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 التعريف بالمجلة

جمةل املاهون ادلويل ندلراسات امبحثَة يه جمةل دورًة ؿومَة دومَة دورًة حممكة متخععة يف ال حباث 

وادلراسات املاهوهَة يف جمال املاهون ادلويل مبختوف أ كسامو وفروؿو وجمالتو، وهتمت ابل حباث امـومَة  

 ندلراسات ادلميلراظي امـريب املركز وادلراسات املاهوهَة ذات امـالكة مبجالت املاهون ادلويل، تعدر ؾن

 .أ ملاهَا -برمني- الإسرتاتَجَة وامس َاس َة والاكتعادًة 

تعدر بضلك دوري لك أ ربـة أ صير وميا ىَئة ؿومَة دومَة فاؿةل ترشف ؿىل معويا وتضمل ٍلوؿة 

ىل اجملةل  .كبرية ل فضل ال اكدميَني من ؿدة دول، حِث ترشف ؿىل حتكمي ال حباث امواردة اإ

ىل لحئة داخوَة تنّؼم معل امتحكمي، كٌل تـمتد   ىل مِثاق أ خاليق ملواؿد امنرش فهيا، و اإ وتستند اجملةل  اإ

 .يف اهتلاء حمتوايت أ ؿدادىا املواظفات امضلكَة واملوضوؾَة نومجالت ادلومَة احملمّكة

 
 يالنشر اإللكترون اإلصدار وقواعد

 
مكرتوهَا بضلك دوري متلدمي و ورش مجةل من امبحوث ال اكدميَة، اميت ” لك أ ربـة أ صير” تعدر اجملةل اإ

مت ورش امبحوث بـد حتكمييا من كبل انوجنة . تـاجل املواضَؽ ذات امـالكة مبجالت و فروع املاهون ادلويل ًو

امـومَة وتوفر امبحث امللدم نورشوط املعووبة وؿدم تـارضو مؽ املَثاق ال خاليق ملواؿد امنرش اميت تستند 

ذن ابمنرش  .ؿوهيا امالحئة ادلاخوَة امتنؼميَة مـمل امتحكمي، و بـد حعول امباحث ؿىل اإ

ؿداد امبحث نونرش فييي اكلآيت  :وخبعوص رشوط امنرش وكَفِة اإ

 .جيب أ ن ٍكون امبحث أ ظَال مـدا نونرش يف اجملةل ومل ٌس بق ورشه -

تباع ال ظول امـومَة واملواؿد املهنجَة يف امبحث امـومي -  .جيب اإ

ّة -  .جيب أ ن ٍكتب امبحث بوغة سومية وموافلا نولواؿد انوغًو

ىل امتلومي من كبل حممكني خمتعني، ًـمل امباحث بنتاجئ امتحكمي يف حاةل ظوب منو  - خيضؽ امبحث اإ

 .املِام بتـدًالت

د الامكرتوين احملدد سوفا - ىل هفس امرًب رجاع امبحث بـد  امزتام امباحث بتـدًالت احملمكني اإ  .ًمت اإ

مؽ احتساب اميوامش اميت تكون يف   (A4)   ظفحة من احلجم امـادي25ل ًتجاوز امبحث امللّدم  -

آخر امبحث و كامئة املراجؽ  .أ

ٍرفق ابمبحث سرية ذاتَة خمترصة نوباحث، تتضمن امسو وملبو ابنوغة امـربَة وال جنبَة، ودرجتو  -

ده الإمكرتوين  .امـومَة، وختععو، ووػَفتو، ومؤسسة امبحث امتابؽ ميا، وبًر

https://business.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?hc_location=ufi
https://business.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?hc_location=ufi
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ة، فروس َة)ٍرفق ابمبحث موخط ابنوغتني امـربَة و مغة أ جنبَة  - جنوزًي ؿىل أ ل ًلّل لك موخط ؾن  (اإ

د ؾن  (150)  .لكمة (300)لكمة ول ًٍز

 Times   ابمنس بة نوغة امـربَة، و14جحم  Simplified Arabic جيب أ ن ٍكتب منت امنط خبط -

New Roman  كتب اميامش خبط12جحم ة أ و امفروس َة، ٍو  Simplified  ابمنس بة نوغة الاجنوزًي

Arabic   ابمنس بة نوغة امـربَة، و12جحم Times New Roman  ة10جحم  . ابمنس بة نوغة الاجنوزًي

 . مس من لك اجليات02.5جيب ترك مسافة  -

ة، وامس وملب امباحث أ و  - تتضمن اموركة ال وىل الامس اماكمل نوبحث ابنوغة امـربَة و الإجنوزًي

ههيا، أ و اميَئة اميت ًـمل دلهيا،  امباحثني، وادلرجة امـومَة، واموػَفة، واملكَة واجلامـة اميت ًنمتي اإ

ده الإمكرتوين  .وبًر

ىل رئُس امتحٍرر -  .جيب أ ن ًلدم اماكتب ظوبا موكـا من ظرفو ًعوب فِو ورش حبثو، موهجا اإ

جيب أ ن ًلدم اماكتب تـيدا موكـا من ظرفو ًلر فِو أ ن حبثو مُس مس تال من كتاب مت ورشه أ و  -

مذكرة أ و رساةل خترج، وأ هو مل ًلدم نونرش ل ي جمةل أ خرى، وأ هو مل ٌضارك بو يف أ ي مداخةل، وأ هو 

ىل رئُس  جراء امتـدًالت املعووبة منو وفلا متلاٍرر خرباء انوجنة امـومَة نومجةل، موهجا اإ ًوزتم ابإ

 .امتحٍرر

 .ل تتحمل اجملةل مسؤومَة أ ي رسكة ؿومَة، وما ورش ابجملةل ًـرب ؾن رأ ي ظاحب امبحث -

د الإمكرتوين امتايل - ق امرًب   :جيب أ ن ٍرسل امبحث ؾن ظًر

international-law@democraticac.de 

ظالع ؿىل اجملةل وال ؿداد امسابلة ٍرىج زايرة املوكؽ امتايل -  :مالإ

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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 ملخص

ا�ويل یعترب م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة من م�ادئ القانون 
احلدیثة، ؤ�ساسه الفقه�ي �متثل �مجلع بني املدرسة إالرادیة القامئة �ىل ٕارادة ا�ول، واملدرسة املوضوعیة القامئة 
�ىل تدرج القوا�د القانونیة واحلدث �ج�عي، وهو ما یؤكده أ�ساس القانوين املمتثل �تفاق�ة ف�ینا لقانون 

ا�ويل يف �ٓرائه والقضاء ا�ويل يف ٔ�حاكمه بتكر�س وتقدمي هذا  املعاهدات، كام سعى لك من فقه القانون
املبدٔ� �ال تعارض قوا�د الرشعیة القانونیة ا�ولیة مع قوا�د الرشعیات القانونیة الوطنیة، ٕاال �ٔن دساتري 

ن  اكن ا�ول تفاوتت موقفها من مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �لهيا و�ىل بق�ة القوانني ا�ا�لیة، ويف ا�مي
ا�س�تور ا�ميين قد ٔ�كد الزتامه مبیثاق أ�مم املت�دة وإال�الن العاملي حلقوق إال�سان واالتفاق�ات ا�ولیة، ٕاال ٔ�نه 
مل یرصح �سموها �لیه وبق�ة القوانني ا�ا�لیة، ٕاال ٔ�نه وردت نصوًصا يف القانون املدين والقانون البحري 

ق�ات وأ�عراف ا�ولیة �ىل نصوصها، والت�ٔ�ید �ىل مرا�اهتا، كام ٔ�ن والقانون الت�اري تقول بعضها �سمو االتفا
القضاء ا�ميين رمغ حشة �ٔحاكمه و�د�ه يف ٔ��د ٔ�حاكمه �سمل �سمو الرشعیة القانونیة ا�ولیة، ویلغي البند 

م، ٔ�نه یعارض حق التقايض ا�ي نص �لیه 1991من قانون رضائب ا��ل لعام ) 78(من املادة ) ب(
  .ن العاملي حلقوق إال�سانإال�ال
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الرشعیة القانونیة ا�ولیة، الرشعیات القانونیة الوطنیة، اتفاق�ة ف�ینا لقانون  :اللكامت املف�اح�ة
 .املعاهدات، ا�س�تور ا�ميين، القضاء ا�ميين

Abstract 

The transcendence of international legal legitimacy over the national legal legitimacy is 
a principle of the modern international law. This principle brings together the voluntary 
school which takes into consideration the will of States, and the objective school which 
depends on the gradation of legal rules and social event. This combination is confirmed by 
the legal ground represented by the Vienna Convention on the Law of Treaties. The 
jurisprudence of international law in its opinions and the international judiciary in its 
Judgments have sought to dedicate and present this principle in case there is a dispute 
between the rules of international legal legitimacy and the rules of national legal legitimacy. 

However, the constitutions of countries have different positions regarding the 
precedence of international legal legitimacy over the national laws. The Yemeni constitution 
have confirmed its commitment to the Charter of the United Nations, the Universal 
Declaration of Human Rights, and international conventions, but it did not include the 
precedence of international legal legitimacy over it and the rest of the national laws. 

But in the Yemeni Civil, Commercial and Maritime Laws there are legal texts that 
recognize the precedence of international agreements and norms over their legal texts. Some 
of these texts also take them into consideration. 

In addition, the Yemeni judiciary, despite the scarcity of its judgements includes in one 
of its Judgments that recognises the precedence of international legal legitimacy, and cancels 
paragraph (b) of Article (78) of the Income Tax Law of 1991, because it opposes the right of 
litigation stipulated in the Universal Declaration of Human Rights.  

Keywords: International Legal Legitimacy, National Legal Legitimacy, Vienna 
Convention on the Law of Treaties, Yemeni constitution, Yemeni judiciary. 

  مقدمة 
 ا�ويل القانون تطور ٕاىل ٔ�دى احلدیث؛ العرص يف نطاقها وا�ساع ا�ولیة، العالقات تدا�ل ٔ�ن الشك

 القوانني سن موضوع الس�� ��ول، ا�ا�لیة �خ�صاصات مصمي من یُعد ما موضو�اته صارت حىت وتقدمه،
 قوا�د �لیه قامت ا�ي أ�ساس یُعد ا�ي ا�ول؛ س�یادة ملبد�ٔ  ا�رتاقا وا�هتااكً  هناك ٔ�ن یعين مما وتطبیقها؛

 - �ٓخر  م�د�ٔ  مقابل وذ� ا�ويل؛ القانون يف الس�یادة ملبد�ٔ  التقلیدیة املاكنة عن �راجعاً  ٔ�و ا�ويل، القانون
 وجود ٕاىل ٔ�دى مما ا�ولیة؛ القانونیة الرشعیة مسو م�د�ٔ  العام؛ هو ا�ويل القانون م�ادئ من -�دیث ال�ش�ٔة

فاكن البدمن رفع وقو�د القوان��الوطنیة من الناح�ة العملیة؛  العام ا�ويل القانونقوا�د  بني وتنازع تعارض
و�لتكر�س لهذا هذا التعارض،وقطع هذا التنازع معلًیا؛ وذ� �لت�ٔس�س فقهًیا وقانونًیا لهذا املبدٔ� من �انب؛ 

من �ل ملشلكة التعارض بني املبدٔ� يف الواقع العميل من �انب �ٓخر؛ من �الملا قدمه فقهاء القانون ا�ويل 
ا�ا�لیة،وما لعهبالقضاء ا�ويل من �الل ٔ�حاكمه الصادرة عنه،  القانون ا�ويل وقوا�د القوانني قوا�د
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وموقفدساتري ا�ول م�ه، مع التعرضلموقف ا�س�تور والقوانني ا�ا�لیة والقضاء يف ا�مين من هذا املبد�ٔ 
  .واًحضا، وهو ما نوحضه يف حبثنا هذا

م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة " حبثنا موضوع يف نت�دث ٔ�ن وق�ل
  :ا�ٓيت يف املقدمة عنارص ٔ��رز نوحض "الوطنیة

 :�ٔمهیةالبحث /�ٔوالً 

 املعارصة، وقضا�ه العام، ا�ويل القانون م�ادئ ٔ�مه من ا�ولیة القانونیة الرشعیة مسو م�د�ٔ  یُعد
  :�ح�تني من البحث �مكن ٔ�مهیة �� احلدیثة؛ العملیة وموضو�اته

ملبد�ٔ مسو الرشعیة القانونیة  �ٔ�ساس الفقه�ي وأ�ساس القانوين إال�اطة �الل من :الناح�ةالنظریة •
 ا�ي رخسه فالسفة وفقهاء القانون يف مدارسهم واجتاهاهتم، وأ�ساس القانوين ا�ولیة املمتث� �ٔ�ساس الفقه�ي

 القانونیة الرشعیة مسو تؤكد ا�ولیة، واليت مجیعها واالتفاق�ات واملعاهدات املواثیق يف �لیهمت النص  ا�ي
 .الوطنیة الرشعیة القانونیة �ىل ا�ولیة

�كر�س م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات  �ىل الوقوف �الل من :العملیة الناح�ة •
 م القضاء ا�ويل، ومن �الل صیا�ة دساتري ا�ول لهذا املبد�ٔ،القانونیة الوطنیة؛ من �الل تطبیقات �ٔحاك

 .الزتام القانون ا�ا�يل والقضاء يف ا�مين هبذا السمو والعمل به ومدى

  :البحث مشلكة /�نیاً 

حيتاج ٕاىل ت�ٔس�س ا�ولیة من املبادئ �دیثة ال�ش�ٔة؛ و�لتايل فٕانه  القانونیة الرشعیة مسو م�د�ٔ  ٕان 
وتوف�قًا لتعارض نصوص الرشعیة القانونیة ا�ولیة مع الرشعیات القانونیة  م�ًعا معيل؛نظري، و�كر�س 

 :ا�ٓيت يف �مكن البحث مشلكة و�لتايل فٕان الوطنیة؛

 الوطنیة؟ الرشعیات القانونیة �ىل ا�ولیة القانونیة الرشعیة مسو م�د�ٔ  ٔ�سس مايه 

 العميل الواقع يفم�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة �كر�س  مامدى 
 ��ول؟ ا�ا�يل الصعید و�ىل ا�ويل الصعید �ىل

   ما موقف القانون والقضاء ا�ميين من م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة؟ 
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 :البحث مهنجیة/�لثاً 

 يف الواردة والنصوص وحتلیل اجتاهات الفقه بعرض الت�لیيل الوصفي املهنج �ىل ا�راسة اعمتدت 
 من م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة، ؤ�حاكم القضاء ا�ويل، ا�ولیة، واالتفاق�ات واملعاهدات املواثیق

 املهنج وكذ� ا�ا�لیة، وموقف القانون والقضاء ا�ميين، وموقف ا�ول من هذا السمو يف دساتريها وقوان�هنا
الرشعیات  �ىل ا�ولیة القانونیة الرشعیة مسو م�د�ٔ  �كر�س يف العميل ��ول الواقع �لمقارنة بني املقارن
 .الوطنیة القانونیة

 :البحث خطة/رابعاً 

  :النحوا�ٓيت �ىل حبثنا اكن تقس�مي بناء �ىل ما س�بق؛

 .الوطنیة القانونیةالرشعیات  �ىل ا�ولیة القانونیة الرشعیة مسو م�د�ٔ  �ٔسس  :أ�ول املبحث

 الواقع يف الوطنیة الرشعیات القانونیة �ىل ا�ولیة القانونیة الرشعیة م�د�ٔ مسو �كر�س :الثاين املبحث
 .العميل

  واملقرت�ات والتوصیات النتاجئ �ٔ�رز وتتضمن :اخلامتة

  الوطنیة�ٔسس م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة : أ�ول املبحث

بني فقهاء وفالسفة القانون ا�ويل حول طبیعة قوا�د القانون ا�ويل العام، وحصل اجلدل �ر  لقد
هل يه قوا�د قانونیة یرتتب �ىل خمالفهتا : �خ�الف وانقسموا �ىل فریقني يف ٕا�ا�هتم عن السؤال التايل

خمالفهتا ٔ�یة مسؤولیة قانونیة؟ مفهنم من رٔ�ى حتمل مسؤولیة قانونیة ٔ�م ٔ�هنا جمرد قوا�د ٔ��الق�ة ال یرتتب �ىل 
ٔ�هنا قوا�د قانونیة �ملعىن الصحیح، وتلزتم هبا ا�ول كام یلزتم هبا أ�فراد بقوا�د القانون ا�ا�يل، ومهنم من 
�رى ٔ�ن وجود ٔ�ي قانون یتوقف �ىل وجود سلطات �ٔو هیئات �كون �ادة �ٔ�ىل من ا�اطبني ب�ٔحاكمه، 

در عن السلطة ال�رشیعیة اليت تقوم بوضعه، و�ٔن تو�د سلطة قضائیة تقوم بتطبیق فالقانون جيب ٔ�ن یص
هذا القانون، ؤ�ن یتضمن جزاء م�ظًما یطبق يف �ا� خمالفة ٔ�حاكمه، ؤ�ن هذه الرشوط �ري م�وفرة يف 

عىن القانون ا�ويل يف الوقت احلارض؛ ف�� ال ميكن اعتبار قوا�د القانون ا�ويل قوا�د قانونیة �مل
  .)1(الصحیح

ٕاال ٔ�ن هذا اخلالف تالىش حق�قة �ىل ٔ�رض الواقع، ومت ال�سلمي بقوا�د القانون ا�ويل كقوا�د قانونیة، 
یرتتب �ىل خمالفهتا املسؤولیة القانونیة؛ ن���ة ضعف جحج القائلني ب�ٔهنا ل�ست قوا�د قانونیة، ون���ة التطور 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

13 

 

واكن �لفقه دوره يف ت�ٔس�س م�دٔ� الرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ من  ا�ي حلق القانون ا�ويل يف القرن العرش�ن؛
  .�الل �جتاهات الفقهیة واملدارس اليت �رزت فهيا

ولقد بذل ا�متع ا�ويل ممثًال مبنظمة أ�مم املت�دة وهیئاته �وًدا �برية يف ٕارساء م�دٔ� مسو الرشعیة 
مجمو�ة القوا�د القانونیة اليت : ا�ويل العام؛ واليت تُعرف ب�ٔهنا القانونیة ا�ولیة املمتث� مبجمو�ة قوا�د القانون

، ومن ّمث مت تعز�ز م�د�ٔ )2(حتمك وتنظم ا�متع ا�ويل، وما یقوم يف ٕاطاره من �القات بني ٔ�ش�اصه القانونیة
رة �ر�ایة مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة من �الل نصوص االتفاق�ات الصاد

  .ا�متع ا�ويل ممثًال �ٔ�مم املت�دة

ومما س�بق ميك�نا ٔ�ن نت�دث عن أ�سس اليت قام �لهيا م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة من �الل 
  :املطلبني التالیني

 أ�ساس الفقه�ي ملبد�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: املطلب أ�ول 

 ملبد�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیةأ�ساس القانوين : املطلب الثاين  

  أ�ساس الفقه�ي ملبد�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: املطلب أ�ول

اكن جلهود فقهاء وفالسفة القانون ا�ويل العام دوًرا �بًريا يف الت�ٔس�س ملبدٔ� مسو الرشعیة القانونیة 
ت �دد من النظر�ت واملدارس الفلسف�ة قد ظهر ا�ولیة؛ من �الل مدارسهم واجتاهاهتم و�ٓراهئم يف ذ�، ف

الفقهیة �رحج املدرسة إالرادیة؛ اليت یقوم �ىل رضا ا�ول �امة رصا�ة ٔ�و مضنًا ٔ�حاكم القانون ا�ويل العام؛ 
ومن ّمث یُعد الرضا املس�متد من ٕارادات ا�ول الرصحية هو ٔ�ساس مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة، ٕاال ٔ�ن هناك 

وهذا رسة املوضوعیة؛ ا�ي �رسى ٔ�ن هناك عوامل �ار�ة عن إالرادة يه أ�ساس، من �رى ٔ�ن املد
الت�ٔس�س الفقه�ي مرتبط بت�ٔس�س القوة إاللزام�ة �لرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ �وهنا ن���ة ومثرة ملبدٔ� مسو الرشعیة 

الفقه�ي ملبدٔ� مسو الرشعیة  القانونیة ا�ولیة؛ فميك�نا القول ب�ٔن ٔ�ساس هذه القوة إاللزام�ة يه ذاهتا أ�ساس
  : وهو ما نوحضه من �الل الفر�ني التالینيالقانونیة ا�ولیة،

 )إالرادیة(املدرسة الوضعیة التقلیدیة : الفرع أ�ول

 .املدرسة املوضوعیة: الفرع الثاين

 )إالرادیة(املدرسة الوضعیة التقلیدیة : الفرع أ�ول
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ٕ�رادة ا�و�، ح�ث انطلق ٔ�نصار هذه املدرسة من نقطة بدایة ٕان هذه املدرسة ربطت القانون ا�ويل 
وا�دة؛ يه الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن القوا�د القانونیة يه نتاج لٕالرادة، فإالرادة يه اليت ختلق القانون، ويه اليت ختضع 

�)3(.  

لیل �ىل ورضا ا�ول قد �كون رصًحيا وقد �كون مضنًیا يف أ��ذ �سمو الرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ وا�
وجود الرضا الضمين ��ول هو ٕاق�الها �ىل الترصف وفقًا �لقا�دة العرف�ة، وم�ادرة ا�ول اليت صدر الترصف 

  .)4(يف موا�هتا ٕاىل ق�و� من �ري ٔ�ن تبدي اح��اً�ا �لیه ٔ�و م�اقضة �

�، نوحضهام بغض ٕاال ٔ�ن فقهاء هذه املدرسة انقسموا ف� ب�هنم يف تفسري هذه إالرادة ٕاىل نظریتني يف ذ
 :النظر عن النقد ا�ي و�ه ل� النظریتني؛ يف ا�ٓيت

وتت�ه ٕاىل القول ب�ٔن ا�و� ٕاذ تلزتم ب�ٔحاكم القانون  ):نظریة الت�دید ا�ايت(نظریة إالرادة املنفردة : �ٔوًال 
فٕان �ٔساس مسو  ، و�لتايل)5(ا�ويل؛ فٕاهنا تفعل ذ� مبحض ٕارادهتا، فل�س مثة ٕارادة تفوق ٕارادهتا سلطا�ً 

 . الرشعیة القانونیة ا�ولیة هو إالرادة املنفردة للك دو�؛ �وهنا ال ختضع لسلطة �ٔ�ىل مهنا

النابع من مسو الرشعیة القانونیة -وتت�ه ٕاىل القول �ىل ٔ�ن �ٔساس إاللزام  :نظریة إالرادة امجلاعیة: �نًیا
راجع ٕاىل إالرادة املشرتكة مجلیع ا�ول ا�اطبة، وشعور ا�و� �رتباطها �ٕالرادة امجلاعیة یعد ضام�ًا  -ا�ولیة

ند غیاب السلطة ا�ولیة العلیا اللزتا�ا، فٕاذا اكنت هذه إالرادة امجلاعیة سام�ة �ىل إالرادة املنفردة الس�� ع 
  . )6(املصدرة �لقوا�د؛ فٕاهنا يه الصاحلة لتفسري خضوع ا�ول �لقانون ا�ويل

 املدرسة املوضوعیة: الفرع الثاين

يف هذه املدرسة �رى ٔ�نصارها ٕان ٔ�ساس مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة هو مجمو�ة عوامل �ارج�ة 
ا، ؤ�ن هذه العوامل يه اليت تؤكد مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة، وٕان مس�تق� عن ٕارادة ا�ول اليت ختضع له

  :)7(اخ�لفوا يف اجتاهاهتم ونظرهتم يف ذ�، وميك�نا ٕار�اعها ٕاىل نظریتني �راها الفقه هام

قال هبا لك من العاملني ا�منساویني لكسن وفردروس، ح�ث صورا : نظریة تدرج القوا�د القانونیة: �ٔوًال 
 شلك هرم تتدرج قوا�ده من الفصول ٕاىل أ�صول حىت تصل ٕاىل القا�دة أ�ساس�یة اليت �سود القانون �ىل

  .مجیع القوا�د أ�خرى و�كس�هبا قوهتا وٕالزا�ا

�رى ٔ�نصار هذه النظریة و�ىل رٔ�سهم الفق�ه جورج س�یل ٔ�ن القانون  :نظریة احلدث �ج�عي: �نًیا
ا هام ٕاال �دث اج�عي �متخض عنه ذات احلیاة يف ا�متع بصفة �امة، والقانون ا�ويل بصفة �اصة م
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ال�رشي، فلك جممتع ت�ش�ٔ معه م�ادئ قانونیة �اصة به تصونه وتقوي روابطه، و�ك�سب هذه املبادئ ٕالزام�هتا 
  .من الشعور العام لٔ�فراد وامجلا�ات برضورة ا�رتا�ا ومرا�اهتا حىت ال تتفكك امجلا�ة

وبناء �ىل هاتني النظریتني �س�تطیع القول ٕان م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل �جت عن تدرج 
القوا�د القانونیة؛ ح�ث تعد قوا�د القانون ا�ويل العام ٔ��ىل مزن� من قوا�د القانون ا�ا�يل، �ٕالضافة ٕاىل 

  . ته ا�ول، و�لهيا �لزتام بهٔ�ن م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة من املبادئ ا�ي ٔ��ش�ٔ 

وخنلص يف هنایة هذا املطلب ٕاىل ٔ�ن أ�ساس الفقه�ي لسمو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات 
القانونیة الوطنیة �متثل يف امجلع والتوف�ق بني املدرسة إالرادیة واملدرسة املوضوعیة مًعا، فال ميك�نا ٔ�ن نغفل 

املبدٔ�؛ ح�ث تؤكد �لیه االتفاق�ات ا�ولیة، كام ٔ�نه يف املقابل ال ميك�نا ٕاغفال تدرج ٕارادة ا�ول يف صنا�ة هذا 
القوا�د القانونیة واحلدث �ج�عي ا�ي صنع هذا املبد�ٔ، وهو ما ٔ�كدت �لیه اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات 

  .اليت تعد أ�ساس القانوين لهذا املبدٔ�، وهو ما نوحضه يف املطلب التايل

 الوطنیة الرشعیات القانونیة �ىل ا�ولیة القانونیة الرشعیة القانوين ملبد�ٔ مسو أ�ساس: ملطلب الثاينا

اكن لٔ�مم املت�دة وهیئاهتا دوًرا �رًزا و�وًدا �برية يف مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات 
لیة؛ وذ� ٕ�لزام ا�ول �سمو الرشعیة القانونیة الوطنیة، وهو ما ظهر �لًیا يف نصوص االتفاق�ات ا�و 

م عن 1949القانونیة ا�ولیة؛ وهو ما مت النص �لیه يف مرشوع ٕا�الن حقوق وواج�ات ا�ول الصادر يف 
م واملعمتدة من 1969جلنة القانون ا�ويل التابعة لٔ�مم املت�دة، واتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات الصادرة �ام 

  :من �الل الفر�ني التالیني ذ� توضیح �دة، وميك�ناق�ل املؤمتر لٔ�مم املت

م يف صنا�ة م�د�ٔ مسو 1949دور مرشوع ٕا�الن حقوق وواج�ات ا�ول الصادر يف : الفرع أ�ول
 .الرشعیة القانونیة ا�ولیة

م يف صنا�ة م�د�ٔ مسو الرشعیة 1969دور اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات الصادرة �ام : الفرع الثاين
 .ونیة ا�ولیةالقان

م يف صنا�ة م�د�ٔ مسو 1949دور مرشوع ٕا�الن حقوق وواج�ات ا�ول الصادر يف : الفرع أ�ول
  الرشعیة القانونیة ا�ولیة

اكنت البدایة يف ت�ٔس�س م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة من هذا 
�ىل لك دو� واجب تنف�ذ الزتاماهتا اليت : "ح�ث �اء فهيا) 31(املرشوع؛ فقد مت النص �لیه يف املادة 

تفرضها �لهيا املعاهدات و�ريها من مصادر القانون ا�ويل حبسن نیة، ول�س لها ٔ�ن حتتج �لت�لل من هذا 
  ".الواجب ب�ٔحاكم دس�تورها، ٔ�و �رشیعها
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وجيب �ىل ا�ول تقدميها  ویت�ني من هذا النص ب�ٔن �لزتامات النابعة من املعاهدات ذات ٔ�ولویة،
�ىل �لزتامات ا�ا�لیة، كام یفهم م�ه ٔ�ن تعمل ا�و� �ىل ٔ�ن �كون ا�س�تور والقانون ا�ا�يل ال یتعارض 
مع ت� املعاهدات، ٕاال ٔ�ن أ�مر مل یتوقف هنا ح�ث مت النص �ىل هذا املبدٔ� يف اتفاق�ة ف�ینا لقانون 

  .و�بتًا وراًخسا، وهو ما نتعرف �لیه يف الفرع التايلاملعاهدات؛ لیكون مسوه ملزًما مبوج�ه، 

م يف صنا�ة م�د�ٔ مسو الرشعیة 1969دور اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات الصادرة �ام : الفرع الثاين
  القانونیة ا�ولیة

ة مر م�دٔ� مسو ٔ�حاكم املعاهدة ا�ولیة �ىل ٔ�حاكم القانون ا�ا�يل من دا�رة القانون العريف ٕاىل دا�ر 
  .)8(القانون الوضعي املك�وب، بعد ٕادرا�ه يف اتفاق�يت ف�ینا لقانون املعاهدات

وقد �اء يف اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات مبا خيص ا�ول، إالقرار مببدٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة 
لطرف يف معاهدة ٔ�ن ال جيوز : "مهنا مت النص �ىل ٔ�نه) 27(�ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة؛ ففي املادة 

  ) ".46(حيتج بنصوص قانونه ا�ا�يل مكربر ٕالخفاقه، يف تنف�ذ املعاهدة وال ختل هذه القا�دة ب�ٔحاكم املادة 

ل�س ��و� ٔ�ن حتتج ب�ٔن التعبري عن رضاها �لزتام �ملعاهدة قد  -1" :�ىل �ٔنه) 46(وقد نصت املادة 
�الخ�صاص بعقد املعاهدات �س�ب ٕالبطال ه�ذا الرضا ٕاال ٕاذا اكنت  مت ��الفة حلمك يف قانوهنا ا�ا�يل یتعلق

تعترب ا�الفة ب��ة ٕاذا اكنت واحضة بصورة  -2.ا�الفة ب��ة وتعلقت بقا�دة ٔ�ساس�یة من قوا�د القانون ا�ا�يل
  .موضوعیة ٔ�ی�ة دو� تترصف يف هذا الش�ٔن وفق التعامل املعتاد وحبسن نیة

اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات تُعد يه أ�ساس القانوين ملبد�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ومما س�بق جند ٔ�ن 
ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة، فاكن �ىل ا�ساتري والقوانني ا�ا�لیة ٔ�ن تعمل مبوجهبا، وما تضمنته 

فهتا ٔ�حاك�ا، ٕاال ٔ�ن هذا املبدٔ� من ضوابط وٕاجراءات، وٕاال فٕان ا�و� تتحمل مسؤولیهتا ا�ولیة جراء خمال
سالفة ا��ر؛ بعدم وجود خمالفة ب��ة واحضة، ) 46(ل�س �ىل ٕاطالقه، وٕامنا مق�ًدا كام �اء يف املادة 

وموضوعیة م�علقة بقا�دة ٔ�ساس�یة من قوا�د القانون ا�ا�يل، وترصفت ا�و� وفق التعامل العادي وحبسن 
  .نیة

 الواقع يف الوطنیة الرشعیات القانونیة �ىل ا�ولیة القانونیة الرشعیة �كر�س م�د�ٔ مسو: املبحث الثاين
  العميل

ٕان إالقرار مببدٔ� مسو الرشعیة القانونیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة؛ لیعين �لرضورة ٕا�ادة النظر   
ادة مبرا�ل يف م�دٔ� الس�یادة ا�ي بُين �لیه القانون ا�ويل؛ وهو ما حصل فقد مرت مر�� نظریة الس�ی
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م�عددة، ف�عد ٔ�ن اكن نطاق س�یادة ا�ول �ىل شعهبا وٕاقلميها مطلقًا، فٕان تطور العالقات ا�ولیة �ىل مر 
  .)9(الزمان محل معه تعدیًال �ىل هذا النطاق بصورة تدرجيیة

مسو ومما هو معلوم ٔ�ن من س�یادة ا�و� سن القوانني وتطبیقها �ىل شعهبا وٕاقلميها، ٕاال ٔ�ن �كر�س م�دٔ� 
الرشعیة القانونیة ا�ولیة قد یتعارض مع ت� نصوص ت� القوانني؛ فاكن البد من �ل لهذا التعارض؛ ومن 
ّمث فميكن ٔ�ن ن�ساءل �یف مت التعامل مع هذا السمو �ىل الصعید ا�ويل و�ىل الصعید الوطين ��ول؟ 

  :ف�جیب من �الل املطلبني التالیني

 �ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیةا�ويل يف �كر�س م�د دور الفقه والقضاء: املطلب أ�ول
  ونیة ا�ولیة �ىل الصعید ا�ا�يلموقف ا�ول من �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القان: املطلب الثاين

 دور الفقه والقضاء ا�ويل يف �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: املطلب أ�ول

نیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة يف الواقع العميل، قد ٕان تطبیق م�دٔ� مسو الرشعیة القانو 
یؤدي ٕاىل ٕاشاكلیات؛ وذ� من �الل ما قد حيصل من �زاع بني نصوص االرشعیة القانونیة ا�ولیة، 
ونصوص القوانني ا�ا�لیة؛ مما اس�تدعى من الفقه ا�ويل والقضاء ا�ويل �ل ت� إالشاكلیات، و�كر�س 

  :وهو ما نوحضه من �الل الفر�ني التالیني هذا املبدٔ�،

 الرشعیة القانونیة ا�ولیةدور الفقه ا�ويل يف �كر�س م�د�ٔ مسو : الفرع أ�ول
  دور القضاء ا�ويل يف �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: الفرع الثاين

  ا�ولیةدور الفقه ا�ويل يف �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة : الفرع أ�ول

ملا اكن لفقه القانون ا�ويل دور �رز يف بناء الرشعیة القانونیة ا�ولیة والرشعیات القانونیة الوطنیة، 
وٕان اخ�لف يف نظرته هل القانون ا�ويل والقانون ا�ا�يل خيتلفان كام یقول ٔ�حصاب مذهب ازدواج�ة 

ناء �ىل ذ� یرتتب ب�ٔنه ال مشلك يف القانون؟ ٔ�م ٔ�هنام و�دة وا�دة كام هو مذهب و�دة القانون؟ وب 
مذهب ازدواج�ة القانون طاملا ٔ�هنام خيتلفان، لكن التعارض قد حيصل يف مذهب و�دة القانون، ا�ي �رى 
ٔ�هنام ال خيتلفان، و�لتايل البد من مسو ٔ��دهام؛ ٕاال ٔ�ن هناك ش�به ٕاجامع من �انب الفقه ا�ويل �ىل ت�ٔیید 

�� اكن لفقه القانون ا�ويل العام دوره املشهود ؛ )10(يل �ىل القانون ا�ا�يلوت�ٔ�ید م�دٔ� مسو القانون ا�و
يف �كر�س م�دٔ� مسوالرشعیة القانونیة ا�ولیة �ال تعارض نصوص معاهدة دولیة مع نصوص القانون ا�ا�يل، 

سابقة لنصوص القوانني و�� �لزناع القامئ ب�هنام، لكن بعد النظر ف� ٕاذا اكنت القا�دة االتفاق�ة ا�ولیة 
  :)11(ا�ا�لیة ٔ�م ال حقة لها، وهو ما یوحضه الفقه يف اجهتاداته، وقد مجعها من الباح�ني اكلتايل
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�رى فقه القانون ا�ويل ٔ�نه جيب تطبیق نصوص املعاهدة ا�ولیة الالحقة �ىل ال�رشیع  :احلا� أ�وىل
بق، وهذا املبدٔ� التقلیدي حيمك التنازع بني القوا�د ا�ا�يل املعارض لها تطبیقًا ملبدٔ� الالحق ی�سخ السا

  .القانونیة �شلك �ام، ويه �ا� ال تثري ٔ�یة صعوبة ٔ�ن �لها قد س�بق وجودها

ٕان املشلكة احلق�ق�ة �مكن يف �ا� التنازع بني ال�رشیع الالحق واملعاهدة ا�ولیة السابقة، : احلا� الثانیة
عاهدة؟ وهل نطبق املبدٔ� التقلیدي ب�ٔن النص السابق ی�سخ الالحق فهل قصد املرشع الوطين خمالفة امل

  .�لیه؟ وبذ� نلغي املعاهدة ا�ولیة بعیًدا عن ٔ�یة اعتبارات دولیة

�رى فقه القانون ا�ويل ٔ�نه ال ت�ٔثري لهذا القانون الالحق �ىل أ�حاكم اليت تتضمهنا املعاهدة؛ ٔ�نه ال 
ا ا�ا�يل بغیة الت�لل من املعاهدة ا�ولیة؛ وذ� ا�رتاًما �لمبدٔ� الراخس جيوز ��و� ٔ�ن تتذرع بنصوص قانوهن

يف قانون املعاهدات ا�ولیة؛ ب�ٔنه الجيوز لطرف � ٔ�ن �متسك بقانونه ا�ا�يل �س�ب لعدم تنف�ذ املعاهدة، 
رادة امجلاعیة �الوة �ىل ٔ�ن املعاهدة ا�ولیة متثل ٕارادة مشرتكة بني �دة دول فال ميكن ق�ول ٕالغاء هذه االٕ 

  .ٕ�رادة م�فردة

و�لتايل �رى ٔ�ن الرٔ�ي أ��ري هو أ�صوب؛ ح�ث اكن أ�حرى بت� ا�و� ٔ�ن �راعي يف �رشیعاهتا 
ا�ا�لیة ت� املعاهدات اليت يه طرفًا فهيا، وٕاال حتملت مسؤولیة خمالفهتا؛ �ون هذا القول �س��د ٕاىل 

؛ �� یقدم نص املعاهدة )27(نا لقانون املعاهدات يف املادة أ�ساس القانوين ا�ي نصت �لیه اتفاق�ة ف�ی 
ا�ولیة �ىل نصوص القوانني ا�ا�لیة؛ ٔ��ًذا مببدٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة 

  .الوطنیة

ملعاهة وخنلص القول ٕ�ن فقه القانون ا�ويل يف لكتا احلالتني السابق�ني سواء س�بق القانون ا�ا�يل ا
  .ا�ولیة، ٔ�و العكس �رى أ��ذ مببدٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة

  دور القضاء ا�ويل يف �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: الفرع الثاين

دوًرا �ًما يف �كر�س لعب القضاء ا�ويل سواء يف قضاء حمامك التحكمي، ٔ�و حممكة العدل ا�ولیة احلالیة 
م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة يف ٔ�حاكمه؛ وذ� �ع�ده �ىل أ�ساس 
القانوين ملبد�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ املمتثل بنصوص االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة، كام ٔ�نه ٔ�كد �ىل 

خمالفهتا، مما یعين ٔ�ن القضاء ا�ويل �ٔقر مبذهب و�دة القانون؛ ا�ي ت��اه من  حتمل ا�و� ملسؤولیهتا عند
فقهاء القانون ا�ويل، بعیًدا عن مذهب ازدواج�ة القانون، كام ٔ�نه مل �سمل بقول بعض ٔ�نصار مذهب و�دة 

و�ة من أ�حاكم القانون القائل �سمو القانون ا�ا�يل �ىل القانون ا�ويل، وقد ظهر ذ� �لًیا من �الل مجم
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وا�ٓراء ٔ�و الف�اوى �س�شاریة لها؛واليت �ك�ف�بإالشارةٕالىمنوذ�ني مهنا؛ ٔ��دهام صدر من حمامك حتكمي دولیة، 
  :وا�ٓخر من حممكة العدل ا�ولیة يف ا�ٓيت

 مAlabama «1872أ�لباما «قضیة السف�نة : �ٔوًال 

أ�مر�ك�ة رفعت ا�عوى ضد اململكة املت�دة �ىل تتلخص وقائع هذه القضیة يف ٔ�ن الوال�ت املت�دة 
ٔ�ساس ٔ�ن اململكة املت�دة خرقت الزتاماهتا ا�ولیة، وذ� خبرقها م�دٔ� احلیاد؛ �وهنا قدمت املسا�دة ًرسا 
لوال�ت اجلنوب الثا�رة �ىل الشامل؛ ح�ث اكنت سف�نة أ�لباما التابعة ٕال�دى الوال�ت أ�مر�ك�ة اليت اكنت 

رب ٔ�هلیة، ٕا�دى السفن اليت مت بناؤها وجتهزيها يف املوا� إالجنلزيیة، ؤ�حلقت خسا�ر فاد�ة �ٓنذاك يف ح
مبعسكر الشاملیني؛ ح�ث متك�ت هذه السف�نة بعد رجوعها ٕاىل الوال�ت املت�دة من ٕاغراق �دة سفن حربیة 

یة انعقدت يف ج�یف، ٔ�خرى �بعة لوال�ت ٔ�خرى معادیة لها، وقد فصلت يف هذه القضیة حممكة حتكمي دول 
ولقد طلبت �ریطانیا العظمى ٕاعفاءها من ٔ�یة مسؤولیة عن أ�رضار اليت حلقت مبعسكر الشاملیني؛ لعدم توفر 
إالجراءات ا�س�توریة الالزمة ملنع بناء السفن احلربیة �ىل ٕاقلميها حلساب اجلنوبیني؛ ٔ�ي ٔ�نه مل �كن هناك 

 رفضت هذا ا�فع وحمكت مبسؤولیة اململكة املت�دة، ؤ�لزمهتا قانون دا�يل جيرم ذ�، ولكن حممكة التحكمي
�لتعویض عن أ�رضار اليت ٔ�صابت أ�طراف املترضرة �س�ب هذه السف�نة، ؤ�كدت حممكة التحكمي ب�ٔن 
�دم وجود هذا القانون يف اململكة املت�دة ال �سقط عهنا الزتامات إال�الل بقا�دة ٔ�ساس�یة يف القانون ا�ويل 

ث� يف قا�دة احلیاد، ووصفها دو� حمایدة، ح�ث ٔ�كدت احملمكة ٕان نقص الوسائل القانونیة ا�ا�لیة واملمت 
  . )12(اخلاصة بربیطانیا ال یعد من و�ة نظر احملمكة �ذًرا مق�وًال 

ومن هذا احلمك جند ٔ�ن حممكة التحكمي ا�ولیة اليت نظرت القضیة �رست م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة 
  .ىل الرشعیات القانونیة الوطنیةا�ولیة �

  م1988قضیة ٕا�الق مقر م�ظمة التحر�ر الفلسطی��ة ب��ویورك س�نة : �نًیا

وحول وقائع هذه القضیة ميكن القول ب�ٔنه بعد ٔ�ن م�حت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة مركز املراقب 
ووقع الكونغرس أ�مر�يك �ىل ) 17/12/1987الصادر يف  42/210القرار رمق (ملنظمة احلر�ر الفلسطی��ة 

ٔ�نه من : قررت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة مج� من أ�مور مهنا 1987قانون ماكحفة إالرهاب يف د�سمرب 
�ري القانوين إالبقاء �ىل مك�ب م�ظمة التحر�ر الفلسطی��ة دا�ل �دود ا�الیة القضائیة �لوال�ت املت�دة 

ة ٕارهابیة، وبعدما حصل  ا�ي وقع اعترب أ�مني العام لٔ�مم املت�دة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن هذه املنظمة تعترب م�ظم
، 1947جوان  26ٔ�ن إالبقاء �ىل املك�ب یقع يف ٕاطار اتفاق املقر املعقود مع الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف 

يف  ٕان أ�وضاع السابقة دفعت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة تقوم بطلب ف�وى من حممكة العدل ا�ولیة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

20 

 

م �س�تف�هيا فهيا ف� ٕاذا اكن الزناع یتعلق بتفسري وتطبیق اتفاق املقر ف�ٔ�ابت احملمكة �ٕالجامع 1988مارس 02
ٕان الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة بوصفها طرفًا يف االتفاق املعقود بني أ�مم املت�دة والوال�ت املت�دة : "قائ�

من ذ� االتفاق ب�ٔن تد�ل يف حتكمي ل�سویة النواع  21ا �لفرع أ�مر�ك�ة �ش�ٔن مقر أ�مم املت�دة؛ ملزمة وفقً 
  .)13("القامئ ب�هنا وبني أ�مم املت�دة

ف�س�تفاد من ف�وى حممكة العدل ا�ولیة ب�ٔهنا ذكّرت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ب�ٔنه وفقًا التفاق�ة املقر 
ٔ�ن �س��د لقانوهنا ا�ا�يل �لهترب من الزتاماهتا  م ب�هنا وبني أ�مم املت�دة؛ ال ميكهنا �و�1947املربمة س�نة 

ا�ولیة؛ ؤ�ن احملمكة يف هذه القضیة �رید ٔ�ن تذك�ر الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ب�ٔنه قد س�بق وٕان اس�تفادت 
من هذا املبدٔ� من �الل قضیة سف�نة أ�لباما السابق ا��ر مع �ریطانیا العظمى،و�لتايل �رست م�دٔ� مسو 

  .لقانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیةالرشعیة ا

  موقف ا�ول من �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الصعید ا�ا�يل: املطلب الثاين

جيمع الفقه ا�س�توري �ىل �ٔن التطور ا�ي طال القانون ا�ويل العام، جعل التعاون ا�ويل یطیح 
املتعلقة �لس�یادة الوطين، وهذا ظهر �لًیا يف جمال ا�ساتري الوطنیة ونصوصها اليت تؤكد ش��ًا فش��ًا ��ا�رة 

�ىل هذا التو�ه، ح�ث ٔ�نه من الالفت ٔ�ن لك ا�ساتري القدمية واحلدیثة �ىل �د سواء ٔ�قرت بتو�ها حول 
  .)14(�لزتام الاكمل �لقانون ا�ويل العام

وانني ا�ول جتاه مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة تفاوت؛ ومل �كن ومما �شري ٕالیه من ٔ�ن موقف دساتري وق
بنفس املس�توى، واكن ا�س�تور ا�ميين �ري واحض مع ترصحيه �اللزتام بقوا�د القانون ا�ويل العام؛ وهو ما 

  :نوحضه من �الل الفر�ني التالیني

 ولیة�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�موقف دساتري ا�ول من م�د: الفرع أ�ول
 �ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیةموقف القانون والقضاء ا�ميين من م�د: الفرع الثاين

  موقف دساتري ا�ول من م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: الفرع أ�ول

�لرمغ من الت�ٔس�س الفقه�ي ملبدٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ وذ� يف ظل مذهب و�دة القانون؛ 
ذ� ٔ�ن القا�دة أ�ساس�یة �لنظام العام لكه حيوهيا القانون ا�ويل، وا�ي یفوض ا�و� ٕ�صدار وترب�ر 

القوانني ا�ا�لیة، ومن �ة �ٔخرى القانون ا�ويل یبني امجلا�ات اليت �متتع بوصف ا�و�، و�رى ٔ�نصار هذا 
القمية، ویؤدي ٕاىل هترب ا�و�  الرٔ�ي ٔ�ن مذهب س�یادة القانون الوطين هيدم القانون ا�ويل، وجيع� �دمي

، وكذ� وضوح أ�ساس القانوين لهذا املبدٔ� يف )15(من الزتاماهتا ا�ولیة حب�ة معارضهتا القانون ا�ا�يل
اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات؛ ٕاال ٔ�ن الواقع خيتلف  فللك دو� رشعیاهتا القانونیة اخلاصة هبا؛ واليت �شمل 
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مما �س�تدعي م�ا ٔ�ن نوحض موقف دساتري ا�ول من م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة لواحئ، ا�ساتري والقوانني وا�
  :)16(ا�ولیة؛ وا�ي مت تصنیفه �ىل النحو التايل

  القانون ا�ويل �سمو �ىل ا�س�تور : �ٔوًال 

ٕان ا�ول اليت وضعت القانون ا�ويل يف مرتبة ٔ�مسى من ا�س�تور �درة �ًدا ٕان مل نقل ٕاهنا تنعدم، 
م جيعل من القانون ا�ويل ٔ�مسى م�ه؛ ٕاذ ميكن 1963م املعدل يف 1922فا�س�تور الهولندي م�ًال لعام 

لالتفاق�ة ا�ولیة اليت ترب�ا هولندا ٔ�ن ختالف ا�س�تور، كام ميتنع �ىل احملامك الهولندیة ٔ�ن تعلن �دم دس�توریة 
من ا�س�تور ) 63(لسابقة �لهيا، لكن املادة االتفاق�ة اليت �سمو �ىل ال�رشیعات ا�ا�لیة الالحقة لها وا

 .الهولندي تعترب مسو القانون ا�ويل حمدوًدا فه�ي �ربطه برضورات احلیاة ا�ولیة

  القانون ا�ويل �متتع بقوة القانون ا�ا�يل : �نًیا

یفسح وهذه احلا�؛ تعين ٔ�ن مير القانون ا�ويل بنفس مرا�ل القانون ا�ا�يل، ؤ�ن القانون السابق 
ا�ال �لقانون الالحق دولًیا اكن ٔ�و دا�لًیا، ويف ذ� جند ٔ�ن القانون ا�ويل العريف يف الوال�ت املت�دة 
أ�مر�ك�ة یعترب جزًءا من قانون البالد، مع ما یرتتب عن ذ� من مسو القانون ا�ويل العريف الالحق �ىل 

ا�ولیة اليت ترب�ا الوال�ت املت�دة تعترب مبثابة  القانون القانون ا�ويل الف�درايل السابق، �ري ٔ�ن االتفاق�ات 
من ا�س�تور �ىل ٔ�نه ومجیع املعاهدات اليت س�سن وفق ا�س�تور والقوانني ) 6(ح�ث �اء املادة -أ��ىل؛ 

اليت عقدت ٔ�و سوف تعقد من ق�ل سلطة الوال�ت املت�دة تعترب القانون أ��ىل �لبالد، و�ىل القضاة يف 
م 1971، ومن ا�ساتري اليت ت�ٔ�ذ بذات �جتاه؛ ا�س�تور املرصي الصادر س�نة - وال�ت �لزتام هبامجیع ال

رئ�س امجلهوریة یربم املعاهدات ویبلغها جملس الشعب مشفو�ة : "م�ه، واليت تنص �ىل ٔ�ن) 151(يف املادة
  ...".و�رشها وفقًا لٔ�وضاع املقررةمبا یناسب من البیان، و�كون لها قوة القانون بعد ٕا�را�ا والتصدیق �لهيا 

  القانون ا�ويل �ٔدىن مرتبة من القانون ا�ا�يل: �لثًا

وجند تطبیقًا لهذا يف �ریطانیا، ٕاذ یقع القانون ا�ويل واقعًیا يف مرتبة ٔ�دىن من القانون ا�ا�يل، �لرمغ 
نون البالد، فٕانه من الثابت �ٔن ذ� ال من املساواة الشلكیة ب�هنام، فٕاذا اكن القانون ا�ويل یعد جزًءا من قا

یتعلق ٕاال �لقوا�د ا�ولیة العرف�ة، فالربملان الربیطاين ٕ�ماكنه ٔ�ن �سن قانوً� خيالف قوا�د قانونیة دولیة 
سابقة، كام ٔ�نه ال قمية لالتفاق�ات ا�ولیة ما مل یمت اس�تق�الها عن طریق �رشیع �رملاين، �اصة ٕاذا تعلقت ت� 

حبقوق وحر�ت الر�ا� الربیطانیني؛ وهذا یعين ٔ�ن القانون الصادر الحقًا لالتفاق�ة ا�ولیة �  االتفاق�ات
 .أ�ولویة �لهيا
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  القانون ا�ويل حيتل مرتبة وسًطا بني ا�س�تور والقانون ا�ا�يل: رابًعا

ا�ا�لیة، �ىل ٔ�ن �كون معىن ذ� ٔ�ن �كون االتفاق�ات ا�ولیة حتظى �ٔ�ولویة �ىل القوا�د القانونیة 
م اليت تعترب االتفاق�ات 1958من ا�س�تور الفر�يس ) 55(ا�س�تور يف مرتبة ٔ�مسى مهنا، ومن ذ� جند املادة 

اليت متت املصادقة ٔ�و املوافقة �لهيا، وامل�شورة طبقًا لٕالجراءت القانونیة اجلاري العمل هبا، لها سلطة ٔ��ىل 
من ذات ) 54(رشط تنف�ذها من ق�ل الطرف ا�ٓخر كذ�، ٔ�ما املادة  من سلطة القوانني ا�ا�لیة، ولكن

ا�س�تور، فمتنع املصادقة ٔ�و املواقفة �ىل االتفاق�ة ا�ولیة اليت ٔ��لن ا�لس ا�س�توري خمالفهتا ��س�تور، 
  .وهذا ما جيعل االتفاق�ة ا�ولیة تقع يف مزن� ٔ�دىن من ا�س�تور

بای�ت جتاه �كر�س م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل وخنلص مما س�بق ٔ�ن موقف ا�ساتري ت 
مس�ٔ� هئ�ن العالقةب��القانو��ولیوالقانون ا�ا�يل يف الواقع؛ ؛ والس�ب يف ذ� الرشعیات القانونیة الوطنیة

  .�اصة �لك دو�؛ �� من الصعوبة ٔ�ن جند موقفًا مو�دًا لها، كام عرف�ا ذ� مما س�بق

دو� خصوصیاهتا وثقافهتا وثوا�هتا، فال ميكن ٔ�ن تذیب ��و� رشعیهتا القانونیة وما �راه ٔ�ن للك 
الوطنیة؛ املن��قة من ثوا�هتا و�را�ا وواقعها، ملصل�ة الرشعیة القانونیة ا�ولیة، واليت یتحمك هبا الیوم أ�طراف 

بد ٔ�ن �كون دس�تور ا�و� ا�ي القویة؛ ويه أ�طراف ا�ي تُميل ٕارادهتا �ىل بق�ة أ�طراف، ومن ّمث اكن ال
�رمس س�یادة الشعب وٕارادته ٔ�مسى من الرشعیة القانونیة ا�ولیة يف لك أ�حوال، كام ٔ�ن مسو الرشعیة 
�لیات واحضة یمت اتباعها �جمها يف  القانونیة ا�ولیة �ىل القوانني ا�ا�لیة مرهون �لنص �ىل ذ�، مع وجود �

  .ة، مع التحفظ مبا خيالف ثوابت ا�و�ٕاطار الرشعیات القانونیة الوطنی

  موقف القانون والقضاء ا�ميين من م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: الفرع الثاين

ملا اكن ا�مين عضًوا يف ا�متع ا�ويل، واكنت قد صادقت �ىل اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات الصادر يف 
؛ اكن من الطبیعي ٔ�ن تت�ٔ�ر املنظومة القانونیة والقضائیة يف ا�مين بنصوص االتفاق�ات، )17(م�1969ام 

وأ�عراف ا�ولیة، كام �ٔن املت��ع �لرشعیات القانونیة الوطنیة يف ا�مين جيد �ٔن املرشع ا�ميين ت�ىن مذهب 
ىل توضیح وتدق�ق؛ وهو ما و�دة القانون مع مسو القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل؛ وهو ما حيتاج م�ا إ 

  : نب��ه يف ا�ٓيت

  موقف القانون ا�ميين من م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: �ٔوًال 

  :ميك�نا ٔ�ن نوحض هذا املوقف من �الل ما ورد يف ا�س�تور ا�ميين، والقوانني ا�ا�لیة أ�خرى اك�ٓيت
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   ولیةموقف ا�س�تور ا�ميين من م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�.01

تؤكد : "م�ه �ىل) 6(اكن ا�س�تور ا�ميين قد رصح بت�ٔ�یده العمل �ملواثیق ا�ولیة كام نصت املادة 
ا�و� العمل مبی��اق أ�مم امل�ـح�دة وإال�الن العاملي حلقوق إال�سان وم���اق ج�امعة ا�ول العرب��ة وقوا�د 

�لیة توطیهنا؛ يف  ، كام ٔ�نه بني"القانون ا�ويل املعرتف هبا بصـورة �ام�ة �یف�ة العمل هبا واملصادقة �لهيا و�
یصادق جملس النواب �ىل املعاهدات واالتفاق�ات ): "92(اخ�صاصات السلطة ال�رشیعیة بنص املادة 

الس�یاس�یة و�ق�صادیة ا�ولیة ذات الطابع العام ٔ�ً� اكن شلكها ٔ�و مس�تواها �اصة ت� املتعلقة ��فاع ٔ�و 
والسمل واحلدود ٔ�و اليت یرتتب �لهيا الزتام�ات مال��ة �ىل ا�ول�ة ٔ�و اليت حيتاج تنف�ذه�ا  الت�الف ٔ�و الصلح
  :يف الفقرتني) 119(، ؤ�یًضا يف اخ�صاصات رئ�س امجلهوریة بنص املادة "ٕاىل ٕاص�دار قانـون

  .ٕاص�دار قرار املصادقة �ىل املعاهدات واالتفاق�ات اليت یوافـق �لهيا جمل�س ال�ـواب -12

  .املصادق�ة �ىل االتفاق�ات اليت ال حتتاج ٕاىل تصدیق جملس النواب بعد موافق�ة جمل�س الــوزراء -13

ٕاال �ٔنه مما س�بق من نصوص جند �ٔن ا�س�تور ا�ميين مل یرصح �سمو الرشعیة القانونیة ا�ولیة،   
ر ا�ي ميثل س�یادة الشعب وماك�هتا، واكن أ��در به �ٔن حيدد ماك�هتا، واليت �رى �ٔهنا ال تعلو �ىل ا�س�تو 

  .وٕارادته وثوابته

  موقف القوانني ا�ا�لیة يف ا�مين من م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة.02

من �الل البحث يف القوانني ا�ا�لیة جند ٔ�ن املرشع ا�ميين �رس يف بعض نصوصه م�دٔ� مسو الرشعیة 
االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة، وجيعل لها مسوًا �ىل  ما یقدم القانون املدينالقانونیة ا�ولیة؛ ح�ث �اء يف 

ال ختل أ�حاكم املتقدمة بتطبیق القوا�د اليت ینص �لهيا قانون : "مت النص �ىل ٔ�نه) ٣٣(نصوصه؛ ففي املادة
�اص ٔ�و اتفاق دويل ٔ�و معاهدة دولیة �فذة يف امجلهوری�ة فٕاهن�ا تط�ـق دون ٔ�حاكم املواد السابقة وٕاذا مل 

نص يف قوانني امجلهوریة حيمك مسا� تنازع القوانني املعروضة �ىل القضاء فريجع اىل قوا�د القانون  یو�د
فدل هذا " ال�دويل اخلاص املتعارف �لهيا دولیًا ما مل یتعارض ٔ�ي من ذل�ك م�ع ٔ�حك�ام الرشیعة �سالم�ة

ى من �ٔحاكم هذه النصوص؛ ٔ�ي مسو النص �ىل ٔ�ن قوا�د االتفاق ا�ويل ٔ�و املعاهدة ا�ولیة النافذة �ٔمس
االتفاق�ة ٔ�و املعاهدة ا�ولیة �ىل القانون املدين، ٕاال ٔ�نه ال یعين مسوًا مطلقًا �ىل بق�ة ال�رشیعات ا�ا�لیة 
�هیك عن ٔ�هنا ال �سمو �ىل ا�س�تور، كام حتفظ املرشع ا�ميين �لعمل بت� االتفاق�ات واملعاهدات يف �ال 

  .یعة إالسالم�ة؛ اليت تعد مصدر مجیع ال�رشیعاتخمالفهتا ٔ�حاكم الرش 
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�ىل لك سف�نة مينیة ٔ�ن �رفع �مل امجلهوریة ):" 1(الفقرة ) 4(يف املادة  القانون البحريكام نص يف 
مفن �الل هذا " ا�مينیة والجيوز لها ٔ�ن �رفع �لام �ٓخر ٕاال يف احلاالت اليت جيري فهيا العرف البحري �ىل ذ�

  .ا�ميين �ىل مسو العرف البحري ا�ويل �ىل هذا النص القانوينالنص وحض املرشع 

یعاقب �حل�س مدة ال تت�اوز س�تة ٔ�شهر وبغرامة ال : "من نفس القانون �ىل ٔ�نه) 8(كام نص يف املادة 
تقل عن ثالمثائة ٔ�لف ر�ل �ٔو ب�ٔ�دى هاتني العقوبتني لك جمهز ٔ�و ر�ن �رفع �مل امجلهوریة ا�مينیة �ىل سف�نة 

 مس�� فهيا وفقًا ٔ�حاكم هذا القانون وذ� مع مرا�اة ما یقيض به العرف ا�ويل، وجيوز �لمحمكة ٔ�ن �ري
، ففي هذا النص ق�د املرشع ا�ميين القضاء ا�تص مبرا�اة ما یقيض به العرف ا�ويل؛ "ت�ٔمر مبصادرة السف�نة

  .نوين املذ�ور؛ من �الل مرا�اتهٔ�ي ٔ�نه یؤكد العمل �لعرف ا�ويل وجيعل � مسًوا �ىل النص القا

جيوز �لجهة البحریة ا�تصة ٕاضافة �ٔو تعدیل الو�ئق : "من نفس القانون �ىل) 22(كام نص يف املادة 
ومن هذا " املنصوص �لهيا يف املادة السابقة وفقًا لالتفاق�ات ا�ولیة النافذة ٔ�و عند ما تق�يض الرضورة ذ�

خبصوص الو�ئق وبني نصوص ) 26(ادة النص جند �ٔن املرشع ا�ميين سوى بني النص القانوين الوارد يف امل
  . االتفاق�ات ا�ولیة النافذة

�راعي عند تطبیق ٔ�حاكم هذا القانون نصوص : "من نفس القانون �ىل ٔ�نه) 425(كام نصت املادة 
ففي هذا النص دال� " املعاهدات واالتفاق�ات ا�ولیة ذات العالقة اليت �كون امجلهوریة ا�مينیة طرفًا فهيا

 املوءامة بني ت� نصوص هذا القانون ونصوص املعاهدات واالتفاق�ات ا�ولیة املتعلقة هبذا واحضة �ىل
  .الش�ٔن

�راعى : "�ىل ٔ�نه) 2(مبا یتعلق ب�ٔحاكم النقل يف الفقرة ) 142(بنص امل�ادة  القانون الت�اريكام �اء يف 
ٔ�یًضا ما �رد يف القوانني وا�لواحئ من ٔ�حاكم �اصة يف ش�ٔن بعض ٔ�نواع النقل وكذا ٔ�حاكم اتفاق�ات النقل 

 ت� نصوص هذا ففي هذا النص دال� واحضة �ىل املوءامة بني" ا�ولیة الساریة املفعول يف امجلهوریة ا�مينیة
  .القانون ؤ�حاكم اتفاق�ات النقل ا�ولیة الساریة يف ا�مين

مفن �الل ما �اء يف هذ�ن القوانني السابقة ا��ر جند ٔ�هنا رصحت �سمو الرشعیة القانونیة ا�ولیة يف 
بعض النصوص، ؤ�كدت �ىل مرا�اهتا يف نصوص ٔ�خرى، مع العمل ب�ٔنه يف �ال مسوها �ىل بعض النصوص ال 
�كون لها مسو �ىل �ريها من النصوص الواردة يف قوانني دا�لیة ٔ�خرى؛ �وهنا حمددة وفق نص السمو، كام ال 

  .ميكن العمل هبا ٕاذا �الفت الرشیعة إالسالم�ة اليت تعد �ٔ�د ٔ�سس ا�و� كام نص �ىل ذ� ا�س�تور
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 عیات القانونیة الوطنیة�ىل الرش  موقف القضاء ا�ميين من مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة: �نًیا

اكنت هناك صعوبة يف البحث عن �ٔحاكم قضائیة مت فهيا �كر�س م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة 
�ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة يف �ٔحاكم القضاء ا�ميين؛ لعدم وجود مدو�ت وموسو�ات ميكن الرجوع ٕا�هيا 

�لهيا يف ذ�، لكهنا قلی� �اكد ٔ�ال تو�د؛ ح�ث و�د� حمكًا  �الًیا، ٕاال ٔ�نه ال یعين �دم وجود ٔ�حاكم �س��د
م یؤكد و�كرس هذا املبدٔ�، وهو احلمك الصادر عن �1990لقضاء ا�ميين بعد الو�دة ا�مينیة اليت اكنت يف �ام 

رمق م يف ا�عوى ا�س�توریة املق�دة يف �دول احملمكة �2/10/2001ا�ا�رة ا�س�توریة يف احملمكة العلیا بتارخي 
رشكة بلق�س ��واجن احملدودة اليت د�لت يف / يف ا�عوى ا�س�توریة اليت قدمهتا املدعیة) م2/2000(

م�از�ات رضی��ة جعزت عن �لها �رب جلان الطعن الرضی��ة ف�ٔرادت ممارسة حقها يف ا�لجوء ٕاىل القضاء �ري �ٔن 
�لعمل مت ٕاصدار قانون - م1991عام ل) 13(من قانون رضائب ا��ل رمق ) ب/78(حقها هذا اصطدم �ملادة 

اليت تقف ٔ�ما�ا سًدا م�یًعا متنعها من التقايض؛ - م �ش�ٔن الرضائب �ىل ا��ل2010لس�نة ) 17(�دید رمق 
من الرضیبة املقررة بغري و�ه حخق، طالبة احلمك بعدم  دس�توریة النص %50ٔ�هنا تفرض �لهيا سداد 

نونیة املمثل القانوين ��و�، �رفض ا�عوى لعدم حصهتا، املطعوان ف�ه يف �ني ردت وزارة الشؤون القا
يف ) ب(وقضت ا�ا�رة ا�س�توریة يف حمكها املذ�ور بق�ول ا�عوى شً� وموضو�ًا، وبعدم دس�توریة البند 

من قانون رضائب ا��ل، وٕ�لزام احلكومة مببلغ عرش�ن �ٔلف ر�ل ٔ�تعاب حماماة، و�رد م�لغ ) 78(املادة 
من قانون ) ب/78(واكن من ٔ�س�باب احلمك �ٔن املادة . دعیة، وی�رش هذا احلمك يف اجلریدة الرمسیةالكفا� �لم

یتعارض مع م قد حرمهتا حقًا مقرًرا لها رش�ًا ودس�توًرا، ؤ�ن هذا النص 1991لعام ) 13(رضائب ا��ل رمق 
إال�سان، و�ىل هذا أ�ساس صدر دس�تور امجلهوریة ا�مينیة ؤ�حاكم املواثیق ا�ولیة وإال�الن العاملي حلقوق 

ب�ٔن النص الوارد يف املادة : "، و�اء يف م�طوق احلمك)ب/78(حمك احملمكة العلیا بعدم دس�توریة املادة 
من ا�س�تور ) 6(من ا�س�تور وخمالف �لامدة ) 50(من قانون رضائب ا��ل خمالف �لامدة ) ب/78(

عاملي حلقوق إال�سان، ؤ�ن من ٔ�مه ما نص �لیه املیثاق العاملي املؤكدة العمل مبیثاق أ�مم املت�دة وإال�الن ال
حلقوق إال�سان هو كفا� حق التقايض لٕال�سان بدون ق�د ومساواة الطرفني ٔ�مام القضاء دون �رج�ح حق 

  .)18(...ٔ��دهام �ىل حق ا�ٓخر، وخمالف ٔ�حاكم الرشیعة إالسالم�ة الغراء
من املادة ) ب(�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة، ٕ�لغاء الفقرة وهبذا احلمك جند ٔ�ن القضاء ا�ميين �رس م 

  ).6(؛ �وهنا �الفت م�ثاق أ�مم املت�دة؛ ا�ي ٔ�كد ا�س�تور ا�ميين العمل به وفق املادة )78(

ٔ�هنام ٔ�قّرا مببدٔ� مسو الرشعیة القانونیة  وخنلص معوًما من موقف القانون ا�ميين وكذ� القضاء ا�ميين
ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة، وفق ٕاجراءات وضوابط، �س�ت��اء ا�س�تور ا�ميين ا�ي یظل �ٔمسى 
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من الرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ �ونه ميثل الهویة ا�مينیة، ویلزتم بثوابت الشعب ا�ميين وس�یادته وٕارادته؛ واليت 
  .�ىل مسوها �ام اكنت الصعو�ت واملعوقاتجيب احلفاظ 

  اخلامتة

 الرشعیة م�دٔ� مسو وهو النظري والعميل الواقع يف صداه � أ�مهیة �ایة يف ملوضوع اس�تعراضنا بعد
أ�ساس الفقه�ي وأ�ساس ووحضنا  الوطنیة بني الت�ٔس�س والتكر�س، الرشعیات القانونیة �ىل ا�ولیة القانونیة

ودور فقه القانون ا�ويل والقضاء ا�ويل يف �كر�س هذا املبد�ٔ �ىل الصعید ا�ويل،  املبدٔ�،القانوين لهذا 
 .ا�ا�يل الصعید وموقف دساتري ا�ول والقانون والقضاء ا�مينمين �كر�سه �ىل

التالیة واملقرت�ات والتوصیات النتاجئ ٕاىل ا�راسة هذه �لصت فقد : 

   النتاجئ  :�ٔوال

ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة  القانونیة الرشعیة مسو أ�ساس الفقه�ي ملبد�ٔ  ٔ�ن ا�راسة �شفت •
الوطنیة �متثل �لتوف�ق بني املدرسة إالرادیة املمتث� ٕ�رادة ا�ول واملدرسة املوضوعیة املمتث� بتدرج القوا�د 

 .�تفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهداتالقانونیة واحلدث �ج�عي، هو ما ٔ�كده أ�ساس القانوين �لمبدٔ� واملمتثل 

ٔ�كدت ا�راسةٕاماكنیة حصول التعارض بني الرشعیة القانونیة ا�ولیة والرشعیات القانونیة الوطنیة مما  •
�دا بفقه القانون ا�ويل ؤ�حاكم القضاء ا�ويل بتكر�س وتقدمي الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات 

 .القانونیة الوطنیة

ة ٔ�ن م�د�ٔ مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانوين ا�ولیة؛ م�دٔ� �س�يب، وحضت ا�راس •
مفواقف دساتريا�ول اكنت م�فاوتة يف مدى مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة؛ �وهنا مل تتفق �ىل موقف وا�د يف 

ق مجیعها ٕاال ما اس�ت�ين يف دس�تور مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة، ٕاال ٔ�نه تتف
م �سمو ا�س�تور �ىل الرشعیة القانونیة ا�ولیة، و�ىل تفصیل ف� یتعلق يف القوانني 1963هولندا لعام 

 .ا�ا�لیة أ�خرى

�شفت ا�راسة ٔ�ن مسو ا�س�تور �ىل الرشعیة القانونیة ا�ولیة هو املوقف الصحیح ا�ي جيب  •
شعب وثوابته وس�یادته وٕارادته، الس�� جتاه إالمالءات اليت تضعها ٔ�طراف القوى أ��ذ به؛ �ونه ميثل هویة ال 

 .املتحمكة �لرشعیة القانونیة ا�ولیة، ومتلهيا �ىل أ�طراف الضعیفة من ا�ول

�شفت ا�راسة ٔ�ن ا�س�تور ا�ميين رمغ ت�ٔ�یده العمل مبیثاق أ�مم املت�دة وإال�الن العاملي حلقوق  •
ق�ات ا�ولیة، ٕاال ٔ�نه مل حيدد ماكنة الرشعیة القانونیة ا�ولیة ومسوها �لیه بنص رصحي، ب�� مت إال�سان واالتفا
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النص يف القانون املدين �ىل مسو املعاهدات واالتفاق�ات ا�ولیة �ىل نصوصه ما مل ختالف ٔ�حاكم الرشیعة 
عض ما �اء ف�ه ومرا�اته يف إالسالم�ة، ونص يف القانون البحري �ىل مسو العرف البحري ا�ويل �ىل ب

نصوص ٔ�خرى، و�اء يف القانون الت�اري �ىل مرا�اة االتفاق�ات ا�ولیة، وما �اء من مسو هو حمدود ف� مت 
 .النص �لیه

�شفت ا�راسة عن وجود صعوبة يف احلصول �ىل ٔ�حاكم �لقضاء ا�ميين �ُكرس ف�ه م�دٔ� مسو  •
قانونیة الوطنیة؛ ٕاال ٔ�ن و�د� حبسب �لمنا واطالعنا �ىل حمك الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات ال

وح�د مت ف�ه �كر�س م�دٔ� مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة، ومت ٕالغاء نص 
 .قانوين �الف�ه لٕال�الن العاملي حلقوق إال�سان

 لتوصیات واملقرت�اتا :�نیاً 

 يف البناء القانوين �لرشعیة القانونیة ا�ولیة ا�ي خيضع ٕالمالءات  تويص ا�راسة ٕ��ادة النظر
أ�طراف ا�ولیة القویة؛ ل�سهم مجیع ا�ول يف بناءها، وحتقق تطلعات شعوهبا، واملساواة ف� ب�هنا؛ لتحق�ق 

 .مسو الرشعیة القانونیة ا�ولیة �ىل الرشعیات القانونیة الوطنیة نظرً� ومعلًیا
 ة �ىل اجلهات املعنیة ٕ��شاء جلان م�خصصة يف ا�مين تعمل �ىل املواءمة بني نصوص تقرتح ا�راس

املعاهدات واالتفاق�ات ا�ولیة والقوانني الوطنیة، ودجمها يف نصوص القوانني ا�ا�لیة ما مل ختالف ٔ�حاكم 
 .الرشیعة إالسالم�ة

 ش معل �لتعریف �لرشعیة القانونیة تويص ا�راسة لكیات احلقوق واملراكز القانونیة يف ا�مين بعقد ور
 .ا�ولیة ؤ��رها �ىل الس�یادة ا�مينیة، و�یف�ة التعامل معها حفاظًا �ىل الهویة

  الهوامش

                                                   
  .30م، ص2012-هـ1433دمحم نرص دمحم، الوس�یط يف القانون ا�ويل العام، الطبعة أ�وىل، مك�بة القانون و�ق�صاد، الر�ض، . د) 1(
  .65م، ص2007صالح ا��ن �امر، مقدمة �راسة القانون ا�ويل العام، دون رمق طبعة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، . د )2(
  .106صالح ا��ن �امر، املرجع السابق، ص. د )3(
ة العربیة، القاهرة، صالح ا��ن �امر، القانون ا�ويل العام، الطبعة أ�وىل، دار ا�هنض. �ا�شة راتب ود. �امد سلطان ود. د )4(

  .48م، ص1978
  .106صالح ا��ن �امر، املرجع السابق، ص. د )5(
- هـ1435ٔ�بو عبد امل� سعود �ن �لف النوميس، القانون ا�ويل العام، الطبعة أ�وىل، مك�بة القانون و�ق�صاد، الر�ض،  )6(

  .79ص 78م، ص2014
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، رسا� ماجس�تري، لكیة احلقوق والعلوم )ماهیهتا وجحیهتا(عباس موضوي، املصادر التقلیدیة �ري االتفاق�ة �لقانون ا�ويل العام  )7(

  .45ص 44م، ص2013-2012الس�یاس�یة، �امعة دمحم خ�رض �سكرة، اجلزا�ر، 
راسات احلقوق�ة، �امعة ا�كتور موالي الطاهر سعیدة، تور�یة عبو، م�دٔ� مسو ٔ�حاكم املعاهدة �ىل ٔ�حاكم القانون الوطين، جم� ا� )8(

  .191م، ص2017، 2، العدد 4اجلزا�ر، ا�� 
-2020لبىن رحمي �رمي الاليم، ا�هتااكت س�یادة ا�و� يف القانون ا�ويل، رسا� ماجس�تري، لكیة احلقوق، اجلامعة إالسالم�ة، لبنان،  )9(

  .4م، ص2021
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  يف النظام السعودي ٕاىل املواقع إاللكرتونیة جرمية ا�خول �ري املرشوع
The crime of illegal access to websites in the Saudi regime 
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  ملخص

�لرمغ من التقدم املشهود يف جمال تق�یة املعلومات، ٕاال ٔ�ن ٕاساءة اس�ت�دا�ا �شلك هتدیدًا لٔ�ش�اص 
�ىل �ٍد سواء، فا�خول ٕاىل مواقع �ري مرصح ��خول ٕا�هيا، ٔ�و یت�اوز الترصحي �سهل ار�اكب وا�ول 

ش�ىت ٔ�نواع اجلرامئ إاللكرتونیة الضارة �لب��ة املعلوماتیة، وأ�من القويم الس�یرباين، ما جيعل ٔ�ساس التجرمي 
  .و�لته ظاهرًة �لیة

  :وتت�دد مشلكة البحث �ٕال�ابة �ىل ال�ساؤل التايل

  ما جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة يف النظام السعودي، وما ٔ�حاك�ا الفقهیة؟

 .املوقع إاللكرتوين ،اجلرمية املعلوماتیة ،ا�خول �ري املرشوع :اللكامت املف�اح�ة

Abstract 

Despite significant advances in information technology, their misuse poses a threat to 
people and countries alike. Access to unauthorized sites, or exceeding the permit, make it easy 
to commit all kinds of electronic crimes, which are harmful to the informational environment 
and cyber national security, which makes the basis of criminalization and its cause a clear 
phenomenon. 

The search problem is determined by answering the following question: 

What is the crime of illegal access to websites in the Saudi regime, and what are its 
jurisprudence provisions? 

Keywords: Illegal entry, information crime, website. 

