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 التقديم سبيل عمى

 أعمالنا مف كسيئات أنفسنا شركر مف بو كنستغفره كنعكذ كنستعينو، كنستيديو نحمده هلل الحمد إف
 المرفؽ العاـ ىـ في بعد، فالمكظفكف أما فمف تجد لو كليا مرشدا   يضمؿ كمف الميتد فيك اهلل ييده
 عمى الحفاظ تجاه المنكطة بيا باألدكار الدكلة كبسكاعدىـ تقـك خبلليـ كيد العمؿ كمف اإلنتاج أداة

 االدارة كلتتمكف ،.لمكاطنييا الكريمة الحياة كتكفير الرفاىية كتحقيؽ العامة كالسكينة كالصحة األمف
 عمييا الدكر ىذا لعب مف

 .كظيفة مكظؼ ككؿ كؿ ظركؼ يناسب ما بينيا مف كتختار كتكقيع الجزاء، تمتمؾ اإلثابة أف 

دكرم الخصـ كالحكـ  اإلدارة تجمع ال الحكـ، حتى جية عف االتياـ جية نحك فصؿ االتجاه كاف ثـ
  .التأديبي أطمؽ عميو القضاء ما فظير

   ىػ، كنقؿَُِْ/ٕ/ُٕبتاريخ 51/رقـ ـ الممكي المرسـك كتمشيا مع ىذا التكجو فقد صدر
المظالـ،  ديكاف إلى كالتأديب التحقيؽ لييئة التابعة التأديب ىيئة مف المكظفيف تأديب اختصاص
 تأديب قضايا في العاـ االدعاء بتمثيؿ المختصة ىيئة الرقابة كالتحقيؽ ىي الجية كأصبحت
الفصؿ   .المظالـ بديكاف التأديبية الدكائر تتكلى بينما المدنية، الخدمة لنظاـ الخاضعيف المكظفيف

 في الدعاكل التأديبية.

 جنائي إجراء   فإذا اتخذ الجنائية، التأديبية بنظيرتيا تقيد اك ارتباط الدعكل البحث ىذا كمكضكع
 اإلدارية ةلمجي أف ؟، أـ التأديبية عندئذ اإلجراءات تتكقؼ بقكة القانكف فيؿ اتياـ(، أك )تحقيؽ
 ذلؾ؟ في تقديرية سمطة

نيائي  بحكـ منصفة محاكمة في إدانتو تثبت حتى برمء المتيـ المستقرة أف القانكنية كالقاعدة
  )أصؿ البراءة(

 إذ .القطعية الصفة ضده الصادر الجنائي الحكـ اكتساب حتى متيـ أنو عمى يعامؿ أف فالصحيح
 .المحاكمة فترة خبلؿ براءتو تظير قد

 مف  كالتحقيؽ، عددا الرقابة كىيئة حكمو في مف أك المكظفيف الكزير تأديب نظاـ خكؿ كقد
 العمؿ عف العاـ المكظؼ يد كؼ  ،منيا العاـ الصالح  لحماية المتطمبة  كاإلجراءات الصبلحيات

 إيقاؼ استحقاؽ راتبو، فضبل عف  نصؼ مف المكظؼ حرماف عميو يترتب الذم ،األمر-إيقاؼ  -



 

 

                                                 

 

 

  الدكتور / حممد بو حسو القحطانى                            ... ةـباجلهائي التأديبية الدعوى دــتقي

 

2 

 بحؽ ىائمة كأدبية مضار مادية  ترتب أمكر كىي  كغيرىا مف االمتيازات، السنكية العبلكة أك الترقية
 الجنائية المتخذة ضده. االجراءات  ما طاؿ زمف  إذا  كأسرتو خاصة  المكظؼ،

 البحث مشكمة

 تأتى مشكمة البحث مف الرغبة في الكقكؼ عمى

 في العاـ المكظؼ إتياـ عمى المترتبة اآلثار ىي كماالجنائية،  بالدعكل التأديبية الدعكل تقيد مدل
صدار اإلجراءات إيقاؼ قرار مصدر معرفة عف جنائية، فضبلن  جريمة  القرارات التأديبية، كا 

 المكظؼ المتيـ قبؿ التحفظية

 البحث أىمية

 كنظـالمدنية،  الخدمة لكائح العامة، أك الكظيفة بتشريعات الجيؿ الدكلة، مف مكظفي أغمب يعاني
تأديبيان،  أك جنائيان  سكاء بمحاكمتو المختصة ،كالجية بالتحقيؽ المختصة الجية ك التأديب،

 الجيات داخؿ الرؤساء بعض باألنظمة، لدل الجيؿ يظير كاالجراءات المنظمة لكؿ ذلؾ، كما
إدارية، كمف  لمخالفات الكقت بمركر  تتطكر  القانكنية التي اإلجراءات اتخاذ بيـ الحككمية المنكط

 صدكر جنائية، ثـ جريمة في عميو القبض تـ   مكظؼ عف العمؿ يد كؼ قرار إصدار ذلؾ  أمثمة
 لفترة طكيمة، األمر مكتكفا أليدم المكظؼ تترؾ اإلدارية الجية العفك عنو، فإف أك بتبرئتو   حكـ
 كالعبلكة كالترقية الكظيفية كالميزات الحقكؽ عمى حصكلو تأخير في يرىقو ماديان، كيتسبب الذم

 كتقديما الستقالة . السنكية

 البحث أىداف

 تبدو أىمية البحث في

المنكط  التأديبية، كمعرفة الجية الدعكل في السير الجنائي خبلؿ االتياـ عمى المترتبة اآلثار تحديد
 ..الجنائية الدعكل في الفصؿ التأديبية، لحيف الدعكل في السير إجراءات إيقاؼ أمر إصدار بيا

 .الجنائية الدعكل ظؿ في التأديبية الدعاكل أك باألحرل الكقكؼ عمى مصير 
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 الدراسة منيجية

 كأحكاـ عمييا، الفقيية الشركحات كتحميميا، ككذلؾ القانكنية النصكص قراءة عمى البحث يعتمد
 .التحميمي منيجا لمبحث المنيج عف بديؿ ال القضاء كتحميميا لذلؾ

 السابقة الدراسات

  :منو قريب أك المكضكع ذات في الدراسات مف عدد البحث ىذا سبؽ

 العاـ، المكظؼ عمى الجنائي الحكـ أثر بعنكاف الظاىر خميؿ خالد .د مؤلؼ أكليا

 الطماكم، سميماف .د -التأديب قضاء-اإلدارم القضاء مؤلؼ كثانييما

 عمييا، الجنائية الجريمة كأصداء التأديبية الدعكل الطنطاكم، ممدكح المستشار مؤلؼ كثالثيما

 كالمسؤكلية الجنائية المسؤكلية بيف العبلقة نطاؽ بعنكاف .الجربكع أيكب الدكتكر بحث كرابعيما
    السعكدم، النظاـ في العاـ لممكظؼ التأديبية

 اليزاؿ المكضكع أف إال كتفصيبل شرحا المكضكع تناكلت التي البحكث ىذه كؿ مف الرغـ كعمى
 ..كالدراسة التمحيص مف مزيد إلى يحتاج خصبا

 ىذا تؤكد القضاء عمى تطرح كالتزاؿ المطركحة المنازعات إف بؿ فرديا استنتاجا ىذا كليس
 النصكص ىذه اهلل بعكف تككف كسكؼ ..المكضكع ىذا لدراسة الباحث يدعك مما كتدعمو االستنتاج

 .لعممنا كاهلل المستعاف  مصدرا البحكث كتمؾ
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 البحث  خطة
 

 : العام الموظف مفيوم:األول المبحث
 العامة الكظيفة مفيـك:األكؿ المطمب
  لممكظؼ كالتأديبية الجنائية المسؤكلية أساس:الثاني المطمب

  
 العام لمموظف الجنائية المسؤولية:الثاني المبحث
  لممكظؼ الجنائية المسؤكلية مفيـك:األكؿ المطمب
  لممكظؼ الجنائية المسؤكلية أركاف:الثاني المطمب

  
 العام لمموظف التأديبية المسؤولية:الثالث المبحث
  لممكظؼ التأديبية المسؤكلية مفيـك:األكؿ المطمب
  لممكظؼ التأديبية المسؤكلية أركاف:الثاني المطمب

  
 لمتأديبية  الجنائية الدعوى تقييد :الرابع المبحث
 29/11/1377 بتاريخ 42 رقـ الممكي بالمرسـك العمـك الصادر المكظفيف نظاـ في:األكؿ المطمب
  1/2/1392 بتاريخ7/ـ رقـ الممكي بالمرسـك الصادر المكظفيف تأديب نظاـ في:الثاني المطمب

 ىػ.16/11/1409بتاريخ 190 رقـ المظالـ ديكاف كقكاعد االجراءات  كالمرافعات أماـ
 .المكظفيف تأديب نظاـ مشركع :الثالث المطمب

  
  والمراجع وتوصيات ونتائج خاتمة
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 األول المبحث

 القانوني ومركزه العام الموظف مفيوم:األول المبحث

الشخص  أك  باإلدارة العاـ المكظؼ تربط التي العبلقة ك العامة كالكظيفة العاـ المكظؼ مفيـك كفيو
 :مطمبيف عبر  المعنكم العاـ

 الكظيفة مفيـك األكؿ الفرع في كنناقش :العام والموظف العامة الوظيفة مفيوم:األول المطمب
 العاـ المكظؼ مفيـك الثاني الفرع كفي العامة

 :العامة الوظيفة مفيوم:األول الفرع

 تتعمؽ التي األخرل األنظمة ككؿ العامة لمكظيفة تعريفا   المممكة في المدنية الخدمة نظاـ يضع لـ
 .بتنظيـ الكظيفة العامة

 ميمة لمفقو ،تاركان  لممكضكع العامة األطر يضع المنظـ، ككنو عمؿ مف ليس التعريفات كضع فإف 
 القضاء أماـ معيف نزاع ييعرض لمقضاء، بأف التعريؼ كضع أمر يترؾ أحيانا  ،ك  التعريؼ كضع
 أصاب كقد.معينة قانكنية كاقعة أك لحالة كضكابط تعريؼ كضع ميمة ذلؾ خبلؿ مف فيتكلى
 .ذلؾ في السعكدم المشرع

 الكاجبات مف الحككمية، كيتضمف مجمكعة لئلدارة تابع نظامي كياف"بأنيا العامة الكظيفة كتعرؼ
 ُ.الكظيفية كالمزايا بالحقكؽ تمتعو معينة، مقابؿ التزامات شاغميا عمى تكجب كالمسؤكليات

 بيا الخاص القانكني النظاـ أساس عمى تقـك التي كالييكمية التنظيمية األكضاع مجمكعة ىي أك
 كأمانة بفاعمية ليا كأدائيـ ككاجباتيـ العامة بالكظيفة بعبلقاتيـ تتصؿ العمكمييف، كالتي كبالمكظفيف

تقاف  ِكا 

 الكاجبات ىذه كترتبط بيا، يقـك مف تعييف تتطمب التي كالمسؤكليات الكاجبات مف مجمكعة"ىي أك
 .."الحككمية كالمنشآت الدكائر في معيف عمؿ ألداء البعض بعضيا مع

 
                                                 

   ـه1418  التجارٍت دقزالفر مطابع .السعودٍت المملكت فٌ المذنَت الخذمت مبادئ . السنَذً راشذ عبذهللا  1

2
 ـه1426 العامت االدارة معهذ .تحلَلَت دراست .المملكت فٌ الموظفَن تأدٍب أحكام .الظاهر خلَل خالذ .د 
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  رئيسياف نظاماف كىناؾ

 األمريكي كالنظاـ األكركبي ىما النظاـ ذاتيا العامة لمكظيفة لمطبيعة القانكنية

  األوربي النظام :أولً 

 ما أكركبا دكؿ قارة كؿ مطبؽ بالفعؿ في كىك العالـ كاألكثر شيكعا في انتشاران  األكسع النظاـ كىك
 . كميا العربية الدكؿ في كذلؾ كمطبؽ كفنمندا سكيسرا عدا

 الكظيفية حياتو طيمة المكظؼ ليا ينقطع كخدمو رسالة ىذا النظاـ كالكظيفة العامة في **
 كاالستقرار بالدكاـ تتميز ىنا فالكظيفة ، -يتفرغ ليا  -ككقتو كجيده نشاطو كؿ ليا كيخصص

 ذلؾ: عمى كيترتب باألقدمية الترقي كيككف

 يختمؼ لـ ما منو يطمب عمؿ أم في استخدامو يمكف بؿ معينة بكظيفة المكظؼ يرتبط أال ػ 
 عمى الكظيفة شغؿ كيككف التعييف بدء عند التخصص ال يشترط ككذا األصمي عممو عف جكىريان 
 .شخصية اسس

  عميو تعيينو تـ الذم العاـ تخصصو حدكد في أخرل كظيفة إلى المكظؼ نقؿ لئلدارة يمكف -
 .خدماتو عف االستغناء أك المكظؼ فصؿ الكظيفة إلغاء عمى يترتب ال ػ

 كامتيازاتو بضماناتو يتميز قانكنى نظاـ يحكميا متميزة خاصة طبقة اجتماعية المكظفكف يككف ػ
 .-بعقكد عمؿ فردية  -الخاص القطاع في العامميف يحكـ الذم النظاـ عف كثيرا يختمؼ

 األمريكي النظام ثانيا

 الذل كاف األسبلب نظاـ إلى جذكره تعكد ك التخصص كشديد كعارض مؤقت عمؿ فيو كالكظيفة  
 السياسة ىذه انتيت كقد النيابية االنتخابات في المنتصر الحاكـ الحزب بطابع العامة الكظيفة يطبع
 تماما .محايدة اآلف اإلدارة كأصبحت بالفعؿ

 الئحة، تنظيمية ال تعاقديو عبلقة النظاـ ىذا في المكظؼ كعبلقة

 بعد إال القانكني مركزه تعديؿ اإلدارة تستطيع كال  تعيينو، شركط في مناقشة اإلدارة لممكظؼ كيمكف
 . التخصص مف كبير قدر فيو يتكافر أف تعيينو قبؿ لممكظؼ كالبد  ػ معو االتفاؽ
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 النظام ىذا عمى ويترتب

 مكضكعيو اسس عمى الكظيفة شغؿ يككف أف

 .أخرل كظيفة شرط فيو يتكفر لـ ما عنو االستغناء أك المكظؼ فصؿ إلى الكظيفة إلغاء يؤدل ػ

  .باألقدمية الترقي فكره يعرؼ ال األمريكي فالنظاـ ػ جديد تعييف شكؿ تأخذ الترقية ػ

 بنصو كذلؾ العامة الكظيفة مع التعامؿ في األمريكي المدنية الخدمة نظاـ السعكدم المشرع كيتبنى
 .العامة الكظيفة تكلى في األساس ىي الجدارةإف  عمى األكلى المادة في

لى كأخرل دكلو بيف العاـ لممكظؼ القانكني الكضع اختبلؼ إلى ىذا االختبلؼ يرجع كما  صفة ،كا 
 كتحديث إنشاء في كفاعميتو اإلدارم القضاء نشاط بسبب اإلدارم القانكف لقكاعد الدائـ التجدد
نما العاـ المكظؼ الفرنسية التشريعات تعرؼ لـ المثاؿ سبيؿ .فعمى نظرياتو  كتحديد بتعداد اكتفت كا 

 صادر في  294 رقـ الفرنسي التكظيؼ قانكف ففي التشريعات تمؾ عمييـ تسرل الذيف األشخاص
 مف درجو كيشغمكف دائمة كظيفة في يعيشكف الذيف يسرل عمى األشخاص  1946/ 19/10
 في أك ليا التابعة الخارجية اإلدارات إحدل أك لمدكلة المركزية اإلدارات إحدل في الكادر درجات

 . القكمية المؤسسات

 السمطات قبؿ مف يعيف مف كؿ بأنو العاـ المكظؼ "ىكريك" األستاذ عرؼ الفقيي الصعيد كعمى
 .األخرل العامة اإلدارات أك الدكلة تديره عاـ لمرفؽ الدائمة ضمف الككادر كظيفة كيشغؿ العامة

 أعتبر فقط األكلى مادتو في 1987 لسنو 47 رقـ بالدكلة العامميف قانكف فاف مصر في إما  
 . كحده كؿ بمكازنة المبينة الكظائؼ إحدل في يعيف مف كؿ عامبلن 

 كمصالحيا الحككمة بكزارات العامميف عمى القانكف ىذا إحكاـ سرياف عمى ذاتو النص كيؤكد
 . العامة بالييئات كالعامميف المحمى الحكـ ككحدات بيا خاصة مكازنة ليا التي كاألجيزة

 العام الموظف مفيوم : الثاني الفرع

 لو يخضع الذل القانكني النظاـ معرفو ما شخص في العاـ المكظؼ شركط تكافر عمى يتكقؼ 
 ممارسة زاكية مف ككذلؾ بنشاطو المتعمقة المنازعات بنظر المختصة القضائية الجية ككذلؾ

 بيف التكفيؽ يتعيف حيث اإلضراب، حؽ كممارسة الرأم كحرية السياسية لحرياتو العاـ المكظؼ
 . كاضطراد بانتظاـ العامة المرافؽ سير عمى كالحفاظ الحريات ىذه ممارسة
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 لموظف العام في القانون اإلداري أول : تعريف ا
 خدمو مرفؽ عاـ تديرهإليو بعمؿ دائـ في  يعيد الشخص الذل بأنو: سميماف الطماكل /عرفو دكتكر 

بالطريقة المباشرة عف طريؽ شغمو منصبان يدخؿ في التنظيـ  ُأحد أشخاص القانكف العاـ أك الدكلة
اإلدارم لذلؾ المرفؽ عمى إف يككف بصفة مستمرة ال عارضة كاف يصدر بذلؾ قرار مف السمطة 

ذا كاف مف المتفؽ عميو إف  ِالمختصة قانكنان بالتعييف ظؼ لمقابؿ أك اجر عف المك  تقاضى، كا 
عممو ال يعتبر عنصران في ثبكت صفة المكظؼ العاـ ، فإف خبلفان قد قاـ بشأف عنصر قبكؿ 

 :الشخص لقرار تعيينو فقد اشترط القضاء المصرم شرطيف العتبار الشخص مكظؼ عاـ 
أك  أف يككف عممو بصفة دائمة مستمرة ال عارضة كمؤقتة، كاف يككف العمؿ في خدمة مرفؽ عاـ -

اإلدارية العميا في تعريؼ المكظؼ العاـ فاعتبرت مجرد  المحكمة مصمحة عامة ، كتكسعت
لعنصر الدكاـ كاالستمرار في  المساىمة في شئكف مرفؽ عاـ كافية لتكفير ىذه الصفة  كتأكيدان 

 .اإلدارية العميا ىذه الصفة عمى المجنديف  المحكمة العامة  لـ تسبغ الكظيفة
 اإلدارية العميا في مصر لنظرية المكظؼ الفعمي كذلؾ بقكليا: كمةالمح كقد تعرضت

االستعانة بمف  إلي تحت إلحاح الحاجة البحتة االستثنائية األحكاؿ في النظرية ال تقكـ إال إف
النتظاـ المرافؽ العامة كحرصا عمى  ينيضكف بتسيير دكالب العمؿ في بعض الكظائؼ ضمانان 

 جية إف تعيد باضطراد دكف تكقؼ ، كتحتـ ظركؼ غير العادية بياتأدية خدماتيا لممنتفعيف 
 إذا ال يتسع العامة إلى ىؤالء المكظفيف بالخدمة اإلدارة

لسنو  "46" كقد تبنى المشرع المصرم بالقكانيف أرقاـّبشأنيـ  الكظيفة إحكاـ إماميا الكقت إلتباع 
تككف أف   ةـ إمكانئَُِلسنة ُٖكالقانكف    1978لسنة  "47" ، 1971لسنو  "58" ، 1964
 ..أك محدكدة كليست عارضو  مؤقتة العامة الكظيفة

كفي مصر عرؼ الفقو المكظؼ العاـ بأنو كؿ شخص تحتاجو الحككمة في أداء بعض كاجباتيا العامة 
مقانكف جزء مف اختصاصات الدكلة لأك ىك كؿ شخص يباشر طبقا  فخكلتو جزءان مف سمطاتيا العامة

 البلزمة لمباشرة ىذا االختصاص. األفعاؿ إلي تمكينو مف أداء الحاجةكتقـك 
بأداء خدمة  العامة يعمؿ في خدمو الحككمة التي كمفتو ىك كؿ مف بيده أم نصيب مف السمطة أك

 عامة كالعمد كالمشايخ 
 

                                                 
1
 هـ1418دق التجارٍت زالفر عالمملكت. مطابالخذمت المذنَت فٌ  مبادئ .السنَذعبذهللا راشذ  

2
 هـ1426خالذ خلَل الظاهرى. أحكام تأدٍب الموظفَن فٌ المملكت  

3
 . 244ص  1977ـ القاهرة  الفرنسٌعبذ الحمَذ حشَش دراساث الوظَفت العامت النظام  /دكتور  
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صفة المكظؼ العاـ ىك مف يتكلى قدران مف السمطة العامة ب كقد قضت محكمة النقض المصرية بأف: -
دائمة أك مؤقتة ، أك تمنح لو ىذه الصفة بمقتضى القكانيف كالمكائح سكاء كاف يتقاضى مرتبان مف الخزينة 

كالكاضح تكسع القضاء المصرم  ...العامة ، أك كاف مكمفان بخدمة عامة كالعمد كالمشايخ كمف الييـ 
 .تكسعان كبيران في تعريؼ المكظؼ العاـ 

دمة المدنية في المممكة ،أك نظاـ التأديب، تعريفان لممكظؼ العاـ، شأنو الخ بمكائحكلـ يكرد المنظـ 
 .في ذلؾ شأف معظـ أنظمة العامميف أك الخدمة المدنية في الدكؿ العربية

كيختمؼ مفيكـ المكظؼ العاـ في مجاؿ القانكف اإلدارم عنو في القانكف الجنائي، إذ أف مفيـك 
أعـ كأشمؿ، كذلؾ بيدؼ إسباغ الحماية الجنائية لممرافؽ المكظؼ العاـ كفقان لمقانكف الجنائي 

نجد  ، كمحاربة الفساد كالتربح كالرشكة كاستغبلؿ السمطة، بينماالعامة، كالمحافظة عمى الماؿ العاـ
 .يشمؿ فئات كطكائؼ محددة مف العامميف بالدكلة مفيـك المكظؼ العاـ في القانكف اإلدارم

 كظؼ العاـ في القانكف اإلدارم، فما مفيكمو في النظاـ الجنائي؟فاذا كنا قد تناكلنا مفيـك الم

 الموظف العام في النظام الجنائي  تعريف :ثانياً 

يتبنى النظاـ الجنائي مفيكمان أشمؿ كأكسع لممكظؼ العاـ، كذلؾ بيدؼ المحافظة عمى األمكاؿ 
المرافؽ العامة كحسف أداؤىا لمعمؿ  سيرالتي تتمثؿ في انتظاـ  العامة العامة لمدكلة، كالمصمحة

 المنكط بيا، فضبلن عف محافظتو عمى الكظيفة العامة مف أف تصيبيا شائبة الفساد.

يعد في حكـ  "كقد نص المنظـ عمى ذلؾ التعريؼ في المادة الثامنة مف نظاـ مكافحة الرشكة بأنو
 :المكظؼ العاـ في تطبيؽ أحكاـ ىذا النظاـ

دكلة أك لدل أحد األجيزة ذات الشخصية المعنكية العامة سكاء كاف يعمؿ كؿ مف يعمؿ لدل ال -1
 .بصفة دائمة اك مؤقتة

 .المٌحكـ أك الخبير المعيف مف قبؿ الحككمة أك أية ىيئة ليا اختصاص قضائي -2

 .كؿ مكمؼ مف جية حككمية أك أية سمطة إدارية أخرل بأداء ميمة معينة -3

كؿ مف يعمؿ لدل الشركات أك المؤسسات الفردية التي تقـك بإدارة كتشغيؿ المرافؽ العامة أك 4 - 
شركات المساىمة كالشركات * صيانتيا أك تقكـ بمباشرة خدمة عامة ككذلؾ كؿ مف يعمؿ لدل 

 التي تساىـ الحككمة في رأس ماليا كالشركات أك المؤسسات الفردية التي تزاكؿ األعماؿ المصرفية 
 رؤساء كأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصكص عمييا في الفقرة الرابعة مف ىذه المادة. -ٓ
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 كىذا ال يعد تعريفا بؿ تعدادا لمف ينطبؽ عمييـ الكصؼ ال أكثر.

 أساس مسؤولية الموظف العام:المطمب الثاني

ثـ أساس ية ،كالحديث ىنا عف المسؤكلية بشكؿ إجمالي، ثـ نناقش أساس المسؤكلية الجنائ
 .المسؤكلية التأديبية

 المسؤولية في المغة والنظام 

كىي تدؿ عمى استدعاء معرفة أك ماؿ، كالسيف كاليمزة  سألمصدر مأخكذ مف مادة  : ىيفي المغة
 .كالبلـ أصؿ يدؿ عمى الطمب أك الحساب

تعالى سىأىؿى كقد كردت عدة ألفاظ مشتقة مف كممة سأؿ في القرآف الكريـ في عدة مكاضع، منيا قكلو 
وقولو عز وجل َيْسأَُلوَن َأيَّاَن َيْوُم الدِّيِن وقولو سبحانو : َوَلِئن  -.دعا بمعنى (سىاًئؿه ًبعىذىابو كىاًقعو 

َسأَْلَتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعب ..وقولو تباركت صفاتو: ل ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُىْم 
 (ُيْسأَُلوَن.. 

كفي الفقو اإلسبلمي، يستخدـ مصطمح الضماف كمرادؼ لممسؤكلية، كيعني أف الشخص الضامف 
 .ىك المتحمؿ أك الممتـز لغـر اليبلؾ أك النقصاف إذا طرأ عمى الشيء

التعكيض عف الضرر الذم يسببو التزامو بتحٌمؿ المرء ثمرة أعمالو، ك  "عرفيا بعض الفقو بأنياكقد 
 ."لمغير

بتعكيض الغير  عف الضرر الذم أصابو  -في حدكد النظاـ- (المخطئ -ـ المسئكؿ التزا“أك ىي 
نتيجة ما لحقو مف خسارة كما فاتو مف مكاسب ) كؿ خطأ سبب ضررا لمغير يمـز مف ارتكبو 

 مف القانكف المدني المصرم . 163(مادة  بالتعكيض

 أساس المسؤولية الجنائية لمموظف العام :الفرع األول

 التي اعتمدت عمييا. المسؤكلية الجنائية، ىك القاعدة التي بنيت عمييا، كالفمسفةأساس 

كال تقكـ المسؤكلية الجنائية أبدان بغير قاعدة مف خطأ شخصي مسند إلى الجاني سكاء أكاف عمديان 
أـ غير عمدم، كينبغي في ىذا الخطأ أف يككف عمى مستكل معيف مف الجسامة كىك الذم يعتبر 

 .ريـ كمصدران اجتماعيا لمجزاء الجنائيعمة لمتج

 كبالعكدة إلى أساس قياـ المسؤكلية الجنائية مف كجية نظر فقياء القانكف، نجد ثبلث نظريات،
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 مبدأ حرية الختيار :أولً 

كيفترض ىذا المبدأ أف الجاني  حر كمختار، كيعمـ طريؽ الخير كالشر، فيك عندما يرتكب  
غبة كاممة منو، دكف أم ضغكط خارجية، كلذلؾ فإف الجاني في كسعو الجريمة إنما يككف بدافع كر 

ان في الثكاب، كمتى ما ثبت أف ىذه الحرية قد معأف يتجنب ارتكاب الجريمة خكفان مف العقاب أك ط
شابيا إكراه أك غمط أنتفت معيا حرية االختيار كبالتالي تنتفي المسؤكلية كتمتنع العقكبة، فالمسؤكلية 

كعدمان بتماـ االدراؾ ك بحرية االختيار، كقد سبقت الشريعة اإلسبلمية قكؿ مف نادل  ترتبط كجكدان 
 .فطكعت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو فأصبح مف الخاسريف :بيذه النظرية إذ جاء قكلو تعالى 

 .ارتكب جريمتو كىك حر مختار سميـ االراد -قابيؿ  - كالقاتؿ ىنا 

 نيف كلسانا كشفتيف كىدينو النجديف .ألـ نجعؿ لو عي :ككذلؾ قكلو تعالى 

 ليمتف عمى االنساف بنعمة العقؿ كاالختيار . 

 ) الجبر (نظرية الحتمية : ثانياً 

، بمعنى أف الجاني اكليس مخيَّر مفعكؿ بو ال فاعؿ يرل أصحاب ىذه النظرية أف اإلنساف مسيَّر 
االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية إنما يرتكب الجريمة بدافع مف الظركؼ المحيطة بو، سكاء 

كغيرىا، أك بدافع مف الصفات المكركثة مف  أسبلفو، كليس ذلؾ عف إرادة حرة مختارة كأنو كفقان 
ليذه النظرية فإف عمماء النفس الجنائي يقرركف أف ىناؾ تصنيؼ لممجرميف، كمف ىذه التصنيفات 

في -بحسب النظرية–بالكالدة كغيرىـ، ممف ىـ يبرز المجـر بالصدفة، كالمجـر بالعاطفة كالمجـر
نما ساقتيـ ظركؼ أك مكاقؼ معينة إلى ارتكاب الجريمة ، كعند ىؤالء .األساس ليسكا مجرميف، كا 

 اف الجاني مريض يحتاج الى العبلج كليس مجرما يستأىؿ العقاب.

ف اإلنساف ميسير كليس ىناؾ أدنى شؾ في مخالفة ىذه النظرية ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث أ
  .فيما مضى مف قدر اهلل، كمخير مف جية العقؿ كاإلرادة كالمشيئة

 نظرية الختيار النسبي:ثالثاً 

ظيرت ىذه النظرية بيدؼ التكفيؽ بيف المذىبيف السابقيف، كيقصد بيا أف اإلنساف ميما كاف 
التي ال ذنب  -الجماعةاختياره محدكدان فإف إلرادتو دخؿ في الجريمة، إال أف لممشرع أف يحمي 

في إجراـ األشخاص الذيف يمتنع عقابيـ النعداـ إدراكيـ أك اختيارىـ، بأف يتخذ معيـ  -ليا
 إجراءات خاصة مناسبة لحالتيـ، كىذا المذىب الذم يسكد القكانيف الكضعية اليكـ ...
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 الفرع الثاني : أساس المسؤولية التأديبية لمموظف العام

الدكلة أك مركزه القانكني يختمؼ مف كقت آلخر بحسب النظاـ السياسي الذم عبلقة المكظؼ العاـ ب
 تعتنقو الدكلة، أك المذىب الفكرم الذل تقيـ بناء عميو أركانيا. 

فالدكؿ التي كانت تتبنى النظاـ السياسي االشتراكي كانت تنظر لممكظؼ كخادـ لمشعب ليس لو أية 
 النظاـ السياسي لمدكلة كالدفاع عف منيجيا، كحسب.امتيازات، كأف اليدؼ مف استخدامو حماية 

 أما الدكؿ الرأسمالية فكانت تنظر الى الكظيفة العامة كمينة مثؿ سائر الميف. 

كلـ يكف التكصؿ الى التكييؼ الصحيح لمعبلقة بيف المكظؼ كالدكلة أك االدارة العامة باإلجماؿ 
الدارة في عقاب المكظؼ المخالؼ أك مسائمتو لتحديد مسؤكلية المكظؼ أماـ الجية االدارية كحؽ ا

تأديبيا ، باألمر الييف ، ككاف ذلؾ بسبب سيادة قكاعد القانكف الخاص كنظرياتو الفقيية في كقت لـ 
تكف قكاعد القانكف اإلدارم كالمبادئ االدارية قد ظيرت بعد، فمـ يجد شراح القانكف اإلدارم كال 

قكاعد القانكف المدني فقالكا أنيا عبلقة عقدية في ظؿ قكاعد  القضاة في تمؾ اآلكنة بدا مف إعماؿ
 القانكف الخاص ، كأنيا إيجاب كقبكؿ يتفؽ معو أك يتطابؽ. 

كلـ يكف باإلمكاف استمرار ىذا الفكر لعدـ مبلئمتو لرغبة االدارة في تحقيؽ الصالح العاـ كليس 
العبلقة بيف المكظؼ كاالدارة التي  المنفعة الشخصية ألحد الناس ، ثـ كاف  التكصؿ  الى تكييؼ

يعمؿ بيا عمى أنيا عبلقة الئحية تنظيمية يكاد دكر المكظؼ فييا ال يذكر كاعتبار التكظؼ عقدا 
ف العبلقة تحكميا القكانيف كالمكائح كليس قاعدة العقد شريعة المتعاقديف في  مف عقكد القانكف العاـ كا 

 ظؿ مبدأ سمطاف االرادة.  

 لتمؾ العبلقة تكييفا قانكنياأنشأ الفقو اإلدارم عددا مف النظريات التي تقدـ كعمى ذلؾ فقد 

 الفرع األول : النظريات العقدية

ف العبلقة تنظميا شركط التعاقد، طبقا  كيرل أصحابيا أف المكظؼ متعاقد مع جية االدارة، كا 
 لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف، إعماال لمبدأ سمطاف االرادة.

 ىذه النظريات في عدة صكر قد جاءتك 
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  نظرية العقد المدني -1
كىي أكؿ النظريات ظيكرا، نظرا لعدـ تبمكر نظريات خاصة بالقانكف اإلدارم في ىذا الكقت، 
ككذلؾ يرجع األمر الى طغياف كىيمنة نصكص كنظريات القانكف المدني عمى مكضكعات القانكف 

 اإلدارم،

عاقدم مع االدارة ككصفت الرابطة بأنيا عقد ككالة إذا كاف كاعتبر بذلؾ المكظؼ العاـ في مركز ت
 العمؿ المطمكب قانكنيا، كعقد إجارة شخص إذا كاف العمؿ المطمكب ماديا.

  نظرية عقد القانون العام -2

فالعقد المبـر بيف االدارة كالمكظؼ يبتغى تحقيؽ الصالح العاـ بتسيير المرافؽ العامة بانتظاـ 
لئلدارة كصكال ليذا اليدؼ تعديؿ شركط العقد باإلرادة المنفردة ليا لمكاجية كاضطراد، كيحؽ 

 المستجدات كالمتغيرات عمى ارض الكاقع، كذلؾ كفؽ عدة ضكابط منيا:
احتراـ التكازف المالي لمعقد، كعدـ التعسؼ في استخداـ الحؽ، كتقرير حؽ المتعاقد مع االدارة في 

 العكيض.المجكء لمقضاء بطمب الفسخ مع 
 عقد المرفق العام -3

شراؼ المرفؽ العاـ          ) القائميف عميو(   كالمكظؼ ىنا يخضع أثناء عممو لرقابة كتكجيو كا 
، كليس -كمنيا حؽ االدارة في تأديبو -كىذا العقد إذف ىك ما يحدد حقكؽ ككاجبات المكظؼ العاـ

 أحكاـ القانكف العاـ
 نقد نظريات العقد، 

تنسؼ كؿ ما يتعمؽ بحرية التعاقد،  -عمى النحك المعركض  -ية االدارة الشؾ أف سمطات ج
 كسبلمة الرضا، كتكافؤ المراكز القانكنية كتعادليا، ككقكؼ طرفي التعاقد عمى مسافة كاحدة.

 كما أف االدارة تسعى الى تحقيؽ الصالح العاـ، بينما يسعى المتعاقد لتحقيؽ منفعتو الشخصية..
النظريات العقدية في طرح تكييؼ قانكني سميـ لمعبلقة الرابطة بيف االدارة كعمى ذلؾ فقد فشمت 

 كالمكظؼ، ككاف عمى الفقو البحث عف تكييؼ جديد لمعبلقة
 ثانيا : النظريات التنظيمية

كىك التكييؼ الجديد لمعبلقة الكظيفية بعد إخفاؽ نظريات العقد. كىي تعتمد عمى أف العبلقة 
 الئحية)تحكميا قكانيف كلكائح ذات نصكص آمرة( الكظيفية عبلقة تنظيمية
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   نظرية المؤسسة -1
كتتخيؿ النظرية كجكد مؤسسة ليا أىمية كسب الحقكؽ كالقياـ بالكاجبات، كتتكلى بناء عمى ذلؾ 

 تنظيـ الجماعة لتحقيؽ صالحيا العاـ
فالعبلقة إذف  كليا كصبل الى ذلؾ تأديب مكظفييا، كمحاربة أم تعطيؿ أك تعكيؽ لعمؿ مرافقيا،

يخضع بمكجبيا المكظؼ  -أىميا التأديب -تنظيمية تحكميا مؤسسة تمتمؾ سمطات كاختصاصات
 ليا.

 نظرية السمطة الرئاسية -2

كيرل أنصارىا أف التأديب  مف اختصاص السمطة الرئاسية، فيك كسيمتيا الفعالة لتنفيذ أكامرىا 
 .كضماف سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاضطراد

صدار األكامر كالرقابة "الفقيو الفرنسي جركجركيقكؿ  لما كاف مضمكف سمطة القيادة ىك اإلشراؼ كا 
عمى تنفيذىا فإنو ال بد لمف يمارس سمطة األمر أف يتزكد بجزاءات تسمح لو بأف يفرض عمى 

ال كانت ىذه السمطة ببل أىمية كببل دكرمرؤكسيو احتراـ تكجيياتو  ، كا 

 نظرية سمطة الدولة -3

مطة الدكلة بالشمكؿ كاالتساع، بحيث تشمؿ جميع أنشطة المرافؽ العامة فييا، مما يسكغ تتميز س
ليا  استخداـ أدكات تسيير ىذه المرافؽ بانتظاـ، كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لمقياـ بذلؾ، بما فييا 

 .إيقاع الجزاءات سكاء الجنائية أك التأديبية باسـ السمطة المشركعة التي تدير الدكلة

اف العبلمة الفرنسي )دكجى( أكؿ مف نادل بيذه النظرية، كالذم رأل أف العقاب التأديبي ىك كك
مف حيث أساسو حيث أف سمطة العقاب الجنائي تعبير عف سيادة  -في حقيقتو  -عقاب جنائي

 .الدكلة، فكذلؾ سمطة العقاب التأديبي تعبير بصكرة أخرل عف ىذه السيادة كتمارسيا الدكلة

 النظريات التنظيميةنقد 

نظرية المؤسسة مبيمة غير محددة المعالـ، كمعيارىا في فيـ طبيعة المؤسسة ىبلمي كغير  -
جامع كال مانع، كىي تقترب مف أفكار ركسك عف العقد االجتماعي، فيي بحسب المآؿ نظرية 

 تنتمي لمنظريات العقدية بحسب المآؿ، كىي بالتالي ال تقدـ جديدا في ىذا المجاؿ.
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فيما يتعمؽ بنظرية السمطة الرئاسية فإف مف دكال نصت في تشريعات لمكظفييا العمـك عمى أف ك 
تككف إجراءات تأديبيـ أماـ محاكـ تأديبية قضائية مستقمة، مع ترؾ سمطة إيقاع بعض العقكبات 

 ،.لةجميع العامميف بالدك  كشامؿ، عمى لمسمطة الرئاسية، مما يجعميا قاصرة عف التطبيؽ بشكؿ عاـ
 .كقد تناسى ىؤالء أف القضاء إحدل سمطات الدكلة

كبالنسبة لنظرية سمطة الدكلة فإف  ىناؾ بعض األعماؿ التي تصدر عف الدكلة تكتسب حصانة 
كىي مف األعماؿ التي  مما أصطمح عمى تسميتيا بأعماؿ السيادة، مف الطعف عمييا أماـ القضاء،

ف كبيريار تحديد أعماؿ السيادة ما زاؿ محؿ جدؿ تخرج عف مبدأ المشركعية، فضبلن عف أف مع ، كا 
إف معيار التفرقة بيف أعماؿ السيادة "كاف ىناؾ رأم تبنتو محكمة القضاء اإلدارم المصرية بقكليا

كاألعماؿ اإلدارية سكاء أكانت أكامر إدارية أـ أعماالن مادية كىك معيار أساسو كنو العمؿ كطبيعتو، 
لتي تباشرىا الحككمة باعتبارىا سمطة عامة في نطاؽ كظيفتيا فأعماؿ السيادة ىي تمؾ ا

كالقاعدة أف النادر ال يبنى  كىك أمر نادر ، كلكف أعماؿ السيادة استثناء بسيط جدا ،....."السياسية
 عميو شيء.

 رأي الباحث 

كنظرية  كأرجحيا ىي نظرية السمطة الرئاسية، -في المممكة العربية السعكدية-اقرب النظريات تطبيقان 
 سمطة الدكلة لكجاىة األسباب التي تقـك عمييا، لماذا؟

 السمطة الرئاسية:أولً 

نظاـ تأديب مكظفي المممكة أعطى لمكزير كمف في حكمو بالنسبة لمييئات كالمصالح المستقمة  
كذلؾ في المادة  مف الخدمةمنو عدا عقكبة الفصؿ  32إيقاع العقكبات التأديبية الكاردة في المادة 

 منو، مما يعني أف الكزير يممؾ الحؽ في إيقاع العقكبات التأديبية كسمطة تأديبية رئاسية  35
دكف اإلحالة إلى ىيئة الرقابة كالتحقيؽ، كذلؾ بعد أف تقكـ الجية اإلدارية بالتحقيؽ مع  مباشرة

 جديا. المكظؼ تحقيقان 

 سمطة الدولة:ثانياً 

تجعؿ المادة الثبلثكف مف قانكف الخدمة المدنية انتياء خدمة المكظؼ   ألسباب عددتيا بالفقرة  
ككذلؾ ما نصت عميو الئحة انتياء الخدمة في المادة .بأمر ممكي أك بقرار مف مجمس الكزراء  )ج(

يجكز بأمر ممكي أك أمر ساـ أك قرار مف مجمس الكزراء فصؿ "الرابعة عشر منيا عمى أنو
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المكظؼ إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ، كال يعتبر ىذا الفصؿ ألسباب تأديبية إال إذا نص عمى 
 ."ىذا في األمر أك القرار كال يجكز عكدة المكظؼ إال بمكافقة الجية التي أصدرت األمر بفصمو

 .كالحقيقة أف في ىذا انتفاص كبير مف حقكؽ المكظؼ العاـ كتقميص لضماناتو

ت تصدر مف الممؾ بصفتو ممكان، عف طريؽ أمر ممكي أك أمر ساـ، كبصفتو رئيسان كىذه القرارا 
لمجمس الكزراء عف طريؽ قرار إدارم، كالممؾ يمثؿ أعمى سمطة في الدكلة، مما يخرج ىذه القرارات 

اإللغاء، كتندرج تبعان لذلؾ ضمف أعماؿ السيادة،  ضدف رقابة القضاء، نظران لتمتعيا بالحصانة ع
تعكيضا  -نظاـ ديكاف المظالـ الحالي في المادة الرابعة عشر منو عمى عدـ جكاز النظر كقد نص

 .في الدعاكل المتعمقة بأعماؿ السيادة -ك إلغاء أ

ديكاف المظالـ صريحان ككاضحان في داللتو، إذ يؤكد عمى أف ىناؾ طائفة مف  نصكقد جاء 
مف أعماؿ السيادة، كىي تطبيؽ لمنص الكارد في نظاـ ديكاف  ياالقرارات، ال تخضع لرقابتو بحسبان

ىػ، كالمرسـك 17/7/1402بتاريخ (51/ـ)المظالـ، في المادة التاسعة مف المرسكـ الممكي رقـ 
 :"ىػ ( مف النظاـ الجديد، كالذم جاء فيو 19/9/1428كتاريخ ( 78/الممكي رقـ 

كالذم يستمد الديكاف كالية الفصؿ فيما يعرض كحيث أف كلي األمر ككذا نائبو ىك كالي المظالـ 
عميو مف منازعات كمف ثـ فإنو إذا ما تصدل كلي األمر أك نائبو لنزاع أك أصدر بشأنو قراران فإف 

أف يعقب عمى -كىك ديكاف المظالـ-ىذا القرار يعد صادران مف األصيؿ كبالتالي فإنو ال يجكز لمككيؿ
إف ما يصدر مف كلي األمر أك نائبو في شؤكف الرعية يعتبر مثؿ ىذا القرار، كفضبلن عما تقدـ ف

مف قبيؿ أعماؿ السيادة التي تخرج عف اختصاص ديكاف المظالـ كفقان لنص المادة التاسعة مف 
   ."ىػ17/7/1402كتاريخ (51/ـ)نظامو الصادر بالمرسـك الممكي رقـ

نما ىي كالكاقع أف أعماؿ السيادة ليست كذلؾ، عماؿ كاالجراءات التي تصدر عف طائفة مف األ :كا 
السمطة التنفيذية كتتصؿ بسيادة الدكلة أك أمنيا القكمي كمصالحيا العميا، كال تخضع لرقابة 

كالبد مف تضييؽ  (سيادة القانكف  )كتمثؿ بذلؾ خركجا صريحا عمى مبدأ المشركعية   القضاء،
الفرنسي في فترة كاف معرضا فييا لئللغاء كىي نظرية صنعيا القضاء اإلدارم  ..نطاقيا بكؿ السبؿ

كرأل المجمس أف فكرة أعماؿ السيادة فدية بسيطة تمكنو  بعد سقكط نابميكف بكنابرت كعكدة الممكية،
ثـ المشرع  مف مد رقابتو إلى باقي أعماؿ االدارة، ثـ انتقمت الفكرة إلى القضاء اإلدارم المصرم ،

مركران بكافة  1900ة ترتيب المحاكـ المختمطة سنة المصرم الذل نص عمييا صراحة في الئح
 .بشأف إعادة تنظيـ مجمس الدكلة 1972لسنة  47 القكانيف حتى صدكر القانكف 
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كتبنى  فرأل بعضيـ معيار الباعث السياسي، ..كقد اختمؼ الفقو في المعيار المحدد ألعماؿ السيادة
 القائمة القضائية ،،كتبنى القضاء معيار  آخركف معيار طبيعة كنكع العمؿ،

ذا كاف  ـ التعكيض عنيا ال ينتمى انعدف افإ -شيئا ما  -منطقيا  كإلغاء أعماؿ السيادة يبدحظر كا 
عقمي أك قانكنى، كمف ثـ ينبغي تقرير التعكيض عف أعماؿ السيادة، بعد كضع تعريؼ  ألل منطؽ

 جامع مانع ألعماؿ السيادة كتحديد ضكابط صارمة ليا.
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 الثانيالمبحث 

 المسؤولية الجنائية لمموظف العام

، كتحدد بناء عمى مكظفييا بما ليا مف سمطة رئاسية عمييـتمارس االدارة العامة السمطة التأديبية 
ىذه  فما ىي .عف المسؤكلية الجنائية لممكظؼ العاـ  تختمؼ تماما كىي ،عمييا مسؤكليتيـ التأديبية

 المسؤكلية الجنائية لممكظؼ ؟

  المسؤولية الجنائية لمموظف العام

بالدراسة مفيكـ المسؤكلية الجنائية لممكظؼ العاـ في المطمب األكؿ، ثـ   في ىذا المبحث كنتناكؿ
 :المسؤكلية الجنائية لممكظؼ العاـ في المطمب الثاني كما يمي خصائص

 مفيوم المسؤولية الجنائية لمموظف العام :المطمب األول

طمب، تعريؼ المسؤكلية الجنائية لممكظؼ العاـ في الفرع األكؿ، ثـ نتعرؼ عمى كنناقش في ىذا الم
 خصائص المسؤكلية الجنائية في الفرع الثاني 

 تعريف المسؤولية الجنائية لمموظف العام:الفرع األول

ىي تمؾ المسؤكلية التي تنشأ عف ارتكاب المكظؼ فعبل يعد جريمة جنائية، كفقان لؤلنظمة العقابية، 
سكاء أكانت ىذه الجريمة مف الجرائـ الماسة بالمصمحة العامة أك المرفؽ العاـ، كالتي يشترط تكافر 

نما باعتباره فردان مف المجتمع   .صفتو الكظيفية لقياميا، أك جريمة ال يشترط فييا ذلؾ، كا 

قب عمييا، ىي تحٌمؿ اإلنساف لنتائج األفعاؿ التي أرتكبيا، كىك مدرؾ مختار ،كتعد جريمة معا"أك
كفي الشرع تعد المسئكلية الجنائية سبب في إنزاؿ العقكبة أك الحد عمى اإلنساف الذم أرتكب فعبلن 

 ُمحرما يستكجب الحد أك القصاص كىي تترتب عمى كؿ فعؿ يمس مصمحو األفراد أك الجماعات 

 خصائص المسؤولية الجنائية:الفرع الثاني

المجتمع، كيتـ ضبط الجرائـ كالتحقيؽ فييا بكاسطة أساس المسؤكلية الجنائية ضرر أصاب  -ُ
الجية المختصة التي تعتبر نائبة عف المجتمع في مباشرة الدعكل العامة، كالمطالبة بإيقاع 

 العقكبات باسـ المجتمع )جياز النيابة العامة (
                                                 

1
 1422.1.ج .مؤسست الرسالت .التشرٍع الجنائي االسالمي .عبذالقادر عودة  
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تكب شخص ار  ذاكتقكـ المسؤكلية الجنائية عمى مبدأ ال جريمة كال عقكبة إال بنص، مما يعني أ -ِ
فإنو ال يجكز عقابو طالما لـ يكف ىناؾ نص يتناكؿ ىذا الفعؿ المرتكب بالتجريـ، ككذلؾ ال ما فعؿ 

 .يجكز أف يعاقب بغير العقكبات المنصكص عمييا في األنظمة الجنائية

أما المخالفات التأديبية فبل يمكف  كاألفعاؿ المؤثمة جنائيا معركفة عمى سبيؿ الحصر في القانكف،
 كقد يشكؿ الفعؿ الكاحد جريمة جنائية كمخالفة تأديبية في ذات الكقت  حصرىا،

أحد أركاف المسؤكلية الجنائية، كبجكار االعماؿ -القصد الجنائي أك الركف المعنكم -تعد النية-ّ
 . إذ البد مف اقتراف الركنيف ببعضيما .المادية ، يشكبلف معا اركاف  الجريمة

 مسؤولية الجنائيةأركان ال:المطمب الثاني

 أركان المسؤولية الجنائية:الفرع األول

يجب لقياـ المسؤكلية الجنائية قبؿ المكظؼ العاـ، مف تكافر ثبلثة أركاف كىي الركف المادم 
  :لمجريمة، كالركف المعنكم كالركف الشرعي، كما سيرد تفصيؿ ذلؾ في ىذا الفرع

 الركن المادي:أولُ 

الخارجي لمجريمة الجنائية كيتمثؿ في الفعؿ أك الترؾ أم السمكؾ اإليجابي يعتبر ىذا الركف المظير 
 ) مقتضياتيا (.الذم يرتكبو المكظؼ العاـ إخبلالن بكاجبات كظيفتو ،-االمتناع -أك السمكؾ السمبي

كالفعؿ اإليجابي يتمثؿ في القياـ بعمؿ محظكر تؤثمو األنظمة، بينما الفعؿ السمبي يتمثؿ في 
كلو كجكد  اكثابت اف أداء كاجب تفرضو األنظمة، كينبغي أف يككف ىذا الركف محدداالمتناع ع

كال تتعرض لو نصكص مرنة أك  ظاىر كمممكس في العالـ الخارجي، كال يخضع لكجيات نظر،
 ، أك يمكف تعدد تأكيبلتيافضفاضة مطاطة تحمؿ أكثر مف كجو

 الركن المعنوي:ثانياً 

ارتكاب الفعؿ أك  -تتفؽ في زمف -المشركعة لممكظؼ، التي تزامفكىك اإلرادة اآلثمة أك غير 
المادم لمجريمة، فمكي يسأؿ المكظؼ جنائيان البد أف يصدر الفعؿ المادم  الترؾ المككف لمركف

اإليجابي أك السمبي عف اتجاه إرادة المكظؼ إلى النتيجة التي أرادىا، كفي الخطأ إذا اتجيت إرادتو 
كف انتظار تحقيؽ النتيجة، كفي جميع األحكاؿ فإف اإلرادة  عنصر الـز في إلى ممارسة النشاط د
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الركف المعنكم لمجريمة الجنائية، فإذا لـ يتكافر ىذا الركف المعنكم، إلى جانب الركف المادم، 
 فتنتفي المسؤكلية الجنائية،

 الركن الشرعي:ثالثاً 

الذم يتـ بمكجبو اعتبار الفعؿ يشكؿ كيقصد بيذا الركف األساس أك السند الشرعي كالنظامي، 
جريمة جنائية مف عدمو، كذلؾ عمبلن بالمبدأ الذم ينص عمى أنو ال جريمة كال عقكبة إال بمكجب 
نص شرعي أك نظامي، كالمرجع األساسي في المممكة العربية السعكدية ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، 

 .المكائح كالقراراتسكاء في مصادرىا المعتمدة أك النظامية كاألنظمة ك 

 بالنسبة إلى الجرائم الجنائية التي تتعمق بالوظيفة العامة *

كرد ىذا النكع مف الجرائـ في نصكص متفرقة كمتناثرة في عدة أنظمة، مثؿ نظاـ مكافحة  فقد
 كغيره . (43)الرشكة كنظاـ مكافحة التزكير كالمرسـك الممكي رقـ 

كدراسة ىذه الجرائـ  ،كالشرعية أركانيا المادية كالمعنكيةكيجمع كؿ ىذه الجرائـ كجكب تكافر 
بالتفصيؿ تنتمى الى عالـ القانكف الجنائي ال القانكف اإلدارم كمف ثـ فميس مكضعيا ىذا البحث 

كما إف أكثر ىذه األفعاؿ ال يعرؼ  ية،تأديبالذل يركز عمى قضية تقييد الدعكل الجنائية لنظيرتيا ال
 ،ككنيا جرائـ جنائية أـ مخالفات تأديبيةيف كاليق عمى سبيؿ الجـز

مع الحذر التاـ مف اتخاذ االجراءات الجنائية ضد مكظؼ عاـ إال بعد التثبت كالتيقف التاـ مف تكافر 
مف ك كتكفير ضمانات المحاكمة المنصفة بشأنو  –بمعرفة جيات التحقيؽ  –أركاف الجريمة الثبلث 

 . تمؾ الجرائـفبل جدكل مف تعداد  ثـ

ذلؾ إف الحصر كالعد سيمٌكف كثيرا مف المكظفيف المخالفيف مف اليركب مف المسائمة التأديبية  *
بعدـ كجكد نص يصؼ أك يكيؼ بعض أفعاليـ أك امتناعاىـ فسيضطر المشرع إلى التدخؿ عندئذ 

 مرات كمرات إلضافة مخالفات تأديبية جديدة دكف جدكل.

ت عمييا الئحة الكاجبات الكظيفية عمى حظر تكجيو النقد كلنا كقفة أخيرة مع المخالفة التي نص *
 أك المكـ إلى الحككمة بأية كسيمة إعبلمية داخمية أك خارجية.

إذا إف ىذا الحظر مخالؼ لفريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، كلحديث النبي صمى  *
ئمة المسمميف كعامتيـ ، كيقكؿ هلل كلرسكلو  كال : الديف النصيحة قمنا لمف ؟ قاؿ"اهلل عميو كسمـ 

كما   . "كالعصر إف اإلنساف لفي خسر إال الذيف امنكا كعممكا الصالحات كتكاصمكا بالحؽ "تعالى 
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حتى في ظؿ كجكد بعض التجاكزات، كبعض األلفاظ غير  -إف إبداء الرأم كحرية كالنقد البناء 
لمسئكليف مف بطانة السكء كمف تصب في صالح المجتمع بأكممو كتخدمو كتحمى   ا -المنضبطة 

 .المنافقيف كالبلمعات كالمصفقيف كالمتبميف ،ك أصحاب المصالح الخاصة 

 ثالمبحث الثال

 المسؤولية التأديبية لمموظف العام

الثاني  فيمطمبيف، نناقش في األكؿ مفيكـ المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ، بينما نناقش فيو ك 
 :أركاف المسؤكلية التأديبية كما يمي

 مفيوم المسؤولية التأديبية لمموظف العام :المطمب األول

كنناقش في ىذا المطمب تعريؼ المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ في الفرع األكؿ، بينما نتعرؼ 
 عمى خصائص المسؤكلية التأديبية في الفرع الثاني كما يمي

 المسؤولية التأديبية لمموظف العامتعريف :الفرع األول

فإنو مف  إذا كاف المشرع قد اىتـ ببياف كاجبات المكظفيف كاألعماؿ المحظكر عمييـ إتيانيا،
  ...الطبيعي أف كؿ مكظؼ يخؿ بيذه الكاجبات سكاء بالعمد أك االىماؿ يتعرض لممسائمة التأديبية

عاالن تشكؿ خركجان عمى مقتضى الكاجب كىي المسؤكلية التي تنشأ عف ارتكاب المكظؼ العاـ أف
الكظيفي أك إتياف أفعاؿ مف شأنيا اإلخبلؿ بالكرامة أك األمانة أك الشرؼ الكاجب تكافرىا في مف 

 .يشغؿ الكظيفة العامة

 خصائص المسؤولية التأديبية:الفرع الثاني

القاعدة المخالفات التأديبية ليست محددة عمى سبيؿ الحصر، كال تسرم عمييا  -ُ
،كذلؾ ألف الجرائـ "ال جريمة إال بنص شرعي أك نظامي“المتبعة في القانكف الجنائي 

أك  ةالجنائية تخضع في تحديدىا لمسمطة التقديرية لجية المسائمة سكاء الرئاسي
  .ةالقضائي

ييدؼ العقاب التأديبي إلى المحافظة عمى حسف سير كانتظاـ المرافؽ العامة، ك  -ِ
عاـ، عمى عكس العقاب الجنائي الذم ييدؼ إلى القصاص مف الصالح التحقيؽ ك 

 لآلخريف كحماية األفرادالعاـ كتحقيؽ الردع  .الجاني باسـ المجتمع
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 أركان المسؤولية التأديبية:المطمب الثاني

ترتبط المسؤكلية التأديبية بالمخالفة التأديبية كجكدان كعدمان، كنستعرض في ىذا المطمب أركاف 
بينما نستعرض في الفرع الثاني المخالفات التأديبية  التأديبية في الفرع األكؿ منو،المسؤكلية 

 :المنصكص عمييا في نظاـ الخدمة المدنية، كما يمي

 أركان المسؤولية التأديبية:الفرع األول

 عمىىي الركف المادم كالركف المعنكم كالركف الشرعي  تقكـ المسؤكلية التأديبية عمى ثبلثة أركاف:
 :ليالتالتفصيؿ ا

 الركن المادي:أولً 

كيتمثؿ في الفعؿ المرتكب مف قبؿ المكظؼ العاـ، كال يخرج ىذا الفعؿ  عف إحدل صكرتيف، فإما 
ما أف يككف  أف يككف  إيجابيان أم أنو صادر عف المكظؼ في شكؿ فعؿ مادم بأداء عمؿ معيف، كا 

 .يتكجب عميو فعموىذا الفعؿ سمبيان في شكؿ امتناع عف القياـ بعمؿ معيف 

كباستعراض عدد مف األحكاـ الصادرة عف ديكاف المظالـ نجد حكمان يتضمف تعريؼ المخالفة 
المخالفة التأديبية قكاميا أفعاؿ تصدر عف المكظؼ ترل فييا السمطة اإلدارية مساسان "التأديبية بقكلو

ـ الكاجب تكافرىا في الكظيفة بكرامة الكظيفة كالشرؼ، كخركجان عمى الكاجب كزعزعة لمثقة كاالحترا
 نفسيا

كؿ  :يذه المخالفة في مصرتعريفا ب1978 لسنة   47مف القانكف  78، كقد جاء نص المادة 
عامؿ يخرج عف مقتضيات الكاجب في اعماؿ كظيفتو أك يظير بمظير مف شأنو اإلخبلؿ بكرامة 

 .الكظيفة يجازل تأديبان 

أك الذنب اإلدارم بأنو: إخبلؿ المكظؼ بكاجبات كظيفتو أما القضاء فقد عرؼ الجريمة التأديبية 
نكفمبر 17حكـ المحكـ االدارية العميا في  ) إيجابا أك سمبا أك إتيانو عمبل محظكرا عميو

 .ؽ19 لسنة 3 طعف رقـ 1979
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 أما الفقو فقد عرفيا بأنيا

كؿ خطأ متصؿ كؿ فعؿ أك امتناع يرتكبو المكظؼ كيجافي كاجبات منصبو كعرفيا آخركف بأنيا  
 بالكظيفة العاـ  

 

 الركن المعنوي:ثانياً 

يقصد بيذا الركف اتجاه إرادة المكظؼ العاـ إلى ارتكاب الفعؿ اإليجابي أك السمبي الذم يشكؿ 
كىكذا فبل يسأؿ المرء أبدا جنائيا كال تأديبيا بمجرد فعمو بؿ البد مف  مخالفة تأديبية أك ذنب إدارم،

 .لمفعؿ عف حرية كاختيار كأىميةإرادة داخمية دافعة 

 ةالركن الشرعي:ثالثاً 

يقصد بيذا الركف النصكص الشرعية أك القانكنية التي تحدد الجرائـ كالمخالفات تحديدان كاضحان عمى 
سبيؿ الحصر، بحيث تصبح األفعاؿ الخارجة عنيا أفعاؿ مباحة ال يعاقب عمييا القانكف، كىك ما 

 الجريمة. اصطمح عمى تسميتو مبدأ شرعية

كىنا ينبغي التفرقة بيف المساءلة التأديبية ك المساءلة الجنائية فيما يتعمؽ بيذا الركف، فإذا كاف 
اإلطار الشرعي لمجريمة الجنائية محددان تحديدان قاطعان إال أنو بالنسبة لمجريمة التأديبية، فيك يتخذ 

سبيؿ التحديد كالحصر، كال يمكف ذلؾ ، معنى مميزان، نظران ألف األخطاء التأديبية غير كاردة عمى 
 كال يسع المشرع إال كضع نص عاـ أك تكجيو شامؿ فضبل عف تقرير الجزاء المناسب.

كتتقيد سمطة التأديب في المممكة العربية السعكدية، بالقدر الذم تـ تناكلو مف خبلؿ األنظمة التي 
 تأديب المكظفيف كغيرىا، إال أنو ال يمكف تحدد المخالفات التأديبية مثؿ نظاـ الخدمة المدنية كنظاـ

محاذاة المشرع الكضعي المصرم الختبلؼ فمسفة كؿ نظاـ كتكجياتو، حيث أف النظاـ الجنائي 
المصرم يتمثؿ في النصكص الكاردة في قانكف العقكبات، كالتي حددت عمى سبيؿ الحصر الجرائـ 

اـ السعكدم نجد أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لـ الجنائية، كالعقكبة المقررة لكؿ منيا، بينما في النظ
يتـ تقنينيا بشكؿ كامؿ خاصة فيما يتعمؽ بالتعزير، إذا عممنا أف جرائـ الحدكد كالقصاص مقدرة 
بنص الكتاب كالسنة، كال يجكز إنكارىا أك تعطيميا، بينما جرائـ التعزير مترككة لمقاضي الجنائي، 

 . ..ال يقيده فييا حد أدنى أك أعمى لمعقكبات يا سمطة تقديرية كاسعة،حيالكيممؾ 
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حاؿ صدكر حكـ جنائي  - كيتـ تكييؼ األفعاؿ الصادرة عف المكظؼ العاـ أماـ سمطة التأديب
 .بأنيا خركج عمى مقتضى الكاجب الكظيفي، أك أنيا أفعاؿ مخمة بالشرؼ كاألمانة-قطعي بثبكتيا

بؿ ذلؾ كيؼ يمكف تمييزىا عف المخالفات كلكف ىؿ يمكف حصر ىذه المخالفات التأديبية؟ كق
  الجنائية؟

أخرل يطمؽ مصطمح الذنب  كأحيانا التأديبية الجريمة أك التأديبية أحيانا لفظ المخالفة يطمؽ الفقو 
اإلدارم ككؿ ذلؾ تعبير عف مسائمة المكظؼ العاـ تأديبيان كقد تميٍزت ىذه المخالفة عف نظيرتيا 

 فركؽ  الجنائية بعدة
 فمكؿ مخالفة منيا نطاقيا كمضمكنيا كالنظاـ القانكني الذل تخضع لو  
حماية المجتمع كتكقيع العقاب عمى الفرد بصفتو كاحدان مف أفراد  إلى فيسعى العقاب الجنائي -

دكاـ سير المرفؽ العاـ  إلى التأديبية العقكبة المجتمع، كيقع ىذا العقاب باسـ المجتمع، بينما تسعى
  .  لعاـ كزجر مف عداه مف المكظفيف داخؿ مجتمع الكظيفة كاضطراد كردع المخالؼبانتظاـ 

كلكف المخالفات  "ال جريمة كال عقكبة إال بمقتضى نص" الشرعية لمقاعدة تخضع الجرائـ الجنائية 
  .التأديبية ال حصر ليا فيذا أمر غير ممكف 

في عدد محدكد مف المخالفات  كعمى ذلؾ فاف محاكلة حصر أك ضبط المخالفات التأديبية 
كاألجدر كضع  كاألكلى ضائع كجيد مبدد ، المنصكص عمييا في تشريع أك نظاـ معيف سعى

ضكابط عامو كاطر كأسس كأركاف يسير عمييا القضاء كيترؾ الى الفقو كضع التعريؼ كالشرح 
 .كالتطبيؽ 

السمبية التي يأتييا  المكظؼ العاـ  أك االيجابية ىي األفعاؿ إف المخالفات التأديبية قيؿ فإذا  
 كيستحؽ عنيا أك تمس شرؼ ككرامو كاعتبار كسمعو كظيفتو كتخالؼ مقتضى الكاجبات الكظيفية

 كأساس تبنى عمييا كؿ المخالفات التأديبية. جزاءان تأديبان فيذا يكفي
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 المبحث الرابع

 :لمموظف العام بالنسبةمدى تقييد الدعوى الجنائية لمدعوى التأديبية 

تستقؿ الدعكل التأديبية تماما عف الدعكل الجنائية ذلؾ اف لكؿ منيما مضمكنو كنطاقو كنظامو 
 القانكني المتفرد، كذلؾ عمى النحك التالي :

  والجنائية التأديبية ينيالدعو   بين الستقالل :اولً 
صبلح المكظؼ ذاتو كردعو عف ارتكاب  العامة الكظيفة تستيدؼ الدعكل التأديبية إصبلح -   كا 

اعماؿ تمس كرامة كشرؼ كاعتبار الكظيفة ىك كغيره إذ يجب أف يعمؿ عمى احتراـ كاجبات كظيفتو 
 .، كاف يخمص ليا 

، مف عدكاف .حماية المجتمع كأمنو كاستقراره  بينما يككف اليدؼ الرئيسي مف الدعكل الجنائية  -
 الدعكياف في عدة مراحؿ أىميا : التحقيؽ ، كالمحاكمةالخارجيف عف القانكف، كتتمايز 

  استقالل التحقيق التأديبي عن التحقيق الجنائي : األول المطمب
 –فإذا كاف األصؿ استقبلؿ المسئكلية التأديبية عف المسئكلية الجنائية رغـ ارتباطيما لكقكعيما 

 . بناء عمى فعؿ كاحد صادر عف المكظؼ-أحيانا 
 الجنائية  خاصة التحقيؽ ال يكقؼ اإلجراءات البدء في اتخاذ اإلجراءات إف أيضا ككانت القاعدة

التأديبية ضد المكظؼ العاـ ، كعمى ذلؾ يمكف تحريؾ اجراءات المسئكلية  التأديبية بالتكازم مع 
كاحد عف فعؿ كاحد صدر منو ،  دكف اعتبار ذلؾ  الجنائية ضد المكظؼ في آف اتخاذ اإلجراءات

إف لكؿ مسئكلية منيما نطاقان تعمؿ داخمو ػ كقد خالؼ المشرع  ك ازدكاجان في المسئكلية إذتعددان أ
 .الجنائية كالتأديبية معان  األردني ىذا التكجو فحظر  تحريؾ اإلجراءات

 كينشأ ايضان عف ىذا االستقبلؿ اختبلؼ معايير مباشرة كؿ دعكل منيما
نما عمى  الذلفالسمطة التأديبية مثبل تتقيد بالتكييؼ  تسبغو السمطات الجنائية عمى الفعؿ، كا 

المسمكية مف جماع الكقائع التي تشكؿ  أك إف تستخمص المخالفات التأديبية السمطات  التأديبية
   جريمة تأديبية

كما تممؾ سمطات التأديب سمطو مبلئمة اتخاذ قرار تحريؾ الدعكل الجنائية مف عدمو ككقت ىذا 
إلى جنب ، كال يترتب إذف عمى بدء التحقيؽ في  عكييف إف يسيرا معان جنبان االتخاذ ، كيمكف لمد

الخاصة،  جنائية ضركرة كقؼ التحقيؽ في الجريمة التأديبية بؿ تستقؿ كؿ منيما بإجراءاتيا جريمة
 كتسيراف جنبا الى جنب .
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  التأديبى التحقيق عمى الجنائي التحقيق تأثير : الثاني المطمب 
الفعؿ كاحدان ، ككذلؾ الكصؼ القانكني لو كفقان لمنظاميف الجزائي كالتأديبي فيجب ىنا عندما يككف  
التأديبية  في تقديرىا لمعقكبة ، سكاء في مباشرتيا إلجراءات التأديب أك تخضع سمطة التأديب إف

 .لما يتقرر في الحكـ الجنائي
ذا كاف المشرع ب كاسعة جدان بالمقارنة التأديبية لمسمطة التقديرية فالسمطة  السمطة الجنائية ، كا 

ترل  األخرل القانكنية األنظمة إال إف التأديبية في ىذه الحالة األردني يكجب تكقؼ اإلجراءات
 . سيرىما معان 

األفضؿ حفاظان عمى سمعة المكظؼ كتكفيران لمكقت كالجيد ،  رؤية المشرع األردني ىي كنرل إف  
 . إذا طاؿ أمد اإلجراءاتكرحمة بالمكظؼ ذاتو كأسرتو خاصة 

 

  الوظيفي التأديب عمى وأثره الجنائي الحكم حجية : الثالث المطمب 
 : التأديبية عف الجنائية الدعكل استقبلؿ ىك عاـ أصؿ مف ان  استثناء الحجية ىذه كتعد
 :عبر عدد مف أحكاميا منيا  -في مصر  -اإلدارية العميا المحكمة كقد أكدت ذلؾ  * 
قياـ حكـ البراءة في الشؽ الجنائي عمى أساس شيكع االتياـ مما ينطكم عمى شؾ يفسر  -1

 ىذا الحكـ ال يقيد القضاء التأديبي حيازة مكاد مخدره بغرض االتجار. لصالح المتيـ في جناية
 . الكاقعة صحة كأساس ذلؾ إف الحكـ لـ يبف عمى عدـ

      " عمياؽ  37لسنو  4242الطعف رقـ  1973 /7/ 31جمسو "
إلى نفي الركف المادم لجريمة ىتؾ العرض كالحكـ ببراءة المتيـ  الجنائية استناد حكـ المحكمة -2

إذا لـ ينؼ الحكـ الجنائي كاقعو تكاجد الطالبة مع المدرس في حجره عمى انفراد فاف ذلؾ يكفي إف 
 التياـ مف عدمو.التأديبية كامؿ حريتيا في تككيف عقيدتيا نحك ثبكت ا تستعيد المحكمة

 "ؽ عميا 34لسنو  1734 ،1657الطعف رقـ  2/1992/ 29جمسو '
لحيف الفصؿ في الدعكل  -أل المحاكمة التأديبية  -التأديبية بكقفيا مدل التزاـ المحكمة -3

إذا كانت ىناؾ مسالة يتكقؼ الفصؿ فييا عمى الفصؿ في الدعكل  الجنائية ال يككف ذلؾ إال
المنسكبة لمعامؿ ثابتة بحقو ثبكتان كافيان سكاء باعترافو أك  لذلؾ متى كانت المخالفةال كجو  الجنائية.

 بشيادة الشيكد.
 ."ؽ  عميا 33 لسنو 1238الطعف رقـ  10/2/1990جمسو "
يشترط لكقؼ الدعكل التأديبية لحيف الفصؿ في الدعكل الجنائية كجكد مبرر ليذا الكقؼ بأف  -ْ

 .بحيث يككف الفصؿ في إحداىما متكقفان عمى الفصؿ في األخرل يككف سبب الدعكييف كاحدان 
 "ؽ  عميا 28لسنو  1634الطعف رقـ  17/5/1986جمسو "
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مف المبادئ األساسية في المسئكلية العقابية سكاء كانت جنائية أـ تأديبية كجكب الثبكت  -5

يف عقيدة المحكمة كيقينيا في اليقينى لكقكع الفعؿ المؤثـ كاف يقكـ تمؾ عمى تكافر أدلة كافية لتكك 
  .ارتكاب المتيـ لمفعؿ المنسكب إليو 

 "ؽ  عميا 34لسنو  280الطعف رقـ  1/4/1989جمسو "
يتعيف عمى المحكمة التأديبية إال تغفؿ عف حجية الحكـ الجنائي الصادر ببراءة المكظؼ إذا  -6

ىذه الحجية ال تقيد  .....كاف قد استند الى عدـ صحة الكقائع أك عدـ ثبكتو أك عدـ الجناية 
  .يا المحكمة التأديبية متى كاف الحكـ صادر بالبراءة قد تأسس عمى عدـ كفاية األدلة أك الشؾ في

 33لسنو  1494الطعف رقـ  27/1/1990جمسو "
 . ؟ الجنائية المحاكمة ولكن ىل يتوقف التأديب حتى تنتيي

 .اإلدارة لجية التقديرية لمسمطة الحقيقة متركؾ األمر في
الجريمة  بارتكاب إف المدعى لـ يعد بعد اتيامو بالرشكة مثبل كضبطو متمبسان  اإلدارة قدرت جية فإذا

انو لـ يعد  .ػ إذا قدرت كاستخمصت مف كؿ ىذه المبلبسات المحكمة عميو فييا كتقديموكالقبض 
أصبح يشكؿ خطران عمى  كاف بقاءه فييا كىك مف رجاؿ األمف عمى كظيفتو، كال جديران بيا ، أمينان 

 ان الجنائية كاستناد ػ دكف انتظار لممحاكمة كأصدرت يتحتـ معو إقصاؤه عنيا مما ىيبتيا ككرامتيا ،
ػ قراران بفصمو ، فانو تأسيسا عمى ما تقدـ ال يعيب القرار الصادر في  المخكلة ليا قانكنان  السمطة إلى

  ) .انو صدر قبؿ صدكر الحكـ الجنائي ىذا الشأف
 أك تنفي المسئكلية تريثيا حتى تثبت أك اإلدارة في إيقاع العقكبات التأديبية ككاف أمر تعجؿ جية  

 شراح القانكف اإلدارم.الجنائية خبلؼ بيف 
دعكاىا حتى  بإيقاؼ السير في التأديبية أحسف المشرع المصرم صنعان عندما قرر إلزاـ المحكمة كقد  

 إذا كاف الحكـ في التأديبية يتكقؼ عمى نتيجة الفصؿ في الدعكل الجنائية يفصؿ في الدعكل الجنائية
 مصيبيف في إلزاـ كمف بعده السعكدم شرع األردنيبينما كاف الم "حاؿ عدـ إمكانيو الفصؿ بيف الدعكييف"

 .التأديبية بانتظار حكـ نيائي في الدعكل الجنائية السمطة
  : التأديب اجراءات اتخاذ قبؿ الجنائية المسئكلية في التصرؼ :بالنسبة الى -
 فييا خاصة، فيتعيف احتراميا في الدعاكل التي لـ يفصؿ  الجنائية بقكه الشيء المقضي تتمتع اإلحكاـ  

 فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة كنسبتيا إلى فاعميا.
التأديبية  المنسكبة لممكظؼ فبل يجكز لمسمطة الكاقعة إسقاط أك إسناد إلى فإذا انتيي الحكـ الجنائي

 .لحجية الحكـ  مخالفة ذلؾ احترامان 



 

 

                                                 

 

 

  الدكتور / حممد بو حسو القحطانى                            ... ةـباجلهائي التأديبية الدعوى دــتقي

 

28 

قكع الفعؿ المادم مف ، كالبراءة إذا كاف سببيا عدـ ك  بحجية حكـ اإلدانة كتتقيد كذلؾ سمطة التأديب
 .المكظؼ

إلقامة  األدلة مثبلن كال بقرارات عدـ كجكد كجو كلكف سمطة التأديب ال تتقيد بقرارات الحفظ لعدـ كفاية
بإحكاـ البراءة الصادرة لمشؾ  كال تتقيد سمطة التأديب كذلؾ الجنائية لعدـ اكتماؿ عناصر الجريمة الدعكل

 لشيكع أك الجنائية الشكؿ كاالختصاص كعدـ سبلمو اإلجراءاتلعيكب  لممكظؼ أك في نسبو الكاقعة
، كذلؾ عمى النحك الذل فصمتو المحكمة االدارية العميا في مصر . النتفاء القصد الجنائي التيمة أك

 اتخاذ بعد الجنائية المسئكلية في التصرؼ :كالتي سبؽ عرض أحكاميا بيذا الشأف بالنسبة الى 
 : التأديبية اإلجراءات

إذا صدر الحكـ أك  اإلدانة فاألمر ال يثير ثمة مشكمة ، إما أك إذا اتفؽ الحكماف في البراءة طبعان   
 كمجازاة المكظؼ ثـ صدر الحكـ الجنائي بالبراءة النتفاء الكاقعة القرار التأديبي بثبكت الكاقعة

األكضاع عف طريؽ  إلى تصحيح فينبغي ػ احترامان لحجية الحكـ الجنائي ػ أف تسارع سمطة التأديب
فإذا كانت العقكبة قد تـ تكقيعيا بالفعؿ فيمكف الطعف  التأديبية سحب القرار الصادر بتكقيع العقكبة

 األعمى درجة ػ  المحكمة عمى الحكـ أماـ
 المحكمة براءة المكظؼ لعدـ ثبكت الكاقعة في حقو أك أصدرت إلى إذا انتيت سمطة التأديب كأما

 .ألنو ثبت لدييا ارتكاب المكظؼ لمفعؿ  عف ذات الكاقعة بإدانتو الجنائية حكمان 
فقد اختمؼ الفقو حياؿ ىذه المشكمة ، فذىب البعض إلى القكؿ بأنو ال اثر حينئذ لمحكـ الجنائي 

 . التأديبية الجنائية عف الجريمة نظرا الستقبلؿ الجريمة عمى القرار التأديبي
ر ال يمنع مف أعاده مسائمة المكظؼ المخطئ متى ثبت الفعؿ أف األم بينما ذىب الرأم الراجح إلى

 . بحقو بيقيف عف طريؽ الحكـ الجنائي
التأديبية ضد  أك سمطة التأديب كعدـ اتخاذ اإلجراءات اإلدارة جية كاألجدر مف ثـ تريث كاألكلى

 .لكؿ ىذه المشاكؿ ىذا ، ىك الكضع في مصر  المكظؼ إال بعد انتياء محاكمتو جنائيان 
 

عميو فيما بعد، عند  كما يعنينا في ىذا البحث ىك التعرؼ عمى األساس القانكني الذم تـ االعتماد
 صياغة أنظمة تأديب المكظفيف بشكؿ عاـ.

عمى كجو التحديد، كقد نصت   (102-101-99) كقد تناكلت النصكص ىذه األحكاـ، في المكاد
التي يتقرر فييا إحالة المكظؼ إلى القضاء ال في جميع األحكاؿ "المادة التاسعة كالتسعكف عمى أنو

يجكز لمجالس التأديب النظر في قضيتو قبؿ أف يصدر القضاء حكمو فييا، كيصبح ذلؾ الحكـ 
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نيائيان غير قابؿ لمطعف كتعاد األكراؽ بعد ذلؾ إلى مجمس التأديب لمنظر فيما يدخؿ في اختصاصو 
 ."كتقرير ما يجب

السعكدية تأخذ بنظاـ التأديب القضائي، كما ىك الكضع الحالي بكجكد لـ تكف المممكة العربية ك  
المحاكـ اإلدارية التابعة لديكاف المظالـ، إذ أف اختصاص التأديب كاف ينعقد لجيات التأديب شبة 
القضائية، كىي عبارة عف لجاف ذات اختصاص قضائي، كبالتالي فإف عبارة النص جاءت كاضحة 

 قضاء تأديبي تمارسو المحاكـ، في ذلؾ الكقت لعدـ كجكد

كتقرر ىذه المادة بأف قرار احالة المكظؼ العاـ، إلى القضاء الشرعي لمحاكمتو جنائيان يستتبع 
إيقاؼ إجراءات التأديب عف المكظؼ العاـ، حتى يتـ الفصؿ في القضية الجنائية بمكجب حكـ 

البطبلف، كذلؾ ألف صياغة نيائي مكتسب القطعية، كيترتب عمى عدـ إيقاؼ اإلجراءات جزاء 
النص جاءت آمرة كىي مف النظاـ العاـ، كبالتالي ال يجكز مخالفتيا، كيترتب عمى ذلؾ بطبلف  

 .كقاعدة قانكنية عامة.الحكـ، ألف ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ

 فيكقد جاءت صياغة نظاـ تأديب المكظفيف الحالي قريبة مف ىذا النص، كبما يقيد جية التأديب 
 سة اختصاصيا حتى الفصؿ في القضية بحكـ جنائي مكتسب القطعية )نيائي ( ممار 

كاألثر الذم يقرره ىذا النص، ىك حجية الحكـ الجنائي أماـ جيات التأديب، فالحكـ إنما عنكاف 
دكف الخكض في أسبابو، أك و الحقيقة كبالتالي فإف عمى جية التأديب أف تمتـز بما جاء في منطكق

دا إلى اكتساب   الحكـ   حجية األمر المقضي فيو، بما ال يجكز معو أف تعاكد جية حيثياتو، استنا
 .التأديب بحث كمناقشة الكقائع الكاردة فيو

إذا ارتكب المكظؼ جرمان غير ناشئ عف الكظيفة يحاؿ إلى الجية "عمى أنو  101كتنص المادة 
 ."ذلؾ فكران المختصة بأمثاؿ جرمو لمحاكمتو عمى أف تخطر جيتو الرئيسية ب

كلـ يكف ىناؾ داع ليذا النص فالمكظؼ العاـ خارج إطار العمؿ، إنما فرد مف أفراد المجتمع تسرم 
 .عميو األحكاـ التي تسرم عمى بقية األفراد بكصفة مف آحاد الناس

كالشؽ الثاني مف النص يتضمف ضركرة إخطار جية العمؿ التابع ليا المكظؼ العاـ، كال يتصكر 
جية التحقيؽ، كبالتالي فإف عمى الجية اإلدارية  مف إعماؿ ىذا النص سكل في حالة اإليقاؼ 

التابع ليا المكظؼ أف تصدر قراران بكؼ يد المكظؼ المكقكؼ عف العمؿ إذا رأت أف المصمحة 
 .ة تقتضي ذلؾ كفقان لصريح نص المادة الكاحدة كالسبعكف كالثانية كالسبعكف مف النظاـ نفسوالعام
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يحاؿ المكظؼ إلى مجمس التأديب لمحاكمتو مف الناحية المسمكية ميما "عمى أنو102كتنص المادة 
 ."كانت نتيجة الحكـ الصادر ضده مف القضاء الشرعي

الصادر بالبراءة أك باإلدانة، كىك بيذا النص قطع دابر كىنا ال يفرؽ المنظـ بيف الحكـ الجنائي 
الخبلؼ، الذم كاف مف الممكف أف يثكر أماـ جيات التأديب، عمى اعتبار أف البراءة الجنائية، 

أف الحكـ الجنائي الصادر بالبراءة أيان "ستتبع حتمان البراءة التأديبية كما يرل جانب مف الفقو بقكلو
تفاء التيمة أك لشيكعيا أك الشؾ فييا أك لعيب في الشكؿ، يجب أف يحكز كاف سببو سكاء أكاف الن

القكة أماـ سمطات التأديب بحيث تتقيد بو كتمتـز بو، كال يجكز ليا أف تصدر حكمان يتعارض مع ىذا 
القضاء، ككذلؾ سمطات التأديب أكلى بإتباع ذلؾ باعتبارىا شريعة عقاب، فأكلى أف تتبع األصكؿ 

يقكـ عمييا النظاـ العقابي، كمنيا أصؿ البراءة، كقاعدة الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ، العامة التي 
كأف بطبلف إجراء معيف يستتبع بطبلف كؿ ما تبله مف إجراءات ألف ما بني عمى الباطؿ 

،فكؿ ىذه المبادئ ركائز كأصكؿ يمـز إتباعيا في المحاكمات التأديبية، ألف أدلة الثبكت ...باطؿ
كاحدة في المجاليف، كحتى ال يككف المكظؼ العاـ في كضع أدنى مف المكاطف العادم،  كأدلة النفي

لو كجاىتو  لممبررات التي  بحيث يحـر مف الضمانات كالحقكؽ التي يتمتع بيا األخير، كىذا الرأم
نصكص األنظمة  صريحة في  قد جاءتيستند عمييا، إال أنو يصطدـ بنصكص األنظمة كالكاقع، ف

لة المكظؼ إلى جيات التأديب ميما كانت نتيجة الحكـ الصادر ضده مف القضاء كجكب إحا
الشرعي، كلك أراد المنظـ أف يتبنى كجية النظر ىذه، ألكتفي بنص المادة التاسعة كالتسعكف، كالتي 
تتضمف إعادة األكراؽ إلى مجالس التأديب بعد إصدار الحكـ الجنائي، أما مف حيث الكاقع فإف 

عامة تتطمب فيمف يشغميا االبتعاد  عف مكاطف الريب كالشبيات، كالمحافظة عمى كرامة الكظيفة ال
 كشرؼ الكظيفة، بأف ال يدنسيا بارتكاب أفعاؿ مف شأنيا أف تفقد الكظيفة العامة ىيبتيا ك كقارىا  ،

سؤكلية فضبلن عف أف ىذا الرأم يخالؼ إجماع فقياء النظاـ التأديبي الذيف استقركا عمى استقبلؿ الم
 .الجنائية عف المسؤكلية التأديبية

ىـ 1/2/1391بتاريخ 7/في نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الممكي رقم م:المطمب الثاني
وتاريخ  190،وقواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجمس الوزراء رقم 

 :ىـ16/11/1409
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 في مرحمة التحقيق:أولً 

بعد انتياء التحقيؽ يعرض المحقؽ "نصت المادة الثانية عشر مف نظاـ تأديب المكظفيف عمى أنو
ذا أسفر التحقيؽ عف كجكد  عمى رئيس الييئة أكراؽ التحقيؽ كالتكصية بالتصرؼ النظامي فييا، كا 

 ."جريمة جنائية تحاؿ القضية إلى الجية المختصة بالفصؿ فييا

الرقابة كالتحقيؽ دكف غيرىـ، كمجاؿ تطبيقو ىك االختصاص المناط كالنص خاص بمحققي ىيئة 
بالييئة في القياـ بإجراءات التحقيؽ التأديبي بكصفيا جية تحقيؽ، كالذم قد يسفر عف كجكد جرائـ 
جنائية، إذ يتعيف عمى المحقؽ في ىذه الحالة، أف يكقؼ إجراءات التحقيؽ، كأف يحيؿ القضية إلى 

 .حقيؽ في الجرائـ الجنائيةالجية المختصة بالت

كيثكر ىنا التساؤؿ عف اإلجراء الذم يجب اتخاذه في حالة كاف التحقيؽ التأديبي يتـ عف طريؽ 
يقاع العقكبات حؽ أصيؿ  الجية اإلدارية التي يتبعيا المكظؼ العاـ، إذ أف التحقيؽ التأديبي كا 

ـ تأديب المكظفيف بأف اختصاص لمجية اإلدارية، باستثناء بعض المخالفات التي نص عمييا نظا
 .التحقيؽ فييا ينعقد لييئة الرقابة كالتحقيؽ

كأرل  أف الجية اإلدارية في ىذه الحالة غير مختصة  بالتحقيؽ مع المكظؼ العاـ التابع ليا فيما 
ـ يتعمؽ بالجرائـ الجنائية، كذلؾ ألف الكالية العامة لمتحقيؽ الجنائي ىي لييئة التحقيؽ كاالدعاء العا

تتكلى ىيئة التحقيؽ "كفقان لممادة الرابعة عشر مف نظاـ اإلجراءات الجزائية كالتي تنص عمى أنو
ككذلؾ المادة السادسة عشر مف النظاـ "كاالدعاء العاـ التحقيؽ كاالدعاء العاـ طبقان لنظاميا كالئحتو

قامة الدعكل الجزائية تختص ىيئة التحقيؽ كاالدعاء العاـ كفقان لنظاميا بإ"نفسو، إذ تنص عمى أنو
،كىذه النصكص جميعيا تمنع الجية اإلدارية مف مباشرة التحقيؽ "كمباشرتيا أماـ المحاكـ المختصة

الجنائي مع المكظؼ العاـ التابع ليا، فضبل عف بطبلف إجراءات التحقيؽ التي تتـ في ىذه الحالة 
 ..كبطبلف ما بنى عمييا مف إجراءات لعدـ االختصاص

النص عمى حؽ الجية اإلدارية في اإلحالة صراحة ليس لو ما يبرره، طالما أف  ف عدـالحقيقة أك 
يقاع  الجية اإلدارية صاحبة الحؽ األصيؿ في مجاؿ التحقيؽ التأديبي لممكظفيف التابعيف ليا، كا 
العقكبات التأديبية عمييـ، ك كاف األفضؿ أف ييعدؿ النص بحيث يتضمف سمطة اإلحالة لدل الجية 

 .رية في حاؿ اكتشاؼ جريمة جنائيةاإلدا
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 مرحمة المحاكمة:ثانياً 

إذا رأل رئيس ىيئة التأديب أف "نصت المادة الخامسة كالعشركف مف نظاـ تأديب المكظفيف عمى أنو
األمكر المنسكبة إلى المتيـ تككف جريمة تختص ىيئة أخرل بالفصؿ فييا، فعميو أف يعيد األكراؽ 

لتحيميا بدكرىا إلى الجية ذات االختصاص مع إخطار الجية التي يتبعيا  إلى ىيئة الرقابة كالتحقيؽ
 ."المكظؼ بذلؾ

في األحكاؿ التي يتقرر فييا إحالة "ككذلؾ نصت المادة السادسة كالعشركف مف النظاـ نفسو عمى أنو
الجية المتيـ إلى المحاكمة الجنائية تكقؼ اإلجراءات التأديبية بحقو إلى أف يصدر حكـ نيائي مف 

 ."المختصة، كتعاد األكراؽ بعد ذلؾ إلى ىيئة الرقابة كالتحقيؽ لتقرير ما يجب

مف نظاـ ديكاف المظالـ الصادر بالمرسـك  50كقد تـ إلغاء ىاتيف المادتيف بمكجب المادة رقـ 
ىػ، كالذم تـ العمؿ بو بعد سنة مف تاريخ نشره في الجريدة 17/7/1402بتاريخ (51/ـ)الممكي رقـ 

 .مف ذلؾ النظاـ 51سمية كفقان لممادة الر 

كقد نصت المادة السادسة كالعشركف مف قكاعد المرافعات كاإلجراءات أماـ ديكاف المظالـ الصادرة 
إذا رأت الدائرة التي تنظر دعكل "ىػ، عمى انو16/11/1409بتاريخ  190بقرار مجمس الكزراء رقـ 

ككف جريمة جزائية فعمييا أف تكقؼ الفصؿ في الدعكل تأديبية أف الكاقعة التي كردت بقرار االتياـ ت
 ."التأديبية كتقرر إحالة القضية إلى ىيئة الرقابة كالتحقيؽ التخاذ ما يجب نظامان 

فإذا ظير مف خبلؿ السير في الدعكل أف ىناؾ جريمة جزائية فإف الدائرة تمتـز بكقؼ السير في 
  )بة كالتحقيؽ التخاذ ما يجب قانكنا)نظاماالدعكل التأديبية كتحيؿ القضية إلى ىيئة الرقا

فالمنظـ عندما كضع ىذه القكاعد  كيدعك الى الخمط ك النص بيذا الشكؿ يعاني  قصكر  الصياغة،
إنما كضعيا عمى ىدل مف المكاد التي ألغيت مف نظاـ تأديب المكظفيف كىي مف المادة الرابعة 

المادة عمى نحك ال يثير المبس، فيك عندما يقرر  ةغاعشر حتى المادة الثبلثكف، ككاف  األكلى صي
أف الدائرة التي تنظر دعكل تأديبية، إنما يشير إلى أف ىناؾ دعاكل تأديبية تقاـ مف غير ىيئة 
الرقابة كالتحقيؽ، كىذا غير صحيح، إذ أف ىيئة الرقابة كالتحقيؽ ىي الجية المختصة كبمفردىا 

لمظالـ كما جاء النص عمى ذلؾ صراحة في نظاـ ديكاف بإقامة الدعكل التأديبية أماـ ديكاف ا
 .مف المادة الثامنة مف أكالن (ج)المظالـ السابؽ في الفقرة
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عماالن ليذا النص، فإنو يتكجب عمى الدائرة التأديبية أف تكقؼ الفصؿ في الشؽ التأديبي حتى يتـ   كا 
 .الفصؿ في الجريمة الجنائية

 مرحمة ما بعد إصدار الحكم:ثالثا

يقاع  كىي حالة صدكر حكـ مف الدائرة الجزائية بديكاف المظالـ، باإلدانة في جريمة جنائية، كا 
العقكبة قبمو، كقد نصت عمى ذلؾ المادة التاسعة كالعشركف مف قكاعد المرافعات كاإلجراءات أماـ 

شكؿ إذا تضمف الحكـ الصادر مف ديكاف المظالـ ما يشير إلى حدكث فعؿ ي"ديكاف المظالـ بأنو
 ."جريمة جنائية أك تأديبية تبمغ جية التحقيؽ المختصة بصكرة مف الحكـ التخاذ ما يمـز نظامان 

 -مومح -كالمشرع ىنا يقرر حكمان جديدان يختمؼ عف ذلؾ الحكـ الكارد في المادة السادسة كالعشركف
ر فييا أنيا تشكؿ تمؾ الدعكل التأديبية التي ترفعيا ىيئة الرقابة كالتحقيؽ، كيتضح مف خبلؿ السي

جريمة جزائية، فيجب أف تكقؼ اإلجراءات التأديبية لحيف الفصؿ في الجريمة الجزائية، في حيف 
ديكاف المظالـ بعد صدكر الحكـ كاكتسابو الصفة   مـزتقرر المادة التاسعة كالعشركف حكمان آخران ي

 إال ينصرؼ  ىذا الحكـ ال ، ك جية التحقيؽ بصكرة مف الحكـ التخاذ ما يمـز نظامان  بإببلغالقطعية 
إلى تمؾ الدعاكل اإلدارية التي يقيميا آحاد الناس ضد إحدل الجيات الحككمية، بالمطالبة بإلغاء 

 .القرار اإلدارم أك التعكيض عنو

المادة تمؾ الدعكل التأديبية  نصقمنا أف المقصكد با إذففي تفسير النص،   يس ىناؾ كجية اخرلكل
مفادىا أف نص شاذة كغريبة ترفعيا ىيئة الرقابة كالتحقيؽ فإننا نخمص إلى نتيجة أك الجزائية التي 

نو ال يتكجب عمى !!! المادة السادسة كالعشركف ييبطمو ما جاء في نص المادة التاسعة كالعشركف ،كا 
الدائرة أف تكقؼ اإلجراءات التأديبية قبؿ المكظؼ العاـ، في حاؿ اكتشاؼ جريمة جزائية ،بؿ عمييا 
السير في الدعكل كالحكـ فييا دكف االلتفات إلى الجريمة الجنائية، كىك ما لـ يتغياه المنظـ، كيصح 
حينيا أف نقكؿ أف نص المادة السادسة كالعشركف محض لغك مف القكؿ كعبث، كىك ما ننزه المنظـ 

  .عنو

افعات كاإلجراءات أف النصكص  الكاردة في نظاـ تأديب المكظفيف، أك في قكاعد المر  غاية األمرك 
 أماـ ديكاف المظالـ، تكجب عمى كؿ مف جية التحقيؽ، ككذلؾ جية المحاكمة ،بأنو في حاؿ

كتشاؼ كاقعة تشكؿ جريمة جنائية، فإف األمر ال يخرج عف حالتيف، ففي حالة اكتشفت ىذه ا
إيقاؼ إجراءات التحقيؽ التأديبي،  نبغيالكاقعة التي تشكؿ جريمة جنائية أماـ جية التحقيؽ، فإنو ي

حالة أكراؽ القضية أك الكاقعة إلى الجية المختصة بالتحقيؽ الجنائي فييا، كالحالة الثانية أف  كا 
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يككف اكتشاؼ الكاقعة التي تشكؿ جريمة جنائية أماـ جية الحكـ، ففي ىذه الحالة يجب عمى الدائرة 
، إلى لتحيميا قضية بكامميا إلى ىيئة الرقابة كالتحقيؽأف تكقؼ النظر في الدعكل التأديبية كتعيد ال

 .  الجية المختصة بالتحقيؽ الجنائي فييا

 في مشروع نظام تأديب الموظفين:المطمب الثالث  

في إطار اإلصبلح القضائي الذم تجريو المممكة ،مف خبلؿ صدكر األنظمة القضائية كالتنظيـ 
نشاء ىػ،  مف خبلؿ 1428الجديد ليا في عاـ  تطكير أنظمة الرقابة كالضبط بالجيات الحككمية، كا 

 .كحدات الرقابة كالمراجعة الداخمية

ىػ، 1/2/1391بتاريخ  7/إصدار نظاـ تأديب المكظفيف الصادر بالمرسكـ الممكي رقـ ـ مراجعةكب
حدثت خبلليا مستجدات عامان، كىي فترة طكيمة جدا  خمسيفنجد أف فترة تطبيقو قد تجاكزت ال

 في مجاؿ المشاريع التنمكية في تشيد طفرة كبيرة -بحمد اهلل-أف الدكلةتغيرات كثيرة جدا، كما كم
، ىاالذم يتطمب إمداد تمؾ المشاريع بالمكارد البشرية التي تعمؿ عمى تسيير  كؿ ربكعيا األمر

 . تسايرهكأداء األعماؿ المناطة بيا، ك يتطمب ذلؾ مكاكبة ذلؾ التطكر بأنظمة متطكرة 

،كما ييمنا ىك معرفة تكجو المنظـ في مشركع نظاـ تأديب المكظفيف، فيما يتعمؽ بإيقاؼ 
اإلجراءات التأديبية في حاؿ اكتشاؼ كاقعة جنائية، كمدل تقييد الدعكل الجنائية لمدعكل التأديبية؟ 

 كىك مكضكع ىذا البحث

عة عشر كالتي تنص عمى كقد اتضح أف تكجو المنظـ جاء بالنص عمى ذلؾ صراحة في المادة الراب
في األحكاؿ التي يتقرر فييا إحالة المكظؼ لمحاكمتو جنائيان، تكقؼ اإلجراءات التأديبية عف "أنو

المخالفة نفسيا، كعف المخالفات المرتبطة بيا، إلى أف يصدر حكـ نيائي، كتعاد األكراؽ بعد ذلؾ 
 "ديبيان إلى ىيئة الرقابة كالتحقيؽ، لتقرير ما يتـ اتخاذه حيالو تأ

األكؿ ىي  ارتباط الجريمة الجنائية بالجريمة التأديبية، بمعنى  .كاألمر ال يخرج عف أحد فرضيف.
أف الفصؿ في الجريمة الجنائية يترتب عميو الفصؿ في الشؽ التأديبي، ففي ىذه الحالة يجب أف 

تحقيؽ أك في مرحمة يتـ إيقاؼ اإلجراءات التأديبية سكاء أكانت ىذه اإلجراءات ما زالت في طكر ال
ك اليدؼ األساسي ليذا النص ىك تقرير حجية الحكـ الجنائي أماـ جيات ..المحاكمة التأديبية

التأديب الرئاسي أك القضائي، كبالتالي فإف العقكبة التأديبية التي تصدر بالبراءة بالمخالفة لمحكـ 
في صكرة قرار تأديبي صادر الحالة األكلى ىي أف تصدر العقكبة :الجنائي، ال تخرج عف حالتيف

عف سمطة التأديب الرئاسية، كبالتالي فإف ىذا القرار يككف عرضو لمطعف عميو أماـ المحاكـ 
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اإلدارية بديكاف المظالـ، النعداـ سببو أك لمغمك كعدـ المبلئمة بيف المخالفة التأديبية كالجزاء الذم تـ 
يا المكظؼ العاـ الصادر بحقو عقكبة تأديبية، إيقاعو، كىناؾ حؿ آخر قد تتبعو الجية التي يتبع ل

كىك بأف تقكـ بسحب القرار التأديبي المعيب، كاستبدالو بقرار تأديبي يكافؽ الحكـ الجنائي الذم 
 .انتيي إليو

كالحالة الثانية أف يصدر حكـ تأديبي مف المحكمة التأديبية بعقكبة تخالؼ الحكـ الجنائي، ففي ىذه 
ـ التأديبي لـ يكتسب الصفة القطعية بفكات الميعاد لمطعف، فإف ىذه الحالة الحالة إذا كاف الحك

يككف مف حؽ المكظؼ العاـ أف يطعف في الحكـ االبتدائي التأديبي أماـ محكمة االستئناؼ 
اإلدارية كسند الطعف ىك الحكـ الجنائي الصادر بالبراءة، أك عدـ مشركعية الحكـ التأديبي، أك عدـ 

المخالفة التأديبية المرتكبة مف جية كالعقكبة المقررة مف جية أخرل، كالحالة الثانية إذا المبلئمة بيف 
أكتسب الحكـ الصفة القطعية سكاء بفكات المكاعيد الخاصة بالطعف، أك في حالة تـ تأييد الحكـ 

ارية االبتدائي الصادر مف المحكمة اإلدارية، كمف محكمة االستئناؼ اإلدارية، كمف المحكمة اإلد
يعد نيائيان قطعيان ال يجكز أف يتـ الطعف عميو  -كالحالة ىذه–العميا مف حيث مكضكعو، فإف الحكـ 

مف قكاعد المرافعات  42إال بطريؽ التماس إعادة النظر، كما نصت عمى ذلؾ المادة رقـ 
في الفصؿ الثالث مف نظاـ  195إلى  192كاإلجراءات أماـ ديكاف المظالـ، ككذلؾ المكاد 

 .لمرافعات الشرعيةا

بمفيـك  لة تتضحكالحالة الثانية ىي حالة عدـ ارتباط الجريمة الجنائية بالمخالفة التأديبية، كىذه الحا
المخالفة لمنص، إذ أف ذلؾ يعني أف إيقاؼ اإلجراءات التأديبية ينحصر في إحالة المكظؼ العاـ، 

أف يككف ىناؾ ارتباط بيف المخالفة  عف جرائـ تشكؿ مخالفة جنائية كتأديبية في نفس الكقت، أك
التأديبية المرتكبة كالجريمة الجنائية المحاؿ مف أجميا المكظؼ العاـ إلى المحاكمة الجنائية، 
كبالتالي فإف الجية اإلدارية يحؽ ليا أف تصدر قراران تأديبيان يتضمف العقكبة عف المخالفة التأديبية 

الفصؿ في الجريمة الجنائية، ككذلؾ عمى ىيئة الرقابة التي أرتكبيا المكظؼ العاـ دكف انتظار 
مف حيث إيقاؼ اإلجراءات التأديبية، بؿ ليا السير في اإلجراءات  قراركالتحقيؽ أال تمتـز بيذا ال

قامة الدعكل التأديبية أماـ المحكمة اإلدارية بديكاف المظالـ، كتطمب إيقاع العقكبة المناسبة  .كا 

ي مشركع نظاـ تأديب المكظفيف، عندما حدد الحاالت التي يككف فييا كأرل صكاب تكجو المنظـ ف
غالبان ما -سكاء الجنائية أك التأديبية–إيقاؼ اإلجراءات التأديبية كجكبيان، كذلؾ ألف إقامة الدعكل 

،األمر الذم يترتب عميو حرمانو مف -إيقافو-يسبقيا صدكر قرار بكؼ يد المكظؼ العاـ عف العمؿ
ميزات الكظيفية، كالتي منيا عمى سبيؿ المثاؿ، حرمانو مف نصؼ األجر طكاؿ مدة العديد مف الم
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كؼ يده عف العمؿ، كعدـ أحقيتو في الترقية حتى يتـ االنتياء مف الحكـ في القضية، فضبلن عف 
 عدـ جكاز تقديـ طمب االستقالة كغيرىا مف األمكر التي تقيد حرية المكظؼ العاـ، كتناؿ مف ميزاتو

،فضبلن عف أنو في بعض األحياف يطكؿ أمد ناؿ مف سمعتو ككرامتو بيف زمبلئو كمعارفو،، كـ ت
، كمعيا يطكؿ زمف المعاناة .إجراءات الفصؿ في الدعاكل الجزائية لحيف صدكر الحكـ فييا

 كالضرر .

 التوصيات-الخاتمة النتائج
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 خاتمةال

 ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل،الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد هلل الذل 
كالشكر لو قيكـ األرض كالسماكات، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدان 

فيذا جيد المقؿ، فما كاف مف .....أما بعد.عبده كرسكلو، صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ
 فمنى كمف الشيطاف.....تكفيؽ فمف اهلل ، كما كاف مف تقصير 

كفي ختاـ ىذا البحث، الذم استعرضنا مف خبللو مفيكـ المكظؼ العاـ، ك طبيعة عبلقتو بالجية 
اإلدارية كذلؾ في المبحث األكؿ، ثـ تعرفنا عمى المسؤكلية الجنائية لممكظؼ العاـ كخصائصيا 

لممكظؼ العاـ كخصائصيا كأركانيا كأركانيا في المبحث الثاني، ثـ تعرفنا عمى المسؤكلية التأديبية 
في المبحث الثالث، ثـ ناقشنا مدل تقييد الدعكل الجنائية لمدعكل التأديبية لممكظؼ العاـ في النظاـ 
السعكدم في المبحث الرابع، كتكصمنا مف خبلؿ مراحؿ البحث إلى عدد مف النتائج كالتكصيات، 

 :كما يمي

 النتائج:أول

نما ىي تخضع لمسمطة التقديرية لمجية المخ ال يمكف تعداد أك حصر -ُ الفات التأديبية كا 
اإلدارية، تحت رقابة القضاء اإلدارم، كبالتالي ال تخضع لممبدأ المقرر في النظاـ الجنائي بأف ال 

 .جريمة بغير نص نظامي أك شرعي

ردة في نظاـ تمتـز جية اإلدارة عند ممارسة حقيا في التأديب، أف تكقع العقكبات التأديبية الكا   -ِ
تأديب المكظفيف، كال يجكز أف تستعير عقكبات مف أنظمة أخرل سكل النظاـ الخاص بتأديب 

كاالكتفاء بكضع األسس العامة  تعاد عف التعداد كالحصر،بكاألكلى كاألفضؿ اال المكظؼ العاـ،
 ، كالمحددات..كاألطر الحاكمة

االتياـ كالتحقيؽ الختبلؼ النظاـ القانكني تستقؿ الدعكل التأديبية عف نظيرتيا الجنائية في   -ّ
 ..لكؿ منيما

تمتـز السمطة التأديبية سكاء الرئاسية أك شبو القضائية أك القضائية، بمنطكؽ الحكـ الجنائي،   -ْ
دكف الخكض في بحث أسبابو ،إذ أف الحكـ عنكاف الحقيقة ،فضبلن عف اكتسابو حجة األمر 

 .عاكد بحثوتالمقضي فيو، الذم ال يجكز ألم جية بعد اكتسابو ىذه الصفة أف 
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ية أماـ سمطة التأديب سكاء أكانت الرئاسية أك شبو القضائية أك القضائية، لمحكـ الجنائي حج-.4
 .ال يجكز ليا أف تغفمو بؿ يجب أف يككف ىك سبب القرار التأديبي

تأخذ المممكة، بمختمؼ أنكاع النظـ التأديبية، حيث أف أساس  التأديب ىك النظاـ الرئاسي،    -ٓ
مكظؼ  ، ككذلؾ يتكفر النظاـ التأديبي شبو القضائي عف طريؽ الجية اإلدارية التي يتبعيا ال

بشكؿ خاص في األنظمة التي ليا كادرات خاصة مثؿ القضاة، كأعضاء ىيئة الرقابة كالتحقيؽ، 
كأعضاء ىيئة التحقيؽ كاالدعاء العاـ كالقطاعات العسكرية بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى التأديب 

  .القضائي الذم يمارسو ديكاف المظالـ

تخضع القرارات التأديبية الصادرة عف جية اإلدارة، لنكعيف مف الرقابة، إدارية كتمارسيا ىيئة    -ٔ
مف نظاـ تأديب المكظفيف، كتيدؼ إلى التأكد مف تطبيؽ  39الرقابة كالتحقيؽ بمكجب المادة 

ا صحيح النظاـ، فيما يتعمؽ بمدل كفاية العقكبة المكقعة عمى المخالفة المرتكبة كمدل تحقيقي
كتتحقؽ بقياـ المكظؼ العاـ بالطعف -لممصمحة العامة، كالثانية قضائية كيمارسيا ديكاف المظالـ

كىي رقابة مشركعية تيدؼ إلى التأكد مف قياـ القرار التأديبي -عمى القرار التأديبي الصادر بحقو
  .عمى سبب صحيح كال يشكبو غمك أك تعسؼ في استعماؿ السمطة

أف ليا قابة كالتحقيؽ، أف تسير في اإلجراءات التأديبية طالما اتضح ىيئة الر يحظر عمى   -ٕ
ىناؾ كاقعة جنائية أثناء التحقيؽ التأديبي، بؿ عمييا أف تكقؼ اإلجراءات التأديبية كتحيؿ األكراؽ 

 المتعمقة بالكاقعة الجنائية إلى الجية المختصة بالتحقيؽ فييا.

أثناء نظرىا،  لو  إجراءات الدعكل التأديبية، إذا اتضحسير في بعدـ الديكاف المظالـ  يمتـز   -ٖ
حالةأف الكاقعة الكاردة بقرار االتياـ تشكؿ جريمة جنائية، بؿ عميو كقؼ اإلجراءات ك  األكراؽ إلى  ا 

 ىيئة الرقابة كالتحقيؽ،

ـ تتمتع جية اإلدارة بسمطة تقديرية كاسعة في إيقاؼ اإلجراءات التأديبية مف عدمو، عف الجرائ -ٗ
الجنائية التي يرتكبيا المكظؼ العاـ، فميا أف تكقع العقكبة التأديبية، كليا أف تتريث حتى صدكر 

 اإلدارة بإيقاؼ اإلجراءات التأديبية في حالة التزاـالحكـ الجنائي، إذ لـ تنص األنظمة صراحة عمى 
 .عدـ االرتباط
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 التوصيات:ثانياً 

، التأديب، لتساىـ في إشباع نيـ الباحثيفضركرة نشر األحكاـ القضائية في مجاؿ  -ُ
، فضبل عف إشاعة الثقافة الحقكقية كمعايشتيـ ألحدث األحكاـ كالنظريات الفقيية كالقضائية

رساء قكاعد المشركعية  .لدل طائفة المكظفيف، كا 

بعد -ضركرة معالجة حالة مخالفة المكظؼ العاـ الذم يقـك بإفشاء أسرار الكظيفة العامة -ِ
التي أطمع عمييا أثناء عممو، حيث أف نظاـ تأديب  -بمدة يحددىا القانكف -متوانتياء خد

 .يعالج ىذا األمر المكظفيف لـ
نظاـ  خاصة بعد صدكرإعادة النظر في اختصاص ىيئة الرقابة كالتحقيؽ الجنائي،  -ّ

اإلجراءات الجزائية، نص عمى أف ىيئة التحقيؽ كاالدعاء العاـ ىي الجية المختصة 
في الجرائـ الجنائية، ككذلؾ بصدكر نظاـ القضاء كديكاف المظالـ الجديد، كالذم  بالتحقيؽ

 الفصؿ في القضايا الجنائية لممحاكـ الجزائية سند إليوأ
استبعاد مخالفة نقد الحككمة مف بيف المخالفات التأديبية ألف النقد البناء في صالح  -ْ

 المجتمع كالسمطة معا
مكظؼ مبنيا عمى كقائع مادية ظاىرة مممكسة محددة حتى أف يككف االتياـ المكجو إلى ال -ٓ

 ال تمكث سمعة المكظؼ بالباطؿ
 االىتماـ بتطكير المرافؽ العامة كخاصة نظاميا القانكني . -ٔ
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 دمة ـــــــمق

منننل ستمرنننيها فقهانننق اهانننقج ب إنننق ج ع بلنننب  وققعنننج ست قمنننر فنننن  يب هننن  ستلننن س  ع  هننن ا منننل 
ستم ننق ا ستهقنبنهننج ست قمننج ع ب بل ققلننج ستن  نننف ههنناا لتننك انن   قاننج ستمقق مننق  ستإنمقنق  يمقهنن  

ستلنقئهج بستيأ ه هج أهق  قل ملقر سفمقتاق ع بفقن  لتنك انقل  منج  ن اسج منل ستإنمقنق  ستلبباهنج هلن  
أل هينننبساا  قننن  أ نننن    نننر يب هننن  أ  لننن س  ينننأ ه   ع ببنننلس ستهننن ا يمقهننن  ست  ستنننج ستملنننا   بإنننمها 

ل تنن  هننا  فقهنن  نننف ع بهرننيقا  مننل ستم ننق ا سألبتهننج سإلنصننقو ب  سألصننبر ست قمننج انن  ستمقق مننق  بسد
ستمهاا   قتهبسنهل ستخقصج  قإللاس س  ا  ستمقق منق  ستلنقئهنج أب ستيأ ه هنج ع لتنك أل ستهناسا ستينأ ه   

 بب ا  بس   سألما  إق  فهق   ا  خصبف ستلن  سإل سا  .

سلاج ست قمر  قتمخقتفق  ستمنرنب ج وتهن  ع بسرنيلبس   بييم ر بله ستإمقنق  ع ا  إابا  مب 
ع بيم هن  مل يه ه   اقف  ع بست اض فق  ستقلقل سالريشقاهج ا    ض ستيشاه ق  سأللن هج بقهن   

 رقعج ستيأ ه  ع ب أخهاسج ا  إابا  ير ه  ستهاساس  بسألق ق  ستيأ ه هج .

ين  هلنن   فقتيانق تقمنيا  رنبس  انن  بيم نر ستمبسلانج ستقن  سأل نن  مننل ستإنمقنق  سألرقرنهج ست
ع  م ننن  أ  ننا قرننمق هم ننل ستهننبر ع ول  بسفنن  سإلنصننقو بست  ستننج (1)ماققننج ستيقههنن  أب ستمقق مننج 

يريبل  إابا  وققعج ستمبظو ستمخقتو  لمقج سألخعق  ستمنرب ج وته  بيم هن  مل سإلعالع فق  
بلتننك   ننر ستههننق   ننأ  ولنناس  مننل مقفنن  ستيننأ ه   ع قينن  هننيم ل مننل يهنن ه   اقفنن  قرنن  بلاننج نظنناه 

ولاس س  ستيقهه  ع سألمنا ستنلي ه  نل ستعمأنهننج ان  نفنبظ ستمنبظفهل ان  ستملنقر ستينأ ه   إن  أ  
 (.2ي رو هم ل أل هص ا فل سترقعج ستيأ ه هج ستمخيصج)

                                                 

( بفقه  اإل فبسمر اقفقهي  بنلقح ستنظق  ستيأ ه   ع أهقج  قل ستنظق  ستيأ ه   ستمع   ا  ست بتج أ  ربس   قل 1)
نظقمقج و ساهقج أ   إقئهقج أ  ش    إقئ  ع أل هباا تقمبظو   اس أ ن  مل ستإمقنق  ي فر ت  سإلقرقظ أب 

بستعمأنهنج بسألمل ا  ولاس س  ستمرق تج أب ستمقق مج ستيأ ه هج ع ببلس سته ا سال ن  مل ستش با  قت  ستج 
ستإمقنق  يمقه  ا  ستبس    بسف  ست  ستج بسإلنصقو أب ستم ق ا ست قمج تقهقنبل ب بل = =ققلج وت  ستنف 

مج ستم نهج ا  ستبعل ع إمقنق  ستيأ ه  ع ن ب  ستيشاه ق  ستقق مج تقخ  د/ رمضان محمد بطيخاسل   .فقهاق
ست ا   ع مقبا قهب  ببسل ق  ستمبظو ست ق  بنظ  يأ ه   ع ستمنظمج ست ا هج تقينمهج سإل ساهج ع ستهقبا  ع 

 .171ع صن 2009

(
2

،  2003منشأ المعارف ، ، ضمانات التحقيق اإلداري والمحاكمات التأديبية ،  ( د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة

وإن كانت ضمانه تأديبية  إليه ارتكابه من مخالفات سيادته" أن مواجهة الموظف بما نسب  ويضيف  .127صـ 

حيث أنه بدون تلك المواجهة  إال أنها في ذات الوقت أمرا ضرورياُ يقتضيه سير اإلجراء التأديبي لتحقيق غايته
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بألبمهنننج بنننلس ستم ننن أ ع قننناف ستمشننناع ستفانرننن  بستمصنننا  بست نننبهي  ع فقننن   هنننقل مإنننمبل 
لننناس س  ي ع ههننن  ع بلتنننك  نننقتنف فقننن  إنننابا  وفنننالل ستمبظنننو  قتخعنننأ ستمنننيا   قاي ق ننن  ستم ننن أ بسد

بإنمقل قهنن  انن  سإلعنالع فقنن  مقننو ستيقههن  قينن  ه ننبل فقنن   هنن   مننق بننب مبلن  وتهنن  مننل ستننيا  
 ستمنرب ج وته .

بفقه  رنهب   يهره  بلس ست قل وت  معق هل ع نيقن ل ان  سألبر فنل مفانب  م ن أ ستمبسلانج 
سا ع  هنمننق نيقنن ل انن  ست ننقن  فننل سألرننقظ ستهننقنبن  تم نن أ ستمبسلاننج انن  ستيقههنن  انن  ستيقههنن  سإل 

 سإل سا .

  

                                                                                                                                               

يواجه به من اتهم بارتكابها ليتسنى لن تكون هناك محاكمة تأديبية بالمعنى القانوني والتي قوامها اتهام في جريمة 

،  د/ صالح الدين فوزىراجع  يضا  أله إبداء دفاعه حياله وبدون ذلك لن نكون في إطار محاكمة تأديبية".  و

 . 512، ص  1998دار النهضة العربية ، المبسوط في القانون اإلداري ، 
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 المطلب األول

 مفهوم مبدأ المواجهة في التحقيق اإلداري
 تمهيد وتقسيم 

ه نن  م نن أ ستمبسلاننج مننل ستإننمقنق  سألرقرننهج انن  ستيقههنن  سإل سا  ع قهننل ههيإنن  ستنن س     
يلنقه نهيانق وتن  ولناس  ستيقههن  سترقعج ستمخيصج  قتيقهه  ع  انبا س يشنقااق واي نق  مخقتفنج يأ ه هنج بسد

م  ستمبظو ستميا   قاي ق  بله ستمخقتفج ع أل يهب   إفالن   قتيامج   ر ستيقهه  م    ب    نقوع 
قي  هيم ل مل وف س   اقف  بقي  ال هفقلأ  يبله  سإلياق  ت  فن  ستيقهه  ع ب لتك ويققج ستفاصنج 

 فق  مقو ستيقهه . ت  تإلعالع

( 2( بستيننأ ه  )1بتهنن  أصنن د م نن أ ستمبسلاننج إننمقنج لبباهننج ع تننهظ فقنن  ستمرننيبي ستلنننقئ )
نمننق فقنن  مرننيبي ست هب ننق  سإل ساهننج ست قمننجع اال نن  مننل سقينناس  م نن أ ستمبسلاننج   ننر يب هنن   اقرنن  ع بسد

يم هننن  مننل ستنن اقع ست هب نج سإل ساهننج ع  م ننن  هلنن  وخعنقا صننقق  ستشننأل  قتيامننج ستمبلانج وتهنن  ع ب 
فعقئ  ماقج إلف س   اقف  بيم هن  مل يه ه  مل اسي  ب ابف  .  فل نفر  بسد

بفقن  إنب  أبمهنج م نن أ ستمبسلانج ع ه نبل معق نقج مشننابفقج أل نيننقبر ستمفانب  ستهنقنبن  تاننلس 
ستم ن أ فقن  أرنقظ أل ستي قمنر ستهنقنبن  من  أ  ا نا  هيعقن  ي اهفانق بيق هن بق قين  هم نل تقهقإن  

لي ه قل ا  بس  ج م هنج أل هيأ   مل م ي سنع ق  بلس ستي اهو فقن  بنله ستبس  نجع سألمنا ستنلي ست
 ( .3هرقف  فق  أاإر يع ه  مم ل تقهقنبل فق  ستبس  )

بال شننك أل ستيبصننر تي اهننو   هنن  تاننلس ستم نن أ هم ننننق مننل اانن  أق قمننج ستهقنبنهننج بمننل  هننقل 
تد ستمبظنننو ستمنننيا  ع بفقهننن  ناننن و منننل خنننالر بنننلس ستم نننااس  ستيننن   فننن  ستمشننناع ستننن  و ننناساه تصنننق

                                                 

(
1

اإلجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ،  في،  مبدأ المواجهة بين الخصوم  د/ بسمه معن محمد ثابت (

 .9، ص  2014/2015

(
2

، مبدأ المواجهة وأثر إغفاله على د/ محمد عبد هللا الشوابكة  وحول مبدأ المواجهة في المجال التأديبي راجع( 

،   االنترنت ، مجلة إلكترونية منشوة عبر شبكة المعمقة بحاث القانونيةفرض العقوبة التأديبية ، مجلة جيل األ

 راجع الرابط التالى. 11، ص  2019، 30عدد 

research/-depth-http://journals.jilrc.com/legal 

(
3

 التطبيق مع العامة ، األسسد/ فايز محمد حسين همية التعريف القانوني راجع أ(  ولمزيد من التفاصيل حول 
 التشريعية تجاهاتاإل :الدولي العلمي القضائي ، المؤتمر التنظيم في الحديثة التشريعية تجاهاتاإل على

 .579، ص  2010الحقوق ،  كلية - اإلسكندرية القضائي ، جامعة التنظيم في الحديثة

http://journals.jilrc.com/legal-depth-research/
http://journals.jilrc.com/legal-depth-research/
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ستمعق  يق ه  مفاب  م  أ ستمبسلاج قي  هيرن  تنق يمههن ه فمنق هيشنق   م ن  منل أا نقا  قنبنهنج ببنب 
 مق ن  ا فن   مصعقد لسيه  م  أ ستمبسلاج .

بفقه  رنهب   يهره  بلس ستمعق  وت  انافهلع نيقن ل ان  سألبر فنل ي اهنو م ن أ ستمبسلانج 
 نمق نيق ل ا  ست قن  فل لسيهج م  أ ستمبسلاج.ع  ه

 

 الفرع األول
 تعريف مبدأ المواجهة في التحقيق اإلداري

قاصقج فق  بقن   ست ناض ستمنالن  ارنبو ني ناض تمفانب  م ن أ ستمبسلانج ان  ستيشناه   ن  
 ا  ستفه     ا  ستهإق  فق  أل هر    ر بلس مفابمج ا  ستقغج  صفج فقمج.

(. 1ستقغنج   مصن ا بسلنن   ع بمبسلانج ستقهههنج   ملق ايانق بلانق تبلنن ) مفانب  ستمبسلانج ان 
بههصنن   اننق انن  ستمصننعققق  ستهقنبنهننج مهق قننج ستمننيلا   غهنناه مننل ستميلامننهل أب ستشنناب  ع بانن  م لنن  
أخا ستمبسلاج ي ن  ستمهق قج ع بستمبسلاج سريه قتك ستالر   نال  أب بلن  بأرني مقر رنه به  )ستيلنقه ( 

 (.2) ورمقج ب ظااقج 

بي ن  ستمبسلاج  صفج فقمنج   يم نهل ست قمنر أب ستمبظنو ستنلي يي ناض قهب ن  بمصنقتقج 
تيصاو مق مل سإلققعج    قي  هريعه  أل ه ت   أبلن   اقفن  ع بت ن  ه نبل ستن اقع ملن هقج هلن  
أل هخعا صقق  ستشأل  قتمخقتفق  ستمنرب ج وته  بهل  أل همار ب يقج  قاهنق تههن   مالقظنق   منق 

 (.3وعالع صقق  ستشأل وعالفقج  قمالج فق   قاج أباس  مقو خ مي  ) هل 

                                                 

(
1

 ( معجم المعاني الجامع . وموقع معانى اإللكتروني 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/. 

مصاهج تقيأتهو بستيالمج ع ستهقبا  ع ع ست سا ست 13( س ل منظبا ع لمقر ست هل  ل م ا  ع ترقل ست ا  ع ج 2)
 .555  بل رن  نشا ع ف 

ع ارقتج   يباسه ع  قهج ستقهب  لقم ج فهل شمظ ع  سترقعج ستيأ ه هج  اسرج مهقان ( د/عمرو فؤاد أحمد بركات ، 3)
 .253ع ف  1979

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9/
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بفاان  ستمبسلانج  هقفن   فقمنج أهإنقج  أناننق  وققعنج ست قمنر فقمنقج  قتب نقئ  سف منج ب مخيقننو 
 (. 1سأل تج ستي  ي    ق ب  يقك ستب قئ  بنر ياق سته  )

ع قهنننل أ ننناه ستمشننناع ستفانرننن  1905ع يشنننها ست اسرنننق  وتننن  اانرنننق  نشنننأي  رننننج  تشـــريعيا  
صنناسقج  أقههننج ستمبظننو انن  سإلعننالع فقنن  مننق نرنن  وتهنن  مننل مخقتفننق  ع سألمننا ستننل   انن  ملقننظ 
ل ت  هنف  هقنبل فقه  صناسقج وال منق سرني ن   ست بتج ستفانر  ل ق  م  أ  قنبن  فق  مق   تإل سا  بسد

 (.2اهد ستنف)مل   ر ستمشاع  ص

بتننن  هنننا  اننن  ستيشننناه  ستمصنننا  ع ي اهنننو مقننن   تم ننن أ ستمبسلانننج ع وال أل ي قهمنننق  ستنهق نننج 
( أنننن    فقننن  فإنننب ستنهق نننج 120سإل ساهنننج  ننن  أشنننقا  وتننن  م ننن أ ستمبسلانننج قهنننل با   اننن  ستمنننق   )

بستا  سإل ساهج أل هاسف  مبسلاج ستميا  بستشاب    إنا   ن  ض قرن  سألقنبسر بلتنك ولس أخيقفن  أ ن
 أب يإقا   ا  شأل بس  ج لبباهج ع به    ا  ولاس  ستمبسلاج مبإبفاق بنيهلياق  .

( مل ي قهمق  ستنهق ج سإل ساهج رقتفج ستنل ا أنن   فقن  فإنب ستنهق نج 121 مق نص  ستمق   )
    سإلنياق  مل يقهه   اقع ستميا  ع أل هبسلا   مق أرفا فنن  ستيقههن  منل مخقتفنق  منرنب ج وتهن  

 (.3ت  هر   مبسلايج  اق  )ع 

(ع أل بننلس ستم نن أ لب صننقج بساي ننقع 4بي قههننقج فقنن  ستمنقنن  ستيشنناه   ه  نن  لقننن  مننل ستفهنن )
ب هنن   قنن  ستنن اقعع ببننب هشنن ر ماققننج أبتهننج بيماه هننج مننل شننأناق أل يرننقف  ستمبظننو ستمنناس  يب هنن  

                                                 

 .172ع إمقنق  ستيأ ه  ع مال  رق   ع صن ( د/ رمضان محمد بطيخ1)
ع 2006ع  سا ببمج تقع قفج ع ستل سئا ع  3ع يأ ه  ستمبظو ست ق  ا  ستهقنبل ستل سئا  ع عد/ كمال رحماوي( (2

 أل  1905س اهر ترن  22مل  قنبل  65. قهل ساي ع  ق  سإلعالع فق  ستمقو ستلي  ااي  ستمق   146ف 
ق مل مظقبا ت ر مبظو هي اض اليخقل ولاس  يأ ه   إ ه ع ب   سفي ا ملقظ ست بتج بلس ستنف مظااسج بقم

 ستإمقنق  ا  ممقارج ستبظهفج ست قمج . اسل  

       C.E. 19, 6, 1936 mandrin D.H. 1936, 481 

 ( راجع تعليمات النيابة اإلدارية المصرية على الرابط التالى :3)   

post_5128.html-blog.com/2013/10/blog-http://egyptlayer.over 

. بهإهو رهق ي  148ع ف 2011ع  سا ستف ا بستهقنبل ع  1ع ستبظهفج ست قمج ع ع د/ شريف يوسف خاطر( 4) 
 أل م  أ ستمبسلاج ه   مل ستقهب  ست ريباهج ست ق يج ستي  يم ل ستمبظو ستميا  مل س  س   اقف  ع بيأ ه س تالس

http://egyptlayer.over-blog.com/2013/10/blog-post_5128.html
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/10/blog-post_5128.html
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ل ست اقع مل ستقهب  ستمه رج ستل س  سإل سا  فقه  أل هلا   ابف  فق  ستيا  ستمرن   وته  ع قهل أ
 ( .1بستي   فقياق ست رقيهاع اقت ريبا ستمصا      فر ق  ست اقع ا  ست  ه  مل مبس ه)

ع ي اهننو مقنن   تم نن أ  1979ترنننج  15بتنن  هننا  انن  ستيشنناه  ست ننبهي  تقخ مننج ستم نهننج ا نن  
مهج م  أ ستمبسلانج ان  ستمبسلاج ع وال أل مق مج ستيمهه  ست بهيهج    أشقا  ا  أق  أق قماق وت  أب

 .(2)ستنعق  ستيأ ه   

مفاب  ستمبسلاج اهاق   ا  إنب  فن   بلنب  ي اهنو يشناه   تم ن أ ستمبسلانج ع أليان  ستفهن  
ا  بإ  ي اهو مق   تم  أ ستمبسلاج ع قهل فاو لقن  مل ستفه  ستفانر  م ن أ ستمبسلانج  أنن    

أ  هنج بتن  ه نل يأ ه هنقج أب سيخنل  قفي نقا   ر ولاس  هنعب  فقن  ث نقا خعهنا  يمنظ مصنققج مق هنج أب
 (.3ستشخف )

ب اه  مل ستي اهو سألبر ه    لقن  ثخا مل ستفه  ستفانرن  فقن  أل ستمبسلانج   بن   نر 
ولاس  ب ا  يلن  أب يققش  أخعقا ستيق   بستب نبع ان  ستخعنأ ع رنبس   نقل بنلس سإللناس   ناساس  ال 

 قفي ننقا ستشننخف بمننل ستمقيمننر أل ينعننب  فقنن   ييإننمل لنن س س  ع  م ننن  أناننق ولنناس س  سيخننل 
 (.4نيقئج خعها )

                                                                                                                                               

ماباس  هقنبل ا    1951ترن   210ستم  أ ست ريبا  اه  نص  لمه   بسنهل ستيبظهو ا  مصا منل  قنبل 
 . 1978ترن   47ع     قنبل ا    1971ترن   58    قنبل  1964ترن   46

  قتب قتج أب أصقتج ست اقع بستي  ينف فق  أل   ق  2014مل ست ريبا ستمصا  ترن   98  ( اسل  ستمق  1)
 مقتهجق ستهق اهل تغها ستهقنبل ع ب هإمل ست اقع ق  ت فقتج إمقل قهب اق بقمقهج ستمققمق  بسريهالر .برم ف

 .قهب ا  فل بست اقع ستهإق ع وت  سإلتيلق  برقئر

. 22/5/1990ع لقرج  34ترنج  1620سإل ساهج ست بهيهج ا  ستع ل ا   –اسل  ق   مق مج ستيمهه  ست سئا    (2)
ع ستإمقنق  ستيأ ه هج تقمبظو ست ق  بيع ههقياق ستهإقئهج  د/ أسامة أحمد محمود مباركمشقا وته  ت ي  . 

 .207ع ف  2019ع باهقج تهقنبل ستخ مج ستم نهج ستمصا  بست بهي  ع  سا ستناإج ست ا هج 
  

(
3
)  ISAAC(G), La procédure administrative non ciseleuse Thèses, 1966.p387. 

(
4

 )  Odenat R, Les droits de la défense E.D.C.E , 1962.p25. 

ستإمقنق  ستيأ ه هج ا  ستبظهفج ست قمج ع  ساستناإج مشار إليه لدى د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، 
 .250ع 249ع صن 1979ست ا هجع
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بلس مل نققهج ستفه  ستفانر  ع أمق منل نققهنج ستفهن  ستمصنا  ع اهيلن  لقنن  ستفهن  ستمصنا  
وت  أن  ههص   م  أ ستمبسلاج  يم هل مل يي ناض قهب ن  بمصنقتق  تيصناو منق منل سإلققعنج  ن  ع 

 (.1يم هل يه ه  بلاج نظاه)قي  هريعه  وف س   اقف  أب فق  سأل ر 

به او   ض ستفه  ستمصا  م  أ ستمبسلاج  أن   وههقو ستمبظو فق  قهههنج ستنيا  ستمرنن   
ققعين  فقمنقج  مخيقنو سأل تنج ستين  يشنها وتن  واي ق ن  ستمخقتفنج قين  هرنيعه  أل هن ت   أبلن   وته ع بسد

 (.2 اقف  )

ست قمننر اهمننق بننب منرننب  وتهنن  مننل بي ننن  ستمبسلاننج فننن    ننض ستفهاننق ع  أناننق رننمقع أ ننبسر 
يصننااق  يشنن ر مخقتفننج يأ ه هننج ب ننلتك مبسلاينن   قأل تننج ستينن  ي  نن  ب بفاننق مننن ع اهلنن  مبسلاينن  
  قاننج ستمخقتفننق  ستينن  يياينن  فقهاننق مرننئبتهي  ستيأ ه هننج ع بلتننك تهننيم ل مننل ستب ننبو فقنن  فنقصننا 

لس ب   ستل س  فق  ست قمر  بل رنمقع ستيقهه  برن  سالياق  تق اقع فل نفر  اهمق بب مبل  سته ع بسد 
 (.3أ بست  بيقهه   اقف   قل ستل س   قعالج )

( 4مفانننب  ستمبسلانننج تننن ي ستهإنننق    منننل نققهنننج ستهإنننق  اننن  اانرنننق أ ننن   مق منننج ستننننهض)
ستفانرهج م  أ ستمبسلاج ا  مبس  ستيأ ه   قتنر ج تقاهئنق  ستخقصنج ان   منل م  نا وال أل يه من   نقل 

ستمبظننننو ست ننننق  خشننننهج وفق ننننج ست مننننر سإل سا  ع بتاننننلس تنننن  هع نننن  ملقننننظ ست بتننننج    عهئننننقج انننن  يأ هنننن 
 (.5ستفانر  ستمبسلاج ا  ساللاس س  سإل ساهج وال ولس بل  نف)

بم  لتك يعبا م  أ ستمبسلاج ا  ولاس س  يأ ه  ستمبظو ست ق ع ب م ن  مبل  هم ل 
ماسقر مقباهج ع ييم ر ستماققج سألبت  ستهبر أل م  أ ستمبسلاج ا   ستهإق  ستفانر     ما  أا    

تيعبا م  أ ستمبسلاج ا  ستهإق  ستفانر  مل خالر ساي قع بلس ستم  أ  ق  سإلعالع فق  مقو 
ستل   مبل   مند ت ر مبظو  1905س اهر ترنج 22مل  قنبل  65ستيقهه  ستلي  اري  ستمق   

 هي اض اليخقل ولاس  يأ ه   إ ه ق  سإلعالع فق  ستمقو .

                                                 

 .235ستإمقنق  ستيأ ه هج ا  ستبظهفج ست قمج ع مال  رق    ع صن ( د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، 1)

ع با  نفظ ستم ن   512ع ستم ربع ا  ستهقنبل سإل سا  ع مال  رق   ع صن  ( انظر د/ صالح الدين فوزى2)
 . 128 – 127ع مال  رق   ع صن  د/ عبد العزيز خليفةاسل  

 .۷۱۷ف ع  ۲۰۰۱ع م ق ا ستهقنبل سإل سا  ع  سا ستناإج ست ا هج ستهقبا  ع  ( د مجدي مدحت النهري 3)
(
4
)Cass. Civi. 17. 6. 1867. D.P, 1867. 1. 196. 

(
5
) C.E, 12, juillet 1955. 
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مق مل نققهج ستماققج ست قنهج اقتبس   أل ملقظ ست بتج ستفانر  ت  هرها فق  نفظ ستناج أ 
ستلي سي    ا  ستماققج سألبت   قهل يخق  فل ستنصبف ستي  يهاا م  أ ستمبسلاج ع بسيل  وت  
يهاها بلس ستم  أ خقاج نعق  نصبف يهاهاه ع بفق  ستاغ  مل ستماققج ست قنهج يم ر يعبا مقمبظ 

  أ ستمبسلاج وال أناق ت  يشا  يهاها م  أ ستمبسلاج  أق  ستم ق ا ست قمج .تم 

أمق مل نققهج ستماققج ست قت ج اإناق يم ر ب ق  أ ب  ماسقر يعبا م  أ ستمبسلاج ع قهل  
ل ا  1945 اظ ملقظ ست بتج ستفانر  م  أ ستمبسلاج  م  أ فق  ع بتنق أل نريشا   ق   ت  فق  

أن    هخقف مل ستم ق ا ست قمج تقهقنبل ستي  يع   ا  غه ج ستنصبف ا  مإمبن  صاسقجج 
ستيشاه هج أن  ال هم ل ستق    أهج فهب ج ق مقج صقهققج  بل أل ه بل ستمق ب  فقه     أيهد ت  أل 

 ه     اقف   عاههج منيلج با قتج   .

ست بتج ستفانر  بيأي  ستماققج ستاس  ج ا  ماسقر يعبا م  أ ستمبسلاج تي    ويلقه ملقظ  
نقب ستيبر  ا  ملقر أب نعق  يع ه  م  أ ستمبسلاج ع قهل يبر  ملقظ ست بتج ستفانر  اع   
ستمبسلاج ا  سإللاس س  غها ستيأ ه هج ع  م ن  أن  ال هشياع إللاس  ستمبلاج أل ه بل سإللاس  

 (.1يأ ه هقج)

  يهاا ستمبسلاجع بسمي   بس ير  مل بلس ستيعبا عق  قج فقمقج ع قهل ي سه   ستنصبف ستي
وت   ر ستملقال  ستي  همظ اهاق ستيصاوع قهب  ب مصقتد ستمبسعنهل ع ب صفج خقصج ا  
سلاس س  ستيأ ه  ع  بال شك أل ي مه  ستهإق  تقنصبف ستي  يهاا ستمبسلاج ع  يع ه  ستققبر 

 La صا    ستي   اابق ستمشاع فق  ققال  ف ه   سريلق ج تمق هفاإ   ستإمها ستهقنبن  تق
Conscionco juidiquo de notre epoque  ". 

هق   سإل سا  ستمبسلاج « م  أ  قنبن  فق  » بأخهاسج  اا ستهإق  سإل سا  ستفانر  بلب      
ا  مق ييخل مل ولاس س ع بمل بلس سته هر ا  ملقر ستيأ ه  قک  ملقظ ست بتج ستفانر  ا  

قم ق ا ست قمج تقهقنبل ستمع هج  لسياق ا  ققتج ف   قهل  إ ع بأن  ع هقج ت "maillon"( 2 إهج)
بلب  ستنف ع أل ستل س  ال هم ل يب ه    قنبنقج  بل أل هققع صقق  ستشأل فقمقج  قإلياقمق  

                                                 

، حق  د/ عبد الباسط على ابو المعزمن التفاصيل حول تطور مبدأ المواجهة في فرنسا راجع  ولمزيد(1) 

الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون اإلداري وقانون المرافعات المصري ، رساله 

 وما بعدها . 49، ص  2004دكتوراه حقوق اسيوط ، 

(
2
) C.E. 22, 5, 1946, s. 1946, 3. 52 – 26, 10, 1945. 
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ستمبلاج وته  قي       اقف ع بأن  هل  ي  ق تلسك أل هخعا صقق  ستشأل مه مقج  أرقظ 
 (.1سإلياقمق  ستمنرب ج سته )

تفانر  ع أمق ستهإق  ستمصا  اقه  سريها  أق ق  ستهإق  ستمصا  فق  بلس فل ستهإق  س
ا  ققتج ف   بلب  ستنف ستل  ههإ   لتكع      إابا  مبسلاج ستميا   مق بب منرب  وته  قي 
سرينق سج وت  ستم ق ا ستهقنبنهج هي هل سإلتيلق  وت   أل  قل سإللاس  هيعق  ستنف فقه ع بت ل

هريفق  مل سألق ق  ستصق ا  مل ستهإق  سإل سا      ستنفع ببب مقستمبسلاج قي  ا  ققتج ف
 .(2ستهإق  سإل سا ) ستميم ر ا  ستمق مج سإل ساهج ست قهق بمق مج

بستبس   أل ستمق مج ا  يهاها بله ستإمقنق   بل نف ع ي بل    لب   وت  أل ستهاسا 
 إقئهج ول  صبا  سا لبا  سألصر  إق  فهق   ا  خصبف ستلن  سإل سا  بأن   ا  ستيأ ه  

هفصر ا  مبإبع ممق هخيف    ستهإق  أصالجع بيع ههقج تلتك سفي ا  ستمق مج ستمبسلاج مل 
  هبتاق بمل ستإمقنق  ستلبباهج ستي  قاف ستشقاع ماسفقياق ا  ستيقهه  ستإمقنق  سألرقرهج

ققعي  فقمقج  مخيقو سأل تج سإل سا  ستمبسلاج بلتك  إههقو ست قمر فق  قهههج ستيامج ستمرن   وته   بسد
 (.3ستي  يشها وت  ساي ق   ستمخقتفج)

بأ ا   ستمق مج سإل ساهج ست قهق ا  أق  أق قماق ع ستق مج مل ستيقهه  ا  وققعج ستميا  
سري فق  ست قمر مبإبع ستمرق تج   قتمخقتفق  ستمنرب ج وته  ...ع بمق هريي   لتك مل بلب  فقمقج 

 مفاب  ستمخقتفج  إ  ستهإق  سإل سا   قت عالل ا  ققت  ف   يبساا ؛ ب  (4بر ست  بمبسلاي )
س س   إمقن  ستمبسلاج قهل  إ   قل  ف   مبسلاج ستميا   قإلياق  ستمنرب  وته  بيم هن  مل

                                                 

ع ف  2002ع أصبر ستيقهه  ا  ستمخقتفق  ستيأ ه هج ) اسرج مهقانج( ع منشأ  ستم قاو  د/ محمد ماجد ياقوت( 1)
391. 

 273ع ف  1984ع ستمرئبتهج ستيأ ه هج تقمبظو ست ق  ع مع  ج ستشا  ع سالا ل ع  د/ منصور إبراهيم العتوم( 2)
 بمق    بق.

 .۵ف  ۹سإل ساهج ستق ه جع ج  ع ستمبربفج 1970/ 2/ 14  لقرج  2/۱۰۳ست قهقع ا   ق   سإل ساهج ( 3)

 .446ف  ۲۹سإل ساهج ستق ه جع ج  ع ستمبربفج 28/10/1984  لقرج  ۳۰/۱۳۹۶ق   سإل ساهج ست قهق ا    (4)



 

 

                                                 

 

 

          عبد اهلل سعد مسلط الباحث /   مفهوم وأساس مبدأ املواجهة                                           ...

52 

سألما ستل  هياي  فقه    اقف  مل شأن  وب سا أب  إمقنج مل إمقنج ستيقهه  فق  نقب ه ه  
 (.1 اسا و سا  أب ق   يأ ه   ) س  ص ا  الس ستل س  عالل ستل س  ستم ن  فقه  رب 

تاق  إ  اه   أل    بمل بلس  ستم ن  أ    فقه  ستمق مج سإل ساهج ست قهق ا  ق   ق هل 
قهل أن  مل ستم ق ا بسألرظ ستمهاا  ا  نعق  شافهج سإللاس س  ستيأ ه هج ستمريها  ا   إق  بله 

ا   ر مهبمق  ستيقهه  ستهقنبن  ستصقهد ب فقتج ستمق مج أن  هل  أل ه بل تقيقهه  سإل س
إمقنقي  مل قهل بلب  سري فق  ستمبظو ستمخقتو بر ست  فل ستمخقتفج ستمنرب ج وته  بيم هن  
يققج ستفاصج ت  تمنق شج شاب  سإل  ق  برمقع مل هاي سالريشاق   ا  مل  مل ست اقع فل نفر  بسد

تي  يهيإهاق ست  ستج  م  أ فق  ا   ر يقهه  شاب  ستنف  بغها لتك مل مهيإهق  ق  ست اقع س
 .(2)و سا   بل ققلج وت  نف خقف  لتك   

بقا   قإلشقا  أل مل ستإمقنق  ستلبباهج ستي  قاف ستشقاع فق  ماسفقياق ا  ستيقهه     
سإل سا  بب م  أ ستمبسلاج قي  يإمل ستمق مج ب بو ستمبظو ستميا  فق  قهههج ستيامج 
ققعي  فقمق  مخيقو سأل تج ستي  يشها وت  واي ق   تاق قي  هريعه  أل ه ت   أبل   ستمنرب ج وته  بسد

 شأناق بهق   قي  ي    بله ستمبسلاج  قتيامج غقهياق أل يي  فق  بل  هريش ا من    اقف 
ستمبظو  أل لاج ستيقهه  ا  ر هر م سخلي  ولس مق يالق  ت هاق أ تج و سني  قي  ه بل فق   هنج 
مل خعبا  مب ف  اهنشع تق اقع فل نفر  بال هغن  فل بله ستمبسلاج ملا  ستهبر  أل ستمخقتفج 

  بيقج  قاهقج ال ش اج اه  بلتك أل ستق   فق    ب  ستمخقتفج أب سنيفق بق ما ه وت  مق هرفا  ق يج 
فن  ستيقهه  ستل  ه ي ا ستمبظو بر سر ستمبظو فناق بيقهه   اقف  ا  شأناق أق  فنقصاه 

 .(3)ستلبباهج  

                                                 

 .457ع ف 29ع ستمبربفج سإل ساهج ستق ه جع ج  10/9/1989 ع لقرج  ۳۲/1464( ق   سإل ساهج ست قهق ا   1)
هنيا  وتهاق  با  ق    اه  مل نفظ ستم ن   إ   أل   رالمج ستهاسا ستيأ ه   ييعق  أل ي بل ستنيهلج ستي 

ستمهبمق  سألرقرهج تقيقهه  ستهقنبن  سترقه   ع أبر  ستهاسا مريخقصج سريخالصق رقئغق مل يقهه  ينبساا ت   ر
يم ر يقك    قتمأخل ستمنرب ج وته  بستب قئ  ستمق    ستي مبسلاج ستميا   صاسقج ببإبح  بله ستمهبمق  إابا 

ف  ۲۹سإل ساهج ستق ه جع ج  ع ستمبربفج 25/1/1992 ع لقرج  ۲۳/۱۱۳4ق   سإل ساهج ست قهق ا    "ستمأخل 
474. 

 .13/6/2015  .ع ع  لقرج  56ع ترنج  24323ق   ستمق مج سإل ساهج ست قهق ع ( 2)

  .24/۹/۲۰۱۷لقرج  -  . فقهق  62 ترنج  64569ستع ل ا    (3)
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ستققر  لتك  قتنر ج تمق مج ستيمههن  ست بهيهنج قهنل  إن   بلنب  أل ي نبل ستيامنج مقن    
ببسإننقج ال تنن ظ اهاننق بال غمننبض اقتيامننج ستغقمإننج مننل شننأناق أل يلقنن  ستشننك بفنن   سإلعمئنننقل 
امبسلاج ستميا  ان  نعنق  ستيأ هن  بقمنج تقغقهنج  نر بيفنب  أبمهيانق ان  نعنق  ستهنقنبل ستلننقئ  فقن  

بح ستيامج ا  ستملقر ستلنقئ  ا  قهل أناق ا  ملقر ستيأ ه     ي ها ستقن ظ بستغمنبض سفي قا بإ
نظنناس ت نن   خإننبع ستلاهمننج ستيأ ه هننج تهقفنن   ال لاهمننج بال فهب ننج وال  نننف بفنن   يهنننهل يقننك ستلنناسئ  
بصننن ب ج يق هننن بق بلتنننك قيننن  هنننيم ل ستمبظنننو منننل ستنننا  فقننن  يقنننك ستيامنننج بيقههننن   اقفننن  بمنننل 

ستيامنننج اننن  نعنننق  ستيأ هننن  غقت نننق منننق ينننأي  اإفقإنننج بغهنننا   ههنننج  نننقإلخالر  بسل نننق  ستمالقنننظ أل 
 .(1)ستبظهفج ببب مق ال ييقه     ستغقهج مل ستمبسلاج 

 
 الفرع الثاني

 ذاتيه مبدأ المواجهة في التحقيق اإلداري

  أل     أل ينقبتنق ا  ستفاع سألبر مفاب  م  أ ستمبسلانج ان  ستيقههن  سإل سا  ع ببصنقنق وتن
ستمهصب     يم هل ست قمر أب ستمبظو ستلي يي اض قهب   بمصقتق  تيصاو مق مل سإلققعنج  ن  
قينن  هرننيعه  أل هنن ت   أبلنن   اقفنن  ع بت نن  ه ننبل ستنن اقع ملنن هقج هلنن  أل هخعننا صننقق  ستشننأل 
 قتمخقتفق  ستمنرب ج وته  ع بهل  أل همار ب يقج  قاهقج تهه   مالقظقي  ع  منق هلن  وعنالع صنقق  

 ستشأل وعالفقج  قمالج فق   قاج أباس  مقو خ مي  .

يع ههننقج تمننق يهنن   ع ه نن بس لقهننقج ي قمننر ستإننمقنق  سإللاسئهننج انن  ستيقههنن  سإل سا  ع اقت ال ننج 
ب ههنج  ننهل ستمبسلانج بقهننب  ستنن اقع ع بستقنقر  ننلتك  قتنرن ج تق ال ننج  ننهل ستمبسلانج بستيرنن ه  ع تننلتك 

م  أ ستمبسلاج تنفا   هنن  ب نهل غهناه منل ستإنمقنق  ستين  هلن    قل معق قج مشابفق أل ن قل لسيهج
 يبساابق ا  ستماققج سترق هج فق  يب ه  ستل س  ستيأ ه   .

ع ن  أ  هقل مقبهج ق  ست اقع قي  هي ن   فمن ناحية تمييز مبدأ المواجهة عن حق الدفاع
ستن اقع بيق هن ه فقن  بلن   تنق  هقل أبل  ستيشق   بسإلخيالو  هنا  ع  ال شك أل بإ  ي اهنو تقن 

ست  ننج مننل سألمننبا ستينن   نن  ه ينفاننق   ننض ستغمننبض بستقنن ظ  رنن   صنن ب ج ستفصننر  ننهل قنن  ستنن اقع 
ب  ننض ستإننمقنق  سإللاسئهننج سألخنناي ) إننمقنج ستمبسلاننج بستقهننق ( تننلتك اهنن  سليانن  ستفهاننق  تبإنن  

                                                 

 22/5/1990ع لقرج  34ترنج  1620سإل ساهج ست بهيهج ا  ستع ل ا    –اسل  ق   مق مج ستيمهه  ست سئا   (1)
 .رق   سإلشقا  وته ع 
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تمبظنو ان  ستنا  فقن  ي اهو تالس ستق  بسخيقف  أتفقظ  وال أنن  هن با قنبر م ننح بسقن  ببنب قن  س
 مق بب منرب  وته  مل ب قئ  بأ تج سياق   قتبرقئر ستميققج ت .

