصــــــــــــــوص عليـه يف الفقرة )
 ( من هذا النظام(.)اخلامسة

ومل جند نصـــــــاً قانونياً حيظر الدفعة املالية لدى كل من املشـــــــرع املصـــــــري والعماين، بل على العكس من 
( من قرار 31/17ذلك، فأهنما أجازا الدفعة املالية املقدمة عند التعاقد، وهو ما يسـتشـف من نص املادة )

ن الالئحة التنفيذية لقانون الســياحة العماين، إذ ( م95وزير الســياحة املصــري النافذ، وكذلك نص املادة )
( من قيمة الدفعة املقدمة من قبل املســـــــتفيد نظري املصـــــــروفات %10قررت هااتن املاداتن خصـــــــم نســـــــبة )

اإلدارية الضـرورية اليت تكبدها مالك الوحدة السـياحية، وال جيوز خصـم أكثر من النسـبة احملددة قانوانً، فما 
 دمة جيب إرجاعه إىل املستفيد بعد عدوله عن العقد.تبقى من الدفعة املق

ــاركة ابلوقت يف العراق، فان القواعد العامة يف القانون املدين  وملا مل يكن هناك تنظيم قانوين لعقد املشــــــ
ــبح واجـبة التطبيق، إذ مل متنع املـادة ) ( من القـانون املـدين العراقي اـلدفعـة املـالـية ـبل أجـازت ذـلك،  92تصــــــــــــ

 
 .118ص ،1952 ،مطبعة دار نشر الثقافة ،2الطبعة  ،شرح البيع واملقايضة -اة العقود املسم  ،أنور سلطاند. -206
207-MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET 

INTERNATIONALESSOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA 
DOCUMENTATION PARIS, op.cit, p20. 

املشرع الفرنسي قد جعل احد البياانت الواجب ذكرها يف مي العقد هو حظر الدفعة املالية املقدمة وذلك  أنفضال عن  -208
يف املادة   1998لسنة  98/566املشرع الفرنسي يف القانون السابق )امللغي( رقم  وهو اجتاه ،.121L-63من املادة  10يف الفقرة 

66-121L.،    لسنة   47/94منها التوجيه األوريب السابق )امللغي( رقم    ،األوربيةوموقف املشرع الفرنسي هذا جاء استجابة للتوجيهات
 .5/4يف املادة   2008لسنة  122وكذلك التوجيه األوريب النافذ رقم  6يف املادة   1994
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على بـتات العقـد، مـا مل يتفق على خالف ذـلك فيكون جزاًء للعـدول  يف العربون دليالً  وجعـلت األصــــــــــــــل
 عن العقد.

ــتفيد وجتعله  إن االقتصـــــار على القواعد العامة يف تنظيم عقد املشـــــاركة ابلوقت، تقصـــــر عن محاية املســـ
يب مبشــــرعنا العراقي عرضــــًة للمخاطر اليت حتيط هبذا العقد ســــواء عند التعاقد أو بعد ذلك، لذا من هنا هن

عند تنظيمه لعقد املشـــاركة ابلوقت وضـــع قواعد قانونية حتظر دفع املســـتفيد إي مبلغ مايل عند التعاقد، أو 
 تكفل ضمان اسرتداد ما دفعه أن هو رجع عن العقد.

 الخاتمة

 ،اسة مقارنة(در  -بـــــــ )احلماية القانونية للمستهلك يف عقود املشاركة ابلوقت   ةواملتعلق  دراستنايف هناية  
فإننا نعرض هنا ألهم النتائج اليت توصــــــــــــــلنا إليها مث نعقب ذلك ببعض التوصــــــــــــــيات اليت نراها من األمهية 

 التايل: النحومبكان لألخذ هبا يف هذا اجملال وعلى 
 النتائج: -أواًل 

شـــــأهنا أن تعددت التســـــميات الرتوجيية والتســـــويقية لعقد املشـــــاركة ابلوقت، هذه التســـــميات اليت من   .1
 -البيع الزمـاين  -توقع املتعــاقـد ابلغلط أو تـدفعــه إىل التعــاقـد حتـت التغرير، من مثــل )التملــك الزمين 

ــياحية   -امللكية املؤقتة أو الزمنية  ــها املشـــــرع العراقي  -امللكية الســـ ــمية يرفضـــ امللكية اجلزئية( وهي تســـ
لعراقي، ونرى أن التســمية الراجحة هي ( من القانون املدين ا292بشــكل مطلق اســتناداً لنص املادة )

 )عقد املشاركة ابلوقت أو عقد اقتسام الوقت( وهي ما أخذت هبا التشريعات املقارنة.
من الصــــعب جداً وضــــع تكييف واضــــح وحمدد هلذا العقد، فال ميكن وضــــع تكييف قانوين واحد له،  .2

والطبيعة القانونية  ييفه،يف تكاملقارنة   التشــــــــــريعاتوأفضــــــــــل ما يســــــــــتدل به على ذلك، هو اختالف 
 املزدوجة اليت وضعتها هلذا العقد، فضاًل عن الطبيعة املركبة.

عـدم إمكـانيـة تكييفـه أبنـه عقـد شــــــــــــــركـة لتعـارض هـذا التكييف مع أحكـام القواعـد العـامـة يف تنظيم  .3
عملي  يف القانون العراقي، كما ال ميكن تكييفه أبنه عقد يرتب حق انتفاع لتعارض الواقع الالشــــركات 

ــاً مشـــــــــكلة عدم انتقال األخري ابملرياث،  ــاركة ابلوقت مع أحكام حق االنتفاع خصـــــــــوصـــــــ لعقد املشـــــــ
 وانقضاءه حتماً مبوت املنتفع.

على الرغم من إمكانية تكييف عقد املشــــــاركة ابلوقت يف ظل أحكام القانون املدين العراقي أبنه عقد  .4
فاع هبا عن طريق املهاأية الزمنية، إال انه فضاًل بيع حلصـص شـائعة يف الوحدة السـكنية السـياحية واالنت

ــاركة ابلوقت يف  ــاكل فان هذا التكييف يقلل من أمهية عقد املشــــــ ــائعة من مشــــــ عما تثريه امللكية الشــــــ
تشــــجيع الســــياحة، وســــيبقى التعاقد مبوجبه قاصــــراً على الســــياح العراقيني، بســــبب منع األجانب من 

ــاً العقاري،   ــوصـــــ ــلنا إىل انه ال يوجد ما مينع يف القانون املدين من التملك يف العراق وخصـــــ ولقد توصـــــ
تكييفـه أبـنه عقـد إجيـار، ـبل جنـد أن أحكـامهمـا تكـاد تتطـابق، ونرى أن هـذا هو التكييف األنســــــــــــــب 

 لعقد املشاركة ابلوقت.
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على الرغم من حق املســتفيد يف إدارة الوحدة الســكنية الســياحية وجدان أن أغلب التشــريعات املقارنة  .5 
ــياحية إدارهتا، مبا يرتتب على ذلك من التزامات القيام ق د اشـــــــــــرتطت أن يتوىل مالك الوحدات الســـــــــ

ابلصـيانة والنظافة وجتديد األاثث، وذلك إذا توفرت لديه اخلربة والكفاءة للقيام هبا، وإال فيجب عليه 
 أن يعهد إدارة الفندق إىل شركات إدارة متخصصة.

اركة ابلوقت وكثرة عمليات النصـــب واالحتيال يف إطاره بتغرير املتعاقد نظراً للصـــورة الســـيئة لعقد املشـــ  .6
أو إيقاعه ابلغلط، جند أن التشــــــريعات املقارنة قد وضــــــعت محاية قانونية خاصــــــة للمســــــتفيد، وذلك 
ــابقة على التعاقد  لعدم كفاية القواعد العامة يف توفري هذه احلماية، وهذه احلماية متتد من الفرتة الســـــــــــ

 مرحلة انتهاء العقد وكما تقدم يف مي البحث.وحىت يف 
ــياحية   .7 ــكنية ســ ــاركة ابلوقت أبنه )متليك منفعة يف وحدة ســ مؤثثة  -مما تقدم، ميكننا تعريف عقد املشــ

ملدة ال تقل عن )سـنتني( على أن ينتفع هبا املسـتفيد ملدة حمددة من كل  -وجمهزة لالسـتخدام اليومي 
ــنة   ــاعفاته   -ســ ــبوع أو مضــ ــتغلها، يف مق -أســ ــياحية أو مســ ابل مبلغ نقدي يدفعه ملالك الوحدة الســ

 والذي يلتزم أيضاً بتقدمي اخلدمات السياحية والفندقية(.
 التوصيات: -ثانيًا 

على الرغم من إمكانية تطبيق القواعد العامة يف القانون املدين العراقي على عقد املشـــــــــاركة ابلوقت إال 
ــيـاحـة و الضــــــــــــــرورات  أهنـا قـد ال تكفي لتنظيم هـذا العقـد  اجلـديـد والـذي فرضـــــــــــــــه الواقع العملي يف الســــــــــــ

االقتصـــــادية، وقد تقصـــــر القواعد العامة عن توفري احلماية الكافية للمســـــتفيد منه، لذا نتمىن على مشـــــرعنا 
ــريعـات املقـارنـة على أن يتضــــــــــــــمن  العراقي أن ينظم هـذا العقـد بقـانون خـاص وعلى غرار مـا فعلتـه التشــــــــــــ

 املقرتحات التالية:
أن ينص على عدم إمكانية أن يكون احلق الناشــــئ عن هذا العقد، هو حق ملكية حلصــــص شــــائعة،  .1

ــياح األجانب من التعاقد مبوجبه بســـــــــــبب حظر متلك األجانب يف العراق   ــيمنع الســـــــــ وذلك ألنه ســـــــــ
 حبسب القوانني والقرارات النافذة، فضاًل عما تثريه امللكية الشائعة من مشاكل ومتاعب.

الدعاية واإلعالن لتســــويق هذا العقد، وذلك ملا عرف عن هذه الطرق وتلك الوســــائل  أن ينظم طرق .2
من الضــــــغط غري املربر على إرادة املتعاقد ومحله على التعاقد بشــــــىت الســــــبل، ونتمىن على املشــــــرع أن 
ــتعمال مصــــــــــطلح )التملك الزمين أو البيع الزماين أو امللكية املؤقتة أو الزمنية أو  ينص على حظر اســــــــ
ــتفيد أبنه مالك زمين، وفرض العقوابت على  ــتعمل يف الدعاية يوهم املســ اجلزئية( أو أي مصــــطلح يســ

 خمالفة ذلك.
إن حيدد املشـرع جمال التعاقد مبوجب عقد املشـاركة ابلوقت يف املناطق السـياحية، دون إطالق التعاقد  .3

 مبوجبه ليشمل املناطق غري السياحية.
ــاً  .4 يســـــمح فيه للمســـــتفيد ابلرجوع عن العقد والعدول عنه خالل مدة  نقرتح على املشـــــرع أن يورد نصـــ

زمنية حمددة )ال تزيد عن عشــرة أايم( ليدرس قراره ابلتعاقد وفق إرادة حرة مســتنرية لغرض جماهبة طرق 
التســـويق غري املألوفة وقطع الطريق على املســـتغلني، فضـــاًل عن أتكد املســـتفيد من مزااي هذا العقد، و 

 الحتياجاته الشخصية واألسرية.مدى مناسبته 
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 أن ينص املشرع على حضر الدفعة املقدمة )العربون( خالل مهلة الرجوع أو العدول عن العقد. .5
ــاركة ابلوقت، من  .6 ــتفيد من عقد املشـــــ ــرورة النص على أن النصـــــــوص القانونية املتعلقة حبماية املســـــ ضـــــ

 يق احلماية اليت سيوفرها له املشرع.النظام العام واليت ال جيوز االتفاق على خالفها، لضمان حتق
 المصادر
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عبد هللا حسـني محود، محاية املسـتهلك من الغش التجاري والصـناعي، دون ذكر مكان وسـنة د. -34
 طبع.

،  5  مصـــــــــــــادر االلتزام، الطبعة -1د.عبد اجمليد احلكيم، املوجز يف شـــــــــــــرح القانون املدين، اجلزء  -35
 بغداد،دون ذكر سنة طبع. -مطبعة ندمي 

البكري، حممد طه البشــــري، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون   عبد اجمليد احلكيم، عبد الباقيد. -36
 .1980مصادر االلتزام، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  -األولاملدين العراقي، اجلزء 

دراسـة يف القانون اللبناين والقانون املصـري،  -عبد املنعم فرج الصـده، احلقوق العينية األصـلية د. -37
 .1982بريوت، -لعربية دار النهضة ا

ــرات يف القانون املدين د. -38 ــده، حماضـــــ نظرية العقد يف قوانني البالد العربية،  -عبد املنعم فرج الصـــــ
معهد الدراســــات العربية  -حماضــــرات ألقيت على طلبة قســــم الدراســــات القانونية يف جامعة الدول العربية 

 .1960مكان طبع،  دون ذكر، 3العالية، اجلزء 
 عبد الناصر توفيق العطار، األجل يف االلتزام، دون ذكر مكان وسنة طبع.د. -39
عالء حســني الســرايب د.ســليم حممد خنفر د.عبد احملســن عبد هللا احلجي، التســويق واملبيعات د. -40

 م.2011 -ه 1432اململكة العربية السعودية،  -، دار جرير للنشر والتوزيع 1السياحية والفندقية، ط
ــتهلك  عمد. -41 دراســـــة مقارنة بني الشـــــريعة والقانون،  -ر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمســـ

 .2008، 2، الطبعة اإلسكندرية -منشأة املعارف 
 والثاين، وزارة التعليم العايل األولاحلقوق العينية، اجلزء  حممد طه البشــــــــري، غين حســــــــون طه،د. -42

 م.1982 -ه 1402ون، كلية القان  -جامعة بغداد -والبحث العلمي
اإلحكام العامة واخلاصــــــــــة، دار الثقافة للنشــــــــــر  -فوزي حممد ســــــــــامي، الشــــــــــركات التجارية  د. -43

 م.2010 -ه  1431األردن،  -والتوزيع، عمان 
بغداد،  -، مطبعة الزهراء 1كمال قاســم ثروت الونداوي، شــرح أحكام عقد اإلجيار، الطبعة د. -44
1974. 
، الشركات التجارية دراسة يف القانون العراقي، وزارة التعليم العايل والبحث لطيف جرب كومايند.  -45
 .2008مكان طبع،  دون ذكراجلامعة املستنصرية،  -العلمي
دراسـة حتليلية مقارنة،  -حممد حسـني عبد العال، مفهوم الطرف الضـعيف يف الرابطة العقدية د. -46

 .م 2007دار النهضة العربية، 
ــرح القانون املدين اجلديد د. -47 ــي، شـــــــ  -، املطبعة العاملية  1االلتزامات، اجلزء  -حممد كامل املرســـــــ
 م.1954 -ه 1373مصر، 
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، الطبعة 2احلقوق العينية األصــــلية، اجلزء  -حممد كامل املرســــي، شــــرح القانون املدين اجلديد د. -48 
 م.1951 -ه 1370، املطبعة العاملية، 2

قانون محاية املســـــتهلك، منشـــــورات احلليب احلقوقية،  أحكاممرو، موجز ع أبومصـــــطفى امحد د. -49
 .لبنان، دون ذكر سنة طبع -بريوت 
مفتاح خليفة عبد احلميد، التشــريعات اليت تنظم النشــاط الســياحي والفندقي، دار املطبوعات د. -50
 .2012مصر،  -اإلسكندرية  -اجلامعية 
ياحية والفندقية يف مجهورية مصــــــــر العربية واالســــــــتثمار اندرة حممود ســــــــامل، التشــــــــريعات الـســـــــ د. -51

 سنة طبع. دون ذكرالسياحي من منظور إسالمي، دار النهضة العربية، 
ــياحيةد. -52 ــريعات الفندقية والســ ــياحية، التنظيم القانوين  -  انرميان عبد القادر، التشــ ــركات الســ الشــ

 .1998القاهرة،  -، دار النهضة العربيةيف مصر Time shareلإلرشاد السياحي، نظام اقتسام الوقت 
دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية   -هادي حسني الكعيب، احتفاظ البائع مبلكية املبيع  د.  -53

 .2010بريوت،  -
 ايسر امحد كامل الصرييف، إلغاء التصرف القانوين، دار النهضة العربية، دون ذكر سنة نشر.د. -54

 والدراسات القانونية:ثانيًا: البحوث 
امحد عبد الكرمي ســــــالمة، الســــــياحة والعقود الدولية اجلديدة )عقد املشــــــاركة الزمنية أو اقتســــــام د. -2

جامعة البحرين،   -الوقت يف القانون الدويل اخلاص، حبث منشور يف جملة احلقوق تصدر عن كلية احلقوق  
 .2006يوليو  -ه  1427، مجادى اآلخر 1، العدد 3اجمللد 
ــالة احلقوق  -3 ــاركة الزمنية )التامي شـــري(، حبث منشـــور يف جملة رسـ ــباح صـــاحب، عقد املشـ ــراق صـ إشـ

 .2010، 1، العدد 2جامعة كربالء، اجمللد  -تصدر عن كلية القانون 
، القوة امللزمة للشـــــــــــروط أحادية التحرير يف منصـــــــــــور حامت الفتالويد.إميان طارق الشـــــــــــكري. د. -4

جامعة  -العقد، حبث منشــــــور يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والســــــياســــــية تصــــــدر عن كلية القانون 
 .2009، 1، العدد األوىلاببل، السنة 

ــة مقارنة، حبث منشــــور يف جملة  -جعفر حممد جواد الفضــــلي، عقد البيع بشــــرط التجربة  د. -5 دراســ
 أيلول -ه 1418 األوىل، مجادى 3جامعة املوصــــــــل، العدد -لرافدين للحقوق تصــــــــدر عن كلية احلقوقا

 .م1997
، صـــــــــــوره، multipropriété, Time-sharingمجال فاخر النكاس، نظام امللكية الســـــــــــياحية  د. -6

الكويت،  جملة احلقوق الكويتية تصـــــدر عن جملس النشـــــر العلمي جبامعةومزاايه، وعيوبه، حبث منشـــــور يف 
 م. 1996يونيو  -ه  1417العدد الثاين السنة العشرون، صفر 

ندوة أقامها مركز أحباث  حبث القي يف Time shareاملشـــــــــاركة ابلوقت  رفيق يونس املصـــــــــري،  د. -7
 م.2004-ه 1425امللك عبد العزيز، جدة، 

، الرجوع التشــــريعي عن التعاقد يف عقود االســــتهالك، حبث منشــــور يف جملة دايح  براك  ســــليمان د. -8
 .م2005 أيلول -ه 1426، شعبان 14، العدد 8جامعة النهرين، اجمللد -كلية احلقوق 
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رمضـــان، نزار بو عبان، حماضـــرة )اإليواء الســـياحي بنظام اقتســـام   األســـعدشـــرف الدين الظريف،  -9
 .2011 - 2010 يف تونس، السنة القضائية الوقت( اهليئة الوطنية للمحامني

عامر عاشـــور عبد هللا، تكييف العقد يف القانون املدين، حبث منشـــور يف جملة جامعة تكريت  د. -10
ادى اآلخرة ، مج2، الســنة 6جامعة تكريت، العدد  -للعلوم القانونية والســياســية تصــدر عن كلية القانون 

 م.2010 -ه 1431
ــالمي الدويل غدة، عقد التمليك الزمين،   عبد الســـــــــــتار أبود. -11 حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلســـــــــ

 .2007التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة الثامنة عشرة، ماليزاي، 
عبد القاهر حممد امحد قمر، عقود التامي شـــــري، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلســـــالمي الدويل د. -12

 .2007لدورة الثامنة عشرة، ماليزاي، التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ا
عبد الوهاب إبراهيم أبو ســليمان، عقد التملك الزمين، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلســالمي  د. -13

، منشــــــــور يف جملة البحوث 2007الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلســــــــالمي، الدورة الثامنة عشــــــــرة، ماليزاي، 
 .2008، لسنة 77الفقهية املعاصرة، العدد 

ــور يف د. -14 عزيز كاظم جرب اخلفاجي، خيار الرؤية بني نظرية الغلط وقواعد تعيني املبيع، حبث منشـ
 .2002، 2و  1، العدد 17جامعة بغداد، اجمللد  -جملة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون 

ــر األرض د. -15 ــي زهرة، الفصـــــــل القانوين لعناصـــــ األول، حبث  دراســـــــة مقارنة، اجلزء  -حممد املرســـــ
،،  11، الســـنة 2جملة احلقوق الكويتية تصـــدر عن جملس النشـــر العلمي جبامعة الكويت، العدد منشـــور يف 

 م.1987يونيو  - ه 1407شوال 
ــام الوقت "د. -16 ــع القانوين لنظام اقتســ يف  "، حبث منشــــورTime shareحممد املرســــي زهرة، الوضــ

، 35، الســــــــــنة 1جامعة عني مشس،العدد  - جملة العلوم القانونية واالقتصــــــــــادية تصــــــــــدر عن كلية احلقوق
1993. 
ــعود  -17 ــورTime sharingحقوقي لعقد ) -، البيع الزماين )حتليل فقهي األماميمسـ  (( حبث منشـ

 م.2010 -ه  1431، 15السنة  57، العدد --يف جملة فقه أهل البيت 
ــم الثاين، حبث منشـــــور يف مســـــعود ا -18 ألمامي، املوقف من املالكية املؤقتة يف الفقه والقانون، القســـ

 م.2009 -ه 1430، 56، العدد 14، السنة --جملة فقه أهل البيت
، 1، اإلجارة، الطبعة 4، اجلزء  --موســـــــــــــوعة الفقه اإلســـــــــــــالمي طبقاً ملذهب أهل البيت  -19

 م.2005 -ه 1426قم املقدسة،  -مطبعة هبمن 
ــة يف القـــانون املـــدين العراقي   -أية اميثـــاق طـــالـــب عبـــد محـــادي، التنظيم القـــانون للمهـــ  -20 دراســــــــــــــ

ــية   ــياســــ ــور يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والســــ ــدر عن كلية القانون  -واملصــــــري، حبث منشــــ  -تصــــ
 .2،2011، العدد 3جامعة اببل، السنة 

ــنة، عقد نســــــرين ســــــالمة  د. -21 ــام الوقت )حماســــ  دراســــــة قانونية يف القانون  -(  Timeshareاقتســــ
ســلســلة العلوم   - األردن - جامعة الريموك -األردين والقوانني املقارنة، حبث منشــور يف جملة أحباث الريموك

 .2007 ،3، العدد 33اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 
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 ثالثًا: الرسائل واألطاريح: 
دراســـــة قانونية، رســـــالة  -التجاري وأثره على املســـــتهلك   إلعالينابتول صـــــراوة عبادي، التضـــــليل   -1

 .م2004 -ه 1424جامعة النهرين،  -جملس كلية احلقوق  إىلماجستري مقدمة 
دراســـــــــــة مقارنة، رســـــــــــالة -حســـــــــــن عبد هللا حممد العنســـــــــــي، دور اإلرادة املنفردة يف نقض العقد  -2

 م.2000 -ه 1420ل، جامعة ابب -ماجستري مقدمة إىل جملس كلية القانون 
ختام كرمي عبد الرمحن اجلليباوي، خيار الشــــــــــــرط وآاثره يف العقد يف الشــــــــــــريعة والقانون، رســــــــــــالة  -4

 م.2006 -ه 1427جامعة النهرين،  -ماجستري مقدمة إىل جملس كلية احلقوق 
 -وق كلية احلق  إىلران علي كاظم الزبيدي، عدول املســـتهلك عن العقد، رســـالة ماجســـتري مقدمة  -5

 .م2008 -ه 1429جامعة النهرين، 
جامعة  -عبد األمري جفات كروان، جتزئة العقد، رســــالة ماجســــتري مقدمة إىل جملس كلية القانون  -6
 م.2008 -ه 1429اببل، 
مقدمة عقيل فاضــل محد الدهان، عدم جتزئة التصــرف القانوين يف القانون املدين، أطروحة دكتوراه  -7

 م.2006 - ه1427جامعة بغداد،  -إىل جملس كلية القانون 
 دراســــة مقارنة، رســــالة ماجســــتري مقدمة إىل جملس-علي فيصــــل نوري، تســــبيب األحكام املدنية   -8

 م.2013 -ه 1433كلية القانون يف جامعة اببل، 
ــاركة ابلوقت يف الوحدات العقارية  -9 ــويق عقد املشـــــــ ــروط تســـــــ عمر بن العزيز التوجيري، أحكام وشـــــــ

هد العايل للقضـــــــاء يف جامعة اإلمام حممد بن ســـــــعود عدراســـــــة مقارنة، رســـــــالة مقدمة إىل امل -الســـــــياحية  
 م.2004 -ه 1431اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، العام اجلامعي 

دراســـة مقارنة، رســـالة ماجســـتري مقدمة إىل  -ســـى اجلبوري، قســـمة املال املشـــاع حممد امحد عي -10
 م.2005 -ه 1425جامعة اببل،  -جملس كلية القانون 

ــتري مقدمة  -معتز حممود محزة املعموري، خيار الرؤية  -11 ــالة ماجســـــ ــة مقارنة، رســـــ جملس  إىلدراســـــ
 .م2004 -ه 1425جامعة اببل،  -كلية القانون 
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 جريمة زراعة النباتات المخدرة "دراسة مقارنة" 

The Crime of planting narcotic plants: comparative 

study    
 Ali Musa     -Assist. Prof. Muna Abdel(1) أ.م.د منى عبد العالي موسى

Lect. Nafie Taklief Majeed AL-(2)م.د نااافع تكليف مجيااد دفااار العماااري
Amari                                                                                                 

 الملخص

تعــد جرميــة زراعــة النبــااتت املخــدرة احــدى جرائم املخــدرات اليت عــاجلهــا املشــــــــــــــرع العراقي يف قــانون 
ــنة  50املخدرات واملؤثرات العقلية رقم) ــمن   كل، واليت يراد هبا  2017( لســ ــاط يقوم به الشــــخص يتضــ نشــ

زراعة احدى النبااتت املمنوع زراعتها بقصــــــــــد املتاجرة هبا أو ببذورها او بقصــــــــــد التعاطي او االســــــــــتعمال 
الشخصي، وتندرج هذه اجلرمية حتت جرائم اخلطر ألهنا ال تشرتط حدوث نتيجة ضارة بل يكفي لتحققها 

ق قانوانً مبجرد البدء ابلتنفيذ لذلك فان هذه اجلرمية، تعرض مصـلحة اجملتمع واالفراد للخطر و من مث تتحق
 .إذ يعاقب عليها القانون بوصفها جرمية اتمة مبجرد زراعة النبااتت املخدرة

وتتحقق هـذه اجلرميـة بتوافر اركـاهنـا الثالثـة وهي الركن املـادي الـذي يتمثـل بفعـل الزراعـة الـذي يقوم بـه 
ــتلزـمات اجلـاين من خالل حراـثة االرض وـبذر  الـبذور وســــــــــــــقي االرض ورعـاـية النـبات وغري ذـلك من املســــــــــــ

الالزمـة لزراعـة االرض، والركن اخلـاص املتمـثل مبحـل اجلرميـة وهو املخـدر اي ان تكون الزراعـة لنـبات خمـدر،  
والركن املعنوي الذي يتكون من القصـــد العام واخلاص للجرمية حيث يتكون القصـــد العام من عنصـــرين مها 

 ادة واما القصد اخلاص فيتكون من قصد االجتار وقصد التعاطي او االستعمال الشخصي.العلم واالر 
وقد عاقب املشـــــــرع على اســـــــاس قصـــــــد اجلاين فان كان قد زرع النبات املخدرة بقصـــــــد االجتار فعاقبه 
ابإلعدام او الســـجن املؤبد وان كان بقصـــد التعاطي او االســـتعمال الشـــخصـــي فعاقبه ابحلبس مدة ال تقل 

 
  كلية القانون  جامعة اببل/ - 1
 كلية القانون.  جامعة اببل/ -2
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سـنة وال تزيد على ثالث سـنوات وابلغرامة، وشـدد العقوبة يف حالة اذا ارتكبت اجلرمية من املوظفني او   عن
املكلفني مبكافحة املخدرات او الرقابة عليها او كان اجلاين قد اشــرتك يف عصــابة دولية وكذلك شــددها يف 

ســــلطات عن اجلرمية قبل اكتشــــافها حالة العود، كما ان املشــــرع اعفى اجلاين من العقاب يف حالة اخباره ال
ــل بعد ذلك فال يعفى من العقاب اال اذ ادى  ــلطات ابلبحث والتحري، اما اذا حصـــ ــروع الســـ او قبل الشـــ

 اخباره اىل القبض على اجلناة.
Abstract  
The crime of cultivating narcotic plants is one of the drug crimes dealt 

with by the Iraqi legislator in the Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Law No. (50) of 2017, which is intended for every activity carried 

out by the person includes the cultivation of one of the plants that is 

prohibited for cultivation in order to trade them or their seeds, This crime falls 

under the category of risk crimes because it does not require a harmful 

result, but it is sufficient to ensure that the interests of society and individuals 

are at risk and thus be legally realized once implementation is initiated. 

Narcotic . 

This crime is achieved by the availability of three pillars, namely the 

physical element, which is the result of agriculture by the perpetrator through 

the planting of the earth and sowing seeds and watering the ground and 

plant care and other requirements for the cultivation of the land, and the 

private corner of the crime is a drug, that is to be agriculture to plant 

anesthetic, Which consists of the general and specific purpose of the crime, 

where the general purpose consists of two elements: science and will, or the 

special purpose consists of the purpose of trafficking and the intention of 

personal use or use. 

The legislator punishes the offender on the basis of the intent of the 

offender if he has planted the narcotic plant for the purpose of trafficking and 

will punish him with death or life imprisonment, but with the intention of 

abuse or personal use, he shall be punished by imprisonment for a period 

of not less than one year and not exceeding three years and with a fine. The 

lawmaker exempted the offender from punishment if the authorities informed 

him about the crime before it was discovered or before the authorities began 

to investigate and investigate. If he did, then he would not be exempted. Of 

punishment Z to tell him the arrest of the perpetrators . 
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 المقدمة 

 اوال: التعريف بموضوع البحث
مشــكلة املخدرات مشــكلة عاملية خطرية هتدد حياة الناس اليومية يف كل احناء العامل حىت بدأ  اضــحت

يفتك حبياة الناس فأاثره املدمرة ال تقف عند حد الفرد الذي يتعاطاه بل متتد لتشـــمل اجملتمع أبســـره واألثر  
ــار العنف لدى امل ــكلة املخدرات يظهر من خالل التفكك االســـــــــري وانتشـــــــ دمنني وقد بدأت الكبري ملشـــــــ

زراعة النبااتت املخدرة  ، وتعد جرمية2003مشـــكلة املخدرات تلقي بظالهلا على اجملتمع العراقي بعد عام  
القضــــاء نقطة البدء يف هذه الظاهرة فالبد ان يســــعى املشــــرع اىل تنظيم هذه اجلرمية بشــــكل دقيق لضــــمان  

 عليها.
 ثانيًا: أهمية البحث

ــيع املهمة اليت مل تتمثل امهية البحث يف هذا  املوضــــوع أبن جرمية زراعة النبااتت املخدرة تعد من املواضــ
جرائم خطرية وهلا صـــور   تنل االهتمام الكايف من لدن الباحثني على الرغم من ان جرائم املخدرات تشـــكل

قـد انتشــــــــــــــرت املقرر قـانوانً أنـه ال جيوز زراعـة النبـااتت املخـدرة اال اننـا جنـد ان هـذه النبـااتت  فمنخمتلفـة، 
زراعتها بشـــــكل كبري بعد ان جلأت العصـــــاابت اىل وســـــائل حديثة ومتطورة يف الزراعة والتهريب من خالل 

ينا البحث يف هذا املوضــــوع من اجل ايضــــاح االحكام اليت تنظم م شــــبكة االنرتنيت العاملية، فارأتاســــتخدا
 تلك اجلرمية واليت كثر ارتكاهبا يف اآلونة االخرية.

 لة البحثثالثًا: مشك
جترمي املشرع العراقي يف قانون املخدرات رقم   يعان هذا البحث مشكلة على درجة من األمهية أال وهي

ونبات القنب والقات على وجه احلصـــــر مما  زراعة اخلشـــــخاا االفيون وجنبة الكوكه 2017( لســـــنة  50)
ضيق من نطاق جترمي زراعة النبااتت املخدرة يف حالة اكتشاف العلم احلديث نبات له صفات خمدرة، كما 
ان العقوبة احلالية لزراعة النبااتت املخدرة لغرض التعاطي واالســتعمال الشــخصــي اخف من عقوبة القانون 

يد ارتكاب اجلرمية يف الوقت احلاضــــــــر، مل يعاقب املشــــــــرع زراعة النبااتت الســــــــابق امللغي على الرغم من تزا
لذا  املخدرة اذا كانت بقصــد االضــرار ابجملتمع وليس بقصــد االجتار او التعاطي او االســتعمال الشــخصــي، 

 تسعى هذه الدراسة إلجياد احللول القانونية هلذه املشكلة.
 رابعًا: نطاق البحث 

رض اىل اجلوانب اليت تتعلق مبوضــــــــــوع جرمية زراعة النبااتت املخدرة، وذلك يتحدد نطاق البحث ابلتع
 من أجل الرتكيز على اجلانب التشريعي اجلنائي يف العراق.

 خامسًا: خطة البحث 
إن متطلبات البحث العلمي اقتضـــــــــت ان من املناســـــــــب أن نبحث هذا املوضـــــــــوع يف ثالثة مباحث، 

اركـان جرميـة زراعـة النبـااتت اىل لنبـااتت املخـدرة، وخنصــــــــــــــص الثـاين نتنـاول يف األول مفهوم جرميـة زراعـة ا
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عقوبة جرمية زراعة النبااتت املخدرة، وســــــــنختم حبثنا أبهم ما ســــــــنتوصــــــــل إليه من نتائج ، والثالث لاملخدرة
 ومقرتحات ومن هللا التوفيق.

 المبحث االول: مفهوم جريمة زراعة النباتات المخدرة

شــــك ان مشــــكلة املخدرات اضــــحت مشــــكلة عاملية ابلغة اخلطورة، تشــــكل هتديداً خطرياً ليس هناك 
ــيـة  للمجتمعـات اليت ابتليـت هبـذه اآلفـة، وذلـك لتـأثريهـا الكبري على النواحي العقليـة والصــــــــــــــحيـة والنفســــــــــــ
واالجتماعية واالقتصــــادية للشــــخص املدمن بشــــكل خاص واجملتمع بشــــكل أعم، وقد عد املشــــرع العراقي 

عـة املخـدرات جرميـة، ولتحـديـد مفهوم جرميـة زراعـة النبـااتت املخـدرة يقتضــــــــــــــي االمر منـا بيـان تعريفهـا زرا
 لكل منها. مستقالً  اً وحتديد طبيعتها وذاتيتها وسنفرد مطلب

 املطلب االول: تعريف جريمة زراعة النباتات املخدرة
يق وحتــديــد علمي هلــا، وهــذا مــا ان جرميــة زراعــة النبــااتت املخــدرة كــأي جرميــة حبــاجــة اىل تعريف دق

سـنتناوله يف هذا املطلب حيث سـيتم تعريف جرمية زراعة النبااتت املخدرة لغة واصـطالحاً وذلك يف فرعني 
 وكاآليت:

 الفرع االول: التعريف لغة
أن جرميــة زراعــة النبــااتت املخــدرة تتكون من عــدة كلمــات لــذا ينبغي بيــان معىن كــل لفظــة على حــدة 

 ا مدى صحة اجتاه املشرع العراقي يف اختيارها وكاآليت:لكي يتجلى لن
أواًل: جرمية: اجلرمية لغة الذنب، واجلرمية أســم مصــدر من اجلرم، واجلَر ُم مبعىن القطُع، وَجرمُه جيرمه َجرماً 

، وقد جاء يف القرآن الكرمي لفظ اجلرم يف آايت عديدة كقوله (3)مبعىن َقطعُه، وشــــــــــــجرة جرمية أي مقطوعة
َحُكونَ  ىل:تعا َرُموا َكانُوا ِمَن ال ِذيَن َآَمُنوا َيضــــ  ِإن  ال ِذيَن َأج 

َنا َواَل وقوله تعاىل:(4) َرم  أَُلوَن َعم ا َأج  ُقل  اَل ُتســــ 
َأُل َعم ا تـَع َمُلونَ  ُنس 

(5). 
ــم الز ر ُع، ومجعـه ُزروع وقيـل: الزرُع نبـات كـل  اثنيـاً: زراعـة: َزرََع احلـَب  يز َرعـُه زرعـاً وزِراعـًة: بـََذره واالســــــــــــ
ر، والزريعة ما بذر وقيل الزريع ما ينبت يف االرض املســــــتحيلة مما يتناثر  شــــــيء حيرث وقيل: الزر ع طرح الَبذ 

 أَفـََرأَيـ ُتم  َما حَت رُثُوَن ال زرعه هللا أي انبته وجاء يف التنزيل: فيها اايم احلصـاد من احلب والزرع االنبات يق
أَأَنـ ُتم  تـَز َرُعونَُه أَم  حَن ُن الز ارُِعونَ 

يـُع ِجُب الز ر اَع لَِيِغيَظ هِبُِم ال ُكف ارَ كما قال تعاىل: (6)
(7). 

