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 افتتبحٍت العدد

الحمـــــــــــد هللل والصـــــــــــالة والســـــــــــالم علـــــــــــ  أشـــــــــــرف خلـــــــــــ  اهللل محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد 
 : اهلل

مػػػػػػػػػن ؾبلػػػػػػػػػة اغبػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ   اػبػػػػػػػػػامس رنا أف نقػػػػػػػػػدـ العػػػػػػػػػددكاعػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػرك اف مػػػػػػػػػن دأمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد: اػػػػػػػػػ
تصػػػػػػػػدر عػػػػػػػػن كليػػػػػػػػة القػػػػػػػػانوف بػػػػػػػػمي كليػػػػػػػػد آملػػػػػػػػني أف تكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػ ه ا لػػػػػػػػة دااعنػػػػػػػػا لتقػػػػػػػػدٙب اإلضػػػػػػػػااة ُب 

 ؾباؿ البحع العلمي.
كإف ىيئػػػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػػػر با لػػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػػعدىا تلقػػػػػػػػػػػػػػي اؼبيحظػػػػػػػػػػػػػػات كاؼبقرتحػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػن 

 ا ىي عليو، شكين كمضموننا.شأهنا الدا  هب ه ا لة إٔب ااماـ لتكوف أاضل فب
كهبػػػػػػػػػػ ه اؼبناسػػػػػػػػػػبة أيضنػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػاف ىيئػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػر با لػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػب بالبػػػػػػػػػػاحثني القػػػػػػػػػػانونيني مػػػػػػػػػػن 
أسػػػػػػػػػػػات ة اعبامعػػػػػػػػػػػات كرجػػػػػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػػػػػاء كاػػػػػػػػػػػاميني اؼبسػػػػػػػػػػػانبة ُب إوػػػػػػػػػػػراء ماد ػػػػػػػػػػػا العلميػػػػػػػػػػػة ببحػػػػػػػػػػػووهم 
كتعليقػػػػػػػػػػػػػا م ُب ميػػػػػػػػػػػػػداف زبصصػػػػػػػػػػػػػهم، كسػػػػػػػػػػػػػنكوف شػػػػػػػػػػػػػاكرين ؽبػػػػػػػػػػػػػم حسػػػػػػػػػػػػػن تواصػػػػػػػػػػػػػلهم مػػػػػػػػػػػػػ  ا لػػػػػػػػػػػػػة 

 عة ما يكتب ايها، ا ل  كفيل بضماف استمرارىا كذبددىا.كمتاب
ا مػػػػػن العمػػػػػل اعبػػػػػاد كاؼبثمػػػػػر حػػػػػ  يتواصػػػػػل مثػػػػػل ىػػػػػ ا العطػػػػػاء العلمػػػػػي الػػػػػ م ىػػػػػو اؼبػػػػػرآة  امزيػػػػػدن
الػػػػػ  تعكػػػػػس الػػػػػدكر اغبقيقػػػػػي عبامعػػػػػة بػػػػػمي كليػػػػػد بشػػػػػكل عػػػػػاـ ككليػػػػػة القػػػػػانوف بشػػػػػكل خػػػػػاص للنهػػػػػوض 

 برسالة ا لة عل  الوجو اؼبنشود.

 هٍئت التحرٌر ببجمللت                                    
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بعده، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال اغبٍىٍمدي لًلًَّو كحده، كالصية كالسيـ عل  من النبػػي 

 شري  لو، كأشهد أف ؿبمدا عبده كرسولو صل  ا عليو كعل  آلو كصحبو كسلم تسليما كثاا.
: اىاٌف الشريعة اإلسيمية ىي شريعة السلم كالسيـ،كدين ابة كالوئاـ،امن أظبائو جل ّما بـَْعدُ أَ 

ليو السيـ، خلقنا ُب ى ه الدنيا لعبادتو كىو يدعو إٔب دار كعي السيـ، اهو السيـ كمنو السيـ كإ
َوِعَباُد السيـ، كمن صفات عباده ال ين شراهم بنسبتهم إليو أهنم يقابلوف اعبهل بالسيـ، قاؿ تعأب:﴿ 

ِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَل  اأْلَْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْلَجاِىُلوَن قَاُلوا سَ   .  1و﴾ اَلًماالرَّْحمََٰ
كلقد أكلت الشريعة اإلسيمية السلم اؼبد٘ب عناية كباة من خيؿ إشاعة ركح السلم كاالستقرار 

االجتماعي، امن أكٔب اؼبسببات للسلم كااماف توحيد ا سبحانو كتعأب كإاراده بالعبادة، قاؿ تعأب:         
الما ظب  ذل    2و﴾م ِبظُْلٍم ُأْولَـِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُىم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يـَْلِبُسوْا ِإيَمانـَهُ ﴿

ليس ىو كما تظنون إنما ىو  :وأينا اليظلم نفسو فقالش  عليهم ذل  اقالوا: أصحاب النبػي
 3و﴾يََٰبـَُن َّ اَل ُتْشِرْك بِٱللَِّو ِإنَّ ٱلشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ   ﴿ قول لقمان البنو


 .  4و

م  انعدـ اامن كىو أكٔب حقوؽ اإلنساف، اانو ال استمتاع لإلنساف ال بنعمة الصحة ال  قد ك 
يفقدىا بسبب انعداـ اامن، كال دبا يتحق  لو من توار قوت يومو، كىو اامن الط ائي، كيتضح ذل  

 .  5و﴾َخْوفٍ  مِّنْ  ُروٍع َوآَمنَـُهم مِّن َأْطَعَمُهم الَِّذيحني منَّ ا عل  قريش هبما اقاؿ:﴿جليا 
من أصبح منكم آمنًا في سربول معاف  في حيع يقوؿ:  كيؤكد ى ا اؼبعىن أيضا نبينا

رسدهل عنده قوت يومول فكأنما ِحيزت لو الدنيا بحذافيرىا
 . 6و

                                                 

 . 63،اآلية رقم وفرقافسورة ال  1و

 . 82سورة اانعاـ،اآلية رقم و  2و

  . 13سورة لقماف،اآلية رقم و  3و

، كتػػػاب اسػػػتتابة اؼبرتػػػدين كاؼبعانػػػدين كقتاؽبم،بػػػاب مػػػا جػػػاء ُب أخرجػػػو الب ػػػارم ُب صػػػحيحو عػػػن ابػػػن مسػػػعود  4و
 .ك مسػػػػػلم ُب صػػػػػحيحو،كتاب اإليباف،بػػػػػاب صػػػػػدؽ اإليبػػػػػاف كإخيصػػػػػو،ح رقػػػػػم 8/54 .و6520، ح رقػػػػػمواؼبتػػػػػأكلني

  .1/80 .و124و

  . 4سورة قريش،اآلية رقم و  5و

،  كتاب الزىػد ، بػاب مػن بػات آمنػا ُب سػربو،ح رقػم الرتم م ُب سننو عن عبيدا بن ؿبصن اػبطمي أخرجو  6و
 . 1913  برقم و2/274 صحيح سنن الرتم م وكحسنو االبا٘ب ُب . 4/574". و2346"
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اعلم أن ما بو تصلح الدنيا حت  تصير أحوالها منتظمة وأمورىا ملتئمة ستة قاؿ اؼباكردم: "
وخصٌ   لوأمٌن عام لوعدل شامل لوسلطان قاىر لوإن تفرعت وىي: ديٌن متبع أشيا  في قواعدىا

 . 1و"وأمل فسيح لدائم
تحق  لو كب ل  يكوف السِّلم اؼبد٘ب ُب أعل  مراتب درجات حقوؽ اإلنساف ال  ينبطي أف ت

عقوبات من ال -جل كعي-السبيل إٔب ربقي  ى ا السلم إال دبا شرعو ا ك ،عل  أرض الواق  ُب ؾبتم 
لناس ال  تعمل عل  إييؽ كل اؼبناا  اؼبؤدية إٔب أنواع الف  كاالعتداءات ال  تعصف بأمن ا

اغبكيم حدد أنواع العقوبات ُب اعبرائم ال  سبس اؼبصاّب العامة، كأكجب عل  كاستقرارىم؛ ل ا االشارع
 حكاـ اؼبسلمني العمل عل  تنفي ىا. 

اة والمفسدين ألىلك الناس بعضهم بعضال وفسد نظام لوال عقوبة الجنيقوؿ ابن القيم:" 
العالمل وصارت حال الدواب واألنعام والوحوش أحسن من بني آدم ل.... ومن المعلوم أن عقوبة 
الجناة ال تتم إال بمؤلم يردعهمل وبجعل الجاني نكاال وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعلول وعند 

 .           2و" و في الكبر والصغر والقلة والكثرةىذا البد من إفساد شي  منو بحس  رريمت
كالعقوبات ردع للمجـر ؼبا ُب العقوبة من إييـ جسدم كنفسي هبعلو يفكر ألف مرة قبل أف 
يقدـ عل  اعبريبة مرة أخرل، كردع للمجرمني اآلخرين ح  اليرتكبوا مثل جنايتو.كاإلسيـ جاء إلهباد 

تظهر ايو الفضائل، كال يبكن أف زبتفي الرذائل إال إذا كاف شبة زكاجر ؾبتم  ااضل زبتفي ايو الرذائل، ك 
 ربمي ا تم  كتنقي جوىره.

كؼبا كانت السنة النبوية ىي اؼبصدر الثا٘ب للتشري  ال م تستق  منو ااحكاـ كتؤسس عليو 
الضوء بشكل القواعد ال  تستقيم هبا حياة الناس لكي يعيشوا حياة طيبية جاءت ى ه الدراسة لتسلي  

أكرب عل  العيقة الوويقة بني السنة النبوية كالسلم اؼبد٘ب،كبشكل أدؽ أحاديع اغبدكد كالقصاص ك 
 .التعازير كعيقتها بالسلم اؼبد٘ب

 
 
 
 

                                                 

ىػػػػػ،             1405، ربقيػػػػ : ؿبمػػػػد كػػػػرٙب راجػػػػح ، دار إقػػػػرأ،  أبواغبسػػػػن علػػػػي بػػػػن ؿبمػػػػد اؼبػػػػاكردم أدب الػػػػدنيا كالػػػػدين،  1و
 .134ص

      دار اعبيػػل، بػػاكت،د.ت،إعػػيـ اؼبػػوقعني عػػن رب العػػاؼبني، ابػػن قػػيم اعبوزيػػة، ربقيػػ : د. طػػو عبػػد الػػرءكؼ سػػعد،  2و
  .122-2/121و
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 الدراسات السابقة في الموضوع 
ااحاديع الواردة ُب اغبدكد كالتعزير كالقصاص دراسة حديثية اقهية، عبدا بن ؿبمد بن  -1

 ودآؿ مساعد، رسالة دكتوراه من اعبامعة اإلسيمية ُب اؼبدينة اؼبنورة .سع
اقو اعبنايات للدكتور يوسف بن عبدا الشبيلي من منشورات صفحة موق  الدكتور           -2

 يوسف بن عبدا الشبيلي.
دعول التعارض بني تشريعات اغبدكد كمفاىيم العصر للدكتور عبداللطيف الشاازم  -3

بنطازم ليبيا –جامعة قاريونس  –كلية اغبقوؽ   –لصباغ حبت مقدـ إٔب ندكة تشريعات اغبدكد ا
 ـ.1976

ا ٓب تأت بشىكل مستقل للبحع ورملة القول : إف ى ه الٌدراسات عل  عظىم اائد ا، إالَّ أىهنَّ
جوانب مل ُب عيقة السلم اؼبد٘ب بأحاديع اغبدكد كالعقوبات كليس من بينها ًدراسة مستوعبة لكا

وضوع
ى
 .اؼب

 كقد قسمت ى ا البحع إٔب مقدمة كمبحثني كخاسبة:
 مقدمة

 المبحث األول : السلم المدني و أحاديث العقوبات
 المبحث الثاني: أثر العقوبات عل  السلم المدني

 الخاتمة   
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 المبحث األول : السِّْلم المدني وأحاديث العقوبات

 أوال:السِّْلم المدني
صوؿ إٔب اؼبػػعىن العاـ للسِّلم اؼبد٘ب، ينبطي الوقوؼ عند أاراد اؼبػػػػيػػػػعرَّؼ؛ ًاىف اغبٍيكم عل  قبل الو 

الشيًء اىرع عن تصوره، كالسِّلم اؼبد٘ب ميرىكب إضاُب، يتكوف من اؼبضاًؼ كىو السِّلم، كاؼبضاؼ إليو كىىو 
ال اعلم أن المرَك  كُب ذل ى يقوؿ الرىازم: "  -تواؼبد٘ب، كدبا أىف معراةى اٍلمرىكب تتوىقف عل  مىعراة مفردا

؛ل ا كاف من اٍلمستحسن تعريف كل من اٍلمصطلحني عل   - 1و"إال بعد العْلم بمفرداتو يمِكنأنيعلم 
 حدة، كمن ٍبى الوصوؿ إٔب اؼبػػعىن العاـ للسِّلم اؼبد٘ب.

 السِّْلم في اللغة
.  2و﴾َلَها َوِإْن َرَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْرَنحْ :﴿السٍِّلمي بكسر السني كاتحها الصلح. قاؿ تعأب

مة : خل  كقبا من اآلاات اهو سآب منا، كسىًلم اؼبساار يىٍسلىم سىيى ييقاؿ:سىالىمىوي ميسىالىمىةن كىسىيى
 . 3و

السين والالم والميم معظم بابو من الصحة والعافيةل... فالسالمة:أن قاؿ ابن اارس: "
 .  4و"واألذى يسلم اإلنسان من العاىة

 المدني في اللغة
 .  5واسم منسوب إٔب مدينة، كىي اؼبصر اعبام  كذبم  عل  مدف كمدائن

 . 6و" جمعونها مدنا.وي دال والنون ليس فيو إال مدينةالميم وال قاؿ ابن اارس:"
 المعن  العام للسلم المدني

لعاـ ال م يدكر حولو ٓب أقف عل  تعريف ؿبدد للسلم اؼبد٘ب؛ لكن يبكن است يص اؼبعىن ا
مصطلح السلم اؼبد٘ب اهو يسع  إٔب تعمي  الرتاب  ا تمعي بني أاراد الوطن كذل  باشاعة وقااة السيـ 

 كالتسامح ، كاحرتاـ البشر كحقوقهم، كراض صبي  أشكاؿ العنف كالتطرؼ.ـ كالوئا
 

                                                 

 ىػ .  1408 ، 1/9،و1علم ااصوؿ، ؿبمد بن عمر الرازم،دار الكتب العلمية، باكت، طاصوؿ ُب  1و

 ".61سورة اانفاؿ، اآلية " 2و

-172، وص1اؼبصػػػباح اؼبنػػػا، مػػػادة وسػػػلم ،أضبد بػػػن ؿبمػػػد بػػػن علػػػي الفيػػػومي، دار اغبػػػديع، القػػػاىرة، ط ينظػػػر: 3و
 ـ.2003ىػ،1424 ،173

مقاييس اللطة، مادة وسلم ، أضبد بن اارس بن زكريا الرازم، راجعو كعل  عليو: أنس ؿبمد الشامي، دار اغبػديع،      4و
 ـ .2008ىػ ، 1429 ، 413- 412، وص1القاىرة، ط

  .336اؼبصباح اؼبنا، مادة ومدف ،وص ينظر: 5و

  .855مقاييس اللطة، مادة ومدف ، وص 6و
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 ثانيا:أحاديث العقوبات 
كحدكد إال أف السنة النبوية باعتبارىا مكملة  لقد بني القرآف الكرٙب أبرز العقوبات من قصاص

كمبينة جاءت ببعض العقوبات ال  ٓب ترد ُب القرآف الكرٙب كبينت ما أصبلو، كيبكن تقسيم ى ه 
العقوبات إٔب ويوة أقساـ قصاص كحدكد كتعازير . كقبل أف نصل إٔب ااحاديع الواردة ُب العقوبات 

 ينبطي أف نعرؼ العقوبة لطة كشرعا.
: من عاقبو عقابا كمعاقبة ، كاعتقبت الرجل إذا جازيتو خبا كعاقبتو أم جازيتو بشر ،  لعقوبة في اللغةا

 . 1وة بفعل السوء كااخ  بال نباكالعقاب ىو ا از 
 العقوبة اصطالحا:

 .(2)"زوارر وضعها اهلل تعال  للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر "
 القصاص -أ

 القصاص في اللغة
القاف والصاد أصل صحيح يدل عل  تتبع الشي .من ذلك قولهم: ؿ ابن اارس:" قا

اقتصصت األثرل إذا تتبعتو.ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراحل وذلك أنو يفعل بو مثل فعلو 
 . 3و"باألول

 القصاص اصطالحا
 . 4و"" معاقبة الجاني عل  رريمة القتل والقطع والجرح عمدا بمثلها

 : 5وعنيكالقصاص عل  نو 
 : كىو عقوبة أصلية للقتل العمد.قصاص في النفس: األول
:كىو القصاص ُب اعبركح، كقط  ااطراؼ،كىو عقوبة أصلية قصاص فيما دون النفس:اآلخر

 ليعتداء عل  ما دكف النفس عمدا. 
 

                                                 

  .128 ، اؼبصباح اؼبنا، مادة وعقب ،وص423ادة وعقب ، وصمقاييس اللطة، مينظر: 1و
ااحكػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػلطانية كالواليػػػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػػػة، أبواغبسػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػد اؼبػػػػػػػػػػاكردم،دار الكتػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػة،  2و

 ـ.1978ق،1398باكت،

  ، 745- 744مقاييس اللطة، مادة وق  ، وص 3و
  .2/613ـ،و1968،ق1387دمش ، اؼبدخل الفقهي العاـ، مصطف  أضبد الزرقا،دار الفكر، 4و
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خاة، أضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب، ربقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، دار الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ينظر: 5و

  . 22/327،وـ.1994اإلسيمي،باكت،

  .3/4، ومطمي اتاج إٔب معراة معا٘ب ألفاظ اؼبنهاج، ؿبمد بن أضبد الشربيمي،دار الكتب العلمية،باكت



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

13  

 

 :بعن األحاديث الدالة عل  القصاص
 إال اهلل رسول وأني اهلل إال إلو ال أن يشهد مسلم امرئ دم يحل ال:قولو  -1
للجماعة التارك الدين من والمارق الزاني والثي  بالنفس النفس ثالث بإحدى

 .  1و
ظرين:إما أن يودي وإما أن يقاد من قتل لو قتيل فهو بخير الن:قولو -2

 . 2و
رضَّ رأس رارية بين حجرينل فقيل لها من فعل  إّن يهوديّاقاؿ،عن أنس بن مال -3

بك ىذا أفالن أفالن؟ حت  سم  اليهودي فأومأت برأسهال فجي  باليهودي فاعترف فأمر بو 
فرضَّ رأسو بالحجارة  النبي

 . 3و
 . 4و ن ردع عبده ردعناهَمن قتل عبده قتلناه ومَ :قولو-4
قتل غالم غيلةل فقال عمر: لو اشترك فيو أىل صنعا  قاؿ: عن ابن عمر -5
لقتلتهم بو

 . 5و
 الحدود -ب

 :الحد في اللغة
الحد:الحارز بين الشيئينل و فالن محدود إذا كان ممنوعا...و َحدُّ قاؿ ابن اارس: "

 . 6و"العاصي سمي حدا؛ ألنو يمنعو عن المعاودة

                                                 

، كتاب الديات، باب قوؿ ا تعأب : أف النفس بالنفس كالعني بن مسعود أخرجو الب ارم ُب صحيحو عن ا  1و
 . كمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػػاب 12/209 .و6878وبػػالعني كاانػػف بػػاانف كااذف بػػااذف كالسػػػن بالسػػن، ح رقػػم 

  .                                4/316 .و1676القسامة، باب: مايباح بو دـ اؼبسلم،ح رقم و

، ح  من قتل لو قتيل اهػو خبػا النظػرين ، كتاب الديات، باب:جو الب ارم ُب صحيحو عن أيب ىريرةأخر   2و
  .6/2522 .و6486رقم و

 .                 6490أخرجػػػػػػػػػو الب ػػػػػػػػػارم ُب صػػػػػػػػػحيحو،كتاب الػػػػػػػػػديات،باب إذا أقػػػػػػػػػر بالقتػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػرة قتػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػو، ح رقػػػػػػػػػم و  3و
  .6/2524و

بػو أيقػاد منػو   ح  ، كتاب الديات، باب مػن قتػل عبػده أك مثَّػلجندب أخرجو أبوداكد ُب سننو عن ظبرة بن  4و
: كقػػػػػاؿ"1414"ح رقػػػػم،عبػػػػػده مػػػػػا جػػػػاء ُب الرجػػػػػل يقتػػػػل بابت،الػػػػديا كتابكالرتمػػػػ م ُب سػػػػػننو، ".4515رقػػػػم "

 ".3404كقاؿ االبا٘ب ُب زبريد مشكاة اؼبصابيح: "إسناده ضعيف".ح رقم" ".ى احديع حسنطريب"

اب الػػػديات، بػػػاب: إذا أصػػػاب قػػػـو مػػػن رجػػػل ىػػػل يعاقػػػب أـ يقػػػت  مػػػنهم كلهػػػم  ح رقػػػم          أخرجػػػو الب ارم،كتػػػ  5و
  .5/394 .و6989و

  . 188مقاييس اللطة، مادة وحد ، وص 6و

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12596&idto=12597&bk_no=52&ID=3792#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12596&idto=12597&bk_no=52&ID=3792#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12596&idto=12597&bk_no=52&ID=3792#docu
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 كحدكد ا نوعاف:
: حدكد حدىا ا للناس ُب مطاعمهم كمشارهبم كمناكحهم، كيا ذل  من النوع األول

 اامور ال  أحلها كحرمها كهن  عن تعديها. 
: عقوبات كضعها ا ؼبن ارتكب ما هن  ا تعأب عنو، مثل حد الزنا كحد النوع الثاني

 الق ؼ.
 الحدود اصطالحا:

 .   1و"ربة حقا هلل تعال عقوبة مقدرة وا"
 :أنواع الحدود

 : 2واختلف الفقهاء ُب عدد اغبدكد، كاؼبتف  عليو عند صبهور الفقهاء ستة حدكد كىي
 حد السرقة                                    -2_ حدالزنا                                               1
 حد اغبرابة  -4                    حد الق ؼ                         -3
 حد الردة  -6حد اػبمر                                               -5

 :بعن األحاديث الواردة في الحدود
اليحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إلو إال اهللل و أنني رسول اهللل إال  :قولو -1

التارك لدينو المفارق للجماعةبإحدى ثالث: الثي  الزانيل والنفس بالنفسل و 
 . 3و

من بدل دينو فاقتلوه :قولو -2
 . 4و

خذوا عنيل خذوا عنيل فقد رعل اهلل لهن سبيالل البكر بالبكر رلد مائة :قولو  -3
ونفي سنةل والثي  بالثي  رلد مائة والررم

 . 5و
  المنبر لما نزل عذري قام رسول اهلل علقالت: -رضي ا عنها  –عن عائشة -4

فذكر ذلك وتال القرآنل فلما نزل أمر بررلين وامرأة فضربوا الحد
 . 6و

                                                 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػدائ  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػنائ  ُب ترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػرائ  ، عػػػػػػػػػػػػػػػػػيء الػػػػػػػػػػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػػػػػػػػػػوبكر بػػػػػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػػػػػعود الكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػا٘ب، دار   1و
  .7/33ـ،و1982ىػ،1402الكتب،باكت،

بشػػػػرح صػػػػحيح الب ػػػػارم، ابػػػػن حجػػػػر العسػػػػقي٘ب، ربقيػػػػ : ؿبػػػػب الػػػػدين اػبطيػػػػب، دار  اػػػػتح البػػػػارم 2و
  .15/61و ،باكت اؼبعراة،

 .  9سب  زبرهبو،ص  3و
، كتػاب اسػتتابة اؼبرتػدين، بػاب: حكػم اؼبرتػد كاؼبرتػدة كاسػتتابتهم،            أخرجو الب ارم ُب صحيحو عن ابػن عبػاس  4و

 ".  6922ح رقم"

 ".  1690، كتاب اغبدكد، باب: حد الزنا، ح رقم" ُب صحيحو عن عبادة بن الصامتأخرجو مسلم   5و
 ". 4474أخرجو أبوداكد ُب سننو، كتاب اغبدكد، باب:ُب حد الق ؼ، ح رقم "  6و



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

15  

 

التقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا :قولو -5
 . 1و

أتي بررل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو  أن النبيعن أنس بن مال -6
د الرحمن بن عوف:أخف الحدود أربعين قال:وفعلو أبوبكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عب

ثمانونل فأمر بو عمر
 . 2و

 التعازير-ج 
 التعزير لغة:

العين والزا  والرا  كلمتان:أحدىما:التعظيم والنصر. والكلمة األخرى قاؿ ابن اارس : "
رنس من الضرب.فاألول :النصر و التوقيرل كقولو تعال  " وتعزروه وتوقروه "واألصل اآلخر 

 .   3و" رب دون الحدالتعزيرل وىو الض
 التعزير اصطالحا:

 . 4و" تأدي  عل  ذنوب لم تشرع فيها الحدود" 
كلقد أعط  الشارع كٕب أمر اؼبسلمني صيحية ارض العقوبة اؼبناسبة كال  يراىا كفيلة بتأديب 

نفي اعبا٘ب كإصيحو، كضباية اعبماعة كصيانتها كى  تبدأ بالزجر كالنصح، كترتاكح بينهما اغببس، كال
كالتوبيخ، كالطرامات اؼبالية، كمصادرة أدكات اعبريبة. كاغبرماف من توٕب الوظائف العامة، كمن أداء 
الشهادة.... كقد تصل إٔب أشد العقوبات كاغببس كاعبلد كالقتل كذل  ُب اعبرائم اػبطاة، كالتجسس 

 غبساب العدك مثي، أك معتاد اعبرائم اػبطاة.
 :التعازير بعن األحاديث الواردة في

ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهلل :قولو -1
 . 5و

حبس رراًل في تهمة ثم خل   أن النبي  هبز بن حكيم عن أبيو عن جدهعن -2
 6وعنو

. 
                                                 

 . 6789أخرجػػػػػػو الب ػػػػػػارم ُب صػػػػػػحيحو، كتػػػػػػاب اغبػػػػػػدكد، بػػػػػػاب قولػػػػػػو تعػػػػػػأب : كالسػػػػػػارؽ كالسػػػػػػارقة" ح رقػػػػػػم و  1و
  .3/1312 .و1684صحيحو، كتاب اغبدكد، باب:حد السرقة كنصاهبا، ح رقم و  . كمسلم ُب 25/239و

 ".6773أخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب اغبدكد، باب ما جاء ُب ضرب شارب اػبمر، ح رقم "  2و
  . 669مقاييس اللطة، مادة وعزر ، وص 3و
   .263ااحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، وص 4و
ُب صػػػػػػحيحو عػػػػػػن أيب بػػػػػػردة اانصػػػػػػارم، كتػػػػػػاب اغبػػػػػػدكد،  بػػػػػػاب: كػػػػػػم التعزيػػػػػػر كاادب ، ح أخرجػػػػػػو الب ػػػػػػارم   5و

  .  6/2522 .و6456رقمو

". 1417أخرجو الرتم م ُب سننو، كتػاب الػديات عػن رسػوؿ ا ، بػاب مػا جػاء ُب اغبػبس ُب التهمػة، ح رقػم "  6و
 ".3710كحسنو االبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة، ح رقم "
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: عن سلمة بن ااكوًع -3 َعْيٌن من المشرِكيَن وىو في سفرل أَت  النَِّبيَّ  قاؿى
َفقتلو فنَـفَّلُو َسَلَبوُ  .اطلبوه َواقتلوهثُم انفتلل فقال الّنِبي  فجلس عند أصحابو يتحدَّثل

 . 1و
مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوىم عليها لعشر... :قولو -4

 . 2و 
 ثالثا:شبهة حول العقوبات

ظهرت ُب اآلكنة ااخاة بعض اؼبمارسات اؼبشينة ال  ال تقرىا الشريعة اإلسيمية كالسبت إليها 
لة من قبل صباعات تدعي االنتساب إٔب اإلسيـ كإقامة دكلتو ك تطبي  حدكد ا اتقـو بال بح بص

ال تمثلواكذل  ُب قولو:  بالسكني كالتمثيل باعبثت، كىو ما هن  عنو 
 .  3و 

 كلقد حضت الشريعة اإلسيمية عل  اإلحساف ُب كل شيء ح  كقت تطبي  عقوبة القتل
إن اهلل كت  اإلحسان عل  كل شي ل فإذا قتلتم فأحسنوا " سلم:اقاؿ صل  ا عليو ك 

 .   4و،..."الِقتلة
كإحساف الًقتلة يكوف باست داـ الوسيلة السريعة لقتل اعبا٘ب، أما التل ذ بالقتل كال بح كما 

كما يردده بعض الطية التكفايني  من أحاديع  ت بح الشياه اه ا ٓب يقل بو أحد من علماء اؼبسلمني،
إٔب جهلهم كقلة علمهم ، كمن أبرز مايستدلوف بو حديع  ج ا كمايفعلوهن ،يزعموف أهنا تؤيد م ىبهم

 .   5و" أما والذي نفس محمد بيده لقد رئتكم بالذبح "  صل  ا عليو كسلم النيب
كاالستدالؿ هب ا اغبديع عل  عملية ال بح استدالؿ يا صحيح؛ اف ال بح ُب لطة العرب 

أنو اعل ذل  كلو مرة  صل  ا عليو كسلم القتل كىو اؼبقصود ىنا؛ انو ٓب ينقل عن النيب يأٌب دبعىن
كاحدة، اعلم أنو يا مقصود بو ال بح ال م يكوف ُب اغبيواف، كإمبا اؼبراد ىو ؾبرد القتل ، كإمبا قاؿ ى ه 

                                                 

 ". 2886،ح رقم"باب اغبريب إذا دخل دار اإلسيـ بطا أمافارم ُب صحيحو، كتاب اعبهاد كالسا،أخرجو الب   1و
 . كأضبػد ُب 2/332 .و494أخرجو أبوداكد ُب سػننو، كتػاب الصػية، بػاب: مػ  يػؤمر الطػيـ بالصػية،ح رقػم و  2و

  .2/266لطليل و . كصححو االبا٘ب ُب إركاء ا2/230 .كالدارقطمي ُب سننو، و2/287مسنده، و

أخرجػو مسػػلم ُب صػػحيحو، ، كتػػاب اعبهػػاد كالسػا، بػػاب تػػأما اإلمػػاـ اامػػراء علػ  البعػػوث ككصػػيتو إيػػاىم بػػ داب  3و
   .1731الطزك كياىا، ح رقمو

أخرجهمسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب  الصػػيد كالػػ بائح، بػػاب اامػػر باحسػػاف الػػ بح كالقتػػل كربديػػد الشػػفرة، ح رقػػمو  4و
 .  3/1548 . و1955

 . كقػػاؿ الشػػيخ أضبػػد شػػاكر: "إسػػناده صػػحيح ". 611-11/610 . و7036أخرجهأضبػػد ُب مسػػنده، ح رقػػم و 5و
 .148كصححو االبا٘ب ُب صحيح الساة النبوية،ص
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ٓب يأت إال باػبا النيبالكلمات اكلئ  النفر اؼبشركني من أىل قريش ال ين ناصبوه العداء كآذكه، ا
كلبياف ى ه اغبقيقة جبيء ينبطي .    1و"َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل َرْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ "كاؽبدل كالنور قاؿ تعأب: 

 توضيح ماىي اآللة اؼبست دمة ُب تنفي  عقوبة القصاص . 
 :اآللة المستخدمة في القصاص

 اختلف العلماء ُب ى ه اؼبسألة عل  قولني:
: ذىب اغبنفية كاغبنابلة إٔب أف اآللة اؼبست دمة ُب القصاص ىي السيف كذل  بضرب األول

 . كاستدلوا بأدلة منها:  2وعن  اعبا٘ب كلو قتلو بطاه
إال بالسيف   3وال قـََودَ  :ما ركم عنو  -1

 . 4و 
: أف القىوىدى ال يكوف إال بالسيف ورو الداللة في الحديث

 .  5و
ىذا تنصيص عل  نفي وروب القودل واستيفا  القود بغير السيفل  قاؿ السرخسي: "

والمراد بالسيف السالحل وإنما كن  بالسيف عن السالح ألنو المعد للقتال عل  الخصوص بين 
 . 6و"األسلحة ىو السيفل فإنو اليراد بو شي  سوى القتل

لِقتلةل وإذا إن اهلل كت  اإلحسان عل  كل شي ل فإذا قتلتم فأحسنوا ا :قولو -2
ذبحتم فأحسنوا الذبحةل وليحد أحدكم شفرتول وليرح ذبيحتو

 . 7و 

                                                 

 ".107سورة اانبياء، اآلية رقم " 1و
-ب العلميػة، بػاكتاؼببدع شرح اؼبقن ، إبراىيم بن ؿبمػد بػن مفلػح، ربقيػ : ؿبمػد حسػن الشػااعي، دار الكتػينظر: 2و

  .  7/256ـ، و1997ىػ. 1418، 1طلبناف، 

القىػػوىدي: الًقصػػاص، كيقػػاؿ: أقػػاد اامػػا القاتًػػلى بالقتيػػل، أم: قتلػػو بػػو قػىػػوىدا.انظر: القػػاموس اػػي ، ؾبػػد الػػدين  3و
ؿبمػػد نعػػيم العرقسوسػػي،  :بػػن يعقػػوب، ربقيػػ : مكتػػب ربقيػػ  الػػرتاث ُب مؤسسػػة الرسػػالة، باشػػراؼؿبمػػد 
  .313ـ، وص 1998-ىػ1419، 6لبناف، ط-الرسالة، باكت مؤسسة

 .البيهقػي 2667.كتاب الديات، بػاب ال قػود إال بالسػيف، ح رقػم: وأخرجو ابن ماجو من حديع أيب بكرة  4و
 .قػاؿ 8/110 .و16091سننو، أبواب القصاص بالسيف، باب:ما ركم ُب أف القود إال حبديدة، ح رقػم وُب 

ديع مركم من طرؽ كلها ضعيفة" البدر اؼبنا،كتاب اعبراح ، باب ما هبب بو القصػاص ، ابن اؼبلقن : "ى ا اغب
  .7/285 .كقاؿ االبا٘ب ُب إركاء الطليل: " ضعيف ".و8/390 . و14ح رقم و

شػػرح معػػا٘ب اآلوػػار، أبػػو جعفػػر أضبػػد بػػن ؿبمػػد الطحػػاكم، شػػرح معػػا٘ب اآلوػػار، خػػرج أحاديثػػو: إبػػراىيم  ػػس ينظر: 5و
ـ، كتػاب اعبنايػات، بػاب: الرجػل يقتػل رجػي كيػف 2001ىػ،1422، 1باكت، ط-الكتب العلميةار الدين، د

  .3/81  و4917يقتل  ح رقم و

  .26/219،و.1ىػ، ط1414اؼببسوط، أبوبكر ؿبمد بن السرخسي، دار الكتب العلمية،باكت، 6و
 .16سب  زبرهبو، ص  7و
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أمر باإلحساف ُب القتل،  ايجب أف يقت  منو بطريقة إف النيب كجو الداللة ُب اغبديع: 
 . 1وتتناسب كتتيئم م  االستيفاء باإلحساف، كالقصاص بالسيف ىو ال م وبق  ذل  

 . 2وفس تعطيل كإتيؼ اعبملة، كقد أمكن ى ا بضرب العن إف القصد من القصاص ُب الن-3
ذىب اؼبالكية كالشااعية كبعض اغبنابلة كالظاىرية إٔب اؼبماولة ُب استيفاء  المذى  الثاني:

القصاص ايفعل باعبا٘ب ما اعلو با مي عليو ااف قتلو حبجر قتل بو كإف قتل يرقا  قتل بو ك ل  إال إذا  
 . 3و سو افيو أقواؿكاف الفعل ؿبرما ُب نف

 كاستدلوا بأدلة منها: 
 . 4و﴾ ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيوِ قولو تعأب : ﴿  -1
ْبُتْم فـََعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبوِ قولو تعأب : ﴿  -2  . 5و﴾  َوِإْن َعاقـَ

 اؼبماولة ُب القصاص ايعاقب اعبا٘ب دبثل ما اعل.      :  ورو الداللة في اآليتين
رض رأس رارية بين حجرينل فقيل لها من فعل  إّن يهوديّاقاؿ،عن أنس بن مال -3

بك ىذا أفالن أفالن؟ حت  سم  اليهودي فأومأت برأسهال فجي  باليهودي فاعترف فأمر بو 
فرض رأسو بالحجارة  النبي

 . 6و
 اعل باليهودم كىو اعبا٘ب ىنا مثل ما اعل باؼبرأة .  : أف النيب  يثورو الداللة في الحد

 . 7وإف القصاص موضوع عل  اؼبماولة كلفظو يشعر بو ايجب أف يستوَب منو مثل ما اعل -4
كيستثىن من جواز االستيفاء دبثل آلة اعبناية ما إذا قتلو دبحـر ُب نفسو كتجري  اػبمر كاللواط  

 تل دبثلو اتفاقا، كيعدؿ إٔب القتل بالسيف.كالسحر ككبوه اي يق

                                                 

ق، 1414ن أضبػػػػػػػد بػػػػػػػن قدامػػػػػػػة، دار الكتػػػػػػػب العلميػػػػػػػة بػػػػػػػاكت،الكػػػػػػػاُب ُب اقػػػػػػػو اإلمػػػػػػػاـ أضبػػػػػػػد، عبػػػػػػػدا بػػػػػػػينظر: 1و
  .3/251.و1994

 .82، صاقو اعبنايات، يوسف الشبيليينظر: 2و
، 1لبنػػاف، ط-حاشػػية الدسػػوقي علػػ  الشػػرح الكبػػا، ؿبمػػد بػػن أضبػػد الدسػػوقي، دار الكتػػب العلميػػة، بػػاكتينظر: 3و

لعمدة، عبدالرضبن بن إبراىيم اؼبقدسي، ربقيػ :  . العدة شرح ا4/44 . مطمي اتاج،و6/222،وـ1996ىػ، 1417
، لػػ  . ا2/225، و2005ىػػػ،1426صػػيح بػػن ؿبمػػد عويضػػة،دار الكتػػب العلميػػة،باكت، ، علػػي بػػن أضبػػدبن حػػـز
  .12/28، و1997ىػ، 1418، 1لبناف، ط-ربقي : أضبد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، باكت

 . 194سورة البقرة،اآلية رقم و  4و
 . 126سورة النحل،اآلية رقم و  5و
 .13، صسب  زبرهبو  6و
 .82اقو اعبنايات، يوسف الشبيلي،صينظر: 7و
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كاؼبتأمل ُب القولني السابقني يرل أف اؼبقصود ىو إيقاع العقوبة اددة من قبل الشرع كىي 
القتل كإتيؼ ى ه النفس بأسهل كأسرع طريقة، كالوسيلة ال  كانت متاحة ُب ذل  الوقت كتضمن 

يما اي مان  شرعا ة أخرل أسرع من السيف كأقل إيتنفي  العقوبة بسرعة ىي السيف، ااذا كجدت أدا
 .من استعماؽبا

وىو وروه البأيسر  -أي القاتل-و إتالف نفسبالقصاص  مرادإن ال": قاؿ اعبصاص
 .   1و"السيف

والمراد بالسيف السالحل وإنما كن  بالسيف عن السالح ألنو المعد كقاؿ السرخسي: " 
 . 2و"لسيفل فإنو اليراد بو شي  سوى القتلللقتال عل  الخصوص بين األسلحة ىو ا

االعلة ىي إذا إيقاع القتل بأم أداة تزى  ركح اعبا٘ب بأيسر ما يبكن من اآب كالع اب، كاغبكم 
يدكر م  علتو كجودا كعدما ام  كجدت العلة؛نثبت هبا اغبكم، ااذا زالت العلة ؛ زاؿ اغبكم بزكاؽبا ك 

ت ايها العلة كىي كما ذكرنا إزىاؽ ركح القاتل بأيسر الطرؽ جاز انته  بانتهائها، اأم كسيلة ربقق
 است دامها لتنفي  القصاص كاإلعداـ ضمن ضواب  ينبطي مراعا ا.

هبوز است داـ كسائل يا السيف ُب القصاص كاإلعداـ ضمن ضواب  ؿبددة ما  يوكبناء عل
الفتول ُب اازىر ال  جاء ُب دامت ربق  مقصود اؼبشرع من إحساف القتل،كى ا ما اعتمدتو عبنة 

واللجنة ترى...أنو ال مانع شرعا من استيفا  القصاص بالمقصلة والكرسي الكهربائي نصها:"
وغيرىما مما يفضي إل  الموت بسهولة وإسراعل وال يتخلف الموت عنو عادةل وال يترت  عليو 

 . 3و"تمثيل بالقاتلل وال مضاعفة تعذيبو
 

 

 

 

 

                                                 

أحكػاـ القػػرآف، أبػػو بكػػر، أضبػػد بػػن علػػي اعبصػػاص، ضػب  نصػػو كخػػرج أحاديثػػو: عبػػد السػػيـ شػػاىني، دار الكتػػب  1و
  .1/199وـ، 1994 -ىػ 1415، 1العلمية، باكت، لبناف، ط

  .26/219ي،واؼببسوط، السرخس  2و
  . 503ـ، وص 1937-ىػ1356ؾبلة اازىر، عدد رجب ينظر:  3و
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 العقوبات عل  السلم المدنيالمبحث الثاني: أثر 

لقد كضعت الشريعة اإلسيمية عقوبا ا بناء عل  طبيعة اإلنساف، افي طبيعة اإلنساف أف 
ىبش  كيرجو، كطبيعة اإلنساف تيزمو ُب اػبا كالشر، ُب ااعماؿ اؼبباحة كارمة اي يرتكب اعبريبة إال 

 ؼبا ىبشاه من مضارىا، اكلما اشتدت العقوبة؛ كلما ؼبا ينتظره منها من منفعة، كال ينتهي عن اعبريبة إال
ابتعد الناس عن اعبريبة، كحصلت مقومات السلم اؼبد٘ب ككلما خفت اعبريبة؛ كلما زاد إقباؿ الناس 

 عليها كتدىورت ااكضاع السلمية .
 :  1وكالطاية من العقاب أمراف

 ة ايو كى ه ياية عامة. :ضباية الفضيلة ،كضباية ا تم  من أف تتحكم الرذيل أحدىما
: ياية خاصة تعود عل  اعبا٘ب بتكفا ذنبو كتطهاه .كإٔب ى ا أشار العلماء عندما الثاني

كصفوا العقوبات بأهنا جوابر كزكاجر، اهي جوابر بالنسبة للمعاقبني اهي تطهرىم من أدراف اؼبعاصي 
ضهم عل  بعض كب ل  تكوف كال نوب ، كىي زكاجر بالنسبة للمجتم  اتحميو من تسل  الناس بع

 الفضائل ُب ضب  كحصن حصني.
كالعقوبات اؼبقررة ُب اإلسيـ عقوبات ميئمة للجرائم اؼبرصودة ؽبا، اقد جاءت عل  كماؿ 
العدؿ كاإلنصاؼ ، اليس ُب ى ه العقوبة إاراط كؾباكزة كما ال يوجد تفري  كتساىل، بل جاءت 

-من حكمة اهلل  كىو العليم اغبكيم . قاؿ ابن القيم : " العقوبة عل  قدر تل  اؼبعصية تقديرا من ا
ورحمتو أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم عل  بعن في  -سبحانو وتعال 

النفوس واألبدان واألعراض واألموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة فأحكم سبحانو وتعال  
يات غاية اإلحكامل وشرعها عل  أكمل الوروه المتضمنة وروه الزرر الرادعة من ىذه الجنا

لمصلحة الردع والزررل مع عدم المجاوزة لما يستحقو الجاني من الردعل فلم يشرع في الكذب 
قطع اللسان وال القتلل وال في الزنا الخصا ل وال في السرقة إعدام النفسلوإنما شرع لهم في 

ورحمتولولطفو وإحسانو وعدلوللتزول النوائ   ذلك ما ىو مور  أسمائو وصفاتو من حكمتو
وتنقطع األطماع عن التظالم والعدوانل ويقنتع كل إنسان بما آتاه مالكو وخالقول فال يطمع في 

 . 2و" استالب غير حقو
                                                 

ااحاديػػػع الػػػواردة ُب اغبػػػدكد كالتعزيػػػػر كالقصػػػاص دراسػػػة حديثيػػػػة اقهيػػػة، عبػػػدا بػػػػن ؿبمػػػد بػػػن سػػػػعود  آؿ ينظر: 1و
 .22دكتوراه من اعبامعة اإلسيمية ُب اؼبدينة اؼبنورة ،صمساعد، رسالة 

  .2/114،وب العاؼبنيإعيـ اؼبوقعني عن ر   2و
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كما يزعمو أعداء اإلسيـ من أٌف القصاص يا مطاب  للحكمة، اٌف ايو إقيؿ عدد ا تم  
ات ااٌكؿ، كأنٌو ينبطي أف يعاقب بطا القتل ايحبس، كقد يولد لو ُب اغببس بقتل إنساف واف بعد أف م

ايزيد ا تم ، كٌلو كيـ ساق ، عار من اغبكمة، اٌف اغببس ال يردع الٌناس عن القتل، ااذا ٓب تكن 
دكد ، كأف عقوبات اغب العقوبة رادعة ااٌف الٌسفهاء يكثر منهم القتل ايتضاعف نق  ا تم  بكثرة القتل

يتسم بطاب  العقاب اليسم  عقابا إال انو    مفاىيم الرضبة كالرا  ا ل  مطالطة كباة ؛ افمتعارضة م
كقيم الرضبة كالرا  قيم إنسانية نبيلة، كلكنها هبب أف تفهم عل  حقيقتها كأف تستعمل  ،القسوة كالشدة

فإن إقامة الحد من العبادات ل  "  قاؿ ابن تيمية : ُب ؿبلها كإال انقلبت من اؼبصلحة إٔب اؼبفسدة.
كالجهاد في سبيل اهلل فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من اهلل بعباده فيكون الوالي 
شديدا في إقامة الحد ل ال تأخذه رأفة في دين اهلل فيعطلو ل ويكون قصده رحمة الخل  ل بكف 

ل  ل بو بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ل الناس عن المنكرات ; إلشفا  غيظو ل وإرادة العلو عل  الخ
فإنو لو كف عن تأدي  ولده ل كما تشير بو األم رقة ورأفة لفسد الولد ل وإنما يؤدبو رحمة بو 
وإصالحا لحالو ل مع أنو يود ويؤثر أن ال يحورو إل  تأدي  ل وبمنزلة الطبي  الذي يسقي 

الحجم ل وقطع العروق بالفصاد ونحو المرين الدوا  الكريو ل وبمنزلة قطع العضو المتآكل و 
ذلك ل بل بمنزلة شرب اإلنسان الدوا  الكريو ل وما يدخلو عل  نفسو من المشقة لينال بو الراحة 

  1و .فهكذا شرعت الحدود"
كقد شرعت العقوبات عل  أساس ؿباربة الدكاا  اػباصة بكل جريبة، اهي ُب الزنا الرجم 

يب عاـ، كىي ُب السرقة القط ، كُب الق ؼ كالشرب اعبلد، كى  ُب للمحصن، كاعبلد لطا اصن كتطر 
ِإنََّما َرَزاُ  الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض  اغبرابة كقط  الطري  كما قػاؿ سبحانو: ﴿

َفْوا ِمَن اأَلْرضِ َفَساداً َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع َأْيِديِهْم وَ  . كىي ُب  2و﴾َأْرُرُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يـُنـْ
الردة كالبطي القتل، كىي ُب القتل كاعبرح العمد القصاص، كُب القتل اػبطأ الدية. كعلة التشديد ُب ى ه 

، إذ اعبرائم بال ات أهنا من اػبطورة دبكاف، كالتساىل ايها يؤدل إٔب اهنيار ااخيؽ، كاساد ا تمعات
ىي جرائم رئيسة تتصل باغبياة العامة كال يقتصر ضررىا عل  مرتكبيها اق ، كلكنو يتعدل إٔب اااراد 

 كاعبماعات.
االقتل العمد عدكاف عل  اغبياة ال  اخت  الٌلو كحده دبنحها لإلنساف، اهو عدكاف عل  ح  

الدماء، كتأريع ااحقاد كالعداكات، الٌلو، زًد عل  ذل  ما يرتتب عل  ى ه اعبريبة من االستهانة حبرمة 
ِمْن  كإشاعة الف  كال عر بني الناس؛ كل ل  كاف قتل نفس كاحدة دبثابة عدكاف عل  البشرية كلها ﴿

                                                 

 .128السياسة الشرعية ُب إصيح الراعي كالرعية، تقي الدين ابن تيمية،مكتبة ابن تيمية، ص 1و
  .22سورة اؼبائدة، اآلية رقم و 2و
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َنا َعَل  بَِني ِإْسرائيَل َأنَُّو َمْن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكأَنَّ  َتَل َما َأْرِل َذِلَك َكَتبـْ قـَ
َوَمْن يـَْقُتْل  ، ككاف قتل النفس عمدا ىو اعبـر ال م ال يكفر عنو دية كال عت  رقبة ﴿  1و﴾النَّاَس َرِميعاً 

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص ، ككاف القصاص ىو اعبزاء العادؿ ﴿ 2و﴾ُمْؤِمنًا ُمتَـَعمِّدًا َفَجَزاُؤُه َرَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها
اكانت العقوبة مشددة ايها؛ اهنا سبس كياف اامة كنظامها،   3و﴾َباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ َحَياٌة يَا ُأوِلي األَلْ 

 االتساىل ايها يؤدم إٔب أسوأ النتائد، كالتشدد ايها يؤدم إٔب قلة كقوعها.
رعل اهلل ىذا القصاص نكاال وعظة ألىل السفو والجهل من الناسل وكم من  قاؿ قتادة:"
لوال مخافة القصاص لوقع بهال ولكن اهلل حجز بالقصاص بعضهم عن بعنل ررل قد ىم بداىية 

وما أمر اهلل بأمر قط إال وىو صالح في الدنيا واآلخرةل وال نه  اهلل عن أمر قط إال وىو أمر 
 . 4و" أعلم بالذي يصلح خلقوفساد في الدنيا واآلخرةل واهلل

ف، كتظهر الش   منتكسا ق را كاغبيواف، كجريبة الزنا تشي  الفوض  اعبنسية ُب بيئات اإلنسا
 كما يرتتب عل  ذل  من اختيط اانساب، كإوارة ااحقاد، ك ديد بنياف ااسرة كال رية.. 

كُب السرقة عدكاف عل  أمواؿ الناس، كحرماهنم من االستمتاع بأمنهم كأمواؽبم الل ين من 
كاالعتداء عل  أمواؿ الناس كدمائهم، بشكل  حقهم أف يستمتعوا هبما.. كقط  الطري  ايو تركي  لآلمنني

 صباعي أشبو ما يكوف بالعصابات اؼبسلحة ال  تستهني باإلنساف كما يبلكو اإلنساف.
كالق ؼ ايو ذبريح لأعراض، كتلويع للسمعة، كإشاعة للسوء كالشكوؾ ُب جو ااسر، كتل  

 حاالت  دد البيوت باالهنيار.
أشرؼ ما كىب ا اإلنساف كميزه بو عن  -لب للعقل س -أـ اػببائع  -كُب شرب اػبمر

كما أهنا تعرض شارهبا للعربدة كالتعدم عل  حرمات الناس، كربطم قول الشباب، كتضر   -اغبيواف 
بنفوسهم كعقوؽبم كجسومهم، ككم شرح ااطباء ما ؽبا من ضرر جسيم عل  النفس كاعبسم، كأصبعوا 

 امة ُب دينها كرجاؽبا كأخيقها.ىا البالغ كأورىا السيئ عل  ار عل  ضر 
كُب الردة كفر باإلسيـ كنظامو، كذبريحو لو كاستهانة بو، كخركج عل  نظاـ اعبماعة اؼبسلمة، 
ذل  أف اإلسيـ عقيدة كشريعة، أك دين كدكلة، ااػبارج عن اإلسيـ أقل ما يوصف بو أنو خارج عل  

 .تها اإلعداـنة العظم ، كعقوبنظاـ الدكلة، كىو يشبو ُب أيامنا ى ه جريبة اػبيا

                                                 

  .32سورة اؼبائدة، اآلية رقم و 1و
  .93سورة النساء، اآلية رقم و 2و
  .179سورة البقرة، اآلية رقم و 3و
ـ، 1992ىػػػػػ ، 1412تأكيػػػػل القػػػػرآف، ؿبمػػػػد بػػػػن جريػػػػر الطػػػػربم، دار الكتػػػػب العلميػػػػة،باكت، جػػػػام  البيػػػػاف ُب  4و
  .2/229و
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كق  إصباع اؼبسلمني من  إنشاء اؼب اىب الفقهية عل  قتل اؼبرتد مستدلػني حبديع "من بدؿ كقد 
كلكنهم ال يعتربكف قتلو عقابا لو عل  كونو ٓب يعد مسلما، إمبا يعتربكف ذل  نتيجة   1ودينو ااقتلوه"

ادىا ٍب يدرىا الو سرت كفره ٓب يتعرض لو أحد، كٓب يث  خيانتو للملة اإلسيمية ال  البرط ُب عداد أار 
 . 2وعل  بيضة قلبو كما كاف يق  للمنااقني

ااغبكمة من ى ه اغبدكد ىي زجر الناس كردعهم عن اقرتاؼ تل  اعبرائم، كصيانة ا تم  من 
 الفساد،كالتطهر من ال نوب . 
عن ارتكاب ما حظر وترك ما  الحدود زوارر وضعها اهلل عز ورل للردعيقوؿ اؼباكردم: " 

 .  3و" أمر بو
ربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح ل ال قاؿ العز بن عبدالسيـ : " 

لكونها مفاسد؛بل لكونها مؤدية إل  المصالحل وذلك كقطع األيدي المتآكلة حفظا لألرواحل 
لها ليست مطلوبة لكونها مفاسدلبل وكالمخاطرة باألرواح في الجهادل وكذلك العقوبات الشرعية ك

   لكون المصلحة ىي المقصودة من شرعيتهال كقطع يد السارقل وقتل الجناةل وررم الزناة 
 .  4و" ورلدىم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  6922أحرجو الب ارم ُب صحيحو، ح رقمو  1و
ااحكػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػلطانية كالواليػػػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػػػة، أبواغبسػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػد اؼبػػػػػػػػػػاكردم،دار الكتػػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػػػة،  2و

  .221ـ، وص1978ق،1398باكت،

  .221طانية كالواليات الدينية، وصااحكاـ السل 3و
  .2/22و .1قواعد ااحكاـ ُب مصاّب ااناـ، عزالدين بن عبدالعزيز بن عبدالسيـ، دار اؼبعراة،باكت،ط 4و
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 الخاتمة

 وقد توصلت فيها إل  النتائج التالية:           

إرساء مقومات إف الشريعة اإلسيمية بشكل عاـ كالسنة النبوية بشكل خاص تسع  إٔب  -1 
السلم اؼبد٘ب من خيؿ اغبفاظ عل  الضركريات اػبمس اشرعت القصاص حفاظا عل  اعبناية عل  
النفس، كشرعت حد الردة حفاظا عل  اعبناية عل  الدين، كشرعت حد الزنا كالق ؼ حفاظا عل  

حد اغبرابة اعبناية عل  النسل كالعرض، كشرعت حد السرقة حفاظا عل  اعبناية عل  اؼباؿ، كشرعت 
 حفاظا عل  اعبناية عل  النفس كاؼباؿ، كشرعت حد شرب اػبمر حفاظا عل  اعبناية عل  العقل. 

لقد أنزؿ ا العقوبات تطهاا ككفارة ؼبرتكبيها ليعودكا إٔب ما كانوا عليو قبل العقوبة من  -2
سيلة الوحيدة ال  تردع من كىي الو تقول، كللحفاظ عل  ا تم  اإلسيمي من الفساد كانتشار الرذيلة، 

 شب عل  اعبريبة كال سبيل إلصيحو إال دبعاقبتو العقاب ال م يستحقو.
إف شرعية ى ه العقوبات اؼبرتتية عل  كقوع اؼبعاصي جاءت عل  كماؿ العدؿ كاإلنصاؼ،  -3

تل  بل جاءت العقوبة عل  قدر  ؛اليس ُب ى ه العقوبة إاراط كؾباكزة كما ال يوجد تفري  كتساىل
 اؼبعصية تقديرا من ا كىو العليم اغبكيم . 

صيحية الشريعة اإلسيمية لكل زماف كمكاف ك وؽبا عبمي  جوانب اغبياة، كك ل   وؿ  -4
ف الشريعة ٓب ربدد سول إف يقوؿ عقوبا ا عبمي  اعبرائم ال  توجد عل  كجو اارض، اانو ليس لقائل أ

قد تركتو نبين. ااف إسناد عقوبا ا إٔب كٕب اامر هبعلها شاملة لكل عقوبات بعض اعبرائم، أما الباقي ا
جريبة ربدث خصوصان إذا علمنا أف أيلب العقوبات التعزيرية ؽبا ما تدخل ربتو من القواعد الكلية ُب 

 .الشريعة اإلسيمية
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 قائمة بأىم المصادر والمرارع

القصػػاص دراسػػة حديثيػػة اقهيػػة، عبػػدا بػػن ؿبمػػد بػػن سػػعود         ااحاديػػع الػػواردة ُب اغبػػدكد كالتعزيػػر ك  -1
 آؿ مساعد، رسالة دكتوراه من اعبامعة اإلسيمية ُب اؼبدينة اؼبنورة، ود.ت .

اغبسػػػن علػػػي بػػػن ؿبمػػػد اؼبػػػاكردم،دار الكتػػػب العلميػػػة،  ااحكػػػاـ السػػػلطانية كالواليػػػات الدينيػػػة، أبػػػو -2
 ـ.1978ق،1398باكت،

أبو بكر، أضبد بن علي اعبصاص، ضػب  نصػو كخػرج أحاديثػو: عبػد السػيـ شػاىني،  أحكاـ القرآف، -3
 ـ.1994 -ىػ 1415، 1دار الكتب العلمية، باكت، لبناف، ط

، ربقيػػػ : ؿبمػػػد كػػػرٙب راجػػػح ، دار إقػػػرأ،  اغبسػػػن علػػػي بػػػن ؿبمػػػد اؼبػػػاكردم أبػػػو أدب الػػػدنيا كالػػػدين، -4
 ىػ .1405

ر السبيل، ؿبمد ناصر الدين االبا٘ب، باشراؼ زىا الشاكيش، إركاء الطليل ُب زبريد أحاديع منا -5
 ىػ .1399اؼبكتب اإلسيمي، باكت، 

دار اعبيػػػل، إعػػػيـ اؼبػػػوقعني عػػػن رب العػػػاؼبني، ابػػػن قػػػيم اعبوزيػػػة، ربقيػػػ : د. طػػػو عبػػػد الػػػرءكؼ سػػػعد، -6
 باكت.     

لكاسػػػػػػػػػػا٘ب، دار بػػػػػػػػػػدائ  الصػػػػػػػػػػنائ  ُب ترتيػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػرائ  ، عػػػػػػػػػػيء الػػػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػػػوبكر بػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػعود ا -7
 ـ.1982ىػ،1402الكتب،باكت،

ىػػػػ ، 1412جػػػام  البيػػػاف ُب تأكيػػػل القػػػرآف، ؿبمػػػد بػػػن جريػػػر الطػػػربم، دار الكتػػػب العلميػػػة،باكت،  -8
 ـ. 1992

اعبػػػػػام  الصػػػػػحيح اؼب تصػػػػػر، ؿبمػػػػػد بػػػػػن إظباعيػػػػػل الب ػػػػػارم، ربقيػػػػػ : د. مصػػػػػطف  البطػػػػػا، دار  ابػػػػػن  - 9
 ىػ.  1407، 2كثا،باكت، ط

-سػػػوقي علػػػ  الشػػػرح الكبػػػا، ؿبمػػػد بػػػن أضبػػػد الدسػػػوقي، دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػاكتحاشػػػية الد -10
 .ـ1996ىػ، 1417، 1لبناف، ط

 ـ.1994ال خاة، أضبد بن إدريس القراُب، ربقي : ؿبمد حجي، دار الطرب اإلسيمي،باكت، -11
، 4، طسلسلة ااحاديع الصحيحة، ؿبمد ناصر الدين االبا٘ب، اؼبكتب اإلسيمي،باكت -12

 ىػ.1405
سػػنن ابػػن ماجػػو، ؿبمػػد بػػن يزيػػد بػػن ماجػػو، ربقيػػ : ؿبمػػد اػػؤاد عبػػدالباقي ، دار الفكػػر ، بػػاكت،  -13
 .1ط
سنن أيب داكد، سليماف بن ااشعع أبوداكد ، ربقي : ؿبي الدين عبداغبميد، دار الفكر،باكت، -14
 .1ط
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شاكر ك ؿبمد اؤاد عبػدالباقي،دار الكتػب العلميػة سنن الرتم م، ؿبمد بن عيس  الرتم م، ربقي  : أضبد ؿبمد  -15
 .1، باكت، ط

، 1سػػنن الػػدارقطمي، علػػ  بػػن عمػػر الػػدارقطمي ، صػػححو: عبػػدا اؼبػػد٘ب، دار ااسػػن، القػػاىرة، ط -16
 ـ.1996

السنن الكربل، أبوبكر أضبد بن اغبسني البيهقي، كُب ذيلو اعبوىر النقي البن الرتكما٘ب،دار  -17
 .الفكر،باكت

 السياسة الشرعية ُب إصيح الراعي كالرعية، تقي الدين ابن تيمية،مكتبة ابن تيمية. -18
شرح معا٘ب اآلوار، أبو جعفر أضبد بن ؿبمد الطحاكم، شرح معػا٘ب اآلوػار، خػرج أحاديثػو: إبػراىيم  -19

 .ـ2001ىػ،1422، 1باكت، ط- س الدين، دار الكتب العلمية

جػػاج، ربقيػػ : ؿبمػػد اػػؤاد عبػػد الباقي،طبعػػة رئاسػػة إدارات البحػػوث صػػحيح مسػػلم، مسػػلم بػػن اغب -20
 ـ.1،1980العلمية كاإلاتاء،الرياض،ط

العدة شرح العمدة، عبدالرضبن بػن إبػراىيم اؼبقدسػي، ربقيػ : صػيح بػن ؿبمػد عويضػة،دار الكتػب  -21
 .2005ىػ،1426العلمية،باكت،

٘ب، ربقيػػػ : ؿبػػػب الػػػدين اػبطيػػػب، دار اػػػتح البػػػارم بشػػػرح صػػػحيح الب ػػػارم، ابػػػن حجػػػر العسػػػقي -22
 .اؼبعراة،باكت 

القاموس اي ، ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب، ربقي : مكتب ربقي  الرتاث ُب مؤسسة  -23
 ـ.1998-ىػ1419، 6لبناف، ط-ؿبمد نعيم العرقسوسي، ، باكت :الرسالة، باشراؼ

 .1ن عبدالسيـ، دار اؼبعراة،باكت،طقواعد ااحكاـ ُب مصاّب ااناـ، عزالدين بن عبدالعزيز ب -24

ق، 1414الكػػاُب ُب اقػػو اإلمػػاـ أضبػػد، عبػػدا بػػن أضبػػد بػػن قدامػػة، دار الكتػػب العلميػػة بػػاكت، -25
1994. 

اؼببدع شرح اؼبقن ، إبراىيم بن ؿبمد بن مفلح، ربقي : ؿبمد حسن الشػااعي، دار الكتػب العلميػة،  -26
 ـ.  1997ىػ. 1418، 1لبناف، ط-باكت

 .1ىػ، ط1414اؼببسوط، أبوبكر ؿبمد بن السرخسي، دار الكتب العلمية،باكت، -27

 ىػ .  1408، 1اصوؿ ُب علم ااصوؿ، ؿبمد بن عمر الرازم، دار الكتب العلمية، باكت، ط -28

، ربقي : أضبد شػاكر، دار إحيػاء الػرتاث العػريب، بػاكتل ا -29 ، 1لبنػاف، ط-، علي بن أضبدبن حـز
 .1997ػ، ى1418

 ـ.1968،ق1387اؼبدخل الفقهي العاـ، مصطف  أضبد الزرقا،دار الفكر، دمش ، -30

، 1اؼبصػػػػػػػػػػػباح اؼبنػػػػػػػػػػػا، أضبػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػي الفيػػػػػػػػػػػومي، دار اغبػػػػػػػػػػػديع، القػػػػػػػػػػػاىرة، ط -31
 ـ.2003ىػ،1424
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 ضوابط العمل بفقو المقاصد

 د/ بشير أحمد محمد
 مسيتة /كلية العلـو الشرعية
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إف ضواب  اؼبقاصد اؼبعتربة ُب االجتهاد ىي نفسها ضواب  اؼبصلحة باختيؼ أنواعها؛ اف 
 مدار اؼبقاصد كجوىرىا ىو ربقي  اؼبصاّب الشرعية جبلب اؼبناا  للناس كدرء اؼبفاسد كاؼبهال  عنهم.

يؽبا أك عل  ضوءىا يسرتشد ا تهد ُب كدكر اؼبقاصد ُب االجتهاد يا خاؼ، اهي ال  من خ
الوصوؿ إٔب اؼبناسب عند تنزيلو ااحكاـ الشرعية عل  الوقائ  كاؼبستجدات، ااؼبقاصد ىي تل  اؼبعا٘ب 
اؼبقصودة للشارع، كىي مطلب ا تهدين كطريقهم إٔب االجتهاد اؼبوا ، يا أف ى ه اؼبقاصد ال  ؽبا 

ؽبا خطورة عظيمة إذا ما كقعت ُب أيدم من ال يبإب أك ال يهتم  ى ه اانبية ىي ك ل  ُب نفس اامر
بتقدير اؼبقاصد كما ينبطي، أك فبن ال يب ؿ ُب البحع كسعو عن مصادرىا كطرقها ال  تعرؼ هبا، اتصا 
اؼبقاصد كاغبالة ى ه دعاية أكثر منها ربقيقا، كقد تصبح بدعول اتباع اؼبصاّب معدكمة اغبقيقة، كل ى ا 

ؿبتمل، كؽب ا كيضعت ؽبا ضواب  دقيقة لتميز اؼبقاصد اغبقيقية منها عن ياىا، كلتسد اابواب كياه 
أماـ اؼبتيعبني بالشريعة، كتعني ا تهدين عل  اتباع اؼبسل  الصحيح ليجتهاد كال ش  أف ضواب  

ب ، "اطرح مسألة الضواب  كالقيود الواج -كما سب    -اؼبقاصد ىي نفسها ضواب  اؼبصلحة 
استحضارىا ُب عملية مراعاة اؼبقاصد كاعتبارىا ُب العملية االجتهادية لو نفس اانبية اؼبتعلقة بالتأكيد 

  1وكاغبع عل  مكانة اؼبقاصد كاؼبصاّب نفسها".
 ولقد تناولت في ىذا البحث ضوابط المصالح في خمسة مطال 
لحة من حيث االعتبار ففي المطل  األول تعرضت لمفهوم الضوابط والمقاصد وأقسام المص

 وعدمو.
 وفي المطل  الثاني تناولت الضابط األول "عدم معارضة المصلحة للنص".

 وفي المطل  الثالث تناولت الضابط الثاني "عدم معارضة المصلحة لإلرماع".
 وفي المطل  الرابع تناولت الضابط الثالث "عدم معارضة المصلحة للقياس".

 ضابط الرابع "عدم تفويت المصلحة لمصلحة أىم منها".وفي المطل  الخامس تناولت ال
 وأنهيت ىذا البحث بخاتمة اشتملت عل  النتائج وثبت للمصادر والمرارع.

 

 

                                                 

 .1/139االجتهاد اؼبقاصدم، د. نور الدين اػبادمي  (1)
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 األول: مفهوم الضوابطل والمقاصد وأقسام المصلحة من حيث االعتبار وعدموالمطلب

 في اللغة -تعريف الضوابط -1
 طة ُب اغبفظ.تطل  الضواب  ُب اللطة كيراد هبا اؼببال

جاء ُب اؼبصباح اؼبنا ما نصو: "ضب " من باب: ضرب، حفظو حفظان بليطان، كمنو قيل: 
  1و"ضبطت" البيد كياىا إذا قمت بأمرىا قيامان ليس ايو نق ."

االضب  ىو إحكاـ الشيء كحفظو؛ لئي ىبتل  بطاه، أك ىبتل  ياه بو، كى ا ىو معناه ُب 
  2وعجم مصطلحات أصوؿ الفقو "عل  أف الضب  ىو اغبـز كاغبفظ"، حيع ن  صاحب ماالصطالح

  3و" االضاب  ىو ما وبجز الشيء عن االلتباس بطاه"

كؽب ا كاف اختيار العلماء للضواب  أكثر دقة كاحرتازان من استعماؿ الشركط؛ إذ إف الشركط ايها 
بوطي: "كمن ىنا نعلم أف موق  معىن االستثناء خبيؼ الضواب ، يقوؿ الدكتور ؿبمد سعيد رمضاف ال

من اؼبصلحة ىو موق  كشف كربديد ال موق  استثناء كتضيي ، أم أف ما كراء ى ه  -اآلتية -الضواب  
الضواب  ليس داخين ُب حدكد اؼبصلحة كإف توىم متوىم أنو قد يدخل ايها، كمن ٍب اي يتصور 

ا التعارض إذا كق  كائن بني أدلة ااحكاـ كما التعارض بني اؼبصلحة اغبقيقية كأدلة ااحكاـ حباؿ، كإمب
تونبو الباحع مصلحة، ااذا توىم مفكر أف مصلحة الناس تقضي حبرية تعاملهم بالربا، االتعارض ليس 

  4و"-تعأب  -إال بني كنبو ككيـ ا 
 . 5و"كمن أجل تأكيد ى ه اغبقيقة آورت استعماؿ كلمة و ضواب    عل  الشركط"

تراع  ُب االجتهاد كال  ؽبا ضوابطها كشركطها إمبا ىي صبلة اؼبعا٘ب اؼبلحوظة ُب  كاؼبقاصد ال 
التصراات الشرعية كاؼبتوصل إليها باست داـ اادلة كاؼبصادر التشريعية عل  كبو الن  كاإلصباع كالقياس 

 كاالستصيح كاالستحساف كياه.
بتحديد ضواب  كشركط تل  اتحديد تل  الضواب  لدل علماء ااصوؿ ىو عينو ما اتصل 

اؼبصادر التشريعية اؼبتعددة، كبالتإب كاف لزامان عل  الباحع أف يبني ضواب  اؼبقاصد من خيؿ بياف 
  6وكعرض ضواب  كل من اؼبصلحة اؼبرسلة كالعلة كشركط التأكيل الصحيح.

                                                 

 "مادة ضب " 2/357اؼبصباح اؼبنا للفيومي  (1)
 "حرؼ الضاد". 263د. قطب مصطف  سانو صمعجم مصطلحات أصوؿ الفقو،  (2)
 . 109ضواب  اؼبصلحة د. ؿبمد سعيد رمضاف البوطي ص (3)
 اؼبصدر نفسو.  (4)
 اؼبصدر نفسو. (5)
  "بتصرؼ".  1/148االجتهاد اؼبقاصدم  (6)
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 مفهوم المقاصد -2
د: استقامة الطري ، : القصد كاؼبقصد: مشتقاف من الفعل ووقصد   كالقصالمقاصد لغة

  1وكاالعتماد، كااُـّ، كالعدؿ، كالتوس ، كإتياف الشيء، يقاؿ: قصده، كلو، كإليو، يقصده.
قاؿ ابن جمي: أصل وؽ ص د  كمواقعها ُب كيـ العرب االعتزاـ كالتوجو كالنهود كالنهوض كبو 

  ُب بعض اؼبواض  الشيء عل  اعتداؿ كاف ذل  أك جور، ى ا أصلو ُب اغبقيقة، كإف كاف قد ىب
  2وبقصد االستقامة دكف اؼبيل.

 المقاصد في االصطالح -
ٓب يرد تعريف اصطيحي مضبوط للمقاصد عند اؼبتقدمني من ااصوليني كالفقهاء، ريم أف 
اإلماـ الشاطيب يعد أكؿ من أارد اؼبقاصد الشرعية بالتأليف كتوس  ايها أكثر فبا قبلو، بل إف علم 

ور إال ُب زمنو كتأليف كتأصيل، حيع خصها بالبحع ُب اصل أك باب مستقل، نراه اؼبقاصد ٓب ير الن
ٓب يورد تعريفان اصطيحيان ؽبا؛ اف اعتناءه كاف بالتأصيل كالتطبي  أكثر منو باغبدكد كالتعريفات، كاؼبتتب  

ددة مضبوطة، للموااقات هبد ايو عدة إشارات إٔب معا٘ب اؼبقاصد إال أهنا تبق  إشارات ال تعريفات ؿب
كلعل الشيخ ؿبمد الطاىر ابن عاشور كىو وا٘ب أبرز من كتب ُب مقاصد الشريعة بعد الشاطيب ىو أكؿ 
من أكرد تعريفان للمقاصد، اقد عراها بقولو: "مقاصد التشري  العامة ىي اؼبعا٘ب كاغبكم اؼبلحوظة للشارع 

عامة، أما اؼبقاصد اػباصة اقد عراها كىو تعريف للمقاصد ال  3وُب صبي  أحواؿ التشري  أك معظمها"
بقولو: "معراة اؼبقاصد الشرعية اػباصة ُب أبواب اؼبعاميت، كىي الكيفيات اؼبقصودة للشارع، لتحقي  

  4ومقاصد الناس النااعة، أك غبفظ مصاغبهم العامة ُب تصراا م اػباصة"
خادمة للمصاّب العامة، ااؼبقاصد اػباصة كإف كانت خاصة من كجو إال أهنا من كجو آخر ىي 

     كعليو اهي مقصودة ُب ؿبلها اػباص ال م يفضي إٔب مراعاة اؼبقاصد العامة كحفظها، كى ا رب  بني
  5واعبزئي كالكلي ال م ينبئ عن دقة التشري  اؼبرتاب  ُب أحكامو كمقاصده كقواعده.

 أقسام المصلحة -3-3
 كعدـ اعتباره إٔب ويوة أقساـ: قسم العلماء اؼبصلحة من حيع اعتبار الشارع ؽبا

                                                 

 "مادة قصد".  4/1848، كالنفيس للتليسي 3/353،354   ينظر لساف العرب البن منظور (1
 . 3/355لساف العرب  (2)
 . 49مقاصد الشريعة اإلسيمية البن عاشور، ص (3)
 . 14   اؼبصدر نفسو ص(4

ينظر أور اؼبقاصد الشرعية ُب التطبيقات الفقهية ؼببدأ االستحساف، د. بشا أضبد ؿبمد، حبع منشور ُب ؾبلة كلية  (5)
 . 58، ص 2014اآلداب، جامعة طرابلس 
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: اؼبصلحة اؼبعتربة كىي ال  قاـ الدليل عل  اعتبارىا، كشرعت ااحكاـ من أجل ربقيقها  األول
كحفظ حياة الناس، حيع شرع لو إهباب القصاص من القاتل العامد، ككحفظ أمواؿ الناس ال م شرع 

 لو حد السرقة ...إْب.
صلحة ال  شهد ؽبا الشارع باإللطاء، بأف كض  أحكامان تدؿ : اؼبصلحة اؼبلطاة: كىي اؼبالثاني

عل  عدـ االعتداد هبا، كأمثلتها كثاة كالتعامل بالربا، ككقتل اؼبريض اليائس من الشفاء نفسو، ككالتسوية 
ُب أنصبة اؼبااث بني أكالد اؼبيت ذكوران كإناوان، بدعول أف اعبمي  أكالد اؼبيت ينتسبوف إليو بالسواء، 

كما ينتسبوف إليو بالسواء، اك ل  يتساككف ُب اانصبة سواء بسواء، ااف كل ى ا مصادـ لن  ا
  1والشارع

: اؼبصلحة اؼبرسلة "كىي ال  ٓب يشهد ؽبا أصل معني باالعتبار، كإف كانت فبا تتلقاه الثالث
  2والعقوؿ بالقبوؿ".

كىو   3واعتباره كال الطاؤه"كعراها البيضاكم بأهنا "كصف مناسب غبكم ٓب يعلم من الشارع 
  4وقوؿ الرازم

ااؼبصلحة اؼبرسلة، ىي اؼبطلقة عن التقييد ال اعتباران كال الطاءن، ى ا ىو معناىا ُب اللطة
  5و

كاالصطيح، إال أف عدـ التقييد ال يعمي إنباؽبا من الشارع، بل معناه أف الشارع ٓب ىبصها بعينها، أم 
، كبالتإب ااهنا ترج  إٔب اؼبصلحة اؼبعتربة، ياية  أف شاىدىا ال م يشهد ؽبا بعيد، اهي مراعاة ُب العمـو

اامر أف مرتبتها من حيع قوة الدليل متأخرة عن اؼبصلحة اؼبعتربة ال  خصها بعينها كدؿ عليها الدليل 
خبصوصها.كمن أمثلتها ازباذ السجوف، أك ضرب النقود، ككاؼبصلحة ال  اقتضت أف الزكاج ال م ال 

بت بوويقة رظبية ال تسم  الدعول بو عند اإلنكار، ككمصلحة التسجيل عند عقد البي  ح  تنقل يث
، اه ه كياىا كلها مصاّب ٓب ين  عليها الشارع بعينها، كٓب يشرع ؽبا أحكامان  6واؼبلكية للمشرتم...إْب

تمعات كربفظ ؽبم خبصوصها، كٓب يدؿ دليل عل  إلطائها، إال أهنا ؼبا كانت تدرء اؼبفاسد عن ا 
حقوقهم كانت ى ه اؼبصاّب مقبولة عند أىل العقوؿ الراجحة، ككل ما وبق  لأمة من مناا  حقيقية أك 

ية، كى ا ىو يدرء عنها اؼبفاسد كاؼبضار ااف الشريعة اإلسيمية تتبناه بقواعدىا العامة كمقاصدىا الكل
 .شأف اؼبصاّب اؼبرسلة

                                                 

 2/34.20ينظر أصوؿ الفقو، د. كىبة الزحيلي  (1)
 .4/227   را  اغباجب عن ـبتصر ابن اغباجب لتاج الدين السبكي (2

 .6/2633اإلهباج ُب شرح اؼبنهاج  (3)
 .2/632   ارشاد الفحوؿ للشوكا٘ب (4

 ، القاموس اي  للفاكز آبادم "مادة رسل".11/284لساف العرب البن منظور  (5)
 .75  ينظر علم أصوؿ الفقو، عبد الوىاب خيؼ ص(6
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 دم معارضة المصلحة للنصالمطل  الثاني: الضابط األول: ع

 الن  من حيع وبوتو كداللتو عل  معناه نوعاف:
، كىو اؼبقطوع بو وبوتان كداللة، االن  قطعي الثبوت ىو ما قيط  بنسبتو األول النص القطعي

 :-تعأب  -، كقولو  1وإٔب قائلو أك صاحبو كى ا شامل للقرآف الكرٙب كلو، كما يشمل اؼبتواتر من السنة
 اللَُّو َأَحدٌ  ُقْل ُىوَ 

 . 2و 
ااذا ما عارضت اؼبصلحة نصان قطعيان، ااؼبصلحة كاغبالة ى ه مصلحة موىومة ال اعتبار ؽبا؛ انو 
م  اتضحت قطعية الن  اتضحت ُب اؼبقابل أف اؼبصلحة ال  تعارضو مصلحة موىومة، إذ الظمي ال 

  3وكاحد.يثبت أماـ القطعي حباؿ، المتناع اجتماع العلم كالظن عل  ؿبل 
،  4و  (َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك َأْزَواُرُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلدٌ و :-تعأب -من ذل  داللة الن  ُب قولو

اداللة الن  قطعية ُب كوف نصيب الزكج من زكجتو النصف ُب حالة عدـ كجود كلد ؽبا، اه ا الن  
اصد التشري  ُب أم عصر من العصور؛ لقطعية هبب أف يطب  دكف أم اجتهاد بأم كجو من كجوه مق

الزَّانَِيُة َوالزَّانِي ): -تعأب -وبوتو كداللتو عل  اؼبعىن اؼبراد للشارع، كك ل  حد الزا٘ب كالزانية ُب قولو 
ُهَما ِمائََة َرْلَدةٍ   . 5و  (فَاْرِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

وؿ كاحد دكف زيادة أك نقصاف، كىك ا ااؼبائة قطعية ُب داللتها حيع ال تدؿ إال عل  مدل
الشأف ُب كل آيات ااحكاـ ال  تدؿ عل  اؼبراد منها داللة كاضحة ال ربتمل إال معىن كاحدان تطب  
عل  الوقائ  اػباصة هبا دكف اجتهاد،كاارتاض الصـو كالصية، كحرمة الربا، ككل ما لو ُب الكتاب 

  6ونصاب مقدر أك عدد معني
عٌوؿ عليها ا تهد ال ينبطي أف تعارض النصوص القطعية؛ اف ذل  يؤكؿ إٔب ااؼبصلحة ال  ي

تقرير التعارض بني القواط  الشرعية، أم بني الن  القطعي كدليل اؼبصلحة اؼبرسلة كشاىدىا البعيد، 

                                                 

ى ا ىو ااصػل ُب قطعػي الثبػوت، إال أف أخبػار اآلحػاد كإف كانػت ظنيػة إال أف أيلبهػا يقػوم بعضػها بعضػان كمػا    (1
أهنا ترج  إٔب أصػوؿ قطعيػة، كىػ ا البحػع سػيتعرض للقطعػي كالظػمي ُب الداللػة مػن النصػوص الػ  تتعػارض كاؼبصػلحة، 

  بالبحػػػع ايػػػو كدراسػػػة السػػػند كاؼبػػػ  كدرجػػػات قبوؽبمػػػا اف القطعػػػي كالظػػػمي مػػػن حيػػػع الثبػػػوت لػػػو مضػػػانو الػػػ  زبػػػت
 كضعفهما من ذل  كتب الرجاؿ كالعلل كاعبرح كالتعديل كياىا.

 1سورة اإلخيص، اآلية  (2)
 .120ينظر ضواب  اؼبصلحة ص (3)
 .12سورة النساء، اآلية  (4)
 .2سورة النور، اآلية  (5)
 .22مد ىشاـ الربىا٘ب ص  ينظر سد ال رائ  ُب الشريعة اإلسيمية، ؿب(6
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تو كى ا مردكد؛ ال اـ الشريعة بالتناقض، ٍب إنو ال يتصور ى ا التعارض إال إذا كاف الن  ٓب تثبت قطعي
كىو من قبيل التعارض الواق  بني  -كما سيأٌب   -ايكوف التعارض الواق  بني اؼبصلحة كالن  الظمي 

الظنيني، أك بني الظمي كالقطعي إف كانت اؼبصلحة قطعية، كىو يا مستحيل كفبكن الرتجيح؛ انو 
 تعارضو مصلحة كاغبالة ى ه ٓب يق  التعارض بني قطعيني، أما إذا وبتت قطعية الن  ااؼبصلحة ال 

موىومة أك مظنونة، اي يبكن أف تكوف ىناؾ مصلحة مؤكدة أك يالبة كالن  القطعي يعارضها، إمبا ىي 
  1وضيؿ الفكر، أك نزعة اؽبول أك يلبة الشهول أك ما ُب حكمها.

كىو الن  ال م يدؿ عل  أكثر من معىن، سواء كاف وبوتو قطعيان أك  الثاني: النص الظني:
أك يا  -كىو الظاىر -ا النوع داللتو يا قطعية، سواء كانت داللتو راجحة ُب إحدل معانيو ظنيان اه 

 راجحة، ام  كانت داللتو ؿبتملة ؼبعاف متعددة اهو الن  الظمي ُب الداللة.
كالتعارض بني اؼبصلحة كى ا النوع من الن  قد يكوف جزئيان كال م يكوف بني اػباص كالعاـ 

ام  كاف ك ل  اهو كاق  بني دليلني شرعيني متمثين ُب الظاىر من الكتاب كالقياس كاؼبطل  كاؼبقيد، 
الصحيح، ال بني ن  من كتاب كؾبرد مصلحة مت يلة، كالتأكيل كالرتجيح ُب ى ه اغبالة يعود إٔب 

  2واجتهاد ااصوٕب الثبت ُب اهمو كعلمو.
 -رضبهم ا  -ي كأبو حنيفة كعل  كل ااف صحة تأكيل الظاىر قد ذىب إليو مال  كالشااع

اتأكيل الظاىر من الن  دبا ينسجم م  مقتض  القياس من زبصي  كإضمار.. كيا ذل  تأكيل 
 . 3وصحيح؛ اف ايو إعماالن للدليلني معان، كإعماؿ الدليل أكٔب من إنبالو

َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتأُْكلُو: -تعأب  -قولو  -مثين  -من ذل    ا أَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ َيا أَيُّ
،  4و

اظاىرى ه اآلية ىو العمـو لكل أنواع اامواؿ كُب صبي  ااكقات، إال أنو معارض حبكم جواز أخ  
  5واؼبضطر من ماؿ الطا عنوة دكف رضاه بقدر الضركرة، قياسان عل  جواز أكل اؼبيتة للمضطر.

ُب كثا من نصوصو ح  قاؿ علماء ااصوؿ: "ما االشرع قد جرت عادتو عل  زبصي  العاـ 
من عاـ إال كخص " فبا يدؿ عل  أف عادة الشارع قد جرت عل  زبصي  معظم العمومات ح  كاف 

  6والت صي  سنة ُب التشري ، كؽب ا أخ  بو الكثا من اقهائنا م  كاف موااقان ؼبقتض  القياس.

                                                 

 .1/149ينظر االجتهاد اؼبقاصدم، د. نورالدين اػبادمي  (1)
 .138-137، كاؼبدخل إٔب علم اؼبقاصد، د. عبد القادر حرز ا ص126  ينظر ضواب  اؼبصلحة ص(2

 اؼبصدراف السابقاف. (3)
 .29سورة النساء، اآلية  (4)
 .138اصد الشريعة ص، اؼبدخل إٔب مق127  ينظر ضواب  اؼبصلحة ص(5
 .189ينظر اؼبناىد ااصولية، د. اتحي الدريمي ص  (6
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 كالقرء كاؼبيمسة كيانبا، ااف االجتهاد االن  م  كانت داللتو تدؿ عل  أكثر من معىن
كاغبالة ى ه يكوف ُب حصر تل  اؼبعا٘ب كربديد أقرهبا إٔب اؼبراد اإلؽبي كأنسبها إٔب اؼبصلحة اؼبشركعة، 
ايعتمد منها ما كاف أنسب كأقرب، كال يعترب ى ا تعارضان بني الن  كاؼبصلحة، بل ىو عمل كأخ  بأحد 

تعارضت اؼبصلحة كصبي  مدلوالت الن  الظمي، كأف ىبالف مدلوٕب  دالالت الن ، خبيؼ ما إذا
اغبيض كالطهر للقرء باحداث قوؿ والع يانبا بدعول مصلحة اؼبرأة أك الرجل، أك ـبالفة معنيي 
اؼبيمسة من ؾبرد اللمس، كالوطء إٔب معىن والع يانبا، ام الفة كل معا٘ب الن  الظمي إٔب معىن آخر 

اؼبصلحة، اهو تعارض يا مقبوؿ كمردكد، شأنو شأف التعارض القائم بني الن  ياىا بدعول جلب 
 . 1والقطعي كاؼبصلحة ال م ال هبوز حباؿ، كاؼبصلحة كاغبالة ى ه مصلحة موىومة ملطاة

كقد سب  القوؿ أف الن  القطعي ُب داللتو ال م ال يفهم منو إال كجو كاحد ىو اؼبراد اإلؽبي 
الن  الظمي ُب داللتو ال م يبكن أف يفهم منو أكثر من كجو كاحد من الوجوه  عل  كجو اليقني، خبيؼ

اتملة، بصرؼ النظر عن كونو راجحان أك مرجوحان، إذ الرجحاف كعدمو ال ينقلو من الظمي إٔب 
 . 2والقطعي

اأحكاـ ا منها ما ىو قطعي كأصوؿ العقيدة، كما علم من الدين بالضركرة من أحكاـ 
ؼبنصوص عليها عل  كجو يقيمي الداللة، اه ه ااحكاـ ىي أحكاـ معينة وابتة، كليس احد أف الشريعة ا

يتأكؿ ُب الفهم ما جاء ُب النصوص من أحكاـ التعبد، أك أنصبة اؼبااث، أك أنواع اغبدكد كمقاديرىا ٍب 
اؼبندرج ضمن  ربصل اؼب الفة ؽب ه ااحكاـ، ايدعي اؼبتأكؿ أف ى ا اصوؿ اؼب الف ىو من الفهم

مراعاة اؼبصلحة الشرعية، امثل ى ا الفهم كالتأكيل ال يعتد بو ح  ال تصبح اغبقيقة الدينية عرضة 
للنسخ حبجة االجتهاد العقلي ال م  در ايو اغبقائ  الشرعية اي يبق  للتشري  اإلسيمي حقيقة وابتة، 

يعة إؽبية، أك مصاّب شرعية اقتضتها ظركؼ بل يبكن أف ربل ؿبلو شريعة عقلية خالصة ٍب ييدع  بأهنا شر 
 . 3والبشرية

كعليو ااف ؿبل االجتهاد ىو النصوص ظنية الداللة إذا ما تعارضت كاؼبصلحة، كاالجتهاد 
حينها يكوف ُب معراة اؼبراد من الن  كقوة داللتو عل  اؼبعىن، إذ ردبا يكوف الن  عامان، كقد يكوف 

ك النهي، كقد يرشد الدليل إٔب اؼبعىن بطري  العبارة أك اإلشارة أك مطلقان، كردبا يكوف بصيطة اامر أ
يانبا، كردبا يراد باامر الندب أك اإلباحة كإف كاف ُب ااصل للوجوب، كما قد يصرؼ النهي إٔب 

 . 4والكراىة كإف كاف حقيقة ُب التحرٙب، اه ا كلو ؾباؿ ليجتهاد
                                                 

 .150-1/149ينظر االجتهاد اؼبقاصدم  (1)
 .62  ينظر اقو التدين اهمان كتنزيين، د. عبد ا يد النجار ص(2
 .65-62  ينظر اقو التدين اهمان كتنزيين، ص(3

 .192د. كىبة الزحيلي صينظر ذبديد الفقو اإلسيمي، د. صباؿ عطية،  (4)
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 ا لإلرماع"المطل  الثالث: الضابط الثاني "عدم معارضته
 : يطل  اإلصباع كيراد بو أحد معنيني:اإلرماع في اللغة

 َفأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكمْ :-تعأب  -: العـز عل  الشيء كاإلمضاء، كمنو قوؿ ا األول
  1و 

  2و: االتفاؽ عل  الشيء، جاء ُب اؼبصباح اؼبنا ما نصو "كأصبعوا عل  اامر اتفقوا عليو"الثاني
بعد كااتو ُب  -صل  ا عليو كسلم  -: اهو "اتفاؽ ؾبتهدم أمة ؿبمد وفي االصطالح

 -أك "ىو اتفاؽ العلماء ا تهدين من أمة النيب   3وحادوة عل  أمر من اامور ُب عصر من ااعصار"
 . 4وبعد انتقالو إٔب الراي  ااعل  عل  حكم شرعي" -صل  ا عليو كسلم 

ددة العتبارات ـبتلفة إال أف ال م يهمنا ُب ى ا البحع ىو القطعي منو كلإلصباع أنواع متع
كاإلصباع عل  العبادات    5وكالظمي.ااإلصباع منو ما ىو قطعي، كمنو ما ىو ظمي، ااف كاف قطعيان 

كاؼبقدرات، كاإلصباع عل  أف اعبدة كااـ ُب حرمة الزكاج منها، ككتحرٙب اعبم  بني اؼبرأة كخالتها، اه ه  
ا أحكاـ وابتة ال تتطا، كال ؾباؿ للمصلحة ُب التعارض معها، ام  تعارضت اؼبصلحة م  مثل ى ه كله

اإلصباعات ااف اؼبصلحة كاغبالة ى ه مصلحة موىومة ال اعتبار ؽبا شأهنا شأف اؼبصلحة ال  تعارض 
القطعي ُب النصوص القطعية، كال يقاؿ إهنا مصلحة قطعية، إذ لو كانت ك ل  ؼبا عارضت اإلصباع 

 . 6وأحكامو الثابتة ال  ال تتطا كال تتبدؿ بتبدؿ الزماف كال اؼبكاف
ااؼبصلحة القطعية اغبقيقية ُب مثل ى ه اغباالت ىي ال  أنتجها اإلصباع القطعي، ككل ما 
ىبالفها اهو كىم مردكد.ٍب إف اإلصباع من أكؿ مهامو ىو الرا  من مستول داللة الن  كإف كاف ظنيان ُب 

اللتو ابتداء إٔب مستول القط ، كإذا حصل لو ذل  باإلصباع امناقضتو يا فبكنة، ككل مصلحة د
تعارضو اهي مصلحة مظنونة، كالظمي ال يقول عل  القطعي.احكم اإلصباع كسنده ىو االتفاؽ كاجتماع 

 . 7واامة اؼبزك  من الشرع
طا الزماف كاؼبكاف كااحواؿ امثل أما إف كاف اإلصباع ظنيان، كىو القائم عل  أحكاـ متطاة بت

ى ا اإلصباع ينظر ُب اغبكم ا م  عليو، ااف كجدناه ال يزاؿ ؿبصين للمصلحة ايو اهو باؽ ببقاء 

                                                 

 .71  سورة يونس، اآلية (1
 "مادة صب ". 1/109اؼبصباح اؼبنا،  (2)
 .3/487البحر اي  للزركشي  (3)
 .55صناعة الفتول كاقو ااقليات، عبد ا بن بيو ص (4)

 يقصد بالقطعي ىو ما كاف قائمان عل  الثوابت ال  ال تتطا.(5) 
 .153-1/152، كاالجتهاد اؼبقاصدم لل ادمي 324صطف  شليب صينظر تعليل ااحكاـ، م (6)
   اؼبصدراف السابقاف.(7



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

36  

 

اؼبصلحة؛ اف قيامو ابتداء عل  اؼبصلحة اؼبتطاة كٓب تتطا، خبيؼ ما إذا تطات اؼبصلحة ككجدناه ال 
ىو كاجب ماداـ ى ا اغبكم شرع دائران م  اؼبصلحة كجودان وبصلها االعمل كاغبالة ى ه باؼبصلحة ك 

، ح  ال تتهم الشريعة بعدـ الصيحية لكل اازمنة كاامكنة كىي ال  بنت أحكامها الشرعية  1وكعدمان 
 عل  مصلحة اإلنسانية عاجين كآجين،كعليو ااف مثل ى ا النوع من اإلصباع يتطا بتطا اؼبصلحة.

عصر عل  حكم ؼبصلحة ال يكفي ُب أبديتو، بل البد م  ى ا االتفاؽ من "كؾبرد االتفاؽ ُب 
كمن أمثلة ى ا النوع ما أخرب بو الزىرم عن الصحابة كمن بعدىم  2واتفاؽ آخر عل  أنو دائم ال يتطا".

أهنم كانوا يقبلوف شهادة القريب لقريبو مطلقان من يا ش كذ، الما تطات ااحواؿ كضعف سلطاف 
ل  النفوس ككثرت التهم من  من جاء بعدىم ذل  للمصلحة اؼبتمثلة ُب حفظ حقوؽ الناس اإليباف ع
يفتوف جبواز التسعا ؿبااظة عل    4و.كل ا كاف سعيد بن اؼبسيب كصباعة من الفقهاء السبعة 3ومن الضياع

م ُب ذل  ، كترؾ الصحابة لو ؾبمعني عل  ذل  الرتؾ، كال دليل ؽب 5ومصاّب الناس م  كركد النهي عنو
سول العمل كا  اؼبصلحة، اقد قدموا اؼبصلحة عل  ى ا النوع من اإلصباع؛ اف اإلصباع دائر عل  
اؼبصلحة اؼبتطاة، كال ىبف  أف مثل ى ا التعارض ُب اغبقيقة ىو تعارض قائم بني مصلحتني: مصلحة 

 بتطاىا، ايقدـ الراجح راجحة كأخرل مرجوحة؛ اف كل ما مداره اؼبصلحة اؼبتطاة اهو عرضة للتطيا
  6ومنهما عل  اؼبرجوح.

                                                 

 .324ينظر تعليل ااحكاـ ص (1)
 .324اؼبصدر نفسو ص (2)
 .326  اؼبصدر نفسو ص(3
  الفقهاء السبعة ىم: سعيد بن اؼبسيب، كعركة بػن الػزبا، كالقاسػم ؿبمػد بػن أيب بكػر، كخارجػة بػن زيػد بػن وابػت، (4
بو بكر بن عبد الرضبن بن اغبارث بن ىشاـ، كسليماف بن يسار، كعبيد ا بن عتبة بن مسعود، ينظر أعيـ اؼبوقعني كأ

 .1/40البن القيم 
أف رجػين جػاء، اقػاؿ: يػا رسػوؿ ا سػعر، اقػاؿ: ووبػل أدعػو  ، ٍب جػاءه رجػل  -رضػي ا عنػو  -عن أيب ىريرة  (5)

ووبػػل ا ىبفػػض كيراػػ  كإ٘ب ارجػػو أف ألقػػ  ا كلػػيس احػػد عنػػدم مظلمػػة   كُب  اقػػاؿ: يػػا رسػػوؿ ا، سػػعر، اقػػاؿ:
ركاية وو إف ا ىو اؼبسعر القابض الباس  الرازؽ، كإ٘ب ارجو أف ألق  ا كليس أحد منكم يطالبمي دبظلمة ُب دـ كال 

، 1497ص 3   ج3451وو   ،3450مػػاؿ   أخرجػػػو أبػػػو داكد، كتػػػاب البيػػػوع، بػػػاب ُب التسػػػعا، رقػػػم اغبػػػديع وو
   كقػػاؿ أبػػو عيسػػ :  حػػديع 1314، كالرتمػػ م، كتػػاب البيػػوع، بػػاب مػػا جػػاء ُب التسػػعا، رقػػم اغبػػديع: وو1498

 حسن صحيح.
  سواء كاف الرتجيح بتقدٙب اؼبصلحة العامة عل  اػباصة عند التعارض، أك كانت إحدل اؼبصلحتني دائمة كااخػرل (6

 رتجيح. منقطعة أك يانبا من أسباب ال
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امن ى ا اعبانب ينبطي أف ينظر إٔب التعارض القائم بني ى ا النوع من اإلصباع كاؼبصلحة 
 .صلحة الراجحة مقدمة كما ىو مقرراؼبتعارضة معو، كمعلـو أف اؼب

 المطل  الرابع: الضابط الثالث "عدم معارضة المصلحة للقياس"
  1و: ىو التقدير، تقوؿ: قاسو بطاه كعليو، أم عل  ياه إذا قدره عل  مثالو.للغةالقياس في ا

  2و: ىوووضبل معلـو عل  معلـو ؼبساكاتو ُب علة حكمو عند اغبامل   .وفي االصطالح
 االقياس ىو اؼبصدر الثالع من مصادر التشري  بعد القرآف كالسنة كاالصباع.

الفرع، كالوصف اعبام  بني الفرع كااصل "العلة"، كحكم كللقياس أركاف أربعة ىي: ااصل، ك 
كقياس النبي  عل  اػبمر، إذ اػبمر أصل وبتت حرمتو بالن ،    3وااصل، ى ا ما عليو صبهور ااصوليني

كالنبي  ارع يلح  باػبمر ُب اغبكم؛ الشرتاكهما ُب العلة؛ إذ علة ربرٙب اػبمر ىي الضرر، ؼبا ايو من 
 ء الناس ايلح  بو كل ما من شأنو ذل  حفظان للعقوؿ.ذىاب للعقل كإي ا

ااإلسكار كصف يتناسب م  حكمو اؼبتمثل ُب اغبرمة، كى ا الوصف ىو ما يطل  عليو 
ااصوليوف باؼبناسب، أك الوصف اؼبناسب، م  كاف اغبكم اؼبسل  عل  الوصف يؤدم إٔب مصلحة أك 

حكاـ عليو اجتهاديان، كقد عرؼ ااصوليوف ى ا درء مفسدة، ال العكس، كىو سند كمعيار لتسلي  اا
اؼبناسب بتعريفات متقاربة تتمثل ُب جلبو للمصاّب كاستبعاده للمفاسد كىو معىن قوؽبم: إف اؼبناسب 

كك ل  قوؽبم: "اؼبراد باؼبناسب ما ىو عل  منهاج   4و"ىو ما لو عرض عل  العقوؿ تلقتو بالقبوؿ"
 . 5وو انتظم".اؼبصاّب، حبيع إذا أضيف اغبكم إلي

كعل  كل ااف ال م ينبطي أال يطفل عنو أف اؼبناسب ال يعترب مناسبان ما ٓب ترتتب عليو مصلحة 
عند تعل  أك ارتباط اغبكم بالوصف ى ا ىو اؼبيزاف اغبقيقي للمناسب، ااذا ارتب  اغبكم بالوصف كٓب 

ضب  كمقيد جبلب اؼبصلحة أك درء ينتد عن ى ا االرتباط أك التعل  مصلحة اي مناسبة إذان، ااامر من
 اؼبفسدة اللتني نبا نتيجتا ى ا االرتباط كإال اي مناسبة.