ول ق  ست اقع بب ق  ع ه   مه ظ ت ر ميا  ا  لمه  ستمقق مق  رنبس   قنن  يأ ه هنج  
( . بتانننلس انننإل ستهإنننق  1أ  لنقئهنننج ع بلتنننك ألنننن  هي قننن   قتم نننق ا ست قهنننق ستيننن  يهنننب  فقهانننق ست  ستنننج )

 ( .2   ا  بلس ستمهق  ستم ق ا ستمهاا  ا  ستمقق مق  ستلنقئهج )ستيأ ه    هع

ه نناو ستقنن  تغننج  أننن  مننل أرننمق  سن ي ننقت  أب مننل صننفقي ع ببننب سألمننا ستمهإنن  بإنن ه 
(ع ب   با    قمج ستق  ا  ستهاسل ست اه  ا  ف   مبسإه   هبتن  ي نقت  ان  رنبا  ستنرنق  3ست قعر )

( )بهقنن  7 ق يننقج بس  نقج ال مققتننجع ب بتنن  انن  رنبا  سألنفننقر سفهننج) ( أ   122)بفن  سن قهننق( سفهننج ) 
 ستق (ع أ  هظاا سألما ست ق  ع بستق  نههض ست قعر ببب ه ن  ست ق   .

(ع أمننق  قمننج 4أمننق م ننن  ستقنن  انن  سإلصننعالح ستهننقنبن  ااننب مصننققج هقمهاننق ستهننقنبل )    
(. ب بتن  5 ان  فنن  سترنب  بسأللي بقمنقه منن ) ست اقع اي نن  تغنجج    هنا ستن ا  بستقمقهنج ب ا ن   ا نقجع

(ع أ  ه فنننها  شنننا أفننن س ب   38ي نننقت  اننن  رنننبا  ستقنننج )ول سن هننن سا  فنننل ستنننلهل ثمننننبس( سفهنننج ) 
 بهقمها .

بلس مل لاج ستقغج بسإلصعالح ع أمق مل لاج ستيشاه ق  ستبظهفهج انال لن سر ان  أل قن   
اي ستمهاا  تصقتد ستمبظو ستميا ع قهل هص   ست اقع هي سخر بهي قمر م    ض ستإمقنق  سألخ

ستفصنر  نهل قن  ستنن اقع ب  نض ستإنمقنق  سألخنناي ع  إنمقنج ستمبسلانج بستقهننق  ع به نب  لتنك وتنن  
فمبمهنج م ننن  ستن اقع بسإلفينناسو ستم  نا تنن  ع سألمنا ستننلي أبقن  ألل ه ننبل ستإنمقنج سألرقرننهج ستينن  

تينن سخر صنن ب ج بإنن  ي اهننو لننقم  مننقن  تقنن  يالنن  وتهاننق  ننق   ستإننمقنق  ع بتهنن  نننيج فننل بننلس س
 ست اقع.

                                                 

 .  175  ع ف 1977ع سريهالر ستهإق  ع  سا ستناإج ست ا هج ع ستع  ج سألبت  ع  د / فاروق الكيالني( 1)
 .  53  ع ف  1995ع يأ ه  ست قمقهل ع منشأ  ستم قاو ع  الحميد الشواربي د/ عبد( 2)
 . 939ع  ف  2008ستهقمبظ ستمقهعع  ق  ستهقوع اصر ستقق ع  هاب ع ت نقلع  سا ست يق  ست ا   ع  (3)

فق  ع شاح مه مج ستهقنبل ستم ن ع ستنظاهج ست قمج تقق ع سإلر ن اهجع  سا ستمع ب  ( د/ رمضان أبو السعود4)
 بمق    بق. 33ع  ف  1999ستلقم هجع 

 . 19ع ف  2006ع سإلر ن اهجع منشأ  ستم قاوع2ع سإلخالر  ق  ستميا  ا  ست اقعع ع  د/ محمد خميس (5)
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ب نناغ  يقننك ستصنن ب ق  ستينن  ي ينننو قهننب  ستنن اقع مننل تنن ظ بغمننبض وال سل لتننك تنن  همننن  
ستفهنن  منننل سالليانننق  اننن  يق هننن  م نننن  قننن  ستننن اقع ع امنننل نققهنننج لبننن  لقنننن  اهاننن  م  ننناس أنننن  منننل 

اق  ست اقع بقهب  سإلنرقل  ستص ب ج بإ  ي اهو ت  صهغج فقمج هم ل أل يصف  بصفق  قمال ع
ع بستقهنننب  ستع ه هنننج ع ي نننبل مفابمنننق ملنننا س يينننال  فنننن  ستهنننبسنهل ستبعنهنننج تإنننمقنق  م هننننج يهننناا 

 (.1ألبتئك ستلهل ه بنبل عااق ا  سإللاس س  ستهإقئهج)

( ع ب ننلتك  هننقل فال ننج  قتإننمقنق  2بينق فنن  ثاس  ستفهاننق  انن  يق هنن  م ننن  قنن  ستنن اقع )
قه أبر مل ستفه  وت  ون قا قهب  ست اقع ان  ستمنبس  ستهإنقئهج ع قهنل هرنب  م ن أ سألخاي بهلب  سيل

ستمبسلاج ستقإباهج ع  إفي قابق أل قهب  ست اقع يبل  ا  سإللاس س  سإل ساهنج غهنا ستهإنقئهج قهنل 
 (.3هق   ستهقإ   ققياسماق  نظها تقمبسلاج ستقإباهج ا  سإللاس  ستهإقئ )

تن  أل قهنب  ستن اقع تهرن  وال فنصناس تم ن أ ستمبسلانج ع بلتنك بهلب  سيلقه اها   نقن  ع و
 (.4فق  سفي قا أل ستمبسلاج يهب  فق  فنصاهل ببمق وفالن  بيم هن  مل ست اقع فل نفر )

بأخهاسج ع سفين  سيلقه  قتل ا  ي اهو ق  ست اقع م  أ ستيفرها ستنبظهف  تقن  ستن اقع بم ن أ 
مننق انن  ستنن فبي مبإنن  سإلفي ننقا ع اق ننر منامننق ملننقر ستمبسلاننج ستقإننباهج ع  قهننل هبإنن   ننر منا

مخيقو ع ام  أ ستمبسلاج هإمل سقياس    ض ستش قهق  ع  هنمق هإمل ق  ستن اقع سقيناس  منق ه  هن  
 (.5سألعاسو ا  ست فبي)

بي هه قج فق  بله ستي اهفق  سترقتو ل ابق ع هم ننق ستهبر أل ق  ستن اقع هين سخر بهي قمنر   
ه هج سألخناي ع وال أل لتنك تنهظ م ننقه سإلخنيالع اهمنق  هننا  ع امبسلانج ستمبظنو م  ستإمقنق  ستيأ 

                                                 

ع بهم ل أل نل ا ا  بنلس سإلعنقا أنن  ب نقتالبع وتن  سألق نق   270ع مال  رق   ع صن  ( د / محمد ماجد يقوت1)
 ج نل  ونمق ت  هبا  ي اهفقج من   قمالج تق  ست اقع.ستهإقئهج بستنصبف ستهقنبنه

ع إننمقنق  تمرننأتج ستهق رننهج تقمبظننو ست ننق  ع  اسرننج  أ/ أمجــد جهــاد نــافع عيــا ( اسلنن  بننله سفاس  ستفهاهننج تنن ي 2)
 .23ع صن  2007ارقتج مقلريها ع لقم ج ستنلقح ستبعنهج ع اقرعهل ع  –مهقانج 

 582 ساي )  إنق  ستيأ هن  ( ع  سا ستف نا ست ا ن  ع  ن بل رنن  نشنا ع ف ع ستهإق  سإل د / سليمان الطماوى( 3)
 بمق    بق .

ع إمقنق  ق  ست اقع ا  ستيأ ه  سإل ساي ع ملقج ابح ستهبسنهل ع قهب  عنعق  د/ إسماعيل عبد الحميد الجزار( 4)
 .1413ع ف 2010ع 2ع ف   

 .285ستإمقنق  ستيأ ه هج ا  ستبظهفج ست قمج ع مال  رق    ع ف  د / عبد الحليم عبد البر ،( 5)
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خعننقاه  مه ننق  ستيقههنن  م نن  يخيقننو فننل مننند ستمبظننو ستمخننقتو  ستمخننقتو  قتيامننج ستمنرنن   وتهنن ع بسد
 ستفاصج إل  س   اقف .

ل سشيا   بله ستإمقنق  ا  غقهنج بسقن   مشنيا ج ميم قنج   م ن  أ  ا قرمقج ع أن  قي  بسد
ا  سعمئنقل ستمبظو ستميا  وت  فق تج ستمرق تج ستيأ ه هج ب لتك قرل رها ستماسا  ست قمنج  قنيظنق  
عنناس  ع ي هنن   ننر إننمقنج مخيقفننج فننل سألخنناي ع اقتمبسلاننج ي ننن   ننر مننق هي قنن   ي اهننو ستمننيا   بسد

منرنب   قتيامج ستمنرب ج وته  ع به ن  ق  ست اقع يم هل ستمبظو ستميا  مل ستا  فق   نر منق بنب 
 وته   قتبرقئر ستمشابفج ستمم نج.

ع اقتمهصنب  منل يرن ه  ستلن س   أما من ناحية تمييز مبدأ المواجهة عـن ضـمانه التسـبيب
ستينننأ ه   بنننب  هنننقل ستمهننن مق  ستمنعههنننج ) ستبس  هنننج بستهقنبنهنننج ( ستيننن  ي نننن  لانننج ستيقههننن  أب رنننقعج 

 . (1ستيأ ه  فقهاق ستنيهلج أ  ستل س  ستلي ربو يهإ     )

ه ننن  يرنننن ه  ستلنننن س  ستيننننأ ه   مننننل بلاننننج نظاننننق مظانننناس مننننل مظننننقبا فالنهننننج أ س  سترننننقعج 
ستيأ ه هج ستي  يهب   اق لاج ستيقهه  ألناق فقنهج تإمهابق ا  س ينقفاق بان   إنقئاق ممنق هن  ي وتن  

 سالعمئنقل وت  ن سبياق بست هج اهاق . 

بستبس  هنج ستين  ي ناا ستهناسا سإل سا  بنظاس ألل ستير ه  بب سإلاصقح فل سألرن ق  ستهقنبنهنج 
ب قتيننننقت  ه ننننبل ستهنننناسا مرنننن  قج ولس أاصنننند  نفرنننن  فننننل سألرنننن ق  ستينننن  سرننننين  وتهاننننق مصنننن ا ستهنننناسا ع 
اقتير ه  ولل بب ستي  ها ستش ق  فل أر ق  ستهاسا بمل    اإن  هنيمن  تقمشنابفهج ستخقالهنج تقهناسا 

هج م قصا  إلص سا ستل س  ستينأ ه   ونمنق ه نن  بتلتك اإل ير ه  ستهاسا تهظ اهع ملا  إمقنج ش ق
أرقب قج تقيهه  ستلسي  تإل سا  ألن  ه ن   قتنر ج تاق ستيأ ها فق  مإمبل ستهاسا بأناق مق منج أل ي قنل 

 (. 2فل ست نقصا ستهقنبنهج بستبس  هج تهاسابق ع ببلس ه ن  س ي ق بق فل ستيق   )

     هننننقل ستمهنننن مق  ستمنعههننننج ) ستبس  هننننج بنرننننيعه  أل ن نننناو يرنننن ه  ستهنننناسا ستل سئنننن   أننننن
 بستهقنبنهج ( ستي  ي ن  ستنهق ج سإل ساهج فقهاق ستنيهلج أ  ستل س  ستلي ربو يهيإ     . 

                                                 

ع  سا  21ع  فبي سإلتغق  باهقج ألق ق  بايقبي ملقظ ست بتج قي    سهج ستهال  د/ محمد ماهر أبو العنين  (1)
ع إمقنج = =ير ه  ستهاسا  د/ مباركة بدرى. بتم ه  مل ستي اهفق  اسل  153عف 2002ست ي  ستمصاهج ع 

ع ا اسها  10أ ه   ا  ملقر ستبظهفج ست قمج ع ما   ست صها  تق قبل بسالريشقاس  بستخ مق  ستي قمهج ع ف  ستي
 .116ع ف 2010

ع ير ه  ستهاسا ستيأ ه    إمقنج أرقرهج مل إمقنق  ستيأ ه  ستبظهف  ع رقرقج ست قب   د/ نواف كنعان  (2)
 بمق    بق . 133ع ف  1992ع  6سإلنرقنهج بسإلليمقفهج ع لقم ج م يج ع ف  
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ببننلس ه ننن  مننل بلاننج نظانننق أننن  مظاننا مننل مظننقبا فالنهننج أ س  ستنهق ننج سإل ساهننج )  لاننج 
يقهه  ( فمقاق ألن  فقنهج تإمهابق ا  س ينقفاق با   إقئاق ممنق هن  ي وتن  ستيصناو بسإلعمئننقل 

 وت  ن سبياق . 

قينن   ب قتيننقت  هلنن  أل هيإننمل ستهنناسا ستيننأ ه    هننقل ستب ننقئ  ستينن  أ   وتنن  يب هنن  ستلنن س 
هيم ل ستمبظو مل م ااج أر ق  ستهاسا ستصق ا  قه  ع  مق هل  أل هيإمل ستهاسا ينقاه  ساي نق  
ستبس  ننج ستمنرننب ج تقمبظننو تمننق تنن  أبمهننج انن  سقيرننق  منن   يهننق   ستمخقتفننج ستيأ ه هننج بيق هنن  ستهننقنبل 

 (. 1ستبسل  ستيع ه  )

تخبض ا  ستيفقصنهر ع بهلن  به ف  ا  ير ه  ستهاسا ستيأ ه   ل ا مقخف تقب قئ   بل س
أل ه نننبل ستيرننن ه  مرنننيخقف منننل أصنننبر مبلنننب   اننن  سألباس  بستمرنننين س  قيننن  هم نننل ستهنننبر ول 

 ستر   مه بر ب قئ  . 

اقتهقف   ست قمج ب  أل لاج سإل سا  تهر  مق مج  يرن ه   اساسيانق وال ولس ننف ستهنقنبل فقن  
 سترقعج ستمخيصج  ير ه   اساسياق .  غها لتك ع باهمق هي ق   هاساس  ستيأ ه  هل  أل يهب 

ملمنننر ستهنننبر ول ستيرننن ه  ه ننن  منننل ستإنننمقنق  ستيننن  يمخإننن  فنانننق ستقإنننقا  ستهقنبنهنننج ع 
الرهمق ا  نعق  ستل س  ع بلتك  بن  قهق مل قهب  سإلنرقل هلن  ست  ستج ست شاهج مل يق   ستاأ  

ت شناهج أب أ  سنف نقر هن  ا ان  برعب ست قعفج بههو ر سج منه قج إ  أ  سخنيالر  ن  هصنه  ستننفظ س
 ( . 2ف ستج ست شا )

  نن  بنننله ستن نننل  ستمخيصننا  فنننل إنننمقن  يرنن ه  ستلننن س  ستينننأ ه    بل ستخننبض اننن  غمنننقا  
يفصهالي  ع ن ب  وت  ملقر  ق نق قبر م  أ ستمبسلاج بفال ين   إنمقنج ستيرن ه  ع  رن   أل أشنانق 

قتفق  ع  قهل ال هلنب  يب هن  ست هب نج وال وت  إابا  مبسلاج ستمبظو  مق بب منرب  وته  مل مخ
فل ستمخقتفق  ستي  يم  مبسلاي   اق ع بي  وعالف  فقهانقع بت نل منق بن  برنهقج ستمبظنو ستم اانج 
لتننك ولس تنن  ه ننل ستهنناسا ستصننق ا  ننقتل س  ستيننأ ه   مرنن  قج ل أل ستيرنن   بننب ستننل  هم ننل ستمبظننو مننل 

انق بن  ستين  يمن  مبسلاين   انق أب أنن  لنب ي فنل ستيقه  ممق ولس  قن  ستمخقتفنق  ستين  فب ن  فقه
 مخقتفق  ال فق  ت   اق.

                                                 

 بمق    بق . 328ع سترقعج ستيأ ه هج ع مال  رق   ع ف  د/ عمرو فؤاد بركات  (1)
.  403ع ف  1987ع ستهقنبل سإل سا  ع  سا ستمع بفق  ستلقم هج ع سالر ن اهج ع  د/ ماجد راغب الحلو( 2)

–لقم ج  ن  غق    – اسرق   قنبنهج ع ير ه  ستهاسا ستيأ ه   ع ملقج د/ مفتاح خليفة عبد الحميد بسهإق 
 .117ع ف  2016ع  19 قهج ستهقنبل ع ف  
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فن   يرن   ستلن س س  ستين  يمن  اهانق  - قن   -بتالس سنيه  لقنن  منل ستفهن  ستفانرن       
ع  منق  نقل فقهن  ستقنقر ان  ستهنقنبل ستفانرن  سترنق    (1)ستمبسلاج بسالريغنق   قتمبسلاج فل ستينره 

( ع باننن  بنننلس ههننناا بنننلس ستلقنننن  ستفهاننن  أل سإلعنننالع فقننن  سألخعنننق  أ ننننق   ۱۹۹۹)  نننقنبل رننننج 
سإللناس  تننل هقهن  إننمقنج أرقرنهج تصننقق  ستشنأل ع قهننل هنني  بنلس سإلعننالع ان  ب نن  تن  هيخننل اهنن  

 ستهاسا     ع ببب ال ههه    هالج فل ستير ه .

تنق أل نيرق ر فل ستر   ا  أل ه ف  ألاس  ستمبسلاج ستقإباهج مل سالتي س   قتيرن ه  ع ب 
لتنننك أل ستيلنننقنظ ستمنعهننن   نننهل ستهننناسا بأرننن ق   ال هم نننل إنننمقن  وال  قتيرننن ه  ستقهههننن  ع خالصنننج 

 ستهبر ولل أل ستير ه  هرار مامج ست اقع به مر إمقنج ستمبسلاج .

 
 المطلب الثاني

 اجهة في التحقيق اإلداريأساس مبدأ المو 

 تمهيد وتقسيم 

بإقنق أل ستمفاب  ستهقنبن  تم  أ ستمبسلاج هيم نر ان  وتن س  لانج ستيقههن    نر شنابفاق ان  
سريلبس  ستمبظو أل يقهع  فقمقج  قتيا  أب ستيامج ستمنرب ج وته  ع بسأل تج ستمعابقج إ ه ع قهل 

رقر  يامقج بأ تج ت  هبسل   انق ألل سقيناس  م ن أ ال هلب  تاق أل يفاض فقه  أ  ل س  يأ ه   ه بل أ
ال  قل ستهاسا  يب ه  ستل س   نقعالج تمخقتفين  أقن  سألشن قر ستلبباهنج ان   ستمبسلاج أق  مريق مقي  ع بسد

 (. 2ستيقهه  )

تلتك ع بت   ه يمر يصبهانق تمفاب  م  أ ستمبسلاج بنريبا   اسرينق ت  نهب  اهمق هق   هنقل 
فقه  م  أ ستمبسلاج ع قهنل سخيقنو ستفهن  قنبر سألرنقظ ستهنقنبن  تم ن أ ستمبسلانج  سألرقظ ستلي ههب 

به مننل ا  سخننيالاا  بننلس وتنن  اأهننهل ع سألبر هنناي بلننب  واي ننقع ب هنن   ننهل ا اينن  ستمبسلاننج بستنن اقع 

                                                 

(
1

 )  ISAAC(G), La procédure administrative non ciseleuse Thèses, 1966.p547. 

"La communication de motifs de la décision au cours de la procédure, ne saurait 

présenter au cun gar antie de Fond, pour l'intéresse puisque précisément elle 

s'effectue a un moment ou l'acte a déjà été pris, cette motivation posteriori ne saurait 

constituer un substitut de la motivation" 

 بمق هقهاق .   257ع مال  رق   ع ف  د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر( 2)
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با ننا  ستلنن س  ع  هنمننق هنناب  لقننن  ثخننا مننل ستفهنن  أل أرننقظ ا ننا  ستمبسلاننج ه مننل انن  م نن أ رننمقع 
 (.1)ستعاو سفخا

بفقه  رنهب   يهره  بلس ستمعق  وت  اافهلع نيق ل ا  سالبر فل ي اهو ستنعق  ستإه         
أرقظ  -أرقظ ستمبسلاج ساللاس  ستل سئ   ع  هنمق نيق ل ا  ست قن  فل ستنعق  ستبسر   –

 .ستمبسلاج م  أ رمقع ستعاو سفخا

 

 الفرع األول
 الجزائي النطاق الضيق ــــ أساس المواجهة االجراء 

مننننل أل سرنننيها ستهإنننق  فقننن  سفي نننقا ستمبسلانننج منننل ستم نننق ا ست قمنننج ستيننن  يع ننن  اننن  غه نننج 
ستنصننبف ع به ننق  أل هن هنن  سإللمننقع فقنن  أل نعننق  ستمبسلاننج بننب سإللنناس  ستننلي تنن  عننق   ستلنن س  

(2  .) 

أمننق انن  غهننا قننقال  ست هننق  اننال يلنن  ستمبسلاننج انن  سإللنناس  وال  نننف  مننق بننب ستقننقر انن  
 ستيقهقئ   بل فهق  ا  اانرق . ستنهر

بف ظ لتنك ان  سإللناس س  ستل سئهنج ع ول هلن  مبسلانج صنقق  ستشنأل  انق ع بتنب تن  ه نل  
( مننل أل 3 مننج نننف ههإنن   ننلتك ع به مننل بننلس ستم ننن  اهمننق ف ننا فننن  لقننن  مننل ستفهنن  ستفانرنن  )

بننلس  ( 4ههننق .. بهإننهو )سإل سا  ال يقين   م نن ئهق  قتمبسلاننج وال انن  ستقننقال  ستين  ييعقنن   اقفننق قهه
ستلقننن  ستفهانن  وتنن  لتننك ع أل ستهننقنبل ستبإنن   ال ه ينناو  قهننب  ستنن اقع وال فننن مق يمننقاظ سإل سا  

 رقعج فهق هج ي  ب مل سخيصقف ستهإق  .

ببلس ستا ع  هل ستمبسلاج بست هق  ه  ب بسإققج فن  أنصقا بلس سإليلقه قهل ههااأل رقعج  
ج سإل ساهننج ع ت نل بنله سترننقعج ه يناو  انق تننإل سا   صنبا  مي سهنن   ع ست هنق  تهرن  فنصنناسج ان  سترنقع

بمننل ستمنعهنن  فننن   هقماننق  اننلس سإلخيصننقف ست هننق   أل يقينن    ننإقياس  قهننب  ستنن اقع ع قينن   نن بل 

                                                 

ع ستمرئبتهج ستيأ ه هج تقمبظو ست ق  ع  اسرج مهقانج ألنظمج ستيأ ه  ا  سألا ل ب  د/ منصور إبراهيم العتوم( 1)
 بمق هقهاق .   314ست   273ع ف  1984ع مع  ج ستشا  ع فمقلع  1رباهج ب مصا ب اانرق ع ع

 .389ع ف  2002ع ستيقهه  ا  ستمخقتفق  ستيأ ه هج ع منشأه ستم قاو ع  / محمد ماجد ياقوت(  2)
(

3
 )  E.D.C.E. 1953.  

(
4

 )  D. 1945, 110 (Trompier Gravier).  
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نننف ع  قمننق  قننن   صنن   يب هنن  لنن س  ع بمننل ستع ه نن  أل ننناي يع هنن  إننمقنق  بنن  مننل مهبمننق  
 (.1سألنظمج ستهإقئهج )

فقن  بننلس ال يقين   سإل سا   قتمبسلاننج اهمنق ييخننله منل ولنناس س  وال  قتنرن ج تممقارننياق بيايه نقج 
سالري نقئهج ترقعج ست هق  ع يأرهرقج فق  أل ستنشقع ست هق   بب سألرقظ ستقههه  تإنمقنج ستمبسلانج 

 (.2بتغهابق مل ستإمقنق  )

ع بسإللاس س  ستين  يي قن  بي    سألق ق  فق  ساي قع قهب  ست اقع  قتعق   ست هق   تإللاس  
 مصققج ستماا  تهظ تاق بلس ستعق   ع ب لتك سإللاس س  ستي  تإل سا  اهانق رنقعج يه هاهنج  بتانلس ال 

 (. 3ي خر ا  نعق  م  أ ستمبسلاج )

بان  مصنا ع سرنين  ستهإننق  سإل سا  ستمصنا  مننل ستخمرنهنق  وتنن  ستم نق ا ست قمنج تقهننقنبل 
مبظننو انن  ستيقههنن  انن  ققتننج فنن   بلننب  نننف ع افنن  ق نن  ستمق مننج ت فقتننج ستإننمقنق  ستيأ ه هننج تق

سإل ساهننج ست قهننق  نناا   ننأل   وغفننقر وهنناس   قفنن   ينظهمهننج تمننق هلنن  أل هاسفنن  مننل ولنناس س  انن  شننأل 
ستيقهه  بستمقق مج ال ه ن  أل رقعج ستيأ ه  معقهجع ول أل  مج   اسج مل ستإمقنق  ستلبباهج هل  

مقق مننج يأ ه هننج بهرننيقا  مننل ستم ننق ا ستمهنناا  انن  ستهننبسنهل ستخقصننج  أل هيننبساا  قنن  أ ننن  انن   ننر
 (.4 قإللاس س    )

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (
1
) ISAAC(G), La procédure administrative non cinteieuse Thèses, 1966.p387. 

ع ف  2006إمقنق  ستيأ ه  ا  ستبظهفج ست قمج ع  سا ستناإج ست ا هج ع د/ عبد اللطيف بن شديد الحربى ، ( 2)
 .390ع ستيقهه  ا  ستمخقتفق  ستيأ ه هج ع مال  رق    ع ف  د / محمد ماجد ياقوت. بسهإق  368

ع إنمقنق  قن  ستن اقع ان  ستيأ هن  سإل سا  ع د/ اسماعيل عبـد الحميـد الجـزار ( اسل  سألق ق  مشقا وتهاق ت ي  3)
 . 1418ع ف  2016قج ابح ستهبسنهل ع لقم ج عنعق ن رن  مل

 .۹۹۸ع ف 4ع ملمبفج ستم ق ا ستهقنبنهجع ظ  21/3/1959  لقرج   207/4ق   سإل ساهج ست قهق ا   ( 4)
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 الفرع الثاني
 أساس المواجهة مبدأ سماع الطرف اآلخر -النطاق الواسع 

ولس  قل سإليلقه سألبر هاي أل سإل سا  ال يقي    قتمبسلاج اهمنق ييخنله منل ولناس س  وال  قتنرن ج 
شقاهج ترقعج ست هق  يأرهرقج فق  أل ستنشقع ست هنق   بنب سألرنقظ ستقهههن  تإنمقنج تممقارياق سإلري

 . (1)ستمبسلاج بتغهابق مل ستإمقنق 

اإل سإليلقه ست قن  اهلب  وتن  أرنقظ ستمبسلانج تنهظ بنب ستنشنقع ست هنق   أب سإللناس  ستل سئن  
نمق سألرقظ بب م  أ رمقع ستعاو سفخناع ببنب ستنل  هقن   نعنق   تهن  هالن  منق ههنااه بسد ستمبسلانج بسد

 .(2)ستهقإ  مل قهب  ست اقع  قتنر ج ت ر ولاس  ت  صفج ستل س 

ب م ن  أ  ا قرمقج هم ل ستهنبر أل سإليلنقه سألبر ستنل  ا نع م ن أ ستمبسلانج  ف نا   نقتل س  تن  
 هقه  سته بر ت ي لمانبا ستفهانق  ع سألمنا ستنلي ل قان  هأخنلبل فن   منل ستخعنبس  منل ألنر يلنقب 

 .(3)ستنعق  ستإه  تم  أ ستمبسلاج

ب   يم ق  ستخعب  سألبت  ا  ستيخق  فل ستمإمبل ستإه ع بلتك  يع هن  ولناس  ستمبسلانج  
 قتنرنن ج وتنن  ولنناس س  غهننا يأ ه هننجع ببنن  ساللنناس س  ستينن  ييخننل  إفي ننقا ستشننخف  قتفصننر  غهننا 

ستع هج ع ولس ت  ه ل هيمي  ستمبظفبل ستعاه  ستيأ ه   بااض ستيا هج  قإلخيهقاع بستفصر ت    ستقهق ج 
ولس 1905س اهنر  22منل  نقنبل  65بفمقر سإل سا  ست قمج  قتإمقنق  ستممنبقج تا   مهيإ  ستمنق   

 سنهع   اس عج ستبظهفج ألر ق  غها يأ ه هج.

 هنمق يم ق  ستخعب  ست قنهج ا  بلب  ستمبسلاج ا   ر سإللاس س  ستخعها  ستي  يمنظ أانا  ع 
سإللاس س  ستي  هل  اهاق ستمبسلانج  بل ننف  ع  م نن  أل م ن أ ستمبسلانج هقن   بلنب ه  سإقا  وت 

انن  سإللننناس  منننل ألننر يلنننن  أب يققشننن  أخعنننقا ستننيق   بستب نننبع اننن  ستخعننأع ببنننلس ستي اهنننا ال هفهننن  
نمننننق مننننل  أبمهينننن  انننن  وفنننن س   نننناساس  ال بنننن  لنننن س س  ع بال ولنننناس س  سيخننننل   إفي ننننقا ستشننننخفع بسد

 ب  فق  نيقئج خعها .ستمقيمر أل ينع

                                                 

 .   368إمقنق  ستيأ ه  ا  ستبظهفج ست قمج ع مال  رق    ع ف د/ عبد اللطيف بن شديد الحربى ، ( 1)

ستقمقهج ستهقنبنهج تقمبظو ا  ماققي  ستيقهه  بستمقق مج ع ارقت  ( د/ يوسف اسماعيل محمد اسماعيل ، 2)
   .121ع ف  2018  يباسه ع قهب  فهل شمظ ع 

 248ع مال  رق   ع ف  ( د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر3)
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خالصنج سألمننا أل  نر ولنناس  منل ع ه ينن  أل هقمنر إننااسج خعهناسج  مصننقتد شنخف م ننهل    
 هل  أل ه بل مر ب قج   فب  بلس ستشخف إلف س  مالقظقي  قي  ا  ققتج ف   ستنف.

ولس  قل لتك بب ستققر ا  اانرق اقتبس   ال هخيقو ا  مصا قهل نل  م ر بلس سإليلنقهع ول 
تهاساس  ستفصر  غها ستعاه  ستيأ ه     ض إمقنق  ستيأ ه ع  مق هنق ي   نض ستفهن    فقتنج هيباا 

ل تن  ي نل لن س س  يأ ه هنجع وال أنانق ينعنب  فقن   بله ستإمقنق  ا    ها مل سإللاس س  ع بستين  بسد
 .(1)ل س   قتم ن  ستبسر 

 

ل  قل تنق أل نفقإر  هل سإليلقبهل ع انالد سإليلقه ست قن  ستل ي هلب  وتن  سفي نقا )م ن أ بسد
رننمقع ستعنناو سفخننا( بننب أرننقظ م نن أ ستمبسلاننج ع  قفي ننقا أل ستمبظننو بننب أقنن  عاانن  ستمنق فننج 
اي ننبل سإل سا  عاااننق سألبر ع بسإليلننقه سفخننا أبرنن  مننل سإليلننقه سألبر ع اننال ههيصننا م نن أ ستمبسلاننج 

ت هنن   ننر ولناس  هنعننب  فقنن  فقن  سإللنناس  ستل سئنن  بقن ه ع  ننر هل قنن  أ  نا شننمبتهج ع  قهننل هشنمر 
 . (2)ث قا خعها  يمظ مصققج مق هج أب أ  هج

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

.  قهل  369 قمج ع مال  رق    ع ف إمقنق  ستيأ ه  ا  ستبظهفج ست( د/ عبد اللطيف بن شديد الحربى ، 1)
سن  سلس  قل ستمريها فقه  بب إابا  يقهه  م  أ ستمبسلاج ا  أ  ولاس  يأ ه   هنعب  فق  "  ه    رهق ي 

ل س  وال أل لتك مخيقو   ض ساللاس س  سالخاي ستي  يهر خعبا  فل ستل س  ستيأ ه    = =بستي  تاق  قتغ 
 ”.تقج ستمق هج بستم نبهج  قتفصر  غها ستعاه  ستيأ ه   سال ا فق  ست قمر ألناق يمظ مصق

 .  390ع أصبر ستيقهه  ا  ستمخقتفق  ستيأ ه هج ) اسرج مهقانج( ع مال  رق   ع ف  د/ محمد ماجد ياقوت( 2)
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 قائمة المراجع
ع ستإمقنق  ستيأ ه هج تقمبظو ست ق  بيع ههقياق ستهإقئهج باهقج تهقنبل  د/ أسامة أحمد محمود مبارك

 . 2019ستخ مج ستم نهج ستمصا  بست بهي  ع  سا ستناإج ست ا هج ع 
ع إمقنق  ق  ست اقع ا  ستيأ ه  سإل ساي ع ملقج ابح ستهبسنهل ع  الحميد الجزارد/ إسماعيل عبد 
 .2010ع 2قهب  عنعق ع ف   

ارقتج  –ع إمقنق  تمرأتج ستهق رهج تقمبظو ست ق  ع  اسرج مهقانج  د/ أمجد جهاد نافع عيا 
 .2007مقلريها ع لقم ج ستنلقح ستبعنهج ع اقرعهل ع 

ع  م  أ ستمبسلاج  هل ستخصب  ا  سإللاس س  ستلنقئهج ع  سا ستلقم ج  د/ بسمه معن محمد ثابت
 .2014/2015ستل ه   ع 

ع شاح مه مج ستهقنبل ستم ن ع ستنظاهج ست قمج تقق ع سإلر ن اهجع  سا  د/ رمضان أبو السعود
 .1999ستمع بفق  ستلقم هجع 

ج تقخ مج ستم نهج ا  ستبعل ع إمقنق  ستيأ ه  ع ن ب  ستيشاه ق  ستقق م د/ رمضان محمد بطيخ
ست ا   ع مقبا قهب  ببسل ق  ستمبظو ست ق  بنظ  يأ ه   ع ستمنظمج ست ا هج تقينمهج سإل ساهج ع 

 . 2009ستهقبا  ع 
 .ع ستهإق  سإل ساي )  إق  ستيأ ه  ( ع  سا ستف ا ست ا   ع   بل رن  نشا د/ سليمان الطماوى

 .2011ع  سا ستف ا بستهقنبل ع  1عع ستبظهفج ست قمج ع  د/ شريف يوسف خاطر
 . 1998ع ستم ربع ا  ستهقنبل سإل سا  ع  سا ستناإج ست ا هج ع  د/ صالح الدين فوزى

ع ق  ست اقع بإمقنق  ستمققر تقمقق مج ستيأ ه هج ا  ستهقنبل  د/ عبد الباسط على ابو المعز
 . 2004سإل سا  ب قنبل ستماسا ق  ستمصا  ع ارقت    يباسه قهب  سرهبع ع 

 .  1995ع يأ ه  ست قمقهل ع منشأ  ستم قاو ع  د/ عبد الحميد الشواربي
ع إمقنق  ستيقهه  سإل سا  بستمقق مق  ستيأ ه هج ع منشأ  د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة

 .2003ستم قاو ع 
ج ستإمقنق  ستيأ ه هج ا  ستبظهفج ست قمج ع  ساستناإد/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، 

 .1979ست ا هجع
إمقنق  ستيأ ه  ا  ستبظهفج ست قمج ع  سا ستناإج ست ا هج ع د/ عبد اللطيف بن شديد الحربى ، 

2006. 
 . 1977ع سريهالر ستهإق  ع  سا ستناإج ست ا هج ع ستع  ج سألبت  ع  د/ فاروق الكيالني
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 ستينظه  ا  ستق ه ج ستيشاه هج سإليلقبق  فق  ستيع ه  م  ست قمج ع سألرظد/ فايز محمد حسين 
 ستهإقئ  ع لقم ج ستينظه  ا  ستق ه ج ستيشاه هج سإليلقبق  :ست بت  ست قم  ستهإقئ  ع ستم يما

 .2010ستقهب  ع   قهج - سإلر ن اهج
ع  سا ببمج تقع قفج ع  3ع يأ ه  ستمبظو ست ق  ا  ستهقنبل ستل سئا  ع عد/ كمال رحماوي

 .2006ستل سئا ع 
 . 1987ع ستهقنبل سإل سا  ع  سا ستمع بفق  ستلقم هج ع سالر ن اهج ع  اغب الحلود/ ماجد ر 

  . ۲۰۰۱ع م ق ا ستهقنبل سإل سا  ع  سا ستناإج ست ا هج ستهقبا  ع  د/ مجدي مدحت النهري 
 .2006ع سإلر ن اهجع منشأ  ستم قاوع2ع سإلخالر  ق  ستميا  ا  ست اقعع ع  د/ محمد خميس

ع م  أ ستمبسلاج بأ ا وغفقت  فق  ااض ست هب ج ستيأ ه هج ع ملقج لهر د/ محمد عبد اهلل الشوابكة 
 .2019ع 30سأل ققل ستهقنبنهج ستم مهج ع ملقج وت يابنهج منشب  ف ا ش  ج سالنيان   ع ف   

تم قاو ع أصبر ستيقهه  ا  ستمخقتفق  ستيأ ه هج ) اسرج مهقانج( ع منشأ  س د/ محمد ماجد ياقوت
2002. 

 .2002ع ستيقهه  ا  ستمخقتفق  ستيأ ه هج ع منشأه ستم قاو ع  / محمد ماجد ياقوت 
 21ع  فبي سإلتغق  باهقج ألق ق  بايقبي ملقظ ست بتج قي    سهج ستهال  د/ محمد ماهر أبو العنين
 .2002ع  سا ست ي  ستمصاهج ع 

لقم ج  ن  غق    –ع ملقج  اسرق   قنبنهج  ع ير ه  ستهاسا ستيأ ه  د/ مفتاح خليفة عبد الحميد 
 . 2016ع  19 قهج ستهقنبل ع ف  –

ع ستمرئبتهج ستيأ ه هج تقمبظو ست ق  ع  اسرج مهقانج ألنظمج ستيأ ه  ا   د/ منصور إبراهيم العتوم
 .1984ع مع  ج ستشا  ع فمقلع  1سألا ل ب رباهج ب مصا ب اانرق ع ع

 .1984ع ستمرئبتهج ستيأ ه هج تقمبظو ست ق  ع مع  ج ستشا  ع سالا ل ع  د/ منصور إبراهيم العتوم
ع ير ه  ستهاسا ستيأ ه    إمقنج أرقرهج مل إمقنق  ستيأ ه  ستبظهف  ع رقرقج  د/ نواف كنعان

 .1992ع  6ست قب  سإلنرقنهج بسإلليمقفهج ع لقم ج م يج ع ف  
هج تقمبظو ا  ماققي  ستيقهه  بستمقق مج ع  / هبرو سرمقفهر مقم  سرمقفهر ع ستقمقهج ستهقنبن

 .2018ارقت    يباسه ع قهب  فهل شمظ ع 
ع ارقتج   يباسه ع  قهج ستقهب  لقم ج  سترقعج ستيأ ه هج  اسرج مهقان د/عمرو فؤاد أحمد بركات ، 

 .1979فهل شمظ ع 
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 دمةـــــالمق

الدولةةب عتباعتا ةةت  معةةت  عاواةةت بت ةةت ت ا  ةةا تا اةة دن ارةةتلاصت  ت بةةا  ااةة   ةةم   
 عاعي  ةو ال وفةا العةته  صةو اةد ت ال ارةسه واترةصت ال ر ةا وبُدصةت ال مةدعاه  ةتل وفا  ةو الععة  
الاتعض  ي الجصتز الح و يه وعصسه ال ثتعب ااعدد اواع ه والازا تاه و ُت لاعدد الصائةت  وال  ررةت  

اةةي ااعت ةةه  عصةةت وا ةةوا ل ةةه  ةةا  ةةسه الةةاواع  الافةةته الُةةتاواي الةةسن اح  صةةته  عدةةي رةةعاه ال ثةةته ال
ااع ب الع ه عتلح و ب اح  صت قتاوا المد ب ال دااب ه وااع ب الع ه عتلُ تع العته ه امضع لُتاوا 

 ال صاب.ق تع األب ته العتهه وااع ب اتاا تء ل صاب تو اُتعب اح  صت قتاوا الاُتعب وآدا  
ول ةةت  ةةتا  ةةت اُةةع  ةةا ال وفةةا  عةة   جاا اةةت اُةةوه عةةه  رةةئولااه الجاتئاةةب و ةةي ارةة  الوقةة  
 رةةئولااه الايداعاةةب ه   ةةت قةةد اثةةتا  رةةئولااه ال صااةةب  سا  ةةتا بضةةوال عنحةةدك الاُتعةةت  ال صااةةب و ةةتا 

لةةةي جتاةةة   ةةةسه ال رةةةئولات  اُةةةوه (1)م ةةةيه  ااع ةةةت عتلوفارةةةب تو ال صاةةةب الاةةةي ا ةةة دصت ال رةةةئولاب  ه وا 
ال دااةةةب  سا  ةةةتا  اةةةتر م ةةةي وضةةةاا وب قةةةب رةةةععاب اةةةاع  عااص ةةةته و ص ةةةت اعةةةدد   ةةةسه ال رةةةئولات  
الات ئب با سلر الرعه  ت تاه  ا غاا ال ُعةوه الرة تل لكح ةته العةتداح عاحداةد آثةتا  ةه  رةئولاب 

اةةي اعاةةي تا  ةةا ال رةةئولات  عتلاعةةتاض تو الااةةتقض و ةةو  ةةت ا دةة  بداةةه حجاةةب األ ةةا ال ُضةةي وال
الح ه الُضتئي حجب عاا المعوه  ا ت  عه  اه  ا حُو     اجوز ألحد المعةوه تا اعةود  لةي 
ال اتزبب  ا ت قضي عه با  اا  ا ع دبوك جدادحه وااجع سلر  لي تا احاةااه قةوح ال ةل ال ُضةي 

ضةي عةه ضةاواح  عدت ترتري وتعه  ا األعوه الُتاوااب واجعب اتحاااه ا داه ال  ياااب العت ب واُ
 .(2)اراُااا األوضتع اراُاااا ثتعات

وقةةد ااةةتوه  ةةه  ةةا ال  ةةاع الراارةةي وافاةةاه ال عةةان حجاةةب األ ةةا ال ُضةةي  ُضةة  ال ةةتدح 
 ةا الُةةتاوا ال ةةداي الراارةي عياةةه حت  حةةه لحجاةب األ ةةا ال ُضةةي  ت عتلارةعب  لةةي  وضةةوع  1351

ل دة   رةاادا  لةي الرةع  اررةه وقتئ ةت الح ه واج  تا ا ةوا ال ةم  ال  دةو  واحةدا وتا ا ةوا ا

                                                 
الافةته الاةةيداعي لةةا   ُعةةواا بدةةي  ةوفري الدولةةب تو تبضةةتء الصائةةت  العت ةةب  حرة ه عةةه ا اةةد  لةةي تبةةواا ادةةر  (1)

الصائت ه وتبضتء الاُتعت  ال صااب ال مادربه عه  لي ععض ب ةته الصائةت  المتعةب الاةي ا ةاا بداصةت الدولةب وغدةي 
لةةدبوك الايداعاةةب وعةةداصت عتلةةدبوك الجاتئاةةبه ت ةةمت  غاةةا  ةةوفراا   دعةةب ال ةةداا  والجت عةةت  )د  بةةتده اةةوا ه ا

داارةب احداداةةب  ُتااةب ل عاعةةب الافةته الاةةيداعي وب قاةه عتلافةةته الجاةتئيه  جدةةب  دااح قضةتات الح و ةةبه الرةاب األولةةيه 
 (.6ه   1965العدد األوهه 

 .24ه   1977عاعابه د   ح ود اجا  حرايه قوح الح ه الجاتئي  ي  اصتء الدبوك الجاتئابه داا الاصضب ال (2)
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ه 6عاا المعوه تاررصه و ُت ت  اصه تو بداصه عتلعرب اررصتحه   ت قاااةت الحجاةب  ةه  ةا ال ةتدااا 
 اعة  بدةي تا ح ةه  ةم  عةا  بدةي احةو  368 ا قتاوا اإلجااءا  الجاتئابه ت ت ال تدح  368

ع ولةو ارة   لاةه وعةا  مادةاه ت ةت قتاواي ت اجوز الُةعض بداةه تو ااصت ةه  ةا تجةه ارة  الوقةتئ
 ةةا قةةتاوا اإلثعةةت  بدةةي تا حاألح ةةته الاةةي  101بةةا الوضةةع  ةةي الا ةةااع ال عةةان  اعةة  ال ةةتدح 

حتز  قوح األ ا ال ُضي ا وا حجب  ا ت  عد   اه  ا الحُو  وت اجةوز قعةوه دلاةه اةاُض  ةسه 
المعوه تاررصه دوا تا اا اا  الحجب ول ا ت ا وا لادر األح ته  سه الحجاب  ت  ي ازاع قته عاا

 عرتاصه وااعد  عسا  الح   ح  ورععت واُضي ال ح  ب عصسه الحجاب  ا ادُتء اررصتح.
سا  تاةةة  حجاةةةب األح ةةةته الجاتئاةةةب ت ةةةته الُضةةةتء ال ةةةداي ت ةةةاا عةةةت   رةةةاُاا ا ةةةااعت و ُصةةةت  وا 

 اتق ةةاصت واعةةود سلةةر وقضةةتء  ةة  اجةةوز لدُتضةةي  بةةتدح  اتق ةةب الوقةةتئع الاةةي رةةع  لدح ةةه الجاةةتئي 
لم واح األح ته الجاتئاب لاعدُصت عةياوال الاةت  وحااةتاصه و ةت اا دعةه عتلاةتلي  ةا ثُةب   دُةبه  ت تا 
األ ا له ارا بدي الواااح بااصت  ي  واجصةب رةد ت  الايداة  عةتلاغه  ةا تاةه تعةعم  ةا ال رةده عةه 

ا ةتء ال حة ت ه الايداعاةب   ةت تا الُةتاوا الجاةتئي قةد اراُ لاب الافته الايداعي بةا الافةته الجاةتئيه وا 
 ت اد تح ت ت لح تاب الوفارب العت ب.

سا  ةةةتا األعةةةه العةةةته  ةةةو ارةةةاُ ه الجاا ةةةب الايداعاةةةب بةةةا الجاا ةةةب الجاتئاةةةب  ت تا  ةةةسا  وا 
اتراُ ه ت ا اع  ا اتااعت  عااص ته وايرارت بدي سلر  ناه قد احت ه ال وفاه  ي سا  الوق ه 

 ه الجاتئاب وال حةت ه الايداعاةب حةته ااا تعةه  عةه ا ةوا جاا ةب جاتئاةب وجاا ةب ايداعاةب  ةي ت ته ال حت
 الوق  بااه  ثه راقب األ واه العت ب تو اتباداء بدي ا رتئه.

و ةةا ااةةتئت ارةةاُ ه الجاا ةةب الجاتئاةةب بةةا الجاا ةةب الايداعاةةب تاةةه ت ارةةان قتبةةدح الجاةةتئي 
 س تاةةه ت  لةةزاه بدةةي جصةةب اإلدااح تا اوقةةا اإلجةةااءا  الايداعاةةب اوقةةا ال ةةداي  ةةي الافةةته الاةةيداعيه 

قعه ال وفا ااافتاا لاااجب الرعه  ي ال حت ه الجاتئاب  دصت تا اُدا عحر  الفةاوا وال  عرةت  
 ةت  سا  ةةتا  ةةا ال  ئةه تا ااافةةا اااجةةب الرعةه  ةةي ال حت  ةةب الجاتئاةب تو تا األ ةةا اا دةة  اةةدم  

 ال حت  ب. رااعت دوا ااق  اااجب
ول ةةةت  تاةةة  الُتبةةةدح العت ةةةب  ةةةي ت حجاةةةب لدح ةةةه الجاةةةتئي ت ةةةته الُضةةةتء الاةةةيداعيه  ت تاةةةه 
اراثاتء  ا  سا األعه العته  ناه  سا  تا الرعه ال ارو  عدواه لد وفا تو العت ه ا  ه جاا ب 
ه جاتئاب وتمةاك ايداعاةب وعةدا ح ةه جاةتئي عةت   ةي  ةسا المعةو  قعةه عةدوا ح ةه اةيداعي عةت 

 ةةنا الح ةةه الجاةةتئي احةةوز حجاةةب األ ةةا ال ُضةةي ت ةةته الُضةةتء الاةةيداعيه  س ا ااةةع بدةةي الرةةد ت  
ت  ةتا  الايداعاةب  بةتدح عحةا  ةت  عةه  اةه الح ةه الجاةتئي وضةاواح اتباةداد ع ةت قةااه واتلاةزاه عةه وا 

  ي غاا سلر  رت  عتلحجاب.
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 أسباب اختيار موضوع البحث

حتثا الح ه الجاتئي ت ته رد ت  الايدا  حألاه اثتا اه امااتا  وضوع  سه الارتلب  -1
ال ثاةةةا  ةةةا الجةةةده حةةةوه الح ةةةه الجاةةةتئي العةةةتدا عةةةتلعااءحه  صاةةةتر حةةةتت  ااعةةةتاض  اصةةةت 
الاعائب الجاتئاب  ع اإلدااب الايداعابه و اصت حتلب العااءح الجاتئاةب تاارةتء الواقعةبه  ةنسا تداةا 

دةي ا رةتئه ... الةص وعةدا الح ةه الجاةتئي  وفا ايداعات ألاه را  تو اعةدن عتلضةا  ب
عاعائاةةه   ةةت ترةةاد  لاةةه ألا الواقعةةب ال ارةةوعب  لاةةه لةةه احةةدا تعةة  تو ألا الرتبةةه  ةةم  
غاةةا ال ةةاصه تو ألا العت ةةه  ةةتا  ةةي حتلةةب  ةةا حةةتت  اإلعتحةةب  ثةةه الةةد تع ال ةةابيه  رةةي 

 دو  تا الح ه الجاتئي  سه الحتلب اُوه الاعتاض عاا الح ه الجاتئي وعاا الح ه الايداعيه 
ارع   ي عدواه الح ةه الاةيداعي أل  ةا الا رةر عحجاةب األوه  ةي  واجصةب األماةاه ول ةا 
اثةوا العةعوعب باةةد ت اعةدا الح ةه الاةةيداعي العةت  عةةتلعااءح لعةده ثعةو  الرعةةه  ةا الاتحاةةب 

اعي ال تداب ثه اعدا الح ةه الجاةتئي    ةدا وجود ةت ال ةتدنه تو باةد ت اعةدا الح ةه الاةيد
 العت  عتإلدااب ارااتدا لواقعب  عااب ثه ااري الح ه الجاتئي ععد سلر وجود ت ال تدن.

قةاااا  رةد ت  الاحُاة  الجاةتئي العةتداح عةتلحرف واأل ةا عةيت وجةه إلقت ةب الةةدبوك  -2
 قد اثاا الجده حوه تثا ت بدي رد ت  الايدا . (1)الجاتئاب اح ه قاااب العااءح

ب الاةةةي اثةةةوا ع ةةةيا حاتزاصةةةت لدحجاةةةب جةةةدت  ثةةةه الح ةةةه  اةةةتر  ةةةا األح ةةةته الجاتئاةةة -3
 األجاعي والح ه العت ه والح ه ال اعدهه واثا سلر  ي  واجصب الُضتء الايداعي.

لةةةه ااعةةةاض الُةةةواااا الجاتئاةةةب تو اإلجاائاةةةب تو األح ةةةته الاةةةي اةةةافه قوابةةةد الايداةةة   -4
ح تو قوابةةد 102تدح ل وضةةوع الارةةتلب   ةةت حةةدا عةةتلععض اررةةاا قوابةةد قةةتاوا اإلثعةةت  حال ةة

ح اررااا  ورعت ارااتدا  لي تا الُضتء الجاتئي اُاد 456قتاوا اإلجااءا  الجاتئاب حال تدح 
ه (1)الُضةةتء ال ةةداي عةةتل عاي الوارةةع لكماةةا تن ا ةة ه الُضةةتء ال ةةداي والاجةةتان والاةةيداعي

تء الاةيداعي لسا احتوه ال رت  ب ولو عدعاب  ي عاتء افااةب حجاةب الح ةه الجاةتئي ت ةته الُضة
ع ت اار  وفاوا  سا الُضتء  لةي تا اضةع ال  ةاع الاعةو  الاةي ازاةه  ةت ا ااةا  ةسا 

 ال وضوع  ا غ وض تو لع .
                                                 

ه 1986د  افته او ا  ال جتليه الُااا عيا ت وجه إلقت ب الةدبوك الجاتئاةبه ارةتلب د اةوااه حُةو  بةاا  ة  ه  (1)
 10. 

د  بعد الااز  الراصوانه الورةا   ةي  ةال الُةتاوا ال ةدايه اإلثعةت ه ال جدةد الثةتايه الجةزء الثةتايه داا الاصضةب  (1)

 .833العاعابه   
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لةةه ادةة   ةةسا ال وضةةوع ال عتلجةةب الرُصاةةب ال ز ةةب اغةةه  واةةه احاةةه   تاةةب  ت ةةب  ةةي الُضةةتء  -5
ء ال ةداي متعةب  ةي فةه اإلداان و اه الايداعي ت اُه با ت  اب حجاب الح ه الجاةتئي ت ةته الُضةت

الُعةةوا الا ةةااعي رةةتلا العاةةتا واعةةاز  ةةسه األ  اةةب م ةةواح  وضةةوع الايداةة   ةةي الوفارةةب العت ةةب 
عتباعةةةتاه ضةةةاواح  دحةةةب ل ةةةه  جا ةةةع  ةةةافه ل ةةةت اا ةةةون بداةةةه  ةةةا  عاةةةي الاصةةةسا  لكمةةة   والةةةادع 

بتدح الاافاه واتراُااا لدج تببه والع ه بدي ض تا واي اة د حرةا رةاا ال اا ة  لكب ته ال مدب وا 
 العت ب عتاافته وا ااد والع ه بدي  ع ل الردور غاا الرون لد وفا ال احاا.
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 دـــــــــــتمهي
األعةةه العةةته  ةةو تا لدح ةةه الجاةةتئي حجاةةب   دُةةب ت اجةةوز  ا تا ةةت  ةةي  ةةه  ةةت اثعاةةه ع ةةيا الوجةةود 

رةةةدعتل  ةة  ارةةةا اع جصةةةب اإلدااح تو ال ح  ةةةب  اتق ةةةب  ةةةسه ال ةةتدن لدوقةةةتئع وارةةةعاصت لد ةةةاصه  اجتعةةةتل تو 
الوقةةتئع  ةةا جداةةده ت ةةت  ةةي حتلةةب الح ةةه العةةتدا عةةتلعااءح ارةةااتدا  لةةي ال ةةر وبةةده الاُةةاا  ةة  اجةةوز 
الُةةوه ععةةرب   دُةةب عياةةه احةةوز الحجاةةبه  صةةسا الُةةوه ااُعةةه الدقةةب  دةةو تمةةسات  ةةث  الح ةةه الجاةةتئي 

دلب  نا ال ح  ب الجاتئاب  ات له اُ ع ععااءح ال اصه   ت تاصت له اُ ع العتدا عتلعااءح لعده  رتاب األ
عتإلدااةب  ةةا عةةت  تولةيه  ةة  اثااةة  بدةةي رةد ت  الايداةة   ا  ةةي ارةاااج   ةةا األدلةةب الاتقعةةب تو 
تضت    لاصت تدلةب جداةدح اةداا ال ةاصه  يداااةهه وت اُةته  ةي سلةر بدةي الااةتقضه  تألدلةب غاةا  ت اةب 

اتئاب قد ا وا  ت اب لإلدااب  ي ال جةته الاةيداعيه والح ةه الجاةتئي العةتدا عةتلعااءح احةوز لإلدااب الج
 الحجاب  ي  واجصب رد ت  الايدا   سا  ت ايك عتل اصه ععرب جتز ب با  ه  عصب.

ت ةت  سا تررةة  العةااءح بدةةي غاةا الجةةزه والاُةااه  دةةا   ةا الدقةةب الُةوه ععةةده حاةةتزح  -
  ا الُوه عياه  ي  سه الحةتت  ارةااد رةد ت  الايداة  حاااصةت  سا الح ه لدحجابه ول ا ا

  ي ا واا بُاداصت ووزا تدلاصت  نا اااص   لي اإلدااب تو العااءح    اثاا  بداصت.

ول ةةت  تاةة  ترةةعت  العةةااءح  ا ةةععب و ااوبةةب بدةةي احةةو ت ا  ةةا  عةةه الُةةوه عوجةةود  -
احةةةوز الحجاةةةب تو ت احوز ةةةت  ةةةي  قتبةةةدح بت ةةةب اُةةةوه عةةةيا الح ةةةه الجاةةةتئي العةةةتدا عةةةتلعااءح

 واجصةةب رةةد ت  الايداةة ه  صاةةتر  ةةا األرةةعت   ةةت اُةةوه بدةةي الُ ةةع والاُةةاا و اصةةت  ةةت اُةةوه 
بدةةي اتحا ةةةته وال ةةر و اصةةةت  ةةةت  ةةو  جاائةةةي اُةةوه بدةةةي قعةةةوا  ةةي  جةةةااءا  الاحُاةةة  تو 

 الدبوك الجاتئابه   ت اوجد  ت  و  وضوبي   ت تا  اصت  ت  و واقعي.
لةةةسا رةةةادا  حجاةةةب األح ةةةته العةةةتداح عةةةتلعااءح  ارةةةوعب  لةةةي ترةةةعتعصت  ةةةي  واجصةةةب رةةةد ت   

 الايدا .
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 المبحث األول
 حجية حكم البراءة الصادر بناء على عدم وقوع الفعل

 المطلب األول
 أسس الحكم بالبراءة لدى القضاء الجنائي

ُتضةةي عةةيا حاألعةةه  ةةي اإلارةةتا  ةةتا لد ةةااعب اإلرةة  اب رةةع  الرةةع   ةةي اُااةةا ال عةةدت األعةةولي ال
العااءح ح  ري اإلر ه األعه عااءح الس ب و ع  الرُه اإلر  ي  سه الُتبدح  ي ال جته الجاتئيه  س 
تا األعةةه  ةةةي اإلارةةةتا عةةةااءح جرةةةده  ةةةا الُعةةةت  والحةةةدود والاعزاةةةاا ه و ةةةا األقةةةواه  دصةةةت و ةةةا 

ح داء الحةةدود عتل ةةعصت  والاةةي   دا ةةت  سا األ عةةته عيرةةا ت واةةااع  ادةةر الُتبةةدح اااعت ةةت وثاُةةت عُتبةةد
قت   لدك الُتضي  عصب  ي ثعو  ااا ت  الجاا ب ال وجعب لعُوعب  ا بُوعت  الحدود وج  بداةه 
تت اح ه بدي ال اصه ععُوعب الحد وقد اجوز  ع سلر الح ه بدي ال ةاصه ععُوعةب اعزاااةب  ةي حةتت  

 اصه   ت تراد  لاه قد ا دن  لةي ا ااةا وعةا الاص ةب  عاابه  تل عصب   ت ا دن  لي الح ه ععااءح ال
 .(1)عحاا اداا ال اصه  ي جاا ب تماك غاا الاي ا ع  باصت الدبوك

  ت قاا  ادةر الُتبةدح الةافه الجاتئاةب الحداثةب وادد ةت اإلبة ا الدرةاوان العةتدا  -
 .(1) .2011 ا  عاااا  13عاتااص 

 .(2) ب الدولاب  ت اع  بدي ال عدت سااه ال واثا  سا  العع -

                                                 
 .32ه  2ه جزء1968بز الداا بعد الر هه قوابد األح ته  ي  عتلم األاتهه الُت احه  د  (1)
بدي تا ح ال اصه عا  حاي اثع   2011 عاااا  13 ا اتب ا الدراواك العتدا عاتااص  20اع  ال تدح  (1)

تا ا وا له  حته  اداااه  ي  حت  ب قتاوااب ا ره له  اصت ض تات  الد تع با ارره و ه  اصه  ي جاتاب اج 
 ا  تا   30  اا ) ( ه العتدا عاتااص  12ادا ع باه ح) الجاادح الار اب ه الراب الااععب والم روا ه العدد 

2011 ) 
واُةةاه قتبةةدح األعةةه  ةةي اإلارةةتا العةةااءح قاااةةب عرةةا ب  ةةا الُةةاائا الاةةي اُعةةه  ثعةةت  الع ةة   سا ادحضةةصت تدلةةب  (2)

عت ب وعوار ب اإلجااءا  الاي اعت ا ت الُتضي الجاتئي عح ةه دواه اإلاجةتعي  ةي  ثعةت  اإلثعت  ال ُد ب  ا الااتعب ال
الحُاُةةبه عةةه تاصةةت افةةه قتئ ةةب اغةةه األدلةةب ال اةةوا اح وال ُد ةةب إلثعةةت  ب رةةصت حاةةي اعةةدا ح ةةه قضةةتئي عةةت  عندااةةب 

ب قتاوااةةب قت عةةب ا اةةد تثةةا  ةةسه ال ةةاصه  صةةسا الح ةةه  ةةو باةةواا الحُاُةةب الاةةي ت اُعةةه الةةدحض تو ال جتدلةةب عاةةوا ا قاااةة
ثعةةةت  اإلعتحةةةب و وااةةةع ال رةةةئولاب ول ةةةا ااوقةةةا ااارت  ةةةت بدةةةي عةةةدوا ح ةةةه عةةةت   الُاااةةةب ل ةةةه  ةةةا  ثعةةةت  الجاا ةةةب وا 

 .68عتإلداابه د   ح ود اجا  حرايه الافااب العت ب لدُعد الجاتئيه داا الاصضب العاعابه  
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 ةي  2000 ةا اوااةو  15عاةتااص  2000لرةاب  516ت ت  ةي  اارةت  ُةد عةدا الُةتاوا اقةه  -
 جةتء قةتاوا  1993 يا ادباه قاااب العااءح والسن ارا  ه عةه ال  ةاع الاعةدا   الاةي تجاا ةت بةته 
 3تدح ا صاداةب عاةد اإلجااءا  الجاتئاب الرااراب  اض ات ال عتد  العت ب األرتراب لُاااب العااءح  ي  ة

اع  بدي تا ح.... ارااض عااءح  ه   اعه عه تو  اصه  تل ت لةه اثعة   داااةهه واتباةداءا  بدةي 
قاااةةةةب العةةةةااءح رةةةةوا اةةةةاه   حُاصةةةةت والاعةةةةواض باصةةةةت وال عتقعةةةةب بداصةةةةت و ُةةةةت لد ةةةةاو  الاةةةةي اُاا ةةةةت 

 الُتاوا...ح.

لرةةةاب  516عةةةده عتلُةةةتاوا اقةةةه وقةةةد تااد ال  ةةةاع الراارةةةي تا ا ةةةوا ت ثةةةا احداةةةدا لدح تاةةةب   -
سا بةةاض  1-9اةة  ال ةةتدح  2000  اعةة  بدةةي تا حل ةةه  ارةةتا الحةة   ةةي احاةةااه قاااةةب العةةااءح وا 

ال م  بدي الج صوا قعه عدوا ح ه عنداااهه عحاا افصا   ت لو  تا قةد ااا ة  األ عةته  حةه 
دبه ودوا اإلمةة ه اترةةادتت  تو الاحُاُةةت  الُضةةتئاب  ةةتا لدُتضةةي تا اةةي ا ولةةو ععةةواح  رةةاعج

عةةتلح   ةةةي الاعةةةواض بةةةا األضةةةااا عتامةةةتس اإلجةةااءا  لوضةةةع حةةةد ل باةةةداءا  بدةةةي قاااةةةب العةةةااءح 
 ا ا اعحام تو  عداا عاتا وسلر بدي حرت  ال ةم  ال عاعةي تو ال عاةون ال رةئوه بةا  ةسا 

 اتباداءح.

عُاااةب األعةه واجدا اإل تاح  لي تا ب ااب الاحُا  اتعادائي اا ون بدي  رةت  م اةا  -
 ي اإلارتا العااءح سلر تا  جاد ااصته  ةم  عجاا ةب  ةت ت اعاةي عتلضةاواح تاةه  ةسا   ُةد اااصةي 
الاحُا   عةه  لةي بةده عةحب الاص ةب الاةي ارةع   لاةه وعةدوا األ ةا عةيت وجةه إلقت ةب الةدبوك   ةت 

ه  ةا ال اةتا ال  ئةه اعاي لزوه اوا ا الرااب تثاتء الاحُا   ع ال م   حه اتاصته افاا ل ةت اةو ا
لدحض األدلب الُتئ ب ضةده  سا  ةتا عاائةت عتلرعةه واجاة  الا ةصاا الةسن اةودن  لاةه الع ااةب وععةرب 
متعةةةب بةةةا  ةةةا  ا ةةةا  جةةةااءا  الاحُاةةة  عوارةةة ب العةةةحا وغاا ةةةت  ةةةا ورةةةتئه اإلبةةة ه. وعصةةةسه 

ااا تولص ةت  ح تاةب ال ثتعب ا  ةا الُةوه عةيا رةااب الاحُاة  اتعاةدائي احُة   عةدحب ال ةاصه  ةا اةتحا
قاااةةةب العةةةااءح واعاعةةةا ضةةة تات لح تاةةةب  ةةةاا ال ةةةاصه واباعةةةتاهه وثتااص ةةةت   رتلةةةب احاةةةااه حا ةةةب الحاةةةتح 

 المتعب.

 

 
 

                                                                                                                                               

اُاضاصت قاااب األعه  ي اإلارتا العااءحه د  ترت ب بعد اهلل  لداعاا بدي ال زاد  ا الحُو  والض تات  الاي -

 .2005قتاده حُو  وض تات  ال  اعه  اه  ي  احدب اترادتهه داارب  ُتاابه داا الاصضب العاعابه 
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 لقرينة األصل في اإلنسان البراءةاالعتراضات الموجهة 
الاةةي لُةةد اااُةةد تاعةةتا ال دارةةب الوضةةعاب  ةةي الُةةتاوا الجاةةتئي قاااةةب العةةااءح عرةةع   عاعاصةةت ال  دُةةب 

 ا دن  ا وجصب افا ه  لي ااتئت  عتلغ  اصت وت ه  سه اتااُتدا   ي 

 ا دن ا اااض العااءح  ي ال اصه  لي  ام ال جا اا اوبت  ا الحعتاب. -

  ا الع ه تثع  دحض  سا ات اااض ألا  عفه ال اص اا ااُاا  داااصه. -

ب وااعةةةاا بةةةده ا اةةةااض العةةةااءح ت اعةةةدم  ت عتلارةةةعب لد جةةةاه عتلعةةةد ب تو العت رةةة -
 ا عا  ال عدت بدي ال جاه عتل ا د وال جاه ال حااا.

 الاد بدي اتباااضت  

لا  عحاحت تا قاااب العااءح اع ي ال جاه اوبت  ا الحعتاب غاا ال اغو   اصت  -
  ت اضا عتل جا عه  صي حعةتاب لداةت  ج اعةت ضةد الةاح ه والاعرةا و ةي ضة تاب ت اةدح 

 .(1)لدحاات  األرتراب لك ااد

ت ت الُوه تا الع ه ثع  دحض  سا ات اااض ألا  عفه ال اص ةاا ااُةاا  دااةاصهه  -
 ناةةه اعةةوزه الدقةةب  ةةتلح ه عةةتلعااءح لةةععض ال اص ةةاا ت ةةد عةةحب ا اةةااض عةةااءاصه  اةةس اوجاةةه 
اتاصته  لاصه وماةا لد جا ةع تا اردة   جةاه  ةا العُةت   ةا تا اةداا عةانء واحةد واع ةت لةو 

سا احُُةة   دااةةب ت ةةداات  ةةسا ات اةةااض  ل ةةت ح ةةه ععةةااءاصه احةة  اتباُةةتد المةةت ل عةةنداااصه وا 
 عفةةه ال اص ةةاا ال ُةةد اا لد حت  ةةب  ةةنا سلةةر ااجةةع لدقةةب رةةد ب اتاصةةته  ةةي ا ةةع الةةدبوك 
الجاتئاب عاتء بدي اوا ا تدلب  ت اب و ي دقب  عاضب لدم ا  سا  ةت ااصةتا  عةدت األعةه  ةي 

 .(2) اب ال اصه عاتء بدي  جاد  عصت اإلارتا العااءح وتععم  ا الرصه  دا

الا ااةةةز عةةةاا تاةةةواع ال جةةةا اا ت اةةةاد  ت ععةةةد  ثعةةةت   دااةةةاصه ت  ةةةي  احدةةةب اتاصةةةته  -
 ض  با تاه  ا الم ي اتبا تد بدي  ةسا الاُرةاه العد ةي  ةي  احدةب اإلجةااءا  الجاتئاةب 

ياي  ت  ةي ت ا  ةا تا ااة -عراض عحب الاعةااا  -ألا الُداح بدي اعااا ال جا اا 
  احدب  ايماح وععد عحا دقا  ل معااه.

 حدود تعه العااءح

                                                 
ه 1993د  تح د  احي راواه ال اباب الدراوااب وحُو  اإلارتا  ي اإلجااءا  الجاتئابه داا الاصضب العاعابه  (1)

 178. 
 .178د  تح د  احي راواه ال اجع الرتع ه   (2)
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 النطاق الشخصي

اا اةةةع تعةةةه العةةةااءح  ةةةي اإلجةةةااءا  عةةةيا لةةةه حةةةد  معةةةي تن اا اةةةع عةةةتلعااءح  ةةةه األ ةةةمت  رةةةواء 
اعاضةةوا ل  ةةاعته تو اتاصةةته ورةةةواء  ةةتاوا  اص ةةاا ألوه  ةةاح تو  عاةةةتدن اإلجةةااه وتاةةت  ةةتا  ا ةةةز ه 

 ةةةي الةةةدبوك وتاةةةت  تاةةة  ال ح  ةةةب الاةةةي اافةةةا الةةةدبوك وارةةةان سلةةةر عتلارةةةعب لج اةةةع تاةةةواع  الُةةةتاواي
الجاائهه والُتاوا ال عان اباعا تعه العةااءح   اةد  لةي  ةه  ةاد عتباعةتاه قتبةدح ترترةاب  ةي الافةته 
اإلجاائةةي ال عةةان و ةةسا الا ااةةا الُةةتاواي  ةةو األ ثةةا اارةةتقت  ةةع  عاعةةب األ ةةوا و ةةا الااةةتقض تا 

 .(1)عا العااءح  جاد قاااب قتاوااب ثه اعاعا ت ح   ا الحُو  ال معاب  ي آا واحداعا
 النطاق اإلجرائي

اا عةة  تعةةه العةةااءح بدةةي  ةةه اإلجةةااءا  الجاتئاةةب ال اعدُةةب عوقةةتئع الجاا ةةب رةةواء  تاةة   ةةا جةةاائه 
ته  لي الا ااةا الُتاوا العته تو غاا سلر  ا الجاائه تات  تا   عاعاصت    ااعاا  سا األعه الع

 الُتاواي لدوقتئع وت  لي الارراا الُضتئي لدُتاوا.
  

                                                 
ه الجاادح الار ابه العدد 1996 11 16حدراواابح جدرب  18لراب  10ح ه الدراوااب العدات  ي الُضاب اقه  (1)

 .1996 11 18ه العتدا عاااص 47
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 المطلب الثاني
 حجية حكم البراءة المبني على انتفاء الواقعة

 ا قاااب األعه  ي اإلارتا العااءح ت ا وا بدةي    قصةت  ةي ال جةته الاةيداعي   ةت  ةو الحةته  ةي 
الايداعاةةةب بةةةا الجاا ةةةب الجاتئاةةةبه  ةةةنسا قاةةةه تا  ةةةسه ال جةةةته الجاةةةتئي ورةةةع  سلةةةر امةةةا ا الجاا ةةةب 

الُاااب اقاضاصت ال اباب اإلجاائاب الجاتئاةب ضة اتات تحاةااه حُةو  اإلارةتا وحااتاةه  ةنا سلةر ااجةع 
 لي تا العُوعب الجاتئاب ا   الحاتح ال معاب عاوقاع بُوعاي الحةع  والرةجا وقةد اعةه الحةد  لةي 

بُوعةةةب اإلبةةةداهه والعُوعةةةب الايداعاةةةب ت ا ةةة  تن  ةةةا  ةةةسه  ال رةةةت  عةةةتلح   ةةةي الحاةةةتح بةةةا  ااةةة 
ا ةةت ااعةة  بدةةي الحُةةو  وال زااةةت الوفاراةةب  ُةة  وقةةاا  ال ح  ةةب اإلداااةةب  العاتعةةا رةةتلرب العاةةتا وا 
العداةةت  ةةةي تحةةةد تح ت صةةةت تاةةةه اجةةةوز لدجصةةةب الاةةةي اع ةةةه عصةةةت ال وفةةةا تا اُةةةاا  جتزااةةةه ايداعاةةةت دوا 

ما ا ال تاب  ةا الجةزاء  ةي ال جةتلاا الجاةتئي والاةيداعيه  ةتلجزاء ااافتا اااجب الاحُا  الجاتئي ت
ه   ةت (1)الايداعي  ُاا لح تاب الوفارب ت ت الجزاء الجاتئي  صو قعت   ا ال جاه لح تاةب ال جا ةع

تا ال وفا العته السن  و  ات  الايدا  اُع بداه تبعةتء والازا ةت  عرةع  الوفارةب  اجة  بداةه تا 
ل عصت  عتلععد باصت  و اصت وتا ااحدي عتلازا ب واأل تاب والععةد بةا  وفةا الااعةب اداء عارره با ا

ا له ارعه سلر    اجوز له اتحاجتج عُاااب العااءح لاد ع با ارره ال عصب الاي  ةتا  ةو الرةع   وا 
  اصت.

وا عاُت لسلر قضةي عةيا حاعةتلاه الةداا واُتلاةد ال جا ةع ال عةان ت ا  ةا تا اارة   -
اجه غاا  حاه  ةي  اةزه ااثةي ت اُةاه  عصةت تحةد  ةا ت دصةت  ص ةت  تاة  الةدوا ع  ع دموه 

ا  ةةتا ترةةده لد ةةدبي وت صةةا لةةه تا اعاعةةد بةةا  ةةوا ا الااةة  داا  اعادةةب وال عةةااا   ةةاارب وا 
 لد عصت  وتا ا ااع تا اُاا   ا  ازه ال دارت  ااراسا لداعدا ت  اإلدااابح.

عةةةاا ال ةةةدا  وبتئدةةةب ال ةةةت ي  ةةةع بدةةةه ال ةةةدا     ةةةت قضةةةي عةةةيا حقاةةةته ب قةةةب بتئداةةةب  ا ةةةت -
عةةةتتاح ه المدُةةةي الةةةسن  تاةةة  اعتااةةةه ترةةةاح ال ةةةت ي والةةةسن  ةةةتا رةةةععت  ةةةي ارةةةا ااا الم  ةةةت  عةةةاا 
الةزوجاا...  ا  ةةسا الوضةع الةةسن اااضةةته ال ةدا  ال ةةس وا لاررةةه اعةد  ا ةةت عةةتحعه  ةا ب قةةب  ةةع 

با  وا ا الااعب وال ة ور  ة  ااةزه عاررةه   ثه ال ت ي وترااه... عحاا  تا اج  بداه تا اعاعد
تو عزوجاه وتوتده  لةي ادةر األورةت  ال د وبةب عةتتاح ه المدُةي ااُةتء لعةدوا ت واعاعةتدا بةا  رةت ا 

 الررتد و وا ا الفاوا وال عصت  و ا ثه  نا  رد ه  سا اعد  ا جتاعه  ترت ع رد ه الوفاريح.

                                                 
ه 13ه قتبدح اقه 29ه ال وروبب اإلداااب الحداثبه جزء 1991 3 26 .عه جدرب  35لراب  4563ال عا اقه  (1)

 26. 
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 ت الح ةةه العةةت  العةةتدا عتإلدااةةب وعةةدوا  ةةسا واةةاك الةةععض تا قاااةةب العةةااءح ت ادحضةةصت  -
الح ه ت اجوز اوقاع جزاءا  تماك عدا  بةا ا ةع الةدبوك ت ةته ال ح  ةب  ثةه اتلاةزاه عةد ع غاا ةب 
 عااةةب قعةةه ثعةةو  اإلدااةةب عح ةةه تو اوقاةةع جةةزاء  داان ع اةةا ثعةةو  اإلدااةةب و ُةةت لدُوابةةد ال ُةةااح  ةةي 

 الُتاوا الايداعي.

اةةه حاةةي اما لةةه اعةةدا ا ةةااع جداةةد اوجةة  وقةةا الةةدبوك الايداعاةةب و ةةا جتاعاةةت اضةةاا ت -
 ةا قةتاوا  جدة  الدولةب جعةه  ةسا األ ةا  ةا  39لحاا الرعةه  ةي الةدبوك الجاتئاةبه  س تا ال ةتدح 

 ال  ئ ب اا ه لرد ب ال ح  ب الايداعاب.

ته بدي واجد قاااب األعه  ي اإلارتا العااءح تاضت حاا ت ا ع  قتبدح وجو  اعااتء األح  -
الُ ع والاُاا ولا  بدي رعاه اتراااتج والام ةاا  ُةد قةاا  ال ح  ةب اإلداااةب العداةت اماةي حا اةت 
حتح ةةته ال حةةت ه الايداعاةةب عتإلدااةةب تعةةد تا اعاةةي بدةةي الُ ةةع والاُةةاا ولةةا  بدةةي ال ةةر والام ةةاا... 

ا ارااد  ةي اُةداا ت وح  صةت سلر تا ال ح  ب الايداعاب  ي احداد باتعا الجاا ب الايداعاب  دز ب عي
بدةةي وقةةتئع  حةةددح وقت عةةب الدتلةةب وسا   ةةتعع رةةدعي تو  اجةةتعي ا ةةوا قةةد ااا عصةةت العت ةةه وثعاةة  
قعده.. ت ةت الُةوه عةيا ال ةتبا  ةو عةتح  ال عةدحب  ةي  جةااء  ةسا الاعةداه عا ةع اُةداا  رتااةه  ةا 

 ةةي سااةةه دلاةةه بدةةي ااا ةةت   ةةاء  لةةي   اةةتز  صةةو قةةوه  ارةةه لةةه اُةةه دلاةةه  ةةا األواا  وت اعةةدم 
 .(1)ال تبا لد متلرب ال اروعب  لاه

وقضةةي تاضةةت عةةيا حبدةةي ال ح  ةةب  ةةي  ةةسا المعةةو  تا ااحُةة   ةةا عةةحب قاةةته األ عةةته  -
ال ارةةوعب  لةةي ال وفةةا و ةةه  ةةي  رامدعةةب ارام عةةت رةةتئ ت  ةةا تعةةوه اااجصةةت و ةةا الا ااةةا 

  ب الايداعاب  عُت لدُتاواح.الُتاواي لصسه األ عته بدي  اض حعولصت و ه ا وا الجاا
 
 
 
 

                                                 
قض  ال ح  ب اإلداااب العدات عيا ح ا ال رد ت   ي  جته ال رةئولاب العُتعاةب الجاتئاةب  تاة  تو ايداعاةب ضةاواح  (1)

ثعةةو  الرعةةه ال  ةةوا لدجاا ةةب ثعواةةت اُاااةةت عةةدلاه  رةةامد  ارام عةةت رةةتئ ت قعةةه ال ةةاصه  ةةع رةة  ب ا اارةةه قتاواةةت 
ه ال ورةةوبب 1989 3 18 .عه جدرةةب 33لرةةاب  2859ه 2856جاتئاةةب )ال عاةةتا اق ةةت  عتباعةةتاه جاا ةةب ايداعاةةب تو
ه 1955 11 5 .عه جدرةةةةب  1لرةةةةاب  159ه ال عةةةةا اقةةةةه 21ه  11ه قتبةةةةدح اقةةةةه 29اإلداااةةةةب الحداثةةةةبه جةةةةزء 

 .41 ج وبب ال عتد  الاي قاااصت ال ح  ب اإلداااب العداته الراب األوليه  
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 لمبحث الثانيا
 حجية أحكام البراءة الصادرة بناء على الشك أو عدم كفاية
 األدلة أو لعيب في الشكل أو لتخلف أحد أركان الجريمة

 أمام سلطات التأديب
 تمهيد وتقسيم

 اصةت العةااءح بدةي رةع  األرعت  ال وضوباب تو الُتاوااب لدح ه عتلعااءح  ي ادر الحتت  الاي اعاي 
وااد عُةةتاوا العُوعةةت  تو الُةةواااا الجاتئاةةب المتعةةب رةةواء  ةةتا رةةع  العةةااءح واد عتلُةةتاوا تو جةةتء  
العااءح اااجب امدا  ا  تو رع  وااد عتلُتاوا وا  ا  ج ته األرعت  ال وضوباب لدُضتء عتلعااءح 

اعداه رد تا الا  الجاتئي  ا حاا  ي امدا تحد تا تا الجاا ب تو بده العُت  بدي الرعه تو ا
 الز تا وال  تا تو اوا ا رع   ا ترعت  اإلعتحب.

 اُراه 
   حجاب تح ته العااءح ال عااب بدي ال ر تو بده  رتاب األدلب ت ته رد ت  الايدا  المطلب األول

تا تا  حجاب تح ته العااءح الاي اعاي بدي با  ال  ه او بدي امدا ععضالمطلب الثاني : 
 .الجاا ب ت ته الرد ت  الايداعاب 
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 المطلب األول         
 حجية أحكام البراءة المبنية على الشك أو عدم كفاية األدلة أمام سلطات التأديب

 الفرع األول
 حجية أحكام البراءة المبنية على الشك في االتهام

العُوعةةت  ت ارةةان  ت عتلارةةعب اعةةد  ةةا الُوابةةد الائارةةاب  ةةي الا ةةااعت  الجاتئاةةب الحداثةةب تا قةةتاوا 
ت  ةةتا سلةةر   ةةدااا لحااةةت  األ ةةااد  لد رةةاُعه وتاةةه ت اا عةة  بدةةي ال تضةةي  س لةةا  لةةه تثةةا اجعةةي وا 
واإلضةةااا عةةتلحُو  ال  ارةةعب واااصت ةةت ل عةةدت ال ةةاباب الجاتئاةةبه  ةةنسا  ةةت ا ارةة  الةةا  رةةد تاه بدةةي 

اُضةةتء ا ةةوا عيحةةد  ةةااُاا   ةةت  ل ةةتء الاحةةو رةةتلا العاةةتا ا ز ةةه  ةةسا الرةةد ت  حاةةي ااُضةةي وات
عةةةااحت تو  ل ةةةتء ضةةة اات و ةةةو ا ةةةوا عا ةةةوء قتبةةةدح جداةةةدح ااعةةةتاض  ةةةع الُتبةةةدح األولةةةي و ةةةسا  ةةةو 
ال اا  األوهه ت ت ال اا  الثتاي  ا وا عتاُضتء ال ةدح ال حةددح لرةااتا الُتبةدح وسلةر  ةي الحةتت  

تاُضةتئه  ةنسا لةه اةااع ال جةته الز اةي لدُةتاوا الاي احدد الُتاوا  اصت تج  لرةااتا الُتبةدح ااُضةي ع
بدةةي الاحةةةو ال اُةةةده وجةةة  الح ةةةه عةةةتلعااءح لعةةةده اا عةةةت  اةةة  الاجةةةااه بدةةةي الرعةةةه والةةةا  الواجةةة  
رةةةااتاه بدةةةي الرعةةةه  ةةةو الةةةا  الةةةسن  ةةةتا قتئ ةةةت وقةةة  ااا تعةةةه ولةةةا  الةةةا  الةةةسن ب ةةةه عةةةه وقةةة  

ب وتثاةتء ال حت  ةب ا ةي اة  اجةاه  ةسا ال حت  ب  نسا  ت ااا    ةم   عة   عتحةت ثةه قةده لد حت  ة
و ةةو  ةةت اعةةاا ععةةده اجعاةةب اةة  الاجةةااه والعُةةت   (1)الرعةةه وجةة  بدةةي ال ح  ةةب الُضةةتء عةةتلعااءح

األرةةوت لد ةةاصهه ت ةةت  سا ااا ةة   ةةم   عةة   ةةي فةةه قةةتاوا اعتقةة  بداةةه ثةةه عةةدا ععةةد سلةةر وتثاةةتء 
عةتلعااءح و ةو  ةت اعةاا ع عةدت بةده ال حت  ب قتاوا ا حو با الرعه العرب اإلجاا اةب وجة  الُضةتء 

اجعاب اعو  الاجااه والعُةت  األعةدم لد ةاصه. ت ةت الُةتاوا الراارةي الجداةد  ُةد ب ةه بدةي اي اةد 
 ا قتاوا العُوعت  الرااري الجداةد  ناةه اعتقة  بدةي الوقةتئع  2 1 112 ساا األ ااا  و ُت لد تدح 

ا تعصةت  ُة  واوقةع  ُة  العُوعةت  ال اعةو  ال  واب لدجاا ب ع ُاضةي الُةتاوا ال ع ةوه عةه وقة  اا 
ت ارةان  -ترةا ت األ ةد–بداصت قتاوات  ي ار  الاةتااص واُعةد عةسلر تا اعةو  قةتاوا العُوعةت  

 ت بدي الوقتئع ال حُب بدي اتااص ارتس ت وت ا ع  عيثا اجعي بدةي األ عةته الاةي وقعة  قعةه  ةسا 
عت ةا لاعةو  الاجةااه والعُةت ه  ةسلر الةا  الجداةد الاتااصه و و  ت اععا باه عةتألثا الرةوان وال 

السن ا دد بدي العُت  بدي جاا ب  عااب ت اران عيثا اجعي بدي الجاائه الاي وقع  قعه الع ه 
عه وااع ي تا اوقع بدي الجتاي العُوعب الاي  تاة   ُةااح قتاواةت لدجاا ةب لحفةب ااا تعصةت ألا الُةوه 

                                                 
 .26ه  1988لعااءح  ي األح ته الجاتئابه  ا يح ال عتاا عتإلر اداابه د   ح د  ات تعو الرعده ا (1)
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ه ت ةت (1)اا الُتاواي وااعةتاض وضةاواح ح تاةب الحااةت  الراداةبع اا سلر  ا  ياه ال رت  عتتراُا 
 ةا قةتاوا العُوعةت  الراارةي الجداةد بدةي  2 112اجعاب الُتاوا األعدم لد اصه  ُةد اعة  ال ةتدح 

تا حو ةةةع سلةةةر  ةةةنا الاعةةةو  الجداةةةدح ا عةةة  بدةةةي الجةةةاائه ال اا عةةةب قعةةةه الع ةةةه عصةةةت والاةةةي لةةةه اةةةاه 
ال ُضةةي  سا  تاة  تقةةه  ةةدح  ةا الاعةةو  الُدا ةبحه و ةةا تعةةاز  الرعةه  اصةةت عح ةه حةةتز قةةوح األ ةا

ا عاُةةت  الُةةواااا األعةةدم لد ةةاصه الُةةتاوا الةةسن اد ةةي جاا ةةب  عااةةب  ثةةه  ل ةةتء الارةةوه والا ةةاد  ةةا 
قتاوا العُوعت  الراارةي الجداةده والُةتاوا الةسن اد ةي تحةد الفةاوا ال  ةددح لدجاا ةب  نل ةتء فةاا 

 بُوعت   ااريح. 4 311الراقب حال تدح  ا عاا الفاوا ال  ددح  ي 

  ت اعاعا قتاوا العُوعت  تحد ال فت ا األرتراب لرةاتدح الدولةب بدةي  قدا صةت و ةا  -
 اةةت  تاةة  الُتبةةدح الائارةةاب ال  عُةةب  ةةي الوقةة  الحتضةةا  ةةي تا الا ةةااع الجاةةتئي لددولةةةب 

با جاراب  اا عاصت ا ع  عتلارعب ل ت ب الجاائه الاي ااا   بدي  قداه الدولب ع ض الافا 
رةةواء  ةةتاوا و ااةةاا تو تجتاةة ه  تلدولةةب  ةةي ال ماعةةب عتل حت فةةب بدةةي األ ةةا  ةةي تاجةةتء 
 قدا صةةةت ودامةةةه حةةةدود ت ال عاةةةاا عصةةةت وارةةة ي  ةةةسه الُتبةةةدح عنقدا اةةةب قةةةتاوا العُوعةةةت  وقةةةد 
اع  ال تدح األولةي  ةا قةتاوا العُوعةت  بداصةت عُولصةت حارةان تح ةته  ةسا الُةتاوا بدةي  ةه 

ااا    ي الُ ا ال عان جاا ب  ا الجاائه ال اعو  بداصت  اهحه و ي  اارت قاا   ا 
 ةةةا قةةةتاوا العُوعةةةت  الراارةةةي عةةةيا ا دةةة  قةةةتاوا العُوعةةةت  الراارةةةي بدةةةي  1 113ال ةةةتدح 

الجةةاائه ال اا عةةب بدةةي  قدةةاه الج صوااةةبح وا ةة ه  قدةةاه الج صوااةةب الراارةةاب ال جةةتلاا العحةةان 
اعاعةةا الجاا ةةب قةةد ااا عةة   ةةي اإلقدةةاه الراارةةي  سا وقةةع  ةةي  اارةةت والجةةون ال ةةااع اا عةةهه و 

  ا قتاوا العُوعت  الرااري. 2 113تحد العاتعا ال  واب لصت و ُت لد تدح 

و ةةةي ال جةةةته الجاةةةتئي اُةةةوه قتبةةةدح احداةةةد الرةةةد تا ال  ةةةتاي لدةةةا  الجاةةةتئي بدةةةي  -
ه جاا ب ااا    ةي  قدا اب الا  و و اعاي تا الا  ا ع  بدي   -1 عتد  تاعع  ي  

و معاب الا  واعاي تا  -2اإلقداه المتضع لراتدح الدولب دوا اباعتا لجاراب  اا عاصت.
ا ع  الا  بدي  ه جاا ب ااا عصت  م  اح ةه جارةاب الدولةب ع ةض الافةا بةا   ةتا 

وباااب الةا  واعاةي تا ا عة  بدةي  ةه جاا ةب ا ة  حُةو  الدولةب تاةت  تاة   -3ااا تعصت.
بتل اةةب الةةا  تا ا عةة  بدةةي  ةةه  -4ت تو جارةةااه تو   ةةتا ااا تعةةه لصةةت. معةةاب  اا عصةة

 جاا ب اُعض بدي  اا عصت  ي  قداه الدولب تات  تا  جارااه تو   تا ااا تعه لدجاا ب.

                                                 
ه 1998د   ااا راد  ت هه اعدا  بدي قتاوا العُوعت  الرااري الجداده الُره العتهه داا الاصضب العاعابه  (1)

 55-56. 
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و ي ال جته الاةيداعي تا  عةدت  معةاب الةا  عتإلضةت ب  لةي بااااةه   ةت ال ع ةوه  -
تا الةا  ا عة  بدةي  ةه  ةم  اح ةه عص ت لاحداةد ال جةته ال  ةتاي لدةا ه واعاةي سلةر 

وعةرت  عااةت  ثةةه ال وفةا العةةته  سا ااا ة   عةة  تمةه عةه عواجعةةت  وفاراةهه تاةةت  ةتا   ةةتا 
ااا تعةةه لدرعةةه  تل ةةت تاةةه  مت ةة  عصةةسا الةةا  ععةةراه و معةةهه وعصةةسه ال ثتعةةب  ةةنا الح ةةه 

الحجاةب  ةةي العةتدا عةتلعااءح الجاتئاةةب تاعةداه رةد تا الةةا  الجاةتئي  ةي ال  ةةتاه ت احةوز 
 واجصب رةد ت  الايداة ه وسلةر تمةا ا ال جةته ال  ةتاي ل ةه  اص ةت بةا اممةاه   ةت تا 
ردور العت ه ال معي متاج ا ت  وفاراه ا  ا  رتءلاه باه ايداعات  سا  ةت اا ةوك بدةي 
 ردر ت اار  و ُاضات  الوفاربه وقد قضي عيا ردور ال وفا ال عتا تثاتء  ااح  بتااه 

 متلرةةةةب  -ارةةةة  واتحاةةةةااه الواجةةةة  والحةةةةا  بدةةةةي رةةةة عب  عةةةةا وال عةةةةاااارةةةةدو ت ت ا–
ه وقضةةي تاضةةت عةةيا حت ارةةيه ال وفةةا ايداعاةةت بةةا اعةةا تاه مةةتاج   ةةتا ب دةةه (1)ايداعاةةبح

 الوفاري  ت  سا  تا  ا  ياصت اإلم ه ع اا ب الوفارب تو اتحاااه لصتح.
 

 الفرع الثاني
 كفاية األدلة حجية حكم البراءة الصادر بناء على عدم

اار  الرُه بدةي تا ث ةب حةتت  ااةوا ا  اصةت الجاا ةب  ةا حاةا تا تاصةت رةواء ت تاة   ت دةب تو  تاة  
 ةةةي عةةةواح  ةةةاوع  عتقةةة  بداةةةه ااا عصةةةت  ةةةم  ع رةةةاده تو ترةةةصه  اصةةةت  عةةةه بةةةدد  ةةةا الرةةةتبداا تو 

تو الم ةا  ال ا تء و ع سلر ا وا الجاا ب  عتحب  ي الفاوا الاي وقع   اصت لعده احُ  الضاا
 السن  ا تجده وضع الا  الاجاا ي.

 ترعت  اإلعتحب 
تقرةةته الرعةةه ال عةةتل  ةةي الُةةتاوا الجاةةتئي اوبةةتا   ةةت تا ا ةةوا  عتحةةت  عتحةةب تعةةداب تو  عتحةةت  عتحةةب 
 تائةبه  ةةتلاوع األوه  ةو  ةةه  ةت اةةا  الُةةتاوا بدةي اجاا ةةه تو اوقاةع العُةةت  بداةه تمةةسا عُتبةةدح ت 

 ه ت ةت الاةوع الثةتاي  صةو ال ةيسوا عرعدةه ععةد تا  ةتا   اوبةت  س وجةد رةع  جاا ب وت بُوعب  ت عةا
 ةةا ترةةعت  اإلعتحةةب ال اعةةو  بداصةةت  ةةي الُةةتاوا  ثةةه حتلةةب الةةد تع ال ةةابي  صةةسا الاةةوع  اعةةو  
 بدي اجاا ه تع  ول اه اعتل باد وجود رع  اُاضي اإلعتحب وا ااع ال رئولاب الجاتئاب وال دااب.

 
 

                                                 
 لا ر اا اورا ه   تا  لاه ع 1990 7 21 . جدرب 32لراب  1661ح ه اإلداااب العدات  ي ال عا اقه  (1)

 .27ه  38ه اقه 1992العصيه تح ته ال ح  ب اإلداااب العدات  ي ايدا  ال وفا العته حاي 
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 أسباب اإلباحة كقواعد قانونية 
ه (2)ا ةةةا ه قةةةتاوا العُوعةةةت  بدةةةي اةةةوباا  ةةةا الُوابةةةد  قوابةةةد  جا ةةةبه وقوابةةةد  امعةةةب تو  عاحةةةب

والاُراه سااةه ول ةا عاععاةا آمةا قوابةد  اجتعاةب و ةي الاةي اةي ا تو ااصةي بةا رةدور  عةااه وقوابةد 
ااةب و ةا قعادصةت الُوابةد ال عاحةب ردعاب و ي الاي اع ه ا عا  الُوابد اإلاجتعاب  ي فةه فةاوا  ع

 وال ع اب.
 األسس المنطقية ألسباب اإلباحة 

اُوه األرت  ال ا ُي ألرعت  اإلعتحب بدي تا ال  اع اراصدا  ةا الُوابةد الجاتئاةب اإلاجتعاةب تن 
 ةا اعةو  الاجةةااه ح تاةب  عةةتلم ال جا ةع وضةة تا ال حت فةب بدةةي حُةو  ورةة  ب األ ةااد غاةةا 

 ا  ي فاوا ت اعم  اصت ا عا  ا  الاجااه ألا ا عاُه  ي  سه الفاوا ت تا الردور قد اعت
احُ  ال اض السن اراصد ه ال  اع تو ألا  عتحب الردور  ي  سه األحواه احُ  لد جا ع  عةدحب 

ه وترةت  سلةر ااارةتء بدةب الاجةااه (1)تولي عتلابتاب  ا ال عدحب الاي ااحُ  لو تب ةه اة  الاجةااه
ه و ا  ات اعاا قاته الااتر  عاا اعو  الاجااه واعةو  (2)ااا    اصت الرعه ي الفاوا الاي 

اإلعتحبه  تألولي اعا ي عصت ال  اع احُا   دا  عااه والثتااب احوه دوا ا عا  اعو  الاجااه 
 .(3) سا عو ا الردور  ي فاوا اااري  اصت احُا   سا الصدا

  عاعب ترعت  اإلعتحب 
ضوباب ت  معاب  ا وجصاااه تولص ت   ةا حاةا  اتاصةت الةسن ت اضةه ألرعت  اإلعتحب  عاعب  و 

تع  باتعا  معابه وثتااص ت  ا حاا تثا ت الةسن ااعةاا  لةي الرعةه ت  لةي  ةم  الرتبةهه 
سلر  نا ال  ا باصت ت اعدو تا ا وا م عب  ُتااب عاا قتبدااا تحد  ت قتبدح اجااه واألماك 

عحثةت  ةي اررةاب الجةتايه  نعتحةب الرعةه  ةي اااجةب اعةتده قتبةدح  قتبدح  عتحب دوا تا اا د  تعة 
 اجااه  ع قتبدح  عتحب وتا اإلعتحب اعد سلر قتبدح  وضوباب.

و اةةةةتر  ةةةةا حةةةةدد  عاعةةةةب ترةةةةعت  اإلعتحةةةةب بدةةةةي تاصةةةةت فةةةةاوا  معةةةةاب سا  تثةةةةا  -
 وضوبي  صي  او  ااعد  عتلح  الُتاواي وحر  ااب اراع تله وبده اجتوز حدوده و ه 

ت ااعه ع م   اا   الردور وت ااعداه  لي غااهه ت ةت األثةا ال وضةوبي  اا ثةه سلر   

                                                 
 .3ه  1993هداا الاصضب العاعاب  2د    ته  ح د  ااد اراهه قتاوا العُوعت ه الُره العتهه ج (1)
 .161ه  1990الاعاه الزقتزا ه د  تح د بعد العزاز األلريه  ال قتاوا العُوعت ه الُره العتهه   اعب  (1)
 .470ه  1991د  ب ا الرعاد ا ضتاه  ال قتاوا العُوعت ه الُره العتهه داا الاصضب العاعابه الُت احه  (2)
 .163د  تح د بعد العزاز األلريه  ال قتاوا العُوعت ه الُره العتهه ال اجع الرتع ه   (3)
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 ةةةي تا احُةةة  تحةةةد  ةةةسه الفةةةاوا اعاةةةي ااعةةةداه  عاةةةي الجاا ةةةب تو اإلجةةةااه  ةةةي ج داةةةه تن 
 عجتاعاه ال تدن وال عاون   ت  رتده ااارتء  ه ال رئولاب.

امثةةةتا عةةةتلا ااا ت ةةةت ال ةةةتعع ال وضةةةوبي مثةةةتا اإلعتحةةةب والةةةسن اعاةةةي اعدةةة   ةةةسه  -
 الُتاواي لدرعه دوا ت داب ال اصه لد رئولاب الجاتئاب.

واجدا اإل تاح  لي تا اإلعتحب امادا با  وااع ال رئولاب و وااع العُت  وحتت   -
بةةده ا عاةة  قةةتاوا العُوعةةت ه  ةةتلرا  عةةاا اإلعتحةةب و وااةةع ال رةةئولاب  ةةو تا األماةةاح اةةااع  

ادح  اا ةةة  الرعةةةه غاةةةا  عاعةةةاح قتاواةةةت عةةةيا اجاد ةةةت  ةةةا عةةةتلا ا ال عاةةةون لدجاا ةةةب  اجعةةةه  ا 
الا ااةةةز تو حااةةةب اتمااةةةتا  ثةةةه عةةة ا الرةةةا والرةةة ا اتمااةةةتان واإل ةةةااه وحتلةةةب الضةةةاواح 
والجاةوا ه ت ةةت  ةةي اإلعتحةةب  عاتعةةا الواقعةةب اإلجاا اةةب  اةةوا اح وباعةةا اإلاادح  حُةة  ول ةةا 

الةةةسن  ةةةو جةةةو ا الجاا ةةةب  ارةةةُ  وعةةةا الاجةةةااه بةةةا الرعةةةه لاجةةةاده  ةةةا باعةةةا العةةةدواا
عتل رصوه اتجا ةتبي لدجاا ةبه تو   ةت اةاك الةععض اع اةه ا عاة  الةا  الُةتاواي ال اعدة  
عتلجاا ةةب اةةا  الُةةتاوا الةةسن اعاحةةه  ةةي تحةةواه  عااةةب وااااةة  بدةةي سلةةر    تااةةب  رةةتءلب 
الرتبةةةه بةةةا  عدةةةه ولةةةو  ةةةداات عةةةتلاغه  ةةةا اةةةوا ا رةةةع  اإلعتحةةةب  ةةةي حةةةاا ت احةةةوه  وااةةةع 

 ئولاب  ا    تا ال رتءلب ال دااب  ي ععض الحتت .ال ر

ع(ه وارةاع ته الرةد ب وتداء الواجة  60وترعت  اإلعتحب  ي اراع ته الح  ) تدح  -
 ع( وح  الايدا .251-245ع( والد تع ال ابي )ال واد  ا 63) تدح 

والُتاوا اإلداان اعاا رةععت واحةدا لإلبرةتء  ةا العُةت   ةو  ةت اعة  بداةه ال ةتدح  -
عافةةةته العةةت داا ال ةةةداااا عتلدولةةةب الاةةةي قضةةة  عةةةيا  1978لرةةةاب  47 ةةا الُةةةتاوا اقةةةه  78

ح.... وت اعرةةي العت ةةه  ةةا الجةةزاء ات ارةةااتدا  لةةي ت ةةا عةةتدا  لاةةه  ةةا ائارةةه عةةتلاغه  ةةا 
 ااعاصه  اتعب  لي ال متلرب و ي  سه الحتلب ا وا ال رئولاب بدي  عدا األ ا وحدهح.

   2016لراب  81ا قتاوا المد ب ال دااب اقه   58واع  بدي سلر ال تدح 
 ةةةةةه  وفةةةةةا امةةةةةاج بدةةةةةي  ُاضةةةةةي الواجةةةةة   ةةةةةي تب ةةةةةته وفاراةةةةةهه تو افصةةةةةا ع فصةةةةةا  ةةةةةا  ةةةةةياه 

 اإلم ه ع اا ب الوفارب اجتزن ايداعات.
وت اعرةةةي ال وفةةةا  ةةةا الجةةةزاء ارةةةااتدا  لةةةي ت ةةةا عةةةتدا  لاةةةه  ةةةا ائارةةةه  ت  سا ثعةةة  تا ااا ةةةت  

  اةةو  عةةسلر عةةتدا  لاةةه  ةةا  ةةسا الةةائا ه عةةتلاغه  ةةا ااعاصةةه  اتعةةب  لةةي  ال متلرةةب  ةةتا ااراةةسا أل ةةا
 ال متلربه و ي  سه الحتلب ا وا ال رئولاب بدي  عدا األ ا وحده.
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وتح ته العااءح احوز الحجاب  ي  واجصب رةد ت  الايداة   ةتل ا   الُةتاواي الرةداه  -
عت ةةه ألاةةه ااا ةة  الرعةةه ارةةاض سلةةر  دةةا   ةةا ال ُعةةوه تا اُضةةي الح ةةه الجاةةتئي ععةةااءح ال

ااراةةسا أل ةةا عةةتدا  لاةةه  ةةا ائارةةه  ةةع حرةةا اااةةه واباُةةتده ع  ةةاوباب الرعةةه   ةةت تاةةه لةةه 
ااا   الرعه ععد الاثع  والاحان وتا اباُةتده ع  ةاوباب  عدةه عاةي بدةي ترةعت   عُولةب ثةه 

اررةه اياي ععد سلر رد ب الايداة  لاُةوه ع اةا سلةر تو تا العت ةه ااا ة  الرعةه د تبةت بةا 
تو  تله تو باضه واوا ا  رتئا  او  الد تع ال ابي واعةتاض ال ح  ةب الايداعاةب الح ةه 
العةةتدا عةةتلعااءح لاةةوا ا الةةد تع ال ةةابي  س الُةةوه اةة دن  لةةي الاعةةتاض عةةاا الح ةةه الجاةةتئي 
وال رئولاب الايداعابه غاا تا الح ةه الجاةتئي العةتدا عةتلعااءح ت احةوز الحجاةب  ةي  واجصةب 

لايداةةة  وعتلاةةةتلي ت ا اةةةع ال رةةةئولاب الايداعاةةةب بةةةا وقةةةتئع ت ااعةةةتاض  ةةةع الح ةةةه رةةةد ت  ا
الجاةتئي و ةةسا بةةاا  ةةت بعةةا  باةةه ال ح  ةةب اإلداااةةب العداةةت عُولصةةت ح سا  ةةتا  جدةة  الايداةة  
اترةةةائات ي قةةةد مدةةة   لةةةي اتقااةةةتع عةةةيا  ةةةت اقاا ةةةه ال ةةةدبي  ةةةا اعةةةا ت  ماوجةةةت بدةةةي 

الاعدةاه عتتعاعةتد ب ةت احة   ةا  ةاا اصه وارةيء  لةي   ُاضات  الردور الواج  بدةي اجةته
رة عاصه و ةتا اقااتبةه  ةسا  جةةادا بةا ال اةه والصةوك وعاةتء بداةةه تعةدا قةاااه عندااةب رةةدور 
ال ةةدبي  رةةةااع ت سلةةر  ةةةا تعةةوه ثتعاةةةب ت ااعةةتاض  ةةةع الح ةةه الجاةةةتئي الةةسن احةةةوز قةةةوح 

لدجاا ةةةب الجاتئاةةةب  ةةةنا الُةةةااا  األ ةةةا ال ُضةةةي عةةةه  ا ةةةت اثعاةةةه تو ااراةةةه  ةةةا الوقةةةتئع ال  واةةةب
اإلداان والحته  سه ا وا قتئ ت بدي رععه و  تعُت لدُتاوا وت ا اا  ا األ ا  ائت عةدوا 

وح ةه عةا ض الةدبوك اقةه  1955جةام عوارةعاد  439ح ه ععااءح ال دبي  ي الجاحب اقةه 
ا واةت   داي  دي سلر تا  ساا الح  اا  ا ت ا ا   بداةه  ةا ترةعت  لةه 1956لراب  24

عرةةةعاه ارةةةي تو  ثعةةةت  رةةةدور ال ةةةدبي و ةةةت ااعاةةةي بداةةةه  ةةةا اُةةةواض  اةةةتا األرةةةاح وا ةةةااد 
ا ةت  ةتا اُةداا  ةت  سا  تاة  األ عةته ال رةادح  ت رتلصت و ت   ا باه  ا مد  غاا قةواهه وا 
لد دبي ا وا جاا ب احةااض بدةي الررة  وجاا ةب رة  ته ت وعصةسه ال ثتعةب ت ااراةتا قاةته 

 .(1)داعيحرع  لدجزاء الاي

وال رارتد  ا الح ه رةتلا العاةتا تاةت  تل ةت تا الُةااا الاةيداعي العةتدا عتإلدااةب ت  -
اح ه بدي الااتقض  ةع العةااءح الجاتئاةبه  ةنا الح ةه العةتدا عةتلعااءح ت احةوز الحجاةب ت ةت 
 سا ح ه بدي الاعتاض   عةد وتاةه احةوز الحجاةبه وبدةي سلةر  ةنا ترةعت  اإلعتحةب الجاتئاةب 

ي ااا  الُضتء عتلعااءح الجاتئاب تعد وتا اااة  سا  األثةا  ةي ال جةته الاةيداعي  ب ةتت والا
ع عدت حجاب الح ه الجاتئي عتح  اتماعت  األعاه  ي  دك اوا ا تو بده اوا ا تحد 

                                                 
 .663ه  55ه  ج وبب الراب الااععبه عاد 1959 1 24 .عه جدرب 4لراب  945ال عا اقه  (1)
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ترعت  العااءحه   ت وتا  سه األرعت  لإلعتحب ااري با الرعةه عةراه غاةا ال  ةاوبب ل ت ةب 
 عياه ا  ه جاا ب ايداعاب. توعت ه و اصت وعره

والُتبدح ال ع وه عصت  ي ال جته الجاتئي والاي   دا ت ااارتع ال رئولاب ألن رع   -
اعةةةةده اإلاادح تو ارُةةةةد ت الا ااةةةةز تو حااةةةةب اتمااةةةةتا ارةةةةان  ةةةةي  واجصةةةةب الُضةةةةتء الاةةةةيداعيه 

 ةةةةي ال جةةةةته  ةةةةتإلاادح واحةةةةدح وت اعُةةةةه تا ا ةةةةوا اإلاادح  عاعةةةةب تو األ داةةةةب الجاتئاةةةةب  ااراةةةةب 
الجاةتئي و اةةوا اح  ةي ال جةةته الاةيداعيه  تل رةةئولاب الايداعاةب  معةةاب  ةياصت  ةةيا ال رةةئولاب 

 الجاتئاب.
 بيقات اإلباحة في المجال اإلداريومن تط

ا تات  ا ال  اع عصسا الواج   ُد اة   -  ت قض  عه ال ح  ب اإلداااب العدات عيا حوا 
ااا عتلدولةب بدةي تا حاجة  بدةي ال وفةا العةته  ةا قةتاوا العةت داا ال ةدا 8 76 ةي ال ةتدح 

تا اارةةةس  ةةةت اعةةةدا  لاةةةه  ةةةا توا ةةةا عدقةةةب وت تاةةةب وسلةةةر  ةةةي حةةةدود الُةةةواااا والدةةةوائم الةةةافه 
بدةي تا حت جاا ةب  سا وقةع الرعةه  ةا  وفةا ت اةان  ةي  63ال ع وه عصةتح واعة  ال ةتدح 

ا ائةا  وجعة  بداةه  تباةه األحواه امااب  توت  سا ااا   الرعه ااراسا أل ا عتدا  لاه  
بدةي  1978لرةاب  47 ةا الُةتاوا اقةه  2 78تو اباُد تاصةت واجعةب...حه   ةت اعة  ال ةتدح 

تا حوت اعرةةي العت ةةةه  ةةةا الجةةزاء ارةةةااتدا  لةةةي ت ةةا عةةةتدا  لاةةةه  ةةا ائارةةةه  ت  سا ثعةةة  تا 
اصةةه ااا ةةت  ال متلرةةب  ةةتا ااراةةسا أل ةةا   اةةو  عةةسلر عةةتدا  لاةةه  ةةا الةةائا  عةةتلاغه  ةةا ااع

  اتعب  لي ال متلرب و ي  سه الحتلب ا وا ال رئولاب بدي  عدا األ ا وحدهح.

وقضةةةةي عةةةةيا حم ةةةةي العت ةةةةه عةةةةيا تثعةةةة  عاتاةةةةت  امةةةةتلا الواقةةةةع عترةةةةا تاا   دةةةة   -
اترامداه وعنقااا الس ب ال تلاب... وسلر ألا فةت ا األواا  وواقةع الحةته اارةي رةوء الُعةد 

 ةةوا ب قاةةه الوفاراةةب قةةد ا ااحةة  بدةةي ترةةت  ت ةةا لةةدك ال ةةاصه األ ةةا الةةسن ارةةا اع تا ا
  عاا عتلارعب  لي اتااص  ا ده اااضاه الح و ب وبت داه ع وج  رااا  واهح.

وقضي عيا الح ه العتدا عتلعااءح ألا الرتبه  م  آمةا تو  سا  ةتا ال ةاصه  ةي  -
ال رتءلب ايداعات ععد حتلب  ا حتت  اإلعتحب  ثه الُوح الُت اح تو الد تع ال ابي    اجوز 

 .(1)عدوا ح ه العااءح

                                                 
ه 1ه ج39ه  ج وبب الراب 1994 4 2 .ع. جدرب 39لراب  619ح ه ال ح  ب اإلداااب العدات  ي ال عا اقه  (1)

 .905ه  88اقه 
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لرةةاب  1021  ةةت قضةةي عةةيا حو ةةا حاةةا تا الثتعةة   ةةا الح ةةه الجاةةتئي العةةتدا  ةةي الُضةةاب اقةةه 
تاه تر  الُضتء ععااءح ال  عوا ضده  ا اص ب  ار باض ال وا اب... بدةي تا األ عةته  1990

األعةةوه ال صااةةب وال عاةةب ال ُةةااح  ال ارةةوعب  لاةةه  ةةي ت عةةته عةةدا   اةةه ععةةراه  عاعةةت و ارُةةب  ةةع
وعتلاةةتلي  صةةي  حعةةاب عامعةةب الُةةتاوا و اةةي  ةةتا سلةةر و ةةتا الرعةةه ال عةةتل ت اعتقةة  بداةةه جاتئاةةت 

 .(1) ناه تاضت ت ا وا  ح  لدعُت  ايداعاتح
 

 المطلب الثاني
 حجية أحكام البراءة التي تبنى على عيب الشكل

 سلطات التأديبأو على تخلف بعض أركان الجريمة أمام 
 الفرع األول

 حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لعيب في الشكل واإلجراءات
اُعد عتلعااءح ال عااب بدي ترعت   جاائاب  ي ادر العااءح الاتاجةب بةا امدةا تو ع ة ا  جةااء تزه 

تلاةةتلي  ةة   ةةا اإلجةةااءا  الاةةي اف صةةت قةةتاوا اإلجةةااءا  الجاتئاةةبه  تألعةةه  ةةي اإلارةةتا العةةااءحه وع
اجوز تا ااُاد حاااةه  ت و ُةت إلجةااءا  اة  بداصةت الُةتاوا  ا ةت ااعدة  عةتلُعض والاراةا  والحةع  
اتحاات ي. ورع  الُوه تا ال  اع تواد قاودا بدي حااب الااتعب العت ب  ي احاار الدبوك الجاتئاب 

ي بداةه  ةي ععةض األحةواه تو  ده اجز احاا صت  ت  سا ااارع   سه الُاود عاُةداه ال ة وك  ةا ال جاة
اُةةداه ال دةة  تو اإلسا  ةةا الجصةةب ال عااةةب عةةتأل ا  ةةي تحةةواه تمةةاكه و ا ةةت ادةةي رةةاعاض ل ةةه  ةةا 

 ال  وك وال د  واإلسا بدي الارعاه اماي 
 ال  وك 

ال  وك  ي اععاا اعدا  ا ال جاي بداه تو   ا ا ثده قتاوات اوجه  لي الااتعب العت ب تو  لي تحد 
ضع  الُضتئي وا  ا عوضول با  اادح ال جاي بداه  ةي احااةر الةدبوك الجاتئاةب ضةد  ي وان ال

ال ةةاصه وسلةةر  ةةي الحةةتت  وو ُةةت لدُوابةةد الاةةي حةةدد ت الُةةتاوا وااااةة  بدةةي اُةةداه ال ةة وك ارةةااداد 
 .(1)الااتعب العت ب  ت ه حاااصت  ي اُداا ا ع الدبوك الجاتئاب ضد ال اصه تو ت

                                                 
ه  ا وا ع  لا الد اوا  ح د  ت ا تعو العااااه 1998 7 18 .عه جدرب 40لراب  3731ال عا اقه  (1)

 .211ال اجع الرتع ه  
د  ز ي  ح د الاجتاه الوجاز  ي ايدا  العت داا  ي الح و ب والُ تع العتهه داا الاصضب العاعابه الُت احه  (1)

 219ه  1986
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ااءا  جاتئاب تحواه ال  وك حاا اع  بدةي تا حت اجةوز  ج 1 3وحدد  ال تدح  -
تا اا ةةع الةةدبوك الجاتئاةةب  ت عاةةتء بدةةي  ةة وك  ةةرت اب تو  اتعاةةب  ةةا ال جاةةي بداةةه تو  ةةا 
و ادةةةةه المةةةةت   لةةةةي الااتعةةةةب العت ةةةةب تو  لةةةةي تحةةةةد  ةةةةي وان الضةةةةع  الُضةةةةتئي  ةةةةي الجةةةةاائه 

ه 307ه 306ه 303ه 292ه 279ه 277ه 274ه 185ال اعةةةةةةو  بداصةةةةةةت  ةةةةةةي ال ةةةةةةواد 
  ا قتاوا العُوعت  و سلر  ي األحواه األماك الاي اا  بداصت الُتاواح. 308

واُده ال  وك  ةا ال جاةي بداةه ع معةه تو   ةا ا ثدةه تو ااةو  باةه قتاواةت ضةد  -
سا اعةدد ال اص ةوا  ا رةي تا اُةده ضةد  ال رئوه جاتئاةت بةا الجاا ةب  ةتب   ةتا ته  ةاا ت وا 

د ب ضد العتقااه واُده  لي الااتعب العت ب تو تحد  ي وان الضع  تحد ه حاي تاصت اعاعا  ُ
الُضةةتئي تو  لةةي  ةةا ا ةةوا حتضةةاا  ةةا اجةةته الرةةد ب العت ةةب  ةةي حتلةةب الادةةع ه واجةة  تا 
اُةده ال ة وك مة ه ث ثةةب ت ةصا اعةدت  ةا اةةوه بدةه ال جاةي بداةه عتلجاا ةةب وع اا عصةت  ةت لةةه 

 اا  الُتاوا بدي م ا سلر.

الااتزه با ال  وك  ةا عةتح  الحة   ةي ال ة وك لدااتعةب العت ةب تو تجتز الُتاوا  -
تحةةد  ةةي وان الضةةع  الُضةةتئي تو ال ح  ةةب و ةةي تن وقةة   لةةي تا اعةةدا ح ةةه اصةةتئي و ُةةت 

 جةةااءا  جاتئاةةب وتجةةتز الُةةةتاوا ل ةةه  ةةا زوج ال ةةاتح الزاااةةب تا اوقةةةا  1 10لح ةةه ال ةةتدح 
(ه ولد جاي بداه  ي الراقب عاا األزواج ع274ااراس الح ه عاضتئه  عت ااصت   ت  تا  )ه

 ع(.312واألعوه والراوع تا اوقا ااراس الح ه الاصتئي بدي الجتاي  ي تن وق   تء )ه

وااااةةةة  بدةةةةي الااةةةةتزه ااُضةةةةتء الةةةةدبوك الجاتئاةةةةب  ةةةةنسا  تاةةةة  الةةةةدبوك  ةةةةي  احدةةةةب  -
إلقت ةب الةدبوك اترادته تو الاحُا  ت ا  الااتعب العت ب عحرف األواا  تو األ ا عةيت وجةه 

 سا  تا  تجا   اصت احُاُته   ت اعدا ال ح  ب ح  صت عتاُضتء الدبوك الجاتئاب عتلااتزه 
 ا ادُتء اررصت ولو له ا د  ال اصه  لاصت سلره وال اصه اا رر عتلااتزه  ي تاةب حتلةب  تاة  

 تا رععه بداصت الدبوك ولو ألوه  اح ت ته  ح  ب الاُض ألا ااُضتء الدبوك الجاتئاب تات 
  ا الافته العته.

سا اعدد ال اص وا و تا  ال  وك  ا دعب عتلارعب لصه ج اعةت  ةنا الااةتزه ألحةد ه  - وا 
ا اةةد تثةةاه لدعةةتقااه ت ةةت  سا  ةةتا  ةةا عةةاا ال اص ةةاا  ةةا لةةه ارةةادزه الُةةتاوا اُةةداه  ةة وك لا ةةع 

 الدبوك  ناه ت اراراد  ا الااتزه.
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 بـــــــــــالطل
  او  اعةدا  ةا  حةدك الصائةت  العت ةب الاةي بااصةت الُةتاوا اوجةه لدااتعةب العت ةب ال د   و اععاا 

وا  ا عوضول با  اادح الصائب العت ب  ي احااةر الةدبوك الجاتئاةب ضةد ال ةاصه وسلةر  ةي األحةواه 
وعتل ةةاو  الاةةي حةةدد ت الُةةتاوا وااااةة  بداةةه   ةة   حااةةب الااتعةةب العت ةةب  ةةي اُةةداا  ةةدك   ئ ةةب 

 ةةا قةةتاوا اإلجةةااءا  الجاتئاةةب  9ه 8ك الجاتئاةةب  ةةا بةةده احاا صةةته وحةةدد  ال تداةةتا احااةةر الةةدبو 
 اه بدي تا حت اجوز ا ع الدبوك الجاتئاب تو اامتس  جااءا   اصت  8تحواه ال د   س اع  ال تدح 

 182ه 181 ت عاتء بدي  د   اتعي  ا وزاةا العةده  ةي الجةاائه ال اعةو  بداصةت  ةي ال ةتدااا 
 العُوعت  و سلر  ي األحواه الاي اا  بداصت الُتاواح.  ا قتاوا

 جةةةااءا  بدةةةي تا حت اجةةةوز ا ةةةع الةةةدبوك الجاتئاةةةب تو اامةةةتس  1 9واعةةة  ال ةةةتدح  -
 ةةا قةةتاوا العُوعةةت   ت عاةةتء  184 جةةااءا   اصةةت  ةةي الجةةاائه ال اعةةو  بداصةةت  ةةي ال ةةتدح 

ا اا  الُتاوا  ي ال د  بدي  د   اتعي  ا الصائب تو ائا  ال عدحب ال جاي بداصتحه و 
 بدح  او   ي 

 تا ا وا ال د  عتداا   ا له رد ب  عدااه تعتلب تو  اتعب. -1

حاةةي اثعةة  ثعواةةت ارةة ات عتباعةةتاه  (1)تا ا ةةوا   اوعةةت و وقعةةت   ةةا تعةةداه  -2
 . (2) عتداا با  حدك الصائت  العت ب

جاتئاةةب ضةةد تا ا ةةوا  ت ةةرت عوضةةول بةةا  اادح الجصةةب الارةة اب  ةةي احااةةر الةةدبوك ال -3
ال ةةاصه و اضةة ات الواقعةةب تو الوقةةتئع الاةةي اةةااد احااةةر الةةدبوك الجاتئاةةب باصةةت ولدجصةةب الاةةي 
قد   ال د  الااتزه باه  ي تاةب حتلةب  تاة  بداصةت الةدبوك حاةي عةدوا ح ةه عةت   اصةت 
سا اعةدد  ةا قةد وا ال دة   ة  اعاةد عتلااةتزه  ت  وعاُداه الااتزه ااُضةي الةدبوك الجاتئاةب وا 

 .(3) عدا  اصه ج اعت  سا
 ذناإل

اراوج  الُتاوا  ي تحواه  عااب الحعوه بدي  سا الصائب الاي ااا ي  لاصةت ال ةاصه   ةا  إل  ةتا 
احاار الةدبوك الجاتئاةب ضةدهه والصةدا  ةا  ةسا الُاةد  ضةرتء اةوع  ةا الحعةتاب بدةي ال ةاصه ابتاةب 

                                                 
 .1195ه  290ه اقه 21ه  ج وبب تح ته  ح  ب الاُضه  1970 12 13اُض جاتئي  (1)
 .111ه  1988د  ب ا الرعاد ا ضتاه قتاوا اإلجااءا  الجاتئابه الجزء األوهه  (2)
واعد الااتزه ألحد ال اص اا  ي ار  الواقعب ااتزت لدعتقاا ب   عُتبدح وحدح الواقعبه د  اءوا بعاده  عتد   (3)

 .95اإلجااءا  الجاتئابه ال اجع الرتع ه  



 

 

                                                 

 

 

 مشعل بندر علي الباحث /  حجية احلكم اجلنائى الصادر بالرباءة                                           ...

          

87 

اعةةاض الُةةتئ وا عصةةسه لدوفةةتئا لدوفارةةب الاةةي ا ةة دصت ل ةةت لصةةت  ةةا  ةةتعع وت  اةةب متعةةب حاةةي ت ا
ال اداةةب  س ااااةة  بدةةي ا ةةع الةةدبوك  رةةت  عتترةةاُ ه الةةسن ااع ةةي تا ااةةوا ا لصةةه ألداء الواجعةةت  

ه (1)ال او ةةب عصةةهه وت ةةه تاةةواع  ةةسه الحعةةتات ه الحعةةتاب العال تااةةب تو الااتعاةةب والحعةةتاب الُضةةتئاب
قتاوا الرد ب الُضتئاب حاا اع  بدي تاه  ا  96والحعتاب الُضتئاب قد اف   تح ت صت ال تدح 

ح ي غاا حتت  الادع  عتلجاا ب ت اجوز الُعض بدي الُتضي وحعره احاات اةت  ت ععةد الحعةوه 
 .(2)ح94بدي  سا  ا الدجاب ال اعو  بداصت عتل تدح 

واعدت اإلجااءا  الجاتئاب  ي  اض رد تاصت  اس لحفب وقوع الجاا ب وحاي عدوا  -1
 صةي اامةس  ةي  احدةب ج ةع اترةادتت  و احدةب الاحُاة  اتعاةدائي و احدةب ح ه عت   اصةت 

ال حت  ةةبه  ةةنسا امدةةا اإلجةةااء ال  دةةو  تو ااعةةده  ةةتعه الةةع  اه وعتلاةةتلي  ةةنا ال ح  ةةب 
اُضةةي عةةتلع  اه والرةة اه الةةسن ا ةةال اررةةه بدةةي عرةةت  ال اتق ةةب  ةةت تثةةا الح ةةه العةةتدا 

 ته الُضتء الايداعي؟عتلعااءح ارااتده ألرعت   جاائاب ت 

رةةدر  اإل ةةتاح  لةةي تا الةةدبوك الجاتئاةةب ارةةاُه عنجااءااصةةت بةةا ال رةةئولاب الايداعاةةب  -2
 ةةةين قعةةةوا تو ع ةةة ا  ةةةي الةةةدبوك الجاتئاةةةب ت تثةةةا لةةةه بدةةةي ال رةةةئولاب الايداعاةةةبه  ةةةتلح ه 
الجاةةةتئي العةةةتدا عةةةتلعااءح لعاةةة   ةةةي ال ةةة ه تو اإلجةةةااءا  ت احةةةوز الحجاةةةب  ةةةي  واجصةةةب 

                                                 
 س  2011 ةةا  عاااةةا  13 ةةا اإلبةة ا الدرةةاوان العةةتدا عاةةتااص  45تدح الحعةةتاب العال تااةةب اعةة  بداصةةت ال ةة (1)

قضة  عةيا حت اجةةوز  ةي غاةةا حتلةب الادةةع  عتلجاا ةب اامةةتس تاةب  جةةااءا  جاتئاةب ضةةد تحةد تبضةةتء  جدرةي ال ةةع  
وال واك  ت عنسا رتع   ا  جدره و ي غاا دوا اتاعُتد ااعاا تمس  سا ائا  ال جد  وام ا ال جد  باةد توه 

 ااعُتد له ع ت اامس  ا  جااءح.
 (.2011 ا  تا   30  اا ) (ه العتدا عاتااص  12)الجاادح الار ابه الراب الااععب والم رواه العدد 

 2 6ا  ه  سه الدجاب  ا ائا   ح  ب الاُض وتحد اواعصت وائا   ح  ب ارائاتا الُت اح  عُت لا  ال تدح  (2)

 ال جد  األبدي لدصائت  الُضتئاب.ع يا  1969لراب  82 ا الُتاوا اقه 
واجةةدا اإل ةةتاح  لةةي تا الحعةةتاب الُضةةتئاب ااعةةاا  لةةي الُضةةتح بدةةي امةةا ا  رةة اتاصه الوفاراةةب و ةةا ثةةه  صةةي  -

ا ةةة ه الُضةةةتح والا رةةةتء عتل حةةةت ه اتعادائاةةةب وال را ةةةتااا ع حةةةت ه اترةةةائاتا والةةةاُض وال ح  ةةةب الدرةةةاوااب العداةةةت 
لرةةاب  48 ةةا الُةةتاوا اقةةه  20بضةةتء  جدةة  الدولةةب وتبضةةتء  ائةةب قضةةتات الدولةةب )ال ةةتدح وتبضةةتء الااتعةةب العت ةةب وت

  اا  ا الُتاوا اقةه  6ه ال تدح 20ع يا  عداا ال ح  ب الدراوااب العداته تبضتء الرد ب الُضتئاب  تدح  1979

 ع يا  جد  الدولب. 1972لراب  47 ا الُتاوا اقه  91وال تدح  1963لراب  75
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الايداةةة  وسلةةةر تاارةةةتء العدةةةب  ةةةا اُااةةةا الحجاةةةبه وا عاُةةةت لةةةسلر قضةةة  ال ح  ةةةب  رةةةد ت 
اإلداااةةب العداةةت عياةةه ح اةةي ثعةة  تا ال ح  ةةب الجاتئاةةب قةةد قضةة  ععةةااءح ال ةةاصه  ةةا اعةةةت ي 
ال مةةداا ه و ةةتا رةةع  العةةااءح ااجةةع لعاةة   ةة دي  ةةي  جةةااءا  ضةةع  الواقعةةب و ةةو ع ةة ا 

وجه  اصةةت ال ُصةةي لةةه ا ةةا  ةةا حةةتت  الادةةع  الاةةي ارةةو  الاراةةا  ع ُولةةب تا الحتلةةب الاةةي  ةة
قتاواةةةت اراةةةا  ال ُصةةةيه  ةةةنا  ةةةسا الح ةةةه ت اارةةةي قاةةةته رةةةع  الجةةةزاء الاةةةيداعيه و ةةةو  مةةة ه 
ال وفةةةا ال ةةةاصه عواجعةةةت  وفاراةةةه تو المةةةاوج بدةةةي  ُاضةةةاتاصته وقةةةد اثعةةة  سلةةةر لدرةةةد ب 

اةةي اجااةةه  ةةي و ةةا ارةة عصه  ةةا الايداعاةةب  ةةا تواا  الاحُاُةةت  الجاتئاةةب و ةةا الاحُاُةةت  ال
 صوده وقد ثع  لصت اواجد ال دبي  ي ال ُصي الاي  تج صت العولا  وضع  عصته و ةسا ت ةا 
غاةةا  ةةس وا  اةةهه   ةةت ثعةة   ةةا احداةةه ال ةةتدح ال ضةةعو ب تاصةةت ح ةةا  وتا  ةةت بدةة  بدةةي 
حجةتاح الجةةوزح آثةتا ح ةةا ه  ةنسا ارةةارتد   ةا سلةةر  دةه تا ال ةةدبي تمةه عواجعةةت  وفاراةةه 
ومةةاج بدةةي  ُاضةةات  الرةةدور الواجةة  بدةةي اجةةه العةةولا  عتتعاعةةتد ب ةةت احةة   ةةا  اا اةةه 

 واريء  لي ر عاهه  نا الجزاء الايداعي والحته  سه ا وا قد قته بدي رععه.

وقةةةد اااُةةةد الةةةععض الةةةاتن ال اُةةةده بدةةةي ترةةةت   ةةةا الُةةةوه عياةةةه  سا ت ةةةدا الُضةةةتء  -3
دلاةه ااعةه عنثعةت  الاةيثاه الجاةتئي و ةو ت ةا  الجاتئي دلا   ت عاتء بدي  سه األرعت   ناةه

ااعد  عتلافته العته واج  بدي جصت  اإلدااح والايدا  اتلاةزاه عةه  ةنسا  ةت ثعة   ةث  اواجةد 
برةة ان عةةولا   ةةي  ُصةةي واةةه ضةةع ه ع مةةداا  تو ح ةةا   ةة  اجةةوز ععةةد سلةةر تا احةةت ه 

رةه  ةي ال ُصةي ااعةت ي عاتء بدي  م لةه عواجعةت  وفاراةه ععةراه  ةا اجةته العةولا  عجدو 
 .(1)ال مدا عحجب تا ال تدح ال ضعو ب ثع   ا احداه ل   ال ابي تاصت  مداا 

 ةي اااُةتد الح ةه رةتلا العاةتا  ةس    لةي تا  ةسا الح ةه لةا   (2)وقد غتلي الععض -4
 اةةةه   ةةةدااا لحجاةةةب الح ةةةه الجاةةةتئي  ُةةة ه عةةةه  ةةةو   ةةةداا ل عةةةدت ال ةةةاباب و ةةةو  ةةةا ال عةةةتد  

 دصت الدراوا ارااتدا  لي اماي األرتراب الاي  ر

ت اجةةوز ألن  ح  ةةب جاتئاةةب تو ايداعاةةب تا اعا ةةد بدةةي تدلةةب عت دةةب رةةواء  -1
 ت تا اااجب اراا  عت ه تو اباااا ولاد   ااه.

                                                 
 .272ه  1963ح د بعرواه جاا ب ال وفا العته وتثا ت  ي وضعه الايداعيه د    (1)
ه 1993د  وحاد  ح ود  عاا اهه قوح الح ه الجاتئي ت ته رد ت  الايدا ه ارتلب د اوااه حُو  ال اعواحه  (2)

 504. 
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تا ال حت ه ج اعت و ي الاي اااق  ض تات  الحااب الراداب وح تاب حُو   -2
ال ةاباب اإلجاائاةب ت تا اعةوه بداصةت األ ااد اراععد تدلب اإلثعت  ال را دح  ا  متلرةب 

 واعا د بداصت  ي الح ه عتإلدااب.
 

 الفرع الثاني
 حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لتخلف أحد أركان الجريمة

 
الجاا ب الجاتئاب لصت تا تا ت اُوه  ت عصت  نسا له ااوا ا تحد  سه األا تا ت اُوه الجاا ب الجاتئاةبه 

تحةةةد تا ةةةتا الجاا ةةةب الجاتئاةةةب وافةةةاا لوجةةةود اااعةةةت  قةةةون عةةةاا ال متلرةةةب الايداعاةةةب   رةةةي حتلةةةب ااارةةةتء
والجاا ةةةب الجاتئاةةةب  ت تا  ةةةسا اتااعةةةت  اعدةةةغ تقعةةةي داجتاةةةه عتلارةةةعب لد متلرةةةت  ال تلاةةةب ولُةةةد بعةةةا 
الععض با  سا ال عاي عُوله تا ال متلرب ال تلاب اُةع بدةي المة  الرتعةه عةاا الايداة  والاجةااه تو 

امضةةع لافةةته   ةةاار اج ةةع عةةاا معةةتئ  الايداةة  وععةةض تح ةةته الافةةته الجاةةتئي وآاةةب  ةةسا   ةةي
اتااعةةت  تا ال متلرةةب ال تلاةةب ا ةة ه  ةةي  ثاةةا  ةةا األحاةةتا جةةاائه جاتئاةةب  ةةي سا  الوقةة    ةةت  ةةو 
الحته عتلارعب لجاائه اإل  ته والاُعاا السن اااا  بداه ضاتع حة   ةا الحُةو  ال تلاةب لددولةب تو 

ياه تا ا دن  لاه ععواح  عت اح و و  ت ا ثه  حدك عوا ال متلرت  ال تلاةب الاةي واد الةا   ا  
 ا قتاوا العت داا ال داااا عتلدولب عةه وت ثةا  ةاوبت  ةا الاتحاةب الع داةب  صةسه  77بداصت  ي ال تدح 

عة   ةا العواح  ةا الع ةوه واترةا اا  عحاةا ا ة ه ج اةع جةاائه اتباةداء بدةي ال ةته العةته  سا وق
 وفا بةته وبادئةس ا ة ه الرعةه  ةا اتحاةب جاا ةب جاتئاةب  اةي اةوا ا  تا تاصةت   ةت  ةو الحةته  ةي 
جاائه اتما   تو اإلم ه ععُد الاوااد تو جاا ب اإل  ةته  ةي ارةاع ته تو عةاتاب األ ةواه العت ةب 

اك  متلرب تو  لحت  ال وفا ضااا جرا ت ع عتلم الجصب الاي اع ه عصته   ت ا  ه  ا اتحاب تم
 تلاب غاا تا  سا الرعه قد ت ا  ه جاا ب جاتئاب لامدا تحد تا تاصت و ع سلر  ناه ا  ه  متلرةب 
 تلاةةب ااةةداج  ةةي ب ةةوه اإل  ةةته تو الاُعةةاا الةةسن ااااةة  بداةةه ضةةاتع حةة   ةةا الحُةةو  ال تلاةةب تو 

 .(1)ال رت  ع عدحب  ا  عتلحصت ال تلاب
ه ح اجوز  ي ال متلرت  الاي  2016لراب  81ل دااب اقه  ا قتاوا المد ب ا 66  ت اع  ال تدح 

اااا  بداصت ضاتع ح   ا حُو  المزااب العت ب لددولب  قت ب الدبوك الايداعاب ولو له ا ا قةد عةد  
  ي الاحُا  قعه اااصتء المد ب وسلر ل دح م   راوا   ا اتااص اااصتئصت ح.

                                                 
ه 1967ل ا ه د   ح د بعرواه افااب بت ب  ي الايدا  داارب احداداب و ُتااب لافه الايدا ه بتله ا (1)

 241. 
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ت اثاةةةاه ال ةةةتبا  ةةةا ااارةةةتء ا ةةةا وقضةةة  ال ح  ةةةب اإلداااةةةب العداةةةت عةةةيا حت وجةةةه ل ةةة -5
الُعد  ي اما   ال عدغ السن فصا  ي بصداه سلر ألا قضتء  سه ال ح  ب  راُا بدةي 
تاه ت اعم  ي  جته الايدا  اد الرعه  لي افته الاجااه الجاتئي والاعدن لاوا ا تو بده 

ا ةةةت  اةةةوا ا تا ةةةتا الجاا ةةةب الجاتئاةةةب تو  عتلجةةةب ال متلرةةةب الايداعاةةةب بةةةا الجاا ةةةب الجاتئاةةةب وا 
العةةحام  ةةو الافةةا  لةةي الوقةةتئع ال  واةةب لدةةسا  افةةاح  جةةادح ترا  ةةتا  ةةت  سا  تاةة  ادةةر 
الوقتئع اا ون ماوجت بدي واجعت  الوفارب و ُاضاتاصت  اُةوه ال متلرةب الايداعاةب عحاةا  سا 

حتلاةةه لدا اتعةةب ثعةة  تا العت ةةه قةةد احةةارف ع عدةةغ  ةةا بصداةةه ولةةه اةةاده  ت ععةةد  جةةااء الجةةاد وا 
العت ةةةب  ةةةنا  ةةةت ارةةة   لاةةةه  ةةةا قات ةةةه عةةةتتما   ع رصو ةةةه اإلداان والةةةسن  ةةةا عةةةاا عةةةواه 
العجةةز عتلعصةةدح اااجةةب ا بةة  العت ةةه األ ةةاا بداصةةت ا ةةوا قتئ ةةت  ةةي حُةةه وااعةةاا  جتزااةةه 

 .(1)باصت

وقضي عيا حباد ت ااحد وقتئع الجاا ب الجاتئاب والايداعاب وعةدا ح ةه جاةتئي  ةنا  -6
ز حجاب ال يء ال ُضي  اه  ةي  واجصةب رةد ت  الايداة  وسلةر  ا ةت ااعدة   سا الح ه احو 

عنثعت  تو اري الوقتئع ال تداب تو  ثعت  تو ارةي ارةعاصت  لةي  تبدصةت  ة  اجةوز  بةتدح العحةا 
 ي ثعو  الوقتئع ال اراب تو اتااصتء  لي  ت ااعتاض  ع الح ه الجاةتئي  ةي معةو  ادةر 

 الوقتئعح.

 ةةي ال جةةته الجاةةتئي ت ا ةةوا حجةةب بدةةي جصةةب الايداةة   ت  سا وقضةةي عةةيا حالعةةااءح  -7
 تا   راادح  لي بده عةحب الواقعةب ال ارةوعب لدعت ةه تو بةده ثعواصةت و بةده الجاتئاةبح  ُةد 
س ا  ال ح  ب اإلداااب العدات اماي حا ات حو ا حاا تا ال متلرت  ال اروعب  لةي ال ةتبا 

ال رةةةةةاوك الةةةةةوفاري واةةةةةادده بدةةةةةي ععةةةةةض  ال اعدُةةةةةب ع متل اةةةةةه و عةةةةةتدقاه أل ةةةةةمت  دوا
ال  ةةةةةةةعو اا ال  ةةةةةةةصوا بةةةةةةةاصه اعةةةةةةةت ي ال مةةةةةةةداا  واتاجةةةةةةةتا  اصةةةةةةةت والعثةةةةةةةوا بداةةةةةةةه اةةةةةةةوه 

 دُي بدي األاض    ات بداه عُااةب تعةو ال ةا  ع  عرةه الارة اب وعجةوااه  1992 10 25
ا ر حه األ اةان اااجةب ااةتوه ععةض ال ةواد ال مةداحه  ةسه ال متلرةت  ثتعاةب قعةه ال ةتبا  ة

الاحُاُةةت  الاةةي تجاا ةةت  رةةا  الدامداةةب ع داااةةب ت ةةا الدقصداةةب والاحُاةة  الةةسن تجةةااه  جدةة  
الايدا  اتعادائي و ا الاُتااا ال عاب العةتداح  ةا  ا ةز الرة وه عجت عةب بةاا  ة   بةا 
واقعةب وجةوده  دُةي بدةةي األاض عاتحاةب تعةو ال ةا  و ةةسلر  ةا الاحااةت  العةتداح  ةةا  دااح 

                                                 
 .460ه  42ه ال وروبب اإلداااب الحداثبه جزء 1997 6 17 .عه جدرب 38لراب  738ال عا اقه  (1)
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  وت ا اا  ا سلر  ت س اه ال تبا  ي اُااا ال عا  ةا تاةه ح ةه ععااءاةه   ت حب ال مداا
عةةتلح ه العةةتدا بةةا  ح  ةةب جاتاةةت   1992 10 25بةةا واقعةةب اعت اةةه  ةةواد  مةةداح اةةوه 

 س تا ال تبا لةه اُةده  ةسا  1992لراب  11761 ي الجاتاب اقه  1994 2 5عاصت عجدرب 
تاةة   رةةاادح  لةةي ارةةي الواقعةةب تعةة  ته  لةةي الح ةةه حاةةي ا  ةةا عاةةتا رةةع  العةةااءح و ةةت  سا  

غاا سلر  ا األرعت  ألا  ا ال راُا بداه تا العااءح  ي ال جته الجاةتئي ت ا ةوا حجةب 
بدي جصب الايدا   ت  سا  تا  العااءح  راادح  لي بده عحب الواقعب ال اروعب  لةي العت ةه 

 تو بده ثعواصت تو بده الجاتابح.

الايداعاةةةةب ااُاةةةةد عةةةةتلح ه الجاةةةةتئي الحةةةةتئز لُةةةةوح ال ةةةةيء   ةةةةت قضةةةةي عةةةةيا حال رةةةةتءلب  -8
 سا  ةةتا الح ةةه الجاةةتئي قةةد ارةةي -ال ُضةةي عةةه  ا ةةت ااعدةة  عثعةةو  الرعةةه وارةةعاه  لةةي  تبدةةه 

الُةااا الاةيداعي العةتدا  -ااا ت  ال ةتبا األ عةته ال  واةب لد متلرةب الايداعاةب ال ارةوعب  لاةه
وارةا اد  ال ح  ةب اإلداااةب العداةت قتئدةب حو ةا عتإلدااب ا وا غاا قتئه بدةي رةععه ال عةااح 

حاةةا تاةةةه ل ةةةت  ةةةتا ال رةةاُا  ةةةي قضةةةتء  ةةةسه ال ح  ةةب تا ال رةةةتءلب الايداعاةةةب ااُاةةةد عةةةتلح ه 
الجاةتئي الحةتئز لُةوح ال ةيء ال ُضةي عةه  ا ةت ااعدة  عثعةو  الرعةه وارةعاه  لةي  تبدةه و ةةتا 

ال ةتبا قةد ارة   لاةه ارةصاه الُااا الايداعي ال  عوا  اةه العةتدا عمعةه  ةصا  ةا اااة  
الا ب   ي ت واه ال ةا ب   ةت   ةا عُةته بصةدح رةعد زغدةوه  ةا اترةاا ء دوا وجةه حة  
بدةةي ت ةةواه ال ةةا ب واحُاةة  و ةةواا   تلاةةب و معةةاب لةةه ع ااةة  غاةةا  عت ةةا ووضةةع اررةةه 
م لةةه ع اا ةةب الوفارةةب وسلةةر عنعةةداا ارواضةةت  ارةةا ه عضةةتئع لدعُةةته   وضةةع ال ةةعصت  وا 

مرةةتء اعةةاد بصداةةه بةةا لجةةتا الجةةاده و تاةة  الااتعةةب العت ةةب قةةد قةةد   ال ةةتبا لد حت  ةةب  وا 
ال ُاةةدح ع ح  ةةب جاتاةةت  عاصةةت  1986لرةةاب  2078الجاتئاةةب  ةةي قضةةاب الااتعةةب العت ةةب اقةةه 

 دي تاصت ه عتاا ت  سا  الرعه تن  رتبدح العُته رتلا الس ا  1986لراب  1611عاقه 
ي وجد   ي حاتزاه عرع  وفاراه وسلر عنب تئه ارواضةت   ي اما   األ واه العت ب الا

مرةتء اعةاده بةا العصةدح  ارا ه عضتئع  ا  متزا ال ا ب بدي غاا  ُاضي الاعدا ةت  وا 
بةةا لجةةتا الجةةاد األ ةةا الةةسن تدك  لةةي وقةةوع الجاا ةةبه و ةةتا الح ةةه قةةد عةةدا  ةةي الةةدبوك 

 تا  األواا  قةد مدة    ةت ععااءح ال تبا  ا ادر الاص به و  1991 3 20الجاتئاب عجدرب 
اراد ال عا بدي  سا الح ه   ت له ااةتزع ال ةا ب ال  عةوا ضةد ت  ةي اصتااةهه و ةتا الح ةه 
الجاتئي بدي  سا الوجه قد اري ااا ت  ال تبا األ عته ال  واب لد متلرب الايداعاب ال اروعب 

ا الةسن ااعةاا  عةه  لاهه  نا الُةااا الاةيداعي ال  عةوا  اةه ا ةوا غاةا قةتئه بدةي رةععه األ ة
 الُضتء عنل تء الح ه ال  عوا  اهح.
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وقضي عيا حو ا حاا تاه عةتلاجوع  لةي الح ةه العةتدا ععةااءح ال اص ةاا   ةت ترةاد  -9
 لاصه  ناه اعاا تاه تقةته قضةتءه بدةي ترةت  ااارةتء الم ةي  ةي جتاة  ال اص ةاا وااارةتء ا ةا 

  الاص ةةةب الجاتئاةةةب ال ارةةةوعب الضةةةاا  ةةةي جتاةةة  الجصةةةب اإلداااةةةبه ول ةةةت  ةةةتا الثتعةةة  تا سا
لد ةةتبااا  ةةي عةةسااصت ال متلرةةب الايداعاةةب ال ارةةوعب لصةةه عاُااةةا اتاصةةته  ناةةه وقةةد ارةةي الح ةةه 

 .(1) الجاتئي الم ي  ي جتا  ال تبااا واري تاضت تن ضاا تعت  الجصب اإلداااب
 

 المبحث الثالث
 بالبراءةمدى تقيد سلطات التأديب باألحكام الجنائية الصادرة 

 المطلب األول
 صدور حكم جنائي بالبراءة قبل تصرف سلطات التأديب

 ا الجاا ةةب رةةواء جاتئاةةب تو ايداعاةةب ت اةةاصض  ت بدةةي ا اصةةت ال ةةتدن تن بدةةي ت عةةته  عااةةب اثعةة  
عةةةدوا ت  ةةةا ال ةةةاصه اعاعةةةا  ةةةي حةةةد سااصةةةت  متلرةةةب  داااةةةب  ن  ةةةته تو بةةةده احااةةةت  تدك  لةةةي وقةةةوع 

 ُةةد قضةةي تاةةه ااعةةاا إلدااةةب العت ةةه و جتزااةةه  داااةةت  ةةي حتلةةب  ةةاوع الاص ةةب عااةةه  الجاا ةةب الجاتئاةةبه
وعاا غاةاه تا اثعة  تاةه وقةع  اةه  عةه  اجةتعي تو رةدعي  حةدد اعةد  رةت  ب  اةه  ةي وقةوع ال متلرةب 
اإلداااب  نسا ااعده ال يمس بدي الردور اإلداان لدعت ةه ولةه اُةع  اةه تن  مة ه عواجعةت  وفاراةه تو 

 .(1)بدي  ُاضاتاصت    ا وا ث ب سا   داان وعتلاتلي     حه لاوقاع جزاء ايداعي ماوج

ول ةةةةت  تاةةةة  ال رةةةةئولاب الايداعاةةةةب  معةةةةاب وم  ةةةةت لد رةةةةئولاب ال دااةةةةب والاةةةةي  ةةةةي  -10
اضةةةت ااب  ُضةةةي عةةةيا حال رةةةئولاب الايداعاةةةب  ةةةياصت  ةةةي سلةةةر  ةةةيا ال رةةةئولاب الجاتئاةةةب  ةةةي 

عةاا ا ة ه  مة ت عواجعةت  الوفارةب تو ماوجةت بدةي  رئولاب  معاب قوا صةت وقةوع م ةي  
 ُاضةةاتاصت ا  ةةا ارةةعاه  لةةي بت ةةه  حةةدد و ةةا ثةةه  ةةنا  ةةاوع ادةةر ال رةةئولاب واعةةسا  رةةاتد 

 الم ي  لي  م   حدد عتلسا  ااصض  تاعت  ا ال رئولاب ورععت لدعااءح.

لايداعاةةب وبدةةي  ثةةا سلةةر  ةةنا العةةااءح الجاتئاةةب ل ةةاوع اتاصةةته ت ا اةةع  ةةا ال  امةةسح ا -11
وسلةةر  اةةي ت  ةةا ارةةعب  عةةه  اجةةتعي تو رةةدعي ااا عةةه العت ةةه واعةةد ع وجعةةه  ةةتب  تو  ةةاا ت 

                                                 
د  ا ضتا  ح د ع اصه ال رئولاب الايداعاب لع ته الح و ب والُ تع العته وق تع األب ته العته  ُصت وقضتءه  (1)

 115ه  1999الُت احه 
 .28ه  ج وبب تح ته الراب العت احه العدد األوهه  1964 11 14تدا عجدرب ح ه اإلداااب العدات الع (1)
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 ُةةد قضةي عةةيا ح سا  ةتا  ةةاوع الاص ةب رةععت لدعةةااءح  ةا العُوعةةب الجاتئاةب  ةةنا  (2) ةي الجاا ةب
سلةةر ت اةةاصض بدةةي الةةدواه  تاعةةت  ةةا ال  امةةسح اإلداااةةب الايداعاةةب ترةةا ت  اةةي ت  ةةا  رةةاتد 

ه  اجتعي تو ردعي  حدد  لي ال وفا اعد  رت  ب  اه  ي وقوع ال متلرةب اإلداااةب الاةي  ع
ه   ةةت قضةةي عةةيا حقاةةته ح ةةه العةةااءح  ةةي (1)رةةوغ  ااا ةةت  الواقعةةب الجاتئاةةب ال جصةةوه  تبدصةةت

ال ةة  الجاةةتئي بدةةي ترةةت   ةةاوع اتاصةةته   ةةت اا ةةون بدةةي  ةةر اررةةا لعةةتلم ال ةةاصه  ةةي 
ع اض اتاجتاه  سا الح ه ت اُاد الُضتء الايداعي ترت  سلر تا جاتاب حاتزح  واد  مداح 

الح ه له اعا بدي ترت  بده عحب الواقعبحه وقضي تاضت عيا حعااءح ال تبا  ةا جاا ةب 
ضا  ت ضي  لي  و  ت ااا ه  ع آمااا  ي ضا  ال جاةي بداةه وبةده  عا ةب الضةاعب 

ع آمةةةااا  ةةةي وضةةةع اررةةةه  وضةةةع الاةةةي تود  عحاتاةةةه ت ا اةةةع  ةةةا  عتقعاةةةه ألاةةةه رةةةت ه  ةةة
 (2)ال عصت   ي ااا تعه  حدك الجاائهح.