ُت وقــد نـَبَـتــََت االرُض وأنـ بَـتَــ  بـُـُت اثلثــا: النبــااتت: من النـ بــ  ــم لنــا يـَنـ  ، والتنبيــُت: الرتبيــُة والغرُس، اســــــــــــ ت 
َجُر اخلشـــخاِا وجاء يف القرآن الكرمي:  ــَ َوال بَـَلُد الط يُِّب خَي رُُج نـََباتُُه إبِِذ ِن َربِِّه...َ والينبوت: شـ

قال   ، كما(8)
َر ِض نـََبااتً تعاىل:  ُ أَنـ بَـَتُكم  ِمَن األ   .(9) َواَّلل 

 
 .132ص ،بال سنة طبع ،بريوت ،دار صادر ،اجمللد الثاين ،لسان العرب ،بن منظورأمجال الدين ابو الفضل حممد بن مكرم  -3
 (.29سورة املطففني /) -4
 (.25سورة سبأ /) -5
 (.64( و )63/اآلية ) سورة الواقعة -6
 .(29سورة الفتح /جزء من اآلية ) -7
 (.58سورة األعراف / اآلية ) -8
 (.17سورة نوح /اآلية ) -9
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املخدرة: وهو من اخَلَدُر الكســل والفتور واخلاِدُر الفاتُر الكســالُن وعرف أبنه املعطل لإلحســاس رابعاً:  
ُر فهو السرت ، ونالحظ صحة ما ذهب اليه املشرع (10)واملبدل للشعور واإلدراك وَخِذٌر كأنه انعس أما اخِلد 

ــتعماله الكلمات اعاله ومنها كلمة املخدرات ألهنا تعين ا ــل والفتور بعد تناول املادة العراقي من اســـــــ لكســـــــ
 املخدرة وهو املعىن ذاته الذي قصده.
 الفرع الثاين: التعريف اصطالحاً 

ان من االمور املســــلم هبا فقهاً وقضــــاًء ان املشــــرع اجلنائي حمكوم مببدأ اســــاســــي اال وهو مبدأ الشــــرعية 
قوابت او احد القوانني امللحقة به فانه وابلتايل فان القاضـي ان مل جيد نصـاً يطبقه يف قانون الع ،(11)اجلزائية

حيكم ابلرباءة، وقد نص املشـــــــــــرع العراقي على جرمية زراعة املخدرات يف قانون املخدرات واملؤثرات العقلية 
 .2017( لسنة 50رقم )

وقد اســــــــتخدم املشــــــــرع مصــــــــطلحات )املخدرات( و)املؤثرات العقلية( و)الســــــــالئف الكيميائية(، ومما 
ــريعات اجلزائية اليت يالحظ ان هذه امل صـــــــــــطلحات هي ذاهتا اليت اســـــــــــتخدمتها االتفاقيات الدولية والتشـــــــــ
 نظمت اجلرمية.

ــرع العراقي جرمية زراعة املخدرات يف قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم ) ــنة 50ومل يعرف املشـ ( لسـ
اطلعنا عليه من وحســـــــــناً فعل الن وضـــــــــع التعريفات من اختصـــــــــاص الفقه، ومل نعثر يف حدود ما  2017

قرارات قضـــائية أو كتب فقهية على تعريف هلذه اجلرمية وميكننا ان نعرف هذه اجلرمية أبهنا كل نشـــاط يقوم 
به الشــــــــــخص يتضــــــــــمن زراعة احدى النبااتت املمنوع زراعتها بقصــــــــــد املتاجرة هبا أو ببذورها او بقصــــــــــد 

 التعاطي او االستعمال الشخصي.
 وطبيعته جريمة زراعة النباتات املخدرةاملطلب الثاني: اساس 

ســــــــنبحث األســــــــاس القانوين جلرمية زراعة النبااتت املخدرة يف الفرع األول، ويف الفرع الثاين ســــــــنبحث 
 الطبيعة القانونية جلرمية زراعة النبااتت املخدرة.

 الفرع األول: االسا  القانوين ِلرمية زراعة املخدرات 
ــتند اليها جرمية زراعة املخدرات بني اســـــــــس دولية تتمثل ابملعاهدات الدولية  تتعدد االســـــــــس اليت تســـــــ

 واسس وطنية متمثلة يف التشريعات الداخلية، وسنبحث هذا املوضوع يف نقطتني االتيتني:
 املخدرات على الصعيد الدوي  اواًل: االسا  القانوين ِلرمية زراعة

لقد اصــــــبحت مســــــألة جترمي زراعة املخدرات من املســــــائل احليوية اليت شــــــغلت الرأي العام الدويل وقد 
وتعــديالهتــا   1961عقــدت اول اتفــاقيــة دوليــة ختص املخــدرات وهي االتفــاقيــة الوحيــدة للمخــدرات عــام 

واليت حظرت   1962لســــــــنة   (16)  نون رقمصــــــــادق العراق عليها مبوجب القاوقد  1962بربوتوكول عام  
 

 .129ص ،مجال الدين ابو الفضل حممد بن مكرم أبن منظور، مصدر سابق -10
ال جرمية وال عقوبة اال على الفعل الذي يعده  "  :لنافذ على انها  2005من الدستور العراقي لسنة    (/ اثنيا19نصت املادة )  -11

قانون العقوابت العراقي عليه كما نص   ،"القانون وقت اقرتافه جرمية و ال جيوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاهبا
( 58ن العقوابت املصري رقم )( من قانو 5وكذلك املادة ) منه، ( 1دأ يف املادة )املعدل النافذ على هذا املب 1969لسنة  (111رقم)
 املعدل.  1937 لسنه
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ــنة (12)زراعة النبااتت املخدرة وتعديالهتا وقد  1971، وكذلك اتفاقية االمم املتحدة للمؤثرات العقلية لســــــــ
، واتفـاقيـة االمم املتحـدة ملكـافحـة االجتـار غري  (13)لألغراض العلميـة والطبيـة االكـل انواع املخـدرات   تحظر 

ــنــــة  اختــــاذ تــــدابري رادعــــة على زراعــــة  واليت قررت  1988املشــــــــــــــروع ابملخــــدرات واملؤثرات العقليــــة لســــــــــــ
ــنة (14)املخدرات ــروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لســــــــــ ، واخرياً االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشــــــــــ
1994. 

 نوين ِلرمية زراعة املخدرات على الصعيد الوط  اثنياً: االسا  القا
ــنـة 50نظم املشــــــــــــــرع العراقي جرميـة زراعـة النبـااتت املخـدرة يف قـانون املخـدرات واملؤثرات رقم ) ( لســــــــــــ

ــدير أو متلك أو 23، إذ نصــــــت املادة )2017 ــترياد أو تصــــ ( من القانون على أنه: "ال جيوز زراعة أو اســــ
ــليم أو تبادل أو التنازل عن النبااتت اليت ينتج عنها مواد  إحراز أو حيازة أو شــــــــــراء أو بيع أو نقل أو تســــــــ

خمـدرة أو مؤثرات عقليـة املنصــــــــــــــوص عليهـا يف اجلـدول األول امللحق يف هـذا القـانون يف مجيع اطوار منوهـا  
ــرع املصـــري فقد نص على  هذه اجلرمية يف وبذورها أو التبادل هبا أو التوســـط يف شـــيء من ذلك"، أما املشـ

ه: "ال جيوز زراعة  اليت نصــــــت على ان املعدل 1960لســــــنة   (182رقم ) قانون املخدراتمن   (28املادة )
 .("5دول رقم )اجلالنبااتت املبينة يف 

 الفرع الثاين: الطبيعة القانونية ِلرمية زراعة النبااتت املخدرة
ما أن تكون جرمية وقتية أهي ف اإلجرامياذا ما نظران اىل اجلرمية بصـــورٍة عامة من حيث طبيعة النشـــاط 

 عةالطبي من قبيل اجلرائم ذات  جرمية زراعة النبااتت املخدرة، وتعد (15)أو جرمية مســــــــــــتمرة أو جرمية متتابعة
اجلاين حيتاج لتنفيذ عناصــره وقتاً طوياًل نســبياً فيكون فيســتغرق وقتاً طوياًل النشــاط االجرامي  املســتمرة ألن 

 .ة النبااتت املخدرةقابلة لالستمرار فهي تبدأ بوقت حمدد مث تستمر ابستمرار زراعالنشاط اجلرمي حالًة 
فقط وامنا تتحدد ابلزمن الذي مير االجرامي الســلوك  ابرتكابفالطبيعة القانونية هلذه اجلرمية ال تتحدد 

خدرات العراقي من قانون امل( 23املادة ) ان  نالحظاملخدرة، وانســـــــجاماً مع ما تقدم  النبااتتعلى زراعة 
ه: "ال جيوز زراعــــة...النبــــااتت اليت ينتج عنهــــا مواد خمــــدرة... يف مجيع اطوار منوهــــا  اليت تنص على أـنـــ 

 وبذورها...".
يقســم اىل جرائم خطر )اجلرائم الشــكلية( وجرائم ضــرر أو ما الســلوك االجرامي أما من حيث النتيجة ف
يثار هنا هل تعد جرمية زراعة النبااتت املخدرة من  والســـــــــــؤال الذي ميكن ان   (16)يســـــــــــمى )اجلرائم املادية(

 جرائم اخلطر ام من جرائم الضرر؟

 
( من االتفاقية للمخدرات لعام 36( و)28( و)26( و)25( و)24( و)23( و)22( و)14( و )9/4ينظر: املواد ) -12
1961. 
 .1971/أ(من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة7املادة) تنظر -13
 .1988من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  (14املادة) نظرت -14
-311، صاملبادئ العامة يف قانون العقوابت، العاتك، القاهرة، بدون سنة نشر  سلطان الشاوي،علي حسني اخللف ود.د.  -15
315. 

 ،2006 ،بال انشر ،مطابع السعدي ،القسم العام -عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوابت  عليد.فتوح الشاذيل ود. -16
 .270ص
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تعرف جرائم اخلطر ابهنا كل ســـــــــلوك يتجه به اجلاين مادايً و نفســـــــــياً لتحقيق اهلدف املقصـــــــــود وذلك  
ل احلماية ذ يكتفي املشـــــــرع بتعرض املصـــــــلحة حمإ ارادته اليها من دون النظر لتحقق النتيجة اجلرمية،  ابجتاه

 بزراعةفالفاعل تتحقق مســــــــــؤوليته جملرد ارتكاب الفعل اجلرمي املتمثل   للخطر لتحقق هذا النوع من اجلرائم
اليت و النامجة عنها وذلك بســــــــــبب اآلاثر املواد املخدرة ألن اخلطر يف هذه اجلرمية مفرتض من قبل املشــــــــــرع 

للطبيعة اخلاصـــة للمواد املخدرة و آاثرها نظراً ع املشـــر قبل  افرتاض اخلطر من  ان   هتدد املصـــاحل االجتماعية،
 ،(17)وأييت ذلك ألمهية احلق املعتدى عليهر  وهو بذلك يسـاوي بني تعرض املصـلحة للخطر وأصـابتها بضـر 

 ارتكـابهـذا النوع من اجلرائم ال ينتظر املشــــــــــــــرع حتقق النتيجـة اجلرميـة فيجعـل من اجلرميـة اتمـة من حلظـة و 
 قام اجلاين بزراعة النبااتت املخدرة دون انتظار ان تنبت النبااتت أو جين احملصول.السلوك اإلجرامي اذا 

جرائم اخلطر ألهنا ال تشــــــرتط املخدرات تندرج حتت مفهوم زراعة إن جرمية وأتســــــيســــــاً على ما تقدم ف
حدوث نتيجة ضـــــــارة بل يكفي لتحققها تعرض مصـــــــلحة اجملتمع و االفراد للخطر و من مث تتحقق قانوانً 

يعاقب عليها القانون بوصــــــفها  إذ  مبجرد البدء ابلتنفيذ لذلك فان هذه اجلرمية ميكن تصــــــور الشــــــروع فيها،
 املخدرة.النبااتت  زراعةجرمية اتمة مبجرد 

 حث الثاني: اركان جريمة زراعة النباتات المخدرةالمب

ــلوك  تتكون جرميـة زراعـة النـبااتت املخـدرة من ركن خـاص وهو حمـل اجلرميـة وركن ـمادي يتمـثل يف الســــــــــــ
ــنتناول هذه االركان يف  ــافة اىل الركن املعنوي الذي يتجســــد ابلقصــــد اجلرمي وعليه ســ االجرامي هذا ابإلضــ

 ثالثة فروع على التوايل: 
 طلب االول: محل جريمة زراعة النباتات املخدرةامل

تعــد املخــدرات هي احملــل املعترب يف هــذه اجلرميــة وعرف املخــدر وفقــًا التفــاقيــة االمم املتحــدة ملكــافحــة 
ــنـة  ابنـه: "أيـة مـادة طبيعيـة كـانـت أو  1988االجتـار غري املشــــــــــــــروع يف املخـدرات واملؤثرات العقليـة لســــــــــــ

ــطـناعـية من املواد امـلدرجـة  ـــنة اصــــــــــــ يف اجلـدول االول واجلـدول الـثاين من االتفـاقـية الوحـيدة للمخـدرات لســــــــــــ
فقد   1994أما االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  "،  1961

ــنعـة من املواد املـدرجـة  :( أبنـه1الفقرة  17عرفـت املخـدر يف )املـادة  يف "أيـة مـادة طبيعيـة كـانـت أو مصــــــــــــ
 .(18)القسم االول من اجلدول املوحد"

ــطـناعـية أو أـية منتجـات طبيعـية مـدرجـة يف  ــد ابملؤثرات العقلـية أـية مـادة طبيعـية كـاـنت أو اصــــــــــــ ويقصــــــــــــ
 ".1971اجلداول االول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 

وعرف قانون املخدرات العراقي املخدر أبنه: "كل مادة طبيعية أو تركيبية من املواد املدرجة يف اجلداول 
االول والثـــاين والثـــالـــث والرابع امللحقـــة يف هـــذا القـــانون هي قوائم املواد املخـــدرة اليت اعتمـــدهتـــا االتفـــاقيـــة 

 
وما  189، ص1992غداد، القسم العام، مطبعة الزمان، ب -فخري عبدالرزاق صليب احلديثي، شرح قانون العقوابت د. -17
ابراهيم احليدري، ابعاد جرائم املخدرات وسبل مكافحتها تقنياً، حبث منشور يف جملة املفتش العام، السنة االوىل، العدد   مجالبعدها. د. 

 .7، ص2010صفر، ااير، 
( اجلدول العريب املوحد للمخدرات واملؤثرات العقلية واملأخوذ عن  7من املادة  1الفقرة يقصد ابجلدول املوحد استنادا ) -18
 .1961االمم املتحدة لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  اتفاقيات
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ملخدرة املعدلة جنياً أبهنا: "النبااتت وتعديالهتا"، كما عرف النبااتت ا 1961الوحيدة للمخدرات لســـــــــــنة 
 .(19)الطبيعية اليت تعدل جينياً لقصد احلصول على املواد املخدرة منها"

ــيـة  كمـا عرف فقهـاً أبنـه:"جمموعـة من العقـاقري اليت تؤثر على النشـــــــــــــــاط الـذهين وعلى احلـالـة النفســــــــــــ
ــة أو التخيالت وهذه العقاقري  ــبيبها للهلوسـ ــاطه أو بتسـ ملتعاطيها أما بتنشـــيط اجلهاز العصـــيب أو إببطاء نشـ

 .(20)بسبب االدمان وينجم عن تعاطيها العديد من املشاكل الصحية واالجتماعية"
 :(21)حيث االنواع واالشكال والغرض الذي تستخدم فيه ومنها والنبااتت املخدرة ختتلف من

القنب اهلندي: ويســـــتخرج منه احلشـــــيش وهو من اكثر املخدرات انتشـــــارا ألنه رخيص ويســـــتخرج  .1
 .املخدر من االوراق والزهور يف النبات ويتم استهالكه عن طريق التدخني

ج من اخلشـــخاا وهذا النوع يتم تعاطيه عن . االفيون: وهو مادة مطاطية لدنة داكنة اللون، تســـتخر 2
 .(22)طريق احلقن أو التدخني

 . جنبة الكوكة: وترتكز املادة املخدرة يف االوراق.3
 . القات: وترتكز املادة املخدرة يف االوراق.4

 املطلب الثاني: الركن املادي لجريمة زراعة النباتات املخدرة
انه: "ســــــلوك اجرامي ابرتكاب فعل جرمه القانون أو االمتناع عرف املشــــــرع العراقي الركن املادي على 

، ويعـد الركن امـلادي هو املظهر اخلـارجي للجرميـة فكـل جرميـة الـبد من ـمادايت (23)عن فعـل أمر ـبه الـقانون"
، ويتكون الركن املادي يف جرمية زراعة املخدرات من ثالثة (24)تتجسد فيها االرادة االجرامية اآلمثة ملرتكبها

 صر سنبحث كاًل منها تباعاً يف فرع مستقل.عنا
 الفرع االول: السلوك االجرامي

ان الســلوك االجرامي ألي جرمية قد يكون اجيابياً أو ســلبياً ويتجســد الســلوك االجرامي يف هذه اجلرمية 
ــلوك اجيـايب، وقـد عرفـت اتفـاقيـة املخـدرات لعـام   الزراعـة هلـذه اجلرميـة أبهنـا: 1961بفعـل الزراعـة وهو ســــــــــــ

"زراعة حشائش االفيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب اهلندي"، كما عرفت االنتاج أبنه: "فصل االفيون وفصل 
اوراق الكوكا والقنب وراتنج القنب عن نبااتهتا"، كما عرف املشــــــــــــــرع العراقي االنتاج أبنه: "فصــــــــــــــل املواد  

وقد عد املشــــــــــرع العراقي زراعة (25)"املخدرة أو املؤثرات العقلية والســــــــــالئف الكيميائية عن اصــــــــــلها النبايت

 
 .2017( لسنة 50( من قانون املخدرات رقم )1من املادة  12ينظر: )الفقرة  -19
 ،2012مد للنشر والتوزيع، االردن، ، دار احلا1يوسف عبداحلميد املراشدة، جرمية املخدرات أفة هتدد اجملتمع الدويل، ط -20

 .18ص
الدين، جرمية تعاطي وترويج املخدرات يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس كلية احلقوق  بوراوي شريف -21

 .10، ص2014-2013بسكرة، -قسم احلقوق جامعة حممد خيضر–والعلوم السياسية
 .10شريف الدين، املصدر السابق، صبوراوي  -22
 املعدل.  1969( لسنة 111) ( من قانون العقوابت العراقي رقم28تنظر املادة ) -23
 .177القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، ص -فخري عبدالرزاق احلديثي، شرح قانون العقوابت د. -24
 .2017( لسنة 50( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي رقم )1من املادة 9تنظر )الفقرة  -25
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 26:  العدد

، وال بـد لنـا من التمييز بني الزراعـة واالنتـاج ذلـك ان (26)النبـااتت املخـدرة نوع من االجتـار غري املشــــــــــــــروع 
الزراعــة يف اطوارهــا االوىل من القــاء البــذور يف االرض أو غرس شــــــــــــــتالت النبــااتت ال يتحقق هبــا االنتــاج 

 يتـأتى يف حـالـة الزراعـة اال بنضــــــــــــــج الثمـار وظهور املواد املخـدرة، وهـذه والـذي ال (27)املعـاقـب عليـه قـانوانً 
حتضـــــــــريية ال تصـــــــــل اىل مرحلة الشـــــــــروع يف انتاج املواد املخدرة، حيث    عماالً ااالعمال ال تعدو ان تكون 

 حيتاج االمر اىل فرتة من الزمن حىت تصل اىل مرحلة االنتاج.
ي ابلنص على جترمي فعل الزراعة اســــــتقالال عن فعل وأتســــــيســــــاً على ذلك فقد احســــــن املشــــــرع العراق

ــتقالاًل عن االنتاج ألدى ذلك اىل ان يفلت   ــراحة على جترمي الزراعة اســــــــ ــرع صــــــــ االنتاج فاذا مل ينص املشــــــــ
 العديد من اجملرمني من العقاب لعدم النص عليها على الرغم من خطورهتا.

( من ـقانون املخـدرات 28ة يف امـلادة )وـقد نص املشــــــــــــــرع املصــــــــــــــري على حظر زراعـة النـبااتت املخـدر 
املصــــــري، ومن مالحظة احكام حمكمة النقض املصــــــرية نرى اهنا قد توســــــعت يف مدلول الزراعة فأســــــبغت 
الوصف على كل االفعال اليت يقوم به اجلاين ليس فقط على بذر البذور للنبات وغرس الشتالت بل ايضاً 

ات ذاته من تسميد وتقليم أو ينصب على االرض املزروع هبا يشمل كل فعل يقوم به اجلاين من عناية ابلنب
من حرثها وتنظيف ما هبا من حشـــائش ضـــارة مع علم اجلاين، وقد قضـــت حمكمة النقض: "ان املشـــرع قد 
ذكر عبارة يف مجيع اطوار منوها وهذا يعين حماســــــــبة اجلاين ســــــــواء وجد النبات قائما وملتصــــــــقاً ابألرض أو 

، وليس مهماً طريقة الزراعة أو كمية النبااتت يف ارتكاب اجلرمية وال املرحلة (28)نها"وجد جافاً ومنفصـــاًل ع
 .(29)اليت بلغها الزرع يف النمو، كما ان حيازة بذور النبااتت املخدرة يعد حبد ذاته جرمية

 الفرع الثاين: النتيجة االجرامية
غالبية اجلرائم تغيرياً يف العامل اخلارجي كأثر للســــــــلوك يرتك الســــــــلوك االجرامي اجيابياً كان أم ســــــــلبياً يف 

االجرامي، وتتحقق النتيجــة يف جرميــة زراعــة املخــدرات بتجريح النبــااتت املخــدرة واحلصــــــــــــــول على املــادة 
املخــدرة منهــا، وان جرميــة زراعــة النبــااتت املخــدرة تعــد اتمــة مبجرد القيــام بفعــل الزراعــة أاي كــانــت النتيجــة 

 .(30)الزراعة فسواء قام اجلاين حبصاد حمصوله من النبات املخدر أم ال تقوم اجلرمية املرتتبة على
 الفرع الثالث: العالقة السببية

لة الشخص عن جرمية مامل تكن النتيجة الضارة أو اخلطرة انمجة عن سلوكه االجرامي إذ ال ميكن مساء
ســـــأل شـــــخص عن جرمية مل تكن نتيجة ال ي-1( من قانون العقوابت العراقي على ان "29نصـــــت املادة )

لســلوكه االجرامي لكنه يســأل عن اجلرمية ولو كان قد ســاهم مع ســلوكه اإلجرامي يف إحداثها ســبب آخر  
أما إذا كان السـبب وحده كافياً إلحداث نتيجة اجلرمية فال -2سـابق أو معاصـر أو الحق ولو كان جيهله. 

 
على "رابعا: االجتار  2017( لسنة 50( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي رقم ) 1من املادة  4نصت )الفقرة  -26

 أو ابملؤثرات العقلية أو ابلسالئف الكيميائية خالفاً ألحكام هذا القانون". غري املشروع: زراعة النبااتت املخدرة أو املتاجرة هبا
 ،. د.حامد شريف 90، ص1984، القاهرة، مكتبة رجال القضاء،  2عصام أمحد حممد، جرائم املخدرات فقهاً وقضاًء، ط  -27

 .1998ار الكتب القانونية، مصر، د ،نظرية الدفوع يف املخدرات
 .Cour/www.cc.gov.eg، ينظر: حمكمة النقض املصرية على املوقع: 2/4/1945ق جلسة    125( لسنة  863طعن )  -28
 .2017( لسنة 50( من قانون املخدرات العراقي رقم )23ينظر: املادة ) -29
 .90عصام امحد حممد، مصدر سابق، ص -30
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ي ارتكبه."، ومن خالل هذه املادة يتضـــــــح لنا ان املشـــــــرع يســـــــأل الفاعل يف هذه احلالة إال عن الفعل الذ
العراقي قد اخذ بنظرية تعادل االسـباب، اال انه قد ضـيق نطاقها كمعيار للعالقة السـببية فالفقرة االوىل من 
ــابقة أو  ــواء اكانت ســ ــلوك اجلاين يف احداث النتيجة اجلرمية ســ ــامهة عوامل اخرى مع ســ املادة تقرر ان مســ

حقة ال تقطع عالقة الســـــببية بني الســـــلوك والنتيجة ســـــواء اكان اجلاين يعلم هبا ام ال فيكفي معاصـــــرة او ال
لقيام عالقة السـببية ان يسـهم سـلوك اجلاين يف احداث النتيجة ولو بنصـيب ما ولو كانت العوامل االخرى 

ذا كان السبب الطارئ ( من املادة نفسها فقد اقرت قيام عالقة السببية ا2، اما الفقرة )(31)هلا نصيب اكرب
ــببية يف جرمية زراعة  ــا على ما تقدم يشـــــــــــرتط لقيام عالقة الســـــــــ ــيســـــــــ وحده كافياً إلحداث النتيجة، وأتســـــــــ
ــول على املواد املخدرة من هذه النبااتت  ــلوك اجلاين وهو الزراعة قد ادى اىل احلصــــ املخدرات ان يكون ســــ

 فان مل يكن السلوك.
النبااتت املخدرة فهو متصـور سـواء بصـورهتا املوقوفة ام على الصـورة اما ابلنسـبة للشـروع يف جرمية زراعة 

 اخلائبة، كما لو مت ضبط املتهم وهو يقوم حبرث االرض وجتهيزها لبذر البذور فيها.
 الركن املعنوي لجريمة زراعة النباتات املخدرةاملطلب الثالث: 
( من قانون العقوابت العراقي القصـــــــــــد اجلرمي ابنه:"هو توجيه الفاعل ارادته  33/1وقد عرفت املادة )

اىل ارتكـاب الفعـل املكون للجرميـة هـادفـاً اىل نتيجـة اجلرميـة اليت وقعـت او ايـة نتيجـة جرميـة اخرى"، وهبـذا  
ا يرتتب عليه من نتيجة جرمية، فان القصـــــد اجلرمي تنصـــــرف فيه ارادة اجلاين اىل الســـــلوك االجرامي واىل م

ويف جرمية زراعة النبااتت املخدرة البد ان يتوافر جبانب القصـد العام القصد اخلاص لذا سنتناوهلما يف حبثنا 
 تباعاً.

 الفرع االول: القصد العام ِلرمية زراعة النبااتت املخدرة
ت املخدرة من عنصرين االول العلم ويتكون القصد العام يف مجيع اجلرائم وكذلك يف جرمية زراعة النباات

 والثاين االرادة والذي جيب ان يتجه علم الفاعل وارادته اىل عناصر الركن املادي للجرمية.
 اواًل: العلم

ولكي يتوفر العلم كعنصـر من عناصـر من عناصـر القصـد اجلرمي العام يف جرمية زراعة النبااتت املخدرة 
الشـــــــــيء وطبيعته وان القصـــــــــد يعد متوفراً اذا كان الفاعل يعلم ابن هذه النبتة ال بد ان يعلم الفاعل مباهية  

اليت يزرعهـا تعـد من النـبااتت املخـدرة واملؤثرة عقلـياً اليت ال جيوز زراعتهـا مبوجـب ـقانون املخـدرات واملؤثرات  
ـــنة  50العقلـية رقم ) ـتة كوهنـا من ، وينتفي القصــــــــــــــد اجلرمي اذا الـفاـعل ال يعلم مـباهـية النب(32)2017( لســــــــــــ

النبااتت املخدرة واملؤثرة عقلياً فان القصــــد اجلرمي ينتفي تبعاً لذلك، اما اذا علم الفاعل ابن القانون يدرج 
هذه النـبااتت ضــــــــــــــمن النـبااتت املخـدرة واملؤثرة عقلـياً فهو علم مفرتض ألنه علم ابلـقانون وال جيوز للمتهم 

 االحتجاج مببدأ اجلهل ابلقانون.

 
 وما بعدها. 145سلطان عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، صد.علي حسني اخللف و د. -31
 ( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي. 23نظر: املادة )ي -32
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م الفـاعـل بطبيعـة النبـات املخـدر وهـذا العلم ال يفرتض بـل جيـب اثبـاتـه يف مجيع االحوال وجيـب ان يعل 
 وحمكمة املوضوع تستظهر وجود العلم بزراعة املادة املخدرة من ظروف الدعوى ومالبساهتا.

ــية ال ميكن  ــتخالصـــــه فالعلم حالة نفســـ وألجل اثبات العلم يالحظ أبنه مثة فرق بني افرتاض العلم واســـ
ــتظهر اثبـا هتـا والتـأكـد منهـا اال من الظروف احمليطـة هبـا وهـذه الظروف ختتلف من حـال ألخرى ومىت اســــــــــــ

احلكم من وقائع الدعوى هذا العلم اســتخالصــاً معقواًل كان قضــاءه ســليماً، اما االفرتاض فأنه اســتخالص 
تهم ولو ســـــــــــــــانـده حتكمي جبـاـنب املنطق وجيـايف الواقع يف كثري من االحيـان ويســـــــــــــــد منـافـذ اـلدفـاع على امل

 .(33)الظروف وايده الواقع
 اثنياً: االرادة

االرادة هي نشـاط نفسـي يعول عليها االنسـان يف التأثري على ما حييط به من اشـخاص واشـياء وحيث 
ان االرادة تفرتض العلم وتســتند اليه فهي لذلك نشــاط يتولد عن وعي اي يفرتض علماً ابلغرض املقصــود 

 .(34)ل عليها يف بلوغ هذا الغرضادراكه وابلوسيلة املعو 
وجيــب ان تكون ارادة الفــاعــل متجــه اىل فعــل زراعــة النبــااتت املخــدرة او املؤثرة عقليــًا واليت جيــب ان 
تكون ســــــــليمة وخالية من اي عيب من عيوب االرادة وخبالفه فانه ينتفي القصــــــــد اجلرمي اذا كانت ارادته  

الشــــــخص املريض عقلياً الذي يقوم بزراعة النبااتت املخدرة معيبة بعيب من عيوب االرادة، كما هو احلال  
 فان ارادته تكون معيبة وذلك النتفاء القصد لديه.

 الفرع الثاين: القصد اخلاص ِلرمية زراعة النبااتت املخدرة
يتحقق القصـــــد اخلاص بوجود ابعث خاص دفع اجلاين اىل ارتكاب اجلرمية ويســـــتلزم القانون توافره اىل 

، اذ يفرتض يف جرمية زراعة النبااتت املخدرة وجود القصــــــد العام (35)د العام يف بعض اجلرائمجانب القـصـــــ 
بعنصــــريه العلم واالرادة ويفرتض ابإلضــــافة اىل ذلك اجتاه العلم واالرادة اىل واقعة اخرى ال تدخل يف اركان  

الشــــخصــــي، وعليه فانه ال اجلرمية والقصــــد اخلاص يف هذه اجلرمية هو قصــــد االجتار والتعاطي واالســــتعمال 
يكفي فقط زراعة النبااتت املخدرة وعلم اجلاين وارادته لفعل الزراعة بل ال بد من اســــــتظهار توافر القصــــــد 

 اخلاص واال كان احلكم مشوابً ابلقصور.
 (36)اواًل: زراعة النبااتت املخدرة بقصد اال ار

 االجتار اىل اجتاهني مها:لقد اختلفت اآلراء الفقيه حول كيفية حتقق قصد 

 
 .157، ص1984صباح كرم شعبان، جرائم املخدرات، الطبعة االوىل، بال انشر، بغداد،  د. -33
. صالح الدين 278، ص1992القسم العام(، مطبعة الزمان، بغداد،  اق احلديثي، شرح قانون العقوابت)فخري عبد الرز د.  -34
 .73ص ،2011 ،مصر ،دار الكتب القانونية ، الركن املعنوي جلرائم املخدرات واملؤثرات العقلية يف القانون اللييب ،احلوايلعلي 

 .279القواعد العامة يف قانون العقوابت املقارن، الطبعة االوىل، مطبعة الفتيان، بغداد، ص ،اكرم نشأت ابراهيم د. -35
ل يعاقب ابإلعدام او ابلسجن املؤبد كؤثرات العقلية العراقي على انه:"نون املخدرات وامل/اثلثاً( من قا27اذ نصت املادة ) -36

.. اثلثاً: زرع نبااتً ينتج عنه مواد خمدرة او مؤثرات عقلية او استورد او جلب او صدر نبااتً من هذه  من ارتكب احد االفعال االتية:.
 هبا او املتاجرة ببذورها يف غري االحوال اليت اجازها القانون".املخدرات يف أي طور من اطوار منوها بقصد املتاجرة 
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 اال ا  االول:احرتاف الفاعل زراعة النبااتت املخدرة.
ــد الفاعل احرتاف زراعة النبااتت املخدرة اي يتخذ من  ــد االجتار وفق هذا االجتاه اذا قصـــ يتحقق قصـــ

عتادة له من ، اي طاملاً انصــــرفت نيته اىل اختاذ هذا العمل حرفة م(37)زراعة هذه النبااتت نشــــاطاً معتاداً له
خالل الزراعــة لعــدة مرات جعلهــا حرفــة معتــادة، وانــه ال تكفي لثبوت االجتــار بقيــامــه زراعــة ملرة واحــدة او  
ــاًل عن تـعدد العمليات ان ينظمها غرض حمدد هو  عدة عملـيات متفرقة يف اوقات متـباعدة وامنا يلزم فضــــــــــــ

ون نشـاط الزراعة هو حرفة الفاعل الوحيدة  ان يعتمد الفاعل احرتاف القيام هبذا العمل، وال يشـرتط ان يك
اذ يســـتوي ان تكون الزراعة هي حرفته الرئيســـة او اثنوية وال ما مينع يف القانون ان يكون الشـــخص مزارعاً  

 .(38)واتجراً وصانعاً يف وقت واحد
 لغري  قابل.لاال ا  الثاين: تقد  حمصول النبااتت املخدرة 

دميها للغري مبقابل ســــــــــــواء كان هذا املقابل عيناً او نقداً او منفعًة، يتحقق قصــــــــــــد االجتار كلما كان تق
وهبذا فان قصـــــد االجتار يف قانون املخدرات واملؤثرات العقلية يتســـــع ليشـــــمل كل تصـــــرف مبقابل يف املادة 

الرأي ، ويرتتب على هذا (39)املخدرة وال جيوز االلتزام املعىن الضــــــــــيق لإلجتار الذي حدده القانون التجاري
ابن قصـــــد االجتار حيقق اذا ثبت للمحكمة ان زراعة املتهم للنبات املخدر كان بقصـــــد تقدميه للغري ســـــواء 

 .(40)حصل على املقابل فعاًل ام ال
وحنن نؤـيد الرأي اـلذي ـيذهـب اىل ان قصــــــــــــــد االجتـار يتحقق عـندمـا يكون مبقـاـبل وكـان بغري قصــــــــــــــد 

وضـوعي للمحكمة كامل احلرية يف حبث توافره واثباته وهي التعاطي واالسـتعمال الشـخصـي، واالجتار امر م
 .(41)واقعة مادية يستقل قاضي املوضوع حبرية التقدير فيها
 اثنياً: قصد التعاطي او االستعمال الشخصي.