كانبية اؼبناسب كدكره ُب تقدٙب الراجح عل  اؼبرجوح كبناء ااحكاـ عليو اعتىن بو ااصوليوف 
 اعتناء ياية ُب الدقة، اقسموه إٔب تقسيمات عدة العتبارات ـبتلفة.

                                                 

 وومادة قس  .  4/1924  النفيس للتليسي (1
 . 4/3اآليات البينات للعبادم   (2

، كىػ ا ىػو القيػاس ااصػوٕب، إال أف القيػاس دبفهومػو العػاـ 98ينظر حبوث ُب القيػاس، د. ؿبمػد ؿبمػود اريلػي ص (3)
 ا كالقواعد العامة للشريعة.أعم كأ ل من القياس ااصوٕب، اهو يشمل اؼبصلحة اؼبرسلة، كاالستحساف، كيانب

 .239  تعليل ااحكاـ ص(4
 اؼبصدر نفسو. (5)
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عند  -كقد سب  بياف ذل   -بو قسموه إٔب اؼبعترب، كاؼبلط ، كاؼبرسل امن حيع اختيؼ مرات
الكيـ عل  أقساـ اؼبصلحة، كانبية اؼبناسب اؼبعترب نوضح بعض التفاصيل اؼبتعلقة بو، حيع قرر 

 ااصوليوف أف اعتبار الوصف اؼبناسب يكوف بواحد من أربعة:
رمة، ااإلسكار نوع من الوصف، كالتحرٙب نوع اعتبار نوع الوصف ُب نوع اغبكم، كاإلسكار ُب اغب -1

 من اغبكم، ااعترب الشارع ى ا النوع ُب ذاؾ النوع.
اعتبار نوع الوصف ُب جنس اغبكم، مثاؿ ذل : امتزاج النسبني م  التقدٙب. اامتزاج النسبني نوع  -2

رث، كالتقدٙب ُب من الوصف، كمطل  التقدٙب جنس؛ الشتمالو عل  أنواع متعددة منها: التقدٙب ُب اإل
 عقد النكاح كيانبا.

ايقدـ ُب  -الوالد كالوالدة  -اااخ الشقي  يقدـ عل  ااخ اب المتزاج النسبني ُب الشقي  
اإلرث عل  ااخ اب، كيلح  بو التقدٙب ُب كالية النكاح كالصية عل  اؼبيت منهما، اه ا كلو إغباؽ 

 لوصف مناسب.
كم كاعتبار اؼبشقة ُب سقوط الصية، ااف مطل  اؼبشقة جنس، اعتبار جنس الوصف ُب نوع اغب -3

كسقوط الصية نوع، االشارع اعترب مطل  اؼبشقة ُب سقوط الصية؛ انو شرع سقوط بعض الصية 
عند مشقة السفر، كشرع سقوط الصية مطلقان عل  اغبائض للمشقة، ااؼبشقة كجدت ُب السفر 

ضاء الصلوات الفائتة عل  اغبائض" ااعتربىا الشارع ك ل ، ااعتربىا الشارع، ككجدت ُب اغبيض "ق
ااؼبشقة عمومان جنس، كالصية نوع الندراج اااراد ربتو، اجنس الوصف "اؼبشقة" اعترب ُب نوع اغبكم 

 "سقوط الصية أك بعضها".
اعتبار جنس الوصف ُب جنس اغبكم كاعتبار الشارع للمظنة مطلقان م  مطل  اغبكم، من ذل   -4
عتبار الشارع ؼبظنة الوطء ُب اػبلوة بااجنبية، كمظنة الق ؼ لشارب اػبمر، ااعترب الشارع ى ه اؼبظنة ا

ُب مطل  اغبكم كىو التحرٙب، اكل من مطل  اؼبظنة كمطل  اغبكم جنساف، إذان اجنس الوصف اعترب 
خاصاف، كاػباص  ُب جنس اغبكم، كالدليل عل  أهنما جنساف؛ اف مظنة الوطء عند اػبلوة كربريبها

وبق  العاـ، امظنة الوطء ربق  مطل  اؼبظنة، كربرٙب اػبلوة وبق  مطل  التحرٙب، كب ل  يكوف الشارع 
، كالطرض من ى ا النوع من  1وعندما اعترب التحرٙب عند اػبلوة، كأنو اعترب مطل  اغبكم عند مطل  اؼبظنة

اة اؼبقبوؿ من ياه كإف كاف الضب  ُب ذاتو التقسيمات كياه ىو ؿباكلة ضب  ااقساـ للمناسب كؼبعر 
  2وعساان جدان.

                                                 

 .4/81، كأصوؿ الفقو، ؿبمد أبو النور زىا 2/626  ينظر ارشاد الفحوؿ للشوكا٘ب (1
 .256  ينظر تعليل ااحكاـ ص(2
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ااجراء القياس كالرتجيح بني ااقيسة كاؼبصاّب عند التعارض متوقف عل  اعتبار الشارع ؽبا قوة 
، كؽب ا اعتىن ااصوليوف بالقياس من حيع تقسيماتو ليصلوا إٔب  1وكضعفان، بصورة مباشرة كيا مباشرة

ؼبقدـ من اؼبتأخر ُب الرتبة، كالراجح من اؼبرجوح عند التعارض، اقسموه إٔب قياس كض  معايا تضب  ا
 قطعي كظمي. 

: ىو ما قط  ايو بعلة اغبكم ُب ااصل كقط  ايو بوجود ى ه العلة ُب الفرع كقياس فالقطعي
  2والضرب عل  التأايف جبام  اإلي اء، اعلة التحرٙب ال  ىي ُب ااصل موجودة قطعان ُب الفرع.

علة اغبكم ُب ااصل -بعكس القطعي: كىو ما ٓب يقط  ايو باامرين معان،  والقياس الظني
أك بأحدنبا دكف اآلخر، كقياس التفاح عل  الرب جبام  الطعم، اكينبا مطعـو إال أف علة ربرٙب  -كالفرع

أك االدخار أك صبي  ما الرب متفاضين كونو مطعومان يا مقطوع هبا، اقد تكوف العلة الكيل أك االقتيات 
  3وذكر، كإذا كانت العلة مظنونة ُب ااصل افي الفرع من باب أكٔب.

 كينقسم إٔب قياس أكٕب، كقياس مساكو، كقياس أدٗب.
: ىو ما كاف الفرع ايو أكٔب باغبكم من ااصل لقوة العلة ايو، مثل قياس فالقياس األولي
 الضرب عل  التأايف.

كاف الفرع ايو مساكيان لأصل ُب اغبكم، مثل إحراؽ ماؿ اليتيم : ىو ما  والقياس المساوي
 عل  أكلو جبام  التلف ُب كل ليثبت حكم اإلحراؽ كما وبت ُب ااصل.

: ىو ما كاف الفرع ايو أقل ارتباطان باغبكم من ااصل، كقياس التفاح عل  الرب والقياس األدن 
ببعضو بعضان متفاضين كما ىو وابت ُب الرب، ككجو  جبام  الطعم ُب كل منهما، ليثبت حرمة بي  التفاح

سواء كانت العلة الطعم أك الكيل، أك االقتيات، أك  -الرب  -اادكنية، أف التحرٙب وابت ُب ااصل 
، كؽب ا اهو أدكف من الرب كٓب -التفاح -االدخار، اه ه ااكصاؼ كلها موجودة ُب الرب خبيؼ الفرع 

  4وانت العلة ُب الرب ىي الطعم دكف سواه من ااكصاؼ.يكن يساكم الرب إال إذا ك
 كما ينقسم القياس إٔب جلي كقياس خفي

، أك ما ُب معىن ااصل: ىو ما قط  ايو بنفي تأوا الفارؽ بني ااصل كالفرع  فالقياس الجلي
 كقياس الضرب عل  التأايف، كقياس إحراؽ ماؿ اليتيم عل  آكلو ظلمان.
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ٓب يقط  ايو بنفي تأوا الفارؽ بني ااصل كالفرع، كقياس القتل باؼبثقل : ىو ما والقياس الخفي
عل  القتل بادد جبام  القتل العمد العدكاف، االقتل بادد هبب ايو القصاص، أما القتل باؼبثقل افيو 

بنفي تأوا خيؼ، كالقائلوف بوجوبو قياسان عل  ادد، إال أف الفارؽ بينهما قد يكوف معتربان، الم يقط  
  1والفارؽ، اقد يكوف اؼبؤور ىو ى ا الفارؽ ووادد   كؽب ا كاف القياس خفيان ال جليان.

أف اؼبرتبة العليا  -رضبو ا -كقد تناكؿ إماـ اغبرمني ى ه التقاسيم كياىا بالتفصيل، اي كر 
كل حاؿ مقدـ عل    اؼبعدكدة من مسال  القياس ما يقاؿ إنو ُب معىن ااصل، حيع قاؿ: ووكىو عل 
  2وما بعده، كالسبب ايو أنو ملتح  بأصلو قطعان، كالتحاقو بو مقطوع بو يا مظنوف  

كعليو اانو إذا ما تعارض القياس ال م ُب معىن ااصل م  أم نوع آخر من القياس اانو يقدـ 
  3والقياس ال م ُب معىن ااصل عل  صبي  أنواع القياس ااخرل.

كاف من أجل مراعاة مصلحة موجودة ُب الفرع بناء عل  مساكاتو لأصل كال ش  أف القياس  
ُب علة حكمو اؼبنصوص عليو، ابني مطل  اؼبصلحة كالقياس عمومان كخصوصان، اكل قياس ىو مراعاة 
للمصلحة، كليس كل مراعاة للمصلحة قياسان، اف اؼبصلحة اؼبرسلة ال  ىي جزء من مطل  اؼبصلحة 

وليان ػػػ اهي ال  ال شاىد ؽبا يؤيده من أصل يقاس عليو، كال دليل يلطيو من ن   ليست قياسان ػػػ أص
  4وكتاب أك سنة.

: أف عيقة اؼبصلحة بالقياس كويقة، كتعارض اؼبصلحة م  القياس قد يكوف ُب وخالصة القول
مراتب  صورة تعارض ااقيسة م  بعضها بعضان، كؽب ا بينت ُب ى ا اؼبطلب بعض أنواع اؼبناسب كبعض

ااقيسة كأنواعها ح  يظهر اؼبراد من ى ا اؼبطلب اؼبتمثل ُب عدـ معارضة اؼبصلحة للقياس، ايقدـ 
القياس ااكٔب عل  اادكف، كالقياس ال م ُب معىن ااصل عل  ياه عند التعارض، كما يقدـ القياس 

 الصحيح عل  اؼبصاّب اؼبرسلة عند التعارض.
 

 

                                                 

 . 4/32اؼبصدر نفسو  (1)
 . 2/182  الربىاف للجويمي (2
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 ابع "عدم تفويت المصلحة لمصلحة أىم منها أو مساوية لها".المطل  الخامس: الضابط الر 

 كؼبعراة ميزاف التفاكت بني اؼبصاّب ينبطي أف ننظر إٔب اؼبصلحة من ويوة جوانب 
 ااكؿ: النظر إليها من حيع ذا ا كقيمتها.

 الثا٘ب: النظر إليها من حيع مقدار  وؽبا كخصوصها.
 ؽبا كعدمو.الثالع: النظر إليها من حيع تأكد حصو 

ااذا ما تعارضت مصلحتاف ككانتا ُب مناط كاحد، حبيع ال يبكن اعبم  بينهما، إذ يلـز من 
تقدٙب إحدانبا تفويت ااخرل، افي ى ه اغبالة البد من النظر ُب اؼبصلحتني من اعبوانب الثيوة، أم 

صوؿ إٔب اؼبصلحة الراجحة عرض اؼبصلحتني عل  ميزاف الرتجيح اؼبتمثل ُب اعبوانب الثيوة السابقة للو 
  1ومنهما.

افي اعبانب ااكؿ: كىو النظر من حيع اعتبار ذات اؼبصلحة كقيمتها كمرتبتها، من حيع  
، ااننا إذا نظرنا ُب تفاكت قيم اؼبصاّب كاختياها من حيع  2وكوهنا ضركرية، أك حاجية، أك ربسينية

تفاكتة حسب أنبيتها ُب طبس مراتب كىي: حفظ ذا ا، ااننا قبد أف كليات اؼبصاّب اؼبعتربة شرعان م
الدين، كحفظ النفس، كحفظ العقل، كحفظ النسل، كحفظ اؼباؿ، كىي مرتَّبة ُب ااكلوية عل  النحو 
الساب ، ككا  ى ا الرتتيب ااف حفظ الدين مقدـ عل  حفظ النفس، كحفظ النفس مقدـ عل  حفظ 

ااخا مقدـ عل  حفظ اؼباؿ، ٍب إف ؽب ه العقل، كحفظ العقل مقدـ عل  حفظ النسب، كى ا 
الكليات اػبمس كسائل متدرجة حسب اانبية ُب ويث مراتب: ضركريات، احاجيات، 

  3واتحسينيات.
االضركريات: ىي ال  البد منها لقياـ مصاّب الدين كالدنيا، إذ ال تستقيم اغبياة الدنيا بدكهنا،  

  4وخرة.كما أف بفوا ا اوت النجاة كالنعيم ُب اآل
كعليو ااف كل ما وبفظ بو ى ه الكليات يكوف ضركريان، كالضركرة إٔب اعبهاد غبفظ الدين، 
كالضركرة إٔب تناكؿ الط اء غبفظ اانفس، كالضركرة إٔب ربرٙب اػبمر غبفظ العقوؿ، كالضركرة إٔب إباحة 

  5واؼبعاميت اؼبالية غبفظ اامواؿ.
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  اغبرج كالتوسعة عل  اؼبكلفني ُب حيا م، كالرخ  أما اغباجيات: اهي ال  يتحق  هبا را
 اؼب ففة عند غبوؽ اؼبشقة غبفظ الدين، ككاباحة الصيد غبفظ النفوس.

سِّن  كأما التحسينيات: اهي اؼبرتبة ال  تلي اؼبرتبتني السابقتني كال ترتقي إٔب مستوانبا، كإمبا ربي
اآلداب، كحكم إزالة النجاسة كسرت العورة، ربصيلهما متمثلة ُب ؿباسن العادات كمكاـر ااخيؽ ك 

كأخ  الزينة، كالتقرب بالنواال غبفظ الدين، كك داب ااكل كالشرب غبفظ اانفس، ككاجتناب كل ما 
  1ومن شأنو أف يصرؼ العقل عن مهامو ككظائفو ال  خل  من أجلها كاجتناب اؼبلهيات كياىا.

ة، اأكؽبا رتبة الضركريات كتليها اغباجيات ٍب اه ه اؼبراتب من اؼبصاّب متفاكتة ُب اانبي
التحسينيات، االضركريات مقدمة عل  اغباجيات، كاغباجيات مقدمة عل  التحسينيات عند التعارض؛ 

  2وإذ الضركريات أصل كاغباجيات كالتحسينيات خادمة للضركريات.
صف من أكصااو، أك  االضركرم ىو ااصل كىو اؼبقصود ااكؿ، كأما ما سواه اهو مبمي عليو كو 

كفرع من اركعو، كيلـز من اختيؿ ااصل اختيؿ الباقني؛ اف ااصل إذا اختل اختل الفرع من باب 
  3وأكٔب.

ٍب إف ى ه اؼبراتب الثيوة ينضم إليها ما ىو كالتتمة كالتكملة ؽبا، امكميت الضركريات  
لنظر إٔب اؼبرأة ااجنبية، كشرب قليل كالتماول ُب القصاص، كنفقة اؼبثل، كأجرة اؼبثل، كاؼبن  من ا

اؼبسكر، كالورع ُب اؼبتشاهبات، كإظهار شعائر الدين، كصية اعبماعة ُب الفرائض كالسنن، كصية 
اعبمعة كياىا كثا، ااف كل ى ه ال تدعو إليها ضركرة كال تظهر ايها شدة حاجة كلكنها مكملة 

 للضركرم.
ر اؼبثل ُب الصطاة، اكل ذل  ال تدعو إليو حاجة كمكميت اغباجيات كاعتبار الكفء، كمه

 مثل اغباجة إٔب أصل النكاح.
كمكميت التحسينيات كمندكبات الطهارة، ككاإلنفاؽ من طيبات اؼبكاسب، ككاالختيار ُب 

  4والضحايا كالعقيقة.
 ٍب إف اغباجيات من مكميت الضركريات، كالتحسينيات مكميت للحاجيات كللضركريات، 

 ا البياف اؼبوجز علينا أال نطفل عما اشرتطو اقهاؤنا بشأف ى ه اؼبراتب كمكمي ا عند كبعد ى
 -من حيع ىي تكملة  -التعارض من حيع االعتبار كعدمو، حيع اشرتطوا ووأف كل تكملة منها 

                                                 

 .  117ينظر اؼبصدر نفسو، كنظرية اؼبقاصد،  د. أضبد الريسو٘ب ص (1)
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مثاؿ ذل ، أصل البي  ضركرم، كمن  الطرر   1وشرط، كىو أال يعود اعتبارىا عل  ااصل باإلبطاؿ  
كاختل الضركرم، كؽب ا   2وهالة ايو مكمل، الو اشرتط نفي الطرر مطلقان الكبسم كانسد باب البي كاعب

ايتفر الطرر اليسا ُب البي ، كك ل  سرت العورة اهو ربسيمي كمكمل للحاج  كللضركرم، كىو من باب 
ساتران يسرت بو  ؿباسن الصية، الو طلب عل  اإلطيؽ كسبيس  بو لتع ر أداء الصية عل  من ٓب هبد

  3وعورتو.
االتمس  بالكماليات أك اؼبكميت م  عدـ إمكانية اغبصوؿ عليها ىبل باغباجيات 
كالضركريات كىك ا شأف كل اؼبكميت، ااف التمس  هبا ُب حالة عدـ اغبصوؿ عليها ـبل 

ل اااظة عل  بالضركريات، بل معدـ ؽبا، اي ربصل صية ؼبن سبس  بسرت العورة أك الطهارة، كال ربص
اانفس ؼبن سبس  بالط اء الصحي اؼبباح كىو يا فبكن اغبصوؿ عليو، كال وبصل الزكاج ؼبن سبس  
بالوليمة كىو يا قادر عليها، كىك ا ااف التمس  باؼبكميت م  عدـ اغبصوؿ عليها ىبل بالضركريات 

 من مكمي ا، كباغباجيات كالتحسينيات ك ل .إف كاف 
ؼبكمل بأال يعود عل  ااصل باإلبطاؿ أك اإللطاء كما اشرتطو اقهاؤنا، هبعل كشرط اعتبار ا

اامر ميسوران أماـ ا تهد لرتجيح كتقدٙب إحدل اؼبصلحتني اؼبتعارضتني، ياية ما ُب اامر أنو عل  ا تهد 
التحسيمي أك  أف يعنٌي الواقعة ؿبل النظر كينزؽبا ُب موقعها كرتبتها اغبقيقية، اي ينزؿ اغباجي مكاف

الضركرم كال العكس، كإال ااف االجتهاد سي تل كااحكاـ ستتضارب، كحينها قد يصبح اؼبندكب 
 مقدمان عل  الواجب، كاؼبباح مقدمان عليهما.

اتحديد مرتبة اؼبسألة اؼبعركضة كتنزيلها ُب الرتبة اؼبستحقة ؽبا ياية ُب اانبية، كىي أكؿ مراحل 
 االجتهاد.

عارض كاقعان بني مصلحتني ُب رتبة كاحدة كأف كق  بني الضركرم غبفظ الدين، أما إف كاف الت
 -كما سب  -كالضركرم غبفظ النفس، ااامر كاضح، ايقدـ ما حقو التقدٙب كا  الرتتيب اؼبعركؼ 

ايقدـ ضركرم حفظ الدين عل  ضركرم حفظ النفس ....إْب كىك ا الشأف ُب حالة ما إذا كاف 
ت أك التحسينيات، كحاجي حفظ الدين م  حاجي حفظ العقل، ايقدـ حاجي التعارض بني اغباجيا

حفظ الدين عل  حاجي حفظ العقل، كىك ا يقدـ ربسيمي حفظ الدين أك النفس عل  ربسيمي حفظ 
كالضركرم م    -النسل أك العقل عند التعارض، كضاب  ذل : أف التعارض م  كاف ُب الرتب اؼبتساكية 
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اغباجي أك التحسيمي م  ربسيمي آخر، ااؼبنظور إليو كاغبالة ى ه ىو متعل   الضركرم أك اغباجي م 
  1واؼبتعارضني، امتعل  الدين مقدـ عل  متعل  حفظ النفس ... كىك ا

كإذا كاف التعارض ُب رتب ـبتلفة، كالتعارض بني اغباجي كالتحسيمي، أك اغباجي كالضركرم 
ها كما ُب اغبالة ااكٔب، ااغباجي مقدـ عل  التحسيمي مطلقان، ااف اؼبنظور إليو ىي الرتبة نفسها ال متعلق

كك ل  الضركرم مقدـ عليهما، احاجي حفظ العقل مقدـ عل  ربسيمي حفظ الدين، اف رتبة اغباجي 
 مقدمة عل  رتبة التحسيمي بصرؼ النظر عن متعلقهما.

النفس، أك العقل اعل   أما إف كانت اؼبصلحتاف اؼبتعارضتاف متعلقتني بكل  كاحد كالدين، أك
ا تهد كاغبالة ى ه أف ينتقل إٔب اعبانب الثا٘ب، اؼبتمثل ُب النظر إليهما من حيع مقدار  وؽبما؛ اف 
اؼبصاّب كإف اتفقت ايما ىي مصلحة لو من حيع اغباجة إليها، إال أهنا يالبان ما زبتلف ُب مقدار 

اس، كمنها ما تعم الكثا منهم، كال ش  أف اؼبصاّب  وؽبا، امن اؼبصاّب ما تقتصر عل  القليل من الن
ال  تعم أكثر الناس مقدمة عل  ما ال تعم إال القليل منهم، كؽب ا تقرر تقدٙب اؼبصلحة العامة عل  

كالشراء منهم  2واػباصة، ارتجيح مصلحة عامة أىل السوؽ عل  مصلحة الواحد منهم ُب تلقيو للركباف
ااكٔب أعم كأ ل من اؼبصلحة الثانية ريم أهنما مصلحتاف متساكيتاف ُب خارج البلدة، اف اؼبصلحة 

 الرتبة، ككلتانبا متعلقتاف بكل كاحد كىو حفظ اؼباؿ، ل ا كاف النظر إٔب ااعم كاا ل.
أما عن الوجو الثالع اؼبتمثل ُب النظر من حيع توق  كقوع اؼبصلحة كحصوؽبا كعدمو، اهو 

ؼبصلحتني اؼبتعارضتني، إذ من اااعاؿ ما تكوف نتيجتو مؤكدة الوقوع، جانب مهم عند تقدٙب إحدل ا
كمنو ما تكوف مظنونة، كالتجارة ُب ماؿ اليتيم نقدان، ااؼبصلحة اؼبتوقعة اؼبتمثلة ُب مباء اؼباؿ مؤكدة ُب 

يجة مظنونة العادة، خبيؼ التجارة ُب مالو دينان دكف تووي ، ااؼبصلحة أقرب إٔب اؼبوىومة، كردبا تكوف النت
عل  اختيؼ درجات الظن، كبي  السيح ُب كقت الف ، كبي  العنب لل مار، ااؼبفسدة كاغبالة ى ه 

  3وراجحة الوقوع.
: إف معراة معايا تقدٙب اؼبصاّب بعضها عل  بعض عند التعارض لو أنبية ال وخالصة القول

ات، افتاكل أيلب الفقهاء اؼبعاصرين زبف ، كأكثر ؾباؿ تطبيقات ى ا التعارض عند النوازؿ كاؼبستجد
                                                 

 .220، كضواب  اؼبصلحة ص55ينظر اقو اؼبوازنات الشرعية، د. عبد ا يد ؿبمد السوسوة ص (1)
عػػن تلقػػي الركبػػاف اقػػاؿ: "ال تلقػػوا الركبػػاف كال يبػػ  بعضػػكم علػػ  بيػػ   -صػػل  ا عليػػو كسػػلم  -هنػػ  رسػػوؿ ا   (2

يب  حاضر لباد" اغبديع أخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب البيوع باب النهي للبائ  أف وبفل  بعض، كال تناجشوا كال
، كمسلم، كتاب البيوع باب ربرٙب بي  الرجل عل  بيػ  أخيػو، 4/450" 2150اإلبل كالبقر ككل ؿبفلة، رقم اغبديع "

وطػأ كتػاب البيػوع، بػاب مػا ينهػ  ، كمالػ  ُب اؼب5/419" 1515كسومو عل  سومو، كربرٙب النجش، كربرٙب التصرية "
 . 2/526عنو اؼبساكمة كاؼببايعة 

 . 222ينظر ضواب  اؼبصلحة ص (3)
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ُب اؼبستجدات الطبية كاالقتصادية كالعلمية مستندة كمعتمدة عل  اؼبقاصد الشرعية جبلب اؼبصاّب كدرء 
 اؼبفاسد.

يقوؿ الشيخ ؿبمد الطاىر ابن عاشور: وو... كى ا صباع القوؿ ُب اؼبصاّب اؼبعتربة، كإلطالة 
زاكؿ ى ا العلم أف طري  اؼبصاّب ىو أكس  طري  يسلكو الفقيو ُب الكيـ ُب ذل  اائدة عظيمة ليتعلم م

تدبا أمور اامة عند نوازؽبا كنوائبها إذا التبست عليو اؼبسال ، كإنو إف ٓب يتب  ى ا اؼبسل  الواضح 
  1وكاغبجة البيضاء اقد عطل اإلسيـ عن أف يكوف دينان عاما كباقيان  

ن أدؽ أعماؿ ا تهد كأصعبها، كىو خيصة علمو، كتظهر وواالرتجيح بني اؼبصاّب كاؼبفاسد م
  2وبراعتو ُب ى ا ا اؿ عند اؼبتشاهبات ال  ال يعلمها كثا من الناس  .

 الخاتمة
 أهني ى ا البحع خباسبة أبني ايها أىم النتائد كالتوصيات

 أواًل: النتائج
 من خيؿ ى ا البحع توصلت إٔب النتائد اآلتية:

ام مصلحة تعارض النصوص القطعية، إذ اؼبصلحة اغبقيقية ىي االلتزاـ بالنصوص ال اعتبار  -1
القطعية، اأم اجتهاد يؤكِّؿ النصوص القطعية الثابتة ال  ال تتطا حباؿ، اهو اجتهاد مراوض كتأكيل 

 مردكد، إذ ال اجتهاد م  الن .
 ال تعارض حقيقي بني قواط  اادلة. -2
الن  ظنيان، إال أنو يشرتط ُب من يتواله أف يكوف أىين ليجتهاد، كما  ييقبل االجتهاد م  كاف -3

يشرتط ك ل  عدـ إلطاء الن  بالكلية، حبيع ال ؾباؿ إلعماؿ الن  كتطبيقو ُب بعض أجزائو، خبيؼ 
ما إذا كاف للن  ؾباؿ لتطبي  بعضو، كت صي  العاـ كتقييد اؼبطل  كترجيح أك تقدٙب أحد معا٘ب الن  

 ة.اؼبتعدد
كل مصلحة تعارض اإلصباع القطعي اهي مصلحة موىومة، خبيؼ اؼبصلحة ال  تعارض اإلصباع   -4

 الظمي القائم عل  اؼبصاّب اؼبتطاة.
اإلصباع القائم عل  اؼبصاّب اؼبتطاة ال يعد إصباعان قطعيان، اقد يتطا بتطا اؼبصلحة ال  وبرص  -5

 التشري  عل  ربصيلها كعدـ تفويتها.

                                                 

 .  86،85  مقاصد الشريعة اإلسيمية ص(1
 . 199مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، د. يوسف أضبد ؿبمد البدكم، ص (2)
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لقياس يطل  كيراد بو: القياس ااصوٕب، كما يراد بو القياس العاـ ال م يشمل القواعد العامة، ا -6
كاالستحساف كاؼبصلحة اؼبرسلة...، كالتعارض القائم بني اؼبصلحة كالقياس بنوعيو ىو من قبيل تعارض 

.  ااقيسة بعضها م  بعضو
ة اامر أف شاىدىا ال م يشهد ؽبا ٓب ىبصها اؼبصلحة اؼبرسلة نوع من أنواع اؼبصاّب اؼبعتربة، ياي -7

بعينها، اهو بعيد، انسبة القرب كالبعد للشاىد ىو ال م جعلها ُب ى ه اؼبرتبة اؼبتأخرة عن اؼبصاّب 
 اؼبعتربة قريبة الشاىد.

معايا تقدٙب اؼبصاّب اؼبتعارضة متعددة، كيبكن الوصوؿ إٔب الراجح منها من خيؿ النظر اؼبعم   -8
ُب جوانب متعددة كـبتلفة، كعليو اانو كلما كجد التعارض بني مصلحتني أمكننا الرتجيح بينهما  كالدقي 

 إال ما قل كندر، بل التوقف يكاد يكوف معدكمان لكثرة تل  اعبوانب اؼبرجحات.
 ثانياً: التوصيات

من  ال ش  أف ؾباؿ اؼبقاصد الشرعية كالعمل كاقها لو أنبية كباة من جانب، كخطورة عظيمة
آخر، لتعلقو بالفتول. كقد بني اقهاؤنا قديبان كحديثان ضواب  العمل باؼبقاصد، إال أف ى ه الضواب  قد 
ربتاج إٔب زيادة ايها كتفصيل لبعضها، كدكر الباحثني ىو سد حاجة ؾبتمعهم من متطلبا م الدينية 

ُب ى ا الزمن ال م تكاورت ايو  كالدنيوية، كما أف دكرىم ينبطي أف يتطور بتطور اغبياة كنوازؽبا خباصة
اؼبستجدات ال  ربتاج إٔب تكييف شرعي لتسلي  ااحكاـ الشرعية عليها كا  اؼبقاصد الشرعية 
كضوابطها القديبة كاغبديثة، ؽب ا كياه أكص  الباحثني بالبحع أكثر ُب ضواب  اؼبقاصد ح  ال تنقلب 

ن ال يبإب بالشريعة كمكارمها بدعول اؼبقاصد اؼبقاصد كالعمل هبا إٔب حجة كاىية يتدرع هبا كل م
كاؼبصاّب، اتنقلب اؼبوازين كتتطا الثوابت كربل الفوض  ما ٓب تضب  اؼبقاصد كالعمل هبا بضواب  ياية ُب 
الدقة تسد باب اؽبول كترد قوؿ الزائطني، كتنهي أمر اؼبتيعبني، ضواب  منبثقة من النصوص القطعية 

 تح لل ا أبوابان كتطل  كل أبواب الشر.كاجتهادات ا تهدين، تف
 
 كا أسأؿ أف يواقنا ؼبا ايو اػبا كالنف  كالصيح
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 ـ.1995، 1سد ال رائ  ُب الشريعة اإلسيمية، ؿبمد ىشاـ الربىا٘ب، ط  .13
سنن أيب داكد لإلماـ اغبااظ أيب داكد سليماف بن ااشعع السجستا٘ب، ربقي  د. عبد القادر   .14

 ـ.1999ستاذ سيد إبراىيم، دار اغبديع، القاىرة، عبد اػبا، كاا
، 1سنن الرتم م لإلماـ اغبااظ أيب عيس  الرتم م، دار الكتب العلمية، باكت، لبناف، ط  .15

 ـ.1992



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

48  

 

، 1صحيح الب ارم، لإلماـ اغبااظ الب ارم "مطبوع م  اتح البارم" دار اغبديع، القاىرة، ط  .16
 ـ.1992

لشيخ عبد ا الشيخ بن بيو، مركز الدراسات كااحباث كإحياء صناعة الفتول كاقو ااقليات ل  .17
 ـ.2012، 1الرتاث، الرباط اؼبطرب، ط

 ـ.2001، 4صحيح مسلم، لإلماـ اغبااظ مسلم، دار اغبديع، القاىرة، ط  .18
، 6ضواب  اؼبصلحة، د. ؿبمد سعيد رمضاف البوطي، مؤسسة الرسالة، باكت لبناف، ط  .19

 ـ.2000
 ـ.2000بد الوىاب خيؼ، دار اغبديع القاىرة، علم أصوؿ الفقو، ع  .20
 ـ.1995، 2اقو التدين اهمان كتنزيين، د. عبد ا يد النجار، الزيتونة للنشر كالتوزي ، تونس، ط  .21
 ـ.2000، 1اقو اؼبوازنات الشرعية، د. عبد ا يد ؿبمد السوسوة، دار القلم، دمش  سوريا، ط  .22
 مد بن مكـر بن منظور، دار صادر، باكت.لساف العرب ايب الفضل صباؿ الدين ؿب  .23
 ـ.2005، 1اؼبدخل إٔب علم اؼبقاصد، د. عبد القادر حرز ا، مكتبة الرشد، السعودية، ط  .24
 اؼبصباح اؼبنا ُب يريب شرح الكبا، أضبد بن ؿبمد الفيومي، دار الفكر.  .25
، 1ا، طمعجم مصطلحات أصوؿ الفقو، د. قطب مصطف  سانو، دار الفكر، دمش  سوري  .26

 ـ.2000
، 1مقاصد الشريعة اإلسيمية لإلماـ ؿبمد الطاىر ابن عاشور، دار السيـ، القاىرة، ط  .27

 ـ.2005
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، د. يوسف أضبد ؿبمد البدكم، دار ااصمعي، الرياض السعودية،   .28

 ـ.2009، 1ط
د. اتحي الدريمي، مؤسسة الرسالة، اؼبناىد ااصولية ُب االجتهاد بالرأم ُب التشري  اإلسيمي،   .29

 ـ.1997، 3باكت لبناف، ط
اؼبوااقات ُب أصوؿ الشريعة لإلماـ أيب إسحاؽ الشاطيب، ربقي  د. ؿبمد اإلسكندرا٘ب كعدناف   .30

 ـ.2002، 1دركيش، دار الكتاب العريب، باكت لبناف، ط
 ـ.1997، 2اؼبوطأ لإلماـ مال  بن أنس، دار اغبديع القاىرة، ط  .31
، 1ة اؼبقاصد عند اإلماـ الشاطيب، د. أضبد الريسو٘ب، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسيمي، طنظري  .32

 ـ.1992
 النفيس من كنوز القواميس، د. خليفة ؿبمد التليسي، اؽبيئة القومية للبحع العلمي، ليبيا.  .33

 

 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤولية الدولية للدولة
 في ظل القانون الدولي العام

 رق نصر الدعيكيطاأ/ 
 العاـ/  القانوف قسمؿباضر مساعد بكلية القانوف/ 

 جامعة بمي كليد
 

 

 

 

 

 

 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

50  

 

 
ثل مكانةن الدكٕب من أىم القضايا ال  يعاعبها القانوف  ةاؼبسؤكلية الدكلي تعترب كيهتم هبا، ااؼبسؤكلية سبه

فل إحرتاـ الواجبات، كتنفي  تك أساسية ُب كل اانظمة القانونية، كيرج  ذل  إٔب ما تقرره من ضماناتو 
اإللتزامات ال  يفرضها القانوف عل  أش اصو، ااؼبسؤكلية الدكلية ىي اإللتزاـ ال م يفرضو القانوف 
الدكٕب عل  ااش اص الدكليني سواء أكانوا أش اصنا معنويني، أك أش اصنا طبيعيني باصيح الضرر 

ـً القانوًف الدكٕب، أك ربمًل العقاًب جراءى ى ه لصاّب من كاف ضحيةى تصرؼو أك إمتناعو ـبالف احكا
 اؼب الفة.

ـه  كاجبي التنفيً ، دبعمي  ـه قانو٘ب عل  أش اًص القانوف الدكٕب ىو إلتزا إفَّ كلَّ إلتزاـو يىفرضو نظا
أنو إذا زبلَّف الش   القانو٘ب عن القياـ بتنفي  إلتزامو ربٌمل  تبعية ى ا الت لف، كإال اي معىن لوجود 

 ا اإللتزاـ، كالنظاـ القانو٘ب الدكٕب شأنو شأف النظاـ القانوف الداخلي يفرض عل  أش اصو إلتزامات ى
كاجبة التنفي ، ااذا زبلف الش   القانو٘ب الدكٕب عن القياـ بالتزامو ترتب عل  زبلفو ربمل تبعية 

ؤكلية الدكلية أمره مسلَّمه بو، حيع اؼبسؤكلية الدكلية إلمتناعو عن الوااء بو، كارتباط اإللتزاـ الدكٕب باؼبس
  1ونصٍَّت عليو بعض أحكاـ اإلتفاقيات.

يهنشأ إذان اإلخيؿ بالتزاـو دكٕب رابطة قانونية بني الش   الدكٕب ال م أخلَّ بالتزامو أك إمتن  
 عن الوااء بو كالش   الدكٕب ال م حدث اإلخيؿ ُب مواجهتو، كى ه الرابطة القانونية سبنح  ااخا
اغب  ُب أف يطالب ااكؿ بالتعويض، كى ا ما نصت عليو اكمة الدائمة للعدؿ الدكٕب ُب القضية 

، حيع قررت 1949كألبانيا كاؼبعركاة بقضية مضي  كوراو ُب عاـ  ا العظم اؼبعركضة عليها بني بريطاني
ا لقواعد القانوف الدكٕب اكمة أف التعويض يكوف مستح  ااداء دبجرد اغبكم باؼبسؤكلية الدكلية، طبقن 

 العاـ.
تِّب ؽبم اغبقوؽى كتفرض  كمن الطبيعي أف يكوف لكل نظاـو قانو٘ب أش اصه زباطبهم قواعده، ارتي

 عليهم اإللتزامات، كىؤالء ااش اص ىم أعضاء اؽبيئة ال  ينظمها كوبكمها ى ا النظاـ القانو٘ب.
إكتساب اغبقوؽ كربمل اإللتزامات عل  أىلية  "تيعٌرؼ الش صية القانونية الدكلية بأهنا:ك 

 ."اؼبستول الدكٕب

                                                 

، 1987ـ، دار النهضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة،  د. حامػػػد سػػػلطاف، عائشػػػة راتػػػب، صػػػيح عػػػامر، القػػػانوف الػػػدكٕب العػػػا(1
 . 299ص
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ُب القانوف الدكٕب العاـ التقليدم الش صية القانونية الدكلية ال تثبت إال للدكؿ، كتتميز بأهنا ك          
ش صية كاملة، االدكلة تتمت  باغبقوؽ كتتحمل اإللتزامات ال  يقرىا القانوف الدكٕب العاـ، كىي من 

  1وصلية ؽب ا القانوف.ااش اص اا
بوجو عاـ تيعٌرؼ اؼبسؤكلية الدكلية "أهنا إذا زبلَّفى الش   القانو٘ب الدكٕب عن القياـ بالتزاماتو ك 

  2و يرتتب حبكم الضركرة ربمل تبعية اؼبسؤكلية الدكلية إلمتناعو عن الوااء هب ا اإللتزاـ".

العيقات بني اعبماعات ُب العصور تعد اؼبسؤكلية الدكلية من أقدـ اؼببادئ ال  حكمت ك  
القديبة، اقد ساد ُب ا تمعات القديبة نظاـ ااخ  بالثأر ال م استمر قركننا، اكاف للمتضرر أف يثأر 
يعتدىل عليو ب اتو، ككا  ما سبليو عليو يريزتو دكف أم حدكد، ككاف ى ا يتف  م  اؼببدأ ال م كاف 

للح  اؼب
يعتدىل عليو وبصل عل  العدؿ بنفسو أك دبعاكنة سائندا ُب تل  اغبقبة، من أف ا

لقوة تينشئ اغب ، ااؼب
أسرتو أك قبيلتو ك ٓب يكن الثأر مقصورنا عل  ش   اعبا٘ب، كإمبا يتعداه إٔب أم ارد من أاراد أسرتو أك 
ية قبيلتو، اامر ال م يؤدم إٔب إندالع النزاعات اؼبستمرة بني ى ه اعبماعات، كيبكن القوؿ: إف اؼبسؤكل

 ُب ى ه اغبقبة تأسست عل  ؾبرد إحداث الضرر دكف البحع ُب نية الفاعل أك مسؤكليتو اادبية.
ك ُب القانوف الركما٘ب إستندت اؼبسؤكلية عل  الضرر الناجم عن التعدم اؼبادم، حبيع يكفي 

 أف يكوف اعبا٘ب فبيىٌيزان ح  يبكن تقرير مسؤكليتو، دبجرد تسببو ُب إحداث الضرر.
الشريعة اإلسيمية أخ ت اؼبسؤكلية بنظرية الضماف دبعىن ال يشرتط اؼبطالبة بالتعويض، كأف ك ُب 

يكوف الضرر ناصبنا عن اإلعتداء، أك القياـ بفعل ؿبظور، كما أف اإلسيـ ٓب يراض القواعد ال  كانت سائدة 
لىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حىيىاةه يىاٍ قبلو، بل أبق  عل  الصاّب منها،  اأبق  عل  نظاـ القصاص ُب قولو تعأب: }كى 

أيكٕبٍ ااىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى{
, كعل  نظاـ الدِّيةَّ ُب قولو تعأب: }كىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإٔبى أىٍىًلًو{ 3و

 . 4و
ٍب بعد ذل  تأورت اؼبسؤكلية الدكلية بعدة أاكار منها ما يراه الفقيو "جركسيوس" أف الدكلة ال 

إٍف ٓب يينسب خطاه اصحاب السلطة العليا هبا، اف ش صية الدكلة كانت مقرتنة بش    تيسأؿ
 اغباكم، لرتكز السلطات ُب يده، كبالتإب كاف خطأه يبثل خطأ الدكلة.

كعندما بدأت الدكلة ُب الظهور كش   معنوم مستقل عن ش   حاكمها بدأ الفقهاء 
، ٍب ظهرت بعد ذل  نظريات أخرل ُب بداية القرف بالبحع عن أساس آخر بعيدان عن معيار اػبطأ

                                                 

د. جػػابر ينيمػػي، الفػػرد ُب القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ، رسػػالة دكتػػوراه ُب القػػانوف العػػاـ، كليػػة اغبقػػوؽ كالعلػػـو السياسػػية (1)
 .4، ص2012 -2011بتونس،

 . 299د. حامد سلطاف، عائشة راتب، صيح عامر، مرج  ساب  ذكره، ص(2)
 .178اآلية سورة البقرة،  (3

 .91سورة النساء، اآلية (4) 
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العشرين، ككضعت اؼبدرسة اإليطالية نظرية جديدة تبحع ُب العيقة السببية، ٍب ظهرت نظرية أخرل 
  1وكىي نظرية اؼب اطر.

إف قواعد اؼبسؤكلية الدكلية ال تزاؿ ُب معظمها ذات صبطة عراية نتيجة لعدـ التوصل إٔب إبراـ 
ة بشأف ذل ، كى ا ال يعمي أنو ٓب تتم ؿباكالت بشأف تقنني القواعد ذات العيقة، افي عاـ إتفاقية شامل

نظرت اللجنة الثالثة ؼبؤسبر تدكين القانوف الدكٕب ُب الىام ُب مسودة قرار ؼبناقشة إتفاقية تتعل   1930
إقليمها، ى ه الدكرة ٓب دبسؤكلية الدكلة الناصبة عن ااضرار اليحقة بااش اص ااجانب كفبتلكا م ُب 

 1955تتوصل إٔب حل،  نظَّرا إلختيؼ كجهات النظر بني الدكؿ اؼبشاركة ُب ى ا اؼبؤسبر، كُب عاـ 
سعت عبنة القانوف الدكٕب إٔب العمل عل  اكرة تأسيس كتدكين اؼبسؤكلية الدكلية عن ااضرار كاػبسائر 

 ج.ال  قد تلح  بااش اص ااجانب كفبتلكا م ُب اػبار 
م  تعيني ركبرتو أقو مقررنا خاصنا ؽبا، ك  1963ى ه ااكلة شهدت العودة إليها ُب عاـ 

خيصة ى ه ااكلة أنو قد ًبَّ الفصل بني القواعد ااكلية ال   تم بتعريف مضموف اإللتزامات الدكلية 
كلة ىي مسؤكلة دبوجب القانوف ال  يؤدم خرقها إٔب مسؤكلية دكلية، كالقواعد القانونية ال  تعترب أف الد

الدكٕب عن أاعاؿ مشركعة كيا مشركعة، كما يرتتب عليها من نتائد قانونية، ٍب شهد موضوع تقنني 
، حيع كانت ىناؾ شبانية تقارير 1976إٔب عاـ  1963اؼبسؤكلية الدكلية للدكلة تطورنا بطيئنا من عاـ 

إٔب عاـ  1986قارير "لريفن" كمن عاـ سبعة ت 1986إٔب عاـ  1976"لركبرتو أقو" كمن عاـ 
شبانية تقارير "الرنقو ريزم"، كأصبح ىناؾ مشركع  موعة من اؼبواد حوؿ اؼبسؤكلية الدكلية  1996

، كال  من أىم رىانا ا التوس  ُب مفهـو اؼبسؤكلية الدكلية من 1996للدكؿ، ككانت القراءة ااكٔب 
 اؼبشركعة ال  تؤسس ؽب ه اؼبسؤكلية، كأخاان كانت القراءة خيؿ تقدٙب أصناؼ ـبتلفة من اااعاؿ يا

 .2001الثانية 
حيع إعتمدت عبنة القانوف الدكٕب مشاري  مواد حوؿ مسؤكلية الدكلة عن اااعاؿ يا 

  56/83اؼبشركعة دكلينا، عرضتو اعبمعية العامة لأمم اؼبتحدة عل  أنظار اغبكومات دبوجب قرارىا و
 .2001ُب 

 الموضوع:أىمية 
اؼبسؤكلية الدكلية سبثل مكاننا بارزان ُب النظاـ القانو٘ب الدكٕب، كتعترب إحدل الدعائم ااساسية ال  

 يقـو عليها ى ا النظاـ.
ي ىب الفقهاء التقليديوف ُب شرح مبدأ اؼبسؤكلية الدكلية ُب القانوف الدكٕب إٔبى أف للمسؤكلية 

 جوانب ويوة :

                                                 

 .176، ص  2001د. رشاد عارؼ السيد، القانوف الدكٕب العاـ ُب ووبو اعبديد، دار الفرقاف،عماف، (1
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ات  دكلة ، دبعمي أف الدكلة كحدىا ىي ال  تلـز باصيح الػضرر أك التعويض اهي ال تق  إال عل  ع -
 عن الفعل يا اؼبشركع .

كال تقـو إال ؼبصلحة دكلة، االدكلة ىي اق  ال  ؽبا  أف تثا اؼبسؤكلية الدكلية استنادنا إٔب حقها ُب  -
 مراقبة حسن تطبي  قواعد القانوف الدكٕب .

 القانوف الدكٕب أك باإللتجاء إٔب التحكيم أك القضاء الدكٕب.ك تثار طبقنا احكاـ  -
 الهدف من الموضوع:

يعترب تنظيم اؼبسؤكلية الدكلية أداة التقدـ للمجتمعات كاانظمة القانونية ككل، اهي جزء 
أساسي من كل نظاـ قانو٘ب، كإف مدل  اعاليتو تتوقف عل  مدل تطور قواعد مسؤكليتو، إذ إف 

 ن أف تعترب أداة تطوير دبا تكفلو من ضمانات ضد التعسف .اؼبسؤكلية يبك
كىي كسيلة  لضماف حقوؽ الدكؿ، كؽب ا اهي تدعم كتعزز اامن كالتعاكف بني دكؿ العآب 

 كإحرتاـ اغبقوؽ ااساسية.
 :إشكالية الموضوع

 دكٕب   ى ا اؼبوضوع يطرح سؤاال يتمحور حوؿ قياـ اؼبسؤكلية الدكلية للدكلة ُب ظل القانوف ال
 :فرضية الموضوع

ك ىي مسؤكلية تطرح  .ال  تتعل  بالدكؿإٔب اؼبسؤكلية  التعرضاإلجابة عن ى ه اإلشكالية  تقتضي
 و يمكن دراسة هذه المسؤولية من خالل:مسائل قانونية متعددة.

 األساس القانوني للمسؤولية الدولية للدولة )المبحث األول(. -
 دولة )المبحث الثاني(.أنواع المسؤولية الدولية لل -
 

 المبحث األول : األساس القانوني للمسؤولية الدولية للدولة

إف ااساس القانو٘ب لنظاـ ما أك ؼبسألة معينة ىو تفسا ذل  النظاـ أك تل  اؼبسألة كاقان للقواعد أك 
ُب بدايا اعل   اؼببادئ القانونية السائدة ُب ؾبتم  معني، كهب ا اػبصوص اقد أيسست اؼبسؤكلية الدكلية

أساس نظرية اػبطأ كاؼب اطر، ٍب تتطور ى ا ااساس اأصبحأساس مسؤكلية الدكلة ىو إرتكاهبا لفعل يا 
مشركع، باإلضااة إٕب إمكانية إزباذ بعض اؼببادئ القانونية الدكلية اؼبستقرة كأساس للمسؤكلية 

 ،كيبكن دراستو من خيؿ: 1والدكلية

                                                 

، دار عبػػػد الػػػرضبن للنشػػػر، طنطػػػا، بػػػدكف سػػػنة نشػػػر، 4د. جعفػػػر عبػػػد السػػػيـ ، مبػػػادئ القػػػانوف الػػػدكٕب العػػػاـ، ط (1
 .51ص
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 ذات العالقة بمسؤولية الدولةالنظريات  :الفقرة األول 

 قسم الفقو الدكٕب ااساس القانو٘ب إٔب ويوة إذباىات ىي:
 أ: فكرة الخطأ: النظرية التقليدية

سادت ى ه النظرية إباف العصور الوسط  عندما كاف الفكر السائد ىو أرتباط ش صية الدكلة بش صية 
طبقا ؽب ه النظرية ال تسأؿ الدكلة إال إذا إرتكبت ك ااما، ال م يبل  كحده إلزاـ دكلتو دبقتض  تصرااتو.

 . 1وسلوكا دكليا خطأ بعمل إهبايب أك بتصرؼ سليب عمدا أك بانباؿ
كاف الفقيو اؽبولندم ىوجو جركسيوس من اؼبنادين هب ه النظرية ُب القانوف الدكٕب العاـ، كقد ك        

كف أنفسهم ىم الدكلة، كاف الفقيو اؽبولندم أقامها بناء عل  أنو ُب العصور الوسط  كاف اؼبلوؾ يعترب 
ىوجو جركسيوس من اؼبنادين هب ه النظرية ُب القانوف الدكٕب العاـ، كقد أقامها بناء عل  أنو ُب العصور 
الوسط  كاف اؼبلوؾ يعتربكف أنفسهم ىم الدكلة، اي تنفصل تصراات اؼبل  عن تصراات الدكلة، ككاف 

ركمانية القديبة، كمفاد ى ه النظرية التقليدية أنو من الضركرم لكي يعترب يستند ُب ذل  عل  اااكار ال
الش   الدكٕب مسؤكالن هبب أف يصدر من ى ا الش   الدكٕب خطأ ، سواء كاف عمدان أك إنباالن أك 
تقصاان أك رعونة أك عدـ إحتياط كاحرتاز، كى ا ال يكفي أف يكوف الفعل الصادر عن الش   الدكٕب 

  2وإللتزاـ دكٕب أيِّا كاف مصدره، بل هبب أف تتواار ايو صورة من صور اػبطأ اؼبعركاة قانوننا.ـبالفنا 
كظلت ى ه النظرية ىي ااساس اؼبقبوؿ للمسؤكلية الدكلية، كسيطرت عل  الفقو الدكٕب ح  أكائل القرف 

تزعمت ذل  العشرين ال م شهد ىجوما عنيفا ضد اكرة اػبطأ كأساس للمسؤكلية الدكلية، كقد 
اؼبدرسة اإليطالية، احاكلت ى ه اؼبدرسة التحرر من أاكار القانوف الركما٘ب كمفاىيم القانوف اػباص ال  

  3وبدأت تتسرب إٔب القانوف الدكٕب العاـ.
كترل البداية اؼبدرسة اإليطالية أف إرادة الدكلة ىي اؼبصدر الرئيسي الوحيد إللتزاما ا، كمن 

اػبطأ لدل ش   معنوم كىو الدكلة، ل ل  ترل أف اػبطأ قد تسبب ُب الصعب إشرتاط تواار 
 . 4وتعقيدات ُب اغبياة الدكلية لتع ر ربديد كيف كم  يتوار عنصر اػبطأ

                                                 

(1)Oppenheim, L.”InternationILaw “ voI. I, 8,th edition edy Lauterpacht, H.,London, 

1955,p.343. 

، 1985د. ؿبمػػػد طلعػػػت الطنيمػػػي، اإلذباىػػػات اغبديثػػػة ُب القػػػانوف الػػػدكٕب العػػػاـ، منشػػػأة اؼبعػػػارؼ، اإلسػػػكندرية، (2
 .147ص

 .664د. ؿبمد طلعت الطنيمي، مرج  ساب  ذكره، ص (3
العامػػػة لعػػػدـ التػػدخل ُب شػػػؤكف الدكلػػػة" دراسػػػة اقهيػػػة تطبيقيػػػة ُب مبادئالقػػػانوف د. ؿبمػػد مصػػػطفي يػػػونس، النظريػػػة (4)

 .361ص  1985الدكٕب العاـ اؼبعاصر، رسالة دكتوراه،جامعة الزقازي ،القاىرة،
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ُب قضية مضي  كوراو  1949كقد إعتربت ؿبكمة العدؿ الدكلية ُب حكمها الصادر بتاريخ 
تصرؼ كا  ما هبعل إستعماؿ  مضيقها من قبل دكلة بني بريطانيا العظم  كألبانيا، أف ى ه ااخاة ٓب ت

 أجنبية ال يبثل خطرا عل  سيمتها فبا يرتب عليها اؼبسؤكلية.
كقد اينٍػتيقدٍت ى ه النظرية عل  أساس أهنا تفسر اؼبسؤكلية عل  أساس أف الدكلة زبتل  بش   

 صية اغباكم أك رئيس الدكلة ، ككانت أاعاؿ ااخا تيقيِّد الدكلة، أما اآلف اقد انفصلت ش 1واغباكم
عن الدكلة، كمن اإلنتقادات ال  كجهت ؽب ه النظرية أهنا ناشئة عن القانوف اػباص كال يبكنها أف تنتقل  

،  2وكما ىي إٔب القانوف الدكٕب العاـ، كىي مشحونة بالعناصر النفسية ال  يصعب ربليل كتقدير مداىا
 طأ ٓب تفقد أنبيتها. كبريم اإلنتقادات السالفة، ااف نظرية اػب

 ب: الفعل غير المشروع : 
تقـو اؼبسؤكلية عل  عنصر موضوعي ال يلعب ايو اػبطأ أم دكر، حيع يقـو عل  أساس أف 
ىناؾ اعين ياى مشركعو أك اعين ـبالفان إللتزاـ دكٕب صدر عن الش   الدكٕب بصرؼ النظر عن اػبطأ، 

كلية كقوعى إخيؿ بالتزاـ دكٕب أيَّا كاف مصدره؛ معاىدة أك عرؼ كيشرتط ى ا اإلذباه لتحق  اؼبسؤكلية الد
ط ىنا حصوؿ ضررو ينتد عن ى ا اإلخيؿ بل ييكتفىي  دكٕب أك مبدأ عاـ من مبادئ القانوف، كال ييشرتى

 .  3وباإلخيؿ اق 
ال   ال  بنيت عل  العيقة السببية  4وكقد أىطل  عل  ى ه النظرية " نظرية الفعل يا اؼبشركع"

تقـو بني نشاط الدكلة كبني العمل اؼب الف للقانوف الدكٕب، اهي تستند عل  اكرة الضماف، كمن ٍبىَّ 
اافَّ سيوء النية لدل اؼبوظف الرظبي، حبيع ال تكوف ى ه ااضرار شرطنا كال تؤور عل  تواار اؼبسؤكلية من 

حسن النية ىنا يرا  عن الش   عدمو، كإف كاف يفيد ُب إوبات نسبة الفعل إٔب الش   الدكٕب، ك 
القانو٘ب اؼبسؤكلية الدكلية؛ الو أفَّ الش   الدكٕب أت  اعي بدعول أنو دااع عن نفسو كوبت أنو أت  

 .                                                           5والفعل بسوء نية ااف ذل  يرا  عن العمل صفة اؼبشركعية

                                                 

 141، ص1962د. ؿبمد حااظ ياٖب، اؼبسؤكلية الدكلية، دار الفكر العريب، القاىرة، (1)
، 1972، منشػػػأة اؼبعػػػارؼ، اإلسػػػكندرية، 1، ط1قػػػانوف الػػػدكٕب العػػػاـ، جد. ؿبمػػػد سػػػامي عبػػػد اغبميػػػد، أصػػػوؿ ال(2)

 .429ص
، 2004د. طػػػػارؽ عػػػػزت رخػػػػا، قػػػػانوف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف بػػػػني النظريػػػػة كالتطبيػػػػ ، منشػػػػأة اؼبعػػػػارؼ، اإلسػػػػكندرية ،  (3

 .451ص
 .451د. طارؽ عزت رخا، مرج  ساب  ذكره، ص (4) 
 .  667د. ؿبمد طلعت الطنيمي، مرج  ساب  ذكره، ص(5) 
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نظرية اهنا نظرية كاسعة النطاؽ ، كتقيم اؼبسؤكلية الدكلية عل  ضماف مطل  للمتضرر كقد اينتقيدٍت ى ه ال
 . 1وبصرؼ النظر عن خطأ الدكلة، كىي هب ا ال تتمش  م   ااكضاع القائمة ُب ا تم  الدكٕب

من أجل ذل  قبد القضاء الدكٕب ال يعتمدىا إال ُب حاالت إستثنائية كمسؤكلية الدكلة عن 
فيها يا اؼب تصني كتػيٍفضل نظرية اػبطأ ؼبا ربتويو من مزايا اهنا أكثر ميئمة لأساس اغبقيقي أعماؿ موظ

 . 2وللمسؤكلية الدكلية ال م يتمثل ُب تأمني العيقات بني الدكؿ
كمن اامثلة القضائية عن الفعل يا اؼبشركع اغبكم الصادر عن ؿبكمة العدؿ الدكلية بتاريخ 

أؼبانيا كبولونيا بشأف مصن  كركزكؼ، حيع تبنت اكمة نظرية الفعل يا اؼبشركع ُب النزاع بني  1927
 . 3و كقضت باصيح أؼبانيا الضرر ال م غب  ببولونيا ُب صورة مناسبة

كُب منازعات التحكيم ااف اللجنة العامة للمطالبات اؼبشرتكة بني الواليات اؼبتحدة كاؼبكسي  
، تناكلت شركط إسناد اؼبسؤكلية الدكلية لدكلة ما، كذل  ُب  1933كال  أنشأت دبقتض  إتفاؽ عاـ 

حيع قررت اللجنة أف ذل  يتطلب أف "Dicksan Carweel Company"منازعات شركة"
 . 4و يسند إٔب الدكلة اعل دكٕب يا مشركع أم أف يق  إنتهاؾ إللتزاـ تفرضو قاعدة قانونية دكلية

 ج: تحمل التبعية: نظرية المخاطر  :
ذباه يينادم بتأسيس اؼبسؤكلية الدكلية عل  أساس اؼب اطر أك ربمل التبعية، مثاؿ ذل : االى ا 

قياـ الدكلة بأعماؿ مشركعة كلكنها سبثل خطورة استثنائية كعمليات التجارب النوكية كإطيؽ الصواريخ 
 .  5وكسفن الفضاء

رنا ُب ا موعة الدكلية يكوف كما تقـو السفة ى ه النظرية عل  أساس أف من ييدًخل شيئنا خط
مسؤكالن عن ااضرار ال  تنجم عن ى ا الشيء ح  كلو ٓب يينسب إليو خطأ أك إنباؿ، أم أف الش   
الدكٕب ييعد مسؤكالن عن كل ما ييسببو من ضرر للطا ح  كلو كاف عملو مشركعنا أك ٓب ينسب إليو خطأ 

 .  6وعيقة سببيو بني النشاط كالضررااف كل ما تتطلبو ى ه النظرية ىو نشاط كضرر ك 
كمن ااحكاـ  ال  طب  ايها القضاء الدكٕب نظرية اؼب اطر قضية السفينة الفرنسية كتتل   

صادرت السلطات النيكاريوية صنادي  أسلحة كانت ربملها سفينة  1874كقائعها ُب أٌنو ُب نوامرب 
                                                 

 .  227د. جعفر عبد السيـ ، مرج  ساب  ذكره، ص(1) 
 . 669د. ؿبمد طلعت الطنيمي، مرج  ساب  ذكره، ص(2) 

 .1927موجز ااحكاـ ك الفتاكل الصادرة عن ؿبكمة العدؿ الدكٕب الدائمة، قضية مصن  كورزكؼ،  (3
بحريػة، رسػالة دكتػوراه، جامعػة القػاىرة، القػاىرة، د ػ صػيح ىاشػم، اؼبسػؤكلية الدكليػة علػ  اؼبسػاس بسػيمة البيئػة ال (4

 .123، ص1990
 .89د. ؿبمد حااظ ياٖب، مرج  ساب  ذكره، ص  (5

 .452د. طارؽ عزت رخا، مرج  ساب  ذكره، ص (6) 
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السفينة عل  ى ا اإلجراء باعتباره ـبالفا للقانوف ارنسية أوناء رسوىا ُب ميناء نيكاريوا، ااحتد مال  
الدكٕب، كطلب تدخل حكومتو ال  تقدمت بشكول طلبت ايها التحكيم الدكٕب، كًب توقي  اتفاؽ 

يقضي بعرض النزاع عل  ؿبكمة النقض الفرنسية، ال  أصدرت بدكرىا حكمها  1879ربكيم ُب عاـ 
ااضرار ال  غبقت دبال  السفينة، ريم تسليم اكمة دبسؤكلية نيكاريوا عن تعويض  1880ُب عاـ 

 . 1و دبشركعية اإلجراء ال م ازب تو نيكاريوا كنوع من أنواع الدااع الشرعي
كذل  1973كىناؾ أيضا الدعول اؼبراوعة من أسرتاليا أماـ ؿبكمة العدؿ الدكلية ضد ارنسا ُب 

قرب من مناط  التجارب النوكية الفرنسية، كأدت للتعويض عن ااضرار ال  أصابت السكاف اؼبقيمني بال
اصابتهم بالضط  العصيب الناشئ عن ى ه التجارب، كذل  عل  أساس اؼبسؤكلية اؼبطلقة نظرية 

 . 2واؼب اطر
كريم أف اكمة قد أكقفت نظر الدعول كرأت أف الدعول أصبحت يا ذات موضوع، بعد 

تزاـ بعدـ إجراء ذبارب نوكية ُب اؼبستقبل، إال أف البعض، أف أصدرت ارنسا ُب العاـ التإب مباشرة إل
 إستند إٔب ى ه القضية للقوؿ باقرار اكمة لنظرية ؼبسؤكلية اؼبطلقة ُب ؾباؿ التجارب النوكية.

كُب اغبقيقة، طاؼبا ٓب تفصل اكمة ُب الدعول، ال يبكننا أف كبدد إذباىها مسبقا، اي يبكن 
 . 3وخ  باؼبسؤكلية اؼبطلقة أك ياىاكمة كاف كبو ااأف نستنتد أف إذباه ا

كييؤخ  عل  ى ه النظرية أنو ال يبكن ااخ  هبا بصفة عامة ُب كل جوانب اغبياة، اًاذا كانت 
اؼبسؤكلية عل  أساس اؼب اطر ضمانان للدكلة اؼبتضررة من جراء عمل مشركع للدكلة اؼبتسببة، كيظهر ذل  ُب 

اريخ كسفن الفضاء، ااغبياة الدكلية تقتضي أف زبرج الدكلة عن إلتزاما ا الدكلية لتعد التجارب النوكية كالصو 
مسؤكلة دكلينا
 . 4و

إف كل نظرية يبكن أف تػيتَّ   أساسان للمسؤكلية ُب حاالت معينة، كال يبكن أف نبمي اؼبسؤكلية 
د القانوف كى ا الفعل قد عل  نظرية كاحدة ، ااؼبسؤكلية الدكلية تنتد عن اعل ىبالف قاعدة من قواع

 يكوف:
 تصراا إذا كاف اإللتزاـ باإلمتناع عن عمل. -

                                                 

 د ػ ظبػا ؿبمػد ااضػل، اإللتػزاـ الػدكٕب بعػدـ تلويػع البيئػة ُب ضػوء إعػيف اسػتكهوٓب، ا لػة اؼبصػرية للقػانوف الػدكٕب، (1
 .330، ص1978القاىرة، 

د . أبو اػبا أضبد عطية، اإللتزاـ الدكٕب حبماية البيئػة البحريػة كاااظػة عليهػا مػن التلػوث، رسػالة دكتػوراه،  جامعػة (2)
 .396، ص1995عني  س، القاىرة، 

ٕب اؼبعاصػر، أطركحػة م كور ُب  د. بن عػامر التونسػي، أسػاس اؼبسػؤكلية الدكليػة أونػاء السػلم ُب ضػوء القػانوف الػدك ػ (3)
 .112، ص1989دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، 

 .262د. ؿبمد مصطفي يونس، مرج  ساب  ذكره، ص(4) 
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  1وأك إمتناعان إذا كاف اإللتزاـ باتيافى عملو ما. -

 الفقرة الثانية: أركان المسؤولية الدولية للدولة
ونة ٓب ىبتلف الفقو الدكٕب ُب موضوع اؼبسؤكلية الدكلية عل  شيء قدر إختياو عل  العناصر اؼبك

اؼبسؤكلية الدكلية،  أركافللمسؤكلية الدكلية، امن ناحية التسمية ي ىب بعض  الفقهاء إٔب مصطلح 
كمنهم من أطل  عليو مصطلح شركط اؼبسؤكلية الدكلية ، كىناؾ من قاؿ بالعناصر اؼبكونة للمسؤكلية 

 الدكلية.
ا ايلـز منوجودىا الوجود كمن إف أركاف اؼبسؤكلية الدكلية ىي ااركاف ال  ال يقـو الفعل إال هب

عدمها العدـ، كقد اختلف اقهاء القانوف الدكٕب حوؿ عدد أركاف اؼبسؤكلية، امنهم من يقوؿ: إهنا ويوة 
 :   2وأركاف، كمنهم من يقوؿ: إهنا ركناف، االقائلوف بأهنا ويوة أركاف ي كركهنا باآلٌب

 لية: الفعل الضار: الفعل يا اؼبشركع.: اعل يرتب عليو القانوف الدكٕب اؼبسؤك العنصر األول
 : نسبة الفعل إٔب الدكلة.العنصر الثاني
: ضرر ييصيب أحدى أش اًص القانوف الدكٕب العاـ نتيجة الفعل الضار: الفعل يا العنصر الثالث

 اؼبشركع.
 أ : الفعل غير المشروع )سب  المسؤولية(:

ااكؿ من اؼبسؤكلية الدكلية، امنهم من إختلف الفقهاء عل  اؼبصطلح ال م يطل  عل  الركن 
، كمنهم من يطل    4و، كآخركف يقولوف بأنو الشرط اؼبوضوعي 3ويقوؿ بأنو ىو أساس اؼبسؤكلية الدكلية

 ، أك العمل يا اؼبشركع.        5وعليو الفعل الضار
ية الدكلية، إف الفعل الضار ىو أساس اؼبسؤكلية الدكلية ،انو إذا انتف  الفعل إختفت اؼبسؤكل
 كعل  قدر إختيؼ الفقهاء عل  تسمية اؼبصطلح اختلفوا أيضنا ُب أساس اؼبسؤكلية الدكلية.

عرات أكركبا اؼبسؤكلية الدكلية ُب العصور الوسط ، كلكنها كانت صباعية تضامنية دبعىن أهنا تقـو عل  
من أحد أارادىا، اكاف من شأف التضامن اؼبفرتض بني أارادىا اؼبكونني للجماعة ال  كق  الفعل الضار 

كقوع اعل من أحد أاراد صباعة معينة سبب ضرر احد اااراد  ُب صباعة أخرل، أك أف هبعل صبي  أاراد 
اعبماعة ااكٔب مسؤكلني بالتضامن عن تعويض الش   اؼبضركر، ككانت طريقة إقتضاء التعويض تتم 

                                                 

 . 237د. جعفر عبد السيـ ، مرج  ساب  ذكره، ص  (1
 .434، ص 2،1938د. ؿبمود سامي جنيو، القانوف الدكٕب العاـ، ط(2) 
، 1982  ُب القػػانوف الػػدكٕب، قػػانوف السػػيـ، منشػػأة اؼبعػػارؼ، اإلسػػكندرية، د. ؿبمػػد طلعػػت الطنيمػػي،  الوسػػي(3) 

 .665ص
 .375د. ؿبمد مصطفي يونس، مرج  ساب  ذكره، ص(4) 
 .427د. ؿبمد سامي عبد اغبميد، مرج  ساب  ذكره، ص (5) 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

59  

 

العامة اؼب تصة ُب دكلة الفرد اؼبتضرر زبولو  عن طري  خطاب اإلنتقاـ، كىو كويقة تصدر عن السلطات
اغب  ُب اقتضاء التعويض اؼبناسب من أم ارد من نفس جنسية ذل  الفرد بسبب الضرر اؼبوجود عل  
إقليم الدكلة الصادر منها اػبطاب، كلو اإلستعانة ُب ذل  بالسلطات العامة ُب ى ه الدكلة ؼبساعدتو 

كقد ظل ى ا النظاـ ييعمىل بو ُب أكركبا ح  أكاخر القرف الساب  عل  اغبصوؿ عل  التعويض اؼبناسب، 
عشر ،ٍب أعرضت أكركبا عن ى ا النظاـ كذل  نتيجة لتعاملها م  العآب اإلسيمي ال م تقـو اؼبسؤكلية  

تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى كىالى ايو عل  ش صية الضرر أم تعل  الضرر بش   مرتكبو عمي بقولو تعأب: 
، ٍب بعد ذل  حلَّ اػبطأ الش صي ؿبل التضامن بني أاراد اعبماعة الواحدة كأساس  1ولأيٍخرى 

للمسؤكلية الدكلية، كيقصد بالفعل الدكٕب يا اؼبشركع أف يكوف سلوؾ الدكلة قد خالف إلتزامان دكليا 
اعتبار ـبالفة معينان، االقضاءي الدكٕب كما جرل عليو العمل الدكٕب، كجانب كبا من الفقهاء يقرركف ب

 .     2وقواعد القانوف ىي الشرط الضركرم  لوجود الفعل الدكٕب يا اؼبشركع اؼبنشئ للمسؤكلية الدكلية
، بأف أمرت 1962قضت ؿبكمة العدؿ الدكلية ُب قضية اؼبعبد بني تاييند ككمبوديا ُب عاـ 

ؿبيطو، كإمبا أيضا رد صبي   تاييند ليس بالكف اوران عن إحتيؿ اؼبعبد كسحب العناصر اؼبسلحة من
اؼبقتنيات التارىبية كالفنية ال  راعت كسرقت من اؼبعبد خيؿ مدة إحتيؿ القوات التاييندية لو من عاـ 

1954. 
كالوض  ُب القانوف الدكٕب فباول للوض  ُب القانوف الداخلي ال م يتطلب ُب الفعل الدكٕب يا 

ًب بطريقة زبالف ما تقضي بو أحكاـ قاعدة القانوف ال  اؼبشركع أف يكوف سلوؾ الش   الدكٕب قد 
 تفرض اإللتزاـ، كعل  ى ا ااساس االشرط اؼبوضوعي يتحلل إٔب عنصرين مهمني:

 كجود قاعدة قانونية دكلية. -1
 إرتكاب الدكلة لسلوؾ ـبالف للقاعدة القانونية. -2

لعامة كااصل العاـ ىو حرية الش   الدكٕب يتمت  حبرية ُب السلوؾ كالتصراات، االقاعدة ا
 التصرؼ كحرية السلوؾ طاؼبا أنو ال يوجد ن  وبظر ى ا السلوؾ أك يبن  القياـ بو.

إرتكاب الدكلة لسلوؾ ـبالف أك متعارض م  مقتض  أحكاـ القاعدة القانونية الدكلية ال  
طبيعتو، سواء ُب صورة تأمر بالقياـ بعمل أك اإلمتناع عنو يرتب اؼبسؤكلية أيا كانت صور اإلخيؿ ك 

سلوؾ إهبايب أك سليب من جانب الش   القانو٘ب، ح  إذا كاف سلوؾ الدكلة كتصراا ا عكس 
ااىداؼ أك اايراض العامة لإلتفاقيات، اعليها تعديل سلوكها دبا يتف  م  أيراض كأىداؼ اإلتفاقية 

 كمة العدؿ الدكلية ُب قضية اضي عن تأمني التعويض اؼبناسب إلصيح الضرر، كى ا ما أكدتو ؿب

                                                 

  . 2  سورة اإلسراء، اآلية: و(1
 . 665د. ؿبمد طلعت الطنيمي، مرج  ساب  ذكره، ص (2)
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 . 1و1979الرعايا اامريكيني ُب طهراف الصادرة ُب عاـ
قبد أف اكمة أعلنت أف سلوؾ إيراف يشكل اعي مستمرا يا مشركع كاف ما يزاؿ قائما ح  

 كقت تقدٙب الطلب.
ات حيع قررت ؿبكمة العدؿ الدكلية أف حكومة إيراف هبب عليها أف تت   عل  الفور اػبطو 

، كما نشأ عن ى ه ااحداث كمن أجل ربقي  1979من أجل تصحيح اغبالة الناصبة عن أحداث 
 ذل  هبب عليها:

أف تنتهي عل  الفور من اإلحتجاز يا اؼبشركع القائم بأعماؿ الواليات اؼبتحدة كياه من  -1
جزين حاليا كرىائن ُب إيراف كأف اؼبواطنني الدبلوماسيني كالقنصليني، كرعايا الواليات اؼبتحدة اآلخرين ات

تقـو عل  الفور باطيؽ سراح كل ااش اص دكف إستثناء كأف تعهد هبم إٔب الدكلة اغبامية. اؼبادة 
 .1961  من إتفاقية اينا للعيقات الديبلوماسية ُب عاـ 45و

اإليرانية أف تضمن أف صبي  ااش اص اؼب كورين تتوار ؽبم الوسائل اليزمة ؼبطادرة ااراضي  -2
 دبا ُب ذل  كسيلة اإلنتقاؿ.

أف تسلم عل  الفور إٔب الدكلة اغبامية مبا٘ب كفبتلكات كؿبفوظات ككوائ  سفارة الواليات  -3
 اؼبتحدة ُب طهراف كقنصليتها.

من ىنا قبد أف مسألة رد اغب  عينا تبدك بوضوح أحد أشكاؿ اعبرب ال م تستحقو الدكلة أك 
 الدكؿ اؼبتضررة.

 أف معهد القانوف الدكٕب قد ذبنب إزباذ أم موقف ُب موضوع  اؼبسؤكلية الدكلية نشا إٔب
الدكلة مسؤكلة عن  ـ، كاكتفي باقرار اؼببدأ اآلٌب:إفَّ 1927خيؿ الدكرة ال  عقدىا ُب لوزاف عاـ 

ى ه ااضرار ال  تلحقها بااجانب من جراء أم عمل أك إنباؿ ـبالف إللتزاما ا الدكلية، مهما تكن 
السلطة دستورية أك تشريعية أك إدارية أك قضائية، يا أف اللجنة الثالثة ؼبؤسبر تقنني القانوف الدكٕب اؼبنعقدة 

ـ قد تبنت صيطة مؤقتة أكثر كضوحنا حيع نصَّت عل  :إفَّ كل إخيؿ 1930ُب الىام عاـ 
ر ى ا اإلخيؿ عن أجهز ا  باإللتزامات الدكلية من قبل دكلة ما يستوجب مسؤكلية ى ه الدكلة إذا صد

التشريعية كالتنفي ية كالقضائية ضمن أراضيها كأغب  بأحد ااجانب ضررنا ُب ش صو أك أموالو
 . 2و

إف التقنني ال م قدمتو عبنة القانوف الدكٕب أكرد ُب ن  اؼبادة ااكٔب تعريف  اؼبسؤكلية الدكلية، اعراتها 
دكلة ما، يستتب  مسؤكليتها الدكلية" ى ه الصياية حسمت  بأهنا: "كل اعل يا مشركع دكلينا تقـو بو

                                                 

، أطركحػة دكتػوراه، كليػة اغبقػوؽ -حالػة الضػرر البيئػي–م كور ُب. د. معلم يوسف، اؼبسؤكلية الدكلية بػدكف ضػرر  (1)
 .35،36، ص2009كالعلـو السياسية، جامعة قسنطينة، اعبزائر، 

 ،1980شػػارؿ ركسػػو، القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ، ترصبػػة. شػػكر ا خليفػػة، عبػػد اسػػن سػػعد، مكتبػػة بػػاكت،  لبنػػاف، (2
 . 111ص
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اػبيؼ إذ أكدت بوضوح أف أساس اؼبسؤكلية الدكلية ليس ىو اػبطأ كليس ىو اكرة اؼب اطر، كإمبا 
ااساس ىو عدـ اؼبشركعية ال م يأٌب من أف السلوؾ ال م سلكو ى ا الش   ىو سلوؾ ـبالف ؼبا 

لدكٕب كال عربة خبطئو، اما داـ أنو قد خالف اإللتزاـ اه ه اؼب الفة ُب حد إلتـز بو طبقا لقواعد القانوف ا
 ذا ا كااية لتكوف اعي دكليان يا مشركع يرتب مسؤكليتو كيلزمو باصيح الضرر.

 كمن اامثلة عل  مسؤكلية الدكلة
 ى ا كقد قننت عبنة القانوف الدكٕب ى ه اؼببادئ ُب اؼبواد اآلتية : 

تن  عل  أف:" كل اعل يا مشركع دكلينا تقـو بو دكلة ما، يستتب  مسؤكليتها  المادة األول :
 . 1والدكلية"

 " ترتكب الدكلة اعي يا مشركع دكليا حني:المادة الثالثة:
 يبكن أف ربمل الدكلة دبقتض  القانوف تصراا يتمثل ُب عمل أك إنباؿ.  -أ

 .  "كٕبيكوف ى ا التصرؼ ميشىٌكين إنتهاكان إللتزاـ د -ب
"ال هبوز كصف اعل الدكلة بأنو يا مشركع دكلينا إال دبقتض  القانوف الدكٕب، المادة الرابعة:

 كال يبكن أف يتأور ى ا الوصف بكوف القانوف الداخلي يصف الفعل ذاتو بأنو اعل مشركع".
مطاب   "إنتهاؾ الدكلة إلتزامنا دكلينا حينما يكوف اعل صادر عنها يا المادة السادسة عشر:

 ؼبا يتطلبو ى ا اإللتزاـ".
 المادة السابعة عشر: 

اعل الدكلة ال م يشٌكل إنتهاكنا إللتزاـ دكٕب ىو اعل يا مشركع دكلينا بصرؼ النظر  -1
 عن كونو منشأ ؽب ا اإللتزاـ عراينا أك تعهدينا أك يا ذل .

كلية الدكلية ال  ال ال تأوا ؼبنشأ اإللتزاـ الدكٕب ال م إنتهكتو الدكلة عل  اؼبسؤ  -2
 يستتبعها اعل ى ه الدكلة يا اؼبشركع دكلينا.                                              

إٔب جانب ما سلف، اقد أخ ت عبنة القانوف الدكٕب دبعيار اؼبسؤكلية الدكلية عل  أساس 
سؤكلية الدكلية عن اااعاؿ اؼب اطر، كطلبت من اامانة العامة لأمم اؼبتحدة أف تعد دراسة عن اؼب

ـ، 1982اؼبشركعة دكلينا، كقامت بالفعل اامانة العامة باعدادىا ُب ويوة أجزاء نشرت ُب أعواـ 
ـ، كالفلسفة العامة ال  تستهدم هبا اامانة العامة ُب إعدادىا ؽب ه الدراسة تقـو 1985ـ، 1983

من خيؿ اإلتفاقيات اؼبتعددة ااطراؼ كالثنائية عل  إظهار اؼببادئ كالقواعد من اؼبمارسات الدكلية ك 
 .                       2وال  أبرمت ما بني الدكؿ ُب ى ا اؼبوضوع

                                                 

 ـ. 2،1987عبنة القانوف الدكٕب، ا لد ااكؿ، ج (1
 .239د. جعفر عبد السيـ، مرج  ساب  ذكره، ص (2
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 كيرتتب عل  ااخ  بفكرة اإلخيؿ بالتزاـ دكٕب ويوة آوار ىي: 
كد ال يهتم القانوف الدكٕب ُب تقرير اؼبسؤكلية دبا إذا كاف موظفو الدكلة قد تصراوا ُب حد -1

 إختصاصهم أك خارجو ماداـ تصراهم كاف بوصفهم أحد أجهزة الدكلة. 
ال تؤور أحكاـ القانوف الداخلي عل  تواار اؼبسؤكلية الدكلية، ل ل  ايعتيربت الدكلة مسؤكلة  عن  -2

أعماؿ اعبنود ال ين انضموا إٔب اؼبتظاىرين بدالن من منعهم من التظاىر، كما تؤخ  الدكلة جبريرة سوء 
 ير موظفيها ُب أداء كظائفهم.تقد
 تيسأؿ الدكلة مباشرة إذا ما أضرت بااجنيب خارج إقليمها. -3

إف القاعدة العامة ىي أف مسؤكلية الدكلة ال تثار عن تصراا ا حياؿ ااجانب إال بعد استنفاد 
 طرؽ التقاضي الداخلية .

ضاع الدكلية الراىنة قد تثا مشكلة ُب إف نظرية اإلخيؿ بالتزاـ دكٕب عل  ما تتسم بو من مسايرة لأك 
التطبي  إذ ليس من اؼبنط  دائما أف نقيم اغبد الفاصل بني زبلف الدكلة عن القياـ بواجبا ا طبقنا 
، كىو أمر يدخل ُب  للمعايا الدكلية اؼبوضوعية، كبني إست داـ الدكلة لسلطا ا عل  كبوو يا مرضو

لفقهاء كالقضاء الدكٕب عن صياية اؼبعايا اؼبوضوعية كتركوا كل نطاؽ سياد ا الوطنية، كل ل  أعرض ا
 . 1وحالة لظركاها اػباصة

ُب قضية  2002ايفرم  14كإعتربت ؿبكمة العدؿ الدكلية ُب حكمها اؼبؤرخ ُب 
إف إصدار قاضي بلجيكي لبطاقة توقيف دكلية كتوزيعها عل  اؼبستول الدكٕب ضد  yerodiaيوركديا:

رجية الكنطوٕب دكف مراعاة مبدأ اغبصانة القضائية اؼبرتبطة بوظيفتو يكوف أاعاال يا كزير الشؤكف اػبا
 مشركعة دكليا.

 مشروع إلي شخص من أشخاص القانون الدولي العام )رابطة السببية(.الب: نسبة الفعل الغير 
سواء ال يكفي أف ىبالف ش   من أش اص القانوف الدكٕب العاـ إلتزاما دكلينا مفركضنا عليو 

أكاف مصدره إتفاقية دكلية أك قاعدة عراية أك مبدأ عاما من اؼببادئ العامة للقانوف أك قرارا صادرنا عن 
منظمة دكلية مثل قرارات ؾبلس اامن طبقنا للفصل الساب  من اؼبيثاؽ، أك قاعدة قانونية سارية كقت 

مبا البد من تواار ركن  ش صي ىو إرتكاب اؼب الفة الدكلية لكي ترتتب اؼبسؤكلية الدكلية ُب حقو، إ
إسناد ى ا الفعل يا اؼبشركع إٔب ى ا الش   الدكٕب ذاتو حبيع يكوف السلوؾ أك الفعل اإلهبايب أك 

 السليب اإلنباؿ اؼب الف إللتزاـ دكٕب منسوبان إليو أم وابتان ُب حقو.

                                                 

 ـ 675د. ؿبمد طلعت الطنيمي، مرج  ساب  ذكره،ص (1
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، ح  يتسىن إوارة كاإلسناد ىو إغباؽ تصرؼ دكٕب يا مشركع بش   من أش اص القانوف الدكٕب
 . 1والنتائد القانونية اؼبرتتبة ُب مواجهتو

إف أش اص القانوف الدكٕب العاـ اؼبعنويني ال يبكنهم التصرؼ إال من خيؿ أاراد طبيعيني 
ينوبوف عنهم أك يبثلوهنم، كلكي تكوف ىناؾ مسؤكلية دكلية هبب أف يكوف ىناؾ اعل دكٕب يا مشركع 

من أش اص القانوف الدكٕب العاـ كأف يرتتب عليو ضرر يصيب  منسوب أك وابت ُب ح  ش  
ش صنا آخر بصورة مباشرة ،أك يا مباشرة، االفعل الدكٕب يا اؼبشركع يستوجب أف يكوف اعي إهبابيا 
مثل قياـ قوات الدكلة بانتهاؾ السيادة اإلقليمية لدكلة أخرل، كقد يكوف سلبينا، كقد أخ ت عبنة القانوف 

مشركعها حوؿ تقنني قواعد اؼبسؤكلية الدكلية هب ا اإلذباه ُب اؼبادة الثالثة ال  تن  عل : أف الدكٕب ُب 
يوجد اعل دكٕب يا مشركع عندما ينسب للدكلة سلوؾ ُب صورة إهبابية أك إنباؿ كاقنا لقواعد القانوف 

 الدكٕب.
ػبامسة من ذات اؼبشركع كى ا السلوؾ يشكل خرقنا أك إنتهاكنا إللتزاـ دكٕب، كما نصت اؼبادة ا

عل  أنو: ييعد اعين دكلينا ياى مشركعو سلوؾي أمُّ ىيئةو من ىيئات الدكلة ؽبا صفة معينة كاقنا للقانوف 
الداخلي ؽب ه الدكلة طاؼبا أهنا تصرات باعتبارىا ك ل  حسب الظاىر، كى ا الن  ال يثا صعوبة ُب 

شركع منسوبنا إٔب ىيئات أك سلطات بادارة العيقات التطبي  كال ارؽ بني ما إذا كاف الفعل يا اؼب
الدكلية مثل رئيس الدكلة أك كزير اػبارجية أك أعضاء السل  الدبلوماسي أك فبثلي الدكلة لدل اؼبنظمات 

 كبني ىيئات داخلية االتفرقة ال أنبية ؽبا ُب ؾباؿ اؼبسؤكلية الدكلية.
ئة عليا "كزير" مثي، االفعل يا اؼبشركع الصادر عن كال ارؽ أيضنا  بني ىيئة دنيا " موظف" كبني ىي

 . 2وىيئة دنيا يرتب اؼبسؤكلية الدكلية سباما مثل السلطات العليا للدكلة
اإلسناد إذا ىو عنصر وابت اؼبكانة ُب تكوين الفعل يا اؼبشركع دكليان ى ا ما أكدتو عبنة 

يا مشركع دكليان إذا كاف التصرؼ اؼبتمثل ُب عمل أف " ترتكب الدكلة اعين   2القانوف الدكٕب ُب اؼبادة 
 أك إمتناع عن العمل ينسب إٔب الدكلة دبقتضي القانوف الدكٕب".

أف اإلسناد يقـو عل  قواعد القانوف الدكٕب  2001من مشركع اإلتفاقية لسنة  2تؤكد اؼبادة 
ناد الفعل من عدمو، إذ أف معىن ذل  أنو ال وب  لدكلة أف تعتمد عل  قواعد القانوف الداخلي ُب إس

قواعد القانوف الدكٕب ىي ااساس ُب إسناد ى ه اااعاؿ حيع نصت" كصف اعل الدكلة أنو اعل يا 
مشركع دكليان أمر يكملو القانوف الدكٕب كال يتأور ى ا الوصف بكوف الفعل ذاتو موصوؼ بأنو مشركع ُب 

 القانوف الداخلي". 

                                                 

 .109، ص2007د. مصطفي اؤاد، دراسات  ُب النظاـ القضائي الدكٕب، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  (1
 .672ػ  670الطنيمي،  مرج  ساب  ذكره صد. ؿبمد طلعت  (2
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 إل  أرهزة الدولة:  أواًل: إسناد الفعل غير المشروع
إف الدكلة تتحمل مسؤكلية اااعاؿ ال  ترتكبها ااجهزة اؼبكونة ؽبا سواءن كاف ى ا اعبهاز           

يؤدم كظيفة تشريعية أك تنفي ية أك قضائية ككاف ى ا الفعل ال م ترتكبو يتناقض م  القواعد القانونية 
ركع عبنة القانوف الدكٕب " يعد تصرؼ أم من الفصل الثا٘ب من مش 4الدكلية كى ا ما نصت عليو اؼبادة 

جهاز اعين صادران عن ى ه الدكلة دبقتض  القانوف الدكٕب سواءن كاف اعبهاز يبارس كظائف تشريعية أك 
تنفي ية أك قضائية أك أية كظائف أخرل كإف كاف اؼبكاف ال م يشطلو ُب تنظيم الدكلة كسواءن كانت 

 كزية أك جهاز من أجهزة كحدة إقليمية من كحدات الدكلة". صفتو أم جهاز من أجهزة اغبكومة اؼبر 
بصفة عامة كل اعل ترتكبو إحدل ى ه السلطات الثيث يكوف اعين يا مشركع دكليان تنجم عنو 

 مسؤكلية الدكلة.
 مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية: -1

ربؼباف" ىو اعل من أاعاؿ الدكلة استقر العمل الدكٕب اآلف عل  أف سلوؾ السلطة التشريعية" ال
 يبكن أف يرتب مسؤكلية الدكلة.

تنتد اؼبسؤكلية ىنا عن عمل أك إمتناع عن عمل من جانب السلطة التشريعية، كتوجب 
اؼبسؤكلية عن العمل اإلهبايب عندما تصدر السلطة التشريعية تشريعان يتعارض م  إلتزاـ دكٕب، كما توجب 

 العمل: اؼبسؤكلية عند اإلمتناع عن
 أال تصدر السلطة التشريعية القوانني لتنفي  اإللتزامات الدكلية . -
 أف تتجاىل إلطاء قانوف يتعارض م  اإللتزامات الدكلية . -

كاؼبثاؿ علي ذل  ما قامت بو اكمة الدائمة للعدؿ الدكلية ُب رأيها القانو٘ب  ال ل قدمتػو        
ية كيببلدف كاؼبؤجرة لفرتة ؿبددكة للشركة الفرنسية " ـ  حوؿ السفينة الب ار 1923لعصبة اامم ُب 

لت  ُب سالونيكا ُب عاـ  بشحنة من ال خائر كمعدات  1921اؼبستأجركف اؼبتحدكف"  حيع ضبي
اؼبداعية اؼبرسلة إٔب القاعدة البحرية البولندية ُب دانزيد، كعندما كصلت السفينة ُب رحلتها إٔب مدخل 

كر مستندان ُب ذل  إٔب ااكامر اؼبتعلقة باغبياد ااؼبا٘ب الصادر بشأف اغبرب قناة كبيل ٓب يسمح ؽبا باؼبر 
البولندية، كرأت اكمة بأف اؼبانيا تتمت  بكامل اغبرية ُب تنظيم حيادىا إزاء اغبرب الركسية  -الركسية 

زامات السماح البولندية كلكن بشرط إحرتاـ إلتزاما ا التعاقدية كعدـ اؼبساس هبا كتتظمن ى ه اإللت –
 . 1ودبركر السفينة كيببلدف عرب قناة كبيل كاإللتزاـ بدا  التعويض

                                                 

 .1923موجز ااحكاـ كالفتاكل الصادرة عن ؿبكمة العدؿ الدكٕب الدائمة ، قضية السفينة الب ارية كيببلدكف،  (1
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إف إحجاـ السلطة التشريعية عن القياـ بواجبا ا ىو عمل يا مشركع كتقصا يوجب ربمل اؼبسؤكلية 
 الدكلية للدكلة كبالتإب ال تستطي  اغبكومة أف تتضرع دببدأ الفصل بني السلطات كإستقيؿ السلطة

 .  1والتشريعية، اهي مبادئ سياسية كقانونية يعمل هبا ُب النظاـ الداخلي
 مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية . -2

مفهـو السلطة التنفي ية ال  ترتب ااعماؿ الصادرة عنها ىو مفهـو كاس  ىبتلف عما يؤخ  بو         
ىيئات كموظفو اؽبيئات التنفي ية كاإلدارية مثل القانوف الداخلي أحياننا، االسلطة التنفي ية ييقصىد هبا 

رئيس الوزراء كالوزراء كفبثلي السل  الدبلوماسي  كالقنصلي ك أاراد القوات اؼبسلحة كأم فبثل للسلطة 
اضين عن ذل  ااف اعل كل ش   فبثين   2والعامة حسب القانوف ، اهم موظفو الدكلة كفبثلوف ؽبا 

ينسب إٔب الدكلة، كال يرتب  القانوف الدكٕب بتقسيمات  القانوف الداخلي  كال  للدكلة كاقان للقانوف الدكٕب
يلتـز بو ، االقانوف الدكٕب يرتب مسؤكلية الدكلة ح  عن أاعاؿ كتصراات ش  و أك صباعةو من اااراد 

تبناه  العاديني ال ين يتصراوف باسم الدكلة ح  كلو ٓب تكن تربطهم بأجهزة الدكلة أية صلة ، كى ا ما
مشركع عبنة القانوف الدكٕب  اػباص بتقنني اؼبسؤكلية الدكلية ُب اؼبادة الثامنة منو ال  تستند عل  الرابطة 
الفعلية بني الش   ال ل صدر عنو الفعل كبني أحد أجهزة الدكلة كليس الرابطة القانونية أك الشكلية، 

ات اامن ال  تتطوع ؼبساعدة القوات كبناءن عل  ذل  تدخل قوات اؼبساعدة للقوات اؼبسلحة كقو 
ااصلية ح  كإف كانت خدما م ؾبانية ااف أاعاؽبم ترتب اؼبسؤكلية الدكلية كك ل  العميء ال ين 

كيعتربكف من جهاز  -ترسلهم الدكلة إٔب اػبارج للقياـ بأعماؿ اإليتياالت كاإلرىاب كالت ريب كاػبطف 
  3والسلطة التنفي ية.

ف ، ااف مفهـو السلطة التنفي ية ُب ؾباؿ اؼبسؤكلية الدكلية ىو مفهـو كاس  كبناء عل  ما سل
 4وعما يأخ  بو القانوف الداخلي انو يشمل اؼبوظفني الفعليني.

 

كمن ىنا ااٌف تواجد ىيئة أك قوات عسكرية اوؽ أرض دكلة أجنبية كتصراها باعتبارىا ارع أك          
عاؿ ال تينسب إال إليها كالدكلة اؼبضيفة ال عيقة ؽبا ب ل ، اف ىيئة تابعة للدكلة اؼبرسلة ، ااٌف ى ه ااا

إستقباؽبا ؽب ه القوات ال يتضمن اؼبسؤكلية عن اااعاؿ اػباصة بكل ارد منها، إذ ليس ؽبا السيطرة 
عليهم ، كتيسأؿ الدكلة عن أاعاؿ اااراد العاديني إذا قصرت ُب كاجبها ُب ضباية أمواؿ كأركاح كحقوؽ 

كمصاّب الدكؿ ااخرل اوؽ أرضها سواء أكاف التقصا قبل أك بعد ى ه اااعاؿ، أم إذا ٓب  ااجانب
                                                 

، 2008د. كليػد بيطػػار، القػانوف الػػدكٕب العػػاـ القاعػدة القانونيػػة الدكليػة، اؼبؤسسػػة اعبامعيػػة للنشػر كالتوزيػػ ، لبنػػاف،  (1
 . 903ص
 .209د. حامد سلطاف كآخركف، مرج  ساب  ذكره، ص (2
 .249جعفر عبد السيـ علي ، مرج  ساب  ذكره، ص .د (3
 .421د. ؿبمد سامي عبد اغبميد، مرج  ساب  ذكره، ص  (4
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تيت   العناية الواجبة ُب من  كقوع الفعل كٓب تعقاب الفاعل بعد كقوع اعبريبة كأف تقاعست السلطات ُب 
ة عن أاعاؿ تكوف مسؤكل -تتب  الفاعل أك القبض عليو، أك قبضت عليو كٓب تعاقبو، أك إذا أنبلت 

اااراد، كهبب عليها دا  التعويض اليـز عبرب ااضرار كى ا ما استقر عليو الفقو كالقضاء ُب القانوف 
كذل  عندما ألق   1904الدكٕب ، كمن اامثلة عل  ذل  النزاع بني ركسيا كبريطانيا العظم  ُب عاـ 

اليابانية  –يطانية  أوناء اغبرب الركسية ااسطوؿ اغبريب الركسي القنابل خطأ عل  بعض بواخر الصيد الرب 
فبا ترتب عليو إغباؽ الضرر اعبسيم بالصيادين الربيطانيني كطالبت بريطانيا العظم  ركسيا بالتعويض عن 
الضرر اؼبادم  كاؼبعنوم  كمعاقبة قائد ااسطوؿ، كلكن ركسيا ادعت بأف إطيؽ النار كاف سببو 

اليابا٘ب، كتقدمت ارنسا باحالة النزاع إٔب عبنة ربقي  كاستجاب اإلعتقاد بوجود بعض كحدات ااسطوؿ 
كاجتمعت ُب  1904نوامرب 12الطرااف ليقرتاح الفرنسي، أنشئت بالفعل  عبنة دكلية للتحقي  ُب 

كقدمت ى ه اللجنة تقريرىا ال م جاء ايو عدـ كجود كحدات من  1904ديسمرب 22ارنسا ُب 
وضت ركسيا بريطانيا العظم .   كاؼبادة الثالثة من قرار معهد القانوف ااسطوؿ اليابا٘ب كبناءن عليو ع

ـ نصت عل   أفَّ الدكلة ال تيسأؿ عن ااعماؿ الضارة ال   1927الدكٕب ُب دكرتو اؼبنعقدة بلوزاف عاـ 
ادة ُب تق  من اااراد إال إذا كاف الضرر ناشئنا عن تقصاىا ُب إزباذ الوسائل اؼبناسبة ال  تلجأ إليها ع

 الظركؼ اؼبماولة ؼبن  ى ه ااعماؿ أك بقصد العقاب عليها.
كى ا ما أخ ت بو اؼبادة اغبادية عشر من مشركع عبنة القانوف الدكٕب حوؿ تقنني قواعد 
اؼبسؤكلية الدكلية حيع جاء ايها:  تيسأؿ الدكلة عن ااضرار ال  تصيب ااجانب نتيجة أاعاؿ اااراد 

ك موظفيها قد أنبلوا إنباالن ظاىران ُب ازباذ اإلجراءات ال  تيت   عادة ؼبن  أك قم  كإذا كانت سلطا ا أ
كمن التطبيقات القضائية الواقعية إلهناء الفعل يا اؼبشركع كاعبرب ورد اغب   القضية اؼبتعلقة ى ه اااعاؿ.

راف يشكل اعين مستمران دبهمة الدبلوماسيوف اامريكيني ُب طهراف، انجد أف اكمة أعلنت أف سلوؾ إي
 . 1ويا مشركع كاف ما يزاؿ قائمان ح  كقت تقدٙب الطلب

حيع قررت ؿبكمة العدؿ الدكلية أف حكومة إيراف هبب عليها أف تت   عل  الفور اػبطوات 
، كما نشأ عن ى ه ااحداث كمن أجل ربقي  1979من أجل تصحيح اغبالة الناصبة عن أحداث 

 ذل  هبب عليها:
تنتهي عل  الفور من اإلحتجاز يا اؼبشركع القائم بأعماؿ الواليات اؼبتحدة كياه من  أف -1         

اؼبواطنني الدبلوماسيني كالقنصليني، كرعايا الواليات اؼبتحدة اآلخرين اتجزين حاليا كرىائن ُب إيراف كأف 
ة اغبامية. اؼبادة تقـو عل  الفور باطيؽ سراح كل ااش اص دكف إستثناء كأف تعهد هبم إٔب الدكل

 .1961  من إتفاقية اينا للعيقات الديبلوماسية ُب عاـ 45و

                                                 

 .36، 35، صب  ذكرهامعلم يوسف، مرج  سد.  (1
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أف تضمن أف صبي  ااش اص اؼب كورين تتوار ؽبم الوسائل اليزمة ؼبطادرة ااراضي اإليرانية دبا ُب  -2
 ذل  كسيلة اإلنتقاؿ.

وائ  سفارة الواليات اؼبتحدة أف تسلم عل  الفور إٔب الدكلة اغبامية مبا٘ب كفبتلكات كؿبفوظات كك  -3
 ُب طهراف كقنصليتها.

إف القانوف الدكٕب ينظر إٕب الدكلة ككياف ال يتجزء، كىي مسؤكلة عن كل أعماؿ الكيانات 
 التابعة ؽبا بطض النظر عن كوهنا أجهزة مركزية أك ال مركزية.

سؤكلية الدكلية ال  إف إستقيلية ى ه ااجهزة ُب القانوف الداخلي ال تعمي إستبعادىا من اؼب
 يفرضها القانوف الدكٕب ُب حالة إنتهاؾ  قواعده. 