 
 المطلب الثاني

 صدور حكم جنائي بالبراءة بعد تصرف سلطات التأديب
األدلب  ةا ورةتئه اإلثعةت  بدةي حةدوا الجاا ةب  ةي الواقةع ال ةتدن وارةعاصت لرتبدصةت واألدلةب الجاتئاةب 

ا ااحةةةد  ج ا عةةةت  ةةةي غةةةاض واحةةةد  ةةةو الوعةةةوه  لةةةي   ةةةا امادةةةا  ةةةا حاةةةا اوبصةةةت وت  ااصةةةت وا 
الحُاُب ال اعدُب عتلواقعب وارةعاصت لد ةاصه. واألعةه تا األح ةته الجاتئاةب العةتداح عةتلعااءح لعةده  رتاةب 
الةةدلاه تو قعةةوا الةةدلاه ت احةةوز الحجاةةب ت ةةته الُضةةتء الاةةيداعيه  ةةنسا اعاضةة  ال ح  ةةب الجاتئاةةب 

ا الُعةةوا جةةتء  ةةي  ةةسه الحتلةةب ع ةةت تثعاةةه الح ةةه الجاةةتئي تو لوقةةوع الرعةةه وقاةةته الاص ةةب وتثعااصةةت  ت ت
ع ُاضةي حجاةب ال ةيء ال ُضةي  اةه واعةود لد ح  ةب رةد اصت  ةي وزا األدلةب الاةي  ةتعصت الُعةةواه 
 نسا  ت قضي الح ه الجاتئي عتلعااءح لعده  رتاةب الةدلاه  تقاعةا  رةد ب الايداة  بدةي  جةاد اعةداه 

متلعةت  ةع ات ارةتء عتألدلةب الجاتئاةب وقضة  عةتلعااءح  ة  اثااة  وعا الاص ب وجعده وعرت ايداعاةت 
بداصته وتاضت  سا  ت قت   عا حا  الوقتئع الاي اثعا   ي حة  ال ةاصه عةتلح ه الجاةتئي ووزااصةت ثةه 
ا  تا  غاا  ت اب لُاته الجاا ةب الجاتئاةب تو العُةت  الجاةتئي عيوضةتبصت ال ُةااح  ةي  قدا  األدلب وا 

 ت تاصةت ا ة ه  ةي سااصةت  دصةت تو ععضةصت  متلرةب ايداعاةب بدةي اباعةتا تاصةت ااضةة ا قةتاوا العُوعةت  
                                                 

د   ح ود بت ا العاته  عتد  الُتاوا اإلداان  ي األ واه العت ب والوفارب العت به داا الر ا العاعيه  (2)
 297. 

 .635ه  ج وبب الراب الثتلثبه العدد األوهه  1958 1 25 .عه جدرب 3لراب  1723ال عا اقه  (1)
 216ه  اجع رتع    1998   2   21 .ع ه جدرب 40لراب  397ال عا اقه  (2)
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 م ت ع ُاضي الواج  الوفاري  ض  ب ت ا وا  اتر  ةا وقةتئع تمةاك لةه ااعةاض لصةت ال ح  ةب 
الجاتئاب لعده  ااتجصته  صسه الوقتئع قد ا وا لصت دوا  ي ال رتءلب الايداعاةب وت اثااة  بدةي رةد ت  

 .(1)ا   ا  ي توقع  جزاء بدي ال اصهالايد

واراُا الُضتء الايداعي   ادا األعه رتلا العاتا  ُضي عيا عدوا ح ه جاتئي  -12
عةةتلعااءح لعةةده  رتاةةب الةةدلاه ت احةةوه دوا ال رةةتءلب الايداعاةةب لد وفةةاه ل ةةت  ةةو ثتعةة  قعدةةه 

وا ضةده لعةده وقضي عيا حت اراد ال حتجب عتلح ه الجاتئي السن قضي ععااءح زوجب ال  عة
 رتاةةةب الةةةدلاه ال ُةةةده ضةةةد ت  س تاةةةه  ةةةع  ةةةسا الح ةةةه ت اةةةزاه لدرةةةد ب اإلداااةةةب حااةةةب الاُةةةداا 
وال وازاةب  ا ةةت قةةده لصةت  ةةا وقةةتئع وتثا ةةت بدةي رةة عب ال  عةةوا ضةةده ل واةه  وفةةا بةةته ثةةه 
اُااا  دك ع حااه تو بده ع حااه لدعُتء  ي وفاراه  ي ضوء الفاوا الاةي تحت ة  

 عهح.

  الج عاب الع و اب لُر ي الراوك والا ااع  ي  اةوك حداثةب لصةت اماةي حا اةت وقاا  -13
حول ةةةةةةت  ةةةةةةتا الثتعةةةةةة   ةةةةةةا األواا  تا ال ح  ةةةةةةب الجاتئاةةةةةةب قضةةةةةة  عجدرةةةةةةاصت ال اعُةةةةةةدح  ةةةةةةي 

ععةةةااءح العةةةت داا  ال عاوضةةةب حةةةتلاصه   ةةةت ارةةة   لةةةاصه  ةةةا امةةةا   ال عدةةةغ  1996 6 10
  الاةةي قةةد اصت الااتعةةب العت ةةب قتعةةاح بةةا عدةةو  ال ةةس وا وتررةة  ح ةةه العةةااءح بدةةي تا األواا

إلرةاتد  -الااتعةب العت ةب–حد ال رتاب لكدلب متعب وتا الاُتااا الحرتعاب الاي ارااد   لاصةت 
اتاصته قعه ال اص اا قد جتء  عياقته حرتعاب متواب  ا دلاه بدي عحاصت ععةد تا ا اُةا  

 ت وقد بجز   ا  معااء وزااح العده با  لي بده وجود الدلاه ال راادن السن ا داصت ترا
 ح  ادر الاُتااا  ي غاعةب  رةاادااصت و ةا ثةه  ناةه ععةدد الح ةه الجاةتئي العةتدا ععةااءح 
ال عاوضب حتلاصه  ا اص ب اتما   ال وجصب  لةاصه  ناةه ا ةوا قةد ارةي  ةسه الاص ةب بةاصه 

اصه ال دااةب ب ةت لحة  واضحي حتئزا لحجاةب ال ةيء ال ح ةوه عةه  ا ةت ااعدة  عاحداةد  رةئولا
 جصب اإلدااح  ا ضاا جزاء  ُد  سا ال عدغح.

وبدةةةي الةةةاغه  ةةةا سلةةةر  ةةةنا  اةةةتر ااجت ةةةت  ات  حجاةةةب الح ةةةه الجاةةةتئي العةةةتدا  -14
عتلعااءح  ي  واجصب رد ت  الايداة   سا اقاعةا الا ااةا  ةي  ةسه الاتحاةب بدةي  جةاد اعةداه 

تئع اتاصةةته واحةةدح  ةةي الحةةتلااا تو اعةةداه وعةةا الاص ةةب وجعدةةه وعةةر  ايداعاةةت سلةةر ألا وقةة
ا ا اا وعرصته و ا ثه  ةنا  ةتا اتاصةته  اجعةه  لةي امةا    ُةتداا  ةا الةساح  ةا  ةه  وا 
 اارةع لةدك عةا صت اضةارصت ال ةتبا  لةي  د ةه ثةه ااعةاا  اصةت لحرةتعه المةت ..  تلاص ةب 

                                                 
 .221ه  1986د    توان  ح د  ت ااه الُااا الايداعي وض تاتاهه   اعب األاجدو ال عاابه  (1)
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ا  تاةةة  تدلةةةب الثعةةةو   ةةةي  بدةةةي  ةةةسا الوضةةةع سا   ةةةُاا تحةةةد  ت جاةةةتئي واممةةةا  داان وا 
 دااص ةةت واحةةدح  س اجةة  تا ااةةوا ا الةةدلاه بدةةي تا ال ةةاصه ا بةة   ةةي عةةاا الةةساح وعةةسلر 
ا ةةوا  ةةا الاتحاةةب اإلداااةةب قةةد تاةةي ب ةة   مةة  عواجعةةه الةةوفاري و ةةت اجةة  تا ااعةةا عةةه 
ال وفا العته  ا الس ب  ةي تداء ب دةه و ةا الاتحاةب الجاتئاةب ا ةوا قةد اقاةاا  عة  اعتقة  

 اماج الافا  اه  ا اماعت   سه ال ح  بح.بداه قتاوا العُوعت  و 
 

وم عةةب  ةةت اُةةده تا األعةةه بةةده حجاةةب الح ةةه الجاةةتئي العةةتدا عةةتلعااءح ارةةااتدا  -15
لُعوا الدلاه ت ته الُضتء الايداعي  ت تا  سا األعه ااد بداه ارةاثاتءه   ةت اعاةي تا  ةت 

الاةةيداعيه ت ةةت  ةةت ثعةة   ةةا ارةةته الح ةةه الجاةةتئي  ةةا الوقةةتئع  صةةو تاضةةت  ارةةي ت ةةته الُضةةتء 
األدلب ت ته ال حت ه الجاتئاب قد ت ا ري لُاته الجاا ب الجاتئاةب  ت تاصةت  ت اةب عةسااصت إلثعةت  

 .(1)الم ي الايداعي والجاا ب الايداعاب
 

 الفرع األول
 حالة صدور جزاء تأديبي بموجب قرار إداري

ه (1) اةس  ةسه الدحفةب و ةو عةسلر سو تثةا اجعةياااد   اوباب الرعه  لي لحفب ااا تعه   ياه   اوع 
وايثاا العرو ال ت ه ااعاا  لي ج اع األوعتا الاي احا دصت الرعه    اجوز تا ا ح   اا ة  
 سا الرعه السن عدا ع اترعاه برو عوعةا  جاا ةي آمةاه والعرةو ال ةت ه  ةا الافةته العةته  اجةوز 

وه  ةةاح ت ةةته  ح  ةةب الةةاُض   ةةت تا ال ح  ةةب الةةد ع عةةه  ةةي تن  احدةةب  تاةة  بداصةةت الةةدبوك ولةةو أل
ه    ت تا له تثا بته ا  ه ج اع ال رت  اا  ي الجاا ب وت ا ثا  ي (2)اُضي عه  ا ادُتء اررصت

 76الحُو  ال دااب  ت  سا ا  الُتاوا العةتدا عةتلعرو ال ةت ه بدةي مة ا سلةر و ُةت لح ةه ال ةتدح 
 .(3) ا قتاوا العُوعت 

                                                 
ه وت تا راتداه  لي ح ه 20د   ح ود  ح ود  ع ريه  ال قتاوا اإلجااءا  الجاتئابه ال اجع الرتع ه   (1)

ه  ج وبب ال عتد  الُتاوااب الاي قاااصت ال ح  ب اإلداااب 1960 11 26اإلداااب العدات  ي ال عا العتدا عجدرب 
 .210ه  31ه عاد 6العداته الراب

 .201د   ح ود اجا  حرايه  ال قتاوا اإلجااءا  الجاتئابه ال اجع الرتع ه   (1)
 .174 اجع الرتع ه  د  او ا  ال تونه  ُه اإلجااءا  الجاتئابه ال (2)
 .203د   ح ود اجا  حرايه ال اجع الرتع ه   (3)
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 في المجال التأديبي
 ةة   ةةر تا العرةةو ال ةةت ه ا حةةو بةةا الرعةةه العةةرب اإلجاا اةةب عج اةةع توعةةت صت  ةة  ا  ةةا   حُةةب 
 اا ة  الرعةه بةا تن وعةةا  جاا ةي آمةاه  ت تا رةةااتا العرةو ال ةت ه  ةةي ال جةته الاةيداعي تثةةتا 
جدت  ُصات وارعته   ت اقاعا   عتلجب  سا الوضع ا ااعات  ده ااعاض ال  اع ل وضوع العرو  ي 

ل جةةته الاةةيداعي  ةةي   ةةتا الُةةواااا العت ةةب لداوفةةا وت  ةةي   ةةتا الُةةواااا المتعةةب عةةععض  وائةةا ا
ه   ةةت اجةةه بةةا سلةةر ااجةةت ااه تولص ةةت اا ةةا رةةااتا العرةةو ال ةةت ه  ةةي ال جةةته الاةةيداعيه (4)العةةت داا

لحجةت وثتااص ت ا اد رااتا العرو ال ت ه  ي  ةسا ال جةتهه و ا ةت ادةي رةاااتوه  ةه اتن بدةي حةده وا
 الاي ارااد  لاصت  ه اتن  ي ادباه وجصب افاه.

 الرأي األول: المعارض لسريان العفو الشامل في المجال التأديبي
س   تاعتا  سا اتاجته  لي تاه ت تثا لدعرو ال ت ه بدي الجتا  الايداعي  ت  سا وجد ا  

ا ااعي  ثا قتاوا اعرو  ه  تلُتاوا الوضعي ال عان ت اعاا ااُضتء الجزاء عع ه(1)مت  عسلر
با الجاا ب الجاتئاب و ت ااراع باصت  ا جزاءا  ايداعاب واألعه  ي سلر تا العرو ت تثا له بدي 

 سا له ا ا –الجتا  الايداعي لدواقعب    ا    سا الجزاءا  الايداعاب الاي رع  اوقاعصت   ت ت ا اع 
اعاب تو الراا  اصت وقد عاا   اعي  سا اتاجته  ا العدء  ي ال حت  ب الايد -قد رع  اوقاع الجزاء
 اتاصه عتلحجت امااب 

 ا وحةةدح الرعةةه ال رةةع  لدعُةةوعااا الجاتئاةةب والايداعاةةب ت ا رةةي  ةةي حةةد سااةةه لاوحاةةد  -1
ال عت دب عااص ةت  ةا حاةا  ب ةته العرةو  ةتلجزاء الاةيداعي ارةااد  ةي اوقاعةه  لةي اباعةتاا  

 ب لدرعه حاي ازوه عزوالصت.تماك ت اُاعا بدي  جاد ثعو  العر

 ا  ه تثا لدعرو  ي ال جته الةوفاري عتلارةعب لدعُوعةب الايداعاةب ال اااعةب بدةي ارة   -2
اج  تا اُاعةا  ةي –الرعه ال رع   ي الوق  ارره لاوقاع العُوعب الجاتئاب  حه العرو 

  حتلب بده واود ا  عاام  ي قتاوا العرو عرااتاه  ي ال جته الايداعي بدةي اباعةتاا

                                                                                                                                               

 .137د   وزاب بعد الراتاه  ال قتاوا اإلجااءا  الجاتئابه داا الاصضب العاعاب   -
د  تح د  ح د عدون اوراه الافااب العت ب لدعرو ال ت ه  ي الا ااع ال عان وال ُتااه ارتلب د اوااهه حُو   (4)

 .753ه  1984باا    ه 
 د   ح د  ماتا  ح د بث تاه الجاا ب الايداعاب عاا الُتاوا الايداعي وبده اإلدااح العت به ال اجع الرتع . (1)
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اوقا  اوقاع الجزاء الايداعي  و الةسن  ةتعه العاة  و ةا ثةه  صةو وحةده ال اعةاا  عة حه 
 .(2)الجزاء الايداعي  عاعت واج  اإلع ل -دوا تا ا وا

اراُا الع ه بدي تا الصدا  ا عدوا قةاااا  العرةو  ةا ائةا  الدولةب  ةو  برةتء  -3
وا  برةتئصه  ةا ااراةس العُوعةت  ال وفراا  ا ااراس العُوعت  الجاتئاب تو  ت ااعُي  اصةت د

الايداعاةةب تن تا ارةةارتدح ال وفةةا  ةةا  ثةةه  ةةسه الُةةاااا   ُعةةوا بدةةي العُةةت  الجاةةتئي 
دوا العُةةةت  الاةةةيداعي عحاةةةا افةةةه  ةةةسا الاةةةيثاا قتئ ةةةت واجةةة  الارةةةتس عتإلضةةةت ب  لةةةي العرةةةو 

الجاتئاةةب  ال ةةت ه عتباعةةتاه  جةةااء ا ةةااعي رةةاتدن اصةةاه ع ةةدك  زالةةب تح ةةته اإلدااةةب والجةةاائه
 .(1)دوا العُوعت  والجاائه الايداعاب  ت  سا ا  قتاوا العرو عااحب بدي سلر

 ا الضةاوان إلب ةته العرةو ال ةت ه  ةي ال جةته الجاةتئي تا ا ةوا األ عةته   داةب  -4
لاوقاةةةع العُوعةةةت  الجاتئاةةةب  حةةةددح و عاو ةةةب رةةةدرت حةةةاا ا  ةةةا اُةةةداا دمولصةةةت  ةةةي  بةةةداد 

ته الاي ا  دصت العرو ت ةت الوضةع  ةي ال جةته الاةيداعي  عدةي العُوعت  ال اااعب بدي األ ع
غاةةا سلةةر  س ارةةاحاه  عةةه  عا ةةب األ عةةته الاةةي تد   لةةي اوقاةةع العُوعةةت  الايداعاةةب رةةدرت 
عرع  ععوعب بده احداد الجاائه الايداعاب الُتئ ب حاي اما  ي الُةواااا الوفاراةبه و ةا 

  ي ال جته الايداعي. ثه اععم  اتر ععوعب  ااب اعو  رااتا العرو

 ا العرةةو بةةا العُوعةةب  ةةو العةةرم ال ُةةاا عوارةة ب الُةةتاوا بةةا العُوعةةت  ال وقعةةب  -5
عوارةةة ب ال حةةةت ه ال  درةةةب قتاواةةةت عاوقاعصةةةت ت ةةةت اإلجةةةااءا  الايداعاةةةب ال ُةةةااح لدعُةةةت  بدةةةي 
األم ةةةةتء الوفاراةةةةب عةةةةتلافا  لةةةةي  عاعاصةةةةت و وضةةةةوبصت ت اا ةةةةل تن بُوعةةةةت  عةةةةتل عاي 

الُاااا  العتداح  ي  سا ال جته لار  تح ت ت حُاُاةب  ناصةت ت ا ةوا قتعدةب العحام وتا 
 .(2)لدعرم باصت عوار ب العرو

 الاتن الثتاي  الاتن ال  اد رااتا العرو  ي ال جته الايداعي 

                                                 
(2) Silvera (V.) "La function publique et ses proplemes actuels" Paris, 1969, P, 409 et 
417. 
(1) Gerad (V.) "La sanction professionnelle nation du droit administrative nouveau" 
these Montpellir, 1949, P,295. 

 .696ه  1975د  بدي اا ده الُتاوا الجاتئيه ال دمه وتعوه الافااب العت به داا الاصضب العاعابه  (2)
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ااك   ادن  سا الاتن تا الُتاوا العتدا عتلعرو ال ت ه   ت تا  ةا  ةياه تا ا حةو الجةاه الجاةتئي 
ناةةةه  ةةةسلر ا حةةةو بةةا الرعةةةه الجةةةاه الاةةةيداعي وا ةةةوا  ةةا  ةةةياه تا ااُضةةةي عةةةه الةةةدبوك بةةا الرعةةةه  

 الايداعاب  ض  با الدبوك الجاتئاب  رااداا  ي دبه وجصب افا ه  لي اتباعتاا  امااب 

 سا  تاة  الاعةةو  الدرةاوااب بدةةي  ةةسه العةواح  ةةا اإل ةة   والع و اةب   ةةت  ةةي  -1
 اائه والعُوعت  الجاتئاب وحد ت.الح  ب  ا قعا ا تقصت بدي  جته الج

لةةةةا   اةةةةتر  عةةةةاا لعةةةةده ااارةةةةتع ال ح ةةةةوه بدةةةةاصه ايداعاةةةةت عةةةةتلعرو عحجةةةةب تا الم ةةةةي  -2
ال رع  لدعُوعت  الايداعاب تقه جرت ب  ا الم ي ال ااا  لدعُوعةت  الجاتئاةب  س تا  ب ةته 

  األ عةا  سا ال ا   اادن  لةي ا اةع  اا عةي الجةاائه الجاتئاةب عةتلعرو دوا غاا ةت وعتلجتاة
 ا الابتاب لد  اع  و ت ةا غاةا عةحام  س تا الرعةه ال ااة  ل ةه الاةوباا  ةا العُوعةت  
ا وا واحدا  ي ال تل   س  ت ااا عه تحد ال وفرااه و ا ثه     عاا والحةته  ةسه لدا ااةز 

  ي ال عت دب عاا األ مت  ل جاد اما ا واوع العُوعب ال وقعب.

داعاا الايداعاةةب والعُوعةةت  ال وقعةةب  ةةي ال جةةته لةةا  عةةحاحت بدةةي اإل ةة   تا الاةة -3
ا  تا   مادرب  ي الواقع با العُوعةت   الايداعي لار   ا قعاه العُوعت  الحُاُاب  صي وا 
الجاتئاةةب  ت تاصةةت ا ةةتعصصت دوا  ةةر  ةةا حاةةا تاصةةت اعةةد  ةةا قعاةةه اإلجةةااءا  ال  ل ةةبه  ةةسا 

اد عدوا ت  ا ال حت ه ال ماعب  ض  با تا العُوعت  الايداعاب اا ل تح ت ت حُاُاب ب
قتاوات عسلر و ُت لك  ته الُضةتئاب ال اعةتاا بداصةت وج اعصةت اباعةتاا  جةدااح عوضةع  ةسه 

 اإلجااءا   ي ا ت  األح ته الُضتئاب.
  وقا الُضتء 

تغرةة    6 ةةا الُةةتاوا العةةتدا  ةةي  41اعاةةي الُضةةتء  ةةي  اارةةت قتبةةدح بت ةةب اةةه  قااا ةةت عتل ةةتدح 
 ةةسه الُتبةدح تا الةةدبوك الايداعاةةب ااُضةي عةةتلعرو ال ةةت ه  ةيا الجاا ةةب الجاتئاةةب ه وع ُاضةي 1953

  ت اراععد ا عا  تن جزاء عتلارعب لدوقتئع الرتعُب والاي  ا  عاعاصت اإلجاا اةب امارةي  جةتزا عةيثا 
ا  تا ت ا دن لدعودح لدع هه   ةت تا اإلجةااء الةسن عةدت  اجعي ا حي  ه تثا لدجزاء ال ا و  عه وا 

 ا  ةةا الرةةاا  اةةه والجةةزاء الةةسن لةةه اارةةس ت ا  ةةا ااراةةسه واوقةةا ااراةةس الجةةزاء ال وجةةود  ةةي  جةةته ت
 الااراس   ت  ي حتلب اتراععتد ال  ق .

وآثتا العرو ال ت ه لار  واحةدح عتلارةعب لدجةزاءا  سا  األثةا ال عت ةا  تلاُةه عُةوح  -
 ةةةا الوفةةةتئا و ةةةسلر امرةةةاض الُةةةتاوا والعةةةزه وادةةةر سا  األثةةةا ال  اةةةد  تإلععةةةتد ال  قةةة  

 الداجب.
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وبدي الاغه  ا ا عا  الُضتء الرااري لح  العرو ال ت ه  ي ال جته الايداعي  ت  -
تا  سا الا عا  ت ا وا بدي    قه  صاتر  ا الُاةود الاةي  اضةصت الُضةتء لا عاة  العرةو 

  ي ال جته الايداعي  ثه 

اب وال ةاا والازا ةب تو اراععد قواااا العرةو ال ةت ه اُةتئ  األمة   الحرة -1
 ةةةت ا ةةة  الواجعةةةت  ال صااةةةب األرترةةةاب  ثةةةه اُةةةتئ  الُوابةةةد األرترةةةاب إلدااح المةةةزائا 
العت ةةةبه  تلُضةةةتء ااحُةةة    ةةةت  سا  ةةةتا  وقةةةا العت ةةةه اارةةة  ا ت ةةةت  ةةةع  ةةةسا الوعةةةا 
واعت ةا  حة   ةه حتلةةب بدةي حةدح وتحاتاةةت اا ةدد  ةي   ةةاح اُةتئ  ال ةاا تو الازا ةةب 

 غاح.اععت لدوفتئا ال ت

ت اداةةةزه اإلدااح عةةةيداء ال رةةةاحُت  ال تلاةةةب الاةةةي لةةةه احعةةةه بداصةةةت العت ةةةه  -2
مةة ه  اةةاح ارةةاععتده بةةا الع ةةه تو  عةةتلغ الاعواضةةت  الاةةي  ةةتا قةةد رةةع  د عصةةت جعةةاا 

 .(1)لدضاا السن تعت  ال ا   عرع  م ي العت ه
 

 الفرع الثانى
 حالة صدور جزاء تأديبي بموجب حكم قضائي

الرااري  جااء الاعتلم  رع  تاُضتء الةدبوك الجاتئاةب  اجةوز لجصةب اإلدااح ال جاةي تعتل الا ااع 
بداصةت تا اُاةةال الااةةتزه بةةا حُصةةت  ةةي بُةةت  الجةةتاي  ُتعةةه قات ةةه عةةد ع  عدةةغ  عةةاا لدمزااةةب العت ةةبه 
  ت اجوز ادمه ال اا  ورا  عاا ال جاةي بداةه وعةاا الجةتاي لدوعةه لحةه اةزاع ا ةي بةا الجاا ةب 

ار ي عتلورت ب الجاتئابه وتمااا اادمه الااتعب العت ب إلجااء الارواب عاا  معاا تو ت ثا  و و  ت
و ةو  ةةت اعةاا عتلارةةواب الجاتئاةبه ت ةةت الُةةتاوا ال عةان  ُةةد بةاا العةةدم  رةع  تاُضةةتء الةةدبوك 
ا  تا بدي احو   تاا  ا حاا الجاائه الاي اجوز  اصت الاعتلم و اراب  جااءهه بة  وح الجاتئاب وا 

 بدي اما ا الرُه  ا حاا رااتا الاعتلم  ي ال واد الجاتئاب تو بده رااتاه.
 الصلح في القانون الفرنسي

 إلدارة المجني عليها وبين الجانيأوال: الصلح بين جهة ا
تعتل ال  اع الرااري لععض الجصت  اإلداااب  ثه  عدحب الضاائ  و عدحب الج تار تا ااعتلم 

ل د ةةةع  عدةةغ  عةةاا لدمزااةةةب العت ةةب   ةةةت ااااةة  بداةةه ااُضةةةتء الةةدبوك الجاتئاةةةب  ةةع ال ةةاصه عةةةيا اُاةةا 

                                                 
اادا  وال اتقعت ه ع يا اافاه ال ز  1998لراب  89د  زاا عدا  ااجه األح ته العت ب لداعتقد و ُت لدُتاوا اقه  (1)

 113ه  2006داا الاصضب العاعابه 
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 ةةا قةةتاوا الج ةةتار  ال عةةده عتل ارةةوه  350 ةةا قةةتاوا الضةةاائ ه وال ةةتدح  1879ع وجةة  ال ةةتدح 
 105ه وال ةتدح 1975 ا اوااه بةته  27وال اروه العتدا  ي  1956 ا  تا   27العتدا  ي 

  ةةت اجةةوز الاعةةتلم  ةةي  جةةته الجةةاائه الاةةي اُةةع عتل متلرةةب لدا ةةااعت    ةةا قةةتاوا األاصةةتا وال تعةةت ه
ال عةده عتل ارةوه العةتدا  1945اوااةه  30 ا األ ا العتدا  ةي  22ه 19اتقاعتداب )ال تداتا 

ه وتاضت ااه الاعتلم ع وج  ال اا ب الجزا اب  ي  متلرت  ال اوا عاا جصب 1965رعا عا  11 ي 
  ا قتاوا اإلجااءا  الجاتئاب الرااراب و ت ععد ت. 529ت لد تدح اإلدااح وعاا الجتاي و ُ

 
 

 ثانيا: الوساطة الجنائية
اُعد عتلورت ب الجاتئاب الع ه با  اا  ادمه ال اا بدي الوعوه  لي حه لازاع ا ي با جاا ب 
اةةةاه الارةةةتوض ع ةةةياه عحااةةةب عةةةاا األ ةةةااا ال عااةةةب و  ةةةت الجةةةتاي وال جاةةةي بداةةةه والةةةسن  ةةةتا  ةةةا 

  رااض تا ارعه  اه عوار ب ال ح  ب الجاتئاب ال ماعب.ال
 ةةا قةةتاوا اإلجةةااءا  الجاتئاةةب  1 41وقةةد ااةةتوه ال  ةةاع الراارةةي الورةةت ب الجاتئاةةب ع وجةة  ال ةةتدح 

الاي اع  بدي تا حلاتئ  الج صوااب  عت اح تو با  اا   ي وا الضةع  الُضةتئي تو  رةوض تو 
اتئاةةةب  سا اعةةةاا لةةةه تا اإلجةةةااء ا  ةةةا تا اضةةة ا اعةةةواض ورةةةا  وقعةةةه اامةةةتس قةةةاااه  ةةةي الةةةدبوك الج

الضاا السن تعت  ال جاي بداه وااصي اتض اا  الاتات با الجاا ب وارت ه  ي اي اةه  اا ة  
  (1)الجاا ب

 تا اس ا الجتاي عتتلازا ت  الات ئب با الُتاوا. -1

 تا اوجةةه الجةةتاي احةةو   ررةةب عةةحاب تو اجا تباةةب تو  صااةةب وقةةد تضةةتا ال  ةةاع -2
تا  ةةةسا  2004 ةةةا  ةةةتا   9 ةةةا الُةةةتاوا العةةةتدا  ةةةي  69 ةةةسه الرُةةةاح ع ُاضةةةي ال ةةةتدح 

الاةةدعاا ا  ةةا تا اامةةس عةةواح قاةةته  اا ةة  الجاا ةةب بدةةي ارُاةةه عةةدواح اةةداا  تو اي اةةه  ةةي 
  ا ز عحي تو اجا تبي تو  صاي وعمتعب ادر ال اعدُب عتل وا اب.

 ا تو ال ئحب.تا ا د   ا الجتاي اعحام وضعه عتلافا  لي الُتاو  -3

 تا ا د   ا الجتاي اعواض الضاا الاتات با جاا اه. -4

                                                 
 112ه  1982د  ع ل الع اريه ال متلرب ال تلاب عاا الجاا ب الايداعاب والجاا ب الجاتئابه  (1)
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تا اةةاه ع وا ُةةب األ ةةااا  ص ةةب الورةةت ب عةةاا  اا ةة  الجاا ةةب وعةةاا ال جاةةي بداةةه  -5
تاةةه  ةةي حتلةةب  2004 ةةا  ةةتا   9وتضةةتا ال  ةةاع ع وجةة  الاعةةداه الةةسن تجةةان عُةةتاوا 

ضا اوقع بداةه عاررةه واوقةع اجتل الورت ب اثع  اتئ  الج صوااب تو الورا  سلر  ي  ح
بداه األ ااا تاضت وارده لصه عواح  اه و ي حتلب الازاه  اا   الجاا ب عد ع الاعةواض 
لد جاةةي بداةةه  اجةةوز لكماةةا ع ُاضةةي سلةةر ال حضةةا تا ا تلةة  عرةةداد حُةةه و ُةةت إلجةةااء 

ل اعةو  ت ا الد ع ا عاُت لكح ته ال ُااح عُتاوا اإلجااءا  ال دااب الجداد واإلجااءا  ا
 ا الُتاوا العتدا  ةي  70بداصت  ي  سه ال تدح اوقا اُتده الدبوك الجاتئابه   ت ال تدح 

تضت    ُاح جداةدح اعة  بدةي تا حو ةي حتلةب بةده ااراةس الاةدعاا عرةع   2004 تا   9
ااجةع لرةةدور الجةةتاي  ةةنا لاتئةة  الج صوااةةب  ةت لةةه اوجةةد باتعةةا جداةةدح تا اعت ةةا الارةةواب 

 ر الدبوك الجاتئاب.الجاتئاب تو احا 
 

 إجراءات الوساطة الجنائية
 الوساطة الجنائية بعدة مراحل هي يمر نظام

اُةوه الااتعةب العت ةةب عنم ةتا األ ةااا باةةد ت اُةاا  جةااء الورةةت ب رةواء  عت ةةاح تو  -1
 عم ت .

اُوه الااتعةب العت ةب عارةواض  ةم   عاعةي تو  عاةون    ةه لدُاةتا عةدوا الورةا   -2
 37 –30)ال ةةواد  ةةا  2001ااةةتاا  29العةةتدا  ةةي  71-2001 وقةةد حةةدد ال ارةةوه اقةةه

 ةةةا قةةةتاوا اإلجةةةااءا  الجاتئاةةةب( ال ةةةاو  الواجةةة  اوا ا ةةةت  ةةةي الورةةةا  و ةةةي تت ا ةةةوا قةةةد 
عةةدا  ضةةده تح ةةته ععُوعةةب جاتئاةةب تو ععةةده األ داةةب تو عتلحا ةةتا  ةةا الحُةةو  وتا اُةةةده 

والحاةتد واتلاةزاه عرةا ال صاةبه  عواح  ا عحارب حتلاةه الجاتئاةب وتا اثعة  ا اعةه عتل رةتءح
 وتت ا وا  ا  تغدي الوفتئا الُضتئاب.

اُاال الورا   اتعب  جااء  ُتعدب عاا األ ةااا لاعةاا لصةه ال عةتد  الاةي اُةوه بداصةت  -3
الورةت به واداُةةي الورةةا   ةةع  ةةه  ةةا ال ةةاصه وال جاةي بداةةه رةةواء بدةةي اارةةااد ع ةةه  اص ةةت 

بدةةةي  وا ُاص ةةةت بدةةةي  جةةةااء الورةةةت به واُةةةوه بدةةةي حةةةدح تو  جا عةةةاا  عةةةت   ةةةه احعةةةه 
الورةةةةا  عاافةةةةاه الدُةةةةتءا  الضةةةةاوااب عةةةةاا األ ةةةةااا واحةةةةثصه بدةةةةي اُعةةةةه وجصةةةةت  الافةةةةا 
سا اوعةةه األ ةةااا  لةةي اارةةت   اجةة  اةةدواا سلةةر  اتعةةب واوقةةع  ال  اوحةةب  ةةا  داص ةةته وا 

 وااب.بداه  ه  اص ت ثه اُوه الورا  عنارته اتارت  عاا األ ااا بدي اتئ  الج ص
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واااا  بدي الورت ب الجاتئاب وااراس  ض وا اتارت  تا الااتعب العت ب اي ا عحرةف األواا  وباةد ت 
 ت ااه الاوعه  لي اارت   نا الااتعب العت ب ادجي  لي احاار الدبوك الجاتئاب.

 العدم  ي الُتاوا ال عان 
الاااضةةي بدةةي الجاا ةةب عةةاا بةةاا الةةد اوا ح ةةدن اجةة  ب اةةب العةةدم عياةةه ح جةةااء اةةاه بةةا  ااةة  

 .(1)ال جاي بداه و اا عصت متاج ال ح  ب والسن ا  ا اامتسه ترترت لرح  اتاصته  ي الجاا بح
  ةةاا )ت( اماةي حا اةةت حلد جاةةي بداةه تو و ادةةه المةت  ولواثاةةه تو  ةةادصه  18اة  ال  ةةاع عتل ةتدح 

عحرةة  األحةةواه وسلةةر  ةةي الجةةام  المةت   ثعةةت  العةةدم  ةةع ال ةةاصه ت ةةته الااتعةةب العت ةب تو ال ح  ةةب
)الرُااةةتا األولةةي  241)الرُااةةتا األولةةي والثتااةةب( و 238وال متلرةةت  ال اعةةو  بداصةةت  ةةي ال ةةواد 

 321و 265)الرُااةةتا األولةةي والثتااةةب( و 244)الرُةةاا  األولةةي والثتااةةب والثتلثةةب( و 242والثتااةةب( و
 358و 354و 342و 341و 340 و 336  ةةةةةةااا و 324  ةةةةةااا حتوتح و 323ه و323  ةةةةةاااه و

 378( و9و)العاةةةةد 377و 373و 371و 370و 369)الرُااةةةةتا األولةةةةي والثتااةةةةب( و 361و 360و
(  ةةا قةةتاوا العُوعةةت  و ةةي األحةةواه األمةةاك الاةةي اةةا  بداصةةت 4)العاةةد  379( و9ه 7ه 6)العاةةود 

 قتاوا العُوعت .
 ح الرتعُب.واجوز لد اصه تو و اده  ثعت  العدم ال  تا  لاه  ي الرُا 

 واجوز العدم  ي تاب حتلب  تا  بداصت الدبوكه وععد عااواح الح ه عتات.
وااااةة  بدةةي العةةدم ااُضةةتء الةةدبوك الجاتئاةةب ولةةو  تاةة   ا وبةةب ع ااةة  اإلدبةةتء ال عت ةةاه واةةي ا 
الااتعةةةب العت ةةةب عوقةةةا ااراةةةس العُوعةةةب  سا حعةةةه العةةةدم تثاةةةتء ااراةةةس ته وت تثةةةا لدعةةةدم بدةةةي حُةةةو  

  ا الجاا بح. ال ضاوا
 راءات التصالح في القانون المصريإج

ا  ا باض الاعتلم  ي ال متلرةت   ةا  ةي وان الضةع  الُضةتئي ت ةت  ةي الجةام  -
ا  ا باض الاعتلم  ا تبضتء الااتعةب العت ةب و ةا عةت  تولةي  ةي ال متلرةت  و ُةت لح ةه 

 .1998لراب  19( ال ات  الدوان اقه 1العاد )

احااةةةا  حضةةةا ج ةةةع اترةةةادتت  بدةةةي ال ةةةاصه تو وا ةةةوا بةةةاض الاعةةةتلم باةةةد  -
و ادةةه واثعةة  العةةاض  ةةي ال حضةةا واةةاه بةةاض العةةدم  ةةي ال متلرةةت  ولةةو  تاةة   اةةتر 

 .(1)بُوعب ا  اداب تماك قدا ت ال  اع  لي جتا  ال اا ب

                                                 
ه 1990د  ح دن اج  ب ابه دوا ال جاي بداه  ي  اصتء الدبوك الجاتئابه ارتلب د اوااه حُو  الُت احه  (1)

 312. 
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او ةت  ةا الاةوه الاةتلي لعةاض  15وبدي ال اصه السن اُعه الاعةتلم تا اةد ع مة ه  -
عتده اعةع الحةد األقعةي لد اا ةب ال ُةااح لجاا ةب تو قا ةب الحةد األداةي الاعتلم بداه  عد ت ا

ال ُاا لصت تاص ت ت ثاه وا وا الد ع  ي مزااب ال ح  ةب تو  ةي مزااةب الااتعةب العت ةب تو  لةي 
تن  وفةةةا بةةةته اةةةام  لةةةه  ةةةي سلةةةر  ةةةا وزاةةةا العةةةدهه وت اجةةةوز لدااتعةةةب العت ةةةب تا اا ةةةع 

ت قضي ععده قعوه الدبوك.الدبوك الجاتئاب م ه  سه ال دح و   ا 

سا ااُضةةةي ال اعةةةتد دوا تا اُةةةوه ال ةةةاصه عرةةةداد ال عدةةةغ جةةةتز لدااتعةةةب العت ةةةب ا ةةةع  - وا 
الةةدبوك الجاتئاةةب ول ةةا  ةةسا ت ارةةُ  حةة  ال ةةاصه  ةةي الاعةةتلم ولةةو ا عةة  الةةدبوك الجاتئاةةب 
حاةةا ا  ةةا الاعةةتلم تاضةةت ول ةةا عرةةداد  عدةةغ اعةةتده اعةةا الحةةد األقعةةي لد اا ةةب ال ُةةااح 

 دجاا ب تو قا ب الحد األداي ال ُاا لصت تاص ت ت ثا.ل
 آثار التصالح

ااااةة  بدةةي الاعةةتلم ورةةداد ال عدةةغ ال ُةةاا ااُضةةتء الةةدبوك الجاتئاةةب وا ااةةع بدةةي  -
 .1998لراب  19الااتعب العت ب احاا صت و ُت ألح ته ال ات  الدوان اقه 

سا اه الاعتلم م ي  ي جاحب ت اجوز  اصت الاعتلم تو  -  ةتا ال عدةغ ال ةد وع اُةه وا 
ب ةةه  ةةو  ُةةاا اباعةةا الاعةةةتلم  ةةيا لةةه ا ةةا ولدااتعةةب العت ةةةب تا ارةةاا  ةةي الةةدبوك و ةةة  

  ا ال ات  الدوان سااه(. 6اإلجااءا  ال عاتدح )و ُت لح ه العاد اقه 

سا اعدد  الجاائه اعةددا  تداةت و تاة   ااع ةب عععضةصت و ُةت لح ةه ال ةتدح  -  ةا  32وا 
ا وا تاُضتء الدبوك الجاتئاب عتلاعتلم  ي  حدا  ت تثا بدةي الةدبوك قتاوا العُوعت  ت 

  ا ال ات  الدوان بااه(. 7الجاتئاب الات ئب با الجاائه األماك )العاد 

سا اةةه ا ةةع  ةةةه  ةةا الةةدبوااا الجاتئاةةةب  - وت اةة ثا الاعةةتلم بدةةي الةةةدبوك ال دااةةبه وا 
ااُضةتء الةدبوك الجاتئاةب وارةا ا  وال دااةب ت ةته ال ح  ةب الجاتئاةب  ناةه ااااة  بدةي العةدم

 ةةا  2 259ال ح  ةةب الجاتئاةةب  ةةي افةةا الةةدبوك ال دااةةب لارعةةه  اصةةت ا عاُةةت لح ةةه ال ةةتدح 
 .(1)قتاوا اإلجااءا  الجاتئاب

 

                                                                                                                                               
 .323ر  به اإلجااءا  الجاتئاب  ي الا ااع ال عانه ال اجع الرتع ه  د   ي وا  (1)
سا ااُض  الدبوك الجاتئاب ععد ا عصت لرع   ا األرعت   2 259اع  ال تدح  (1)  ا قتاوا اإلجااءا  الجاتئاب حوا 

 المتعب عصته    ايثاا لسلر  ي راا الدبوك ال دااب ال ا وبب  عصتح.
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 الطبيعة القانونية للصلح 
 ةا الُةتاوا ال ةداي  2044اتك ععض الرُةه تا العةدم  ةي ال ةواد الجاتئاةب اُةوه بدةي ترةت  ال ةتدح 

ي وعتلاةةتلي اعةةد العةةدم ورةةادب لاجاةة  اةةزاع  ةةداي و ةةو ورةةادب الجةةتاي  ةةسلر لاجاةة  الةةدبوك الراارةة
الجاتئابه وعصسه ال ثتعب اران ع يا العدم الجاتئي الاعو  ال اعدُب عتلعدم  ي الُةتاوا المةت  
 ا ةةةت ااعدةةة  ع ثةةةتاهه عاا ةةةت اتن آمةةةاوا تا لدعةةةدم الجاةةةتئي  عاعةةةب  زدوجةةةب  صةةةو بُةةةد  ةةةداي وح ةةةه 

 ي حةاا اتك آمةا تا لدعةدم معةتئ  العُوعةت  اإلداااةب اُعدصةت ال جةاه ع ت ةه  ااداةهه تو جاتئيه 
 بُوعب متعب اُاا ت جصب بت ب.

سا  ةةتا  ةةه  ةةا العةةدم الجاةةتئي وال ةةداي اصةةدا  لةةي اعةةواض تحةةد ت ةةااا العُةةد  - وا 
ب ةةةت تعةةةتعه  ةةةا ضةةةاا واراةةةاض ااةةةتزت   اعتدلةةةب  ةةةا ال ةةةا ااه  ت تا العةةةدم  ةةةي  ةةةيا 

تقاعةةتداب عةةواح  ةةا عةةوا بُةةود اإلدااح والاةةي امضةةع ألح ةةته الُةةتاوا المةةت  الجةةاائه ا
 .(1)و و األقا   لي بُود اإلسبتا

وقد ااُره الرُه عاا   اد وعاا  عتاض لرااتا العدم  ي ال رتئه الجاتئابه و ا ت  -
 اااتوه حجت وترتااد  ه  اا  بدي الاحو الاتلي 

 دم  ي ال واد الجاتئاب الاتن األوه  الاتن الُتئه عرااتا الع
 ااك تاعتا  سا اتاجته رااتا العدم  ي ال واد الجاتئاب ارااتدا  لي اماي 

العدم اعد ورادب لاجا  ال اصه لد حت  ب الجاتئاةب و ةت ااااة  بدةي سلةر  ةا ح ةه  -
عتإلدااب بة وح بدةي ا ةتلاا الُضةتء العت فةبه   ةت اعةد ورةادب لةإلدااح لدحعةوه بدةي دمةه 

بدةةي ت ةةواه المزااةةب العت ةةب وعتلاةةتلي اجاةة  اإلدااح اإلجةةااءا  الُضةةتئاب ال وادةةب ولد حت فةةب 
 وال عُدح.

 ت ارجه العدم ععحارب رواع  ال اصه. -

العةدم اعةد  ةةا الاتحاةب الاتااماةب ورةةادب لامراةا العُوعةت  الُترةةاب ال ُةااح لدجةةاائه  -
 الضااعاب حاا له ا ا ت ته الُضتء ورادب لامرارصت.

 عتقعب  اا عي الجةاائه ال رارةب ولاجاة  اإلجةااءا  الجاتئاةب ال عُةدح العدم  اا  ل -
 .(1)والعتلاب الا درب

                                                 
 .93ه داا الاصضب العاعابه  1990الجاائه الضااعابه  د  تح د  احي راواه (1)
 115ه  1983د  بتده ال ع تئيه قتاوا المد ب ال وااي الجداده  داب الحُو ه جت عب ال وا ه  (1)
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 الاتن الثتاي  اتاجته ال عتاض لرااتا العدم  ي ال واد الجاتئاب 
 اس ا   اعي  سا اتاجته رااتا العدم  ي ال واد الجاتئاب ارااتدا  لي اماي 

الةةسن قةةاا  رةةتواح ال ةةوا ااا ت ةةته الُةةتاواه  س اعةةد العةةدم  متلرةةت لد عةةدت الدرةةاوان  -
اجعه  ا العدالب الجاتئاب بدالةب لكغااةتء  ُة ه   ةا ا دةر ال ةته  ةو الةسن ارةا اع اجاة  
ال حت  ةةب الجاتئاةةب والعُوعةةت  الاةةي ااااةة  بدةةي الح ةةه العةةتدا عتإلدااةةبه ت ةةت  ةةا ت ا دةةر 

سا  ةةتا الرُاةةا قةةد ااا ةة   ال ةةته  دةةا  ت ت ةةه رةةوك قعةةوه احااةةر الةةدبوك الجاتئاةةب ضةةدهه وا 
جاا ةةب ارةةاح  باصةةت العُةةت   ناةةه اجةة   حت  اةةه  ةةي سا  الفةةاوا الاةةي احةةت ه  ةةي فدصةةت 
غااه  ةا األ ةمت  الةساا ااا عةوا جةاائه   تثدةبه وااةاُض الةععض  ةا الرُةه سلةر واةاوا تا 
ب افته الارواب الجاتئاب ت اُاعا  ُة  بدةي رةداد  عةتلغ  عااةب حاةي ا  ةا اجاة  ال حت  ة

ا ةت ااضة ا اةداعاا تمةاك غاةا  تلاةبه   ةت ااضة ا افةته الارةواب اُرةا  ال عةتلغ  الجاتئاب وا 
 ال تلاب.

ت ا  ةةا تا ا ةةوا الةةدبوك الجاتئاةةب  حةة  لدااةةتزه حاةةا تاصةةت لارةة   دةةر الُةةتئ اا  -
بدةةي  عت ةةااصته   ةةت تا العةةدم  ةةع ال ةةاصه ع ةةيا الةةدبوك الجاتئاةةب اُةةاه ال ةةر حةةوه رةة  ب 

ن ت ا ره احاااه الُواااا اتقاعةتدابه وت احُة  تاضةت الةادع المةت  والةسن  سا الافته الس
اُاضةةي وقةةوا ال ةةاصه بداةةت  وقةةا اتاصةةته واعةةدا الح ةةه  ةةي  واجصاةةه وارةةجه ععةةحارب 

 .(2)رواعُه وتاضت ت احُ  الادع العته  سا اه العدم ععادا با تباا الات 

اارةةه عتلاعُاةةد وااعةةتاض  ةةع الاغعةةب  افةةته الارةةواب الجاتئاةةب و ُةةت لداعةةدا   األماةةاح -
 ي امراا العة ء بةا الُضةتءه  س اواجةه عةعوعت   ةي الا عاة   ةا الاتحاةب الع داةب افةاا 
ألاه ا ا ع ااحه  مادرب و و اقاةاال الارةواب بدةي ال ةاصه  عت ةاح  ةا  ةدبي الج صوااةب تو 

سا اةه الاعةاا بدةي ال جاةي بداةه اعةاا  عوار ب  ةا اروضةه تو  ةي وا الضةع  الُضةتئيه وا 
باض اقااال اعواضه بدي ال اصهه واج  تا ا وا  جااءا  الارواب واضحب و حةددح  ةي 
عواح قاااه   ت ام ا ال اصه عحُه  ةي اترةاعتاب ع حةته قعةه ال وا ُةب بدةي اتقاةااله و ةي 
حتلب ال وا ُب اعاض األ ا بدي الُتضي السن اُاا ابا تد ال اا ةب تو اا ضةصت ععةد رة تع 

واء  ا ادُتء ارره تو عاتء بدي  دعصهه وععد عدوا قةااا ابا ةتد الارةواب اجة  المعوه ر
 بدي الااتعب الع ه بدي ااراسه واُاا ااُضتء الدبوك الجاتئاب  ي حتلب الو تء عتتلازا ت .

                                                 
د   ح ود  ح د  ع ريه الجاائه اتقاعتداب  ي الُتاوا ال ُتااه الجزء الثتايه جاائه العااه ال ععب  (2)

 .127ب جت عب الُت احه  ه   عع1979الثتاابه 
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وقةةد اااُةةد اعةة  ل العةةدم الجاةةتئي  ةةا جتاةة  الرُةةه بدةةي ترةةت  تا  ةةسا العةةدم  -
تعب العت ةب و ةو ت ةا غااة   ةي ال رةتئه الجاتئاةب عتباعةتا لا   ت بُد عاا ال اصه وعاا الاا

تا ال جةةته األعةةاه لدعةةدم  ةةو ال رةةتئه ال دااةةب. واجةةدا اإل ةةتاح  لةةي تا افةةته العةةدم  ةةي 
 اارةةةةةت امااةةةةةتان لدااتعةةةةةب العت ةةةةةب  ا  اصةةةةةت تا اماةةةةةتا عااةةةةةه وعةةةةةاا احااةةةةةر الةةةةةدبوك الجاتئاةةةةةب 

 عتإلجااءا  العتداب.

لايداعاةةب عتل ح  ةةب ال ماعةةب اعةةاا بداصةةت الرعةةه األعةةه تاةةه  سا ااعةةد  الةةدبوك ا -
 اصةةةته وت ا دةةةر جصةةةب اإلدااح اامةةةتس تن قةةةااا  ةةةا  ةةةياه رةةةد  وتاةةةب ال ح  ةةةب  ةةةي  حت  ةةةب 
ال حته  لاصته  ثه الااتزه با  حت  ب ال وفا ال حته  لي ال ح  ةب الايداعاةبه  ُةد قضة  

ااعةةةةد  الةةةةدبوك الايداعاةةةةب ال ح  ةةةةب اإلداااةةةةب العداةةةةت عةةةةيا ح ةةةةا األ ةةةةوا ال رةةةةد ب تاةةةةه  اةةةةي 
عتل ح  ةةب ال ماعةةب اعةةاا بداصةةت اترةةا ااا  ةةي افا ةةت والرعةةه  اصةةت وت ا دةةر جصةةب اإلدااح 
تثاتء افا الدبوك اامتس تن قااا  ي  وضوبصت  ا  ياه رد  وتاب ال ح  ب الايداعاةب  ةي 

ناةه ا ثةه  حت  ب ال مةتلا ال حةته  لاصةت  ةنسا اعةا   جصةب اإلدااح اعةا ت  ةا  ةسا الُعاةه  
بةدواات بدةةي اماعةت  ال ح  ةةب وغعة  لرةةد اصت ااعةاا  ةةا  ةسا الُعاةةه قاةته جصةةب اإلدااح 
عاوقاةةع العُوعةةب بدةةي ال مةةتلا بةةا الةةاصه ال ُةةده عصةةت  لةةي ال ح  ةةب الايداعاةةب تو الااةةتزه بةةا 
 حت  ةةب ال وفةةا ال حةةته  لةةي ال ح  ةةب الايداعاةةب لرةةع  تو ممةةاه   ثةةه  ةةسه الاعةةا ت  ت 

ثا قتاواي بدي الدبوك الايداعاب الاي افه قتئ ب و  اوحب بدةي ال ح  ةب حاةي ا وا لصت ت
اااصي ععدوا ح ه اعداه ال ح  ب  ي  وضوبصت والااةتزه بةا الةدبوك الجاتئاةب ااعةاا 
ا  ةةةةتا  ا ةةةةي  ت واحةةةةدا  سا  ةةةةت ااعةةةةد  الةةةةدبوك  تثةةةةاه  ُةةةة   لاصةةةةت دوا الةةةةدبوك الايداعاةةةةب وا 

 ةةت جعدةة  ال ح  ةةب اإلداااةةب العداةةت جةةزاء رةةد  ال ح  ةةب ه  (1)الايداعاةةب عتل ح  ةةب ال ماعةةبح
الايداعاةةب وتااصةةت  ةةي  حت  ةةب ال مةةتلراا غعةة  لرةةد اصت ااحةةدا عةةتلُااا  لةةي  ااعةةه العةةده  س 
واد اماةةي حا اةةت حوت ا دةةر الجصةةب اإلداااةةب قتاواةةت تثاةةتء افةةا الةةدبوك الايداعاةةب تا اامةةس  ةةي 

ايداعاةةةةب وتااصةةةةت  ةةةةي  حت  ةةةةب ال مةةةةتلراا  وضةةةةوبصت تن قةةةةااا  ةةةةا  ةةةةياه رةةةةد  ال ح  ةةةةب ال

                                                 
ه 18ه  ج وبب الراب 1973 1 27 .عه جدرب 15لراب  974ه 963ح ه اإلداااب العدات  ي ال عاتا اق ت  (1)

ه 648بت ت عاد  15.  ا وا ع ج وبب ال عتد  الاي قاااصت ال ح  ب اإلداااب العدات  ي 51ه  30اقه 
 4030. 
ه  ج وبب ال عتد  الُتاوااب الاي 1971 5 15 .عه جدرب 12اب لر 617ح ه اإلداااب العدات  ي ال عا اقه  -

 و ت ععد ت. 291ه  43ه  عدت اقه 16قاااصت ال ح  ب اإلداااب العداته الراب 
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ال حتلاا  لاصته واعاا  سه الجصب  ي اتاصته ال راد  لي ال مةتلراا ععةد  حتلةب ت ةا ه  لةي 
ال ح  ةةب اةةا مض بةةا بةةدواا جرةةاه بدةةي اماعةةت  ال ح  ةةب وغعةة  لرةةد اصت ااحةةدا 

 عتلُااا  لي  ااعب العده السن اجاده  ا  ه تثا قتاوايح.

اإلداااب العدات عيا حازوه الجصةب اإلداااةب بةا الةدبوك الايداعاةب   ت قض  ال ح  ب  -
ت اعد رععت تاُضتء الدبوك الايداعاب تراُااا ال ح  ب اإلداااب بدي تا الجصب اإلداااب ت 
ا در  د  بده  قت ب الدبوك الايداعاب  ا الااتعةب اإلداااةب رةواء قعةه  قت ةب الةدبوك تو ععةد 

 .(2)احاا صتح 

ح  ب اإلداااب العدات عيا حالااتزه ال ُاا لدزوج  ي جاا ب الزات  ا  ياه وقض  ال  -
تا ااُضي الدبوك الجاتئاب عتلارعب لدزوجب و اا صت  عت وا ااع تاضت  ثتاح جاا ب الزات  ي 
ال جةةته الاةةيداعي احُاُةةت لُعةةد ال ةةتاع  ةةا رةةاا األبةةااض والحرةةتف بدةةي العتئدةةب  ةة  اجةةوز 

الح ه اااصي  لي ثعو  جاا ب الزات  ي ح  ال ااره الوعةا –عات  عه  رتءلب ال اار ايدا
 عتقعاةةةةه  ةةةةي  ةةةةسه  -العةةةةحام لدجاا ةةةةب عترةةةةاععتد الزاةةةةت  ةةةةو الاواجةةةةد  ةةةةع رةةةةادح  ةةةةي  رةةةة اه

 .(3)الحدودح

والااةةةتزه تو الاعةةةتلم ععةةةوض ت ةةةا غااةةة  بدةةةي الُوابةةةد العت ةةةب الاةةةي اُضةةةي عةةةيا  -
 جةةةااء ارةةةاثاتئي ومةةةاوج بدةةةي الُتبةةةدح الةةةدبوك الع و اةةةب ت ا ةةةوا  حةةة  لدااةةةتزهه   ةةةت تا 

العت ةةةةب واترةةةةاثاتء ت اُةةةةت  بداةةةةه وت ااورةةةةع  اةةةةهه والُةةةةتاوا الاةةةةيداعي ت اجاةةةةز الااةةةةتزه تو 
ا اةةه الاعةةتلم  ةةع ال مةةاد  عةةاد  ةةت امادرةةه  ةةنا  ةةسا الاعةةتلم ت ااُضةةي عةةه  الاعةةتلمه وا 

ا  تا اجوز اباعتاه  عااا لدات ب عتلجتاي   ت  ار م  عه امراا العُوعب الدبوك الايداعاب وا 
ال وقعةةب بداةةهه  ت تاةةه  سا ااعةةد  الةةدبوك الايداعاةةب عتل ح  ةةب ال ماعةةب و تزالةة  احةة  اةةد 
اإلدااح له ا د  ععد احاار الدبوك الايداعاب ع ياصت  ااك تا ال  اع الجاتئي قد ماج بدةي 

 ب الاُداااةب  ةي األعه العته ع يا احااةر الةدبوك الجاتئاةب الةسن اُةاا لدااتعةب العت ةب الرةد
احاار الدبوك وردعصت رد اصت  سه وااجةع سلةر تباعةتاا  اجا تباةبه وب قةت  بتئداةب  ةي 

                                                 
 .عه جدرب 40لراب  1711ه ال عا اقه 1975 6 28 .عه جدرب 17لراب  581ال عا اقه  (2)

العااااه الد وع الايداعاب ت ته ال حت ه الايداعاب  ه   تا  لاص ت ع  لا الد اوا  ح د  ت ا تعو1995 12 19
 .62ه ال ات  الثتايه  2009ه 11و جتل  الايدا ه ال ععب اقه 

ه  ا وا ع  لا الد اوا  ح د 1996 4 13 .عه جدرب 40لراب  2174ح ه اإلداااب العدات  ي ال عا اقه  (3)

 .61 ت ا تعو العااااه ال اجع الرتع ه  
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جةةاائه ال ةة وكه و ةةي جةةاائه ال دةة  تباعةةتاا  ا ةة  راترةةب اإلدااح  ةةي  جةةته  عةةااه وتااد 
ال تاع تا اع ي لدرد ب ال ماعب ح  وزا  سه اتباعتاا  وبده احاار اإلجااءا  حاا 

  لد جا ع ال عدحب ال ُعودح  اصت تو احاا صت  سا  تا الصدا  اصت    دا. ولجصةب ت احُ
سا  ةت اعةتاض  اإلدااح الافا  ي  سه اتباعتاا  ال اُد ب ووزاصت و ُتعداصت عرتبداةب اإلدااحه وا 
اةةزاه  حرةةف الاص ةةب الايداعاةةب تو الارةةت م ع ةةياصت  ةةع الرتبداةةب ال  دوعةةب وجةة  بةةده الحرةةف وا 

سا  ت اعتاض  ال رتءلب الايداعاب  ع اتباعةتاا  الاةي  ةا تجدصةت رةدع  العُوعب ال  اترعبه وا 
الااتعب العت ب رد اصت     ر تا لجصب اإلدااح  اابةتح سلةره و ةي  ةه األحةواه  ةنا  ةت اُةوه 
–عه جصب اإلدااح  و  ا قعاه ال  ئ به وت  لزاه بداصت ع ةت اةه عمعةو  الةدبوك الجاتئاةب 

 ةةةا الااةةةتزه بةةةا ال ةةة وك تو  -لرعةةةه الةةةسن قت ةةة  عةةةه الجاا ةةةب الايداعاةةةبالات ةةةئب بةةةا سا  ا
 ال د  تو الاعتلم السن اه  ي الجاا ب الجاتئاب والرع   ي سلر اا ثه  ي اماي 

 اراُ ه الجاا ب الجاتئاب با الدبوك الايداعاب.  -1

 ا الااةةتزه تو الاعةةتلم  ةةي  جةةااءا  ارةةاثاتئاب متعةةب عتلةةدبوك الجاتئاةةب   -2
 اتء ت اجوز الاورع  اه تو الُات  بداه.واتراث

اتباعةةتاا  الاةةي قةةته  ةةا تجدصةةت الااةةتزه بةةا ال ةة وك تو ال دةة  ت افصةةا   -3
تثا ةةت  ةةي ال رةةئولاب الايداعاةةبه  ةةتل وفا اجةة  تا ا ةةوا بدةةي قةةدا  عاةةا  ةةا األ تاةةب 

 وال اا واح ه ال رئولاب.

اه ارة  امثةتاه الااتزه با الدبوك الجاتئاب ع ثتعب برو باصته  اااا  بد  -4
و ةي ت ا ةةوا  ت عتلارةةعب لد ةة  المةت  عتل ةة وك  ُةة   ةةنسا  ةت اااع ةة  الجاا ةةب الاةةي 
ادزه  اصت   وك عيماك ت ادزه  اصت  ةنا اُااةد حااةب الااتعةب العت ةب  ةي احااةر الةدبوك 
الجاتئاب ت ا وا  ت  ي ال ة  الة زه  اةه ال ة وك دوا الجاا ةب األمةاك ال ااع ةب عصةت 

(1). 

                                                 
 58ه  2006ف ال ا يه  وااع ال رئولاب الايداعاب لد وفا العتهه داا الاصضب العاعابه د  بعد الحرا (1)
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 لخاتمةا
سا  تاةة  قا ةةب  اااصاةة  عرضةةه اهلل واو اُةةه  ةةا داارةةب تثةةا الح ةةه الجاةةتئي ت ةةته رةةد ت  الايداةة ه وا 
الع ةةه اُةةت  عتلااةةتئت ال اااعةةب بداةةهه  اجةةدا اإل ةةتاح  اةةت  لةةي الااةةتئت الاةةي اااصةة   لاصةةت  ةةسه الداارةةب 

 وسلر بدي الاحو اماي 
 توت  الااتئت 

حرةةدور  اادن  احةةاا بةةا ال رةةتا العةةته لد جا ةةع اةةه وضةةع اعااةةا لدجاا ةةب عياصةةت  -1
رواء  تا  اجتعات تو ردعات اعاض ت ا الج تبب ور  ب تبضتئصت لدم ةا   ةت اجعةه ادةر 
الج تبةةب حااعةةب بدةةي وضةةع الُوابةةد العةةتا ب ل عتقعةةب  ةةه  ةةا ارةةوه لةةه اررةةه المةةاوج 

 بدي افت صت تو الععا عي اصتح.

ور  اادن لدعت ه  معات تو وفاراةت  داااةت تو اه اعااا الجاا ب الايداعاب عياصت حرد -2
 تلات اعد  متلرب ل ت اراضه بداه الوفارب رواء با  ااة  الُةتاوا تو العةاا تو األمة   

 واُاا له الُتاوا بُوعبح.

 ا ال متلرةةةب ال تلاةةةب ت اعةةةدو تا ا ةةةوا رةةةوك  حةةةدك عةةةوا  مةةة ه ال وفةةةا العةةةته  -3
ال متلرةةب ال تلاةةب تا  وضةةوبصت اةةدوا حةةوه  ع ُاضةةات  واجعتاةةه الوفاراةةب غاةةا تا  ةةت ا اةةز

اإلم ه عُتبدح  ا الُوابد ال تلاب تاةت  ةتا الةا  بداصةت  ةي الاافةاه الُةتاواي ال ع ةوه عةه 
 ةةي الدولةةبه واااةةوع عةةوا ال متلرةةت  ال تلاةةب  ةةت عةةاا  متلرةةت   تلاةةب ع عاعاصةةت وسلةةر  ةةةي 

ال تلاةةةةةب ال ُةةةةةااح ه األحةةةةةواه الاةةةةةي اا ةةةةةون الاعةةةةةاا  اصةةةةةت بدةةةةةي  متلرةةةةةب إلحةةةةةدك الُوابةةةةةد 
و متلرةةةت   تلاةةةب عحرةةة  آثتا ةةةت و ةةةي  متلرةةةت   داااةةةب ع عاعاصةةةت ول اصةةةت قةةةد ااحةةةوه  لةةةي 
 متلرت   تلاب  سا  ت ااا  بداصت ضاا  تلي ع عدحب الدولب تو تحد األ مت  ال عاواةب 

 العت ب.

  ةةر  لاةةت الداارةةب بةةا توجةةه الُعةةوا والةةاُ   ةةي الاقتعةةب الُتاوااةةب الاةةي ا تارةةصت  -4
صتز ال ا زن لد حترةعت  بدةي ال متلرةت  ال تلاةب  ةي األحةواه الاةي ا دة   اصةت الجصةتز الج

اإلحتلةةب  لةةي الاحُاةة  وت ارةةاجا  الجصةةب اإلداااةةةب ل دعةةه تو  ةةي األحةةواه الاةةي اثةةوا  اصةةةت 
المةة ا عةةاا الجصةةتز وعةةاا الجصةةب اإلداااةةب ع ةةيا الا ااةةا الُةةتاواي لد متلرةةب و ةةت  سا  تاةة  

ب تو  متلرةةب  داااةةةبه  رةةةي  ثةةه  ةةةسه الحةةةتت  اُةةا الجصةةةتز بةةةتجزا  ةةةي ا ةة ه  متلرةةةب  تلاةةة
 واجصب الجصةب اإلداااةب وت اجداةه الورةتئه الاةي زوده عصةت الُةتاوا  ةي الا دة  بدةي  عةااا 
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اإلدااح بدي بده  حتلب ال متلا لداحُا  تو  ت اااص   لاه ع ةيا ا ااةا الواقعةب بدةي تاصةت 
  متلرب  داااب.

ع الح ه الُضتئي ع جاد عدواه عتلحا ب الاي ا اع  بةتدح افةاه تا الحجاب  ي ا ا -5
 اح تماك  ت با  اا  ال عا  اه ع اا   ا ال ا  الاي حةدد ت الُةتاواه وعصةسه ال ثتعةب 

 ا  ا ترت  الحجاب  ي 

بده جواز  بتدح افا الدبوكه    اجوز ا ع ار  الدبوك  اح تماك ععةد  -1
ب جداةدح واقعاةب وترةتااد قتاوااةب لةه ارةع  الرعه  اصت ولو قد    ي المعةو ب تدلة

  ثتااصت  ي المعو ب األولي تو تثاا   اصت وله اعحثصت الح ه العتدا  اصت.

احاااه  ت قضي عةهه و ةو ارةان  ةي  واجصةب المعةوه والُتضةيه  تلمعةه  -2
سا ا ةع دبةوك ارةااتدا  لاةه  عدةةي  الةسن ت ةد الُضةتء حُةه تا اا اةع عحُةةه وع زااةته وا 

 احاااه الاي اد السن قضي عه.الُتضي 

 ا األح ته الجاتئاةب بدةي مة ا األح ةته ال دااةب سا  قةوح   دُةب  ةي حة  ال ت ةبه  -6
  ت تا اتباااا عتلُوح ال  دُب لدح ه الجاتئي ت اعاض حُو  ال اا لدم ةاه   ةت تاةه ت 
احةةةوه دوا  دااةةةب  ةةةم  بدةةةي تاةةةه  تبةةةه و حت  ةةةب آمةةةا بدةةةي تاةةةه  عةةةه تاضةةةت  س وضةةةع 

ع حةةتت  ال عةةا عةةتلاُض والا ةةت   بةةتدح الافةةا لرةةد  ةةسه الث ةةاا ه بةة وح بدةةي تا ال  ةةا 
الح ه عتإلدااب اُةوه بدةي الُ ةع والاُةاا ولةا  بدةي الفةا واترةاااتج وتح ةته العةااءح اعاةي 
بدي ال ر و ي تقه م واح  ةا تح ةته اإلدااةبه عتإلضةت ب  لةي تا ال ح  ةب الجاتئاةب ا دةر 

واألدلةةب ال اااعةةب بدةةي الاحُاةة  اتعاةةدائي الرةةتع  بداصةةت  ةةت ا رةةه  ةةا اإلجةةااءا  الُتاوااةةب 
ا حا  اإلدبتء وارااده و و  ت ت ا د ه رد ب تمةاك  اةو  عصةت الافةا  ةي الواقعةب  حةه 

 الدبوك.

ت حجاب لدح ه الجاتئي ال اعده رواء ت ته جصةت  الُضةتء العةتدن تو ت ةته رةد ت   -7
جاب بدي    قصته  تلح ه الجاةتئي ال اعةده ت وجةود الايدا   ناه ت ا  ا الارداه عصسه الح

لةةه وعتلاةةتلي ارةةااد رةةد ت  الايداةة   ت ةةه رةةد تاصت  ةةي  حةة  الوقةةتئع وداارةةاصت  ةةا حاةةا 
عةةةحاصت وارةةةعاصت لرتبدصةةةت وارةةةافصتا وجةةةه الحُاُةةةب دوا تا ااُاةةةد عةةةتلح ه الجاةةةتئي ال اعةةةده 

ر  سا  ةت د ةع عتاعةداه الح ةه  رد ت  الايداة   ةي حةه  ةا اةيثاا الح ةه الجاةتئي بداصةت وسلة
 ت ته رد ت  الايدا .
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ت ةةةت بةةةا حجاةةةب األ ةةةا الجاةةةتئي  ةةةي  واجصةةةب رةةةد ت  الايداةةة   ارةةةا  عةةةاا األ ةةةا  -8
الجاةتئي العةتدا  ةةا الُتضةي وعةاا األ ةةا الجاةتئي العةةتدا  ةا الااتعةب العت ةةب  ةتألوه  ةةو 

ُتضةي عا ةااه ال ةاصه السن احوز الحجاب ت ته الُضتء الايداعي  نسا عدا ت اا جاتئات  ا ال
عاةةتء بدةةي م ةةي جاةةتئي ااا عةةه وعةةتا  ةةسا األ ةةا اصتئاةةت  ناةةه ااعةةاا بدةةي رةةد ت  الايداةة  
الاُاةةد عةةه واوقةةةع الجةةزاء بدةةةي ال وفةةاه عاا ةةةت  سا  ةةتا األ ةةةا الجاةةتئي عةةةتداا  ةةا الااتعةةةب 

 العت ب    احوز تداي حجاب ت ته الُضتء الايداعي .

 ت  الايداة  ت ااجةع  لةي تا الح ةه الجاةتئي حجاب الح ه الجاتئي  ي  واجصةب رةد -9
ت اُاةةد رةةد ت  الايداةة  ع ُاضةةي قةةوح األ ةةا ال ُضةةيه  صةةسه الُةةوح اُاضةةي وحةةدح المعةةوه 
وال وضوع والرع ه و سا ت ا وا  ت  ي قضةتء جاةتئي اُاةد قضةتء جاةتئي آمةا تو قضةتء 

باعةةتاا   حةةدا ت اةةيداعي اُاةةد قضةةتء اةةيداعيه ول ةةا  ةةسه الر ةةاح اُةةوه بدةةي  ج وبةةب  ةةا ات
قةةتاواي و ةة داه تا الح ةةه الجاةةتئي لةةه حجاةةب   دُةةب  صةةو حجةةب ع ةةت جةةتء  اةةه بدةةي ال ت ةةب 
و ةةةاصه المعةةةوه  ةةةي الةةةدبوك الايداعاةةةب تو ت ةةةته رةةةد ت  الايداةةة  اإلداااةةةبه واباعةةةتا ب دةةةي 
 عاةةةته تاةةةه  ةةةا غاةةةا ال رارةةةت  وال رةةةتئه الجاتئاةةةب  ةةةا الافةةةته العةةةته تا اُضةةةي الُتضةةةي 

وااُضةةةه الُتضةةةي الاةةةيداعي تو رةةةد ب الايداةةة  اإلداااةةةبه وعصةةةسه ال ثتعةةةب  ةةةنا  الجاةةةتئي  ةةةائت
ترةةةةت  حجاةةةةب الح ةةةةه الجاةةةةتئي  ةةةةي  واجصةةةةب رةةةةد ت  الايداةةةة  اُةةةةوه بدةةةةي ترةةةةت  قتبةةةةدح 
اتماعت  والاي   دا ت تا الُضتء الجاتئي  و عتح  اتماعت  األعاه  ي عحا 

الُتاواي و و  ي رعاه سلر ا در  ا وقوع الرعه تو اري وقوبه وارعاه  لي  تبده وا ااره 
الض تات  واإلجةااءا   ةت ا رةه الوعةوه  لةي الحُاُةب وت اعةم ععةد سلةر الرة تل ع متلرةب 
 ت اااصي  لاه الح ه الجاتئي عمعو  وقوع الرعه تو اري وقوبه تو ارةعاه  لةي  تبدةه تو 

 ا ااره الُتاواي.

 ةا مة ه اعاةي اعااةا  له احدد ال  اع ال وااي  رصو ت لد متلرب الايداعاةب -10
واضم و حدد ض ا اعو  قتاوا المد ب ال داابه عاا ت حدد ال  اع احدادا حعاات 

 لدعُوعت  ال راحُب لد متلرت  الايداعاب.

  ت وجد   سه الداارب تا  عدت حجاب الح ه الجاتئي  ةي ال جةته الاةيداعي  -11
وا اإلثعت   ي ال واد (  ا قتا54لدوفارب العت ب اجد ترتره الُتاواي  ي ا  ال تدح )

 ال دااب والاجتااب.
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ا  ا الُوه تا حجاب الح ه الجاتئي بدي ال جةته الاةيداعي لةه ااوقةا باةد  -12
اعةةةو  قةةةتاوا الجةةةزاء ال ةةةوااي عةةةه ا اةةةد  لا ةةة ه اعةةةو   ةةةه  ةةةا قةةةتاوا المد ةةةب 

 ال دااب والُواااا الجزائاب ال   دب  ُتاوا ح تاب األ واه العت ب.
 ثتاات  الاوعات   

الجصت  اإلداااةب الاااةا  ةي األحةواه الاةي ا ة ه  اصةت الواقعةب جاا ةب  بدي -1
جاتئاةةب وايداعاةةب  ةةي سا  الوقةة  حاةةي اعةةدا ح ةةه جاةةتئي  ُةةاا ثعةةو  الواقعةةب تو 
اراصت دوا تا احتج  ي سلةر عترةاُ ه الجاا ةب الجاتئاةب بةا ال متلرةب الايداعاةب تو 

ا  اةت اةاك  ةا األ ضةه  بةتدح عوحدح الض تات   ي ال جتلاا الجاتئي والاةيداعي وا  
 ا قتاوا  جد  الدولةب لا ةوا  اُةتا  جةااءا  ال رةتءلب  39عاتغب ا  ال تدح 

الايداعاةةب وجوعاةةت لحةةاا اتااصةةتء  ةةا الةةدبوك الجاتئاةةب والعةة   اصةةت  تل ةةت تا الرعةةه 
الجاةةةتئي الات ةةةل بةةةا  ةةةتااا ال رةةةئولاااا واحةةةد وسلةةةر ع اةةةب الاحةةةو   ةةةا ااةةةتقض 

 األح ته واضتاعصت.

ل ةةت  تاةة  ترةةعت  العةةااءح  اعةةددح   اصةةت  ةةت  ةةو  وضةةوبي و ةةت  ةةو  جاائةةي  -2
و ت  و واقعي وحجاب الح ه اااع  عتألرعت  ال عاي بداصت لسا  ا العةع  وضةع 
افااب بت ب لحجاب الح ه الجاتئي العةتدا عةتلعااءح  ةي  واجصةب رةد ت  الايداة ه 

ايداعاب  ا حاا األا ةتا وااجع سلر  لي اما ا الجاا ب الجاتئاب با الجاا ب ال
 تلرعه ال اا  عتق  بداه جاتئات قد ا  ه جاا ب ايداعاب  ت تاةه ت اجة  تا اُةا 
حجاةةةب الح ةةةه الجاةةةتئي عةةةتلعااءح  ةةةي  واجصةةةب رةةةد ت  الايداةةة  باةةةد حةةةد ارةةةي وقةةةوع 

 جةااءا  جاتئاةب  456الرعه تو اري ارعاه  لي  تبده   ت ا  ال  اع  ي ال ةتدح 
ا  ه  ه  ةت  ةا  ةياه تا اةدات الااةتقض عةاا الح ةه الجاةتئي ول ا اج  تا ا اد ل

وقاااا  وتح ته رد ت  الايدا  اإلداااب والُضةتئاب  ثةه  ةه ال ةاصه  ت ةه األ داةب 
و رةةةئوه جاتئاةةةت تو اةةةوا ا  ةةةي  ةةةياه  حةةةةدك  وااةةةع ال رةةةئولابه  ةةةنسا  تاةةة   وااةةةةع 

اةةةةزاه الرةةةةد ت  ال رةةةةئولاب لصةةةةت ايثاا ةةةةت بدةةةةي ا ااةةةةتع ال رةةةةئولاب الايداعاةةةةب وجةةةة  ال
 الايداعاب ع ت اااصي  لاه الح ه الجاتئي لسا اج   عتلجب سلر ا ااعات.

ل ت  تا ال  اع قد اع  عاا اُتده الدبوك الجاتئاةب وعةاا الةدبوك الايداعاةب الات ةئب  -3
بةةا سا  الرعةةه عُعةةد   تلةةب ت ةةد الاُةةتده تعةةعم  ةةا الواجةة  بدةةي الرةةد ت  الايداعاةةب 

ا ااا الرعةه و ةت  سا  ةتا ا ة ه جاا ةب جاتئاةب ته ت قعةه   داااب تو قضتئاب الافا  ي
 الُضتء عاُتده الدبوك الايداعاب.



 

 

                                                 

 

 

 مشعل بندر علي الباحث /  حجية احلكم اجلنائى الصادر بالرباءة                                           ...

          

113 

ت  ةةتاع  ةةا رةةااتا العرةةو ال ةةت ه  ةةي ال جةةته الاةةيداعيه  س تا الدرةةتااا ال عةةااب  -4
ال اعتقعةب  ةةي  عةةا تب ةة   ةه  ةةا ائةةا  الدولةةب والعال ةتا  عةةداا حةة  العرةةوه لةةسا ت 

ه واحةةةد و ةةةو ال جةةةته الجاةةةتئي ألا سلةةةر امةةةه ع عةةةتد  اجةةة  اُااةةةد  ةةةسا الحةةة   ةةةي  جةةةت
العدالب الُتاوااب واإلارتااب وال رتواح عاا األ ااد ل ت  اه  ا حا تا ال ح وه بداصه  ةا 
 حدك الورتئه ال رادب عنل تء العُوعةت  ال وقعةب بدةاصهه وع اابةتح تا  اةتر بُعةب احةوه 

ده ا عاةة   عةةدت ال ةةاباب بدةةي دوا رةةااتا حةة  العرةةو  ةةي ال جةةته الاةةيداعي تت و ةةي بةة
ال متلرةةت  الايداعاةةب  س تعةةد لرةةااتا  ةةسا الحةة   ةةي ال جةةته الاةةيداعي وجةةود م ةةي اةةيداعي 
ا  ةةتا  اةةتر ا ةةوا احةةو   حةةدد ااةةداج  ةةي بةةداد األ عةةته الاةةي ارةةان بداصةةت العرةةوه وا 

ولةي اُااا ععض ال متلرةت  الايداعاةب  ثةه ال متلرةت  ال تلاةب  صةسا الاُاةاا اعةد الدعاةب األ
 إل  تااب رااتا ح  العرو  ي ال جته الايداعي.
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 قائمة المراجع

 1978د   عاا اه داوا ه اإلدااح العت ب عاا الافااب والا عا ه  .1

د  تعةةةةةةةةو زاةةةةةةةةد  ص ةةةةةةةةيه ات اةةةةةةةةااض ودواه  ةةةةةةةةي ا ةةةةةةةةوا الُةةةةةةةةتاواه ارةةةةةةةةتلب د اةةةةةةةةوااه  .2
 1980جت عب ال اعواحه 

 1955اا ال عتاا عتإلر اداابه د  اح د تعو الو ته ال اا عت  ال دااب والاجتاابه د .3

د  تح ةةةةةةةد رةةةةةةة  ب عةةةةةةةداه الةةةةةةةدبوك اإلداااةةةةةةةب  ةةةةةةةي  عةةةةةةةا ودوه المدةةةةةةةات العاعةةةةةةةيه  .4
 داا الاصضب العاعابه ج صوااب  عا العاعاب

د  تح ةةةةةد بعةةةةةد الةةةةةااز  الرةةةةةاصوانه الورةةةةةا   ةةةةةي  ةةةةةال الُةةةةةتاوا ال ةةةةةداي الجداةةةةةده  .5
 1968داا الاصضب العاعابه 

وا العُوعةةةةةةت ه الُرةةةةةةه العةةةةةةتهه   اعةةةةةةب د  تح ةةةةةةد بعةةةةةةد العزاةةةةةةز األلرةةةةةةيه  ةةةةةةال قةةةةةةتا .6
 1990الاعاه الزقتزا ه 

د  تح د بوض ع ه ه حجاب الح ه الجاتئي ت ته الُضتء الايداعيه جت عةب الُةت اح  .7
 2011ه 

 د  تح د  احي راوا  .8

 ه1990الجاائه الضااعابه داا الاصضب العاعاب  -

الاصضةةةةةةةب ال ةةةةةةاباب الدرةةةةةةاوااب وحُةةةةةةةو  اإلارةةةةةةتا  ةةةةةةي اإلجةةةةةةةااءا  الجاتئاةةةةةةبه داا  -
 1993العاعابه 

ه داا 2016الورةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةتاوا اإلجةةةةةةةةةةااءا  الجاتئاةةةةةةةةةةبه ال ععةةةةةةةةةةب العت ةةةةةةةةةةاحه  -
 الاصضب العاعابه ج صوااب  عا العاعاب

الورةةةةا   ةةةةي قةةةةتاوا العُوعةةةةت ه الُرةةةةه العةةةةتهه الجةةةةزء األوهه داا الاصضةةةةب العاعاةةةةبه  -
1981 

داا د  تح ةةةةد  ةةةةت ا زغدةةةةوهه تب ةةةةته الُتضةةةةةي الاةةةةي احةةةةوز الحجاةةةةب وضةةةةةواع صته  .9
 1990الاصضب العاعابه 

د  تح ةةةةةةد  ح ةةةةةةد عةةةةةةدون اورةةةةةةاه الافااةةةةةةب العت ةةةةةةب لدعرةةةةةةو ال ةةةةةةت ه  ةةةةةةي الا ةةةةةةااع  .10
 1984ال عان وال ُتااه ارتلب د اوااهه حُو  باا    ه 
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د  تح ةةةةةةةةةد  ح ةةةةةةةةةود رةةةةةةةةةعده ال ةةةةةةةةةدمه لدعدةةةةةةةةةوه الُتاوااةةةةةةةةةبه ال ععةةةةةةةةةب األولةةةةةةةةةيه داا  .11
 2000الاصضب العاعابه 

ال دااةةب لحةةاا الرعةةه  ةةي الةةدبوك الجاتئاةةبه د  ادواا غةةتلي الةةس عيه وقةةا الةةدبوك  .12
 1978ال ععب الثتاابه 

 د  ترت ب بعد اهلل قتاد  .13

حُةةةةةةو  وضةةةةةة تات  ال  ةةةةةةاعه  اةةةةةةه  ةةةةةةي  احدةةةةةةب اترةةةةةةادتهه داارةةةةةةب  ُتااةةةةةةبه داا   -
 .2005الاصضب العاعابه 

ه 3األح ةةته العت ةةب لدافةةته الجاةةتئيه الُرةةه األوهه الافااةةب العت ةةب لدجاا ةةبه  ععةةب  -
 1995العاعابه  داا الاصضب

ال رئولاب الجاتئاب لك عتء داارب  ُتااب  ي ال ااعب اإلر  اب والُةتاوا الوضةعيه  -
 داا الاصضب العاعاب

 1957د  الرعاد  ع ري الرعاده األح ته العت ب  ي قتاوا العُوعت ه  .14

د  الراد مداه  ا هه اقتعب الُضتء اإلداان بدي تب ةته اإلدااحه داارةب  ُتااةب  ةي  .15
ه الُةةةتاواي ل ةةةه  ةةةا ت اا ةةةت و اارةةةت و عةةةاه عةةةدوا رةةةاب ا ةةةا   اعةةةب امت  الحداثةةةب الافةةةت

 عيراو 

د  عدااةةةةةةب جترةةةةةةا العةةةةةةتلمه قوابةةةةةةد  اصةةةةةةتء مد ةةةةةةب ال وفةةةةةةا العةةةةةةته  ةةةةةةي الُةةةةةةتاوا  .16
 ه   عوبت  جت عب ال وا 1996ال وااي )األرعت  وامثتا(ه ال ععب 

دوا داا ه عةةةةةةةةةة2014د  اا ةةةةةةةةةةي ال  اةةةةةةةةةةانه تعةةةةةةةةةةوه الُةةةةةةةةةةتاوا اإلداانه ال ععةةةةةةةةةةب  .17
 ا اه ال وا 

 1995د  جتعا جتد اعتاه الورا   ي الُتاوا الدراوانه داا الاصضب العاعابه  .18

 1934د  جادك بعد ال در ه ال وروبب الجاتئاب ه   ععب اتبا تد ه  .19

د  جةةةواجي  ةةةرا  رةةةتانه ال عةةةتد  العت ةةةب لدُةةةتاوا اإلداانه داا الاصضةةةب العاعاةةةبه  .20
 2006الُت احه 

رتونه الةةةةةةةةةدبوك ال دااةةةةةةةةةب ت ةةةةةةةةةته ال حةةةةةةةةةت ه الجاتئاةةةةةةةةةبه د  حرةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةتد  ال اعةةةةةةةةة .21
1964 
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د  حرةةةةةةا بعةةةةةةد المةةةةةةتل  ثةةةةةةاو ه جاا ةةةةةةب    ةةةةةةتء األرةةةةةةااا العت ةةةةةةب  ةةةةةةي الا ةةةةةةااع  .22
 1992ال عان الجاتئي وال ُتااه 

  1991د  حرا ب ه ه قتاوا اتجااءا  الجاتئاب ه داا الاصضب العاعاب ه  .23

المةةةةةةت ه داارةةةةةةب احداداةةةةةةب د  حرةةةةةةااا  عةةةةةةاا اه عةةةةةةتلم بعاةةةةةةده الُعةةةةةةد الجاةةةةةةتئي  .24
 1981ا عاُابه داا الاصضب العاعابه 

ه 2008د  حرةةةةةةةاا بث ةةةةةةةتا  ح ةةةةةةةد بث ةةةةةةةتاه تعةةةةةةةوه الُةةةةةةةتاوا اإلداانه ال ععةةةةةةةب  .25
  ا واا  الحدعي الحُوقابه لعاتا.

د  ح ةةةةةةةدن اجةةةةةةة  ب اةةةةةةةبه دوا ال جاةةةةةةةي بداةةةةةةةه  ةةةةةةةي  اصةةةةةةةتء الةةةةةةةدبوك الجاتئاةةةةةةةبه  .26
 1990ارتلب د اوااه حُو  الُت احه 

  ت ب  د  ح دن اتراا ب .27

 1987ال اا عت  اإلدااابه  ا يح ال عتاا عتإلر اداابه   -

  1997اتح ته اتداااب  ي  جد  الدولب ه  ا يح ال عتاا عتتر ادااب ه  -

د  متلد بعد الراتل  ح ده  وروبب ال عتد  الُتاوااب الاي قاااصت ال ح  ب اإلداااب  .28
 1994العدات  ي الايدا ه   ععب توتد و عه  ح ده 

ه( بدةه اإلجةااه  2019متلد  وري اةواي ه د  حرةته  ح ةد الرةاد ت اةدن )رةاب  د  .29
 والعُت  ه الُت اح ه داا الاصضب العاعاب

د  دواةةة  حرةةةاا عةةةتعاه اتحتلةةةب الةةةي ال حت  ةةةب الايداعاةةةب واثتا ةةةت ه داا الاصضةةةب  .30
 2019العاعاب ه 

 

 د  اءوا بعاد   .31

 .1979 عتد  اإلجااءا  الجاتئاب  ي الُتاوا ال عانه داا الجعهه   -

 .1984الرععاب الجاتئاب عاا الرُه والُضتءه داا الر ا العاعيه  -

 1979د  اءوا بعاده قتاوا العُوعت ه  عتد  الُره العتهه داا الر ا العاعيه  .32
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د  ا ةةةةةةةزن رةةةةةةةةااه الورةةةةةةةةا   ةةةةةةةةي  ةةةةةةةال قةةةةةةةةتاوا ال اا عةةةةةةةةت  ال دااةةةةةةةةب والاجتااةةةةةةةةبه  .33
1968 

ا ةةةةةةةزن  ةةةةةةةه ال ةةةةةةةتباه ال رةةةةةةةئولاب بةةةةةةةا تب ةةةةةةةته الرةةةةةةةد ب الُضةةةةةةةتئابه   ععةةةةةةةب د   .34
 .1978جت عب باا    ه ال ععب األوليه 

د  ا رةةةةةةةةةةا  عصاةةةةةةةةةةتهه الافااةةةةةةةةةةب العت ةةةةةةةةةةب لدُةةةةةةةةةةتاوا الجاةةةةةةةةةةتئيه  ا ةةةةةةةةةةيح ال عةةةةةةةةةةتاا  .35
 1983عتإلر اداابه ال ععب الثتلثبه 

ال ععةةةةةب د  ا ضةةةةةتا تعةةةةةو الرةةةةةعوده الورةةةةةا   ةةةةةي  ةةةةةال  ُد ةةةةةب الُةةةةةتاوا ال ةةةةةدايه  .36
 1981الثتاابه 

ا ضةةةةةتا  ح ةةةةةد ع ةةةةةاصه ال رةةةةةئولاب الايداعاةةةةةب لع ةةةةةته الح و ةةةةةب والُ ةةةةةتع العةةةةةته د   .37
 .1999وق تع األب ته العته  ُصت وقضتءه الُت احه 

د  ز ةةي  ح ةةد الاجةةتاه الةةوجاز  ةةي ايداةة  العةةت داا  ةةي الح و ةةب والُ ةةتع العةةتهه  .38
 1986الصائب ال عااب العت ب لد ات ه 

لرةةةةةةةةاب  89جه األح ةةةةةةةته العت ةةةةةةةةب لداعتقةةةةةةةد و ُةةةةةةةت لدُةةةةةةةتاوا اقةةةةةةةه زاةةةةةةةا عةةةةةةةدا  ةةةةةةةااد   .39
 .2006ع يا اافاه ال زاادا  وال اتقعت ه داا الاصضب العاعابه  1998

د  رةةةةةةةةعاد بعةةةةةةةةد الد اةةةةةةةةا حرةةةةةةةةاه الح ةةةةةةةةه الجاةةةةةةةةتئي العةةةةةةةةتدا عتإلدااةةةةةةةةبه ارةةةةةةةةتلب  .40
 1989د اوااهه حُو  الُت احه 

 د  ردا تا ال  توك   .41

  1975والداارت  العاعاب ه الُت اح  الجاا ب الايداعاب ه  عصد العحوا  -

الُضةةةةةةةةةةتء اتدااك ه قضةةةةةةةةةةتء الايداةةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةةزء الثتلةةةةةةةةةةاه داا الر ةةةةةةةةةةا العاعةةةةةةةةةةي  ه  -
1987 

 1975الوجاز  ي الُتاوا اإلداانه داارب  ُتاابه  -

د  رةةةةةةدا تا بعةةةةةةد ال ةةةةةةاعهه تعةةةةةةوه اإلجةةةةةةااءا  الجزائاةةةةةةب  ةةةةةةي الا ةةةةةةااع والُضةةةةةةتء  .42
 .1996والاوزاعه األاداه ال ععب والرُهه ال  ررب الجت عاب لدداارت  والا ا 

جااءااةةةةةه  ةةةةةي ال ةةةةةواد ال دااةةةةةب  ةةةةةي الُةةةةةتاوا  .43 د  رةةةةةدا تا  ةةةةةاق ه تعةةةةةوه اإلثعةةةةةت  وا 
 .1992ه 2ال عانه بتله ال ات ه الجزء
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د  ر اا  عاا اه رعتده   الض تات  الايداعاب  ي الوفارب العت ب ه ال ات  الثتاي ه  .44
 . 1994داا ال ا  الُتاوااب ه ال حدب ال عاك ه 

د  رةةة اا بتلاةةةبه قةةةوح الُضةةةاب ال ُضةةةابه ال  ررةةةت  الجت عاةةةب لدداارةةةت  والا ةةةاه  .45
 1987عااو ه 

د  رةةةةةةةةة اا اورةةةةةةةةةا العصةةةةةةةةةيه تح ةةةةةةةةةته ال ح  ةةةةةةةةةةب اإلداااةةةةةةةةةب العداةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةي ايداةةةةةةةةةة   .46
 1992ال وفا العته حاي 

د   ةةةةةااا رةةةةةاد  ت ةةةةةهه اعداةةةةة  بدةةةةةي قةةةةةتاوا العُوعةةةةةت  الراارةةةةةي الجداةةةةةده الُرةةةةةه  .47
 1998 العتهه داا الاصضب العاعابه

د  عةةة ل الع ارةةةيه ال متلرةةةب ال تلاةةةب عةةةاا الجاا ةةةب الايداعاةةةب والجاا ةةةب الجاتئاةةةبه  .48
 1982 ععب 

د  عةةةةةةو ي حرةةةةةةا تعةةةةةةو  تلةةةةةة ه  عةةةةةةتد  اةةةةةةتااص الُةةةةةةتاواه داا الاصضةةةةةةب العاعاةةةةةةبه  .49
 1967الُت اح 

 د  بتده ال ع عتئي   .50

 1983قتاوا المد ب ال وااي الجداده  داب الحُو ه جت عب ال وا ه   -

ه وحةةةةةةدح 1998 ةةةةةي قةةةةةتاوا المد ةةةةةب ال دااةةةةةةب ال ةةةةةواايه ال ععةةةةةب الثتلثةةةةةبه الورةةةةةا   -
 الايلاا والااج ب والا اه  داب الحُو  جت عب ال وا 

د  بةتده  ح ةد  ااةةد قةواحه الةوجاز  ةةي  ةال قةتاوا اإلجةةااءا  الجاتئاةبه داا الر ةةا  .51
 1984العاعيه 

ه داا الاصضةةةب د بعةةةد الحرةةةاف ال ةةةا يه  وااةةةع ال رةةةئولاب الايداعاةةةب لد وفةةةا العةةةته .52
 2006العاعابه الُت احه 

د  بعةةةةد الةةةةااز  الرةةةةاصوانه الورةةةةا   ةةةةي  ةةةةال الُةةةةتاوا ال ةةةةدايه اإلثعةةةةت ه ال جدةةةةد  .53
 الثتايه الجزء الثتايه داا الاصضب العاعاب

د  بعةةةةةةد الةةةةةةا وا  صةةةةةةدنه  ةةةةةةال الُوابةةةةةةد العت ةةةةةةب لإلجةةةةةةااءا  الجاتئاةةةةةةبه ال ععةةةةةةب  .54
 ه  ععب اتدن الُضتء2003
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رةة ه بعةةد الح اةةد   ايداةة  ال وفةةا العةةته  ةةي  عةةا ه داا د  بعةةد العفةةاه بعةةد ال .55
  2004الاصضب العاعاب ةتل ععب الثتااب ه 

د  بعةةةةةةد الراةةةةةةتل حرةةةةةةا ه الايداةةةةةة   ةةةةةةي الوفارةةةةةةب العت ةةةةةةب ه داا الاصضةةةةةةب العاعاةةةةةةب  .56
 1964ه 

د  بعةةد الراةةةتل  ةةةااده ال رةةةئولاب الايداعاةةةب لدُضةةتح وتبضةةةتء الااتعةةةبه داارةةةب  ُتااةةةبه  .57
1993 

عه بعةةد العفةةاه جاةةاحه تثةةتا ح ةةه اإلل ةةتءه داارةةب  ُتااةةب  ةةي الُةةتاوااا   بعةةد ال ةةاد .58
 1971ال عان والرااريه داا الر ا العاعيه ال ععب األوليه 

د  بعد الودود احايه ال ةوجز  ةي اإلثعةت   ةي ال ةواد ال دااةبه داا الاصضةب العاعاةب  .59
1987. 

الُةةةةةةةت احه د  بةةةةةةةز الةةةةةةةداا بعةةةةةةةد الرةةةةةةة هه قوابةةةةةةةد األح ةةةةةةةته  ةةةةةةةي  عةةةةةةةتلم األاةةةةةةةتهه  .60
 2ه جزء1968

د  بزاةةةةةةةةةزح ال ةةةةةةةةةااا و ح ةةةةةةةةةد العااعةةةةةةةةةي. الُةةةةةةةةةتاوا اإلداان هالةةةةةةةةةدبتوك اإلداااةةةةةةةةةبه  .61
ه وحةةةةةةدح الاةةةةةةيلاا والااج ةةةةةةب والا ةةةةةةاه  داةةةةةةب الحُةةةةةةو  2004  عوبةةةةةةت  ال ععةةةةةةب األولةةةةةةيه 

 جت عب ال وا .

د  بزاةةةةةةزح ال ةةةةةةاااه  رةةةةةةتءلب ال وفةةةةةةا العةةةةةةته  ةةةةةةي ال واةةةةةة ه ال رةةةةةةئولاب ال دااةةةةةةب  .62
 ه جت عب ال وا 1997واإلدااابه ال ععب والجاتئاب 

د   -د  بدي تح د اا ده الُتاوا الجاتئيه ال دمه وتعوه الافااب العت به  .63
بعةةةةد الراةةةةتل حرةةةةاه الرةةةةد ب ال ماعةةةةب عايداةةةة  العةةةةت داا  ةةةةي الا ةةةةااع ال ُةةةةتاا والا ةةةةااع 

الاصضةةةةب ا 1965ال عةةةةانه  جدةةةةب العدةةةةوه اإلداااةةةةبه الرةةةةاب الرةةةةتععبه العةةةةدد األوهه  عااةةةةه 
 1970العاعاب ه ال ععب األوليه 

ه 2بدةةةةةةةةةةةي ز ةةةةةةةةةةةي العااعةةةةةةةةةةةيه ال عةةةةةةةةةةةتد  األرترةةةةةةةةةةةاب لإلجةةةةةةةةةةةااءا  الجاتئاةةةةةةةةةةةبه جد   .64
   ععب لجاب الايلاا والااج ب والا اه الُت اح

د  ب ةةةةةا الرةةةةةعاد ا ضةةةةةتاه  ةةةةةال قةةةةةتاوا العُوعةةةةةت ه الُرةةةةةه العةةةةةتهه داا الاصضةةةةةب  .65
 1991العاعابه الُت احه 



 

 

                                                 

 

 

 مشعل بندر علي الباحث /  حجية احلكم اجلنائى الصادر بالرباءة                                           ...

          

120 

ترةةةةةة  الح ةةةةةةه الجاةةةةةةتئي  ةةةةةةي ال ةةةةةةواد الجاتئاةةةةةةبه  د  ب ةةةةةةا الرةةةةةةوقي تعةةةةةةو العااةةةةةةااه .66
 1990ارتلب د اوااه حُو  الُت احه 

 1993د   احي واليه الورا   ي قتاوا الُضتء ال دايه داا الاصضب العاعابه  .67

د   ص ةةةةي  ح ةةةةد  رةةةة تباه بةةةةز ه رةةةةد ب الايداةةةة  عةةةةاا اإلدااح والُضةةةةتءه داارةةةةب  .68
  ُتاابه بتله ال ا 

 1984  الجاتئابه داا الاصضب العاعابه د   وزاب بعد الراتاه اإلجااءا .69

د   تجةةةةةةةةد ااغةةةةةةةة  الحدةةةةةةةةوه الُةةةةةةةةتاوا اإلداان ال ةةةةةةةةوااي وقةةةةةةةةتاوا المد ةةةةةةةةب ال دااةةةةةةةةب  .70
 الجداده   اعب سا  الر رهه ال وا 

 د   ي وا ر  ب   .71

ه داا الاصضةةةةةةةةةب العاعاةةةةةةةةةبه 2اإلجةةةةةةةةةااءا  الجاتئاةةةةةةةةةب  ةةةةةةةةةي الا ةةةةةةةةةااع ال عةةةةةةةةةانه ج  -
 ج صوااب  عا العاعاب

 1991ره العتهه قتاوا العُوعت ه الُ -

 د   ت ا بعد الواحده ال اباب اإلجاائاب  ي الايدا ه داا الر ا العاعيه الُت اح .72

د   جدن الاصانه  عةتد  الُةتاوا اإلداان  ةي دولةب اإل ةتاا  العاعاةب ال احةدحه داا  .73
 .2006األعدقتء لد عتببه ال اعواحه 

ارةتلب د اةوااهه حُةو  د   ح د جود  ال د  ه ال رئولاب الايداعاب لد وفةا العةتهه  .74
 1967الُت احه 

د   ح ةةةةةةد  ةةةةةةات تعةةةةةةو الرةةةةةةعده العةةةةةةااءح  ةةةةةةي األح ةةةةةةته الجاتئاةةةةةةبه  ا ةةةةةةيح ال عةةةةةةتاا  .75
 1988عتإلر اداابه 

د   ح ةةد بعةةد ال ةةاعه رةةتلهه  ةةدلوه الح ةةه الجاةةتئيه  ا ةةيح ال عةةتاا عتإلرةة اداابه  .76
1991 

 د   ح د بعروا  .77

داا الاصضةةةةةةةب العاعاةةةةةةةب جاا ةةةةةةةب ال وفةةةةةةةا العةةةةةةةته وتثا ةةةةةةةت  ةةةةةةةي وضةةةةةةةعه الاةةةةةةةيداعيه   -
1963 
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احةةةةةو افااةةةةةب بت ةةةةةب  ةةةةةي الايداةةةةة  داارةةةةةب احداداةةةةةب و ُتااةةةةةب لةةةةةافه الايداةةةةة ه بةةةةةتله  -
 1967ال ا ه 

 1981د   ح د  ح ود اداه ااُضتء الدبوك الايداعابه داا الر ا العاعيه  .78

د   ح ةةةةةةةد  ماةةةةةةةتا  ح ةةةةةةةد بث ةةةةةةةتاه الجاا ةةةةةةةب الايداعاةةةةةةةب عةةةةةةةاا الُةةةةةةةتاوا الاةةةةةةةيداعي  .79
 داا الاصضب العاعاب .وبده اإلدااح العت به 

د   ح ةةةةود بةةةةت ا العاةةةةته  عةةةةتد  الُةةةةتاوا اإلداان  ةةةةي األ ةةةةواه العت ةةةةب والوفارةةةةب  .80
 العت به داا الر ا العاعي.

د   ح ةةةةةود بعةةةةةد العزاةةةةةز مدارةةةةةبه الافااةةةةةب العت ةةةةةب لدُةةةةةاائا  ةةةةةي اإلثعةةةةةت  الجاةةةةةتئي  .81
  ي الا ااع ال عان وال ُتاا

الُةةةةةةةةتاوا ال ُةةةةةةةةتااه  د   ح ةةةةةةةةود  ح ةةةةةةةةود  عةةةةةةةة ريه الجةةةةةةةةاائه اتقاعةةةةةةةةتداب  ةةةةةةةةي .82
 ه   ععب جت عب الُت اح1979الجزء الثتايه جاائه العااه ال ععب الثتاابه 

 د   ح ود اجا  حراي   .83

حالافااةب العت ةب لدُعةد الجاةتئيح داارةب اُااةب لدةا ا ال عاةون  ةي الجةاائه الع داةةبه   -
 1978داا الاصضب العاعابه 

عاةةةةةةةةبه ج صوااةةةةةةةةب  عةةةةةةةةا  ةةةةةةةةال قةةةةةةةةتاوا اإلجةةةةةةةةااءا  الجاتئاةةةةةةةةبه داا الاصضةةةةةةةةب العا  -
 1995العاعابه ال ععب الثتلثبه 

    ح ود اجا  حراي  د .84

 الافااب العت ب لدُعد الجاتئيه داا الاصضب العاعاب .  -

 .1984ب قب الرععاب  ي قتاوا لعُوعت ه   اعب اجته الُضتءه  -

 1977قوح الح ه الجاتئي  ي  اصتء الدبوك الجاتئابه داا الاصضب العاعابه  -

دارةةةةةب العارةةةةةتا ه د  غةةةةتزك بعاةةةةةد العاةةةةةت ه تثةةةةا الح ةةةةةه الجاةةةةةتئي  ةةةةةي د    ةةةةتان م .85
ال جةةةةةةته الاةةةةةةيداعي لدوفارةةةةةةب العت ةةةةةةب لداعداةةةةةة  بدةةةةةةي ح ةةةةةةه  ح  ةةةةةةب الا ااةةةةةةز العةةةةةةتداح  ةةةةةةي 

 2018ه جت عب ال وا ه 2008 149ال عا اقه 

 د   ع ري براري   .86
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الرةةةةةةد ب الايداعاةةةةةةب عةةةةةةاا الرتبداةةةةةةب والضةةةةةة تا ه داارةةةةةةب  ُتااةةةةةةب ه ال ععةةةةةةب الثتااةةةةةةب   -
 ه 1982ه 

 1971 دررب العُوعب الايداعاب وت دا صته داارب  ُتاابه  -

د   ع ري   ته وعريه تعوه  جااءا  الُضتء اإلداانه داارب افااب ا عاُاب  .87
 1964األاجدو ال عاابه  ي  عا وروااته ال ات  الثتايه األح ته وااراس ته   اعب 

د    توان  ح د  ت ااه الُااا الايداعي وض تاتاه واقتعاةه الُضةتئاب عةاا الرتبداةب  .88
 1986والض تاه   اعب األاجدو ال عاابه الُت احه 

د   راةةةةةةةةةدح رةةةةةةةةةوادااه افااةةةةةةةةةةب اتقااةةةةةةةةةتع الةةةةةةةةةسااي لدُتضةةةةةةةةةةي الجاةةةةةةةةةتئيه الُةةةةةةةةةةت احه  .89
1985  

العت ةةةةةةةةةةةب عةةةةةةةةةةةاا اإلدااح د   دا ةةةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةةةاواه رةةةةةةةةةةةد ب الايداةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةي الوفارةةةةةةةةةةةب  .90
 1983والُضتءه داارب  ُتاابه ارتلب د اوااهه حُو  باا    ه 

د  افته او ا  ال جتليه الُااا عيا ت وجه إلقت ب الدبوك الجاتئاةبه ارةتلب د اةوااه  .91
 1986حُو  باا    ه 

د  او ةه  اعةةوا بُاةهه رةةد ب ايداة  ال وفةةا العةته  ةةي الافةته الُةةتاواي األاداةةي  .92
 2005تاابه ارتلب د اوااهه حُو  باا    ه والافه ال ُ

د    ةةةته عةةةتد ه ااةةةتزع اتماعةةةت  الةةةدوليهداا الاصضةةةب العاعاةةةبه اإلرةةة اداابه  .93
1972. 

 1993ه 2د    ته  ح د  ااد اراهه قتاوا العُوعت ه الُره العتهه ج .94

د  وجةةةةةدن ااغةةةةة ه الافااةةةةةب العت ةةةةةب لدع ةةةةةه الُضةةةةةتئي  ةةةةةي قةةةةةتاوا ال اا عةةةةةت ه داا  .95
 .1974ب الاصضب العاعا

د  وحاةةةةةد حت ةةةةةده حجاةةةةةب الح ةةةةةه الجاةةةةةتئي بدةةةةةي الةةةةةدبوك الايداعاةةةةةبه   اعةةةةةب اةةةةةتدن  .96
 الُضتحه ج صوااب  عا العاعاب

د  وحاةةةةةد  ح ةةةةةود  عةةةةةاا اهه قةةةةةوح الح ةةةةةه الجاةةةةةتئي ت ةةةةةته رةةةةةد ت  الايداةةةةة ه ارةةةةةتلب  .97
 1993د اوااه حُو  ال اعواحه 
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لاصضةب العاعاةبه د  ارا تاوا بديه  ال قةتاوا العُوعةت ه الافااةت  العت ةبه داا ا .98
1983 

 ال ُتت  وال ج    

د  بتده اوا ه الدبوك الايداعاب وعداصت عتلدبوك الجاتئاةبه داارةب احداداةب  ُتااةب  .1
ل عاعب الافته الايداعي وب قاه عتلافته الجاتئيه  جدب  دااح قضتات الح و به الراب األوليه 

 1965العدد األوهه 

 ةةةةةةةةوجزح عةةةةةةةةتأل ا الجزائةةةةةةةةي  ةةةةةةةةي الُةةةةةةةةتاوا د  بعةةةةةةةةد العزاةةةةةةةةز العاةةةةةةةةزنه ال حت  ةةةةةةةةب ال .2
ال ةةةةةواايه  جدةةةةةب الحُةةةةةو  العةةةةةتداح بةةةةةا  جدةةةةة  الا ةةةةةا العد ةةةةةي عجت عةةةةةب ال واةةةةة ه دولةةةةةب 

 .2008الراب  3( العدد 32ال وا ه ال جدد )

د  بعةةةد الراةةةتل حرةةةاه الرةةةد ب ال ماعةةةب عايداةةة  العةةةت داا  ةةةي الا ةةةااع ال ُةةةتاا  .3
 1965الرتععبه العدد األوهه  عااه والا ااع ال عانه  جدب العدوه اإلدااابه الراب 
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 ة ـــــــــمقدم

اإلدارى فى تقدير مدى التناسب بين  لقد احتدم الخالف بين رجال الفقه حول مدى سلطة القضاء
الخطأ التأديبى والعقوبة المقررة له، فثار التساؤل حول دور القاضى هل يبحث فى مدى تحقق 
التناسب بين الخطأ والعقوبة المقررة أم أن األمر يقتصر على قيامه بالتأكد من احترام السلطة 

 (1)أديبية؟التأديبية للنصوص القانونية عند توقيعها للعقوبة الت
من ناحية أخرى وبينما يستخدم معظم رجال الفقه مصطلح التناسب باعتباره مرادفًا لمبدأ المالئمة، 
ويعتبر أن الرقابة على تناسب الجزاءات التأديبية يقصد به البحث فى مدى تحقق مالئمة العقوبة 

اصلة يمكن من خاللها نجد أن فريقًا آخر يرى أن هناك حدود ف (2)الموقعه مع الخطأ التأديبي،
 (3)التمييز بين التناسب والمالئمة.

لى أى مدى كان تطبيقها لرقابة المالئمة  وأخيرًا يثور التساؤل حول موقف المحكمة اإلدارية العليا وا 
 بشأن الجزاءات التأديبية.

وتطورها وعلى هدى ما تقدم فإن الدراسة فى هذا البحث سوف تتناول ماهية الرقابة على المالئمة 
وذلك للوقوف على تعريف رقابة المالئمة، وبيان طبيعتها القانونية ومبرراتها، وذلك فى المبحث 
األول بينما نخصص المبحث الثانى لعرض موقف المحكمة اإلدارية العليا من الرقابة على 

 المالئمة والتطبيقات القضائية فى هذا الشأن
 

                                                 
أ.لعالم محمد مهدي، د ور القاضي االداري في ضمان مبدا التناسب في المجال التاديبي، مجلة الدراسات  (1)

تصدر عن مخبر حماية حقوق اإلنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها  –الحقوقية، العدد السابع 
 .209، ص2017موالي  سعيدة، الجزائر،جوان في الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور الطاهر 

؛ د. 78د. عادل الطبطبائى، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية ، ص. (2)
 حسان عبد اهلل يونس، التطورات القضائية فى الرقابة على مبدأ التناسب فى القرارات التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة

؛ د. سعد نواف العنزى، الضمانات اإلجرائية فى 512م، ص 2015دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،
، د. نواف كنعان، القضاء 318م ، ص.2005التأديب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

؛ د. رفيق بو مدين ، الوسائل القضائية 346م ، ص.2009اإلدارى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،
للرقابة على التناسب فى القرار اإلدارى، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف، 

 11م ، ص.2015الجزائر، 
لية الدراسات الحميدى بدر الحميدى ، الرقابة القضائية على المالئمة فى القرار اإلدارى، رسالة ماجستير، ك (3)

 م .2014العليا، جامعة آل البيت، األردن، 
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 المبحث األول
 الجزاءات التأديبية ماهية الرقابة على مالئمة

 
سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث نتعرض فى المطلب األول لتعريف الرقابة على 
المالئمة وتمييزها عن المصطلحات األخرى، ثم ننتقل فى المطلب الثانى لبيان طبيعة الرقابة على 

 المالئمة ومبرراتها.
 المطلب األول
 المصطلحات األخرىمفهوم المالئمة وتمييزها عن 

نتناول فيما يلى تعريف الرقابة على المالئمة فى اللغة، ثم نبين مفهومها فى الفقه ثم ننتقل  لبيان 
 تمييزها عن المصطلحات األخرى، وذلك كما يلى:

 أواًل: تعريف المالئمة فى اللغة:
معا واتصال، ويقال التأم التالئم فى اللغة بمعنى االجتماع مع االتفاق، يقال تالئم الشيئان إذا اجت

كذلك تالءم  (1)الفريقان والرجالن إذا تصالحا واجتمعا، وقولك هذا طعام يالئمنى بمعنى يوافقنى،
 (2)القوم : اجتمعوا واتفقوا ، و تالءم الشيء الفاسد : صلح، وتالءم  الكالم : انتظم.

 ثانيًا: تعريف المالئمة فى الفقه:
انونى مدى توافق العمل القانونى مع الظروف التى احاطت به عند ويراد بالمالئمة فى الفقه الق

 (3)إصداره، فهى العالقة بين اآلدا القانونى وظروف استخدامها واستعمالها.
وقد عرفها البعض بأنها توافق القرارات مع الظروف الخاصة التى استوجبت إصداره من حيث 

 (4)ر القرار مالئما لجميع هذه الظروف.الزمان والمالبسات المصاحبة لذلك، حتى يصبح اصدا
وبمفهوم آخر فالمالئمة فكرة مادية عملية ينظر فيها إلى مدى التوافق بين صدور القرار وبين مركز 
قانونى أو حالة معينة، بالنظر للظروف المحيطة بهذا المركز أو الحالة من حيث اعتبارات الزمان 

 (1)والمكان ومجمل الظروف األخرى.
                                                 

 .328ابن منظور، لسان العرب، اعداد يوسف الخياط، بيروت، لبنان، ص. (1)
هـ 1420المعجم الرائد، وراجع أيضًا المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم،  (2)

 .548م،ص1999
قابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، جورجى شفيق سارى، ر  (3)

 24م،ص2000القاهرة،
عصام عبد الوهاب البرزنجى، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  (4)

 .164م ، ص.1971القاهرة، 
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مجال الجزاءات التأديبية ذهب البعض إلى أن المالئمة هى التعبير عن التناسب بين الجزاء وفى 
 (2)اإلدارى الموقع على الموظف مع ما اقترقه من خطأ شكل مساسًا بواجبات الوظيفة العامة.

ومن خالل المفاهيم المتقدمة خلص البعض إلى نتيجة مؤداها أن فكرة المالئمة هى فكرة نسبية، 
أن المالئمة فى اإلجراء ال تتعلق فقط بمزايا مضمونه، بل تتصل كذلك بوقت اتخاذ القرار  حيث

والظروف المحيطة، بما يعنى أن المالئمة تعتبر معيار لقيمة االجراء المتخذ بالنسبة ألسس 
واعتبارات تختلف من شخص إلى آخر، ويترتب على ذلك أن تقدير مدى المالئمة يتوقف على 

لى التقدير الشخصى بحت، ويتوقف من جانب آخر على مقتضيات ظروف الزمان جانب منه ع
 (3)والمكان.

 ثالثًا: فى العالقة بين المالئمة والتناسب فى الجزاءات التأديبية:
ذكرنا فى بداية التقديم لهذا الفصل أن هناك من الفقه من يرى أن المالئمة تختلف فى مفهومها عن 

ه قد استخدم مصطلح التناسب باعتباره مرادفًا للمالئمة، فعرف المالئمة التناسب، بيد أن بعض الفق
بأنها التناسب بين اإلجراء وأسبابه، ويعتبر أن المالئمة فى القرارات اإلدارية هى مقدار التناسب 

 (4)بين سبب القرار ومحله، حيث تقوم المالئمة على عنصرى السبب والمحل.
المصطلحان يجب فى المقام األول أن نبين مفهوم التناسب فى  ولبيان ما مدى العالقة بين هذان

اللغة ومن منظور الفقهاء وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على مدلول كل مصطلح وعالقة كل منهما 
 باآلخر، وهو ما سنبينه كما يلى:

  

                                                                                                                                               
؛ د. عبد المنصف عبد الفتاح 72د. د. محمد حسنين عبد العال، الرقابة على التناسب، المرجع السابق، ص. (1)

ادريس، رقابة المالئمة فى القضاء الدستورى، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
 .17م،ص2011

 .80د. عادل الطبطبائى، الرقابة على التناسب، مرجع سابق، ص. (2)
 .33رفيق بو مدين، الوسائل القضائية للرقابة، مرجع سابق، ص. (3)
د. سعاد الشرقاوى، االنحراف فى استعمال السلطة وعيب السبب، مجلة العلوم اإلدارية، مشار إليه بمرجع د.  (4)

فاصيل أوفى حول هذه اآلراء راجع د. ثروت عبد العال أحمد، حدود ؛ ولت20محمد ناصر راشد، مرجع سابق،ص.
رقابة المشروعية والمالئمة فى قضاء الدستورية؛ مرجع سابق؛ ولسيادته أيضًا: الرقابة القضائية على مالءمة 

 وما بعدها. 33القرارات االدارية ، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص.
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 تعريف التناسب فى اللغة -1

يقال تناسب الشَّيئان ُمطاوع ناسَب :  (1)كلمة تناسب مشتقة من  نسب، ويأتى النسب بمعنى القرابة،
تشاكال ، وتماثال وتوافقا ، عكسه تعارضا، و تناَسَبْت أْلَواُن اللَّْوَحِة: َتَشاَكَلْت ، َتَناَغَمْت ، َتَواَفَقْت ، 

 (2)َحَصَل َبْيَنَها اْنِسَجاٌم.
أو عالقة بين وفى اللغة الفرنسية يعنى التناسب تواجد عالقة أو صلة تامة بين شيئ وآخر، 

 (3)األجزاء بعضها مع والبعض.
 تعريف التناسب فى الفقه -2

أو ما يعبر عن  (4)يعرف البعض التناسب بأنه عالقة بين شيئين يتم التعبير عنها بصورة رمزية،
كما يرى الفقه الفرنسى بأنه تعبير عن  (5)الصلة التى  تتسم بالتوافق والتوازن بين شيئ وآخر،

والتعادل بين الوسائل المستخدمة من قبل اإلدارة والهدف الذى تسعى إليه، بينما حتمية العالقة 
يصفه البعض بأنه جوهر السلطة التقديرية المتمثل فى تقدير مدى مالئمة اإلجراءات، بمعنى أن 

 (6)التناسب بين اإلجراء وسبب القرار اإلدارى هو مكمن السلطة التقديرية.
بأنه صفة لعالقة منطقية متسقة ترتبط بين عنصرين أو أكثر من  ويعرف رأى فى الفقه التناسب

عناصر القرار اإلدارى أو العمل القانونى العام، بحيث يتعين على مصدر القرار اإلدارى عدم 
 (7)اغفاله أو الخروج عليه نزواًل على دواعى المشروعية.

ن عناصر القرار اإلدارى من جانب آخر قرر بعض الفقه أن التناسب هو االتساق بين عنصرين م
هما السبب والمحل، بمعنى أنه حال ارتكاب الموظف لمخالفة فإن التناسب يعنى أن الجزاء الموقع 

 (8)عليه يتسق تمامًا مع حجم المخالفة المرتكبة.

                                                 
 .756-755األول، دار صادر ناشرون، لبنان، دون تاريخ، ص.لسان العرب، ابن منظور، المجلد  (1)
 المعجم الوسيط. (2)
 .27نقاًل عن جورجى شفيق سارى، المرجع السابق، ص. (3)
 .58طارق خضر، المرجع السابق، ص (4)
 95د. خليفة سالم الجهمى، الرقابة القضائية على التناسب، مرجع سابق، ص. (5)
تجاهات الحديثة فى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة، دراسة مقارنة  على حسين احمد غيالن، اال (6)

 وما بعدها. 137م،ص.2000رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 
 .630د. سامى جمال الدين، الوسيط فى دعوى االلغاء، مرجع سابق، ص (7)
 .8ب، مرجع سابق، صمحمد فريد سيد، الرقابة القضائية على التناس (8)
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تأسيسًا على ما تقدم يرى البعض أن رقابة التناسب بأنها امتياز ابتكره القاضى اإلدارى لنفسه 
الله سلطة اإلدارة التقديرية بغية الحد منها بالقدر الممكن للتوفيق بين المصالح ليراقب من خ
 (1)المحمية قانونًا.

فالتناسب في مجال القرارات اإلدارية، هو تحقيق التوافق بين سبب القرار ومحله، أو هو اشتراط 
التناسب من عالقة عالقة تطابق بين الوقائع الثابتة واإلجراء المتخذ بشأنها ، ويمكن أن ينشأ 

تطابق بين وسيلة وهدف في نص معين ، والتناسب بهذا المعنى يمكن أن يتغير تبعا للحالة 
المتوقعة والمضار المحتملة ، كما يمكن أن ينشأ بعمل حساب ختامي للمنافع والمضار ، ودرجة 

 (2)خطورة الحالة وأهمية الهدف الواجب الوصول إليه والضيق الذي تسببه لألفراد.
ومن وجهات النظر التى قيل بها لتحديد مدلول التناسب فى المجال التأديبى، ما قال به البعض من 
أن التناسب هو عدم غلو السلطة المعنية بتحديد الجزاء فى اختياره بمعنى أن تتخير أنسب 

وزجر  الجزاءات الالزمة لمواجهة المخالفة التأديبية بالقدر الالزم من المعقولية لردع المخالف
 (3)غيره.

كما عرف البعض التناسب بأنه قيام سلطة التأديب عند اختيار الجزاء بما يتسق وحجم المخالفة 
 (4)المرتكبة مع األخذ فى االعتبار للسوابق والظروف المشددة والمخففة والمالبسة للمخالفة.

رى السبب والمحل وهو ويجب التفرقة بين التناسب والسلطة التقديرية، فالتناسب هو توافق بين عنص
أحد تصرفات اإلدارة التى تلتزم بها عند استخدام سلطتها التقديرية  باإلضافة إلى غيره من األدوات 
األخرى، وتبدو اهمية التفرقة بين التناسب والسلطة التقديرية فى أن السلطة التقديرية ليست 

                                                 
 .46الحميدى بدر الحميدى، مرجع سابق، ص (1)
د. محمود سالمة جبر ، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء ، مجلة هيئة قضايا  (2)

؛ محمد مختار عثمان ، ضوابط  73، ص  3، ع 35( س 1991الدولة المصرية ، القاهرة ) يوليو / سبتمبر 
لية القانون جامعة قاريونس بنغازي   المجلد السلطة التقديرية في مجال التأديب ، مجلة دراسات قانونية ، تصدرها ك

 .55، ص  14( س 1994الثالث عشر )
د. محمد باهى أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر   (3)

ونس، المرجع ؛ حسان عبد اهلل ي320؛ سعد نواف العنزى، المرجع السابق،ص113م،ص2000االسكندرية، 
 وما بعدها. 505السابق، ص

د. نواف كنعان ، النظام التأديبى للوظيفة العامة، اثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  (4)
؛ لتفاصيل حول هذه اآلراء، راجع مايا محمد أبو دان ، الرقابة القضائية على التناسب فى = 150م،ص.2008

وما  8م، ص.2011ة مقارنة بين فرنسا ومصر ولبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، القرار اإلدارى ، دراس
 بعدها.
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تع فيه السلطة اإلدارية بحرية مجموعة عناصر لكونها تتحدد فى نطاق النشاط اإلدارى الذى تتم
 (1)التقدير، بينما التناسب يتصل بالعلباقة بين عنصرى السبب والمحل فى القرار اإلدارى.

 اعتباره أحد أبرز عناصر المالئمةالتناسب ب -3
على هدى ما قدمناه من تحديد مدلول كل من المالئمة والتناسب يمكن التوصل إلى عدة نتائج 

 أهمها:
القرارات اإلدارية تعني المالءمة ، توافق القرار مع الظروف الخاصة التي دعت إلى في نطاق 

إصداره  واألوضاع السائدة وقت اتخاذه والمالبسات المصاحبة لذلك ، حتى يخرج القرار مالءما 
لظروف الزمان والمكان واالعتبارات األخرى المختلفة ، كإصداره في الوقت المناسب ، وبالكيفية 

 (2)وبة ، وأن يكون مالءما لمواجهة الحالة التي اتخذ من أجلها ، وغير ذلك من األمور.المطل
وهو ما يعنى أن المالءمة بهذه المثابة صفة للقرار اإلداري، يكتسبها نتيجة اتخاذه بطريقة يراعى 

قدير فيها جوانب إصداره المختلفة، وعدد من األمور واألوضاع تتعلق غالًبا بعناصر ثالثة هي : ت
وجوب التدخل أو االمتناع، واختيار وقت هذا التدخل  وأخيرا تقدير اإلجراء الذي يتناسب مع 

 (3)خطورة وأهمية السبب.
 
فالقرار يوصف بأنه مالءم التخاذه في وقت هو كذلك ، أو التخاذه بالكيفية التي صدر بها ، أو  

بالمالءمة لتناسب اإلجراء المتخذ التفاق القرار مع الظروف واألوضاع السائدة ، ويوصف كذلك 
وترتيبًا على ذلك يمكن القول   أن التناسب واحد من أمور عديدة إذا ما روعيت  (4)مع سبب القرار

وصف القرار بأنه مالءم، فالتناسب يشير إلى الصلة الداخلية بين بعض مكونات القرار اإلداري أو 
 (5)انا غايته.أركانه وعناصره، وبالتحديد بين سببه ومحله وأحي

فإذا كان اصطالح المالءمة يعني توافق القرار اإلداري مع جميع العوامل والظروف المحيطة 
أي محل  –بإصـداره من كافة جوانبه، فإن اصطالح التناسب ال يعني سوى توافق اإلجـراء المتخذ 

انب المالءمة مع السبب المصاحب له وأحيانا غايته، وبالتالي فهو ينصب على أحد جو  –القرار 
في القرار، وليس على جميع جوانبها؛ فالتناسب بهذه المثابة أحد مالءمات القرار اإلداري في مجال 

                                                 
 .19محمد راشد ناصر، الرقابة القضائية على التناسب، مرجع سابق، ص. (1)
 31د.محمد فريد الزهيري ، رسالته السابقة ، ص (2)
 .49-48رفيق بو مدين، الوسائل القضائية للرقابة، مرجع سابق، ص (3)
 31د.محمد فريد الزهيري ، رسالته السابقة ، ص (4)
 .101د. خليفة سالم الجهمى، مرجع سابق، ص (5)
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السلطة التقديرية لإلدارة وهو ما يفيد أن التناسب يقتصر على جانب معين من مجموع الجوانب 
 (1)العديدة التي تقوم عليها المالءمة، والتي يشكل التناسب جزء منها.

مفهوم المالءمة أوسع إذن من مفهوم التناسب، بل إن المفهوم األول يستغرق الثاني ويستوعبه ، ف
باعتباره يندرج في أحد أجزائه أو مكوناته ، ومن ثم فإنهما ال يتطابقان وال يعد بالتالي أحدهما 

 مرادفا لآلخر .
قرار اإلداري مالءم وغير مالءم غير أن ذلك ال يعني انعدام أي تأثير متبادل بينهما ، فقد يكون ال 

ن كان يوصف بالنتيجة في مجموعه بعدم المالءمة  فيتصور أن يصدر القرار في  في آن واحد، وا 
الوقت السليم، وبالكيفية المطلوبة، ووفقا لالعتبارات واألوضاع السائدة، فهو لذلك قرار مالءم من 

حقيق التناسب بين أهمية الوقائع واإلجراء هذه النواحي، ولكن بالنظر لعدم مراعاة مصدر القرار ت
المتخذ أو الغاية منه، يكون القرار غير مالءم لعدم مراعاة ذلك، بالرغم من أنه مالءم لمراعاته 

 (2)النواحي األخرى.
وخالصة ما تقدم أنه ال يوجد تطابق تام بين اصطالحي المالءمة والتناسب؛ فالتناسب هو أحد 

ر اإلداري، ويتجلى ذلك في التوافق بين سبب القرار ومحله، بينما جوانب المالءمة في القرا
المالءمة هي نتيجة مراعاة جوانب متعددة في القرار اإلداري يتعين على اإلدارة أخذها في االعتبار 
عند ممارسة سلطتها التقديرية، وأن العالقة بينهما، هي عالقة الكل بالجزء، بحسبان أن التناسب 

 (3)نب المالءمة في القرار اإلداري.هو أحد أهم جوا
وأخيرًا تجدر اإلشارة إلى أن بعض الفقه قد ربط بين فكرة التناسب وفكرة الغلو فى فى توقيع الجزاء 

بينما ربط البعض اآلخر بين فكرة المالئمة ونظرية الموازنة بين المنافع  (4)فى المجال التأديبى،
بينما يرى البعض أن كل من نظريتى الخطأ الظاهر والموازنة بين المنافع والمضار  (5)والمضار.

 (6)كالهما من تقنيات المراقبة على التناسب.
وتعليقًا على ما سلف يمكننا القول بأن القضاء اإلدارى مع التطورات التى شهدتها الرقابة القضائية 

مال التى تمارسها جهة اإلدارة وهو ما ترتب بات يملك سلطة الرقابة على مجمل القرارات واألع
                                                 

 .59-58طارق خضير، المرجع السابق، ص. (1)
 34-32د.محمد فريد الزهيري ، مرجع سابق، ص. (2)
 .256-255مرجع سابق، ص. د.محمد سيد أحمد محمد ، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية، (3)
وما  505د. حسان عبد اهلل يونس الطائى، التطوورات القضائية فى الرقابة على التناسب، مرجع سابق، ص. (4)

 بعدها.
 وما بعدها. 103د. خليفة سالم الجهمى، مرجع سابق، ص (5)
 وما بعدها. 70رفيق بو مدين، المرجع السابق، ص. (6)
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عليه الحد من سلطاتها التقديرية، وفيما يخص المجال التأديبى لم يعد هناك مجال للسلطة التقديرية 
الواسعة بعدما بسط القضاء رقابته على الجزاءات التأديبية سواء كان ذلك من خالل الرقابة على 

 ة التقليدية.التناسب أو رقابة المالئمة أو الرقاب
 رابعًا: تمييز رقابة المالئمة عن أنواع الرقابة األخرى:

تعرضنا فيما سبق لمفهوم كل من التناسب والمالئمة وأبرزنا أهم الفوارق التى تميز رقابة المالئمة 
على رقابة التناسب، وبقى أن نميزبين الرقابة على المالئمة والرقابة على التكييف القانونى 

 ما سنعرض له فى السطور التالية: للوقائع.وهو
 بة على التكييف القانونى للوقائعرقابة المالئمة والرقا

على الرغم من بعض التشابه بين المالئمة والرقابة على التكييف القانونى للوقائع إال أن الفقه قد 
لسبب، ميز بين نوعين من التكييف األول تكييف قانونى للسبب والثانى تكييف قانونى لخطورة ا

والتكييف القانونى للسبب يعنى اعطاء عمل أو واقعة معينة وصفًا قانونيًا، بينما النوع الثانى يدخل 
عليه عنصر جديد يتمثل فى محل القرار ومن هنا ال يمكن القول باختالط التكييف القانونى 

  (1)القرار.والمالئمة عندما ال يحدد القانون بدقة األسباب الواقعية التى تؤدى إلى اتخاذ 
ويمكن القول أن الرقابة على الوجود المادى للوقائع يعد الحد األدنى للرقابة التى يقوم بها القضاء، 
بينما رقابة التكييف القانونى أوسع نطاقًا، بينما رقابة المالئمة أوسع من كالهما، فالرقابة على 

قائع المكونة لسبب القرار اإلدارى، المالئمة تعد المستوى الثالث لرقابة القضاء اإلدارى على الو 
حيث تنصب رقابته فى هذه الحالة على مدى التناسب بين الوقائع المكونة للسبب ودرجة أهمية 

 (2)وخطورة القرار، وهى من المسائل الداخلة فى نطاق السلطة التقديرية لإلدارة حسب األصل العام.
 

 المطلب الثانى
 مة فى الجزاءات التأديبيةطبيعة ومبررات الرقابة على المالئ

كانت السلطة التقديرية لالدارة فى السابق بعيدة عن رقابة القضاء اإلدارى وهو ما أدى إلى امتناع 
القضاء عن التعرض لمراجعة اإلدارة فى تقديرها ألهمية وخطورة المخالفات المنسوبة للموظف 

ء اإلدارى يقتصر على فحص ومدى التناسب بينها وبين الجزاء التأديبى، وكان دور القضا
مشروعية القرار دون البحث فى مدى مالئمته، بيد أنه ونتيجة مجموعة من التطورات بدأ القضاء 

                                                 
 .71طارق خضير، المرجع السابق، ص. (1)
 .346د. نواف كنعان، القضاء اإلدارى، مرجع سابق، ص. (2)
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اإلدارى فى فى بسط رقابته على مالئمة الجزاء للمخالفة المرتكبة والحد من السلطة التقديرية لجهة 
 (1)اإلدارة فى هذا الصدد.

 طبيعة الرقابة على المالئمة
لم يتفق الفقه على كلمة سواء فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للرقابة على المالئمة، حيث ذهب  

البعض أن التناسب هو وجود مالئمة ظاهرة بين الخطأ الوظيفى ونوع الجزاء الواقع على من 
ارتكبه، وهو ما يعنى ضرورة وجود معايير واضحة وظاهرة تبين مدى التناسب بين العقوبة 

الفة التأديبية، بينما يرى البعض اآلخر بأن اصدق تعبير عن التناسب هو المالئمة بين والمخ
المخالفة التأديبية باعتبارها سبب القرار الذى تضمن ايقاع الجزاء، وبين العقوبة التى تمثل محل 

الئمة القرار التأديبى وكذلك النتيجة المرجوة والتى تتمثل فى غاية التأديب، وبالتالى تتحقق الم
 (2)والتناسب بين السبب والغاية والمحل.

وهناك من يرى أن المالئمة تعتبر من قبيل المبادئ العامة للقانون، وهو ما يترتب عليه أن تلتزم 
ذا لم تراعى  اإلدارة بمراعاته فى كل تصرفاتها، وذلك دون الحاجة إلى نصوص صريحة تتضمنه، وا 

تكون قد انحرفت عن الهدف وأصبح من واجب القضاء  اإلدارة التناسب بين سبب القرار ومحله
 (3)بسط رقابته لحماية حقوق األفراد من هذا العسف.

أما االتجاه الثانى فيرى أن التناسب أو المالئمة فى الجزاءات التأديبية ليست من المبادئ العامة 
فة التأديبية، هى من للقانون، حيث يقرر أنصار هذا التوجه أن قاعدة التناسب بين الجزاء والمخال

القواعد القابلة للتطبيق على كل القرارات التأديبية المشوبة بالغلو والشطط ولكنها قاصرة فقط على 
الفرض أو الحالة الموضوعية وبالتالى فهى تظل قاعدة قضائية خاصة وال يمكن اعتبارها أحد 

 (4)العمومية والتجريد.المبادئ العامة للقانون، ذلك أنه من أهم خصائص هذه القاعدة هو 

                                                 
؛ طارق 390د. رمضان صالح أمين، دور القضاء اإلدارى فى رقابة السلطة التقديرية، مرجع سابق، ص (1)

لقيسى، الرقابة .د. حنان محمد ا503؛ د. حسام عبد اهلل يونس، مرجع سابق،ص81خضير، المرجع السابق، ص
القضائية على المالئمة فى القرارات التأديبية،الطبعة االولى، المركز العربى للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 

 .78م، ص2017
 .62فى عرض الرأى راجع طارق خضر، مرجع سابق، ص. (2)
ى، الرقابة القضائية، مرجع ؛ د. عادل الطبطبائ259د. سامى جمال الدين، قضاء المالئمة، مرجع سابق، ص (3)

 .85سابق، ص.
 .143د. محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص (4)
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غير أن الراجح فقها وهو ما نؤيده هو اعتبار التناسب فى الجزاءات التأديبية من قبيل المبادئ 
العامة للقانون وهو ما يستوجب على اإلدارة االلتزام به وعدم مخالفته فيما تجريه من تصرفات أو 

 تصدره من قرارات.
 زاءات التأديبيةاألساس القانونى للقرقابة على مالئمة الج

مضمون التناسب أو المالئمة هو أال تغلو السلطة المختصة بتحديد الجزاء في اختياره وال تتعسف 
نما عليها أن تتخذ ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو  في تقديره، وا 

لمتقين من المعقولية لردع المخالفة االدارية، وما يترتب على ارتكابها من آثار وما فيه القدر ا
 المخالف، وزجر غيره عن أن يرتكب ذات فعله.

ومن هنا تكون ضوابط أو حدود الجزاء او العقاب موضوعية، ويعتبر كل تجاوز لهذه الضوابط 
واذا كان المشرع يلزم االدارة بالتناسب وهي تختار الجزاء فإنه  (1)تعسفًا او استبدادًا ينبغي رفضه،

نما تلزم من جهة أخرى ي فرض عليها االلتزام بالمعقولية بحيث ال تتقيد بالجزاء المختار فحسب وا 
أيضا بأن ال تتخذه إال في حالة وقوع المخالفة المبررة له استنادًا الى نص القانون وتلك المعقولية 

 (2)تلزم بان تبذل اإلدارة عناية كافية في التقدير حتى ال تتعسف فيه.
أنه إذا كان القاضي اإلداري قد مضى برقابته الى آفاق جديدة فيبسطها على ومما تجدر مالحظته 

مالءمة القرارات اإلدارية وصار تبًعا لذلك يراقب مدى التناسب بين القرار ومحله أي بين الجزاء 
فالقاضي في رقابته على اإلدارة يرد الوضع الى درجة الموازنة إذ كان  (3)والمخالفة المبررة له،

المفروض من اإلدارة مغاليًا فيه وال يتناسب مع قدر الخطأ، وذلك بهدف عدم السماح لإلدارة الجزاء 
  (4)أن تستخدم سلطتها في فرض الجزاءات بدون داع او مبرر.

ن كانت حتمية تفرضها  وهناك شبه اتفاق بين الفقهاء على أن حتمية السلطة التقديرية لإلدارة وا 
ة، إال أن ترك ممارستها من اإلدارة دون معقب قد يؤدى للتعسف فى االعتبارات العملية والقانوني

استعمالها بما يشكل مساسًا بالحقوق المقررة قانونًا للموظف وهو ما دعى القضاء الفرنسى لسرعة 
 (5)التدخل لفرض رقابته مستندًا إلى نظرية الخطأ البين فى التقدير كوسيلة مبتكرة لممارسة رقابته.

                                                 
 .454، ص1993د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، منشاة المعارف، إسكندرية،  (1)
 .317سعد نواف العنزى ، الضمانات االجرائية فى التأديب، مرجع سابق، ص (2)
ا محمد جعفر، الرقابة القضائية على سلطة االدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، منشورات الحلبة رش (3)

 127م،ص.2009الحقوقية، لبنان، 
 .437صام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية، مرجع سابق،  (4)
 .249ابة المالئمة، مرجع سابق، صمليكة مخلوفى ، القرار التأديبى بين السلطة التقديرية لإلدارة ورق (5)
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ن الرقابة على المالئمة أحدث االتجاهات القضائية لبسط رقابة القضاء على ويمكن القول أ
الجزاءات التأديبية للحد من عسف السلطة اإلدارية وضمان حقوق الموظف، فبينا ابتدع مجلس 
الدولة الفرنسى نظرية الخطأ البين، ابتدع القضاء المصرى نظرية الغلو كأساس يستند اليه القضاء 

 التقديرية لإلدارة بشأن الجزاءات التأديبية.لرقابة السلطة 
وهكذا يمكن القول بأن فكرة التناسب التي ابتدعها القضاء اإلداري العربي والمقارن من خالل دوره  

الخالق في إنشاء قواعد القانون اإلداري، ترتد في جذورها إلى فكرة المساواة القانونية بما تعنيه من 
واجهة التمييز الذي ينقصه التبرير الموضوعي، وبما تستهدفه من حماية قانونية متكافئة في م

إعمال التسوية في المعاملة بين من تتماثل مراكزهم وظروفهم، مما يسوغ معه التقرير بأن التناسب 
مبدأ فرعي مشتق من مبدأ أعم وأشمل هو مبدأ المساواة أمام القانون، بمفهومه المرن ال الجامد ، 

معقوال مرًنا، ويندرج التناسب بهذه المثابة ضمن كتلة قواعد المشروعية اإلدارية  ال  الذي يقيم تناسًبا
نما بحسبانه أحد مكونات نظرية المبادئ العامة للقانون التي تتشكل  بوصفه نصا قانونيا  وا 
باستمرار وتساهم في تطوير أحكام القانون اإلداري لتضمن مرونته ومسايرته لما يستجد ويستحدث 

 لحياة اإلدارية.في ا
وفي نطاق التناسب بين العقوبة التأديبية والجريمة التأديبية، فقد تساءل جانب من الفقه، عن الدرجة 
التي يمكن معها القول بوجود عدم تناسب في هذا الشأن ويمكن اإلجابة على ذلك بالقول، بأن بلوغ 

، يتجاوز المدى أو الحد المسموح به من الخطأ في تقدير العقوبة مدى استثنائيًا أو حدًا  غير عادًيا
األخطاء العادية يشكل درجة عدم التناسب بين العقوبة والجريمة التأديبية، وهو ينم بهذه المثابة عن 
التباين الشديد بين مقدار العقوبة الموقعة ونوعها، وبين جسامة الجريمة المرتكبة وخطورتها، أو 

صل بينهما في هذا الشأن، مما يتبينه الشخص العادي دون يشير إلى مدى االختالل والتفاوت الحا
 (1)عناء.

ويرى بعض الفقه أنه من الالفت للنظر أن مجلس الدولة المصري كان له فضل السبق في تطبيق 
نظرية الخطأ الظاهر في أحد مجاالت النشاط اإلداري أال وهو مجال التأديب فيما أطلق عليه 

في اللين، وذلك منذ قبل ظهور البوادر األولى لهذه النظرية في  قضاء الغلو سواًء في الشدة أو
قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ولكنه لم يقم بتعميم تطبيقها على سائر مجاالت النشاط اإلداري 

 (2)األخرى.
 ة على مالئمة الجزاءات التأديبيةنظرية الغلو وفرض الرقاب

                                                 
 .108د. خليفة سالم الجهمى، الرقابة القضائية على التناسب، مرجع سابق،ص. (1)
 235د.محمود سالمة جبر ، المرجع السابق ، ص (2)
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اإلدارة بشأن الجزاءات التأديبية فيما يخص اختيار أمام السلطة التقديرية الواسعة التى تتمتع بها 
العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة، لجأ القضاء للبحث عن وسيلة يستطيع من خاللها الموازنة بين 

وضمانات حقوق الموظفين فأنشأ نظرية (1)السلطة التقديرية للسلطة التأديبية فى اختيار الجزاء،
وبالفعل طور هذه النظرية  (2)لقرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية،الغلو لتبرير رقابته لتناسب ا

 حتى تمكن من بسط رقابته على المالئمة فى الجزاءات التأديبية.
  تعريف الغلو

تشير كلمة غلو فى اللغة العربية إلى التجاوز فى المدى والتشدد فى الحد، والمبالغة فى األمر، 
 (3)ومجاوزة القدر فى كل شئ.وأصل الغالء االرتفاع 

ولم يضع المشرع المصرى تعريفًا للغلو كما امتنع القضاء أيضًا عن وضع تعريف محدد لهذا 
المصطلح على الرغم أنه من ابتدع نظرية الغلو. واكتفت المحكمة اإلدارية باستخدام أكثر من 

الئمة الظاهرة، عدم مصطلح للداللة على مفهوم الغلو، ومن بين هذه المصطلحات:) عدم الم
التناسب الظاهر، عدم التناسب البين، المفارقة الظاهرة( دون أن تحاول وضع تعريف محدد لهذا 

وهو ما فتح الباب واسعًا لرجال الفقه للتعبير عن وجهات نظرهم حول المفهوم (4)المصطلح ، 
 القانونى للغلو.

قضائية استخدمها مجلس الدولة لمواجهة  ومن هنا ذهب رأى فى الفقه إلى تعريف الغلو بأنه وسيلة
التعسف من قبل اإلدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية بما ال يتناسب مع جسامة المخالفة 

ويرى البعض اآلخر أن الغلو صورة من صور عدم التناسب الصارخ بين سبب القرار  (5)المرتكبة.
 (6)رار التأديبى.ومحله ومن خالله تباشر المحكمة رقابتها على مالئمة الق

وخالصة ما تقدم أن القضاء اإلدارى فى مصر مثله فى ذلك مثل نظيره الفرنسى قد اتجه إلى 
ابتداع النظريات ووضع المبادئ التى تساعده على الحد من السلطة التقديرية لجهة اإلدارة للحيلولة 

                                                 
حول مبررات هذه السلطة الواسعة القانونية والعملية، راجع، مليكة مخلوفى، القرار الّتأديبي بين السلطة التقديرية  (1)

وما  255م.ص2017لإلدارة ورقابة المالءمة، المجلة النقدية، العدد الثانى، تصدر بجامعة مولود معمرى، الجزائر،
 بعدها.

 .503ابق، ص.د. حسان عبد اهلل يونس، المرجع الس (2)
 .32م،ص.1997لسان العرب، ابن منظور، الطبعة األولى، دار صادر ناشرون، لبنان،  (3)
 .524د. محمود سالمة جبر، المرجع السابق، ص. (4)
 .443د. محمد سيد أحمد، التناسب بين الجريمة التأديبية، مرجع سابق،  (5)
 .291بق، ص.د. رمضان محمد بطيخ، االتجاهات المتطورة، مرجع سا (6)
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السلطات التقديرية  بينها وبين التعسف فى استخدام سلطتها وكذلك لوضع قدر من التوازن بين
 للإلدارة وحقوق وحريات األفراد.

 المبحث الثانى
 موقف المحكمة اإلدارية العليا من الرقابة على المالئمة والتطبيقات القضائية

 

للوقوف على مسلك المحكمة اإلدارية العليا فى رقابة المالئمة ال بد للتعرض للتطورات التى مر بها 
هذا الشأن التمميز بين مرحلتين اتسمت المرحلة األولى بامتناع  قضاء هذه المحكمة، ويمكن فى

القضاء عن النظر فى مدى مالئمة الجزاء والفعل المرتكب على اعتبار أن هذا يدخل فى نطاق 
السلطة التقديرية لجهة اإلدارة، ثم شهدت المرحلة الثانية تحواًل ملحوظًا وبدأ قضاء اإلدارية العليا 

 مة الجزاءات التأديبية.النظر فى مدى مالئ
تأسيسًا على ما أسلفناه فإننا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول األول تطور موقف 
المحكمة اإلدارية من رقابة المالئمة، ونخصص الثانى لعرض التطبيقات القضائية للرقابة على 

 المالئمة.
 

 المطلب األول
 الرقابة على المالئمةتطور قضاء المحكمة اإلدارية العليا فى 

 
يمكن التمييز بين مرحلتين مر بهما القضاء اإلدارى فى مصر فيما يتعلق بالرقابة على المالئمة، 

امتنعت خاللها محكمة القضاء اإلدارى عن بسط  1947وفى المرحلة األولى والتى تبدأ منذ عام 
استمرت محكمة القضاء اإلدارى رقابتها على مدى التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية وقد 

، وسارت المحكمة اإلدارية العليا كذلك فى الفترة السابقة عن 1955على ذات المسلك حتى عام 
حيث بدأت المحكمة  1961على ذات النهج ولم تتحول عنه إال فى نهاية عام  1961عام 

المرتكبة من خالل نظرية اإلدارية العليا فى بسط رقابتها على التناسب ومالئمة الجزاء للمخالفة 
 (1)الغلو.

 م1961دارية العليا فيما قبل عام أواًل: مسلك المحكمة اإل
تميزت هذه المرحلة بتبنى موقف معارض لرقابة المالئمة من قبل قضاء المحكمة اإلدارية العليا 

المرتكبة، تأسيسًا على أن اإلدارة لها السلطة التقديرية فيما يتصل بتناسب العقوبة مع المخالفة 

                                                 
 .51-50رفيق بو مدين، الوسائل القضائية، مرجع سابق، ص. (1)
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واستقر قضاء المحكمة اإلدارية العليا فى هذه المرحلة على حق السلطة التأديبية فى اختيار العقوبة 
التى تراها مناسبة حسب تقديرها لظروف كل حالة ولم يكن للقاضى حق التعقيب على الجزاء الذى 

 (1)اختارته اإلدارة طالما التزمت فيه النصاب الذى حدده لها القانون.
من قبيل األحكام التى صدرت عن المحكمة اإلدارية العليا فى هذه الفترة تكريسًا لمبدأ السلطة و 

 التقديرية لإلدارة فى اختيار الجزاء التأديبى:
بأن " إن  1947لسنة 141حيث قضت فى شأن الجزاءات التى تضمنها قانون العمد والمشايخ رقم 

آخر، يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل اإلدارة القرار التأديبي، شأنه شأن أي قرار إداري 
إلحداث أثر قانوني في حق الموظف، هو توقيع الجزاء  للغاية التي استهدفها المشرع، وهي 
الحرص على حسن سير العمل تحقيقًا للمصلحة العامة. وال يكون ثمة سبب للقرار إال إذا قامت 

أن يراقب  -في حدود رقابته القانونية  -داري حالة واقعية أو قانونية تبرر التدخل. وللقضاء اإل
صحة قيام هذه الوقائع وسالمة تكييفها القانوني، دون أن يتطرق إلى بحث مالءمة توقيع الجزاء أو 
مناقشة مقداره، ورقابته القانونية هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية ال تعني أن يحل القضاء 

ديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها، فيستأنف النظر اإلداري نفسه محل السلطات التأ
بالموازنة والترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية المختصة من دالئل وبيانات وقرائن أحوال إثباتًا 
أو نفيًا في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب، أو 

ر خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار، بل إن هذه السلطات حرة في يتدخل في تقدي
تقدير هذه الخطورة وتلك الدالئل والبيانات وقرائن األحوال، تأخذها دلياًل إذا اقتنعت بها أو تطرحها 

تناعها إذا تطرق الشك إلى وجدانها، وال هيمنة للقضاء اإلداري على ما تكون منه اإلدارة عقيدتها واق
نما الرقابة التي للقضاء المذكور في ذلك تجد حدها الطبعي  كرقابة قانونية  -في شيء من هذا، وا 

في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار التأديبي في هذا الخصوص مستفادة من  -
لنتيجة التي انتهى إليها أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة وليس لها وجود، وما إذا كانت ا

القرار مستخلصة استخالصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا أو قانونًا. فإذا كانت هذه النتيجة 
منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول ال تنتجها، أو كان تكييف الوقائع 

ان القرار فاقدًا لركن من أركانه وهو على فرض قيامها ماديًا ال ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، ك

                                                 
.ولتفاصيل راجع د. ثروت عبد العال احمد، الرقابة 552د. حسان عبد اهلل يونس الطائى، مرجع سابق، ص. (1)

 وما بعدها. 897القضائية على مالئمة القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص.
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ركن السبب ووقع مخالفًا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخالصًا سائغًا من أصول 
 (1)ثابتة تنتجها ماديًا أو قانونًا، فقد قام القرار على سببه وكان مطابقًا للقانون.