  مقدمة

من ا�مع �لیه، ٔ�ن �س�ب الطفرة العلمیة يف جمال االتصاالت وتق�یة املعلومات، وس�باق ا�ول 
املتقدمة احملموم يف الس�یطرة الرمقیة، ٔ�صبح العامل �فرتايض، والفضاء إاللكرتوين الیوم یوازي الوجود املادي 

اق شامًال مجیع ا�االت، من �الل التحمك بوسائل االتصاالت و�ك�ولوج�ا احلق�قي؛ ف�نوع هذا الس�ب
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املعلومات، ومواقع التواصل �ج�عي، وأ��زة احملوس�بة، وإالنرتنت، وا�سع نطاق ذ�، لیصل ٕاىل ٔ�ن 
  .حتل احلرب إاللكرتونیة حمل احلرب التقلیدیة

 ال جند احللول املناس�بة لها يف ظل القوانني وتثري هذه الطفرة الك�ري من املشالك القانونیة، واليت
اجلنائیة التقلیدیة، و�زداد هذه املش�ت، �س�ب ما یتطلبه قانون العقو�ت العام، من مجود واس�تقرار، يف 
ظل ثوران تقين وٕالكرتوين، وما صاح�ه من جرامئ، ٔ�ظهرت احلا�ة املل�ة جلهود الباح�ني القانونیني، توطئة 

جلنايئ اخلاص، ور�ال القضاء، �حللول الفقهیة، وٕاصدار قوانني عقابیة �اصة، حىت ميكن ٕالرشاد املرشع ا
  .توافق هذا ال�سارع وفق الضوابط الرشعیة والقانونیة

ون���ًة لهذه الثورة، دق �قوس اخلطر �ى الفقه اجلنايئ املعارص، فاكن من الرضوري ٔ�ن �سا�ر هذه 
املش�ت القانونیة، واليت قد تنال �لرضر، ٔ�و خبطر الرضر، املس�ت�دات، واليت ٔ��رت العدید من 

  .أ�ش�اص الطبیعیني و�عتباریني، �ىل الصعید�ن الوطين وا�ويل �ىل �د سواء

ومع هذا ال�سارع الك�ري يف معلیات التحول الرمقي ارتفعت معدالت اجلرامئ إاللكرتونیة، وخماطر 
ا، ٕاال ٔ�ن ٔ�وىل هذه الصور �متثل يف جرمية ا�خول �ري املرشوع ا�رتاق البیا�ت؛ ولكن �ام تنوعت صوره

ٕاىل املواقع إاللكرتونیة، فٕاذا ما مت ذ�، فلنا ٔ�ن نتصور سلس� من بق�ة صور ؤ�مناط اجلرامئ إاللكرتونیة 
  .أ�خرى

اكحفة ون���ًة �� ال�سارع احملموم، �رز �سارع العدید من ا�ول ٕ�صدار القوانني اجلزائیة اخلاصة مب
جرامئ التق�یة، ومهنا اململكة العربیة السعودیة، اليت ٔ�صدرت نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة، ا�ي هيدف ٕاىل 

جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل - موضوع هذا البحث –حامیة النظام املعلومايت، ويف مقدمة ت� اجلرامئ 
ٔ�صبحت هذه اجلرمية �شلك خطرًا �ىل املس�توى  املواقع إاللكرتونیة، فقد نص املنظم السعودي �لهيا ح�ث

  .الشخيص وأ�من الوطين وا�ويل

  :مشلكة البحث

�ىل الرمغ من التقدم التقين املشهود يف جمال تق�یة املعلومات، ٕاال ٔ�ن ٕاساءة اس�ت�دا�ا شلكت هتدیدًا 
��خول  لٔ�ش�اص وا�ول �ىل �ٍد سواء، فهناك من أ�ش�اص من ید�ل ٕاىل مواقع �ري مرصح �

  .ٕا�هيا،ٔ�و یت�اوز الترصحي، ومن هنا �مكن �� التجرمي اليت �س�هتدف امحلایة لهذه املواقع

  :وبناء �ىل ما تقدم تت�دد مشلكة البحث �ٕال�ابة �ىل ال�ساؤل التايل

  ما جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة يف النظام السعودي؟
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  :ؤال الرئ�س �دة ٔ�س�ئ� فرعیة ويهویتفرع من الس:�ساؤالت البحث

 ما مفهوم جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة؟ .01
 ما ٔ�راكن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة؟ .02
 ما العقو�ت املقررة جلرمية ا�خول �ري املرشوع يف النظام السعودي؟ .03
  ا�ففة واملشددة يف النظام السعودي؟  ما الظروف .04

  :�ٔهداف البحث

 .ٕایضاح مفهوم جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة  .01
 .معرفة ٔ�راكن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة  .02
 .ٕایضاح العقو�ت املقررة جلرمية ا�خول �ري املرشوع يف النظام السعودي  .03
  .وف ا�ففة واملشددة يف النظام السعوديبیان الظر   .04

    :مهنج البحث

مت اس�ت�دام املهنج الوصفي الت�لیيل، وذ� �لرجوع ٕاىل القوا�د العامة يف نظام ماكحفة جرامئ 
املعلوماتیة السعودي، ومقارنته ببعض القوانني املعارصة �ى بعض الفقه املقارن، مىت ا�سق ذ� وخيدم 

  .الفكرة

  :خطة البحث

  مفهوم ؤ�راكن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة يف النظام السعودي: بحث أ�ولامل 

  مفهوم جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة: املطلب أ�ول

  تعریف اجلرمية إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

  تعریف املوقع إاللكرتوين: الفرع الثاين

  ف جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیةتعری: الفرع الثالث

  ٔ�راكن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة: املطلب الثاين

  ]مفرتضات جرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة[الر�ن املفرتض: الفرع أ�ول

  لمواقع إاللكرتونیةالر�ن املادي جلرمية ا�خول �ري املرشوع �: الفرع الثاين

  الر�ن املعنوي جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثالث
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وسائل املاكحفة اجلنائیة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة يف النظام : املبحث الثاين
  السعودي

  العقو�ت املقررة ��خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة يف النظام السعودي: أ�ول املطلب

  عقوبة السجن جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

  عقوبة الغرامة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثاين

  عقوبة املصادرة وإال�الق جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الثالث الفرع

يف النظام  الظروف ا�ففة واملشددة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: املطلب الثاين
  السعودي

  الظروف ا�ففة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

  الظروف املشددة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثاين

  �االت إالعفاء من العقاب جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثالث

  مفهوم و�ٔراكن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة يف النظام السعودي: املبحث أ�ول

شك ٔ�ن التطور الهائل يف جمال التق�یة املعلوماتیة، قدم �دمة �ري مس�بوقة �ل�رشیة، م��اوزة بذ� ال 
ق�ود الزمان واملاكن، والروتني املادي املعقد البطيء، �قًال بذ� ال�رشیة من املادي ٕاىل الالحمسوس، 

  .وجعلت الفضاء مرس�ًا �لتواصل واملعامالت بدون ق�ود

ام�طى صهوة هذه التك�ولوج�ا، مسخرًا ٕا�ها الر�اكب ٔ�مناط من -يف نفس الوقت- ي ٕاال ٔ�ن ا�رم الرمق
  .اجلرامئ، مل تعهدها ال�رشیة من ق�ل

ون���ة ��، اهمتت ال�رشیة �سن �رشیعات �اصة، من ش�ٔهنا تنظمي هذه الوسائل إاللكرتونیة، 
ها؟ وما جرمية ا�خول �ري املرشوع لهذا وحامیة الب��ة املعلوماتیة، مفا اجلرمية إاللكرتونیة؟ وما موضوع 

  املوضوع ؤ�راكهنا؟

هذا ما س�مت بیانه يف هذا املبحث، من �الل تقس�ميه ٕاىل مطلبني اثنني، ح�ث نعرض يف املطلب 
أ�ول مفهوم جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة، ويف املطلب الثاين نبني ٔ�راكن جرمية ا�خول 

 :ٕاىل املواقع إاللكرتونیة، وذ� من �الل التفصیل التايل �ري املرشوع
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  مفهوم جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة: املطلب أ�ول

من املتفق �لیه، انه لبحث �ٔي فرع من فروع املعرفة، �كون وجوً� بیان مفهومه، من �الل تعریف 
  .)1(هذا البناء املعريف سامته أ�ساس�یة، ليك یمت رمس الصورة العامة ل 

  تعریف اجلرمية إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

تعددت التو�ات حول تعریف اجلرمية إاللكرتونیة، فلك رٔ�ي ت�ىن مفهومًا �لنظر ٕاىل الزاویة اليت 
ر�ٓها، فهناك �انب من الفقه عرفها من زاویة ف�یة، ؤ�خرى قانونیة، وهناك �انب �ٓخر، �رى تعریفها �لنظر 

�ى مر�كهبا، ٔ�و اس��ادًا ملعایري  ٕاىل وس�ی� ار�اكهبا،ٔ�و موضوعها، ٔ�و حسب توافر املعرفة بتق�یة املعلومات
  .، وهو ما ال �سمح ا�ال �لتو�ل ف�ه)2(سب القائلني هباحب ٔ�خرى 

  :)3(ٕاال ٔ�نه �س�ت�لص من لك ذ� ٔ�ن التعریف أ�م�ل �لجرمية املعلوماتیة، ٔ�و إاللكرتونیة هو ٔ�هنا

  ).ت المكبیو�رسلوك �ري مرشوع، معاقب �لیه قانوً�، صادرًا عن ٕارادة جرم�ة، حم� معطیا(

  :)4(وهذا التعریف ت��اه العدید من الفقهاء وا�ارسني، بوصفه ٔ�فضل التعریفات، من ح�ث �ونه

 .ی��ح إال�اطة الشام� بظاهرة جرامئ التق�یة -1
 .یعرب عن الطابع التقين ٔ�و املمزي ا�ي تنطوي حتته �ٔ�رز صورها -2
 .ی��ح ٕاماكنیة التعامل مع التطورات املس�تق�لیة التق�یة -3
�شري ٕاىل ٕاماكنیة حصول جرمية المكبیو�ر �الم�ناع، �ون السلوك یتضمن ٔ�داء معل، �ٔو ام�ناع عن  -4

  . معل، وهو ما ٔ�غفلته التعریفات �لرمغ من حتقق السلوك هبذه الطریقة يف بعض صور هذه اجلرامئ

ت�دام احلاسب ٔ�ي فعل �ر�كب م�ضمنًا اس� : " ویعرفها نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة السعودي ب�ٔهنا
 .)5(" ا��يل ٔ�و الش�بكة املعلوماتیة ��الفة ٔ�حاكم هذا النظام 

وجوهر إالشاكلیة عند تعریف اجلرمية املعلوماتیة ٔ�و إاللكرتونیة، يف اخلروج عن مفهوم اجلرامئ 
ما یطلق �لیه التقلیدیة، املادیة احملسوسة، ٕاىل البعد الالحمسوس، املمتثل مبفرتضات اجلرامئ إاللكرتونیة، ٔ�و 

ويه �رامج افرتاضیة �ري حمسوسة، وهو " معطیات المكبیو�ر" الر�ن املفرتض، ب�ٔن �كون موضوعها ٔ�و حملها
ما جيعل القوانني اجلزائیة العامة �ري مؤه� لتطال هذا الصنف من اجلرامئ املس�ت�دثة، لغیاب البعد املادي 

، وهذا یتطلب من الباح�ني، "لغة �ىل ا�متع ب�ٔرسه �ىل الرمغ من ٔ�هنا ٔ�فعال �ري مرشو�ة و�شلك خطورة �
ور�ال الفقه اجلنايئ املعارص بذل املزید من ا�راسات املوازیة، لتطور اس�ت�دام ا�رمني احملرتفني ٕالكرتونیًا، 

  .وٕاق�اع املرشع اجلنايئ، بتطو�ر م�ظومة امحلایة اجلنائیة املثىل �لب��ة املعلوماتیة
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، بصواب التعریف املس�ت�لص سابقًا، �ونه حيیط �اكفة ٔ�راكن وعنارص اجلرمية وال م�دو�ة من القول
إاللكرتونیة، واليت من ٔ�مهها ٔ�ن �كون حملها معطیات المكبیو�ر مبفهو�ا الواسع، ب�� تعریف النظام السعودي 

ب ا��يل ٔ�و اكن مق�رصًا �ىل معیار الوس�ی� اليت �ر�كب هبا اجلرمية إاللكرتونیة، ويه اس�ت�دام احلاس
الش�بكة املعلوماتیة، يف �ني ٔ�ن احلاسب ا��يل ٔ�و الش�بكة املعلوماتیة، قد �كون ٔ�یضًا ب��ة اجلرمية 

  .-وهو ما اق�رص �لیه تعریف النظام السعودي- إاللكرتونیة، ٔ�و هدفها، ٔ�و وس�ی� ار�اكهبا

  تعریف املوقع إاللكرتوين: الفرع الثاين

نیة حبسب الغرض من ٕا�شاهئا سواًء اكنت هذه املواقع خشصیة ٔ�و تتعدد اس�ت�دامات املواقع إاللكرتو
رمسیة ��و�، ف�كون من هذه املواقع ما هو لالس�ت�دام إالجيايب هبدف معلیة التعلمي واالتصال وإال�الم، 

  .)6(ومهنا ما هو لالس�ت�دام السليب هبدف التخریب وإالرضار �ٔ�ش�اص واملواقع 

جمال ٔ�و ماكن افرتايض، � عنوان حمدد، �ىل :" لكرتوين، عندما یعرف ب�ٔنهو�اكد ی�سع مفهوم املوقع االٕ 
؛ يف �ني ضاق بتعریف املوقع ")7(ش�بكة معلوماتیة، هيدف ٕاىل ٕا��ة البیا�ت، واملعلومات، �لعامة واخلاصة

ا�ت �ىل ماكن ٕا��ة البی: "إاللكرتوين ذر�ًا بعض ال�رشیعات، عندما حرصت تعریف املوقع إاللكرتوين ب�ٔنه
، ولعلنا نلمتس لها العذر ف� خيص �دم ذ�ر املعلومات، )8(" الش�بكة املعلوماتیة من �الل عنوان حمدد 

املعلومات ٔ�و " مبا جيعلها مرتادفة مع البیا�ت، عندما عرفت البیا�ت ب�ٔهنا )9(وصفة �فرتايض، لس�بق تعریفها
أ�وامر، ٔ�و الرسائل، ٔ�و أ�صوات، ٔ�و الصور اليت تعد، ٔ�و اليت س�بق ٕا�دادها، الس�ت�دا�ا يف احلاسب 

، والرموز، ا��يل، ولك ما ميكن ختزینه ومعاجلته، ونف�، وٕا�شاؤه بواسطة احلاسب ا��يل، اكٔ�رقام، واحلروف
  .م�وسعة يف ذ� ش�ٔهنا ش�ٔن ٔ�حصاب التعریف املوسع سالف ا��ر" و�ريها

  تعریف جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة: الفرع الثالث

مما ال شك ف�ه، ٔ�ن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل الش�بكة املعلوماتیة، ٔ�و احلاسب ا��يل، جمرمة يف 
نظمة إالقلميیة، وا�ولیة واحمللیة، �وهنا من اجلرامئ ذات اخلطورة البالغة، اليت ختص ٔ�من مجیع القوانني، وا�ٔ 

  .)10(املعلومات، وتفقد ثقة املس�ت�دمني �ٔ�نظمة املعلوماتیة، اليت یعمتد العامل �لهيا يف مجیع ا�االت 

ه السابعة من املادة ون���ًة ��، حرص املنظم السعودي �ىل تعریف ا�خول �ري املرشوع يف فقرت
�يل، ٔ�و موقع ٕالكرتوين، ٔ�و نظام معلومايت، ٔ�و ش�بكة : "أ�وىل ب�ٔنه دخول خشص بطریقة م�عمدة ٕاىل �اسب �

�لیة، �ري مرصح �� الشخص ��خول ٕا�هيا    .)11(" �اس�بات �

ا�خول : " جرمية الهكرتة، معرفًا ٕا�ها ب: �لهيا )12( ويف نفس الس�یاق، یطلق بعض الفقهاء اجلنائیني
�ري املرشوع ٔ��زة ؤ�نظمة احلاسب ا��يل، ٔ�و النظام املعلومايت، ٔ�و ش�بكة معلومات، ٔ�و موقع ٕالكرتوين، 
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من �الل ا�رتاق وسائل وٕاجراءات امحلایة، �شلك جزيئ، ٔ�و لكي، ٔ�ي غرض اكن، بدون تفویض يف 
  ".ذ�، ٔ�و �لت�اوز �لتفویض املمنوح

رن، یطلق �لهيا ��رتاق، ویتضح ذ� �لیًا، يف تعریف القانون ٕاال ٔ�ن بعض �رشیعات القانون املقا
ا�خول �ري املرخص به، ٔ�و ا�الف ٔ�حاكم الرتخ�ص، ٔ�و ا�خول ب�ٔي طریقة : " لال�رتاق ب�ٔنه) 13(املرصي 

�يل، ٔ�و ش�بكة معلوماتیة، وما يف حمكها   ".�ري مرشو�ة، ٕاىل نظام معلومايت، ٔ�و �اسب �

�رتق، ا�ي �س�تعمل �ادة �رامج، متكهنم من ا�خول ٕاىل ٔ�نظمة الغري من فا�خول ٕاذًا، هو فعل ا
�ىل بعد، �ري ٔ�ن ا�خول �شمل لك اس�تعامل �ل�اسب ا��يل، دون رضاء صاحب احلق ف�ه، ٔ�ً� اكنت 

  ).14(صورة ذ� �س�تعامل

رشوع معاقب ومل �شرتط النظام السعودي ٔ�ن �كون النظام محمیًا �لكمة الرس، بل ٕان ا�خول �ري امل 
�لیه، حىت ولو مل یعن صاح�ه بوضع لكمة املرور �لیه، ليك حيمیه من تطفل ا�ٓخر�ن، ولكن اشرتط �ٔن 
�كون ذ� ا�خول بقصد حتق�ق �ایة معینة، ٔ�ي اس�تلزم توافر نیة معینة، وهو ما �سمیه �لقصد اجلنايئ 

  :طتني التالیتني؛ ٕاال ٔ�ن جوهر املشلكة يف هذا التعریف، �مكن يف النق )15(اخلاص 

اق�صاره �ىل احلا� اليت ال �متتع فهيا ا�رم إاللكرتوين بترصحي ا�خول، وهو ما یعين : النقطة أ�وىل
ٕا��ة بق�ة الطرق أ�خرى، واليت مهنا جتاوز رشوط الرتخ�ص، ٔ�و البقاء �شلك �ري مرشوع، ما دام ا�خول 

  .رصي، يف التعریف السابق ٕا�رادهبناء �ىل ترصحي مس�بق، وهو ما حتاشاه القانون امل

اق�صاره �ىل دخول خشص بطریقة م�عمدة، و�لتايل �دم جترمي ا�خول ٕاىل املوقع : النقطة الثانیة
، معرفًا جرمية ا�خول �ري )16( إاللكرتوين خطًا؛ وهو ما تداركه املرشع املرصي، عندما �اود يف موضع �ٓخر

ٔ�و �خلط�ٔ �ري العمدي، والبقاء بدون و�ه حق، �ىل موقع، �ٔو لك دخول حيدث معدًا، :" املرشوع، ب�ٔهنا
  ".حساب �اص، ٔ�و نظام معلومايت، حمظور ا�خول �لیه

  �ٔراكن جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة: املطلب الثاين

  الر�ن املفرتض جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

ز النظايم ٔ�و الواقعي ا�ي �س�بق يف وجوده ق�ام اجلرمية، و�لتايل البد من التحقـق من هذا وهو املرك
الوجود ق�ل اخلوض يف مدى توافر ٔ�راكن اجلرمية أ�خرى، وقد �متثل العنرص املفرتض يف صفة اجلاين �صفة 

ما یتعلق هبا، ٔ�و الش�بكة  املوظف العام يف جرمييت الرشوة واخ�الس املال العام، ؤ��زة احلاسب ا��يل ولك
  .)17(، اليت ال تتحقق جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاال بوجودها)إالنرتنت(العاملیة 
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فالر�ن املفرتض هو ذ� الر�ن ا�ي یفرتض القانون توافره وقت م�ارشة اجلاين �شاطه وبدونه ال 
ٔ��ل وجود اجلرمية ٔ�ومن ٔ��ل یوصف هذا ال�شاط ب�ٔنه جرمية ح�ث یوجب القانون توافر الر�ن املفرتض من 

  .)18(اعتبارها من نوع معني

كام ٔ�ن العنرص ٔ�و الر�ن املفرتض هو حمل �عتداء يف هذه الظاهرة إالجرام�ة املس�ت�دثة ممتثًال 
  .مبعطیات احلاسوب

وبناء �ىل ذ�، خنلص ٕاىل ٔ�نه ٕاذا مل �كن هناك ركنًا مفرتضًا يف جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املوقع 
ٕاللكرتوين، فٕاهنا ال تتحقق ٕاال بوجود الر�ن املفرتض، وبدونه ال یمت وصفها ب�ٔهنا جرمية من جرامئ ا�خول �ري ا

املرشوع، و�لتايل اس��عاد تطبیق ٔ�حاكم القانون اخلاص مباكحفة جرامئ املعلوماتیة، والعودة ٕاىل ٔ�حاكم قانون 
بنفس الردع والزجر امل�شود من القوانني العقابیة  العقو�ت العام، مىت و�د مسو�ًا ��، وا�ي لن �كون

  .اخلاصة

  الر�ن املادي جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثاين

�متثل السلوك املكون �لر�ن املادي يف ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، وقد جعل املنظم 

بذاهتا، برصف النظر عن مقصد اجلاين من ذ�؛ ٕاذ مبجرد  السعودي ا�خول �ري املرشوع جرمية قامئة
ا�خول �ري املرشوع تتحقق اجلرمية، ومل حيدد املنظم طبیعة املوقع إاللكرتوين، ح�ث �شمل امحلایة اكفة 

  .)19(املواقع سواء الشخصیة، ٔ�و الرمسیة مهنا 

جرم جمرد البقاء يف املوقع ويف نفس الس�یاق، جتاوزت بعض القوانني اجلنائیة اخلاصة املعارصة، لت
إاللكرتوين، م��اوزًة بذ� املرشع اجلنايئ السعودي، ومن ذ� قانون ماكحفة جرامئ تق�یة املعلومات 

لك دخول حيدث معدًا، ٔ�و �خلط�ٔ �ري : " املرصي، وا�ي ینص �ىل ٔ�ن جرمية ا�خول �ري املرشوع
 )20( ٔ�و نظام معلومايت حمظور ا�خول �لیه العمدي، والبقاء بدون و�ه حق، �ىل موقع ٔ�و حساب �اص،

."  

وبنفس السمة، �متزي القانون إالمارايت، بتجرمي جمرد البقاء يف املواقع إاللكرتونیة، ویت�اوز ذ� ٕاىل 
  ).21( النص �ىل ٔ�نه حىت وٕان اكن ا�خول قد مت بطریقة مرشو�ة

ح�ث ال �شرتط ٔ�ن یرتتب �لهيا وا�خول �ري املرشوع من اجلرامئ ذات اخلطورة البالغة أ�مهیة 
ٔ�رضار ��ين �لیه، مما یعين ذ� يف حق�ق�ة أ�مر؛ ٔ�ن اجلرمية تتوافر مبجرد ٔ�ن یقوم اجلاين �التصال ٕالكرتونیًا 
ب�ٔ�زة المكبیو�ر اليت ختزن هبا املس��دات والس�الت إاللكرتونیة، وا�خول ٕاىل موقع حمدد، وتعترب هذه 

 السلوك ا�رد  فه�ي ال یفرتض فهيا حتق�ق ٔ�ي ن���ة من �ٔي نوع من أ�نواع، والع� اجلرمية �رمهتا من جرامئ
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من ذ� �مكن يف ٔ�ن احلق ا�ي حتمیه نصوص ال�رشیعات العقابیة، هو حق يف الرسیة ، ا�ي یتحقق 
  .)22(املساس به مبجرد ق�ام اجلاين �التصال �ري املرشوع 

ول املواقع إاللكرتونیة، املتا�ة �لجمیع، واليت تو�د �ىل الش�بكة و�لتايل البد لنا من �ٔن نفرق بني دخ
، وبني املواقع إاللكرتونیة، اليت تتطلب ٔ�ن �كون هناك ترصحي ��خول ٕا�هيا، عن طریق )إالنرتنت(العاملیة 

رمز، ٔ�و توق�ع ٕالكرتوين، ٔ�و �ود �اص، ٔ�و حنوها، سواًء اكنت مواقع خشصیة ٔ�و حكوم�ة؛ وهنا �مكن �� 
التجرمي اليت �س�هتدف امحلایة من هذه املواقع، ٔ�و ا�خول ٕا�هيا من �ري ترصحي، وهو ما یقصد به ا�خول �ري 

  . )23(املرشوع

ؤ�ن املنظم السعودي مل خيرت صورة ٔ�خرى، كام يف ال�رشیعات املقارنة، ويه صورة البقاء �ري املرصح 
به، ويه جرمية من �كون من حقه ا�خول ٕاىل نظام معني ملدة معینة، ولكن �كون مس�مترًا بعد املدة املرصح 

حقهم اس�ت�دام ت� أ��زة  � هبا، كام هو �اصل من بعض املوظفني، ا��ن یعملون يف �ات معینة، من
  .)24(اخلاصة �جلهات، يف مدة حمددة، ولكهنم �س��ون اس�ت�دا�ا يف �ري ت� أ�وقات 

وبناء �ىل ذ� خنلص ٕاىل �ٔنه البد �ىل املنظم ٔ�ن ینص �ىل جرمية البقاء �ري املرصح به ویضیف لها 
  .عقوبة بطابع �دید كام هو احلال يف جرمية ا�خول �ري املرشوع

ذ� ٔ�ن اجلرمية تتكون مبجرد ا�خول �ري املرشوع �لنظام املعلومايت، حىت ولو مل یقم اجلاين ب�ٔي وك
ٔ�عامل الحقة، ویتحقق ال�شاط اجلريم لهذه اجلرمية من �الل �دة صور وردت �لنظام،ويه متثل الفعل 

كون هذا ا�خول خمالفًا إالجيايب �لجرمية، وكام یتحقق ا�خول مبجرد ا�خول ٕاىل النظام ٔ�و جزء م�ه، و�
  .)25(ٕالرادة صاحب النظام، ٔ�و من � حق الس�یطرة �لیه 

  :)26(ومن هنا ميكن احلدیث �يشء من التفصیل عن صور ا�خول �ري املرشوع يف النظام السعودي

  :ا�خول �ري املرشوع بغرض ا�هتدید �ٔو �بزتاز: �ٔوالً 

و �بزتاز، ولكن ا�خول بغرض ا�هتدید، ٔ�و ٕان املنظم السعودي ال یق�رص العقاب �ىل ا�هتدید �ٔ 
�بزتاز، ٔ�ي مبعىن ٔ�نه ال �شرتط ٔ�ن �كون اجلاين قد قام ��هتدید، ٔ�و �بزتاز �لفعل، مادامت ن��ه قد 
اجتهت �لفعل ٕاىل حتق�ق هذا الغرض، واس�ت�الص ت� النیة ٔ�مر مرتوك ٕاىل احملمكة، يف ضوء ظروف 

  .ومال�سات القضیة

  

  



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

38 

 

  :�خول �ري املرشوع بغرض العبث �لبیا�ت املربجمةا: �نیاً 

اكتفى املنظم السعودي �لعقاب �ىل ا�خول �ري املرشوع ٕاذا اكن غرض اجلاين هو العبث �ملعلومات 
املوجودة دا�ل �از احلاسوب وذ� ٕاما �لتغیري ٔ�و �حلذف، حىت ولو مل �كن املهتم قد توصل �لفعل ٕاىل 

  .تعدیلذ� احلذف ٔ�و هذا ال 

  :ا�خول �ري املرشوع من �ٔ�ل احلصول �ىل بیا�ت متس أ�من القويم �ٔو �ق�صاد الوطين: �لثاً 

ویتوافر التجرمي حىت ولو مل �متكن املهتم من احلصول �ىل ت� املعلومات الرسیة املتعلقة ب�ٔمن ا�و� 
احلصول �ىل هذا النوع من ٔ�و �ق�صاد ا�و�، ف�كفي يف ذ� ٔ�ن �كون غرض اجلاين من ا�خول هو 

  .البیا�ت، فعندئذ تقع اجلرمية �مة ول�ست جمرد رشوع فهيا

  :ا�خول �ري املرشوع بغرض العبث �ملوقع: رابعاً 

یعاقب املنظم السعودي لك من یقوم ��خول �ري املرشوع يف النظام ٕاذا اكن غرض اجلاين �عتداء 
املوقع حىت حيول دون اس�ت�دامه �شلك �ٔو ب�ٔخر، �رسي �لیه هذا �ىل املوقع، مفن یقوم �لتدا�ل يف عنوان 

  .التجرمي

  الر�ن املعنوي جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثالث

یقع الر�ن املعنوي لهذه اجلرمية �ىل القصد اجلنايئ العام، ٕاذ البد من ٔ�ن یتوافر العمل �ى اجلاين بتجرمي 
املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، ؤ�ن تت�ه ٕارادته �لق�ام هبذا الفعل، فقد اكتفى املنظم السعودي ا�خول �ري 

�لنص �ىل ا�خول �ري املرشوع؛ وهو ما یعين بذ� ٔ�ن اجلاين یعمل ب�ٔن دخو� ٕاىل املوقع إاللكرتوين مت 
نرصیه العمل وإالرادة، فٕاذا انتفى بطریقة �ري مرشو�ة، ٔ�ً� اكنت هذه الطریقة؛ ویتحقق القصد اجلنايئ �ك�ل ع 

  .)27(ٔ��د هذ�ن العنرص�ن انتفى هذا القصد

ومل �ك�ِف املنظم السعودي بتوافر القصد اجلنايئ العام من �مل وٕارادة، بل ٔ�نه ٔ�وجب توافر القصد 
 اجلنايئ اخلاص، املمتثل يف رضورة توافر نیة من نوع �اص، وهو قصد اجلاين من ا�خول �ري املرشوع ب�ٔن

�كون الغرض من ذ�، هو ا�هتدید، ٔ�و �بزتاز، ٔ�و بقصد ٔ�ن حيصل �ىل بیا�ت متس ب�ٔمن ا�و� من �ة 
ا�ا�ل ٔ�و اخلارج، ٔ�و متس �ق�صاد الوطين، ٔ�و �كون غرضه العبث �لنظام، ٔ�و �لبیا�ت اليت حيتوهيا، ٔ�و 

  .)28(، ٔ�و شغل عنوانه ٔ�ن �كون غرضه تغیري تصاممي موقع ٕالكرتوين، ٔ�و ٕاتالفه، ٔ�و تعدی�
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و�� �متثل القصد اجلنايئ يف الر�ن املعنوي، يف اجتاه ٕارادة ا�رم ٕاىل ٔ�ن یقوم ٕ��داث الن���ة 
إالجرام�ة، ؤ�ن یعمل �اكفة عنارص اجلرمية، ذ� ٔ�ن من قوا�د العدا� ٔ�ال حياسب خشص ال مي� ٕارادته، عن 

  .)29(لعوامل ا�� ٕ�رادته سلوك وقع حتت ٕا�راه، ٔ�و ج�ون، ٔ�و �ري ذ� من ا

، ویعين ٔ�ن �كون اجلاين �ىل �مل ب�ٔن "العمل"و�شرتط لق�ام الر�ن املعنوي يف اجلرمية إاللكرتونیة هو 
السلوك ا�ي قام به عند اس�ت�دامه احلاسوب ٔ�و إالنرتنت، ید�ل يف �زي �ري مرشوع وجمرم قانوً�، مع 

  .)30(اجتاه النیة حنو ار�اكب ذ� السلوك، ٔ�و هذا ال�شاط 

خنلص ٕاىل ٔ�نه جيب ٔ�ن یتوافر �ى اجلاين العمل بتجرمي ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع وبناء �ىل ذ� 
ٕالكرتوين، ؤ�ن �كون ٕارادته م�جهًة حنو الق�ام هبذا الفعل، فٕاذا انتفى �ٔ�د هذ�ن العنرص�ن انتفى القصد 

يف رضورة توافر نیة كام ٔ�وجب املنظم السعودي رضورة توافر القصد اجلنايئ اخلاص، املمتثل . اجلنايئ العام
  .من نوع �اص، وهو قصد اجلاين من ا�خول �ري املرشوع

وسائل املاكحفة اجلنائیة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة يف النظام : املبحث الثاين
  السعودي

ٕاىل  سوف یمت يف هذا املبحث بیان وسائل املاكحفة اجلنائیة يف النظام السعودي، من �الل تقس�ميه
مطلبني اثنني، ح�ث نعرض يف املطلب أ�ول العقو�ت املقررة ��خول �ري املرشوع يف النظام السعودي، 

  :ويف املطلب الثاين نبني الظروف ا�ففة واملشددة يف النظام السعودي، وذ� من �الل التفصیل التايل

  قع إاللكرتونیة يف النظام السعوديالعقو�ت املقررة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لموا: املطلب أ�ول

  عقوبة السجن جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

عقوبة مقررة �لجنا�ت، و�متثل يف وضع احملكوم �لیه يف ٔ��د السجون : " یقصد بعقوبة السجن ب�ٔهنا
  .)31("حلكومة �لمدة احملكوم هبا �لیهالعموم�ة، و�شغی� دا�ل السجن ٔ�و �ار�ه يف أ�عامل اليت تعیهنا ا

عقوبة تعز�ریة حيمك هبا رش�ًا، ٔ�و توقعها اجلهة : " ومت تعریفها طبقًا ٔ�نظمة اململكة العربیة السعودیة ب�ٔهنا
  .)32(" ا�تصة ذات الوالیة �لفصل يف ا��اوى اجلزائیة 

ده، كام ٔ�نه مل یضع �دًا ٔ�دىن وقد قرر املنظم السعودي عقوبة السجن �عقوبة ٔ�صلیة يف كثري من موا
لهذه العقوبة، ويف �ني وضع �دًا ٔ��ىل لها يف كثري من مواده، و�لتايل �دم وضع املنظم السعودي �دًا ٔ�دىن 
لهذا النوع من اجلرامئ یعود لرغبة املنظم السعودي يف م�ح القضاء سلطة تقد�ریة ٔ�كرب �لقايض، ولهذه اجلرامئ 
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�ريها من اجلرامئ ٔ�و عن اجلرامئ أ�خرى من ذات النوع، وذ� حبسب ٔ�مهیة حمل  لها ظروفها اليت متزيها عن
  .)33(اجلرم، وطبیعة الرضر ا�ي قد ی��ج عهنا، ومدى ارتباطها �شخصیة ا�ين �لیه 

یعاقب �لسجن " �اء يف الفقرة الثانیة، والثالثة من املادة الثالثة من النظام السعودي �ىل ٔ�نه  فقد
  :)34(مدة ال �زید �ىل س�نة، لك خشص �ر�كب ٔ�ً� من اجلرامئ املعلوماتیة ا�ٓتیة

 ا�خول �ري املرشوع �هتدید خشص ٔ�و ابزتازه، محل� �ىل الق�ام بفعل ٔ�و �م�ناع عنه، ولو اكن- 2
  . الق�ام هبذا الفعل ٔ�و �م�ناع عنه مرشو�اً 

ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، ٔ�و ا�خول ٕاىل موقع ٕالكرتوين لتغیري تصاممي هذا املوقع، - 3
  . ٔ�و ٕاتالفه، ٔ�و تعدی�، ٔ�و شغل عنوانه

نوات، كام نصت الفقرة أ�وىل من املادة اخلامسة �ىل عقوبة السجن مدة ال �زید �ىل ٔ�ربع س� 
  :)35(بقولها

ا�خول �ري املرشوع ٕاللغاء بیا�ت �اصة، ٔ�و �ذفها، ٔ�و تدمريها، ٔ�و �رس�هبا، ٔ�و ٕاتالفها، ٔ�و  .01
  .تغیريها، ٔ�و ٕا�ادة �رشها

وكذ� نصت الفقرة الثانیة من املادة السابعة �ىل عقوبة السجن مدة ال �زید �ىل عرش 
  :)36( س�نوات،مبجرد

ظام معلومايت م�ارشة، ٔ�و عن طریق الش�بكة املعلوماتیة، ٔ�و ٔ��د ا�خول ٕاىل موقع ٕالكرتوين، ٔ�و ن .01
ٔ��زة احلاسب ا��يل، �لحصول �ىل بیا�ت متس أ�من ا�ا�يل ٔ�و اخلار� ��و�، ٔ�و اق�صادها 

 . الوطين

وبناء �ىل ذ� خنلص ٕاىل �ٔن املنظم السعودي قرر لعقوبة السجن جلرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل 
مدة ال �زید �ىل س�نة، ما مل �كن من الظروف املشددة، ومىت توفر الظرف املشدد فٕانه  موقع ٕالكرتوين

 .ینقلها ٕاىل مصاف اجلرامئ الك�رية املوج�ة �لتوق�ف

  عقوبة الغرامة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثاين

لغرامة �عقوبة ٔ�صلیة يف كثري من مواده وذ� قرر نظام ماكحفة اجلرامئ املعلوماتیة السعودي ٔ�ن عقوبة ا
  .)37(" ٔ�و ٕ��دى هاتني العقوبتني"�لنص �لهيا بعبارة 

ٕاما ٔ�ن �كون عقوبة ٔ�صلیة يف �ال حمك : ح�ث ٔ�ن هذه العبارة جتعل هذه العقوبة تنقسم ٕاىل قسمني
هبا القايض م�فردة دون عقوبة السجن اليت نص �لهيا يف النظام، فه�ي يف هذه احلا� عقوبة ٔ�صلیة، وٕاما ٔ�ن 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

41 

 

لیة، و�لتايل قد �دد املنظم ینطق هبا يف صیغة احلمك، مع عقوبة السجن، ف�كون يف هذه احلا� عقوبة �مكی 
السعودي لعقوبة الغرامة �دًا ٔ��ىل حبسب طبیعة اجلرمية املعلوماتیة املر�ك�ة، ومل یضع لها �دًا ٔ�دىن، ما مل 

  .)38(�كن ذات ظرف مشدد

یعاقب بغرامة ال : " فقد �اء يف الفقرة الثانیة، والثالثة من املادة الثالثة من النظام السعودي �ىل ٔ�نه
  : )39(�ىل مخسامئة ٔ�لف ر�ل، لك خشص �ر�كب ٔ�ً� من اجلرامئ املعلوماتیة ا�ٓتیة �زید 

ا�خول �ري املرشوع �هتدید خشص �ٔو ابزتازه، محل� �ىل الق�ام بفعل ٔ�و �م�ناع عنه، ولو اكن - 2
 .الق�ام هبذا الفعل ٔ�و �م�ناع عنه مرشو�اً 

خول ٕاىل موقع ٕالكرتوين لتغیري تصاممي هذا املوقع، ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، ٔ�و ا�- 3
 .ٔ�و ٕاتالفه، ٔ�و تعدی�، ٔ�و شغل عنوانه

كام نصت الفقرة أ�وىل من املادة اخلامسة �ىل عقوبة الغرامة مبا ال �زید �ىل ثالثة مالیني ر�ل، 
  :)40(بقولها

�رس�هبا، ٔ�و ٕاتالفها، ٔ�و ا�خول �ري املرشوع ٕاللغاء بیا�ت �اصة، ٔ�و �ذفها، ٔ�و تدمريها، ٔ�و .01
 . تغیريها، ٔ�و ٕا�ادة �رشها

وكذ� ورد يف الفقرة الثانیة من املادة السابعة �ىل عقوبة الغرامة مبا ال �زید �ىل مخسة مالیني ر�ل، 
  :)41(مبجرد

ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، ٔ�و نظام معلومايت م�ارشة، ٔ�و عن طریق الش�بكة .02
و ٔ��د ٔ��زة احلاسب ا��يل، �لحصول �ىل بیا�ت متس أ�من ا�ا�يل �ٔو اخلار� ��و�، ٔ�و املعلوماتیة، �ٔ 

 .اق�صادها الوطين

وبناء �ىل ذ�، خنلص ٕاىل ٔ�ن املنظم السعودي قرر عقوبة الغرامة، جلرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل 
  .من ظروف ال�شدید موقع ٕالكرتوين، مبا ال �زید �ىل مخسامئة ٔ�لف ر�ل،ما مل تعترب �ظرف

  عقوبة املصادرة وإال�الق جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع الثالث

  .)42("�زع ملك�ة املال �ربًا من مالكه وٕاضاف�ه ٕاىل م� ا�و� بغري مقابل: "تعرف املصادرة ب�ٔهنا

هذه العقوبة جوازیه، وٕاما ٔ�ن �كون  وتعترب عقوبة املصادرة عقوبة �مكیلیة �ق� �لملك�ة،فٕاما ٔ�ن �كون
  .)43(وجوبیة، ويه يف احلا� الثانیة تت�ذ صفة التدبري الوقايئ
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والعقوبة �ملصادرة هو ٔ�مر مرتوك �لسلطة التقد�ریة �لقايض، ٕاذ �س�تطیع القايض ٕاصدار العقوبة 
  .)44(�ملصادرة ٔ�و �دم إالصدار هبا و�كتفاء �لعقوبة أ�صلیة 

املضبوطات اليت اس�ت�دمت يف ار�اكب اجلرمية م� �ل�اين بل ٕاهنا مملوكة �لغري  ويف �ال مل �كن
حسن النیة، فٕان املصادرة متنع وال تطبق �لرمغ من صدور احلمك أ�صيل حبق اجلاين يف العقوبة املقررة 

�)45(.  

ثالثة عرشة م�ه، ويف جرمية ا�خول �ري املرشوع �لموقع إاللكرتوين ٔ�ورد املنظم السعودي يف املادة ال 
مع �دم إال�الل حبقوق حس�ين النیة، جيوز احلمك مبصادرة أ��زة، ٔ�و الربامج ٔ�و الوسائل : "بقو�

  .)46(" املس�ت�دمة يف ار�اكب ٔ�ي من اجلرامئ املنصوص �لهيا يف هذا النظام، ٔ�و أ�موال احملص� مهنا 

اليت من املمكن ٔ�ن تت�ذ من ق�ل ا�و� يف ٔ�ما عقوبة ٕا�الق املوقع إاللكرتوين فه�ي من ٕا�دى التدابري 
بعض اجلرامئ املر�ك�ة من ق�ل اجلناة، ح�ث �ٔن الهدف من هذا التدبري هو م�ع �كرار ا�الفة، فقد جعلها 

  .)47(�سابقهتا " جيوز احلمك: "املنظم السعودي عقوبة جوازیه، بقو�

كام جيوز احلمك : " وبة إال�الق بقو�ح�ث نص املنظم السعودي يف املادة الثالثة عرشة م�ه، �ىل عق
ٕ��الق املوقع إاللكرتوين، �ٔو ماكن تقدمي اخلدمة ٕا�القًا هنائیًا ٔ�و مؤق�ًا مىت اكن مصدرًا الر�اكب ٔ�ي من هذه 

  .)48("اجلرامئ، واكنت اجلرمية قد ار�ك�ت بعمل مالكه 

ٕاذا اكن املاكن ) �الق مؤقتٕا�الق هنايئ، وإ (وبناء �ىل ذ� خنلص ٕاىل ٔ�ن هناك نو�ان من إال�الق 
ا�ي یقدم اخلدمة حمًال الر�اكب جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، واكنت اجلرمية اليت ار�ك�ت 

  .بعمل املا�، كام ٔ�ن املصادرة وإال�الق عقوبة جوازیه، كام هو م�صوص �لهيا يف النظام

�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة يف النظام الظروف ا�ففة واملشددة جلرمية ا: املطلب الثاين
  السعودي 

  الظروف ا�ففة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الفرع أ�ول

یعاقب املنظم السعودي مبجرد ق�ام اجلاين ��خول بقصد ا�هتدید ٔ�و �بزتاز ٕاذا اجتهت ن��ه �لفعل ٕاىل 
�ه ٕاذا قام �العتداء �ىل موقع ٕالكرتوين، و�لتايل فٕان املنظم السعودي مل یضع حتق�ق هذا املقصد، وكام یعاق 

�دًا ٔ�دىن جلرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، �� فه�ي ال تقل عن یوم وا�د يف عقوبة 
  .السجن، وال تقل عن احلد أ�دىن يف عقوبة الغرامة
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وقد نص املنظم السعودي �ىل جرمية ا�خول �ري املرشوع يف الفقرة الثانیة، والثالثة من مادته أ�وىل 
یعاقب �لسجن مدة ال �زید �ىل س�نة وبغرامة ال �زید �ىل مخسامئة ٔ�لف ر�ل، ٔ�و ٕ��دى " م�ه، �ىل ٔ�نه 

  :)49(هاتني العقوبتني، لك خشص �ر�كب ٔ�ً� من اجلرامئ املعلوماتیة ا�ٓتیة 

ا�خول �ري املرشوع �هتدید خشص ٔ�و ابزتازه، محل� �ىل الق�ام بفعل ٔ�و �م�ناع عنه، ولو اكن .02
 .الق�ام هبذا الفعل ٔ�و �م�ناع عنه مرشو�ا

ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، ٔ�و ا�خول ٕاىل موقع ٕالكرتوين لتغیري تصاممي هذا املوقع، .03
 .ٔ�و شغل عنوانهٔ�و ٕاتالفه، ٔ�و تعدی�، 

عة من النظام وكذ� من الظروف ا�ففة يف جرمية ا�خول �ري املرشوع ما ورد يف املادة التاس
  . )50("لها ٕاذا مل تقع اجلرمية أ�صلیة یعاقب مبا ال یت�اوز نصف احلد أ��ىل �لعقوبة املقررة: "السعودي �ىل ٔ�نه

املسا�دة، و�دم حتق�ق اجلرمية من ق�ل الفا�ل  ففي هذه احلا�، ٕاذا �دث التحریض، ٔ�و االتفاق، ٔ�و
أ�صيل، فٕان املنظم قرر � هذه العقوبة اخلاصة لالشرتاك، ٕاذ ٔ�نه جعل هذه العقوبة لقاء �شرتاك ٕاذا مل تقع 

 .)51(اجلرمية أ�صلیة 

وكذ� أ�مر �ل�س�بة حلسن النیة، فقد نص املنظم السعودي �ىل ذ� يف مادته الثالثة عرشة �ىل 
مع �دم إال�الل حبقوق حس�ين النیة، جيوز احلمك مبصادرة أ��زة ٔ�و الربامج ٔ�و الوسائل املس�ت�دمة : "ٔ�نه

كام جيوز احلمك ٕ��الق . يف ار�اكب ٔ�ي من اجلرامئ املنصوص �لهيا يف هذا النظام، ٔ�و أ�موال احملص� مهنا
مؤق�ًا مىت اكن مصدرًا الر�اكب ٔ�ي من هذه اجلرامئ،  املوقع إاللكرتوين، ٔ�و ماكن تقدمي اخلدمة ٕا�القًا هنائیًا ٔ�و

  .)52(" واكنت اجلرمية قد ار�ك�ت بعمل مالكه 

فٕان املنظم السعودي اصبغ حلسن النیة حامیة �اصة �، عندما ٔ�ورد ٔ�ن حسن النیة � دور يف 
  .)53(العقوبة واملمتث� يف املصادرة اخلاصة �ٔ��زة والربامج 

  املشددة جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة الظروف: الفرع الثاين

ظروف یتعني فهيا �ىل القايض ٔ�و جيوز � ٔ�ن یعاقب اجلاين يف �االت : ٔ�س�باب �شدید العقوبة يه
حمددة نظامًا، بعقوبة ٔ�شد نو�ًا، ٔ�و مقدارًا من العقوبة املقررة ٔ�صًال، ٔ�و جياوز مقدار احلد أ�قىص املقرر نظامًا 

  .)54(بة هذه اجلرميةلعقو 

ولقد ٔ�ورد نظام ماكحفة اجلرامئ املعلوماتیة بعض الظروف، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �شدد العقاب عن العقوبة 
  .)55(أ�صلیة، املقررة لفا�ل ت� اجلرامئ اليت �ر�كب بواسطته
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املواقع ومن مضن ت� اجلرامئ اليت نص �لهيا املنظم السعودي، جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل 
إاللكرتونیة، فقد �دد احلاالت اليت البد من �شدید العقاب فهيا �ىل اجلناة، و�كون هذه العقوبة لظروف 

  .م�علقة بصفة اجلاين، ٔ�و ا�ين �لیه، ٔ�و ٔ�هنا م�علقة �ر�اكب اجلرمية

عن  ال تقل عقوبة السجن ٔ�و الغرامة: " ح�ث نص املنظم السعودي يف مادته الثام�ة م�ه، �ىل ٔ�نه
  : )56(تیة نصف �دها أ��ىل ٕاذا اقرتنت اجلرمية ب�ٔي من احلاالت ا�ٓ 

 :ار�اكب اجلاين اجلرمية من �الل عصابة م�ظمة.01

يف �ال متت جرمية ا�خول �ري املرشوع �لموقع إاللكرتوين من �الل عصابة م�ظمة، فٕانه �س�تدعي 
ق�د �رتباط فعل معني، ٕاىل النص  ٔ�ن �شدد العقوبة، ٔ�ن الفعل خرج من ٕاطار النص احملدد، ا�ي

إالضايف، ا�ي یتضمن �شدید العقوبة، املبين �ىل اقرتان الفعل بظرف مشدد، املمتثل يف ٔ�ن اجلاين ی�متي ٕاىل 
 .)57(عصابة م�ظمة، وهو ما یعد جرمية قامئة بذاهتا 

ام، فهو ميت� ح�ث ٔ�ن ا�رم يف هذه العصابة املنظمة، من الشخصیات إالجرام�ة امل�ش�بعة �ٕالجر 
نفسًا ملیئة �ٕالجرام والرش، وإالرضار �سا�ر مصاحل ٔ�فراد ا�متع، و�لتايل ٔ�ن م�ل هذه اجلرامئ ٕاذا اقرتفت 

  .)58(دا�ل ٕاطار العصابة املنظمة، فه�ي ٔ�شد خطرًا وهتدیدًا �ىل ٔ�فراد ا�متع 

اجلرمية مس�تغًال سلطاته �ٔو شغل اجلاين وظیفة �امة، واتصال اجلرمية هبذه الوظیفة، ٔ�و ار�اكبه .02
 :نفوذه

تعترب الوظیفة العامة من املقومات الهامة العا�سة ملدى ثقة املواطن ��و�، فه�ي متثل �القة ٔ�زلیة بني 
املواطن وا�و�، فٕاذا اهزتت الثقة �ملوظف العام، �رتب �ىل ذ� ٔ�رضارًا جس�مية �ىل ا�و�، ويه تعد 

فقد حرص املنظم السعودي �ىل ضامن سالمة الوظیفة العامة،واحلفاظ �ىل  مبثابة اهزتاز الثقة ��و�،
اس�مترار الثقة فهيا، و�� قام ب�شدید عقوبة جرمية ا�خول �ري املرشوع �لموقع إاللكرتوين، ٕاذا ار�ك�ت من 

�اكبه ق�ل املوظف العام؛ �ىل ٔ�ن �كون هذه اجلرمية م�ص� بطبیعة وظیف�ه اليت ميارسها، ٔ�و ٔ�ن �كون ار 
  .)59(�لجرمية، مس�تغًال لسلطاته ٔ�و نفوذه اليت �س�متدها من الوظیفة العامة 

ومىت ار�كب املوظف العام جرمية ا�خول �ري املرشوع، طبق �لیه نص الظرف املشدد الوارد يف 
 النظام، حبیث ال تقل العقوبة الواقعة �لیه عن نصف مدة احل�س املقررة نظامًا �لسجن ملدة عرش س�نوات،
وال تقل الغرامة الواقعة �لیه عن نصف القمية ويه مخسة مالیني ر�ل، ٔ�و ٔ�ن تقع �لیه لكتا العقوبتني �ظرف 

  .)60(من ظروف ال�شدید 
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 :التغر�ر �لقرص ومن يف حمكهم واس�تغالهلم.03

خيضع ار�اكب اجلاين جلرمية ا�خول �ري املرشوع لعقوبة، �ددها النظام سابقًا، ویمت �شدید هذه 
من �الل التغر�ر هبم، ودفعهم ٕاىل ) ا�نون،ٔ�و املعتوه(عقوبة، يف �ال اس�تغالل القرص ومن يف حمكهم ال

الق�ام ب�ٔفعال �سهم يف اك�ل هذه اجلرمية، و�رتبط �شدید العقوبة هنا بعدم املس�ئولیة اجلنائیة �لقرص ومن يف 
  .)61(حمكهم 

 : ق اجلاين يف جرامئ مماث�صدور ٔ�حاكم حملیة ٔ�و ٔ�ج�بیة سابقة �ٕالدانة حب.04

�سمى هذه احلا� يف عرف الفقهاء حباالت العود �لجرمية، ویقصد هبا ار�اكب خشص جلرمية ما، مث 
یصدر القايض يف حقه حكامً �ً� جراء فعلته، مث ما یلبث ٕاال ٔ�ن یعود الر�اكب جرمية ٔ�و ٔ�كرث، مماث� �ٔو 

  .)62(�الفها 

هذه احلا� بصدور ٔ�حاكم سابقة �ٕالدانة �ىل اجلاين، ف�شدد العقوبة يف جرمية ا�خول �ري  فرتتبط
 .)63(املرشوع، سواًء اكن احلمك الصادر من ق�ل السلطات احمللیة ٔ�و أ�ج�بیة 

�ىل ذ� خنلص ٕاىل �ٔن هذه العقوبة، ٔ�مر وجويب مرتوك �لسلطة التقد�ریة �لقايض، وذ� عند  وبناء
يف احلاالت السابقة، ٔ�ي ٔ�ن هذه العقوبة ال تقل عن نصف �دها -كام س�بق ذ�ره - توافر ظرف مشدد 

  .أ��ىل كام هو مقرر يف النظام

ٕاىل موقع ٕالكرتوين، فقد مت النص �لهيا يف  ٔ�ما �ل�س�بة لعقوبة �شرتاك يف جرمية ا�خول �ري املرشوع
یعاقب لك من حرض �ريه، ٔ�و سا�ده، ٔ�و اتفق معه �ىل : " النظام السعودي يف املادة التاسعة م�ه، �ىل ٔ�ن

ار�اكب ٔ�ي من اجلرامئ املنصوص �لهيا يف هذا النظام؛ ٕاذا وقعت اجلرمية بناء �ىل هذا التحریض، ٔ�و 
  .)64(..." یت�اوز احلد أ��ىل �لعقوبة املقررة لها املسا�دة، ٔ�و االتفاق، مبا ال

كام ٔ�ن املنظم السعودي ساوى يف العقوبة بني الفا�ل أ�صيل والرشیك �لتحریض، �ٔو املسا�دة، �ٔو 
االتفاق، ٕاذا وقعت اجلرمية بناء �ىل التحریض، ٔ�و املسا�دة، ٔ�و االتفاق، بعقوبة ال تت�اوز احلد أ��ىل 

  .)65(لفعل ا�رم، وا�ي متت �لیه املسامهة اجلنائیة ٕاذا متت اجلرمية �لعقوبة أ�ساس�یة �

ٔ�ما عقوبة الرشوع يف جرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل موقع ٕالكرتوين، فقد نص املنظم السعودي �لهيا 
ا یعاقب لك من رشع يف الق�ام ب�ٔي من اجلرامئ املنصوص �لهيا يف هذا النظام مب: " يف مادته العارشة �ىل ٔ�ن

  .)66(" ال یت�اوز نصف احلد أ��ىل �لعقوبة املقررة 
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فاحلمكة من تقر�ر عقوبة الرشوع يف اجلرمية املعلوماتیة، هو ما ميث� هذا الترصف من �دوان �لغ 
اخلطورة، و�دد �لمصل�ة واحلق احملمي رش�ًا ونظامًا، فهو �ادة ما یقرتن ب�ٔفعال خطرة �ددة، فهيا ا�هتاك ملا 

  .)67(ع والنظامحرمه الرش 

و�كون الرشوع يف اجلرمية املعلوماتیة، عن طریق حتضري أ��زة، ٔ�و مجع البیا�ت واملعلومات اخلاصة 
مبوقع معني، من ش�ٔنه ٔ�ن ميهد الطریق ال�رتاق هذا املوقع ٔ�و تغیري تصمميه، كام هو احلال ٔ�یضًا يف جرمية 

سائل اخلاصة بذ�، ٔ�و البحث عن وسائل االتصال هتدید أ�ش�اص وابزتازمه، وا�ي �متثل يف ٕا�داد الر 
  .)68(اخلاصة �لض�ا�

ب�ٔن جمرد ا�خول ٕاىل موقع ٕالكرتوين، �كمتل اجلرمية، و�لتايل جعلها من -سابقاً –و�ىل الرمغ من القول 
ٕاال �لن���ة يف صورة اخلطر؛  �ك�فيالسلوك ا�رد، ٔ�و من جرامئ اخلطر، واليت ال تتطلب ن���ة رضر، وٕامنا 

ٔ�ن املنظم السعودي عند النص �ىل ٔ�حاكم الرشوع مل �س�ت��هيا من ٔ�حاكم الرشوع، واكن ٕ�ماكنه ذ�، �ٔو 
�دم النص �ىل الرشوع مطلقًا، وهو ما یعين الرجوع لٔ�حاكم العامة، خصوصًا ؤ�ن ما قرره هنا ال خيتلف 

  .عن أ�حاكم العامة، ومل ی�ِٔت ب�ٔحاكم خمتلفة

  �االت إالعفاء من العقاب جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة: الثالث الفرع

هناك ٔ�س�باب ٕالعفاء اجلاين من العقوبة، ٔ�قرها املنظم السعودي جلرمية ا�خول �ري املرشوع يف 
، ٕاال ٔ�ن مانع �االت معینة، فه�ي تتعلق �لس�یاسة اجلنائیة، وال تتعلق بعدم املس�ئولیة اجلنائیة ملر�كب اجلرمية

  .)69(العقاب هو ما حيول دون توق�ع العقوبة 

�لمحمكة ا�تصة �ٔن تعفي من هذه : " فقد نصت املادة احلادیة عرشة من النظام السعودي �ىل ٔ�ن
العقو�ت لك من یبادر من اجلناة ٕ�بالغ السلطة ا�تصة �جلرمية ق�ل العمل هبا، وق�ل وقوع الرضر، وٕان اكن 

العمل �جلرمية تعني لٕالعفاء ٔ�ن �كون من ش�ٔن إالبالغ ضبط �يق اجلناة يف �ال تعددمه، ٔ�و إالبالغ بعد 
  .)70(" أ�دوات املس�ت�دمة يف اجلرمية 

ح�ث �ٔن املنظم السعودي خول �لمحمكة ا�تصة، ٔ�ن تعفي اجلناة من العقاب يف جرمية ا�خول �ري 
ا�تصة �جلرمية ق�ل العمل هبا، وق�ل ٔ�ن یقع الرضر، ف�كون املرشوع �لموقع إاللكرتوين، ٕاذا مت ٕابالغ السلطة 

  .)71(من حق حممكة املوضوع ٔ�ن تعفي اجلناة من العقوبة املقررة �لجرمية 

وبناء �ىل ذ�، خنلص ٕاىل ٔ�نه حيق �لمحمكة ا�تصة، إالعفاء من العقوبة املقررة جلرمية ا�خول �ري 
ة �جلرمية، رشیطة ٔ�ن �كون إالبالغ ق�ل العمل هبا، وق�ل ٔ�ن یقع املرشوع، مىت ما مت ٕابالغ السلطة ا�تص
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الرضر، ٔ�ما ٕاذا مت إالبالغ بعد العمل هبا، تعني لٕالعفاء من العقوبة يف هذه اجلرمية ٔ�ن �كون من ش�ٔن إالبالغ 
  .ضبط �يق اجلناة يف �ال تعددمه، ٔ�و ضبط أ�دوات املس�ت�دمة يف اجلرمية

ذا املبحث الثاين، اخ�الف �رشیعات القانون املقارن، يف الس�یاسة و�الصة القول، يف هنایة ه
العقابیة، جتاه املاكحفة اجلنائیة جلرمية ا�خول �ري املرشوع ٕاىل املواقع إاللكرتونیة، وما ی��ج عهنا، ففي الوقت 

قايض، بتق�ید ا�ي رٔ�ینا مس� املنظم السعودي، موازً� بني حتدید العقو�ت، وبني الصالح�ات املمنو�ة �ل
القايض يف احلد أ��ىل، سواء يف احل�س �ٔو الغرامة، وجعلهام ختیريیتني، جند �ىل العكس من ذ�، القانون 
الكویيت، ا�ي اتصف �لشدة، ومصادرة صالح�ة القايض، حبد وح�د �لسجن، ٕاما س�تة ٔ�شهر، �ٔو س�ن�ني، 

ما ال ی��اسب مع الس�یاسة ال�رشیعیة  ، وهو)72(ٔ�و ثالث س�نوات، ٔ�و عرش س�نوات، دون ز�دة ٔ�و نقصان
املرنة، بعدم �ل سلطة القايض التقد�ریة، واليت متك�ه من تقد�ر اكفة الظروف والعوامل اليت ختتلف من 

  .خشص �ٓخر

ویؤكد هذا القول، ظهور من �رى ٔ�ن يف ذ� تضییق خ�اق، �ىل حریة الرٔ�ي، وتق�ید لثورة 
ًة، تتطلب مرونة الس�یاسة العقابیة؛ ولعل �داثة القانون �حتادي التك�ولوج�ا، اليت �س�تلزم مسا�ًة اكف�

، جع� ی�ٔيت ٕ�ضافات، جترم أ�فعال احملمیة مبوجب )73( إالمارايت، �ش�ٔن ماكحفة الشائعات واجلرامئ إاللكرتونیة
نرتنت، القانون ا�ويل، وهو ما اعتربته بعض املنظامت هتدیدًا، وتق�یدًا �لحق يف التعبري �ىل ش�بكة االٕ 

  ).74( و�ار�ا، واحلق يف حریة �كو�ن امجلعیات، والتجمع السلمي يف إالمارات العربیة املت�دة

وال م�دو�ة من القول، ب�ٔن ثورة �ك�ولوج�ا املعلومات وتق�یة االتصاالت إاللكرتونیة، رش ال بد م�ه، 
، املمتث� �خلصوصیة والرسیة، ولتق�ید هذا الرش البد من سن قوانني عقابیة صارمة، تنظم، وحتمي املصاحل

وأ�مان للك مس�ت�دم لٕالنرتنت، وحامیًة �لمواقع إاللكرتونیة، اليت تتعرض �شلك �بري ٕاىل ��رتاقات، 
و�ٔ�خص اخلاصة ب�ٔ�زة ا�و� احلساسة، وهذا التنظمي، وت� امحلایة اجلنائیة، ال متثل تضییقًا، ٔ�و خ�قًا 

  .ن �س�ت�دام السليب �لتق�یة إاللكرتونیة�لحر�ت، بقدر ما متثل حامیًة م

  اخلامتة

  :�ٔوًال النتاجئ

ٔ�ن مر�كب اجلرامئ �لكرتونیة، و�اصة جرمية ا�خول �ري املرشوع، جمرم ذيك، ومن نوع �اص،  .01
 .  وهو ما ٔ�دى ٕاىل تنوع ا�اطر والت�د�ت إالجرائیة وأ�م�یة �لجرمية املعلوماتیة

املواقع إاللكرتونیة بوابًة لبق�ة اجلرامئ إاللكرتونیة أ�خرى، وهو ما  یُمثل ا�خول �ري املرشوع ٕاىل .02
 .جيعلها متثل خطورة قصوى، �س�توجب التصدي لها �ش�ىت الوسائل
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جتمع أ�نظمة والقوانني �ىل جعل عقوبيت السجن والغرامة، عقوبتني ختیريیتني، ٕاال ٔ�هنا ختتلف يف  .03
 .لعقوبةمدى الصالح�ات التقد�ریة �لقايض، لتفرید ا

�اء تعریف القانون املرصي، جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع إاللكرتونیة، واسعًا، حيیط �اكفة  .04
صور ا�خول �ري املرشوع، وهو ما �س�تلزم �ق�داء به، من بق�ة ال�رشیعات، اخلاصة �جلرامئ 

 .إاللكرتونیة
اخلاصة �جلرامئ إاللكرتونیة �دیثة، و�لتايل فٕان لك �رشیع یصدر یقع حتت جمهر بعض  ال�رشیعات .05

 .املنظامت املعارضة، حب�ة ما متث� من هتدیٍد، وتق�یٍد �لحر�ت واحلق يف التعبري

  :�نیًا التوصیات

ة ٔ�راكن نويص املنظم السعودي، بت�ين تعریف اجلرمية املعلوماتیة، ا�ي رحجناه، �ونه حيیط �اكف .01
 .وعنارص اجلرمية إاللكرتونیة

كام نويص ٔ�یضًا بت�ين تعریف القانونني املرصي وإالمارايت، جلرمية ا�خول �ري املرشوع �لمواقع  .02
 .إاللكرتونیة، ل�شمل جترمي جمرد البقاء يف املوقع إاللكرتوين، وجرمية ا�خول �ري العمدي

أ�م�یة، سواء اكنت بربامج املؤسسات احلكوم�ة ف�ح خط م�ارش الس�تق�ال اكفة البال�ات �لثغرات  .03
 .ٔ�و اخلاصة

  الهوامش

                                                   
دمحم �ن ٔ�محد �ن �يل املقصودي، اجلرامئ املعلوماتیة خصائصها و�یف�ة موا�هتا قانونیًا، التاكمل ا�ويل . د: و�لمزید، ميكن الرجوع ٕاىل (1)

ة �لوم ، �امعة إالمام دمحم �ن سعود إالسالم�ة، لكی lCACC،2015املطلوب ملاكحفهتا، املؤمتر ا�ويل أ�ول ملاكحفة اجلرامئ املعلوماتیة،
م ، 2015نومفرب  12 – 10هـ املوافق 1437حمرم  30 – 28احلاسب واملعلومات، الر�ض، اململكة العربیة السعودیة، �الل الفرتة 

  .22ص 
  .3-1م، ص2004املرجع السابق ، نفس املوضع؛ دمحم ٔ�مني الرويم، جرامئ المكبیو�ر وإالنرتنت، دار املطبو�ات اجلامعیة، القاهرة، (2) 

، 2004عبد الف�اح بیويم جحازي، ا�لیل اجلنايئ والزتو�ر يف جرامئ المكبیو�ر وإالنرتنت، دار الك�ب القانونیة، مرص، القاهرة، . د (3)
  .1ص
، 2000مایو  3-1دمحم أ�مني ال�رشي، التحق�ق يف جرامئ احلاسب ا��يل، حبث مقدم ٕاىل مؤمتر القانون والمكبیو�ر وإالنرتنت، الفرتة . د(4)

 .وما بعدها 6لكیة الرشیعة والقانون، إالمارات العربیة املت�دة، ص
  .م26/3/2007هـ، املوافق 7/3/1428: الفقرة الثام�ة من املادة أ�وىل من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة السعودي، الصادر يف(5)
یة ��و� يف النظام السعودي مقارنة �لقانون إالمارايت ، ش�ی�ة مسعد عبد هللا البلوي ، املس�ئولیة اجلنائیة عن ا�رتاق املواقع الرمس (6) 

 رسا� مقدمة اس�تكامًال ملتطلبات احلصول �ىل در�ة املاجس�تري يف الرشیعة والقانون، �امعة �یف العربیة �لعلوم أ�م�یة ، لكیة العدا�
  . 82،  81ص , م 2016هـ ـ 1437, اجلنائیة ، قسم الرشیعة والقانون ، الر�ض 

  .م، يف ش�ٔن ماكحفة جرامئ تق�یة املعلومات املرصي2018لس�نة  175 :املادة أ�وىل، من القانون رمق (7)



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

49 

 

                                                                                                                                                               
  .الفقرة التاسعة من املادة أ�وىل من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة السعودي: انظر (8)
یف القانون املرصي �لبیا�ت واملعلومات إاللكرتونیة وهو نفس تعر . املادة أ�وىل من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة السعودي: انظر (9)

لك ما ميكن ٕا�شاؤه ٔ�و ختزینه، ٔ�و معاجلته، ٔ�و ختلیقه، ٔ�و نق�، ٔ�و مشاركته، ٔ�و �س�ه، بواسطة تق�یة املعلومات، اكٔ�رقام، : " ب�ٔهنا
  ".وا�ٔ�واد، والشفرات، واحلروف، والرموز، وإالشارات، والصور، وأ�صوات، وما يف حمكها

ما�د �ن �رمي الزارع ، الر�ن املادي يف اجلرامئ املعلوماتیة يف النظام السعودي ، دراسة ت�ٔصیلیة ، رسا� مقدمة اس�تكامًال ملتطلبات (10)
،  یةاحلصول �ىل در�ة املاجس�تري يف العدا� اجلنائیة ، �امعة �یف العربیة �لعلوم أ�م�یة ، لكیة ا�راسات العلیا ، قسم العدا� اجلنائ 

 .117م ، ص 2014 -هـ 1435الر�ض ، 
 .الفقرة السابعة من املادة أ�وىل من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر(11)
�الل فضل دمحم العودي، جرمية الهكرتة وعقو�هتا يف ال�رشیعات الوطنیة، م�ظمة طوق �لحقوق والعدا� . د (12)

  .م26/05/2022: هـ، املوافق25/10/1443يف  -FacebookforAndroid ،19:00والتمنیة،
 .م، يف ش�ٔن ماكحفة جرامئ تق�یة املعلومات املرصي2018لس�نة -175 :املادة أ�وىل، من القانون رمق: انظر(13)

  .117ما�د �ن �رمي الزارع ، املرجع السابق ، ص  (14)  
، حبث قانوين ودراسة واسعة عن ماكحفة جرامئ املعلوماتیة يف اململكة العربیة السعودیة وفقًا لنظام  ش��ء عبد الغين دمحم عطاهللا. د(15)

م ، �امعة امل� سعود ، لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة ، 26/3/2007هـ املوافق 7/3/1428ماكحفة جرامئ املعلوماتیة الصادر يف 
  :لتايل حبث م�شور �رب إالنرتنت �ىل الرابط ا, الر�ض 

https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%88
%D8A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A  

 .م، يف ش�ٔن ماكحفة جرامئ تق�یة املعلومات املرصي2018لس�نة -175 :، من القانون رمق) 14(املادة : انظر (16)
، الطبعة أ�وىل ، الر�ض ،  �رص �ن دمحم البقمي ، جرامئ املعلوماتیة وماكحفهتا يف اململكة العربیة السعودیة ، مطابع امحلیيض. د(17)

  .220،  219ص ، , م2009 -هـ 1430
 :حبث م�شور �رب إالنرتنت �ىل الرابط التايل  (18)

http://www.qanouni-net.com/2010/10/blog-post_9421.html  
  .232ي ، املرجع السابق ، ص �رص �ن دمحم البقم. د (19)

  م، يف ش�ٔن ماكحفة جرامئ تق�یة املعلومات املرصي2018لس�نة  175 :نص املادة الرابعة عرشة، من القانون رمق (20)
م �ش�ٔن ماكحفة الشائعات واجلرامئ إاللكرتونیة؛ وا�ي د�ل 2021لس�نة  34نص املادة أ�وىل من القانون �حتادي إالمارايت رمق  (21)

  .م �ش�ٔن ماكحفة جرامئ تق�یة املعلومات2012م؛ لی�ل حمل القانون �حتادي السابق رمق مخسة لعام �2/1/2022زي التنف�ذ يف 

  .232قمي ، املرجع السابق ، ص �رص �ن دمحم الب. د (22)
  .233, 232ص , نفس املوضع, املرجع السابق(23)
  .ش��ء عبد الغين دمحم عطاهللا ، املرجع السابق. د (24)
  .118ما�د �ن �رمي الزارع ، املرجع السابق ، ص (25)

  .ش��ء عبد الغين دمحم عطاهللا ، املرجع السابق. د(26)

    .233، املرجع السابق ، ص  �رص �ن دمحم البقمي. د (27)
  .ش��ء عبد الغين دمحم عطاهللا ، املرجع السابق. د(28)
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، الر�ن املعنوي يف اجلرامئ املعلوماتیة يف النظام السعودي ، دراسة ت�ٔصیلیة ، رسا� مقدمة اس�تكامًال  عبدهللا �ن دمحم �ر�ري (29)

ملتطلبات احلصول �ىل در�ة املاجس�تري يف قسم العدا� اجلنائیة، �امعة �یف العربیة �لعلوم أ�م�یة ، لكیة ا�راسات العلیا ، قسم 
  .45م ، ص 2013 -هـ 1435العدا� اجلنائیة ، الر�ض ، 

املس�شار دمحم �الل عبدالرمحن ، اجلرامئ إاللیكرتونیة يف الفقه إالساليم والقوانني ، دراسة مقارنة ، مك�بة القانون و�ق�صاد ،  (30)
  .189م ، ص 2015 -هـ 1436الطبعة أ�وىل ، الر�ض ، 

  .145ش�ی�ة مسعد عبد هللا البلوي ، املرجع السابق ، ص (31)
  .السابق ، نفس املوضع املرجع (32)
 .146املرجع السابق ، نفس املوضع ، ص  (33)
 .الفقرة الثانیة ، والثالثة من املادة الثالثة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (34)
 .الفقرة أ�وىل من املادة اخلامسة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (35)
 .ادة السابعة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیةالفقرة الثانیة من امل: انظر (36)
  .165ش�ی�ة مسعد عبد هللا البلوي ، املرجع السابق ، ص  (37)
 .166،  165ش�ی�ة مسعد عبد هللا البلوي ، املرجع السابق، ص (38)
 .الفقرة الثانیة ، والثالثة من املادة الثالثة من املرجع السابق: انظر (39)
 . من املادة اخلامسة من املرجع السابق الفقرة أ�وىل: انظر (40)
  .الفقرة الثانیة من املادة السابعة من املرجع السابق: انظر (41)
هـ 22/1/1435و�رخي  2/ دمحم ٔ�محد امل�شاوي ، رشح نظام إالجراءات اجلزائیة السعودي اجلدید ، الصادر �ملرسوم املليك م . د (42)

هـ ، مك�بة العامل العريب ، دار إال�ادة الطبعة أ�وىل ، 21/3/1436و�رخي  142،والحئته التنف�ذیة الصادرة بقرار جملس الوزراء رمق 
 .352م ، ص 2017هـ ـ 1437

  .174ش�ی�ة مسعد عبد هللا البلوي ، املرجع السابق ، ص  (43)
سايم مرزوق جناء املطريي ، املس�ئولیة اجلنائیة عن �بزتاز إاللكرتوين يف النظام السعودي ، دراسة مقارنة ، رسا� مقدمة (44)

�یف العربیة �لعلوم أ�م�یة ، لكیة العدا� اجلنائیة ،  اس�تكامًال ملتطلبات احلصول �ىل در�ة املاجس�تري يف الرشیعة والقانون ، �امعة
  .111م ، ص 2015 -هـ 1436, قسم الرشیعة والقانون ، الر�ض

  .املرجع السابق ، نفس املوضع(45)
 .املادة الثالثة عرشة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (46)
 .176،  175ش�ی�ة مسعد عبد هللا البلوي ، املرجع السابق ، ص  (47)
  .املادة الثالثة عرشة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (48)
  .والثالثة من املادة الثالثة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة, الفقرة الثانیة: انظر (49)
  .املادة التاسعة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (50)
  .276، املرجع السابق ، ص  �رص �ن دمحم البقمي. د (51)
 .املادة الثالثة عرشة من املرجع السابق: انظر(52)
املس�شار مروان �ن مرزوق الرويق ، القصد اجلنايئ يف اجلرامئ املعلوماتیة ، دراسة ت�ٔصیلیة مقارنة ، مك�بة القانون و�ق�صاد ،  (53)

  .133م ، ص 2013/هـ1434الر�ض ، , الطبعة أ�وىل
 .�271رص �ن دمحم البقمي ، املرجع السابق ، ص . د(54)
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املس�شار القانوين عبد الصبور عبد القوي �يل مرصي ، احملكة الرمقیة واجلرمية املعلوماتیة ، دراسة مقارنة ، مك�بة القانون  (55)

 .124م ، ص 2012/هـ1433, الر�ض, الطبعة أ�وىل, و�ق�صاد
  .ماكحفة جرامئ املعلوماتیة املادة الثام�ة من نظام: انظر (56)
 �272رص �ن دمحم البقمي ، املرجع السابق ، ص . د (57)
  .112سايم مرزوق جناء املطريي ، املرجع السابق ، ص  (58)
  .�272رص �ن دمحم البقمي ، املرجع السابق ، ص . د (59)
 .114سايم مرزوق جناء املطريي ، املرجع السابق ، ص (60)
 .273لبقمي ، املرجع السابق ، ص �رص �ن دمحم ا. د (61)
  .115سايم مرزوق جناء املطريي ، املرجع السابق ، ص (62)
 .�273رص �ن دمحم البقمي ، املرجع السابق ، ص . د (63)
 .املادة التاسعة من املرجع السابق: انظر (64)
 .118،  117املس�شار مروان �ن مرزوق الرويق، املرجع السابق، ص  (65)
 .املادة العارشة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (66)
, �ا� �ن مرزوق �ن رساج العت�يب ، اجلوانب إالجرائیة يف الرشوع يف جرامئ املعلوماتیة ، دراسة مقارنة ، مك�بة القانون و�ق�صاد (67)

 .44م ، ص 2014/هـ1435الطبعة أ�وىل ، الر�ض ، 
 .111الرويق ، املرجع السابق ، ص  املس�شار مروان �ن مرزوق (68)
 .122سايم مرزوق جناء املطريي ، املرجع السابق ، ص  (69)
 .املادة احلادیة عرشة من نظام ماكحفة جرامئ املعلوماتیة: انظر (70)
  .�278رص �ن دمحم البقمي ، املرجع السابق ، ص . د (71)
: ، الصادر يف) 63: (املادة الثانیة، من قانون جرامئ تق�یة املعلومات الكویيت، رمق الفقرة أ�وىل والثانیة والثالثة والرابعة، من: انظر (72)
 .م12/01/2016
 .م02/01/2022: وا�ي د�ل �زي التنف�ذ يف (73)
م، �ش�ٔن ماكحفة الشائعات 2021، لس�نة ) 34: (بیان مشرتك، حول اع�د دو� إالمارات العربیة املت�دة، لقانون احتادي، رمق (74)

  .18:00م، 26/05/2022: ، يفwww.accessnow.orgواجلرامئ إاللكرتونیة؛ 
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  �لهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد وظیفة الضبطیة القضائیة
 يف القانون ا�ميين

The Judicial Police Function of the Supreme National Anti-Corruption 
Authority in yemeni law 

 
  Munir Muhammad Ali al-Jawbi   علي الجوبيمنیر دمحم / د.م.أ
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  ملخص 

الفساد ظاهرة خطرية تعاين مهنا معظم دول العامل، و�شري العدید من التقار�ر ا�ولیة ٕاىل تفيش الفساد 
إالداري واملايل يف امجلهوریة ا�مينیة ب�سب �الیة، ولهذا سارعت ا�و� �ختاذ العدید من إالجراءات والتدابري 

اليت تعد ٔ��دث ا  نیة العلیا ملاكحفة الفساد،الهیئة الوط املؤسس�یة وال�رشیعیة يف ماكحفة الفساد ؤ��ش�ٔت 
م، �ش�ٔن ماكحفة 2006لس�نة ) 39(�ود ماكحفة الفساد مبوجب القانون رمق  ٕاظهارلیات اليت ت�ٔسست يف �� 

  .الفساد

يف قضا� الفساد، وتلزتم  الهیئة بصیا�ة م�ظومة  الضبطیة القضائیةو�متتع الهیئة �الس�تقاللیة وبصفة 
جراءات واحضة لت�دید قضا� الفساد والتحق�ق �ش�ٔهنا وتعقب مر�ك�هيا، وحتق�ق ٔ�كرب قدر قانونیة فا�� وإ 

العام� يف جمال ماكحفة الفساد، اكجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة وم�احث  أ��زةممكن من الت�س�یق مع 
  .العامة أ�موال

إالبالغ  وال�سجیل  وحىت مر��  ٕاصدار حتدید ٕاجراءات واحضة يف م�ابعة القضا� ابتداء من مر�� 
أ�حاكم القضائیة وم�ابعهتا، وضع ٕاجراءات دق�قة �سهل معلیة جحز وضبط  أ�موال والعائدات املتحص� من 

  .جرامئ الفساد

العام� يف جمال  أ��زة ،الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، الضبطیة القضائیة :اللكامت املف�اح�ة
 .فسادماكحفة ال 
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Abstract 

The Judicial Function of the National Anti-Corruption Authority in Yemeni Law 

Corruption is a serious phenomenon, that most countries suffer from, many 
international reports indicate that, the administrative and financial corruption spread in 
Republic of Yemen with high rates.  

Because of that the state hastened many institutional and legislative to combat 
corruption and established the Supreme National Anti-Corruption Authority, which is the 
latest mechanism to demonstrate anti-corruption efforts under Law No. (39) of 2006, 
regarding Anti- corruption. 

The Authority has independence and the capacity of judicial in corruption cases. In 
additional to It committed to formulating an effective legal system and clear procedures to 
identify corruption cases, investigate them, track perpetrators, and achieve the greatest 
possible coordination with agencies working in the field of combating corruption, such as the 
Central Organization for Control and Accountability and Public Funds Investigations. 

Determining clear procedures for following up on cases from the stage of reporting and 
registration to the stage of issuing and judicial rulings. Establishing accurate procedures that 
facilitate the process of seizing and seizing funds and proceeds from corruption crimes. 

Keywords: The Supreme National Anti-Corruption Authority, judicial police, agencies 
working in the field of anti-corruption. 