 -مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية : -3
إذا كانت السلطة القضائية ُب الداخل مستقلة عن السلطة التنفي ية اهي ليست مستقلة عن          

ر عن سلطات الدكلة أك اركعها الدكلة كإمبا ىي إحدل سلطا ا، ااغبكم الصادر عن ىيئة قضائية يصد
سبامنا مثل القانوف ال م يقره الربؼباف أك القرار الصادر عن السلطة التنفي ية، ل ل  ااف الرأم القائل بأف 

 . 1وأعماؿ السلطة القضائية ال ترتب مسؤكلية بسبب إستقيؿ القضاء ٓب يعد مقبوال 
 مشركعو ُب الفرضيتني التاليتني: كترتكب اؽبيئة القضائية الداخلية اعين دكلينا ياى 

 الفرضية األول: إذا كان الحكم القضائي مخالًفا لإللتزامات الدولية:
اغبكم ال م تصدره السلطة القضائية الداخلية ييعد ـبالفنا لقواعد القانوف الدكٕب م  أخطأ 

القانوف الدكٕب ، أك القضاء ُب تفسا أك تطبي  قاعدة قانونية داخلية ىي بطبيعتها متفقة م  قواعد 
ا  ا أك تطبيقنا صحيحن اإللتزامات الدكلية ال  أخ  ا الدكلة عل  عاتقها ،كييعد ك ل  أيضنا تفساان سليمن
لقاعدة قانونية داخلية بطبيعتها متعارضة م  قواعد القانوف الدكٕب أك م  اإللتزامات الدكلية ال  سب  

ياى مشركعو أيضنا إذا كاف القضاء قد طب  قاعدة قانونية للدكلة أف تعهدت  هبا كيكوف اغبكم عمين 
 . 2ودكلية كلكنو أخطأ ُب تفساىا أكُب تطبيقها 

ـ تيعد الدكلة مسؤكلة دكلينا عل  إور حكم قضائي ـبالف احكاـ القانوف  كبناءن عل  ما تقدَّ
 الدكٕب، كالبد أف تتواار ُب ى ا اغبكم ويوة شركط كى :

رو احكاـ القانوف الداخلي. هبب أف ينطوم ا -1  غبكم عل  خرؽ ااضح كياي مربَّ

                                                 

، ص 1998مكتبػػة اعبػػيء اعبديػػدة، اؼبنصػػورة، د. الشػػااعي ؿبمػػد بشػػا، القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ ُب السػػلم كاغبػػرب،  (1
141. 

، منشػػػورات اعبامعػػػة اؼبفتوحػػػة ، 2، ط1د.عػػػدناف طػػػو الػػػدكرم، د.عبػػػد اامػػػا العكيلػػػي، القػػػانوف الػػػدكٕب العػػػاـ،ج (2
 .202، ص1995ليبيا،
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 أف يكوف صادران عن ؿبكمة أخرل كؿبصَّن ضد الطعن ايو بأم طريقة. -2
 . 1وأف ينطوم عل  عنصر ش صي من سوء النية كالريبة ُب التفرقة بني اؼبواطنني كااجانب -3

لإللتزاـ الدكٕب بدكف تطبي  ال يشكل كعلي ى ا ااساس ااف سىنَّ أك بقاء التشري  اؼب الف 
اعين دكلينا يا مشركع يوجب اؼبسؤكلية الدكلية، كلكن إذا مس القانوف مباشرة حقوؽ الدكؿ ااخرل 
ترتبت اؼبسؤكلية، مثل سىنَّ تشري و يضم جزءنا من إقليم دكلة أخرل كما اعل العراؽ باصداره قرار يعترب 

 . 2ولعراقيةالكويت ؿبااظة من ضمن اااظات ا
 الفرضية الثانية: إنكار العدالة:

يقصد بانكار العدالة كل قصور ُب التنظيم القضائي الداخلي أك ُب فبارسة الوظيفة القضائية 
 . 3وينطوم عل  خرؽ الدكلة لواجبها الدكٕب ُب اغبماية القضائية امواؿ  ااش اص ااجانب

 وتكون العدالة قد أنكرت في الحاالت اآلتية:
حرماف ااجانب عمومنا أك رعايا الدكلة اؼبدعية عل  كجو اػبصوص من اإللتجاء إٔب القضاء، أك  -1

 راض ؿباكم الدكلة للقضية  رد أف اؼبدعي ليس كطنينا.
ا إذا كاف مستول تنظيمو أك ساه دكف  -2 اساد اعبهاز القضائي ، كيعترب اعبهاز القضائي ااسدن

 و بني الدكؿ.اؼبستول اؼبعقوؿ اؼبتعارؼ علي
 ُب إجراءات التقاضي أك ضماناتو. كجود نق  كاضح -3
اتساـ حكم اكمة بالظلم الفاحش كما لو كانت أحكاـ ااكم الوطنية مداوعة بركح كراىية  -4

  .4وااجانب كالريبة ُب اإلساءة ؽبم
 ج: ضرر يصي  شخصا دوليا)وقوع المسؤولية(

مسؤكلية الدكلة أف يصدر منها إخيؿ بالتزاما ا الدكلية ما ٓب من اؼبتف  عليو أنو ال يكفي لقياـ 
يرتتب عل  ى ا اإلخيؿ إضرار بالطا، االضرر ركن أساسي من أركاف اؼبسؤكلية الدكلية ال يتصور قيامها 

 . 5وعند زبلفو
إذا تواار الضرر كأف وبدث مساس حب  لش   دكٕب أك دبصلحة مشركعة حسب القانوف 

رر مادم، كقد يكوف الضرر معنوياى مثل اؼبساس باؼبصاّب السياسية للدكلة ُب عيقا ا م  الدكٕب، اهو ض

                                                 

 .96، ص 1975د. إبراىيم الطنام، القانوف الدكٕب العاـ، دار الفكر العريب، القاىرة، (1
 .212سلطاف كآخركف، مرج  ساب  ذكره، صد. حامد  (2

 .284مرج  ساب  ذكره، ص جعفرعبد السيـ علي،د. (3) 
 .708، ص1964د. ؿبمد حااظ ياٖب، مبادئ القانوف الدكٕب العاـ ، دار النهضة العربية، القاىرة، (4) 
 .441د. ؿبمد سامي عبد اغبميد، مرج  ساب  ذكره، ص (5)
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ياىا من أش اص القانوف الدكٕب، كقد يكوف الضرر اؼبعنوم أشد خطورة من الضرر اؼبادم، كيستوم 
 ا من رعاياىا.ُب ؾباؿ اؼبسؤكلية الدكلية أف يصيب الضرري  مادينا كاف أك معنوينا الدكلةى نفسىها أك أحدن 

إذا ما راعت الدكلة دعول اؼبسؤكلية الدكلية ُب مثل ى ه اغبالة غبماية رعاياىا دبلوماسيان، ىنا 
يعترب الضرر الواق  عل  مواطن الدكلة ُب ى ه اغبالة دبثابة الضرر ال م يصيبها ىي نفسها ، كمن اؼبسلَّم 

عن ااضرار اؼبباشرة ، أما الضرر يا اؼبباشر اي بو ُب الفقو كالقضاء الدكليني أف الدكلة التيسأؿ إال 
يلزمها بالتعويض، كمن امثلة عل  ذل  قضية الرىائن اامريكيني اتجزين بالسفارة اامريكية ُب 
طهراف، كال  قاـ هبا طيب إيرانيني ضد البعثة الدبلوماسية اامريكية حيع قررت ؿبكمة العدؿ الدكلية 

ليها أف تت   عل  الفور اػبطوات من أجل تصحيح اغبالة الناصبة عن أحداث أف حكومة إيراف هبب ع
 ، كما نشأ عن ى ه ااحداث كمن أجل ربقي  ذل  هبب عليها:1979عاـ 

أف تنتهي عل  الفور من اإلحتجاز يا اؼبشركع القائم بأعماؿ الواليات اؼبتحدة كياه من  -1       
ا الواليات اؼبتحدة اآلخرين اتجزين حاليا كرىائن ُب إيراف كأف اؼبواطنني الدبلوماسيني كالقنصليني، كرعاي

تقـو عل  الفور باطيؽ سراح كل ااش اص دكف إستثناء كأف تعهد هبم إٔب الدكلة اغبامية. اؼبادة 
 .1961  من إتفاقية اينا للعيقات الديبلوماسية ُب عاـ45و

لوسائل اليزمة ؼبطادرة ااراضي اإليرانية أف تضمن أف صبي  ااش اص اؼب كورين تتوار ؽبم ا -2       
 دبا ُب ذل  كسيلة اإلنتقاؿ.

أف تسلم عل  الفور إٔب الدكلة اغبامية مبا٘ب كفبتلكات كؿبفوظات ككوائ  سفارة الواليات  -3       
 اؼبتحدة ُب طهراف كقنصليتها.

وف الدكٕب العاـ ك ىبتلف معىن الضرر ُب القانوف الدكٕب عن معناه ُب القانوف الداخلي اف القان        
وبمي يالبنا مصاّب سياسية يرتتب عل  اإلعتداء عليها إلتزاـ باؼبسؤكلية ح  كلو ٓب ينتد عن الفعل يا 

، كبتواار  1واؼبشركع ضرر مادم كنتد عنو ضرر معنوم ك ىو الضرر ال م ال يبس اؼبصاّب اؼبالية للمتضرر
 دكلة.ااركاف الثيوة السابقة تتوار اؼبسؤكلية ُب ح  ال

 

 

 

 
                                                 

، دار الطباعة 1البة الدكلية إلصيح الضرر ُب القانوف الدكٕب العاـ كالشريعة اإلسيمية، طد. عبد الطمي ؿبمود، اؼبط(1)
 . 261، ص 1986اغبديثة، القاىرة، 
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 أحكام المسؤولية الدولية للدولة  -المبحث الثاني:

 إن المسؤولية الدولية تتخذ إحدى الصورتين:
 اؼبسؤكلية ااصلية كىي ال  تق  عل  عات  الدكلة بسبب تصراات اغبكومة كأعواهنا.    -
إختيؼ الصورتني اؼبسؤكلية التبعية كىي ال  تق  عل  عات  الدكلة بسبب تصراات رعاياىا، كريم  -

 . 1وإال أف اإلختيؼ يا جوىرم اف الدكلة مسؤكلة كملزمة بالتعويض ُب اغبالتني
لكن ى ا التقسيم صورم اف الدكلة ىي اؼبسؤكلة أكالن كأخانا سواء صدر ى ا اإلخيؿ من 

اؼبسؤكلية الدكلية أعضاء اغبكومة كىم رعايا الدكلة أيضنا أك رعاياىا العاديني اهنا ىي اؼبلتزمة، ادعول 
 تيراى  عل  الدكلة كليس عل  ااش اص. 

إف القوؿ بانعقاد اؼبسؤكلية اعبنائية للدكلة عما يقرتاو اغبكاـ يعود بنا إٔب الوراء، إٔب عصور 
اؼبلكية اؼبطلقة ال  كانت الدكلة ترتب  بش   اغباكم، كل ل  امن الصواب مساءلة اااراد الطبيعيني 

ار ال  تنجم عن إرتكاب اااعاؿ يا اؼبشركعة كاؼب الفة احكاـ القانوف الدكٕب ، كال جنائينا عن ااضر 
يعىن ى ا إايت الدكلة من العقاب بل يكوف ىناؾ كاجب عل  عات  الدكلة بتسليم ااش اص اؼبقرتاني 

رة عل  ربقي   للفعل يا اؼبشركع اكمتهم أماـ ؿبكمة جنائية دكلية أك قيامها دبحاكمتهم إف كانت قاد
العدالة ، كُب حالة تقاعس الدكلة كإمتناعها عن ؿباكمتهم أك تسليمهم للمحاكمة الدكلية اانو يبكن 
معاقبتها دكليا  كذل  عن طري  دعوة الدكؿ إٔب اإلرباد إلزباذ إجراء رادع ضدىا إلجبارىا عل  

القوة اؼبسلحة ضدىا كلعل ىده  ؿباكمتهم أك تسليمهم للعدالة ، ح  كلو كصل اامر إٔب حد است داـ
اؼبوقف يتف  م  القواعد اغبديثة للقانوف الدكٕب، ى ا كقد خطت اعبماعة الدكلية خطوة كباة كبو إنشاء 

 .2001اكمة اعبنائية الدكلية كال  أصبحت سبارس نشاطها من  عاـ
 الفقرةاألول : أنواعالمسؤوليةالدوليةللدول

 -رةوغير المباشرة :المسؤولية الدولية المباش -أ
 -المسؤولية الدولية المباشرة: -

تق  اؼبسؤكلية الدكلية اؼبباشرة عندما زبل الدكلة  بشكل مباشر  بالتزاما ا الدكلية عن طري  
ىيئا ا العامة أك عن طري  ااش اص التابعني ؽبا اؼب الفني للقواعد القانونية اؼبعموؿ هبا، ككاف ى ا 

ىؤالء تنفي ان امر صادر من الدكلة، كى ا أمر طبيعي  إذ أف الدكلة تكوف الفعل الضار قد صدر عن 
 مسؤكلة عن أجهز ا كعن  ااش اص التابعني ؽبا اتتحمل عبء التعويض عن اااعاؿ ادوة.

 

                                                 

 .297، ص2013، دار النهضة العربية ،القاىرة،1د. رجب عبد اؼبنعم متوٕب، القانوف الدكٕب العلم ،  ط (1
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  -المسؤولية الدولية غير المباشرة: -
رؽ القانوف الدكٕب يقـو ى ا النوع من اؼبسؤكلية الدكلية عندما تتحمل  إحدل الدكؿ مسؤكلية خ

من قبل دكلة أخرل، كتستلـز ى ه اؼبسؤكلية كجود رابطة قانونية خاصة قائمة بني الدكلتني اؼبعنيتني، كى ا 
 -النوع من اؼبسؤكلية يطب  ُب اغباالت اآلتية :

 ُب حالة التكتيت العسكرية . -1
 دكلة امية .حالة الدكلة اغبامية بالنسبة لأعماؿ اظورة ال  ترتكبها ال -2
حالة الدكلة اؼبنف ة بالنسبة لأضرار ال  تلح  الدكؿ ااخرل بسبب ا موعات البشرية اػباضعة  -3

 لينتداب.
 -المسؤولية الدولية التعاقدية والتقصيرية: -ب

 -المسؤولية الدولية التعاقدية: -
كأف زبل الدكلة باإلتفاقيات ال  أبرمتها كىي اؼبسؤكلية ال  تنشأ عندما زبل الدكلة بالتزاما ا التعاقدية.  

.  1وم  الدكؿ ااخرل، ارتاض مثين تنفي  إتفاؽ مإب أك ذبارم أك تراض تسديد ديوهنا كما إٔب ذل 
كُب مثل ى ه اغبالة تلتـز الدكلة اؼب لة بالتعوبض عن ااضرار ال  نتجت، كلو ٓب ين  عل  ذل  ُب 

 اإلتفاؽ ال م جرل اإلخيؿ بو.
 -سؤولية الدولية التقصيرية:الم -

تنشأ اؼبسؤكلية التقصاية عن أاعاؿ صادرة عن إحدل سلطات الدكلة أك ىيئا ا العامة إخيالن 
 . 2وبقواعد القانوف الدكٕب، ح  كإف كانت ى ه اااعاؿ ال تتعارض م  أحكاـ قانوهنا الداخلي

اعاؽبا ىي سلطات الدكلة الثيث، كاؽبيئات العامة ال  تتحمل الدكلة مسؤكلية دكلية نتيجة أ
 إضااة إٔب تصراات اااراد التابعني ؽبا كما ذكرهنا سابقان بالتفصيل.

  -المسؤولية الدولية الجنائية: -ج
ُب خطوة ىامة كتطور كبا ُب القانوف الدكٕب عامة كاؼبسؤكلية الدكلية خاصة  أخ ت عبنة 

ائية ُب القانوف الدكٕب بعد أف ظلت ارتة طويلة مقصورة عل  القانوف الدكٕب ُب تقنني قواعد اؼبسؤكلية اعبن
اؼبسؤكلية اؼبدنية، فبا دا  بعض الفقهاء إٔب القوؿ بعدـ كجود مسؤكلية جنائية ُب القانوف الدكٕب افرقت 
ية عبنة القانوف الدكٕب بني اعبرائم الدكلية كاؼب الفات الدكلية، فبا ترتب عليػو القوؿ بوجود اؼبسؤكلية الدكل

 مػن مشركع إتفاقية تقنني اؼبسؤكلية الدكلية. 19/2اعبنائية، كقد عرَّات اللجنة ُب اؼبادة 

                                                 

 .128،ص1978كٕب العاـ، مكتبة مكاكم، باكت، د. ؿبمد ا  كب، ؿباضرات ُب القانوف الد (1
 .411، ص ذكره ب اعبد اغبميد ،مرج  س اميد. ؿبمود س (2
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تعرؼ اعبريبة الدكلية بأهنا "اعل دكٕب يا مشركع ، ينتد عن ـبالفة الدكلة إللتزاـ دكٕب يستهدؼ ضباية 
جهة نظر ذل  ا تم  أك اؼبصاّب ااساسية للمجتم  بأسره، كييعترب إنتهاؾ ى ا اإللتزاـ جريبة من ك 

 اعبماعة الدكلية. 
أما اؼب الفة الدكلية اهي اعل أك عمل يا مشركع يصدر عن الدكلة كال ييعد جريبة دكلية ، كقد 
ترتب عل  ذل  القوؿ باؼبسؤكلية الدكلية اعبنائية اؼبؤسسة عل  خرؽ إلتزاـ موضوعي ُب مواجهة اعبماعة 

فة قاعدة من قواعد القانوف الدكٕب العاـ كال  أخ  هبا قانوف اؼبعاىدات الدكلية بأسرىا أك دبعىن آخر ـبال
 .  1و 64ُب اؼبادة و 1986  ك53ُب اؼبادة و 1969ُب إتفاقي  وايينا  لعاـ 

 5كفبا يؤيد ما سلف ، حكم اكمة الدائمة للعدؿ الدكٕب ُب قضية برشلونة للقول اركة ُب
ية برشلونة تراكشن ُب أف شركة برشلونة ك ىي شركة مسانبة، . حيع تتل   كقائ  قض1970ايفرم 

تكونت بكندا دبوجب أحكاـ القانوف الكندم، من مسانبني وبملوف جنسيات ـبتلفة، إال أف أيلب 
اؼبسانبني ايها ىم من ذكم اعبنسية البلجيكية، ككانت سبارس ى ه الشركة اؼب تصة ُب ميداف الكهرباء 

ك بناء عل  طلب ويث أش اص من اؼبكتتبني ايها أصدرت 1948عاـ جل نشاطها باسبانيا ك ُب
ؿبكمة الدرجة ااكٔب دبدينة "ركيس" اإلسبانية حكما يقضي باايس الشركة كاغبجز عل  كل أمواؽبا، 

 كإبعاد مسام ؾبلس إدار ا.
سبا٘ب ك بعد إستنفاذ اؼبسانبني البلجيكيني لكل طرؽ الطعن الداخلية ال  يتيحها القانوف اإل

عبئوا إٔب دكلتهم بلجيكا، ملتمسني ايها فبارسة اغبماية الدبلوماسية لصاغبهم، ادخلت عل  إور ذل  
اغبكومة البلجيكية ُب مفاكضات م  اغبكومة اإلسبانية، كبعد اشلها قامت بلجيكا برا  دعول أماـ 

ة بانعداـ الصفة آخ ا بدا  اغبكومة اإلسباني 1970ؿبكمة العدؿ الدكلية، اصدر حكم ُب عاـ 
كقضت براض ح  اغبكومة البلجيكية ُب فبارسة اغبماية لصاّب شركة برشلونة تراكشن كصرحت اكمة 
ُب حيثيات اغبكم بأنو ح  ك إف كاف أيلب مسانبي شركة برشلونة تراكشن ىم بلجيكيوف، كدبا أف 

من حقها فبارسة اغبماية الشركة تكونت ُب كندا دبوجب القانوف الكندم، االدكلة الوحيدة ال  
الدبلوماسية ىي الدكلة الكندية، كأضاات اكمة بأف حكم اكمة اإلبتدائية اإلسبانية انصب عل  

 الشركة باعتبارىا ش صا معنويا ك ٓب تنصب عل  اؼبسانبني ايها.
سية ك قررت اكمة" يقـو القانوف الدكٕب كإٔب حد معني عل  قواعد مشاهبة لتل  اؼبنظمة عبن

اااراد، االقاعدة اؼبطبقة تقليديا ُب ى ا الشأف، تتمثل ُب منح اغبماية الدبلوماسية اؼبمارسة لصاّب 
الشركة الدكلية ال  ًب دبقتض  قوانينها تكوين تل  الشركة، ك ال  جعلت من إقليم تل  الدكلة مقرا 

صاّب ااش اص اؼبعنوية أم معيار إجتماعيا ؽبا، ك ال يوجد بالنسبة للحماية الدبلوماسية اؼبمارسة ل

                                                 

 . 693، ص1995، دار النهضة العربية، القاىرة، 1د. أضبد أبو الوااء، الوسي  ُب القانوف الدكٕب العاـ، ط (1
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يبكن تطبيقو بشكل مطل  ك عاـ، ايما يتعل  بالركاب  الفعلية ال  ترب  الش   اؼبعنوم بدكلة ما". 
حيع ارقت اكمة بني إلتزامات ناادة ُب مواجهة اعبماعة الدكلية كلها كإلتزامات ناادة ُب مواجهة 

 دكلة كاحدة مثل اغبماية الدبلوماسية.
اكمة بني نوعني من اإللتزامات الدكلية: اإللتزامات السامية ال  تفرض عل  الدكلة  ميزت

كجوب إحرتامها إذباه ا تم  الدكٕب ُب ؾبملو، ك اإللتزامات الدبلوماسية ال  تنشأ من خيؿ عيقات 
تمييز بني نوعني من الدكؿ ايما بينها ك ال  تقـو عل  مبدأ اؼبعاملة باؼبثل ك ىي ُب ذل  تقر بضركرة ال

اإللتزامات ال  تق  عل  الدكؿ، إلتزامات تتحمل اؼبسؤكلية الدكلية بشأهنا أماـ اعبماعة الدكلية ُب 
 ؾبملها كإلتزامات بني الدكؿ ُب إطار اغبماية الدبلوماسية.

كمن بني اإللتزامات السامية ال  ال هبوز إنتهاكها بأم شكل من ااشكاؿ  كجوب إحرتاـ 
حقوؽ اإلنساف، باعتبارىا  م الدكؿ كااة ك دكف إستثناء ك تؤسس اكمة رأيها ى ا بكوف أف  مبادئ

ى ا النوع من اإللتزامات وبق  للدكؿ مصاّب قانونية ىامة من جهة، كمن جهة أخرل دكرىا ُب صيانة ك 
 حفظ السلم ك اامن الدكليني.

خ  مرجعيتها من القانوف الدكٕب اؼبعاصر، كما ذكرت اكمة أف اإللتزامات الدكلية السامية تأ         
مقدمة ُب ذل  صبلة من اغبقوؽ ال  تدخل ُب حيزىا عل  يرار إمتناع الدكؿ عن إرتكاهبا لأاعاؿ 
العدكانية، كجرائم اإلبادة ك إحرتاـ مبادئ اغبقوؽ ااساسية، كحماية اإلاراد من العبودية ك صبي  أشكاؿ 

الفكرة استحساف الدكؿ ُب اعبمعية العامة لأمم اؼبتحدة ، كما أيدىا ، كقد القت  1والتمييز العنصرم 
العديد من الفقهاء اهنم رأكا بأهنا تستجيب بشكل أساسيللحاجات اغبالية للجماعة الدكلية كلكن 
بشرط أف يكوف ذل  ربت إشراؼ اامم اؼبتحدة ،ح  ال يتحوؿ اامر إٔب اوض  كيؤدم إٔب التدخل 

لية للدكؿ، اضين عن أف عبنة القانوف الدكٕب ٓب تفرغ بعد من حبع اعبزاءات اؼبتعلقة ُب الشؤكف الداخ
 باؼبسؤكلية اعبنائية.

 الفقرة الثانية: الجوان  اإلررائية المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدولة
د إف اؼبسؤكلية الدكلية عيقة قانونية تقـو بني أش اص  القانوف الدكٕب، كُب حالة تظلًَّم أح        

اافَّ الدكلة ال   -الرعايا ااجانب اؼبقيمني عل  إقليم دكلة أخرل من أضرار غبقت بش صو أك مالو 
يينتسب إليها ىي ال  تقاضي الدكلة ال  صدر عنها ى ا الفعل يا اؼبشركع كقياـ دكلة اؼبضرتر باؼبقاضاة  

لدعول ح  ُب مراحلها النهائية،إال أنو ليس كاجبان عليها ، انو ؽبا سلطة تقديرية كيبكن أف تتنازؿ عن ا
هبب أال يطيب  أف الدكلة حينما ترا  دعول اؼبسؤكلية الدكلية للمطالبة بتعويض أحد رعاياىا عما غبقو 

 -من ضرر من جراء اعل يا مشركع إمبا تفعل ذل  بصفتني :

                                                 

 ، .1970ة، قضية برشلونة للقول اركة، موجز ااحكاـ كالفتاكل الصادرة عن ؿبكمة العدؿ الدكٕب الدائم(1)
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  1وغبماية الدبلوماسية.أهنا تنوب عن الفرد ال م ينسب إليها كتطالب لو بالتعويض تطبيقا ؼببدأ ا -
ىي أف كل دكلة تلتـز حبماية رعاياىا كربرص عل  من  الدكؿ ااخرل من اإلعتداء عل  حقوقهم أك  -

  2واإلضرار هبم.
 -شروط رفع دعوى المسؤولية الدولية للدولة: -أ

أف يتواار  لكي يثبت اغب  لدكلة ما ُب را  دعول اؼبسؤكلية نيابة عن أحد رعاياىا عل  دكلة أخرل هبب
 -شرطاف رئيسياف :

أف يكوف الش   اؼبطالب بالتعويض متمتعا جبنسية الدكلة ال  ترا  دعول اؼبسؤكلية الدكلية نيابة  -
 عنو، كذل  من كقت كقوع الفعل الضار إٔب حني الفصل  ُب دعول التعويض .

ح لو  هبا قوانني الدكلة أف يكوف الش   اؼبطالب لو بالتعويض قد إستنف  كسائل التقاضي ال  تسم -
  3واؼبدعي عليها كال  صدر عنها الفعل يا اؼبشركع.

 رنسية المتضرر: -1
هبب أف تكوف ىناؾ عيقة قانونية كسياسية بني الش   كالدكلة ال  ترا  الدعول، ى ه          

العيقة توجد عن طري  اعبنسية ذل  اف اغبماية تنشأ من اعبنسية ايجب أف يكوف اؼبطالب لو 
 بالتعويض من رعايا الدكلة اؼبدعية. 

ارابطة اعبنسية بني الفرد كدكلتو البد من توااىا كي تثبت للدكلة الصفة ُب را  دعول 
اؼبسؤكلية الدكلية نيابة عن الفرد اؼبطالب بالتعويض، كقد أقرت أحكاـ ااكم الدكلية عل  توار ى ا 

ك  1881كلد ُب مدينة ىامبورج ُب اؼبانيا عاـ  كقائ  القضية ُب اف اؼبدعو نتبوىم قد  4والشرط.
يادر اؼبانيا ليستقر ُب دكلة جواتيماال بصفة  1905اكتسب دبقتض  ذل  اعبنسية ااؼبانية ك ُب عاـ 

اساسية ك إزب ىا مقرا اعمالو ال  إتسعت ك مبت ك مكنتو من تكوين وركة كباة ُب ى ه الدكلة ال  ٓب 
ت قصاة ايلبها اؼبانيا للنزىة، أك لزيارة بعض ااقارب أك إلهناء بعض يكن يطادرىا إال ُب زيارا

ك قبيل اندالع اغبرب العاؼبية الثانية ذبنس جبنسية ليشتنشتاين، ك ب ل   1939ااعماؿ، ك َب عاـ 
باعتباره من رعايا  1943اقد اعبنسية ااؼبانية ك بعد اندالع اغبرب قامت دكلة جواتيماال باعتقالو عاـ 

العدك ااؼبا٘ب، ك سلمتو أب الواليات اؼبتحدة حيع ظل معتقي ايها ُب معسكر حرىب ح  عاـ 
،ك بعد اإلاراج عنو راضت جواتيماال عودتو إليها كما راضت تعويضو عن أموالو ال  كانت قد 1945

                                                 

 . 326، ص د. حامد سلطاف كآخركف ، مرج  ساب  ذكره(1) 
 . 226د. ؿبمد طلعت الطنيمي، مرج  ساب  ذكره، ،ص (2)
 . 326مرج  ساب  ذكره، ص د. حامد سلطاف كآخركف ،  (3
 .226، ص 1964، دمش ،5د. اؤاد شباط، اغبقوؽ الدكلية العامة، ط (4
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خاة برا  دعول صادر ا، ك ؽب ا اقد عبأ نتبوىم أب دكلة ليشتنشتاين غبمايتو دبلوماسيا اقامت ى ه اال
 عل  جواتيماال أماـ اكمة الدائمة للعدؿ الدكٕب .

طالبت دكلة ليشتنشتاين ُب ى ه الدعول رد أمواؿ نتبوىم ك التعويض عن ى ا اإلجراء ال ل 
 يعد ـبالفا إلحكاـ القانوف الدكٕب باعتبار أف ى ا الش   من رعاياىا .

ية باف ذبنس ى ا الش   جبنسية دكلة كقد داعت جواتيماال أماـ ؿبكمة العدؿ الدكل
ليشتنشتاين قد قاـ عل  اساس الطش ك من ٍب اانو جاء ـبالفا إلحكاـ القانوف الدكٕب فبا هبعل 

 جواتيماال ُب حل من اإلعرتاؼ هب ه اعبنسية .
أف ما يتعني عليها أف  1955أاريل  6اكضحت اكمة ُب حيثيات اغبكم ال ل اصدرتو َب 

ذا كاف منح اعبنسية من قبل دكلة ليشتنشتاين يقتض  بالضركرة اف تلتـز جواتيماال تبحثو ىو ما إ
باإلعرتاؼ باإلوارة ك من أىم ى ه اآلوار ىو زبويل الدكلة اغب  ُب اغبماية الدبلوماسية، ك حبع ى ه 

ه ىو ال ل اؼبشكلة ُب تقدير اكمة ال يدخل ُب نطاؽ الدكلة ماكبة اعبنسية بل إف القانوف الدكٕب كحد
 وبدد ما إذا كاف للدكلة صفة ُب مباشرة اغبماية الدبلوماسية من عدمو.

كبعد أف قررت اكمة أف اعبنسية ىي صلة قانونية تقـو عل  كاقعة اجتماعية لإلسناد ك عل  
تضامن اعل  ُب اؼبعيشة ك اؼبصاّب ك اؼبشاعر يساندىا تبادؿ ُب اغبقوؽ ك الواجبات، ك أهنا التعبا 

قانو٘ب عن أف الفرد ال ل منحت لو سواء عن طري  القانوف مباشرة، أك عن طري  قرار السلطات يكوف ال
ُب الواق  مرتبطا بشعب الدكلة ال  منحنو اعبنسية اكثر من إحدل الدكؿ ال ىبوؽبا سندا ُب مباشرة 

بالدكلة ال  منحتو  اغبماية ُب مواجهة الدكؿ ااخرل إال إذا كانت ى ه اعبنسية تعرب عن تعل  الفرد
 جنسيتها .

ك قد إنتهت اكمة إٔب أف جنسية دكلة ليشتنشتاين ليست ىي اعبنسية الفعلية إذ ال موطن لو 
ايها كما ٓب يتضح بعد ذبنسو جبنسيتها أية نية لو لإلقامة ايها، ك ليس لو مصاّب إقتصادية قاـ هبا، ك ال 

 ها .يوجد ما يدؿ عل  نيتو ُب نقل كل أعمالو إلي
ك بناء عل  ذل  قررت اكمة أف ذل  التجنس ال يستند عل  صلة حقيقة بالدكلة، ك ىو 
ب ل  ينقصو اإلخيص الواجب ُب مثل ى ا التصرؼ اػبطا ال ل ًب هبدؼ إحيؿ صفة اؼبواطن التاب  

ربة حبيع يبكن لدكلة ؿبايدة بدال من اؼبواطن التاب  لدكلة ؿبايدة، كبدال من اؼبواطن التاب  لدكلة ؿبا
 القوؿ أف ذبنس نتبوىم جبسنية ليشتنشتاين كاف عبارة عن سوء نية ك عدـ جدية .

ك قررت اكمة ُب النهاية عدـ قبوؿ الدعول ال  راعتها دكلة ليشتنشتاين ك عدـ احقيتها ُب 
طة اعبنسية ال  طلب ضبايتها الدبلوماسية للمدعو نتبوىم لعدـ تواار الرابطة الواقعية ك الفعلية ُب راب
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تستند عليها ُب طلب اغبماية الدبلوماسية، ك تكوف دكلة جواتيماال يا ملزمة باإلعرتاؼ جبنسية منحت 
 . 1و عل  ى ا الوجو

 -إستنفاذ وسائل التقاضي الداخلية : -2
يشرتط أيضان عبواز را  دعول اؼبسؤكلية غبماية رعايا الدكلة اؼبدعية أف يكوف اؼبتضرر قد ألتجأ 
إٔب اعبهات القضائية داخل الدكلة ال  صدر عنها الفعل الضار كاستنف  صبي  الوسائل الية للمطالبة 
بالتعويض،  دبعىن أف يكوف الفرد ال م تريد الدكلة ضبايتو قد استنفد صبي  طرؽ اإلصيح ال  ينظمها 

ك طرؽ الطعن القضائية سواء القانوف الداخلي للدكلة اؼبسؤكلة: طرؽ الطعن اإلدارية يا القضائية أ
  2وأكانت أماـ القضاء اإلدارم أك القضاء العدٕب.

كتوجد حاالت ال يلتـز الفرد ايها باإللتجاء أكال إٔب ااكم الداخلية قبل اإللتجاء إٔب دكلتو كي 
 ترا  دعول اؼبسؤكلية كى ه اغباالت ىي: 

كم بعدـ إختصاصها بالنظر ُب اؼبسائل ال  حالة ما إذا ظهر بوضوح أف ااكم الداخلية سوؼ رب-ػأ
 تثار أمامها حبيع  تيعد من أعماؿ السيادة كمن ٍبىَّ يبن  عليها النظر كالفصل ايها .

ػ حالة اؼبسؤكلية الناشئة عن تصراات السلطة التشريعية ُب الدكؿ ال  تأخ  دببدأ الفصل بني -ب
ية القوانني ال  تصدرىا السلطة التشريعية، كُب مثل السلطات كال  ال تسمح اكمها بالنظر ُب دستور 

 ى ه اغبالة ال يوجد ما يدعو إٔب استنفاذ كسائل التقاضي الداخلية قبل دعول اؼبسؤكلية الدكلية. 
ػػ تن  الدكؿ أحياننا ُب إتفاقات التحكيم أنو عل  اؽبيئة ال  يعهد إليها بالفصل ُب دعول اؼبسؤكلية -ت

 . 3واض الدعول عل  أساس أف كسائل التقاضي الداخلي ٓب تستنف  بعدالدكلية عل  عدـ ر 
 شرط األيدي النظيفة  -3

دبعىن أف يكوف سلوؾ الفرد نظيف كمستقيم م  الش   الدكٕب اؼبدع  عليو،  دبعىن أف ال 
ف يكوف مرتكبا لفعل يا مشركع  ضده تسبب لو ُب اؼبضرة ال  سبت  دبوجبها باغبماية الدبلوماسية كأ

يكوف شارؾ  م  متمردين ُب عملية إنقيب ااشلة ضد اغبكومة القائمة فبا جعل ى ه ااخاة أف 
 تفسخ عقد اإلمتياز اؼبرـب معو، أك تكوف مسكتو بصدد اؼبتاجرة باؼب درات ااستصفت فبتلكاتو.

كما يبن  عل  الش   امي إستعماؿ اغبيل لتضليل الش   الدكٕب اغبامي لو عند طلب 
 اية الدبلوماسية منو.  اغبم

 -كيرتتب عل  ى ا الشرط عدـ قبوؿ دعول اؼبسؤكلية الدكلية ُب حالتني :

                                                 

 .1955وجز ااحكاـ كالفتاكل الصادرة عن ؿبكمة العدؿ الدكٕب الدائمة، قضية نتبوىم، م (1
 .295د. ؿبمد طلعت الطنيمي،مرج  ساب  ذكره ، ص  (2
 . 340، مرج  ساب  ذكره ، ص كآخركف د.حامد سلطاف (3
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ـبالفة الفرد احكاـ القانوف الداخلي للدكلة كذل  كأف يشرتؾ ُب التدابا إلنقيب أك حركة وورية  -
 داخلية .

ُب العاـ مثل االذبار وف الدكٕب أف يكوف الضرر قد أصاب الفرد ااجنيب لقيامو بنشاط ؿبـر ُب القان -
 . 1وعليها ل  يقيم ايها أك قيامو بالتجسس الرقي  كإنتهاؾ اسرار الدكلة ا

 عدم سقوط الدعوى بالتقادم : -4
ى ه القاعدة من قواعد القانوف الداخلي ك قواعد القانوف الدكٕب نابعة من إرادة الدكؿ، كمن ٍبىَّ 

 تفاؽ صريح.اي هبوز اإلحتجاج بالتقادـ إال با
إف سكوت دكلة اؼبضرتر مدة طويلة ىو دبثابة تنازؿ ضممي منها عن الدعول، عل  أف 
السكوت كحده ال يكفي بل هبب أف تأٌب الدكلة من التصراات ما يؤيد ذل  التنازؿ مثل عقد اتفاؽ 

لقاضي ُب ُب دكرة الىام بعض اؼبعايا يهتدم هبا ا1925تسوية ،كلقد كض  معهد القانوف الدكٕب عاـ 
ى ا الشأف عند يياب الن  اإلتفاقي، عل  أف يعاِب كل حالة عل  حدة، من بني ى ه االعتبارات 
أصل الدعول كالطبيعة العقدية أك التقصاية للمسؤكلية، كإنته  اؼبعهد إٔب أف ليس للقاضي أف يثا 

  2ومشكلة سقوط الدعول بالتقادـ إال إذا طيلب منو ذل .

 شرط كالفو:  -5
كلت دكؿ أمريكية ربديد اؼبسؤكلية الدكلية عن ااضرار ال  تصيب الرعايا ااجانب عل  حا

إقليمها، كذل  عن طري  تطبي  نطاؽ عدـ ذبسيد العدالة كتقرير اإلعفاء اؼبطل  من ربمل اؼبسؤكلية 
إلستبعاد  الدكلية عن أعماؿ الثوار سواء أوبت التقصا أـ ٓب يثبت، كما ب لت تل  الدكؿ ؿباكلة أخرل

مسؤكليتها الدكلية كلينا عما يصيب ااجانب عل  إقليمها من أضرار إذا جرت عل  إدراج شرط ُب 
العقود ال  تربمها م  الشركات ااجنبية كالرعايا ااجانب ُب إقليمها دبقتضاه تتعهد الشركة أك الفرد 

كي ترا  نيابة عنو دعول اؼبسؤكلية   مقدمنا باإلكتفاء بطرؽ التقاضي الداخلية كعدـ اإللتجاء إٔب دكلتو
الدكلية، كيعرؼ ى ا الشرط بشرط "كالفو" نسبة إٔب "كالفو" كزير اػبارجية الساب  عبمهورية اارجنتني 

  3وكأستاذ القانوف الدكٕب العاـ جبامعتها.
كقد ىاجم كثا من الفقهاء ى ا الشرط كراضوا اإلعرتاؼ بصحتو دبا يتضمنو من حرماف الدكلة 

حقها ُب التدخل غبفظ حقوؽ رعاياىا برا  دعاكل اؼبسؤكلية الدكلية نيابة عنهم كيستندكف ُب ذل    من

                                                 

 .296الطنيمي ،مرج  ساب  ذكره، ص د. ؿبمد طلعت  (1
 .297ب  ذكره, صامرج  س د. ؿبمد طلعت الطنيمي، (2
 . 342-341د. حامد سلطاف كآخركف، مرج  ساب  ذكره، ص  (3
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أف للدكلة ح  وابت غبماية حقوؽ رعاياىا كال يبل  ىؤالء ح  التنازؿ عنو، اه ا اغب  مقرر غبكومتهم 
 كبناء عليو يصبح تصراهم ُب ى ا الصدد باطين ك يا ملـز لدكلتهم .

بعض إٔب ذل  بأف من ح  الدكلة أف تتحق  من مراعاة الدكؿ ااخرل احكاـ كيضيف ال
القانوف الدكٕب كأٍف ربوؿ دكف خركجها عن قواعده،  ااذا حدث أف أضرت دكلة ما حبقوؽ رعايا دكلة 

ااف من  الدكلة من را  دعول اؼبسؤكلية الدكلية نيابة  -أخرل ، كخالفت ب ل  أحكاـ القانوف الدكٕب 
اياىا ال وبرمها من حقها ُب ضباية رعاياىا احسب بل وبرمها أيضنا من حقها الثابت كمصلحتها عن رع

  1وااكيدة ُب ضماف إحرتاـ الدكؿ ااخرل احكاـ القانوف الدكٕب، كتنفي ىا لتعهدا ا الدكلية.
ة ى ا امنو من  حكم بصح "كالفو" أما القضاء الدكٕب اقد اختلف ُب شأف ااور ال م يرتبو شرط

 الشرط كقض  بعدـ قبوؿ الدعول، كمنو من قرر بطينو كراض الدا  بو كذل  لسببني:
إف ح  الدكلة ُب ضباية رعاياىا ىو ُب ااصل ح  وابت للدكلة كليس لأاراد، كبالتإب ال وب   لأاراد -

 التنازؿ عن ح  ال يعود ؽبم.
ى ا الشرط ضمانا إلحرتاـ الدكؿ احكاـ القانوف يعود إٔب أف الفقو الدكٕب يرل ُب عدـ اإلعرتاؼ دبثل -

 . 2والدكٕب
 العقبات التي قد تعي  تحريك دعوى المسؤولية الدولية للدولة. -ب

نادرنا ما وبدث أف تقـو دكلة ضد دكلة أخرل، كإوارة مسؤكلية الدكلة ال  أحدوت الضرر عل         
سباب  ال  تؤدم إٕب تطاضي الدكؿ عن اؼبستول الدكٕب بسبب إنتهاؾ القانوف الدكٕب، ك من أىم اا

 السيادة كطبيعة العيقات الدكلية  -إوارة اؼبسؤكلية الدكلية ايما بينها عل  اؼبستوم الدكٕب: 
ييعد ااعتداء بالسيادة ىو اؼبشج  ااساسي للدكلة اؼبرتكبة للممارسات ارمة دكف : سيادة الدولة: 1

الدكٕب كقد رأل بعض الفقهاء بأف السيادة سبن  من إوارة  خوؼ من إوارة مسؤكليتها عل  اؼبستول
  3واؼبسؤكلية العقابية للدكلة عن اعبرائم اعبنائية عل  اؼبستول الدكٕب.

بينما ذىب البعض اآلخر إٕب أف مسألة سيادة الدكلة  ال تتعارض م  إقرار مسؤكليتها إذا ما 
تقتضي  أف تتنازؿ الدكلة عن جانب من سياد ا خرقت القانوف الدكٕب؛ اف طبيعة العيقات الدكلية 

لصاّب أاراد كدكؿ ا تم  الدكٕب، كأف السيادة اؼبطلقة  للدكلة تؤدم إٕب  يئة مناخ الظلم كالقهر، 
 . 4وكاستدلوا عل  ذل  دبا حدث ُب عهد الدكلة ااؼبانية النازية

                                                 

 .342د. حامد سلطاف كآخركف، مرج  ساب  ذكره، ص (1
 .206د. عدناف طو الدكرم، د. عبد ااما العكيلي، مرج  ساب  ذكره، ص (2
دراسات صدرت عن اؼبعهد الدكٕب ضبد شريف بسيو٘ب، حقوؽ اإلنساف ُب إطار نظاـ اامم اؼبتحدة، ؾبموعة ـد.   (3

 . 20ـ، ص1999للدراسات العليا ُب ا لعلـو اعبنائية، سا اكوزا، ايطاليا، دار العاؼبني للنشر، القاىرة ، 
 .790د. طارؽ عزت رخا، مرج  ساب  ذكره، ص(4)
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ؽ اامم اؼبتحدة كنَّ  عليها كيرل الدكتور الشااعي ؿبمد بشا أف اكرة السيادة أكدىا ميثا
باعتبارىا مازالت ىي اؼبيزة اااضل للسلطة السياسية للدكلة ريم اؽبجـو عليها إال إهنا هبب أف تيؤخ  

  1ودبفهومها اؼبعاصر ال م يض  ؽبا إطارا ُب ظل القانوف الدكٕب يبعدىا عن اإلطيؽ كالتحكم.
بالسيادة اؼبقيدة ال  ىي ؾبموعة السلطات كىك ا إستقر ا تم  الدكٕب اؼبعاصر عل  ااخ  
 .  2وال  تتمت  هبا الدكلة ُب اغبدكد ال  تقررىا القواعد الدكلية

كهبب أف تكوف سيادة الدكلة معوقنا لتحري  دعول اؼبسؤكلية الدكلية للدكلة، كذل  اف قواعد 
 ر لدكلة أخرل.القانوف الدكٕب اوؽ سيادة الدكلة ُب حالة قياـ ى ه الدكلة باحداث ضر 

 : طبيعة العالقات الدولية.2
يبدك أف طبيعة العيقات الدكلية ك التشاب  ُب اؼبصاّب السياسية كاإلقتصادية هبعل الدكؿ تتطاضي ايما  
بينها عن إوارة اؼبسؤكلية الدكلية للدكلة عن إنتهاكات القانونالدكؿ حاملة لواء الدااع عن حقوؽ اإلنساف 

العملية  إال هبدؼ اغبصوؿ عل  مكاسب  أك اغبفاظ عل  اؼبصاّب السياسية أك ال وبدث من الناحية 
اإلقتصادية، كقد ال تكرتث  ى ه الدكؿ دبا وبدث من إنتهاكات غبقوؽ اإلنساف من قبل دكؿ معينة  

 . 3وإذا كانت تربطها بااخاة مصاّب سياسية أك إسرتاتيجية
تشاب  ُب اؼبصاّب، تيعد عقبة ُب طري  إوارة إف طبيعة العيقات الدكلية كما تتسم بو من 

اؼبسؤكلية الدكلية للدكلة من قبل دكلة أخرل إلنتهاؾ ااكٔب قواعد القانوف الدكٕب، حيع تطلب اؼبصلحة 
 .  4وعل  العدالة كإقرار كتطبي  قواعد القانوف الدكٕب

مساعدات  ، كما تقدمو ؽبا ركسيا من2011كخا مثاؿ عل  ذل  ما وبدث ُب سوريا من 
عسكرية كمالية، ككقواها عثرة  أماـ الدكؿ الكربل مثل أمريكا كبريطانيا كارنسا نظران لرتاب  العيقات 

 كاؼبصاّب بني سوريا كركسيا.
 الفقرة الثالثة: آثار المسؤولية الدولية للدولة:

 ما  كل من غبقو ضرر يسع  قبل كل شيء إٔب إزالتو إذا كاف ذل  فبكنا كإرجاع اغبالة إٔب         
كانت عليو قبل حصولو. لكن ُب عديد من اغباالت يستعصي إرجاع اغبالة إٔب ما كانت عليو قبل 

                                                 

 .132د. الشااعي  ؿبمد بشا ، مرج  ساب  ذكره، ص (1
 .479صل مرجعسابق كرهل  طارقعزترخا. د(2)
 .75صل ـ1984ل اإلسكندريةل داراؼبطبوعاتاعبامعيةل العيقاتالدكليةل مصطفيسيمةحسني. د(3)
. انظػػػػر 39صل ـ1987ل  القػػػػاىرةل شركةداراإلشػػػػعاعللطباعةل ؿباضػػػػراتفيالعيقاتالدكليةل مصطفيسيمةحسػػػػني. د (4

 أيضا:
-R.J.Vincent.,”Human Rights and Internations”,Gambridge University press, 1987 , 
pp. 11, 97,107,145                                                                                                                
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كقوع الضرر فبا يستتب  تعويضو، كإذا سبثل الفعل يا اؼبشركع دكليا ُب إرتكاب جرائم خطاة ، ااف ذل  
 . 1ويرتب اؼبساءلة اعبزائية

اقد  1927ُب قضية مصن  كورزكؼ ُب عاـ كى ا ما أكدتو اكمة الدائمة للعدؿ الدكٕب 
جاء ُب حكمها " أف اؼببدأ ااساسي ال م يست ل  من العمل الدكٕب كمن قضاء التحكيم ىو أف 
إصيح الضرر هبب أف يزيل بقدر اإلمكاف كااة اآلوار اؼبرتتبة عن الفعل يا اؼبشركع كيعيد اغباؿ إٔب ما  

ٓب يرتكب ى ا العمل كذل  بالتعويض العيمي أك بدا  مبلغ كاف عليو قبل إرتكاب ى ا العمل، كما لو 
 . 2ويعادؿ التعويض العيمي إذا ٓب يكن التعويض العيمي فبكنا"

 و التعوين ىو إصالح الضرر الحاصل وىو نوعان: مادي ومعنوي.
اعادة :  بأف تيرد اغبالة إٔب ما كانت عليو قبل إرتكاب الفعل يا اؼبشركع دكليا كالتعوين المادي -أ

ملكية الش   اؼبصادرة بصورة يا شرعية أك الطاء القانوف ال م يبيز بني اؼبوطنني كااجانب عند 
 التقاضي أك إصيح الضرر أك تعويضو بشيء آخر بنفس القيمة.

من مشركع اإلتفاقية حوؿ مسؤكلية الدكؿ عن اااعاؿ يا اؼبشركعة دكليا  35كتن  اؼبادة من 
ؤكلة عن اعل يا مشركع دكليا إلتزاـ بالرد، أم إعادة اغبالة إٔب ما كانت عليو قبل أنو" عل  الدكلة اؼبس

 إرتكاب الفعل يا اؼبشركع دكليا، بشرط أف يكوف ى ا الرد كبقدر ما يكوف:
 يا مستحيل ماديا،-1
 يا مستتب  لعبء ال يتناسب إطيقا م  اؼبنفعة اؼبتأتية من الرد بدال من التعويض".     -2

أخ  التعويض العيمي صورتني نبا التعويض القانو٘ب ال م يتم دبوجبو إلطاء ااحكاـ القضائية كي
ك العمل التشريعي أك التنفي م كسحب التصرؼ القانو٘ب يا اؼبشركع أك القرارات ال  أصدر ا الدكلة 

نقل اؼبلكية إطيؽ سراح  اؼبسؤكلة ـبالفة هبا قواعد القانوف الدكٕب، كالتعويض اؼبادم يتمثل ُب الطاء سند
ااش اص اؼبوقواني بطريقة يا مشركعة، أك إعادة ملكية مصادرة إٔب أصحاهبا أك باصيح كتعما 

 . 3واؼببا٘ب اؼبهدمة كاآلليػات اؼبعػطوبة
كيتحدد مبلغ التعويض عل  أساس قيمة اؼبمتلكات كقت حدكث الفعل يا اؼبشركع، باإلضااة 

 . 4ويض بالكامل ح  اليـو ال م يتم ايو أداء التعويضإٔب اوائد عن قيمة التعو 

                                                 

 .226، ص2014، ؾبم  ااطرش للكتاب اؼب ت ، تونس، 5د. عبدا يد العبدٕب، قانوف العيقات الدكلية، ط (1
 .1927حكاـ كالفتاكل الصادرة عن ؿبكمة العدؿ الدكٕب الدائمة، قضية مصن  كورزكؼ، موجز اا (2
 . 372د. أضبد سرحاف، مرج  ساب  ذكره، ص (3
 . 247د. صيح ىاشم، مرج  ساب  ذكره، ص  (4
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ك يشمل التعويض أم ضرر يكوف قابين للتقييم من الناحية اؼبالية  دبا ُب ذل  ما اات من الكسب، 
من مشركع االتفاقية حوؿ مسؤكلية الدكؿ عن   2الفقرة 36بقدر ما يكوف ى ا الكسب مؤكدان"واؼبادة 

 ا .اااعاؿ يا اؼبشركعة دكلي
كما ين  نفس اؼبشركع عل  دا  اائدة عند اإلقتضاء عل  أم مبلغ أصلي كاجب الدا  من أجل 

  .38ضماف اعبرب الكامل واؼبادة 
كيشرتط ُب التعويض اؼبادم أف يكوف متناسبان م  الضرر اغباصل كعادال، كمن اامثلة عل  

كانت بريطانيا العظمي سبوؿ   1865-1861ذل  قضية ااالباما أوناء حرب اانفصاؿ اامريكية ُب 
كالية  ُب حرهبا ضد كاليات الشماؿ حيع كانت تسمح للجنوبيني ببناء  11سرا كاليات اعبنوبو

السفن اغبربية كسبوينها ُب اؼبواٗبء الربيطانية، كمن بني ى ه السفن كانت سسفينة ااالباما ال  بنيت ُب 
عددا كباا من بواخر كاليات الشماؿ فبا أغب  هبا أضرار  ميناء ليفربوؿ، ككانت باخرة اتاكة إذ أيرقت 

كباة كؼبا إنتهت اغبرب بانتصار كاليات الشماؿ كالقضاء عل  العبودية ك إيتياؿ الرئيس لينكولن 
 طالبت ى ه ااخاة بريطانيا العظم  بالتعويض عن اػبسائر ال  غبقتها نظرا اهنا ٓب تلتـز اغبياد.

دبوجبها إلتجأ الطرااف إٔب التحكيم. كتكونت ىيئة  1871اشنطن ُب عاـ كًب إبراـ إتفاقية ك 
أعضاء عينت كل من الواليات اؼبتحدة اامريكية كبريطانيا العظم  عضوا كعيني الثيوة اآلخركف  5تضم 

 من قبل إيطاليا ك إمرباطور الربازيل كرئيس اإلرباد السويسرم.
، يلـز بريطانيا العظم  بدا  تعويض مناسب، فبا إقتضي جبنيف 1872كأصدرت اؽبيئة قرارىا ُب عاـ 

 . 1ومنها تنفي  قرار التحكيم
اؼبقصود بو ىو الرتضية ال  يالبا ما تكوف عند حصوؿ ضرر معنوم مثل : التعوين المعنوي -ب

 اإلىانة كالتحقا كاؼبس بال ات.
اصل، كيعترب من قبل التعويض كيعترب تقدٙب اإلعت ارات بالطرؽ الدبلوماسية تعويضا عن الضرر اغب

اؼبعنوم تصريح اغبىكىًم أك القاضي الدكٕب أف اؼبشتك  بو قد إرتكب اعي ـبالفا للقانوف الدكٕب، كىو ما 
 أكدتو عدة أحكاـ ربكمية كقضائية منها:

 . 2وُب قضي  منوبة كقرطاج بني ارنسا كإيطاليا 1913حكم ؿبكمة التحكيم الدائمة ُب عاـ   -
 

 

 
                                                 

 .  222د. عبد ا يد العبدٕب، مرج  ساب  ذكره، ص (1
 .228كره، ص م كور ُب .د. عبد ا يد العبدٕب، مرج  ساب  ذ  (2
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 مةالخات

إف اؼبسؤكلية الدكلية من مقتضيات اؼببادئ العامة للقانوف الدكٕب، اهي رابطة قانونية تنشأ ُب 
حالة اإلخيؿ بالتزاـ دكٕب، كىي مبدأ من اؼببادئ اؼبسلم هبا ُب القانوف الدكٕب العاـ، كتشكل أحد 

لش   الدكٕب مسؤكؿ عما إف ا. ااركاف الرئيسة لنظامو؛ اهنا ضماف لتنفي  قواعده كإلزامية أحكامو.
يرتكبو من إنتهاكات لقواعد القانوف الدكٕب ال  تعد اعين يا مشركع دكليا، وبرؾ اؼبسؤكلية الدكلية إذا 

 توار عنصر الضرر.
كى ا الضرر لكي يكوف ؿبين للتعويض هبب أف تكوف ىناؾ رابطة سببية وابتة كليست ؿبتملة 

لقاعدة دكلية دكف إغباؽ ضرر بالطا ااف اؼبسؤكلية الدكلية ال  بني الضرر كاإلنتهاؾ، الو كق  إنتهاؾ
تتحق  كذل  إلنعداـ الضرر، كلو كق  الضرر دكف أف يكوف ىناؾ اعل يا مشركع ااف اؼبسؤكلية الدكلية 

 ُب ى ه اغبالة تتوار. 
ال م  إف اؼبسؤكلية الدكلية تقـو عل  ويوة أركاف أساسية: الفعل يا اؼبشركع دكلينا كالضرر

 يصيب الش   الدكٕب كاإلسناد. 
إف القواعد القانونية اؼبنظمة للمسؤكلية الدكلية ٓب تتبلور بعد ُب شكل إتفاقية، كال تزاؿ ؿبل 
نقاش اقهي كقضائي، كرباكؿ اؼبشاري  اؼب تلفة إرساء قواعد مكتوبة تواكب التطورات التقنية كالعلمية 

لية الدكلية تساىم بدرجة كباة ُب إستقرار كتوازف ااكضاع كاإلقتصادية كاإلجتماعية اأحكاـ اؼبسؤك 
داخل كل نظاـ قانو٘ب؛ اهنا تعترب الدعامة الرئيسة ال  ينهض عليها، كااساس ال م يضيف الفاعلية 

قواعده، كوبق  اإلستقرار احكامو، كيوار اامن كالطمأنينة اش اصو دبا تكفلو من ضمانات،   عل
 ت تدا  اؼب اطبني بتل  القواعد كااحكاـ إٔب إحرتامها، كعدـ اػبركج عليها.كما تقرره من جزاءا

إف أحكاـ اؼبسؤكلية الدكلية ٓب تعد مقتصرة ُب الوقت اغبإب عل  تقرير ما ىو كاجب كمفركض 
حياؿ اؼب الفات ال  تصدر عن الدكلة ُب عيقا ا م  الدكؿ ااخرل، كإمبا إمتد نطاقها كاتس  ؾباؽبا 

ل العيقات ال  تكوف اؼبنظمات الدكلية كاااراد طرانا ايها، القد أصبح من اؼبستقر عليو اآلف ليشم
اإلعرتاؼ للمنظمات الدكلية كلأاراد بالش صية القانونية الدكلية، كإعتبارنبا من أش اص القانوف 

 الدكٕب، كيتحميف مسؤكلية دكلية ُب حالة ـبالفتهما احكاـ القانوف الدكٕب. 
تأخ  مكاننا بارزنا ُب النظاـ القانو٘ب الدكٕب، كتعترب إحدل الدعائم  ا أف اؼبسؤكليةكدب

ااساسية ال  يقـو عليها ى ا النظاـ، قبد أف الواق  يثبت كجود عقبات تؤدم إٔب تطاضي أش اص 
 .القانوف الدكٕب عن إوارة اؼبسؤكلية الدكلية ايما بينهم عل  اؼبستوم الدكٕب.
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بسم ا كالصية كالسيـ عل  رسوؿ ا سيدنا ؿبمد كعل  الو كصحبو كسلم تسليمان كثاان ، أما        
لزكجني غبقوؽ كين منهما مصداقان لقولو تعأب اف اغبياة الزكجية قائمة عل  االفة كابة كمراعاة اابعد . 

نىكيمٍ  كىجىعىلى  إًلىيػٍهىا أىٍزكىاجنان لًتىٍسكينيوا أىنٍػفيًسكيمٍ  لىكيم ًمنٍ  خىلى ى  أىفٍ  آيىًتوً  ﴿كىًمنٍ : ًل ى  كىرىضٍبىة مىوىدَّةن  بػىيػٍ ًإفَّ ُب ذىَٰ
يىتو  قة الزكجية هبب أف تكوف مبنية عل  االعي  21﴾ . وسورة الرـك اآلية 21﴿ يػىتػىفىكَّريكفى  لًقىٍوـو  آلى

أسس متينة كعل  قواعد ربكمها العدالة التامة ، امن ح  الزكجة عل  زكجها أف يعاملها باإلحساف كأف 
وبفظ حرمتها كأف يصوف ؽبا كرامتها كأف يسع  إٔب ربقي  سعاد ا ، كاقان لقواعد الشريعة اإلسيمية 

طيعو كربفظو ُب نفسها كمالو حاؿ حضوره كييبتو اف ذل  للزكاج كك ل  ح  الزكج عل  زكجتو أف ت
 ما وبق  اغبياة الزكجية السعيدة .

كقد تستمر اغبياة الزكجية كا  ى ه اؼببادئ كااسس ، كما يبكن أف يكوف ىناؾ خيؼ ػبلل من       
ذل  أحد الزكجني إما أف تنصب بفعل إرادم من إحدانبا أك بدكنو ، كؽب ا حرص اإلسيـ عل  معاعبة 

تل  اؼبعاعبة بوسائل يا  قبل كقوع الطيؽ ، اف من مبادئ عقد الزكاج ىو االستمرار كالدكاـ كتبدأ
كالشقاؽ ال م يبكن معاعبتو ببعع حكميني من أقارب الزكجني كلكن اؼبسألة قد ال تكوف .الطيؽ

مقاصد الزكاج حالة شقاؽ كإمبا لعلة أك مرض أصيب بو أحد الزكجني كحتمان مثل ى ا سي ل ببعض 
ال  شرعها اإلسيـ كالعفة كعدـ اإلقباب حينئ  اتح اإلسيـ طريقان آخر ؼبعاعبة ى ا اامر إذا ًب 
اإلخيؿ هب ين اؼبقصدين أك بأحدنبا عن طري  التطلي  القضائي ال م يعترب حقان مكفوالن لكي الزكجني 

، كيرا  اغبرج عن الزكجني ، اف من را   . كمثل ى ا النوع من التطلي  أك الفرقة وبق  العدؿ من جهة
 ى ه الدعول ال يكوف ـبطأ أك متعسفان ، اف الفصل ايو ليس احد الزكجني كإمبا للقضاء. 

كالتفري  القضائي بأسبابو اؼب تلفة كال م يعد التطلي  للعيب أحد أسبابو ، كىو صورة من صور        
 إهناء اغبياة الزكجية .

ـ ٓب يرتؾ كض  ى ه ااحكاـ إلرادة الزكجني كإمبا تدخل الشارع كاؼبيحظ ُب ذل  أف اإلسي      
اغبكيم لتنظيمها كبياف أحكامها ، كعليو ااذا ما أصيب أحد الزكجني بعيب من العيوب ال  نناقشها 
ايما بعد اما عليو إال االلتجاء إٔب القضاء ال م سيطب  عليها ااحكاـ الشرعية ، كما ًب تقنينو من 

 ادان عل  ى ه ااصوؿ . النصوص اعتم
كالتفري  بسبب العيوب يؤكد حرص التشري  اإلسيمي عل  أف تسود العيقة الزكجية السكينة      

كاؼبودة ، ككلما كجد ما ينط  ى ه العيقة أك يشوش عليها حبيع ال تكوف قادرة عل  ربقي  اؽبدؼ من 
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ياة الزكجية إف ريب ُب ذل  ، كإهباد الزكاج اينبطي إعطاء اؼبتضرر من ى ا اامر اغب  ُب إهناء اغب
         ذ ال اائدة من ح  ال ربميو دعول الوسائل اإلجرائية الكفيلة بضماف كض  ى ا اغب  موض  التطبي  ، إ

كمن ىنا تربز أنبية حبع ى ا اؼبوضوع من الناحية الفقهية كالقانونية ، باعتبار أف القانوف اؼبطٌب        
، كهب ا وبيا الفقو اإلسيمي كيساير اغبياة ، سواء أكاف ذل  استنبطت أحكامو من الفقو اإلسيمي 

متصين بالناحية اؼبوضوعية أـ الناحية اإلجرائية ، كمن ىنا أيضان يثور التساؤؿ ىل الن  القانو٘ب ال م 
كض  مازاؿ ؿبققان للمقصد الشرعي ال م صيغ من أجلو ، أك أنو ينبطي النظر ايو كالعدكؿ عنو إٔب 

 ق  بو اؽبدؼ ال م نريد ربقيقو ُب ا تم  . حكم آخر يتح
 أىداف البحث :  

 األىداف التي نسع  إل  تحقيقها في ىذا البحث : 
: بياف اؼبراد بالعيوب كاامراض ال  ذبيز طلب التفري  بني الزكجني كا  م اىب الفقهاء كأدلتهم ،  أوالً 

عدـ الوقوؼ عل  ما ن  عليو الفقهاء قديبان مراعني ُب ذل  ما ىو الرأم ال م يرجح ُب ى ا العصر ، ك 
 ، آخ ين ُب االعتبار ما أارزتو اغبياة من علل كأمراض ٓب تكن معركاة ُب عهد الفقهاء قديبان . 

 بياف العيوب ال  ذبيز احد الزكجني طلب التفرقة إذا أصيب هبا الطرؼ اآلخر .  ثانياً :
 توضيح شركط التفرقة للعيب . ثالثاً :
ـ كتعدييتو م  رصد موقف القضاء 1984لسنة  10بياف موقف اؼبشرع اللييب ُب القانوف رقم  : رابعاً 

 اللييب ُب اكمة العليا كؿباكم اؼبوضوع .
 منهج البحث : 
 بة ى ا البحع اؼبنهد االستقرائيسلكنا ُب كتا

 خطة البحث : 
 وسيتم دراسة ىذا الموضوع وف  الخطة التالية : 

 الفصل األول
 اىية العيب ال م ييبح الفرقة بني الزكجني كيتضمن مبحثني : م
 ف العيب يتعر المبحث األول : 
 أنواع العيوب المبحث الثاني :

 الفصل الثاني
 أراء الفقهاء كأدلتهم ُب جواز الفرقة للعيب كشركطها كتضمن مبحثني :  

 أراء الفقهاء ُب جواز الفرقة للعيب  المبحث األول : 
 شركط الفرقة بني الزكجني للعيب ني  :المبحث الثا
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 الفصل األول
 ماىية العي  الذي يُبح الفرقة بين الزورين

إف العيوب أك العلل أك اامراض ال  يصاب هبا أحد الزكجني متعددة ككثاة ، كليست كلها عل         
 درجة كاحدة ح  تعطي للطرؼ يا اؼبصاب إمكانية طلب التفرقة.

كوف ـبصصان لتحديد كبياف حقيقة العيب ال م يصاب بو أحد الزكجني ل ل  ااف ى ا الفصل سي
 كعليو نطرح ذل  ُب اؼببحثني التاليني : كيبيح جواز طلب الفرقة . 

 المبحث األول : تعريف العي  الذي يبيح طل  الطالق 
 المبحث الثاني :أنواع العيوب التي تبح التفري  

 المبحث األول
   الطالق تعريف العي  الذي يبيح طل

 نبني ُب ى ا اؼببحع تعريف العيوب ال  تؤدم إٔب الطيؽ لطة كاصطيحان ُب اؼبطلبني التالني :       
 المطل  األول : تعريف العي  في اللغًة : 

، كى ه الصفة ال   1و: تدؿ اؼبعاجم العربية عل  أف اؼبعىن اللطوم للعيب يراد بو والوصمة  في اللغة
 المطل  الثاني : تعريف العي  في االصطالح.. 2وتستعمل إال ُب الدـ 
ىو ما ال تستقيم معو اغبياة الزكجية ، كبسبب ضرر ال يطاؽ ، أك نفرة بني  وو:  وفي االصطالح

الزكجني ، أك يبن  كصوؿ الزكج إٔب زكجتو ، أك ىو نق  بد٘ب أك عقلي ُب أحد الزكجني يبن  من 
 .  3  وية ربصيل مقاصد الزكاج كالتمت  باغبياة الزكج
 بقولو :  42ـ العيب كإمبا ذكر حكمو ُب اؼبادة 1984  10ٓب يعرؼ اؼبشرع اللييب ُب القانوف رقم و

لكل من الزكجني أف يطلب التفري  إذا كجد باآلخر عيبان ال يتم بو مقصود الزكاج كيايتو ، أك كجد  . أ
 ث بعد العقد كٓب يرض بو . بو عيبان ، سواء قائمان قبل العقد كٓب يعلم بو طالب التفري  أك حد

 ك داللة اي هبوز لو طلب التفري ااف ًب الزكاج كىو عآب بو أك حدث بعد العقد كرضي بو صراحة أ . ب
 .  4واستنادان ؽب ا العيب

                                                 

 .2486، ص4خليفة التليسي، النفيس، ج(1)
أنظػػر د. عػػيـ، شػػوقي إبػػراىيم عبػػد الكػػرٙب، التفريػػ  القضػػائي بػػني الػػزكجني للعلػػل أك العيػػوب عنػػد الفقهػػاء، دراسػػة   (2

 . 9ـ، ص2010مقارنة، اإلسكندرية، مكتبة الوااء القانونية، الطبعة ااكٔب، 
 .175الطيؽ، اؼبنصورة، مكتبة اإليباف، الطبعة الثانية، ص ناكم، ؿبمد إبراىيم،ف  د. اغب(3
 . 684ـ، ص1984، 6ـ، اعبريدة الرظبية، ع1984ػ 4ػ  19مػ10/1984  القانوف رقم (4
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كإذا كاف اؼبشرع اللييب ابتعد عن ربديد حقيقة العيب ال م يبيح التطلي  ، ااف القضاء تدخل ككض  
العيب ىو نق  بد٘ب أك عقلي ُب أحد الزكجني يبن  من ربصيل مقاصد الزكاج  ووتعريفان لو حيع قاؿ : 

العيب عضويان ، أك تناسليان ، أك عقليان ،  وو، يستوم ُب ذل  أف يكوف   1  و، كالتمت  باغبياة الزكجية 
سواء كاف ذل  العيب معديان أك منفران، شريطة أف ال يتم معو مقصود الزكاج كياياتو من الرتاحم 

كُب تقديرنا الش صي إف ى ه اؼبسألة تنطوم عل  جوانب انية  وو. 2  وكاإلعفاؼ كالتوالد كالتناسل
مت صصة كنعمي ب ل  اعبانب الطيب ، إذ يبكن دبا أكٌب ى ا اعبانب من دراية أف وبدد إما عل  سبيل 

عد معديان ، كما يعد اغبصر ما يعد عيبان كما ال يعد ، أك عل  ااقل وبدد الطالب من ى ه العيوب ما ي
منفران منو ، كما يبكن أف يكوف منو قابين للعيج ، كما ال يبكن أك يستحيل ، كاف اات عل  اؼبشرع 

من اؼبقرر  ووبقولو :   3  وذل  ااف القضاء سلطة تقديرية كاجتهادان حيع بمي حكمو عل  الرأم الطيب 
و أك ال يبكن الربء منو إال بعد زمن طويل، كوبوؿ أف كجود العيب اؼبستحكم بالزكجة ال م ال يرج  زكال

دكف مباشرة العيقة الزكجية دبا يتضرر منو الزكج يدخل ُب سلطة ؿبكمة اؼبوضوع دكف رقابة عليها من 
اكمة العليا ، م  كاف قضاؤىا يقـو عل  أسباب سائطة ، كإف كاف ذل  ككاف التقدير الطيب الشرعي 

اؼبرض يبكن انتقالو إٔب ال رية ، أك تتأور معو اؼبعيشة بضرر بالغ ى ا اضين عن قد خي فبا يفيد أف ى ا 
أف  تعجيل را  دعول عقب اؼبرض مباشرة يتناَب م  ما هبب أف يتحل  بو الزكج الصاّب من كااء 
كإخيص للزكجة ، اف اؼبرض أمر عارض ، ككيفما كاف اهو قابل للزكاؿ ، كاغبقوؽ الدائمة ال تسق  

 .  4ومور العارضة باا
كقض  ُب نفس التوجو أيضان وو إف اؼبدعية تقدمت بشهادة تفيد أف اؼبدعي عليو مصاب دبرض        

اؼبناعة اؼبكتسبة ، كمرض الوباء الكبدم ، كى اف اؼبرضاف ال يتم هبما مقصود الزكاج عمين باؼبادة الثانية 
يطلبا التفري  إذا كجد باآلخر عيبان ال يتم  كااربعني اقرة وأ  ال  تن  عل  إف وو لكل من الزكجني أف

                                                 

 ـ 25/2007لدعول رقم ـ، ا3/6/2008  ؿبكمة العجييت اعبزئية، دائرة ااحواؿ الش صية، جلسة (1
 ـ ويا منشور . 5/2007ـ، الدعول رقم 17/4/2007الشرعية اؼبستأنفة   ؿبكمة الزاكية االبتدائية، الدائرة(2

 كأنظر نفس اؼبعىن: 
 ـ ويا منشور . 392/2006ـ، الدعول رقم 8/5/2007ؿبكمة الزاكية اعبزئية، دائرة ااحواؿ الش صية، جلسة 

 كؽ، دار البػػدر، الطبعػػة ااكٔب،د. زبيػػدة اؽبػػادم علػػي، أحكػػاـ ااسػػرة ُب التشػػري  الليػػيب، اؼبنصػػورة، مؤسسػػة الشػػر  (3)
 .164ػػ 165، التطلي  القضائي، ص3، ج2013

 ـ ويػػا25/2007ـ، الػػدعول رقػػم 3/6/2008ؿبكمػػة العجػػييت اعبزئيػػة، دائػػرة ااحػػواؿ الش صػػية، جلسػػة  (4)
 منشور .أنظر قريبان من ى ا اؼبعىن:

ـ ويػػػػا 13/2000الػػػػدعول رقػػػػم ـ، 6/8/2000ػػػػػ ؿبكمػػػػة مسػػػػيتو اعبزئيػػػػة، دائػػػػرة ااحػػػػواؿ الش صػػػػية، جلسػػػػة    
 ـ 98/2005ـ، الدعول رقم 18/2/2008ؿبكمة صرماف اعبزئية، دائرة ااحواؿ الش صية، جلسة منشور 
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بو مقصود الزكاج كيايتو ، أك كجد بو عيبان سواء كاف قائمان قبل العقد كٓب يعلم بو طالب التفري  أك 
حدث بعد العقد كٓب يرض بو    ، كحيع إف ى ين اؼبرضني يؤدياف باؼبريض إٔب اؼبوت ، كحيع إف 

ف من ش   إٔب آخر إما باؼبعاشرة اعبنسية ، أك باستعماؿ مواد العلم أوبت إف ى ين اؼبرضني ينتقي
حادة ملووة بالدـ ، إٔب يا ذل  من الوسائل ال  ينتقل هبا ى اف اؼبرضاف ، كإذا ما علمنا خبطورة ى ين 
اؼبرضني ااف اؼبدعية ىي زكجة لو ، ابقاؤىا معو ضرر كبا ؽبا ، كخطر جسيم عل  حيا ا كحياة أكالدىا 

 . 1وتيها   .. ل ل  ااف اكمة تستجيب لطلب اؼبدعية كتقضي ؽبا بالتطلي  للعيب   و بن

 المبحث الثاني
 أنـــــواع العيـــوب

تتعدد العيوب ال  تبيح لكل طرؼ ُب العيقة الزكجني طلب الفرقة ل ل  نقسم ى ا اؼببحع إٔب        
 اؼبطالب التالية : 

 المطل  األول : عيوب الزوج .
اعبب ُب اللطة القط  كىو بفتح اعبيم كتشديد الباء اؼبصدر من الفعل جب ،  ووي  الج  : ع: أواًل 

 كاالسم اعبباب ، كجب خصاه جبان أستأصلو كمنو ا بوب : كىو ال م قد استؤصل ذكره كخصيتاه . 
اف قبلهما كمنو اغبديع : و اإلسيـ هبيبُّ ما قبلو   كالتوبة ذبب ما قبلها ، أم يقطعاف كيبحواف ما ك

 . 2  ومن الكفر كال نوب كاؼبعاصي 
أما ُب االصطيح يعمي بو عند الفقهاء أنو ال ىبرج عن معناه اللطوم كىو القط  ، اا بوب عندىم  وو

، أك يكوف مقطوع ال كر كحده كامين أك جزء منو حبيع ال يبق    3  وىو مقطوع ال كر كاانثيني معان 
 منو ما يتم الوطء بو .

ُب اللطة اػبصاء : بكسر اػباء كاؼبد ، ىو اؼبصدر من الفعل خصي ، كخصي  وويًا :عي  الخصا  : ثان
الفحل سلَّ خيٍصيىٍتو ، كيقاؿ ؼبن بو ذل  اػبص  أك اػبصي ، كقاؿ أبو عمر : اػبصيتاف : البيضتاف ، 

 .  4  وكاػبصيتاف : اعبلدتاف اللتاف ايها البيضتاف 

                                                 

 ـ836/2003ـ، الػدعول رقػػم 18/5/2004ؿبكمػة بػاب بػػن يشػا اعبزئيػػة، دائػرة ااحػػواؿ الش صػية، جلسػػة (1)
 ويا منشور . 

اػبزرجػػي: لسػػاف العػػرب، اؼبطبعػػة ن ؿبمػػد بػػن مكػػـر اإلاريقػػي اؼبصػػرم اانصػػارم ابػػن منظػػور، أبػػو الفضػػل صبػػاؿ الػػدي (2
 ق، مادةوجب . 1302، القاىرة، ط اؼباية

 .1255،ص2النفيس، ج(3)
ابػػن منظػػور، مرجػػ  سػػاب ، مػػادة وعيػػب ، الفيػػومي، أضبػػد بػػن علػػي اؼبقػػرم، اؼبصػػباح اؼبنػػا ُب يريػػب الشػػرح الكبػػا (4)

 .433ر، صللرااعي، القاىرة، دار الفك
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يعمي هبا عند الفقهاء كىو من كاف منزكع خصيتاه كبقي ذكره ، كال أما ُب االصطيح اػبصي :        
 .  1وارؽ ُب ذل  بالقط  أك السل أك الوج ء : حبيع وبوؿ ذل  دكف قدرة الزكج عل  الوطء

العنة لطة ن : عجز يصيب الرجل وبوؿ دكف مقدرتو عل  اعبماع ، كيطل  عل  من ثالثًا : عي  العنة : 
يقاؿ عينن عن امرأتو : إذ حكم عليو القاضي  ووال م ال يأٌب النساء ك ال يريدىن . بو العنة عنينان ، كىو

ب ل  ، أك من  عنها بالسحر . كالعنة مأخوذة من معىن االعرتاض ، كأف العنني أعرتضو ما وببسو عن 
 . 2  والنساء ، كظبي عنيان اف ذكره يعن بقبل اؼبرأة يبينان ك االن اي يقصده 

 .  3والصطيح يقصد بو ارزباه ُب العضو ، حيع وبوؿ ى ا االرزباء عن القدرة ُب اؼبباشرةالعنة ُب ا

 المطل  الثاني : عيوب الزورة .
كيقصد بو ُب اللطة الرت  ضد الفت  ، كالرتقاء ىي ال  التص  ختاهنا الم تنل  ووأواًل :عي  الرت  : 

 .. 4  وإلرتتاؽ ذل  اؼبوض  منها ، اي يستطاع صباعها 
أما بالنسبة ليصطيح عند الفقهاء يكوف ارج اؼبرأة مسدكدان بلحم ال مسل  لل كر ايو ككاقان للمفهـو 

أكاف  كونو انسداد الفرج بلحم ، سواءال م كرد أنو ال ىبتلف معناه االصطيحي عن اؼبعىن اللطوم لو ُب
 .  5وذل  خلقة ، أـ يا خلقة كأف وبدث هبا بعد اػبفاض كإلتحاـ اللحم

ُب اللطة القرف ىو ما يقصد بو شيء يكوف ُب ارج اؼبرأة كالسن يبن  من الوطء : ثانيًا :عي  القرن 
 يقاؿ لو العفلو ، كىو إما يدة يليظة ، أك غبمة مرتفعة ، أك عظم . 

أما ُب االصطيح يقصد بو غبم أك عظم ينبت ُب ارج اؼبرأة وبوؿ دكف دخوؿ ال كر كالطدة الطليظة ال  
 .  6ون  الوطءسب
 

                                                 

أنظػػر د.الشػػاكر نػػواؿ ؿبمػػد، التفريػػ  بػػني الػػزكجني للعيػػوب، دراسػػة مقارنػػة بػػني اؼبػػ اىب الفقهيػػة كبعػػض القػػوانني   (1
 . 69ـ، ص2001ق، 1421العربية، كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 

 ابن منظور، اؼبرج  الساب ، مادةوعنن  انظر الفيومي، مرج  ساب ، مادة وعنن .   (2
نظػػر د. الشػػاكر نػػواؿ ؿبمػػد، التفريػػ  بػػني الػػزكجني للعيػػوب، دراسػػة مقارنػػة بػػني اؼبػػ اىب الفقهيػػة كبعػػض القػػوانني أ (3)

 .71ـ، ص2001ق، 1421العربية، كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 
 مرج  ساب ، مادة ورت  كأنظر الفيومي، مرج  ساب ، مادةورت  .(4)
لػي ـبتصػر سػػيدم خليػل، كهبامشػػو حاشػية الشػيخ علػػي العػدكم، دار صػػارد، أنظػر اػبرشػي، ؿبمػػد بػن عبػػد ا، ع (5)

، الزكرشػػي،  ػػس الػػدين ؿبمػػد بػػن عبػػد اللهالزكرشػػي اؼبصػػرم، شػػرح الزكرشػػي علػػي ـبتصػػر اػبرقػػي، 235بػػاكت، لبنػػاف/
 .5/246 ـ،1993، س1العييكاف، السعودية، ط مكتبةلرضبن بن عبد ا اعبربين، ربقي  كزبريد، عبد ا بن عبد ا

 ني اؼبػػ اىب الفقهيػػة كبعػػض القػػواننيأنظػػر د. الشػػاكر نػػواؿ ؿبمػػد، التفريػػ  بػػني الػػزكجني للعيػػوب، دراسػػة مقارنػػة بػػ(6)
 .70ـ، ص2001ق ػ 1421العربية، كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 
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 ثالثاً : عي  العفل : 
 ُب اللطة يقصد بو كـر يكوف بني مسلكي اؼبرأة يضي  بو موض  صباعها ايمتن  معها اعبماع . وو
 .  1  وكحك  اازىرم عن ابن اإلعرايب قاؿ : العفل نبات غبم ينبت ُب قبل اؼبرأة كىو القرف  

رأم الشااعية ال م يقصد بو عندىم غبم  ووة ُب العفل أما ُب االصطيح نرجح من أراء الفقهاء اؼب كور 
ينبت ُب قبل اؼبرأة ، ااذا كاف يكمل معو االستمتاع التاـ اي يعد عيبان ، كإذا كاف ال يكمل معو 

 .  2  واالستمتاع التاـ ايعد عيبان 
 رابعاً : عي  اإلفضا  : 

، كمنو قولو تعأب :  3وخي هبا لطة تستعمل بعدة معاف منها اػبلو أم أاض  إٔب اؼبرأة إذ أ
 بػىٍعضو  ًإٔبى  بػىٍعضيكيمٍ  أىٍاضى  كىقىدٍ  تىٍأخي يكنىوي  كىكىٍيفى 4و  . 

كُب االصطيح اقد عراو الفقهاء اختيط مسلكي ال كر كالبوؿ كأكٔب منو اختيط مسلكي ال كر 
 .  5وكاؼبمي كالطائ  ، أك اكبراؼ ما بني السبيلني ، كقيل ىو اكبراؼ ما بني ـبرج البوؿ

 خامساً :عي  االستحاضة : 
 .  6  وكىي سييف الدـ من الرحم بكثره كؼبدة طويلة ُب يا أكقاتو اؼبعتادة  وو

 المطل  الثالث : العيوب المشتركة بين الزورين .
 والعيوب المشتركة بين الزورين ىي :  

 عي  الجنون : أوالً : 
 .  7و، كجٌن عليو سرته ، كاعبنوف السرت للعقل  و اعبنوف ُب اللطة ىو مصدر من الفعل جنٌ 

                                                 

 ، مادةوعقل .10ابن منظور، اؼبرج  الساب ، ج (1)
 حبيػػب اؼبػػاكردم البصػػرم، اغبػػاكم الكبػػا ُب اقػػو مػػ ىب الشػػااعي، شػػرحاؼبػػاكردم، أبػػو اغبسػػن علػػي بػػن ؿبمػػد بػػن (2)

ـبتصر اؼبز٘ب، ربقي ، الشيخ علي ؿبمد معوض، عادؿ أضبد عبد اؼبوجود، تقػدٙب، ؿبمػد بكػر إظباعيػل كعبػد الفتػاح أبػو 
 .9/341،ـ، 1994، 1سنة، دار الكتاب العلمية، باكت، لبناف، ط

 .1، ص3 ، طاؼبعجم الوسي ، مادة واإلاضاء  (3
  . 21سورة النساء اآلية رقم و (4)
أنظػػر د. الشػػاكر نػػواؿ ؿبمػػد، التفريػػ  بػػني الػػزكجني للعيػػوب، دراسػػة مقارنػػة بػػني اؼبػػ اىب الفقهيػػة كبعػػض القػػوانني (5)

 .96ـ، ص2001ق ػ 1421العربية، كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 
 .107ـ، ص1998ار الرتاث العريب، القاموس الفقهي لطة كاصطيحا، سعدم أبو جيب، د (6)
جػػنن، قلعػػة جػػي، ؿبمػػد ركاس كآخػػركف، معجػػم لطػػة الفقهػػاء، دار النفػػائس، بػػاكت، مػػادة  الفيػػومي، مرجػػ  سػػاب ، (7)

 .147ـ، ص1996لبناف، ط
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كُب االصطيح عرؼ الفقهاء اعبنوف بتعريفات متنوعة كلكن تتيق  ى ه التعريفات ُب معناىا       
 ال م ىو زكاؿ العقل . 

اعراو بعضهم بأنو زكاؿ الشعور من القلب م  بقاء القوة ُب ااعضاء ، كبأنو زكاؿ العقل ال م ال        
 .  1وة ح  سواء خفيف منو أـ اليكوف معو تأدي

 ثانياً : عي  الجذام : 
 .  2و للحم كتساقطو ، ج مت اليد : قطعتو اعب اـ ُب اللطة من اعب ـ كىو القط  كاعب اـ : تقط  ا

كُب االصطيح يعمي بو عند الفقهاء و أف اعب اـ علة وبمر منها العضو ٍب يتقط  أك يتأور كيتصور ذل  
 .  3والوجو أيلب  ُب كل عضو لكنو ُب 
 ثالثاً : عي  البرص : 

وكىو حدكث بياض ُب اعبلد ي ىب معو دـ اعبلد كما ربتو من اللحم ، كقد يكوف مشوه عليو البلطم ، 
 .  4وكايو عدكل إٔب النسل كاؼب الطني  

 رابعاً: عي  العديظة : 
  5وكىو حدكث الطائ  عند اعبماع.

العيوب ُب نظر الفقهاء ىل كردت عل  سبيل اغبصر أـ ال ،  كلكن ال م هبب االنتباه إليو عل  أف
 لإلجابة عل  ذل  ااف الفقهاء قد اختلفوا حوؿ ى ه اؼبسألة إٔب رأيني : 

: يبثلو الفقو اغبنفي كيرل بأف العيوب كردت عل  سبيل اغبصر اقد ن  ااحناؼ  الرأي األول        
ء جعل اػبيار للزكج أك للمرأة أك ؽبما ويوة أياـ و كال يثبت ُب النكاح خيار الرؤية كالعيب كالشرط سوا

أك أقل أك أكثر ح  أنو إذا اعل ذل  االنكاح جاز ، كالشرط باطل ، إال إذا كاف العيب ىو اعبب 
  ا عند أيب حنيفة كأيب يوسف ... كاػبصاء كالعنة ااف اؼبرأة باػبيار كى

 شرط صفة اعبماؿ ، أك شرط ُب عقد التزكج  ااذا شرط أحدنبا لصاحبو السيمة من العم  أك الشلل أك

                                                 

عربية،  أنظر د.الشاكر نواؿ ؿبمد، التفري  بني الزكجني للعيوب، دراسة مقارنة بني اؼب اىب الفقهية كبعض القوانني ال(1)
 .96ـ ص2001ق ػ 1421كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، 

 الفيومي، مرج  ساب ، مادة وج ـ . (2)
النوكم، أبو زكريا وبي بن شرؼ الدين النوكم الدمشقي، ركضة الطالبني، ربقي ، الشيخ عػادؿ أضبػد عبػد اؼبوجػود، (3)

لي بن اغبسني الكركيواق  الثا٘ب ، جام  ، الكركي، ع1992/511، 5كالشيخ علي ؿبمد معوض، باكت، لبناف، 
 .13/234ربقي  مؤسسة البيت إلحياء الرتاث،  ،اؼبقاصد ُب شرح القواعد

اتػاج معراػة معػا٘ب ألفػاظ اؼبنػاىد علػ  مػ  اؼبنػاىد، ايب زكريػا وبػ  بػن   مفػػبطيب، ؿبمد الشػربيمي اػبطيػب، ا (4)
 .1958/202، 3ت، شرؼ النوكم، دار إحياء الرتاث العريب، باك 

 .150، ص3د. اؽبادم زبيدة، مرج  ساب ، ج(5)
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 .  1وعليها صفة البكارة اوجد خبيؼ ذل  ، ال يثبت لو اػبيار  
كاؼبالكية حيع قالوا و اتف  مال  كالشااعي عل  أف الرد يكوف من أربعة عيوب : اعبنوف كاعب اـ 

 .  2و الرجل أك خصاء  كالربص كداء الفرج ال م يبن  الوطء إما قرف أك رت  ُب اؼبرأة أك عنو ُب
أما اغبنابلة ايقولوف : و إف العيوب ا وزة للفسخ ... شبانية ، ويوة يشرتؾ ايها الزكجاف كىي اعبنوف 
كاعب اـ كالربص كاوناف ىبتصاف بالرجل كنبا اعبب كالعنو كويوة زبت  باؼبرأة كىي الفت  كالقرف 

 .  3وكالعفل 
 .  4ورد اؼبرأة بكل عيب ينفر عن كماؿ االستمتاع  اف القاعدة عند اغبنابلة أنو و ت

أما الشااعية يركف أف العيوب تنحصر ُب أربعة عيوب ، حيع قالوا : و كليس لو أف هبوز ابنتو ... ؾبنونان 
 .  5و،كال ـببوالن ، كال ؾب كمان ، كال أبرص  

تربكا أف كل عيب ينفر : وي ىب إٔب عدـ حصر العيوب ُب نوع أك أنواع ؿبددة كاع الرأي الثاني        
 كيبثلو ابن القيم .   6والزكج ااخر منو كال وبصل بو مقصود النكاح من الرضبة كاؼبودة يوجب اػبيار 
 .  7وكبالتإب ااف العيوب ٓب ترد و عل  كجو االختصاص كاغبصر ، دكف ما عداىا  
زىرم ككرد عنو ُب ى ا اؼبقاـ كقد قاؿ ب ل  أيضان ابن القيم كؿبمد بن اغبسن الشيبا٘ب كابن شهاب ال

 .  8وقولو و يرد النكاح من كل داء عضاؿ  
كن ىب إٔب ترجيح الرأم القاضي بعدـ التحديد انو يستوعب ما تفرزه اغبياة من عيوب         

كأمراض ٓب تكن مألواة عل  عهد الفقهاء كمرض اقداف اؼبناعة اؼبكتسبة كما شاهبو ، كاعتقد أف صياية 
  كبو ى ا التوجو .اؼبشرع اللييب تسا

 

                                                 

 .273، ص1ـ، ج1980الشيخ نظاـ كآخركف، الفتاكل اؽبندية، باكت، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثالثة، (1)
زىػػر، مكتبػػة ابػػن رشػػد، ايب الوليػػد بػػن أضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن أضبػػد القػػرطيب، بدايػػة ا تهػػد، شػػارع الصػػادقية دبيػػداف اا (2)

 . 60، ص2ـ، ج1970ق، 1990الكليات اازىرية، 
 .651، ص6بن قدامة، عبد ا بن أضبد اؼبقدسي، اؼبطمي، باكت، عآب الكتب، ج (3)
، 4ايب العباس تقي الدين أضبد بن عبد اغبليم، الفتاكل الكربل، باكت، دار اؼبعراة للطباعة كالنشر، ج ابن سبيمة،  (4
 .343ص
 .196، ص16ايب زكريا ؿبي الدين بن شرؼ، ا موع شرح اؼبه ب، دار الفكر، ج كم،النو   (5
ابن القيم اعبوزية،  س الدين ايب عبد ا بن ايب بكر، زاد اؼبعاد ُب ىػدم خػا العبػاد، دار إحيػاء الػرتاث العػريب،   (6

 . 38، ص4ـ، ج1350ـ، 1292ق، 751، 691باكت، 
 . 393ابن القيم، مرج  ساب ، ص  (7
 اؼبرج  الساب .   (8
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 الفصل الثاني
 أرا  الفقها  وأدلتهم في رواز الفرقة بين الزورين للعي  وشروط ذلك

إذا حدث احد الزكجني عيب أخل دبقاصد الزكاج كيايتو اهل وب  ؼبن كاف متضرران من العيب       
 .  المبحث األولطلب التفرقة ى ا ما ستتم دراستو ُب 

 ز التفرقة بالعيب . علقان ببحع الشركط ال  ذكرىا الفقهاء عبواايكوف مت المبحث الثانيأما 

 المبحث األول
 أرا  الفقها  في رواز الفرقة 

 . ُب اؼبطلبني التاليني :  رأينينبسطها ُب
 المطل  األول : في الرأي الذي ال يجيز الفرقة بين الزورين بعد تمام العقد :

ال هبيز طلب الفرقة بعد كماؿ العقد كصحتو أيان كاف العيب ، سواء أصاب الرجل، أك اؼبرأة ،           
م ذىب الظاىرية كالشوكا٘ب كمن أك أصاب الزكجني معان ، قديبان كاف ى ا العيب أـ حادوان كإٔب ى ا الرأ

 .  1وقبلهما عمر بن عبد العزيز ، كبعض التابعني
كقد ن  ابن حـز عل  ى ا صراحة قائين : و ال يفسخ النكاح بعد صحتو جب اـ حادث، كال         

بربص ك ل  كال جبنوف ك ل  ، كال بأف هبد هبا شيئان من ى ه العيوب كال بأف ذبده ىي ك ل  ، كال 
 .  2وبداء ارج ، كال بشيء من ى ه العيوببعناية كال 
كى ا القوؿ عند الظاىرية مشركط بأال يشرتط السيمة للمرأة من كل عيب ، ااف اشرتاطها ُب           

عقد النكاح ، ككجد هبا عيبان أيان كاف نوعو اهو نكاح مفسوخ ال خيار ايو كال تلحقو اإلجازة ، كال ح  
 .  3وا ، يستوم ُب ذل  أف يكوف قد دخل هبا أـ ٓب يدخلللمرأة ُب صداؽ كال مااث ، كال نفقو ؽب

اقالت:و كنت عند رااعة اطلقمي   -  -كحجتهم ُب ذل  أف امرأة رااعة القرظي جاءت إٔب النيب 
 – –ابت طيقي ، اتزكجت عبد الرضبن بن الزبا ، كإف ما معو مثل ىدبة الثوب ، اتبسم رسوؿ ا 

 –  : 4وأتريدين أف ترجعي إٔب رااعة ، ال ح  ت كقي عسليتو كي كؽ عسليت  اقاؿ  . 

                                                 

 .153، ص3د. اؽبادم علي زبيدة، اؼبرج  الساب ، ج  (1
2)  ، ، مسػػػألة 109، ص10أبػػػو ؿبمػػد علػػػي بػػػن أضبػػػد بػػن سػػػعيد، الػػػي، بػػاكت، دار اااػػػاؽ اعبديػػػدة، ج ابػػن حػػػـز

1934. 
 .153، ص3د. اؽبادم علي زبيدة، اؼبرج  الساب ، ج  (3
، 10ـ، ج1981ق، 1401لػػدار البيضػػاء، دار الفكػػر للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػ  مسػػلم، صػػحيح بشػػرح النػػوكم، ا  (4
 .3ص
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علم هب ا السبب بناءن عل  شكواىا كٓب يكن ُب مقدكر الزكج أف  –  –ككجو الداللة أنو         
 يعاشرىا جنسيان ، كم  ذل  ٓب هببها إٔب طلب التطلي  . 

ال من كتاب ا كال من سنة النيب كاستدلوا ك ل  عل  أنو ٓب يثبت عندىم دليل هبيز التفري           
–  – 1وكال من أور  . 

كلكن هبب اإلشارة إٔب أف الظاىرية ردبا اا م أف ىناؾ قواعد عامة كنصوصان قاطعة ُب من          
الضرر ككجوب إزالتو كراعو ُب الشريعة اإلسيمية ، كما التفري  بالعيب إال نوع من أنواع الضرر ، كتطبي  

اهل يعقل أف هبرب أحد الزكجني أك كليهما عل  ربمل صاحبو ُب أمل ال قبل لو بو  لقاعدة من قواعده ،
 . 2وإال دبشقة ، كاؼبشقة جالبة للتيسا، كالتيسا ىو الفرقة

 المطل  الثاني : الرأي الفقهي الذي يرى رواز الفرقة بين الزورين للعي :
، كإف اختلفوا ُب بعض  ي ىب إٔب جواز التفرقة بني الزكجني للعيب من حيع اؼببدأ            

 التفاصيل . 
كإٔب ى ا الرأم ذىب صبهور الفقهاء ُب اؼب اىب السنية ااربعة ، كالشيعة اامامية ،            

كاإلباضية ، كلكنهم اختلفوا بعد ذل  ، ؼبن يثبت ى ا اغب  ، كىل يستوم ُب ذل  الرجل كاؼبرأة عل  
زبت  بعيوب ؿبدد دكف سواىا ، أـ تلح   السواء أـ ىبت  بو أحدنبا دكف سواه ، كىل دعول العيب

 العيب   
 .  3و: ذىب اؼبالكية كالشااعية كاغبنابلة إٔب أحقية كل من الزكجني ُب طلب التطلي  للعيب أوالً 

اقد ن  اؼبالكية و لكل منهما اختيار كإف اختار السآب الفراؽ، ايؤجل اؼبعيب للدكاء .. ٍب بعد مضيو 
 .  4وكاف كل منهما معيبان بعيب صاحبو    يفرؽ بينهما ، كظاىره كلو

اء ، أك قرنان ، وبت لو كذكر الشااعية و إذا كجد الرجل امرأتو ؾبنونة ، أك ؾب كمة ، أك برصان ، أك رتق
                    كإف كجدت اؼبرأة زكجها ؾبنونان أك ؾب كمان ، أك أبرصان ، أك ؾببوبان أك عنينان وبتاػبيار.