ويراد بقصـــــــــــــــد التعـاطي ان الفـاعـل يزرع النبـات املخـدر بنيـة تعـاطيـه وليس بنيـة االجتـار فيـه او إلجراء 
تدل احملكمة على هذا القصــــــد من ظروف الواقعة ومالبســــــاهتا من خالل قلة الكمية التجارب عليه، وتـســـــ 

املزروعة اليت مت ضـــبطها خصـــوصـــاً اذا كان املزارع مدمناً على تعاطي املخدرات، اال ان قلة الكمية املزروعة 
ملساحة ليست يف مجيع االحوال قرينة على وجود قصد التعاطي او االستعمال الشخصي اذ انه قد تكون ا

 .(42)املزروعة قليلة ويتوفر قصد االجتار لديه
اما قصــد االســتعمال الشــخصــي فانه ال ينصــرف اىل تناول املواد املخدرة او املؤثرات العقلية الن ذلك 
تشـــملها عبارة التعاطي وان املشـــرع قصـــد بعبارة االســـتعمال الشـــخصـــي هو اســـتعمال املخدرات ألغراض 

االســـــــــــــتطالع او بقصـــــــــــــد زراعة النبااتت إلطعامها للدواب وما شـــــــــــــابه  اخرى بعض التجارب او حباً يف

 
 .61، ص1993( لسنة 2شرح قانون املخدرات السوري رقم ) ،عبد القادر الشيخد. -37
 .70، ص1966عوض حممد، جرائم املخدرات والتهريب الكمركي والنقدي، املكتب املصري احلدي للطباعة والنشر،  -38
 .94، ص1973املخدرات يف التشريع اللييب، الطبعة االوىل، املكتبة الوطنية،  ادوارد غايل، جرائم -39
 .169صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -40
 .171املرجع السابق، ص -41
 .168املرجع السابق، ص -42
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، وعليه فان االسـتعمال الشـخصـي يكون اقل خطورة من التعاطي فال يعقل ان نسـوي بينهما من (43)ذلك 
ــرعنـا يف قـانون املخـدرات واملؤثرات العقليـة  يفرق يف العقوبـة بني زراعـة   أن  حيـث العقـاب، لـذا نـدعو مشــــــــــــ

ة بقصـــــد التعاطي وبني زراعتها بقصـــــد االســـــتعمال الشـــــخصـــــي كون ان االخرية اقل خطراً  النبااتت املخدر 
 على اجملتمع ألهنا ال تتضمن التعاطي الذي يؤثر على سلوك وصحة الشخص املتعاطي.

 المبحث الثالث: عقوبة جريمة زراعة النباتات المخدرة

واملؤثرات العقلية مرتكب جرمية زراعة النبااتت املخدرة لقد عاقب املشـــــــرع العراقي يف قانون املخدرات 
بعقوابت اصــــــــــــلية وعقوابت فرعية، لذا ســــــــــــتناوهلا يف هذا املبحث يف مطلبني خنصــــــــــــص االول للعقوابت 

 االصلية والثاين للعقوابت الفرعية.
 املطلب االول: العقوبات االصلية 
العقوابت االصــلية وهي االعدام والســجن  1969( لســنة  111حدد املشــرع يف قانون العقوابت رقم )

املؤبد والسـجن املؤقت واحلبس الشـديد واحلبس البسـيط والغرامة، وان املشـرع يف قانون املخدرات واملؤثرات  
 العقلية عاقب مرتكب اجلرمية بعقوابت اصلية واليت سنبحثها تباعاً.

قصــــــــــــــد االجتار وبني زراعة النبااتت املخدرة لقد ميز املشــــــــــــــرع يف العقوبة بني زراعة النبااتت املخدرة ب
 بقصد التعاطي او االستعمال الشخصي.

 اواًل: عقوبة زراعة النبااتت املخدرة بقصد اال ار.
ــار  ــد االجتار من اخطر جرائم املخدرات واليت تؤدي اىل انتشــــ وتعد جرمية زراعة النبااتت املخدرة بقصــــ

البية التشــــريعات اىل فرض عقوابت شــــديد، اذ عاقبت املادة املخدرات وتفشــــيها يف اجملتمع وهلذا ذهبت غ
بعقوبة االعدام او الســــــــــــجن  2017( لســــــــــــنة  50/اثلثا( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم )27)

املؤـبد كـل من زرع نـبااتً ينتج عـنه مواد خمـدرة او مؤثرات عقلـية ومل يقف احلـد عـند ذـلك ـبل عـاـقب كـل من 
يصــــدر نبااتً يف أي طور من اطوار منوها ليس فقط بقصــــد املتاجرة هبا ال بل حىت يف يســــتورد او جيلب او 
 .(44)حالة املتاجرة ببذورها

ــارة اىل ان العقوابت الواردة يف قــانون املخــدرات واملؤثرات العقليــة العراقي جــاءت   ممــا جتــدر بــه االشـــــــــــــ
، نظراً ملا عان منه اجملتمع  (45)عدلامل 1960( لسـنة  182اخف مما عليه يف قانون املخدرات املصـري رقم )

املصري من تفشي ظاهرة تعاطي احلشيش ال بل ذهب اىل اكثر من ذلك مبنع احملكمة من تطبيق الظروف 
املخففة للعقوابت اذ قصــــــــــــرت التخفيف على الظروف اليت تربر ذلك ابلنزول اىل العقوبة التالية مباشــــــــــــرة 

ــتطيع ان حيكم مهمــا توافرت للعقوبــة املقررة للجرميــة فــاذا كــانــت العقوبــ  ة االعــدام فــان القــاضــــــــــــــي ال يســــــــــــ

 
 .103ادوارد غايل الذهيب، مرجع سابق، صد. -43
ابإلعدام او ابلسجن املؤبد كل من ارتكب احد االفعال االتية:.... اثلثاً: زرع نبااًت ينتج عنه  يعاقباذ نصت على انه:" -44

مواد خمدرة او مؤثرات عقلية او استورد او جلب او صدر نبااًت من هذه املخدرات يف أي طور من اطوار منوها بقصد املتاجرة هبا او 
 لقانون".  االحوال اليت اجازها ااملتاجرة ببذورها يف غري

 /ج( من قانون املخدرات املصري.33ينظر: املادة ) -45
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ــديد العقوبة اىل ان زراعة  ــاقة املؤبدة، والعلة تكمن يف تشـــــ ــغال الشـــــ مســـــــوغات التخفيف اال بعقوبة االشـــــ
 .(46)املخدرات من شأهنا ان تؤدي اىل انتشار املخدرات ويكون احلصول عليها ميسر ملن يرد تعاطيه

 ااتت املخدرة بقصد التعاطي او االستعمال الشخصي.اثنياً: عقوبة زراعة النب
ختتلف عقوبة جرمية زراعة النبااتت املخدرة لغرض التعاطي او االســــــــتعمال الشــــــــخص ابختالف نظرة 
اجملتمع واملشــــرع اىل التعاطي اذ يعاقب املشــــرع املصــــري يف قانون املخدرات زراعة النبااتت املخدرة بقصــــد 

ي ابألشـــغال الشـــاقة و بغرامة ال تقل عن عشـــرة االف جنيه مصـــري وال التعاطي او االســـتعمال الشـــخصـــ 
 .(47)تتجاوز مخسني الف جنيه

 2017( لســنة 50( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم )32وعاقب املشــرع العراقي يف املادة )
( مخس  5000000بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن ســـنة وال تزيد عن ثالث ســـنوات وبغرامة ال تقل عن )

( عشـــــــرة ماليني دينار كل من زرع نبااتً من النبااتت اليت ينتج 10000000ماليني دينار وال تزيد على )
، ويالحظ ان املشــــــرع (48)عنها مواد خمدرة او مؤثرات العقلية بقصــــــد التعاطي او االســــــتعمال الشــــــخصــــــي

ــتعمال الشــــــــخصــــــــي ا ــد التعاطي او االســــــ خف من عقوبة قانون عاقب على زراعة النبااتت املخدرة بقصــــــ
ــابق امللغي رقم ) ـــنة 68املخـدرات الســــــــــــ ابلرغم من ازدايد ظـاهرة زراعـة املخـدرات يف اآلوـنة  1965( لســــــــــــ

/اثنياً( منه ابلســجن مدة ال تزيد على مخســة عشــرة ســنة وال تقل عن ثالث 14االخرية، اذ عاقبت املادة )
دينار من زرع نبات القنب او خشـــــخاا   ســـــنوات وبغرامة ال تزيد على الف دينار وال تقل عن مخســـــمائة

االفيون والقات وجبنة الكوكاء وكان ذلك بقصــــد التعاطي واالســــتعمال الشــــخصــــي، لذا نرى تعديل املادة 
ــنوات بدال  32) ــبع ســ ( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لتكون العقوبة الســــجن مدة ال تزيد على ســ

وال تزيد على ثالث ســــــــنوات الن العقوبة خفيفة قياســــــــاً  من عقوبة احلبس مدة ال تقل على ســــــــنة واحدة
ــياغة االتية:"يعاقب  ــار زراعتها يف البالد لتكون املادة وفق الصـــــــ خبطورة فعل زراعة النبااتت املخدرة وانتشـــــــ

ــنوات وبغرامة ال تقل عن ) ــبع ســـ ( مخس ماليني دينار وال تزيد 5000000ابلســـــجن مدة ال تزيد عن ســـ
ــنع او حاز او احرز او اشـــــرتى ( عشـــــرة م10000000على ) اليني دينار كل من اســـــتورد او انتج او صـــ

مواد خمدرة او مؤثرات عقلية او ســــــــــــالئف كيميائية او زرع نبااتً من النبااتت اليت ينتج عنها مواد خمدرة او 
 مؤثرات عقلية او اشرتاها بقصد التعاطي او االستعمال الشخصي".

عة النبااتت املخدرة بقصــــــــــد االجتار او بقصــــــــــد التعاطي او  ويالحظ ان املشــــــــــرع عاقب فقط على زرا
االسـتعمال الشـخصـي، بينما قد يقصـد الفاعل من زراعة النبااتت املخدرة اىل االضـرار أبخالق وسـلوكيات 
وصـــحة اجملتمع وليس بقصـــد االجتار او التعاطي او االســـتعمال الشـــخصـــي، اذ ان زراعة النبااتت املخدرة 

مع يكون ذا أتثري وخطورة كبرية اليت تعرض ســـــــلوك وصـــــــحة االفراد الذين يتعاطون  بقصـــــــد االضـــــــرار ابجملت
 

 .189صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -46
 ( من قانون املخدرات املصري.37ينظر: املادة ) -47
وبغرامة ال تقل عن   ( ثالث سنوات3( سنة واحدة وال تزيد على )1ابحلبس مدة ال تقل عن )  يعاقباذ نصت على انه:" -48

( عشرة ماليني دينار كل من استورد او انتج او صنع او حاز او احرز 10000000( مخس ماليني دينار وال تزيد على )5000000)
النبااتت اليت ينتج عنها مواد خمدرة او مؤثرات عقلية او اشرتاها او اشرتى مواد خمدرة او مؤثرات عقلية او سالئف او زرع نبااًت من 

 بقصد التعاطي او االستعمال الشخصي".
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 26:  العدد

ــلوك    ــرار بســ املخدرات، لذا نرى ضــــرورة معاقبة الشــــخص الذي يقوم بزراعة النبااتت املخدرة بقصــــد االضــ
وصــحة افراد اجملتمع كون ان الفاعل قد ال يقصــد االجتار او التعاطي او االســتعمال الشــخصــي وامنا يكون  

 قصده التأثري على اجملتمع.
 املطلب الثاني: العقوبات الفرعية

اىل جانب العقوابت االصـــــــــلية اشـــــــــار املشـــــــــرع اىل نوعني من العقوابت الفرعية وهي العقوابت التبعية 
 والتكميلية، واليت سنتناوهلا يف فرعني خنصص االول للعقوابت التبعية والثاين للعقوابت التكميلية.

 قویت التبعيةالفرع االول: الع
يراد ابلعقوابت التبعية هي العقوابت اليت تلحق ابحملكوم عليه بقوة القانون كنتيجة للحكم عليه ببعض 
العقوابت االصـلية دون احلاجة اىل ان ينص القاضـي عليها ابلذات يف احلكم الذي يصـدره هلذه العقوابت 

ياً مبفردها وامنا مع غريها من العقوابت االصلية، االصلية، اذ ال ميكن هلذه العقوابت ان تفرض كلياً او جزئ
ــبة جملموعة كبرية  ــلية ال حيدث االثر املطلوب ابلنســـ ــها على االفراد وبدون عقوابت اصـــ الن االكتفاء بفرضـــ
من اجملرمني اخلطرين اذ هي تزيد من االثر املتوقع من العقوبة االصــــــــــلية او اهنا تســــــــــاعد على اعطائها لوانً 

، وجاءت العقوابت التبعية يف قانون العقوابت (49)جتعل العقوبة مضــمونة يف حتقيق نتائجهاخاصــاً أي اهنا 
 ن منها وهي:( ووفقاً هلذه املواد هناك نوعا98-96العراقي يف املواد )

 اوال: احلرمان من بعض احلقوق واملزااي.
( من قانون العقوابت اىل ان احلكم ابلســـــــــجن املؤبد او املوقت يســـــــــتتبعه من يوم 96اشـــــــــارت املادة )

 :(50)صدوره اىل يوم اخالء سبيل احملكوم عليه من السجن حرمانه من احلقوق واملزااي االتية
 الوظائف واخلدمات اليت كان يتوالها. -1
 التمثيلية.ان يكون انخباً او منتخباً يف اجملالس  -2
 ان يكون عضواً يف اجملالس االدارية او البلدية او احدى الشركات او مديراً هلا. -3
 ان يكون وصياً او قيماً او وكياًل. -4
 ان يكون مالكاً او انشراً او رئيساً لتحرير احدى الصحف. -5

ف هبا بغري االيصـــــــــاء وان احملكوم عليه ابلســـــــــجن املؤبد او املؤقت ال يســـــــــتطيع ادارة امواله او التصـــــــــر 
ــرعـية وذـلك من يوم صــــــــــــــدور احلكم اىل اتري خ انتهـاء تنفـيذ العقوـبة او والوقف اال أبذن من احملكمـة الشــــــــــــ

ــائ ــتمر مدة احلرمان من احلقوق واملزااي من يوم صـــــدور احلكم على احملكوم انقضـــ ها ألي ســـــبب اخر، وتســـ
 .(51)عليه وحىت اخالء سبيله من السجن

 
سلطان عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قانون العقوابت، العاتك لصناعة الكتاب، بريوت، د.علي حسني اخللف ود.  -49

 .433-432بال سنة نشر، ص
 انون العقوابت.( من ق96ينظر: املادة ) -50
 ( من قانون العقوابت العراقي.98-97ينظر املواد ) -51
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 ة.اثنياً: مراقبة الشرط
يقصــــد هبا اخضــــاع احملكوم عليه ملراقبة الشــــرطة مدة من الزمن للتحقق من ســــلوكه ومنعه من ارتكاب 
ــاعد على حتقيق  اجلرائم مبا يتطلبه ذلك من تقييده ابإلقامة يف مكان معني وغري ذلك من القيود اليت تســــــــــــ

 .نت تنفذ خارج السجنهذه الغاية، فعقوبة مراقبة الشرطة تعد من العقوابت املقيدة للحرية وان كا
 الفرع الثاين: العقویت التكميلية

تتفق العقوابت التكميليــة مع العقوابت التبعيــة ابهنــا جزاءات اثنويــة ال أتيت مبفردهــا، بــل تكون اتبعــة 
لعقوبة اصـــــــــــــلية اال اهنا ختتلف عنها ابهنا ال تلق احملكوم عليه حتماً وبقوة القانون بل جيب ان ينص عليها 

 احة يف حكمه املتضمن للعقوبة االصلية، وتتكون العقوابت التكميلية من ثالث انواع وهي:القاضي صر 
 احلرمان من بعض احلقوق واملزااي. -1
 املصادرة -2
 نشر احلكم -3

ــر احلكم يف  ــادرة ونشــــــــ ــنتناول املصــــــــ ومبا اننا تناولنا احلرمان من بعض احلقوق املزااي يف الفرع االول ســــــــ
 :االتيتنيالفقرتني 

 اوال: املصادرة
، ( 52)يراد ابملصــــادرة ابهنا االســــتيالء على مال احملكوم عليه وانتقال ملكية اىل الدولة بدون أي تعويض

ــارت املادة ) ــادرة النبااتت اليت تنتج مواد خمدرة او  35وقد اشــــــــ /اوال( اىل انه حيكم يف مجيع االحوال مبصــــــــ
واالوعية املستعملة ووسائل النقل املستخدمة يف ارتكاب جرمية مؤثرات عقلية واالدوات واالجهزة واآلالت 

 .(53)زراعة النبااتت املخدرة مع مراعاة عدم االخالل حبقوق الغري احلسن النية
ملتهم وزوجه واوالده  /اثنياً( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية مبصادرة اموال ا34كما اوجب املادة)

( من ذات 27جتــة من ارتكــاب جرميــة زراعــة املخــدرات الواردة يف املــادة )بــت اهنــا كــانــت انوغريهم اذا ث
القانون، على ان تتحقق احملكمة قبل قيامها مبصـــــــــــادرة االموال عن مصـــــــــــادر االموال املنقولة وغري املنقولة 

 .(54)للمتهم وزوجه واوالده وغريهم املوجودة يف داخل العراق وخارجه
 قوبة املصادرة من قبل احملكمة حتقق الشروط االتية:وبناًء على ما تقدم يشرتط لفرض ع

ان تتحقق احملكمــة من مصــــــــــــــــادر االموال احلقيقيــة لألموال املنقولــة وغري املنقولــة للمتهم وزوجــه  -1
( من قـانون 28-27واوالده او غريهم اهنـا انجتـة من ارتكـاب احـدى اجلرائم املنصــــــــــــــوص عليهـا يف املواد )

 املخدرات.
 

 .204صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -52
حيكم يف مجيع االحوال مبصادرة املواد املخدرة او املؤثرات العقلية او السالئف الكيميائية او النبااتت اليت اذ نصت على انه:"  -53

واالدوات واالجهزة واآلالت واالوعية املستعملة ووسائل النقل املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم وذلك  تنتج مواد خمدرة او مؤثرات عقلية
 دون االخالل حبقوق الغري احلسن النية".

على احملكمة ان تتحقق من املصادر احلقيقية لألموال املنصوص عليها يف البند )اواًل( من هذه املادة  - أاذ نصت على انه:" -54
تلزم احملكمة  -قيق االموال املنقولة وغري املنقولة للزوج وزوجه واوالده او غري املوجودة يف داخل العراق او خارجه. بويشمل التح

( 28( و) 27مبصادرة اموال املتهم وزوجه واوالده او غريهم اذا ثبت اهنا انجتة من ارتكاب احدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني )
 من هذا القانون".
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ادرة النبااتت املخدرة واالدوات واآلالت واالوعية اليت تســــــــتخدم يف زراعة هذه ان تشــــــــمل املـصـــــــ  -2 
النبااتت مع مراعاة عدم االخالل حبقوق الغري حســن النية، كما هو احلال لو اســتعار الفاعل اَلة تســتخدم 

هذه   يف زراعة نبات خمدر دون علم صاحب االلة ابن الفاعل يستخدمها لغرض زراعة نبات خمدرة فانه يف
احلالة ال تتم مصــــادرة هذه االلة كون ان صــــاحبها حســــن النية ال يعلم أبن املســــتعري يســــتخدمها يف زراعة 

 النبااتت املخدرة.
وترســل املواد املخدرة واملؤثرات العقلية والســالئف الكيميائية املضــبوطة مباشــرة اىل الســلطات املختصــة 

يق مع مكتب مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وتزود ، ويكون قلع النبااتت املخدرة ابلتنســــ (55)حبفظها
ــر الكشـــف والتحقيق وان يتم حفظها يف 42اللجنة املشـــكلة مبوجب املادة ) ( من قانون املخدرات مبحاضـ

 .(56)غرف حصينة واتالفها وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة
 اثلثاً: نشر احلكم 
رات واملؤثرات العقلية للمحكمة ان تنشـــــــر ملخص /خامســـــــاً( من قانون املخد35فقد اجازت املادة )

ــادر ابلســــــــــــــجن او احلبس يف جرميـة زراعـة النـبااتت املخـدرة على نفقـة احملكوم علـيه يف  احلكم الـبات الصــــــــــــ
 .(57)صحيفة يومية

 املطلب الثالث: الظروف املشددة واملعفية من العقاب
العقلية من ظروف خاصـة سـبباً قانونياً لتشـديد العقوبة لقد جعل املشـرع يف قانون املخدرات واملؤثرات 

 او االعفاء منها، وهذا ما سنتناوله يف الفرعني اآلتيني.
 الفرع االول: الظروف املشددة لعقوبة زراعة النبااتت املخدرة

 اورد املشـــــرع مجلة من الظروف املشـــــددة لعقوبة زراعة النبااتت املخدرة واليت ميكن ان نردها اىل نوعني
 من الظروف وهي:

 اواًل: ظرف صفة اِلاين
( من قانون املخدرات الظروف املتعلقة بصــــــــــــــف اجلاين واليت من شــــــــــــــأن توافرها 29لقد بينت املادة )

 تشديد العقوبة اىل اكثر من احلد االقصى للعقوبة املقرر يف االحوال العادية وهي كااليت:
املخدرات احد املوظفني او املكلفني خبدمة عامة  تتشـــــدد العقوبة يف حالة اذا ارتكب جرمية زراعة -1

غري املشــــــــــروعني للمخدرات او املؤثرات العقلية او الرقابة على م مكافحة االجتار او االســــــــــتعمال  املنوط هب
، كمــا هو احلــال يف حــالــة زراعــة النبــااتت املخــدرة املنتســـــــــــــــب يف مكتــب مكــافحــة (58)تــداوهلــا او حيــازهتــا

 ديرية الزراعة الذي يتوىل الرقابة على زراعة النبااتت املخدرة واملؤثرات العقلية.املخدرات او املوظف يف م

 
 /اثنياً( من قانون املخدرات واملؤثرات العراقي. 35ينظر: املادة ) -55
 /اثلثاً/ ب( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي. 43ينظر: املادة ) -56
للمحكمة ان تقرر نشر ملخص احلكم البات الصادر ابلسجن او احلبس يف احدى اجلرائم املنصوص اذ نصت على انه:" -57

 ة احملكوم عليه يف صحفية يومية".قانون على نفقعليها يف هذا ال
58-  
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وتكمن علة التشــديد ان هذه الصــفة تســهل هلم ارتكاب اجلرمية ابإلضــافة اىل ذلك اىل اهنم اســاءوا اىل 
 .(59)الثقة اليت اولتها الدولة هلم حيث يقوموا ابرتكاب اجلرمية بكل يسر ودون رقابة

اشــــــــرتك الفاعل يف عصــــــــابة دولية او كان فعله متالزماً مع جرمية خملة أبمن الدولة الداخلي او  اذا -2
 اخلارجي.

 اثنياً: ظرف العود
، وعـدت املـادة (60)هنـائيـاً يف جرميـة اخرى هويراد ابلعود هو ارتكـاب الشــــــــــــــخص جرميـة بعـد احلكم عليـ 

العود ظرفاً مشــدداً جلرمية زراعة النبااتت املخدرة ويشــرتط /اوال( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية  29)
 لتطبيق ظرف العود حتقق الشروط االتية:

 ان يكون قد صدر عليه حكم سابق.-1
 ان يكون قد ارتكب جرمية جديدة.-2
ان تكون اجلرميـة املرتكبـة من اجلرائم املنصــــــــــــــوص عليهـا يف هـذا القـانون وان تراعى يف ذلـك مجيع   -3

 لقضائية الوطنية واالجنبية الصادرة ابإلدانة يف هذه اجلرائم. االحكام ا
 :(61)ويالحظ ان العود يف جرائم املخدرات مؤبد ليست له مدة حمددة ويتميز خباصيتني مها

 انه خاص اي جيب ان يكون يف جرائم املخدرات. -1
ــديد -2 ــديد العقوبة وال خيار للقاضـــي اب التشـ ــريح النص واضـــح بتشـ ن يفرض عقوبة وجويب، الن صـ
 اخرى.

 الفرع الثاين: االعذار القانونية املعفية واملخففة من العقوبة
 معينة بتوافر يعفى الفاعل من العقاب او ختفف عنه العقوبة واليت ستناوهلا تباعاً. اً وضع املشرع اعذار 

 اواًل: االعذار املعفية من العقوبة
ابدر اىل اخبــار  اذا( من قــانون املخــدرات اىل اعفــاء اجلــاين من العقــاب 37لقــد اشــــــــــــــــارت املــادة )

 السلطات العامة ويشرتط لتطبيق هذ االعفاء حتقق الشروط االتية:
ان يقوم اجلاين ابإلبالغ عن اجلرمية قبل ارتكاهبا وقبل قيام الســــلطات ابلبحث واالســــتقصــــاء عن  -1

رتط القانون يف االخبار شــــــكاًل معيناً وال ان يقدم اىل جهة معينة وامنا يكفي ان يتم اولئك اجلناة، وال يـشـــــ 
االبالغ اىل الســــلطات العامة، واذا حصــــل بعد وقوع اجلرمية او بعد قيام الســــلطات ابلبحث والتحري عن 

 اجلناة فال يستفيد املتهم من العذر.
 اىل ضبط ابقي اجلناة.ان يؤدي االخبار الواقع بعد علم السلطات العامة  -2

وعلة االعفاء تكمن ابنه طاملا علمت الســـلطات املختصـــة مبوضـــوع اجلرمية وقامت ابلتحرايت الواســـعة 
ــه اىل   ـفان الغـاـية من االخـبار ـقد انتفـت الن املشــــــــــــــرع يهـدف اىل احليلوـلة دون وقوع اجلرميـة اال ان حرصــــــــــــ

 
 .230ص ،مرجع سابق ،صباح كرم شعباند. -59
 .1151، ص1971رمسيس هبنام، النظرية العامة للقانون اجلنائي، منشأة املعارف، االسكندرية،  -60
 .233-232صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -61
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غريهم نص على هـذا االعفـاء حىت وان جـاء  الوصــــــــــــــول اىل اجلـناة والقبض عليهم وانزال العقـاب هبم وردع 
 .(62)االخبار بعد وقوع اجلرمية وقيامها ابلبحث والتحري عن اجلناة

 اثنياً: االعذار املخففة للعقوبة 
عد املشـــــرع االخبار الذي حيصـــــل من احد املشـــــمولني أبحكام هذا القانون اىل الســـــلطات العامة عن 
اجلرمية اثناء ســـري الدعوى اجلزائية يف مرحلة التحقيق او يف مرحلة احملاكمة عذراً خمففاً واشـــرتط لذلك حتقق 

 :(63)شرطني مها
 ان يؤدي االخبار اىل ضبط اجلناة. -1
 ف عن اشخاص اشرتكوا ابجلرمية وهلم عالقة بعصاابت اجرامية حملية او دولية.ان يؤدي اىل الكش  -2

 الخاتمة

دراســـــــــــة -بعد ان انتهينا مبد هللا وتوفيقه من حبث موضـــــــــــوعنا املوســـــــــــوم"جرمية زراعة النبااتت املخدرة  
 مقارنة" نلخص اهم النتائج واملقرتحات اليت توصلنا اليها.

 أوال: النتائج:
املخدرات ابهنا كل نشاط يقوم به الشخص يتضمن زراعة احدى النبااتت املمنوع   تعرف جرمية زراعة .1

 زراعتها بقصد املتاجرة هبا أو ببذورها او بقصد التعاطي او االستعمال الشخصي.
املخدرات تندرج حتت مفهوم جرائم اخلطر ألهنا ال تشــــرتط حدوث نتيجة ضــــارة بل زراعة إن جرمية  ف .2

مصــــــــلحة اجملتمع و االفراد للخطر و من مث تتحقق قانوانً مبجرد البدء ابلتنفيذ يكفي لتحققها تعرض 
يعاقب عليها القانون بوصــفها جرمية اتمة مبجرد   إذ لذلك فان هذه اجلرمية ميكن تصــور الشــروع فيها،

 املخدرة.النبااتت  زراعة
ــتقالال عن فعـ  .3 ل االنـتاج ـفاذا مل ينص كـان املشــــــــــــــرع العراقي موفـقاً ابلنص على جترمي فـعل الزراعـة اســــــــــــ

املشــــرع صــــراحة على جترمي الزراعة اســــتقالاًل عن االنتاج ألدى ذلك اىل ان يفلت العديد من اجملرمني  
 من العقاب.

ــد   .4 ــدد العقوبة اذا كانت بقصــ ــد اجلاين اذ شــ ــرع العراقي على زراعة املخدرات حســــب قصــ عاقب املشــ
اذا كــانــت الزراعــة بقصـــــــــــــــد التعــاطي او   االجتــار هبــا او ببــذورهــا يف حني وضــــــــــــــع عقوبــة اخف فيمــا

 االستعمال الشخصي.
اىل حالة زراعة النبااتت املخدرة  2017( لســـــــــنة  50مل يشـــــــــر قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم) .5

بقصــــــد االضــــــرار ابجملتمع واليت قد يقوم الشــــــخص ابلزراعة من اجل االضــــــرار ابجملتمع دون ان يوجد  
 او االستعمال الشخصي. لديه قصد االجتار او التعاطي

 
 .216املرجع السابق، ص -62
 .2017( لسنة 50/اواًل( من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية العراقي رقم ) 37) ينظر: املادة -63
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عاقب املشـــــــــرع الشـــــــــارع ابرتكاب جرمية زراعة املخدرات بذات عقوبة الفاعل ابرتكاب اجلرمية التامة  .6
( من قانون 31واليت خرج من خالهلا عن املبدأ العام لعقوبة الشــــروع يف اجلرمية املشــــار اليه يف املادة )

 العقوابت العراقي.
 ثانيًا: املقرتحات:

دور مــديرايت الزراعــة يف احملــافظــات ابلرقــابــة على املزروعــات اليت يتم زرعهــا ضــــــــــــــمن نطــاق تفعيــل  .1
( من قانون املخدرات واملؤثرات 43مســــؤوليتها اســــتناداً اىل الصــــالحيات املمنوحة هلم مبوجب املادة )

 .2017( لسنة 50العقلية رقم)
لتكون العقوبة الســــــــــــــجن مدة ال تزيد  ( من قانون املخـدرات واملؤثرات العقلـية  32تـعديل نص املادة ) .2

على ســبع ســنوات بدال من عقوبة احلبس مدة ال تقل على ســنة واحدة وال تزيد على ثالث ســنوات 
الن العقوبة خفيفة قياســــــاً خبطورة فعل زراعة النبااتت املخدرة وانتشــــــار زراعتها يف البالد لتكون وفق 

( 5000000بع ســنوات وبغرامة ال تقل عن )الصــياغة االتية:" يعاقب ابلســجن مدة ال تزيد عن ســ 
ــتورد او انتج او  10000000مخس ماليني دينار وال تزيد على ) ــرة ماليني دينار كل من اســــــ ( عشــــــ

صـــــنع او حاز او احرز او اشـــــرتى مواد خمدرة او مؤثرات عقلية او ســـــالئف كيميائية او زرع نبااتً من 
قلية او اشــــــــــــرتاها بقصــــــــــــد التعاطي او االســــــــــــتعمال النبااتت اليت ينتج عنها مواد خمدرة او مؤثرات ع

 الشخصي".
ــلوك وصـــــحة افراد  .3 ــرار بســـ ــد االضـــ ــرورة معاقبة الشـــــخص الذي يقوم بزراعة النبااتت املخدرة بقصـــ ضـــ

ــد التعاطي او  ــد االجتار او بقصـــــ ــرع عاقب فقط على زراعة النبااتت املخدرة بقصـــــ اجملتمع، الن املشـــــ
ابلزراعة ليس بقصـــد االجتار او التعاطي او االســـتعمال االســـتعمال الشـــخصـــي، وقد ويقوم الشـــخص  

 الشخصي وامنا يكون قصده التأثري على اجملتمع.
ــد  .4 تفريق املشــــــــــــــرع يف قانون املخدرات واملؤثرات العقلية يف العقوبة بني زراعة النبااتت املخدرة بقصــــــــــــ

ى اجملتمع ألهنا ال التعاطي وبني زراعتها بقصــــد االســــتعمال الشــــخصــــي كون ان االخرية اقل خطراً عل
 تتضمن التعاطي الذي يؤثر على سلوك وصحة الشخص املتعاطي.

عقلية الن جهود الدولة وحدها  مكافحة املخدرات واملؤثرات ال  تكثيف اجلهود على الصعيد الدويل يف .5
 بل البد من تظافر اجلهود الدولية للقضاء على ظاهرة انتشار زراعة النبااتت املخدرة. ال تكفي
 درالمصا 

 القرآن الكريم.-

 أواًل: الكتب 
 .1973ادوارد غايل، جرائم املخدرات يف التشريع اللييب، الطبعة االوىل، املكتبة الوطنية،  .1
نشـــــــــــــــأت ابراهيم، القواعـد العـامـة يف قـانون العقوابت املقـارن، الطبعـة االوىل، مطبعـة الفتيـان،  د.اكرم .2

 بغداد.
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ــادر،  .3  ــان العرب، اجمللد الثاين والثالث، دار صـ ــل حممد بن مكرم أبن منظور، لسـ مجال الدين ابو الفضـ
 بريوت، بال سنة طبع.

 .1998انونية، مصر، د.حامد شريف، نظرية الدفوع يف املخدرات، دار الكتب الق .4
 .1971رمسيس هبنام، النظرية العامة للقانون اجلنائي، منشأة املعارف، االسكندرية،  .5
 .1984د.صباح كرم شعبان، جرائم املخدرات، الطبعة االوىل، بال انشر، بغداد،  .6
يب، دار صــــــــــــــالح اـلدين علي احلوايل، الركن املعنوي جلرائم املخـدرات واملؤثرات العقلـية يف القـانون اللي .7

 .2011الكتب القانونية، مصر، 
 .1993( لسنة 2د.عبد القادر الشيخ، شرح قانون املخدرات السوري رقم ) .8
 .1984، القاهرة، مكتبة رجال القضاء، 2عصام أمحد حممد، جرائم املخدرات فقهاً وقضاء، ط .9

ــاوي، .10 ــلطان الشــــــ املبادئ العامة يف املبادئ العامة يف قانون العقوابت،   د.علي حســــــــني اخللف ود.ســــــ
 قانون العقوابت، العاتك، القاهرة، بدون سنة نشر.

عوض حممد، جرائم املخدرات والتهريب الكمركي والنقدي، املكتب املصـري احلدي للطباعة والنشـر،   .11
1966. 

مطبعة الزمان، بغداد،   القســــــــم العام، -د.فخري عبدالرزاق صــــــــليب احلديثي، شــــــــرح قانون العقوابت  .12
1992. 