 مقدم�ة

الفساد �ز�ة رش�رة تصارع قمي اخلري �ٕال�سان يف ظل لك نظام بغض النظر عن طبیعته الس�یاس�یة، 
بل ٕانه داء یص�ب أ�مم، جراء سلو�یات م�حرفة عن مهنج هللا وهدیه، والفساد قدمي ِقدم إال�سان، قال عز 

َعُل ِفهيَا َمْن یُْفِسُد ِفهيَا...﴿: و�ل �ىل لسان مال�ك�ه ُس َ�َ  قَالُوا ��َجتْ ُح ِحبَْمِدَك َونُقَّدِ بِّ ُن �ُس�َ َماَء َوَحنْ َو�َْسِفُك اّ�ِ
ّينِ ���َْملُ َما َال تَْعلَُموَن﴾

�
  .)1(قَاَل ا

فالفساد سلوك معاٍد �لقمي إال�سانیة وأ��الق�ة وا�ی��ة؛ ملا �متخض عنه من �ٓ�ر ؤ�رضار حتل بنظام 
عرفهتا ال�رشیة �ىل مر العصور، كام تُعد ظاهرة �املیة ال خيلو احلیاة يف ش�ىت م�احهيا، فالفساد ظاهرة خطرية 

مهنا جممتع من ا�متعات، بل ٕاهنا ظاهرة ٕا�سانیة ُو�دت بوجود ال�رش، واس�رشت وان�رشت فهيم �ىل مرور 
  .)2(أ�زم�ة

وظاهرة الفساد ٔ�صبحت تعاين مهنا ا�ول وا�متعات املعارصة، ویرتتب عهنا خماطر حق�ق�ة �ىل 
س�تقرار ؤ�من ت� ا�ول وا�متعات، وتقوض هذه الظاهرة مؤسساهتا وهتدد م�ادئ العدا� والقمي أ��الق�ة ا

  .)3(وخطط التمنیة الشام� فهيا
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ومع تعاظم حتد�ت الفساد و�زاید خماطره �رزت احلا�ة ٕاىل توح�د وت�س�یق اجلهود ا�ولیة وإالقلميیة 
اتفاق�ة أ�مم املت�دة (حفة الفساد اليت ٔ�مثرت عن اجلهد ا�ويل املعروف بـوالوطنیة يف جمال تعز�ز الزناهة وماك

، اليت �شلك ٕاطارًا دولیًا �امعًا وم�اكمًال ملوا�ة هذه الظاهرة اخلطرية اليت �تت تف�ك )4()ملاكحفة الفساد
ل املواطن �ٔ�مم والشعوب دون اس�ت��اء ملا �شلكه من خطر خفي وم��ذر هيدد اس�تقرار ا�و� ومس�تق�

  .�ىل �ٍد سواء

وامجلهوریة ا�مينیة كغريها من ب�ان العامل اس�شعرت م�ُذ وقت م�كر ا�اطر احملدقة �لفساد فسارعت 
�ختاذ العدید من إالجراءات والتدابري املؤسس�یة وال�رشیعیة يف ماكحفة الفساد �ىل اعتبار ٔ�ن اللك معين 

اكحفة الفساد اليت �دت بصورة �برية �لتوق�ع من ق�ل بالد� �ىل بذ� دون اس�ت��اء، ف�ٔ�ش�ٔت ا�لجنة العلیا مل
م �ش�ٔن املوافقة �ىل 2005لس�نة ) 47(اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، تال ذ� ٕاصدار القانون رمق 

انون م �ش�ٔن ماكحفة غسل أ�موال، والق2003لس�نة ) 35(اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، والقانون رمق 
م �ش�ٔن ماكحفة الفساد، 2006لس�نة ) 39(م �ش�ٔن إالقرار ��مة املالیة، والقانون رمق 2006لس�نة ) 30(رمق 

م ب�شك�ل الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، وٕاصدار القانون 2007لس�نة ) 12(وقرار رئ�س امجلهوریة رمق 
زن احلكوم�ة وٕا�شاء ا�لجنة العلیا �لمناقصات م �ش�ٔن املناقصات واملزایدات وا�ا2007لس�نة ) 23(رمق 

  .)5(واملزایدات والهیئة العلیا �لرقابة �ىل املناقصات

ویُعد ٕا�شاء الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد من ٔ�مه التدابري اليت اختذهتا امجلهوریة ا�مينیة، و�رمجة 
وجود هذه الهیئة املهمة مضن هیئات ا�و� لالتفاق�ات اليت وقَّعت �لهيا احلكومة هبذا الش�ٔن، ولرضورة 

  .الرقابیة اليت تعىن مباكحفة الفساد

وم�ذ اخلطوات أ�وىل لت�ٔس�س الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد م�لت معلیات تعز�ز الرشاكة بني 
لهیئة �ٔن الهیئة وبني ٔ�راكن م�ظومة الزناهة الوطنیة يف معلیة ماكحفة الفساد ٔ�ولویة �اصة، ح�ث تدرك ا

ماكحفة الفساد والوقایة م�ه لن �كون ٕاال من �الل رشاكة حق�ق�ة مع ت� املنظومة، ؤ�ن ٔ�ي رؤیة 
اسرتاتیجیة م�اكم� ملاكحفة الفساد لن �ك�ب لها الن�اح ما مل �شارك يف صنعها ووضع مكو�هتا اكفة ٔ�معدة 

ت�لیل طبیعة الفساد ومصادره ورصد ٔ�س�بابه الزناهة الوطنیة، و�مكن ٔ�مهیهتا يف �وهنا ٔ�داة مهناج�ة �مة ل 
وعوام� ومظاهره و�ٓ�ره، وتعز�ز قمي الزناهة والشفاف�ة وتطو�ر نظم املساء� والرقابة واحملاس�بة وبناء 
�لیات ٕاداریة  مؤسسات قادرة �ىل ٕانفاذ القانون وم�ع الفساد وتعقب مر�ك�یه ومالحقهتم ومقاضاهتم، واع�د �

ة م�ظومة قانونیة وٕاجراءات واحضة، و�لق ب��ة م�اهضة لثقافة ال�سامح مع الفساد ومؤسس�یة فا��، وصیا�
  .والفاسد�ن تتعزز فهيا قمي الزناهة والشفاف�ة وماكحفة الفساد
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فقد �ٔس�ند القانون ٕاىل الهیئة �دة �ام واخ�صاصات �ل�د من ظاهرة الفساد اليت تعاين مهنا معظم 
ء الهیئة ضبط مجیع جرامئ الفساد اليت تصل لعلمها �ٔو �ك�شفها دول العامل، ح�ث اكن الهدف من ٕا�شا

  .وضبط مر�ك�هيا

ولقد م�ح قانون ماكحفة الفساد الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد صفة الضبطیة القضائیة حىت 
  .�س�تطیع الق�ام مبها�ا يف موا�ة الفساد ومساء� مر�ك�یه وتقدميهم �لقضاء لینالوا جزاءمه العادل

  مشلكة ا�راسة: �ٔوالً 

ميثل ٕانفاذ القانون واملالحقة القضائیة املكون أ�مه جلهود الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، وهو 
املكون ا�ي یق�س ٕاىل در�ة �برية مصداق�ة �ود ماكحفة الفساد، و�ا فٕان س�یاسات بناء القدرات لهذا 

ٔ�ولو�ت الهیئة، وكذا يف قامئة ٔ�ولو�ت بق�ة ٔ�راكن املنظومة املعنیني املكون حتتل ماكنة م�قدمة يف قامئة 
مباكحفة جرامئ الفساد، ولن یت�ٔىت ذ� ٕاال مبنح الهیئة الوطنیة  العلیا ملاكحفة الفساد صالح�ات قانونیة يف جمال 

مشلكة ا�راسة يف التحري و�س�تدالل ومجع أ�د� والقرا�ن والتحق�ق والضبط يف قضا� الفساد، و�ا تربز 
  :السؤال الرئ�س ا�ٓيت

هل سلطات الضبط القضايئ املمنو�ة �لهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد اكف�ة ملوا�ة جرامئ 
  الفساد؟

  :ویتفرع عن هذا السؤال مجمو�ة من ال�ساؤالت الفرعیة ا�ٓتیة

الفساد يه ذات  هل ٕاجراءات التحري ومجع �س�تدالالت اليت تقوم هبا الهیئة يف جرامئ -
 إالجراءات يف اجلرامئ أ�خرى؟

هل م�ح قانون ماكحفة الفساد الهیئة صالح�ات ٔ�كرب يف جمال الضبط القضايئ مقارنة �لصالح�ات  -
 املقررة يف قانون إالجراءات اجلزائیة؟

 هل یو�د تعارض بني معل الهیئة واجلهات الرقابیة والقضائیة أ�خرى؟ -

 دالل املادیة والقولیة اليت تبارشها الهیئة يف جرامئ الفساد؟ما ٕاجراءات التحري و�س�ت -

 ما الس�ند القانوين ا�ي مينح الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد صفة الضبطیة القضائیة؟ -

  �یف یمت الترصف يف حمارض مجع �س�تدالالت يف جرامئ الفساد؟ -
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  �ٔهداف ا�راسة: �نیاً 

  :ق�ق أ�هداف ا�ٓتیةهندف من �الل هذه ا�راسة ٕاىل حت 

 .�سلیط الضوء �ىل �ام واخ�صاصات الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد -

 .بیان ماهیة الضبط القضايئ يف قانون إالجراءات اجلزائیة ومدى تطبیقها يف جرامئ الفساد -

 .الفساد توضیح الطبیعة القانونیة ٕالجراءات الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد يف جمال ماكحفة -

 .معرفة ٕاجراءات التحري و�س�تدالل اليت تبارشها الهیئة يف قضا� الفساد -

 .توضیح الس�ند القانوين ا�ي مينح الهیئة صفة الضبطیة القضائیة يف جرامئ الفساد -

 .بیان �القة الهیئة مع أ��زة الرقابیة والقضائیة يف جمال ماكحفة الفساد -

 .�س�تدالالت يف قضا� الفساد توضیح �یف�ة الترصف يف حمارض مجع -

  �ٔمهیة ا�راسة: �لثاً 

حيتل موضوع البحث ٔ�مهیة �برية، ٕاذ �شلك الفساد ظاهرة قدمية معارصة وم��ددة بت�دد املتغريات 
الس�یاس�یة، و�ق�صادیة، و�ج�عیة، والثقاف�ة، والتك�ولوج�ة للك ب�، ومهنا امجلهوریة ا�مينیة، وما �س�ت��ع 

اب ا�و� يف ٔ�داء �ا�ا وحتق�ق ٔ�هدافها، وزعز�ة الثقة يف القامئني ب�ٔعباهئا، ویُعد الفساد ذ� من اضطر 
مبفهومه الشامل املصدر الرئ�س ٕالخفاء �ود التمنیة يف ٔ�ي جممتع من ا�متعات، ففي ظل وجود الفساد 

ا�، ٕاذ یلهتم الفساد اجلزء ا�ٔكرب تتضاءل قدرة ا�و� �ىل حتق�ق ٔ�هدافها التمنویة وت�ٔمني املساواة وحتق�ق العد
من املوارد ا�صصة �متویل �رامج التمنیة، وال شك �ٔن التحوالت �ق�صادیة والس�یاس�یة اليت شهدهتا ا�مين 
قد وفرت ب��ة خصبة �منو الفساد، وا�ي ٔ�صبح هيدد التمنیة مبفهو�ا الشامل و�كرس الفقر، ویؤدي ٕاىل 

  .وى اخلدمات العامةاخنفاض مس�توى ا��ل، وتدين مس�ت

وٕادرااكً خلطورة جرامئ الفساد فقد مت ٕاصدار قانون جيرم الفساد، ونتج عنه ٕا�شاء الهیئة الوطنیة العلیا 
ملاكحفة الفساد �هیئة اعتباریة مس�تق� معنیة مباكحفة الفساد، وُم�حت صالح�ات قانونیة متكهنا من ممارسة 

تظهر ٔ�مهیة ا�راسة ٔ�یضًا يف بیان مدى مالءمة الصالح�ات  معلها يف جمال ماكحفة جرامئ الفساد، ولهذا
املمنو�ة �لهیئة، و�ٔ�خص يف جمال الضبط القضايئ يف احلد من الفساد وماكحفته، وذ� من �الل حتلیل 
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النصوص القانونیة املرتبطة بعمل الهیئة وتوضیح ٔ�و�ه القصور ٔ�و التعارض اليت قد تعرتهيا بغرض سد 
 .یة وتاليف إالشاكلیات لٕالسهام يف تفعیل دور الهیئة يف جمال ماكحفة الفسادالثغرات القانون 

  مهنج ا�راسة: رابعاً 

سوف �س�ت�دم يف ٕا�داد دراس��ا املهنج الوصفي من �الل الرجوع �لمؤلفات العامة، والرسائل 
ٔ�حاكم ال�رشیعیة العلمیة، وأ�حباث، واملقاالت، وا�ور�ت املتخصصة، ومجع النصوص القانونیة ملعرفة ا

ملواضیع ا�راسة ا�تلفة بقصد �شخیص موضوع ا�راسة، ومن مث تفسريها، و�شف جوا�هبا، وحتدید العالقة 
  .بني مفرداهتا �لحصول �ىل بیا�ت ومعلومات وصف�ة ختدم ا�راسة

املعنیة  وكذ� س�س�ت�دم املهنج الت�لیيل يف دراس��ا �ونه املهنج أ��سب لت�لیل النصوص القانونیة
مباكحفة الفساد، واليت توحض صالح�ات الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، و�ٔ�خص يف جمال الضبط 

  .القضايئ والتحري ومجع �س�تدالالت يف قضا� الفساد

  خطة ا�راسة: �امساً 

  :س�نقسم دراس��ا ٕاىل م�حثني اك�ٓيت

  .الوطنیة العلیا ملاكحفة الفسادماهیة الضبطیة القضائیة والهیئة : املبحث أ�ول

  .مفهوم الضبطیة القضائیة: املطلب أ�ول

  .�ش�ٔة الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد وبناهئا التنظميي: املطب الثاين

  .�ام واخ�صاصات الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: املطلب الثالث

  .امئ الفسادمجع �س�تدالالت والتحق�ق يف جر : املبحث الثاين

  .مفهوم مر�� مجع �س�تدالالت والتحق�ق يف جرامئ الفساد: املطلب أ�ول

  .ٕاجراءات �س�تدالل يف جرامئ الفساد: املطلب الثاين

  .ٕاجراءات التحق�ق يف جرامئ الفساد: املطلب الثالث

  ماهیة الضبطیة القضائیة والهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: املبحث أ�ول

وظیفة الضبط إالداري، : ميزي الفقه عند دراسة وظائف ا�و� احلدیثة جتاه اجلرمية بني وظیف�ني، هام
ووظیفة الضبط القضايئ، والوظیفة أ�وىل وظیفة وقائیة الهدف مهنا ا�رتام القوانني، وا�لواحئ، وأ�نظمة، 

ختاذ تدابري الوقایة واح�یاطات أ�من وحتق�ق أ�من والسك�نة �لمواطنني، وذ� مبنع اجلرمية ق�ل وقوعها �
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العام، ٔ�ما الوظیفة أ�خرى، ويه الضبط القضايئ، فال ميارسها ٕاال ٔ�ش�اص معینون م�حهم القانون هذه 
الصفة وخوهلم مبوجهبا سلطات، وفرض �لهيم بعض الواج�ات اليت تتعلق ��عوى اجلزائیة، وتوصف هذه 

، ونظرًا �ور الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، فقد ٔ��ذ )6(ع اجلرميةالوظیفة ب�ٔهنا عقابیة، وتبدٔ� بعد وقو 
املرشع �ىل �اتقه ٕاعطاؤها التك�یف القانوين ا�ي یتوا�ب مع املهمة اليت ���ِش�ت ٔ��لها؛ نظرًا خلصوصیة 

القضائیة، وس�ن��اول اجلرامئ اليت یتطلب معل الهیئة �شفها، فقد م�ح القانون موظفي الهیئة صفة الضبطیة 
دراسة هذا املبحث يف ثالثة مطالب، نوحض يف املطلب أ�ول مفهوم الضبط القضايئ، ونبني يف املطلب 

  .الثاين �ش�ٔة الهیئة وهیلكها التنظميي، وندرس يف املطلب الثالث �ام واخ�صاصات الهیئة الوطنیة

  مفهوم الضبطیة القضائیة: املطلب أ�ول

، فال یتد�ل م�ٔمور الضبط القضايئ ٕاال )7(لقضايئ �ني ت�هت�ي وظیفة الضبط إالداريتبدٔ� وظیفة الضبط ا
ٕاذا وقع ٕا�الل فعيل �لنظام العام، حبیث یتجسد هذا إال�الل يف صورة واقعة معاقب �لهيا ج�ائیًا، ومىت 

  .حتققت هذه الواقعة اجلنائیة اكن مل�ٔمور الضبط القضايئ م�ارشة ٕاجراءات الضبط القضايئ

نقوم بدراسة هذا املطلب يف ثالثة فروع، نوحض يف الفرع أ�ول املقصود �لضبط القضايئ وس� 
وخصائصه، ونبني يف الفرع الثاين �شك�ل الضبطیة القضائیة، ونوحض يف الفرع الثالث م�ح موظفي الهیئة 

  .صفة الضبطیة القضائیة

  املقصود �لضبط القضايئ وخصائصه: الفرع أ�ول

  :الفرع تعریف الضبط القضايئ وخصائصه وذ� ف� ی�ٔيتس�ن�ني يف هذا 

  تعریف الضبط القضايئ: �ٔوالً 

م املقصود �لضبط 1994لس�نة ) 13(من قانون إالجراءات اجلزائیة ا�ميين رمق ) 91(وحضت املادة 
م�ٔمورو الضبط القضايئ ملكفون �س�تقصاء اجلرامئ وتعقب مر�ك�هيا، وحفص البال�ات : "القضايئ ب�ٔنه

  ".لشاكوى، ومجع �س�تدالالت واملعلومات املتعلقة هبا وٕاثباهتا يف حمارضمه وٕارسالها ٕاىل النیابة العامةوا

معىن وظیفي، ویقصد به �شف : وقد اس�ت�لص الفقهاء من هذا النص معنیني �لضبط القضايئ، أ�ول
��ن خوهلم القانون مجع معىن شلكي، ویقصد به مجیع املوظفني ا: مغوض اجلرمية وتعقب مر�ك�هيا، وا�ٓخر

  .)8(�س�تدالالت
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مجمو�ة من إالجراءات اليت هتدف ٕاىل التحري عن : "الضبط القضايئ ب�ٔنه )9(وقد عرف بعض الفقهاء
اجلرمية والبحث عن مر�ك�هيا، ومجع اكفة العنارص وا�الئل الالزمة �لتحق�ق يف ا�عوى اجلزائیة، ورفع حمرض 

  .)10("ة �خ�صاص أ�صیل ��عوى اجلزائیة �لترصف �ىل ضوئهبذ� ٕاىل النیابة العامة صاح�

  خصائص الضبط القضايئ: �نیاً 

یتوىل م�ٔموري الضبط القضايئ ٕاجراء التحر�ت �لكشف عن اجلرمية، والتنق�ب عن ٔ�د�هتا، ومجع 
لتحق�ق �س�تدالالت املتعلقة هبا، ومالحقة ا�رمني و�شفهم، وذ� ل�سهیل �مة النیابة العامة يف ا

، فٕاجراءات �س�تدالل خطوة �س�بق الق�ام ٕ�جراءات )11(�بتدايئ لكشف مغوض اجلرمية ومعرفة مر�ك�هيا
  :التحق�ق ومتهد لها، و�متزي الضبطیة القضائیة بعدة خصائص، من ٔ�مهها

ال تبارش وظیفة الضبطیة القضائیة ٕاال بصدد واقعة ینطبق �لهيا وصف اجلرمية، فلك واقعة ال ینطبق   . �ٔ 
�لهيا وصف اجلرمية اجلنائیة ال تبارش ٕاجراءات الضبط القضايئ ح�الها، ولو �رتب �ىل هذه الواقعة 

 .)12(رضر

ٕاجراءات الضبط القضايئ الحقة �ىل وقوع اجلرمية، فه�ي هتدف ٕاىل مجع املعلومات والتحر�ت عن اجلرمية،   . ب
 .)13(وذ� لن یمت ٕاال عن جرمية وقعت فعًال ول�س عن جرم حيمتل وقو�ه

�لضبط القضايئ وظیفة قضائیة، فهو یقوم بعمل ال غىن عنه يف التحري عن اجلرامئ و�شفها، و�لیه   . ت
، وی��ع الطابع القضايئ لوظیفة الضبط )14(مبجرد العمل �لواقعة ٔ�ن جيمع لك ما جيده من اس�تدالالت

 متر هبا إالجراءات القضايئ من مسامههتا الفعلیة يف حتدید سلطة ا�و� يف العقاب، ويف املرا�ل اليت
حىت یمت فرض العقاب، فسلطة ا�و� يف العقاب تنطوي �ىل مساس جس�مي حبریة املهتم والقضاء وهو 
اجلهاز املس�تقل واحملاید القادر �ىل ٕاقرار هذه السلطة وحتدید مداها بوصفه احلارس الطبیعي 

 .)15(�لحر�ت

بتدايئ، فل�س من املبالغة القول ب�ٔن ٔ�خطر �سامه م�ٔمور الضبط القضايئ جبانب يف مر�� التحق�ق �  . ث
مرا�ل ا�عوى اجلزائیة يه مر�� مجع �س�تدالالت اليت یبارشها م�ٔمور الضبط القضايئ، ح�ث ٔ�نه 
ٕاذا رجعنا ٕاىل إالحصائیات القضائیة يف معظم ا�ول لو�د ب�ٔن الغالبیة من القضا� اليت تطرح �ىل احملامك 

مهنا ال تتضمن ٔ�وراقها ٕاال حمرض مجع �س�تدالالت اليت یبارشها م�ٔمورو ) ة�ري اجلس�مي(الس�� ال�س�یطة 
  .)16(الضبط القضايئ

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن م�ٔمور الضبط القضايئ قد یبارش �انبًا �بريًا من ٕاجراءات التحق�ق، ٕاما اس��اداً 
هودة وٕاما اس��ادًا ٕاىل ندبه من ٕاىل اخ�صاصه �س�ت��ايئ يف م�ارشة ٔ�عامل التحق�ق كام يف �ا� اجلرمية املش 
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، وهبذا فٕانه یقوم بدور فعال يف مجع أ�د�، فال �س�تطیع القايض ٔ�ن )النیابة العامة(سلطة التحق�ق أ�صلیة 
  .)17(یصدر حمكه دون ٔ�د� مطرو�ة

  �شك�ل الضبطیة القضائیة: الفرع الثاين

القضائیة يف القانون ا�ميين وتبعیة س�نوحض يف هذا الفرع الس�ند القانوين لتخویل صفة الضبطیة 
  :م�ٔموري الضبط القضايئ، وذ� حبسب ا�ٓيت

  أ�ساس القانوين لتخویل صفة الضبطیة القضائیة يف القانون ا�ميين: �ٔوالً 

بت�دید أ�ش�اص ا��ن تث�ت هلم صفة ) 84(لقد عين قانون إالجراءات اجلزائیة ا�ميين يف املادة 
  :�صاصهم، ومهالضبط القضايئ يف دوا�ر اخ 

      . ٔ�عضاء النیابة العامة -

    .احملافظون -

  .مد�رو أ�من العام -

    .مد�رو املد�ر�ت -

      .ضباط الرشطة وأ�من -

  . رؤساء احلرس وأ�قسام ونقط الرشطة ومن یندبون �لق�ام ب�ٔعامل الضبط القضايئ من �ريمه -

  . عقال القرى -

    . رؤساء املرا�ب البحریة واجلویة -

    . مجیع املوظفني ا��ن خيولون صفة الضبطیة القضائیة مبوجب قانون -

  .ٔ�یة �ة ٔ�خرى یولك ٕا�هيا الضبط القضايئ مبوجب قانون -

ویالحظ ٔ�ن املرشع قد �ٔورد من خيولون صفة الضبطیة القضائیة �ىل س��ل احلرص، حبیث ال 
�ون هذه الصفة مرتبطة �لوظیفة ول�ست تنرصف هذه الصفة ٕاىل �ريمه �ام اكنت رت��ه، ٔ�و بلغت ماكنته؛ 

ٔ�ن املرشع قسم م�ٔموري الضبط القضايئ ٕاىل ) 84(مرتبطة �لرتبة العسكریة، كام تبني من نص املادة 
  :طائف�ني
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مه ا��ن م�حهم املرشع هذه الصفة م�ارشة، ٔ�ي ٔ�ن اتصافهم بصفة م�ٔموري الضبط  :الطائفة أ�وىل
ظائفهم، ول�س ٔ�ش�اصهم ٔ�و ر�هبم، ومه املنصوص �لهيم يف البنود من القضايئ ی�ٔيت من �الل م�ارشهتم لو 

ٔ�وًال ٕاىل �م�ًا، وميارسون �ٔعامهلم الضبطیة يف مجیع اجلرامئ، ویطلق �لهيم م�ٔموري الضبط القضايئ ذوي 
  .)18(�خ�صاص النوعي العام

قانون، ح�ث یبارش ومه املوظفون ا��ن خيولون صفة الضبطیة القضائیة مبوجب  :الطائفة الثانیة
وظیفة الضبط القضايئ بصدد جرامئ معینة �رتبط �لوظیفة اليت یؤدوهنا، م�ل مف�يش الص�ة ومراقيب 
ا�متو�ن، وهذا التخصیص ال یعين ٕاسقاط اخ�صاص م�ٔموري الضبط القضايئ ذوي �خ�صاص النوعي 

م �ىل اكفة اجلرامئ اليت تقع يف دا�رة العام، وا��ن ید�لون مضن الطائفة أ�وىل، بل حيق هلم ممارسة سلطاهت
  .اخ�صاصهم املاكين حىت وٕان اكنت من اجلرامئ ذات �خ�صاص اخلاص

وال ینطبق هذا �ىل م�ٔموري الضبط القضايئ ذوي �خ�صاص النوعي اخلاص، ح�ث ال متتد 
القضائیة مرتبطة سلطاهتم �ىل اجلرامئ أ�خرى حىت وٕان اكنت دا�� يف دا�رة اخ�صاصهم �ون صفة الضبطیة 

  .)19(بنوع معني من اجلرامئ، و�زول عهنم ٕاذا مارسوها �ارج نطاق اخ�صاصهم النوعي

  تبعیة م�ٔموري الضبط القضايئ: �نیاً 

م�ٔمورو الضبط القضايئ ف� �دا ٔ�عضاء النیابة العامة ال یعتربون من م��س�يب القضاء، وٕامنا مه من 
زارة ٔ�و ت�، ومه حبمك وظائفهم خيضعون ٕالرشاف رؤساهئم، �ري م��س�يب السلطة التنف�ذیة ی��عون هذه الو 

ٔ�هنم حبمك ق�ا�م ب�ٔعامل الضبط القضايئ ی��عون النائب العام، و خيضعون ٕالرشافه ف� یتعلق هبذه أ�عامل، 
  .)20(ٔ�ن النیابة العامة يه الرئ�س أ��ىل لسلطة الضبط القضايئ

  :قضايئ ذات شقني تت�د من �الهلام التبعیة، ويهوهذا یعين ٔ�ن طبیعة معل م�ٔموري الضبط ال

ویقصد هبا خضوع ٔ�عامل م�ٔموري الضبط القضايئ اليت یؤدوهنا بصفهتم هذه ٕالرشاف  :تبعیة وظیف�ة  - �ٔ  
�كون م�ٔمورو الضبط : "من قانون إالجراءات اجلزائیة �ىل ٔ�نه) 85(، فقد نصت املادة )21(السلطة القضائیة

و�اضعني ٕالرشافه يف نطاق صالح�ات الضبط القضايئ، و�لنائب العام ٔ�ن القضايئ �بعني �لنائب العام 
یطلب من اجلهة ا�تصة النظر يف ٔ�مر لك من یقع م�ه خمالفة لواج�اته ٔ�و تقصري يف مع�، و� ٔ�ن یطلب رفع 

 ".ا�عوى الت�ٔدی��ة �لیه، وهذا لكه ال مينع من رفع ا�عوى اجلزائیة

: �ىل ٔ�نه) 52(م �ىل هذه التبعیة يف املادة 1990لس�نة ) 1(رمق  كام نص قانون السلطة القضائیة
  ...".�كون م�ٔمور الضبط القضايئ ف� یتعلق ب�ٔعامل وظائفهم �بعني �لنیابة العامة"
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و�كون م�ٔمورو الضبط القضايئ �بعني �لنائب العام وحتت ٕارشافه ويف �دود ت� أ�عامل اليت تد�ل 
یبارش النائب العام سلطة إالرشاف بنفسه �ٔو بواسطة ٔ�عضاء النیابة  حتت نطاق الضبط القضايئ، ح�ث

 .)22(العامة ً� يف دا�رة اخ�صاصه إالقلميي �عتبارمه رؤساء الضبطیة القضائیة

م�ٔمورو الضبط القضايئ مس�تقلون من الناح�ة إالداریة عن النائب العام؛ �وهنم  :تبعیة ٕاداریة  - ب 
رشة �اهتم إالداریة، ومه حبمك وظائفهم خيضعون ٕالرشاف رؤساهئم، �ري من السلطة التنف�ذیة، وی��عون م�ا

  .)23(ٔ�هنم حبمك ق�ا�م ب�ٔعامل الضبط القضايئ ی��عون النائب العام، وخيضعون ٕالرشافه ف� یتعلق هبذه أ�عامل

  الس�ند القانوين ملنح صفة الضبطیة القضائیة ملوظفي الهیئة العلیا: الفرع الثالث

عات بت�دید من � صفة الضبطیة القضائیة ف�ٔوردت يف قوان�هنا إالجرائیة حرصًا هلم، اهمتت ال�رشی
وميكن القول ب�ٔنه ال یو�د تطابق بني أ�ش�اص ا��ن م�حوا هذه الصفة، فلك �رشیع خيتلف ضیقًا وا�سا�ًا 

�امني، ميزيمه ، ویُعد ٔ�عضاء الضبطیة القضائیة موظفني )24(عن ا�ٓخر من ح�ث ٔ�ش�اص الضبط القضايئ
اخ�صاصهم �الس�تدالالت و�س�متد م�ٔمور الضبط القضايئ صف�ه واخ�صاصه من نص القانون، ومن مث اكن 
بیان الشارع مل�ٔموري الضبط القضايئ بیاً� �ىل س��ل احلرص، وهذا یعين ٔ�ن اك�ساب صفة الضبطیة 

  .)25(بنص قانوينالقضائیة ال �كفي ف�ه املبادئ العامة يف القانون، وٕامنا یتقرر ذ� 

قد �دد مهنم م�ٔموري الضبط ) 84(وكام وحضنا سابقًا ٔ�ن قانون إالجراءات اجلزائیة يف املادة 
  :القضايئ، وتبني لنا من هذا النص ٔ�ن م�ٔموري الضبط القضايئ ینقسمون ٕاىل فریقني

ؤالء یطلق �لهيم یقع �لهيم هذه الصفة م�ارشة، وجيعل م�اطها الوظیف�ة اليت �شغلها لك مهنم، وه: أ�ول
  .م�ٔموري الضبط القضايئ ذوي �خ�صاص النوعي العام، ومه احملددون من البند �ٔوًال حىت �م�اً 

مجیع املوظفني ا��ن ُخيّولون صفة الضبطیة القضائیة مبوجب القانون، ویبارش هؤالء املوظفون : الثاين
یؤدوهنا ؤ�ن ینحرص اخ�صاص ٔ�عضاء هذه  صفة الضبطیة القضائیة بصدد جرامئ معینة �رتبط �لوظائف اليت

الف�ة من م�ٔموري الضبط القضايئ يف ٔ�نواع حمددة من اجلرامئ؛ و�ٕالضافة ٕاىل حرص الشارع �خ�صاص 
النوعي لهذه الف�ة يف جرامئ �ددها �ىل س��ل احلرص، فٕانه یغلب ٔ�ن حيرص اخ�صاصهم يف نطاق ٕاقلميي 

  .حمدود كذ�

حفة جرامئ الفساد، فقد ٔ��ذ املرشع �ىل �اتقه م�حها الصفة ٔ�و املك�ات ونظرًا ملهام الهیئة يف ماك
القانونیة اليت تعیهنا �ىل ٔ�داء �ا�ا واخ�صاصاهتا نظرًا خلصوصیة اجلرامئ اليت یتطلب معل الهیئة م�ابعهتا 

) 14(ة و�شفها، ولهذا فقد �ٔضفى القانون �ىل بعض موظفي الهیئة صفة الضبطیة القضائیة، فقد نصت املاد
ٔ�غراض تنف�ذ ٔ�حاكم هذا القانون �متتع موظفو : "م �ىل ٔ�نه2006لس�نة ) 39(من قانون ماكحفة الفساد رمق 
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الهیئة ا��ن حيددمه رئ�س الهیئة بقرار م�ه بصفة الضبطیة القضائیة، وتبني الالحئة أ�عامل اليت یقوم هبا 
  ".موظفوا الهیئة بناًء �ىل هذه الصفة

�ىل ) 65(التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد هذه الصفة و�ددت ٔ�عاملها، ف�صت املادة  كام بی�ت الالحئة
مينح رئ�س الهیئة بقرار م�ه صفة الضبطیة القضائیة �لموظفني ا��ن تلز�م م�ل هذه الصفة حبمك طبیعة : "ٔ�نه

  ".وظائفهم يف الهیئة، وذ� بناًء �ىل عرض من عضو الهیئة املعين

مينح موظف الهیئة املمتتع بصفة الضبطیة القضائیة بطاقة تعریف�ة : "�ىل ٔ�نه) 66(كام نصت املادة 
تت�دد أ�عامل املناطة مبوظفي الهیئة املمتتعني بصفة الضبطیة : �ىل ٔ�نه) 67(، ونصت املادة "�اصة

  ...".القضائیة

ظفو الهیئة الوطنیة ومن �الل النصوص السابقة یت�ني لها ٔ�ن صفة الضبطیة القضائیة اليت �متتع هبا مو 
العلیا ملاكحفة الفساد تت�دد يف نوع معني من اجلرامئ، ويه جرامئ الفساد، ٔ�ي ٔ�هنم یعتربون من ٔ�عضاء 

  .الضبط القضايئ ذوي �خ�صاص النوعي اخلاص

لكن املرشع �انبه الصواب �ني ٔ�عطى لرئ�س الهیئة حق م�ح موظفي الهیئة صفة الضبطیة القضائیة 
ة هو من اخ�صاص النائب العام �ونه املعين �ٕالرشاف �ىل م�ٔموري الضبط القضايئ، ب�� م�ح الصف

  .من قانون إالجراءات) 85(وخيضعون � حسب نص املادة 

واملتعارف �لیه قانوً� ٔ�ن م�ح صفة الضبطیة القضائیة ٔ�ي موظف يف ٔ�ي وزارة ٔ�و مؤسسة ال �كون 
  .ویصدر القرار من النائب العام ٕاال برتش�یح من رئ�س اجلهة ٔ�و الوز�ر ا�تص،

ٔ�ما ما یتعلق �الخ�صاص املاكين هلم، فقد �كون مقصورًا �ىل ماكن معني، كام قد �كون شامًال مجلیع 
ٕاقلمي ا�و� وفقًا �لقرار ا�ي یصدر من النائب العام �التفاق مع رئ�س الهیئة يف ذ�، ومرد ذ� ٔ�ن الهیئة 

امئ الفساد اليت تقع يف ٔ�ي جز من ٕاقلمي ا�و�، بل ويف اجلرامئ اليت قد ختتص ب�ٔعامل �س�تدالالت يف جر 
�ر�كب يف اخلارج مىت اكن القانون ا�ميين هو الواجب التطبیق، ومىت اكنت هذه اجلرامئ دا�� يف اخ�صاص 

  احملامك ا�مينیة وفق قانون إالجراءات اجلزائیة

يف جرامئ الفساد، فهناك ٔ��زة �ٔخرى تتوىل هذه وال ختتص الهیئة و�دها ب�ٔعامل الضبطیة القضائیة 
املهمة ٕاىل �ا�هبا، اكجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة، ف� یتعلق ب�ٔعامل الرقابة إالداریة اليت یبارشها وفقًا لقانون 

  .)26(ٕا�شائه
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  ٕا�شاء الهیئة الوطنیة وبناءها التنظميي: املطلب الثاين

ملاكحفة الفساد �ىل ا�ول أ�عضاء املوقعة �ىل هذه االتفاق�ة رضورة ٕا�شاء ٔ�وج�ت اتفاق�ة أ�مم املت�دة 
هیئات �كون الهدف مهنا احلد من الفساد وماكحفته، ح�ث ٔ�كدت االتفاق�ة يف املادة السادسة �ىل ٔ�ن �كفل 

توىل لك دو� طرف، وفقًا �لمبادئ أ�ساس�یة لنظا�ا القانوين، وجود هیئة ٔ�و هیئات حبسب �ق�ضاء، ت 
، وتنف�ذًا لهذه االتفاق�ة فقد ٔ��ش�ٔت امجلهوریة ا�مينیة الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، )27(م�ع الفساد

  :وس�نوحض يف هذا املطلب �ش�ٔة و�شك�ل الهیئة، وبناؤها التنظميي يف الفر�ني ا�ٓتیني

  �ش�ٔة الهیئة الوطنیة و�شك�لها: الفرع أ�ول

صیة �عتباریة، ولها اس�تقالل مايل وٕاداري متارس من �اللها �ا�ا �متتع الهیئة الوطنیة �لشخ 
  .واخ�صاصها �س�تقاللیة وح�اد �م

  �ش�ٔة الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: �ٔوالً 

م، �ش�ٔن إالقرار ��مة املالیة ا�ي ٔ�شارت املادة 2006لس�نة ) 30(ٔ�صدر املرشع ا�ميين القانون رمق 
  .وطنیة العلیا ملاكحفة الفساد �جهة معنیة ب��ف�ذ �ٔحاكمه دون ٔ�ن حيدد ٕا�شاؤهإاىل الهیئة ال) 2(

تعد مبثابة النص القانوين ) 2(ومن الرضورة مباكن الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن إالشارة ٕاىل الهیئة يف س�یاق املادة 
�مة تنف�ذ قد ٔ�ولك ) 30(أ�ول ا�ي ذ�ر الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، ٔ�ي ٔ�ن القانون رمق 

إالجراءات املتعلقة ٕ�قرارات ا�مة املالیة لهیئة �ري موجود �ٔ�ساس، وهذا أ�مر اكن املقدمة احلق�ق�ة 
م �ش�ٔن 2006لس�نة ) 39(الس�تكامل ال�رشیعات املنظمة جلهود ماكحفة الفساد، ٕاذ تاله ٕاصدار القانون رمق 

: �ىل ٔ�نه) 3(یا ملاكحفة الفساد، ح�ث نصت املادة ماكحفة الفساد ا�ي ٔ��ش�ت مبوج�ه الهیئة الوطنیة العل 
ٕا�شاء هیئة وطنیة مس�تق� �لیا لها صالح�ات قانونیة يف ماكحفة ) 1: هيدف هذا القانون ٕاىل حتق�ق ا�ٓيت"

ت�ش�ٔ مبوجب : "�ىل ٔ�نه) 5(، كام نصت املادة "الفساد، وتعقب ممارس�یه وفقًا لهذا القانون والقوانني النافذة
  ".هیئة مس�تق� �سمى الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد هذا القانون

و�متتع الهیئة وفقًا لهذا القانون �لشخصیة �عتباریة، و�س�تقالل املايل وإالداري، وجيرم ٔ�ي خشص 
  .)28(ٔ�و �ة ٔ�ً� اكن �ملساس مبوضوع �س�تقاللیة اخلاصة �لهیئة ویتعرض �لعقاب

�كون املقر الرئ�س �لهیئة ب�ٔمانة العامصة صنعاء، : "اكحفة الفساد �ىل �ٔنهمن قانون م) ب/6(وتنص املادة 
  ".وجيوز ٕا�شاء فروع لها يف بق�ة حمافظات امجلهوریة عند �ق�ضاء بقرار من رئ�س الهیئة
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  �شك�ل الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: �نیاً 

ثاين وكذ� الالحئة التنف�ذیة يف الفصل أ�ول بّني قانون ماكحفة الفساد يف الفصل الثاين من الباب ال 
من الباب الثاين �شك�ل الهیئة وقوا�د ٕادارهتا ورشوط وحقوق وواج�ات ٔ�عضاؤها، ووفقًا ملا �اء يف القانون 

  :والحئته التنف�ذیة فٕان الهیئة ت�شلك اك�ٓيت

 �ٔعضاء الهیئة. �ٔ 

ت�شلك الهیئة من ٔ��د عرش عضوًا ممن تتوافر فهيم اخلربة والزناهة والكفاءة، وتدار  :�شك�لها.01
�شلك الهیئة من ٔ��د عرش  -�ٔ : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) �ٔ /6(بواسطهتم، ح�ث تنص املادة 

ين والقطاع اخلاص عضوًا ممن تتوفر فهيم اخلربة والزناهة والكفاءة �ىل ٔ�ن متثل يف الهیئة م�ظامت ا�متع املد
 ".وقطاع املرٔ�ة

�شرتط يف املرحش  - ب: "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) ب/9(نصت املادة  :رشوط العضویة. 02
  :لعضویة الهیئة ما ی�ٔيت

    .ٔ�ن �كون ميين اجل�يس -

 .ٔ�ال یقل معره عن ٔ�ربعني �اماً   -

 . ٔ�ن �كون �اصًال �ىل مؤهل �امعي �ىل أ�قل -

د صدر حبقه حمك قضايئ �ت يف قضیة من قضا� الفساد ٔ�و يف قضیة خم� �لرشف ٔ�ال �كون ق -
 .مل �كن قد رد ٕالیه اعتباره وأ�مانة، ما

   )29(مرا�ل اخ�یار �ٔعضاء الهیئة.03

خيتار جملس الشورى قامئة مرحشني تتضمن ثالثني خشصًا، ممن تتوافر ): الرتش�یح(املر�� أ�وىل  -
  .�ٓنفًا، ویقدم القامئة ٕاىل جملس النوابفهيم الرشوط املذ�ورة 

یقوم جملس النواب بزت�یة ٔ��د عرش خشصًا من بني قامئة املرحشني عن طریق ): الزت�یة(املر�� الثانیة  -
  .�قرتاع الرسي

تقوم هیئة رئاسة جملس النواب �رفع �ٔسامء املرحشني أ��د عرش الفا�ز�ن ): التعیني(املر�� الثالثة  -
  .ٔ�صوات ٕاىل رئ�س امجلهوریة لیصدر قرار بتعی�هنمب�ٔ�لبیة ا
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، ويف �ا� �لو ماكن ٔ�ي عضو یصدر رئ�س امجلهوریة قرارًا بتعیني )30(ومينح العضو در�ة وز�ر
  .)31(املرحش ا�ي یيل أ��د عرش الفا�ز�ن يف �دد أ�صوات لبق�ة املدة

، و�كون مدة العضویة مخس س�نوات، وملرة )32(وق�ل ق�ام أ�عضاء مبها�م �لهيم �ٔن یؤدوا ا�ميني ا�س�توریة
، وتبدٔ� من الیوم التايل لصدور قرار التعیني، ویمت �رش�یح رئ�س الهیئة و�ئبه عند �ٔول اج�ع )33(وا�دة فقط

 .)34(لٔ�عضاء، و�كون مدة تويل رئ�س الهیئة و�ئبه س�ن�ني ونصف من �رخي انت�اهبام

 اجلهاز التنف�ذي �لهیئة.ب

، و�كون �لهیئة ٔ�م�نًا �امًا یصدر )35(�از تنف�ذي یتوىل املواضیع الف�یة وإالداریة واملالیة�كون �لهیئة 
به قرار من رئ�س الهیئة بعد موافقة ٔ��لبیة ٔ�عضاهئا، و�كون مسؤوًال ٔ�مام الهیئة عن ٕادارة و�س�یري ال�شاط 

�لهیئة اكدر ٕاداري وفين من ذوي ، و�كون )36(الیويم �لجهاز التنف�ذي، وحتدد الالحئة �امه واخ�صاصاته
اخلربة والكفاءة والزناهة والتخصصات العلمیة و�شفاف�ة و�رب املنافسة وفقًا �لمعایري اليت حتددها الالحئة 

  .)37(التنظميیة

، و�رسي )38(وميارس رئ�س الهیئة ف� خيص شؤون موظفي الهیئة الصالح�ات ا�و� لرئ�س الوزراء
، و�لهیئة ٔ�ن �س�تعني مبن �راه من اخلرباء ٔ�و )39(ذي رشوط شا�يل الوظیفة العامة�ىل موظفي اجلهاز التنف�

  .)40(املس�شار�ن ٔ�و من موظفي اجلهاز إالداري ��و� ٕالجناز �ا�ا

لرئ�س الهیئة الصالح�ات ا�و� لوز�ر املالیة ووز�ر اخلدمة ) 19(وم�ح قانون ماكحفة الفساد يف املادة 
يف ال�رشیعات النافذة ف� یتعلق �س�ت�دام �ع�دات املقررة مبوازنة الهیئة وتنظمي  املدنیة املنصوص �لهيا
  .ٔ�عاملها وشؤون موظفهيا

ت�ش�ٔ يف الهیئة جلنة لشؤون املوظفني �رئاسة �ئب "من الالحئة التنف�ذیة ٔ�ن ) 57(ونصت املادة 
مني العام، ومد�ر شؤون املوظفني مقررًا، رئ�س الهیئة وعضویة اثنان من ٔ�عضاء الهیئة ختتارهام الهیئة، وا�ٔ 

من الالحئة ٔ�ن ) 58(ویصدر بنظام معل ا�لجنة قرار من رئ�س الهیئة بعد موافقة الهیئة، ؤ�شارت املادة 
تتوىل جلنة شؤون املوظفني اكفة قضا� شؤون أ�فراد من ح�ث التعیني والندب والنقل والتدریب 

  .ء� والت�ٔدیب والتقا�دو�بتعاث والرتق�ة والتق�مي واملسا

  البناء التنظميي �لهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: الفرع الثاين

ی�ٔيت �شك�ل الهیئة �خطوة هامة حنو البناء الرقايب تنف�ذًا التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد وقانون 
�شف وماكحفة جرامئ الفساد حفسب، بل ماكحفة الفساد وقانون إالقرار ��مة املالیة، وال ینحرص دورها يف 
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متتد ٕاىل جوانب ٔ�وسع نطاقًا تتعلق �لرقابة �ىل ضامن �س�تغالل أ�م�ل �لموارد واملمتلاكت العامة، ولهذا مت 
�شك�ل الهیئة من �دة قطا�ات، لك قطاع معين بتحق�ق ٔ�هداف حمددة تصب يف تفعیل �سرتاتیجیة 

  .الوطنیة ملاكحفة الفساد

  قطا�ات الهیئة الوطنیة: �ٔوالً 

  :)41(قطا�ات، يه عرشتتكون الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد من 

 قطاع ا�مة املالیة.01

ویتوىل مطالبة وتلقي ٕاقرارات ا�مة املالیة ممن مشلهم القانون يف مجیع مؤسسات ا�و�، ومن مث 
 .املرشوع �لموظفني العموم�ني الفحص والت�لیل ٕالقرارات ا�مة املالیة ملتابعة إال�راء �ري

 قطاع إال�الم.02

یقوم بتعز�ز دور وسائل إال�الم يف �شف �االت الفساد وم�ابعة قضا�ها مبهنیة وح�اد معززة 
�لو�ئق وأ�د� والرباهني، ورفع مس�توى الوعي والتثق�ف مب�اطر الفساد ملشاركة ا�متع عن طریق تنظمي 

 .متعیة تنارص قمي الزناهة والشفاف�ة وم�اهضة الفسادالورش والندوات ٕالجياد ب��ة جم 

 قطاع التعاون ا�ويل.03

تعز�ز العالقة مع ا�ول واملنظامت ا�ولیة وإالقلميیة املاحنة، وحتلیل رؤ�هتا ٔ�وضاع الفساد يف ا�مين، 
  .واختاذ إالجراءات اليت تضمن دمعها جلهود ماكحفة الفساد

 قطاع ا�متع املدين.04

درات ا�متع املدين وت�ٔس�س حتالفات تعزز من مشاركته يف �ود ماكحفة الفساد، و�رش الوعي بناء ق
مب�اطره وتوطید ثقة م�ظامت ا�متع املدين واكفة رشاحئ ا�متع بتو�ه الهیئة اجلاد ملاكحفة الفساد من �الل 

 .ٕارشا�هم يف وضع التدابري الالزمة �لوقایة م�ه

 واملتابعة القضائیة قطاع التحري والتحق�ق.05

یقوم هذا القطاع الهام �لتحري ومجع املعلومات و�س�تدالالت يف القضا� احملا� ٕاىل القطاع، والرفع �لنتاجئ 
لتقر�ر ما یلزم �ش�ٔهنا، وم�ارشة ٕاجراءات التحق�ق مع مر�كيب جرامئ الفساد، وٕا�داد ملف قضا� الفساد وجتهزيها 

  . وإالثبات ٕال�ا�هتا ٕاىل القضاء، وم�ابعة سريها �ٔمامهمبذ�رة إال�ا� وقوامئ ا�ٔد�
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 قطاع الرقابة والتف��ش الفين.07

, دراسة نظام ٕادارة املشاریع، والعمل �ىل تطو�ره، مبا یضمن سالمة التصاممي الف�یة �لمشاریع إال�شائیة
 .وم�ابعة التنف�ذ وفق املواصفات، وم�ع �دوث ا�الفات واحلد من ٔ�رضارها

 اع الو�دات املالیة و�ق�صادیةقط.08

م�ابعة املؤرشات املالیة و�ق�صادیة، ٕاصالح اجلهاز إالداري �لو�دات �ق�صادیة واملالیة، مبا یضمن 
حسن وشفاف�ة تنف�ذ مواردها املالیة، وٕا�داد حسا�هتا اخلتام�ة، وتقدمي ا�ٓراء واملقرت�ات اليت تتضمن 

ادیة واملالیة لاكفة ا�لواحئ والنظم اليت �كفل حامیة أ�موال واملوارد سالمة وحسن تطبیق املؤسسات �ق�ص
 .من الفساد

 قطاع و�دات اجلهاز إالداري ��و�.09

ٕاصالح الب��ة إالداریة لو�دات اجلهاز إالداري، مبا یضمن حسن وشفاف�ة تنف�ذ مواردها املالیة، 
إالداري ��و�، واملتابعة من �الل ٕاجراء ودراسة ومراجعة الشاكوى والبال�ات خبصوص و�دات اجلهاز 

 .الزنول املیداين ٕا�هيا

 قطاع تطو�ر ال�رشیعات والنظم.10

مراجعة �خ�الالت يف إالطار ال�رشیعي والنظم املالیة وإالداریة، واقرتاح التعدیالت الرضوریة مبا 
القدرة �ىل ٕانفاذ القانون واملالحقة �سهم يف تقویة التدابري الوقائیة اليت متنع �دوث الفساد، ویعزز من 

القضائیة، ودراسة وتق�مي ال�رشیعات املتعلقة مباكحفة الفساد، وٕابداء الرٔ�ي واملشورة يف اكفة االتفاق�ات اليت 
  .تعقدها الهیئة

  )42(الهیلك التنظميي �لهیئة: �نیاً 

  :)43(یتكون الهیلك التنظميي �لهیئة الوطنیة ملاكحفة الفساد اك�ٓيت

ویضم لك أ�عضاء املعینني بقرار من رئ�س امجلهوریة بناًء �ىل إالجراءات احملددة يف  :جملس الهیئة.01
 .قانون ماكحفة الفساد والحئته التنف�ذیة

الشخص ا�ي یمت انت�ابه من ق�ل أ�عضاء �رئ�س �لهیئة الوطنیة يف ٔ�ول اج�ع  :رئ�س الهیئة.02
 .ون ماكحفة الفسادمن قان) ج/11(�لم�لس حبسب نص املادة 
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الشخص ا�ي یمت انت�ابه �ئبًا لرئ�س الهیئة الوطنیة يف ٔ�ول اج�ع �لم�لس  :�ئب رئ�س الهیئة.03
 .من قانون ماكحفة الفساد) ج/11(من ق�ل أ�عضاء حبسب نص املادة 

ا ويه �سعة قطا�ات، وتن�ين �ىل �ٔساسها معل الهیئة الوطنیة، وتوزع رئاس�هت :قطا�ات الهیئة.04
 .�ىل �يق ٔ�عضاء الهیئة

هو الشخص ا�ي یتوىل رئاسة اجلهاز التنف�ذي �لهیئة، ویقوم رئ�س الهیئة  :أ�مني العام �لهیئة.05
 .بتعی��ه بناًء �ىل موافقة �ٔ�لبیة أ�عضاء

  �ام وصالح�ات الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: املطلب الثالث

ملاكحفة الفساد يف قانون ماكحفة الفساد، وقانون إالقرار ��مة املالیة العدید من م�حت الهیئة الوطنیة العلیا 
املهام و�خ�صاصات والتدابري الوقائیة، وكذا الصالح�ات الواسعة اليت متكهنا من ماكحفة جرامئ الفساد وتعقب 

  :ا�ٓتیة مر�ك�هيا وتقدميهم �لقضاء، وس�نوحض هذه املهام والصالح�ات والتدابري يف الفروع

  �ام الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد: الفرع أ�ول

  :)45(�لهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد �ام �دیدة، ٔ�مهها )44(ٔ�س�ند املرشع ا�ميين

  يف جمال رمس الس�یاسات وٕا�داد �سرتاتیجیات: �ٔوالً 

وٕا�داد �سرتاتیجیات تتلخص خص القانون الهیئة جبم� من الصالح�ات يف جمال رمس الس�یاسات 
  :ف� ی�ٔيت

 .ٕا�داد وتنف�ذ الس�یاسات العامة والهادفة ٕاىل ماكحفة الفساد -

  .وضع اسرتاتیجیة وطنیة شام� ملاكحفة الفساد وٕا�داد وتنف�ذ اخلطط والربامج وا��لیات املنفذة لها -

  يف جمال التوعیة والتثق�ف: �نیاً 

ا�متع احمليل وم�ظامت ا�متع املدين يف التعریف مب�اطر الفساد و�ٓ�ره اختاذ التدابري الكف�� مبشاركة  -
 .�ىل ا�متع

  .الت�س�یق مع وسائل إال�الم لتوعیة ا�متع وتبصريه مب�اطر الفساد و�ٓ�ره و�یف�ة الوقایة م�ه وماكحفته -
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  يف جمال م�ع ممارسة الفساد والوقایة م�ه: �لثاً 

 .تلقي ٕاقرارات ا�مة املالیة -

�لیات  - الت�س�یق مع اكفة ٔ��زة ا�و� يف تعز�ز وتطو�ر التدابري الالزمة �لوقایة من الفساد وحتدیث �
  .ووسائل ماكحفته

  يف جمال ٕانفاذ القانون واملالحقة القضائیة: رابعاً 

دراسة وتق�مي ال�رشیعات املتعلقة مباكحفة الفساد ملعرفة مدى فا�لیهتا واقرتاح مشاریع التعدیالت لها  -
 .وا�بهتا لالتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیةمل

تلقي التقار�ر والبال�ات والشاكوى خبصوص جرامئ الفساد املقدمة ٕا�هيا ودراس�هتا والتحري حولها  -
 .والترصف فهيا وفقًا �ل�رشیعات النافذة

اختاذ اكفة إالجراءات القانونیة الالزمة ٕاللغاء ٔ�و فسخ �ٔي عقد �كون ا�و� طرفًا ف�ه �ٔو حسب  -
م�یاز ٔ�و �ري ذ� من �رتباطات ٕاذا تبني ٔ�هنا قد ٔ��رمت بناًء �ىل خمالفة ٔ�حاكم القوانني النافذة ا

 .ٔ�و تلحق رضرًا �لصاحل العام، وذ� �لت�س�یق مع اجلهات ا�تصة قانو�ً 

س�یق اختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة السرتداد أ�موال والعائدات الناجتة عن جرامئ الفساد و�لت�  -
  .مع اجلهات ذات العالقة

  يف جمال حتلیل واقع الفساد وٕا�داد ا�راسات وقوا�د البیا�ت: �امساً 

مجع املعلومات املتعلقة �اكفة صور ؤ�شاكل الفساد والعمل �ىل ٕاجياد قوا�د بیا�ت ؤ�نظمة معلومات  -
واخلارج وفقًا �ل�رشیعات وتبادل املعلومات مع اجلهات واملنظامت املعنیة يف قضا� الفساد يف ا�ا�ل 

 .النافذة

  .دراسة وتق�مي التقار�ر الصادرة من املنظامت احمللیة وإالقلميیة وا�ولیة املتعلقة مباكحفة الفساد -

  يف جمال التعاون ا�ويل: سادساً 

 .متثیل ا�مين يف املؤمترات واحملافل ا�ولیة املتعلقة مباكحفة الفساد -
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نظامت ا�ولیة وإالقلميیة والغربیة ذات الص� مباكحفة الفساد الت�س�یق والتعاون مع ا�ول وامل  -
  .واملشاركة يف الربامج ا�ولیة الرام�ة ٕاىل م�ع الفساد

  صالح�ات الهیئة الوطنیة ملاكحفة الفساد: الفرع الثاين

  :خول املرشع �لهیئة �دة صالح�ات ٔ�خرى نص �لهيا قانون ماكحفة الفساد وقانون ا�مة املالیة، �ٔمهها

  )46(ٔ�لزم القانون مجیع اجلهات �دم جحب ٔ�ي بیا�ت مطلوبة �لهیئة: ٔ�والً 

من ) 34(تقوم الهیئة ب�ٔعامل التحري ومجع �س�تدالالت يف جرامئ الفساد، فقد نصت املادة : �نیاً 
ومجع جيب �ىل الهیئة فور �لمها عن وقوع جرامئ الفساد الق�ام ب�ٔعامل التحري : "قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه

�س�تدالالت �ش�ٔهنا، ولها يف س��ل ذ� �طالع �ىل الس�الت واملس��دات والو�ئق املتعلقة �جلرمية 
  ".حمل العمل، وكذا طلب موافاهتا ب�ٔیة بیا�ت ٔ�و معلومات ٔ�و و�ئق م�علقة هبا

د، ح�ث �لهیئة ضبط وجحز واسرتداد ومصادرة أ�موال والعائدات املتحص� من جرامئ الفسا: �لثاً 
تقوم الهیئة �لت�س�یق مع اجلهات ا�تصة بتعقب ) �ٔ : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 32(تنص املادة 

  ...".وضبط وجحز واسرتداد ومصادرة أ�موال والعائدات املتحص� من جرامئ الفساد

تنص املادة  �لهیئة خماطبة واس�تد�اء ٔ�ي خشص لالس�تفسار والتحري حول واقعة الفساد، ح�ث: رابعاً 
�لهیئة احلق يف خماطبة واس�تد�اء املعنیني من املوظفني العموم�ني : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�ن) 35(

ٔ�و موظفي القطاع اخلاص �ٔو ٔ�ي خشص � �القة لالس�تفسار والتحري حول واقعة تتعلق �لفساد وفقًا 
  ".�ل�رشیعات النافذة

رقابة واحملاس�بة عند مجع أ�د� واملعلومات املتعلقة جبرامئ الت�س�یق مع اجلهاز املركزي �ل: �امساً 
  .)47(الفساد

من قانون ) 44(�ىل اكفة �ٔ�زة ا�و� ٕابالغ الهیئة عن جرامئ الفساد املك�شفة، ح�ث تنص املادة : سادساً 
وإالبالغ عهنا �لهیئة  جيب �ىل اكفة �ٔ�زة ا�و� التعاون ف� ب�هنا لكشف جرامئ الفساد) �ٔ : "ماكحفة الفساد �ىل �ٔنه

  ".�ٔو سلطات الضبط والتحق�ق، مع ٕامدادها �ملعلومات املتعلقة ب�ٔیة وقائع تتعلق �لفساد

  التدابري الوقائیة لعمل الهیئة الوطنیة: الفرع الثالث

وحض قانون ماكحفة الفساد ثالثة ٔ�نواع من التدابري الوقائیة ملاكحفة الفساد ؤ�س�ندها �لهیئة الوطنیة 
  :)48(�ذها وم�ابعهتا، ويهلتنف 
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:وتمت من �الل ا�ٓيت: التدابري ال�رشیعیة: ٔ�والً   

الت�س�یق مع اجلهات ا�تصة بدراسة وتق�مي واقرتاح تطو�ر ال�رشیعات العقابیة املتعلقة جبرامئ الفساد من   . �ٔ 
وتقدميها �لس النواب ملناقش�هتا الناح�تني إالجرائیة وا ملوضوعیة ملوا�بة �ٔحاكم اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد 

 .من قانون ماكحفة الفساد) �ٔ /20(وٕاقرارها، وهو ما ٔ�كدته املادة 

الت�س�یق مع اجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة واجلهات ا�تصة بدراسة وتق�مي وتطو�ر النظم املالیة   . ب
س�ت�دامات واملمتلاكت العامة وتظم املشرت�ت واملناقصات واملزایدات احلكوم�ة وتظم ٕادارة املوارد و�

�لیات الرقابة مبختلف ٔ�نواعها ومعایري احملاس�بة واملراجعة احملاس��ة مبا �كفل حسن ٕادارة املال العام  وتطو�ر �
 .)49(واملمتلاكت العامة وضامن حام�هتا

ر الت�س�یق مع اجلهات ا�تصة يف احلكومة واجلهات املعنیة يف القطاع اخلاص بدراسة وتق�مي وتطو�  . ت
 :النظم والتدابري املتعلقة �لقطاع اخلاص بغیة حتق�ق ا�ٓيت

تعز�ز معایري ؤ�نظمة احملاس�بة واملراجعة لتعز�ز شفاف�هتا ووضع الضوابط الكف�� مبراجعة احلسا�ت  .01
 .واملزيانیات العموم�ة، و�لزتام مبسك ا�فا�ر والس�الت املنظمة مالیًا وحماس��اً 

 .التالعب �لبیا�ت احملاس��ة وضع الضوابط الكف�� مبنع .02

اختاذ التدابري الالزمة لضامن سهو� الوصول ٕاىل الس�الت ملراجعهتا من ق�ل اجلهات ا�تصة وفقًا  .03
 .)50(�ل�رشیعات النافذة

 .)51(الق�ام بدراسات حول ٕا�شاء حمامك ٕاداریة وٕایصاء اجلهات ذات العالقة ٕ��شاهئا وفقًا �لقانون  . ث

ق�مي واقرتاح تطو�ر نظم التوظیف وتقدميها �لجهات ا�تصة لٔ��ذ هبا لتحق�ق تقوم الهیئة بدراسة وت   . ج
 :)52(ما ی�ٔيت

 .تعز�ز م�دٔ� الكفاءة واجلدارة وإالبداع يف لك م�اصب الوظیفة العامة .01

 .تعز�ز نظم �خ�یار والت�ٔهیل والتدریب لشغل املناصب العامة ا�ٔكرث عرضة �لفساد .02

 .العامة تعز�ز م�دٔ� الشفاف�ة يف الوظیفة .03

 .وضع النظم الهادفة ٕاىل بیان أ�داء والسلوك الوظیفي السلمي واملرشف �لوظیفة العامة .04

تعز�ز وتفعیل التدابري الت�ٔدی��ة إالداریة ملنع اس�تغالل الوظیفة العامة لتحق�ق م�ٓرب خشصیة �ري  .05
 .مرشو�ة
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  :و�متثل يف ا�ٓيت ):مشاركة ا�متع(التدابري ا�متعیة : �نیاً 

ٕاسهام ومشاركة م�ظامت ا�متع املدين يف أ��شطة املناهضة �لفساد وٕاجياد توعیة �امة مب�اطر  تعز�ز .01
 .)53(الفساد و�ٓ�ره وتعز�ز ثقافة �دم ال�سامح مع الفساد والفاسد�ن

�ىل لك خشص �مل بوقوع جرمية من جرامئ الفساد إالبالغ عهنا ٕاىل الهیئة ٔ�و اجلهة ا�تصة مع تقدمي  .02
 .)54(معلومات حولهاما �یه من 

 .)55(ٕالزام املؤسسات املالیة �لتعاون مع الهیئة يف لك ما یتعلق مباكحفة الفساد .03

  .)56(امحلایة القانونیة والوظیف�ة والشخصیة �لشهود واخلرباء واملبلغني عن جرامئ الفساد .04

    :وتربز ف� ی�ٔيت ):التعاون ا�ويل(التدابري ا�ولیة : �لثاً 

 .)57(الواردة يف االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة يف جمال ماكحفة الفسادتطبیق أ�حاكم  .01

حق لك دو� طرف يف اتفاق�ة ماكحفة الفساد رفع دعوى مدنیة ٔ�مام القضاء ا�ميين �لمطالبة حبقها يف  .02
يف اس�تعادة ملك�ة العائدات �ري املرشو�ة املرتبطة جبرامئ الفساد املنصوص �لهيا يف االتفاق�ة، وكذا حقها 

التعویض عن أ�رضار اليت حلقهتا �س�ب ت� اجلرامئ وفقًا لٔ�حاكم وإالجراءات املنصوص �لهيا يف القوانني 
  .)58(النافذة رشیطة املعام� �ملثل

  مجع �س�تدالالت والتحق�ق يف جرامئ الفساد: املبحث الثاين

احلق يف م�ارشة مجع �س�تدالالت م�ح قانون ماكحفة الفساد الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد 
والتحق�ق يف قضا� الفساد واس�تد�اء الشهود ولك من �هيم معلومات عن هذه القضا�، وطلب �ٔي ملفات ٔ�و 

�كون �لهیئة طبقًا : "�ىل �ٔنه) 118(�ٔوراق ٔ�و معلومات، ومالحقة مر�كيب جرامئ الفساد، ح�ث تنص املادة 
  ".اء التحري والتحق�ق يف جرامئ الفساد والترصف فهيا�لقانون والصالح�ة القانونیة يف ٕاجر 

وس�نوحض يف هذا املبحث ماهیة مر�� مجع �س�تدالالت والتحق�ق وجرامئ الفساد يف املطلب 
أ�ول، وجنعل املطلب الثاين لبیان ٕاجراءات �س�تدالل يف جرامئ الفساد، وندرس يف املطلب الثالث 

  .ٕاجراءات التحق�ق يف جرامئ الفساد

  مفهوم مر�� مجع �س�تدالالت والتحق�ق وجرامئ الفساد: املطلب أ�ول

س�ندرس يف هذا املطلب مفهوم مر�� مجع �س�تدالالت، ومفهوم التحق�ق �بتدايئ، ومفهوم جرامئ 
  :الفساد، وذ� يف الفروع ا�ٓتیة
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  مفهوم مر�� مجع �س�تدالالت: الفرع أ�ول

مر�� متهیدیة يف سري ا�عوى اجلزائیة، ح�ث �كون اجلرمية ال �زال متثل مر�� مجع �س�تدالالت 
�ك�نفها الغموض و�دم اك�ل أ�د� الالزمة ٕالدانة اجلاين، كام ٔ�ن عنارص اجلرمية �كون م�فرقة وحبا�ة ٕاىل 

ي مجعها والربط ب�هنا وبني بعضها هبدف الوصول ٕاىل احلق�قة، وهنا یربز دور م�ٔمور الضبط القضايئ ا�
هيدف ٕاىل اختاذ لك إالجراءات اليت �راها رضوریة مجلع املعلومات وٕاجراء التحر�ت حول اجلرمية متهیدًا 

  .)59(لوضعها حتت سلطة التحق�ق اليت تتوىل حتریك ا�عوى اجلزائیة

  املقصود مبر�� مجع �س�تدالالت: �ٔوالً 

�س�تدالل، وتصدى الفقهاء ٕاىل تعریفها، مل یتطرق قانون إالجراءات اجلزائیة ٕاىل تعریف مر�� مجع 
ت� املر�� اليت �س�بق مر�� التحق�ق �بتدايئ، ٔ�ي املر�� السابقة �ىل : )60(ف�قصد مبر�� �س�تدالل

حتریك ا�عوى اجلزائیة، ویبارش �س�تدالل م�ٔمور الضبط القضايئ حتت ٕارشاف ورقابة النیابة العامة، و�ایة 
  .)61(اجلرامئ ومر�ك�هيا ومجع �س�تدالالت اليت تلزم �لتحق�قهذه املر�� البحث عن 

ف البعض هذه املر�� ب�ٔهنا مجمو�ة من إالجراءات ا�متهیدیة السابقة �ىل حتریك ا�عوى : "وقد عر�
�ش�ىت الطرق والوسائل القانونیة يك تت�ذ سلطات التحق�ق بناًء �لهيا القرار ف� یتعلق ٕاذا اكن من اجلا�ز 

  .)62("عوى اجلزائیةحتریك ا�

وهذه املر�� لها ٔ�مهیة �وهنا تبحث عن مر�كب اجلرمية وأ�د� املث��ة �� حىت ال حتال ٕاىل القضاء 
قضا� تنعدم فهيا أ�س�باب وأ�د� املق�و� توفريًا لوقت القضاء و�ده، حىت ال هيدر يف السعي �لف أ�د� 

  .)63(والقدرات �ىل ذ�ومجع ش�تاهتا، وهو كذ� ال مي� إالماكنیات 

  الس�ند القانوين ملر�� مجع �س�تدالالت: �نیاً 

مر�� مجع �س�تدالالت من املرا�ل اليت نص �لهيا املرشع ا�ميين فيل قانون إالجراءات اجلزائیة يف الباب 
�س�تقصاء م�ٔمورو الضبط القضايئ ملكفون : "�ىل �ٔنه) 91(، ح�ث تنص املادة )64()144- 84(الثاين يف املواد 

اجلرامئ وتعقب مر�ك�هيا وحفص البال�ات والشاكوى ومجع �س�تدالالت واملعلومات املتعلقة هبا وٕاثباهتا يف 
ٕاذا �ٔبلغ ر�ل الضبط القضايئ �ٔو �مل بوقوع : "�ىل �ٔنه) 92(حمارضمه وٕارسالها ٕاىل النیابة العامة، ونصت املادة 

نائب العام بقراراته وجب �لهيا �ٔن خيطر النیابة العامة ؤ�ن جرمية ذات طابع جس�مي �ٔو من ت� اليت حيددها ال 
ی��قل فورًا ٕاىل حمل احلادث �لم�افظة �لیه وضبط لك ما یتعلق �جلرمية وٕاجراء املعاینة الالزمة، وبصفة �امة �ٔن 

ه یت�ذ مجیع إالجراءات �لم�افظة �ىل �ٔد� اجلرمية وما �سهل حتق�قها، و� �ٔن �سمح �ٔقوال من �كون �ی
معلومات عن الوقائع اجلزائیة ومر�ك�هيا، ؤ�ن �س�ٔل املهتم عن ذ�، و�لیه ٕاثبات ذ� يف حمرض التحري ومجع 
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�س�تدالالت ویوقع �لهيا هو والشهود ا��ن مسعهم واخلرباء ا��ن اس�تعان هبم، وال جيوز � حتلیف الشهود �ٔو 
شهادة �ميني، وجيب �لیه �سلمي ت� احملارض لعضو النیابة اخلرباء ا�ميني ٕاال ٕاذا خ�ف ٔ�ن �س�تحیل ف� بعد سامع ال 

  ...".عند حضوره

  الطبیعة القانونیة ملر�� مجع �س�تدالالت: �لثاً 

من قانون إالجراءات اجلزائیة یت�ني ٔ�ن �مة م�ٔمور الضبط القضايئ ) 92،91(�لت�ٔمل يف نص املادتني 
رمية ومر�كهبا، وهذه إالجراءات ال �س�هتدف حبثًا عن ال تتعدى اختاذ إالجراءات الالزمة �لكشف عن اجل

دلیل �ٔو التحق�ق من ثبوت اجلرمية، فهذه من ٔ�عامل التحق�ق ا�ي خيتص به النیابة العامة �س�هتدف مبجرد 
ضبط ٔ�د�هتا، ؤ��لب فقهاء القانون اجلنايئ ال یعدون مر�� مجع �س�تدالالت من مرا�ل ا�عوى اجلزائیة، 

مر�� متهیدیة ومسا�دة لسلطات التحق�ق، فه�ي ال تد�ل يف ٕاطار ا�عوى اجلزائیة، وٕامنا وٕامنا یعدوهنا 
، فا�عوى اجلزائیة ال تتحرك ٕاال )65(یعدوهنا مر�� متهیدیة ومسا�دة لسلطات التحق�ق وٕان اكنت رضوریة لها

ال �كسب الشخص  �لتحق�ق �بتدايئ، وال تعد ٕاجراءات �س�تدالل من ٕاجراءات اخلصومة نظرًا ٔ�هنا
ا�ي تبارش ضده  صفة املهتم ٕاذ ال یتعدى �ونه مش�هبًا ف�ه، �ىل عكس ٕاجراءات التحق�ق �بتدايئ، فٕاهنا 

، وٕاذا اكن ٔ��لب الفقه ال یعد هذه املر�� من مرا�ل ا�عوى اجلزائیة ٕاال ٔ�ننا جند ٔ�ن )66(�كس�به صفة املهتم
  .)67(وب�ٔهنا مر�� هامة وخطرية يف بناء رصح ا�عوى اجلزائیةبعض الفقهاء یعدها ٔ�ساس ا�عوى اجلزائیة 

  مفهوم التحق�ق �بتدايئ: الفرع الثاين

ق�ل �ٔن تصل ا�عوى اجلزائیة ٕاىل القضاء �لفصل فهيا، فٕاهنا متر مبر�� سابقة لها، يه مر�� التحق�ق 
  . املهتم وٕاقامة ا�لیل �لیه�بتدايئ، وهتدف هذه املر�� ٕاىل التث�ت من وقوع اجلرمية و�س�هتا ٕاىل

  )68(املقصود �لتحق�ق �بتدايئ: �ٔوالً 

مجمو�ة من إالجراءات �س�هتدف التنق�ب عن أ�د� يف ش�ٔن جرمية : "یُعرف التحق�ق ابتدايئ ب�ٔنه
املر�� ار�ك�ت وجتمیعها مث تقد�رها لت�دید مدى كفا�هتا ٕال�ا� املهتم ٕاىل احملامكة، وميثل التحق�ق �بتدايئ 

أ�وىل ��عوى اجلزائیة، ويه املر�� اليت �س�بق احملامكة، وقد وصف التحق�ق ب�ٔنه ابتدايئ ٔ�ن �ایته ل�ست 
اكم�ة ف�ه، وٕامنا �س�هتدف ا�متهید ملر�� احملامكة، ول�س من ش�ٔنه الفصل يف ا�عوى �ٕالدانة ٔ�و الرباءة، وٕامنا 

  .)69(� الفصلجمرد اس�تجامع العنارص اليت ت��ح لسلطة ٔ�خرى ذ

اكفة إالجراءات اليت تت�ذها : "وعرف قانون إالجراءات اجلزائیة يف املادة الثانیة التحق�ق ابتدايئ ب�ٔنه
  ".النیابة العامة ٔ�ثناء م�ارشهتا لوظیفهتا يف حتق�ق القضا�



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

76 

 

يت مجمو�ة إالجراءات اليت جتري مبعرفة سلطات التحق�ق وال: "وعرف البعض التحق�ق �بتدايئ ب�ٔنه
هتدف ٕاىل مجع أ�د� وتقد�رها وصدور ٔ�مر ب�ٔال و�ه ٕالقامة ا�عوى ٔ�و إال�ا� ٕاىل احملامكة عند ثبوت اجلرمية 

  .)70("و�س�هتا ٕاىل املهتم

  :)71(تربز ٔ�مهیة التحق�ق ف� ی�ٔيت: �ٔمهیة التحق�ق �بتدايئ: �نیاً 

 .ویو�ها م�ذ البدایةٔ�نه یعد ٔ�مه مرا�ل ا�عوى اجلزائیة، فهو ا�ي �شلك ا�عوى  -

 .یعد التحق�ق �بتدايئ مر�� حتضريیة �لم�امكة -

�ك�شف التحق�ق �بتدايئ أ�د� ق�ل إال�ا� ٕاىل احملامكة واس�تظهار قميهتا واس��عاد أ�د�  -
 .الضعیفة، واس�ت�الص رٔ�ي م�ديئ يف ش�ٔن قمية هذه أ�د�

يف ا�عوى وقد اتضحت عنارصها من �الل التحق�ق �بتدايئ �س�تطیع احملمكة ٔ�ن تنظر  -
و�كشفت ٔ�مه ٔ�د�هتا ف�دمع ذ� �ح�ل يف ٔ�ن �كون حمكها ٔ�دىن ٕاىل احلق�قة والعدا�، ويف ذ� 

 .توفري لوقت القضاء و�دة

التحق�ق �بتدايئ یعد ضامً� �لمجمتع واملهتم يف نفس الوقت، ٕاذ �سمح �لمحقق �لبحث عن  -
ت ا�فاع عن نفسه، �الوة �ىل صیانة اعتباره بتجن��ه املثول ٔ�مام احلق�قة، و�زود املهتم ٕ�ماكنیا

  .القضاء ٕاذا اكنت أ�د� ضده �ري اكف�ة

  )72(السلطة ا�تصة �لتحق�ق �بتدايئ يف جرامئ الفساد: �لثاً 

من �الل �طالع �ىل النصوص القانونیة يف قانون إالجراءات اجلزائیة وقانون السلطة القضائیة رمق 
م یتضح �ٔن النیابة العامة يه صاح�ة �خ�صاص أ�صیل يف التحق�ق يف اجلرامئ، ح�ث 1990لس�نة  )1(

النیابة العامة يه صاح�ة الوالیة يف حتریك ا�عوى اجلزائیة ورفعها وم�ارشهتا ٔ�مام "ٔ�ن ) 21(تنص املادة 
ن هناك خروج عن هذا ٔ�ٔ�صل يف ، �ري �ٔ )73(احملامك، وال �رفع من �ريها ٕاال يف أ�حوال املب��ة يف القانون

جرامئ الفساد، ح�ث �دد املرشع لهذه اجلرامئ يف القانون نیابة م�خصصة �لتحق�ق حول : بعض اجلرامئ، ومهنا
  .)74(هذه اجلرامئ

وجيدر بنا التوقف عند نقطة �مة، ويه بیان موقف القانون من ٕاجراءات التحق�ق يف قضا� الفساد، 
فساد انتداب �ٔعضاء من النیابة العامة �لعمل يف الهیئة بدا�رة التحق�ق مبوجب نص ح�ث ٔ��از قانون ماكحفة ال 

تتوىل الهیئة ممارسة : "اليت م�حت الهیئة احلق يف التحق�ق يف قضا� الفساد، ح�ث نصت �ىل �ٔنه) 8/7(املادة 
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ؤ�كد �ىل ذ� نص املادة ، "التحق�ق مع مر�كيب جرامئ الفساد وٕا�ا�هتم �لقضاء - 7: املهام و�خ�صاصات ا�ٓتیة
�س�تعني الهیئة يف تنف�ذ سلطاهتا يف جمال التحق�ق ب�ٔعضاء "من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد ) 127(

النیابة العامة جيري انتداهبم �لعمل يف الهیئة بناًء �ىل اتفاق بني رئ�س الهیئة والنائب العام، وطبقًا لٕالجراءات 
  ".ذا الش�ٔنالنظام�ة املتبعة يف ه

�ري ٔ�نه یالحظ وجود تعارض يف النصوص القانونیة �ش�ٔن سلطة التحق�ق، هل تعقد �لهیئة من �الل 
ٔ�ن تتوىل الهیئة سلطة ) 8/7(ٔ�عضاء النیابة املنتدبني فهيا ٔ�و لنیابة أ�موال العامة، ح�ث ٔ�شارت املادة 

) 139-125(نف�ذیة يف الباب الرابع يف املواد التحق�ق يف قضا� الفساد، ؤ�كد �ىل ذ� ما �اء يف الالحئة الت 
) 37(واليت ٔ�كدت �ىل اخ�صاص الهیئة �لتحق�ق يف قضا� الفساد، لكن قانون ماكحفة الفساد نص يف املادة 

، وعزز "ینعقد �خ�صاص �لنظر يف قضا� الفساد جبرامئ الفساد �لنیا�ت وحمامك أ�موال العامة: "�ىل ٔ�نه
م ٕ��شاء نیابة ابتدائیة �نیة ب�ٔمانة العامصة ختتص جبرامئ 2010لس�نة ) 49(ائب العام رمق ذ� صدور قرار الن

  .الفساد احملا� من الهیئة

مما س�بق یتضح ٔ�ن التحق�ق يف قضا� الفساد یمت من ق�ل أ�عضاء املنتدبني �لهیئة من النیابة، ومن مث 
ة ب�ٔمانة العامصة، واليت تقوم بف�ح التحق�ق من �دید، أ�مر یمت رفع القضیة ٕاىل نیابة أ�موال �بتدائیة الثانی

ا�ي یرتتب �لیه تطویل يف إالجراءات، مما یؤخر الفصل يف قضا� الفساد، وما یرتتب �لیه من ٕاهدار �لجهد 
من قانون ماكحفة الفساد ٔ�و ٕالغاء ) 37(واملال والوقت، أ�مر ا�ي یدعو� بتوصیة املرشع ٕ�لغاء نص املادة 

من قانون ماكحفة الفساد، وٕا�ادة النظر يف الباب الرابع من الالحئة التنف�ذیة، ) 8(الفقرة السابعة من نص املادة 
كام یو�د التباس وتعارض �رشیعي �ٓخر، وذ� �ل�س�بة لقضا� ا�هترب الرضیيب، ح�ث نص قانون ماكحفة 

، "جرامئ ا�هتریب امجلريك وا�هترب الرضیيب -7: تُعد من جرامئ الفساد: "�ىل �ٔنه) 30/7(الفساد يف املادة 
م �ش�ٔن 1999لس�نة ) 12(م املعد� �لقرار امجلهوري رمق 1991لس�نة ) 31(من القانون ) 79(ونصت املادة 

�ُشلك حمامك قضائیة خمتصة وم�فر�ة �لفصل يف قضا� رضائب ا��ل يف �ٔمانة العامصة : "رضائب ا��ل �ىل ٔ�ن
�دها النظر يف الطعون يف القضا� الرضی��ة وا�الفات، و�كون �شك�لها وفقًا ٔ�حاكم واحملافظات، و�كون لها و 

، مما یو�د تضارب "قانون السلطة القضائیة، �ىل ٔ�ن �كون �ٔعضاؤها من ذوي اخلربة يف ا�الني املايل والرضیيب
العوائق ال�رشیعیة يف  يف �خ�صاص بني نیا�ت وحمامك أ�موال العامة وحممكة الرضائب، وكذ� یُعد من

ال : "م واليت نصت �ىل �ٔنه1990لس�نة ) 14(من قانون امجلارك رمق ) 209(ماكحفة جرامئ الفساد نص املادة 
جيوز رفع ا�عوى يف ا�الفات امجلر�یة وجرامئ ا�هتریب ٕاال بناًء �ىل طلب خطي من رئ�س املصل�ة �ٔو من 

مئ ا�هتریب امجلريك ٕاال بناًء �ىل طلب خطي من رئ�س املصل�ة ، مما یق�د حتریك ا�عوى يف جرا"یفوضه بذ�
�ٔو من ینوبه، وهذا یُعد من الق�ود اليت تق�د النیابة يف حتریك ا�عوى اجلزائیة، و�سمى ق�د الطلب، وذات 
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م �ش�ٔن 1999لس�نة ) 19(املعوق ال�رشیعي يف جمال ماكحفة الفساد موجود يف القرار امجلهوري �لقانون رمق 
حتال ا�الفات املنصوص : "�ىل �ٔنه) 23(یع املنافسة وم�ع �ح�اكر والغش الت�اري، ح�ث تنص املادة �شج 

�لهيا يف القرار �لقانون ٕاىل النیابة العامة بقرار من الوز�ر بناًء �ىل توصیة اجلهاز، وال �رفع ا�عوى العموم�ة 
غاء ق�د الطلب ا�ي یُعد حامیة �لفاسد�ن وحصانة ، ولهذا نويص املرشع برضورة ٕال"عهنا ٕاال بطلب من الوز�ر

  .هلم من م�صوص �لیه يف قانون رضائب ا��ل وقانون امجلارك وقانون �شجیع املنافسة وم�ع �ح�اكر

  مفهوم جرامئ الفساد: الفرع الثالث

هرة �املیة یُعد الفساد ظاهرة اج�عیة القت اه�م الك�ري من الباح�ني واملهمتني، بل ٔ�صبح الفساد ظا
تن�رش يف اكفة ا�متعات املعارصة املتقدمة والنام�ة والغنیة والفقرية، ولهذا ٔ�صبحت ماكحفة الفساد قضیة �املیة 

  .تب�هتا م�ظمة أ�مم املت�دة، وهذا حيمت �لینا يف هذه ا�راسة تعریف جرامئ الفساد

  تعریف الفساد: �ٔوالً 

﴿َوَال تُْفِسُدوا ِيف : ، قال تعاىل)75(واملفسدة ضد املصل�ةالفساد نق�ض إالصالح، وهو مصدر فسد، 
نَِني﴾ ِ قَرِیٌب ِمَن الُْمْحس�ِ ن� َرْمحََة ا��

�
ْصَالِ�َا َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ا

�
  .)76(اْ��ْرِض بَْعَد ا

د ٕاذ مل یعد صاحلًا، وق: والفساد یعين التلف، والعطب، و�ضطراب، واخللل، ویقال فسد اليشء
ی�ٔيت ا�هتااكً وا�رتاقًا لقا�دة قانونیة وٕاداریة ٔ�و ا�هتااكً حلقوق ا�ٓخر�ن وسواًء يف املال ٔ�م ا�م ٔ�م العرض ٔ�م يف 

  .)77(ٔ�ي يشء

ومن الصعوبة تقدمي تعریف �امع مانع �لفساد، فهو مفهوم مر�ب، و� ٔ�بعاد خمتلفة، ويف الس�یاق 
ملاكحفة الفساد تقدمي تعریف حمدد �لفساد، و�لنظر ٕاىل اخ�الف  ا�ويل جتن�ت االتفاق�ة ا�ولیة لٔ�مم املت�دة

  .ماهیة الفساد من دو� ٔ�خرى، وهو أ�مر ا�ي یعين صعوبة الوصول ٕاىل تعریف مشرتك حيظى �ٕالجامع

: ، وعرفه �ٓخرون ب�ٔنه)78("احنراف ٔ��اليق لبعض املسؤولني العموم�ني: "ولقد عرف البعض الفساد ب�ٔنه
اس�ت�دام السلطة لتحق�ق م�ٓرب نفعیة مادیة �اصة بطریقة �ري مرشو�ة، ودون حق، ٔ�ي اس�ت�دام ٕاساءة "

  .)79("املنصب احلكويم ٕالضفاء غطاء قانوين �ىل ممارسة مش�بوهة ولتحق�ق ماكسب �اصة

سلوك ینحرف عن الواج�ات الرشعیة �ور �ام �س�ب ماكسب خشصیة �ٔو : "وُعّرِف الفساد ب�ٔنه
و عصبیة، مالیة ٔ�و ملاكنة �اصة، ٔ�و سلوك خيرق القانون عن طریق ممارسة بعض ٔ�نواع قرابة �ائلیة، �ٔ 

مصطلح فين �س�ت�دم �ني تتفىش جرامئ : "، وُعّرِف الفساد ب�ٔنه)80("السلوك ا�ي �راعي املصل�ة اخلاصة
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مهنا  إالجتار �لوظیفة العامة ٔ�و �عتداء �ىل املال العام بصورة صار�ة، حبیث �شلك ظاهرة یعاين
  .)81("ا�متع

اس�تغالل الوظیفة العامة �لحصول �ىل : "وعرف قانون ماكحفة الفساد يف املادة الثانیة الفساد ب�ٔنه
  ".مصاحل �اصة، سواًء اكن ذ� مب�الفة القانون ٔ�م اس�تغال� ٔ�م �س�تغالل الصالح�ات املمنو�ة

ي ٔ�ن تقوم به الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة وهذا التعریف �رمس لنا احلدود القانونیة واملیدانیة ا�ي ی��غ
الفساد، فالوظیفة العامة وخمالفة القانون ٔ�و توظیفه توظیفًا م�اف�ًا لرو�ه و�ایته واس�تغالل الصالح�ات 

  .املمنو�ة �لموظف العام يه جوهر املوضوع ا�ي ی��غي �ٔن �ركز �لیه الهیئة

  �ٔس�باب الفساد يف امجلهوریة ا�مينیة: �نیاً 

  :)82(هناك العدید من ٔ�س�باب الفساد، ٔ�مهها

�دم تفعیل تقار�ر ٔ��زة الرقابة ويف مقدمهتا تقار�ر اجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة والهیئة الوطنیة  .01
 .العلیا

 .تدين رواتب العاملني يف القطاع العام واخنفاض مس�توى املع�شة .02

 .ضعف الوازع ا�یين �ى بعض موظفي ا�و� .03

 .م�ساحمة مع الفساد يف اجلهاز إالداري ��و�، و�دم تفعیل م�دٔ� الثواب والعقاب وجود مفاهمي .04

 .غیاب الشفاف�ة وضعف ٔ�داء وفا�لیة ٔ��زة الرقابة ا�ا�لیة واخلارج�ة .05

 .غیاب مدو�ت السلوك وقوا�د العمل وإالجراءات املك�وبة سامه يف ان�شار رقعة الفساد .06

 .واحلقوق والنظم إالداریة واملالیة �ى رشحية واسعة من املواطننياجلهل �لك�ري من إالجراءات  .07

 .ضعف دور وسائل إال�الم الرمسیة يف �شف قضا� الفساد .08

  .ضعف مؤسسات ا�متع املدين وغیاب الق�وات اليت متكهنا من الرقابة �ىل القطاع العام .09

  صور جرامئ الفساد يف القانون ا�ميين: �لثاً 

  :من قانون ماكحفة الفساد اك�ٓيت) 30( جرامئ الفساد يف املادة تناول املرشع ا�ميين
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ويه اجلرامئ اليت : اجلرامئ املاسة �الق�صاد الوطين املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ و العقو�ت.01
ويه جرمية ختریب ) 150-147(ٔ�وردها املرشع يف الباب الثالث من قانون اجلرامئ والعقو�ت يف املواد 

 .املتعلقة �الق�صاد القويم وجرمية خ�انة املوظف املسؤول وجرمية إالتالف أ�موال

ويه اجلرامئ اليت ٔ�وردها : تاجلرامئ املاسة �لوظیفة العامة املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ والعقو�.02
وجرمية  ، ويه جرامئ الرشوة، وجرمية �خ�الس وإال�الل،)83(املرشع يف الفصل أ�ول من الباب الرابع

 .)84(عرق� سري العمل، ویالحظ ٔ�ن الفصل الثاين من اجلرامئ املاسة �لوظیفة ال �القة جبرامئ الفساد

وردت هذه اجلرامئ يف الباب  :اجلرامئ ا�� �سري العدا� املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ والعقو�ت.03
املساس �سري القضاء، وقد حوى �ىل اجلرامئ : اخلامس يف قانون اجلرامئ والعقو�ت يف فصلني، الفصل أ�ول

البالغ الاكذب، شهادة الزور، تضلیل القضاء، ٕاتالف املس��دات، ٕاهانة القضاء، ٕا�اكر العدا�، : ا�ٓتیة
جرامئ املساس بنفاذ : التد�ل يف شؤون العدا�، م�ل القضاء، ٕافشاء رسیة إالجراءات، والفصل الثاين

ٕاخفاء اجلناة وهرب احملبوس، و�لت�ٔمل يف اجلرامئ املنصوص : �ىل جرميتني، هام القرارات القضائیة، وقد حوى
 .�لهيا يف هذا الباب جند ٔ�ن معظمها ال �القة لها بقضا� الفساد

مت ٕادراج : اخ�الس املمتلاكت العامة يف القطاع اخلاص املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ والعقو�ت.04
من اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، وهو هبذا مل ) 22(الفساد نقًال من املادة  هذه اجلرمية يف قانون ماكحفة

�كن موفقًا، ح�ث ال یو�د يف قانون اجلرامئ والعقو�ت جرمية لالخ�الس يف القطاع اخلاص، ح�ث ال یو�د 
 .من القانون) 166(يف املادة ) ٔ�ي املنمتي �لقطاع العام(ٕاال نص وا�د م�علق �خ�الس املوظف العام 

رشوة املوظفني أ��انب وموظفي املؤسسات ا�ولیة العموم�ة �لق�ام بعمل �ٔو �م�ناع عن معل .05
ویالحظ �ٔن هذا البند هو : ٕا�الًال بواج�ات وظائفهم بقصد احلصول �ىل م�فعة جتاریة �ٔو مزیة �ري مس�تحقة

 .وهو �كرار خمل�كرار �لبند الثاين اخلاص �جلرامئ املاسة �لوظیفة العامة 

نص قانون : جرامئ الزتو�ر املتعلقة �لفساد وجرامئ الزتییف املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ والعقو�ت.06
  :)85(اجلرامئ والعقو�ت �ىل هذه اجلرامئ يف الباب الثامن يف فصلني اك�ٓيت

�زییف العم�، �دم ق�ول : اجلرامئ�زییف النقود والطوابع وأ�خ�ام الرمسیة، وحيتوي �ىل : الفصل أ�ول
العم�، �روجي مع� �ري م�داو�، �زییف الطوابع ذات القمية وما يف حمكها، اصطناع و�زییف أ�خ�ام 
والعالمات الرمسیة، اصطناع و�زییف أ�خ�ام والعالمات أ�ج�بیة، اصطناع و�زییف العالمات وأ�خ�ام 

  .ومصادرة املضبوطاتاخلاصة، اصطناع ٔ�و ح�ازة �ٔدوات الزتییف 
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الزتو�ر املادي يف احملررات الرمسیة، الزتو�ر : �زو�ر احملررات، وحيتوي �ىل اجلرامئ: الفصل الثاين
  .املعنوي يف احملررات الرمسیة، الزتو�ر الواقع من املوظف، خ�انة االئ�ن �ىل بیاض، اس�تعامل مس��د ٔ�لغي

من قانون امجلارك ا�هترب ) 268(عرفت املادة : )87(وا�هترب الرضیيب )86(جرامئ ا�هتریب امجلريك.07
ٕاد�ال البضائع ٕاىل البالد ٔ�و ٕاخرا�ا مهنا �الفًا ٔ�حاكم هذا القانون و�لنصوص النافذة من �ري : "امجلريك ب�ٔنه

  ".طریق  ا�وا�ر امجلر�یة

اقعة امل�ش�ٔة ختلص أ�فراد من �لزتام بدفع الرضیبة بعد حتقق الو : "ویُعرف ا�هترب الرضیيب ب�ٔنه
�)88(."  