ام هو إخالل الموظف بواجبات سبب القرار التأديبي بوجه ع -كما قضت فى حكم آخر بأن " 
وظيفته أو إتيانه عماًل من األعمال المحرمة عليه. فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها 
القوانين أو القواعد التنظيمية العامة، أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو يخرج على 

فسه بدقة وأمانة، إنما يرتكب ذنبًا إداريًا هو مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط بها تأديتها بن
سبب القرار يسوغ تأديبه، فتتجه إرادة اإلدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه، هو توقيع جزاء عليه 
بحسب الشكل واألوضاع المقررة قانونًا، وفي حدود النصاب المقرر. فإذا توافر لدى الجهة اإلدارية 

سلك سلوكًا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو المختصة االقتناع بأن الموظف 
أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو إخالل بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها 
فيمن يقوم بأعبائها، وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردًا عن الميل أو الهوى، فبنت 

سلوكه، واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة في عيون األوراق مؤدية إلى  عليه قرارها بإدانة
النتيجة التي خلصت إليها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائمًا على سببه ومطابقًا للقانون 

 (2)وحصينًا من اإللغاء"
ضاءها وهناك حكم للمحكمة اإلدارية العليا تحدثت فى حيثياته عن التناسب ولكنها لم ترسى ق

بالغاء الحكم على مبدأ المالئمة أو التناسب بين الجزاء والمخالفة وانما اسست حكمها بااللغاء على 
لإلدارة مالءمة تقديره في  -عيب مخالفة القانون، حيث جاء فى حيثيات هذا الحكم " جزاء تأديبي 

ثبوت انتفاء إحدى  -تقدير الجزاء على أساس ثبوت تهمتين أو عدة تهم  -حدود النصاب القانوني 
إلغاؤه ولو كانت األفعال المنسوبة  -عدم قيام الجزاء على كامل سببه  -هذه التهم أو بعضها 

 للموظف ال تقبل التجزئة.
لئن كان لإلدارة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني، إال أن مناط ذلك أن يكون 

فإذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة، لم  التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره،
ال يقوم على  -والحالة هذه  -يقم في حق الموظف سوى بعضها دون البعض اآلخر؛ فإن الجزاء 

كامل سببه، ويتعين إذن إلغاؤه؛ إلعادة التقدير على أساس استبعاد ما لم يقم في حق الموظف وبما 

                                                 
م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة 1957/ 15/6القضائية، جلسة  3لسنة  151القضية رقم  (1)

 1173صـ  -( 1957العدد الثالث )من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة  -اإلدارية العليا، السنة الثانية 
ها المحكمة م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررت1/3/1958القضائية، جلبسة  3لسنة  478القضية رقم  (2)

 798صـ  -( 1958إلى آخر مايو سنة  1958العدد الثاني )من فبراير سنة  -اإلدارية العليا، السنة الثالثة 
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حقه، حتى ولو كانت جميع األفعال المنسوبة للموظف مرتبطة يتناسب صدقًا وعداًل مع ما قام في 
بعضها مع البعض اآلخر ارتباطًا ال يقبل التجزئة؛ إذ ليس من شك في أنه إذا تبين أن بعض هذه 
األفعال ال تقوم في حق الموظف، وكان ذلك ملحوظًا عند تقدير الجزاء، لكان لإلدارة رأي آخر في 

 (1)كون الموظف ضحية الخطأ في تطبيق القانون.هذا التقدير، فال يجوز أن ي
ويبدو أن هذا الحكم هو ما استند إليه رأى بعض رجال الفقه حين ذهب إلى أن المحكمة اإلدارية 

إال أنه ومع تقديرنا لهذا الرأى ومبرراته فقد  (2)العليا قد فرضت رقابتها على التناسب منذ نشأتها،
سبق وبينا أن مثل هذا الحكم قد استندت المحكمة فى الغاء الجزاء على عيب مخالفة القانون وليس 

 المالئمة.
 م1961ارية العليا منذ أواخر عام ثانيًا: مسلك المحكمة اإلد

العليا تمثلت فى عدم التناسب البين كان للمخالفات الصارخة التى تكشفت أمام المحكمة اإلدارية 
بين الجزاءات التى قررتها بعض الجهات اإلدارية والمخالفات التى نسبت لموظفيها أكبر األثر فى 
عدول المحكمة عن مسلكها الرافض لبسط رقابتها على المالئمة والتناسب فى النظام 

السلطات التأديبية بالتعداد  التأديبى.ووجدت أنه ال يمكن التسليم بشرعية العقاب لمجر تقيد
 (3)التشريعى للجزاءات رغم المغاالة فى التجريم والعقاب من قبل سلطة اإلدارة.

وقد بدأ قضاء المحكمة اإلدارية العليا فى التحول إلى بسط رقابتها على مالئمة الجزاءات التأديبية 
إلداري إذن ليست محددة حيث قضت فى حكمها بأن " األفعال المكونة للذنب ا 1961فى نوفمبر 

نما مردها بوجه عام إلى اإلخالل بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها وكل  حصرًا ونوعًا وا 
نما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها  فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء. وا 

 القانوني المقرر.لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب 
ومن حيث أن المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغي عليها أن تلتزم هذا النظام القانوني 
وتسند قضاءها إليه في تكييفها للفعل المكون للذنب اإلداري وفي تقديرها للجزاء الذي يناسبه، ذلك 

إذا هي انتهت من وزن  -غي أنه هو النظام القانوني الواجب التطبيق في هذا الخصوص. فينب
أن تقيم اإلدانة على أساس رد هذا الفعل إلى  -األدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب اإلداري 

اإلخالل بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها وأن تقيم تقديرها للجزاء الذي توقعه على 
                                                 

م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية 11/1957/ 9القضائية،  3لسنة  906القضية رقم  (1)
 66( صـ 1958إلى آخر يناير سنة  1957أكتوبر سنة العدد األول )من أول  -العليا، السنة الثالثة 

م، مشار 1974د.محمد مرغنى خيرى، المعاالة فى التساهل )التفريط( ىمقال بمجلة العلوم االدارية العدد الرابع  (2)
 .554اليه بمرجع د. حسان عبد اهلل ، التطورات القضائية، ص

 .575د. محمود جبر سالمة، رقابة مجلس الدولة، مرجع سابق، ص. (3)
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المتبع في قانون العقوبات، أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب، فإن هي سارت على السنن 
فلم ترد الفعل المكون للذنب اإلداري إلى اإلخالل بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، 
نما استعارت له وصفًا جنائيًا واردًا في قانون العقوبات وعنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما  وا 

ت لهذا الفعل أشد الجزاءات التي يجيز حدده القانون المذكور للوصف الذي استعارته، ثم اختار 
قانون التوظف توقيعها بمقولة أن هذا الجزاء هو وحده الذي حدده القانون لهذا الفعل. أنها إن فعلت 
ن كان  ذلك كان الجزاء المقضى به معيبًا ألنه بني على خطأ في اإلسناد القانوني. فهذا الجزاء وا 

ف توقعيها، إال أنه أسند إلى نظام قانوني آخر غير من بين الجزاءات التي أجاز قانون التوظ
 النظام القانوني الواجب التطبيق.

ومن حيث، من ناحية أخرى، أنه ولئن كانت للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة 
تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إال أن مناط 

أال يشوب استعمالها غلو. ومن  -شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى  -ة هذه السلطة مشروعي
صور هذا الغلو عدم المالءمة الظاهرية بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نوع الجزاء ومقداره. 
 ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم المالءمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب.
والهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة، وال يتأتى هذا 
التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة. فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام 

واإلفراط عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة. 
المسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعًا في هذه الشفقة المغرقة في اللين. 
فكل من طرفي النقيض ال يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي 

اء في هذه رمى إليه القانون من التأديب. وعلى هذا األساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجز 
الصورة مشوبًا بالغلو. فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم 
نما هو  يخضع لرقابة هذه المحكمة. ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارًا شخصيًا وا 

زاء ومقداره. معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب اإلداري ال تتناسب البتة مع نوع الج
وغني عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية في الصورة 

 (1)المذكورة مما يخضع أيضًا لرقابة هذه المحكمة.

                                                 
م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة 11/11/1961القضائية، جلسة  7لسنة  563القضية رقم  (1)

 27صـ  -( 1962إلى آخر يناير سنة  1961العدد األول )من أول أكتوبر سنة  -اإلدارية العليا، السنة السابعة 
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وقد ذهب الفقه أن المحكمة اإلدارية العليا بما أوردته فى حيثيات هذا الحكم المتقدم قد وضعت 
قوم عليها رقابة المالئمة والتناسب بشأن الجزاءات التأديبية والتى تمثلت الركائز األساسية التى ت

 : (1)فى
ارساء نظرية الغلو فى التقديرات التى تجريها اإلدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، كأساس  -

 لتطور رقابة القضاء اإلدارى فى مجال التأديب.
المخالفة المرتكبة والجزاء الذى  اطالق سلطة القضاء فى الرقابة على مدى التناسب بين -

 ارتأته جهة اإلدارة بما يحقق ضمانة اضافية للموظفين.
أن أصالة حكم المحكمة اإلدارية العليا فى هذا الشأن قد تمثلت فى تعميمه الرقابة على  -

 التناسب لجميع القرارات التأديبية دون قصرها على طائفىة بعينها.
معيارًا موضوعيًا لقياس الغلو قوامه عدم التناسب  وضعت المحكمة من خالل هذا الحكم -

 الظاهر بين خطورة الذنب والجزاء الموقع.
أصبحت المحكمة اإلدارية العليا من خالل اقرارها لمبدأ التناسب بين الجزاء والمخالفة  -

 محكمة موضوع وقانون فى ذات الوقت وبات بامكانها تخفيف العقوبة.

ا الحكم واستقر قضاء المحكمة اإلدارية العليا على فرض الرقاابة ويمكن القول أنه منذ صدور هذ
ن كانت هناك أحكام تتسم بالندرة صدرت عن المحكمة قد  على المالئمة فى المجال التأديبي، وا 
انحرفت فيها بعض الشئ عن مسلكها إال أن غالب األحكام يؤكد على رقابة القضاء على عنصر 

ية وتظل األحكام النادرة التى تناقض هذا التوجه لها طبيعتها الخاصة المالئمة فى الجزاءات التأديب
  التى تتصل بمالبسات الدعوى وظروفها.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .557د. حسان عبد اهلل يونس، المرجع السابق، ص. (1)
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 المطلب الثانى
 التطبيقات القضائية للرقابة على مالئمة الجزاءات التأديبية

 

المحكمة فى الرقابة تظهر التطبيقات القضائية للمحكمة اإلدارية العليا أهم المبادئ التى ارستها هذه 
على المالئمة، كما تبرز من ناحية أخرى عناصر مراقبة المالئمة التى ارتكز عليها قضاء هذه 

 المحكمة وهو ما نستطيع اجماله فى مجموعة نقاط على النحو التالى:
 لجزاءات كعنصر من عناصر المالئمةالرقابة على التدرج فى توقيع ا ●

إلدارية العليا بأن " إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري ففى هذا الشأن قضت المحكمة ا
آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فال تتدخل اإلدارة لتوقيع الجزاء إال إذا قامت حالة قانونية أو 
واقعية تبرر تدخلها ولما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء اإلداري أن يراقب قيام 

و عدم قيامها كركن من أركان القرار وفي نطاق الرقابة القانونية التي تسلط على تلك هذه الحالة أ
القرارات التي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصًا وروحًا، فإذا 

أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه وهو إخالل المدعي  -كان الثابت على نحو ما تقدم 
التزاماته الجوهرية وخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي، أمر ثابت في حقه، فإن القرار المطعون ب

 فيه يكون قد قام على سبب يبرره ومطابقًا للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت االتهام المسند إلى المدعي 

لى أنه يشكل خروجًا على مقتضيات واجبه الوظيفي، وأن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد  وا 
انتهى إلى إلغاء قرار فصله استنادًا إلى أن هذا الجزاء ال يتناسب مع ما يثبت في حقه بمقولة أن 
عجز المدعي عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود 

لى قيام المدعي باختالس قيمة المبالغ المتبقية في ذمته عجز في هذه العهدة ليس دلياًل مقنعًا ع
ذا كان هذا اإلهمال يشكل في  للمؤسسة وهو ال يعدو أن يكون إهمااًل في المحافظة على عهدته، وا 
حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إال أنه يجب مراعاة التدرج في الجزاء إلعمال التالؤم بين 

ال خرج الجزاء عن نطاق المشروعية".الجزاء والمخالفة التي استوج  (1)بته وا 
 ع المخالفة المرتكبةأن اإلدارة لها تقدير الجزاء المناسب مع ضرورة التزامها بتناسبه م●

حيث استقر قضاء المحكمة على أن " تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلى مدى بعيد 
لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز 

                                                 
م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها  11/1973/ 10القضائية، جلسة  14لسنة  411القضية رقم  (1)

صـ  -( 1974إلى أخر سبتمبر سنة  1973)من أول أكتوبر سنة  -المحكمة اإلدارية العليا، السنة التاسعة عشرة 
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اء التي تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجز  -إساءة استعمال السلطة 
الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم اإلجراء التأديبي بعدم المشروعية 

التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء  -ويجعله واجب اإللغاء 
 -مؤدى ذلك  - التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والمالبسات المشكلة ألبعادها

أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط باالعتبار المعنوي المصاحب 
الرتكابها بحيث ال تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة 

ا ما يجب أن يدخل في إذ ال شك أن األولى أقل جسامة من الثانية وهذ -إلى غاية غير مشروعة 
تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخالصا سائغا من جماع أوراق 

 (1)الموضوع".
 
 ال بد من مراعاة الظروف المحيطة رقابة المالئمة ال تقتصر على التناسب وحسب بل ●

دير الجزاء في المجال التأديبي فى هذا الصدد قضت المحكمة اإلدارية العليا بأن " ومن حيث إن تق
متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي،  -عند عدم وجود الئحة للجزاءات 

سواء كان الرئيس اإلداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية، غير أن هذه السلطة التقديرية 
ك العبارة التي تبدو عند ظهور عدم تناسب تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة تل

بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء، الذي 
 يصم اإلجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب اإللغاء.

إنما يكون على ضوء  ومن حيث إن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها
التحديد الدقيق بوصف المخالفة في ضوء الظروف والمالبسات المشكلة ألبعادها فإن مؤدى ذلك 
أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط باالعتبار المعنوي المصاحب 

لقائمة على عمد والهادفة الرتكابها بحيث ال تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك ا
 إلى غاية غير مشروعة إذ ال شك أن األولى أقل جسامة من الثانية، وهذا ما يجب أن يدخل في
تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخالصًا سائغًا من جماع أوراق 

 الموضوع.
قد استخلص بداءة في حيثيات  ومن حيث إن مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه

القرار أن الطاعن إنما قام باتخاذ إجراءات اإلعالن المعيب عن استهتار وعدم التزام كامل بأداء 

                                                 
 قضائية عليا، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا 37لسنة  1731الطعن رقم  (1)

 437صـ  -( 1997إلى آخر فبراير سنة  1996الجزء األول )من أول أكتوبر سنة  -السنة الثانية واألربعون 
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واجبات وظيفته على الوجه المتطلب، ثم عاد في حيثية الحقة وأشار إلى أن تصرف المخالف ينبئ 
 عن سوء نية وعن قصده ضياع حقوق الشاكية.

ستخالص األول هو ذلك الذي انتهى إليه القرار في حيثيته األولى من وصم ومن حيث إن اال
سلوك الطاعن باالستهتار دون ما انتهى إليه في حيثيتها التالية من وصم سلوكه بالتعمد وذلك ألن 
مجرد وقوع الخطأ من جانب العامل يعني أنه قد أهمل بيقين ولكنه ال يعني بذاته أنه ابتغى من 

فًا غير مشروع، ولذلك فإنه يلزم لمساءلة العامل عن خطئه موصوفًا بصفة التعمد أن وراء خطئه هد
ال كان االستخالص غير سائغ على نحو  ترد بأسباب توقيع الجزاء المؤشرات التي تفيد ذلك، وا 

 يجعل توقيع الجزاء غير مستند إلى أساس سليم.
مكن أن يستظهر منه صفة العمد فيما ومن حيث إنه ليس في األوراق، وال في أقوال الشهود ما ي

 أقدم عليه الطاعن من إعالن معيب.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد بنى مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة على 

 ما انتهى إليه من أنه قصد ضياع حقوق الشاكية.
لفة  ثبوت عدم ومن حيث إن مقتضى االنتهاء إلى عدم سالمة هذا االستخالص لوصف المخا

التناسب البين بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها، األمر الذي يقتضي إلغاء قرار مجلس 
التأديب المطعون فيه وتوقيع الجزاء الذي يتناسب واقعًا وقانونًا مع ما ثبت في حق الطاعن من 

 (1)مخالفة.
 اإلدارة غير مشروعالغلو فى اختيار العقوبة يجعل قرار  ●

وفى هذا الصدد قضت المحكمة" لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن األصل أن يقوم 
تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعًا لجسامة الذنب اإلداري وعلى أنه كان للسلطات التأديبية ومنها 

في ذلك المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليه 
فإن مناط مشروعية هذه السلطة أال يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم المالءمة 
الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق 

خًا في المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ورقابة هذه المحكمة تمتد كلما تحسست شططًا صار 
الجزاء، فإن لم تصل المفارقة في الجزاء إلى هذا الحد الصارخ بأن ما كان ما البسه هو مجرد شدة 
فيه فإن المحكمة تقر بمشرعتيه وبعبارة أخرى فإن كان الجزاء بحالته ليس فيه خير على حسن سير 

                                                 
ادئ القانونية التي قررتها المحكمة م، جموعة المب19/5/1990القضائية جلسة  35لسنة  205الطعن رقم  (1)

 -( 1990إلى آخر سبتمبر  1990)من أول مارس سنة  -العدد الثاني  -اإلدارية العليا السنة الخامسة والثالثون 
 1774صـ 
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هنا موضوعي وهو المرافق العامة ويجافي المصلحة العامة يلغي القرار لعدم التناسب فالمعيار 
موكول عدم تحقيق المصلحة العامة من وراء القرار، فإذا كان القرار بحالته يحقق حسن سير 
ذ تستشعر المحكمة  المرافق العامة ومقتضيات المصلحة العامة يغدو قرارًا سليمًا وال طعن عليه وا 

الطاعن من مهام ويندرج فيهم  -من مالبسات الواقعة وفي ضوء مما هو موكول ألفراد الشرطة 
أخصها المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال على نحو ما سلف بيانه 
بحيث يوزن مسلكهم طبقًا لرفع مستويات السلوك القويم فالثابت من ظاهر األوراق أن الطالب وضع 

امات، وكان حريًا نفسه موضع الشبهات وأحاط نفسه بالشكوك وعرض سمعته وسمعة الكلية لالته
به أن يحافظ على كرامته ويبتعد عن مواطن الزلل والشبهات وأن يبلغ الكلية بما حدث أما وأنه لم 
يراع ذلك فإن قرار فصله يكون قد استهدف المصلحة العامة ويكون قد أقام على أساس صحيح من 

دية في طلب وقف التنفيذ الواقع والقانون مما يكون معه غير مرجح اإللغاء وينتفي بذلك ركن الج
ذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب  مما يستوجب رفضه دون حاجة لبحث ركن االستعجال، وا 

 فإنه يغدو سليمًا وال مطعن عليه، ويكون الطعن على غير أساس جديرًا بالرفض.
من قانون  184ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمااًل لحكم المادة 

 (1)فعات.المرا
وان كانت المحكمة اإلدارية العليا قد فرضت رقابتها على االفراط فى العقاب فإنها كذلك قد فرضت 

ومن خالل رقابتها على المالئمة والتناسب فإن المحكمة  (2)رقابتها على التفريط فى العقاب،
لعامة، وذلك من اإلدارية العليا يبدو من مسلكها فى فرض الرقابة أنها تسعى لتحقيق المصلحة ا

خالل استخدام رقابة المالئمة فى اقامة قدر من التوازن بين السلطة التقديرية لجهة اإلدارة وبين 
 حقوق الموظفين فى التمتع بالضمانات التى قررها لهم القانون.

 لقضاء الكويتى من رقابة المالئمةموقف ا
ستفاد كثيرًا من تجارب مجلس الدولة على الرغم من حداثة القضاء اإلدارى الكويتى إال أنه قد ا

المصرى فى شأن الرقابة على مالئمة الجزاءات التأديبية، حيث اتجه القضاء اإلدارى فى الكويت 
إلى تبنى العديد من المبادئ التى أقرتها المحكمة اإلدارية العليا فى هذا الصدد، وقد استعار 

 (3)القضاء الكويتى فكرة الغلو من نظيره المصرى.
                                                 

م، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة 15/8/1993القضائية، جلسة  38لسنة  2311الطعن رقم  (1)
( 1993إلى آخر سبتمبر سنة  1993الجزء الثاني )من أول مارس سنة  -يا، السنة الثامنة والثالثون اإلدارية العل

 1617صـ 
 .107م، ص2013د. اسالم احسان، الدفوع التأديبية ، منشأة المعارف، االسكندرية،  (2)
 وما بعدها.  99د. عادل الطبطبائى، الرقابة على التناسب، مرجع سابق، ص. (3)
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قد استقر قضاء محكمة التمييز فى الكويت على " من المقرر انه ولئن كانت للسلطات التأديبية و 
سلطة تقدير خطورة الذنب االدارى ومايناسبه من جزاء بغير معقب إال ان مناط مشروعية هذه 
السلطة اليشوب استعمالها غلو ومن صورة عدم المالءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب االدارى 
وبين نوع الجزاء ومقداره فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومعيارها 
ليس شخصيا وانما هو معيار موضوعى قوامه ان درجة خطورة الذنب االدارى ال تتناسب مع نوع 

 (1)الجزاء ومقداره ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.
ان لجهة التأديب سلطة تقدير الذنب االدارى وما وأكدت على ذلك بحكم آخر جاء فيه " ولئن ك

شأنها كشأن اى  –يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك اال ان مناط مشروعية هذه السلطة 
سلطة تقديرية اخرى أاليشوب استعمالها غلو والذى من صوره عدم المالءمة الظاهرة بين درجة 

التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره فيخرج 
المشروعية ومعيارها ليس شخصيا وانما هومعيار موضوعى قوامه ان درجة خطورة الذنب االدارى 
ال يتناسب مع نوع الجزاء ومقداره ومن ثم تخضع لرقابة القضاء كما ان من المقرر ان لمحكمة 

تقدير ما يقدم إليها من االدلة وترجيح السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى 
ماتطمئن إليه منها وفى استخالص ما تراه متفقا مع الواقع المطروح عليها وحسبها ان تبين الحقيقة 
التى اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى االوراق وتؤدى الى 

 (2)النتيجة التى انتهت إليها.
المقرر ان اساءة استعمال السلطة او االنحراف بها الذى يبرر الغاء القرار االدارى  وفى حكم آخر "

هومن العيوب القصدية فى السلوك فيلزم ان تكون جهة االدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى 
يرى ان يتغياها القرار االدارى وان تكون قد أصدرت القرار بباعث اليملك لتلك المصلحة بصلة 

ذا فان العيب اليفترض بل يجب اقامة الدليل عليه وتقدير ثبوت اساءة استعمال السلطة بهذا له
المعنى من عدمه هو ممايستقل به قاضى الموضوع حتى كان استخالصه سائغا ومن المقرر ايضا 
ان االدارة تستقل بتقدير مناسبة اصدار القرار االدارى من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن المالبسات 

لمحيطة به اال أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة واال شابه عيب اساءة ا
استعمال السلطة وللقضاء ايضا مراقبة استعمال الجهة االدارية لسلطتها فى التأديب بالتحقق من 

 (3)وقوع المخالفة التى وقع من اصلها الجزاء وتناسب الجزاء على المخالفة التى ارتكبت.

                                                 
 3/12/1989بتاريخ  1988لسنة  240عن رقم رقم الط (1)
 التجارية. 3/10/1997بتاريخ  1995لسنة  196الطعن رقم رقم  (2)
 التجارية 5/15/1994بتاريخ  1994لسنة  10الطعن رقم رقم  (3)
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 م.2004ومقتضيات الضمان، دراسة مقارنة، دار الفكر العربى، القاهرة، الطبعة األولى، 

 د. سامى جمال الدين،  
 م.2015الرقابة على أعمال اإلدارة، مؤسسة حورس الدولية، االسكندرية،  -
 م.2002التقديرية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، قضاء المالئمة والسلطة  -
 م.2004، منشأة المعارف باالسكندرية  1الوسيط في دعوى الغاء القرارات االدارية، ط -

 م.2008د. سعيد الشتيوى، المساءلة التأديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية 
 د.سليمان محمد الطماوى :  
اء اإلدارى، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعى، القاهرة، القض - 

 م.2014
 م.1978نظرية التعسف فى استخدام السلطة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربى،  -

 م.1998د. طارق فتح اهلل خضر، القضاء اإلدارى، دعوى االلغاء، دار النهضة العربية  القاهرة، 
طعيمة الجرف، رقابة القضاء على أعمال اإلدارة، قضاء االلغاء، دار النهضة العربية، د. 

 م.1984
د عبد الحميد عبد العظيم عبد السالم ، تأديب الموظف العام فى مصر، تأديب العاملين المدنيين 
، بالدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، دار النهضة العربية

 م.2004القاهرة، 
د. عبد الفتاح خالد، موسوعة المبادئ التى قررتها المحكمة اإلدارية العليا فى التأديب من عام 

 م.1994الطبعة األولى، دار الكتب القانونية، القاهرة،  1989إلى  1981
ان، د.عبد القادر الشيخلى، النظام القانونى للجزاء التأديبى، دار الفكر للنشر والتوزيع  عم

 م.1983األردن،
الطعن بإلغاء القرار اإلداري(، مصر، دار الفكر العربي،  ھعبد العزيز عبد المنعم خليفة، )أوج

 م.2002
د. عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط اإلدارى فى تحقيق النظام العام وأثره على الحرية 

 م.2016العامة، " دراسة مقارنة" ، دار الثقافة العربية، مصر، 
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دراسة مقارنة ألسس ومبادئ -عبد الغني بسيوني عبد اهلل، النظرية العامة في القانون اإلداري – د
 م.2003. منشأة المعارف، اإلسكندرية  -القانون اإلداري وتطبيقاتها في مصر

د. على جمعة محارب، التأديب اإلدارى فى الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات  
 م.2010كندرية، الجامعية، االس

-دار الثقافة للنشر والتوزيع-الجزء الثاني-موسوعة القضاء اإلداري-د. علي خطار شنطاوي 
 .2008-1ط-األردن

د. فهمى محمد اسماعيل عزت، سلطة التأديب بين اإلدارة والقضاء، دراسة مقارنة، عالم الكتب، 
 م.1980

سالمى والقانون الوضعى  دار الجامعة د. فؤاد محمود عوض، تأديب الموظف العام فى الفقه اال
 م.2006الجديدة، االسكندرية، 

 م.2001د. محمد أنس قاسم جعفر، الدعوى اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة 
د. محمد باهى أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة، دار الجامعة 

 م.2000الجديدة للنشر  االسكندرية، 
د. محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلدارى،الطبعة الثانية، دار 

 م.1991النهضة العربية، القاهرة، 
-1ط-لبنان–منشورات الحلبي -الكتاب الثاني–القضاء اإلداري -د. محمد رفعت عبد الوهاب

 م.2005
 م1993ام، منشاة المعارف، اإلسكندرية د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الع

 م.2003د. محمد عبيد الحساوى، الضبط اإلدارى، سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية القاهرة، 
د محمد محمد بدران: مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط االداري  دراسة مقارنة 

 م1992العربية، القاهرة، في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة 
د. محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات اإلدارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة  دار الجامعة 

 م.2010الجديدة، االسكندرية، 
د. محمد ماهر أبو العينين، ضوابط مشروعية القرارات االدارية وفقًا للمنهج القضائى  الكتاب 

 م.2013كز القومى لالصدارات القانونية، القاهرة، األول، الطبعة األولى، المر 
أ. محمد ناصر راشد محمد، الرقابة القضائية على التناسب فى القرار اإلدارى، دراسة مقارنة 

 م.2016وتطبيقية، دون دار نشر، 
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د. محمود عاطف البنا، الوسيط فى القضاء اإلدارى ، الطبعة الثانية، مطابع الطوبجى التجارية، 
 م.1999ة، القاهر 

د. مجدى مدحت النهرى، قواعد واجراءات تأديب الموظف العام، دار النهضة العربية  القاهرة، 
 م.1997

د. مليكة الصروخ، سلطة التأديب فى الوظيفة العامة بين اإلدارة والقضاء، دراسة مقارنة، الطبعة 
 م.1984األولى، عالم الكتب، القاهرة، 

 د. نواف كنعان:
 م.2009دارى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،القضاء اإل - 
 م 2008النظام التأديبى للوظيفة العامة، اثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان  األردن،  -

د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة  عمان، األردن، 
 م2007

 الدوريات:
أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية لإلدارة ودعاوى اإلنحراف بالسلطة، مجلة العلوم اإلدارية،عدد  د.

 م.1982ديسمبر،
د. احمد كمال الدين موسى، العقوبة التأديبية فى النظام السعودى والمقارن، مجلة اإلدارة العامة، 

 ه1403، 21، السنة 38معهد اإلدارة العامة، الرياض،العدد 
يعيش تمام، التطورات القضائية فى الرقابة على المالئمة بين قضاء االلغاء وقضاء آمال 

 التعويض، مخبر أثر االجتهاد القضائى على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
 د. عادل الطباطبائى ، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية،

، الكويت، 3، العدد.6مجلة الحقوق ، تصدر عن مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت  المجلد
1982. 

د. عثمان عبد الملك الصالح، التنظيم الدستورى للرقابة القضائية على أعمال اإلدارة فى الكويت 
، ومحاوالت وضعه موضع التنفيذ، مجلة الحقوق، يصدرها مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت

 م.1986، يونيو 2، العدد.10المجلد
د. على خطار شطناوى، الرقابة القضائية على الظروف الخارجية إلصدار القرار اإلدارى، مجلة 

 م.2001تصدر عن مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت،  25السنة  3الحقوق، العدد 
ورقابة القضاء عليه، مجلة  د. ماهر صالح الجبوري، غلط االدارة البين في تقدير الوقائع ومعياره

 م.1990جامعة بغداد، المجلد التاسع، العدد االول والثاني  –العلوم القانونية، كلية القانون 
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أ. مايا محمد أبو دان ، الرقابة القضائية على التناسب فى القرار اإلدارى، دراسة مقارنة بين فرنسا 
 م2011ومصر ولبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

د. محمد مختار عثمان ، ضوابط السلطة التقديرية في مجال التأديب ، مجلة دراسات قانونية ، 
 م.1994،  14تصدرها كلية القانون جامعة قاريونس بنغازي ، المجلد الثالث عشر، السنة 

د. محمود سالمة جبر، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزاء ، مجلة 
 م.1991، القاهرة، يوليو  3، ع 35ة قضايا الدولة المصرية ، سهيئ

مليكة مخلوفى، القرار التّأديبي بين السلطة التقديرية لإلدارة ورقابة المالءمة، المجلة النقدية، العدد 
 ، تصدر بجامعة مولود معمرى، الجزائر.2017الثانى، 

ع القانونية مع القرار اإلدارى  الملتقى الدولى د. نوال ايراين، دور القاضى اإلدارى فى مالئمة الوقائ
مارس  7_  6الثامن التوجهات الحديثة للقضاء االدارى ودوره فى ارساء دولة القانون الجزائر 

 م.2018
 الرسائل العلمية:

أحمد بناتى موافى، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلدارى الصادرة فى الظروف العادية،   
 م.2014اه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر  رسالة دكتور 

اسالم اسماعيل أبو السعود، الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية فى قانون الخدمة المدنية 
وتعديالته،رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة  1998لسنة  4الفلسطينى،رقم 
 .م2016االسالمية، غزة، 

الحميدى بدر الحميدى، الرقابة القضائية على المالئمة فى القرار اإلدارى، رسالة ماجستير، كلية 
 م.2014الدراسات العليا، جامعة آل البيت، األردن، 

د. أنور حمدان الشاعر، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى التشريع الفلسطينى، 
 م.2015دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دراسة مقارنة، رسالة 

بدر محمد القعيسى، ضمانات تأديب الموظف العام فى القانون األردنى والمصرى  رسالة 
 م.2014ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مؤتة، األردن، 

جاسم كاظم كباشي العبودي، سلطة القاضي االداري في تقدير عيوب االلغاء في القرار 
 م.2005سالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، االداري،ر 

د.ثروت عبد العال احمد ، الرقابة القضائية على مالءمة القرارات االدارية ، رسالة دكتوراه ، كلية 
 م.1991الحقوق ، جامعة اسيوط ، سنة 
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قرارات د. حسان عبد اهلل يونس الطائى، التطورات القضائية فى الرقابة على مبدأ التناسب فى ال
 م.2015التأديبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،

د. خالد سيد محمد، حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقليدية، رسالة دكتوراه  كلية 
 م.2011الحقوق، جامعة القاهرة، 

رار اإلدارى، رسالة ماجستير، كلية رفيق بو مدين، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب فى الق
 م.2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، 

د. رمضان صالح أمين على نجم، دور القضاء اإلدارى فى رقابة السلطة التقديرية لإلدارة، دراسة 
 م.2016مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

زى، الضمانات اإلجرائية فى التأديب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  كلية د. سعد نواف العن
 م.2005الحقوق، جامعة القاهرة،

د. سعدية عزيز دفار، الرقابة القضائية على تكييف الوقائع فى مجال تأديب الموظفين دراسة 
 م2010مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، الجامعة المستنصرية،العراق، 

فتيتى، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب فى الجزاءات التأديبية، رسالة ماجستير، كلية  صفاء
 م.2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لخيضر ، بسكرة، الجزائر  

د. صالح أحمد السيد جودة، الرقابة القضائية على التعيين فى الوظائف العامة، دراسة مقارنة، 
 م.2007ية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، كل

د. عبد المنصف عبد الفتاح ادريس، رقابة المالئمة فى القضاء الدستورى، دراسة مقارنة، رسالة 
 م.2011دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

طارق خضير عباس، رقابة التناسب فى القضاء اإلدارى، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، 
 م.2018لدراسات العليا، جامعة النيلين، السودان، كلية ا

فهيد مناحى حمد العجمى، مبدأ الشرعية فى المخالفات والجزاءات التأديبية، دراسة مقارنة بين 
قانونى الخدمة المدنية فى الكويت واالمارات العربية ،رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة عمان 

 م.2013العربية، 
اب البرزنجى، السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية د.عصام عبد الوه

 م.1971الحقوق، جامعة القاهرة، 
د. على حسن على عبد الجيد، الغلو فى الجزاء وأثره على مدى صحة القرار اإلدارى  رسالة 

 م.2015دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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الرقابة القضائية على التناسب فى القرار اإلدارى، رسالة دكتوراه، كلية محمد فريد سيد سليمان، 
 م.1989الحقوق، جامعة المنصورة، 

محمد سلطان الكعبى، الضمانات التأديبية للموظف العام،دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية 
 م.2018القانون، جامعة االمارات العربية المتحدة، 

لتناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة مع التطبيق على ضباط الشرطة د. محمد سيد أحمد محمد، ا
 م.2008والموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 

د. محمود سالمة جبر : نظرية الغلط البين في قضاء االلغاء، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية 
 م.1992الحقوق، جامعة عين شمس، 

مصطفى مخاشف، السلطة التقديرية فى اصدار القرارات اإلدارية، رسالة ماجستير  كلية الحقوق، 
 م.2008جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

د. يحيى رمضان على العريفى، الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام فى التشريع المصرى 
 م.2016امعة عين شمس، والليبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ج
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 ة ــــــــــمقدم
التى تهدف إلى المحافظة على  اإلداريمن الموضوعات الهامة فى القانون  اإلدارييعد الضبط 

النظام العام والسلطة اإلدارية هى صاحبة األختصاص األصيل فى تنفيذ القانون الذى يهدف إلى 
البشرية والمادية التى تعينها على وضع التشريعات موضع  اإلمكانياتحمايته ،و التى يوجد لديها 

بإصدار لوائح  االختصاص اإلداريالتنفيذ ،ولهذا تحرص الدساتير المختلفة على منح السلطة 
 الضبط لتحقيق حماية النظام العام بعناصره المختلفة.

والضبط اإلدارى غاية فى ذاته بل وأنه أول غاية عرفتها الدولة ووجدت من أجلها السلطة العامة 
والدولة السياسية ،ولعله أخطر مايشغل الدولة فى العصر الحديث ،وعليه فجوهر وسائل السلطة 

امة هو الضبط وهو ليس مجرد وسيلة بل غاية فى ذاته ،كما أنه ليس سلبى الطابع بل له الع
 جوانبه اإليجابية المتزايدة يوما بعد يوم.
العامة واألفراد بإهتمام رجال الدولة والمفكرين، وقد  اإلدارةولذلك حظيت مشكلة تحديد نشاط 

سائدة فى المجتمع حيث يختلف نشاط االدارة أختلف تفوق أحد النشاطين على االخر تبعا لألفكار ال
ومداه من دولة ألخرى ومن وقت ألخر تبعآ للنظام السياسى واألقتصادى واألجتماعى  إسلوبهفى 

شباعها إالسائد فيها، فقد تعتبر حاجة معينة من الحاجات العامة ضروة يجب على السلطة العامة 
 فى حين الترى دولة أخرى ذلك

شاط األدارى فى الدولة المعاصرة بدرجات متفاوتة وبصور متعددة ومتزايدة الى وقد أمتد أثار الن
مختلف أوجه الحياه داخل المجتمع بحيث اليكاد يخلو وجه منها من أثر النشاط اإلدارى مما قد 
يؤدى الى تقيد حريات األفراد التى يكفلها لهم دستور الدولة  لحفظها من الفوضى ،حيث أن الحرية 

ق فى فهمها ،فيجب أن تقف الحرية عند الحد الذى يمس حريات األخرين واألمن العام مع االطال
ككل حيث أن الضبط اإلدارى يقيد النشاط وليس الحريات، أى انه  يهدف الى  ممارسة الحريات 

 قانونى إطارفى 
ن والهدوء ولكن  الحياه  في أى دولة أو مجتمع التدوم على منحى ومنهج واحد  قوامه السالم واألم

التى قد تمر بها الدول وتهدد كيانها وأمنها  سواء  اإلستثنائيةحيث أن هناك مايسمى بالظروف 
أو أزمات داخلية  وحروب أو أنتشار أوبئة خطيرة   فتجتاز الدولة فيها   اإلنقالباتبسبب الفتن و

مواجهة هذه  أوقات صعبة ، وتعجز السلطات الضبطية بموجب القوانيين واللوئح العادية في
وقات العادية الظروف مما يستوجب الخروج عن القواعد القانونية المألوفة والمعمول بها في ظل اال

 .لمواجهة هذه الظروف
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 اإلداريستثنائى يترتب عليه توسيع صالحيات سلطات الضبط إفتقوم بتطبيق نظام ظبطى  
ولة ،والذي ينتج عنه أتخاذ تدابير قليم الدإعالن حالة الطوارىء،وتطبيق قانون الطوارىء علي إو

ستثنائية من جانب السلطة التنفيذية، والتي  قد تؤدى الى تعطيل بعض الحقوق والحريات إوأعمال 
العامة وأغلب الضمانات التشريعية والقضائية المكفولة بموجب الدستور والقانون والمخصصة 

 لألوضاع العادية
ألتزاميين :الحفاظ علي الحد األدني من  اإلداريهام الضبط فيقع علي عاتق الدولة أثناء قيامها بم

قواعد المشروعية في كافة الظروف أوأل، وضرورة مواجهة األخطار التي تهدد مصالح الدولة وحقها 
في األمن والبقاء عبر أتخاذها التدابير الالزمة لمواجهة هذة االخطار ثانيآ ،لذلك ابتدعت الدولة 

التي تعد حالة الطوارىء  اإلستثنائية بين هذين األعتبارين نظرية الظروفنتيجة لضرورة التوفيق 
 أحد صورها والتى تتعدد تسمياتها الى تسميات عديدة  بإختالف القوانيين والدساتير للدول.

و فى حال عدم وجود نصوص قانونية لمواجهة هذه الظروف  قد تحكتر السلطة التنفيذية السلطة 
كتاتورية وتتعدى على هذه الحقوق والحريات، لذلك  قد حرص   المشرع  بالبالد وتصبح سلطة د

بالتدخل من خالل النص ع نصوص قانونية ملزمة  تحدد بشكل واضح وصريح ماهية الحالة 
جراءاتها  والسلطة المختصة  بإعالنها وهو مايسمى بالتنظيم القانونى لحالة  الطارئة وأسبابها  وا 

 التى تكفل عدم إهدار   حقوق وحريات المواطنين العامة. مانة الحقيقيةالطوارىء والذى يعتبر الض
 

 أهمية البحث
يعد التنظيم القانونى المتمثل فى قوانيين حالة الطوارىء من أهم صور مواجهة الدولة للظروف 

حيث تقوم الدول سواء عن طريق قوانين  معدة سلفآ أو بطريقة  معاصرة أو الحقة  اإلستثنائية
حالة الطوارىء تنظيما قانونيا يوازن بين السلطات الممنوحة للجهة ما وغالبا ماتكون السلطة  بتنظيم

التنفيذية وأحيانا السلطة التشريعية وأحيانا  أخرى  قد تكون مشتركة بين السلطتين وبين مبدأ 
نظرا لما عنها  إلعالنالمشروعية  ولذلك يتناول البحث التنظيم القانونى لحالة الطوارىء وشروط ا

 له من أهمية كبيرة سواء على الصعيد النظرى أو العملى 
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 أهداف البحث

 هدف بحثنا يتلخص فى إيجاد إيجابات منطقية لكل من األسئلة األتية :
 ماهى حالة الطوارىء ؟-
 ماهو التنظيم القانونى لها؟-
 عنها،فى كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت؟ إلعالنماهى شروط وكيفية ا-

من خالل  أتباع  المنهج التحليلى والمقارن للقواعد والنصوص القانونية فى كل من جمهورية مصر 
العربية ودولة الكويت   لبيان ذلك من خالل مبحثين وخاتمة تتضمن أهم النتائج التى  تم التوصل 

 اليها 
 قانونى لحالة الطوارىءالمبحث االول:التنظيم ال
 عالن حالة الطوارىءإالمبحث الثانى:شروط 
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 المبحث االول
 التنظيم القانونى لحالة الطوارىء

ومنها حالة الطوارىء لم تكن دائما محل قبول، اال  اإلستثنائيةعلى الرغم من أن نظرية الظروف 
مها ،حيث عبرت عنها الكثير من النصوص بها والعمل على تنظي اإلعترافأن الواقع قد فرض 

 الدستورية والقانونية فى كثير من االنظمة القانونية لكل دول العالم 
وبالرغم من ذلك األ أن الفكر القانونى لم يتخذ موقفا موحدا فى مسألة تنظيمها أستنادا الى تجاوز 

 القانونية . اإللتزاماتهذا التنظيم لمبدأ المشروعية و
حال ال يخرج تنظيم حالة الطوارئ من الناحية القانونية عن أسلوبين محددين وهما:. وعلى أى 

أسلوب  )التنظيم السابق لحالة الطوارئ(، وهو يعنى تحديد أسباب وشروط تطبيق قانون الطوارئ 
بشكل دائم وثابت في الدستور أو القانون  بحيث يمكن اللجوء إليه كلما دعت الظروف اإلستثنائية  

إلى ذلك  اإلستثنائية وأختصاصات اإلداريجانب  توضيح وتحديد صالحيات سلطات الضبط  إلى
 ومن الدول التي تلجأ إلى هذا األسلوب كل من دولتي مصر وفرنسا.

ويمتاز هذا النظام بالدقة وأخذ الحيطة من قبل السلطعة التشريعية حيث وضعه قبل حلول الظروف 
يتسنى  دراسته بشكل جيد كما يوفر للمواطنين معرفة أحكامه حتى يكونوا  اإلستثنائية بالبالد مما

على دراية به و بأحكامه وخاصة بتلك التى تمس حرياتهم وحقوقهم كما تمكنهم من الرقابة على 
 نصوصه حيث يمكنهم تغير بعض هذه النصوص قبل تطبيقها على أرض الواقع

ى بقوانين الطوارىء أو األحكام العرفية يمكن الحكومة فمثل هذه التشريعات أو القوانين والتى تسم
تطبيق هذه القوانين دون الحاجة الى طلب األذن من البرلمان وتوسيع سلطاتها حتى يمكنها مواجهة 

 هذة الظروف 
واألسلوب األخر هو )أسلوب التنظيم المعاصر لحالة الطوارئ (،و هو يقوم على إصدار تشريعات  

 برلمان يسمح من خاللها بإعالن حالة الطوارئ من السلطة معاصرة صادرة من ال
 (.1،تأخذ به إنجلترا) إستثنائيةالمختصة وممارسة اختصاصات 

 
 
 

                                                 
د/ صبري محمد السنوسي : االعتقال اإلداري  بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام ،دار النهضة 1 

 1111،ص 1998العربية للنشر ،
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الضوء أوال على ماهية حالة  إلقاءوقبل التعرض للتنظيم القانونى لحالة الطوارىء كان حرى بنا 
 الطوارىء

 
 المطلب االول:ماهية حالة الطوارىء

طوارىء فى اللغة وتأتى كلمة حال فى اللغة من حول ،وحال الشىء صفته ومعنى تعريف حالة ال
 حال الدهر أى صرفه وحال األنسان.

الحسنه والمعنوية والحال فى الطبيعية كيفية سريعة الزوال من نحو بروده  أمورهمايختص به من 
 2أو حرارة أو رطوبة عارضة، والحال هو الزمان الحاضر

لغة جمع طارىء ،وهو الحادث المفاجىء ،ويقال :)أعلن عن حالة طوارىء فى والطوارىء فى ال
 البالد( أى عند وقوع اضطرابات تستدعى الحذر والترقب وأخذ الحيطة

كما أنها تأتى من األصل طرأ وهو حدث غير متوقع وبالتالى فهو طارىء وتجمع على طراء 
ى بمعنى الداهية التى اليعرف من أين ،والطارىء هو الغريب ،ومؤنث الطارىء هو الطارئة وه

 3أتت وتجمع على طوارىء
ومن خالل ماسبق يمكن تعريف حالة الطوارىء لغويا على أنها هى كيفية سريعة الزوال تأتى فجأة 

 وبشكل غير متوقع
 

 تعريف حالة الطوارىء أصطالحيا

ناك جانب من الفقه لقد أختلف الفقه حول تعريف حالة الطوارئ إلى العديد من االتجاهات، فه
عرف حالة الطوارئ بأنها "سلطة اإلدارة بحيث تزود بسلطات بوليسية يحددها القانون لمواجهة 

 4الظروف اإلستثنائية" 

تتعلق أكثر  اإلستثنائيةالطوارئ بهدف مواجهة أحداث داخلية، بينما الحالة  كما تعرف حالة
 5بمواجهة أحداث خارجية 

                                                 

  2092مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط ،ص
(1/114ابن النظور:لسان العرب)مج 

3
   

االستثنائية،دراسة مقارنة بين القانون الكويتى |فيصل محمد العالطى :مدى سلطات الضبط االدارى فى الظروف  4
  66،ص2014والقانون المصرى،رسالة ماجستير،جامعه عمان،
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أما المفهوم القانوني، وليس الواقعي، والمتمثل بالنظام القانوني الخاص بمواجهة هذه الظروف 
والذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الموضوعة لتطبق في ظروف غير عادية، وذلك لكون 

 اإلستثنائيالقواعد القانونية الموضوعة لتحكم الظرف العادي ال تكفي للتعامل مع هذا الظرف 

كما تعرف بأنها هي وجود خطر داهم أو ظرف شاذ يحدق بالوطن ويهدد أمنه وسالمته يستدعي 
في ذلك أن يكون الخطر ناجما عن غزو أو عدوان خارجي أو عصيان مسلح أو حرب أهلية أو 

 6اضطرابات داخلية أو نكبات عامة

نائية ويقوم مقام قوانين وهناك من عرفها أيضا بأنها" نظام قانوني أعد لمواجهة الظروف اإلستث
 7السلطة الكاملة"

   إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها: "  نظام  Laubadère (A.D)كما أتجه الفقيه الفرنسي 

ن كان قد وضع حالة إ ستثنائي للضبط تفرزه فكرة حماية البالد من األخطار " . وهذا التعريف وا 
الدفاع الشرعي عن أمن واستقر الدولة إال أنه  ستثنائي قانوني تبرره فكرةإالطوارئ في إطار نظام 

 8لم يبرز خصائص هذا النظام 

أما عن تعريف الفقه العربى لحالة الطوارىءفقد عرفها الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى بأنها )نظام 
 9ويقوم مقام القوانين العادية ( اإلستثنائية قانونى أعد لمواجهة الظروف

بأنها )نظام يقوم على مجرد السماح للهيئة التنفيذية بسلطات أكثر  كما يرى الدكتور طعيمة الجرف
 10أتساعا مما لها فى الظروف العادية نظرا لما يهدد سالمة الدولة وأمنها(

كما علق األستاذ الدكتور سليمان الطماوى على حالة الطوارىء بالقول كما علق األستاذ الدكتور 
قول)إن بعض القرارات اإلدارية غير مشروعة فى الظروف سليمان الطماوى على حالة الطوارىء بال

                                                                                                                                               
لطرش حمو:سلطات الضبط االدارى فى النظم الوضعية والشريعة االسالمية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه  5

  295ئر ،ص،مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمرى،الجزا
عباس عبداالمير ابراهيم العامرى:إعالن حالة الطوارىء واثاره على حقوق االنسان ،منشورات 6 

  22،ص1،2016الحلبى،ط
66فيصل محمد العالطى::مدى سلطات الضبط االدارى فى الظروف االستثنائيةمرجع سابق، ص   7 

االدارى،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه مقدمة الى محمد محمد مصطفى الوكيل:حالة الطوارىء وسلطات الضبط  8
  135،ص2000كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،

 279،ص1957مصطفى ابو زيد فهمى:الدستور المصرى،منشأة المعارف ،االسكندرية ، 9
  26طعيمة الجرف :مبدأ المشروعية ورقابة القضاء العمال االدارة العامة ،ص10



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  فهد مسعود فهيدالنظيم القانوني حلالة الطوارئ                                             ...

160 

العادية يعتبرها القضاء مشروعة إذا ماثبت انها ضرورية لحماية النظام العام ولتأمين سير المرافق 
 11ستثنائية(إالعامة بسبب حدوث ظروف 

 ائيإستثنأما القضاء المصرى فقد عرفت محكمة النقض المصرية حالة الطوارىء على أنها)نظام 
خطير يوقف الحريات الفردية ويعطل الضمانات الدستورية المقررة وتبرره نظرية الضرورة وتقتضى 

 12بتغاء المحافظة على سالمة الدولة(إستثنائية واسعة لمواجهة الظروف الطارئة إمنح سلطات 

ن ستثنائية تمس األمإكما عرفتها المحكمة أيضا فى قرار أخر لها )للحكومة عند قيام حالة 
 والطمأنينة سلطة تقديرة واسعة لتتخذ من التدابير السريعة الحاسمة ماتواجه به الموقف الخطر(

.كما عرفتها المحكمة اإلدارية فى مصر )نظام إستثنائي يوقف الحريات الفردية ويعطل الضمانات 
المة الدستورية ولكن تبرره نظرية الضرورة لمواجهة الظروف الطارئة انتفاء المحافظة على س

الدولة(،كما عرفها البعض بانها )نظام قانونى استثنائى فى صالح السلطة التنفيذية وبغرض حماية 
 13الصالح العام(

 الة الطوارئ فى الدستور الكويتي تعريف ح

حالة الطوارئ هى نظام قانوني يوضع مسبقًا من أجل مواجهة مستلزمات ضرورات معينة ، كإغارة 
البالد ، أو نشوب أضطرابات وقالقل داخلية تهدد الى اإلخالل إخالاًل  قوات العدو المسلحة على
  .14خطيرًا باألمن والنظام العام

                                                 

جوهرى :مدى ضرورة السلطات االستثنائية فى جمهورية مصر العربية والرقابة عليها ثروت عبدالهادى خالد ال-11 
 49،ص2005)دراسة مقارنة(،دار النهضة العربية ،القاهرة ،

  
،مجموعة المحكمة فى عشر سنوات 14/4/1962ق 5لسنة  956،958المحكمة االدارية العليا ،الطعنان رقم  12
 164،ص2005فؤاد عبدالباسط :القانون االدارى ،مطابع السعدنى ،القاهرة،،اشار اليها د.محمد 27،28،ص1،ج
جميل عبداهلل القائفى:سلطات رئيس الجمهورية فى الظروف االستثنائية وفقا الحكام الدستور اليمنى والرقابة  13

 2006،184،185القضائية عليها،دار الجامعة الجديدة للنشر،
 

88، ،ص1971-1970ويت مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت ، يحى الجمل:النظام الدستورى فى الك  14  
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وتطبيق هذا النظام يؤدي إلى تعطيل بعض أحكام الدستور وتعليق بعض الضمانات الدستورية 
لى هيمنة السلطة التنفيذية واعطائها صالحيات استثنائي ة كبيرة تحد من لحقوق األفراد وحرياتهم ، وا 

 (.15الحريات العامة لألفراد والهيئات التي يكفلها عادة كل دستور للمواطنين بل ولكافة السكان)

وتختلف األزمات التي تمر بها الدول سواء من حيث طبيعتها أو جسامتها وتختلف الدول في 
 رب عن قصور فيأساليب معالجتها لهذه األزمات ، فقد تكون أساليبها فعالة ، وقد تكشف التجا

فبالنسبة للقانون الكويتى حالة الطوارىء أو مايسمى باعالن االحكام  . هذه األساليب وعدم فعاليتها
لمواجهة  إستثنائيالعرفية معناه أنتقال البلد من الوضع العادى الذى ألفه الناس الى وضع 
ة الحرب أو نشوب مستلزمات ضرورات معينة كإغارة قوات العدو المسلحة على البالد أو حال

 أضطرابات داخلية تهدد األمن والنظام العام 
ن الظرف اإلستثنائي يتمثل فى حالة شاذة وطارئة غير متوقعه فى ذاتها أو فى أثارها يهدد قيامها  وا 
بخرق النظام العام أو اضطرابه أو احتمال كذلك أو يهدد بتعطيل سير المرافق العامة بحيث يكون 

دى فى تلك الظروف غير مجدى لتحقيق صيانة النظام العام وأستمرار سير تطبيق القانون العا
المرافق العامة وعلى هذا النحو فإن حالة الحرب أو التهديد والكوارث الطبيعية تعد من الظروف 

  16اإلستثنائية 
اللجنة كماعرف القانون الدولى حالة الطوارىءمن خالل التعريف الذى قدمته المحكمة األوربية و 

تؤثر  إستثنائياألوربية لحقوق االنسان فى قضية الولس بأنها )موقف ينطوى على أزمة أو حالة 
على جميع أفراد الشعب وليس فقط على جماعات معينة وتشكل تهديدا على الحياة المنظمة 

 للمجتمع الذى تتكون منه الدولة(

بهدف مواجهة كافة الظروف ا اإلدارة ومن جانبنا نعرف حالة الطوارئ بأنها السلطة التي تمتلكه
غير العادية، والتى تهدد سالمة وأمن الدولة سواء كان الخطر داخليا أو ناجما عن غزو أو عدوان 

 خارجي )حالة الحرب( ،وحالة مواجهة الكوارث

 

                                                 
 سلطة الضبط اإلداري وتطبيقاتها في دولة الكويت ، رسالة ماجستير بعنوان عبد المجيد غنيم عقشان المطيري  15

جامعة  كلية الحقوق قسم القانون العام ،قدمت هذ ه الدراسة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
 196ص2011 لشرق األوسطا

  126احمد حمد الفارسى ،خليفة تامر الحميدة :القانون االدارى ،كلية الحقوق ،جامعه الكويت ،ص  16
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 المطلب الثانى:التنظيم القانونى لحالة الطوارىء

لوب الذى تتبناه فى عملية تنظيم حالة الطوارىء تختلف  األنظمة القانونية فى الدول من حيث األس
 حيث تنقسم الى أسلوبين :

 الفرع االول:التنظيم السابق لحالة الطوارىء

إن مسألة التنظيم القانونى السابق لحالة الطوارىء يقتضى وجود قانون  خاص بهذه الظروف سابق 
طارىء فور حدوثه  يوضح به على وقوعها مما يمكن السلطة اإلدارية من مواجهة هذا الظرف ال

شروط وحاالت إعالن حالة الطوارىء، الى جانب صالحيات سلطات الضبط اإلدارى بهذا 
المنصوص  الظرف،األمر الذى يفيد بإمكانية إعالن حالة الطوارىء اذا ماتحققت شروطها ومبرراتها

ين مدتها والصالحيات عليها دون الرجوع إلى البرلمان ألستصدار قانون يمنح صالحية إعالنها ويب
 17الممنوحة فى أثنائها  اإلستثنائية

ويذهب غالبيه الفقه إلى األخذ بهذا األتجاه كما تعد فرنسا فى مقدمة الدول التى تأخذ به،ويقدم  
 أنصار هذا االتجاه الكثير من الحجج والمبررات لتعزيز موقفهم ومنها:

(إن وجود مثل هذا التنظيم يجنب سلطات الدولة التخبط واألرتباك حال حدوث ظرف طارىء 1
عاقتها عن االخذ بالتصرف إهدار الوقت وهى فى أمس الحاجة له مما  يترتب عليه إكمايجنبها 

 الحازم الفورى الذى يجنبها الكثير من الخسائر .

أستخدام السلطة والمغااله فيها أى أن التنظيم (أن التنظيم السابق يحول بينها وبين التعسف فى 2
 السابق ضمانة من ضمانات الحرية المقررة لصالح األفراد .

(أن التوقع المسبق لوقوع الدولة فى أزمات فأنه يدل على الحكمة الدستورية والتى تتيح للسلطة 3
 ستقرارها ترتيب األوضاع العامة من أجل المحافظة على سالمة الدولة وأمنها وأ

يمتاز هذا النظام بالدقة وأخذ الحيطة من قبل السلطعة التشريعية حيث وضعه قبل حلول  (4
الظروف اإلستثنائية بالبالد مما يتسنى  دراسته بشكل جيد ،مما يوفر للمواطنين معرفة أحكامه 

                                                 
17
  254هانى على الطهراوى :القانون االدارى ،الكتاب االول،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ص 
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رقابة على حتى يكونوا على دراية به  وخاصة بتلك التى تمس حرياتهم وحقوقهم كما تمكنهم من ال
 نصوصه حيث يمكنهم تغير بعض هذه النصوص قبل تطبيقها على أرض الواقع

ن هناك أتجاه أخر من الفقه أبدى تخوفه من التنظيم اال اوبالرغم من وجود هذه الحجج والمبررات 
السابق لحالة الطوارىء، حيث أن هذا األسلوب قد يفتح الباب على مصراعيه امام السلطة التنفيذية 

سترسال فى هذا االتجاه وبالتالى يتحول النظام من نظام إستثنائي  يهدف الى مواجهة هذا لأل18
الظرف الغير مألوف وحماية المواطنين وسالمة وأمن البالد إلى نظام يقوم على حماية القائمين 
على السلطة مما يؤدى الى التعسف فى استخدامها والتحول الى نظام ديكتاتورى،كما أن وجود 

يم سابق لحالة الطوارىء هو أمر الجدوى منه ألن طبيعة الظرف الطارىء اليمكن التنبوء منه تنظ
 بشكل واضح وبالتالى اليمكن األعداد المسبق له 

 19خاصيتها وطبيعتها اإلستثنائيه اذ أن مجرد التنبوء يفقد الظروف 

 الفرع الثانى :التنظيم الالحق أو المعاصر لحالة الطوارىء
يسمى هذا األسلوب باألسلوب األنجليزى ويقوم على الترخيص للسلطة اإلدارية كلما ألحت الحاجة 

 ودعت الظروف الى ذلك .
أى أن السلطة التنفيذية فى وجود حالة طارئة تمر بالبالد تلجأ الى البرلمان ليقوم بمنحها سلطات 

ة يقدرها هو وفقا للحالة الواقعه ستثنائية وبشكل أوسع عن سلطاتها وصالحيتها بالظروف العاديإ
الالزمه لتحقيقه  اإلجراءاتالمعروضه أمامه ،ويقدر جدية الموقف بحيث يضمن تناسب الهدف 

 20وذلك بموجب قانون صادر عنه
ويرجع أنصار هذا االتجاه الى االخذ به قائم على كون الظروف اإلستثنائية تتباين فى خطورتها 

رورة وبالتالى فانه من األنسب األخذ بهذا األسلوب والرجوع الى وأسبابها واليمكن توقعها بالض
 البرلمان لوضع القوانيين المالءمة لكل حالة على حده.

ولكن قد يعاب على هذا األسلوب أنه قد تواجه الدولة ظروف طارئة تستدعى أتخاذ قرار بشكل 
 سريع اليحتمل التأخير بالرجوع إلصدار قانون من البرلمان .

                                                 

  21218،ص1991،دار المعارف،االسكندرية، عبدالغنى بسيونى عبداهلل:القانون االدارى،دراسة مقارنة 
3619،ص 2003سامى جمال الدين :لوائح الضبط االدارى وضمانة الرقابة القضائية،منشأة المعارف،االسكندرية، 

  

  30720،ص 2005نواف كنعان :القانون االدارى،دار الثقافة للنشر ،عمان،  
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طبيعة الحاالت التي تستدعي إعالن حالة الطوارئ تختلف عن الحاالت التي ال يمكن  كما إن
اللجوء إليها لإلعالن عن الحالة. حيث أن حالة الطوارئ تقع في حالة وجود وضع خطير وغير 
متوقع يتطلب أتخاذ إجراءات فورية،  فهي تركيبة غير متوقعة من الظروف. حالة الطوارئ إذن ال 

نما تصف مجموعة من الحاالت اإلستثنائية التي تتطلب تصف حالة أ و ظاهرة معينة بالذات، وا 
 (21أستجابة سريعة من قبل هيئات الضبط اإلداري )

و هناك أتجاه ثالث هو )أسلوب التنظيم المعاصر أوالمختلط(و الهدف األساسى منه وضع تشريع 
، اإلستثنائين من مواجهة الظرف ينظم حالة الطوارئ يتمثل في وضع قواعد قانونية فعالة تمك

وبنفس الوقت يجب أن ال تكون هذه القواعد تسمح بالتحايل عليها من قبل سلطات الضبط اإلداري 
القائمة في حالة الطوارئ. فالهدف الحقيقي إلعالن حالة الطوارئ هو الرجوع للوضع 

 (.22الطبيعي)
ونى االمريكى فهو يجمع بين خصائص اما عن هذا التنظيم المختلط والذى يتبناه النظام القان

التنظيم المعاصر والتنظيم السابق حيث حالة الطوارىء بالواليات المتحدة االمريكية تم تنظيمها 
 اإلستثنائيةبموجب قانون طوارىء يبين أسباب أعالنها ومبرراتها الى جانب األختصاصات 

نون الطوارىء ببيان أحكامها فال بد من الممنوحة للسلطة التنفيذية، أما األجراءات التى لم يقم قا
 23الرجوع للكونجرس للحصول على موافقته على هذه االجراءات

ولقد أخذ المشرع  المصرى فى تنظيمه القانونى لحالة الطوارىء بنظام التشريع السابق من خالل 
ن النص علي شروطها وأجراءاتها والصالحيات المخولة للسلطات من خالل الدستور والقواني

 الخاصة التى سميت بقوانين الطوارىء
ونص على أن )الملك يعلن االحكام العرفية ويجب أن يعرض  1923فقد جاء دستور مصر لعام 

إعالن األحكام العرفية على البرلمان ليقرر أستمرارها أو إلغائها فإذا وقع ذلك األعالن فى غير 
 24السرعة( أدوار االنعقاد وجبت دعوة البرلمان لألجتماع على وجه

                                                 
  87ريناد كمال الدين حسن عبد اهلل ،الضبط اإلداري  في حالة الطوارئ ،المرجع السابق، ص   21
 60ريناد كمال الدين حسن عبد اهلل ،الضبط اإلداري  في حالة الطوارئ ،المرجع السابق، ص  22

 152،ص2004،رامى محمد حسن صومان:الضبط االدارى كوجه من اوجه نشاط االدارة ،منشورات جامعة عمان 
23  
  192324ابريل  19من دستور مصر الصادر فى  45المادة  
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لم يفرق بين حالة  1923ونالحظ من خالل نص المادة السابقة أن المشرع المصرى فى دستور 
الطوارىء واألحكام العرفية فى حين أن حالة الطوارىء أوسع وأشمل من األحكام العرفية وتشملها 

طوارىء وهى مايعرف بحالة الطوارىء الحقيقية والتى ترتبط بقيام حرب خارجية بينما حالة ال
 السياسية وهى التى تتعلق بالوضع الداخلى للبالد مثل األضطرابات الكوارث الطبيعية 

)يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين بالقانون ويجب  1956ثم جاء فى دستور
 عرض هذا االعالن على مجلس األمة خالل الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر مايراه 

 25،فاذا كان مجلس األمة منحال عرض األمر على المجلس الجديد فى أول أجتماع له( فى شأنه
لينص  1964،ثم جاء دستور 26)لرئيس الجمهورية حق إعالن حالة الطوارىء( 1958ثم دستور 

 األعالنعلى)يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا 
على مجلس األمة خالل الثالثين يوما التالية له ليقرر مايراه بشأنه فاذا كان المجلس منحال عرض 

 1964ودستور  1956ونالحظ االختالف بين دستور 27على المجلس الجديد فى اول اجتماع له(
 فى المدة المقرره لعرض االمر على مجلس االمة ليقرر مايراه بشأنه

على أن)يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء  148ص فى مادته ثم جاء دستور مصر والذى ن
على الوجه المبين فى القانون ويجب عرضه على مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما التالية 
ليقرر مايراه بشأنه واذا كان المجلس منحال يعرض األمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له 

ة الطوارىء لمدة محددة واليجوز مدها االبموافقة مجلس وفى جميع االحوال يكون إعالن حال
 الشعب(

لم يحدد الدستور المدة التى تسرى فيها  1971ونالحظ أن فى الدساتير السابقة على دستور مصر 
مدتها بقوله لمدة محددة حيث  1971حالة الطوارىء كما لم يحدد متى تنتهى بينما حدد فى دستور 

د هذة المدة ولكنه لم يقيدها بوقت معين مما جعل الباب مفتوححا يمكن لسلطات الطوارىء تحدي
 امام تجديدها الى ماالنهاية

لينص على)يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الحكومة حالة الطوارىء  2012ثم جاء دستور 
على النحو الذى ينظمه القانون وجب عرض هذا االعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة 

لية وأذا حدث االعالن فى غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فورا للعرض عليه التا
                                                 

  195625يناير  16من دستور مصر الصادر فى  144المادة  
  195826من دستور مصر الصادر فى مارس  57المادة  

  27 1964مارس 24من دستور مصر الصادر فى  126المادة 
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وفى حالة حل المجلس فيعرض األمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص 
عليها فى الفقيرة السابقة ويجب موافقة اغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعالن حالة 

كون إعالنها لمدة محددة التتجاوز ستة أشهر التمدد اال لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الطوارىء وي
 28الشعب فى أستفتاء عام واليجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء(

 154والذى نظم حالة الطوارىء من خالل المادة  2014اما دستور مصر الحالى هو دستور 
ورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارىء على النحو حيث نص على)يعلن رئيس الجمه

الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا األعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية 
ليقرر مايراه بشأنه واذا حدث االعالن فى غير دور االنعقاد العادى وجب دعوة المجلس لالنعقاد 

ل يجب موافقة أغلبية عدد المجلس على إعالن حالة الطوارىء فورا للعرض عليه وفى جميع االحوا
ويكون إعالنها لمدة محددة التتجاوز ثالثة أشهر والتمدد اال لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى 
أعضاء المجلس واذا كان المجلس غير قائم يعرض األمر على مجلس الوزراء للموافقة على ان 

جديد فى أول اجتماع له وال يجوز حل مجلس النواب أثناء يعرض االمر على مجلس النواب ال
 سريان حالة الطوارىء(

لحالة الطوارىء، أن االول قد حدد مدة  2014ودستور  2012ونالحظ أن الفرق بين تنظيم دستور 
حالة الطوارىء بستة أشهر تمدد لمرة  واحدة بعد أستفتاء الشعب عليها، بينما فى األخير قلصت 

الثة أشهر وتجدد لفترة اخرى بعد موافقة ثلثثى مجلس النواب وفى حالة عدم أنعقاده المدة الى ث
 يؤخذ رأى مجلس الوزراء .

كما يكمن األختالف بينهما أيضا فى حالة كون مجلس الشعب أو النواب منعقد أو ال، ففى حالة 
بشأنها، أما اذا كان منحال عدم أنعقاده وجب دعوته فورا لعرض حالة الطوارىء عليه ليقرر مايراه 
بينما أوجب عرضه  2012وجب عرض حالة الطوارىء على مجلس الشورى كما جاء فى دستور 

 2014على مجلس الوزراء فى دستور 
كما نالحظ أنه فى جميع الدساتير المصرية منع حل البرلمان أثناء حالة الطوارىء كما قصرت 

 أعالنها على رئيس الجمهورية 
ر بالذكر  أيضا أنه فى حالة عرض حالة الطوارىء على المجلس )البرلمان(فى ومما هو جدي

 المواعيد المحددة ولم يوافق عليها فإن حالة الطوارىء تكون منتهية بحكم القانون.

                                                 

  201228من دستور مصر الصادر فى ديسمبر  148المادة  



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  فهد مسعود فهيدالنظيم القانوني حلالة الطوارئ                                             ...

167 

كما  أصدر المشرع المصرى مجموعة من القوانيين المتعاقبة لتنظيم حالة الطوارىء صدر أولها 
والتى تم تعديله بالقانون  1923لسنة  15انون االحكام العرفية رقم وهو ق1923يونيو  26بتاريخ 

والقانون  1948لسنة 73والقانون رقم   1944لسنة  81والقانون رقم  1940لسنة  23بالقانون رقم 
بشأن االحكام العرفية التى قامت بإصدارة حكومة الثورة والذى ألغى بالوحدة  1954لسنة 532رقم 

بشأن حالة الطوارىء، وهو القانون 1958لسنة  162ه محله القانون رقم بين مصر وسوريا وحل
 12بموجب القرار رقم  2017ابريل  27السارى إلى األن مع وجود بعض التعديالت عليه فى 

 2017ابريل  11بعد موافقة مجلس النواب على التعديل فى  2017لسنة 
لقد صدر الدستور الدائم لدولة الكويت في تى أما بالنسبة للتنظيم حالة الطوارىء فى القانون الكوي

 تنظيماً  ،وتضمن العديد من القواعد واألحكام، كما تناول الدستور۱۹۹۲تشرين الثاني/نوفمبر  11
والحريات العامة، عالوة على أن الدستور قد تناول العديد من األحكام والقواعد  للحقوق شامالً 

 بصورة اإلداري الضبط بسلطة أهتمام كبير كويت شهدتال المتعلقة بحالة الطوارئ، حيث أن دولة
 أساسية 

على أن تلك السلطة مخولة لدي األمير في  الدستور الكويتي وبناء على ما تقدم، فقد نص
 الوزراء لمجلس االختصاص الضبطي على يؤكد الدستور الكويتي إن أخرى ناحية (،ومن29البالد)

من الدستور الكويتى على أن )يهيمن  132المادة  وأناط له العديد من االختصاصات حيث نصت
ملس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسية العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير 

 العمل فى اإلدارات الحكومية(
عالوة على ما تقدم نجد هذه القواعد القانونية أساسها في نصوص تشريعية )التشريعات اإلستثنائية 

 تمثل تلك التشريعات في العديد من القوانين منها( ،وت
  1960لسنه  17قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم  -1
 بشأن نظام قوة الشرطة الكويتي  1968لسنة  23القانون رقم -2
 الكويت بلدية بشأن 1972 لسنة  15 رقم القانون-3
 عرفية في شأن األحكام ال 1967لسنة  22قانون رقم -4

حيث أن اى تنظيم قانوني لحالة الطوارئ يتعين أن ال يغفل العديد من العناصر الهامة التي يجب 
النص عليها صراحة منها إعالن حالة الطوارئ والجهة المنوط بها ذات اإلعالن وغيره من البيانات 

                                                 

  29من الدستور الكويتى 72،73المادة  
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العرفية الكويتي  في شأن األحكام 1967لسنة  22، وعلى ذلك تنص المادة الثانية من القانون رقم 
 :على انه يكون إعالن األحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي

 الجهة التي تجري فيها األحكام العرفية.-1
 التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه األحكام. -2 
 .اسم من يقلد السلطات اإلستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكريًا كان أم مدنياً  -3 

من  69يكون رفع األحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير اإلخالل بما هو وارد في المادة كما 
 .الدستور

من الدستور تنص على أن "يعلن األمير الحكم العرفي في أحوال  69وبالرجوع إلى نص المادة 
الضرورة التي يحددها القانون وباإلجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعالن الحكم العرفي 

مرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس األمة خالل الخمسة عشر يوما التالية له للبت في ب
ذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض األمر على المجلس الجديد في  مصير الحكم العرفي وا 
أول اجتماع له. ويشترط الستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية 

 . ف منهماألعضاء الذين يتأل
وفي جميع األحوال يجب أن يعاد عرض األمر على مجلس األمة بالشروط السابقة ، كل ثالثة 

 ". أشهر
 المبحث الثانى:شروط إعالن حالة الطوارىء

تسمح لها بالتوسع فى قواعد  اإلستثنائيةاذا كانت اإلدارة تتمتع بصالحيات واسعة فى ظل الظروف 
ظرا لما هذه السلطات من أثار على الحريات العامة، فقد تطلب المشروعية والتلطيف من حدتها ون

القانون شروط معينة يجب مراعاتها  من قبل السلطات اإلدارية لدى إعالنها لقيام مثل هذه 
 الظروف.

وعلى ذلك  فقد نص المشرع سواء المصرى أو الكويتى على أسباب إعالن حالة الطوارئ ،حيث 
كما حصرها  1958لسنة  162ل الحصر فى قانون الطوارىء حددها المشرع المصرى على سبي

المشرع الكويتى فى أنها تتمثل في تعرض األمن والنظام العام في البالد سواء تمثلت  في) كل 
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اإلقليم أو جزء منه ( للخطر سواء كان ذلك الخطر ناتج عن وقوع حرب فعلية أو حالة تهدد 
 (.30خل أو كوارث عامة أو انتشار وباء)بوقوعها أو لمجرد حدوث اضطرابات في الدا

وال يجوز إعالن حالة الطوارئ في حاالت معينة يتعرض فيها األمن والنظام العام للخطر في جميع 
 1967لسنة  22(، وعلى ذلك تنص المادة االولى من القانون رقم 31):أرجاء الدولة أفي جزء منها

عالن األحكام العرفية كلما تعرض األمن والنظام في شأن األحكام العرفية الكويتي على أنه" يجوز إ
العام في الدولة أو في جهة منها للخطر، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه 

 .وشيكًا، أو بسبب وقوع إضطرابات داخلية
كما يجوز إعالن األحكام العرفية لتأمين سالمة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية 

 .ق مواصالتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج األراضي الكويتية"طر 
وبمقتضي ما تقدم فقد حدد النص التشريعي ،وكذلك الفقه القانوني العديد من تلك الحاالت فيما 

 يلي: 
من ضمن العناصر الهامة التي يجب على النص القانوني الذي نظم حالة الطوارئ توضيحها 

النص عليها صراحة عند منح حق إعالن حالة الطوارئ تحديد الجهة المختصة باإلعالن، إلى و 
جانب تحديد اإلجراءات والشروط الشكلية الخاصة بقرار اإلعالن، حيث أن هناك العديد من 
الحاالت التي ال تحتمل أي تأخير لوقوعها بشكل مفاجئ وعلى درجة عالية من الخطورة ال تحتمل 

 (.32خاذ إجراءات الطوارئ لحين صدور قرار رسمي إلعالن حالة الطوارئ)تأخير أت
وتتمثل الشروط الالزم توافرها إلعالن حالة الطوارئ في العديد من الشروط نستعرضها على الوجه 

 التالي:
 المطلب االول:الشروط الموضوعية 

لم يحدد األ الشروط  2014ى بداية القول أن الدستور المصرى الحالى وهو دستور نالحظ  ف
لسنة  162الشكلية لألعالن حالة الطوارىء حيث ترك تحديد الشروط الموضوعية لقانون الطوارىء 

وهو المعمول به فى مصر حاليا والذى بمقتضاه  2017لسنة  12والمعدل بالقرار رقم  1958

                                                 
صبرى محمد السنوسى :االعتقال االدارى بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام ،دار النهضة العربية  30

 114،ص2010،القاهرة،
فيصل محمد العالطى :مدى سلطات الضبط االدارى فى الظروف االستثنائية ،دراسة مقارنة بين القانون  31

 ومابعدها 67الكويتى والمصرى ،المرجع السابق،ص
 66ريناد كمال الدين حسن عبداهلل:الضبط االدارى فى حالة الطوارىء،المرجع السابق،ص 32
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 2017لسنة  2198المصرى بموجب تفويض من رئيس الجمهورية القرار رقم  أصدر رئيس الوزراء
مما  2017أكتوبر  13بإحالة العديد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة وعمل بهذا القرار ابتدء من 

 أدى الى توسع العمل بقانون الطوارىء.
 فى:وتتلخص الشروط الموضوعية الالزمة لالعالن حالة الطوارىء بشكل عام 

حالة الطوارىء هى تركيبة غير متوقعه من الظروف  ::وجود حالة تبرر أعالن حالة الطوارىءأوال
حيث أنها التصف حالة أو ظاهرة معينة بالذات وعليه فقط تعلن حالة الطوارىء بسبب نشوب 

 لسنة 162الحرب أو لكارثة طبيعية أو  لألنتشار االوبئة ،وقد جاء القانون الطوارىء المصرى 
فى مادته االولى )يجوز إعالن حالة الطوارىء كلما  2017لسنة  12والمعدل بالقرار رقم  1958

تعرض االمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو منطقة منها للخطر سواء ذلك بسبب وقوع 
حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو أنتشار وباء 

بالنظر الى هذة األسباب المحددة على سبيل الحصر ال المثال، نجد أن المشرع المصرى لم (و 
 يحدد ماهية الحرب التى تكون الجمهورية طرفا فيها وأذا كانت محلية أو بعيدة عن أرض الوطن  

كما لم يحدد المشرع المصرى ماهية الكوارث العامة التى تكون سببآ موضوعيآ ألعالن حالة 
ىء وأكتفى بذكر  بإن يكون هناك كوارث عامة تمتد أثارها إلى كافة األقليم أو جزء منه مما الطوار 

 يعرض األمن العام للخطر .
كما جعل المشرع المصرى أنتشار وباء وتفشية من األسباب التى الموضوعية لألعالن حالة 

رية بإعالن حالة الطوارىء حتى يمكن مواجهة الخطر الناجم عنه، مثل مافعلت السلطات المص
حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى  القرار رقم  19الطوارىء فى مواجهه انتشار فيروس كوفيد 

بإعالن حالة الطوارىء فى جميع البالد لمدة ثالثة أشهر أعتبارا من صباح  2020لسنة 168
ا البالد وبعد أخذ أبريل نظرا للظروف األمنية والصحية الخطيرة التى تمر به 28الثالثاء الموافق 

 رأى مجلس الوزراء .
:أى توافر الضرورة العاجلة والتى تتسع بموجبها سلطات الضبط ثانيا:شرط الضرورة الملحة

 اإلدارى ألتخاذ التدابير الالزمة والفعالة لمواجهتها  والتى تعجز القوانين العادية عن ذلك 
حالة الطوارىء واألعالن عنها اليكون وقد قضت المحكمة الدستوريةالعليا بمصر أن )األصل فى 

األ لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية وقد تنال من أستقرار الدولة أو تعرض أمنها 
أو سالمتها لمخاطر داهمة وهى بعد حالة اليالئمها أحيانا بالنظر الى حدتها وطبيعة المخاطر 
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فى االوضاع المعتادة بإعتبار أن طبيعتها ومداها المرتبطة بها تلك التدابير التى تتخذها الدولة 
 33مايناسبها ويعتبر الزما لمواجهة تبعاتها( اإلستثنائيةتفرض التدابير 

 ثالثا:أن يكون الهدف منها تحقيق الصالح العام 
:حيث أن حالة رابعا :أنتهاء العمل بنظام حالة الطوارىء مع أنتهاء الحالة التى أدت الى أعالنها

هى حالة مؤقتة ومع انتهاء حالة الطوارىء يجب أن تزول القيود واالجراءات اإلستثنائية  الطوارىء
 التى قد أتخذت لمواجهتها 

اما بالنسبة الى الشروط الموضوعية لإلعالن حالة الطوارىء)األحكام العرفية (فى الكويت فهى 
 تتمثل فى االتى:

  -(تعرض األمن العام للخطر:1)
وذلك بمنع وقوع  –به كل ما من شأنه أن يطمئن اإلنسان علي نفسه وماله األمن العام يقصد 

الحوادث أو احتمال وقوع الحوادث التي من شأنها إلحاق ضرر باألشخاص أو األموال، ولذا فأن 
 (.34أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ النظام في الدولة كلها ) -تحقيقًا لذات الهدف–على اإلدارة 

اللجوء إلى حالة الطوارئ إذا حدث اضطراب خطير في األمن العام أو تهديد وعلى ذلك يخول 
 (35خطير له. )

 -وقوع الدولة في حالة حرب أو التهديد بها:-(2) 
تعرض األمن والنظام العام للخطر يعد من قبيل األسباب التي تخول اللجوء إلى حالة الطوارئ في 

(.ـو التهديد بوقوع الحرب، حيث أن حالة 36رى)حالة دخول الدولة في حرب أجنبية مع دولة أخ
الطوارئ تكون مبررة إذا حدث خطر من غارة عدائية أعلنت الحرب قامت حالة حرب، أو أية حالة 

 (37) .تهدد بوقوعها

                                                 

  30/1/199333،الصادر بتاريخ  1993لسنة  1حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  
34 382،ص2006ثروت بدوى:القانون االدارى ،دار النهضة العربية ،القاهرة،   

العالطي: مدى سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون 
 67المصري،مرجع سابق،ص

35 
 

 122صبرى السنوسى:االعتقال االدارى،المرجع السابق،ص  36
فيصل محمد: العالطي، مدى سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية: دراسة مقارنة بين القانون  37

     وما بعده   67الكويتي ،  والقانون المصري المرجع السابق،  ص 
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في شأن األحكام  1967لسنة  22وعلى ذلك تنص الفقرة االولى من المادة االولى من القانون رقم 
انه " يجوز إعالن األحكام العرفية كلما تعرض األمن والنظام العام في الدولة  العرفية الكويتي على

أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكًا ، أو بسبب 
 .وقوع اضطرابات داخلية

وينها وحماية كما يجوز إعالن األحكام العرفية لتأمين سالمة القوات المسلحة الكويتية وضمان تم
 .طرق مواصالتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج األراضي الكويتية"

أما الحرب األهلية فتكون بين قوات مسلحة تنتمي لنفس الدولة ، تطالب كل جهة من هذه الجهات 
بحقيقتها عصيان  بالسيطرة على الحكم في كافة أنحاء الدولة. هذا األمر يعني أن الحرب األهلية

مسلح يتجاوز مفهوم الثورة؛ فالثورة تكون بين جهتين تتمثال في النظام الحاكم من جهة والثوار الذين 
يطالبون بإسقاط النظام من جهة أخرى. أما الحرب األهلية فيكون العصيان المسلح موجه للنظام 

ها للوصول لبسط حكمها على الحاكم، وبنفس الوقت يستخدم السالح بين الجهات األخرى فيما بين
 (. 38جميع أنحاء الدولة)

 إذا حدث وباء عاما أو كارثة عامة  -(3)
مجموعة التشريعات الفدرالية األمريكية بينت بعض األمثلة على الكوارث العامة مميزة بين نوعين 

الزل من الكوارث؛ فقد تكون هذه الكوارث ناتجة عن فعل الطبيعة مثل العواصف واألعاصير، والز 
 والبراكين، واالنهيارات الطينية والعواصف الثلجية. كما أنها قد تنتج بفعل اإلنسان ال 

 (.39الطبيعة مثل الحرائق واالنفجارات)
 المطلب الثانى :الشروط الشكلية إلعالن حالة الطوارىء

المخول بما أن رئيس الجمهورية هو من يمثل قمة الجهاز االدارى وهو الرئيس األعلى فى الدولة و 
له قانونا إعالن حالة الطوارىء ونظرا لما يحوزه من سلطات خطيره فى هذا الشأن قد رغب المشرع 
فى توفير ضمانات لحماية الحريات العامة فقام بوضع مجموعة من الشروط اإلجرائية التى ينبغى 

 أتباعها قبل األعالن عن حالة الطوارىء
األعمال القانونية التى أشترط القانون لها شكال معينا حيث أن األعالن عن حالة الطوارىء هو من 

،والتى تستخلص من القانون بمعناه الواسع الذى يتمثل فى الدستور أو التشريع العادى أو نظاما أو 
 المبادىء العامة للقانون.

                                                 
 92ريناد كمال الدين:الضبط االدارى فى حالة الطوارىء،مرجع سابق،ص  38
  93نفس المرجع السابق:ص  39
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 وتتمثل كاالتى:
كتوب مما ويترتب :بما أن حالة الطوارىء من االعمال القانونية فيجب أن تصدر بشكل م(الكتابة1

 3عليه ضرورة نشرة فى الجريدة الرسمية بأسرع وقت ممكن وقد ذهب المشرع المصرى فى المادة 
على ان )لرئيس المجهورية متى اعلنت حالة  1958لسنة  162من قانون الطوارىء المصرى رقم 

 الطوارىء ان يتخذ بأمر كتابى أو شفوى ...(
على أن  إعالن حالة الطوارئ سواء تم بصورة شفوية أو وبالمثل فقد نص  المشرع  الكويتى  

في شأن األحكام العرفية  1967لسنة  22كتابية ،وعليه نصت المادة الثالثة من القانون رقم 
الكويتي على أنه يجوز للسلطة القائمة على إجراء األحكام العرفية أن تتخذ إما بإعالن أو بأوامر 

 (40بير .........")كتابية أو شفوية كل أو بعض التدا
وبالرغم من ذلك فنرى من جانبنا أن نص المشرع على انه يتعين أن يتم رفع األحكام العرفية 

 بمرسوم يدل على أن المشرع أشترط الكتابة كأصل عام  .
 (ضرورة االعالن الرسمى عن حالة الطوارىء2

وذلك قد يفسر بالنظر الطبيعة قد يرى البعض أن اإلعالن الرسمي عن حالة الطوارئ ال أهمية له، 
حالة الطوارئ االستثنائية والغير متوقعة، األمر الذي يعني أن تشريعات الطوارئ تصبح سارية 
المفعول تلقائيا بتحقق الظرف االستثنائي دون اإلعالن عنها. في حين يذهب البعض بأن الغاية 

عالمهم بوجود من اإلعالن الرسمي تتمثل في وضع األفراد في صورة الوضع الق انوني القائم وا 
صالحيات استثنائية تمكن سلطات الضبط اإلداري في حالة الطوارئ من تقييد بعضا من حرياتهم 
بشكل مشروع. بناء على ذلك نرى بأن اإلعالن الرسمي عن حالة الطوارئ أمر ضروري وال يمكن 

ع الطوارئ يعتبر غير مشروع التنصل منه بأي حال من األحوال، وأي إجراء استثنائي يستند لتشري
في األحوال التي ال يعلن عن حالة الطوارئ، وذلك يعود لكون حالة الطوارئ نظام قانوني مقيد 

 (.41وغير مفعل باألحوال العادية، وال يمكن تفعيله إال باإلعالن الرسمي)
 1958لسنة  162(من قانون الطوارىء المصرىء رقم  3وباالشارة الى نص المادة السابقة )

يتضح لنا ان اعالن حالة الطوارىء والصالحيات االستثنائية المصاحبة لها غير جائزة اال اذا تم 
 االعالن رسميا عن حالة الطوارىء.

 :(السلطة المختصة باالعالن3
                                                 

  40 في شأن األحكام العرفية الكويتي 1967لسنة  22لثالثة من القانون رقم المادة ا
  68ريناد كمال الدين حسن :المرجع السابق،ص  41
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وفقا لألنظمة القانونية المختلفة تعلن حالة الطوارىء من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس 
 الملك أو رئيس الوزراء أو البرلمان فى بعض الدولة مثل األلمانيا األتحادية  الجمهورية أو
على أن )يكون إعالن حالة  1958لسنة  162من قانون الطوارىء المصرى رقم  2وتنص المادة 

 الطوارىء وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية (
لجمهورية بعد اخذ راى على ان )يعلن رئيس ا 2012من دستور مصر  148كما نصت المادة 

 الحكومة حالة الطوارىء على النحو الذى ينظمة القانون(
حيز النفاذ من قبل محمد مرسى  2012وقد تم اعالن حالة الطوارىء فى مصر بالفعل بعد دستور 

ولم يتضمن االعالن اى تفاصيل توحى بالرجوع الى  27/1/2013رئيس الجمورية وقتئيذا بتاريخ 
اال انه فى بيان الحق صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية قد اوضح قيامه باخذ  اخذ راى الحكومة

 راى الحكومة وموافقتها قبل قيامه باعالن حالة الطوارىء وموافقة االخيره على ذلك
ان لرئيس الجمهورية اعالن حالة الطوارىء  2014من دستور مصر الحالى  154وتنص المادة 

راء قبل االعالن ويجب عرضها على مجلس النواب خالل ويجب اخذ المشورة من مجلس الوز 
سبعة ايام من االعالن ليقرر مايراه بشانها ويجب موافقة اغلبية المجلس على اعالن حالة 

 الطوارىء 
( حيث  )ان 69وبالنسبة للدستور الكويتى فقد حدد سلطة اعالن حالة الطوارىء فى نص المادة )

ال الضرورة التى يحددها القانون وباالجراءات المنصوص عليها يعلن االمير الحكم العرفى فى احو 
وقد يكون اعالن الحكم العرفى بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس االمة خالل خمسة عشر 
يوما التالية له للبت فى مصير الحكم العرفى ويشترط الستمرار الحكم العرفى ان يصدر قرارا من 

 تألف منهم ....(المجلس الغلبية االعضاء الذى ي
في شأن األحكام العرفية  1967لسنة  22تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 

الكويتي على انه يكون إعالن األحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر اسم من يقلد السلطات 
 االستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكريًا كان أم مدنيًا."

في شأن األحكام العرفية الكويتي على  1967لسنة  22المادة الرابعة من القانون رقم  كما تنص
انه" يكون تنفيذ األوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء األحكام العرفية بواسطة 

 .رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة
 يام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله"ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على الق
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 اإلعالن(عناصر قرار  4
بحالة الطوارىء عناصر محددة مثل تاريخ إعالن حالة الطوارىء  إلعالنيجب أن يتضمن قرار ا

 ومدتها وتاريخ إنتهائها ،كما يجب ذكر االسباب التى دعت الى إعالنها
يتبين  1971من دستور مصر  148وبالرجوع الى المشرع المصرى نجد انه فى نص المادة 

أن)فى جميع االحوال يكون إعالن حالة الطوارىء لمدة محددة واليجوز مدها اال بموافقة مجلس 
 الشعب (

وهنا نالحظ ان المادة التنص على مدة حالة الطوارىء والمقدارها ولكن اذا وافق مجلس الشعب 
 رىء بقوة القانونعلى مدها لمدة معينة وانتهت هذة المدة تنتهى حالة الطوا

قد اعطت صالحية إعالن حالة  148نجد ان المادة  2012ومن خالل النظر الى دستور مصر 
الطوارىء من قبل رئيس الجمهورية محددة بسبعة ايام فقط واليوجد مايمنع من تحديد فترة اخرى 

ين لقرار على ان التتجاوز بمجملها ستة أشهر اذا لم تنتهى حالة الطوارىء برفض احد المجلس
اإلعالن قبل انتهاء فترة السبعة ايام او كانت فترة الطوارىء محددة بمرسوم تقل عن فترة سبعة أيام 
 اما اذا فرفض احد المجلسين قرار إعالن حالة الطوارىء فتنتهى حالة الطوارىء من تاريخ الرفض 

ء بما التتعارض مع من قانون الطوارىء المصرى تحدد تاريخ بدء حالة الطوارى 2ونجد المادة 
حيث يتم تحديد تاريخ بدء حالة الطوارىء فى مرسوم اإلعالن من قبل رئيس  2014دستور مصر 

الجمهورية اما عن مدتها فيجب ان التتجاوز الستة أشهر كما اليمكن اعالنها المرة ثانية لنفس 
 سبب اإلعالن كما  اليجوز تجزئة هذة الفترة على اكثر من اعالن 

لم يحدد مدة سريان حالة الطوارىء  1958لسنة  162ان قانون الطوارىء المصرى وهنا نجد 
واكتفى بما ورد فى الدستور حيث نجد انه تكلم عن الفترة القانونية التى يجب عرض قرار إعالن 
حالة الطوارىء على مجلس الشعب وحددها بخمسة عشر يوما وفى حالة عدم عرضها خالل هذه 

ن حالة الطوارىء تعتبر منتهية بحكم القانون او اذا لم يوافق عليها مجلس المدة اعتبر قانون ا
 الشعب

فإذا تم إعالن حالة الطوارىء لمدة شهر واحد فقط على سبيل المثال وكان هناك حاجة ضرورية 
لتمديدها وجب استفتاء الشعب على هذا حيث هو صاحب الحق والقرار النهائى بالموافقة على 

 ف العمل بها التمديد او إيقا
على ان يحدد الرئيس مدة حالة  154فقط نص فى مادته  2014اما عن دستور مصر الحالى 

الطوارىء على ان التتجاوز ثالثة أشهر قابلة لتمديد لمرة واحدة بعد موافقة ثلثى عدد اعضاء 
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مجلس النواب وتتكون منتهية ويمكن رفع حالة الطوارىء بانتهاء االسباب المؤدية اليها حتى ولم 
 تنتهى المدة الدستورية 

لسنة  22اما عن المشرع الكويتى فنجد انه فى  الفقرة االولى من المادة الثانية من القانون رقم 
الن األحكام العرفية بمرسوم في شأن األحكام العرفية الكويتي  نص على انه يكون إع 1967

 :يتضمن ذكر ما يأتي
 الجهة التي تجري فيها األحكام العرفية."-1
 التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه األحكام." --2

كما انه يجب طبقا لما نص عليه الدستور الكويتي يعلن األمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة 
وص عليها فيه. ويكون إعالن الحكم العرفي بمرسوم التي يحددها القانون وباإلجراءات المنص

ويعرض هذا المرسوم على مجلس األمة خالل الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم 
ذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض األمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.  العرفي وا 

رار من المجلس بأغلبية األعضاء الذين يتألف ويشترط الستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك ق
 . منهم

وفي جميع األحوال يجب أن يعاد عرض األمر على مجلس األمة بالشروط السابقة ، كل ثالثة 
 . (42اشهر)

كما انه يجب ان يتضمن قرار اإلعالن  السبب او المبرر الذى على اثرة تم إعالن حالة الطوارىء 
اإلعالن على مبرر واحد على االقل واال كان القرار معيبا فى البالد حيث يجب ان يتضمن 

لالغفاله هذا العنصر كما اليشترط إعالن حالة الطوارىء فى سائر ارجاء البالد حيث يمكن ان 
تعلن حالة الطوارىء على مناطق معينة فقط دون سواها وهنا تصبح الدولة تحت نظامين قانونيين 

ستثنائي والذى يطبق على المناطق التى علن بها حالة الطوارىء مختلفين االول نظام الطوارىء اإل
والثانى نظام القانونى العادى الذى يخضع للقواعد القانونية العادية والذى يطبق على المناطق التى 
لم يعلن بها حالة الطورىء ممايؤدى الى اختالف صالحيات وسلطات الضبط اإلدارى فى كل من 

 المنتطقتين
 
 

                                                 
من الدستور الكويتى 69المادة  42  
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 ى مقدمآ:_أخد الرأ5
جراءات تمهيدية سابقة إقد يشترط القانون على االدارة قبل قيامها بإصدار قرار إدارى معين بإتباع 

 43لالصدار من هذة اإلجراءات إجراء التحقيق أو إعالن ذوى الشأن 
 أو اخذ رأى بعض الهيئات بخصوص هذة المسالة ويقع على االدارة مسؤولية أخذ الرأى األستشارى

 44لقانون على ذلك اذا نص ا 
نصت صراحة على ذلك )يعلن رئيس الجمهورية  2012من دستور مصر  148ونجد ان المادة 

 عالن حالة الطوارىء بعد أخذ رأى الحكومة(إ
عالن حالة الطوارىء إنصت ايضا على ذلك حيث نصت )قبل  2014من دستور  154والمادة 

 يجب أخذ المشورة من مجلس الوزراء(
حالة الطوارىء يترتب بطالن األخير  إلعالنمكننا القول أن مخالفة القواعد الشكلية وفى النهاية ي

 اذا نص القانون صراحة على ذلك أما اذا أغفل القانون النص على ذلك فاالمر متروك للقضاء 
التطبيق على شرط أخذ الرأى مقدمآ نجد أنه من األمور الجوهرية التى وضعت لمصلحة االفراد وب

عالن حالة الطوارىء  األمر الذى يؤثر على الحقوق والحريات الخاصة إحتى الينفرد الرئيس بقرار 
 بهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  42143،ص1979سليمان الطماوى:الوجيزفى القانون االدارى،دار الفكر العربى ، 
44 488،ص1999ومجلس الدولة،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،مصطفى ابو زيد فهمى :القضاء االدارى 
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 ةـــــالخاتم
والشروط الشكلية والموضوعية لألعالن تناول البحث  ماهية حالة الطوارىء والتنظيم القانونى لها 

عنها من خالل مبحثين األول:ماهية حالة الطوارىء والتنظيم القانونى لها،المبحث الثانى:شروط 
 األعالن عنها وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:

حافظة ى والتى تهدف الى المإلدارمن الموضوعات الهامة فى القانون ا إلداري(يعد الضبط ا1
 على النظام العام والسلطة اإلدارية هى صاحبة األختصاص االصيل فى تنفيذ القانون

(يعتبر إعالن حالة الطوارىء من أخطر النظم القانونية التى يمكن أن تؤثر على الحقوق  2
 اإلستثنائيةوالحريات العامة ويتم اللجوء  من خاللها الى العديد من األجراءات 

على تعريف محدد لحالة الطوارىء فهى تختلف من دولة الى دولة ولكن بالرغم  (لم يتفق الفقهاء3
ستثنائى إمن ذلك فقد أتفقوا على الغاية التى من أجلها فرضت حالة الطوارىء وهى مواجهة ظرف 

 تمر البالد به
 (يجب لألعالن حالة الطوارىء توافر مجموعة من الشروط سواء الموضوعية أو الشكلية4
 أعالن حالة الطوارىء سواء فى مصر أو الكويت قد جاءت متشابهة إلى حد كبير (أن شروط5
(ان السلطة المختصة بإعالن حالة الطوارى قد أنيطت بالسلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الدولة 6

او الملك أو األمير حسب النظام السياسى لكل دولة ممايؤكد على أهمية أعالن حالة الطوارىء 
 الحقوق والحريات العامة.ومساسها ب

(التنظيم القانونى لحالة الطوارىء من األمور الهامة التى  الغنى عنها  والتى تعمل على عدم 7
 التى تمر بها البالد إلستثنائيةأستبداد وتعسف السلطة التنفيذية وتحدد من سلطاتها خالل الظروف ا

(التنظيم القانونى لحالة الطوارىء يكون من خالل أتباع أحد األسلوببين سواء السابق أو المعاصر 8
 لحالة الطوارىء
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 التوصيات
(نوصى بعدم تحصين أى قرار صادر من سلطة التنفيذية أثناء حالة الطوارىء وعرضه على 1

 المحاكم المختصة بذلك.
 لظروف الطارئة وأن يتم تطبيقها فى أضيق نطاق ممكن (نوصى بعدم التوسع فى تطبيق نظرية ا2

 
 مراجع البحث

 
 أوال:المراجع العلمية

 2009( احمد حمد الفارسى ،خليفة تامر الحميدة :القانون اإلدارى ،كلية الحقوق ،جامعه الكويت،1
 2006(د. ثروت بدوى:القانون االدارى ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2
(د. جميل عبداهلل القائفى:سلطات رئيس الجمهورية فى الظروف اإلستثنائية وفقا الحكام الدستور 3

 2006اليمنى والرقابة القضائية عليها،دار الجامعة الجديدة للنشر،
( رامى محمد حسن صومان:الضبط اإلدارى كوجه من اوجه نشاط االدارة ،منشورات جامعة 4

 2004عمان ،
لدين :لوائح الضبط اإلدارى وضمانة الرقابة القضائية،منشأة (د. سامى جمال ا5

 2003المعارف،االسكندرية،
 1979(د. سليمان الطماوى:الوجيزفى القانون االدارى،دار الفكر العربى ،6
(د. صبرى محمد السنوسى :االعتقال االدارى بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام ،دار 7

 2010،القاهرة،النهضة العربية 
 1991ى،دراسة مقارنة ،دار المعارف،االسكندرية،إلدار(د. عبدالغنى بسيونى عبداهلل:القانون ا8
(د. عباس عبداالمير ابراهيم العامرى:إعالن حالة الطوارىء واثاره على حقوق االنسان ،منشورات 9

 2016، 1الحلبى،ط
 ، 2005السعدنى ،القاهرة، (د. محمد فؤاد عبدالباسط : القانون اإلدارى ،مطابع10
( مصطفى ابو زيد فهمى :القضاء اإلدارى ومجلس الدولة،دار المطبوعات الجامعية 11

 1999،االسكندرية ،
 1957( مصطفى ابو زيد فهمى:الدستور المصرى،منشأة المعارف ،االسكندرية ،12
للنشر د. هانى على الطهراوى :القانون اإلدارى ،الكتاب االول،دار الثقافة  (13

 والتوزيع،عمان،بدون سنة للنشر
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 2005،دار الثقافة للنشر ،عمان،اإلداريد. نواف كنعان :القانون   (14
 1971، جامعة الكويت ،1971-1970د. يحى الجمل:النظام الدستورى فى الكويت  (15

 

 ثانيا:الرسائل العلمية
ىء،دراسة مقارنة بين النظاميين (ريناد كمال الدين حسن عبداهلل :الضبط اإلدارى فى حالة الطوار 1

القانونيين الفلسطينى والمصرى،رسالة ماجستير ،مقدمة الى كلية الحقوق واالدارة العامة ،جامعة 
  بيرزيت،فلسطين،

،دراسة مقارنة بين اإلستثنائية(فيصل محمد العالطى :مدى سلطات الضبط اإلدارى فى الظروف 2
  2014ماجستير،جامعه عمان، القانون الكويتى والقانون المصرى،رسالة

(لطرش حمو:سلطات الضبط اإلدارى فى النظم الوضعية والشريعة االسالمية ،دراسة مقارنة 3
 ،رسالة دكتوراه ،مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمرى،الجزائر 

مقارنة ،رسالة ،دراسة إلداري(محمد محمد مصطفى الوكيل:حالة الطوارىء وسلطات الضبط ا4
 2000دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،

 

 ثالثا:القونين والتشريعات:
 (الدستور الكويتى1
 1923(الدستور المصرى  لسنة 2
 1956(الدستور المصرى لسنة3
 1958(الدستور المصرى4
 1964(الدستور المصرى لسنة 5
 في شأن األحكام العرفية الكويتي 1967لسنة  22القانون رقم  (6
 

 :األحكام القضائيةرابعا
 (المحكمة االدارية العليا1
 (المحكمة الدستورية العليا2
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 ملخص البحث

يتناول البحث موضوع مدى فاعلية التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية في ضوء 

م وقد قمت به نظرًا لما له من أهمية كبرى في  1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب عام 

حد من وقوعها وقد تم تقسيم هذا البحث إلى فصل مواجهة الجرائم اإلرهابية والعمل من أجل ال

 تمهيدي وثالث فصول .

 : تطور الجريمة اإلرهابية وتحديد أسس التعاون اإلرهابي  الفصل التمهيدي

 : التعاون العربي والتدابير المتخذة من طرف الدول العربية لمواجهة اإلرهاب . الفصل األول

 : اإلجراءات الالزمة في جرائم اإلرهاب . الفصل الثاني

 : دور المنظمات الدولية وجهودها في مكافحة اإلرهاب . الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 

 

 

 الباحث / أمحد حسني أبو حلقة مدى فعالية التعاون العربي                                               ...

          

182 

 دمةـــــــــمق
نكسارات حيث تتعدد المخاطر التي تواجهها والتي قد تؤدي  تمر كل دولة في العالم بإرهاصات وا 
إلى تقويض دعائمها والعبث بمقدراتها مما يعرضها لخطر السقوط المدوي. ومن أخطر ما يهدد 
المجتمع الدولي هو ظاهرة اإلرهاب التي تتنوع فيها أساليب العنف والتخريب وتتعدد وسائلها 

تقليدية والغير تقليدية. ويجب على المجتمع الدولي أن ال يألو جهدَا في مكافحة تلك الظاهرة ال
الدامية. ومن ثم , تركز الدراسة التي بين أيدينا على بيان مدى فعالية التعاون العربي لمنع 

 ومكافحة الجرائم اإلرهابية. 
لم حاليَا وذلك ألن هذه الظاهرة لقد أصبحت ظاهرة اإلرهاب خطر محدق عاشته وتعيشه دول العا

البشعة تزامن وجودها مع ظهور اإلنسان على كوكب األرض , واآلن عبرت تلك الظاهرة كل 
الحدود الجغرافية وأصبحت تنتقل من دولة آلخرى ومن إقليم آلخر حتى طالت رياحها الدامية 

أثواب عديدة وأقنعة مختلفة إلى  الثابت والمتحرك. لقد ظهر اإلرهاب في العقود اآلخيرة وجاء مرتدياَ 
أن اختلط الحابل بالنابل وأصبح من الصعب تفسير أنواعه والتعرف على أشكاله الغير تقليدية 
وذلك في ظل التطورات التكنولوجية اآلخيرة التي تجري اآلن على قدم وساق في كل دول العالم. 

لحقت الضرر بمصالح الشعوب , طالت أذرع اإلرهاب واشتد ساعدها في الفترة األخيرة حتى أ
وحقوق وحريات األفراد , ومصالح الدول الداخلية والخارجية حتى أصبحت تهدد السلم واألمن 
الدوليين. لقد جعل تطور وتنامي ظاهرة اإلرهاب المجتمع الدولي واقفَا يقلب كفيه وال يستطيع أن 

صعبة للغاية وذلك ألن مصطلح  يضع تعريف موحد للظاهرة اإلرهابية وهذا يجعل مهمة محاربتها
اإلرهاب يكتنفه الغموض ويفتقر إلى اليقين. وعلى الرغم من أن الظاهرة ال تعتبر حديثة برمتها ألن 
ن كانت بشكل مختلف عما هو عليه  المجتمعات القديمة تجرعت كأس مرارتها الدامية حتى وا 

أدت إلى تغيير تاريخ اإلرهاب ونظرة اآلن , إال أن هناك أحداث هزت العالم من أقصاه إلى أدناه و 
 11. وحتى ولو كانت هجمات 2001سبتمبر  11العالم إليه ومن أبرز تلك األحداث هجمات

سبتمبر والتي عرفت لدى منفذيها ب " غزوة منهاتن " سابقة من نوعها في العالم فيما يتعلق 
العالم للظاهرة اإلرهابية. لقد  باألنشطة اإلرهابية , إال أنها أحدثت تغيير شامل في منظور ورؤية

أركان البيت األبيض , ووقف العالم على أظافره بعد أن ارتعدت  2001سبتمبر  11زلزلت أحداث 
أعصابه وتفككت أوصاله وحار فهمه لما حدث أمام ركام برج مركز التجارة العالمي في نيويورك. 

لها. فقررت الدول الكبرى وعلى رأسها  ولكن لم تتوانى حكومة أوالد العم سام في الرد على ما حدث
الواليات المتحدة األمريكية أن تعلن الحرب على اإلرهاب , وأصبحت سياسة الرئيس بوش األبن 
الجديدة وحلفائه هي التصدي ألى عمل إرهابي والوقوف ضد أى دولة تدعم بأى شكل من األشكال 
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ية , حمالت إعالنية , دعم لوجيستي األعمال اإلرهابية بشتى الطرق )حمالت عسكرية , إقتصاد
ومالي ...(. هذا على الصعيد الدولي , أما على الصعيد العربي , فلقد تم التصديق على قانون 

وأصبح نافذ  2015أغسطس عام  16مكافحة اإلرهاب في جمهورية مصر العربية وذلك في يوم 
ب , ولقد تم تعديل بعض اإلجراءات التطبيق. ولقد قدم هذا التطبيق مجموعة تعريفات لمفهوم اإلرها

القانونية المتعلقة بتلك الجرائم حتى يمكن الجهات المعنية من مواجهة ومكافحة اإلرهاب عبر إتخاذ 
الوسائل الالزمة لمنع تلك الجرائم , وليس ذلك فحسب بل العمل على تشديد العقوبات على جريمة 

الجريمة. تسلط الدراسة التي بين أيدينا الضوء اإلرهاب ووضع التعريفات الالزمة والموضحة لتلك 
على الجهود العربية والتي انبثقت من اتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب التي صدرت عن 

وتعريف مفهوم اإلرهاب والتطرق  1998 – 4 – 22األمانة العامة لجامعة الدول العربية في تاريخ 
 راء وتطوير سبل مكافحة اإلرهاب.على الوسائل الرادعة لتلك الجريمة النك

 
 إشكالية الدراسة

تتمثل إشكالية الدراسة في خطر اإلرهاب الذي أصبح يستفحل يومَا بعد آخر في المنطقة العربية 
جراء تعديالت كثيرة  وعلى الخصوص في مصر على الرغم من وجود قانون مكافحة اإلرهاب وا 
على قانون العقوبات , ولكن امتد اإلرهاب ليطال دواَل عديدة في المنطقة العربية خصوصَا بعد أن 
أصبحت المنظمات اإلرهابية تمتلك العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة والسبل الغير تقليدية 
والتي تساعدها على تنفيذ عملياتها التخريبية بدرجة عالية من السرعة واإلتقان. وعلى الرغم من كل 

إتفاقية التعاون  ذلك ال تقف الدول العربية مكتوفة األيدي في وجه تلك الظاهرة الدامية بناء على
والتي من شأنها أن تحول دون وقوع العمليات اإلرهابية التي قد  1998العربي التي وقعت في عام 

تالف الممتلكات  تحصد حياة الماليين من البشر ويتسبب في حدوث العاهات , فضاَل عن تدمير وا 
تالف العقول عن طريق الغزو الفكري. واألدهى من ذل ك , يؤدي إلى إشاعة العامة والخاصة , وا 

 الفوضى في البالد ويساهم في تجزئتها وتفتيتها. 
 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في ضرورة مواجهة الجرائم اإلرهابية والعمل من أجل الحد من وقوعها وذلك 
من خالل إيضاح الجهود العربية والتعاون العربي بين دول المنطقة من أجل مكافحة تلك الجريمة 

ى أنواعها. تتمثل أهمية الدراسة أيضَا في مدى فعالية اإلتفاقية العربية للتعاون العربي والتي تم بشت
والتي أسفرت عن وضع قوانين ولوائح عامة لمحاربة اإلرهاب  1998التوقيع عليها في أبريل عام 

قانون مكافحة  ومن ثم وجب تحليل تلك البنود والقوانين والتعرف عليها ومن ضمن القوانين الهامة ,
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والذي خضع لعديد من التعديالت والتغييرات  2015الجرائم اإلرهابية الذي أصدر في مصر عام 
 والتي يجب معرفتها والوقوف عليها. 

 أسباب اختيار الدراسة
للدراسة أهمية كبرى حيث أن اإلرهاب يمثل خطر كبير على البشر والممتلكات العامة والخاصة 

لعربية , وتلك الضرورة دفعتني لكى أبحث في هذا الموضوع نظرَا لألسباب وكيان دول المنطقة ا
 التالية:
 يعتبر اإلرهاب شبح يحمل التهديد والوعيد لحياة الماليين من البشر. -1
 يتسبب في إتالف الممتلكات العامة والخاصة. -2
 تعتبر اإلتفاقية العربية لمحاربة اإلرهاب من أهم سبل مكافحة اإلرهاب. -3
 ضرورة التعرف على بنود اإلتفاقية العربية وتحليل بنودها.  -4
 التعرف على أحدث السبل لمكافحة اإلرهاب والحد من خطورته.  -5

 أهداف الدراسة  
 تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 التعرف على مفهوم اإلرهاب والجرائم المتعلقة به. -1

 معرفة التطور التاريخي لظاهرة اإلرهاب. -2

 إلرهابية وفقَا لإلتفاقية موضوع الدراسة.تحديد الجرائم ا -3

تحليل البنود الهامة في اإلتفاقية المنصوص عليها ومعرفة كيفية تعاون الدول العربية  -4

األعضاء في الجامعة العربية على تفادي خطر اإلرهاب والحد منه ومكافحة جرائمه بشتى 

 أنواعها.

 منهجية الدراسة 
تعتمد الدراسة على استخدام المنهج التحليلي الوصفي وكذلك المنهج االستقرائي من أجل تحليل 

 1998أهم البنود القانونية والمباديء التي أرستها اإلتفاقية العربية التي وقعت في أبريل عام 
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لى بهدف مكافحة اإلرهاب والعمل من أجل الحد من وقوع كل الجرائم التي تتعلق به والوقوف ع

 سبل الوقاية منه. 

 تساؤالت الدراسة
 تتمثل أسئلة الدراسة فيما يلي:

 هل هناك نصوص قانونية محددة لمكافحة اإلرهاب؟ -1

 ما هي اآلليات التي اعتمدتها اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب؟ -2

 هل هناك تعارض بين آليات مكافحة اإلرهاب وبين السيادة الوطنية للدولة العربية؟ -3

 و اإلتفاقية العربية فعالة بما يكفي لمحاربة ومكافحة اإلرهاب؟هل تبد -4

 محددات الدراسة

لقد حددت هذه الدراسة من ناحية موضوعية البنود والقوانين الخاصة بمكافحة اإلرهاب 

والتي أقرتها اإلتفاقية العربية والتي تتعلق بمكافحة ظاهرة اإلرهاب, والجهود المنبثقة من 

 العربية لمكافحة اإلرهاب. التعاون بين الدول

 حدود الدراسة

 ما بعد الحرب الباردة إلى يومنا هذا.الحدود الزمانية: 

من أجل  1998جميع الدول العربية التي أقرت اإلتفاقية العربية عام الحدود المكانية: 

  مكافحة اإلرهاب والعمل دون وقوع جرائمه.

 مصطلحات الدراسة

  اإلتفاقية العربية. –اإلرهاب 
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 مفاهيم الدراسة 

 مفهوم اإلرهاب  

  تعريف اإلرهاب في اللغة 

اإلرهاب في اللغة يعني الحرابة , والحرابة في اللغة من الحرب , والتي هي نقيض السلم 

وأنا حرُب لمن حاَربنَي , أي عدو , وفالن َحرُب أي محاربة وفالن َحرُب لي, أي َعدُو 

سلب الرجل ماله , وَحَرَبه يحرٌبه إذا أخذ ماله فهو محارُب و )الَحَرَب ( بالتحريك. أي 

 . (1)محروب وحريب

واإلرهاب يعني الخوف أو الفزع الشديد ومشتق من الفعل رهب,  وأرهب فالنًا خوفه وفزعه 

 .  (2)واالرهابي هو الذي يسلك سبل العنف الشديد لتحقيق األهداف الغير مشروعة

  :التعريف العلمي لإلرهاب 

هاب من المنطلق العلمي على أنه " شكل من أشكال العنف الوحشي والذي يؤدي إلي يعرف اإلر 

حالة من الرعب الذي يمارسه اإلنسان ضد أخيه اإلنسان من أجل تحقيق أهداف سياسية أو 

 . (1)إجتماعية, أو اقتصادية أو أيدلوجية , إنعكاسًا لحالة مرضية

ن الجرائم والتي لها وسائلها الخاصة لقد عرف اإلرهاب أيضَا على أنه " نوع خطير م

وأهدافها الغير المشروعة وأغراضها الغير إنسانية , وآثارها الضارة وكذلك تأثيرها على 

                                                 
ابن منظور )محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى( ,  (1)

 2010.  الطبعة الثالثة , دار بيروت للنشر والتوزيع , 595لسان العرب , المجلد األول , ص 
 . 279مجمع اللغة العربية بالقاهرة , المعجم الوجيز , ص  (2)
يل , جرائم اإلرهاب , السياسية الجنائية في مواجهة اإلرهاب في القانونين الفرنسي والمصري , إبراهيم عيد نا (1)

 . 5م , ص 1995دار النهضة العربية , 
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األفراد والممتلكات العامة والخاصة والتي تتعرض إلى التدمير واإلتالف جراء تلك العمليات 

 .(2)الدامية

لقد جاء الدين اإلسالمي لكافة الخلق والناس ليجرم تلك األفعال الوحشية من أجل أن 

ِلَك  يحمي كرامة اإلنسان ويدافع عن حقه في الحياة حيث قال اهلل عز وجل )ِمْن َأْجِل ذََٰ

ي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َكتَْبَنا َعَلىَٰ َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد فِ 

َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِباْلَبيَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيًرا  ۚ  َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا 

ِلَك ِفي اأْلَْرِض َلُمْسِرُفوَن( ْنُهم َبْعَد ذََٰ  -ى:.  , وأيضًا في قوله تعال(3)مِّ

ُبوا َأْو " ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ 

 .  (4)تَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض "

  :تعريف اإلرهاب الدولي 

عرف اإلرهاب الدولي " إن اإلرهاب الدولي يعتبر نشاط من أنشطة العنف الخطيرة أو لقد 

شكل من أشكال التهديد بها , وقد تصدر هذه األنشطة اإلجرامية اإلرهابية عن شخص 

يعمل بمفرده أو مجموعة من الناس أي باإلشتراك مع أفراد آخرين , وتوجه هذه األنشطة 

اد أو المنظمات أو كيانات وقد تتسبب في جرحهم أو قتلهم , والعمليات الدامية ضد األفر 

أو تعليق العمل وتعطيل هذه المنظمات الدولية أو إلحاق الضرر بها , أو العبث 

بمقدراتها , أو العبث بوسائل المواصالت فيها , أو تقويض العالقات الكبرى بين الدول , 

                                                 
محمد إبراهيم درويش , المواجهة التشريعية لجرائم اإلرهاب , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة ,  (2)

 ا.وما بعده 36م , ص  2010عام 
 .32سورة المائدة , اآلية  (3)
 . 33سورة المائدة , اآلية  (4)
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األفراد والدول من أجل تقديم تنازالت ,  أو بين المواطنين في الدول المختلفة , أو إبتزاز

وفي النهاية يعتبر التآمر على القيام باألنشطة اإلرهابية يساهم في حدوث جرائم اإلرهاب 

 . (1)الدولي

 تعريف اإلرهاب في الفقه الدولي  

سوتيل على أنه " الفعل   "Sottile"ونجد في الفقه الدولي تعريف لإلرهاب حيث عرفه 

حداث الفزع من أجل تحقيق  اإلجرامي المصحوب والمقترن بالعنف والدمار والخوف وا 

أغراض محددة. ولكن المشكلة في هذا التعريف أنه لم يحدد بشكل معين الهدف من 

سلدانا اإلرهاب بالمفهوم الواسع حيث   "Saldana".  لقد عرف الفقيه (2)العمليات اإلرهابية

تضمن تعريفه " أن اإلرهاب يشتمل على كل جناية أو جنحة سياسية أو إجتماعية يؤدي 

 . (3)تنفيذها إلى حالة من الخوف والفزع العام لما لها من طبيعة تؤدي إلى حظر عام

 1998ربية لمكافحة اإلرهاب لعام تعريف اإلرهاب في االتفاقية الع 

اآلن إلى الجانب األهم وهو اإلتفاقية العربية والتي عرفت اإلرهاب تعريفَا وصفيَا بأن  ونأتي

" اإلرهاب يشمل كل عمل من أعمال التهديد والعنف والتخريب مهما كانت دوافعه أو 

أغراضه يحدث تنفيذَا أو تروعيهم وتخويفهم من خالل إيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم 

                                                 
لجنة اإلرهاب الدولي التابعة لألمم المتحدة , مشروع اإلتفاقية الموحدة بشأن اإلجراءات القانونية لمواجهة  (1)

 م1980اإلرهاب الدولي , عام 
(2)See Sottile A . leterrorisne international R.C.A.O Vol 65 1938 p.96.  
(3)See Saldana le terrorisne ,revue international de droit penal 1936.P.26.  
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حاق الدمار واإلتالف باألمالك العامة والخاصة أو األستيالء عليها لخطر الموت , أو إل

 .  (1)او تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

 مفهوم إتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب 

 تعريف إتفاقية التعاون العربي 

ل تعد إتفاقية التعاون العربي من أولى اإلتفاقيات التي قدمت تعريفَا لإلرهاب من خال

مادة موزعة على أربعة أبواب ,  42. وتحتوي هذه اإلتفاقية على (2)المادة األولى منها

ولقد تناول الباب األول التعاريف واألحكام العامة التي تتعلق بالدول المتعاقدة , أما 

الباب الثاني تضمن أسس التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب على الصعيدين األمني 

تبط الباب الثالث بآليات تنفيذ القانون المرتبط بإجراءات التسليم والقضائي , بينما ير 

واإلنابة القضائية وحماية الشهود والخبراء , بينما ارتبط الباب الرابع باألحكام المتعلقة 

 . (3)بالتصديق وفترة السريان والتحفظات واإلنسحاب من اإلتفاقية

 
 

                                                 
د . الرشيدي , أحمد , نحو مدخل موضوعي , لفهم ظاهرة اإلرهاب وسبل التصدي لها , مركز دراسات  الشرق  (1)

 19, ص  2003األوسط , األردن 
,  1998أفريل  22, من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب, المبرمة بالقاهرة بتاريخ 2ف 1مادة تنص ال (2)

الجزائر بموجب  -, المتضمن المصادقة على اإلتفاقية العربية  1998ديسمبر  7, مؤرخ في  413صادقت عليها 
, لسنة  93, ج.ر.ج.ج عدد  1998أفريل  22لمكافحة اإلرهاب المبرمة بالقاهرة بتاريخ  89مرسوم رئاسي رقم 

, أنه " كل فعل من أفعال العنف أو تهديد به, أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي  1998
أو جماعي يهدف إللقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة 

الك العامة أو الخاصة أو إحتاللها أو اإلستالء عليها أو تعريضا أحد الموارد الوطنية أو بأحد المرافق أو األم
 للخطر".

يوسفي أمال, عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر,  (3)
 .17, ص:  2008
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 الدراسات السابقة
الجرادات بعنوان " مكافحة اإلرهاب الدولي في ضوء قواعد القانون دراسة بالل عبد الرحيم  -1

 (2008ولي والتشريعات الداخلية" )الد

تناولت الدراسة تعريف مفهوم اإلرهاب والمراحل الخاصة بتطور ونشأة اإلرهاب والتطور 

 التاريخي لظاهرة اإلرهاب الدولي , وموقف اإلسالم والمسيحية من اإلرهاب. لقد ركزت تلك

الدراسة أيضَا على أركان جريمة اإلرهاب الدولي وصورة التفرقة ما بين اإلرهاب وكل من 

الجريمة المنظمة والمقاومة المسلحة وأشكال اإلرهاب وأنواعه بالنظر إلى الفاعل والجهود 

 . (1)الوطنية والدولية في مكافحة اإلرهاب الدولي

نين الجنائية لمكافحة اإلرهاب على الحرية دراسة محمد سالمة الرواشدة بعنوان " أثر القوا -2

 (2009ألردن , مصر , بريطانيا( )الشخصية " )دراسة مقارنة بين قوانين ا

تناولت الدراسة قضية إبراز القوانين الجزائرية لمكافحة اإلرهاب على الحرية الشخصية لإلنسان 

نيا ( وركزت الدراسة في كل التشريعات الجزائرية محل المقارنة ) األردن , مصر , بريطا

الضوء على تطور مفهوم جرائم اإلرهاب , وأثر ذلك على الحرية الشخصية , وتناولت الدراسة 

أيضَا المفهوم الفقهي لجرائم اإلرهاب ومفهوم اإلرهاب في المواثيق الدولية , وضرورة التوازن 

إلجرائية لمواجهة بين مكافحة اإلرهاب والحرية الشخصية , وتطرقت الدراسة إلى السياسة ا

                                                 
ي في ضوء قواعد القانون الدولي والتشريعات الداخلية الجرادات , بالل عبد الرحيم , مكافحة اإلرهاب الدول (1)

 .87, ص:  2008)رسالة ماجستير غير منشورة( , جامعة مؤتة , الكرك , األردن , عام 
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اإلرهاب وسياسة مواجهة تلك اإلجراءات وتأثيرها على الحرية الشخصية , وتناولت الدراسة 

 . (2)ضمانات الحرية الشخصية في إجراءات مكافحة اإلرهاب

دراسة على بن فايز الجنحي بعنوان " التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب : اإلتفاقية  -3

  (1999)العربية لمكافحة اإلرهاب" 

لقد تناولت الدراسة تعريف مفهوم اإلرهاب , وسلطت الضوء أيضَا على التعاون األمني 

العربي في مكافحة اإلرهاب , وركزت على تعريف اإلتفاقية العربية. لقد أشارت الدراسة 

إلى أن اإلتفاقية العربية تنص على التزام الدول المتعاقدة بمنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية 

َا للقوانين واإلجراءات الداخلية لكل منها وتعمل في نفس الوقت " على الحيلولة دون طبق

اتخاذ أراضيها مسرحَا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم اإلرهابية أو الشروع فيها بأي 

شكل من األشكال بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر اإلرهابية إليها أو إقامتها 

ادى أو جماعات. وتنص اإلتفافية أيضَا على تسليم المجرمين واإلرهابيين على أراضيها فر 

وفقَا ألحكامها أو وفقَا ألحكام اإلتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها 

 .  (1)التسليم

دراسة عثمان أبو زيد عثمان بعنوان " قراءة في المادة السابعة من اإلتفاقية العربية لمكافحة  -4

 (2007اإلرهاب " )

                                                 
الرواشدة , محمد سالمة , أثر القوانين الجنائية لمكافحة اإلرهاب على الحرية الشخصية , رسالة دكتوراة ,  (2)

 .125, ص:  2009, األردن , جامعة عمان العربية , عمان 
الجنحي , على بن فايز, " التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب : اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب , ندورة  (1)

 .179, ص:  1999مكافحة اإلرهاب , أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية , المملكة العربية السعودية , 
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لقد تناولت الدراسة المادة السابعة من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب حيث تعد تلك 

اإلتفاقية األولى من نوعها كونها أول وثيقة عربية. لقد جاءت الدراسة مركزة على المادة 

,  السابعة وهي المادة الخاصة بتدابير اإلعالم والتي جاءت تحت بند تدابير المنع

وتتضمن تعزيز أنشطة اإلعالم األمني وتنسيقها مع األنشطة اإلعالمية لكل دولة وفقَا 

للسياسة اإلعالمية لكل بلد وذلك من أجل الكشف عن أهداف الجماعات والتنظيمات 

حباط مخططاتها ومعرفة مدى خطورتها وتأثيرها على اإلستقرار واألمن  .  (1)اإلرهابية وا 

ائم حالوي , بعنوان " أهمية التعاون العربي والدولي في مكافحة جر دراسة  عبد المجيد ال -5

 (2006اإلرهاب المعلوماتي " )

لقد ركزت الدراسة على توضيح مفهوم الجريمة المعلوماتية. سلطت الدراسة الضوء أيضَا 

على تحديد خصائص هذه الجريمة المستجدة. لقد ركزت الدراسة على دراسة ورصد سبل 

اإلرهاب والتعرف على وسائل الحد من هذا النمط الجديد من الجرائم  ووسائل مكافحة

والحلول الكفيلة للتصدى له. وأشارت الدراسة واقترحت ضرورة التدخل التشريعي لمواجهة 

النقص الحاصل في بعض القوانين الوطنية والعمل من أجل تعديلها وتحديثها بالشكل الذي 

 .  (2)ليةيتالئم مع المقتضيات العربية والدو 

  (2016ي مكافحة جريمة اإلرهاب " )دراسة شرشور , مجلد , بعنوان " التعاون العربي ف -6

                                                 
في المادة السابعة من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب , األمن والحياة , جامعة نايف  عثمان , أبو زيد , قراءة (1)

 .2, ص: 2007العربية للعلوم األمنية , 
الحالوي , عبد المجيد , أهمية التعاون العربي والدولي في مكافحة جرائم اإلرهاب المعلوماتي , قسم البرامج  (2)

 .5 - 4, ص:  2006قنيطرة , المغرب , التدريبية , كلية التدريب , ال
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لقد ركزت الدراسة على نشأة اإلرهاب في الوطن العربي , وتطور الجريمة اإلرهابية عبر 

. لقد سلطت الدراسة الضوء على 2001سبتمبر  11التاريخ وخصوصَا قبل وبعد هجمات 

اإلرهابية في الوطن العربية والدوافع السياسية واإلجتماعية واالقتصادية من  أسباب الجريمة

وراءها. سلطت الدراسة الضوء على تحرك الدول العربية من أجل مواجهة اإلرهاب في 

. وأخيرَا تطرقت الدراسة إلى اآلثار الناجمة 1998إطار اإلتفاقية العربية التي وقعت عام 

 .  (1)هاعن جريمة اإلرهاب ومكافحت

 (2007رهاب في القانون الدولي" )دراسة هاتف محسن  الركابي , بعنوان " مفهوم اإل -7

لقد ركزت تلك الدراسة على تعريف اإلرهاب ودوافعه , وتاريخ نشأته وأسبابه ودوافعه , 

ودوافع اإلرهاب على المستوى الفردي )الدوافع الشخصية( , كما تناولت الدراسة أثر البيئة 

باألفراد والدور المباشر للدول في مكافحة اإلرهاب على المستوى الوطني  المحيطة

والدولي , وتطرقت الدراسة أيضَا إلى اإلرهاب والشريعة اإلسالمية واإلرهاب في القانون 

الوطني وأشكال وصور اإلرهاب واإلرهاب في التشريعات الجزائرية واإلرهاب كجريمة 

 . (2)إلرهابوموقف القانون الدولي من تعريف ا

 تفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ( , بعنوان اإل Hillary Mann, 1998دراسة ) -8

لقد هدفت تلك الدراسة إلى التركيز على حيثيات اإلتفاقية العربية لمحاربة اإلرهاب وخلصت 

إلى أن الدول العربية ودول الخليج وجدت نفسها في مهب الرياح حيث شارك حوالي نصف 

                                                 
شرشور ليدية , إقجطال محند , التعاون العربي في مكافحة جريمة اإلرهاب , جامعة عبد الرحمن ميرة , كلية  (1)

 .9 – 8 – 7, ص:  2016الحقوق والعلوم السياسية , الجزائر , 
سالة ماجستير , األكاديمية العربية , الركابي , هاتف محسن , مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي , ر   (2)

 .2007كوبنهاجن , الدانمارك , 
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الدول العربية في "قمة صانعي السالم" في شرم الشيخ وأقروا بياًنا صارًما  أعضاء جامعة

بما في ذلك اإلرهاب ضد إسرائيل  -لمكافحة اإلرهاب انتقد "جميع أعمال اإلرهاب" 

واإلسرائيليين. على الرغم من أن االتفاق العربي الذي تمت الموافقة عليه األسبوع الماضي مهم 

يادة التعاون األمني وتقييد جمع األموال لإلرهابيين , فإنه يمثل خطوة اللتزامه العربي كله بز 

 .(1)إلى الوراء في الحملة اإلقليمية ضد اإلرهاب

وجاءت هذه الدراسة الستكمال ما نقص من الدراسات السابقة بالتركيز على االتفاقيات العربية 

الخطيرة وبذلك يظهر الفرق جليًا  لمكافحة اإلرهاب , ومدى فاعليتها للحد من الجرائم اإلرهابية

 -بين هذه الدراسة وبين غيرها من الدراسات السابقة إلي اآلتي:

 
  

                                                 
(1)

 Hillary Mann, Arab Anti-Terror Efforts: Assessing an Arab League Initiative, The 

Washington Institute, 1998. 
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  تقسيم الدراسة

 
 الفصل التمهيدي

 تطور الجريمة اإلرهابية وتحديد أسس التعاون اإلرهابي

 المبحث األول: مفهوم اإلرهاب والدوافع من وراء الجريمة اإلرهابية. -

واقع ونشأة اإلرهاب والتطور التاريخي للجريمة اإلرهابية في المبحث الثاني:  -

 الوطن العربي.

 الفصل األول 

 التعاون العربي والتدابير المتخذة من طرف الدول العربية لمواجهة اإلرهاب 

المبحث األول: مسارات التعاون العربي وتدابير منع ومكافحة الجرائم  -

 اإلرهابية.

لعربية واإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة المبحث الثاني: التشريعات ا -

1998. 

 الفصل الثاني               

 اإلجراءات الالزمة في جرائم اإلرهاب

المبحث األول: الجهود األمنية والجماعية لمكافحة اإلرهاب في  ضوء  -

 اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب.

 ل اإلرهاب.المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة تموي -
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 الفصل الثالث

 دور المنظمات الدولية وجهودها في مكافحة اإلرهاب

 المبحث األول: دور المنظمات اإلقليمية في مواجهة الظاهرة اإلرهابية. -

 المبحث الثاني: دور المنظمات اإلقليمية في مواجهة الظاهرة اإلرهابية. -

 التوصيات. -

 الخاتمة.  -

 المراجع. -
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 الفصل التمهيدي

 تطور الجريمة اإلرهابية وتحديد أسس التعاون اإلرهابي
 

 مقدمة
إن اإلرهاب الدولي يعتبر من أخطر الظواهر في العالم ألنه يعتبر ظاهرة عالمية وأصبحت تمثل 
خطر حقيقي جسيم على المجتمع الدولي , وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة نشأت من قديم األزل 

على مجتمعنا حيث لم تتعرض تلك المجتمعات لخطر التفكك  إال أن خطرها أصبح محدق اليوم
واإلنحالل مثلما يحدث في العصر الحالي. أصبحت خسائر اإلرهاب ونتائجه ساحقة ماحقة لكل ما 
هو حضاري وثقافي ألن نيرانها تطال الثابت والمتحرك , ولم يكن القانون الدولي مهيئَا لمواجهة 

ت كإنتشار النار في الهشيم حيث تتعدد أطراف الجرائم اإلرهابية , تلك الظاهرة الدامية التي انتشر 
وتختلف أساليبها , وتكثر ضحاياها , وليس ذلك فحسب بل ارتبطت الجريمة اإلرهابية بجرائم 
آخرى كثيرة , ولذلك كان يجب أن تتضافر الجهود الدولية لمكافحة الجريمة اإلرهابية حتى نتمكن 

ت على الجناة والمرتكبين وهذا من أجل التخفيف من حدة آثارها المادية من تقرير وتحديد العقوبا
 على البشر ومن أجل تعزيز السلم واألمن اإلجتماعي.

لقد أصبح اإلهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي من أجل إتخاذ إجراءات فعالة ورادعة في  
نظمات المجتمع الدولي إلى مواجهة اإلرهاب الدولي بكل أشكاله وصوره , ولقد عملت وسعت م

قليمي من أجل قمع الظاهرة اإلرهابية وهذا ما سوف يتم  عقد إتفاقيات دولية ذات طابع عالمي وا 
التطرق إليه في الفصل األول من الدراسة , وبناء عليه يجب أن نسلط الضوء أواَل التطور التاريخي 

 افحة الظاهرة اإلرهابية. للجريمة اإلرهابية والتعرف على أوجه التعاون العربي لمك
 

 المبحث األول
 مفهوم اإلرهاب والدوافع من وراء الجريمة اإلرهابية

منذ أن قتل قابيل أخيه هابيل وسالت أول نقطة دم لبشر على وجه األرض , عرفت جريمة قتل 
الروح , ومن بعدها حرم اهلل عز وجل قتل النفس وقال في كتابه الكريم )َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو 

َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا( ]سورة المائدة ـ َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن 
[ , وهكذا جاءت النصوص القرآنية والتي نزلت من فوق سبع سماوات حازمة ومانعة لقتل 32اآلية 

النفس ولم تقتصر على التحريم فحسب , بل قبح اهلل عز وجل ذلك الفعل المشين واعتبر أنه من 
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فكأنه قتل جميع الناس , ومن أحيا نفس كأنه أحيا جميع البشر. ولكن في  قتل نفسَا بغير نفس
خضم مجتمعات ضاعت فيها المبادىء , وتفسخت فيها القيم حيث ثارت فيها مطامع الناس , 
وحارت عقولهم , وساء فهمهم للدين الحنيف , أصبح األمر ال يقتصر فقط على إزهاق النفس أو 

دخال الفزع في نفوسهم , وتخريب القتل , بل تفاقمت األمور و  تحولت إلى ترويع اآلدميين وا 
الممتلكات وحرق كل ما هو حضاري وثقافي في المجتمع بالتخفي والتنكر في عباءة الدين , وبناء 
على ذلك يجب علينا أن نكشف النقاب ونزيل اللثام عن تلك الظاهرة الغريبة والبشعة والتي عرفت 

 ب " اإلرهاب".
هاب بمثابة وحش مخيف ينهش في كيان المجتمع والدولة , وليس ذلك فحسب بل يمتد أصبح اإلر  

أثره إلى عقول وتفكير الناس حيث يأتي مغلفَا بايدلوجية الدين ومتخفيَا في لثام فريضة الجهاد في 
 سبيل اهلل وهو بعيَد كل البعد عن كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم. 

أ اإلرهاب وترعرع في ظل أناس حفظوا وفهموا من الدين ما أرادوا حفظه وفهمه لتحقيق لقد نش
أغراضهم الدنيئة وارتكبوا أفعااَل وجرائم يشيب لها الصغير والكبير ولم تلقى من المجتمع إال صمتَا 

ي أشد من صمت المقابر إلى أن تمددت الظاهرة اإلرهابية وقويت شوكتها حيث شهد المجتمع الدول
العديد من الجرائم والعمليات التفجيرية والتخريبية التي ألحقت الضرر واإلتالف بالممتلكات العامة 
والخاصة , وليس ذلك فحسب بل تطورت تلك العمليات في العدة والعتاد حتى أصبحت تعتمد على 

اتي " الوسائل الغير تقليدية حتى ظهر ما يعرف ب " اإلرهاب السيبراني أو اإلرهاب المعلوم
اإللكتروني " حيث يوفر الفضاء االلكتروني وتكنولوجيا المعلومات للجماعات اإلرهابية المتطرفة 
مميزات استراتيجية كثيرة مما يشجع تلك الجماعات اإلرهابية على مهاجمة العديد من المواقع 

بل السعى  االلكترونية وذلك بهدف الحرب النفسية وبث روح اإلرهاب والهزيمة , وليس ذلك فحسب
لقاء خطابات الكراهية والتطرف وذلك من أجل التأثير بشكل سلبي  من أجل نشر أفكار مغلوطة وا 
على إدراك األصدقاء واألعداء والمحايدين وكل ذلك في النهاية يؤدي إلى التضليل اإلعالمي 

سة اإلرهاب وتلويث سمعة الخصم الذي تحاربه )الدولة( , وقد تلجأ الجماعات اإلرهابية إلى ممار 
االلكتروني عندما تقوم بنشر الرسائل والمعلومات الكاذبة , والوصول إلى قواعد البيانات من أجل 

رسال الفيروسات.  اإلبتزاز وا 
لقد استفادت الجماعات اإلرهابية من مواقع وشبكات التواصل االجتماعي عندما قامت باستغاللها  

لدعاية والتحريض على عمليات التخريف وممارسات جيدَا في تطوير أساليب الهجوم والتجنيد وا
 العنف.
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أنه يجب علينا أن نعلم تمام العلم أن هناك أحداث غيرت من موازين القوة األرض ومن أهمها  
التي أحدثت تغييرَا جذريَا في مفاهيم العنف واإلرهاب. وكل هذا دفعنا  2001سبتمبر  11هجمات 

ريمة اإلرهابية في الوطن العربي في الفصل الذي بين أيدينا. إلى تسليط الضوء على واقع تطور الج
 ولقد تضمن الفصل األول مبحثين وهما كاآلتي:

 المبحث األول: مفهوم اإلرهاب والدوافع من وراء الجرائم اإلرهابية.  -

المبحث الثاني: واقع ونشأة اإلرهاب والتطور التاريخي للجريمة اإلرهابية في  -

 الوطن العربي.

 األول المبحث
 مفهوم اإلرهاب والدوافع من وراء الجرائم اإلرهابية

لقد ولدت ظاهرة اإلرهاب  منذ أن ولدت المجتمعات اإلنسانية , وتطورت مثل الظواهر األخري , 
مستفيدة من العولمة فى جميع المجاالت  لتطور أساليبها ووسائلها , و لذلك تعددت أهدافها 

تشمل العالم بأسره , وخاصة بعد التطور الذي حدث في العالم وتوسعت وسائلها ومناطق وقوعها ل
فبات اإلرهاب جريمة تتبع في أساليبها كافة معالم التكنولوجيا الحديثة , والتى أدت إلي زيادة حدة 
 التهديدات الداخلية مما جعل الدول العربية تكرس مواردها للمهام األمنية لمواجهة هذه التهديدات. 

ل من القرن العشرين , يضع المجتمع الدولي جل تركيزه واهتمامه على محاربة منذ النصف األو 
اإلرهاب. لقد بدأ المجتمع الدولي يبحث في تلك الظاهرة خصوصَا بعد الجرائم واألحداث اإلرهابية 
التي وقعت ما بين إغتياالت , وتفجيرات , وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن , ورأينا اهتمام 

وبروتوكول يتضمن إنشاء  1937ولي باإلرهاب متمثاَل في عقد اإلتفاقية الدولية عام المجتمع الد
محكمة دولية جنائية من أجل محاكمة األفراد المتهمين باإلرهاب , ولكن لم يكتب لهذه اإلتفاقية 
التطبيق نظرَا لعدم وجود نصاب قانوني لها كافي من أجل التصديق عليها , وبعد ذلك  تم عقد 

د من اإلتفاقيات الدولية من أجل محاربة اإلرهاب في مجاالت متعددة تدرجت بقدر تعرضها العدي
 ألخطار اإلرهاب.

سبتمبر بتفجير برجي مركز التجارة  11وبعد ما شهدته الواليات المتحدة األمريكية في هجمات  
الدولي بالظاهرة العالمي ومبنى وزارة الدفاع األمريكية " البنتاجون" , تضاعف اهتمام المجتمع 

اإلرهابية وزاد نشاط األمم المتحدة في قضية مكافحة اإلرهاب من خالل الجمعية العامة , ومجلس 
األمن فتم إصدار الكثير من القرارات , ولقد تم عقد الكثير من المؤتمرات واإلتفاقيات من أجل 

 مواجهة تلك الظاهرة. 
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ى ب " الجماعات اإلرهابية " أو " المنظمات تندرج األنشطة والجرائم اإلرهابية تحت ما يسم
اإلرهابية ". إن الجماعات اإلرهابية  عبارة عن خاليا سرية تعمل تحت األرض وتستخدم الدين 
وااليدلوجية اإلسالمية مبررا للقتل العشوائي وتشترك مع منظمات إجرامية أخري مثل مافيا السالح 

خيوط الخفية التي تربط بين العالمين , والتأكيد علي والمال , لذلك  يجب العمل من أجل تحديد ال
تالقي مصالح من يعملون في الظالم ويخترقون القانون ليتاجروا بالموت بإسم الدين , ويستخدمون 
المال القذر الممول من منظمات وجهات معينة من أجل القتل وغيرها من الجرائم األخرى في كل 

 أرجاء العالم.
يقاف الجرائم اإلرهابية هي التعرف على مفهوم اإلرهاب  إن الخطوة األولى في محاربة اإلرهاب وا 

والتعرف على الدوافع الكامنة من وراء تلك الجرائم. والكشف عن ضرورة مواجهة الجرائم اإلرهابية 
والعمل من أجل الحد من وقوعها وذلك من خالل إيضاح الجهود العربية والتعاون العربي بين دول 

أجل مكافحة تلك الجريمة بشتى أنواعها. ويليها مدى فعالية اإلتفاقية العربية للتعاون  المنطقة من
والتي أسفرت عن وضع قوانين ولوائح عامة  1998العربي والتي تم التوقيع عليها في أبريل عام 

عليه لمحاربة اإلرهاب. أما الخطوة الثانية هي التعرف على الدوافع الكامنة من وراء تلك الجرائم. و 
 يمكن تقسيم المبحث األول إلي مطلبين وهما كاآلتي:

 المطلب األول: تعريف اإلرهاب في الفقه والقانون الدولي. -1

 المطلب الثاني : الدوافع واألسباب المتعلقة بالجريمة اإلرهابية.  -2
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 المطلب األول
 تعريف اإلرهاب في الفقه والقانون الدولي

إنه مما ال شك فيه أن ارتفاع معدل الجرائم والقتل في العالم , وسرعة انتشار المنظمات 
والجماعات اإلرهابية والتي تتوسع بأنشطتها في العالم متجاوزة الحدود اإلقليمية للبالد , ومع 
استغالل تلك الجماعات للوسائل التكنولوجية الحديثة , أصبحت عملية التصدي لهده المنظمات 

إلرهابية صعبة بشكل كافي دون االستفادة من أشكال وسبل التعاون الدولي مع الدول اآلخرى ا
لى ما شابه  وخصوصَا في ظل تزايد الجرائم اإلرهابية وما يدخل في نطاق المخدرات , واإلرهاب وا 

قليمي , ذلك , ونجد أن للتعاون األمني أشكال عديدة ومختلفة , ومنه التعاون الثنائي , والتعاون اإل
والتعاون الدولي , ونجاح التعاون بين الدول يتوقف على تحقيق أهداف التعاون األمني , ولكن هذه 
األهداف تتحقق بشرط أن يكون هناك رغبة حسنة ونوايا أكيدة لدى كل األطراف. ولكي يتم ذلك , 

 يجب تعريف مفهوم " اإلرهاب " أواَل , وهذا ما سوف يتم تناوله في ما يلي. 
 الفرع األول: مفهوم اإلرهاب

 تعريف اإلرهاب في اللغة
تأتي كلمة اإلرهاب بمعاني كثيرة ومختلفة منها : الخشية )َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت 

يَّاَي َفاْرَهُبوِن( خوف والرعب قال عز وجل )َقاَل , ومنها ال (1)َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َواِ 
, وقال تعالى )ُتْرِهُبوَن ِبِه (1)َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم( ۚ  َأْلُقوا 

ُكْم( , واإلرهاب في اللغة يعني الحرابة , والحرابة في اللغة من الحرب , والتي  (2)َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ
هي نقيض السلم وأنا حرُب لمن حاَربنَي , أي عدو , وفالن َحرُب أي محاربة وفالن َحرُب لي, أي 
َعدُو محارُب و )الَحَرَب ( بالتحريك. أي سلب الرجل ماله , وَحَرَبه يحرٌبه إذا أخذ ماله فهو 

 .(3)وحريبمحروب 
  

 يف اإلرهاب في االصطالحتعر 
ال يوجد هناك تعريف واحد متفق عليه من الناحية االصطالحية لمفهوم " اإلرهاب  " نظرَا 
الختالف وجهات النظر واآلراء لدى من تناولوا المفهوم من ناحية , واختالف مواقف الدول من 

                                                 
 (. 40سورة البقرة , اآلية ) (1)
 (. 116سورة األعراف , اآلية ) (1)
 (. 60سورة األنفال , اآلية ) (2)
ابن منظور )محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى( ,  (3)

 . 2010.  الطبعة الثالثة , دار بيروت للنشر والتوزيع , 595لسان العرب , المجلد األول , ص 
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يعتبره البعض اآلخر عمل مشروع , ناحية آخرى وما قد ينظر إليه البعض على أنه إرهابا , 
ويندرج تعريف اإلرهاب تحت عدد من المفاهيم والتعريفات اآلخرى القريبة في المعنى , ومن ثم قد 
يختلط األمر على البعض ويتداخل مع مفاهيم آخرى مثل مفهوم العنف السياسي أو الجريمة 

هاب قد ال يثير ألول مرة حكمَا. ويجب السياسية أو الجريمة المنظمة , باإلضافة إلى أن مفهوم اإلر 
أن تتوافر صفة العمومية والحيادية في الدراسة , ومن ثم , فإن مفهوم اإلرهاب يعتبر مصطلح 
متغير وتختلف وتتعدد صوره وأشكاله ودوافعه إختالفَا زمنيَا ومكانيَا كما يختلف باختالف الثقافات 

 .  (1)القائمة في مجتمع عن آخر أو حضارة دون آخرى
 رهاب في المعاجمتعريف اإل 

يعرف اإلرهاب في الموسوعة السياسية على أنه " استخدام العنف الغير قانوني أو التهديد بأشكاله 
المختلفة مثل التعذيب والتشويه واإلغتيال والنسف والتخريب من أجل تحقيق هدف سياسي معين 

األفراد , وتشتييت وهدم المعنويات , مثل بث روح الفوضى والهزيمة , وكسر روح اإللتزام عند 
وتدمير المؤسسات والهيئات أو استخدام وسيلة غير قانونية من أجل الحصول على معلومات أو 

 .  (2)مال أى استخدام اإلكراه من أجل إخضاع طرف لمشيئة المنظمة اإلرهابية
من االستبداد الغير وفي معجم العلوم اإلجتماعية , نجد أن مفهوم اإلرهاب يشير إلى نوع خاص 

مقيد بقانون أو قاعدة , وال يولي اهتمامَا بقضية أمن ضحاياه , وهو يوجه ضرباته إلى أهداف 
معينة لخلق جو من الرعب والخوف وشل القدرة لدى الضحايا على المقاومة. أما في قاموس 

ستخدم العنف السياسة الحديثة تستخدم كلمة إرهابي من أجل وصف المجموعات السياسية التي ت
كأسلوب من أجل الضغط على الحكومات لتأييد االتجاهات المطالبة بإحداث التغييرات 

 .  (3)االجتماعية
 الثاني: المفهوم العلمي لإلرهابالفرع 

 التعريف العلمي لإلرهاب
تعرف الظاهرة اإلرهابية علميَا على  أنها " شكل من أشكال العنف الوحشي والذي يؤدي إلي حالة 

الرعب الذي يمارسه اإلنسان ضد أخيه اإلنسان من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إجتماعية , من 
                                                 

مكافحة اإلرهاب , ندوة اإلرهاب , أكاديمية نايف العربية للعلوم الجنحي , على فايز , التعاون العربي في  (1)
 .180, ص:  1999األمنية , 

الكيالي , عبد الوهاب , وآخرون , الموسوعة السياسية , الطبعة الثانية , بيروت , المؤسسة العربية للدراسات  (2)
 153والنشر , ص: 

, ص:  1990,  76في العالقات الدولية " مجلة الوحدة , العدد الكيالني , هيثم , " إرهاب الدولة بديل الحرب  (3)
67. 
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.  وعرف اإلرهاب أيضَا على أنه " نوع خطير (3)أو اقتصادية أو أيدلوجية , إنعكاسًا لحالة مرضية
وآثارها  من الجرائم والتي لها وسائلها الخاصة وأهدافها الغير المشروعة وأغراضها الغير إنسانية ,

الضارة وكذلك تأثيرها على األفراد والممتلكات العامة والخاصة والتي تتعرض إلى التدمير واإلتالف 
 .(1)جراء تلك العمليات الدامية

 اإلرهاب الدولي في الفقه العربي تعريف

قام األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان بتعريف اإلرهاب الدولي على أنه يشمل كل إعتداء على 
رواح والممتلكات العامة والخاصة واألموال بالمخالفة ألحكام  القانون الدولي بمصادره المختلفة األ

من النظام األساسي  38بما فيها المبادىء العامة للقانون من خالل المعنى الذي حددته المادة 
هو  لمحكمة العدل الدولية وهو ما يمكن أن يطلق عليه مفهوم " جريمة دولية " حيث أساسها

.  بينما عرفه األستاذ الدكتور نبيل حلمي على أنه االستخدام الغير مشروع (2)مخالفة القانون الدولي
للعنف أو التلويح أو التهديد به من خالل فرد أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة 

ات ينجم عنه رعب قد يسبب مخاطر ويعرض األرواح البشرية لخطر الموت أو يعرض الحري
األساسية للخطر حيث يهدف إلى الضغط على الجماعة أو الدولة حتى تغير سلوكها وتوجهها 

, ونجد أن األستاذ الدكتور أحمد رفعت قام بوضع تعريف لإلرهاب وهو عملية (3)ناحية قضية معينة
استخدام الطرق العنيفة كوسيلة تهدف إلى نشر الرعب والخوف بهدف اإلكراه على إتخاذ موقف 

 . (4)ين أو االمتناع عن موقف معينمع
لقد عرف اإلرهاب أيضَا على أنه " نوع خطير من الجرائم والتي لها وسائلها الخاصة 
وأهدافها الغير المشروعة وأغراضها الغير إنسانية , وآثارها الضارة وكذلك تأثيرها على 

                                                 
إبراهيم عيد نايل , جرائم اإلرهاب , السياسية الجنائية في مواجهة اإلرهاب في القانونين الفرنسي والمصري ,  (3)

 . 5م , ص 1995دار النهضة العربية , 
رهاب , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , محمد إبراهيم درويش , المواجهة التشريعية لجرائم اإل (1)

 وما بعدها.  36م , ص  2010عام 
د. سرحان , عبد العزيز محمد , حول تعريف اإلرهاب الدولي وتحديد مضمونه , المجلة المصرية للقانون  (2)

 . 173, ص:  1973,  29الدولي , المجلد 
ي وفقَا لقواعد القانون الدولي العام , دار النهضة العربية , القاهرة , بدون د. حلمي , نبيل أحمد , اإلرهاب الدول (3)

 . 27تاريخ , ص: 
د. رفعت , أحمد محمد , اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي العام واإلتفاقيات الدولية , وقرارات  (4)

 . 204, ص:  1999األمم المتحدة , دار النهضة العربية , 
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واإلتالف جراء تلك العمليات األفراد والممتلكات العامة والخاصة والتي تتعرض إلى التدمير 
 . (1)الدامية

 تعريف اإلرهاب الدول
لقد عرف اإلرهاب الدولي " إن اإلرهاب الدولي يعتبر نشاط من أنشطة العنف الخطيرة أو 
شكل من أشكال التهديد بها , وقد تصدر هذه األنشطة اإلجرامية اإلرهابية عن شخص 

اك مع أفراد آخرين , وتوجه هذه األنشطة يعمل بمفرده أو مجموعة من الناس أي باإلشتر 
والعمليات الدامية ضد األفراد أو المنظمات أو كيانات وقد تتسبب في جرحهم أو قتلهم , 
أو تعليق العمل وتعطيل هذه المنظمات الدولية أو إلحاق الضرر بها , أو العبث 

لكبرى بين الدول , بمقدراتها , او العبث بوسائل المواصالت فيها , أو تقويض العالقات ا
 أو بين المواطنين في الدول المختلفة , أو إبتزاز األفراد والدول من أجل تقديم تنازالت.