ــاذيل ود.علي عـبدالـقادر القهوجي، شــــــــــــــرح ـقانون العقوابت  .13 ــم الـعام، مطـابع  -د.فتوح الشــــــــــــ القســــــــــــ
 .2006السعدي، بال انشر، 

، دار احلامد للنشـــــــــــر 1يوســـــــــــف عبداحلميد املراشـــــــــــدة، جرمية املخدرات أفة هتدد اجملتمع الدويل، ط .14
 .2012والتوزيع، االردن، 

 الرسائل واألطاريح الجامعية:ثانيًا: 
جرمية تعاطي وترويج املخدرات يف التشـريع اجلزائري، رسـالة ماجسـتري مقدمة بوراوي شـريف الدين،  -

 .2014-2013بسكرة، -قسم احلقوق جامعة حممد خيضر-اىل جملس كلية احلقوق والعلوم السياسية
 البحوث ثالثًا:

ـــبل مكـافحتهـا تقنـياً، حبـث منشــــــــــــــور يف جمـلة د.مجـال ابراهيم احلـيدري، ابـعاد  - جرائم املخـدرات وســــــــــــ
 .2010املفتش العام، السنة االوىل، العدد صفر، ااير، 

 رابعًا: االتفاقيات:
 .1961اتفاقيات االمم املتحدة للمخدرات لسنة -1
 وتعديالهتا. 1971اتفاقية االمم املتحدة للمؤثرات العقلية لسنة -2
 .1988ة ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة اتفاقية االمم املتحد-3
 .1994االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع ابملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة -4
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 :التشريعات  -خامسًا 
 املعدل. 1937( لسنه 58قانون العقوابت املصري رقم )-1
 .1960( لسنة 182املصري رقم )واملؤثرات قانون املخدرات -2
 امللغي.1965( لسنة 68قانون املخدرات العراقي رقم )-3
 املعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوابت العراقي رقم )-4
 .النافذ2005الدستور العراقي لسنة -5
 .2017( لسنة 50العراقي رقم )واملؤثرات العقلية قانون املخدرات -6

 سابعًا: املواقع االلكرتونية:
 .Cour/www.cc.gov.egحمكمة النقض املصرية على املوقع:-
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 المفهوم والمصطلح والنشأة -النقد الثقافي

Cultural Critique: Definition, terminology and 

foundation 
 Janabi                    -Dr. Hamza Obaies AL (1) د. حمزه عبيس الجنابي

 ملخص البحث

النقد الثقايف نشـاط فكري ميتد نشـاطه ليشـمل الثقافة بشـموليتها موضـوعاً لبحثه وتفكريه ويسـتفيد من 
ــيها التارخيي، ويعري عدد من املناهج اليت تعين بتأويل   النصـــــــوص وحتليلها وتكشـــــــف مغاليقها وبيان ماضـــــ

فهم املؤسـسـة الرُسي الذي يتبىن النقد اجلمايل فهو ينفتح على ما هو ابعد من اهتماماهتا وابسـتطاعة النقد  
الثقايف االلتزام بقضــــــااي الشــــــعوب ومشــــــكالهتا اجملتمعية ويركز على أنظمة اخلطاابت، ويكشــــــف عما تعرب 

النصــــــــــوص من خالل احلفر يف داخلها من أجل معرفة معانيها الغامضــــــــــة من خالل الكشــــــــــف عن عنها  
 األنساق املتسرتة فيها، وهو يتسم ابلثراء املعريف ألنه ينهض على مفهوم الثقافة.

Abstract  
Cultural Criticism An intellectual activity that extends its activity to include 

culture in its comprehensiveness as a subject of its research and thinking. It 

benefits from a number of methods which involve interpreting texts, 

analyzing them, revealing their pasts and explaining their historical past, and 

distinguishes the understanding of the official institution which adopts 

aesthetic criticism. It opens up to what is beyond its concerns. And the 

problems of the community and focuses on the systems of discourse, and 

reveals what the texts expressed through the drilling inside to learn the 

meanings of ambiguous through the disclosure of hidden patterns, which is 

rich knowledge because it promotes the concept of culture. 

 
  .--جامعة اهل البيت  /كلية اآلداب  - 1
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 المقدمة:

على دراسـة االدب الرُسي او املؤسـسـايت دوراً فاعاًل يف إمهال الكثري من النتاجات  لقد لعب اإلنكباب
األدبية والفكرية اليت انتجتها الطبقات الشــعبية املهمشــة. فالثقافة العربية قائمة على ثقافة رُسية معرتف هبا 

ثقـافـة اهلـامش أو  وهي ثقـافـة املركز اليت ال تعرتف بتعـدد اخلطـاب، وأخرى مهمشـــــــــــــــة غري معرتف هبـا وهي
 الثقافة الشعبية.

ــيميــائيــة، والتفكيــك،   أفرزت مــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد احلــداثــة نظرايت متعــددة منهــا: التلقي، والســــــــــــ
والتأويل، وغري ذلك. وقد ظهر إجتاه جديد يف الدراســــــات األدبية ُسي ابلدراســــــات الثقافية يُعىن بدراســــــة 

ا، وبفعل اتسـاع مفهوم الثقافة وانفتاحه على كل شـيء امتدت النصـوص الثقافية بشـكل عام األدبية وغريه
الدراســــــــــــات الثقافية لتشــــــــــــمل نتاجات الطبقات الشــــــــــــعبية املنتجة ألن هذه الطبقات هلا احلق من منظور 
ــفوة  ــارت الدراســــات الثقافية تشــــمل نصــــوص الصــ دميقراطي يف أن تكون ممثّلة يف جمال الثقافة وبذلك، صــ

ــات والظواهر الثقافية وعالقتها   املختارة ونصـــــــوص الطبقات ــعبية، بل شـــــــىت أنواع اخلطاابت واملمارســـــ الشـــــ
 ابلسلطة وأتثري السلطة فيها.

ومن ضـــــمن هذه الدراســـــات برز حقل النقد الثقايف بوصـــــفه املمارســـــة النقدية اليت يتاح هلا حتليل هذه 
ــوء الثقـاـفة ال ــات الثقـافـية وفـيه ينظر إىل اخلطـاب يف ضــــــــــــ يت أنتجـته، وـله أن  يفـيد من اخلطـاابت، واملمـارســــــــــــ

ــيمـا التفكيـك، والتـأويـل، والتحليـل النفســــــــــــــي، واملـاديـة الثقـافيـة،  خمتلف إجراءات املنـاهج النقـديـة وال ســــــــــــ
واملاركســــــــــــــية، والتارخيية اجلديدة وغريها ليصــــــــــــــل إىل غايته اليت تتجســــــــــــــد بفهم طبيعة الثقافة اليت أنتجت 

ها فيها، ودورها يف تكوين معرفة الفرد وطرائق تفكريه، اخلطاب، وتفكيك األنســـــــــــــاق الثقافية اليت غرســـــــــــــت
 وكيفية تشكل عواطفه وأحاسيسه.

لقد جاء النقد الثقايف لينصـف الطبقات املهمشـة لتكون نتاجاهتا ممثّلة يف ميدان الثقافة، ومن شـأنه لو 
ختبئة يف طبق بشــكل ســليم تصــحيح العالقة ابلرتاث من خالل نقده، وكشــف عيوب األنســاق اخلداعة امل

 الثقافة العربية، والعمل على تفكيكها متهيداً لتغريها.
وميتد نشــــــاط النقد الثقايف ليشــــــمل قضــــــااي ثقافية منها: يكشــــــف النقد الثقايف األنســــــاق اليت صــــــنعها 
الطغاة واجلبابرة والبســـــــــوها حّلة مجيلة، فهذه األنســـــــــاق تقف عائقاً امام تطور اجملتمعات ويعري مهيمنات 

وبه النســقية، والنقد الثقايف ليس نظرية يف نقد الثقافة، بل يســعى اىل كشــف حيل الثقافة اليت  اخلطاب وعي
متر من خالهلا اخطر األنســـــــــاق وأشـــــــــدها حتكماً فينا وهو ليس منهجاً لفحص العالقات البنائية والداللية 

لثقايف الذي يشتمل للنص أو اصدار أحكام قّيمة ضمن اإلطار األديب وإمنا يسعى لوضع النص يف سياقه ا
على نســقه اجلمايل الظاهر ونســقه الباطن، والنقد الثقايف دراية وأســتحضــار للتاريخ والفكر، وكل أولوايت 

 املنظومة الثقافية.
ــوء ما تتطلبه  ــقرائيا فقمت ابختيار النصــــوص يف ضــ وبناًء على ما تقدم اتبعت يف حبثي هذا منهجاً اســ

 حاجة البحث.
مباحث تضــــــــــمن املبحث األول النقد الثقايف )املفهوم واملصــــــــــطلح(. اما قســــــــــمت البحث على ثالثة  

املبحث الثاين فقد ضــّم نشــأة النقد الثقايف الغريب وتطوره، واملبحث الثالث تناولت فيه نشــأ ة النقد الثقايف 
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ة أبهم العريب وتطوره. وقد اســـــــتعرض الباحث يف اخلامتة أبرز النتائج اليت توصـــــــل اليها، واخرياً احلقت قائم 
 املصادر واملراجع.

وبعُد فأرجو أن  يكون هذا البحث قد أّدى الرسـالة اليت أراد تبليغها يف اعطاء صـورة واضـحة عن النقد 
 الثقايف، وبيان مراميه وما يسعى اليه، وما التوفيق اال من عند هللا، واحلمد هلل أواّلً وآخراً.

 المبحث االول: المفهوم والمصطلح 

قــايف ظــاهرة من أهم الظواهر اليت رافقــت مــا بعــد البنيويــة، أو مــا بعــد احلــداثــة يف جمــايل يعــد النقــد الث
األدب والنقد، فهو يســتعني بعدد من املناهج ليكشــف األنســاق الثقافية املتســرتة يف اخلطاب ))فهو فعالية 

ضـــه ببعض، ولكن نقدية جتلى اتســـاع حضـــوره يف ظل واقع ما بعد احلداثة الذي يرى العامل كاًل يتداخل بع
ــكــاهلــا املمكنــة الثقــافيــة  العوملــة كــانــت أبرز جتليــات هــذا التوجــه إذ متــددت يومــًا بعــد آخر، ويف ظــل أشــــــــــــ
ــر على حقـل ثقـايف دون آخر،   ــيجـة )...( فال يقتصــــــــــــ ــادـية لتعرب احلـدود وتقوض مفهوم األســــــــــــ واالقتصــــــــــــ

. واكتســــب (2)اق الثقافية((فمســــاحته تتســــع لتغطي مســــاحة املنجز اإلنســــاين برمته حني تتمدد فيه األنســــ 
ــتغل عليها  ــفة اليت يشـــ ــمولية، نظراً لدخوله يف امليادين املعرفية والثقافية كلها، والصـــ ــفة الشـــ النقد الثقايف صـــ

، فالنقد الثقايف هو ))نشـــــــاط فكري يتخذ من الثقافة بشـــــــموليتها موضـــــــوعاً (3)هي صـــــــفة النشـــــــاط املعريف
. ومبا أنه نشـــــاط فقد عين جبملة من القضـــــااي (4)وراهتا، وُساهتا((لبحثه، وتفكريه، ويعرّب عن مواقف إزاء تط

البارزة والعناوين مثل: الرواية التكنولوجية، والثقافة اجلماهريية، وثقافة الصـــورة وامليداي، والتارخيانية اجلديدة، 
البيئة، والدراســــات االجتماعية، وخطاب ما بعد االســــتعمار، واإلســــتشــــراق، والدراســــات النســــوية، وثقافة  

وثقــافــة العوملــة، والنقــد االيكولولوجي، ونظريــة التعــدديــة الثقــافيــة، واخليــال العلميــة، واالنثروبولوجيــة النقــديــة 
 .(5)الرمزية املقارنة وصناعة الثقافة، ودراسات سياسة العلوم

والنقد ومبقدور النقد الثقايف أن  يشــــــــــمل نظرية التحليل النفســــــــــي، والنظرية املاركســــــــــية، ونظرية االدب 
واجلمال، وحتليل الوسائط، والنقد الثقايف الشعيب، والتفكري الفلسفي، والنظرية االجتماعية واالنثروبولوجية،  
والبحث يف وســـــــــائل االعالم، ودراســـــــــات االتصـــــــــال، والوســـــــــائل اليت متيز اجملتمع والثقافة املعاصـــــــــرة وغري  

ــتيعاب   (6)املعاصــــــرة ــانية اليت تســــــتوعب ويؤســــــس النقد الثقايف تقاليد جديدة إلســــ الكثري من العلوم اإلنســــ
 .(7)الثقافة، ولذا فهو يعد نقطة حتول يف حركة التطور املعريف
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ويصــــــــلح النقد الثقايف أن يشــــــــتغل على نصــــــــوص اجملتمعات املختلفة يف ثقافاهتا، فهو قادر على ابراز  
 .(8)نه ينهض على مفهوم الثقافةُساهتا، وأنساقها املختبئة يف نصوصها ومن هنا فإنّه يتسم بثراٍء معريف أل

ــطلح منها الرواية التكنولوجية املتعلقة ابخلطاب الثقايف إذ  ــهمت يف حتديد هذا املصــ وهناك حتوالت اســ
ــية، وثقافة التكنولوجيا اليت تســـعى خللق مكانة هلا وفق عوامل املدينة  يتم يف ضـــوئها االحتفاء ابلثقافة اهلامشـ

. ومتكنت الدراســات الثقافية من اســتنباط اســاليب (9)تمرد على الواقعاحلديثة وتســعى النتاج شــخصــيات ت
اهليمنة والتســـــــلط اليت ميارســـــــها اخلطاب واســـــــتطاعت تعرية مركزية النص وتعاملت معه ابلنظر اىل االنظمة 

، (10)الثقافية اليت تتكشــــف عنه ســــواًء كانت أنســــاقاً مرتتبة عن التمثيل، أم اشــــكاالت ايدلوجية أو ســــردية
وأســــــــــــــهمـت يف العنـايـة ))ابملهمـل واملهمش وتوجههـا حنو نقـد أمنـاط اهليمنـة ممـا فتح أبواابً من البحـث ذي 

ــاين النقـدي اجلريء واـلدميقراطي(( ــات الثقـافـية هنجـاً حمـدداً يف (11)االجتـاه االنســــــــــــ . وـقد اختـذت ))اـلدراســــــــــــ
زم ابألعراف التقليدية للمؤســســة املؤســســة االكادميية كأن تدرس ما ميكن أن  يكون هامشــياً. أو كأن ال تلت

ــة  ــســ ــات الثقافية إىل تطوير املؤســ ــعى الدراســ ــتوجب القيم واألعراف املقبولة )...( مث تســ األكادميية أي تســ
ــتبعده نظامها(( . إّن الغاية اليت يســــعى إليها النقد (12)الثقافية نفســــها وحتويلها لكي تســــتوعب ما كان يســ

ذاتية يف فعلها االجتماعي يف أي متوضــــــــع كان مبا يف ذلك متوضــــــــعها الثقايف ليس النص ))وإمنا األنظمة ال
 .(13)النصوصي((

ال يصـــلح النقد الثقايف أن  يكون بدياًل عن النقد االديب ألنه ســـيرتك مســـاحات من املمكن النقدي ال 
ــمرة، وهلذا نقول أّن عالقة  ــاق الثقافية املضــــ ــؤال البحث اخلاص ابالنســــ النقد يقرتب منها ألهنا ال ختدم ســــ

الثقـايف ابلنقـد االديب عالـقة تكـامـل ال عالـقة تـنافس تبتغي زحزحـته واحللول معـه. ففي النقـد الثقـايف يتحرك 
البحث لتوفري إجاابت عن املسكوت عنه من االنساق وليس البحث يف ما يقوله النص مباشرة أي الرتكيز  

تضـــــي حاجة النقد الثقايف أن  يُعىن على االنســـــاق املتخفية احملمولة يف النصـــــوص موضـــــع الدرس، وحني تق
 .(14)ابلنص املدروس مجالياً فهو يتخذ من تلك العناية وسيلة لكشف النسق الثقايف

ويف هذا املقام يبدو النقد االديب حباجة اىل النقد الثقايف للوقوف على آليات النظر اىل اجلمايل وأسس 
املعايري اجلمالية يف هذه الثقافة أو تلك ويف ظل هذا التوجه الذي ال ميايز بني هذين النشــــــــــــاطني تتضــــــــــــح 

ليكون حاماًل جممل وجود االنســــــان أمهية أخرى لألدب اذ يبدو وقد جتاوز البعد اجلمايل واملضــــــمون العام 
 .(15)اببعاده اجلمالية والثقافية
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 26:  العدد

ــتعني ابلنظرايت واملفـاهيم، والنظم املعرفيـة لبلوغ مـا أتنف املنـاهج األدبيـة   والنقـد الثقـايف ))فعـاليـة تســــــــــــ
احملض من املســـــــــــاس به أو اخلوض فيه، إذ كيف يتســـــــــــىن للناقد األديب أن خيوض يف )العادي( و)املبتذل( 

ــيع( و)اليومي( و)الســـــوقي( بعدما متّهر كثرياً يف قراءة النصـــــوص املنتقاة واملنتخبة اليت يتناقلها نقاد و)الو  ضـــ
، وهو ال ميايز بني فن خنبوي راق وآخر مجاهريي، وال بني أدب (16)األدب ودارســــــــوه على مر العصــــــــور((

ــكّ  ــياقات والظواهر والبىن املختلفة اليت شـ ــعيب فهو ))يعىن ابلسـ لت البيئة الثقافية اليت أنتجت رفيع وأدب شـ
فيهــا النصــــــــــــــوص، مث يعمــل على تفكيــك البىن الثقــافيــة من أجــل الكشــــــــــــــف عن مهيمنــات إنتــاج املعــاين 

 .(17)االيديولوجية وتشريح اخلطاابت املختلفة((
إّن تبين النقد الثقايف جاء يف ضـوء امتداد نطاق الثقافة وال سيما يف النصف الثاين من القرن العشرين، 
فـالثقـافـة جتعـل املرء قـادراً على االبتكـار، واخللق، والعقالنيـة، وقـادراً على تغيري ذاتـه، ويســــــــــــــهم يف ابتكـار 
منجزات ونشـــــــــــــــاطـات ثقـافيـة بتخطيطـات ذكيـة، ودوافع عقليـة، ومواقف فكريـة، ومن خالهلـا تقـاس مجيع  

د واجملتمع للعلوم واملعرفة يف . والثقافة هي إدراك الفر (18)منجزات االنســـــــــانية ســـــــــواء كانت مادية او معنوية
شــــــىت جماالت احلياة، واملثقف هو الذي حيمل الثقافة، ويؤثر اجيابياً يف ســــــلوك الناس، وعليه فالنقد الثقايف 

 يقوم بكشف العيوب النسقية اليت توجد يف الثقافة.
للثقافة اليت ويتجاوز النقد الثقايف النص مبفهومه التقليدي فهو ميتد ليشـــــــــــمل نقد املؤســـــــــــســـــــــــة املنتجة  

تروض العقل، والذوق، والسـلوك وتسـبغ على الثقافة صـيغاً منطية، وقيماً ثقافية هزيلة، فهو ميتد إىل كشـف 
 .(19)املسكوت عنه، وكشف آليات املؤسسة الثقافية اليت تقيم عالقات متواطئة مع مؤسسة السلطة

ابع، واملعين هبــذا النقــد، للبحــث لقــد جــاءت والدة النقــد الثقــايف لتحفز عقــل البــاحــث الثقــايف، واملتــ 
والتأمل يف اســـــتنباط األنســـــاق الثقافية القدمية واحلديثة بعيداً عن التأثر العاطفي أو االســـــتجابة االنفعالية، 

 .(20)وإمّنا ضمن البحث العلمي الدقيق لكشف خالاي النسيج الثقايف بكل جرأة وحيوية
 رهالمبحث الثاني: نشأة النقد الثقافي الغربي وتطو

يعتقد الكثري من املعنيني ابجملال املعريف أّن النقد الثقايف نشــــــاط تعود أوىل ممارســــــاته يف العامل الغريب إىل 
القرن الثامن عشــر، لكن تلك احملاوالت مل تكتســب ُسات مميزة وحمددة على املســتوى املعريف إال مع بداية 

. وقد وردت إحدى (21)متهد لظهور النقد الثقايفالتســـعينات من القرن العشـــرين إذ ظهرت حماوالت جادة 
االشــــارات املبكرة واملهمة إىل النقد الثقايف يف مقالة شــــهرية للمفكر األملاين )تيودور أدورنو( وتعود إىل عام 

ــاحمة 1949 ــفها ثقافة متســ م عنواهنا )النقد الثقايف واجملتمع( وفيها هجوم على الثقافة الغربية يف أملانيا بوصــ
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 .16: 2013اإلنسانية، 
 .201: 2005، 3ع/ 33الفكر، م/  جملة عامل ،ثقافة النقد ونقد الثقافة )مقال( عبد القادر الرابعي :ظ -18
 .536: 2004، بريوت، 1والنشر، ط املؤسسة العربية للدراسات ،عبد هللا إبراهيم ،املطابقة واالختالف :ظ -19
 .77: 2005ة، بريوت، دمشق، حواس حممود، دار املنار  ،املائدة األدبية :ظ -20
 .306: دليل الناقد االديب :ظ -21



  

 املفهوم واملصطلح والنشأة -النقد الثقايف 

545 

ــد األقليات وذوي االجتاهات الثقافية من مجاعات وأفرادمع النز  . ويرجع بعض الباحثني (22)وع التآمري ضــ
نشــأة النقد الثقايف الغريب إىل مدرســة )فرانكفورت( إذ ))ارتبط اســم النظرية النقدية هلذه املدرســة مبؤســســها 

ا مبعهـد البحـث م وارتبط اُسهـ 1969- 1903م و )تيودور ادورنو( 1973 -1895)مـاكس هوركهـامير(
 .(23)االجتماعي جبامعة )غوتة( بفرانكفورت الذي اختذ فيما بعد اسم مدرسة فرانكفورت((

ــتمد مشـــــروعية قيامها  ــفة اجتماعية تســـ ــأهتا يف مشـــــروع بناء فلســـ ــة ))انطلقت منذ نشـــ إّن هذه املدرســـ
هت هذه املدرســــة . وقد وجّ (24)مباشــــرة على خلفية ماركســــية، فاملركز منذ نشــــأته كان ذا توجه ماركســــي((

ــفـة ابلواقع االجتمـاعي أي ربط النظريـة  ــفـة التقليـديـة هلـذا اجتهـت إىل ربط الفلســــــــــــ نقـداً ثقـافيـاً إىل الفلســــــــــــ
واســــــــــهم روادها يف بلورة النقد الثقايف إذ انتقدوا العلم والتقنية ورأوا أهنا الســــــــــبب يف (25)ابملمارســــــــــة العملية

ة اجلماهريية الســـاذجة، فاجملتمع الغريب بوصـــفه جمتمعاً قمعياً اســـتغالل اإلنســـان واســـتالبه كما انتقدوا الثقاف
 .(26)يسوده العقل الصارم املتسلط

يشـري مصـطلح الدراسـات الثقافية على جممل الدراسـات الوظيفية، والنقدية، والتحليلية، والنظرية، بينما 
ق بني مصــــــــــــطلحي يشــــــــــــري مصــــــــــــطلح النقد الثقايف إىل هوية املنهج، فالفرق االصــــــــــــطالحي بينهما كالفر 

الدراســـــــــات األدبية والنقد االديب، فالدراســـــــــات األدبية تعين حقول املمارســـــــــة النقدية ومناهجها أما النقد 
االديب فيعين املمارسة نفسها لكن عدداً من الباحثني يلتمسون فروقاً اصطالحية بينهما، وآخرين جيعلوهنما 

داً ففي بداية الســبعينات من القرن العشــرين نشــر . والدراســات الثقافية ليســت مصــطلحاً جدي(27)مرتادفني
ــات الثقافية تناولت  ــحيفة أوراق عمل يف الدراســــ ــرة جبامعة )برمنغهام( صــــ ــات الثقافية املعاصــــ مركز الدراســــ
ــائل  ــائل االعالم، وعلم العالمات، واحلركات االجتماعية، واملســــــــ ــعبية والثقافات الدنيا، ووســــــــ الثقافة الشــــــــ

 .(28)سائل اإليديولوجية واألدب، وموضوعات أخرى متنوعةاملرتبطة ابجلنوسة، وامل
وترتكز الدراســـات الثقافية على مصـــدرين: أوهلما البنيوية اليت ظهرت يف الســـتينات من القرن العشـــرين 
ــ)ريتشارد هوغارت(  متجسدة ابسطورايت )ابرت( واملصدر الثاين هو النظرية املاركسية يف بريطانيا ممثلة بـــــــــــ

 .(29)هذه احلركة عن طريق مركز )برمنغهام(ولقد مت اعتماد 
جيري احلديث عن الدراسـات الثقافية وهي مصـطلح يعين مجيع جوانب الثقافة وهتتم ابلنشـاط االنسـاين 
الثقايف فقد رفض األمريكيون املثقفون منح جائزة )بولنجتون( للشـاعر عزرا ابوند ألنّه كان مؤيداً ملوسـوليين 

لثانية، وهذا يعين أهنم ينطلقون من مسـلمات أخالقية وثقافية، وسـياسـية أكثر من وهتلر يف احلرب العاملية ا

 
 .188: 2004 ،ليبيا ،طرابلس ،2ط ،دار اداب ،تر. سعد هجرس ،توم بوتومور ،مدرسة فرانكفورت :ظ -22
 .123 :2012 ،لبنان ،بريوت ،1ط ،إبراهيم احليدري ،اثةالنقد بني احلداثة وما بعد احلد -23
 .20، 2009، الالذقية ، سوراي2ط  ،دار احلرية للنشر والتوزيع ،حمسن اخلوين، د.التنوير والنقد -24
 .188 :مدرسة فرنكفورت :ظ -25
 ،بريوت ،1ط ،منتدى ملعارف ، حممد سبيال :تقدمي ،عبد العايل معزوز ،ادورنو ومدرسة فرانكفورت ،مجاليات احلداثة :ظ -26

 .9: 2001، لبنان
 .2013:9  ،بغداد  ،1ط  ،وزارة الثقافة  ،د.كرمي شغيدل  ،دراسة ثقافية ملشروع احلداثة الشعرية يف العراق  ،ظ: خطاب احلداثة  -27
 .24املقارن، د.حفناوي بعلي:  ظ: مدخل يف نظرية النقد الثقايف -28
 .57 -56: 2004الثقافة، دمشق،  وزارة ،رشاد عبد القادر :تر. ،اناثن كلرجو  ،النظرية األدبية :ظ -29
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 26:  العدد

. مبعىن أهنم ضـــــــــــــد الســـــــــــــلطة املتعالية، فموســـــــــــــوليين وهتلر كاان (30)انطالقهم من مرتكز النص أو اخلطاب 
ضل متعاليني على الشعوب، وجيسدان التمييز العنصري ومها ينظران للجنس اجلرماين والروماين بوصفهما أف

األجناس البشـرية وأعالها، وهلما احلق يف سـيادة الشـعوب، وقد راح كثري من البشـر ضـحااي هلذين القائدين 
العنصـــــــريني على الشـــــــعوب األخرى. والدراســـــــات الثقافية بفعل انفتاحها على خمتلف املعارف جتعلنا اكثر 

 ونتها املنهجية.وعياً برتاكيب النصوص األدبية والظواهر اليت تشكل وعينا اجلمايل ملر 
ــافـــة  ــاتـــه )الثقـ وهنـــاك نقـــاد كثريون عملوا يف جمـــاالت النقـــد الثقـــايف مثـــل: )راميونـــد وليـــامز( ومن مؤلفـ
واجملتمع( ويرى أّن الثقافة أسـلوب حياة كامل من الناحية املادية والفكرية، والروحية، و )أدوار طوميسـلون( 

ــدر ويرى أّن الثقافة ال تفهم إاّل من خالل جتارب الفا ــهاماهتم معاً فال ميكن أن نصـــــ ــرين وإســـــ ئزين واخلاســـــ
، مث )ريتشـارد (31)أحكاماً بشـأن الناجحني فقط وهنمل غريهم فهو يفضـل ثقافة الطبقة املهمشـة وينحاز هلا

هوغارت( مؤســــــس مركز الدراســــــات الثقافية يف جامعة برمنغهام وهو املركز الذي انطلقت منه الدراســــــات 
وقد   (32)وائد القراءة والكتابة( كتاابً أتســيســياً يف نشــر الثقافة اليت تنصــف املهمشــنيالثقافية، ويعد كتابه )ف

ارأتى ))هوغارث ووليامز إىل اســـــــــــتعادة ثقافة الطبقة العاملة الشـــــــــــعبية اليت أمهلت بســـــــــــبب العناية أبدب 
منة يف كل فالدراســات الثقافية تســعى ))إىل فهم شــكل اهلي  (33)النخبة وإىل اســتعادة األصــوات املهمشــة((

 .(34)مكان، وتسعى إىل تغيريه وخاصة يف اجملتمعات الصناعية الرأُسالية((
ــطلح  ــتطيع أن  نطلق عليها مصــــــ ــابقاً على الرغم من امهيتها لكننا ال نســــــ إّن احملاوالت اليت ذكرانها ســــــ

نــت يف )النقــد الثقــايف( فقــد كــانــت حمــاوالت مهــدت لظهور النقــد الثقــايف فبــدايــة ظهور النقــد الثقــايف كــا
التسـعينيات من القرن املاضـي، وذلك حينما دعا الباحث األمريكي )فنسـنت ليتش( إىل نقد ثقايف ما بعد 
)بنيوي(، وما بعد )حداثي( تكون مهمته األسـاسـية متكن النقد املعاصـر من اخلروج من النقد االديب الذي 

ــايت أو الرُسي وابلتايل ــســــ ــوراً داخل اطار االدب املؤســــ متكني النقاد من تناول الثقافة اليت    جعل النقد حمصــــ
. وقد عد ))ليتش مقولة )دريدا( ال شـــــيء خارج النص مقولة مرجعية واعتربها الربوتوكول (35)يهملها النقد

ــية عند )ابرت( وفاعلية اخلطاب عند )فوكو( الذي  ــاًل عن اإلفادة من الوظيفة النصــــوصــ للنقد الثقايف، فضــ
ه حبسب )هيدن وايت( أبنه حترير اتريخ الفكر من خضوعه للتعايل، يصف مشروعه ولو على حنو مبالغ في

. فهو يريد مســـــاواة الفكر املتعايل/ (36)تنقيته من كل النرجســـــية املتعالية وحتريره من دائرة األصـــــل املفقود((
ــها مبا  ــفات ميكن تلخيصـ ــانية، ويتصـــف النقد الثقايف عند )ليتش( بثالث صـ املركز مع مجيع األفكار االنسـ

 أييت:
 

 حبث منشور على شبكة النرتنيت: ، مجيل محداوي ،النقد الثقايف بني املطرقة السندان  : ظ -30
https://www.diwanalarab.com/spip.php  

 ، الفكر االجتماعي والظاهرة اإلعالمية االتصالية :وينظر 25 :حفناوي بعلي، د.مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن  :ظ -31
 .120: 1995ار االمة، اجلزائر، د ،عبد الرمحن عزي

 .25املقارن، د.حفناوي بعلي:  مدخل يف نظرية النقد الثقايف :ظ -32
 .57 :النظرية األدبية -33
 .19رية النقد الثقايف املقارن: مدخل يف نظ -34
 .48: 2011سل، بريوت، لبنان، مطبعة الر  ،1ط ،16عدد   ،السنة الرابعة ،)مقال( حسن سلمان : ظ: جملة املنهج -35
اجمللس الوطين للثقافة   ، سلسلة عامل املعرفة  ،تر: حممد عصفور  ،جون سرتوك  ،البنيوية وما بعدها من ليفي شرتاوس إىل دريدا   -36

 .99: 1996، فرباير، 206ويت ع/الك ،والفنون واآلداب



  

 املفهوم واملصطلح والنشأة -النقد الثقايف 

547 

يســـــتفيد النقد الثقايف من مجيع املناهج اليت تعين بتأويل النصـــــوص وحتليلها وتكشـــــف مغاليقها وبيان  .1
 ماضيها التارخيي فضاًل عن استفادته من البعد الثقايف الذي حتمله.