 .  5وؽبا اػبيار  
 

                                                 

 .154، ص3علي زبيدة، اؼبرج  الساب ، ج أنظر د. اؽبادم  (1
 .154، ص3أنظر د. اؽبادم علي زبيدة، اؼبرج  الساب ، ج  (2
 . 155اؼبرج  الساب ، ص (3
، 2شػػػػرح التحفػػػػة، القػػػػاىرة، مصػػػػطف  البػػػػايب اغبلػػػػيب، طالشػػػػوٕب، أبػػػػو اغبسػػػػن علػػػػي بػػػػن عبػػػػد السػػػػيـ، البهجػػػػة ُب  (4

 .2/312، 1ـ، ج1951ق، 1370
 .265، ص 16النوكم، اؼبرج  الساب ، ج (5
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تو اغبنابلة أيضان بقوؽبم : و إف خيار الفسخ يثبت لكل كاحد من الزكجني لعيب هبده ُب كى ا ما أوب
 .  1وصاحبو  

 .  2وكُب نفس اؼبعمي يقوؿ اإلباضية : و لكل رٌد صاحبو ، سواء اتف  عيبهما .. أك اختلف  
، كوالثو يشرتكاف ُب كقاؿ اامامية و إف العيوب ال  يرد هبا النكاح تارة زبت  بالرجل كأخرل باؼبرأة 

 .  3والرد 
 وحجة الفقها  الذين قالوا بجواز التفري  بالعي  لكال الزورين : 

 . 4و الطَّيؽي مىرَّتىاًف اىًاٍمسىاؾه دبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه بًًاٍحسىافو : قولو تعال  .1
ضة  اوجد تزكج امرأة من بمي بيا –  –أف رسوؿ ا  –  –ما ركاه عبد ا بن عمر  وو  .2

 .  5  وبكشحها بياضان ، اردىا كقاؿ دلستم علي
 .  7ووال ضرر كال ضرار  6و–  –القوؿ بعدـ التفري  يؤدم إٔب معارضة قوؿ النيب  .3
كأف القياس يقتضي اغب  ُب التفري  لكي الزكجني ، اف الزكج أحد طرُب العقد ، كاغب  ُب التفري   .4

 يثبت لكي الطراني ُب ى ه اغبالة . 
: ذىب ااحناؼ إٔب أف خيار العرب يثبت للزكجة ، كال يثبت للزكج ، كقد نصوا عل  ى ا صراحة  ثانياً 

بقوؽبم : و كال يرد الرجل امرأتو عن عيب هبا ، كأف احش عندنا ، كلكنو باػبيار ، كإف شاء طلقها ، 
 .  8وكإف شاء أمسكها  

حيع قاؿ ابن مسعود: و ال ترد اغبرة  –  –حجتهم ُب ذل  : قضاء عبد ا بن مسعود كعلي   -1
عن عيب ، كعن علي ... قاؿ : إذا كجد بأمراتو شيء من ى ه العيوب االنكاح الـز لو ، إف شاء 
طل  ، كأف شاء امس  ، كما ركم عن عمر أنو أوبت اػبيار ، ااؼبراد خيار الطيؽ ، كك ا ما ركم 

                                                 

 .650،ص 6ابن قدامة، اؼبرج  الساب ، ج (1
ـ، 1972ق، 1392، ؿبمد بن يوسف، كتاب النيل كشفاء العليل، جدة، مكتبة اإلرشاد، الطبعة الثانية، طفيشأ (2

 650، ص6ـ، ج1985ق، 1405ثالثة، الطبعة ال
 .111، ص2ق، ج1417السبحا٘ب، جعفر، نظاـ النكاح ُب الشريعة اإلسيمية الطراء، الطبعة ااكٔب،   (3
  . 229سورة البقرة، اآليةو  (4

البيهقي، أيب بكر أضبد بن اغبسػني بػن علػي، السػنن الكػربل، ربقيػ ، ؿبمػد عبػد القػادر عطػا، بػاكت، دار الكتػب (5)
  .3997، اغبديع رقم و213، ص7ق، ج1424ـ، 2003لعلمية، الطبعة الثالثة، ا

 .157، ص3أنظر د. اؽبادم علي زبيدة، اؼبرج  الساب ، ج(6)
ق، 275ػ  207ابن ماجو، اغبااظ أيب عبد ا ؿبمػد بػن يزيػد القػزكيمي، سػنن، بػاكت، دار إحيػاء الػرتاث العػريب،  (7
 .323، ص2ج
 .95، ص5ـ، ج1986ق، 1406ن، اؼببسوط، باكت، دار اؼبعراة، السرخسي،  س الدي (8
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قاؿ : اغبقي أىل  ، كى ا من كنايات الطيؽ ،  عنو أنو ردىا ، أم : ردىا بالطيؽ ، أال ترل أنو
 .  1وكال م قاؿ ار من ا  ـك ارارؾ من ااسد ، قلنا : كبن مبكنو من الفرار كلكن بالطيؽ 

كيركف أيضان أنو إذا حصل للزكج ضرر من عيب ُب زكجتو هبعل لو إمكانية داعو بالطيؽ انو   -2
كال تستطي  دا  الضرر عنها إال عن طري  التجائها  يبلكو ، أما من حيع الزكجة اي سبل  ذل  ،

 .  2وللقضاء
كقالوا ك ل  إف أساس استدالؽبم أف من شبرات عقد الزكاج ىي متعة الزكج بزكجتو ، كُب حاؿ   -3

عدـ ربقي  ى ه الثمرة ال يؤور ُب عقد الزكاج ، حيع إنو قد يتع ر ى ا االستيفاء دبوت أحد 
 .  3ومن أحدنباالزكجني كال يكوف ىناؾ اسخ 

 كقد أخ  اؼبشرع اللييب برأم ابن القيم القاضي بالتوس  ُب العيوب قائين : 
و لكل من الزكجني أف يطلب التفري  إذا كجد باآلخر عيبان ال يتم بو مقصود الزكاج كياياتو ، أك كجد  - أ

 العقد كٓب يرض  بو .بو عيبان ، سواء كاف قائمان قبل العقد كٓب يعلم بو طالب التفري  ، أك حدث بعد 
ااف ًب الزكاج كىو عآب بو ، أك حدث بعد العقد كرض  بو صراحة أك داللة اي هبوز لو طلب  - ب

 .  1984لسنة  10  من القانوف رقم 42التفري    ـ و
وكلكن هبب ميحظة أف ى ا التوجو من قبل اؼبشرع اللييب كالقاضي بعدـ التحديد سينتد عنو تباين ُب 

اء  ، كيبدك أف رأم ابن القيم ىو ال م يرجح ، انو أكثر سبشيان م  الواق  ، إذ أف الزمن اختيؼ الفقه
أت  بأمراض كعلل ٓب تكن مألواة عند الفقهاء قديبان ، كبالتإب لو تشبثنا بالرأم ااكؿ ؼبا كجدنا معيار 

أف الفقهاء ٓب يتحدووا  للقضاء هبا ُب حني أهنا قد تكوف أشد ضرران أك أكثر اتكان بالطرؼ اآلخر ، م 
 . 4وعنها قديبان 

 

 

 

 

                                                 

 .97اؼبرج  الساب ، ص  (1
 .157، ص3أنظر د. اؽبادم علي زبيدة، اؼبرج  الساب ، ج(2)
 .157اؼبرج  الساب ، ص (3)
 .160اؼبرج  الساب ، ص  (4
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 المبحث الثاني  
 شـــــروط الفرقة بين الزورين للعي 

إذا كجد بأحد الزكجني أك كينبا عيب وبوؿ دكف مقاصد الزكاج ايجوز لكل كاحد منهما طلب         
 الفرقة بشركط نبسطها ُب اؼبطلبني التاليني :

 :المطل  األول : العلم بالعي  قبل العقد 
. أال يكوف الزكج ال م را  الدعول عاؼبان بالعيب قبل العقد ، كُب ى ا قضت اكمة : و أال يكوف 1

طاؿ التفري  عاؼبان بالعيب قبل العقد ، ااف كاف عاؼبان بو ٍب أقدـ عل  العقد ، اي يكوف لو ح  ُب طلب 
عدالة اكمة كدااعها أف اؼبدعي عليو  . كتطبيقان ل ل  قالت اكمة : إف اؼبدعية و أوبتت ل 1والتفري   

كاف عل  علم تاـ حبالتها الصحية من  اػبطوبة كقبل الزكاج ، كبعد الزكاج ، كأهنا أعلمت اؼبدعي عليو 
دبا تعانيو من أمراض ، كأنو ىو لديو نفس اامراض ايما يتعل  باإلقباب ، كما أرا  من تقارير طبية ، 

دبا ايها من أمراض أوناء ارتة اػبطوبة ، كذل  من خيؿ شهادة كمستندات تؤكد ذل  ، كأنو رضي 
الشاىد ، حيع ذكر بأف اؼبدعي عليو قبل زكاجو باؼبدعية حضر إليو ، كأحضر لو تقارير طبية للمدعية 
، كأبلطو بأهنا تعا٘ب من مرض باؼببايض ، كلديو احتماؿ بأهنا ال تتمكن من اإلقباب ، كم  ذل  يريب 

كما ذكره اؼبدعي عليو ُب اعبلسة بأف اؼبدعية أبلطتو كأخربتو أوناء ارتة اػبطوبة بأهنا تعا٘ب من  بالزكاج هبا ،
مشكلة صحية تتعل  بنق  ُب اؽبرمونات، فبا يؤكد لعدالة اكمة بأف اؼبدعي عليو عل  علم مسب  

 .  2وحبالة اؼبدعية قبل الزكاج، كٓب يربز أم سبب يربر طيقو ؽبا  
ضا بالعيب بعد العقد م  كاف عاؼبان بو ، كى ا ما أاصحت عنو اكمة جبيء : و أال يرض . عدـ الر 2

بالعيب بعد العقد ، عند العلم بو ، ااذا جهل بو حاؿ العقد ، ٍب علم بو بعده ، كرضي بو ، سق  
بعد . كتقضي اكمة ُب شأف ذل  قائلة : كحيع إنو قد و حصلت العلة  3وحقو ُب طلب التفري   

العقد ، كعلم هبا بعد الدخوؿ ، كرضي هبا صراحة أك داللة ، اانو يسق  حقو ُب طلب التطلي  لتل  
 .  4والعلة ال  علم هبا  

                                                 

ـ، االسػػػػػػتئناؼ رقػػػػػػم 26/7/2009ؿبكمػػػػػػة اعبفػػػػػػرة االبتدائيػػػػػػة، دائػػػػػػرة ااحػػػػػػواؿ الش صػػػػػػية اؼبسػػػػػػتأنفة، جلسػػػػػػة  (1)
 ـ ويا منشور .11/2009
ـ ويػػػا 10/2008ـ، الػػػدعول رقػػػم 21/10/2009ؿبكمػػػة ىػػػوف اعبزئيػػػة، دائػػػرة ااحػػػواؿ الش صػػػية، جلسػػػة   (2

 منشور .
ـ، االسػػػػػػػػػػتئناؼ 26/7/2009ؿبكمػػػػػػػػػػة اعبفػػػػػػػػػػرة االبتدائيػػػػػػػػػػة، دائػػػػػػػػػػرة ااحػػػػػػػػػػواؿ الش صػػػػػػػػػػية اؼبسػػػػػػػػػػتأنفة، جلسػػػػػػػػػػة  (3
 ـ، ويا منشور .11/2009رقم
ـ ويػػػػا 10/2008ـ، الػػػػدعول رقػػػػم 21/10/2009ؿبكمػػػػة ىػػػػوف اعبزئيػػػػة، دائػػػػرة ااحػػػػواؿ الش صػػػػية، جلسػػػػة (4)

 منشور .



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

101  

 

 المطل  الثاني : إثبات العي  :
. أف يكوف العيب فبا و ال يبكن الربء منو أصين ، أك يبكن الربء منو بعد أمد طويل، كال يبكن للزكج 1

 .  1وإال بضرر شديد   اؼبقاـ معو
كى ا ما أكدتو اكمة بأف و العيب ال م يدعيو اؼبدعي ليس عيبان يبيح لو طلب التفري  ، خاصة كأف 

 .  2والطبيب الشرعي أوبت إمكانية عيجو  
. أف يتحق  إوبات العيب فبن ادعاه كالعلة ُب ذل  أف و ااصل ُب اإلنساف الصحة كسيمة البدف ، 2

عي خيؼ ااصل إوبات ما يدعيو عمين باؼببدأ العاـ ُب الشريعة اإلسيمية و البينة عل  كعل  من يد
من ادع    كؼبا كاف اؼبدعي ٓب يقدـ أم شيء يفيد صحة ادعائو بصحيفة الدعول اامر ال م تنتهي 

 . 3ومعو اكمة إٔب راضو  
قدرة عل  االتصاؿ اعبنسي ، بعد الكشف كال تراض ى ه الدعول مثين إذا و وبت بالتقرير أنو ليس لو ال

 .  4وعليو  
كساان ُب ى ا االذباه تقضت اكمة و أف اؼبدعي قد أسس دعواه اؼباولة عل  الضرر ال م غبقو من 
زكجتو بسبب ما يدعيو من أهنا تعا٘ب من مرض نفسي ، حيع إف اكمة كمن خيؿ أكراؽ الدعول ، 

خاصة السرية منها ، تبني ؽبا خلو اؼبدعي عليها من أم أعراض كمن خيؿ ما جرل ُب اعبلسات ، ك 
ام مرض نفسي ، كقد وبت ذل  باعبـز كاليقني من خيؿ تقرير مصحة الرازم لأمراض النفسية ، 

 .  5وكمن خيؿ عرض اؼبدعي عليها عل  ى ه اؼبصحة ... تبني عدـ صحة ى ا اإلدعاء  
 

 

                                                 

ـ ويػػػا 25/2008ـ، الػػػدعول رقػػػم3/6/2008ؿبكمػػػة العجػػػييت اعبزئيػػػة، دائػػػرة ااحػػػواؿ الش صػػػية، جلسػػػة (1)
 منشور .

ـ 105/2010ـ، الػػدعول رقػػم 28/4/2009ؿبكمػػة تػػاجوراء اعبزئيػػة، دائػػرة ااحػػواؿ الش صػػية الثانيػػة، جلسػػة (2)
 ويا منشور 

ـ، الػػػػدعول رقػػػػم 17/6/2010ؿبكمػػػة بػػػػاب بػػػػن يشػػػػا اعبزئيػػػػة، دائػػػػرة ااحػػػػواؿ الش صػػػػية، أبػػػػو سػػػػليم، جلسػػػػة  (3
 ـ ويا منشور .95/2010
، الػػػػدعول رقػػػػم 23/9/2007ؿبكمػػػػة اؼبدينػػػػة اعبزئيػػػػة، يػػػػوط الشػػػػعاؿ، دائػػػػرة ااحػػػػواؿ الش صػػػػية ااكٔب، جلسػػػػة  (4

 ويا منشور .271/2006
ـ ويػا 18/2006ـ، الدعول رقم 25/4/2008ؿبكمة قصر ااخيار اعبزئية، دائرة ااحواؿ الش صية، جلسة  (5

 منشور .
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 الخــــــاتمة

تقليدية تقتصر عل  عرض بنود البحع اف ذل  يعترب تكراران فبين سوؼ لن تكوف اػباسبة          
كعليو ننطل  مباشرة إٔب إيضاح ما توصلنا إليو من نتائد كما نقدمو من مقرتحات تبيح تعديل نصوص 

 بشأف الزكاج كالطيؽ كأوارنبا كىي : 84لسنة  10القانوف رقم 
  أوالً : النتائج : 

الزكجني تبيح لو طلب الفرقة مهما كانت ى ه العيوب م  انتفت معها  . إف العيوب ال  تكوف بأحد1
 مقاصد الزكاج . 

حيع هبيز إوبات  42ُب اؼبادة  1984لسنة  10. كى ا ما سار عليو اؼبشرع اللييب كالقانوف رقم 2
 العيب بالطرؽ العلمية كالكشف الطيب .

 ثانياً : المقترحات 
 ة لسبب العيب . . نرجح الرأم القاضي جبواز الفرق1
  42. نواا  اؼبشرع اللييب ُب تبنيو الرأم ال م يبيح الفرقة كنقرتح عليو إضااة اقرة أخرل لن  اؼبادة و2

ليكوف التطلي  ايها كجوبيان إذا كاف أحد الزكجني مصابان دبرض يؤدم إٔب اؼبوت اق  كتقبل ايها 
ُب اإلسيـ أال كىي اااظة عل  النفس دعاكم اغبسبة اف اؼبسألة سبس إحدل اؼبقاصد الكربل 

 اإلنسانية . 
. تفعيل دكر اؼبلف الصحي ليكوف كاشفان لكثا من قضايا العيوب ككشفها قبل عقد الزكاج كبالتإب 3

 تؤدم إٔب التقليل من حاالت التطلي  القضائي . 
 .. االختيؼ ُب كجهة نظر بعض ااكم ايما يعد عيبان كفبا ال يعد عيبان 4

 
 كُب اػبتاـ ندعو أف يواقنا ا ؼبا هبب كيرض  .
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 قائمة المصادر والمرارع

 أوالً : القرآن الكريم . 
 ثانياً : كت  الحديث : 

 –ق  1401أ/ مسلم ، صحيح بشرح النوكم ، الدار البيضاء ، كدار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزي ، 
 .  10ـ ، ج  1981

بكر أضبد بن اغبسني بن علي ، السنن الكربل ، ربقي  : ؿبمد عبد القادر عطا ،  ب/ البيهقي ، أيب
 .  7ق، ج 1424 –ـ 2003باكت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة / 

ج/ ابن ماجو ، اغبااظ أيب عبد ا ؿبمد بن يزيد القزكيمي ، سنن ، باكت ، دار إحياء الرتاث العريب ، 
 .  2ق ، ج 275 – 207

 ثالثاً : كت  الفقو .
 :كت  الفقو المالكي  .1

أ/ اػبرشي ، ؿبمد بن عبد ا : علي ـبتصر سيدم خليل ، كهبا مشو حاشية الشيخ علي العدكم ، 
 .  235دار صارد ، باكت ، لبناف ، 

داف ب/ ابن رشد ، أيب الوليد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد القرطيب ، بداية ا تهد ، شارع الصادقية دبي
 . 2ـ ، ج1970 –ق 1990االزىر مكتبة الكليات اازىرية ، 

ج/ التسوٕب ، أبو اغبسن علي بن عبد السيـ ، البهجة ُب شرح التحفة ، القاىرة ، مصطف  البايب 
 .  1ـ ، ج1951 –ق 1370،  2اغبليب ، ط

 رات د/ العآب عبد السيـ ؿبمد الشريف ، الزكاج كالطيؽ ُب القانوف اللييب ، منشو 
 كت  الفقو الحنفي : .2

 1980أ/ الشيخ نظاـ كأخركف ، الفتاكم اؽبندية ، باكت ، دار أحياء الرتاث العريب ، الطبعة الثالثة ، 
 .  1، ج

 .  5ـ ، ج1986 –ق 1406ب/ السرخسي ،  س الدين ، اؼببسوط ، باكت ، دار اؼبعراة ، 
 كت  الفقو الحنبلي :  .3

ابن سبيمة ، أيب العباس  6ضبد اؼبقدسي ، اؼبطمي ، باكت ، عآب الكتب ، جأ/ بن قدامة ، عبد ا بن ا
 .   4تقي الدين أضبد بن عبد اغبليم ، الفتاكل الكربل ، باكت ، دار اؼبعراة لطباعة كالنشر ، ج

ب/ ابن القيم اعبوزية ،  س الدين أيب عبد ا بن أيب بكر ، زاد اؼبعاد ُب ىدم خا العباد ، دار 
 . 4ـ ، ج 1292،  1350 –ق  691،  751حياء الرتاث العريب ، باكت ، إ
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 كت  الفقو الشافعي :  .4
أ/ اؼباكردم ، أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن حبيب اؼباكردم البصرم ، اغباكم الكبا ُب الفقو م ىب 

تقدٙب الشااعي ، شرح ـبتصر اؼبو٘ب ، ربقي  الشيخ علي ؿبمد معوض ، عادؿ أضبد عبد اؼبوجود ، 
 .  1ؿبمد بكر إظباعيل ، كعبد الفتاح أبوسنة ، دار الكتاب العلمية ، باكت ، لبناف ، ط

ب/ النوكم ، أبو زكريا وب  بن شرؼ الدين النوكم الدمشقي ، ركضة الطالبني ، ربقي  الشيخ عادؿ 
 أضبد عبد اؼبوجود ، كالشيخ علي ؿبمد معوض ، باكت ، لبناف. 

شربيمي اػبطيب ، مف  اتاج معراة معا٘ب الفاظ اؼبناىد عل  م  اؼبناىد ايب ج/ اػبطيب ، ؿبمد ال
 .  1958زكريا وب  بن شرؼ النوكم ، دار إحياء الرتاث العريب ، باكت ، 

 د/ النوكم ، أيب زكريا ؿبي الدين بن شرؼ ، ا موع شرح اؼبه ب ، دار الفكر . 
 الزكرشي اؼبصرم ، شرح الزكرشي عل  ـبتصر اػبرقي ، ق/الزكرشي ،  س الدين ؿبمد بن عبد ا

، س  1ربقي  كزبريد ، عبد ا بن عبد الرضبن بن عبد ا اعبربين ، مكتبة العييكاف ، السعودية ، ط
1993  ،5/246  . 

 كت  الفقو الظاىري :  .5
 .  10عبديدة ، جأ/ ابن حـز ، أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد ، الي ، باكت ، دار ااااؽ ا

 الشيعة األمامية : .6
أ/ الكركي ، علي بن اغبسني الكركي و اق  الثا٘ب   ، جام  اؼبقاصد ُب شرح القواعد ، ربقي  مؤسسة 

 البيت إلحياء الرتاث . 

 رابعاً : الكت  الفقهية الحديثة : 
، مؤسسة الشركؽ ، دار البدر أ/ د . زبيدة اؽبادم علي ، أحكاـ ااسرة ، ُب التشري  اللييب ، اؼبنصورة 

 ، التطلي  القضائي .  3، ج 2013، الطبعة ااكٔب 
 ب/ د . اغبفناكم ، ؿبمد إبراىيم ، الطيؽ ، اؼبنصورة ، مكتبة اإليباف ، الطبعة الثانية .

ج/ د . عيـ ، شوقي إبراىيم عبد الكرٙب ، التفري  القضائي بني الزكجني للعلل أك العيوب عند الفقهاء 
 .  2010دراسة مقارنة ، اإلسكندرية ، مكتبة الوااء القانونية ، الطبعة ااكٔب ، 

 .  1984 – 6، اعبريدة الرظبية ، ع 1984 – 4 – 19 – 1984/  10القانوف رقم  خامساً :
د/ العآب عبد السيـ ؿبمد الشريف :الزكاج كالطيؽ ُب القانوف اللييب ، منشورات جامعة قاريونس 

 .259، ص1998الطبعة الثالثة دار الكتب الوطنية بنطازم بنطازم ،
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 سادساً : المعارم اللغوية : 
 أ/ ؾبم  اللطة العربية ، كاؼبعجم الوسي  ، القاىرة ، الطبعة الثالثة . 

ب/ ابن منظور ، أبو الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر اإلاريقي اؼبصرم اانصارم اػبرزجي ، لساف 
 .  2/242 –ق 1302اية القاىرة ، ط ، العرب ، الطبعة اؼب

ج/ الفيومي ، أضبد بن علي اؼبقرم ، اؼبصباح اؼبنا ُب يريب الشرح الكبا للرااعي، القاىرة ، دار 
 الفكر. 

 .  1998د/القاموس الفقهي لطة كاصطيحان ، سعدم أبو جيب ، دار الرتاث العريب ، 
 .  1996ار النفائس ، باكت ، لبناف ، ط ق/ ؿبمد ركاس كأخركف ، معجم لطة الفقهاء ، د

 سابعاً : الرسائل الجامعية : 
أ/ د . الشاكر نواؿ ؿبمد ، التفري  بني الزكجني للعيوب ، دراسة مقارنة بني اؼب اىب الفقهية كبعض 

 ـ .2001 –ق 1421القوانني العربية ، كلية اغبقوؽ ، جامعة اإلسكندرية ، 
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 ولية القانونية عن خرق قواعدؤ المس
 القانون الدولي اإلنساني

 مفتاح أغنية محمد أغنية/د  
 بمي كليدجامعة /  عاـقسم القانوف ال/ؿباضر بكلية القانوف
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طرم أصبح موضوع القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب من اؼبوضوعات الٌ  تتزايد أنبيتها كل يـو ، فبا يي        

 بتناكلو كاػبوض ُب أعماقو، كالكشف عن ـبتلف جوانبو 
ىو ذل  الفرع من القانوف الدكٕب العاـ ال م بدأ من زمن يعرؼ نوعان /االقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب         

من اإلستقيلية من حيع تطورٌه كمن حيع نطاقو،كتأسيسان عل  ى ا ااف مدار ى ا البحع يعمي بنطاؽ 
ى ا القانوف ال م تنب  مصادره من اؼبواوي  كااعراؼ الدكلٌية إال أٌف السمة أك ؾباؿ تطبي  مقتضيات 

البارزة ؽب ا القانوف إرتباطو دبجاالت اغبرب كالنزاعات اؼبسٌلحة. كإف كاف ىناؾ إذٌباه بدأ يتبلور حديثان 
وف التنفي ينح  هب ا القانوف ليوسِّ  من نطاقو ليشمل حاالت خارج اغبرب، إف إستقيلٌية ى ا القان

التداخل كالتقاط  كالػتأوا اؼبتبادؿ بني كل من القانونني والقانوف الدكٕب العاـ  ك وكالقانوف الدكٕب 
اإلنسا٘ب  ح  أف القانوف الدكٕب العاـ أصبح يعرؼ نوعان من التحٌوؿ كاإلذباه كبو والتدخل اإلنسا٘ب  ُب 

غبرب ح  كقت قريب كسيلة قانونٌية ضمن حاالت كانت خارجة عن نطاقو كؿبرٌمة عليو حيع كانت ا
كسائل تسوية النزاعات الدكلٌية كوهنا ااكثر قباحان اهي تنهي الصراع كوبصل اؼبنتصر عل  حقوقو كاملة 

 كبدكف مراعاة غبرمة النفس البشرية ال  كرمها ا سبحانو كتعأب.
بأحكامو الم يعد يقتصر  كىك ا ااػبطاب ُب القانوف الدكٕب العاـ تطٌور من حيع اؼبناطني         

عل  الدكؿ كاؼبنظمات بل ذباكزنبا ليشمل ااش اصوالطبيعٌيني  كىك ا تكمن أنبٌية ى ا اؼبوضوع ُب 
النزعة ال  بدأت تتسم هبا السياسة الدكلية كىي اإلذباه كبو " أنسنة القانوف الدكٕب كالعيقات الدكلٌية " 

لتطوير العيقات الدكلٌية البد أف سبر عرب تطوير القانوف  كسيادة ايدلوجٌية حقوؽ اإلنساف كأم ؿباكلة
كفاءة الوسائل الدكٕب اإلنسا٘ب كى ا مايطرح إشكالٌيات "عديدة" نظريٌة كتطبيقٌية سواء من حيع  

اؼبست دمة أك من حيع ربديد مستول اؼبسئولية القانونية اؼبرتتبة عل  خرؽ قواعد القانوف الدكٕب 
كى ا مايفرض تقييم  السلوكٌيات الدكلٌية ُب إطارالسياسات الدكلٌية اؼبعاصرة اإلنسا٘ب كماتطرحو بعض

مدل ااعلٌية تطبي  اغبلوؿ عل  كااة اؼبستويات اؼباديٌة كالش صٌية كىو ماتربزه اغباجة إٔب تطوير ى ه 
سية الوسائل كسد وطرا ا كإكماؽبا، كذبدر اإلشارة إٔب أف مبدأوعدـ التدخل  ىو من اؼببادئ ااسا

اؼبستقرة ُب القانوف الدكٕب لكنو ظل وبمل الطاب  الشكلي كماوبدث ُب الواق  ىبتلف ج ريان عما 
وربظره  اؼبواوي  كاإلعينات الدكلية كى ا البحع الي كر اق  باف إنتهاؾ قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب 

كؿ إبراز االية القانونية ؼبساءلة الدكلة ينتد عنو مسئولية دكلية لأطراؼ اؼبتنازعة اؼب الفة لقواعده بل وبا
 اؼبعتدية . كىو ماسنعرض لو عل  النحو التإب :
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 : تنفيذ وتطبي  القانون الدولي اإلنساني . المبحث األول
عند قياـ أم نزاع أك حرب يكشف لنا التاريخ من  القدـ اإلىتماـ باعبانب اإلنسا٘ب من أجل        

معاناتو كتقدٙب العوف كاؼبساعدة ؼبن ىم ُب حاجة ماٌسة ؽبا، كريم  ضباية اعبنس البشرم، كالت فيف من
قسوة اغبرب آن اؾ كإاتقارىا اية قواعد لقيامها عل  الطلبة كالعنف كالقسوة ككاف ىم اؼبتحاربني 
اإلنتصار كبأٌم شبن بدأت العوامل الدينٌية كاإلجتماعٌية كالسياسٌية تعمل عل  زبفيف حدة اغبركب كاغبد 

عنف اليمربر ،كتدرهبيان بدأت اغبرب زبض  لفكرة الرضبة اإلنسانية كنب  التنكيل كحصر من ال
أوارالنزاعات ُب أضي  نطاؽ فبكن ككض  قواعد ملزمة للدكؿ، كربديد حقوؽ ككاجبات اايدين من قبل 

ض  ُب اؼبيداف ااربني كحديثٌا ربرؾ ضما العآب لعقد إتفاقية لتحسني مصا العسكريني كاعبرح  كاؼبر 
 .كى ا ماسنتناكلو عل  النحو التإب : 1وككاف بداية غبركة إنسانية شاملة

 : تطور قواعد القانون الدولي اإلنسانيالمطل  األول
يقـو القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب أك"قانوف النزاعات اؼبسلحة " عل  صبلة من اؼببادئ الواردة ُب       

ة هبا بشكل صريح أك تل  ال  تست رج "ضمنيان" من سياؽ نصوص اإلتفاقٌيات كالربتوكوالت اؼبلحق
النصوص سالفة ال كر أك النابعة من ااعراؼ الدكلٌية أك اؼببادئ اإلنسانية ،ايبد من الطوص مليئان ُب 

 مكنوهنا.
 ماىية القانون الدولي اإلنساني ومبادئو /الفرع األول

ال م تسوده اؼبشاعر اإلنسانية  /من القانوف الدكٕبذل  القسم / عٌرؼ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب بأنوي     
كيهدؼ غبماية اإلنساف خيؿ اغبرب بوضعو قواعد ملزمة للدكؿ هبب أال زبرج عليها كيبكن أف يطل  
عليو قانوف النزاعات اؼبسلحة كىو وال م كض  عن طري  اإلتفاقيات الدكلية أك قواعد ااعراؼ الدكلية 

 . 2وال  طبقت ُب اغبركب 
ؾبموعة القواعد الرامية للحد من العنف كضباية اغبقوؽ /كتعرٌاو اؼبنظمة الدكلٌية للصليب ااضبر بأنو       

         .كىك ا لبل  إٔب كجود مضمونني ؽب ا  3وااساسية لإلنساف خيؿ ارتة النزاعات اؼبسٌلحة
 القانوف كنبا:

                                                 

مػػؤسبران دبلوماسػيان صػػدرت عنػػو أكؿ إتفاقيػة لتحسػػني حػػاؿ 1864بػدعوة مػػن ا لػس اإلربػػادم السويسػػرم عقػد عػػاـ  (1
 العسكريينواعبرح  كاؼبرض  ُب اؼبيداف. 

 .22، باكت، ص1997، 1انظر د.كماؿ ضباد، النزاع اؼبسلح ُب القانوف الدكٕب، مؤسسة ؾبد، ط(2)
، 1986د. صػػػػػيح الػػػػػدين عػػػػػامر، مقدمػػػػػة إٔب دراسػػػػػة قػػػػػانوف النزاعػػػػػات اؼبسػػػػػلحة، دار الفكػػػػػر العػػػػػريب، القػػػػػاىرة، (3)
 كمابعدىا. 25ص



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

109  

 

 اعد القانونٌية الدكلٌية   كيعمي أف القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب عبارة عن ؾبموعة القو مضموف شاملو
 اؼبكتوبة أك العراٌية ال  تضمن إحرتاـ الش صية اإلنسانٌية كسيمتها خيؿ السلم كاغبرب.

  كال   تم حبماية العسكريني من يا 1949/  كيعمي قوانني كلوائح وجنيفكمضموف ؿبدكدو  
كك ل  اؼبدنيني اؼبقاتلني أك خارج العمليات العسكرية كاعبرح  كاؼبرض  كأسرل اغبرب 

 كاؼبتطوعني ُب اػبدمات اإلنسانية. 
 كلكن ماىي اؼببادئ ال  يقـو عليها القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب 

اؼببادئ الصروبة أك  يقـو القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب اك قانوف النزاعات اؼبسٌلحة عل  صبلة من        
 :الضمنية كىي

 اؼ العسكرية.مبدأ ضركرة التفرقة بني السكاف اؼبدنيني كااىد -1
 حظر بعض أنواع ااسلحة الفتاكة كبعض اؼبتفجرات . -2
 حظر قتل اػبصم م  أستسلم أك كضعتو الظركؼ خارج اؼبعركة.-3
مبدأ"مارتكلز" كيعمي أف يظل اؼبدنيني كاؼبقاتلني ُب اغباالت اؼبنصوص عليها ُب اإلتفاقيات ربت  -4

 ما العاـ.ضباية كسلطات اؼببادئ اإلنسانية كمايبليو الض
 من  النهب كاؽبجـو العشوائي كااعماؿ اإلنتقامية . -5
إف اؼبقاتلني ااسرل كاؼبدنيني اؼبتواجدين ربت سلطة الطرؼ اؼبعادم ؽبم اغب  ُب إحرتاـ حيا م من  -6

 أعماؿ العنف أك ااعماؿ الثأرية كؽبم ح  مراسلة عائي م كتلقي اؼبساعدات كالعناية اليزمة  .
 .  1وب صب  اعبرح  كاؼبرض  كالعناية هبمكجو  -7

أف ى ه القواعد ال تقتصر عل  ااش اص كاامواؿ موضوع اغبماية القانونٌية  كاعبدير بال كر          
بل سبتد لتشمل ااش اص ال ين يتولوف القياـ باػبدمات اإلنسانية كالوسائل ال  يست دموهنا للقياـ 

 دبهامهم.

"مبادئ مشرتكة" بني القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف كالقانوف كجود كما التفوتنا اإلشارة إٔب         
الدكٕب اإلنسا٘ب منها وحصانة ال ات البشرية كإحرتاـ الش صية القانونية كمن  التع يب بشٌ  أنواعو 
    كصوف الشرؼ كاغبقوؽ العائلية كاؼبعتقدات كالتقاليد كعدـ التمييز بصورة مطلقة كأحرتاـ اؼبلكٌية

 الفكريٌة.   
الش  أف الديانات السماكية كاغبضارات القديبة كانت راادان مهمان كمثلَّع مصدران من مصادر ك        

 القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كل ل  ااف إنكار حقيقة كجود قواعد إنسانية ريم بساطتها ُب ا تمعات 
 

                                                 

 .170بو الواا، مرج  ساب ، ص. كك ل  د. أضبد أ100د. صيح الدين عامر، اؼبرج  الساب ، ص(1)
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 . 1ونوعان من اإلجحاؼالقديبة يعد 
 : كمن خيؿ صبلة ى ه اؼببادئ لبل  إٔب       

من تنظيم قانوف النزاعات اؼبلسلحة أك القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ىو إقامة وعيقات إنسانية  أف اؽبدؼ 
بني أش اص القانوف الدكٕب دبناسبة إستعماؿ كسائل معينة تسبب ضرر لل صم كك ل  وضباية السكاف 

 اؼبدنيني. .
حريتهم كبعض يتمثلوف ُب الدكؿ اؼبستقلة كاؼبناضلوف ُب سبيل  كما أف أش اص ى ا القانوف      

تست دـ ُب اؼبنازعات اؼبسلحة والدكلية كالية  كتنب  ومصادر  ى ا  كأف ى ه القواعداؼبنظمات  الدكلٌية 
 القانوف من اإلتفاقيات كااعراؼ الدكلية .

أف مبادئ عدـ التدخل ُب الشئوف الداخلية للدكؿ كإحرتاـ سيادة الدكؿ كاؼبساكاة ُب  كاعبدير ذكره      
 اؼببادئ ااساسية ُب القانوف الدكٕب . اإلستقيؿ من
 تطور قواعد القانون الدولي اإلنساني./الفرع الثاني 

  كإنتهاءان 1864/لقد مرَّ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب دبراحل عدة بدءان من إتفاقيةوجنيف       
   كح  اآلف كىو ماسنحاكؿ بيانو كالتإب :1977/بربكتوكوؿ

 :1864أواًل: إتفاقية رنيف 
ت ى ه اإلتفاقية بناء عل  مبادرة خاصة قامت هبا عبنة وجنيف  بطرض ربسني حاؿ اعبرح  كقعِّ  

 العسكريني ُب اؼبيداف كمثلَّع بداية القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كتضمنَّتوضباية الضحايا كحياد ااجهزة 
                                                 

ال جػػداؿ ُب أف صبيػػ  اغبضػػارات كـبتلػػف الشػػعوب كاامػػم عراػػت اغبػػرب كخاضػػت يمارىػػا ، لقػػد كػػاف ُب وإاريقيػػا (1)
اغبضارة الفرعونية كااشورية سبٌيزت بالقسوة ُب اغبرب كمعاملة ااسرل  إال أفالقديبة  ميثاقشرؼ وبدد سلوؾ اؼبتحاربني 

اؽبند كالصني بنزعة سبيل للسلم، كىك ا إعتربت اغبضارة اليونانية ااجانب برابرة مصاىم القتل أك  حضارة  بينما سبيزت
 أكثر قسوة كجربكت ككاف ااسرل أكرب مصدر للرؽ ُب إمرباطوريتهم. الركمافالرؽ ككاف 
  اغبػػرب  مايسػػم  بتقاليػػد الفركسػػية ٍب بعػػد القػػرف الثالػػع طػػٌور رجػػاؿ الػػدين اكػػرة اؼبسػػيحيةكظهػػرت عنػػد"

العادلػػة" علػػ  يػػد القػػٌديس تومػػا االكػػويمي كتػػأور هبػػا الحقػػان رجػػاؿ القػػانوف أمثػػاؿ وسػػواريز كايتوريػػا كالحقػػان 
 كيركتيس . 

 اقػػد حػػددت الشػػريعة اإلسػػيمٌية بكػػل كضػػوح القواعػػد الػػ  هبػػب اإللتػػزاـ هبػػا أونػػاء اغبػػرب  أمػػا ُب اإلسػػيـ
بالعهػد كإحػرتاـ  ءار ااخا انٌ  القرآف الكرٙب عل  الوااكالسلم اااصل اإلنسا٘ب كاحد كتبق  اغبرب اػبي

اؼبستجا كلو كاف مشركان، كما حدد عيقػات اؼبسػلمني بطػاىم حيػع حٌرمػت اغبػركب العدكانيػة كاإلعتػداء 
 اليمربر، اي يكوف القتاؿ إال ُب حاالت ورد العدكاف أك ضباية اؼبستضعفني أك رد البطي .

لطػػػمي ؿبمػػػود، القػػػانوف الػػػدكٕب اإلنسػػػا٘ب مقارنػػػة بالشػػػريعة اإلسػػػيمية، دار النهضػػػة العربيػػػة، : د. عبػػػد اػػػ للمزيػػػد راجػػػ 
د. جعفػػػر عبػػػد السػػػيـ، القػػػانوف الػػػدكٕب اإلنسػػػا٘ب ُب اإلسػػػيـ، حبػػػع  ككػػػ ل كمػػػا بعػػػدىا  9، ص1988القػػػاىرة، 

 .66،ص1986 ، 2منشور ؾبلة الشريعة كالقانوف، العددو
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  1والصحٌية كإحرتاـ اؼبتطوعني اؼبدنيني كتقدٙب اؼبساعدة دكف سبييز.

 : 1906اقية رنيف ثانياً : إتف
تعد ى ه اإلتفاقية خاصة بتحسني حاؿ اعبرح  كاؼبرض  العسكريني ُب اؼبيداف كىي متممة لإلتفاقية 
ااكٔب ك لت اؼبرض  كتضمنت شرط اؼبعاملة باؼبثل كاؼبشاركة اعبماعية حبيع التطب  إال بني ااطراؼ 

  2واؼبتعاقدة إف نشبت اغبرب.

 :1929ثالثاً: إتفاقية رنيف 
  ربسني حاؿ اعبرح  كاؼبرض  كالعسكريني ُب اؼبيداف كألطت شرط 1929ك لت إتفاقية جنيف و

معاملة أسرل اغبرب كخدمات اللجنة الدكلية للصليب ااضبر كىو  كما تضمنَّت  اؼبشاركة اعبماعية 
 تطور الات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كما سنرل الحقان.

 :1949رابعاً: إتفاقية رنيف 
ان لسقوط مييني الضحايا كاعبرح  كاؼبدنيني كضحايا اإلحتجاز كاإلعتقاالت أوناء اغبرب العاؼبية نظر 

 الثانية كال  مثلت خرؽ كإنتهاؾ لقانوف جنيف داعت إٔب إستيعاب الدركس كأىم ماجاءت بو:
كذل  لوحدة اؼبوضوع كإسرتجاع   1907 /1899كقانوف الىامو 1929مراجعة إتفاقي  جنيف  -أ

 قانوف وجنيف  كتفعيل قواعدىم كإلتزاما م القانونية.
  اؼبشرتكة ضحايا 3حيع  لت اؼبادة و إىتماـ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب بضحايا النزاعات الداخلية -ب

النزاعات الداخلية ككصفتها بطا الدكلية كتضمنت صبلة من اغبقوؽ كالضمانات الواجب مراعا ا ُب 
 صبي  ااحواؿ. 

حيع ٓب يكن ىناؾ ن  شامل اكانت أكؿ إتفاقية من  اية اؼبدنيني ربت اإلحتيؿ كزمن اغبربضب -جػ 
 . 3وحيع موضوعها كنطاؽ تطبيقها

 خامساً: البرتوكوالت اإلضافية إلتفاقية رنيف.
 : (4)( وىما1977تم إضافة بتوكولين إلتفاقية رنيف سالفة الذكر في العام)

 البرتوكول األول . -أ

                                                 

ت مػػن وعشػرة  مػواد كأنتقػدت لعػدـ  وؽبػا ضػػحايا فػ  جبنيػف كتأل1864-8-22وكقعػت ىػ ه اإلتفاقيػة بتػاريخ  (1)
   الحقان.1899الىام و مؤسبر اغبركب البحرية ال  تطرؽ ؽبا

 كتضمنت ويث كويووف مادة. 1906يوليو  6كقعت ى ه اإلتفاقية ُب (2)
 .1993لعريب غبقوؽ اإلنساف، د. عامر الزمإب، مدخل إٔب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، منشورات اؼبعهد ا (3

  بدعوة من اغبكومة السويسػرية برتوكػولني إضػاايني إلتفاقيػة 1977-1974أقر اؼبؤسبر الدبلوماسي اؼبنعقد جبنيفو(4)
 .8/6/1977كذل  بتاريخ  1949جنيف 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

112  

 

حيع راعت وحركب  1949حايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية كىو متمم لإلتفاقيات اارب  كيتعل  بض
حبيع  الثانيةك  ااكٔبالتحرير  إٔب درجة والنزاع اؼبسلح  الدكٕب كيتطاب  والباب الثا٘ب  كؿبتول اإلتفاقيتني 

اؼبدنيني كتضمن  لت اغبماية القانونية للمرض  كاعبرح  كالطرق  ليس من العسكريني كحسب بل ح  
والباب الثالع  اإلتصاؿ الووي  بني قانوف وجنيف  كقانوف والىام  كحبيع أسبطت صفة مقاتل عل  
مقاتلي حرب العصابات الهم بالتإب صفة وأسا اغبرب كما ن  عل  اامواؿ كااماكن كالفئات 

دك كك ل  التحقي  ُب الواجب ضبايتها إضااة تواا ضمانات أساسية لأش اص ال ين ربت سيطرة الع
 . 1واإلنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب

  :البرتوكول الثاني -ب
كيتعل  حبماية ضحايا النزاعات يا الدكلية حيع أضاؼ للمادة والثالثة  اؼبشرتكة تعريفان للنزاعات ذات 

لطا اؼبقاتلني كتقدٙب الطاب  ويا الدكٕب  كتضمن مبدأ وعدـ التدخل  ككفل كضمن اغبقوؽ ااساسية 
اػبدمات اليزمة للمعتقلني كالدعم القضائي ك ل قواعد حصانة الضحايا كمن يساعدىم كضباية الشارة 

  2وال  سبيزىم.

 وسائل تطبي  القانون الدولي اإلنساني. /المطل  الثاني

ل  لعدـ كجود قوة الجداؿ ُب أف مشكلة تنفي  كتطبي  القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب من أعقد اؼبشاكل كذ
أك سلطة تتؤب مسألة تطبيقو كتفرض عل  الدكؿ إحرتامو كىنا ينهض مبدأ وسيادة الدكؿ  كإستقيؽبا 

أف ى ه القواعد التطب  إال ُب حالة كجود قواعده كخاصة ك حاجزان منيعان أماـ إجبار الدكؿ عل  تطبيق
التفاىم لكن تطور اؼبفاىيم اإلنسانية  اي ؾباؿ ىنا للعيقات الودية ككسائلنزاع مسلح بني الدكؿ 

كظهور العديد من اؼبنظمات الدكلية اإلنسانية أكجب ضركرة العمل عل  إحرتاـ قواعد القانوف الدكٕب 
.كبالتإب ااف  3واإلنسا٘ب كىي عملية شاملة  دؼ إٔب كض  صبي  النصوص موض  التطبي  لإلحرتاـ

 واؼبناضلوف  ُب سبيل اإلستقيؿ كواؼبنظمات الدكلية .أش اص ى ا القانوف ىم والدكؿ اؼبستقلة  ك
 كسنعرض ايما يلي لوسائل تطبي  ى ا القانوف عل  النحو التإب :

 
                                                 

رب   بشػػأف كضػػ  اؼبقاتػػل كأسػػا اغبػػ47-43  بشػػأف كسػػائل اغبػػرب كطرقهػػا ككػػ ل  اؼبػػواد و42-34أنظػػر اؼبػػوادو(1)
   بشأف الضمانات كاإلنتهاكات اعبسيمة.90-85-75كاؼبواد و

 1868ىنا إٔب أف ىناؾ مواوي  أخرل تتمثل ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب منها وإعيف ساف بطرسربج  ذبدر اإلشارة)2(
حػػوؿ  1980ككػػ ل  إتفاقيػػة اامػػم اؼبتحػػدة لعػػاـ  ةاعبرووميٌػحبظػػر الطػػازات السػػامة كااسػػلحة  1925كبرتوكػوؿ جنيػػف 

 من  إست داـ بعض ااسلحة التقليدية .  
 .50د. صيح الدين عامر، اؼبرج  الساب ، ص(3)



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

113  

 

 نصوص إتفاقيات رنيف : /الفرع األول 
 

من والربتوكوؿ ااكؿ اإللتزاـ  ااكٔبكك ل  اؼبادة  اارب اؼبشرتكة لإلتفاقيات  ااكٔبتتضمن اؼبادة        
القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كالعمل عل  إحرتامو من صبي  ااطراؼ كيشمل كل ااطراؼ باحرتاـ قواعد 

اؼبتعاقدة طيلة إرتباطها بنصوص القانوف اإلنسا٘ب صبيعها كيكوف اإلحرتاـ وذاتيان  كما وب  ام دكلة 
 متعاقدة أف تطالب طراان آخر بالكف عن خرؽ القانوف اإلنسا٘ب كالعمل عل  إحرتامو.

  عل  إصداروقوانني ؿبلٌية  ُب كل دكلة 1949ُب إتفاقيات وجنيف  ـ الدكؿ ااطراؼكما تلتز       
لفرض عقوبات حب  ااش اص ال ين يقوموف بارتكاب ـبالفات خطاة كالعمل عل  نشر نصوص 
القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كأف يدخل ُب دراسة الكليات كاؼبعاىد كالدكرات العسكرية كينبطي أف تكوف 

 .   1وركاة للجمي  مدنيني كعسكرينيأحكامو مع
 ويشمل تطبي  نصوص إتفاقيات رنيف اآلتي :

 : الدول األطراف -1
حيع أف للدكؿ ااطراؼ ُب كوائ  القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب مصلحة عليا ُب تطبي  أحكامو        

الدكؿ كإحرتاـ قواعده ااف تعيني تنفي ىا كالعمل عل  ضماف ارض إحرتامها ُب صبي  ااحواؿ ،كعل  
ااطراؼ إزباذ التدابا الضركرية لتنفي  ى ا اإللتزاموإف تض  عند اللزـك ربت تصرؼ اعبيش اؼبستشارين 

 . 2والقانونيني ااكفاء كضركرة نشر الووائ  عل  أكس  نطاؽ فبكن
 : الدولة الحامية -2

ت عند نشوب نزاع مسلَّح يبكن تطبي  أحكاـ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب دبساعدة كرب        
إشراؼودكلة حامية  يعهد إليها بوصفها ودكلة حامية  حبماية مصاّب أحد ااطراؼ اؼبتنازعة كرعاياه 

 . 3ومدل الطرؼ اآلخر، كىي ااطراؼ اؼبتحاربة كالدكؿ اايدة اؼب تارة ؽب ه اؼبهمة
تم   عل  أنو ٓب ي1977كغبل ى ه اؼبعضلة نصت اؼبادة واػبامسة  من الربتوكوؿ ااكؿ لعاـ و        

  أف تعرض منظمة إنسانية  أك أم وللجنة الدكلية للصليب ااضبر  اانو يبكن ودكلة حاميةتعيني أك قبوؿ و
 .  4ومساعيها اغبميدة من أجل تعيني دكلة حامية

 
                                                 

  اؼبشػػار إليهػػا 49 مػػن اؼبػادة و3  ككػ ل  الفقػػرة و1949 مػػن إتفاقيػة وجنيػػف 49راجػ  الفقػػرة ااكٔب مػن اؼبػػادة و (1
   من ذات اإلتفاقية .144كأيضان اؼبادة و

 .1977من الربتوكوؿ ااكؿ لعاـ   82-80راج  اؼبادتني و (2

   من اإلتفاقية الثانية.48كك ل  اؼبادة و 1949  من اإلتفاقية ااكٔب لعاـ 47راج  اؼبادة و(3)

 .1977  من الربتوكوؿ ااكؿ لعاـ 5كاؼبادة و 1949  اؼبشرتكة ُب إتفاقيات جنيف / 8أنظر اؼبادة و (4



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

114  

 

 : اللجنة الدكلية للصليب ااضبر -3
ريني ، تعد اللجنة الدكلية للصليب ااضبر منظمة ؿبايدة خاصة كأف صبي  أعضائها من السويس      

كىي تتؤب مراقبة تطبي  إتفاقيات وجنيف  من جانب الدكؿ اؼبوقٌعة عليها كبسبب حيادىا اهي مكٌلفة 
 بوجو خاص بتقدٙب خدما ا للمحاربني لصاّب ضحايا اؼبنازعات.

عل  تقدٙب خدما ا للعسكريني اعبرح  كاؼبرض  كاؼبنكوبني ُب البحار  كينصب عمل اللجنة       
.سواء ُب  1وعل  ربسني ظركاهم كما تعمل لصاّب السكاف اؼبدنيني عند اإلقتضاءكأسرل اغبرب كالعمل 

أراضي العدك أك ااراضي اتلة كتتدخل بوصفها ؿبايدة كما أهنا تنقل اادكية كاؼبواد الط ائية كاؼبيبس 
 . 2وداخل ااراضي اتلة

الدكٕب اإلنسا٘ب بالعمل عل  تطويره  باعتبارىا ارؾ الرئيسي للقانوف كما تلتـز اللجنة الدكلية -      
دبا يواكب اؼبنازعات كتقـو بعملها كلما بدت ضركرة ؼبراجعة نصوصو، كتقـو ى ه اللجنة بنشر الووائ  

 كالدكريات كإعداد الدكرات كتكوين اؼبتدربني كالتعاكف م  اعبمعيات الوطنية ُب ى ا الشأف .
 :1977برتوكول األول األرهزة المستحدثة بمقتض  الالفرع الثاني : 

إستحداث أجهزة جديدة دبقتض  بطرض تطبي  قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كتسهيل ذل  ًب 
 كىي : 1977الربتوكوؿ ااكؿ لعاـ 

 األشخاص المؤىلون:-1
ًب الن  عل  ىؤالء ااش اص بطرض تنفي  نصوص إتفاقيات وجنيف  كتسهيل تطبيقها           

  كىو مايتطلب إعداد ىؤالء ااش اص اؼبؤىلني كتكوينهم كقت الٌسلم  كربديدان نشاط والدكلة اغبامية
دبساعدة واعبمعيات الوطنية  اؼبت صصة كذل  بطرض جعلهم عل  أىبة اإلستعداد لتقدٙب اؼبشورة 
اليزمة للسلطات كإعيمها بكيفية تطبي  قانوف واؼبنازعات اؼبسٌلحة  ككيفية إسهامهم ُب عمل 

أف ترسل قائمة بأظبائهم إٔب واللجنة الدكلية  كيتعني عل  الدكلة اغباميةجدت، الدكلةواغبامية إف ك 
للصليب ااضبر  ح  تكوف ربت تصرؼ ااطراؼ اؼبتعاقدة ااخرل عند اغباجة بطرض اإلستفادة من 

 . 3وخدما م كخرب م ُب ى ا اؼبضمار
 

                                                 

راءات اللجنػػة الدكليػػة للصػػليب ااضبػػر ُب حػػاالت إنتهػػاؾ القػػانوف الػػدكٕب أنظػػر ا لػػة الدكليػػة للصػػليب ااضبػػر، إجػػ  (1
 . 1981اإلنسا٘ب، عددمارس 

 .1949أنظر اؼبادة والثالثة  اؼبشرتكة ُب إتفاقيات جنيف اارب    (2
 .45أنظر د. عامر الزمإب، مدخل القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، مرج  ساب ، ص(3)
شػػماكم، حقػػوؽ اؼبػػدنيني ربػػت اإلحػػتيؿ اغبػػريب، رسػػالة دكتػػوراة، كليػػة اغبقػػوؽ، عػػني للمزيػػد يراجػػ  د. ؿبػػي الػػدين عػػػ 

 .1977  من الربتوكوؿ ااكؿ لعاـ  6، كما يراج  ن  اؼبادة و1972 س، القاىرة، 
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 المستشارون القانونيون لدى القوَّات المسّلحة:-2
ر القوات اؼبسلَّحة ُب أم دكلة طرؼ ؽبؤالء أمران ضركريان كذل  لتقدٙب النيصح لقد أصبح تواُّ      

كاؼبساعدة ُب اؼبسائل القانونيَّة كقد ن  والربتوكوؿ ااٌكؿ  عل  أف مهمة اؼبستشارين اؼبنصوص عليها 
 ىي :
تفاقيات تقدٙب اؼبشورة كالنصح للقادة العسكريني حسب الدرجة اؼبيئمة بطرض تطبي  أحكاـ اإل -

 كالربتوكوؿ اؼبلح .
 كجود تعليم مناسب ااراد القوات اؼبسٌلحة. -
إٔب أف تشعب قانوفوالنزاعات اؼبسٌلحة  كإتصالو حبقوؿ أخرل من اؼبعراة كالعلـو  كما ذبدر اإلشارة -

 يؤدِّم حتمان لإلستعانة بأراء أىل اػبربة كاإلختصاص كى ا مادرجت عليو أيلب الدكؿ ح  قبل النَّ 
عليو ُب والربتوكوؿ  اف ى ا يبثِّل تسهيين لعمل القيادة العسكريَّة ال  يظل من كاجبها معراة تل  

 . 1وااحكاـ
ااف اغبرص عل  تيُب نقائ  الوسائل الواردة ُب اإلتفاقيَّات اارب  بعد ذبارب  كعود عل  بدء       

اللجنة الدكليَّة لتقصِّي قانو٘ب  كىو كاق  العيقات بني أطراؼ النزاع ًب بعع وجهاز ربقي  دبوجب ن  
حبيع تتؤب التحقي  ُب أم عمل يوصف بأنو خرؽ أك إنتهاؾ جسيم للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب  اغبقائ 

كالتعد اللجنة اؼب كورة وىيئة قضائية  بل ىي مفتوحة عبمي  الدكؿ كىي جهاز دائم ؿبايد كيا 
 . 2وسياسي

 بمراقبة وتنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني.األرهزة المختصَّة /المطل  الثالث
ُب إطار تنفي  كمراقبة تطبي  قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب إنبثقت عدة أجهزة كأسند ؽبا            

 اإلختصاص من أجل ضماف تطبي  اإللتزامات الدكليَّة كى ه ااجهزة اؼب تصة ىي :
 اللجنة الدكليَّة لتقصِّي اغبقائ . -
 صَّة بنظر جرائم اغبرب.ااكم اؼب ت -
 
 

                                                 

  مػػن ذات 90  مػػن الربتوكػػوؿ ااكؿ ككػػ ل  اؼبػػادة و82. كأنظػػر اؼبػػادة و 53د. عػػامر الزمػػإب، اؼبرجػػ  السػػاب ،ص(1)
 وكوؿ.الربت
  عضوان بناءن علػ  مػؤىي م الش صػية للتحقيػ  ُب أم عمػل ييشػٌكل خرقػان إلتفاقيػات 15تشٌكل ى ه اللجنة من و (2

  دكلػػػة علػػػ  قبػػػوؿ 20جنيػػػف كالربتوكػػػوؿ ااكؿ اؼبلحػػػ  هبػػػا كتكػػػوف اللجنػػػة قائمػػػة وقانونان عنػػػد موااقػػػة مااليقػػػل عػػػن و
 ىداؼ اؼبدنٌية.إختصاصها ايما يتعٌل  بضرب السكاف اؼبدنيني كاا
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 اللجنة الدوليَّة لتقصِّي الحقائ ./الفرع األول
نشئت ى ه اللجنة كما أشرنا من أجل ضماف تطبي  اإللتزامات الدكليَّة بعدـ ضرب اؼبدف أي       

كالسكاف اؼبدنيِّني كااىداؼ اؼبدنيَّة كؽبا إختصاص ؼبتابعة أم خرؽ اك إنتهاؾ جسيم ؼبقتضيات إتفاقيات 
 كالربتوكوؿ ااكؿ اؼبلح  هبا.وجنيف  
 كتصدر اللجنة تقريران بنتائد عملها مرا  هبا توصيا ا كاليصدر عنها أم رأم قانو٘ب.       
كيسأؿ طرؼ النزاع ال م أنته  أحكاـ اإلتفاقيات أك ى ا اؼبلح  عن دا  تعويض إف اقتض         
 . 1واغباؿ

 المحاكم المختصَّة بالنظر في ررائم الحرب./الفرع الثاني 
نظران ػبطورة اعبرائم اؼبرتتبة عل  ضرب اؼبدف كااىداؼ اؼبدنيَّة حبكم ماتلحقو من كوارث مفجعة اكاف 
لزامان أف يقرتف كض  قواعد قانونيَّة لتجريبها بعقوبة عل  مرتكبيها أك من أمركا بارتكاهبا كىنا توق  

ز أمامنا نوعاف من ااكم وؿباكم العقوبات من قبل ىيئة قضائية ـبتصة بالنظر ُب ى ه اعبرائم كىنا يرب 
 كطنية كأخرل دكليَّة .

 : المحاكم الوطنيَّة -1
كىنا نشا إٔب أف اعبرائم اؼبرتكبة ضد دكلة معينَّة زبض  إلختصاص ؿباكم ى ه الدكلة ككانت فبارسة  

 . 2والدكؿ اؼب تلفة ميئمة ؽب ه القاعدة
ة ااش اص ال ين يرتكبوف جرائم وإبادة اعبنس إتفاقية وجنيف  للدكؿ ااطراؼ معاقب كقد أجازت

   من اإلتفاقيَّة اؼبشار 50-49-129البشرم كجرائم اغبرب  عمومان أماـ ااكم الوطنيَّة طبقان للموادو
 إليها.

كىبض  ااش اص ال ين يرتكبوف وجرائم اإلبادة  اكم الدكلة ال  أرتكب الفعل ُب أراضيها أك كمة 
ة كتقـو كل دكلة باصدار التشريعات اليزمة ؼبعاقبة ااش اص ال ين يرتكبوف مثل ى ه جنائية دكليَّ 

 اعبرائم.
 
 

                                                 

   من ذات الربتوكوؿ.91  الفقرةود  من الربتوكوؿ ااكؿ كك ل  اؼبادة و90راج  اؼبادة و  (1
  مػن ؾبرمػي اغبػرب أمػاـ اكمػة العليػا ااؼبانيػة، كمػا قامػت كػل مػن 45  دبحاكمة و1921قامت وأؼبانيا  عاـ و  (2

يػة الثانيػة بتهمػة ـبالفػة قواعػد القػانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب كقػد إسػتمرت دبحاكمة ؾبرمي اغبرب العاؼببريطانيا كارنسا كأؼبانيا 
 ـ.1984ى ه ااكمات ح  العاـ 

راجػػػ  زكريػػػا اتػػػاش، مقػػػاؿ منشػػػور جبريػػػدة اإلربػػػاد اإلشػػػرتاكي ، اؼبطػػػرب ربػػػت عنػػػواف ؿباكمػػػة ؾبرمػػػي اغبػػػرب ُب القػػػانوف 
 ـ. 1996-2-4الدكٕب/بتاريخ 
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 :المحاكم الدولية -2
من اؼبفارقات أف دكؿ اغبلفاء ُب اغبرب العاؼبية الثانية أعتربت ضرب ااىداؼ اؼبدنيَّة وعمين مشركعان  

وعمين يا مشركع  كىك ا عاقب اؼبنتصركف ُب اغبرب  بينما أعترب ماقامت بو أؼبانيا النازيِّة كحلفاؤىا
 اؼبنهزمني بانشاء ؿباكم دكليَّة كنبا وؿبكم  نورمباج كطوكيو .

 نورمبيرج : –المحكمة العسكرية الدولَية  -أ
  دبوجب إتفاقية معاقبة ؾبرمي اغبرب اؼبوقعة بني دكؿ اغبلفاء كزبت  1945أنشئت ى ه اكمة عاـ و

 باآلٌب:
اإلختصاص الوظيفي  حبيع تنظر اكمة ُب اعبرائم اؼبرتكبة ضد السلم كجرائم اغبرب كجرائم ضد و -

 اإلنسانية.
 واإلختصاص الش صي  كزبت  اكمة دبعاقبة ؾبرمي اغبرب ااؼباف. -
واإلختصاص اؼبكا٘ب  كزبت  اكمة دبحاكمة ؾبرمي اغبرب بطض النظر عن موق  إرتكاب  -

 . 1واعبريبة
حيع نظرت ُب بعض جرائم قبل تشكيلها كأف قضا ا يا ؿبايدين كما أهنا  د أنتقدت ى ه اكمةكق

 . 2وٓب تنظر ُب جرائم اغبلفاء كقد أتبعت قواعد ااكمات ااقبلوسكسونية
 طوكيو./المحكمة العسكرية الدولية للشرق األقص   -ب

ُب ؿبكمة ونورمباج  إال أهنا ـبتصة كتتب  نفس القواعد السابقة  1948 /4/11كقد أنشئت ُب 
 دبحاكمة ؾبرمي اغبرب اليابانيني.

 (.المحاكم الخاصة )برواندا والبوسنة -2
ظهرت مطالبات دكلية عدة بضركرة ؿباكمة مرتكيب جرائم اغبرب ُب كل من وركاندا كالبوسنة كاؽبرس   

بادة اعبماعية  كوالتطها العرقي  ، حيع أرتكبت ؾبازر بشعة يندل ؽبا جبني اإلنسانية إضااة إٔب واإل
كقد ظهر جبيء عدـ تسامح ا تم  الدكٕب م  عمليات التع يب كالقتل اؼبنظمة القائمة عل  معايا 

 .  3واعبنس كالعرؽ كالدين
                                                 

ة تعني كل دكلة طرؼ كاحدان منهم كوأربعػة  قضػاة منػاكبني يعينػوف بالطريقػة ذا ػا تتشكل اكمة من وأربعة  قضا  (1
 .1946-10كأصدرت أكؿ حكم ُب شهر  1945-11-20كقد بدأت اكمة جلسا ا ُب 

للمزيػػد راجػػ  د. عبػػد اغبميػػد طبػػيس، جػػرائم اغبػػرب كالعقػػاب عليهػػا، منشػػورات البػػابلي، القػػاىرة، ككػػ ل  زكريػػا اتػػاش، 
  .مرج  ساب

 كما بعدىا.  73اؼبرج  الساب ، ص  (2
كال م ًب التصريح ايو بضركرة معاقبة ؾبرمي اغبرب 1992-8-28بتاريخ أنظر مقررات مؤسبر لندف للسيـ اؼبنعقد  (3

 داخل يويسيايا. 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

118  

 

  .1994  كبركانداو1993كقد أنشئت اكمة اػباصة بيويسيايا و
 : المحكمة الجنائية الدولية -رـ 

  أكؿ ىيئة قضائية دكلية International Criminal Courtاعبنائية الدكلية وتعترب اكمة 
ربظ  بوالية عاؼبية كبزمن يا ؿبدد اكمة ؾبرمي اغبرب كمرتكيب الفضائ  حب  اإلنسانية كجرائم إبادة 

 .  1واعبنس البشرم
ى ين النظامني القضائيني  كى ا القضاء الدكٕب الينفي كاليلطي مسئولية القضاء الوطمي، كبالتإب عيقة

 ىي عيقة تعاكف كتكامل.
 كلكن ماىي اؼببادئ ال  تقـو عليها اكمة اعبنائية الدكلية  
 تقـو اكمة اعبنائية الدكلية عل  طبسة مبادئ أساسية كىي :

نًشئة للمحكم :المبدأ األول
ي
 ة.أف ى ه اكمة نظاـ قضائي دكٕب نشأ بارادة الدكؿ اؼبوقعَّة كاؼب

 أهنا ذات إختصاص مستقبلي كليس ُب أعماؽبا أور رجعي. :المبدأ الثاني
أهنا ذات إختصاص مكمِّل لإلختصاص الوطمي كلكن بامكاهنا فبارسة إختصاصها ُب  :المبدأ الثالث

 حالتني نبا وعند إهنيار النظاـ القضائي ُب الدكلة أك عند راضو أك اشلو ُب القياـ بالتزاماتو القانونية 
يكوف إختصاصها ُب ويث جرائم وإبادة اعبنس البشرم كاعبرائم ضد اإلنسانية كجرائم  :لمبدأ الرابعا

 اغبرب .
اؼبسئولية اؼبعاقب عليها ىي اؼبسئولية الفردية، كعليو ااكمة ىي إمتداد لإلختصاص  :المبدأ الخامس

قبل الربؼباف، كتعتمد اؼبسئولية  والقضائي الوطمي  كليست اوقو كتصبح جزء منو عند التصدي  عليها من
 .  2والفردية ؼبرتكيب اعبرائم الدكلية دكف إيفاؿ مبدأ اؼبسئولية الدكلية للدكلة عن اعبرائم الدكلية

إف إنتهاؾ قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب نتد عنو ومسئولية قانونية  دكلية لأطراؼ اؼبتنازعة ال  زبالف 
 .  3وعنو أيضا ومسئولية جنائية  لبعض اااراد الطبيعينيقواعد القانوف الدكٕب كينتد 

حيع يهدؼ القانوف اعبنائي الدكٕب إٔب ضباية حياة الفرد كحريتو كأخيقو كمعاقبة مرتكيب ى ه اااعاؿ 
كلو كانوا أارادان عاديني إذ يهدؼ والتجرٙب الدكٕب  ىنا إٔب ضباية مصلحة عامة للمجتم  الدكٕب كوبـر 

                                                 

  دكلػػة كىػػي أكؿ مػػرة ُب 60بعػػد مصػػادقة و 2002كبػػدأ العمػػل بنظامهػػا ُب يوليػػو 1998تأسسػػت اكمػػة بركمػػا (1)
 لتاريخ يتم تكليف ىيئة قضائية دكلية دائمة غبماية حقوؽ اإلنساف.ا

 

،ككػ ل  د. 2001للمزيد راج  د. ؿبمود شريف بسيو٘ب، اكمة اعبنائية الدكلية، مطبعة ركز اليوسػف، القػاىرة،  (2
، 1996، 1اىرة، طعبػد الػرحيم صػدقي، القػانوف اعبنػائي الػدكٕب ػ كبػو تنظػيم جنػائي عػاؼبي ػ دار النهضػة العربيػة، القػ

 .2000كك ل  عبد اغبسني شعباف، السيادة كمبدأ التدخل اإلنسا٘ب، جامعة صيح الدين، أربيل، العراؽ، 
 .23راج  د. كماؿ ضباد، مرج  ساب ، ص(3)
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كٕب عل  اااراد أرتكاب أاعاؿ والقرصنة ُب أعإب البحار كذبارة الرقي  كاإلذبار باؼب درات القانوف الد
 . 1وكاارىاب الدكٕب كجرائم اغبرب كاعبرائم ضد السلم كاعبرائم ضد اإلنسانية 

 كتتم مساءلة الفرد إما وكطنيان  أك ودكليان  عند عجز القضاء الوطمي ُب القياـ دبهامو كاقان لآلليات
 القانونية لتطبي  القانوف اعبنائي الدكٕب.

كيقرتب من إعتباره ش صان من أش اص  مركز الفرد ُب القانوف الدكٕب ُب تطور الات كفبا الش  ُب أف 
.ايبد من العمل عل  منح الفرد صيحية أبراـ التصراات القانونية كح  إقامة  2والقانوف الدكٕب العاـ

 لدااع عن حقوقو.الدعول أماـ القضاء الدكٕب ل

 ولية النارمة عن خرق القانون الدولي اإلنسانيؤ المس:  المبحث الثاني
ف اؼبسئولية تعد السمة البارزة ام نظاـ قانو٘ب اهي ال  تكفل ااعليتو كإستمراره كاإلمتثاؿ أالجداؿ ُب 

ٕب كح  الداخلي ُب تطبي  أية قاعدة قانونية عل  اؼبستول الدك  ااغبكمةاحكامو ، كتطبي  قواعده، 
بقدرة مركز السلطة عل  تطبي  ى ه القاعدة اليرتب  دبضموف القاعدة كحسب بل ىو رىني 

 القانونية،كإف كاف القانوف الدكٕب الزاؿ إٔب حد ما يفتقد عنصر اعبزاء .
وقت منهد إف ربقي  والعدالة اعبنائية  من اؼبقاصد الرئيسية ال  يرنو إليها ا تم  الدكٕب كىي ُب ذات ال

سلوؾ وبكم إعماؿ القانوف كإنفاذه فبا يستلـز إحرتاـ اإللتزامات الناشئة عن اؼبعاىدات كياىا من 
مصادر القانوف الدكٕب كىو مايؤدم إٔب حفظ السلم ، كربقي  اامن الدكٕب كإحرتاـ كضباية حقوؽ 

إمتناع ـبالف للقانوف الدكٕب ىي وكل اعل أك عمل أك  اعبريبة الدكليةاإلنساف كحرياتو ااساسية ، إف 
كيضر دبصاّب اعبماعة اميَّة هب ا القانوف كال م ييرسِّخ ُب عيقات الدكؿ ااقتناع بأف ى ا الفعل ينبطي 
معاقبتو جنائيان  كاليشرتط أف يكوف ى ا اإلقتناع ؾبمعان عليو من قبل واعبماعة الدكليَّة  كإمبا يكفي كونو 

متطلبات والعدالة  كاليهم أف تكوف قاعدة التجرٙب قاعدة قانونية دكلية أيا كاف وإقتناعان عامان  ُب ضوء 
.كىك ا امعيار ودكلية اعبريبة  ىي إعتدائها عل  واؼبصاّب  ال  وبميها ا تم  والدكٕب   3ومصدرىا 

 بطض النظر عن مرتكبها أك اؼبضركر منها كذل  كا  قواعد القانوف الدكٕب كبطض النظر عن ذبرٙب

                                                 

 .43د. مصطف  اليكندم، مرج  ساب ، ص(1)
لطػ  اللجنػة ااكربيػة ككلػف اكمػة ااكربيػة   اؼبلح  باإلتفاقية ااكربية غبقػوؽ اإلنسػاف كالػ م أ11أنظر الربتوكوؿو (2

 . 1998-11-1حبماية حقوؽ اإلنساف ااكريب كالصادر ُب
ستيفاف جيسر، القانوف الدكٕب اعبنػائي مشػار إليػو لػدل د. إبػراىيم العنػا٘ب، النظػاـ الػدكليااممي، اؼبطبعػة التجاريػة (3) 

 .79م، مرج  ساب ،ص. كك ل  د. مصطف  اليكند121،ص1997اغبديثة، القاىرة، 
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والقانوف الداخلي  للفعل كاؼبعاقبة عليو أـ ال ، كعل  ذل  ااف كصف الفعل بأنو جريبة دكلية اليتأور 
 ،كىو ماسنعرضو  عل  النحو التإب: 1وبكونو معاقب عليو أـ يا معاقب عليو دبقتض  القانوف الداخلي 

 طبيعة الجزا  عن إنتهاك القانون الدولي اإلنساني. /المطل  األول 
ف القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب يستلهم الشعور اإلنسا٘ب كىو ذل  اعبزء من القانوف الدكٕب العاـ أنا ذكر 

ال م يركِّز عل  ضباية اإلنساف ُب حالة اغبرب، كلقد ظهر اإلىتماـ باؼب الفات كاإلنتهاكات للقانوف 
نتهكوف أحكامو كؾبازا م اإلنسا٘ب من  زمن كما رأينا كل ل  ااف اامر يتطلب معاقبة اااراد ال ين ي

 اما ىو اعبزاء عن إنتهاؾ القانوف اإلنسا٘ب  عما أقرتاوا من جرائم 
 الجزا  عن إنتهاك القانون الدولي اإلنساني  /الفقرة األول  

الجداؿ ااف الدكلة وااربة  تتحمل اؼبسئولية الدكلية الكاملة عن إنتهاؾ حقوؽ اإلنساف ُب كقت 
تهاؾ من جانبها أك من جانب ااش اص ال ين يشكلوف جزءان من قوا ا اؼبسلحة، اغبرب سواء كاف اإلن

بتعويض الضرر كيبكن للدكلة أف تت ل  من اؼبسئولية إذا عاقبت ااش اص ال ين  تلتـز الدكلةكىنا 
نية  إف واعبماعة الدكلية  ٓب تصل ُب بنائها القانو٘ب ؼبرحلة واعبماعة الوط  2وإرتكبوا ى ا العمل الضار

االقانوف الدكٕب الزاؿ يتميز بضعف السلطات ال  تتؤب تنفي  قواعده كإيقاع واعبزاء  عل  من ىبرقها 
اي توجد ايو جزاءات عامة أك تقنني للجزاءات اقواعد اعبزاء يا منتظمة، لقد أصبحت مسئولية 

ئ القانوف الدكٕب اؼبعاصر   من مبادacts of stateوالفرد  عن ااعماؿ ال  ينف ىا ىنا باسم الدكلةو
إليو أف  كفبا هبدر التنويوكقد أور مبدأ اؼبسئولية الش صية ُب الووائ  اػباصة بقانوف واؼبنازعات اؼبسلحة  

إتساع نطاؽ اؼبسئولية الش صية عن اعبريبة اؼبرتكبة اليكوف عل  حساب إكبسار اؼبسئولية اعبماعية ُب 
وف الدكٕب ااعبريبة اؼبرتكبة باسم الدكلية تشا إٔب اؼبسئولية اؼبرحلة اغباضرة من مراحل تطور القان
،كقد أكدت إتفاقيات وجنيف  إف طرؼ النزاع ال ين يكوف  3والش صية كك ل  اؼبسئولية اعبماعية

                                                 

 . 425،426، ص1991  ابريل، يوليو 43انظر تقرير عبنة القانوف الدكٕب، الدكرة و  (1
مشػار  1977  مػن الربتوكػوؿ ااكؿ للعػاـ 91ككػ ل  اؼبػادة و 1907  من إتفاقيػة الىػام الرابعػة 3أنظر اؼبادة و  (2

 إليو. 
لػػػدكٕب، ألقيػػػت علػػػ  طلبػػػة دبلػػػـو الدراسػػػات العليػػػا، كليػػػة د. مصػػػطف  اليكنػػػدم، ؿباضػػػرات ُب القػػػانوف اعبنػػػائي ا(3)

. ككػػ ل  د. عبػػاس ىاشػػم السػػعدم، مسػػئولية 60  ، يػػا منشػػورة، ص2003-2002القػػانوف، جامعػػة التحػػدم، و
 .175الفرد اعبنائية ، مرج  ساب ، ص
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ربت سلطة أش اص ؿبميوف مسئوؿ عن اؼبعاملة ال  ييقوهنا عن فبثليو، بطض النظر عن اؼبسئولية 
 . 1ورض ؽبا الش صية ال  يبكن التع

  كااة الدكؿ ااطراؼ بازباذ التدابا الضركرية كإصدار 1906من عاـ و كقد ألزمت الووائ  الدكلية
التشريعات ال  تن  عل  اعبزاءات الفعالة لإلنتهاكات اػبطاة لقواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كالقتل 

  اااراد اميني كااضرار اػبطاة بالصحة العمد كالتع يب كاؼبعاملة اليإنسانية كالتجارب العلمية عل
كالسيمة الدينية كتدما اؼبمتلكات كإرياـ أسرل اغبرب كالنفي كاغبجز يا اؼبشركع كأخ  الرىائن كذل  

 . 2وبالنسبة لأش اص اؼبشمولني حبماية القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب
ورة كمعاقبتو من قبل أم دكلة دبا ايها الدكلية ام ارد يرتكب جريبة من اعبرائم اؼب ك كيتم توجيو اإل اـ 

اؼبعادية ك يوجو اإل اـ لأاراد كحدىم ال ين يرتكبوف جرائم ضد القانوف الدكٕب كليست الكيانات 
اؼبعنوية كربقي  تنفي  قواعد القانوف الدكٕب اق  عن طري  معاقبة اااراد ال ين يرتكبوف مثل ى ه 

 . 3واعبرائم
نشاء ؿبكمة اعبنايات الدكلية الدائمة كال  زبت  باعبرائم التالية كىي وجرائم اإلبادة كى ا ما أستوجب إ

 كما أشرنا سلفان.   4وكاعبرائم ضد اإلنسانية كجرائم اغبرب كجرائم العدكاف 
 كىناؾ صبلة من اؼببادئ ربكم العقاب عل  جرائم اغبرب كىي :

ػبناؽ عل  مرتكيب اعبرائم اي يستطيعوف اإلايت من فبا يضيِّ  ا عدـ قابلية جرائم اغبرب للتقادـ -أ
 العقاب مهما طالت اؼبدة.

للبحع كالقبض كتسليم كمعاقبة اؼبتهمني بارتكاب جرائم حرب أك  ضركرة قياـ تعاكف دكٕب أممي -ب
 اعبرائم ضد اإلنسانية .

وكرئيس دكلة  اي تعف  الصفة الرظبية للش   من العقاب هنوض اؼبسئولية الفردية لإلش اص -ج
مثين كقياـ مسئولية الرئيس عن مرؤسيو كما أف التحجد بااكامر الرئاسية كالتدرع بتنفي  أكامر حكومية 

 اليعف  من اؼبسؤكلية .

                                                 

  34-33كػ ل  اؼبادتػاف و  مػن إتفاقيػة جنيػف الرابعػة، ك 29  مػن إتفاقيػة جنيػف الثالثػة كاؼبػادةو12أنظر اؼبػادة و  (1
 من اإلتفاقية ذا ا. 

  مػػن اإلتفاقيػػة الثالثػػة كاؼبػػادة 29  مػػن اإلتفاقيػة الثانيػػة كاؼبػػادة و50  مػػن اإلتفاقيػػة ااكٔب كاؼبػػادة و49  أنظػر اؼبػػادة و(2
   من اإلتفاقية الرابعة. 46و

   متهمان. 23، ككاف عددىم و1945أنظر أحكاـ ؿبكمة نورمباج اكمة ؾبرمي اغبرب النازيني، نوامرب/   (3
 .2002-4-10كأصبح ناا ان ُب 1998-7-17أقر النظاـ ااساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية بتاريخ   (4
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اليتوقف بالضركرة عل  إرتباط الدكلة بن  إتفاقي مكتوب  أف اؼبسئولية عن إرتكاب جرائم اغبرب -د
  اإللتزامات الناشئة كتظل مبادئ القانوف الدكٕب الناشئة عن ااإلنسحاب من إتفاقية ما ال يؤور عل

 ااعراؼ الراس ة بني اامم كالقوانني اإلنسانية اؼبرعية كااعراؼ كما يبلِّيو الضما العاـ.
من العقاب  ال يفلتواميحقة كمعاقبة مرتكبيها ح   إف اؽبدؼ من توقي  اعبزاء عل  جرائم اغبرب  -ىػ 

 ن تسوِّؿ لو نفسو إرتكاب تل  اعبرائم مستقبين.كك ل  ردع كل م
كمبدأ الشرعية كقرينة الرباءة كح    ضركرة توار مقتضيات ااكمة العادلة كاؼببادئ ال  ربكمها -ك

 الدااع كياىا من ااصوؿ اؼبرعية .
ة  حيع جاء كىك ا ااف تطور بناء واعبماعة الدكلية  كاف لو أور كبا ُب تطور مفهـو واعبريبة الدكلي

النظاـ القانو٘ب ولأمم اؼبتحدة  حبماية دكلية كاسعة غبقوؽ اإلنساف كاف بدارىا ُب اؼبيثاؽ ٍب أينعت ُب 
اإلتفاقيات كاؼبعاىدات اليحقة كبالتإب تعد تل  اغبقوؽ كاغبريات منضوية ضمن واإلختصاص اؼبان   

 للدكلة كسياد ا دبوجب القانوف الدكٕب التقليدم.
 التعوين أو ربر الضرر. /الثانية الفقرة 

أكردت اؼبادة والثالثة  من قانوف والىام  اؼبشار إليو بوضوح مبدأ التعويض عن ااضرار الناصبة عن 
 ال يعف إتفاقيات وجنيف  مسئولية الطرؼ اؼبتعاقد حبيع  أقرتـبالفة قوانني كأعراؼ اغبرب كك ل  

قد آخر من اؼبسئولية ال  تق  عليو أك عل  طرؼ آخر طراان آخر متعاكاليعفي أم طرؼ متعاقد نفسو 
 بسبب إرتكاب إنتهاكات جسيمة .

مبدأ جرب الضرر أك التعويض نتيجة خرؽ إلتزاـ كرسَّو القانوف الدكٕب  /كما تضمن الربتوكوؿ ااكؿ
.عند نشوب حرب أىلية داخل الدكلة كما يرتتب عليو من أضرار بااش اص  1وكدأبت عليو الدكؿ

متلكات ااف اغبكومة ال تكوف مسئولة عن عمل اعبهات اؼبتمردة ال م يرتكب باؼب الفة لسلطتها كاؼب
 . 2وحينما التكوف متهمة باػبركج عن مبدأ حسن النية أك عدـ اإلنباؿ ُب القضاء عل  التمرد

وع سبرد قاؿ وأف من يا اؼبتنازع ايو أف الدكلة ليست مسئولة عن عن كق وفي حكم ألحد الُمحكِِّمين
أك وورة أك حرب أىلية أك حرب دكلية أك عن ااضرار ال  تسببها تل  اغبوادث اوؽ إقليمها اف ى ه 

 . 3وااحداث تشكل قوة قاىرة 

                                                 

 اؼبشار إليو.   1977  من الربتوكوؿ ااكؿ للعاـ91  أنظر اؼبادة و(1
 42، ص6، ج1960ؾبموعػػة أبػػو شػػادم،  ؾبموعػػة اؼببػػادئ الػػ  قرر ػػا اعبمعيػػة العموميػػة دبجلػػس الدكلػػة اؼبصػػرم، (2

وقضػػػية بػػػني الواليػػػات اؼبتحػػػدة كبريطانيػػػا  مشػػػار إليهػػػا لػػػدل د. أضبػػػد أبػػػو الواػػػا، الوسػػػي  ُب القػػػانوف الػػػدكٕب العػػػاـ، دار 
 .  855، ص4، ط2004النهضة العربية، القاىرة، 

 اؼبرج  الساب  نفسو وقضية بني إسبانيا كبريطانيا .    (3
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ًب راض طلب التعويض اف الضرر ًب أوناء ؿباكلة اغبكومة إستعادة مدينة رئيسية  قضية أخرلكُب 
 . 1وعادية للمعركةكل ل  ااف الفعل يشكل كاحدان من اآلوار ال

 ؟ولكن ما ىي الجهة المختصة بتحديد إنتهاك القانون اإلنساني
ٓب يوضح الربتوكوؿ وااكؿ  اعبهة ال  ربدد إنتهاؾ قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كتقـو بضرب اؼبدف 

ل م يستحقو كالسكاف كااىداؼ اؼبدنية كك ل  اعبهة ال  تتؤب ربديد اؼبسئولية،كتقدير قيمة التعويض ا
صعوبة تطبي  ااحكاـ اؼبتعلقة بتحرٙب ضرب اؼبدف كالسكاف كااىداؼ   نيحظ جبيءاؼبتضرر، كىنا 

 اؼبدنية بسبب اإلاتقار إٔب جهة عليا يسند ؽبا تنفي  كتطبي  ى ا اإلختصاص عل  الوجو اامثل.
ات  الدكلية من قبل أحد حصوؿ وخرؽ اإللتزام شرطني نبا:إف وبوت اؼبسئولية الدكلية يستلـز توار 

 أش اص القانوف الدكٕب ك وأسناد العمل  يا اؼبشركع إٔب ذل  الش   ح  تنهض مسئوليتو الدكلية.
ااف النظاـ القانو٘ب الدكٕب يفرض وإلتزامات قانونية دكلية  كاجبة النفاد عل  ااش اص  وعود عل  بد 

اؼبسئولية الفردية زاماتو الدكلية ، كاعبدير بال كر أف ، كيتحمل ش   القانوف الدكٕب تبعة عدـ الوااء بالت
أخ ت تدرهبيان ربتل موقعها ُب نظرية اؼبسئولية الدكلية إزاء إكتساب الفرد صبطة الش صية الدكلية كقياـ 

 .  2والتنظيم الدكٕب اغبديع

 التدخل الدولي اإلنساني شرعيتو وإنحرافو. /المطل  الثاني 
اإلنسا٘ب حديثان بالقٌوة كالشٌدة كذل  مردَّه اإلىتماـ حبقوؽ اإلنساف كحرياتو  سبيز ظهور مبدأ التدخل

.إال أف  3وااساسية كريم أف ميثاؽ اامم اؼبتحدة قد ن َّ عل  ربرٙب إست داـ القوىٌة ُب العيقات الدكلية
 الشئوف الداخلية ذل  ٓب يبن  العديد من الدكؿ من اإلحتجاج وباإلعتبارات اإلنسانية  لتربير تدخلها ُب

.كما قد تلجأ ى ه الدكؿ كبطرض كقف اؼبمارسات القمعيَّة كإنتهاؾ حقوؽ  4وُب الدكؿ ااخرل
 اإلنساف إٔب ارض تدابا إقتصادية كسياسية كوقااية ضد الدكؿ  اؼبنتهكة.

ديد عناصر إف التفرقة بني التدخل الدكٕب اإلنسا٘ب واؼبشركع  كالتدخل اإلنسا٘ب ويا اؼبشركع  يتطلب رب
اماذا يقصد بالتدخل الدكٕب اإلنسا٘ب الواجب توارىا للقوؿ بوجود تدخل ُب الشئوف الداخلية للدكؿ، 

 كماىو ااساس القانو٘ب لو كمامدل شرعية التدخيت اؼبسلحة إلعتبارات إنسانية 
 

                                                 

 سو وقضية بني انزكيي كىولندا .    اؼبرج  الساب  نف(1
 . 48، كك ل  د. عباس السعدم، مرج  ساب ، ص65د. مصطف  اليكندم، مرج  ساب ، ص  (2
 . 743  من ميثاؽ اامم اؼبتحدة، كك ل  د. أضبد أبو الواا، مرج  ساب ، ص2/4أنظر اؼبادة و  (3
  ككػػػ ل  التػػػدخيت اامريكيػػػة ُب وسػػػاف 1964  كمػػػن أمثلػػػة ذلػػػ  و التػػػدخل اامريكػػػي البلجيكػػػي ُب الكونطػػػو (4

   كأيضان ارنسا ُب إاريقيا الوسط  ػ كأمريكا ُب كل من جرينادا كنيكاراجوا كالعراؽ كليبيا .  1965دكمينو 
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 ماىية التدخل اإلنساني وطبيعتو. /الفقرة األول  
ست داـ القوة اؼبسلحة أك التهديد باست دامها بواسطة دكلة ما أك إ :/يقصد بالتدخل الدكٕب اإلنسا٘ب

طرؼ متحارب أك دبعراة ىيئة دكلية بطرض ضباية حقوؽ اإلنساف ، ايكوف ىنا التدخل موجَّو إٔب دكلة 
ثِّل إنكاران كإىداران غبقوقهم ااساسية  منتهكة كمتهمة بأعماؿ القسوة كالتع يب ضد مواطنيها كبشكل يبي

لضما اإلنسا٘ب ، كيكوف التدخل ىنا مستهداان ضباية أركاح الضحايا من خطر أك عمل يا كيصدـ ا
 . 1ومشركع ؿبدؽ هبم

 :/أما اؼبعىن اؼبوسَّ  للتدخل الدكٕب اإلنسا٘ب
اي يقصر التدخل عل  القوَّة اؼبسلحة بل يبتد ليشمل كسائل أخرل كتنظيم اغبميت الصحفية كتوقي  

، كارض القيود عل  بي  ااسلحة كأخاان يتم اللجوء إٔب القوة اؼبسلحة ضد الدكلة اعبزاءات اإلقتصادية 
 ال  ينسب إليها إنتهاؾ حقوؽ اإلنساف. 

الزاؿ يثا جدالن اكريان كىبتل  ايو القانوف بالسياسة كأيضان القانوف اؼبعموؿ  إف التدخل الدكٕب اإلنسا٘ب
 . 2واؼبنظمات الدكلية بو بالقانوف اؼبنشود كدكر بعض الدكؿ داخل 

ىو أف نأخ  باؼبفهـو الواس  للتدخل اإلنسا٘ب أم إستبعاد اللجوء للقٌوة قدر اإلمكاف  إف الرأم اارجح
كإست داـ الوسائل ااخرل كالضط  السياسي كالدبلوماسي كاإلقتصادم كى ا ماينسجم م  مبادئ 

تكوف من صميم السلطاف الداخلي اامم اؼبتحدة بشأف عدـ التدخل ُب الشئوف الداخلية ال  
القائم عل  إست داـ القوَّة اؼبسلحة اليعد مقبوالن كميئمان للظركؼ  ااؼبفهـو الضي ، كىك ا  3وللدكلة

الدكلية اؼبعاصرة اي يبكن إست داـ ى ا اغب  إال ُب حاالت ؿبددة جدان كحال  والدااع الشرعي 
 كالتدابا اعبماعية القمعية. .

اعبسيم كاؼبتكرر عل  حقوؽ اإلنساف ىو ال م يربر التدخل اإلنسا٘ب ااؼبعاملة السيئة  إف اإلعتداء
ؼبواطمي دكلة ما عل  أيدم سلطات بيدىم ىي ال  تربر تدخل الدكٕب ااخرل إنسانيان لصاغبهم، 
 كربرص اؼبنظمات الدكلية عل  تأكيد جسامة ااعماؿ القمعية كتكرارىا كمربر للتدخيت اإلنسانية
كى ا مرده اإلنزعاج البالغ ؼبا يشعر بو ا تم  الدكٕب كماتنطوم عليو اإلنتهاكات من آالـ اؼبربحة يعا٘ب 

 . كلكن الهبب أف يكوف ى ا التدخل موسعان كمسيسان. 4ومنها البشر
 كلكن ماىي اغبقوؽ ال  يربر إنتهاكها التدخل اإلنسا٘ب 

                                                 

 . 173، ص1979  أنظر د. ؿبمد حااظ ياٖب، الوجيز ُب القانوف الدكٕب العاـ، دار النهضة العربية، القاىرة، (1
 .  175اب  نفسو، صاؼبرج  الس  (2
  ديسمرب 2131  من ميثاؽ اامم اؼبتحدة كك ل  قرارات اعبمعية العامة لأمم اؼبتحدة القرار و2/7أنظر اؼبادة و  (3

 . 1981  ديسمرب103/36كالقرار و 1970  أكتوبر 2625كالقرار و 1965
  أكراد العراؽ. بشأف التدخل لصاّب1991-4-5  اؼبؤرخ ُب 688أنظر قرار ؾبلس اامن رقم و (4
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 اقد رأل البعض:ها التدخل اإلنسا٘ب وار خيؼ اقهي حوؿ اغبقوؽ ال  يربر إنتهاك
أف ى ه اغبقوؽ هبب أف تقتصر عل  اغب  ُب اغبياة ، كاغب  ُب اغبرية كاغب  ُب اؼبساكاة ااؽبدؼ ليس 

 . 1وىو اااظة عل  اغبياة البشرية ُب حد ذا ا كحسب بل يبتد ليشمل كل ما يتعل  بالسيمة اعبسدية

 التدخل إنسانيان غبمايتها تتحدد ُب اغب  بالسيمة اإلنسانية  أف اغبقوؽ ال  توجب كيرل جانب آخر:
كاغب  ُب إشباع اإلحتياجات اغبيوية كالتط ية كالصحة كاغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاغب  ُب التعبا 

 . 2وكالرأم

 ىي اف صبي  حقوؽ اإلنساف كحرياتو ااساسية ال  تضمنتها الووائ  الدكلية  إف كجهة النظر الصواب
 كأستبعادتستح  أف ربم  بواسطة التدخل الدكٕب اإلنسا٘ب م  ضركرة إختيار الوسيلة اانسب للتدخل 

 . 3وإست داـ القٌوة اؼبسلحة إال ُب حاالت الضركرة اؼبليحِّة 

  ظهر إنبثاؽ جديد للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ككاف 1992/2003إف اؼبيحظ أنو بعد حريب اػبليد و
ة ضد حصن السيادة الوطنية ال  تصدعَّت دعائمو كىك ا وأصبح ؾبلس اامن ييدير أشبو برجَّة قويَّ 

 مزهبان مأسويان تتشكَّل عناصره من العمل اإلنسا٘ب كالتدابا القمعية .كما حدث ُب ليبيا كسوريا أخاان.
 األساس القانوني للتدخل الدولي . /الفقرة الثانية 

  دبنظومة حقوؽ اإلنساف قد بلغ حد إعتبارىا تراث إنسا٘ب الجداؿ ُب أف التطور اؽبائل ال م غب
مشرتؾ للبشرية صبعاء كىو ماهبعل اإللتزاـ حبماية حقوؽ اإلنساف يا منحصر ُب حدكد الدكلة بل يبتد 
خارج حدكدىا كى ا اإللتزاـ منبعو وميثاؽ اامم اؼبتحدة  ال م تضمن نصوصان عديدة تلـز الدكؿ 

وكبن شعوب اامم اؼبتحدة كقد  ديباجة اؼبيثاؽإلنساف كإحرتامها اقد كرد ُب ااعضاء حبماية حقوؽ ا
آلينا عل  أنفسنا...أف نؤكد من جديد إيباننا باغبقوؽ ااساسية لإلنساف كبكرامة الفرد كقدره للرجاؿ 

 كالنساء...كأف توحَّد جهودنا لتحقي  ى ه اايراض.. .
  باب  يئة دكاعي اإلستقرار كالرااىية اليزمني لقياـ من اؼبيثاؽ اقد جعلت من أس 55أما اؼبادة

عيقات سلمية بني اامم اؼبتحدة أف يشي  ُب العآب إحرتاـ حقوؽ اإلنساف كاغبريات ااساسية 
 للجمي  بي سبييز كمراعاة اغبقوؽ كاغبريات اعين.

  ا هبب عليهم من اقد ألزمت الدكؿ ااعضاء بأف يقوموا منفردين أك مشرتكني دب  56أما اؼبادة
  .55عمل إلدراؾ اؼبقاصد اؼبنصوص عليها ُب اؼبادةو

                                                 

مشػار إليػو  73، ص1992أنظر د. حساـ أضبد ىنداكم، قانوف اؼبنظمات الدكليػة، دار النهضػة العربيػة، القػاىرة،  (1
 .  23، مرج  ساب ، صملدل د. مصطف  اليكند

 .75اؼبرج  الساب ، ص (2
 ؽ.  بشأف تدخل اامم اؼبتحدة ُب كردستاف العرا 1991لسنة 688أنظر القرار رقم   (3
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نظامان عاؼبيان غبقوؽ اإلنساف حيع يكوف لكل ار  1948أرس  اإلعيف العاؼبي غبقوؽ اإلنسافكبدكره 
التمت  بنظاـ دكٕب يبكن أف يتحق  ُب ظل اغبقوؽ كاغبريات اؼبنصوص عليها ُب ى ا اإلعيف ربققان تامان 

الدخوؿ ُب مدل إلزامية ى ا اإلعيف قانونان مبيل كبو القوؿ باعتباره يتمت  بقوة وقانونية ملزمة   كبدكف
كذل  إستنادان إٔب وقاعدة عراية  ىامة تقضي باحرتاـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو ااساسية كتوق  العقاب 

 . 1وعل  من ىبالفها كأف اإلعيف قد ساىم بشكل كبا ُب نشوء ى ه القاعدة

اؼبادة وااكٔب  اؼبشرتكة من كعود عل  بدء ااف مايهمنا ُب مدار حبثنا ى ا ىو الرتكيز عل  ما كرد ُب 
بشأف ضباية اغبرب كك ل  اؼبادة وااكٔب اؼبشرتكة من الربتوكولني اإلضاايني  1949إتفاقيات جنيف

 :1977اؼبلحقني هب ه اإلتفاقية للعاـ
زاـ الدكؿ االطراؼ باحرتاـ كضماف إحرتاـ أحكامها ُب حيع كرد الن  بشكل صريح ككاضح ُب وإل

صبي  ااحواؿ  كىو مايستوجب إزباذ كااة التدابا اليزمة لضماف إحرتاـ الدكؿ ااخرل للقواعد 
 . 2واإلنسانية ُب صبي  ااحواؿ

  إٔب أف إنتهاؾ اإللتزاـ 1986اقد إنتهت ُب حكم ؽبا عاـ و وؿبكمة العدؿ الدكلية أما  
حرتاـ القانوف اإلنسا٘ب كىو مايكتسب حسب رأم اكمة كض  اؼببدأ العاـ للقانوف بفرض إ

 . 3واإلنسا٘ب كال م يتجاكز نطاؽ اإللتزاـ التعاىدم
إف إحرتاـ ن  اؼبادة والثالثة  اؼبشرتكة اليبكن ارضو ُب كقت واغبرب  كحسب كإمبا يتم أيضان ارضو ح  

كبشكل مباشر اور كقوع إعتداء صارخ أك إنتهاؾ جسيم ؽب ه  ؼمايلـز الدكؿ ااطراكقت والسلم  كىو 
اغبقوؽ للقياـ بازباذ التدابا الوسائل اليزمة لرد ى ا اإلعتداء كىو مايبِّثل بااساس جوىر كىدؼ 

 . 4والقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب

نوف الدكٕب إٔب أف كجود ى ه النصوص القانونية أك كأساس للتدخل ُب نطاؽ القا ىنا هبدر التنويوك 
ايبد من التقيد بالضواب  كااسس ح  يتم كسم التدخل اانسا٘ب اليعمي بالضركرة إهنا وإنسانية  

 . 5وبطاب  الشرعية كأم ذباكز ؽب ه القيود كالضواب  جبعل التدخل يا مشركع 

                                                 

  راجػػػػػػ  د. حسػػػػػػاـ أضبػػػػػػد ىنػػػػػػداكم، القػػػػػػانوف الػػػػػػدكٕب كضبايػػػػػػة اغبريػػػػػػة الش صػػػػػػية، دار النهضػػػػػػة العربيػػػػػػة، القػػػػػػاىرة، (1
/ كك ل  د. ؿبمػد سػعيد الػدقاؽ، التشػري  الػدكٕب ُب ؾبػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف، حبػع منشػور ضػمن 24-20ص،1992

 . 76، ص1989ثا٘ب، دار العلم للمييني، باكت، حقوؽ اإلنساف، دراسات حوؿ الووائ  اإلقليمية كالعاؼبية، ا لد ال
 . 1986راج / توصيات اؼبؤسبر الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، طهراف، العاـ   (2
بشػػػػػػأف اانشػػػػػػطة العسػػػػػػكرية كشػػػػػػبو العسػػػػػػكرية 1986-6-27حكػػػػػػم ؿبكمػػػػػػة العػػػػػػدؿ الدكليػػػػػػة الصػػػػػػادر بتػػػػػػاريخ   (3

 الواليات اؼبتحدة .  -ونيكاراجوا
 اؼبشار إليها سابقان.  1949ة اؼبشرتكة من إتفاقيات جنيف لعاـ   راج  ن  اؼبادة الثالث(4
 .  67  د. حساـ أضبد ىنداكم، التدخل الدكٕب، مرج  ساب ، ص(5
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ترسِّيخ   بشأف تدخل اامم اؼبتحدة ُب وكردستاف العراؽ  688/1991لقد ترتَّب عل  صدكر القرار و
اكرة ح  التدخل اؼبسلَّح ايراض إنسانية كيكشف عن ظهور ح  التدخل لصاّب اااراد ال ين يقعوف 
ضحية قم  اانظمة اغباكمة ُب بيدىم، كىو ما جعل القانوف الدكٕب يتس  لفكرة كاجب التدخل 

دكؿ  كى ا إعرتاؼ كك ل  بركز مبدأ ح  اؼبساعدة اإلنسانية اأصبح وح  اإلنساف  مقدَّـ عل  وح  ال
 . 1وصريح حب  التدخل اإلنسا٘ب ُب النصوص الدكلية

 إنحراف تطبي  التدخل الدولي اإلنساني. /الفقرة الثالثة 
نوىنا سلفان أف كاجب التدخل اإلنسا٘ب ظهر للوجود من  بدء العمليات العسكرية ُب و اؿ        

ثان ُب وليبيا  كى ه التدخيت سبت العراؽ  لصاّب ااكراد كك ل  ُب والصوماؿ كيويسيايا  كحدي
بشكل وتعسفي  من قبل وؾبلس اامن  كبدكف موااقة أك دعوة الدكؿ اؼبعنية كىك ا بدأ إست داـ 
القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كمطية ككسيلةولشرعنة  اللجؤ للفصل والساب   من وميثاؽ اامم اؼبتحدة  كىو 

الدكؿ إٔب إعتبار والتدخل  قاعدة من قواعد  ما هبعل التدخل عمين يا مشركع كقد سعت بعض
القانوف الدكٕب إنطيقان من أف اؼبعاناة تتعل  بالعاؼبية كىي جزء من كل إنساف كىنا يربز ح  الضحايا ُب 
اؼبساعدة كاإلياوة من  اللحظة ال  يطلبوهنا ايها أم اؼبساعدة اإلنسانية لضحايا الكوارث كحاالت 

كبعد تأكيدىا عل  سيادة الدكؿ كاإلعرتاؼ دبسانبة اؼبنظمات يا مبادرة أخرل  .كُب 2والطوارئ اؼبشاهبة
 .كوسيلة للتدخل اإلنسا٘ب. 3واغبكومية إقرتحتوارنسا  دراسة كإقامة فبرات إنسانية

ؿبدَّد ُب إطار النزاع اؼبسلح كىو ما يهدؼ إٔب اغبد من اػبسائر الناصبة عن  إف ىدؼ القانوف اإلنسا٘ب
ح نصوصو حقوقان أساسية للضحايا كح  اغبياة كاغب  ُب الكرامة ، كتأسيسان عل  التوصيتني اغبرب كسبن

اهل سالف  ال كر نلحظ عودة قوية وللتدخل اإلنسا٘ب ، كىو تطور الات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب 
 يؤدم إنقاذ الضحايا كإياوتهم إٔب التضحية بالسيادة كالقانوف الدكٕب ال م وبميها 

أصبح الشطل ااساسي ىو إنقاذ الضحايا بش َّ الوسائل دبا ُب ذل  إست داـ القوَّة كىو ما يقودنا  لقد
 إٔب وتسييس  ى ا العمل اإلنسا٘ب النبيل !