وفي النهاية يعتبر التآمر على القيام باألنشطة اإلرهابية يساهم في حدوث جرائم اإلرهاب 
 .  (2)الدولي

 تعريف اإلرهاب في الفقه الدولي
سوتيل على أنه " الفعل   "Sottile"إلرهاب حيث عرفه ونجد في الفقه الدولي تعريف ل

حداث الفزع من أجل تحقيق  اإلجرامي المصحوب والمقترن بالعنف والدمار والخوف وا 
 أغراض محددة. 

نجد أن  المشكلة في هذا التعريف أنه لم يحدد بشكل معين الهدف من العمليات 
بدون التعرف على األغراض والدوافع من بل قام بتعريفها على أنها مفهوم عام  (3)اإلرهابية

 وراء تلك الجرائم.  
 سلدانا اإلرهاب بالمفهوم الواسع حيث تضمن تعريفه:  "Saldana"لقد عرف الفقيه 

" أن اإلرهاب يشتمل على كل جناية أو جنحة سياسية أو إجتماعية يؤدي تنفيذها إلى  
 .  (1)حالة من الخوف والفزع العام لما لها من طبيعة تؤدي إلى حظر عام

 1998ربية لمكافحة اإلرهاب لعام تعريف اإلرهاب في االتفاقية الع
                                                 

محمد إبراهيم درويش , المواجهة التشريعية لجرائم اإلرهاب , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة ,  (1)
 وما بعدها.  36م , ص  2010عام 

لجنة اإلرهاب الدولي التابعة لألمم المتحدة , مشروع اإلتفاقية الموحدة بشأن اإلجراءات القانونية لمواجهة  (2)
 م. 1980عام اإلرهاب الدولي , 

(3)
See Sottile A . leterrorisne international R.C.A.O Vol 65 1938 p.96. 

(1)
 See Saldana le terrorisne ،revue international de droit penal 1936.P.26.  
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والتي عرفت اإلرهاب تعريفَا وصفيَا بأن ونأتي اآلن إلى الجانب األهم وهو اإلتفاقية العربية 
" اإلرهاب يشمل كل عمل من أعمال التهديد والعنف والتخريب مهما كانت دوافعه أو 
أغراضه يحدث تنفيذَا أو تروعيهم وتخويفهم من خالل إيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم 

و األستيالء عليها لخطر الموت , أو إلحاق الدمار واإلتالف باألمالك العامة والخاصة أ
 .  (2)او تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

 
 المطلب الثاني

 الدوافع واألسباب المتعلقة بالجريمة اإلرهابية
إن جريمة اإلرهاب كما أوضحنا سابقَا ظهرت منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض , وتعددت 

ونتيجة سبب , واإلرهاب أيضَا واختلفت أساليبها بإختالف الزمان , ومن المعروف أن لكل حدث 
قادته أسباب ودوافع كثيرة , وأهم ما في تلك الدراسة هو معرفة أسباب إنتشار ظاهرة اإلرهاب في 

 الوطن العربي , ولذلك سوف نستعرض هذه األسباب من خالل الفروع التالية:
  الفرع األول : األسباب السياسية -1

ألن  (1)الجريمة التي تقودها وتوجهها دوافع سياسية من الممكن تعريف اإلرهاب السياسي على أنه
العنصر السياسي دور محوري في انتشار اإلرهاب , ومن ثم تلجأ الجماعات اإلرهابية إلى خرق 
القوانين والتخريب والقتل تدمير الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من العمليات الوحشية التي تلقي 

 . (2)الرعب والخوف في نفوس المدنيين
ومن الممكن أن ترتكب الجماعات اإلرهابية الجرائم واألعمال الوحشية ضد دولة ما ظلمتها سياسيَا 

, ونجد أن غالبية األعمال  (3)أو ساهمت في إيذائها من دون قصد وبأي شكل من األشكال

                                                 
د . الرشيدي , أحمد , نحو مدخل موضوعي , لفهم ظاهرة اإلرهاب وسبل التصدي لها , مركز دراسات  الشرق  (2)

 .19, ص  2003األوسط , األردن 
, دار الثقافة للنشر 1هيثم فاتح شهاب, جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة, ط.  (1)

 . 40 , ص: 2010والتوزيع , عمان , 
إدريس عطية, اإلرهاب في إفريقيا : دراسة في الظاهرة وآليات مواجهتها, مذكرة ماجيستير, تخصص دراسات  (2)

 . 68, ص:  2011إفريقية , كلية العلوم السياسية واإلعالم , جامعة الجزائر , الجزائر , 
ص قانون التعاون الدولي, كلية نسيب نجيب, التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب, مذكرة ماجيستير, تخص (3)

 . 38, ص:  2009الحقوق, جامعة مولود معمري , 
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جل حق اإلرهابية في الوطن العربي تندرج تحت الدوافع السياسية مثل أعمال اإلرهاب والعنف من أ
 .  (4)تقرير المصير أو تحريك الرأى العام للضغط على دولة ما سياسياَ 

وتحدث الجرائم اإلرهابية بسبب التحوالت السياسية مثلما يحدث في العديد من الدول العربية حيث 
أن أغلب التحوالت الديمقراطية شاهدت العنف المنظم والممنهج مثلما حدث في الجزائر , سوريا 

 ويمكن أن نوجز األسباب السياسية في اآلتي:وليبيا , 
الزعم بحرمان التيارات واألحزاب السياسية وغالبية ممثلي الشعب من حرية اإلعتراف بها  -

 وتقديم التظلمات والشكاوي.
اإلدعاء بإنعدام الحوار الوطني وغياب مجتمع مدني يتشارك في توجيه القضايا السياسية  -

 والمصيرية الخاصة باألمة.

ا سبق , نخلص إلى أن الباعث السياسي يعتبر السبب الرئيسي في إنتشار الجريمة اإلرهابية ومم
وتوسع أنشطتها والذي يسعى إلى صنع قرار سياسي محدد من أجل إجبار الدولة أو جماعة 
سياسية معينة على التوجه نحو فكر معين أو إتخاذ موقف ما أو اإلمتناع عنه , كحل أخير ووحيد 

يصال صوتها وقضاياها والتعبير  .  (1)عن رأيها وا 
 فرع الثاني: األسباب االقتصاديةال -2

في ظل ظهور ما يسمى ب " العولمة " والتطور التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم , 
أصبحت معظم بلدان العالم الثالث تابعة إقتصاديَا للدول الغربية في هذا المجال لتحقق 

ا وسائل العولمة , ولقد كرست خالل السنوات الماضية اآلليات األهداف التي أنشأت من أجله
المنشأة سابقَا , والتي تتمثل في صندوق النقد الدولي , منظمة التجارة العالمية وغيرها من 
اآلليات اآلخرى التي دفعت إلى خصخصة القطاعات , هذا األمر أدى إلى غياب التكافؤ بين 

 .  (2)أفراد المجتمع الواحد
أثر المجتمع العربي بتلك التطورات , مما أدى إلى تدهور النظام االقتصادي لمعظم الدول لقد ت

العربية , ونشوء العديد من الطبقات التي اغتنت بثراء فاحش من خالل أموال اإلختالس من 
                                                 

احميدي بوجليطة بوعلي, سياسات مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي , كلية العلوم السياسية واإلعالم ,  (4)
 . 34, ص: 1990

ذكرة ماجيستير, تخصص دراسات إدريس عطية, اإلرهاب في إفريقيا : دراسة في الظاهرة وآليات مواجهتها, م (1)
 .68, ص: 2011إفريقية , كلية العلوم السياسية واإلعالم , جامعة الجزائر , الجزائر , 

, دار الثقافة للنشر 1هيثم فاتح شهاب, جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة, ط.  (2)
 .50, ص:  2010والتوزيع , عمان , 
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الخزينة واالستيالء على األموال العامة , بينما تعاني طبقة آخرى من البطالة وأزمة السكن 
 .  (3)اإلداري والفساد

يثبت لنا من ذلك أن العامل اإلقتصادي لها تأثير مباشر وكبير على انتشار جرائم اإلرهاب , 
 ويرتبط هذا العامل بإنتشار الجريمة في المجتمعات بسبب التوزيع الطبقي للمجتمع الصناعي

ية منعدمة وغائبة والتقلبات التي يعرفها االقتصاد مما جعل المساواة في توزيع الثروات االقتصاد
كليَا حيث ساعد ذلك على ظهور العمليات اإلرهابية كنوع من أنواع االحتجاج على تلك 

 .  (1)األوضاع
 ألسباب األجتماعيةالفرع الثالث: ا -3

تعتبر األسباب اإلجتماعية أحد العوامل الرئيسية المساعدة على ظهور اإلرهاب وانتشاره , 
وذلك نظرَا لتأثير الدور الذي يلعبه المجتمع , ونشأة أفراده وتربيتهم وتوفير حاجاتهم 

 ومتطلباتهم , وذلك يرجع إلى العالقة الوطيدة التي تربط بين أفراد المجتمع. 
جتمع يسهر ويحرص على توفير كافة الظروف المالئمة والمناسبة لكي ولذلك , نجد أن الم

يساعد أفراده على اإلندماج والتأقلم واإلنتاج , ولكن في أحيان كثيرة نجد أن المجتمع ال يمارس 
دوره على الوجه الكامل وذلك عندما تنعدم فيه روح العدالة اإلجتماعية والتي تعتبر من أهم 

 ي يستند عليها السلم واألمن في أي مجتمع وأي دولة. الركائز األساسية الت
عندما نلقى نظرة متمعنة على المجتمعات العربية , سوف نجد أنها قد تعرضت لتغيرات عديدة 

 .  (2)تسببت في تفاقم ظاهرة اإلرهاب وتفشيها
سكان ومن أهم هذه األسباب اإلجتماعية ما يعرف بظاهرة " النزوح الريفي " والذي يعني هجرة 

الريف نحو المدينة , مما ساعد في انتشار األحياء والمباني العشوائية في المدن وذلك بسبب 
عدم القدرة على التكيف مع عادات وتقاليد المدينة , وهذا يعتبر من أكبر األسباب التي أدت 

                                                 
, ص:   1999ح العموش وأخرون, مكافحة اإلرهاب, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض , أحمد فال (3)

101- 102. 
اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان, مذكرة ماجيستير, تخصص حقوق اإلنسان والحريات األساسية, كلية  (1)

 .34,  ص:  2017الحقوق والعلوم السياسية , جامعة فرحات عباس , سطيف , 
محمد الهواري, اإلرهاب المفهوم واألسباب وسبل العالج, مقال منشور على الموقع اإللكتروني ,  (2)
,www.assakima.com/files/book26.pdf ,2020  . 
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ة والتي إلى تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب والذين كانوا هدفَا سهل المنال للجماعات اإلرهابي
 .(3)اقنعت هذا الشباب باإلنضمام إلى صفوفها

إن هناك أيضَا عامل هام وخطير وهو تشوه البناء اإلجتماعي والذي ساهم في تفشي الظاهرة 
اإلرهابية باإلضافة إلى الهجرة الغير شرعية للشباب وهروب األدمغة , وتفاقم الجريمة وظهور 

 .  (1)المشاكل اإلجتماعية
كتمال المشاريع والخطط التنموية في الدول العربية يعتبر من أهم األسباب إن عدم نجاح  وا 

, هذا (2)التي هيئت الظروف لنشوء جيل جديد من الشباب حاقد على المجتمع والسلطة والدولة
بجانب غياب ما يعرف ب " البرامج اإلجتماعية " أو استغاللها من قبل فئات ليست بحاجة لها 

الفئات المحرومة في غالبية البلدان العربية , مما ساعد في انتشار ظاهرة  زاد من تفاقم أوضاع
 .  (3)اإلرهاب في أوساط هذه الفئات

 الفرع الرابع: األسباب الدينية  -4

إن التشدد والمغاالة في الدين يعتبر من أبرز األسباب الدينية التي ساعدت في انتشار 
الفهم الخاطىء للشريعة اإلسالمية ومقاصد  الجماعات اإلرهابية ويعود السبب في ذلك إلى

الدين , وهذا تغذيه وتدعمه مجموعة من العوامل التي تساعد في انتشاره منها إستفزاز المشاعر 
الدينية لدى الشباب عن طريق تشويه صورة اإلسالم , والسخرية من العلماء والمشايخ 

راف , وحرص اإلعالم في المجتمع واإلستهزاء برجال الدين , ووصف المناهج المتبعة باإلنح
رهابيون  ظهارهم على أنهم سفاحون متطرفون وا  الغربي على تشويه صورة المسلمين وا 

 .  (4)ومضطهدون للمرأة مما يجعل الشباب المسلم يتخذ موقف يتميز بالمغاالة والتشدد في الدين
ول الدول العربية ال تزال الجماعات ذات الفكر الديني المتطرف أو كما تسميها أغلب الد

الجماعات االسالمية المنظمة , والتي جاءت للوجود منذ سنوات طويلة تمارس أنشطتها ليومنا 
هذا. والسبب الديني يكم في أن تلك الجماعات تتخذ الدين ستارَا لها حتى تبني عليه أفكارَا 

                                                 
 نفس المرجع السابق.  (3)
سترايتجية مكافحته مقاربة إعال (1) , جامعة 1مية, ط. محمد مسعود قبراط, اإلرهاب د ا رسة البرامج الوطنية وا 

 .70 – 69, ص:  2011نايف العربية للعلوم األمنية , الرياض , 
إدريس عطية, اإلرهاب في إفريقيا : دراسة في الظاهرة وآليات مواجهتها, مذكرة ماجيستير, تخصص دراسات  (2)

 .56, ص:  2011إفريقية , كلية العلوم السياسية واإلعالم , جامعة الجزائر , الجزائر , 
 .60نفس المرجع السابق , ص:  (3)
 محمد الهواري , مرجع سابق.  (4)
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أن  متطرفة وتفسر بعض النصوص واآليات من منظورها الخاطىء المشوش , ونجد أيضاَ 
 لألسرة والمدرسة دورَا كبيرَا في تكوين فكر ديني متطرف , ولذلك يجب على الوالدين تقديم
تعاليم الدين الصحيح واالهتمام باألوالد عندما تظهر عليهم أي عالمة من عالمات التطرف , 

يها وأيضَا يجب عدم التواني عن أداء الشعائر الدينية والمناسك االسالمية أمامهم وترغيبهم ف
هذا من ناحية , ومن ناحية آخرى يجب أن تلعب المدرسة دور األسرة الثانية للمتعلم وتساهم 
نارة دربه , ولذلك يجب تربية الشباب على الدين الصحيح ومكارم األخالق  في تعلمه جيدَا وا 
وأن الدين اإلسالمي هو دين يسر وليس دين عسر وأنه عقيدة بعيدة كل البعد عن التشدد 

رف , ولذلك يجب أن تلقى هذه المهمة على عاتق أناس وأساتذة ومتخصصين يعرفون والتط
 . (1)الدين حق المعرفة

إن الفراغ الفكري والفهم الخاطى للدين والذي ينجم عن غياب المثل العليا بين أوساط الشباب 
تريد , ويعود يجعلهم هدفَا سهاَل للجماعات المتطرفة التي تقوم بتعبئة هذا الفراغ الفكري بما 

السبب الرئيسي في وجود هذا الفراغ إلى غياب الحوار المفتوح من قبل علماء الدين وتناولهم 
لتلك األفكار المتطرفة ومحاولة التغلب عليها واستبدالها بأفكار جيدة وبناءة تفيد في بناء 

 المجتمع وتساعد في توجيه أفراده. 
لم تأتي من العدم , ولم تكن وليدة اللحظة ,  مما سبق , نخلص إلى أن ظاهرة اإلرهاب ككل

جتماعية ودينية. ولقد جاءت الجماعات  بل وليدة ظروف وأسباب إقتصادية وسياسية وا 
اإلسالمية من الدفاع عن حق مزعوم سلب منها , وتدافع عن قضيتها من منطلق الغاية تبرر 

ة اإلرهاب ظاهرة وموجودة الوسيلة حتى ولو كان على حساب قتل األبرياء , وسوف تظل قائم
مادامت هناك أسباب تغذيها وتدعمها ما لم تتدخل السلطات المختصة بهدف القضاء على 

 مسببات ظاهرة اإلرهاب من أجل القضاء على الظاهرة نفسها. 
 
 
 
 
 

                                                 
فؤاد عالم, اإلرهاب: أسباب إنتشاره ووسائل مكافحته, مؤتمر حول طرق مبتكرة لمواجهة التطرف العنفي,  (1)

manger/17-www.maisondufutur.orgidocuments/pdf-منشور على الموقع االلكتروني : 
ar.pdf-foaallam ,2020  . 

http://www.maisondufutur.orgidocuments/pdf-manger/17-foaallam-ar.pdf
http://www.maisondufutur.orgidocuments/pdf-manger/17-foaallam-ar.pdf
http://www.maisondufutur.orgidocuments/pdf-manger/17-foaallam-ar.pdf
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 المبحث الثاني

 واقع ونشأة اإلرهاب والتطور التاريخي للجريمة اإلرهابية في الوطن العربي
 

قتل قابيل أخيه هابيل وسالت أول نقطة دم لبشر على وجه األرض , عرفت جريمة قتل منذ أن 

الروح , ومن بعدها حرم اهلل عز وجل قتل النفس وقال في كتابه الكريم )َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو 

َها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا( ]سورة المائدة ـ َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَيا

[ , وهكذا جاءت النصوص القرآنية والتي نزلت من فوق سبع سماوات حازمة ومانعة لقتل 32اآلية 

النفس ولم تقتصر على التحريم فحسب , بل قبح اهلل عز وجل ذلك الفعل المشين واعتبر أنه من 

قتل جميع الناس , ومن أحيا نفس كأنه أحيا جميع البشر. ولكن في قتل نفسَا بغير نفس فكأنه 

خضم مجتمعات ضاعت فيها المبادىء , وتفسخت فيها القيم حيث ثارت فيها مطامع الناس , 

وحارت عقولهم , وساء فهمهم للدين الحنيف , أصبح األمر ال يقتصر فقط على إزهاق النفس أو 

دخال الفزع في نفوسهم , وتخريب القتل , بل تفاقمت األمور وتحولت إ لى ترويع اآلدميين وا 

الممتلكات وحرق كل ما هو حضاري وثقافي في المجتمع بالتخفي والتنكر في عباءة الدين. وهذا 

يستوجب منا أن نكشف النقاب ونزيل اللثام عن تلك الظاهرة الغريبة والبشعة والتي عرفت ب " 

 اإلرهاب".

خيف ينهش في كيان المجتمع والدولة , وليس ذلك فحسب بل يمتد أصبح اإلرهاب بمثابة وحش م 

أثره إلى عقول وتفكير الناس حيث يأتي مغلفَا بايدلوجية الدين ومتخفيَا في لثام فريضة الجهاد في 

سبيل اهلل وهو بعيَد كل البعد عن كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم. لقد 

في ظل أناس حفظوا وفهموا من الدين ما أرادوا حفظه وفهمه لتحقيق نشأ اإلرهاب وترعرع 
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أغراضهم الدنيئة وارتكبوا أفعااَل وجرائم يشيب لها الصغير والكبير ولم تلقى من المجتمع إال صمتَا 

أشد من صمت المقابر. تمددت الظاهرة اإلرهابية وقويت شوكتها حيث شهد المجتمع الدولي العديد 

عمليات التفجيرية والتخريبية التي ألحقت الضرر واإلتالف بالممتلكات العامة من الجرائم وال

والخاصة , وليس ذلك فحسب بل تطورت تلك العمليات في العدة والعتاد حتى أصبحت تعتمد على 

الوسائل الغير تقليدية حتى ظهر ما يعرف ب " اإلرهاب السيبراني أو اإلرهاب المعلوماتي " 

يوفر الفضاء االلكتروني وتكنولوجيا المعلومات للجماعات اإلرهابية المتطرفة اإللكتروني " حيث 

مميزات استراتيجية كثيرة مما يشجع تلك الجماعات اإلرهابية على مهاجمة العديد من المواقع 

االلكترونية وذلك بهدف الحرب النفسية وبث روح اإلرهاب والهزيمة , وليس ذلك فحسب بل السعى 

لقاء خطابات الكراهية والتطرف وذلك من أجل التأثير بشكل سلبي من أجل نشر أف كار مغلوطة وا 

على إدراك األصدقاء واألعداء والمحايدين وكل ذلك في النهاية يؤدي إلى التضليل اإلعالمي 

وتلويث سمعة الخصم الذي تحاربه )الدولة(. قد تلجأ التنظيمات اإلرهابية إلى أساليب وحيل 

اللكترونية وهي عبارة عن إجراءات يتم القيام بها لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر وذلك عمليات القرصنة ا

من خالل إدراك الثغرات األمنية واستغاللها من أجل اختراق جدار الحماية , والتسلل التام من أجل 

سرقة المعلومات والحصول على البيانات ورصد وجمع المعلومات االستخبارية. أن الجماعات 

ة تقوم بممارسة اإلرهاب االلكتروني عندما يقوم بنشر الرسائل والمعلومات الكاذبة , اإلرهابي

رسال الفيروسات. لقد استفادت الجماعات اإلرهابية  والوصول إلى قواعد البيانات من أجل اإلبتزاز وا 

 من مواقع وشبكات التواصل االجتماعي عندما استغلها جيدَا في تطوير أساليب الهجوم والتجنيد

والدعاية والتحريض على عمليات التخريف وممارسات العنف. أنه يجب علينا أن نعلم تمام العلم 
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التي  2001سبتمبر  11أن هناك أحداث غيرت من موازين القوة األرض ومن أهمها هجمات 

 أحدثت تغييرَا جذريَا في مفاهيم العنف واإلرهاب.

 بين وهما كاآلتي:وترتيبا علي ما تقدم يمكن تقسيم المبحث على مطل

 11المطلب األول: التطور التاريخي لجريمة اإلرهاب في الوطن العربي قبل هجمات  -

 . 2001سبتمبر 

 . 2001سبتمبر  11المطلب الثاني: تطور جريمة اإلرهاب بعد هجمات  -
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 المطلب األول
 التطور التاريخي لجريمة اإلرهاب

 2001سبتمبر  11في الوطن العربي قبل هجمات 
 

إن مفهوم اإلرهاب يعبر عن العنف بكل أشكاله , ولذلك تعتبر ظاهرة اإلرهاب شىء غير حديث 
النشأة بل عنصر موجود منذ قدم الزمان حتى لو اختلفت أساليبه وتعددت وسائله الغير تقليدية في 

عميقة إال بعد أحداث عصرنا الحالي , ولكن تلك الظاهرة الخطيرة لم تلقى دراسة متمعنة وال نظرة 
سبتمبر التي نالت من هيبة شرطى العالم " الواليات المتحدة األمريكية حيث سلبت األذهان  11

نهيار  وأذهبت الوجدان من كل الدول العظمى التي تابعت ما حدث عن كثب في جزيرة مانهتن وا 
ية خصوصَا بعد أن وقع أكثر برج مركز التجارة العالمي ومبنى مقر البنتاجون " وزارة الدفاع األمريك

قتيل جراء تلك العمليات التي غيرت من المعطيات وبدلت الحسابات لدى صناع القرار  3000من 
 في البيت األبيض والكونجرس.

 لم يظهر مفهوم اإلرهاب على الساحة الدولية قديمَا , ولكن ظهر حديثَا في اآلونة اآلخيرة.  
جودة منذ قديم األزل في المجتمعات البشرية ولكن تلك الظاهرة إن اإلرهاب كظاهرة تعتبر ظاهرة مو 

نمت وتطورت في أحضان بعض الجماعات الدينية بأفكارها المتطرفة في دول الوطن العربي والذي 
يعتبر بطبيعة الحال جزء ال يتجزأ من المجتمعات التي أسسها البشر  , وبالتالي لم يسلم أي فرد 

 تلك الظاهرة الوحشية التي تدمر كل ما هو مادي ومجرد.  في تلك المجتمعات من شرور
لو أمعنا النظر في تاريخ اإلرهاب على مر العصور , سوف نجد أنه من أبرز الظواهر التي رافقت 
التاريخ وتطورت ونمت مع تطور أحداثه وسريان تاريخه. عندما نعود أدراجنا إلى التاريخ القديم , 

أعمال وممارسات فردية متطرفة للتعبير من مطالب شخصية أو نجد أن اإلرهاب جاء في شكل 
 أفكار دينية أو مبادىء متطرفة كل همها نشر الرعب وبث الفزع في نفوس اآلدميين.

في البداية وجدنا أن الفراعنة لم يسلموا من ظاهرة اإلرهاب عندما ظهرت الجماعات اليهودية , ولقد 
تركوها والتي احتوت النص الذي يقول " الدماء في كل  اتضح ذلك في البرديات الفرعونية التي

مكان وأرديات المومياء تتحدث قبل أن يقترب أحدها , لقد فاض النهر ودفن وأصبحت أماكن 
, والتي أظهرت بشكل واضح وعبرت عن وجود اإلرهاب وصوره والتي تمثلت (1)التحنيط هي النهر

                                                 
اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان , مذكرة ماجستير , تخصص حقوق اإلنسان والحريات األساسية , كلية  (1)

, مذكرة منشورة على الموقع :    40الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس فرحات سطيف , ص: 
www.univ.setif.dz. pdf magister. 
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ن أحزاب الكهنة والشرائح اآلخرى من المجتمع من في العنف والصراع الدموي الذي كان قائمَا بي
 .(2)أجل تحقيق مطامعهم الشخصية وأهدافهم الخاصة

ظهر اإلرهاب بعد ذلك في العصر الروماني وذلك في القرن األول قبل الميالد حيث تبنته حركة  
يشنون , وكان أفراد تلك الحركة (3)يهودية نشأت وترعرت في فلسطين وأطلق عليها " السيكاري

الهجمات جهارَا نهارَا في األماكن المزدحمة والمكتظة بالناس , وكانوا يقوموا بتلك الممارسات في 
 أيام األعياد والمناسبات دائمَا.

كانت تلك الجماعات تستعمل نوع معين من الخناجر الصغيرة والتي كانت يطلق عليها " سيكا" 
دمير األخضر واليابس , وقتل رجال الدين وحرق وكانت تتسم أعمالهم بالوحشية , والتخريب , وت

 (4)األبرياء والتنكيل بكل من يختلف معهم في الدين وقتل كل من يعارضهم
لم يسلم العالم العربي في العصور الوسطى من ظاهرة اإلرهاب , في أواسط القرن الحادي عشر 

اإلسماعيلية والذين ظهرت مجموعة من الحشاشين في إيران وسوريا وكان ينتمون إلى طائفة 
اشتهروا بأعمالهم اإلجرامية وأفعالهم الدموية وممارساتهم البشعة والتي تلقي الرعب في نفوس الناس 
وذلك جراء الحشيش الذي يتعاطونه , وهذا جعل إرهابهم من النوع الغريزي الذي ال يمت للعقل 

 والتفكير بأي صلة.
جاءت جحافل جيوش المغول والتي كانت تحمل  ظلوا التاريون يمارسوا أعمالهم الوحشية حتى

التخريب والتدمير لكل ما هو حضاري ومتمدن وقامت بالدخول في حروب ومعارك مع تلك 
 الطوائف.

كانت الجيوش المغولية ال تقل فسادَا عن تلك الطوائف التي تمارس األعمال الوحشية, وكانت  
والفر بين الجانبين حتى تمكنت الجيوش تسعى لتدمير كل ما هو حضاري وتراثي واستمر الكر 

, وشهدت تلك الفترة حمالت تشويه واسعة للدين (1)م  1256المغولية  من القضاء عليهم في عام 
االسالمي ومحاوالت عديدة ومتكررة للقضاء عليه , ومن بين هذه الحمالت فرقة الخوارج التي 

,و (2)ت أموال وأعراض المسلمين استباح خرجت عن نهج وطوع اإلمام على بن أبي طالب حيث
                                                 

 . 40المرجع السابق , ص:  (2)
: هم قلة مأجورين قاموا بعدة عمليات إرهابية بدافع ديني , وكانت ممثلة في مجموعة من اليهود الذين السيكاري  (3)

 وفدوا إلى فلسطين
هيثم محمد عبد السالم , مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية , الطبعة األولى , دار الكتب العلمية , بيروت  (4)

 .68, ص:  2005
 .68ع سابق , ص: هيثم عبد السالم , مرج (1)
 41اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان , مرجع سابق , ص:  (2)
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أيضَا نجد أن الحمالت الصليبية التي انطلقت نحو بالد الشام ومصر تعتبر في حد ذاتها إرهابية , 
وكانت تلك الحمالت تهدف إلى كسر شوكة اإلسالم حيث ارتكبت الحمالت الصليبية جرائم عديدة 

إلى حمل  1095ان الثاني " في فرنسا عام للقضاء عليه ووجدنا ذلك متمثاَل في دعوة البابا " أوري
, وقاد الملك لويس الثاني (3)السالح واإلنطالق نحو الدول اإلسالمية واالستيالء على بيت المقدس

حيث أرتكبت أبشع  1270ووجه الثانية إلى تونس عام  1249حملتين األولى إلى مصر عام 
حيث  1502ة أيضَا إلى طرابلس في عام جرائم القتل والتنكيل بالناس وسلب ونهب , وتوجهت حمل

 .  (4)قام المسيحيون بجرائم عديدة من القتل والتعذيب بحق المسلمين بهدف القضاء على االسالم
أما في العصر الحالي , ظهر الكيان الصهيوني ككيان خطير ارتكب العديد من الممارسات 

من أخطر الكيانات التي تهدد المجتمع  اإلرهابية وجرائم القتل البشعة , ويعتبر الكيان الصهيوني
والوطن العربي , وظهر ذلك بشكل واضح في إتفاقية سايكس بيكو والتي تعتبر بمثابة خنجر 

 مغروس في قلب األمة العربية اإلسالمية.
,  1948لقد امتدت آثار تلك اإلتفاقية لتتواكب مع قيام ونشأة ما يسمى بدولة " إسرائيل" في سنة 

وانى عن إرتكاب أبشع الجرائم في حق الجرائم الشعب الفلسطيني ومنها ) مذبحة صبرا والتي لم تت
 .  (5)العدوان على غزة ( –مذبحة دير ياسين  –وشتيال 

ولم تحرك الدول الغربية ساكنَا تجاه ما حدث ولكنها تحركت عندما أكتوت بنيران اإلرهاب 
ب على اإلرهاب وعلى الدول التي تدعمه وتعرضت مصالحها للضرر والخطر, وبعدها أعلنت الحر 

ووجهت أصابع اإلتهام لإلسالم واعتبرته راعي اإلرهاب في الشرق األوسط وكان من الواجب على 
كل دول العالم وباألخص الدول العربية أن تحدد موقفها من اإلرهاب وتعلن الحرب على تلك 

اب بعدَا آخر في دول الوطن العربي , وبعد ذلك اتخذ اإلره(1)الممارسات والعمل على إيقافها 
أساليب  والذي يقوم على مبدأ القضاء على نظام الحكم القائم وتطبيق الشريعة اإلسالمية من خالل

التدمير والعنف ومن ضمن الدول التي حدث فيها الجزائر , المغرب , تونس , مصر , 
مرعب مما جعل الدول العربية , لقد تطور اإلرهاب في العالم العربي بشكل مخيف و (2)والسعودية

                                                 
عباس شافيعة , الظاهرة اإلرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني , أطروحة دكتوراة , تخصص قانون  (3)

 .69, ص:  2011دولي وعالقات دولية , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة باتنة , 
حسن عزيز نور الحلو ,اإلرهاب في القانون الدولي , مذكرة الماجستير , األكاديمية العربية المفتوحة في  (4)

 .16, ص:  2007الدانمارك  فنلندا 
 .75عباس شافيعة , مرجع سابق , ص:  (5)
 .76المرجع نفسه , ص:  (1)
 .43اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان , مرجع سابق , ص:  (2)
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مضطرة إلى إتخاذ إجراءات وسن قوانين ضد اإلرهاب من أجل مكافحته والقضاء عليه وذلك ألن 
الغرب وجه التهم للدول العربية واإلسالم جراء الممارسات اإلرهابية المشينة والدول العربية بطبيعة 

ود العربية إلى أحداث مشروع وثيقة من الحال تراعي نظرة الدول الغربية لها , ولقد توصلت الجه
وذلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة  1987أجل تعريف مفهوم اإلرهاب واإلرهاب الدولي عام 

دولة وذلك من أجل التعاون بين األمانة العامة  13والتي قامت بتشكيل لجنة من الخبراء من 
, وبعد ذلك تم استصدار  (3)الدول العربية لمجلس وزراء الداخلية العرب واألمانة العامة لجامعة

اإلتفاقية العربية لمكافحة جريمة اإلرهاب في العاصمة المصرية القاهرة في مقر األمانة العامة 
, وبدأ  1998 – 4 – 22لجامعة الدول العربية بعد إلتقاء مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في 

, وبعدها دخلت اإلتفاقية في حيز  1999 – 4 – 8ب في سريان اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرها
 . 1999(4)– 5 – 7التنفيذ في يوم 

وتعتبر الجزائر دولة سباقه ورائده فى خوض غمار مكافحه األرهاب والعنف المسلح النابع عن 
بهدف 1992الفكر األصولى المتطرف ,الذى عرفته الجزائر بعد توقيف المسار اإلنتخابى سنه 

ى الجمهوريه وفى هذه المرحله بدا يظهر دور الفسيفساء الفكريه التى كانت تحملها الحفاظ عل
الجبهه اإلسالميه لإلنقاذ خاصه تيار الهجرة والتكفير واالفغان العرب حيث الدخول فى مواجهة 

 النظام لتعرف البالد أكبر تحدى أمنى فى تاريخها بعد خروج اإلستعمار.
أعلن اإلرهاب ,إال أن  fisلجزائر بوضع استراتيجيه محكمه لمكافحه ورغم التجاهل الدولى قامت ا 

آفه اإلرهاب لم تسبب أضرارا على الجزائر فحسب , بل تعدى ذلك إلى المستوى الخارجى ,اذ سبب 
نوعا من العزله الدوليه المفروضه ,بعدما كانت الدبلوماسيه الجزائريه فاعله داخل المجتمع الدولى , 

مهمشه بتهمة تصدير اإلرهاب خاصة بعد قيام بعض العمليات اإلرهابيه على أصبحت الجزائر 
أراضى الدول المجاوره للجزائر للمطارت الجزائرية, وبهذا أصبح لإلرهاب تأثير سلبى على 

ما تسبب فى غلق الحدود الجزائريه المغربيه  air franceالعالقات الخارجية الجزائريه ومع تغير 
تبين أن االرهاب آفة القرن وأن  2001سبتمبر 11اسة الدولية بعد أحداث ومقاطعة معالم السي

 الجزائر رغم تجاهل المجتمع الدولى قاومت اإلرهاب بشجاعه وبمفردها. 
                                                 

احميدي بوجليطة , بو علي , سياسات مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي , دراسة مقارنة بين الجزائر  (3)
ومصر , مذكرة ماجستير ,تخصص ديبلوماسية وتعاون دولي , كلية العلوم السياسية واإلعالم  ,  جامعة الجزائر , 

 . 70ص:  2010الجزائر , 
, مقال منشور على الموقع  46مكافحة اإلرهاب, دراسات دولية, العدد جبار علي صالح, الجهود العربية ل (4)

,  15.15, في الساعة  2020– 5 – 10, تم اإلطالع عليه بتاريخ   www.iasj.net/iasj.pdfااللكتروني : 
 . 155ص: 
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ولقد حاول العالم اإلستفادة من خبرة الجزائر فى مكافحة اإلرهاب سياسيا وقانونيا وعسكريا كتقنيات 
الجزائر بقوة إلى الساحة الدولية وأصبحت سباقة فى  مكافحة )حرب العصابات( وبهذا عادت

المطالبه من المجتمع الدولى بإستصدار قوانين دولية خاصة بمكافحة اإلرهاب مثل : تجريم دفع 
 .(1)الفدية وتبنت الجزائر عدة أشكال من أشكال التعاون اإلقليمى والدولى لغاية مكافحه اإلرهاب

من المعادلة الصعبة فى األجندات الحكومية لما شهده العالم من بعد نهاية الحرب الباردة أصبح األ
تحوالت كبيرة أثرت على أمن واستقرار العديد من الدول بسبب بروز تهديدات لم تكن لها فاعلية 
من قبل فى ظل هيمنة التهديدات التماثلية التى مصدرها القوة العسكرية للدول وتعددت بتعدد 

صبحت هذه المخاطر عابرة للحدود وتتميز بسرعه اإلنتشار, مما مصادرها وفى ظل العولمة أ
جعلها تتجاوز الفترات األمنية للدولة واستحالة مكافحتها لوحدها وبإمكانياتها الخاصة من حيث 
التكلفه الماليه والفترات العسكريه والجانب اإلستخباراتى وكذلك بسبب انتشار الظاهرة فى عدة دول 

 واجد فى عدة مناطق فى اإلقليم .مثل اإلرهاب الذى يت
وانطالقا منها تتحالف خالياه ضد الدولة المستهدفه , وكلما كان هناك تهديد فى إقليم معين تنتقل 
تبعاته إلى الدول الجوار الذى تتحمل األعباء خاصه من حيث إجراءات ضبط الحدود والتحكم فى 

ول العالم الثالث عرفت عدم اإلستقرار والالمن تدفق األعداد الهائلة لالجئين والجزائر كغيرها من د
 (.2002-1992لمدة تجاوزت عشرية كاملة )

__________________________ 
 Auteur: (s) drouiche abdelmadid Abdelaliتأثير االرهاب علي عالقة الجزائر بدول الجوار   (1)

abdlekkader , Issue date:15-pec-2014 
 Auteurs: (s) assi abdelkader Abdelaliتأثير التهديدات االقليمية علي االمن في الجزائر (2)

abdelkkader , Issue date:29-may-2014  
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 المطلب الثاني
 2001سبتمبر  11تطور جريمة اإلرهاب بعد هجمات 

تعتبر نقطة تحول التي عصفت بمركز التجارة العالمي  2001سبتمبر عام  11ال شك أن هجمات 
رئيسية في تاريخ اإلرهاب الدولي بصفة عامة واإلرهاب العربي بصفة خاصة حيث تتلخص وقائع 
تلك األحداث في قيام مجموعة مدربة من الشباب بإختطاف طائرات أمريكية مدنية بحجة التدريب 

مي , ومبنى وزارة واستعمالها من أجل القيام بهجوم إنتحاري والذي دمر برجي مركز التجارة العال
, حيث اعتبرت أمريكا  (1)أمريكي 4000الدفاع األمريكية " البنتاجون" والذي أودى بحياة أكثر من 

ذلك تهديدَا للسلم واألمن الدولي , وعقد مجلس األمن الدولي عقب تلك األحداث إجتماعَا حيث 
 .  (2)( والذين أدان فيه تلك الهجمات1368استصدر القرار رقم )

( والذي تم فيه إعالن 1373ستة عشر يومَا من إستصدار القرار , تم التصديق على القرار ) وبعد
, والتي قامت بتسخير (3)الحرب على اإلرهاب مستندَا على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

مكانيات بهدف تحقيق  كل ما ينطوي عليه السلك األمني متضمنة توجيهات وأـبعاد ووسائل وا 
فها وتوجهاتها والتحديات التي حددتها لمكافحة اإلرهاب وكان أول إجراء تم إتخاذه هو البحث أهدا

عن جنسية مرتكبين تلك األعمال فقامت الواليات المتحدة األمريكية بتوجيه  اإلتهام إلى سبع دول 
 .  (4)ريامتورطة في تلك الجرائم من بينها أربع دول عربية وهي : العراق , لبنان , ليبيا , وسو 

, قامت الواليات المتحدة األمريكية بإنزال قواتها في أفغانستان  2001أكتوبر عام  17وفي يوم 
حيث كانت نقطة البداية في الحرب على اإلرهاب والحرب على تنظيم القاعدة وطالبان كونهم من 

ال الكثير من األفراد أخطر الجماعات اإلرهابية في العالم , وقامت القوات العسكرية األمريكية بإعتق
سجن  المشكوك فيهم والمشتبه فيهم بإنتمائهم لتنظيم القاعدة وبعدها تم تحويل أولئك األفراد إلى

                                                 
ة للنشر والتوزيع , هيثم فاتح شهاب, جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائرية المقارنة دار الثقاف (1)

 .153, ص:  2010عمان , 
 11, المتعلق بإدانة الهجمات اإلرهابية التي وقعت في  2001سبتمبر  12( , الصادر بتاريخ 1368القرار ) (2)

 في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. )تهديدات السلم واألمن الدوليين التي تسببها أعمال إرهابية(. 2001سبتمبر 
, المتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن  2001سبتمبر  28( , الصادر بتاريخ 1373القرار ) (3)

 الدوليين نتيجة لألعمال اإلرهابية
(4) Ziad Osman, les approche juridique de la lutte anti-terroriste, les novelles 
extensions de droit international, 
Les coopération européenne et les réglementation des monde arabe, thèse pour 
obtenir de grade de docteur en.  
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, ثم جاء العدوان األمريكي على العراق تحت ذريعة محاربة  2002غوانتنامو بداية من عام 
 . (1)اإلرهاب والتخلص من بطش الرئيس صدام حسين ونشر الديمقراطية

منعطفَا تاريخيَا وتحواَل خطيرَا في تاريخ اإلرهاب حيث  2001سبتمبر  11بهذا أصبحت أحداث و 
أكدت تلك الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة أن هذا التنظيم قادر على الحصول على مصادر 
الطاقة والحصول على أحدث األسلحة واستعمال االسلحة النووية والبيولوجية وتلقي رؤوس األموال 

, حيث قام تنظيم القاعدة بإقامة عالقات كثيرة ووطيدة مع الجماعات اإلرهابية في  (2)في المستقبل
المناطق العربية باإلضافة إلى وجود تحالف رسمي بين تنظيم القاعدة والجماعة السلفية من أجل 
الدعوة والحرب في الجزائر حيث قامت تلك الجماعات المسلحة بتنفيذ هجمات في المغرب 

 .(3)والجزائر
تخطى وتجاوز فترة الجيل  2003وبناء على ما سبق , يمكن أن نقول أن اإلرهاب منذ بداية عام 

الثاني حيث اتسم بالدموية والبشاعة والشراسة بسبب إعتماده على الوسائل المتطورة والتكنولوجيا 
ت والتفجيرات على بكثرة وتكرار وتيرة الهجما 2011:  2003الحديثة , وتميزت الفترة ما بين 

غرار التفجيرات والهجمات التي حدثت في الرياض والفنادق والمقاهي في المغرب , ولكن نجد أن 
تعتبر من أسوأ فترات تنظيم القاعدة الخاصة بعد حدوث ما يعرف  2011:  2009الفترة ما بين 

قتل زعيم تنظيم ب " الربيع العربي "بسبب الظروف التي عاشتها الشعوب العربية , كما أدى م
نهيار كبير في تنظيم القاعدة عام  , ولكن تنظيم  2011القاعدة أسامة بن الدن إلى تدهور وا 

القاعدة كانت أذكى وأدهى من أي تخيل حيث استغلت هشاشة وضعف األنظمة العربية وسقوط 
ظيم الدولة الحكام , واستمر تنظيم القاعدة في القتال وأخذ يمهد الطريق لتنظيم ما يعرف ب " تن

اإلسالمية  في العراق والشام". لقد أتى تكوين تنظيم " الدولة اإلسالمية في بالد العراق والشام " 
والذي عرف إعالميًا باسم ) داعش ( في خط تراكمي تمثلت تدريجيًا بإعالن أبو مصعب الزرقاوي 

ها الزرقاوي بمبايعة ) ُأسامة عن تكوين جماعة " التوحيد والجهاد في بالد الرافدين ". ولقد  قام بعد
بن الدن ( وأعلن عن تأسيس " تنظيم القاعدة في بالد الرافدين " , ثم جاء بعد ذلك اإلعالن عن " 
 دولة العراق اإلسالمية " والتي أفضت إلى بضع خاليا نائمة بعد أن قاومت العشائر العراقية

                                                 
(1) Ziad Osman, op-cit, p.272. 

, جامعة سعد دحلب, البليدة, 9شرقي محمود, المقاربة األمنية في الحرب على اإلرهاب, مجلة الفكر, العدد  (2)
 . 398د.س.ن , ص: 

إدريس عطية, اإلرهاب في إفريقيا : دراسة في الظاهرة وآليات مواجهتها, مذكرة ماجيستير, تخصص دراسات  (3)
 . 221, ص:  2011إفريقية, كلية العلوم السياسية واإلعالم , جامعة الجزائر , الجزائر , 
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لقد رجع التنظيم مرة ُأخرى إلى الواجهة بعد  .(1)التنظيم وحاربته ومن ثم قامت بالقضاء عليه تقريباً 
الثورة السورية بفترة ويغير اسمه إلى " الدولة اإلسالمية في الشام والعراق " تحت قيادة ) أبو بكٍر 
البغدادي ( الذي عين نفسه خليفًة للمسلمين فيما بعد ,  جاء بعد هذا اإلعالن خالفًا بين التنظيم 

ين التنظيم الفني أدى إلى مواجهة بالسالح بين تنظيم النصرة التابع لتنظيم اأُلم ) تنظيم القاعدة ( وب
القاعدة وبين " داعش " في سوريا بعدما أعلن ) أيمن الظواهري ( عن تبرأه من تنظيم " داعش 

"(2). 
لقد استطاع تنظيم " داعش " أن يفرض سيطرته على مناطق شاسعة من العراق وسوريا حتى يعلن 

. وفي النهاية (3)م " الدولة اإلسالمية " ومبايعة ) أبو بكٍر البغدادي ( خليفًة للمسلمينبعده عن قيا
 قامت مجموعة من التنظيمات بإعالن والئها لتنظيم الدولة اإلسالمية " داعش " وهي كما يلي:

إعالن تنظيم مجلس شورى شباب اإلسالم في ليبيا والئه لتنظيم الدولة اإلسالمية حيث قام  -1
التنظيم بالتوسع في ليبيا ولقد تركزت سيطرته على المواقع الحكومية , كما يحاول هذا هذا 

 التنظيم فرض سيطرته على الهالل النفطي الذي يقع بين بني غازي وسرت.
قام الفرع السعودي في تنظيم داعش بعملية انتحارية في الرياض بالمملكة العربية السعودية  -2

 . (4)تيش أدت إلى جرح أثنين من أفراد األمنحيث استهدف نقطة تف 2015عام 
انشقت جماعة إرهابية عن تنظيم القاعدة في الجزائر , وأطلقت على نفسها " جند الخالفة"  -3

 وأعلنت والئها لتنظيم "داعش".
وفي تونس , تم تنفيذ العديد من العمليات االنتحارية منها الهجوم على متحف بادرو في  -4

,  2015سائح أجنبي وكان ذلك في مارس  21تسبب في مقتل العاصمة التونسية والذي 
سائح  28وحدث هجوم آخر على منتجع سياسي في مدينة سوسة أدى أيضَا إلى مقتل 

, ومما سبق يمكننا القول أن التنظيم اإلرهابي في الوطن العربي (5)أغلبهم من البريطانيين
رهابية في الزيادة واشتدت منذ بدأ عمليات التوسع في المنطقة , واستمرت الهجمات اإل

إلى هذا اليوم , ووصلت إلى ذروتها بعد هزات الربيع العربي  2001سبتمبر  11هجمات 
وظهور ما يعرف ب تنظيم " داعش " والذي يعتبر أكثر خطوره من التنظيمات السابقة , 

من وبناء ذلك يجب على كل الدول العربية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق األ
                                                 

 . 5, ص:  2014المزعومة ,  قصة داعش من التوحيد والجهاد إلى الخالفة -العوين , د . محمد عبداهلل  (1)
 .2014وهابي أم إخواني ؟ , « داعش » أحمد الجنيدل ,  (2)
 2014تامر بدوي , التأثيرات المحتملة لتنظيم الدولة على المجال األوراسي : األبعاد والتداعيات اإلقليمية ,  (3)
 .25محسن عوض , مرجع نفسه , ص:  (4)
 .25محسن عوض , مرجع نفسه , ص:  (5)
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واالستقرار عبر التخلص من التنظيمات اإلرهابية وتطهير الوطن العربي من تلك 
 الجماعات المتطرفة.

وفي نهاية ذلك الفصل نخلص إلى أن مفهوم اإلرهاب من الصعب تعريفه ألن جريمة القتل 
موجودة من قديم األزل على وجه األرض ويصعب تعريف ذلك المفهوم بسبب كثرة الدوافع 
واألسباب التي تقف وراء الجريمة اإلرهابية, ووجدنا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
تركت أثر كبير وملحوظ في العالم حيث تسببت في تطور الجريمة اإلرهابية بعد أن هزت 
تلك األحداث االمبراطورية األمريكية التي تحكم العالم, ونشأت وجاءت تنظيمات إرهابية 

قاعدة الذي أعلن مسؤوليته عما حدث في أمريكا وتنظيم داعش الذي عديدة مثل تنظيم ال
مازال يمارس سطوته وأعماله اإلرهابية في العديد من دول العالم مثل العراق وسوريا وليبيا 

 وغيرها.
ينظر الغرب إلى تنظيمى داعش والقاعدة على أنهما يخدمان الهدف  –وفى باريس 

اإلسالمية عن طريق العنف فى العالم أجمع , لكن  األسمى نفسه المتمثل بفرض الشريعه
التنظيمين فى الواقع غريمان فكريا ال يلتقيان وهما فى الميدان عدوان يسفكان دماء بعضهم 

نفذ تنظيم القاعده الهجوم األكثر دموية فى التاريخ على  2001سبتمبر 11البعض فى 
 .(1)شخصآالف  3برجى التجارة فى نيويورك والذى أسفر عن مقتل 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 .3-10-2002)أحوال تركيا(  -الغد, تقرير خاص (1)
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 الفصل األول
 التعاون العربي والتدابير المتخذة من طرف الدول العربية لمواجهة اإلرهاب

 مقدمة
لقد شهدت بعض الدول في المنطقة العربية موجة شديدة من األعمال والممارسات اإلرهابية التي 
تسببت في تفاقم مشاكلها الخارجية والداخلية, مما دفع األجهزة المختصة والسلطات المعنية إليقاف 

توى نشاط تلك الجماعات والقضاء عليها, فكان يجب عليها إتباع استراتيجية فعالة على المس
الوطني من خالل تبني تدابير وقائية داخلية, أو على المستوى الجماعي بتعزيز ودعم التعاون بين 
كل الدول العربية ما نتج عنه ميالد اتفاقيات جماعية بهدف القضاء على الظاهرة اإلرهابية ودحر 

 مرتكبينها عن بكرة أبيهم. 
رة تجفيف منابع اإلرهاب والقضاء على مختلف إن اإلهتمام الدولي والمتزايد للمجتمع الدولي بضرو 

صوره المستجدة كان الدافع األكبر لدى المنظومة القانونية لتعيد النظر في ترسانتها القانونية من 
أجل إحتواء جميع األعمال والممارسات المشوبة بالمسحة اإلرهابية, ودفع ذلك الدول األعضاء إلى 

اتها القضائية واألمنية في إتجاه تكريس المقاربات والمعطيات القيام بمراجعة الدور الوظيفي لمؤسس
المتطورة والتي تهدف أساسَا إلى مالئمة القوانين الداخلية مع مقتضيات االتفاقيات الدولية ذات 
الصلة, وتلطيف السمة اإلقليمية التي تتميز بها القوانين الجنائية الوطنية, ومن جانب آخر قامت 

ن تشريعات وقوانين داخلية من أجل مكافحة الظاهرة اإلرهابية من أجل تحقيق العديد من الدول بس
المتطلبات المحلية, والوفاء بااللتزامات المترتبة على تلك الدول بموجب اإلتفاقية الدولية لمكافحة 
اإلرهاب , وسعت بعض الدول إلى مكافحة الظاهرة اإلرهابية من خالل وضع التشريعات الوطنية 

 أجل تكثيف الجهود للسيطرة على ظاهرة اإلرهاب الدولي المتمددة والواسعة اإلنتشار. للدول من
نستعرض في ذلك الفصل التدابير المتخذة واإلجراءات المتبعة من جانب الدول العربية لمواجهة 

اب الظاهرة اإلرهابية والتعرف على أشكال اإلرهاب الدولي, ومناقشة اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلره
, بجانب تسليط الضوء على مجاالت التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب 1998والتي تم توقيعها عام 

 في المنطقة العربية وآليات ذلك التعاون.
 
 
 
 
 



 

 

                                                 

 

 

 الباحث / أمحد حسني أبو حلقة مدى فعالية التعاون العربي                                               ...

          

223 

 ويتضمن الفصل علي مبحثين كاآلتي
المبحث األول: مسارات التعاون العربي وتدابير منع ومكافحة الجرائم  -

 اإلرهابية.

التشريعات العربية واإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة المبحث الثاني:  -

1998. 

 المبحث األول
 مسارات التعاون العربي وتدابير منع ومكافحة الجرائم اإلرهابية

 
لقد كان لتطور األعمال اإلرهابية ومواكبتها للحقب الزمنية دور كبير في في تطور أشكال اإلرهاب, 

مال اإلرهابية وتعددها لتصنيف أشكال اإلرهاب, كما أن تعدد وتطور المعايير المصنفة لألع
األسباب والدوافع واألهداف للجماعات والتنظيمات االرهابية يجعلها تستخدم عدة أشكال لالرهاب 

 .(1)الدولي لتنفيذ أعمالها االرهابية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 معاهدة منظمة الموتمر االسالمي لمكافحة االهاب الدولي, المبرمة بواغادوغو. (1)
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 المطلب األول
 أوجه التعاون العربي لمكافحة الظاهرة اإلرهابية

ظهر في اآلونة األخيرة في العالم العربي العديد من التنظيمات التى يطلق عليها البعض 

لقب"التنظيمات أو الجماعات اإلسالمية" والتى تقوم بعدد من األفعال والممارساتت تحت مسمى 

الدفاع عن صحيح الدين والشريعة اإلسالمية, وهي في الحقيقة تدفع نحو تشويه تعاليم الدين 

مي وأصوله, واإلساءة إلى عدد كبير من المفاهيم اإلسالمية مثل مفهوم الجهاد في سبيل اإلسال

اهلل, وهو ما يشوه الدين اإلسالمي ويعرض الشعوب العربية واإلسالمية لمخاطر ترتبط بالدخول في 

حروب مع الشعوب واألمم اآلخر. كنا إن مثل هذه المماراسات تستقطب بشكل رئيسي عدد كبير 

شباب من أجل تدريبهم على فنون القتال المختلفة والدفع بهم إلرتكاب عدد من األعمال من ال

اإلرهابية كقتل المدنيين المسالمين, وهو األمر الذى دفع عدد كبير من الدول العربية للتحرك من 

أجل مواجهة هذه الظاهرة التى تهدد األمن واالستقرار الداخلي, ولم تقتصر الجهود على العمل 

لفردي الداخلي وغنما عملت الدول العربية على مواجهة هذه الظاهرة التى تضر بأمن واستقرار ا

المنطقة في مجملها بصورة جماعية, ومن أجل ضمان نجاح هذه الجهود على المدى القصير 

 والبعيد تم تحديد عدد من المسارات لتحقيق التعاون العربي في مكافحة هذه الظاهرة الدامية. 

 األول : اإلجراءات والتدابير الوقائية: الفرع 

وهي تلك اإلجراءات التى تضمن الجهود الداخلية التى تبذلها الدول من أجل منع وردع السلوك 

اإلرهابي والجرائم المصاحبة لها؛ وهي إجراءات تعتمد على األساليب واألدوات غير الجنائية البعيدة 

 عن اإلطار القانوني والتشريعي القضائي. فالحكومة تقوم بتدعيم عدد من اإلصالحات في

المجاالت المختلفة خاصة في الجانب االقتصادي والسياسي, حيث أن تراجع الخدمات التى تقدمها 
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الدولة في هذه الميادين تزيد من السخط الشعبي والشبابي ضد الحكومات القائمة, وهو ما يجعلهم 

 .(1) طعم يسهل تجنيده لدى الجماعات اإلرهابية

 كومات لمواجهة الظاهرة اإلرهابية تتضمن اآلتي:أهم التدابير الوقائية التى تتخذها الح

 إجراء إصالحات على النظام اإلجتماعي. -1

 إجراء اإلصالحات السياسية. -2

 إجراء اإلصالحات اإلقتصادية والتنموية. -3

 نشر التوعية والتثقيف بين الفئات المختلفة داخل المجتمع خاصة الشباب.  -4

 إجراء إصالح النظام اإلجتماعي:  -1

رة مسبقا فإن أكثر الفئات التى تمثل تربة خصبة للجماعات اإلرهابية من أجل تجنيدها كما تم اإلشا

رهابية هي فئة الشباب, وخاصة الشباب الذى يسيطر عليهم شعور الكره  لتصبح آلة إجرامية وا 

للنظم الحاكمة التى تحتقرهم, ولذلك تقوم إجراءات اإلصالح اإلجتماعي على نشر الوعي فيما بين 

المجتمعية المختلفة من أجل تجنب الوقوع ضحية في يد اآللة التدميرية, باإلضافة إلى  الفئات

 دفعهم لنبذ التمييز القائم فيما بين فئات المجتمع المختلفة على أساس العرق والدين والطائفة.

كما إن اإلصالحات المجتمعية يجب أن تعمل على تمكين وتضمين الفئات المستضعفة واألقل 

ل فئة المصابين بعاهات دائمة نتيجة للعمليات اإلرهابية أو مصابي الحروب, واألطفال حظا, مث

الذى تم تجنيدهم, والفقراء, وذلك من خالل تقديم عدد من البرامج التى تعيد تأهيلهم من أجل إعادة 

                                                 
 . 244جمال هالل أبو عين, مرجع سابق, ص:  (1)
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تضمينهم في المجال العام وفي مختلف جوانب المجتمع, حتى ال يضطروا للجوء لهذه الجماعات 

 .(1) رهابية مرة آخرىاإل

 إجراء اإلصالحات السياسية -2

إن فساد النظام السياسي وسيطرة اآللة القمعية على سدة الحكم, تكون في الغالب هي العنصر 

الرئيسي المحرك للجماعات اإلرهابية, التى تظهر ويمنحها المجتمع شرعية داخلية تحت مسمى 

ف فئات المجتمع, ولذلك فإنه ال يمكن الحديث محاربة اإلضطهاد السياسي الى تعاني منه مختل

عن مكافحة الظاهرى اإلرهابية بدون الحديث عن اإلصالح السياسي. يمكن أن تبادر األحزاب 

السياسية الكبرى في البالد ببدء حوار مجتمعي كبير فيما بين القائمين على سدة الحكم وباقي أفراد 

ما يجب أن تبدأ هذه األحزاب بتفعيل برامجها المجتمع, من أجل تحقيق اإلصالح السياسي, ك

الحزبية التى تسمح للشباب وفئات المجتمع المختلفة بممارسة السياسة من خالل البوابة الحزبية, وال 

يمكن أن يتم تحقيق ذلك إال من خالل وجود إرادة سياسية حقيقية تسمح بفتح المجال العام لمختلف 

ا يدفعنا للحديث عن دور الدولة السلبي الذى يركز على غلق فئات المجتمع للمشاركة به, وهذا م

المجال العام وقصر ممارسة السياسة على المؤيدين للنظام الحاكم, وقمع اى صوت معارض 

بإستخدام األساليب المختلفة كالسجن والحبس واإلعتقاالت التعسفية ومنع وجود صحافة مستقلة, 

اب الدولة", وهي الظاهرة األكثر إنتشارا لدى األنظمة وهو ما يمكن اإلشارة إليه بمصطلح "إره

 الديكتاتورية التى تحرم المواطن من التمتع بأبسط متطلبات الحياة وأقل حقوقه.

وبناء على ما تم عرضه فإن اإلصالح السياسي يعد حلقة هامة في سلسلة اإلجراءات التى 

يجب على الحكومات إتخاذها من أجل مواجهة الظاهرة اإلرهابية, كما أن اإلصالح 
                                                 

, دار الثقافة للنشر والتوزيع,األردن, 1غسان صبري كاطع, الجهود العربية لمكافحة جريمة اإلرهاب, ط.  (1)
 . 154, ص:  2011
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السياسي ال يمكن أن يتحقق بدون وجود إرادة سياسية حقيقة تقوم بتضمين مختلف الفئات 

ءا كانت هذه الفئات مؤيدة أو معارضة للنظام الحاكم, كما أن واألفراد داخل المجتمع سوا

السماح بتواجد األحزاب وتدعيم حرية التعبير واإلبتعاد عن التقسيم الطائفي واإلقصاء هي 

 . (1)أهم مظاهر اإلصالح 

 إجراء اإلصالحات اإلقتصادية -3

تنتشر الجريمة اإلرهابية في المجتعات التى تعاني من الفقر والحرمان, حيث تستغل الجماعات 

اإلرهابية وجود مشاعر السخط وعدم الرضا من قبل أفراد المجتمع تجاه السلطة الحاكمة من أجل 

ياتية تجنيدهم لإلنضمام للجماعات اإلرهابية, حيث يتم تقديم لهم العديد من الوعود والتغيرات الح

التى ستجلعهم يتمتعون بمستوى معيشي أفضل, ولذلك فإن على الحكومات تبني عدد كبير من 

 اإلجراءات اإلصالحية االقتصادية التى تحقق التوازن في المجتمع والتى يمكن حصرها في: 

  تقليص وتقليل الفوارق الطبقية من خالل بناء منظومة مجتمعية واقتصادية تضمن

 يتم توفير بها االحتياجات االساسية لمختلف فئات المجتمع. تحقيق حياة كريمة

  توفير فرص العمل بشكل تنافسي عادل, مع توفير التعليم االساسي الجيد لمختلف

 الفئات االجتماعية.

  .العدالة في توزيع الثروة والقضاء على كل صور الفساد المالي واإلداري 

  ارت االقتصادية بدال من قصر هذه االعتماد على خبراء االقتصاد في اتخاذ القر

 القرارات على رجال السياسة.

 .العمل على تمكين الفئات األقل حظا كفئة المعاقين واأليتام واألرامل 

                                                 
 .157 – 155غسان صبري كاطع , ص:  (1)
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 .دعم القطاع الخاص وتقليل القيود القانونية وااللتزامات المالية التى تفرض عليه 

 (1)يدة للشبابتشجيع االستثمارات األجنبية التى من شأنها أن تخلق فرص عد. 

 نشر التوعية والتثقيف: -4

يتم ذلك بشكل رئيسي عن طريق األداة اإلعالمية بمختلف أدواتها المرئية والمسموعة والمقروءة, 
باإلضافة إلى وسائل التواصل اإلجتماعي التى أصبحت األداة األولى التى تعتمد عليها الجماعات 

يف الفئات المختلفة حول خطورة هذه اإلرهابية من أجل تجنيد عناصرها, حيث يجب تثق
الجماعات, فال يكفي اإلنضمام للمعاهدات الدولية وسن القوانين التى تحارب هذه الظاهرة بل يجب 
أيضا العمل على تضمين أفراد المجتمع في هذه الجهود المبذولة من أجل محاربة هذه الظاهرة. 

تهم تجاه القضايا المختلفة يجب االهتمام بها أيضا المراكز التقليدية لبناء معرفة األفراد وتوجها
كالمدرسة واألسرة ومراكز العبادة, حيث يجب رفع وعي األفراد في هذه المراكز بخطورة هذه 
الجماعات وضرورة التعاون مع الفئات الشرطية المعنية في حالة االشتباه بأى نشاط إرهابي 

 (. 2)محتمل
  جماعيةي: اإلجراءات والتدابير الالفرع الثان

قامت الدول العربية بإبرام العديد من اإلتفاقيات من أجل مكافحة الظاهرة اإلرهابية على أراضيها, 

 والتي تشتمل على ما يلي من اإلتفاقيات الهامة: 

 1998لمكافحة اإلرهاب لعام  اإلتفاقية العربية -1

القطر العربي, قامت  بغرض توحيد الجهود العربية لمكافحة الظاهرة اإلرهابية التى انتشرت في

والتي دخلت حيز  1998أبريل  22الدول العربية بإبرام اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب خالل 

, وتضمنت االتفاقية على رفض اى عمل إرهابي في أرض أى دولة  1999ماي  7التنفيذ في 

ضخمة, كما أكدت في  عربية من شأنه أن يخل بالنظام القائم أو يكبد الدولة خسائر مادية وبشرية

                                                 
 . 185غسان صبري كاطع , مرجع سابق , ص:  (1)
 .185رجع سابق , ص: غسان صبري كاطع , م (2)
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ديباجتها على إلتزام الدول العربية بإتفاقية األم المتحدة لمكافحة اإلرهاب وبمختلف بنودها 

 . (1)واإلتفاقيات والعهود الدولية المرتبطة بها

حيث تعد هذه اإلتفاقية أولى اإلتفاقيات التي وضعت تعريفا لإلرهاب من خالل المادة األولى 

مادة موزعة على أربعة أبواب, تناول الباب األول التعاريف  42هذه اإلتفاقية وتتضمن (2)منها , 

واألحكام العامة المتعلقة بالدول المتضمنة في اإلتفاق, أما الباب الثاني فقد تضمن أسس التعاون 

العربي لمكافحة اإلرهاب على الصعيدين األمني والقضائي, في حين يتعلق الباب الثالث بآليات 

 لقانون المتعلق بإجراءات التسليم واإلنابة القضائية وحماية الشهود والخبراء.تنفيذ ا

فيما تناول الباب الرابع األحكام المتعلقة بالتصديق ومدة السريان والتحفظات وكذا اإلنسحاب من 

 . (1)اإلتفاقية

 

 

                                                 
يوسفي أمال, عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر ,  (1)

 .16 – 15, ص:  2008
,  1998أفريل  22, من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب, المبرمة بالقاهرة بتاريخ 2ف 1تنص المادة  (2)

 صادقت عليها
الجزائر بموجب مرسوم رئاسي  -, المتضمن المصادقة على اإلتفاقية العربية  1998ديسمبر  7مؤرخ في ,  413
 89رقم 

, أنه " كل فعل  1998, لسنة  93, ج.ر.ج.ج عدد  1998أفريل  22لمكافحة اإلرهاب المبرمة بالقاهرة بتاريخ 
 من أفعال

فيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف اإللقاء الرعب العنف أو تهديد به, أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تن
 بين

 الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة
 أو الخاصة أو إحتاللها أو اإلستالء عليها أو تعريضا أحد الموارد الوطنية للخطر".

 . 17مرجع سابق , ص: يوسفي أمال ,  (1)
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 لمؤتمر اإلسالمي لمحاربة اإلرهابمعاهدة منظمة ا -2

ظهر عدد كبير من الجماعات اإلرهابية التى تحمل طابعا إسالميا, خالل القرن الواحد والعشرين 

ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة التى تسئ لإلسالم والمسلمين قامت المنظمة بوضع معاهدة شاملة 

, والتى تم العمل بها عقب دخولها حيز التنفيذ في 1999لمحاربة اإلرهاب العالين خالل عام 

مادة وديباجة, وقد وضعت اإلتفاقية تعريف  42اإلتفاقية على , وتحتوي 2002نوفمبر من عام 

لإلرهاب أكثر اتساعا من ذلك الذى ذكرته إتفاقية الجامعة العربية واتفاقية األمم المتحدة ولكنه 

,وتتكون هذه اإلتفاقية من أربعة أبواب, الباب األول يهتم  (2) مشابه لهما في الكثير من جوانبه

م عامة, والباب الثاني يتضمن أسس التعاون اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب في بتقديم تعاريف وأحكا

المجال األمني والقضائي, بينما يتضمن الباب الثالث آليات تنفيذ التعاون, في النهاية نجد أن 

 . (3)الباب الرابع قد خصص أحكام ختامية لهذه الظاهرة

 فحة اإلرهابالخليج العربية لمكاإتفاقية دول مجلس التعاون لدول  -3

بهدف مكافحة التطرف المصحوب باإلرهاب قام المجلس األعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في 

,  2001دورته الحادية والعشرين في المنامة التوقيع على إتفاقية لمكافحة اإلرهاب في ديسمبر 

عي بين دول مادة وديباجة من شأنها التصدي لألعمال اإلرهابية بشكل جما 49والتي تحتوي على 

الخليج, بحيث أشارت في الديباجة إلى ضرورة إحترام المبادئ الدينية واألخالقية والتراث  

الحضاري واإلنساني لألمتين العربية واإلسالمية, وكذا تقاليد المجتمع الخليجي التي تدعوا إلى نبذ 

                                                 
 . 210 – 209لونيسي على , مرجع سابق , ص:  (2)
 . 1999إتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب الدولي, المبرمة بواغادوغو بتاريخ ا يوليو ,  (3)
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لدول العربية وكذا العنف واإلرهاب, كما دعت إلى إحترام المواثيق اإلقليمية كميثاق جامعة ا

 .(1)المواثيق الدولية, ميثاق األمم المتحدة

والمالحظ أن إتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج قد تأثرت باإلتفاقية العربية بحيث أخذت 

التعريف الحرفي في اإلتفاقية لمكافحة اإلرهاب, واإلختالف البسيط يكمن فقط في مراعاة اإلتفاقية 

الدولة من الدول األعضاء من الجانب األمني وطريقة التصدي لألعمال لألطرف الخاصة لكل 

, فمن خالل الفصل الثاني والذي أتى تحت عنوان التعاون والتكامل األمني أين 2اإلرهابية 

تعاهدت الدول المتعاقدة على التعاون األمني بينها لمواجهة اإلرهاب والتصدي ألي نشاط إرهابي 

الوسائل التي تحقق هذا التعاون ومجاالته إلى جانب العمل على تعميق  على إقليمها, كما أوردت

 .(2)الوعي األمني والقانوني

 
 المطلب الثاني

 التدابير العامة لمجابهة الظاهرة االرهابية
إن الجريمة اإلرهابية لم تنحصر فقط في الصعيد االقليمي والدولي فقط, إنما فرضت نفسها على 

, فجعلت هذه الدول تسخر جميع جهودها لمجابهتها, فكان ذلك بإتخاذ الصعيد الداخلي الوطني
تدابير المنع والوقاية أو بمكافحة تلك الجرائم بالتشريعات المحلية وهذا ما يظهر بشكل واضح في 
المادة الثالثة من اإلتفاقية العربية لمكافحة الجريمة اإلرهابية, من خالل استعراضها لتدابير المنع 

لك الجرائم وفقَا للقوانين واإلجراءات الداخلية الخاصة بكل دولة من الدول المتعاقدة, ومكافحة ت
 (1)وذلك على نحو ما يلي

 

                                                 
, منشورة على الموقع تم اإلطالع  2004إتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  (1)

  instruments.html-http://unodc.org/tldb/fr/regional,  2020 – 5 – 19عليه بتاريخ: 
 . 220ونيسي على , مرجع سابق , ص: ل (2)
بأن الدول  1998أبريل  22من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب المبرمة في القاهرة بتاريخ  3تنص المادة  (1)

 المتعاقدة تتعهد بعدم تنظيم أو تمويل أو إرتكاب األعمال اإلرهابية أو اإلشتراك فيها بأي صورة من الصور...

http://unodc.org/tldb/fr/regional-instruments.html
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 تدابير المنع الوقائية -1

من المتفق عليه أن كل تدبير يتم إتخاذه بخصوص الوقاية من شىء ما يكون إال وفق استراتيجية 
لشىء نفسه ينطبق على تدابير المنع الوقائية معينة, وذلك من أجل نجاح التدبير وضمانه, وا

والداخلية التي تنتهجها الدول لمكافحة اإلرهاب حيث يجب أن يتم وضع استراتيجية معينة ولكي 
 تكون ناجحة يجب أن تعتمد على مبدأين: 

زرع الثقة في نفوس المواطنين من خالل اإلسراع في القبض على مرتكبي  المبدأ األول: -
 الجرائم اإلرهابية.

المبادرة بمالحقة الجرائم اإلرهابية قبل وجودها وذلك بالقيام بكل ما من شأنه  المبدأ الثاني: -
التقليص من هذه الظاهرة باستخدام كل الوسائل المتاحة من دقة المعلومات والجاهزية 

 .(2)ية, وكذلك الحرص على منع تمويل اإلرهابالبشر 

وبالرجوع إلى نص المادة الثالثة من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب نجد أنها قد نصت على 
 طريقة المنع والوقاية من هذه الظاهرة على النحو التالي: 

يبها أو تمويلها, الحيلولة دون تسلل أي تنظيم إرهابي إلى أراضيها لإلقامة أو لإليواء أو تدر  -
فضاَل عن التعهد بعدم إتخاذ أراضيها مسرحَا للتخطيط أو تنفيذ الجرائم أو الشروع أو 

 االشتراك فيها.
سعي الدول المتعاقدة عامة والمتجاورة منها بصفة خاصة والتي تعاني من الجرائم اإلرهابية  -

وتعزيز التعاون بصورة متشابهة أو مشتركة إلى التنسيق فيما بينها من أجل تطوير 
 المتبادل.

ستخدام  - ستيراد وتصدير وتخزين وا  تعزيز وتطوير األنظمة المتصلة بالكشف عن نقل وا 
جراءات مراقبتها عبر الجمارك لمنع  األسلحة والدخائر والمتفجرات وغيرها من الوسائل, وا 

 إنتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى.
قبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية تعزيز األنظمة المتصلة بإجراءات المرا -

 لمنع حاالت التسلل فيها.
                                                 

, مقال منشور على الموقع 46, الجهود العربية لمكافحة اإلرهاب, دراسات دولية, العدد جبار علي صالح (2)
 .122ص:  www.iasj.net/iasj.pdfاإللكتروني:  
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توفير األمن للشخصيات والبعثات الدبلوماسية, وكذا المنظمات اإلقليمية والمنشآت الحيوية  -
 ووسائل النقل العام.

ورتها إنشاء وتحديث قاعدة للبيانات والمعلومات للمتابعة ورصد اإلرهابيين, وبيان مدى خط -
. ومن دراسة التدابير األمنية نخلص إلى أن تدابير المنع (1)على األمن الوطني واستقراره

في اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب تهدف إلى منح األولوية للدور الوقائي درءَا من 
 . (2)العمليات اإلرهابية وحرصَا على عدم وقوعها

 تدابير المكافحة -2
لمكافحة والمتمثلة أساسا في التشريعات المحلية للدول فقد جاءت على         بالنسبة لتدابير ا   

 النحو التالي:
التعهد بإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الوطني, أو تسليمهم  -

وفقا ألحكام إتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب, أو حسب اإلتفاقيات الثنائية بين 
 ن الطالبة, والمطلوب إليها التسليم.الدولتي

العمل على تأمين حماية فعالة للعاملين في العدالة الجنائية , وكذا لمصادرة المعلومات  -
عن الجرائم اإلرهابية وحماية الشهود فيها, وتوفير كل ما يلزم من مساعدات لضحايا 

 اإلرهاب.
سبيل إيجاد ضمانات وحوافز وتقديم إقامة تعاون فعال بين األجهزة المعنية والمواطنين في  -

 .  (1)المعلومات سعيَا منها للقبض على مرتكبي هذه الجرائم

 1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة  3من خالل التعرض لنص المادة 
جراءاتها الداخلية بالقبض ومحاكمة مرتكبي  فيستكشف أنها تلزم الدول المتعاقدة وفقا لقوانينها وا 

لجرائم اإلرهابية, والخلل هنا يكمن فيما إذا كان القانون الداخلي لتلك الدول ال يجرم ذلك ا

                                                 
 .1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  3أنظر نص المادة  (1)
تير, في القانون الجنائي, كلية الحقوق محمد عبد اهلل طالب المحنا المري, اإلرهاب, مذكرة لنيل شهادة الماجس (2)

 .146, ص: 2009والعلوم الجنائية, جامعة القاهرة, مصر, 
 .1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  3أنظر نص المادة  (1)
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العمل, لكونه ال يجد نص في اإلتفاقية يلزم الدول المتعاقدة بالنص في قوانينها الوطنية على 
 . (2)تجريم األفعال الواردة في نصوصها

ن وحماية العاملين في مجال العدالة الجنائية وهناك شقين يتعلقوا بعملية إتخاذ التدابير لتأمي
 المنصوص عليها وهما كاآلتي:

يمكن أن يتبلور في وضع الشريعات الوضعية من أجل حماية العاملين  الشق القانوني: -1
 في هذا المجال من المخاطر التي قد يتعرضوا لها خالل مباشرتهم ألعمالهم.

مان الحماية األمنية الفعالة للشخصيات يكمن الشق األمني في توفير وض الشق األمني: -2
واألفراد الذين يعملوا في مجال العدالة الجنائية لجرائم اإلرهاب والمعرضون لإلعتداءات 

 اإلرهابية مثل القضاة وضباط القوات المسلحة. 

أيضَا تشجع اإلتفاقية األفراد وأعضاء التنظيمات على التبليغ عن الجرائم اإلرهابية من خالل نصها 
على تأمين الحماية لمصدر المعلومات والشهود, كما تنص في نفس السياق على تقرير مزايا 
لألشخاص المتعاونين في الكشف عن الجرائم اإلرهابية والقبض على مرتكبيها بإقامة تعاون فعال 

 .(2)بين المواطنين واألجهزة المعنية
و يبقى حق نظرَا لتعسر الجاني في دفع وبالنظر إلى تقرير التعويض للضحية المقرر في المادة, فه
 . (1)التعويض للضحية فتجد الدولة نفسها مجبرة على التعويض

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .147محمد عبد اهلل طالب المحنا المري, مرجع سابق, ص: (2)
 . 150-148ص: محمد عبد اهلل طالب المحنا المري, مرجع سابق,  (1)
إبراهيم محمود اللبيدي: الحماية الجنائية ألمن الدولة,دار الكتب القانونية,دراسات لنشر والبرمجيات,مصر  (2)

2002. 
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 المبحث الثاني
 التشريعات العربية واإلتفاقية العربية

 1998لمكافحة الظاهرة اإلرهابية لعام 

الظاهرة اإلرهابية بعد أن لقد بذلت الدول العربية واالسالمية جهودَا جبارة من أجل مكافحة وقمع 
اكتشفت وأدركت في قرارة نفسها أن الجهود الفردية غير مجدية وذلك ألن اإلرهاب تحول إلى 
ظاهرة عالمية والبد من مواجهة تلك الظاهرة عبر الجهود العربية الجماعية, وكذلك رغبة فى تعزيز 

ن األمة العربية واستقرارها, وتشكل خطرا التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم االرهابية, التى تهدد أم
على مصالحها الحيوية, والتزاما بالمبادئ األخالقية والدينية السامية, وال سيما أحكام الشريعة 
االسالمية, وكذا بالتراث اإلنسانى لألمة العربية التى تنبذ كل أشكال العنف واإلرهاب, وتدعو إلى 

ى تتماشى معها مبادئ القانون الدولى وأسسه التى قامت حماية حقوق االنسان, وهى األحكام الت
على تعاون الشعوب من أجل اقامة السالم, والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة األمم 
المتحدة, وجميع العهود والمواثيق الدولية األخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه االتفاقية طرفا 

حق الشعوب فى الكفاح ضد االحتالل األجنبى والعدوان بمختلف الوسائل, بما فيها, وتأكيدا على 
فى ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها, والحصول على حقها فى تقرير مصيرها 
واستقاللها, وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات األمم المتحدة, قد اتفقت على عقد 

 عربية لم تشارك فى إبرامها إلى االنضمام إليها. االتفاقية, داعية كل دولة
لقد استهدفت الظاهرة اإلرهابية دواَل كثيرة, وطالت أذرعها الغاشمة دواَل عربية عديدة مثل األردن, 
وفلسطين, والمملكة العربية السعودية, وسوريا, ومصر, وبناء على ذلك, كان من الواجب إيجاد 

رائم اإلرهابية التي تهدد أمن وسلم األمة العربية, وتم إعتماد إتفاقية عربية لمكافحة وقمع الج
ودخلت في مرحلة وحيز التنفيذ في  1998نيسان لسنة  22اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب في 

 . 1999(1)آيار لسنة  7
 المطلب األول

 1998تعريف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة 
ة موحدة لمكافحة جريمة اإلرهاب قامت الدول األعضاء على مستوى ألجل وضع إسترايتجية عربي

والتي دخلت حيز  1998أفريل  22الجامعة العربية بإبرام اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب بتاريخ 

                                                 
(. مفهوم االرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة, عمان, ص  2003مركز دراسات الشرق االوسط )  (1)

19 . 
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, حيث اعتبرت إتيان جريمة اإلرهاب أو الشروع فيها على أي دولة أو 1999ماي  7التنفيذ في 

ويعاقب عليها القانون الداخلي لتلك الدولة ,  كما أكدت في ديباجتها على رعايها أو ممتلكاتها 

ضرورة إلتزام الدول الموقعة على ميثاق األمم المتحدة وبجميع العهود والمواثيق التي تكون هذه 

. تعتبر هذه اإلتفاقية أولى اإلتفاقيات التي وضعت تعريفا لإلرهاب من خالل (1)الدول طرفا فيها

مادة موزعة على أربعة أبواب, تناول الباب  42حيث تتضمن هذه اإلتفاقية (2)ولى منها المادة األ

األول التعاريف واألحكام العامة المتعلقة بالدول المتعاقدة, أما الباب الثاني فقد تضمن أسس 

التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب على الصعيدين األمني والقضائي, في حين يتعلق الباب الثالث 

آليات تنفيذ القانون المتعلق بإجراءات التسليم واإلنابة القضائية وحماية الشهود والخبراء, فيما تناول ب

 .  (3)الباب الرابع األحكام المتعلقة بالتصديق ومدة السريان والتحفظات وكذا اإلنسحاب من اإلتفاقية

 

 

                                                 
في العالقات الدولية, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر ,  يوسفي أمال, عدم مشروعية اإلرهاب (1)

 .16 – 15, ص:  2008
,  1998أفريل  22, من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب, المبرمة بالقاهرة بتاريخ 2ف 1تنص المادة  (2)

 صادقت عليها
الجزائر بموجب مرسوم رئاسي  -العربية  , المتضمن المصادقة على اإلتفاقية 1998ديسمبر  7, مؤرخ في  413
 89رقم 

, أنه " كل فعل  1998, لسنة  93, ج.ر.ج.ج عدد  1998أفريل  22لمكافحة اإلرهاب المبرمة بالقاهرة بتاريخ 
 من أفعال

العنف أو تهديد به, أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف اإللقاء الرعب 
 نبي

 الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة
 أو الخاصة أو إحتاللها أو اإلستالء عليها أو تعريضا أحد الموارد الوطنية للخطر".

 .17يوسفي أمال , مرجع سابق , ص:  (3)
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 مفهوم اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب

, وتتضمن تلك اإلتفاقية الديباجة واثنان وأربعون مادة, 1998اإلتفاقية في عام تم توقيع تلك 

ونصت الديباجة على الغربة في تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية المتعاقدة لمكافحة الجرائم 

اإلرهابية والتي تهدد أمن الدول العربية وتشكل خطر على االستقرار, ولقد راعت اإلتفاقية أحكام 

لدين االسالمي, وراعت أسس ومبادىء القانون الدولي لمحاربة اإلرهاب وأسس ميثاق األمم ا

المتحدة المتحدة. ضمنت اإلتفاقية حقوق الشعوب العربية في الكفاح المسلح ضد االحتالل األجنبي 

, ولقد عرفت (1)من أجل تحرير أراضيها من المحتل وفقَا لمبادىء وأسس وأهداف األمم المتحدة

اإلرهاب. وبما أننا تناولنا مفهوم وتعريف اإلتفاقية العربية  1998إلتفاقية العربية التي أبرمت عام ا

, يجب علينا تسليط الضوء على تعريف اإلرهاب في اإلتفاقية العربية 1998لمكافحة اإلرهاب لعام 

 . 1998لمكافحة اإلرهاب لسنة 

 1998رهاب لعام فحة اإل تعريف اإلرهاب في االتفاقية العربية لمكا

ونأتي اآلن إلى الجانب األهم وهو اإلتفاقية العربية والتي عرفت اإلرهاب تعريفَا وصفيَا بأن " 

اإلرهاب يشمل كل عمل من أعمال التهديد والعنف والتخريب مهما كانت دوافعه أو أغراضه يحدث 

هم لخطر الموت , أو إلحاق تنفيذَا أو تروعيهم وتخويفهم من خالل إيذائهم أو تعريض حياتهم وحريت

الدمار واإلتالف باألمالك العامة والخاصة أو األستيالء عليها او تعريض أحد الموارد الوطنية 

 .  (2)للخطر

                                                 
حمودة, اإلرهاب الدولي, جوانبه القانونية, ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه االسالمي, ص:  (1)

388. 
د .الرشيدي , أحمد , نحو مدخل موضوعي , لفهم ظاهرة اإلرهاب وسبل التصدي لها , مركز دراسات  الشرق  (2)

 .19, ص  2003األوسط , األردن 
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 الفرع الثاني: أسس وبنود اإلتفاقية العربية

إن أهم ما يميز إتفاقية التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب هي أنها تحفظ حق الشعوب في الكفاح 
مسلح ضد اإلحتالل األجنبي والعدوان والحق في تحرير المصير, طبقَا ألحكام المادة الثانية من ال

اإلتفاقية الفقرة )أ( والتي نصت على أنه " ال تعد جريمة, حاالت الكفاح بمختلف الوسائل بما في 
َا لمبادىء ذلك الكفاح المسلح ضد اإلحتالل األجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفق

القانون الدولي وال يعتبر من هذه الحاالت كل عمل يمس بالوحدة الترابية ألي من الدول العربية, 
كما وال تعد من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي الجرائم التي ضمنتها الفقرة الثانية من 

ة المشار إليها في المادة السابقة المادة الثانية من اإلتفاقية وهي :" ال تعد أي من الجرائم اإلرهابي
 . (1)من الجرائم السياسية "

وفي تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية, ال تعتبر من الجرائم السياسية ولو كانت بدافع سياسي الجرائم 
 اآلتية:
 اإلعتداء على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو فروعهم أو أصولهم. .1
العهد أو نواب رؤساء الدول, أو رؤساء الحكومات, أو الوزارة في أي اإلعتداء على أولياء  .2

 من الدول المتعاقدة.
اإلعتداء على األشخاص الذين يتمتعوا بحماية دولية بما فيهم السفراء والدبلوماسيون في  .3

 الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها. 
 د أو وسائل النقل والمواصالت.القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد السلطات واألفرا .4
ممارسات وأعمال اإلتالف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة لخدمة لعامة حتى ولو  .5

 كانت مملوكة لدولة آخرى من الدول المتعاقدة. 
الجرائم الخاصة بتصنيع وتهريب وحيازة األسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من  .6

 المواد التي يخطط لها من أجل إرتكاب جرائم إرهابية. 

_________________________ 
 .2006أحمد صالح , مستقبل االرهاب في هذا القرن , جامعة نايف للعلوم االمني , مركز الدراسات "الرياض  (1)
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 المطلب الثاني

 فاعلية بعض التشريعات العربية في مكافحة الظاهرة اإلرهابية
 

أصبح أنه ال يكاد أن يمر يوم من غير أن تعلمنا وسائل اإلعالم وتطلعنا عن قيام فرد أو مجموعة 
من اإلرهابيين بأحد الممارسات أو العمليات اإلرهابية التي تبث روح الذعر والرعب في نفوس 

ن وتخل بأمن وسالمة المرافق العامة, مما أثر على مكانة بعض الدول العربية خارجيَا المدنيي
وتسبب في تأزم وضعها داخليَا, لذلك كان من الواجب على الدول العربية أن تقف أمام أهداف 
صالح األوضاع فيها,  وطموحات تلك التنظيمات من أجل تحقيق إعادة اإلستقرار للمنطقة وا 

ألهداف كرست تشريعاتها لمحاربة جريمة اإلرهاب, كل دولة حسب استراتيجيتها ولتحقيق تلك ا
ونظرتها لإلرهاب, لقد تبنت التشريعات العربية مجموعة من المواقف تتعلق بظاهرة اإلرهاب, ولقد 
اتخذت عدة طرق من أجل مكافحة اإلرهاب والقضاء على مختلف صوره وأشكاله, فهناك تشريعات 

ة التشدد والردع من خالل سن تشريعات خاصة بمكافحة الجرائم اإلرهابية بينما اعتمدت على سياس
 تركت تشريعات آخرى أمر التجريم ألحكام عامة في قانون العقوبات.

ونجد أن منطقة الشرق األوسط هي األكثر تعرضا للجرائم اإلرهابية وأكثر المناطق التي تتعرض 
ذلك ألنها تعتبر منشأ للكثير من المنظمات اإلرهابية المصنفة للجرائم اإلرهابية في األيام األخيرة و 

على أنها أخطر المنظمات اإلرهابية في العالم مثل حركة حزب اهلل التي توجد في سوريا ولبنان 
ويرأسها "حسن نصر اهلل" , وتنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام " داعش " , وتعد المنطقة 

ر المنظمات اإلرهابية مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان, وبسبب إختالف أيضَا بوابة كبير ألخط
نظرة كل دولة لتلك المنظمات والجماعات اإلرهابية, فلقد اختلف موقف الدول تجاههم وهذا يتضح 

 من خالل سن التشريعات الداخلية لتلك الدول. 
رهابية والممارسات التي جعلت كما أوضحنا سابقَا أن الشرق األوسط تعرض للعديد من العمليات اإل

الكثير من الدول تواجه الكثير من العوائق والتحديات في البداية من أجل مواجهة تلك الظاهرة 
الدامية, ومن ثم نتناول في هذا المطلب نماذج من التشريعات العربية في أهم الدول العربية وعلى 

رأسها المملكة العربية السعودية, وسوريا,  رأسها جمهورية مصر العربية, ودول الخليج العربي وعلى
 والعراق وسوف نتعرف على كيفية معالجة تلك البالد لجريمة اإلرهاب من الجانب التشريعي.  
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 مة اإلرهاب في دول المشرق العربيالفرع األول: المعالجة التشريعية لجري

 أوال: جمهورية مصر العربية
لموجة كبيرة من العنف المسلح في حقبة الثمانينات بسبب تعرض جمهورية مصر العربية 

والتسعينات, عملت جمهورية مصر العربية بشكل سريع وتلقائي على وضع إطار إلستراتيجية 
لعام  97تهدف إلى مكافحة اإلرهاب, وبناء على ذلك, قام المشرع المصري بإستحداث القانون رقم 

 :(1)م بوضع عقوبات لها, وتتمثل تلك الجرائم في اآلتيفيما يتعلق بعدد الجرائم اإلرهابية وقا 1992
  الجرائم التي تتعلق بالسعي والتخابر مع دولة أجنبية أو تنظيم أجنبي, وقضت لها بحكم

 وعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة.
  الجرائم التي تتعلق بإجبار شخص على اإلنضمام إلى الجمعيات اإلرهابية أو منعه من

ما, ولقد تحدد لتلك الجريمة عقوبة تصل إلى األشغال الشاقة  اإلنفصال عن جماعة
 المؤبدة, وقد تصل إلى اإلعدام أيضَا.

  الجرائم التي ترتبط بالتعاون أو اإللتحاق بدون تصريح أو إذن من القوات المسلحة لدولة
أجنبية أو اإلنضمام إلى منظمات إرهابية أجنبية خارج مصر, ونجد أن العقوبة تنص على 

شغال الشاقة المؤقتة لكل من قام بالتعاون مع منظمة خارجية أو إرهابية أو من إلتحق األ
بقوات مسلحة لدولة خارجية أجنبية, والعقوبة تكون باألشغال الشاقة المؤبدة في حال تلقيه 

 لتدريب عسكري أو مشاركته في عمليات إرهابية. 
  ي أو البحري ويعاقب باألشغال الشاقة الجرائم المتعلقة بإختطاف وسائل النقل الجوي, البر

المؤقتة لكل شخص عرض سالمة من فيها للخطر وعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة لكل من 
 .(1)تسبب في جروح أو إصابات ألفراد ما

  الجرائم المتعلقة بتأسيس أو إنشاء أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة
القوانين أو منع المؤسسات العامة أو الخاصة من أداء أو منظمة تهدف إلى تعطيل 

 وممارسة أعمالها أو اإلعتداء على حقوق وحريات األفراد.

                                                 
افحة اإلرهاب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان, د.ط, دار األيام للنشر والتوزيع, عمان, أكرم حسام فرحات, مك (1)

 . 110, ص: 2015
 . 155 – 153محمد عبداهلل طالب المحنا المري, مرجع سابق, ص:  (1)
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  حتجازهم من أجل التأثير على الجرائم التي تتعلق بالقبض على األفراد أو حبسهم كرهينة وا 
لفعل واألشغال السلطات العامة وتكون العقوبة باألشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام بذلك ا

 الشاقة المؤبدة لكل من لجأ إلى العنف الدموي والقوة.
  الجرائم التي ترتبط باإلعتداء على أحد القائمين على تنفيذ األحكام السابقة الذكر, والجدير

مكرر  76مكرر,  76بالذكر أن تلك الجرائم أضيفت إلى قانون العقوبات باألرقام التالية: 
, ونظرَا (2)مكرر أ 77مكرر,  77, 77مكرر د,  76ج, مكرر  76مكرر ب,  76أ, 

في جمهورية مصر العربية والتحول التي شهدته البالد  2014للتطورات التي حدثت عام 
نتشار واسع إلى حد ما لإلرهاب.  وا 

ليمكن من محاكمة األشخاص  2014قامت الدولة المصرية بتعديل قانون العقوبات سنة 
تتلقى تموياَل سائاَل أو تمويل عيني يخدم األهداف اإلرهابية من  والمؤسسات والكيانات التي

أجل مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه والتخلص من كل العوامل واألسباب التي تغذيه 
وتدعمه حيث أن الدولة المصرية تحارب اإلرهاب من قديم األزل وتبذل كل ما في وسعها 

 من أجل التخلص من تلك الظاهرة.
 :(1)حيث تضمنوا اآلتي 2015إصدار قانونين تتعلق بمكافحة اإلرهاب عام  لقد تم أيضاَ 

يسمح للنائب العام والقضاء ويمنحهم سلطة إنشاء قوائم للكيانات القانون األول:  -
 والمؤسسات اإلرهابية واألشخاص الذين تورطوا في عمليات إرهابية.

ينص ذلك القانون على قضية التهريب من خالل الحدود وعمليات حفر القانون الثاني:  -
 األنفاق ضمن جرائم اإلرهاب. 

يمكننا القول بأن تلك التشريعات عملت بها الدول العربية كتدابير لمكافحة تمويل اإلرهاب وعلى 
 وجه الخصوص دول شمال إفريقيا, ومن أجل ذلك الهدف طرحت الدولة المغربية مشروع تعديل

الذي يقتضي بتغيير مجموعة من القوانين الجنائية المرتبطة  145-12قانون اإلرهاب بالقانون 
بغسيل األموال الذي بمقتضاه تم تشديد الرقابة على عمليات تبييض األموال والحد من إستخدامها 

ت , وقبل ذلك وفي إطار محاربة مصادر تمويل اإلرهاب, قام(2)في تمويل الممارسات اإلجرامية

                                                 
 . 156محمد عبداهلل طالب المحنا المري, مرجع سابق, ص:  (2)
 . 213محسن عوض, مرجع سابق, ص:  (1)
 . 215ن عوض, مرجع سابق, ص: محس (2)
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الخاص بممارسة نشاط اإلئتمان  1-93-147الدول المغربية بإصدار الظهير الشريف رقم 
المتعلق  2003لعام  75-2003ومراقبتها من ناحيتها أصدرت الدولة التونسية القانون رقم 

 . (3)بمكافحة تمويل اإلرهاب والحد من عمليات غسيل األموال
 ثانيَا: المملكة العربية السعودية:

أهم التدابير التي إتخذتها المملكة العربية السعودية, هو ما قامت به هيئة كبار العلماء في  إن من 
حول اإلرهاب وقامت  1999المملكة في مجال مكافحة الجريمة اإلرهابية حيث أصدر بيان عام 

بإدانة اإلرهاب مهما كان شكله أو مصدره أو طبيعته أو هدفه حيث عملت على وضع تشريعات 
 ة تتعلق بمكافحة اإلرهاب وأهمها ما يلي:وأنظم
  ه.  1409 – 1 – 12بتاريخ  148تم إصدار الفتوة من هيئة كبار العلماء وهي رقم

حيث تقتضي عقوبة القتل لكل من ثبت شرعَا أن يعمل ويسعى من أجل اإلتالف والتخريب 
 .(1)واإلفساد حيث تعتبر من الممارسات اإلرهابية

 من نظام اإلجراءات الجزائية الوارد في اإلتفاقية العربية  112دة إشتملت أيضَا على الما
 . (2)لمكافحة اإلرهاب ومعاهدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب

ومن أجل مسايرة األوضاع التي يعيشها المواطن العربي, قامت المملكة العربية السعودية بإقرار 
إال أنه شهد إنتقادات  2014فيذ في عام فبراير عام قانون مكافحة اإلرهاب الذي دخل حيز التن

واسعة لعدم وضعه تعريف اإلرهاب, كما وسع وزاد من نطاق الصالحيات الممنوحة للسلطات في 
 . (3)مجال مكافحة اإلرهاب من غير إشراف قضائي وال قيود

حيث السلم الزمني  يحتل التشريع السوري المرتبة الثانية منثالثَا: الجهمورية العربية السورية: 
من  304الخاص بتشريعات الدول العربية حول اإلرهاب, فقد تضمن تعريفَا لإلرهاب في المادة 

التي تتضمن عقوبات شديدة وقاسية تصل إلى حد اإلعدام في  1949قانون العقوبات السوري لعام 

                                                 
 . 220محسن عوض, مرجع سابق, ص:  (3)
الحرابة: هي خروج طائفة مسلحة في دار اإلسالم إلحداث الفوضى وسفك الدماء, وسلب األموال ونهك  (1)

 . 108األعراض, محسن عوض, ص: 
 . 41بق, ص: د راسة حول تشريعات مكافحة اإلرهاب في دول الخليج العربي واليمن, مرجع سا (2)
 . 105محسن عوض, المرجع السابق, ص:  (3)
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من  306أن المادة   حالة ما لو أدت الجريمة اإلرهابية المرتكبة إلى إزهاق روح إنسان, ووجدنا
 . (4)القانون نفسه فتضمنت العقوبات المخصصة اما للجماعات اإلرهابية واألمر بحلها

الخاص  2012لسنة  17أما في مجال مكافحة اإلرهاب, قام الرئيس السوري بشار األسد رقم 
نظمات بمكافحة اإلرهاب حيث إشتمل على تعريف للعمل اإلرهابي في مادته األولى كما عرفت الم

 .(5)اإلرهابية في نفس المادة
 رابعَا: جمهورية العراق

لم يحدد المشرع العراقي أي مفهوم لإلرهاب في بداية األمر في إطار قانون العقوبات, ولم يشير  
, ولكن وجد أن 1996لعام  111إلى أي عقوبة حول الجرائم اإلرهابية في قانون العقوبات رقم 

, 2005لعام  15المشرع العراقي أدرك الوضع بحيث قامت السلطات العراقية بإصدار القانون رقم 
ثم وضعت تعريفَا لإلرهاب في المادة األولى حيث رأت أن األعمال اإلرهابية هي كل فعل إجرامي 
يقوم به فرد أو جماعة أو منظمة تستهدف األفراد أو الجماعات أو مؤسسات رسمية أو منظمات 
غير رسمية حيث تعمل على إلحاق األضرار والتلفيات وتخل بالوضع األمني وتهدف إلى إدخال 

 رعب والهلع في نفوس الناس. ال
لقد وجد أن العقوبات المقررة للممارسات واألعمال اإلرهابية تكمن في عقوبة الحكم باإلعدام على 
الفاعل األصلي والشريك والمخطط والممول وعقوبة السجن المؤبد على من قام بالتستر على 

 إرهابي أو شارك في إخفاء العمليات اإلرهابية. 
من نفس القانون على اإلعفاء عن كل من يقوم بإخبار السلطات قبل وقوع  5المادة تنص أيضَا 

الجريمة هو ما تسبب في القبض على المجرمين, وتضمنت أيضَا إمكانية تخفيف العقوبة على من 
, وعلى صعيد جديد (1)أبلغ السلطات عن المعلومات بعد وقوع الجريمة وذلك قبل إلقاء القبض عليه

لس الوزراء في العراق بالتصديق على المرسوم الي ينظم سير أعمال الحشد الشعبي في فقد قام مج
 . (2)فيما يتعلق بالتشريعات العراقية ضد اإلرهاب 2014أكتوبر لعام  28الحرب ضد داعش في 

وعلى نفس نسق تشريعات دول الخليج, فإن دول الشام تبنت هي اآلخرى تدابير خاصة بتمويل 
 11 – 24الذي صدر في تاريخ  44مت السلطات اللبنانية بإصدار القانون رقم اإلرهاب حيث قا

والذي يشتمل على مكافحة تمويل اإلرهاب وتبييض وغسل األموال حيث تقع ضمن  2015 –
                                                 

طيبي محمد بلهاشم األمين, تجريم اإلرهاب في القانون الدولي, رسالة دكتوراة في القانون الدولي والعالقات  (4)
 . 306, ص: 2012الدولية, 

 . 307طيبي محمد بلهاشم األمين, مرجع سابق, ص:  (5)
 . 178-176, ص: غسان صبري كاطع, مرجع سابق (1)
 . 146محسن عوض, مرجع سابق, ص:  (2)
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إطار تطبيق اإلتفاقيات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وذلك بالتوافق مع التوصيات الصادرة عن 
وهو القانون المعدل  2010لعام  08د أصدرت األردن القانون رقم , ولق(3)مجموعة العمل المالي

وهو المتعلق لمكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال بينما تناول المشرع  2017لعام  46للقانون 
كما تم إصدار المرسوم  (1)2012لعام  16السوري جريمة تمويل اإلرهاب من خالل القانون 

اص بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال وهو الذي ركز على الخ 2005لعام  33التشريعي رقم 
جراءاته ووسائله وعرضت البيان الخاص بالعقوبات المقررة له  . (2)ماهية تمويل اإلرهاب وا 

 الفرع الثاني: المغرب العربي: 
 أما بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا كان الوضع كما يلي:

 أواَل: المملكة المغربية
 – 03رع المغربي بتحديد األفعال التي تعتبر جريمة وسلوك إرهابي في القانون رقم لقد قام المش

المتعلق بمكافحة اإلرهاب, ولقد اشتمل هذا القانون على ثالثة مواضيع بالغة  2003لعام  03
قرار عقوبات تصل إلى حد اإلعدام في  األهمية فاألول متمثل في تجريم األفعال اإلرهابية وتحديد وا 

كثيرة, أما القضية الثانية فتتمثل في القواعد المحددة والمسطرة لجريمة اإلرهاب ومن أهم  حاالت
التعديالت في هذا الصدد إسناد اإلختصاص القضائي لمحكمة عادية واحدة وهي محكمة 
اإلستئناف بالرباط, أما الموضوع الثالث يرتبط بمعالجة المعلومات والبيانات المالية وفقَا لتدفق 

وتعزيز  03 – 03, من أجل سد الفراغ التشريعي الذي أتى في القانون (3)ة أموال اإلرهابيينوحرك
ودعم جهود المغرب في مكافحة الجريمة اإلرهابية, فقد قامت السلطات المغربية بوضع مشروع 

المتعلق بتجريم اإلنضمام للجماعات اإلرهابية حيث أصبحت جريمة إرهابية  86 – 14قانون رقم 
د ذاتها سواء كانت أعمال اإلنضمام تتم على المستوى الجماعي أو الفردي, وفي إطار منظم في ح

حيث نجد أن القانون رقم  (4)أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو جماعات إرهابية حيثما وجدت
السابق الذكر والقانون الجنائي قد أدرجت األفعال والممارسات ذات الصلة بمعسكرات  86 -14

                                                 
الجامعة اللبنانية, مركز المعلومات القانونية, مقال منشور على الموقع االلكتروني,  (3)
,www.legallaw.vl.edu.lb/lawview 2020 – 5 – 20, تم االطالع عليه في تاريخ . 
على الموقع االلكتروني,  وحدة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب, منشور (1)
,www.amlu.gov.jolanguge.en-us  2020 – 5 – 20تاريخ االطالع . 
 . 221محسن عوض, مرجع سابق, ص:  (2)
أنس سعدون, التجربة المغربية في مكافحة اإلرهاب, منشور على الموقع االلكتروني,  (3)

da.comwww.legal.agen   2020 -5 – 20تم االطالع عليه . 
 . 13, ص: 2016حسن طارف, إحسان الحافظي, اإلرهاب والقانون, سياسات عربية ,  (4)

http://www.legal.agenda.com/
http://www.legal.agenda.com/
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سنة مع  15:  5ريب وبؤر التوتر اإلرهابية بوصفها جنايات يتم العقاب عليها بالحبس من التد
 . (1)2014سبتمبر عام  18دوالر أمريكي في  160غرامة مالية تصل إلى  

  ثانيَا: تونس
لقد عمل المشرع التونسي على إضافة أحكام التجريم ومحاربة ومواجهة الجريمة اإلرهابية في قانون 

مكرر على أنها عبارة  52ات حيث تم وضع وصف لجرائم وممارسات اإلرهاب في المادة العقوب
عن كل فعل فردي أو جماعي يتم القيام به من أجل النيل واإلنتقام من الممتلكات أو األشخاص 

 75-2003بإستصدار القانون رقم  2003عبر إستخدام أسلوب الترويج, كما قامت تونس عام 
مويل اإلرهاب وتبييض األموال, ولكن تجمد العمل بذلك القانون إبان الثورة المتعلق بمكافحة ت

التونسية, وبسبب اإلنتقادات التي تعرض لها من قبل الناشطين في مجال حقوق اإلنسان وما 
تعرضت له تونس من هجمات إرهابية منها عمليتين إرهابيتين واحدة ألى متحف باردو والثانية إلى 

وقام  2015لعام  26وي بسوسة, فقد سن البرلمان التونسي القانون األساسي رقم فندق مدينة القطا
لعام  75الملغي للقانون  (2)بالتصديق عليه وهو المتعلق بمكافحة اإلرهاب والحد من غسيل األموال

فصل ورد فيه تعريف دقيق للجريمة اإلرهابية  143الجديد على  26حيث اشتمل القانون  2003
األول, كما تناول في القسم الثاني من الباب األول جرائم اإلرهاب والعقوبات المقررة عكس القانون 

عليها وتختلف العقوبات بطبيعتها حسب إختالف القانون ونوع الجريمة المرتكبة حيث تتراوح ما بين 
سجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ألف دينار والسجن المؤبد, وتصل أيضَا إلى اإلعدام, ومن 

ر بالذكر هنا أن المشرع القانوني التونسي استحدث قطب قضائي عبر هذا القانون من أجل الجدي
 . (3)مكافحة اإلرهاب وتم تشكيل لجنة وطنية لمحاربة اإلرهاب

  ثالثا: ليبيا
قام مجلس النواب الليبي المعترف به دوليَا بإصدار قانون لمكافحة اإلرهاب والذي يعد األول من 

مادة تحتوي على وصف اإلرهاب وتحديد  30حيث اشتمل على  2014لعام  سبتمبر 2نوعه في 
أنشطته وأعماله والعقوبات المقررة له, ولقد أتى ذلك القانون كإنعكاس للحالة األمنية واألوضاع 

 .(1)الداخلية السائدة في الدولة

                                                 
 . 109باخويه إدريس, مرجع سابق, ص:  (1)
 . 225محسن عوض, مرجع سابق, ص:  (2)
 بن حسين قراءة قانونية في مكافحة اإلرهاب في القانون الفرنسي والتونسي, منشور على الموقع االلكتروني:  (3)
(1) ,www.assabah.com.tn.article  2020 – 5 – 20تم االطالع عليه في . 
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قتباسه الحرفي وعلى الرغم من اإلنتقادات الكثيرة التي وجهت له نظرَا ألنه يخالف القواعد ال جنائي وا 
, إال أنه اشتمل على مواد هادفة إلى 16 – 10 – 9من القانون الجنائي المصري بالنسبة للمواد 

, كما 29مواجهة ومكافحة اإلرهاب مثل نصه على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب بالمادة 
نشاء دوائر على وجوب تأسيس نيابة خاصة تركز على جرائم اإل 24نص في المادة  رهاب وا 

 . (2)23جنائية من أجل النظر والتعرف على جرائم اإلرهاب عبر المادة 
وفي نهاية ذلك المطلب يمكن القول أن التشريعات العربية وبالعمل باإلتفاقية العربية لمكافحة 
اإلرهاب ونظرَا للظروف التي تعيشها كل دولة فقد سارعت إلى وضع تشريعات تتعلق بمكافحة 

رهاب مثلما هو الحال بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة, قطر, المغرب, مصر بينما تركت اإل
بعض الدول من على الجانب اآلخر قضية اإلرهاب وتجريم ممارساته إلى قانون العقوبات مثل 
األردن ولبنان والذي يعتبره البعض من رجال القانون في لبنان أنه شامل ووافي وتناول الجريمة 

رهابية بشكل دقيق فهو يكفي لمعاملة اإلرهابيين كما توجد هناك دول أخرى أحجمت عن تناول اإل
الظاهرة اإلرهابية في تشريعاتها الداخلية, ونخص بالذكر الجمهورية اليمنية فرغم ما تشهده من 

 أعمال إرهابية إال أن السلطات لم تتحرك من أجل سن تشريع خاص بمكافحة اإلرهاب. 
عمااَل  والذي  2001 – 9 – 28الذي تم إستصداره من مجلس األمن في يوم  13-73بالقرار وا 

طالبت من خالله كافة الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة بتجريم أعمال اإلرهاب وحظر 
تمويل اإلرهاب أو التخطيط أو دعم عمليات إرهابية, فوجدنا أن أغلب الدول العربية إما قامت 

 قانون من قوانين غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.  بإصدار أو تعديل
 الفرع الثالث: اإلضطرابات العربية واإلرهاب

على الرغم من أن الربيع كان يعتبر محاوالت جادة في بعض الدول وليس كل الدول من أجل    
إحداث تغيير جذري من أجل البحث عن الذات من جديد , ولكن وجدنا عوامل الهدم والتخريب 
لعبت دورها لتقلب األمور رأسَا على عقب ليتحول ما يسمى ب " الربيع العربي" إلى سبب جوهري 

هدته بعض البالد من فوضى وتدهور أمني , وأحدثت فراغ سياسي كبير لم تتمكن فيما ش
 .(1)الحكومات اإلنتقالية من مأل وال استيعاب ذلك الفراغ

حيث حدثت نقلة كبيرة ونوعية  لقوى اإلرهاب, إلى أن جاءت  2014لقد ظهرت أول حالة عام   
عامَا من الفشل في محاربة اإلرهاب  14ل  أول " دولة "إرهاب في التاريخ ومثلما كان ذلك نتيجة

سبتمبر وانتهاج استراتيجية عقيمة في مكافحة اإلرهاب, كانت تلك الدولة أيضَا من إحدى  11منذ 

                                                 
 .27محسن عوض, مرجع سابق, ص:  (2)
 .3, ص: 2014بهي الدين حسين, محاكمة الربيع العربي , مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان,  (1)
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ثمار الربيع العربي حيث فقدت بعض الدول القدرة على التعامل مع موجات الغضب من الشعوب, 
من الوهلة األولى تجنب قصف تنظيم الدولة ففي سوريا مثاَل تعمد الرئيس السوري بشار األسد 

اإلسالمية في العراق والشام "داعش  " بل استمر في قصف وضرب فصائل المعارضة األقل تطرفَا 
وهذا ما كشف عنه الملك عبداهلل الثاني ملك األردن حيث أعتقد أن الرئيس السوري انتهج هذا 

من يبدو " أسوأ " وأكثر قوة وشراسة, فإن  المسلك من أجل الحرص االستراتيجي على اإلبقاء على
ذلك الموضوع سوف يساهم في تخفيف عبء الضغوط الدولية عليه وقد يتسبب في إعادة النظر 
حول إقصاء األسد من المشهد السياسي وقد يجد له دورَا في حل ما مستقبلي للقضية السورية, 

يس كل الجهود نحو القوى والفصائل وبالتالي فهذا سوف يساعد في استبعاد الحل العسكري وتكر 
 . (2)المعارضة لألسد من أجل التوصل إلى حل مقبول سياسيَا ويرضي جميع األطراف

ثم ظهر بعد ذلك تنظيم داعش بمخالبه وأهدافه الدنيئة مرتديَا عباءة الدين والجهاد وهو ال يحمل 
تالف كل ما هو مدني  زهاق روح األبرياء في الحقيقة في طياته سوى الخراب والدمار وا  وحضاري وا 
 وكانت العراق وال تزال من أكثر البالد التي عانت من تلك الويالت. 

ومن جانب آخر, استطاعت المغرب وتونس اإلفالت من تلك السيناريوهات الصفرية حيث تمكنت 
عادة تأهيل واصالح سياسي  ولوال النخبة المعرضة في المغرب من بداية العقود األخيرة من ترميم وا 

 ذلك لواجهت المغرب مصير العراق أو سوريا ولكنها تداركت األمور مبكرَا.
 القسم األول: الحالة المصرية: 

يناير, جرت مياه كثيرة فى األنهار, وكانت  25يمكننا القول بأنه بعد تسع سنوات على     
ولقد بدت  المنطقة شاهدة على تحوالت كثيرة حيث غيرت مفاهيم البعض ونظرتهم لألحداث,

األمور أكثر صعوبة وتعقيدا, فهناك من خرجوا يحملون مطالب التغيير  ولم ينتبهوا إلى جماعات 
وأصابع تجاورهم وتحمل أهدافا أخرى, ولقد كان ميدان التحرير ببراءة الماليين مجاال لكل أجهزة 

ق الفتن والمكائد بين التجسس والتخابر, فحاول تنظيم اإلخوان سرقة الثورة عبر إحداث الوقيعة وخل
عيش حرية عدالة »الشعب والدولة, ثم اختطاف العملية السياسية لتنظيم المرشد, وحولوا شعار 

فى الميادين ليكون فى خدمة تمكين تنظيم اإلخوان من مفاصل الدولة على حساب « اجتماعية
ستقرار وأمن البالد.   الشعب وا 

 ص قناص غامض, تعجز التحقيقات عن اكتشافه.وجدنا أن المتظاهر السلمى يسقط قتيال برصا
يناير مجرد إنتفاضة مجموعات من الناس وأراد البعض تحويلها إلى معركة بين  25لقد كانت    

الشعب والشرطة, ثم الشعب والجيش, وكاد أن يحدث انفالت أمنى والذي يمثل تهديدا للدولة, كان 
                                                 

 . 5بهي الدين حسين, نفس المرجع السابق, ص:  (2)
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اف الثورة حرق المؤسسات العامة المملوكة حرق أقسام الشرطة بداية الخطر, فلم يكن من أهد
للشعب, لكنه تزامن مع انطالق لصوص وقطاع طرق هاجموا المواطنين وروعوهم, لكن نزول 
القوات المسلحة وانتشارها مثل عناصر اطمئنان واجهت اللصوص ومنعت انفالتا كان يهدد بحرائق 

 تلتهم البلد كلها. 
ولة عند إندالع أحداث ومصادمات من شارع محمد لقد تكررت محاوالت إسقاط مؤسسات الد

محمود لمجلس الوزراء, وكانت هناك محاوالت لحرق مجلس الشورى وحرق المجمع العلمى وأدخل 
ذلك البالد فى صراعات بال بداية وال نهاية, ما تزال تمثل عالمات استفهام عن سبب اندالعها 

ضغط إلخراج متهمين باإلرهاب من السجون, وبدأت وعالقتها بالتغيير أو الثورة, وتزامن هذا مع ال
جماعة اإلخوان فى اإليحاء بأنها ال تريد السلطة, ولكن بعد إبعاد التيارات المختلفة, تمكنت من 
القفز إلى مجلس الشعب والشورى والرئاسة, لتبدأ خطوات تفكيك الدولة بحصار المؤسسات 

عالن دستورى قام به ا لرئيس المعزول محمد مرسى حتى يصادر السياسة التشريعية والقضائية, وا 
والقضاء, ليبدأ الصدام مع الشعب فعال, مع تحريض حلفاء التنظيم أمثال حازم أبو إسماعيل على 

 .(1)حصار المحكمة الدستورية ومدينة اإلنتاج اإلعالمى
 لة المصرية للتداعيات اإلرهابيةالقسم الثاني: مواجهة الدو 

وان فى تشكيل حرس إخوانى خاص بالجماعة يحل مكان الشرطة والقوات ثم بدأت محاوالت اإلخ
المسلحة, وتزامن هذا مع حوادث طائفية ضد الكنائس, مع دعم خفى للتنظيمات اإلرهابية فى 
سيناء, وتم قتل جنود مصر فى رمضان وخطف جنود آخرين, فضال عن إثارة النعرات الطائفية 

مصر, وانتبه الشعب مع قواته المسلحة لمساعى اإلخوان لتكرار والمذهبية التى لم تكن موجودة فى 
يونيو, لتدعم الجولة فى مواجهة محاوالت سرقة  30تجربة الحرب األهلية, فخرجت الماليين فى 

 ثورة الشعب. 
عالن خارطة الطريق, حرك تنظيم اإلخوان التنظيمات اإلرهابية, رابعة العدوية  30بعد  يونيو وا 

ر لإلرهاب والسالح, وقعت أحداث الحرس الجمهورى, ثم محاولة تحويل رابعة والنهضة إلى بؤ 
سقاط الدولة, هرب قيادات اإلخوان وتركوا المخدوعين بل  العدوية والنهضة إلى مراكز لإلرهاب وا 

 وارتكبت الجماعة عمليات قتل واشتباكات إلثارة حرب أهلية واجهها الشعب والجيش.
لقد سعت التنظيمات اإلرهابية إلى إسقاط الدولة من خالل تكثيف عمليات اإلرهاب طوال السنوات 
التالية لتثبيت حكم المرشد, وقامت بأنشطة أوسع  وهي عمليات حرق للكنائس واستهداف األقباط, 

                                                 
, 2020يناير,  24سنوات من التحول والطموح, اليوم السابع,  9يناير  25محمود عبد الراضي, هدى زكريا,  (1)

 . 4ص: 
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وقامت بأوسع هجمات إرهابية فى أكثر من مكان, وتحولت إلى حرب إرهاب مسنودة بقنوات يتم 
تمويلها بمئات الماليين تحتفى قنوات قطر وتركيا باإلرهاب وتشكك فى الدولة وقدرتها على 
المواجهة, مع حرب شائعات استهدفت الروح المعنوية للشعب. لكن وعى الشعب وصمود الجيش 
والشرطة أطاحا بأحالم الفوضى اإلخوانية, المدعومة بماليين قطر وتدخالت تركيا التى نجحت فى 

دول مثل سوريا وليبيا واليمن, وتحويل العراق إلى دولة طائفية فاشلة, كان وعى المصريين إسقاط 
وانتباه القوات المسلحة والشرطة سدا منيعا أمام محاوالت إسقاط الدولة, انكسرت شوكة اإلرهاب, 
ونجحت مصر فى إصالح اقتصادى صعب حيث واجهت مصر حربا اقتصادية وحربا نفسية 

 .(1)ات اإلصالح االقتصادى, ارتفعت نسبة النمو, وتقلصت البطالةتشكك فى إجراء
وبمساندة الشعب تحركت الدولة على كل المحاور, فلم تكتف القوات المسلحة بمواجهة لإلرهاب, 
ولكن أيضا دخلت فى عملية تنمية واسعة ومشروعات كبرى, وتقوية للقدرات العسكرية 

لقوة العسكرية اإلقليمية, وتواجه مخططات دول داعمة واالستراتيجية, لتتقدم مصر فى قوائم ا
لإلرهاب مثل قطر وتركيا كانت تسعى لدعم حكم اإلخوان حتى تسهل لهم السيطرة على االقتصاد, 

 لكنها فشلت فى مصر, بينما نجحت فى تفكيك دول أخرى. 
سقاط الدولة, خاصة أن 9لقد واجهت الدولة المصرية طوال  إسقاط مصر  سنوات مساع لتفكيك وا 

كان نقطة الفعل فى إعادة تفكيك وبناء المنطقة لصالح قوى الفوضى, بفضل تماسك الشعب 
والدولة خرجت مصر من هذه المحاوالت, وواصلت البناء وانتصرت على مشكالتها االقتصادية 

مستحق واألمنية واستعادت السياحة مكانتها, لتبدأ مرحلة البناء وتوسيع المشاركة كثمرة الستقرار 
 صنعه الشعب بمساندة الجيش وأجهزة الدولة.

ومما سبق , نخلص إلى أن تنظيم األخوان المسلمين هو تنظيم ال يعرف سوى لغة العنف وال 
يحمل سوى السالح في وجه كل من يخالفه الرأي وتبين ذلك خالل فترة حكمه للبالد والتي سعى 

عب سوى خطابات الفتن والكراهية والتي كادت أن فيها إلى نشر الدمار والخراب ولم يسمع فيها الش
تدخل البالد في حرب أهلية وتحولها إلى نفق مظلم وكانت من أبرز الممارسات اإلجرامية للجماعة 

 :(1)اإلرهابية ما يلي
 2011أحداث ماسبيرو  -

من أشهر األزمات بعد ثورة يناير, والمعروفة إعالمًيا بأحداث  2011تعتبر أحداث ماسبيرو 
اسبيرو وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وكانت األحداث ناتجة عن تظاهرة لألقباط م

                                                 
 . 8اضي, هدى زكريا, مرجع سابق, ص: محمود عبد الر  (1)
 . 15محمود عبد الراضي, هدى زكريا, مرجع سابق, ص:  (1)
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احتجاًجا على هدم كنيسة فى محافظة أسوان, واتجه على أثر هذه الواقعة المحتجون إلى مبنى 
 اإلذاعة والتليفزيون واندلعت االشتباكات.

 2011مارس ب "غزوة الصناديق" فى معركة اإلنتخابات المعروفة  -

ظهر مصطلح غزوة الصناديق خالل فترة التصويت على التعديالت الدستورية, وهو مصطلح 
أطلقه الشيخ محمد حسين يعقوب, فى داللة منه النتصار الدين خالل تلك المعركة السياسية وأداة 

 تكفير لكل من يخالفهم الرأى.
 2012حداث قصر االتحادية نوفمبر أ -

أصدر محمد مرسى العياط إعالًنا دستورًيا ينصبه ديكتاتوًرا للبالد,  ,2012فى نهاية نوفمبر 
ويضع فى يده سلطات مطلقة, جاء اإلعالن ليتدخل فى عمل السلطات القضائية ويقلص 
سقاط هذا  صالحياتها, مما دفع الناس للخروج فى كل ميادين ومحافظات مصر للمطالبة برحيله وا 

 اإلعالن. 
 2019يونيو  29أحداث يوم  -

 هاجمت الجماعة اإلرهابية أقسام الشرطة والنقاط العسكرية فيما يعرف بأحداث سيناء والعريش.
 2013يوليو  2أحداث  -
استخدمت الجماعة األسلحة البيضاء لمواجهة قوات األمن لمنع فض اعتصام رابعة, وذلك  -

الفضائية, تنفيًذا لتعليمات القيادى اإلخوانى صفوت حجازى والذى ظهر فى إحدى القنوات 
يونيو البد أن يتحمل المسؤولية كاملة لنزوله إذا كانت  30اللى عايز ينزل يوم »قائاًل 

فى إشارة واضحة « سلمية أو غير سلمية واللى هيرش الرئيس مرسى بالميه هنرشه بالنار
 إلثارة العنف وأعمال الشغب والبلطجة من قبل أعضاء الجماعة والموالين لها.

 2013في يونيو مقتل حسن شحاتة  -

اعتدى عدد من أهالى قرية زاوية أبو مسلم فى مركز أبو النمرس فى محافظة الجيزة على أربعة 
من الشيعة وضربهم حتى الموت من بينهم القيادى الشيعى حسن شحاتة, وذلك بسبب انتمائهم 
 المذهبى, فى أول اعتداء عنيف وكبير ضد الشيعة فى مصر بعد انتشار التحريض ضد هذه

 األقلية فى عهد الجماعة اإلرهابية.
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 2013أحداث مارس  -

أطلقت جماعة اإلخوان المسلمين الرصاص الحى على المعتصمين أمام مكتب اإلرشاد. عندما 
تظاهر العديد من المواطنين أمام مكتب اإلرشاد للمطالبة برحيل مرسى ونظامه, مرددين هتافات 

فكانت النتيجة أن « لها زمان اإلخوان مالهمش أمانعبد الناصر قا»و« يسقط يسقط حكم المرشد»
 48مواطًنا وأصيب  12أطلق أعضاء الجماعة اإلرهابية الرصاص الحى على المتظاهرين فقتل 

 آخرون.
 يونيو 30مرحلة ما بعد  -

حالة من الجنون انتابت أعضاء الجماعة اإلرهابية والموالين لها, بعدما خرج الشعب المصرى 
, وقال كلمته بإزالة محمد مرسى عن سدة الحكم, وقتها توعدت قيادات 2013يو يون 30عليهم فى 

شاعة الفوضى فيه وتخريبه وتدميره لالنتقام من كل من لفظهم, وبناء  الجماعة بإحراق هذا البلد وا 
, «الجيش والشرطة»عليه كثرت العمليات االنتحارية هنا وهناك مستهدفة قطاعات الدولة األمنية 

 (1)اطها إلحداث فتنة تؤدى بنا إلى الهالك, ومن هنا جاءت الوقائع اآلتيةوكذلك أقب
صابة  23: عنف منطقة بين السرايات أسفر عن  2013يوليو  2أحداث يوم  -1 قتياًل وا 

 آخرين. 220
: اشتباكات مسجد القائد إبراهيم, عندما أطلق أنصار الجماعة 2013يوليو   26أحداث  -2

 5يونيو, مما أسفر عن وقوع  30أهالى المنطقة المؤيدين لثورة اإلرهابية النيران على 
صابة   .72قتلى, وا 

: أعلنت الجماعة عن انضمام عناصر من تنظيم القاعدة, 2013يوليو  29أحداث  -3
وتشكيل مجلس حرب عبر المنصة الرئيسية لالعتصام فى ميدان النهضة, رافعين أعالم 

مصابين من آثار التعذيب فى اعتصام  10جثة, و 11تنظيم القاعدة كما تم العثور على 
 رابعة والنهضة.

: أطلقت الجماعة األعيرة على الجيش والشرطة وحاصرت 2013أغسطس  17أحداث    -4
 مسجد الفتح.

                                                 
 . 22محمود عبد الراضي, هدى زكريا, مرجع سابق, ص:  (1)
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: عطل اإلخوان خطوط مترو األنفاق فى محاولة منهم 2013أغسطس  20أحداث  -5
 ماليين المواطنين يومًيا. إلحداث شلل مرورى لمعرفتهم بأهمية تلك الوسيلة فى نقل

 سبتمبر: محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق اللواء محمد إبراهيم. 5أحداث  -6
 : تفجير مديرية أمن الدقهلية.2013ديسمبر  24أحداث  -7
صابة  28: مذبحة الفرافرة وأدت الستشهاد 2014يوليو  19أحداث  -8  3ضابًطا ومجنًدا وا 

 آخرين.
 ال النائب العام هشام بركات بتفجير إرهابى.: اغتي2015يونيو  29أحداث  -9

بجانب فاعلية التشريعات العربية في مكافحة الظاهرة اإلرهابية , ومن أجل مسايرة األوضاع التي  
يعيشها المواطن العربي قام االرهاب االلكتروني باستخدام األساليب الحديثة التكنولوجية, والتي 

األساس على شبكات المعلوماتية, وذلك بقصد ترويع األفراد تتضمن اإلمكانيات التقنية, وتعتمد ب
من خالل تهديدهم أو إلحاق الضرر الفعلي بهم , وُيعدُّ استخدام الفضاء اإللكتروني كوسيلة 
لإلرهاب اإللكتروني من قبل الجماعات اإلرهابية أخطر أنواع اإلرهاب؛ حيث يلحق الضرر بشكل 

فِّر كافة القدرات الالزمة للجماعات اإلرهابية, مما يتسنى لها أوسع من اإلرهاب التقليدي, كما يو 
تحقيق أهدافها بسهولة , وتستخدم الجماعات اإلرهابية الفضاء اإللكتروني من أجل غايات غير 
مشروعة, ويشتمل اإلرهاب اإللكتروني على العديد من التقنيات التي من خاللها تتم هذه العملية, 

لتحريض, والتجنيد, وزيادة التطرف, والتمويل, والتنفيذ من خالل حيث تستهدف التخطيط, وا
الهجمات اإللكترونية أو السيبرانية, والتي تستهدف باألساس: "النظم العسكرية, والبنية التحتية 
االقتصادية, ومحطات توليد الطاقة والماء, ونظم االتصاالت, ونظم المواصالت", ويمكن بلورة 

 ت اإلرهابية للفضاء اإللكتروني على النحو اآلتي:وسائل استخدام الجماعا
: تستخدمه الجماعات اإلرهابية لتنظيم عملياتها والتخطيط لها, ويحدث التنسيق واالتصال  -1

ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتمثل في البريد اإللكتروني, والمواقع 
ك من أجل تفادي مخاطر استخدام األساليب اإللكترونية, ووسائل التواصل االجتماعي, وذل

 األخرى من لقاءات مباشرة, كما أن تلك الوسائل يصعب تتبعها.
: من أجل نشر بياناتهم الخاصة بهم, فضاًل عن الترويج أليدلوجياتها, الترويج اإلعالمي -2

بية عالوة على ذلك نشر األخبار الكاذبة والشائعات من أجل التحريض على األعمال اإلرها
 والعنف والفتنة.
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: ويحدث ذلك من قبل مبرمجين متخصصين في اختراق التجسس على المواقع وتدميرها -3
المواقع اإللكترونية والشبكات من أجل تدمير "البنية التحتية المعلوماتية" للجهات الحكومية 

 والخاصة أيًضا أو بقصد الحصول على معلومات متعلقة بمؤسسات مهمة.
: وتستهدف غايتين؛ تتمثل األولى في جذب العديد من األفراد لها عائيةالحرب الد -4

َر, والثانية في الحصول على الدعم والموارد المالية.  وتجنيدهم وخاصة الُقصَّ
واإلرهاب اإللكتروني أحد الجرائم الدولية المهمة التي تطلبت االهتمام والتعاون من قبل 

طالما اتسمت الجريمة بالدولية البد وأن يكون الرد  المنظمات الدولية لمكافحتها؛ حيث إنه
عليها ومواجهتها دوليًّا أيًضا, ومن ثم تكون األولوية للمحاكم الدولية في النظر في مثل هذه 
القضايا عن المحاكم الوطنية , ويمثل اإلرهاب اإللكتروني تهديًدا مباشًرا ألمن الدول, لذلك 

ات تغطي تدابير األمن اإللكتروني بما في ذلك الدفاع تعمل الدول على استخدام استراتيجي
 اإللكتروني والردع ضد التهديدات اإللكترونية.  

هناك عدد من الخطوات الحكومية والدولية تم اتخاذها لمواجهة التهديد الجديد. بعض البلدان 
ت ( للتعامل مع تلك الحوادث. الوالياCERTsأنشأت فرق استجابة للطوارئ الحاسوبية )

المتحدة األمريكية  والمملكة المتحدة هما الدولتان النموذجيتان الرائدتان في اتباع سياسات 
األمن اإللكتروني, على الرغم من اتهام البعض للدول الكبرى باإلسهام في انتشار اإلرهاب 

لهم اإللكتروني ومن بين هؤالء األمين العام السابق لألمم المتحدة فالدهايم, وذلك بسبب استغال
لحق الفيتو والتهاون في تطبيق واجباتها المتعلقة بحقوق اإلنسان, وهو ما رآه السبب في فشل 

 المنظمة في تحقيق التعاون الدولي لحل العديد من المشكالت. 
وفي نهاية هذا الفصل, نود أن نقول أن أنه ال توجد حتى جهود موحدة لوضع إطار قانوني 

اإللكتروني, وأن الربيع العربي كان له العديد من اآلثار السلبية  لمكافحة كل ما يتعلق باإلرهاب
التي انعكست بشكل جلي على الدول التي شهدته مثل مصر وسوريا وليبيا واليمن, وليس ذلك 
فحسب بل ظهر تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام والذي اعتمد على الدعاية واإلعالن 

لها أن يروج ألفكاره,كل هذا دفع العديد من الدول العربية للعمل والميديا والذي استطاع من خال
 حتى ال تقف مكتوفة األيدي حيال ما يمارسه تنظيم داعش ضد المدنيين من سفك للدماء.
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 الفصل الثاني

 اإلجراءات الالزمة في مكافحة جرائم اإلرهاب
 

 مقدمة
بإصدار وثيقة إطار العمل المشترك خالل الدور  1975لقد قامت جامعة الدول العربية في سنة 

الحادي عشر لوزراء خارجية دول إعالن دمشق في البحرين حيث شددت وأكدت هذه الوثيقة على 
 ضرورة إحترام الدول العربية مبادىء سيادة ووحدة األراضي والسالمة اإلقليمية, وعدم جواز التعدي
أو االستيالء على أرض الغير, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, وحل النزاعات وتسويتها بالطرق 

جاء إعالن دمشق الصادر من إجتماع وزراء الخارجية العرب  1995والوسائل السلمية, وفي عام 
بين هذه  من خالل اإلدانة الكاملة لألعمال والممارسات اإلرهابية, وأهمية التعاون الوثيق والقوي

الدول من أجل مواجهة ظاهرة التطرف والعنف حيث أنها تعرض االستقرار للخطر وتقوض دعائم 
التنمية, وتتعارض مع جوهر الدين اإلسالمي السمح, ويعتبر إدانة العمليات اإلرهابية التي وقعت 

وتركت في المملكة العربية السعودية خير مثال على ذلك وكذلك األحداث التي هزت البحرين 
 وراءها العديد من األبرياء وسفكت دمائهم. 

لقد حدثت العديد من الجرائم باإلضافة إلى ترويع اآلمنيين, وتضمن إعالن دمشق الدعوة إلى 
توحيد الجهود العربية من أجل إستئصال تلك الظاهرة الدامية من جذورها مؤكدين أن التطرف 

لمية غير مقصورة على شعب أو بلد بعينها وأكدت والعنف والممارسات اإلرهابية تعتبر ظواهر عا
على وجوب التعاون والتمييز بين المقاومة الوطنية المشروعة لإلحتالل والعدوان وبين العمليات 
اإلرهابية, ويجب أن نعلم تمام العلم أن الجهود الرامية لمكافحة اإلرهاب ال تقتصر على اإلعالنات 

ثين ءات وبناء عليه سوف يتضمن ذلك الفصل على مبحوالمؤتمرات ولكن تتضمن بعض اإلجرا
 وهما كاآلتي :

المبحث األول:  الجهود األمنية الجماعية لمكافحة اإلرهاب في ضوء اإلتفاقية العربية  -
 لمكافحة اإلرهاب ويتضمن مطلبين:

 .المطلب األول: إجراءات تسليم المجرمين وحماية الشهود وتبادل المعلومات 
  .المطلب الثاني: التعاون في مجال التحريات وتبادل الخبرات 

 المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب ويتضمن مطلبين : -
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 .المطلب األول: مفهوم جريمة تمويل اإلرهاب 
  .المطلب الثاني: مصادرة رؤوس األموال وتجفيف منابع اإلرهاب 

 المبحث األول
 اعية لمكافحة اإلرهابالجهود األمنية الجم

 في ضوء اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
لقد عملت اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وذلك في الباب الثاني منها والذي جاء بعنوان " 
التعاون العربي لمكافحة اإلرهاب في المجال األمني والقضائي وأيضَا معاهدة منظمة المؤتمر 

اني المعنون بأسس ومبادىء التعاون اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب إلى تحديد اإلسالمي في بابها الث
ستقرار العديد  ووضع مجموعة من اإلجراءات والتدابير لمواجهة الظاهرة اإلرهابية التي تهدد أمن وا 

 من الدول العربية.
حتى على إن الجريمة اإلرهابية لم تقتصر على المستوى اإلقليمي أو الدولي فقط بل فرضت نفسها 

الصعيد الداخلي الوطني, حتى جعلت هذه الدول تبذل وتجاهد وتعمل على تسخير كل جهودها من 
أجل مواجهة الظاهرة اإلرهابية, لقد تم ذلك من خالل إتخاذ تدابير الوقاية والمنع أو مكافحة تلك 

ة العربية لمكافحة الجرائم بالتشريعات المحلية وهو ما يظهر بوضوح في المادة الثالثة من اإلتفاقي
اإلرهاب , وتناولنا في الفصل السابق التدابير العامة لمجابهة الظاهرة اإلرهابية والتي تتضمن 
المبادىء الرئيسية  لمكافحته والتي تشتمل على زرع الثقة في نفوس المواطنين من خالل اإلسراع 

رائم اإلرهابية قبل وجودها وذلك في القبض على مرتكبي الجرائم اإلرهابية, و المبادرة بمالحقة الج
بالقيام بكل ما من شأنه التقليص من هذه الظاهرة باستخدام كل الوسائل المتاحة من دقة المعلومات 
والجاهزية البشرية, وكذلك الحرص على منع تمويل اإلرهاب, لم تنحصر الجهود الدولية في تدابير 

لرئيسية للحد من الممارسات اإلرهابية حيث المنع والمكافحة فقط بل تضمنت أيضَا اإلجراءات ا
 يسلط هذا المبحث الضوء على تلك اإلجراءات وتكون كما يلي:

 .المطلب األول: حماية الشهود وتبادل المعلومات 
 .المطلب الثاني: التعاون في مجال التحريات وتبادل الخبرات 
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 المطلب األول
 إجراءات تسليم المجرمين

 المعلوماتوحماية الشهود وتبادل 
يعتبر التعاون الدولي لمنع الجريمة اإلرهابية ومكافحتها ضرورة حتمية يساعد على فرضها إزدياد 
هذه األنشطة اإلرهابية اإلجرامية التي تهدد إستقرار الدول وأمنها وتعتبر وسيلة فعالة لمنع إفالت 

اية التسعينات أغلب بقاع , ولكن عندما طالت موجات اإلرهاب الدولي منذ بد(1)الجناة من العقاب
الدول دون تمييز سعت المنظمات الدولية واإلقليمية إلى مواجهة تلك الظاهرة, وذلك من خالل 

برام وتوقيع العديد من اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية  . (2)إقامة العديد من المؤتمرات والندوات وا 
ة لمكافحة اإلرهاب في إطار جامعة وفي هذا الصدد ظهرت للمرة األولى فكرة عقد إتفاقية عربي

م مسودة قواعد سلوك 1996الدول العربية عندما اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 
التزمت الدول األعضاء بعدم دعم األعمال اإلرهابية, والحيلولة دون استخدام أراضيها للتخطيط 

من أجل التخطيط لألعمال اإلرهابية  لألعمال اإلرهابية, والعمل والحيلولة دون استخدام أراضيها
عدم توفير المالذ اآلمن للعناصر اإلرهابية, وتواصلت تلك الجهود بإقرار مجلس وزراء الداخلية 

م " االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب, التي تضمنت مجموعة من العناصر 1997العرب سنة 
, وتجاوبَا مع تلك االستراتيجية في (3)لعربيةالهادفة إلى تنسيق جهود مكافحة اإلرهاب بين الدول ا

م, واعتمدت جامعة الدول العربية في القاهرة " اإلتفاقية العربية لمكافحة  1998أبريل سنة 
دولة عربية  17م , وصادقت عليها 1999مايو سنة  7اإلرهاب" والتي دخلت حيز التنفيذ في 

 . (4)وبقيت خمسة خارجها
ما يتضح في الديباجة الخاصة بها إلى دعم وتعزيز التعاون بين الدول لقد هدفت تلك اإلتفاقية ك

ستقرارها, وتمثل خطرَا  العربية من أجل مكافحة الجرائم اإلرهابية التي تهدد أمن األمة العربية وا 
على المصالح الحيوية الخاصة بها. ومن أهم اإلجراءات التي تتضمنها حتمية التعاون العربي 

هي إجراءات تسليم المجرمين اإلرهابيين وتبادل المعلومات, والتعرف على مفهوم لمكافحة اإلرهاب 

                                                 
محمد أحمد مهران, تسليم المجرمين, في القانون الجنائي الوطني والدولي, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراة, كلية  (1)

 . 270,ص: 2006الحقوق, 
 . 47, ص: 2004أحمد عالم, الحماية الدولية لضحايا الجريمة, القاهرة, دار النهضة العربية,  (2)
, ص: 2017علي فايز الجنحي, تكامل الجهود األمنية لمكافحة اإلرهاب, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية,  (3)

503 . 
 . 503نفس المرجع السابق, ص:  (4)



 

 

                                                 

 

 

 الباحث / أمحد حسني أبو حلقة مدى فعالية التعاون العربي                                               ...

          

257 

تسليم المجرمين اإلرهابيين في ضوء اإلتفاقية العربية الخاصة بالتعاون العربي لمكافحة اإلرهاب 
 وتبادل المعلومات. 

 ول: تعريف إجراء تسليم المجرمينالفرع األ 
المجرمين على أنه اإلجراء الذي تقبل بمقتضاه دولة ذات  لقد عرف الفقه القانوني إجراء تسليم

سيادة وهي المطلوب إليها التسليم , عملية تسليم فرد موجود فوق إقليمها باإلستناد على معاهدة 
دولية أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل إلى دولة أخرى وهي الدولة التي تطلب التسليم بهدف 

بين وتنفيذ العقوبات عليهم, ووجد أن اإلتفاقيات الدولية والمعاهدات تمكينها من الحكم على المطلو 
 . (1)الثنائية لم تقدم تعريف لمفهوم إجراء تسليم المجرمين

أما على المستوى القضائي , فلقد قامت المحكمة العليا بتعريف تسليم المجرمين على أنه " اإلجراء 
أو قانون وطني, حيث تتسلم دولة ما من دولة القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل 

أخرى شخصَا متهم أو قام بإرتكاب مخالفة أو جريمة ضد القوانين الخاصة لدولة طالبة التسليم, أو 
الدولة التي تخالف القانون الجنائي الدولي, حيث يتم العقاب على ذلك في الدولة التي تطلب إجراء 

 . (2)التسليم
 (3)ين تشتمل على نوعين من األشخاص وهما كما يليإن عملية تسليم المجرم

 المتهمون -1

وهو الشخص المطلوب تسليمه والذي قد ارتكب جريمة, وتم إكتشافه قبل أن يهرب خارج حدود 
الدولة وتقوم الدولة األخيرة بتقديم طلب إلى الدولة التي فر إليها المتهم من أجل أن يتم 

 الوطني.محاكمته وفقَا للقانون وأمام القضاء 
 وم عليهمالمحك -2

هو الشخص الذي يرتكب جريمة وتم طلبه للتسليم وقد صدر عليه حكم باإلدانة, وقبل أن تبدأ 
عملية تنفيذ العقوبة يهرب خارج حدود البلد التي صدر الحكم فيها ضده ثم ترسل األخيرة طلب 

                                                 
, 2006عزيز مبارك أبو زيد, تسليم المجرمين بين الواقع والقانون, دار النهضة العربية, القاهرة, هشام عبد ال (1)

 . 202ص: 
(2)

 Cherif Bassioni, “Extradition, the U.S.A model”, Revue de droit penal,1991, Vol.62. 

P.470. 
, ص: 1992عبد الغني محمود, تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل, دار النهضة العربية, القاهرة,  (3)

82-85 . 
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ثم يتم مالحقته  إلى الدولة التي فر إليها المحكوم عليه من أجل تنفيذ الحكم عليه, ومن
 والقبض عليه. 

ونجد أن نظام تسليم المجرمين يضمن محاكمة الشخص أمام قاضيه األصلي والطبيعي, وهو 
قاضي المكان الذي ارتكب فيه الجريمة, ومن ثم يحقق العقاب ثماره من جانب, وتسهل عملية 

واب الشهود العيان من جمع األدلة والحصول على البيانات والمعلومات والتمكن من مساءلة واستج
 المكان الذي وقعت فيه الجريمة اإلرهابية. 

 الفرع الثاني: شروط تسليم المجرمين
لقد اشترطت اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب مجموعة من الشروط الموضوعية التي تحكم وتقنن 

حدد أطر العالقة عملية تسليم المجرمين اإلرهابيين, وتكمن أهمية تلك الشروط في كونها تفصل وت
بين الدول األطراف في عملية التسليم وتضع األحكام العامة التي سوف تحدد عملية التسليم من 

 :(1)عدمها, فعندما تتوافر تلك الشروط, تستوجب عملية التسليم وهي كاآلتي
 الشروط الخاصة بالدول أطراف عملية التسليم. -1
 الشروط الخاصة باألفراد الواجب تسليمهم. -2
 الشروط الخاصة بالجريمة الواجب والمطلوب فيها التسليم. -3

 أواَل: الشروط الخاصة بالدول أطراف عملية التسليم
من اإلتفاقية العربية  5في ضوء اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب, لقد ألزمت المادة  .1

لمتهمين كل الدول األطراف في اإلتفاقية بالتسليم الخاص با 1998لمكافحة اإلرهاب لسنة 
والمحكوم عليهم في الجرائم اإلرهابية المطلوب تسليمهم من أي من تلك الدول, ومن ذلك 
نخلص إلى أن كل الدول العربية المشاركة والموقعة على اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب 
ملزمة بتسليم المجرمين وليس كل الدول األعضاء في جامعة الدول العربية حيث أنه ليس 

 ول الجامعة العربية موقعة على اإلتفاقية. كل د
على وجوب  1998في اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  3, 2, 1لقد أكدت المادة  .2

 وضرورة إحترام الدولتين لمبدأ " المحاكمة أو التسليم " في القانون الدولي والوطني.

                                                 
 . 209, ص: 1999عبد الفتاح السراج, النظرية العامة لتسليم المجرمين, القاهرة, دار النهضة العربية,  (1)
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سليم والطالبة إما بالتماشي مع تتم عملية تسليم المجرمين بين الدولتين المطلوب إليها الت .3
أو اإلتفاقية العربية لمكافحة  1983أحكام إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 

 , أو اإلتفاقيات الثنائية لتسليم المجرمين المعقودة بينهما.1998اإلرهاب لسنة 

  الخاصة باألفراد الواجب تسليمهمثانيَا: الشروط 
نطاق وحدود عملية تسليم  5في المادة  1998لعربية لمكافحة اإلرهاب لسنة لقد حددت اإلتفاقية ا

 المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم اإلرهابية المطلوب تسليمهم من أي من الدول األطراف فيها.
من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الشروط والبنود الخاص  52لقد نصت المادة 
 تسليمهم وهي كاآلتي: بالمتهمين والواجب

األفراد الذين وجه إليهم اإلتهام عن أفعال وممارسات معاقب عليها بموجب قوانين كل من  - أ
الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم, وذلك بعقوبة سالبة للحرية عام 

 أو بعقوبة أشد في القانون الخاص بالطرفين.

إلتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد األشخاص الذين وجه إليهم ا -ب 
المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة لألفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم ال نظير 
لها عند الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لو كان األفراد المطلوبون من مواطني الطرف 

 أو من مواطني طرف أخر متعاقد ويقرر العقوبة نفسها.  المتعاقد طالب التسليم
الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة                -ج 

 عام أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بموجب قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. 
كم عليهم حضوريَا وغيابيَا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل األشخاص الذي ح -د 

غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة ال نظير لها في 
قوانينه, ولو كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد أخر يقوم 

 وبة نفسها. بتحديد وتقرير العق
  الواجب والمطلوب فيها التسليمثالثَا: الشروط الخاصة بالجريمة 

على أن " تتعهد وتلتزم كل الدول  5لقد تضمنت اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب في المادة 
المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم اإلرهاب المطلوب تسليمهم من أي من تلك 
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ووفقَا للشروط والقواعد المنصوص عليها في اإلتفاقية" , وهذا يعني أن التسليم بين الدول الدول 
 .(1)المتعاقدة واألطراف في تلك اإلتفاقية ال يحدث إال في الجرائم اإلرهابية المطلوب فيها التسليم

التهديد  ( تلك الجرائم على أنها الممارسات التي تشمل كل عمل من أعمال3\1لقد عرفت المادة )
والعنف والتخريب مهما كانت دوافعه أو أغراضه يحدث تنفيذَا أو تروعيهم وتخويفهم من خالل 
إيذائهم أو تعريض حياتهم وحريتهم لخطر الموت , أو إلحاق الدمار واإلتالف باألمالك العامة 

ها جريمة أو والخاصة أو األستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر, وعرفتها على أن
شروع فيها ترتكب من أجل هدف إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو 
على رعايا أو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون الداخلي وأيضَا التحريض على الجرائم اإلرهابية أو 

تسجيالت مهما كان  الترويج لها أو التحفيز إليها, ونشر وطبع أو حيازة محررات أو مطبوعات أو
نوعها لو كانت جاهزة للتوزيع أو إطالع الغير عليها, وكانت تشتمل على الترويج أو التحفيز لتلك 
الجرائم, وأيضَا يعتبر تقديم األموال أو جمعها جريمة إرهابية مهما كان نوعها لتمويل الجرائم 

 . (1)اإلرهابية مع العلم بذلك
مجموعة من الشروط الخاصة بالجريمة  1998كافحة اإلرهاب لعام لقد تضمنت اإلتفاقية العربية لم

 رهابية موضوع التسليم وهي كاآلتياإل
يجب أن تكون الجريمة اإلرهابية على درجة كبيرة من الخطورة والجسامة حيث اشترطت  -1

أن تكون الجريمة موضوع  8في المادة  1998اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام 
على درجة معينة الجسامة والخطورة, بغض النظر عن اختالف التكييف القانوني التسليم 

للجريمة بين الدول األطراف في اإلتفاقية, بأن يكون الفعل معاقبَا عليه من الدولتين بعقوبة 
سالبة للحرية ال تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وأكبر, ومعيار العقوبة التي يمكن الحكم 

المقياس الذي إتبعته اإلتفاقية وليس معيار نوع الجريمة وما لو كانت على فاعلها هو 
 . (2)جناية أو جنحة

                                                 
:  2020 – 5 – 16خول الشبكة القانونية لجامعة الدول العربية, تاريخ الد (1)

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx  
اإلرهاب, أكاديمية نايف للعلوم  محمد السيد عرفة, تسليم المجرمين اإلرهابيين في االتفاقية العربية لمكافحة (1)

 .265 – 264, ص: 2001األمنية, 
 .285نفس المرجع السابق, ص:  (2)

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx
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يجب أن يكون التجريم مزدوج ويقصد به أن يكون الفعل المطلوب التسليم بشأنه معاقب  -2
عليه ومجرم في قوانين كلتا الدولتين الطالبة التسليم والمطلوب إليها ذلك, ولو لم يتحقق 

النسبة إلى الدول التي تتمسك به فإنه يعتبر التسليم مرفوض بسبب عدم توافر ذلك الشرط ب
 . (3)شرط من شروطه

 
 الفرع الثالث: حماية الشهود

على أنه " لو قدرت  1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  34لقد نصت المادة  أوال:
القضائية أهمية خاصة, فإنه يجب أن تشير الدولة الطالبة لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها 

إلى ذلك في طلبها, ويجب أن يشتمل ذلك على الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي 
بمبلغ التعويضات ونفقات السفر واإلقامة وعلى تعهدها بدفعها, وتقوم الدولة المطلوب إليها الشاهد 

عالم الدولة   . (1)الطالبة بجواببدعوة الخبير أو الشاهد وبإحاطة وا 
على أنه ال يصح وال  1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  35تضمنت المادة  ثانيَا:

يجوز إكراه الشاهد أو الخبير على قول معين قبل الحضور بالشهادة, ولو حضر الشاهد أو الخبير 
لتلك  طائعَا ومختارَا إلى الدولة الطالبة, فإنه يجب أن يتم حضوره وفقَا ألحكام التشريع الداخلي

 . (2)الدولة
من اإلتفاقية العربية لماكفحة اإلرهاب على عدم تقييد حرية الشاهد وال  36تضمنت المادة  ثالثَا:

يجوز حبسه في إقليم الدولة الطالبة مهما كانت جنسيته, وتنقضي الحصانة المنصوص عليها في 
يومَا بالرغم من قدرته على  30ة تلك المادة لو بقي الشاهد أو الخبير في إقليم الدولة  الطالبة لمد

 .(3)مغادرتها بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب وغير ضروري من جانب الجهات القضائية
على تعهد الدولة  1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  37نصت المادة  رابعَا:

لحماية الشاهد من أي عالنية  الطالبة للشاهد أو الخبير بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة والضرورية

                                                 
 .286نفس المرجع السابق, ص:  (3)
وثيقة عمل, دراسة حول تشريعات مكافحة اإلرهاب في دول الخليج واليمن العربية, األمم المتحدة المكتب  (1)

 .350, ص:  2009المعنى بالمخدرات والجريمة, نيويوك, 
 وثيقة عمل, نفس المرجع السابق. (2)
 360وثيقة عمل, نفس المرجع السابق, ص:  (3)
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أو تجمهر يعرض أسرته وأمالكه للخطر الذي قد ينجم عن شهادته, وتتعهد بإتخاذ اإلجراءات 
 : (4)التالية بشكل خاص

 .العمل على كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة, ووسيلة لذلك 
 قامته وتنقالته إلى أ  ي مكان.العمل على كفالة سرية محل سكنه وا 
  ,العمل على كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يشهد بها أمام الجهات القضائية المختصة

و الدولة الطالبة تتعهد وتلتزم بتوفير الحماية الضرورية والالزمة التي تقتضيها حالة الخبير 
يه أو الشاهد وأسرته, وظروف القضية المطلوب فيها شهادته, وماهية المخاطر المتوقعة عل

 والتي قد تنجم من شهادته.

من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب على أنه في حالة لو كان  38نصت المادة  خامسَا وأخيرَا:
الشاهد أو الخبير محبوسَا في الدولة المطلوب إليها, فإنه يجب نقله بأمان وبشكل مؤقت إلى 

قضائية المختصة وذلك بالتوافق مع المكان الذي سوف تنعقد فيه الجلسة للمثول أمام الجهة ال
الشروط والمواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها, ويجوز رفض النقل عندما يرفض هذا الشاهد 
أو الخبير المحبوس, وعندما يكون وجوده ضروريَا إلتخاذ بعض اإلجراءات في الدولة المطلوب 

تبارات التي تحول دون نقله, وأيضَا منها, عندما يطيل نقله مدة حبسه, وعندما تقع بعض اإلع
تضمنت تلك المادة أن يظل الخبير أو الشاهد محتجز ومحبوس في إقليم الدولة الطالبة حتى يتم 

طالق سراحه.    إرجاعه إلى الدولة المطلوب إليها ما لم تطلب الدولة األخيرة اإلفراج عنه وا 
 الفرع الرابع: تبادل المعلومات

ومات تلعب دور حيوي ومهم كبير بالنسبة لسلطات الدولة فيما يتعلق بالنشاط إن عملية تبادل المعل
اإلرهابي والحصول على تلك المعلومات يستوجب وضع خطة تتضمن طريقة الحصول عليها من 
خالل التجنيد وزرع المرشدين بين العناصر والجماعات اإلرهابية أو ما يطلق عليه " ظاهرة التسرب 

أساليب التدريب والتسلح والتنظيم وحتى يكتمل دور هذه المعلومات يجب أن يتم  , باإلضافة إلى(1)"
                                                 

 .370وثيقة عمل, نفس المرجع السابق, ص:  (4)
التسرب: هو تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة, تسمح لضباط أو عون شرطة قضائية بالتوغل داخل  (1)

 جماعة
ؤولية ضباط شرطة قضائية آخر, مكلف بتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة أشخاص إجرامية, وذلك تحت مس

مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم اإلجرامية, وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية وتقديم المتسرب لنفسه على أّنه فاعل أو 
 – 5 – 15, تم اإلطالع عليه بتاريخ:    ww.startimes.comw شريك, مقال منشور على الموقع االلكتروني: 

2020 . 

http://www.startimes.com/


 

 

                                                 

 

 

 الباحث / أمحد حسني أبو حلقة مدى فعالية التعاون العربي                                               ...

          

263 

تحليلها بأسلوب عملي سليم يساعد على إستخالص المعلومة وفهمها بشكل منطقي وصحيح وذلك 
عبر إستخدام الحواسب اآللية واإلحصاء واإلحتماالت بجانب حفظ تلك المعلومات واستعادتها عند 

ى نصل إلى المرحلة األخيرة وهي مرحلة تبادل المعلومات, ومن ثم فليس هناك الحاجة إليها حت
جدوى وال فائدة من إمتالك تلك المعلومات دون تبادلها بين الدول األطراف المتعاقدة والتي تربط 
بينها قضايا هامة مصالح مشتركة عبر التنسيق بين األجهزة والمؤسسات العاملة في المجال األمني 

قتراح نظام لتداول المعلومات بناء على التعاون التلقائي أو في إطار التعاون القائم بين  القومي, وا 
من اإلتفاقية العربية  4, وتتضمن المادة (1)البالد وذلك ألنه من لديه المعلومات لديه بالطبع القوة

لتزام الد  1998لمكافحة اإلرهاب لعام  ول المتعاقدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات على تعهد وا 
 بتبادل المعلومات كما يلي: 

العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة وجرائم الجماعات اإلرهابية والتعرف على  -
أماكن قيادتها وحدود تمركزها ومصادر تمويلها, والتعرف على أنواع األسلحة التي 

 ابية.تستخدمها وأدوات اإلتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات اإلره

بالغ أية دولة متعاقدة  - تتعهد الدول المتعاقدة وتلتزم بتزويد أي دولة متعاقدة على إخطار وا 
أخرى بما يتوافر لديها من معلومات, أو بيانات وأدلة تساعد على القبض على المتهمين 
بإرتكاب جرائم اإلرهاب ضد مصالح تلك الدول, وتلتزم الدول المتعاقدة أيضَا بالحفاظ على 

 . (2)ية المعلومات والبيانات المتبادلة فيما بينهاسر 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
, ص: 2009آمال صويلح, التعاون الدولي وقوانين مكافحة اإلرهاب الدولي, مذكرة الماجستير, جامعة منتوري,  (1)

129-130. 
 .1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب,  1ف  4أنظر نص المادة  (2)
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 المطلب الثاني
 تبادل الخبرات والتعاون في مجال التحريات

 الفرع األول: تبادل الخبرات
تلتزم الدول المتعاقدة وتتعاهد على التعاون فيما بينها وتتعاهد على تبادل الخبرات وذلك في نطاق 

بينها, وتتعاهد على إجراء البحوث والدراسات وأن تقدم كل ما لديها من وحدود اإلمكانيات المتاحة 
تجارب وخبرات في مجال مكافحة الممارسات والجرائم اإلرهابية, وبجانب توفير المساعدات الفنية 
من أجل إعداد برامج ودورات تدريبية سواء كانت مشتركة بين هذه الدول أو خاصة بدولة ما, من 

مية القدرات العقلية والعلمية والرفع واإلرتقاء بمستوى أداء العاملين في المجال أجل العمل على تن
 . (1)القضائي

عمااَل بنصوص اإلتفاقية العربية لمكافحة  وبالتوافق مع سياق التعاون العربي في المجال األمني وا 
ت ثنائية ومنها اإلرهاب, نجد أن الدول العربية قامت بتكريس ذلك التعاون إما عبر إبرام إتفاقيا

اإلتفاقية الثنائية بين قطر وسوريا في مجال التعاون في المجاالت األمنية بين حكومة البلدين حيث 
تنص على إتخاذ كل دولة بالتدابير الفعالة والهامة للحد من أي أنشطة أو أعمال أو ممارسات 

 2اطنيه وذلك في المادة إرهابية داخل حدود بلدها تلحق الضرر بإستقرار وأمن الطرف اآلخر ومو 
نفس المواد على تبادل البيانات والمعلومات الخاصة  3و   2, كما تتضمن الفقرتين 1منها فقرة 

بالجماعات والمنظمات اإلرهابية, وأيضَا تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتأمين حماية 
 . (2)األشخاص الذين يتمتعوا بالحماية الدولية

نرى إطار التعاون بين تونس والجزائر حيث كشفت تقارير إعالمية عن تسليم  ومن ناحية أخرى,
الجزائر لمعدات عسكرية متطورة لتونس في إطار مساعدتها في مجال التصدي لإلرهاب, ولقد 
أشارت نفس التقارير أن الجيش التونسي تمكن من الحصول على دفعة من مساعدات جزائرية 

 رايخ أرض جو روسية وتجهيزات عسكرية وذخائر. اشتملت على طائرات قديمة وصو 
 ثاني: التعاون في مجال التحرياتالفرع ال

تتعهد الدول المتعاقدة وتلتزم بتعزيز التعاون فيما بينها, وتتعهد بتقديم المساعدات في مجال إجراء 
قوانين وأنظمة التحريات والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقَا ل

                                                 
 . 1998من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب,  1ف  4انظر نص المادة  (1)
 . 1998من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ,  2ف  4أنر نص المادة  (2)
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من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  2كل دولة, ولقد ورد ذلك البند في المادة الرابعة من الفقرة 
 . 1998(1)لعام 

ومما سبق نخلص إلى أن كل الدول األطراف المتعاقدة في اإلتفاقية يجب أن تقدم المساعدة والعون 
المحاكمة الخاصة بالجرائم اإلرهابية للدول اآلخرى  الممكن والالزم في سبيل التحقيقات أو إجراءات

(, وأن الدول 18-13والتعاون القضائي بين الدول األطراف وهذا ما أظهرته أحكام المواد من )
األطراف تلتزم بإخطار نتيجة التحقيقات, أو المحاكمة التي تجريها, وأيضَا ألزمت اإلتفاقية الدول 

لعائدات المتحصلة من الجريمة اإلرهابية أو المستخدمة فيها وهذا األطراف بضبط وتسليم األشياء وا
من اإلتفاقية كل ما يخص  21( من اإلتفاقية ووضحت المادة 20-19ما أظهرته أحكام المواد )

عملية فحص األدلة واآلثار الناتجة عن أي جريمة إرهابية تقع على إقليم الدولة وضد دولة آخرى 
 .  (2)طرف في اإلتفاقية

 المبحث الثاني
 الجهود الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب

 
 مقدمة

إن الدافع من وراء الممارسات والعمليات والجرائم اإلرهابية قد يكون العمل على إضرار إقتصاد 
دولة معينة أو تعريض مصادر أموالها لإلضطرابات والدمار منها على سبيل المثال تدمير 

مكاتب التجارية, أو تدمير المؤسسات والمكاتب السياحية منها المنشآت الصناعية, أو مهاجمة ال
مثاَل مكاتب شركات الطيران وذلك بهدف بث روح الرعب والزعر بين المتعاملين معها, وتهدف تلك 
العمليات إلى إلحاق األضرار المادية بهذه المؤسسات كونها تشكل موردَا إقتصاديَا ومصدر من 

وقد يكون الدافع اإلقتصادي هو إحتياج الجماعات اإلرهابية إلى دعم  مصادر الدخل الهامة للدولة,
 . (1)مالي يساعدها على مواصلة عملياتها من أجل تحقيق األهداف التي قامت من أجلها

ال شك أن جريمتي غسيل األموال وتمويل اإلرهاب حظيتا باهتمام ال مثيل له من قبل غالبية الدول 
طريق اتخاذ وسائل معينة لمحاربة كلتا الجريمتين سواء كانت تلك  والمنظمات الدولية وذلك عن

الوسائل تشريعية أو أمنية أو رقابية,نظرًا لخطورتهما المتزايدة السيما األمنية منها على المستويين 

                                                 
 . 117جبار علي صالح, مرجع سابق, ص:  (1)
 . 1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب,  2ف  4أنظر نص المادة  (2)
عفراوي, إبتسام, التكلفة اإلقتصادية لإلرهاب, بحث منشور في الجملة الجنائية القومية, المجلد الخمسون, د. الج (1)

 . 49, ص: 2007العدد األول, مارس 
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الوطني والدولي, لذا بدأ االهتمام يبرز أكثر بما يعرف اآلن بجريمة تمويل اإلرهاب مقارنة بجريمة 
موال, وذلك بسبب ما تخلفه جريمة اإلرهاب من أثر على المجتمع متمثاًل ذلك في غسيل األ

الخسائر في األرواح والممتلكات , وكذلك بسبب أثر كلتا الجريمتين السلبي على االقتصاد الوطني 
والنظام العالمي بشكل عام .ورغم أن ظاهرة غسيل األموال ''قديمة'' إال أن وسائلها تطورت وحجم 

ال المحرمة المتعامل بها ازداد في الوقت الذي أصبحت فيه تمر بمراحل معقدة ,على نحو األمو 
يجعل من الصعوبة اكتشافها أو تعقبها. وترتبط ظاهرة غسيل األموال بجرائم مختلفة كتجارة 
المخدرات والفساد اإلداري وتجارة األسلحة, إضافة إلى صلتها الوثيقة بتمويل األعمال اإلرهابية 

إن التنظيمات اإلرهابية في إطار وعيها بأهمية التمويل في المحافظة على كيانها وضمان  حيث
استمرارية نشاطها اإلجرامي, عمدت إلى تنويع مصادر تمويلها, باالعتماد على مصادر مشروعة 
 من خالل المشاريع االقتصادية واالستثمارات التي تقوم بها, باإلضافة إلى األموال التي تصلها من
الجمعيات أو الجهات المساندة لها. ومصادر غير مشروعة, وهي كثيرة ومتنوعة, ومن أهمها 
األموال المتحصل عليها من جرائم غسيل األموال,وتجارة المخدرات واألسلحة وتزوير العملة 

 واختطاف الرهائن وطلب الفدية عنهم, والسرقة والسطو المسلح,وغيرها.
إلى أنه من أهم األسباب التي تعيق عملية القضاء على اإلرهاب  من هذا المنطلق السابق, نخلص

وجود تمويل مالي للجماعات والتنظيمات اإلرهابية حيث يساعد على االستمرار ويدفعها من أجل 
التقدم فيه, وعلى الرغم من الجهود العظيمة والكبيرة التي تم بذلها على المستوى الدولي سواء داخليَا 

ل مكافحة الجريمة اإلرهابية, إال أن ظاهرة تمويل الجريمة اإلرهابية تركت أصداء أو خارجيَا من أج
واسعة وجدال عميق نظرَا لما تسببه من خطورة في سير ودوام الجرائم اإلرهابية, ولكن وجد أن 
الضعف البارز في تحقيق مصادر تمويله قد أثر وانعكس بشكل عادي على مدى فعالية مكافحته, 

صدار القرارات واإلتفاقيات ولذلك قامت  األمم المتحدة بجميع أجهزتها بمواجهة تلك الظاهرة وا 
, ومن ثم توجب األمر علينا أن نقوم بتسليط الضوء على مفهوم (2)الدولية من أجل القضاء عليها

 جريمة تمويل اإلرهاب والعمل على تجفيف ومصادره المنابع اإلقتصادية له. 
 لبين وهما كاآلتي: ولذلك تضمن هذا المبحث مط

 المطلب األول: مفهوم جريمة تمويل اإلرهاب. -

 المطلب الثاني: مصادرة رؤوس األموال وتجفيف منابع اإلرهاب. -

                                                 
د. بجبوج, عمار تيسير, التعاون الدولي في مكافحة جرائم اإلرهاب, رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق ,  (2)

 . 387: , ص2011جامعة القاهرة, 
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 المطلب األول

 مفهوم جريمة تمويل اإلرهاب
 

 ول: تعريف جريمة تمويل اإلرهابالفرع األ 
تعريف لمفهوم تمويل اإلرهاب وأسهمت فيه, فلم تحصره على تقديم  1999لقد قدمت إتفاقية عام 

األموال من أجل استخدامها في أعمال إرهابية بل وسعت ومدت في معناه إلى مجرد جمع األموال 
من أجل تحقيق ذلك الهدف, ويستوجب لحدوث السلوك اإلجرامي أن يتم تقديم األموال وجمعها بأي 
وسيلة مهما كانت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل غير مشروع, ويجب أن تكون 

 مصادرة األموال محل الجريمة مشروعة. 
ُيقصد بتمويل اإلرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو 

مواد أو غيرها, ألى نشاط  ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آالت أو بيانات أو معلومات أو
إرهابي فردى أو جماعى منظم او غير منظم فى الداخل او الخارج  بشكل مباشر أو غير مباشر, 
أيا كان مصدره  وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو اإللكتروني, وذلك بقصد استخدامها, 

امها سواء وقع الفعل اإلرهابي أم لم كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم باستخد
يقع , أو بتوفير مكان للتدريب أو مالذ آمن إلرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو 
غيرها أو بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم 

 يكن لها صلة مباشرة بالعمل اإلرهابي.
ما سبق, يختلف تمويل اإلرهاب عن غسيل األموال فغالبَا ما يتضمن غسيل االموال  بناء على

يرادات مهمة من معامالت غير مشروعة إلى التجارة والمعامالت المشروعة وهو ما  تحويل أموال وا 
ال يشترط في جرائم تمويل اإلرهاب حيث يمكن أن يتضمن تمويل اإلرهاب جمع مبالغ مستمرة من 

يلها مشروعة أو من جرائم بسيطة ونحوه إلى شخص آخر أو إرسالها إلى منظمة أنشطة وتحو 
إرهابية لدفعها في نهاية األمر إلى عمليات دعم األنشطة اإلرهابية حتى ولو على دفعات 

 . (1)صغيرة
 د الدولية لمكافحة تمويل اإلرهابالفرع الثاني: الجهو 

شخاص معنويين, وقد ثبت أن الشبكات إن التمويل يجب أن يأتي من أشخاص طبيعيين أو أ
على  1999اإلرهابية تقوم بإستثمار أموالها من خالل جمعيات أو شركات ولهذا نصت إتفاقية 

                                                 
 . 282, ص: 2008د. سرور, أحمد فتحي, المواجهة القانونية لإلرهاب, دار النهضة العربية ,  (1)
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إلتزام الدول األعضاء بإتخاذ التدابير من أجل إنعقاد المسؤولية الجنائية والمدنية واإلدارية 
ر المسؤول عن إدارتها أو رقابتها المادة لألشخاص المعنوية عن جرائم تمويل اإلرهاب المرتكبة عب

ونظرَا لما إتضح من الناحية العلمية من استمرار غسل األموال وتمويل اإلرهاب بعد القبض على  7
األعضاء المسؤولين من اإلدارة نظرَا لعدم المساس بالشخصية المعنوية للمشروع, فإن تدابير تجميد 

 . (1)هذا الهدفاألرصدة وضبطتها ومصادرتها تعيق تحقيق 
وبرتوكول  2002ولقد تم بذل الكثير من الجهود اإلقليمية في هذا الصدد, فتم وضع إتفاقية عام 

من قبل منظمة الدول األمريكية, وقامت جمعية جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي وأقر  2004سنة 
مصادرة ما إتفاقية تمنع ممارسات غسيل األموال وضبط و  2005مجلس اإلتحاد األوروبي سنة 

 . (2)يترتب على الجريمة اإلرهابية وما ينجم عن تمويلها
وتعد عصبة األمم المتحدة التي تأسست بعد الحرب العالمية األولى السباقة في مجال الجهود 
الدولية لمكافحة اإلرهاب من خالل تشريع اتفاقية منع اإلرهاب والمعاقبة عليه , وكذلك مجلس 

 قضاء علي مكافحة االرهاب .األمن له دور فعال في ال
 

 المطلب الثاني
 مصادرة رؤوس األموال وتجفيف منابع اإلرهاب

إن المال الناتج عن الجريمة اإلرهابية يعتبر ذو أهمية خاصة في قضية التعاون الدولي القضائي, 
حجز ولذلك ركزت عليه اإلتفاقية العربية واإلتفاقية اإلسالمية في مادة مستقلة ونجد أن عملية 

وتسليم عائدات الجريمة اإلرهابية عبارة عن إجراء يتبع عادة عملية تسليم المطلوبين, وتنص 
من كل منهما على أنه " لو تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه, تلتزم  19اإلتفاقيتين في المادة 

ة أو كل من الدول األطراف بضبط وتسليم العائدات واألشياء المتحصلة من الجريمة اإلرهابي
المستحدمة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة, سواء تم العثور عليها في حيازة الشخص المطلوب 

 تسليمه أو تم العثور عليها لدى الغير".
إن عملية تسليم المحجوزات حتى في إستحالة التسليم بسبب الوفاة أو بسبب هروب الشخص 

ى إطالقه, فإن الدولة المطلوب منها التسليم المطلوب باإلضافة إلى أن واجب التسليم ليس عل
من كلتا اإلتفاقيتين في " إتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التحفظية  20تمتلك الحق بموجب المادة 

الالزمة والضرورية لتنفيذ إلتزامها بتسليمها, ولها أيضَا أن تحتفظ مؤقتَا بهذه العائدات أو األشياء لو 

                                                 
 . 271د. سرور, أحمد فتحي, مرجع سابق, ص:  (1)
 . 279 -278د. سرور, أحمد فتحي, مرجع سابق, ص:  (2)
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ئية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها كانت الزمة إلجراءات جزا
 . (1)لنفس السبب

 الفرع األول: إطار مكافحة تمويل اإلرهاب
تشتمل خطة العمل المرفقة باستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدتها 

في بندها الثاني المرتبط  2على الفقرة  2006سبتمبر عام  6الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
بتدابير منع اإلرهاب ومكافحته ونص على " التعاون بصورة تامة في مكافحة اإلرهاب, وفقَا 
لاللتزامات المنوط بها بمقتضى القانون الدولي من أجل العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو 

 رهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو إرتكابها".يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل األعمال اإل
ونجد أن الفقرة العاشرة تنص على ضرورة " تشجيع الدول على تطبيق المعايير الشاملة التي 
تجسدها التوصيات األربعون المتعلقة بتمويل اإلرهاب المقدمة من فريق العمل المعني باإلجراءات 

 الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها". المالية, مع التسليم في الوقت نفسه بأن
  ات انعكس صداها فيما يليونجد أن هذه اإلجراء

  تفاقية العربية لمكافحة اإلرهاباإل  -1

على تعهد الدول المتعاقدة  1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  3تنص المادة 
والسعي من أجل منع تسلل العناصر  على عدم تنظيم أو تمويل أو إرتكاب األعمال اإلرهابية

 . (2)اإلرهابية إليها أو تمويلها أو تقديم أي تسهيالت لها
تم التوقيع على هذه االتفاقية في اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب 

م, رغبة من الدول العربية في تعزيز التعاون في ما بينها 1998بالقاهرة في شهر إبريل عام 
مكافحة اإلرهاب. وقد كلف المجلسان لجنـة وزاريـة مشتركـة برئاسـة صاحـب السمو الملكي ل

األمير نايف بن عبد العزيز رحمه اهلل , الرئيس الفخري السابق لمجلـس وزراء الداخلية العرب, 
فــي بوضع اإلجراءات والنماذج التنفيذية لإلتفاقية. وقد أقرت اللجنة هذه اإلجراءات والنمــاذج 

م, وكلفت المكتب العربي للشرطة الجنائية بمتابعة 3/5/2000اجتمــاع عقدتــه بتونـس يـوم 
عداد تقرير سنوي بهذا الشأن يعرض على المجلسين في الدورة  تنفيذ الدول العربية لالتفاقية وا 

                                                 
رهاب في ضوء إتفاقيتي منظمة التعاون آليويمين, يعقوب أحمد, التعاون العربي اإلسالمي في مجال مكافحة اإل (1)

, 2017اإلسالمي وجامعة الدول العربية, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, المجلة العربية للدراسات األمنية, 
 . 234ص: 

وثيقة عمل, دراسة حول تشريعات مكافحة اإلرهاب في دول الخليج واليمن العربية, األمم المتحدة المكتب  (2)
 .30, ص: 2009بالمخدرات والجريمة, نيويوك, المعنى 
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مع الدول  العادية لكل منهما. وقد تم تكليف المكتب أيضا بمتابعة اإلجراءات والنماذج التنفيذية
 م.2001األعضاء وتقييمها بعد مضي خمس سنوات على دخولها حيز العمل في مطلع 

م, 5/1/2004و 4واعتمد المجلس في دورته الحادية والعشرين التي انعقدت في تونس, يومي 
تعدياًل لالتفاقية يقضي بتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو الترويج  لها أو تحبيذها 

نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أّيًا كان نوعها إذا كانت معدة وطبع أو 
 للتوزيع أو الطالع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لتلك الجرائم.

م , وافق المجلس على 2008وفي دورته الخامسة والعشرين التي انعقدت في مطلع عام  
ع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أيًا كان تعديل آخر بحيث تم تجريم نشر أو طب

 نوعها للتوزيع أو الطالع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب الجرائم اإلرهابية.
م, انعقدت في نطاق األمانة العامة لجنة خبراء مشتركة من 29/9/2005-28وخالل الفترة 

ءات والنماذج التنفيذية لالتفاقية مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب, نظرت في تقويم اإلجرا
بعد ُمضي خمس سنوات من العمل بها, وقد تولت اللجنة إجراء عدة تعديالت على اإلجراءات 

 ُعرضت على المجلس وتم إقرارها.
 إتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة اإلرهاب -2

تقديم أو جمع األموال مهما كان نوعها             " تعتبر جريمة إرهابية  1من المادة  3وفقَا للفقرة   
 ولتمويل الجرائم اإلرهابية مع العلم بذلك ". 

ويعتبر من الجرائم اإلرهابية أيضَا الجرائم المنصوص عليها في اإلتفاقية الدولية لقمع تمويل                           
 . (1)1999اإلرهاب لعام 

من المادة األولى على  4طة دعم وتمويل اإلرهاب, تنص الفقرة وفي معرض توضيح المقصود بأنش
أنه " كل فعل يتضمن جمع أو تسليم أو تخصيص أو نقل أو تحويل أموال أو عائداتها ألي نشاط 
إرهابي فردي أو جماعي في الداخل أو في الخارج, أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره  بأي 

كية أو تجارية أو التحصل منها مباشرة أو الحصول عليها بشكل تحويالت مصرفية أو عمليات بن
غير مباشر أو بالواسطة من أجل استغاللها, أو الدعوة أو الترويج لمبادئه أو تدبير أماكن التدريب 
أو اإليواء لعناصره, أو تزويدهم بأية أنواع من األسلحة أو المستندات المزورة أو تقديم أي وسيلة 

 وسائل الدعم والتمويل, مع العلم بذلك". مساعدة آخرى من 

                                                 
 .31وثيقة عمل, نفس المرجع السابق, ص:  (1)
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أنه " يتضمن أي نوع من األموال المادية  5وفي معرض شرح المقصود باألموال, توضح الفقرة رقم 
المنقولة أو الغير منقولة والوثائق والصكوك والمستندات مهما كان شكلها بما في ذلك شكل النظم 

فية و جميع أنواع الشيكات والحواالت واألسهم واألوراق اإللكترونية أو الرقمية, واالئتمانات المصر 
 المالية والسندات والكمبياالت وخطابات اإلعتماد". 

وتخصص اإلتفاقية الفصل الثالث ل " التعاون الخاص في مجال منع دعم وتمويل اإلرهاب". 
 : (2)وتعددت مواد هذا الفصل وتحمل وسائل التعاون المقررة في هذا الشأن كما يلي

  14المادة 

" تتخذ الدول المتعاقدة اإلجراءات والتدابير الالزمة التي تكفل لها متابعة األنشطة المالية لألفراد 
والهيئات التي تمكنها من كشف أنشطة دعم وتمويل اإلرهاب في نطاق إقليمها وذلك بما يتوافق مع 

 تشريعاتها وأنظمتها الداخلية". 
  15المادة 

دة كل الجهود الممكنة لمنع دخول أو نقل أو تحويل أموال منها أو إليها يشتبه " تتخذ الدول المتعاق
في استخدامها أنشطة تمويل اإلرهاب ودعمه ومنع تورط األفراد أو الهيئات العامة والخاصة 

 المنتمية إليها أو الكائنة على أراضيها في تلك األنشطة". 
  16المادة 

بادل الفوري للمعلومات والبيانات المرتبطة بأنشطة وممارسات دعم تلتزم الدول المتعاقدة بإجراء الت" 
 وتمويل اإلرهاب واإلبالغ عنها وباإلجراءات التحفظية التي تم إتخاذها بشأنها". 

  17المادة 

" تتبادل الدول المتعاقدة الخبرات واألساليب المستخدمة في األنشطة المتعلقة بدعم وتمويل 
واألمنية في الكشف عنها بما فيها سبل استخدام وسائل االتصاالت اإلرهاب, والسبل العلمية 

نشاء قاعدة  الالسلكية واإللكترونية وشبكات المعلومات الدولية, وعقد اللقاءات واالجتماعات وا 
 معلومات مشتركة فيما بينها في مواجهة هذا النشاط".
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  18المادة 

المناسبة على حسب تشريعاتها وأنظمتها الوطنية من " تتخذ كل دولة من الدول المتعاقدة التدابير 
أجل تحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض من أغراض 
أنشطة دعم وتمويل اإلرهاب وعائداتها لمصادرتها أو تبادلها أو إقتسامها مع الدول المتعاقدة 

ا أو أضر بمصالحها وكانت مصلحة اآلخرى لو كانت تتعلق بنشاط إرهابي امتد على إقليمه
 الكشف عن هذا النشاط تقتضي ذلك".

 سبل تجفيف منابع وتمويل اإلرهابالفرع الثاني: 
 أوال: إجراءات الضبط والتحقيق

إن قوانين مكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال تتضمن نصوصَا تعمل على تنظيم إجراءات 
أنها تحتوي على غسيل لألموال أو تموياَل لعمليات  الضبط والتحقيق في القضايا التي يشتبه في

 تتضمن تلك اإلجراءات ما يلي:إرهابية , و
 تأسيس لجنة لمكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال. -1
 تأسيس وحدة للمعلومات المالية بالمصرف المركزي للدولة. -2
ى كل تأسيس وحدة مختصة بالمعلومات المتعلقة بتمويل اإلرهاب وغسيل األموال لد -3

 مصرف من المصارف العاملة بالدولة. 

 (1)أواَل: تأسيس لجنة لمكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال
نجد خير مثال على ذلك في القانون الليبي لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب من إنشاء لجنة 
وطنية لمكافحة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال وذلك برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتتولى 
 تلك اللجنة مهام وأدوار عديدة منها على سبيل المثال إعداد نماذج لتقارير حول األنشطة
والمعامالت المشبوهة, والقيام بوضع اآلليات المناسبة لمكافحة غسل األموال حيث ألزم كافة 
عطاء األذن والسماح للمنشآت المالية والتجارية  الجهات المختصة بالترخيص واإلنشاء وا 
واالقتصادية بممارسة أنشطتها والجهات المكلفة بالرقابة والتفتيش عليها ووضع اآلليات المناسبة 
بالغ وحدة  للتأكد من التزامها بالنظم واللوائح الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال, وا 
المعامالت المالية في المصرف الليبي المركزي بالحاالت المشبوهة فور إكتشافها وألزم جميع 

ها وأن الجهات التي تحصل على بيانات ومعلومات وفقَا ألحكام وبنود هذا القانون أن تراعي سريت
                                                 

د. محمد السيد عرفة, تجفيف مصار تمويل اإلرهاب, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, المملكة العربية  (1)
 . 441, ص: 2009السعودية, 
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ال تكشف وال تفصح عنها إال للضرورة القصوى من أجل استخدامها في التحقيقات والدعاوي 
 والقضايا المرتبطة بجرائم تمويل اإلرهاب وغسل األموال والممارسات الجنائية المرتبطة بها.

 (1)ثانيَا: تأسيس وحدة للمعلومات المالية بالمصرف المركزي للدولة
ى القوانين العربية التي نظمت تلك المسألة هي نظام مكافحة تمويل اإلرهاب إن من أهم األمثلة عل

وغسل األموال في المملكة العربية السعودية, حيث قررت مادته الحادية عشر إنشاء وحدة لمكافحة 
تمويل اإلرهاب وغسل األموال تسمى " وحدة التحريات المالية " حيث تكون مسؤولة عن تلقي 

عداد التقارير حول المعامالت المشبوهة في جميع المؤسسات المالية والغير البالغات وتحليله ا, وا 
مالية, ثم حددت الالئحة التنفيذية لهذا النظام مقر تلك الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية 
ممارستها وارتباطها ويكون لهذه الوحدة عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهات المختصة 

قيق بالحجز التحفظي على األموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة تمويل وغسيل بالتح
يومَا, ولو اقتضي األمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من  20األموال لمدة ال تزيد عن 

 ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة. 
ل اإلرهاب وغسيل األموال لدى كل ثالثَا: تأسيس وحدة مختصة بالمعلومات المتعلقة بتموي

 (2)مصرف من المصارف العاملة بالدولة
نجد أن القانون الليبي مثاَل ينص على مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال ويلزم كل مصرف 
من المصارف العاملة في الدولة بتأسيس "وحدة المعلومات المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل 

لى رصد ومتابعة كافة العمليات والصفقات التي يجريها المصرف أو المؤسسة األموال" , حيث تتو 
المالية أو المتعاملون مع المصرف أو المؤسسة المالية والتي يشتبه في عالقتها بصفقات غير 
مشروعة أو عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب, أو العمليات المتعلقة بإيداع أو تحويل أموال 

 مجهولة المصدر. 
الختام, نود أن نوضح أن جريمة تمويل اإلرهاب تختلف كليَا عن غسيل األموال حيث تشتمل  وفي

جريمة غسيل األموال على تحويل إيرادات هامة من معامالت غير مشروعة إلى التجارة أو 
المعامالت المشروعة وهو ما ال يشترط في جريمة تمويل اإلرهاب حيث يمكن أن يشتمل تمويل 

مع مبالغ مستمرة من أنشطة وتحويلها مشروعة أو من جرائم بسيطة ونحوه إلى اإلرهاب على ج
شخص آخر أو منظمة إرهابية من أجل إرسالها في نهاية المطاف من أجل دعم أنشطة اإلرهاب 

                                                 
 . 445محمد السيد عرفة, نفس المرجع السابق, ص: د.  (1)
 . 450د. محمد السيد عرفة, نفس المرجع السابق, ص:  (2)
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اإلرهاب ولو على دفعات صغيرة, ويستوي أن يصدر التمويل من أفراد طبيعيين أو أشخاص 
 معنويين. 

 الفصل الثالث
 لمنظمات الدولية وجهودها في مكافحة اإلرهابدور ا

 مقدمة
لقد بدأ اهتمام العالم والمنظمات الدولية بمكافحة ظاهرة اإلرهاب بعد أن ظهرت وانتشرت تلك 
الظاهرة, وبذلت تلك المنظمات جهودا جمة من أجل وضع حلول لتنظيم المجتمع الدولي وتنظيم 

حلول للنزاعات التي قد تنشأ بين دول المجتمع الدولي  عالقته, وقد قامت المنظمات الدولية  بوضع
وتنظيم عالقته, ووجدنا أن المنظمات الدولية قامت بوضع حلول للنزاعات والمشاكل التي تنشأ بين 
المجتمع الدولي وبسبب ظهور وتوسع اإلرهاب على الساحة الدولية أصبحت تلك الظاهرة تؤثر 

ة في المجتمع الدولي, فقد تضافرت وتشابكت العالقات بصورة أو بآخرى على العالقات الدولي
الدولية وتضاربت مصالحها وكثرت النزاعات وتوسعت هيمنة دول على دول آخرى, وصاحب ذلك 
أعمال إرهابية تجاوزت حدود الدول وأصبحت عابرة للحدود وإلقليم تلك الدول, وبدأت الظاهرة 

منها الحروب واألعمال اإلرهابية, وفي أواخر القرن اإلرهابية في أن تأخذ أشكااَل وصورَا كثيرة 
العشرين بدأت المنظمات الدولية في التحرك من أجل السيطرة والحد من ظاهرة اإلرهاب التي كانت 
تمارس من قبل الدول االستعمارية ولم يكن بمقدور الدول المستضعفة من قبل الدول المستعمرة 

 سوى المقاومة.
يشكالن تهديدَا مستمرَا لألمن والسلم الدوليين في كل البلدان والمجتمعات, إن اإلرهاب والتطرف 

عندما قامت عصبة  1937ولقد أصبحت الظاهرة اإلرهابية مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ عام 
األمم المتحدة بوضع إتفاقية منع اإلرهاب وقمعه وتمكنت جميع الدول األعضاء في الستينيات من 

اوض حول اإلتفاقيات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والبروتوكوالت المتعلقة به والتي المشاركة في التف
 -تم وضعها تحت إشراف األمم المتحدة. ومن ثم يشتمل الفصل علي اآلتي:

 المبحث األول: دور المنظمات اإلقليمية في مواجهة الظاهرة اإلرهابية. -1
 اهرة اإلرهابية.  المبحث الثاني: دور المنظمات الدولية في مواجهة الظ -2
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 المبحث األول
 دور المنظمات اإلقليمية في مواجهة الظاهرة اإلرهابية

لقد لعبت المنظمات اإلقليمية دورَا كبيرَا في مكافحة ظاهرة اإلرهاب الدولي بجانب دور منظمة 
دولي  األمم المتحدة ونجد أن المنظمات اإلقليمية تستخدم جميع دول العالم حيث أنها تمثل تجمع

 كبير على مستوى جميع القارات في العالم.
أن دول القارة األوروبية تعتمد على الجانب االقتصادي بصورة أساسية, لذا كانت حريصة بصورة 
كبيرة منذ فترات كبيرة على وضع تشريعات واضحة لمواجهة العمليات اإلرهابية, ومن أبرزها 

بمدينة ستراسبورج, بهدف  1977توقيعها في عام  االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب, والتي تم
مواجهة العمليات اإلرهابية التي اجتاحت أوروبا في بداية السبعينيات, وتهدف إلى حماية الحقوق 
والحريات الشخصية لألفراد , ويتضح أن االتفاقية األوروبية وسعت دائرة اإلرهاب إلى نطاق الجرائم 

ث السياسية, مع الضغط على الدول بضرورة تسليم اإلرهابيين, أما السياسية, أو الجرائم ذات البواع
في حالة كان مواطًنا لدولة أوروبية, فيجب على دولته أن تقوم بتجهيز القضاء المناسب لمحاكمته 

 داخل أراضيها, وهو ما يختلف عن االتفاقية األمريكية.
شريك المنظم والموجه لهذه األفعال كما تضمنت هذة االتفاقية تجريم كل أفعال الشروع, وأفعال ال

 اإلرهابية, مع اعتبار أنها جرائم جنائية بموجب القوانين الداخلية للدول الموقعة على االتفاقية كافة,
وتتميز هذه االتفاقية بأنها لم تقتصر على الجوانب القانونية مثل غيرها, ولكنها طالبت باتخاذ 

والثقافة واإلعالم, باإلضافة إلى ضرورة توعية المواطنين االحتياطات الالزمة في مجاالت التربية 
 بمخاطر التنظيمات اإلرهابية.

صًكا قانونًيا عالمًيا لمكافحة األعمال  12نحو  1999و 1963وقد أعّد المجتمع الدولي ما بين 
اإلرهابية. كما صادقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على العديد من االتفاقيات الدولية لمكافحة 

توكوالت ذات اإلرهاب. وتشّكل هذه القواعد القانونية الدولية, باإلضافة إلى المصادقة على البرو 
الصلة, النظام الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي يعّد إطاًرا أساًسيا للتعاون الدولي ضد اإلرهاب. ويتم 
حالًيا التفاوض حول معاهدة دولية أال وهي مشروع اتفاقية شاملة في شأن اإلرهاب, إضافة إلى 

أساًسا متيًنا  ,1566و 1540, 1536, 1526, 1373, 1267ذلك, تشّكل قرارات مجلس األمن 
وشاماًل لمكافحة اإلرهاب على نطاق عالمي. وتدعو هذه القرارات التي صدق عليها قبل 

وبعدها, الدول األعضاء إلى تطبيقها عبر قوانين  2001أيلول  11االعتداءات اإلرهابية في 
يم القاعدة وطنية تحترم االلتزامات التي تفرضها المعاهدات. وقد تّم إنشاء لجنة العقوبات ضد تنظ

وحركة طالبان, وحدِّدت مهّمتها بتحديث قائمة األفراد والكيانات المرتبطة بهذه المنّظمات, ومراقبة 
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على إنشاء لجنة مكافحة  2001أيلول  28في  1373تنفيذ آلية العقوبات. وقد نّص القرار 
 ى مكافحة اإلرهاب.اإلرهاب التابعة لمجلس األمن, لمراقبة تنفيذ القرار, وزيادة قدرة الدول عل

ومن ثم يركز المبحث الذي بين أيدينا على الجهود التي يتم بذلها على الصعيد اإلقليمي والدولي 
 من أجل مكافحة الظاهرة اإلرهابية سواء بإصدار التشريعات أو إبرام اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

 ويشتمل المبحث على مطلبين وهما كاآلتي:
  .المطلب األول: موقف اإلتحاد األوروبي من الظاهرة اإلرهابية 
  المطلب الثاني: دور منظمة الدول األمريكية واإلتحاد اإلفريقي في مكافحة الظاهرة

 اإلرهابية.
 المطلب األول

 موقف اإلتحاد األوروبي من الظاهرة اإلرهابية
 

  2001 األوروبي من اإلرهاب ما بعدالفرع األول: موقف اإلتحاد 
, يقوم االتحاد األوروبي بتنفيذ قرارات مجلس األمن المتعلقة 2001أيلول  11على أثر أحداث 

 28بأفراد ومجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان, ويفرض بحقهم العقوبات. وفي 
عة من , اعتمد االتحاد األوروبي خطة عمل لمكافحة اإلرهاب, تتضّمن سلسلة واس2001أيلول 

التدابير يتعّين اتخاذها في مختلف القطاعات )التعاون القضائي, التعاون بين أجهزة الشرطة, 
سالمة وسائل النقل, مراقبة الحدود وتأمين الوثائق, مكافحة التمويل, الحوار السياسي والعالقات 

(. وقد أدت الخارجية, والدفاع ضد هجمات األسلحة البيولوجية والكيميائية والمشعة والنووية
, إلى تكثيف التعاون في 2005ولندن في تموز  2004العمليات اإلرهابية في مدريد في آذار 

كمال خطة العمل بإضافة المزيد من التدابير واإلجراءات  مكافحة اإلرهاب في االتحاد األوروبي, وا 
لتضامن ضد إعالًنا حول ا 2004آذار  25إليها. وقد اعتمد المجلس األوروبي الذي انعقد في 

اإلرهاب, يفرض واجب تقديم الدعم بكل األدوات المتاحة, بما في ذلك الموارد العسكرية للدولة 
 العضو في االتحاد التي تتعّرض لهجوم إرهابي.

كانون  17و 16وفي إطار الجهود األوروبية في مكافحة اإلرهاب, إعتمد المجلس األوروبي في 
قدرات اإلستخباراتية على المستوى الوطني واإلقليمي وعلى إجراءات, منها تعزيز ال 2004األول 

 إستراتيجية 2005. كذلك أقّر المجلس األوروبي في كانون األول (1)مستوى المنّظمات الدولية
                                                 

(1) La Lutte Contre le Terrorisme au  sein de l’Union Européenne .  
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االتحاد األوروبي ضدَّ اإلرهاب, التي تقوم على أربع ركائز أساسية هي: الوقاية من ظاهرة 
التحتية والنقل عبر دعم هياكل األمن؛ تعّقب اإلرهابيين, بمعنى اإلرهاب؛ حماية المواطنين والبنية 

السعي لمنع المجموعات اإلرهابية أو اإلرهابيين كأفراد من التواصل في ما بينهم, ومن التحرك 
 بحّرية, ومن التخطيط لعمليات إرهابية, وذلك عبر تفكيك الشبكات التي توّفر لهم الدعم والتمويل؛

رة على إدارة آثار العمليات اإلرهابية ممكنة الوقوع, وتخفيف وقعها من منظور والرّد, بمعنى القد
, واعتمد مجلس االتحاد األوروبي خطة عمل محّددة لمكافحة التشّدد (1)يقوم على التعاون والتضامن
, تتصّدى بالتفصيل لمسألة الوقاية, مع توجيه اهتمام خاص 2005والتجنيد لإلرهاب, في العام 

لقدرات على مواجهة الظروف التي يمكن أن تسّهل انتشار التشّدد أو الراديكالية والتجنيد, لتطوير ا
وذلك من خالل التعاون بين الدول األعضاء والمؤسسات االتحادية, فضاًل عن الدول األخرى 

 والمنّظمات الدولية. 
طاق على أساس الحوار باإلضافة إلى ذلك, ثمة اعتراف متزايد بأهمية القيام بعمل وقائي واسع الن

بين الثقافات واألديان, من أجل تعزيز المعرفة والتفاهم المتبادل, وبالتالي تضييق المجال الذي 
تنشط فيه الدعاية األصولية وأعمال تجنيد اإلرهابيين. وقد جعل االتحاد األوروبي من مكافحة 

اإلقليمية والبلدان األخرى, اإلرهاب, أحد العناصر األساسية في حواره السياسي مع المجموعات 
ويضطلع بدوٍر قيادي في هذا المجال بهدف إقامة شراكة أوروبية وغربية مع اإلسالم المعتدل, 
سواء في البلدان األصلية أم مع الجاليات اإلسالمية المقيمة بدول االتحاد. كذلك تتضّمن اتفاقات 

نًدا خاًصا عن مكافحة اإلرهاب. وفي المشاركة والتعاون وغيرها من أدوات السياسة الخارجية, ب
إطار السياسة الخارجية واألمنية المشتركة, أقيم حوار مع دول مجلس التعاون الخليجي في شأن 
موضوع تمويل اإلرهاب. وعلى جبهة مكافحة تمويل اإلرهاب, يتم تفعيل أنشطة االتحاد األوروبي 

دعم تعميق التعاون مع الدول األخرى. وقد في القطاعات والمحاور المختلفة, باإلضافة إلى تشجيع 
حّدد االتحاد األوروبي أيًضا سلسلة من اإلجراءات المتعلقة بمراقبة الحدود وتبادل المعلومات 
والتعاون القضائي والبوليسي. وقد تم اعتماد العديد من االتفاقيات التشريعية في إطار التعاون 

في هذا الصدد, يمكن ذكر القرارات المتعلقة بأطراف القضائي والعقوبات وتعاون أجهزة الشرطة. و 
العمل في شأن مذكرة التوقيف األوروبية؛ وتلك المتعلقة بفرق التحقيق المشتركة؛ واالتفاقات 
الخاصة بمكافحة اإلرهاب؛ واالتفاق حول إنشاء "أوروجوست" )وهو جهاز االتحاد األوروبي 

تين من األتحاد أو أكثر وبأشكال خطرة من اإلجرام(؛ المختص بالتحقيقات والعقوبات التي تعني دول

                                                 
(1)

Stratégie de l’Union Européenne visant à lutter contre le terrorisme», Le Monde, 5 

décembre 2005.  
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وتلك المتعّلقة بإعادة تدوير األموال أو غسلها واالعتراف بمصادرة أدوات الجرائم وعائداتها؛ 
 واالتفاق حول االعتراف المتبادل بقرارات المصادرة.

  2000الفرع الثاني: إتفاقية 
الخاصة بالدعم المتبادل بين الدول األعضاء  2000 وفي هذا السياق, يجدر التذكير باتفاقية أيار

في شأن العقوبات والجنايات والبروتوكوالت اإلضافية المعّدلة لالتفاقية التأسيسية للمكتب األوروبي 
باشرت الوكالة األوروبية للحدود الخارجية  2005أيار  1للشرطة "يوروبول". وابتداًء من 

نسيق التعاون لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية. وبهدف "فرونتكس" عملها, وهو يشمل أيًضا ت
ر في المستقبل استخدام اإلحصاء البيولوجي في  تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية, من المقرَّ
التحّقق من الهوية على الحدود وعلى أراضي دول االتحاد األوروبي. وترمي هذه اإلجراءات إلى 

هاجرين غير الشرعيين قناة يعبرها اإلرهابيون. وأخيًرا, اعتمد الوقاية من خطر أن تصبح تدفقات الم
االتحاد األوروبي توّجها يخص تعويض ضحايا األعمال اإلجرامية, يشمل حاالت ضحايا 

, ونجد أن الدول األوروبية بذلت جهودَا كثيرة في مكافحة اإلرهاب وقد أدت تلك الجهود (1)اإلرهاب
, ونجد أن (2)1976نع وقمع اإلرهاب ومنها اإلتفاقية األوروبية سنةإلى إبرام اإلتفاقيات الخاصة بم

المادة األولى من تلك اإلتفاقية تضمنت تعريف الجرائم اإلرهابية, وذلك بالنص على األفعال 
 اإلرهابية على ما يلي:

 ما ورد من جرائم في إتفاقية الهاي بخصوص االستيالء غير المشروع على الطائرات. -1
المتعلقة بقمع األعمال غير المشروعة  1971ائم في إتفاقية مونتيلاير عام ما ورد من جر  -2

 ضد الطيران المدني. 
ما ورد ذكره من جرائم خطيرة تتضمن اإلعتداء على الحياة والسالمة الجسدية أو الحرية  -3

التي تصبح موجهة ضد أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية وأيضَا الجرائم التي تتضمن 
 الرهائن أو احتجازهم تعسفيَا. الخطف وأخذ 

 
                                                 

(1)Conseil de l'Union Européenne, «Plan d'action pour lutter contre le terrorisme», Le 
Mondem Diplomatique  13 février 2006. 
 
 

, 2007اإلرهاب في ضوء القانون الدولي,  دار الكتب القانونية, المحلة الكبرى, د. زيدان, مسعد عبد الرحمن,  (2)
 .85ص: 
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 المطلب الثاني

 دور منظمة الدول األمريكية واإلتحاد اإلفريقي
 في مكافحة الظاهرة اإلرهابية

 
  ءات منظمة الدول األمريكيةالفرع األول: إجرا

لقد تسببت األعمال اإلرهابية في أمريكا الالتينية وزيادة حاالت العنف السياسي الموجهة ضد 

عتداء وخطف عندما اتخذت الجمعية العامة لمنظمة الدول  البعثات الدبلوماسية من إغتيال وا 

األمريكية قرارَا بإصدار إتفاقية لمنع وقمع األعمال اإلرهابية التي تأتي في شكل الجرائم ضد األفراد 

سبب , وقد ت1971وأعمال اإلبتزاز المتعلقة بها في دورتها الثالثة غير العادية في واشنطن عام 

ذلك بأن أعمال تتسم بالقسوة لما تتضمنه في إعتداء على سالمة الشعوب األمريكية وتشكل جرائم 

ضد اإلنسانية, وأن األهداف األيدلوجية والسياسية ال يمكنها أن تنفي صفتها اإلجرامية بإعتبارها 

قية على أن األعمال . لقد نصت المادة الثانية من تلك اإلتفا(1)تمثل خرقَا لحقوق اإلنسان األساسية

اإلرهابية ضد األفراد تعتبر من أخطر الجرائم التي يجب أن يكون لها عقاب حيث أنها تؤدي إلى 

, وكذلك تنص المادة السابعة منها على قيام (2)آثار ذات طبيعة دولية مهما كان السبب في إرتكابها

خاضعة للتسليم خالل التوقيع على . لقد تم إدراج تلك الجرائم ضمن الجرائم ال(1)الدول المتعاقدة

معاهدات تسليم المتهمين القائمة أو الالحقة, وأكدت المادة الثامنة أنه على الدول ضرورة إتخاذ 

التدابير الممكنة من أجل منع إنتشار الجرائم المشار إليها في المادة سالفة الذكر فوق اإلقليم 
                                                 

د. قطب, طارق محمد, مكافحة اإلرهاب وتعويض ضحايا الحوادث اإلرهابية في النطاق الدولي والمصري, دار  (1)
 . 166, ص: 2015النهضة العربية, 

د. عبد الهادي, عبد العزيز مخيمر, اإلرهاب الدولي مع دراسة لإلتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن  (2)
 . 329, ص: 1986المنظمات الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 

 .294نفس المرجع السابق, ص:  (1)
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تتعاون الدول في سبيل منع الجرائم السابقة  الوطني ضد دول آخرى متعاقدة وأنه من الضروري أن

 وتبادل المعلومات وتنسيق اإلجراءات.  

لقد تضمنت المادة الخامسة من اإلتفاقية بأنه ال يتم منع التسليم المطلوب بسبب إحدى الجرائم 

المنصوص عليها في المادة الثانية بسبب أن الشخص موضوع الطلب أحد رعايا الدول المطلوب 

لتسليم ولها اإلمتناع ألي مانع آخر دستوري أو قانوني, ولذلك فإن الدول المطلوب إليها إليها ا

تكون ملتزمة بعرض القضية على السلطات الوطنية المختصة من أجل المالحقة القضائية كما لو 

كان الفعل قد ارتكب في إقليمها, وتتضمن تلك الجرائم الخطف والسرقة والقتل ضد األشخاص 

إلبتزاز المرتبطة بتلك الجرائم وأقرت اإلتفاقية الحماية لألشخاص المتمتعين بالحماية وأفعال ا

 . (2)الخاصة وفقَا لقواعد القانون الدولي

 موقف اإلتحاد اإلفريقي من الظاهرة اإلرهابية:

, ولقد تم إعداد مشروع ميثاق 1963لقد تم إنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية في شهر مايو سنة 

مادة ولغتها هي اللغة العربية والفرنسية  33في تلك الفترة حيث يتضمن ديباجة و  للمنظمة

واالنجليزية, وتعتبر أديس أبابا عاصمة إثيوبيا مقرَا لها, وتتأسس على مجموعة من المبادىء التي 

تساهم في تحقيق وحدة وتضامن الشعوب اإلفريقية وعدم تعكير صفو العالقات بينها ويبلغ عدد 

 . (1)دولة 46ها أعضاء

 

 

                                                 
 .339د. عبد الهادي, عبد العزيز مخيمر, مرجع سابق, ص:  (2)
, 1998اتي, عصام محمد أحمد, حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة, دار النهضة العربية, د. زن (1)

 .69ص: 
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 ثاني: إجراءات اإلتحاد اإلفريقيالفرع ال

لقد واجهت دول اإلتحاد اإلفريقي العديد من المآسي والمتاعب بسبب العمليات اإلرهابية 

والممارسات التي يتم إرتكابها وانحصر االهتمام في الجهود والمواجهة الداخلية فقط بدون أن يكون 

, ولكن ظهر التنسيق اإلقليمي واضحَا وبشكل (2)لى الوجه المطلوبالتنسيق في المستوى الدولي ع

توافقي تبعَا لكل منظمة إقليمية من ناحية وحجم التنسيق والتعاون بين األعضاء من ناحية آخرى 

حيث إنبثق عن ذلك مؤتمر محاربة اإلرهاب ومخاطر تصفية الشرعية الدولية مع إنعكاساتها 

في معهد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة وتم  2003اإلفريقية والعربية في مارس 

اإلتفاق فيه على ضرورة مواجهة اإلرهاب تبعَا للشرعية الدولية وكذلك الهينمة التي تحاول أمريكا 

سبتمبر  11أن تفرضها على جميع دول العالم بحجة محاربة اإلرهاب خصوصَا بعد أحداث 

ج بوش أنه ليس مع أمريكا فهو يعتبر ضدها, ويجب أن تتم حيث أشار فيها رئيسها جور  2001

 محاربته إلعتباره أحد العناصر اإلرهابية التي يجب محاربتها.

 لقد قامت منظمة الوحدة اإلفريقية بإصدار الكثير من القرارات لمحاربة اإلرهاب وكانت كاآلتي:

البلدان اإلفريقية من أجل مكافحة بدعم التعاون والتنسيق بين  1992تم إتخاذ القرار عام  أواًل:

 ظاهرة التطرف.

وذلك في تونس وصدر إعالن تحت  1994ثانيَا: إنعقاد القمة الثالثية لمنظمة الوحدة اإلفريقية عام 

 عنوان قانون السلوك حول العالقات اإلفريقية والتصدي لألعمال اإلرهابية.

  .(1)للوقاية من اإلرهاب ومكافحته, تم صدور إتفاقية الجزائر 1999في عام ثالثا: 

                                                 
 .168د. قطب, طارق محمد, مرجع سابق, ص:  (2)
, 2007د. زيدان, مسعد عبد الرحمن, اإلرهاب في ضوء القانون الدولي, دار الكتب القانونية, المحلة الكبرى,  (1)

 . 83ص: 
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, تم إعالن بعض التجمعات الفرعية في القارة اإلفريقية داكار مثل الكوميا 2001في عام  رابعا:

دانتها لإلرهاب الذي تعرضت له الواليات المتحدة  والساداك, واإليجاد, وغيرها عن شاجبيها وا 

 . 2001األمريكية عام 

 
 المبحث الثاني

 الدولية في مواجهة الظاهرة اإلرهابيةدور المنظمات 
 

لقد اهتم المجتمع الدولي بظاهرة اإلرهاب الدولي منذ بداية القرن العشرين وتحديدَا بعد نهاية الحرب 

العالمية األولى بسبب اآلثار التي تركتها من تدمير وخراب ألقى بظالله على العالم كله, وبجانب 

باإلرهاب الدولي, ركزت العديد من المنظمات الدولية تناول  زيادة العمليات والممارسات المتعلقة

تلك األمور ومناقشتها ودراستها بشكل جيد وذلك من أجل القضاء عليها والتخلص منها ؛ وذلك 

ألن ظاهرة اإلرهاب تنتهك حقوق اإلنسان وحرياته وتقضي على األبرياء وتؤذي مشاعر الكثير من 

ستقراره وتهدد سالمة النقل الجوي  األبرياء وتؤذي مشاعر الكثير من البشر, وتفوض أسس أمنه وا 

والبحري باإلضافة إلى أمور كثيرة تدخل في إختصاصات الكثير من المنظمات الدولية واإلقليمية 

والتي تلعب دور كبير في مكافحة العمليات والممارسات اإلرهابية, ومن أهم المنظمات الدولية 

تحدة وهي منظمة دولية نشأت كنتيجة لمؤتمر " باريس " للسالم وعلى رأسها منظمة األمم الم

والذي أنهى الحرب العالمية األولى, وتعتبر أول منظمة دولية حيث نادت بالحفاظ على  1919

السالم العالمي, ومن أهم أهداف عصبة األمم المتحدة تنمية التعاون بين األمم وضمان السلم لها, 

 لدخول في حرب عالمية ثانية, وبناء على ما سبق يشتمل ذلكوالبحث عن حل من أجل تجنب ا

 المبحث على مطلبين وهما كما يلي
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 المطلب األول:  دور األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب. -1

 المطلب الثاني: دور مجلس األمن في مكافحة اإلرهاب.  -2

 المطلب األول

 دور األمم المتحدة في مكافحة اإلرهاب
 

 الجمعية العامة لألمم المتحدةن الفرع األول: إعال 

 1970لقد صدر إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين في أكتوبر 

حيث اشتمل على واجب كل دولة باالمتناع عن تشجيع األعمال اإلرهابية على إقليم دولة آخرى أو 

, ولقد تناولت (1)مها أو من خاللهتقديم المساعدة لإلرهابيين أو السماح لهم بالعمل على إقلي

تحت بند تدابير منع  1972الجمعية العامة موضوع اإلرهاب في الدورة السابعة والعشرين عام 

اإلرهاب الدولي الذي يعرض األرواح البشرية للخطر ويهدد الحريات األساسية ووصل األمر إلى 

تزايد والذي صدر من الجمعية العامة حيث تضمن قلق المنظمة الشديد تجاه  3034القرار 

وتصاعد األعمال اإلرهابية الدولية, وشجع الدول من أجل العمل في سبيل إيجاد حلول عادلة 

لقضية اإلرهاب ونوهت إلى ضرورة إحترام حقوق الشعوب, واتخذت الجمعية العامة قرارَا بإنشاء 

مة عضوَا يقوم رئيس الجمعية العا 35لجنة خاصة تركز على دراسة اإلرهاب الدولي وتتكون من 

                                                 
د. مخيمر, عبد العزيز, اإلرهاب الدولي مع دراسة لإلتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية,  (1)

 . 81,  ص: 1986دار النهضة العربية, 
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بتعيينهم مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي, وتتأسس على دراسة المالحظات التي تقدمها الدول 

عداد تقارير تتضمن التوصيات  .  (2)وا 

تفاقية خاصة بحماية  لقد تم إبرام إتفاقيتين دوليتين من أجل مواجهة بعض األعمال اإلرهابية وا 

 واإلتفاقية الثانية تتضمن إختطاف 1973ام األشخاص المتمتعين بحماية من الدبلوماسيين لع

ولكنها لم تتوصل إلى وضع تعريف لإلرهاب بسبب إختالف وجهات نظر  1979الرهائن لعام 

الدول واقتصرت على حث وتشجيع الدول في قرارها على التعاون من أجل التخلص من اإلرهاب 

 . (1)بطريقة سريعة

 لمكافحة الظاهرة اإلرهابيةتحدة الفرع الثاني: استراتيجية األمم الم

وفي األخير, اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة إستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة 

, بهدف تحسين الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية في هذا المجال. 2006أيلول  8اإلرهاب في 

يجي موّحد لمكافحة اإلرهاب واتخاذ وللمرة األولى تتفق الدول األعضاء جميعها على نهج استرات

خطوات عملية فردًيا وجماعًيا لمنعه ومكافحته. وتضّمنت هذه اإلستراتيجية العالمية خطة عمل 

تناولت مجموعة كبيرة من التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المساعدة على انتشار اإلرهاب, 

وتعزيز دور األمم المتحدة في هذا الصدد, ومنعه ومكافحته, وبناء قدرات الدول على التصّدي له, 

وضمان احترام حقوق اإلنسان, والتمّسك بسيادة القانون في مكافحة اإلرهاب. وتدعو اإلستراتيجية 

الدول األعضاء إلى العمل مع منظومة األمم المتحدة لتنفيذ أحكام خطة العمل الواردة في 

                                                 
, ص: 2010د. المالكي, عبد الحفيظ بن عبداهلل, اإلطار القانوني لمكافحة اإلرهاب, مجلة البحوث األمنية,  (2)

315 . 
فعت, أحمد محمد, اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة, دار النهضة د. ر  (1)

 . 147,  ص: 1990العربية, 
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مم المتحدة إلى مساعدة الدول األعضاء في اإلستراتيجية, كما تدعو في الوقت ذاته كيانات األ

جهودها. وتتخذ إدارات األمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكاالتها إجراءات في عدد من 

المجاالت, تماشًيا مع اإلستراتيجية بصفتها الفردية, ومن خالل الجهود المشتركة المبذولة في إطار 

. وتقوم فرقة العمل حالًيا بتنمية التعاون مع عدد من (2)فرقة العمل المعنّية بتنفيذ مكافحة اإلرهاب

(, المنّظمة OICالمنّظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية, من بينها: منّظمة المؤتمر اإلسالمي )

(, المجلس األوروبي EU(, اإلتحاد األوروبي )ISESCOاإلسالمية للتربية والعلم والثقافة )

(COEومنّظمة األمن والتعاون في أ ,)( وروبا(OSCE(1). 

 6-آذار 19واستكماال لتلك الجهود اجتمعت اللجنة المخصصة لموضوع اإلرهاب الدولي للفترة من 

, وقررت إنشاء فريق عمل لمعالجة المسائل المتصلة بأسباب اإلرهاب الدولي, 1979نيسان 

أصدرت الجمعية  والتدابير الواجب اتخاذها لمناهضته, وقد تمت مناقشة الموضوع بعدة جلسات كما 

 العامة عدة قرارات منها على سبيل التعداد ال الحصر منها..

( فقرات في 5و الذي تضمن ) 1977كانون األول  16( الذي اتخذته في 32/147القرار )

( فقرة عاملة دعت في الفقرة العاملة السابعة اللجنة المعنية باإلرهاب الدولي إن 12الديباجة و)

 رهاب الدولي ثم اقتراح التدابير العملية لمناهضته.تدرس أوال أسباب اإل

, تضمن القرار ديباجة من 34/145أصدرت الجمعية العامة قرارها المرقم  17/12/1979وفي 

( فقرة عاملة حيث أشارت الفقرة الثانية من الديباجة إلى عدة صكوك دولية لم 15( فقرات و )6)

                                                 
 10, ص.2002عبد الحسين شعبان, "اإلسالم واإلرهاب الدولي", دار الحكمة, لندن, أيلول  (2)
ألمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب: أنشطة منظومة تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "استراتيجية ا (1)

, A/62/898, 2008تموز  7األمم المتحدة لتنفيذ االستراتيجية", األمم المتحدة, الدورة الثانية والستون, نيويورك, 
 .2ـ1ص.
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وية السلم الدولي" الصادر عن الجمعية العامة برقم ترد في القرارات السابقة, ومنها إعالن "تق

التفاقيات  1977, والبروتوكولين اإلضافيين لسنة 14/12/1974( بتاريخ 25( للدورة )2734)

, وتضمنت الفقرة العاملة األولى تهنئة الجمعية العامة للجنة الخاصة باإلرهاب 1949جنيف لسنة 

دورتها األخيرة واعتمدت الفقرة العاملة الثانية التوصيات  الدولي على النتائج التي توصلت إليها في

المقدمة إلى الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير العملية للتعاون في مجال القضاء السريع على مسألة 

اإلرهاب الدولي .إما في الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العامة, ناقشت اللجنة السادسة بند 

شارت إلى بالغ القلق الستمرار إعمال اإلرهاب التي تنطوي على إزهاق ألرواح اإلرهاب الدولي وأ

( إلى "تناشد الجمعية العامة الدول التي لم 34/145( من القرار )8بشرية بريئة, وتشير الفقرة )

تفعل ذلك إن تنظر في إن تصبح أطرافا في االتفاقيات الدولية القائمة والمتعلقة بجوانب مختلفة من 

 ة اإلرهاب الدولي"مشكل

وكذلك يجب على الدول إن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة  باعتبار إن 

إعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ األمم المتحدة وقد تشكل 

ابية أو التحريض عليها أو تيسيرها تهديدا للسلم واألمن الدوليين واالمتناع عن تنظيم األنشطة اإلره

أو تمويلها أو تشجيعها أو ضمان القبض على مرتكبي  اإلعمال اإلرهابية  ومحاكمتهم  أو 

 تسليمهم وفقا لقوانينه.
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 المطلب الثاني
 (1)دور مجلس األمن في مكافحة اإلرهاب

 
إن مجلس األمن الدولي أسهم هو األخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة اإلرهاب 

وأسبابه, فقد عالج مجلس األمن مسألة اإلرهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية الثمانينات وبداية 

اب من التسعينات عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية, فقد  حاول مجلس األمن معالجة  ظاهرة اإلره

( بشأن وضع عالمات 635اعتمد مجلس األمن قراره ) 14/6/1989خالل أهم قراراته بتاريخ 

على المتفجرات اللدائنية أو الصفيحية, حيث جاء في ديباجة القرار إن مجلس األمن يدرك اآلثار 

ير التي تترتب على إعمال اإلرهاب بالنسبة لألمن الدولي, وتصميما منه على تشجيع اتخاذ تداب

/ 16/2فعالة لمنع إعمال اإلرهاب فأنه أخذ علما بقرار مجلس الطيران المدني الدولي المؤرخ في 

وطلب إلى جميع الدول إن تتعاون في وضع وتنفيذ تدابير لمنع جميع إعمال اإلرهاب, ويحث 

التي القرار منظمة الطيران الدولي على مضاعفة أعمالها االلزامية الى منع جميع أعمال االرهاب 

ترتكب ضده , ويتمتع بأهمية خاصة وذلك ألنه الجهاز الوحيد في منظمة األمم المتحدة الذي 

من ميثاق األمم المتحدة  1-24يتحمل تبعات حفظ السلم واألمن الدولي, وعلى ذلك تنص المادة 

يعهد  على أنه عندما تكون هناك رغبة في سرعة وفاعلية العمل الذي تقوم به األمم المتحدة, فإنه

 أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في قضية حفظ السلم واألمن الدولي, 

_________________________ 
 نــــألما ســــة مجلــــة لجنــــئيسموجهة الي رئيس مجلس األمن من ر 2015شباط/فبراير  18ة ــخرؤالة مــسر (1)

 ب.هارإلامكافحة  ( بشأن 2001) 1373اررالقــــال بــــعمة أــــلمنشا
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ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل بالنيابة عنهم في أداء الواجبات واألعمال التي تفرضها عليه 

 تلك التبعات.

كان موضوع اإلرهاب الدولي ال يشغل حيزَا كبيرَا في منظمة  2001سبتمبر  11إن قبل أحداث 

هر موضوع اإلرهاب الدولي وشغل حيزَا كبيرَا للغاية في األمم المتحدة ولكن بعد تلك األحداث ظ

 مجلس األمن.

 2001مكافحة اإلرهاب قبل سبتمبر  الفرع األول: دور مجلس األمن في

والذي كان يعتبر الحدث األكبر واألبرز واألهم  1991بعد أن إنهار اإلتحاد السوفيتي وتفكك عام 

ية وتوازن في القوى وعدم إنحياز, وسادت مفاهيم في القرن العشرين, لم تصبح هناك ثنائية قطب

 جديدة في العالم من ضمنها األحادية القطبية والعولمة والنظام الجديد.

وفي ضوء تلك التحوالت والتغيرات التي طرأت على العالم, ظهرت قضية اإلرهاب كونها الخطر 

دول األصغر واألقل إستقرارَا في األكبر الذي يهدد أمن الدول الكبرى هذه المرة بعد أن تمكن من ال

 . (1)العالم

ووجد أن التغير في النظام العالمي رافض لذلك التطور في القرارات الصادرة عن مجلس األمن 

بخصوص اإلرهاب ألن المجلس استند في تلك القرارات للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 

قتصادية على إثنا عشر قرار  1992:  1990حيث صدر في الفترة من  َا فرض جزاءات عسكرية وا 

, 1992, ليبريا 1992, ليبيا 1991, يوغوسالفيا السابقة 1990إثنى عشرة دولة وهي )العراق 

, السودان 1994, رواندا 1993, انجوال 1993, هايتي 1992, كمبوديا 1992الصومال 

من الميثاق محكوم ( حيث أن اللجوء للفصل السابع 1999, أفغانستان 1997, سيراليون 1996
                                                 

الطبعة األولى, د. الشكري, علي يوسف, اإلرهاب في ظل النظام العالمي الجديد, دار ايينزاك للطباعة والنشر,  (1)
 . 205القاهرة, ص: 
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بالضرورة بوقوع عدوان أو تهديدات أو حدث ما يهدد السلم واألمن الدوليين, فإن هذا يعني أن 

هناك تحواَل هامَا في موقف مجلس األمن من اإلرهاب حيث أصبح اإلرهاب وفقَا للتوجه الجديد 

ارات صراحة ومن بينها لمجلس األمن مهددَا للسلم واألمن الدوليين وهذا ما أشارت إليه بعض القر 

بشأن حادثة لوكربي  1992الصادر في يناير  731قرار تقاعس ليبيا عن اإللتزام بمضمون القرار 

الذي ذهب  1996الصادر في إبريل  1054والذي يشكل تهديدَا للسلم واألمن الدوليين والقرار رقم 

بخصوص محاولة  1996اير الصادر في ين 1044إلى أن عدم إلتزام السودان بما جاء في القرار 

إغتيال الرئيس المصري األسبق محمد حسني مبارك والذي يشكل تهديد لألمن والسلم الدوليين, 

الذي أشار إلى أن عدم استجابة حكومة طالبان  1999الصادر في أكتوبر  1267والقرار رقم 

والذي يشمل  1998في ديسمبر  1214لقرارات األمم المتحدة وعدم إلتزامها بأحكام القرار رقم 

 .  (1)تهديدَا للسلم واألمن الدوليين

 2001ة اإلرهاب بعد أحداث سبتمبر الفرع الثاني: دور مجلس األمن في مكافح

نقطة تحول كبيرة ومحورية في أنشطة الجماعات اإلرهابية  2001سبتمبر  11تعتبر هجمات 

األكثر إستقرارَا وأمنَا في العالم  واإلرهاب بشكل عام حيث كانت هذه الهجمات في واحدة من الدول

وليس هذا فحسب بل استهدفت رموز تلك الدولة متمثلة في البيت األبيض ووزارة الدفاع وبرج 

 . (2)التجارة العالمية

بعد تلك األحداث حيث ألزم هذا  2001سبتمبر  28في  1373لقد أصدر مجلس األمن القرار 

اء به حيث تضمن تدابير يجب على الدول القيام بها مقررَا القرار جميع الدول األعضاء بتنفيذ ما ج

إنشاء لجنة تابعة له لمراقبة تنفيذ القرار مطالبَا جميع الدول بتقدير تقاريرها إلى اللجنة عن 
                                                 

 . 206نفس المرجع السابق, ص:  (1)
 . 208د. الشكري, علي يوسف, مرجع سابق, ص:  (2)
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الخطوات التي تم إتخاذها تنفيذَا لهذا القرار وبذلك نجد أن مجلس األمن منذ صدور ذلك القرار يقوم 

توحيد الجهود العالمية لمكافحة اإلرهاب وبدأ التصرف بقوة حتى يرقى إلى بدور قيادي جديد في 

وذلك ألن قراراته تحمل  (1)مستوى مسؤولياته فيما يتعلق بالتهديد العالمي الذي يمثله اإلرهاب

الصيغة التشريعية والتنفيذية ولذلك, فإن آثاره تعتبر خطيرة على العالم وخصوصَا دول العالم الثالث 

 11 يتوافر لها حماية من قبل إحدى الدول الكبرى التي تمتلك حق الفيتو سواء قبل أو بعد التي ال

حيث تعرضت الكثير من الدول إلى قرارات بهدف الحصار والحظر اإلقتصادي  2001سبتمبر 

والدبلوماسي عليها مما أدى إلى إصابتها بالكثير من الخسائر وتلك العقوبات ال توقع إال على 

 لضعيفة التي حاولت الخروج عن الهيمنة التي تمارسها على الدول الكبرى. الدول ا

وتشمل المنّظمات التي يوجد تعاون تنفيذي معها, منّظمة الطيران المدني الدولي, وصندوق النقد 

الدولي, والمنّظمة الدولية للمالحة البحرية, والمنّظمة الدولية للهجرة, واالتحاد األفريقي, وأمانة 

نولث, وفريق العمل المعني بمكافحة اإلرهاب التابع لمجموعة البلدان الثمانية, والمجموعة الكوم

االقتصادية لدول وسط أفريقيا, والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا, وفرقة العمل المعنية 

ة الدولية للشرطة باإلجراءات المالية المتعّلقة بغسل األموال, والمنّظمة الدولية للفرانكوفونية, والمنّظم

الجنائية )األنتربول(, والمنّظمة الدولية لتطوير القانون, وجامعة الدول العربية, ومنّظمة حلف شمال 

األطلسي, ومنّظمة األمن والتعاون في أوروبا, ومنّظمة الدول األميريكية, ومنّظمة المؤتمر 

ة للجنوب األفريقي, والهيئة اإلسالمي, وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ, والجماعة اإلنمائي

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا, وجمعية القضاة اإلقليميين في الجنوب األفريقي, 

 وفريق العمل بشأن اإلرهاب التابع لالتحاد األوروبي والبنك الدولي.

                                                 
 . 233د. زيدان, مسعد عبد الرحمن, اإلرهاب في ضوء القانون الدولي, مرجع سابق,  (1)
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ز قدرتها القانونية الدول األعضاء تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزي 1373ويلزم القرار 

والمؤسسية على التصدي لألنشطة اإلرهابية, من بينها اتخاذ خطوات من أجل: تجريم تمويل 

اإلرهاب, القيام من دون تأخير بتجميد أي أموال ألشخاص يشاركون في أعمال اإلرهاب, منع 

لمالذ اآلمن, الجماعات اإلرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي, عدم توفير ا

أو الدعم أو المساندة لإلرهابيين, تبادل المعلومات مع الحكومات األخرى عن أي جماعة تمارس 

أعمااًل إرهابية أو تخّطط لها, التعاون مع الحكومات األخرى في التحقيق في تلك األعمال 

جريم مساعدة اإلرهابية, واكتشافها, واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة, وت

اإلرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية, وتقديم مخالفيها للعدالة, وكذلك اتخاذ 

تدابير تساعد التعاون الدولي القضائي وبين أجهزة الشرطة وتشجعه, وتوقيع اتفاقيات األمم المتحدة 

وتطوير برامج المعونة الفنية  والتصديق عليها, واالنضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة اإلرهاب,

التي تهدف إلى تقوية قدرات الدول األعضاء التنفيذية في هذا القطاع, وما إلى ذلك. ومطلوب من 

الدول األعضاء أن تقّدم بانتظام تقارير إلى لجنة مكافحة اإلرهاب في شأن التدابير التي اتخذتها 

 .1373لتنفيذ القرار 

هيئة أخرى ذات صلة بمكافحة اإلرهاب إلى ترسانته, هي  , أضاف المجلس2004وفي العام  

, التي ُأسندت إليها مهّمة رصد امتثال الدول األعضاء للقرار 1540اللجنة المنشأة بموجب القرار 

, الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول, بما يشمل الجماعات 1540

أيًضا, القرار  2004الشامل. واتخذ المجلس في العام اإلرهابية, من الحصول على أسلحة الدمار 

الذي دعا الدول األعضاء إلى اتخاذ إجراءات ضد الجماعات والمنّظمات الضالعة في  1566

. كما أنشأ 1267أنشطة إرهابية, ولم يكن يسري عليها استعراض اللجنة المنشأة بموجب القرار 
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ذي يضم جميع أعضاء المجلس, لكي يوصي , الفريق العامل ال1566المجلس بموجب القرار 

بتدابير عملية تتخذ ضد األفراد والجماعات اإلرهابية, ولكي يبحث أيًضا في إمكان إنشاء صندوق 

 تعويضات لضحايا اإلرهاب.

, أنشأ األمين العام فرقة العمل التي هي هيئة إستشارية لتنسيق المعلومات 2005وفي حزيران  

لمناقشة القضايا االستراتيجية وصياغة التوصيات المتعلقة بالسياسة وتبادلها, وتعمل كمنتدى 

 العامة. 

من الجهات الرئيسة الفاعلة في منظومة  24وتضم الفرقة, التي تعمل برئاسة مكتب األمين العام, 

األمم المتحدة وشركائها, وبإمكانها أن تساهم بفعالية في تنسيق المعركة ضد اإلرهاب. واقتراًنا مع 

, 1634القرار  2005أيلول  14مر القمة العالمي لمكافحة اإلرهاب, إتخذ مجلس األمن في مؤت

الذي دان فيه جميع أعمال اإلرهاب, بغّض النظر عن دوافعها, وكذلك التحريض على هذه 

األعمال. وأهاب أيًضا بالدول األعضاء أن تحّظر, بموجب القانون "األعمال اإلرهابية والتحريض 

 .(1)ها, وأال توّفر مالًذا آمًنا ألي شخص ُيدان بارتكاب سلوك من هذا القبيلعلى ارتكاب

د لمواجهة اإلرهاب , كما أنه ال توجد حتى  ومما سبق يمكن القول بأنه ال يوجد جهد دولي ُموحَّ
جهود موحدة لوضع إطار قانوني لمكافحة كل ما يتعلق باإلرهاب , خاصة وأنه أصبح أكثر خطورة 

على كافة الدول على المستويين الدولي واإلقليمي توحيد الجهود ومكافحة اإلرهاب لذا يجب 
 اإللكتروني للحفاظ على أمن الدول الداخلي والخارجي .

 

 

                                                 
(1)

 Pour plus d'information sur les Résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU 

concernant la lutte 

contre le terrorisme: 1267 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001), 1377 (2001) ,1390 (2002), 

1455 (2003), 1526 (2004), 1535 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1634 (2005), 1735 

(2006), 1822 (2008), 1904 (2009) 
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 النتائج
 

 من خالل عرض عناصر الدراسة المذكورة سابقَا, فقد تطرقنا إلى النتائج التالية:

كان تحرك الدول العربية من أجل التصدي لظاهرة اإلرهاب قوي للغاية وذلك من خالل  -1

الجهود الحثيثة والجبارة التي بذلتها في هذا الصدد والتي تكللت بإبرام إتفاقية التعاون 

 العربي لمكافحة اإلرهاب وعبر تقديم تعريف لمفهوم " الجريمة اإلرهابية ". 

اختالف حول تحديد مفهوم وأسباب اإلرهاب وأن غياب هذا  اشرت نتائج البحث إلى وجود -2

المفهوم االتفاقي يعود في جزء منه إلى اختالف نظرة كل مجتمع من المجتمعات لمفهوم 

اإلرهاب واالرهابين وأسباب تلك الظاهرة فقد عرف اإلرهاب على أساس أنه استخدام الرعب 

ياسي بوسائل غير اعتيادية أو أنها كعمل رمزي , الغاية منه التأثير على السلوك الس

استراتيجية عنف منظم إلعمال القتل  أو التهديد بها ألجل تحقيق أهداف سياسية  وأخرى 

 تافه ال هدف منها سوى إشباع رغبة االنتقام .

على الرغم من اإلرهاب يمثل تهديد للسلم واألمن الدوليين ويمس مصالح كل بالد العالم إال  -3

من أكثر المتضررين من تلك الجريمة بسبب اآلثار السلبية التي تتركها أن الوطن العربي 

على المجتمع العربي أو حتى فيما يتعلق بنظرة المجتمع الدولي تجاه العرب والمسلمين 

تهامهم باإلرهاب.  وا 

تعتبر ظاهرة اإلرهاب من أخطر ظواهر المجتمع واألكثر تعقيدَا حيث أن مفهوم اإلرهاب  -4

قانوني محدد وال تعريف معين على المستوى الدولي, ولذلك فإن  ال يتضمن محتوى

المجتمع الدولي والعربي يواجه ظاهرة اإلرهاب من جانبين من خالل وصفها األسهل 

 وصعوبة تعريفها.
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هناك تعريف شامل قدمته اإلتفاقية العربية لإلرهاب حيث نجد أنها اتخذت أيضَا موقفَا  -5

ن جرائم اإلرهاب الدولي والكفاح المسلح من أجل التحرر صريحَا تجاه ضرورة التفرقة بي

كما أكدت أيضَا على حق الشعوب في تقرير المصير, وهي قضية ضرورية مع وجود 

 المسألة الفلسطينية إلعطاء الشعب الفلسطيني الحق في المقاومة. 

تركة كان لإلتفاقية العربية دور فاعل وحيوي حيث ساهمت في وضع استراتيجية عربية مش -6

 من أجل مكافحة الجريمة اإلرهابية. 
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اتـــــــــالتوصي  
 

 ة, يقدم الباحث التوصيات كما يليفي ضوء تلك الدراس

العمل في سبيل تفعيل المؤسسات والمنظمات الدينية في توصيل الفهم الصحيح للدين  -1

سواء في المساجد أو عن طريق ندوات بالجامعات والمدارس وفرض رقابة من 

المؤسسات الدينية على القنوات الفضائية وذلك لما نجده من فتاوي دينية من غير 

المختصين بجانب تطوير المناهج والمواد الدراسية في الدراسات الدينية بالمدارس ووضع 

 مادة للثقافة اإلسالمية كمادة عامة في التعليم الجامعي.

ك فيما يتعلق بتسليم المجرمين العمل من أجل إبرام اإلتفاقيات بين جميع الدول وذل -2

 مرتكبين الجرائم اإلرهابية وأيضَا تبادل المعلومات حول الجرائم اإلرهابية.

تأسيس مراكز بحثية خاصة من أجل مكافحة الظاهرة اإلرهابية وذلك من أجل التعرف  -3

 على أسباب ودوافع اإلرهاب ووضع السبل لمكافحته.

البطالة ووضع برامج تثقيفية للشباب من خالل وزارة األخذ بكل سبل القضاء على مشكلة  -4

الشباب للتوعية والسعي من أجل إيجاد أعمال لهم بعيدَا عن الوظائف الحكومية التي 

رشادهم حول كيفية إقامة مشروعات خاصة.  تثقل أعباء الدولة وا 

وضع تشريعات وطنية للجرائم اإلرهابية وفرض عقوبات مشددة وصارمة من أجل  -5

 على اإلرهاب.  القضاء

عادة النظر في المعالجات الحقيقية  -6 معالجة أسباب اإلرهاب االقتصادية واالجتماعية وا 

ألسباب اإلرهاب من خالل معالجة أساسيات انتشار هذه الظاهرة في شموليتها , 
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والتركيز على القطاعات الفقيرة في المجتمعات بالقضاء على األسباب االقتصادية 

فية والسياسية الجاذبة لإلرهاب , وان تسايرها بذات االتجاه استكمال واالجتماعية الثقا

اإلجراءات التشريعية والتطرق فيها إلى ضرورة بيان أسباب اإلرهاب وعالجه من الناحية 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية المؤثرة في المجتمعات الداخلية .
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 ةـــــــالخاتم
 

ستقرار المجتمع الدولي ,خطر يتنامى في ظل وختامَا, يعد  اإلرهاب  ظاهرة خطيرة تهدد أمن وا 

التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم , ورغم كل المساعي وجهود المجتمع الدولي لقمع  األعمال 

اإلرهابية والحد من تناميها إال أن إختالف الرؤى والمصالح السياسية  واإلقتصادية للدول إنعكس 

ا على فعالية مكافحة الظاهرة والحد من تنامي مخاطرها, ما يسمح بالقول أن غياب  تعريف  سلب

 دقيق و موحد  لإلرهاب هو نتاج هذا اإلختالف الذي يعيشه المجتمع الدولي اليوم.

ويجدر بنا القول بأن المنطقة العربية كانت وال تزال موطن للمنظمات والجماعات والتشكيالت 

ب هشاشة وضعف األنظمة السياسية فيها وضعف قوتها اإلقتصادية بجانب المشاكل اإلرهابية بسب

اإلجتماعية المنتشرة فيها وهو ما انعكس بشكل سلبي على كل البالد العربية بسبب ما تركته 

 11الظاهرة اإلرهابية من تأثيرات مدمرة على الدولة والفرد على حد سواء, خصوصَا بعد هجمات 

تي انتجت سياسة جديدة وهي سياسة الحرب على اإلرهاب التي أقرتها الواليات وال 2001سبتمبر 

المتحدة األمريكية والتي انتهكت من خاللها العديد من مبادىء القانون الدولي على الرغم من أن 

البالد العربية كانت من أولى الدول التي قامت بوضع استراتيجية مشتركة لحرب اإلرهاب ومكافحته 

كما نجد أن غالبية الدول العربية  1998جمته بنود اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب عام والذي تر 

تحارب الجريمة اإلرهابية عبر تشريعاتها الداخلية ولكنها مازالت تعاني من تلك الظاهرة اإلجرامية, 

 . وهذا ما يتضح لنا من خالل الحروب واألوضاع التي تمر بها الكثير من البالد العربية

وعلى الرغم من الجهود والمساعي الدولية للحد من تنامي هذه الظاهرة ومكافحتها إال انها لم تتسم 

بالفعالية , ويعود  ذلك باألساس إلى االختالف الجوهري بين الدول حول تحديد مفهوم اإلرهاب  

ما زاد من تفاقم وحدة والذي تحدده غالبا المصالح والخلفيات اإليديولوجية والسياسية  والدينية , وهو 
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الظاهرة , واإلختالف حول مفهوم اإلرهاب وتحديد عناصر الجرائم اإلرهابية يعد من العوامل 

المساهمة  في عرقلة مكافحة الظاهرة والحد من تصاعد حدتها, فكافة النصوص القانونية التي 

لم تتحرى الدقة في ذلك  عالجت الظاهرة اإلرهابية سواء إتفاقيات دولية أو تشريعات داخلية للدول

حيث اتسمت بالعمومية أحيانا وبالغموض أحيانا أخرى . وعلى هذا األساس يكون من الضروري  

توحيد الجهود الدولية وصوال إلى إتفاق يتضمن تحديدا دقيقا لمفهوم اإلرهاب ضمانا لفعالية  

 مكافحة الظاهرة وصيانة لسيادة الدول وحماية للحقوق والحريات .
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 عــــــــــــالمراج

 أواَل: القرآن الكريم.
 ثانيا: المراجع العربية

جرائم اإلرهاب , السياسية الجنائية في مواجهة اإلرهاب في القانونين   :-إبراهيم عيد نايل (1

 م.1995الفرنسي والمصري دار النهضة العربية , 

الدولة , دار الكتب القانونية, دراسات النشر إبراهيم محمود الليبدي, الحماية الجنائية ألمن  (2

 .2002والبرمجيات , مصر 

ابن منظور )محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور األنصاري  (3

الرويفعى اإلفريقى( , لسان العرب , المجلد األول, الطبعة الثالثة , دار بيروت للنشر 

 .2010والتوزيع , 

رهاب والتطرف والعنف الدولي , المكتب الجامعي الحديث , أحمد أبو الرؤس ,اال (4

 .2001االسكندرية 

أحمد صالح , مستقبل االرهاب في هذا القرن , جامعة نايف للعلوم االمني , مركز  (5

 .2006الدراسات "الرياض 

, ص: 2004أحمد عالم, الحماية الدولية لضحايا الجريمة, القاهرة, دار النهضة العربية,  (6

47 . 

مد فالح العموش وأخرون, مكافحة اإلرهاب, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, أح  (7

 . 1999الرياض , 
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أكرم حسام فرحات, مكافحة اإلرهاب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان, د.ط, دار األيام  (8

 .2015للنشر والتوزيع, عمان, 

افحة اإلرهاب في ضوء آليويمين, يعقوب أحمد, التعاون العربي اإلسالمي في مجال مك (9

إتفاقيتي منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية, جامعة نايف العربية للعلوم 

 .  2017األمنية, المجلة العربية للدراسات األمنية, 

  :- الجنحي , على بن فايز (10

   اب , ندورة التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب : اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلره  -1           
اإلرهاب , أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية , المملكة العربية   مكافحة 

 .1999السعودية , 
    التعاون العربي في مكافحة اإلرهاب , ندوة مكافحة اإلرهاب , أكاديمية نايف  - 2   

 .180, ص:  1999العربية للعلوم األمنية , 

   , أهمية التعاون العربي والدولي في مكافحة جرائم اإلرهاب  الحالوي , عبد المجيد    (11
 . 2006المعلوماتي , قسم البرامج التدريبية , كلية التدريب , القنيطرة , المغرب , 

, اإلرهاب في ظل النظام العالمي الجديد, دار ايينزاك للطباعة د. الشكري, علي يوسف    (12
  .2000والنشر, الطبعة األولى, القاهرة, 

قصة داعش من التوحيد والجهاد إلى الخالفة المزعومة ,  - العوين , د . محمد عبداهلل (13
2014 . 

الكيالي , عبد الوهاب , وآخرون , الموسوعة السياسية , الطبعة الثانية , بيروت ,  (14
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

 .2014ت حقوق اإلنسان, بهي الدين حسين, محاكمة الربيع العربي , مركز القاهرة لدراسا (15

تامر بدوي , التأثيرات المحتملة لتنظيم الدولة على المجال األوراسي : األبعاد والتداعيات   (16

 . 2014اإلقليمية , 
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حمودة, اإلرهاب الدولي, جوانبه القانونية, ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه  (17

 االسالمي. 

الدولي وفقَا لقواعد القانون الدولي العام , دار النهضة د. حلمي , نبيل أحمد , اإلرهاب  (18

 العربية , القاهرة , بدون تاريخ.

 -د. رفعت , أحمد محمد : (19

اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي العام واإلتفاقيات الدولية , وقرارات     -1           

  .204, ص:  1999األمم المتحدة , دار النهضة العربية , 

اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة, دار            -2               

 . 1990النهضة العربية, 

د. زناتي, عصام محمد أحمد, حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة, دار النهضة  (20

 . 1998العربية, 

 . 2008ة لإلرهاب, دار النهضة العربية , د. سرور, أحمد فتحي, المواجهة القانوني  (21

شرشور ليدية , إقجطال محند , التعاون العربي في مكافحة جريمة اإلرهاب , جامعة عبد  (22
 .2016الرحمن ميرة , كلية الحقوق والعلوم السياسية , الجزائر , 

 . 2002عبد الحسين شعبان, "اإلسالم واإلرهاب الدولي", دار الحكمة, لندن, أيلول  (23
بد الرحمن رشدي الهواري, التعريف باالرهاب وأشكاله , ندوة االرهاب والعولمة " أكاديمية ع (24

 .2002نايف للعلوم , مركز الدراسات والعلوم , الرياض 
عبد الغني محمود, تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل, دار النهضة العربية,   (25

 .1992القاهرة, 
 .1999العامة لتسليم المجرمين, القاهرة, دار النهضة العربية, عبد الفتاح السراج, النظرية  (26
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د. عبد الهادي, عبد العزيز مخيمر, اإلرهاب الدولي مع دراسة لإلتفاقيات الدولية   (27

 . 1986والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 

اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب , األمن عثمان , أبو زيد , قراءة في المادة السابعة من  (28

 .2007والحياة , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , 

عالء الدين راشدي, المشكلة في تعريف اإلرهاب, دار النهضة  العربية , القاهرة ,  (29

2006. 

 علي فايز الجنحي, تكامل الجهود األمنية لمكافحة اإلرهاب, جامعة نايف العربية للعلوم (30
 . 2017األمنية, 

, دار الثقافة للنشر 1غسان صبري كاطع, الجهود العربية لمكافحة جريمة اإلرهاب, ط.  (31
 .2011والتوزيع,األردن, 

د. قطب, طارق محمد, مكافحة اإلرهاب وتعويض ضحايا الحوادث اإلرهابية في النطاق  (32

 .2015الدولي والمصري, دار النهضة العربية, 

 279بالقاهرة , المعجم الوجيز , ص مجمع اللغة العربية  (33
محمد إبراهيم درويش , المواجهة التشريعية لجرائم اإلرهاب , دراسة مقارنة , دار النهضة  (34

 م.  2010العربية , القاهرة , عام 

 -د. محمد السيد عرفة: (35

لعربية ا تجفيف مصار تمويل اإلرهاب, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, المملكة  -1            

 . 2009السعودية, 

تسليم المجرمين اإلرهابيين في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب, أكاديمية نايف  -2       

 .2001للعلوم األمنية, 
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محمد عبد اللطيف عبد العال, جريمة  اإلرهاب  , دار النهضة العربية , القاهرة ,  (36

1994. 

اإلرهاب, مذكرة لنيل شهادة الماجستير, في القانون محمد عبد اهلل طالب المحنا المري,  (37

 .2009الجنائي, كلية الحقوق والعلوم الجنائية, جامعة القاهرة, مصر, 

سترايتجية مكافحته مقاربة   (38 محمد مسعود قبراط, اإلرهاب دراسة البرامج الوطنية وا 

 .2011, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , الرياض , 1إعالمية, ط. 

محمد مؤنس محب الدين, تحديث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطوير أساليبها, مركز  (39

الدراسات و البحوث , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض , المملكة العربية  

 .2006السعودية 

مخيمر, عبد العزيز, اإلرهاب الدولي مع دراسة لإلتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة  (40
 .1986ت الدولية, دار النهضة العربية, عن المنظما

لجنة اإلرهاب الدولي التابعة لألمم المتحدة , مشروع اإلتفاقية الموحدة بشأن اإلجراءات  (41

 م.1980القانونية لمواجهة اإلرهاب الدولي , عام 

نسيب نجيب, التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب, مذكرة ماجيستير, تخصص قانون  (42

 . 2009ية الحقوق, جامعة مولود معمري , التعاون الدولي, كل

هشام عبد العزيز مبارك أبو زيد, تسليم المجرمين بين الواقع والقانون, دار النهضة  (43

 .  2006العربية, القاهرة, 

 -هيثم فاتح شهاب: (44

, دار 1جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة, ط.  -1         

 . 40, ص:  2010التوزيع , عمان , الثقافة للنشر و 
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, دار 1جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة, ط.  -2          

 .2010الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 

هيثم محمد عبد السالم , مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية , الطبعة األولى , دار  (45

 .2005الكتب العلمية , بيروت 

يوسفي أمال, عدم مشروعية اإلرهاب في العالقات الدولية, دار هومة للطباعة والنشر  (46

 . 2008والتوزيع, الجزائر, 

 -احميدي بوجليطة , بو علي : (47

سياسات مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي , دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر ,  -1    

مذكرة ماجستير ,تخصص ديبلوماسية وتعاون دولي , كلية العلوم السياسية واإلعالم  ,  

 .2010جامعة الجزائر , الجزائر , 

اإلعالم , سياسات مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي , كلية العلوم السياسية و   -2
1990 . 

إدريس عطية, اإلرهاب في إفريقيا : دراسة في الظاهرة وآليات مواجهتها, مذكرة  (48

ماجيستير, تخصص دراسات إفريقية , كلية العلوم السياسية واإلعالم , جامعة الجزائر , 

 . 2011الجزائر , 

العالقات  (, أثر اإلرهاب اإللكتروني على مبدأ استخدام القوة في2009الجخة, عادل, ) (49

(, رسالة ماجستير في العلوم السياسية, جامعة القاهرة: كلية 2007 -2001الدولية: )

 االقتصاد والعلوم السياسية,

اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان , مذكرة ماجستير , تخصص حقوق  (50

اإلنسان والحريات األساسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة فرحات عباس , 
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 تمهيد وتقسيم

, في البحث العلمي ينال األهمية القصوى 1البداية تملى أن نقرر أن تحديد مدلول المصطلح
, حيث أن المصطلحات تمثل مفاتيح العلوم والمعارف التي ترتبط بها 2في المنظومة المعرفية

ويتعين استذكار ما أدركه القدماء عن خالص وعي من أن مفاتيح العلوم مصطلحاتها, بل هي 
نما هي خالصة البحث في كل عصر ببدايتها يبدأ الوجود العلني  ليست مفاتيح العلوم فحسب وا 
للعلم وفي تطورها يتلخص تطور العلم, فتحديد المفاهيم خطوة أساسية وعملية في تأسيس إدراك 

وفهم مشترك للموضوع والظاهرة قيد الدراسة بما يحول بينها وبين أى لبس والحاصل بسبب متبادل 
وهو أمرًا تبرز أهميته تحديدًا في مجال دراستنا عن جرائم  .3تداخل التعريفات لمصطلح واحد

 اإلرهاب اإلليكتروني إلتزما بما يوجبه مبدأ الشرعية في المواد الجنائية.

أن نقوم  –بطبيعة الحال  –فال جدال في القول أن البحث عن ماهية الشيء يستلزم   
بالبحث في تعريفه, وبيان خصائصه, ثم التمييز بينه وبين األمور التي تقترب منه في معناه أو في 

 4أثره أو التي ترتبط به بعالقة ما

                                                 
يعرف علماء اللغة كلمة مصطلح بأنها: مفهوم مفرد أو عبارة مرّكبة استقّر معناها أو باألحرى استخدامها وحّدد  -1

في وضوح, هو تعبير خاص ضيق في داللتـه المتخصصة, وواضح إلى أقصى درجة ممكنة, وله ما يقابله في 
د. ع محدد فيتحقق بذلك وضوحه الضروري. اللغات األخرى ويرد دائما في سيـاق النظـام الخاص بالمصطلحات فر 

 .12: األسس اللغوية لعلم المصطلح, دار غريب للطباعة والنشر, مصر, د. ت, صمحمود فهمي حجازي
: نشأة د. إبراهيم مدكور. 54, ص1992, 1: حصاد السنين, دار الشروق, بيروت, طد. زكى نجيب محمود -2

اللغة العربية, القاهرة, مطبعة وزارة المعارف العمومية, السنة  المصطلحات الفلسفية في اإلسالم, مجلة مجمع
 . 142-141, ص ـ7, ج1953

علَة العلل في حالِة الجمود الفكري العربي المعاصر, إلى الغموض الفكري, , وقد أرجع د.  زكى نجيب محمود 
لى عدم تحديد المفهومات التي تدور حولها موجهاُت الحياة العلمية كمفهوِم الديمقراطية, واالشتراكية, والرأسمالية,  وا 

جديد الفكر العربي عند زكى دور اللغة في ت راجع د/ ميرفت عزت بالى:وما إلى ذلك من المحاور في حياة الفكر. 
نجيب محمود, ضمن كتاب" زكى نجيب محمود مفكًرا عربيًّا ورائًدا لالتجاه العلمي التنويري", دار الوفاء, 

 .193, ص2001اإلسكندرية, 
3 - David Nachmias and Chava Nachmias, Reseorch Methods in the Social 
Sciences (New York: St Martin, S Press, 1981, pp. 32 -33. 

نظرية الضرورة في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي الوضعي, دار النهضة العربية,  د. يوسف قاسم: -4
 .75, ص 84م, رقم 1981
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المصطلحات المستخدمة ويمكن أن نضيف إلى العناصر السابقة أن التدقيق والتمحيص في 
 . 1قد يساعد في تحديد المضمون بشكل دقيق وتخير التعريف المناسب

وال خالف في القول بتعدد تعريفات مصطلح اإلرهاب على عمومة, واإلرهاب اإلليكتروني 
تحديدًا بين الفقهاء وبين المنظمات الحكومية والغير حكومية لتعدد صور اإلرهاب  واختالفها 

ظام السياسي. وقد تالقت آراء, فيما تصارعت أخرى. وكل رأي ال يصدر مجردًا من باختالف الن
خلفيته الثقافية واالجتماعية والسياسية والمنهل الذي منه ينهل وبه يتاثر, حول مفهوم االرهاب وماذا 

 يشمل من اعمال.

 إشكالية البحث 

فهــوم محــدد لــه, وهــذا البعــد تكمــن مشــكلة البحــث فــي بيــان ماهيــة اإلرهــاب مــن حيــث تقــديم م     
ــــاب مفهــــوم عــــالمي يحــــدد مــــا هــــو االرهــــاب بســــبب إخــــتالف األطــــر  يتصــــل بالجانــــب النظــــري لغي

 .2األيديولوجية, وتضارب المصالح الدولية, التي تنتفي معها الحيادية في تفسير الظاهرة االرهابية

إلي ظهور اشكال غير  إضافة إلي أن اإلرهاب قد استفاد من التطور التكنولوجي مما أدي     
تقليدية من االعمال االرهابية. كأستعمال وسيلة االنترنت التي ال تتطلب من اإلرهابي إستعمال 
االسلحة التقليدية. وأن استمر الحال علي ماهو عليه فسيكون من المتعذر االتفاق علي معايير 

 موحدة يمكن االستناد عليها لتحديد مفهوم االرهاب. 

 وحده, عليه َيصدق ومحدد لإلرهاب واحد تعريف علي االستقرار عدم من الحالة ذهه ظل وفي     
 التعريف محاوالت بأن القول إلى يذهب الشراح بعض فإن المشابهة, األفعال من بغره يختلط وال

 أو ,)األفعال( المادي الجانب على اقتصرت ألنها إما القصور, شابها قد والموضوعية منها المادية
 هذه بعض بين الجمع أو السياسي, الجانب أو األخالقي, الجانب أو ,)الجرائم( القانوني الجانب
 .3اآلخر البعض دون الجوانب

                                                 
يضاف إلى ذلك أن البحث في المصطلحات المستخدمة ذو أهمية كبيرة من الناحية العملية, باعتباره الخطوة  -1

التقرير العام لمرحلة ما قبل  راجع المستشار. محمد عبد العزيز الجندي:د التشريعات العربية. األولى نحو توحي
المحاكمة في الندوة العربية لحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية في التشريعات العربية في اإلجراءات الجنائية في 

 .50م, ص1991, 1يين, بيروت, ط النظم القانونية العربية وحماية حقوق اإلنسان, دار العلم للمال
: تعريف اإلرهاب الدولي بين اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات الموضوعية, دار د. محمد عبد المطلب الخشن -2

 .130 -129, ص2007الجامعة الجديدة, االسكندرية, 
دار الحرية للطباعة اإلرهاب والعنف السياسي, كتاب الحرية, العدد العاشر,  د. أحمد جالل عز الدين:   -3

 .34 -33, ص1986والنشر, القاهرة, 
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إال أنهم وان كانوا اختلفوا في التعريف إال أنهم اتفقوا على خطورة الجرائم اإلرهابية واآلثار 
مجتمعين قد انتهجوا نهجًا قوامة محاربة الكارثية التي تترتب حتمًا علي الجرائم اإلرهابية, بل أنهم 

اإلرهاب بكافه صوره, كونه يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدى إلي انتهاك حقوق اإلنسان. 
وأن فعل اإلرهاب يشكل جريمة يجب العمل على الحد منها بسن تشريعات تواجهها لما يترتب 

فع إلى ذروته في صورته التي تتمثل في عليها من هدم للمجتمع عندما يبلغ اإلرهاب مداه ويرت
 محاولة هدم اركان الدولة, بما يحول دون تثبيت آليات الحكم الديمقراطي.

وهو ما يوجب علينا أن نتناول التعريفات التي قدمها الفقة علي المستوي المحلي والـدولي  وأن      
رهــاب اإلليكترونــي, وســعيًا تنوعــت وأختلفــت لمحاولــه إســتخالص تعريــف لإلرهــاب عامــًا, وتحديــد اإل

لتكامــل الدراســة واإلحاطــة العلميــة بكافــة جوانــب موضــوعها, وفــي ظــل إخــتالف التعريفــات المقدمــة 
لإلرهــاب, حتــي أننــا نكــاد نجــزم أنــه مصــطلح اإلرهــاب مــن أكثــر المصــطلحات التــي شــهدت إختالفــًا 

يـه والدوليـة لإلرهـاب علـي عمومـه, ثـم بين الفقهاء, وهو ما القي علينا التزامـًا بتنـاول التعريفـات الفقه
 تحديد اإلرهاب اإلليكتروني.

 موضوع الدراسة

القانون أصبح ملزمًا بالتعامل مع اإلرهاب لمعالجته وحصره وتقنينه ومحاولة ردعه والقضاء      
عليه. إاّل أّن تعامل رجال القانون من فقهاء ومشرعين وقضاة مع ظاهرة اإلرهاب لم يّتسم بالسهولة 
المعهودة في وضع تقنين له. فمصطلح "اإلرهاب علي عمومة" يتسم بالغموض ويفتقر إلى درجة 

 من اليقين كما أّنه يجّسد ظاهرة وصفها أسهل من تعريفها.

ولذلك اعتمدنا اتخاذ المنهج المقارن أسلوبًا علميًا للدراسة بقصد تحليل بعض األنظمة القانونية     
ةالمقارنة التي تمثل األتجا , وبشكل احتوى كثيرًا من األمثلة 1هات المتباينة للشرائع المختلف

تباع المنهج المقارن في  واألنموذجات من شتى أصقاع األرض, كي نصل باألمر إلى مبتغاة, وا 
البحث يثمر عن فوائد متعددة, فللدرسات المقارنة بصفة عامة فائدة لفهم العالقات الظاهرة أو 

لفكرية لمختلف الشعوب والمجتمعات, ولمعرفة ما هو مشترك بين اإلنسانية الباطنة بين اإلبداعات ا
                                                 

ومن أهمية الدراسة المقارنة أنه تتصل في أحد مقوماتها بالدراسة الفلسفية وذلك بهدف اإلحاطة بالمناخ الفلسفي  -1
 الذي يتحكم في تطبيق النظام القانوني, وقد يكون غرض الدراسة المقارنة نفعيًا كما لو كان بهدف البحث في
 التشريعات األجنبية عن نظم في السياسة الجنائية أثبتت التجربة صالحيتها وفائدتها لألخذ بها في التشريع الوطني.

, 1970, 1القانون الجنائي, المدخل وأصول النظرية العامة, مكتبة سيد عبد اهلل وهبة, القاهرة, ط د. علي راشد:
وما  480, ص 1974قانون العقوبات المقارن, منشأة المعارف, األسكندرية, د. محمد أبراهيم زايد: . 148ص 

 بعدها. 
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, وبصفة خاصة فللدرسات الجنائية المقارنة 1كلها, وما هو متسرب من ثقافة ما إلي ثقافة أخري
, ففضاًل عن كونها وسيلة للكشف عن القيم واألصول الكلية المشتركة التي تتحكم 2أكثر من فائدة

شريعات الوضعية, فتتيح الفهم األعمق واإلدراك المستنير للمبادئ التي يتضمنها في سن وتطور الت
قانوننًا الوضعي, ومن ثم تسمح بمعرفة أفضل لمدي توافق تلك المبادئ مع الحديث منها في 
التشريعات الجنائية, وذلك من خالل حسن األلمام بمختلف التشريعات بشكل يمكن من قوة 

تضمنتها نصوص تلك التشريعات في ضوء المعطيات السوسيولوجية إستيعاب المبادئ التي 
. وخاصًا أن أن اإلرهاب أصبح 3واإلختالفات األيدلوجية في السياسات الجنائية لمختلف التشريعات

مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد, متعددة الجوانب, تتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات 
 كبيرًا, لذا تتطلب مواجهتها إتباع إستراتيجية شاملة متكاملة وأسس استثماراها ودوامها تداخالً 

دارية ومجتمعية ووقائية واقتصادية ثم قانونية عقابية في نهاية المطاف  . 4سياسية وا 

ومن هنا عني البحث بتناول تعريف اإلرهاب في اللغة, واالصطالح, ونعود لنتناوله على 
منظور دوليًا كما أشار إلية المجتمع الدولي والمنظمات هدى تعريف فقهنا, ثم نتناول تعريفه من 

الحكومية وغير الحكومية الدولية, ثم نختم بتناول تعريف وتحديد اإلرهاب اإلليكتروني بوصفة أحد 
 صور جرائم اإلرهاب والتي تختلف فقط في وسيلة إرتكابة واآلثار المترتبة عليه ونطاقه علي النحو.

 منهج البحث
يعتمد البحث على المنهج المقارن طريقًا لضمان المواجهة الجنائية الفاعلة والشاملة      

لموضوعها بعناصرها المختلفة. وتشمل الدراسة على خليط من االتجاهات الفقهية وموقف 
التشريعات العربية والغربية في تحديد ماهية اإلرهاب, والجهد المقدم علي صعيد المؤتمرات الدولية 

يًا لهذا التحديد, وقد استعرضناها جميعًا لبيان أوجه القصور أو النقص في  تحديد مفهوم سع
االرهاب إلمكان معالجتها بهدف تحقيق حماية فعلية في مواجهة الجرائم اإلرهابية. بما يتفق وقواعد 

                                                 
 .2, ص970أصول القانون المدني المقارن, مكتبة سيد عبداهلل وهبه, سنة  د. عبد المنعم البدراوي: - 1

2- J. Pradel: Droit Pénal Comparé, Dalloz, paris, 1995. p.9.  
3- M. Ancel: Utilitc ct méthodc du droit comparé, Neuchatel, 1971, p.  9.L. 
J.Constantinesco: Traité de droit comparé. Economica. 1972, T.I, No. 56. R. David 
et C. Jauffret: Les grande systéms de droit contemporain, Dalloz, 10 ed, 1992. No3. 

دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم المتحدة  : ظاهرة الفساد,\د. سليمان عبد المنعم -4
 .17لمكافحة الفساد, ص
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لمصري الشرعية التي ارتقت بالنص عليها دستوريًا, وقد تطرقت الدراسة للمقارنة بين التشريع ا
 والفرنسي, واأللماني, واإليطالي على نحو ما سوف نستعرضه في الدراسة تفصياًل. 

 خطة البحث 
جاء البحث سعيًا لإلحاطة العلمية بمضمون فكرته في ثالث مباحث خصصنا األول منها     

لتعريف االرهاب في اللغة, ثم تناولنا في المبحث الثاني اإلتجاهات الفقهية في تعريف اإلرهاب, 
بحث واستعرضنا في المبحث الثالث تعريف االرهاب فى التشريعات الغربية والعربية, وانتهينا في الم

 األخير بتعريف االرهاب فى االتفاقيات الدولية واإلقليمية.. ونسأل اهلل التوفيق.
 

 المبحث األول

 تعريف اإلرهاب في اللغة

أرهب فالنًا أي خوفه وفزعه ويستخدم للداللة علي الذين يسلكون سبل العنف  اإلرهاب لغة     
. فالمعني الرئيسي 3رهبه أي أخافه, وأرهبه واست2ورهب أي خاف. 1لتحقيق ومطامعهم السياسية

 . 4لكلمة اإلرهاب هو التخويف والترويع والفزع

 والهاء والباء, الراء من يتألف والذي رهّب," الثالثي الفعل إلى اللغة في اإلرهاب مفردة وتعود     
 َرِهبَ  والخفة, ومنها الدقة على يدل واآلخر الخوف, على يدل احدهما أصلين: على تدل وهي

 رهبة: أي الشيء ونقول َرَهبت خاف, أي بالتحريك, وَرهًبا بالضم, وُرهباً  وَرهباً  ُرهَبةً  َيرَهبُ  بالكسر
ضطراب الَرهبة: قيل والخشية, والفزع الخوف وهي الرهبة: وقيل خفته,  .5مخافة مع تحرز وا 
 والحكم والعنف التهديد يقصد بها اإلرهاب كلمة إن ,العربي الحديث المعجم في وقد جاء     

 . 6إرهابي حكم هو العنف القائم على
                                                 

 .279, ص1990مجمع اللغة العربية, القاهرة, طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم, المعجم الوجيز:  -1
 .374, ص 1995, لسان العرب, المجلد األول, دار بيروت للطباعة والنشر , لبنان ابن منظور: - 2
, 1993مختار الصحاح, دراسة وتقديم عبد الفتاح البركاوي, مكتبة المنار, القاهرة,  محمد بن أبي بكر الرازي: -3

 .133ص 
, 2000مواجهة اإلرهاب دراسة في التشريع المصري المقارن, النسر الذهبي للطباعة, د. أسامة محمد بدر:  -4

 .4ص
اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة, دار الثقافة للنشر  جريمةد. هيثم فالح شهاب:  - 5

 .28, ص 2010والتوزيع, االردن, 
 .24السياسي, المرجع السابق, ص ابھاإلر :حريز الناصر د. عبد - 6
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أما المعني اللغوي لإلرهاب في قواميس اللغة اليونانية والالتينية فيتفق مع المعني المتقدم ذكره      
 .1إذ يعبر عن حركة من الجسد تفزع الغير, وانتقل هذا المعني إلي اللغات األجنبية الحديثة

نوع  إلى الغربية الثقافة في Terrorismeاإلرهاب  مصطلح فيرجع الفرنسية اللغة في أما      
والملكيين  البرجوازيين ضد الجاكوبية الجمهورية أثناء الفرنسية الثورة إليه لجأت الذي الحكم

عن  يزيد ما اعتقال تم عندما Reign of terrorismeعليها  يطلق كان أين للثورة المناهضين
عدام  دون السجون في اآلالف عشرات عن يزيد ما وموت ثمانية عشر ألف مائتان ألف وا 

 . 2محاكمة

 نفسه, المعني تحمالن Terrorisme  ,Terreurكلمتي نجد الفرنسية اللغة في أنه كما    
 والخوف الذعر الرهبة, هي معاني عدة تعني أنها نجد العربية إلى Terreurوبترجمة كلمة 

 كلمة وهي اإلرهاب العربية باللغة تعني التي   Terrorismeكلمة وترادفها اصطالحاً  الشديدين.
 Terrereالالتيني  األصل من مشتقة فهي الفرنسية Terreurكلمة  الفرنسية أما اللغة في حديثة

,Tersere  الفعلين هذين من المشتقة األسماء ومن يرتجف أو بمعنى يرتعد فعالن وهما 
 .Terror  ,Terroris 3هما

لوسائل إستثنائية  المنظم بأنه:" االستخدام اإلرهاب عرف فقد Petit Robertقاموس  أما    
وعلى  السلطة على المحافظة أو الممارسة أو سياسي, كاالستيالء هدف تحقيق أجل من للعنف

 تنفذها - تخريب أو جماعية أو فردية إعتداءات- العنف أعمال من مجموعة فهو الخصوص
 .4أمن والال الفوضى وخلق السكان لىع للتأثير منظمة سياسية

رعبًا أو  م فتعني1694عام  الصادر الفرنسية األكاديمية قاموس في Terrorismeكلمة   أما    
 عرف . كما5شر حاضرة صورة أو محدق خطر نتيجة عنيف نفسي اضطراب وهو شديدًا, خوفاً 

 مجموعة تقوم بها التي العنف أعمال بأنه:" مجموعة Terrorismeاإلرهاب  Larousseقاموس 

                                                 
 .81, ص1985اإلرهاب السياسي والقانون الجنائي, دار الثقافة العربية, القاهرة,  د. عبد الرحيم صدقي: -1

 .60, ص 1980القاهرة, الطبعة الرابعة,  دار النهضة العربية, السياسي, القاموس :اهلل عطية د.أحمد - 2
 القاهرة, جامعة الحقوق, كلية دكتوراه, الدبلوماسية, رسالة والحصانة الدولي اإلرهاب مطليسي: د. محمد - 3

 .36ص ,1988
4  - Le Petit Robert: Dictionnaire De la Langue Françoise, 1993, p. 2238. 
5- Dictionnaire de l’académie française. Dédie au ray Paris. Chez Jean Baptiste 
Coinard. Tome II Première édition, 1694, p. 554. 
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 يمارس الشخص الذي بأنه اإلرهابي وعرف القائمة, الحكومة تستخدمه عنيف أسلوب أو ثورية
 .1العنف"

عرف قاموس أكسفورد اإلرهاب بأنه:" استخدام العنف والتخويف اإلنجليزية:  اللغة في أما     
 وكذا لإلرهاب الممارسة الجهة أكسفورد قاموس . وحدد2بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية"

 أو الحكومة ضد منظمة أو شخص يمارسه قد اإلرهاب هذا بأن وذكر ضدها, الجهة الممارس
ويستخدم لإلشارة  إلي أي شخص يحاول أن يدعم آراءه باإلكراه أو التهديد أو  .أو األطفال األفراد
 .  3الترويع

 أو تطالب باالستقالل منظمات وجود ببسب سياسية وقد أنتقد هذا التعريف إلرتباطة بظروف      
 .4األيرلندي الجمهوري الجيش مثل الذاتي الحكم
أي يرهب,  Terreurالالتيني  الفعل من مشتق فاإلرهاب السياسية, المصطلحات معجم وفي     
 للحكومة عناصر مناوئة تقوم بها قد أو علي المجتمع قبضتها لتعزيز تقوم بها سلطة قد عملية وهو
 سياسة في تغيير اإلرهاب إحداث الخاصة, ويستهدف أهدافها لتحقيق وسيلة اإلرهاب في ترى

 قبل من اإلرهاب يمارس فإن الغالب وفي لهم,  بالنسبة المهمة الضحية باعتبارها الحكومة
 .5أفراد قبل من يكون ونادرًا ما حكومات, حتى أو منظمات
كانت  مهما به والتهديد العنف استخدام هو اإلرهاب بأن السياسة, موسوعة في جاء كما      
 كالقضاء على سياسية أغراض تحقيق أجل من وذلك والتدمير واالغتيال والتشويه كالتعذيب أشكاله

 .6العمومية والمرافق الدستورية المؤسسات معنويات إحباط أو المقاومة
حكومة  تستخدمها وسيلة هو اإلرهاب فإن الدولية, والشئون الدبلوماسية معجم في أما      

الشخصية  الحريات على واالعتداء واالغتياالت القتل إلى واللجوء الرعب نشر طريق عن استبدادية
                                                 

1 -  Grand Larousse: encyclopédique librairie, Tome 10, Paris, 1964, p. 261. 
2- Axford Advanced Learrer's Dictionary of Current English, 1974. 
3- William Little: The Shorter Oxford English Dictionary, London, Oxford University 
press, 1967, pp. 2155 – 2156. 

, 1997, 1السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي, دراسة مقارنة, مكتبة مدبولي, ط النظام حريز:د. عبد الناصر  - 4
 .24ص
, 1ط ,1994القاهرة,  السياسية, والدراسات البحوث مركز السياسية, المصطلحات : معجمسعد د. نيفين - 5
  .17ص
 . 153, ص2, ط1موسوعة السياسة, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ج د. عبد الوهاب الكيالي وآخرين: - 6
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 يستخدم اإلرهاب وقد التعسفية, لمطالبها والرضوخ واالستسالم الخضوع على الشعب أفراد إلرغام
 .1سيطرتها عليهم وفرض أغراضها تحقيق أجل من المسالمين لترويع المواطنين من أقلية قبل من

 الجسم والعقل يثير الذي الرعب بث تعني اإلرهاب كلمة فإن ,االجتماعية العلوم معجم وفي      
 استعمال العنف, طريق عن أهدافها فرض حزب أو منظمة جماعة تحاول بها التي الطريقة وهي
 التي يمثلون السلطة أم عاديين مواطنين كانوا سواء لألشخاص موجهة اإلرهابية األعمال تكون أين

 . 2الجماعة هذه أهداف تعارض

كما يشير إلي االستبداد الغير مقيد بقانون أو قاعدة وال يعير اهتمامًا بمسألة من ضحاياه وهو     
يوجه قوته إلي أهدافه المقصودة بقصد خلق جو من الرعب والخوف وتقليل فعالية الضحايا 

 . 3ومقاومتهم
 

 المبحث الثاني

 االتجاهات الفقهية في تعريف اإلرهاب 

 تمهيد وتقسيم
 أواًل: اإلرهاب معضلة التعريف والتحديد

التعريف, فرغم شيوع مفهوم  إن مفهوم اإلرهاب, سواء الداخلي والخارجي, ظل عصيًا عن    
على تعريف محدد  -وال الوطنية -اإلرهاب على السنة العامة والخاصة, لم تتفق الجماعة الدولية

لإلرهاب, حتى غدا المفهوم من المشاكل التي تعترض الفكر السياسي والقانوني,  والسبب ليس 
ريفه, ولكن الختالف غموض المصطلح, وال قصور المعاجم اللغوية عن تقديم المفردات لتع

يديولوجياتها, وما تريد الوصول إليه من  اإلرادات السياسية للدول, تبعا الختالف مصالحها وا 

                                                 
 .127ص ,1974لبنان,  بيروت, لبنان, مكتبة الدولية, والشئون الدبلوماسية معجم العادة: فوق د. سموحي  -1

 .2ص ,1975القاهرة,  للكتاب, العامة المصرية الهيئة االجتماعية, العلوم معجممعتوق:  د. فريدريك - 2
3 - Julius Gould (Ed): Dictionary of the Social Sciences, London, Tavistock 
Publictions Limite d, 1964, p. 719. 
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. فضاًل عن تضاعف أعمال اإلرهاب مؤخرًا أدت إلى المزيد من التعمق عند البحث فى 1التعريف
 .2تعريف لإلرهاب

م ترجع في جانب منها إلى أن ما يطلق وبصفة عامة يمكننا القول إن إشكالية تعريف المفهو     
عليها أعمال إرهابية تتباين في أنماطها وأهدافها من مجتمع إلى آخر, فضاًل علي التنوع الثقافي 
المرتبط بتفسير الفعل اإلرهابي, األمر الذي يؤدي إلى غياب الموضوعية والحياد القيمي في 

. فما يعتبره البعض 3ل الواحد بحسب زاوية النظرالتحليل للظاهرة وبالتالي اختالف النظرة إلى الفع
 ,  4عماًل إرهابيًا غير مشروع يعتبره آخرون عماًل بطوليًا مشروعاً 

هذه األسباب, وغيرها دفعت البعض إلى القول: بأن وصف اإلرهاب أسهل من تعريفه, وأن      
يلجأ البعض إلى تحديد الصفات العامة, أو وضع نماذج وأنماط للعمل اإلرهابي تجنبًا لتعريفه. ألن 

 . 5التعريف, وحسب رأي هذا البعض, ال يحقق تقدمًا في دراسة المشكلة

 ظاهرة اإلرهاب, وصف يمكن أنه القانون فقهاء بعض يرى اإلرهاب: لتعريف الرافض اإلتجاه    
. ولهذا ال 6ذلك تعريفة مع يصعب ولكن اإلرهاب, أن ندرك ماهية فيمكن تعريفه, من أسهل وذلك

غرابة في أن يذهب البعض إلي أنه من المالئم أن نتجنب تعريف اإلرهاب باعتيار أن الفقهاء 
 . 7يتفقوا علي تعريف موحد لهوأصحاب الرأي لم 

                                                 
اإلرهاب في القانون الجنائي, دراسة قانونية مقارنة علي المستويين الوطني والدولي,   د. محمد مؤنس محب:  -1

 .73, ص1987مكتبة األنجلو مصرية, 
2- Thomas weigend: the Universal terrorist (Journal of International criminal Justice, 
V.4, No. 5, November 2006, p. 918et). 
3 - Anneli Botha (Eds): Understanding Terrorism in Africa: Building Bridges and 
overcoming the Gaps (Cairo: Institute for Security Studies, 2007), pp. 10-12. 
4 - Gani Yoroms: Defining and mapping threats of terrorism in Africa" in Wafula 
Okumu and Anneli Botha (Eds), Understanding Terrorism in Africa: In Searching for an 
African Voice (Pretoria: Institute for Security Studies, 2006), p. 3. 
5- Gani Yoroms:" Defining and mapping threats of terrorism in Africa" in Wafula 
Okumu and Anneli Botha (Eds), Understanding Terrorism in Africa: Op. cit, pp. 4 – 5. 
6 - Weinberg Leonard and Lee William: The rise and fall of Italian Terrorism, 
Westview press, boulder and London, 1987, p. 2. 
7- Robert O. Slater: Curent perspectives on International Terroism, 1988, The 
Macmillan Press L T D, p. 3.  
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قمة  تقف فلم الدولية, والملتقيات المؤتمرات في صدي للتعريف الرافض االتجاه لهذا وقد كان    
 وكذلك سياسية, ألسباب راجع التعريف وهذا مسألة عند 1986عام  طوكيو في الصناعية الدول
 أشكاله, جميع اإلرهاب وأدانت تعريف 1985ديسمبر 29المتحدة في  لألمم العامة الجمعية أهملت
 تعريفاً  يتضمنا لم 1977 -1949جنيف لمعاهدة المضافين البروتوكولين أن   على ذلك, نجد زيادةً 

 لتعريف  الفعالة اإلجراءات على رك زت اإلرهاب لتعريف الرافضة الدول من لإلرهاب والكثير
 أسبابه وتحديد عليه للقضاء التعاون بزيادة تعريفه مطالبين مسألة في الخوض بداًل من اإلرهاب

 المسلك. هذا 1995عام  بالقاهرة المنعقد الجريمة لمنع التاسع المؤتمر الحقيقية. وقد سَلك

يرى  آخر اتجاه ظهر إال أنه اإلرهاب تعريف صعوبة رغم اإلرهاب: لتعريف المؤيد االتجاه    
بوارسو عام  الجنائي القانون توحيد مكتب مؤتمرات في ذلك محاوالت بدأت وقد تعريفه, ضرورة
. وذلك حتى يمكن تمييز اإلرهاب عن غيره من 1اإلرهاب الصطالح المباشر التعريف دون 1927

جرائم العنف, وحتى يمكن وضع سياسة ثابتة لمكافحته, سواء أكانت هذه السياسة تشريعية أو 
يقتضى وضع تعريف محدد  , فضاًل علي إعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذى2أمنية

 .3لإلرهاب

وقد نجم عن إختالف المواقف, تبعًا إلختالف المصالح, تباين اآلراء وعدم إمكانية التوصل       
إلى تعريف موحد لإلرهاب, وصعوبة وضع حد فاصل بين اإلرهاب باعتباره عنفًا هدفه سياسي, 

وغير المشروعة مثل الجرائم السياسية  وغيره من أعمال العنف األخرى المشروعة كمقاومة اإلحتالل
.  وتباينت االتجاهات الفقهية في تعريف اإلرهاب, ومن إستقراء هذه االتجاهات 4والجريمة المنظمة

                                                 
1  - Anzovin Steven: Terrorism, The reference shelf, Volume 58, Number 3, 1986, pp. 
7-8. 

إرهاب والبنيان القانونى للجريمة , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق طا اهلل: د. إمام حسانين خليل ع  -2
 .85-84, ص 2000بجامعة القاهرة , 

: المواجهة التشريعية لجرائم اإلرهاب فى التشريع المصرى والقانون د. أحمد عبد العظيم مصطفى المصرى  -3
 , 2003 المقارن, رسالة دكتوراه مقدمة إلى حقوق القاهرة ,

م للجمعية العامة لألمم المتحدة علي أن ) ليس في هذا 1974لعام  3314أكدت المادة السابعة من القرار  -4
التعريف عامة , ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية 

ليها في اعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة واالستقالل للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار ا
بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق االمم المتحدة, والسيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو 
عنصرية أو ألشكال أخري من السيطرة األجنبية, أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي 

قيه وفقًا لمبادئ الميثاق,  يتضح من ذلك, أن المقاومة هي حق للشعوب وهو حق قانوني في التماس الدعم وتل
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يمكن إستخالص ثالثة معايير في تعريف اإلرهاب أولها يعتمد علي طبيعة العمل, والثاني يقوم 
ن طبية العمل والغاية منة, وسوف نتناولها علي علي الغاية من العمل اإلرهابي, والثالث يجمع بي

 النحو اآلتي:
 المطلب األول

 معيار طبيعة العمل   

يعتمد هذا اإلتجاه علي طبيعة العمل اإلرهابي في تحديد تعريف اإلرهاب فإذا كان العمل قائمًا      
نف هو المحور الذي علي إستتخدام العنف فإنة يعد عماًل إرهابيًا, فالسلوك الذي يتميز بطابع الع

 .1يدور حولة العمل اإلرهابي ومن صوره إستخدام المتفجرات وتدمير الممتلكات العامة

( ضمن أعمال مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد القانون   Saldanaوعرفة الفقهية اإلسباني )      
كل جناية  بأنه:" في مفهومة العام بعلم اإلجرام, 1935الجنائي  والذي عقد في مدينة وارسو عام 

أو جنحة سياسية أو إجتماعية يترتب علي تنفيذها أو حتي مجرد اإلعالن عنها إشاعة الفزع العام 
لما لها من طبيعة منشئة لخطر عام, أما مفهومة الضيق, فهو كل عمل إجرامي يرتكب فقط أو 

ون الهدف بصفة رئيسية لنشر الذعر وذلك باستخدام وسائل تسمح بخلق حالة من الخطر العام ويك
 .2منها نشر فكرة أو لخدمة سياسة ثورية

                                                                                                                                               

م علي أن ) لشعوب المستعمرات حقًا الخالف عليه في 1970لعام  2621استعمال القوة. كما أكد القرار رقم
إلى الحرية واالستقالل(. كما النضال بمختلف االساليب المتوافرة لديها ضد الدول االستعمارية التي تقمع تطلعاتها 

على هذا الحق )ان على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء إلى أي تدبير  1970/ 10/ 24في  2625أكد القرار 
قسري من شأنه أن يحرم الشعوب من حقها في تقرير مصيرها, ومن حريتها واستقاللها. وعندما تنتفض هذه 

مصيرها, أي تدبير قسري كهذا, فمن حقها أن تلتمس وتتلقى دعما الشعوب وتقاوم خالل ممارستها حقها في تقرير 
 يتالئم مع أهداف الميثاق ومبادئه(. 

: "واقع اإلرهاب واتجاهاته", مركز الدراسات والبحوث, مركز الدراسات والبحوث الدين عوض د. محمد محي
: اإلرهاب, مركز الدراسات عيبد. مختار ش. 24 -20, ص1999أكاديمية نايف للعلوم األمنية, الرياض, السنة 

 .14, ص 2001, 14السياسية واإلستراتيجية باألهرام, القاهرة, موسوعة الشباب السياسية, العدد
 .26, ص 1986اإلرهاب والعنف السياسي, دار الحرية, القاهرة, السنة د. أحمد جالل عز الدين:  -1

2  - Saldana: Le terrorisme, Revue international de droit penal, 1936, pp. 26- 37. 
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( بأنه:" العمل اإلجرامي المصحوب بالرعب والعنف أو الفزع بقصد ( Sotille كما عرفة الفقية     
 .1تحقيق هدف محدد"

( بأنه" سلوك يقوم علي تخويف الناس عن طريق   Lemkinكما عرفه الفقيه النمساوي )      
 .2أعمال العنف"

 للخطر ويعرض ضد أفراد, العنف باستخدام التهديد أو استخدام بأنه: اإلرهاب وعرفة البعض     
 على التأثير ألغراض سياسية بهدف لألفراد األساسية الحريات أو تهديد يؤذيها, أو بشرية أرواحاً 
أي  أن اعتبر فقد الضحايا المباشرين  لذلك عن النظر بغض مستهدفة مجموعة سلوك أو موقف
 إرهابياً  عمالً  يعتبر فيهم التأثير أجل من آخرين ضد أفراد أفراد قبل من ومباشرته بالعنف تهديد
 يرّكز فإنه هنا ومن مباشرة غير أو مباشرة بصورة العمل اإلرهابي كان ومهما الضحايا كان مهما
 .3إرهاباً  يعتبر فإنه التهديد, طريق أو عن مباشراً  كان سواء العنف عامل على

 مخطط وهو كانت وسيلته أياً  سياسي, دافع وراءه عنيف بأنه:"عمل اإلرهاب ويعرف البعض    
 دعاية لنشر قوي, أو هدف لتحقيق الناس, قطاع معين من في والهلع الرعب من حالة يخلق

 بالنيابة أم شبه دولة, تمّثل مجموعة عن نيابة أو لنفسه يعمل الفاعل كان سواء   مظلمة, أو لمطلب
 العمل أن يتعدى شريطة المرتكب, العمل في مباشرة غير أو مباشرة بصورة منغمسة دولة عن

 زمن في العمل الموصوف ارتكب وسواء   أخرى, دول أو دولة إلى واحدة دولة حدود الموصوف
 حالة لخلق سياسي عنيفًا بدافع عمالً  اإلرهاب اعتبر فقد . لذلك4المسلح" النزاع زمن في أو السلم
 من ذلك ارتكب سواء   أهداف محددة, تحقيق منه والغرض الناس, نفوس في والرعب الخوف من
  .5األفراد, ويتصف بالسرية والمفاجأة والمباغتة من مجموعة أو فرد قبل

                                                 
1 -Sotille: Le terrorisme international, Revue international de L'academie de droit 
international, vol. 65, 1938, p. 96. 

تعريف اإلرهاب, بحث مقدم للندوة العلمية الخمسون , تشريعات مكافحة  د . محمد محي الدين عوض: -2
 .59, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية,, ص 1998/  9 -7طن العربي المنعقدة في الرياض اإلرهاب في الو 

 ,1986يوليو  75ع  الدولية, السياسة مجلة الدولي, ابھلإلر القانونية األبعاد :رمضان صادق د. عصام - 3
 .17 ص
 .204ص  ,1991لبنان,  بيروت, للماليين, العلم دار الدولي, ابھاإلر شكري: عزيز . محمدد - 4
, 1985السياسية الجنائية للمشرع المصري في مواجهة اإلرهاب , دار النهضة العربية,  نور الدين هنداوي: - 5

د عبد . 43, ص 1986اإلرهاب والعنف السياسي, دار الحرية, القاهرة,  د أحمد جالل عز الدين:. 10ص 
جرائم اإلهاب في ضوء األحكام  د. مدحت رمضان:. 127, ص1994: دار شمس المعرفة, القاهرة, الرحيم صدقي
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 أجل يرتكب من العنف المتطرف الذي يعرف اإلرهاب بأنه:" نتائج Wilkinson )ويعرف)      
 .  لذلك1اإلنسانية األخالقية المعتقدات بكافة أجلها من يضحيسياسية معينة  أهداف إلى الوصول

 بكافة سياسية تحقيق مكاسب أجل من العنف يوّلد الذي للتطرف حوصلة اإلرهاب أن اعتبر فقد
 كاألسباب اإلرهاب إلى يؤدي الذي التطرف تؤدي إلى التي األخرى الجوانب أهمل وقد الوسائل,
 .الخ...واالجتماعية العقائدية

 عناصر فعل ثالث من تتألف رعب بأنه:" عملية اإلرهاب عرف ( لقد Walterأما الفقية )     
 عناصر ثالثة على اعتمد فقد . لذلك2ذلك عن الناتج والخوف باستخدامه, التهديد أو العنف
 التهديد أو العنف عن الناتج والخوف التهديد باستخدامه, العنف, وهي: فعل اإلرهاب لتعريف

 .باستخدامه

وحاصل ما تقدم في تعريف اإلرهاب أن السلوك يعد عماًل إرهابيًا إذا كان يتسم بطابع العنف,      
 ويكون من نتيجتة أحداث الخوف والرعب بين الناس, أو تهديد سالمتهم.

وقد أنتقد بعض الفقة هذا المعيار, من حهة أنه يكشف عن بعض صور اإلرهاب ووسائلة إال     
أنه يبقي قاصرًا عن اإلحاطة بجميع صوره, فهناك بعض الصور من األعمال اإلرهابية التي 
ترتكب بدون استخدام وسائل العنف ومع ذلك ال يمكن إنكار طبيعتها اإلرهابية, مثل تسميم مصادر 

 .3ياة ونشر األوبئة, فالعنف والضرر الناتج عنه ال يمكن اعتباره معيارًا واقعيًا في تحديد اإلرهابالم

فضاًل علي أن تحديد مدلول اإلرهاب على نحو يشوبه الغموض واالتساع يجعل تطبيق هذا      
السطو المسلح أو المدلول على كافة الجرائم العادية التى يستخدم فيها العنف أو التهديد, كجرائم 

قطع الطرق من عصابات مسلحة أو التظاهر للمطالبة بحق من الحقوق أو اإلضراب احتجاجًا 
 .4على أوضاع سيئة للعمل وغيرها من جرائم عادية

                                                                                                                                               

, ص 1995, دار النهضة العربية, 1الموضوعية واإلجرائية للقانون الجنائي الدولي والداخي, دراسة مقارنة, ط
84. 

1 - Paul Wilkinson: Political terrorism, Macmillan, London, 1974, p. 11. 
2- Eugen Walter: Terror and Resistance, A Study of Political Violence with case 
studies of some Primitive African communities, OXFORD University, New York, 1999, 
p. 5. 

 .32, ص1998القاهرة, السنة اإلرهاب وفقًا لقواعد القانون الدولي, دار النهضة العربية, د. نبيل أحمد حلمي:  -3
: المواجهة التشريعية لجرائم اإلرهاب فى التشريع المصرى والقانون د. أحمد عبد العظيم مصطفى المصرى -4

جرائم اإلرهاب فى ضوء  د. مدحت رمضان:. 64, ص 2003المقارن, رسالة دكتوراه مقدمة إلى حقوق القاهرة , 
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ويرى جانب آخر من الفقه إن تعريف اإلرهاب بالترويع أو إلقاء الرعب, ال يضيف جديدًا     
ارنة تميل إلى عدم النص على وسائل معينة الرتكاب جرائم للتعريف, وأن خطة التشريعات المق

 . 1اإلرهاب, مكتفية باألثر الذى تحدثه األفعال المجرمة

نما هو األثر الذى        ومن جهة أخري, فالترويع ليس هو وسيلة ارتكاب جريمة اإلرهاب, وا 
 يحدثه فعل الجانى وهو ما يعد خلط بين الوسائل واألثر. 

نما هو األثر الذى ينتج من فعل الجانى, وأن ما فاإلرهاب      ذاته ليس فعاًل إجراميًا متميزًا,  وا 
يترتب على هذه األفعال من أثر هو الذى يعد ترويعًا, فهذه األفعال هى التى تمثل السبب الذى 

 .2أحدث الترويع العام وال تختلط به

ى األثر النفسى الذى وقع على المجنى فكرة يعود تحديدها إل -إلقاء الرعب -فضاًل علي أن       
عليه, ويعنى ذلك أن تحديد مدلول اإلرهاب قد أصبح يستند إلى عناصر شخصية مستمدة من 
نفسية المجنى عليه قد يكون من الصعب استخالصها والوقوف عليها, ويجعل فعل اإلرهاب مرتبطًا 

 . 3بطريق اللزوم مع إخافة الناس وترويعهم

 أو طريقة أسلوب ولكن اإلرهاب, في يشكل عنصراً  ال بذاته العنف عمل أن   ذلك, وخالصة     
 التي تتحقق والفزع الرعب حالة عنه ينتج بحث اإلرهابي, العمل تميز التي هي العمل هذا استخدام
مالء فرض من يمكن بما خاللها من السيطرة  في قدرة األفراد أن تهتنز ثقة بعد المنفِّذين شروط وا 

 يكون غالبًا ما معين شعبيتها, مما يسهل تحقيق هدف الحكومات تفقد أو حمايتهم على الحكومات
  اإلرهاب. تعريف في عنصر أهم هما الطريقة أو فاألسلوب إيديولوجيًا, أو سياسياً 

مرحلي  كهدف عنه تنشأ التي الرعب حالة عن اإلرهابي العمل في البحث يتعين ثم   ومن     
 يحقِّق بما إرادته وفرض األفراد على الذهنية السيطرة خالله من ليستطيع اإلرهابي إليه يسعى

                                                                                                                                               

,  1995الجنائى الدولى والداخلى, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, األحكام الموضوعية واإلجرائية للقانون 
 .105-104ص

 .72, ص2005الجريمة اإلرهابية, دار الجامعة الجديدة , اإلسكندرية,  د. عصام عبد الفتاح مطر: -1
جراءات مالحقتها, دار الفكر العربى, ط د. محمد محمود سعيد: -2 , 1جرائم اإلرهاب, أحكامها الموضوعية وا 

 .17 –15, ص5, رقم 1995
ة بين القانون الوضعى والشريعة اإلسالمية فى ضوء أحكام القضاء, الجرائم اإلرهابي د. محمد بهجت مصطفى: -3

 .83ص  2002رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق, 

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkala_drashraf.html#(1)(1)#(1)(1)
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkala_drashraf.html#(1)(1)#(1)(1)
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkala_drashraf.html#26#26
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkala_drashraf.html#26#26
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إحداث  تعمد وهو اإلرهابي, الفعل في الجنائي القصد إغفال عدم مع هذا لإلرهاب, الهدف النهائي
 .1جماعي أو فردي مشروع عبر العامة على السيطرة وفرض والخوف, الرعب

 المطلب الثاني

 معيار الغاية من العمل

يعتمد هذا االتجاه علي الغاية من العمل في تحديد اإلرهاب, ويري جانب من الفقة أن العمل 
 . 2يعد إرهابيًا إذا كان يرمي إلي تحقيق هدف سياسي, كهدف نهائي وحيد للسلوك المرتكب

ويؤخذ علي هذا التعريف, أنه ال يمكن التسليم بأن الهدف النهائي هو دائمًا هدف سياسي, 
اب هو عمل إجرامي متعدد األهداف يمكن أن يرتبط بأهداف أخري من األهداف قد تكون ألن اإلره

 .3فكرية أو دينية أو عنصرية

(  بأنه:" أي عمل من أعمال العنف المسلح الذي يرتكب لتحقيق Bernardويعرفة الفقية )    
 .4أهداف سياسية أو فلسفية أو إيديولوجية أو دينية"

ي الفقة أن العمل يعد إرهابيًا إذا كان الهدف منه إحداث الرعب في ويري اتجاه آخر ف     
( اإلرهاب بأنه:" االستخدام القهري والمنظم لوسائل  Levasseurالنفوس, فعرف الفقيه الفرنسي ) 

 من طبيعتها إثارة الرعب بقصد تحقيق األهداف". 

رهاب وعلي ذلك يمكن أن يدخل ويالحظ علي التعريف المتقدم أنه لم يذكر العنف كوسيلة لإل     
 .5في مفهوم اإلرهاب استخدام وسيلة معنوية تؤدي إلي إثارة الرعب في النفوس

 عن طريق واالضطراب البلبلة إلثارة بأنه:" طريقة اإلرهاب يعرف Schimed’s ):ويعرف )     
 يكون ألسباب سريين, هذا ممّثلين أو دولة أو جماعة أو فرد بواسطة المستخدم المتكرر العنف
 ويكون األهداف الرئيسية, ليست ولكن للعنف, المباشر الهدف هم فالضحايا خاصة, أو سياسية

                                                 
 الوطني المستويين على مقارنة قانونية دراسة الجنائي, القانون في ابھاإلر الدين: محب مؤنس د. محمد -1

 .206, ص1983القاهرة,   مصرية, األنجلو مكتبة والدولي,
 .46: اإلرهاب والعنف السياسي, المرجع السابق,  ص د. أحمد جالل عز الدين  -2
 .123, ص 1991: ظاهرة اإلرهاب السياسي علي المستوي النظري, دار الثقافة العربية, د. أكرم بدر الدين  -3

4- Bernard Bouloc: LE terrorisme problemes actuets de science criminelle, Marseille: 
Presses Universitaires, 1989, p.65. Eric David: “le terrorisme en droit international”, 
édition de l’université de Bruxelles, Bruxelles, 1974, p.125. 

 .58 - 57اب, المرجع السابق, ص تعريف اإلره د. محمد محي الدين عوض:  -5
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 هو ما والتهديد معينة, فالعنف رسالة وتحمل السكان, من عشوائي بشكل مختارين الضحايا هؤالء
 إلى يتحول الذي الجمهور هم والضحايا هنا باإلعالم, اإلرهابية المنظمات التصال وسيلة إال

 أساسية بصفة اإلرهاب سكيمد . حيث يصف1غاية وليست وسيلة أنهم من الرغم على أهداف
 من درجة أكبر لتحقيق ذلك العاطفية, أفعال الناس لردود مقصود استغالل هو اإلرهاب قائاًل:" إن

 عن الناتجة اآلثار في التفكير الصعب فمن االستبدادي, لذلك للعنف ضحية الوقوع من القلق
 وصفا حيث وميراري فيريالند من كل ذلك وقد بين المتطرفين, إلي اإلنجذاب وبالتالي اإلرهاب,
 :هما أساسيتين بصفتين اإلرهاب

 .الحقيقية اإلرهابيين قدرات مع يتناسب ال الذي الفعلي الخطر إدراك - 

بشكل  األساسي الهدف إلى الوصول من أكثر الضحايا على للتأثير العنف استخدام على القدرة  -
 .2مباشر

وقد أنتقد الفقة االعتماد علي إحداث الخوف كمعيار في تحديد معني اإلرهاب, فإحداث الخوف     
وأن كان من العناصر المكونة للسلوك اإلرهابي إال أنه ال يعد معيارًا حاسمًا في تحديدة, ويري هذا 

عنف الذي ينتج عنه الخوف ولو سلمنا بالخوف اإلتجاه أن الخوف ما هو إال نتيجة تابعة لوسيلة ال
كمعيار لتحديد اإلرهاب ألدي ذلك إلي أن الحرب ستدخل في نطاق تعريف اإلرهاب, فتعريف 
اإلرهاب يجب أن يشتمل علي عنصر إحداث الخوف كصفة من صفاتة وأن كانت غير مالزمة 

 . 3له

ذهبوا إلية, فالخوف ما هو نتيجة محتملة وال يمكننا بالتالي مسايرة أنصار هذا المعيار فيما     
للعمل اإلرهابي, قد تحدث وقد ال تحدث, واألشياء تعرف بمقدماتها ال بنتائجها, فضاًل عن عدم 

 ثبوت معيار الخوف, لتغيرة من مكان آلخر ومن زمان آلخر.
 

 
 

 

                                                 
1- Joseph S.Tuman: Communicating terror – The Rhetorical dimensions of terrorism, 
San Francisco State University, SAGE Publications, 2003, p. 13. 
2- John Morgan: The Psychology of terrorism, London, Rutledge, 2005, p. 3.  

 .28, ص 2006: المشكلة في تعريف اإلرهاب, دار النهضة العربية, . عالء الدين راشدد -3
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 المطلب الثالث

 معيار طبيعة العمل وغايتة

يري أنصار هذا الرأي ضرورة توافر عنصرين في السلوك ليعتبر عماًل إرهابيًا, األول صفة    
 العنف بالسلوك, والثاني غاية السلوك التي قد تتمثل بالهدف السياسي أو إحداث الخوف. 