يعّري النقد الثقايف فهم املؤســــــســــــة الرُسي الذي يتبىن النص اجلمايل، فهو ينفتح على ما هو أبعد من  .2
 امها، وإىل ما هو أبعد من اجلمايل.إهتم

يرّكز النقد الثقايف على أنظمة اخلطاابت ويكشــــف عما تعرّب عنه النصــــوص من خالل احلفر فيها من  .3
 .(37)اجل معرفة معانيها الغامضة كما عند ابرت، وفوكو، ودريدا

ضـعاً ملؤسـسـة ويرى ليتش أّن النقد الثقايف حقل مفتوح يشـتغل خارج حدود املؤسـسـاتية، فهو ليس خا
ــتفيد من املنهج الســــيميائي الذي يركز على العالمات، وهي اإلشــــارات   النصــــوص اجلمالية، وميكن أن يســ
اليت تدل على شـيء غريها ابلنسـبة ملن يسـتعملها أو يتلقاها، وميكن اإلفادة من البنيوية بصـفتها منهجاً يف 

كشــف االنســاق الثقافية املختبئة يف النص البحث والتحليل والتمركز على اجلوهر الداخلي للنص من أجل  
ــواطـاً طويلـة يف متـابعـة فكرة االنســـــــــــــــاق الثقـافيـة، ومن التفكيـك الـذي يقوض املركز  والبنيويـة قطعـت اشــــــــــــ
ليتســـــــــاوى مع اهلامش، فالعالقة بني املركز واهلامش عالقة مهيِمن ومهيَمن عليه فالنقد الثقايف يســـــــــعى اىل 

مع املهيَمن عليه هو هدم مث اعادة بناء ليحقق العدالة فالنقد الثقايف نقد زحزحة املركز املهيِمن ليتســــــــــــاوى  
ــعى لتحقيق العدالة، ومن اهلريومينوطيقيا )علم التأويل( من أجل الكشـــــــــــــف عن  ــاين دميقراطي يســـــــــــ انســـــــــــ

فية ويســـتثمر النقد الثقايف عدداً من املناهج اليت متكنه من العثور على االنســـاق الثقا،  (38)األنســـاق الثقافية
ــمرة املتســــــرتة خلف اجلماليات   . وهبذا يكون الناقد الثقايف كاحلاكم العادل الذي يتحرى عن كل (39)املضــــ

ــتطيع من خالـله   ـــباب اليت أّدت اىل وقوع اجلرميـة، فهو يوّظف كـل املـناهج اليت تفتح ـله مغلقـاً يســــــــــــ االســــــــــــ
 .(40)كشف االنساق الثقافية املتسرتة خلف اجلمايل يف اخلطاب

شــــــار اىل امهية النقد الثقايف يف العالقة بني البنية الفوقية والبنية التحتية كارل ماركس وطورها وأول من ا
ــي، مث تطور على يد رواد ما بعد احلداثة امثال دريدا وابرت وفوكو وغريهم  بعده غولدمان ولوكاا وغرامشـ

 .(41)من الفرنسيني لتوسيع مفهومه واستخداماته يف خمتلف العلوم
 الث: نشأة النقد الثقافي العربي وتطورهالمبحث الث

إذا كانت نظرتنا إىل الثقافة بوصــفها مرادفة للحضــارة فباســتطاعتنا احلديث عن الكثري من النقد الذي 
قّدمه الكتاب العرب منذ منتصـف القرن التاسـع عشـر بوصـفه نقداً ثقافياً، ولكن ليس ابملعىن الذي حّدده  

ــدق ذـلك على مـا متـت كـتابـته يف جمـاالت الـتاريخ والنقـد  منهج مـا بعـد البنيوـية كمـا اقرتحـ  ه )ليتش(، ويصــــــــــــ
ــر(   ــتقبل الثقافة يف مصــ ــياســــة ككتاب )يف الشــــعر اجلاهلي( لطه حســــني أو )مســ األديب، واالجتماع، والســ
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وعلى مـا كتبــه بعض املهجريني، ونقــد أدونيس يف الثــابـت واملتحول، وشــــــــــــــكري عيــاد الـذي دعـا إىل نقــد  
 .(42)حضاري وآخرين

ويُعد علي الوردي واحداً من الذين يعد نقدهم قريباً من أشـــــــــــكال النقد الثقايف يف نقده ألدب النخبة 
يف كتابه )أســـــــطورة األدب الرفيع( فهو يقول: ))بدأ احلديث يتغلغل يف األوســـــــاط الفقرية، ويدرس أحواهلا 

زقة الضيقة، والبيوت القذرة، االجتماعية، واالقتصادية، واألديب احلق يستمد معظم قصصه وروائعه من األ
. من خالل هذا النص (43)فهم يف شــــــــغل عن ذلك أبدهبم الرفيع(( -ســــــــاحمهم هللا-أما أدابؤان التقليديون 

يتضــــــــــــــح لـنا أّن د.علي الوردي يســــــــــــــخر من املثقفني اـلذين يهملون يف كـتاابهتم الطبـقة الفقرية، وينحـازون 
 هو يدعو إىل املساواة بعيداً عن التهميش واالقصاء.بكتاابهتم حنو الطبقة الراقية يف اجملتمع، ف

ــتقبل الثقافة يف مصــــــــــر( النقد الثقايف حســــــــــب اعتقاد أحد  وقد مارس د.طه حســــــــــني يف كتابه )مســــــــ
البـاحثني يف وقـت مل ميّيزوا بني النقـد األديب والنقـد الثقـايف وحىت طـه حســــــــــــــني نفســـــــــــــــه مل خيطر ببـالـه هـذا  

 .(44)التمييز
ومن احملاوالت الرائدة يف النقد الثقايف العريب هي حماولة عبد هللا الغذامي يف كتابه بعنوان )النقد الثقايف 

ــادر عام  - ــاق الثقافية العربية( الصـــ ــاف مشـــــكالت 2000قراءة يف األنســـ ــتكشـــ م وهي حماولة جادة الســـ
هـا الغـذامي على ليتش بشــــــــــــــكـل عميقـة يف الثقـافـة العربيـة من خالل أدوات النقـد الثقـايف، وقـد اعتمـد في

ــرارها (45)خاص ــاق مضـــــمرة والنفاذ الســـ ، وكان الغذامي جريئاً يف كشـــــف ما يعرتي الثقافة العربية من انســـ
على حنو جديد، فقد اتى ابفكار سعت للنهوض بواقعنا الثقايف العريب إذ مّهد الطريق أمام الباحث العريب 

 بية.العادة فحص األنساق اهلدامة يف الثقافة العر 
النقد الثقايف من وجهة نظر الغذامي نقد نصـــــــوصـــــــي ينتمي اىل علوم اللغة وهو يبحث عن األنســـــــاق 
املضــــــــــــــمرة اليت ختتبئ حتـت عـباءة اجلمـايل، وهـذا النقـد حبســــــــــــــب هـذا املفهوم ال ميـايز بني مـا هو رُسي أو 

 .(46)مؤسسايت، وما هو شعيب
رفضـه الواضـح لفهم املؤسـسـة الثقافية لألدب يف بدء حديثه عن النقد الثقايف، ويرى أنه  يبدي الغذامي

فهم قائم على اإلقصـــــاء والتهميش الذي ينبذه الغذامي ويضـــــرب مثااًل هلذا الفهم من خالل كتايب )كليلة 
ثقافة شـــعبية.   ودمنة( و )ألف ليلة وليلة( فقد احتفت األعراف الرُسية ابألول ومهشـــت الثاين ألنه تضـــمن

الهتمام لضـــــروب كثرية من اآلداب اليت مهشـــــتها األعراف الرُسية، وهذا ال يتم اإن نقد هذا الفهم ســـــيعيد 
ــائد التقلـيدي لوظيـفة النـقد وحتريره من القيود التقلـيدية املوروثة من خالل  إال بـعد إعادة النظر ابلفهم الســــــــــــ

دبيـة إىل الوظيفـة الثقـافيـة. ولـذا فـان الغـذامي يقرتح عـدة حترير األداة النقـديـة حبيـث يـدفع بـه من وظيفتـه األ
 هي: (47)إجراءات
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 حتول يف املصطلح. .1
 حتول يف املفهوم )النسق( .2
 حتول يف الوظيفة. .3
 حتول يف التطبيق. .4

 ويتضمن التحول املتعلق بصعيد املصطلح ستة عناصر هي: 
 عناصر الرسالة. .1
 اجملاز الكلي. .2
 التورية الثقافية. .3
 نوع الداللة. .4
 اجلملة النوعية. .5
 .(48)املؤلف املزدوج .6

فيما خيص التحول املتعلق على صـــــعيد املصـــــطلح النقدي، فقد أضـــــاف الغذامي إىل عناصـــــر الرســـــالة 
األدبية الســتة اليت وضــعها )ايكبســون( عنصــراً ســابعاً ليكون النقد قادراً على اســتيعاب املهمة الثقافية اليت  

ة للوظائف السـت اليت اكتشـفها )ايكبسـون( والوظائف السـت هي:  يؤديها، لذا فقد اقرتح الوظيفة النسـقي
املرســــــــل، واملرســــــــل اليه، والرســــــــالة، والســــــــياق، والشــــــــفرة، وأداة االتصــــــــال، مث أضــــــــاف الغذامي )الوظيفة 

ومن خالل اضــــــافة الوظيفة النســــــقية حتولت مهمة النقد من نقد النصــــــوص إىل الرتكيز على  (49)النســــــقية(
ــعـت وظيفـة النقـد وانتقـلت من البحـث عن اجلمـالـيات االبعـاد الثقـافـية امل وجودة يف اخلطـاب، وـبذـلك توســــــــــــ

 .(50)إىل البحث عن األنساق املوجودة يف اخلطاب
إّن )ليتش( الـذي أتثر بـه النـاقـد )عبـد هللا الغـذامي( ال يفصـــــــــــــــل بني النقـد األديب والنقـد الثقـايف، فهو 

عض االهتمامات فهو يعتقد أّن مثقفي االدب ميكنهم يشـــــــــــري إىل أهّنما خمتلفان، ولكّنهما يشـــــــــــرتكان يف ب
ممارســة النقد الثقايف فضــاًل عن النقد االديب، وإن  فصــل بعض االكادمييني اجلامعيني بينهما إذ يعتقدون أّن 
ــعبيـة، امـا احلقول األدبيـة فهي حمـدودة ومتعـاليـة  النقـد الثقـايف معين ابلثقـافـات اليت انتجتهـا الطبقـات الشــــــــــــ

هتمام النقد الثقايف، وهلذا يبدو أّن ليتش ال يعتقد أبولوية الدراسـات الثقافية على الدراسـات وليسـت من إ
ــيئاً واحداً  ــفهما شــــ ــات الثقافية والنقد الثقايف بوصــــ . وهذا رأي ليتش (51)األدبية، فهو يتحدث عن الدراســــ

اســـــــــــات الثقافية هتدف إىل بني الدراســـــــــــات الثقافية والنقد الثقايف فالدر   اً وبعض الباحثني، ولكن هناك فرق
تناول موضــوعات تتعلق ابملمارســات الثقافية وعالقتها ابلســلطة، وأن اهلدف الرئيس هلا فهم الثقافة جبميع 
أشكاهلا وحتليل السياق االجتماعي والسياسي، وهتدف إىل فهم أشكال اهليمنة يف كل مكان، وتسعى إىل 

ــنـاعيـة الرأُسـ  ــيمـا يف اجملتمعـات الصــــــــــــ اليـة، وتركز على أمهيـة الثقـافـة، وعلى عمليـات انتـاجهـا تغيريه وال ســــــــــــ

 
 .63 األنساق الثقافية العربية: قراءة يف -النقد الثقايف  :ظ -48
 .64ظ: م.ن:  -49
 .539ظ. املطابقة واالختالف:  -50
 .308ظ: دليل الناقد االديب:  -51



  

550 

 26:  العدد

ــاط وليس جمااًل   ــتهالكها، وذات فاعلية عظمى يف تعليم الكبار. أما النقد الثقايف فهو نشــــــــــ وتوزيعها واســــــــــ
ــعبيـة  معرفيـاً قـائمـاً بـذاتـه، فـالنقـد الثقـايف يطبق املفـاهيم والنظرايت املتنوعـة على الفنون الراقيـة والثقـافـة الشــــــــــــ

 .(52)موضوعات عدة فمهمته متنوعةوعلى 
لثـقايف وينفرون مـنه، فهؤالء يـعدون الثـقاـفة الغربـية اوهـناك عـدد من احملـافظني العرب يوجهون نـقداً للنـقد 

ثقافة متحررة تدعو إىل إحالل ثقافتها مكان الفكر اإلســـــــالمي، مث زوال ســـــــلطة املثقف ألّن النقد الثقايف 
خالل تركيزه على أشـــــــــــــكال اخلطاب كافة، فضـــــــــــــاًل عن خوفهم من اجلديد ألنه ألغى الطبقية الثقافية من  

حيمل أفكاراً جمهولة، ومن مث سـتكون له آاثر جمهولة، ومن هنا يكون اجلديد خميفاً جملتمع حمافظ على قيمه 
 . وحنن نقول:(53)والذي يعتقد ويؤمن بصــــحتها وقداســــتها، فهو لن يغامر مغامرًة تبعده عن أصــــوله وتراثه

إّن أولئك احملافظني وامهون وهم ميثلون النســـــــــق الثقايف الكالســـــــــيكي القدمي الذي ال يؤمن ابلتطور. واليوم 
هناك دواع متعددة للنقد الثقايف ))يف مقدمتها أّن نصــــوص األدب اشــــبعت حبثاً مجالياً عرب خمتلف املناهج 

ســبة حلركة اجملتمع، وما الذي اســهمت النقدية األدبية من دون االلتفات إىل ما تشــكله هذه النصــوص ابلن
داخل ســياقات الثقافة؟ وكيف تعمل بداخلها انســاق به يف أتســيس اهلوية الثقافية للمجتمع؟ وكيف تعمل  
. وإن ابســـتطاعة النقد الثقايف أن يكشـــف ))زيف (54)اهليمنة اإليديولوجية للســـلطة واجملتمع يف آن واحد((

 املفقودة، لنصــبح أشــد وعياً بدور الثقافة )أي النظام الداليل( يف فرضــياتنا املســبقة وهشــاشــة مســلماتنا غري
 .(55)تكوين معرفتنا، وطرق تفكريان بل حىت الكيفية اليت هبا تتشكل أحاسيسنا وعواطفنا((

والنقد الثقايف يضــيء النصــوص اليت مت هتميشــها عن عمد ويكشــف الظلم الذي يقع على املهمشــني، 
 غنياء والفقراء وينبذ التمييز العنصري القائم على العنصرية واالعراق.ويدعو إىل املساواة بني اال

ومبا أّن النقد الثقايف حقل معريف يبدأ بنقد النصـوص وينتهي بتحليلها لغرض كشـف مجالياهتا الفكرية،  
والبحث عن دوافعها، وعيوهبا النســـــــــــقية فهو يشـــــــــــكل حراكاً اجتماعياً ينتج تغيرياً وتطوراً على املســـــــــــتوى 
االجتمــــاعي، حيرر الفكر من الثبــــات واجلمود، وايقــــاظــــه عن طريق الرفض، وحريــــة الرأي، والقــــدرة على 

 االبداع وبذلك يصبح النقد عملية حتٍد وعدم اخلضوع لقمع الفكر التسلطي.
ويكتسـب النقد الثقايف مشـروعيته عندما يسـتكشـف الدالئل والرموز، واالشـارات داخل النص االديب.  

الثقـايف رســـــــــــــــالـة متعـددة االبعـاد جتعلـه آليـة خلق وابـداع مهمتهـا تفكيـك اخلطـاب، وحتليلـه،   وحيمـل النقـد
 وأتويله بعد سرب غوره ودواخله ليعيد انتاجه خبطاٍب جديد.

إّن كل اخلطاابت داخلة يف جمال النقد الثقايف، فهو ينفتح على كل النقود واملناهج ومن ضـــمنها النقد 
نســــاق الثقافية املختبئة يف النصــــوص دون اســــتبعاد القيم اجلمالية او االدبية االديب من أجل البحث عن اال

 .(56)بوصفها جزءاً من الثقافة ومن دون متييز بني ما هو خنبوي او شعيب
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 .142دليل الناقد االديب:  -55
 حبث منشور على شبكة االنرتنيت: ،عبد الفتاح العقيليت، د.قد الثقايف، قضااي وقراءا : النظ -56

https//:www.facebook.com/3085968889//posts/313124402174. 
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إن النقد الثقايف بوصـــفه نشـــاطاً يســـعى إىل ضـــرب املركز/ املي ليتســـاوى اهلامش معه، ونســـف الثقافة 
ــاوى معها الثق ــاتية لتتسـ ــسـ ــفها املؤسـ ــور اجلمالية يف النقد الثقايف بوصـ ــة ويكون: ))حضـ ــعبية املهمشـ افة الشـ

حيـلة على حـد تعبري الغـذامي يعين اإلعالء من شــــــــــــــأن الوظيفـة اجلمـالـية يف بنـية اخلطـاب الثقـايف من جهـة 
 . ويسعى النقد الثقايف(57)واالعرتاف بقدرة البالغي واجلمايل يف املراوغة وتوليد االنساق من جهة أخرى((

إىل ))نزع مخار الكهنوتية اليت تتلفع هبا األعمال األدبية وذلك بكســر احلدود الفاصــلة بني الراقي النخبوي 
. والنقد الثقايف ))يعتمد انســــــــــاق النص ومن خالل القراءة اجلادة ميكن كشــــــــــفها، (58)والدوين الشــــــــــعيب((

ـــياـقات انتـ  اجـه، ويقـدر ابلـتايل على تقـدمي وجعلهـا قيمـاً ثقـافـية، وليس كـل نص إمنـا النص اـلذي حيتوي ســــــــــــ
 .(59)انطباع عن هذه السياقات بصرف النظر عن درجة تعقيدها أو سهولتها((

وإبســـــــــتطاعة النقد الثقايف االلتزام بقضـــــــــااي الشـــــــــعوب ومشـــــــــكالهتا اجملتمعية وآماهلا وطموحاهتا ونقد 
 االنساق الظاهرة واملضمرة املوجودة يف اخلطاب الثقايف.

الثقايف اليوم تطوراً واســـــعا خالفاً للنقد االديب الذي بقي يراوح بنقد النصـــــوص وحتليلها، يشـــــهد النقد 
 .(60)ومن مث يصدر حكمه النقدي عليها ضمن مصطلحاته املعروفة

والنقد الثقايف يتمكن من كشـــف األنســـاق الســـياســـية، واالقتصـــادية، والثقافية، والدينية، واالجتماعية، 
 .(61)بدميقراطية عالية فيجعل هذه االنساق قادرة ان تعرّب عن ذواهتا حبريةواالخالقية لكونه يتمتع 

ويســــــــعى لزحزحة القمع واالضــــــــطهاد الذي تعاين منه املرأة حملاًل اســــــــبابه وكاشــــــــفاً ذكورية اجملتمع اليت 
 خلقت هذا التمايز ساعياً اىل مساواهتا مع الرجل يف احلقوق والواجبات.

 نتائج البحث:

ــاق الثقافية القدمية واحلديثة بعيداً عن امليل واهلوى والتأثر حفز  -1 النقد الثقايف الباحثني لقراءة االنســـ
 العاطفي.
 يسعى النقد الثقايف بوصفه نشاطاً ثقافياً اىل حلحلة ما هو مركزي لكي يتساوى اهلامش معه. -2
هبا وإعادة االعتبار للثقافة يهدف النقد الثقايف إىل تعرية خطاب الثقافة املؤســـــســـــاتية وكشـــــف عيو  -3

 الشعبية املهمشة.
ــها عن عمد، ويكشــــــــــف الظلم الذي يقع على  -4 يضــــــــــيء النقد الثقايف النصــــــــــوص اليت مت هتميشــــــــ

 املهمشني، ويدعو اىل املساواة بني االغنياء والفقراء.
 ينبذ النقد الثقايف التمييز العنصري القائم على العنصرية واألعراق واالثنيات. -5

 
دار الفارس   ،بريوت  ،، يوسف عليمات )الشعر اجلاهلي منوذجاً( املؤسسة العربية للدراسات والنشر مجاليات التحليل الثقايف  -57
 .35: 2004، عمان، 1توزيع، ط للنشر وال
 .16حلداثة الشعرية يف العراق:  ، دراسة ثقافية ملشروع اخطاب احلداثة -58
لنشر، ، املؤسسة العربية للدراسات وانساق الثقافية يف الشعر األندلسي، امحد مجال املزاريق مجاليات النقد الثقايف حنو رؤية لال  -59

 .2009:17، بريوت، 1ط
 .473 :ةظ: النقد بني احلداثة وما بعد احلداث -60
 . 62 :2007 ،1ط ،االردن ،عمان ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عبد القادر الرابعي ،ظ: حتوالت النقد الثقايف -61
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ــية،  -6  ــياســــــ ــادية، والثقافية، والســــــ ــاق االجتماعية، واالقتصــــــ يهدف النقد الثقايف اىل كشــــــــف األنســــــ
 والدينية، واالخالقية وجيعلها قادرة ان تعرب عن ذواهتا حبرية.

يركز النقد الثقايف على ظاهرة قمع الرجل للمرأة يف اجملتمعات الذكورية املتخلفة حماواًل زحزحة هذا    -7
 الذي تعاين منه املرأة.القمع واالضطهاد 

ينتقد النقد الثقايف فهم املؤســـســـة الرُسي الذي يتبىن النص اجلمايل فهو ينفتح اىل ما هو أبعد من  -8
 اجلمايل وصوال للثقايف.

ــاق املوجودة يف النص وليس النص فيقوم النقد الثقايف ابحلفر  -9 غاية النقد الثقايف البحث عن االنسـ
 ق املختبئة فيه.ابلنص من اجل كشف االنسا

خيتلف مفهوم النقـد الثقـايف عن مفهوم النقـد االديب ولكنـه يفيـد من اليـات النقـد األديب احيـاانً  -10
 مبا متكنه من الكشف عن االنساق الثقافية.

 اكتسب النقد الثقايف صفة الشمولية نظراً لدخوله يف امليادين املعرفية والثقافية كافة. -11
قايف االفادة من البنيوية بصــــــــــــــفتها منهجاً يف البحث عن األنســــــــــــــاق، ومن يســــــــــــــتطيع النقد الث -12

التفكيك الذي يفكك املركز ويعلي من شــــأن اهلامش، ومن املنهج الســــيميائي الذي يركز على العالمات،  
ومن اهلريومينوطيقيا )علم التأويل(، ومن النقد املاركســــــــي، وعلم النفس من أجل الكشــــــــف عن االنســــــــاق 

 تسرتة خلف اجلماليات.املضمرة امل
 المصادر والمراجع:

 ، بريوت، لبنان.2اسطورة االدب الرفيع، د.علي الوردي، دار الكنوز االدبية، ط .1
البنوية وما بعدها من ليفي شـرتاوس اىل دريدا، جون سـرتوك، تر: حممد عصـفور، سـلسـلة عامل املعرفة،  .2

 .1996، فرباير 206اجمللس االعلى للثقافة والفنون واالداب، الكويت، ع/ 
 ، عمان، االردن.1حتوالت النقد الثقايف، عبد القادر الرابعي، دار جرير للنشر والتوزيع، ط .3
تعارضـــــــــــات املركز واهلامش يف الفكر املعاصـــــــــــر، غزالن هامشي، دار نيبور للطباعة والنشـــــــــــر والتوزيع،   .4

 .2014، 1العراق، بغداد، ط
 .2009، سوراي، الالذقية 2للنشر والتوزيع، طالتنوير والنقد، د.حمسن اخلوين، دار احلرية  .5
مجاليات التحليل الثقايف الشـــــــعر اجلاهلي امنوذجاً، يوســـــــف عليمات، املؤســـــــســـــــة العربية للدراســـــــات  .6

 .2004، عمان، 1والنشر، بريوت، دار فارس للنشر والتوزيع، ط
بيال، منتـدى مجـاليـات احلـداثـة، ادورنو ومـدرســـــــــــــــة فرانكفورت، عبـدالعـايل معزوز، تقـدمي: حممـد ـســـــــــــــ  .7

 .2001، بريوت لبنان، 1املعارف، ط
خطاب احلداثة، دراســـــــة ثقافية ملشـــــــروع احلداثة الشـــــــعرية يف العراق، د.كرمي شـــــــغيدل، وزارة الثقافة،  .8

 .2013، بغداد، 1ط
ــاء،  .9 دليل الناقد االديب، ميجان الرويلي وســــــــــــــعد البازغي، املركز الفكري الثقايف العريب، الدار البيضــــــــــــ

 .3،2002املغرب، ط
 .2006، عمان، 1علم التناص املقارن، عز الدين املناصرة، دار جمدالوي، ط .10
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 الفكر االجتماعي والظاهرة اإلعالمية االتصالية، عبد الرمحن عزي، دار االمة، اجلزائر. .11
 .2005املائدة االدبية، حواس حممود، دار املنارة، بريوت، دمشق،  .12
املقارن، د.حناوي بعلي، منشـــــــــــــورات االختالف، الدار العربية للعلوم،  مدخل يف نظرية النقد الثقايف  .13

 .2007، اجلزائر، اجلزائر العاصمة، 1انشرون، ط
 .2004، طرابلس ليبيا، 1مدرسة فرانكفورت، توم بوتومور، تر:سعد هجرس، دار اداب، ط .14
 .2004، بريوت، 1ط املطابقة واالختالف، د.عبد هللا ابراهيم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، .15
النيب، وضـــعه ابالنكليزية فقيد الشـــعر والفن جربان خليل جربان، نقله اىل العربية، االمشندر انطونيوس  .16

 .1937بشري، 
 .2004النظرية االدبية، جواناثن كلر، تر: رشاد عبد القادر، وزارة الثقافة، دمشق،  .17
، بريوت، 1العربية للدراســات والنشــر، طالنظرية والنقد الثقايف، د.حمســن جاســم املوســوي، املؤســســة  .18

2005. 
 ، بريوت لبنان.1النقد بني احلداثة وما بعد احلداثة، ابراهيم احليدري، ط .19
ــطاويس،  .20 ــان بســــ ــية، آرثر ايزابرجر، تر: وفاء ابراهيم ورمضــــ النقد الثقايف متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيســــ

 .2003، القاهرة، 1اجمللس االعلى للثقافة، ط
، املغرب،  1النقد الثقايف قراءة يف االنســــــاق الثقافية العربية، عبد هللا الغذامي، املركز الثقايف العريب، ط .21

 .2000لبنان، 
 الدوريات:

 .3، ع/33ثقافة النقد ونقد الثقافة، عبد القادر الرابعي، جملة عامل الفكر، م .1
 .2005، 262دة االديب، ع/سيبقى النقد االديب متجدداً على الدوام، د.جميد املاشطة، جري .2
 .1983، اكتوبر، 21جملة فصول، فرايل جبوري، جملد  .3
 ، بريوت لبنان.1، مطبعة الرسل، ط16جملة املنهج، حسن سلمان، السنة الرابعة، ع/ .4
 .89النقد الثقايف، مشروعية البقاء لالمثل، د.حممد سامل عبد هللا، جريدة االديب، ع/ .5
ني املنطلق واملي واالجراء، د.عبد العظيم السـلطاين، جملة كلية الرتبية النقد الثقايف ومنطق االنسـجام ب .6

 .2012، 2والعلم، جامعة املوصل، ع/
 الرسائل واالطاريح:

. هنج البالغة، مجعاً وحتقيقاً يف ضـــــــوء النقد الثقايف، امحد عبيس املعموري، أطروحة دكتوراه، جامعة 1
 .2013االنسانية، اببل، كلية الرتبية للعلوم 

 شبكة المعلومات:

ــبكــة  .1 ــنــدان، مجيــل محــداوي، حبــث منشــــــــــــــور على شــــــــــــ  االنرتنــت.النقــد الثقــايف بني املطرقــة والســــــــــــ
https://www.diwanalarab.com/spip.php 
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ــبكـة االنرتنـت. .2   النقـد الثقـايف، قضـــــــــــــــااي وقراءات، د.عبـد الفتـاح العقيلي، حبـث منشــــــــــــــور على شــــــــــــ

https//:www.facebook.com/3085968889//posts/313124402174. 
ــئلة املتلقي، د.يوســــــف عبد هللا االنصــــــاري، حبث منشــــــور على شــــــبكة االنرتنت. .3  النقد الثقايف واســــ

https://books.googleiq/books?id.  
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"دراسة في ظل  الشكلية في حق المساطحة وإشكاليتها القضائية

 القانون العراقي"

Formality in the right of Musataha and its judicial 

problems "Study under Iraqi law" 
 Lect. Inas maki Abed                                    (1) م.د ايناس مكي عبد

 خّلصة البحث

مما الشــــــــك فيه أن احلقوق العينية تعد من احلقوق ذات األمهية الكبرية واليت تدر نفًعا على االقتصــــــــاد 
ــتغالل  ــلطـات الثالث االســــــــــــ الوطين، ومن أهم هـذه احلقوق هو حق امللكيـة الـذي مينح صـــــــــــــــاحبـه الســــــــــــ

ــتئثار بقيمة معينة مينحها القانون لشــــــخص و  ــتعمال والتصــــــرف وهي تعين بشــــــكل عام االســــ حيميه، واالســــ
ــاطحة الذي يرد على شـــيء مملوك  ــلي وهو حق املسـ وهناك حقوق عينية أخرى متفرعة من هذا احلق االصـ

ومابعدها، كما أشــــــــار إليه قانون التســــــــجيل العقاري يف  1266وقد نظمه املشــــــــرع العراقي يف املواد  للغري
حب االرض من شـأنه أن يقيم منه وما بعدها، وعليه فاملسـاطح مبقتضـى االتفاق بينه وبني صـا 229املادة  
أو منشــآت أخرى للســكىن، أو معامل، أو خمازن على أرض الغري من غري الغراس فقد اســتثناه املشــرع   بناءً 

من عمل املســـــاطح، كما أن العقد يعد الســـــبب الرئيس إلنشـــــاء هذا احلق، وحىت نضـــــمن حقوق الطرفني 
ة التســــــجيل العقاري وهذا مانصــــــه عليه املســــــاطح وصــــــاحب االرض ينبغي أن يســــــجل هذا العقد يف دائر 

ــجيل حق  ــرع قد أغفل اجلزاء الذي ميكن أن يكون يف حالة عدم تســـــــــــ القانون املدين العراقي إال أن املشـــــــــــ
ــائية اليت قضـــــت هبا حمكمة التمييز  ــة ومن هنا فقد تناقضـــــت األحكام القضـــ ــاطحة يف الدائرة املختصـــ املســـ

 العراقية بشأن الشكلية يف حق املساطحة.
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 Abstract 
There is no doubt that rights in rem are considered to be of crucial 

importance which benefit the national economy. The right to property is the 

most significant one among them. It gives the right to exploit, use and 

dispose. In general, it means that a person has the right to keep a property 

for himself with a certain value given and protected by the law. Other rights 

in rem are drawn from this original right, one is the right of the overseer, 

which responds to something owned by other and is organized by the Iraqi 

legislature in articles 1266. It was also referred to by the land registry No. 

229. On that bases and according to the deal between the overseer and the 

land owner, the former has the right to build buildings, factories, on others' 

lands is not cultivated which is an exception. Moreover, the contract is the 

main reason for having such right. In order to guarantee both rights; the 

owner's and the overseer's, the contract should be made at the land registry 

office as have the Iraqi Civil Code assured it. However the legislator has 

ignored the penalty, in case the contract was not registered in the land 

registry office, and thus the judicial decisions of the Iraqi Supreme Court 

regarding the form of the right to a permit have been contradicted. 

 المقدمة

 أوال: مدخل تعريفي بموضوع البحث 
يف بناء البيئة العقارية مما ينعكس على انتعاا االقتصاد الوطين    اً ومهم  فعاالً   اً يعد حق املساطحة عنصر 

يف توظيف املال، كما أن الشـــــــــــكلية يف إبرام هذا العقد تعد كضـــــــــــمان حلقوق كل من الطرفني املســـــــــــاطح 
وصاحب االرض، فاألخري قد الميلك املال الكايف الستثمار االرض وتشيدها، فيتيح للمساطح استثمارها 

ألمهية املوضــوع فقد تناول املشــرع العراقي حق املســاطحة ونظم أحكامه يف القانون املدين  وتوظيف امواله،
ــنة   40العراقي رقم   ــنة 43املعدل، ويف قانون التســــجيل العقاري رقم  1951لســ املعدل، وعليه  1971لســ

ــر ا ــتوجب إلبرامها توافر عنصـــ ــكلية اليت تســـ ــاطحة من العقود الشـــ لشـــــكل فأن هذه القوانني تعد حق املســـ
ــة. كما أن  ــماانً الشـــــكلية يف إبرام هذا العقد تعد وتســـــجيلها يف الدائرة املختصـــ حلقوق كل من الطرفني   ضـــ

املســـــــاطح وصـــــــاحب االرض الن الشـــــــكلية تعد من املوضـــــــوعات اليت حتظى أبمهية كبرية يف نظرية االلتزام 
جانب أركانه االخرى  بشــــــــكل عام، والعقد بشــــــــكل خاص حىت انه وصــــــــف بكونه الركن الرابع للعقد اىل 

واملتمثلة ابلرتاضـــــي واحملل والســـــبب بعدما أوجب املشـــــرع مراعاة الشـــــكل يف بعض العقود ومن بينها العقد 
املنشــأ حلق املســاطحة فقد تكون القواعد املنصــوص عليها يف القانون املدين يف مراعاة الشــكلية تطبق على  

 هذا العقد.
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 ثانيا: إشكالية البحث 
شـكالية البحث من أن املشـرع املدين العراق قد أغفل األثر املرتتب على ختلف الشـكلية يف حق إترتكز 

ــكلية  ــاطحة مما أدى اىل تناقض أحكام حمكمة التمييز يف قراراهتا يف هذا اجلانب فنجدها اترة تعد الشـ املسـ
اىل عدم صـــحة العقد، كما  يف العقد ومن مث فان ختلفها يؤدي اً ركنت والتوثيق، واترة أخرى، جتعلها لإلثبا

ا انـه هنـاك قرارات جعلـت حق املســـــــــــــــاطحـة يتحول اىل عقـد آخر من نوع خـاص أن توفرت أركـانـه تطبيقًـ 
 لنظرية حتول العقد.

 ثالًثا: نطاق البحث ومنهجيته 
فضــــاًل عن ســــيتم يف هذا البحث بيان مفهوم حق املســــاطحة ومن مث بيان خصــــائص حق املســــاطحة  

ــتبـه هبـا كحق املنفعـة وحق االجيـار  بعضبيـان متييزه من  ومن مث بيـان  وحق احلكراحلقوق االخرى اليت يشــــــــــــ
وســـتكون موضـــحني موقف القضـــاء العراقي من الشـــكلية يف حق املســـاطحة،  الشـــكلية يف التشـــريع العراقي 

 دراستنا ملوضوع البحث دراسة موضوعية يف القانون املدين العراقي وقانون التسجيل العقاري العراقي.
 رابًعا: هيكلية البحث 

دراســـــة الشـــــكلية يف حق املســـــاطحة وإشـــــكاليتها القضـــــائية تقتضـــــي أن يتم ذلك مببحثني تســـــبقها  ن  إ
مقدمة للتعريف مبوضوع البحث وأمهيته ومن مث بيان نطاقه فضاًل عن منهجية البحث سنتناول يف املبحث 

ييزه عما يشــتبه به من حقوق عينية، وأما االول مفهوم حق املســاطحة وســنتناول فيه معناه،وخصــائصــه، ومت
لشـكلية يف حق املسـاطحة نبحث فيه موقف التشـريع العراقي من الشـكلية لاملبحث الثاين فسـوف خنصـصـه 

ــاطحة، وإذا انتهينا من   يف حق املســــاطحة، ــاء العراقي من الشــــكلية يف حق املســ ومن مث نبني موقف القضــ
 البحث.استخلصت من هذا أهم النتائج والتوصيات كل ذلك سوف نصل البحث خبامتة نسجل فيها 

 مفهوم حق المساطحة المبحث االول:

يقتضــــــي البحث ان نتوغل يف تعريف هذا احلق يف القانون وعند الفقهاء مفهوم حق املســــــاطحة   لبيان 
وبعد ذلك نتجه اىل بيان التمييز عما يشتبه به  يتميز هبا فالبد من ذكرها،  خصـائصله ذا احلق كما ان ه

وعليه فســوف نقســم هذا املبحث اىل مطالب متوالية   ةيف ثالث، وســيكون ذلك حق املســاطحة من حقوق
ــائص   ــاطحة، ونتناول يف املطلب الثاين خصـــــ حق ثالثة مطالب خنصـــــــص املطلب االول لتعريف حق املســـــ

 .ملساطحة عما يشتبه بهاملساطحة، ونفرد املطلب الثالث لتمييز حق ا
 تعريف حق املساطحة: املطلب االول

 حق املســـاطحة بقوله:))حق املســـاطحة 1266عرف القانون املدين العراقي يف الفقرة االوىل من املادة  
ــى اتفاق بينه  ــآت اخرى غري الغراس على أرض الغري ومبقتضــ ــاحبه أن يقيم بناء او منشــ حق عيين خيول صــ
وبني صـــــاحب األرض، وحيدد هذا االتفاق حقوق املســـــاطح وإلتزاماته((. يتضـــــح من خالل هذا التعريف 

ء الغراس فقط أن حق املـساطحة هي حق عيين يقوم بتخويل املساطح إقامة بناء او منشآت أخرى ابستثنا
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أخرجه املشـرع من حقوق املسـاطح وهذا يكون مجيعه مبقتضـى االتفاق الذي يربم مع صـاحب االرض كي   
 حيقق هذا االتفاق حقوق املساطح وما يلتزم به يف هذا العقد.