ثل وإكبرااان  خطاان للعمل اإلنسا٘ب من قبل وؾبلس اامن  إف أم عمل خارج اإلطار القانو٘ب  كىو ما يبي
اإلنسا٘ب  ىو عمل ويا مشركع  كأية مساعدة تتم للضحايا دكف سند  ال م وبدده والقانوف الدكٕب

كىك ا يتضح لنا جبيء أف التدخل شرعي ىي طريقة يا سلمية إلاتقادىا السند ال م تقـو عليو ، 
                                                 

 . 219اؼبرج  الساب  نفسو، ص  (1
بشػػأف اؼبسػاعدة اإلنسػػانية 1988-12-18  اؼبؤرخػة ُب 131/43راجػ  توصػية اعبمعيػػة العامػة لأمػػم اؼبتحػدة و  (2

بشػػػػأف اؼبمػػػػرات اإلنسػػػػانية كأيضػػػػان د. 1990-12-14  اؼبؤرخػػػػة ُب 100/45كػػػػوارث ككػػػػ ل  التوصػػػػية ولضػػػػحايا ال
 . 48مصطف  اليكندم، مرج  ساب ، ص

 . 50اؼبرج  الساب  نفسو، ص  (3
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، كىو ب ل  اليرج  لإلىتماـ اإلنسا٘ب إلنطوائو عل  إست داـ اإلنسا٘ب ىو نتاج سياسي كعسكرم
ربفظ العديد من الدكؿ كاؼبنظمات عل  ومبدأ التدخل  خشية تسييسو كما ذكرنا  القوَّة، كى ا مايربز

 االعمل اإلنسا٘ب هبب أال يكوف حبيس الرىانات السياسية ال  ربي  بالنزاعاتكاػبركج عن أىدااو، 
 كى ا مايطرح أسئلة جديدة كجدية عل  اؼبستول القانو٘ب اؼبعيارم كعل  اؼبستول العملي التطبيقي.

توسي  ااىلية اإلنسانية لأمم اؼبتحدة ليست دائمة مسألة فبيزة عن مهمتها ُب ضباية كإعادة السلم إف 
كلكن يظهر أف ح  والتدخل اإلنسا٘ب  كثاان مايتجاكز تقدٙب الدكاء كالط اء إٔب عمل عسكرم ذك 

إلست داـ  أىداؼ خفية كىو مايتطلب التقيد جبملة الشركط كالضواب  اليزمة ولشرعنة  اللجوء
 . 1وااعماؿ القهرية كربديد الشكل ال م هبب أف يأخ ه العمل العسكرم الدكٕب

بعدـ اإلعرتاؼ بااكضاع يا اؼبشركعة قانونان هبد أساسو القانو٘ب ُب ميثاؽ واامم اؼبتحدة  إف اإللتزاـ 
اراضي ى ه الدكلة ااذا ما قبم عن إست داـ القوَّة ضد دكلة ما دمار أك إحتيؿ  كتأسيسان عل  ذل 

 اانو يستوجب إعادة اامر عل  ما كاف عليو قبل العدكاف.
: وأف اغبرب مناقضة للقانوف ل ل  نبا ليسا ُب كض  كي يتواجدا ُب Eagltonلقد كتب وايلتوف 

 .  2وكقت كاحد 
 : اقد قاؿ وإف السعي انسنة اغبرب دبساعدة القانوف يعمي موت كبؤس ميينيGobirأما ويوبا  

 . 3والبشر 
لقد إتس  اعبدؿ بشأف وقانونية  عمليات التدخل العسكرم اإلنسا٘ب حيع قررت دكؿ والطرب  
التحرؾ العملي بقصد إهباد سابقة يبكن تواترىا بتشكيل وعرؼ دكٕب  ال م يبتل  قوة القاعدة القانونية 

 . 4وكتطويرىا ح  تعرتؼ بشرعية التدخل العسكرم اإلنسا٘ب مستقبين 

التهديدات ااساسية للسلم كاامن الدكليني ٓب تعد رأل ىؤالء اؼبدااعوف عن مبدأ التدخل أف  حيع
كال م سبثلو وركسيا كالصني  كحركة نزاعات بني الدكؿ بقد ما تأٌب من داخل الدكؿ أما اإلذباه اؼبعارض 

عرُب  ُب التدخل العسكرم وعدـ اإلكبياز  اال أف القانوف الدكٕب مازاؿ بعيدان عن اإلقرار للدكؿ حب  و
. كمن ٍب ااف التدخل إف كاف الزمان ايجب إال ييطبَّ  إال  5واإلنسا٘ب غبماية حقوؽ اإلنساف ااساسية

 عل  حاالت اإلنتهاؾ اعبسيم غبقوؽ اإلنساف. كبعيدان عن التسييس كاؼب رب اػبفية.
                                                 

 . 1994  11،12للمزيد أنظر ا لة الدكلية للصليب ااضبر، عددو  (1
 . 16،ص1977، 1كت، طد. كماؿ ضباد، النزاع اؼبسلح، مؤسسة ؾبد، با   (2
 . 17اؼبرج  الساب  نفسو، ص  (3
،  2000، ااىراـ، القاىرة، 94د. عماد جاد، التدخل الدكٕب بني اإلنسا٘ب كالسياسي، دراسات إسرتاتيجية، ع   (4
 . 10ص
 . 223، ص2004ُب القانوف الدكٕب اؼبعاصر، دار كائل للنشر، عماف، ةالقوٌ د. ؿبمد خليل موس ، إست داـ   (5
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 الخاتمة

ومدلوؿ ضيِّ   كينصرؼ إٔب ضباية حقوؽ لبل  فبا سب  إٔب أف للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب مدلوالف 
اإلنساف إوناء النزاعات اؼبسلَّحة الدكليَّة كيا الدكليَّة كذل  بتقييد كسائل القتاؿ حبيع التتجاكز الضركرة 

 العسكرية كتواا ضمانات كحقوؽ للمقاتل الشرعي كضباية السكاف كااىداؼ اؼبدنية .
خل اإلنسا٘ب  كهب ا يكوف القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ذل  ك ومدلوؿ كاس   أصبح يشمل مايسم  وبالتد

اعبزء من القانوف الدكٕب ال م يستلهم الشعور اإلنسا٘ب كلكن اؼبيحظ أف قواعد ى ا القانوف يا 
كاضحة كيا كاملة حاليان خاصة م  تطور ااسلحة الفتاكة كإيطاؿ بعض اانظمة ُب التدما كاإلبادة فبا 

 لقواعد كمراقبة تنفي ىا ح  تكوف أكثر ااعليَّة .يستوجب تطوير ى ه ا
إف اغباالت ال  تستوجب تدخل اللجنة الدكلية للصليب ااضبر كاؼبنظمات كال  تصطدـ بالسيادة 
الوطنية هبب ذباكزىا.كقد الحظنا وتدكيل  مسئولية إنتهاكات حقوؽ اإلنساف كإنتزاعها من السيادة 

نو كإف كانت اغبماية اعبنائية غبقوؽ اإلنساف ذات طاب  وسياسي  أكثر القضائية اإلقليمية للدكؿ كما أ
منو وقانو٘ب  ُب الظركؼ الدكلية الراىنة اهنا تست دـ كوسيلة وضط  سياسي  عل  اانظمة السياسية 
ف ُب العآب من قبل الدكؿ اؼبؤورة ُب ا تم  الدكٕب ولتبديل  اانظمة ال  التتف  م  مصاّب ى ه الدكؿ اا

حقوؽ اإلنساف أصبحت ُب معظم مفردا ا خارج صميم السلطاف الداخلي للدكؿ اقد أضح  الفرد 
ش صان من أش اص القانوف الدكٕب كأصبحنا أماـ وأنسنة  القانوف الدكٕب ال م أصبح يتجو حثيتان كبو 

اء الشرعية عليو بل والتدخل اإلنسا٘ب  ال م ىو ؿبل نظر كبالتإب ااف تنظيم النزاع اؼبسلَّح اليعمي إضف
التعامل معو كواق  مفركض ُب العيقات الدكلية،يهدؼ إٔب إقامة عيقات إنسانية بني أش اص القانوف 
الدكٕب دبناسبة إستعماؿ كسائل معينة تسبب ضرر لل صم كأيضان ضباية اؼبدنيني كقت النزاعات اؼبسلحة 

دكلية لأطراؼ اؼبتنازعة ال  زبالف القانوف الدكٕب  كبالتإب ااف إنتهاؾ قواعده تنتد عنو مسئولية قانونية 
كما ينتد مسئولية جنائية لبعض اااراد الطبيعيني كتظل الفاعلية كالتطبي  كمستوياتو الش صية ك اؼبادية 
مثار تساؤؿ كنقاش طويل! كيظل القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ى ا أساس اغبماية القانونية غبقوؽ اإلنساف 

 م سبامان بوجوهبا ُب كل كقت.كال  ًب التسلي
 واهلل ولـــــي التــوفــيـــ 
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 .1993-البيضاء
 .1985-القاىرة-منشورات البابلي -جرائم اغبرب كالعقاب عليها -د.عبداغبميد طبيس -6
 -1986.9-القاىرة-دار النهضة العربية-القانوف اعبنائي الدكٕب-د.عبدالرحيم صدقي -7
-العراؽ-أربيل -جامعة صيح الدين -السيادة كمبدأ التدخل اإلنسا٘ب –د.عبداغبسني شعباف  -8

2000 
 -دار اؼبطبوعات اعبامعية-مسئولية الفرد عن اعبريبة الدكلية –د.عباس ىاشم السعدم  -9

 .2002-اإلسكندرية
 –  94التدخل الدكٕب بني اإلنسا٘ب كالسياسي ؾبلة دراسات إسرتاتيجية العدد و -عماد جاد-10
 .2000-القاىرة-ـااىرا
 .1977-باكت  –دار ؾبد  –النزاع اؼبسلح  –كماؿ ضباد   -11
   -2001-القاىرة  -اكمة اعبنائية الدكلية -ؿبمود شريف بسيو٘ب -12
عني -كلية اغبقوؽ-رسالة دكتوراة–حقوؽ اؼبدنيني ربت اإلحتيؿ اغبريب -د.ؿبي الدين عشماكم-13
 .1972-القاىرة- س
-سرت –كلية القانوف –ؿباضرات القانوف اعبنائي الدكٕب يا مطبوعة  -يكندمد.مصطف  ال -14

2004. 
-ااردف  -عماف-دار كائل -إست داـ القوة ُب القانوف الدكٕب اؼبعاصر -د.وب  خليل موس  -15

2004 . 
انوف حبع منشور دبجلة الشريعة كالق –القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ُب اإلسيـ  -د.جعفر عبدالسيـ -16

 .1986  2العددو
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 .1981  3ا لة الدكلية للصليب ااضبر العددو -17
 .1994 12-11-10ا لة الدكلية للصليب ااضبر ااعداد و -18
 .1986-طهراف-توصيات اؼبؤسبر الدكٕب غبقوؽ اإلنساف -19
رات صبعية نشر منشو -إتفاقيات جنيف اارب  كالربتوكوالت اؼبلحقة هبا -القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب -20

-اؼبملكة اؼبطربية – 2007 /  ديسمرب13اؼبعلومة القانونية كالقضائية سلسلة النصوص القانونية العدو
 كزارة العدؿ .
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ف حرية الفرد ُب التنقل من اغبريات االساسية لدل االنساف ، كىي م  اغبريات الش صية إ

االخرل ، سابقة ُب كجودىا علي كجود الدكلة ، االدكلة ال سبنح االاراد ى ه اغبريات ، ككل ماؽبا ىو 
يات ، اكل تدخل من الدكلة ُب ى ه اغبريات يعد قيدان يرد علي ى ا اغب  ، ايجب اف تنظيم ى ه اغبر 

يكوف ى ا القيد ُب أضي  نطاؽ ، من أجل ربقي  الصاّب العاـ ، اؼبتمثل ُب ضركرة تواا اامن 
 كاالستقرار.

لغ ، كالقبض ىو أحد اإلجراءات ال  تقيد حرية الفرد ُب التنقل ، كيبس ى ه اغبرية بشكل با
يا اف القبض كأجراء وبد من حرية االاراد ُب التنقل ، البد اف يكوف لو  ما يربره . كالبد أف تكوف 
ىناؾ اائدة مرجوه من كراء مباشرة ى ا اإلجراء ، كهبب أف يبارس من قبل جهات معينو ، كُب اغباالت 

نصوص عليو ُب التشري  و قانوف اددة قانوننا ، ككاقا لضواب  معينة ، ى ه الضواب  أك الضمانات اؼب
االجراءات اعبنائية   ، كُب حالة ما اذا بوشر القبض علي أم ش   ، سواء من قبل اش اص يا 
ـبتصني بو قانونا ، أك بوشر من قبل االش اص اؼب ولني دبباشرتو قانونا ، ُب يا اغباالت ال  هبوز ؽبم 

ل  اغباؿ يكوف باطي ايما إذا ما باشره الش   اؼب وؿ بو ايو مباشرتو ، اانو يكوف إجرايء باطين ، كك 
، أك الضمانات  قانونا ، كُب يا اغباالت ال  هبوز لو ايها مباشرتو ، كأف ٓب يباشر القبض بالضواب  و
اؼبنصوص عليها ُب القانوف ، كبالتإب ااف كل اآلوار أك النتائد ال  ترتتب عليو تكوف باطلو ، كلبياف كل 

ؼ نتناكؿ موضوع حبقنا ى ا بعوف ا  ُب مطلبني ،  اؼبطلب االكؿ لبصصو لبياف تعريف ذل  سو 
القبض كمربراتو كخصائصو ، كاؼبطلب الثا٘ب سن صصو لبياف سبييز القبض عن ياه من اإلجراءات ال  

 تشاهبو ، كضماناتو .
 تعريف القبن ومبرراتو وخصائصو: المطل  االول

 بنتعريف الق: الفرع االول

القبض علي الشيء دبعىن أخده ، كىو ضد البس  ، كيقاؿ صار  -أوال / التعريف اللغوي للقبن:   
الشيء ُب قبض  كُب وقبضت   أم ُب ملك  كاالنقباض ضد االنبساط ك وانقبض  الشيء أم صار 
 مقبوضا  كوالقبضة  بالضم ما قبضت عليو من شيء ، يقاؿ أعطاه قبضة من سوي  اك سبر ،أم كفايتو

، كردبا جاء بالفتح، كواؼبقبض  بوزف ا لس من القوس كالسيف ككبونبا ،حيت تقبض عليو جبم  الكف 
 ،كوتقبض  عنو ا أزوتقبض  اعبلد ُب النار انزكت كو قبض   الشيء تقبيضا صبعو كزكاه ، كو قبضو   
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، كالقبض اإلسراع اؼباؿ ايضا أعطاه إياه  كوقبض  ايف علي مآب يسم ااعلو اهو ومقبوض  أم مات 
  ، كُب اللطة االقبليزية  Arrestation، كتعمي بالفرنسية و  2وكمنو قولو تعأب وصااات كيقبضن    1و
  3وكىي تعمي وبجز أك يعوؽ   Arrest  ) و

  -ثانيا/ المعن  االصطالحي للقبن :
ات اؼب ولة ٓب يض  اؼبشرع اللييب كال اؼبصرم كالفرنسي تعريف للقبض ، كاىتم ببياف اعبه

دبباشرتو ، كربديد اغباالت ال  يباشر دبناسبتها ، ككاجبا ا ، كسلطات تل  اعبهات ، كترؾ مهمة 
.بينما ذىبت بعض التشريعات العربية إب كض  تعريف للقبض ، انجد اؼبشرع   4والتعريف للفقو كالقضاء

ـ بشأف االجراءات 1994ف لسنة بقانو  13  من القرار اعبمهورم رقم 70اليممي قد عراو ُب اؼبادة و
اعبنائية  اليممي بأنو : " ىو ضب  الش   كإحضاره أماـ اكمة ، أك النيابة العامة ،اك مأمور الضب  
القضائي ،ُب اغباالت اؼبنصوص عليها قانونا ،كيكوف دبوجب أمر صادر من اامر بالقبض فبن يبلكو 

حاضراه أمامو ، كيرتتب علي دل  حرماف اؼبقبوض عليو  قانونا كتابة اك شفويا ،إذا كاف الش   اآلمر 
 . 5ومن حريتو ح  يتم التصرؼ ُب أمره

كما عراو اؼبشرع الكوي  بأنو "ىو ضب  الش   كإحضاره كلو جرباي أماـ اكمة أك اق  
  6و،دبوجب أمر صادر منو ،أك يا أمر ُب اغباالت ال  ن  عليها القانوف 

                                                 

راجػػػ  / اإلمػػػاـ ؿبمػػػد بػػػن أيب بكػػػر عبػػػدالقادر الػػػرازم ،  ـبتػػػار الصػػػحاح ، دار الكتػػػاب العػػػريب ، بػػػاكت لبنػػػاف ،   (1
 1983, كراجػػ  / الطػػاىر اضبػػد الػػزاكم ، ـبتػػار القػػاموس ، الػػدار العربيػػة للكتػػاب ، اعبماىايػػة  519ـ ، ص 1997

 488ـ ، ص 1984/
   19سورة اؼبل  / اآلية رقم و  (2)
راج  / أ : ابراىيم ؿبمد ابراىيم ، النظرية العامة للقبض علي االش اص ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة (3)

 . 15ـ ، ص  1996العربية ، القاىرة ، 
راجػػ  / د: ؿبمػػػد عيػػد يريػػػب ، االختصػػاص القضػػػائي ؼبػػػأمور الضػػب  القضػػػائي ُب االحػػواؿ العاديػػػة كاالسػػػتثنائية ، (4)

. كراجػػ  / د : عػػادؿ ابػػراىيم اظباعيػػل ، سػػلطات مػػأمورم الضػػب  القضػػائي بػػني 87ـ ، ص 1999نشػػر ، بػػدكف دار 
. كراجػػػ  /  203ـ ، ص  2001الفاعليػػة كضػػػمانات اغبريػػػة ، كاغبقػػػوؽ الفرديػػػة ، دراسػػػة مقارنػػػو ، بػػػدكف دار نشػػػر ، 

ة دكتػػوراه ، دار النهضػػة العربيػػة فبػػدكح ابػػراىيم السػػبكي ، حػػدكد سػػلطات مػػأمور الضػػب  القضػػائي ُب التحقيػػ  ، رسػػال
.كراجػػػػ  / د : ىػػػػيٕب عبػػػػد الػػػػيه اضبػػػد، اؼبركػػػػز القػػػػانو٘ب للمػػػػتهم ُب مرحلػػػػة التحقيػػػػ   198ـ ، ص  1998القػػػاىرة ، 

  360، دار النهضة العربية القاىرة ، بدكف تاريخ نشر ، ص  2االبتدائي دراسة مقارنة بالفكر اعبنائي اإلسيمي ، ط 
التشريعات العربية ، اعبػزء السػاب  ،  كراجػ  / د : عبػد الػرضبن ؿبمػد عبػدا اػبضػرم ، سػلطات  راج  : موسوعة  (5

مأمور الضب  القضائي ُب حالة اعبريبة اؼبشهودة و التلبس   دراسة ُب القػانوف اليمػمي مقارنػة بالفقػو اإلسػيمي كالقػانوف 
 . 330ـ ، ص  1996اؼبصرم ، رسالة دكتوراه ، اكاديبية الشرطة القاىرة ، 

 راج  : موسوعة التشريعات العربية ، اعبزء اػبامس ، اجراءات (6)
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د تعددت التعريفات ايو إلجراء القبض ، كأف كاف ال ىبرج عن كونو إجراء من ، اق 1وأما الفقو 
إجراءات التحقي  ال  تنطوم علي مساس حبرية الفرد الش صية ُب اغبركة كالتنقل ، كلو لفرتة كجيزة ، 

                                                 

اقد عراة / د : أضبد اتحي سركر" بأنو " حرماف الش   من حرية التجػوؿ كلػو لفػرتة يسػاة ، راجػ  /الػدكتور :  (1)
. كعراو الػدكتور  630، ص  1993اضبد اتحي سركر ، الوسي  ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية ، 

/ ؿبمود قبيب حسمي بأنو " سلب حرية ش   ؼبدة قصاه باحتجازه ُب اؼبكاف الدم يعده القانوف لداؾ . راجػ  / د 
.، كعراة الدكتور  568ـ ، ص 1988: ؿبمود قبيب حسمي ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية ، 

جز علي حرية اؼبتهم بتقييد حريتو ُب التجوؿ ، راج  / د : مأموف ؿبمد سػيمة ، قػانوف مأموف ؿبمد سيمة بأنو " اغب
. كما عراة الدكتور /  233ـ ، ص  1981االجراءات اعبنائية معلقا عليو بالفقو كاحكاـ القضاء ، دار الفكر العريب 

كلػػو لفػػرتة يسػػاه ، ؼبنعػػو مػػن اؽبػػركب  عمػػر سػػعيد رمضػػاف بأنػػو " تقييػػد حركػػة اؼبػػتهم حبجػػزه كحرمانػػو مػػن حريػػة التجػػوؿ ،
سبهيػػدا ارسػػالو للنيابػػة العامػػة ، ازبػػاد بعػػض االجػػراءات ضػػده ، راجػػ  / د : عمػػر السػػعيد رمضػػاف ، قػػانوف االجػػراءات 

.كعراو الػدكتور عػوض  ؿبمػد عػوض  بأنػو" :تقييػد حريػة الشػ    603، ص 1988اعبنائية ، دار النهضة العربية ، 
لػػت أك قصػػرت كضبلػػة علػػي البقػػاء ُب مكػػاف معػػني إب حػػني االنتقػػاؿ اليػػو  ، سبهيػػدا ال زبػػاد  بعػػض ُب التجػػوؿ لفػػرتة طا

اإلجػػراءات قبلػػو ،راجػػ  الػػدكتور / عػػوض ؿبمػػد عػػوض ، اؼببػػادئ العامػػة ُب قػػانوف االجػػراءات اعبنائيػػة، دار اؼبطبوعػػات 
بػػو عػػامر بانػػو " حرمػػاف الشػػ   مػػن ، كعراػػة الػػدكتور / ؿبمػػد زكػػي ا 262ـ ، ص 9999اعبامعيػػة ، االسػػكندرية ، 

حريتػػػػو ُب اغبركػػػػة كالتجػػػػوؿ ، راجػػػػ  / د ؿبمػػػػد زكػػػػي الػػػػدين عػػػػامر ، االجػػػػراءات اعبنائيػػػػة ، دار اؼبطبوعػػػػات اعبامعيػػػػة ، 
. كعراة الدكتور / حسن العيـ بأنو " ؾبموعة من احتياطات  كقتيػو للتحقػ  مػن  225ـ ، ص 1984االسكندرية ، 

قيػػ  االكٕب ، كىػػي احتياطػػات  متعلقػػة حبجػػز اؼبتهمػػني ، ككضػػعهم ُب أم ؿبػػل كػػاف ربػػت ش صػػية اؼبػػتهم كاجػػراء التح
تصرؼ البوليس ؼبدة بض  ساعات ، كاايو عبم  االستدالالت ال  يبكن أف يستنتد منها لزـك توقي  اغببس االحتياطي 

ليػػل للنصػػوص كقضػػاء الػػنقض كصػػحتو قانونػػا ، راجػػ  / د: حسػػن العػػيـ قػػانوف االجػػراءات اعبنائيػػة مػػ  تعليػػ  اقهػػي رب
.، كما يبكن مراجعة د/  113، منشأة اؼبعارؼ االسكندرية ، بدكف تاريخ نشر ، ص  2كتعليمات النيابة العامة ، ط 

،  1985سدراف ؿبمد خلف ، سلطة التشري  ُب التشري  الكوي  كاؼبقارف ، رسالة دكتوراه ، اكاديبية الشرطة القاىرة ، 
. كراج  /  330: عبدالرضبن ؿبمد عبد ا اغبضرمي ، سلطات مأمور الضب  القضائي، ص.  كراج  / د  243ص 

د : معاكية عبدالرضبن ضبد ؿبمد ، معايا القبض بني النظرية كالتطبي  ، رسالة دكتوراه ، اؼبركز القومي للدراسات االمنية 
.كراج  / د عبػد االلػو  54ـ ، ص  1988اعبنائية ، كالتدريب ، الرياض ، اؼبعهد العإب للعلـو االمنية ، قسم العدالة 

ؿبمد النواسة ، ضمانات اؼبتهم أوناء التحقي  االبتدائي دراسة مقارنة بني التشريعني اؼبصرم كاالرد٘ب ، رسالة دكتػوراه ، 
. كراج  / د : رقية عبدا ؿبمد اضبد الرملي= ،=== اختصاصات مأمور الضب   389ـ ، ص 2000عني  س ، 

، كراجػ  / د : سػػامي  121ـ ، ص  2008لقضػائي اؼبتعلقػػة بػالقبض كالتفتػػيش ، رسػالة دكتػػوراه ، جامعػة القػػاىرة ، ا
سػػآب ؿبمػػد عابػػدين ، الضػػبطية القضػػائية ُب السػػطني اختصاصػػا ا ُب مػػرحل  االسػػتدالؿ كالتحقيػػ  ، رسػػالة دكتػػوراه ، 

/ د : اضبػػػد ادريػػس اضبػػػد ، ااػػرتاض بػػػراءة اؼبػػػتهم ، .كراجػػ   227ـ ، ص 2007معهػػد البحػػػوث كالدراسػػات العربيػػػة ،
، كراج  / د : عارؼ ؿبمد عبد الرحيم ، دكر كمهاـ أعضاء الضب  القضػائي  327ـ ، ص  1984رسالة دكتوراه ، 

ُب مػرحل  التحػػرم كالتحقيػػ  االبتػػدائي ، دراسػػة مقارنػػة بػني القػػانوف اؼبصػػرم كاالرد٘ب ، رسػػالة دكتػػوراه، جامعػػة طنطػػا ، 
 .161ـ ، ص  2007
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أجازه القانوف ُب حاالت كبضواب  معينو ، كيهدؼ إٕب اقتياد اؼبقبوض عليو ، كلو جربا للمثوؿ أماـ 
مأمور الضب  القضائي ، أك سلطة التحقي  ، لسماع أقوالو ، أك استجوابو ، كمن ٍب أطيؽ سراحو ، أك 

أما الفقو الفرنسي اقد أختلف ُب  حبسو احتياطياه ،لضماف تنفيد اغبكم الدم يصدر ُب ح  اؼبتهم.
مساؾ جبسم تعريف القبض تبعا الختيؼ كجهات النظر ، ابعض الفقو الفرنسي ذىب إٕب أنو " اإل

، كعراة البعض االخر بأنو " حجز ش   كاقتياده اماـ   1والفرد كمنعو مؤقتا من حرية ال ىاب كالعودة
.أما القضاء انجد ؿبكمة النقض اؼبصرية قد عراتو بأنو "    2والقاضي اؼب ت  لسماع أقوالو دكف تأخا 

، كعراتو ايضا بأنو " إمساؾ  3وإمساؾ ش   من جسمو كتقييد حريتو كحرمانو من حرية التجوؿ "
الش   من جسمو كتقييد حركتو كحرمانو من حرية التجوؿ ، كما يرد ، كدكف أف يتعل  اامر بقضاء 

، كعراتو اكمة العليا الليبية بأنو " اغبجز علي حرية اؼبتهم ُب التجوؿ كتقييد حركتو  4وارتة زمنية معينة
من  24 سلطات التحقي  مشركط بشركط حدد ا اؼبادة ارتة من الزمن ، كأف ح  استعمالو من يا

  5وقانوف االجراءات اعبنائية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1)Cass  In  (  R  ) arrctotion  encyclo  pride  Dalloz  Penlale  ,  1  , No  , 1  , P  2  .                                          

(2)Assaid  ( mohammed   - jalal ) La  prsomption  D , inno ,  Cence , These . Paris ,  

1969 ,  No 603 , P 361   

ـ  1998يوليػو  2ؾبموعة احكاـ النقض اؼبصرية ، جلسػة  66ال لسنة 46258راج  نقض جنائي مصرم رقم   (3
 . 833، ص  66، س  107، رقم 

 171،  ؽ  20ـ ؾبموعة احكاـ النقض اؼبصرية ، السنة  1969/  6/  9راج  نقض جنائي مصرم ، جلسة  (4)
 . 853، ص 

ـ ، ؾبلػػة اكمػػة العليػػا ، السػػنة  1982/  6/  29قضػػائية ، جلسػػة  29/  299راجػػ  طعػػن جنػػائي ليػػيب رقػػم   (5
 . 162ـ ، ص  1983، يوليو  4، العدد  19
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 خصائص القبن: الفرع الثاني
من خيؿ التعريفات الساب  بياهنا للقبض ، سواء من الفقو أك القضاء ، يبكن لنا است يص 

وىره حرماف اؼبتهم من حرية التنقل خصائصو ، كال  تتمثل ُب أنو إجراء من إجراءات التحقي  ، كأف ج
 ، كأخاا أنو إجراء عارض .

 -اوال/ أررا  من إررا ات التحقي   :
 ، كلدل   1وامن حيع طبيعة القبض القانونية ، يعد القبض احد اجراءات التحقي  بل أنبها 

 يصدر االمر بو من سلطة التحقي  ُب االصل ، كيباشره مأمور الضب  القضائي استثناء ُب
  اجراءات مصرم ، أك  34  اجراءات لييب ، كاؼبادة و 24االحواؿ ال  ن  عليها القانوف ُب اؼبادة و 

ُب حالة ندب مأمور الضب  القضائي من سلطة التحقي  اؼب تصة دبباشرتو .كوار خيؼ بني الفقو 
البعض يرل أنو من بشأف الطبيعة القانونية للقبض كأجراء استثنائي يباشره مأمور الضب  القضائي ، ا

، كسندىم ُب دل  أف ىدا االجراء  ال يعىن البحع عن االدلة ، ريم كونو   2واجراءات االستدالؿ 
ينطوم علي مساس باغبرية الفردية ، كما أف ظبة اعبرب كاالكراه ال  يتسم بو االجراء ال يستمده  من 

ذل  من الضركرات ال  ارضت للدكلة ذاتيتو ، من كونو إجراء من اجراءات التحقي  ، كامبا يستمد 
 .  3وىيبتها  أماـ اعبريبة اؼبشهودة بارتكاهبا أماـ الكااة  –نظاـ قانو٘ب  –،كاف يكوف ؽبا 

                                                 

راج  / د : ؿبمود قبيب حسمي ، القػبض علػي االشػ اص ، حاالتػو كشػركطو كضػماناتو ، مركػز حبػوث  مكااحػة  (1)
.  52ج  / د : ابراىيم اضبد ابراىيم ، مرج  ساب  ، ص . كرا 34ـ ، ض 1999اعبريبة كمعاملة ا رمني ، القاىرة ، 

. كراج  ،  425ـ ، ص  1997كراج  / د : جيؿ وركت ، نطم االجراءات اعبنائية ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر ، 
:  . كراج  / أ  28ـ ، ص 2000عدٕب اما خاؿ ، أحكاـ قانوف االجراءات اعبنائية ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، ، 

ـ ، ص  2006،  2005سعيد ؿبمود الديب ، القبض كالتفتيش ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية ، 
. كراجػػ  / أضبػػد اؼبهػػدم ، أشػػرؼ الشػػااعي ، التحقيػػ  اعبنػػائي االبتػػدائي كضػػمانات اؼبػػتهم كضبايتػػو ، دار الكتػػب  33

حامػػػد طنطػػػاكم ، شػػػرح قػػػانوف االجػػػراءات اعبنائيػػػة ، الطبعػػػة  . كراجػػػ  / د : ابػػػراىيم 66ـ ، ص  2006القانونيػػػة ، 
 .  426ـ ، ص  2004االكٕب ، دار النهضة العربية ، 

كيػػ ىب  د/ عػػوض ؿبمػػد عػػوض إب أف القػػبض ال يعػػد اجػػراء ربقيػػ  ، كإمبػػا االمػػر بػػو ىػػو كحػػده الػػدم يعػػد  
ن مهػاـ التحقيػ  ، كلكنهػا مػن مهػاـ إجراء ربقي  ، دل  الف مباشرة القبض كحده ىو عمػل مػادم خػال  ، كلػيس مػ

ياه ، اي يشرتط ايمن يقـو بو تواار صفة مأمور الضب  القضائي ، كإمبا يصح القبض كاف كاف من يباشػره مػن رجػاؿ 
 اجراءات مصرم . 27/2كاؼبادة  35/3السلطة العامة ، كىو ما صرحت بو اؼبادة 

، دار الكتػػػػاب العػػػػريب ،  2عبنائيػػػػة ، اعبػػػزء االكؿ ، الطبعػػػػة راجػػػ  / د : توايػػػػ  ؿبمػػػػد الشػػػاكم ، اقػػػػو االجػػػػراءات ا (2
 . 217. ، كراج  / د : ؿبمد زكي الدين أبوعامر ، االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص 276ـ ، ص  1945

. كراج  / د : ؿبمد زكي الدين أبو عػامر  426،  425راج  / د : ابراىيم حامد طنطاكم ، مرج  ساب  ، ص (3)
 . 218،  217ساب  ، ص ، مرج  
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كي ىب الرأم الطالب ُب الفقو اؼبصرم إب أف اجراء القبض ، كياه من إجراءات التحقي  
، كسندىم ُب ذل  أف معاير  1والؿ اؼباسة باغبريات الش صية ، ىي اجراءات  ربقي   كليس استد

التفرقة ما بني  ما يعد اجراء ربقي  ، كما يعد اجراء استدالؿ يكمن ُب مدل مساس االجراء باغبريات 
،باإلضااة إب اف القبض يشمل علي البحع اؼبتعم  ُب مادة التحقي  ، سبحيصا  كتنقيبا، عن ادلتها   2و

، باإلضااة إب اف القوؿ بأف اجراء القبض  3ومنها الدليل ، كليس االمر مقصورا علي عناصر يستقي 
عندما يباشره مأمور الضب  القضائي ، ىبتلف ُب تكييفو ، عنو عندما تباشره سلطة التحقي  ، كىو قوؿ 

 .   4ويا جائز ، الف تكييف االجراء يتحدد حسب طبيعتو ، ال حبسب القائم بو 
       -التنقل:ثانيا / روىر القبن الحرمان من حرية 

لعل من ابرز السمات اعبوىرية للقبض أنو يض  قيدا علي اغبرية ُب اغبركة كالتنقل ، حيع يكوف 
زماـ اؼبقبوض عليو ُب يد القابض عليو ، كال عربة دبدة سلب اغبرية ، اقد يستطرؽ القبض مدة كجيزة ، 

دد ا القوانني للقبض ، كقد يتعادؿ كيتحق  خيؽبا الطرض من القبض ، تقل ى ه اؼبدة عن اؼبدة ال  ح
القبض من حيع الزماف م  االستيقاؼ ، كم  دل  ما يبيز القبض عن االستيقاؼ ، ىو اف القبض 
اجراء مقصود ل اتو ، أما االستيقاؼ اهو كسيلة استقصاء ، يقـو بو ذات القائم بالقبض ، الستجيء 

ب عليو ، أما القبض علي الش   اؼبستوقف ، ما وار ُب نفسو من شكوؾ ، كميبسات ، كىو ما يرتت
  5و .كإما تركو يبضي غباؿ سبيلو

                                                 

 1990راج  / د : ادكارد يإب ال ىيب ، االجراءات اعبنائية ُب التشري  اؼبصرم ، الطبعة الثانية ، مكتبة يريب ،  (1)
، دار اعبيػػل  17. كراجػ  / د : رؤكؼ عبيػد ، مبػادئ االجػراءات اعبنائيػػة ُب القػانوف اؼبصػرم ، الطبعػة  347ـ ، ص 

. كراجػػ  / د : مػػأموف ؿبمػػد سػػيمة ، االجػػراءات اعبنائيػػة ُب التشػػري  الليػػيب ، اعبػػزء  326ـ ، ص 1989للطباعػػة ، 
. كراجػػ  / د : فبػػػدكح  ابػػراىيم السػػػبكي ،  469ـ ، ص 1971االكؿ ، الطبعػػة االكٕب ، منشػػورات اعبامعػػػة الليبيػػة ، 

 56ـ ، ص  1999ة القػاىرة ، حدكد سلطات مأمور الضب  القضائي ُب التحقي  ، رسالة دكتوراه ، أكاديبيػة الشػرط
. كراجػػػ  / د : سػػػامي حسػػػمي اغبسػػػيمي ، النظريػػػة العامػػػة للتفتػػػيش ُب القػػػانوف اؼبصػػػرم كاؼبقػػػارف ، رسػػػالة دكتػػػوراه  ، دار 

 . 192ـ ، ص  1972النهضة العربية ، 
 .221راج  / د : عوض ؿبمد عوض ، قانوف االجراءات اعبنائية اللييب ، مرج  ساب  ، ص (2)
/ د : حامد ابراىيم طنطاكم ، سلطات مأمور الضب  القضائي ، رسالة دكتوراه ، اؼبكتبة القانونيػة القػاىرة ،  راج  (3

 . 500ـ ، ص  1997
.  271ـ ، ص  1987راجػػ  / د : اوزيػػة عبػػد السػػتار ، شػػرح قػػانوف االجػػراءات اعبنائيػػة ، دار النهضػػة العربيػػة ، (4)

 . 286نوف االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص كراج  / د : ؾبمود قبيب حسمي ، شرح قا
راجػػػ  / د : رمسػػػيس بنهػػػاـ ، االجػػػراءات اعبنائيػػػة تأصػػػيي كربلػػػيي ، اعبػػػزء االكؿ ، منشػػػأة اؼبعػػػارؼ االسػػػكندرية ، (5)

. كراج  / د : حسن ربي  ، االجراءات اعبنائية ُب التشري  اؼبصػرم ، الطبعػة االكٕب ، اؼبؤسسػة  162ـ ، ص  1997
 ,.404ـ ، ص 2000نية للطباعة كالنشر ، الف
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كبناء علي ذل  ، ال يعد كل اجراء يباشره مأمور الضب  القضائي ، كيرتتب عليو تقييد حرية  
 . 1واالاراد قبضان 

كلقد نالت إجراءات القبض علي اؼبتهم ، اىتماـ اؼبشرع ُب صبي  التشريعات ، كذل  باف 
عطت القائم بتنفي ه ، سلطة استعماؿ القوة ؼبباشرة ى ا االجراء ، خصوصا اذا ما قاـك اؼبتهم، أك أ

، ااإلكراه ظبة جل اجراءات التحقي  ،ال عربة دبوااقة االش اص اؼبباشر حياؽبم االجراء  2وحاكؿ اؽبرب 
ا قانونا ، ال مناص اماـ ، كرضاىم بو من عدمو ، كعند مباشرة اجراء القبض ُب اغباالت اؼبنصوص عليه

اؼبقبوض عليو سول الرضوخ اكامر القائم بو ، كمرااقتو إٕب اؼبكاف اؼب ص  لسلب اغبرية قانونا ، كعند 
ذل  يأخ  اؼبتهم صفة اؼبقبوض عليو ، كعلي ذل  ااف القبض يتحق  بامساؾ اؼبقبوض عليو ، دبا 

 اإلمساؾ أك ضب  جسم اؼبتهم ، العنصر يتضمن ضب  جسمو ، بأية كسيلة تتطلبها اغبالة ، كيعترب
اعبوىرم إلجراء القبض ، كسبل  السلطة اؼبمارسة إلجراء القبض ، سلطة تنفي ه كبالطريقة ال  كاف 

 .  3ويست دمها الش   العادم ، لو كجد ُب مكانو 
 كم  ذل  ااف است داـ القوة ليس شرطا ؼبباشرة القبض ، افي بعض االحياف  ال وبتاج تنفي 
القبض سول ال اـ الش   بأمر القبض ، كُب احياف اخرل وبتاج االمر ُب تنفي ه إب است داـ قدر 

.كى ا ما دا  البعض إب ؿباكلة التفرقة بني القبض ، باست داـ القوة ، كالقبض ال م يتم  4ومن القوة 
بض ال م يتم بدكف بدكنو ، حبيع يطل  علي القبض م  است داـ القوة بأنو قبض حقيقي ، بينما الق

 . 5واست داـ القوة بأنو ىو قبض صورم 
يا اف القبض ُب كاق  اغباؿ يق  ُب كي اغبالتني تاـ ، ذل  اف التجاكب كالرضوخ ، ال يطا 
من طبيعة القبض ، ككونو إجراء يتسم باعبرب كاإلكراه ، كل ا اانو ال يتصور كجود نوعني من القبض ، 

 . 6ورم ، اأما أف يكوف ىناؾ قبض أك ال يكوف أحدنبا حقيقي ، كاالخر صو 

                                                 

راجػػ / د : ؿبمػػد عػػودة ذيػػاب ، االختصػػاص القضػػائي ؼبػػأمور الضػػب  القضػػائي ُب االحػػواؿ العاديػػة كاالسػػتثنائية ،   (1
 . 301ـ  ، ص 1999بدكف دار نشر ، 

 . 90 راج  / د : ؿبمد عيد يريب ، االختصاص القضائي ؼبأمور الضب  القضائي ، مرج  ساب  ، ص (2)
 . 304راج / د : ؿبمد عودة ذياب اعببور ، االختصاص القضائي ؼبأمور الضب  ، مرج  ساب  ، ص  (3)
. كراجػػ  / د : عػػادؿ ابػػراىيم  225راجػػ  / د : ؿبمػػد زكػػي ابػػو عػػامر ، االجػػراءات اعبنائيػػة ، مرجػػ  سػػاب  ، ص  (4)

اغبريػات كاغبقػوؽ الفرديػة , دراسػة مقارنػة ، دار اظباعيل صفا ، سلطات مػأمور الضػب  القضػائي بػني الفاعليػة كضػماف 
 . 206ـ ، ص  2001النسر ال ىيب ، 

(5)Leigh  ( L .H ) Police  Powersin  England  Wales Laved .  No,  75 ,  P  .37 .                                                  

 . 303ص  راج  / د : ابراىيم ؿبمد ابراىيم ، مرج  ساب  ، (6)
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كال يلـز لصحة القبض ، أف يسفر التحقي  عن وبوت التهمة اؼبنسوبة إب اؼبقبوض عليو ، 
حسب اعتقاد السلطة اؼبباشرة لأجراء ، االقبض يظل صحيحا ح  كلو تبني من التحقي  ، اف 

 .  1واؼبقبوض عليو ال عيقة لو باعبريبة
 -قبن اررا  عارض:ثانيا / ال

،ينتهي إما بأخيء سبيل اؼبتهم أك حببسو احتياطيا ، كل ا ااف  2والقبض بطبيعتو إجراء مؤقت 
،   3واؼبشرع حرص علي عدـ سلب حرية اؼبقبوض عليو ، كقتا يزيد علي ما تقتضيو مصلحة التحقي 

 26وض عليو اورا واؼبادة اأكجب علي مأمور الضب  القضائي ال م باش القبض ، أف يسم  أقواؿ اؼبقب
اجراءات مصرم   ، كذل  للبع ُب امره ، إما باحالتو إب سلطة التحقي   36اجراءات لييب   كاؼبادة و 

خيؿ اؼبدة ال  حددىا القانوف ، كال  ؽبا أف تأمر بأطيؽ سراحو ، أك حبسو احتياطيا ، بعد استجوابو 
، كإما بأخيء سبيلو ُب حالة قناعتو برباءة  4واءة اؼبتهم ، كل ذل  ُب حالة عدـ قناع مأمور الضب  برب 

 اؼبقبوض عليو .
كالقبض كاجراء عارض يثا اؼبوازنة بني مصلحتني ، مصلحة ا تم  ُب سلب حرية اؼبتهم قبل 
إدانتو ، من أجل ربقي  العدالة اعبنائية ، كالوصوؿ إب اغبقيقة  ، بأف اعبريبة ال  ارتكبت اأخلت بأمن 

ماعة كاستقرارىا ، كبني مصلحة الفرد كال  تكمن ُب أال تسلب حريتو ، إال اذا صدر حكم اضائي اعب
 . 5وبات بادانتو 

كاؼبشرع ُب أيلب التشريعات ، يلب مصلحة اعبماعة علي مصلحة الفرد ، إال أنو كفل ُب 
دـ مباشرتو ، إال نفس الوقت اغبرية الش صية ، كذل  بأف قيد السلطات اؼب تصة باجراء القبض بع

بالقدر الضركرم ال م تقتضيو مصلحة التحقي  ، كما حدد حاالتو كضوابطو كضماناتو ، ح  ال يساء 
 . 6واست دامو 

 

                                                 

 . 169راج  / د : ؿبمد ؿبمد مصباح القاضي ، اغبماية اعبنائية للحرية الش صية، ص  (1
 . 303راج  / د : ابراىيم ؿبمد ابراىيم ، مرج  ساب  ،  (2)
. كراج   396راج  / د : عوض ؿبمد عوض ، اؼببادئ العامة ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص  (3)

 .   697ؿبمود حسمي ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص  / د : قبيب
 . 697راج  / د : ف ؿبمود جيب حسمي ، مرج  ساب  ، ص  (4)
 . 269راج  / د : عوض ؿبمد عوض ، مرج  ساب  ، ص  (5)
رتتبػة علػي كػي مػنهم ، راج  / أ : اضبد اؼبهدم ، كاشرؼ الشااعي ، القبض كالتفتيش كالتلبس الشػركط كاآلوػار أؼب (6)

 . 53ـ ، ص  2007دار العدالة ، 
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  الفرع الثالث
 مبررات القبن

ي ىب الفقو ُب تربير القبض إب انو وبااظ علي ادلة اإلوبات ، كصيانتها من العبع كالتحريف 
اؿ اؼبقبوض عليو ، كىو ما يطل  عليو ؼبصلحة التحقي  ، كما أف ضباية ، كك ل  ضركرة ظباع اقو 

اؼبقبوض عليو ، كمنعو من ارتكاب اعبرائم يعد من مربرات القبض ، كىو ما يطل  عليو بالوظيفة االمنية، 
كاخاا ااف ضماف مثوؿ اؼبقبوض عليو أماـ السلطة القضائية ، يعد اؼبربر الثالع ، كىو ما يطل  عليو 

 ماف تنفي  اغبكم .ض
  -اوال / مصلحة التحقي  االبتدائي :

عندما سبارس جهة اجراء القبض ااهنا  دؼ عادة من كراء ذل  ، الوصوؿ إب االدلة ال  
تكشف اغبقيقة ، االقبض علي اؼبتهم من شأنو ،أف هبعلو ُب قبضة سلطة التحقي  ، كىو كما يبكن 

بشهود االوبات ، االمر ال م يبكن سلطة التحقي  من الكشف  اق  من استجواب اؼبتهم ، كمواجهتو
، كما أف ما يربر القبض أنو وبوؿ دكف تلفي   1وعن خفايا اعبريبة ، كميبسات الظركؼ ال  كقعت ايها 

أدلو اك قرائن ، من شأهنا أف تضلل سلطة التحقي  ، كما يبكن سلطة التحقي  من را  آوار اعبريبة ، 
 . 2ول اف تناؽبا يد اعبا٘ب بالعبع كالتلف ، اك التلفي  كضب  أدلتها قب

االقائم بأجراء القبض ، وبق  مصلحة للتحقي  حيع انو وبوؿ دكف ضباع جهود مأمورم 
الضب  القضائي كمعاكنيهم ، كذل  من خيؿ عدـ سبكني اؼبتهم من االتصاؿ بأىلو ، كرااقو ، كالتنسي  

كك ل  حع شركائو علي تنظيم دااعا م كإخفاء القرائن ، كاالتصاؿ ،  3ومعهم ،  إلخفاء آوار اعبريبة 
بالشهود ، كاالتفاؽ معهم علي دحض القرائن، ال  يعتمد عليها اال اـ ، كك ل  عملهم علي من  
ا مي عليو من االتصاؿ بشهود اإلوبات ُب الدعوم اعبائية ، عن طري  ترييبهم أك إرىاهبم ُب حالة إذا 

، باإلضااة إب أف القبض علي اؼبتهم من شأنو اف يبكن السلطة  4واد م ضده ُب التحقي  ما ادلو بشه
 اؼبباشرة ؽب ا االجراء ، من اغبصوؿ علي اؼبزيد من االدلة ، كذل  الف معظم التشريعات تعطي السلطات 

                                                 

راجػػ  / د : خلػػف ا ابػػو الفضػػل عبػػد الػػرؤكؼ ، القػػبض علػػي اؼبػػتهم ، دراسػػة مقارنػػو ، رسػػالة دكتػػوراه ، جامعػػة  (1)
 .  91ـ / ص  2008االسكندرية ، 

فضل ،عبػد الػرؤكؼ  مرجػ  سػاب  ، كراج  / د : خلف ا ابو ال 693راج  / أ : حسن ابراىيم القرضاكم،ص  (2)
 . 91، ص 

. كراج  / د : جندم عبد اؼبل  ، اؼبوسوعة اعبنائية  693راج  / د : ؿبمود قبيب حسمي ، مرج  ساب  ، ص  (3)
، كراج  / د : عمر  296، كراج  /  ؿبمد ضبودة أجبور، اؼبرج  الساب  ،  553، اعبزء الراب  ، مطبعة باكت ، ص 

 .  403رج  الساب  ، ص السعيد رمضاف اؼب
 . 507راج  / د : عوض ؿبمد عوض ، مرج  ساب  ، ص  (4)
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 . 1واؼب ولة دبمارسة اجراء القبض ، اغب  ُب تفتيش اؼبتهم ، اذ اف القبض هبيز التفتيش 
باإلضااة إب اف القبض علي اؼبتهم ، من شأنو اف وبمي القائم هب ا االجراء ، من أم اعتداء 

، كك ل  ااف القانوف   2وقد يق  من اؼبتهم ، بواسطو أم اسلحة أك أدكات حادة تكوف ُب حوزتو 
ؿ اؼبتهم ، انو قد يتوجب علي القائم هب ا االجراء االستماع إب اقوالو مباشرة ، كمن شأف السماع اقوا

. كقد يؤدم ظباع أقواؿ اؼبقبوض عليو ،  3ويقدـ  أدلة براءتو ، كىو ما يرتتب عليو اطيؽ سراحو اورا 
إب اعرتااو بارتكاب ى ه اعبريبة اؼبنسوبة اليو ، كايضاح ميبسا ا ، كاالخبار عن شركاءه ايها ، كب ل  

 . 4ويضاؼ دليل جديد يساعد ُب كشف اغبقيقة 
  -يا / الوظيفة االمنية :ثان

أف احد اىداؼ القبض ، ىو ضباية اؼبتهم نفسو من االعتداء ، ال م قد يق  عليو من أىل 
ا مي عليو ،قصاصا منو ، كما اف من شأف عدـ القاء القبض علي اؼبتهم ،أف يسبب ُب اغباؽ اعبا٘ب 

و ، أك خواا من العقوبة ال  بنفسو ااذل ، كذل  ىركبا من الضطوط االجتماعية ،ال  قد تيحق
 . 5وستلح  بو ، أك بسبب الندـ ال م ينتابو بعد اقرتااو للجريبة 

كاخاا يقوؿ البعض ، بأف من شأف القبض أف يكوف مانعا من أقداـ اؼبتهم ، علي ارتكاب 
 .  6وجرائم اخرم ، أك العودة إب ارتكاب اعبريبة ذا ا مرة اخرم من جديد 

  -ضمان لتنفيذ الحكم :ثالثا / القبن ك
إف من شأف القبض علي اؼبتهم من سلطة التحقي  ، أف وبق  نوعا من التوازف بني ضباية اغبرية 
الفردية للمتهم ، كرعاية اؼبصلحة االجتماعية من ناحية وانية ، حيع إف إلقاء القبض علي اؼبتهم ، 

تهمني ، كالشهود ، كأدلة اإلوبات القائمة يبكن سلطة التحقي  من ظباع اقوالو ، كمواجهتو بطاه من اؼب
                                                 

  اجػػراءات مصػػرم  علػػي اف ُب االحػػواؿ الػػ  هبػػوز ايهػػا القػػبض قانونػػا علػػي  46تػػن  الفقػػرة االكٕب مػػن اؼبػػادة و  (1)
  مػن قػانوف  35مػن اؼبػادة و  اؼبتهم ، هبوز ؼبأمور الضب  القضائي  اف يفتشو ، كىو نفس ما نصت عليو الفقرة الثانيػة

 االجراءات اعبنائية اللييب .
 . 309راج  / د : فبدكخ ابراىيم السبكي ، الرسالة السابقة ، ص (2)
 . 676راج  / د : ابراىيم حامد طنطاكم ، قانوف االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص   (3

 . 68ب  ، ص راج  / عميد / أ : ابراىيم حسن القرضاكم ، مرج  السا (4)
. كراجػ  / د فبػدكح ابػراىيم السػبكي ، مرجػ  سػاب  ، ص  509راج  / عػودة ذيػاب اعببػور ، مرجػ  سػاب  ، ص (5)
 . 92،  91، كراج  / د : خلف ا ابو الفضل ، مرج  ساب  ، ص  210
راجػ  / د : ابػراىيم . ك  297راج  / د : اوزية عبد الستار ، شرح قانوف االجراءات اعبنائيػة ، مرجػ  سػاب  ، ص (6)

 ، كراج  / 672حامد طنظاكم ، مرج  ساب  ، ص 
Bolonet Les Pouvoirs De La Police Et Citee. No. 25. P. 13. 

 . 677مشار اليها ُب مرج  / د : ابراىيم حامد طنطاكم ، مرج  ساب  ، ص 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

143  

 

ااخرل ، كىو بدكره يؤدم إب سبكني اؼبتهم من ارصة ،الدااع عن نفسو ، كك ل   من شأنو أف يؤمن 
حببسو احتياطا ، أك االاراج  لسلطة التحقي  ، ارصة ازباد القرار اؼبناسب حب  اؼبقبوض عليو ، إما

 . 1وعنو
من شأنو أف وبوؿ دكف سبكني اؼبتهم من اؽبرب ،كىو ما يضمن كما أف القبض علي اؼبتهم ، 

للدكلة حقها ُب انزاؿ العقاب بو ، حيع اف الدعول اعبنائية ، ماىي اال اعماؿ للنصوص اؼبوضوعية 
علي الوقائ  كاالاعاؿ اؼبنطبقة عليها ، كىي ال  توصف باهنا ، جزاء للجريبة ، كايقاع العقوبة علي 

 . 2ونوف اػبارجني علي القا
كما اف القبض علي اؼبتهم ىو السبيل الوحيد للتنفي  العقوبة  علي اؼبتهم ، حيع اف تنفي  
العقوبة ال يتأت  اال علي ش   موجود ، كعلي ذل  اأف القبض ىو الضماف إلحضار ذل  اؼبتهم ، 

الضماف االكيد ، كمثولو اماـ القضاء اؼب ت  ، ليقوؿ كلمتو ايو ،كل ا ااف القبض كما سب  القوؿ ىو 
كالفعاؿ لتأكيد سلطة الدكلة ُب العقاب ، خاصة ُب اغباالت ال  تكوف العقوبة متضمنو سلب 

  3وللحرية
 تمييز القبن عن غيرهل وضماناتو: المطل  الثاني
 تمييزه عن االررا ات التي تشابهو: الفرع االول

القبض ، كلكنها ال تعترب قبضان  ىناؾ ؾبموعة من النظم االخرل ال   قد ربدث  أور يتشابو م 
، مثل ، االستيقاؼ ، كالتعرض اؼبادم ، كالتكليف باغبضور ، كاغببس االحتياطي ، كل ا كجب بياهنا 

 إجيء ام يموض  باػبصوص .
  -اوال / التكليف بالحضور : 

مر االمر باغبضور ىو دعوة اؼبتهم للمثوؿ أماـ اق  ُب زماف كمكاف ؿبددين ، ُب ى ا اال
، كى ا االمر يشرتؾ ُب صيحية أصدراه ،مأمور الضب  القضائي ، كسلطة   4ولسؤالو ، أك استجوابو 

التحقي  أيا كانت و قاضي التحقي  أك النيابة العامة ، أك يراة اال اـ   كذىب البعض إب اف التسمية 
نو ال يكوف اؼبتهم ؿبين االاضل ؼبثل ى ا االجراء ، ىو طلب اغبضور ، أك الدعوة للحضور ، حيع ا

ؼبثل ى ا االجراء ُب الطالب منها ، أك علي االقل ٓب تثبت لو الصفة بعد ، كقد يكوف ؾبرد شاىد 
                                                 

 . 209راج  / د : فبدكح ابراىيم السبكي ، مرج  ساب  ، ص (1)
، كراجػػ  / عميػػد / أ : ابػػراىيم حسػػن القرضػػاكم ،  94: خلػػف ا ابػػو الفضػػل ، مرجػػ  سػػاب  ، ص  راجػػ  / د (2)

 . 67مرج  ساب  ، ص 
. كراج  / عميد : أ : ابراىيم حسن القرضاكم ، مرج   305راج  / د : ؿبمد عودة ذياب ، مرج  ساب  ، ص (3)

 .67ساب  ، ص 
 . 562ركز القانو٘ب للمتهم ، مرج  ساب  ، ص راج  /  د :  ىيٕب عبد اليه اضبد ، اؼب (4
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  اجراءات جنائية علي أنو " كلو أف يستحضر ُب  22، كقد ن  اؼبشرع اللييب ُب اؼبادم و  1واحسب 
   32، كىو نفس ما نصت اؼبادة و اغباؿ من يبكن اغبصوؿ منو علي ايضاحات  ُب شأف الواقعة 

اجراءات مصرم ، كفبا يفهم من ن  اؼبادتني ُب القانوف اللييب كاؼبصرم ، أف الش   اؼبعمي يا 
موجود ، اماـ مأمور الضب  القضائي ، حبيع يقـو بطلب حضوره ، أك دعوتو للحضور ، كُب حالة 

وبة علي اؼبمتن  عن تلبية الدعوة للحضور ، عدـ استجابة اؼبدعو للحضور ، ااف اؼبشرع اؼبصرم رتب عق
الطرامة ال   ال تزيد ويوني جنيها مصريا ، أما اؼبشرع اللييب اقد رتب عقوبة أشد من اؼبشرع اؼبصرم ، 
علي من أمتن  عن تلبية دعوة اغبضور ، بأف جعل عقوبتها اغببس مدة ال تزيد عن اسبوع ، كبطرامة ال 

 ىاتني العقوبتني . ذباكز مائة قرش ، أك بأحدم
   اجراءات جنائية ، بأف لقاضي التحقي  ُب  107كما اف اؼبشرع اللييب قد ن  ُب اؼبادة و 

  126صبي  اؼبواد أف يصدر حسب االحواؿ أمران حبضور اؼبتهم كىو نفس ما نصت عليو اؼبادة و
ارنسي ، يا أنو ال يرتتب    اقره  اكٔب كوانية اجراءات122اجراءات جنائية مصرم ، ك تقابلو اؼبادة و

علي ى ا االمر ، أم حجر غبرية الش   اؼبطلوب  منو اغبضور،  كيرتؾ امر حضوره إلرادتو اػباصة 
،إف شاء حضر ، كإف شاء امتن  ، كُب حالة االمتناع ليس الحد است داـ القوة معو لتنفي  االمر ، ككل 

اق  أف يصدر أمران آخران بالقبض عليو كاحضاره ما يرتتب علي عدـ تنفي  االمر باغبضور ، أف من ح  
 ، كيفهم من ن  اؼبواد ؿبل الدراسة بأف االمر باغبضور ، جائز ُب صبي  اعبرائم . 2و

، أف  االمر االولكعلي ذل  ااف االمر باغبضور الساب  بيانو ، ىبتلف عن القبض ُب امرين ، 
وز تنفي ىا بالقوة ، كىو ما يعمي عدـ مساسها حبرية االمر باغبضور ، ما ىو اال دعوة للحضور ، ال هب

اؼبتهم ، أما القبض علي النحو الساب  بيانو ، اانو للقائمني بو ُب سبيل تنفي ه است داـ القوة بالقدر 
، ا ل م ىبتلف ايو طلب اغبضور عن القبض ، يكمن ُب أف طلب اغبضور ،   االمر الثانياليـز ، اما 

، جنايات ، جنح ، ـبالفات ، أما القبض اانو  ال هبوز إصداره  إال بشأف اعبرائم يكوف ُب كل اعبرائم 
 . 3وال  هبوز ايها اغببس االحتياطي

كيضيف البعض باف االمر باغبضور ، ال يشرتط ايو أف ي كر اال اـ اؼبوجو إب اؼبكلف 
كل االجراءات ال  تصدرىا    باغبضور ، كال مواد القانوف اؼبنطبقة علي ى ا اال اـ ، كى ا علي عكس

 .ال م يستوجب تضمنيو ى ه البياناتسلطة  التحقي  ،  كمنها القبض  

                                                 

راج  /  د : حساـ ال ين ؿبمد اضبد ، سلطة القبض ُب مرحلة ما قبل  ااكمة ، دراسة مقارنو ، الطبعة الثالثة ،  (1)
 . 33ـ ، ص  2005دار النهضة العربية ، 

 . 363راج  / د : ىيٕب عبد اليه  اضبد ، مرج  ساب  ، ص (2)
 .364/  د : ىيٕب عبد اليه  اضبد ، مرج  ساب  ، ص راج   (3
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   -ثانيا / االستيقاف :
ىو اجراء ىبوؿ رجل السلطة العامة ، ُب سبيل اااظة علي النظاـ كاالمن ، كعلي االخ  

ش   يض  نفسو طواعية  من  اعبرائم كضبطها بالتحرم عليها ، ككشف مرتكبيها ، استيقاؼ كل
كاختيارا ُب موض  الش  كالريبة ، ككاف ى ا اؼبوض  ينبئ عن ضركرة تستلـز تدخل اؼبستوقف للتحرم 
كالكشف عن حقيقة أمره ، بسؤالو عن اظبو ، كمهنتو  ، كؿبل إقامتو ، ككجهتو ، كإبراز بطاقتو 

االجراء مساسا باغبرية  الش صية ، ليستبياف عن ش صيتو ، كىو مشركط بأف ال يتضمن ذل 
 . 1والش صية للمستوقف ، اك االعتداء عليو 

كعراتو ؿبكمة النقض اؼبصرية بأنو " إجراء يقـو بو رجل السلطة العامة ُب سبيل التحرم عن 
اعبرائم ، ككشف مرتكبيها ، كيسويو اشتباه تربره الظركؼ ، كىو أمران متاحان لرجاؿ السلطة العامة ، إذا 

   نفسو طواعية منو كاختيارا ، ُب موض  الريب كالظن ، ككاف ى ا الوض  ينبئ عن ما كض  الش
، كما عراتو ُب حكم آخر بأنو "   2وضركرة تستلـز تدخل اؼبستوقف للتحرم كالكشف عن اغبقيقة  

ؾبرد إيقاؼ إنساف كض  نفسو موض  الريبة ُب سبيل التعرؼ علي ش صو ، كىو مشركط بأال يتضمن  
يتو الش صية ، أك االعتداء تعرضا ماديا للمتحرل  عنو ، يبكن أف يكوف ايو مساس حبر  اجراءه ،
 -: 4و.كيبكن إهباز مظاىر االختيؼ بني القبض كاالستيقاؼ ُب ااكجو التالية 3وعليها

القبض اجراء من اجراءات التحقيقي هبوز مباشرتو، إال من السلطة اؼب ولة من حيث طبيعة كال منهما: 
 . 5وسب االحواؿ ، كُب اغباالت كبالشركط اؼبنصوص عليها قانونا بو ح

                                                 

/  200راجػػػ  / د : حسػػػن ربيػػػ  ، االجػػػراءات اعبنائيػػػة ُب التشػػػري  اؼبصػػػرم ، اؼبؤسسػػػة الفنيػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر ،   (1
 . 403ـ ، ص  2001

كػاـ ـ ؾبموعػو االح 1998ديسػمرب   21ؽ  جلسػة   60لسنة  1314راج  / د :  نقض جنائي مصرم رقم  (2)
 . 1504، ص   211ؽ  66اؼبصرية ، سنو 

ـ ؾبموعػة االحكػاـ اؼبصػرية ،  1995/  1/  24ؽ جلسػة  63لسػنة  11011راج  نقض جنائي مصرم رقم  (3)
 . 255، ص  34، ؽ  46سنة 
 ـ ،2000راج  / د : أمل ؿبمد شاىني ، القبض علي اؼبتهم ، دراسة مقارنو ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلواف ،   (4
 . 77ص 
. كراج  /  90راج  / د : ؿبمد عيد يريب ، االختصاص القضائي ؼبأمور الضب  القضائي ، مرج  ساب  ، ص  (5)

د : قػػدرم عبػػد الفتػػاح الشػػهاكم ، ضػػواب  السػػلطة التشػػريعية ُب التشػػري  االجرائػػي اؼبصػػرم كاؼبقػػارف ، منشػػأة اؼبعػػارؼ 
م عبػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػاح الشػػػػػػػػهاكم ، ضػػػػػػػػواب  االسػػػػػػػػتدالالت . كراجػػػػػػػػ  / د : قػػػػػػػػدر  189ـ ، ص  1999االسػػػػػػػػكندرية ، 

. كراجػػػػػػ  / د : ابػػػػػػراىيم حامػػػػػػد  229ـ ، ص  2002كااليضػػػػػػاحات كالتحريػػػػػػات ، منشػػػػػػأة اؼبعػػػػػػارؼ االسػػػػػػكندرية ، 
 .  409. كراج  / د : حسن الربي  مرج  ساب  ، ص  426طنطاكم ، شرح قانوف االجراءات ، مرج  ساب  ، ص 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

146  

 

، كىو ما   1وأما االستيقاؼ اي ىب معظم الفقو اؼبصرم إب انو اجراء من اجراءات االستدالؿ 
،  كي ىب رأم آخر ، إب انو اجراء ذك طبيعة مزدكجة ، كبطبيعتو  2وتؤيده ؿبكمة النقض اؼبصرية 
ائم بو ، أم رجل من رجاؿ السلطة الشرطية ، سواء كاف من رجاؿ الضب  تتحدد من خيؿ صفة الق

القضائي ، أك رجاؿ السلطة العامة ، ماداـ أف اؼبربر للقياـ بو ىو حفظ االمن ، كمن  ارتكاب اعبرائم ، 
 ،  3وكإال اانو اجراء من اجراءات االستدالؿ 

اؼ ، ما ىو إال اجراء من اجراءات أما اكمة العليا الليبية ، اقد ذىبت إب اف االستيق
االستدالؿ بقوؽبا  االستيقاؼ اجراء يقـو بو رجل السلطة العامة علي سبيل التحرم عن اعبرائم ، 

، كل ا ااف االستيقاؼ جائز لرجاؿ السلطة   4وكالكشف عن مرتكبيها ، كيسويو اشتباه تربره الظركؼ
، بوض  الش   لنفسو موطن الريبة كالش   ، كاال ااف العامة ، عند االشتباه ال م تربره دالئل كاايو 

 ى ا االجراء يعترب إجراء يا مشركع ، كيرتتب عليو بطيف كل ما ترتب عليو . 
جوىر اجراء القبض يكمن ُب تقييد حرية اؼبقبوض   -من حيث المضمون )أو الجوىر(  :

القهر كاالجبار ُب تنفي ه ، كبالقدر اليـز ، عليو ، كبالتإب ااف للسلطة اؼب ولة بو ، ازباد كااة اساليب 
أما االستيقاؼ  ااف جوىره ىبلو من أم اعتداء علي اغبرية الش صية ، كذل  الف طبيعتو تأىب ذل  ، 
ااف كاف القانوف قد أجاز لرجاؿ السلطة  العامة ، اصطحاب الش   اؼبستوقف إب مركز الشرطة ، 

الش   اؼبستوقف ، الو أف يستجيب ، كلو أف يراض  كعلي ذل  اانو ؾبرد اقواؿ موجهو إب
االصطحاب ، كاف راض اليس للشرطة است داـ القوة إلريامو علي ذل  ، أك االمساؾ بو ، كاقتياده 

، كل ا ذىب جانب من الفقو إب انكار ح  رجل السلطة العامة ُب  5وعنوه ، كاال اعترب ذل  قبضا 
جود ن  قانو٘ب كاضح بشأنو ، باإلضااة إب اف االستيقاؼ  االستيقاؼ ، كسندىم ُب ذل  ، عدـ ك 

ُب كاق  االمر ، ما ىو اال قبض ؼبا ترتب عليو من تقييد حرية االنساف  ُب اغبركة كالتنقل ، كمن ًب ااف 

                                                 

. كراجػػػ  / د :  568مي ، شػػػرح قػػػانوف االجػػػراءات اعبنائيػػػة ، مرجػػػ  سػػػاب  ، ص راجػػػ  / د : ؿبمػػػود قبيػػػب حسػػػ (1)
ـ ،  2003رمزم رياض عوض ، اغبقوؽ الدستورية ُب قانوف االجراءات اعبنائية دراسػة مقارنػو ، دار النهضػة العربيػة ، 

 .  274 . كراج  / د : اوزية عبد الستار ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص 71ص 
، ص  60، رقم  19ـ ، ؾبموعة االحكاـ اؼبصرية ، س 1968/  1/  18راج  /  نقض جنائي مصرم جلسة  (2)
. كجلسػػػة  788، ص   189، رقػػػم  22ـ ، ؾبموعػػػة االحكػػػاـ اؼبصػػػرية ، س  1971/  12/ 20. كجلسػػػة  228
 .159،  2، رقم  20ـ ، ؾبموعة االحكاـ اؼبصرية ، س  1999/  1/  15
 . 369ج  / د : اضبد اتحي سركر ، الوسي  ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص را (3)
ـ ، ، س  1978/ 4/  15ؽ ، ؾبلة اكمػة العليػا الليبيػة ، جلسػة  24/ 430راج  / طعن جنائي لييب ، رقم  (4
   172، ص  2، عدد  15
 . 59، ص  راج  / د : ؿبمد اضبد ؿبمد النونو ، الرسالة السابقة(5)
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اصحاب ى ا الرأم ي ىبوف إب اف القبض ينوب عن االستيقاؼ ، كيقـو مقامو ، كبالتإب هبب اف 
 . 1وال ؿبل إطيقان ؼبصطلح االستيقاؼكضماناتو اؼبنصوص عليها ُب القوانني ، ك  يقتصر عليو بشركطو 

إف الطاية من القبض ، دائما ىي قياـ مأمور الضب  القضائي ، بتسليم  -:من حيث الغاية  
اؼبتهم للنيابة العامة ، إلصدار ما تراه مناسبا ُب حقو من قرارات ، سواء كاف باطيؽ سراجو ، أك حبسو 

تياطيا ، أما االستيقاؼ ااف يايتو ، تكوف باستجيء الريبة كالش  ، ال  كض  اؼبشتبو بو نفسو هبا ، اح
 . 2وبسبب سلوكو اؼبنطوم علي أقواؿ ، أك أاعاؿ صدرت منو

ترتتب علي القبض آواران ، زبتلف عن االستيقاؼ ، االقبض دائما هبيز   -من حيث اآلثار :
نو ال هبوز للقائم بو تفتيش الش   اؼبستوقف ، إال اذا  تواارت حالة من التفتيش ، أما االستيقاؼ اا

 .  3وحاالت التلبس ، افي ى ه اغبالة ، جاز للقائم باالستيقاؼ ، أف يفتش اؼبتهم اؼبستوقف 
  ساعة ،  24كما اف القبض يسمح ؼبأمور الضب  القضائي ، احتجاز اؼبقبوض عليو مدة و 

ذل  ، ككل ما للش   القائم باالستيقاؼ ، اقتياد اؼبشتبو ايو ، إب اقرب  بينما االستيقاؼ ال هبيز
 . 4ومركز من مراكز الشرطة ، للتحرم عن ش صو ، كاستجيء الطموض عن حالتو 

التعرض اؼبادم ىو اجراء يقـو بو االاراد العاديني ، أك رجاؿ الضب   -ثالثا / التعرض المادي:
، كقد قضي بأف "  5وباعبريبة من الفرار ، كتسليمو للسلطة اؼب تصة  االدارم ، ؼبن  الش   اؼبتلبس

القبض اؼبباح قانونا لأاراد ، ىو ال م يكوف الطرض منو إبيغ اامر لرجاؿ البوليس كتسليم من أرتكب 
، كما قض  بأف " تبيح حالة التلبس لطا رجاؿ الضب   6واعبريبة ، احد رجاؿ الضبطية القضائية 

، كقد ن  اؼبشرع اللييب عليو  7و،التحفظ علي اؼبتهم ،كاقتياده ، إب مأمور الضب  القضائي "القضائي 
  بأف " لكل من شاىد  27  اجراءات جنائية ، بأف جاء ُب اؼبادة و  28ك  27ُب كل من اؼبادة و 

السلطة العامة  اعبا٘ب متلبسا جبناية أك جنحة ، هبوز ايها اغببس االحتياطي ، أف يسلمو إٕب أقرب رجاؿ
  من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم ، كتن   37، دكف احتياج إٕب أمر بضبطو " ، كتقابلها اؼبادة و 

                                                 

 . 70،  69راج  / د : رمزم رياض عوض ، مرج  ساب  ، ص  (1)
 . 79راج  / عميد / أ : ابراىيم حسن القرضاكم ، مرج  ساب  ،  (2

 . 46راج  / د : أمل ؿبمد اؼبربكؾ شاىني ، الرسالة السابقة ، ص  (3)
 . 275مرج  ساب  ، راج  / د : اوزية عبد الستار ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ،  (4)
راج  /  د : ؿبمد ابو العيء عقيدة ، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم ، الطبعة االكٕب  ، بدكف دار نشر ،  (5)

 . 286ـ ، ص  1998
،  21، رقػػم  4ـ ، ؾبموعػػة االحكػػاـ اؼبصػػرية ، س  1951أكتػوبر  15راجػ  /  نقػػض جنػػائي مصػػرم ، جلسػػة  (6)
 . 45ص 
 .  722، ص  146، رقم  20ـ مد ، س  1969مايو  19نقض جنائي مصرم ، جلسة راج  /  (7)
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  علي أف " لرجاؿ السلطة العامة ُب اعبنح اؼبتلبس هبا ال  هبوز اغبكم ايها باغببس ، أف  28اؼبادة و
الضب  القضائي "، كىو نفس ما نصت عليو وبضركا اؼبتهم ، كيسلموه إب أقرب مأمور من مأمورم 

  اجراءات  28ك  27  من قانوف االجراءات اعبنائية اؼبصرم ، كيتضح من ن  اؼبادتني و  38اؼبادة و 
  اجراءات مصرم ، بأف لأاراد العاديني كلرجاؿ السلطة العامة ، أزباد  38ك  37لييب ، ك اؼبادتني و 

،  1وحد االستيقاؼ ، كال يرق  غبد القبض من الناحية القانونية اجراءات ضد الش   اؼبتلبس يتجاكز 
  3و، أطوؿ فبا يفرتضو أمر تسليمو 2واه ا االجراء يتصف بالصفة اؼبؤقتة ، اي هبوز أف يستمر مدة طويلو

، كأف كاف التشريعني اللييب كاؼبصرم ٓب وبدد مدة ى ا االجراء ، لكن يبكن است يصها من الطرض ، 
من ازباده ، كىو تسليم الش   ؿبل االجراء ، إٕب أقرب مأمور ضب  ، أك أحد رجاؿ  أك اؽبدؼ

، كلقد أختلف الفقو ُب الطبيعة القانونية  إلجراء االستيقاؼ ، ُب حني ذىب البعض  4والسلطة العامة 
من الوقت ، ، إٕب أنو يعد من قبيل القبض تأسيسا علي أف تقييد حرية اإلنساف ُب الطدك كالركاح ؼبدة  5و

كريما عن أنفو ، إمبا ىو ُب كاق  اغباؿ يعد قبضا ، بطض النظر عن التعبا ال م است دمو القانوف ُب 
اإلاصاح عن ى ا االمر ، افي لطة القانوف ، قد يطل  علي القبض اإلحضار أك تسليم الش   ليد 

تب آلواره من حيع جواز البوليس ، كي ىب أصحاب ى ا الرأم إب أف ى ا النوع من القبض ، ال ير 
التفتيش ، كذل  اف القانوف ، ال يأنس إٕب اؼبستول ال ىمي ، كاػبلقي ام إنساف ، ليس لو صفة 
مأمور الضب  القضائي ،ال م وبظ  بالثقة كالطمأنينة ُب إجراءاتو ، ُب حني ذىب الرأم الطالب ُب 

نفس الوقت ال يعترب إجراء من إجراءات الفقو ، إب عدـ اعتبار ى ا اإلجراء من قبيل القبض ، كُب 
االستدالؿ ،كذل  لت لف الصفة اؼبتطلبة ايمن يقـو بو ، استنادا إٕب نظرية الضركرة اإلجرائية ، كاؼبتمثلة 
ُب عدـ كجود أحد فبن لو سلطة القبض ُب مكاف اعبريبة ، ايحل ؿبلو علي كجو مؤقت كعارض ، الفرد 

 .  6والعادم أك رجل السلطة العامة 

                                                 

 . 92راج  / د : ؿبمد عيد يريب ، مرج  ساب  ، ص (1)
 . 57راج  / د : حساـ ال ين ؿبمد اضبد ، مرج  ساب  ، ص  (2)
 . 364راج  / د : ىيٕب عبد اليه أضبد ، اؼبركز القانو٘ب للمتهم ، مرج  ساب  ، ص (3)
 . 57راج  / د : حساـ ال ين ؿبمد أضبد ، مرج  ساب  ، ص  (4)
راجػػ  / د : رمسػػػيس بنهػػاـ ، اإلجػػػراءات اعبنائيػػػة تأصػػيي كربلػػػيي ، اعبػػػزء االكؿ ، منشػػأة اؼبعػػػارؼ االسػػػكندرية ،   (5

 كما بعدىا . 61، ص  1978
. كراج  / د : أضبد  560ساب  ، ص راج  / د : ؿبمود قبيب حسمي ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، مرج    (6

، كراجػػػ  / د : رؤكؼ عبيػػػد ، االجػػػراءات  366اتحػػي سػػػركر ، الوسػػػي  ُب االجػػػراءات اعبنائيػػػة ، مرجػػػ  سػػػاب  ، ص 
، كراج  / د : أضبد عوض بيب ، االجراءات اعبنائية اؼبقارنة كالنظاـ اإلجرائي ُب  368اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص 

 . 461ـ ، ص 1997ودية ، دار النهضة العربية ، اؼبملكة العربية السع
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إذ أف اإلجراء ىو ؿبض إجراء مادم ، سنده نظرية الضركرة اإلجرائية ، أجازه اؼبشرع صراحة 
بعد موازنة بني مصلحتني ، إحدانبا  دؼ إب ضباية ا تم  كاؼبتمثلة ُب ضب  اعبريبة كمرتكبها ، كذل  

اقبة اعبا٘ب ، كالثا٘ب لتسليمو إٕب السلطات اؼب تصة ، لتقديبة للعدالة ، كتقتضي الدكلة حقها ُب مع
يهدؼ إب ضباية حرية اإلاراد ُب اغبركة ، ارجح ااكٕب باعتبارىا أكٔب بالرعاية ، كن  اؼبشرع صراحة 
علي ى ا اإلجراء ال يؤور ُب صحة ى ا الرأم ، حيع إف أعماؿ الضركرة تستند إب ن  تشريعي ، 

تطبيقها كنظرية عامة ، كىي ما يطل  عليها كيقرر ى ا صراحة ، كما ىو اغباؿ ُب ى ه اغبالة ،أك إب 
  1والبعض بالضركرة العملية 

كذىبت اكمة العليا الليبية إب أف االقتياد ، ال م خولو القانوف لأاراد العاديني ، كرجاؿ 
  اجراءات جنائية ليس باؼبعمي القانو٘ب ، بل ىو ؾبرد  28ك  27السلطة العامة ، دبقتضي اؼبادتني و 

مادم يهدؼ تسليم اؼبتهم للسلطات اؼب تصة ، حيع قضت بأف " القبض ال م خولو اؼبشرع اجراء 
لأاراد ال يعترب قبضا باؼبعمي القانو٘ب ، بل ىو ؾبرد تعرض مادم احسب ، دبقتضاه يتحفظ الفرد علي 

قا ،  كما قضي بأف " كل ما خولو القانوف كا 2واؼبتهم ، لكي يسلمو إٕب مأمور الضب  القضائي "
  من قانوف اإلجراءات اعبنائية لرجاؿ السلطة العامة ُب اعبنح اؼبتلبس هبا ، ال  هبوز اغبكم 28للمادة و

ايها باغببس ، كُب اعبنايات من باب أكٕب ، أف وبضركا اؼبتهم كيسلموه إٕب أقرب مأمور من مأمورم 
و ؾبرد تعرض مادم ، كمن ٍب الضب  القضائي ، كقيامهم ب ل  ال يعد قبضا باؼبعمي اغبقيقي ، بل ى

ااف الشرطي ال م ضب  اعبريبة كىي ُب حالة تلبس ، كقد قاـ بتفتيش الطاعن ، اوجد حبيازتو ، كحبزاـ 
سركالو من اػبلف قطعة كباة من اغبشيش ، ملفواو ُب نايلوف ، كموضوعة بداخل جورب أخضر اللوف 

 ، بطيف الدليل اؼبستمد منو ، كإذا خالف ، ااف ى ا التفتيش يكوف باطي ، كيرتتب علي بطينو 
 "،  3واغبكم اؼبطعوف ايو ، ى ا النظر يكوف قد أخطأ ُب تطبي  القانوف 

م  ميحظة أف ى ا اإلجراء لكي يكوف سليما ، كيرتب اآلوار القانونية ، هبب أف يكوف 
منو شيء آخر كاالنتقاـ ، الطرض منو ىو تسليم اؼبتهم إٕب رجاؿ السلطة اؼب تصة ، أما إذا كاف القصد 

 .  4وأك االبتزاز ، أك يا ذل  ، اانو يشكل جريبة 

                                                 

 .411راج  / د : حسن ربي  ، مرج  ساب  ، ص  (1)
ـ ، ؾبلػػة اكمػػة العليػػا الليبيػػة ،  1983/  1/  27ؽ ، ، جلسػػة  27/  326راجػػ  / طعػػن  جنػػائي ليػػيب رقػػم  (2

 . 180ـ ، ص  1984، ابريل  3، عدد  20السنة 
، يوليػػو  4، عػػدد  13قضػػائية ، ؾبلػػة اكمػػة العليػػا الليبيػػة ، السػػنة  22/  57رقػػم راجػػ  / طعػػن جنػػائي ليػػيب ، (3)

 . 166ـ ، ص  1977
 . 215راج  / د ؿبمد زكي ابو عامر ، االجراءات اعبنائية ، مرج  ساب  ، ص (4)
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كقد قضي بأف "إذا كاف الظاىر ُب ظركؼ الدعوم ، أف اؼبتهمني ارتكبا جرائم سبوينيو ، ٓب يكن 
قصدىم من ذل  اال ابتزاز اؼباؿ منها ، اانو ال يفيد ىؤالء اؼبتهمني قوؽبم " أف ارتكاب ا مي عليها 
اعبرائم التموينية ، يبيح ؽبم القبض عليها ، كذل  انو بفرض كقوع تل  اعبرائم منها ، ااف القبض 
اؼبباح ، ىو ال م يكوف الطرض منو إبيغ االمر لرجاؿ البوليس ، كتسليم من ارتكب اعبريبة احد 

م يتطلبو اقتياد اؼبتهم ، ، باإلضااة إب أف ال يتجاكز احتجاز اؼبتهم ، الزمن ال   1والضبطية القضائية "
 . 2وإٕب أحد رجاؿ السلطة العامة ، أك مأمور الضب  القضائي ، إال شكل ذل  جريبة جنائية

 -كمن خيؿ ذل  يبكن التوصل إٕب الفوارؽ بني القبض كاالقتياد كال  يكمن ُب أمرين :
ت التحقي  ىو أف القبض ، ككما سب  القوؿ ما ىو إال إجراء من إجراءااألمر االول / 

كالسلطة اؼب تصة بو ىي سلطة التحقي  ، أك مأمور الضب  القضائي حسب ااحواؿ ، ُب حني االقتياد 
، أك التعرض اؼبادم اما ىو إال ؾبرد إجراء مادم ، يهدؼ إٕب اغبيلولة بني من ىو ُب حالة تلبس 

 باعبريبة كبني الفرار ، كتسليمو إب السلطات اؼب تصة .
اانو يتمثل ُب أف القبض ، يرتتب عليو ، ككما سب  القوؿ ، تفتيش الش    األمر الثاني /

  ساعة ،كذل  من أجل ظباع أقوالو ، ًب يتعني أرساؿ 24اؼبقبوض عليو ، كاحتجازه ؼبدة قد تصل إٕب و
م بو اؼبقبوض عليو للنيابة العامة ، لتقرر ما تراه مناسبا ُب حقو ، أما التعرض اؼبادم اانو ال ىبوؿ القائ

تفتيش الش   ؿبل اإلجراء ، ككل ما لو ىو ذبريد الش   فبا وبتمل أف يكوف معو من سيح ، أك 
أدكات خطرة ، خيفة االعتداء بو علي فبارس اإلجراء ، كما أنو ال ىبوؿ القائم بو حجز الش   مدة 

 .  3وأكثر فبا يتطلبو ، كىو تسليم الش   اقرب مأمور من مأمورم الضب  القضائي 

 الفرع الثاني
 ضمانات إررا  القبن

  من قانوف 24لقد سب  القوؿ بأف اؼبشرع اللييب قد حدد الضواب  ال  حدد ا اؼبادة و 
االجراءات اعبنائية ، كال  هبوز ُب إطارىا ، ؼبأمور الضب  القضائي ، مباشرة سلطة القبض التلقائي ، 

مر بالقبض علي اؼبتهم اغباضر ، ال م توجد دالئل  كال  تن  علي أنو " ؼبأمور الضب  القضائي أف يأ
 كاايو علي ا امو ُب االحواؿ التالية /

 
                                                 

 . 45، ص  21، رقم  3قضائية ، ؾبموعة أحكاـ النقض اؼبصرية ، السنو  21لسنة  484راج  / قضية رقم (1)
راجػػػػ  / د : ؿبمػػػػود قبيػػػػب حسػػػػمي ، القػػػػبض علػػػػي االشػػػػ اص ، حاالتػػػػو ، كشػػػػركطو ، كضػػػػماناتو ، مركػػػػز حبػػػػوث   (2

 . 94.كراج  / د : ؿبمد عيد يريب ، مرج  ساب  ، ص 15ـ ، ص  1994كمكااحة اعبريبة ، كمعاملة ا رمني ، 
 .413راج  د/ حسن ربي ، مرج  ساب ، ص(3)
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 / اعبنايات .  أوال
/ ُب أحواؿ التلبس باعبريبة ، إذا كاف القانوف يعاقب عليها باغببس ؼبدة  تزيد علي ويوة ثانيا 

 أشهر .
اف اؼبتهم موضوعا ربت مراقبة البوليس / إذا كانت اعبريبة جنحة معاقبا عليها باغببس ، كك ثالثا

، أك كاف قد صدر إليو أندار باعتباره متشردا ، أك مشتبها ايو ، كٓب يكن لو ؿبل إقامة وابت كمعركؼ ُب 
 ليبيا .

/ ُب جنح السرقة كالنصب كالتعدم الشديد ، كمقاكمة رجاؿ السلطة العامة بالقوة أك رابعا 
 اآلداب كاؼبواد اؼب درة.العنف ، كالقوادة أك انتهاؾ حرمة 

، سبشيا  1و  إجراءات جنائية مصرم ، قبل تعديلها 34كىو نفس ما كانت تن  عليو اؼبادة و
ـ ، كال م تضمن ُب باب  1971م  ركح الدستور اؼبصرم ال م اصدره اؼبشرع اؼبصرم ُب عاـ 

  من  41ة و اغبريات نصوصا ربمي اغبرية الش صية بشكل أاضل ، كمن ضمن ما تضمنتو اؼباد
الدستور اؼبصرم ، أف" اغبرية الش صية ح  طبيعي ، كىي مصونو ال سبس ، كايما عدا حالة التلبس ال 
هبوز القبض علي احد ، أك تفتيشو ، أك حبسو ، أك تقييد حريتو بأم قيد ، أك منعو من التنقل ، إال 

مر من القاضي اؼب ت  ، أك النيابة بأمر تستلزمو  ضركرة التحقي  كصيانة أمن ا تم  ، كيصدر ى ا اال
  من قانوف  34العامة ،كذل  كاقا للقانوف " فبا دا  اؼبشرع اإلجرائي اؼبصرم إٕب تعديل ن  اؼبادة و

  من 41اإلجراءات اعبنائية ، كذل  ح  تتمش  م  الدستور اعبديد ، كح  يزكؿ   بني ن  اؼبادة و
  إجراءات 34جراءات جنائية مصرم ، عدلت اؼبادة و  ا34الدستور اؼبصرم ، كبني ن  اؼبادة و

  إجراءات لييب ، لكي تصبح تن  علي أنو " ؼبأمور 24اؼبشار اليها سابقا ، كال  أخدت منها اؼبادة و
الضب  القضائي ُب أحواؿ التلبس باعبنايات أك اعبنح ال  يعاقب باغببس مدة تزيد علي ويوة أشهر ، 

هم اغباضر ، ال م توجد دالئل كااية علي ا امو " كجاء اؼبشرع اؼبصرم ُب أف يأمر بالقبض علي اؼبت
  إجراءات جنائية ، ليبني اغباالت ال  هبوز ايها ؼبأمور الضب  القضائي أف يتحفظ ايها 35اؼبادة و

علي اؼبتهم ، ربت مسم  اإلجراءات التحفظية اؼبناسبة ، حيت نصت اؼبادة علي أنو " كُب يا 
ؼببينة ُب اؼبادة السابقة ، إذا كجدت دالئل كاايو علي ا اـ ش   بارتكاب  جناية أك جنحة ااحواؿ ا

سرقو أك نصب أك تعدم شديد أك مقاكمة لرجاؿ السلطة العامة بالقوة كالعنف ، جاز ؼبأمور الضب  
در أمرا القضائي أف يت   اإلجراءات التحفظية اؼبناسبة ، كأف يطلب اورا من النيابة العامة أف تص

  اجراءات جنائية مصرم ،  35بالقبض عليو ........ "، كقبد أف اعبرائم ال  ن  عليها ُب اؼبادة و 

                                                 

/  9/  28، الصادرة ُب  39، منشور باعبريدة الرظبية ، العدد  1972لسنة  37لقانوف رقم ى ه اؼبادة معدلة با (1)
 ـ . 1972
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قد خرجت من ضمن ؾباؿ مأمور الضب  القضائي ُب القبض التلقائي ، كح  يكوف ىناؾ تواا  بني 
ال  ال هبوز تقييدىا نصوص التشري  اإلجرائي ، كنصوص الدستور ُب ؾباؿ ضباية اغبرية الش صية ، ك 

إال من قبل سلطة التحقي  ، كاؼبشرع اؼبصرم بنظرتو الثاقبة ، قد أزاؿ التعارض ال م كاف قائما بني ن  
  من الدستور اؼبصرم ، كُب ذل  تقوؿ  41  من قانوف اإلجراءات اعبنائية كاؼبادة و  34اؼبادة و 

ن قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبستبدلتاف م 35،  34ؿبكمة النقض اؼبصرية " ؼبا كانت اؼبادتاف 
ـ ، كقد نصت أكالنبا علي أنو " ؼبأمور الضب  القضائي ُب أحواؿ  1972لسنة  37بالقانوف رقم 

التلبس باعبنايات كاعبنح اؼبعاقب عليها باغببس ؼبدة تزيد علي ويوة اشهر ، أف يأمر بالقبض علي اؼبتهم 
علي ا امو ، كوانيهما علي أنو " إذا ٓب يكن اؼبتهم حاضرا ُب االحواؿ اغباضر ، ال  توجد دالئل كاايو 

اؼببينة ُب اؼبادة السابقة جاز ؼبأمور الضب  القضائي ، أف يصدر أمرا بضبطو كإحضاره كي كر ذل  ُب 
اضر ، كُب يا ااحواؿ السابقة إذا كجدت دالئل كاايو علي ا اـ ش   بارتكاب جناية أك جنحة 

ك نصب أك تعد شديد أك مقاكمة لرجاؿ السلطة العامة ، بالقوة كالعنف ، جاز ؼبأمور الضب  سرقة أ
القضائي أف يت   اإلجراءات التحفظية اؼبناسبة ، كأف يطلب اوران من النيابة العامة أف تصدر أمران 

  1وبالقبض عليو "
مصونة ال سبس ، كما قضت اكمة ُب نفس اغبكم بأف " اغبرية الش صية ح  طبيعي كىي 

كايما عدا حالة التلبس ، ال هبوز القبض علي أحد ، أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو ، بأم قيد أك 
منعو من التنقل ، إال بأمر تستلزمو ضركرة التحقي  كصيانة أمن ا تم  ، كيصدر ى ا اامر من القاضي 

ف ، ككاف مؤدل ى ا الن  ، أف أم قيد علي اؼب ت  ، أك النيابة العامة ، كذل  كاقا احكاـ القانو 
اغبرية الش صية بوصفها من اغبقوؽ الطبيعية اؼبقدسة لإلنساف  ، حيع كونو ك ل  ، يستوم ُب ذل  
أف يكوف القيد قبضا أـ تفتيشا أـ حبسا أـ منعان من التنقل أـ كاف يا ذل  من القيود علي حريتو 

ي معركاة بو قانونا من جهة من حاالت التلبس ، كما ىالش صية ، ال هبوز إجراؤه إال ُب حالة 
 .  2و"ـبتصة

أما اؼبشرع اللييب القد أعط  ؼبأمور الضب  القضائي صيحية القبض علي اؼبتهم ، ُب أربعة 
  من قانوف االجراءات اعبنائية الساب  ذكرىا ، ككانت ى ه اؼبادة 24حاالت اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة و

ـ ، كمفهـو حقوؽ 1953م  ما يقضي بو الدستور اؼبلكي اللييب ، الصادر ُب متفقة إب حد ما 
 اإلنساف ُب ذل  الوقت .

                                                 

ـ ، ؾبموعة القواعد اؼبصرية  1997نوامرب  19قضائية ، جلسة  59لسنة  29390راج  نقض جنائي مصرم  (1)
 . 1281، ص  194، رقم 

   نفس اغبكم الساب  كنفس الصفحة كما بعدىا .جرا  (2
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  من الدستور اؼبلكي ىي ال  تنظم عملية الرقابة علي دستورية القوانني  153ككانت اؼبادة و 
 دستورية القوانني ". ، كاالمر كاف منعقدا للمحكمة العليا ايما يتعل  دبدل اتفاؽ القوانني م  الدستور "

ـ صدر اإلعيف الدستورم عن ؾبلس قيادة الثورة  ،كال م جاء ُب 1969/ 11/12كُب 
  منو علي أنو " ال هبوز الطعن ايما أزبده ؾبلس قيادة الثورة من تدابا أماـ أم جهة " 18اؼبادة  

لس قيادة الثورة ُب صورة ،كلقد اسر اؼبشرع اللييب كلمة و تدابا   علي أهنا " ىي ال  يصدرىا ؾب
إعينات دستورية ، أك قوانني ، أك قرارات ، كبعد مضي أرب  سنوات ، سل  اؼبشرع اللييب مسلكان ٓب 
يسلكو ياه من اؼبشرعني  ُب التشريعات ااخرل ، القد أقدـ اؼبشرع اللييب علي إلطاء الدستور ُب بياف 

ت حريات كحقوؽ اإلاراد عرضة لينتهاؾ ، من كُب ظل ى ا التطور ، أصبحـ .1973زكاره ُب عاـ 
قبل السلطات اؼب ولة دبمارسة إجراءات ربوم علي مساس حبقوؽ كحريات اإلاراد .يا أف اؼبشرع اللييب 

. كال  من شأهنا ضباية حقوؽ كحريات اااراد ، كال   1وأصدر ؾبموعة من الووائ  ال  أعتربىا دستورية 
 بشأف تعزيز اغبرية . 90لسنة  20غبقوؽ اإلنساف ، كالقانوف رقم من أنبها الوويقة الكربل 

                                                 

كدستورية ى ه الووائ  ، تستمدىا من أف ربوم علي القواعػد الػ  تػنظم السػلطات ُب الدكلػة ، ككيػف سبػارس ىػ ه   (1
السلطات اعماؽبا ، كما أف ى ه القوانني ربتوم علي الضمانات الضركرية لتحقي  حرية كسعادة الفرد كا موع ، كى ا 

دسػػتور ، كىػػو مػػا اتفػػ  مػػ  االذبػػاه الػػ م أعتنػػ   اؼبعيػػار اؼبوضػػوعي ُب فبػػا هبعػػل ىػػ ه القػػوانني كالووػػائ  توااػػ  تعريػػف ال
تعريف القوانني االساسية ، كال م يعراها بأهنا " القوانني الصادرة من السلطة التشريعية ُب خصػوص مسػائل دسػتورية ، 

من حيع بياف كيفية تشكيل بطبيعتها ، أك ُب جوىرىا ، أم القوانني ال  تتعل  بكيفية فبارسة كظيفة اغبكم ُب الدكلة 
، كراج  /  17،  16السلطات العامة كاختصاصها " راج   ُب ذل  / الدكتور عثماف خليل ، القانوف الدستورم ص 

. كراج   170،  169، ص 1959د : عبد الفتاح ساير داير القانوف الدستورم ، الطبعة االكٕب ، بدكف دار نشر ، 
، كراج  / د  22ـ ، ص  1991سات ُب القانوف الدستورم ، دار النهضة العربية ،  / د : أضبد كماؿ أبو ا د ، درا

: سعاد الشرقاكم ، كعبدا ناصف ، القانوف الدستورم كالنظاـ السياسي اؼبصػرم كاؼبعاصػر ، ربريػر االقتصػاد كدسػتور 
كم يوسػػػف ، القػػػػوانني . كراجػػػ  / دكتػػػػور : دعػػػاء الصػػػا 23ـ ، ص  1993ـ ، دار النهضػػػة العربيػػػة ،  1971سػػػنة 

.كحػػ   55ـ ، ص 2007ااساسػػية كعيقتهػػا بالسػػلطة كاغبريػػات ، دراسػػة مقارنػػو ، رسػػالة دكتػػوراه، جامعػػة القػػاىرة ، 
مػػ  عػػدـ قبػػوؿ ىػػ ه القػػوانني علػػي اهنػػا كوػػائ  دسػػتورية مقارنػػة بتعريػػف الدسػػتور ، اانػػو ال يبكػػن إنكػػار أهنػػا ربػػوم علػػي 

د التشريعية كاليئحية  السارية ُب ليبيا ُب تل  الفرتة .راج  ُب ذل  كي من / الدكتور مبادئ ال يبكن مساكا ا بالقواع
/ الكػػو٘ب اعبػػودة رقابػػػة حجػػة التشػػري  ُب ليبيػػػا ، دبناسػػبة حكػػم اعبمعيػػػة العموميػػة للمحكمػػة العليػػػا الصػػادرة ُب الطبعػػػة 

، ينػػاير مػػارس  4، ، س 13اـ العػػدد ـ ، منشػػور ُب ؾبلػػة اػػ 1982أكتػػوبر  30ؽ جلسػػة  28/  3الدسػػتورية  رقػػم 
.. كالدكتور / ؿبمد ؿبمد سػليماف ، التكييػف القػانو٘ب إلعػيف سػلطة الشػعب ، مقػاؿ منشػور ُب  56ـ ، ص 1986

ـ،  1982، ديسػمرب 11،سػنة  19ؾبلة العدالة ، تصػدر عػن طلبػة كليػة اغبقػوؽ ، جامعػة قػاريونس، بنطػازم ، العػدد 
علي الفاخرم ، أعماؿ الضركرة ُب اإلجراءات اعبنائيػة  حالػة الضػركرة ، تطبيقا ػا، ُب  أ : مربؾ عبدا.44،  34ص 

 ـ  2000اإلجراءات اعبنائية دراسة مقارنو ، رسالة ماجستا ، جامعة قاريونس ، 
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بشأف تعزيز اغبرية تن  علي أنو " ال هبوز  90لسنة  20  من قانوف رقم  14انجد اؼبادة و 
سلب  أك تقييد حرية  أم أنساف أك تفتيشو أك استجوابو  ، اال ُب حالة ا امو بارتكاب اعل معاقب 

كبالرجوع إٕب اؼبادة عليو قانونا ، كبأمر من جهة قضائية ـبتصة كُب االحواؿ كاؼبدد اؼببينة ُب القانوف " ، 
  من  14  من قانوف االجراءات اعبنائية الساب  بياهنا ، قبد أهنا ال تتف   م  ن  اؼبادة و  24و 

  من قانوف  24قانوف تعزيز اغبرية اؼبشار اليو ، بل إهنا تتناقض م  تل  اؼبادة  ،  ذل  أف اؼبادة  و 
صيحية القبض ُب اغباالت ااربعة اؼبشار إليها  االجراءات اعبنائية ، أعطت مأمور الضب  القضائي ،

سابقا كىي اعبنايات كاعبرائم اؼبتلبس هبا ، كاعبنح اؼبعاقب عليها باغببس إذا كاف اؼبتهم موضوع ربت 
 20  من القانوف رقم  14مراقبة البوليس ، كجنح السرقة كالنصب كالتعدم الشديد .... ، أما اؼبادة و 

  اجراءات ، بل أهنا ذىبت إٕب  24أم حالة من اغباالت الواردة ُب اؼبادة وااهنا ٓب تأت علي ذكر 
كض  ضمانو للحرية الفردية يا موجودة ُب التشري  اؼبصرم ، بل ح  الفرنسي ، حيع ن  علي أنو " 
ة كُب صبي  االحواؿ  ال هبوز اؼبساس حبرية اااراد إال بأمر قضائي مسبب " متناس حالة الضركرة اإلجرائي

ااف كل اإلجراءات ال  يقـو هبا مأمور الضب  القضائي يا  –، كى  حالة التلبس _ ككاقا ؽب ا الن  
 دستورية  .  