وعرف البعض اإلرهاب بأنه: استخدام العنف أو التهديد به بقصد خلق مناخ من الخوف والهلع     
. وأن وسيلة العنف في حد ذاتها أقل أهمية 1ثم إحداث بعض التغير السياسي أو االجتماع" ومن

من نتيجة هذا العنف وهي بث الخوف في النفوس للتأثير علي من يملك سلطة إصدار القرار في 
 .2الدولة

حداث الرعب     , والتعريف المتقدم يعتمد في تعريف اإلرهاب علي عنصري العنف في السلوك وا 
وقد اعتمد العديد من الفقهاء علي هذين العنصرين في تحديد تعريف اإلرهاب, حيث عرفة البعض 
بأنه:" أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه الضحايا الجزافية كهدف عنف فعال وتشترك هذه 

ك أو الضحايا في أن هناك أساسًا النتقائها من أجل التضحية بها بهدف خلق الرهبة من أجل اإلربا
 .3اإلذعان أو حشد أهداف من المطالب الثانوية

ويعرف جانب آخر من الفقه اإلرهاب بأنه:" أعمال إجرامية ترتكب ضد دوله والهدف منها نشر     
. وبنفس 4الرعب لدي شخصيات محددة, أو لجمهور الناس, ألغراض سياسية أو أيدلوجية أو دينية"

رهاب بأنه:" االستخدام التكتيكي للعنف الغاية منه خلق ( اإل  Friedlandالمعني يعرف الفقيه )
 جو من الخوف لدي القسم األكبر من الشعب". 

( بأنه:" استخدام العنف أو التهديد باستخدامة من فرد أو جماعة (Wardleكما سايرة الفقية    
الشديد  عمل إما لصالح سلطة قائمة أو ضدها عندما يكون القصد من العمل خلق حالة من الخوف

جبار تلك المجموعة علي الموافقة علي  لدي مجموعة أكبر من الضحايا المباشرين لإلرهاب وا 
 .5المطالب السياسية لمرتكبي العمل اإلرهابي

                                                 
 .28, ص 2006العنف واإلرهاب, دار النهضة العربية, د. سالم إبراهيم:  -1
 .90المرجع السابق, صد. سالم إبراهيم:  -2
 .6, ص1991اإلرهاب الدولي, دار العلم للماليين, بيروت,  د. محمد عزيز شكري: -3
 .8, ص1995جرائم اإلرهاب, دار النهضة العربية,  د. مدحت رمضان: -4
تعريف اإلرهاب,  بحث مقدم للندوة العلمية الخمسون حول تشريعات مكافحة  محي الدين عوض: د. محمد -5

 .59-58م, ص 1999للعلوم األمنية, اإلرهاب في الوطن العربي, , جامعة نايف العربية 
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 القانونية األوضاع إلي قلب يرمي فعل كل هو:" بمثابة بأنه ( اإلرهاب Aloisiويعرف )      
 .1الدولة" أساسها على تقوم التي واالقتصادية

ويعرف الدكتور رؤوف عبيد اإلرهاب بأنه:" األفعال اإلجرامية الموجهة ضد الدولة والتي يتمثل     
غرضها أو طبيعتها في إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من األشخاص أو عامة 

ير المنشات الشعب, وتتسم األعمال اإلرهابية بالتخويف المقترن بالعنف مثل إعمال التفجير وتدم
العامة, وتحطيم السكك الحديدية والكباري والقناطر وتسميم مصادر مياه الشرب ونشر األمراض 

 . 2المعدية والقتل الجماعي"

ويعرف الدكتور نور الدين هنداوى اإلهارب بأنه:"مجموعة من األعمال تتسم بالعنف تصدر     
حملهم على سلوك معين أو تغيير األنظمة من جماعة غير قانونية ضد األفراد أو سلطات الدولة ل

 . 3الدستورية والقانونية داخل الدولة"

ويؤخذ على التعريفات المتقدمة, أنها توسعت في تحديد مفهوم اإلرهاب, فالسلوك اإلجرامي     
المحقق لجريمة اإلرهاب وفقًا لهذا التعريفات ال يقع تحت حصر, بحيث يندرج تحته كل فعل أو 

عل, إذا توفرت لدى الجاني غاية هي إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم, وتحققت امتناع عن ف
أحدي النتائج اإلجرامية التي ذكرها التعريف ومن بين هذه النتائج اإلخالل بالنظام العام, مع أن 
ارتكاب أي جريمة جنائية يمثل أخالاًل بالنظام العام, إذ أن علة التجريم هي المحافظة على نظام 

 لمجتمع والعقاب هو جزاء من يخل بهذا النظام. ا

كما يؤخذ على التعريف المتقدم أنه خلط بين النتيجة اإلجرامية, والسلوك اإلجرمى, والغاية فى     
 جرائم اإلرهاب, أو الدافع من وراء ارتكاب العمل االرهابي . 

ير مشروع يتسبب في كما عرف البعض اإلرهاب هو كل استخدام أو تهديد باستخدام عنف غ   
حالة من الخوف أو الرعب بقصد تحقيق تأثير أو السيطرة علي فرد أو مجموعة من األفراد أو حتي 
المجتمع بأسرة وصواًل إلي هدف معين يسعى الفاعل أو الجماعة اإلرهابية إلي تحقيقة, كما أن 

                                                 
 عن الصادرة والقرارات الدولية االتفاقيات دراسة مع الدولي ابھاإلر الهادي: عبد مخيمر العزيز د. عبد -1

 .43, ص1986العربية,  النهضة دار الدولية, المنظمات
, 2000للعلوم األمنية, الرياض, واقع اإلرهاب في الوطن العربي, أكاديمية نايف وثقة د. محمد فتحي عيد:   -2

 .10ص
, 1993السياسة الجنائية للمشرع في مواجهة جرائم اإلرهاب, دار النهضة العربية, د. نور الدين هنداوي:   -3

 .10ص



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  شهاب الدين حسن سعد  ...                                  اإلرهاب بني إشكالية التعريف والتحديد

          

328 

أو تهديد باستخدام العنف  العمل اإلرهابي يتكون من عناصر رئيسية البد من توافرها مثل: استخدام
علي وجه غير مشروع أو غير مألوف ويقوم به فرد أو مجموعة من األفراد أو من الدولة ذاتها, 
ويوجه ضد فرد أو مجموعة من األفراد أو ضد المجتمع بأسره ويهدف إلي خلق حالة من الرعب 

مستهدفين من العمل والفزع, ويبث رسالة ما ويخلق تأثير نفسي معين يسمح بالتأثير علي ال
اإلرهابي, وعادة ما يتجاوز العمل اإلرهابي حدود الهدف المباشر الذي ال يكون له أدني عالقة 

  1بقضية اإلرهابيين.

واإلرهاب ظاهرة مركبة ومعقدة ومتعددة األبعاد, ولذا عرف البعض اإلرهاب بأنه: التهديد    
األضرار البني والفكري والنفسي والفسيولوجي باستخدام  أو استخدام منهج منظم لكل ما من شأنه 

واالجتماعي لبعض األفراد أو لجسم لمجتمع وال يتطلب اإلرهاب تحديدًا دقيقًا لألهداف حيث أن 
اآلثار النفسية للعمليات اإلرهابية غالبًا ما تفوق اآلثار المادية التي قد ال تكون مرتبطة بالقضية 

كي للعمل اإلرهابي هو خلق مناخ من الخوف والرعب يمكن األساسية, وعلية فإن الهدف التكتي
القائمين علي العمل أو التنظيمات التابعين لها من تحقيق أهداف إستراتيجية يكون طابعها االبتزاز 
السياسي الذي قد يصل لمحاولة االستيالء علي السلطة بالقوة وحينئذ يصعب التفرقة بين مفهوم 

 .2سياسياإلرهاب وبعض أشكال العنف ال

فاإلرهاب يعني نوعًا معينًا من الجرائم التي تقع بطريقة العنف والتهديد ويستهدف مرتكبوها     
إرغام السلطات أو الهيئات ذات الشأن علي أداء عمل أو االمتناع عن عمل سواء أكان ذلك العمل 

برياء أو تدمير يحقق مصلحة سياسية أو قومية أو محلية أو خاصة, ويتمثل العنف في الفتك باأل
ممتلكاتهم أو التهديد بذلك أو تدمير المؤسسات والمرافق العامة ووسائل النقل العام أو التهديد بذلك 

. وهو ما دعي البعض للقول بأن 3بهدف إحداث ذعر جماهيري وصواًل  إلي زلزلة النظام الحاكم
أنماط العنف السياسي  اإلرهاب ما هو إال ظاهرة لها دور معين في الصراع السياسي ونمط من

, ولذا 4مثل حركات التمرد والعصيان واالعتصام الغير سلمي وتدمير المال العام وتخريب المنشآت

                                                 
 .26السياسي اإلرهابي اإلسرائيلي, المرجع السابق, ص  النظامد. عبد الناصر حريز:  -1
, ص 1998مية بين عقيدة اإلنتماء وعقيدة التطرف, المحروسة للنشر, التن د. يحيي عبد الحميد إبراهيم : -2

26. 
, 1986, 2: األمان في مصر, الهيئة العامة المصرية للكتاب, سلسلة مصر الحضارة د. محمد فتحي عيد -3

 .30ص
للكتاب, سلسلة اإلسالم موقفة من العنف والتطرف واإلرهاب, الهيئة المصرية العامة د. منصور الرفاعي عبيد:  -4

 .110-109, ص 1987قضايا إسالمية, 



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  شهاب الدين حسن سعد  ...                                  اإلرهاب بني إشكالية التعريف والتحديد

          

329 

. باعتبار أن اإلرهاب هو االستخدام 1يوصف اإلرهابيين بأنهم مخربون أو عصاة أو منشقون
. والتي قد 2األهداف العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد تحقيق بعض

 .3تكون أهداف سياسية
أن تعريف اإلرهاب يجب أن يشتمل علي ثالثة عناصر هي: السلوك اإلجرمى  وفي تقديري,      

 والنتيجة اإلجرامية والغاية من العمل : 

فالسلوك اإلجرمى في جرائم اإلرهاب يتمثل في استخدام العنف أو التهديد به ويندرج  -1
سلوك يرتب القتل أو اإليذاء, أو اإلضرار بالممتلكات العامة أو تحت هذا الوصف كل 

الخاصة أو احتجاز األشخاص كرهائن. أما القول بان بعض جرائم اإلرهاب ترتكب 
بدون وسائل العنف كما في حالة تسميم مصادر المياه , فهو مردود ألن هذا العمل 

 ل الناس أو إيذائهم .يتصف بالعنف بسبب ما ينطوي عليه من نتائج تؤدى إلي قت

النتيجة اإلجرامية المتمثلة في إحداث الخوف والرعب بين الناس والتي تمثل الغاية  -2
 .4القربية أو المباشرة التي يتوخاها الجاني

الغاية القصوى جراء ارتكاب العمل اإلرهابي وهي أن يكون العمل لغرض إرهابي والتي   -3
حدده المشرع, وهذا الدافع ضروري لتمييز السلوك اإلرهابي عن غيره, فجريمة الخطف 
بدافع الحصول على المال ال تدخل ضمن االعمال اإلرهابية رغم توفر عنصرى العنف 

حداث الخوف, بخالف جريمة حج ز الرهائن بهدف الحصول على بعض المطالب وا 
 السياسية والتي تعتبر من جرائم اإلرهاب بسبب توفر هذا الدافع الخاص. 

                                                 
 .114 -113اإلسالم موقفة من العنف والتطرف واإلرهاب, المرجع السابق, ص د. منصور الرفاعي عبيد:  -1
 .41, ص1986: اإلرهاب الدولي, دار النهضة العربية, القاهرة, د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي -2
, هيئة 67نحو منظومة استراتيجية لمكافحة اإلرهاب, مجلة النيل, العدد وح:د. عبد الكريم أبو الفت -3

وضع ضحايا اإلجرام في النظام الجنائي,  د. مصطفي مصباح دبارة:. 27, ص1996االستعالمات, القاهرة, 
رية, دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء معطيات علم اإلجرام, رسالة دكتوراة, كلية الحقوق, جامعة اإلسكند

اإلرهاب والحماية الدبلوماسية, رسالة دكتوراة, كلية الحقوق, جامعة  د. عائشة محمد طلس:. 130, ص1996
القانون الدولي, مبادئه في القانون األنجلو أمريكي,  عوض: د. محمد محي الدين. 296, ص1998اإلسكندرية, 

حث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية, : اإلرهاب السياسي: بد. أدونيس العكرة. 51-50, ص1968القاهرة, 
 .93, ص 1983دار الطليعة, بيروت, 

 .108, ص1960المساهمة الجنائية في التشريعات العربية, دار النهضة العربية, د. محمود نجيب حسني: -4
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 غير في, عنف تتمثل معينة خصائص توافر يتعين إرهابياً  العمل يكون لكي إنه القول, ويمكن     
 وسيلة العنف والخوف , الرعب تحقيق بغرض الجنائي القصد بالتنظيم, العنف اتصاف عادي,
ع نفوس في الخوف من قدراً  تحِدثَ  أن يجب التي . وحتي يمكننا وصف الجريمة 1المجتم

باإلليكترونية يجب أن تتخذ من اإلنترنت وسيله لتحقيقها, فضاًل علي ما سبق من شروط علي نحو 
 ما سوف نحدده الحقًا.

 

 المبحث الثالث

 والعربيةتعريف االرهاب فى التشريعات الغربية 

 تمهيد وتقسيم

ال يتصدى المشرع لتعريف فكرة من الفكر القانونية إاّل لضرورة قصوى تتمثل إما في أن يكون     
إيراد هذا التعريف حسمًا لخالف فقهي قائم أو مغايرة لمعنى مستقر, وهنا يكون لتدخل المشرع 

ن  تصدي المشرع معنى ويكون تدخله تتمة لعمله في تكوين القواعد القانونية ال ف ي تفسيرها, وا 
لتعريف فكرة قانونية بغير مقتٍض يساوي في الخطأ تصدي الفقه والقضاء في وضع قواعد قانونية 
جديدة أو إضافة شروط أو أحكام جديدة لم ترد في القاعدة القانونية فالعمليتان كلتاهما خاطئ ففي 

ة الثانية يغتصب المفسر وظيفة المشرع. الحالة األولى يستعير المشرع وظيفة المفسر وفي الحال
والسبب في ذلك هو خشية المشرع الجزائي من أن يبتعد عن الغرض األسمى لقانون العقوبات 

, واألمر هنا على هذا المنوال, 2المتمثل في االستقرار القانوني بعثًا للطمأنينة وأمانًا من المفاجآت
اإلرهاب في بعض التشريعات, وقد عرفة البعض  فقد ارتأى المشرع الجنائي عدم التصدي لتعريف

 اآلخر.

ومن ناحية أخري كثيرًا منها لم يتضمن سن تشريع خاص بجرائم اإلرهاب, فعلي سيبل المثال       
لم تسن اليابان تشريعًا خاصًا بجرائم االرهاب إلنها تري أن القانون الجنائى القائم بجرائمه العادية 

. وهناك أنظمة قانونية أخري حددت النشاط اإلرهابي من خالل 3يضاً يشتمل السلوك اإلرهابى أ
الجرائم العادية القائمة فى  قانون العقوبات واكتفت بتشديد العقوبة عندما ترتكب الجريمة لغرض 

                                                 
1 - Schoffert Rchard W: Media coverage and political terrorists: A quantitative 
analysis proger, New York, 1988, p. 3.4. 

 .11, ص1976, 1: نموذج القانون العقوبات, مطبعة جامعة القاهرة, طد. محمود محمود مصطفي -2
 .43-42, ص2002المشكلة في تعريف اإلرهاب, دار النهضة العربية,  د. عالء الدين راشد: -3
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( عقوبة مشددة علي أعمال 314إرهابي وهو النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي, كما قررت المادة )
. وهو ما يقتضي منا أن نتعرض 1ضد األموال واألشخاص ألغراض إرهابيةالعنف التى ترتكب 

 لخطة بعض التشريعات في مواجهة جرائم اإلرهاب علي النحو التالي:
 المطلب االول

 تعريف االرهاب فى التشريعات الغربية

جاءت بعض التشريعات القانونية خالية من تحديد تعريف لإلرهاب ومن أمثلتها التشريع 
لي, فعلى الرغم من أن المشرع اإليطالي قد استخدم لفظ اإلرهاب من خالل نصوص متعددة اإليطا

 فى قانون العقوبات, اال انه لم يحدد تعريف لهذا المصطلح. 

وهناك تشريعات اخرى جاءت خالية من تحديد تعريف لإلرهاب إال أنها حددت أفعااًل معينة 
رامة إذا ارتكبت بدافع معين, أخضعها لقواعد أكثر تمثل جرائم تخضع لقواعد قانونية تتسم بالص

صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف اإلخالل 
بالنظام العام بصورة جسيمة عن طريق التخويف والتروي, كالقانون الفرنسى والتى نص على جرائم 

ولي تضم بعض أنواع جرائم العنف, أما الثانية  إرهابية يمكن تصنيفها ضمن ثالث مجموعات: اال
فهى تشمل جرائم اإلعتداء على األموال التى تؤدى الى خلق خطر عام وبينما تشمل المجموعة 

 األسلوب اتبع . فالمشرع الفرنسي2الثالثة الجرائم التى تقوم جمعيات األشرار بإعدادها أو تنفيذها
وهذا ما  .اإلرهابية وال للجريمة لإلرهاب تعريفاً  يورد ولم إرهابية تعد التي الجرائم بتعداد وقام الغائي

, وجريمة االتفاق الجنائي ذو الطابع اإلرهابي التي نصت عليها المادة 421/1نصت علية المادة 
 .4. وقد أنتقد مسلك المشرع الفرنسي ألنه لم يحدد معني اإلرهاب3 421/2

أن حماية النظام العام هو هدف ذو قيمة  1982سا سنة ولهذا أكد المجلس الدستوري في فرن      
 .    5دستورية يجب التنسيق بينه وبين سائر المبادئ أو األهداف ذات القيمة الدستورية

                                                 
 .492جريمة, المرجع السابق, صاإلرهاب والبنيان القانوني لل د. إمام حسانين عطا اهلل: -1
, 1991اإلرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية, دار النهضة العربية,  د. محمد أبو الفتوح الغنام: -2

تعويض المجني عليهم من األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب,  دار  د. أحمد شوقي أبو خطوه:. 217ص 
 .55, ص1992النهضة العربية, 

 .49المشكلة في تعريف اإلرهاب, المرجع السابق, ص  عالء الدين راشد:د.  -3
 -47, ص 1994جريمة اإلرهاب, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية,  د. محمد عبد اللطيف عبد العال: -4

48. 
5-   Dc du 25 Janvier 1985, Recueil Juris const., p. 224. 
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من قانون العقوبات  421/1قضى المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية نص المادة ولذا       
أجنبي على دخول البالد أو التنقل فيها أو اإلقامة  التي اعتبرت من أعمال اإلرهاب مجرد مساعدة

بها على وجه غير مشروع, وذلك على أساس أن المشرع جرم هذا السلوك بذاته بناء على هذا 
الوصف, رغم أنه قد ال تكون له عالقة مباشرة مع العمل اإلرهابي الذي قارفه هذا األجنبي, دون 

في أعمال اإلرهاب, أو إخفاء للمتهم باإلرهاب أو اشتراكًا إخالل بجواز اعتبار هذا الفعل اشتراكًا 
 في جريمة إرهابية إذا توافرت الشروط التي يتطلبها القانون لقيام هذه الجريمة. 

وقد أسس المجلس الدستوري قضاءه على عدم توافر شرط الضرورة في التجريم والعقاب في      
. وذهب المجلس 1مارس تقديره دون تناسب ظاهر هذه الحالة, وانتهى المجلس إلى أن المشرع قد

 . 2الدستوري في حالة أخرى إلى أنه ال يجوز للمشرع أن يضع عقوبات غير ضرورية

وعلق الفقه الفرنسي على ذلك بأنه قبل التحقق من ضرورة العقوبة ينبغي التحقق من ضرورة    
ن فعل مساعدة األجنبي على دخول الجريمة. وأنه في المثال السابق, تتوافر الضرورة عندما يكو 

البالد أو التنقل أو اإلقامة بها على وجه غير مشروع قد تم عمدا لمساعدة مشروع فردي أو 
 .  3جماعي يهدف إلى إحداث ضرر جسيم بالنظام العام بواسطة الترويع أو التخويف

ت بوضوح وبخالف اإلتجاه المتقدم نصت تشريعات مقارنة أخري علي تعريف اإلرهاب وحدد
السلوك اإلجرمي المكون لجريمة اإلرهاب ونتناول فيما يأتى بعض النماذج التشريعية المقارنة في 

 تعريف الجريمة اإلرهابية: 
 األمريكية المتحدة الواليات تشريع في اإلرهاب تعريفات : تعددتأواًل: التشريع األمريكي

 الفردي اإلرهاب على التعريفات هذه وترتكز العشرين, القرن من مرحلة الثمانينات في خاصة
 باتفاق وهذا الدولة, ضد موجها عنفاً  اإلرهاب يعتبر عام اتجاه على ومستندة إرهاب الدولة متجاهلة
 .األمريكية مصالح الدولة جميع

 بأنه:" كل نشاط اإلرهاب م1984عام  الصادر اإلرهاب لمكافحة األمريكي القانون عرف وقد
الواليات  في الجنائية للقوانين انتهاكاً  ويمثل البشرية الحياة يهدد خطيراً  أو عنيفاً  عمالً  يتضمن
على  التأثير أو المدنيين السكان بين والقهر الرعب نشر إلى ويهدف أخرى دولة أية أو المتحدة

                                                 
1 - Cons. Const., 96-377 DC, 16 juill. 1996, Rec., p. 671. 
2 - Cons. Const., 20 janv. 1993, Rec., p. 14. 
3 - Annuaire International de la justice constitutionnelle, Chronique, France, 1996, p. 
692. 
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أو  االغتيال طريق عن ما حكومة سلوك على التأثير أو القهر أو الرعب بممارسة ما, دولة سياسة
 االختطاف".

أو  تنظيم كل" واعتبره اإلرهابي النشاط إلى تطرق فقد م1987لعام األمريكي القانون أما
 موت في يتسبب أو عنه ينتج أن يحتمل تخريبي, أو دنيء عنف عمل أي في المشاركة أو تشجيع

 العسكرية. العمليات في دور أي لهم ليس أبرياء ألشخاص وجسيمة خطيرة أضرار أو إحداث

أو  العنف بأنه :" استخدام 1980عام عرفته ( فقد( CIA األمريكية  المخابرات وكالة أما
مستهدفة  مجموعة وسلوك اتجاه على بالتأثير وذلك سياسية, أهداف تحقيق أجل من به التهديد
 الواليات في اإلرهاب حوادث بشأن اإلحصائي التقرير على . بناء1المباشرين الضحايا تتجاوز
 مكتب يعده  ( FBI ) الوارد لإلرهاب العدل وزارة تعريف إلى أشارت الذي حيث األمريكية المتحدة

 أو للقوة المشروع غير االستخدام هو:" اإلرهاب بأن الفيدرالية اللوائح تقنين الفيدرالية في التحقيقات
 أي أو المدني المجتمع أو الحكومة إجبار أو ترويع أجل من الممتلكات أو ضد األشخاص العنف
 .2اجتماعية" أو سياسية أهداف منه لتحقيق طائفة

لإلرهاب  وآخر الداخلي لإلرهاب تعريفاً  الفيدرالي التحقيقات مكتب تبنى ذلك, خالل من
 أو العنف القوة باستخدام التهديد أو المشروع غير بأنه: االستخدام الداخلي اإلرهاب فعرف الدولي,

 أو داخل األمريكية المتحدة الواليات داخل بالكامل عملياتها وتجرى قائمة, مجموعة أو فرد قبل من
 شعب مدني أو حكومة إلجبار أو لترويع الممتلكات أو األشخاص ضد أجنبي توجيه دون إقليمها

 . 3اجتماعية أو سياسية أهداف تحقيق بغرض منه جزء أو

 اإلنسان, حياة على خطورة ذات أفعال أو العنف أفعال عرفه بأنه: فقد الدولي اإلرهاب أما
 ارتكبت ما إذا جريمة تعد سوف أو دولة أية أو األمريكية للواليات المتحدة الجنائية القوانين تنتهك
 شعب إجبار أو ترويع إلى منها أنها تدفع يظهر دولة أية أو الواليات المتحدة اختصاص نطاق في

 االغتيال خالل من ما حكومة سلوك على التأثير أو واإلجبار حكومة بالترويع سياسة على مدني
ذا األمريكية, المتحدة خارج الواليات وتنفذ الخطف أو  كان أو تمت بها, التي الوسائل كانت وا 

                                                 
ص  المرجع السابق, العام, الدولي القانون قواعد إطار في الدولة ابھإر واصل: الرحمان عبد د.  سامي جاد -1

68. 
 .60, ص2002المشكلة في تعريف اإلرهاب, دار النهضة العربية,  راشد: الدين د. عالء -2
 .60ص السابق, المرجع اب,ھاإلر تعريف في المشكلة راشد: الدين د. عالء -3



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  شهاب الدين حسن سعد  ...                                  اإلرهاب بني إشكالية التعريف والتحديد

          

334 

 طلبوا أو مرتكبوها منه عمل الذي المكان كان أو إجبارهم, أو قصد ترويعهم الذين األشخاص
 .1حدود الحدود يتعدى إليه اللجوء

قانونا لمقاومة اإلرهاب وقانون معدل لقانون  25/10/2001ولقد أصدر الكونجرس فى  
 بأنه:" أي بقولها الداخلي لإلرهاب تعريف على منه 802المادة  نصت العقوبات الفيدرالي حيث

 للقوانين انتهاكاً  تشكل اإلنسان حياة على أفعااًل خطيرة يتضمن المتحدة الواليات يرتكب داخل فعل
جبار ترويع قصد منها ويبدو دولة, أية أو األمريكية المتحدة نائية للوالياتالج  أو مدني شعب وا 

 الدمار خالل من ما حكومة سلوك على التأثير أو واإلجبار بالترويع حكومة على سياسة التأثير
 .2الخطف أو أو االغتيال الشامل

 مسايرة لألوضاع جاءت أنها األمريكية المتحدة الواليات في لإلرهاب التعريفات هذه من نخلص    
 الكونجرس األمريكي أن   كما عامة, بصفة والعالم خاصة بصفة المتحدة بها الواليات مرت التي
 جماعات دينية قبل من عليه مورست التي الضغوطات بفعل لإلرهاب تعريف وضع في فشل

 انتهاج موقف إلى األخيرة بهذهأدي  مما األمريكية المتحدة الواليات داخل قوي نفوذ ذات وعرقية
 الخاصة باإلرهاب اللجنة مداوالت خالل جليا ظهر والذي الدولي لإلرهاب تعريف لوضع معارض

 وضعت العسكرية أين وحتى والسياسية الدبلوماسية جهودها كل تحشد وراحت المتحدة, األمم في
سبتمبر  11بعد أحداث  خاصة لتوسعها, مبررات بذلك لتجد اإلرهاب مكافحة عنوان تحت شعارا

 مصالحها على أو خارجي داخلي اعتداء أي واعتبرت واسع بشكل اإلرهاب عرفت والتي م2001
 عليه. للقضاء القوة باستعمال ولو عليه الرد يستوجب إرهابا

 المقترنة الجرائم أخطر من انجلترا في اإلرهاب يعتبر ثانيا : التشريع االنجليزى:
 مكافحة وقانون الطوارئ قوانين من عددا البريطاني أصدر المشرع ولذا السياسية, باالضطرابات

 عرفه حيث م 1976عام اإلرهاب مكافحة قانون في تعريفًا لإلرهاب المشرع تبنى وقد اإلرهاب,
 خلق أو إشاعة للعنف استخدام كل ذلك في بما غايات سياسية, لتحقيق العنف بأنه:" استخدام

 .3جزء منهم" لدى أو العامة لدى الخوف

                                                 
ص  المرجع السابق, العام, الدولي القانون قواعد إطار في الدولة ابھإر واصل: الرحمان عبد جاد د. سامي -1

68-69. 
 .61ص السابق, المرجع اب,ھاإلر تعريف في المشكلة راشد: الدين د. عالء -2
 المرجع السابق, العام, الدولي القانون قواعد إطار في الدولة إرهاب واصل: الرحمان عبد جاد د. سامي -3
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 1989( من قانون مكافحة اإلرهاب في المملكة المتحدة الصادر عام 20كما عرفت المادة )   
اإلرهاب بأنه: " استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية بما فى ذلك أي  1998والمعدل عام 

وقد حدد القانون استخدام للعنف بغرض  إشاعة الخوف من أفراد الشعب أو بين قطاع منهم", 
المذكور جرائم اإلرهاب في قوائم تم اختيارها باعتبارها من الجرائم التي ترتكب من قبل المنظمات 

 اإلرهابية, والتي قد تكون جرائم عادية أو سياسية ولكن بالنص عليها أصبحت جرائم إرهابية. 

ألعمال االرهابية قد ترتكب والتعريف المتقدم يخلط بين االرهاب والجريمة السياسية ومع أن ا   
 ألغراض غير سياسية. 

نقطة تحول هامة في التشريع المتبع لمكافحة اإلرهاب في  2000ويعتبر التشريع الصادر عام     
جيش  -بريطانيا من اإلتجاه لتجريم منظمات إرهابية محددة ) منظمة الجيش الجمهوري األيرلندي

أعمال اإلرهاب وبالتالي أضبحت التدابير تطبق علي كافة  التحرير الوطني األيرلندي(, إلي مواجهة
اإلرهاب في مادته األولي علي  2000.  وقد عرف قانون اإلرهاب الصادر عام 1أعمال اإلرهاب

 أنه:

 يقصد باإلرهاب في هذا القانون القيام أو التهديد بالقيام بعمل عندما: -1

 .المادة هذه من 2الفقرة  إطار في العمل يقع -أ

 .منه طائفة أو الجمهور ترويع أو الحكومة على التأثير به يقصد  -ب

 .دبلوماسية أو دينية أو سياسية قضية خدمة بغرض يكون -ج

 :كان إذا الفقرة هذه إطار في العمل هذا يقع -2

 .شخص ضد جسيم عنف على ينطوي   - أ

 بالممتلكات. جسيمة أضرار إلحاق يتضمن   - ب

 .ارتكبه الذي غير آخر شخص حياة للخطر يعرض   - ج

 .منه طائفة أو الجمهور أمن أو صحة على جسيما خطراً  يمثل  -د

 خطرًا جسيمًا. يمثل بشكل فيه خلل إدخال أو إلكتروني نظام لتعطيل مصمم  -ه

 إذا إرهاباً  يعد السابقة الفقرة في الواردة األعمال من بعمل بالقيام التهديد أو القيام -3
 الفقرة كانت سواء ناري سالح أو متفجرات يتضمن استخدام كان

                                                 
 .53, ص2002المشكلة في تعريف اإلرهاب, دار النهضة العربية, القاهرة,  د. عالء راشد: -1
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 .ال أم مستوفاة المادة هذه ب ( من  -) أ 

 المادة : هذه في  -4

 .بريطانيا خارج العمل يشمل اإلرهاب  - أ

كان  أينما ممتلكات أو شخص أي إلى إشارة هي ممتلكات أو شخص أي إلى اإلشارة  - ب
 .موقعهم

 المتحدة المملكة غير أخرى دولة جمهور إلى اإلشارة تشمل الجمهور إلى اإلشارة  -ج
 .أيضا

 أية حكومة أو المتحدة المملكة من جزء أي أو المتحدة المملكة حكومة بالحكومة يقصد  -د
 المتحدة. المملكة غير دولة أخرى

 ومكافحة اإلرهاب, باألمن المتعلق م2001عام  قانون في تعديل دون التعريف هذا نقل وقد     
 حين األولي من المادة الرابعة الفقرة وفق وهذا بريطانيا, أراضي خارج ويطبق واسع تعريف وهو

 أو األراضي البريطانية داخل كان سواء إرهابي عمل أي على القانون هذا سريان على أكدت
 خاصة صارما تطبيقه كان أن كما اإلرهاب, على للقضاء دولي امتداد القانون فلهذا لذلك خارجها.

 القانون هذا منح بموجب حيث األوروبية الدول من وغيرها بريطانيا في والمسلمين العرب ضد
 صلة باإلرهاب. لها أن يعتقد منظمة أي بتجريم أوامر بإصدار الداخلية لوزير صالحيات

على  بأنه فيه: تصريحًا جاء 2005مارس  1في  البريطاني الداخلية وزير أصدر وقد     
 أن تستوقفوهم الشرطة حق من أن وهو احترامه, عليهم جديداً  واقعاً  يتقبلوا أن بريطانيا في المسلمين

 أجل وهذا من أخرى لديانات المعتنقين البريطانيين باقي عن النظر بغض زمان أو مكان أي في
 بحقوق وحريات جوهريا وتمس اإلنسانية لقيم منافية عنصرية سياسة . وهي1اإلرهاب محاربة
 األفراد.

 جريمة اإلرهاب: لقيام عنصرين توفر يتعين بأنه لإلرهاب البريطاني المشرع تعريف من يتضح     
 تحقيق أهداف قصد في يتمثل معنوي الثاني والعنصر العنف, في يتمثل مادي األول العنصر
 له حتى يتسنى اإلرهاب تعريف في وسع فهو لذلك الناس بين والرعب الخوف إشاعة أو سياسية
 غير التعريف السابق بأن   البعض يرى كما الوسائل. بكافة لها والتصدي اإلرهاب ظاهرة مواجهة

                                                 
 .55 -54المشكلة في تعريف اإلرهاب, المرجع السابق, ص  د. عالء الدين راشد: - 1
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 حسب غير إرهابية جرائم إدخال يمكن أي أخرى, مجاالت في به األخذ يمكن للغاية وواسع واضح,
 .التعريف هذا

 كل بأنه :" اإلرهابي اإلسباني العقوبات قانون من 262عرفت المادة  ثالثًا: التشريع األسباني:   
 أو المنشآت تدمير إلى أعمااًل تهدف يرتكب أو العام النظام أو الدولة أمن من النيل إلى يهدف من

 أو المكتبات أو المتاحف أو أخرى, دينية محال أو العبادة محال أو الكنائس أو المرافق العسكرية
 أو القنوات أو المباني, أو السدود أو الجسور أو الخاصة أو العامة المحال أو دور المحفوظات

 مصانع أو المناجم أو أخرى, طاقة أية أو الكهربائية الطاقة نقل خطوط أو وسائل المواصالت
 حرائق إحداث تستهدف بأعمال يقوم أو الطائرات, أو السفن أو الوقود مخازن أو األسلحة والذخيرة

 .1قاتلة" أخرى مواد أو خانقة أو حارقة أو متفجرة مواد أو استعمال

الذي اعتبر  الحد إلى إرهاباً  اعتبرها التي األعمال في كثيرا توسع قد اإلسباني فالمشرع لذلك,     
 عندما طرحت اإلسباني القضاء لهذا تصدى وقد اإلنسان, تقييدًا للحريات العامة ومساسًا بحقوق

عادة به جاء الذي التوسع مجال تضييق أجل من وذلك باإلرهاب, خاصة قضايا أمامه  المشرع وا 
 وهو .الفردية والحريات والحقوق للدولة العامة المصلحة بين بالموازنة وذلك نصابها, إلى األمور
ديسمبر  19في  الصادر حكمها في اإلسبانية الدستورية المحكمة انتهجته الذي المسلك نفس

.  كما انتهج 2اإلرهاب تشجيع بجريمة الواردة التجريم صور بعض دستورية بعدم والقاضي1986
خضاعه  معينة جرائم على , بنصة3اإلرهابية الجريمة تحديد في الغائي االسباني األسلوبالمشرع  وا 
التمرد  أو إرهابية, تنظيمات في أعضاء يعتبرون أشخاص ارتكبها إذا خاصة عقابية لمعاملة

مسل حة  جماعة تكون أن يشترط فهو حارقة, مواد أو متفجرات أو قنابل أو نارية أسلحة باستخدام
 في جميع عاماً  ظرفًا مشدداً  اإلرهاب م1980قانون  اعتبر . كما4والتمرد لإلرهاب نشاطها كرست
 وحد في لذلك الجريمة, في عنصراً  اإلرهاب فيها يشّكل التي الجرائم بعض واستحدث الجرائم
 .5المسل حة والعصابة والتمرد اإلرهاب بين المفاهيم

                                                 
1- Legros piere: la nation de terrorisme en droit comparé, Edition de l’université de 
Bruxelles, Bruxelles, 1974, p. 233. 

 .217ص  ,1991 ب. ن, الديمقراطية, الدول في المكافحة وتشريعات ابھاإلر الغنام: د. محمد -2
 .1المرجع السابق, ص الغنام: د. محمد -3
 .43 -42ص  العربية, النهضة دار مقارنة, دراسة اب,ھاإلر جريمة العالي: عبد اللطيف عبد د. محمد -4
 .120, المرجع السابق, صالديمقراطية الدول في المكافحة وتشريعات ابھاإلر الغنام: د. محمد -5
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على توسيع سلطة الشرطة في  1988دل سنة كما نص قانون اإلجراءات الجنائية المع    
التنصت علي االتصاالت والمراسالت بدون أذن قضائي في حاالت االستعجال ولمدة محددة 

من الدستور االسباني,  18/3من قانون اإلجراءات الجنائية ( اعتمادًا علي المادة  579) المادة 
وفي غير حالة التلبس في حاالت  كما نص على السماح بتفتيش المساكن بدون إذن قضائي مسبق

من قانون اإلجراءات الجنائية( اعتمادًا على  533استثنائية أو بسبب الضرورة العاجلة ) المادة 
 70من الدستور االسباني ( وسمح بإطالة مدة االحتجاز المسموح به للشرطة ومدته  18/2المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية( وذلك  مكررا 520ساعة إلى خمسة أيام بموافقة القاضي )المادة 
 .1ساعة في غير جرائم اإلرهاب 48من الدستور بداًل من  17/2تأسيسا على المادة 

لم يعرف المشرع اإليطالي اإلرهاب على الرغم من تعديل المادة  رابعًا: التشريع اإليطالي.    
مكررًا من قانون العقوبات اإليطالي فإن عدم وجود تعريف قانوني لجريمة اإلرهاب أدى إلى  270

بتعريف األعمال التي  2005لسنة  144عدة مشاكل في التطبيق, ولهذا صدر األمر التنفيذي رقم 
المشكالت مستوحيًا هذا التعريف من المادة األولى من القرار  ترتكب بقصد إرهابي لحل هذه

. 2002يونيه سنة  13اإلطاري الذي وضعه مجلس االتحاد األوروبي بشأن محاربة اإلرهاب في 
ويتوافر هذا القصد إذ اتجه القصد نحو تخويف السكان أو تقييد سلطات الدولة أو إقصاء 

االمتناع عنه, أو هز اإلستقرار أو تحطيم الهياكل االساسية المنظمات الدولية للقيام بأى نشاط أو 
 السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية في دولة ما أو في منظمة دولية. 

للوقاية من الجرائم   2001لسنة  438وقد تم إقرار تدابير عاجلة من خالل القانون رقم     
فحتها بجانب استحداث فئة جنائية جديدة هي التآمر أو المرتكبة ألغراض اإلرهاب الدولي ومكا

مكرر من قانون العقوبات(. وبموجب  270تشكيل مجموعات ألغراض اإلرهاب الدولي ) المادة 
في وزارة االقتصاد والمالية  (CSF) 2لجنة األمن المالي  تم إنشاء 2001لسنة  431القانون رقم 

عضوا وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية  11هي تتشكل من والتي يترأسها المدير العام للخزانة. و 

                                                 
1- Vania Patane: Recent Italian Efforts to respond to terrorism at the legislative level 
(Journal of international criminal Justic, V.4, No. 5, November 2006, p. 1165. 

ها وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ لوائح االتحاد األوروبي في هذا المجال وباإلشراف على تطبيق العقوبات التي أقر  -2
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والموافقة على اقتراحات إدراج األفراد أو الكيانات في الئحة لجنة العقوبات ضد 
تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وتبلغ قيمة األصول التي قامت السلطات اإلدارية اإليطالية بتجميدها, حتى ديسمبر 

إلى ذلك فقد تم مصادرة أصول وممتلكات تبلغ قيمتها حوالي يورو, وباإلضافة  500,000ما يقرب من   ,2006
 .ماليين يورو بناء على طلب من السلطات القضائية 4
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واالقتصاد والمالية والعدل والخارجية والبنك المركزي اإليطالي )بنك إيطاليا( واللجنة الوطنية 
والجمعية اإليطالية للمصارف والمكتب اإليطالي للتحويالت  (CONSOB) للشركات وسوق األسهم

( والشرطة المالية واإلدارة الوطنية لمكافحة المافيا. ومهمة لجنة والشرطة وقوات الدرك )كارابينييري
هي منع المنظمات اإلرهابية من استخدام النظام المالي اإليطالي. وهي   (CSF) األمن المالي

تقوم بتنسيق جهود إيطاليا لوقف تمويل اإلرهاب ولها صالحية تجميد أرصدة األفراد أو المجموعات 
 .اإلرهابيةالمرتبطة بالمنظمات 

تم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للوقاية من الجرائم  2001لسنة  438وبموجب القانون رقم     
المرتكبة لتحقيق أهداف اإلرهاب الدولي ومكافحتها, كما استحدثت فئة جنائية جديدة في القانون 

من قانون  مكرر 270هي التآمر أو تشكيل جماعة ألغراض تتعلق باإلرهاب الدولي )المادة 
 العقوبات(.

, لمعاقبة جرائم 155, ُأضيفت عناصر جديدة على القانون رقم 2005وفي يوليو من العام      
الفقرة الخامسة( وأعمال أخرى  – 270الفقرة الرابعة( والتدريب )المادة  - 270مثل التجنيد )المادة 

ذلك ُأدخلت قواعد جديدة في الفقرة السادسة(. ك – 270ترتكب لخدمة أغراض اإلرهاب )المادة 
شأن بيانات االتصاالت الهاتفية والمعلوماتية وأيضا في شأن طرد األجانب من البالد ألسباب 

  .تتعلق بالوقاية من اإلرهاب

وطرأت على التشريع االيطالي تعديالت إجرائية إستهدفت تقوية سلطات جمع المعلومات     
ك السماح بتسجيل المكالمات التليفونية بترخيص من واالستدالالت بشأن اإلرهاب, بما في ذل

المدعي العام لدى محكمة االستئناف في المنطقة التي وضع فيها الشخص تحت المراقبة, أو إذا 
على أساس  ,1ما اقتضت السرعة ذلك لتلبية احتياجات اإلستدالل. وقد أنتقد ذلك جانب من الفقه

عدم إتفاقه مع المبادئ الدستورية وخاصة مع غموض الشروط التي تبيح تسجيل المكالمات 
التليفونية. ولهذا, فان المعلومات المستخلصة من خالل التسجيالت التي تمت لكشف الجريمة 

 يجوز افشاؤها شفويًا أو بأية طريقة أخرى. تستبعد من األوراق الرسمية لإلستدالل وال

وتمثل النوع الثاني من التعديل الحد من نطاق الرقابة القضائية, من خالل تخويل الشرطة      
ساعة دون منحه حق االستعانة بمحام, وذلك  24سلطة احتجاز المشتبه فيه لمدة ال تزيد على 

إيطالي(. ويشترط فقط إخطار النيابة  اجراءات 349حتى يمكن التحقق من شخصيته )المادة 

                                                 
1- Vania Patane: Recent Italian Efforts to respond to terrorism at the legislative level 
(Journal of international criminal Justic, V.4, No. 5, November 2006, p. 1174. 
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العامة بما في ذلك دون اشتراط موافقة القاضى, وللنيابة العامة أن تأمر باالفراج الحالى عن 
المشتبه فيه المحبوس إذا تأكد من عدم توافر متطلبات تقييد الحرية. وقد سمح القانون في سبيل 

أو اللعاب بالقوة بشرط احترام كرامته التحقق من شخصية المشتبه فيه أخذ عينة من الشعر 
 الشخصية.

كما تضمن التشريع اإليطالي لمواجهة اإلرهاب النص على مجموعة من التدابير االدارية      
للحيلولة دون الهجمات اإلرهابية ضد األمن العام. وقد تضمن ذلك إعادة تنظيم استخدام الجمهور 

واع المتفجرات وأدوات التفجير, وذلك للمحافظة على للتليفون واإلنترنت, وحركة البيع لبعض ان
سالمة المعلومات المستمدة من االتصاالت وتدابير إدارية لمنع اإلرهاب في المطارات, باإلضافة 
إلى تدابير أخرى للتعامل مع الهجرة غير الشرعية واستبعاد األجانب السباب تتعلق بتهديد النظام 

افرت أسباب تفيد أن تواجد األجنبي على إقليم الدول قد يسهل النشاط العام أو أمن الدولة, أو إذا تو 
 اإلرهابي.

ونشير إلى أن مواجهة اإلرهاب في ايطاليا جاء لتأكيد أن فكرة األمن أصبحت ضرورية لكيفية      
الحياة, مثلها في ذلك مثل الحق نفسه وليس كمجرد شرط للتمتع بالحق, وأن األمن كحق للفرد 

شى يجب تنميته مع الحريات الفردية والنظر إليه كهدف تحققه الدولة وللسلطات العامة بما يتم
 .1دائما مع مبادئ حكم القانون والمعايير الدولية

 

 المطلب الثاني

 تعريف االرهاب فى التشريعات العربية

  أواًل: التشريع المصرى     

والمنشور بالجريدة الرسمية  15/8/2015والصادر بتاريخ  2015لسنة  94عرف القانون رقم     
) مكرر(, في تعريفة للعمل اإلرهاب, عندما تصدي له تعريفًا بقولة:" كل استخدام القوة أو 33العدد 

تعريض العنف أو التهديد أو الترويع, في الداخل أو الخارج, بغرض اإلخالل بالنظام العام أو 
سالمة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر, أو إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم, أو تعريض 
حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر, أو غيرها من الحريات والحقوق 

ي أو األمن القومي, التي كفلها الدستور والقانون, أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماع
أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالموارد الطبيعية أو باآلثار أو باألموال أو المباني أو باألمالك العامة 

                                                 
1- Vania Patane: op cit., p. 1165 etc. 
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أو الخاصة, أو احتاللها واالستيالء عليها, أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو 
و دور العبادة, أو المستشفيات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أ

مؤسسات ومعاهد العلم, أو البعثات الدبلوماسية و القنصلية, أو المنظمات والهيئات اإلقليمية 
والدولية في مصر, من القيام بعملها أو ممارساتها لكل أو بعض أوجه نشاطها, أو مقاومتها, أو 

 وائح.تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو الل

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد األغراض المبينة بالفقرة األولي من هذه المادة, أو     
األعداد لها أو اإلعداد لها أو التحريض عليها, إذا كان من شأنه اإلضرار باالتصاالت أو بالنظم 

الطاقة أو بالمخزون المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية, أو باالقتصاد الوطني أو بمخزون 
 األمني من السلع والمواد العذائية والمياة, أو بسالمتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث واألزمات.

( من قانون العقوبات المصرى االرهاب بانه:" كل استخدام القوة أو 86وسلفًا عرفت المادة )   
روع إجرامي فردي أو جماعي بهدف العنف أو التهديد أو الترويع يلجا اليه الجانى تنفيدًا لمش

اإلخالل بالنظام العام, أو تعريض سالمة المجتمع وامنه للخطر, إذا كان من شان ذلك إيذاء 
االشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر, أو الحاق الضرر 

لمبانى أو باالمالك العامة أو الخاصة, بالبيئة, أو باالتصاالت أو بالمواصالت, أو باالموال أو با
أو احتاللها أو االستيالء عليها, أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو الخاصة أو دور 

 . 1العبادة أو معاهد العلم العمالها, أو تطبيق الدستور أو القوانين او اللوائح"

ملغي,  قد ساوى بين االعمال التى ويتضح أن المشرع المصرى في تشريعاتة النافذ منها وال     
تقع على المصالح العامة والخاصة حيث اعتبرها جرائم ارهابية, ويرى الفقه ان عملية الترويع التى 

. دون النظر الي الوسيلة 2تمس المصالح العامة والخاصة تحول الخطر الخاص الى خطر عام
)  وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد التي يستخدمها الجاني لتحقيق جريمتة ويتضح ذلك من قوله 

 تحقيق أحد األغراض المبينة بالفقرة األولي...( .

ويؤخذ على هذا التعريف توسعه فى تحديد الغاية حيث انها جاءت شاملة لكل عمل من شانه      
االخالل بالنظام العام وهو ما ينطبق على جميع الجرائم, اضافة الى خلطة بين وسائل االرهاب 

                                                 
 فكرًا وتنظيمًا وترويجًا, ابيةھاإلر الجماعات لمكافحة والقانوني الشرعي التأصيل الوفا: أبو محمد الوفا أبود.  -1

مواجهة اإلرهاب في  د. محمد أبو الفتح الغنام:. 19-18, ص 2007األسكندرية, ص  الجديدة, الجامعة دار
 .30, ص 1996التشريع المصري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, 

التشريعات الجنائية العربية لمكافحة اإلرهاب, بحث مقدم للندوة العلمية الخمسون , د. محمد فتحي عيد:   -2
 .175, ص 1999منشورات أكاديمية نايف للعلوم األمنية, الرياض, 
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قد حاول اإلقالع عما وجه لتشريعاتة  2015لسنة  94ن كان المشرع في القانون رقم وغايته. وأ
السالفة من إنتقادات, فإورد نصوص قانون مكافحة اإلرهاب في قانون خاص دون إيراده مدونه 

 قانون العقوبات علي نحو ما سوف نتعرض له تفصياًل.

 إرهاباً  ليس ما بإدخال مما سمح  فضفاضًا, وجعله تعريف اإلرهاب في توسع قد ُالمشرع إال أن    
 زيادة االجتماعي, والسلم الوطنية الوحدة مثل استعماله مصطلحات سياسية بسبب طائلته, تحت
 هذا باعتبار ُالمشرع, يقصده ال ما التجريم في يدخل قد مما مجال التجريم, في مطاطة كونها عن

الجرائم ومن ثم فبث العب ليس ميزة  من غيرها عن يميزها ولم جريمة اإلرهاب يحدد لم األخير
 في اإلرهاب لفظ استخدم . وقد1تنفرد بها الجرائم اإلرهابية وبالتالي علي المشرع إختيار عبارات أدق

 أو مستقلة جريمة باعتباره عن اإلرهاب تتكلم نصوصاً  يدرج ولم السياسية الصبغة ذات الجرائم
 على اإلرهابية الجريمة يحدد لم كما أنه األخرى الجرائم عن متميز منضبط محدد تعريف وضع
 .2الحصر سبيل

والمعدل للمادة  2003لسنة  95ومن ناحية إجرائية فلقد أصدر المشرع المصري القانون رقم     
مكررا من قانون اإلجراءات الجنائية, وأصبح ألعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة  206

فضال عن سلطة محكمة الجنح المستأنفة  ,ضي التحقيق في جرائم اإلرهابعلى األقل سلطات قا
 .من قانون اإلجراءات الجنائية143منعقدة في غرفة المشورة في المادة 

 بأنه:" يقصد اإلرهاب السوري العقوبات قانون من 304المادة  عرفت ثانيًا: التشريع السوري:    
 كاألدوات بالوسائل وترتكب ذعر, حالة إيجاد إلي ترمي التي األفعال جميع باألعمال اإلرهابية
 أو الوبائية والعوامل المحرقة أو السامة والمنتجات الملتهبة والمواد الحديثة المتفجرة واألسلحة

 عامًا. خطراً  تحدث من شأنها أن التي الجرثومية

 فزعاً  التي تحدث الوسائل بحصر وقام اإلرهاب, تعريف في وسع قد السوري المشرع أن نخلص    
 أبعد إلى بل ذهب المجتع, في والخوف الذعر من حالة تحدث بسب أنها إرهابا واعتبرها خوفاً  أو

                                                 
أحكام اإلرهاب في ضوء األحكام الموضوعية واإلجرائيةللقنون الجنائي الدولي والداخلي,  ن:د. مدحت رمضا  -1

 وما بعدها. 104, ص1995دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, 
, 2000النسر الذهبي للطباعة,  والمقارن, المصري التشريع في دراسة اإلرهاب, مواجهة بدر: محمد د. أسامة -2

 .17ص 
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 تعتبر وبائية نشر جرائم أو المياه كتسميم ضغطاً  أو إكراهاً  تسبب وسيلة أي اعتبر حيث ذلك من
 .1إرهاباً 

 تعريفه لألعمال في القوة أو العنف استخدام علي ينص لم السوري ُالمشرع علي أن فضالً    
 سامة الجو بمواد أو الماء كتلويث سابقًا, الذكر سلف كما ذلك يقتضي ال ما منها ألن اإلرهابية,

 والخوف عنصر الرعب على وركز الحصر, سبيل على وليس المثال سبيل على الوسائل وجعل
 أن يشترط ولم خطر عام إحداث المستعملة للوسائل تكون أن واشترط اإلرهاب, روح باعتبارهما

 .الخ... اجتماعية عقائدية, اقتصادية, األهداف تكون أن يمكن وبالتالي سياسيًا. الهدف يكون

والمعدلة  1960من قانون العقوبات األردني لسنة  147عرفت المادة  ثالثًا: التشريع األردني:   
باإلرهاب:" بأنه استخدام العنف أو التهديد باستخدامة أيًا كانت   2001لسنة  54بالقانون رقم 

بواعثة أو أغراضة, ويقع تنفيذًا لعمل فردي أو جماعي بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض 
أو إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم, أو تعريض حياتهم وأمنهم  للخطر,سالمة المجتمع وأمنه 

للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمرافق العامة أو الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات 
الدبلوماسية أو باحتالل أي منها أو االستيالء عليها, أو تعريض الموارد الوطنية للخطر, أو تعطيل 

تور والقوانين". وقد أنتهج المشرع األردني وبعض التشريعات العربية نهج المشرع أحكام الدس
 .2المصري وأقتبس منه

 المبحث الرابع

 تعريف االرهاب فى االتفاقيات الدولية واإلقليمية

 تمهيد وتقسيم 

علي الرغم من وجود عدة محاوالت لتعريف اإلرهاب في القانون الدولي فإن المجتمع الدولي 
, ويعود السبب الرئيسي في 3نجح في التواصل في التواصل إلي اتفاق علي تعريف اإلرهابلم ي

                                                 
 دار الموضوعية, واالعتبارات السياسية االعتبارات بين الدولي ابھاإلر الخشن: المطلب عبد محمدد.   -1

 .75, ص2007 الجديدة, الجامعة
تعريف اإلرهاب,  بحث مقدم للندوة العلمية الخمسون حول تشريعات مكافحة  محي الدين عوض: د. محمد  -2

 .78م, ص 1999اإلرهاب في الوطن العربي, ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, 
3- Reynald Ottenhof: Approche criminologique du terrorisme, In, terrorisme, victims, 
et responsabilite penale international SOS attentats, Doucet Ghislaine( S/D) Calmann- 
Levy, paris, 2003, p. 487. 
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ذلك إلي تعلق مفهوم اإلرهاب بالمصلحة الخاصة للدول, إذ أن مصطلح اإلرهاب له مضمون 
سلبي, وال يقبل أحد تعريفة علي نحو يؤدي تطبيقة إلي إتهام النظام الذي ينتمي إلية أو يؤيدة 

. 1كما أن الدول تميل إلي تأيد مفاهيم لإلرهاب تنطبق أوصافها علي أعدائها السياسيينباإلرهاب, 
وقد حاولت األمم المتحدة تعريف اإلرهاب في إطار جهودها الرامية إلي مكافحتة, غير أن مسألة 

 1972تعريف اإلرهاب لم تتم مناقشتها إال في الجمعية العامة في مرحلتين األولي ابتدات عام 
وما زالت مسمرة دون التوصل إلي نتيجة حتي  2000التوصل إلي نتيجة, والثانية ابتدت عام  دون
. ومع ذلك فقد أوردت بعض االتفاقيات الدولية اإلرهاب, أو حاولت علي األقل تحديد بعض 2اآلن

 غموض في ليس السبب إن القول نستطيع األعمال التي تدخل في مفهوم اإلرهاب. من هنا,
 السياسي والقانوني للفكر النظر وجهات االتفاق إلختالف عدم ويمكننا أن نرجعالمصطلح, 

 علي المستوى إتفاق وعدم اإلقليمي المستوى على تعدد تعريفاته إلى الدولي, مما أدى للمجتمع
ما  وذلك لإلرهاب مفهوم لتحديد ودولية إقليمية جهود له, وقد بذلت محدد تعريف علي الدولي

 هذا المبحث . سنتناولة في

 المطلب االول

 تعريف اإلرهاب في االتفاقيات الدولية

ومع ذلك فقد اوردت بعض االتفاقيات الدولية تعريفا لالرهاب, أو حاولت على االقل تحديد      
بعض االعمال التى تدخل فى مفهوم االرهاب, ومن أهم االتفاقيات الدولية العالمية التي اشارت 

لدولية الخاصة بمنع ومعاقبة االرهاب واالتفاقية ا 1937الي تعريف اإلرهاب, اتفاقية جنيف لعام 
 ونتناول فيما يلى مفهوم االرهاب في هاتين االتفاقيتين:  1999لقمع تمويل االرهاب لسنة 

 الخاصة لمنع ومعاقبة االرهاب.  1937اواًل : اتفاقية جنيف  

جنيف  معاهدة خالل من األمم عصبة إشراف تحت خطوة أول الدولي المجتمع خطا لقد     
 الجريمة ومعاقبة لمنع اتفاقية أبرمت والتي اإلرهاب, خطر من الحد , في محاولتة3م1937

                                                 
 .121 -120المشكلة في تعريف, المرجع السابق, ص  د. عالء الدين راشد: -1
األمم المتحدة  د. لنفس المؤلف:. 122المشكلة في تعريف, المرجع السابق, ص  د. عالء الدين راشد: -2

اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون  د. أحمد محمد رفعت:. 73, ص2005ار النهضة العربية, واإلرهاب, د
 . 122, ص 1992الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات األمم المتحدة, دار النهضة العربية, 

إلى أسس الشرعية : المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام, مع إشارة خاصة صالح الدين عامرد.  -3
 . 488الدولية للمقاومة الفلسطينية, دار الفكر العربي, القاهرة, )ب. ت(, ص 
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 هذه عرفت اإلرهابية كما األعمال ومنع لمكافحة الدولي بالتعاون الدول عن إيمان وعبرت اإلرهابية
 دولة ضد اإلجرامية الموجهة األعمال بأنه:" اإلرهاب األولى المادة من الثانية الفقرة في االتفاقية

 عامة أو من األشخاص مجموعة أو معينين أشخاص أذهان في رعب حالة خلق ويقصد منها ما,
. وقد حددت المادة الثانية من االتفاقية المذكورة بعض صور االعمال االرهابية التى 1الجمهور

 يتوجب على الدول تجريمها فى تشريعاتها الداخلية وهي: 

أي فعل عمدي يسبب الموت أو الضرر الجسيم لرؤساء الدول أو القائمين باعمالهم, أو  -1
 ورثتهم أو خلفائهم أو أزواجهم أو االشخاص من ذوى المناصب العامة بسبب وظائفهم. 

 التخريب المتعمد, أو اتالف الممتلكات العامة الحدى الدول المتعاقدة. -2

 أي فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطر.  -3

 أي محاولة الرتكاب أي عمل من االعمال السابقة. -4

صنع أو امتالك أو تقديم اسلحة أو معدات او متفجرات أو مواد من شانها احداث أحدي  -5
 النتائج السابقة.

 تنظيم جمعية أو اإلتفاق بقصد أرتكاب هذه األفعال .  -6

على االفعال  التحريض علي هذه األفعال إذا ترتب عليه اثر, والتحريض المباشر العلنى -7
 , سواء ترتب عليه أثر من عدمه.3, 2, 1المنصوص عليها فى البنود 

ويالحظ علي هذا التعريف أنه قد حصر نطاق تجريم اإلرهاب في الحاالت التي يوجه فيها      
 إلي دولة أخري األمر الذي يؤدي إلي تضييق نطاقه علي نحو غير مبرر.

بسبب عدم استيفاء النصاب المطلوب للتصديق, ولم تصدق  إال أن هذه االتفاقية لم تطبق      
عليها غير دوله واحدة هي يوغسالفيا. وساهم في عدم اإلقبال على التصديق أن هذه اإلتفاقية 
اقترحتها فرنسا عندما رفضت إيطاليا تسليم المتهمين بقتل ملك يوغسالفيا )الكسندر األول( ووزير 

                                                 
اإلرهاب الدولي, مركز الدرسات العربي األوربي, بيروت, د. أحمد محمد رفعت, د. صالح بكر الطيار:  -1

ية الحقوق , جامعة اإلرهاب في القانون الجنائي, رسالة دكتوراة, كل د. محمد مونس محب:.  1, ص1998
موسوعة شرح اإلرهاب, شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر  د. عبد الفتاح مراد:. 515, ص1983المنصورة, 

اإلرهاب الدولي تجريمًا ومكافحة, دار المطبوعات لواء د. حسنين المحمدي: . 280للنشر اإلليكتروني, ب.ت, ص
 .47الجامعية, االسكندرية, ب.ت,  ص 
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. 1م, بدعوى أنها جريمة سياسية1934/ 9/10مارسليا بتاريخ  خارجيتة )لويس بارثو ( في مدينة
إال أنها كانت تعبر عن رغبة الدول في حينه للتعاون على مكافحة اإلرهاب بما يحقق سيادة الدول 

 .2واحترام أنظمتها الدستورية
وقد حاولت منظمة الدول األمريكية سنة  .1971ثانيًا: محاولة منظمة الدول األمريكية عام

وضع مشروع التفاقية لمحاربة اإلرهاب ضمنته صياغة لتعريف عام لإلرهاب, إال أن هذه  1971
المحاولة باءت بالفشل. إال أن ذلك لم يمنع الواليات المتحدة من االستمرار في مناقشة الموضوع 

 مشروع اتفاقية لقمع ومعاقبة بعض أعمال اإلرهاب الدولي. 1972فاقترحت سنة 

إنشاء لجنة خاصة  1972لسنة  3034ية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم وقررت الجمع     
باإلرهاب الدولي لفحص هذه المسألة من جميع نواحيها. إال أن هذه اللجنة عجزت عن تقديم 

. واتضح اعتبارًا من تقرير اللجنة 19793و 1973تعريف لإلرهاب في تقاريرها المقدمة فى عامى 
رغم من أن كل األمم أرادت تجريم اإلرهاب, إال أن كثيرا من الدول فسرت أنه على ال 1973سنة 

اإلرهاب بطريقة مختلفة. فبينما أرادت كل دولة أن تعتبر األعمال اإلرهابية خرقًا للقانون إال أنها 
أرادت أن تقصر ذلك على األعمال الماسة بسيادتها الوطنية. باإلضافة إلي أن مناقشة استبعاد 

مسلح الذي يصدر عن قوى التحرير الوطنية من تعريف اإلرهاب حال دون أى تقارب في النزاع ال
 بالتمييز يتعل ق فيما وسط خاصة حل إلى توصلها وعدم الدول مواقف تباين تعريف اإلرهاب بسبب

رهاب األفراد إرهاب بين  .4ضد االحتالل والمقاومة اإلرهاب وبين الدولة وا 

لألمم  التابعة الدولي اإلرهاب لجنة وضعته الذي اإلرهاب تعريف إلى التطرق يستوجب كما     
أن:"  اعتبرت حيث م1980عام  الدولي اإلرهاب لمواجهة الموحدة االتفاقية مشروع في لمتحدة

                                                 
ويرجع سبب هذه االتفاقية إلي حادث اغتيال الملك الكسندر الثالث ملك يوغسالفيا ومعه وزير خارجية فرنسا  - 1

, وقد هرب القاتلين الى ايطاليا التى رفضت تسليم الجناة, وقد دعت عصبة االمم لعقد 1934فى مرسيليا عام 
 تفاقية. بإقرار اال 16/11/1937مؤتمر فى جنيف وانهت اعمال المؤتمر فى 

الفوارق القانونية بين الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير واإلرهاب الدولي, بحث د. أحمد محمد رفعت:  - 2
, منشور في كتاب أبحاث 1987مقدم إلى مؤتمر اتحاد المحامين العرب السادس عشر المنعقد في الكويت سنة 

 .538 -536المؤتمر,لجزء الثاني )ب. ت(, ص 
3- Bibit. Van Ginkel: The Unit Nations: Toward a comprehensive Convention on 
Combating Terrorism, Confronting Terrorism Netherlands Institute of international 
relatins, "Cingendael 2003, p. 226 -227. 

التفاقيات الدولية وقرارات األمم المتحدة, دار اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي وا د. أحمد رفعت: -4
 .147, ص 1992النهضة العربية, 
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ويوجه  جماعة أو فرد من يصدر التهديد بها, أو الخطيرة العنف أعمال من عمل الدولي اإلرهاب
دون  العام الجمهور أو والمواصالت النقل وسائل أو حكومية مواقع أو منظمات أو أشخاص ضد
 إفساد أو مادية خسائر إلحاق أو التهديد بقصد الجنسية أو الجنس أو اللون حيث من تمييز

 هذا ارتكاب ومحاولة صورة, أية في الدول من معينة تنازالت ابتزاز أو الدول بين عالقات الصداقة
. ثم أصدرت الجمعية العامة لألمم 1الدولي" اإلرهاب جريمة أيضا يشكِّل عليه التحريض العنف أو

الذي دعت فيه إلى تجريم األعمال اإلرهابية بغض النظر عن  61القرار رقم  1985المتحدة سنة 
 دوافعها. 

دعت فيه السكرتير  159أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم  1987وفي سنة 
تقرير حول إمكان عقد مؤتمر دولي لتعريف اإلرهاب والتمييز بينه وبين  العام إلى إعداد

من أجل التحرير الوطني, وقد تضمنت تقارير السكرتير العام دعم عدد من الدول لتعريف   الكفاح
 بشأنه.   اإلرهاب والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي

ل تعريف جريمة اإلرهاب ومن ناحية أخرى بذلت لجنة القانون الدولى جهودًا مضنية فى سبي
 جريمة باعتباره اإلرهاب مقرراتها في الدولي القانون لجنة عرفت بوصفها جريمة ضد السالم وقد

 أو أخرى دولة ضد الموجهة اإلجرامية األفعال اإلرهابية باألعمال بقولها:" المقصود بالسلم مخلة
 عامة أو أشخاص من مجموعات أو شخصيات لدى الرعب إثارة شأنها والتي من ما دولة سكان

 .2الجمهور

 التي العنف بأنه:" أعمال م1984مارس  الثاني في مؤتمرها في الدولي القانون لجنة عرفته وقد    
 تنتهك والتي دولية, بحماية يتمتعون من أو األبرياء المدنيين ضد وتوجه دولي عنصر تحتوي علي

                                                 
1- Report of the meeting of "Ad Hoc" group of experts on international co-operation for 
the prevention and control of the various manifestation of crime including terrorism, 
Siracusa, Italy, 20 - 24 January, 1988. 

اإلرهاب الدولي تجريمًا ومكافحة, دار المطبوعات الجامعية , االسكندرية, ب. ت, لواء دكتور حسنين المحمدي: 
 .49ص 

 .47-46اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية, المرجع السابق, ص  د. أحمد رفعت:
 :أرقام العامة, الجمعية المتحدة, األمم وثائق الدولي, القانون لجنة , تقاريرعراج  -2

A/9028 (1973), A/32/37 (24/04/1977), A/34/37 (17/04/1979). 
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وقت  أو السلم زمن في سواء الدولي المجتمع في واالضطراب الفوضى وتثير القواعد الدولية
 .1الحرب

العقوبات  قانون لتوحيد الثالث مؤتمرها في العقوبات لقانون الدولية الجمعية عرفت كما    
كانت  أياً  األفراد حياة تعرض أفعال ارتكاب لوسائل ُالمتعمد بأنه:" االستخدام اإلرهاب ببروكسل

شعال  واإلغراق والتفجير الحرق خالل من المادية, ممتلكاتهم وكذا الدمار, أو جنسياتهم للخطر وا 
ثارة الخانقة, المواد واستخدام الضارة المواد عاقة  والمواصالت, النقل وسائل في الفوضى وا  وا 

 .2الغذائية" والمنتجات الزراعية والمحاصيل المياه وتلويث العامة المرافق خدمات

م والخاص بوضع مشروع المحكمة الجنائية 1998في  ورغم أن مؤتمر األمم المتحدة المنعقد
الدولية عرف اإلرهاب بأنه:" كل استعمال للقوة أو العنف ضد األشخاص أو األموال أو الممتلكات 

. ورغم ذلك جاء النظام 3العامة أو الخاصة, وذلك ألغراض سياسية أو سياسية أو إيديولوجية"
ن التعرض لجريمة اإلرهاب. كما خال منها النظام األساسى للمحكمة الدولية الجنائية فخال م

األساسى للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسالفيا السابقة, بخالف النظام األساسى للمحكمة 
الدولية الجنائية الخاصة برواندا, فقد تضمن فى مادته الرابعة األعمال اإلرهابية ضمن ما يدخل فى 

   رهاب .اختصاصها دون إعطاء أى تعريف لإل

أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة فى دورتها الواحدة والخمسين القرار  1996وفى عام 
بإنشاء لجنة خاصة من أجل وضع عدد من الوثائق الدولية ضد اإلرهاب , وباألخص  210رقم 

 وثيقة عامة لمكافحة اإلرهاب.

وقد حاولت هذه اللجنة الخاصة وضع اتفاقية عامة حول اإلرهاب الدولى على أساس مشروع    
, وعلى هذا األساس تكونت مجموعة عمل لوضع 2000وروجع سنة  1996قدمته الهند سنة 

تدابير تهدف إلى التخلص من اإلرهاب الدولي. إال أن المناقشات التى دارت حول هذا الشأن 
لمشكالت السياسية واأليديولوجية والقانونية حول عدم وجود تعريف لإلرهاب يمكن أبرزت عددًا من ا

في ضوئه تحديد نطاق هذه االتفاقية, وخاصة فيما يتعلق بالتمييز بين اإلرهاب وبين المكافحة 
                                                 

 .51اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي واالتفاقيات, المرجع السابق, ص د. أحمد رفعت: -1
2- Devabers Donnedieu: la Répression Internationale du terrorisme, Revue de droit 
international et de législation comparée, 1938, p. 69. 
3- Peter J. Wertheim: "Should Grave Crimes of International terrorism, Be Included in 
the Jurisdiction of International criminal court ", policy and society, University of Sydney, 
Australia, 2003, Vol 22, N°2, P 1. 
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المشروعة للشعوب أثناء ممارسة حقوقها فى تحديد المصير والدفاع الشرعى ضد العدوان 
يه أخري فلقد ثارت مشكالت قانونية حول التسليم بما سمى بإرهاب الدولة وقد واالحتالل. ومن ناح

 أدى ذلك إلى عدم الوصول إلى وفاق عام.
 1999ثالثًا: االتفاقية الدولية لقمع تمويل االرهاب لسنه 

قرارًا باعتماد مشروع هذه التفاقية وقد  1999أتخذت الجمعية العامة لألمم المتحددة علم      
. ويدخل فى مفهوم األعمال اإلرهابية طبقًا لنص المادة الثانية من 10/4/20001حيز فى دخلت 

 هذه االتفاقية :

القيام بعمل يشكل جريمة فى نطاق احدي اإلتفاقيات الواردة فى المرفق مع االتفاقية  - أ
 و بالتعريف المحددة فى هذه االتفاقيات .

شخص مدنى أو أي شخص القيام باي عمل أخر يهدف الى التسبب فى موت   - ب
أخر أو إصابته بجروح بدينة جسيمة عندم يكون هذا الشخص غير مشترك في 
أعمال عدائية فى حالة نشوب نزاع مسلح, عندما يكون غرض هذا العمل بحكم 
طبيعته أو فى سياقه موجها لترويع السكان, أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية علي 

 يام به".القيام بعمل أو االمتناع عن الق

 ويتضمن مرفق االتفاقية تسع اتفاقيات وهى:

 . 1970الهاى –إتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات  

. إتفاقية 1971مونتلاير  -إتفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدنى
لتي اعتمدتها الجمعية العامة عام منع الجرائم المرتكبة ضد االشخاص المتكتعين بحماية دولية ا

1973 . 

. إتفاقية الحماية 1973اإلتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التى اعتمدتها الجمعية العاملة عام 
 .1980فيينا   –الدولية للمواد النووية 

برتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير الشمروعة فى المطارات التى تخدم الطيران المدنى  
مونتلاير  –لدولى المكمل التفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدنى ا

1988 . 

                                                 
 .215األمم المتحدة واإلرهاب, المجع السابق, ص  د. عالء الدين راشد: - 1
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. 1988روما عام  –اتفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحية البحرية 
تة الواقعة البرتوكول المتعلق  لقمع االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثاب

 .1988روما  -على الجرف القارى

 .1977اإلتفاقية الدولية لقمع الهجمات االرهابية بالقنابل التى اعتمدتها الجميعة العامة عام  

( من إتفاقية قمع 2واإلتفاقيات التسعة المذكورة  والمشار اليها فى نص الفقرة )أ( من المادة )      
محدة من صور االرهاب وكذلك فقد إضافت الفقره )ب( من  تمويل اإلرهاب خاصة بمكافحة انوع

المادة المذكورة تعريفًا عامًا لالرهاب وقد تضمن هذا التعريف عنصرين االول السلوكي اإلجرمي 
المتمثل بعمل عنف يهدف للتسبب فى موت شخص من المدنيين أو إيذائه, والثانى عنصر 

أو إرغام الحكومة او منظمة دولية على القيام بعمل الغرض من االرهاب المتمثل فى ترويع السكان 
 او االمتناع عنه. 

ويؤخذ علي هذا التعريف حصره صور سلوك اإلرهاب فى حاالت قتل المدنيين أو ايذائهم فى       
 حين أن صور اإلرهاب تتسع لتشمل إتالف الممتلكات العامة أو الخاصة.

وضع فيه إطارًا عامًا  2002يونيه سنة  13فى  كما أصدر مجلس اتحاد أوروبا قراراً        
لمكافحة اإلرهاب, وقد تضمنت المادة األولى من هذا القرار تعريفا تفصيليًا لجرائم اإلرهاب التى 

 طالبت األعضاء بتضمينها فى القوانين الوطنية واألوروبية. 

وصف الجرائم اإلرهابية, وقد عنى هذا القرار بتحديد األعمال اإلرهابية التى ينطبق عليها      
وطالب الدول األعضاء بإتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن هذه األعمال تعتبر جرائم وفقًا للقانون 
الوطنى والتي تؤدي بسبب طبيعتها أو مضمونها إلى إلحاق الضرر بالدولة وبالمنظمة الدولية متى 

ه حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل كانت قد ارتكبت بقصد أحداث الرعب الجسيم بالسكان أو إكرا
أو امتناع عن عمل, أو إحداث إنقالب أو تدمير النظام األساسى السياسى أو الدستورى أو 

 االقتصادى أو االجتماعى للدولة أو لمنظمة دولية.

ال وعلى الرغم من االهتمام الكبير بظاهرة اإلرهاب في الجمعية العامة لألمم المتحدة, إال أننا       
, كما أنه حتى اللحظة لم يستقر المجتمع الدولي على تعريف 1نجد تعريفًا قانونيًا محددًا لإلرهاب

                                                 
ال يوجد لمصطلح اإلرهاب تعريف قانوني أو حتى سياسي دقيق حتى اآلن, فال زال الغموض يكتنف تعريفه.  - 1

د ( . Political Terrorismئة وتسعة تعريفات لهذا المصطلح في كتاب اإلرهاب السياسي )فقد وضع )شميد( م
:  تحريم العنف واإلرهاب في المواثيق واالتفاقيات الدولية دراسة منشورة في مجلة الفكر العربي عصام سليمان
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. وذلك نظرًا لتضارب مصالح الدول المؤثرة في العالم 1واحد ومحدد ومقبول لمصطلح اإلرهاب
التي .  ولذا سوف يبقي اإلرهاب مصطلح غامض وهناك العديد من المعاني 2وازدواجية المعايير
 .3يمكن أن يشملها

 المطلب الثاني                                  

 تعريف االرهاب فى االتفاقيات الدولية االقليمية                     

تفاقيات ومن تناولت بعض اإلتفاقية اإلقليمية تعريف اإلرهاب مما يوجب علينا تناول هذه اإل     
 أهم هذه االتفاقيات 

 م1998ة العربية لمكافحة االرهاب اإلتفاقيأواًل: 

في إطار جامعة  22/4/1998أعتمد مجلس وزراء الدخلية والعدل العرب في القاهرة بتاريخ      
منها اشترطت  40كون المادة  7/5/1999الدول العربية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 

ثائق التصديق عليها, أو قبولها أو إقرارها من سبع لسريان االتفاقية ) ثالثين يوما من تاريخ إيداع و 
دول عربية (. ومما جاء في الديباجة هو التأكيد على ضرورة الفصل بين اإلسالم واإلرهاب. وعلى 

 حق الشعوب في الكفاح ضد االحتالل وبكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح.

هاب بأنه:" كل فعل من افعال العنف أو التهديد وقد عرفت المادة االولي من هذه اإلتفاقية اإلر      
به, ايًا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, ويهدف الي إلقاء 
الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو آمنهم للخطر أو الحاق 

                                                                                                                                               

, 1991سبتمبر   -تون, يوليو)مجلة اإلنماء العربي للعلوم اإلنسانية( التي تصدر في بيروت العدد الخامس والس
 . 82ص

1  - Chadwick, Elizabeth. Self-Determination: Terrorism and the international 
Humanitarian Law of Armed Conflict. Published by Martinus Nijhoff, 1996, p. 2. 

, 1996عاصر, دار النهضة العربية, :  قضايا عربية في القانون الدولي المفتح الرحمن عبد اهلل الشيخد.  - 2
 . 162, ص1ط

3- Heradstveit Daniel: the role of international terrorism in the Middle East conflict 
and into implication for conflict Resolution, in:  International terrorism and world 
security, ahlsted press book, john Wiley and sons, New York – Toronto, 1974, p. 93.  
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مالك العامة أو الخاصة, أو احتاللها أو اإلستيالء عليها, أو الضرر بالبيئة, أو باحد المرافق أو اال
 .1تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر"

والتعريف المتقدم ينص صراحة علي إقصاء غاية العمل في تحديد تعريف االرهاب, فعمل       
أنه قد تمثل في  العنف يعد ارهابيًا بطبيعته" ايًا كانت بواعثه أو أغراضه" وفقا لهذا التعريف ما دام

 أحدي الصور المنصوص عليها وهي: 

 إيذاء الناس أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو آمنهم للخطر.  -

إلحاق الضرر بالبيئة, أو باحد المرافق واالمالك العامة أو الخاصة, أو إحتاللها أو  -
 اإلستيالء عليها.

 تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. -

ويؤدي إقصاء عنصر الباعث أو القصد الخاص من العمل االرهابي الي توسيع نطاقه     
علي نحو غير مبرر ليشمل العديد من األعمال التي ال تمت بصلة لإلرهاب ومن امثلتها قيام 
الدائن بتهديد مدينة بالقتل إذ لم يقم بسداد الدين, فعنصر التهديد بالعنف متحقق هنا وغاية 

ياة للخطر متحققه أيضًا مع أن هذا السلوك ال يمثل سوي جريمة عادية ال عالقة تعريض الح
 لها باإلرهاب.

كما ينطبق التعريف المتقدم لإلرهاب علي حالة من يهدد جاره بهدم سور من منزله الذي     
يحجب الضوء عنه لتحقق صورة التهديد بإرتكاب العنف بإلحاق الضرر باألمالك الخاصة 

تعريف علي من يخطف رهينة بقصد الحصول علي فديه مالية ويهدد بقتله, فهذه وينطبق ال
 الصورة كلها تندرج تحت تعريف اإلتفاقية العربية لإلرهاب مع أنها بعيدة عن مفهومة.

كماعرفت اإلتفاقية الجريمة اإلرهابية بأنها: أي جريمة أو شروع فيها, ترتكب تنفيذًا لغرض     
تعاقدة, أو علي ممتلكاتها أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب إرهابي في أي دولة م

عليها قانونها الدخلي, وكذلك التحريض علي الجرائم اإلرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها, 
وطبع ونشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أيًا كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع 

                                                 
د. وما بعدها.  37جرائم اإلرهاب اإلحكام الموضوعية واإلجرائية, المرجع السابق, صد. مدحت رمضان:   -1

م. 2001, 1الجريمة المنظمة, الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان األردن, ط داود كوركيس:
 . 63ص
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ا وكانت تتضمن ترويجًا أو تجبيذًا لتلك الجرائم, ويعد جريمة إرهابية أو إلطالع الغير عليه
 . 1تقديم أو جمع األموال أيًا كان نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية مع العلم بذلك

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يوجد فارق بين اإلرهاب وجريمة اإلرهاب علي نحو     
 .يستدعي وضع تعريف مستقل لكل منهما؟

أن أي سلوك ينص القانون علي معاقبة ارتكابه جنائيًا يغدو جريمة, فالجريمة ما هي إال      
وصف قانوني يدل علي وجود عقوبة علي السلوك, فالسرقة والقتل تمثل أفعااًل يعاقب عليها 
ة القانون, وبذلك ينطبق عليها وصف الجريمة, ولم يقل أيًا من الفقة بالتمييز بين تعريف السرق

وجريمة السرقة, وبين القتل وجريمة القتل, ومن هنا كان مسلك اإلتفاقية العربية بوضع تعريف 
مستقل لجريمة اإلرهاب محل نقد, ويجعلنا نعتقد أن  بين اإلرهاب وجريمة اإلرهاب معني 

 مغاير لآلخر. 

ات بجديد في من خالل تدقيق تعريف جريمة اإلرهاب الوارد في هذه اإلتفاقية نجد أنه لم ي    
تعريفها فقد عرف الجريمة بالجريمة بقولة:" أي جريمة " وعرف االرهاب باالرهاب "ترتكب 
لغرض إرهابى", وكل ما أتي به أنه حدد نطاق سريان اإلتفاقية علي األعمال اإلرهابية من 
حيث المكان واألشخاص والموضوع, وكان األجدر باإلتفاقية أن تنظم حكم هذه المسألة تحت 

 عنوان ) نطاق سريان اإلتفاقية ( بداًل من تعريف الجريمة اإلرهابية

 :1999ثانيًا: إتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب الدولي لسنة

إال أنها وسعت  1998اقتبست هذه اإلتفاقية تعريف اإلرهاب من اإلتفاقية العربية لسنة     
لمرافق الدولية للخطر, أو تهدد اإلستقرار أو مفهومه لتشمل أعمال العنف التى تعرض ا

. ويرد علي تعريف منظمة 2السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة"
المؤتمر اإلسالمى لإلرهاب نفس اإلنتقادات الموجهة لالصل المقتبس عنه في اإلتفاقية العربية 

 إهمال عنصر الغاية من العمل اإلرهابي.من حيث توسعه في تحديد مفهوم اإلرهاب بسبب 

 : 1999ثالثًا: إتفاقية منظمة الوحدة االفريقية لمنع االرهاب ومحاربته لسنة 

أكدت االتفاقية اإلفريقية لمكافحة اإلرهاب فى ديباجتها أن اإلرهاب يشكل انتهاكًا خطيرًا         
ا يسببه من عدم استقرار للدول. واتساقًا لحقوق اإلنسان, وعائقًا للتطور االجتماعى االقتصادى, لم

                                                 
 .1998من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة  3/ 1المادة  - 1
 م. 1999من إتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب لسنة  1/ 2المادة  - 2
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الدول أيضا,  مع مواقفها السابقة أشارت االتفاقية إلى اإلرهاب الذى يمارس من قبل األفراد ومن
وشددت على الروابط المتناميه بين اإلرهاب والجريمة المنظمة, بما فى ذلك التجارة المحظورة 

ل عرفت المادة األولى من اتفاقية منظمة الوحدة . وقد 1لألسلحة, والمخدرات, وغسيل األموا
 إرهابيًا: اإلرهابي, العمل بأنه يعتبر عمالً  اإلفريقية لمكافحة العمل

كل فعل ينتهك القوانين الجنائية لدولة طرف, ويعرض للخطر حياة أو سالمة جسد, أو  - أ
و يلحق حرية أي عدد من االشخاص أو مجموعة, أو يسبب لهم االذي البالغ او الموت, أ

ضررا بالممتلكات الخاصة أو العامة أو بالبيئة أو الترث الثقافي, أو الموارد الوطنية ويكون 
 القصد منه: 

تهديد أو إكراه أو إجبار أو إرغام حكومة أو جهاز أو مؤسسة أو فريق عام على تنفيذ   -1
 فعل أو االمتناع عن ننفيذه, أو تبني موقف معين أو تركه. 

 عام أو خدمة سياسية أو خلق حالة طوارئ .اضطراب أي مرفق   -2

 إحداث تمرد عام في الدولة.   -3

كل تاييد أو رعاية أو مساهمة أو مساعدة أو أمر أو تحريض أو تشجيع أو الشروع أو   - ب
تهديد أو التآمر أو تنظيم أو تجنيد أي شخص بقصد أرتكاب أي عمل من االعمال 

مع أن الغاية مع العمل اإلرهابي قد تتعداها من التعريف المذكور  3-1المحددة فى البنود 
 الي أهداف أخرى إجتماعية أو إيديولوجية أو دينية.

                                                 

 إزاء البالغ القلق عن تعرب الوحد اإلفريقية... إذ منظمة في األعضاء الدول جاء في ديباجة االتفاقية :" إن - 1
ذ .واستقرارها الدول ألمن مخاطر بالنسبة من تفرضه وما اإلرهاب ظاهرة خطورة مدى  في رغبتها عن تعرب وا 
ذ منع اإلرهاب أجل من األعضاء الدول بين فيما التعاون تعزيز  للشعوب الشرعي الحق مجددا تؤكد ومكافحته, وا 
 المتحدة واألمم اإلفريقية الوحدة منظمة ميثاقي وأحكام الدولي لمبادئ القانون طبقا واستقاللها مصيرها تقرير في

ذ. والشعوب اإلنسان لحقوقاإلفريقي  الميثاق وكذلك  هي األبرياء واألطفال النساء حياة ألن قلقها عن تعرب وا 
ذ  لإلرهاب اآلثار السلبية من تضرراً  األكثر  اإلنسان لحقوق خطيراً  انتهاكاً  يشكل اإلرهاب بأن اقتناعها عن تعرب وا 

 من االجتماعية واالقتصادية التنمية يعيق أنه كما واألمن, والحرية الحياة وفى البدنية السالمة في وخاصة الحقوق
ذ. الدول استقرار زعزعة خالل الظروف  من ظرف بأي تبريره يمكن ال اإلرهاب بأن أيضاً  اقتناعها عن تعرب وا 

 غير أو مباشر على نحو الدول فيها تشترك التي تلك ذلك في بما ومظاهره أشكاله بجميع مكافحته يجب وبالتالي
ذ .أهدافه أو أسبابه أو أصله عن النظر بغض مباشر  بما المنظمة والجريمة اإلرهاب بين المتزايدة الروابط تعي وا 

ذ وغسل والمخدرات باألسلحة غير المشروع االتجار ذلك في  على القضاء على تصميمها عن تعرب األموال. وا 
 م.1999كافحة اإلرهاب لعام ديباجة اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع ومومظاهره".  أشكاله بكافة اإلرهاب
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وقد استثنت االتفاقية أيضًا نضال الشعوب من أجل التحرر واالستقالل من تعريف اإلرهاب,     
 ال االتفاقية هذه من (1) المادة أحكام مراعاة حيث نصت المادة الثالثة من االتفاقية علي أنه:" مع

 القانون لمبادئ طبقا المصير تقرير أو التحرر أجل من تخوضه الشعوب الذي الكفاح حاالت تعتبر
أعمااًل  األجنبية, والسيطرة والعدوان واالحتالل االستعمار ضد المسلح ذلك الكفاح في بما الدولي,
 إرهابية".

ومكافحة اإلرهاب على الدول األطراف  وقد فرضت المادة الثانية من االتفاقية اإلفريقية لمنع    
التزامًا بمراجعة قوانينها الداخلية, ووضع عقوبات ضد األفعال اإلرهابية. وفرضت  االتفاقية كذلك 

ت الدولية التي أقرتها االتفاقيا على الدول األعضاء التزامًا بتجريم األعمال اإلرهابية التي أوردتها
األمم المتحدة. واستجابة لهذا االلتزام قامت كثير من الدول اإلفريقية بسن تشريعات لمكافحة 

 . 1اإلرهاب

, إلي أن الجهود التي قدمت رغم جللها ما زالت تحتاج لجهد نخلص من جماع ما سبق     
أو الدولي لمحاولة إزالة إشكالية الباحثيين إلستكمال ما قدمه الفقة سواء علي المستوي الوطني 

تحديد ماهية اإلرهاب, ومن خالل ما تناولناه سلفًا من تعريفات لإلرهاب واإلنتقادات الموجهة إليها 
 نخلص من عندنا إلي أن لإلرهاب خصائص ال يمكن تعريفة دون تحديدها والتي نجدها تتمثل في:

 أو التهديد العنف استخدام فكرة بغير اإلرهاب تصور يمكن ال إذباستخدامه:  التهديد أو العنف    
 والجروحالبالغة, القتل مثل العنف جرائم من العام للقانون وفقاً  تعتبر التي الجرائم في ويتمثل به

 هنا والعنف والتعذيب واإلتالف, التخريب جرائم إليها يضاف والسطو, بإكراه, والسرقات والخطف
رغام الغير والخوف الرعب إلحداث وسيلة ألنه استخدامه, من أهمية أقل  فاألثر ثم ومن بإخافتهم وا 

 .وليس ضحاياها الواقعة من الهدف هو اإلرهابية الواقعة تحدثه الذي النفسي
 خلق في أثره يحدث أن يمكن ال اإلرهابي النشاط في العنف إن   للعنف: المتصل التنظيم  - ت

 من منظماً  اإلرهابي العنف هذا كان إذا إال اإلرهابي للعنف منتج أو كمصلحة حالة التهديد
 النشاطات من منظمة مجموعة من جزءاً  يكون بحيث مستمرة إرهابية خالل حملة
 اإلرهابية.

                                                 
اإلفريقية: بين حماية المجتمع وضمان حقوق  قوانين مكافحة اإلرهاب فى الدول د. أحمد أبو الحسن زرد: - 1

 , 2007خريف  26اإلنسان, القاهرة: الهيئة العامة لالستعالمات, آفاق إفريقية,  العدد 
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 القرار هو األمر واقع في النهائي اإلرهابية العمليات هدف : إنالسياسي الهدف  - ج
 قرار عن االمتناع أو معين قرار اتخاذ علي سياسية جماعة أو دولة أي إرغام السياسي,

 .اإلرهاب لوال اتخاذه عن تمتنع تتخذه أو كانت ما معين

 للضعيف الذي سالحاً  اإلرهاب يكون قد التقليدية: للقوة العادي االستخدام بديل اإلرهاب  -د 
 قوة إقليمية أو دولة تستخدمه سالحاً  يكون وقد أهدافه, لغرض التقليدية القوة عناصر يملك ال
 تستطيع أو ال حيث أخرى, عالمية أو إقليمية قوة أو لدولة سياسية أغراض لتحقيق عالمية أو
وسيلة  اإلرهاب يجعل ما وهذا المجال, هذا في التقليدية العسكرية القوة استخدام في ترغب ال
 .الدولي أو الداخلي الصراع نطاق في سالحا أو أسلوبا أو
 به التهديد أو بالجسامة, يتصف مشروع  غير عنف :"عملومن هنا نعرف اإلرهاب بأنه     
 قتل في يتسبب الناس, نفوس في والخوف الرعب إحداث شأنه من جماعي فردي أو مشروع ضمن

 تحت أو دولة أو جماعة أو فرد يرتكبه باإلرهاب, المستهدفين أو الشروع فيهما لترهيب  إصابة أو
 عن االمتناع أو بعمل القيام على إلجبارهم دول مجموعة أو دولة أو أو جماعة فرد ضد رعايتها
 إيديولوجيًا". أو سياسيا الهدف ما يكون وغالًبا معين عمل

 

 المبحث الخامس

 االلكتروني بين التعريف والتحدديد االرهاب

يندرج مفهـوم اإلرهـاب اإلليكترونـي مـن مفهـوم اإلرهـاب بشـكل عـام, ولكـن أيضـًا ال يوجـد تعريـف    
ــــــــــــــدأ أول ظهــــــــــــــور لمفهــــــــــــــوم اإلرهــــــــــــــاب  ــــــــــــــه, فب ــــــــــــــك نظــــــــــــــرًا لحداثت ــــــــــــــه, وذل شــــــــــــــامل جــــــــــــــامع ل

 Barry  فـي ثمانينيـات القـرن العشـرين, فقـد عرفـه ) بـاري كـولين  Cyberterrorism اإللكترونـي
Collin)   ,هجمـة إلكترونيــة غرضــها تهديــد الحكومـات أو العــدوان عليهــا, ســعيًا  بأنــه:بتعريـٍف عــام"

لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية, وأن الهجمة يجب أن تكون ذات أثر مدمر وتخريبي 
 .1مكافئ لألفعال المادية لإلرهاب"

"الهجوم القائم على  ( اإلرهاب اإللكتروني بأنه:Dorothy Denningg  وتعرف )دورثي دينينغ    
التهديد به يهـدف إلـى الترويـع أو إجبـار الحكومـات أو المجتمعـات لتحقيـق   مهاجمة الحاسوب, وأن

                                                 
فـي العالقـات الدوليـة نمـط جديـد وتحـديات مختلفـة, القـاهرة, : اإلرهـاب اإلليكترونـي: القـوة . عادل عبد الصاادقد -1

 .109, ص2009مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية, 
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أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية, وينبغـي أن يكـون الهجـوم مـدمًرا وتخريبيًّـا لتوليـد الخـوف بحيـث 
   .1يكون مشابًها لألفعال المادية لإلرهاب"

نشاط أو هجوم متعمد ذو دوافـع سياسـية بغـرض التـأثير علـى  ب اإللكتروني: بأنهويعرف اإلرها    
القــرارات الحكوميــة أو الــرأي العــام باســتخدام الفضــاء اإللكترونــي كعامــل مســاعد ووســيط فــي عمليــة 
التنفيــذ للعمــل اإلرهــابي أو الحربــي مــن خــالل هجمــات مباشــرة بــالقوة المســلحة علــى مقــدرات البنيــة 

علومـــات, أو مـــن خـــالل مـــا يعـــد تـــأثيرًا معنويـــًا ونفســـيًا, مـــن خـــالل التحـــريض علـــى بـــث التحتيـــة للم
الكراهيـــة الدينيـــة وحـــرب األفكـــار, أو أن يـــتم فـــي صـــورة رقميـــة مـــن خـــالل اســـتخدام آليـــات األســـلحة 
اإللكترونية الجديدة فـي معـارك تـدور رحاهـا فـي الفضـاء اإللكترونـي, والتـي قـد يقتصـر تأثيرهـا علـى 

   رقمي أو قد تتعدى إلصابة أهداف مادية تتعلق بالبنية التحتية الحيوية".بعدها ال

وقد عرف البعض اإلرهاب االليكتروني من منطلق طبيعة العمل بأنه: خرق للقانون يقدم عليه     
فرد من األفراد, أو تنظيم جماعي بهدف إثاره إضطراب خطير في النظام العام, عن طريق شبكة 

 . 2مية األنترنتالمعلومات العال

في حين بعض الفقة اإلرهاب االليكتروني من هذا المنطلق بأنه: االستخدام العدائي أو     
. وذهب آخرون 3العدواني غير المشروع لألنترنت, بهدف الترويع في إطار السعي لتحقيق أهدافهم

نين بشكل خطير أو إلي أنه: اإلستخدام غير األمثل للشبكة العالمية بما يؤدي الي ترويع المواط
يسعي الي زعزعة األمن واالستقرار أو تقويض الموسسات السياسية أو االجتماعية ألحد الدول أو 

 .4المنظمات الدولية عن طريق استخدام لغة التهديد والعداون

اســتخدام الفضــاءاإللكتروني كوســيلة لإلرهــاب اإللكترونــي  ويتتضــح مــن التعريفــات المقدمــة ســلفاً     
الجماعـات اإلرهابيـة أخطـر أنـواع اإلرهـاب, حيـث يلحـق الضـرر بشـكل أوسـع مـن اإلرهـاب من قبـل 

                                                 
أسامة جابر محمد دودح: جريمة اإلرهاب اإللكتروني في التشريع األردنـي, رسـالة ماجيسـتير منشـورة, جامعـة  د. -1

 .55, ص 2016جرش, كلية الحقوق, 
: جـرائم االنترنــت مـن منظــور شـرعي وقــانوني, مطبعـة جامعــة الملـك فهــد, الريــاض, منشاااويد. محماد عبااد اهلل  -2

 .11ه, ص  1423
جـــرائم الحاســــب الدوليـــة, بحــــث مقـــدم إلكاديميـــة نــــايف الدوليـــة, الريــــاض المملكـــة العرببيــــة د. ذيااااب البداينااااة:  -3

 .22ه , ص 1422السعودية, 
فـــي جـــرائم الحاســـب واالنترنـــت, المجلـــة العربيـــة للدرســـات األمنيـــة  المستشـــار. محمـــد األمـــين البشـــري: التحقيـــق - 4

 .52ه, ص 1422والتدريب, الرياض, السععودية, 
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التقليـــدي, كمـــا يـــوفر كافـــة القـــدرات الالزمـــة للجماعـــات اإلرهابيـــة, ممـــا يتســـنى لهـــا تحقيـــق أهـــدافها 
  .1بسهولة

وتســتخدم الجماعــات اإلرهابيــة الفضــاء اإللكترونــي مــن أجــل غايــات غيــر مشــروعة, ويشــتمل      
إلرهــاب اإللكترونــي علــى العديــد مــن التقنيــات التــي مــن خاللهــا تــتم هــذه العمليــة, حيــث تســتهدف ا

التخطيط, والتحريض, والتجنيد, وزيادة التطرف, والتمويـل, والتنفيـذ مـن خـالل الهجمـات اإللكترونيـة 
ومحطات توليد أو السيبرانية, والتي تستهدف باألساس "النظم العسكرية, والبنية التحتية االقتصادية, 

ويمكــن بلــورة وســائل اســتخدام الجماعــات   .2الطاقــة والمــاء, ونظــم االتصــاالت, ونظــم المواصــالت"
 اإلرهابية للفضاء اإللكتروني على النحو اآلتي:

ـــة لتنظـــيم عملياتهـــا والتخطـــيط لهـــا,  -1 التنســـيق واالتصـــال: تســـتخدمه الجماعـــات اإلرهابي
الحديثـة التـي تتمثـل فـي البريـد اإللكترونـي, ويحدث ذلك من خالل استخدام التكنولوجيـا 

والمواقـــع اإللكترونيـــة, ووســـائل التواصـــل االجتمـــاعي, وذلـــك مـــن أجـــل تفـــادي مخـــاطر 
  استخدام األساليب األخرى من لقاءات مباشرة, كما أن تلك الوسائل يصعب تتبعها.

التـــــرويج اإلعالمـــــي: مـــــن أجـــــل نشـــــر بيانـــــاتهم الخاصـــــة بهـــــم, فضـــــاًل عـــــن التـــــرويج   -2
أليدلوجياتها, عالوة على ذلك نشر األخبار الكاذبة والشائعات من أجل التحريض على 

 األعمال اإلرهابية والعنف والفتنة.

ـــل مبـــرمجين متخصصـــين فـــي  -3 ـــدميرها: ويحـــدث ذلـــك مـــن قب ـــى المواقـــع وت التجســـس عل
اختــــراق المواقــــع اإللكترونيــــة والشــــبكات مــــن أجــــل تــــدمير "البنيــــة التحتيــــة المعلوماتيــــة" 

جهات الحكومية والخاصة أيضًا أو بقصد الحصول على معلومات متعلقـة بمؤسسـات لل
  .3مهمة

                                                 

1- Dogrul Murat, Celik Eyyup: “Developing an International Cooperation on Cyber 
Defense and Deterrence against Cyber Terrorism”, 3rd International Conference on 
Cyber Conflict, Tallinn, Estonia, 2011, p .32. 

 
, نــدوة دور مؤسســـات ”: األســـاليب اإللكترونيــة الحديثــة التــي تســـتخدمها التنظيمــات اإلرهابيــةد. وجيااه الدسااوقي -2

 .149-148المجتمع المدني في التصدي لإلرهاب, مركز الدراسات والبحوث, جامعة نايف العربية للعلوم, ص
3 -Weimann Gabriel: Terror on the Internet: The New Arena, the New 
Challenges Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2006, pp. 37-
38 
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الحـــرب الدعائيـــة: وتســـتهدف غـــايتين, تتمثـــل األولـــى فـــي جـــذب العديـــد مـــن األفـــراد لهـــا  -4
   وتجنيدهم وخاصة القصر, والثانية في الحصول على الدعم والموارد المالية.

ديــــد مــــن الخصــــائص التــــي تميــــزه عــــن اإلرهــــاب فــــي صــــورته ويتســــم اإلرهــــاب اإللكترونــــي بالع    
  , وذلك على النحو اآلتي:1التقليدية, والتي تسعى في نهاية األمر لتحقيق أهداف غير مشروعة

اإلرهـــاب اإللكترونـــي إرهـــاب عـــابر للقـــارات والحـــدود, ولـــذا ال يخضـــع ألي نطـــاق   -1
 جغرافي معين.

ـــة الجريمـــة اإللكترونيـــة, والتـــ  -2 ي تحـــدث بطبيعـــة الحـــال فـــي بيئـــة ينـــدرج تحـــت مظل
 رقمية, وبالتالي يحتاج مرتكبها الستخدام الحاسب اآللي.

يتســم الجانــب مرتكــب الواقعــة بــالخبرة فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات, وبالتــالي  -3
 تكون أهدافة ليست صعبة.

صعوبة تقفي أثر الجاني في مرتكب واقعة اإلرهاب اإللكتروني, حيث يوجد العديـد  -4
 الصعوبات التي تقف حائاًل دون الوصول لدليل مادي يربط الجاني بالواقعة.من 

يعــد أحــد أخطــر أنــواع اإلرهــاب, حيــث يــؤثر بالســلب علــى األمــن القــومي للدولــة   -5
 المستهدفة.

علــى الـــرغم مـــن الخطــورة التـــي يتســـم بهــا, فإنـــه ال يتضـــمن أعمــال العنـــف كبـــاقي   -6
 معظم أنواع اإلرهاب.

تشــريعات مواجهــة اإلرهــاب اإللكترونــي مــن دولــة ألخــرى, فتختلــف كــل دولــة وتختلــف سياســات و    
حســـب طبيعتهـــا السياســـية, واالقتصـــادية, واالجتماعيـــة, وذلـــك علـــى المســـتوى الـــوطني, ولكـــن علـــى 
الرغم من تلك الجهود المبذولة من كـل دولـة علـى حـدة, فإنهـا ال تكفـي ويتطلـب األمـر جهـودًا دوليـة 

وتنقسـم باألسـاس تلـك   ها الـبعض, مـن خـالل عقـد المـؤتمرات واالتفاقيـات.بالتعاون مع الـدول بعضـ
", تشـكيل المنظمـات CERTsالتدابير إلى تدابير تشريعية, مثل "فرق اسـتجابة للطـوارق الحاسـوبية "

ـــدابير  ـــردع الســـيبراني وهـــي الت ـــدات الســـيبرانية", وتعـــاون عســـكري بمصـــطلح "ال ـــة ضـــد التهدي الوطني
ــتم اتخاذهــا للتصــدي ألنشــطة اإلرهــاب الســيبراني مــن خــالل منــع العــدو مــن شــن  االســتباقية التــي ي

                                                 
ـــة, طد. علاااي عااادنان الفيااال -1 ـــة, 1: إلجـــرام اإللكترونـــي: دراســـة مقارن ـــن القانوني , 2011, بيـــروت: منشـــورات زي

 .74ص



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  شهاب الدين حسن سعد  ...                                  اإلرهاب بني إشكالية التعريف والتحديد

          

360 

عــالوة علــى التعــاون مــن خــالل التــدابير الفنيــة وكــل مــا يتعلــق بالحاســوب وتــأمين البنيــة  الهجمــات,
 .1المعلوماتية, وتدابير اجتماعية مثل التوعية وعقد الندوات

ئة الوحيدة المسئولة عن مكافحة اإلرهاب ( هو الهيITUويعد االتحاد الدولي لالتصاالت )    
كما أن األمم المتحدة كانت قد أنشأت الشبكة الدولية  اإللكتروني من بين هيئات األمم المتحدة,

كما أن منظمة  ( وهي متخصصة في المجال اإللكتروني.UNCIDINاإلعالمية للعدالة الجنائية )
عي للوصول إلى البيانات واألدلة التي تدين اإلنتربول تعمل على تحليل وسائل التواصل اإلجتما

اإلرهابيين وتدل على أماكن تواجدهم لتسهيل الوصول إليهم ومنع هذه العمليات اإلرهابية سواء التي 
  تتم على أرض الواقع أو تلك اإللكترونية.

عــاون وقـد انضــمت مصــر لالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جـرائم تقنيــة المعلومــات فــي ســبيل تعزيــز الت    
بين الدول العربية لمكافحة جريمة اإلرهاب اإللكترونـي, عـالوة علـى اقتناعهـا بضـرورة "تبنـي سياسـة 

  .2جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات"

 وعليـــه يمكــــن القــــول بــــأن اإلرهــــاب اإللكترونــــي يســــتخدم األســــاليب الحديثــــة التكنولوجيــــة, والتــــي
تضـمن اإلمكانيــات التقنيــة, وتعتمــد باألسـاس علــى شــبكات المعلوماتيــة, وذلـك بقصــد ترويــع األفــراد ت

  من خالل تهديدهم أو إلحاق الضرر الفعلي بهم.
 النتائج:

تتعــدد النتــائج التــي خلصــت اليهــا الدراســة وتتنــوع بقــدر مــا يثيــره موضــوع البحــث مــن إشــكاليات     
مستوي الدولي وقد أثرنا أن نبرز أهم نتائج الدراسة تمهيـدًا لتقـديمنا سواء علي المستوي الوطني أو ال

 , ونجمل أهم النتائج التي توصلت اليها نتائج البحث في اآلتي:لتوصياتنا بخصوص إزالة

التعريف, فرغم شيوع مفهوم  إن مفهوم اإلرهاب, سواء الداخلي والخارجي, ظل عصيًا عن -1
على تعريف  -وال الوطنية -اإلرهاب على السنة العامة والخاصة, لم تتفق الجماعة الدولية

محدد لإلرهاب, حتى غدا المفهوم من المشاكل التي تعترض الفكر السياسي والقانوني,  

                                                 

1- M. Dogrul, A. Aslan, E. Celik: Developing an international cooperation on cyber 
defense and deterrence against cyber terrorism, in: Cyber Conflict (ICCC), 2011 3rd 
International Conference on. 

تقنيــة المعلومــات مــن قبــل رئــيس جمهوريــة لالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جــرائم  تمــت الموافقــة علــى انضــمام مصــر -2
 2014أغسطس  19مصر العربية بتاريخ 
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ريفه, والسبب ليس غموض المصطلح, وال قصور المعاجم اللغوية عن تقديم المفردات لتع
يديولوجياتها, وما تريد  ولكن الختالف اإلرادات السياسية للدول, تبعا الختالف مصالحها وا 
الوصول إليه من التعريف. فضاًل عن تضاعف أعمال اإلرهاب مؤخرًا أدت إلى المزيد من 

 التعمق عند البحث فى تعريف لإلرهاب.

يطلق عليها أعمال إرهابية  إن إشكالية تعريف المفهوم ترجع في جانب منها إلى أن ما  -2
تتباين في أنماطها وأهدافها من مجتمع إلى آخر, فضاًل علي التنوع الثقافي المرتبط 
بتفسير الفعل اإلرهابي, األمر الذي يؤدي إلى غياب الموضوعية والحياد القيمي في 

 التحليل للظاهرة وبالتالي اختالف النظرة إلى الفعل الواحد بحسب زاوية النظر.  

ذهب جانب من الفقه إلي أن وصف اإلرهاب أسهل من تعريفه, ولذا ذهبوا الي تحديد    -3
الصفات العامة لإلرهاب, أو وضع نماذج وأنماط للعمل اإلرهابي تجنبًا لتعريفه. ألن 

ذلك  مع التعريف وحسب رأي هذا الفريق, ال يحقق تقدمًا في دراسة المشكلة. ويصعب
 فلم الدولية, والملتقيات المؤتمرات في صدي للتعريف الرافض هاالتجا لهذا تعريفة. وقد كان

 ألسباب راجع التعريف وهذا مسألة عند 1986عام  طوكيو في الصناعية قمة الدول تقف
 تعريف 1985ديسمبر 29المتحدة في  لألمم العامة الجمعية أهملت وكذلك سياسية,

 لمعاهدة المضافين البروتوكولين أن   على ذلك, نجد زيادةً  أشكاله, جميع اإلرهاب وأدانت
 لتعريف الرافضة الدول من لإلرهاب والكثير تعريفاً  يتضمنا لم 1977 -1949جنيف

 مسألة في الخوض بداًل من اإلرهاب لتعريف  الفعالة اإلجراءات على رك زت اإلرهاب
 المؤتمر َلكالحقيقية. وقد س أسبابه وتحديد عليه للقضاء التعاون بزيادة تعريفه مطالبين

 المسلك. هذا 1995عام  بالقاهرة المنعقد الجريمة لمنع التاسع
 بدأت وقد تعريفه, يرى ضرورة آخر اتجاه ظهر إال أنه اإلرهاب تعريف صعوبة رغم  -4

 التعريف دون 1927بوارسو عام  الجنائي القانون توحيد مكتب مؤتمرات في ذلك محاوالت
يمكن تمييز اإلرهاب عن غيره من جرائم العنف, اإلرهاب. وذلك حتى  الصطالح المباشر

وحتى يمكن وضع سياسة ثابتة لمكافحته, سواء أكانت هذه السياسة تشريعية أو أمنية, 
فضاًل علي إعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذى يقتضى وضع تعريف محدد 

 لإلرهاب.
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هاب بقولهم  أن السلوك يعد ال يمكننا التسليم بما ذهب اليه بعض الفقه في تحديد اإلر   -5
عماًل إرهابيًا إذا كان يتسم بطابع العنف, ويكون من نتيجتة أحداث الخوف والرعب بين 

 الناس, أو تهديد سالمتهم لآلتي:

أن التعريف المقدم يكشف عن بعض صور اإلرهاب ووسائلة إال أنه يبقي قاصرًا عن  - أ
اإلرهابية التي ترتكب بدون  اإلحاطة بجميع صوره, فهناك بعض الصور من األعمال

استخدام وسائل العنف ومع ذلك ال يمكن إنكار طبيعتها اإلرهابية, مثل تسميم مصادر 
المياة ونشر األوبئة, فالعنف والضرر الناتج عنه ال يمكن اعتباره معيارًا واقعيًا في 

 تحديد اإلرهاب.

أن تحديد مدلول اإلرهاب على هذا النحو يشوبه الغموض واالتساع ويجعل تطبيق   - ب
هذا المدلول على كافة الجرائم العادية التى يستخدم فيها العنف أو التهديد, كجرائم 
السطو المسلح أو قطع الطرق من عصابات مسلحة أو التظاهر للمطالبة بحق من 

 سيئة للعمل وغيرها من جرائم عادية. الحقوق أو اإلضراب احتجاجًا على أوضاع
إن تعريف اإلرهاب بالترويع أو إلقاء الرعب, ال يضيف جديدًا للتعريف, وأن خطة  - ج

التشريعات المقارنة تميل إلى عدم النص على وسائل معينة الرتكاب جرائم اإلرهاب, 
جريمة مكتفية باألثر الذى تحدثه األفعال المجرمة. فالترويع ليس هو وسيلة ارتكاب 

نما هو األثر الذى يحدثه فعل الجانى وهو ما يعد خلط بين الوسائل  اإلرهاب, وا 
 واألثر. 

نما هو األثر الذى ينتج من فعل الجانى,  - د أن اإلرهاب ذاته ليس فعاًل إجراميًا متميزًا,  وا 
وأن ما يترتب على هذه األفعال من أثر هو الذى يعد ترويعًا, فهذه األفعال هى التى 

 السبب الذى أحدث الترويع العام وال تختلط به.تمثل 

فكرة يعود تحديدها إلى األثر النفسى الذى وقع على المجنى  -إلقاء الرعب -أن  - و
عليه, ويعنى ذلك أن تحديد مدلول اإلرهاب قد أصبح يستند إلى عناصر شخصية 
مستمدة من نفسية المجنى عليه قد يكون من الصعب استخالصها والوقوف عليها, 

 ويجعل فعل اإلرهاب مرتبطًا بطريق اللزوم مع إخافة الناس وترويعهم. 

 استخدام أو طريقة أسلوب ولكن اإلرهاب, في يشكل عنصراً  ال بذاته العنف عمل أن     - ي
 اإلرهابي العمل في البحث يتعين ثم   ومن اإلرهابي, العمل تميز التي هي العمل هذا
 خالله من ليستطيع اإلرهابي إليه مرحلي يسعى كهدف عنه تنشأ التي الرعب حالة عن
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 مع هذا لإلرهاب, الهدف النهائي يحقِّق بما إرادته وفرض األفراد على الذهنية السيطرة
 والخوف, إحداث الرعب تعمد وهو اإلرهابي, الفعل في الجنائي القصد إغفال عدم

 جماعي. أو فردي مشروع عبر العامة على السيطرة وفرض

االعتماد علي كما أنه ال يمكننا التسليم بما ذهب اليه بعض الفقه في تحديد اإلرهاب ب  -6
 إحداث الخوف كمعيار في تحديد معني اإلرهاب لآلتي: 

أن إحداث الخوف وأن كان من العناصر المكونة للسلوك اإلرهابي إال أنه ال يعد  - أ
إال نتيجة تابعة لوسيلة معيارًا حاسمًا في تحديدة, وفي تقديري, أن الخوف ما هو 

العنف الذي ينتج عنه الخوف ولو سلمنا بالخوف كمعيار لتحديد اإلرهاب ألدي ذلك 
إلي أن الحرب ستدخل في نطاق تعريف اإلرهاب, فتعريف اإلرهاب يجب أن يشتمل 

 علي عنصر إحداث الخوف كصفة من صفاتة وأن كانت غير مالزمة له. 

للعمل اإلرهابي, قد تحدث وقد ال تحدث, واألشياء  أن الخوف ما هو نتيجة محتملة   - ب
تعرف بمقدماتها ال بنتائجها, فضاًل عن عدم ثبوت معيار الخوف, لتغيرة من مكان 

 آلخر ومن زمان آلخر.

يؤخذ على هذا االتجاه, أنها توسعت في تحديد مفهوم اإلرهاب, فالسلوك اإلجرامي المحقق  - ج
التعريفات ال يقع تحت حصر, بحيث يندرج تحته كل فعل أو لجريمة اإلرهاب وفقًا لهذا 

امتناع عن فعل, إذا توفرت لدى الجاني غاية هي إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم, 
وتحققت أحدي النتائج اإلجرامية التي ذكرها التعريف ومن بين هذه النتائج اإلخالل بالنظام 

أخالاًل بالنظام العام, إذ أن علة التجريم هي العام, مع أن ارتكاب أي جريمة جنائية يمثل 
 المحافظة على نظام المجتمع والعقاب هو جزاء من يخل بهذا النظام.

يؤخذ على التعريف المتقدم أنه خلط بين النتيجة اإلجرامية, والسلوك اإلجرمى, والغاية   - د
 فى جرائم اإلرهاب, أو الدافع من وراء ارتكاب العمل االرهابي. 

ري, أن تعريف اإلرهاب يجب أن يشتمل علي ثالثة عناصر هي: السلوك في تقدي  -7
 اإلجرمى والنتيجة اإلجرامية والغاية من العمل : 

فالسلوك اإلجرمى في جرائم اإلرهاب يتمثل في استخدام العنف أو التهديد به ويندرج تحت  - أ
مة أو الخاصة هذا الوصف كل سلوك يرتب القتل أو اإليذاء, أو اإلضرار بالممتلكات العا

أو احتجاز األشخاص كرهائن. أما القول بان بعض جرائم اإلرهاب ترتكب بدون وسائل 
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العنف كما في حالة تسميم مصادر المياه , فهو مردود ألن هذا العمل يتصف بالعنف 
 بسبب ما ينطوي عليه من نتائج تؤدى إلي قتل الناس أو إيذائهم .

اث الخوف والرعب بين الناس والتي تمثل الغاية القربية النتيجة اإلجرامية المتمثلة في إحد - ب
 .أو المباشرة التي يتوخاها الجاني

الغاية القصوى جراء ارتكاب العمل اإلرهابي وهي أن يكون العمل لغرض إرهابي والتي   - ج
حدده المشرع, وهذا الدافع ضروري لتمييز السلوك اإلرهابي عن غيره, فجريمة الخطف 

المال ال تدخل ضمن االعمال اإلرهابية رغم توفر عنصرى العنف بدافع الحصول على 
حداث الخوف, بخالف جريمة حجز الرهائن بهدف الحصول على بعض المطالب  وا 

 السياسية والتي تعتبر من جرائم اإلرهاب بسبب توفر هذا الدافع الخاص. 

 في, عنف مثلتت معينة خصائص توافر يتعين إرهابياً  العمل يكون لكي إنه القول, يمكن -8
 والخوف , الرعب تحقيق بغرض الجنائي القصد بالتنظيم, العنف اتصاف عادي, غير

المجتمع. وحتي يمكننا  نفوس في الخوف من قدراً  تحِدثَ  أن يجب التي وسيلة العنف
وصف الجريمة باإلليكترونية يجب أن تتخذ من اإلنترنت وسيله لتحقيقها, فضاًل علي ما 

 سبق من شروط.

اإلرهاب ظاهرة مركبة ومعقدة ومتعددة األبعاد, ويقع بكل فعل  من شأنه التهديد أن  -9
باستخدام أو استخدام منهج منظم لكل ما من شأنه األضرار البني والفكري والنفسي 
والفسيولوجي واالجتماعي لبعض األفراد أو لجسم لمجتمع وال يتطلب اإلرهاب تحديدًا دقيقًا 

لنفسية للعمليات اإلرهابية غالبًا ما تفوق اآلثار المادية التي قد لألهداف حيث أن اآلثار ا
ال تكون مرتبطة بالقضية األساسية, وعلية فإن الهدف التكتيكي للعمل اإلرهابي هو خلق 
مناخ من الخوف والرعب يمكن القائمين علي العمل أو التنظيمات التابعين لها من تحقيق 

بتزاز السياسي الذي قد يصل لمحاولة االستيالء علي أهداف إستراتيجية يكون طابعها اال
 السلطة بالقوة وحينئذ يصعب التفرقة بين مفهوم اإلرهاب وبعض أشكال العنف السياسي.

درءًا لما يثيره تعريف االرهاب من اشكاليات كان ايجاد حل لها علي قدر كبير من  -10
ذلك المشرع الفرنسي الصعوبة, لجأت بعض التشريعات الي عدم تعريف االرهاب, ومن 

وال  لإلرهاب تعريفاً  يورد ولم إرهابية تعد التي الجرائم بتعداد وقام الغائي األسلوب اتبع فقد
, وجريمة االتفاق الجنائي ذو الطابع 421/1وهذا ما نصت علية المادة  .اإلرهابية للجريمة
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نسي ألنه لم يحدد . وقد أنتقد مسلك المشرع الفر 421/2اإلرهابي التي نصت عليها المادة 
 معني اإلرهاب.

قتداءًا بالمشرع الفرنسي لم يعرف المشرع اإليطالي اإلرهاب على الرغم  -11 وكذلك وا 
مكررًا من قانون العقوبات اإليطالي , وترتب علي عدم وجود  270من تعديل المادة 

تعريف قانوني لجريمة اإلرهاب أدى إلى عدة مشاكل في التطبيق, ولهذا صدر األمر 
بتعريف األعمال التي ترتكب بقصد إرهابي لحل هذه  2005لسنة  144تنفيذي رقم ال

المشكالت مستوحيًا هذا التعريف من المادة األولى من القرار اإلطاري الذي وضعه مجلس 
. ويتوافر هذا القصد إذ 2002يونيه سنة  13االتحاد األوروبي بشأن محاربة اإلرهاب في 

ان أو تقييد سلطات الدولة أو إقصاء المنظمات الدولية للقيام اتجه القصد نحو تخويف السك
بأى نشاط أو االمتناع عنه, أو هز اإلستقرار أو تحطيم الهياكل االساسية السياسية أو 

 الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية في دولة ما أو في منظمة دولية. 

, لمعاقبة 155القانون رقم , ُأضيفت عناصر جديدة على 2005وفي يوليو من العام  
الفقرة الخامسة(  – 270الفقرة الرابعة( والتدريب )المادة  - 270جرائم مثل التجنيد )المادة 

الفقرة السادسة(. كذلك  – 270وأعمال أخرى ترتكب لخدمة أغراض اإلرهاب )المادة 
في شأن طرد  ُأدخلت قواعد جديدة في شأن بيانات االتصاالت الهاتفية والمعلوماتية وأيضا

 .األجانب من البالد ألسباب تتعلق بالوقاية من اإلرهاب
 25/10/2001ومن جانبـه عـرف المشـرع األمريكـي االرهـاب فقـد أصـدر الكـونجرس فـى    -12

 802المـادة  نصـت قانونـا لمقاومـة اإلرهـاب وقـانون معـدل لقـانون العقوبـات الفيـدرالي حيـث
 المتحـدة الواليـات يرتكـب داخـل فعـل بأنـه:" أي بقولهـا الـداخلي لإلرهـاب تعريـف علـى منـه

 المتحـدة الجنائيـة للواليـات للقـوانين انتهاكـاً  تشـكل اإلنسـان حيـاة على أفعااًل خطيرة يتضمن
جبار ترويع قصد منها ويبدو دولة, أية أو األمريكية  علـى سياسـة التأثير أو مدني شعب وا 
أو  الشـامل الـدمار خـالل مـن مـا مـةحكو  سـلوك علـى التـأثير أو واإلجبـار بـالترويع حكومـة
 الخطف أو االغتيال

( مـــن قـــانون مكافحـــة اإلرهـــاب فـــي 20كمـــا عـــرف المشـــرع اإلنجليـــزي فـــي المـــادة ) -13
اإلرهاب بأنه: " اسـتخدام العنـف  1998والمعدل عام  1989المملكة المتحدة الصادر عام 

لتحقيق أغراض سياسية بما فـى ذلـك أي اسـتخدام للعنـف بغـرض  إشـاعة الخـوف مـن أفـراد 
قانون المذكور جرائم اإلرهاب فـي قـوائم تـم اختيارهـا الشعب أو بين قطاع منهم", وقد حدد ال
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باعتبارها من الجرائم التي ترتكب من قبل المنظمات اإلرهابية, والتي قد تكون جـرائم عاديـة 
 أو سياسية ولكن بالنص عليها أصبحت جرائم إرهابية. 

 اإلرهابي اإلسباني العقوبات قانون من 262المادة  في وعرف المشرع االسباني -14
 أعمااًل تهدف يرتكب أو العام النظام أو الدولة أمن من إلى النيل يهدف من كل نه :"بأ

 دينية محال أو العبادة محال أو الكنائس أو المرافق العسكرية أو المنشآت تدمير إلى
 أو الخاصة أو العامة المحال أو دور المحفوظات أو المكتبات أو المتاحف أو أخرى,
 الطاقة نقل خطوط أو وسائل المواصالت أو القنوات أو المباني, أو السدود أو الجسور

 أو الوقود مخازن أو األسلحة والذخيرة مصانع أو المناجم أو أخرى, طاقة أية أو الكهربائية
 أو متفجرة مواد أو استعمال حرائق إحداث تستهدف بأعمال يقوم أو الطائرات, أو السفن
 قاتلة". أخرى مواد أو خانقة أو حارقة

الذي اعتبر تقييدًا  الحد إلى إرهاباً  اعتبرها التي األعمال في كثيرا توسع قد اإلسباني وتالحظ لنا أن
 أمامه عندما طرحت اإلسباني القضاء لهذا تصدى وقد اإلنسان, للحريات العامة ومساسًا بحقوق

عادة به جاء الذي التوسع مجال تضييق أجل من وذلك باإلرهاب, خاصة قضايا  األمور المشرع وا 
 نفس وهو .الفردية والحريات والحقوق للدولة العامة المصلحة بين بالموازنة وذلك نصابها, إلى

ديسمبر  19في  الصادر حكمها في اإلسبانية الدستورية المحكمة انتهجته الذي المسلك
كما انتهج  اإلرهاب.  تشجيع بجريمة الواردة التجريم صور بعض دستورية بعدم والقاضي1986

خضاعه  معينة جرائم على اإلرهابية, بنصة الجريمة تحديد في الغائي المشرع االسباني األسلوب وا 
التمرد  أو إرهابية, تنظيمات في أعضاء يعتبرون أشخاص ارتكبها إذا خاصة عقابية لمعاملة

مسل حة  ماعةج تكون أن يشترط فهو حارقة, مواد أو متفجرات أو قنابل أو نارية أسلحة باستخدام
 في جميع عاماً  ظرفًا مشدداً  اإلرهاب م1980قانون  اعتبر والتمرد. كما لإلرهاب نشاطها كرست
 وحد في لذلك الجريمة, في عنصراً  اإلرهاب فيها يشّكل التي الجرائم بعض واستحدث الجرائم
 المسل حة. والعصابة والتمرد اإلرهاب بين المفاهيم

والصادر  2015لسنة  94أما فيما يتعلق بالتشريع المصري فقد عرف القانون رقم  -15
) مكرر(, في تعريفة للعمل 33والمنشور بالجريدة الرسمية العدد  15/8/2015بتاريخ 

اإلرهاب, عندما تصدي له تعريفًا بقولة:" كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو 
بغرض اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع  الترويع, في الداخل أو الخارج,

أو مصالحة أو أمنه للخطر, أو إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم, أو تعريض حياتهم أو 
حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر, أو غيرها من الحريات والحقوق 
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وحدة الوطنية أو السالم االجتماعي أو األمن التي كفلها الدستور والقانون, أو اإلضرار بال
القومي, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالموارد الطبيعية أو باآلثار أو باألموال أو المباني 
أو باألمالك العامة أو الخاصة, أو احتاللها واالستيالء عليها, أو منع أو عرقلة السلطات 

لح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصا
العبادة, أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم, أو البعثات الدبلوماسية و القنصلية, أو 
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية في مصر, من القيام بعملها أو ممارساتها لكل أو 

حكام الدستور أو القوانين أو بعض أوجه نشاطها, أو مقاومتها, أو تعطيل تطبيق أى من أ
 اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد األغراض المبينة بالفقرة األولي من هذه المادة, أو     
األعداد لها أو اإلعداد لها أو التحريض عليها, إذا كان من شأنه اإلضرار باالتصاالت أو بالنظم 

أو باالقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون  المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية,
 األمني من السلع والمواد العذائية والمياة, أو بسالمتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث واألزمات.

( من قانون العقوبات المصرى االرهاب بانه:" كل استخدام القوة أو 86وسلفًا عرفت المادة )   
يع يلجا اليه الجانى تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف العنف أو التهديد أو الترو 

اإلخالل بالنظام العام, أو تعريض سالمة المجتمع وامنه للخطر, إذا كان من شان ذلك إيذاء 
االشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر, أو الحاق الضرر 

و بالمواصالت, أو باالموال أو بالمبانى أو باالمالك العامة أو الخاصة, بالبيئة, أو باالتصاالت أ
أو احتاللها أو االستيالء عليها, أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو الخاصة أو دور 

 العبادة أو معاهد العلم العمالها, أو تطبيق الدستور أو القوانين او اللوائح". 

رى في تشريعاتة النافذ منها والملغي,  قد ساوى بين االعمال التى ويتضح أن المشرع المص     
تقع على المصالح العامة والخاصة حيث اعتبرها جرائم ارهابية, ويرى الفقه ان عملية الترويع التى 
تمس المصالح العامة والخاصة تحول الخطر الخاص الى خطر عام. دون النظر الي الوسيلة التي 

قيق جريمتة ويتضح ذلك من قوله )  وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق يستخدمها الجاني لتح
 أحد األغراض المبينة بالفقرة األولي...( .

أن التشريع المصري قد خال من تعريف محدد لجرائم االرهاب االليكترونية ويمكننا  -16
علي جرائم  2015لسنة  94إنزال حكم تعريف اإلرهاب الوارد بالقانون عليه بالقانون 

 اإلرهاب متي إستخدم فيها اإلنترنت بإعتباره شرط مفترض لوقوع هذه الجرائم .
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 اتااااااااااااالتوصي

 أواًل: للسلطة التشريعية

 -االمريكي -أن التعريفات المقدمة لإلرهاب من قبل بعض التشريعات ) المصري -1
الجرائم االنجليزي( ال يمكنها اإلحاطة بكافة صور جرائم اإلرهاب في ظل تطور هذه 

وتنوع المصالح الواقعة عليها, وهو ما نوصي معه بإتباع االسلوب الغائي في تحديد 
 ماهية جرائم اإلرهاب كنهج المشرع الفرنسي وااليطالي.

أن التعريفات المقدمة من المشرع المصري ال تتسع لتشمل بعض الصور اإلجرامية  -2
( وهي الصورة اإلجرامية  مثل جريمة ) مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها

والخاص بمكافحة  2015لسنة  94من القانون رقم  12/3الواردة بنص المادة 
اإلرهاب.. مما يدعونا لمخاطبة المشرع المصري بتعديل خطة التشريعية بإعادة خطة 
التشريعية في تعريف جريمة اإلرهاب لتشمل كل الصور اإلجرامية لتحقيق االتساق 

 التشريعي.

شرع المصري قد استخدم في تعريف اإلرهاب بعض المصطلحات الفضفاضة أن الم  -3
التي ال تتفق ولغة التشريع في المواد الجنائية وهو ما يستطيع المشرع المصري أن 
يتداركة بإتخاذ المنهج الغائي في تعريف اإلرهاب وهو نهج المشرع اإلماراتي في 

 إلماراتي.من قانون مكافحة االرهاب ا 2014لسنة  7القانون 

أن حسن الصياغة التشريعية كان يوجب علي المشرع المصري تعريف جرائم اإلرهاب  -4
اإلليكترونية وخاصة أنه عرف االسلحة التقليدية وغير التقليدية والبيولوجية في القانون 

فحسن الصياغة التشريعية كان يوجب عليه تعريف جرائم اإلرهاب  2015لسنة  94
 نسق التشريعي.اإلليكترونية لوحدة ال

أن من مقتضيات مواجهة اإلرهاب الحاسمة كان يوجب علي المشرع المصري أن  -5
يعتكز في تحديد العمل اإلرهاب إذ اتجه القصد نحو تخويف السكان أو تقييد سلطات 
الدولة أو إقصاء المنظمات الدولية للقيام بأى نشاط أو االمتناع عنه, أو هز اإلستقرار 

الساسية السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية في أو تحطيم الهياكل ا
 دولة ما أو في منظمة دولية. 

أن تعريف المقدم من المشرع المصري جاء قاصرًا فلم يشمل جريمة تشكيل مجموعات  -6
 مكرر من قانون العقوبات اإليطالي. 270ألغراض اإلرهاب الدولي المجرمة بالمادة 
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 رجيةثانيًا: لوزارة الخا

دعوة دول العالم تحت غطاء دولي لعقد مؤتمر دولي تحتضنه القاهرة بوصفها  -1
ابرز دول العالم في مواجهة اإلرهاب لإلستقرار علي تعريف موحد لإلرهاب يكون 

 قاسم مشترك لكل التشريعات في خطتها في مواجهة اإلرهاب.

ا جرائم أصدار نشرة دورية بما يستحدث من صور إجرامية يمكن أن تقع به  -2
 اإلرهاب.

عقد إتفاقية دولية لتجريم سلوك بعض الدول المؤيد لإلرهاب سواء ماديًا أو   -3
 دعائيًا.

تخصيص إدارة بوزارة الخارجية لمكافحة اإلرهاب يرأسها مساعدًا للوزير تكن   -4
 مهمته مواجهة الكيانات الداعمة لإلرهاب.

 ثالثًا: وزارة المالية

وزارة المالية وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية في  إنشاء لجنة األمن المالي -1
والمالية والعدل والخارجية والبنك المركزي والجهات التي تساهم في نجاح عمل 

هي منع المنظمات اإلرهابية من   (CSF) اللجنه. ومهمة لجنة األمن المالي
استخدام النظام المالي المصري. وهي تقوم بتنسيق جهود مصر لوقف تمويل 

اب ولها صالحية تجميد أرصدة األفراد أو المجموعات المرتبطة بالمنظمات اإلره
 .اإلرهابية

 إنشاء صندوق لتعويض ضحايا جرائم اإلرهاب تشرف عليه لجنه األمن المالي .  -2
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 دمةـــــــمق
، والعدید من المشاكل على 1تثیر عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة العدید من الصعوبات    

المستوى األخالقي والدیني والطبي والقانوني، إذ تنطوي هذه العملیات على جوانب متعددة، قانونیة، 
طبیة، دینیة واجتماعیة. ولكن ما یهمنا في هذا المجال هو الجانب القانوني لهذه العملیات فنقل 
ن األعضاء البشریة له عالقة مباشرة بحمایة جسم اإلنسان، حیث أن استئصال أي عضو م

أعضاء الجسم یتضمن في حد ذاته اعتداء على سالمة الجسم لما یؤدي إلى اإلخالل بوظائفه، 
إضافة إلى إحداث الجرح والقطع في الجسم المنقول منه للعضو البشري وهو ما یتعارض مع الحق 

 .2في سالمة الجسد
أثبتت التجارب  وبرغم ما ینال عناصر الحق في سالمة الجسم من مساس في هذه الحالة، فقد    

الطبیة نجاحها في هذا المجال، بحیث أصبحت هذه الوسیلة ضرورة عالجیة لبعض المرضى الذین 
یلجئون الستبدال أعضاء تالفة في جسمهم بأعضاء بدیلة یحصلون علیها من أجسام الغیر وال 

رة الحدیثة، یمكن للباحث القانوني أن ینكر أهمیة هذه الوسیلة وأن یتخلف عن مسایرة ركب الحضا
 والتي استخدمت الوسائل الطبیة الحدیثة لتحقیق مصلحة وسالمة اإلنسان. 

ولهذا تعتبر عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة استثناء یرد علي مبدأ حظر التصرف في     
جسم اإلنسان، وال یمكن إعتبار التقدم الطبي سببًا إلهدار حرمة جسد اإلنسان طالما تكفل القانون 

ض هذه الحمایة، فالهدف من التقدم في المجال الطبي هو توفیر الصحة العامة وهو ما یوجب بفر 
                                                 

نقل عضو أو مجموعة من األنسجة والخالیا من شخص متبرع إلى شخص مستقبل  األعضاء:یقصد بزرع  -1
لیقوم مقام العضو أو النسیج التالف لدى هذا األخیر. ویتضح من خالل ذلك أن عملیات نقل وزرع األعضاء 

 البشریة تتضمن ثالث عملیات مرتبطة ببعضها البعض أسبابًا وأهدافا وهي: 
ي هذه المرحلة یتم استئصال العضو السلیم القابل للنقل من جسم المتبرع وحفظه تمهیدا لزراعته وف العملیة األولي:

 في جسم المریض المتلقي.
 : وهي عملیة استئصال العضو التالف من المنقول إلیه المریض أو المستفید أو المتلقي.العملیة الثانیة
وهي عملیة زرع العضو السلیم محل العضو التالف، وتكون النتیجة النهائیة لهذه العملیات الثالث  العملیة الثالثة:

 المترابطة استبدال عضو أو نسیج مصاب بآخر سلیم.
: األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، دار الجامعة د. إدریس عبد الجواد

: النظام القانوني لزرع األعضاء البشریة ومكافحة جرائم االتجار د. خالد مصطفي فهمي .46ص، 2009الجدیدة، 
 .131باألعضاء البشریة، االمرجع السابق، ص 

: القانون الجنائي والطب الحدیث، دراسة تحلیلیة مقارنة لمشروعیة نقل وزرع د. أحمد شوقي أبو خطورة -2
 .18: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي .21-20، ص 2007دار النهة العربیة،  األعضاء البشریة ،
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، ومن ثم ال یجوز المساس بجسم اإلنسان إال 1أن یتوافق العمل الطبي مع مبدأ حرمة جسم اإلنسان
 ، وعملیات نقل األعضاء البشریة تعتبر من الحاالت المشروعة للمساس2قیدًا لإلعتبارات الصحیة

بجسم اإلنسان ولكن شرط توافر ضوابط معینة تتعلق بوجب خضوع هذه العملیات للنظام العام 
، وسوف تناول في مبحثیین أولهما أساس مشروعیة عملیات نقل وزرع 3وبضرورة التقید بشروطها

 األعضاء البشریة ، والثاني ضوابطها.
فقهاء القانون، ألن حمایة جسم  یعتبر مبدأ حرمة جسم اإلنسان من المبادئ المستقرة لدى    

اإلنسان أمر تقتضیه المصلحة العامة، وهو ما یتجلي بما ال لبس فیه وال إبهام في خطة التشریعات 
الجنائیة والتي أهتمت بكفالة الحمایة الجنائیة الالزمة لحرمة الجسد من المساس بما بما یحول بیة 

من األحیان وقد برزت منذ القدیم العدید من  وبین تكاملة. إال أن الواقع یخالف ذلك في كثیر
التشریعات التي یتم تنفیذها على جسم اإلنسان ولم یكن الهدف من هذه االتفاقات یثیر أدنى نقاش 

 حول مشروعیته.
وهكذا أصبح المساس بجسم اإلنسان ممكنًا، مشروعًا بل حتى أنه مطلوب، حیث فرض الواقع      

لى هذا المبدأ، وتزداد یوما بعد یوم، وذلك لعدة أسباب منها عالج وجود استثناءات كثیرة ترد ع
 .4الشخص نفسه، تحقیق المصلحة العامة، والتضامن االجتماعي

فتقدم العلوم الطبیة جعل من موضوع حرمة جسم اإلنسان مادة للبحث المتجدد، فقد أدى هذا     
سم اإلنسان أكثر فأكثر، وقد كان التطور إلي إقتراب مشرط الجراح وأجهزة الفحص الطبي من ج

ما في وقت حدیث مقتضیات عملیات  الدافع لهذا اإلقتراب منذ وقت مبكر إما مقتضیات العالج وا 
نقل وزرع األعضاء البشریة. وقد أصبحت مثل هذه العملیات أمرًا واقعیًا ومألوفا في المجال الطبي، 

كبیرًا بحیث بدأت بنقل جزء من جسم  بحیث عرفت عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة تطوراً 
                                                 

: النظریة العامة للحق في سالمة الجسد، دراسة مقارنة، المجلد الثاني، دار الفكر د. عصام أحمد محمد -1
 .1052، ص 2008والقانون، المنصورة ، 

2- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, 2010, p 88. 
3- Tissie Delphine: La protection du corps humain, L’Harmattan, Paris, 2013, pp. 26, 
27. 
4- Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une 
reification silencieuse", les cahiers de droit de la santé du sud - est, N° 12, 2011, p. 
12. 
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اإلنسان إلى جزء آخر من جسمه، إلى أن أصبحت تتضمن نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان 
آخر أو من شخص متوفي إلى إنسان حي، كما بدأت بعضو إلى أن أصبحت تشمل العدید من 

ب بل امتدت لتشمل كل األعضاء، فهذه العملیات لم تعد قاصرة على زرع الكلى، قرنیة العین، القل
أعضاء جسم اإلنسان كالكبد، البنكریاس، النخاع الشوكي، وأصبح أهل االختصاص یتحدثون عن 
استخدام هذه العملیات كوسیلة لعالج األمراض المستعصیة خاصة بعد ظهور تجارب في مجال 

 زراعة المخ والجهاز العصبي.
ا لإلحاطة بالموضوع أن تناول االسس وهو ما أختلفت بشأنه التشریعات وهو ما یوجب علین 

 القانونیة لمشروعیة عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة.
 أهمية الموضوع

رغم استقرار مبدأ حرمة جسم اإلنسان إال أنه أمام التطورات الطبیة وما شهدته عملیات استبدال     
تقلیدیة، وهو ما شهد ثورة األعضاء البشریة التالفه بأعضاء سلیمة بما تجاوز األعمال الطبیة ال

طبیه في معالجة بعض األمراض المستعصیة التي تؤدي إلى الموت، وهو ما أقتضي تحدید 
الضوابط القانونیة الالزمة لتنظیم عملیة نقل األعضاء البشریة وفق ما یقرره القانون وبیان حدود 

ت غیر أخالقیة وجرائم عملیة نقل األعضاء البشریة لكي ال تتحول من عمل إنساني إلى ممارسا
ماسة بسالمة الكیان اإلنساني. وكذا بیان الحمایة القانونیة التي كفلها المشرع فیما لو حدث خلل ما 
في عملیة نقل وزرع األعضاء البشریة ومدى فعالیتها، ذلك أن عالقة الطبیب بمریضه وفي ظل 

المریض نفسه امانة في ید التطورات الطبیة المستمرة تجعل من سلطة الطبیب واسعة، لیترك 
الطبیب المعالج لذلك یجب أن یكفل المشرع الحمایة الكافیة لضمان عدم إساءة إستعمال هذه 

 السلطة الممنوحة للطبیب.
 خطة البحث  

أعتمدت الدراسة على المنهج المقارن لتناول موقف التشریعات من هذه التطورات الطبیة      
منهج الوصفي لعرض وتحلیل مختلف االتجاهات الفقهیة ذات الحدیثة، واعتمدنا كذلك على ال

 الصلة بالموضوع،. وقد جاءت خطة البحث كاآلتي:
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 المبحث األول
 األساس الفقهي لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة 

 المطلب األول
 نظریة السبب المشروع

 : مضمون نظریة السبب المشروعوالً أ
 المشروع: تقدیر نظریة السبب ثانیاً 

 المطلب الثاني
 نظریة الضرورة كأساس إلباحة نقل األعضاء البشریة

 : مضمون نظریة الضرورةأوالً 
 حالة الضرورة في األعمال الطبیة بصفة عامة -1
 حالة الضرورة في عملیات نقل األعضاء البشریة -2
 تقدیر نظریة الضرورة ثانیًا:

 المطلب الثالث
 نظریة المصلحة االجتماعیة

 مضمون نظریة المصلحة اإلجتماعیة أواًل:
 ثانیًا: تقدیر نظریة المصلحة اإلجتماعیة

 المطلب الرابع
 شروط مشروعیة عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة

 صفة المستفید من اإلباحة -1
 إستهداف العالج   -2
 مراعاة األصول الطبیة  -3
 رضاء المریض  -4

 المبحث الثاني
 عضاء البشریةالتنظیم التشریعي لعملیات نقل وزرع األ

 المطلب األول
 التنظیم التشریعي لعملیات نقل األعضاء في التشریعات األجنبیة

 نقل األعضاء البشریة في التشریع الفرنسيأواًل: 
 (Caillavet) قانون  22/12/1976الصادر في  1181-76القانون رقم -1
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 المتعلقة بأخالقیات العلوم اإلحیائیة 29/7/1994قوانین  -2
 األعضاء البشریة في التشریع األلماني: نقل ثانیاً 
 : نقل األعضاء البشریة في التشریع السویسريثالثاً 
 : نقل األعضاء البشریة في القانون اإلنجلیزيرابعاً 

 27/7/1961قانون األنسجة البشریة -1
 1989/ 27/1قانون نقل وزراعة األعضاء البشریة -2
 (11/2004/ 15قانون األنسجة البشریة )  -3
 نقل األعضاء البشریة في التشریع األمریكي :خامساً 
 (1968قانون الهبة التشریحیة االتحادي )  -1
 (1984قانون زراعة االعضاء الفیدرالي )  -2

 المطلب الثاني
 نقل األعضاء البشریة في التشریع المصري    

 2010لسنة  5مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  أواًل:
 2017لسنة  142وتعدیالتة بالقانون  2010لسنة  5ن رقم : مرحلة ما بعد صدور القانو ثانیاً 

 بشأن إصالح سیاستة العقابیة
السیاسة الجنائیة للمشرع المصري بشأن القواعد والضمانات المتعلقة بالتبرع باألعضاء  ثالثًا:

 2010لسنة  5البشریة في ضوء القانون 
 الشروط الواحب توافرها في المتبرع له -1
 ها في المتبالشروط الواجب توافر  -2
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 المبحث األول 

 األساس الفقهي لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية 
أختلف الفقة في تحدید أساس مشروعیة التصرف باألعضاء البشریة نظرًا لحداثة اإلشكالیة     

وتنوع النظریات الفقهیة المقدمة بین فریق یري في السبب المشروع كأساس، وفریق یعتمد في 
تبریراته القانونیة علي نظریة الضرورة وآخر یعتمد علي ما تفرضة نظریة المصلحة اإلجتماعیة، 

 هو ما یقتضي أن نتناول هذه النظریات بشئ من التفصیل علي النحو اآلتي:و 
 المطلب األول

 نظرية السبب المشروع
من أوائل الفقهاء الفرنسیین الذین استندوا إلي فكرة السبب  Décoqیعتبر الفقیه الفرنسي      

للصعوبات التي  ، إلیجاد حل قانوني1المشروع للقول بمشروعیة عملیات نقل األعضاء البشریة
 كانت تحول دون اإلقرار بمشروعیة عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة.

 أواًل: مضمون نظریة السبب المشروع.
یرجع الفضل فیما توصل إلیه الفقیه دیكوك إلى جهود سلفه من الفقه الفرنسي، والذي أزاح     

فقد ظل مبدأ الحرمة المطلقة لجسم  عقبة قانونیة كانت تحول دون اإلقرار بمشروعیة هذه العملیات،
اإلنسان إبان فترة زمنیة طویلة أحد المبادئ األساسیة التي تهیمن على القانون المدني الفرنسي وما 

. وأن حرمة جسم اإلنسان 2یترتب عنه من عدم جواز إخضاع جسم اإلنسان إلى أي اتفاق قانوني
التزامات مشروعة ألنه یخرج من دائرة تعني استحالة المساس به وأن الجسم لیس محاًل ألي 

نما في إطار الحقوق اللصیقة بالشخصیة  .3التعامل وال یدخل في الذمة المالیة للشخص وا 
ولكن الواقع أثبت زیف مبدأ حرمة جسم اإلنسان بصفة مطلقة فقد تقهقر أمام متطلبات الحیاة       

ت المتعلقة بحضانة الطفل وتعلیمه العملیة لإلنسان حتى غدت بعض حقوقه الشخصیة كاالتفاقا
وعقود العمل داخلة في نطاق التعامل، ففي هذا الصدد یرى بعض الفقه أنه ال یمكن مثاًل نفي 

                                                 
ر المطبوعات الجامعیة، دراسة مقارنة، دا –: رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة د. مأمون عبد الكریم -1

 .419، ص 2009

: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الزقازیق، د. محمد سامي الشوا -2
 .648، ص1986

: النظام القانوني لزرع األعضاء البشریة ومكافحة جرائم االتجار باألعضاء البشریة، د. خالد مصطفي فهمي -3
 .137جع السابق، ص االمر 
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مشروعیة االتفاقات المتعلقة بقص الشعر أو تلك المتعلقة بممارسة األلعاب الریاضیة بسبب ما 
 .1تحققة هذه االتفاقیات من نفع ألصحابها

قیه دیكوك من قوله" مادمنا قد سلمنا بإجارة االتفاقات التي یكون محلها جسم وینطلق الف    
اإلنسان فكیف یمكن التفرقة بین عملیات نقل األعضاء البشریة وتلك غیر المشروعة؟. وحسب 
الفقیه دیكوك فإن الحقوق التي تترتب علي جسم اإلنسان ال یمكن إعتبارها مشروعة إال بالنظر إلي 

والمقصود بالسبب هنا، الدافع إلي التعاقد، فجب البحث عن الهدف من التصرف سبب التصرف، 
 .2ودافعة لمعرفة ما إذا كان التصرف مشروعًا من عدمة

ال ألدى       فال یجوز الحكم على تصرف ما بأنه غیر مشروع، لمجرد أنه یتعلق بجسم اإلنسان وا 
ه یتدخل الطبیب بجسم المریض، عقد غیر ذلك إلى التسلیم أن عقد العالج الطبي، والذي بمقتضا

مشروع ألن هذا التدخل ُیشكل مساسًا بجسم اإلنسان، ولكن في الواقع یعد هذا التدخل مشروعًا، 
 ألنه یهدف إلى تحقیق مصلحة عالجیة للمریض.