ن يقيم أأما ابلنســـــــــبة لفقهاء القانون فقد عرفوا حق املســـــــــاطحة ابنه حق عيين عقاري خيول صـــــــــاحبه  
رض، والعقد هو  ألتفاق بينه وبني صـــاحب اإخرى غري الغراس على أرض الغري مبوجب أأت و منشـــ ، أبناء

املصـــدر حلق املســـاطحة وهو الذي حيدد حقوق املســـاطح والتزاماته ويلزم القانون بتســـجيل حق املســـاطحة 
يقيم  ن أابنه حق عيين خيول صاحبه  حق املساطحة  ، وعرفه البعض من الفقه (2)يف دائرة التسجيل العقاري

أو منشــآت أخرى غري الغراس على أرض الغري مبقتضــى اتفاق بينه وبني صــاحب االرض وحيدد هذا   بناء،
ــاطح ومبا يلتزم به ــاحبه البناء يف (3)االتفاق حقوق املســــــ ا، ابهنا حق عيين عقاري خيول صــــــ ــً ، وعرفت،ايضــــــ

شــآت اخرى كاملعادن واملخازن صــحيحا واقامة من اً االرض اململوكة للغري ملكا صــرفا او اراضــي موقوفة وقف
.يتضـــح من هذه التعريفات اليت جاء هبا الفقه  (4)والعمارات مبوجب اتفاق بني صـــاحب االرض واملســـاطح 

و ، أو خمزن ، أو منشـــأت اخرى كمعملأن يقيم بناء للســـكىن،أملســـاطح ابالتفاق مع صـــاحب االرض ان أ
خرى كالقانون أجازته تشـــــريعات عربية حني إاملشـــــرع املدين العراقي يف   ســـــتثناهأما الغراس فقد أغري ذلك، 

ــوري وقانون امللكية العقاري اللبناين ــاطحة يف القانون املدين املصــــــــري حق (5)املدين الســــــ .ويقابل حق املســــــ
ه احلكر وقد تناوله القانون املصــــــــــــــري وجعله كذلك من احلقوق العينية املتفرعة من حق امللكية اال انه جعل

وهبذا  (6)يف نطاق حمدود فقد جعله يرد فقط على االراضـــــي املوقوفة ويكون بناءا على ضـــــرورة او مصـــــلحة
ــاطحة يف القانون املدين العراقي فانه نطاقه يكون يف االراض اململوكة واملوقوفة  خيتلف عن احكام حق املســـ

شـــــــآت والغراس وان مدة العقد وقفا صـــــــحيًحا، كما ان حق احلكر يف القانون املصـــــــري يشـــــــمل البناء واملن
ــنة   ن حق املســــاطحة يف القانون املدين العراقي التزيد مدته عن مخســــني أ، يف حني (7)التزيد عن ســــتني ســ

وســـوف نبني يف الصـــفحات الالحقة من البحث  ســـنة والتشـــمل الغراس بل فقط البناء واملنشـــآت االخرى
 .مامييز هذا احلق من حق املساطحة والذي هو مدار حبثنا

 خصائص حق املساطحة: املطلب الثاني
كما أنه يعد من احلقوق   عقارايً   اً عيني اً هذا احلق حق دز حق املســــــــــاطحة خبصــــــــــائص خاصــــــــــة فيعيتمي

نه حق اليزول بزوال البناء وعليه ســــــوف نتناول ااملؤقتة والذي ينتهي ابنقضــــــاء املدة احملددة له قانواًن، كما  
 هذه اخلصائص يف ثالثة فروع متوالية:

 
 .264ص-2011 - بغداد -املكتبة القانونية  -3ط -املدخل لدراسة القانون  -عبد الباقي البكري وزهري البشري -2
حقوق الطبع والنشر حمفوظة  -1ج -احلقوق العينية التبعية -احلقوق العينية االصلية  -حممد طه البشري ود.غين حسون طه -3

 .316ص-1982 -لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 .16ص -1990 -بغداد-شرح قانون التسجيل العقاري  -خالد لفته شاكر وعبد هللا غزاي سلمان -4
 حق املالك يف أبنية أو منشآت أوق السطحية هو))حمن القانون املدين السوري واليت نصت على انه    994انظر نص املادة    -5

اتريخ  3339من قانون امللكية العقاري الصادر ابلقرار رقم  28أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر(( ونصت املادة 
 حق السطحية ))أبنه حق املالك يف أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر((.12/11/1930

 .72ص -بدون سنة نشر -نظرية احلق -املدخل لدراسة القانون -حممد جاد  حممد جادد. -6
-2013 -االسكندرية-دار اجلامعة اجلديدة  -نظرية احلق -نظرية القانون  -املبادئ العامة للقانون -نبيل ابراهيم سعد د. -7

 .146-145ص
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 حق املساطحة حق عي  عقاري: الفرع االول
املشـــــرع املدين العراقي ه ذكر نالحظ من خالل نص التعريف أن حق املســـــاطحة حق عيين أصـــــلي وقد 

احلقوق  -1( من القــانون املــدين العراقي بقوهلــا:))68ضــــــــــــــمن احلقوق العينيــة وهــذا مــاعربت عنــه املــادة )
العينية االصلية هي حق امللكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق املنفعة واالستعمال والسكىن واملساطحة 

ة((.يتضـــــح من هذا أن حق املســـــاطحة حق عيين وهذا  وحقوق االرتفاق وحق الوقف وحق االجازة الطويل
، فهو يقوم على (8)احلق العيين يقوم على سـلطة مباشـرة مينحها القانون لشـخص على شـيء معني ابلذات 

عنصــرين مها صــاحب احلق وحمل احلق وهذا مميز بينه وبني احلق الشــخصــي الذي يقوم على ثالثة عناصــر، 
مباشـــرة فانه مينح صـــاحبه مالحقة الشـــيء الذي أنصـــب عليه حقه يف يد وعليه ملا كان احلق العيين ســـلطة  

مهما  اً أي شـــــــخص انتقلت اليه ملكيته وهذا مايســـــــمى حبق التتبع وبه يضـــــــمن صـــــــاحب احلق العيين حق
أكان هذا الشيء عقارًا،أو منقواًل، كذلك خيول احلق العيين  ،  انتقلت ملكية الشيء من يد اىل اخرى سواء

ــتيفاء حقه من مثن الشـــيء الذي ورد عليه صـــاحبه حق التقد م أو االولوية على الدائنني الشـــخصـــني يف اسـ
احلق ملاله من ســــلطة مباشــــرة عليه، خالفا للحق الشــــخصــــي الذي يرد على ذمة املدين مبجموعها ال على 

 ضييقتن كان املدين الميلك غري ذلك الشيء الذي بيع للوفاء مبا عليه من حقوق  أذلك الشيء ابلذات ف
ن حق املسـاطحة اليرد أا على الدائنني الشـخصـيني.كما البد من االشـارة  صـاحب احلق العيين حقه متقدمً 

على املنقوالت ـبل فقط على العقـارات كمـا اـنه اليكون على كـل العقـارات ـبل يرد على العقـارات اململوكـة 
( من قانون 1/ ف229)  ، وكذلك اململوكة للدولة وهذا مانصـــــــــت عليه املادة(9)واملوقوفة وقًفا صـــــــــحيًحا  

ــاطحة على االرض اململوكة او املوقوفة وقًفا  -1التســـــــــــــجيل العقاري العراقي بقوهلا: )) ــا حق املســـــــــــ ينشـــــــــــ
 صحيحا بتسجيل اتفاق صاحب االرض واملساطح يف السجل العقاري((.

 حق املساطحة حق مؤقت: الفرع الثاين
ن حق املسـاطحة ينشـأ من عقد بني املسـاطح وصـاحب االرض وهذا العقد الذي ينشـأه يعد من ملا كا

فحق املســــــــــــــاطحـة يعـد من احلقوق املؤقـتة اليت تنتهي  جوهرايً  اً العقود الزمنـية اـلذي يعـد الزمن فـيه عنصــــــــــــــر 
تزـيد ـمدة حق ال جيوز ان  -1( بقوهلـا: ))1267امـلادة)، وهـذا ـمانصــــــــــــــت علـيه (10)ابنتهـاء امـلدة احملـددة ـله

املســاطحة عن مخســني ســنة فان كانت املدة مل حتدد فلكل من املســاطح وصــاحب االرض ان ينهي العقد 
وال يزول حق املسـاطحة بزوال البناء قبل انتهاء  -2بعد ثالث سـنوات من وقت التنبيه على اآلخر بذلك.

 املدة((.

 
 .5ص -2007 -بغداد  -املكتبة القانونية-اممصادر االلتز  -املوجز يف شرح القانون املدين  -عبد اجمليد احلكيمد. -8
وفق  ،االوقاف الصحيحة هي األراضي اليت كانت من االراضي اململوكة مث وقفها املالك على جهة خريية ابتداء وانتهاء فقط -9

االحكام الشرعية ومبا ان رقبة هذه االراضي وحقوق التصرف هبا عائدة جلهة الوقف كان التصرف هبا اتبعا لشرط الواقف وختتلف من 
االوقاف غري الصحيحة هي اليت أفرزت من االراضي االمريية ووقفها السالطني انفسهم او وقفها غريهم أبذن منهم على جهة من 

هذه االراضي التعترب من االوقاف الصحيحة الن وقفها عبارة عن ختصيص حقوق التصرف فيها أو منافعها على اجلهات اخلريية فمثل  
مطبعة  -1ط -أحكام االراضي واالموال غري املنقولة  -شاكر انصر حيدر -جهة خريية اما رقبتها فتبقى أمريية وعائدة لبيت املال 

 .33-32ص-1947 - بغداد -االعتماد
 .73ص -املرجع السابق -د حممد جادحممد جاد. -10
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 بزوال البناء عدم زوال حق املساطحة: الفرع الثالث 
من القانون املدين العراقي على أنه: ))وال يزول حق املســــاطحة  1267نصــــت الفقرة الثانية من املادة  

اليزول مادام مدته الزالت و هذه الفقرة أن حق املســــــــاطحة يبقى خيلص من  بزوال البناء قبل انتهاء املدة(( 
لصاحب كن  فانه هذا احلق يبقى والميمها املساطح  اليت أقاالبناء واملنشآت  هدم  ن  أسارية املفعول، وعليه و 

ملدة الباقية، كما ان هذا احلق ا  تكمل، لذا فان على املساطح ان يقيم منشآت أخرى  يقوم ابهنائهن  أالبناء  
 اليت ابرم العقد عليها.لبناء مرة اخرى على االرض اباملساطح  مل يقموان  اً يبقى مستمر 

 حقوق نماملساطحة عما يشتبه به تمييز حق : املطلب الثالث
ــاطحة ببعض احلقوق منها حق املنفعة وحق االجيار  ــً   الهنما،وحق احلكر خيتلط حق املســـ يردان  ا،أيضـــ

على شـــيء مملوك للغري مقابل أن يدفع كل منهما أجر اال انه هناك بعض الفروق اجلوهرية بني كال احلقني 
ــم   ــاطحة، وعليه فســــــــوف نقســــــ نتناول يف الفرع االول متييز حق ثالثة فروع ـســـــــ ىل املطلب اهذا وحق املســــــ
، ويف الفرع نخصــصــه لتمييز حق املســاطحة من حق املنفعةســ املســاطحة من حق االجيار، ويف الفرع الثاين 

 .الثالث سنخصصه لتمييز حق املساطحة من حق احلكر
 متييز حق املساطحة من حق اال ار: الفرع االول

االجيار متليك منفعة معلومة بعوض ( ابنه ))722الجيار يف نص املادة )عرف املشــــــــــــرع املدين العراقي ا
(( يتضــح من هذا التعريف ان  معلوم ملدة معلومة وبه يلتزم املؤجر ان ميكن املســتأجر من االنتفاع ابملأجور.

حق االجيار يرد على شـــــــيء مملوك للغري )املؤجر( كما انه يكون ملدة اي عقد زمين، فضـــــــال عن ذلك فانه 
المينح املســـــتأجر كل الســـــلطات بل يعطيه فقط االســـــتغالل واالســـــتعمال ويبقي ســـــلطة التصـــــرف للمؤجر 

ــاطحة من هذه اجلوانب اال انه  ــابه حق االجيار مع حق املســــ نظرًا ابعتباره مالكا من هنا فنجد ان قد يتشــــ
 جلوهرية بني كالالختالف طبيعة كل من حق املســـاطحة وحق االجيار لذا فان ترتتب هناك بعض الفروق ا

 احلقني نذكرها تباًعا:
 .(11)حق املساطحة كما بينا اهنا حق عيين بينما حق املستاجر حق شخصي -1
و منشــات أخرى على ارض صــاحب االرض بينما ، أخيول حق املســاطحة املســاطح ان يقيم بناء -2

 .(12)املستاجر الخيوله حقه القيام بذلك
 .(13)سنة بينما االجيار يكون دائما ملدة حمدودة 50التزيد عن يكون حق املساطحة ملدة  -3
ــاطحة ألحكام احلقوق املتفرعة عن حق امللكية ابعتباره حق -4 ن أ، بينما جند اعيني اً خيضـــع حق املسـ

 حق االجيار تنطبق عليه االحكام اليت تناوهلا القانون املدين للعقود املسماة والحكام قانون اجيار العقار.

 
 .7ص -املرجع السابق -عبد اجمليد احلكيمد. -11
-منشورات زين احلقوقية -اجلزء االول -الوكالة  -االجيار  -البيع -العقود املسماة  -القانون املدين  -د.أسعد ذايب -12
 .420ص-2007 -بريوت

دراسة يف ضوء التطور القانوين ومعززة ابلقرارات   -املقاولة    -االجيار    -البيع    -الوجيز يف العقود املدنية    -د.جعفر الفضلي  -13
 -املوجز يف العقود املسماة  -د.سعيد مبارك ود.طه املال حويش  .224ص  -بغداد بدون سنة نشر  -املكتبة القانونية    -2ط  -القضائية  

 .248ص-2009 -بغداد -املكتبة القانونية-4ط -املقاولة -االجيار  -البيع 
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ن حق املســـاطحة دائًما على عقار، بينما حق االجيار قد يكون على منقول كما قد يرد على يكو  -5
عقار وابلتايل فانه يتطلب التســـــــــــجيل حلق املســـــــــــاطحة يف دائرة التســـــــــــجيل العقاري، كما ان حق االجيار 

 .(14)اليشرتط تسجيله وان كان حمله عقار
 من حق املنفعة متييز حق املساطحة: الفرع الثاين

حق املنفعة هو حق عيين يتفرع من حق امللكية جيرد املالك من سـلطيت االسـتعمال واالسـتغالل لتكوان 
ــي حتما بوفاة املنتفع  ، كما ان حق املنفعة مل يرد تعريفه يف (15)اىل شــــــــخص اخر هو املنتفع والذي ينقضــــــ
ري اال ان القانون املدين الفرنســـــــي عرفه يف نصـــــــوص القانون املدين العراقي وكذلك يف القانون املدين املـصــــــ 

ــه( منه 578املادة ) ــرط   :مانصــــ ــياء مملوكة الخر، كما ينتفع هبا املالك، ولكن بشــــ ))احلق يف االنتفاع ابشــــ
ــاطحـة   اً عينيـ  اً حقـ يعـد هو فاحملـافظـة على كـياهنـا((، من خالل هـذا التعريف حلق املنفعـة كـذـلك  كحق املســــــــــــ

 :الغري مقابل اجرة اال اهنما يتميز من حق املساطحة ابلنقاط االتيةخيول املنتفع االنتفاع مبلك 
مالكا  دخيول املسـاطحة ذلك للمسـاطح ويعحق املنفعة الخيول املنتفع ان يقيم بناء او منشـآت بينما   -1

 هلا وله ان يتصرف هبا ابلبيع مقرتان حبق املساطحة.
، بينما حق املســاطحة من (16)رياث اىل الورثة حق املنفعة هو ينقضــي حتًما مبوت املنتفع والينتقل ابمل -2

 اهم خضائصه انه ينتقل ابملرياث حبيث يستفاد الورثة من املدة املتبقية للعقد املنشأ حلق املساطحة.
 .(17)احملل يف حق املنفعة يشمل العقار واملنقول، بينما احملل يف حق املساطحة عقار مملوك للغري -3
ــمـان اعـادة املنقول بـعد انتهـاء ـمدة االنتـفاع ـبه فـقد يـبدد املنتفع  -4 الزم الـقانون املنتفع بتـقدمي كـفاـلة لضــــــــــــ

، بينما هذه االحكام التطبق على حق املســاطحة الن حمل احلق عقار (18)الشــيء املنتفع به او يتلفه 
ة ضـــــامنة لتنفيذ هذا  ومن مث يلتزم املســـــاطح برد االرض اىل صـــــاحب االرض بدون كفال وليس منقوالً 

 االلتزام.
 الفرع الثالث: متييز حق املساطحة من حق احلكر

 -999تـناوـله القـانون املـدين املصــــــــــــــري يف املواد)احلكر هو أحـد احلقوق املتفرعـة عن حق امللكـية حق 
حتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة خيوله االنتفاع إبقامة ( منه ونظم أحكامه، فهو1011

ً
 يكتســـــــب به امل

ــتعماهلا للغرس أو ألي غرض آخر  ــني بناء عليها أو ابســـ ــرط تكون االعمال اليت جيريها تؤدي اىل حتســـ بشـــ
ــلي كمـــا هو احلـــال يف حق عينـــة.مقـــابـــل ُأجرة موذلـــك االرض  وملـــا كـــان حق احلكر ابنـــه حق عيين أصــــــــــــ

( من 9حكام املادة )املســـاطحة فانه الينشـــأ ال فيما بني املتعاقدين وال ابلنســـبة للغري اال اذا ســـجل وفقا أل
، يتبني من خالل ذلك أن حق احلكر أنه 1946لســــنة   114قانون تنظيم الشــــهر العقاري املصــــري املرقم  

 
-االسكندرية  -منشأة املعارف  -االحكام العامة يف االجيار  -عقد االجيار  -العقود املسماة  -مضان ابو السعود ر د. -14
 .93ص-1996
 .392ص  -2004  -دار اجلامعة اجلديدة  -أحكامها ومصادرها  -الوجيز يف احلقوق العينية األصلية    -رمضان ابو السعودد.  -15
 -االجيار والعارية -العقود الواردة على االنتفاع ابلشيء-الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد  -د.عبد الرزاق السنهوري -16

 .22ص-2011-مطبعة هنضة مصر  -3ط -اجلزء السادس-اجمللد االول 
 .225ص -املرجع السابق -يف احلقوق العينية االصلية الوجيز -د.رمضان ابو السعود -17
 .308ص -املرجع السابق-حممد طه البشري ود.غين حسون طه -18
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ــاطحـة ببعض الفروق   ــاطحـة يف الـقانون امـلدين العراقي اال اـنه يفرتق من حق املســــــــــــ حق مرادف حلق املســــــــــــ
 اجلوهرية نذكرها تباًعا:

شــــرع أســــاســــاً هبدف تعمري أرض الوقف اليت ن حق احلكر ان حق احلكر يؤدي وظيفة اقتصــــادية، ال -1
خربت ومل يعد ريعها كافياً إلصــالحها أو تعمريها ومل يرغب أحد يف اســتبداهلا فيلجأ انظر الوقف إىل 

، يف حني حق املســــاطحة يؤدي وظيفة اجتماعية ملصــــلحة صــــاحب االرض الذي يعجز عن حتكريها
 .(19)ستغاللاستغالل ملكه أو ال تسعفه الظروف لال

، بينما وجدان أن حق املســــــــاطحة يقع على (20)حق احلكر حق يرد على االراضــــــــي املوقوفة حصــــــــرًا  -2
 االراضي اململوكة ملًكا صرفًا واالراضي املوقوفة وقفا صحيًحا.

حق احلكر ينتهي قبـــل حلول االجـــل إذا مـــات احملتكر قبـــل أن يقوم ابلبنـــاء، أو الغرس، إال اذا   ن  إ -3
لذا فانه يبقى، كما انه ال  حق املســـــــــــاطحة مادام مدته مل تنتهِ  طلب مجيع الورثة بقاء احلكر، يف حني

 ينتهي مبوت املساطح بل ينتقل مباشرة للورثة سواء طلب الورثة، أو مل يطلب.
كر يكون أبجرة الجيوز أن تكون أبقل من أجر املثل، يف حني حق املســــــاطحة اليكون هناك حق احل -4

 .(21)حتديد لألجرة اليت يدفعها املساطح 
 الشكلية في حق المساطحة : المبحث الثاني

هناك جمموعة من التصـــــرفات القانونية تقتضـــــي ان حتاط بشـــــكليات معينة البد من اتباعها حىت ميكن 
حبيث اذا مل تســـتوف الشـــكل وقع التصـــرف ابطال ومن هذه التصـــرفات هي التصـــرفات اليت ابرام التصـــرف  
إمنا جيب التصـــــــــرف القانوين   عدم كفاية تراض أطراف العقد إلبراممعناها الشـــــــــكلية  ، ف(22)ترد على العقار

عقد  فالشــكلية كشــرط النعقاد العالوة على ذلك الرتاضــي توافر شــكلية معينة لكي ينعقد العقد صــحيًحا  
 .(23)تعين أن العقد ال ينعقد إال إبفراغه يف الشكل املطلوب حيث أن الشكل يعد ركًنا من أركان العقد

الغاية الرُسية للشــــــــــكلية هي محاية أطراف العقد وتنبيهم اىل خطورة التصــــــــــرف القانوين الذي يقدمون 
، فضـال عن ذلك ان هذه الشـكلية تسـاهم يف زايدة االيراد للدولة (24)عليه وتبصـريهم بعواقب ذلك العمل  

لعقــد أمــام موظف  ، وذلــك إبن ينعقــد ا(25)من خالل قيــام املتعــاقــدين بــدفع الرســــــــــــــوم عنــد إبرام العقــد 

 
 -نونعلوم الشريعة والقا-حبث منشور يف جملة دراسات  -حق احلكر )حتكري االراضي الوقفية( -كايد يوسف قرعوا   -19

 .19ص-2006 -العدد االول -الث والثالثوناجمللد الث -جامعة االردن-تصدرها عمادة البحث العلمي
 .1456 ص-الثايناجمللد  -املرجع السابق -عبد الرزاق السنهوريد. -20
 .1448 ص-املرجع نفسه  -21
 -مطبوعات جامعة الكويت  -القانون وفقا للقانون الكوييت  -1ج  -املدخل لدراسة العلوم القانونية  -احلي حجازي  عبدد.  -22
 .420ص-1972
 .57ص - 1995 -دار النهضة العربية  -اجلزء االول  -النظرية العامة لاللتزام  -د.نبيل ابراهيم سعد  -23
 -د.عدانن سرحان..30ص  -1976  -طبع على نفقة اجلامعة املستنصرية  -النظرية العامة لاللتزام    -لذنونحسن علي اد.  -24

 - دار وائل للنشر -1ط-عقد البيع  -اجلزء االول  -شرح أحكام العقود املسماة يف قانون املعامالت املدنية لدولة االمارات العربية 
 -نني املدنية والتجارية العراقية يه يف القواعقد املساطحة والشكلية ف -شاكر عبد هللا وزكراي يونس امحد د.احسان .213ص -2005

 .19ص -2009 -السنة االوىل  -العدد الرابع  -سانية والسياسية حبث منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم االن
 .19ص –املرجع السابق  -احسان شاكر عبد هللا وزكراي يونس امحدد. -25
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ــجيل العقاري أو املرور أو الكاتب العدل والشــــكلية حالة إســــتثنائية على مبدأ الرضــــائية ونقيض  ،(26)التســ
ــائها  ــائية يف انشــــ ــكل هاًما يف تكوين العقود كلما تراجع دور الرضــــ ، والعقود (27)هلا، فكلما كان دور الشــــ

مرونة وهي التكفي وحدها لقيام العقد ت شــــــكلية متطورة أكثر حبـصـــــ ابدأت بشــــــكلية قدمية مث تطورت و 
، بـيد ان املشــــــــــــــرع ـقد يشــــــــــــــرتط (28)فهي وأن كـاـنت الزمـة كركن يف العقـد.فال من اقرتاهنـا إبرادة املتعـاـقدين

شــكلية معينة لبعض العقود الجيوز التنصــل منها، كما هو احلال يف العقد املنشــأ حلق املســاطحة،ومع ذلك 
لشـــــــــكلية يف حق املســـــــــاطحة،وعليه ســـــــــوف نكرس الكالم يف نالحظ اختالف وجهة نظر القضـــــــــاء من ا

الشـــكلية حلق املســـاطحة يف مطلبني خنصـــص املطلب االول للموقف التشـــريع العراقي من الشـــكلية يف حق 
 املساطحة، واملطلب الثاين نبني فيه موقف القضاء من الشكلية يف حق املساطحة.

 موقف التشريع العراقي من الشكلية يف حق املساطحة : املطلب االول
 من(  90)يعد املشـــــرع الشـــــكل عنصـــــرًا جوهراًي يف ابرام التصـــــرف القانوين اذا تطلبه فقد نصـــــت املادة

ــتيفاء هذا   -1القانون املدين العراقي على انه:)) اذا فرض القانون شـــــــــــكاًل معيناً للعقد فال ينعقد اال ابســـــــــ
جيب اســـــتيفاء هذا الشـــــكل ايضـــــاً فيما يدخل على العقد من  -2الف ذلك الشـــــكل ما مل يوجد نص خب

 تعديل.((.
من القانون املدين العراقي على انه:))وحق املسـاطحة جيب   1266ما نصـت الفقرة الثانية من املادة ك

 تسجيله يف دائرة التسجيل العقاري((.
املعدل  1972عقاري العراقي واملرقم  من قانون التسجيل ال( 229)كما نصت الفقرة االوىل من املادة  

حق املســــــــــاطحة على االرض اململوكة او املوقوفة وقفا صــــــــــحيًحا بتســــــــــجيل اتفاق  أينـشـــــــــ  -1على انه:))
ــاطح يف الســـــجل العقاري((.كما نصـــــت الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون  صـــــاحب االرض واملســـ

لتســـجيل يف دائرة التســـجيل العقاري.(( يبدو من هذه ال ابإنفســـه على انه: ))ال ينعقد التصـــرف العقاري  
لذا فانه اســــتلزم القانون النعقاده تســــجيله يف دائرة   عقارايً   اً النصــــوص ان حق املســــاطحة مبا انه يعد تصــــرف

التســجيل العقاري فاالتفاق بني املســاطح وصــاحب االرض ينبغي ان يســجل موظف املختص يف الســجل 
 فانه بتخلفه يليف العقد الذي ينشــأ حق املســاطحة وابلتا اً ذه النصــوص ركنالعقاري.فالتســجيل يعد وفق ه

جيعل العقد ابطال اال ان املشــــرع املدين مل ينص على االثر املرتتب على ختلف الشــــكلية يف حق املســــاطحة 
ــه يف هذا املقام ماهو االثر املرتتب على انعدام الشــــــــــكل يف حق  ومن مث فان الســــــــــؤال الذي يفرض نفســــــــ

من الـقانون امـلدين العراقي عـند كالمهـا  137اطحـة؟ فـقد أجـاـبت على ذـلك الفقرة الـثالـثة من امـلادة املـســـــــــــــ 
ــاً اذا اختلت بعض  -3عن العقد الباطل وعدت من صــــــور العقد الباطل هي بقوهلا:)) ويكون ابطاًل ايضــــ

ــتوف للشـــك ــة او يكون العقد غري مسـ ــافه كان يكون املعقود عليه جمهواًل جهالة فاحشـ ــه  اوصـ ل الذي فرضـ
ــه القانون يف العقد يؤدي إىل بطالن العقد،   القانون.(( مما يعين وفقا هلذا النص انعدام الشــــكل الذي فرضــ

 
 . وما بعدها 170ص -2006-منشورات آراس-1ط -الوسيط يف شرح القانون املدين -منذر الفضلد. -26
-حبث منشور يف جملة كلية احلقوق    -دراسة مقارنة-االثر املرتتب على ختلف اجراءات تسجيل العقار    -علي غسان أمحد  -27

 .9ص-2012 - العدد الرابع عشر -اجمللد الثاين -جامعة النهرين
 .59ص-2007 -بريوت -منشورات زين احلقوقية -1ط -دراسة مقارنة  دور الشكل يف العقود -علي عبده حممدد. -28
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 26:  العدد

فالشـكل بوصـفه وسـيلة للتعبري عن االرادة أو القالب الذي جيب أن يصـب فيه نوع من الرضـاء يعد عنصـرًا  
ــرـفات اليت مت اشــــــــــــــرتاطـه فيهـا ـلذا ـفان ختلـفه عن التصــــــــــــــرف يؤدي اىل بطالـنه على وفق  جوهراًي يف التصــــــــــــ

النصــــــــــــــوص القـانونـية امـلذكورة يف اعاله فهـذه ـقاعـدة عـامـة نص عليهـا القـانون امـلدين العراقي امـا يف القـانون 
املدين املصـــــري فلم جند هناك قاعدة عامة ينص فيها على ان جزاء ختلف الشـــــكلية يف العقد هو البطالن، 

عل البطالن جزءا لتخلف الشـــكل يف التصـــرفات الشـــكلية مثال خاصـــة جت  اً ومع ذلك فقد تضـــمن نصـــوصـــ 
ق الذي يشـــــبه اىل حد ما حل( املتعلقة ابهلبة، أما فيما يتعلق حبق احلكر والذي هو احلق  477ذلك املادة )

فلم ينص على جزاء ختلف الشــــــــكل يف هذا العقد كما هواحلال يف   املصــــــــرياملســــــــاطحة يف القانون املدين 
، جيمع على ان البطالن املطلق هو اجلزاء اـلذي يرتتـب على ختلف (29)لعراقي اال ان الفقـه املـدين القـانون ا

 الشكل فيها.
 موقف القضاء العراقي من الشكلية يف حق املساطحة  املطلب الثاني:

نالحظ أن هناك قرارات متناقضــة حملكمة التمييز العراقية بشــأن الشــكلية يف حق املســاطحة فقد كانت 
حمكمة التمييز تذهب يف قراراهتا ابلقول أن الشـــــــكلية يف حق املســـــــاطحة هي للتوثيق وليس لالنعقاد، أي 

حمكمة التمييز يف يف العقد بل هي شــرط شــكلي لإلثبات فقط.فقد كان توجه  اً عدها الشــكلية ليســت ركن
/ 1434قراراهتا ان الشـــــكلية يف حق املســـــاطحة هي للتوثيق فقط ال لالنعقاد فقد قضـــــت يف قرار هلا رقم 

ن عقد املســــــــــاطحة اليبطل اذا مل يســــــــــجل يف دائرة التســــــــــجيل أبقوهلا )) 11/3/1975يف  1974/ 3م
  87قـــد قضــــــــــــــــت يف قرار هلـــا رقم يف قرار هلـــا ف ،(30)العقـــاري مـــادام قـــد مت حتـــديـــد فيـــه املـــدة واالجرة(( 

واليت قضــــــت ابنه ))ان تســــــجيل حق املســــــاطحة يف دائرة التســــــجيل  28/5/1975بتاريخ   1/1975م/
، كما (31)العقد صــــــحيحا انفذا ولو مل يســــــجل يف الدائرة املذكورة((  دري هو للتوثيق ال لالنعقاد ويعالعقا

ابن ))العقد الناقل حلق املساطحة   29/6/1978يف    1/1978/م3قد قضت كذلك بقرار آخر هلا املرقم  
ينعقــد مبجرد اتفــاق اراديت الطرفني وينتقــل احلق من صــــــــــــــــاحبــه اىل املتعــاقــد االخر من ذلــك التــاريخ امــا 

 ،ا وهناك قرار هلا،ايضـــــــً  ،التســـــــجيل بدائرة التســـــــجيل العقاري فليس ركنا يف العقد وأمنا هو لغرض توثيقه((
ــلكـت حمكمـة التمييز نفس األمر بقوهلـا  24/2/1979يخ بتـار  1978/ هيئـة عـامـة/ 453املرقم  قـد ســــــــــــ

))ينعقد بيع حق املســاطحة مبجرد اتفاق اراديت الطرفني ولو مل يســجل لدى دائرة التســجيل العقاري، وكذا 
ــبة للتنازل عن احلق املذكور(( وقد قضـــــيت يف قرارها هلا رقم  ــنة 1/م134احلال ابلنســـ بتاريخ  1979/ لســـ

قد املســـاطحة من العقود الرضـــائية اليت تنعقد مبجرد اتفاق الطرفني وأن التســـجيل ))ابن ع 18/5/1980
ــبـة لتوجـه حمكمـة التمييز .(32)العقـاري ليس ركنـا من اركـان العقـد بـل الغرض منـه توثيق العقـد(( امـا ابلنســــــــــــ

احلديث فقد عدلت عما قضــت به ســابقا من عدها التســجيل للتوثيق فقط فقد قضــت يف قرارات هلا من 
))ان عقد   19/8/1997بتاريخ  2/1997/م16اعتبار التســــــــــــجيل ركن يف العقد وقد قضــــــــــــت يف قرار 

 
 ،201ص -1992 -القاهرة -دار النهضة العربية -مصادر االلتزام  -النظرية العامة لاللتزام -د.عبد املنعم فرج الصده  -29

 .114ص -1956-القاهرة  -القاهرة  نظرية بطالن التصرف القانوين مطبعة جامعة -د.مجيل الشرقاوي
 .31ص-1988 -القسم املدين -املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز -ابراهيم املشاهدي -30
 .32ص -املرجع نفسه -31
 .44ص  -املرجع السابق -ابراهيم املشاهدي -32
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جيل العقاري املختصــــة تطبيقا ألحكام املســــاطحة من العقود الشــــكلية اليت جيب تســــجيلها يف دائرة التـســـ 
 .(33)( من قانون التسجيل العقاري(( 229املادة )

ويف قرار آخر حملكمة التمييزاالحتادية قضـــــــت به ))عقد املســـــــاطحة اذا مل يســـــــجل يف دائرة التســـــــجيل 
اري ( من القـانون التســــــــــــــجـيل العقـ 299( من القـانون امـلدين وامـلادة )1266العقـاري وفقـا الحكـام امـلادة )

اليكون عقدا ابطال حيث ان ذلك العقد يعد عقدا من نوع خاص ويعترب عقد صــــــحيح ابلوصــــــف الذي 
ــروط املتفق عليها(( ــروطه مادام غري خمالف للنظام العام واالداب ويلتزم الطرفني ابلشـ ــمنه شـ وجاء ، (34)تضـ

ئرة التســــجيل العقاري وفق ))عقد املســــاطحة إذا مل يســــجل يف دا،(35)حملكمة التمييز االحتادية قرار آخر هلا
وهو عقد اجارة طويلة وان طلب فســــــــــخه تطبق حبقه    اً خاـصـــــــــ  اً ( مدين يكون مبثابة عقد1266/2املادة )

( وعلى احملكمة التحقق من ذلك ابالطالع على اضــــبارة التســــجيل العقاري فإن كان 774أحكام املادة )
ت احملكمــة االخرية اي القرارين يتضــــــــــــــح من قرارا (36)( مــدين...((1270ســــــــــــــجــل تطبق أحكــام املــادة)

ن حمكمة التمييز االحتادية عدت عقد املســــــاطحة غري املســــــجل يف دائرة التســــــجيل العقاري هو االخريني أ
ما اجتاه أ)عقد من نوع خاص( حســـب تعبري احملكمة ونلمس من خالل ذلك تطبيق لنظرية حتول العقد. و 

جارة طويلة( ونالحظ هنا إســــاطحة غري املســــجل هو )عقد حمكمة التمييز يف قرارها االخر ابعتبار عقد امل
قد خلطت حمكمة التمييز بني االحكام اخلاصــــــة حبق املســــــاطحة الذي ينشــــــأ عنه عقد املســــــاطحة والذي 

( منه وكذلك قانون التســـــــــــــجيل العقاري العراقي  1270-1266نظم القانون املدين بيان احكامه ابملواد )
ــتأجر الوارد يف املادة )( وبني حق ا334-229يف املواد ) ــاء 774ملســــــ ( من القانون املدين العراقي والقضــــــ

حينما يقضـــــــــي هبذه احلاالت بتطبيق حتول العقد الباطل اىل عقد آخر صـــــــــحيح، إمنا يفســـــــــر يف ذلك نية 
املتعاقدين مســتعينا بســلطته يف تفســري العقد وهي ســلطة واســعة يكيف مبقتضــاها العقد ابلتكييف القانوين 

ن ومن خالل هذا التمييز حيقق القضـــــــــــاء و اية العملية اليت قصـــــــــــدها املتعاقدادام الينحرف عن الغاملالئم م
ــاها مبوجب العقد من االرادة القانونية  ــتاجر من االبنية اليت أنشـــــ ــودة وهي انتفاع املســـــ الغاية العملية املقصـــــ

الطراف مل يريــدا هــذا التحول املعلنــة متوخيــا يف ذلــك مراعــاة نيــة الطرفني وحىت يف حــالــة االعرتاض يف ان ا
د  للعقد الباطل اىل عقد صــــــــــــحيح فيمكن دفع هذا االعرتاض على ان املتعاقدين اذا مل يكوان قد ارادا العق

عملية. ويف ذلك يكون حتول العقد راجعا اىل ســـلطة القاضـــي يف تفســـريه  ةالصـــحيح ارادة قانونية فقد اراد
باطل الذي اختاره املتعاقدان بل هو العقد الصـــــــــــحيح الذي حتول والعقد ينتج اثرا قانونيا ليس هو العقد ال

 .(37)اليه العقد الباطل مبقتضى سلطان القاضي يف التفسري

 
 . 3ص  -  1999  -  56ابلعدد    - بغداد  -ة  تصدر عن مكتبة شركة التأمني الوطني  -هذا القرار منشور يف املوسوعة العدلية    -33
الشكل   -بريك فارس اجلبورياشار اىل ذلك د.  337ص  -القرار منشور يف اجملموعة املدنية    28/3/2008يف    268القرار    -34

-2012لسنة    78يف العقد املدين االلكرتوين دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية العراقي رقم  
 .284ص -2016اذار  -العدد التاسع والعشرون  -اجمللد الثالث  -ث منشور يف جملة جامعة تكريت للحقوق السنة الثامنة حب

يصدرها جملس القضاء   -القرار منشور يف النشرة القضائية    5/8/2008يف    2008  // اهليئة االستئنافية عقار1733ر  القرا   -35
 .19ص -2008 -بغداد  -العدد الثالث -األعلى 
))تنتقل ملكية البناء واملنشآت االخرى عند انتهاء حق املساطحة :( من القانون املدين العراقي على انه1270نصت املادة )  -36

 لمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا مل يوجد شرط يقضي بغريه((.اىل صاحب االرض على ان يدفع ل
 .285صص -املرجع السابق -د.بريك فارس اجلبوري -37
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 الخاتمة 

واشـــكاليتها القضـــائية( وصـــلنا اىل بعض   يف هناية حبثنا هذا واملوســـوم بـــــــــــــــــ)الشـــكلية يف حق املســـاطحة
 النتائج والتوصيات من هذا البحث ندرجها تباًعا:

 ا:النتائج  أولً 
ولكن  عرفنا أن حق املسـاطحة هي من احلقوق العينية االصـلية اليت ترد على العقارات دون املنقوالت -1

ــي اململوكة ملًكا  ــي فقط، وحتديًدا االراضـ ــي املوقوفة ليس كل العقارات بل على االراضـ ــرفًا واالراضـ صـ
 وقًفا صحيًحا.