ویالحظ ٔ�ن املرشع مل حيیل جرامئ ا�هتریب امجلريك وا�هترب الرضیيب �ىل القانون ا�ي جير�ا كام فعل 
يف اجلرامئ السابقة، وهذا یُعد قصور جيب تداركه ٕاما �لنص �ىل هذه اجلرامئ وبیان عقو�هتا ٔ�و �ٕال�ا� ٕاىل 

 .القانون ا�ي جير�ا وحيدد عقو�هتا

توفق املرشع  :الغش والتالعب يف املزایدات واملناقصات واملواصفات و�ريها من العقود احلكوم�ة.08
عند تضمینه لهذه اجلرامئ مضن جرامئ الفساد، ح�ث یُعد الغش والتالعب يف املزایدات واملناقصات 

اكن �ىل املرشع ٔ�ن  واملواصفات و�ريها من العقود احلكوم�ة من ٔ�خطر اجلرامئ اليت تنخر يف �ق�صاد، لكن
حيیلها ٔ�و حيدد القانون املعين بتجرميها وبیان ٔ�حاك�ا كام فعل يف البنود السابقة، والقانون املعين بتجرمي هذه 

 .م2007لس�نة ) 23(أ�عامل هو قانون املناقصات واملزایدات وا�ازن احلكوم�ة رمق 

جرى مؤخرًا تداول  :�لهيا يف هذه املادة جرامئ غسل العائدات الناجتة عن جرامئ الفساد املنصوص.09
، وما یعرف �ملال القذر ٔ�و تب��ض أ�موال يف اكفة احملافل ا�ولیة وإالقلميیة )89(مصطلح غسل أ�موال

واحمللیة املهمتة �جلرامئ �ق�صادیة وأ�م�یة و�ج�عیة �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا معلیات �رتبط �ىل �د �بري ب�ٔ�شطة 
  .)90(ما �كون بعیدة عن ید القانون املناهض �لفساد املايل وإالداري�ري مرشو�ة، �ادة 

يف ) 3( م جرامئ غسل أ�موال يف املادة 2013لس�نة ) 17(وقد �دد قانون غسل أ�موال ا�ميين رمق 
  :وا�د وعرش�ن بند، ومن مضن هذه البنود جرامئ مرتبطة �لفساد، ويه اك�ٓيت

) 10/ج/3(النصب و�ح�یال والغش، املادة ) 9/ج/3(ادة الفساد والرشوة، امل) 8/ج/3(املادة 
الزتو�ر والزتییف مبا فهيا �زو�ر احملررات الرمسیة والعرف�ة، و�زییف العمالت و�روجي مع� مزیفة ٔ�و �ري 
م�داو�، و�زییف البضائع والقرصنة �لهيا، و�زییف أ�خ�ام والعالمات الرمسیة وأ�س�ناد العامة وما يف حمكها 

السطو والرسقة و�س��الء �ىل ٔ�موال �امة ٔ�و �اصة، املادة ) 14/ج/3(یف العالمات الت�اریة، املادة و�زی 
ا�هتریب، مبا فهيا ا�هتریب امجلريك وا�هترب الرضیيب وهتریب ا�ٓ�ر وا�طوطات التارخيیة، املادة ) 15/ج/3(
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لت�اري والتالعب �ٔ�سواق، مبا يف ذ� الت�ایل وال�سرت ا) 19/ج/3(اجلرامئ الرضی��ة، املادة ) 16/ج/3(
اجلرامئ املاسة �الق�صاد الوطين املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ ) 21/ج/3(أ�سواق املالیة، املادة 

  .والعقو�ت

نص قانون اجلرامئ والعقو�ت �ىل جرمية اس�تغالل  :اس�تغالل الوظیفة �لحصول �ىل م�افع �اصة.10
یعاقب �حل�س مدة ال �زید �ىل عرش س�نوات لك موظف معويم طلب : "نهب�ٔ ) 159(النفوذ يف املادة 

لنفسه ٔ�و لغريه ٔ�و ق�ل ٔ�و ٔ��ذ و�دًا ٔ�و عطیة الس�تعامل نفوذ حق�قي ٔ�و مزعوم �لحصول ٔ�و حملاو� احلصول 
د من ٔ�یة سلطة �امة �ىل ٔ�عامل ٔ�و ٔ�وامر ٔ�و ٔ�حاكم ٔ�و قرارات ٔ�و نیاشني ٔ�و الزتام ٔ�و �رخ�ص ٔ�و اتفاق توری

ٔ�و مقاو� ٔ�و �ىل وظیفة ٔ�و �دمة ٔ�و ٔ�یة مزیة من ٔ�ي نوع، فٕاذا مل تتوافر صفة املوظف العام يف اجلاين اكنت 
�الف ر�ل، ویعترب يف حمك  عقوبته احل�س ا�ي ال جياوز ثالث س�نوات �ٔو الغرامة اليت ال �زید �ىل عرشة �

 ".السلطة العامة لك �ة �اضعة ٕالرشافها

یالحظ ٔ�ن قانون ماكحفة الفساد مل یوحض املقصود �ٕال�راء �ري املرشوع ٔ�و  :املرشوعجرامئ إال�راء �ري 
، ویعد هذا قصور )91(النص �ىل جرمية إال�راء �ري املرشوع، ومل حيیل �ىل القانون ا�ي ینص �ىل جترميها

  .�رشیعي

علت اتفاق�ة أ�مم املت�دة كام ٔ�ن إال�راء يف القطاع اخلاص مل یعطه املرشع ٔ�ي اه�م ومل �رش ٕالیه كام ف
  .�ون الفساد یتفىش يف القطاع اخلاص كام هو يف القطاع العام

  ٕاجراءات �س�تدالل يف جرامئ الفساد: املطلب الثاين

تُعد مر�� مجع �س�تدالل مر�� متهیدیة يف سري ا�عوى اجلزائیة، ح�ث �كون اجلرمية ال �زال �ك�نفها 
الالزمة ٕالدانة اجلاين، كام ٔ�ن عنارص اجلرمية �كون م�فرقة وحبا�ة ٕاىل مجعها والربط الغموض و�دم اك�ل أ�د� 

ب�هنا وبني بعضها هبدف الوصول ٕاىل احلق�قة، وهنا یربز دور وظیفة الضبطیة القضائیة �لهیئة الوطنیة العلیا 
قضائیة، وس�ن��اول هذا املطلب ملاكحفة الفساد يف ٕاجراء التحر�ت حول قضا� الفساد متهیدًا لرفعها لٔ��زة ال

يف فر�ني، نوحض يف الفرع أ�ول ٕاجراءات �س�تدالل القولیة يف جرامئ الفساد، ونبني يف الفرع الثاين ٕاجراءات 
  .�س�تدالل املادیة يف جرامئ الفساد

  ٕاجراءات �س�تدالل القولیة يف جرامئ الفساد: الفرع أ�ول

 هبا ٔ�ي خشص لسلطة مجع �س�تدالالت حول الواقعة ویقصد هبا مجمو�ة املعلومات اليت یديل
إالجرام�ة ومر�ك�هيا، وقد ٔ�شار املرشع ٕاىل ٔ�مه وسائل مجع �س�تدالالت القولیة يف قضا� الفساد، ويه تلقي 

  :التقار�ر والبال�ات والشاكوى واحلصول �ىل إالیضا�ات وسامع ٔ�قوال من �هيم معلومات وس�نوحضها اك�ٓيت
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  التقار�ر والبال�ات والشاكوىتلقي : �ٔوالً 

  املقصود �لبال�ات والشاكوى والتقار�ر ورشوطها. �ٔ 

یتصل هذا إالجراء بوسائل العمل �جلرمية، ٔ�ي وسائل �مل الهیئة بوقوع جرامئ الفساد يك تبارش يف 
: ٔ�مهها، ویتحقق �مل الهیئة بوقوع جرامئ الفساد من �الل مصادر م�عددة، )92(ش�ٔهنا سلطاهتا �س�تداللیة

تتوىل الهیئة : "من قانون ماكحفة الفساد) 8/5(تلقي التقار�ر والبال�ات والشاكوى، واليت نصت �لهيا املادة 
تلقي التقار�ر والبال�ات والشاكوى خبصوص جرامئ الفساد املقدمة ٕا�هيا : ممارسة املهام و�خ�صاصات ا�ٓتیة

  ".عات النافذةودراس�هتا والتحري حولها والترصف فهيا وفقًا �ل�رشی

، "ٕاخطار اجلهة ا�تصة بوقوع احلادث: "وعرفت املادة الثانیة من قانون إالجراءات اجلزائیة التبلیغ ب�ٔنه
تعين �د�اء الشفه�ي ٔ�و الك�ايب املقدم ٕاىل النیابة العامة ب�ٔن خشصًا ما معلومًا : "وكذ� عرفت الشكوى ب�ٔهنا

الغ حق مقرر للك ٕا�سان، فال جيوز رفض ق�و� وٕان اكن ذ� ال ، والب)93("اكن ٔ�و جمهوًال قد ار�كب جرمية
�س�توجب املسؤولیة اجلنائیة ٕاال ٔ�ن �دم ق�و� یعرضه �لمسؤولیة الت�ٔدی��ة، وهو واجب �ىل لك موظف 
معويم ٔ�و ملكف خبدمة �امة �مل ٔ�ثناء ت�ٔدیته لعم� ٔ�و �س��ه بوقوع جرمية من اجلرامئ اليت جيوز �لنیابة العامة 

ا�عوى اجلزائیة بغري شكوى ٔ�و طلب ٔ�ن تبلغ عهنا فورًا النیابة العامة �ٔو ٔ�قرب م�ٔمور ضبط  رفع
  .)94("قضايئ

ولص�ة البالغ املقدم �لهیئة حول جرامئ الفساد، فقد ٔ�وردت الالحئة التنف�ذیة رشاؤها جيب توفرها 
ة، ومن مث رفعها لرئ�س الهیئة ٔ�وًال لیمت اس�تق�ا� وق�ده يف جسالت ٕادارة البال�ات والشاكوى اليت ت��ع الهیئ

  :جيب ٔ�ن یت�ذ البالغ الشلك ا�ٓيت: "�ىل ٔ�نه) 109(ب�ٔول، ح�ث نصت املادة 

 .ٔ�ن یقدم كتابة ٔ�و شفاهة -

ٔ�ن یتضمن توضی�ًا اكف�ًا لواقعة الفساد املبلغ عهنا وزمان وماكن وقوعها واملصدر �ٔو الك�ف�ة �ٔو  -
الواقعة املبلغ عهنا و�ٔسامء أ�ش�اص املتورطني فهيا وصفاهتم، املناس�بة اليت جعلته یعمل ٔ�و یقف �ىل 

  .ؤ�ي معلومات ٔ�و اس�شهادات ٔ�خرى تؤید الواقعة

ٔ�ن یذیل البالغ ٕاذا قدم كتابة �مس مقدمه وصف�ه وتوق�عه و�رخي تقدميه وعنوانه ووس�ی� االتصال  -
مس��دات مؤیدة �لواقعة املبلغ هبا ؤ�رقام هواتفه ؤ�ن �رفق به ما �كون حتت یدیه من و�ئق ٔ�و 

  ."عهنا



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

84 

 

كام تضمنت الالحئة التنف�ذیة رشوط یلزم توافرها يف الشكوى اليت حتتوي �ىل جرمية فساد لیمت ق�دها 
�شرتط لق�ول : "�ىل ٔ�نه) 113(يف جسالت ٕادارة البال�ات والشاكوى التابعة �لهیئة، ح�ث نصت املادة 

  :بقة توافر ما ی�ٔيتالشكوى املنصوص �لهيا يف املادة السا

 .ٔ�ن تقدم كتابیًا، ؤ�ن تتضمن بیاً� واف�ًا مبوضوعها ؤ�سامء وصفات أ�ش�اص املشكو هبم -

 .ٔ�ن �كون ملقد�ا مصل�ة �اصة -

ٔ�ن �كون حملها اس�تغالل الوظیفة العامة �لحصول �ىل م�فعة �اصة، ويف مجیع أ�حوال �ىل مقدم  -
 .�ئق ٔ�و املس��دات املؤیدة لشكواهالشكوى ٔ�ن �رفق هبا ما یتوافر �یه من الو

كام یعد التقر�ر ٔ��د وسائل االتصال الرمسي، وا�ي یمت من �ال� تقدمي معلومات حول ٔ�مر من 
  .أ�مور، ومن هذه التقار�ر ما یقوم بصدد ار�اكب جرامئ فساد سواًء اكنت دا�لیة �ٔم دولیة

امئ الفساد اليت �س�رشي يف هیئات و�ٔ�زة ومتثل التقار�ر اخلاصة �لفساد ركزية رضوریة يف �شف جر 
  .ا�و�، وتقوم الهیئة العلیا ملاكحفة الفساد مبوجب ما تصلها من تقار�ر �لتحري لكشف جرامئ الفساد

: �ىل ٔ�ن) 100(وتعد التقار�ر من مصادر الهیئة الوطنیة �لعمل بوقائع الفساد، ح�ث تنص املادة 
  :لفساد وتعقب مر�ك�هيا اع�دًا �ىلتبارش الهیئة معلیاهتا يف ماكحفة ا"

ما حيال ٕا�هيا من رئ�س  -تقار�ر ٔ��زة الرقابة،  - الشاكوى،  - البال�ات معلومة ٔ�و جمهو� املصدر،  -
ما ی�رش يف الصحف ووسائل إال�الم  -امجلهوریة ٔ�و جملس النواب ٔ�و احلكومة ٔ�و �ٔي سلطات �امة ٔ�خرى، 

ٔ�یة مصادر ٔ�خرى تقرها  -ف �لهیئة ٔ�ثناء معلیة التحري والتف��ش، ما ینكش -ا�تلفة من جرامئ فساد، 
  .)95(القوانني النافذة

�لیة التعامل مع البال�ات والشاكوى والتقار�ر. ب �)96(  

�لیة  وحض قانون ماكحفة الفساد والحئته التنف�ذیة قوا�د التعامل مع التقار�ر والبال�ات والشاكوى و�
من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد مرا�ل التعامل مع ) 11،10(املاد�نالتعامل معها، ح�ث وحضت 

  :ت� التقار�ر والبال�ات والشاكوى اك�ٓيت

یف�ح جسل �اص لق�د البال�ات والشاكوى اليت �رد ٕاىل الهیئة يف ٕادارة حفص البال�ات  -
 .)97(والشاكوى، و�رفع ٕاىل رئ�س الهیئة ٔ�وًال ب�ٔول

 .�ىل البال�ات والشاكوى وحيیلها ٕاىل الو�دة التنظميیة ا�تصة یطلع رئ�س الهیئة -
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تتوىل الو�دة التنظميیة دراسة البال�ات والشاكوى احملا� ٕا�هيا �لتحقق من حصهتا وٕابداء الرٔ�ي  -
 .�ش�ٔهنا ٕاىل رئ�س الهیئة ا�ي یو�ه ٕ�درا�ا يف �دول اج�ع الهیئة لتقر�ر ما یلزم �ش�ٔهنا

یة خمتصة مبسك جسل تدون ف�ه ما حيال ٕا�هيا من بال�ات وشاكوى وما یتصل تقوم لك و�دة تنظمي  -
 .هبا من بیا�ت وما اختذ �ش�ٔهنا من ٕاجراءات

اصة مبوضوع البالغ والشكوى من واقع الفهرس العام �لهیئة �تف�ح الو�دة التنظميیة ا�تصة ملفات  -
 .قاً تودع ف�ه اكفة الو�ئق املتص� مبوضوع البالغ حترً� وحتق�

  دور وسائل إال�الم والصحف يف إالبالغ عن جرامئ الفساد.ج

یُعد ما ی�رش يف الصحف ووسائل إال�الم ا�تلفة من وقائع وجرامئ فساد من املصادر الهامة لعمل 
  .من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد) 100(الهیئة عن هذه اجلرامئ وفق نص املادة 

من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة ) 115( ؤ�لزم املرشع يف املادة
الفساد مبتابعة ودراسة ما ت�رشه وسائل إال�الم من معلومات ٔ�و وقائع تتضمن صا�ة ٔ�و مضنًا ما قد �شلك 

  .)98(من واقعهاجرمية من جرامئ الفساد، والق�ام �لتحري فهيا ومجع الو�ئق واحلقائق �ش�ٔهنا والترصف 

  ٕاجراء التحر�ت يف جرامئ الفساد: �نیاً 

 سادالس�ند القانوين �لتحر�ت يف جرامئ الف  .�ٔ 

یعد ٕاجراء التحري ومجع املعلومات عن جرامئ الفساد من ٔ�مه صالح�ات الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة 
طبقًا  –�كون �لهیئة : "�ىل ٔ�نهمن الالحئة التنف�ذیة ملاكحفة الفساد ) 118(الفساد، ح�ث تنص املادة 

  ".الصالح�ة القانونیة يف ٕاجراء التحري والتحق�ق يف جرامئ الفساد الترصف فهيا –�لقانون 

جيب �ىل الهیئة فور �لمها عن وقوع جرامئ : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 34(كام نصت املادة 
ا، ولها يف س��ل ذ� �طالع �ىل الس�الت الفساد الق�ام ب�ٔعامل التحري ومجع �س�تدالالت �ش�ٔهن

واملس��دات والو�ئق املتعلقة �جلرمية حمل العمل وكذا طلب موافاهتا ب�ٔیة بیا�ت �ٔو معلومات ٔ�و و�ئق م�علقة 
 ".هبا

  املقصود �لتحر�ت وهدفها يف جرامئ الفساد .ب

لك معلیة �س�هتدف مجع : "ب�ٔنهمن الالحئة التنف�ذیة ملاكحفة الفساد التحري ) 2(عرفت املادة 
  ".املعلومات و�س�تدالالت املؤیدة حلصول جرمية من جرامئ الفساد
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جفوهر التحر�ت هو عبارة عن البحث عن املعلومات املتعلقة �جلرامئ املر�ك�ة والت�ٔكد من حصهتا ومجع 
ر�ت ال تق�رص �ىل جمرد جتمیع اكفة القرا�ن وأ�د� اليت تف�د يف حصول الواقعة ٔ�و نفي وقوعها، ووظیفة التح

القرا�ن وأ�د� اليت تف�د يف وقوع اجلرمية و�س�هتا ٕاىل فا�لها، بل جيب ٔ�ن تتضمن كذ� املعلومات والقرا�ن 
  .)99(اليت تعزز موقف املش��ه ف�ه وتنفي عنه ار�اكب اجلرمية

غ عهنا، ومجع اكفة وهتدف التحر�ت ٕاىل البحث عن جرامئ الفساد والتحقق من حصة الوقائع املبل
، فلكام ما یصل ٕاىل الهیئة من ٔ�خ�ار ٔ�و بال�ات )100(القرا�ن وأ�د� اليت تف�د يف معرفة احلق�قة ٕاثباً� ٔ�و نف�اً 

عن وقائع فساد ال یعد حق�قة مسمل هبا وٕامنا هو �رب حيمتل الصدق ٔ�و الكذب، ف�تعني ٔ�ن تبارش مجمو�ة من 
  . من �دمهأ�عامل وإالجراءات ملعرفة صدق اخلرب

�� ف�ٔمه ٔ�هداف التحر�ت الت�ٔكد من حصة البال�ات والشاكوى اليت �رد ٕاىل الهیئة، وهو ما ٔ�كد 
تلقي : تتوىل الهیئة ممارسة املهام و�خ�صاصات ا�ٓتیة: "�ىل ٔ�نه) 8/5(�لیه قانون ماكحفة الفساد يف املادة 

، وكذ� نص ..."ة ٕا�هيا ودراس�هتا والتحري حولهاالتقار�ر والبال�ات والشاكوى خبصوص جرامئ الفساد املقدم
�ىل لك خشص �مل بوقوع جرمية من جرامئ الفساد إالبالغ عهنا ٕاىل "من قانون ماكحفة الفساد ) 24(املادة 

  ...".الهیئة ٔ�و اجلهة ا�تصة مع تقدمي ما �یه من معلومات حولها لتتوىل دراس�هتا �لت�ٔكد من حصهتا

  � الفسادوسائل التحر�ت يف قضا  . ح

وحضت الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد وسائل الهیئة الوطنیة يف التحري عن جرامئ الفساد، 
  :تبارش الهیئة بواسطة �ازها ا�تص معلیة التحري �لوسائل ا�ٓتیة: "�ىل ٔ�نه) 119(ح�ث نصت املادة 

 .لتحريالت�اطب وطلب املعلومات والتقار�ر من اجلهات املعنیة مبوضوع ا .01

�طالع �ىل امللفات والعقود والو�ئق ذات الص� ومعاینة املواقف وٕاجراء �خ�بارات الف�یة �لهيا  .02
 .عندما یتطلب أ�مر ذ�

 .الفحص والتدق�ق يف املس��دات وأ�د� املرفقة �لبال�ات والشاكوى املقدمة �لهیئة .03

 .احلسا�ت القانونینيمراجعة تقار�ر أ��زة الرقابیة وتقار�ر مراجعي  .04

 .خماطبة البنوك �لحصول �ىل املعلومات املتص� مبوضوع التحري وصور املس��دات .05

 .ٕاجراء املطابقة بني املعلومات املتحص� وبني البیا�ت الواردة يف ٕاقرار ا�مة املالیة .06

ض ٕاجراء املقابالت واس�تد�اء أ�ش�اص �لحصول �ىل معلومات ٕاضاف�ة ٔ�و ٕافادات ختدم ٔ�غرا .07
 .التحق�ق
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 .التحقق من وحرص ا�ٓ�ر وأ�رضار املرتتبة �ىل واقعة الفساد يف موضوع التحري .08

  .ٔ�یة وس�ی� ٔ�خرى مرشو�ة ختدم ٔ�غراض التحري ومجع �س�تدالالت .09

  سؤال من �هيم معلومات عن جرامئ الفساد: �لثاً 

فهذه أ�قوال مصدر هام یعد سامع ٔ�قوال من �هيم معلومات عن اجلرمية من ٔ�مه ٔ�عامل �س�تدالل، 
  .)101(�لمعلومات، وقد �كون من بني من �سمع ٔ�قواهلم من حتیط به ش�هبات اجلرمية

ومل�ٔمور الضبط القضايئ يف جرامئ الفساد سامع ٔ�قوال من �هيم معلومات يف الواقعة اجلزائیة ومر�كهبا، 
 دق�قة وتفصیلیة �ٔو و� سؤا� وا�ي یق�رص �ىل جمرد �س�تفسار عام �سب ٕالیه دون طرح ٔ�س�ئ�

، وهو )102(اس�تدرا�ه ٔ�و موا�ته �ٔ�د� القامئة ضده، ٔ�ن ذ� خيرج عن نطاق السؤال لیصبح اس�تجوا�ً 
  .)103(ل�س من اخ�صاص م�ٔمور الضبط القضايئ ٕاال يف �ا� الرضورة

من  )92(والس�ند القانوين لسؤال من �هيم معلومات عن الوقائع اجلزائیة هو ما نصت �لیه املادة 
ٔ�ن �سمع ٔ�قوال من �كون �یه معلومات  –م�ٔمور الضبط القضايئ  –و� : ".. قانون إالجراءات اجلزائیة ب�ٔنه

  ...".عن الوقائع اجلزائیة ومر�ك�هيا ؤ�ن �س�ٔل املهتم عن ذ�

�لهیئة احلق يف : "من قانون ماكحفة الفساد هذا احلق �لهیئة، ف�صت �ىل ٔ�نه) 35(وقد خولت املادة 
ة واس�تد�اء املعنیني من املوظفني العموم�ني ٔ�و موظفي القطاع اخلاص ٔ�و ٔ�ي خشص � �القة خماطب

، وهذا احلق ما هو ٕاال وس�ی� مجلع "لالس�تفسار والتحري حول واقعة تتعلق �لفساد وفقًا �ل�رشیعات النافذة
�ٔخرى جماورة �لواقعة  املعلومات حول الواقعة اليت تتعلق �لفساد، وميكن ٔ�ن متتد التحر�ت ٕاىل وقائع

  .)104(أ�صلیة، اكلرثاء املفاجئ ا�ي طرٔ� �ىل املش��ه بعد تولیه الوظیفة

ومن ٔ�مه أ�ش�اص ا��ن یمت سؤاهلم وسامع ٔ�قواهلم يف وقائع جرامئ الفساد الشايك واملبلغ والشهود 
اد ٔ�عطى القانون هلم امحلایة واملش��ه به، ونظرًا لٔ�مهیة اليت جتىن من املبلغني والشهود يف �شف جرامئ الفس

القانونیة وفقًا لنصوص القانون، كام نصت �لیه الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد يف الفصل السادس 
  .)105(بعنوان حامیة املصادر والشهود واخلرباء

  ٕاجراءات �س�تدالل املادیة يف جرامئ الفساد: الفرع الثاين

مجمو�ة من إالجراءات اليت تتعلق مب�لفات اجلرمية املادیة، و�رى البعض یقصد �الس�تدالالت املادیة 
ٔ�ن �س�تدالالت املادیة تفضل �س�تدالالت القولیة ٔ�ن هذه أ��رية ميكن ٔ�ن ت��دل ٔ�و تتغري بت�ٔثري العدید 

حىت بعد ٔ�ن مرور الوقت، بل ٕان قائلها قد ینكرها لكیة يف مر�ليت التحق�ق �ٔو احملامكة، : من العوامل، م�ل
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�كون قد ٔ�دىل هبا خمتارًا يف مر�� مجع �س�تدالالت، و�رجع ذ� ٕاىل ٔ�هنا بطبیعهتا خشصیة ختضع ٕالرادة 
  .، ؤ��رز ٔ�مه ٕاجراءات �س�تدالل املادیة يه املعاینة و�س�تعانة �خلرباء)106(الفرد ؤ�هوائه

  )�طالع(املعاینة : �ٔوالً 

ٔ�ما�ن وأ�ش�اص وأ�ش�یاء ولك ما یف�د يف �شف احلق�قة، ٕاثبات حلا� ا: "تعرف املعاینة ب�ٔهنا
وهتدف ٕاىل التث�ت من وقوع اجلرمية، وذ� بواسطة املشاهدة ٔ�و الفحص املبارش �حلواس ممن یقوم مببارشة 

  .)107("إالجراء، وذ� هبدف مجع ا�ٓ�ر املادیة اليت تدل �ىل وقوع اجلرمية وحتدید مر�كهبا

جرامئ الفساد �الطالع، ملا لهذا إالجراء من دور هام لكشف جرامئ الفساد ویطلق �ىل املعاینة يف 
ومر�ك�هيا، ویعد ٕاثباً� مادً� �ل�ا� اليت �كون �لهيا الواقعة بواسطة املشاهدة ٔ�و الفحص املبارش من ق�ل 

  .موظف الهیئة وذ� هبدف مجع أ�د� املادیة وحتدید مر�ك�هيا

�لهیئة يف ٔ�ن تطلع �ىل الس�الت واملس��دات والو�ئق أ�خرى  ویقصد �طالع السلطة ا�و�
ب�ٔن ٔ�وجب �ىل ) 34(املتعلقة جبرامئ الفساد، وقد م�ح قانون ماكحفة الفساد الهیئة هذه السلطة يف املادة 

 الهیئة فور �لمها عن وقوع جرامئ الفساد الق�ام ب�ٔعامل التحري ومجع �س�تدالالت �ش�ٔهنا، ولها يف س��ل ذ�
�طالع �ىل الس�الت واملس��دات والو�ئق املتعلقة �جلرمية حمل العمل، وكذا طلب موافاهتا ب�ٔیة بیا�ت �ٔو 

  .معلومات ٔ�و و�ئق م�علقة هبا

ونظرًا لصعوبة اك�شاف جرامئ الفساد واحلصول �ىل املعلومات �ش�ٔهنا، فقد م�ح املرشع الهیئة حق 
�ىل املعلومات املتعلقة هبذه اجلرامئ، ٕاذ ٔ�ن �البًا ما �كون ت� �طالع �وهنا تعد ٔ��د مصادر احلصول 

) 33(الس�الت واملس��دات وحنوها يه و�اء اجلرمية ودلیلها، كذ� نص قانون ماكحفة الفساد يف املادة 
ال جيوز ٔ�ي �ة �ٔن حتجب ٔ�یة بیا�ت مطلوبة �لهیئة ٔ�و متتنع من �زویدها �لس�الت ٔ�و املس��دات : "ب�ٔنه
  ".الو�ئق اليت تطلهبا ٔ�و

كام ٔ�لزم القانون ٔ��زة ا�و� بتذلیل املعوقات ٔ�مام معل الهیئة يف �شف جرامئ الفساد، ح�ث نصت 
تلزتم اكفة ٔ��زة ا�و� بتذلیل اكفة الصعو�ت واملعوقات مبا ميكن : "من قانون ماكحفة الفساد ب�ٔنه) 43(املادة 

من قانون ) 10(، كام م�ح املرشع يف املادة )108("�ل وفقًا ٔ�حاكم القانونالهیئة من ٔ�داء �ا�ا �ىل الو�ه أ�م 
  .إالقرار ��مة املالیة الهیئة احلق يف طلب البیا�ت والو�ئق من مقديم إالقرارات ٔ�و من ٔ�ي �ة ٔ�خرى
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  �س�تعانة �خلرباء: �نیاً 

داء الرٔ�ي واملشورة يف املسائل الف�یة اخلربة يه توافر ا�رایة العلمیة والعملیة اليت متكن صاحهبا من ٕاب
  .)109(البحتة

ومما الشك ف�ه ٔ�ن النواح الف�یة �كون لها دور يف بیان ما �ك�نف بعض جرامئ الفساد من مغوض، لهذا 
فٕان القانون قد ٔ��از �لهیئة �س�تعانة ب�ٔهل اخلربة يف �دة جماالت، ح�ث یُعد اخلرباء ٔ��د �ٔمه معاوين م��س�يب 

  .اء الرٔ�ي العلمي يف املسائل الف�یة اليت قد ال یدر�ها م��س�يب الهیئةالهیئة يف ٕابد

وقد م�ح املرشع �لهیئة احلق يف �س�تعانة �خلرباء يف مر�� مجع �س�تدالالت اليت تقوم هبا هیئة 
ن �لهیئة �ٔ : "من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 124(ماكحفة الفساد، ح�ث نصت املادة 

�س�تعني مبن �راه من اخلرباء واملس�شار�ن وأ��زة ا�تصة �لمشاركة يف ٔ�عامل التحري واحلصول �ىل 
�لهیئة عند : "من ذات الالحئة �ىل ٔ�نه) 104(، كام ٔ�كدت املادة "املعلومات عندما یتطلب أ�مر ذ�

  ".�ق�ضاء ٔ�ن �س�تعني خبرباء ٔ�غراض الفحص يف مس�ٔ� ف�یة

  ٕاجراءات التحق�ق يف جرامئ الفساد: املطلب الثالث

التحق�ق �بتدايئ هو ٔ��د وظائف القضاء اجلزايئ، وقد وضعت هذه الوظیفة حىت ال یطرح �ىل 
سلطات احلمك يف ا�عوى �ري املهتم املر�كزة �ىل ٔ�ساس م�ني من الوقائع والقانون، ويف ذ� ضامن ملصاحل 

  .)110(أ�فراد و�لمصل�ة العامة �ىل السواء

ريم هذه الوظیفة ٕاىل حتق�ق ٔ�مر�ن، ٔ��دهام مجع �ٔد� اجلرمية، وا�ٓخر تقد�ر هذه أ�د� من ح�ث و�
ا�هتمة، والغرض مهنا ٕا�داد ا�عوى اجلزائیة، و�� یوصف هذا التحق�ق ب�ٔنه ابتدايئ ٔ�نه �س�هتدف ا�متهید 

  .)111(ملر�� احملامكة

ٕاجراءات التحق�ق املتعلقة �لبحث عن أ�د�، : لوتنقسم ٕاجراءات التحق�ق �بتدايئ ٕاىل نو�ني، أ�و 
و�متثل يف �نتقال واملعاینة وندب اخلرباء والتف��ش وضبط أ�ش�یاء والترصف فهيا وسامع الشهود 

ٕاجراء التحق�ق املتعلقة بتق�ید حریة املهتم، و�متثل يف التلكیف �حلضور والق�ض : واس�تجواب املهتم، والثاين
�ح�یاطي، وقانون ماكحفة الفساد قد ٔ��ال يف تطبیق وممارسة التحق�ق �بتدايئ �ىل �ىل املهتم واحل�س 

قانون إالجراءات اجلزائیة، ويف دراس��ا سرنكز �ىل ٕاجراءات التحق�ق اخلاصة جبرامئ الفساد واملنصوص �لهيا 
ٕالجراءات اجلزائیة يف قانون ماكحفة الفساد، ولن نتطرق ٕاىل ٕاجراءات التحق�ق املنصوص �لیه يف قانون ا
  :�وهنا ٕاجراءات �امة مجلیع اجلرامئ، وحىت ال تطول ا�راسة، وس�نوحض ذ� يف الفروع ا�ٓتیة
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  نطاق سلطة التحق�ق يف جرامئ الفساد واملعوقات اليت توا�ها: الفرع أ�ول

  نطاق سلطة التحق�ق يف جرامئ الفساد: �ٔوالً 

اس�ت��ائیة لعمل الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد ب�ٔن نص قانون ماكحفة الفساد �ىل اخ�صاصات 
تتوىل الهیئة ممارسة املهام : "�ىل ٔ�نه) 8/7(تتوىل التحق�ق يف جرامئ الفساد، ح�ث نصت املادة 

، كام ٔ�كدت �ىل ذ� املادة "التحق�ق مع مر�كيب جرامئ الفساد وٕا�ا�هتم ٕاىل القضاء: و�خ�صاصات ا�ٓتیة
�كون �لهیئة السلطات : "ة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد، واليت نصت �ىل ٔ�نهمن الالحئ) 126(

  ".والصالح�ات املقررة قانوً� �سلطات التحق�ق وفقًا لقانون إالجراءات اجلزائیة

) 36(وحرصًا من املرشع �ىل سري مر�� التحق�ق يف جرامئ الفساد �شلك سلمي، فقد نص يف املادة 
لفساد �ىل الت�ٔ�ید ب�ٔن �كون ٕاجراءات التحق�ق يف جرامئ الفساد طبقًا �لقوا�د املنصوص من قانون ماكحفة ا

تطبق �ش�ٔن : "�لهيا يف قانون إالجراءات اجلزائیة والقوانني النافذة ذات العالقة، ح�ث نصت �ىل ٔ�نه
جراءات اجلزائیة ٕاجراءات الضبط والتحق�ق واحملامكة يف جرامئ الفساد القوا�د املنصوص �لهيا يف قانون االٕ 

  ".والقوانني النافذة ذات العالقة

  املعوقات اليت توا�ه سلطة التحق�ق يف جرامئ الفساد: �نیاً 

  :)112(توا�ه سلطة التحق�ق يف جرامئ الفساد �دد من املعوقات، ٔ�مهها

صعوبة ٕاجراءات التحق�ق مع بعض أ�ش�اص املشمولني حبصانة ٕاجرائیة وخصوصًا الوزراء  -
م �ش�ٔن اهتام وحمامكة شا�يل وظائف السلطة 1995لس�نة ) 6(ذ م�حهم القانون رمق ونواهبم، إ 

 .)113(التنف�ذیة العلیا حصا�ت �ري مربرة

�دم رفع احلصانة الربملانیة عن املمتتعني هبا من ق�ل جملس النواب والشورى ا��ن تطلب النیابة  -
من ) 82(بة ٕا�هيم، ح�ث تنص املادة رفع احلصانة عهنم متهیدًا �لتحق�ق معهم عن الوقائع امل�سو 

ال جيوز ٔ�ن یت�ذ حنو عضو جملس النواب ٔ�ي ٕاجراءات التحق�ق �ٔو : "ا�س�تور �ىل ٔ�نه
التف��ش ٔ�و الق�ض ٔ�و احل�س ٔ�و ٕاجراء جزايئ ٕاال ٕ�ذن من جملس النواب، ما �دا �ا� 

  ...".التل�س، ويف هذه احلا� جيب ٕاخطار ا�لس فوراً 

حيدد مدة معینة یمت �اللها رفع احلصانة عن عضو جملس النواب يف �ا� ار�اكبه  ویالحظ ٔ�ن النص مل
 .ٔ�ي جرمية، وذ� یُعد �ائقًا �رشیعیًا ٔ�مام النیابة يف حتریك ا�عوى اجلزائیة ضد ٔ�عضاء جملس النواب
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ملا �  ق� �ربة احملققني يف الهیئة بتق�یات املعلومات و�دم ٕایالء هذا املوضوع �ه�م املطلوب -
 .من دور يف جماراة التطور ا�ي �شهده العامل �لتعرف �ىل وسائل إالثبات احلدیثة

یؤ�ر سلبًا �ىل سري ٕاجراءات التحق�ق ضعف ٕاملام احملقق �جلوانب املالیة واحملاس��ة والقوانني  -
 .املالیة ذات الص� جبرامئ املال العام

رساع يف ٕاهناء التحق�ق، وذ� �النتقال ٕاىل �دم املبادرة يف اختاذ إالجراءات املناس�بة لالٕ  -
اجلهات املعنیة واختاذ إالجراءات املناس�بة دون �ع�د �ىل ا�اطبات لت� اجلهات وانتظار 

 .الردود مهنا

�شعب جوانب التحق�ق يف جرامئ الفساد، من ح�ث تعدد املهتمني وتعدد الوقائع وقدرة اجلناة  -
امئ املر�ك�ة لتوفر القدرة �هيم �ىل ذ�، من �الل موقعهم �ىل ٕاخفاء وطمس بعض معامل اجلر 

 .الوظیفي، وممارس�هتم لسلطاهتم وارتفاع مس�توامه التعلميي

  ٕاجراءات التحق�ق املق�دة �لحریة يف جرامئ الفساد: لفرع الثاينا

مصل�ة �لهیئة ٕاذا اق�ضت : "من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�ن) 128(نصت املادة 
التحق�ق ٔ�و جسامة اجلرم توق�ف ٔ�و اح��از ٔ�و الق�ض �ىل ٔ�ي خشص م�ورط يف جرمية من جرامئ الفساد 

  ".�ىل ذمة التحق�ق وفقًا لقانون إالجراءات اجلزائیة

یت�ني من النص ٔ�ن املرشع قد م�ح الهیئة عند التحق�ق يف جرامئ الفساد سلطة اختاذ بعض إالجراءات 
  :�ض والتوق�ف، وس�نوحضها ٕ�جياز اك�ٓيتاملق�دة �لحریة اكلق 

  الق�ض يف جرامئ الفساد: �ٔوالً 

یُعد ٕاجراء الق�ض �ىل املهتم يف جرامئ الفساد من ٔ�مه ٕاجراءات التحق�ق ؤ�خطرها؛ �ونه ميس احلریة، 
سلب حریة خشص ملدة قصرية �ح��ازه يف املاكن : "وینطوي �ىل عنرص القهر وإالج�ار، ویعرف الق�ض ب�ٔنه

  .)114("ي یعده القانون ��ا�

ضبط الشخص وٕاحضاره ٔ�مام احملمكة ٔ�و النیابة : "ب�ٔنه) 70(وعرفه قانون إالجراءات اجلزائیة يف املادة 
العامة ٔ�و م�ٔموري الضبط القضايئ يف احلاالت املنصوص �لهيا قانوً�، و�كون مبوجب ٔ�مر صادر من ا�ٓمر 

الشخص ا�ٓمر �ارضًا ٔ�مامه ویرتتب �ىل ذ� حرمان املق�وض  الق�ض ممن ميلكه قانوً� ٔ�و شفوً� ٕاذا اكن
  ".�لیه من حریته حىت یمت الترصف يف ٔ�مره
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و�متزي الق�ض ب�ٔنه ٕاجراء من ش�ٔنه املساس حبریة الفرد، فهو یؤدي ٕاىل تق�ید حریة الشخص لفرتة من 
من الق�ض احلصول �ىل ، والغرض )115(الزمن، وذ� حىت یمت الترصف يف ٔ�مره ٕاما ٕ��الء س��� ٔ�و ��سه

ٔ�د� �دیدة وضامن ٕاحضار املق�وض �لیه ٔ�مام القضاء الس�تجوابه وضامن سالمة أ�د� من العبث وحامیة 
  .املق�وض �لیه

ٕاجراءات الضبط والتحق�ق واحملامكة يف جرامئ الفساد ) 36(ولقد ٔ��ال قانون ماكحفة الفساد يف املادة 
نني النافذة، ف�طبق أ�حاكم املنظمة �لق�ض يف قانون إالجراءات اجلزائیة �ىل قانون إالجراءات اجلزائیة والقوا
  .)116(عند م�ارشة الق�ض يف جرامئ الفساد

  يف جرامئ الفساد) احل�س �ح�یاطي(التوق�ف : �نیاً 

التوق�ف هو سلب حریة املهتم فرتة من الزمن، و�البًا ما یتصف �لت�ٔق�ت، و�س�توج�ه التحق�ق وفق 
  .)117(املرشع ضوابط قررها

ویعد التوق�ف من ٔ�خطر ٕاجراءات التحق�ق ؤ�كرثها مساسًا حبریة املهتم، وال یُعد التوق�ف ٔ�و احل�س 
�ح�یاطي عقوبة توقعها سلطة التحق�ق، وٕامنا ٕاجراء من ٕاجراءات التحق�ق قصد به مصل�ة التحق�ق ذاته، 

يف جرامئ الفساد حبدود املصل�ة، ؤ�ال من ٔ��ل ذ� جيب ٔ�ن یت�دد ٕاجراء التوق�ف ٔ�و احل�س �ح�یاطي 
تت�اوز يف اس�تعامل هذه الرخصة ٕاال ٕاذا اكنت مصل�ة التحق�ق  �س�تدعي ذ�، �حجز املهتم بعیدًا عن 

من ) 36(ٔ�ما�ن الت�ٔثري �ىل الشهود وٕاضا�ة ا�ٓ�ر اليت ميكن ٔ�ن تف�د يف �شف احلق�قة، ووفق نص املادة 
اءات التحق�ق �ىل قانون إالجراءات اجلزائیة ف�مت الرجوع لٔ�حاكم قانون ماكحفة الفساد اليت حتیل ٕاجر 

املنظمة �ل��س �ح�یاطي ٕاىل الفصل السابع من الباب الثالث يف قانون إالجراءات اجلزائیة يف املواد 
)184-193.(  

  ٕایقاف املهتم عن مع� وم�عه من السفر واحلجز �ىل ممتلاكته: الفرع الثالث

اليت م�حها قانون ماكحفة الفساد ٕایقاف املهتم عن مع� ٔ�و م��ه ٕا�ازة ٕاج�اریة  من ٕاجراءات التحق�ق
  .وم�عه من السفر واحلجز �ىل ممتلاكته

  ٕایقاف املهتم عن مع� وم�عه من السفر: �ٔوالً 

یُعد هذا إالجراء من إالجراءات اليت حيق لسلطة التحق�ق يف جرامئ الفساد الق�ام هبا ضد املهتم ٕان 
يف مصل�ة التحق�ق، أ�مر ا�ي قد یق�يض وقفه عن العمل �شلك مؤقت �ٔو م��ه ٕا�ازة ٕاج�اریة اكن یصب 

وٕابالغ �ة مع� هبذا القرار حىت ال یؤ�ر اس�متراره يف العمل �ىل سري ٕاجراءات التحق�ق من �الل ٕاخفاء 
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یئة الق�ام هبذا إالجراء أ�د� ٔ�و العبث هبا ٔ�و الت�ٔثري �ىل الشهود، وٕاذا اق�ضت مصل�ة التحق�ق ذ� فلله 
�لهیئة : "من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 135(، ح�ث نصت املادة )118(ٔ�جراء ا�رتازي

ٔ�ن ت�ٔمر ٕ�یقاف من خيضع �لتحق�ق يف ٔ�ي جرمية من جرامئ الفساد عن مزاو� مع� �ٔو م��ه ٕا�ازة ٕاج�اریة 
یطة �لقضیة ذ�، و�ىل الهیئة ٕابالغ �ة معل املوقوف �ٔو مىت اس�تدعت مصل�ة التحق�ق ٔ�و الظروف احمل 

  .)119("ا�از �ٕالجراء املت�ذ، و�لهیئة ٔ�ن تعید النظر يف ٔ�مر الوقف ٔ�و إال�ازة املذ�ورة يف �ٔي وقت

وقد عرف هذا إالجراء ب�ٔنه م�ع املوظف عن ممارسة ٔ�عامل وظیف�ه �ربًا عنه بصفة مؤق�ة مع اح�فاظه 
  .)120(بصلته الوظیف�ة

ٔ�ن املهتم يف قضیة الفساد ا�ي مت ٕایقافه عن العمل : ویرتتب �ىل هذا إالجراء �دة �ٓ�ر، ٔ�مهها
�س�تحق نصف مرتبه، فٕاذا ا�هت�ى أ�مر برباءته فهو �س�تحق مرتبه اكمًال، وٕاذا مت ٕادانته فال �س�تحق املرتب، 

ال جيوز توق�ف  -�ٔ : "�ىل ٔ�نه م1991لس�نة ) 19(من قانون اخلدمة املدنیة رمق ) 117(ح�ث نصت املادة 
املوظف ٔ�ثناء فرتة التحق�ق ٕاال ٕاذا اق�ضت مصل�ة التحق�ق ٔ�و العمل ذ�، ومبوافقة الوز�ر ا�تص ٔ�و رئ�س 

یتقاىض املوظف راتبه ٔ�ثناء فرتة التحق�ق ٕاذا اس�متر يف مع�، ٔ�ما ٕاذا مت توق�ف املوظف  -ب. الو�دة إالداریة
  ".فرتة التحق�ق اليت ال جيوز �ٔن تتعدى ٔ�ربعة ٔ�شهر فٕانه یتقاىض نصف راتبه ٔ�ثناء

  م�ع املهتم من السفر �ارج البالد: �نیاً 

ٕاجراء حتفظي من ٕاجراءات التحق�ق تصدره سلطة التحق�ق ٔ�و احملمكة : "یقصد مبنع املهتم من السفر �ٔنه
  .)121("هبدف م�ع املهتم من مغادرة الوطن فرتة من الزمن ٕاىل ٔ�ن ت�هت�ي مربراته

ویُعد املنع من السفر من إالجراءات املقررة لسلطة التحق�ق يف جرامئ الفساد، ح�ث یُعد ٕاجراء 
حتفظي ملنع فرار املهتم، و�ىل الهیئة ٕابالغ اجلهات أ�م�یة بذ�؛ �ون سفر املهتم یعرقل سري التحق�ق ویفلت 

  .ا�رم من العقاب

�لهیئة ٔ�ن متنع �ٔي  -1: "ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه من الالحئة التنف�ذیة لقانون) 136(وقد نصت املادة 
مهتم يف جرمية من جرامئ الفساد من السفر �ارج امجلهوریة مىت قدرت ٔ�ن هذا إالجراء التحفظي الزم، 

�ىل الهیئة تبلیغ  -2. و�لهیئة ٔ�ن تعید النظر يف هذا إالجراء يف ٔ�ي وقت وذ� �لت�س�یق مع النیابة العامة
اجلهات أ�م�یة املعنیة، �ٕالضافة ٕاىل ٕابالغ صورة م�ه ٕاىل الشخص ا�ي صدر حبقه القرار قرارها �ملنع ٕاىل 

  ".وكذا �ة مع�
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  احلجز �ىل ممتلاكت املهتم: �لثاً 

یُعد احلجز من إالجراءات اليت خولها قانون ماكحفة الفساد �لهیئة، ویمت وفق ما تقرره حممكة أ�موال 
املمتث� �لكسب �ري املرشوع، ٔ�و �س��الء �ىل املال العام، وإالرضار  العامة املتخصصة بقضا� الفساد

�ملصل�ة العامة، و�كون أ�مر هنا �حلجز �ىل املمتلاكت النقدیة والعقاریة بغرض م�ع املهتم ٔ�و املهتمني من 
وال اليت بید املهتم الترصف هبا بغرض ا�متهید ملصادرهتا �متكني ا�و� من اسرتداد ٔ�موالها، وكذا مصادرة أ�م

تقوم  -�ٔ : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 32(واملتحص� من العائدات إالجرام�ة، ح�ث نصت املادة 
الهیئة �لت�س�یق مع اجلهات ا�تصة بتعقب وضبط وجحز واسرتداد ومصادرة أ�موال والعائدات املتحص� من 

ت املقررة يف القوانني النافذة واالتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة جرامئ الفساد وفقًا لٔ�حاكم والقوا�د وإالجراءا
  ".ال یمت اسرتداد ومصادرة العائدات ٕاال حبمك قضايئ �ت -ب. اليت صادقت �لهيا امجلهوریة وانضمت ٕا�هيا

 �لهیئة يف جرامئ الفساد اليت: "من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل �ٔن) 130(كام نصت املادة 
ینجم عهنا ٕارضار مبصل�ة ا�و� �ٔو اس��الء �ىل �ٔموال وممتلاكت �امة �ٔو �سب �ري مرشوع �ٔن ت�ٔمر �حلجز 
�ىل املمتلاكت النقدیة �ٔو املرصف�ة �ٔو العقاریة �لمهتمني يف هذا القضا� ملنعهم من الترصف فهيا ٔ�غراض التعویض 

  ".ة ا�تصةواسرتداد العائدات إالجرام�ة طبقًا ملا تقرره احملمك

ویظهر لنا من هذ�ن النصني ٔ�ن احلجز �ىل ممتلاكت املهتم يف قضا� الفساد هو ٕاجراء متهیدي الهدف 
ٔ�و الغرض م�ه هو اسرتداد ومصادرة العائدات إالجرام�ة، لكن ال یمت اسرتداد ومصادرة العائدات ٕاال حبمك 

  .)122(قضايئ �ونه عقوبة

  التحق�قترصف الهیئة مبحرض : الفرع الرابع

الترصف التحق�ق �بتدايئ هو اختاذ قرار یتضمن تق��ً �لمعلومات وأ�د� اليت ٔ�مكن احلصول �لهيا 
ٕاما ٔ�ن �س�متر : ٔ�ثنائه، وبیاً� �لطریق ا�ي �سلكه ا�عوى بعد ذ�، وهذا الطریق ال یُعد وا�د من ٔ�مر�ن

، وٕاما ٔ�ن تتوقف مؤق�ًا ف�قرر سلطة التحق�ق ا�عوى يف سريها ف�د�ل مر�� �نیة لها، يه مر�� احملامكة
  . )123(�دم ٕاقامهتا �ى القضاء، ؤ�وامر الترصف يف التحق�ق ذات طبیعة قضائیة

ٕاجراءات ترصف الهیئة يف ) 138(وقد بی�ت الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد يف املادة 
  :د متامه وتقررتنظر الهیئة يف ملف التحق�ق بع: "التحق�ق، ح�ث نصت �ىل ٔ�نه

ٕا�ا� ٔ�وراق التحق�ق ٕاىل النائب العام ٕاذا ا�هت�ى التحق�ق ٕاىل �رج�ح ٕادانة املهتمني جبرمية من جرامئ  .01
 .الفساد
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حفظ ملف التحق�ق ٕاذا تبني �دم كفایة أ�د� ٕالقامة ا�عوى، �ىل ٔ�ن �كون قرارها يف هذا احلا�  .02
 .مس��اً 

ف��ه من �دید ٕاذا ظهرت دالئل قویة �س�توجب  ال حيول قرار الهیئة حبفظ ملف التحق�ق من .03
  ."�س�مترار يف معلیة التحق�ق

ٕا�ا� ٔ�وراق التحق�ق : یوحض النص ٔ�ن الترصف يف التحق�ق يف جرامئ الفساد ال خيرج عن ٔ�مر�ن، أ�ول
ٕاذا تبني ٔ�ن ی�هت�ي التحق�ق حبفظ ملف التحق�ق : ٕاىل النائب يف �ا� ثبوت ٕادانة املهتم جبرمية الفساد، وا�ٓخر

  .�دم كفایة أ�د� ٕالقامة ا�عوى

  اخلامتة

  :يف هنایة دراس��ا توصلنا ٕاىل �دد من النتاجئ والتوصیات، ٔ�مهها

  النتاجئ: �ٔوالً 

من قانون ماكحفة الفساد �ىل جرامئ الفساد يف اثين عرش بند، ویالحظ �ٔن ) 30(نصت املادة  .01
رامئ ا�� �سري العدا�، وذ�ر مضن جرامئ الفساد ٔ�بواب يف بعض هذه اجلرامئ ال �القة لها جبرامئ الفساد، اكجل

قانون اجلرامئ والعقو�ت و�ٔ�ال ٕالیه اكجلرامئ املاسة �لوظیفة العامة، واملعروف �ٔن هذا الباب حيتوي �ىل 
العدید من اجلرامئ بعضها � �القة جبرامئ الفساد، والبعض ا�ٓخر ال �القة � جبرامئ الفساد، وهكذا يف 

 .عدید من البنودال

خول قانون ماكحفة الفساد رئ�س الهیئة م�ح صفة الضبطیة القضائیة بقرار م�ه، وهو ما یتعارض مع  .02
 .النظم والقوا�د القانونیة اليت ٔ�عطت مك�ه ٕاصدار قرار م�ح صفة الضبط القضايئ �لنائب العام

التحق�ق، هل تنعقد �لهیئة یو�د تعارض يف النصوص القانونیة يف قانون ماكحفة الفساد �ش�ٔن سلطة  .03
من ) 139-125(من القانون، واملواد ) 8/7(من �الل ٔ�عضاء النیابة املنتدبني فهيا، وهو ما ٔ�كدته املادة 

من قانون ماكحفة ) 37(الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد، ٔ�و ینعقد لنیا�ت أ�موال وفق نص املادة 
 .الفساد

شجیع املنافسة وم�ع �ح�اكر وقانون الرضائب النیابة العامة يف حتریك ق�د قانون امجلارك وقانون �  .04
، و�ٔ�لب )ق�د الطلب(ا�عوى اجلزائیة يف �ٔي جرمية م�صوص �لهيا يف هذه القوانني ٕاال بطلب من رئ�س اجلهة 

 .اجلرامئ يف هذه اجلهات من جرامئ الفساد، وهذا من معوقات ماكحفة الفساد
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�دم تطبیق م�د�ٔ الثواب والعقاب، : الفساد يف امجلهوریة ا�مينیة، ٔ�مهها تو�د ٔ�س�باب �دیدة لتفيش .05
و�دم تفعیل تقار�ر ٔ��زة الرقابة، وضعف الوازع ا�یين، وتدين رواتب املوظفني وانعدا�ا يف العدید من 

 .اجلهات، ووجود مفاهمي م�ساحمة مع الفساد

جرمية اخ�الس املمتلاكت يف القطاع ) 30(ٔ�درج قانون ماكحفة الفساد يف البند الرابع من املادة  .06
اخلاص املنصوص �لهيا يف قانون اجلرامئ والعقو�ت وقانون العقو�ت مل ینص �ىل هذه اجلرمية، بل نص �ىل 

 .�خ�الس يف القطاع العام فقط

 ٔ�كد قانون ماكحفة الفساد ب�ٔن ٕاجراءات التحق�ق يف جرامئ الفساد تمت طبقًا �لقوا�د املنصوص �لهيا .07
 .يف قانون ماكحفة الفساد

) 82(تو�د معوقات دس�توریة وقانونیة تعیق الهیئة الوطنیة يف ماكحفة الفساد، ٔ��رزها نص املادة  .08
من ا�س�تور ا�ي مل حيدد مدة زم�یة معینة یمت �اللها رفع احلصانة عن عضو جملس النواب يف �ا� ار�اكبه 

وضعت ٕاجراءات صعبة يف رفع احلصانة عن رئ�س يف ا�س�تور ا�ي ) 128(ٔ�ي جرمية، ونص املادة 
من ا�س�تور ا�ي وضعت ٕاجراءات صعبة ٔ�یضًا لرفع احلصانة ) 139/1(امجلهوریة و�ئبه، وكذ� نص املادة 

 .عن رئ�س الوزراء ونوابه والوزراء ونواهبم و�لتبعیة قانون اهتام وحمامكة شا�يل الوظائف العلیا

 التوصیات: �نیاً 

�لیات .01 الفحص والتدق�ق وتعز�ز الت�س�یق بني الهیئة وأ��زة العام� يف جمال التحري ومجع  تطو�ر �
�س�تدالالت يف قضا� الفساد، مكباحث أ�موال العامة واجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة؛ هبدف توظیف 

 .و�س�تفادة من ٕاماكنیات و�ربات هذه أ��زة يف جمال ماكحفة جرامئ الفساد

ل ٕاجرايئ حيدد إالجراءات الالزمة ملتابعة قضا� الفساد ابتداًء من مر�� إالبالغ ٕا�داد دلی .02
وال�سجیل، مرورًا مبر�� التحري ومجع �س�تدالالت، مث مر�� التحق�ق والضبط، ؤ��ريًا مر�� التقايض 

 .وم�ابعة ٕاصدار أ�حاكم القضائیة

اكحفة الفساد بت�دید جرامئ الفساد من قانون م) 30(نويص املرشع برضورة تعدیل نص املادة  .03
حتدیدًا دق�قًا، ی�سجم مع مفهوم الفساد، وحيقق الهدف من امل�شود من قانون ماكحفة الفساد، واس��عاد 

 .اجلرامئ اليت ل�س لها �القة �لفساد
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 :من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل النحو ا�ٓيت) 65(نويص املرشع بتعدیل نص املادة  .04
وجيوز بقرار من النائب العام �التفاق مع رئ�س الهیئة ختویل بعض املوظفني صفة م�ٔموري الضبط القضايئ "

 ".�ل�س�بة �لجرامئ املتعلقة بعمل الهیئة

نويص املرشع ٕ�زا� التعارض يف النصوص القانونیة يف قانونیة ماكحفة الفساد �ش�ٔن سلطة التحق�ق،  .05
من القانون ٔ�م ینعقد لنیابة ) 8/7(ء النیابة املنتدبني فهيا وفق نص املادة هل تنعقد �لهیئة من �الل ٔ�عضا

 ).37(أ�موال العامة وفق نص املادة 

نويص املرشع ٕ�لغاء ق�د الطلب املنصوص �لیه يف بعض القوانني كقانون امجلارك وقانون الرضائب  .06
يف حتریك ا�عوى اجلزائیة يف اجلرامئ امجلر�یة  وقانون �شجیع املنافسة وم�ع �ح�اكر؛ �ونه یق�د النیابة العامة

والرضی��ة والت�اریة ٕاال بطلب من رئ�س اجلهة، وهذا �شلك �ائقًا �رشیعیًا يف ماكحفة الفساد وحصانة 
 .�لفاسد�ن

 .نويص ٕ��شاء حمامك وُشعب اس�ت��ائیة م�خصصة �لنظر يف قضا� الفساد احملا� من الهیئة .07

لیة جحز وضبط أ�موال والعائدات املتص� جبرامئ الفساد وحتدید وضع ٕاجراءات سلسة �سهل مع  .08
�لیات واحضة السرتداد أ�موال املت�ٔتیة من جرامئ الفساد و�ائداهتا من �ارج البالد �. 

تطو�ر قدرات م��س�يب الهیئة املعنیني �لتحري و�س�تدالل والتحق�ق يف قضا� الفساد بعقد  .09
ة وف�یة بصورة تليب اح�یا�اهتم التدری��ة وتصقل �اراهتم يف جمال ماكحفة دورات وورش قانونیة وٕاداریة ومالی

 .الفساد

من ا�س�تور بت�دید مدة معینة لرفع احلصانة عن عضو ) 82(نويص املرشع بتعدیل نص املادة  .10
 .جملس النواب ا�ي ار�كب جرمية

 الوظائف العلیا �وهنام من ا�س�تور وقانون حمامكة شا�يل) 139/1(نويص املرشع ٕ�لغاء نص املادة  .11
یضعان ٕاجراءات صعبة لرفع احلصانة عن الوزراء ونواهبم ورئ�س الوزراء ونواهبم وهذا ميثل �ائقًا �رشیعیًا 

 .ملاكحفة الفساد

من ا�س�تور، وذ� �الكتفاء بطلب نصف ٔ�عضاء جملس ) 128(نويص املرشع بتعدیل نص املادة  .12
فقرة وال یصدر قرار االهتام ٕاال ب�ٔ�لبیة ثليث �ٔعضائه، وذ� لتقلیص  النواب �هتام رئ�س امجلهوریة، وحتذف

ٕاجراءات رفع احلصانة عن رئ�س امجلهوریة و�ئبه عند ار�اكهبم جلرمية خرق ا�س�تور ٔ�و جرامئ الفساد ٔ�و 
 .جرامئ اخلیانة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

98 

 

  الهوامش

                                                   

  ).30(سورة البقرة، ا�ٓیة ) 1(

رسا� ماجس�تري، ا�ٔاكدميیة ا�مينیة املركز القانوين �لهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد يف ال�رشیع ا�ميين، : هللا �يل الشطريي عبد) 2(
  .1م، ص��2018راسات العلیا، صنعاء، 

  .1م، ص2010، 1تفعیل القمي مكد�ل �لوقایة من الفساد إالداري، مك�بة �ا� �ن الولید، صنعاء، ط: �يل �يل املرصي/ د) 3(

  .م14/12/2005م، ود�لت �زي التنف�ذ يف 11/12/2003مت التوق�ع �لهيا يف املكس�یك بتارخي ) 4(

  .م، ص ٔ�، ب2010، یولیو1، الهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد، ط)2014-2010(�سرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد ) 5(

احلكمي  رضا عبد/ ، د285م�ادئ إالجراءات اجلنائیة يف القانون املرصي، دار اجلبل �لطبا�ة، القاهرة، ص: رؤوف عبید/ د) 6(
: دمحم راحج جناد/ ، د2م، ص1992ضايئ بني السلطة واملسؤولیة، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، القاهرة، الضبط الق: رضوان

م، 1993حقوق املهتم يف مر�� مجع �س�تدالل بني الرشیعة إالسالم�ة والقوانني الوضعیة، رسا� دكتوراه، �امعة القاهرة، 
  .187،186ص

هتدف الضبطیة إالداریة ٕاىل م�ع اجلرمية،  :من ح�ث الهدف - : ختتلف وظیفة الضبط إالداري عن وظیفة الضبط القضايئ من �دة نواح) 7(
ٕاجراءات الضبط إالداري تبارش ق�ل وقوع اجلرمية، ب��  :من ح�ث الزمن - . ب�� هدف الضبطیة القضائیة ضبط اجلرمية و�شف مر�كهبا

من  -  .الضبطیة إالداریة طبیعهتا وقائیة، ب�� الضبطیة القضائیة طبیعهتا عقابیة :من ح�ث الطبیعة -  .تبارش بعد وقوع اجلرمية الضبطیة القضائیة
 :من ح�ث القانون - . م�ٔموري الضبط إالداري ی��عون رؤساهئم إالداریني، ب�� م�ٔموري الضبط القضايئ ی��عون النیابة العامة :ح�ث التبعیة

: م�ري دمحم اجلويب/ د: �لمزید انظر. (ل الضبط إالداري القوانني إالداریة، ب�� ختضع ٔ�عامل الضبطیة القضائیة لقانون إالجراءات اجلزائیةتنظم ٔ�عام
. وما بعدها 21م، ص2013، 1ء، ط�خ�صاصات أ�صلیة و�س�ت��ائیة مل�ٔموري الضبط القضايئ، املركز العريب �ل�رش ا�ٔاكدميي، صنعا

معر / د. 4م، ص1998دكتوراه، �ٔاكدميیة الرشطة املرصیة،  �دود سلطات م�ٔمور الضبط القضايئ يف التحق�ق، رسا�: وح الس�بيكممد/د
  )270م، ص1985م�ادئ قانون إالجراءات اجلنائیة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، : السعید رمضان

الضبط القضايئ، دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق، �امعة سلطات م�ٔمور : ٕا�راهمي �امد طنطاوي/ د: �لمزید انظر) 8(
  .381م، ص1995، 3رشح قانون إالجراءات اجلنائیة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، ط: محمود جنیب حس�ين/ د. 18القاهرة، ص

دمحم زيك / د. 332م، ص1993، 7هرة، طالوس�یط يف قانون إالجراءات اجلنائیة، دار ا�هنضة العربیة، القا: ٔ�محد ف�حي رسور/ د) 9(
إالجراءات اجلنائیة يف : سامح الس�ید �اد/ د. 99م، ص1990، 2إالجراءات اجلنائیة، م�ش�ٔة املعارف، إالسك�دریة، ط: ٔ�بو �امر

تعلیق �ىل قانون املوسو�ة اجلنائیة احلدیثة، ال : دمحم ش�تا ٔ�بو سعد/ د. 166م، ص1989القانون املرصي، دار الك�اب اجلامعي، القاهرة، 
  .259م، ص2002إالجراءات اجلنائیة، ا�� أ�ول، دار الفكر والقانون، املنصورة، 

نظام معروف يف ال�رشیعات املعارصة، وهو يف ٔ�ساسه ولید الرضورة، فالنیابة العامة ال مت� القدرة : وصف نظام الضبط القضايئ ب�ٔنه) 10(
ومجع املعلومات عهنا وعن مر�ك�هيا، لهذا دعت الرضورة ٕاىل ٕا�شاء �از یعاون النیابة العامة يف معلها،  �ىل الق�ام بنفسها �ىل اس�تقصاء اجلرامئ،

�ح لها وحيمل عهنا مشقة �س�تقصاء عن اجلرامئ ومر�ك�هيا، وحتضري املادة الالزمة �لتحق�ق يف ا�عوى ورفعها، وبذ� یوفر لها من الوقت ما ی� 
هامة، وهذا ما یُعرف �سلطة الضبط القضايئ، ویتفاوت املدى املمنوح مل�ٔموري الضبط القضايئ من �رشیع �ٓخر، مف�ال وال  الق�ام مبها�ا أ�صلیة

�ىل  وظیفة الضبط القضايئ يف ال�رشیعات الالتی��ة وال�رشیعات ا�ٓ�ذة عهنا اكل�رشیعني ا�ميين واملرصي و�رشیعات بالد املغرب العريب تق�رص
صف ب�ٔهنا ٕاجراءات ممهدة ��عوى اجلزائیة، ویتوسع هذا ا�ال يف النظام أ�جنلؤ�مر�يك والقوانني اليت ٔ��ذت م�ه، مجع �س�تدالالت، وتو 

: دمحم عودة اجلبور/ د: �لمزید انظر. ح�ث مينح م�ٔمور الضبط القضايئ سلطات �ٔوسع لیقوموا جبمع �س�تدالالت والتحق�ق �بتدايئ
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سلطات م�ٔمور الضبط : عبد الرمحن دمحم احلرضيم/ د. 47م، ص1981رسا� دكتوراه، �امعة القاهرة،  �خ�صاص القضايئ مل�ٔمور الضبط،
قانون إالجراءات اجلنائیة، : عوض دمحم/ د. 23،22م، ص1999القضايئ يف �ا� اجلرمية املشهودة، رسا� دكتوراه، �ٔاكدميیة الرشطة املرصیة، 

  .299سك�دریة، صاجلزء أ�ول، دار املطبو�ات اجلامعیة، االٕ 

  .59م، ص1980ضام�ت احلریة الشخصیة ٔ�ثناء التحري و�س�تدالل، رسا� دكتوراه، �امعة القاهرة، : دمحم سامل احلليب/ د) 11(

فالشخص ا�ي خيالط الناس وهو مریض مبرض معدي ال ینطبق �لهيا وصف اجلرمية حىت وٕان �س�ب يف ٕاصابة الغري هبذا ) 12(
جلا�ز اختاذ ٕاجراءات الضبط إالداري �عتبارها هتدف ٕاىل وقایة الناس من املرض، وهذه ٕا�دى واج�ات الضبط املرض، وٕان اكن من ا

سلطات : هللا الق�يس عبد/ د. 75ٕا�راهمي �امد طنطاوي، مرجع سابق، ص/ د(إالداري ا�ي هيدف ٕاىل احملافظة �ىل الص�ة العامة 
الرشعیة : جامل جرجس جملع توارضوس/ د. 17م، ص2004، 1ن، صنعاء، طم�ٔمور الضبط القضايئ يف ال�رشیع والقضاء، ٔ�وا

  ).7م، ص2005ا�س�توریة ٔ�عامل الضبطیة القضائیة، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، 

  .7جامل جرجس، مرجع سابق، ص/ د. 16هللا الق�يس، مرجع سابق، ص عبد/ د) 13(

  .26صالرمحن احلرضيم، مرجع سابق،  عبد/ د) 14(

حقوق وضام�ت املش��ه يف مر�� �س�تدالالت، دار ا�هنضة : ٔ�سامة قاید/ د. 49دمحم عودة اجلبور، مرجع سابق، ص/ د) 15(
  .12م، ص1994، 3العربیة، القاهرة، ط

 توج�ه قضاء مفع ٔ�ن مجع �س�تدالالت ال یعد من مرا�ل ا�عوى اجلزائیة ٕاال ٔ�نه ٕاجراء جوهري يف ا�متهید لها وعنرص ٔ�سايس يف) 16(
احلمك، ح�ث جيوز �لقايض ٔ�ن �كون اق�نا�ه عن حمرض �س�تدالالت، بل ٕان ٕاجراءات الضبط القضايئ �البًا ما �سفر عن ٔ�د� مادیة 

دمحم عودة اجلبور، مرجع سابق، / د(تؤ�ر ت�ٔثريًا م�ارشًا يف اق�ناع القايض كام هو احلال يف ٕاجراءات املعاینة والتف��ش وضبط أ�ش�یاء 
  ).50ص

ومن ذ� لكه یتضح ٔ�ن ٔ�عامل الضبط القضايئ ذات طابع قضايئ من ح�ث مسامههتا يف حتدید سلطة ا�و� يف العقاب، ومن ) 17(
ح�ث ال تبارش ٕاال بصدد واقعة ینطبق �لهيا وصف اجلرمية، كام �سامه يف اس�تكامل مر�� التحق�ق �بتدايئ، ويف م�ارشهتا ٔ�مام القضاء 

: �ادل ٕا�راهمي صفا/ د. وما بعدها 55الرمحن احلرضيم، مرجع سابق، ص عبد/ د: �لمزید انظر(�ميها ٔ�و مراق�هتا صاحب احلق يف تق 
دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، - سلطات م�ٔمور الضبط القضايئ بني الفعالیة وضامن احلر�ت واحلقوق الفردیة

  ).وما بعدها 45م، ص2001

  .25م، ص2000، 1رشح قانون إالجراءات اجلزائیة ا�ميين، القسم الثاين، إالجراءات السابقة �ىل احملامكة، ط:  راحج جناددمحم/ د) 18(

  .21،20هللا الق�يس، مرجع سابق، ص عبد/ د) 19(

  .255م، ص1986رشح قانون إالجراءات اجلنائیة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، : الس�تار فوزیة عبد/ د) 20(

  .213م، ص1979املركز القانوين �لنیابة العامة، رسا� دكتوراه، �امعة القاهرة، : دمحم عید الغریب/ د) 21(

وتق�يض هذه التبعیة توج�ه م�ٔموري الضبط القضايئ �لتعل�ت وأ�وامر الالزمة يف العمل، وكذ� طلب مجع �س�تدالالت يف ) 22(
واس��فاء ما یقوم به من ٕاجراءات ٔ�و �ريه من أ�عامل اليت تتصل �خ�صاص الضبطیة  البال�ات والشاكوى اليت قد �رد ٕا�هيا م�ارشة

الزتام القضائیة، و� ٔ�یضًا تقد�ر ت� أ�عامل ومعرفة مدى كفا�هتا واس��عاد ما �رى مهنا خمالفًا �لقانون ٔ�و ٕا�ادهتا، وبصورة �امة مراق�ة 
  ).476ٔ�محد ف�حي رسور، مرجع سابق، ص/ د(ل الضبط القضايئ م�ٔمور الضبط القضايئ �لقانون ٔ�ثناء م�ارشته ٔ�عام
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فهم یلزتمون ب�ٔن �رسلوا ٕاىل النیابة العامة مب�ارض مجع : ومظاهر خضوع م�ٔموري الضبط القضايئ ٕالرشاف النیابة العامة �دیدة) 23(
ٕاجراءات، ) 92املادة (اقعة يف اجلرامئ اجلس�مية ٕاجراءات، وٕاخطار النیابة العامة عند �نتقال ٕاىل حمل الو ) 92،91املاد�ن (�س�تدالل 

  .ٕاجراءات) 117املادة (و�لنیابة العامة ٔ�ن تندب م�ٔمور الضبط القضايئ لیقوم بعمل من ٔ�عامل التحق�ق �بتدايئ 

  .107ٕا�راهمي طنطاوي، مرجع سابق، ص/ د) 24(

ط القضايئ، واليت تنطوي ح�ً �ىل م�ارشة ٕاجراءات ج�ائیة وتعلل هذه القا�دة �لسلطة الواسعة اليت خولها املرشع مل�ٔمور الضب) 25(
تتطلب ٔ�ح�اً� املساس �حلر�ت الشخصیة �لمواطنني اكلق�ض والتف��ش يف �ا� اجلرمية املشهودة، ٔ�و يف �ا� الندب �لتحق�ق، مما 

، 382جنیب حس�ين، مرجع سابق، ص دمحمو / د(یق�يض ٔ�ن �كون القانون و�ده هو أ�داة الصاحلة لتخویل صفة الضبطیة القضائیة 
  ).216م، ص2005، 6رشح قانون إالجراءات اجلزائیة ا�ميين، مركز الصادق �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، صنعاء، ط: دمحم دمحم جشاع/د

اخ�صاص اجلهاز قارصًا �ىل بعض جرامئ  م، ٕاال ٔ�ن1992لس�نة ) 39(من قانون اجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة رمق ) 18- 7(املواد ) 26(
يف نطاق الوظیفة العامة، ٔ�ما اخ�صاص الهیئة فهو شامل مجلیع جرامئ الفساد اليت تصل ٕاىل �لمها، كام �ٔن ) اكالخ�الس و�س��الء(الفساد 

ويف بعض احلاالت املصاح�ة، كام یتوسع نطاق الهیئة متارس الرقابة السابقة واملصاح�ة والالحقة، ب�� یق�رص معل اجلهاز �ىل الرقابة الالحقة، 
 رقابة الهیئة ل�شمل القطا�ني العام واخلاص، ب�� تق�رص رقابة اجلهاز �ىل القطاع العام، واخ�صاص الهیئة هذا ال یعطل اخ�صاص م�ٔموري

�� يف نطاق اخ�صاصهم إالقلميي وفقًا الضبط القضايئ ذوي �خ�صاص النوعي العام، فلهم م�ارشة ٔ�عامل �س�تدالل يف جرامئ الفساد ا�ا
مل �رد به نص يف  �لقانون، ویُعد قانون ماكحفة فساد من القوانني العقابیة اخلاصة جبرامئ حمددة، ويه جرامئ الفساد، ویرتتب �ىل ذ� �ٔنه ما

یة، وقانون اجلرامئ والعقو�ت، وقانون إالثبات، قانون ماكحفة الفساد فٕانه یمت الرجوع ٕاىل أ�حاكم العامة  الواردة يف قانون إالجراءات اجلزائ 
م، 2015، 1م�ادئ قانون إالجراءات اجلزائیة، مك�بة �ا� �ن الولید، صنعاء، ط: �ا� اخلطیب/ د: �لمزید انظر(و�ريها من القوانني النافذة 

  ).وما بعدها 22م، ص1990اجلرامئ الرضی��ة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، : ٔ�محد ف�حي رسور/ وما بعدها، د 49ص

�كفل لك دو� طرف، وفقًا �لمبادئ أ�ساس�یة لنظا�ا القانوين، وجود ) 1: "من اتفاق�ة ماكحفة الفساد �ىل ٔ�ن) 6(تنص املادة ) 27(
فاق�ة، من هذه االت) 5(تنف�ذ الس�یاسات املشار ٕا�هيا يف املادة ) �ٔ : هیئة ٔ�و هیئات حسب �ق�ضاء تتوىل م�ع الفساد بوسائل، م�ل

تقوم لك دو� طرف، ) 2ز�دة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعمميها، ) وإالرشاف �ىل ت� الس�یاسات وت�س�یقها عند �ق�ضاء، ب
، وفقًا �لمبادئ أ�ساس�یة لنظا�ا القانوين، مبنح الهیئة ٔ�و الهیئات من �ضطالع بوظائفها بصورة فعا� ومبن�ٔى عن ٔ�ي ت�ٔثري ال مسوغ �

�غي توفري ما یلزم من موارد مادیة، وموظفني م�خصصني، وكذ� ما قد حيتاج ٕالیه هؤالء املوظفون من تدریب لالضطالع وی� 
تقوم لك دو� طرف ٕ�بالغ أ�مني العام لٔ�مم املت�دة �مس وعنوان السلطة ٔ�و السلطات اليت ميكن ٔ�ن �سا�د ا�ول ) 3. بوظائفهم

  ".تدابري حمددة ملنع الفسادأ�طراف أ�خرى �ىل وضع وتنف�ذ 

، كام "�متتع الهیئة �لشخصیة �عتباریة، و�كون لها اس�تقالل مايل وٕاداري: "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) �ٔ /6(تنص املادة ) 28(
الهیئة �یان : "ٔ�نه م �ىل2010لس�نة ) 19(من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد الصادرة �لقرار امجلهوري رمق ) 6(نصت املادة 

مس�تقل �متتع �لشخصیة �عتباریة و�س�تقالل إالداري واملايل، وميارس �امه �لك حریة وح�ادیة، وال جيوز ٔ�ي خشص ٔ�و �ة 
من ) 41(ب�ٔي صورة اكنت، ویعد م�ل هذا التد�ل جرمية یعاقب �لهيا �لعقوبة املنصوص �لهيا يف املادة  التد�ل يف شؤون هذا الك�ان

تؤدي الهیئة �ا�ا واخ�صاصاهتا �س�تقاللیة وح�ادیة اكم� وفقًا : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 15(، ونصت املادة "قانونال
ٔ�حاكم هذا القانون، وال جيوز ٔ�ي خشص ٔ�و �ة التد�ل يف شؤوهنا ب�ٔیة صورة اكنت، ویعد م�ل هذا التد�ل جرمية یُعاقب �لهيا 

  ".عوى فهيا �لتقادمالقانون، وال �سقط ا�

  .من قانون ماكحفة الفساد) ج،د،هـ/9(املادة ) 29(

  .من قانون ماكحفة الفساد) ز/9(املادة ) 30(
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  .من قانون ماكحفة الفساد) و/9(املادة ) 31(

  .من قانون ماكحفة الفساد) �ٔ /11(املادة ) 32(

  .من قانون ماكحفة الفساد) ب/11(املادة ) 33(

  .قانون ماكحفة الفسادمن ) ج/11(املادة ) 34(

  .من قانون ماكحفة الفساد) �ٔ /12(املادة ) 35(

  .من قانون ماكحفة الفساد) ب/12(املادة ) 36(

  .من قانون ماكحفة الفساد) ج/12(املادة ) 37(

  .من قانون ماكحفة الفساد) د/12(املادة ) 38(

  .من قانون ماكحفة الفساد) هـ/12(املادة ) 39(

  .ون ماكحفة الفسادمن قان) و/12(املادة ) 40(

  .11م، و�سرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد، مرجع سابق، ص2009لس�نة ) 7(الالحئة التنف�ذیة ملاكحفة الفساد رمق ) 41(

حبث حول ا�راسة الت�لیلیة والتطو�ریة لٕالدارة العامة يف الهیئة الوطنیة العلیا : �ا� دمحم الك�الين، ٔ�محد بعرث: �لمزید انظر) 42(
  .26م، ص2014اكحفة الفساد، مركز تطو�ر إالدارة العامة، �امعة صنعاء، مل

  .الالحئة التنظميیة �لهیئة الوطنیة العلیا ملاكحفة الفساد) 43(

  :تتوىل الهیئة ممارسة املهام و�خ�صاصات ا�ٓتیة: "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 8(تنص املادة ) 44(

 .هادفة ٕاىل ماكحفة الفسادٕا�داد وتنف�ذ الس�یاسات العامة ال  .1

 .وضع اسرتاتیجیة وطنیة شام� ملاكحفة الفساد وٕا�داد وتنف�ذ ا��لیات واخلطط والربامج املنفذة لها .2

اختاذ التدابري الكف�� مبشاركة ا�متع احمليل وم�ظامت ا�متع املدين يف التعریف مب�اطر الفساد و�ٓ�ره �ىل ا�متع وتوس�یع دور  .3
 .أ��شطة املناهضة �لفساد وماكحفتها�متع يف 

دراسة وتق�مي ال�رشیعات املتعلقة مباكحفة الفساد ملعرفة مدى فعالیهتا واقرتاح مشاریع التعدیالت لها ملوا�بهتا لالتفاق�ات  .4
 .واملعاهدات ا�ولیة اليت صادقت �لهيا امجلهوریة وانضمت ٕا�هيا

الفساد املقدمة ٕا�هيا ودراس�هتا والتحري حولها والترصف فهيا وفقًا تلقي التقار�ر والبال�ات والشاكوى خبصوص جرامئ  .5
 .�ل�رشیعات النافذة

 .تلقي ٕاقرارات ا�مة املالیة .6

 .التحق�ق مع مر�كيب جرامئ الفساد وٕا�ا�هتم ٕاىل القضاء .7

 .متثیل امجلهوریة يف املؤمترات واحملافل ا�ولیة املتعلقة مباكحفة الفساد .8

ول واملنظامت ا�ولیة وإالقلميیة والعربیة ذات الص� مباكحفة الفساد واملشاركة يف الربامج ا�ويل الت�س�یق والتعاون مع ا� .9
 .الرام�ة ٕاىل م�ع الفساد

�لیات ووسائل ماكحفته .10  .الت�س�یق مع اكفة ٔ��زة ا�و� يف تعز�ز وتطو�ر التدابري الالزمة �لوقایة من الفساد وحتدیث �

 .لتوعیة ا�متع وتبصريه مب�اطر الفساد و�ٓ�ره و�یف�ة الوقایة م�ه وماكحفتهالت�س�یق مع وسائل إال�الم  .11
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مجع املعلومات املتعلقة �اكفة صور ؤ�شاكل الفساد والعمل �ىل ٕاجياد قوا�د بیا�ت ؤ�نظمة معلومات وتبادل املعلومات مع  .12
 .عات النافذةاجلهات واملنظامت املعنیة يف قضا� الفساد يف ا�ا�ل واخلارج وفقًا �ل�رشی

 .اختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة الس�تقرار أ�موال والعائدات الناجتة عن جرامئ الفساد و�لت�س�یق مع اجلهات ذات العالقة .13

 دراسة وتق�مي التقار�ر الصادرة عن املنظامت احمللیة وإالقلميیة وا�ولیة املتعلقة مباكحفة الفساد و�طالع �ىل وضع امجلهوریة فهيا .14
 .واختاذ إالجراءات املناس�بة ح�الها

اختاذ إالجراءات القانونیة الالزمة ٕاللغاء وفسخ ٔ�ي عقد �كون ا�و� طرفًا ف�ه ٔ�و حسب ام�یاز ٔ�و �ري ذ� من �رتباطات  .15
 .ع اجلهات ا�تصة قانو�ً ٕاذا تبني ٔ�هنا قد ���رمت بناًء �ىل خمالفة ٔ�حاكم القوانني النافذة وتلحق رضرًا �لصاحل العام، وذ� �لت�س�یق م