وذهب الفقیه دیكوك أیضا إلى أنه من غیر المقبول التصرف في كامل الجسم أو في جزء       
ء اإلنسان حیًا كالقلب مثااًل، إال أنه من الجائز التصرف بأحد األعضاء التي ال تؤدي إلى الزم لبقا

وفاته أو تعرض حیاته لخطر جسیم، وأن یكون الهدف من هذا التصرف تحقیق مصلحة مشروعة، 
ویكون التصرف بالعضو مشروعا متى كان الهدف من المساس بالجسم هو تحقیق مصلحة 

جب أن یفهم السبب كذلك على أنه تحقیق مصلحة واجبة االحترام للغیر عالجیة لشخص ما، وی
 .3أیضاً 
ولما كان نقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر یهدف إلى إنقاذ حیاة الغیر أي الشخص      

المریض أو على األقل یدفع عنه ضررًا أكبر، یتجاوز الضرر الذي یلحق بالمتبرع نتیجة إستئصال 
ك یعد من المصالح المشروعة. وبناًء علي ذلك ال یجوز المساس بجسم عضو من جسمه فإن ذل

                                                 
 .649: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، صد. محمد سامي الشوا -1

دراسة في القانون المدني والشریعیة اإلسالمیة، دار  -: الحق في الحیاة وسالمة الجسدد. محمد سعد خلیفة -2
 .115، ص2010النهضة العربیة، 

: د. حسام الدین األهواني. 115في الحیاة وسالمة الجسد، المرجع السابق، ص : الحق د. محمد سعد خلیفة -3
، 17المشاكل القانونیة  التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، المجلد 

 .42، ص 1975العدد األول، مطبعة جامعة عین شمس، 
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ذا أختل هذا  اإلنسان، إال إذا كانت المنفعة التي تترتب علي ذلك تفوق األضرار الناشئة عنه وا 
  .1المیزان فیصیر المساس بجسم اإلنسان غیر مشروع ومنافیًا لألخالق

الشخص فیما یتعلق بالحقوق التي ترد على جسم فمصلحة الغیر هي التي تبرر فاعلیة رضا      
اإلنسان، ففي مواجهة مبدأ حرمة جسم اإلنسان یوجد مبدأ هام آخر هو مبدأ التضامن اإلنساني، 
فمتى كانت الحقوق التي تترتب على الجسم تستهدف تحقیق مصلحة أشخاص آخرین وتنطوي 

ة ومشروعیة التصرفات التي ترد علي علي أداء لواجب التضامن اإلنساني، فإن ذلك یؤدي لفاعلی
 .2 جسم اإلنسان

ففي مقام حرمة جسم اإلنسان قد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة أفراد المجتمع اآلخرین،      
وهذا التعارض ال ینتفي إال إذا نظرنا لألمر من منطلق التضامن اإلنساني، ویسمح هذا التضامن 

 جسم اإلنسان في حاالت كثیره.بجواز االتفاقیات التي تنمثل مساسًا ب
وینتهي الفقیه دیكوك إلى القول بمشروعیة االتفاقات التي تنطوي على المساس بالجسم      

لإلصالح مثل استئصال جزء من جلد الشخص لترقیعه آلخر متى اقتضت ذلك المصلحة العالجیة 
وتؤدي إلى مساس  لهذا األخیر، بل ویقرر أیضا صحة التصرفات التي ترد على جسم اإلنسان

مستدیم به بشرط أن تستهدف تحقیق مصلحة عالجیة للغیر كما یجب أن تكون المصلحة التي 
 .3تعود على الغیر أكثر من األضرار التي سیتحملها الشخص المتصرف في جزء من جسمه

فحسب أنصار هذا االتجاه ال تقتصر اإلباحة على التصرفات التي تمس الجسم بضرر یسیر      
كعملیات نقل الدم مثال، إنما تشمل كافة التصرفات التي یترتب عنها مساس مستدیم بالجسم وغیر 

، ومثال ذلك تنازل الشخص عن أحد كلیته لشخص آخر مصاب بفشل كلوي حاد، 4قابل لإلصالح
                                                 

د. مأمون عبد  .650ائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، ص : الحمایة الجند. محمد سامي الشوا -1
 .421دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  –: رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة الكریم

 .43-42: المرجع السابق، ص د. حسام الدین األهواني -2

د. حسام الدین  .651، المرجع السابق، ص: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسمد. محمد سامي الشوا -3
 .45: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص األهواني

الذین قالوا بمشروعیة عملیات نقل  SAVATIER , AUPYخالفًا لذلك ذهب بعض الفقة الفرنسي وعلي راسهم  -4
ًا، وبناء علي ذلك فإن تنازل شخص عن طبقة سطحة من جلده لعالج  األعضاء التي ال تخلف سوي ضررًا یسیر 

شخص آخر مصاب بحروق یعد تصرفًا مشروعًا، ویصیر غیر مشروع إن كان محل التنازل إحدى كلیتیه حتى ولو 
هذه التفرقة علي أساس أن قانون العقوبات الفرنسي یجرم كل   Décoqكان ذلك برضا المتبرع، وقد رفض الفقیة 

س بسالمة الجسم سواء كان یسیرًا أو جسیمًا، ومن ثم فال وجه لالحتجاج بمدى جسامة النتیجة المترتبة على مسا
عملیات نقل األعضاء لالعتراف بمشروعیتها، وبالتالي فال مناص من أن یعتد القاضي بالسبب الدافع للتعاقد وهو 

ة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، : الحماید. محمد سامي الشوا راجع في ذلكبصدد هذه المسألة. 
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صد إنقاذ حیاة هذا المریض المهددة حیاته باالنتهاء فال توجد هناك غایة أسمى وأفضل من وذلك بق
أن یساعد اإلنسان أخاه عند الحاجة إلیه، خاصة إذا أثبت العلم أن المتبرع یستطیع أن یعیش حیاة 

 .1عادیة ال تختلف عن حیاة غیره من األفراد
یستخلص مما سبق أن التصرفات التي ترد على جسم اإلنسان تكون مشروعة متى كان      

السبب مشروعًا، ویكون السبب مشروعًا، متى كان یستهدف تحقیق مصلحة عالجیة للمتبرع نفسه 
أو بالنسبة للغیر بشرط أن تكون المصلحة التي سوف تتحقق بالنسبة للغیر أكبر من األضرار التي 

المتبرع، فال یجب من ثم النظر فقط إلى المصلحة التي تعود علي المتبرع نفسه،  سوف تصیب
نما یجب أن تشمل المصلحة أو المنفعة التي تعود علي الغیر، ویقدر القاضي المشروعیة على  وا 

 أساس الموازنة بین األضرار المترتبة عن المساس بجسم المتبرع والنتیجة المترتبة على ذلك.
 ر نظریة السبب المشروع.ثانیًا: تقدی

وجهت عدة انتقادات لنظریة السبب المشروع كأساس إلباحة عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة،  
 وقد أخذ على هذه النظریة ما یلي: 

عدم انضباط المعیار الذي تقوم علیه بالقدر الالزم فهي تقوم على أساس الموازنة بین  -1
 .2ر حالة الضرورةالمصالح المختلفة دون اشتراط تواف

أهم ما یمیز هذا االتجاه هو التركیز على ضرورة توافر الهدف العالجي للغیر، وأن جسم  -2
، إال أن التحلیل المقدم سابقًا من 3اإلنسان في حد ذاته یصلح ألن یكون محال لالتفاقات القانونیة

ى بعض صور أصحاب هذه النظریة غیر مقنع، فال یجوز قیاس المساس بالجسم عموما عل
التعامل في حقوق الشخصیة، فقیاس المساس المذكور على مسائل الحضانة والتعلیم هو قیاس مع 

، ولو وضعت المسألة 4الفارق أما مسألة تقدیر الهدف أو الباعث، فإنها تستند إلي مفهوم خاطي
ل أیة في إطارها الصحیح، قد نفهم أن یتبرع شخص بأحد أعضائه إذا لم یترتب على االستئصا

                                                                                                                                               

دراسة مقارنة، المرجع  –: رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة د. مأمون عبد الكریم .650 -649ص
 .421السابق، ص 

الجامعة : األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، دار د. إدریس عبد الجواد -1
 .68-67، ص2009الجدیدة، 

دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  –: رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة د. مأمون عبد الكریم -2
421. 

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین األهواني -3
60. 

 .651: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، ص الشواد. محمد سامي  -4
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أضرار، أما أن توضع المسألة في إطار الموازنة  بین ما یلحق المتبرع من ضرر وما یصیب 
 .1الغیر من فائدة، فهو منطق مرفوض

نظریة السبب المشروع وأن كانت تصلح سندًا إلبراز الحكمة من إباحة نقل األعضاء البشریة،  -3
ن كان یصلح كأساس إلباحة . كما أن السب2إال أنها ال تصلح كأساس لهذه اإلباحة ب المشروع وا 

، إال أنه ال یصلح 3األعمال الطبیة بصفة عامة والتي تهدف إلى تحقیق مصلحة عالجیة للمریض
أساسًا لمشروعیة نقل العضو من المتبرع ألنه في هذه الحالة لیس له مصلحة من جراء ممارسة 

جرائم المساس بالحیاة وسالمة الجسم العمل الطبي على جسمه فضاًل عن أن القانون ال یعتد في 
بالبواعث الدافعة إلى القیام بها سواء كانت شریفة أم ال، وبناء على ما تقدم فعلى الرغم من كون 

 .4الباعث شریفًا في مجال نقل وزراعة األعضاء إال أنه ال یقوى أن یكون سببًا إلباحتها
ن كانت تقوم علي أساس ا       لموازنة بین المصالح المختلفة إال أنها ال كما أن هذه النظریة وا 

تقتضي حتما أن یتم ذلك في نطاق الضرورة، ولذلك فقط اضطر أنصارها إلى إضافة شرط مؤداه 

                                                 
معصومیة الجسد، مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، العدد األول والثاني، السنة الثانیة د. حمدي عبد الرحمن:  -1

   .58، ص1980والعشرون، مطبعة جامعة عین شمس، 

 .421السابق، ص : المرجع د. مأمون عبد الكریم -2

ونشیر إلي أنه في مجال تحدید األساس القانوني الذي تستند إلیه إباحة األعمال الطبیة بصفة عامة في  -3
األنظمة القانونیة الوضعیة أن الفقه والقضاء والتشریعات نفسها، قد انقسمت لعدة آراء في هذا الصدد، فذهب رأي 

الطبي أو الجراحي، ولكن یعیب هذا الرأي أن حق المریض في إلى أن سند اإلباحة هو رضا المریض بالعمل 
سالمة جسمه لیس حقًا خالصًا له، ولكنه ذو طبیعة اجتماعیة، فإذا رضي المریض باالعتداء على حقه في سالمة 
جسمه، فإن هذا الرضا ینصرف إلى الجانب الفردي من هذا الحق دون الجانب االجتماعي، ولذا یبقى حق المجتمع 

لدفاع عن هذا الجانب قائمًا ویظل فعل االعتداء خاضعا للتجریم، وذهب بعض الفقه إلى أن أساس هذه في ا
اإلباحة هو انتفاء القصد الجنائي لدى الطبیب، وهذا الرأي بدوره معیب إذ ینطوي على تحدید غیر صحیح ویخلط 

صرًا من عناصرها، فلهذا فإن الرأي بین عناصر القصد والباعث، فالباعث لیس ركنا من أركان الجریمة وال عن
الراجح في الفقه والقضاء یذهب إلى أن إباحة األعمال الطبیة، إنما یستند إلى ترخیص القانون لألطباء بمباشرة 

. د. أحمد شوقي أو العمل الطبي أي أن إذن القانون هو الذي یبیح عمل الطبیب الذي یمس بجسم المریض
الحدیث، دراسة تحلیلیة مقارنة لمشروعیة نقل وزرع األعضاء البشریة، المرجع  : القانون الجنائي والطبخطورة

 .32-25السابق، ص 

: األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، المرجع د. إدریس عبد الجواد -4
 .68السابق، ص
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أن یكون االستئصال هو الوسیلة االحتیاطیة أو الوسیلة الوحیدة إلنقاذ حیاة المریض، ومن ثم فقد 
 .1أحدقوا تداخاًل مع النظریات األخري

 

 الثاني المطلب
 نظرية الضرورة كأساس إلباحة نقل األعضاء البشرية

یرى جانب من الفقه أن الصعوبات القانونیة المترتبة على عملیات نقل األعضاء البشریة ال     
تثیر أكثر من مسألة المقارنة والتدرج في القیم المختلفة والتي یحتاج حسمها إلى تعاون رجال 

، فمن الناحیة القانونیة یمكن معالجة هذا التدرج في إطار نظریة القانون والطب على صعید واحد
، فعلى ضوء شروط هذه النظریة یستطیع القضاء أن یرتب األوضاع الخاصة بالمسئولیة 2الضرورة

. وهو ما یقتضي منا أن نتناول مضمون 3عن عملیات نقل األعضاء البشریة فیما بین األحیاء
 ه النقد التي وجهت لها علي النحو اآلتي: نظریة الضرورة ، ثم نتناول أوج
 أواًل: مضمون نظریة الضرورة.

لقد ظهر االتجاه الذي ینادي باعتبار حالة الضرورة أساسًا لمشروعیة عملیات نقل األعضاء      
البشریة في ستینیات القرن الماضي، وذلك في ظل الفراغ التشریعي الذي كان سائدا حتى عام 

 .4حیث ظهر أول تشریع ینظم هذه العملیات في فرنسا 1976
هي األساس القانوني لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة،  وحالة الضرورة عند بعض الشراح     

حیث تعتبر األساس القانوني الوحید بحسب رأیهم القتطاع العضو من جسم المتبرع ونقله لجسم 
المریض متى توافرت شروطها وضوابطها، وذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن مشكلة عملیات نقل 

لة الموازنة بین القیم المختلفة التي توجد في الحیاة وهي األعضاء البشریة بین األحیاء تثیر مسأ
تدخل أساسا في إطار نظریة الضرورة. ففي مجال العمل الطبي بصفة عامة فإن أي طبیب یقوم 

بین الخطر وفرصة الشفاء. أما في مجال نقل األعضاء البشریة فإن هذه الموازنة  على الموازنة
 تتخذ طابعًا ممیزًا.

 

                                                 
د. حسام الدین  .651مة الجسم، المرجع السابق، ص : الحمایة الجنائیة للحق في سالد. محمد سامي الشوا -1

 .141: االمرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي .60: المرجع السابق، ص األهواني

 .653: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، ص د. محمد سامي الشوا -2

   .58صمعصومیة الجسد، المرجع السابق، د. حمدي عبد الرحمن:  -3

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، د. مهند صالح أحمد:  -4
 .63، ص 2002
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 في األعمال الطبية بصفة عامة ورةحالة الضر  -1
یقصد بحالة الضرورة، حالة الشخص الذي یوجد أمام خطر وشیك الوقوع وال سبیل إلى تفادیه     

. ویعرف الفقیه سفاتییه حالة الضرورة بأنها: 1إال بارتكاب فعل محظور طبقًا ألحكام قانون العقوبات
ة لیتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغیره أن حالة الشخص الذي یتبین له بوضوح أن الوسیلة الوحید

. كما أن الضرورة هي أن یجد اإلنسان نفسه أو غیره أو ماله أو حال غیره 2یسبب ضررًا أقل للغیر
معرض لخطر جسیم على وشك الوقوع، ولیس هناك من سبیل للخالص من هذا الخطر سوى 

 .3بارتكاب فعل یعد جریمة
األعمال الطبیة بصفة عامة فإنه یجب في كل عمل طبي القیام أما عن حالة الضرورة في     

بعملیة الموازنة بین الخطر واألمل أو فرصة الشفاء، وتكون تلك الموازنة بالنظر إلى المستقبل ومن 
ثم تتسم بقدر من االحتمال أي عدم التأكد، فالطبیب والمریض یجریان مقارنة بین المخاطر التي قد 

ا لم یعالج ومخاطر إجراء عمل طبي معین من جهة، وبین فرص وآفاق یتعرض لها المریض إذ
الشفاء من جهة أخرى، فحساب االحتماالت یلعب دورًا  كبیرًا في االختیار الذي یقوم به الطبیب 
من حیث العالج والوسیلة، ویكون حساب االحتماالت على أساس ما یسمى قانون الكثرة أي أن 

احي یقوم على أساس المتوسط العام لنجاح أو فشل الجراحة ولیس تقدیر مدى خطورة العمل الجر 
 .4على أساس التدخل الجراحة في حالة معینة

نما أصبح یعرف بالعمل الذي یعطي الطبیب میزة       ولم یعد جوهر العمل الطبي فن الشفاء، وا 
اب المهن العمل على جسم اإلنسان، فالطبیب یتمتع بامتیاز خاص ال یتمتع به غیره من أصح

الحرة فهو یمارس عمله على جسم اإلنسان، بمعنى أنه لم یعد دور الطبیب شفاء المریض فقط أو 
نما أصبح یقوم بتوجیه وتنظیم الحیاة العضویة لإلنسان، وأصبح الطبیب هو  وقایته من األمراض وا 

یجابي في الشفاء  الذي یقود عملیات االحتماالت عن طریق العالج الذي یقدمه، فدوره أساسي وا 
 .5واألمل ویسعي جاهدًا لزیادة فرص النجاح علي احتماالت الفشل

                                                 
 .68: المرجع السابق، ص د. إدریس عبد الجواد -1

 .33: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة  - 2

 . 27، ص2008ة الطبیة بین الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، : المسئولید. عبد الفتاح بیومي حجازي -3

 المسئولیة الجنائیة لألطباء الناشئة عن استخدام األسالیب العلمیة الحدیثة في د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: -4
المرجع السابق، : د. أحمد شوقي أبو خطوة .197، ص1997الطب، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .654: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، ص د. محمد سامي الشوا .33ص 

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین األهواني -5
48. 
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 ة في عمليات نقل األعضاء البشريةحالة الضرور  -2
یقوم الطبیب في العمل الطبي العادي بعملیة حساب المخاطر واآلمال بالنسبة لنفس الشخص     

أي بالنسبة لمریض واحد أمامه، فالمریض یتحمل خطرًا ضئیاًل في سبیل تفادي الكثیر من 
المخاطر.  أما في مجال زرع األعضاء البشریة فإن عملیة الموازنة أو المقارنة المذكورة ال 

نما بأكثر من شخص أي أن نطاق حالة الضرورة في مثل هذا العمل تكونمت علقة بشخص واحد، وا 
یتسع عن أي عمل طبي آخر فعملیة تقدیر األضرار والفوائد یكون بالنسبة للشخص المتبرع 

 .1والمتلقي المریض في آن واحد
شروعیة على عملیة وینطلق الفقه الذي یرى في حالة الضرورة أساسًا صالحًا إلسباغ صفة الم     

نقل األعضاء البشریة من نقطة مفادها أن الطبیب الذي یقوم بإجراء تلك العملیة إنما یدفع خطرًا 
جسیمًا یهدد الغیر ) المریض( وذلك بإیقاع ضرر أقل جسامة على الشخص الذي ینتزع منه 

ر الذي یلحق ، والطبیب هو المرجع في الموازنة بین الخطر الذي یهدد المریض والضر 2العضو
بالمتبرع، وهو إذ یفعل ذلك إنما یكون داخاًل في نطاق حالة الضرورة، فال مسئولیة على الطبیب ال 

 .3من الناحیة الجنائیة وال من الناحیة المدنیة
ووفقًا لهذا االتجاه یجب على الطبیب اجراء حسابًا دقیقًا لالحتماالت الخاصة بالمخاطر        

على العملیة ثم یقدرها في جانب كل من طرفي العالقة، لكي یرجح منفعة  والمنافع التي تترتب
  .4العملیة فیجري الجراحتین، أو یرجح على العكس مضارها فیمتنع عن إجرائهما

 1961وقد شهدت حالة الضرورة تطبیقًا لها في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة في فرنسا      
سنة بغرض نقلها ألختها  14اع أحد كلیتي فتاة تبلغ من العمروذلك حینما أراد أحد األطباء انتز 

التوأم والتي كانت تعاني من فشل  كلوي كام، وبالتالي أصبحت حیاتها مهدده بخطر جسیم. وقد 
ثار التساؤل بصدد هذه الحالة عن مسئولیة الجنائیة للطبیب وما إذا كانت حالة الضرورة تبرر 

راعتها في جسم المریضة، وقد خلص الرأي لدى رجال القضاء الذین قیامه بعملیة انتزاع الكلیة وز 

                                                 
 یة لألطباء الناشئة عن استخدام األسالیب العلمیة الحدیثة فيالمسئولیة الجنائ د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: -1

: المرجع د. أحمد شوقي أبو خطورة .197، ص1997الطب، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .654: الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، المرجع السابق، ص د. محمد سامي الشوا .33السابق، ص 

 .199المرجع السابق، ص بد الوهاب عبد المجید:د. محمد ع -2

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد:  -3
63 . 

د. حمدي  .12، ص2005أضواء على نقل وزراعة األعضاء، دار الكتاب الحدیث،  د. علي محمد بیومي: -4
   .131یة الجسد، المرجع السابق، صمعصومعبد الرحمن: 
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تمت استشارتهم من قبل المجلس القومي لألطباء إال أنه یجوز للطبیب القیام بإجراء هذه العملیة، 
وذلك قیاسًا على ما یقوم به األطباء من إجراء عملیات اإلجهاض في حاالت الضرورة الطبیة، إذ 

ما ( المریضة) قد یؤدي بحیاته خالل مدة قصیرة وال سبیل لتالفي  أن هناك خطر یهدد شخص
ذلك الخطر إال بإنتزاع العضو من شخص آخر (األخت المانحة )، لذلك كان إجراء العملیة أمرًا 

 .1جائزًا ال یرتب مسئولیة جنائیة للطبیب
ًا لعملیات زرع ، في هذا الصدد أن اعتبار حالة الضرورة أساسًا قانونی2یذهب یعض الفقه    

 األعضاء البشریة یجب أن تتوافر معها عدة شروط وهي: 
یجب أن یكون هناك خطر محدق بالمریض، بحیث یترتب على عدم نقل عضو جدید له  -1

وفاته، فال یشترط أن یكون الخطر محدقًا بالشخص نفسه، بل یكفي أن یكون محدقًا بالغیر 
 مثل حالة الدفاع الشرعي.

 الخطر المراد تفادیه أكبر بكثیر من ذلك الضرر الذي سیلحق المتبرع.یجب أن یكون  -2
أن تكون عملیة نقل العضو هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن عن طریقها إنقاذ المتلقي، وأن  -3

یهیأ لها كافة العناصر الالزمة لنجاحها من حیث مراعاة صالحیة العضو المنقول وخلوه 
لى عملیة االستئصال وفاة المتنازل أو إصابته بنقص من األمراض، ومراعاة أال یترتب ع
 خطیر ومستدیم في وظائف جسمه.

یجب أن یشترك أكثر من فریق طبي في تقدیر الموازنة بین الخطر الذي یتعرض له  -4
المریض والضرر الذي یتعرض له المتبرع، ولهذا یجب أن یكون الفریق الطبي الذي یجري 

 بي الذي یقوم بعملیة الزرع.عملیة االستئصال غیر الفریق الط
األمریكي أن عملیات نقل األعضاء البشریة تجسد نموذجًا -كما یرى جانب من الفقه االنجلو     

مثالیًا لتطبیق حالة الضرورة بكافة أركانها، وتبریر ذلك أن الطبیب الذي یقوم بإنتزاع عضو من 
مة، إذ أن مقصده دائمًا هو دفع جسم شخص ما إلنقاذ المریض إنما یتسم عمله بالنبل والشها

الخطر عن المتلقي وذلك بإیقاع ضرر أقل جسامة على المتبرع، فمن كان مثله یجب اعتباره 

                                                 
: النظام . خالد مصطفي فهمي .33: القانون الجنائي والطب، المرجع السابق، صد. أحمد شوقي أبو خطوة -1

د.  .150-149القانوني لزرع األعضاء البشریة ومكافحة جرائم االتجار باألعضاء البشریة، االمرجع السابق، ص 
 . 64المرجع السابق، صمهند صالح أحمد: 

المرجع السابق، ص  د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: .654: المرجع السابق، ص د. محمد سامي الشوا -2
200. 
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بمثابة المنقذ أو رجل اإلطفاء الذي یوقع ضرر أقل لیدفع خطر أكبر، لذلك یرى أصحاب هذا 
 .1ل أعمال اإلغاثةالرأي أن عمل الطبیب في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة یعد من قبی

ذا كانت غالبیة الفقة الفرنسي قد استحسنت نظریة الضرورة، إال أنهم یرون مع ذلك عدم       وا 
كفایتها وحدها للقول بمشروعیة عملیات نقل األعضاء، فمسایرة منطق هذه النظریة إلى نهایته 

جباره مثاًل علي إخضاع أي شخص لعملیة استئصال إحدى كلیته لمجرد  یؤدي إلى تحكم الطبیب وا 
 .2تطابق أنسجته مع أنسجة شخص مریض مصاب بفشل كلوي

دراكًا لما ترتبه هذه النتیجة من إنتهاك واضح لحق المتبرع في سالمة وتكامل كیانة       وا 
الجسدي، وهو ما یتعارض وكافة المبادئ القانونیة واألخالقیة، فقد عمد أنصار نظریة حالة 

رانها بالرضا الحر والمستنیر للمتبرع حتى یمكن إجراء نقل العضو منه، الضرورة إلى اشتراط اقت
فإذا توافر هذان الشرطان (حالة الضرورة، والرضا المستنیر( قام األساس القانوني لعملیات نقل 

  .3وزرع األعضاء البشریة فیما بین األحیاء
بًا من أسباب اإلباحة أو مانعًا ولقد اختلف فقهاء القانون حول ما إذا كانت حالة الضرورة سب     

، یرى أن هذا الجدال الفقهي غیر مهم في هذا المجال، ومن 5. إال أن البعض4من موانع المسئولیة
ثم یمكن القول بأنه متى توافرت شروط حالة الضرورة في مجال نقل وزرع األعضاء ال یسأل 

در منه خطأ بغض النظر عما الطبیب عن عملیة استئصال العضو من جسم المتبرع طالما لم یص
إذا كان تدخله عماًل غیر مشروع وفقًا لالتجاه الذي یكیف حالة الضرورة ضمن موانع المسئولیة، 

 أو ارتفعت عنه الصفة اإلجرامیة وفقًا لالتجاه الذي یدرج حالة الضرورة ضمن أسباب اإلباحة.
 ثانیًا: تقدیر نظریة الضرورة:

                                                 
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد:  -1
63 . 

 .425 -424المرجع السابق، ص  د. مأمون عبد الكریم: .654لسابق، ص : المرجع اد. محمد سامي الشوا -2

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد:  -3
68 . 

   .42-39: القانون الجنائي والطب، المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة -4

 426 -425المرجع السابق، ص  عبد الكریم:د. مأمون  -5
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ه تأسیس عمل الطبیب في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة تأسیسًا لقد انتقد جانب من الفق      
، وبالتالي ال تصلح سندًا قانونیًا 1علي حالة الضرورة سواء كانت سبب إباحة أو مانع مسئولیة

 إلباحة هذه العملیات، وأخذ على هذه النظریة ما یلي: 
لجنائیة إنما یفترض أن إستخدام حالة الضرورة للتخلص من عبء المسئولیة المدنیة وا -1

ظرفًا یتعرض فیه شخص ما لخطر معین، فیدفعه إللحاق ضرر أقل بالغیر، ومن الصعب 
أن یتوافر هذا المنطق بالنسبة للطبیب في ممارسته لعملیات نقل وزرع األعضاء باعتبار 
أنه محترف یمارس مهنته في حدود األصول القانونیة، والتي تفرض علیه أن یحمي 

تبرع والمریض على حد سواء، ولیس له أن یدعي التعرض لضغط أخالقي أو الطرفین الم
أدبي ولدته ضرورة إنقاذ شخص مریض على حساب صحة شخص سلیم، وال یهم في هذا 
المقام أن تثار بساطة التضحیة من جانب المتبرع وضخامة الفائدة من جانب الم ریض، 

هنة الطب إنما یمارسها بقدر من كما أن الوضع الطبیعي هو أن الطبیب حین یمارس م
حریة التفكیر واالختیار یمكنه من اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للحالة المعروضة علیه بما 

 .2ال یدع مجاال للشك بوقوعه في حالة خطر محدق على نفس غیره
ن كان صحیحًا أن حالة الضرورة قد تتوافر بشروطها في جانب المریض، إال أنها ال  -2 أنه وا 

تجد لها تطبیقًا بالنسبة للمنقول منه العضو، وذلك لكونه شخص سلیم وال یتهدده أي خطر، 
وبالتالي فإن حالة الضرورة ال تغطي أطراف عملیة نقل وزرع األعضاء جمیعهم بل أنها 
تنطبق على طرف واحد فقط وهو الشخص المریض (المتلقي(، وعلى ذلك ال یمكن 

درء المسئولیة عن نفسه إزاء المتبرع الذي وقع علیه ضرر للطبیب التعلل بهذه النظریة ل
 .3تمثل في نقص تكامله الجسماني واستئصال جزء من أجزاء جسمه دون مسوغ قانوني

إن من شروط حالة الضرورة أن یكون الخطر حااًل ومحدقًا وال توجد وسیلة أخرى یمكن  -3
فره في بعض عملیات نقل عن طریقها دفع هذا الخطر وهذا الشرط ال یمكن القول بتوا

                                                 
الذي یرى أن حالة الضرورة هي أقرب إلى أسباب اإلباحة منه إلى موانع المسئولیة  ونري تأید االتجاه الفقهي  -1

في المجال الطبي، ألن عمل الطبیب یحتاج إلى حریة كاملة ألداء عمله، والقول بأنه معرض للمسئولیة یحد من 
 هذه

، 2002: نقل األعضاء البشریة بین األحیاء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، طارق سرورد. الحریة. 
 .148ص

   .13أضواء على نقل وزراعة األعضاء، المرجع السابق، ص د. علي محمد بیومي: -2

المرجع : د. خالد مصطفي فهمي .43: القانون الجنائي والطب، المرجع السابق، صد. أحمد شوقي أبة خطوة -3
 .74: المرجع السابق، ص د. إدریس عبد الجواد .153السابق، ص
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وزرع األعضاء وبصفة خاصة في عملیات زراعة الكلى، إذ نجد أن مریض الفشل الكلوي 
ن كان مهددًا بخطر جسیم وحال بالفعل إال أن ذاك وسیلة أخري یمكن اللجوء إلیها وهي  وا 

قل عملیة الغسیل الكلوي، ومن ثم ال توجد حالة الضرورة لوجود البدیل، وكذلك في مجال ن
القرنیة فحالة الضرورة تفترض بذاتها وجود قیمة حقیقیة مهددة بخطر وشیك الوقوع فال 

 یترتب على عدم نقل القرنیة هالك المریض.
أن عملیات نقل األعضاء البشریة ال تخلو من المخاطر، ولیس من المؤكد أن الحسابات  -4

ة، فهناك احتمال للخطأ التي یقوم بها الطبیب للموازنة بین النفع والضرر صحیحة ومؤكد
بمعنى أن نجاح نقل العضو لیس مؤكدًا دائمًا وبالتالي ال یمكن تقبل تدخل الطبیب لتجنب 

 .1خطر حال خاصة وأن عملیات نقل األعضاء تواجه مشكلة رفض الجسم الغریب

                                                 
قسم التجمع الخامس والمقیدة  2017لسنة  1413في الجنایة رقم الحكم الصادر من محكمة جنایات القاهرة  -1
. والذي قضت فیه: أن 12/7/2018حصر جنایات القاهرة الجدیدة والمحكوم فیها بجلسة  2017لسنة  351برقم 

الة الضرورة غیر متوفره ذلك أن الخطر الذي حاق بالمنقول إلیهم والمتمثل في أصابتهم بأمراض لحقت بعضو ح
الكلي ال یعد من قبیل الخطر الحال، إذ أن عنصر المتطلب لقیام الخطر الجسیم منتفي وغیر متوافر في جمیع 

حضیرها لنقل الكلي إلیها حیث أن المرضي الحاالت التي حضرت لزرع الكلي سواء ما تم الزرع له أو التي تم ت
المذكورین والواردة أسمائهم بأمر االحالة وسائر أوراق الدعوي وضمنها هذا الحكم عندهم الوقت الكافي لمجابهه هذا 
المرض وال یوجد ما یضطرهم علي اتیان فعلهم اإلجرامي إذ أن الثابت أن المنقول إلیهم وباقي المرضي خططوا 

ینفي حالة الضرورة، ثم أن قانون تنظیم وزرع األعضاء البشریة نظم آلیة محددة ووسیلة معینة لدفع لذلك... مما 
حالة الضرورة الناجمة عن المرض عن طریق النقل من جسم إنسان آخر في حالة كون ذلك الوسیلة الوحیدة 

یجوز نقل أي عضو أو جزء من لمواجهة هذا المرض إذ نص في الفقرة األولي من المادة الثانیة علي أنه : ال 
عضو أو نسیج من جسم إنسان حي بقصد زراعه في جسم إنسان آخر إال لضرورة تقتضیها المحافظة علي حیاة 
المتلقي أو عالجة من مرض جسیم وبشرط أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدةلمواجهة هذه الضرورة، واال یكون من 

ي حیاتة أو صحته، أي أن الضابطتین لجواز النقل وفقًا للقانون تتمثل شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم عل
في حالة الضرورة القائمة علي الخطر الجسیم الحال كذلك وكون ذلك الوسیلة الوحیدة لدفع ذلك وال یعرض المتبرع 

اإللتزام بها، لخطر جسیم علي حیاته والتي بتوافرها نظم القانون إجراءات محدده ال یجوز االخالل بها أو عدم 
ومنها أن یكون ذلك علي سبیل التبرع وحظر التبرع علي سبیل البیع والشراء وبإجراءات محددة تضمن سالمة 
المرضي الصادر منه التبرع وبموافقة اللجننتین المختصتین المبینتین بالقانون ) اللجنة الثالثیة واللجنه العلیا لزرع 

فیات المرخص لها والتي تتوافر بها االدوات واآلالت الطبیة الحدیثة التي األعضاء( وأن یكون ذلك في أحد المستش
تضمن سالمة المنقول منه والمنقول إلیة، كما حظر النقل فیما بین المصریین واجانب سوى بین الزوجین والوالدین 

والمتلقي علي النحو الذي واالبناء أو بین االجانب من جنسیة واحدة بناء علي طلب الدولة التي ینتمي إلیها المتبرع 
تحدده الالئحة التنفیذیة لهذه القانون، وحتي ال یتحول المصري الي سلعة تباع وتشتري لمن یدفع أو یملك أمواًل 
أكثر، ومن ثم ال یجوز أن یتخلص األجنبي من آالم المرض بأن یسلب للمواطن المصري أعضائه حیث أستلزم 
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أن إباحة نقل وزرع األعضاء البشریة بناء على حالة الضرورة اهدر لحمایة الحق في  -5
سم، حیث یصبح حین ذاك استئصال أعضاء الناس جبرًا خصوصًا وأن رضا سالمة الج

نما هو شرط ًیمكن الطبیب من استخدامه والتعلل  المتبرع لیس عنصرًا في حالة الضرورة، وا 
بها لذلك فإنه ال یتصور أن ُننزل فعل الطبیب الذي یقوم بانتزاع كلیة من شخص سلیم 

فاء الذي یهدم حائطًا إلنقاذ من یتهدده خطر على سبیل المثال منزلة فعل رجل اإلط
 .1الحریق

فهذه النظریة تجاهلت إرادة المتبرع بالعضو كونها ترتكز فقط على حالة الضرورة، وال تشترط    
الحصول على رضا المتبرع، وهذا یتعارض مع حق اإلنسان في قبول أو رفض المساس بجسمه. 

كافة حاالت نقل األعضاء، وهو ما یجعلها غیر صالحة ومن ثم، فإن حالة الضرورة ال تتوافر في 
كأساس لمشروعیة التدخل الطبي في هذا المجال، إذ یجب أن یكون لهذا األساس صفة العمومیة 

 بحیث یصلح لیواجه مختلف الحاالت وعدم االقتصار على بعضها فقط.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

خطر الذي یحیق به من المرض الجسیم وال یجوز معها التزرع بحالة القانون المصري ضوابط محدده لدفع ال
الضرورة لدفعها إذ ال یمكن االرتكان الي تلك الحالة للفكاك من أحكام القانون واال أضحي القانون لغوًا تنزه الشارع 

ي عنصر الخطر عنه حیث أن مناط اللجوء إلي النقل وزرع األعضاء البشریة بدائة هو وجود حالة ضرورة تتمثل ف
وهو المرض الجسیم الذي یخشي معه حیاة المنقول الیة فضاًل عن وجوب أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لدفع 
المرض والتناسب من عدم تعریض المتبرع لخطر یهدده وهذه الشروط وال ریب هي اركان حالة الضرورة، فالمشرع 

عها في شكل محدد وهو التبرع وفق ضوابط محدده نظمها القانون بما اشترط توافرها واستلزم بعد توافرها أن یكون دف
یتعین معه االلتزام بها وال یجوز التعویل علي حالة الضرورة في الفكاك من تلك الضوابط التي استلزمها القانون إذ 

حالة الضرورة اال أنها شرطًا للجوء إلي تلك اآللیة ولیست وسیلة للهروب من تلك الضوابط فال یستقیم الحال بدفع 
 بالیة معینة وبضوابط مستحكمة وأسس مسترعاه نظمها ذلك القانون بما ال یمكن معه اعمال أثر حالة الضرورة.

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد:  -1
 .462، 1994ة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، : المسئولیة المدنید. إیهاب یسر أنور. 71
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 المطلب الثالث
 نظرية المصلحة االجتماعية

ذهب جانب من الفقه إلى أن أساس مشروعیة عملیات نقل األعضاء البشریة یقوم علي أساس     
قكرة لمصلحة االجتماعیة، ولبیان مدي صالحیتها إلصباغ صفة المشروعیة علي هذا النوع من 
الممارسات الطبیة علي جسم اإلنسان سوف نتناول مضمون هذه النظریة، ثم نتعرض لتقدیرها علي 

 خلصت إلیة من نتائج. ضوء ما
 مضمون نظرية المصلحة اإلجتماعية أواًل:
تقوم هذه النظریة على فكرة أساسیة مضمونها أن الحق في الحیاة وسالمة الجسم من الحقوق    

التي یعترف بها القانون لكل فرد، ومن مصلحة الفرد أن یحتفظ بسالمة جسمه وأن یتحرر من 
وظائفها أداء طبیعیًا، وكل اعتداء یحول دون السیر العادي  اآلالم البدنیة وأن تؤدي أعضاؤه

 .1والطبیعي ألحد وظائف الجسم هو مساس بالحق في سالمة الجسم وهو ما یجرمة القانون
 والحق في سالمة الجسم لدى أنصار هذه النظریة یتنازعه اعتبارین:    
ة المصالح التي تعود على الفرد من الجانب الفردي لهذا الحق ویتمثل في كاف االعتبار األول:    

 خالل تكامله الجسدي.
یتمثل في حق المجتمع في سالمة أفراده بوجه عام كي یؤدوا الوظیفة  االعتبار الثاني:    

، ویعني ذلك أن عدد من المصالح التي یتضمنها هذا الحق هي للمجتمع، فال یستطیع 2االجتماعیة
فة في ذلك، فإن تصرف في هذا الحق یعتبر تصرف فیما الفرد أن یحرمه منها إذ هو غیر ذي ص

ال یملك، بمعنى آخر إذا كان للفرد حق التصرف فیما یتعلق بالجانب الفردي إال أنه ال یستطیع أن 
 .3یتصرف في هذا الحق إذا كان هذا التصرف یتضمنه مساسًا بالوظیفة االجتماعیة للجسم

والصفة االجتماعیة للحق في سالمة الجسم ال تجرده من أصله الفردي، إذ أن الفرد صاحب      
مصلحة مباشرة في سالمة جسمه فیهمه كل المصالح المرتبطة بهذه السالمة ویحرص على 
المحافظة علیها. كما أن المجتمع ال یعنیه من هذه المصالح بالقدر الذي یمثل أهمیة اجتماعیة 

 .4تمع ال یعدو أن یكون حق ارتفاق على سالمة جسم الفردفحق المج

                                                 
    .44: القانون الجنائي والطب، المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبة خطوة -1

   .158: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي -2

   .119 -118: الحق في الحیاة وسالمة الجسد، المرجع السابق، ص د. محمد سعد خلیفة -3

    .44: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبة خطوة -4
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إذا كان الجانب االجتماعي للحق في سالمة الجسم یهدف إلى تكامل األفراد والرقي بالمجتمع      
كوحدة واحدة فإنه یجب النظر دائما إلى المحصلة النهائیة لسالمة األفراد ككل من غیر التعویل 

فالمعیار إذن هو الحاصل النهائي للمصلحة االجتماعیة وما تؤدیه ، 1على تقییم كل فرد على حدة
. وعلى ذلك فإن أي اعتداء یمس سالمة الجس ویؤدي إلى عدم قدرة الفرد 2للمجتمع بشكل عام

على القیام بأداء وظیفته االجتماعیة یعد إهدارًا الرتفاقات المجتمع، حتى ولو كان برضا المجني 
كون له أیة قیمة قانونیة في إباحة الفعل ألنه غیر ذي صفة إذ یتصرف علیه، فإن هذا الرضا ال ی

في ارتفاق مقرر للمجتمع، فیظل حق المجتمع قائما ویظل هذا االعتداء بالتالي خاضعا للتجریم، 
أما إذا تجاوزنا هذه الحدود فیتحرر الحق في سالمة الجسم من هذا االرتفاق، فال یخضع فعل 

ون، إال إذا كان بغیر رضا المجني علیه، وبناء على ذلك فإن رضا المجني االعتداء لتجریم القان
علیه بأي اعتداء ال یؤدي إلى االنتقاص من صالحیته ألداء الوظیفة االجتماعیة یكون له أثر في 

 إباحة الفعل.
وبتطبیق نظریة المصلحة االجتماعیة على نقل األعضاء البشریة نجد أن رضا المتبرع سوف      
ن له قیمة قانونیة تبیح نقل عضو من أعضائه إذا كانت المحصلة التي سوف تنتجها عملیة تكو 

استئصال العضو وزراعته أكبر من حاصل المنفعة االجتماعیة قبل إجراء هذه العملیة. فالذي یهم 
المجتمع هو الحصول على مجموع المنفعة ومتى تحقق له ذلك فإن األطراف یكون لها حریة 

ذا یعني أنه إذا كان التصرف ال یستهدف االنتقاص من االرتفاق المقرر للمجتمع التصرف، وه
على الجسم، بل یستهدف الزیادة في المجموع النهائي للمنفعة االجتماعیة فإنه ال مفر من االعتراف 

 .3للشخص بسلطة التصرف في جسمه
علیه تهدید للوظیفة  وبناء على ذلك فإذا كان استئصال أحد األعضاء البشریة ال یترتب    

االجتماعیة للجسم أو یترتب علیه مساس محدود فإنه ال مانع من االستئصال ألن هذا الفعل یترتب 
علیه زیادة المنافع االجتماعیة، وذلك بإنقاذ حیاة شخص كان سیفقده المجتمع ولمعرفة ذلك یجب 

                                                 
1
 - Robert Jacques, Duffar Jean: Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7e 

édition, Montchrestien, Paris, 1999, pp 361, 365. 
الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات د. مهند صالح أحمد:  -2
71 . 

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین األهواني -3
    .48: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبة خطوة .55
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ى شخصین ولیس شخص أن ننظر إلى مجموع المنفعة التي تعود على المجتمع وذلك على مستو 
 .1واحد

ومن ثم، فرغم تعرض جسم المتبرع لعاهة مستدیمة من جراء استئصال أحد أعضائه إال أن       
ذلك یبقى مقبواًل مقارنة بالنفع الكبیر الذي استفاد منه المریض المستقبل للعضو وهو النجاة من 

 .2الموت
ألعضاء البشریة فعاًل یتجاوز الجانب كما یعتبر أصحاب هذا االتجاه عملیات نقل وزرع ا     

الشخصي للممارسات الطبیة العالجیة فهو تصرف اجتماعي یعد تعبیرًا صادقًا عن التكافل 
االجتماعي والتضامن اإلنساني بین أفراد المجتمع. والمقصود بالتكافل االجتماعي مساعدة أفراد 

وكلما قویت روابط التضامن بین األفراد المجتمع لبعضهم البعض، كاًل بقدر إمكانیاته واستطاعته، 
ستقراره . وبإستعراض ما تقدم حول 3كلما زادت قوة ذلك المجتمع في التصدي لكل ما یهدد أمنه وا 

معیار المصلحة االجتماعیة یتضح بأنه یحمل بین طیاته مبدًأ أساسیًا مضمونه أن الفرد جزء من 
من قدراته على القیام بمثل هذه األعباء یعد المجتمع وعلیه أعباء تجاه مجتمعه وأي عمل ینقص 

 خروجًا عن المصلحة العامة.
ُیستخلص مما سبق أنه إذا كانت المحصلة النهائیة الستئصال عضو من جسم المتبرع لزرعه      

في جسم المریض هي حمایة مصلحة اجتماعیة، فإن المساس بالتكامل الجسدي للمتبرع یكون 
ستطیع أن یتصرف في أحد أعضائه ما دام أن للمتبرع یكون مباحًا قانونًا، مباحًا قانونًا، فالفرد ی

فالفرد یستطیع في أحد أعضاءه مادام أن ذلك ال یترتب عنه إنقاص من صالحیاته ألداء وظیفته 
االجتماعیة. وأن كان هذا ال یعني أن المتبرع بالعضو ال تلحقة أیة أضرار في صحته العامة، إال 

سوف یقابلها زیادة أكبر في السالمة الجسمانیة للمتلقي، وهذا یعني أن المحصلة  أن هذه األضرار
النهائیة للمنفعة االجتماعیة لطرفي العملیة سوف تكون أكبر لو احتفظ المتبرع بكامل صحته، وظل 

 في المقابل المریض عاجزًا عن أداء وظیفته االجتماعیة.
 
 
 

                                                 
: د. محمد سعد خلیفة .466السابق، ص: المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، المرجع د. إیهاب یسر أنور -1

   .119الحق في الحیاة وسالمة الجسد، المرجع السابق، ص 

2
: النظریة العامة للحق في سالمة الجسد، دراسة مقارنة، المجلد الثاني، دار الفكر د. عصام أحمد محمد - 

 .43، ص : المرجع السابقد. حسام الدین األهواني .1062، ص 2008والقانون، المنصورة ، 

   .425 -424رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة، المرجع السابق، ص  د. مأمون عبد الكریم: -3
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 تماعيةثانيًا: تقدير نظرية المصلحة اإلج     
، ویذهب الفقة الفرنسي إلي أن 1الفرق واضح بین نظریة الضرورة ونظریة المصلحة االجتماعیة    

األصل هو عدم جواز  التصرف في جسم اإلنسان وحالة الضرورة هي التي ترفع صفة الخطأ عن 
 السلوك الذي ارتكبه الشخص. أما أصحاب االتجاه الثاني فهو یبیح للشخص التصرف في جسمه
طالما أن ذلك ال یمس ارتفاق المجتمع على الجسم، حیث یكون حاصل المنفعة االجتماعیة بعد 
الزرع أكبر منه من قبلها، فاإلباحة تقوم على أساس رضا المجني علیه في المجال الذي یعترف به 

حول نقطة بفعالیة الرضا بشرط الموازنة بین المنافع االجتماعیة، إال أن هناك اتفاق بین النظریتین 
أساسیة تتمثل في فكرة الموازنة بین المصالح واألضرار، فحالة الضرورة تقوم على فكرة الموازنة 
بین الضرر المسبب والضرر المتفادي، أما نظریة المصلحة االجتماعیة تقوم علي فكرة الموازنة 

 .2بین المنافع اإلجتماعیة
الجتماعیة في إیجاد الحجج المنطقیة وعلى الرغم من اجتهاد أنصار نظریة المصلحة ا     

والتمسك بالقیم اَلحإنسانیة وفكرة التكافل االجتماعي إلثبات سالمة منطقهم، إال أن هذه النظریة لم 
 تسلم من االنتقادات، والتي یمكن تلخیصها على النحو اآلتي:

بین  إن معیار المصلحة االجتماعیة معیار غامض ومطاط، كما أنه ال یوجد معیار فاصل -1
جوانب الحق في سالمة الجسم التي تكون محاًل الرتفاق المجتمع وتلك التي تكون محاًل 

، فمتى ینتهي حق المجتمع، حتى یبدأ حق الفرد،  وما هو المعیار الذي یفصل 3لحق الفرد
 بین ما یعتبر حقا للمجتمع وما یعتبر حقًا للفرد؟.

                                                 
إلي أن فكرة المصلحة االجتماعیة تتمیز بعدة مزا یا تفتقر إلیها أي من النظریات  یذهب البعض من الفقة  -1

 السابقة لعدة أسباب منها:
أساسا لمشروعیة بعض األعمال الطبیة التي ال یتوافر فیها شرط قصد الشفاء أن المصلحة االجتماعیة تصلح   -
 أو

 العالج.
 تفرض على الجمیع واجب احترام القوانین واللوائح السائدة في المجتمع. - 
تفرض المصلحة االجتماعیة على الكافة واجبا عاما یخلص في مراعاة احترام حق اإلنسان في الحیاة وفي   -

، 1987، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، -المسئولیة الجنائیة لألطباء راجع. أسامة قاید:إرادته. التعبیر عن 
   .142-141ص

المشاكل القانوني راجع في المقارنة بین نظریة الضرورة ونظریة المصلحة االجتماعیة. د حسام الدین األهواني:  -2
   .60-58جع السابق، ص التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المر 

: د. خالد مصطفي فهمي .119: الحق في الحیاة وسالمة الجسد، المرجع السابق، ص د. محمد سعد خلیفة -3
 .153المرجع السابق، ص
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یارًا منضبطًا، ذلك أن القول بأن أن معیار المصلحة االجتماعیة یصعب اعتباره مع  -2
عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة تحقق المصلحة االجتماعیة یبدو أمرًا غیر مفهوم 

، إذ أنه إن كان صحیحًا أن عملیة زرع العضو سوف تعود بالمنفعة على 1وغیر دقیق
لعائد المریض (المتلقي( وترفع من كفاءة أداء جسمه لوظائفه، وبالتالي سوف تزید من ا

االجتماعي المنتظر منه، إال أن األمر ال یبدو كذلك بالنسبة للمتبرع الذي لن یجني أیة 
فائدة من جراء تنازله عن جزء من جسمه، بل بالعكس سوف یلحقه ضرر وانتقاص في 

 سالمته الجسمانیة وبالتالي انخفاض ملموس في أدائه.
خطیرة، والتي تتجلى في إمكانیة یمكن أن یترتب عن نظریة المصلحة االجتماعیة آثار  -3

إجراء عملیات نقل األعضاء البشریة عنوة تحت شعار المصلحة االجتماعیة، وقد تؤدي 
 .2إلى هدر الحقوق الفردیة خاصة في األنظمة الغیر دیمقراطیة

أن األخذ بمعیار المصلحة االجتماعیة في مجال نقل األعضاء سوف یؤدي إلي نتائج ربما  -4
قیم اإلنسانیة وذلك ألن الموازنة في هذا الصدد سوف یكون مناطها دائما تتناقض وبعض ال

الفائدة والمنفعة التي سوف تعود على المجتمع بغض النظر عن االعتبارات الفردیة 
اإلنسانیة، وهذا ما یعني أن تقدیر المنفعة سوف یكون منوطًا دائمًا باألهمیة االجتماعیة 

و قیادي، بحیث یصبح تنازل عالم معین عن أحد للشخص وما یشغله من مركز علمي أ
أعضائه لعامل بسیط مثال أمرًا ال ینطوي على أیة فائدة اجتماعیة، أما في الحالة العكسیة 
فاستئصال جزء من جسم صاحب مهنة متواضعة لمصلحة أحد العلماء سوف تحقق فائدة 

بعد اإلنساني وتطغى ومنفعة اجتماعیة كبیرة، والشك أن هذه الحسابات سوف تتجاوز ال
 .3علیه تحت ستار المصلحة العامة

، تقوم على فكرة حساب االحتماالت، وهذه ال تخلو من 4نظریة المصلحة االجتماعیة -5
مخاطر فلیس من المؤكد أن الحسابات التي یقوم بها الطبیب للموازنة بین مجموع المنافع 

 .1قبل وبعد العملیة صحیحة فهناك احتمال للخطأ
                                                 

التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء حرمة الكیان الجسدي، دراسة مقارنة، دار الجامعة د. میرفت منصور حسن:  -1
 .285، ص2013الجدیدة، 

  .431رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة، المرجع السابق، ص د. مأمون عبد الكریم: -2

: األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، المرجع د. إدریس عبد الجواد -3
 .80-79السابق، ص

أیید ألن اإلنسان في حد ذاته قیمة یجب الحفاظ علیها وال : أن نظریة الضرورة هي األجدر بالتویري بعض الفقة -4
یجوز أن تخضع قیمته لمركز اجتماعي أو علمي، وأن نظریة الضرورة تضع حدودًا معقولة لعملیات نقل األعضاء، 
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نظریة المصلحة االجتماعیة تحمل في طیاتها بذور ما یمكن تسمیته الشیوع في أن  -6
الصحة، إذ نأخذ جزء من صحة فرد معین في المجتمع ونضیفه إلي إلي صحة فرد آخر 

 بحجة أن الحصیلة النهائیة اجتماعیًا إیجابیة.
فكرة التضامن لذلك یؤكد البعض على ضرورة التفرقة بین معیار المصلحة االجتماعیة و      

اإلنساني التي یجب أن تحكم عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة، وهي فكرة أعم وأشمل وترتكز 
على أسس إنسانیة وعلى ما لدى كل فرد من روح التعاون والتكافل اإلنساني، وتحقق في الوقت 

غفال الجانب نفسه النفع االجتماعي المنشود، واشتراط الرضا من جانب المتبرع یؤكد على عدم إ
. إال أن هذه البدائل 2الشخصي وضرورة أن یكون التنازل قد تم عن قناعة وروح عالیة من جانبه

التي یقترحها جانب من الفقه كمحاولة لتوطید أركان نظریة المصلحة االجتماعیة تبدو في مجملها 
ت األمر غموضًا، مجرد مترادفات لفظیة لیس من شأنها تغییر وجه المسألة، بل بالعكس ربما زاد

فالتضامن اإلنساني والتكافل االجتماعي والتعاون وروح الجماعة تبدو كلها أوجه عدیدة لعملة واحدة 
 .3أال وهي المصلحة االجتماعیة

ومن ثم، فرغم أهمیة مبدأ التكافل أو التضامن االجتماعي إال أنه ال یكفي العتباره سندًا    
هذه العملیات تنطوي على خطورة تختلف من حالة إلى  لمشروعیة عملیات نقل األعضاء، ألن

أخرى وفیها مساس بالسالمة الجسدیة للفرد واألصل في أغلبیة األنظمة القانونیة هو عدم جواز 
 .4المساس بسالمة الجسم، ألن في ذلك اعتداء على مصالح فردیة واجتماعیة جدیرة بالرعایة

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

د حسام الدین األهواني: ومن ثم، فإن فكرة الضرورة أوضح وأكثر انضباطًا من فكرة المصلحة االجتماعیة. 
  .60القانوني التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص  المشاكل

   .120: الحق في الحیاة وسالمة الجسد، المرجع السابق، ص د. محمد سعد خلیفة -1

 .80: المرجع السابق، صد. إدریس عبد الجواد -2

االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل د. مهند صالح أحمد:  -3
84 . 

 د. مأمون عبد الكریم:  .468: المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، المرجع السابق، ص د. إیهاب یسر أنور -4
  .433رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة، المرجع السابق، ص 
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 المطلب الرابع
 قل وزرع االعضاء البشريةشروط مشروعية عمليات ن

تتطلب ممارسة األعمال الطبیة والجراحیة إتیان عدة أفعاال تخضع بذاتها لنصوص التجریم،       
سواء كانت األفعال بقصد العالج من علة قائمة أم بقصد الفحص والتشخیص والتحقق من السیر 

راء جراحة، أو بتر عضو، أو الطبیعى ألجهزة الجسم: فقد یقتضى العمل الطبى بالمعنى الواسع إج
إدخال جهاز غریب بالحسم أو إدخال مادة غریبة به، أو تعریضه ألشعة، أو قطع عینة بقصد 
تحلیلها، أو تقیید حریة مریض نفسى ومنعه من الحركة... الخ، أو إقتطاع عضو ونقله آلخر 

عطاء المواد الضارة  بقصد العالج. وهذه األفعال یصدق علیها تكییف جرائم الجرح العمد وا 
واالحتجاز..الخ. بل إن بعض الجرائم العادیة قد تقع بمناسبة العمل الطبى وتكون الزمة لمباشرته، 
كحیازة مادة مخدرة أو إجهاض امرأة إنقاذا لحیاتها. ومن البدیهى أن كافة األعمال التى تلزم 

عمال، وفقا لألصول الطبیة لمباشرة العمل الطبى تنتفى معها علة التجریم، أیا كان نوع تلك األ
 وتبعا للتقدم الذى یطرأ علیها.

وقد كان التحلیل القدیم یسند اإلباحة محل البحث إلى رضاء المریض. ولكن هذا الرأى ال      
یتفق مع الدور المحدود الذى یعترف به القانون لرضاء المجنى علیه كسبب لإلباحة، وهو ال یعدو 

من شروط إباحة العمل الطبى. كما كان هناك رأى قدیم آخر  فى موضوعنا أن یكون مجرد شرط
یذهب إلى انتقاء مسئولیة الطبیب بالنظر إلى تخلف القصد الجنائى لدیه، ولكن هذا الرأى بدوره 
غیر سدید، ألن القصد الجنائى بعنصریه وهما العلم واإلرادة متوافر لدى الطبیب الذى یجرى عملیة 

 لیس سوى باعث ال یدخل فى البنیان القانونى المجرد للقصد الجنائى. جراحیة، أما قصد العالج ف
والمستقر علیه اآلن أن إباحة األعمال الطبیة وما هى حكمها لیست سوى تطبیق لإلباحة       

استعماال لحق، وهى إباحة یرخص بها القانون لمن تتوافر فیه شروط محددة تكسبه حقا فى مباشرة 
تباح كافة األعمال التى یقتضیها استعمال ذلك الحق، ألن الظروف التى العمل الطبى، ومن ثم 

 تقع فیها تلك األعمال ال تمثل مساسا بسالمة الجسم، بل هى هى على النقیض من ذلك تماما.
ویلزم إلباحة العمل الطبى أن تتوافر أربعة شروط تتعلق بصفة المستفید من اإلباحة واستهدافه 

رضاء المریض ومراعاته لألصول الطبیة، وذلك على التفصیل  غرض العالج وتحصله على
 اآلتى:
  صفة المستفيد من اإلباحة  -1
ال یستفید من إباحة العمل الطبى إال من یحمل ترخیصًا بمباشرته وفقًا للقوانین المنظمة لذلك      

وفى الحدود التى ترسمها. فقد یكون الترخیص عامًا وقد یكون خاصًا بمزاولة العمل فى مجال 
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ده هو محدود دون سواه: فحینئذ تنحصر اإلباحة فیه. والعلة فى ذلك واضحة وهى أن الترخیص وح
 الذى یكشف عن اعتراف الدولة بالكفاءة العلمیة الالزمة لمن صدر الترخیص لصالحه.

فإذا باشر العمل الطبى من ال یحمل الترخیص القانونى الالزم، فإنه یسال عن فعله وفقًا       
للقواعد العامة، أیا كانت النتیجة التى أفضى إلیها، ولو تم على أثره شفاء المریض، أو حدث 
التدخل برضائة. ویستوى فى ذلك أن یكون من باشر العمل ال یحمل أى ترخیص، أم یحمل 
ترخیصا ال یسمح له بما أجراه. وقد یعاقب ذلك الشخص إلى جانب ذلك عن جریمة خاصة هة 
ممارسة مهنه الطب بغیر ترخیص. ومن ثم، یسأل عمدَا من باشر عماَل طبیَا بغیر ترخیص تبعَا 

ن أفضى ذلك إلى وفاة للنتیجة التى تح ققت : فإن انطوى عمله على جرح سئل عن جرح عمد، وا 
 سئل جرح أفضى إلى موت.    

 إستهداف العالج   -2
ال یبح التدخل الطبي بكافة صوره إال إذا كان من باشره حسن النیة، أي مستهدَف الغرض        

ها. فإذا استهدف الطبیب المقصود بذلك التدخل، وهو العالج أو تشخیص العلة أو الوقاي من
غرضَا آخر سوى ذلك فال إباحة، كما لو لم یقصد بتدخله سوى التحقق من افتراض علمي یجرى 
علیه بحثَا، أو مجرد شرح عملى لطالب الطب أو الباحثین فیه، أو تشویه جزء في جسم الشخص 

ة .. إلخ ، وال یغیر بقصد جعله غیر صالح آلداء الخدمة العسكریة، أو تسهیل تعاطیه لمادة مخدر 
من ذلك أن یقع التدخل بناء على رضاء المجني علیه أو حتى تحت إلحاحه ، إذ أن رضاء 
المریض في إباحة تدخل الطبیب لیس سوى شرط ضمن شروط أخرى لإلباحة، فضاَل عن أن 
نطاق الرضا كسبب مستقل لالباحة ال یتسع لهذه الحاالت، ومن مثل ذلك، أن یتوافر رضا 

یض في عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة ولكن ینتفي شرط التبرع، أن یكون ذلك بمقابل المر 
مادي، فالرضا ال یعد سببًا إلباحة الفعل طالما وقع هذا الفعل لقاء مقابل مادي سواء كان كبیر أو 
صغیر، وال تعد الهدیا الرمزیه من قبل المقابل المادي، ومن ناحیة أخري یجب توافر الشروط 
األخري التي تطلبها المشرع علي النحو التي أفصحت عنه األحكام الموصوعیة التي جاء بها 

 .2010لسنة  5القانون 
وُیثیر قصد العالج تحدید نطاق األعمال الطبیة المشمولة باإلباحة والتى ینصرف إلیها ذلك     

مراض وتشخیصها القصد، وهو مجال یرتبط بتقدم العلوم الطبیة وتطور وسائل الكشف عن األ
والقضاء علیها والحدود التى یسمح فیها القانون واألخالق واآلداب المهنة بالتدخل، وتلك التى ال 

 یسمح فیها بمثل ذلك التدخل.
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ویسمح قانون مزاولة مهنة الطب للطبیب أو الجراح بمباشرة كل مایلزم لعالج المرضى من      
إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة تولید أو وصف أدویة أو 
عالج مریض بأي طریقة كانت أو صف نظارات طبیة، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة 

 نت أو خاصة.عامة كا
وقد أثیر جدل وال یزال یتجدد، حول مشروعیة التدخل الطبیي بعض صوره، وما إذا كانت       

تصلح موضوعَا للعالج أم ال. وقد استقر األمر حول مشروعي العمل  في بعض الحاالت وال یزال 
 التردد قائمَا حولها في أخرى. 

ي عداد األعمال الطبیة المباحة، صواء قصد فمن المقرر اآلن أن جراحات التجمیل تدخل ف     
بها إزالة تشویه أو تكوین غیر طبیعي في أحد أجزاء الجسم. ألن قصد بها إضفاء مظهر خارجي 

 أفضل على أحد األجزاء. 
ومن العملیات التى أصبح من المتفق على مشروعیتها نقل الدم بالنسبة للمریض المنقول إلیه      

نما یعد عماَل مباحَا الدم، أما نقل الدم م ن متبرع فال یعد في مواجهته عماَل طبیَا بالمعنى الدقیق، وا 
إستنادَا إلى رضاء المتبرع، طالما كان التبرع في الحدود التى ال یخشى فیها على حیاة المتبرع وال 
ًا یخل إخالاَل جسیما بحسن سیر وظائف جسمه. أما عملیات التعقیم، فال تعد بذاتها عماَل عالجی

إال إذا ثبت أنه لیس ثمة بد من إجرائها صیانة للصحة العامة للمریض أو تفادیَا لتفاقم حالته. 
وتصدق ذات المالحظةعلى االجهاض ، فهو بذاته لیس من مقتضیات العمل الطبي، ما لم یكن  

 إجراؤه یمثل ضرورة طبیة تستدعى التضحیة بالجنین.
عمل عالجي بال جدال بالنسبة لمن ینقل إلیه العضو  وفیما یتعلق بزراعه االعضاء، فهو     

المزروع، أیا كان صاحب هذا األخیر، سواء كان شخصَا حیَا أم میتَا كان قد أوصى بالتبرع 
 بأعضائه بعد وفاته. 

أما  من نزع عنه العضو في حیاته، فال یمكن القول في شأنه بأن الطبیب یمارس عماَل        
لقول باإلباحة إستنادَا إلى رضاء المریض، السیما إذا كان التبرع یرد على عالجیَا، كما یتعذر ا

عضو جوهري یخشى أن تعتل على أثر نزعه صحة المتبرع. وقد أحسن المشرع المصري صنعًا 
لینظم عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة  2010لسنة  5عند تدخله تشریعیًا بموجب القانون 

الف التنظیم التشریعي لمثل هذه العملیات، وذلك لمواجهة جرائم ویفرض عقوبات مشددة لمن یخ
االتجار في االعضاء البشریة. حیث قبل هذا القانون لم تكن توجد سوى إشارة غیر مباشرة فى هذه 

والتى تعاقب على إحداث جرح مفض إلى  1997لسنة 155بعد تعدیلها بالقانون رقم  240المادة 
رة الثالثة من تلك المادة على أنه " وتكون العقوبة السجن المشدد مدة عاهة مستدیمة. فقد نصت الفق
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ال تقل عن خمس سنین إذا وقع الفعل... من طبیب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى 
إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى علیه. ویشترط لتوقیع 

الفقرة السابقة أن یقع الفعل المشار إلیه فیها جلسة". ویستفاد من  العقوبات المنصوص علیها فى
ذلك أنه ال تطبق على نزع عضو أو جزء منه إذا تم برضاء المتبرع، دون إخالل بطبیعة الحال 
بالقواعد األصلیة المتعلقة بالجرح العمد والجرح المفضى إلى عاهة مستدیمة أو إلى موت. وهذه 

 مة فى غیر موضعها وال تنسجم مع نصوص التجریم التى أدخلت ضمنها.الفقرة على أى حال مقح
عادتها بعد تلقیحها لتستكمل نموها  أما عملیات التلقیح الصناعى، أو تلقیح البویضة خارج الرحم وا 
فیه، فال شك فى أنها تدخل ضمن أعمال عالج العقم إذا تمت بین طرفى العالقة الزوجیة. 

یلة إذا تمت خارج إطار العالقة الزوجیة، أو بعد وفاة أحد طرفیها، أو وتنحسر المشروعیة عن الوس
عن طریق االستعانة بأم" حاضنة" للبویضة المخصبة من شخصین آخرین أو عن طریق "استنساخ" 

 نماذج جدیدة من البویضة المخصبة تكون لها ذات خصائصها الوراثیة...الخ.
ى بحسب األصل لیست عمال عالجیا، مالم یكن وفیما یتعلق بعملیات تغییر الجنس، فه     

التداخل الجرحى الزمًا لضرورة طبیة وكان التكوین اتلعضوى والبیولوجى والفسیولوجى للمریض 
یستجمع بال نزاع الخصائص األساسیة للجنس الذى یرد التحول إلیه. وتسرى ذات المالحظات 

تلك التى تضمن محاولة تغییر مكونات السابقة على العملیات " البیوطبیة" أو الطب_ حیویة و 
"الجینات"  أو حامالت الخالیا الوراثیة: فإن كانت لغرض عالجى فهى مباحة لدخولها فى العمل 
الجراحى؛ وأن تمت على سبیل التجربة العلمیة فهى لیست كذلك. والوقع أن كثیرا من األعمال 

ات الجسم األخرى وأعمال التجارب الطبیة الحدیثة، كعملیات نقل وزراعة األعضاء وبعض مكون
"الطب الحیویة" واالبحاث التى تجرى على الخالیاى الوراثیة ال ستخالص " بصمة" لخالیا 
الشخص یمكن التعرف على بدقة من خاللها وغیر ذلك من األعمال المستحدثة، تصدر بها بعض 

اء صریح وعن البالد تشریعات خاصة تسمح بها شروط محددة، من ضمنها الحصول على رض
بینة من صاحب الشأن، ومن ثم اإلباحة حینئذ مستندة إلى ترخیص القانون بوجه عام، ولیس إلى 

 إباحة العمل الطبى بوصفه هذا.
 رضاء المريض -3
یقصد برضاء المریض فى هذا الموضع تعبیر المریض عن موافقته على أن یباشر الطبیب فى     

ى ذلك أن رضاء المریض هو بذاته الذى یبیح تدخل مواجهته كل ما یقتضیة عالجه. وال یعن
نما هو لیس سوى شرط من شروط إباحة العمل الطبى التى تستند إلى حق یصرخ به  الطبیب، وا 
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القانون، والعلة فى هذا الشرط واضحة، وهى أن للجسم البشرى حصانة تحول دون إجبار صاحبه 
 على العالج قسرًا عنه.

رط لألباحة یجب أن یصدر عن المریض نفسه إذا كان قادرا على ولكى یعتد بالرضاء كش     
التعبیر عن إرادته، فإن لم  یكن فى حالة تمكنه من ذلك أخذ رضاء من یمثله قانونا. واألصل أن 
یكون الرضاء صریحا، ولكن قد یكفى الرضاء الضمنى فى التدخالت الطبیة المألوفة التى یستشف 

 د الطبیب مالءمة ذلك. من مسلك المریض قبولها إذا ق
أما التدخالت الطبیة الكبرى فیجب أن یبصر بها المریض مسبقا وأن یحاط علما بمخاطرها      

ومضاعفاتها المحتملة وأن یصدر الرضاء عن بینة بكل ذلك، وال یكفى فیها الرضا الضمنى 
ض فى مثل هذه المستمد من مجرد الذهاب إلى الطبیب. فإذا لم یحصل الطبیب على رضاء المری

الحاالت، فإنه یعد مسئوال عن تدخله وفقا للقواعد العامة، ولو تم التدخل وفقا لألصول الطبیة 
وأفضى بالفعل إلى شفاء المریض، فیسأل عن جرح عمد أو جرح مفض إلى موت بحسب األحوال. 

الت، ولكن هذا فرض نادر عماًل. وقد یستغنى عن رضاء المریض كشرط لإلباحة فى بعض الحا
كما لو ألزم القانون الطبیب بتدخل بتطلبه الصالح العام فى ظروف معینة، مثل أوقات األوبئة: 
فحینئذ تكون اإلباحة مستندة إلى أمر القانون، وفى حاالت أخرى، قد یتدخل الطبیب إنقاذا لحیاة 

كن هناك المریض، كمصاب فى حادث، إذا لم یكن فى حالة یستطیع فیها اإلعراب عن رضائه لم ی
 من أقاربه من یقوم مقامه: فحینئذ تمتنع مسئولیة الطبیب وفقًا لحالة الضرورة.

 مراعاة األصول الطبية  -4
یلزم أخیرا إلباحة العمل الطبى أن یكون من باشره قد راعى األصول الطبیة المتعارف علیها      

عیار مستمد من المسلك بین أهل الطب والتى ال یتسامح فى الجهل بها أو عدم مراعاتها. والم
المألوف للطبیب متوسط الحرص والعنایة واإللمام بعلوم الطب إذا ما وضع فى ذات الظروف التى 
تم فیها التدخل الطبى: فإذا كان ما أتاه الطبیب فى الحالة الواقعیة یتفق مع ما كان سوف یصدر 

ت الوفاة على أثر تدخله أو عن مثل ذلك الطبیب "المفترض"، فال مسئولیة على الطبیب، ولو حدث
نما ببذل عنایة  تأجل الشفاء: فالطبیب لیس ملزما بتحقیق نتیجة وهى الشفاء والقضاء على العلة، وا 

 یقظة وفقا للمتعارف علیه بین أهل الطب من أجل العالج.
وال جدال فى مسئولیة الطبیب إذا كان الخطأ الطبى ینطق بإهماله وعدم مراعاته لألصول        

الفنیة، كما لو أجرى العملیة وهو فى حالة سكر أو بأداة غیر معقمة أو استأصل جزء سلیمًا بداًل 
من الجزء أو العضو المصاب، أو ترك سهوًا أداة من أدوات الجراحة فى جوف المریض سببت له 
تسممًا، أ، أجرى جراحة دون أن تسیقها الفحوص الالزمة، أو نقل للمریض دما ماوثا دون أن 
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یتحقق من صالحیته..الخ: ففى مثل هذه الحاالت یسأل الطبیب عن جرح خطأ أو قتل خطأ حسب 
 النتیجة التى یفضى إلیها تدخله.

نما تختلف       ولكن األمر یدق فى مواجهة الحاالت التى ال یكون فیها العالج مجمعًا علیه، وا 
لطة أوسع فى تقدیر مالءمة التدخل حوله رؤى واجتهادات األطباء: فحیئنذ یلزم أن تترك للطبیب س

ووسیلته، طالما كان الحل الذى اختاره له سند فى علم الطب وكان مقصودا به طرق سبیل قد 
مرءمته للعالج فى ضوء الحلول األخرى وقلة جدواها. ولكن هذا یتوقف على طبیعة التدخل الذى 

لعلمیة وتخصصه: فإن عرضت علیه یتخیره الطبیب ومدى درابة هذا األخیر بأصوله وفقا لكفاءته ا
حالة تستعصى على من هن فى مثل تخصصه وتستدعى عرضها على طبیب متخصص فال 
إباحة فى تتدخله. وقد حكم تطبیقا لما تقدم بأن الطبیب مسئواًل عن خطئه فى العالج إذا كان 

جادل فیها اإلطباء الخطأ ظاهر ال یحتمل نقاشًا فنیا تختلف فیه اآلراء، فإن وجدت مسائل علمیة یت
ویختلفون علیها، ورأى الطبیب اتباع نظریة قال بها بعض العلماء، ولو لم یستقر علیها، فال لوم 
علیه. إذ أن مهمته لیست المفاضلة بین طرق العالج المتخلف علیها، بل هى قاصرة على التثبت 

 من خطأ المعالج.
                        

 المبحث الثاني
 التشريعي لعمليات نقل وزرع األعضاء البشريةالتنظيم 

أثرًا للتطور الذي عاصر عملیات نقل األعضاء البشریة، كان لزامًا علي التشریعات إال تقف     
موقفًا سلبیًا تجاه ذلك، وتتخلف عن ركب التطور الطبي الحاصل، إال أن هذه المعالجة لم تكن 

إلي إباحة نقل األعضاء البشریة بشكل عام، دون علي وتیرة واحدة بحیث ذهبت بعض التشریعات 
تحدید لنوع األعضاء التي یجوز نقلها، في حیث ذهبت تشریعات أخري إلي معالجة جزئیة، 
فأجازت نقل أنواع محددة من األعضاء وكانت التشریعات األجنبیة هي السباقة إلي تنظیم مثل هذه 

الطبي الذي شهدت هذه البالد. كما أباحت  العملیات، وهو أمرًا أقضاه بطبیعة الحال التطور
التشریعات العربیة نقل األعضاء سواء بین األحیاء أو من جثث الموتي، وذلك وفقًا للضوابط 
والشروط التي حددتها الشریعة اإلسالمیة، في محاولة لمسایرة التطور الطبي الحاصل، وتوجب 

التشریعات األجنبیة أو التشریعات الدراسة لإلحاطة بموضوعها تناول هذه األسس سواء في 
 المصري كنموذج للتشریعات العربیة علي النحو اآلتي:
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 المطلب األول
 التنظيم التشريعي لعمليات نقل األعضاء في التشريعات األجنبية

ارتبط القانون الجنائي في مواضعه بالتقدم العلمي سواء في جانبه العلمي أو التكنولوجي، ومن    
أخص الجوانب التي أثر التقدم العلمي والتكنولوجي فیه الجانب الطبي، وقد أسفر هذا التقدم عن 
بعض النجاحات في مواجهة بعض األمراض التي تفتك باإلنسان وأستطاع الطب عالجها عن 

ریق نقل االعضاء البشریة، وهو أمرًا فرض بطبیعة الحال تنظیم هذه األمور تشریعیًا لتحقیق ط
 أكبر إستفادة ممكنه من التقدم العلمي في هذا المجال، ولمواجهة صور الخروج عن نطاق القانون.     

ین في مجال ورغم ما شهده علم القانون من طفرة تشریعیة في الربع األخیر من القرن العشر        
أخالقیات العلوم اإلحیائیة بوجه عام، وعملیات نقل األعضاء بوجه خاص، إال أن أیًا من هذه 
التشریعات التي تنظم هذه الممارسات لم یرد في طیاتها ما یمكن اعتباره معیارًا واضحًا محددًا 

لتنظیم التشریعي ، وسوف نستعرض أهم التشریعات التي تولت ا1إلباحة نقل وزرع األعضاء البشریة
لهذه العملیات وخاصة في فرنسا باعتبارها كانت من التشریعات التي لها السبق في هذا المجال، ثم 

 التشریع األلماني والسویسري ثم نتناول موقف التشریع األنجلیزي واألمریكي علي النحو اآلتي:
 عضاء البشرية في التشريع الفرنسيأواًل: نقل األ

أصدره المشرع الفرنسي في مجال استئصال األعضاء البشري بقصد زرعها هو  إن أول قانون     
، وقد ركز هذا التشریع علي Lafayوالمعروف بأسم قانون  1949یولیو  7القانون الصادر في 

 .2وجوب الحصول علي الموافقة الصریحة من الشخص المتوفي إلقتطاع القرنیة
وعند تناول مسألة تنظیم المشرع الفرنسي لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة یجب عرض      

هذا التطور التشریعي الذي حصل في هذا المجال، بمعني تناول هذا التطور منذ صدور القانون 
إلي صدور قوانین أخالقیات العلوم اإلحیائیة في  22/12/1976الصادر بتاریخ  1181 -76رقم 

                                                 
م البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة للجسد. مهند صالح أحمد:  -1
116 . 

2 - Hennette –Vauchez Stéphanie: Disposer de soi?: Une analyse du discours 
juridique sur les droits de la personne sur son corps, l’Harmattan, Paris, 2004, p. 200. 
Pauvert Bertrand: Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une 
reification silencieuse-", les cahiers de droit de la santé du sud-est, N° 12, 2011  pp. 
14- 15. 
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، باإلضافة إلي التطور الذي حصل في هذا المجال عند تعدیل هذه القوانین بتاریخ 19941سنة 
6/8/20042. 

 (.Caillavet) قانون  22/12/1976الصادر في  1181-76القانون رقم -1
تظهر أهمیة هذا التشریع باعتباره أول تشریع ینظم عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بصفة      

( الصادر بتاریخ 501 -78ن دخل حیز التنفیذ بالمرسوم التنفیذي رقم ) عامة، وهذا القانو 
 یتضح أن المشرع الفرنسي ركز على اآلتي:Caillavetوعند تناول قانون   31/3/1978

 الهدف من هذه العملیات وهو الهدف العالجي المباشر للمستفید.  -

جال نقل األعضاء بین أن المشرع الفرنسي اشترط ضرورة صدور الرضا من المتبرع في م  -
 .3األحیاء

ومن ثم، فأن المشرع الفرنسي في هذا القانون یتطلب توافر المصلحة العالجیة من خالل       
عملیات نقل وزرع األعضاء، وذلك بقصد تجنیب هذه العملیات الدخول في دائرة االتجار وال یمكن 

سات الطبیة المستحدثة على جسم بأي حال اعتبار ذلك أساسًا لمشروعیة هذا النوع من الممار 
 .4اإلنسان
من أحكام تتعلق برضا المتبرع  1181 -76وقد فرق المشرع وفق ما نص علیة القانون رقم       

 سواء كان بالغًا أو قاصرًا:

                                                 
1- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, op. cit, pp 129, 141. . 
2- Binet Jean-René: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, Paris, 
2005, pp. 33- 51. Elshouo Stéphane: L’essentiel du droit de la santé et droit 
médical, éditions Ellipses, Paris, 2010, pp. 116- 118. Anne Mathieu, Bertrand 
Tabuteau: Droit de la santé. Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 728. 
3
 - Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux 

d’une reification silencieuse", op. cit, pp. 15- 16. Bellivier Florence, Christine 
Contrats et vivant: le droit de la circulation des ressources biologiques. Paris, LGDJ, 
2006, p. 321. 

تجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االد. مهند صالح أحمد:  -4
: األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، المرجع د. إدریس عبد الجواد. 86ص

 .102السابق، ص
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فإذا كان المتبرع كامل األهلیة، فإنه ال یمكن إجراء عملیات اقتطاع أحد أعضاؤه من        -
 یبدي موافقته النابعة من رضاءه الحر والمستنیر. حیث المبدأ إال بعد أن

 أما بالنسبة للقاصر، فقد أشترط المشرع الفرنسي ضرورة توافر الشروط اآلتیة:      -

 أن یكون المتبرع شقیق أو شقیقة المتبرع ویتعلق األمر بعالجة.  -1
 موافقة ممثلة القانوني. -2
 خبراء.أن تكون هذه الموافقة محل تقییم من طرف لجنة من ال  -3

ثم یذهب المشرع الفرنسي بفاعلیة الرضا إلى أقصى مدى لها، إذ یجعل من رفض القاصر     
حائاًل دون إجراء العملیة. وعلیه یمكن القول بأن رضا المتبرع یعد األساس القانوني الذي تبناه 

 حیاء.إلباحة نقل وزرع األعضاء البشریة فیما بین األ Caillavetالمشرع الفرنسي في قانون  
( لم یحدد المقصود بمصطلح 1181 -76نشیر إلى أن المشرع الفرنسي في القانون رقم )     

العضو البشري، كما أن نصوص هذا القانون تناولت عملیات نقل األعضاء دون تحدید لعضو 
، غیر أن األعمال التحضیریة أشارت بوضوح إلى أن هذا القانون قد تناول بصفة أساسیة 1معین
ت نقل الكلى، وذلك لنجاح هذا النوع من العملیات، كما یالحظ أن هذا القانون لم یذكر كلمة عملیا

 "Organes2" إال في عنوانه فقط.  
 علقة بأخالقيات العلوم اإلحيائيةالمت 29/7/1994قوانين  -2
 المتعلق 29/7/1994( بتاریخ  653 -94أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم )      

اإلنسان، وهذا القانون ضمن القانون المدني الفرنسي معظم النصوص المحددة باحترام جسم 
للمبادئ العامة التي تضمن احترام جسم اإلنسان، كما أن هذا القانون تضمن عقوبات في هذا 

ل ( المتعلق باستعمال عناصر 654 -94. كما أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم ) 3المجا
. وبهذا یكون المشرع الفرنسي قد وضع 4اعدة الطبیة على اإلنجابومنتجات جسم اإلنسان والمس

                                                 
1- Le Gros Berengère: Droit de la bioéthique, éditions les études hospitalière, 2013, 
pp 194 - 195. 
حكم نقل وزرع أعضاء اإلنسان بین اإلباحة والتجریم، دار النهضة العربیة،  د. محمد صالح الدین إبراهیم: -2

.166، ص2012   
3- Loi N° 94-653 du 29 Juillet 1994, relative au respect du corps humain, JORF du 
30 Juillet 1994, p. 11060.  
4- Loi N° 94-654 du 29 Juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et diagnostic 
prénatale, JORF du 30 Juillet 1994, p. 11060.  
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نظامًا تشریعیًا یتضمن عدة مبادئ تتعلق بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة وأخالقیات العلوم 
   .1اإلحیائیة

ومن المبادئ القانونیة واألخالقیة التي كرستها القوانین المتعلقة بأخالقیات العلوم اإلحیائیة      
مبدأ عدم جواز المساس بجسم اإلنسان إال بناء على الرضا الحر والمستنیر للشخص  1994لسنة 

، وكذا مبدأ عدم مالیة جسم 2وأن یهدف إلى تحقیق مصلحة عالجیة للشخص نفسه أو للغیر
اإلنسان حرمة كما أن  أن لكل فرد حق في احترام جسمه ولجسم 16/1اإلنسان، وقد نصت المادة 

رى وعناصره ال يمكن أن تكون محالً لحق مالي فهذه المادة تعتبر إعالناً حقيقياً عن فلسفة المشرع الجسم البش

من لحظة ميالده البشرىالفرنسي التي ترمي إلى منع كل تعٍد على كرامة اإلنسان وضمان احترام الكائن 
3. 

 ,4بین المتبرع والمستفیدوقد دعم المشرع الفرنسي مبدأ عدم مالیة جسم اإلنسان بمبدأ السریة      
بإخفاء هویة كل من المتبرع والمتلقي، بحیث أن المتبرع ال یمكن له معرفة هویة  والذي يقضي

                                                 
1- Binet Jean-René, Leonetti Jean: La réforme de la loi bioéthique: commentaire et 
analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Paris, 
LexisNexis, 2012, p. 175. Gaumont-Prat, Hélène Mélanges en l’honneur de Jean 
Michaud: droit et bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2012, p. 573. 
Hennette-Vauchez: Stéphanie: Le droit de la bioéthique. Paris, La Découverte, 
2009, p. 125. Gobert Michelle: Médecine bioéthique et droit: questions choisies. 
Paris, Economica, 1999, p. 387. Descamps, Philippe: Le sacre de l'espèce humaine, 
le droit au risque de la bioéthique. Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 
434. 
2- Manai, D.: Les droits du patient face à la biomédecine, Berne, Stämpfli, 2006, p. 
455. 
3- Binet Jean-René, Leonetti Jean: La réforme de la loi bioéthique: commentaire et 
analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Op.Cit, p. 
176. Gaumont-Prat, Hélène Mélanges en l’honneur de Jean Michaud: droit et 
bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2012, p. 573. Jean-Manuel, 
Larralde: La libre disposition de son corps: actes du colloque de Caen, les 16 et 17 
octobre 2008. Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 356. 
4- Rage Andrieu Virginie: Rage Andrieu Virginie: "La marchandisation des produits 
du corps humain: L’exigence éthique de renforcement des principes fondamentaux par 
un régime spécial", les cahiers de droit de la santé du sud-est, N° 12, 2011, pp. 49, 
64. Carbillak Rémy: Le corps humain, op.cit, p. 214 et s.   
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المتلقي وكذلك بالنسبة للمتلقي ال یمكن له معرفة المتبرع، وال یمكن أن تعطى أیة معلومات 
 .1شخصیة تخص المتبرع أو المتلقي

-16اإلنسان ومنتجاته كرسته المادة )ي مجال التبرع بعناصر جسم ف  L’anonymat ومبدأ السرية     
( من قانون الصحة العامة، وتكریس  1211L-5( من القانون المدني الفرنسي، وأكدته المادة ) 8

المشرع الفرنسي لمبدأ السریة في قوانین العلوم اإلحیائیة یهدف إلى منع أي ضغط یمكن أن یمارس 
 .2المبدأ یلعب دور وقائي في درء شبهة االتجار باألعضاء البشریة على المتبرع كما أن هذا

وفیما یتعلق باإلعالنات التجاریة الداعیة إلى التبرع باألعضاء البشریة، فقد أورد قانون الصحة     
العامة نص یحظر القیام بمثل هذه اإلعالنات سواء أكانت الدعوة للتبرع موجهة لمصلحة فرد أو 

أو الهیئات العاملة في هذا المجال، نظرًا لما تؤدي إلیه هذه اإلعالنات من إهدار ألحد المؤسسات 
(  L 1121 -3لكرامة اإلنسان، فمنع المشرع الفرنسي مثل هذه اإلعالنات بموجب نص المادة ) 

من قانون الصحة العامة الفرنسي، ولضمان احترام مبدأ المجانیة فإن المشرع الفرنسي حصر مجال 
 .3األعضاء البشریة بین األقارب فقطالتبرع ب
ولم یكتفي المشرع الفرنسي بوضع المبادئ العامة التي تؤكد علي مبدأ مجانیة التنازل عن       

تباع إستراتیجیة وقائیة في هذا المجال، بل فرض عقوبات جنائیة رادعة علي  األعضاء البشریة وا 
ات الفرنسي التي نصت علي عقوبة السجن ( من قانون العقوب512/2نحو ما نصت علیة المادة ) 

یورو علي فعل الحصول علي األعضاء البشریة بمقابل مادي  100.000لمدة سبع سنوات وغرامة 
 مهما كانت صورته.

ومن ناحیة أخري، فقد ضیق المشرع الفرنسي في تشریعات العلوم اإلحیائیة الصادرة في     
في مجال االقتطاع من جسم القاصر التي جاءت بعدة أحكام تضمن تحقیق حمایة كبیرة  1994

( 1181 -76، وذلك خالفًا لقانون نقل األعضاء) 4وواسعة النطاق للقصر ومن كان في حكمهم

                                                 
1- Al-Kandari Fayez: "Les prélèvements d’éléments du corps en droit français et 
koweïtien", revue de la recherche juridique, N° 1, 2004, p. 44. 
2- Carbillak Rémy: Le corps humain, op.cit, p. 218 et s  
3- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain, 
Op. Cit, p 103. et s. 
4-Benchaabane Hanifa: Prélèvement et transplantation d’organes chez l’enfant: D’un 
point de vue juridique, en droit algérien et en droit français, R.A.S.J.E.P, N° 3, 1999, 
p. 72. 
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، فالمشرع الفرنسي كرس مبدأ حظر نقل األعضاء من القصر أو من في 22/12/1الصادر في 
، واالستثناء الوحید الذي 2( من قانون الصحة العامة L 1241 -2حكمهم كمبدأ في نص المادة ) 

أورده المشرع الفرنسي یتمثل في إباحة اقتطاع الخالیا المسئولة عن إنتاج خالیا الدم على مستوى 
، وهذا في غیاب وسیلة عالجیة أخرى على أن یكون 3 (Moelle osseuse)النخاع العظمي  

ذلك لصالح األخ أو األخت، وبعض األقارب على سبیل األستثناء، وهذا حسب ما نصت علیه 
، وفي جمیع الحاالت البد من موافقة 4( من قانون الصحة العامة الفرنسي L 1241 -3المادة ) 

 Le comitéمام القاضي باإلضافة لموافقة لجنة الخبراء )الوالدین أو الممثل القانوني أ
d’experts ( المشار إلیها في نص المادة )1231 -3L  ،من قانون الصحة العامة الفرنسي )

وفي حالة رفض القاصر فإن ذلك یعد حائاًل دون إجراء عملیة نقل األعضاء البشریة، وهذا حسب 
نون الصحة العامة الفرنسي، فالقاصر یملك حق ( من قا L 1241 -3ما نصت علیه المادة ) 

 .5االعتراض
وأكد جانب من الفقه في هذا الصدد على أن هذه القوانین تعمل على تحقیق عدة أهداف      

منها: إبعاد عملیات نقل األعضاء البشریة عن الصفقات التجاریة غیر األخالقیة، وأن تتم في إطار 

                                                 
1 - Duvat –Arnould Domitille: Le corps de l’enfant: Sous leregard du droit, 
Bibliotéque de droit privé, 1999, pp. 58 – 64. Ponchon François: Les prélèvements 
d’organes et de tissus humain, Berger – Levrault, 1997, pp. 37- 38. Nefussy –Leroy 
Nathalie: Organes humain, prélèvements, dons, transplantations, éditionop. Op.cit,, p 
139 et s. 
2-"Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps 
humain, en vue de don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur 
une personne vivante majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale ". Art. L 
1241-2 du code de la santé publiques. 
3- Binet Jean-Renne: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, pp. 
46- 47. Ponchon François: Les prélèvements d’organes, op.cit, p. 41. 
4- Binet Jean-Renne: op.cit, p. 47. 

5- Benchaabane Hanifa: op.cit, p 71. Nefussy –Leroy Nathalie: op. cit, p 148. 
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الرضا الحر والمتبصر الصادر من المتبرع، ضمان األمن  قانوني متكامل، تسهیل التعبیر عن
 .1الصحي في مواجهة العدوى وانتقال األمراض

وأكد المشرع الفرنسي في هذه القوانین على ضرورة توافر رضا المتبرع والتعبیر الصریح من       
نصر الرئیسي جانبه عن موافقته على إجراء عملیة االقتطاع، فالرضا الصادر من المتبرع یعد الع

صباغ صفة المشروعیة علیها، ولعل الرخصة التي  في عملیة نقل وزرع األعضاء البشریة وا 
أعطاها المشرع الفرنسي للمتبرع والمتمثلة في مكنة الرجوع عن عملیات االقتطاع وما یرتبه ذلك 

تؤكد على من أثر یتمثل في إلغاء أو عدم جواز إجراء العملیة ولو توافرت كافة شروطها قرینة 
فعالیة الرضا وكونه یشكل األساس القانوني لهذا النوع من الممارسات الطبیة المستحدثة ودائمًا بما 

 ال یخالف النظام العام واآلداب العامة. 
وقد أخضع المشرع الفرنسي رضا المتبرع لرقابة السلطة القضائیة، إذ یشترط المشرع الفرنسي     

ة األولي من قانون الصحة العامة الفرنسي أن یكون األعالن عن ( الفقر  1231Lبموجب المادة )
الرضا أمام رئیس محكمة علیا أو أمام قاضي معین من طرفه، بعد أن یتم إعالمه مسبقًا عن 

( الفقرة الثالثة بالمخاطر التي یواجهها  1231Lطریق لجنة الخبراء المنصوص علیها بالمادة )
ع العضو منه، وفي حالة االستعجال یحصل وكیل الجمهوریة علي والتبعات المحتملة لعملیة اقتطا

، ویراقب القاضي رضا المتبرع سواء تعلق األمر بالتبرع بأعضاء 2رضا المتبرع بكل الوسائل
. والحكمة من إخضاع المشرع الفرنسي رضا المتبرع لرقابة 3متجددة أو أعضاء غیر متجدده

موافقة بشهادة الشهود إنما یتمثل أواًل في ضرورة تأكد السلطة القضائیة وعدم االكتفاء بدعم ال
القاضي من وجود عالقة قرابة بین الشخص المتبرع والشخص المستفید، ویتأكد كذلك القاضي من 

 حقیقة وجدیة رضا المتبرع وبأن رضاه حر ومستنیر.

                                                 
د. خالد    .122: نقل األعضاء البشریة بین األحیاء، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صد. طارق سرور -1

: النظام القانوني لزرع األعضاء البشریة ومكافحة جرائم االتجار باألعضاء البشریة، المرجع السابق، مصطفي فهمي
  .55ص 

2- Carbillak Rémy: "Le corps humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), 
libertés et droits fondamentaux, 21ème édition, Dalloz, 2015, pp. 216-217. Binet 
Jean-Renne: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, op. cit, p. 38.   
3- Nefussy –Leroy Nathalie: Organes humain, prélèvement, dons, transplantations, 
édition, ESKA, 1999, p. 89. Al-Kandari Fayez: "Les prélèvements d’éléments du 
corps en droit français et koweïtien", op. cit, pp. 448 – 449.  
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جب القانون رقم وقد أجري المشرع الفرنسي تعدیاًل لقوانین أخالقیات العلوم اإلحیائیة بمو      
، ومن األحكام التي یتضمنها هذا القانون في مجال نقل 2004/  8/ 6( المؤرخ  800 -2004) 

وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء التوسیع في دائرة األشخاص الذین یسمح لهم بالتبرع باألعضاء 
الفرنسي المعدلة ( من قانون الصحة العامة  1231L-1البشریة علي نحو ما نصت علیه المادة )

حیث اشترط لنقل األعضاء بین  ،7/7/2011والصادر بتاریخ  2011لسنة  814بالقانون رقم 
األحیاء أن تكون هناك عالقة قرابة بین المتبرع والمتلقي، واشترطت كقاعدة عامة أن یكون المتبرع 

ة وعلى سبیل له صفة األب أو األم بالنسبة للمتلقي، إال أن المشرع سمح في نص هذه الماد
االستثناء اقتطاع األعضاء إذا كان في ذلك مصلحة عالجیة مباشرة للمستفید من زوجه، إخوته أو 
أخواته، أبنائه أو بناته، جده أو جدته، عمه أو عمته، أوالد األعمام والعمات وكذلك زوجة األب 

 وزوج األم.
حیاة مشتركة مع المتلقي لمدة كما أجاز أن یكون المتبرع أي شخص یأتي بإثبات عن وجود      

عامین على األقل. مع إرسائه في الوقت ذاته نظامًا له حدود معروفة للتغلب على المجاالت 
المخالفة لقانون نقل األعضاء البشریة، وسبب ذلك یرجع إلى أن نسبة عدد المتبرعین األحیاء قلیلة 

 جدًا. 
من عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین وأكد المشرع الفرنسي مرة أخرى على أن الغرض      

األحیاء هو الغرض العالجي أو العلمي.  أما في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة من األموات 
إلى األحیاء، فإن المشرع الفرنسي حدد الغرض من هذه العملیات إما ألغراض عالجیة أو علمیة 

 .1وأضاف أغراض تشریح الجثة
، فحدد مكان إجرائها 2لفرنسي هذه العملیات خطورتها وأعتبرها مسألة وطنیةوقد قدر المشرع ا     

المستشفیات العامة، وهذه الضمانة أقرها المشرع بقصد توفیر اإلمكانیات الفنیة واألخصائیین 

                                                 
1- Legros Bérengère: Droit de la bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 
2013, p. 34. Eric Martinez: Terrier, Emmanuel Dix ans de lois de bioéthique en 
France: actes du colloque. Bordeaux, Les Études hospitalières, 2006, p. 230. Terré 
François, Puigelier Catherine: Réflexions sur la loi bioéthique: actes des entretiens 
tenus à l'Institut de France, le 21 mars 2011. Paris, Mare & Martin, 2012, p. 258. 
Binet Jean-René: Le nouveau droit de la bioéthique, op. cit, 2005, p. 38 et s 

2- Rage Andrieu Virginie: "La marchandisation des produits du corps humain: op. cit, 
p. 55. 
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وهیئات التمریض وجمیع اإلمكانیات الالزمة، التي تسمح بإجراء هذه العملیات وفق األصول الطبیة 
 بتوفیر العنایة التي یقتضیها إجراء هذه العملیات.وتسمح أیضًا 

ومن ناحیة أخري مراقبة العملیة والتأكد من إجرائها وفق النسق القانوني المحدد لخطورتها       
، وهو ما نص علي المشرع الفرنسي بالمادة 1ودورها في إنفاذ المرضي المهددة حیاتهم بالخطر

نقل األعضاء على وجه التبرع ال یمكن إجرائها إال في  ( من قانون الصحة العامة أن1-1233) 
المؤسسات الصحیة المرخص لها من السلطة اإلداریة بعد استطالع رأي وكالة الطب الحیوي، وهذا 

  .2الترخیص یمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید
وني عقوبة وفرض المشرع الفرنسي في حالة اإلخالل بشرط الحصول علي هذا الترخیص القان     

 .3یورو 30.000الحبس لمدة سنین وغرامة 
كما أشترط المشرع الفرنسي قبل عملیات نقل وزرع األعضاء خضوع هذه العملیات لقواعد      

الضمان الصحي وخاصة فیما یتعلق بإختبار األمراض المعدیة وهو ما نص علیة المشرع الفرنسي 
 .4نسي( من قانون الصحة الفر  L 1211-6في المادة ) 

                                                 
1- Mathieu Bertrand: La bioéthique, Dalloz, Paris, 2009, p. 109. Pauvert Bertrand: 
"Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une reification silencieuse", 
op. cit, p. 16.  
2- Les prélèvement d’organes en vue de don à des fines thérapeutique ne peuvent 
être pratiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par 
l’autorité administrative après avis de l’Agence de la biomédecine. L’autorisation est 
délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable…» Art L 1233-1 code de 
la santé publiques. 
3- Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des 
prélèvement de tissus ou des cellules, à des greffes de tissus ou à des 
administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la 
transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans établissements 
n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 
1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code. de la santé publique, ou après le retrait 
ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 
30.000 € d’amende ». Art 511-7 code pénal. 
4- Riai-Sebbag Emmanuelle, Thomas Agnés: "La mort, le droit et le don d’organes 
pour la greffe", in DUGUET Anne-Marie, (sous la coordination), accès aux 
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فیشترط في المتبرع وقت إجراء عملیة استئصال العضو منه أن یكون خالیا من االلتهابات        
 البكتیریة والفیروسیة والفطریة.

 ثانيًا: نقل األعضاء البشرية في التشريع األلماني
  5( الصادر في Transplantationsgesetz، یحدد قانون زرع األعضاء )وفي ألمانیا     

، شروط زرع األعضاء والذي یهدف إلى تنفیذ مبادئ 20121، المعدل في عام  1997نوفمبر 
التوجیه األوروبي بشأن التبرع باألنسجة والخالیا، وفق ما نصت علیة المادة الثامنة من قانون زرع 

 األعضاء علي وجوب تحقق الشروط اآلتیة:
 مجانیة صادرة عن أرادة حرة. أن یكون المتبرع بالغًا وممیزًا وأن تكون موافقته  -1
أن یخطر المتبرع بالمخاطر الفوریة أو المستقبلیة للعملیة، وأن النقل قد یترتب علیه آثار  -2

 خطیرة علي المتبرع مستقباًل أن وجدت.
أن زرع العضو هو السبیل الوحید لوقایة المتبرع له من مرض یهدد حیاته وأن النقل والزرع  -3

 هو السبیل الوحید.
صلة قرابة بین المتبرع والمترع له، وحددها المشرع بالقرابة من الدرجة األولى أو وجود  -4

الثانیة من المتبرع أو الزوج أو الزوجة أو الخاطب أو المخطوبة أو أي شخص آخر له 
 .2( 8/4عالقة وثیقة ) المادة 

 .3أن العضو المنقول ال یمكن توفیره من قبل شخص متوفى -5
المادة الثامنة إللتزامات الطبیب ووجوب إخطار المتبرع طبیعة العملیة، ویحدد القانون في      

والمخاطر والعواقب المحتملة على صحته، ویشترط في الموافقة الصادرة من المتبرع أن تكون 
                                                                                                                                               

transplantations d’organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les 
études hospitalières, 2009, pp. 26, 27.    

زالتهالعنوان الكامل للقانون هو "  -1  ا".ا وزرعهقانون التبرع باألعضاء واألنسجة وا 
(Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben). 
2- (Art. 8/ 4): Le receveur doit avoir un lien de parenté de premier ou deuxième 
degré avec le donneur, ou être le conjoint ou une personne faisant preuve de vie 
commune, le fiancé ou la fiancée ou toute autre individu ayant un rapport étroit avec 
le donneur. 
3- Biller-Andorno, et Schauenburg, H.: «Vulnerable Spender, Eine medizinethische 
Studie zur Praxis der Lebendorganspende », Ethik in der Medizin, 2003, vol. 15, n° 1, 
pp. 25-35. Breyer, F.: Organmangel. Ist der Tod auf der Warteliste unvermeidbar?, 
Heidelberg, Springer, 2006, p. 61. 
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كتابیة، ویخضع المتبرع لفحص طبي ونفسي للتأكد من حریة ارادة المتبرع وعدم خضوعة ألي 
شرع الكشف النفسي للمتبرع، وكذا التاكد من مجانیة التبرع، وقد أوجب اكراه وهو ما یفسر شرط الم

القانون مشاركة لجنة مستقلة متعددة التخصصات في هذه العملیة تسمي 
  (Lebendspendekommissionen.) 

 ضاء البشرية في التشريع السويسريثالثًا: نقل األع
نقل وزرع األعضاء البشریة بموجب ، فقد نظم المشرع السویسري وفي التشریع السویسري    

، وقد نص المشرع 2007والذي دخل حیز التنفیذ في عام  8/10/2004القانون الصادر في 
أ علي حظر االتجار في األعضاء البشریة لمواجهة هذه 119الدستوري السویسري في المادة 

 الطائفة من الجرائم.
یزًا، وأن یكون الرضا حرًا وصریحًا ومكتوبًا، وأن ویشترط القانون أن یكون المتبرع من بالغًا ومم    

التبرع ال یترتب علیه أي خطر جسیم علي المتبرع سوى علي صحته أو حیاته، وأن المتبرع له ال 
یمكن عالجه بطریقة عالجیة أخرى ذات فعالیة مماثلة، أي أنه ال یمكنه نقل العضو من شخص 

شخص آخر بعد الوفاة وهو الشرط المنصوص علیة  متوفى، ومن ثم فإن األولویة ألخذ العضو من
وهذا الشرط تحفظت علیه بعض  19/1باالتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان والطب الحیوي المادة 

 .20081الدول كما هو الحال في المانیا وسویسرا التي تحفظت علي التصدیق علي االتفاقیة عام 
شدد من التشریعات السابقة فیما یتعلق بشرط صلة وقد أتخذ المشرع السویسري موقفًا أقل ت     

القرابة بین المتبرع والمتبرع له فلم یشترط وجود صلة قرابة، رغم أن البروتوكول اإلضافي لالتفاقیة 
الطب الحیوي بشأن زرع األعضاء یشترط توافر شرط القرابة كمبدأ، ویشترط خصوع المتبرع 

به صالح للزرع وال یحتوي علي مسببات األمراض علي  إلختبارات طبیة لضمان أن العضو المتبرع
  .20042( من قانون نقل وزرع األعضاء البشریة الصادر عام  32-30نحو ما نصت المواد ) 

 
                                                 

1- La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention sont applicables sous 
réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état 
au 1er juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de la subsidiarité d'un 
prélèvement sur une personne vivante » (Conseil de l’Europe, Comité Directeur pour 
la Bioéthique (CDBI), Etat des signatures et des ratifications, INF (2009)3, Strasbourg, 
2009, pp. 9-10. Disponible en ligne dans: http://www.coe.int/bioethics. 
2 - Gachter, T. et Vollenweider, I.: Gesundheitsrecht. Ein Kurzlehrbuch, Bâle, 
Helbing Lichtenhahn Verlag, 2008, p. 241. 
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 رابعًا: نقل األعضاء البشرية في القانون اإلنجليزي
عرف التشریع اإلنجلیزي تطورًا مهما في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة منذ صدور قانون     

والذي  1989ثم قانون زرع األعضاء البشریة الصادر في سنة  1961األنسجة البشریة سنة 
 ونتناول ذلك على النحو التالي:  2004استبدل بقانون األنسجة البشریة لسنة 

 27/7/1961ة قانون األنسجة البشري -1
أصدر المشرع اإلنجلیزي قانون األنسجة البشریة، وحل محل القانون الخاص  1961في عام      

، وقانون األنسجة البشریة هو أول تشریع عام وشامل ینظم نقل 19521بالقرنیة الصادر عام 
مثل األعضاء من الجثث وعن أساس إباحة اقتطاع جزء من جثة الشخص في هذا القانون فإنه یت

في الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته سواء كان ذلك لغرض عالجي أو غرض علمي، وهذا 
ما یظهر من خالل نص المادة األولى من هذا القانون والتي بینت أن تعبیر الشخص كتابة أو 
حتى شفاهة أمام شاهدین أو أكثر عن موافقته على تسخیر جسمه لألغراض العلمیة أو العالجیة، 

یًا بذاته وسببا لمشروعیة اقتطاع جزء أو أكثر من جثته لالستفادة منه في هذه المجاالت، یعد كاف
مع وجود استثناء یؤكد على فعالیة الرضا ویتمثل في إثبات من له السلطة القانونیة على جثة 
المتوفى من أقاربه أنه قد تم الرجوع عن هذه الرغبة من جانب الشخص قبل وفاته فإذا ثبت ذلك 

 .2تنع على الغیر المساس بالجثةام
فهذا القانون جاء لتنظیم عملیة اقتطاع األعضاء البشریة من المتوفین فقط في حالة عدم      

وجود اعتراض سابق وصریح من الشخص حال حیاته أو اعتراض الزوج والزوجة أو أحد األقارب 
الموتى في أغراض عالجیة  األحیاء، كما وضع هذا القانون نصوصًا خاصة تتعلق باستخدام جثث

 .3وكذلك أغراض التعلیم الطبي والبحث
وهذا القانون هو الذي وضع قاعدة مغایرة تماما للقاعدة التي كانت مستقرة في الشریعة العامة      

 (Common Law  فالقانون اإلنجلیزي كان یكرس بصفة عامة مبدأ أن الجثة اإلنسان ال یمكن ،)
، فالشخص ال یملك جسمه وبالتالي ال یملك اإلذن بالتصرف فیه 4لكیةأن تكون موضوعًا لحق م

                                                 
 .122المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد:  -1

: المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین األهواني -2
42. 

 .63، ص 2002الحمایة الجنائیة للجسم البشري، المرجع السابق، دد. مهند صالح أحمد:  -3

4- Haoulia Naima: "Le droit anglo-saxon de la propriété appliqué au statut du corps 
humain, de ses éléments et de ses produits", les cahiers de droit de la santé du sud- 
est, N° 12, 2011, pp. 141- 157. 
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بعد وفاته واالستثناء هو حق الشخص في تحدید طریقة دفنه وفي مرحلة الحقة منح الفرد الحق في 
 .1أن یأذن بتشریح جثته، أما فیما عدا ذلك فلیس للشخص على جثته أیة سلطة

 .1989 /27/1قانون نقل وزراعة األعضاء البشریة  -2
جاء قانون نقل وزراعة األعضاء البشریة لیكمله بحیث أصبح هذین  1961بعد قانون     

 1961القانونین یشكالن الشریعة العامة لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة في إنجلترا ، وقانون 
جال تطرق إلى العدید من المسائل في م 1989كان ینظم نقل األعضاء من الموتى فقط أما قانون 

من التشریعات الرائدة في وضع تعریف منضبط  1989ویعد قانون  نقل األعضاء البشریة.
علي أنه: یقصد بكلمة عضو في تطبیق أحكام  7/2للمقصود بالعضو البشري، إذ نصت المادة 

هذا القانون كل جزء من الجسم یتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من األنسجة والذي ال یمكن 
  .2اله بشكل تلقائي إذا ما تم استئصال بالكاملللجسم استبد

هو تجریمه للعدید من األفعال في هذا المجال، فقد  1989وأول ما یمكن مالحظته على قانون     
تناول القسم األول من هذا القانون تجریم عملیات االتجار باألعضاء البشریة من حیث المقابل 

إلضافة المادي المدفوع للمتبرع، واإلعالنات ذات الصبغة التجاریة والداعیة للتبرع باألعضاء، با
 .3إلى تجریم أعمال الوساطة فیهذا المجال

ثم جاء القسم الثاني من هذا القانون لیفرض عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر، أو       
الغرامة أو كلتا العقوبتین على نقل وزراعة األعضاء بین أشخاص ال تربطهم صلة قرابة جینیة أو 

صلة القرابة الجینیة في كونها: القرابة بین الفروع واألصول حتى وراثیة. وقد حدد المشرع المقصود ب
الدرجة األولى  (االبن وأبویه(، وقرابة الحواشي حتى الدرجة الثالثة )اإلخوة وأبناؤهم، واألخوة ألحد 

 األبوین (.
ه وقد اشترط المشرع أن تكون عالقة الفروع باألصول بین هؤالء األقارب عالقة شرعیة، كما أن     

  .4یستوي في نظر القانون أن یكون إخوة الشخص أو أحد األبوین أشقاء أو غیر أشقاء

                                                 
البشریة، المرجع السابق، : المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع األعضاء د. حسام الدین األهواني -1
 .162ص

: النظام القانوني لزرع األعضاء البشریة ومكافحة جرائم االتجار باألعضاء البشریة، د. خالد مصطفي فهمي -2
 .57-56المرجع السابق، ص 

المسئولیة الجنائیة  د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: .123المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد:  -3
 .193الناشئة عن استخدام األسالیب العلمیة الحدیثة في الطب، المرجع السابق، ص لألطباء 

 .124المرجع السابق، صد. مهند صالح أحمد:  -4
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كما اشترط القانون توافر موافقة الشخص المتبرع ونص على ضرورة إعالم المتبرع بكل      
على حظر تعرض المتبرع ألي  27/1/1989وتؤكد اللوائح المنظمة لقانون  .1مخاطر العملیة

یجب أن یدرك المخاطر التي قد یتعرض لها بسبب إجراء هذه العملیات، كما ضغط أو إكراه، و 
. وهو ما یبرز 2أكدت على حق المتبرع في العدول عن موافقته في أي مرحلة تسبق إجراء العملیة

شرط رضا المتبرع إلجراء هذه العملیه، وال یكون الرضا صحیح إال إذا تم إحاطة المتبرع بكافة 
لحالیة أو المستقبلیه المترتبه علي العملیة، ویشترط في الرضا أن یكون صریحًا، المخاطر الصحیة ا

 وال یقبل الرضا الضمني .
قد خلت نصوصه مما  1989والجدیر بالذكر أن قانون نقل وزراعة األعضاء البشریة لسنة     

أن القانون یمكن اعتباره أساس اإلباحة الذي تقوم علیه عملیات نقل األعضاء، وذلك راجع إلى 
أمریكي بوجه عام یعطي للرضا القیمة القانونیة الكاملة في إباحة األفعال المساس بسالمة -األنجلو

 . 1989الجسم، لذلك لم یر المشرع اإلنجلیزي ضرورة إلفراد نص یعالج فیه هذه المسألة في قانون 
 (.11/2004/ 15قانون األنسجة البشریة )  -3
، وقانون نقل وزرع األعضاء 1961أستبدل المشرع اإلنجلیزي قانون األنسجة البشریة لسنة      

  .15/11/20043والصادر بتاریخ  2004بقانون األنسجة البشریة لسنة  1989البشریة لسنة 
وقد صدور هذا القانون جاء بعد إجراء عدة تحقیقات واحتجاجات نتیجة التجاوزات التي حدثت      
بعض مستشفیات المملكة المتحدة، خاصة في مستشفى برستول الملكي ومستشفى لیفربول  في

 لألطفال، وأصبح هذا القانون ینظم اقتطاع وتخزین واستخدام األعضاء واألنسجة البشریة.
، والتوسع من 4ومن األحكام الجدیدة التي تضمنها هذا القانون السماح بإجراء التبرع الهجین     

شخاص الذین یسمح لهم بالتبرع باألعضاء البشریة، كما نص علي إنشاء هیئة األنسجة دائرة األ

                                                 
 .444-442: المرجع السابق، ص د. مأمون عبد الكریم -1

 .57: المرجع السابق، صد. خالد مصطفي فهمي -2

ة لحق اإلنسان في التصرف في أعضائة، دار الجامعة : الحمایة الجنائید. أسامة علي عصمت الشناوي -3
 .124: المرجع السابق، ص د. مهند صالح أحمد. 122، ص2014الجدیدة، 

وجود فریقین ( أ ، ب)  یحتوي كل فوج على متبرع ومستفید، لكن ال یوجد تجانس بین  یقصد بالتبرع الهجین: -4
 المتبرع

كعدم وجود تتطابق بین فصیلة دم المتبرع وفصیلة دم المستفید، فلهذا یقوم والمستفید في كال  الفریقین، لعدة أسباب 
المتبرع من الفوج ) أ ) بالتبرع بأحد أعضائه للمستفید من الفریق) ب (، وبالمقابل یقوم المتبرع من الفریق ) ب ( 

األعضاء، خاصة في بالتبرع بأحد أعضائه للمستفید من الفریق ) أ (، وتساعد هذه الطریقة على مواجهة نقص 
 مجال زرع الكلي 
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(  وأسند إلیها اختصاص تأطیر اقتطاع األعضاء البشریة Humain Tissus Authorityالبشریة )
وتخزین واستعمال عناصر جسم اإلنسان. وتم تطبیق هذا القانون الذي ینظم نقل األعضاء البشریة 

. وأن كان التشریع السابق أكد 1ء واألموات في إنجلترا وویلز وشمال إیرلندا واسكتلندابین األحیا
علي شرطا الرضا االرادي الصریح كمعیار ممیز لعملیة نقل وزرع األعضاء البشریة ومنح 
الصالحیة بتقریر العملیة لهیئة األنسجة البشریة، سعیًا من قبل المشرع األنجلیزي لمواجهة عملیات 

 جار باألعضاء البشریة، وضمان سالمة المتبرع.األت
 ضاء البشرية في التشريع األمريكيخامسًا: نقل األع

 قامت الحكومة األمریكیة على غرار غیرها من الحكومات بوضع نصوص قانونیة    
إن لتنظیم نقل األعضاء البشریة، ورغم تمتع الوالیات الداخلیة باستقاللیة في تنظیم هذا المجال، إال 

الحكومة الفدرالیة بادرت بوضع عدة قوانین لتوحید األحكام العامة التي یجب أن تحكم هذه 
، ومع شیوع 1968. وتم وضع أول تشریع شامل ینظم نقل األعضاء من الجثث سنة 2العملی

ونجاح عملیات نقل وزرع األعضضاء البشریة فیما بین األحیاء، واكب المشرع األمریكي ذلك 
، وسوف نتناول التشریعین 19843انون القومى لنقل وزراعة األعضاء البشریة سنة بإصداره الق

 علي النحو اآلتي:
 (1968لهبة التشريحية االتحادي ) قانون ا -1
تضمن هذا القانون نصوصًا واضحة الداللة في صیاغتها وشاملة في وضع األحكام والقواعد     

عد أن حدد القسم األول من هذا القانون مختلف التي تتعلق بعملیات نقل األعضاء من الجثث، فب
المصطلحات المستخدمة فیه، جاء القسم الثاني منه لیوضح من له حق التبرع بجسمه أو جزء منه 

 بعد الوفاة.
سنة فأكثر أن یهب  18للشخص البالغ من العمر  1968إذ سمح قانون الهبة التشریحیة لسنة     

غرض من األغراض المحددة في القانون، والهبة ال تنفذ إال بعد كل جثته أو جزء منها بعد وفاته ل
، ویشترط إفراغ 4الموت أي أن التصرف یكون باإلیصاء، وفقا للشكل القانوني المحدد للوصیة

                                                                                                                                               

 راجع في ذلك:وتمت إجازته في العدید من الدول: ألمانیا، النمسا، بلجیكا، فرنسا، الوالیات المتحدة األمریكیة. 
Agence de la biomédecine: Encadrement juridique international dans les différents 
domaines de la bioéthique, 2016, p. 21. 
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الرضا في وثیقة مكتوبة یتم التوقیع علیها من جانب المتبرع وشاهدین على أن یكون ذلك في 
ى وأخواته أو أحد الزوجین أو من له سلطة أو من یقع علیة مجلس واحد، كما رخص ألبناء المتوف

إلتزام التصرف بالجثة ودفنها، بالتبرع بجزء من الجثة أو كلها طالما لم یثبت تحدید المتبرع لمتلقي 
  .1بعینه أو لغرض استخدام محدد أو اعتراضه على التبرع جملة وتفصیاًل أثناء حیاته

یات المتحدة األمریكیة أصبحت تجیز للشخص التصرف في جثته وهذا یوضح أن قوانین الوال     
بعد وفاته باحترام وصیته، بعد أن كان المبدأ السائد هو أن جثة اإلنسان ال یمكن أن تكون 
نما اعترف  موضوعا للملكیة، والقانون األمریكي لم یسمح فقط للشخص بالتصرف في جثته، وا 

لرغم من أن الجثة ال تعد جزءًا من التركة للمطالبة بكل ما أیضًا بهذا الحق ألقاربه من بعده على ا
 من شأنه المساس بها أو تشریحها إلى غیر ذلك من الحقوق.

األغراض التي یتم التبرع من أجلها في قسمه الثالث ولم یحصرها في  1968ولقد حدد قانون      
كادیمي والبحث العلمي وكل نطاق المصلحة العالجیة فقط، بل أضاف إلي ذلك أغراض التعلیم األ

ما من شأنه اإلسهام في تطویر عملیات نقل وزراعة األعضاء وسائر الوسائل العالجیة بشكل 
ذا كان الرضا ُیشكل الركیزة القانونیة إلباحة عملیة نقل األعضاء البشریة في هذا القانون،  عام، وا 

تعدیل فیه سواء من حیث المتلقي أو فإنه من الطبیعي منح المتبرع الحق في الرجوع عن التبرع وال
 .2من حیث الغرض

 (1984زراعة االعضاء الفيدرالي ) قانون  -2
، وتضمن هذا 19/10/1984بتاریخ  507 -98صدر قانون زراعة األعضاء الفیدرالي برقم      

القانون العدید من المسائل والنقاط المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة، ونص علي 
عة من الضوابط التي یجب احترامها في هذا المجال، خاصة ما یتعلق منها بمنع االتجار مجمو 

  .3باألعضاء
وقد نص هذا القانون الفیدرالي علي إنشاء فریق عمل خاص بعملیات نقل وزرع األعضاء       

یة البشریة یتولى القیام بدراسة هذه الممارسات من كل الجوانب الطبیة والقانونیة واألخالق
واالقتصادیة وآثارها االجتماعیة، وكذلك یجب على هذا الفریق دراسة آثار هذه العملیات على 
المتلقي من حیث استخدام مثبطات المناعة والتعویضات والتأمینات. وبعبارة أخرى یستوجب هذا 
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ات العلوم القانون تقییم عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة وفقًا لما تتناوله قواعد ومبادئ أخالقی
 .1اإلحیائیة

ویمكن مالحظة اتساع نطاق الحمایة القانونیة للجسم في هذا القانون وذلك عند استقراء     
النصوص القانونیة التي تحظر االتجار باألعضاء البشریة، وذلك بفرض عقوبات على مرتكبي هذه 

تمثلة في عقوبة الحبس الجرائم حسب ما هو منصوص علیه في القسم الثاني من هذا القانون، والم
مدة خمسة سنوات أو غرامة مالیة ال تزید عن خمسین ألف دوالر أمریكي أو كلتا العقوبتین معا في 
حالة ارتكاب جریمة االتجار باألعضاء البشریة داخل الوالیة الواحدة أو بین الوالیات، ویسري 

وفاة المتبرع أو بعده من طرف التجریم حتى في حالة بیع أعضاء الموتى، سواء كان االتفاق قبل 
 .2أقاربة أو ممثلة القانوني

ویمكن كذلك مالحظة اتساع نطاق الحمایة المقررة للجسم في هذا القانون من خالل تحدید      
المشرع األمریكي للمقصود بالعضو البشري في نطاق تطبیق القانون، فیشمل هذا االصطالح 

ا في ذلك النخاع العظمي والذي خصص له قسم كامل غالبیة مشتقات وعناصر الجسم البشري بم
  .3یعالج فیه عملیات التبرع به وزراعته

أما األعضاء األخرى التي یشملها تطبیق هذا القانون هي: الكلیة، الكبد، القلب، الرئة،      
ة هذا البنكریاس، القرنیة والعین، العظم والجلد وكل ما تضفي علیه اللوائح الصادرة من وزارة الصح

 الوصف.
وینعقد اإلجماع لدى الفقه والقضاء األمریكي على أن األساس القانوني الوحید إلباحة اقتطاع      

. والرضا الحر 4جزء من جسم شخص على قید الحیاة هو الرضا الحر والمستنیر لهذا الشخص
عملیة، ویجوز المستنیر یقتضي بطبیعة الحال إعالم المتبرع بالمخاطر الصحیة المترتبة علي ال
 العدول عن الرضا في أي وقت طالما حدث العدول عن الرضا قبل إجراء العملیة.

كما یجب على الطبیب في هذا المجال مراعاة األصول الطبیة للعمل الطبي، ومن بین ما     
 تقتضي به هذه األصول المقارنة بین منفعة الزرع ومخاطره وعدم اإلقدام علیها

                                                 
أن الهدف من إصدار هذه القوانین الفیدرالیة هو توفیر الحمایة لعملیات التبرع باألعضاء البشریة  یرى البعض -1

راجع في ذلك. د. أسامة أو توزیعها، وكذلك زیادة أعداد المتبرعین وبالتالي زیادة أعداد األعضاء المتاحة للزرع. 
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فع ترجح على المخاطر، بحیث یجب أن ترقى نتیجة العملیة إلى مستوى یجعل إال إذا كانت المنا
منها مصلحة اجتماعیة محترمة تبرر التضحیة ببعض حقوق المتبرع إلنقاذ صحة المریض، بحیث 

  .1یترتب على التضحیة بجزء من الحق األول إلنقاذ الحق الثاني بكامله
مجموعة من  American Medical Associationوقد حددت المنظمة الطبیة األمریكیة     

القواعد التي یجب على العاملین في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة التقید بها باعتبارها قواعد 
 أساسیة ومنها:

 یجب أال یكون المریض مصابًا بأمراض أخرى غیر المرض المتعلق بالعضو -

 البشري.
مراعاة سن المریض بمعنى أن األصغر أولى من العنایة باألكبر سنًا، فیشترط أن ال یقل  -

عمر كل من المتبرع والمریض عن عشر سنوات وال یزید علي خمسین سنه ألن نسب 
النجاح تتحقق أكثر في هذه السن، ومع ذلك اشترطت بعض التشریعات أن ال یزید عمر 

ال یكون مدمنًا للمخدرات أو األدویة الضارة بالكبد أو المتبرع عن خمسه واربعین عام، وا
 الكحول. 

، وغیر مصاب أو حامل ألي مرض معدي 2الحالة الصحیة للمتبرع یجب أن تكون جیدة -
مثل التهاب الكبد أو مرض السل أو مرض اإلیدز أو أي مرض یمكن أن یعیق إجراء هذه 

لعض ال یشكل خطر علي حیاته أو العملیة، باألضافة الي ضرورة التأكد أن استئصال ا
 یصیبه بضرر صحي جسیم.

كما یجب أن یستبعد من عملیات نقل األعضاء األشخاص الذین یسهل إصابتهم ببعض 
األمراض، مثل االلتهابات الرئویة أو قرحة المعدة، وذلك نتیجة تناولهم األدویة المثبطة 

المطلقة كوجود أمراض خبیثة لجهاز المناعة. كما یشترط خلو المریض من موانع الزرع 
كالسرطان أو قصور القلب المتعذر شفاؤه أو وجود موانع مؤقتة إلى حین شفائه كالسمنة 

 المفرطة أو اإلدمان على المخدرات.
 

 
                                                 

د.  .558: المرجع السابق، ص د. محمد سامي الشوا .80: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي -1
 .486-484: المرجع السابق، ص ایهاب یسر أنور

2- Cabrol Christian: "Le don d’organes: laissons parler le coeur", in MUZNY Peter 
(sous la direction de), la liberté de la personne sur don corps, éditions Dalloz, 2010, p. 
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 المطلب الثاني

 نقل األعضاء البشرية في التشريع المصري
مل في طیاته كافة الجوانب حاولت العدید من التشریعات العربیة إیجاد إطار تنظیمي شامل یح    

القانونیة الخاصة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة، والجدیر بالذكر أن دولة الكویت كانت 
سباقة في تبني تشریع خاص في مجال زراعة األعضاء البشریة بصفة عامة، حیث أصدرت 

زراعة في شأن  1987لسنة  55ثم تلى ذلك المرسوم بقانون رقم  1983لسنة  7القانون 
  .1األعضاء

وبعد ذلك تالحق صدور التشریعات العربیة في هذا المجال، فأصدرت المملكة األردانیة      
بشأن تنظیم نقل وزراعة األعضاء البشریة، وأصدرت دولة اإلمارات  1993لسنة  15الهاشمیة رقم 

ن والتي أصدرت ، ثم تلى ذلك مملكة البحری1993لسنة  15العربیة المتحدة القانون االتحادي 
بشأن نقل وزراعة األعضاء، ثم أصدرت مصر القانون رقم  1998لسنة  16المرسوم بقانون رقم 

 . 2010لسنة  5
وبإستعراض جل التشریعات العربیة یتضح تطابقها من حیث المضمون والصیاغة بإستثناء       

األخري. وأختلفت السیاسیة القانون المصري الذي تمییز بتبنیه قواعد تمیزه عن باقي التشریعات 
 العقابیة المشرع المصري عن باقي التشریعات.

وفیما یلي نحاول دراسة خطة المشرع المصري في مواجهة هذه الجرائم والذي جاء بها        
والتي أقتصر علي إصالح  2017لسنة  142وتعدیالته بالقانون رقم  2010لسنة  5القانون 

صري في مواجهة هذه الجرائم وهو ما یقتضي منا أن نمیز بین السیاسة العقابیة للمشرع الم
، ثم المرحلة التالیة لصدور القانون. 2010لسنة  5مرحلتین: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 

 علي النحو اآلتي:
 

                                                 
ع األعضاء البشریة، إذ تعتبر دولة الكویت أول دولة عربیة تصدر قانونا تتعرض فیه لموضوع عملیات نقل وزر  -1

یتعلق بزا  1997لسنة  55والمتعلق بنقل وزرع الكلى، ثم أصدرت المرسوم رقم 1983لسنة  7أصدرت القانون رقم 
رعة األعضاء البشریة بین األحیاء ومن جثث الموتى، حیث تناول في المادة األولى منه مشروعیة التنازل عن 

لموتى، وجعل المصلحة العالجیة هي الغایة من إجراء تلك العملیات، األعضاء البشریة بین األحیاء ومن جثث ا
ومنع في المادة السابعة منه بیع وشراء األعضاء البشریة، وحدد أماكن إجراء هذه العملیات في المنشآت التي 

لمخالفة أحكام تحددها وزارة الصحة طبقًا لنص المادة الثامنة منه وفي المادة العاشرة منه تناول العقوبات المقررة 
 هذا القانون.
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 2010لسنة  5بل صدور القانون رقم أواًل: مرحلة ما ق
لم یكن یوجد في هذه المرحلة تنظیم قانوني شامل لنقل األعضاء البشریة في التشریع المصري،     

ومع ذلك كانت هناك بعض النصوص القانونیة المتفرقة والخاصة بمسائل معینة، وهذه القوانین 
ظیم بشأن إعادة تن 1962لسنة  103، والقانون رقم 1960لسنة  178تتمثل أساسًا في القانون رقم 

عملیات جمع الدم وتخزینه وكذلك توزیعه، 1960لسنة  178. وقد نظم القانون رقم 1بنوك العیون
 فأجاز لبنوك الدم الحصول علیه عن طریق التبرع أو الشراء بمقابل رمزي. 

وقد استند جانب من الفقه، إلى هذا القانون للقول بإباحة التبرع باألعضاء البشریة قیاسا على     
  .2لتبرع بالدم، وأن المشرع یبیح بذلك التعامل في جزء من جسم اإلنسانإباحة ا
غیر أن فریقًا آخر من الفقه المصري قد اعترض على هذا الرأي، ذلك ألن الدم على خالف     

األعضاء من العناصر التي تتجدد تلقائیًا في الجسم بحیث ال یترتب على نقل جزء منه إصابة 
 علي أن القیاس في غیر محلة بإعتبار أن المخاطر الصحیة علي . فضالً 3الجسم بضرر جسیم

 المتبرع مختلفة بینهما.
  1962لسنة  103كما نظم المشرع المصري التنازل عن القرنیات في القانون رقم      

 بنصه في المادة الثانیة على أنه: تحصل هذه البنوك على العیون من المصادر التالیة:
 یوصون أو یتبرعون بها. عیون األشخاص الذین -

 عیون األشخاص التي یتقرر استئصالها طبیًا. -

وقد أعتمد جانب من الفقه المصري اعتمد على نص هذه المادة قبل تعدیلها كأساس إلباحة      
نقل األعضاء مستندًا إلى أن المشرع استعمل في النص المذكور أعاله تعبیر یوصون أو یتبرعون 

. غیر أن 4بها، وكما هو معلوم أن الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت والهبة حال الحیاة
نبًا من الفقه المصري رأى غیر ذلك ألن هذا القانون استثناء علي األصل العام وهو عدم جواز جا

التعامل على جسم اإلنسان وال یجوز القیاس علیه، كما أنه ال ینشئ سبب إباحة، بل یقرر مجرد 

                                                 
   .140-135معصومیة الجسد، المرجع السابق، ص د. حمدي عبد الرحمن:  -1

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع األعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین األهواني -2
138. 

 .60: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة -3

أحكام نقل وزرع األعضاء البشریة من األموات إلي األحیاء في الفقة اإلسالمي والقانون، د. عمرون شهرزاد:  -4
 .476 -473: المرجع السابق، ص د. إیهاب یسر أنور  .84، ص2011دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 
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وأصبحت  2003لسنة  79بالقانون رقم  1962لسنة  103، وتم تعدیل القانون رقم 1مانع مسئولیة
المادة الثانیة منه تنص على ما یلي: ) تحصل هذه البنوك على قرنیات العیون من المصادر 
التالیة: قرنیات عیون األشخاص الذین یوافقون موافقة كتابیة على نقلها بغیر مقابل(. وبذلك یكون 

ثیر المشرع المصري قد رجع إلى األصل بشأن التوصیة بالعین، ومن ثم فإن الجدال الفقهي الذي أ
 .2حول جواز تبرع شخص سلیم العینین بإحدى قرنیتیه لیس له معنى بعد هذا التعدیل

 2017لسنة  142وتعدیالتة بالقانون  2010لسنة  5ثانیًا: مرحلة ما بعد صدور القانون رقم 
 بشأن إصالح سیاستة العقابیة.

الجوانب القانونیة  حاول المشرع المصري بدوره إیجاد تنظیم شامل یعالج في طیاته مختلف    
المتعلق بتنظیم زرع األعضاء  2010لسنة  5الخاصة بعملیات نقل األعضاء ضمن القانون رقم 

 مادة. 28وتضمن هذا القانون  .3البشریة
جاءت في أربعة فصول، الفصل األول، تضمن أحكامًا عامة حول هذه العملیات، الفصل         

لزرع األعضاء البشریة، الفصل الثالث، یتعلق بإجراءات زرع الثاني، یتعلق بإنشاء اللجنة العلیا 
األعضاء البشریة ومن األحكام التي تضمنها هذا القانون تأكیده على أنه ال یجوز نقل أي عضو 
من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر إال لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقي 

عملیة النقل هي الوسیلة الوحیدة لمواجهة هذه الضرورة، أو عالجه من مرض جسیم، وأن تكون 
وأال یكون من شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم على حیاته أو صحته، كما أن هذا القانون 
منع عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة التي تؤدي إلى اختالط األنساب، وأن یكون التبرع صادرًا 

رضا وثابتة بالكتابة، كما نص على منع التعامل في أي عضو عن أرادة حره، خالیة من عیوب ال
من أعضاء جسم اإلنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبیل البیع أو الشراء أو بمقابل أیا 

 .4كانت طبیعته، وهذا ضمانًا إلبقاء جسم اإلنسان بعیدًا عن دائرة المعامالت المالیة
م یخضع رضا المتبرع لرقابة القضاء، علي نحو ما نظم وما یؤخذ علي المشرع المصري أنه ل     

المشرع الفرنسي، إال أن المشرع أكتفي من جانبة بتحدید شروط الرضا الواجب توافره، دون أن یفعل 
                                                 

معصومیة الجسد، المرجع : د. حمدي عبد الرحمن .66: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة -1
المسئولیة الجنائیة لألطباء الناشئة عن استخدام  د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: .140-138السابق، ص 

 . 205 -204األسالیب العلمیة الحدیثة في الطب، المرجع السابق، ص 

 .67: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي -2

 .16/3/2010مكرر المنشور بتاریخ  9الجریدة الرسمیة العدد  -3

-132: المرجع السابق، ص د. أسامة علي عصمت الشناوي95المرجع السابق، ص د. عمرون شهرزاد:  -4
133. 
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أي رقابة قضائیة علي رقابة هذا الرضا ومدي صحته، وهو أمرًا من الخطورة بما یوجب إجراء 
قصور، خاصة أن المشرع أجاز التبرع لغیر األقارب من تعدیل تشریعي لمواجهة هذا النقض وال

المصریین وهو ما یوجب بسط وتشدید الرقابة علي هذه الطائفة من العملیات. كما أنه لم یتضمن 
نصوص صریحة لتنظیم اإلنجاب بالوسائل الطبیه، اإل ما اشار الیه من حظر األعمال الطبیة التي 

 تؤدي لخلط اإلنسان.
القانون على إنشاء اللجنة العلیا لزرع األعضاء البشریة والمختصة باإلشراف كما نص هذا     

والرقابة علي المستشفیات والمركز الطبیة المعنیة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة، وهذه اللجنة 
منح لها المشرع المصري الشخصیة المعنویة، ویتولى وزیر الصحة رئاسة هذه اللجنة ویعین أمانة 

 1960لسنة  178لم یلغي القانون رقم  2010لسنة  5لها. والجدیر بالذكر أن القانون رقم فنیة 
بشأن إعادة  1962لسنة  103بشأن تنظیم عملیات جمع وتخزین الدم ومركباته، والقانون رقم 

علي ما یلي: تلغي 2010لسنة  5من القانون رقم  26تنظیم بنوك العیون. وقد نصت المادة 
عقوبات ویلغي كل حكم آخر یخالف أحكام هذا القانون فیما  240لثة والرابعة المادة الفقرتان الثا

بشأن تنظیم عملیات جمع وتوزیع الدم  1960لسن  178عدا األحكام الخاصة بالقانونیین 
 والخاص إعادة تنظیم بنوك العیون. 1962لسنة  103ومركباته، و

القواعد والضمانات المتعلقة بالتبرع باألعضاء ثالثًا: السیاسة الجنائیة للمشرع المصري بشأن 
 2010لسنة  5البشریة في ضوء القانون 

تناول المشرع المصري أسس إباحة نقل وزرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة البشریة سواء    
، وقد خص طرفي العملیة 1كان النقل من إنسان حي أو میت بقصد زراعتها في جسم إنسان آخر

 شروط محددة علي النحو اآلتي: بوجوب توافر
 الشروط الواحب توافرها في المتبرع له. -1
أن یكون زرع العضو هو الوسیلة الوحیدة التي تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقى أو   -

عالجة من مرض جسیم، وبشرط أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لمواجهة هذه 
ذا كان المشرع الفرنسي في القا ( لم یحدد المقصود 1181 -76نون رقم ) الضرورة. وا 

بمصطلح العضو البشري، فإن المشرع المصري لم یحدد ماهیة المرض الجسیم، فضاًل 
علي أن ما یمكن الیوم وصفة بالمرض الجسیم قد یؤدي التطور الطبي المستقبل إلمكانیة 

                                                 
 2010لسنة  5: األحكام القانونیة للتبرع باألعضاء البشریة، دراسة علي ضوء القانون د. بشیر سعد زغلول -1

 .24، ص 2010ر النهضة العربیة، بشأن تنظیم زرع األعضاء البشریة، دا



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  حممد عاطف حممد   ...                                   عضاء البشرية مدي مشروعية نقل وزرع األ

          

422 

قرن المرض تداركة بالعالج، وهو ما یدعونا للقول أن المشرع المصري أحسن صنعًا بأن 
 الجسیم بنصه علي أن یكون الزرع هو السبیل الوحید لمواجهته.

توسع المشرع المصري في نقل وزرع األعضاء فلم یقیده بشرط القرابة واجاز التبرع لغیر   -
االقارب بشرط توافر الضرورة العالجیة علي نحو ما نصت علیة المادة الرابعة، مع مراعاة 
ما نصت علیه المادتین الثانیة والثالثة من الحظر المفروض علي الزرع من مصریین إلى 

جین وفق الشروط المحدده، وقد تجاوز بتوسعة توسع المشرع الفرنسي في أجانب عدا الزو 
، والذي توسیع من دائرة األشخاص 20041/ 6/8( المؤرخ  800 -2004القانون رقم )

الذین یسمح لهم التبرع باألعضاء البشریة شریطة وجود حیاة مشتركة مع المتلقي لمدة 
بموجب قانون زرع األعضاء عامین على األقل. كما أن المشرع األلماني و 

(Transplantationsgesetz الصادر في )2012، المعدل في عام  11/1997 5 ،
ووفقًا لما نصت علیة المادة الثامنة من قانون زرع األعضاء علي وجوب وجود صلة قرابة 

أو  بین المتبرع والمترع له، وحددها المشرع بالقرابة من الدرجة األولى أو الثانیة من المتبرع
الزوج أو الزوجة أو الخاطب أو المخطوبة أو أي شخص آخر له عالقة وثیقة ) المادة 

 (.  وهو ما غایره المشرع المصري بإجازة التبرع لغیر االقارب. 8/4

 الشروط الواجب توافرها في المتبرع. -2
ع من أحاط المشرع عملیة النقل بمجموعة من القواعد الضابطة التي تكفل حمایة المتبر       

ناحیة، ومواجهة ظاهرة األتجار باألعضاء البشریة من ناحیة أخري، وهو ما یتضح كذلك من 
مراجعة سیاسته العقابیة والتي سوف نتناولها الحقًا، وقد جاء القواعد الضابطة متسقة في أغلبها مع 
منهج التشریعات األجنبیة التي نظمت عملیة نقل وزرع األعضاء، وهو ما سوف نستعرض 

 روطها علي النحو اآلتي: ش
. اشترط المشرع المصري وجوب توافر األهلیة القانونیة للمتبرع توافر األهلیة القانونیة -

كشرط إلباحة التبرع، وحظر المشرع التبرع من عدیم األهلیة أو ناقصها وال یعتد بموافقة 
 8/1ي المادة من ینوب عنه أو بمن یمثلة قانونًا. وهو ذات ما نص علیة المشرع  األلمان

من قانون زرع األعضاء علي وجوب أن یكون المتبرع بالغًا وممیزًا وأن تكون موافقته 
مجانیة صادرة عن أرادة حرة. كما نص المشرع السویسري  في قانون نقل وزرع األعضاء 

 علي شرط أكتمال األهلیة.  8/10/2004البشریة الصادر في 

                                                 
1- Binet, J-R: Le nouveau droit de la bioéthique. Commentaire et analyse de la loi n° 
2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, Paris, LexisNexis, 2005, p. 36. 
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نقل وزرع الخالیا األم من  2010لسنة  5في القانون ومن جانبة أجاز المشرع المصري       
عدیم األهلیة أو ناقصها إلى األبوین أو األبناء أو فیما بین األخوة وقید شرط اإلباحة بعدم وجود 
متبرع آخر من غیر هؤالء، بشرط صدور موافقة كتابیة من النائب أو الممثل القانونى لعدیم األهلیة 

ال یجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن أو ناقصها. وفى جمیع األحو 
 التبرع قبل البدء فى إجراء عملیة النقل.  

لسنة  5وقد حظر المشرع المصري علي نحو ما نصت علیة المادة الخامسة من القانون     
ستثناءًا من 1ایة علیهالنقل من األطفال، وال یعتد بموافقة أبویة أو من له الوالیة أو الوص 2010 ، وا 

ذلك یجوز نقل وزرع الخالیا األم من الطفل إلى األبوین أو فیما بین األخوة ما لم یوجد متبرع آخر 
، بشرط صدور موافقة كتابیة من أبوى الطفل إذا كان كالهما على قید الحیاة أو 2من غیر هؤالء

ة علیه، ویجوز للمتبرع أو من استلزم أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الوالیة أو الوصای
 القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملیة النقل. 

في مجال  1994وقد ضیق المشرع الفرنسي في تشریعات العلوم اإلحیائیة الصادرة في     
( الصادر في 1181-76االقتطاع من جسم القاصر خالفًا لقانون نقل األعضاء ) 

. فالمشرع الفرنسي كرس مبدأ حظر نقل األعضاء من القصر أو من في حكمهم 22/12/1976
( من قانون الصحة العامة، واالستثناء الوحید یتمثل في  L 1241 -2كمبدأ في نص المادة ) 

ون إباحة اقتطاع الخالیا المسئولة عن إنتاج خالیا الدم على مستوى النخاع العظمي، شرط أن یك
الوسیلة العالجیة الوحیده، ویكون ذلك لصالح األخ أو األخت، وبعض األقارب على سبیل 

( من قانون الصحة العامة الفرنسي،  L 1241 -3األستثناء، وهذا حسب ما نصت علیه المادة ) 
جنة وفي جمیع الحاالت البد من موافقة الوالدین أو الممثل القانوني أمام القاضي باإلضافة لموافقة ل

( من قانون  1231L -3( المشار إلیها في نص المادة ) Le comité d’expertsالخبراء )
الصحة العامة الفرنسي، وفي حالة رفض القاصر فإن ذلك یعد حائاًل دون إجراء عملیة نقل 

( من قانون الصحة العامة  L 1241 -3األعضاء البشریة، وهذا حسب ما نصت علیه المادة ) 
 قاصر یملك حق االعتراض.الفرنسي، فال

والواقع أّن موقف المشرع الفرنسي من مسألة نقل األعضاء من القصر ومن في حكمهم على       
هذا النحو یعد جدیرًا بكل التأیید لما یحققه من توسیع لنطاق الحمایة المدنیة والجنائیة لجسم 

                                                 
   .85: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطورة .201المرجع السابق، صد. طارق سرور:  -1

2
د. مهند صالح . 86، 1986: زرع األعضاء بین احظر واالباحة، دار النهضة العربیة، د. أحمد محمود سعد - 
 .137: الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص أحمد
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خاع العظمي جاء موفقا بالنظر القاصر أو من حكمه، كما أن االستثناء الذي یجیز نقل خالیا الن
إلى ما تحققه هذه العملیات من فائدة كبیرة للمریض، ودون أن تحدث أضرارًا جسیمة لجسم القاصر 
مقارنة مع استئصال أعضاء أخرى من جسمه فخالیا النخاع العظمي لها القابلیة للتجدد، ولهذا 

 أجاز المشرع الفرنسي استئصالها من القصر.
، وقید المشرع عملیة نقل وزرع األعضاء البشریة بشرط أن یكون جنسیةأن یكون مصري ال -

 الطرفین مصریا الجنسیة بنصة بإجازة التبرع لغیر األقارب. 

وقد حظر المشرع المصري النقل من مصري ألجنبي عدا الزوجین إن كان أحدهما مصري     
واألبناء من أم مصریة وأب شرط ذلك أن یكون مر علي زواجهم ثالث سنوات بعقد موثق قانونًا 

أجنبى فیما بینهم جمیعًا مع مراعة القید الوارد بالمادة الخامسة. كما أن المشرع اجاز نقل األعضاء 
وزراعتها فیما بین االجانب، إذا كان الطرفین من جنسیة دولة واحدة، وأن یكون  بناء علي طلب 

عني بمفهوم المخالفة أن المشرع قید شرط الدولة التى ینتمى إلیها المتبرع والمتلقى، وهو ما ی
اإلباحة بإن یكون الطرفین مصریا الجنسیة، فیما عدا ما قرره من حاالت جاءت حصرًا إذا كان 

 أحد الطرفین مصري الجنسیة واآلخر أجنبي إذا توافرت الشروط المنصوص علیها قانونًا.
علي وجوب خلو  5/1ادة نص المشرع المصري بالمخلو ارادة المتبرع من عیوب الرضا،  -

، فعدم خلو األرادة من العیوب ووقوعها تحت تأثیر 1هذه أرادة المترع من عیوب الرضا
  .2غش أو تدلیس أو غلط أو إكراه مادي أو معنوي یجردها من قیمتها القانونیة

ویعد األغراء بالمال أو بجني فائده، من شأنة أن یعدم الرضا، ویعود بالفعل لدائرة التجریم       
بإعتبار أن المشرع قید االباحة بأن یكون التبرع بدون مقابل وهو ما یعد أنتهاك لحرمة الجسد 

  .3ومساسًا بتكامل االنسان الجسدي

                                                 
1
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص  :د. مهند صالح أحمد- 

133. 

2- Mathieu Bertrand: La bioéthique, op.cit, p. 110. Binet Jean-René: Le nouveau 
droit de la bioéthique, éditions LexisNexis op.cit, p. 37. Carbillak Rémy: "Le corps 
humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), libertés et droits fondamentaux, 
op. cit, p. 218. 
Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, op. cit, p. 104. 

  .82: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة .213المرجع السابق، ص  د. طارق سرور: -3
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كما یشترط یكون هذا الرضا في شكل محدد أي كتابتًا، وأن یكون سابقًا علي اجراء عملیة      
النقل، فالرضا الحاصل بعد إتمام العملیة ال یسبغ أي مشروعیة علي الفعل ولو كان هذا الرضا 

 بدون مقابل.
لرضا ال ینتج أثرًا  ویثور التساؤل عن الرضا المعاصر إلجراء العملیة؟، ففي تقدیري أن هذا ا     

في اإلباحة، فالبد وأن یكون الرضا سابق علي إجراء العملیة حتي یتثني للمتبرع التفكیر والتدبر، 
فضاًل أن معاصرة الرضا للعملیة تحول دون إحاطته إحاطة كاملة بالمخاطر الصحیة الحالیة 

رًا ولو أفصح المتبرع عنه والمستقبلیة التي قد یتعرض لها المریض، ولذا ال ینتج هذا الرضا أث
 كتابتًا، وكان دون مقابل. 

ومن ناحیة أخري فقد كفل المشرع للمتبرع حق العدول عن الرضا الحاصل طالما لم تتم عملة      
التبرع اي أنه لم یكتفي بالرضا بل أشترط استمراریة الرضا واتصاله حتي تمام العمل الطبي، وهو 

وافره إلباحة هذه العملیات له من الخصوصیة بما تمیزه عن ما یعني أن شرط الرضا الواجب ت
. وال یعتد بالرضا الصادر من األشخاص الخاضعین إلجراء من 1الرضا المتعارف علیة قانوناً 

 إجراءات الحمایة القانونیة كالسجناء.
ضرورة تبصیر المتبرع بمخاطر التبرع الصحیة سواء الحالیة منها أو المستقبلیة التي تحیط  -

  .2ببنائه الجسدي المؤكد منها والمحتمل

وهو شرط یقتضیة صحة الرضا المعتبر قانونًا إلباحة عملیة نقل وزرع األعضاء، وقد أكد     
من قانون زرع األعضاء بنصه علي أن یخطر المتبرع  8/2المشرع األلماني علي القید بالمادة 

قد یترتب علیه آثار خطیرة علي المتبرع مستقباًل بالمخاطر الفوریة أو المستقبلیة للعملیة، وأن النقل 
 أن وجدت. 

ولذا یعد الغش في إحاطة المتبرع بالمخاطر الصحیة الحالیة أو المستقبلیة التي تحیط ببنائة    
الجسد، مبطاًل للرضا الحاصل علي أثر التبصیر المعیب، وهو یعد أحد جاالت الغش المبطلة 

قرار الكتابي الصادر من المتبرع بالرضا أنه تم أحاطته للرضا. ولذا یجب أن یحرر في األ
بالمخاطر التي قد تترتب علي عملیة النقل والزرع، وأن یكون توقیع المتبرع الحق لما دونه األقرار 

 2010لسنة  5من مخاطر، بما یفید إطالع المتبرع علیها، وقد نصت المادة السابعة من القانون 
                                                 

1- Carbillak Rémy: "Le corps humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), 
libertés et droits fondamentaux, op. cit, p. 216. 

د. حسام  .109: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة .210المرجع السابق، ص د. طارق سرور:  -2
. 212 -206المرجع السابق، ص د. أسامة علي عصمت الشناوي:  .115: المرجع السابق، ص الدین األهواني

 .586-585: المرجع السابق، ص د. مأمون عبد الكریم
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ثالثیة یتحریر محضر یوثع علیه المتبرع أو ممثلة القانوني، والمنقول علي ضرورة قیام لجنة طبیة 
من الالئحة التنفیذیة للقانون أن تكون  7/2له أن سمحت حالتة الصحیة بذلك، وقد أكدت المادة 

االحاطة بالمخاطر شفاهة وكتابة. ویجوز للمتبرع  العدل عن الرضا الحاصل منه بعد تبصیرة 
عملیة، فإذا تحقق الرضا الصحیح وتمت إجراء العملیة، فال یعتد بإنفاء الرضا طالما لم یتم إجراء ال

 بعد ذلك، ولیس للمتبرع حق استرداد العضو الذي تبرع به وتم زرعة للمریض. 
، وأن یكون النقل والزرع إال لضرورة عالجیة تقتضیها المحافظة على الضرورة العالجیة -

وبشرط أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة حیاة المتلقى أو عالجة من مرض جسیم، 
لمواجهة هذه الضرورة، وأال یكون من شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم على حیاته 

 أو صحته.

بنصه علي أن   8/3وهو ما نص علیة المشرع األلماني بقانون زرع األعضاء في المادة      
ه من مرض یهدد حیاته وأن النقل والزرع هو یكون زرع العضو هو السبیل الوحید لوقایة المتبرع ل

السبیل الوحید. وهو ما انتهجة المشرع السویسري في قانون نقل وزرع األعضاء البشریة الصادر 
بالنص علي أن ال یترتب علي التبرع أي خطر جسیم علي المتبرع سوى علي  8/10/2004في 

 الجیة أخرى ذات فعالیة مماثلة.صحته أو حیاته، وان المتبرع له ال یمكن عالجه بطریقة ع
ستقراء خطة المشرع المصري یتضح أنها تتسق في مضمونها مع ما قرره المشرع الفرنسي       وا 

واأللماني والسویسري من حظر النقل بین األحیاء إذا أمكن توفیر العضو المنقول من جسد متوفى، 
علي عدم جواز نقل أي  2010ة لسن 5من القانون  2/1حیث أن المشرع المصري نص في المادة 

عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان حي إال إذا كان النقل هو الوسیلة الوحیدة 
لمواجهة حالة ضرورة تقتضي المحافظة علي حیاة المتلقي أو عالجة من مرض جسیم. كما نصت 

قتضیها من ذات القانون علي إمكانیة نقل عضو من جسد إنسان میت لضرورة ت 8المادة 
 المحافظة علي حیاة إنسان حي أو عالجة من مرض جسیم أو استكمال نقص حیوي في جسده. 

نما األولویة      وهدیًا بما قررته النصوص السابقة فإن األولویة ال تكون بالنقل من إنسان حي، وا 
نقل وزرع  للوسائل العالجیة األخري التي أن توافرت أحداهما أنتفت الضرورة العالجیة التي تجیز

األعضاء بین األحیاء ومن هذه الوسائل النقل من إنسان میت متي تحققت شروطة. وهو ما نص 
علیة صراحًة المشرع الفرنسي في قوانین أخالقیات العلوم اإلحیائیة، كذلمك المشرع األلماني في  

 ، وكذلك المشرع2012، المعدل في عام 1997نوفمبر  5قانون زرع األعضاءالصادر في 
والذي دخل حیز  8/10/2004السویسري في قانون نقل وزرع األعضاء البشریة الصادر في 

 . 2007التنفیذ في عام 
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ولذا ال تتحقق الضرورة العالجیة التي تجیز النقل والزرع إذا أمكن عالج المتبرع بطریقة      
وقد أجاز المشرع عالجیة أخرى ذات فعالیة مماثلة، أي أنه یمكنه نقل العضو من شخص متوفى. 

المصري لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة إنسان حي أو عالجه من مرض جسیم أو استكمال 
نقص حیوي في جسده، أن یزرع فیه عضو وجزء من عضو أو نسیج من جسد إنسان میت، شرط 

تة ذلك أن یكون بین المصریین، وأن یكون المیت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصیة موثقة، أو مثب
من أشتراط تحقق الوفاة فعلیًا بقرار من  14في أیة ورقة رسمیة. مع مراعاة ما نصت علیه المادة 

 اللجنه المشكلة لذلك.
وفي جمیع الحاالت  أن یكون نقل األعضاء وزرعتها بدون مقابل أي علي سبیل التبرع. -

 اشترط المشرع أن یكون النقل والزرع علي سبیل التبرع بین األقارب.

وكذا یجوز التبرع لغیر االقارب بشرط تحقق الضرورة العالجیة بشروطها المنصوص علیها     
قانونًا، وبموافقة اللجنه الخاصة التي تشكل بقرار من وزیر الصحة، ویحظر التعامل بالبیع أو 
الشراء أو بأي مقابل أیًا كانت طبیعته. وفي جمیع الحاالت یحظر زرع األعضاء أو أجزائها أو 

 سجة أو الخالیا التناسلیة بما یؤدى إلى اختالط األنساب.األن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