 الخاتمة
حبمد ا كتوايقة ، أكملت حب  ى ا اؼبعنوف بػػو القبض ُب قانوف االجراءات اعبنائية اللييب ، 

خصصت اؼبطلب ، لتعريف القبض ،كبياف خصائصو مقارنا بالقانوف اؼبصرم   كال م تناكلتو ُب مطلبني 
، كمربراتو ، افي الفرع االكؿ ، من اؼبطلب االكؿ حاكلت بياف  مفهـو القبض لطة ، كُب اصطيح الفقو 
كالقضاء ، كتناكلت ُب الفرع الثا٘ب من ى ا اؼبطلب خصائ  القبض ، كخصصت الفرع الثالع لبياف 

 مربرات أجراء القبض .
طلب الثا٘ب من ى ا البحع ، سبيز اجراء القبض عن ياة من االجراءات ال  كتناكلت ُب اؼب

تشاهبو ،ُب الفرع االكؿ ، كُب الفرع الثا٘ب ربدوت عن الضمانات ال  تطلبها اؼبشرع اللييب كاؼبصرم 
 ؼبباشرة اجراء القبض ، كتوصلت إب أف اؼبشرع اإلجرائي اللييب ، ريم أنو قد أخد معظم نصوصو إذا ٓب
يكن كلها من نصوص قانوف االجراءات اعبنائية اؼبصرم ،اال أنو ٓب يواكب اغبراؾ بالتعديل ُب نصوص 
قانوف االجراءات اعبنائية ، ال م إجراءه اؼبشرع اؼبصرم ، انجد أف اؼبشرع اؼبصرم قد أقدـ علي تعديل 

 ـ .  1071دؿ ُب سنة اؼبواد اؼب صصة ؼبباشرة أجراء القبض ، دبا يواا  الدستور اؼبصرم ال م ع
ك ل  اغباؿ ااف اؼبشرع اللييب كريم قيامة باصدار قوانني أساسية ربوم علي ضمانات غبقوؽ 
كحريات االاراد ، اال أنو نأل بنفسو عن أجراء تعديل ُب قانونو االجرائي ليواا  أحكم ى ه القوانني 

 االساسية 
 ا كٕب التواي ك                                                 
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 قائمة المرارع

ابراىيم حامد طنطاكم ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، الطبعة االكٕب ، دار النهضة العربية ، ػ 1
 ـ .  2004

ابراىيم ؿبمد ابراىيم ، النظرية العامة للقبض علي االش اص ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، دار ػ 2
 ـ . 1996النهضة العربية ، القاىرة ، 

أضبد اؼبهدم ، أشرؼ الشااعي ، التحقي  اعبنائي االبتدائي كضمانات اؼبتهم كضبايتو ، دار الكتب ػ 3
 .  2006القانونية ، 

اضبد اؼبهدم ، كاشرؼ الشااعي ، القبض كالتفتيش كالتلبس الشركط كاآلوار أؼبرتتبة علي كي منهم ، ػ 4
 ـ  . 2007دار العدالة ، 

، االجراءات اعبنائية اؼبقارنة كالنظاـ اإلجرائي ُب اؼبملكة العربية السعودية ، دار أضبد عوض بيب ػ 5
 ـ  . 1997النهضة العربية ، 

 . 1993اضبد اتحي سركر ، الوسي  ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية ، ػ 6
 ـ . 1991ة العربية ،  أضبد كماؿ أبو ا د ، دراسات ُب القانوف الدستورم ، دار النهضػ 7
ة الثانية ، مكتبة يريب ، ادكارد يإب ال ىيب ، االجراءات اعبنائية ُب التشري  اؼبصرم ، الطبعػ 8

 .ـ1990
اإلماـ ؿبمد بن أيب بكر عبدالقادر الرازم ،  ـبتار الصحاح ، دار الكتاب العريب ، باكت لبناف ، ػ 9

 ـ . 1997
  ـ 1984/ 1983كتاب ، اعبماىاية القاموس ، الدار العربية لل الطاىر اضبد الزاكم ، ـبتارػ 10
، دار الكتاب العريب ،  2تواي  ؿبمد الشاكم ، اقو االجراءات اعبنائية ، اعبزء االكؿ ، الطبعة ػ 11

 ـ . 1945
 ـ .  1997جيؿ وركت ، نطم االجراءات اعبنائية ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر ، ػ 12
 ل  ، اؼبوسوعة اعبنائية ، اعبزء الراب  ، مطبعة باكت ، بدكف تاريخ نشر.جندم عبد اؼبػ 13
حسن العيـ قانوف االجراءات اعبنائية م  تعلي  اقهي ربليل للنصوص كقضاء النقض كتعليمات ػ 14

 ، منشأة اؼبعارؼ االسكندرية ، بدكف تاريخ نشر  . 2النيابة العامة ، ط 
ائية ُب التشري  اؼبصرم ، الطبعة االكٕب ، اؼبؤسسة الفنية للطباعة حسن ربي  ، االجراءات اعبنػ 15

 ـ .2000كالنشر ، 
حساـ ال ين ؿبمد اضبد ، سلطة القبض ُب مرحلة ما قبل  ااكمة ، دراسة مقارنو ، الطبعة الثالثة ػ 16

 .   .ـ 2005، دار النهضة العربية ، 
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ف االجراءات اعبنائية دراسة مقارنو ، دار النهضة رمزم رياض عوض ، اغبقوؽ الدستورية ُب قانو ػ 17
 ـ  . 2003العربية ، 

رمسيس بنهاـ ، االجراءات اعبنائية تأصيي كربليي ، اعبزء االكؿ ، منشأة اؼبعارؼ االسكندرية ، ػ 18
 ـ  . 1997

لطباعة ، ، دار اعبيل ل 17رؤكؼ عبيد ، مبادئ االجراءات اعبنائية ُب القانوف اؼبصرم ، الطبعة ػ 19
 ـ  . 1989

سعاد الشرقاكم ، كعبدا ناصف ، القانوف الدستورم كالنظاـ السياسي اؼبصرم كاؼبعاصر ، ربرير ػ 20
 ـ  . 1993ـ ، دار النهضة العربية ،  1971االقتصاد كدستور سنة 

ية ، سعيد ؿبمود الديب ، القبض كالتفتيش ُب قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربػ 21
 ـ  . 2006،  2005

عادؿ ابراىيم اظباعيل ، سلطات مأمورم الضب  القضائي بني الفاعلية كضمانات اغبرية ، كاغبقوؽ ػ 22
 ـ  .  2001الفردية ، دراسة مقارنو ، بدكف دار نشر ، 

 . 1959عبد الفتاح ساير داير ، القانوف الدستورم ، الطبعة االكٕب ، بدكف دار نشر ، ػ 23
 ـ .2000 اما خاؿ ، أحكاـ قانوف االجراءات اعبنائية ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، ، عدٕبػ 24
  1988عمر السعيد رمضاف ، قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية ، ػ 25
عوض ؿبمد عوض ، اؼببادئ العامة ُب قانوف االجراءات اعبنائية، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، ػ 26

 ـ . 9999ية ، االسكندر 
 ـ .  1987اوزية عبد الستار ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية  ، ػ 27
قدرم عبد الفتاح الشهاكم ، ضواب  االستدالالت كااليضاحات كالتحريات ، منشأة اؼبعارؼ ػ 28

 ـ .  2002االسكندرية ، 
يعية ُب التشري  االجرائي اؼبصرم كاؼبقارف ، قدرم عبد الفتاح الشهاكم ، ضواب  السلطة التشر ػ 29

 ـ .1999منشأة اؼبعارؼ االسكندرية ، 
مأموف ؿبمد سيمة ، االجراءات اعبنائية ُب التشري  اللييب ، اعبزء االكؿ ، الطبعة االكٕب ، ػ 30

 ـ .  1971منشورات اعبامعة الليبية ، 
لقا عليو بالفقو كاحكاـ القضاء ، دار الفكر مأموف ؿبمد سيمة ، قانوف االجراءات اعبنائية معػ 31

 ـ . 1981العريب 
ؿبمد ابو العيء عقيدة ، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم ، الطبعة االكٕب  ، بدكف دار نشر ػ 32
 . 286ـ ، ص  1998، 
 ـ . 1984، ؿبمد زكي الدين عامر ، االجراءات اعبنائية ، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، االسكندرية ػ 33
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ؿبمد عيد يريب ، االختصاص القضائي ؼبأمور الضب  القضائي ُب االحواؿ العادية كاالستثنائية ، ػ 34
  ـ .1999بدكف دار نشر ، 

ؿبمود قبيب حسمي ، القبض علي االش اص ، حاالتو كشركطو كضماناتو ، مركز حبوث  مكااحة ػ 35
 ـ .1999اعبريبة كمعاملة ا رمني ، القاىرة ، 

 ـ .1988ؿبمود قبيب حسمي ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية ، دار النهضة العربية ، ػ 36
 مصطفي ؿبمد عبد الرضبن الدييدم ، ربريات الشرطة كاإلوبات اعبنائي ، ـ ػ 37
ىيٕب عبد اليه اضبد  ، اؼبركز القانو٘ب للمتهم ُب مرحلة التحقي  االبتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر ػ 38
 ، دار النهضة العربية القاىرة ، بدكف تاريخ نشر. 2عبنائي اإلسيمي ، ط ا

 الكت  باللغة االرنبية/
1-Assaid  ( mohammed   - jalal ) La  prsomption  D , inno ,  Cence , 

These . Paris ,  1969                                  

2-Chambon  Le  Juge  D  .  Instuction  3  ,  ed  1985                                                                                                  

3-Leigh  ( L .H ) Police  Powersin  England  Wales Laved                                                                                          

 الرسائل العلمية /
 ـ ،  1984اضبد ادريس اضبد ، اارتاض براءة اؼبتهم ، رسالة دكتوراه ، ػ 1
 .ـ 2000دكتوراه ، جامعة حلواف ،  أمل ؿبمد شاىني ، القبض علي اؼبتهم ، دراسة مقارنو ، رسالةػ 2
القانونية القاىرة ،  حامد ابراىيم طنطاكم ، سلطات مأمور الضب  القضائي ، رسالة دكتوراه ، اؼبكتبةػ 3

 ـ  . 1997
خلف ا ابو الفضل عبد الرؤكؼ ، القبض علي اؼبتهم ، دراسة مقارنو ، رسالة دكتوراه ، جامعة ػ 4

 ـ . 2008االسكندرية ، 
دعاء الصاكم يوسف ، القوانني ااساسية كعيقتها بالسلطة كاغبريات ، دراسة مقارنو ، رسالة ػ 5

 ـ . 2007، دكتوراه، جامعة القاىرة 
رقية عبدا ؿبمد اضبد الرملي ، اختصاصات مأمور الضب  القضائي اؼبتعلقة بالقبض كالتفتيش ، ػ 6

 ـ .  2008رسالة دكتوراه ، جامعة القاىرة ، 
سامي حسمي اغبسيمي ، النظرية العامة للتفتيش ُب القانوف اؼبصرم كاؼبقارف ، رسالة دكتوراه  ، دار ػ 7

 ـ .  1972 النهضة العربية ،
سامي سآب ؿبمد عابدين ، الضبطية القضائية ُب السطني اختصاصا ا ُب مرحل  االستدالؿ ػ 8

 ـ . 2007كالتحقي  ، رسالة دكتوراه ، معهد البحوث كالدراسات العربية ،
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ة سدراف ؿبمد خلف ، سلطة التشري  ُب التشري  الكوي  كاؼبقارف ، رسالة دكتوراه ، اكاديبية الشرطػ 9
 .  1985القاىرة ، 

عارؼ ؿبمد عبد الرحيم ، دكر كمهاـ أعضاء الضب  القضائي ُب مرحل  التحرم كالتحقي  ػ 10
 ـ ،. 2007االبتدائي ، دراسة مقارنة بني القانوف اؼبصرم كاالرد٘ب ، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا ، 

بتدائي دراسة مقارنة بني التشريعني عبد االلو ؿبمد النواسة ، ضمانات اؼبتهم أوناء التحقي  االػ 11
 ـ .2000الة دكتوراه ، عني  س ، اؼبصرم كاالرد٘ب ، رس

حالة اعبريبة اؼبشهودة  عبد الرضبن ؿبمد عبدا اػبضرم ، سلطات مأمور الضب  القضائي ُبػ 12
توراه ، اكاديبية   دراسة ُب القانوف اليممي مقارنة بالفقو اإلسيمي كالقانوف اؼبصرم ، رسالة دكوالتلبس

 ـ .  1996الشرطة القاىرة ، 
مربؾ عبدا علي الفاخرم ، أعماؿ الضركرة ُب اإلجراءات اعبنائية  حالة الضركرة ، تطبيقا ا، ُب ػ 13

 ـ . 2000اإلجراءات اعبنائية دراسة مقارنو ، رسالة ماجستا ، جامعة قاريونس ، 
لقبض بني النظرية كالتطبي  ، رسالة دكتوراه ، اؼبركز القومي معاكية عبدالرضبن ضبد ؿبمد ، معايا اػ 14

 ـ . 1988للدراسات االمنية كالتدريب ، الرياض ، اؼبعهد العإب للعلـو االمنية ، قسم العدالة اعبنائية ، 
فبدكح ابراىيم السبكي ، حدكد سلطات مأمور الضب  القضائي ُب التحقي  ، رسالة دكتوراه ، دار ػ 15

 ـ . 1998العربية القاىرة ، النهضة 

 البحوث العلمية  /
ؿبمد ؿبمد سليماف ، التكييف القانو٘ب إلعيف سلطة الشعب ، مقاؿ منشور ُب ؾبلة العدالة ، ػ 1

 .ـ1982، ديسمرب  11، سنة  19عدد تصدر عن طلبة كلية اغبقوؽ ، جامعة قاريونس ، بنطازم ، ال
ليبيا ، دبناسبة حكم اعبمعية العمومية للمحكمة العليا الصادرة  الكو٘ب اعبودة رقابة حجة التشري  ُبػ 2

،  13ـ ، منشور ُب ؾبلة ااـ العدد  1982أكتوبر  30ؽ جلسة  28/  3ُب الطبعة الدستورية  رقم 
 ـ. 1986، يناير مارس  4، س
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  .اغبمد  ك الصية ك السيـ عل  رسوؿ ا ك آلو كصحبو ك من كااله       
خ ايو من ركحو ، كأسجد لو ميئكتو ا تعأب ؼبا خل  اإلنساف خلقو بيديو ، كنفأما بعد : ااف        

، كطرد إبليس من أجلو لعصيانو أف يسجد آلدـ ، كأسكن آدـ اعبنة ، كعلمو ااظباء كلها ، كجعلو 
خليفتو ُب اارض ، ااف كاف اإلنساف لربو مطيعا كاف أاضل من اؼبيئكة ، كإف عصاه كاف أدٗب من 

يسلمو كي لو كىبزيو ما داـ يسا طبقا ػب  السا ال م البهائم ، كل ى ا دليل عل  التكرٙب ، اهل تراه 
ـى  {اها ىو سبحانو يقوؿ ُب حقو: . رظبو لو ربو ، كي كحاشا أف يكوف ذل  رٍَّمنىا بىمًي آدى  }كىلىقىٍد كى

ٍنسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبو  {  سورة اإلسراء ، كىبلقو ُب أحسن صورة: 70و لىٍقنىا اإٍلً لتِّنًي ،   : ا4و }لىقىٍد خى
   .14(اؼبؤمنوف  }اػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني اػبٍىالًًقني  {كتتجل  ايو عظمتو سبحانو ايقوؿ : 

  {من أجل ذل  اقد تواله ربو ، كأكص  باحرتامو ُب شرائعو ، كحـر قتلو بطا ح  قاؿ تعأب:        
 كى ه قاعدة ربـر مساسو بطا ح  .  }غبٍى ِّ كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الًَّ  حىرَّـى اللَّوي ًإال بًا

قد بني ُب سنتو أف أكٔب ما يقض  بني الناس يـو القيامة  -صل  ا عليو كسلم -كرسوؿ ا          
ا اىجىزىاؤيهي  {ُب الدماء ، كما توعد ا قاتلو بالع اب يـو القيامة قاؿ تعأب:  كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمِّدن

ابنا عىًظيمنا جىهى  ا ًايهىا كىيىًضبى   اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عى ى اًلدن    سورة النساء.93و } نَّمي خى
ى ا ُب اآلخرة باإلضااة إٔب عقوبة القصاص ُب الدنيا كاغبرماف من اؼبااث إف كاف القاتل من          

 . كروة اؼبقتوؿ
عي ىو اآلخر حبماية كياف اإلنساف اؼبادم حاؿ اغبياة بأساليبو ، انادل كما نادل القانوف الوض        

بأف اغب   ُب سيمة اعبسم ال م يتمت  بو كل ارد باعتباره انسانان يعمي ح  اإلنساف ُب أف وبتفظ بكل 
أعضاء جسمو دكف نقصاف ، ك أف تظل ى ه ااعضاء مؤدية لوظائفها عل  كبوو طبيعي دكف خلل أك 

 اداء كظيفتها اكبراؼ عن
ااغب  ُب سيمة جسم اانساف ىو من اغبقوؽ ااساسية اللصيقة باإلنساف ال  ترتب  بصحتو ، .       

ك يعترب تدخل اؼبشرع غبماية جسم اانساف تدخين أيضان غبماية اإلنساف ذاتو ، كال م بدكره أحد 
فاظ عل  اانساف كسيمة جسمو ك كياف عناصر بقاء ا تم  ك ازدىاره باعتبار أف ىناؾ تيزمان بني اغب

 كح  اإلنساف ُب سػيمة جسده يبىن عل  ويث عناصر أساسية  : ،ا تم 
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: اغب  ُب أف تظل أعضاء اعبسم ك أجهزتو تؤدم كظائفها عل  كبو طبيعي ، اكل أواًل           

 .  ُب سيمة اعبسم إخيؿ بالسا الطبيعي ؽب ه ااعضاء أك ااجهزة ، يعد اعتداء عل  اغب
: اغب  ُب االحتفاظ بكل أعضاء اعبسم كاملة يا منقوصة ، اكل اعل يؤدم إٔب  ثانياً           

االنتقاص من ى ه ااعضاء ، سواءن بالبرت أك باستئصاؿ جزء منها ، يعد مساسان بسيمة اعبسم ك 
 .تكاملو هبرمو القانوف 

ك يتحق  ى ا اآب دبا يلح  الش   من  :نساف من اآلـ البدنية : اغب  ُب أف يتحرر اإل ثالثاً          
 .أذل ُب شعوره باالرتياح ك السكينة 
 حماية رسم اإلنسان في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول

لقد أحاطت الشريعة اإلسيمية بطوؽ من اغبماية ك الرعاية ال يوجد ؽبا نظا ُب أم تشري           
 ان من نظر ا ، لإلنساف كأنبيتها ُب الوجود .آخر؛ كذل  انطيق

اقد أكدت عل  حقو ُب اغبياة ، كجعلت ى ا اغب  من الضركريات ال  وبفظها   الدين          
 العظيم ، بل إف حفظ النفس ىو اؼبقصد الثا٘ب من مقاصد الشريعة اإلسيمية .

ع من اػبل  طبسة ، كىو أف وبفظ عليهم كُب ى ا يقوؿ اإلماـ الطزإب : " إف مقصود الشر           
دينهم ك   نفسهم ك عقلهم ك نسلهم ك ماؽبم ، اكل ما يضمن حفظ ى ه ااصوؿ اػبمسة اهو 

 . 1ومصلحة ، ككل ما ال يضمن ى  ااصوؿ اهو مفسدة ، كداعها مصلحة 
لو ح  االنتفاع كإف كاف  –االنفس البشرية ك جسدىا مل   تعأب كليست ملكان لإلنساف           

كعل  ذل  اي هبوز التعدم عل  نفسو ، أك اإلضرار هبا ، سواء كاف ى ا التعدم  –ك االستمتاع هبا 
مباشران كالقتل أك يا مباشر كتكليفها ما ال تطي  ، أك تعريضها للم اطر كااذل كعدـ ااخ  بأسباب 

.افي اآلية  95البقرة : {ٔب التهلكة إال تلقوا بأيديكم ك }قاؿ اؼبؤب عز كجل :الشفاء ك التداكم .
الكريبة دليل عل  ربرٙب اإلقداـ عل  ما ىبش  منو تلف النفس أك عضو منها أك الدخوؿ ُب عمل ؿبـر 
يكوف مصاه النار ُب ااخرة ، اليس لإلنساف أف يقتل نفسو أك يتلف أعضاء جسمو اف اغب  ايسيمة 

 . كاإلنساف مأمور باللبس ك ااكل ك الشرب ك السعي من اعبسد ُب اغبياة  ح ه  سبحانو ك تعأب
 . 2وأجل ذل  ح  ال يعرض نفسو للم اطر

 

                                                 

 . كانظر:47، ص1997، 1عبد ا بن سآب الطامدم، مسؤكلية الطبيب اؼبهنية، دار ااندلس اػبضراء، جدة، ط (1
 .2/24الطزإب، أحياء علـو الدين، طبعة دار اؼبعراة، باكت، 

 .49عبد ا بن سآب الطامدم، مسؤكلية الطبيب اؼبهنية، مرج  ساب ، ص(2)
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 مظاىر حماية رسم اإلنسان في الشريعة

لقد جعلت الشريعة اإلسيمية حرمة خاصة لإلنساف ، ككضعت اغبماية اليزمة لو ، كشرعت         
داء عليو ، ك ى ا اف دؿ عل  شيء اامبا يدؿ عل  حرص من أجل ذل  ما يصوف كرامتو كربرٙب االعت

 الشريعة اإلسيمية عل  ضباية النفس اإلنسانية ضد اعتداء الطا عليها حاؿ اغبياة . 
كمن مظاىر ى ه  اغبماية ربرٙب االعتداء عل  اعبسم اإلنسا٘ب ، ك تأويم القائم ب ل  السلوؾ         

ذات النفس ، اقررت اؼبسؤكلية ُب حالة القتل اػبطأ أك اعبرح اػبطأ  سواء كاف الفعل موجهان للطا أـ من
كما ُب حكمو الدية عل  اعبا٘ب كالكفارة عل  من قتل خطأن ، كسنت الشريعة ااحكاـ الكفيلة بضماف 
ح  ا مي عليو ، اقاؿ تعأب : {  كما كاف ؼبؤمنو أف يقتل مؤمنان أال خطئان اتحرير رقبةو مؤمنةو ك دية 

لمة أب أىلو إال أف يصدقوا ااف كاف من قـو عدك لكم كىو مؤمن اتحرير رقبة مؤمنة كإف كاف من مس
قـو بينكم ك بينهم ميثاؽ ادية مسلمة أب أىلو ك ربرير رقبة مؤمنة امن ٓب هبد اصياـ شهرين متتابعني 

ان ُب حالة القتل العمد   .كما قررت اؼبسؤكلية أيض 92توبة من ا ككاف ا عليما حكيما } والنساء:
بالقصاص ُب الدنيا ك الع اب ُب اآلخرة قاؿ تعأب :{   كلكم ُب اغبياة قصاص يا أكٕب االباب لعلكم 

  . كقاؿ سبحانو :  { كمن يقتل مؤمنان متعمدان اجزاؤه جهنم خالدان ايها 179تتقوف } و البقرة : 
   . 93لنساء :كيضب ا عليو كلعنو ك أعد لو ع ابان عظيما } و ا

كإذا نظرنا إٔب القصاص ك ضباية جسم اإلنساف ُب الشريعة اإلسيمية لوجدف إف اعبرائم ال            
يتعل  هبا القصاص ، ىي جرائم االعتداء عل  النفس ، كىي جرائم الدماء أك جرائم االعتداء بالقتل أك 

صوص قرآنية ، كقد ذكرىا اؼبؤب عز كجل بقوؿ قط  ااطراؼ أك اعبراح ، كىي اعبرائم ال  كرد بشأهنا ن
نىا عىلىٍيًهٍم ًايهىا أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىنٍيى بًاٍلعىنٍيً كىاٍاىٍنفى بًاٍاىٍنًف كىاٍايذيفى بًاٍاي  و:  تىبػٍ ذيًف كىالسِّنَّ بًالسِّنِّ كىكى

ة كؿبرتمة ، اكل اعتداء عليها ػػ إال بوجو ح  ػػ   .اه ه الدماء مصون 45" و اؼبائدة:  كىاعبٍيريكحى ًقصىاصه  
ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم اىاٍعتىديكا عىلىٍيًو دبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم  يوجب عقابان رادعان ك زاجران لقولو تعأب :   اىمى

نت الدماء  . كالقصاص ىو عقوبة الدماء بشكل عاـ ، سواء أكا194والبقرة: …..    كىاتػَّقيوا اللَّوى 
موضوع االعتداء ايها النفس ، عل  طرؼ من ااطراؼ ، أك جرح من اعبركح ، كقد خ  ا سبحانو 
ك تعأب الدماء سواء أكاف االعتداء ايها عل  النفس ، أـ كاف جراحان بأف جعل ؽبا عقوبة مقدرة ، ك ٓب 

كاغباضر ما ليس لطاىا .  كقد تؤب  يرتكها لتقدير كٕب اامر ؛ اف الدماء كاف ؽبا من الشأف ُب اؼباضي
الشارع عقوبة الدماء ، ك عظم أمرىا ُب الدنيا كاآلخرة ، اقد ركم عن النيب صل  ا عليو كسلم أنو 

 . 1و أكؿ ما يقض  بني الناس يـو القيامة ُب الدماء وقاؿ : 

                                                 

 .2517،ص6، صحيح الب ارم، ج4671حديع رقم   (1
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أما ناحية ا تم  اأف الشارع كاعبرائم ال  توجب القصاص ؽبا ناحيتاف : ناحية ا تم  ك ناحية الفرد . 
اعترب االعتداء ايها اعتداء عل  الناس أصبعني ، اف اغبرمات اإلنسانية مرعية اعبانب ُب حكم الشارع ، 

مىن قػىتىلى وك كل جريبة ترتكب ُب دـ يكوف اؼبعتدم قد اعتدل عل  ا تم  كلو ، كل ل  قاؿ تعأب :  
يعنا    نػىٍفسنا ًبطىٍاً نػىٍفسو أىٍك اىسىادو  ا اىكىأىمبَّىا أىٍحيىا النَّاسى صبًى يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىى   ُب اٍاىٍرًض اىكىأىمبَّىا قػىتىلى النَّاسى صبًى

 . 32اؼبائدة : 
كل ل  أكجب اإلسيـ عل  كل مسلم يرل مسلمان يعتدم عل  دمو أف يرد اعتداءه ، اقاؿ         

ءو ىبىٍ يؿي اٍمرىأى ميٍسًلمان ُب مىٍوًض و تػيٍنتػىهى ي ايًو حيٍرمىتيوي كىيػيٍنتػىقى ي ًايًو النيب صل  ا عليو كسلم : "ما ًمن اٍمرل
بُّ ًايًو نيٍصرىتىوي، كمىا ًمٍن اٍمرًلءو يػىٍنصيري ميٍسًلمان ُب مىٍوًض و  لىوي اللَّوي ُب مىٍوًطنو وبًي يػيٍنتػىقى ي ًايًو  ًمٍن ًعٍرضىًو ًإالَّ خى ى

ب نيٍصرىتىوي"ًمٍن ًعٍرًضًو، كىيػيٍنتػىهى    ًايًو ًمٍن حيٍرمىًتًو إال نىصىرىهي اللَّوي ُب مىٍوًطنو وبًي
.  "كقاؿ صلوات ا كسيمو  1و

 .  2وعليو : لزكاؿ الدنيا أىوف عل  ا من قتل مؤمن بطا ح  "
ه ح  كإذا كانت اغبدكد ُب ذا ا حقان خالصان  تعأب ، ااف للعبد ايها حقان كالقصاص ُب حد        

للعبد ك ، كايو ح  ىو ح  ا تم  . كل ل  كاف البد ُب القصاص أف يطلبو ا مي عليو كيستمر ُب 
اؼب اصمة أب كقت اغبكم ، كالعفو ُب أم مرتبة من مراتب اغبكم جائز ، كبعد اغبكم يسق  القصاص 

مي اٍلًقصىاصي ُب اٍلقىتػٍلى  اغبٍيرُّ بًاغبٍيرِّ كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد يىا أىيػُّهىا الًَّ ينى آمىنيوٍا كيًتبى عىلىٍيكي  و، كل ل  قاؿ تعأب : 
   . 178سورة البقرة :  كىااينثى  بًااينثى  اىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه اىاتػِّبىاعه بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاء ًإلىٍيو 

يب صل  ا عليو كسلم را  إليو شيء من ك عن أنس بن مال  رضي ا عنو قاؿ : ما رأيت الن        
.كأنو ليدؿ عل  أف التمكني من القصاص كف إلطفاء نااف اغب  عند  3وقصاص إال أمر ايو بالعفو

بعض اؼباس ذكم النفوس السمحة ، ما ركل عن أنس ابن مال  قاؿ : كسرت الربي  عمة أنس ونية 
ليو كسلم اأمر بالقصاص ، اقاؿ أنس بن النضر : يا جارية اطلبوا العفو اأبو ، اأتوا النيب صلىا ع

رسوؿ ا تكسر ونية الربي  ، كال م بعث  باغب  ال تكسر . اقاؿ النيب صل ا عليو ك سلم : إف من 
ى ا كلو من مظاىر ضباية الشريعة اإلسيمية للجسم اإلنسا٘ب . 4وا من لو أقسم عل  ا ابره عباد

ا من مظاىر ى ه اغبماية من جهة النفس ذا ا ضد تصرؼ الش   ُب جسمو من اعتداء الطا ، أم
اقد هنتو عن االنتحار ك قتل النفس ، قاؿ سبحانو : وكىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى ًبكيٍم رىًحيمنا   و 

   .29النساء : 

                                                 

 .271، ص4، سنن أيب داكد، ج4884حديع رقم (1)
 .874، ص2، سنن ابن ماجة، ج2619حديع رقم (2)
 .54، ص8، سنن البيهقي الكربل، ج15829حديع رقم (3)
 .884، ص2، سنن ابن ماجة، ج2649حديع رقم (4)
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لصياـ ، ك رخ  للكبا ك اؼبريض كما هن  سوؿ ا صل  ا عليو كسلم عن الوصاؿ ُب ا        
كعن ايب ىريرة رضي ا عنو أف كاؼبساار ك ااـ اؼبرض  اإلاطار يي رمضاف ك ذل  كلو حفظان للنفس .

رسوؿ ا صل  ا عليو ك سلم قاؿ : "اجتنبوا السب  اؼبوبقات قيل يا رسوؿ ا كماىن   قاؿ الشرؾ 
إال باغب  ك أكل ماؿ اليتيم ك أكل الربا ك التوٕب يـو الزحف ك  با كالسحر ك قتل النفس ال  حـر ا

 . 1وق ؼ اصنات الطاايت "
كقد طالعتنا الشريعة الطراء ُب عنايتها جبسد اإلنساف ح  بعد موتو من عبع العابثني حيع          

اامر ال م اقتض  .  2ويركل عن رسوؿ ا صل  ا عليو كسلم قولو : كسر عظم اؼبيت ككسره حيان 
 معو حرمة نبش القبور ، ك  شيم عظاـ اؼبوت  إال لضركرة ؛ اف ذل  يعترب تعدم عل  حرمة اؼبيت .

كقد بلطت حرمة جسد اإلنساف لدل بعض الفقهاء إٔب اغبد ال م جعلهم ي ىبوف إٔب أف ما سق  منو 
 أك زاؿ عنو احظو من اغبرمة قائم كهبب دانو . 

ف الشريعة اإلسيمية ُب مضموف اغبماية عبسم االنساف بل امتدت ك ل  لتشمل كٓب تق           
 . 3واعبنني ُب بطن أمو ، اااـ ال  يتم إجهاضها ذبب دية اعبنني عل  من تسبب ُب خركجو

 ــ 2ــ 
 ح  االنسان في التبرع بأعضا  رسده

  التربع بعضو حل  اانساف رية  " تساؤؿ : ىل يبيتصدر موضوع " نقل ك زرع ااعضاء البش       
من أعضاءه   .انجيب عل  ذل  بأنو : بناءن عل  تقسيم الفقهاء للحقوؽ أب : " ح  ا ، ك ح  

 العبد ، كح  مشػرتؾ بينهما" .
ااف ح  ا : ىو ما تعل  بو النف  العاـ من يا اختصاص  بأحد ، كنسب إٔب ا لعظيم         

 يتجسد أساسان ُب العبادات ك اغبدكد .خطره ك وؿ نفعو ، كىو 
 ػػ كأما ح  العبد : ػػ كىو ح  خاص ػػ اهو ما تعل  بو مصلحة خاصة كحرمة ماؿ الطا .       
 ػػ أما اغب  اؼبشرتؾ : اينقسم إٔب : ح  العبد ىو الطالب كح  القصاص .       
 كح  ا يالب كاغب  ُب اغبياة كُب سػيمة اعبسد .         

ك انطػيقان من ذل  اليس للعبد أف يقتل نفػسو أك يبي  عضوان من أعضػائو كال يبل  أف يػأذف         
 . 4ولطػاه بػ ل 

                                                 

 .92، ص1، صحيح مسلم، ج89حديع رقم(1)
 .516، ص1، سنن ابن ماجة، ج1616حديع رقم(2)
 .27، ص1983بدر أضبد شرؼ الدين، ااحكاـ الشرعية لأعماؿ الطبية، مطاب  جامعة الكويت،  (3

 .108، ص1986د ؿبمد سعد، زراعة االعضاء بني اغبظر كاإلباحة، دار النهضة العربية، القاىرة، أضب(4)
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كلو طالعنا رأم اقهاء الشريعة اإلسيمية ُب ؾباؿ االعتداء عل  ح  اإلنساف ُب اغبياة كسيمتو      
 . 1وا ح  ا ك ح  العبداعبسدية نرل بأهنا من اغبقوؽ اؼبشرتكة ال  هبتم  ايه

كتطبيقان للقواعد ال  ربكم ح  ا جل جيلو كح  العبد ، يرل الباحثوف أف الشرع يأذف بنقل       
جزء من حسم اؼبعطي إٔب جسم اؼبريض اؼبتلقي إذا كانت اؼبصلحة اؼبرتتبة عل  ذل  أعظم من اااظة 

مصدر إباحة استقطاع جزء من جػسم اؼبعطي  عل  ح  ا جل شأنو ُب جسم اؼبعطي ، كىك ا ااف
 . 2وىو إذف الشرع ، إضااة إٔب إذف اؼبعطي

ايلـز من أجل اؼبساس هب ا اغب  إذان أف يعط  اإلذف من أصحاب ى ه اغبقوؽ ، أضااة إٔب إذف        
ة بأم اإلنساف يكوف ماسان ُب سيمتو اعبسديال هبوز القاـ بأم عمل ضد الشارع ُب آف كاحد ، كعليو

 من أصحاب اغبقوؽ ى ه ، بل البد من أف هبتم  الرضا ك اإلذف معان .

 ـــ 3ـــ 
 صور نقل االعضا  البشرية

للتعرؼ اكثر عل  موقف الشريعة االسيمية ذباه موضوع نقل ااعضاء البشرية البد لنا أف نوضح        
 اكالن الصور ال  يبكن أف تؤخ  من اإلنساف ُب أوناء حياتو : 

: إما أف تؤخ  من مكاف ما ُب اعبسم لتزرع ُب مكاف آخر من اعبسم ذاتو ، كمن يقـو  أوالً        
بواسطة الطبيب بانتزاع جزء من اعبلد لرتقي   جزء آخر وبتاج أليو من اعبسم ، أك نقل بعض ااكردة من 

 الساؽ لتحل ُب مكاف آخر من نفس اعبسم .
الستئصاؿ من جسم ك زرعو ُب جسم إنساف آخر ، ك أف ى ا اامر : أك يكوف أف يكوف ا ثانياً        

 ال يتعدل صورتني : 
ػػ أف يكوف النقل  لعضو تنتهي اغبياة باستئصالو لكونو من ااعضاء اؼبفردة ال  ال يستطي   1       

 اعبسم أف يستطمي عنها ، كالقلب مثين .
ُب اعبسم البشرم كالكلية أك العني أك يانبا من  ػػ أك يكوف النقل احد ااعضاء اؼبزدكجة 2       

 . 3وااعضاء اؼبزدكجة

 

                                                 

 .108، ص1956، 3عبد الرزاؽ السنهورم، مصادر اغب  ُب الفقو اإلسيمي، القاىرة، ط(1)
عربيػػة، دار الفكػػر عبػػد اغبميػػد إظباعيػػل اانضػػارم، ضػػواب  نقػػل كزراعػػة ااعضػػاء البشػػرية ُب الشػػريعة كالتشػػريعات ال(2)

 .14، ص2000، 1العريب، القاىرة، ط
 .34، ص1، 2001حسمي عودة زعاؿ، التصرؼ يا اؼبشركع بااعضاء البشرية، دار الثقة، عماف، ط (3
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 ــ 4ــ 
 مدى مشروعية نقل و زراعة االعضا  البشرية

عدـ مشركعية نقل ك زراعة ااعضاء البشرية ؛ تشددكف من الفقهاء ، إذ يركف ىناؾ اذباه يبثلو اؼب        
 ٍب ال يبل  ح  التربع بعضو من أعضائو .  اف اإلنساف ال يبل  نفسو ، كال جسده ، كمن

بينما يرل الفري  اآلخر ػػػ ال ين يبيحوف ح  اف التربع  ػػػ م  اتفاقهم بأف االنساف ال يبل  نفسو        
أك جسده ، إال أهنم يركف أف الشريعة ذبيزه ُب حاالت معينة .إذان اأصل اؼبسألة أف الفقهاء هبتمعوف 

ـى     وورـت حيا أك ميتا لقولو تعأب :نساف ، كأف اإلنساف ؿبعل  مبدأ حرمة جسم اإل   كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىمًي آدى
  .ك اإلصباع لدل الفقهاء منعقد عل  أف سيمة اعبسد ىي من اغبقوؽ يا القابلة  70اإلسراء/ 

اعبماعة .ك للتنازؿ عنها ؛ باعتبار أف سيمة أاراد ا تم  ىي مصلحة وبرص عليها اؼبشرع لصاّب 
العقوبات اإلسيمية ما شرعت إال غبماية اإلنساف ، كضباية نفسو ك جسده ، ك أف ذل  مقتض  
التكرٙب اإلؽبي لإلنساف ، كال م ىو مستمر خيؿ مراحل التكوين اؼب تلفة ، جنينا ك بعد اف يولد ، ك 

اؼبراحل تضمن سيمة  بعد اف يبوت ،االشريعة اإلسيمية كضعت أحكامان مفصلة لكل مرحلة من ى ه
حياة االنساف كسيمة جسده ، ى ا ىو ااصل ُب اؼبوضوع  .إال أف اغباجة ك الضركرة تستوجباف 
اؼبساس جبسم اإلنساف ك معىن ذل  أف مبدا حرمة اعبسم اإلنسا٘ب  وبتمل االستثناء من أجل  مصلحة 

 ء ينقسم إٔب :كبناءن عل  صور نقل ااعضاء البشرية قبد أف رأم الفقها راجحة .
: بالنسبة ليستئصاؿ عندما يكوف لطرض النقل إٔب ذات اعبسم ؛ يرل بعض الفقهاء أنو  اوالً          

ال يوجد ىناؾ ما يبن  من القياـ هب ا االستئصاؿ ُب حالة ما إذا قرر الطبيب اغباجة إٔب ذل  ، كعدـ 
من نزع اعبزء اؼبأخوذ إمبا يلجأ إليو  كجود طريقة أخرل للعيج ربل ؿبل النقل ؛ اف الضرر اغباصل

ليدا  بو ضرران أكرب ، كُب النهاية ااؼبستفيد ىو ذات الش   اؼبنقوؿ منو العضو ، كما أف القاعدة 
 . 1والشرعية تقرر بأف " الضرر ااشد يدا  بالضرر ااخف "

إنساف  آخر وبتاج إٔب : أما بالنسبة غبكم ما يؤخ  من إنساف حي لطرض زرعو ُب جسم  ثانياً          
 ذل  العضو ك كاف النقل ضركريان لطرض التداكم ، ااامر يكوف ُب حالتني : 

افي اغبالة ااكٔب : عندما يكوف العضو اؼبراد أح ه ليس لو ُب اعبسم بديل يقـو مقامو ك          
استقطاع العضو؛ انو يؤدم كظيفتو ك أف استقطاعو يؤدم إٔب اؼبوت ، افي ى ه اغبالة ال هبوز مطلقان 

يسبب ضرران ااحشان ك ل ل  ال هبوز استقطاع القلب مثي ح  برضاء اؼبعطي ؛ اف االنساف ال يبل  
 التصرؼ ُب حياتو إال باذف الشرع ك الشرع قد أقاـ مبدأ التساكم بني بمي آدـ معصومي الدـ .

                                                 

ىاشم صبيل عبد ا، زراعة ااعضاء كالتداكم بارمات ُب ضوء الشريعة اإلسػيمية، حبػع منشػور ُب ؾبلػة الرسػالة  (1
 .1988، سنة 212ؾبلة شهرية تصدرىا كزارة ااكقاؼ كالشئوف الدينية ُب العراؽ، العدد اإلسيمية، 
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و نظا ُب اعبسم ح  إذا كاف ذل  كك ل  ال هبوز استقطاع العضو يا اؼبتجدد إذا ٓب يكن ل       
العضو مزدكجان ُب اعبسم ، إذ هبب أف يكوف العضو اؼبتبقي قادران عل  القياـ بوظيفة العضو اؼبستأصل ؛ 
اي هبوز مثي استئصاؿ أحد ااطراؼ ،اف الطرؼ اآلخر ال يستطي  أف يؤدم كظيفة العضو ال م ًب 

قطاعو من ااعضاء اؼبزدكجة ، ك كاف العضو اؼبشابو يستطي  أف استئصالو . أما إذا كاف العضو اؼبراد است
يقـو بوظيفة العضو اؼبستقط   كالكل  ككبوىا ، اقد اختلف الفقهاء بني مان و ل ل  ، ك بني ؾبيز 
للنقل كلكن بشركط كقواعد كأسس . كفبا تقدـ نستطي  القوؿ بأف الشريعة اإلسيمية ذبيز نقل ااعضاء 

س تزاحم اؼبصلحة كدا  الضرر ااعظم بالضرر اادٗب ، ااإلماـ ابن القيم يرل بأنو : " البشرية عل  أسا
إذا تأملت شريعة ا ال  كضعها لعباده ، ال زبرج عن ربصيل اؼبصاّب اػبالصة أك الراجحة حبسب 

 . 1واإلمكاف ، ك إف تزاضبت من  أعظمها اسادان باحتماؿ أدناه"
 ه اؼبصاّب سوؼ يكوف ذل  عن طري  النصوص القرآنية  الكريبة كالسنة كلو تأملنا معراة ى        

النبوية الشريفة أكالن ، كمن ٍب عن طري  اادلة الشرعية ال  أشا اليها ُب ى ه النصوص كمن بينها 
االستحساف ، كسد ال رائ  ال م يستند إليو اغبكم الشرعي ُب حل ى ه اؼبسائل إٔب حالة الضركرة أك 

الراجحة ، استثناء من القواعد ااصلية ُب بعض اؼبسائل اعبزئية ، كال  ال ربق  ايها اؼبصحة  اؼبصلحة
بتطبي  القواعد ااصلية . كلو تأملنا الشريعة اإلسيمية بنصوصها القرآنية الكريبة كااحاديع النبوية ٓب 

ُب النصوص ما يقـو ب ل  ،  قبد نصان أك حديثان صروبان يبيح نقل ااعضاء إٔب يومنا ى ا . اقد يوجد
كلكن ٓب يتوصل اؼبفسركف إليو ، كلكن يبكن القوؿ استنادان إٔب الركح العامة للشريعة اإلسيمية كاستنادان 
إٔب اؼببادئ اعبليلة ال  جاءت هبا الشريعة اإلسيمية ك منها اإليثار لقولو تعأب :  {كىيػيٍؤوًريكفى عىلى  

 [ . 9ٍم خىصىاصىةه كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو اىأيكلىًئ ى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى} ا اغبشر: أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى هبًً 
كاستنادان ك ل  عل  اادلة ال  اقرتحتها النصوص ال  تستند إٔب اغبكم هبا حالة الضركرة اك          

سيمية ذبيز نقل ااعضاء اؼبصلحة الراجحة ، ك ىو االستحساف ك سد ال رائ  ، ترل بانف الشريعة اإل
 البشرية .

كقد جاءت اتاكل هب ا الشأف إٔب جواز ذل  ، ككاف سند ى ه الفتاكل تل  اادلة اأجازت نقل 
ااعضاء البشرية كالكلية ، اذا تبني أف عملية زرع العضو البشرم ناجحة ك وبت كجود اائدة من نقل 

 . 2وتب عل  ذل  أم ضرر للش   اؼبعطيسبيل القط  ال عل  سبيل الظن ، كٓب يرت  العضو عل 

                                                 

 .400، ص1983ؿبمد أسامة عبد ا، اؼبسئولية لأطباء، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، (1)
، 1978نائيػة، العػدد ااكؿ، مػارس اتاكم اازىر، ندكة نقػل الكلػ  كالكلػ  الصػناعية اؼبنشػورة ُب ا لػة القوميػة اعب (2
 .153ص
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الشريعة اإلسيمية ٓب تقف حجر عثرة إماـ التقدـ العلمي ال م حصل ُب ميداف نقل ااعضاء  ك       
ك اانسجة البشرية ، اهي ذبيز ى ا النقل من إنسافو حي إٔب آخر مريض ك تعترب مشركعة بشرط أف 

 .  1ويكوف ى ا النقل لأعضاء اؼبزدكجة 
كأف ال يرتتب أم ضرر جسيم يهدد اغبياة أك السيمة اعبسدية ، كأف ى ا اامر ُب اغبقيقة ال         

يتناَب م  اغبماية اعبنائية عبسم اإلنساف كالتكرٙب ال م خصو ا سبحانو كتعأب لإلنساف ، ك أف النقل 
ط  ما ىو متعل  ُب كل ذل  هبب أف يكوف ضمن الشركط ال  تستوجبها ، كلعل من ى ه الشرك 

بالش   اؼبراد النقل منو كىو اؼبتربع لكونو ىو اؼبتضرر كىو كجوب رضاء اؼبعطي ، ك أف يكوف ى ا 
الرضاء صادران من إرادة حرة ، ك أف ال يعيبها أم عارض من عوارض ااىلية كيبق  ى ا الرضاء قائمان  

ل اعتبار ، االش   ال م صدر عنو غبني االستقطاع إال إذا تراج  اؼبعطي عن ذل  ايكوف لرجوعو ؿب
الرضا باستقطاع أحد أعضائو البشرية اهو يعترب متربعا بأحد اعضاءه ك ىو ُب ذل  يعترب كاىبان ل ل  
العضو ل ل  العضو ك طاؼبا أف الواىب يستطي  الرتاج  عن ما كىب بو ، اهو إذان يستطي  أف يرتاج  

  . نعن رضائو كيعترب بعد ذل  الرضاء كأف ٓب يك
كإضااة إٔب شركط الرضا لطرض االستقطاع هبب ك ل  أف تتواار ااخرل ال  تتعل  ح  ا        

سبحانو كتعأب كال  تتعل  جبسم اؼبعطي ك اؼبتلقي ، كال  يتوار اجتماعها  حالة الضركرة ك أف ى ه 
ا ما ىو متعل  بالكرامة يبىن عل  أساسها اإلذف من الشركع لإلعطاء كأف من ى ه الشركط منه الشركط

اإلنسانية حيع هبب أف يكوف ىناؾ ياية كىدؼ من االستقطاع ك أف يكوف ذل  االستقطاع ضركريان 
 . 2وك بشرط أف يكوف ذل  دكف مقابل

كإضااة إٔب ذل  هبب اف تتحق  تل  الشركط ال  تقتضيها اؼبوازنة  بني اؼبصاّب كاؼبفاسد ، ك        
ها مصلحة اؼبعطي مهي عدـ اصابتو بضرر ااحش ك قيود تقتضيها مصلحة اؼبتلقي ال  منها قيود تقتضي

للعضو البشرم ، كيبىن عل  ذل  جواز للش   أف يتصرؼ بأحد أعضائو إذا كانت ىناؾ ضركرة 
 صحيحة تقتضي ذل  ك أف يأذف الشرع هب ا االستقطاع .          

 

 

   

                                                 

 اؼبرج  الساب ، الصفحة نفسها.(1)
 .83حسن عودة الزعاؿ، التصرؼ يا اؼبشركع بااعضاء البشرية، مرج  ساب ، ص (2
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 المبحث الثاني
 نحماية رسم اإلنسان في القانو 

إف اغب  ُب سيمة اعبسد ىو مصلحة للفرد وبنيها القانوف ُب أف يظل مؤديان كل كظائف اغبياة        
عل  النحو الطبيعي ال م ترظبو ك ربدده القوانني الطبيعية ، كُب أف وبتفظ بتكاملو اعبسدم ، كأف 

 . 1و يتحرر من اآلالـ البدنية
 ــ 1ــ 

 ح  اإلنسان في سالمة رسده
 . 2وساف ُب سػيمة جسده يبىن عل  ويث عناصر أساسيةكح  اإلن
، اكل أواًل :الح  في أن تظل أعضا  الجسم و أرهزتو تؤدي وظائفها عل  نحو طبيعي        

إخيؿ بالسا الطبيعي ؽب ه ااعضاء أك ااجهزة ، يعد اعتداء عل  اغب  ُب سيمة اعبسم ، كيتحق  
أم ىبوط باؼبستول الصحي ػػ البد٘ب أك العقلي أك النفسي ػػ ، ااذا  ى ا اإلخيؿ إذا أٓب باعبسم مرض ،

 . أصيب اإلنساف دبرض ػػ أم اعل من شأنو زيادة ُب مقدار اؼبرض ػػ يعد مساسان بسيمة اعبسم
، اكل اعل يؤدم إٔب  ثانيًا :الح  في االحتفاظ بكل أعضا  الجسم كاملة غير منقوصة       

ء ، سواءن بالبرت أك باستئصاؿ جزء منها ، يعد مساسان بسيمة اعبسم ك االنتقاص من ى ه ااعضا
تكاملو هبرمو القانوف ، كيستوم كوف ى ا اؼبساس قد ترؾ أوران باعبسم لفرتة كجيزة أك ٓب ترؾ ى ا ااور؛ 
ال ااجراء عملية جراحية ، كلو كانت يساة تعد مساسان بسيمة اعبسم ، كال زبرج عن دائرة التجرٙب ، إ

 . بفضل سبب إباحة ، كىو ترخي  القانوف ؼبن أجراىا
، ك يتحق  ى ا اآب دبا يلح  الش   من  ثالثاً :الح  في أن يتحرر اإلنسان من اآلم البدنية       

أذل ُب شعوره باالرتياح ك السكينة ، اأم اعل يؤدم إٔب إحداث آالـ بدنية ٓب تكن موجودة من قبل 
، يعد مساسان باغب  ُب سيمة اعبسم كلو ٓب يرتتب عل  ذل  اؽببوط ُب مستواه  أك الزيادة ُب مقدارىا

 الصحي أك االنتقاص من أعضاء اعبسم أك اإلخيؿ بوظائف ى ه ااعضاء .
كب ل  نتوصل إٔب أف اؼبشرع أسبغ ضباية عل  جسم اإلنساف كلو جبمي  أعضائو كظائفو العضوية        

وؿ اعبسم عل  اعبانب اؼبادم اق  كإمبا يشمل ك ل  اعبانب النفسي كاغبيوية ، بل ٓب يقتصر مدل
  . كالعقلي

                                                 

ؿبمػػػػود قبيػػػػب حسػػػػمي، اغبػػػػ  ُب سػػػػيمة اعبسػػػػم كمػػػػدل اغبمايػػػػة الػػػػ  يكفلهػػػػا لػػػػو قػػػػانوف العقوبػػػػات، ؾبلػػػػة القػػػػانوف (1)
 .571، ص1959الثالع، كاالقتصاد، العدد 

، القانوف اعبنائي كالطلب اغبديع ؼبشركعية نقل كزرع ااعضاء البشرية، دار النهضة العربيػة، ةو خطأضبد شوقي أبو (2)
 .20،ص1999القاىرة، 
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كإذا تطرقنا إٔب تعريف اغب  ُب ضباية جسم اإلنساف ، ااننا قبد أف للح  ُب سيمة اعبسم "         
فرد ُب جانبان موضوعيان " يتمثل ُب التكامل اعبسدم  عبسم اإلنساف ، " كجانبان ارديان " يتمثل ُب ح  ال

أف يكوف جسمو مكفوؿ اغبماية كال يقـو أحد باالعتداء عليو ، ك ىناؾ جانب متعل  با تم  ال م لو 
اغب  ُب ضباية اعبسم من االعتداءات ال  تق  عليو ، إذ أف الفرد يؤدم للمجتم  بعض الواجبات ااذا  

اجبات ك االلتزامات عل  كاف ىناؾ مساس بسيمة جسمو ، حبيع ٓب يعد قادران عل  تأدية ى ه الو 
الوجو اؼبطلوب  ااف ذل  يعد اعتداءن عل  ح  ا تم 
 . 1و

 ــ 2ــ 
 الح  في سالمة الجسد

 . إف ىناؾ مثار جدؿ ك خيؼ بني الفقهاء ُب اعتبار اعبسد ك سيمتو ؾباالن للح  أـ ال          
صفة اغب  عل  ما أصطلح عل  : اقد ذىب جػانب الفقو إٔب إنكػار  وال : الرأي األولأ        

 تسميتو بػػػػ " اغب  ُب سيمة اعبسد " ؛ تأسيسان عل  حجد قبملها ايما يلي :
أف اغب  يفرتض ش صان يكوف صاحبان لو كؿبػين يق  عػليو ، ايجب أف يكوف الش   ػػػ  ــ 1        

عل  تسميتو بػػػ " اغب  ُب صاحب اغب  ػػ منفصي ك متميزا عن ال ك ىو ما ال يتحق  ايما اصطلح 
 سيمة اعبسد " أك اغب  عل  الوعاء اؼبادم " .

إف ما يسم  بػػ " اغب  ُب سيمة اعبسد " ال يبكن أف يكوف موجودان إال حيع يوجد  ــ 2        
 اعتداء عليو ، اطاؼبا أنو ٓب يق  اعتداء عل  اعبسم اانو ال يوجد للح  ، ك إمبا ينشأ ى ا اغب  للمعتدل
عليو ُب ضبايتو كإصيح ما أصابو من أضرار بسبب االعتداء بعد كقوعو ، إذ يكوف مصدر اغب  ُب ى ه 
اغبالة اعل االعتداء يا اؼبشركع  كما يرتتب عليو من مسؤكلية اؼبهتدم من الضرر الناتد عن ى ا 

 . 2واالعتداء
آخر من الفقو ، اتؤب الرد عليها  كٓب تكن  كجهة النظر ؿبل قبوؿ اذل جانب ثانيًا : الرأي الثاني :

كذىب إٔب أف كصف اغب  عل  عيقة اإلنساف جبسده كسيمتو أمر جدير بالتأييد ، ككػانت حججو 
   عل  النحو اآلٌب :

أنو ليس صحيحان اختيط ؿبل اغب  بصاحبو ُب اغب  ُب سيمة  اعبسد ، ااغب  ىنا قيمة  ــ1          
 ، 3وومات الش صية من القيم ال  تشكل أحد مق

                                                 

ظباة عايد الديدات، عمليات نقل كزرع ااعضاء البشرية بػني الشػرع كالقػانوف، دار الثقااػة للنشػر كالتوزيػ ، عمػاف، (1)
 .41، ص1999

 .577، ص1988حساـ الدين ااىوا٘ب، أصوؿ القانوف، القاىرة،  (2
 .319، ص1994عبد اؼبنعم ارج اؼبصدة، أصوؿ القانوف، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، (3)
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أنو من يا اؼبقبوؿ التسليم بأف االعتداء ىو ال م ينشأ اغب  ُب سيمة اعبسد ، ذل  اف  ــ        2
ى ا اغب  موجود أصين، ك أال ؼبا كانت ىناؾ ضركرة لتعويض الش   عما غبقو من ضرر نتيجة 

  االعتداء عليو ، ااذا ٓب يوجد ح  االعتداء ، أم أف اغب  ُب التعويض ال ينشأ إال اف ىناؾ حقا كق
لإلنساف عل  جسده ك سيمتو اعل  أم أساس تقاـ دعول اؼبسؤكلية اؼبدنية ، بل أف خطورة ى ا اغب  
ك أنبيتو حدتا باؼبشرع إٔب إهباد ك سائل ضباية كقائية كعدـ االكتفاء بالتعويض عن االعتداء الضار ، 

بات الضرر إلقامة اؼبسؤكلية اؼبدنية خبصوص اغبقوؽ اليزمة اقد أكد اؼبشرع نفسو عل  عدـ اشرتاط إو
  1وللش صية كاغب  ُب سيمة اعبسد

أف است داـ كصف اغب  ُب صدد العيقة بني اإلنساف ك جسده ايو نوع من الضماف  ــ  3         
 اؼبعنوم لأاراد اضين عن الضماف القانو٘ب

سلطات معينة عل  جسده كال يشاركو ُب فبارستها أحد إف الش   يستعمل دكف ياه  ــ  4         
 . 2وياه 

 ــ3ــ 
 طبيعة ح  اإلنسان في الحفاظ عل  سالمة رسده

كإذا ما خلصنا إٔب أف لإلنساف عل  بدنو حقا ، ااف التساؤؿ ال م قد  يثار ُب ى ا الصدد         
قبيل اغبقوؽ الش صية  ؛ أـ سيكوف حوؿ طبيعة ى ا اغب  ؛ اهل يعد ح  اإلنساف عل  جسده من 

ذا كاف اغب  الش صي ىو عبارة عن رابطة قانونية ك إ. أنو يعد حقان عينيا أك كح  اؼبلكية أك االنتفاع  
ما بني ش صني دائن ك مدين ، يطالب دبقتضاىا الدائن اؼبدين بأف ينقل حقان عينيان أك أف يقـو بعمل 

جسده حقان ش صيان هبعلنا نتساءؿ عن طرُب اغب  ،  أك يبتن  عن عمل ااف اعتبار ح  اإلنساف عل 
 .ال م يلتـز بو  ك ما ىو ااداء  ػػ الدائن ػػ امن ىو اؼبدين  ااذا ما كاف الش   نفسو ىو صاحب اغب

طبعا ػػ كيلتـز ىؤالء بعدـ قد يقاؿ إف اؼبدين ُب ى ا الصدد ىو أاراد ا تم  كااة ػػ باستثناء الدائن ك       
إعاقة صاحب اغب  ُب استعماؿ سلطات حقو ، ااؼبدين ال م ىو بقية أاراد ا تم  يق   ة أكمعارض

كلكن مثل ى ا التصور ردبا ال يكوف . عليهم التزاـ سليب عاـ يتمثل ايعدـ مضايقة صاحب اغب 
صحيحان ؛ إذ أنو ال ىبلو من اػبل  بني اكرة االلتزاـ من جهة ، ك اكرة االحتجاج باغب  ُب مواجهة 

 .  3والطا من جهة أخرل
                                                 

 من القانوف اؼبد٘ب اؼبصرم كاقان آلخر تعدييتو ال  تن  عل ولكل من كق  عليو اعتداء  يا مشركع ُب 50اؼبادة  (1
 ح  من اغبقوؽ اؼبيزمة لش صيتو، أف يطلب كقف ى ا االعتداء  م  التعويض عما يكوف قد غب  بو من ضرر.

 .32عبد اؼبنعم ارج الصدة، أصوؿ القانوف، مرج  ساب ، ص(2)
، 2000، 1ىيػػػػثم حامػػػػد اؼبصػػػػاركة، التنظػػػػيم القػػػػانو٘ب لعمليػػػػات زرع ااعضػػػػاء البشػػػػرية، دار اؼبنػػػػاىد، عمػػػػاف، ط (3
 .80ص
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كقد يؤدم عدـ اعتبار اغب  عل  الكياف اؼبادم لإلنساف حقا ش صيا إٔب القوؿ بأنو ح  عيمي         
، ك ال م ىو عبارة عن سلطة مباشرة عل  شيء معني يعطيها القانوف لش   معني ، كح  اؼبلكية 

أف لإلنساف عل  جسده ح  ملكية ، إذ كح  االنتفاع ، اقد تبىن جانب من الفقو رأيان ذىب ايو إٔب 
ذىب إٔب أف اعبسم يتكوف من ؾبموعة من ااعضاء ك اػبييا ، كىو ب ل  ال ىبتلف عن ياه من 
الكائنات اغبية ، اهو من ى ه  الناحية   كأم شيء ، ك يعامل معاملة ااشياء كبالتإب ااف اإلنساف 

 . 1و  الطا باعتباره مالكان يبل  جسده ملكية مطلقة كيستطي  االحتجاج بو عل
كٓب يؤيد البعض اآلخر ى ا الرأم ؛ إليفالو ح  ا تم  عل  جسد اإلنساف ، ا ىب إٔب القوؿ       

بأف لإلنساف عل  ا تم  ح  ملكية عل  اعبسد أم أف اغب  عل  اعبسد من اغبقوؽ ال  ذبم  بني 
عة مزدكجة ، كبالتإب إذا كاف ؽب ا اغب  نطاقهال م الطبيعة الفردية ك الطبيعة االجتماعية ، اهو ذك طبي

يعطي القانوف لصاحبو سلطة التصرؼ ايو ، ااف ؽب ا اغب  نطاقو االجتماعي . اي هبوز اي هبوز 
 . 2ولإلنساف التصرؼ ُب جسده بارادتو اؼبنفردة 

 ــ 4ــ 
 الفرق بين الجان  االرتماعي و الفرد للح  في سالمة الجسد

اآلف التساؤؿ عن اؼبعيار ال م يبكن من خيلو التفري  بني اعبانب االجتماعي ك اعبانب   يبق        
اقد ال يكوف مهمان إذا ما تساءلنا عن سلطة التصرؼ ال  يبلكها الفرد أك . الفردم للح  عل  اعبسد  

بينما  ا تم  عل  اعبسد ، اح  ملكيتو ىبوؿ صاحبو سلطو التصرؼ ك االستطيؿ ك االستعماؿ ،
ليس للمجتم  التصرؼ ػػ بطا اغب  ػػ حبياة اااراد ك أجسادىم ك أعضائها ، ك ىو ما ينطب  عل  الفرد 
أيضان ااغب  عل  اعبسد ال يفضي إال إٔب استعماؿ بعض السلطات  اددة كال  ال تشمل أىم سلطة 

 . كُب ح  اؼبلكية كىي سلطة التصرؼ
الفقو إٔب أف لإلنساف عل  جسده ج ح  االنتفاع لفرتة مؤقتة  من ذل  ذىب جانب آخر من         

، ك ىي مدة حياة اإلنساف ،اذ تبق  سلطة التصرؼ  عز ك جل ، ك سلطتا االستعماؿ كاالستطيؿ 
لإلنساف طواؿ حياتو ك ح  ك ااتو ، إذ ينتهي ح  االنساف ُب االنتفاع ، كبالتإب اي هبوز لإلنساف 

 . 3وُب جزء منو ُب حياتو أك بعد فباتو آلنو ليس دبال  عبسده التصرؼ ُب جسده أك
كعل  الريم من اف ىدا الرأم تفادل الكثا من أكجو النقد ال  كجهت لطاه ، إال أنو ال ىبلو         

من بعض جوانب القصور ؛ اح  االنتفاع للفرد عل  جسده ليس مطلقان اك خالصان لو ، إذ أف 
                                                 

 ، سػػنة 18ؿبمػػد سػػعد خليفػػة، اغبػػ  ُب اغبيػػاة كسػػيمة اعبسػػد، ؾبلػػة الدراسػػات القانونيػػة، جامعػػة أسػػيوط، العػػدد و(1)
 .54، ص1996

 .58اؼبرج  الساب ، ص(2)
 .371، ص1990الصناعي ، أحكامو القانونية كحدكده الشرعية، القاىرة،  قبابالاؿبمد اؼبرسي زىرة،  (3
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ايو الينكر كجوده كانبيتو ، اكما أف للفرد مصلحة ُب جسده ك أعضائو تقتضي  للمجتم  ك ل  جانبان 
ضبايتو ك اااظة عليو لكي يكوف صاغبان لتحقي  اؼبصاّب ك اؼبناا  اػباصة بالفرد ، ااف للمجتم  أيضان 
 مصلحة ُب ى ا اعبسد كُب كل عضو منو تقتضي ضبايتو ك اااظة عليو ، ح  من الفرد صاحبو إذا
اقتض  اامر ، اذ ال يبكن أف تتحق  للمجتم  منفعة أك ياية إال بواسطة أاراده ، ك سواء أكاف عمل 
تل  اؼبنفعة اك الطاية بأيدم ااش اص أك أدمطتهم  ، امجموعة االلتزامات ال  للمجتم  عل  الفرد 

مصاّب ا تم   تقضي بأف لكل عضو من أعضاء جسد أم ارد أنبية ك ضركرة لكونو يسهم ُب قدر من
 . ك أىدااو  ؛ كاف القوؿ بأف اغب  عل  اعبسد ح ه ذك طبيعة مزدكجة يشرتؾ ايو الفرد ك ا تم 

 ــ 5ــ 
 خصائص العالقة القانونية بين اإلنسان و رسده

إذا ما أمكن التوصل إٔب أف اإلنساف عل  نفسو حقان ، ك ربديد طبيعة ى ا اغب ، ااننا لبل           
 . 1وئ  العيقة القانونية بني اإلنساف كجسده قبملها ُب االٌبإٔب خصا
حيع اف ح  االنساف عل  جسده ك  أواًل : ح  النسان عل  رسده ح  غير مالي :         

ااذا كاف اؼباؿ كل عني أك ح  لو قيمة مادية ُب .أعضائو ال يقـو دباؿ ، إذ ال يبكن االعتياض عنو
  جسده ك أعضائو كسيمتها ال يعد من قبيل اؼباؿ ؛ انو ال هبوز أف التعامل ، ااف ح  اإلنساف عل

يكوف لو قيمة مادية ُب التعامل هبا ؛ اهو ذك طبيعة عضوية ربوؿ دكف إمكانية بقائو حيان دكف تلف إذا 
ما انفصل عن اعبسم . كما أف اعبسم االنساف ك أعضائو ال يبكن اف تكوف ؾباالن ليدخار كاالكتناز  

اؿ امن يا اؼبتصور ايضا اف يدخر إنساف إنساناى آخر أكجز أف يدخر عضوان من أعضاء جسده كاامو 
لوقت اغباجة ، ح  كلو أمكن اااظة عل  أعضاء اإلنساف بعد استقطاعها لفرتة ما بواسطة ما توصل 

داب العامة ، اليو العلم ك الطب من تقنية ، ااف تقوٙب ى ه ااعضاء يكوف ـبالفان للنظاـ العاـ ك اآل
كبالتإب اانو ال يعد مشركعان ُب القانوف ؛ االقانوف كإف ٓب ين  صراحة عل  من  تقوٙب أعضاء اإلنساف 
ك جسد ىفي ذل  إال اف ى ا اامر أقرب ما يكوف للمسلمات ال  ردبا ال يكوف ىناؾ موجب للن  

كااشياء أك اامواؿ ، ك ال وبتد عل    عليها مباشرة ؛ ااإلنساف اية التنظيم القانو٘ب ك ال هبوز جعلو
 عدـ تقوٙب أعضاء اإلنساف ك حقو عليها بأنو يبكن التعويض عنها حاؿ اإلضرار هبا أك إتياها ،

اما ذل  إال صيانة ؽبا من أف تضي  ىدران ك أف تصبح كأم شيء عديبة القيمة ، الإلنساف أنبية ك 
 . 2وك باامواؿقدسية ُب القانوف ذبعلو ال يقارف بااشياء أ

                                                 

 .84م القانو٘ب لعمليات زرع ااعضاء البشرية، مرج  ساب ، صىيثم حامد اؼبصاركة، التنظي (1
 ، سػػنة 18ؿبمػػد سػػعد خليفػػة، اغبػػ  ُب اغبيػػاة كسػػيمة اعبسػػد، ؾبلػػة الدراسػػات القانونيػػة، جامعػػة أسػػيوط، العػػدد و(2)

 .54، ص1996
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عل  الريم من اف اعبسد يهم صاحبو بالدرجة االكٔب ، إال إف  ثانيًا : ح  ذو طبيعة مزدورة :        
ذل  ال يبن  أف يكوف للمجتم  ايو جانب ، ااغب  عل  اعبسد ح  مشرتؾ ، كهبب عل  صاحبو أف 

 . 1واؼبشرع ؼبباشرة ى ا اغب   يلـز حدكد حقو بأف ال يتعدل الطاية ك الوسيلة ك الشركط ال  يقرىا
إذا كاف جسد اإلنساف ك أعضاؤه ك سيمتو ال يعد من قبيل  ثالثاً : ح  ال يجوز التصرف بو :        

اامواؿ ، ااف ذل  يعمي عدـ جواز التصرؼ هبا لأسباب نفسها ال  منعت تقويبها  ، ك بالتإب تصبح 
ش   كال هبوز جعلها ؾباالن للتعاقد أك التنازؿ عنها للطا ، ااعضاء البشرية ال تدخل ال مة اؼبالية لل

اح  اإلنساف عل  جسده ك أعضائو ال هبوز التعامل  أك التصرؼ بو  ؛ انو ملتص  باإلنساف ، ك 
 . يشكل امتدادان ضركريان لو باعتباره أحد مقوماتو

  جسده ك أعضائو ال ىبض  : إف ح  اانساف عل رابعًا : ح  غير خاضع ألحكام التقادم         
، إذ ال يبكن أف يكسب ش   ما اغب  عل  أحد ااعضاء البشرية  2وللتقادـ اؼبكسب أك اؼبسق  

باغبيازة ؼبدة ما ، كما ال يبكن أف يسق  ح  إنساف عل  عضو انتزع منو دبركر مدة معينة ، االنصوص 
ه ؛ انو ح  يا مإب كخارج عن اػباصة بالتقادـ ال تسرم عل  ح  اإلنساف عل  جسده ك أعضاء

دائرة التعامل ، ل ل  ااف الش   ال م انتزع منو عضو ما يستطي  أف يرا  دعول أماـ القضاء 
الستعادة ذل  العضو ، مهما مض  عليو من زماف ، اانتزاع العضو عل  ى ا النحو ال يشكل  ديدان 

مستمران عل  ح  الش   ُب التكامل  حاالن غبياة الش   كصحتو احسب ، بل ك يعد أيضان اعتداءن 
 . اعبسدم
اح  اإلنساف عل  جسده ال ينتقل لوروتو حاؿ كااتو ، اي  خامسًا : ح  ال ينتقل باإلرث :         

يرث الوروة اعبثة كال أم عضو منها ، ح  لو كاف أحدىم حباجة ماسة إٔب ى ا العضو ، اي يعد جسد 
عناصر ال مة اؼبالية للمتوَب ، ك ال هبوز بالتإب إعطاؤه أك توزيعو عل  اإلنساف ك أعضاؤه بعد كااتو من 

 . 3والوروة ، أك السماح ؽبم باإلذف للطا باست داـ اعبثة ام يرض أك استقطاع أم جزء منها 
إف كاجب احرتاـ الكياف البد٘ب لإلنساف كسيمتو من  سادسًا : ح  يحتج بو عل  الكافة :         

تصرؼ كاجب يق  عل  اعبمي  ، ك ـبالفتو تعد من قبل العمل يا اؼبشركع ال م ال  أم مساس أك
. كفبا تقدـ ااف معارضي عمليات زرع ااعضاء البشرية يستندكف ُب حظرىم إلجرائها  4وهبيزه القانوف

 إٔب أف ح  اإلنساف عل  جسده ال يعد من قبيل ح  اؼبلكية أك االنتفاع ، كما أنو ال يعد من قبيل
                                                 

ؼبفتوحػة، طػرابلس، عبد السيـ علي اؼبزكيي، م كرات موجزة حوؿ علم القػانوف ونظريػة اغبػ  ، منشػورات اعبامعػة ا (1
 .20،ص1994

 .332، ص1993رمضاف أبو السعود، اؼبدخل إٔب القانوف، الدار اعبامعية، باكت، (2)
 .333اؼبرج  الساب ، ص(3)
 .593، ص1988حساـ الدين كامل ااىوا٘ب، أصوؿ القانوف، القاىرة، (4)
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اغب  الش صي ، بل يبكن إدخالو ضمن طائفة من اغبقوؽ اللصيقة بالش صية ، كبالتإب اهو ح  يا 
كحظر . مإب ك ال هبوز التصرؼ بو باجراء االتفاقات عليو أك التنازؿ عنو أك عن أم جزء منو إٔب الطا

، كمهما كاف  التصرؼ ى ا هبب أف يكوف مطلقان ذباه بي  اإلنساف اعضاء جسده أك ىبتو إياىا
الباعع من كراء ذل  االسماح باجيء مثل ى ه التصراات ين  بالضركرة إٔب امتهاف اإلنساف ك ابت الو 
هبعلو ماالن ، ك يفتح الباب أماـ أخطار كباة ك صبة يصعب حصرىا ك ضبطها ؛ إذ يؤدم السماح 

، اضين عن إتاحة ا اؿ أماـ بتنازؿ  اإلنساف عن أعضائو إٔب ركاج ذبارة خطاة بااعضاء البشرية 
استطيؿ الفقراء ك اؼبعوزين بسلبهم أعضاء أجسادىم أك جثتهم لزرعها ُب أجساد أش اص يبلكوف 

 اؼباؿ. 
 .ـــ6ـــ 

 تشريعات نقل و زراعة األعضا  البشرية
فبا تقدـ نتطرؽ لعرض بسي  لبعض التشريعات العربية ال  شرعت عمليات نقل ك زرع          

عضاء البشرية.اهناؾ بعض التشريعات العربية ال  شرعت مثل ى ا النوع من العمليات ، كن كر منها اا
 : عل  سبيل اؼبثاؿ ك التوضيح ال عل  سبيل اغبصر

: لقد أباح اؼبشرع اللييب نقل ك زرع ااعضاء البشرية الست دامها ُب اايراض  أواًل : ليبيا         
  من قانوف  15النسبة لنقل ااعضاء البشرية بني ااحياء عرب ن  اؼبادة و الطبيعية ، ك قد ًب ذل  ب

؛ حيع نصت ى ه اؼبادة عل  : "أنو ال هبوز اؼبساس  1وبشأف اؼبسؤكلية الطبية  1986لسنة  17رقم 
جبسم االنساف أك نقل عضو أك جزء منو ما ٓب يكن ذل  دبوااقتو كبعد التأكد من عدـ حصوؿ ضرر لو 

ك بالنظر إٔب ن  اؼبادة نرل أهنا توار للطبيب اؼبعاِب ك الواىب يطاءن قانونيان كاايان لدرء ".يان إف كاف ح
 . اؼبسؤكلية القانونية عنهما ، كذل  إذا سبت ُب اإلطار ك بالشركط اؼبنصوص عليها ُب ى ه اؼبادة

ك استجاب ؼبتطلبات التقنية  بناءن عليو يبكن القوؿ أف اؼبشرع اللييب قد جارل التقدـ العلمي ،          
الطبية اغبديثة ، ك من ٍب أباح نقل ااعضاء البشرية سواءن بني ااحياء أك من جثع اؼبوت  
 ،  2و

ك ُب اغبالتني حدد اؼبشركع الشركط ك بني ااكضاع ال  ينبطي مراعا ا للقياـ هب ه العمليات          
يب قد حق  قفزة تشريعية ىائلة كاكب هبا التطور العلمي كهب ا يكوف القانوف اللي. اػبطاة ك اؽبامة

 اغبديع ك استجاب ؼبتطلباتو ، ك ُب ك ُب الوقت نفسو أخضعو غبكم القانوف دبا يتيءـ م  مصلحة 
 . 3واإلنساف ، كدبا ال يتعارض م  حقوقو ااساسية كحقو ُب اغبياة كحقو ُب سيمة اعبسد

                                                 

 .1وف ملح  رقم ، انظر ن  القان1986  لسنة 28منشور باعبريدة الرظبية العدد رقم و (1
 1982  لسنة 70، انظر اعبريدة الرظبية، العدد و1982  لسنة 4القانوف رقم و (2

 .64، ص1996، 1مصراتة، ط،الطبية اغبديثة، دار اعبماىاية ارج صاّب اؽبريش، موقف القانوف من التطبيقات(3)
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  ، كالقانوف رقم 1972  لسنة و31شرع السورم القانوف رقم و: أصدر اؼب ثانيًا : سوريا          
 .  1وبشأف االنتفاع بأعضاء اعبسم 2002  لسنة 30، ك و 1986   لسنة 43و

بشأف االنتفاع  1977  لسنة 23: ك ل  أصدر اؼبشرع اارد٘ب القانوف رقم و ثالثًا : األردن         
 . 2و 1980  لسنة 17و بأعضاء جسم اانساف ك اؼبعدؿ بالقانوف رقم

بشأف االنتفاع بأعضاء  1983  لعاـ 109: أصدر اؼبشرع اللبنا٘ب القانوف رقم و رابعًا : لبنان         
 . اعبسم
بانشاء بن  العيوف ، ٍب صدر  1972   لسنة 30: صدر القانوف رقم و خامسًا : الكويت        

  55ة الكل  للمرض  ، ٍب صدر القانوف رقم وك اػباص بعمليات زراع 1983  لسنة 7القانوف رقم و
  3وبشأف زراعة ااعضاء البشرية  1987لسنة 

  لسنة 85قاـ اؼبشرع العراقي  باصدار القانوف رقم و 1986: ُب سنة  سادسًا : العراق        
 . خبصوص عمليات زرع ااعضاء البشرية 1986
ا كقد صدر بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة تشري  برقم : ى  سابعاً : اإلمارات العربية المتحدة         

 . 4وةُب شأف تنظيم نقل ك زراعة ااعضاء البشري 1993  لسنة 15و
يتعل   1991مارس  25مؤرخ ُب  1991  لسنة 22:  صدر القانوف رقم و ثامنًا : تونس          

  5وبأخ  ااعضاء البشرية كزرعها 
بشأف تنظيم نقل كزراعة  1997  لسنة 21ر اؼبشرع القطرم قانوف رقم و: أصد تاسعًا : قطر         

 .  6وااعضاء البشرية
 1998: صدر قانوف بشأف نقل كزراعة ااعضاء البشرية دبملكة البحرين سنة  عاشرًا البحرين         

 . 7و 16ربت رقم و
نقل كزراعة ااعضاء البشرية فبا تقدـ قبد أف أيلب التشريعات العربية تضمنت أحكامان ل         

 : تناكلت ُب أيلبها ما يلي

                                                 

 .2انظر القانوف ملح  رقم (1)
 .3انظر القانوف ملح  رقم (2)
 .4قانوف ملح  رقم انظر ال(3)
 .5انظر القانوف ملح  رقم  (4

 .6انظر القانوف ملح  رقم (5)
 .7انظر القانوف ملح  رقم (6)
 .8انظر القانوف ملح  رقم (7)
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ػػ إجازة عمليات نقل ك زراعة ااعضاء البشرية من جسم ش   حي أك جثة متوَب ك زرعها ُب 1
  . جسم ش   حي آخر ؛  دؼ ربقي  مصلحة عيجية راجحة

 .شركط معينةػػ أف يكوف للش   كامل ااىلية اغب  ُب أف يتربع أك يوصي بأعضاء جسمو ب 2
ػػ حظر نقل العضو ال م يؤدم إٔب اؼبوت صاحبو أك ايو تعطيل لو من كاجب ح  ك إف ك اا   3

 . اؼبعطي
ػػ أف ذبرم صبي  العمليات باؼبراكز الطبية اددة طبقان للقانوف بعد التحقي  من اكتماؿ كااة  4

 . اإلجراءات
الكتابة للتعبا عن الرضاء ، سواء كاف اؼبعطي ػػ التشدد ُب طلب رضاء اؼبعطي م  ااخ  بشريطة  5

 . متربع أك موصي ، ى ا إضااة إٔب اكتماؿ أىليتو
 . ػػ حظر بي  أك شراء ااعضاء البشرية ، أك االذبار هبا 6

، بناءن عل  ؿبضر  1وى ا ك قد صدر مشركع القانوف العريب اؼبوحد لعمليات زراعة ااعضاء البشرية
  2و .1986/ 18/12إٔب  16كزراء الصحة العرب بتونس ُب الفرتة من و  اجتماع ك توصيات ؾبلس

كلكن ماذا عن سرياف القوانني اعبزئية ال  نظمت نقل بعض ااعضاء ال  حدد ا ػػ العيوف اق  أك 
 . الكل  اق  ػػ عل  سائر ااعضاء ااخرل  

نني عل  صبي  ااعضاء البشرية ، ػػ لقد ذىب البعض بأنو هبوز القياس يل  ذل  بسرياف ى ه القوا 1
كال يوجد تعارض م  مبدأ ال جريبة كال عقوبة إال بن  ، حيع أف القياس اـر ُب القانوف اعبنائي ىو 

 . ال م خل  جريبة أك عقوبة جديدة
االقياس لتفسا النصوص ال  تتكلم عن ااسباب اؼبتاحة كال يؤدم ى ا اامر إٔب خل  اسباب جديدة 

توسي  دائرة ى ه ااسباب لتشمل كقائ  ٓب ين  عليها القانوف صراحة ، انو لو عرضت عليو  ، كإمبا
 .لقرر بشأهنا ما قرره ايما لو عرض عليو

كؼبا كانت  بعض القوانني اعبزئية قد أباحت  من كجهة ى ه النظرية استئصاؿ العيوف ػػ مثين ػػ اانو يعترب 
وف ، اأساس اإلباحة ىو ليس رضا اؼبتربع ، ك إمبا استعماؿ اغب  ذل  استعماالن غب  ـبوؿ دبوجب القان

ك أف ى ا السبب يبتد حكمو إٔب صبي  حاالت التنازؿ عن أجزاء جسم اإلنساف ااخرل ، االقياس 
  .  3ويكوف ُب أسباب اإلباحة ، كىو أمر جائز ُب القانوف اعبنائي 

                                                 

 .9انظر القانوف ملح  رقم  (1
 .10انظر ؿبضر االجتماع ملح  رقم (2)
ع ااعضػػػػػاء البشػػػػػرية، جامعػػػػػة عػػػػػني  ػػػػػس، حسػػػػػاـ الػػػػػدين االىػػػػػوا٘ب، اؼبشػػػػػاكل القانونيػػػػػة الػػػػػ  تثاىػػػػػا عمليػػػػػات زر (3)

 . 80.ص1975
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االستناد عل  القانوف ال م أباح نقل بعض ػػ كُب مقابل ى ا ذىب رأم آخر إٔب أنو ال يبكن  2
ااعضاء ك سريانو عل  صبي  ااعضاء ااخرل ؛ اف ااصل ىو عدـ جواز نقل ااعضاء ، ك القانوف 
ال م أجاز نقل بعض ااعضاء يعترب استثناء ، اي هبوز القياس عليو ، كما أف القانوف ال م أباح نقل 

اإلباحة ، بل إنو يقرر مان  من موان  اؼبسؤكلية ، ك من أجل  بعض ااعضاء ٓب ينشأ سببان من أسباب
ذل  ك حل لكل اإلشكاؿ كاف عل  اؼبشرع ُب الدكؿ ال  ٓب تسن قانوف يبيح إجراء مثل ى ه العمليات 
العمل عل  سن تشري  يبيح إجراء ى ه العمليات لكي ال يتعرض ااطباء للمسؤكلية اعبزائية كأف تعمل 

نقل ك زراعة ااعضاء ػػ ربت طائلة القانوف ك ذل  نظران انبيتها البالطة ، ك انتشارىا  ى ه العمليات ػػ
 . الواس 

أما العضو البشرم اصطيحان : اقد ذىب البعض إٔب تعريفو بكونو: جزء من اإلنساف من أنسجة ك 
 . 1واإلنسافخييا ك دماء سواء أكاف متصين بو أـ انفصل عنو ، ك أف الدـ يعترب من أعضاء جسم 

كى ا التعريف يعترب الدـ عضوان بشريان عل  الريم من أف البعض ال يرل صوابان اعتباره من بني أعضاء 
 . جسم اإلنساف مستناان بالتعريف اللطوم ال م سب  ذكره االدـ ليس عظمان يططيو اللحم

ان ، ك يفرتض أف يورد ايو ك اغبقيقة أف بعض الفقو ال يرل اعتبار الدـ من بني ااعضاء البشرية صواب
 . حكمان خاصان 

ى ا كقد عرؼ بعض الفقو العضو بأنو : ذل  اعبزء ادد من جسم اإلنساف ، ك ال م ينهض بأداء 
كظيفة أك عدة كظائف ؿبددة كالقلب ك الكبد ك الكل  ، أما النسيد اهو عبارة عن خلي  ؿبدد من 

ي ُب ؾبموعها ذاتية تشروبية تتف  ك عملو كالنسيد العاـ مركبات عضوية كاػبييا أك االياؼ ك ال  تعط
 . 2وك العضلي ك العصيب

 : ك العضو من الناحية الطبية
ىو ؾبموعة من االنسجة ال  ؽبا شكل متميز يبكن التعرؼ عليو ، ك ىو يؤدم كظائف معينة ، أما الدـ 

توم عل  مواد بركتينية تتحوؿ إٔب اهو نسيد يتألف من خييا عالقة ُب مادة سائلة تسم  البيزما ك وب
ألياؼ اانسجة عند حصوؿ عملية الت ثر . االدـ حبد ذاتو نسيد بينما العضو يتكوف من عدد من 
اانسجة ، ك النسيد ؾبموعة من اػبييا لكل خلية كظيفة معينة خاصة هبا .  إضااة إٔب ذل  االعضو 

ضاء اعبسم أما الدـ اشكلو متطا زيادة ك لو شكل معني كالعني ك الكبد ك الرئة ك سائر ااع
 . 3ونقصاف

                                                 

 .69ؿبمد الشوا، اغبماية اعبنائية ُب سيمة اعبسم، مرج  ساب ، ص (1
 .555ؿبمد سامي، اغبماية اعبنائية ُب سيمة اعبسم، جامعة الزقازي ، ص(2)
 .51حسمي عودة زعاؿ، التصرؼ يا اؼبشركع بااعضاء البشرية، مرج  ساب ، ص (3
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ك ىناؾ تعريف آخر للدـ ػػ ىو ػػ السائل ااضبر ال م يوجد باعبهاز الدكرم للجسم ك يبأ الشرايني ، ك 
 . 1وااكردة ، ك هبرم ُب عركؽ كل الفقاريات اغبية دبا ُب ذل  اإلنساف 

ُب سائل معني يطل  عليو البيزما كىو سائل تتحرؾ  ك يتكوف الدـ من عناصر ؽبا أشكاؿ متنوعة تدكر
ايو عناصر الدـ عل  كبو تسمح لو بالقياـ بوظائفو اؼبتعددة ُب جسم اإلنساف ، ك عناصر الدـ ويوة ػػ 
الكريات اغبمراء ػػ ك ال  تعمل عل  نقل ااكسجني إٔب اانسجة ، ك الكريات البيضاء ك ال  تقـو 

د اؼبيكركبات ، ك أخاان صفائح الدـ ال  تقـو بدكر أساسي ُب ذبل  الدـ ك بدكر الدااع اؼبناعي ض
 . 2وكقف النزيف

أما من كجهة نظر القانوف ااف العضو البشرم : يتكوف من عدد من اانسجة اجسم اإلنساف ػػ كما ىو 
اعبسم ،  معركؼ ػػ يتكوف من ؾبموعة من ااعضاء ، ك تعترب اػبلية ىي الوحدة ااساسية ُب تكوين

  . كال  دبجموعها تكوف اانسجة اؼب تلفة
 المبحث الثالث

 العضو البشري بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي

يتكوف جسم اانساف من ؾبموعة مرتابطة من اانسجة ك ااعضاء ال  جعلها ا سبحانو ك          
لىٍقنىا اإٍلً  {تعأب ُب أحسن صورة اقاؿ :  :سورة التني  ك اكر  4  (}ٍنسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوٙبو لىقىٍد خى

العضو ُب الوقت اغباضر قد شهدت تطوران كباان ، كذل  عند تقدـ العلـو اغبديثة ، اهي ُب القاموس 
، كيرج  أصلها البيولوجي أٔب القرف اػبامس عشر ، ك ىي مشتقة من   " D.Robert  " الفرنسي
 . 3وااداة أك اآللة ال  تست دـ ُب العمل ك معناىا " organon " كلمة
ىو ؾبموعة من االنسجة ال  ؽبا شكل متميز يبكن التعرؼ عليو ، : و العضو من الناحية الطبية       

ك ىو يؤدم كظائف معينة ، أما الدـ اهو نسيد يتألف من خييا عالقة ُب مادة سائلة تسم  البيزما ك 
ؿ إٔب ألياؼ اانسجة عند حصوؿ عملية الت ثر . االدـ حبد ذاتو نسيد وبتوم عل  مواد بركتينية تتحو 

بينما العضو يتكوف من عدد من اانسجة ، ك النسيد ؾبموعة من اػبييا لكل خلية كظيفة معينة 
خاصة هبا .  إضااة إٔب ذل  االعضو لو شكل معني كالعني ك الكبد ك الرئة ك سائر ااعضاء اعبسم 

 . 4وطا زيادة ك نقصافالدـ اشكلو مت أما
                                                 

د عبد اؼبقصود حسن، مدل مشركعية االستشفاء بالدـ البشرم كأور التصرؼ ايو، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، ؿبم(1)
 .29، ص1999اإلسكندرية، 

 .12، 1999أمني مصطف  ؿبمد، اغبماية اعبنائية للدـ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، (2)
 .69سم، مرج  ساب ، صؿبمد الشوا، اغبماية اعبنائية ُب سيمة اعب (3
 .51حسمي عودة زعاؿ، التصرؼ يا اؼبشركع بااعضاء البشرية، مرج  ساب ، ص (4
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ك ايما يلي سوؼ نتعرؼ عل  مفهـو العضو البشرم من ك جهة نظر الشريعة اإلسيمية ك        
  القانوف الوضعي

 ـــ 1ـــ 
 مفهوم العضو البشري في الشريعة اإلسالمية

ك اللساف ك يطل  اقهاء الشريعة اإلسيمية لفظ العضو عل  مالو كظيفة سبيزه عن ياه ، كالعني        
اليد ك الرجل ك كبو ذل  ، ك بناءن عل  ذل  ااهنم ُب اعبناية اػبطأ يوجبوف الدية كاملة ُب إزالة جنس 
العضو أك منفعتو اما ليس منو ُب اعبسم إال كاحدان كجبت ايو الدية كاللساف ، ك ما كاف ُب اعبسم منو 

 . اوناف كجبت ايهما الدية ك ُب أحدنبا نصف الدية
  : تعريف العضو البشري في الشريعة أوالً :

ىو ذل  اعبزء اؼبستقل عن ياه دبفصل ح  إذا كاف منفصين بعضوو أكرب ، حيع ذىبوا إٔب          
ك قد ذىب ؾبم  الفقو اإلسيمي إٔب تعريف العضو . كجوب القصاص ُب كل عضو يقط  من اؼبفصل

اء ك كبوىا كقرنية العني سواء كاف متصين بو أك بأنو : " أم جزء من اإلنساف من أنسجة ك خييا ك دم
ك عرؼ العضو ك ل  بأنو : " أم جزء من أجزاء اإلنساف سواء أكاف عضوان مستقين  .  1وانفصل عنو "

كاليد ك الكلية ك العني ك يا ذل  ، أك جزءان من عضو كالقرنية ك اانسجة ك اػبييا ، ك سواء منها 
ك ما ال يست لف ، ك سواء منها اعبامد كاعبلد ك السائل كالدـ ك  ما يست لف كالشعر ك الظفر ،

. كذىب اقهاء الشريعة ك ل  بأف أطلقوا لفظ العضو  2واللنب ، ك سواء أكاف متصين بو أك منفصين عنو
عل  اعبزء من اعبسم ال م ردبا ال تكوف لو كظيفة سول اعبماؿ كالشعر ، ك عل  ما يتجدد كااظاار ، 

 . 3وف إٔب أنو لو كجد شعر أك ظفر لش   عيلم دبوتو ك جب لفو خبرقة ك مواراتو حيع ي ىبو 
: إف تقييم العضو البشرم ينصب عل  تقييمو ُب ثانيًا : تقييم العضو البشري في الشريعة اإلسالمية 

نظر الشريعة اإلسيمية ايما إذا كاف يعترب ماالن يصح التعامل بو من عدمو ، حيع أف الوقوؼ عل  
 . ذل  يرتتب عليو ربديد نوع التصرؼ يا اؼبشركع ال م يق  عل  العضو البشرم

ك من أجل ذل  هبب أف نعرؼ أكالن : معىن اؼبالية ك التقوٙب ُب الشريعة اإلسيمية بشكل عاـ ، ٍب نأٌب 
 بعد ذل  إٔب تطبيقات اؼبالية ك التقوٙب عل  اإلنساف ك ااعضاء البشرية عبسم اإلنساف .

                                                 

، 1988اربايػر  11-6  من قرارات الدكرة الرابعة  م  الفقو اإلسيمي اؼبنعقد  ُب جدة مػن 1/4و 26قرار رقم  (1
 .59، ص1، ج4ؾبلة ا م ، عدد

ية بػػني اغبظػػر كاإلباحػػة _دراسػػة مقارنػػة_ دار اؼبطبوعػػات اعبامعيػػة، اإلسػػكندرية، ىيػػثم ضبػػاد، نقػػل ااعضػػاء البشػػر (2)
 .12، ص2003

 التصرؼ بااعضاء البشرية، شرعيةعارؼ علي، مدل (3)
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ىن اؼبالية ك التقوٙب ك شركطهما : ىناؾ مبدأ ُب الشريعة اإلسيمية ي ىب إٔب أف ؿبل اغبقوؽ ك ػػ مع
العقود ىي اامواؿ ك ليس ااشياء ، ااؼباؿ كحده يصلح أف يكوف ؿبين للعقد ك اغب  ، كعكسو الشيء 

 . إال إذا كاف يعترب من اامواؿ
يفات متعددة كلها تدكر حوؿ اؼباؿ باعتباره شيئان وبل ك عرؼ اؼباؿ لدل اقهاء الشريعة اإلسيمية بتعر 

االنتفاع بو ك قت السعة ، ك يبكن حيازتو ، ك يتمولو الناس بأف تكوف لو قيمة ُب السوؽ ك يضمنو 
 . 1ومتلفو 

كقد اتف  اقهاء الشريعة ُب الشيء ال م هبوز التعامل بو أف يكوف ماالن متقومان ، ك لكنهم اختلفوا ُب 
 : عنو ك ذىبوا إٔب اذباىات ـبتلفة منهاالتعبا 

االذباه ااكؿ : ذىب أصحاب ى ا االذباه إٔب أف ااصل ُب ااشياء ال  هبوز التعامل هبا أف تكوف ماالن 
، ك أيفلوا شرط التقوٙب ، ك إيفاؽبم ؽب ا الشرط ، ليس اهنم ي ىبوف إٔب عدـ اشرتاطو بل اهنم يركف 

 . اؼبالية ، ااؼبالية حبد ذا ا تتضمن شرط التقوٙب أف شرط التقوٙب مندمد بشرط
ااؼباؿ من كجهة نظرىم ، ىو كل شيء منتف  بو حقيقة ، ك مباح االنتفاع بو شرعان ُب حاالت الضركرة 
، اي يعترب ماالن الشيء ال م ال ينتف   بو ، ك ال يسم  ك ل  ح  إذا كاف ايو نف  لإلنساناذا كاف قد 

 . 2والشارع ك إف ابيح االنتفاع بو ُب حالة الضركرةًب ربريبو من قبل 
االذباه الثا٘ب : اشرتط أصحاب ى ا االذباه ضركرة أف يكوف اؼبراد التعامل بو ماالن ، ك أف يكوف ى ا 
اؼباؿ متقومان ، اهم يركف بأف ىناؾ اختياا بني اؼبالية ك التقوٙب ، ااؼباؿ ىو أمر عائد إٔب االعتبار 

 التقوٙب   اهو أمر عائد إٔب االعتبار الشرعي . اإلنسا٘ب ، أما
ااؼباؿ ما يبيل إليو ػ كاقان لرأييهم ػ طب  اإلنساف ، أما التقوٙب اهو اؼباؿ ال م أباح الشرع االنتفاع بو ، 
الحم اػبنزير مثين ماؿ ك لكنو ليس متقومان ؛ انو قد حرمو الشارع ، ك من بعض تعاريفهم للماؿ ىو : 

 ليو طب  اإلنساف ك يبكن ادخاره ُب كقت اغباجة " ." ما يبيل إ
إف أصحاب ى ا االذباه عل  عكس أصحاب االذباىني السابقني ، الم ي كركا شيئان  االتجاه الثالث :

ُب اؼبالية ك التقوٙب كما ذىب إليو أصحاب االذباه ااكؿ ، ك ٓب يشرتطوا التقوٙب كما ذىب إليو أصحاب 
م اكتفوا اق  بأف الشيء هبب أف يكوف طاىران منتفعان بو شرعيان حاالن أك ماالن ، ك االذباه الثا٘ب ، كلكنه

 . 3واكتفوا ب كر عناصر اؼبالية ، ك ٓب يكرتووا باطيؽ اسم عليها ك ىو اختيؼ شكلي
                                                 

، اعبػػزء السػػاب ، 2اإلمػاـ عػػيء الػػدين الكاسػػا٘ب، بػػدائ  الصػػان  ُب ترتيػب الشػػرائ ، دار الكتػػب العلميػػة، بػػاكت، ط (1
 .352ص

 .143، ص5ساب ، جاؼبرج  ال(2)
ؿبمػػػد ياسػػػني، حبػػػع ُب بيػػػ  ااعضػػػاء اادميػػػة، ؾبلػػػة اغبقػػػوؽ، تصػػػدر عػػػن كليػػػة اغبقػػػوؽ الكويتيػػػة، العػػػػدد ااكؿ، (3)
 .248، ص1987السنة
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ك من ؾبمل ى ه االذباىات الثيوة نستطي   أف نستقي شرطني أساسيني ال يقـو بدكهنما شرط اؼبالية  
 وٙب ك ى اف الشرطاف نبا : ك التق

أ ػػ  أف يكوف الشيء منتفعان بو ُب الواق  : ك من مقتضيات ى ا الشرط أف يكوف باستطاعة اإلنساف أف 
ينتف  بو من حيع الواق  ك حسب طبيعة ذل  الشيء ُب أم كجو من كجوه اؼبصلحة كااكل ك 

جو االنتفاع ، اكل ذل  حسب طبيعة ك الشرب كالنقل ك التداكم ، ك القراءة ك السكن ك ياىا من أك 
خلقة ذل  الشيء ، أما ااشياء ال  ال يبكن أف ينتف  هبا اهي ال يبكن أف ينتف  هبا ُب الوقت اغباضر 
عل  ااقل من قبل اإلنساف ك ال ربق  أم مصلحة ال يبكن  أف تكوف ماالن ح  إذا أمكن اكتشاؼ 

 ستقبل ، انو ُب الوقت اغباضر عدٙب الفائدة لإلنساف .سر ل ؾ الشيء يؤدم إٔب اإلنتفاع بو ُب اؼب
ب ػػ أف يكوف قد أبيح االنتفاع بو ُب كل كجوه االنتفاع : حبسب اػبلقة ل ل  الشيء ، ك ال يشرتط 
االنتفاع بكل الوجوه بل يبكن أف يكوف ُب كجو كاحد من تل  الوجوه اأظباؾ الزينة يكوف االنتفاع هبا 

   كلب اغبراسة ك ياىا من ااشياء .للزينة اق  ، ك ك ل
كمن مقتضيات ى ا الشرط أف يكوف طاىران ، أم ال يكوف قبسان ، كاؼبيتة ك غبم اػبنزير ، ك اػبمر ك 

 . 1وياىا ، كأف مكرمان عن التمل  ك التداكؿ كاإلنساف اغبر
نا رأم اقهاء الشريعة ػػ مدل انطباؽ شرط اؼبالية ك التقوٙب عل  اإلنساف ك أعضائو : بعد أف طالع 2

ااسيمية ُب اؼبقصود باؼبالية ك التقوٙب ، اهل تنطب  ى ه الشركط عل  جسم اانساف باعتباره ماالن ك  
 ك ل  عل  أعضاء جسم اإلنساف   ك ىل أعضاء جسم اإلنساف طاىرة   .

، ك من ٍب مدل من أجل اإلحاطة هب ه اامور البد أف نتناكؿ مدل اعتبار جسم االنساف ماالن أكالن 
 اعتبار أعضاء اعبسم ماالن ، ك أخاان مدل طهارة أعضاء جسم اإلنساف .

أ ػػ مدل اعتبار جسم اإلنساف ماالن : بعد أف سردنا الشركط ال  أكضحها الفقهاء للمالية ك التقوٙب ، 
من ؿباكلة  نرل بأف تل  الشركط ال تنطب  عل  جسم اإلنساف اغبر ، ااف اإلنساف جوىران خاصان يبن 

اػبوض ُب تشبيهو بااشياء إٔب منتهاىا ، اقد أصب  الفقهاء عل  عدـ اعتبار اإلنساف ماالن ، ااإلنساف 
حيان أك ميتان ال يبكن أف يكوف ؿبين فبكنان ك مشركعان للمعاميت ، ااإلنساف ليس ماالن ال ُب الشرع ك ال 

 . 2وُب الطب  ك ال ُب العقل
رمو ا سبحانو ك تعأب كرمو ا سبحانو ك تعأب عل  سائر اؼب لوقات جعلتو اكرامة اإلنساف ال م ك

اف ال يكوف سلعة يباع ك يشرتل ، ك حيع أف ااشياء ال تعترب ماالن إال إذا كانت ؽبا قيمة مالية ُب 

                                                 

 .259ؿبمد ياسني، حبع ُب بي  ااعضاء اادمية، مرج  ساب ، ص (1
 .140، ص5الكاسا٘ب، بدائ  الصنائ ، مرج  ساب ، ج (2
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ي بأف السوؽ ، ك ل ل  ال يعترب اإلنساف ماالن كما ك أف اعتبار اإلنساف ماالن ىبالف العقل ال م يقض
 يكوف الشيء خارج اإلنساف ، ُب حني أف جسم اإلنساف ليس شيئان خارجان عنو . 