 .رفع تقار�ر مو�دة لك ثالثة ٔ�شهر عن ما قامت به من �ام ؤ�عامل ٕاىل رئ�س امجلهوریة وجملس النواب .16

 .ٕا�داد مرشوع مواز�هتا وٕاقرارها لیمت ٕادرا�ا رمقًا وا�ًد مضن املوازنة العامة ��و� .17

 .نة العامة ��و�ٕا�داد حساهبا اخلتايم ٕالدرا�ه مضن احلساب اخلتايم �لمواز  .18

  .ٔ�ي �ام واخ�صاصات ٔ�خرى تناط هبا وفقًا �ل�رشیعات النافذة .19

  .13-�11سرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد، مرجع سابق، ص: �لمزید انظر) 45(

تنع عن �زویدها وال جيوز ٔ�یة �ة ٔ�ن حتجب ٔ�یة بیا�ت مطلوبة �لهیئة ٔ�و مت : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 33(تنص املادة ) 46(
  ".�لس�الت واملس��دات والو�ئق اليت تطلهبا

�لهیئة �لت�س�یق مع اجلهاز املركزي �لرقابة واحملاس�بة مجع أ�د� واملعلومات : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 42(تنص املادة ) 47(
  ".القانونیة وفقًا �لقوانني النافذةاملتعلقة �لفساد وٕا�ا� املهتمني ٕاىل النیابة العامة الختاذ إالجراءات 

  .89-87هللا الشطريي، مرجع سابق، ص عبد: �لمزید انظر) 48(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 22(املادة ) 49(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 23(املادة ) 50(

  .من قانون ماكحفة الفساد) ب/20(املادة ) 51(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 21(املادة ) 52(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 25(ملادة ا) 53(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 24(املادة ) 54(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 26(املادة ) 55(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 27(املادة ) 56(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 28(املادة ) 57(

  .من قانون ماكحفة الفساد) 29(املادة ) 58(

  .147م، ص2004، 2رشح قانون إالجراءات اجلزائیة ا�ميين، مركز الصادق، صنعاء، ط: الشمريي مطهر عبده دمحم/ د) 59(

، وسامها ال�رشیعان املرصي "مر�� التحق�ق ا�متهیدي"اخ�لفت ال�رشیعات يف �سمیة هذه املر��، فقد ٔ�طلق �لهيا املرشع الفر�يس امس ) 60(
مر�� التحق�ق "املرشع السوري = =، وسامها"مر�� البحث و�س�تقصاء"الفلسطیين  ، ؤ�طلق �لهيا املرشع"مر�� �س�تدالل"وا�ميين 
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دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، معهد - ضام�ت املهتم وحقوقه يف قانون إالجراءات اجلنائیة: طارق دمحم ا��راوي/ د" (أ�ويل �ٔو ا�متهیدي
  ).36البحوث وا�راسات العربیة، القاهرة، ص

النظام العام يف قانون إالجراءات اجلنائیة، دراسة حتلیلیة يف ضوء ٔ�حاكم القانونني املرصي والفر�يس، دار : عید الغریبدمحم / د) 61(
  .241م، ص2006ا�هنضة العربیة، القاهرة، 

و�رخي، رشح قانون إالجراءات اجلنائیة، بدون دار : الرحمي ع�ن �ٓمال عبد/ ، د377محمود جنیب حس�ين، مرجع سابق، ص/ د) 62(
  .2م، ص1999التحق�ق اجلنايئ والترصف ف�ه، دار املطبو�ات اجلامعیة، إالسك�دریة، : ، فرج �لواين هلیل538ص

مل �رد ٔ�عامل �س�تدالل �ىل س��ل  -مرشوعیة ٕاجراءات �س�تدالل،  - : و�متزي ٕاجراءات �س�تدالل بعدة خصائص، مهنا) 63(
ال یتو� عن ٕاجراءات �س�تدالل دلیل  -حتر�ر حمرض مجع �س�تدالالت،  -القهر وإالج�ار، جترد ٕاجراءات �س�تدالل من  - احلرص، 

حقوق املهتم ٔ�ثناء م�ارشة م�ٔموري الضبط القضايئ من ر�ال الرشطة ٕاجراءات التحق�ق : م�ري دمحم اجلويب/ د: �لمزید انظر( قانوين
دمحم عید / ، د174-171م، ص2008العلیا، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، لكیة ا�راسات –�بتدايئ 

�خ�صاص القضايئ مل�ٔموري : دمحم عید الغریب/ ، د588-579م، ص1997، 2رشح قانون إالجراءات اجلنائیة املرصي، ط: الغریب
  ).32-28م، ص1999الضبط القضايئ يف الظروف العادیة و�س�ت��ائیة، 

م، 2019، 1رشح قانون إالجراءات اجلزائیة ا�ميين، مركز الصادق، صنعاء، ط: م�ري دمحم اجلويب/ زي، دندمي دمحم الرت / د) 64(
  .233ص

. 63م، ص2001الرشطة املرصیة،  حقوق إال�سان يف الضبط القضايئ، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة: عصام ز�ر� عبدالعز�ز/ د) 65(
: ٔ�محد ف�حي رسور/ د. 459م، ص1988املرصي، دار الفكر العريب، القاهرة، إالجراءات اجلنائیة يف ال�رشیع : م�ٔمون سالمة/د

  .467الوس�یط يف قانون إالجراءات اجلنائیة، مرجع سابق، ص

  .18م، ص1993حق �س�تعانة مب�ام ٔ�ثناء حتق�قات الرشطة القضائیة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، : محمود ٔ�محد طه/ د) 66(

حسن / د. 220م، ص1983ة أ�د� املس�متدة من الوسائل العلمیة، رسا� دكتوراه، �امعة القاهرة، رشعی: حسن السمين/ د) 67(
ضوابط التحري : �ادل خرايش/ د. 262م، ص1970اس�تعانة املهتم مب�ام يف القانون املقارن، رسا� دكتوراه، �امعة القاهرة، : �لوب

  .30م، ص2002، مرص، دراسة مقارنة، �امعة الزقازیق-و�س�تدالل عن اجلرامئ

) 3. ٔ�هنا ذات طبیعة قضائیة) 2. ٔ�هنا مجمو�ة من إالجراءات القانونیة) 1: و�متزي ٕاجراءات التحق�ق مبجمو�ة من اخلصائص، ٔ�مهها) 68(
لقهر ت�سم ٕاجراءات التحق�ق �) 5. مر�� متهیدیة وحتضريیة �لم�امكة) 4. ٔ�ن هناك شً� قانونیًا ی��غي مرا�اته لص�ة إالجراءات

م�ري اجلويب، مرجع / ندمي الرتزي، د/ د(�ایة التحق�ق التنق�ب عن أ�د� وحفصها ) 7. ا�تص هبا هو سلطة التحق�ق) 6. وإالج�ار
  ).128م�ري اجلويب، �خ�صاصات أ�صلیة و�س�ت��ائیة مل�ٔمور الضبط القضايئ، مرجع سابق، ص/ د. 308سابق، ص

  .294دمحم جشاع، مرجع سابق، ص/ د. 501بق، صمحمود جنیب حس�ين، مرجع سا/ د) 69(

دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، - التحق�ق �بتدايئ يف الظروف �س�ت��ائیة: هللا ٔ�محد العزعزي عبد/ د) 70(
دراسة -املهتم ٔ�ثناء التحق�ق �بتدايئضام�ت : إال� دمحم النوا�سة عبد/ د: و�لمزید حول تعریف التحق�ق �بتدايئ انظر. 4م، ص2007

ا�س�تور والقانون اجلنايئ، دار ا�هنضة العربیة، : محمود جنیب حس�ين/ د. 39م، ص2000مقارنة، رسا� دكتوراه، �امعة �ني مشس، 
. 119م، ص�1991س�تدالل والتحق�ق �بتدايئ يف قانون إالجراءات اجلنائیة، : محمود جنیب حس�ين/ د. 111م، ص1992القاهرة، 

دراسة مقارنة بني القانون السوداين وا�ميين ؤ�حاكم الرشیعة -طا�ة الرؤساء ؤ��رها يف املسؤولیة اجلنائیة: الكرمي املتولك عبد/ د
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الرشعیة إالجرائیة يف القانون : مطهر عبده الشمريي/ د. 208م، ص2004إالسالم�ة، رسا� دكتوراه، �امعة النیلني، السودان، 
  .96م، ص1999سة مقارنة بني القانون السوداين والرشیعة إالسالم�ة، رسا� دكتوراه، �امعة النیلني، السودان، درا-ا�ميين

  .294دمحم دمحم جشاع، مرجع سابق، ص/ د. 501محمود جنیب حس�ين، رشح قانون إالجراءات اجلنائیة، مرجع سابق، ص/ د) 71(

: حف�ظ �ن �امر الش�نفري/ د. 746-731م، ص1997، 2نائیة، بدون دار، طرشح قانون إالجراءات اجل : دمحم عید الغریب/ د) 72(
 209م، ص2000دور الرشطة يف ا�عوى اجلنائیة يف ال�رشیع العامين وال�رشیعات املقارنة، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، 

  ).وما بعدها

) 1(من قانون السلطة القضائیة رمق ) 55، 53، 51(زائیة، واملواد من قانون إالجراءات اجل) 116، 23، 22(املواد : �لمزید انظر) 73(
  .م1990لس�نة 

، "ینعقد �خ�صاص �لنظر يف قضا� الفساد لنیا�ت وحمامك أ�موال العامة: "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 37(نصت املادة ) 74(
، وقد نص "النیابة العامة الختاذ إالجراءات القانونیة وفقًا �لقوانني النافذةٕا�ا� املهتمني من الهیئة �كون ٕاىل "م�ه ٔ�ن ) 42(وقررت املادة 

م �لتعدیل �ىل القرار اخلاص ٕ��شاء نیابة أ�موال العامة وحتدید اخ�صاصاهتا، كام صدر قرار 2010لس�نة ) 22(قرار النائب العام رمق 
یة لٔ�موال العامة ب�ٔمانة العامصة، وختتص هذه النیابة يف التحق�ق والترصف م ٕ��شاء نیابة ابتدائیة �ن 2010لس�نة ) 49(النائب العام رمق 

  .وم�ارشة ا�عوى اجلزائیة يف القضا� احملا� من الهیئة الوطنیة ملاكحفة الفساد

القاهرة،  ا�� اخلامس، ا�ار املرصیة �لت�ٔلیف والرتمجة،: لسان العرب، ال�ن م�ظور: جامل ا��ن دمحم �ن مكرم أ�نصاري) 75(
  .3412ص

  ).56(سورة أ�عراف، ا�ٓیة ) 76(

  .488م، ص1973، 2املعجم الوس�یط، ا�� الثاين، دار ٕاح�اء الرتاث العريب، ط) 77(

�لیات ضبطها، جم� املس�تق�ل العريب، العدد: داوود �ري هللا) 78( م، جم� تصدر شهرً� عن 11/2014) 309(الفساد �ظاهرة �املیة و�
  .�66دة العربیة، صمركز دراسات الو 

�لیات ماكحفته، م�ظمة حصف�ات بال �دود، ا�مين،  -الفساد: جمدي �لمي/ د) 79(   .17م، ص2008ٔ�نوا�ه ؤ�س�بابه و�

سلوك یصدر من بعض املسؤولني احلكوم�ني يف القطاع العام واخلاص، ح�ث یعمدون ٕاىل إال�راء ٔ�نفسهم، : "ویعرف الفساد ب�ٔنه) 80(
حنو �ري مالمئ و�ري قانوين ٔ�و حتریض ا�ٓخر�ن �ىل م�ل هذا السلوك من �الل ٕاساءة اس�ت�دام الوظیفة اليت ٔ�و املقربني مهنم، �ىل 

  ).26،25م، ص2006، 1خفا� الفساد، مركز عبادي ��راسات وال�رش، صنعاء، ط: �يل مخ�س محدان/ د" (ی��وؤوهنا

دراسة مقارنة �ل�رشیعني املرصي والفر�يس، -العامة يف ال�رشیع ا�ميينامحلایة اجلنائیة لزناهة الوظیفة : دمحم م�صور الصایدي/ د) 81(
  .66م، ص2012، 1مك�بة �ا� �ن الولید، صنعاء، ط

  .6م، ص2014-�2010سرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد، ) 82(

  .م1994لس�نة ) 12(من قانون اجلرامئ والعقو�ت رمق ) 165- 151(وردت يف املواد ) 83(

اجلرامئ الواقعة �ىل املوظفني والسلطات العامة، �جرامئ التعدي �ىل املوظف وٕاهانة املوظف وانت�ال املوظف والصفات ويه ) 84(
  .وٕاز�اج السلطات و�رش أ�خ�ام ورسقة وٕاتالف املس��دات

  .من قانون اجلرامئ والعقو�ت) 219- 204(وردت يف املواد ) 85(

  .ىل مثانیة عرش صورة �لهتریب امجلريكمن قانون امجلارك �) 269(نصت املادة ) 86(
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م، واملادة 2001لس�نة ) 20(من قانون الرضیبة العامة �ىل املبیعات رمق ) 45،43(وردت جرامئ ا�هترب الرضیيب يف املادتني ) 87(
  .م1991لس�نة ) 31(من قانون رضائب ا��ل رمق ) 90(

وعرف البعض . 216م، ص1972، 1العراق، مطبعة املعارف، بغداد، طمقدمة يف �مل املالیة العامة يف : العال الصلبان عبد/ د) 88(
ختلص امللكف لكیًا ٔ�و جزئیًا من ٔ�داء الرضیبة دون نقل عبهئا ٕاىل �ريه، مما یؤ�ر يف حصی� ا�و� من الرضیبة، : "ا�هترب الرضیيب ب�ٔنه
م، 1968، 2الرضیبة، دار املعارف، القاهرة، ط دراسة حتلیلیة م�قدمة يف �مل: السالم دمحم سعید عبد/ د" (ویضیع �لهيا حقها

  ).587ص

معلیة ٔ�و مجمو�ة من معلیات مالیة، ٔ�و �ري مالیة هتدف ٕاىل ٕاخفاء ٔ�و متویه املصدر �ري املرشوع : "یعرف غسل أ�موال ب�ٔنه) 89(
: حسام ا��ن دمحم ٔ�محد /د" (لٔ�موال ٔ�و �ائدات ٔ�ي جرمية وٕاظهارها يف صورة ٔ�موال ٔ�و �ائدات م�حص� من مصدر �ري مرشوع

م �ش�ٔن ماكحفة غسل أ�موال يف ضوء �جتاهات اخلدم�ة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، 2003لس�نة ) 80(رشح  القانون املرصي رمق 
  ).26م، ص2003، 2ط

تفاق�ات ا�ولیة، مركز الصادق، اجلرمية املنظمة يف القانون ا�ميين واال: م�ري دمحم اجلويب/ د: �لمزید حول جرامئ غسل أ�موال انظر) 90(
. وما بعدها 24م، ص2006جرمية غسل أ�موال يف عرص العوملة، : �ا� دمحم امحلادي/ وما بعدها، د 131م، ص2021، 1صنعاء، ط

�لیات ماكحفهتا، دار اجلامعة اجلدیدة �ل�رش، إالسك�دریة، : دمحم �يل العر�ن/ د / د. دهاوما بع 61م، ص2005معلیات غسل أ�موال و�
  .وما بعدها 10م، ص1998جرمية غسل أ�موال يف نطاق التعاون ا�ويل، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، : هدى �امد قشقوش

  :م، ونصوصها اك�ٓيت2006لس�نة ) 30(من قانون ا�مة املالیة رمق ) 8، 6، 5(نص �ىل إال�راء �ري املرشوع املواد ) 91(

یعترب �س�بًا �ري مرشوع لك مال م�قول ٔ�و �ري م�قول ٔ�و حق م�فعة يف دا�ل ا�مين �ٔو �ار�ه حيصل �لیه ٔ�ي : "�ىل �ٔنه )5(تنص املادة 
تتحقق : "�ىل ٔ�نه )6(تنص املادة و". خشص �رسي �لیه ٔ�حاكم هذا القانون سواًء لنفسه ٔ�م لغريه �س�ب اس�تغالل الوظیفة العامة ٔ�و الصفة

�ىل ٔ��د املشمولني هبذا القانون من شا�يل وظائف السلطة العلیا ��و� ٕاذا تبني ق�ام ٔ�ي مهنم مبامرسة ٔ�ي من واقعة الرثاء �ري املرشوع 
تنص و". من ا�س�تور والقوانني النافذة سواًء بطریق م�ارشة ٔ�م �ري م�ارشة) 126(أ�عامل احملظورة �لهيم ممارس�هتا وفقًا ٔ�حاكم املادة 

ا�اة ما ورد يف املادة التاسعة، فٕان ٔ�ي ٕاضافة لقمية مالیة �مة ٔ�ي من أ�ش�اص املشمولني ب�ٔحاكم هذا القانون، مع مر : "�ىل ٔ�نه )8(املادة 
ري سواًء �كسب عیين ٔ�م خشيص ٔ�م �النتفاع ب�ٔي من �ٔموال ا�و� املنقو� ٔ�و �ري املنقو� واكن ذ� �س�تغالل الصفة ٔ�و الوظیفة وبصورة �

ص مما �ىل الشخص من الزتامات مالیة، وسواًء اكنت هذه إالضافة ٔ�و هذا �نتقاص م�ارش �ٔو �ري م�ارش فٕاهنا مرشو�ة ٔ�و كذ� لك انتقا
  ".تعد من ق�یل الرثاء �ري املرشوع

�س�تدالل بني الضبط القضايئ والضبط العسكري، املك�ب الفين لٕالصدارات القانونیة، القاهرة، : ٔ�رشف توف�ق مصطفى/ د) 92(
  .1140م، ص2005

ٔ�ن الشكوى اليت ال یدعي فهيا مقد�ا حبقوق مدنیة تُعد من ق�یل التبلیغات، وال یعد ذ� "ٕاجراءات جزائیة ) 97(تنص املادة ) 93(
و�ده رفعًا ��عوى املدنیة، وال یعترب الشايك مدعیًا حبقوق مدنیة ٕاال ٕاذا رصح بذ� يف شكواه ٔ�و يف ورقة مقدمة م�ه بعد ذ� ٔ�و ٕاذا 

  ".دهام تعویضاتطلب يف ٔ��

  .من قانون إالجراءات اجلزائیة) 95(املادة ) 94(

تلقي التقار�ر والبال�ات : تتوىل الهیئة ممارسة املهام و�خ�صاصات ا�ٓتیة: "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 8/5(وتنص املادة ) 95(
  ".والشاكوى
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ویت�ذ ٕازاء تقار�ر ٔ��زة الرقابة ذات إالجراءات املطبقة : "ساد �ىل ٔ�نهمن الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الف ) 114(تنص املادة ) 96(
  ".�ىل البالغ

للك خشص طبیعي ٔ�و اعتباري ٔ�ن یتقدم ٕاىل الهیئة : "من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 112(تنص املادة ) 97(
  ".حصول �ىل م�افع �اصة�شكوى ضد ٔ�یة ممارسات �كون مردها اس�تغالل الوظیفة العامة �ل

والتحق�ق يف جرامئ  تبارش الهیئة من تلقاء نفسها التحري: من الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) 116(تنص املادة ) 98(
: حئة �ىل ٔ�نهمن ذات الال) 117(، كام تنص املادة "الفساد امل�شورة سواًء يف حصف احلكومة ٔ�م املعارضة ٔ�م وسائل إال�الم ا�تلفة

�لهیئة من تلقاء نفسها ٔ�ن تتحرى وتتحقق يف ٔ�ي وقائع ٔ�و ظروف تنطوي من و�ة نظرها �ىل سلوك من ش�ٔنه ٔ�ن �سمح ٔ�و �شجع ٔ�و "
  ".ی�س�ب يف وقوع جرمية فساد

عامد / د(�ىل اختاذ قراراهتا والتحر�ت مبا حتویه من معلومات متثل الو�اء ا�ي �س�متد م�ه النیابة العامة املعلومات اليت تعیهنا ) 99(
نطاق الرقابة القضائیة �لتحر�ت اجلنائیة، جم� لكیة ا�راسات العلیا، العدد السادس عرش، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، القاهرة، : �دس
  ).209م، ص2007ینا�ر

  .608ٔ�محد ف�حي رسور، الوس�یط يف قانون إالجراءات اجلنائیة، مرجع سابق، ص/ د) 100(

�ادل / د. 359م، ص2005أ�ردن، -رشح قانون ٔ�صول احملاكامت اجلزائیة، دار الثقافة �ل�رش والتوزیع، عامن: مل السعیداك/ د) 101(
  .42م، ص2020، 1م�ادئ البحث والتحق�ق اجلنايئ العميل، بدون دار، ط: م�ري دمحم اجلويب/ د. 58خرايش، مرجع سابق، ص

یقصد �الس�تجواب �الوة �ىل توج�ه ا�هتمة ٕاىل املهتم : "ات اجلزائیة �س�تجواب ب�ٔنهاملادة الثانیة من قانون إالجراء عرفت) 102(
  ".موا�ته �ٔ�د� ا�تلفة القامئة ق�� وم�اقش�ته فهيا تفصیالً 

ا �ريه جيب �ىل عضو النیابة العامة يف مجیع أ�حوال اليت �لكف فهي: "من قانون إالجراءات اجلزائیة �ىل ٔ�نه) 118(تنص املادة ) 103(
� لتحق�ق ٔ�ن یبني املسائل اليت جيب حتق�قها وإالجراءات املطلوب اختاذها، و�لملكف ٔ�ن جيري ٔ�ي معل �ٓخر من ٔ�عامل التحقق ٔ�و ٔ�ن 

  ".�س�تجوب املهتم يف ٔ�حوال الرضورة اليت خيىش معها فوات الوقت مىت اكن ذ� الزمًا لكشف احلق�قة

. 22،21م، ص2002ملركزیة، مرص، حر�ت وإالثبات اجلنايئ، مطابع �امعة املنیا االت: مصطفى ا�غیدي/ د: �لمزید انظر) 104(
  .30م، ص2002ضوابط �س�تدالالت والتحر�ت و�س�تخبارات، م�ش�ٔة املعارف، إالسك�دریة، : الف�اح الشهاوي قدري عبد/د

لبال�ات والشاكوى واملصادر اخلاصة من اح�ل توفر الهیئة امحلایة الالزمة �لشهود واخلرباء وملقديم ا) "140(تنص املادة ) 105(
تعرضهم لالضطهاد الوظیفي ٔ�و العدوان اجلسدي مىت ٔ�ظهرت نتاجئ التحري �دیة املعلومات إالخ�اریة املقدمة مهنم يف �شف جرامئ 

  ".الفساد

ائیة مل�ٔمور الضبط القضايئ، م�ري دمحم اجلويب، �خ�صاصات أ�صلیة و�س�ت��/ د. 287ٕا�راهمي طنطاوي، مرجع سابق، ص/ د) 106(
  .102مرجع سابق، ص

  .31م، ص2007، 1مرسح اجلرمية، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، ط: سعد ٔ�محد محمود سالمة/ د) 107(

جيب �ىل اكفة ٔ��زة ا�و� التعاون ف� ب�هنا لكشف جرامئ الفساد : "من قانون ماكحفة الفساد �ىل ٔ�نه) �ٔ /44(ونصت املادة ) 108(
  ".غ عهنا ٕاىل الهیئة ٔ�و سلطات الضبط والتحق�ق مع ٕامدادها �ملعلومات املتعلقة ب�ٔیة وقائع تتعلق �لفسادوالبال

دراسة حتلیلیة ٔ�عامل اخلربة بوزارة ا�ا�لیة، رسا� دكتوراه، -الرشعیة إالجرائیة لٔ�د� العلمیة: �رهايم ٔ�بو �كر عزيم/ د) 109(
اس�شارة ف�یة �ش�ٔن ٔ�مور معینة حيتاج تقد�رها ٕاىل معرفة ٔ�و درایة : "كام تعرف اخلربة ب�ٔهنا. 352م، ص2006ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، 
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م، 1964اخلربة يف املسائل اجلنائیة، رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق، �امعة القاهرة، : �ٓمال ع�ن/ د" (�اصة ال تتوافر �ى احملقق
  ).276ص

ٕادوارد �ايل / د. 138م، ص2001دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، �امعة املنصورة، -�س�تجوابضام�ت : �ادل �امد �شري/ د) 110(
  .339م، ص1981إالجراءات اجلنائیة يف ال�رشیع املرصي، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، : ا�هيب

دكتوراه، �امعة �ني مشس،  دراسة مقارنة، رسا�-م�دٔ� الفصل بني سلطة االهتام والتحق�ق: ٔ�رشف رمضان عبدامحلید/ د) 111(
  .141م، ص2001

  .595،594دمحم م�صور الصایدي، مرجع سابق، ص/ د) 112(

لرئ�س امجلهوریة و�لس : "م، �ىل ٔ�نه2001و1994م واملعدل يف 1991من ا�س�تور الصادر س�نة ) 139/1(وتنص املادة ) 113(
احملامكة عام یقع مهنم من جرامئ ٔ�ثناء ت�ٔدیة ٔ�عامل وظائفهم ٔ�و �س�هبا، النواب حق ٕا�ا� رئ�س الوزراء ٔ�و نوابه ٔ�و الوزراء ٕاىل التحق�ق و 

و�كون قرار جملس النواب �الهتام بناًء �ىل اقرتاح مقدم من مخس ٔ�عضائه �ىل أ�قل، وال یصدر قرار االهتام ٕاال ب�ٔ�لبیة ثليث ٔ�عضاء 
  ".ا�لس

  .435رجع سابق، صمحمود جنیب حس�ين، رشح قانون إالجراءات اجلنائیة، م/ د) 114(

دمحم ٔ�محد دمحم / د: كام �متزي الق�ض �جلرب وإال�راه، وٕانه ٕاجراء مؤقت و�ارض، وجيمع بني املصل�ة العامة واخلاصة، �لمزید انظر) 115(
م، 2007دراسة مقارنة، رسا� دكتوراه، ٔ�اكدميیة الرشطة املرصیة، -سلطات م�ٔمور الضبط القضايئ يف الق�ض �ىل أ�ش�اص: ا�اليف

  .وما بعدها 36ص

  ).83-70(نظم قانون إالجراءات اجلزائیة الق�ض يف الفصل الثاين من الباب أ�ول من الك�اب الثاين يف املواد ) 116(

  .523م، ص2003التوق�ف، م�ش�ٔة املعارف، إالسك�دریة،  - ضوابط احل�س �ح�یاطي: الف�اح الشهاوي قدري عبد/ د) 117(

  .وما بعدها 222الشطريي، مرجع سابق، صهللا  عبد: �لمزید انظر) 118(

ٔ�شار ٕاىل هذا إالجراء القانون أ�ردين مبسمى كف الید �رة و�ٕالیقاف عن العمل �رة ٔ�خرى، وسامه القانون السوري كف الید، ) 119(
س�تري، �امعة �دن، وقف املوظف العام اح�یاطیًا، رسا� ماج : هللا العراشه انتصار عبد(وسامه املرشع املرصي �لوقف �ح�یاطي 

  ).44م، ص2002امجلهوریة ا�مينیة، 

  .298م، ص1996القانون إالداري، دار املطبو�ات اجلامعیة، القاهرة، : ما�د راغب احللو/ د) 120(

  .752م، ص2009، 1موسو�ة إالجراءات اجلنائیة يف ال�رشیع الفلسطیين، مك�ب �ٓفاق، غزة، ط: القادر صا�ر جراده عبد/ د) 121(

الالحئة التنف�ذیة لقانون ماكحفة الفساد قوا�د ٕاجراءات جحز ممتلاكت املهتمني يف جرامئ الفساد واسرتداد أ�موال حمل وحضت ) 122(
  ).157-149(جرامئ الفساد يف املواد 

 .تقوم الهیئة �لتحري ومجع املعلومات عن أ�موال املت�ٔتیة من جرامئ الفساد وتعقهبا -

 . احلكوم�ة بزتوید الهیئة �اكفة البیا�ت واملعلومات اليت تطلهباتلزتم خمتلف اجلهات احلكوم�ة و�ري -

 .�رشع �حلجز ٔ�وًال �ىل أ�موال النقدیة، مث املنقوالت أ�خرى، فٕاذا مل �كن ذ� اكف�ًاَ◌ ميتد احلجز ٕاىل أ�موال الثابتة -

 .ٕاذا مل �كف قمية ٔ�موال املهتم الثابتة واملنقو� فللهیئة جحز ما� �ى الغري -

 .ال ميتد احلجز ٕاىل املسكن اخلاص �ملهتم ؤ�فراد �ائلته ونفقة املهتم وزوج�ه ؤ�والده ولك من جتب �لیه نفق�ه -



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

108 

 

                                                                                                                                                               

 .جيب �ىل امللكف �حلجز حتر�ر حمرض �حلجز مش�متًال �ىل البیا�ت القانونیة، ویمت التوق�ع �لیه -

 .ها وحتر�ر س�ند اس�تالم رمسي بذ�ٕاذا وقع احلجز �ىل نقود ٔ�و مع� ورق�ة ف�مت بیان ٔ�وصافها ومقدرا -

 .ال حتول وفاة مر�كب جرمية فساد دون اسرتداد أ�موال -

  .تتوىل الهیئة م�ابعة ٕاجراءات اسرتداد أ�موال املت�ٔتیة من جرامئ الفساد ؤ�مام ٔ��زة القضاء وسلطات ٕانفاذ القانون يف اخلارج -

  .364دمحم دمحم جشاع، مرجع سابق، ص/ د. 614مرجع سابق، ص محمود جنیب حس�ين، رشح قانون إالجراءات اجلنائیة،/ د) 123(
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املركز القانوين ملدینة القدس وانعاكسات ��رتاف أ�مر�يك هبا �عامصة ٕالرسائیل 
 الفلسطی��ة �ىل القضیة
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 ملخص

، والتعـرف ٕاىل ماكنـة مدینـة وقانونیـاً  املركز القـانوين ملدینـة القـدس �رخيیـاً حتدید ٕاىل هدفت ا�راسة 
القدس يف القرارات ا�ولیة، وحتدیـد انعاكسـات القـرار أ�مـر�يك �ال�ـرتاف �لقـدس �امصـة ٕالرسائیـل �ـىل 

مراجعــة املــهنج الوصــفي التــارخيي، وذ� �العــ�د �ــىل ، ولتحق�ــق ذ� اتبــع الباح�ــان ة الفلســطی��ةالقضــی
نقـص مـن وقد ٔ�ظهـرت النتـاجئ ٔ�نـه ال یو�ـد . القانونیة اتأ�دبیات ذات العالقة �ٔ��داث التارخيیة واملرجعی

�عتبارهـا مدینـة حمـت�، ح�ـث ٕان املركـز القـانوين �لمدینـة  الناح�ة القانونیة يف السـ�ند ا�امع لقضـیة القـدس
ر�يك بنقل السفارة ٕاىل القـدس یعـد �طـال مـن الناح�ـة القرار أ�محمفوظ مبوجب اكفة القرارات ا�ولیة، ؤ�ن 

القانونیة واس��ادا ملبـادئ القـانون ا�ويل وقوا�ـد القـانون ا�ويل إال�سـاين، ورمغ ذ� ف��ٔثرياتـه �ـىل القضـیة 
 .معیقةوال زالت الفلسطی��ة اكنت 

مدینــة القــدس، �شــاء املرصــد ا�ويل لتوثیــق جــرامئ �حــ�الل واعتداءاتــه �ــىل ؤ�وصــت ا�راســة �ٕ 
عوة امجلعیة العامة وجملس أ�من ٕاىل اختاذ قرار بعدم ��رتاف �لقرار أ�مـر�يك وتفعیل اجلهود ا�بلوماس�یة �

 .�كون القدس �امصة ٕالرسائیل وم�ع ا�ول من نقل بعثاهتا ا�بلوماس�یة ٕاىل القدس

  .�يكاملركز القانوين، مدینة القدس، ��رتاف أ�مر  :اللكامت املف�اح�ة

Abstract 

The study aimed to determine the legal status of the city of Jerusalem historically, to 
identify the status of the city of Jerusalem in international resolutions, and to determine the 
repercussions of the American decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel on the 
Palestinian cause, to achieve this, the researchers followed the historical descriptive 
approach, based on a review of literature related to historical events and legal reference.The 
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results showed that there is no shortage of legal support for the issue of Jerusalem as an 
occupied city, as the legal status of the city is preserved in accordance with all international 
resolutions, and that the American decision to transfer the embassy to Jerusalem was invalid 
based on the principles of international law and the rules of international humanitarian law. 
However, its effects were profound on the Palestinian cause.The study recommended the 
establishment of an international observatory to document the crimes of the occupation and 
its attacks on the city of Jerusalem, and activating diplomatic efforts to call on the General 
Assembly and the Security Council to take a decision not to recognize the American decision 
that Jerusalem is the capital of Israel and to prevent countries from transferring their 
diplomatic missions to Jerusalem. 

Keywords: legal center, city of Jerusalem, American recognition. 

  مقدمة 
، ح�ث سعت قوات �ح�الل هتویدا��وما �زال هدفًا رئ�سًا �طط معامل املدینة املقدسةاكنت 

قىص وأ�ما�ن احملیطة به، ملا ميث� عتداءات �ىل املس�د ا�ٔ وركزت �، أ�صی� لطمس معاملهاإالرسائیيل 
  . من ٔ�مهیة دی��ة و�رخيیة وحضاریة �لمسلمني، ؤ�نه ٔ�كرب ؤ�كرث املعامل اليت تعطي الطابع �ساليم �لمدینة

رئ�سة  �اضنةملا متث� من ورو�ا وهو�هتا  ،الثقافة إالسالم�ة يف فلسطنيالتارخي و متثل القدس جوهر 
ودیين  ، و� قصة، ؤ�حضى للك جحر، وجشر فهيا معىن ثقايف ٔ�صبح لك شرب فهيا حيمل �رخياً ، حىت�لرتاث
م القدس 1981، وقد تفهم العامل العرص احلدیث البعد الثقايف ملدینة القدس، فس�لت الیو�سكو �ام مقدس

�بريًا من القرارات املتعلقة �حلفاظ �ىل  ب�ٔسوارها �ىل الحئة الرتاث العاملي املهدد �خلطر مث ٔ�صدرت �دداً 
املدینة املقدسة، ونظمت �ددًا من ا�لقاءات �ل�رباء ا�ولیني، هيدف الوصول ٕاىل ٕاجراءات معلیة لوقوف 

  )1(.التعد�ت الصهیونیة �ىل مدینة القدس

حىت ٔ�واخر القرن املايض، اكنت القدس �شلك املوقع املتقدم ا�ي �متركز به املؤسسات واملراكز 
تنو�ة، ؤ�فضت ٕاىل امل بداعیة االٕ ثقاف�ة و هال ب�ٔشاكل  الفلسطیينالثقاف�ة وإال�الم�ة املعربة عن الرب�مج الوطين 

  .يف معركة البقاء الفلسطیينبة الس�یاس�یة وأ�یدیولوج�ة ارٔ�س احلر دینام�ك�ة �الیة وممزية جعلهت

م واح�الل 1948س�نة  مهنا تعرضت القدس م�ذ ا�لحظة أ�وىل الح�الل اجلزء الغريب كن رمغ ذ�،ل
لهویة العربیة وإالسالم�ة لها، طمس إاىل م لعدة جهامت وٕاجراءات رشسة، هدفت 1967اجلزء الرشيق س�نة 

ها لتتوافق مع الرؤیة ري املشهد احلضاري وا�ميغرايف ل تغیو  ،القضاء �ىل لك معمل ٕاساليم فهيا حفاول �ح�الل
  )2(.مكدینة مو�دة وهيودیة يف أ�ساس حتت الس�یادة إالرسائیلیةلها الصهیونیة 

�دم ام�ثال  21/5/1968الصادر بتارخي  252من ا�ويل جشب يف قراره رمق ٔ�ن جملس ا�ٔ من �لرمغ و
طالب �ح�الل بوقف مجیع �جراءات إالداریة ، و لعامةائیيل لقرارات امجلعیة ارس دو� �ح�الل االٕ 
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هنا ٔ�ن تؤدي ٕاىل تغیري الوضع القانوين ش�ٔ وال�رشیعیة ومجیع أ�عامل مبا فهيا مصادرة أ�رايض وأ�مالك اليت من ِ
  )3(.ٔ�ي اه�متعري أ�مر ومل  ،عرض احلائطائیل رضبت �لك القرارات ا�ولیة �لقدس، ٕاال ٔ�ن ارس 

يف الصادر  270ا قرار رمق مهنواليت  ،املت�دة ٕاصدار القرارات اخلاصة �لقدس�بعت أ�مم 
الصادر  271، وقرار رمق 21/5/1968يف  253قرار رمق و ، 2/5/1968يف  251، وقرار رمق 27/4/1968
، 1978یولیو  20يف الصادر  452، وقرار رمق 25/9/1971يف الصادر  298وقرار رمق  15/9/1969يف 

، ٕاال ٔ�ن ٕاجراءات 1980 ٔ�غسطس 12يف الصادر  478، رمق 1980یونیو  30يفلصادر ا 476ورمق 
  )4(.ظل الف�تو أ�مر�يك حتت�ح�الل يف �زاید مس�متر 

ٔ��ذت إالدارات أ�مر�ك�ة املتعاق�ة ت�ساوق مع �د�اءات إالرسائیلیة �كون القدس املو�دة قد ف
 قانو� 1995اختذ الكوجنرس أ�مر�يك �ام " یل لكی��ونب "�امصة �و� ٕارسائیل، ويف عهد الرئ�س أ�مر�يك 

ونقل السفارة أ�مر�ك�ة يف ٕارسائیل من  ،یقيض �ال�رتاف �لقدس �شطرهيا الغريب والرشيق �امصة ٕالرسائیل
 هذا إالجراءت�ٔج�ل ٕاىل تل ٔ�ب�ب ٕاىل القدس، لكن م�ذ اختاذ هذا القرار معد الرؤساء أ�مر�ك�ون املتعاق�ون 

" دو�� �رامب"أ�من القويم �لوال�ت املت�دة، ٕاال ٔ�ن الرئ�س شهر ملو�ني ب�ٔن هذه املس�ٔ� متس لك س�تة �ٔ 
ا�ي تعهد يف محلته �نت�ابیة الرئاس�یة بنقل السفارة أ�مر�ك�ة ٕاىل مدینة القدس �ال فوزه يف �نت�ا�ت 

 حتدث من ق�ل �ختاذ قراره �ال�رتاف اكن ٔ�كرث جرٔ�ة من سابق�ه، فوصل به أ�مر يف سابقة خطرية مل
، وهو ميثل املسار ا�امع لالسرتاتیجیة أ�مر�ك�ة الهادفة سفارةال ونقل  ،�لقدس �امصة �لك�ان إالرسائیيل

القضیة الفلسطی��ة  د�لت��فاع عن مصاحل الك�ان إالرسائیيل ولو �ىل حساب شعوب املنطقة، وهبذا 
ا القرار �س�هتدف تصف�ة وا�دة من ٔ�مه القضا� الوطنیة مبا لها من قدس�یة مر�� وحتد�ت �دیدة، ٕاذ �ٔن هذ

  )5(.ومركزیة وحساس�یة تطال الهویة والتارخي والرتاث

  مربرات ا�راسة

ٔ�ن املواقف ا�ولیة  كامأ�مهیة اخلاصة ملدینة القدس، �عتبارها جزًءا ال یتجزٔ� من فلسطني احملت�،  -
ٕاىل م�ادئ القانون ا�ويل إال�ساين  اس��ادهارمغ ، �لب �لهيا طابع احلیادیة، والقرارات اليت ٔ�صدرت �ش�ٔهنا

 .�رسي �لهيا ٔ�حاكم اتفاق�ة ج�یف الرابعةو 

، رمغ لك القرارات م احملتل بوقف ممارساته �س�تفزازیة، ٔ�و ��رتام مشاعر املسلمني واملقدساتزت لمل ی -
 .ا�ولیة اليت تد�هنا
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عامصة ٕالرسائیل، وذ� �الف�ه لقوا�د �ٓمرة �انعدام قرار الوال�ت املت�دة القايض �ال�رتاف �لقدس  -
ؤ�حاكم �امة يف القانون ا�ويل، و�دم �رتب املسؤولیة ا�ولیة ا�امعة لعدم ��رتاف بقرار الوال�ت 

 .املت�دة

ا�شغال العرب واملسلمني يف �ا� الفوىض تع�ش مدینة القدس الیوم حلظات �امسة من معرها يف ظل  -
ومهوم �نقسام احلیاتیة، مما ٔ�وجب �سلیط  ،اليت تعم املنطقة، وا�شغال الشعب الفلسطیين بقضا�مه الیوم�ة

  .ت�ٔصیل املركز القانوين وانعاكسات ��رتاف أ�مر�يك �ىل القضیةالضوء �ىل 

�عها �ح�الل يف هتوید املس�د أ�قىص وهویة ذات املهنج إالجرايم اليت ی�  ائیةإالجراءات العد -
 .املقدسات واليت تبدو ؤ�هنا يف س�باق مع الزمن من ٔ��ل طمس املعامل العربیة وإالسالم�ة ملدینة القدس

  مشلكة ا�راسة و�ساؤالهتا

 ، بدءًا من قرار التقس�مي ونتاجئه مروراً م�عاق�ةشهد الوضع القانوين ملدینة القدس تغريات وحمطات 
وما تبعه من ٕاجراءات مادیة وس�یاس�یة وقانونیة من ق�ل  �1948ام  ا�ح�الل اجلزء ا�ٔكرب الغريب مهن

وما تطلبه من  1967وما وا�ب ذ� من مواقف وقرارات دولیة، مث اح�الل اكمل القدس �ام  ،ٕارسائیل
وين وت��ان املركز القانوين �س�تلزم توضیح التطور القانوهو ما .قرارات دولیة و�ك�یف قانوين مس�متر حىت ا�ٓن

، وت�ٔثري �لقدس ٕالدراك �القة قرار �رامب أ��ري �ال�رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل و�ٔحاكم القانون ا�ويل
  .ذ� �ىل القضیة ومس�تق�لها

  : و�لیه، تت�دد مشلكة ا�راسة يف إال�ابة عن ال�ساؤالت التالیة

 ما املركز القانوين ملدینة القدس �رخيیًا؟ - 1
 مدینة القدس يف القرارات ا�ولیة؟ما وضعیة  - 2
دا�لیًا، (ما انعاكسات القرار أ�مر�يك �ال�رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل �ىل القضیة الفلسطی��ة  - 3
 ؟)�ارج�اً 

  �ٔهداف ا�راسة

  :هتدف ا�راسة ٕاىل

 .حتدید املركز القانوين ملدینة القدس �رخيیاً  -

 .قرارات ا�ولیةالتعرف ٕاىل وضعیة مدینة القدس يف ال -
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حتدید انعاكسات القرار أ�مر�يك �ال�رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل �ىل القضیة الفلسطی��ة  -
 ).دا�لیًا، �ارج�اً (

  �ٔمهیة ا�راسة

ت�ٔيت هذه ا�راسة يف الوقت ا�ي تتعرض ف�ه مدینة القدس ٕاىل س�یاسات هتویدیة مل تتكرر من  -
س فهيا من �الل ��رتافات ا�ولیة ب�ٔهنا �امصة ر ٕالغاء �رخيها، و�رس�مي ��هتااكت اليت متا والهادفة ٕاىلق�ل، 

  .ٕالرسائیل

القرارات ا�ولیة،  ظل يفخلصوصیة القانونیة ملدینة القدس ااملركز و تظهر ٔ�مهیة ا�راسة يف تناولها  -
ه ٔ��لب الباح�ني �خلصوصیة الس�یاس�یة يف الوقت ا�ي هيمت بوواليت اكن �ٓخرها ا�رتاف إالدارة أ�مر�ك�ة، 

 .والثقاف�ة لها

ميكن ٔ�ن �س�تف�د من هذه ا�راسة طلبة العمل، والباح�ني يف الش�ٔن الفلسطیين �ٔو املقديس، من  -
اليت تعد من املدن القلی� اليت تنفرد خبصائص ومزا� �الل �ع�د �ىل الت�ٔصیل القانوين ملدینة القدس 

 مر العصور، واليت متزيت خبصوصیة اك�س�هتا من انفرادها �لبعد الرو� املرتبط كثرية �رب التارخي و�ىل
 .�لزمان واملاكن

من �الل  �لمركز القانوين ملدینة القدستبصري العرب واملسلمني حبجم ��هتااكت إالرسائیلیة  -
  .اا�هتااكهتومقاومة  یلمما �سا�د �ىل ت�ٔصیل معلیة مقاضاة ارسائ املامرسات الالٕا�سانیة يف مدینة القدس، 

  مصطل�ات ا�راسة

مجموع احلقوق و�لزتامات اليت �متتع هبا " :یعرفها الباح�ان ٕاجرائیا ب�ٔهنا:املركز القانوين ملدینة القدس - 1
 "املدینة املقدسة واحملت� مدینة القدس بصفهتا

مجمو�ة إالجراءات واملواقف �ىل املس�توى العريب :" یعرفها الباح�ان ٕاجرائیًا ب�ٔهنا:القرارات ا�ولیة - 2
  ". وا�ويل الرافضة واملس��كرة لس�یاسات ا�هتاك حرمة مدینة القدس، وإالساءة ٕاىل مقدساهتا

  ا�راسةمهنج 

تعمتد ا�راسة املهنج الوصفي التارخيي، وذ� من �الل �ع�د �ىل مراجعة أ�دبیات ذات العالقة 

لٕال�ابة عن ٔ�س�ئ� القانونیة  اتواملرجعیمبوضوع ا�راسة، والبحث يف احلارض وهتیئة أ��داث التارخيیة 
  .ا�راسة
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  إال�ابة عن �ساؤالت ا�راسة

ات �دیدة صدرت عن أ�مم املت�دة اعتبارًا من قرار امجلعیة العامة كثريًا ما اكنت القدس حمور قرار   
 - العريب / وما تبعه من قرارات ذات ص� �لرصاع الفلسطیين  1947لس�نة  181لٔ�مم املت�دة رمق 

، ا���ن جيّرما ختضع �لقانون ا�ويل والقانون ا�ويل حلقوق إال�ساينفه�ي م�طقة حمت�، ؤ�هنا إالرسائیيل؛ 
" القدس املو�دة"جراءات إالرسائیلیة، وینقضا قراَري الرئ�س أ�مرييك دو�� �رامب أ��َري�ن �عتبار االٕ 

   .�امصة ٕالرسائیل، ونقل السفارة أ�مري�یة ٕاىل املدینة احملت�

ملدینة القدس مكدینة حمت�، ا�ويل  عن اس�تفسارات حول املركز القانوين�� جتیب ا�راسة 
  .أ��ري عن قرارهاومدى مسؤولیة الوال�ت املت�دة  ها يف ظل القرارات ا�ولیة،القانوين لوضع ف والتك�ی

  املركز القانوين ملدینة القدس �رخيیاً  :املبحث أ�ول

اس��ادًا ٕاىل ما �لقدس من �ٔمهیة م�عددة الوجوه واجلوانب، هيمنا يف هذا البحث ا�ترص ٔ�ن �ركز �ىل 
هذا  ؤ�ن �رب التارخي احلدیث،رافقت القدس، ٔ�و شلكت لها إالطار القانوين ا�ويل  أ�وضاع القانونیة اليت

ٕاننا مضطرون ٕاىل اخ�یار احملطات القانونیة ف�ه، ف إالطار القانوين �ش�متل �ىل بنود ب��ویة ووظیف�ة كثرية،
  .ويه احملطات اليت ا�سمت ٕ�لزام�ة دولیة مجلیع ا�ول وفقًا ٔ�حاكم الرشعیة ا�ولیة

  �ٔصول املركز القانوين �لمدینة: املطلب أ�ول

م اكنت القدس و�يق ٔ�رايض فلسطني جزءا من ا�و� الع�نیة، ؤ�مهیهتا التارخيیة 1926ق�ل �ام   
وا�ی��ة اكنت ت��ع أ�س�تانة م�ارشة، واكنت �رسي �لهيا القوانني وأ�نظمة ساریة املفعول �ىل فلسطني طی� 

مجیع ا���ت السامویة، ح�ث مت ا�رام  میهتا ظلت و�رب مرا�ل �رخيها ا�تلفة مف�و�ة ٔ�ماالعهد الع�ين، ؤ�مه 
م بني ا�و� الع�نیة وا�ول أ�وروبیة، وا�لتان ٔ�كد� �ىل ما تضمنه 1878م، و�رلني 1856معاهديت �ر�س 

يف إالرشاف �ىل ٔ�ما�ن عبادهتا ئف لغريها من الطوام �ش�ٔن ا�رتام لك طائفة دی��ة 1852الفرمان الع�ين �ام 
  )6(.يف القدس

خضعت القدس مع �يق ٔ�رايض فلسطني التارخيیة لالنتداب  :)1947- 1926(�الل الفرتة من   
قوانني ٔ�ي مدینة فلسطی��ة، ومل �كن �لهيود ٔ�ي حقوق �اصة ال�رشیعات و ال الربیطاين، واكن �رسي �لهيا 

هو م� �اص �لمسلمني وفق ما ٔ�كده املرسوم ) الغريب -الرباق �ائط(فهيا، حىت ٔ�ن ما یعرف حبائط املبىك 
حز�ران من نفس العام  8م، وا�ي اعترب یوم 19/5/1931الصادر زمن �نتداب عن قرص �كنجهام بتارخي 

، هذا �ٕالضافة ٕاىل ما ورد يف صك �نتداب �ىل �رخي العمل هبذا املرسوم ا�ي �رش يف الوقائع الفلسطی��ة
  )7(.لسطني من الت�ٔ�ید �ىل �دم تغیري الوضع القامئ يف القدس ٕاال مبوافقة مجیع أ�طرافف 
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م اختذت امجلعیة العامة لهیئة أ�مم املت�دة قرار رمق 29/11/1947بتارخي :)م1967- 1974(�الل الفرتة 
وتقس�ميها ٕاىل دولتني مع احلفاظ �ىل احتاد  ،ا�ي نص �ىل ٕاهناء �نتداب الربیطاين �ىل فلسطني) 2(181

  .وحتویل القدس بضواحهيا ٕاىل و�دة ٕاقلميیة مس�تق� ذات وضع دويل �اص ،اق�صادي ب�هنام

�ٔحاكم  بذ� ، خمالفة1948اكنت ٕارسائیل قد اح�لت اجلزء الغريب من مدینة القدس يف س�نة   
، ونظام الوصایة 22عصبة أ�مم املت�دة ـ املادة  يف عهد(الرشعیة ا�ولیة يف لك ما یتعلق بنظام �نتداب 

قُ�لت عضوًا يف املنظمة  ة، ورمغ ذ�وم��اوزة مسؤولیة ا�و� املنتدب، )�لس الوصایة ا�ولیة لٔ�مم املت�دة
ا�ي قىض ( 181، بعد ٔ�ن تعهدت خطیًا �لعمل �ىل ٔ�و املسا�دة يف تنف�ذ القرار 1949ا�ولیة يف س�نة 
، ورضورة ٔ�ن توضع ا�ي قىض بعودة الالج�ني الفلسطین�ني ٕاىل بیوهتم( 194، والقرار )بتقس�مي فلسطني

  )8(.)القدس حتت مراق�ة أ�مم املت�دة الفعلیة

ٕان وضع القدس حتت نظام دويل �اص مل یغري ومل یؤ�ر �يل الس�یادة اليت بق�ت م�وطة و�لیه، ف  
 ،و جملس الوصایة ٔ�ي حق يف الس�یادة �يل القدس�شعب فلسطني فقرار التقس�مي مل مينح أ�مم املت�دة �ٔ 

ٕاىل بعد مضها  أ�ردنیة، وملا ٔ�صبحت القدس جزءا من اململكة عض السلطات إالداریة فقطولك�ه م�حها ب
م ظلت املدینة حمكومة �لقوا�د اخلاصة حبامیة أ�ما�ن املقدسة اليت 24/4/1950ٕامارة رشق أ�ردن بتارخي 

�ش�ٔن حامیة املمتلاكت الثقاف�ة ) 1954الهاي (فاقات واملواثیق ا�ولیة واليت مهنا ٔ�وردهتا العدید من االت
  .وا�ی��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة

النتاجئ القانونیة املرتتبة ٔ�ن  �متثل يف، ٔ�مهیة قانونیة 1949لتعهد إالرسائیيل اخلّطي يف س�نة � اكن لقد 
�الل �دم ��رتاف �ٕالجراءات اليت قامت هبا دو� خبصوص القدس مت ��رتاف هبا من  �181يل القرار 

 أ�وىل ا�و� اكنت املت�دة، أ�مم �شهادة ٕارسائیل، ٔ�ن، و واعتبارها الغیة وخمالفة �لقرار ،�ح�الل الصهیوين
وقد  ،ملسامهة يف تنف�ذه، وتعهّدها �1947/  181الس��ادها ٕاىل القرار  وفقاً  الفلسطی��ة ��و� ا�رتفت اليت

 ٔ��لقرار، و ر دويل ملزم ال جيوز التنازل عنهقرا 181ون، مع ٕا�الن اس�تقالل ٕارسائیل، ٔ�ن القرار غوریٔ��لن بن
  )9(.یُعترب املرجعیة القانونیة ا�ولیة ��و� الفلسطی��ة ال�زال 181

بدٔ�ت ٕارسائیل �ك�یف �س��طان، وتفریغ القدس من ساكهنا أ�صلیني، ورفضت ��رتاف حبق 
وا�ي خيول لها وضع الید �ىل أ�موال  31/3/1950العودة لالج�ني، ؤ�صدرت قانون ٔ�مالك الغائبني يف 

ول من س�مترب املنقو� و�ري املنقو� ٔ�ي مواطن عريب ٔ�و فلسطیين اكن یقطن يف القدس و�ادرها بعد ا�ٔ 
هذا السلوك إالرسائیيل . م، وجشعت هيود العامل �ىل الهجرة ٕاىل فلسطني، خمالفة بذ� القانون ا�ويل1948

دفع جملس أ�من يف أ�مم املت�دة ٕاىل التعجیل يف اعتبار قرار مض القدس الرشق�ة الغیًا ٔ�نه مل �كن، ٔ�نه 
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، واملتعلقة حبامیة املدنیني الواقعني حتت 1949عة لس�نة خمالف لٔ�حاكم امللزمة يف اتفاق�ة ج�یف الراب
  )10(.�ح�الل

م، واح�الل ٕارسائیل ما عرف 1948ن���ة لٔ�وضاع العسكریة بعد �ام :م1967الفرتة ما بعد حرب 
الضفة الغربیة �لقدس اجلدیدة ٔ�و الغربیة، ومضت القدس القدمية ٔ�و الرشق�ة ٕاىل أ�ردن، ؤ��لنهتا بعد توح�د 

مل تعرتف ٕ�قلميها العامصة الثانیة لٔ�ردن رغبة مهنا يف احملافظة �ىل الطابع العريب وإالساليم، و�ٔ� اكن أ�مر 
أ�مم املت�دة وال ٔ�ي من ا�ول امخلس أ�عضاء ا�امئني يف جملس أ�من وال الغالبیة من دول العامل هبذ�ن 

ت�ذ من القدس ويه مقسمة ٔ�و مو�دة مقر ضو �ٔ�مم املت�دة ٔ�ن ی ٔ�ي دو� عالوضعني، و�لتايل ال حيق 
  )11(.لبعثاهتا ا�بلوماس�یة يف ٕارسائیل

م اح�ل اجل�ش إالرسائیيل اجلزء الرشيق من مدینة القدس، وشلك 1967يف السابع من حز�ران   
مقرا لها، ) رادو �م�اس(ف�دق ، واختذ لها )12()شلومو الهط(فور اح�ال� لهذا اجلزء ٕادارة عسكریة بق�ادة 

اليت اكنت نقطة العبور بني اجلزء الرشيق والغريب �لمدینة، ؤ�زالت كذ� لك  )13()باومم�دل (ؤ�زالت بوابة 
م بني احلكومة 1949عن اتفاق�ة الهدنة املربمة يف ن�سان  تنتج يتاحلواجز الواقعة �ىل اخلط أ�خرض ال

ال ميكن جتاوزه ٔ�و التغلب �لیه وم�ذ ذ� التارخي وٕارسائیل حتاول ٔ�ن ختلق واقعا فعلیا . أ�ردنیة وٕارسائیل
عند ٔ�ي �ل س�یايس، وذ� بضم ما تبقى من القدس وجعلها �امصة مو�دة ٕالرسائیل واختاذ مجمو�ة من 

  )14(، ويه27/6/1967يف ) ٔ�قرها الك��ست(اریة بغطاء قانوين الوز تالقرارا

 .1967لس�نة  11قانون تعدیل ٔ�نظمة السلطة والقضاء رمق  -

 1967لس�نة  6قانون تعدیل معل الب��ت رمق  -

 .1967قانون احملافظة �ىل أ�ما�ن املقدسة لس�نة  -

بتوصیف أ�رايض الفلسطی��ة ا�ي قام  1967/  6/  11يف  237وبذ� ٔ�صدر جملس أ�من القرار 
اليت س�یطرت �لهيا ٕارسائیل �لقوة، مبا فهيا القدس الرشق�ة، �ىل ٔ�هنا من أ�رايض احملت�، ؤ�هنا من اليت 

  . تنطبق �لهيا ٔ�حاكم اتفاق�ة ج�یف الرابعة

 1980لقدس بعد س�نة دینة االقانوين مل ركزاملالتحول يف : املطلب الثاين

�سن قانون ٔ�سايس م 1980یولیو  30س، قام الك��ست يف ٕارسائیل يف هتوید القداس�تكامال جلهود   
جيعل القدس �امصة مو�دة ٕالرسائیل، ویؤكد يف نفس الوقت �ىل مرشوعیة الضم، ؤ�هنا س�تصبح مقرا 

 أ��ر احلامس �ى جملس أ�من يفاكن لهذا القانون . لرئ�س ا�و� والك��ست واحلكومة، وحممكة العدل العلیا
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�عتبار القانون إالرسائیيل  القايض 1980/  8/  20يف  478فقد ٔ�صدر ا�لس القرار  ،هیئة أ�مم املت�دة
، ورفضت أ�مم املت�دة ��رتاف هبذا الغیًا، ؤ�نه لن یغّري وضع أ�رايض احملت� مبا فهيا القدس الرشق�ة

ثات ا�بلوماس�یة يف القدس لسحب متثیلیاهتا مهنا، القانون �عتباره �شلك ا�هتااكً �لقانون ا�ويل، ودعت البع 
م بعد نقل لك من �وس�تار�اك والسلفادور لسفارهتام ٕاىل تل 2006لكن هذا القرار مل ینفذ اكمال لغایة �ام 

  )15(.ٔ�ب�ب

ت�ىن ) القدس، واجلوالن(ومبناس�بة م�اقشة س�یاسة حزب العمل خبصوص  28/3/1990يف 
ب�ٔن القدس املو�دة والاكم� وحتت الس�یادة إالرسائیلیة يه �امصة  إالقرار(: الك��ست اقرتا�ا تضمن

وال تفاوض حول هذا املبدٔ�، یناشد الك��ست ساكن ا�و� والقادمني اجلدد �س��طان يف القدس ٕارسائیل 
  )16()الكربى لضامن اس�مترار تطو�رها، وتث��ت بن�هتا �ق�صادیة والصناعیة

ٕالجراءات مض القدس، جند �ٔن ٕارسائیل اس��دت �ىل املؤید  ومن �الل حتلیل اخلطاب إالرسائیيل
  )17(�دة مربرات �ري مق�و� يف القانون ا�ويل، يه

ح�ث اعتربت ٔ�ن من حقها ٕا�الن الس�یادة �ىل القدس كغريها من املناطق : ملء الفراغ يف الس�یادة - 1
ول العربیة �ىل القدس م ٔ�هنت حامیة �ٔو وصایة ا�1967بعد ا�هتاء �نتداب الربیطاين، كام ٔ�ن حرب 

يف ) املدافعة عن نفسها(ٕالرسائیل الرشق�ة مبوجب ا�اللها �تفاق�ة ا�هتدئة، أ�مر ا�ي �رتب �لیه حقا 
��رتافه �لقدس �امصة ٕالرسائیل، ح�ث " �رامب"وهو ما اس��د �لیه الرئ�س أ�مر�يك  .اح�الل املدینة

 حتدید �امصهتا، لكن هذه الس�یادة ال تطلق یدها ٔ�و ید اعترب ٔ�ن ٕارسائیل دو� ذات س�یادة ولها احلق يف
الوال�ت املت�دة لهذا الغرض، ٔ�و لٕال�الل �لقانون ا�ويل وخمالف�ه يف حتویل الوضع القانوين من ٔ�رض حمت� 
ٕاىل ٔ�رض طلیقة من ٔ�ي ق�د، ح�ث ٔ�ن أ�رايض الفلسطی��ة مبا فهيا القدس الرشق�ة ٔ�رايض حمت� والن���ة 

ميكن ٔ�ن یتصور یة اليت ترتتب �ىل ذ� يه الزتام ٕارسائیل مببادئ القانون ا�ويل إال�ساين، كام ٔ�نه ال القانون 
  .يف ظل القانون ا�ويل املعارص ٕان إال�الل �تفاق الهدنة یعد مربرا لغزو إالقلمي وٕاضفاء س�یادة �دیدة

ا�فاع عن نفسها،  - من و�ة نظرمه –وهو ٔ�ن من حق ٕارسائیل اليت اعتدي �لهيا : الغزو ا�فاعي - 2
فٕاذا ما متك�ت من اح�الل ٔ�رايض، ٔ�صبح �ح�الل مرشو�ا، ویرتتب �ىل هذه املرشوعیة ٕاماكنیة ٕاجراء 

 .ٔ�یة تعدیالت يف إالقلمي احملتل ٕاىل ٔ�ن یمت تقر�ر مصريه مبعاهدة سالم

حاكم �دم مرشوعیة احلرب، هذا الترب�ر ف�ه تناقض صارخ مع ٔ�حاكم القانون ا�ويل، ؤ�مه هذه ا�ٔ 
فالهزمية العسكریة ��و� ال یرتتب �لیه زوال س�یادة ا�و� املهزومة، و�لتايل فٕان ٕاجراءات الضم �كون 

  .�ط�، وهو ما ینطبق �ىل إالجراءات إالرسائیلیة اخلاصة بضم القدس
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  م1991ؤمتر مدرید واتفاق�ة �ٔوسلو الوضع القانوين �لقدس بعد م

، ومن مث م1991 يف مدریدٕا�دى العق�ات الرئ�سة يف مسرية ال�سویة اليت انطلقت  شلكت القدس
�رك ٔ�مرها ٕاىل املر�� ا�هنائیة من املباح�ات مع قضا� املس�توطنات واحلدود وأ�من، ح�ث اكن �لهيا تعارض 

واعتبارها ائیل دون �ٔسس قانونیة �ح�اللها �م بني و�يت النظر الفلسطی��ة وإالرسائیلیة، فمتسكت ٕارس 
و م من �ٓ�ر قانونیة �ٔ �1967الل �ام �امصة مو�دة لها، ورفض الفلسطی��ون لك ما �رتب �ىل �ح 

  . و�دودیة �ىل املدینة دميوغراف�ة

�اصة يف موضوع �نت�ا�ت اس�متر احلال يف مدینة القدس حتت طائ� �مالءات إالرسائیلیة 
 :واليت مهنا �ىل س��ل املثال ��هتااكت الیوم�ة، وزادت وتريةالفلسطی��ة وٕاجراءاهتا، 

 27ٔ��ر، ومرور 28يف یوم القدس : (�اء ف�هقرارا 29/5/1994الك��ست يف �لس�ته بتارخي ت�ىن  -
ٕارسائیل أ�بدیة، ؤ�ن القدس  ن القدس �امصةیعود الك��ست وقرر �ٔ �اما �ىل حتر�ر املدینة وتوح�دها 

 ٔ�ذاع رادیوم 2000یولیو  26يف ، و)ل�ست موضو�ا س�یاس�یا �ٔو ٔ�م�یا، وٕامنا هر روح الشعب ا�هيودي
قال �لرئ�س الفلسطیين �رس عرفات ) ٕاهيود �راك(ٕارسائیل مضن �رشة أ�خ�ار، ٔ�ن رئ�س الوزراء السابق 

ٕان هیلك سل�ن یو�د حتت املس�د أ�قىص، و�� فٕان ٕارسائیل لن ت��ازل عن  ):2اكمب دیفد(يف مقة 
ٕاهيود (وزراء السابق الرئ�س ب�یة �ح�الل يف القدس، ورئ�س  ، كام رفض"ه �لفلسطین�ني یالس�یادة �ل 

ٕان احلرم :" قو�" ه�ٓر�س"حصیفة رفض تعریف املس�د أ�قىص ب�ٔنه موقع ٕاساليم، ونقلت عنه ) ٔ�وملرت
 - ب�ت املقدس -ج�ل الهیلك: �ىل ذ� وامسه یدل�س موقعًا ٕاسالم�ًا، فاحلرم ق�ل لك يشء موقع هيودي، ل 

) مكس�ميوس سلوم(هدیة ٕاىل رئ�س الك��سة الیو�نیة املطران" ب��امني نت��اهو" ، وقدم " املقدس ا�هيودي
س�د أ�قىص هنائیًا، بل عبارة عن جمسم من الفضة �لقدس القدمية ال یظهر ف�ه امل  م،29/12/1996يف 

م ٔ��لن شارون ٔ�نه سوف �سمح �لهيود واملس�یحیني 2002ینا�ر  21يف ، و"اس��دل ماكنه جمسم �لهیلك
بدخول املس�د أ�قىص بنفس الطریقة اليت یقوم املسلمون فهيا ��خول ٕالیه، ؤ�ضاف ٔ�ن هذا املاكن ل�س 

 )18(.الهیلكاملس�د أ�قىص، بل ج�ل 

التفاوض حول املس�د أ�قىص، وتدر�س �دة مقرت�ات ٕالقامة  ئیل الرئ�سةٕارسا�ا�ام�ة حّرمت  -
كن�س هيودي بدًال م�ه، وقد قرر جملس احلا�امني الرئ�س يف ٕارسائیل ٔ�ن جمرد ق�ول احلكومة التفاوض حول 

 ا�ٔكرباحلا�ام إالشك�ازي ) شابريإا�راهام (وهذا ٔ�یضًا ما قا� لك من احلا�ام  .ٕامثم�طقة املس�د أ�قىص هو 
ٔ��د ) �س�یدون �رسائیل(واحلا�ام  )املفدال(رئ�س حزب ) ٕاحساق لیفي(ؤ�كرب مصدر لٕالف�اء، واحلا�ام 
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) عفود� یوسف(واحلا�ام ؤ��رز ا��اة لهدم أ�قىص �ىل رؤوس املصلني املسلمني، ) ٔ�مو�(مؤسيس تنظمي 
 )19().غورن شلومو(واحلا�ام ا�ٔكرب �ل��ش ) شاس(الزعمي الرو� حلركة 

الرشيق ملدینة القدس العدید من الك�س واملتاحف �ىل ٔ�نقاض  اح�ال� �لقسمٔ��ش�ٔ �ح�الل م�ذ  -
) :" �لیل تفكجي(ٔ�وقاف ٕاسالم�ة ٔ�و ٔ�مالك فلسطی��ة �اصة ٔ�و �امة، ح�ث �رى خ�ري اخلرائط �لقدس

كن�س صغري  1000مرت مربع، یضاف ٕا�هيا ٔ�كرث من  600ٕان حنو ٔ�ربعني كن�سًا رئ�س�یًا مساحهتا ال تقل عن 
تن�رش يف القدس �شقهيا الرشيق والغريب من �الل �س��الء �ىل البیوت  العربیة يف � سلوان و� 

  )20(".رٔ�س العمود ٔ�و حتویل ٔ�ما�ن دی��ة ٕاسالم�ة ٕاىل ك�س مكس�د النيب مصوئیل والنيب داوود

صىل �دید �لهيود م عن ٕا�شاء م13/5/1997س�بق، فقد �ٔ�لنت سلطات �ح�الل ما وت�ٔ�یدًا �ىل 
م قررت احملمكة  2001يف سا�ة ر�ط الكرد ا�اورة لباب احلدید وسط احلي إالساليم، ويف ٔ�وائل �ام 

العلیا إالرسائیلیة السامح مجلا�ة هيودیة بوضع جحر أ�ساس لبنا الهیلك قرب املس�د أ�قىص، رمغ ٔ�ن أ�رض 
  )21(.أ�قىص�بعة �ا�رة أ�وقاف يف املس�د 

ا�اور �لسور اجلنويب �ىل بعد بضعة ٔ�م�ار ) داف�دسون(مت ٕاقامة م�حف م 2001العام  ويف نفس
فقط ٕاىل الرشق من �ب املغاربة، ح�ث اكن الهدف م�ه توصیل التخیل ا�ي یصعب ختی� يف ٔ�ذهان 

قصرية یعرض ف�ه ٔ��دث ما ميكن اع�ده من وسائل مسعیة وبرصیة و�ك�ولوج�ة ؤ�فالم ٔ�ن الز��ن �لهیلك، و 
ب�ٔسلوب هولیود املؤ�رة متزج بني ٕا�ادة البناء واملك�شف البايق من ا�ٓ�ر، ف�خرج الزا�ر م�ه مق�نعًا ٔ�نه ال جمال 

  )22(.مغا�رة �لهيودیة يف هذا املاكن ��نة

م�حف (يف ٕاقامة م�حف یدعى  )سلطةالتطو�ر(رشعت ب�یة القدس �ر�ایة  م2006ويف س�نة 
م �ىل ٔ�رض مقربة م�ٔمن هللا إالسالم�ة اليت تضم رفاة 1994ساس � �ام وا�ي وضع جحر ا�ٔ  ،)ال�سامح

ٔ�لف مرت مربع، ويف  46العدید من الص�ابة والتابعیني و�لامء املسلمني، وذ� �ىل مسا�ة تصل ٕاىل 
واحلا�ام�ة ) ٔ�روى لوبولیا�سىك(ورئ�س الب�یة ) موش�یه ك�ساف(ا�و� م وحتت ر�ایة رئ�س 13/3/2006

وا�ي خطط � لیكون ٔ�كرب كن�س يف ) نور یورشالمي) (قدس النور(مت اف�تاح كن�س الرئ�سة 
 )244 ، ص2006، القدويم()23(.العامل

، وا�ي یقام �ىل ٔ�جزاء )هامور�(كن�س اخلراب�شاء �ىل إ  2010ٔ�رشفت سلطات �ح�الل �ام 
م �متویل من املؤسسات 2001من املس�د العمري الصغري يف �ارة الرشف، وا�ي اختذت ب��ائه يف �ام 

يف ٔ�قىص غرب ) الثالث الهیلك(اف�تح �ح�الل كن�س حتت مسمى م�حف  10/12/2009ا�هيودیة، ويف 
اثنني فوق (ویتكون هذا من س�بع طبقات سا�ة الرباق هبدف الرتوجي �لروایة ا�هيودیة لتارخي القدس، 
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وتبلغ مساح�ه ) أ�رض، ومخس طبقات دا�ل الصخر ٔ�سفل مس�توى السا�ة العلویة من �ارة الرشف
  )24(.مرت مربع )4565(اللكیة 

  وضعیة مدینة القدس يف القرارات ا�ولیة :املبحث الثاين

وامجلعیة العامة، �دة قرارات  جملس أ�من ب�ٔ�زهتا ا�تلفة؛ أ�مم املت�دة ٔ�صدرت 1967م�ذ �ام   
وقد صدر ٔ�كرث من  ،�شلك �ام والقدس �شلك �اص �ح�الل إالرسائیيل لٔ�رايض الفلسطی��ة �ش�ٔن

جملس حقوق ��سان خبصوص القضیة الفلسطی��ة، ٔ��د�ا القرار املتعلق بضامن ا�رتام قرارا عن ) 75(
القانون ا�ويل حلقوق ��سان والقانون ا�ويل ��ساين يف أ�رض الفلسطی��ة احملت� مبا فهيا القدس الرشق�ة 

مساندة ) عربیا، وٕاسالم�ا(العدید من املواقف ا�ولیة  كام ظهرت.2021مایو/ ٔ��ر 27ويف ٕارسائیل، يف 
  .�س�ت��ايئومؤیدة لوضع القدس القانوين 

  ومقدساهتا ا�ولیة جتاه القدس قراراتال: املطلب أ�ول

، ح�ث وهدم املنازل يف القدس ،رفض �س��طان جتاه�افظ املس�توى اّ�ويل �ىل موقف �بت 
الوال�ت املت�دة  ف�ی� اكنت.1967ٕاىل ا�متسك حبّل ا�ولتني �ىل �دود �س��د املوقف ا�ويل �شلك �ام 

  �رب الس�نوات املاضیة الراعي أ�ول جلوالت املفاوضات بني الفلسطین�ني وإالرسائیلیني 

فر�سا ا�فع مببادرهتا �لسالم  �اولت، �الل الس�نوات السابقة امجلود يف مسار املفاوضاتٕاال ٔ�هنومع 
اكن مقرًرا يف ( 3/6/2016لعقد مؤمتر دويل يف  د، وحشدت املوافقات ا�ولیةامجلو لكرس هذا 

من دون حضور إالرسائیلیني ) من مضهنا الر�عیة(دو� وم�ظمة دولیة  �30شارك ف�ه حوايل ) 30/5/2016
 -یةفلسطی��ة وٕارسائیل –احلل الوح�د �لرصاع هو �رب ٕا�شاء دولتني  ، وذ� ق�ا�ة مهنا ب�ٔنٔ�و الفلسطین�ني

  )25(.ون القدس �امصة مشرتكة ��ولتنيتع�شان ج�ًبا ٕاىل ج�ب ب�ٔمن وسالم و�ك

�لمقدسات رسائیلیة وا�هتااكهتا جراءات االٕ فقد ٔ�صدر جملس أ�من مجمو�ة من القرارات جترم االٕ وسابقا، 
  )26(: يف مدینة القدس، ومن ٔ�مهها

التوقف والرتاجع فورًا عن ف�ح مد�ل لنفق جبوار املس�د :)1996د�سمرب 30) (1073(القرار  .1
  . أ�قىص

�شجب الترصف �س�تفزازي املمتثل بدخول شارون ٕاىل احلرم  :)2000ٔ�كتو�ر 7) (1322(القرار .2
 .ویطالب ارسائیل �لتق�د التام �تفاق�ة ج�یف الرابعة) 28/9/2000(القديس الرشیف يف 
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خبصوص ��هتااكت إالرسائیلیة  ، وامجلعیة العامةقرارات جملس أ�منمناذج من ویوحض اجلدول التايل 
  )27(ٔ�حاكم وقوا�د القانون إال�ساين ا�ويل يف القدس

  قرارات جملس أ�من 

  النص وا�ال�  القرار

  رمق القرار

  1968 لس�نة 252 

  یعترب ٔ�ن مجیع إالجراءات إالداریة وال�رشیعیة ومجیع أ�عامل اليت قامت هبا
ٕارسائیل مبا يف ذ� مصادرة أ�رايض وأ�مالك اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤدي ٕاىل تغیري يف 

یدعو ٕارسائیل ٕ�حلاح ٕاىل ٔ�ن تبطل هذه إالجراءات، و�ٔن ، و الوضع القانوين �لقدس
  .متتنع فورًا عن الق�ام ب�ٔي معل �ٓخر من ش�ٔنه ٔ�ن یغري وضع القدس

  رمق القرار

 1969 لس�نة 271

  

 1969 لعام 267 رمق والقرار ،1968 لعام 252 رمق قراره یؤكد. 
 يف ا�ی��ة املواقع ٔ�و املباين ٔ�و املقدسة لٔ�ما�ن تدن�س ٔ�و تدمري ٔ�ي ب�ٔن یعرتف 
 والسالم أ�من حبدة هيدد ٔ�ن ميكن �هذا بعمل �لق�ام تواطؤ ٔ�و �شجیع ٔ�ي ؤ�ن القدس،
  .ا�ولیني

 و�لقانون ا�ويل یدعو ٕارسائیل ٕاىل التق�د بدقة بنصوص اتفاق�ات ج�یف، 
 هذه نصوص تنف�ذ ٕاىل ویدعوها ا��ر �ٓنفة �لقرارات ٕارسائیل انصیاع �دم ید�نو 

  .القرارات

 رمق القرار
  1971لس�نة 298

  1969لعام  267ورمق  1968لعام  252یؤكد جمددًا قراریه رمق. 

 ٔ�ن ٕارسائیل ختلفت عن ا�رتام القرارات السابقة اليت م�لس أ�من ی�ٔسف
أ�مم املت�دة ف� یتعلق ٕ�جراءات ؤ�عامل ٕارسائیل اليت تؤدي ٕاىل الت�ٔثري �ىل اختذهتا 

  .وضع مدینة القدس

  رمق القرار

  1980 لس�نة 476 

  یؤكد جمددًا ٔ�ن مجیع إالجراءات اليت اختذهتا ٕارسائیل القوة احملت� والرام�ة ٕاىل
وين و�شلك خرقًا تغیري معامل مدینة القدس الرشیف ووضعها، ل�س لها �ٔي مس��د قان

  فاحضًا التفاق�ة ج�یف الرابعة املتعلقة حبامیة املدنیني يف زمن احلرب

  مقر القرار

  1980 لس�نة 478 

 ورفضها القدس �ش�ٔن أ�سايس القانون �ىل ٕارسائیل مصادقة ا�لوم ٔ�شد یلوم 
 .العالقة ذات أ�من جملس بقرارات التق�د

 لقانون ا�هتااكً  �شلك “أ�سايس القانون” �ىل ٕارسائیل مصادقة ٔ�ن یؤكد� 
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 هذه حسب ٕاىل القدس يف لها دبلوماس�یة بعثات ٔ�قامت اليت ا�ول ودعوة ا�ويل،
  .املقدسة املدینة من البعثات

  قرار رمقال

 )672 (
12/10/1990  

 ویؤكد والقدس، أ�قىص املس�د سا�ات يف جرت اليت ا�زرة �س��كر 
  .حمت� م�طقة القدس ٔ�ن من ا�لس موقف

  رمقالقرار 

 )2334 (
23/12/2016  

 لوقف ٕارسائیل ویطالب الرشق�ة، القدس يف املس�توطنات رشعیة �دم یؤكد� 
 جوان �دود يف تغیريات ب�ٔي ��رتاف و�دم �س��طانیة أ��شطة مجلیع الفوري
1967.  