بينا أن حق املسـاطحة هو حق مؤقت اي من العقود املسـتمرة والذي يكون فيه الزمن عنصـر جوهري  -2
كمـا هو احلـال يف االجيـار اال انـه يفرتق من عقـد االجيـار يف كون االخري يكون ملـدة حمـدودة يف حني 

 حق املساطحة يكون ملدة التزيد عن مخسني سنة.
خيول حق املســــــاطحة املســــــاطح مبوجب القانون املدين العراقي أن يقيم البناء،أو االنشــــــاءات االخرى  -3

حتكردون الغراس وذلك على خالف ابقي التشـريعات العربية كالقانون املدين املصـري الذي خوله 
ً
  امل

االلتفات على انه ان يقيم الغراس ايضــا اضــافة اىل البناء واالنشــاءات على االراضــي املوقوفة فقط مع 
اال ان هناك بعض ق املسـاطحة قد تشـتبه حبهذا احلق يسـمى حق احلكر يف القانون املصـري كتسـمية  

 .الفروق كما اتضح 
أوضـــــــــحنا ان حق املســـــــــاطحة يعد من العقود الشـــــــــكلية ذلك الن العقد هو مصـــــــــدرها الوحيد وهو  -4

هذا العقد يف السجل العقاري االتفاق الذي يكون بني املساطح وصاحب االرض وينبغي أن يسجل  
 وحيدد من خالله احلقوق وااللتزامات اليت سيقوم هبا املساطح.

 ا: التوصيات  ثانيً 
ا، أي بتخويل املسـاطح  -1 ن يقيم البناء واملنشـآت أنقرتح على املشـرع املدين العراقي إضـافة الغراس، ايضـً

ــيع ، على غرار االخرى والغراس القوانني امـلدنـية االخرى ومنهـا الـقانون امـلدين املصــــــــــــــري وذـلك لتوســــــــــــ
نطاق حق املســــــــاطحة مما يؤدي اىل جذب املســــــــاطح أن كان ليس يف نيته أن يقيم البناء على أرض 

 .من جهة أخرىوربح لالقتصاد الوطين للمساطح من جهة، الغري، مما يوفر دافع إجيايب 
نقرتح على املشـــــــــرع املدين العراقي أن ينص يف مادة قانونية ضـــــــــمن املواد اليت تناول فيها أحكام حق  -2

املســــــــاطحة على أن حق املســــــــاطحة إن كان مل يســــــــجل يف دائرة التســــــــجيل العقاري من املمكن أن 
تجهة يتحول اىل عقد آخر صـــــــحيح أن توفرت أركانه تطبيًقا لنظرية حتول العقد وكانت نية الطرفني م

 اىل ذلك.
( منه وهي ))وان كان هناك 1267نقرتح على املشـــرع املدين العراقي كذلك يضـــيف عبارة يف املادة ) -3

ال جيوز ان تزيد مدة حق  -1بناء او منشـآت اخرى على االرض((، لتصـبح الفقرة ابلشـكل التايل ))
ــاحب  ــاطح وصـ ــنة فان كانت املدة مل حتدد فلكل من املسـ ــاطحة عن مخســـني سـ االرض ان ينهي املسـ

ــآت اخرى  ــنوات من وقت التنبيه على اآلخر بذلك وأن كان هناك بناء او منشـــــ العقد بعد ثالث ســـــ
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ــقة مع الفقرة اثنًيا من املادة   ــبح تلك الفقرة متسـ واليت نصـــت على  هانفســـ حمدثة على االرض((. لتصـ
 وال يزول حق املساطحة بزوال البناء قبل انتهاء املدة((. -2انه ))

 المصادر

 أوال: الكتب القانونية 
 .1988 -القسم املدين -املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز -براهيم املشاهديأ -1
-اجلزء االول -الوكالة   -االجيار  -البيع  -العقود املســــــــماة   -القانون املدين  -د.أســــــــعد ذايب -2

 .2007 -بريوت-نشورات زين احلقوقية م
ــلي  -3 ــوء  -املقاولة   -االجيار  -البيع  -الوجيز يف العقود املدنية   -د.جعفر الفضـــــــ ــة يف ضـــــــ دراســـــــ

 بغداد بدون سنة نشر. -املكتبة القانونية  -2ط -التطور القانوين ومعززة ابلقرارات القضائية 
 .1956-القاهرة  -نظرية بطالن التصرف القانوين مطبعة جامعة القاهرة  -د.مجيل الشرقاوي -4
 .1976 -طبع على نفقة اجلامعة املستنصرية -النظرية العامة لاللتزام  -الذنون د.حسن علي  -5
 .1990 -بغداد -شرح قانون التسجيل العقاري  -خالد لفته شاكر وعبد هللا غزاي سلمان  -6
 -املقاولة  -االجيار  -البيع   -املوجز يف العقود املســـــــــــــماة -د.ســـــــــــــعيد مبارك ود.طه املال حويش -7
 .2009 -بغداد -انونيةاملكتبة الق-4ط

  -بغداد -مطبعة االعتماد -1ط-احكام االراضــــي واالموال غري املنقولة   -شــــاكر انصــــر حيدر  -8
1947. 
ــعود -9 ــان ابو الســــــ ــماة -د.رمضــــــ ــأة  -االحكام العامة يف االجيار -عقد االجيار  -العقود املســــــ منشــــــ
 .1996-االسكندرية  -املعارف
دار اجلامعة   -أحكامها ومصــادرها -الوجيز يف احلقوق العينية األصــلية -ابو الســعود د.رمضــان  -10
 .2004 -اجلديدة
ــة القانون  -عبد الباقي البكري وزهري البشـــــــري -11   -بغداد  -املكتبة القانونية -3ط -املدخل لدراســـــ
2011. 
ــة العلوم القانونية -د.عبد احلي حجازي -12   -ا للقانون الكوييتالقانون وفق -1ج -املدخل لدراســــ

 .1972 -مطبوعات جامعة الكويت
العقود الواردة على االنتفاع  -الوســيط يف شــرح القانون املدين اجلديد  -د.عبد الرزاق الســنهوري -13
 .2011-مطبعة هنضة مصر  -3ط -اجلزء السادس -اجمللد االول -االجيار والعارية -ابلشيء
 -دار النهضــــــــــــة العربية -مصــــــــــــادر االلتزام -لعامة لاللتزامالنظرية ا-د.عبد املنعم فرج الصــــــــــــده   -14
 .1992 -القاهرة
بغداد -املكتبة القانونية-مصــــــادر االلتزام -املوجز يف شــــــرح القانون املدين -د.عبد اجمليد احلكيم -15

- 2007.   
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عربية شـرح أحكام العقود املسـماة يف قانون املعامالت املدنية لدولة االمارات ال -عدانن سـرحان  -16 
 .2005 -دار وائل للنشر -1ط-عقد البيع  -اجلزء االول -

 بدون سنة نشر. -نظرية احلق -املدخل لدراسة القانون  -حممد جاد حممد جادد. -17
ــة مقارنة -د.حممد علي عبده -18  -منشــــــــورات زين احلقوقية-1ط -دور الشــــــــكل يف العقود دراســــــ
 .2007 -بريوت
 .2006-منشورات آراس -1ط -الوسيط يف شرح القانون املدين -منذر الفضلد. -19
  1995 -دار النهضة العربية  -النظرية العامة لاللتزام، اجلزء االول  -ابراهيم سعدد.نبيل  -20
ــعــدد. -21 دار اجلــامعــة  -نظريــة احلق -نظريــة القــانون  -املبــادئ العــامــة للقــانون  -نبيــل إبراهيم ســــــــــــ
 .2013 -االسكندرية -اجلديدة 

 ثانًيا املجموعات القضائية
 .1999- 56ابلعدد  -بغداد -تصدر عن مكتبة شركة التأمني الوطنية  -املوسوعة العدلية  -1
 .2008 -بغداد -العدد الثالث -يصدرها جملس القضاء األعلى  -النشرة القضائية  -2

 :البحوثاثالثً 
عقد املســــاطحة والشــــكلية فيه يف القوانني املدنية  -شــــاكر عبد هللا وزكراي يونس أمحد  حســــان إد. -1

ــياســـــــية   -والتجارية العراقية  ــانية والســـــ   -العدد الرابع -حبث منشـــــــور يف جملة جامعة تكريت للعلوم االنســـــ
 .2009 -السنة االوىل 

ســـــة حتليلية مقارنة يف ضـــــوء قانون الشـــــكل يف العقد املدين االلكرتوين درا -ك فارس اجلبوريد.بريّ  -2
حبث منشـــــــــــــور يف جملة جامعة -2012لســـــــــــــنة   78التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية العراقي رقم 

 .2016اذار  -العدد التاسع والعشرون  -اجمللد الثالث  -تكريت للحقوق السنة الثامنة 
-حبث منشــور يف جملة دراســات  -األراضــي الوقفية(   حق احلكر )حتكري -كايد يوســف قرعوا  -3

العدد   -اجمللد الثالث والثالثون  -جامعة االردن  -تصــدرها عمادة البحث العلمي -لوم الشــريعة والقانون ع
 .2006 -االول
حبث   -دراســـة مقارنة   -األثر املرتتب على ختلف اجراءات تســـجيل العقار  -غســـان أمحد  علي   -4

 .2012 -العدد الرابع عشر -اجمللد الثاين  -جامعة النهرين  -ة احلقوق منشور يف جملة كلي
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 المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية

Harmonization between Legal Certitude and Fair 

Legislation 
      Lect. Khalid Majeed Abdul Hameed (1)م.د خالد مجيد عبد الحميد

  .Abdul Khaliq Abdul HusseinLect       (2)م.د عبد الخالق عبد الحسين

 الخّلصة

من املبادئ اهلامة لقيام الدولة القانونية هو مبدأ اليقني القانوين والذي يعد أحد األركان الرئيســـــــــة ملبدأ 
فحىت ميكن إلزام األفراد مبا يصـــــدر عن ســـــلطات الدولة من قوانني البد من توفر العناصـــــر  ،األمن القانوين

األسـاسـية يف هذه النصـوص وأوهلا أن تكون مكتوبة يف وثيقة رُسية صـادرة عن سـلطة خمتصـة وفقاً للشـروط 
أكثر   والقواعد الدســـتورية، فضـــاًل عن ذلك جيب أن تكون هذه النصـــوص واضـــحة ابلقدر الذي ال حتتمل

من تفســري خيرجها عن مضــموهنا مبا خيل ابلعدالة التشــريعية اليت تعد من أهم الغاايت لقيام الدولة القانونية 
ــاواة بني األفراد عنــد تطبيق القواعــد القــانونيــة على عالقــاهتم  ــلحــة العــامــة والعــدالــة واملســـــــــــــ مبــا حيقق املصــــــــــــ

 وتصرفاهتم.
Abstract 
An important principle of the establishment of the legal state is the 

principle of legal certainty, which is one of the main pillars of the principle of 

legal security, so that individuals can be obliged to laws issued by the 

authorities of the state must have the basic elements in these texts, the first 

of which should be written in an official document issued by a competent 

authority according to Moreover, these provisions must be clear to the extent 
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 that they can not tolerate more than one interpretation that deviates from 

their contents in violation of legislative justice, which is one of the most 

important goals for the legal state to achieve the public interest and justice 

and equality between individuals in the application of Promising legal on 

their relationships and their actions. 

 المقدمة

 فكرة البحث: -أوالً 
ــر األمن والطمأنينة  يُعد مبدأ اليقني القانوين من املبادئ القانونية املتعارف عليها أبهنا تعمل على نشــــــــــــ
ــريع  ــماانت املقررة حلماية وكفالة حقوق األفراد وحرايهتم، ومبا أن التشــ القائمة داخل الدولة، وهو أحد الضــ

اإلصــالح االقتصــادي واالجتماعي والســياســي يف أي دولة من الدول، فال بد هو األداة الرئيســة يف حتقيق 
أن يكون ذا ســـــــند، وتتوافر فيه اخلصـــــــائص املطلوبة إلصـــــــدار القواعد القانونية إال أن هذه التشـــــــريعات ال 
ــد يف تطبيق  ــليمــاً عــاداًل. ورغم ذلــك فــأن هــذه العــدالــة ال تتجســـــــــــــ حتقق هــدفهــا إال بتطبيقهــا تطبيقــًا ســــــــــــ

 عات فقط وإمنا تتجســـــــــد كذلك يف عدالتها مبعىن أن تراعي العدالة من قبل الســـــــــلطة املوكول إليهاالتشـــــــــري
 وإخراجها إىل حيز الوجود ومن مث إىل التطبيق.

 أهمية البحث: -ثانياً 
فحماية املصــــــلحة   مة بني مبدأ اليقني القانوين والعدالة التشــــــريعية أمهية كبرية،ءحيتل موضــــــوع حبث املوا

ليت يتخذها رجال القانون يف الدولة أســـــــــاســـــــــاً لعملهم ال يؤدي إىل التدخل يف رســـــــــم الســـــــــياســـــــــة العامة ا
وهذا يتطلب العناية  األســــاســــية فحســــب، بل قد يغريهم أحياانً إىل املســــامهة يف حماوالت حلماية اجلمهور،

وإتقان وإتباع الكافية من اجلهات اليت تتوىل وضــــع التشــــريع وصــــياغته أبســــلوب علمي وفين ينم عن مهارة  
فقد يقوم القضــــــاء  ،أســــــاليب الصــــــياغة القانونية الســــــليمة. فالقضــــــاء ليس موكواًل به وحدة تطبيق العدالة

ــريعات غري عادلة ــاهم يف انتهاك العدالة،  ،بتطبيق تشـــ وبذلك البد من مراعاة الوضـــــوح الكايف  ومن مث يســـ
ــياغة النصـــــوص ابلقدر الذي يضـــــمن قدر اإلمكان وحدة التفـســــ  ري وعدم اللجوء إىل االجتهادات  عند صـــ

 اليت قد تسحب النص القانوين عن حمتواه.
 منهج البحث: -ثالثاً 

مت االعتمـاد يف كـتاـبة البحـث على املنهج الوصــــــــــــــفي من خالل الوقوف على التعـديالت القـانونـية اليت 
ة اليت تطرح تطال النصــوص ألحد األســباب،واألهم ما فيها هو عدم الوضــوح واحتمال التفســريات املتعدد

 والشـــــــراح حول أمهية الوضـــــــوح القانوين يف نيعدم وضـــــــوحها واســـــــتطالع أراء الباحثلغموض النصـــــــوص و 
 .هاوحتقيق استجالء العدالة التشريعية

 خطة البحث: -رابعاً 
ــيم  ــريعية  ،وضـــــوع على مبحثنياملمت تقســـ أفردان املبحث األول ملفهوم مبدأ اليقني القانوين والعدالة التشـــ

فيما خصـــــــــص   ،أفردان املطلب األول للتعريف مببدأ اليقني القانوين والعدالة التشـــــــــريعية  ،وكان على مطلبني
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ــاطره يف غايته ناول عالقة أما املبحث الثاين فقد ت  ،املطـلب الثاين للتمييز بني هذا املبدأ واملفاهيم اليت تشــــــــــــ
املطلب األول األســاس  نا يفتناول  ،على مطلبني ســيمهقمت تبعد أن  ،مبدأ اليقني القانوين والعدالة التشــريعية

 املطلب الثاين للجودة التشريعية. نافيما ُخصص ،القانوين للقاعدة القانونية
 مفهوم مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية: المبحث األول

اخلوض يف غمــار هــذا البحــث ينبغي علينــا أن نبني مفهوم فكرة اليقني القــانوين ومفهوم العــدالــة قبــل 
ومن   ،فال بد من إعانة األفراد على اإلحاطة مبا مطبق ومشرع من قواعد قانونية هذا من جانب  ،التشريعية

ادلة، لذلك ســيتم جانب أخر فالســلطة املختصــة ابلتشــريع عليها مهمة أن يصــدر هذا التشــريع يف صــورة ع
فيما يتطرق  ، األول التعريف مببدأ اليقني القانوين والعدالة التشــريعيةبنّي ن  ،تقســيم هذا املبحث على مطلبني

 الثاين لتمييز هذا املبدأ عما يشاهبه من مفاهيم.
 التعريف بمبدأ اليقني القانوني والعدالة التشريعية: املطلب األول

البد من حتديد املفاهيم الرئيســـة اليت ســـوف تكون حمرك البحث حىت   ابتداًء عند التطرق ألي موضـــوع
مث  ،يســهل التصــدي ملوضــوعه مبا حيويه من تفصــيالت، لذا البد من تعريف اليقني القانوين يف مطلب أول

 تعريف العدالة التشريعية يف مطلب اثن وحسب اآليت:
 تعريف اليقني القانوين: الفرع األول

والــذي يعــد واحــداً من أســــــــــــــس الــدولــة  ،(3)يُعــد مبــدأ اليقني القــانوين وجهــًا من وجوه األمن القــانوين 
ــتقرار يف احلقل القانوين أو   ،القانونية ــتبعاد الريبة أو عدم االســ ــمانة واحلماية اليت ترمي إىل إســ كما يعد الضــ

والذي يعين  ،تعريف األمن القانويناألمر الذي يقتضـــــــــــي من   ،(4)تغري التغيري القاســـــــــــي يف تطبيق القانون 
هبدف إشـاعة  ،"ضـرورة التزام السـلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسـيب للعالقات القانونية املختلفة

ــرف ابطمئنان على   ،األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية حبيث يتمكن األشــــــــخاص من التصــــــ
ائمة وقت قيامها أبعماهلا وترتيب أوضــاعها على ضــوء منها، دون هدي من القواعد واألنظمة القانونية الق

التعرض ملفاجآت أو تصــرفات مباغتة صــادرة عن الســلطات العامة يكون من شــأهنا زعزعة هذه الطمأنينة 
 .(5)أو العصف هبذا االستقرار" 

القـابلـة للتطبيق أمـا عن موضــــــــــــــوع اليقني القـانوين فهو "متكني األفراد من اإلحـاطـة ابلقواعـد القـانونيـة 
 (6)عليهم".

وعلى ســــبيل املثال فأن اليقني القانوين يف القانون اجلنائي يتحقق أبن يعرف املخاطبون ابلقانون ســــلفاً 
ــادرة عن املشــــــــــــــرع يف هــذا اجملــال كوهنــا أوامر ونواهي تلزمهم يف عالقــاهتم   ،مــاهي القواعــد القــانونيــة الصـــــــــــــ
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وية واجلزاءات اليت قد يتعرضـــون هلا عند خمالفتهم هلذه القواعد االجتماعية أو عالقاهتم مع األشـــخاص املعن 
 .(7)وهو ما يقتضي صفات خاصة يف النصوص اجلزائية ويف تفسريها ويف نطاق تطبيقها 

ومبدأ اليقني القانوين على هذا النحو يفرتض توافر عنصـرين أسـاسـيني ومها: األسـاس أو السـند القانوين 
وتوافر جمموعة من اخلصــــــائص للقاعدة القانونية وأمهها الوضــــــوح   ،لدولةلألعمال الصــــــادرة عن ســــــلطات ا

 ومدى قابليتها للفهم والتفسري والتحليل من قبل املخاطبني هبا.
 تعريف العدالة التشريعية: الفرع الثاين

ولبيان تعريف العدالة التشريعية البد   ، مها العدالة والتشريعنييعية مصطلحيتضمن تعريف العدالة التشر 
فالعدالة مصـــــدرها العدل ، من التطرق هلذا املفهوم أواًل من خالل التعريف مبصـــــطلح كاًل منهما على حده

 .(8)ومطابقة احلق وإعطاء كل ذي حقاً حقه ويهتدي هبا القضاة يف أحكامهم 
يشـارك  اوضـعي  ينظم هذه الرؤية قانوان فالعدالة رؤية إنسـانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد شـرط أن 

 .(9)يف صياغتها الكل بعيداً عن التحكم، وهي ملكة حتمل على مالزمة التقوى واملروءة 
ويرى البعض أن العدالة مســـألة نســـبية جيب على ويل األمر مبقتضـــاها أن حيقق األمن للمجتمع جبميع 

ويقصد   ،سية وذلك ابلوسائل اليت يتيحها له القانون احي االقتصادية واالجتماعية والسياو فئاته ويف شىت الن
ــبـية العـداـلة ومـا حيقق األمن يف فرتة زمنـية  ،مـا حيقق األمن جملتمع مـا ـقد ال حيققـه يف جمتمع آخر ن  إ .بنســــــــــــ

 .(10)لذلك فإن العدالة دائماً نسبية ومتغرية أيضا بتغري الزمان واملكان  ،معينة قد ال حيققه يف أخرى
أوهلما قيام ســـلطة عامة خمتصـــة يف الدولة بوضـــع القواعد القانونية يف صـــورة  ،فيفيد معنينيأما التشـــريع 

والتشـريع هبذا املعىن هو ما يعد مصـدرا رُسياً للقانون ويعين عملية سـن النص  ،مكتوبة وإعطائها قوة اإللزام
الســــلطة العامة املختصـــة   واثنيهما النص الذي يصــــدر من ،اليت خيرج هبا مضــــمونه إىل حيز الوجود واإللزام

بســنه يف الدولة املتضــمنة قاعدة قانونية أو أكثر صــيغت يف النص صــياغة فنية مكتوبة والتشــريع هبذا املعىن 
 .(11)هو ما يفيده القانون مبعناه اخلاص يعين النص يف حد ذاته الذي يعد صورة من صور القانون 

ار السـلطة املختصـة ابلتشـريع القواعد القانونية مبا أما تعريف العدالة التشـريعية كلفظ مركب تعين "إصـد
حيقق األمن القانوين للمجتمع الذي تطبق فيه، والســـلطة املختصـــة ابلتشـــريع يف حتقيقها لألمن القانوين إمنا 

فما دام القانون يعرب عن قيم   ،تعكس ما حيتاجه اجملتمع على حســـــــــــب ظروف الواقع والقيم الســـــــــــائدة فيه
ومن مث إذا حاد التشــريع عن جتســيد هذه القيم، فال حيقق  ،ال شــك يف أنه حيقق العدالةومبادئ اجملتمع، ف

 .(12)"ومن مث كان جديراً إبلغائه أو تعديله ،العدالة
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  ، الطبعة األوىل (،العدالة التشريعية يف ضوء فكرة التوقع املشروع )دراسة مقارنة ،يسيأمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرت  -10
 .15، ص2017 ،دار الفكر اجلامعي

 .85-84ص ،2011، بغداد ،املكتبة القانونية ،ة القانوناملدخل لدراس  ،عبد الباقي البكري وزهري البشري -11
 .18، صاملصدر نفسه ،أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي -12
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وجد عدة معايري تيف دراســـة له بعنوان أخالق القانون أبنه ( Lon L. FULLer)ولقد ذهب األســـتاذ 
 ،ومن مث إذا توافرت هــذه املعــايري فــأن القــانون يعــد مقبواًل وعــادالً ، تقــاس هبــا األخالق الــداخليــة للقــانون 
وأن يتصـــــــــــل علم املخاطبني به بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة، وأال يطبق أبثر   ،وهذه املعايري تتمثل يف عمومية التطبيق

كما جيب أن يكون غري مســـتحيل تطبيقه أبن   ،وأن تكون عباراته واضـــحة ومتســـقة وغري متناقضـــة ،رجعي
 .(13)وأن يتفق مع القوانني املقررة من قبل ،وأال يتم تغيريه بصورة فجائية ،درات البشريتناسب مع ق

 تمييز مبدأ اليقني القانوني عما يشابهه: املطلب الثاني
مبـا أن مبـدأ اليقني القـانوين يعـد أحـد مبـادئ أو أوجـه األمن القـانوين إال أن هنـاك نوعـاً من التمييز بني 

خرى اليت تشــــــرتك معه، واليت توجد صــــــعوبة يف التمييز بينها لتداخلها واشــــــرتاكها يف هذا املبدأ واملبادئ األ
حتقيق أهــداف مبــدأ األمن القــانوين، وقــد يــدمج العــديــد من الكتــاب وخيلط بني هــذه املفــاهيم اليت حيويهــا 

لك ســـــوف منيز لذ  ،األمن القانوين، واليت تعد صـــــوره، ومنها مبدأ الثقة املشـــــروعة ومبدأ االســـــتقرار القانوين
 بني مبدأ اليقني القانوين وبني كل من هذين املبدأين، وسنفرد لكل منهما فرعاً خاصاً.

 الثقة املشروعة: الفرع األول
ابتداًء البد من القول انه ابلنظر الشـرتاك عناصـر مبدأ األمن القانوين يف حتقيق أغراضـه كونه من دعائم 

ــروعة    ،فقد دمج بعض الفقه بني مفاهيم األمن القانوين  ،الدولة القانونية ، واليت (14)ومنها مبدأ الثقة املشـــــــــــ
ــدر من  ــروع، والذي يعين "أن القواعد العامة اجملردة اليت تصــــــ عدها البعض الوجه اآلخر لفكرة التوّقع املشــــــ

جيب أن ال تصـدر  اريةإدالسـلطة التشـريعية يف صـورة قوانني أو تصـدر عن السـلطة التنفيذية يف صـورة لوائح 
بطريقة فجائية مباغتة تصــــطدم مع التوقعات املشــــروعة لألفراد واملبنية على أســــس موضــــوعية مســــتمدة من 
األنظمة القائمة على هدى من السـياسـات الرُسية املعلنة من جانب السـلطات العامة والوعود والتأكيدات 

 .(15)الصادرة عنها 
أبنه "احلد من احتماالت التغيري املفاجئ للقواعد القانونية الصـــادرة فيما يعّرف البعض التوّقع املشـــروع  

 .(16)من السلطات املختصة محايًة لثقة املخاطبني هبا وعدم خداعهم"
ــادمها بغتة   ،فالفرد عندما يكون قد أكتســـب ثقة مشـــروعة من القواعد القانونية املطبقة فيجب أال تصـ

ــبان د ــروعةقواعد قانونية جديدة مل تكن يف احلســــــــــ ــاس بتوقعاته املشــــــــــ  ،ون اختاذ تدابري انتقالية لعدم املســــــــــ
ويتمّثل اهلدف   ،فالتوقعات املشــــروعة تُعد أحد العناصــــر األســــاســــية املكونة ملعيار املعاملة العادلة واملنصــــفة

 
13- Tuker, Edin W. (1965) "The Morality of Law. by Lon L.Fuller," Indiana La Journal: Vol. 40: Iss. 

2, Article 5, p. 274. 
 .114ص ،مصدر سابق ،عبد اللطيف د. حممد حممد -14
 ،1999  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،دور االعتبارات العملية يف القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(  ،د. يسرى حممد العصار  -15

 .277-276 ص
16- Michel Fromont. "Le principe de securite juridique", Actualite juridiue droit administrative, 

numero special, 1996, p 179. 
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األســـاســـي هلذا املفهوم يف محاية الثقة اليت تولدت لدى األفراد من األنظمة القائمة يف مواجهة أي مســـلك  
 .(17)يعي أو إداري يشّكل إحباطاً للتوقعات املشروعة تشر 

ويذهب رأي أخر إىل أن الثقة املشــــــــــــروعة تعين "أن القواعد العامة اجملردة اليت تصــــــــــــدر عن الســــــــــــلطة 
جيب أال تصـــدر بطريقة فجائية  إداريةالتشـــريعية يف صـــورة قوانني، أو عن الســـلطة التنفيذية يف صـــورة لوائح 

عات املشــروعة لألفراد واملبنية على أســس موضــوعية مســتمدة من األنظمة القائمة مباغتة تصــطدم مع التوق
على هدي من الســــياســــات الرُسية املعلنة من جانب الســــلطات العامة والوعود والتأكيدات الصــــادرة عنها 

(18). 
رها وذهب رأي يف الفقه إىل أن فكرة التوقع املشـروع تعين "عدم مفاجأة األفراد بتصـرفات مباغتة تصـد

 .(19)السلطات العامة على حنو مل يتوقعه األفراد ومن شأهنا زعزعة الطمأنينة أو العصف هبا" 
فيما عّرفت الثقة املشــروعة عند من يعدها توقعاً مشــروعاً أبهنا "تدرج الســلطة املختصــة بوضــع القواعد  

مع وضـــوح تلك  ،بتوقعات املخاطبني هباالقانونية يف ســـن هذه القواعد ابتداًء أو تعديلها على حنو ال خيل  
 .(20)القواعد مبا ال يدع جمااًل الختالف اإلفهام حوهلا" 

وهناك من يرى أن الثقة املشـــــــروعة موضـــــــوعها محاية الثقة اليت تعد حقاً للمخاطبني ابلقواعد القانونية 
للمراكز اليت تكونـت  ،ولو لبعض الوقـت ،وتتمثـل هـذه الثقـة يف الثبـات ،والقرارات الصـــــــــــــــادرة عن الـدولـة

اســـــــــــــتناداً إىل هذه القواعد أو تلك القرارات"وبذلك فأن مبدأ الثقة املشـــــــــــــروعة ال ميكن تطبيقه إال مبراعاة 
ــأن  اليت   االلتزاماتوالتعهدات أو   ،خصــــوصــــاً ما يتعلق مبوقفهم مثل حســــن النية ،املركز الواقعي لذوي الشــ

 .(21)ارتبطوا هبا
ــتاذ  ــي   (Fromont)ويرى األســ ــروعة ليس يف احلقيقة ســــوى الوجه الشــــخصــ أن مبدأ احرتام الثقة املشــ

ــنف من قبل البعض (22)والواقعي ملبدأ األمن القانوين ابملعىن الضـــيق  ، والبد من القول أن هذا املبدأ قد صـ
 .(23)أبنه أحد مفاهيم األمن القانوين 

 مبدأ االستقرار القانوين: الفرع الثاين
ويتمثل مضـــــمونه أن تكون األعمال الصـــــادرة عن ســـــلطات  ،ركان األمن القانوينيُعد هذا املبدأ أحد أ

 الدولة مطابقة لقاعدة موضوعية أي ثبات القواعد واملراكز القانونية.

 
دار الفكر  ،دراسة مقارنة ،التوقعات املشروعة والوعود اإلدارية غري املشروعة يف قانون االستثمار ،د. وليد حممد الشناوي -17
 .49-48ص ،2013 ،املنصورة ،والقانون
 .106ص ،مصدر سابق ،د. وليد حممد الشناوي -18
 ،شركة انس للطباعة  ،دراسة حتليلية يف ضوء أحكام القضاء اإلداري والدستوري  ،مبدأ األمن القانوين  ،د. رفعت عيد السيد  -19
 .109ص ،2011
 .28ص ،مصدر سابق ،أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي -20
 .114ص ،مصدر سابق ،حممد عبد اللطيف د. حممد -21
 .115 -114ص ، املصدر نفسه -22
دار النهضة ،  الطبعة األوىل ،  دراسة مقارنة  ،ي يف استجالء املفاهيم الدستوريةدور القضاء الدستور   ،د. حممود علي أمحد مدين  -23
 .403ص ،2016،  القاهرة ،العربية
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وقصـــــــــــــــد بـه  ،األمن القـانوين فيـه، إذ عرف األخري مبحتواه ككـلالبعض  وألمهيـة هـذا املبـدأ فقـد أختزل
ــاعة  ــتقرار للمراكز القانونية لغرض إشـ وجود نوع من الثبات النســـيب للعالقات القانونية وحداً أدىن من االسـ
األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية بغض النظر عما إذا كانت أشــــــــــخاص قانونية خاصــــــــــة أم 

ــاعها وفقاَ للقواعد  ــخاص ترتيب أوضــــــ ــتطيع هذه األشــــــ ــرهتا عامة، حبيث تســــــ القانونية القائمة وقت مباشــــــ
ت أو أعمال مل تكن ابحلسبان صادرة عن أحدى سلطات الدولة الثالث، آفاج ألعماهلا دون أن تتعرض مل

 .(24)ويكون من شأهنا هدر ركن االستقرار أو زعزعة روح الثقة واالطمئنان ابلدولة وقوانينها 
ــتاذ  ــتقرار القانوين ميكنFromont)ويرى األســـــ منطقياً أن يطبق بطريقة جمردة أي من دون  ( أن االســـــ

األخذ يف االعتبار الظروف الواقعية ملركز ذوي الشـــــــأن، وبذلك فأن االســـــــتقرار القانوين هو األمن القانوين 
 .(25)ابملعىن الضيق 

ــور األمن  ــروع هي أحد صـــــــ ــروعة أو فكرة التوقع املشـــــــ وهبذا املعىن فقد عد البعض أن مبدأ الثقة املشـــــــ
وتعد صــــورة   ،نباً إىل جنب لصــــوره األخرى، وهي عدم رجعية القوانني واحرتام احلقوق املكتســــبةالقانوين ج 

عدم رجعية القوانني فحوى مبدأ االســــــــتقرار القانوين، ويقصــــــــد بعدم رجعية القوانني "عدم انســــــــحاب أثر 
ــارها على حكم الوقائع اليت تقع ابتداًء من يوم  ، وهذا يعين أن فادهانالقواعد القانونية على املاضـــي واقتصـ

لســــــراين القانون اجلديد من حيث الزمان وجهان، وجه ســــــليب هو انعدام أثره الرجعي ووجه إجيايب هو أثره 
 .(26)املباشر" 

 عّلقة العدالة التشريعية بمبدأ اليقين القانوني: المبحث الثاني

ابتداًء من التحقق حول وجود النص حىت ميكن معرفة العالقة بني عدالة التشــريع واليقني القانوين البد 
ومن جهة  القانوين مبعىن البد من وجود ســند قانوين لألعمال الصــادرة عن ســلطات الدولة هذا من جهة،

إذ يرتتـب على غموض النص القـانوين االختالف يف فهمـه،  ،أخرى البـد من وضــــــــــــــوح القـاعـدة القـانونيـة
لمخــاطبني هبــا وإال حــدث اخلالف يف تنفيــذهــا فــالقــاعــدة القــانونيــة جيــب أن تكون واضــــــــــــــحــة ومفهومــة ل

ــنـد  ،وتطبيقهـا على العالقـات اليت حتكمهـا، األمر الـذي يتطلـب حبثـه يف مطلبني يبنّي املطلـب األول الســــــــــــ
 القانوين لألعمال الصادرة عن سلطات الدولة، فيما خيصص املطلب الثاين للجودة التشريعية.