ك قد ذىب البعض حب  إٔب أف جسم اإلنساف ال يكوف ماالن مطلقان ح  ُب حالة التزاـ اؼبعتدم بالدية 
؛ اف االستدالؿ عل  أساس الدية ىو دليل ااسد من أساسو ؛ اف ااصل ُب  1وُب بعض ااحياف

الضماف ُب الفقو اإلسيمي ىو القضاء الكامل صورة ك معىن ، أم أف القصاص ىو ااساس ، ك الدية 
ُب اػبطأ ك ُب العمد بعد سقوط القصاص ك يكوف ذل  من أجل احرتامو ك صيانة لو عن اؽبدر بعد أف 

يل بأف الدية تع ر القصاص من اعبا٘ب لعفو أك صلح ، االدية ىي ليست مقابلة شبن اإلنساف ، ل ل  ق
توجب للمجمي عليو عوضان عن حقو ااصلي ُب القصاص ، ال عن حقو ُب السيمة اعبسدية عبسم 
اإلنساف من االعتداء ال م كق  عليو ، ااف ذل  استثناء ال يقاس عليو ، كىو ُب كل ااحواؿ أشبو 

 .ل م كق  عليو االعتداءعن اعبزء ابالعقوبة من التعويض ، احصر جرب ما اات من مناا  كليس تعويضان 
كنستطػي  أف نست لػ  مػما تقدـ : أف اقهاء الشريعة اإلسػيمية ٓب يعتربكا جسم اإلنساف ماالن ، ك قد 
نفوا اؼبالية عنو ال عل  أساس عدـ منااعو ، اف مناا  اإلنساف كثاة ، ك لكن ارجعوا ذلػ  إٔب معاف 

 أخرل ىي : 
، ك قد كرمو ا سبحانو ك تعأب حني قاؿ و لقد كرمنا بمي آدـ    ػػ إف اإلنساف ىو أكـر اؼب لوقات

. كل ل  ال يبكن أف يكوف ماالن متداكالن ؛ اف ُب ذل  ابت اؿ لكرامة اإلنساف كإىانة لو  70اإلسراء :
  معو ، ك أف ى ا التكرٙب يبق  م  اإلنساف إٔب هناية حياتو ك ال يفارقو ال جربان كال اختياران إال إذا اجتم

ؿباربة اإلسيـ ك الوض  ُب ااسرل اتنتزع عنو الكرامة عندئ  باذف الشارع ك يصبح ماالن يباع ك 
 .  2ويشرتل

ػػ اليبكن تصور أف هبتم  البائ  ك اؼبشرتم ُب آف كاحد ، حيع أف اإلنساف اغبر ال يدحل ُب مل  ياه 
ك أف يبي  ياه ، اف اإلنساف ال يستطي  ادخولو إىدار لقيمتو ، اي يستطي  اإلنساف أف يبي  نفسو أ

 أف يبي  ماالن يبلكو ، اف اإلنساف ال يبل  ، ك ل ل  ال يعترب اإلنساف ماالن .
ػػ أف اإلنساف كما ىو معركؼ حر ، ك ى ه اغبرية وابتة لو شرعان ، ك أف اعتبار اإلنساف ماالن يتناَب م  

ايما أباح ا لو تل  اغبرية ، ك ب ل  أف جعل ماالن يكوف ى ه اغبرية الطبيعية الشرعية ك دبنعو التصرؼ 
 . 3وقابين للبي  ، كى ا يتناَب م  تل  اغبرية ال  منحها ا سبحانو ك تعأب

                                                 

 .97ين، ااعماؿ الشرعية لأعماؿ الطبية، مرج  ساب ، صأضبد شرؼ الد(1)
 .4، ص4حاشية ابن عابدين، ج (2

 .417ابن حجر العسقي٘ب، اتح البارم، اعبزء الراب ، ص(3)



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

184  

 

ب ػػ مدل اعتبار أعضاء اعبسم ماالن : أما عن أعضاء اعبسم البشرم ك كيفية اعتبارىا ماالن ، اقد أصب  
ن حيع ااصل ، ك ال هبوز أف ترد عليها التصراات الشرعية ذات الصفة الفقهاء عل  أهنا ليست دباؿ م

 اؼبالية ، إال ُب لنب اؼبرأة اأجازه أيلب الفقهاء .
إال أف ىناؾ اذباىان ُب الفقو اغبنفي يعترب أطراؼ اانساف ػػ أم أعضائو ػػ من قبيل اامواؿ بالنسبة 

 . 1وعضائو تعترب أمواالن لصاحبها ، ااإلنساف كاعبسم ال يعترب ماال كلكن أ
اي هبوز لإلنساف أف يتصرؼ ُب جسمو بالكامل ، اف ذل  يؤدم إٔب اؼبساس بالسيمة اعبسدية ، ك 
لكنو يستطي  التصرؼ بأعضاء جسده اؼبعتربة ماالن من كجهة نظر القائلني ؛ إلنقاد حياتو ، اهي كاؼباؿ 

 خلقت كقاية للنفس . 
ي بأحد أطرااو كقاية لنفسو ، ُب حني ال هبوز أف يقتل نفسو أك ك ك ل  يستطي  اإلنساف أف يضح

 يأذف لطاه ُب قتلو .
كب ل  ااف اقهاء الشريعة اإلسيمية بشكل عاـ ػػ كما أكضحنا ػػ ٓب يعتربكا أجزاء اآلدمي ماالن ، كلكنهم 

 اختلفوا ُب سبب اؼبن .
لعلة ال  قضت بعدـ اعتبار االنساف ماالن ك ػػ ا ىب البعض إٔب عدـ اعتبار أجزاء اإلنساف ماالن لنفس ا

ىي التكرٙب لإلنساف ، ك قاسوا ذل  عل  أجزائو ، اطاؼبا التكرٙب كاف للكل ، ك أف ااجزاء ىي قسم 
من الكل ااف  السبب يكوف كاحدان ، ك بالتإب تتحد العلة ،  ك حيع أف التكرٙب ال ىب  جزءا دكف 

ا أف ا سبحانو ك تعأب قد كـر اانساف بشكل عاـ اقد كـر ااجزاء ااخرل اهي كاحدة ، ك طاؼب
صبي  اجزائو ، ك ذل  ال تعترب أجزاء اإلنساف ماال كحالو كىو إنساف جبمي  أجزائو ، ك ل ل  ٓب يعتربكه 

 ماالن ح  ك إف أمكن االنتفاع بو بأم كجو من أكجو االنتفاع .
ؼبن  اعضاء اعبسم ال عل  أساس عم التقييم للتكرٙب ك ػػ ى ا ك قد ذىب صبهور الفقهاء إٔب أف سبب ا

إمبا لعدـ اؼبنفعة ، عل  أساس أف أعضاء اعبسم إب يتم اصلها قلت أنبية االنتفاع هبا بأسلوب يبيحو 
الشرع اأم شيء ال يبكن أف يكوف ماال إال إذا كاف منتفعا بو حقيقة ك مباح النتفاع بو شرعا لطا 

 اكجو.ضركرة ُب أم كجو من ا
ك ل ل  يرل القائلوف هب ا االذباه أٔب أف أم جزء من اإلنساف إذا ًب اصلو ك كاف يبكن االنتفاع بو ُب 
أم كجو من ااكجو قالوا جبواز بيعو لطا ضركرة ، ايكوف ماال يتم ايو البي  ليتحق  عنصرم اؼبالية ك 

ـ بي  اغبر انو ليس فبلوكا ك حـر بي  العضو االنتفاع بو ُب الواق  ، ك إباحة الشرع ؽب ا االنتفاع ل ا حر 
 .  2واؼبقطوع انو ال نف  ايو 

                                                 

 .290شرح العناية عل  اؽبداية، اعبزء الثامن، ص(1)
 .304، ص4ابن قدامة، اؼبطمي، دار الكتاب العريب، باكت، ج (2



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

185  

 

 ــ2ــ
 مفهوم العضو البشري في القانون

ٓب تتعرض القوانني اؼبعاصرة لتعريف العضو البشرم ؿبل  أوال : تعريف العضو البشري في القانون :
عضاء ال زالت ح  اليـو ؿبين العمليات ؛ حبجة مسايرة التقدـ العلمي ، ك بدعول أف بعض اا

ك خلو القوانني من تعريف ااعضاء ال  يصح أف تكوف ؿبي لعمليات نقل  ك زراعة . 1وليجتهاد
ااعضاء يضبف إٔب اؼبشاكل مشكلة اخرل ، منها :ىل يعمي اإلطيؽ إباحة نقل عضو سواء كاف فبيتا 

رتتب عل  ذل  كااة اؼبنقوؿ منو ، ك من ٍب أك يا فبيت   . اقد يقـو الطبيب بنقل عضو منفرد ، اي
يتمس  بقاعدة " ما أطلقو القانوف ال يقيده إنساف " ،  ك نعتقد أف ى ه النتيجة تأباىا كااة القوانني . 
ك لكن قد يصعب عل  اؼبشرع كىو بصدد ك ض  قواعد قانونية عامة ك ؾبردة ، أف ين  عل  حكم 

للبحع ك االجتهاد ك التجربة ُب كل يـو كل يـو يفاجئنا  هنائي بشأف مسألة علمية ال تزاؿ ؿبين 
باكتشااات جديدة بشأهنا .ل ا آور القانوف ترؾ مهمة التعريف للشريعة ُب ضوء ما يتكشف ؽبا من 
معلومات انية ، ك ما يتوصل إليو العلم من تطورات ك اكتشااات ُب ى ا الصدد ، ب ل  يأٌب التعريف 

ف يكوف ؿبي للعميات نقل ك زراعة ااعضاء متفقا م  التعريف الطيب لو الشرعي للعضو ال م يصح أ
 .إال اف ىناؾ بعض التشريعات القانونية ال  تناكلت تعريف العضو البشرم ، ك من بينها :

  من قانوف العقوبات اؼبصرم عل  أنو : " كل من أحدث  240ػػ اؼبشرع اؼبصرم : تن  اؼبادة و 1
شأ عنو أم عاىة مستديبة يستحيل برؤىا ، يعاقب بالسجن من ويث سنني إٔب بطاه جرحا أك ضربا ن
 طبس سنني ..... "  

  ُب حد ذا ا تنم عن عدـ كضوح مفهـو اصطيح العضو البشرم ُب 240ك الواق   أف ن  اؼبادة و
، اليس ذىن اؼبشرع اؼبصرم حيع قبد اؼبشرع يضيف مرتاداات ك الفاظ تؤدم صبيعها إٔب نتيجة كاحدة 

كاضحا سباما عل  سبيل اؼبثاؿ ذل  الفارؽ من الناحية العلمية بني قط  العضو أك استئصالو ، كما ال 
يبدك مفهوما الن  بصفة خاصة عل  و كف البصر أك اقد احدل العينني .....   إذ أف كف البصر ال 

صاؿ احد ااعضاء أك يعدك أف يكوف اقد ؼبنفعة العضو ك اقد إحدل العينني ال ىبرج عن كونو انف
 . 2وقط  لو

                                                 

الثانية من القانوف اارد٘ب اػباص باالنتفاع بأعضاء جسم اإلنسافو العضػو بأنػو أم عضػو مػن أعضػاء عرات اؼبادة  (1
 اعبسم أك جزء منو  ككما ىو كاضح ااف ى ا التعريف ٓب يأت جبديد حيع عرؼ الشيء بالشيء نفسو.

ثػػػة، دار اعبامعػػػة اعبديػػػدة، مهنػػػد صػػػيح العػػػزة، اغبمايػػػة اعبنائيػػػة للجسػػػم البشػػػرم ُب ظػػػل االذباىػػػات الطبيػػػة اغبدي(2) 
 .12، ص2002اإلسكندرية، 
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  من قانوف تنظيم نقل ك زراعة 2  اقرة و7ػ اؼبشرع االقبليزم : عرؼ العضو البشرم ُب اؼبادة و 2
: " كل جزء من اعبسم يتكوف من ؾبموعة مركبة ك متنايمة من اانسجة ، ك  1989ااعضاء لعاـ 

 . 1واستئصالو بالكاملال م ال يبكن للجسم استبدالو بشكل تلقائي إذا ما ًب 
من خيؿ ى ا التعريف يتبني لنا أف اؼبشرع االقبليزم اعترب اف أجزاء اعبسم ال  ربتوم عل  أنسجة ىي 

 أعضاء ، ك هب ا اؼبشرع االقبليزم قد اعترب الدـ ك باقي مشتقات اعبسم من ااعضاء ك ل  .
ااعضاء البشرية عل  أهنا :  2003عاـ   ػػ اؼبشرع الفلسطيمي : عرؼ قانوف نقل االعضاء الفلسطيمي ل3

 . 2و" تشتمل كل ااعضاء البشرية الكاملة أك جزء منها أك اانسجة ك اػبييا باستثناء الدـ ك مشتقاتو
ك يتضح من ذل  أف اؼبشرع الفلسطيمي يعترب كل أجزاء اعبسم من اانسجة ك خييا أعضاء ما عدا 

 عضاء .الدـ ك مشتقاتو استثناىا من مصطلح اا
ُب اؼبادة الثانية العضو عل  أنو : أم  1977لسنة  23ػػ اؼبشرع اارد٘ب : اقد عرؼ القانوف رقم  4

 . 3وعضو من أعضاء جسم اإلنساف أك جزء منو " 
أنو ٓب يأت باعبديد  كعرؼ الشي بنفسة ,  كقد تعرض ى ا التعريف للنقد عل  أساس للنقد عل  أساس

ساف ااخرل يا ااعضاء إٔب مضمونو بشمولو أجزاء جسم اإلنساف ك بعض مكونات جسم اإلنكاضاا
.  4وال  زبتلف عن ااعضاء ، كلعل اغبكمة من ذل  ىو ؿباكلة إخضاع كل أعضاء اعبسم ؽب ا القانوف

بيد أف العريف ال م أكرده اؼبشرع اارد٘ب تعريف يامض ك يا كاضح ؛ انو اعترب أف جسم اإلنساف  
 عن أعضاء متصلة بعضها ببعض ، ككل جزء منو يسم  عضوان. كامي ىو عبارة

  من القانوف اؼبتعل  بالتربع بااعضاء بأنو 2ػػ أما اؼبشرع اؼبطريب : اقد عرؼ العضو البشرم ُب اؼبادة و5
: كل جزء من جسم اإلنساف سواء أكاف قابين لل لفة أـ ال ، ك اانسجة البشرية تل  اؼبتصلة بالتوالد 

 . 5و" 
قبد أف اؼبشرع اؼبطريب اعترب أف اانسجة ك كل جزء من أجزاء اعبسم أعضاء سواء أكانت من ااعضاء 

 اؼبتجددة أك يا اؼبتجددة ، ك استثىن منها ااعضاء اػباصة بالتوالد .

                                                 

 الوحيدم شاكر مهاجر، مدل مشركعية نزع ااعضاء.(1)
عاصم خليل، مشركعية نقل ااعضاء البشرية كحقوؽ اإلنساف، حبع مقدـ عبامعة بػاكت، كليػة الدراسػات العليػا، (2)

 .2، ص2008
اإلنسػاف، حبػع مقػدـ إٔب ؾبمػ  البحػوث اإلسػيمية، الثالػع عبد السػيـ العبػادم، حػوؿ زراعػة ااعضػاء ُب جسػم (3)

 .19، ص2009عشر، 
عبد القادر الشي لي، جرائم االذبار بااشػ اص كااعضػاء البشػرية كعقوبتهػا ُب الشػريعة كالقػوانني العربيػة كالقػانوف  (4

 .32، ص2009، 1الدكٕب، منشورات اغبليب اغبقوقية، باكت، لبناف،ط
 كاؼبتعل  بتربع ااعضاء كاانسجة البشرية كأخ ىا كزرعها. 26 - 5اؼبتمم للقانوف رقم  98 -16القانوف رقم (5)
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  : ثانيا : تقسيم االعضا  البشرية في القانون : ىناك عدة تقسيمات لألعضا  البشرية منها
: الطرس ىو قابلية العضو البشرم للنقل من جسم إنساف  ضو من حيث القابلية للغرســ تقسيم الع 1

ك يرسو ُب جسم إنساف آخر ، أم زرعو ُب جسم إنساف وبتاج إٔب ذل  العضو . ك ااعضاء البشرية 
 . منها ما ىو قابل للطرس ك ما ىو يا قابل للطرس

اغباضر نتيجة التقدـ الطيب ال م حصل ُب ى ا  ااعضاء القابلة للطرس اااعضاء البشرية ُب الوقت
اؼبيداف جعل كثاان من ااعضاء البشرية ال  ٓب تكن سابقان عند بداية الدخوؿ ُب ميداف زرع ااعضاء 
البشرية قابلة للطرس ، أما ُب الوقت اغباضر اقد كثرت ى ه ااعضاء ، كمن ى ه ااعضاء و القلب ك 

 . لباع العظمة ك القرنية ك زرع اعبلد للتجميل الكبد ك البنكرياس ك الكلية 
أما ااعضاء يا القابلة للطرس : ىي ااعضاء ال  ال يبكن زرعها ُب جسم اإلنساف ك ال يبكن ربويلها 
ػػ استئصاؽبا ػػ من جسم إنساف إٔب آخر وبتاج إليها ، كالعمود الفقرم ك اؼبثانة كاؼبعدة ك ياىا ، انقللها 

ت اغباضر ، حيع ٓب يثبت قباحها بعد إال أف ى ا ال يعمي أهنا ال يبكن أف تكوف ُب مستحيل ُب الوق
  . اؼبستقبل قابلة للطرس

اعل  سبيل اؼبثاؿ توجد معلومات تفيد باجراء استئصاؿ نصف دماغ لأطفاؿ دكف أف يؤور عل  حيا م 
" . كك ل  اجريت عمليات ُب  الطبيعية ، ك ىي من العمليات النادرة ؼبريض يعرؼ بػ " اؼبوو  العصيب

ميداف زرع اعبلد ُب انابيب اختبار باؼبعامل ؼبعاعبة اغبركؽ ك التشوىات ،اقد توصل الباحثوف إٔب زراعة 
 .  1وطبقات البشرة العليا كالسفل  ، كقد أجريت ى ه العمليات ُب الواليات اؼبتحدة كارنسا

  :ضاء البشرية من حيع للتجدد إٔب نوعني كىييبكن تقسيم ااع من حيث القابلية عل  التجددػػ  2
ػػ إما أعضاء قابلة للتجديد : ىي تل  ااعضاء ال  ؽبا قابلية عل  التجدد بصورة تلقائية إذا ًب اصل 
جزء منها ، أما إذا ًب اصلها هنائياى اي يبكن أف تتجدد ، كذل  مثل الكبد ك اعبلد ك ك ل  الرئة ، 

ها أم أحد اصوص الرئة اباقي اصوص ااخرل تتوس  حبيع تستوعب مكاف االرئة إذا ًب اصل جزء من
 . اعبزء ال م ًب اصلو

ػػ أك أعضاء يا قابلة للتجديد : ىي تل  ااعضاء ال  ال تتجدد إذا ًب اصلها أك اصل جزء منها ، 
 . مثل اليد ، ك الرجل

 : ظهورىا للعياف إٔب ػػ من حيع الظهور : حيع يبكن أف تقسم ااعضاء البشرية من حيع 3
ػػ عضو ظاىر  : ك ىو ذل  العضو ال م يبكن مشاىدتو من خيؿ النظر إٔب جسم اإلنساف ، كااذف 

 . ك العني ك ااسناف ك اعبلد ك ياىا من ااعضاء

                                                 

 .18، ص1990،1من ر أبو الفضل، التصرؼ القانو٘ب ُب ااعضاء البشرية، دار الشؤكف الثقااية العامة، (1)
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ػػ ك عضو باطن ػػ داخلي ػػ اهو ذل  ال يستدؿ عليو من خيؿ النظر اػبارجي ، بل يبكن مشاىدتو ك 
ليو من خيؿ ااجهزة ال  يبكن بواسطتها االستدالؿ عل  ذل  العضو ، اهو ظاىر االستدالؿ ع

 . للعياف ، كالرئة ك الكبد ك القلب ك يا ذل  من ااعضاء الداخلية
 :  1وػػ من حيع الشكل : اهناؾ من الفقهاء من قسم أعضاء جسم اإلنساف إٔب ويوة أقساـ 4

جزاء جسم اإلنساف ، كقد تكوف مزدكجة مثل الكلية ك الرئة ك ػػ أعضاء يابسة : ك ىي تشكل يالبية أ
 . القرنية ك ااذف ك اعبلد ، ك قد تكوف مفردة مثل الكبد ك القلب ك البنكرياس

 . ػػ إعضاء سائلة : ك ىي بشكل خاص الدـ ك اللنب
 . ػػ ك أخاان شعر اآلدمي

ل  من حيع التأوا ، أم أورىا عل  ك يبكن تقسيم أعضاء جسم اإلنساف ك  ــ من حيث التأثير : 5
  : حياة اإلنساف ُب حالة اصلها اهي

  .ػػ إما عضو يؤدم اصلو إٔب الوااة : كىي ااعضاء اؼبنفردة يالبان من اعبسم كالقلب ك اامعاء
ػػ  أك ااعضاء ال  ال يؤدم اصلها إٔب إهناء اغبياة : مثل بعض أنواع ااعضاء اؼبزدكجة كاليدين ك 

ني ك الكليتني ك الرئتني ك ياىا ، ااف اصل أحد ى ه ااعضاء اؼبزدكجة ال يؤدم أٔب انتهاء اغبياة ، العين
ااستئصاؿ أحد الكليتني ال يؤدم إٔب انتهاء اغبياة ، بل إف ااخرل تقـو بالوظيفة ال  وبتاجها جسم 

  . اإلنساف
ػػ ُب ؾباؿ اؼبمارسات الطبية ك حع جانب من الفقو عل  أنو  ــ من حيث الضرورة و األىمية :6

العلمية اغبديثة ػػ البد من التمييز بني ااعضاء الضركرية ك ااعضاء يا الضركرية ُب اعبسم البشرم ، ك 
مناط الضركرة ُب ى ا الصدد إمبا يتمثل ُب أنبية الدكر ال م يلعبو العضو ؿبل التصنيف  ، ك ذل  من 

ا بدكنو ، ااذا كاف باإلمكاف أف يظل الش   عل  قيد اغبياة ريم حيع لزكمو الستمرار اغبياة أك توقفه
استئصاؿ عضو معني من جسمو ااننا بصدد طائفة ااعضاء يا الضركرية كال  هبوز اؼبساس هبا ك 
التنازؿ عنها بضواب  معينة ، أما إذا كاف استئصاؿ العضو سوؼ يؤدم حتمان إٔب الوااة الستحالة 

، انحن إذان إزاء طائفة ااعضاء الضركرية ك ال  ال هبوز التنازؿ عنها أك اؼبساس هبا  استمرار اغبياة بدكنو
 . مطلقان 

كال يشرتط ػػ كاقان ؽب ا اؼبعيار ػػ  ُب ربديد اؼبقصود بالعضو أف يكوف ى ا ااخا متجددان أك يا متجدد 
غبياة أك انتهائها إذا ما سبت عملية ، إذ اؼبعوؿ عليو دائمان ىو مدل أنبية ذل  العضو ك ارتباطو بدكاـ ا

  2واالستئصاؿ

                                                 

 .121، ص1997، 1ط صاحب عبيد الفتيكم، التشريعات الصحية، دار الثقااة للنشر كالتوزي ، عماف،(1)
 .12ؿبمد صيح أضبد، اغبماية اعبنائية للجسم البشرم، اؼبرج  الساب ، ص(2)
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كلعل الضاب  ُب تقسيم ااعضاء إٔب طائفتني ػػ ضركرية ك يا ضركرية ػػ متعل  دبدل أنبية العو ؿبل 
التصنيف ، كمركزية دكره ُب استمرار اغبياة ك دكامها ، ك سوؼ يفضي حتمان  إٔب اكبسار نطاؽ اغبماية 

ان عن الطالبية الساحقة من اؼبكونات ك العناصر اعبسمانية دبا ايها طائفة ااعضاء ك اعبنائية اكبساران كبا 
اقان ؼبفهومها ك معناىا الدقي  ، إذ ما عس  أف يكوف من ااعضاء كجوده ضركريان الستمرار اغبياة ك 

ف ى ه يقضي انتزاعو من اعبسم إٔب اؼبوت حتمان سول القلب ك الكبد ك الدماغ ، اهل يعقل أف تكو 
 . الثيوة اق  ىي ااعضاء الضركرية ُب اعبسم البشرم ال  ال هبوز التنازؿ عنها أك اؼبساس هبا مطلقان  

ُب حني يعد ما خيىا من الوحدات ك اابنية النسيجية ااخرل كالكل  ك العيوف ك ااذف ك ااطراؼ  
اؼبساس هبا ك التنازؿ عنها بشركط ك ....... إْب مندرجان ُب زمرة ااعضاء يا الضركرية ال  يبكن 

ضواب  ال لشيء إال لكوف ى ه العناصر اعبسمانية ال ترتب  ارتباطان حتميان ببقاء من تستأصل منو عل  
 . قيد اغبياة

يضاؼ إٔب ذل  أف ذا التطبي  ُب مفهـو اغبياة ك نطاقو كجعلو ؿبصوران ُب النقطة ال  تقابل اؼبوت إمبا 
اضح لفحول اؼببادئ القانونية ، ك اغبقائ  الواقعية اؼبستقر عليها ُب ى ا الصدد ك ينطوم عل  إيفاؿ ك 

ال  تقط  صبيعها بأف نطاؽ اغب  ُب اغبياة ال يعمي عدـ اؼبوت احسب ، بل ىو يتس  ليشمل ح  
 اإلنساف ُب أف تسا الوظائف اغبيوية اعضائو كااة ساان سويان ، حبيع يشكل االعتداء عل  أم منها
خطوة كبو اؼبساس حبقو ُب اغبياة ، اامر ال م تنبو لو جانب من الفقو من  ك قت مبكر اأبرزكا ػػ ك ىم 
بصدد ذل  ػػ تل  الصلة الوويقة بني ح  اإلنساف ُب اغبياة ك حقو ُب تكامل بنائو  اعبسدم ، اما 

عل  سيمة اعبسم ك ااخا سول اغبصن ك الدرع الواقي لأكؿ ، إذ لن يكوف للمساس ك االعتداء 
تكاملو من نتيجة سول اإلخيؿ باغب  ُب اغبياة م  كاف ى ا االعتداء ، ك ذل  يناؿ اعبسد ُب أحد 
أعصائو اغبيوية اؽبامة ، ال  ال يشرتط ايها أف تكوف أساسية ك مركزية ُب استمرار اغبياة ، بل يكفي أف 

وية ُب اعبسم ، ك لو ٓب يكن من شأف تعطيل يكوف العضو ؿبل االعتداء مؤديان إلحدل الوظائف اغبي
، ك الواق  أف ى ا التقسيم لأعضاء اآلدمية إمبا قصد بو بياف ما  1وى ه الوظيفة إهناء اغبياة أك توقفها

 .  هبوز نقلو منها أك التنازؿ عنو ، ما ال هبوز اؼبساس بو
نساف حرمة مطلقة ُب الشريعة والثان : تقييم العضو البشرم ُب القانوف الوضعي :  ااصل أف لإل

اإلسيمية ك ك ل  ا اؿ ُب القانوف الوضعي ااف لإلنساف حرمة مطلقة عل  جسمو أك ما يسم  دببدأ  
 معصومية اعبسد كال م يقضي ى ا اامر بعدـ جواز التصرؼ باعبسم البشرم.

                                                 

عقوبػات، ؾبلػة القػانوف كاالقتصػاد، الؿبمود قبيب حسمي، اغب  ُب سيمة اعبسم كمدل اغبمايػة الػ  يكفلهػا قػانوف (1)
 .538، ص7، 6، رقم 1959العدد الثالع، 
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ذل  ك ض  اإلنساف بشكل ك إذا كاف   1وااإلنساف ٓب يعد شيئان بعد إلطاء الرؽ ح  يبكن التعامل بو
عاـ اهل يعترب العضو البشرم ماالن ُب نظر القانوف ح  يبكن ربديد نوع االعتداء ال م يبكن أف يق  

 عليو   .
ذىب البعض إٔب اعتبار أعضاء جسم اإلنساف اؼبزدكجة  ػػػ أم ال  توجد ُب اعبسم بشكل يا منفرد ػػ 

ية ك ذل  يبكن استئصاؽبا بشركط معينة ضباية غب  اإلنساف ُب الكليتني ك الرئتني ك ياىا ؽبا قيمة مال
سيمة جسمو ، ك حقو ُب اغبياة حيع أف ى ا اغب  من اغبقوؽ اللصيقة بالش صية ، كىناؾ من 
اغبقوؽ ال  أجاز القانوف الفرنسي التصرؼ هبا كاغبقوؽ اؼبتعلقة حبضانة الطفل ك تعليمو ، إضااة إٔب 

عديدة ترد عل  جسم اانساف كق  الشعر ك فبارسة االعاب الرياضية فبا ذل  اقد حصلت اتفاقات 
أدل إٔب القوؿ بأف حرمة اإلنساف قد نزلت من مقصور ا ك تنازلت عن صوعباهنا ، اأصبح جسم 
اانساف ؿبين للمعاميت اؼبالية ، بل ك أكثر من ذل  ااف أصحاب ى ا الرأم إٔب قابلية جسم اإلنساف 

قوٙب اؼبإب اتعويض الضرر اعبسمي باؼبقابل النقدم خا دليل عل  ذل  ،إف اكرة عدـ ك أعضائو للت
التقوٙب للعضو البشرم ىي اكرة مهجورة كأف ااكم  تصدر يوميا عشرت القرارات القضائية بالتعويض 
عن ااضرار اعبسمانية نتيجة اإلصابات البدنية ، ك ك ل  تقدير التعويض النقدم للعضو ال م 

 .  2وصيبأ
ك قد ذىب البعض اآلخر إٔب جواز التصرؼ بأعضاء جسم اإلنساف اؼبستأصلة ، حيع إهنا تعترب أشياء 
بعد اصلها عن اعبسم ، الو أذبرم عليها صبي  تصراات كالبي  ك اإلهبار ك ياىا من التصراات ، 

 . 3وحبو لكوهنا قد ربولت بعد الفصل إٔب ح  مإب ، ك يكوف ى ا اغب  مقصوران عل  صا
كقد يأب البعض ُب ح  اإلنساف عل  جسمو حيع ذىبوا إٔب أف لإلنساف سلطة مطلقة ُب التصراات 
بأعضائو ايجوز أف يتربع اإلنساف بأحد أعضائو السليمة بداا  العاطفة إٔب صدي  أك قريب ، أك ذباه 

ذل  يعرضو ػبطر اؼبوت  زعيم كطمي أك عآب كبا ُب حالة خطر ك وبتاج إٔب عضو سليم ، ح  إذا كاف
 . 4و، انو يرمي بنفسو إٔب اؼبوت ُب سبيل كطنو ك أمتو

 
 
 
 

                                                 

 .63 اؼبشركع بااعضاء البشرية، مرج  ساب ،صحسمي عودة زعاؿ، التصرؼ يا(1)
 .101، ص1981سعدكف العامرم، تعويض الضرر ُب اؼبسؤكلية التقصاية، مركز البحوث القانونية، بطداد، (2)
 .2000، ص1970عبد اغبي حجازم، اؼبدخل لدراسة العلـو القانونية، مطبوعات جامعة الكويت، (3)
، 1987قلػػػب ُب التشػػػري  العػػػدم، ؾبلػػػة اػػػاموف السػػػورية، العػػػدد اػبػػػامس، لسػػػنة إبػػػراىيم البطػػػل، نقػػػل كزراعػػػة ال(4)
 .177ص
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 الخاتمة

عل  ضباية جسم اإلنساف من الناحية القانونية  ارتكزتمن خيؿ ماتناكلناه ُب ى ا البحع من مواضي  
 البشرية. ، اه ا اعبسد مصاف من خالقو قبل ال اتكاالجتماعيةكالشرعية والشريعة اإلسيمية ، 

نرل الشريعة اإلسيمية حرصت كل اغبرص عل  ضباية النفس البشرية حاؿ حيا ا كحاؿ فبا ا، بل ا
ٕب ىبرج عن دائرة ااهو بالت اعبسد اإلنسا٘ب ليس من ااشياء، أكجبت اغبماية من الش   نفسو، اف

 االتفاؽذا كاف ى ا كإال إ جسم اإلنساف أك صحتو يكوف باطين،يكوف ؿبلو  اتفاؽالتعامل، اأم 
 معاعبة اؼبرض أك اااظة عل  اعبسم البشرم مثل عقد العيج الطيب.يستهدؼ 

ادكره ُب ضباية جسم اإلنساف عرٌب عنو بأف سيمة اعبسم ىو مصلحة للفرد  -أما عن القانوف الوضعي
بتكاملو اعبسدم  يظل جسمو مؤديان كل الوظائف عل  النحو الطبيعي، كأف وبتفظ أفوبميها القانوف ُب 

 كأف يتحرر من اآلالـ البدنية.
كال  ترتكز عل  أساس اإلباحة قبدىا تعرضت للكثا من  –االجتماعيةكبالنظر إٔب معيار اؼبصلحة 

نتائد تتناقض م  القيم إٔب هب ا اؼبعيار سيؤدم  اااخ ، خاصة ايما يتعل  بنظرية الضركرة االنتقادات
االعتبارات الفردية بني الفائدة ال  ستعود عل  ا تم  بطض النظر عن اإلنسانية سيما ُب اؼبوازنة 

 ك قيادم. أللش   كمايشطلو من منصب علمي  االجتماعية، كباانبية كاإلنسانية
باحة التعدم عل  اعبسد البشرم، ىو قاسم مشرتؾ بني نظرية ااف ااساس القانو٘ب الصحيح إل اأخاان،

 .جتماعيةاالالضركرة كنظرية اؼبصلحة 
بأف يدعوا رجاؿ القانوف كالفقو أف يسرعوا ُب كض  تنظيم يقضي بوض   -كفبا تقدـ يوصي الباحع

الضواب  القانونية ال  ربكم ى ا التعدم، دبا وبفظ لإلنساف كرامتو كحرمة جسده، كيبعد ى ه العمليات 
 عن شبهة اإلذبار . 
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 قائمة المرارع

 ن الكريمأواًل: القرآ
 ثانياً: الحديث الشريف وعلومو:

 صحيح مسلم -
 صحيح الب ارم -
 سنن ابن ماجة -
 سنن أيب داكد -
 سنن البيهقي الكربل -

 ثالثاً: المرارع الفقهية: 
 .2/24الطزإب، أحياء علـو الدين، طبعة دار اؼبعراة، باكت -
 ابن حجر العسقي٘ب، اتح البارم، اعبزء الراب .  -
اسا٘ب، بدائ  الصان  ُب ترتيب الشرائ ، دار الكتب العلمية، باكت، اإلماـ عيء الدين الك -

 ، اعبزء الساب .2ط
 شرح العناية عل  اؽبداية، اعبزء الثامن. -
 .4ابن قدامة اؼبطمي، دار الكتاب العريب، باكت، ج -
 .4حاشية ابن عابدين، ج -

 رابعاً: المرارع المقارنة: 
عضاء البشرية بني الشرع كالقانوف، دار الثقااة ظباة عايد الديدات، عمليات نقل كزرع اا -

 .1999للنشر كالتوزي ، عماف، 
 .1990ؿبمد اؼبرسي زىرة، االقباب الصناعي أحكامو القانونية كحدكده الشرعية، القاىرة،  -
عبد اغبميد إظباعيل اانضارم، ضواب  نقل كزراعة ااعضاء البشرية ُب الشريعة كالتشريعات  -

 .2000، 1كر العريب، القاىرة، طالعربية، دار الف
ىيثم حامد، نقل ااعضاء البشرية بني اغبظر كاإلباحة، دراسة مقارنة، دار اؼبطبوعات اعبامعية،  -

 .2003اإلسكندرية، 
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 خامساً: المرارع المتخصصة:
 .1956، 3عبد الرزاؽ السنهورم، مصادر اغب  ُب الفقو اإلسيمي، القاىرة، ط -
 .1983حكاـ الشرعية لأعماؿ الطبية، مطاب  جامعة الكويت، بدر أضبد شرؼ الدين، اا -
، أضبد شوقي أبو خطوة، القانوف اعبنائي كالطب اغبديع ؼبشركعية نقل كزرع ااعضاء البشرية -

 دار النهضة العربية، القاىرة.
ىيثم حامد اؼبصاركة، التنظيم القانو٘ب لعمليات زرع ااعضاء البشرية، دار اؼبناىد، عماف،  -

 .2000، 1ط
 .2001ثقة، عماف، طحسمي عودة زعاؿ ، التصرؼ يا اؼبشركع بااعضاء البشرية، دار ال -
، 1راء، جدة، طالطبيب اؼبهنية، دار ااندلس اػبضعبد ا بن سآب الطامدم، مسؤكلية  -

1997. 
 .1986أضبد ؿبمد سعد، زراعة ااعضاء بني اغبظر كاإلباحة، دار النهضة العربية، القاىرة،  -
حساـ الدين االىوا٘ب، اؼبشاكل القانونية ال  تثاىا عمليات زرع ااعضاء البشرية، جامعة عني  -

 .1975 س، 
ستشفاء بالدـ البشرم كأور التصرؼ ايو، دار بد اؼبقصود حسن، مدل مشركعية االؿبمد ع -

 .1999اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية، 
ية التقصاية، مركز البحوث القانونية، بطداد، سعدكف العامرم، تعويض الضرر ُب اؼبسؤكل -

1981. 
، 1من ر الفضلي، التصرؼ القانو٘ب ُب ااعضاء البشرية، دار الشئوف الثقااية، بطداد، ط -

1990. 
 .1988، 2عصاـ أضبد ؿبمد، النظرية العامة ُب اغب  ُب سيمة اعبسم، ط -
 .1988حساـ الدين ااىوا٘ب، أصوؿ القانوف، القاىرة،  -
صاّب اؽبريش، موقف القانوف من التطبيقات الطبية اغبديثة، دار اعبماىاية للنشر كالتوزي  ارج  -

 .1كاإلعيف، مصراتة، ط
 .1994عبد اؼبنعم ارج الصدة، أصوؿ القانوف، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  -
 .1970عبد اغبي حجازم، اؼبدخل لدراسة العلـو القانونية، مطبوعات جامعة الكويت،  -
، 1عبيد الفتيكم، التشريعات الصحية، دار الثقااة للنشر كالتوزي ، عماف، ط صاحب -

1997. 
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للجسم البشرم ُب ظل االذباىات الطبية اغبديثة، دار  مهند صيح العزة، اغبماية اعبنائية -
 .2002اعبامعة اعبديدة، االسكندرية، 

 .1993 رمضاف أبو السعود، اؼبدخل إٔب القانوف، الدار اعبامعية، باكت، -
 .1999أمني مصطف  ؿبمد، اغبماية اعبنائية للدـ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية،  -
 ، منشورات اعبامعة اغب  ؿ علم القانوف ونظريةيـ علي اؼبزكيي، م كرات موجزة حو عبد الس -

 .20، ص1994اؼبفتوحة، طرابلس، 
 .3ر العريب، القاىرة، طعبد الوىاب عمر البطراكم، حبوث جنائية حديثة، دار الفك -
 .1980عبد ا البستا٘ب، الواُب ومعجم كسي  اللطة العربية ، مكتبة لبناف، باكت،  -

 سادساً: الرسائل المنشورة:
ؿبمد سامي الشوا، اغبماية اعبنائية للح  ُب سيمة اعبسم، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازي ،  -

1966. 
 .1983رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  اء،امة عبد ا، اؼبسئولية لأطبؿبمد أس -

 سابعاً: المجالت العلمية:
ماية ال  يكفلها لو قانوف العقوبات، مي، اغب  ُب سيمة اعبسم كمدل اغبؿبمود قبيب حس -

 .1959ؾبلة القانوف كاالقتصاد، العدد الثالع، 
العدد اػبامس، ة ااموف السورية، ابراىيم البطل، نقل كزراعة القلب ُب التشري  العدم، ؾبل -

 .1987لسنة 
اتاكل اازىر، ندكة نقل الكل  كالكل  الصناعية اؼبنشورة ُب ا لة القومية اعبنائية، العددااكؿ،  -

 .1978مارس 
-6  من قرارات الدكرة الرابعة  م  الفقو اإلسيمي اؼبنعقد ُب جدة من 1/4و 26قرار رقم  -

 .1، ج4 م ، عدد، ؾبلة ا1988ارباير  11
ىاشم صبيل عبد ا، زراعة ااعضاء كالتداكم بارمات ُب ضوء الشريعة اإلسيمية، حبع  -

منشور ُب ؾبلة الرسالة اإلسيمية، ؾبلة شهرية تصدرىا كزارة ااكقاؼ كالشئوف الدينية ُب 
 .1988سنة  212ؽ، العدد االعر 

، تصدر عن كلية اغبقوؽ الكويتية، اغبقوؽ ؿبمد ياسني، حبع ُب بي  ااعضاء اآلدمية، ؾبلة -
 .1987العدد ااكؿ، السنة 

 ؿبمد سعد خليفة، اغب  ُب اغبياة  كسيمة اعبسد، ؾبلة الدراسات القانونية، جامعة أسيوط. -
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 عن أعمال السلطة التشريعية
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ال ش  أف مبدأ اؼبشركعية يعد أحد الضمانات ااساسية غبقوؽ اإلنساف كحرياتو ااساسية ُب 
العصر اغبديع، ذل  أنو يقضي خبضوع اغبكاـ كاكومني ؼببادئ كأحكاـ القانوف سواء تل  ال  

ود الدكلة نفسها، لكنها مازالت مستقرة ُب ضما تسنها، أك تضعها الدكلة، أك تل  السابقة عل  كج
.  اعبماعة كربظ  بقبوؽبا كقانوف ملـز

مبدأ  -كقد تأسس مبدأ اؼبشركعية إور ضعف كتصدع مبدأ السيادة اؼبطلقة للدكلة كنبا 
مبدأف متناقضاف، ااكؿ قبم عنو مسؤكلية الدكلة، كالثا٘ب ظلت  -اؼبشركعية، كمبدأ السيادة اؼبطلقة 

لفرتة طويلة ال تسأؿ، كال يرد عليو أم استثناء، كبالتإب عيدَّ مانعان أساسيان من موان   -ة ُب ظلو الدكل
 مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا دبا ُب ذل  تل  الصادرة عن السلطة التشريعية.

انظرية السيادة كانت نابعة من النظرية السياسية القائلة بأف واإللو  ىو مصدر السلطة كذل  
بأف السيادة ميلزمة للجمي ، كما ال هبوز االعرتاض   1و LaFerriereبَّػر عنو الفقيو والاريا ما ع

 عليها، كال هبوز التعويض عن ااضرار الناصبة عن فبارستها.
امفهـو السيادة ال م كاف سائدان قبل انتشار اااكار الديبقراطية اغبديثة كاف حاجزان قويان وبوؿ 

ن ااضرار ال  تتسبب ايها لآلخرين. إال أف الثورات الكربل ال  عراتها أكركبا دكف مساءلة الدكلة ع
، أحدوت انقيبات كتطياات كاسعة ُب العديد 1789، كخاصة الثورة الفرنسية عاـ 15من  هناية القرف 

 من اؼبفاىيم القانونية طاؿ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ سلطا ا.
لسيادة اؼبطلقة للدكلة كبني القائلني خبضوع ى ه ااخاة للقانوف، اقد اشتد الصراع بني القائل با

ٍب حسم بتطيا جوىرم أاض  إٔب أف تكوف السيادة لأمة أك للوطن، أك ؽبما صبيعان، كبالتإب انعكس 
 . 2وذل  عل  مسؤكلية الدكلة بوجو عاـ

                                                 

(1) Laferriere: traite de Laguridication adminis .. T2. P13. 

 .15، ص1999رمزم الشاعر، القضاء اإلدارم، اؼبطبوعات اعبامعية،  -
 .3ريعية ، د.ت، صهن  عثماف الزيمي، مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التش (2)
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سؤكلية الدكلة ااف   ٓب تتبىن بشكل كاضح م18كإذا كانت اااكار الديبقراطية ُب القرف و
دساتا الثورة الفرنسية، كإعينات اغبقوؽ أقرت بضركرة التزاـ الدكلة بدا  تعويض عادؿ اصحاب 

كانوا   -مثين  -اغبقوؽ ال ين تضرر كمن فبارستها اعماؽبا، كإدار ا ؼبرااقها العامة. ارجاؿ الثورة الفرنسية
، كعل  ضركرة  1ونبية ضباية حقوؽ اؼبلكيةحريصني عل  تأكيد سيادة الدكلة، كما حرصوا عل  أ

 يضعوهنا ُب االعتبار.  2وككاضعي الدساتا -بعد الثورة  -احرتامها، فبا جعل اؼبشرعني اؼبتعاقبني 
ككاف للثورات الديبقراطية ُب ا تمعات الطربية كتطورىا ااور اؼبشهود، كالواس  عل  مستول 

ائفها مهد لتحوؽبا إٔب دكلة القانوف كما يستلزمو ذل  من السادة، حيع أف ربديع الدكلة كتطوير كظ
إتباعو كاػبضوع لو، كأف تتصرؼ ُب إطاره كنطاقو، كبالتإب إمكانية مساءلتها كؿباسبتها عن ااضرار ال  

 تتسبب ايها للطا، كتعويضهم عما أصاهبم من خسائر.
  -سلطا ا، إذ أصبح ى ا اؼببدأ   استقر مبدأ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ 20كم  بداية القرف و

ًمن اؼببادئ ااساسية للقانوف اغبديع، كأقرت ب ل  بعض دساتا  - 3و Duguitكما يقوؿ دهبي 
 1920 ، كدستور النمسا الصادر عاـ 131وـ  1919تل  اؼبرحلة، كالدستور ااؼبا٘ب الصادر عاـ 

  .23وـ 
لها اؼبضطرد ُب اانشطة االقتصادية كما ساىم ُب اتساع مبدأ مسؤكلية الدكلة تزايد تدخ

 كاالجتماعية بعد اغبرب العاؼبية ااكٔب، كظهور العديد من اؼبراا  االقتصادية كاؼبهنية.
اتدخل الدكلة اغبديثة ُب معظم اانشطة زاد من الشعور بضركرة كض  نظم قانونية ربكم كتنظم 

رار للطا، كذل  لضماف حقوؽ اااراد ال  مبدأ اؼبسؤكلية يتناسب م  تل  اانشطة، كما ربدوو من أض
 . 4وقرر ا الدساتا كإعينات اغبقوؽ

                                                 

 .4  هن  عثماف الزيمي، مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، مرج  ساب ، ص(1
، بػػأف حػػ  اؼبلكيػػة مقػػدس كال هبػػوز 1789مػػن إعػػيف حقػػوؽ اإلنسػػاف كاؼبػػواطن الصػػادر عػػاـ  17تقضػػي اؼبػػادة  (2)

 اؼبساس بو دكف تعويض عادؿ لصاحبو.
(3) Duguit: manuel de droit publique From Cais 1907, P663. 

 .124، ص1993ؿبمود حااظ، القرار اإلدارم، دار النهضة العربية،  (4)
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كم  التسليم دببدأ اؼبسؤكلية ُب العصر اغبديع إال أنو مازالت ترد عليو بعض االستثناءات ال  
 تعد وطرة قوية ُب بناء اؼبسئولية.

 من رقابتو ؾبموعة من أعماؿ كتأكيدان ل ل  ااف القضاء الفرنسي كمىن تأور بو مازاؿ يستثىن
 السلطة التنفي ية يطل  عليها وأعماؿ اغبكومة، أك أعماؿ السيادة .

كما ال هبوز للقضاء اإلدارم أك العادم تقرير مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة القضائية إال 
 بن  دستورم أك قانوف صريح يبيح ذل .

  -ية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية يضاؼ إٔب ذل  استثناء ىاـ كخطا ىو عدـ مسؤكل
 إال ُب حدكد معينة، ستتبني لنا من خيؿ ى ا البحع. -كمبدأ عاـ 

 أما إشكالية ى ا البحع ااهنا تدكر حوؿ السؤاؿ التإب: 
ىل الدكلة اغبديثة زبلت بالفعل عن مبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، أـ 

 اؼببدأ بشكل مطل  أـ جزئي  مازالت تتمس  هب ا
كُب ما ىب  ارضية البحع أيضان ااهنا تقرر بأف للفقو كالقضاء دكر كاس  ُب تنازؿ الدكلة كلية 

 أك جزئيان عن مبدأ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، ىل ى ا االارتاض ُب ؿبلو أـ ال 
 ذل  ما سيتضح من ى ه الدراسة.

راسة أك البحع اؼبنهد الوصفي اؼبقارف ال م يرتكز عل  اغبقائ  العلمية كقد اتبعنا ُب ى ه الد
 ٍب وبللها كيست ل  نتائجها.

 كما تناكلناه حسب اػبطة التالية: 
 اؼببحع ااكؿ: عدـ مسؤكلية عن أعماؿ السلطة التشريعية.

 . 1ويةاؼببحع الثا٘ب: حدكد عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية أك الربؼبان

                                                 

(1) CHapu: L'acte de gouvernement, 1958. P5-6.
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 المبحث األول: عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

ظلت الدكلة لعدة قركف ال تسأؿ عما تسببو أعماؿ سلطا ا من أضرار للطا نتيجة سبسكها 
كتشبثها وبالسلطة اؼبطلقة ، اكانت النظرة السائدة آن اؾ أهنا زبطئ كال تفعل إال الصواب، إال أف 

كالقانو٘ب ال م حصل أوناء مسا ا الطويلة يا من ى ه القاعدة، كحلت ؿبلها قاعدة التطور التارىبي 
 أخرل تقر دبسؤكلية الدكلة عن ااضرار ال  تتسبب ايها سلطا ا.

كال م يعنينا ىنا من تل  السلطات ىي: السلطة التشريعية، اما ىي ى ه السلطة كما ىي 
 ذل  ما سنبينو عل  النحو التإب:  ااسباب ال  كانت عل  أساسها ال تسأؿ ،

 اؼبطلب ااكؿ: السلطة التشريعية.
 اؼبطلب الثا٘ب: أسباب عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية.

 المطل  األول: السلطة التشريعية.
السلطة التشريعية ىي اؽبيئة ال  تقـو بصن  أك سن القوانني، أم أهنا ىي ال  تض  القواعد 

 و٘ب العامة اؼبلزمة لأاراد كاعبماعة داخل الدكلة.القان
كال يعمي ذل  أهنا ىي السلطة الوحيدة ال  تقـو هب ا العمل، كإمبا تقـو ب ل  أيضان السلطة 

،  كبالتإب ااف القانوف تضعو Reglementالتنفي ية، لكن ال يطل  عليو القانوف، كإمبا تسم  لوائح 
 . 1واليئحة السلطة التنفي ية السلطة التشريعية، ُب حني تض 

 كالسلطة التشريعية قد تتكوف من ؾبلس كاحد، كما يبكن أف تتكوف من ؾبلسني.
 أواًل: نظام المجلس النيابي الفردي: 

يقصد بنظاـ ا لس النيايب الفردم، أف تكوف السلطة التشريعية تتكوف من ؾبلس كاحد يتم 
 بني  اؼبنبثقة عن الشعب.انت ابو بطرؽ متعددة من قبل وىيئة الناخ

كى ه الطرؽ إما أف ينت ب ا لس بكاملو من قبل الشعب، كإمبا أف يعني من قبل السلطة 
 السياسية التنفي ية، أك يتم تعيني جزء من أعضائو، كاعبزء اآلخر ينت ب.

 أما مربرات ا لس النيايب الفردم لدل كل نظاـ سياسي يأخ  بو اتمثل ُب اآلٌب: 
العملية التشريعية بشكل سري ، خاصة ُب الظركؼ ال  تكوف الدكلة حباجة ملحة إٔب تشريعات  أ. إقباز

 تنظم بعض اامور العاجلة كالضركرية.

                                                 

 .7، ص1985عبد العظيم عبد السيـ، العيقة بني القانوف كاليئحة، دكف ذكر للناشر،  (1)
- Jacque cadar:institution politiques et droitconst … 1979. P. 183. 

 



 مجلة الحق/ العذد الخامس 2016ديسمبز

 

200  

 

ب. تتميز العملية التشريعية ُب ظل ا لس الواحد بالبساطة كعدـ التعقيد، انو أوناء كض  التشري  يتب  
 كتباين اآلراء بشكل كاس  يعرقل العملية التشريعية برمتها.إجراءات ؿبددة ال تستدعي تشتيت اعبهود، 

جػ. يتف  ا لس النيايب الفردم م  مبدأ سيادة اامة، القاضي بأف سيادة اامة كحدة كاحدة ال يبكن أف 
 تتجزأ.

 ثانياً: نظام المجلسين:
ل كل منهما كيقصد بنظاـ ا لسني أف تكوف السلطة التشريعية مكونة من ؾبلسني نيابيني وبم

 اظبان مطايران لآلخر، كأف ىبتلفا ُب طريقة انت اهبا.
كمثاؿ ذل : الربؼباف الفرنسي ال م يتكوف من اعبمعية الوطنية كؾبلس الشيوخ، كالربؼباف 

 اامريكي ال م يتكوف ىو أيضان من ؾبلس النواب، كؾبلس الشيوخ.
 ي: كااخ  بنظاـ ا لسني لو مربرات متعددة من أنبها ما يل

 أ. أنو يبثل الطبقات كأصحاب اؼبصاّب ُب ا تم ، كما يتيح الفرص لأقليات ُب اؼبشاركة ُب السلطة.
 ب. يسمح عبمي  مناط  الدكلة أف سبثل ُب الربؼباف عل  قدـ اؼبساكاة.

ج. يؤدم نظاـ ا لسني إٔب الرا  من مستول ا الس النيابية، كذل  للسماح ببعض الكفاءات العلمية 
 . 1وبدخوؿ الربؼباف، سواء عن طري  التعيني أك ياه

د. من  السلطة التشريعية من االستبداد: عندما تكوف السلطة التشريعية ترتكز ُب ؾبلس كاحد، ااف ذل  
مدعاة الستبدادىا، كذل  عل  خيؼ أف تكوف ى ه السلطة ُب يد ؾبلسني، حيع تكوف العملية 

ب كل منهما اآلخر، ايصبح أخطاؤه، كوبجم من طموحاتو، كبالتإب التشريعية موزعة بني ؾبلسني يراق
 ااف ذل  أقرب إٔب  الديبقراطية كاؼبشاركة اعبماعية ُب من  التشري .

 د. التخفيف من حدة النزاع بين الحكومة والبرلمان: 
من الوارد ُب ظل أم نظاـ سياسي يأخ  بالنظاـ النيايب الفردم أف يق  خيؼ بني اغبكومة 

الربؼباف يستعصي حلو إال بنوع من التجاكز عل  الدستور أك التضحية بو، أما ُب حالة نظاـ ا لسني ك 
ااف اامر أسهل، إذ يساعد عل  إهباد حل كس  كسلمي، ذل  أنو ُب حالة كقوع خيؼ بني أحد 

 . 2وا لسني، يبكن للمجلس اآلخر أف يقـو بعملية التواي  كاغبكم بينهما

 
                                                 

(1) Carree de malberg: Contribution dalalhiorie deLEtat, 1988. P135. 

 .21، ص2004بشا علي ؿبمد باز، ح  حل ا لس النيايب ُب الدساتا اؼبعاصرة، الدار اعبامعة اعبديدة للنشر،  -
 .22لدساتا اؼبعاصرة، مرج  ساب ، ص  بشا علي ؿبمد باز، ح  حل ا لس النيايب ُب ا(2

- Duguit: droitconstutionnel et L'organisation politique. P 849. 
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 اني: أسباب عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية: المطل  الث
تعددت ااسباب ال  قيل هبا لتربير عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، ابعضها 

 دستورم، كاآلخر يرج  إٔب اعتبارات قانونية كعملية كنبني ذل  عل  النحو التإب: 
 أكالن: ااسباب الدستورية.

 االعتبارات القانونية كالعملية.وانيان: 
 أواًل: األسباب الدستورية: 

 تتمثل ااسباب الدستورية لعدـ مساءلة الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية ُب اآلٌب: 
كاف مفهـو السيادة اؼبطلقة للدكلة أحد اؼببادئ اؼبانعة من تقرير مسؤكلية الدكلة أ. مبدأ سيادة الدولة: 
شريعية، اف ى ا اؼبفهـو ُب حينو كاف يقضي بأف الدكلة ال تتقيد بقانوف ىي ال  عن أعماؿ سلطتها الت

كضعتو، أك أنشأتو، كمن ٍب ال هبوز مقاضا ا أك مطالبتها بأم تعويض عن أضرار تسببت ايها تل  
 القوانني.

املة ُب االتشري  يعد اؼبظهر ااساسي ؼبمارسة السيادة، فبا يعمي أف للدكلة اغبرية التامة كالك
إصدار ما تشاء من قوانني لتنظيم شؤكف ا تم  دكف أف يرتتب عل  ذل  مسؤكليتها عن ااضرار ال  

 . 1وسبس بعض اااراد نتيجة لصدكر ى ه القوانني
كما ًب تربير اكرة عدـ مسؤكلية الدكلة عن التشريعات، بأف ى ه ااخاة من أعماؿ السيادة 

 ف اؼبنت ب من الشعب كاؼبعرب عن إرادتو، أك اإلرادة العامة.باعتبارىا من وصيٍن   الربؼبا
إال أف اكرة السيادة اؼبطلقة ال  تأىب كل قيد أك رقابة تفتقر إٔب اؼبنط  السليم كذل  ما أوبتو 
الفقو اغبديع كساندتو ااحكاـ القضائية ال  ضيقت من دائرة ى ا اؼببدأ، كبالتإب ٓب تعد مطلقة ُب كل 

ف ذل  يتناَب م  مبدأ اؼبشركعية ال م يعد اليـو أساس اغبكم ُب أم دكلة ديبقراطية، أك ااحواؿ، ا
 قانونية.

يضاؼ إٔب ذل  أف سيادة الدكلة ال تتناقض م  جرب ااضرار ال  تصيب اااراد جراء فبارسة 
تتناَب م  العقل السلطة التشريعية لوظائفها, كذل  ما يعمي أف اإلستناد إٔب اكرة السيادة حجة كاىية ك 

 كاؼبنط ، كبالتإب ًب ذباكزىا ُب حاالت كثاة.
استند جانب من الفقو عل  اكرة سيادة الربؼباف للقوؿ بعدـ مسؤكلية الدكلة عن ب. سيادة البرلمان: 

أعماؿ السلطة التشريعية، اف الربؼباف ُب نظره منت ب من الشعب، كمن ٍب اانو يعرب عن إرادتو 

                                                 

 .14، ص1995جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، دار النهضة العربية،  (1)
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سلطات، كبالتإب يبل  السيادة اامر ال م يرتتب عليو أف أعمالو ال هبوز أف تكوف ؿبل باعتبارنبصدر ال
 . 1ونظر للقضاء

هبب أف تكوف ُب  -جدالن  -إال أف اكرة سيادة الربؼباف تظل ؿبل نظر، اهنا لو سلمنا هبا 
قرار حب  اؼبتضررين ُب حدكد القانوف، كحدكد اؼبشركعية، كمن ٍب ااهنا ال تتناقض م  اكرة اؼبسؤكلية، كاإل

 التفويض.
إٔب القوؿ بأف عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا   2وذىب جانب من الفقوج. الحصانة البرلمانية: 

التشريعية متأتية من أف الربؼباف يتمت  باغبصانة الربؼبانية أوناء مزاكلتو لعملو، كبالتإب ال يسأؿ أوناء ذل  
 أاكار داخل ا لس أك إحدل عبانو. عما يبديو من آراء أك -العمل  -

كعدـ مسؤكلية الربؼباف عن أعمالو التشريعية شاملة عبمي  أنواع اؼبسؤكلية باعتبار ذل  ضمانة 
 . 3والستقيؿ أعضائو اذباه السلطة التنفي ية

إال أف ى ا الرأم ؿبل نظر، اعدـ مسؤكلية الربؼباف قد ال ربق  استقيلو إزاء السلطات ااخرل، 
مبا تتحق  تل  االستقيلية بوسائل أخرل مثل: أف يقرر اجتماعاتو بنفسو دكف تدخل من السلطة كإ

 التنفي ية أك يض  نظمو الداخلية، كاستقيلو من الناحية اؼبالية.
ازب  جانب من الفقو مبدأ الفصل بني السلطات كمربر للقوؿ بعدـ د. مبدأ الفصل بين السلطات: 

ريعات الربؼبانية عل  أساس أف رقابة القضاء لتل  ااعماؿ يعد إخيالن دببدأ مسؤكلية الدكلة عن التش
 الفصل بني السلطات ال م يعد ُب العصر اغبديع أحد ااسس الرئيسية لدكلة القانوف.

نتيجة لظركؼ تارىبية  -ككانت ؽب ه اغبجة قبوالن ُب ظل الدساتا الفرنسية القديبة ال  أخ ت 
صل اؼبطل  بني السلطات باعتباره ضمانة أساسية لعدـ ططياف سلطة عل  أخرل، بالف -خاصة بفرنسا 

 أك عدـ تدخل بعضها ُب ؾباؿ ااخرل.
إال أف االستناد عل  مبدأ الفصل بني السلطات ٓب يثبت طويين ُب كجو التطورات ال  

كأقرب إٔب  استجدت عل  كظائف الدكلة، كال  أكدت أف الفصل اؼبطل  بني السلطات كاف خاطئان 
 اػبياؿ، إذ ال يبكن ربقيقو من الناحية العملية، كأنو يتعارض م  كحدة السلطة ُب الدكلة.

االسلطات العامة ُب الدكلة سبارس ؾبموعة من االختصاصات اؼبرتابطة كاؼبشابكة ال  ترج  إٔب 
ل مطل ، كإمبا أصل كاحد، كبالتإب ال يبكن فبارستها بطريقة يستقل بعضها عن البعض اآلخر بشك

 بطريقة تقـو عل  التعاكف كالتنسي  لضماف ربقي  اؽبدؼ اؼبشرتؾ.
                                                 

 .299، ص1990ؿبمود عاطف البنا، القضاء اإلدارم، دار الفكر العريب،  (1)
 .10-9، ص1994رمضاف بطيح، اغبصانة الربؼبانية كتطبيقا ا ُب مصر، دار النهضة العربية، (2)
 .307ؿبمود عاطف البنا، القضاء اإلدارم، مرج  ساب ، ص (3)
 .325وركت بدكم، النظم السياسية، د.ت، ص -
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كما أف االستناد إٔب ما تقضي بو دساتا الثورة الفرنسية بشأف الفصل اؼبطل  بني السلطات 
هبب اهمو ُب إطاره التارىبي ال م أدل إٔب كجود نوع من عدـ الثقة بني رجاؿ الثورة كالسلطة القضائية 

  كانت تتدخل دائمان إلعادة كعرقلة أعماؿ السلطة التشريعية.ال 
أضف إٔب ذل  أف مفهـو الفصل بني السلطات ال م تتبنو الثورة الفرنسية ىبتلف عن اؼببدأ 
ال م عرضو صاحبو ومونتسيكو ، كال م أراد منو أف يكوف مرنان يبن  اعتداء سلطة عل  ؾباؿ ااخرل، 

  .Le pouvoir arret Le pouvoir كُب حالة ذل  وتوقف السلطة
بناءن عل  ما سب  ااف االستناد عل  مبدأ الفصل بني السلطات لتربير عدـ مسؤكلية الدكلة عن 

 ااعماؿ التشريعية أمر مستطرب كمستهجن، كبالتإب ًب ذباكزه، كما سنرل الحقان.
 ثانياً: االعتبارات القانونية والعملية: 
مسؤكلية الدكلة عن التشريعات الربؼبانية إٔب اعتبارات قانونية كأخرل استند الفقو القائل بعدـ 

 عملية كلها تقف مانعان من مساءلة الدكلة، كسنبينها عل  النحو التإب:
 تتمثل ى ه االعتبارات ُب اآلٌب: أ. االعتبـارات القانونيـة: 

لدكلة عن التشريعات الربؼبانية القائل بعدـ مسؤكلية ا  1وذىب الفقوعدم تحق  أركان المسؤولية:  -1
إٔب القوؿ بأف معظم أعماؿ السلطة التشريعية تتمثل ُب كض  القوانني، كأف ى ه ااخاة إذا تضرر منها 

 .  2واااراد ال هبوز التعوض عنها نتيجة لعدـ ربق  أركاف اؼبسؤكلية اليزمة للحكم بالتعويض
و بعدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة يقر جانب من الفق:  (3)عدم تحق  ركن الخطأ -2

التشريعية مستندان ُب ذل  عل  أف اػبطأ يعد ركنان أساسيان ُب قياـ اؼبسؤكلية، كبالتإب هبد أف يتحق  
 ح  وبكم القاضي بالتعويض للمتضررين من قانوف معني.

 إال أف ى ا الرأم يصعب التسليم بصحتو لعدة اعتبارات أنبها: 
 فرتض ايو عدـ اػبطأ؛ انو ىو ال م وبدد اػبطأ كالصواب، كبالتإب اانو منزه عن اػبطأ.أف اؼبشرع ي -
أف اؼبشرع ال يتمت  بسلطة مطلقة ُب إصدار القوانني، كإمبا يتقيد بضواب  كشركط وبددىا الدستور،  -

 ااذا ذباكزىا، أك خالفها كاف عملو باطل كمستوجبان لإللطاء.
ااف معاعبة ذل  اػبطأ تكوف من خيؿ الرقابة عل  دستورية  -اؼبشرع  -كح  لو أخطأ 

 القوانني، سواء كانت رقابة سياسية أك رقابة قضائية.

                                                 

 .77كحيد رأات، رقابة القضاء اعماؿ اإلدارة ورقابة التضمني ، د.ت، ص (1)
 .23جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص (2)
 .23جابر جاد نصار، مرج  ساب ، ص (3)
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ىو التأكد من أف القوانني الصادرة عن الربؼباف هبب أف -كما ىو معلـو   -كى ه الرقابة ىداها 
سبن  الربؼباف من الشط  ُب تكوف متطابقة م  أحكاـ كمبادئ الدستور، كذل  ما جعلها ضمانة أساسية 
 إصدار القوانني، كُب تناقضها م  ااسس الدستورية ال  حددىا الدستور نفسو.

ليس بالضركرة أف تتأسس اؼبسؤكلية عن أعماؿ السلطة التشريعية عل  اكرة اػبطأ، كإمبا يبكن أف  -
 امة.تتأسس عل  اكرة اؼب اطر، أك اكرة اؼبساكاة أماـ ااعباء كالتكاليف الع

إذا كاف التشري  يتميز بالعمومية كالتجريد ااف أنصار عدـ مسؤكلية الدكلة : (1)عدم تحق  الضرر -3
عن أعماؿ السلطة التشريعية يرتبوف عل  ذل  أف ال يبكن أف يتسبب ُب ضرر خاص للطا، كعليو اي 

 ؿبل للمسؤكلية اف ى ه ااخاة تستوجب ضرران خاصان، كذل  ما ٓب يتحق .
ذا اارتضنا حدكث ضرر خاص جراء صدكر قانوف عاـ، ااف ى ا الضرر يكوف عامان يتحملو كإ

 اؼبواطن دكف أف يكوف لو اغب  ُب اؼبطالبة بالتعويض.
إال أف ى ا الرأم هباُب الواق  العملي، ذل  أف عمومية التشري ، ككصفو بالتجريد ال يبن  من 

مثاؿ ذل : إصدار قانوف معني يلطي نشاط معينان اانو ال إصابة بعض اااراد بالضر من بعض القوانني، ك 
ؿبالة قد أصاب اااراد العاملني ُب ى ا النشاط أٔب يعد ى ا الضرر خاصان، أك استثنائيان ، ٍب أٔب يستح  

 اؼبتضرركف تعويضان عن ااضرار ال  غبقت هبم بسبب صدكر ى ا القانوف .
ائل بعدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية إٔب استند الفقو القب. االعتبارات العملية: 

 بعض االعتبارات العملية، مثل: اؽبدؼ من التشري ، كإعاقة التقدـ، ٍب عدـ اختصاص القضاء.
 كإلي  بياف ما سب .
استند البعض إٔب اؽبدؼ ال م يسع  التشري  إٔب ربقيقو للقوؿ بعدـ مسؤكلية أ. الهدف من التشريع: 

ااذا أقر تشري  معني بالطاء ؾبموعة من اانشطة ااف اؼبشرع ُب ى ه اغبالة قدر عدـ مشركعيتها، الدكلة، 
للنظاـ العاـ أك ااخيؽ العامة، كبالتإب ااف راض التعويض ُب ى ه اغبالة كمثيي ا  -ردبا  -كدب الفتها 

  2ومبمي عل  القاعدة القائلة بأنو ال يصط  إٔب قوؿ من يسيء أعمالو

                                                 

 .47هن  عثماف الزيمي، مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، مرج  ساب ، ص (1)
 .446، ص1968ؿبمد كامل ليلة، الرقابة عل  أعماؿ اإلدارة والرقابة القضائية ،  -

(2)Durantou: LaresponsabiLit'e du Fait deslois, 1950.P. 821.
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ال أف ى ا الرأم ال يتف  م  الواق ، حيع أف اؼبشرع كثاان ما يلجأ إٔب من  بعض اانشطة أك إ
تقييدىا خاصة ُب ا اؿ االقتصادم حبجة النهوض هبا كالرا  من مستواىا، كذل  ما هبعل القاعدة 

 السابقة يا صاغبة ليؤسس عليها حرماف صاحب النشاط ال م أصابو الضرر من التعويض.
يقر بعض الفقهاء بأف االعرتاؼ دبسؤكلية الدكلة عن التشريعات يعد عقبة أماـ :  1)إعاقة التقدمب. 

تقدـ الدكلة، كأنو مستحيل، خاصة عندما تلتـز الدكلة بالتعويض لكل من تضرر من التشريعات 
حات ال  اعبديدة، سواء كانت ىاداة إٔب اإلصيح إال أف ى ا الرأم مردكد عليو، ذل  أف ى ه اإلصي

تسع  القوانني إٔب ربقيقها تصب ُب مصلحة ا تم ، كمن ٍب ااهنا إف تسببت ُب إضرار الطا امن 
 العدالة سبكينهم من التعويض، كإال أصبحت مثل نزع اؼبلكية للمنفعة العامة دكف تعويض.

النشاط بأف التعويض ال يتقرر ُب كل تعديل، كإمبا هبب أف يتحق  ُب   2وإال أف البعض يقوؿ
ال م كاف يبارس ُب ظل القانوف اؼبعدؿ أك اؼبلطي باؼبشركعية كأنو ال ضرر منو، عندئ و يبكن التعويض 

 اصحاب ى ا النشاط.
يعد ى ا االعتبار عملي، كسند لعدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة  ج. عدم اختصاص القضا :

كلية بشكل صريح كما ال يوجد قضاء ـبت  التشريعية، كذل  لعدـ كجود ن  قانو٘ب يقر هب ه اؼبسؤ 
بالنظر ُب دعاكم مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، ااختصاص ااكم يتحدد بااعماؿ 

 . 3واإلدارية، كب ل  زبرج القوانني شكين كموضوعان عن اختصاصها
عية يتبني أهنا  بناءن عل  ما سب  من تربيرات للقوؿ بعدـ مسؤكلية عن أعماؿ السلطة التشري

كانت ينقصها الفهم الدقي  كالصحيح للمبادئ الدستورية كاالعتبارات القانونية كالعملية ال  أسس 
  عليها الفقو التقليدم عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية.
دبسؤكلية عن  -كمبدأ عاـ   -ل ا ااف الفقو اغبديع يسانده ُب ذل  بعض القضاء اعرتؼ

 السلطة التشريعية، كذل  استجابة لفكرة العدالة كىو إجراء يتقبلو العقل السليم. أعماؿ
 
 
 
 
 

                                                 

 521هن  عثماف الزيمي، مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، مرج  ساب ، ص (1)
 .28السيد ؿبمد مد٘ب، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا اؼبشرعة، د.ت، ص  (2)
 .53ن أعماؿ السلطة التشريعية، مرج  ساب ، ص  هن  عثماف الزيمي، مسؤكلية الدكلة ع(3



 / العذد الخامسمجلة الحق 2016ديسمبز 

 

206  

 

 المبحث الثاني: حدود عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية والبرلمانية

أشرنا ُب بداية ى ا البحع أف الفقو يكاد هبم  عل  مبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ 
و استند ُب ذل  حجد بعضها دستورم كاآلخر عملي، كيبق  علينا أف نتناكؿ السلطة التشريعية، كأن

 -باعتبارىا ىي ال  تسن القانوف  -مبدأ عدـ اؼبسؤكلية من ناحية موقف السلطة التشريعية نفسها 
 كموقف القضاء لنتعرؼ عل  نسبية ى ا اؼببدأ، كأف تطبيقاتو اغبديثة تؤكد أنو ُب حدكد، كليس مطلقان.

علم أف أحكاـ القضاء ُب ارنسا كمصر قد التزما دببدأ عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ م  ال
 السلطة التشريعية خيؿ اؼبرحلة ااكٔب من تطورنبا .

بعدـ اختصاصو بالنظر ُب الدعاكم ال   -القضاء العادم كاإلدارم  -اكاف وبكم كل منهما 
عنما إذا كاف ذل  العمل قانونان، أك ؾبرد عمل من  يكوف موضوعها عمين من أعماؿ الربؼباف بطض النظر

 أعماؿ الربؼباف، ما ٓب يتحق  ُب الدعول اؼبعركضة أمامو كاحد ًمن شرطني: 
: أف يكوف اؼبتضرر ال م يطالب بالتعويض عن القانوف الصادر عن الربؼباف مرتبطان بالدكلة برابطة ااكؿ

 احة عل  منح التعويض للمتضرر ًمن جراء صدكره.: أف يكوف القانوف قد ن  صر كالثا٘بتعاقدية، 
 كُب كل ااحواؿ ااننا سنتناكؿ حدكد عدـ مسؤكلية الدكلة عل  النحو التإب: 

 اؼبطلب ااكؿ: موقف السلطة التشريعية.
 اؼبطلب الثا٘ب: موقف القضاء.

 اؼبطلب الثالع: عدـ مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ الربؼبانية.

 السلطة التشريعية المطل  األول: موقف
إذا كانت نظرية عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية قد اكبسرت إٔب حد كبا 

 ااف آوارىا مازالت شاخصة، كقائمة تسجلها القوانني أك أحكاـ القضاء، أك أقواؿ الفقهاء.
ء عليو ااذا صرح اؼبشرع بشكل كاضح بأف التعويض عن ااضرار يرتبها القانوف ااف القضا

 التقييد بارادة اؼبشرع كعدـ ـبالفتها، كمن ٍب وبكم للمتضررين بالتعويض.
ال م ألط  تراخي  مكاتب  1904أيسطس  14كمن اامثلة عل  ذل  ُب ارنسا قانوف 

 29ال م خفض أجرة السكن، كقبل ذل  القانوف الصادر ُب  1918مارس  9الت دٙب، كقانوف 
 .1946أبريل  13اعة الدخاف، كقانوف ربرٙب البطاء الصادر ُب ، اػباص باحتكار صن1819ديسمرب 

أما إذا سكت اؼبشرٌع عن التعويض، كٓب يتعرض لو ال باقراره كال براضو ااف ى ه الوضعية ؿبل 
خيؼ اقهي، ككاف للقضاء موقف منها لكن ما ىي ااسس القانونية ال  صيطت لتربير مسؤكلية 

 الدكلة عن القوانني 
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ل  ى ا السؤاؿ سنلمسها من خيؿ الوقوؼ عل  آراء الفقهاء ُب ى ا ا اؿ، كذل  اإلجابة ع
 عل  النحو التإب:

  :موقف الفقو من مسؤولية الدولة عن القوانين 
تباين الفقو حوؿ ااسس القانونية ال  يبكن االستناد إليها لتربير عدـ مسؤكلية الدكلة عن 

 ا يلي: القوانني، كمن أىم ما استند إليو م
ُب إطار حبثو عن أسس قانونية سليمة لتربير أ. التمييز بين القوانين األصولية والقوانين التكميلية: 
إٔب القوؿ بأنو ينبطي التمييز بني نوعني من   1وعدـ مسؤكلية الدكلة عن القوانني ذىب وجورج سل 

 القوانني: القوانني ااصولية، كالقوانني التكميلية.
صولية ىي القوانني ال  ال تنشئ قواعد قانونية جديدة كإمبا تكشف عن قواعد االقوانني اا

قانونية تتمس  هبا اعبماعة كتسا عليها؛ كاف اؼبشرع ال يتدخل ُب إنشاء ى ا النوع من القوانني، اانو 
 من اؼبنطقي عدـ مسؤكلية الدكلة عن ااضرار الناصبة عنها، سواء بالتنظيم أك التحرٙب.

لة القوانني ااصولية تل  ال  تنظم أنشطة ضارة بصحة ا تم : ربرٙب اػبمور، أك كمن أمث
 البطاء، أك القمار.

أما القوانني التكميلية ااهنا قوانني إنشائية دبقتضاىا ينشئ اؼبشرع قواعد قانونية جديدة تنظم 
تب عليو إمكانية مساءلة مسائل معينة، كى ا التنظيم من شأنو أف وبدث أضراران للطا، اامر ال م يرت 

الدكلة عن تل  ااضرار، كمثاؿ ى ه القوانني، القوانني ال  تعيد تنظيم أنشطة معينة، أك تل  ال  تعدؿ 
 ُب مواصفات سل  معينة.

كقد يكوف ى ا الرأم مقبوالن من الناحية النظرية، لكن تطبيقاتو أصعب انو من اؼبستحيل إهباد 
 لنوعني من القوانني.معيار للتمييز بني ى ين ا
تقضي نظرية اإلوراء بي سبب أف كل من أورل عل  حساب اآلخر دكف سبب ب. اإلثرا  بال سب : 

 قانو٘ب أف يلتـز ؽب ا ااخر بقدر ما أورل بو ُب حدكد ما غب  بو من ضرر أك خسارة.
لقانوف العاـ، كاكرة اإلوراء بي سبب تعد إحدل نظريات القانوف اػباص ال  انتقلت إٔب ؾباؿ ا

أساسان ؼبسؤكلية الدكلة عن القوانني، كإف كاف ال يقر   2وم  بعض التعدييت، كقد اعتربىا وىوريو 
بشكل كاضح هب ه اؼبسؤكلية كمبدأ عاـ لكنو اعرتؼ هبا من باب ربقي  العدالة. اأساس التعويض ىنا 

 يقـو عل  إوراء ُب ال مة اؼبالية للدكلة.

                                                 

(1)C.Gicele:Etud surLa responsabilitie de L'Etal LegisLateur.R.D.P.1913. 

 .31جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا التعاقدية، مرج  ساب ، ص -
(2)Houriou:Notosur LarretzriLabadin.s.p.1. 
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يد كٓب يرتتب عليو إوراء ُب ال مة اؼبالية للدكلة ااهنا يا ملزمة بالتعويض أما إذا صدر قانوف جد
 ح  كإف تضررت منو بعض مصاّب اااراد.

 ككاف ؽب ه النظرية دكر كبا ُب االعرتاؼ دبسؤكلية الدكلة عن القوانني عل  سبيل االستثناء.
هنا تركز عل  الفائدة ال  كم  ذل  ااهنا ال تصلح ُب كل ااحواؿ كأساس ؽب ه اؼبسؤكلية، ا

 تعود إٔب ال مة اؼبالية العامة دكف ااضرار ال  تصيب اااراد جراء القوانني.
تتعل  اكرة اػبطر باانشطة اػبطاة أك الضارة با تم ، كبالتإب ااف اؼبشرع عندما يقـو ج. الخطـر:

 . 1ووؿ، كما يقوؿ ودهبي بني نوعني من الق -ُب ى ا الشأف -بتنظيمها، اانو هبب التمييز 
االقوانني ال  سبن  نشاطان معينان، أك صناعة تضر با تم ، كتحرٙب البطاء، أك أندية القمار، ال 
هبوز التعويض عنها، اف من يبارس ى ه اانشطة ال يستح  أف وبميو ا تم ، كعليو ال تسأؿ الدكلة 

تنظيم ى ه ااعماؿ، اف اؼبشرع من كاجبو ضباية عن ااضرار ال  تسببها تل  القوانني للطا جراء 
 ااخيؽ كالصحة العامة.

أما النوع اآلخر من القوانني ااهنا تل  ال  ربـر أنشطة أك صناعة يا ضارة كال منااية 
لأخيؽ، كتنظيم نوع من والكريبة ، أك احتكار الدكلة لصناعة معينة، مثل: صناعة الدكاء، أك التأمني، 

اعات ال  يتضرر اآلخرين من تنظيمها هبوز ؽبم أف يطالبوا بالتعويض؛ اف الدكلة مسؤكلة عن اه ه الصن
 تل  ااضرار، كذل  قياسان عل  القرار الصادر بنزع اؼبلكية للمنفعة العامة ال م يكوف دائمان دبقابل.

دكلة عن ككانت نظرية اؼب اطر أكثر ااكالت الفقهية اعبدية ُب تأسيس مبدأ مسؤكلية ال
 . 2والقوانني سواء ُب ارنسا، أك ياىا فبن تأوركا هبا كما أيدىا القضاء ُب العديد من أحكامو

إال أف ذل  ٓب يبعدىا عن النقد، ذل  أف أساس التفرقة بني نوعي القوانني ال  ال تسأؿ الدكلة 
تمييز يا كاضح دبا ايو عما وبدوو بعضها من أضررا، كتسأؿ عما يسببو البعض اآلخر من أضرار، ى ا ال

الكفاية . كما أنو يصعب التسليم بقياس القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية م  القرارات اإلدارية 
 اؼبتعلقة بنزع اؼبلكية للمنفعة العامة.

انزع اؼبلكية إجراء إدارم يقضي بنقل ملكية الفرد إٔب أميؾ الدكلة، أم نقل ملكية ماؿ إٔب 
 يحظ ُب حالة صدكر قانوف هبـر أك ينظم حالة قانونية تضرر منها اآلخركف.ماؿ، كذل  ال ي

كى ا النقد ال يقلل من شأف نظرية اؼب اطر باعتبارىا من أىم ااكالت الفقهية الرصينة ال  
 سعت إٔب إهباد أسس منطقية ؼبساءلة الدكلة عن القوانني.

                                                 

(1) Duguit: traite de droit Constitutionnel.T2.P. 100. 

 .35 جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا التعاقدية، مرج  ساب ، ص (2
عبػػػػد السػػػػيـ ذىػػػػيب، ُب مسػػػػؤكلية الدكلػػػػة عػػػػن أعمػػػػاؿ السػػػػلطات العامػػػػة مػػػػن النػػػػاحيتني الفقهيػػػػة كالقضػػػػائية، د.ت،  -
 .443ص
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 ن القوانين:المطل  الثاني: موقف القضا  من مسؤولية الدولة ع
تقـو كظيفة القاضي عل  تطبي  النصوص القانونية عل  الوقائ  ال  تعرض أمامو، كىو ُب ذل  
يلتـز بارادة اؼبشرع، دبنح التعويض، أك براضو، كإذا كاف القضاء اإلدارم قد كض  العديد من اغبلوؿ 

بشكل صريح، إال أنو ظل ُب حدكد  القانونية للكثا اؼبشاكل ال  تثار أمامو كال  ٓب يتناكؽبا القانوف
اغباالت ال  زبلو من ن  قانو٘ب وبسم اؼبشكلة عل  كجو معني ل ا ااف موقف القضاء من مبدأ عدـ 
مسؤكلية الدكلة عن القوانني ال تثار ُب معظم اغباالت إال ُب حالة سكوت اؼبشرع كعدـ إاصاحو عن 

 إرادتو ُب ى ا الشأف.
ُب كل من ارنسا، كمصر، من مسؤكلية الدكلة عن القوانني،  كسنقف ىنا عل  موقف القضاء

 كذل  عل  النحو التإب: 
مر القضاء الفرنسي دبرحلتني، ااكٔب، كاف ؾبلس الدكلة يفسر ايها أ. موقف القضا  الفرنسي: 

الصادر   LafLeurretteسكوت اؼبشرع عن التعويض بأنو راض لو، كالثانية تبدأ حبكم والالوريت 
  .1934يناير  14ُب 

كُب ى ه اؼبرحلة كاف القضاء الفرنسي ال يقر ُب أحكامو بالتعويض للمتضررين جراء  المرحلة األول :
صدكر قانوف إال إذا ن  القانوف عل  ذل ، أما إذا سكت القانوف عن منح التعويض، ااف ا لس 

 يفسر ذل  السكوت عل  أنو راض للتعويض.
ة الفرنسي طلب التعويض اؼبقدـ من وديشاتلي كتطبيقان ل ل  راض ؾبلس الدكل

DuchateLier صدر قانوف يبن   1835ارباير  12 ، كتتل   كقائ  ى ه الدعول ُب أنو بتاريخ
إنتاج كتداكؿ التبغ الصناعي، ككاف اؼبدعي أحد منتجي كموزعي ى ا اؼبنتد اتسبب القانوف ُب كقف 

ان بالتعويض، عن ااضرار ال  أصابتو، اراض ا لس نشاطو، اقاـ برا  دعول أماـ ؾبلس الدكلة مطالب
 . 1واغبكم لو بالتعويض مؤسسان حكمو عل  أف القانوف ٓب ين  عل  ح  اؼبتضرر ُب التعويض

 ككاف ى ا اغبكم يعرٌب عن االذباه العاـ  لس الدكلة لفرتة طويلة من الزمن.
رنسي من اذباىو القضائي كذل  ُب حكمو ُب كُب ى ه اؼبرحلة يا ؾبلس الدكلة الف المرحلة الثانية:

، كتتل   كقائ  القضية  1938يناير  14الصادر بتاريخ  LaFLeuretteقضية شركة والالوريت 
صدر قانوف يبن  إنتاج والكريبة  إال من اللنب اػبال ، كنتيجة ؽب ا  1938يوليو  49ُب أنو بتاريخ 

هنا كانت تنتد نوعان من والكريبة  مكونة من اللنب القانوف توقفت شركة والالوريت  عن اإلنتاج، ا
 كزيت نباٌب كصفار بيض.

                                                 

(1)C.E.11.1.1838. Duchate Lier.R.P.15 et.5. 

 .81اف الزيمي، مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، مرج  ساب ، صهن  عثم -
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اطالبت الشركة بتعويض من اغبكومة عن ااضرار ال  غبقت هبا، اراضت اغبكومة ذل  
 الطلب.

ٍب عبأت الشركة إٔب ؾبلس الدكلة احكم ؽبا بالتعويض، كأسس حكمو عل  مبدأ مساكاة اااراد 
 . 1ومةأماـ التكاليف العا

إال أف ؾبلس الدكلة ال وبكم بالتعويض بشكل تلقائي، كإمبا يتحرل ُب ذل  ضركرة ربقي  
 شركط معينة من أنبها: 

  أال يبن  اؼبشرع التعويض بن  صريح، أك يستنتد ذل  من إرادتو كتطبيقان ل ل  راض ؾبلس الدكلة
ال م  1936أيسطس  15صدكر قانوف تعويض نقابة ذبارة والطيؿ  عن ااضرار ال  نالت منها أور 

من  تسعرة القمح ُب البورصة، كقد أسس حكمو براض التعويض عل  ااعماؿ التحضاية للقانوف ال  
 . 2ويستشف منها قصد اؼبشرع بعدـ تعويض ظباسرة القمح عما يصيبهم من أضرار

   راض ؾبلس الدكلة أف تكوف اؼبصاّب اؼبتضررة مشركعة، ااف ٓب تكن ك ل  اي تعويض كل ل
كاف   1935أبريل  9  اف نشاطها ال م حظره قانوف Legrand pêcheالتعويض لشركة تسم  و

 . 3ويا مشركع كىو  ريب الكحوؿ إٔب الواليات اؼبتحدة اامريكية
 .باإلضااة إٔب ذل  أف يكوف الضرر خاصان كجسيمان 

د نشأتو متأوران إٔب حد كبا بنظاه كاف القضاء اإلدارم اؼبصرم عنب. موقف القضا  المصري: 
الفرنسي ل ا اانو أخ  دببدأ عدـ مسؤكلية الدكلة عن القوانني، كسنده ُب ذل  تل  اؼبربرات ال  قاؿ هبا 

 اكرة السيادة، كعدـ إمكانية ربقي  أركاف اؼبسؤكلية. -الفقو التقليدم الفرنسي، اؼب كورة سابقان مثل:
، 1957مارس  3حكم ؿبكمة القضاء اإلدارم الصادر ُب  كقد ظهر ى ا اؼبوقف جليان ُب

ال م قرر و... أف اؼببدأ اؼبسلم بو كقاعدة عامة عدـ مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا التشريعية، اف التشري  
هبب أف تكوف لو الكلمة العليا ُب تنظيم ا تم ... ااذا ما ترتب عل  التشري  ضرر لبعض اؼبواطنني ااف 

 . 4وـ يقضي أف يتحملوا عبئ ذل  الصاّب العا
كالتشري  ىنا يفهم عل  أنو تعبا عن السيادة ال  من خصائصها أف تفرض الدكلة سلطا ا 
عل  اعبمي ، دكف أف يكوف ام كاف اردان أك صباعة ح  االعرتاض عل  ما تقـو بو، كبالتإب ُب ى ه 

 صابتهم جراء صدكر قوانني معينة.اغبالة ال هبوز للمتضررين أف يعوضوا عن ااضرار ال  أ

                                                 

(1)C.E.28.5.1838. R.P.106.et.s. 

- C.E.30.6.1859. D.1860.3.P.10.et.s. 

(2( C.E.75.1940.Syndicat commerce dasble.R.P.1930. 

(3) C.E.14.1.1938. R.P.22.et.s. 

 .44ن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة ع (4)
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، اأقر بعدـ مسؤكلية الدكلة  1وككاف ؼب ىب ؿبكمة القضاء اإلدارم صدل لدل بعض الفقهاء
 عن القوانني عل  أساس أف ى ا القضاء لو اختصاص ؿبدد عل  سبيل اغبصر.

رت كعل  خيؼ ما قضت بو ؿبكمة القضاء اإلدارم، ااف ؿبكمة جنوب القاىرة االبتدائية قر 
ح  التعويض للمدعي عن اعتقالو مستندة ُب ذل  عل   1986يناير  25ُب حكمها الصادر ُب 

 قانوف قضت اكمة الدستورية العليا بعدـ دستوريتو.
كإذا كانت ى ه اكمة ٓب تتعرض بشكل صريح لفكرة مسؤكلية الدكلة عن القوانني إال أهنا 

  أساسو االعتقاؿ عنصر من العناصر يكوف وركن اػبطأ ، اعتربت أف عدـ دستورية القانوف ال م ًب عل
 كىو ما يتطلب تعويض اؼبدعي عن خطأ اؼبشرع.

 المطل  الثالث: عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية:
أشرنا ُب بداية ى ا البحع أف كظيفة السلطة التشريعية ُب أم دكلة ىي كض  القوانني أك سنها، 

 Les actes أخرل قد تكوف قانونية أك مادية يطل  عليها وااعماؿ الربؼبانية إال أهنا سبارس أعماالن 
parle mentaires كمن أمثلتها القرار الصادر من الربؼباف با اـ أحد الوزراء، أك القرار الصادر ، 

أعضاء الربؼباف برا  اغبصانة الربؼبانية أك القرار الصادر بوقف اؼبكااأة الربؼبانية، أك ااعماؿ الصادرة من 
 أوناء قيامهم بوظائفهم الربؼبانية، مثل تقدٙب التقارير، أك ابداء الرأم.

اااعماؿ الربؼبانية إذف ىي صبي  ااعماؿ الصادرة عن السلطة التشريعية بطض النظر عما إذا  
ة، كانت ى ه السلطة تتكوف من ؾبلس كاحد أك ؾبلسني، أك كاف العمل صادران من صبي  أعضاء السلط

 أك أحد أعضاءىا خيؿ فبارستهم لوظائفهم الربؼبانية.
كيستثىن من ااعماؿ الربؼبانية والقوانني أك التشريعات  ااهنا ال تدخل ُب ى ا النوع من 

 ااعماؿ.
كدبا أف السلطة التشريعية تتمت  باغبصانة الربؼبانية باعتبارىا سبثل إدارة الشعب، ااف ذل  يضفي 

 الربؼبانية، كىو ما جعل القضاء يرتدد ُب بس  رقابتو عليها.حصانة عل  ااعماؿ 
كتتحدد ى ه ااعماؿ، إما باؼبعيار الشكلي، أك اؼبادم، ااذا كاف اؼبعيار الشكلي ىو اؼبعتمد ُب 
ربديد ااعماؿ الربؼبانية، ااف ذل  يؤدم إٔب إبعادىا من رقابة القضاء؛ اف أنصار ى ا اؼبعيار ال 

مىن صدر عنو العمل، كذل  ما يوس  من نطاؽ ى ه ااعماؿ، حيع تصبح ُب يعتدكف إال بصفة 
 معظمها قوانني باؼبعىن الشكلي كيكوف حكمها حكم القوانني، كبالتإب ال تسأؿ الدكلة عنها.

                                                 

 كما بعدىا.  724عثماف خليل، القضاء اإلدارم كرقابتو اعماؿ اإلدارة، د.ت، ص  (1)
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أما إذا كاف اؼبعيار اؼبعتمد ُب ربديد ى ه ااعماؿ ىو اؼبعيار اؼبوضوعي، اعندئ و يضي  نطاقها 
ااعماؿ الربؼبانية اضة، كبالتإب يكوف ما عداىا من أعماؿ ىو أعماؿ إدارية زبض   كهبعلها تنحصر ُب

 . 1وؼببدأ اؼبسؤكلية
كسنقف ىنا عل  موقف القضاء الفرنسي كاؼبصرم من مبدأ مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ 

 الربؼبانية، كذل  عل  النحو التإب: 
 ة عن ااعماؿ الربؼبانية.أكالن: موقف القضاء الفرنسي من مسؤكلية الدكل

 وانيان: موقف القضاء اؼبصرم من مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ الربؼبانية.

 أواًل: موقف القضا  الفرنسي من مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية:
كاف القضاء الفرنسي يقضي بعدـ اختصاصو بالنظر ُب الدعاكم اؼبتعلقة بعمل من أعماؿ 

، كبالتإب ااهنا ال تدخل ُب كاليتو، كىو ىنا  2وى ه ااعماؿ ال تعد أعماالن إدارية الربؼباف، حبجة أف
يأخ  باؼبعيار الشكلي ال م ال يعتد إال باعبهة ال  صدر عنها العمل دكف االىتماـ جبوىرة أك طبيعتو  

 كما يقضي ب ل  اؼبعيار اؼبوضوعي.
بعدـ  1883يناير  30الصادر ُب كتطبيقان ل ل  قضت ؿبكمة النقض الفرنسية ُب حكمها 

 . 3واختصاصها بالنظر ُب الدعاكم اؼبراوعة من أحد النواب للمطالبة دبكااأتو اؼبالية
إال أف ى ا القضاء حاكؿ ُب أحكاـ أخرل ازباذ طرؽ تضمن إقرار مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ 

 فة اغبصانة الربؼبانية.الربؼبانية لكن ظل متمسكان ُب ى ا االذباه بأف ال ينزع عن العمل ص
باؼبعيار  -أحيانان -ل ا اانو عمل عل  التضيي  من نطاؽ ااعماؿ الربؼبانية، كذل  بااخ  

اؼبوضوعي ُب ربديد ااعماؿ الربؼبانية دكف اؼبعيار الشكلي، كُب ى ا االذباه عمد القضاء إٔب التمييز بني 
، ااعترب أف العمل الربؼبا٘ب اض يظل متمتعان باغبصانة، ُب العمل الربؼبا٘ب كالتأييد الربؼبا٘ب للعمل اإلدارم

حني يبق  التأييد الربؼبا٘ب لعمل إدارم من أعماؿ اغبكومة ، ال تتطا طبيعتو، كال تنتفي عنو مسؤكلية 
 الدكلة.

كقد ذىب ى ا القضاء أيضان إٔب التمييز بني العمل الربؼبا٘ب كبني تنفي ه، حيع حكم بالتعويض 
 ان إٔب اػبطأ ُب التنفي ، كليس إٔب العمل الربؼبا٘ب ذاتو.استناد

                                                 

 .21، ص1996  سليماف الطهاكم، القضاء اإلدارم وقضاء التعويض ، دار الفكر العريب، (1
 .  46، مرج  ساب ، ص جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية -

 .47  جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص (2
(3) Cour des Cass.30.1. 1883. M. Debaudry.1883.T.111. 
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كما استند ؾبلس الدكلة عل  أسس أخرل لتقرير اختصاصاتو ُب دعاكم مسؤكلية الدكلة عن 
 ااعماؿ الربؼبانية.

 ما أصبلناه ُب الفقرات السابقة عل  النحو ااٌب :
لة الفرنسي أف يضي  من نطاؽ ااعماؿ حاكؿ ؾبلس الدك أ. التضيي  من نطاق األعمال البرلمانية: 

 الربؼبانية بازباذ السبل التالية: 
ال ش  أف ااخ  باؼبعيار األخذ بالمعيار الموضوعي )المادي( في تحديد العمل البرلماني:  -1

ينجم عنو بشكل تلقائي ربجيم  اكرة العمل الربؼبا٘ب، كذل  عل  خيؼ ااخ   -اؼبادم –اؼبوضوعي 
 . 1وكلي أك العضوم ال م ينظر إٔب العمل من ناجية مصدره دكف اعتبار لطبيعتوباؼبعيار الش

كيبدك أف ؾبلس الدكلة قد طب  اؼبعيار اؼبوضوعي عند تعريفو للعمل الربؼبا٘ب ُب حكمو ُب قضية 
، ال  تتل   ُب أف اؼبدعي قد اخرتع جهازان يوار است داـ 1934  بتاريخ Ronsinوركسني 

ملو ؾبلس النواب ٍب طالب اؼبدعي بتعويض عن ى ا االست داـ، إال أف ىيئة مراقيب الكهرباء، ااستع
ا لس ٓب ترد عل  طلبو خيؿ أربعة أشهر، ااعترب ذل  راضان ضمنيان لطلب التعويض الجأ اؼبدعي إٔب 

 القضاء، كحكم ؾبلس الدكلة باختصاصو بنظر الدعول.
واب باعتبار العمل من ااعماؿ الربؼبانية ال  ال كٓب يأخ  ا لس برأم ىيئة مراقيب ؾبلس الن

قد أعلن أنو ـبت  بنظر  -ؾبلس الدكلة  -، كب ل  يكوف ى ا ااخا  2وتدخل ُب كالية ى ا ا لس
 ى ا اؼبوضوع باعتباره قرار إداريان كليس عمين برؼبانيان.

قاـ ؾبلس الدكلة الفرنسي ن: التمييز بين العمل البرلماني والعمل اإلداري الذي أيده البرلما -2
بالتمييز بني العمل الربؼبا٘ب كتأييد الربؼباف لعمل صادر من إحدل اإلدارات اغبكومية، اف اغبكومة ُب 

رباكؿ أف ربصل عل  تأييد سياسي  -خاصة عند ما تكوف تتمت  باايلبية ُب الربؼباف -بعض ااحواؿ 
صينو من الرقابة القضائية، إال أف ؾبلس الدكلة  من الربؼباف لعمل من أعماؽبا، كذل  من أجل رب

الفرنسي أقر بأف العمل يظل إداريان عل  الريم من أف الربؼباف قد أبدل رأيو ايو، كمن ٍب اانو ىبض  
 .  3ولرقابتو

إذا كاف القضاء يسلم كمبدأ عاـ بعدـ مسؤكلية الدكلة ب. التمييز بين العمل البرلماني وبين تنفيذه: 
اؿ الربؼبانية إال أنو أيضان قد سع  إٔب اغبد من ى ا اؼببدأ، كذل  بتمييزه بني العمل الربؼبا٘ب ُب عن ااعم

 ذاتو كبني تنفي ه.
                                                 

 .72، ص1993قضاء التعويض، دكف ذكر عبهة النشر،  –  أنور سيمة، القضاء اإلدارم (1
(2) C.E.26.1.1934. Sieur Ronsin.R.P.137.et.s. 

 . 50جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص -
 .52جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص  (3)
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كعل  ى ا ااساس حكم ا لس بالتعويض عن أخطاء اإلدارة ُب تنفي  العمل اإلدارم، أك ُب 
ُب حد ذاتو، كإمبا إٔب اغبكومة اهنا تفساه، حبيع تكوف مساءلة الدكلة ال تنصب عل  العمل الربؼبا٘ب 

 أخطأت ُب تنفي  ى ا العمل، أك ُب تفساه.
أقر ؾبلس الدكلة الفرنسي ُب موقفو من التضيي  ج. مسؤولية الدولة عن العقود التي يبرمها البرلمان: 

اان ايها من دائرة من نطاؽ ااعماؿ الربؼبانية إٔب إخراج اؼبنازعات الناشئة عن العقود ال  يكوف الربؼباف طر 
 ااعماؿ الربؼبانية، كذل  ما يعمي إمكانية مساءلة الدكلة عن ااضرار الناصبة عنها.