  قرارات امجلعیة العامة

  رمق قرار

 8 بتارخي 60/106 
 أ�ول اكنون

  2005 )د�سمرب(

 فهيا مبا الفلسطی��ة، أ�رض يف إالرسائیلیة املس�توطنات ٔ�ن �دید من تؤكد 
  .ةو�ج�عی �ق�صادیة والتمنیة السالم ٔ�مام عق�ة و�شلك قانونیة �ري الرشق�ة القدس

  

، فقد توا�رت هذه القرارات يف ضوء احملافظة قرارات املؤمتر العام �لیون�سكو حول القدسوحول ٔ�مه 
  )28(التارخيي �لقدس، واكن من �ٔمه هذه القرارات�ىل الطابع 

دعوة الك�ان الصهیوين ٕاىل احملافظة �ىل املمتلاكت الثقاف�ة يف  :)1968ٔ�كتو�ر ( 3.343/م15قرار .1
  . القدس القدمية

دعوة الك�ان بصورة مس�تع�� ٕاىل الكف عن تغیري معامل  :)1972نومفرب ( 3.422/ م 17قرار  .2
 . القدس وعن احلفر�ت أ��ریة

الك�ان الصهیوين لتغیري معامل القدس التارخيیة والثقاف�ة  ٕادانة): 1978نومفرب ( 7.6/ م 20 قرار .3
 . وهتویدها

إالعراب عن القلق الشدید �ش�ٔن التغیريات يف طابع القدس  ):1980ٔ�كتو�ر ( 4.41/ م 21قرار  .4
 . الثقايف وا�یين

 . اس��اكر �عتداءات �ىل أ�ما�ن �سالم�ة املقدسة يف القدس ):1985نومفرب ( 11.3/ م 23قرار .5
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جشب التغیريات الصهیونیة �لمواقع الثقاف�ة والتارخيیة يف القدس،  :)1989نومفرب ( 3.6/ م25قرار  .6
 . وا�عوة ٕاىل تقدمي ا�مع املايل لٔ�وقاف �سالم�ة

ت اليت مازالت تعیق حریة دخول یبدي القلق ٕازاء �جراءا): 1999نومفرب ( 28/ م 30قرار  .7
 . الفلسطین�ني ٕاىل القدس وأ�ما�ن املقدسة يف مدینة القدس

مبوجب هذا القرار مث ٕادراج مدینة القدس القدمية يف قامئة الرتاث  :)2003ٔ�كتو�ر ( 39/ م 32قرار  .8
  . العاملي ويف قامئة الرتاث العاملي املهدد �خلطر

 قرارات احملامك ا�ولیة

وانني واالتفاق�ات والقرارات الصادرة عن املنظامت ا�ولیة م�ل أ�مم املت�دة وجملس أ�من قاب� تبقى الق
�لت�اهل واجلدال العقمي �البا حولها وٕالزام�هتا �ىل أ�طراف املعنیة حىت تصدر فهيا قرارات قضائیة من احملامك 

 خيص اليت صدرت عن احملامك ا�ولیة ف�ئیة من ٔ�مه هذه القرارات القضا. ا�ولیة ٔ�و احمللیة يف دول خمتلفة
 : نذ�ر قرار�ن 1967القدس وأ�رايض احملت� م�ذ العام 

�ش�ٔن  2004یولیو /متوز 9الرٔ�ي �س�شاري ا�ي صدر عن حممكة العدل ا�ولیة بتارخي  :أ�ول -
. 1967یونیو / اجلدار ا�ي ٔ�قام�ه ٕارسائیل �ىل أ�رايض الفلسطی��ة اليت اح�لهتا يف ٔ�عقاب حرب حز�ران

اءات اليت تقوم هبا بقرارات أ�مم املت�دة ذات الص� اليت تؤكد ٔ�ن إالجر "يف دیبا�ة القرار ذ�رت احملمكة 
، بصفهتا سلطة �ح�الل، لتغیري وضع القدس الرشق�ة احملت� و�ر�ی�هتا ا�ميوغراف�ة ل�ست لها "ٕارسائیل"

 ."رشعیة قانونیة وتعد �ط� والغیة

ٔ�مهیة رٔ�ي احملمكة �مكن يف �ٔنه ل�س فقط صادرا عن ٔ��ىل سلطة قضائیة يف العامل، ولكن ٔ�یضا ٔ�نه 
مبا فهيا القدس الرشق�ة، ؤ�هنا ختضع ٔ�حاكم  1967القانوين لٔ�رايض الفلسطی��ة احملت� �ام ث�ت الوضع 

القرار ٔ�كد ٔ�یضا �ىل القا�دة الثابتة يف القانون ا�ويل وفقًا ٔ�حاكم . 1949اتفاق�ة ج�یف الرابعة لس�نة 
 .مبا فهيا القدس الرشق�ةالرشعیة ا�ولیة ٔ�نه ال جيوز تغیري الوضع القانوين لهذه أ�رايض احملت� 

/ ش�باط 5القرار الصادر �ٔ��لبیة عن ا�ا�رة ا�متهیدیة أ�وىل �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة يف  :الثاين -
مبا فهيا  1967وا�ي ینص �ىل ٔ�ن قانون احملمكة ینطبق �ىل أ�رايض الفلسطی��ة احملت� �ام  2021فربا�ر 

ینا�ر / اكنون الثاين 16حق�ق اليت بدٔ�ته املدعیة العامة �لمحمكة يف ی�ٔيت ذ� القرار مضن الت . القدس الرشق�ة
يف ٕاماكنیة ار�اكب جرامئ یعاقب �لهيا القانون أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة املعروف مبیثاق روما  2015
�ح بطلب ٕاىل املدعیة العامة لف  2015ینا�ر / اكنون الثاين 1واكنت دو� فلسطني قد تقدمت يف . 1998
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مبا فهيا القدس  1967حتق�ق يف جرامئ حرب �ر�كهبا سلطات �ح�الل إالرسائیيل يف أ�رايض احملت� �ام 
  )29(.الرشق�ة

  ، و��هتااكت إالرسائیلیةاملواقف ا�ولیة من مدینة القدس: املطلب الثاين

خيتلف عن موقف ٕان موقف الوال�ت املت�دة من القدس :القدسمدینة موقف الوال�ت املت�دة من  - 1
-1963(ٔ�ي دو� ٔ�خرى ملا هو معروف من احنیازها الشدید ٕاىل �انب الك�ان، مفنذ ٕادارة لندون جو�سون 

حىت ٕادارة الرئ�س ٔ�و�ما مل تبد موقفًا وا�دًا جتاه �دا� قضیة القدس سوى ٔ�هنا اعتربهتا م�طقة ) 1969
نت�ابیة برضورة الس�یادة الصهیونیة �ىل محلته �) 1989- 1981(ت�، واس�تغل الرئ�س رو�� ریغان حم 

�الل محلته �نت�ابیة ) جورج بوش ��ن(وتعهد ،القدس، ومل تعرتف حبق الشعب الفلسطیين يف القدس
مقة  يف املوقف أ�مر�يكظهر ) 2001 – 1993(و�الل ٕادارة بیل لكی��ون م بنقل السفارة،2000يف �ام 

ك�ان الصهیوين يف س�یاسة الضم الفعيل ملدینة القدس و��رتاف تطوره السليب ٕ�عطاء الضوء أ�خرض �ل 
  )30(.ب�ٔن القدس �امصة ٕالرسائیل ونقل السفارة أ�مر�ك�ة ٕاىل القدس

م، وذ� 1995لعام ) سفارة القدس(اكنت إالدارات أ�مر�ك�ة السابقة �ري مس�تعدة لتنف�ذ قانون 
خش�یة من تفجر �ا� من الغضب �ى الشعب الفلسطیين وا�متعات العربیة وإالسالم�ة، ومن ت�ٔن�ب ا�متع 

ابقني یوقعون ٕاعفاءات ا�ويل، و�لتايل تعریض أ�من القويم أ�مر�يك �لخطر، و�� اكن الرؤساء الس
ٕاال ٔ�ن جمر�ت أ��داث يف املنطقة العربیة  ،م�علقة �ٔ�من القويم لك س�تة ٔ�شهر لت�ٔج�ل نقل السفارة 

  )31(.�اءت لتليب طمو�ات إالدارة أ�مر�ك�ة �متر�ر القرار

  �حتاد أ�ورويبموقف  - 2

ورويب �ش�ٔن قضیة القدس ٔ�كرث ٕاجيابیة �ملقارنة مع الس�یاسات أ�مر�ك�ة، و�متثل ٕان موقف �حتاد ا�ٔ 
هذا املوقف يف وجوب ق�ام دو� فلسطی��ة و�امصهتا القسم الرشيق من املدینة، ٕاال �ٔن هذه املواقف �البًا ما 

  )32(: ت��ا�ن بني الوضوح والغموض وميكن تلخیص املوقف أ�ورويب يف هذه القضیة، كام یيل

دول �حتاد (رفض ��رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل والت�ٔ�ید �ىل �ٔهنا حمت�، وتعلیق نقل سفارات  -
  .�سویةأ�ورويب ٕاىل القدس ٕاىل �ني التوصل ٕاىل 

نه ٔ�ن یفرس �ىل ٔ�نه ا�رتاف مضين �ح�الل الك�ان �ٔ اق�ناع ا�ول أ�وروبیة من الق�ام ب�ٔي معل من ش -
 . �ىل �ح�الل یةیضفي الرشع الصهیوين �لقدس ٔ�و 

 . الت�ٔ�ید �ىل رضورة ��س�اب الصهیوين من أ�رايض احملت� ويف مقدمهتا القدس -
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رفض الس�یاسة الصهیونیة يف هتوید مدینة القدس، وا�عوة لالم�ثال التام مجلیع قرارات أ�مم املت�دة  -
 . اخلاصة �لطابع التارخيي �لقدس

  ساليماملوقف العريب واالٕ 

واكن  ،�شلك �لين والفت" ٕارسائیل"العريب وإالساليم الرمسي مؤخًرا �النف�اح �ىل  ا�ّسم املوقف
�رًزا يف هذا الس�یاق عودة �ه�م املرصي مؤخًرا حبّل القضیة الفلسطی��ة من �ب ا�متهید لتطو�ر العالقة 

لقضیة الفلسطی��ة ٕاّن �ّل ا 17/5/2016ح�ث قال الّرئ�س املرصي عبد الف�اح الس�يس يف " ٕارسائیل"مع 
  ". تل ٔ�ب�ب"س�ميهّد لسالم دا� بني القاهرة و

السابق " الر�عیة"ووفق إال�الم العربي، فٕاّن ٕاطالق املبادرة اكن بعد ت�س�یق وتوافق بني مسؤول 
طوين بلري والس�يس ونت��اهو، وبعمل وموافقة وز�ر اخلارج�ّة أ�مرييك جون كريي وامللكني الّسعودي 

عن �ود مرصیة لعقد لقاء ثاليث يف القاهرة یضم ً� من الس�يس " یدیعوت ٔ�حرونوت"دثت وحت. وأ�ردين
يف �ج�ع �ري العادي �ل�امعة العربیة  28/5/2016الفلسطیين يف  شارك الرئ�سوقد . وعباس ونت��اهو

مام مؤمتر �ر�س املنعقد يف القاهرة �ىل مس�توى وزراء اخلارج�ة لت�دید املوقف العريب ا�ي س�مت طر�ه �ٔ 
وقال عباس، ا�ي التقى الس�يس ق�ل . مضن املبادرة الفر�س�یة �لسالم 3/6/2016ا�ويل املطروح عقده يف 

�ج�ع، ٕاّن مرجعیة املؤمتر س�تكون القرارات ا�ولیة واملبادرة العربیة �لسالم وخّطة �ارطة الطریق 
�اكملها يه  1967القدس الرشق�ة اليت اح�لّت �ام "ٔ�ّن واالتفاقات املوقعة سابقًا بني اجلانبني، كام ٔ�ضاف 

، ؤ�كّد البیان الصادر عن �ج�ع مواص� دمع اجلهود الفر�س�یة والعربیة وا�ولیة "�امصة دو� فلسطني
الهادفة لتوس�یع املشاركة ا�ولیة حلل القضیة الفلسطی��ة ودمع املبادرة الفر�س�یة بدًءا بعقد اج�ع مجمو�ة ا�مع 

�لیة م�عددة أ�طراف "، وإالرساع يف عقد املؤمتر ا�ويل �لسالم، ود�ا البیان ٕاىل 3/6/2016يف  �لق �
هبدف العمل �ىل ٕاهناء �ح�الل إالرسائیيل وٕاقامة دو� فلسطني املس�تق� اكم� الس�یادة و�امصهتا القدس 

لتنف�ذ ما یتفق �لیه مضن ٕاطار ووضع �دول زمين �لمفاوضات .. 1967الرشق�ة �ىل �دود الرابع من یونیو 
  )33(".م�ابعة دولیة �دیدة

ويف موازاة ذ�، یبدو ٔ�ّن مثة اجتاًها عربًیا ٕاىل تقدمي املزید من التنازالت ح�ث حتدثت الق�اة العارشة 
العربیة عن اس�تعداد بعض ا�ول العربیة لتعدیل املبادرة العربّیة �لسالم يف بندي اجلوالن وحّق العودة ب�� 

 .، وقد ظهر ذ� �لیا يف مو�ات التطبیع أ��ريةالسلطة الفلسطی��ة �لمها ب�ّٔي تعدیالت نفت



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

126 

 

اختذت قرارات  قدميًا ٔ�فضل مما هو �الیًا، ح�ثاله�م العريب واجلامعة العربیة مبدینة القدس لكن اك�
، ومن ٔ�مه هذه وا�هتااكت املقدسات �دیدة يف موا�ة �جراءات الصهیونیة �هتوید املدینة وبناء املس�توطنات

  )34(:القرارات

ا�ي ینص �ىل رضورة �بقاء �ىل احلا� ): 1950(الصادر �ام ) 201(قرار جملس اجلامعة  -
  . ا�ميوغراف�ة ملدینة القدس

 . ا�اعي �لحفاظ �ىل �س�بة ملك�ة أ�رايض يف القدس) 1950(لعام ) 202(قرار  -

�ام  1390جلنة ٕاعامر املس�د أ�قىص وا�ي تاله قرار  �شك�ل 1954الصادر �ام ) 707(قرار  -
 . ملتابعة أ�مر 1957

ا�ي ینص �ىل تقدمي ا�مع املايل الرضوري ملدینة القدس وٕا�شاء ) 1992(�ام ) 5216(قرار  -
 . صندوق �اص لهذا الغرض

 .س��طانرايض و�قرارات إالدانة املتتالیة حول ��رتاف �لقدس �امصة �لك�ان ومصادرة ا�ٔ  -

وا�ي اكن �ٓخرها ) ساليم سابقاً املؤمتر االٕ (ساليم هذا لكه �ٕالضافة ٕاىل مواقف م�ظمة التعاون االٕ 
املؤمتر ا�ويل ��فاع عن القدس ا�ي عقد يف ا�و�ة وا�ي اعترب قضیة القدس ٔ�م القضا� وعصب اه�م 

ساليم، تاله موقف العاهل املغريب امل� دمحم العرب، حبیث تندرج �ىل سمل ٔ�ولیات م�ظمة التعاون االٕ 
رسا� ٕاىل قادة ا�ول امخلس ا�امئة العضویة �لس أ�من وٕاىل  بتوج�هالسادس �عتباره رئ�س جلنة القدس 

  )35(. تتعرض لها مدینة القدس �ش�ٔن التطورات اخلطرية اليت 2012أ�مني العام لٔ�مم املت�دة يف مارس 

  القرار أ�مر�يك �ال�رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل �ىل القضیة الفلسطی��ة انعاكسات :املبحث الثالث

من املفارقة ٔ�ن الوال�ت املت�دة �عتبارها العضو أ�قوى يف أ�مم املت�دة اق�صادً� وعسكرً�، قد 
ختلت عن تطبیق م�دٔ� �دم ��رتاف وا�ي اكنت س�باقة يف ٕا�شائه وهو م�دٔ� هام من م�ادئ القانون 

امل القوة �ٔو �ويل، ح�ث ینص �ىل �دم ��رتاف �رشعیة ٔ�ي اك�ساب ٕاقلميي �جت عن ا�هتدید �س�تعا
��رتافها �لقدس �امصة ٕالرسائیل یتعارض موقفها مع م�دٔ� راخس يف القانون ا�ويل وترصفت ضد واس�تعاملها، 

ٔ�كتو�ر  23يف ) 104(دورته رمق  ن القانون ا�ي ٔ�قره الكونغرس أ�مر�يك يفإ ح�ث  ،قرارات أ�مم املت�دة
، وا�ي یعرب برصا�ة عن رغبة الوال�ت املت�دة بنقل سفارهتا يف ٕارسائیل ٕاىل القدس بدًال من تل 1995
�بدایة ال�رتاف الوال�ت املت�دة �لقدس �امصة ٕالرسائیل، وهذا التطور خيالف موقف إالدارة  یعدٔ�ب�ب 

نقل السفارة ٕاىل القدس ؤ�ن وضع القدس جيب �ٔن تقرره املفاوضات وال أ�مر�ك�ة املتعاق�ة السابقة �ىل �دم 
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" دو�� �رامب"جيوز ٔ�ن یتقرر من طرف ٕارسائیل و�دها، ح�ث وقّع رئ�س الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة 
ا�ي یعد مبثابة ��رتاف الرمسي من طرف إالدارة أ�مر�ك�ة  2017د�سمرب �6ىل هذا القانون بتارخي 

  )36(.حملت� �امصة ٕالرسائیل�لقدس ا

التك�یف القانوين لهذا القرار ٔ�نه جمرد واقعة مادیة، ح�ث ال یغري من املركز القانوين احلايل ملدینة 
القدس �وهنا مدینة حمت� من ق�ل �ح�الل إالرسائیيل، ویعترب خمالف لٕال�الن العاملي حلقوق إال�سان ٔ�نه 

 رصحيًا حلق يف ممارسة س�یادته �ىل �ٔرضه احملت�، وميثل ا�هتااكً ی�هتك احلقوق املرشو�ة �لشعب الفلسطیين
 21/12/2017تب�ت امجلعیة العموم�ة لٔ�مم املت�دة يف  ا، وبناء �ىل قرار �رامبالشعوب يف تقر�ر مصريه

) 9(دو� مقابل ا�رتاض ) 128(قرارا �رفض ��رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل، ح�ث مت التصویت ب�ٔ�لبیة 
  )37(.دو�) 35(دول، وام�ناع 

  خمالف�ه ٔ�حاكم القانون ا�ويلو القرار أ�مر�يك انعاكسات : املطلب أ�ول

يف ) املو�دة القدس(بعد ��رتاف أ�مر�يك، وكن���ة م�ارشة صادق الك��ست �ىل مرشوع قانون  -
تغیري يف وضع القدس ٔ�و قرار �سلمي أ�رايض من املدینة �جزء من  ٔ�ي(: م، وا�ي ینص �ىل2018ینا�ر  2

القانون �مينع ٔ�یة ، و�لتايل �اء هذا )120عضوًا من ٔ�صل  80اتفاق س�یايس يف املس�تق�ل یتطلب موافقة 
حماوالت مس�تق�لیة �لتفاوض حول القدس واس��عاده من ملفات احلل ا�هنايئ، وهو ما یرتتب �لیه اسقاط 

واس�مترار إالجراءات �س��طانیة م�ح هذا القرار ٕارسائیل الضوء أ�خرض يف مواص� كام  .خ�ار �ل ا�ولتني
ا من ح�ث ا�هت�ري القرسي هبدف تقویض وم�ع ٕاقامة وا�هتویدیة يف مدینة القدس، ومواص� تغیري مالحمه

ومك�او� كام �دث يف � الش�یخ جراح، و� سلوان، م، 1967دو� فلسطی��ة �ىل �دود حز�ران 
ٔ�دى هذا القرار ٕاىل �راجع الوضع إال�ساين، ح�ث تبعه ٕالغاء كام . لتغیري اخلریطة ا�ميوغراف�ة �لمدینة املقدسة

ؤ�وقفت مشاریع اكنت خمصصة �لفلسطین�ني تنفذها الواك�  لٔ��روا،ا الس�نویة الوال�ت املت�دة م�حهت
 )38(.ملیون دوالر س�نو�) 200(أ�مر�ك�ة �لتمنیة ا�ولیة واليت تقدر بـ 

ا�ول العربیة وإالسالم�ة، ح�ث �س�ب الضغط أ�مر�يك يف ا�سعت دا�رة ت�ٔثري القرار �متتد ٕاىل  -
) �دم التطبیع مع ٕارسائیل(ٕارسائیل، ح�ث رفضت السعودیة وإالمارات ومرص بند �لنیة التطبیع العريب مع 
  )39(.م4/3/2019- 3يف أ�ردن بتارخي  29يف مؤمتر الربملان العريب 

عن أ�مم املت�دة ؤ��زهتا  اصادر  أ�ممی اقرار  �50ٔكرث من  اترصحي �رامب خمالف دیعمن الناح�ة القانونیة 
�ىل حق�قة الوضع القانوين ملدینة  واليت تؤكد مجیعهاالیو�سكو،  م�ظمة س أ�من ٔ�وسواء امجلعیة العامة ٔ�و جمل

لسلطة �ح�الل إالرسائیيل واتفاق�ة ج�یف املتعلقة حبامیة املدنیني �لقوةالقدس واعتبارها ٔ�رض حمت� ختضع 
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یة، و�لیه جفمیع وقت احلرب، و�لتايل ال جيوز تغیري وضعها بصورة م�فردة مبا خيالف القرارات ا�ول 
ل�ست (إالجراءات ال�رشیعیة وإالداریة اليت یقوم هبا �ح�الل يه ٕاجراءات �ط� قانوً� وجمّرمة دولیًا 

، وال مي� �ح�الل ٔ�ي حقوق ملك�ة �ىل أ�رايض احملت� وال مي� ٔ�ي س�یادة قانونیة �ىل أ�قالمي )قانونیة
  .احملت�

م�عدمًا �الف�ه قوا�د �ٓمرة ؤ�حاكم �امة يف القانون ا�ويل، هذا القرار یعد  ومن ح�ث أ��ر القانوين
و�نعدام هنا ٔ��ىل در�ات البطالن، ویعترب هذا القرار يف القانون ا�ويل وقانون املنظامت ا�ولیة معل 

: المةمادي ول�س ترصف قانوين وال یرتتب �لیه ٔ�ي �ٓ�ر قانونیة، ح�ث ٔ�كد خ�ري القانون ا�ويل ٔ�مين س
ٔ�ن ا�رتاف �رامب �لقدس �امصة ٕالرسائیل هو معل انفرادي ؤ��ادي اجلانب وال �س�تطیع ٔ�ن یتحمك ٕ�رادة "

ا�ول أ�خرى ذات الس�یادة واملنظامت ا�ولیة، فه�ي �ري ملزمة ��هتاج ا�هنج أ�مر�يك �لنظر لعدم انرصاف 
 سواء صدر يف صورة �رشیع عن الكونغرس ٔ�و ٔ��ره �ارج إالقلمي أ�مر�يك، ؤ�كد ٔ�یضًا ٔ�ن العمل أ�مر�يك

كقرار تنف�ذي �لرئ�س أ�مر�يك فٕانه جيب ٔ�ن ی�سق مع القانون ا�ويل، وٕاال وجب �ىل ا�و� �ٔن تلغي ما 
، وم�ه نصل ٕاىل �ٔن ٔ�ي �رشیعات دا�لیة �ٔو قرارات ٕاداریة تنف�ذیة دا�لیة �ٔو ٔ�حاكم قضائیة "صدر عهنا

يف القانون ا�ويل وال تغري من املركز القانوين �لقدس وال �كسب ٔ�ي حقوق دا�لیة يه جمرد وقائع مادیة 
�دیدة سواء �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ٔ�و ٕالرسائیل، و�لهيا تتحمل ما صدر عهنا من خمالفة �لقانون 

  )40(.ا�ويل

  اخلامتة

�الل التغیري یبدو واحضًا ٔ�ن ٕارسائیل تعمل و�ىل لك اجلهبات �لس�یطرة �ىل مدینة القدس من 
املهنجي املدروس ملعاملها ٔ�و ��هتوید و�ال�هتااكت �لمقدسات ت�ٔس�سًا لواقع �دید �ىل أ�رض ی��ح التوصل 

قرارا ٔ�ممیا یدعوها ٕاىل ) 50(، كام ٔ�هنا �الفت هبذه املامرسات ٔ�كرث من ٕاىل �سویة �س�ت�ين مدینة القدس
  .�لزتام �لقانوين ا�ويل

لقرار التقس�مي القايض بق�ام دولتني هيودیة وعربیة وم�ح القدس وضع قانوين ورمغ خمالفة القرار أ�مر�يك 
�اص حتت وصایة أ�مم املت�دة، ٕاال انه ميثل معال �ٔ�ادي اجلانب � انعاكساته اخلطرية �ىل مس�تق�ل القضیة 

القانونیة وأ��الق�ة لعدم ٕالزام ٕارسائیل تطبیق الفلسطی��ة حملیا وٕاقلميیا، ویتحمل ا�متع ا�ويل املسؤولیة 
  .قرارات الرشعیة ا�ولیة اخلاصة �لقضیة الفلسطی��ة وخصوصا مدینة القدس
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�طال قانو� وش�، وال مي� ٔ�ي قمية قانونیة وال یرتتب �لیه ٔ�ي �ٓ�ر  ومن الناح�ة القانونیة، یعد
�ٔقىص صور �حنیاز أ�مر�يك لالح�الل الصهیوين،  قانونیة وفق ٔ�حاكم وقوا�د القانون ا�ويل، وميثل

  .و�كشف التاكمل الصهیوين أ�مر�يك يف ا�هتاك القانون ا�ويل

  النتاجئ

 بنقل السفارة ٕاىل اس��ادا ملبادئ القانون ا�ويل وقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، یعد القرار أ�مر�يك - 1
 .ي حملمكة لعدل ا�ولیةي �س�شار التفاق�ة ٔ�وسلو والر�ٔ  القدس خمالفا

مل تلزتم ٕارسائیل ب�ٔي من القرارات أ�ممیة ٔ�و ا�ولیة القاضیة �لتعامل مع مدینة القدس مكدینة حمت�،  - 2
 .بعدة قرارات �رملانیة �امصة ٕالرسائیل، وال تق�ل التفاوض) املو�دة القدس(واعتربت 

ىص �لتعاون مع املنظامت سلطات �ح�الل ماضیة يف خمططها �هتوید القدس واملس�د أ�ق - 3
  ).والتارخي املاكن(الصهیونیة ا�امعة وذ� ٔ�ساس عقائدي مرتبط �هيودیة ا�و� 

هتدف سلطات �ح�الل ٕاىل �رس�یخ �عتقاد ب�ٔن مفهوم القدس ال ی��غي ٔ�ن یت�اوز أ�ما�ن  - 4
ام�یازات �ار�ة عن القانون وذ� اس��ادا ٕاىل ما م�حها القرار أ�مر�يك من املقدسة يف الب�ة القدمية، 

 .ا�ويل

وا�هتاك صارخ �لمواثیق ا�ولیة، حبق املواطنني املقدسني یعد جرمية حرب،  )ٕارسائیل(ٔ�ن ما �ر�ك�ه  - 5
 .املدینةلك القوانني ا�ولیة يف تعاملها مع ٔ�هل  م��اوزةح�ث حتر�م ٔ�دىن حقوق املواطنة 

ح�ث ٕان املركز القانوين �لمدینة امع لقضیة القدس، نقص من الناح�ة القانونیة يف الس�ند ا�ال یو�د  - 6
لكن هناك غطرسة ٕارسائیلیة وحما�ة ٔ�مر�ك�ة، و�دم حتمل ا�متع حمفوظ مبوجب اكفة القرارات ا�ولیة، 
ٕالزام ٕارسائیل تطبیق قرارات الرشعیة ا�ولیة اخلاصة �لقضیة يف ا�ويل �لمسؤولیة القانونیة وأ��الق�ة 

 .وصا مدینة القدسالفلسطی��ة وخص

  التوصیات

  :مبا یيل انضوء نتاجئ ا�راسة، یويص الباح��ىل 

دعوة ٔ�حصاب القرار لتحمل مسؤولیاهتم لتوفري لك س�بل ا�مع الفعيل �لحفاظ �ىل الرتاث احلضاري  - 1
  .، و�كر�س اجلهود ا�بلوماس�یة �ل�د من �ٓ�ر القرار أ�مر�يكيف مدینة القدس ودمع مصود ٔ�هلها

مطالبة الیو�سكو واملنظمة العربیة �لرتبیة الثقاف�ة والعلوم يف التد�ل اجلدي محلایة ودمع احلیاة الثقاف�ة  - 2
 .القدسوو�ا العريب أ�صیل يف 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

130 

 

وم�اشدة ا�ول  مدینة القدس،ٕا�شاء املرصد ا�ويل لتوثیق جرامئ �ح�الل واعتداءاته �ىل  - 3
 .املرصدل ا�مع لهذا واملنظامت والهیئات ا�ولیة لتقدمي لك �ٔشاك

دعوة امجلعیة العامة وجملس أ�من ٕاىل اختاذ قرار بعدم ��رتاف �لقرار أ�مر�يك �كون القدس  - 4
 .�امصة ٕالرسائیل وم�ع ا�ول من نقل بعثاهتا ا�بلوماس�یة ٕاىل القدس

  شماو هل ا

                                                   
العدد الفلسطی��ة،بريوت، ، مؤسسة ا�راسات جم� ا�راسات الفلسطی��ة، "تنف�ذ خطط قدمية: اس��طان القدس "،عبةاجل  نظمي) 1(

 .45-22، ص2015، ش�تاء 151
 :غزة( مؤمتر القدس العلمي التاسع، "س�یاسة حكومة دو� �ح�الل يف ا�هتوید الثقايف وا�یين ملدینة القدس"حسام یو�س، ) 2(

 .49، ص)2015، مؤسسة القدس ا�ولیة
 .492، ص)1994ا�ار الشام�ة،  :بريوت( املس�د أ�قىص دراسة �رخيیة موثقة_ ب�ت املقدسدمحم رشاب،  )3(
  .158-127 ، ص)3(5 ،أ�ردنیة يف القانون والعلوم الس�یاس�یة ا��  ،"ا�ويلاملركز القانوين �لقدس يف القانون "  دمحم�لوان،) 4(
الهیئة ا�ولیة �مع حقوق الشعب : غزة( ��رتاف أ�مر�يك �لقدس �امصة �لك�ان �رسائیيل يف ظل القانون ا�ويلهن�ى أ�قرع، ) 5(

 .5، ص)2021، )حشد(الفلسطیين 
 .360- 344، ص )2007، مؤسسة القدس ا�ولیة: غزة(، )أ�ول، الثاين، الثالث(املؤمتر ، كتاب الوضع القانوين �لقدسسلمي السقا، ) 6(
�امعة الن�اح  :�بلس( ، مؤمتر القدس الثامن-القدس يف قرارات الرشعیة ا�ولیة- یفرض الواقعیة  الواقعمسلط، عصام ) 7(

 .54 ص ،)2006الوطنیة،
  :يف الرابط 15/6/2021، م�اح بتارخي )2018موقع �دلیة، (القدس يف القانون ا�ويل ، شف�ق املرصي) 8(

https://www.jadaliyya.com/Details/37554 
  :يف الرابط 23/5/2021م�اح بتارخي ) 2014موقع دنیا الوطن، (، املركز القانوين �لقدس يف القانون ا�ويلعبد الكرمي ش�بري، ) 9(

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/638889.html 
 .54، ص)2009الثقافة،وزارة : عامن" (�رخي القدس الس�یايس"ر�بعة، ال�ازي  )10(
 .42، ص)1999،اجلامعة إالسالم�ة :غزة( الوضع اجلیوسرتاتیجي ملدینة القدس�رود، نعمي ) 11(
وشغل �دد من . ٕاىل ٕارسائیل عندما اكن يف السادسة وانتقليف ٔ�ملانیا  1927، �ام “ش�ی�ش”ُو� الهط، ا�ي یُعرف ٕ�مس  )12(

ق�ل ٕاقامة ا�و� وبعد ذ� يف اجل�ش إالرسائیيل، ومتت �رق�ته ٕاىل رتبة معید ق�ل ٔ�ن “ بلامح”املناصب الرمسیة الك�رية يف م�ظمة 
 .1993وحىت  �4197اما، من �ام  19وشغل الهط م�صب رئ�س الب�یة ملدة ، لید�ل �امل الس�یاسة �1973س�تق�ل �ام 

 حىت ٔ�غسطس �ام 1949 ٔ�عوام واس�مترت ما بني النك�ة عقب القدس من وأ�ردين إالرسائیيل  هو �اجز سابق بني اجلانب )13(
، وقد ٔ�صبحت البوابة رمزا حلا�  اخلط أ�خرض م�ارشة من الطرف الغريب �لب�ة القدمية يف القدس و�ىل طول ، وتقع ٕاىل الشامل1952

 .تقس�مي املدینة
: غزة) (أ�ول، الثاين، الثالث(كتاب املؤمتر  ٕاجراءات ٕارسائیل يف القدس �ىل ضوء قرارات أ�مم املت�دة،" الوح�دي،ف�حي ) 14(

 .367، ص)2009مؤسسة القدس ا�ولیة، 
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إال�سانیة  ا�� العربیة يف العلوم، "مركز القدس يف القانون ا�ويل �ىل ضوء نقل السفارة أ�مر�ك�ة" بالل بو عكرية وصباح مریوة،) 15(

 .150-136ص ، 2020، )3( 12، و�ج�عیة
 .376صٕاجراءات ٕارسائیل يف القدس �ىل ضوء قرارات أ�مم املت�دة، ف�حي الوح�دي،  )16(
ا�� اجلزا�ریة �لعلوم القانونیة و�ق�صادیة ، "املركز القانوين ملدینة القدس يف ضوء القانون ا�ويل املعارص"ٔ�بو هاين، �يل  )17(

 .446- 405، ص 2016، )3( 46، والس�یاس�یة
، اجلامعة إالسالم�ة، لكیة رسا� ماجس�تري، )2010 -1994(�عتداءات إالرسائیلیة �ىل مدینة القدس " �ال�، ٔ�بو ٔ��الم  )18(

 .90-89، ص 2015ا�ٓداب، 
عساف، ا�ادة هندسة �ود موا�ة ��هتااكت إالرسائیلیة لٔ�ما�ن املقدسة يف مدینة القدس يف ظل القرارات محمود عبد ا�ید ) 19(

مؤسسة القدس : غزة(واقع ومس�تق�ل : القدس يف ضوء املتغريات احمللیة و�قلميیة وا�ولیة - العلمي العارش  مؤمتر القدسا�ولیة، 
 .117، ص)2016ا�ولیة، 

دار جمدالوي �ل�رش : عامن( هولو�وست الفلسطیين املف�وح اخ�الف ٕارسائیل وس�یاسات التطهري العريقال ، ورالز نواف ) 20(
 .621، ص)2011والتوزیع،

 .329ص، "�رخي القدس الس�یايس"ر�بعة، ال�ازي  )21(
، )59( العدد  ، مؤسسة ا�راسات الفلسطی��ة، بريوت،جم� ا�راسات الفلسطی��ةج�ل الهیلك املتخیل،  "الن�شة، یوسف )22(

 .90ص
مركز الزیتونة  :بريوت( ، التقد�ر �سرتاتیجي الفلسطیينالعام أ�خطر �ىل القدس واملس�د أ�قىص 2006،��ىس القدويم ) 23(

 .224، ص)��2006راسات، 
 .52، ص"س�یاسة حكومة دو� �ح�الل يف ا�هتوید الثقايف وا�یين ملدینة القدس"حسام یو�س، ) 24(
 .15، ص)2016مؤسسة القدس ا�ولیة، : غزة(، املشهد املقديس" مؤسسة القدس ا�ولیة  )25(
مركز : بريوت( مجمو�ة ارسائیل والقانون ا�ويل قضیة القدس حسب القانون ا�ويل وموقف ارسائیيل مهنا،عبدهللا أ�شعل،  )26(

 .111، ص)2011الزیتونة ��راسات و�س�شارات، 
  :، قرارات جملس أ�من ا�ويل، م�اح �ىل الرابط)وفا(واك� أ�نباء واملعلومات الفلسطی��ة  )27(

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7174 

 
  https://cutt.us/uQosr     :، م�اح �ىل الرابط قرارات الیو�سكو اليت ٔ�غض�ت ٕارسائیلموقع اجلز�رة،  )28(
  :�ىل الرابط 8/6/2021م�اح بتارخي ) 2021موقع العريب اجلدید، ( القدس يف س�یاق القانون ا�ويل الصباح،�د�ن  )29(

https://www.alaraby.co.uk/politics 
: رام هللا( مؤمتر ب�ت املقدس إالساليم   ا�ويل الرابعحسني، �عتداءات �رسائیلیة �ىل أ�وقاف �سالم�ة يف القدس، دمحم  )30(

 .2، ص)6/6/2013- 5وزارة أ�وقاف والش�ئون ا�ی��ة، 
موقع معهد واش�نطن، ( ة یضعفان �ٓمال حتق�ق خطة السالم أ�مر�ك�ةنقل السفارة ٕاىل القدي وسقوط الض�ا� يف غز العمري، غیث  )31(

  http://cutt.us/bp3ms:  يف 7/6/2021، م�اح بتارخي )2018
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العدد  ،، مؤسسة ا�راسات الفلسطی��ة، بريوتجم� ا�راسات الفلسطی��ةتنف�ذ خطط قدمية، : اس��طان القدس، عبةاجل  نظمي) 32(
 .334ص، )151(
 .17ص ،املشهد املقديس" مؤسسة القدس ا�ولیة  )33(
 .117ص ،- القدس يف قرارات الرشعیة ا�ولیة- یفرض الواقعیة  الواقعمسلط، عصام  )34(
 .6، ص�عتداءات �رسائیلیة �ىل أ�وقاف �سالم�ة يف القدسدمحم حسني،  )35(
 . 7ص، �رسائیيل يف ظل القانون ا�ويل ��رتاف أ�مر�يك �لقدس �امصة �لك�انهن�ى أ�قرع،  )36(
مؤمتر القدس العلمي الثاين سف�ان الش��اري، ٔ�بعاد ��رتاف أ�مر�يك �لقدس �امصة ٕالرسائیل ؤ��ره �ىل معلیة ال�سویة الس�یاس�یة،  )37(

 .213، ص )2018مؤسسة القدس ا�ولیة، : غزة(، القدس يف املشاریع إالقلميیة وا�ولیة- عرش 
 7/11/2020، م�اح بتارخي )�ر التوراة(معهد ا�شهاتوراه  -م�حف الهیلك الثالث،القدس �لحقوق �ج�عیة و�ق�صادیةمركز  )38(

 www.jcser,org/ara/index.php?option=com  :�ىل الرابط
 45، ص)2019مركز ا�راسات وأ�حباث، : ٔ�ملانیا(قراءات املايض واحلارض، وسؤال املس�تق�ل : القدساملركز ا�ميقراطي العريب، ) 39(
 .10ص، ��رتاف أ�مر�يك �لقدس �امصة �لك�ان �رسائیيل يف ظل القانون ا�ويلهن�ى أ�قرع،  )40(
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 �ري املرشو�ة حبق الشعب الفلسطیين إالرسائیلیةإال�دة امجلاعیة يف املامرسات 
Genocide in the illegal Israeli practices against the Palestinian people 
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 ملخص

واخلسا�ر م�ذ رب جرمية إال�دة امجلاعیة ٔ��د اجلرامئ ا�ولیة اليت ٔ�حلقت �ل�رشیة ٔ��شع ��هتااكت تعت
احب مذ، ولقد شهد ٔ�واخر القرن العرش�ن وبدایة القرن اجلدید یق ا�وللاكفة املواث  القدم، ٔ�هنا تعترب خرقا

یوغسالف�ا، وجرامئ إال�دة ني،و وس�نة والهرسك ضد املسلمشلكت جرامئ ٕا�دة جامعیة يف روندا، والب
امجلاعیة اليت ار�ك�هتا دو� �ح�الل إالرسائیيل، ف�ناولنا يف هذا املقال جرمية إال�دة امجلاعیة يف املواثیق 

اجلرامئ اليت ار�ك�هتا ٕارسائیل و�شلك جرامئ ٕا�دة جامعیة، وس�بل املالحقة وتناولنا �لتفصیل ا�ولیة، 
س�بق ٔ�ن جرمية إال�دة امجلاعیة من ٔ�خطر اجلرامئ ا�ولیة �وهنا �س�هتدف  من �الل ماولقد توصلنا . القضائیة
 ٕاخل... يف عرقه ودینهإال�سان 

  .اجلرامئ ا�ولیة ،�ري املرشو�ة إالرسائیلیةاملامرسات  ،جرمية إال�دة امجلاعیة :ة�ح ا�ف مل ا تاملكلا

Abstract 

The crime of genocide is considered one of the international crimes that have inflicted 
the most heinous violations and losses since the dawn of conflicts between the countries, 
because it is considered a violation of all international charters and public international law. 
The late twentieth century and the beginning of the new century witnessed massacres that 
constituted genocides in Rwanda, Bosnia and Herzegovina against Muslims, Serbs in 
Yugoslavia, and genocides committed by the Israeli occupation state. In this article, we dealt 
with the crime of genocide in international projects and charters, the crimes committed by 
Israel that constitute genocide, and the ways to prosecute. We have concluded through the 
foregoing that the crime of genocide is one of the most serious international crimes as it 
targets human beings in terms of race, religion, etc., and the international community should 
active the role of international criminal court. 

key words: The crime of genocide , The illegal Israeli practices, The international 
crimes. 
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  مقدمة 
لقد شهد ا�متع ا�ويل العدید من الرصا�ات ا�ولیة اليت مث فهيا ار�اكب ٔ��شع اجلرامئ ويف مقدمهتا 

ن، واملدن دا�ل ا�ول، فس�یطر داملدا�ل  اتا�متع تجرمية إال�دة امجلاعیة، اليت بدٔ�ت م�ذ ٔ�ن �شلك
ب العاملیة أ�وىل والثانیة، وصوال ٕاىل ب�ٔي شلك من أ�شاكل، وما �دث يف احلر  حب الغلبة  ن�ىل إال�سا

  .البوس�نة والهرسك وأ�فعال إالجرام�ة يف فلسطني م�ذ الوه� أ�وىل لالح�الل الصهیوين �ري دلیل 

من ٔ�خطر اجلرامئ �ىل ا�متع ا�ويل، ملا  ٕال�دة امجلاعیة�ولیة ويف مقدمهتا جرمية اوملا �دت اجلرامئ ا
ا�ويل وهتدد السمل وأ�من ا�ولیني، فٕان �لینا ٔ�ن ندرك ب�ٔن هناك م�ات  �شلكه من �وارث �ىل ا�متع

هزت مضري  واليتاجلرامئ اليت ال ميكن تصورها،  ٔ�فظعمن ال�رش يف فلسطني قد وقعوا حضا�  ا��الف
ضائیة رس والیته القل� املمتثل يف القضاء العاملي ٔ�حرار العامل�ٔن �رتفع صوت  واجبال من �سانیة، ف�ٔصبحاالٕ 

  )1(.ةاجلرامئ ا�ولی ار�اكب�ىل املس�ئولني عن 

  ٕاشاكلیة ا�راسة :�ٔوال

، �ىل تق�ني ٔ�خطر هذه اجلرامئلقد �اء التطور أ�ول يف اجتاه تق�ني اجلرامئ ضد إال�سانیة والعمل 
  :و�لیه �مكن مشلكة ا�راسة يف السؤال الرئ�يس التايل

 �ىل لیة، ومدى قابلیة �ك�یفها القاينا�و  وال�رشیعاتاملواثیق  ضوء ة جرمية إال�دة امجلاعیة �ىلماهی
  جامعیة؟�دة جرامئ �ح�الل إالرسائیيل اليت �شلك جرامئ إ 

  :هذه إالشاكلیة نطرح ٔ�س�ئ� فرعیة ٔ�خرى وتن��ق عن 

  تعریف جرمية إال�دة امجلاعیة يف املواثیق ا�ولیة اليت قامت ب��ظميها؟ ما – 1

  جرامئ إال�دة امجلاعیة اليت ار�ك�هتا ٕارسائیل؟ ٔ��رز ما – 2

  طرق رفع ا�عوى ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة؟ ما – 3

  العقوبة اليت تصدرها احملمكة يف حق مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة؟ ما – 4

  مهنج املتبع يف ا�راسة:�نیا

اسة عبارة عن اس�ت��اط لبعض القوا�د مت �ع�د يف هذه ا�راسة �ىل املهنج القانوين جفاءت ا�ر 
� �ىل احلا� ، و�ك�یف ذالقانونیة ا�ولیة مث اس�تقراء لبعض النصوص املتعلقة �لنظام أ�سايس

  الفلسطی��ة؟؟
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  �ٔهداف ا�راسة:ا�لث

  تعریف جرمية إال�دة امجلاعیة �ىل ضوء النظم ا�ولیة؟ – 1

  بیان صور ؤ�راكن جرمية إال�دة امجلاعیة؟ – 2

  ؟یة ٔ�مام احملمكة اجلنائیة لیات القانونیة لتحریك ا�عوى اجلنائ توضیح ا��  – 3

  ؟بیان جرامئ إال�دة امجلاعیة اليت ار�ك�هتا دو� �ح�الل إالرسائیيل يف فلسطني - 4

  �ٔمهیة ا�راسة:رابعا

و��هتااكت  ضائیة ختتص يف م�ابعة مر�كيب اجلرامئ ا�ولیةما دام ٔ�ن هناك هیئات دولیة قانونیة وق
اجلس�مية �لقانون ا�ويل، اكن من الرضوري �ىل ا�متع ا�ويل �لك هیئاته التقد�ریة ٔ�ن جيعل من القضیة 
الفلسطی��ة منوذ�ا ملالحقة دو� �ح�الل إالرسائیيل عن جرامئها ،ويف هذا ٕاقرار �لرشعیة ا�ولیة �لمجمتع 

  .  ا�ويل

  تقس�مي ا�راسة:�امسا

املوضوع، وحماو� إال�ابة �ىل إالشاكلیات اليت طرح�اها ٔ�ن ن��اول املوضوع  تق�يض دراسة هذا
  :معمتد�ن �ىل املناجه ٔ��اله �ىل الشلك أ�يت

  .إالطار العام جلرمية إال�دة امجلاعیة: املبحث أ�ول

  .جرامئ إال�دة امجلاعیة يف فلسطني وس�بل املالحقة القضائیة:املبحث الثاين

  ر العام جلرمية إال�دة امجلاعیةإالطا :املبحث أ�ول

اعهتا ونتاجئها املدمرة �ىل ح�اة ال�رشیة ظلقد شهد ا�متع ا�ويل الك�ري من اجلرامئ ا�ولیة اليت ال�زال ف
 ا�ٓ�ريف مقدمة اجلرامئ من �ح�ة  �دة امجلاعیةوتعترب جرمية االٕ يف ٔ�وقات السمل واحلرب �زداد یوما بعد یوم، 

واجلراح، بل  وا��الم تفيض لها هذه اجلرمية، ف�تاجئها ال تق�رص فقط �ىل ال�رش وأ�رواح وجحم اخلطورة اليت
تتعداها ملا لها من خطورة �ىل مس�توى ا�متع ا�ويل، �� اكنت هذه اجلرمية �شلك �اص واجلرامئ ا�ولیة 

�لیه س�نقوم يف هذا و .سواء�شلك �ام حمل اس�هت�ان واس��اكر أ�د�ن السامویة والقوانني الوضعیة �ىل �د 
  .املبحث �حلدیث عن ماهیة جرمية إال�دة امجلاعیة،مكطلب ٔ�ول، والت�ٔطري القانوين لها مكطلب �ين
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  ماهیة جرمية إال�دة امجلاعیة  :املطلب أ�ول

لقد نصت العدید من املشاریع واملواثیق ا�ولیة �ىل جرمية إال�دة امجلاعیة نظرا حلجم اخلطورة اليت 
نصوص هذه  مضامني�هبا هذه اجلرمية �ىل إال�سان، و�لیه سوف نقوم يف هذا املطلب �حلدیث عن �ر 

  .نیةكفقرة � املشاریع كفقرة ٔ�وىل، وعن النصوص اليت مشلت هذه اجلرمية يف احملامك اجلنائیة �ىل الصعید ا�ويل

  إال�دة امجلاعیة يف املشاریع واملواثیق ا�ولیة: الفقرة أ�وىل

د�ا احللفاء بعد انتصارمه يف احلرب، ويف ٔ�ثناء انعقاد )1919- 1914(د ٔ�عقاب احلرب العاملیة أ�وىلبع
، ٕاىل ٕا�شاء جلنة حتق�ق دولیة هدفها حتق�ق وٕا�الن مس�ئولیة م�تديئ 1919مؤمتر السالم يف �ر�س �ام 

رب و�ٔعرافها متهیدا حملامكهتم �ىل �ىل خمالفة قوانني احلاحلرب وحتدید مس�ئولیة وجمريم احلرب أ�ملان وأ��راك 
يف املادة  1919یونیو  28إال�سانیة، وذا� طبقا ملا نصت �لیه اتفاق�ة فرساي يف جرامئهم ضد قوانني 

228.)2(  

ها من تعریف  ، ؤ��ذ1933إال�دة امجلاعیة �ام  الفق�ه رفائیل �ميكن ٔ�ول من وضع مصطلح یعترب
تدمري جام�ة ٔ�ث��ة حبیث �كون هذا التدمري ٔ�و : " إال�دة امجلاعیة ب�ٔهنا  "�ميكن"،ویعرف الفق�ه )3(الیو�نیني

الف�اء بق�ل لك ٔ�فراد هذه امجلا�ة ٕاىل �انب التخطیط امل�سق الهادف ٕاىل تدمري املقومات الس�یاس�یة حلیاة 
وح�اهتا �هنا دشعورها الوطين، و�ج�عیة، ثقافاهتا، ولغهتا، و امجلا�ة وذا� بتفك�ك مؤسساهتا الس�یاس�یة 

  .)4("�ق�صادیة

  جرمية إال�دة امجلاعیة يف مضامني امجلعیة العامة: �ٔوال

- د(69من �الل التوصیة رمق ) إال�دة امجلاعیة ( لعامة لٔ�مم املت�دة هذا املصطلحلقد تب�ت امجلعیة ا
اجلرمية فاعتربهتا  ه�اللها ب�ٔهنا اجتهت حنو جترمي هذهو واحض من  وهو ما 11/12/1946الصادرة بتارخي ) 1
حق الوجود مجلا�ات �رشیة ب�ٔمكلها، اكلق�ل العمدي ا�ي ميثل ٕا�اكر حق الشخص يف احلیاة، هذا ٕا�اكر " 

ب�ٔرضار جس�مية، سواء من الناح�ة الثقاف�ة، ٔ�و  إال�سانیةی��اىف مع الضمري العام، ویص�ب حبق الوجود  إال�اكر
مجلا�ات ال�رشیة، أ�مر ا�ي ال یتفق مع القانون أ��اليق وروح من �ح�ة أ�مور أ�خرى اليت �سامه هبا ا

، كذا� تدعو امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ا�ول أ�عضاء فهيا ٕاىل سن ما یلزم من ...ومقاصد أ�مم املت�دة 
عامل لهذه قوانني ملنع والعقاب �ىل هذه اجلرمية، وتويص ب��ظمي التعاون ا�ويل بني ا�ول ل�سهیل التجرمي ال

  .)5(العقاب �لهيا اجلرمية و 

ا�ول أ�عضاء ٕاىل سن ما یلزم من قوانني ملنع ٕاىل دعوة لقد ٔ�كدت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة و 
وعقاب هذه اجلرمية، ٔ�هنا هتدد اجل�س ال�رشي يف وجوده، ذا� اجل�س ا�ي اس�ت�لفه هللا س�ب�انه وتعاىل 
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تتعهد ا�ول املتعاقدة " �هبا، ولقد نصت املادة اخلامسة من االتفاق�ة �ىل ٔ�نهعامرها والسعي يف م�االٕ  ٔ�رضيف ا
تحق�ق تطبیق �ٔحاكم هذه ب�ٔن تت�ذ وفقا لٔ�وضاع ا�س�توریة اخلاصة �لك مهنا التدابري ال�رشیعیة الالزمة ل 

ر�كب جرمية ٕا�دة النص يف �رشیعاهتا �ىل العقو�ت اجلنائیة الكف�� مبعاق�ة لك من � االتفاق�ة و�ىل أ�خص
  .)6(اجل�س ٔ�و ٔ�ي فعل من أ�فعال املنصوص �لهيا يف االتفاق�ة سالفة ا��ر

س�بق یتضح لنا �ٔن امجلعیة العامة يف توصیهتا املشار ٕا�هيا سابقا ب�ٔهنا اعتربت السلوك  بناء �ىل ما
ٔ�و ٔ�و العرق�ة ٔ�و القوم�ة  االث��ةویة إالجرايم يف جرمية إال�دة امجلاعیة ميتاز بصفة حمددة �لجرمية ، ف�عترب اله

وهذا ما  وا�ي ميزيها عن اجلرمية ضد إال�سانیة، متثل ركنا ٔ�ساس�یا من ٔ�راكن اجلرمية ،ا�ی��ة �لضحیة
  .س��طرق � الحقا عند احلدیث عن الب��ان القانوين لها

  )1948(واملعاقب �لهيا اتفاق�ة م�ع جرمية إال�دة امجلاعیة : نیا�

اء احلرب العاملیة وما �لف�ه من دمار شامل ومن ٔ�عامل وحش�یة وٕاجرام، تقدمت وفود �و� بعد ا�هت
�قرتاح هيدف ٕاىل توج�ه امجلعیة العامة يف  1946س�نة ٔ�ثناء انعقاد امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة  –والهند وب� 

وضعت ا�لجنة املرشوع ؤ�قرته و ،)7(، حبیث اعتربت جرمية إال�دة امجلاعیة جرمية دولیة 1946د�سمرب  1
د�سمرب  24، وعرضه ا�لس �ق�صادي و�ج�عي �ىل امجلعیة العامة بتارخي 1948ٔ��ریل  30بتارخي 
واليت عهدت به ٕاىل جلنهتا القانونیة �راس�ته ومراجعته، وقد توصلت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة يف  1948

اعیة وعرفت �تفاق�ة ماكحفة جرمية إال�دة امجلاعیة واجلزاء املرتتب ٕاىل جترمي فعل إال�دة امجل 1948د�سمرب 
  .)8(�لهيا 

عرفت االتفاق�ة جرمية إال�دة امجلاعیة يف املادة الثانیة مهنا، ب�ٔهنا ٔ�ي من أ�فعال التالیة �ىل قصد 
  :ا�مبا يف ذ...التدمري اللكي ٔ�و اجلزيئ مجلا�ة قوم�ة ٔ�و ٕاث��ة ٔ�و عنرصیة �ٔو دی��ة،

  ق�ل ٔ�عضاء من امجلا�ة، –ٔ� 

  ٕاحلاق ٔ�ذى جسدي �ٔو رو� خطري ب�ٔعضاء من امجلا�ة ، –ب 

  ٕاخضاع امجلا�ة، معدا، لظروف مع�ش�یة �راد هبا تدمريها املادي لكیا ٔ�و جزائیا، –ج 

  فرض تدابري �س�هتدف احلول دون ٕاجناب أ�طفال دا�ل امجلا�ة، –د 

  . جام�ة ٔ�خرىنقل ٔ�طفال من امجلا�ة، عنوة ، ٕاىل –ه 

من �الل ما س�بق يف مضامني نص املادة السابقة یتضح لنا ٔ�ن مجیعها جرامئ �س�هتدف إال�سان 
احلرب وجرمية ضد إال�سانیة ، فالهدف من  ةل جرمي�وحقوقه، ولعل بعضها یتدا�ل مع اجلرامئ ا�ولیة م 
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الب��ان القانوين للك وا�دة �ىل  �شلك نظري وٕامنا اخلوض يف فلسفةدراسة اجلرامئ ا�ولیة ل�س فقط الرسد 
�دة، فعىل س��ل املثال تعترب جرمية الق�ل العمد جرمية مشرتكة بني ٔ�كرت من جرمية دولیة، مفىت �كون الق�ل 

  العمد جرمية حرب ومىت �كون جرمية ضد إال�سانیة ٔ�و جرمية ٕا�دة جامعیة؟؟

حملیطة للك جرمية والهدف من وف اإال�ابة �ىل هذا السؤال �س�یط و�ري معقد، ف�النظر �لظر 
فلقد ٔ�كدت اتفاق�ة إال�دة امجلاعیة ٔ�ن هذه اجلرمية �ر�كب يف . س�هتداف احملل ا�ي وقعت �لیه اجلرمية ا

ٔ�قرت ٔ��د املبادئ املهمة اليت ٔ�وقات السمل واحلرب وهذا ما نصت �لیه املادة أ�وىل من االتفاق�ة ، كام ٔ�هنا 
  .�ي ال یعتد �لصفة الرمسیة �ل�اين، وهو ما ٔ��د به نظام روما أ�سايس ة أ��ذت هبا يف املادة الثالث

  إال�دة امجلاعیة يف قضاء احملامك ا�ولیة  :الفقرة الثانیة 

لعبت أ�مم املت�دة دورا هاما وٕاجيابیا عن طریق جملس أ�من وهام حممكة یوغسالف�ا السابقة �ام 
�سان ٔ��شع اجلرامئ حبق إال�سانیة واالٕ  ملعاق�ة املهتمني عن ار�اكب ،1994، واحملمكة ا�ولیة لروندا �ام 1993

  .�ىل �د سواء يف �امل یعج �لرصا�ات املسل�ة، وهذا ما س�نقوم �رش�ه تبا�ا

  احملامك ا�ولیة املؤق�ة: �ٔوال

  جرمية إال�دة امجلاعیة يف النظام أ�سايس حملمكة یوغسالف�ا   - �ٔ 

�لس�یطرة  ، ٕاذ ٔ��ذ الرصب1980ة تتفجر ٕا�ر وفاة جوزیف ت��و �ام بدٔ�ت بوادر أ�زمة الیوغسالف�
�ىل شؤون احلمك يف مجهور�ت �حتاد الست، وبدؤوا مح� التنك�ل و�ضطهاد �ٔ�قلیات أ�خرى يف 
�حتاد، أ�مر ا�ي اكن � �لغ أ��ر، ٕاىل �انب اهنیار النظام الش�یوعي، يف �شجیع امجلهور�ت 

 ٕا�الن اس�تقاللها عن �حتاد بعد اس�تف�اءات شعبیة صوتت لصاحل هذا �س�تقالل، الیوغسالف�ة �ىل
ون���ة لضغط الرٔ�ي العام العاملي ا�ي ٔ�صابه ا�هول مما تناقلته بعض وسائل إال�الم من ممارسات وحش�یة، 

عضویة  و�دت أ�مم املت�دة نفسها مضطرة �لتد�ل يف هذا الرصاع ا�ي د�ل يف النطاق ا�ويل بق�ول
  .)9(البوس�نة والهرسك يف املنظمة ا�ولیة 

وقد ٔ��ش�ٔت احملمكة اجلنائیة ا�ولیة اخلاصة مب�امكة جمريم احلرب يف یوغسالف�ا السابقة مبوجب قرار 
وقد نصت املادة  ،)10(ت الهاي مقرا لها، واختذ1993مایو 25ا القانوين يف ، واك�س�ت وجوده827رمق 

سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة لیوغسالف�ا �ىل جرمية إال�دة امجلاعیة وعرفهتا يف الفقرة الرابعة من النظام ا�ٔ 
جام�ة قوم�ة  -لكیا ٔ�و جزئیا –-ٔ�ي من أ�فعال املر�ك�ة بقصد تدمري ٔ�و حتطمي :"الثالثة من املادة الرابعة ب�ٔهنا

  :ٔ�و عرق�ة ٔ�و ساللیة ٔ�و دی��ة
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  .ق�ل ٔ�فراد امجلا�ة – 1

  .نفس�یة خطرية ٔ�عضاء امجلا�ة  ٕا�داث �ٔذى ٔ�و ٔ�رضار جسدیة ٔ�وال�س�ب يف – 2

ٕاخضاع امجلا�ة، بصورة مقصودة ٔ�و مد�رة، لرشوط ح�اتیة ٔ�و مع�ش�یة من ش�ٔهنا ٔ�ن حتدث ٔ�و  – 3
  .�س�ب تدمريا جسد� ٔ�فراد امجلا�ة، لكیا ٔ�و جزئیا

  .فرض تدابري بقصد م�ع التوا� يف امجلا�ة – 4

  . وة من جام�ة ٕاىل ٔ�خرىنقل أ�طفال �لق – 5

والبد من القول ٕاىل ٔ�ن النظام أ�سايس لهذه احملمكة مشل ٔ�یضا قامئة من ��هتااكت اجلس�مية التفاق�ات 
ضد إال�سانیة وسلطة النظر فهيا، ولعل  ، وقامئة ��هتااكت قوانني ؤ�عراف احلرب، واجلرامئ1949ج�یف لعام 

�ونه احلمك أ�ول ا�ي یعاقب " �رادزی�ش"الصدد احلمك الصادر حبق اجلرنال احلمك البارز لهذه احملمكة يف هذا 
  .�ىل هذه اجلرمية 

  جرمية إال�دة امجلاعیة يف النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة يف روندا –ب 

املذاحب ٕاىل أ�مم املت�دة مطالبة ا�متع ا�ويل �لتد�ل لوقف  نداء �ا�ل و�ت احلكومة الرواندیة
املر�ك�ة من ق�ل الهوتو يف حق التو�يس واليت تفجرت يف ٔ�عقاب سقوط الطا�رة اليت اكنت تقل � من 

د من القرارات اليت اكن ٔ�مه هذه لقد اس�ت�اب جملس أ�من ٕ�صدار �د،و )11(الرئ�س الرواندي والبورندي
 955رمق  �شاء احملمكة، والقرارمن إ ا�ي مبوج�ه تض 27/5/1994ؤرخ يف  امل 780القرارات القرار رمق 

  .ظر يف اجلرامئ اليت روعت ال�رشیةاملتضمن لنظا�ا أ�سايس �لن

ف�عد احملمكة اجلنائیة ا�ولیة لروندا خمتصة يف م�ابعة لك أ�ش�اص املس�ئولني عن ار�اكهبم ��هتااكت 
وحسب �خ�صاص  ،12ٕال�دة امجلاعیةاجلس�مية �لقانون ا�ويل إال�ساين يف ٕاقلمي رواندا، مبا فهيم جرمية ا

من نظام أ��رية فٕان لها اخ�صاص مبتابعة مر�كيب جرمية إال�دة  2املوضوعي �لمحمكة، حفسب نص املادة 
امجلاعیة، اليت �شمل أ�فعال اليت �ر�كب بقصد التدمري اللكي ٔ�و اجلزيئ �لجام�ة الوطنیة، إالث��ة، العرق�ة، 

  :ٔ�و ا�ی��ة، و�شمل يف

  .ق�ل ٔ�فراد هذه امجلا�ة  –ٔ� 

  .ٕاحلاق رضر بدين ٔ�و عقيل �لغ ب�ٔفراد امجلا�ة –ب 

ٕار�ام امجلا�ة معدا �ىل الع�ش يف ظل ظروف یقصد هبا ٔ�ن �كون لكیا ٔ�و جزئیا ٕاىل القضاء  –ج 
  .�لهيا ماد�
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  .فرض تدابري یقصد هبا م�ع التوا� يف امجلا�ة –د 

  .ٔ�خرىنقل ٔ�طفال امجلا�ة قرسا ٕاىل جام�ة  –ه 

  :من النظام أ�سايس �اء فهيا من �ة ٔ�خرى ٔ�نه یعاقب �ىل أ�فعال التالیة 2/3فاملادة 

  .ٕا�دة أ�ج�اس –ٔ� 

  .التواطؤ �ىل ٕا�دة أ�ج�اس –ب 

  .التحریض املبارش والعلين �ىل ار�اكب جرمية ٕا�دة أ�ج�اس –ت 

  .الرشوع يف ار�اكب جرمية ٕا�دة أ�ج�اس –ث 

فٕانه یتضح لنا ٔ�ن �خ�صاص املوضوعي سالف ا��ر م�شابه حلد �بري مع احملمكة بناء �ىل ما تقد 
  .الس�یاسة املتبعة الر�اكهباا�ولیة لیوغسالف�ا السابقة، سواء �ىل صعید التجرمي ٔ�و 

  جرمية إال�دة امجلاعیة يف نصوص النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة:�نیا

جراء �دیدا، ومل �كن فكرة القضاء اجلنايئ ا�ويل من إ � اجلنائیة ل�ست العدا البد من القول ٔ�ن
�شاء احملامك اجلنائیة ذاهتا مل تمت فقط إ  عصور �رخيیة قدمية، كام ٔ�ن فكرة ٕاىل جبذورهاأ�فاكر احلدیثة، بل متتد 

قوانني ؤ�عراف ل ا�هتاكمن  هدتهيف القرن العرش�ن، بل جند ٔ�صولها يف القرون السابقة �ىل ذ� وما ش 
، الثانیةحمامكة جمريم احلرب أ�ملان، مت �اءت حماكامت احلرب العاملیة ٕاىل  اليت ٔ�دت احلرب العاملیة أ�وىل

لتدو�ن بعض قوا�د القانون ا�ويل اجلنايئ، ومن �ح�ة  انطالقومن ٔ��رزها حمامكة نورمربغ اليت اكنت نقطة 
لب وجود قانون ج�ايئ دويل یطبقه هذا القضاء �ىل احملاكامت �شاء القضاء اجلنايئ ا�ويل یتطإ  ٔ�خرى فٕان

الرصا�ات  ا�هتاء�شاء القضاء اجلنايئ ا�ويل هو العمل �ىل حتق�ق العدا� بعد إ ن الهدف من إ اليت ینظرها، و 
  .)13(أ�عراف والقوانني، سواء الوطنیة ٔ�و ا�ولیة ��هتاكاملسل�ة اليت ا�سمت 

املوضوعي �ىل جرمية إال�دة  اخ�صاصه�لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة مشل و�لیه فٕان النظام أ�سايس 
تیة مىت ار�ك�ت بقصد ٕاهالك �دة امجلاعیة ٔ�� من أ�فعال ا�ٓ امجلاعیة يف نص املادة السادسة م�ه، وتعين االٕ 

  :جام�ة قوم�ة ٔ�و ٕاث��ة ٔ�و عرق�ة ٔ�و دی��ة، بصفهتا هذه، ٕاهالاك لكیا ٔ�و جزئیا

  .ا�ة ق�ل �ٔفراد امجل– 1

  .ٕاحلاق رضر جسدي �ٔو عقيل جس�مي ب�ٔفراد امجلا�ة – 2

  .ٕاخضاع امجلا�ة معدا ٔ�حوال مع�ش�یة بقصد ٕاهال�ها الفعيل لكیا ٔ�و جزئیا – 3
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  .فرض تدابري �س�هتدف م�ع إالجناب دا�ل امجلا�ة – 4

  .نقل ٔ�طفال امجلا�ة عنوة ٕاىل جام�ة ٔ�خرى – 5

احملمكة اجلنائیة ا�ولیة البد من القول ٔ�ن أ��ري قد اس��د �ىل بعد رسد نص املادة السادسة من نظام 
سالفة ا��ر، ويف خ�ام هذا املطلب البد من  1948نصوص االتفاق�ة اخلاصة جبرمية إال�دة امجلاعیة لعام 

سان القول ٔ�ن جرمية إال�دة امجلاعیة مشلهتا العدید من املشاریع واملواثیق ا�ولیة حلجم خطورهتا �ىل إال� 
مالحقة مر�كيب اجلرامئ  ا�ويل سؤال یطرح نفسه هل اس�تطاع ا�متعوا�متع ا�ويل �لك، ولكن یبقى ال 

  همينة القوى الس�یاس�یة ؟؟  ضل وجودا�ولیة �لشلك املطلوب ٔ�م اكن �اجزا عن ممارسة دوره يف

  القانوين جلرمية إال�دة امجلاعیة  الت�ٔطري :ايناملطلب الث

إال�دة امجلاعیة ومعاق�ة مر�ك�هيا بغض �ا �لعدید من املشاریع وأ�نظمة ا�ولیة اليت جرمت بعد ٔ�ن تطرق 
  .النظر عن الصفة اليت حيملها مر�كب اجلرمية، ال بد من رشح أ�راكن اليت تقوم �لهيا هذه اجلرمية

  الر�ن املادي �لجرمية: الفقرة أ�وىل

سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، �ٔن الر�ن املادي �لجرمية لنظام ا�ٔ ص من نص املادة السادسة � �س�ت�ل
ط دیين ٔ�و عريق يف ٔ�عامل ٕاجرام�ة متس املصاحل اجلوهریة لشخص �ٔو مجمو�ة من أ�ش�اص جيمعها راب�متثل 

  :ٔ�و قويم ٔ�و عنرصي، ويه اكٔ�يت

  ق�ل �ٔعضاء امجلا�ة: �ٔوال

، وتقع جرمية إال�دة امجلاعیة سواء وقع الق�ل �ىل یعترب الق�ل ٔ�خطر صور الر�ن املادي �لجرمية معوما
مجیع ٔ�عضاء امجلا�ة، ٔ�و �ىل بعضهم فقط، ٔ�ي �س�توي �ٔن �كون إال�دة لكیة �ٔم جزئیة، كام �س�توي وقوع 
الفعل �ىل ٔ�ي فرد ٔ�و عضو من ٔ�عضاهئا دون متیزي بني الر�ال وال�ساء، �ىل أ�طفال، ٔ�و الك�ار، ٔ�و 

  .)14(الش�یوخ 

جيدها مل �شرتط وصول الق�ىل ٕاىل �دد معني فالعربة  �1948ام  اتفاق�ةانیة من ر لنص املادة الثفالناظ
بوقوع الق�ل �ىل امجلا�ة ٔ�� اكن �ددها و�س�توي ٔ�ن �كون إال�دة لكیة �ٔم جزئیة ، ومبفهوم ا�الفة ال تقع 

ا�ل بني جرمية إال�دة امجلاعیة يف البد من القول ٔ�ن مثة تد .)15(اجلرمية �ىل عضو وا�د من ٔ�عضاء امجلا�ة 
�ا� الق�ل امجلاعي مع جرمية الق�ل العمد، اليت �شرتط فهيا ٕاقدام اجلاين �ىل ق�ل خشص ٔ�و ٔ�كرث مما من ش�ٔنه 

الق�ل العمد ٕاىل جرمية ٕا�دة، وهو ما قد یثري صعو�ت قانونیة �اصة مع ما تنطوي �لیه ٔ�ن تتحول معه جرمية 
  .)16(رة �س�توجب معها فرض عقوبة ٔ�شد من جرمية الق�ل العمدجرمية إال�دة من خطو 
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  الرضر اجلس�مي �ىل �ٔعضاء امجلا�ة: �نیا

یعترب الرضر اجلس�مي امللحق �مجلا�ة ٔ��د صور الر�ن املادي جلرمية إال�دة امجلاعیة، ویالحظ ٔ�ن هذه 
بقة، ح�ث تقف عند �د الصورة ال تفيض ٕاىل إال�دة املطلقة، فه�ي صورة ٔ�قل جسامة من الصورة السا

إالیذاء البدين ٔ�و العقيل ٔ�و النفيس اجلس�مي، �ري ٔ�ن اشرتاط اجلسامة يف الفعل جيعل ت�ٔثريه �ىل وجود ٔ�عضاء 
ٕاحلاق الرضر وأ�ذى �مجلا�ة قد �كون عن طریق نقل أ�مراض ٔ�و ٕاج�ارمه �ىل تناول  ،)17(امجلا�ة خطريا

تعذ�هبم ٕاىل احلد ا�ي یص�ب ملك�هتم  �اهات مس�تدمية، ٔ�وطعام فاسد، ٔ�و الرضب ٔ�و اجلرح املفيض ٕاىل 
ولقد �رت ٕاشاكالت ونقاشات روما، لیمت يف  ،18العقلیة، والشك ٔ�ن هذه أ�فعال تعد ٔ�عامل ٕا�دة جامعیة

أ��ري �ىل �ٔن املساس �لسالمة العقلیة والبدنیة، جيب ٔ�ن ینطوي �ىل ٕاتالف خطري ودامئ �لوظائف 
  .)19(ا هيدد بتدمري امجلا�ة �لكالعقلیة والبدنیة مم

  ٕاخضاع امجلا�ة �شلك م�عمد لظروف قاس�یة  :ا�لث

�شرتط لتحقق هذه الصورة من صور إال�دة امجلاعیة املنصوص �لهيا يف املادة السادسة �لنظام 
ة روف قاس�یة �شلك م�عمد ومقصود وبطریقع امجلا�ة لظأ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة ب�ٔن یمت ٕاخضا

روف قاس�یة قلهم وٕاج�ارمه �ىل احلیاة يف ظل ظبطیئة �عزهلم عن احملیط اخلار� وم�ع سفرمه ٔ�و عرق� تن 
  . �لك التدابري اليت من ش�ٔهنا حتق�ق ذا�

  فرض تدابري �س�هتدف م�ع إالجناب دا�ل امجلا�ة: رابعا

وضع �د �لمنو �لزتاید هذه امجل� عبارة عن أ�فعال اليت هتدف ٕاىل ٕا�اقة ال�سل دا�ل امجلا�ة، ب
، ٕ�عطاء عقاقري تفقدهن القدرة �ىل امحلل وإالجناب، ٔ�و ٕا�راههن �ىل إال�اض، الطبیعي لها، كتعقمي ال�ساء

  .)20(ٔ�و خيص الر�ال، ٔ�و مبنع الزواج، ٔ�و ببرت العضو اجل�يس �لر�ال 

عن الر�ال؟؟ٔ�م  ذا� بفصل ال�ساء یمت ولكن ما املقصود من حرمان امجلا�ة من إالجناب ؟ وهل
�س�تعامل وسائل م�ع امحلل؟؟ ٕان إال�ابة �ىل هذه أ�س�ئ� �مكن يف مضامني أ�نظمة واملشاریع ا�ولیة اليت 
جرمت هذه اجلرمية و�اصة حممكة یوغسالف�ا السابقة، فه�ي مل �شرتط رشط حمدد لتحقق هذه الصورة، وهو 

  .ما �سمى ٕ��اقة ال�سل

  وة ٕاىل جام�ة �ٔخرىنقل �ٔطفال امجلا�ة عن :�امسا

یعترب نقل أ�طفال من جامعهتم ٕاىل جام�ة ٔ�خرى الصورة أ��رية اليت نصت �ىل املادة السادسة من 
  .النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، وكذا� املشاریع ا�ولیة اليت جرمت إال�دة امجلاعیة
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ن ٔ�نواع إال�دة الثقاف�ة، ٕاذ ميثل هؤالء أ�طفال كام ینطوي نقل أ�طفال قهرا من جامعهتم �ىل نوع م
مس�تق�ل امجلا�ة الثقايف واس�مترارها �ج�عي، ونقلهم ٕاىل جام�ة ٔ�خرى یعين وقف �س�مترار الثقايف 

فهؤالء أ�طفال لن یتعلموا لغة جامعهتم وال د�هنا وال �اداهتا وتقالیدها، وال هيم ٔ�ن  و�ج�عي لت� امجلا�ة،
. )21(الء ٕاىل جام�ة ٔ�خرى �ر�امه حصیا، ٔ�و ٕاىل �ال توفر هلم م�ل هذه الر�ایة مما یؤدي ٕاىل موهتمینقل هؤ

  .�هیك عن الرضر املعنوي ا�ي س�یلحق هبم

  �لجرمية وا�ويل الر�ن املعنوي: الفقرة الثانیة

ايئ القامئ �ىل العمل تعترب جرمية إال�دة امجلاعیة من اجلرامئ العمدیة اليت جيب ٔ�ن یتوافر القصد اجلن
ٕاذن الر�ن املعنوي . وك جمرم ومعاقب �لیه يف القوانني وأ�نظمة ا�ولیةلوإالرادة، ورضورة �لمه ب�ٔن هذا الس

قوامه �القة نفس�یة �رتبط بني ماد�ت اجلرمية وخشصیة اجلاين وجوهر هذه العالقة يه إالرادة، وبذا� 
  .)22(یت�ذ الر�ن املعنوي يف صورة القصد

  عنرص إالرادة: ال�ٔو

تعترب إالرادة يه احملرك لسلوك إالجرايم واملس�یطر �لیه يف مجیع مرا�� واكفة �ٔجزائه، ويه اليت 
تو�ه اجلاين حنو الن���ة إالجرام�ة، وبذا� فٕان إالرادة قوة نفس�یة �یاهنا اجلهاز العصيب لٕال�سان، ٔ�ي ٔ�ن 

مرشوع، ٔ�ي حنو املساس حبق ٔ�و مصل�ة حيمهيا تو�ه لك ٔ�عضاء اجلسم، ٔ�و بعضها حنو حتق�ق غرض �ري 
  .)23(القانون اجلنايئ 

  العمل عنرص: �نیا

یتطلب القانون اجلنايئ ا�ويل كام القانون اجلنايئ ا�ا�يل وجوب �مل اجلاين �لوقائع إالجرام�ة لق�ام 
ملصطلح إالرادة، كام ٔ�ن قد ٔ�وردت تعریفا  30و�لرجوع ٕاىل نظام روما أ�سايس جند املادة .)24(القصد اجلنايئ

وقررت ٔ�نه قام " ب��ش"غرفة احملامكة يف یوغسالف�ا جندها قد قررت �دم ثبوت هتمة إال�دة امجلاعیة حبق 
  .ا�ي ت�ث حبقه ار�اكب جرمية ٕا�دة جامعیة " كريد�ش"بعملیات ق�ل عشوائیة، �ىل غرار 

  الر�ن ا�ويل: ا�لث

هبا ة امجلاعیة رضور� �ونه من ميزيها عن اجلرامئ ا�ا�لیة،واليت یمت ار�اكیعد الر�ن ا�ويل جلرمية إال�د
بناء �ىل خطة من ق�ل دو� ما، ٔ�و توافق �ىل ار�اكهبا من ق�ل �ٔش�اص �ادیني ضد مجمو�ة �ربط بني 

ود والبد من إالشارة ٕاىل وج. )25(ٔ�فرادها روابط قوم�ة، ٔ�و اث��ة، ٔ�و عرق�ة، ٔ�و دی��ة متس مبصل�ة دولیة
 .الر�ن الرشعي �ٕالضافة ملا تقدم من ٔ�راكن
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  جرامئ إال�دة امجلاعیة يف فلسطني وس�بل املالحقة القضائیة: املبحث الثاين

تعترب جرامئ إال�دة امجلاعیة من ٔ�خطر اجلرامئ ا�ولیة �وهنا �س�هتدف الباعث العريق لٕال�سان، ولكن 
العدید من جرامئ إال�دة م�ذ الوه� أ�وىل لالح�الل  ماذا عن احلا� الفلسطی��ة اليت ار�ك�ت حبقها

، ومن ق�ل اجل�ش إالرسائیيل بعد "ٕارسائیل"إالرسائیيل لفلسطني من ق�ل املنظمة الصهیونیة ق�ل ق�ام دو� 
ق�ام دو�هتم، وليك نفهم جرامئ إال�دة اليت ار�كهبا �ح�الل إالرسائیيل بناء �ىل قوا�د القانون ا�ويل العام 

  .البد من بیان الس�یاسة إالجرام�ة لالح�الل إالرسائیيل مكطلب ٔ�ول، وس�بل املالحقة القضائیة مكطلب �ين

  الس�یاسة إالجرام�ة لالح�الل إالرسائیيل: املطلب أ�ول

ی��اقض  ضد الشعب الفلسطیين هبا دو� �ح�الل إالرسائیيل قامتاليت تعد جرامئ إال�دة امجلاعیة 
، و�لیه سوف نقوم ب��ان الس�یاسة إالجرام�ة لالح�الل ون ا�ويل �عتبارها سلطة حمت�قوا�د القان مع 

  .كفقرة ٔ�وىل، وبعض الصور إالجرام�ة اليت �شلك جرمية ٕا�دة جامعیة كفقرة �نیة ئیيلإالرسا

  الس�یاسة إالجرام�ة لالح�الل إالرسائیيل: الفقرة أ�وىل

املنظمة الصهیونیة  والوسائل اليت قامت من �اللها الس�یاسة جتدر إالشارة يف هذه الفقرة لتوضیح
�سمى �لقانون  وهو مإالج�ار الفلسطین�ني �ىل �رك قرامه ومدهنم ؤ�ما�ن توا�دمه، وا�لجوء ��ول ا�اورة 

  .ا�ويل �س�یاسة ا�هت�ري القرسي

  مرا�ل ا�هت�ري القرسي �لفلسطین�ني: �ٔوال

 29ات ا�هت�ري القرسي �لفلسطین�ني، م�ارشة بعد صدور قرار التقس�مي يف من معلی تبدٔ� املر�� أ�وىل
، ولقد جرت هذه العملیات يف هذه املر�� من �الل 1948نومفرب، واس�مترت هذه املر�� حىت هنایة 

احب املتفرقة ، فاكن الساكن هيربون عند سامعهم ة ٔ�عامل إالرهاب، وتنف�ذ بعض املذممارسات القوات ا�هيودی
هناك قوات هيودیة �ىل مقربة مهنم، وقد ق�ل ٔ�ن الفلسطین�ني خرجوا طو�ا طلبا لٔ�مان وهذا قول  ٔ�ن

�اطئ ٔ�ن طلب أ�مان اكن �ٔ�ساس ن���ة ما مسعوه من ممارسات وحش�یة وفضائع تقرتفها القوات ا�هيودیة 
ٔ�جواء الرتهیب اليت جل�ٔت  احب، و�لتايل فٕان هرب هؤالء هو ن���ةساكن يف القرى اليت جرت فهيا املذحبق 

  .)26(ٕا�هيا ٕارسائیل �وس�ی� �لهت�ري القرسي

ٔ�لف خشص، ویقول 300ٕاىل  250ویقدر مور�س ٔ�ن �دد ا�ي مث هت�ريمه يف هذه الفرتة بلغ حوايل 
خرج الك�ري من الفلسطین�ني  1948يف ت� أ�سابیع من ٔ��ریل وحىت وسط یونیو من �ام " هبذا الصدد

ٔ�لف واكن احملفز الرئ�يس خلرو�م هو الهجوم العسكري لقوات لها�ا�ه 300ٕاىل  250 بني یرتاوح �ددمه
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وبدٔ�ت املر�� الثانیة من ا�هت�ري بعد اهنیار ا�هتدئة الثانیة حبیث مث طرد  .)27(وإالی�سل ٔ�و اخلوف من جهومه
واس�مترت  ،)28( ذا� الوقتٔ�لف خشص بناء �ىل تعل�ت رابني ٕاحساق قائد القوات إالرسائیلیة يف 60حوايل 

  .1950معلیات إالبعاد حىت م�تصف س�مترب �ام 

  1967ا�هت�ري ٕاثناء وبعد حرب : �نیا

والس�نوات أ�وىل لق�ام دو�  1948مل تتوقف س�یاسة إالبعاد القرسي �ىل ما مت ٔ�ثناء حرب �ام 
د �دیدة ٕاىل ٔ�رقام لتضیف ٔ��دا 1967، بل اس�مترت �شلك ملحوظ بعد وق�ل حرب �ام "ٕارسائیل"

عن اح�الل ٕارسائیل اكمل الرتاب الفلسطیين، أ�مر  1967الفلسطین�ني، ولقد ٔ�سفرت حرب  الالج�ني
 ،)29(�ز�ا �228606زوح ٔ��داد �برية من ساكن الضفة وقطاع غزة، و�زح وفق إالحصائیات ا�ي جنم عنه 

ها أ�مر ا�ي �لق مشلكة ٕا�سانیة، ضاربة العدید من م�اطق أ�غوار و�ري  كام مت بعد احلرب م�ارشة تدمري
  .بعرض احلائط املواثیق واملعاهدات ا�ولیة 

  احب إالرسائیلیة اليت �شلك جرامئ ٕا�دة جامعیةصور املذ: الفقرة الثانیة

يف  حبق الفلسطین�ني ار�اكهبااليت مت الك�رية والصغرية احب سوف نقوم بذ�ر بعض املذيف هذه الفقرة 
حبة ليت تفوق ما �دث حبق ا�هيود يف مذ، وا�دث يف یوغسالف�ا وروندا ، واليت تفوق مافرقة ٔ�حناء م�

  .احملرقة و�ريها من جرامئ العهد النازي

   �1948سني �ام ر د� – 1

�سمة، اق�حمهتا العصا�ت الصهیونیة التابعة لعدة  610تقع القریة غرب القدس، واكن �دد ساكهنا 
م�ظامت مسل�ة ب�ٔ�داد �برية، وبدٔ�ت هذه القوات مب�ارصة القریة من مجیع اجلهات، وتعرضوا ٕالطالق �ر 

ق�یل،  360رث من ٔ�ك، ودمرت البیوت وراح حضیة هذه املذحبة یف، ؤ�لقت �لهيم ق�ابل یدویة�شلك كث 
  .�هیك عن ا�متثیل جبثهثم 

  1948ح�فا �ام  – 2

�سمة، اق�حمت القوات  138300حوايل  1945تعترب ح�فا ٔ��د املدن الكربى وبلغ �دد ساكهنا �ام 
الصهیونیة املدینة بعد اش��اك مسلح اس�متر مدة طوی�، وبعد ا�س�اب املقاتلني العرب قامت القوات 

 .خشص 100ٔ�لف، ؤ�ثناء خروج الساكن قامت بق�ل �ٔزید من  70خشصا وهت�ري حوايل  50الصهیونیة بق�ل 
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  1948عاك �ام  – 3

ة اليت مصدت يف و�ه العصا�ت الصهیونیة، ودار ق�ال بني الطرفني تعترب عاك ٔ��د املدن الفلسطی��
وهت�ري البق�ة من خشص معظمهم من ال�ساء وأ�طفال  100اس�متر حوايل ٔ��م معدودة وق�لت حوايل 

  .الساكن ا��ن بقوا �ىل ق�د احلیاة

   1948الرم� �ام  – 4

، �1945سمة �ام  15160تقع مدینة الرم� �لقرب من ا�� مابني القدس و�فا، واكن �ددها حوايل 
�هت�ري  واق�حمهتا القوات الصهیونیة، ومل یمت تقد�ر �دد الق�ىل ا��ن سقطوا يف هذه ا�زرة، ولكن قاموا

  .عريب فقط 400ساكهنا ومل تبقي سوى

   1948ب� الش�یخ  – 5

�سمة، وٕاذا حتدثنا بلغة أ�رقام يف  4120تقع هذه الب�ة قرب ح�فا، و�دد ساكهنا يف ذا� الوقت بلغ 
 �سمة معظمهم من أ�طفال وال�ساء، ورشدت بق�ة 100هذه ا�زرة الصهیونیة احلاقدة بلغ �دد الق�ىل حوايل 
  .ساكهنا بعد ٔ�ن هدمت البیوت فوق رؤوس ساكنهيا

اجلرامئ جزء �س�یط  س�نك�في هبذا القدر من اجلرامئ اليت �شلك جرمية ٕا�دة جامعیة مع العمل ٔ�ن هذه
، فالبد من القول ٔ�ن �ح�الل إالرسائیيل )30(حرص لك اجلرامئ يف هذا املقال ٔ��ساع ملعد �ىل س��ل املثال

والعباس�یة، والیازور، وسعسع،  من اجلرامئ اليت �شلك ٕا�دة جامعیة، ومهنا جمزرة غزة، قام �ر�اكب العدید
  .مجزو، ب�ت دراس، ود�ر أ�سد و�ريها واحلس�ی��ة، و�رص ا��ن، و�ني زیتون، وقالونیا،

  س�بل املالحقة القضائیة: املطلب الثاين

شد خطورة موضع اه�م ا�متع ا�ويل �ٔ القد نصت املادة اخلامسة من نظام روما أ�سايس �ىل اجلرامئ 
  :ب�ٔرسه، و�لمحمكة مبوجب هذا النظام أ�سايس اخ�صاص النظر يف اجلرامئ التالیة

  جرمية إال�دة امجلاعیة، –ٔ� 

  ، إال�سانیةاجلرامئ ضد  -ب

  جرامئ احلرب، -ج

  )31(جرمية العدوان، -د
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ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة كفقرة  و�لیه س�نقوم يف هذا املطلب �حلدیث عن طرق حتریك ا�عوى
  .ٔ�وىل، والعقوبة املقررة كفقرة �نیة

  حتریك ا�عوى اجلنائیة: الفقرة أ�وىل

   م 1998لعام  أ�سايسمن نظام وما  13ملادة تنص ا

وفقًا ٔ�حاكم هذا النظام  �5لمحمكة ٔ�ن متارس اخ�صاصها ف� یتعلق جبرمية مشار ٕا�هيا يف املادة  
   :يف أ�حوال التالیة أ�سايس

�ا� یبدو فهيا ٔ�ن جرمية �ٔو ٔ�كرث من هذه  14ٕاذا �ٔ�الت دو� طرف ٕاىل املدعي العام وفقًا �لامدة  - �ٔ 
 .اجلرامئ قد ار�ك�ت

�ا� ٕاىل املدعي السابع من م�ثاق أ�مم املت�دة  م�رصفًا مبوجب الفصل, ٕاذا ٔ��ال جملس أ�من-   ب
  .رث من هذه اجلرامئ قد ار�ك�تالعام یبدو فهيا ٔ�ن جرمية ٔ�و ٔ�ك

 .15ٕاذا اكن املدعي العام قد بدٔ� مببارشة حتق�ق ف� یتعلق جبرمية من هذه اجلرامئ وفقًا �لامدة  - ج 

  وف� یيل رشح م�سط ملا س�بق

  حتریك ا�عوى من طرف املدعي العام: �ٔوال 

ات من تلقاء نفسه �ىل �ٔساس �لمدعي العام احلق يف ٔ�ن یبارش التحق�ق أ�سايسلقد �ٔقر نظام روما 
،وبعد حفص أ�سايسمن النظام  15/1املعلومات املتعلقة جبرامئ تد�ل يف اخ�صاص احملمكة وفقا �لامدة 