 لقانونيةاألساس القانوني للقاعدة ا: املطلب األول
البد من وجود ســــــند قانوين لألعمال الصــــــادرة عن ســــــلطات الدولة، إذ يشــــــرتط يف هذه األعمال أن 
تسـتند على أسـاس قانوين وهو القاعدة القانونية، والقاعدة القانونية قد تكون مكتوبة أو قاعدة قانونية غري  

ــم هذا املطلب على فرعني مكتوبة )عرفية( تلعب دوراً متفاواتً يف خمتلف فروع القانون، ومما  ــيقســــــ تقّدم ســــــ

 
 ،2003 ،القاهرة، ة األوىلالسن ،العدد الثالث ،جملة دستورية ،حلماية الدستورية لألمن القانوينا ،د. يسرى حممد العصار -24

 .51ص
 .114ص ،مصدر سابق ،د. حممد حممد عبد اللطيف -25
 ، 2010  ، العدد الثامن عشر  ،رجعية أثر احلكم بعدم الدستورية  املوازنة بني فكرة األمن القانوين ومبدأ  ،د. عامر زغري حميسن  -26

 .202 ص
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فيمـا خنصــــــــــــــص الفرع الثـاين  ،نتطرق يف الفرع األول للقواعـد املكتوـبة ومبـا يتطلـب العلم هبـا من قبـل األفراد 
 للقواعد العرفية.
 القواعد املكتوبة: الفرع األول

ــكلية للقاعدة   ــادر الرُسية أو الشــــ ــمن املصــــ ــريع املرتبة األوىل ضــــ ــريعي   ،القانونيةحيتل التشــــ فالنص التشــــ
ــقه العقايب ــتثناء القانون اجلنائي بشـ ــدر الوحيد ابسـ ــلي إاّل أنه ليس املصـ ــدر أصـ إذ  ،أعالها منزلة، وهو مصـ

ــدر  ،أن مبدأ اليقني القانوين يف اجملال اجلنائي يفرتض أن تكون القواعد القانونية مكتوبة ــريع مصـــ ألن التشـــ
ومع ذلك فإن قانون العقوابت قد يعتمد يف  ،للتجرمي والعقاب فال يصــــــــلح العرف مصــــــــدراً  ،هذه القواعد

وهنا يقتصر دور   ،وقد تتمثل هذه القواعد ابلعرف  ،حتديد النموذج القانوين للجرمية على قواعد غري جنائية
ــفه قاعدة غري مكتوبة على حتديد املركز القانوين الذي حيميه قانون العقوابت دون أن يكون   ،العرف بوصـــــــ

 .(27)صدراً للتجرمي والعقاب العرف م
والقاعدة القانونية املكتوبة قد ختتلف سلطة إصدارها، فالتشريع على مستوايت، التشريع الدستوري أو 
الدســتور الصــادر عن املشــرّع الدســتوري، والتشــريع العادي الذي تســنه الســلطة التشــريعية يف الدولة إاّل إذا 

ــتثناء، والتشـــــــــريع الفرعي وهو أدىن  أنواع التشـــــــــريع والذي تصـــــــــدره الســـــــــلطة التنفيذية مبا هلا من وجد اســـــــ
 اختصاص أصيل ختول هلا يف الدستور ابتغاء تنفيذ التشريع العادي أو تنظيم املرافق واخلدمات العامة.

ويفرتض مبدأ األمن القانوين أن تتوافر يف النظام القانوين األســـــــــــــاليب املناســـــــــــــبة لكفالة العلم ابلقانون 
 ،حكامه، مبعىن تيســــري العلم ابلقانون، فعلى الدولة ضــــمان العلم ابلقانون لدى املخاطبني بهللمخاطبني أب

وقد أصبح هذا االلتزام ضرورايً بعد أن تزايد عدد التشريعات يف الدولة إىل درجة كبرية قد يصعب متابعتها 
أو تطبق قاعدة )اجلهل خصــــــوصــــــاً من األفراد العاديني، فليس من العدالة أو العدل أن تلقى على عاتقهم  

ألن املنطق يقضــــــــي أبن ال تكليف  ،ابلقانون ليس بعذر( دون أن تيســــــــر هلم ســــــــبل الوصــــــــول إىل القانون 
 وميكن أن نشري إىل وسيلتني لكفالة العلم ابلقانون للمخاطبني به ومها النشر والتقنني. ،مبستحيل

 النشر: -أولا 

ــلطة  اً نشـــــــــر القوانني يعد التزام ن  إ ــتور وهي غالباً الســـــــ يقع على عاتق الســـــــــلطة املكلفة مبوجب الدســـــــ
( على مســــــــألة وجوب نشــــــــر 129يف املادة ) 2005وقد نص دســــــــتور مجهورية العراق لســــــــنة   ،التنفيذية

مامل ينص على خالف   ،ويعمل هبا من اتريخ نشــــــــرها ،القوانني بنصــــــــها "تنشــــــــر القوانني يف اجلريدة الرُسية
 ذلك".

عض احملاكم الدســتورية أبنه عمل من األعمال املكونة للتشــريع، كما يف احملكمة الدســتورية فيما عدته ب
العليا املصـــــــرية إذ قضـــــــت أبن عدم نشـــــــر خريطة تبنّي مواقع حدود حممية طبيعية اليت يتوقف عليها تطبيق 
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 خاصـــــية اليقني النصـــــوص العقابية اليت جتّرم االعتداء على هذا املكان يؤدي إىل افتقار هذه النصـــــوص إىل
 .(28)والوضوح اليت جيب أن تتمتع هبا نصوص التجرمي 

مبدأ  ،( بشــــأن حقوق املواطنني يف عالقاهتم ابإلدارة2000أبريل   12أما يف فرنســــا فقد كّرس قانون )
ــول إىل القواعد القانونية اليت ميكن أن تطّبق عليهم ومن مث فرض القانون التزاما على  ،حق األفراد يف الوصـــ

ــيطاً للقواعد القانونية اليت تصــــدرهاعا وهذا القول جاء متفقاً   ،تق الســــلطات اإلدارية أبن تنّظم وصــــواًل بســ
مع قضـاء جملس الدولة الفرنسـي الذي مؤداه أن نشـر النصـوص القانونية يشـّكل مهمة مرفق عام يقع على 

لتزام الســــــلطات اإلدارية بنشــــــر إذ قرر أن ا ،الدولة أن حتســــــن القيام هبا، ويف حكم جمللس الدولة الفرنســــــي
ــادر برفض  ــّكل "مبدأ قانونياً عاماً" وتؤدي خمالفته إىل إلغاء القرار الصــ ــدرها يشــ القرارات الالئحية اليت تصــ

 النشر.
ــتلهم روح قانون  ــايراً رأي مفوض احلكومة مل يســـ  2000ومن املالحظ على هذا احلكم أن اجمللس مســـ

وإمنا وجد ســنداً  أخر ، يتمّثل يف وصــول القانون إىل املخاطبني بهومل يســتند على اهلدف الدســتوري الذي 
 ،وهو عبارة عن أحد املبادئ القانونية العامة  ،وهذا الســـــــــــند مل يتم تقريره من القضـــــــــــاء قبل  ،أكثر أصـــــــــــالة

 .(29)ومؤداه التزام السلطة اإلدارية أن تضمن نشر القرارات الالئحية اليت تصدرها 
 التقنين:  -ثانياا 

فالتقنني هو من صــــــنع ســــــلطة عامة يف الدولة تنشــــــأ فيه  ،يُعد التقنني أحد طرق الوصــــــول إىل القانون 
املختصة   قواعد لفظاً ومعىن، إال أنه ال يعدو أن يكون تشريعاً يتصف مبزاايه، وهو جتميع للقواعد التشريعية

فإذا أريد به عملية  ،ن اوالتقنني له معني  ،املدينم مجيع املســـــائل املتعلقة كالتقنني ـضــــ بفرع من فروع القانون ي
التقنني فهو عملية جتميع القواعد القانونية جتميعاً علمياً منطقياً وإصــــــدارها من قبل الســــــلطة التشــــــريعية يف 

ــدرت الدولة تقنيناً ويقال قامت الدولة بتقنني قوانينها ــاملة مبوبة فيقال: أصــــــــ أما إذا أريد  ،وثيقة رُسية شــــــــ
ــريعية وجامعة للقواعد القانونية لفظ التق ــلطة التشـ ــدرها السـ ــد به الوثيقة الرُسية اليت تصـ نني أو املدونة فيقصـ

 .(30)املتعلقة بفرع من فروع القانون بعد هتذيبها وتنسيقها 
إاّل أن هناك مشــكلة تظهر عند التقنني هي احتمال كون اجلهة اليت قامت بســن القانون مل متّعن النظر 

لة املبحوثة أو مل تنظر إىل مجيع اجلوانب املتعلقة هبا أو النتائج املرتتبة على تشـــــــريع قانوهنا، جيدا يف املشـــــــك
وهنا تكون مهمة التقنني ليس التدخل يف األمر بل مساعدة اجلهة املختصة على أعمال الفكر يف املشكلة 

 .(31)بشكل مرض دون التدخل يف حق اجلهة الختاذ القرار 
ــلطة التنفيذية إىل التقنني بواســـطة األوامروقد أجاز اجمللس الد ــتوري املصـــري جلوء السـ ورأي اجمللس  ،سـ

ــريح أبن تقوم  ــرّع التصـ ــات النواب أصـــحاب اإلحالة أنه جيوز للحكومة أن تطلب من املشـ رداً على اعرتاضـ
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 26:  العدد

ــية القانون املعروض عليه  ــوصـــــ ــتعجال اليت تتوافر يف خصـــــ ــريع عن طريق األوامر يف حالة االســـــ نه أل ،ابلتشـــــ
فأن اإلجناز الســــــريع لعملية التقنني تتفق مع اهلدف الدســــــتوري  ،فضــــــاًل عن تكّدس جدول أعمال الربملان 

 .(32)للوصول إىل القانون وقابليته لإلدراك 
 القواعد  ري املكتوبة: الفرع الثاين

ركنـاهـا املـادي القواعـد غري املكتوبـة أو مـا يســــــــــــــمى ابلعرف هي قواعـد قـانونيـة يف حـد ذاهتـا إذا توافر 
ــتورايً  ــتوى معني فقـد يكون عرفـاً دســــــــــــ بـل األكثر من ذلـك يكون   ،واملعنوي، والعرف ال يقف عنـد مســــــــــــ

ــتورية ــأ جنباً إىل جنب الوثيقة الدســـــ ــتور الربيطاين، وقد ينشـــــ ــتور عرفياً كما هو احلال يف الدســـــ فقد  ،الدســـــ
وعرفاً أدارايً بعد   ،عرفاً عادايً  وقد يكون  ،يكملها أو يعدهلا أو يضــــــــــيف إليها أو حيذف اختصــــــــــاص معني

 .(33)اعتياد اإلدارة على أتباع سلوك معني يتعلق ابلنشاط اإلداري وسيادة االعتقاد لديها بلزومه 
إذ تكون القواعد القانونية  ،إاّل أن العرف ال يكون له جمال للتطبيق يف القانون اجلنائي بشـــــــــــقه العقايب

ــدر هـذه القواعـد يف حتـدـيد النموذج  -كمـا مر-ـفأن ـقانون العقوابت ـقد يعتمـد  ومع ذـلك ،املكتوـبة مصــــــــــــ
ــفه قاعدة غري مكتوبة على حتديد  ــر دور العرف بوصــــــ القانوين للجرمية على قواعد غري جزائية، وهنا يقتصــــــ

ــود ابلعني املؤجرة يف اجلرائم اليت (34)املركز القانوين الذي حيميه قانون العقوابت  ، ومثال ذلك حتديد املقصــــ
فال تقتصـر على ما ورد ذكره يف العقد بشـأهنا، وإمنا تشـمل كذلك ما   ،ملخالفة لقانون إجيار املسـاكنتقع اب

ــودة من اإلجيـار إاّل هبـا، وإنـه إذا مل يوجـد أتفـاق على   يكون من ملحقـاهتـا اليت ال تكتمـل منفعتهـا املقصــــــــــــ
دون التقيد يف هذا اخلصوص   حتديد ملحقات العني املؤجرة وجب الرجوع إىل طبيعة األشياء وإتباع العرف

 .(35)بوسيلة معينة من وسائل اإلثبات 
ــه قـــد تكون مثرية للجـــدل  ــأنـ ــا فـ ــة املكتوبـــة رغم وجودهـ ــانونيـ ــاعـــدة القـ وعلى الرغم من ذلـــك فـــأن القـ

مثال ذلك ما أثري أمام احملكمة األوربية حلقوق اإلنسـان من خالف بشـأن السـند القانوين لألمر  ،واخلالف
ــادر عن قاضــــي التحقيق ابلتنصــــت على املكاملات اهلاتفية، فقد أنكر املدعي أمام احملكمة وجود هذا  الصــ

وأن  ،من تقنني العقوابت حتضـــر من حيث املبدأ التنصـــت على املكاملات اهلاتفية 368ألن املادة   ،الســـند
اء على حنو  من تقنني اإلجراءات اجلنــائيــة اليت ال تســــــــــــــمح ابختــاذ هــذا اإلجر  81هــذه املــادة تقيــد املــادة 

ومن مث ضـــرورة أن تكون مطابقة املادة  ،صـــريح، بل تلزم قاضـــي التحقيق أبن تكون قراراته مطابقة للقانون 
وذلك وفقا للتعبري  ،من تقنني العقوابت وذلك حني أيمر ابإلجراءات املفيدة للكشــــــف عن احلقيقة 368

لقضــاة التحقيق أن يفوضــوا مأموري الضــبط  وأخريا ليس  ،من تقنني اإلجراءات اجلنائية 81الوارد يف املادة  
 .(36)القضائي بسلطات ال يتمتعون هبا أنفسهم 
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 الجودة التشريعية: املطلب الثاني
ــبة لكفالة معرفة القانون ملن  ــاليب املناســـــ يفرتض مبدأ اليقني القانوين أن تتوافر يف النظام القانوين األســـــ

وإيضــــــــاح ما جاء به من مبادئ وأحكام، فالصــــــــياغة التشــــــــريعية خصــــــــهم القانون أتباعه والعمل أبحكامه 
ــياغة فنية دقيقة  ــياغته صـ ــعه يف نصـــوص مكتوبة وصـ للنص القانوين البد أن تكون واضـــحة، ذلك ألن وضـ
وصــــــــــبه يف لغة بعيدة عن التعقيد ســــــــــليمة من اإلهبام عوامل تضــــــــــفي عليه الدقة والتحديد يف املضــــــــــمون 

ي يتطلب بيان وضـــــــــــوح القاعدة القانونية يف فرع أول، وأثر عدم وضـــــــــــوح والوضـــــــــــوح يف املعىن، األمر الذ
 على عدالة التشريع يف فرع اثن. -لتحقق سهولة الرجوع إليها-القاعدة القانونية 
 وضوح القاعدة القانونية: الفرع األول

وضـوح  إن وضـوح القاعدة القانونية يعين أن تراعى السـلطة املختصـة بسـن التشـريع على خمتلف درجاته
 .(37)النص القانوين ودقة صياغته، مما يسهل األمر لرجوع املواطنني إليه وعدم االختالف يف فهمه 

إذ جيب أن يصل املخاطبون ابلقاعدة إليها   ،والوضوح يكمله قابلية القاعدة القانونية لإلدراك أو الفهم
هبا وااللتزام مبضـموهنا، لتمكني بكل سـهولة ويسـر، فجوهر الوضـوح والقابلية للفهم هو ضـرورة جيب العمل  
القواعد الغامضــة أو   ابســتبعاداملواطن من ممارســة أحد حقوقه املكفولة دســتورايً، فوضــوح القانون هو شــرط  

 .(38)تلك اليت يشوهبا عدم التحديد اجلسيم 
ومعرفـة ومن أهم أاثر الوضــــــــــــــوح أـنه حيقق ثقـة األفراد يف القـاعـدة القـانونيـة لعـدم االختالف يف فهمهـا 

إذ شرط وضوح النص   ،ومن مث تتحقق عدالة التشريع على األقل من انحية الشكل الظاهري له  ،مضموهنا
القـانوين يعـد من أهم تطبيقـات مبـدأ اليقني القـانوين، فـالنص القـانوين جيـب أن يكون مفهومـاً وواضــــــــــــــحـاً 

 جلميع املخاطبني به على اختالف مشارهبم وثقافاهتم.
إذ ينبغي على  ،ص القانونية من خالل الصــــــــــــياغة الدقيقة للقواعد القانونيةويتحقق وضــــــــــــوح النصــــــــــــو 

ــياغة القانونية الســـــليمة للقاعدة القانونية لتكون هذه القاعدة  الســـــلطة املختصـــــة ابلتشـــــريع أن تتحرى الصـــ
ثقة األمر الذي يؤدي إىل استقرار هذه القواعد وعدم زعزعتها وتنال    ،واضحة ومفهومة أمام املخاطبني هبا

 هؤالء املخاطبني.
ف الصــــياغة القانونية أبهنا "أداة لتحويل املادة األولية اليت تتكون منها القاعدة القانونية إىل قواعد وتعرّ 

، أو هي "جمموعة (39)عملية صــــــــــــــاحلة للتطبيق الفعلي على حنو حيقق الغاية اليت يفصــــــــــــــح عنها جوهرها" 
، (40)جود العملي إخراجاً حيقق الغاية اليت يفصح عنها جوهرها"األدوات اليت خترج القاعدة القانونية إىل الو 

 .(41)أو أهنا "عملية اإلخراج الفعلي للقاعدة القانونية مبا حيقق اهلدف من فرضها" 
 

 .38ص ،مصدر سابق ،عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسيأمحد  -37
 .108ص ،مصدر سابق ،د. حممد حممد عبد اللطيف -38
 :حبث منشور على الشبكة املعلوماتية ،الصياغة القانونية ،هيثم الفقي -39

http:// www.shaimaaatalla. Com/vb/showthread. 
، 1995  ،األردن  ،عمان  ، مكتبة الثقافة والنشر والتوزيع  ،فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضاءاً   ،د. عبد القادر الشيخلي  -40

 .15-14ص
دار   ،الطبعة األوىل ،التشريع بني الصناعة والصياغة ،د. رافد خلف هاشم البهاديل و د. عثمان سلمان غيالن العبودي -41

 .34، ص2009 ،الكتب والواثئق

http://www.shaimaaatalla/
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وعلى ذلك تعد مسـألة صـياغة القاعدة القانونية اجلزء األهم منها كوهنا متّثل الشـكل اخلارجي هلا الذي  
وبقدر إتقان صـــــــياغة تلك القاعدة القانونية وختري أدواهتا ودقة   ،تخصـــــــصـــــــةيطبق واملصـــــــاغ صـــــــياغة فنية م

ن أغراض املشــــــــرّع ومراميه كانت تلك القواعد صــــــــاحلة للتطبيق بشــــــــكل فاعل بغري خمالفة للنص عتعبريها  
 .(42)حبجة غموضه ونقصه وعدم وضوحه 

ــوص القانونية األلفاظ يف معا ــياغته للنصــ ــتعمل يف صــ ــرّع يســ ــل أن املشــ ــة ال فاألصــ نيها القانونية اخلاصــ
مبعانيها اللغوية العامة، وذلك كله يقم دليل من النص على أن املشـــرّع اســـتهدف بلفظ معني معناه اللغوي 

 .(43)ال معناه القانوين 
ــياغة النص  ــتخدام لغة واضـــــــــحة يف صـــــــ ــاس من اســـــــ إن إدراك املواطن حلقوقه وواجباته تتأتى يف األســـــــ

ــلوب ال حيتمل التأويل، ألن اإلكثار يف القانوين، مما يعين أن تكون ـصــــــ  ــحة وأســـــ ياغة القانون بطريقة واضـــــ
التأويل جيعل من القاضـي مشـّرعاً وانطقاً ابلقانون حال كونه غري خمتص بذلك، فالصـياغة الواضـحة للنص 

ــياغة التشـــريع وذلك عن طريق هنج كتابة التشـــريع من حيث انتقاء  ،التشـــريعي تقتضـــي ســـهولة أســـلوب صـ
وســـالمة اختيار اجلمل املســـتخدمة يف التعبري وصـــحة بنياهنا، ووضـــع كل   ،وبناء القاعدة القانونيةاأللفاظ، 

وجتنب الفصـــــل الطويل بني أجزاء اجلملة الواحدة، وتاليف اجلمل االعرتاضـــــية  ،مجلة يف موضـــــعها املناســـــب
ة إلدراكها من كلما كان ذلك ممكناً، فشــــــكل القواعد القانونية يضــــــفي على جوهرها الوســــــيلة األســــــاســــــي

 .(44)حيث ضبط مضموهنا وحتديده 
حبيث  ،كما يتعني أن تتم صـياغة التشـريع وصـناعته أبسـلوب تتحقق به سـهولة فهم أحكامه ومضـامينه

ال حيتاج هذا الفهم إىل علم قانوين أو خربة تشريعية على مستوى معني؛ ألن أألغلب األعم من املخاطبني 
ومعيار توافر هذه الســـــهولة يتمّثل يف ســـــرعة إدراك معاين نصـــــوص   ،نينيأبحكام التشـــــريع ليســـــوا من القانو 

وهذا يؤدي يف النهاية إىل الوقوف على معاين تلك  ،التشــــــــــــــريع ومضــــــــــــــامينها كافة يف يســــــــــــــر ودون جهد
 .(45)النصوص ومراميها يف إطار تكاملي يف سياق أحكام التشريع كافة 

ة إدراك املقصـــــود ابألحكام القانونية على حنو ســـــليم وتنطوي أمهية الصـــــياغة القانونية يف تســـــهيل عملي
ودقيق غري قابل للتأويل أو اللبس كما تســــهل عملية التنفيذ والتطبيق ابلشــــكل الذي قصــــده املشــــرع، كما 
أهنا تســهم يف تطوير النظام القانوين يف الدولة وتنقيته من الســلوكيات املتخلفة والنهوض ابلواقع واإلصــالح 

تماعي والسـياسـي، فضـاًل عن ذلك فأن الصـياغة القانونية تفّعل عملية التقنني من حيث االقتصـادي واالج 
ــهولـة التعرف على   جتميع القواعـد القـانونيـة املتعلقـة بفرع من فروع القـانون يف مـدونـة واحـدة يؤدي إىل ســــــــــــ

أحكـامهـا ممـا  القواعـد القـانونيـة اليت حتكم موضــــــــــــــوع معني، ويوفر الوحـدة للقواعـد القـانونيـة، كمـا يلم مشـل
 .(46)يضفي عليها دقة الصياغة ويزيل عنها الغموض وااللتباس والتعرض والتناقض 

 
 .183-182، صاإلسكندرية ،منشأة املعارف ،املدخل إىل القانون  ،د. حسن كرية -42
 :حبث منشور على الشبكة املعلوماتية ،مبادئ الصياغة القانونية ،حيدر سعدون املؤمن  -43

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf  
 .35، صمصدر سابق ،عثمان سلمان غيالن العبوديد. اشم البهاديل ود. رافد خلف ه -44
 .166، ص2015 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الكتاب األول ،ة التشريعصناع ،د. سري صيام -45
 .36، صاملصدر السابق ،عثمان سلمان غيالن العبوديد. د. رافد خلف هاشم البهاديل و -46

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf
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وال يقتصــر شــرط وضــوح القاعدة القانونية على ســلطة دون أخرى فجميع الســلطات يقع على عاتقها 
بصـــــفتها الســـــلطة -مراعاة مبدأ الوضـــــوح وســـــهولة الوصـــــول إىل القاعدة القانونية، فإن الســـــلطة التشـــــريعية 

التشـريع عاداًل منذ  هي املنوط هبا أواًل وبصـفة رئيسـة مراعاة هذا املبدأ لكي يكون  -املختصـة بسـن القوانني
 .(47)نشأته، فمبدأ وضوح القانون وسهولة الوصول إليه يعد من املقومات األولية لعدالة التشريع 

 
 أثر عدم وضوح القاعدة القانونية على عدالة التشريع: الفرع الثاين

ن عيباً يف تلحق القاعدة القانونية العديد من العيوب يف الصـياغة عند تشريعها أو طبعها، منها ما يكو 
الشـــــــكل من حيث اللغة بوجود أخطاء لغوية أو حنوية أو مطبعية، وقد يكون خطًأ يف املضـــــــمون كالنقص 

، لكن العيوب منها ما يؤثر يف وضـــــوح القاعدة (48)والغموض والتعارض يف النصـــــوص واألحكام القانونية  
م كاألخطاء املادية اليت من املمكن القانونية إىل درجة يتعارض املضمون عما هو مطّبق أو ال يؤثر يف احلك

ذه احلالة يعد تشــريعاً غري أن تصــحح، فالنص القانوين إذا كان معيباً حبيث يؤثر يف احلكم وعدالته، ففي ه
ومن مث ال حيوز ثقة املخاطبني املشروعة فيه، إذ ال يدل على ما فيه ابلصيغة اليت وضع فيها، إذ أن   ،عادلٍ 

ــائل خار  جية تفســـــر ما جاء بعباراته، مما يضـــــطر املشـــــرّع أو الســـــلطة التنفيذية يف هذه فهمه حيتاج إىل وســـ
 .(49)احلالة إىل إصدار تفسريات إلزالة الغموض 

األمر  ،ويف هذه احلالة فأن التفســـــــري الذي يصـــــــدر قد ال يطابق تفســـــــري أخر ســـــــبقه أو جاء الحقاً له
 ،التنفيذية أو اجلهة املطبقة للنص القانوين الذي يؤدي إىل االختالف يف التفسـريات سـواء من قبل السـلطة

ــاد اإلداري ــري   ،ومن مث فأن ذلك قد يؤدي إىل فتح ابب الفسـ ــموانً للنص خيتلف عن تفسـ كونه يعطي مضـ
ومن جانب أخر فأن صــــــــدور التفســــــــريات املتعددة يؤدي إىل  ،أخر أعطى مضــــــــموانً أخر هذا من جانب

وهذا ما يؤثر يف النهاية على  ،خاطبني ابلنصـوص القانونية أبحكامهاإلخالل مببدأ املسـاواة بني املواطنني امل
 عدالة التشريع وتصدع أركاهنا.

ــياغة الدقيقة والواضـــــحة للقاعدة القانونية وإاّل كان هناك أخالل مببدأ  ن  إ فهم النصـــــوص أييت من الصـــ
تطبيقـه على املخـاطبني بـه املســـــــــــــــاواة بني من تطبق عليهم القـاعـدة القـانونيـة الواحـدة نتيجـة االختالف يف 

كما   ،ســواء من قبل الســلطة التنفيذية أو من قبل الســلطة القضــائية على املنازعات اليت يقوم ابلفصــل فيها
وكان ذلك بســــــــــــبب غموض النص   ،يفتح ابابً للفســــــــــــاد للجهة اليت تطبقه وابلتحديد الســــــــــــلطة التنفيذية

 .(50)وصياغته املبهمة 
مســـــــتوايته ســـــــواء أكان تشـــــــريعاً دســـــــتورايً أم عادايً أو حىت تشـــــــريعاً فرعياً كما أن التشـــــــريع مبختلف 
ينبغي أن تصــــــــــــــــاغ مجلهــا أبلفــاظ منتقــاة مع ســــــــــــــالمــة اختيــار اجلمــل  ،كــالقرارات واألنظمــة والتعليمــات
وتاليف اجلمل االعرتاضـية كلما   ،ووضـع كل مجلة يف موضـعها املناسـب  ،املسـتخدمة يف التعبري وصـحة بياهنا

 
 .61، صمصدر سابق ،أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي -47

48- Adolf Paola Frederick, Robert Walker, p-3. 
 .على الشبكة املعلوماتية ،مصدر سابق، حيدر سعدون املؤمن  -49
 .68ص ، املصدر نفسه ،أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسي -50
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ومن مث يتعني أن يصاغ النص القانوين  ،وجتنب الفصل الطويل بني أجزاء اجلملة الواحدة ،ك ممكناً كان ذل 
 ،حبيث ال حيتاج هذا الفهم إىل علم قانوين على مســـــتوى معني ،أبســـــلوب تتحقق به ســـــهولة فهم أحكامه

فة يف يســـر ودون ومعيار توافر هذه الســـهولة يتمّثل يف ســـرعة إدراك معاين نصـــوص التشـــريع ومضـــامينها كا
 .(51)جهد 

من قرارات إدارية  ،وأكثر التشــــــــريعات متاســــــــاً ابلعالقات والروابط االجتماعية هي التشــــــــريعات الفرعية
واليت جيب أن تصـــاغ دون غموض أو لبس حبيث تتبني أحكامه أبقل جهد خصـــوصـــاً   ،وأنظمة وتعليمات

واالختالف يف تفســـري نصـــوص القرار مثاًل  إذ ينبغي احلد من االحتماالت ،عند تطبيقها على أرض الواقع
فقط مما يسـاهم يف حتقيق مبدأ األمن القانوين  اً أو أتويلها أبن تكون واضـحة املعىن ال حتتمل إاّل معناً واحد

ــياغة القرار اإلداري من لديهم اخلربة ابلعمل  ،وثقة املخاطبني به ولتحقيق هذه النتيجة ينبغي أن يقوم بصــــــــ
 .(52)ة القواعد القانونية القانوين وفن صياغ

وبناًء على ما تقّدم فأن الصـــياغة املبهمة للتشـــريع الفرعي أو عدم االهتمام إبخراجه بصـــياغة حمددة ال 
يدلل إاّل على أن املشـرّع الفرعي مل يتقن صـياغة التشـريع وظهر بصـياغة مبهمة، وهذا يعد من قبيل الفسـاد 

ســـــــريية من قبل اجلهة املنفذة واملطبقة للقرارات واألنظمة، كون اإلداري الذي يفتح الباب لالجتهادات التف
ــل ويبني الفقرات الالزم تنفيذها  ــريعاً فرعياً يفصـــــ ــدر تشـــــ ــتوري والعادي ال يطبق إن مل يصـــــ ــريع الدســـــ التشـــــ

  ببألن الصـياغة املبهمة تسـ  ،وهذا يؤدي إىل فتح أحد أبواب الفسـاد اإلداري ،وتطبيقها على أرض الواقع
 .األمر الذي خيل من مث بعدالة التشريع ،رياتتعدد التفس

 الخاتمة

فقد توصـــــــــــــلنا يف هنايته إىل جموعة من االســـــــــــــتنتاجات  ،بعد أن انتهينا من التعرض ملوضـــــــــــــوع البحث
 خذ بعني االعتبار من العناية والتطبيق حسب اآليت:ؤ واملقرتحات اليت أنمل أن تُ 
 -أواًل: االستنتاجات:

 ،مـبدأ اليقني القـانوين يعين متكني األفراد من اإلحـاطـة ابلقواعـد القـانونـية القـابـلة للتطبيق عليهم ن  إ -1
ــلفاً ماهي األوامر والنواهي اليت يوجبها القانون من جهة وينهى عنها من   ،إذ ال بد من أن يعرف األفراد سـ

 وهذا يقتضي صفات خاصة يف النصوص القانونية. ،جهة أخرى
ــيان يفرتض الي -2 ــاســــ ــران أســــ ــادرة عن   ،قني القانوين توافر عنصــــ ــند القانوين لألعمال الصــــ أوهلما الســــ

 واثنيهما توافر جمموعة من اخلصائص للقاعدة القانونية يطلق عليها اجلودة التشريعية. ،سلطات الدولة
ــريع كل النصـــوص القانونية -3 ــريعية يُعد األصـــل يف تشـ وكل نص خيالف هذا   ،إن احرتام العدالة التشـ

املبـدأ يُعـد منعـدم القيمـة القـانونيـة ملخـالفتـه األســـــــــــــــاس والغـايـة اليت وجـدت من أجلهـا القوانني إال أن هـذا 
فإذا رجحت كفة األضـرار روعي  ،بل حتكمه املوازنة بني املنافع واألضـرار عند التطبيق ،األصـل ليس مطلقاً 

 نافع قدم مبدأ املشروعية.وإذا رجحت امل ،حق األفراد يف اليقني القانوين
 

 .166ص ،مصدر سابق ،د. سري صيام -51
 .68ص ،مصدر سابق ،د عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتيسيأمح -52
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وهي فحوى   ،إن أشعار األفراد أبن حقوقهم ومراكزهم القانونية حمل عناية واهتمام سلطات الدولة  -4
مبدأ اليقني القانوين مما يعمق ثقة األفراد أبجهزة الدولة وجيعلهم مبأمن من أي تصــــــــــــــرف مباغت تلجأ إليه 

 أحدى السلطات.
ــياغة القانونية الواضـــــحة -5 ــااي  الصـــ ــريع ليكون أهاًل للتطبيق على القضـــ هي الثوب الذي يرتديه التشـــ
 فالوضوح خيدم الغرض الذي وضعت هذه القاعدة القانونية من أجله مما حيقق العدالة التشريعية. ،العملية
 
 -انيًا: املقرتحات:ث

مع  توافقٍ ل ســـن تشـــريع جيد ومتطور ومجيب أن يتوفر يف الصـــياغة القانونية الوضـــوح والدقة من خال .1
 الدستور وقواعد القانون العادي ومبادئه.

ندعو إىل إعالن مشــــروعات القوانني لألفراد وأن تكون مفهومة لديهم وقابلة للتطبيق ضــــمانة حلقوق  .2
 األفراد وحرايهتم وحرمة أمواهلم.

ــياغتها االطالع .3 ــلوب صـــــــ ــابقة وأســـــــ وكذلك االطالع على قوانني الدول األخرى    ،على القوانني الســـــــ
 ملواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

الدعوة إىل إقامة دورات عملية يف إعداد التشــريعات وصــياغتها وزج موظفي الدوائر القانونية يف ورا  .4
 عمل متخصصة يف ميدان الصياغة القانونية.

ــريعات النافذة وحتديد مواطن ال .5 ضــــــــعف والقوة فيها والوقوف على حاجتها للتعديل من مراجعة التشــــــ
 عدمه.
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Editorial’s word 

Culture in the time of corona 

The covid19 virus has canceled everything related to culture, such as 

conferences, seminars, Printing and publishing. We returned with this virus to 

the prehistoric era, where humans became living in homes instead of caves. 

The civilization created by human beings has ended. There are no planes, no 

cars, no factories, no schools, no universities, and no libraries. One thing that 

stayed with people is the ghost of fear that haunts him everywhere called virus 

covid19 instead of goblins that were chasing the Neanderthals while he lived 

in the jungle. 

Perhaps the ancient man was more free than the man today because he 

does not find in his way a policeman to prevent him from moving and impose a 

penalty on him because he left his home. 

This is the state of our world today in the time of corona; for what culture 

can we talk in such a dark time. One thing remains for the man of age, in all 

that has been produced by human civilization which extends to more than 

1000 years, in the internet; this fictitious invention made by man from nothing, 

which has become today everything in human life. 

While at home, people started wandering around the world, buying and 

selling, hearing and seeing who is at the end of the globe. The internet has 

become our only refuge in the era of corona, as it is what compensated us for 

every thing we lost in this era and made us live our lives as it is and 

transformed homes into factories, marketing centers, conference halls and 

seminar rooms. 

Through social networks, mankind has been able to break the chains of the 

pandemic and live its economic and political life as it is. 

Cultural life is not excluded from this activity at this time. Perhaps culture is 

destined to revive with greater strength and greater potential. The void that the 

world lives in has provided cultural owners with additional opportunities for 

more cultural giving. 

How many intellectuals have found a golden opportunity while at home to 

write, produce researches and write articles. As for seminars and conferences, 

they have become easy projects that do not require logistical requirements 

and social and political protocols. 

It became open to millions after it was restricted to a limited number of 

intellectuals.  

In the time of corona, everything can stop except culture. 
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