كتطبيقان ل ل  قض  ؾبلس الدكلة باختصاصو ُب الدعول اؼبراوعة عن كروة السيد 
ىري  جوٕب  كال  تتل   ُب أف ؾبلس النواب الفرنسي أسند إٔب مهندس مهمة  He'riters olyو
ض  تصميم لقاعة جديدة للجلسات كعندما أكمل تل  اؼبهمة طالب بأجر إضاُب عن العمل الم ك 

تقبل ىيئة مراقبة ا لس طلبو عل  أساس أف إجراء التصميم يدخل ُب عملو ااصلي ال م يتقاض  عنو 
يف القضية مرتبان، إال أف كروة ى ا الرجل طالبوا بالتعويض أماـ القضاء، الجأ ى ا ااخا إٔب أف يك

تكييفان يبعدىا عن ااعماؿ الربؼبانية، اأقر بأف دار ا لس تعد من اؼببا٘ب العامة ال  سبتلكها الدكلة كال  
ًب زبصيصها  لس النواب، كمن شبة ااف ااعماؿ اؼب تلفة من بناء كإصيح كترميم تعد من ااشطاؿ 

 . 1والعامة ال  ىبت  القضاء اإلدارم بالنظر ايها
ظل ؾبلس الدكلة . تدخل المشرع الفرنسي إلقرار المسؤولية عن بعن األعمال البرلمانية: د

الفرنسي يعتمد اؼبعيار الشكلي ُب ربديد ااعماؿ الربؼبانية، حيع يعوؿ دائمان عل  اعبهة ال  صدر 
عماؿ عنها القرار دكف االىتماـ دبوضوعو كمادتو، كذل  ما أدل إٔب التوس  اؼبفرط ُب مفهـو اا

 الربؼبانية، ريم ؿباكالتو من اغبد من ى ا االتساع.
كبتدخل اؼبشرع الفرنسي ًب حسم مسؤكلية الدكلة عن بعض ااعماؿ الربؼبانية، كذل  دبقتض  

 ، ال م يقضي دبا يلي: 1958نوامرب  17الصادر ُب  1100 -85اامر القانو٘ب رقم 
  من اختصاص ؾبلس الدكلة الفرنسي ُب حني تظل منازعات موظفي الربؼباف: تعد ى ه اؼبنازعات

 . 2و  8اؼبنازعات ذات الطاب  اليئحي داخلو ُب نطاؽ ااعماؿ الربؼبانية وـ
 أيضان أف ىبت  القضاء بالنظر ُب دعاكم اؼبسؤكلية من ااضرار ال  تتسبب ايها 8أقرت اؼبادة و  

ا لس كاؼبراقبة اؼبالية لو، كتصراات موظفي  اؽبيئات اإلدارية للربؼباف، كرئيس ا لس، كىيئة مكتب
 الربؼباف.

                                                 

 .31  سليماف الطهاكم، القضاء اإلدارم وقضاء التعويض ، مرج  ساب ، ص(1
- C.E.3 Febrier.1899. Heritiers joly.P.83. 

(2) River,valine: Droit dmini… 14ed 1992, DALoZ.P251-252.  
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 ثانياً: موقف القضا  المصري من مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية: 
أخ  القضاء اؼبصرم باؼبسل  التقليدم للقضاء الفرنسي ال م يقضي بعدـ مسؤكلية الدكلة عن 

ظر ُب الدعاكم التعويضية ال  يكوف ؿبلها عمين ااعماؿ الربؼبانية، اقرر ىو أيضان عدـ اختصاصو بالن
 من أعماؿ الربؼباف.

أف ىبفف من حدة موقفو من مبدأ عدـ  -ُب مرحلة الحقة  -إال أف ى ا القضاء حاكؿ أيضان 
 اؼبسؤكلية عن ااعماؿ الربؼبانية.

 كسنفصل ذل  بشكل مقتضب عل  النحو التإب: 
كاف اؼبوقف التقليدم للقضاء اؼبصرم سواء البرلمانية:  أ. الموقف التقليدي للقضا  من األعمال

العادم أك اإلدارم يأخ  بعدـ مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ الربؼبانية، كتطبيقان ل ل  ذىب القضاء 
العادم ُب بعض أحكامو إٔب أف والسلطة العامة يا مسؤكلة عن ااعماؿ الربؼبانية، كال يصح أف تكوف 

كُب حكم آخر ذىب ايو إٔب القوؿ بأف وااعماؿ الربؼبانية   1ودعول أماـ ااكم تل  ااعماؿ أساسان ل
 . 2وعل  اختيؼ صورىا زبرج عن اختصاص ااكم 

أما القضاء اإلدارم اانو أقر هب ا االذباه الم ىبالف نظاه العادم، كإمبا سار عل  طريقو كهنجو، كذل  
... كترل اكمة ااخ  باؼبعيار ال م يأخ  باؼبعيار الشكلي، ما قررتو ؿبكمة القضاء اإلدارم بقوؽبا و

 . 3وكمقتضي ذل  كالزمو أف يكوف لقانوف رب  اؼبيزانية حصانات القوانني العادية 
كيتبني من ااحكاـ السابقة أف ى ا القضاء كاف يستند عل  مبدأ الفصل اؼبطل  بني السلطات  

ية، انو يعترب ذل  نوعان من تدخل السلطة القضائية ُب ؾباؿ كأساس يبنعو من النظر ُب دعاكم اؼبسؤكل
 السلطة التشريعية، كىو أمر يا مقبوؿ كيا شرعي.

ب. محاوالت القضا  المصري في التخفيف من عدم مسؤولية الدولة عن األعمال البرلمانية: 
لية الدكلة عن الت فيف من حدة ااخ  بعدـ مسؤك  -مثل نظاه الفرنسي  -حاكؿ القضاء اؼبصرم 

 ااعماؿ الربؼبانية، إال أنو ٓب يتقدـ أكثر فبا اعل القضاء الفرنسي.
كقد عبأ القضاء اؼبصرم إٔب ويث أساليب للت فيف من حدة عدـ مسؤكلية الدكلة عن 

 ااعماؿ الربؼبانية، كىي: 

                                                 

 .45، ص1، ع11، ؾبلة ااماة، س1930 – 4 – 28ؿبكمة االستئناؼ ااىلية، ُب  (1)
 . 585، ا موعة الرظبية، ص1936 – 6 – 17ؿبكمة مصر الكلية،  (2)
 .1000، ص7ؽ، ا موعة س 6س 371، الدعول رقم 1953 – 4 – 27  ؿبكمة القضاء اإلدارم، (3
 .47جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص -
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تمس  بو القضاء أشرنا سابقان أف اؼببدأ العاـ ال م كاف ياألخذ بالمعيار الموضوعي )المادي(: -1
لتطبي  اؼبعيار  -كما يبدك   -اؼبصرم ىو عدـ مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ الربؼبانية، كذل  كاقان 

الشكلي ال م يهتم أساسان باعبهة ال  صدر عنها العمل بطض النظر عن طبيعتو، إال أف ى ا القضاء 
إٔب ااخ  باؼبعيار اؼبوضوعي أك  عبأ الحقان  -أسوة بنظاه الفرنسي  -سواء كاف قضاء عادم أك إدارم

ُب تعريف ااعماؿ الربؼبانية من أجل اغبد من اآلوار يا العادية اؼبرتبة عل  اكرة عدـ مسؤكلية   1واؼبادم
الدكلة عن ااعماؿ الربؼبانية كتطبيقان ل ل  قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية بأف و... ايصل التفرقة بني 

ص للمحاكم بأم دعول ترا  عنو كالعمل أك اإلجراء اإلدارم ال م العمل الربؼبا٘ب ال م ال اختصا
يكوف خاضعان لرقابة ااكم ... ىو ذات طبيعة العمل بي نظر إٔب اعبهة ال  صدر عنها اف الطبيعة 

، كل ل  ااف تعيني اؼبوظفني  2وال اتية للعمل ال يبكن أف تتطا كال أف زبتلف باختيؼ مصدره 
لس الربؼباف كاصلهم ىو بطبيعتو عمل إدارم ىبتلف عن ااعماؿ الربؼبانية ال  تقـو هبا كاؼبست دمني دبج

ىيئات الربؼباف ُب إطار االختصاص الدستورم اؼبمنوح ؽبم، كما داـ اامر ك ل  و... اأف اعتماد ؾبلس 
اء عن طبيعتو النواب للميزانية اؼبتضمنة إللطاء كظيفة اؼبطعوف ضده ليس من شأنو أف ىبرج ى ا اإلجر 

 . 3واإلدارية كال هبعلو عمين برؼبانيان ... 
كقد أخ ت ؿبكمة القضاء اإلدارم هب ا االذباه عندما راضت دا  اغبكومة بعدـ اختصاصها 
بالنظر ُب الدعول لتعلقها بعمل من ااعماؿ الربؼبانية ككانت ى ه الدعول مراوعة من أحد موظفي 

قة، اراض الربؼباف ذل  الطلب، إال أف اكمة قررت اختصاصها الربؼباف حيع يطالب بعيكة مستح
بالنظر ُب الدعوة عل  أساس أف موظفي الربؼباف يعتربكف من أعداد اؼبوظفني العموميني، كبالتإب تكوف 

 القرارات اؼبتعلقة بوظائفهم ىي قرارات إدارية كليست أعماالن برؼبانية ؿبصنة من الرقابة القضائية. 
يتضح أف ى ا القضاء سواء العادم منو أك اإلدارم ظل يعرتؼ حبصانة ااعماؿ  كفبا سب 

 الربؼبانية كعدـ خضوعها لرقابة القضاء اإلدارم إال أنو حاكؿ أف يضي  منها كا  للمعيار اؼبوضوعي.
ميز القضاء ميز القضا  المصري بين العمل البرلماني والعمل اإلداري الذي أيده البرلمان:  -2

م بني العمل الربؼبا٘ب كالعمل اإلدارم ال م وبظ  بتأييد من قبل الربؼباف، كىو ُب ى ا اإلجراء اؼبصر 
 مقلدان للقضاء الفرنسي ال م سبقو ُب ى ا ا اؿ.

                                                 

 .51  جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص(1
 8، بتػاريخ 586، ص1948، 4ؾبموعة عمػر، ج، 93ؽ، الدعول رقم  14ؿبكمة النقض، الدائرة اؼبدنية، ص (2)

 .1945مارس 
 نفس اغبكم الساب . (3)
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قرر أف التأييد السياسي الصادر من الربؼباف لعمل  -اؼبصرم طبعان  -كم  ذل  ااف ى ا القضاء 
  العمل إٔب عمل برؼبا٘ب، كإمبا يظل عمين إداريان بطبيعتو علىالريم إدارم صادر عن اغبكومة ال وبوؿ ذل

من تأييد الربؼباف لو، ل ا ااف ؿبكمة استئناؼ مصر أقرت بأنو و... ال يكفي  ػػرد تصدي  الربؼباف عل  
 . 1وعمل من أعماؿ اغبكومة أف يعترب ى ا العمل برؼبانيان ... 

دارم حيع قضت ؿبكمة القضاء اإلدارم بأف و... موااقة كُب ى ا االذباه ذىب القضػػػاء اإل
الربؼباف عل  طلب اعبهات اإلدارية إلطاء الوظائف كاستبداؽبا بطاىا ال يطا من طبيعة ى ه ااعماؿ كال 

 . 2وىبرجها من رقابة اكمة ...  
ائل زبفف من ذىب القضاء اؼبصرم ُب تلمسو لوسالتمييز بين العمل البرلماني وبين تنفيذه:  -3

حدة عدـ مسؤكلية الدكلة عن ااعماؿ الربؼبانية إٔب التمييز بني القرار الصادر من الربؼباف ال م يعترب 
 صحيحان ُب حد ذاتو كبني اػبطأ ال م يبكن أف ينسب إٔب اغبكومة عند تنفي ىا ؽب ا القرار.

ُب حني أف خطأ اغبكومة ُب ااعترب أف قرار الربؼباف ال هبوز أف يكوف ؿبل دعول أماـ القضاء، 
 . 3وتطبي  القرار، أك خطأىا الناجم عن سوء اهمها هبوز أف يكوف ؿبل دعول تعويض أماـ القضاء

                                                 

 .35، د.ت، ص11، ؾبلة ااماة س 1930 – 4 – 28ؿبكمة استئناؼ مصر ااىلية بتاريخ  (1)
 كما بعدىا. 566، ص4، ا موعة س1935ارباير  26ؿبكمة القضاء اإلدارم، بتاريخ  (2)
 .139 – 138، ص2003اإلدارم والرقابة عل  أعماؿ اإلدارة ، منشأة اؼبعارؼ، سامي صباؿ الدين، القضاء  -

 .137  سامي صباؿ الدين، القضاء اإلدارم، مرج  ساب ، ص(3
 . 55جابر جاد نصار، مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا يا التعاقدية، مرج  ساب ، ص -
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 خاتمــة البحــث

كُب هناية ى ا البحع يتبني أف السلطة التشريعية تصدر نوعني من ااعماؿ، القوانني كىي 
إلجراءات ؿبددة كاؼبعربة عن إرادة الشعب أك اامة، ؾبموعة القواعد العامة كا ردة الصادرة كاقان 

كااعماؿ الربؼبانية الصادرة أيضان من الربؼباف، سواء كاف يتكوف من ؾبلس كاحد أك ؾبلسني، أك صادرة 
 من إحدل عبانو، أك أحد أعضائو أوناء مزاكلتهم لوظائفهم الدستورية.

ُب ارنسا كمصر إٔب حد قريب ىو عدـ  كقد بيَّػن البحع أف اؼببدأ العاـ ال م كاف سائدان 
مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية سواء كانت تل  ااعماؿ قوانني أـ أعماؿ برؼبانية، كأف 
ى ا اؼببدأ طرأ عليو تطيا كبا، إذا اعرتؼ القضاء برقابتو لبعض ااعماؿ الربؼبانية دكف القوانني، كأقر حب  

 التعويض ايها للمتضررين.
أشار البحع إٔب ااسس ال  كاف يستند عليها القضاء لتربير عدـ مسؤكلية الدكلة عن كً 

ااعماؿ ال  يتضرر منها اآلخركف، كأقر بأف بعضها يتعل  باؼببادئ الدستورية العامة، كالبعض اآلخر 
عدـ  ينصب عل  مبادئ قانونية، كآخر إٔب اعتبارات عملية، لكنها كلها تتضاار لتكوف أسبابان ُب

 مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية.
أف تل  اؼبربرات ال  صطت لتربير عدـ  -كطاه من اؼبهتمني هب ا ا اؿ   -كقد تبني للباحع 

مسؤكلية الدكلة عن أعماؽبا ٓب يعد ؽبا مربر ُب العصر اغبديع، خاصة بعد انتشار اااكار الديبقراطية ُب 
دببدأ اؼبشركعية  -كمن تأور هبا  -، ٍب تشبع العديد من ا تمعات الواعية العآب، كاتساع كع  الشعوب
 حكامان كؿبكومني ؼببادئ الدستور كأحكاـ القانوف. -ال م يقضي خبضوع اعبمي  
أف يشا إٔب انتقادات الفقو ؼببدأ عدـ مسؤكلية الدكلة عن  -أك الباحع -كٓب يطب عن البحع 

االنتقادات ال  أدت كمهدت للقضاء كاؼبشرع ُب الت فيف من حدة أعماؿ السلطة التشريعية، كىي 
ُب حدكد معينة دبسؤكلية الدكلة عن بعض تل  ااعماؿ، كاإلقرار  -اؼببدأ، ٍب اإلقرار بعد ذل  

 بالتعويض للمتضررين جراءىا إما دبوجب القانوف، أك بناء عل  حكم قضائي.
تفرضو مبادئ العدالة، كتؤكده ضباية حقوؽ امبدأ مسؤكلية الدكلة ُب العصر اغبديع أمر 

اإلنساف، كضمانة أساسية ضد عسف السلطة، كبالتإب يقوض القاعدة القائلة بأف السلطة التشريعية 
 ربتكر ؾباؽبا، اهنا تعرب عن إرادة الشعب أك اامة.

كل ل  امن العدالة أف تسأؿ الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، كمن ٍب التعويض 
 من القوانني كح  ااعماؿ الربؼبانية. -ُب حدكد اؼبمكن  -تضررينللم
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 أىم المرارع العربية والفرنسية المعتمدة في ىذا البحث

 أواًل: اللغة العربية: 
 ت. -أنور سيمة: مسؤكلية الدكلة يا التعاقدية، د 
  ،1988وركت بدكم: النظم السياسية، دار النهضة العربية. 
  1995حاد نصار: مسؤكلية عن أعماؽبا يا التعاقدية، دار النهضة العربية، جابر. 
  ،1999رمزم الشاعر: القضاء اإلدارم، دار اؼبطبوعات اعبامعية. 
 ،1994رمضاف ؿبمد بطيخ: اغبصانة الربؼبانية، دار النهضة العربية. 
 1996كر العريب، سليماف ؿبمد الطماكم: القضاء اإلدارم وقضاء التعويض ، دار الف. 
 ،عبد العظيم عبد السيـ: الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ُب النظاـ اؼب تل ، دار النهضة العربية

1996. 
 ،1990ؿبمود عاطف البنا: القضاء اإلدارم، دار الفكر العريب. 
 ،2001ؿبمد راعت عبد الوىاب كحسني عثماف: النظم السياسية، دار اؼبطبوعات اعبامعية. 
1993مود حااظ: القرار اإلدارم، دار النهضة العربية، ؿب. 
.هن  عثماف الزيمي: مسؤكلية الدكلة عن أعماؿ السلطة التشريعية، د. ت 
.كحيدر رأات: رقابة القضاء اعماؿ اإلدارة وقضاء التضمني ، د. ت 

 ثانياً: اللغة الفرنسية: 
 Laferriere: traite de La guridication administrative st derecour 

contentieux. 

 CHapus: L'acte de gouvernement, 1958. 

 Delaubade're: traite éle'mentaire de droit adminis… 1963. 

 scelie(G):Etud sur La responsabilitie de L'Etal LegisLateur.R. 

D.P.1913. 

 Duguit: traite de droit Constitutionnel.T2.P.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

عاؼبني كالصية كالسيـ عل  خاًب اانبياء كاؼبرسلني سيدنا ؿبمد عليو أاضل ال اغبمد  رب        
 الصية كالسيـ .

عد آاة اؼب درات كاؼبؤورات العقلية من اخطر اؼبشكيت ال  يعا٘ب منها معظم ات وبعد...        
ة عل  ـبتلف مستويا ا ؾبتمعات عاؼبنا اؼبعاصر اليـو كسبثل أىم التحديات ال  تواجو ا تمعات اإلنساني

 النامية كاؼبتقدمة , اااظة كاإلباحية .
كقد أخ ت مشكلة اؼب درات ُب يومنا اغباضر أبعادان خطاة من حيع اغبجم كاالزدياد, كقد          

زبتلف مشكلة اؼب درات من ؾبتم  إٔب آخر من حيع االىتماـ كاؼبواجهة, اا تمعات الطربية يطلب 
كبيؿ كالتفسخ االجتماعي كاإلباحية , كتعمل عل  مواجهة اؼبشكلة بزيادة منح اغبريات عليها طاب  اال

لأاراد بتعاطي اؼب درات ُب مقابل تواا كسائل للتعاطي بل أماكن للتعاطي , حجتهم ُب ذل  من  
ىو اغباؿ  انتشار اامراض الناذبة عن تعاطي اؼبواد اؼب درة مثل تواا اغبقن كاعبرعات للمتعاطي . كما

 ُب بعض الدكؿ الطربية .
ى ه الظاىرة تشكل كابوسان حقيقيان لكل أبناء ا تم ، كى ه الظاىرة اػبطاة القاتلة ال  بدأت           

تنتشر ُب اآلكنة ااخاة ُب كااة ا تمعات بشكل ٓب يسب  لو مثيل ح  أصبحت خطران يهدد البشرية 
اث العلمية أهنا تشل إرادة اإلنساف كت ىب بعقلو، كتؤور عل  جهازه كأوبتت الدراسات كااحب برمتها .

 العصيب، كتداعو إٔب ارتكاب اعبرائم البشعة ال  تؤدم إٔب اؽبيؾ .
كتبعان لتزايد انتشار اؼب درات ازداد حجم التعاطي ح  أصبح مصيبة كربة ابتلت هبا ؾبتمعاتنا            

ااخاة، كإذا ٓب نتداركها ستكوف بتأكيد العامل اؼبباشر كالسري  لتدما كياننا العربية كاإلسيمية ُب اآلكنة 
كتفكي  بناء ا تمعات بل كتدما البنية التحتية ليس لدكلة كاحدة للوطن العريب بأكملو، انو ال أمل 

 كال حياة كال مستقبل لشباب يدمن عل  ى ه اآلاة .
 درات طريقها إٔب اااراد أبناء الطبقة الدنيا من أبناء ى ه كُب الدكؿ النامية أخ ت اؼب           

ا تمعات حيع يلعب الفقر كالبطالة كالفراغ دكرا مهما بل أساسيا ُب االكبراؼ كبو اعبريبة بشكل عاـ 
كعل  كجو اػبصوص جريبة اؼب درات كما إف اااراد ال ين لديهم إمكانات مادية قد ًب استطيؽبم 

 نق  اإلدماف .كتوريطهم ُب مست
        



 / العذد الخامسمجلة الحق 2016ديسمبز 

 

222  

 

كُب ى ا البحع اؼبتواض  كباكؿ توضيح العيقة بني اؼب درات كاعبريبة , ُب ويوة مباحع ,          
 اؼببحع ااكؿ يتناكؿ التعريف باؼب درات كأنواعها كالتعريف بالتعاطي كاإلدماف كأسبابو .

ات من النواحي الصحية كالنفسية كاالجتماعية بينما يتناكؿ اؼببحع الثا٘ب اآلوار السلبية للم در          
 كاالقتصادية .
كبالنسبة للمبحع الثالع سنتناكؿ ايو العيقة اؼبباشرة بني اعبريبة كاؼب درات كالطاية من ى ا           

 ؿ ا التواي سأكنالبحع التعريف دبا ينتد عن اؼب درات من جرائم .
 تعريف المخدرات وأنواعها: المبحث األول

 تعريف المخدرات ؟
اؼب درات مواد طبيعية أك مصنعة تؤور عل  النشاط اعبسدم كالفكرم لإلنساف, ككانت ُب           

, إال  ااصل ؾبموعة من اؼبواد ال  تتسبب ُب إحداث حالة بديلة من الوعي باإلضااة إٔب النعاس كالنـو
تقاتو, أك ااايوف كمشتقاتو أك بدائلو أهنا أصبحت تعمي اليـو اؼب درات النباتية مثل اغبشيش كمش

االصطناعية ال  زبلف ُب متعاطيها قدرة عل  احتماؽبا, فبا يتطلب زيادة اعبرعة باستمرار كصوال إٔب 
   1و اإلدماف.

 -أوالً : المخدرات في اللغة :
 اؼبتقاربة اؼب درات ُب اللطة صب  خدر كى ا اللفظ كما اشت  منو يطل  عل  صبلة من اؼبعا٘ب         

كىي والضعف كالكسل كاػبموؿ كالتططية كالطموض كالربكدة  كيقاؿ خدر العضو إذا اسرتخ  الم يقدر 
عل  اغبركة كخدر الشاب إذا ارت كضعف كيقاؿ مت در الش صية أم ضعف كارت كاػبدر من الظباء 

 . 2والفاتر العظاـ كاػبادر الفاتر الكسيف 
اللطوم انو يبنحنا كصفا للحالة ال  يكوف عليها مستعمل اؼب در كلكن كاؼبيحظ عل  التعريف         

 يؤخ  عليو عدـ  وليتو للم درات اؼبنشطة كاؼبنبهة .
 -ثانيا : التعريف العلمي :

, ُب الطالب , كالطياب عن الوعي أحيانان, كؽبا           اؼب در مادة كيميائية تسبب النعاس كالنـو
ى ا ااساس ااؼبنشطات كعقاقا اؽبلوسة, ال تعد من اؼب درات كا   خاصية تسكني اآب كعل 

   3و التعريف العلمي , ايما تعد اػبمرة من اؼب درات .
 

                                                 

 . 13ـ، ص 1979ة الشرقية باكت،  د. أنطواف البستا٘ب، اؼب درات أعرؼ عنها كذبنبها، اؼبكتب1و
 . 49ـ، ص 1981  د. صيح وبياكم، اؼب درات، مؤسسة الرسالة باكت، الطبعة ااكٔب،  2و
 . 43ـ ، ص 2001  د. ؿبمد كماؿ زين الدين، اؼب درات بني الوىم كاغبقيقة، مكتبة القرآف القاىرة، 3و
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 -ثالثا : التعريف القانوني :
اؼب درات ىي ؾبموعة من اؼبواد ال  تؤدم إٔب اإلدماف , كتسبب تسمم اعبهاز العصيب , كوبظر        

ك تصنيعها , أك االذبار هبا , إال ايراض وبددىا القانوف بواسطة جهات مرخ  ؽبا تداكؽبا أك زراعتها أ
 .   1وب ل 
كاؼب درات كا  التعريف القانو٘ب, تشمل ااايوف كمشتقاتو كاغبشيش كعقاقا اؽبلوسة كاؼبنشطات        

الريم من أضرارىا كالكوكايني, أما اػبمرة كأنواع اؼبهدئات كاؼبنومات اي تعد من اؼب درات, عل  
 النفسية كاعبسدية , كقابليتها إلحداث اإلدماف .

  -أنواع المخدرات وتأثيراتها :
  مادة 90  أكثر من و1961عددت االتفاقية الدكلية ال  ًب التوقي  عليها ُب نيويورؾ عاـ و         

ياد، كؼبا كاف ا اؿ يتس    مادة ـبدرة , كاامر ُب ازد250ـبدرة، كقد كصل العدد مؤخرا إٔب حوإب و
للحديع عنها كلها, كالتطرؽ إٔب منشأ كل مادة, كتأواا ا النفسية كاعبسدية عل  كل من يتعاطاىا، 
ككيفية معاعبة اؼبدمنني عليها, ااننا سنكتفي باغبديع عن ى ه اؼب درات, كأكثرىا تداكال بني اؼبواطنني, 

من كخصوصا الشباب منهم , كأشدىا خطرا عل  من  يتعاطاىا, تدخينا أك بلعا أك  ا، علما باف كثاا ن
  2و اؼبواد اؼب تلفة ُب تسميا ا, يالبا ما تكوف متشاهبة ُب تأواا ا كنتائد تعاطيها .

كوبظر تداكؽبا أك زراعتها أك صنعها إال ايراض وبددىا القانوف , كال تستعمل إال بواسطة من         
 -كن إصباؽبا ُب ويوة أنواع ىي :وبملوف ترخيصا ب ل  , كيب

  -أوالً : المخدرات الطبيعية :
 -خباصية الت دير كىي : –أك بعض أعضائها  –كتضم صبي  النباتات ال  تتميز كلها         

ككلها تسميات للنبات اؼبعركؼ شعبيا باسم  -القن  الهندي والشامي والمكسيكي: -1
 وواغبشيش  .

بكثرة ُب جنوب شرؽ آسيا كإيراف كتركيا , كقد دخلت زراعتو مؤخرا  كيزرع -نبات الخشخاش: -2
إٔب لبناف , كمنو يست رج ااايوف اػباـ كمشتقاتو اؼب تلفة مثل, اؼبولراني كالكودين كاؽبركين كعل  يراره 

 ًب تصني  السوسيجوف, كالدكلوكسني كالبيثيدين كاؼبيثادكف كياىا .
 أمريكا اعبنوبية كمن أكراقو يست رج الكوكايني, اؼب در ال م كيوجد ربديدا ُب -نبات الكوكا: -3

يتعاطاه ااينياء عادة, ككثاا ما يؤدم إٔب اإلنباؿ كاالستهتار كالسلوؾ العدكا٘ب , ال م يصل إٔب حد 
 اإلجراـ كالتعدم .

                                                 

 . 33ـ، ص 1977 الكتب، القاىرة،   د. ااركؽ سيد عبدالسيـ، سيكولوجية اإلدماف، عآب1و
 . 10ـ، ص1982  اامم اؼبتحدة كمراقبة العقاقا، منشورات اامم اؼبتحدة، نيويورؾ، 2و
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بالنشاط  كينمو أصي ُب اليمن كاغببشة كالصوماؿ، كىو يبنح اؼبتعاطي شعورا كنبيا -نبات القات: -4
  1و كبالقدرة اعبنسية, ٍب يدب ايو اػبموؿ كالكسل كاليمباالة .

كىو ووالدخاف   ال م ينمو ُب أمريكا الشمالية كبعض بلداف أكركبا كاسيا كمنها تركيا  -التبغ: -5
كلبناف, كوبتوم عل  النيكوتني الساـ, كأكؿ أكسيد الكربوف ال م يقلل من قدرة كريات الدـ اغبمراء 

 نقل ااكسجني إٔب اانسجة, كالقطراف ال م يسبب سرطاف الرئة . عل 
 -ثانيا : المخدرات الصناعية :

كىي ؾبموعة من اؼبواد الكيميائية اؼبصنعة ال  تسبب اؽبلوسات كاػبدع البصرية كالسمعية, كاختيؿ 
اؼبنومات  اغبواس كاالنفعاالت كمن أشهر أنواعها عقار اؿ.اس.دم . كمن اؼب درات االصطناعية

كاؼبهدئات ال  تسبب اؽبدكء كالسكينة كالنعاس كتست دـ ُب الت دير العاـ كُب عيج الصرع كاارؽ 
كتؤدم إٔب اإلدماف بسرعة، كىناؾ أيضان اؼبنشطات كىي عقاقا تسبب النشاط الزائد ككثرة اغبركة كعدـ 

  2و الشعور بالتعب كاعبوع, كتسبب اارؽ كتؤدم إٔب اإلدماف .
 -ثا : المخدرات التخليقية :ثال

كتشمل ى ه اؼبواد : الصمغ , االسيتوف , البنزين , طيء ااظاار , السباتو, ياز القداحات, 
 يستنشقها اؼبتعاطي ايشعر باالسرتخاء كالدكخة كاؽبلوسات أحيانان, كىي تؤور عل  اؼبخ كالكبد كالرئتني .

كاف كانت ُب نظر البعض , ال تعد من اؼب درات إال أهنا  كباإلضااة أب ما ذكرنا ىناؾ اػبمرة بأنواعها,
تؤدم إٔب اإلدماف, كمن ٍب ااف تأواا ا الضارة عل  صحة اإلنساف, النفسية كاعبسدية, ذبعلنا ندرجها 

   3و ُب قائمة اؼب درات ال  ينبطي مكااحتها ككض  حد الخطارىا .
 -تعريف التعاطي :

اؽبا ُب اعبسم بأية كسيلة كانت, كاغبقن أك البل  أك الشم أك التدخني, ىو تناكؿ اؼبادة اؼب درة كإدخ 
 لتؤور عل  ااجهزة اؼبوجودة باعبسم . 

ىو االعتماد عل  اؼب در, كىو عبارة عن تعود نفسي يتعل  بالشعور,  -تعريف االعتماد النفسي :
لشعور باالرتياح, كاإلشباع كاإلحساس بضركرة االستمرار ُب تعاطي عقار ما نظرا ؼبا يسببو لو من ا

   4و كالسعادة, كالل ة كالنشوة م  عدـ كجود حاجة إٔب زيادة اعبرعة دبعىن اليوجد اعتماد جسدم .

                                                 

 . 6ـ، ص 1996  د. صباؿ الدين ؿبمد مرسي، عآب اغبشيش، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، 1و
ع منشػػور ُب كتػػاب النػػدكة ااكٔب حػػوؿ اؼب ػػاطر اؼب ػػدرات   د. ؿبمػػود علػػي التائػػب، اإلنسػػاف كمطيبػػات العقػػل، حبػػ2و

 . 10ـ، ص 2001تعاطيان كإدمانان، طرابلس ليبيا، 
 . 47  د. ؿبمد كماؿ زين الدين، اؼب درات بني الوىم كاغبقيقة، اؼبرج  الساب ، ص 3و
 . 55  د. صيح وبياكم، اؼب درات، اؼبرج  الساب ، ص 4و
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االعتماد اعبسدم ىو ظاىرة اكبرات ايها ااعماؿ الوظيفية الطبيعية  -تعريف االعتماد الجسدي :
يع أصبح تناكلو للعقار بصورة ملحة, الزمة عبسم اؼبدمن بسبب استمراره ُب تناكؿ العقار اؼب در, حب

الستمرار حياة اؼبدمن, كتوازنو بشكل طبيعي كيصبح العقار اؼب در ضركريا كالطعاـ, كالشراب, كاؼباء بل 
 أىم من ذل .

ااذا من  عنو اؼب در ااف ذل  يسبب لو مصاعب, كأعراضان كثاة كخطاة قد تداعو إٔب ارتكاب أية 
ؼب در اؼبطلوب, أك ردبا يسبب لو الوااة اؼبفاجئة كحاالت اإلدماف عل  اؼبوراني, جريبة للتحصل عل  ا

 كاؽبركين, كىو أشدىا تأواان .
اإلدماف بصورة عامة ىو عبارة عن حالة نفسية كأحيانان عضوية تنتد عن تفاعل عقار  -تعريف اإلدمان:

ببو أك لتجنب اآلوار اؼبزعجة الناصبة عن ما يؤدم إٔب ريبة ملحة ُب ى ا العقار كالشعور ب وار نفسية بس
  1وانقطاعو .

 وقسم العلما  شخصية المتعاطي للمخدرات إل  مجموعات أربع ىي : 
كىو ال م داعو الفضوؿ إٔب ذبريب عقار اؼب در إلشباع اضولو كمعراة  -المتعاطي المجرب: -1

 ى ا ا هوؿ وما يعرؼ حبب االستطيع  
ىو من الفئة ال  تقدـ عل  تعاطي بعض اؼب درات اذا ما تواارت لو دكف ك  -المتعاطي العرضي : -2

عناء أك ؾبانا أك عفويا كدكف زبطي  ل ل  , كتكوف ُب مناسبات اجتماعية , كم  ؾبموعة من 
 ااصدقاء .

كىو اإلنساف ال م يتعاط  اؼب درات بصورة منتظمة ُب ارتات معينة أك  -المتعاطي المنتظم: -3
 ر بالقل  كالتوتر إذا ٓب يتوار اؼب در لو , كىو يعد مدمنا حقيقيا .بعيدة كيشع

كىو يتميز عن اؼبتعاطي اؼبنتظم بانو يتعاط  اؼب در ُب ارتات متقاربة جدا ,  -المتعاطي القهري : -4
كيسيطر اؼب در عل  حياتو سيطرة تامة , حبيع يصبح الشيء ااىم بالنسبة لو كالبد من إشباعو بأية 

التحصل عل  اؼب در بأم شبن كيعد النوعاف ااخااف اؼبتعاطي اؼبنتظم كاؼبتعاطي القهرم نبا صورة ك 
  2واؼبدمناف اغبقيقياف.

  

                                                 

ـ، ص 1991اف أسػػبابو كنتائجػػو كعيجػػو، اؼبكتػػب اعبػػامعي اغبػػديع، اإلسػػكندرية،  ؿبمػػد سػػيمة ايبػػارم، اإلدمػػ1و
132 . 

  د. ؿبمػػػد ؿبمػػػد خبيػػػت اؼبػػػيح، اإلدمػػػاف علػػػ  اؼب ػػػدرات " أخطارىػػػا أسػػػبابو ككسػػػائل القضػػػاء عليػػػو" ، دكتػػػوراه ُب 2و
 . 16ـ، ص 1938القانوف مقدمة لكلية اغبقوؽ اعبامعة اؼبصرية، 
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 أسباب اإلدمان عل  المخدرات والعوامل المساعدة: المبحـــــث الثانـــــي
نساف النفسي يرل اؼبت صصوف ُب ؾباؿ العلـو النفسية كالطب النفسي اغبديع باف كياف اإل       

كش صيتو يلعباف دكرا رئيسيا ُب احتماؿ إف يكوف الش   مدمنا أـ ال, دبعىن آخر اؼبدمن لديو 
 استعداد نفسي ليكوف مدمنا .

إف ال ين يقعوف اريسة اإلدماف ىم بالدرجة ااكٔب أاراد ٓب يتمكنوا من التواا  الش صي         
كىم فبن ىبفوف اضطرابات نفسية عميقة قد تعود إٔب  كالنفسي كاالجتماعي م  حاال م كم  ظركاهم

طفولتهم ااكٔب أحيانان كخلفية اجتماعية سيئة أحيانان أخرل, كعليو يلجئوف إٔب اؼب درات كميذ وبميهم 
    1و كينسيهم ما ىم ايو .

 -العوامل المساعدة عل  اإلدمان ىي :
ذل  كميئمتو م  جسم اؼبدمن كمدل ك  -العوامل التي تتعل  بالعقار المستعمل : -1       

 ميئمتو كتطاب  جزئيات العقار كتركيبتو الكيميائية م  اػبييا العصبية لدل الفرد اؼبدمن .
يظن بعض الباحثني باف أكالد اؼبدمنني مؤىلوف أكثر من ياىم للوقوع  -العوامل الوراثية : -2       

إدماف عدد اكرب من ااكالد كيرج  ذل  إٔب أسباب ُب اإلدماف كاف إدماف كي الوالدين يؤدم إٔب 
    2وكراوية.

  -:العوامل الشخصية ونورز منها ما يلي  -3
 حب االستطيع كاكتشاؼ ا هوؿ بعد ظباعهم عن اؼب درات . -أ      
حب اإلوارة كاقا لأقاكيل باف اؼب درات تلهب مشاعر اؼبتعة العارمة حيع ذبعل الفرد أكثر  -ب      

 جرأة كاقل خجي .
اؼبلل  ااغبياة الركتينية اؼبملة م  عدـ كجود مشركعات للمستقبل أك عدـ كجود طموحات  -ج      

 ش صية كالفراغ النفسي كالفكرم يدا  اؼبرء إٔب تعاطي اؼب درات .
اعبهل إذ يرل بعض الشباب جهي منهم إف هبربوا اؼب درات مرة كاحدة أك عددا قليي من  -د      

اؼبرات دكف أف يقعوا ُب اإلدماف ايتعاطاىا مرة بعد ااخرل م  ؾبموعة من إقرانو ح  يكتشف اجأة أنو 
    3و أصبح مدمنا .

                                                 

 . 245ـ، ص 1983الدراسة العلمية للسلوؾ اإلجرامي، دار الشركؽ، جدة،    د. نبيل السملوطي،1و
 . 140ـ، ص 1989  إبراىيم ناا ، كاروة اإلدماف، مركز ااىراـ للرتصبة كالنشر، القاىرة، 2و
،   د. عفاؼ ؿبمد عبػداؼبنعم، العوامػل النفسػية، كاالجتماعيػة الػ  تػؤدم إٔب إدمػاف اؼب ػدرات كآوارىػا علػ  السػلوؾ3و

 . 290ـ، ص 2004حبع يا منشور، القاىرة،
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كاػبوؼ كانفصاـ الش صية كالوساكس القهرية   -معاناة الفرد من اإلمراض النفسية والعقلية: -4
يج ُب العيادات كمصحات اامراض كاااكار اؼبتسلطة كالكابة كالقل  النفسي حيع يقدـ ؽبم الع

النفسية كأقساـ اؼبستشفيات فبا يضطر معاعبيهم إٔب كصف بعض العقاقا اؼب درة للت فيف من حدة 
 مرضهم كبعد االستعماؿ اؼبتكرر يق  اؼبريض النفسي اريسة اإلدماف دكف إرادتو .

 -العوامل المساعدة المتعلقة بالبيئة التي يعيش فيها المدمن: -5
يلعب ضعف الوازع الديمي كابتعاد الناس عن دينهم خاصة الشباب منهم  ضعف الوازع الديني :-أ

دكرا مهما ُب انتشار الرذائل كلها , االقانوف من الصعب إف يطوؿ الناس صبيعا ُب كقت كاحد كالشرطة 
رادع ذاٌب يعرؼ ليست عصا سحرية كال تستطي  اإلحاطة دبا يفعلو البشر صبيعا , أما الرادع الديمي اهو 

صاحبو إف ا وبي  بكل شيء علما كيعلم خواُب الصدكر كلكن ضعيف اإليباف ال يرتدع عن 
    1و االنطماس ُب الرذيلة انو ال ىباؼ العاقبة كمواجهة يـو القيامة .

من اؼبيحظ أف أصحاب دكر العرض كاؼبسئولني عن أجهزة ااعيـ  الفن ووسائل اإلعالم: -ب
اؼبرئية كالفضائية يداعوف مييني الدكالرات سنويا شبنا لأشرطة ووااايـ   ااجنبية اؽبابطة  كاإلذاعات

ال  ينتجها أش اص اىم ؽبم سول الربح اؼبادم كيعرضوهنا عل  الشعب العريب يوميا كلساعات طويلة 
اػبمور كالتدخني  ايؤور ذل  عل  الشباب اليااعني بصورة خاصة فبا يداعهم باذباه اإلباحية كتعاطي

كاؼب درات ى ا باإلضااة إٔب الدكر ال م تلعبو أشرطة ووالفيديو   ال  توزع سرا كىي أشرطة خيعية 
 منحطة تعمل عل  إاساد الشباب .

ننتقل إٔب ى ه الفقرة كىي تلعب دكرا اعاال ُب كل نواحي اغبياة اااسرة،  العوامل االرتماعية : -ج
اؼبدرسة ااكٔب من  الطفولة اؼببكرة, كتشا الدراسات كاإلحصاءات إٔب ازدياد  ىم –ااب كأالـ كاإلخوة 

    2و% . 97عدد الشباب اؼبدمنني عل  اؼب درات ُب ااسر اؼبتفككة إٔب نسبة 
تؤور أمباط اغبياة الثقااية كالعوامل كالقيم االجتماعية كضعف  العوامل الحضارية واالرتماعية: -د

 ان اعاال عل  احتماالت إدماف اؼب درات ُب ا تمعات بشكل عاـ .الوازع الديمي تأوا 
تلعب العوامل السياسية دكرا اعاال ُب انتشار اؼب درات بني الشعوب  العوامل السياسية : -ه

اؼبستهداة كاتضح ذل  ُب الدكر نفسو ال م لعبتو بريطانيا كارنسا ُب نشر اؼب درات ُب الصني كما 
نفسو ُب نشر اؼب درات ُب مصر كاؼبطرب العريب, كُب السنوات ااخاة برز الدكر  لعبت الدكلتاف الدكر

                                                 

  خالػػد السػػيد عيسػػ ، اؼبتطػػاات النفسػػية كاالجتماعيػػة اؼبرتبطػػة، باالسػػتهداؼ لتعػػاطي اؼب ػػدرات، رسػػالة ماجسػػتا، 1و
 . 2ـ، ص 1998يا منشور، كلية اآلداب ، جامعة القاىرة، 

ـ، 1993رات، دار اؼبعراػػة اعبامعيػػة، اإلسػػكندرية،   د. علػػي ؿبمػػد السػػمارٌب، اؼبتطػػاات االجتماعيػػة لتعػػاطي اؼب ػػد2و
 .  54ص 
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ال م لعبو يهود إسرائيل كعميئهم بشكل كاضح ُب نشر اؼب درات بني أبناء الشعب الفلسطيمي 
كالشعب اؼبصرم بل الشعب العريب كلو ح  تكوف الشعوب مسلوبة اإلرادة ذليلة تستعبدىا 

    1واؼب درات.
 -ضرار العامة للمخدرات :األ

من اغبقائ  الثابتة عمليا كعلميا, كال  أكدت عليها العديد من الدراسات العلمية، ُب  -تمهيد :
 ا يت اؼب تلفة .

بأف للم درات عددا أكيد من ااضرار اػبطاة كاؼبدمرة اهي ربدث أضرار بالطة ؼبن يتعاطاىا أك يتعامل 
 عل  أسرتو كعل  ا تم  بصورة عامة .هبا, حيع تنعكس ى ه ااضرار 

ااؼب درات تقوض أخيؽ اامة كتدمر كياف أبنائها كتدمر اقتصادىا كىي ذات آوار سلبية عل  الكااة, 
كتتنوع ى ه ااضرار إٔب ما يصيب الفرد ُب صحتو كعقلو كتؤدم بو إٔب اؼبوت, كمنها ما يصيب كياف 

الجتماعية ال  تؤور ُب نظامو االجتماعي, كمنها ما يتعل  ا تم  كيسبب لو اؼبشاكل كاالختيالت ا
باعبوانب االقتصادية كما يرتتب عنو من بطالة كتأخر ُب عجلة اإلنتاج, كخسائر مادية كاستنزاؼ 
لأمواؿ ال  يتطلب إنفاقها عل  العيج كاؼبكااحة كااكمة, كما ينتد عن ذل  من سلبيات ترى  

  2و تم  .االقتصاد كاإلنتاج ُب ا 
كإصباالن اااضرار جدا خطاة ككثاة تتطلب دراستها بشكل أكثر ربليي حبيع يتناكؿ ااضرار الصحية 

 كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية .
يتعرض متعاطو اؼب درات بأنواعها اؼب تلفة من مهبطات كمنشطات أك منبهات كمهلوسات 

ء كانت ى ه اؼب درات طبيعية أك صناعية كيميائية كمستنشقات ككحوليات كحشيش أك قنيبات سوا
كدبسميا ا اؼب تلفة اؼبعركاة علميا كدكليا كقد صبعتها ُب مبحع كاحد ؼبعراة ااضرار الكباة للم درات 
ُب حياة اؼبتعاطني كاؼبدمنني ليصل  خطرىا بعد ذل  آلسرىم كذكيهم كأاراد ا تم  يا اؼبتعاطني, كما 

 يجة انتشار اؼب درات لبعض ااضرار االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.يتعرض ا تم  نت
 
 
 

                                                 

  د. التهػػػػامي مكػػػػي، ظػػػػاىرة تعػػػػاطي اؼب ػػػػدرات ُب أكسػػػػاط شػػػػباب اؼبطػػػػرب، رسػػػػالة دكتػػػػوراه، ا لػػػػة العربيػػػػة للػػػػدااع 1و
 . 98، ص 12ـ، العدد 1981االجتماعي، جامعة الدكؿ العربية، الرباط، 

ـ، 1999يػػة لتعػػاطي اؼب ػػدرات، اؼبكتػػب اعبػػامعي اغبػػديع، اإلسػػكندرية،   د. رشػػاد عبػػداللطيف، اآلوػػار االجتماع2و
 . 15ص 
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 -األضرار الصحية للمخدرات: -أوالً :
تؤور اؼب درات عل  أجهزة اعبسم كتتسبب ُب كقف كتعطيل كظائف ى ه ااجهزة فبا هبعل الفرد عرضة 

  1و -ُب النقاط التالية :لأمراض كاؼبوت ُب أحياف كثاة كيبكن تل ي  ى ه ااضرار اعبسيمة 
 * تؤور عل  الطدد خاصة الطدد اؼبسؤكلة عن النضد .
 * العقم بسبب تأواىا عل  ضعف اغبيواف اؼبنوم .
 * اإلصابة بسرطاف اؼبثانة كاؼبعدة كالفم كاؼبرمء .

 * اقر الدـ كتسمم الدـ .
 * التهاب الرئتني كخراج بالرئة كسبدد الشعب اؽبوائية .

 و التهاب الوباء الكبدم   . * تلف الكبد
 * تلف خييا اؼبخ كاإلصابة بااللتهاب السحائي كاؼبيريا اؼب ية .

 * اػبرؼ اؼببكر .
 * تشوه اعبنني لدل اؼبدمنات كإصابتو باامراض كالعاىات .
 * كقف الوظائف العليا للمخ كىي العاطفة كالوعي كاإلدراؾ .

 كاالومي عشر . * أمراض اعبهاز اؽبضمي مثل قرحة اؼبعدة
 * أمراض اعبهاز التنفسي كالدكرم .

 * اإلصابة بأمراض اعبهاز التناسلي كالبوٕب .
 * اإلصابة دبرض نق  اؼبناعة أك ما يعرؼ وااليدز   .

 * ضعف النظر كاقداف البصر ُب بعض ااحياف .
  2و * رعشة ُب ااطراؼ كاللساف .

 -ثانياً:األضرار النفسية للمخدرات :
القول العقلية كاإلصابة باامراض العقلية اؼب تلفة مثل الفصاـ العقلي االكتئاب العقلي * ضعف 

 كحاالت اؽبلوسة .
 * اإلصابة باامراض النفسية اؼب تلفة مثل القل  كالوسواس كاالكتئاب النفسي كحاالت اؽبيستايا .

 * تدىور الش صية كاضطراهبا .

                                                 

  د. ؿبمػد راعػت، إدمػاف اؼب ػػدرات، أضػرارىا كعيجهػا، دار اؼبعراػػة للطباعػة كالنشػر، بػػاكت لبنػاف، الطبعػة الثانيػػة، 1و
 . 2ـ، ص 1985

انيػػة ؼبكااحػػػة اعبريبػػة ُب مصػػر، اؼبركػػػز   د. حسػػن السػػاعاٌب، تعػػاطي اغبشػػػيش مشػػكلة اجتماعيػػة، أعمػػػاؿ اغبقلػػة الث2و
 . 49ـ، ص 1993القومي للبحوث االجتماعية كاعبنائية ، القاىرة، 
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 * العدكانية ضد النفس كضد اآلخرين .
 الوحدة كالعزلة كاالنطواء كسوء التواا  النفسي . *

 * ضعف ال اكرة كالرتكيز كاالنتباه .
 * العتو كالتبلد .

 * النعاس الدائم كاالسرتخاء كالفشل .
  1و * نق  الطموح كاإلحباط كاليمباالة .

 -األضرار االرتماعية للمخدرات: -ثالثاً :
ية متفاعلة كمتجانسة يؤور ايها كيتأور هبا كينبا، كااسرة ال  إف العيقة بني الفرد كا تم  عيقة عضو 

 تتكوف من ؾبموعة أاراد تعترب ىي البنية ااكٔب ُب بناء ا تم  .
االش   ال م يتعاط  اؼب درات كيتطور بو اامر ليصبح مدمنا يفقد صفاتو االجتماعية العادية, 

إلحساس باؼبسؤكلية ذباه أسرتو كأطفالو, كمن ىنا يفشل كيدخل ُب دائرة االكبراؼ كاعبريبة, حيع يفقد ا
ُب عيقاتو االجتماعية كتنش  عيقاتو الوحيدة برااؽ السوء من ااصدقاء اؼبتعاطني, انو يصبح منبوذ 

  2و كيا مقبوؿ من اآلخرين ااسوياء كيفتقد إٔب القدرة عل  االندماج معهم .
لفئات ال  ينتشر بينها تعاطي اؼب درات, باعتبارىا ىي الفئة ل ل  قبد ائة الشباب ىي اعي من أكثر ا

 -اؼبستهداة من قبل مركجي اؼب درات من ضعاؼ النفوس . كتتمثل ااضرار االجتماعية ُب اآلٌب :
 * إنباؿ النفس كاؽبنداـ كالنظااة الش صية .
 * إنباؿ أاراد ااسرة كمتطلبا م الضركرية .

  3و يراض معينة عادة ما تكوف متعلقة بالتعاطي كتواا اؼب در .الك ب عل  اآلخرين لتحقي  أ
 * السرقة من ااسرة كااقارب كاعبااف كاآلخرين .

 * االحتياؿ كالتزكير .
 * االكبراؼ كاعبريبة دب تلف أنواعها .

 * فبارسة الدعارة كالبطاء من اجل تواا اؼب در .
 * اقداف العمل كترؾ الدراسة .

 االست فاؼ باؼبثل كالقيم .* االستهتار ك 
                                                 

  د. خالػػد السػػيد عيسػػ ، اؼبتطػػاات النفسػػية كاالجتماعيػػة اؼبرتبطػػة باالسػػتهداؼ لتعػػاطي اؼب ػػدرات، اؼبرجػػ  السػػاب ، 1و
 . 21ص
كاالقتصػػادية لظػاىرة انتشػػار اؼب ػػدرات ُب مصػػر، معهػػد الت طػػي    د. نػادرة عبػػداغبكيم كىػػداف، اآلوػػار االجتماعيػػة 2و

 . 59ـ، ص 1992القومي، القاىرة، 
 . 51  إبراىيم ناا ، كاروة اإلدماف، اؼبرج  الساب ، ص 3و
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 * عزلة اؼبدمن كاقدانو لأصدقاء .
 * اػبيانة و خيانة الوطن كااسرة كالزكجة كياىا   .
 * اؼبشاكل كاػبصومات كاؼبشاجرات م  اآلخرين .

 * التفك  ااسرم كاالكبيؿ ااخيقي كاالجتماعي .
 * التفري  ُب العقل كاؼباؿ كالدين كالنسل كالشرؼ .

  1و ين العصابات من اؼبنحراني كاؼبدمنني .* تكو 
 -رابعاً: األضرار االقتصادية للمخدرات:

سبتد خطورة اؼب درات من الفرد إٔب ااسرة كمن ٍب إٔب ا تم  كبالتإب ااف ااضرار االجتماعية لصيقة 
كبطالة كتشردا اقر  جدا بااضرار االقتصادية، ابالنسبة للفرد تعمي لو مرضا كاكبيال كاكبرااا كإجرامان،

كهناية سيئة, كانعداـ ُب مستويات الكفاءة اؼبهنية, أما ااسرة تعمي ؽبا تفككا كتصدعا كخرقا لبنياهنا 
كإىدار لقيمها كمشاكل اقتصادية من خيؿ اإلعباء اؼبالية ال  يتطلبها اؼبدمن لإلنفاؽ عل  اؼبادة 

 اؼب درة .
ة ىامة من أبنائو كطاقة ىائلة من طاقات اإلنتاج كاإلبداع ُب أما بالنسبة للمجتم  يعمي لو اقداف شروب

شرائحو من ا تم  كىي ائة الشباب الفئة ااكثر حيوية ُب ا تم , اأكثر اؼبتعاطني للم درات من ائة 
الشباب حيع تؤور عل  قدرات ا تم  اإلنتاجية كمعوقا كباا لرباؾبو كمشاريعو االقتصادية كالتنموية, 

  2و زااا اموالو كاف هبب إنفاقها عل  التنمية كالتطور كالتقدـ .كاستن
حيع يرتتب عل  ذل  سلبيات كإىدار للطاقات كتبديد جزء من اؼبوارد دكف إف يستفيد ا تم  منها 
 شيئا باعتبار إف البطالة تعمي طاقة عاطلة ُب االقتصاد, كبالتإب قلة اؼبوارد االقتصادية كاؼبالية كاإلنتاجية

  -للدكلة بصورة عامة ل, كل ل  نستطي  أف نورد ااضرار االقتصادية ُب النقاط التالية :
 * اؼب درات تؤدم للفقر نتيجة إنفاؽ الكثا من اامواؿ عل  اؼبتعاطي .

 * تؤدم اؼب درات للبطالة حيع كثاا ما يفقد اؼبدمن عملو نتيجة ييابو كمشاكلو الدائمة بالعمل .
 ت اللبفاض مردكد ااسرة اؼبادم .* تؤدم اؼب درا

* تؤدم اؼب درات إلنفاؽ الدكلة للكثا من اامواؿ ُب سبيل إنشاء اؼبصحات كاؼبستشفيات كالعيادات 
 اػباصة كتواا اادكية اازمة لعيج اؼبدمنني .

                                                 

  د. مػػػىن سػػػيد الطحػػػاكم، نظػػػرة عػػػن مشػػػكلة اؼب ػػػدرات االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية ُب مصػػػر، حبػػػع منشػػػور ُب ؾبلػػػة 1و
 . 28ـ، ص 1982تصدر عن كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، السنة الثانية كاػبمسني، ،  القانوف كاالقتصاد،

  د. ظبا نعيم، تعاطي اؼب درات، آوارىا االجتماعية كاالقتصادية، حبػع قػدـ ُب النػدكة العربيػة حػوؿ ظػاىرة تعػاطي 2و
ية للدااع االجتمػاعي، كتػاب جامعػة الػدكؿ اؼب درات ال  أقامها اؼبكتب العريب لشئوف اؼب درات، اؼبنظمة الدكلية العرب

 . 135ـ، ص 1971العربية، القاىرة، 
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  1و .* تؤدم اؼب درات إٔب موت الكثا من اؼبدنني ال ين كانوا يسانبوف ُب بناء االقتصاد الوطمي 
* تؤدم اؼب درات إلىدار الكثا من اامواؿ ُب سبيل جلب اؼب درات من اػبارج فبا يضر باالقتصاد 

 الي .
 -خامساً: األضرار السياسية للمخدرات :

* أصبحت اؼب درات كسيلة العدك كاالستعمار ُب النيل من بعض الدكؿ اؼبعادية اىدااو كأاكاره 
 اؼب درات لبعض الدكؿ با اف للقضاء عليها .كنشاطاتو, اأصبح العدك يصدر 

* بانتشار اؼب درات كمضاعفا ا كآوارىا من جرائم القتل كالسرقة كالتزكير كاالحتياؿ كالنصب 
  2و كاالكبرااات تقل القيمة السياسية للدكلة .

وسسة * عندما يكثر عدد اؼبتعاطني كاؼبدمنني للم درات يبكن للعدك تس ا البعض منهم لطرض اعب
 كالقياـ ببعض ااعماؿ اإلرىابية كالت ريبية .
 عالقـــة المخـــــدرات بالجريمــــة: المبحـــــــث الثالــــث

ن  قانوف اؼب درات اللييب، باف التعامل باؼب درات، تعاطيا أك ذبارة أك جلبا بصورة يا        
م  الفعل حيع أف اإلدماف عل   مشركعة, يعد جريبة يقرر القانوف ؽبا عقوبة مشددة, تتناسب

اؼب درات يقود إٔب ارتكاب العديد من اعبرائم أما ربت تأوا اؼب درات أك بسبب يياب اؼبوارد اؼب درة, 
كما يرتتب عل  ذل  من معاناة ربدث للمدمن, عند عدـ اغبصوؿ عل  ى ا العقار اؼب در كال م 

  3وأصبح اؼبدمن أساان لو.
د من الدراسات كالبحوث ال  تناكلت ى ا اؼبوضوع اقد اوبت علماء اإلجراـ حيع أكدت العدي       

إف بني اإلدماف كاعبريبة صلة كويقة اهو احد أسباهبا, كلدل  ااهنم يركف إف مكااحة اإلدماف ىي 
مكااحة اإلجراـ ُب الوقت ذاتو, كاف تعاطي اؼب درات يرتب  بصورة يا مباشرة باعبريبة, كيعترب تعاطي 

واد اؼب درة من العوامل اؼبساعدة لإلجراـ سواء من الناحية الش صية أك من الناحية البيئية, اتأوا اؼبواد اؼب
  4و اؼب درة تعترب دائما من ضمن ااسباب الرئيسية لظاىرة اإلجراـ ...

أسا ااؼب درات تعد من العوامل اؼبهيأة لإلجراـ اهي تولد لدل متعاطيها إحساسان باف جسمو         
للم در كبأنو عل  ظمأ اسيولوجي يتطلب ارتواءان, اتبلغ بو حدة اغباجة إٔب اؼب در درجة االختيط 

                                                 

 . 28  د. ؿبمد ؿبمد خبيت اؼبيح، اإلدماف عل  اؼب درات، اؼبرج  الساب ، ص 1و
ـ، 1992  د. نواؿ ؿبمد ؿبمد عمر، اإلعيـ كاؼب درات، اؼبؤسسة العربية اغبديثة للطب  كالنشر كالتوزي ، القاىرة، 2و

 . 13ص 
  د. ؿبمػػػد رمضػػػاف بػػػارة، شػػػرح أحكػػػاـ قػػػانوف اؼب ػػػدرات كاؼبػػػؤورات العقليػػػة، مطػػػاب  الوحػػػدة العربيػػػة، ليبيػػػا الزاكيػػػة، 3و

 . 26ـ، ص 1995
، مؤسسة نوال، دار النهضة العربية، القاىرة، 4و  . 225ـ، ص 2001  د. مصطف  العوجي، اعبريبة كا ـر
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ال ىمي كتلمس الطرؽ للحصوؿ عل  الكثا من النقود ُب سبيل اغبصوؿ علة شبن شرائو , كلو اقتض  
  1و اامر لقرتاؼ جريبة قد تصل إٔب درجة القتل .

العلمية الثابتة باف من اشد اعبرائم خطورة كحوادث السيارات كالتشرد كما أكدت اغبقائ          
كالفشل االقتصادم يرتب  بتعاطي اؼب درات ل ل  ااف اؼبدمنني من الرجاؿ يطلب عل  جرائمهم 

ى ا كما أكدت الدراسات العلمية , إف معظم اعبرائم ال  تتميز بالعنف أك القوة ىي تل  السرقات .
 اطي اؼب درات كمدمنيها .ال  يقرتاها متع

 -أواًل: عالقة المخدرات بالجريمة والمجرمين :
تؤكد كل الدراسات العيقة بني اؼبواد اؼبسكرة كاؼبواد اؼب درة باعبريبة كلسنا حباجة لتوضيح اؼبواد اؼبسكرة 

تها باعبريبة كاؼب درة آك ذكر إضرارىا عل  الفرد كااسرة كا تم  كالوطن بل سنكتفي باإلشارة إٔب عيق
  2و اؼبباشرة كيا اؼبباشرة .

 -صلة المسكرات والمخدرات بالظاىرة اإلررامية : -أ
ٓب يعد احد ُب العآب اليـو ال يسلم باف للمواد اؼبسكرة كاؼب درة صلة باعبريبة اهي من ناحية قد تكوف 

ي كعل  ااخ  أاراد عامي مباشرا أك يا مباشر من عوامل اإلجراـ بالنسبة ل كم الش   اؼبتعاط
 أسرتو كأصدقائو .

 -عالقة المواد المسكرة والمخدرة بإررام متعاطيها : -ب
اوبت العلماء إف لل مر آواره عل  اؼبتعاطي كلو كانت كميتو قليلة اهو يثا دكاا  اإلنساف الطريزية 

كصل إٔب درجة كيضعف قدرتو عل  السيطرة عليها, يا إف اشد آوار اػبمر تظهر عل  اإلنساف إذا 
السكر افي ى ه اغبالة تضعف سيطرة اإلنساف عل  إرادتو اتربز ميولو كدكااعو كيرتكب أاعاالن ىي ُب  
كثا من ااحياف إجرامية كتتصف ى ه اعبرائم بالعنف كب ل  يرتكب السكارل جرائم االعتداء عل  

ئم اؼباسة بااخيؽ كجرائم اغبري  ااش اص, كالقتل كاعبرح كالضرب, كما يرتكبوف جرائم اإلىانة كاعبرا
كجرائم اإلنباؿ كحوادث اؼبركر الناذبة عن القيادة حبالة سكر كىو ما هبعل السكر عامي مباشرا من 
عوامل اإلجراـ, كيؤكد العلماء إف خطورة شرب اػبمر تربز بالنسبة لأش اص ال ين يتعاطونو إذا كاف 

م  شرب اػبمر القدرة عل  كبح دكااعهم اإلجرامية لديهم ميل أك استعداد إجرامي حيع يفقدكف 
  3و اينداعوف كبو ارتكاب السلوؾ اإلجرامي .ااؼب درات تعد عامي مهما من عوامل السلوؾ اإلجرامي .

                                                 

 . 47اإلدماف، اؼبرج  الساب ، ص   د. ااركؽ سيد عبدالسيـ، سيكولوجية 1و
 د. إظباعيل الدائار، حرمة اؼبسكرات كاؼب درات، حبع ُب كتاب رسالة اإلمػاـ، يصػدر عػن ا لػس ااعلػ  للشػئوف 2و

 . 47ـ، ص 1988اإلسيمية دبصر، العدد التاس  عشر، القاىرة، 
ـ، ص 1990بػة سػيد كىبػو ، القػاىرة،   اؼبستشار عػزت ، حسػنني، موسػوعة اؼبسػكرات كاؼب ػدرات اعبديػدة ، مكت3و

150 . 
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ااؼب درات تعد عامي مهمان من عوامل السلوؾ اإلجرامي كيبكن إف يرد إليها العديد من اعبرائم اؼبتزايدة 
   .كاؼبنتشرة ُب ا تم

كللم درات أورا كباا من شأنو أف هبعل الش   أكثر استعدادا الرتكاب اعبريبة دبفعوؽبا اؼبباشر عل  
اإلرادة ُب اعبانب العاطفي للش صية, كانعداـ القدرة كالسيطرة عل  اإلرادة كبالتإب عل  الدكاا  الكامنة 

انية فبا يداعو كبو طري  اعبريبة، كقد وبت إف ُب نفسية اؼبدمن حبيع ذبعلو كثاا ما يندا  كراء نزكاتو اان
اإلدماف عل  اؼب درات يزيد النقائ  اػبلقية, كيط م اؼبيوؿ اإلجرامية كاف اؼب درات تدا  متعاطيها إٔب 
ارتكاب أنواع من اعبرائم كىي من ااسباب ال  تؤدم إٔب ارتفاع نسبة اعبرائم, كاف اؼبتعاطي يبارس 

ربت تأوا العقار أك اؼب در نتيجة للقوة الوانبة ال  قد تبعثها أنواع معينة من  اعبريبة ُب بعض ااحياف
  1و العقاقا أك اؼب درات, كقد يبارسها دكف ـبدر للبحع عن اؼب در ُب حد ذاتو .

يعد تعاطي اؼب درات من اؼبوضوعات ال  ترتب  بأشكاؿ السلوؾ اإلجرامي اؼبنحرؼ, الف تعاطيها ُب 
  سلوكا منحراا كخركجا عن القانوف . حد ذاتو يعترب

كمن خيؿ ااحباث كالدراسات العلمية وبت إف ىناؾ عيقة اعلية متيزمة ُب الطالب بني اؼب درات 
كاعبريبة, كانو من الثابت إف اؼب درات من العوامل الدااعة كاؼبساعدة الرتكاب العديد من اعبرائم 

اؼبشاجرات كجرائم التزكير كاالحتياؿ كاعبرائم االخرم ال  اؼب تلفة, كخاصة جرائم السرقات كالقتل ك 
يرتكبها اؼبدمن ربت تأوا اؼب در كسيطرتو أك يرتكبها اؼبدمن للحصوؿ عل  اؼباؿ اليـز لتوااه لشراء 

  2و اؼبواد اؼب درة ال  يعجز عن توااىا من دخلو, كسوؼ نتناكؿ بعض من ى ه اعبرائم .
حاجة اؼبلحة للم درات نتيجة اإلدماف عل  تعاطيها, كنظرا الرتفاع أسعار ذبارة اؼب درات نظرا لل

اؼب درات كلعدـ القدرة عل  اغبصوؿ عليها لقلة اؼباؿ اليـز لدل اؼبدمن فبا هبعلو اريسة سهلة لتجار 
اؼب درات الكبار ال ين يتعاملوف م  عصابات اؼب درات, ايتم تس اه للعمل معهم ُب ذبارة اؼب درات 

تركهبها بني اؼبدمنني مقابل إف يأخ  ما وبتاجو ليستعماؿ الش صي, كقد يق  ُب أيدم رجاؿ ك 
مكااحة اؼب درات كبالتإب يكوف قد ارتكب جريبة كاقا لن  القانوف, ٍب إف االذبار ُب اؼب درات ىي 

الدنيا الفقاة  النهاية اؼبألواة عند الكثا من اؼبتعاطني اؼبدمنني عل  اؼب درات كخاصة بني الطبقات
  3و أصحاب اؼبهن البسيطة ذات الدخل ادكد .

                                                 

 . 65ـ، ص 1995  التقرير السنوم للهيئة الدكلية ؼبراقبة اؼب درات، منشورات اامم اؼبتحدة، نيويورؾ، 1و
  اللواء ؿبمد عباس منصور، اؼب درات التجارة اؼبشركعة كيا اؼبشركعة، دار النهضػة مصػر للطباعػة كالنشػر، القػاىرة  2و

  .33ـ، ص1995
ـ، 1985  مػػؤسبر اامػػم اؼبتحػػدة السػػاب  ؼبنػػ  اعبريبػػة كمعاملػػة ا ػػرمني، ميينػػو، إيطاليػػا، منشػػورات اامػػم اؼبتحػػدة، 3و

 . 18ص
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  -المخدرات : -ج
تبدك اخطر آوار اؼب درات إذا كصل متعاطيها إٔب درجة اإلدماف أك االعتماد, حيع تشا          

ا ـبتلف الدراسات إٔب إف اؼبدمن أك اؼبعتمد عل  اؼب درات ُب سبيل اغبصوؿ عل  اعبرعات ال  وبتاجه
يكوف عل  استعداد الف ىبالف العرؼ كالقانوف كيسرؽ كيرتكب اعبرائم دب تلف أنواعها كمن ذل  
ارتكابو جرائم الزنا كايتصاب ااـر كااطفاؿ كالتصدم كالتعدم كالقتل .كقد أكدت الدراسات كجود 

من إصابات عيقة مباشرة بني تعاطي اؼب درات كحوادث السيارات م  ما تؤدم إليو ى ه اغبوادث 
بدنية ككايات كإضااة إٔب ذل  ااف تعاطي اؼب درات ُب يا ااحواؿ اؼبرخ  هبا قانونا يعد جريبة قائمة 
ب ا ا ُب نظر يالبية التشريعات اعبنائية كمن ٍب ااف اؼبتعاطي عندما وبرز كوبوز مواد ـبدرة اجل 

 التعاطي إمبا يكوف قد ارتكب سلوكا إجراميا .
طي اؼب درات كثاا ما يلجا إٔب ارتكاب جرائم ـبدرات أخرل يا اإلحراز كاغبيازة من إف متعا       

اجل التعاطي, مثل ارتكاب جرائم االذبار يا اؼبشركع أك القياـ بزراعة أك جلب أك تصدير تل  اؼبواد 
  1و من اجل اغبصوؿ عل  اؼباؿ اليـز لشراء اؼب درات ال  يتعاطاىا .

كاػبمور آوارا سلبية عل  من يتعاطاىا, إذ إف من يصل إٔب مرحلة اإلدماف عل  كللم درات        
اؼب درات كاػبمور يصاب ببعض اامراض العضوية كالنفسية ال  تكوف احد عوامل اإلجراـ لديو كما إف 
تعاطي اؼبسكرات كاؼب درات ينعكس عل  دخل اؼبتعاطي حيع ينف  جزءا كباا منو عل  تعاطي ى ه 

يضاؼ إٔب ذل  إف اإلدماف عل  تعاطي اؼب درات أك اؼبسكرات يؤدم إٔب نق  اؼبقدرة عل   اؼبواد
العمل كاإلنتاج فبا يقود إٔب التشرد كالتسوؿ لكي وبصل اؼبدمن عل  ما يططي بو تكاليف اغبصوؿ عل  

  2و اؼبواد الضركرية للتعاطي .
 ثانياً:  عالقة المخدرات بالجريمة المنظمة .

 -استعمال السالح وعالقتو بالمخدر :ررائم   -أ
تؤكد التقارير بأف ُب كولومبيا بأمريكا اعبنوبية عصابة لصناعة كتركيد اؼب درات تسم  وكارتيل ميدين  
تضم أكثر من طبسة آالؼ رجل كامرأة كسبتل  عددا كباا من الي وت كالطائرات اؼبركحية, كك ل  

 كااسلحة. اؼبسدسات كالرشاشات اغبريب كقاذاات اللهب
اؼبضادة للدركع كالدبابات, كى ه العصابة مسؤكلة عن عدد كبا من اعبرائم ال  أكدت حبياة اؼبئات من 
القضاة كرجاؿ الشرطة, كأيضان مسؤكلة عن عدد من االنفجارات ال  ىزت اؼبدف الكباة ُب كولومبيا ُب 

 صناعة ـبدرات ٍب أسلحة يا شرعية كمعارؾ  السنوات العشر ااخاة , كىك ا ااف الرذيلة تولد الرذيلة ,

                                                 

 . 29ـ، ص 1969  د. رمسيس بنهاـ، نظرية التجرٙب ُب القانوف اعبنائي، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية، 1و
 . 69 درات اعبديدة ، اؼبرج  الساب ، ص  اؼبستشار عزت حسنني، موسوعة اؼبسكرات كاؼب2و
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  1و كاعتداء عل  أميؾ اآلخرين ٍب جرائم قتل .
ى ا ما يؤكده العلماء كاػبرباء كاؼبت صصوف ُب العآب بكل دراسا م كأحباوهم حوؿ عيقة         

خيلو صحة ى ه  اؼب درات كاؼبسكرات باعبريبة كا رمني كمن خيؿ الواق  العملي ال م تأكد لدينا من
الدراسات كااحباث العلمية القيمة رأيت إف نعزز ذل  باإلحصاءات كالبيانات ال  تؤكد العيقة اؼبباشرة 
للم درات باعبريبة كى ه اإلحصاءات صادرة عن مراج  رظبية مثل اإلدارة العامة ؼبكااحة اؼب درات 

التصدم ؼبشكلة اؼب درات ُب ليبيا ال   كنستعرض جهود اإلدارة العامة ؼبكااحة اؼب درات ُب ؾباؿ 
كانت ؿبل تقدير كاعتزاز كل اؼبنظمات العاؼبية كعل  رأسها منظمة اامم اؼبتحدة اؼبعنية دبكااحة 
اؼب درات كاعبريبة كمن خيؿ تكرٙب اإلدارة العامة باعتبارىا اؼبتميزة ُب ؾباؿ مكااحة اؼب درات خيؿ 

   ك اؿ إاريقيا من بني دكؿ ى ه اؼبنطقة .ؼ ُب منطقة الشرؽ ااكس2004العاـ 
 -ررائم العنف والقتل : -ب
كىي السلوكيات اإلجرامية الناصبة عن تعاطي اؼب درات كعادة ما تتحوؿ جلسات اؼب درات إٔب  

خياات بني اؼبتعاطني كأحيانا تتحوؿ إٔب مشاجرات, كتؤدم ُب الطالب إٔب القتل كالضرب اؼبفضي إٔب 
 تصراا م اػبارجة عن الوعي كاإلدراؾ للعواقب ؼبثل ى ه اغباالت .اؼبوت نتيجة ل

ككثاا ما ربصل اػبياات كاؼبشاجرات ُب اؼبناسبات الرياضية كاالجتماعية بسبب مدممي اؼب درات 
نتيجة لتصراا م يا اؼبسؤكلة كالفاقدة لتقدير العواقب كيياب العقل كاؼبنط  ُب اللحظات اغبرجة بسبب 

 قاقا اؼب درة .تناكؿ الع
كأوبتت الدراسات العلمية إف متعاطي اؼب درات يقوموف بأعماؿ البلطجة كىي احد صور العنف 
كالعدكاف, كيصل اامر إٔب االعتداء كالتهديد بااسلحة البيضاء كبنادؽ الصيد كك ل  ماء النار ُب 

  2و بعض اغباالت .
 -الجرائم األخالقية : -ج

االت عل  ارتكاب اعبرائم ااخيقية أك اعبنسية أك ح  جرائم االيتصاب يقدـ اؼبتعاطي ُب بعض اغب
ربت تأوا اؼب درات كاإلدماف عليها, كقد يتحوؿ اامر إٔب مأساة يصل بو التعدم عل  احد ااـر  
كأمو أك أختو أك ابنتو, كقد أوبتت ى ه اغباالت ُب السجيت كملفات القضايا كااكم, كى ا يؤكد 

 ة الوويقة بني اإلدماف عل  اؼب درات كالدعارة .العيق
ٍب إف اؼبدمنات عل  اؼب درات من النساء يبارسن الدعارة لطرض اغبصوؿ عل  اؼباؿ لتعاطي اؼب درات, 

 كلقد أكدت الدراسات اؼبيدانية عل  إف الدعارة تنتشر بشكل كبا بني مدمنات اؼب درات, كما 

                                                 

 . 41ـ ، ص 1999  د. ظبا حكاكم، الشباب كاؼب درات، مركز التعريب كاعبريبة، الطبعة ااكٔب، القاىرة، 1و
 ـ .2005ليبيا،  -  ملفات جهاز مكااحة اؼب درات طرابلس2و
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  1و نسيا عل  ااطفاؿ ربت تأوا اؼب درات بشكل كحشي جدا .أكدت الدراسات انو يتم االعتداء ج
 -ررائم السرقة : -د

تعترب السرقة احد السلوكيات الناذبة عن التعاطي, اعندما ال يتوار اؼباؿ لشراء اؼب درات يكوف البديل 
كىو ما ىي السرقة, كىي تبدأ من السرقة البسيطة ُب أم شئ للحصوؿ عل  اؼباؿ اليـز لشراء اؼب در، 

  2و هبعل اؼبتعاطني يبارسوف جرائم السرقة .
كعادة ما يبدأ متعاطي اؼب درات السرقة من داخل ااسرة مثل الوالدين كااخوات كاإلخوة كااصدقاء 
ربت تأوا اإلدماف كاغباجة اؼبلحة لشراء اؼب درات , ى ا كقد أكدت الدراسات العلمية عل  كجود 

د اؼب درة كإتياف بعض السلوكيات اإلجرامية كالسرقة من ااالت كاؼبنازؿ عيقة قوية بني تعاطي اؼبوا
 كسرقة السيارات كاؼبشاجرات كاالعتداء بالضرب عل  ااقارب ُب بعض ااحياف .

  حالة منهم ٓب 228   حالة ًب حبثها كتبني إف وو685كتقوؿ احد الدراسات كالبحوث العلمية إف وو
من قبل كأهنم ارتكبوا اعبرائم بعد تعاطيهم اؼب درات حيع ًب ضبطهم ُب تسجل عليهم سواب  إجرامية 

جرائم العنف كاالعتداء كالسرقة, كل ى ا يدؿ عل  إف اؼبدمن يفقد عملو لعدـ انتظامو ايو كعدـ التقيد 
بالنظاـ كسا العمل فبا يفقده عملو كبالتإب يفقد اؼبرتب فبا هبعلو ينحرؼ كيبارس اإلجراـ من اجل 

  3و صوؿ عل  اامواؿ بطريقة يا مشركعة كذل  لشراء اؼب درات, كىي السبب ُب جرائم السرقة .اغب
 -ررائم الرشوة واالختالس : -ىـ

من اؼبؤكد إف مدمن اؼب درات يصبح أساا للماؿ غباجتو الضركرية لو ُب تواا اؼبادة اؼب درة, امن 
الناا ة ح  لو كاف عل  حساب كظيفتو أك   اؼبمكن إف يرتكب أم اعل أك تصرؼ ـبالف للتشريعات

كرامتو اإلنسانية, حيع قد يفشي أسرار كظيفتو مقابل مبلغ من اؼباؿ يتحصل عليو كقد يقبل الرشاكم 
 كيقـو باختيس اؼباؿ العاـ ال م بعهدتو, كل ى ا ُب سبيل اغبصوؿ عل  اؼبواد اؼب درة .

 -حوادث المرور : -و
كر القاتلة باف الكثا منها كاف سببها السائ  ال م يالبا ما يكوف ربت تؤكد إحصائيات حوادث اؼبر  

تأوا اؼب درات أوناء قيادتو للمركبة عل  الطرقات العامة  نتيجة اقدانو السيطرة كالتحكم ُب مركبتو 
بسبب اضطراب حواسو, كعدـ قدرتو عل  تقدير اؼبسااات باإلضااة إٔب عدـ االنتباه كالرتكيز أوناء 

 ماؿ الطري  .استع

                                                 

 ـ .2009العدد الثامن،   صحيفة صدل مكااحة، تصدر عن جهاز مكااحة اؼب درات، طرابلس ليبيا، 1و
 . 71  د. التهامي مكي، ظاىرة تعاطي اؼب درات ُب أكساط شباب اؼبطرب، اؼبرج  الساب ، ص 2و
 ـ . 1990  التقرير السنوم للهيئة الدكلية للرقابة عل  اؼب درات، نيويورؾ، 3و
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كتؤكد الدراسات كالبحوث ُب صبهورية مصر العربية باف ىناؾ عيقة كويقة كمباشرة بأف كثرة كزيادة 
حوادث السيارات عل  الطرقات السريعة بسبب انتشار تعاطي اؼب درات من قبل سائقي اؼبركبات 

 ين تعرضوا غبوادث اؼب تلفة حيع تشا إٔب دراسة ؾبموعة عينات دـ أخ ت لعدد من السائقني ال
مفجعة أوناء قياد م للمركبات اأظهرت التحاليل إف عشرين ُب اؼبائة منهم كانت ربتوم دماؤىم عل  

  1و    أم إهنم كانوا ربت تأوا اؼبواد اؼب درة أوناء القيادة .ihgاؼبادة الفاعلة ُب اغبشيش مادة وو
 -الجرائم السياسية : -ر
ت ليست لديو إرادة كال ش صية  كال ح  عقل ُب بعض ااحياف , اإلنساف اؼبدمن عل  اؼب درا 

ل ل  يصبح من السهل تس اه للقياـ بأم عمل يا مسؤكؿ كأم تصرؼ خاطئ يا ؿبسوب 
العواقب, انو أصبح أساان لريباتو كلنزكاتو من خيؿ تأوا اؼبواد اؼب درة كاؼبسيطرة عليو بشكل كامل, 

فية اغبصوؿ عل  اؼبواد اؼب درة, كك ل  عل  اؼباؿ اليـز لتططية نفقاتو حيع أصبح كل اىتمامو ىو كي
اؼبتزايدة عل  ى ا اؼب در, ل ل  أصبح مدمن اؼب درات من السهل ذبنيده من قبل الدكائر اؼبعادية 
لبيده ليكوف ُب خدمة أعداء الوطن كاامة العربية, يزكدىم باؼبعلومات كااسرار عن بيده كاؼبتمثلة ُب 
إسرار القوة العسكرية كالتصني  كاالقتصاد كمصادر الدخل القومي كما من شانو إف يشكل نقاط القوة 

 لبيده ليستفيد منتها العدك كاست دامها عند اللزـك .
كقد رصدت الكثا من الوقائ  ال  ًب اكتشااها ُب شبكات ذبسس من قبل رعايا عدة دكؿ عربية ًب 

من بني مدممي اؼب درات، ككانت ىي السبب كراء كقوعهم ُب شباؾ است دامهم ضد بلداهنم, كىم 
اؼب ابرات ااجنبية كعميئها, كذبنيدىم للعمل معهم لتحطيم كطنهم كأمتهم العربية بكشف اؼبعلومات 
اػبطاة ال  تتعل  بالقدرات العسكرية كالصناعية كاالقتصادية كال  من اؼبمكن أف يستفيد منها 

  2والعدك.
د أوبتت الدراسات, إف كالء اؼبتعاملني م  اؼب درات كخاصة اؼبهربني للم درات قد ااؽ ُب كثا ى ا كق

 من ااحياف كالءىم اكطاهنم .
كُب دراسة أجراىا اؼبكتب العريب لشؤكف اؼب درات التاب  عبامعة الدكؿ العربية كشاركت ايو ويوة عشر  

ف كراء ذل  ـبططات أجنبية تنف ىا عناصر ؿبلية دكلة, عن مدل خطورة آاة اؼب درات, حيع تبني إ
من أصحاب النفوس اؼبريضة باشراؼ مباشر من اإلسرائيليني كذل  هبدؼ زبريب اؼبنطقة العربية أخيقيا 

ـ  1994لسنة  19كاجتماعيا، كمن ىناؾ اىتم اؼبشرع اللييب بشكل خاص عند صدكر القانوف رقم 

                                                 

ة دكتػػوراه، جامعػػة القػػاىرة كليػػة   د. ؿبمػػد اتحػػي عيػػد، جريبػػة تعػػاطي اؼب ػػدرات ُب القػػانوف اؼبصػػرم كاؼبقػػارف، رسػػال1و
 . 13ـ ، ص 1981اغبقوؽ، دار لوتس للطباعة، 

 . 19ـ، ص 1986  د. زين العابدين مبارؾ، اغبشيش، اؼبركز العريب للدراسات اامنية كالتدريب، الرياض، 2و
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ـ، حيع اعترب إف اؼب درات كاؼبؤورات 1999لسنة  7ف رقم مكرر بشاف إضااة حكم للقانو  1اؼبادة 
العقلية ُب حكم أسلحة الدمار الشامل كاف التعامل هبا ُب حكم التعامل م  العدك, كمن ىنا قد أعط  
اؼبشرع بعدا سياسيا عبرائم اؼب درات خاصة إذا أوبتت التحقيقات إف كراء ارتكاهبا ىداا سياسيا يتعل  

  1و اامة العربية .بأمن الطن أك أمن 
 -ررائم غسيل األموال : -ز

جرائم يسيل اامواؿ ترتب  تارىبيا جبرائم اؼب درات حيع إف جرائم اؼب درات تدر عائدا ماليا كباا, فبا 
 هبعل اعبا٘ب يسع  إٔب استطيؽبا كإضفاء الشرعية عليها .

يا اؼبشركع لأمواؿ كإظهارىا ُب إف يسيل اامواؿ ىو ؾبموعة العمليات اؼبتداخلة إلخفاء اؼبصدر 
 صورة أمواؿ متحصلو من مصدر مشركع .

إف ما يسم  يسيل أك تبييض اامواؿ اؼبتحصلة من ذبارة اؼب درات يا اؼبشركعة, أك التعامل يا 
اؼبشركع هبا كاارباح الناذبة عن ذل  التعامل, باعتبار إف اؽبدؼ الرئيسي من العمل ُب اؼب درات ىو 

عل  اامواؿ الطائلة, يا إف ى ه اامواؿ تظل ُب كض  صعب مآب يتم إعطاؤىا صفة الشرعية, الريبة 
كذل  من خيؿ إعادة استثمارىا كض ها ُب شرياف االقتصاد باجراءات مالية كؿباسبيو صعبة كمعقدة، 

  2وح  تصبح مشاري  قانونية ُب الدكرة االقتصادية للدكلة .
% 50ت ُب اؼبرتبة ااكٔب بني اعبرائم اؼبرتبطة بطسيل اامواؿ حيع تقدر باف ل ل  تعترب جرائم اؼب درا

من اامواؿ ال  زبض  لعمليات يسيل اامواؿ سنويا يكوف مصدرىا ذبارة اؼب درات, فبا أسهم ُب 
 التداخل بني اؼباؿ اؼبشركع كيا اؼبشركع.

ـ 1988اتفاقية ايينا لأمم اؼبتحدة سنة ى ا كقد اىتم ا تم  الدكٕب بظاىرة يسيل اامواؿ حيع كق  
ؼبكااحة االذبار يا اؼبشركع باؼب درات كحددت صور يسيل اامواؿ, كدعت الدكؿ إٔب كض  نصوص 
ؼبكااحة ى ه الظاىرة كمصادرة اامواؿ الناذبة عنها كالتعاكف الدكٕب ؼبواجهتها كُب تقرير صادر عن اامم 

 صراع كحربان أىلية ُب أكباء العآب كُب أماكن متفرقة كك ل  استطاع اؼبتحدة، أكضح أف كراء سبويل ويوني
 ذبار اؼب درات دمد أكثر من رب  مليار دكالر من أرباح اؼب درات ُب االقتصاد العاؼبي .

 -رأي المشـــرع فــــي المخـــدرات :
القوانني اعبنائية ُب  يعد التعامل م  اؼب درات جريبة يعاقب عليها القانوف ى ا ما اتفقت عليو ايلب

ايلب ا تمعات اإلنسانية كاف اختلفت بعض القوانني ُب تصنيف اؼبواد اؼب درة إذ ىناؾ أنواع من 
 اؼب درات تعترب ؾبرمة ُب بعض الدكؿ كيا ؾبرمة ُب البعض اآلخر .

                                                 

 ـ . 1994لسنة  19  قانوف مكااحة اؼب درات كاؼبؤورات العقلية، رقم 1و
 . 42منصور، اؼب درات التجارة اؼبشركعة كيا اؼبشركعة ، اؼبرج  الساب  ،  ؿبمد عباس -  اللواء2و
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تعماؿ كقد اتفقت ا تمعات عل  إف ىناؾ نوعا كاحدا من االستعماؿ للم درات يا ؾبـر كىو االس
  1و اؼبسموح بو ُب االست دامات البيئية اق  كما عدا ذل  يعد ـبالفا للقانوف كيدخل ُب دائرة التجرٙب .

كاؼبشرع ُب بيدنا ٓب يطفل جانب ذبرٙب اؼب درات من  الوىلة ااكٔب إذ اصدر اؼبشرع أكؿ قانوف كىو 
من  312 – 311ادتني ؼ ال م اعتمد ُب نصوص العقاب عل  اؼب 1956لسنة  44القانوف رقم 

قانوف العقوبات كقد الحظ اؼبشرع خلو ى ا القانوف من اعبدكؿ ادد انواع اؼب درات اؼبمنوع تداكؽبا 
ؼ كالحظ اؼبشرع إف القانوف  1963لسنة  26حيع عدؿ القانوف ُب اؼبادة اػبامسة منو بالقانوف رقم 

ن مؤشرا ا ُب ارتفاع اكاف صدكر القانوف رقم ٓب يكن يتناسب م  تطور جريبة اؼب درات ال  رأل إف م
ؼ كىو قانوف متطور كايو ردع لكل من جلب أك صدر أك تعامل باؼب درات بأم  1071لسنة  23

  2و شكل من ااشكاؿ .
ؼ ال م أهن  دبوجبو القانوف رقم  1990لسنة  7كم  تطور جريبة اؼب درات ًب إصدار القانوف رقم 

ى ا القانوف عقوبات صارمة لكل من يتعامل باؼب درات بأم شكل ؼ كقد  ل  1971لسنة  23
 من ااشكاؿ كىو التعامل يا اؼبشركع .

إذ كصل حد التجرٙب للتعامل باؼب درات اعتبار اؼب درات ُب حكم أسلحة الدمار الشامل كالتعامل ايها 
ار ُب حكم التعامل م  العدك باعبلب أك التصدير أك التوريد أك اإلنتاج أك االست راج أك الصن  أك االذب

  3و ؼ . 1990لسنة  7  مكرر من القانوف رقم 1  ن  اؼبادة و1كضد سيمة الوطن و
 7كنيحظ إف تطور قانوف اؼب درات متواز م  تطور جريبة اؼب درات حيع ًب تعديل القانوف رقم 

حكاـ إٔب القانوف رقم ـ كما ًب تعديل كإضااة بعض اإل 1423  لسنة 19باضااة حكم بالقانوف رقم و
ؼ   ال م جاء ُب اؼبادة ااكٔب ال  نصها  2002ـو  1963لسنة  23دبوجب القانوف رقم  7

 -اآلٌب:
كيعترب جالبا كاقا غبكم الفقرة ااكٔب من ى ه اؼبادة كل من استورد أك استلم أك نقل من خارج اغبدكد 

واء ارتكب الفعل دبفرده أك مسانبة م  اآلخرين أك داخلها مادة من اؼبواد اؼب درة أك اؼبؤورة عقليا س
كسواء باشر العمل بنفسها كقاـ بو الطا غبسابو كك ل  إذا اشرتؾ ُب ارتكابو بأية صورة من الصور 

 االشرتاؾ .
كما يعترب جالبا كل من نظم أك موؿ أك أدار أك ساعد بأم شكل من ااشكاؿ ُب عملية تتعل  بأم 

 كذل  أيا كاف مكاف كجوده .اعل من اااعاؿ السابقة 

                                                 

 . 77  تقرير اامم اؼبتحدة للرقابة عل  اؼب درات، منشورات اامم اؼبتحدة ، نيويورؾ، ص 1و
 . 18ـ، ص 1995  د. ؿبمد رمضاف بارة، شرح أحكاـ قانوف اؼب درات، مطاب  الوحدة العربية ، ليبيا الزاكية، 2و
 ـ . 1990، لسنة 7  قانوف اؼب درات كاؼبؤورات العقلية رقم 3و
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كىك ا نرل إف موقف القانوف من اؼب درات ىو موقف شديد الصرامة إذا كاف ىناؾ قصور اهو ُب 
 تنفي  القانوف أك بعض من يبثلوف نفاذ ى ا القانوف .

كإنمي ادعوا إٔب تطوير كفاءة العاملني إلنقاذ ى ا القانوف من رجاؿ القضاء كالنيابة كرجاؿ الضب  
ائي اؼبكلفني بانقاذ قانوف اإلجراءات اعبنائية كالعمل عل  تأىيلهم تأىيي عاليا يبكن معو سد كل القض

 الثطرات ال  يستفيد منها ذبار كمهربو كمركج كاؼب درات .
 الخــــاتمــــــــة

 إف مشكلة اؼب درات مشكلة عاؼبية كىي ذات ج كر قديبة إذ يؤكد أىل العلم الباحثوف ُب          
تارىبها أهنا كجدت من  طبسة آالؼ سنة قبل اؼبييد كاف دخوؽبا إٔب الوطن العريب عل  نطاؽ كاس  جاء 
م  يزك التتار للشرؽ حيع ساىم الطزاة ُب نشر آاة اؼب درات با تم  العريب اؼبسلم كأخ ت ى ه 

رة كذات تأواات عالية عل  اؼبشكلة ُب تطور سري  م  تطور ااحباث العلمية فبا أنتد أنواع ـبتلفة كمتطو 
اؼبتعاطي مثل است يص اؽبركين كاؼبوراني كالعقاقا اؼبهلوسة كاؼبنشطة كاؼبهبطة، ككبن ُب ؾبتمعنا العريب 

عاما ُب  40اللييب ٓب نكن نعرؼ ى ه اآلاة إال ُب بداية السبعينات من القرف اؼباضي أم من  ما يقرب 
بة ااكرب ُب االذبار كالرتكيد كالتعاطي فبا ساعد عل  تعامل نطاؽ ضي  جدا  حيع دبثل الواادكف النس

أبنائنا ىا نتيجة الختيط بالواادين كبسفر الشباب لبيد االخرم ال  تكثر ايها اؼب درات كاقتباس 
عادات التعاطي كاإلدماف، كعل  الريم من اعبهود ال  تب ؿ للتصدم ؽبا إال أهنا قياسا م  حجم 

من اؼبراد ربقيقو اعليا  للقضاء عل  اؼب درات حيع اإلمكانات البشرية كاؼبادية ال  اؼبشكلة نعترب اقل
تتناسب كإمكانات عصابات  التهريب كاالذبار باؼب درات كى ا ما يؤكد حجم الضطيات اؼبعلن عنها  
إذ يؤكد خرباء اامم اؼبتحدة اؼبهتموف دبكااحة اؼب درات كاعبريبة بأف ما يتم ضبطو يبثل 

/ فبا يدخل إٔب السوؽ فبا يدؿ عل  إف عصابات اؼب درات تعمل ُب ربد كمواجهة قوية 15/أب10من
 م  اعبهات  اامنية.

سنة كى  الفئة العمرية  40إٔب  18كبالنظر إٔب اؼبستهداوف باؼب درات ىم ائة الشباب من سن         
ت الشباب كتعطيلهم عن العلم كالعمل العاملة أك القادرة عل  العمل كالطاية من ذل  أبطاؿ مفعوؿ قدرا

كؼبواجهة ى ه اؼبشكلة ينبطي دراسة كاق  الشباب دراسة كااية كمستفيضة إلطيع عل  متطلبا م من 
تواا سبل العيش الكرٙب كتفريغ طاقتهم اإلبداعية ُب أعماؿ تعود عليهم  كعل  ا تم  بالنف  عند ذل  

إال ش صان قد أضلو ا عن سبيل، كك ل  ينبطي عل   لن نرل من بينهم من يتجو إٔب اؼب درات
اعبهات اؼبسؤكلة االنتباه إٔب ارتفاع معدؿ جريبة اؼب درات كىي ارتفاع متزايد كالعمل عل  كض  اػبط  
كالربامد ال  تكفل سبل قباح جهود اؼبكااحة سواء ػبفض العرض آك الطلب كاالىتماـ بوسائل  

ين مازالوا ُب بر ااماف كعدـ االعتماد عل  القوؿ بيدنا منطقة عبور التوعية كالوقاية للشباب ال 
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اؼب درات الف اؼبؤشرات ال  أمامنا تنظر باػبطر كال م سيجعل بيدنا تتحوؿ إٔب منطقة استهيؾ 
 كإنتاج للم درات عل  اؼبدل البعيد إف ٓب نقل القريب. 

 را لكل خير.ونسال اهلل إن يحم  بالدنا من كل شر وان يجعلنا مصد
 التوصيــــات

رل التصدي لظاىرة انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الوطن والمجتمع منها أمن 
 -نطال  بالعمل بالتوصيات اآلتية:

هبب إف يتحمل اؼبوطن مسؤكليتو ُب التصدم ؼبشكلة اؼب درات بكل اىتماـ كجدية حيع إف اامن  -1
 مسئولية كل مواطن .

كل ااجهزة اامنية اؼبوكل إليها ضباية ا تم  مسؤكليتها ُب التصدم ؼبشكلة اؼب درات إف تتحمل   -2
 كمتابعة عصابات االذبار كالرتكيد كالتعاطي كتقديبهم للعدالة ضباية للمجتم  من شركرىم

أف  يتحمل رجاؿ القضاء كالنيابات كااموف مسؤكليتهم ُب تطبي  أقص  العقوبات اؼبنصوص عليها ُب  -3
القوانني الليبية اؼبتعلقة دبكااحة اؼب درات كاعبريبة كاستعماؿ التدابا الوقائية الش صية ضد متعددم 
اإلجراـ كالسواب  كخاصة ُب نشاط اؼب درات باعتبار ى ه القضية قضية كطنية كالتهاكف أك التساىل م  

 ى ه الفئة الضالة يشكل مساسان بأمن الوطن كاؼبوطن .
لتوعية كالتثقيف للمواطنني يرب كسائل اإلعيـ اؼب تلفة اؼبرئية كاؼبسموعة كاؼبقركءة كعرب التوس  ُب ؾباؿ ا -4

 إقامة الندكات كاؼبلتقيات ؼبا من اوائد ُب ؾباؿ ربصني اؼبوطن.
االىتماـ بالشباب اعبديد ُب ـبتلف مراحل العمر .عمي بقوؿ الرسوؿ الكرٙب صل  ا عليو كسلم  -5

كارقوا بينهم ُب اؼبضاج   كك ل  دراسة كمعراة متطلبات الشباب من تواا  وعلموىم كاضربوىم لعشر
 اؼبناخ اؼبيئم للدراسة كتوار ارص العمل كالعيش الكرٙب كتواا الوسائل كالبدائل لشطل أكقات الفراغ

 تعريف أكالدنا ُب ـبتلف مراحل ااعمار صطارا كشبابا بأمور دينهم الصحيحة كدعو م للتمس  بالقيم  -6
 كاخيؽ كاالبتعاد عن ارتكاب اعبرائم اؼباسة بأخيؽ كالقيم كالدين كامن كسيمة الوطن.

العمل عل  را  درجة الوعي لدل ااـ كالزكجة بأخطار آاة اؼب درات باعتبارىن يبثلن اػب  ااكؿ ُب  -7
نهم لوٕب اامر كعدـ الرتبية كالرعاية ااسرية كسبكينهن من االطيع عل  أسرار كخفايا اابناء كاإلبيغ ع

 التسرت عليهم ضباية ؽبم من الوقوع ُب مأساة اإلدماف عل  اؼب درات .
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 (1ملح  رقم )

 م 2010حت   – 2000إحصائيات ررائم المخدرات خالل العشرة سنوات لماضية من 
 -حيث سجلت األرقام التالية:

    جريبة ـبدرات .25428عدد القضايا اؼبسجلة وو - 
   متهما   36707و–د اؼبقبوض عليهم ُب ى ه للجرائم عد -
 / ترتاكح أعمارىم80تشكل نسبو اؼبواطنني  انهم  -
   سنة كىي الشروبة ذات اانبية اإلسرتاتيجية ُب التنمية كُب بنية ا تم  اللييب  14-40مابني وو  -

 كتتوزع باقي النسبة عل  عمالة كاادة ااريقية كعربية .
 طن . 120رات اؼبضبوطة من اغبشيش حوإب كمية اؼب د  -
 كيلو جراـ.  700 –كمية اؽبركين اؼبضبوطة حوإب    -
 كيلو جراـ.  100-كمية الكوكاين اؼبضبوطة حوإب   -
 مليوف قرص. -6كمية ااقراص اؼب درة اؼبضبوطة و متنوعة    -
 مارؾ .% جهود مكااحة التهريب كاؼب درات مصلحة اعب15يضاؼ إٔب ى ا أما نسبة  -
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 (2ملح  رقم )

 حالة(( 8214)) –بلغ عدد حاالت اإليوا  خالل الفترة بمركز عالج اإلدمان ))تارورا (( 
%   كبتفريغ  54بلطت نسبة اؼبصابني منهم بأمراض اقداف اؼبناعة اؼبكتسبة كالتهاب الكبد الوبائي وو

ااؼبتوالية ُب تزايد حسب توقعاتنا  اؼبعلومات منهم قد ذكر انو اشرتؾ م  أربعة آخرين حبقنة كاحدة .
كىي قنابل موقوتة ُب الشارع وو حيع أخ ت اؼبشكلة شكي انفجاريا    كيضاؼ إٔب ى ا إعداد 
حاالت اإليواء دبستشف  الرازم طرابلس كالنفسية بنطازم كاؼبتعاعبني ُب اػبارج من اؼبيسورين اغباؿ،ووكما 

 خفي كاف أعظم    .
سب السابقة حجم ااضرار اامنية كالصحية كاالجتماعية كاالقتصادية ال  حيع تعكس اارقاـ كالن

 يتكبدىا ا تم  جراء ى ه اؼبشكلة .
ٍب إف ىناؾ حقيقة ينبطي ذكرىا كىي كجود عيقة كويقة بني تدخني السجائر كشرب الكحوليات 

 طي اؼب درات .كتعاطي اؼب درات انسبة كباة جدا من حاالت التدخني ىو اؼبدخل اؼببكر لتعا
كمعدالت التدخني بني الطلبة كالطالبات ُب ـبتلف اؼبؤسسات التعليمية ذات أحجاـ ال يبكن ذباىلها 

 أك اإلقيؿ من شاهنا .
 كك ل  معدالت شرب الكحوؿ بني شروبة الشباب كاؼبراىقني، وو كما كاروة التسمم الكحوٕب ببعيد   .
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