یقوم بتقدمي طلب  اس�ت��ج املدعي العام ٔ�ن هناك س��ا معقوال لبدء التحق�ق ٕاذاوتقد�ر �دیة املعلومات 
 مؤیدة وجيوزو�كون مشفو�ا مبواد  ذن ٕالجراءات التحق�قإ �ىل كتايب ٕاىل ا�ا�رة ا�متهیدیة من ٔ��ل احلصول 

( ٔ�یة مصادر ٔ�خرى موثوق هبا �راها مالمئة، وذ� وفقا �لامدة ا�ول ٔ�ومن  ٕاضاف�ة� ٔ�ن یطلب معلومات 
فٕان رٔ�ت ا�ا�رة ا�متهیدیة بعد دراسة املس��دات ٔ�ن هناك ٔ�ساسا معقوال �لرشوع �لتحق�ق  وٕاذا، )15/2/3

ما متكن من احلصول �ىل  ٕاذاتقدم املدعي العام بطلب الحق ��ا�رة ا�متهیدیة  ٕاماكنیةول دون ال حي ذ�
  .)32(من النظام  15/5/6د� �دیدة تتعلق �حلا� ذاهتا وفقا �لامدة �ٔ معلومات و 

 ا�ا�رة ا�متهیدیة ٕاىل الرغبة يف ٕاذنحصول املدعي العام �ىل  أ�سايس�رجع الس�ب يف اس�تلزام النظام 
 ٕاجراءاتمن وجوب  ٕالیهتوصل  الرقابة القضائیة �ىل سلطة املدعي العام �ش�ٔن حصة ما: حتق�ق ٔ�مر�ن هام

�خ�صاص التمكیيل ا�ي یعترب ٔ��د اخلصائص الرئ�س�یة  ، و�لزتام مببد�ٔ )33(حتق�ق يف احلا� املاث� ٔ�مامه
  .)34(�لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

148 

 

ٕاىل النظام أ�سايس اليت ٔ�عطت  18املادة  ٔ�ضیفت أ�مر�ك�ةة وبناء �ىل اقرتاح الوال�ت املت�د
�لمدعي العام ق�ل ٔ�ن یف�ح حتق�قا ٔ�ن یقوم ٕ��الن مجیع ا�ول أ�طراف يف النظام أ�سايس،وا�ول اليت 
�كون حبسب املعلومات املتا�ة ٔ�ن من �اداهتا ٔ�ن متارس وال�هتا �ىل اجلرامئ موضع النظر، و�لمدعي العام ٔ�ن 

الزما  رٔ�ى ذ�هذه ا�ول �ىل ٔ�ساس رسي، وجيوز � ٔ�ن حيدد نطاق املعلومات اليت تقدم ٕاىل ا�ول  خيطر
ملنع فرار أ�ش�اص، ويف هذه احلا� �كون �ىل ا�و� اليت تلقت  أ�د� ٔ�و ٕاتالفٔ�و م�ع  أ�ش�اصمحلایة 
ر�ا�ها �ٔجرت حتق�قا مع  ب�ٔهناري ٔ�و ٔ�ن تبلغ احملمكة ب�ٔهنا جت ٕا�هيف غضون شهر وا�د من تلقهيا  أ�خطارهذا 

و�كون م�ص�  أ�سايسيف املادة اخلامسة من النظام  ٕا�هيامع �ريمه يف �دود وال�هتا القضائیة املشار  ٔ�و
لت� ا�و� �ٔن تطلب من املدعي العام ٔ�ن ی��ازل  ا�ول و�كوناملو�ة ٕاىل  أ�خطار�ملعلومات املقدمة يف 

و�كون �ىل املدعي العام عند تلق�ه الطلب من ا�و� صاح�ة  أ�ش�اص لها عن التحق�ق مع هؤالء
نظر املدعي العام بعد س�تة  ٔ�ن هذا التنازل �كون قابال ٕال�ادةو  �خ�صاص التنازل عن التحق�ق لهذه ا�و�

ٔ�شهر من �رخي التنازل، ٔ�و يف وقت یطرٔ� ف�ه تغري ملموس يف الظروف اليت �س�تدل مهنا ٔ�ن ا�و� ٔ�صبحت 
  .)35(التحق�ق ٔ�و �ري قادرة �ىل ذ� ٕاجراءاتحقا �ري راغبة يف اختاذ 

  �ا� من ا�و� الطرف يف نظام روما االٕ : نیا�

م�اقشة مرشوع نظام روما أ�سايس حول ماهیة ا�و� اليت حيق لها  ٔ�ثناءاكنت ا�ٓراء قد انقسمت 
بني من �رى ٔ�ن ذ�  تد�ل يف اخ�صاصها�لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة �ى وقوع جرمية دولیة  اقدم بال�تٔ�ن 

احلق جيب ٔ�ن مينح لاكفة دول ا�متع ا�ويل ح�ث ٔ�ن اجلرمية ا�ولیة بطبیعهتا اجلس�مية تص�ب برضرها اكفة 
��ول صاح�ة املصل�ة املبارشة يف املعاق�ة �ىل  ٕاالال مينح  ٔ�ن، وبني من �رى ٔ�ن هذا احلق جيب )36(ا�ول

، )38(ت� اليت �كون اجلاين ٔ�و ا�ين �لیه ٔ��د ر�ا�ها ٔ�و)37(قعت اجلرمية �ىل ٕاقلميهاهذه اجلرمية اك�و� اليت و 
  .ٕاىل ٔ�ن اس�تقر هذا احلق ��ول اليت �كون طرف يف نظام روما

من النظام أ�سايس ٔ�صبح ��ول الطرف ٔ�ن حتیل ٕاىل املدعي العام ٔ�یة �ا� یبدو فهيا  14فوفقا �لامدة 
ن تطلب ٕاىل املدعي العام التحق�ق �ٔ ا�ا�� يف اخ�صاص احملمكة قد ار�ك�ت،و  ٔ�ن جرمية ٔ�و ٔ�كرت من اجلرامئ

ن حتدد �ٔ ا اكن یتعني توج�ه االهتام لشخص معني ٔ�و ٔ�كرت �ر�اكب ت� اجلرامئ،و ٕاذيف �ا� بغرض البث ف� 
 احمللیة ذات الص�، و�كون مشفو�ة مبا هو يف م�ناول ا�و� فاملس�تطاع والظروا�و� الطرف احلا� قدر 

  .)39(من مس��دات مؤیدة تدمع اد�اءها
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من ا�و� الطرف �لمدعي العام عن �ا� معینة ش�ٔن  ٕابالغوالواقع �ٔن هذه الطریقة جمرد عبارة 
، )40(�شرتط يف هذه احلا� حتدید الشخص مر�كب هذه اجلرمية الطریقة املعمول هبا يف النظم ا�ا�لیة،وال

   - :ٕاىل املدعي العام لٕالبالغ عن �ا� حمددة اس��فاء رشطني هام ویتعني ق�ل ٔ�ن تتقدم ا�و� الطرف

ح�ث جيوز ��و� الطرف ٔ�ن حتیل  ؤ�ن �كون خطي مك�وبة مذ�رةيف صورة  إالبالغٔ�ن �كون  –ٔ� 
  .)41(أ�سايسمن النظام  14امللحقة �ملادة  45ٔ�ي �ا� ٕاىل املدعي خطا� وفقا �لقا�دة رمق 

 الطلب �ملس��دات اليت تؤكد وقوع جرامئ دولیة ینعقد مبناس�هتا ٔ�و ذ� املذ�رةٔ�ن �شفع هذه  –ب 
  .)42(�خ�صاص النوعي والشخصیة �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة

هذا وختضع احلا� احملا� من ق�ل ا�و� الطرف لاكفة الرشوط املتطلبة ٔ�ن �كون مس�توف�ة كذ� 
  )43(.من النظام أ�سايس 17رشط الق�ول املنصوص �لیه يف املادة 

  �خ�صاص �بع عن ٕا�ا� ا�عوى من جملس أ�من: �لثا

یعترب جملس أ�من من ٔ�مه �ٔ�زة أ�مم املت�دة، وقد ٔ�ولكت � العدید من املهام ومهنا حتدید يف �ا� 
 ،ا�ولیة�ك�یف ٔ�ي جرمية تد�ل يف اخ�صاص احملمكة اجلنائیة  ودو� �ٔ وقوعها يف ٔ�ي دو� ٔ�و صدر من ٔ�ي 

من م�ثاق ) 24/1(، وهو ما ٔ�شارت � املادة )44(ملس�ئول عن احلفاظ �ىل السمل وأ�من ا�ولینيهو ا ویعترب
 فعاالً،رسیعًا " أ�مم املت�دة"رغبة يف ٔ�ن �كون العمل ا�ي تقوم به  - 1"نه �ٔ املت�دة واليت نصت �ىل  أ�مم

سمل وأ�من ا�ويل ویوافقون �ىل یعهد ٔ�عضاء ت� الهیئة ٕاىل جملس أ�من �لتبعات الرئ�س�یة يف ٔ�مر حفظ ال 
  .ٔ�ن هذا ا�لس یعمل �ئبًا عهنم يف ق�امه بواج�اته اليت تفرضها �لیه هذه التبعات

وم�ادهئا والسلطات  "أ�مم املت�دة"یعمل جملس أ�من،  يف ٔ�داء هذه الواج�ات وفقًا ملقاصد  - 2
ات م�ینة يف الفصول السادس والسابع والثامن اخلاصة ا�ّو� �لس أ�من �متك�نه من الق�ام هبذه الواج�

  .والثاين عرش

  ."احلال ٕاىل امجلعیة �امة لتنظر فهيا رفع جملس أ�من تقار�ر س�نویة، ؤ�خرى �اصة،  ٕاذا اق�ىض - 3

یتضح ٔ�مهیة دور جملس أ�من يف حفظ السمل وأ�من ا�ولیني وذ� من �الل املهام اليت ٔ�ولكت 
ملا حيتا�ه من رس�ة يف وقف أ�عامل  الهیئة وذ�ٕانه یعترب جملس أ�من �ئبا عن ، فوفقا لنص املادة فٕالیه

  .)45(�ىل السمل وأ�من ا�ولیني اهتدید متثلاليت 

كام يه حمددة  فالعالقة بني احملمكة اجلنائیة ا�ولیة وجملس أ�من ما يه ٕاال تطبیق لسلطة جملس أ�من
بع ا�ي یعطي �لم�لس سلطة س�یاس�یة مطلقة ف� یتعلق �ٔ�مور يف م�ثاق أ�مم املت�دة، �اصة الفصل السا



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

150 

 

�لم�لس سلطة فرض  )47(39، ویعطي من �الل املادة )46(اليت تنطوي �ىل حفظ واس�تعادة وبقاء السالم
فٕان �لس أ�من احلق يف ٔ�ن حيیل �ا� �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة  ون���ة �� العقو�ت حلفظ وبقاء السالم

  .)48(�د�اء ا�هنايئ وٕاقامة�لتحق�ق 

  العقوبة املقررة: الفقرة الثانیة

البد من القول ٔ�ن القانون ا�ويل �شلك �ام یت�ٔ�ر كثريا يف صیا�ة قوا�ده ٕ�رادة ا�ول، فٕان هذه 
إالرادة وما یتصل هبا من س�یادة تلقي بضاللها �ىل ٔ�ي معاهدة، وعند ثبوت إالدانة فٕان ا�ا�رة �بتدائیة 

ٓ اه م�اس�با، ام �ر تصدر حمكها ك و�لنظر ٕاىل  بعني �عتبار أ�د� وا�فوع، ٔ�و ٔ�د� إالثبات والنفي، ةذ��
ظروف خطورة اجلرمية والظروف املتعلقة ��هتم، ویمت ٕاصدار القرار بعد مداو� رسیة بني القضاة حسب 

  : �رة �دة رشوطمن النظام أ�سايس ، وجيب ٔ�ن یتوافر يف القرارات الصادرة عن ا�ا 74/1نص املادة 

  .حضور القضاة مرا�ل ا�عوى ورسیة املداو�، وم�دٔ� إالجامع – 1

  :ٕاصدار احلمك ٕ��دى العقو�ت املقررة يف النظام أ�سايس ويه  - 2

  .س�نة 30السجن ملدة ال �زید عن  –ٔ� 

  .املؤبد، عندما �كون لهذه العقوبة ما یربرها من خطورة اجلاين وظروفهالسجن  –ب 

الغرامة، ٕاىل �انب العقوبة أ�صلیة املمتث� �لسجن، ویمت حتدیده وفقا لقوا�د إالثبات فرض  –ج 
  .والقوا�د �بتدائیة اخلاصة �حملمكة

  .مصادرة العائدات واملمتلاكت املتحص� م�ارشة، ٔ�و بطریقة �ري م�ارشة  –د 

من النظام  77 وفق املادة ويف �ال تعدد اجلرامئ فٕان احملمكة تت�ذ قرارها وتصدر حكام مشرتاك
دة يف �خ�صاص املوضوعي �لمحمكة ، ٔ�ما ف� ر أ�سايس، وقد طرحت جرمية إال�دام �عقوبة �لجرامئ الوا

یتعلق بقضاء املدة فٕاهنا تمت يف ا�ول اليت ختتارها احملمكة بني دول أ�عضاء، و�راعي احملمكة يف اخ�یارها م�د�ٔ 
من  103م �لیه، و��س��ه ؤ�ي عوامل مرتبطة بظروف اجلرمية وفق نص املادة التوزیع اجلغرايف ورغبة احملكو 

  .النظام أ�سايس

  اخلامتة

بعد ٔ�ن تطرق�ا �لمشاریع واملواثیق اليت نصت مضام�هنا �ىل ماهیة جرمية إال�دة امجلاعیة، جندها قد 
إال�سان وا�متع ا�ويل �لك، قامت بذ�ر ورشح صور هذه اجلرمية نظرا حلجم اخلطورة اليت �ر�هبا �ىل 
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�اصة اجهتادات القضاء ا�ويل املؤقت وا�امئ واملمتثل يف قضاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، �ٕالضافة ٕاىل اتفاق�ة 
  .اليت رشحت ٔ�راكن هذه اجلرمية  1948إال�دة امجلاعیة �ام 

زا عن ممارسة دوره يف املالحقة ٔ�ن ا�متع ا�ويل وقف �اج ٕاالو�ىل الرمغ من رصا�ة ت� االتفاق�ات 
اكنت اجلرامئ ا�ولیة ا�ٔكرث جسامة وتعق�دا �ون، هل یمت مالحقة وم�ابعة مر�ك�هيا دون النظر  فٕاذاا�ولیة، 

ا�ويل یقوم بتطبیق القانون ا�ويل �شلك صارم فهل حيصل  ا�متعلصفة ا�رم واملر�كب؟ ونفرتض �دال ٔ�ن 
  ؟اس�یةاعتبارات س�ی ذ� دون حتزي ٔ�و

زالت ا�ول الكربى تفرض نفسها يف كثري من أ�ح�ان وهذا ما من الناح�ة النظریة نعم حصیح ولكن 
واحض �شلك �يل يف �دم التعامل مع ٔ�ي قضیة لها �القة بدو� �ح�الل إالرسائیيل، فك�ريا ما تن�از 

ن اجلرامئ إالرسائیلیة املر�ك�ة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة وبعض ا�ول العظمى �متنع اختاذ ٔ�ي قرار ید�
تطبیق قوا�د القانون ا�ويل العام  ٕانأ�رايض الفلسطی��ة، وما تقرتفه من جرامئ دولیة، ويف هنایة أ�مر 

س�یاس�یة �كون الهدف مهنا املصل�ة ا�ولیة واحلفاظ �ىل السمل وأ�من ا�ولیني و�اصة  ٕارادةحيتاج ٕاىل 
  .وهيدد مصاحلها " ٕارسائیل"مع ٔ�ي قرار �شلك خطرا �ىل  جبدیة ليت ال تتعاملالوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ا

حول جرمية إال�دة امجلاعیة املر�ك�ة من ق�ل �ح�الل إالرسائیيل حبق الشعب  ويف خ�ام هذا البحث
رامئ الفلسطیين، واليت ال یطالها العقاب ا�ويل، البد من ٔ�ن نديل ببعض اخلالصات اليت تصف هذه اجل

  .�لنقص يف التطبیق ويف العقاب ا�ويل

ٕان جرمية إال�دة امجلاعیة من ٔ�خطر اجلرامئ ا�ولیة، وٕان اجلرمية ا�ولیة �شلك �ام قدمية قدم  – 1
  .العالقات ا�ولیة

لقد نصت املادة اخلامسة من نظام روما أ�سايس �ىل مجمو�ة من اجلرامئ ا�ولیة مضن  – 2
  .املادة السادسة لتعداد صورهاا ويف مقدمهتا جرمية إال�دة امجلاعیة، وتطرقت �خ�صاص املوضوعي له

ٔ�ن اجلرامئ ا�ولیة ويف مقدمهتا جرمية إال�دة امجلاعیة املر�ك�ة من ق�ل �ح�الل إالرسائیيل  – 3
  .مجیعها �شلك جرمية دولیة هتدد السمل وأ�من ا�ولیني

 حتدید اجلرامئ ا�ولیة اليت �شلك هتدید �لمجمتع ا�ويل ٕان جملس أ�من � صالح�ات واسعة يف – 4
  .ٔ�صبح لها ت�ٔثري �ىل معل احملمكة و�اصة عند اس�تعامل حق النقض الف�تو تلكن هذه الصالح�ا

یمت حتریك ا�عوى عن طریق دو� عضو يف نظام روما أ�سايس ٔ�و جملس أ�من ٔ�و املدعي  – 5
  .العام
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رتبطة �حملمكة اجلنائیة ا�ولیة وٕاعطاهئا صالح�ات واسعة ملتابعة ٔ�ن یمت �شك�ل قوة رشطیة م – 6
  .ا�رمني ا��ن یقرتفون اجلرامئ ا�ولیة

رضورة تد�ل ا�متع ا�ويل �لعمل �ىل ٕاهناء اجلرامئ ا�ولیة ٔ�و التقلیل مهنا واملر�ك�ة �شلك  – 7
  .م�واصل ضد الشعب الفلسطیين من ق�ل �ح�الل إالرسائیيل

  شماو هل ا

                                                   
، 2017، مرص، إالسك�دریة، دار الفكر اجلامعي، ٔ��س صالح عبود، املس�ئولیة ا�ولیة عن جرمية التطهري العريق، الطبعة أ�وىل )1(

  .8ص-7ص
  .م1919یونیو28وبني ٔ�ملانیا اليت ٔ��رمت يف فرساي، ملنترصة يف احلرب العاملیة أ�وىلمعاهدة السالم بني ا�ول املت�الفة واملتعاونة ا )2(
  .181،ص2010وىل، دار الثقافة �ل�رش والتوزیع، لندة معمر �شوي، احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ا�امئة واخ�صاصاهتا، الطبعة ا�ٔ  )3(
خملوف بوجردة، إال�دة امجلاعیة يف القانون ا�ويل حلقوق إال�سان، مذ�رة لنیل در�ة املاجس�تري يف القانون، لكیة احلقوق والعلوم  )4(

  .20،ص2012الس�یاس�یة، �امعة مولود معمري، تزيي وزو، 
دار ا�هنضة العربیة، القاهرة،  نیة،نون اجلنايئ ا�ويل، الطبعة الثاف�ق مشس ا��ن، م�ادئ القأ�ورد مضامني هذه التوصیة، ٔ�رشف تو ) 5(

  . 261،ص1999
معمر رت�ب عبد احلافظ، تطور مفهوم جرامئ إال�دة امجلاعیة يف نطاق احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ،الطبعة أ�وىل، املركز القويم ) 6(

  .27،ص2016لٕالصدارات القانونیة،القاهرة،
  .94،ص2002 ،ٔ�وىل، دار املطبو�ات إالسك�دریةعباس هامش السعدي، مس�ئولیة الفرد اجلنائیة عن اجلرمية ا�ولیة، الطبعة ا )7(
ٔ�مين عبد العز�ز دمحم سالمة، املس�ئولیة ا�ولیة عن ار�اكب جرمية إال�دة امجلاعیة، الطبعة أ�وىل، دار العلوم �ل�رشوالتوزیع، ) 8(

  .4، ص2006القاهرة،
ولیة، الطبعة أ�وىل، م�شورات ظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�سوسن متر �ان �كة، اجلرامئ ضد إال�سانیة يف ضوء ٔ�حاكم الن )9(

  .36،ص2006احلليب احلقوق�ة، بريوت،
  .540،ص2،2014، العدد38حسني فرجية، جرمية إال�دة امجلاعیة والقضاء ا�ويل اجلنايئ، جم� احلقوق، �امعة الكویت،جم� )10(
  .40سوسن متر �ان �كة، مرجع سابق، ص )11(
ع زوینة الولید، جرمية إال�دة امجلاعیة �ىل ضوء �جهتاد القضايئ �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة لرواندا، مذ�ر لنیل شهادة املاجس�تري، فر  )12(

  .74،ص2013-2012، 1القانون ا�ويل، لكیة احلقوق، �امعة اجلزا�ر
فریق�ا، الطبعة أ�وىل، املك�ب العريب �لمعارف، إ احملمكة اجلنائیة ا�ولیة جتاه  فریقي من قراراتدة كامل محمود س�ید، املوقف االٕ �ا)13(

  .9، ص2016مرص اجلدیدة، القاهرة، 
امعي، إالسك�دریة، عبد الف�اح بیويم جحازي، قوا�د ٔ�ساس�یة يف نظام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، الطبعة أ�وىل، دار الفكر اجل) 14(

  .345،ص2006
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، الطبعة أ�وىل، م�شورات احلليب -ٔ�مه اجلرامئ ا�ولیة، احملامك ا�ولیة اجلنائیة- �يل عبد القادر القهو�، القانون ا�ويل اجلنايئ )15(

  .33، ص2001احلقوق�ة، بريوت، 
، 4، العدد21، �امعة ٔ�ل الب�ت، ا��"ٕاقلمي دارفور ٔ�منود�ا"ولیةصالح سعود الرقاد، جرمية إال�دة امجلاعیة ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا� )16(

  .366،ص2015
  .367نفس املرجع، ص) 17(
ا�ولیة فاتيل فا�رن، تطور نظام ا�الفات اجلس�مية واملس�ئولیة اجلنائیة الفردیة �ى احملمكة اجلنائیة ا�ولیة لیوغسالف�ا السابقة، ا�� ) 18(

  .649، ص2003نومفرب،  ،�82لصلیب أ�محر، العدد
  .336نفس املرجع ،ص )19(
  .�133يل عبد القادر القهو�، مرجع سابق، ص) 20(
  .134ص�يل عبد القادر القهو�، مرجع سابق،  )21(
  .25،ص�2002يل عبد القادر القهو�، القانون ا�ويل اجلنايئ، دار املطبعات اجلامعیة، إالسك�دریة،  )22(
، - فرع القانون ا�ويل-مم املت�دة يف احلد من جرمية العدوان، مذ�رة لنیل شهادة املاجس�تري يف احلقوقس�یدي معر، دور م�ظمة ا�ٔ  )23(

  .44،ص�2010امعة اجلزا�ر، 
، 3ءسل�ن عبدهللا سل�ن، أ�زمة الراهنة �لعدا� اجلنائیة ا�ولیة، ا�� اجلزا�ریة �لعلوم القانونیة و�ق�صادیة والس�یاس�یة، اجلز  )24(
  .163،ص1986، مارس1عددال
إال�سانیة يف القانون ا�ويل، مذ�رة ماجس�تري يف القانون ا�ويل، لكیة احلقوق،  دمحم صدارة، ا�متیزي بني إال�دة امجلاعیة واجلرمية ضد )25(

  .96،ص�2008امعة اجلزا�ر،
  .33، ص2012ر الك�اب، بريوت، ا�هت�ري والر�ایة �ج�عیة، الطبعة الثانیة، دا: ، الفلسطی��ون�لیل السوار� )26(
هيود وعرب يف ٔ�رض ٕارسائیل، املركز الفلسطیين ��راسات إالرسائیلیة، رام هللا، فلسطني، : مور�س بين، تصحیح خط�ٔ  )27(

  .43،ص2003
  .108،ص2006، مؤسسة ا�راسات الفلسطی��ة، بريوت،"�رمجة ٔ�محد �لیفة"ٕایالن �به، التطهري العريق يف فلسطني )28(
  10، مرجع سابق، صلیل السوار��  )29(
ولمي جنیب نصار، مفهوم اجلرامئ ضد إال�سانیة يف القانون ا�ويل،الطبعة أ�وىل، :�لمزید من إالطالع خبصوص هذا الش�ٔن انظر )30(

  .122ص-114،ص2008مركز دراسات الو�دة العربیة، بريوت، 
  .نص املادة اخلامسة من نظام روما أ�سايس:انظر )31(
  �112ادة كامل محمود الس�ید، مرجع سابق، ص: انظر )32(

(33)  Antonio Cassese, international criminal law,oxford university press,2003,p408. 
ینرصف مفهوم �خ�صاص التمكیيل لطبیعة العالقة بني �خ�صاص القضايئ الوطين واخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة و�متزي هذه  )34(

�لمحمكة اجلنائیة  مثهنا �مكیلیة واح�یاطیة يف ممارسة �خ�صاص القضايئ فأ�ولویة تنعقد الخ�صاص القضاء الوطين بدایة ومن العالقة ب�ٔ 
معر محمود : من مالحقة ومقایضة ملنهتيك ٔ�حاكم املیثاق انظر ٕالیها�ولیة يف �ال فشل القضاء احمليل �الضطالع املهام املولكة 

، 2009، أ�ردن، دار الثقافة �ل�رش والتوزیع، عامن، أ�وىليف ضوء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، الطبعة  إال�ساينويل الكخزويم، القانون ا�
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وفقا لنظام احملمكة اجلنائیة  إالرسائیلینيفاطمة ٔ�محد دمحم الرشیف مالحقة القادة : طالع يف هذا الش�ٔن ٔ�نظر� �لمزید من ٔ�یضا.335ص
  ومابعدها29، ص2016، بغزة، فلسطني، أ�زهردراسة حتلیلیة، رسا� ماجس�تري، لكیة احلق�وق، �امعة : م�ثاق روما–ا�ولیة 

  .�لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة أ�سايسمن النظام ) 1,2,3(الفقرة  18انظر املادة  )35(
  .206، ص2007قوق، مرص، دكتوراه، �امعة القاهرة، لكیة احل ٔ�طرو�ة�ال عبد احملسن، اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، ) 36(
 .2008،أ�ردن عامن، ،وىل ،دار الثقافة �ل�رش والتوزیعالقضاء اجلنايئ ا�ويل يف �امل م�غري ،الطبعة ا�ٔ  �يل یوسف الشكري،) 37(

  .193ص
، جنالء دمحم عرص، اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة مب�امكة جمريم احلرب: ٔ�یضا، .147صاحل، مرجع سابق، ص ٕا�راهميدمحم  )38(

  .بعدها وما 341، ص2011دكتوراه لكیة احلقوق، �امعة املنصورة،  ٔ�طرو�ة
  .�لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة أ�سايسمن النظام  14انظر املادة  )39(
  .�257ال عزت عبد احملسن، مرجع سابق، ص )40(
 ،لكیة احلقوق ،ق�صادیة �امعة �ني مشس، يف جم� العلوم القانونیة و�"احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ٕاىل إال�ا�نظم "�ازم دمحم عتمل،  )41(

  .120ص-117، ص2003، ینا�ر 45العدد 
 2014العدوان إالرسائیيل �ىل غزة �ام (جرمية العدوان يف ضوء ٔ�حاكم النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة حسام البنا،  )42(

  .107،ص2017، فلسطني ،  ، غزة أ�قىصوالس�یاسة ، �امعة  إالدارة، رسا� ماجس�تري ، لكیة ) منوذ�ا 
  .259ص-�258ال عزت عبد احملسن، مرجع سابق، ص: ٔ�یضا أ�سايسمن النظام  17انظر املادة  )43(
  103حسام البنا، مرجع سابق، ص )44(
  .78ص-77، صمرجع سابق  معر سدي، )45(
  .�122ادة كامل س�ید، مرجع سابق، ص )46(
جملس أ�من ما ٕاذا اكن قد وقع هتدید �لسمل ٔ�و ٕا�الل به ٔ�و اكن ما وقع یقرر : من م�ثاق أ�مم املت�دة �ىل ما یيل39تنص املادة  )47(

حلفظ السمل وأ�من  42و 41معًال من ٔ�عامل العدوان، ویقدم يف ذ� توصیاته ٔ�و یقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقًا ٔ�حاكم املادتني 
  .ا�ويل ٔ�و ٕا�ادته ٕاىل نصابه

 61واملادة  أ�مناخلاصة �سلطة جملس )ب,13(احملمكة اجلنائیة ا�ولیة تتضح مالحمه يف املادة و  أ�منن العالقة بني جملس �ٔ یت�ني  )48(
� و حاكم �ٔ محمود رشیف �س�یوين احملمكة اجلنائیة ا�ولیة مد�ل �راسة   :شهراانظر12ا�تصة ٕ�ر�اء التحق�ق ملدة  الوطين  نقاذاالٕ  لیات�

  .70ص، ،2004دار الرشوق، القاهرة ،مرص ،الس�یايس،
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 ملخص

ٔ�ثناء اندالع الزنا�ات املسل�ة، ، الس�ت�دام القوة املسل�ةالتق�د �لرضورة العسكریة املل�ة ٕان قا�دة 
، ٕاذا ما مت التق�د �رشوطها ؤ�راكهنا، اليت س�ن�اول الوقوف �لهيا يف ذات أ�صل العريف، ميكن �س��اد ٔ��هيا

�لعملیات لتوفري حامیة فا�� �لف�ات احملمیة بقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ومهنا الب��ة احملیطة  هذا البحث، 
اس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب العسكریة املرشو�ة، والرضوریة حلظة اختاذها، العدائیة، وتعين هذه القا�دة، 

يف ظل الظروف السائدة، لتحق�ق مزية عسكریة وفقًا �لغایة املرشو�ة من احلرب، حبیث ال بد العتبار 
ویربر �لتايل اخلروج �ىل بعض قوا�د  - یة العمل العسكري املُت�ذ معًال عسكرً� متلیه الرضورة العسكر 

ٔ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املت�ذة مرشو�ة –امحلایة املقررة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين 
�ٕالضافة  -ٔ�صًال، مبوجب قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ؤ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املس�ت�دمة 

رضوریة حلظة اختاذها يف ظل الظروف السائدة لتحق�ق مزية عسكریة، ؤ�ن �كون  - ٕاىل �وهنا مرشو�ة 
حمققة ملزية عسكریة م�فقة مع �ایة احلرب ) املرشو�ة والرضوریة حلظة اختاذها(الوسائل وأ�سالیب الق�الیة 

  ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لعدو،

یة ٔ��د العنارص املدنیة �ري املسامهة بیان دور هذه القا�دة، يف حامل هذا البحث،  وقد تطرق�ا يف
�لعمل الق�ايل، ويه الب��ة، أ�مر ا�ي دفعنا �لوقوف �ىل مفهوم الب��ة، ٕاك�دى الف�ات احملمیة بقوا�د 
القانون ا�ويل إال�ساين، ؤ�هنا لك ما حيیط �لعملیات العدائیة، من عنارص مدنیة، ح�ث ٔ�ن الفقه ا�ويل، 

ومل یقرصها �ىل املفهوم الطبیعي . لك عنرص مدين ال �سامه م�ارشة �لعمل الق�ايل مد مفهوم الب��ة، ل�شمل
  .الضیق �لب��ة، كام فعل القانون ا�ويل إال�ساين
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ملفهوم قا�دة التق�د �لرضورة العسكریة املل�ة الس�ت�دام القوة الق�الیة، ودورها  - كذ� –وقد تطرق�ا  
  .من الف�ات املدنیة �ري املسامهة م�ارشة يف العمل العسكري يف توفري حامیة فا�� �لب��ة، و�ريها

وقد الزتمت يف هذا البحث �ملهنج �س�تقرايئ، والت�لیيل، حبث توصل البحث ٕاىل بعض النتاجئ،   
  . مع تقدمي التوصیات لتوفري حامیة حق�ق�ة �لب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة

الب��ة ، االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، الزنا�ات املسل�ة، القانون ا�ويل إال�ساين :اللكامت املف�اح�ة
  .احملیطة �لعملیات العدائیة

Abstract 

The rule of adherence to the urgent military necessity to use armed force, during the 
outbreak of armed conflicts, of customary origin, can be relied upon if its conditions and 
pillars are complied with, which we will try to stand on in this research, to provide effective 
protection for groups protected by the rules of international humanitarian law, including the 
environment Surrounding hostilities, and this rule means the use of legitimate and necessary 
military means and methods at the moment of their taking, under the prevailing 
circumstances, to achieve a military advantage in accordance with the legitimate purpose of 
war, so that the military action taken must be considered a military action dictated by military 
necessity - and thus justify deviating from some The rules of protection established under 
international humanitarian law - that the means and methods of warfare taken are inherently 
legitimate, according to the rules of international humanitarian law, and that the means and 
methods of warfare used - in addition to being legitimate - are necessary the moment they are 
taken under the prevailing circumstances to achieve a military advantage, and that the means 
and methods are The combat (legitimate and necessary at the moment of its adoption) 
achieves a military advantage consistent with the purpose of the war, which is to weaken the 
mighty force An enemy ball, 

We have dealt with in this research to clarify the role of this rule in protecting one of 
the civilian elements that do not contribute to combat action, which is the environment, which 
prompted us to stand on the concept of the environment, as one of the categories protected by 
the rules of international humanitarian law, and that it is all civilian elements surrounding 
hostilities. Whereas, international jurisprudence extended the concept of the environment to 
include every civilian component that does not directly contribute to combat action. He did 
not limit it to the narrow, natural concept of the environment, as did international 
humanitarian law. 

We have also touched on the concept of the rule of abiding by the urgent military 
necessity to use combat force, and its role in providing effective protection for the 
environment and other civilian groups not directly participating in military action. 

In this research, I adhered to an inductive and analytical approach, a research that 
reached some results, while providing recommendations to provide real protection for the 
environment during armed conflicts. 

Key words: international humanitarian law, international humanitarian agreements, 
armed conflicts, the environment surrounding hostilities. 
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  مقدمة 
ٕان القانون ا�ويل إال�ساين، هو ٔ��د فروع القانون ا�ويل العام، ا�تص ب��ظمي العالقة بني ٔ�طراف 
الزناع املسلح من �ة وب�هنا وبني ا�ول احملایدة من �ة ٔ�خرى، هبدف تنظمي العملیات الق�الیة مرا�اًة 

فالهدف من هذا القانون هو تغلیب �عتبارات إال�سانیة واحلد من الرشور وامل�ٓيس  لالعتبارات إال�سانیة،
املدنیني وأ�عیان املدنیة (إال�سانیة النامجة عهنا، حبیث تبقى العنارص املدنیة �ري املسامهة يف العملیات الق�الیة 

  . مبن�ٔى عن الق�ال) والب��ة بعنارصها الطبیعیة و�ري الطبیعیة

نت هذه العنارص املدنیة �ري املسامهة يف العملیات الق�الیة، قد بق�ت ممتتعة  �محلایة من �ٓ�ر وٕاذا اك
العملیات الق�الیة، يف ظل احلروب القدمية، �س�ب طبیعة أ�سل�ة التقلیدیة املس�ت�دمة وٕاماكنیة نقل م�دان 

رص املدنیة مبا فهيا الب��ة بنوعهيا، مل ن هذه العناإ عن املدن ٔ�و التجمعات السك�یة، فالق�ال ٕاىل ٔ�ما�ن بعیدة 
، �اصة بعد دخول سالح اجلو م�دان الق�ال، ح�ث ٔ�صبحت العنارص العملیات الق�الیةتعد �ارج نطاق 

�شلك الغالبیة العظمى من حضا� الزنا�ات املسل�ة، حبیث فاق �ددمه  –و�اصة الساكن املدنیني  –املدنیة 
  .)1(ات العسكریة �دد الض�ا� من العسكریني واملعد

، اليت ظهرت كقا�دة عرف�ة، ومت تطو�رها التق�د �لرضورة العسكریةن قا�دة إ ورمغ هذه احلق�قة، ف
يف توفري قدر من امحلایة، ال  �سامهيف العدید من االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، قد  –كام سرنى  –وتدو�هنا 

   .ف� لو مت تطبقها �شلك قانوينلعملیات العدائیة، �س�هتان هبا، �لعنارص املدنیة �ري املسامهة يف ا

، مع �ريها من القوا�د أ�خرى يف القانون ا�ويل إال�ساين، الرضورة العسكریة�شلك قا�دة ث �ح 
التناسب بني املزية العسكریة املرجوة من اس�ت�دام القوة، ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، وقا�دة كقا�دة 

زائدة ال طائل ن��ة اليت تلحق �لف�ات املدنیة، وقا�دة تق�ید اس�ت�دام القوة اليت ُحتدث ٔ�ٔ�مل وبني أ�رضار اجلا
قا�دة الرضورة العسكریة اليت تقوم �ىل �ٔساس : �ٕالضافة ٕاىل القا�دة اليت حنن بصدد دراس�هتا، من وراهئا

املوازنة بني الرضورات العسكریة و�عتبارات إال�سانیة، �شلك هذه القوا�د روح القانون ا�ويل إال�ساين 
قوا�د، واليت تدعو الن أ�ساس ا�ي تنطلق م�ه هذه وجوهره، ومتثل ٔ�مهیة كربى يف هذا القانون، ذ� �ٔ 

احلرب والرمحة والشفقة �لف�ات �ري املسامهة �لعمل الق�ايل ٔ�و اليت مل تعد �شارك ف�ه، هو " ٔ��س�نة"ٕاىل 
أ�ش�اص (ذات أ�ساس ا�ي ُو�د من ٔ��� القانون ا�ويل إال�ساين، والقامئ �ىل حامیة الف�ات املدنیة 

، وحتق�ق �د �ٔدىن من املوازنة بني الرضورة العسكریة اليت �س�تدعهيا )املسامهة �لعمل الق�ايلوأ�عیان �ري 
ظروف اندالع الزناع املسلح، وبني �عتبارات إال�سانیة، اليت تدعو ٕاىل وضع �د ٔ�و سقف �لهدف �ٔو 

 �لقدر ا�ي حيقق ٕاال –رمحة به  -   حبیث ال یُزنل �لعدو من أ�ذىالغایة من اس�ت�دام القوة املسل�ة، 
  .  مزية ٔ�و تفوق عسكري �لیه، دون جتاوز هذا احلد
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فالغایة من احلرب، مل تعد ٕاحلاق ٔ�قىص در�ة من اخلسا�ر وإالرضار �لعدو، حبیث �ُزهق الك�ري من 
النفوس وتُدمر الك�ري من املمتلاكت، بطریقة وحش�یة جمردة من إال�سانیة، بل ٔ�صبحت الغایة من احلرب، 

ون���ة لهذا التطور . د ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، عن طریق حتق�ق مزية ٔ�و تفوق عسكري �لیهيه جمر 
ٔ�عراف دولیة م�بعة من ق�ل ا�ول ل احلروب، ا�ي طرٔ� �ىل �ایة احلرب وهدفها، بدٔ�ت تظهر �ال

تلزم العرف�ة اليت �سانیة االٕ  قوا�دمتثلت يف مجمو�ة من ال-ق�ل تدو�هنا يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة -املت�اربة 
بعدم اس�ت�دام القوة املسل�ة ٕاال �لرضورة العسكریة، لتحق�ق مزية عسكریة �ىل ٔ�طراف الزناع املسلح، 

اخلصم، واملوازنة قدر إالماكن بني الرضورة العسكریة اليت تفرضها ظروف الزناع املسلح، وبني �عتبارات 
ا�متیزي بني املدنیة، �ري املسامهة �شلك م�ارش يف العملیات العدائیة، و  إال�سانیة، اليت تق�ضهيا حامیة الف�ات

وبني املقاتلني وأ�هداف العسكریة، حبیث یمت ) �ري املسامهة �لعمل الق�ايل(أ�ش�اص وأ�عیان املدنیة 
العدايئ،  توج�ه القوة املسل�ة �لمقاتلني وأ�هداف العسكریة و�دمه، �عتبارمه الف�ات املسامهة يف العمل

، و�ريها من القوا�د ا�ولیة واليت یرتتب �ىل تدمريها ٔ�و تعطیلها ٔ�و حتییدها، حتق�ق مزية ٔ�و تفوق عسكري
املزية العسكریة املتحققة من اس�ت�دام القوة املسل�ة، وأ�رضار اجلان��ة اليت إال�سانیة، كقا�دة التناسب بني 

وقا�دة تق�ید اس�ت�دام القوة اليت ُحتدث ٔ�ٔ�مل لعمل العسكري، تلحق �لف�ات املدنیة �ري املسامهة م�ارشة �
  .زائدة ال طائل من وراهئا، واليت مت تدو�هنا يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة

  البحثمشلكة 

الرضورة العسكریة ما مدى فعالیة دور قا�دة : �متثل مشلكة ا�راسة يف إال�ابة �ىل السؤال التايل
، �عتبارها ٕا�دى قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة؟ ومن �الل املل�ة

  : هذا ال�ساؤل حتاول هذه ا�راسة إال�ابة عن أ�س�ئ� الفرعیة

 هل حتتفظ الب��ة، يف القانون ا�ويل إال�ساين،  مبفهو�ا السائد يف أ�نظمة والقوانني أ�خرى، ٔ�م ٔ�ن لها .1
 مفهومًا �اصًا يف هذا القانون خيتلف عن مفهو�ا �ى ال�رشیعات وأ�نظمة أ�خرى ؟

، �عتبارها ٕا�دى قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، املطبق الرضورة العسكریة املل�ةهل حتقق قا�دة و  .2
  ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، حامیة فا�� �لب��ة �الل هذه الفرتة؟

  البحث�ٔهداف 
، ٕاك�دى الرضورة العسكریة�متثل الهدف الرئ�يس من هذه ا�راسة يف الكشف عن دور قا�دة   

قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء سري العملیات العدائیة، كام حتاول ا�راسة الوقوف �ىل 
ري املس�بوق يف الوسائل وأ�سالیب مفهوم الب��ة يف القانون والفقه ا�ولیني، ومدى احلا�ة، يف ظل التطور �

  .الق�الیة، ٕاىل ٕا�رام اتفاق�ات دولیة ٕا�سانیة محلایة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة
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  البحث�ٔمهیة 
  : حتقق هذه ا�راسة ٔ�مهیة قانونیة ؤ�خرى حبثیة، وذ� �ىل النحو ا�ٓيت  
والقوا�د ا�ولیة إال�سانیة، املطبق ت��ع أ�مهیة القانونیة لهذه ا�راسة، من �الل عرضها �لنصوص  .1

ٔ�ثناء الزن�ات املسل�ة، وحتلیلها والتعلیق �لهيا، �لكشف عن دورها وفا�لیة هذا ا�ور، يف حامیة الب��ة 
 .�الل هذه الفرتة

ٔ�ما أ�مهیة البحثیة ٔ�و الفقهیة لهذه ا�راسة، ف�متثل يف �وهنا تعاجل موضو�ًا قانونیًا �دیثًا �س��ًا،  .2
�لب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، ففي الوقت ا�ي  الرضورة العسكریة املل�ةمحلایة اليت توفرها قا�دة یتعلق �

�زخر ف�ه املك�بة القانونیة، �لك�ب وأ�حباث اليت ت��اول قوا�د القانون إال�ساين، وامحلایة اليت توفرها هذه 
فٕان هذه املك�بة حبا�ة ٔ�حباث قانونیة تعاجل حامیة القوا�د �لف�ات املدنیة، �ري املسامهة يف العمل العدايئ، 

الب��ة، �الل اندالع العملیات العدائیة، وجتیب �ىل أ�س�ئ� املطرو�ة حول كفایة القوا�د ا�ولیة الراهنة يف 
  .توفري م�ل هذه امحلایة

  البحث�دود 
  :تقوم هذه ا�راسة �ىل احملددات التالیة  
يف الب��ة ٔ��د الف�ات احملمیة بقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين،  حمددان موضوعیان، أ�ول �متثل .1

ذاهتا، كقا�دة  الرضورة العسكریة، والثاين یتعلق يف قا�دة التق�د �لرضورة العسكریة املل�ةو��ات قا�دة 
 .زنا�ات املسل�ةمن القوا�د املطبقة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، وبیان دورها يف توفري حامیة مالمئة �لب��ة ٔ�ثناء ال

التق�د حمدد زمين، �متثل بفرتة اندالع الزنا�ات املسل�ة، ٕاذ هتدف هذه ا�راسة ٕاىل حبث دور   .2
  .يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء سري العملیات العدائیة الرضورة العسكریةقا�دة ب

  البحثفرضیة 
  :تنطلق هذه ا�راسة من الفرضیات التالیة  
ٕاىل  –الق�ال، مفهومًا مس�تقًال يف ٕاطار القانون ا�ويل إال�ساين، خيتلف ٕان �لب��ة احملیطة مبیدان  .1
 .عن مفهو�ا السائد يف بعض أ�نظمة وال�رشیعات البی��ة –�د ما 

املطبقة ن القوا�د ، هميالتق�د �لرضورة العسكریةٕان قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ومهنا قا�دة   .2
 .ٔ�ثناء اندالع الزنا�ات املسل�ة –احملمیة  و�ريها من الف�ات –محلایة الب��ة 

ٕان الب��ة احملیطة مبیدان العملیات الق�الیة، تعد ٔ�كرث الف�ات احملمیة تعرضًا لٔ�ذى، و�ٔن تعرضها هذا   .3
  .�مج عن �لل يف تطبیق قوا�د امحلایة املقررة يف القانون ا�ويل إال�ساين
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  البحثمهنجیة 

الزتمت يف البحث �ملهنج �س�تقرايئ، �شلك ٔ�سايس، من �الل ت��ع قوا�د حامیة الف�ات املدنیة،   
ٔ�ثناء سري العملیات العدائیة، �ٕالضافة ٕاىل اس�تقراء �ٓراء الفقه ا�ويل، حول ت� القوا�د، ومدى دورها يف 

 –ٔ�یضًا  –�لعمل العسكري، كام اعمتدت توفري امحلایة املطلوبة �لعنارص املدنیة، ومن مضهنا الب��ة احملیطة 
التق�د �لرضورة العسكریة عند اس�ت�دام القوة �ىل املهنج الت�لیيل، ا�ي من �ال� مت حتلیل قا�دة 

كام . ، والتعلیق �لهيا، وٕا�راز م�ا�هبا، لبیان مدى فعالیهتا يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ةاملسل�ة
التق�د �لرضورة رخيي، يف بعض احملاور، �اصة احملور أ��ري، املتعلق بتطبیقات قا�دة اعمتدت �ىل املهنج التا

  .، الواردة يف نصوص االتفاق�ات ا�ولیة، و�الل فرتات �رخيیة خمتلفةالعسكریة

  السابقة أ�حباث

القانون ا�ويل ، �عتبارها من قوا�د امحلایة اليت تضمهنا التق�د �لرضورة العسكریة املل�ةٕان قا�دة 
، وتوفري امحلایة القانونیة )أ�ش�اص وأ�عیان �ري املسامهة �لعمل العسكري(إال�ساين، محلایة العنارص املدنیة 

ٕاال ملقاتلني وأ�هداف العسكریة ة ضد االقوة املسل� عدم اس�ت�دامهلم، عن طریق ٕالزام أ�طراف املت�اربة، ب
، وردت مضن ٔ�حباث قانونیة �دیدة، ي م�ل هذا �س�ت�داميف �ال وجود رضورة عسكریة مل�ة �س�تدع

مل ت��اول دور قا�دة  –�ىل كرثهتا  –، �ري ٔ�ن هذا أ�حباث "�ان �ك�یه"م�ل أ�حباث اليت ٔ��دها ا�كتور 
�عتبارها ٔ��د العنارص املدنیة، احملیطة �لعملیات �شلك حمدد، يف حامیة الب��ة،  التق�د �لرضورة العسكریة

  .ئیة، واليت ال �سامه فهياالعدا

  البحثخطة 

  :حماور رئ�س�یة، و�امتة، ويه ثالثةيف مقدمة و  البحث�اء 

  .وعنارص ا�راسة لتق�د �لرضورة العسكریةٕاطال� �ىل قا�دة ا: املقدمة

  .مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين: احملور أ�ول

  .وتطورها �لرضورة العسكریة املل�ةالتق�د مفهوم قا�دة : الثايناحملور 

  .يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ةالتق�د �لرضورة العسكریة دور قا�دة : الثالثاحملور 

  .البحثيف تلخیص نتاجئ : اخلامتة
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  مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين :أ�ولاحملور 

، وبیان مدى فعالیهتا يف حامیة التق�د �لرضورة العسكریةنصب ٔ�ساسًا، �ىل قا�دة ی  البحثملا اكن   
الب��ة، �شلك �اص، ٕاك�دى الف�ات احملمیة، من ق�ل القانون ا�ويل إال�ساين، املطبق ٔ�ثناء الزنا�ات 

لوقوف ٔ�وًال �ىل الب��ة مكفهوم، وبیان ماهیهتا، وفق قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، املسل�ة، اكن ال بد من ا
وٕاذا ما رجعنا ٕاىل الفقه القانوين ا�ويل واالتفاق�ات ا�ولیة، اليت تناولت الب��ة، فٕاننا جند ٔ�ن تعریفات الب��ة 

ة �ىل جمرد الب��ة الطبیعیة ٔ��دها مفهوم ضیق �ٔو ا�كولو� یقرص الب��: تدور يف مجملها حول مفهومني
وا�ٓخر مفهوم واسع ٔ�و شامل، ميد الب��ة ل�شمل �ٕالضافة ٕاىل الب��ة ) احلیة و�ري احلیة(بعنارصها ا�تلفة 

الطبیعیة الب��ة ال�رشیة، ولك ما حيیط �ٕال�سان من ظروف اج�عیة واق�صادیة وثقاف�ة تؤ�ر ف�ه ٔ�و یؤ�ر هو 
  )2(.و السائد يف معظم املؤمترات ا�ولیة اخلاصة �لب��ة والقوانني البی��ة الوطنیةفهيا، وهذا املفهوم أ��ري ه

انتقلنا ٕاىل القانون ا�ويل إال�ساين، وهو ما هيمنا يف هذه ا�راسة، و�ساءلنا عن موقفه من ما وٕاذا  
املفهوم ��كولو� الضیق �لب��ة،  ٕاىل-من �الل االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة  –مفهوم الب��ة، جند ٔ�نه احناز 

احملیطة مبیدان الق�ال، ومل ی�ٔ�ذ ) بعنارصه احلیة و�ري احلیة(�لوسط الطبیعي  –مضنیًا  –فقد عّرف الب��ة 
�ملفهوم الواسع �لب��ة، ا�ي ٔ��ذت به معظم القوانني البی��ة الوطنیة واملؤمترات ا�ولیة اخلاصة �لب��ة، ومهنا 

  )3(. 1972مل �لب��ة ال�رشیة �ام ومؤمتر اس�تو�ه

  : وميكن التدلیل �ىل موقف القانون ا�ويل إال�ساين السابق من مفهوم الب��ة �لنقاط التالیة  

ٕان اه�م القانون ا�ويل إال�ساين حبامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة �اء م��ٔخرًا �س��ًا، حبیث مل یظهر  .1
، يف الربوتو�والت إالضاف�ة التفاق�ات ج�یف أ�ربع 1977ٕال�ساين ٕاال �ام مصطلح الب��ة يف القانون ا�ويل ا

مما یؤكد ) الب��ة الطبیعیة(، و�اء مصطلح الب��ة يف هذه الربوتو�والت مضافًا ٕاىل لكمة الطبیعیة )4(1949لعام 
ٕال�ساين املفهوم الواسع ٔ��ذ املرشع يف القانون ا�ويل إال�ساين �ملفهوم الضیق �لب��ة، ولو ٔ�راد املرشع ا�ويل ا

مل و�اءت بعد مؤمتر اس�تو�ه �1977لب��ة ملا ربط بني الب��ة والطبیعة، الس�� ؤ�ن الربوتو�والت إالضاف�ة لعام 
، ا�ي ٔ��ذ �ملفهوم الواسع خبمس س�نوات، مما یؤكد ٕارصار املرشع إال�ساين �ىل اختاذ �1972لب��ة لعام 

  . 1972مل �لب��ة لعام و�ذ به مؤمتر اس�تو�همفهوم مغا�ر �لمفهوم الواسع ا�ي �ٔ 

من الربوتو�ول إالضايف ) 35/3(وقد ورد النص �ىل حامیة الب��ة الطبیعیة بصورة م�ارشة، يف املادة   
حيظر اس�ت�دام وسائل ٔ�و �ٔسالیب �لق�ال - 3...”:، اخلاص �لزنا�ات املسل�ة ا�ولیة، بقولها1977أ�ول لعام 

ويف املادة . ”لغة واسعة �ن�شار وطوی� أ�مد یقصد هبا ٔ�و قد یُتوقع مهنا ٔ�ن تُلحق �لب��ة الطبیعیة ٔ�رضارًا �
�راعى ٔ�ثناء الق�ال حامیة الب��ة الطبیعیة من أ�رضار البالغة واسعة  - 1": من الربوتو�ول ذاته، بقو�) 55(
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�ن�شار وطوی� أ�مد، وتتضمن هذه امحلایة حظر اس�ت�دام �ٔسالیب ٔ�و وسائل الق�ال اليت یقصد هبا ٔ�و 
حتظر جهامت  -2. �س�ب م�ل هذه أ�رضار �لب��ة الطبیعیة ومن مث ترض بص�ة ٔ�و بقاء الساكن یتوقع مهنا ٔ�ن

 ."الردع اليت �شن ضد الب��ة الطبیعیة 

ٔ�قر املرشع ا�ويل إال�ساين نصوصًا واتفاق�ات �اصة محلایة أ�عیان املدنیة، وأ�عیان الثقاف�ة،  .2
، )5(اد اليت ال غىن عهنا �لساكن املدنیني، وامل�ش�ٓت الهندس�یةوالو�دات ٔ�و امل�ش�ٓت الطبیة، وأ�عیان واملو 

�لب��ة، ولو ٔ�راد ) عنارص اصطناعیة(وهذه أ�عیان متثل حسب املفهوم الواسع �لب��ة، عنارص �ري طبیعیة و
 املرشع ا�ويل إال�ساين أ��ذ �ملفهوم الواسع �لب��ة ملا �ٔفرد لهذه العنارص نصوصًا واتفاق�ات مس�تق� عن

 . النصوص اليت تتوىل حامیة الب��ة الطبیعیة �ىل النحو السابق

واحلق�قة ٔ�ن أ�س�باب اليت دفعت املرشع إال�ساين ٕاىل �حنیاز ٕاىل التعریف الضیق �لب��ة، وقرصها 
�ىل الب��ة الطبیعیة فقط، تعود ٕاىل ٔ�ن املرشع إال�ساين قد وفر حامیة لٔ�عیان املدنیة ا�تلفة، م�ذ وقت 

�س��ًا، أ�مر ا�ي مل �س�تدع مشول هذه العنارص مع مفهوم الب��ة ا�ي نصت �لیه الربوتو�والت  م�كر
  . ، و�اء مفهوم الب��ة فهيا قارصًا �ىل الب��ة الطبیعیة و�دها اليت مل �كن محمیة من ق�ل1977إالضاف�ة لعام 

قف الفقه ا�ويل إال�ساين من هذا عن موقف القانون ا�ويل إال�ساين من مفهوم الب��ة، ٔ�ما عن مو   
هذا املفهوم، ف�بدو ٔ�ن الفقه ا�ويل ا�ي یُعىن مبواضیع القانون ا�ويل إال�ساين قد ٔ��ذ موقفًا مغا�رًا ملوقف 
القانون إال�ساين من مفهوم الب��ة، واعمتد املفهوم الواسع �لب��ة حبیث اعترب أ�عیان املدنیة والثقاف�ة وامل�ش�ٓت 

  . )6(من عنارص الب��ة الواجب حام�هتا �ىل هذا أ�ساس... س�یةالطبیة والهند

ورمغ ٔ�ن ظاهر اخلالف بني القانون ا�ويل إال�ساين، والفقه ا�ويل، حول مفهوم الب��ة، یبدو �الفًا   
ظاهرً� ٔ�و صورً�، ال �ُرتب نتاجئ قانونیة �ىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين قد وفرت 

یة قانونیة لٔ�عیان املدنیة احملیطة مبیدان العملیات الق�الیة، سواًء اعتربهتا من مضن عنارص الب��ة، ٔ�م مل حام
  تعتربها كذ�، رمغ ذ� فٕاننا

ب��ة يف القانون �ىل ما یبدو نؤید يف دراس��ا هذه موقف الفقه ا�ويل، يف اع�ده املفهوم الواسع �ل    
  :لٔ�مور التالیة وذ� یعودا�ويل إال�ساين، 

ٕان املفهوم الواسع �لب��ة هو املفهوم السائد يف اكفة القوانني البی��ة الوطنیة ويف املؤمترات ا�ولیة  )1(
، 1972حز�ران  16- 5مل �لب��ة ال�رشیة، املنعقد يف السوید، يف الفرتة من واخلاصة �لب��ة، فٕا�الن اس�تو�ه

كذ� احلال ٔ��ذ مؤمتر بلغراد �لتعلمي الب�يئ �ام  )7(،"�سانٔ�ن الب��ة يه لك ما حيیط �الٕ "نص رصا�ة �ىل 
ٕان الب��ة يه العالقة القامئة بني العامل الطبیعي والبیوفزي�يئ والعامل :"، هبذا املفهوم الشامل �لب��ة، بقو�1975
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، 1977م وم�لها ٔ�یضًا مؤمترات تبل�يس �لرتبیة البی��ة �ا )8(�ج�عي والس�یايس ا�ي هو من صنع إال�سان،
، 1987، ومؤمتر موسكو �لرتبیة البی��ة والتدریب الب�يئ �ام 1982ومؤمتر نريويب حول الب��ة والتمنیة �ام 
، حول 1992، ومقة أ�رض يف رویدي �انريو يف الربازیل �ام 1991وٕا�الن �كني حول الب��ة والتمنیة �ام 

 )9(.1992الب��ة والتمنیة، وما حلق هبا من ٕا�ال�ت ریو �ام 

، 1995لس�نة ) 12(وف� یتعلق �لقوانني البی��ة الوطنیة، فقد ع�رف قانون حامیة الب��ة أ�ردين رمق   
ا�ي تع�ش ف�ه أ�ح�اء من ٕا�سان وح�وان ونبات، و�شمل املاء والهواء وأ�رض وما  طاحملی": ب�ٔهناالب��ة 

  )11(.1994لس�نة ) 4(وكذ� فعل قانون حامیة الب��ة الوطنیة املرصي رمق  )10(،"یؤ�ر �ىل ذ� احملیط

والعنارص �ري ) املاء والهواء والرتاب(ٕان الب��ة مبعناها الواسع، اليت تضم العنارص الطبیعیة  )2(
يه اليت تالمئ طبیعة ا�راسة، اليت حتاول توس�یع مفهوم الب��ة لاكفة ...) أ�عیان املدنیة والثقاف�ة(الطبیعیة 

طاملا ٔ�هنا ال �شارك يف العملیات  –طبیعیة سواء اكنت طبیعیة ٔ�و �ري –العنارص املدنیة احملیطة مبیدان الق�ال
احملیطة مبیدان ) �ري الطبیعیة(حصیح ٔ�ن القانون ا�ويل إال�ساين قد وفر امحلایة لهذه العنارص املدنیة . الق�الیة

عنارص بی��ة �رخس ) �ري الطبیعیة(الق�ال دون ٔ�ن یعتربها عنارص بی��ة، ٕاال �ٔن اعتبار هذه العنارص املدنیة 
ویوفر حامیة ٔ�كرب لها، �عتبار ٔ�ن الب��ة �س�تحق  –ٔ�طراف الزناع و�ريمه  –وم الب��ة يف ٔ�ذهان امجلیع من مفه

حامیة ٔ��یدة، فه�ي ال تعرف �دودًا وال ختضع لس�یادة دو� معینة، فأ�رضار الواقعة �لهيا ال متس ا�ول 
 . اعٔ�طراف الزناع وحسب بل تتعدامه ٕاىل ا�ول أ�خرى �ري أ�طراف يف الزن 

ویبدو لنا �ٔن املرشع إال�ساين نفسه لو ��تیحت � الفرصة ٕال�رام اتفاق�ة دولیة محلایة الب��ة ٔ�ثناء  )3(
الزنا�ات املسل�ة، ٔ��ذ �ملفهوم الواسع �لب��ة، حبیث یوفر امحلایة لاكفة العنارص الطبیعیة و�ري الطبیعیة 

ىل ذ� ٔ�ن مفهوم الب��ة مكصطلح قانوين مل یظهر يف احملیطة مبیدان الق�ال �ىل �ٔهنا عنارص بی��ة، وا�لیل �
، بعد ٔ�ن اكنت االتفاق�ات ا�ولیة 1972مل  �لب��ة �ام واحملافل ا�ولیة ٕاال �دیثًا، و��ات بعد مؤمتر اس�تو�ه

بصورة ... ) اكٔ�عیان املدنیة والثقاف�ة (إال�سانیة قد �اجلت العنارص �ري الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�ال 
، يف الربوتو�والت 1977س�تق� عن الب��ة الطبیعیة اليت ظهرت ٔ�ول مرة يف االتفاق�ات إال�سانیة �ام م 

  .  1977إالضاف�ة لعام 

  لرضورة العسكریة التق�د �قا�دة مفهوم  :احملور الثاين

، وٕامنا یق�رص دوره هيدف ٕاىل م�ع احلرب ٔ�و احلد مهنإان القانون ا�ويل إال�ساين ، كام رٔ�ینا سابقًا ، ال 
، وهو يف س��ل حتق�ق ا، �ل�د من الرشور وامل�ٓيس إال�سانیة املرتتبة �لهيىل تنظمي احلرب بعد ا�لجوء ٕا�هيا�
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بة ٔ�و ب�هنا ة اليت تنظم العالقة بني أ�طراف املت�ار ، تضمن العدید من النصوص العرف�ة واالتفاق�هذا الهدف
  . ، واليت تقوم ٔ�ساسًا �ىل فكرة املوازنة بني الرضورات العسكریة و�عتبارات إال�سانیة وبني ا�ول احملایدة

، ا�ول املت�اربة ، من �تني؛ الغایة من  إال�ساينوانطالقًا من هذه الفكرة ، فقد ق�د القانون ا�ويل 
رب ٔ�و الوسائل وأ�سالیب العسكریة املس�ت�دمة لتحق�ق هذه الغایة ، فالغایة املرشو�ة الوح�دة اليت احل

ا�ول ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ، يه ٕاضعاف القوة العسكریة �لعدو، لتحق�ق �نتصار  ٕا�هياجيب ٔ�ن �سعى 
ا�ول يف س��ل حتق�قها الهدف  كام ٔ�ن. العسكري ، دون تعدي ذ� ٕاىل صنوف العنف والتدمري �ري املربر 

املرشوع �لحرب ، مل تعد مطلقة من ٔ�ي ق�د يف اخ�یار وسائل ؤ�سالیب الق�ال ، ومت تق�یدها من هذا 
املت�اربة �س�ت�دام ٔ�كرث الوسائل وأ�سالیب الق�الیة ٕا�سانیة ٕالضعاف قوة  أ�طراف ٕالزام: اجلانب ، ٔ�وًال 

ه الوسائل وأ�سالیب ود رضورة عسكریة �س�تدعي اس�ت�دام م�ل هذرضورة وج: اخلصم العسكریة ، و�نیًا 
  .)12()املرشو�ة(إال�سانیة 

، ٔ�كرث الوسائل وأ�سالیب ٕا�سانیة الزناع �س�ت�دام ٔ�طراف، �متثل يف ٕالزام ، ق�د �رشیعيأ�ولفالق�د 
اليت تقيض حبظر وجيد تطبیقه يف قا�دة ا�متیزي وحظر أ�سل�ة العشوائیة وقا�دة حظر ا��الم املفرطة و 

�المًا ٔ�و ٔ�رضارًا تفوق الغایة من احلرب أ�سل�ة   . )ٕاضعاف قوة اخلصم العسكریة( اليت ی��ج عن اس�ت�دا�ا �

 وأ�سالیبائل ، �متثل يف وجود رضورة عسكریة ُجتزي اس�ت�دام الوسٔ�ما الق�د الثاين، فق�د واقعي
رجوة العسكریة وقا�دة التناسب بني املزية العسكریة امل، وجيد تطبیقه يف قا�دة الرضورة العسكریة املرشو�ة

  .وأ�رضار اجلان��ة املتوقعة

العسكریة  ، �ىل ٔ�ساس املوازنة بني م�طلبات الرضورةومبا ٔ�ن القانون ا�ويل إال�ساين یقوم
مزية ٔ�و لالزم لتحق�ق ، فالرضورة العسكریة تتطلب اس�ت�دام القوة العسكریة �لقدر او�عتبارات إال�سانیة

، ب�� تتطلب �عتبارات إال�سانیة ٔ�ن یمت حتق�ق هذه املزية ب�ٔقل اخلسا�ر يف أ�رواح تفوق عسكري
، فٕان قا�دة التق�د �س�ت�دام القوة املسل�ة �لقدر )13(سائل وأ�سالیب الق�الیة ٕا�سانیةواملعدات وب�ٔكرث الو 

عسكري، تعد من القوا�د أ�ساس�یة يف القانون  ا�ي تفرضه الرضورة العسكریة املل�ة لتحق�ق مزية ٔ�و نرص
ا�ويل إال�ساين، ا�ي یقوم ٔ�صًال �ىل �ٔساس املوازنة بني م�طلبات الرضورة العسكریة و�عتبارات 

  .إال�سانیة

اد حلق ا�و� �حلفاظ ، ٕاىل حق الرضورة ا�ي هو ام�دو�س��د مفهوم الرضورة العسكریة، ٔ�صالً  
، كریة يف القانون ا�ويل إال�ساين، عنه يف القانون ا�ويل العاممفهوم الرضورة العس، وخيتلف �ىل نفسها
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مم من م�ثاق ا�ٔ ) 51(دة ، یربز يف �ا� ا�فاع عن النفس مبوجب املاأ��ريفهوم الرضورة يف القانون مف 
  .)14( وم�ناس�بًا مع العدوان املر�كب، اليت �شرتط ٔ�ن �كون فعل ا�فاع رضور�ً املت�دة

يف كتاب   إال�ساين، ٕاىل الفكر املیاكف�يل، ا�ي �رىكریة يف القانون ا�ويلو�رجع فكرة الرضورة العس
، ویربر طبیعي و�ام ءيشلرغبة يف �نتصار ، ؤ�ن ارب �كون �اد� عندما �كون رضوریةٔ�ن احل”أ�مري، 

  .)15(”وریة الالزمة لتحق�ق هذه الرغبةاس�ت�دام القوة الرض 

، �خ�الف و�ات النظر حول املزية العسكریة اليت �سعى مفهوم الرضورة العسكریةقد اخ�لف و 
ٔ�طراف الزناع ٕاىل حتق�قها ؛ فالبعض �ربط بني الرضورة العسكریة والنرص العسكري ، و�رى ٔ�ن لك وس�ی� 

 الرضورة العسكریة ، ویرتتب �ىل هذا الربط تربرهٔ�و ٔ�سلوب حريب حيقق �نتصار العسكري هو فعل 
ٕاذا اكن ذ� رضورً� لتحق�ق النرص ) القانون ا�ويل إال�ساين ( جواز الت�لل من قوا�د قانون احلرب 

العسكري ، ف�حق�ق النرص العسكري ، حيمت �دم وضع ق�ود �ىل ٔ�سالیب ووسائل الق�ال املس�ت�دمة 
لزتام هبا خسارة املعركة �ٔو لتحق�ق هذا الهدف ، مبعىن ٔ�نه جيوز �دم �لزتام هبذه القوا�د ٕاذا �رتب �ىل �

  . )16(ف�اء احملارب 

وواحض ٔ�ن هذا الربط بني الرضورة العسكریة والنرص العسكري ، وما یرتتب �لیه من ٕا��ة اخلروج 
يف س��ل حتق�ق هذا النرص ، یؤدي ٕاىل �سف القانون ا�ويل إال�ساين من  إال�ساين�ىل قوا�د القانون 

ب اليت ت��ح ا�لجوء ٕاىل �ٔي وس�ی� ٔ�و ٔ�سلوب عسكري �ام اكن وحش�یًا ٔ�ساسه والعودة ٕاىل رشیعة الغا
وقاس�یًا لتحق�ق النرص العسكري ، �� مت رفض هذا التفسري لقا�دة الرضورة العسكریة من ق�ل الفقه 

؛ مفعظم فقهاء القانون ا�ويل ، �رون �دم حصة الربط بني النرص العسكري والقضاء ا�ويل ، م�ذ �رخي بعید
لرضورة العسكریة ، ٔ�ن القول بذ� جيعل جلوء ا�ول ٕاىل عقد االتفاق�ات إال�سانیة اليت تق�د سلوك وا

كام ٔ�ن القضاء ا�ويل .  )17(” قصاصات من ورق ” احملاربني ، معًال �ري جمٍد ، وتصبح هذه االتفاق�ات جمرد 
يف حمك شهري ٕال�دى احملامك قد رفض هذا الربط بني الرضورة العسكریة والنرص العسكري ، فقد �اء 

ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل جيب ان تُ��ع حىت لو نتج عهنا خسارة معركة ٔ�و خسارة ” العسكریة أ�مر�ك�ة 
  .)18(” حرب ، ؤ�ن الرضورة العسكریة واحلا�ة ٕاىل النرص ال ميكن ٔ�ن �كون مربرًا خلرق قوا�د هذا القانون 

الرضورة العسكریة واخلطر العسكري ، والقول ب�ٔن ٔ�ي معل �� اجته البعض ا�ٓخر ٕاىل الربط بني 
احملارب �فع خطر عسكري ، هو معل تربره الرضورة العسكریة ، ویرتتب �ىل ذ�  ٕالیهعسكري یل��ٔ 

، �فع ا�اطر العسكریة ٔ�ثناء  إال�ساين ، العرف�ة واالتفاق�ةٕاماكنیة اخلروج �ىل قوا�د ؤ�حاكم القانون ا�ويل
  . )19(” الرضورات ت��ح احملظورات ف” الق�ال 
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�ويل ، فاحلرب ل�ست وقد القت هذه النظریة ، �سابقهتا ، معارضة شدیدة من ق�ل الفقه والقضاء ا
، بل يه معلیة �ك�نفها ا�اطر العسكریة ، وجمرد التعرض �لخطر يف احلرب ال یربر اخلروج �زهة عسكریة

ٔ�ن القول بذ� یعید احلرب ٕاىل رشیعة الغاب ، كام ٔ�نه یصعب  �ىل قوا�د القانون ا�ويل املنظمة �لحرب ،
وضع معیار حمدد �لخطر العسكري ، فهل لك خطر عسكري یربر خمالفة قوا�د امحلایة املقررة يف القانون 

  ؟ )20(ا�ويل إال�ساين 

،  وبعد ذ� �اول البعض تفسري الرضورة العسكریة ، اليت تربر اخلروج �ىل قوا�د قانون احلرب
بنظریة ا�فاع عن النفس ٔ�و ا�فاع عن حق ا�و� يف البقاء ، وهذا ما فعلته حممكة العدل ا�ولیة �ام 

، يف رٔ�هيا �س�شاري حول رشعیة اس�ت�دام أ�سل�ة النوویة ٔ�و ا�هتدید هبا ، يف الفقرة الفرعیة  1996
رص ا� القانون ا�ويل الراهنة ، والعنإاال ٔ�ن احملمكة �لنظر ٕاىل �” بقولها ) هـ/105(أ�وىل من الفقرة 

، ل�س يف وسعها ٔ�ن ختلص ٕاىل ن���ة �امسة �ش�ٔن ما ٕاذا اكن ا�هتدید الوقائعیة اليت يه حتت ترصفها
�ٔ�سل�ة النوویة ٔ�و اس�ت�دا�ا مرشو�ًا ٔ�و �ري مرشوع يف ظرف ٔ�قىص من ظروف ا�فاع عن النفس ، 

  .)21(”ربقاء ا�و� ذاته معرضًا �لخط�كون ف�ه 

واحلق�قة ٔ�ن نظریة ا�فاع عن النفس ، ٔ�و عن حق ا�و� يف البقاء ، ال تتصل بقا�دة الرضورة 
تطبق ٔ�ثناء اندالع العملیات الق�الیة ووجود رضورة عسكریة _ كام سرنى _ العسكریة ، ٔ�ن هذه القا�دة 

تثار عند ا�لجوء ٕاىل اس�ت�دام تتطلب اختاذ معل عسكري معني ، ب�� نظریة ا�فاع عن النفس ، يه نظریة 
من م�ثاق أ�مم املت�دة ، وال تثور بعد اندالع ) 51(القوة يف موا�ة العدوان دفا�ًا عن النفس طبقًا �لامدة 

  . )22(العملیات الق�الیة 

یقررها القانون  وملا اكنت قا�دة الرضورة العسكریة ، يف حق�قهتا ، متثل اس�ت��اًء �ىل قوا�د امحلایة اليت
، ؤ�ن الربط بني الرضورة العسكریة ومفاهمي النرص العسكري ٔ�و ا�اطر العسكریة ٔ�و )23(�ويل إال�ساينا

ا�فاع عن النفس ، �ىل النحو السابق ، یعطي أ�طراف املت�اربة جحة قانونیة سائغة �لخروج �ىل احاكمه 
لتعریف ا�ق�ق ، لقا�دة الرضورة ، فان ا)24(وٕاساءة اس�تعامل قا�دة الرضورة العسكریة لترب�ر هذا اخلروج

من نصوص اتفاق�ات ج�یف لعام ، وانطالقًا ظر�ت النرص ٔ�و ا�اطر العسكریةالعسكریة ، �ارج نطاق ن
متثل ) قا�دة الرضورة العسكریة (ینطلق من اعتبارها  1977، والربوتو�والت املمك� لها لعام 1949

ة، والرضوریة حلظة اختاذها ، يف ظل الظروف السائدة ، اس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب العسكریة املرشو�
  .وفقًا �لغایة املرشو�ة من احلرب لتحق�ق مزية عسكریة
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ویتضح من هذا التعریف ٔ�نه �شرتط العتبار العمل العسكري املُت�ذ معًال عسكرً� متلیه الرضورة 
الرشوط  - جب القانون ا�ويل إال�ساين ویربر �لتايل اخلروج �ىل بعض قوا�د امحلایة املقررة مبو  -العسكریة 

  : التالیة

جيب ٔ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املت�ذة مرشو�ة ٔ�صًال ، مبوجب قوا�د القانون ا�ويل  -1
إال�ساين ، و�لتايل فٕان العمل العسكري املت�ذ ب�ٔسالیب ووسائل ق�الیة حمرمة ٔ�و �ري مرشو�ة ، اكٔ�سل�ة 

ال ميكن اعتباره معًال عسكرً� تربره .. ، ٔ�و ا�لجوء ٕاىل ٔ�سلوب جتویع الساكن املدنیني الكميیائیة والبیولوج�ة 
الرضورة العسكریة ، �ام اكنت املزية العسكریة املرتتبة �ىل اس�ت�دام م�ل هذه الوسائل وأ�سالیب الق�الیة 

  . )25(�ري املرشو�ة

رضوریة _ ٕالضافة ٕاىل �وهنا مرشو�ة �_ جيب ٔ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املس�ت�دمة   -2
ویقصد �كوهنا رضوریة ٔ�نه ال ميكن . حلظة اختاذها يف ظل الظروف السائدة لتحق�ق مزية عسكریة 

وال �كفي �ٔن �كون هذه الوسائل . )26(لتحق�ق مزية عسكریة _ حلظة اختاذها _ �س�تغناء عهنا 
وٕامنا ال بد ٔ�ن �كون ) غناء عهنا لتحق�ق مزية عسكریة ال ميكن �س�ت ( وأ�سالیب الق�الیة املرشو�ة رضوریة 

هذا الرشط م�وافر حلظة الق�ام �لعمل العسكري ، وهذا یعين ٔ�ن الرضورة العسكریة ، هبذا املفهوم ، 
ختتلف من �زاع مسلح ٕاىل �زاع اخر ، كام ٔ�هنا ختتلف يف الزناع املسلح الوا�د من ظرف ٕاىل �ٓخر ، فالعمل 

يف ظل ظرف معني قد ) ال ميكن �س�تغناء عنه لتحق�ق مزية عسكریة ( یعد رضورً�  العسكري ا�ي قد
_ و�� فٕان تقد�ر العمل العسكري املس�ت�دم ـ من ق�ل احملمكة م�ًال . ال یعد كذ� يف ظل ظرف �ٓخر 

ة ؤ�ما ٕاذا اكنت �س�تدعیه الرضورة العسكریة ٔ�و ال �س�تدعیه ، یتطلب حفص لك �ا� �ىل �دة ، ملعرف
  .)27(اليت اختذ هبا هذا العملمدى توافر رشط الرضورة العسكریة يف ظل الظروف 

وملا اكن تقد�ر مدى توافر الرضورة العسكریة ، �رجع ٕاىل الظروف السائدة حلظة الق�ام �لعمل 
 ال تثور ٕاال يف –م�لها م�ل قا�دة التناسب كام سرنى الحقًا  –العسكري ، فٕان قا�دة الرضورة العسكریة 

وذ� �ىل عكس قا�دة حظر ا��الم اليت ال مربر لها ، ) ٔ�ثناء الق�ام �لعملیات الق�الیة ( املر�� الواقعیة 
  .ٕاال يف املر�� ال�رشیعیة ق�ل اندالع العملیات احلربیة _ كام رٔ�ینا سابقًا _ واليت ال تثور 

حمققة ملزية ) ة اختاذها املرشو�ة والرضوریة حلظ( جيب ٔ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة  -3
  . عسكریة م�فقة مع �ایة احلرب ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لعدو 

، ٔ�ن �كون هذا العمل فقًا لقا�دة الرضورة العسكریةو  فال �كفي العتبار العمل العسكري املُت�ذ مربراً 
فقة مع الغایة املرشو�ة من مرشو�ًا ورضورً� حلظة اختاذه ، وٕامنا ال بد ٔ�ن حيقق هذا العمل مزية عسكریة م�
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ر العمل العسكري وجتع� احلرب ويه ٕاضعاف قوة اخلصم عسكرً� ، فل�ست ٔ�یة مزية عسكریة ترب 
حيقق مزية عسكریة ، _ سواء اكن �فع خطر العدو ٔ�و لتحق�ق تفوق �لیه _ ، ف�ٔي معل عسكري رضور�ً 

ٔ�ن �كون م�فقة مع الغایة املرشو�ة من احلرب ويه ٕامنا ال بد يف هذه املزية العسكریة املطلوبة ٔ�و املتحققة 
ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم دون جتاوزها ، ومن هنا جند ٔ�ن القوا�د االتفاق�ة �لقانون ا�ويل إال�ساين ، 
قد ٔ��ازت التذرع �لرضورة العسكریة �لخروج �ىل القوا�د إال�سانیة اليت حتمي املمتلاكت �ٔو أ�عیان املدنیة 

ز التذرع �لرضورة العسكریة �لخروج �ىل القوا�د إال�سانیة اليت حتمي حقوق إال�سان ا�لصیقة ، ومل جتُ 
اخلروج �ىل قوا�د (ریة املتحققة يف احلا� أ�وىل ٔ�ن املزية العسك سالم�ه البدنیة ٔ�و�شخصیته إال�سانیة 

القوة العسكریة �لخصم ، ب��  تتفق مع الغایة من احلرب ويه ٕاضعاف) یة املمتلاكت ٔ�و أ�عیان املدنیةحام
تت�اوز ) یة حقوق إال�سان وسالم�ه البدنیةاخلروج �ىل قوا�د حام(یة املتحققة يف احلا� الثانیة املزية العسكر 

�المًا ٔ�و ٔ�رضارًا ال مرب الغایة من احلرب ر لها وم��اوزة �لغایة ، ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم ، و�رتب �
  .)28(من احلرب

  دور قا�دة الرضورة العسكریة يف حامیة الب��ة �ٔثناء الزنا�ات املسل�ة  :الثالث احملور

احلق�قة ٔ�ن قا�دة الرضورة العسكریة ، مكربر �لخروج �ىل قوا�د امحلایة املقررة مبوجب االتفاق�ات 
إال�سانیة ، ال توفر امحلایة �لب��ة احملیطة مبیدان الق�ال ، بل يه ، �ىل عكس ذ� ، قد �كون ٔ��د العوامل 

ذ كام رٔ�ینا سابقًا، ميكن ٔ�طراف الزناع إ . ٔ�و املثالب اليت �سامه يف تدمري الب��ة ، �اصة الب��ة املدنیة 
اخلروج �ىل بعض قوا�د امحلایة املقررة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين ، ٕاذا توافرت رشوط الرضورة 
العسكریة ، اكس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب احلربیة املرشو�ة والرضوریة حلظة اختاذها يف ظل الظروف 

  . �لغایة املرشو�ة من احلرب السائدة لتحق�ق مزية عسكریة وفقًا 

�اصة الب��ة  –قد �سامه يف حامیة الب��ة ) قا�دة الرضورة العسكریة (ومع ذ� فان هذه القا�دة 
التذرع هبا  ٔ�وس�� ٕاذا مت �لزتام �رشوط هذه القا�دة ومل �ُساء اس�تعاملها  –الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�ال 

  : امحلایة يف النقاط التالیة دون توافر ت� الرشوط ، وتظهر هذه 

ال ميكن التذرع هبا لتحق�ق ٔ�یة مزية عسكریة ، _ كام رٔ�ینا سابقًا _ ٕان قا�دة الرضورة العسكریة  -1
وٕامنا جيب ٔ�ن �كون املزية العسكریة املتحققة م�فقة مع الغایة من احلرب ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم 

رة العسكریة لالعتداء �ىل الب��ة الطبیعیة ، كتلویث الهواء ٔ�و املیاه �ٔو ، و�لتايل فٕانه ال ميكن التذرع �لرضو
ٔ�ن املزية العسكریة املرتتبة �ىل هذا �عتداء ال تتفق مع الغایة من احلرب … ق�ل احلیوا�ت ٔ�و الطیور 
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ویوصف  ويه ٕاضعاف اخلصم عسكرً� بل تت�اوز ذ� وحتدث ٔ�رضارًا ٔ�و تدمريًا بی��ًا یت�اوز هذه الغایة
  . )29(�لتايل ب�ٔنه ال طائل من ورائه

أ�عیان واملمتلاكت املدنیة ( هذا �ل�س�بة �لب��ة الطبیعیة ، ٔ�ما الب��ة �صطناعیة �ٔو �ري الطبیعیة 
فٕانه ميكن التذرع �لرضورة العسكریة ملهامجهتا ٔ�و تدمريها ، ٔ�ن ذ� ميكن ٔ�ن حيقق مزية عسكریة م�فقة ) …

يف ظل الظروف السائدة ، ومن هنا جند كرثة ا�لجوء ٕاىل ) ضعاف القوة العسكریة �لخصمإ (مع �ایة احلرب 
 أ�مر�ك�ةالرضورة العسكریة لترب�ر معلیات قصف املدن وأ�عیان املدنیة ، كام فعلت ذ� الوال�ت املت�دة 

، 1991لیج الثانیة �ام يف ترب�ر قصفها الوحيش والالٕا�ساين �لمدن العراق�ة وأ�عیان املدنیة �الل حرب اخل 
  . )30(�ني دافعت عن ذ� قائ� ب�ٔن فعلها هذا اكنت �س�تدعیه الرضورة العسكریة 

، يه االتفاق�ات إال�سانیة الوح�دة ، تقریبًا ، اليت  1977وملا اكنت الربوتو�والت إالضاف�ة لعام  -2
�ُس�ل لهذه الربوتو�والت ٔ�هنا بعد  ٔ�شارت رصا�ًة ٕاىل حامیة الب��ة الطبیعیة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ، فٕانه

وٕان اكنت حامیة ل�ست اكف�ة كام س�نالحظ عند  –) 55) (35/2(فرضها حامیة �لب��ة الطبیعیة يف املواد 
�شلك رصحي ، مل �رش ٕاىل ٕاماكنیة اخلروج �ىل   –حبث هذه النصوص يف مواقع ٔ�خرى يف هذه ا�راسة  

�س�ت��اء �ا� املدافع عن ٕاقلميه الوطين يف املادة  –العسكریة هذه القوا�د اس��ادًا ٕاىل قا�دة الرضورة 
، ح�ث ال ميكن ٔ�طراف الزناع ذا مس� محمود لهذه الربوتو�والتوه –اليت س�بقت إالشارة ٕا�هيا )54/5(

الب��ة �ري (كام هو احلال يف قوا�د حامیة أ�عیان واملمتلاكت املدنیة  –املسلح ، يف هذه احلا� ، التذرع 
و�ىل ذ� فٕان . ��اد ٕاىل قا�دة الرضورة العسكریةمب�الفة قوا�د حامیة الب��ة الطبیعیة �الس  -) طبیعیةال 

النفط ، وٕاحراق اخلنادق اململوءة �لنفط ، لتحق�ق مزية عسكریة ، ��لق غیوم  �ٓ�رمعلیات ٕاشعال النار يف 
من القصف اجلوي ٔ�و م�ح فرصة ��س�اب  سوداء كثیفة �سامه يف ٕار�ك ٔ�و تضلیل ٔ��زة الرادار ٔ�و امحلایة

، واليت �رتب �ٓ�رًا بی��ة س��ة �ىل الب��ة الطبیعیة ، ال �كون )31(حتت هذا الغطاء من السحب السوداء 
 مرشو�ة مبوجب نصوص الربوتو�والت إالضاف�ة اليت م�عت التذرع �لرضورة العسكریة �لخروج �ىل قوا�د

  . حامیة الب��ة الطبیعیة �شلك �اص

  اخلامتة 

وم �لیه القانون ، يه أ�ساس ا�ي یقالعسكریة و�عتبارات إال�سانیة ٕان املوازنة بني الرضورات
، ويه يف نفس الوقت املعض� اليت قد توا�ه، �لتعارض أ�بدي بني الرضورات اليت ت��ح ا�ويل إال�ساين

وء ٕاىل إال�سانیة اليت تدعوا ٕاىل الرمحة والشفقة؛ فاحلرب تفرض ا�لجا�لجوء ٕاىل العنف واس�ت�دام القوة، وبني 
كریة، وإال�سانیة �سعى �لتخف�ف من هذا العنف وتنظميه، �ل�د من امل�ٓيس سالعنف واس�ت�دام القوة الع 
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والرشور اليت تلحق �لف�ات �ري املسامهة يف العمل العسكري، والقانون ا�ويل إال�ساين ال هيدف ٕاىل م�ع 
وٕامنا  –فهناك قانون �ٓخر خيتص هبذه املس�ٔ� هو قانون ٔ�و م�ثاق أ�مم املت�دة  –لجوء ٕاىل اس�ت�دام القوة ا�

سانیة اليت توا�ه هيدف ٕاىل حتق�ق املوازنة ٔ�و املعاد� السابقة، ب��ظمي اس�ت�دام القوة �لتخف�ف من املعا�ة إال� 
، ومن هنا تبد�ٔ املعض� اليت توا�ه القوا�د امل�سور �ري ٔ�ن حتق�ق هذا الهدف، ل�س �ٔ�مر. الف�ات املدنیة

سكریة ، فك�ف ميكن السامح ٔ�طراف الزناع املسلح �س�ت�دام القوة الع ة إال�سانیة يف حتق�ق هذه الغایةا�ولی
، دون ٕاحلاق �ٓ�ر �ان��ة �ٔو العسكري ٔ�و حتقق التفوق العسكري ، بدفع اخلطر�رضورة لتحق�ق مزية عسكریة

 ؟ ت �ري املشاركة يف العمل العسكريانیة �لف�امعا�ة ٕا�س

) االتفاق�ات إال�سانیة(، ٔ�هنا ه لالتفاق�ات إال�سانیة ا�تلفة، ٔ�ثناء مطالعتواحلق�قة اليت الحظها الباحث
يف حتق�ق التوازن  –ن���ة الع�د ٔ��لب نصوصها �لتوافق ��ل وسط بني ا�ٓراء ا�تلفة ��ول  –مل توفق 

 �عتبارات إال�سانیة والرضورات العسكریة ؛ فرمغ ٕافراد هذه االتفاق�ات قوا�د كثرية محلایة املطلوب بني
، ٕاال ٔ�هنا قد ٔ��حت اخلروج �ىل هذه كري لتغلیب �عتبارات إال�سانیةالف�ات �ري املسامهة يف العمل العس

یلغي تفوق  ، ممات��ح هذا اخلروجود رضورة عسكریة ، �رد التذرع بوجوا�د ورفع امحلایة عن هذه الف�اتالق
، لتحق�ق د اكن أ�وىل �ملرشِّع إال�ساين، ویغلب �انب الرضورات العسكریة، وق�عتبارات إال�سانیة

، كذریعة رة العسكریة من ق�ل �ٔطراف الزناع، ٔ�ال یرتك ا�لجوء ٕاىل الرضونة املطلوبة يف املعاد� السابقةاملواز 
، وٕامنا ال بد من تق�ید �ًا لت� أ�طراف دون ق�د ٔ�و رشط، م�اويل إال�ساين قوا�د القانون ا��لخروج �ىل

�ة من الرشوط والضوابط مبجمو  –�عتبارها اس�ت��اًء �ىل قوا�د امحلایة  –ا�لجوء ٕاىل الرضورة العسكریة 
، ض�يف �ل هذه املع -قدر إالماكن  -، املسامهة �اول الباحث من �الل هذه ا�راسة، �� القانونیة

 –ومن مضهنا الب��ة  –، �ح�ة قانونیة لرفع امحلایة عن الف�ات احملمیة وتق�ید اس�ت�دام الرضورة العسكریة
�ه، وال �كلعمل العسكري ال �ُرشع الق�ام بهفا ت ف�ه مج� من ، ٕاال ٕاذا حتققون مربرًا برضورة عسكریة �سّوِ

 بوسائل ؤ�سالیب ق�الیة مرشو�ة ، ويه ٔ�ن �كون هذا العمل العسكري قد متالرشوط ٔ�و الضوابط
 – ول�ست ٔ�ي مزية عسكریة –، لتحق�ق مزية عسكریة ائدةورضوریة حلظة اختاذها يف ظل الظروف الس

، دون جتاوز ذ� ٕاىل ٕا�داث ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم فقط ، ويهم�فقة مع �ایة احلرب املرشو�ة
�الم ٔ�و ٕاصا�ت يف صفوف الف�ات احملمیة    . )مهة م�ارشة يف العمل العسكريسا�ري امل (�

تعرضت يف هذه ا�راسة، اليت اش�متلت �ىل مقدمة و ثالثة حماور و�امتة، ٕاىل مفهوم الب��ة يف وقد 
ع ا�ويل إال�ساين قد ٔ��ذ �ملفهوم الضیق �لب��ة، حبیث قرصها  القانون ا�ويل إال�ساين، وقد رٔ�ینا ٔ�ن املّرشِ

، ؤ�ن الب��ة )احلیة اكٕال�سان واحلیوان والنبات و�ري احلیة اكملاء والهواء والرتابمبكو�هتا (�ىل الب��ة الطبیعیة 
وذ� يف الربوتو�ول إالضايف أ�ول  –�س��ًا  –مكصطلح مل تظهر يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة ٕاال م��ٔخًرا 
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�لب��ة، وا�ي یضم لك ما  ، وقد احنز� ٕاىل الفقه ا�ويل، ا�ي ٔ��ذ �ملفهوم الواسع ٔ�و الشامل1977لعام 
حيیط مبیدان العملیات العدائیة من ٔ�عیان ٔ�و م�ان ٔ�و ساكن، �ري مسامهني م�ارشة يف العمل العدايئ، ؤ�فرد� 
احملور الثاين �لوقوف �ىل مفهوم قا�دة التق�د �لرضورة العسكریة ذاهتا وتطورها، فع�رف�ا هذه القا�دة، من 

إال�سانیة، ب�ٔهنا مجمو�ة �لزتامات املتقاب� اليت تفرضها قوا�د القانون ا�ويل  �الل نصوص االتفاق�ات ا�ولیة
متثل اس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب العسكریة و �ىل طريف الزناع املسلح،) تفاق�ةالعرف�ة واال(إال�ساين 

غایة املرشو�ة املرشو�ة، والرضوریة حلظة اختاذها، يف ظل الظروف السائدة، لتحق�ق مزية عسكریة وفقًا �ل
التق�د ، واس�ت�لصنا من �الل هذا التعریف، العنارص ٔ�و أ�راكن الرئ�س�یة املكونة لقا�دة من احلرب

وتوصلنا ٕاىل ٔ�نه �شرتط العتبار العمل العسكري املُت�ذ معًال عسكرً� متلیه الرضورة  ،�لرضورة العسكریة
�دة  –ة املقررة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين ویربر �لتايل اخلروج �ىل بعض قوا�د امحلای - العسكریة 

حبیث جيب ٔ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املت�ذة مرشو�ة ٔ�صًال، مبوجب قوا�د القانون : رشوط
رضوریة  - �ٕالضافة ٕاىل �وهنا مرشو�ة  -ا�ويل إال�ساين، ؤ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املس�ت�دمة 

الظروف السائدة لتحق�ق مزية عسكریة، ؤ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة  حلظة اختاذها يف ظل
حمققة ملزية عسكریة م�فقة مع �ایة احلرب ويه ٕاضعاف القوة العسكریة ) املرشو�ة والرضوریة حلظة اختاذها(

ا من جمرد ، وتدر�التق�د �لرضورة العسكریةتطور قا�دة  –ٔ�یًضا  –وت��عنا من �الل هذا احملور �لعدو، 
التفاق�ات �ٔي مل تتضمن ت� ا–لٔ�سف –ولكن االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، معظم قا�دة عرف�ة وتدو�هنا يف 

ة العسكریة �لخروج �ىل قوا�د امحلایة ر ٕاشارة �لق�ود ٔ�و الرشوط الواجب توافرها �لتذرع �س�ت�دام الرضو
من هذه ا�راسة،  الثالث، ؤ��ًريا �اولنا يف احملور العدايئ املقررة �لف�ات املدنیة، �ري املسامهة م�ارشة �لعمل

يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، واس�تطعنا من �الل ت�ٔیید  التق�د �لرضورة العسكریةبیان دور قا�دة 
ري العملیات املفهوم الواسع �لب��ة، ٔ�ن نقف �ىل دور ال ب�ٔس به لهذه القا�دة يف توفري حامیة قانونیة لها ٔ�ثناء س

العدائیة، رمغ ٔ�ن النصوص ا�ولیة إال�سانیة مل �رش رصا�ة ٕاىل الب��ة مكفهوم، ٕاال يف نصني اتفاق�ني فقد هام 
من الربوتو�ول أ�ول، ورٔ�ینا ٔ�ن قوا�د امحلایة اليت توفرها االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، ) 55و  35/3املادة (

ٕاذا اس�ُت�دمت الب��ة : يف �التنيایة القانونیة �لب��ة امحل وقف عن توفريتتقد ، الرضورة العسكریةومهنا قا�دة 
عسكریة، حبیث ٔ�صبحت هدفًا عسكرً� مرشو�ًا، وٕاذا اس�تدعت الرضورة العسكریة �امجة  ٔ�غراضذاهتا 
وٕاحلاق أ�ذى هبا لتحق�ق مزية ٔ�و فائدة عسكریة، وقد رٔ�ینا �ٔن الربوتو�ول أ�ول قد  -�شلك �ام  –الب��ة 

ام�از �ىل �ريه من االتفاق�ات ا�ولیة، ب�ٔنه مل �ُرش ٕاىل ٕاماكنیة التذرع �لرضورة العسكریة ٕالحلاق أ�ذى 
��ة، �ىل هذا النحو، ال وذ� ٔ�ن املزية اليت ميكن ٔ�ن ترتتب �ىل �امجة الب �شلك �اص، �لب��ة الطبیعیة، 

تتفق مع الغایة املرشو�ة من احلرب، ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، بل ٕاهنا تت�اوز هذه الغایة 
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وُحتدث ٔ�رضار واسعة �ن�شار �ا�رة �ل�دود اجلغراف�ة، تت�اوز الغایة الوح�دة املرشو�ة من احلرب ويه 
  .جمرد ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم وحسب

  نتاجئ ا�راسة

اس�تطعنا من �الل هذه ا�راسة، الوقوف �ىل مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين، ؤ�نه مفهوم .1
ضیق، حرصها يف الب��ة الطبیعیة، وقد �الف املرشع إال�ساين بذ� اكفة املواثیق واالتفاق�ات البی��ة، 

الوسط ا�ي یع�ش ف�ه إال�سان ویت�ٔ�ر ویؤ�ر ف�ه، مما دفع  والقوانني البی��ة الوطنیة، اليت ع�رفت الب��ة ب�ٔهنا
الفقه ا�ويل إال�ساين ٕاىل ت�ين املفهوم الواسع �لب��ة، وقد ٔ�ید� هذا الت�ين، ملا حيققه من مسا�رة �لمواثیق 

د القانون البی��ة ا�ولیة والقوانني الوطنیة، وملا یوفره من توس�یع لنطاق امحلایة القانونیة، اليت توفرها قوا�
ا�ويل إال�ساين، حبیث �شمل لك ما حيیط مبیدان العملیات العدائیة من ٔ�عیان �ري مسامهة م�ارشة يف 

  .العملیات العدائیة

ٕاىل وضع تعریف م�ضبط لقا�دة التق�د �لرضورة العسكریة ٔ�یًضا، توصلنا من �الل هذه ا�راسة، . 2
تفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة،  فع�رف�ا هذه القا�دة، من �الل الس�ت�دام القوة املسل�ة، اس��اًدا ٕاىل نصوص اال

نصوص االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، ب�ٔهنا اس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب العسكریة املرشو�ة، والرضوریة 
حبیث ال ، حلظة اختاذها، يف ظل الظروف السائدة، لتحق�ق مزية عسكریة وفقًا �لغایة املرشو�ة من احلرب

ویربر �لتايل اخلروج �ىل بعض  - تبار العمل العسكري املُت�ذ معًال عسكرً� متلیه الرضورة العسكریة بد الع 
ٔ�ن �كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة املت�ذة –قوا�د امحلایة املقررة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين 

 ،ئل وأ�سالیب الق�الیة املس�ت�دمةمرشو�ة ٔ�صًال، مبوجب قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ؤ�ن �كون الوسا
رضوریة حلظة اختاذها يف ظل الظروف السائدة لتحق�ق مزية عسكریة، ؤ�ن  ،�ٕالضافة ٕاىل �وهنا مرشو�ة

حمققة ملزية عسكریة م�فقة مع �ایة ) املرشو�ة والرضوریة حلظة اختاذها(�كون الوسائل وأ�سالیب الق�الیة 
�لب��ة يف توفري حامیة ٔ�كرث فا�لیة  –يف اعتقادي  –مما س�سامه  احلرب ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لعدو،

و�ريها من العنارص املدنیة �ري املشاركة يف العملیات العدائیة، ٕاذا مت التق�د هبذه الرشوط، من �الل تدو�هنا 
  .إال�سانیة ا�ولیة�شلك رصحي يف االتفاق�ات 

بعیًدا عن العوائق العملیة اليت �رجع ٔ�س�باب س�یاس�یة، خترج عن نطاق دراس��ا، واليت حتول دون و  .3
القانون ا�ويل إال�ساين، �ىل ٔ�رض الواقع، فٕان ٔ�كرث العوائق القانونیة اليت حتول دون حتق�ق تطبیق قوا�د 

ها رشوط � دون �لزتام الرضورة العسكریة، اس�ت�دام  قا�دة حامیة فا�� �لف�ات املدنیة ومهنا الب��ة، يه 
امهة م�ارشة �لعملیات املدنیة �ري املس اليت تربر رفع امحلایة القانونیة عن الف�اتالقانونیة، اليت توصلنا لها، و 
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یلحق �لب��ة، و�ريها ،ا�لجوء ٕا�هيا دون ضوابطها القانونیة ٔ�واس�ت�دام الرضورة العسكریة،  فٕاساءة، العدائیة
يف هذا البحث،  فاد�ة، وقد �اولت امن الف�ات املدنیة �ري املسامهة م�ارشة يف العمل العسكري، ٔ�رضارً 

نع التذرع �لرضورة العسكریة املُلجئة، ٔ��د الس�ند القانوين مل لربوتو�ول أ�ول، ٔ�ن من �الل حتلیل نصوص او 
وٕاحلاق أ�ذى هبا، ال  ةیالطبیع من �الل التوصل ٕاىل ٔ�ن املزية العسكریة اليت ميكن ج�هيا ن���ة �امجة الب��ة 

رضار اليت تلحق �لب��ة تتفق مع الغایة املرشو�ة من احلرب، ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، ؤ�ن ا�ٔ 
 .تت�اوز هذه الغایة
  التوصیات

ٕان الب��ة بنوعهيا الطبیعیة واملدنیة، واليت حتیط �لعملیات العدائیة، ٔ�ثناء اندالع الزنا�ات املسل�ة، . 1
دون حامیة قانونیة م�ارشة من ق�ل املرشع ا�ويل،  -حىت بعد دخول العامل أ�لف�ة الثالثة بعد املیالد–بق�ت 

ٕاذ لغایة ٕا�داد هذا البحث ال تو�د معاهدة ٔ�و اتفاق�ة دولیة هتمت حبامیة الب��ة بصورة م�ارشة ٔ�ثناء اندالع 
ؤ�سالیب الق�ال املس�ت�دمة يف ت�  الزن�ات املسل�ة، وذ� رمغ التطور الهائل وامل�سارع يف وسائل

الزنا�ات، حبیث بیقت الب��ة معمتدة يف حام�هتا من �ٔ�ر ت� الزنا�ات املسل�ة �ىل املواد املتفرقة يف 
�� یويص الباحث اجلهات املعنیة حبامیة الف�ات �ري املسامهة �لعملیات االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة القامئة، 

ع الزنا�ات املسل�ة، ومهنا ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر �ملبادرة لعقد اتفاق�ة دولیة حتت العدائیة ٔ�ثناء اندال
  ).حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة: (عنوان

تعد قا�دة الرضورة العسكریة من ٔ�مه قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، بل ٕان هذا القانون ٕامنا یقوم .2
التعاهدي (ورات العسكریة و�عتبارات إال�سانیة، فالقانون ا�ويل إال�ساين �ىل �ٔساس املوازنة بني الرض 

ال مينع الزنا�ات املسل�ة من �ندالع، وٕامنا تق�رص �مته أ�ساس�یة �ىل تنظمي العملیات العدائیة، ) والعريف
�ري املسامهة (دنیة تلحق الف�ات املقد عند اندالع الزنا�ات املسل�ة، وذ� �ل�د من أ�رضار وامل�ٓيس اليت 

  .ومهنا الب��ة احملیطة بت� العملیات) �لعمل العدايئ
التذرع بقا�دة الرضورة العسكریة، املطلقة من لك ق�د، یؤدي ٕاىل �سف القانون ا�ويل و�لتايل فٕان 

 إال�ساين من ٔ�ساسه، وٕاحلاق ٔ�رضار وم�ٓيس مجة �لف�ات املدنیة، �رد وجود رضورة عسكریة دفعت ا�ول
املت�اربة ٕاىل اس�ت�دام القوة املسل�ة لتحق�ق نرص عسكري ٔ�و مزية عسكریة ما، ومن هنا یويص الباحث 
بتق�ید قا�دة الرضورة العسكریة، حبیث ال ميكن ٔ�طراف الزناع التذرع هبا، الس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب 

اهتا، ورضوریة حلظة اختاذها، يف ظل الق�الیة، ٕاال ٕاذا اكنت هذه الوسائل وأ�سالیب الق�الیة مرشو�ة حبد ذ
 .الظروف الق�الیة السائدة، هبدف حتق�ق مزية عسكریة وفقًا �لغایة املرشو�ة من احلرب

  شماو هل ا
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 .34-21، ص2000ر، خمتارات من ٔ��داد �ام روجرز، خوض احلرب بال خسا�ر يف أ�رواح، ا�� ا�ولیة �لصلیب أ�مح. ب. �ٔ  )1(
املاء والهواء (أ�ساس�یة ، الوسط الطبیعي ا�ي یع�ش ف�ه إال�سان، مبكو�ته )املفهوم الضیق(یقصد �ملفهوم ��كولو� �لب��ة  )2(

��لغة  )ECOLOGY(، ومصطلح )BIOLOGY(یعد ٔ��د فروع �مل أ�ح�اء ) التبوء(، و�مل ��كولو� )والرتاب والاكئنات احلیة
، مبعىن �مل، ٔ�ي ٔ�ن �مل التبوء هو )OIKES(ؤ�صل هذه اللكمة مش�تقة من املقطع الیو�ين  )OKOLOGIE(إالجنلزيیة مش�تق من لكمة 

، �1996لیاء بوران ودمحم ٔ�بو دیة، �مل الب��ة، دار الرشوق �ل�رش، عامن  :ٔ�نظر .ا�ي هيمت بدراسة الاك�ن احلي يف بی��ه ٔ�و مزن� العمل
  .                    9ص 

ٔ�و ب��ة ) املفهوم ��كولو�(ٔ�ما املفهوم الواسع ٔ�و الشامل �لب��ة، فه�ي الوسط ا�ي حيیط �ٕال�سان، سواء اكنت ب��ة طبیعیة 
  .اج�عیة واق�صادیة وثقاف�ة وحصیة) ُمش�یدة(اصطناعیة 

  :ویُعرب عن هذه أ�وضاع العامة احملیطة �ٕال�سان، واليت �ُشلك الب��ة مبفهو�ا الواسع، ��لغة إالجنلزيیة �ىل النحو التايل
The Totality of physical, economic cultural, aesthetic, and social circumstances and factors which surround and 
affect the desirability andvalue of property and which also affect the quality of people’slives. The surrounding 
conditions, influences or forces which influence or modify. 

See: BLACKS Law Dictionary. 
دو� عربیة، وا�ي ) 14(دو� من ب�هنا ) 115(هذا املؤمتر عن ٕا�الن الب��ة ا�ي متت املوافقة �لیه �ٕالجامع، حبضور وقد ٔ�سفر  )3(

مل �لب��ة، ویُعد هذا إال�الن �ىل در�ة �لغة من أ�مهیة، وال وتوصیات، وُمسى ٕ��الن اس�تو�ه) 109(م�دٔ� و ) 26(اح�وى �ىل 
  .�لمهمتني �شؤون حامیة الب��ة�زال،حىت ا�ٓن، املرجع أ�سايس 

  : حول هذا إال�الن، ٔ�نظر
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N.Doc. A/conf. 48/14, Rev .1 
(New York, United Nations), 1973, p. 3-5. 

  :، ٔ�نظر1977حز�ران  8ل والثاين، ا�َ��ن ا�رما يف ج�یف يف �ىل النص �جنلزيي �لربوتو�ولني إالضاف�ني أ�و  لالطالع )4(
United Nation Treaty Series, vol. 1125, p.3et seq. 

  :، ٔ�نظر1949ولالطالع �ىل النص إالجنلزيي التفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 
U.N.T.S, vol. 75 , p.31-287 . 

اتفاق�ات : ، ٔ�نظر1949 لها لعام نياملمكل نيإالضاف� نيوالربوتو�ول 1949لعام  ولالطالع �ىل الرتمجة العربیة التفاق�ات ج�یف أ�ربع
  . 1998شورات ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، ج�یف، الطبعة الرابعة، س�نة م� ، و �1949ٓب  12ج�یف املؤر�ة يف 

.1997ٔ�محر، ج�یف، الطبعة الرابعة، س�نة ، م�شورات ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب ا1977 التفاق�ات ج�یف لعام نيوالربوتو�والن إالضاف�  
املادة : ، �ىل حامیة أ�عیان املدنیة يف املواد التالیة1977، والربوتو�والت املمك� لها لعام 1949نصت اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام  )5(
) 52-48(االتفاق�ة الرابعة، واملواد من من ) 53(واملادة من االتفاق�ة الثانیة ) 51(، واملادة 1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لعام ) 50(

  . 1977من الربوتو�ول إالضايف لعام ) 13(، واملادة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام 

من ) 6(واملادة  ،1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 53(املادة  :التالیةٔ�ما حامیة أ�عیان الثقاف�ة فقد وردت يف النصوص 
ٔ��ر  14، �ٕالضافة ٕاىل اتفاق�ة حامیة أ�عیان الثقاف�ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة املربمة يف الهاي يف 1977إالضايف الثاين لعام  الربوتو�ول

1954 .  
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من ) 40-22(، واملواد من 1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لعام ) 37-19(املواد من : ٔ�ما حامیة الو�دات وامل�ش�ٓت الطبیة فقد ورد يف
-21(و ) 16- 12(من االتفاق�ة الرابعة، واملواد من ) 57- 56(و ) 23- 18(من االتفاق�ة الثالثة، واملواد من ) 33(�ة الثانیة، واملادة االتفاق 

  . 1977من الربوتو�ول إالضايف الثاين، لعام ) 11(، واملادة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 30

من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 54(ورد النص �ىل حام�هتا يف املادة  فقدا �لساكن املدنیني، ٔ�ما أ�عیان واملواد اليت ال غىن عهن
  . 1977من الربوتو�ول إالضايف الثاين لعام ) 14(، واملادة 1977

  . 1977 لعام من الربوتو�ول الثاين) 15(، واملادة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 56(وامل�ش�ٓت الهندس�یة يف املادة 

  :�اءت ملعاجلة أ�مور التالیة 1949وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 

  . لتحسني �ال اجلر� واملرىض �لقوات املسل�ة يف املیدان: االتفاق�ة أ�وىل - 1

 . لتحسني �ال جر� ومرىض وغرىق القوات املسل�ة يف الب�ار: االتفاق�ة الثانیة - 2

 . �ش�ٔن معام� ٔ�رسى احلرب: االتفاق�ة الثالثة - 3

         . �ش�ٔن حامیة أ�ش�اص املدنیني يف وقت احلرب: االتفاق�ة الرابعة - 4

، فقد �اء أ�ول �اصًا �لزنا�ات املسل�ة 1977واملعقودان �ام  1949ٔ�ما الربوتو�والن إالضاف�ان املمكالن التفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 
  . الثاين �اصًا �لزنا�ات املسل�ة �ري ا�ولیة ٔ�و أ�هلیةا�ولیة، ب�� �اء 

  :ٔ�نظر�ىل نص هذه االتفاق�ات،  ولالطالع
U.N.T.S, vol. 75, p.31-287 

  : ، ٔ�نظر1954ٔ�ما اتفاق�ة حامیة أ�عیان الثقاف�ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة لعام 
U.N.T.S, vol. 249, p.215.                                                                                       

القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، : �ىل النص العريب لهذه االتفاق�ة وامللحق والربوتو�ول امللحق هبا، انظر ولالطالع
  .  29، ص1996أ�محر،  مجمو�ة اتفاق�ات الهاي وبعض املعاهدات أ�خرى، م�شورات ا�لجنة الوطنیة �لصلیب

واملادة ) 2و  1يف الفقرة  52(واملادة ) 5و  4يف الفقرتني  51(ٔ�ن املواد  ) Philippe Antoine(  �رى أ�س�تاذ ف�لیب ٔ�نطوين  )6(
املدنیة  ، واليت تتوىل النص �ىل حامیة أ�عیان1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 58،  57(واملواد ) 56/1(واملادة ) 54/2(

 ورضورة ا�متیزي ب�هنا وبني أ�هداف العسكریة وحامیة امل�ش�ٓت الهندس�یة، تعد من املواد اليت حتمي الب��ة بصورة �ري م�ارشة، مما یعين
ٔ��ذ  ٔ�ن هذه العنارص �ري الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�ال، تعد وفقًا لنظر هذا الفق�ه من عنارص الب��ة، �ىل �الف املفهوم الضیق ا�ي

  ). 1977الربوتو�والت إالضاف�ة لعام (به القانون ا�ويل إال�ساين 

  : ٔ�نظر
Philippe Antoine , ″ International Humanitarian law and the protection of the environment in time of Armed 
conflict ″, International Review of the Red Cross, December 1992, Thirty Second year, No, 291, p517 – 534.  

مل املوسع �لب��ة ؤ�ن مفهوم اس�تو�ه ون�ر  نوا�� )AntioneBouvier( ؤ�نطوان بوف�ري) Betsy Baker( س�تاذان بیزتي بیكروكذ� ا�ٔ 
من اتفاق�ة ) 53(، واملادة 1907من اتفاق�ة الهاي الرابعة لعام ) 23( ةميكن أ��ذ به محلایة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، ؤ�ن املاد

یة واملمتلاكت اخلاصة اليت دن أ�عیان امل االهامة اليت تتوىل حامیة الب��ة، حبیث اعترب   من املوادام، ميكن اعتباره1949ح�یف الرابعة لعام 
  . تنص �لهيا املواد السابقة من عنارص الب��ة

    :رٔ�نظ
Betsy Baker, ″ Legal protections for the Environment in time of Armed conflict ″, Virginia Journal of 
international law, vol.33, No. 2, winter 1993, pp. 351-383.  
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  : وكذ�

، �رش�ن ) 22(محر، الس�نة الرابعة، العدد ، حامیة الب��ة الطبیعیة يف فرتة الزناع املسلح، ا�� ا�ولیة �لصلیب ا�ٔ ف�رئ�نطوان بو 
  . 490-480، ص1991اكنون أ�ول /الثاين

  ".مفهوم س�تو�هومل الواسع �لب��ة” : وهذا ما د�ا بعض املؤلفني ٕاىل ربط املفهوم الواسع �لب��ة مبؤمتر س�تو�هومل، بقو� )7(

ة ووسائل امحلایة مهنا، مك�بة ومطبعة إالشعاع الف�یة، إالسك�دریة، یة لتلوث الب��ل دمحم صاحل الش�یخ، ا�ٓ�ر �ق�صادیة واملا. د :ٔ�نظر
 .7، ص2000الطبعة أ�وىل، 

 .44، ص1997، عامن، 1ناس اخلا�ي، امحلایة القانونیة �لب��ة يف أ�ردن، طی إ  )8(
  : حول هذه املؤمترات البی��ة، ٔ�نظر )9(

United Nations, Juridical Yearbook 1992 (sales No.E.97.V.8), p. 359. 
  : ميكن احلصول �ىل معلومات ٔ�كرث حول ال�رشیعات البی��ة يف أ�ردن، �ىل موقعها �ىل �نرتنت، بعنوان )10(

www.Jnefi.foelorg.Jo/arabic/regul.htm 

www.environment.gov.Jo/society-encyclopadia/scworlb.htm 
 .وما بعدها 200، ص1994موسو�ة ال�رشیعات البی��ة يف مجهوریة مرص العربیة، ٔ�اكدميیة البحث العلمي،  :ٔ�نظر )11(
غ لعام بطرسرب  ت، انظر �ىل س��ل املثال دیبا�ة ٕا�الن سانتفاق�ات القانون ا�ويل إال�ساينهذه الق�ود يف معظم القد وردت  )12(

 .67، القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، مرجع سابق، ص 1868
 .46، ص1984ج�یف، �ان �ك�یه، القانون ا�ويل إال�ساين تطوره وم�ادئه، النارش معهد هرني دو�ن،  )13(
�ل عیون، نظام أ�من امجلاعي يف التنظمي ا�ويل احلدیث، دار ال�شري، عامن،  )14(  .90، ص1985عبد هللا دمحم �
 .185 – 173، ص1973عبد العز�ز الغنام، �رخي الفكر الس�یايس، دار الن�اح، بريوت، . ٕا�راهمي دسويق ٔ��ظة، ود. د )15(
 .166، ص1971ون ا�ويل واس�ت�دام الطاقة النوویة، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، دمحم �ريي بنونة، القان. د )16(

)17(   Negendra Singh, Nuclear Weapons and International Law, New York, 1959, p. 84. 
.275، ص1984 ،1ٕاحسان هندي، م�ادئ القانون ا�ويل العام يف السمل واحلرب، دار اجللی� �لطبا�ة وال�رش، دمشق، ط. د )18(  

(19)   N. Singh, op. Cit., p. 80. 
(20)   Op. Cit., p. 85. 
(21)   Report International Court Justes, 1996, p.227. 

، القانون ا�ويل إال�ساين وف�وى حممكة العدل ا�ولیة �ش�ٔن مرشوعیة ا�هتدید �ٔ�سل�ة النوویة واس�ت�دا�الو�ز دوسوا� بیك،   )22(
  ).56-36(، ص 1997ش�باط /، اكنون الثاين)53(ا�ولیة �لصلیب أ�محر، الس�نة العارشة، العدد ا�� 

 .38ص ،1984 ،عرض موجز �لقانون ا�ويل إال�ساين، م�شورات ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محرهنلیك، .س�تان�سالف �ٔ  )23(
بدریة العويض، قا�دة التناسب ٔ�داة لتطو�ر القوا�د إال�سانیة لض�ا� املناز�ات املسل�ة، جم� حامة الوطن، الكویت، العدد . د )24(
 .16، ص1984، یونیه )47(
 .176من دلیل سان رميو، القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، مرجع س�بقت إالشارة ٕالیه، ص ) 4(املادة : انظر) 25(
 .من دلیل سان رميو) 4(املادة  )26(
 .32روجرز، مرجع سابق، ص. ب.�ٔ  )27(
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(28)   Le comite International de la Croix – Rouge (CICR) , projet de Regles Limitant Les risques Courus Parla 
population civile en temps de guerre, 2ed , 1958 , pp. 64 – 69 .      

ا�لواء ٔ�محد أ�نور، قوا�د وسلوك الق�ال، كتاب دراسات يف القانون ا�ويل إال�ساين، تقدمي ا�كتور : وحول هذا املوضوع ٔ�یضًا انظر
 .322 – 315صبدون �رخي، ، دار املس�تق�ل العريبمف�د شهاب، 

(29)  Reports of the Meetings of Experts Convened by the International Committee of the Red Cross on Battlefield 
Laser Weapons, 1989-1991,ICRC, 1973, P. 64. 
(30) Stephanie N. Simonds, "Conventional Warfore and Environmental  Protection: Aproposal of International 
Legal Reform", Stanford Journal of International Law, Vol. 29,Number 1, fall1992, p. 206. 
(31) Ibid., p. 205. 
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وا�ولیة إالقلميیة وانعاكساهتا ا�مينیة أ�زمة �ىل ا�یين الُبعد جتلیات  
The manifestations of the religious dimension on the Yemeni crisis 

and its regional and international repercussions 
 

طارق دمحم سالم قردع.د  
الیمن-جامعة عدن ،كلیة الحقوق - أستاذ القانون الدولي المشارك  

hu138da.sh@gmail.com 
 

  
 ملخص

الُبعد ا�یين همينة  وواحض رى �شلك �يلعند الوقوف �ىل مس��ات وم�طلقات احلرب ا�مينیة �ُ 
جفام�ة ٔ�نصار هللا احلويث قاموا حرهبم �مس ، وا�ر�ت يف سا�ة احلرب ا�مينیة والطائفي �ىل مجیع أ��داث

والتطرف وإالرهاب، ويف املقابل قامت دول الت�الف الرشعیة حرهبا �لهيم بنفس احلجج القضاء �ىل داعش 
  .، و�ىل ذ� ظلت احلرب مش�تع� نرياهنا ٔ�هنا ٔ��ذت الطابع ا�یينواملنطلقات

وممراهتا املائیة ا�ولیة و�ريها  ىل املنطقة العربیةومن جتلیات احلرب ا�مينیة �ٔن لها انعاكسات خطرية �
  .اليت رضت السمل وأ�من  ا�ولیني ا�هتدیداتمن 

وظلت قراراته الصادرة حتت  ٕایقاف �زیف احلرب ويف الس�یاق ذاته �ت جعز جملس أ�من واحضًا يف
  .�ري قادرة �ىل وقف معا�ة الشعب ا�ميينالفصل السابع 

  .ی��ة، والتطرف وإالرهابأ�زمة ا�مينیة، الُبعد ا�یين، الطائف�ة ا�: املف�اح�ة اللكامت
Abstract 

When examining the causes and starting points of Yemeni War, we clearly see the 
domination of the religious and sectarian dimension over all events and processes. In the 
arena of the Yemeni War, the Ansar Allah al-Houthi group waged their war in the name of 
eliminating ISIS, extremism and terrorism. In return, the coalition Countries, supporting 
legitimacy by waging war on them with the same arrangements and premises, and so the war 
continued to burn because it took on a religious character. 

Among the manifestation of the Yemeni War is that it has a serious repercussion on the 
Arab region and its international waterways and other threatening that threats the 
international peace and security. 

In the same context, the inability of the security Council become clear in stopping the 
bleeding of war, and its resolution issued under Chapter (VII)  has been unable to stop the 
suffering of the Yemeni people. 

Keywords: the Yemeni crisis, the religious dimension, religious sectarianism, extremism 
and terrorism. 
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  مقدمة 
احملرك اجلاریة، ٕاذ ینظر ٕالیه �ىل ٔ�نه د ا�یين ركنًا ر�ینًا، وعنرصًا �امً يف معاد� احلرب ا�مينیة یعد البعُ 

، م�طلق )احلويث(الرئ�يس �فة احلرب، فأ�سس واملنطلقات اليت انطلقت هبا جام�ة ٔ�نصار هللا املساه 
عرشي، وفرضه �لقوة  إالثينثورهتم لتصحیح املسار العقائدي والفكري  ؤ�شعلواعقائدي ومذهيب حبث، 

ر الس�ين هو ا�فاع واحملافظة �ىل لیكون جزء رئ�س�یًا من عق�دة الشعب ا�ميين، واكن ردة فعل الطرف أ�خ
  .املورث العقائدي واملذهيب الس�ين الشافعي أ�صیل

م، واس�مترار ٔ�مد الرصاع فهيا، فهل ا�مين 2015ق�ام احلرب يف ا�مين �ام  ويف س�یاق م�صل وعند
وقعت بني كامش�تني ٔ�و املطرقة والس�ندان، جفام�ة احلويث ظلت مس�یطرة �ىل اجلزء الشاميل من ا�مين، 

ٔ�مهها ما مدى  ،ٕاشاكلیاتس�یطر �ىل اجلنوب ا�ميين، ومن هذا املنطلق تثار �دة  یضاً �ٔ والتیار السلفي هو 
ا الت�ٔثري �شقهي الطائف�ة هل اس�تطاعت ت� امجلا�ات�ىل احلرب أ�هلیة ا�مينیة،و ت�ٔثري الُبعد ا�یين والطائفي 

ووسطیة اعتدا� يف الفكر  حبریة املعتقد ا�یينواملعروف �ىل مر العصور  ا�ميين ا�متع واملساس يف عق�دة
وتغیري معامل الطقوس واملعتقدات  ا�ميين خرق ال�س�یج ا�متعي �ىلالقوة العسكریة  وما ت�ٔثري، ا�ميينإالساليم 

یة إالقلميیة وا�ول  وانعاكساهتاوالعادات ا�ی��ة �ى ا�مينیني، وما اكن نتاج الهمينة الفكریة املتطرفة �ىل ا�مين 
  .�لیه

�الت ت� امجلا�ات  يه النظرة  ومس�تق�لها املصريي يف ا�مين، وما إالسالم�ةمث یمت التطرق ٕاىل م�
  .ا�یين د�امئ التعا�ش السلمي وحریة املعتقد ٕارساء�س�رشاف�ة يف تقوميها و�یف�ة 

  الفرضیة

 .تعد �عتبارات ا�ی��ة  يه الس�ب الرئ�يس يف اش�تعال أ�زمة ا�مينیة -

  .اعتبارات ٔ�خرى يه اليت س�ب�ت أ�زمة ا�مينیة تو�د -

  مهنجیة البحث

وانعاكسات ٔ�زمهتا �ىل  ا�ي یقوم بتوصیف احلا� ا�مينیة املهنج الوصفي�ىل ع�د یمت يف أ�ساس �
املهنج الت�لیيل لبلورة وحفص جتلیات الُبعد ا�یين �ىل اجلانب ا�ويل وإالقلميي معًا، كام یمت �س��اد ٕاىل 

  .ؤ��ذها طابع احلرب ا�ی��ة اف�عال أ�زمة ا�مينیة
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  اخلطة البحثیة

 مقدمة -

 ��ة ل�شوب احلرب أ�هلیة ا�مينیةا�ی  ا�وافع: أ�ول املبحث -

 ا�مينیةري أ�زمة عسٔ�سس املنطلقات ا�ی��ة ل� : أ�ولاملطلب  -

 ا�مين �ىل الس�یطرة لفرض ا�ی��ة والطوائف القوى تصارع: املطلب الثاين -

 �لولها و�ٓفاق وا�ولیة إالقلميیة وانعاكساهتا ا�مينیة أ�زمة ٔ�بعاد: املبحث الثاين -

 وا�ويل إالقلميياحلرب ا�مينیة �ىل أ�من  خماطر: املطلب أ�ول -

 رساء د�امئ التعا�ش السلميإ وضع رؤ� اس�رشاف�ة حملاربة إالرهاب و : املطلب الثاين -

  امتةاخل -

  ل�شوب احلرب أ�هلیة ا�مينیة ا�وافع ا�ی��ة: املبحث أ�ول

ام�دت نرياهنا حىت �ىل دول أ��رية واليت  ا�ٓونةمما ال شك ف�ه ٔ�ن احلرب املندلعة يف ا�مين يف 
�ا اكن م�طلق جام�ة احلوثني املسامة  اجلوار، اكن حمرك دفهتا الرئ�يس الُبعد ا�یين والطائفي �لك جتلیاته،

عرشي �ىل  تىناال معتقداهتم، ؤ�یضا فرض  إالرهابیةاعش وامجلا�ات تطهري ا�مين من د حبركة ٔ�نصار هللا
فاكن شافعي املذهب يف ، ا�متع ا�ميين �لقوة، وهذا خبالف ما اكن �لیه ا�متع ا�ميين  يف مجیع احلقب التارخيیة

  .م�اطقه الشاملیةبعض ٔ�ر�اء اجلنوب، وزیدي املذهب يف 
، ا�مينیةومن هذا الس�یاق یمت م�اقشة أ�سس واملنطلقات ا�ی��ة اليت ٔ�ججت وطالت من ٔ�مد أ�زمة 

وممارسات اكفة ٔ�نواع �ضطهاد  و�لمت �ىل هت�ري بعض العائالت الشعب ا�ميين معا�ةومما زادت من 
  .)1(عمل اكنت خمالفة �لمعتقد ا�یين مجلا�ة احلوثنيالا�یين، وهدم مسا�د ودور 

ويف املقابل ولضعف هیبة سلطان ا�و� وحكومهتا الرشعیة، اس�تطاعت التیارات السلف�ة يف 
الس�یطرة �ىل املناطق اجلنوبیة يف ا�مين، مما زادت من وترية العلمیات إالرهابیة ومظاهر العنف والتطرف 

  .يث املتطرف يف شام�ا�یين �لك ٔ�بعاده، مما جعل ا�مين یقع بني كامش�يت تیار سلفي يف اجلنوب وتیار حو
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  �ٔسس املنطلقات ا�ی��ة لتعسري أ�زمة ا�مينیة: املطلب أ�ول

مما الشك ف�ه ٔ�ن الطائف�ة ا�ی��ة وأ�یدلوج�ة الفكریة يه ا�افع اخلفي �لحرب ا�مينیة أ��رية، وق�یل 
وحىت �اش بني انف�ار أ�زمة اكنت ا�مين تعا�ش �ا� من التعا�ش السلمي والوئام الفكري واحلضاري، 

ٔ�حضاهنم طائفة من ا�هيود لعدة قرون دون ٔ�ن یتعرضوا ٔ�ي ٔ�ذى ٔ�و ٔ�قىص، والشواهد التارخيیة تدمع ذ� 
ؤ�كرث فاكن الوطن جيمع امجلیع واللك �س�تطیع ممارسة طقوسه ا�ی��ة حبریة اكم� ومل یُعرف ٔ�ي اضطهاد ضد 

  .ٔ�ي جام�ة دی��ة ٔ�و فكریة
ة تلوح �ٔ�فق عندما بدٔ� یدب رس�ن ٔ�فاكر الفكر ا�خ�ل �ىل الشعب وبدٔ�ت مالمح الف�نة الطائف�

ا�ميين، املعروف �ملذهب �نىث عرشي الش�یعي إال�راين �رب جام�ة احلويث اليت ُعرفت م�ذ القدم �ن�هئا 
  .)2(املذهب الزیدیة املعتدل

لح العسكري ويف س�یاق م�صل ومع �سارع أ��داث اليت ٔ��ذت م�حى خطري يف الزناع املس
و�لت�دید عندما اس�تولت جام�ة ٔ�نصار هللا �ىل خمازن السالح مس�تغلني ذ� ضعف �یان احلكومة بعد 
ٔ��داث ثورة الربیع العريب، ف�دٔ�وا �لزحف العسكري �ىل احملافظات الشاملیة حب�ة حماربة إالرهاب و�رش 

ء دون مقاومة تذ�ر واكن هناك تواطؤ ، واس�تطاعوا اق��ام العامصة صنعا)3(املذهب الش�یعي االثىن عرشي
من  بعض ق�ادات اجل�ش التابع �لنظام السابق، ؤ�یضًا بضوء ٔ�خرض من ا�ول الكربى، اليت ٔ�صبح مهها 
ا�ٔكرب القضاء �ىل الك�ان الس�ين يف م�طقة الرشق أ�وسط، ٔ�نه بنظرها هو م�بع التطرف وإالرهاب 

  .الفكري
ٔ�زمة اليت اس�تصعب �ل ٔ�مرها، ٔ�ن دافعها عقائدي، وكام هو و�ا تت�ىل أ�س�باب اخلف�ة لهذه ا

معروف ٔ�ن احلروب ا�ی��ة �كون طوی� أ�مد، وال �رىض �ٔي طرف بتقدمي ٔ��سط التنازالت حب�ة ٔ�ن هذه 
م�ادئ وقمي دی��ة جيب ٔ�ن یُقاتل و�س�شهد من ٔ��لها، و�ا �رى جام�ة ٔ�نصار هللا �رفضون ٔ�ي �سویة 

  .حبل �ٓمان �لمين س�یاس�یة ٔ��ل اخلروج
وهنا قضیة يف �ایة اخلطورة مباكن ويه التو�ه ا�ويل واملرشوع الغري معلن �لقضاء �ىل �یان �ٔهل 

، ولكنا 2003الس�نة وامجلا�ة ورضهبم �لش�یعة أ�ثىن عرشیة وبدٔ�ت مالمح هذا املرشوع �سقوط العراق 
  .)4(نعمل ٔ�ن نظام صدام �اض حرً� ضد ٕا�ران دامت مثانیة �ٔعوام

ومن ا�الئل اليت ت�ٔكد حصة القول م�اركة اخلام�ين عند سقوط العامصة ا�مينیة صنعاء م�فاخرًا ٔ�هنا رابع 
�امصة تد�ل حتت نفوذمه الش�یعي، ومن هنا جيب �س�شعار �خلطر العام والوقوف حبزم جتاه املشاریع 

ممر العصور يف التعا�ش السلمي وكفا� التدمريیة اليت �سعى خلراب �یان أ�مة إالسالم�ة اليت ٌعرفت �ىل 
  .حامیة حریة املعتقد ��م�ني ا��ن یع�شون يف كنف ا�و� إالسالم�ة
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و�الصة ما ميكن قو� يف هذه اجلزئیة املهمة ٔ�ن ف�یل الرصاع يف ا�مين ممكنه عقائدي، �ا ٔ�صبح من 
�ل هذه إالشاكلیة ا�ی��ة الرضورة القصوى اس�شعار خطورة املوقف، واجللوس ٕاىل طاو� احلوار و 

العویصة، و حامیة املعتقدات ا�ی��ة للك الطوائف كام اكنت سابقًا، واخلروج مبخرج یضمن سالمة الشعب 
  .ا�ميين من ٔ�زم�ه اخلانقة

 تصارع القوى والطوائف ا�ی��ة لفرض الس�یطرة �ىل ا�مين: املطلب الثاين

امجلا�ات املتطرفة من خمتلف التو�ات الفكریة والعقائدیة، �رزت يف السا�ة احمللیة وا�ولیة �دید من 
ویتفق الك�ريون ٔ�ن التطرف ال د�َن � وال طائفة، ولكن �ىل الرمغ من ذ� جيري الرتكزي �ادة سواء يف 
وسائل إال�الم ٔ�و امللتق�ات العلمیة والبحثیة �ىل جام�ات بعیهنا، خصوًصا ت� اليت تُن�سب ٕاىل ٔ�هل 

ل �ىل جام�ات التطرف والغلو، ويف املقابل یمت ٕاغفال امجلا�ات املتطرفة الش�یعیة واليت ٔ��ذ الس�نة، مكثا
دوُرها یتصا�د م�ذ الغزو أ�مر�يك �لعراق، وِمن َمثّ س�یطرت هذه امجلا�ات �ىل مقالید أ�مور يف العراق، 

قلی� املاضیة يف ٔ�عقاب ووصل هذا ا�ور ذروته مبا شهَدتْه ب�ان ٔ�خرى �سور� وا�مين يف الس�نوات ال 
  .)5(ثورات الربیع العريب

وبعدما متت الس�یطرة احلوثیة �ىل معظم املناطق الشاملیة، وس�یطرت املقاومة اجلنوبیة املنمتني ٔ�كرثمه  
�لتیار السلفي ، ح�هنا وقعت ا�مين بني كامش�تني یُامرس يف حقهم مجیع ٔ�نواع �ضطهاد والتعصب ا�یين، 

مر ٔ�كرث �سلط الضوء �ىل ممارسة لك طرف من الضغوط ا�ی��ة �ىل املناطق الواقعة وليك یمت توضیح ا�ٔ 
  :حتت س�یطرهتم

  مظاهر العنف �ى جام�ة �ٔنصار هللا - 1

م ٔ�و يف  2009-2004يف حروب جام�ة احلويث، سواء ضد اجل�ش ا�ميين ٔ�ثناء اجلوالت الست 
عها يف احملافظات أ�خرى، ما رست جام�ة احلويث العدید من ٔ�عامل العنف ضد املرا�ل الالحقة ٔ�ثناء توس�

خصو�ا اكلق�ل والتعذیب وا�هت�ري وتف�ري البیوت واملسا�د وتلغمي اجلثث واس�ت�دام املدنیني كدروع 
ٔ�لف ج�دّيٍ �الل جوالت احلروب الست،  �60رشیة، وقد بلغ هبم أ�مر �د التبايه بق�لهم لعدٍد یصل ٕاىل 

�ات امجلا�ة ضد خصو�ا حىت ٔ�صبحت اكلس��اریو الثابت ح�� �لّت ٔ�و و�كررت هذه املامرسات يف موا
  .)6(وصلت م�ل�ش�یاهتا

وترتاوح ��هتااكت والت�اوزات املتطرفة �لحوثیني ابتداًء من �نقالب �ىل ا�و� وإال�از �ىل 
�الم�ة ا�تلفة معها، وصوًال تِبَع ذ� من مقع لك أ�صوات املناوئة واملنا�ر االٕ  العملیة الس�یاس�یة يف الب�، وما

  .ٕاىل الق�ل والتصف�ات و�عتقاالت وتف�ري البیوت ومصادرة املمتلاكت
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وت�رش امجلعیات واملنظامت احلقوق�ة، املهمتة بتوثیق جرامئ هذه امجلا�ة، ٔ�رقاًما صادمًة حلاالت اخلطف  
ل املثال، ّجسل الت�الف ا�ميين لرصد والق�ل وا�هت�ري امجلاعي واس�هتداف املدنیني وزرع أ�لغام فعىل س��

من أ�ش�اص يف  18606ٔ�ن جام�ة ٔ�نصار هللا اخ�طفت ؤ�خفت قرس�� ) رصد(ا�هتااكت حقوق إال�سان 
  .)7(م2017وحىت یولیو  2014خمتلف حمافظات امجلهوریة، �الل الفرتة املمتدة من س�مترب 

د 2017د�سمرب  �10سان بتارخي ويف بیانه ا�ي ٔ�صدر مبناس�بة الیوم العاملي حلقوق االٕ  ) رصد(م، �د�
ٍ ُمَمهنج �ر�ك�ه مل�ش�یا احلويث الطائف�ة ... «: املامرسات اليت تت�ذها جام�ة احلويث من ا�هتااكت مزتایدة ومقع

مشل اكفة احلقوق، ح�ث یعاين املدنیون أ��ر�ء من الق�ل املتعمد �ارج نطاق القانون، وإالخفاء القرسي، 
تعسفي، وا�هت�ري، ومقع �ح��ا�ات السلمیة، والتعذیب، وتق�ید حریة التنقل، واحلرمان من و�ح��از ال 

احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة واملدنیة والس�یاس�یة، �ٔمهها احلق يف التعلمي والص�ة والعمل، واحلق يف 
  .»املشاركة الس�یاس�یة

م، فقد 2016عن �ام ) �ل املتوحشالق (ٔ�ما م�ظمة سام �لحقوق واحلر�ت يف تقر�رها املعنون بـ 
، املوت حتت )فردیة وجامعیة(إال�دامات املیدانیة : وثقت ٔ�نوا�ًا م�عددة من ا�هتااكت جام�ة احلويث �شمل

  :)8(تقول املنظمة يف تقر�رها. التعذیب، ا�روع ال�رشیة

الرضب تعددت ٔ�شاكل ووسائل التعذیب املس�ت�دمة ضد الض�ا�، واليت رصدهتا املنظمة بني «
املربح واملنع من الطعام واس�ت�دام ال�ب البول�س�یة والتعذیب �لصدمات الكهر�ئیة، مشلت هذه 

  .)9(»��هتااكت العدید من الناشطني الس�یاس�یني و�ج�عیني واملهنیني من حصف�ني ؤ�طباء ؤ�اكدميیني

  مظاهر العنف وإالرهاب يف ج�وب ا�مين - 2

ونورد هنا ٔ��رز العملیات إالرهابیة اليت وقعت يف �دن بعد انتقال الرئ�س هادي ٕا�هيا، وت��اها تنظمي 
  : القا�دة الحقا

 .جهوم انت�اري �س�هتدف مقر احلكومة: م2015ٔ�كتو�ر  6 .1
 .مق�ل حمافظ �دن ا�لواء جعفر دمحم سعد:  م2015د�سمرب 6 .2
 .جمزرة مرو�ة يف دار �لمس�نني: م2016مارس 4 .3
تف�ريان انت�ار�ن يف حمیط معسكر بدر یؤد�ن ٕاىل سقوط عرشات الق�ىل : 2016مایو 23 .4

 .واجلر�
 .تف�ري انت�اري �س�هتدف جمند�ن �دد: م2016ٔ�غسطس  29 .5
 .عرشات الق�ىل واجلر� �نف�ار اس�هتدف ج�ودا مبعسكر الصولبان: م2016د�سمرب 10 .6
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انت�اري اس�هتدف ج�ودا قرب معسكر مق�ل وٕاصابة العرشات بتف�ري : م2016د�سمرب  18 .7
 .)10(الصولبان

ومتثل هذه ٔ��رز احلوادث إالرهابیة اليت شهدهتا مدینة �دن، �الف العرشات احلوادث من التف�ريات 
و�غتیاالت اليت �تت مظهرا من مظاهر الفوىض أ�م�یة اليت تع�شها املدینة م�ذ حتر�رها من احلوثیني 

  .الرئ�س هادیو احلكومة ا�مينیة �لعمل مهنا م، وانتقال2015م�تصف العام 

مفن �الل هذا العرض املوجز �ىل بعض مظاهر العنف تبني فعًال ٔ�ن ا�مين یقع بني كامش�يت تیار 
حويث يف شام� وتیار سلفي يف اجلنوب، ح�ث �سعى ٔ�طراف الزناع ٕاىل تضیق اخلناق �ىل حریة املعتقد 

صل أ�مر ٕاىل م�ابعة مواقع التواصل �ج�عي ومالحقة واعتقال ٔ�ي ا�ی��ة والفكریة وكذا الثقاف�ة، بل وو
  .�شخص حياول ٔ�ن یعرب عن رٔ�یه ٔ�و یطرح رؤیة خمالفة لعق�دهتم

ويف ذات الس�یاق ن�ساءل هل القوة العسكریة اس�تطاعت خرق ال�س�یج ا�متعي وتغیري معامل 
ن نتاج الهمينة الفكریة املتطرفة �ىل ا�مين الطقوس واملعتقدات والعادات ا�ی��ة �ى ا�مينیني؟ وما اك

  وانعاكساهتا إالقلميیة وا�ولیة �لیه؟ 

من �الل قراءة الواقع واملشهد ا�ميين ومراق�ة سلو�یات رشاحئ ا�متع ا�ميين �رى ٔ�ن القوة العسكریة مل 
�ث بعاداته وطقوسه �س�تطع تغیري املعتقدات ا�ی��ة، و�ٔن ما یٌؤمن به من عق�دة راخسة رسوخ اجلبال وم�ش 

  .ا�ی��ة اليت توار�ا عن ا�ٓ�ء، فالهمينة �ام طالت البد لها ؤ�ن �هن�ي ویبقى احلق

  �ٔبعاد أ�زمة ا�مينیة وانعاكساهتا إالقلميیة وا�ولیة و�ٓفاق �لولها: املبحث الثاين

ا�مين ٕاال حرب �لواك�  ٕان لالزمة ا�مينیة جتلیات و�ٓفاق ٕاقلميیة وكذا دولیة، مفا حق�قة احلرب ا�ا�رة يف
  .ٔ�طراف خف�ة �سعى �مع ٔ�تباعهم احمللیني �ش�ىت ٔ�نواع أ�سل�ة وا��ا�ر

ويف هذا الس�یاق �سلط الضوء لتوضیح مسار ت�ٔثري الُبعد إالقلميي وأ�س�باب الاكم�ة يف �سعري ٔ�مد 
اليت ٔ��اقت جملس أ�من يف الرصاع الس�ين الش�یعي يف ا�مين، ؤ�یضًا معرفة ت�ٔثري النفوذ  واملصاحل ا�ولیة 

  .تنف�ذ قراراته امللزمة جتاه أ�زمة ا�مينیة
ويف �ٓخر املطاف حناول تقدمي رؤ� اس�رشاف�ة �سعى �لقضاء �ىل مظاهر العنف وإالرهاب ا�یين 
والفكري �شلك �ام، من ٔ��ل �دم �كرار س��اریو ا�مين ؤ�ن ال یُامرس ٔ�ي هت�ري ٔ�و اضطهاد طائفي  �ىل 

  .و شعب ٔ�خردو� ما �ٔ 
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  خماطر احلرب ا�مينیة �ىل أ�من إالقلميي وا�ويل: املطلب أ�ول

ٕان ما حيدث يف الوقت الراهن يف ا�مين ال ینحرص �ىل الرصاع ا�ا�يل والظاهر بصورة �لنیة 
 وعند التعمق يف مس��ات الرصاع جند �ٔن حق�قة الزناع يف ا�مين, بل لهذا الرصاع بُعد ٕاقلميي ودويل, وم�ارشة

فاللك �ىل درایة يف اخلالف القامئ , ما هو ٕاال مرس�ًا �لرصاع اخلار� بني ا�ول املتعارضة مصاحلها ا�ولیة
ؤ�ن احلوثیني ما مه ٕاال حركة ان��قت من الفكر الش�یعي , )11(بني دول جملس التعاون اخللیجي ودو� ٕا�ران

  .االثين عرشیة التابع �و� ٕا�ران

لیة أ�رض احملروقة يف السا�ة ا�مينیة ما يه ٕاال رصاع �لواك� بني اململكة ول�س مثة دلیل �ىل ٔ�ن مع  
�ا ملا س�یطرت جام�ة احلويث , )12(العربیة السعودیة ذات املذهب الس�ّين وبني ٕا�ران ذات املذهب الش�یعي

يف ح�هنا , مقام املت�دث الرمسي �و� ٕا�ران یبارك ب��عیة رابع �امصة عربیة �بعة هل, �ىل العامصة صنعاء
فسعت يف دمع السلطة الرشعیة يف البالد ساعیة من , ٔ�در�ت السعودیة ودول اخللیجي خطورة املوقف

وخصوصًا ملا قامت مل�ش�یات احلوتیني بعمل م�اورة , وراء ذ� احلفاظ �ىل ٔ�مهنا القويم وت�ٔمني �دودها
ة احلوثیة م�فانیة �لس�یطرة �ىل املناطق ويف الفرتة الراهنة تعمل امجلا�, عسكریة �لقرب من �دود السعودیة

ولهذا اضطرت اململكة العربیة السعودیة و�لفاؤها خوض حرً� م�ارشة خوفًا من ا�متدد , احلدودیة �لسعودیة
والقضاء �ىل حركة ا�مترد احلويث ومتكني احلكومة الرشعیة املوافقة متامًا , الش�یعي يف ش�بة اجلز�رة العربیة

ويه �سعى ٕاىل مض ا�مين �لس التعاون اخللیجي الح�وائه وحىت �كون , جلز�رة العربیة لفكرها ومذههبا يف ا
  .)13(يف م�ٔمن من النفوذ إال�راين

كام یت�ىل الرصاع يف ا�مين لیؤ�ذ بُعد دويل �ٓخر قامئ بني ا�ول الكربى صاح�ة العضویة ا�امئة يف 
 القضیة ا�مينیة فللك � مصاحله احلیویة اخلاصة �س�ب �دم توافق مصاحلها ا�ولیة �ىل, جملس أ�من ا�ويل
, وا�مين ملا حيتل من موقع اسرتاتیجي �امً وحتمكه  يف �ب املندب املمر البحري املهم, يف املنطقة العربیة

و�س�ب تعارض ت� املصاحل ا�ولیة ب�هنم مل یتوصلوا ٕاىل مسو�ة ٕاتفاق دويل یدمع قرارات جملس أ�من 
بند السابع واليت ٔ�صبحت هزلیة وال حترتم �س�ب �دم �دیة ت� ا�ول املتصار�ة �ىل الصادرة حتت ال 

  .مصاحلها النفوذیة يف ا�مين

فه�ي ا�و� الوح�دة املعرتضة , فروس�یا �ىل س��ل املثال يه اليت تقف جحرة م�عرثة حلل القضیة ا�مينیة 
قاصدة من وراء ذ� اس�تعادة ماك�هتا يف السا�ة , دامئا �ىل القرارات اليت تد�ن احلوثیني يف تدمريمه �لمين

كام ٔ�ن روس�یا يه احللیف أ�ول ٕال�ران وا�امعة ملشاریعها , , ا�ولیة �ىل حساب القضا� العربیة الساخ�ة
  .التوسعیة يف م�طقة الرشق أ�وسط
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دته �ىل وً� حياول فرض قوته وٕارا, �ا فا�مين ٔ�صبحت مرس�ًا لرصاع القوى إالقلميیة وا�ولیة
وجملس أ�من ٔ�صبح  اك�لعبة دىم , لهذا ظلت احلرب مس�مترة ومل ت��ِه بعد, حساب مصاحل الشعب ا�ميين

تعبث به ٔ�صابع القوى املتحمكة يف القضا� ا�ولیة لهذا ظل �اجزًا �ىل �ل القضیة ا�مينیة سواء �لطرق 
مع من قرارات صارمة من جملس أ�من يف السلمیة ٔ�و �حلسم العسكري ا�ي تقوده دول الت�الف العريب وبد

 .التد�ل العسكري املبارش يف ا�مين

  رؤ� اس�رشاف�ة حملاربة إالرهاب وٕارساء د�امئ التعا�ش: املطلب الثاين

لك اجلهود اليت بُذلت يف ماكحفة التطرف وإالرهاب، الزالت �شوهبا القصور والنقص يف القضاء   
یوٍم �زداد قوة التنظ�ت إالرهابیة �ىل أ�رض وت�سع س�یطرهتم �ىل �لیه واق�ال�ه من �ذوره، ح�ث لك 

  .مدن �دیدة ودول الشام �ري دلیل �ىل ذ�

و�ىل هذا الس�یاق نتقدم بطرح الرؤى التقاربیة اليت �سعى ٕاىل �ك�یف اجلهود خللق تعاون دويل   
ىل الرؤ� العالج�ة �ىل مس�تو�ت وٕاقلميي حملاربة التطرف وإالرهاب ومعاجلة أ�س�باب الاكم�ة وراءه، وتت�

  :تصا�دیة وم�عددة ويه اك�ٓيت

 التعاون أ�ممي والعاملي  - 1

بّذلت �ود دولیة من ق�ل أ�مم املت�دة وجملس ٔ�مهنا، من ٕا�رام التفاق�ات وٕاصدار لقرارات دولیة ، 
�دة، �ا یمت طرح  لكهنا مل جتدي نفعًا، بل اس�تطاعت التنظ�ت إالرهابیة يف التوسع و�سط س�یطرهتا ملدن

  -:)14(مقرت�ات اس�رشاف�ة لتدعمي �ٔوارص التعاون أ�ممي والعريب �لتخصیص

جيب وضع تعریف �امع مانع لٕالرهاب، ح�ث ٔ�ن أ�مم املت�دة مل تتوصل ٕاىل تعریف ماهیته،   -
تنفذة �س�ب اخ�الف املصاحل ا�ولیة، والتفسريات والت�ٔویالت اخلاصة بذ�، خصوصًا من �انب القوى امل 

  .يف العالقات ا�ولیة

ٕایقاف مجیع التد�الت ا�ولیة �ىل س�یادة بعض ا�ول، والرض�ت اجلویة حب�ة حماربة إالرهاب،   -
وذ� بعدم ٕاعطاء الرشعیة ا�ولیة واس�تصدار قرارات من جملس أ�من تعطهيم احلق القانوين �لرض�ت 

وتنظ�ت ٕارهابیة، ح�ث ٔ�تث�ت الت�ارب السابقة بفشل  العسكریة اجلویة �ىل ا�ول العربیة املزمع فهيا �ال�
 .مجیع ٔ�شاكل التد�ل العسكري، بل و�زاید وتوا� التنظ�ت إالرهابیة
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�لیات دولیة �كون ٔ�كرث فا�لیة ومشولیة لتطبیق االتفاق�ات والقرارات ا�ولیة اليت   - ٕاجياد م�ظومة �
طر �لطرق السلمية ٔ�ن العنف ال یو� ٕاال عنف حتارب مظاهر التطرف وإالرهاب العنیف، وتندرج هذه ا�ٔ 

 .ٔ�كرب ؤ�شد

�شك�ل جلان تقيص احلقائق ملعرفة مصادر ا�مع وا�متویالت العسكریة واملالیة �لتنظ�ت إالرهابیة   -
 .م�ل تنظمي القا�دة وداعش

 �ىل املس�توى إالقلميي  -
ظاهريت التطرف وإالرهاب وغیاب خنص ���ر هنا املنطقة العربیة وإالسالم�ة، ذ� لكرثة ان�شار 

أ�من الرو� والتعا�ش السلمي مع ا�ٓخر، واس�تكامًال �لجهود السابقة نضع مج� من �قرتا�ات اليت تعمق 
  :التعاون بني دول م�طقة إالقلمي ٕالق�الع �ذور لك مظاهر التطرف وإالرهاب ويه اك�ٓيت

وذ�ًا، ف�ولك ٕا�هيا �مة ماكحفة التطرف من) جلامعة ا�ول العربیة( �شك�ل جلان دامئة �بعة   -
 .وإالرهاب، وٕا�ادة أ�من الرو� يف ربوع املنطقة، وتمت حماربته �لطرق السلمیة

التصدي حبزم جتاه �ٔي تد�الت عسكریة دا�ل املنطقة إالقلميیة، من ق�ل ا�ول الكربى، وٕان   -
مل مع ت� ا�ل�ان املتخصصة ملاكحفة اس�تدعى أ�مر الس�ت�دام القوة العسكریة، ف�كون �لت�س�یق الاك

 .)15(إالرهاب

) أ�زهر الرشیف، �امع الزیتونة، �امعة القرویني( جيب تفعیل دور املؤسسات ا�ی��ة العاملیة   -
هنجیة الوسطیة و�عتدال، ودمعها �ش�ىت الطرق ل�رش �ٔفاكر ال�سامح والتعا�ش السلمي، مل املتصفة �لقدم �

 . واس�ت��اب أ�من الرو� يف �املنا إالساليم كام اكن سابقاً 

  �ىل املس�توى الوطين -

عا�ش اح�وى الش�باب واس�تغالل طاقهتم الفكریة واجلسدیة، وتثقفهيم ثقافة الوسطیة و�عتدال والت -
من ق�ل امجلا�ات  اس�تقطاهبملتمنیة قدراهتم ومواههبم، بدًال من  هلم الفرص��ة إ ا�ٓخر، و السلمي مع 

  .مجیع ٔ�بواب ا�متع والع�ش الكرمي يف وجوههم ا�سدادهو إالرهابیة، وس�ب اجنرار الش�باب لٕالرهاب 

هيم، وفرض لش�باب ا��ن ی�متون ٕا�الوقوف حبزم ضد التیارات ا�ی��ة اليت متیل �ل�شدد ومراق�ة ا  -
 .ق�ل حتولها ٕاىل جام�ة مسل�ة تت�ىن معلیات انت�اریة وتف�ريیة الس�یطرة �لهيا

�رش ثقافة الوسطیة و�عتدال يف مجیع املناجه الرتبویة، وفرض الس�یطرة �ىل املؤسسات ا�ی��ة   -
 .واملراكز الفكریة، وتق�مي مس�توى الزتا�ا �ملعیار و�دم احنرافها ٔ�فاكر التطرف والغلو ا�یين
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اربة أ�س�باب عطاءه صالح�ات من ق�ل ا�و� حملإ �شاء مراكز وطنیة ملاكحفة إالرهاب والتطرف، و إ  -
 .املؤدیة �لسلوك إالرهايب

حىت یمت الت�ٔكد الاكمل �د ٔ�و ٕا�شاء امجلعیات واملراكز، عطاء �راخ�ص لبناء املساإ �دم ال�ساهل يف   -
 .و�ات متویلهم ؤ�یدیولوج�اهتممن سالمة فكرة 

  اخلامتة

 ان�شار ومدى ا�مينیة أ�هلیة احلرب �شوب من �الل ما مت م�اقش�ته حول ٔ��ر الُبعد ا�یين يف
فهيا، �س�تطیع ٔ�ن خنرج جبم� من �س�ت��ا�ات والتوصیات اليت جيب ٔ��ذ �ني �عتبار  وإالرهاب التطرف
  :هبا ويه

يه ا�افع اخلفي �لحرب ا�مينیة أ��رية، ؤ�هنا حرب اكنت الفكریة  وأ�یدلوج�ةن الطائف�ة ا�ی��ة إ  -
ض احملروقة لتصف�ة حسا�ت �ارج�ة، �ا اس�ت�دام ا�مين �س�یاسة أ�ر ، ومت بني قوى ٕاقلميیة �م�یاز�لواك� 

جيب الرتكزي �لهيا يف املشاورات الس�یاس�یة القادمة من ٔ��ل التوصل ٕاىل �لول واقعیة وملموسة يف أ�زمة 
 .ا�مينیة

�مس  اليت تمت حماربتهجيب التصدي حبزم جتاه املشاریع الرام�ة �لقضاء �ىل �یان ٔ�هل الس�نة وامجلا�ة  -
التطرف وإالرهاب، �ا �ىل �امعة ا�ول العربیة وم�ظمة التعاون إالساليم �رجمة مشاریع معلیة حتمي الك�ان 

 .الس�ين من التصدي وا�هتا�

املتناز�ة ٕالهناء أ�زمة ا�مينیة بدون  ا�مينیة�ىل جملس أ�من ٕاصدار قرار دويل ملزم مجلیع أ�طراف  -
 .رشوط مس�بقة

اضطهاد �سان واملنظامت احلقوق�ة �لتد�ل الفوري ٕالیقاف وجملس حقوق االٕ  م�اشدة جملس أ�من -
 .وحامیة حریة املعتقدممارسات العنف و�ضطهاد ا�یين  وم�عامجلا�ات املسل�ة سواء يف ا�مين ٔ�و ماكن �ٓخر 

أ�مم املت�دة، ومطالبهتم بت�دید مفهوم وتعریف واحض لٕالرهاب حىت ال یُلق ا�ُهتم  جيب وقف عبث -
رسي �ىل ن ویمت من �اللها التد�ل الق عض دولنا العربیة كام هو �ادث ا�ٓ جزافًا وظلامً �ٕالرهاب �ىل ب
 .�ولیةهم ااحل التطرف إالرهاب ومه �سعون لتحق�ق م�ٔرهبم ومصحماربة س�یادهتا �حل�ة الواهیة ويه 

  الهوامش

                                                   
عبد هللا الفق�ه، �القات ا�مين مع دول جملس التعاون وتطورات ما بعد �نتفاضة العربیة، الكویت، مركز اخللیج لس�یاسات التمنیة،  )1(

 .34، ص2015
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rv.org/News/Read/QWsMoiQwww.ycmh ،25/1/2022 ًم، السا�ة الثالثة عرصا  

  .م2018فربا�ر  4، »بذور الف�اء.. مسارات احلركة احلوثیة«مركز ٔ�بعاد ��راسات والبحوث، ) 8(

59773.htm-www.abaadstudies.org/news ،1/2/2022ة الوا�دة زوالً م، السا�.  
م، 2013قات العربیة وا�ولیة، م�تدى العال: ٔ�محد دمحم ا�غيش، احلوثیون ومس�تق�لهم العسكري والس�یايس والرتبوي، ا�و�ة )9(

  .29ص
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 ملخص

قضاء احملامك اليت لها  �راد �ٕالجراءات القضائیة �وس�ی� ل�سویة م�از�ات عقود اس��ر امللك�ة الفكریة،
حاكم امللزمة ٔ�طراف الزناع، ویعد القضاء من الوسائل املهمة يف �سویة م�از�ات عقود اس��ر صدار ا�ٔ إ 

طراف املتناز�ة تنف�ذها، حاكم ملزمة یتوجب �ىل ا�ٔ �ٔ ىل إ ریة وا�ي من �ال� ميكن الوصول ك�ة الفكاملل 
 ن�ٔ � اكن طبیعهتا، ح�ث �ٔ � دور �بري يف �سویة املناز�ات فا�لجوء اىل القضاء ا�ا�يل ام ا�ويل بصفة �امة 

  .املناز�اتجراءاته وقوا�د مع� ل�سویة ت� إ ذ� القضاء مؤهل وم�اسب بنظمه و 

عقود اس��ر امللك�ة الفكریة،  صیل يف نظر املناز�ات النامجة عنویعد القضاء صاحب �خ�صاص ا�ٔ 
ود اس��ر امللك�ة الفكریة ال جتع� الوس�ی� الوح�دة اليت ميكن لصاحب قال ان �البیة ال�رشیعات املنظمة لعإ 

منا �سمح � إ �س��ر عقود امللك�ة الفكریة و النتاج الفكري �ج�يب ا�لجوء ا�هيا حلل املناز�ات اخلاصة 
� خرى لت�دید �ٔ ىل وسائل إ ��لجوء    .ات عقود اس��ر امللك�ة الفكریةلیة �ل م�از��

  .عقود، اس��ر�سویة، م�از�ات،  جراءات قضائیة،إ  :�اح�ةاللكامت املف 

Abstract 
Judicial procedures as a means of settling intellectual property investment contract 

disputes are meant to judge the courts that have the authority to issue judgments binding on 
the parties to the dispute. Internal or international in general has a major role in settling 
disputes, whatever their nature, as this judiciary is qualified and appropriate with its systems, 
procedures and rules of work to settle those disputes. 
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The judiciary is the original jurisdiction over disputes arising from intellectual property 
investment contracts, but the majority of legislation regulating intellectual property 
investment returns does not make it the only means that a foreign intellectual product can 
resort to to resolve disputes related to the investment of intellectual property contracts, but 
rather allows him to resort to other means To determine the mechanism for resolving disputes 
of intellectual property investment contracts. 

Key words:judicial proceedings, Settlement, Disputes, contracts, investment. 

  مقدمة 
  موضوع البحث: وال�ٔ 

بعدما زادت فرص وخماطر �عتداء �ىل حقوق امللك�ة الفكریة واليت بذل يف اجنازها صاحب النتاج 
الفكري �دا ذهنیا و�اكلیف �هظة �ىل البحث العلمي ودلیل �ىل ذ� ما یتعرض � صاحب النتاج 

اليت حلقت �لعدید الفكري واحصاب املعارف التك�لوج�ة و�رامج احلاسب �يل من تقلید، واخلسا�ر العدیدة 
ىل م�الغ طائ�، وملا اكن موضوع حبثنا إ ح�ان واليت وصلت يف بعض ا�ٔ ذه احلقوق، من ا�ول �س�ب ا�هتاك ه

هو �جراءات القضائیة يف �سویة م�از�ات عقود اس��ر امللك�ة الفكریة ف�ٔن �ساس ا�ي بين �لیه 
لك�ة الفكریة، و�دم وجود دراسة م�اكم� او حبث اخ�یار املوضوع �رجع اىل تعدد صور عقود اس��ر امل 

م�خصص ی��اول �جراءات القضائیة يف �سویة م�از�ات عقود اس��ر امللك�ة الفكریة �ىل الصعید الوطين 
  .وا�ويل

  املوضوعمهیة �ٔ : �نیا

ة جرايئ یتعلق مبراق�ة رشطي الصفإ ل ا�ور الرقايب �لقايض وهو دور تظهر امهیة البحث من �ال
ه امحلایة من �الل واملصل�ة لصاحب النتاج الفكري ا�ي یطلب امحلایة القضائیة وهو مس�تحق لهذ

مام القايض، ویعد ا�ور الرقايب �لقايض اضیق نطاقا وحتج� يف مر�� اضفاء �ٔ د� اليت یقد�ا املس��دات وا�ٔ 
یق�نع به، ح�ث یتعني �لیه اعامال لهذا امحلایة القضائیة، اذ ال جمال � ٔ�عامل تقد�ره او ان یقىض وفق ما 

مس�تحق امحلایة  لیهإ و ا�لیل ا�ي اس��د �ٔ جراء فر الرشوط املطلوبة قانو� يف االٕ ا�ور احملدود ان �راقب توا
  .ن یقيض به حىت ولو اكنت ق�اعته ا�ا�لیة م�ناقضة مع احلمك ا�ي یصدره�ٔ ثبات اد�ائه، و الٕ 

  البحث مشلكة: �لثا

یعوق مسرية التطور يف جمال عقود اس��ر امللك�ة الفكریة هو ا�رتاقها وتعرضها  مه ما�ٔ ن من إ 
لالعتداء من ق�ل الغري مما یعرض حقوق احصاب النتاج الفكري من املؤلفني واملبد�ني وا�رت�ني �لضیاع 

دور القضاء  اضافة اىل ما �شلك ذ� من ارضار اق�صادیة وس�یاس�یة وثقاف�ة حتیط ��متع لكه، وهنا یربز
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حباث �ىل �لب ا�ٔ �ٔ اق�رصت  وق ٔ�حصاهبا، وقدورد احلق ة الزنا�ات مبنع �عتداء ابتداء�لتد�ل يف �سوی
غفلت دور القضاء يف �سویة الزنا�ات وتفعیل امحلایة �ٔ هنا �ٔ ال إ وص قانون حقوق امللك�ة الفكریة، رشح نص

لك�ة الفكریة اليت تن�رش بني محلایة عقود اس��ر امل اليت مينحها القضاء بناءا �ىل طلهبا، وكفا� تطبیقها 
طراف املتناز�ة، ومن هنا �مكن مشلكة �جراءات القضائیة يف �سویة عقود اس��ر امللك�ة الفكریة �ىل ا�ٔ 

  .الصعید الوطين وا�ويل جلعل هذا املوضوع حمال �لبحث

  مهنجیة البحث: رابعا

جراءات القضائیة يف �سویة م�از�ات االٕ (القامئ �ىل وصف ظاهرة اتبعنا يف حبثنا هذا املهنج الوصفي 
و�رسد امه اجلوانب من �الل عرضنا �ور القايض الوطين يف تفسري النص  )عقود اس��ر امللك�ة الفكریة

، �الوة املرشوع �ري معلها عن املضیفة ا�و� مسؤولیة لتحریك �وس�ی� ا�بلوماس�یة امحلایةاملعیب، وبیان 
 �لیيل املقارن ا�ي جيسد من �الل حتلیل النصوص القانونیة وبیان �خ�الفات اجلوهریة بني�ىل املهنج الت

  .نظمة القانونیة املقارنةءات ا�ولیة لفظ الزنا�ات بني ا�ٔ جراجراءات القضائیة الوطنیة واالٕ االٕ 

  هیلكیة البحث: �امسا

 يف الوطنیة القضائیة جراءاتاالٕ ول لبیان راسة �ىل م�حثني، خنصص املبحث ا�ٔ سوف نقسم هذه ا�
 يف ا�ولیة القضائیة جراءاتاالٕ مث خنصص املبحث الثاين لبیان  الفكریة امللك�ة اس��ر عقود م�از�ات �سویة
  .الفكریة امللك�ة اس��ر عقود م�از�ات �سویة

  جراءات القضائیة الوطنیة يف �سویة م�از�ات عقود اس��ر امللك�ة الفكریةاالٕ  :ولاملبحث ا�ٔ 

الوطين هو ا�د امه مظاهر س�یادة ا�و�، و� ا�ور �سايس يف حتق�ق العدا� بني ن القضاء إ 
�فراد، وذ� من �الل م�ظومة م�اكم� من النصوص القانونیة يف خمتلف الشؤون �ج�عیة و�ق�صادیة 

ر حقوق صیل �لفصل يف م�از�ات عقود اس��ا�ٔ  قضاء الوطين هو صاحب �خ�صاصوالت�اریة، اذ ان ال
امللك�ة الفكریة، اذ ميكن ا�لجوء يف �سویة م�از�ات هذه العقود اىل حمامك ا�و� لنظر القضیة واصدار حمك 

�هيا صاحب النتاج الفكري جب�س��ه، وال �كفي إ وء اىل حمامك ا�و� اليت ی�متي فهيا، وميكن لٔ�طراف ا�لج
ا یتعني مع ق�ام هذا احلق ان تو�د �لیة او �داة منإ القضايئ ا�ي یقر احلق ویؤكده و  احلصول �ىل احلمك

  .)1(اليت یضمن مبق�ضاها من صدر احلمك لصاحله احلصول �ىل هذ احلق وممارسة سلطاته �لیه

وال یتصور انه عند تطبیق نص قانوي ان �كون �الیا من حتدید الفعل �جرايم والعقوبة املواتیة 
ا حيمل اكرث من ت�ٔویل يف حتدید شلك اجلرمية او حيیل عقو�هتا اىل ��، او ان �كون النص �امضا او معیب
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تطبیق عقوبة جلرمية اخرى، وعندما �رد النص بت� املعایري ف�كون شابه العیب والقصور ویرتتب �ىل ذ� 
  )2(ان �كون النص معیبا وميثل �لًال من ح�ث املرشوعیة

�و� ا�ا�لیة، فا�ول ترص �ىل هر س�یادة ان ممارسة سلطة القضاء الوطين تعد مظهر من مظا�ٔ كام 
�انب حملامكها وقوان�هنا، وال شك ان �ٔ م �ٔ اموال واش�اص سواء اكنوا وطنیني خضاع مجیع ما �ىل اقلميها من إ 

اخضاع الوطنیني لقضاء دو�هتم یعد  امرا طبیعیا، كام ان اخضاع ��انب لقضاء ا�و� اليت یتوا�دون فهيا 
، �ىل ان �كون موضوع )3(هنم �متتعون حبام�هتا، ف�جب يف مقابل ذ� ان خيضعوا لقضاهئایعد امرا طبیعیا ال

الزناع قابل �لخضوع لوال�هتا، ولعل اس��ر امللك�ة الفكریة ید�ل مضن هذا املفهوم، فهو موضوع مرن ميكن 
واس�متر �ىل ارايض دو� ان ینعقد ف�ه �خ�صاص حملامك اي دو� حتقق فهيا جزءا من اس��ر ت� امللك�ة 

  .�لثة، كام لو اكن صاحب ��رتاع من دو� وقع نتا�ه الفكري يف دو� اخرى

م�ه قد ) 29(املعدل جند ان املادة  1969/ لس�نة) 83(و�لرجوع اىل قانون املرافعات العرايق رمق 
ویة مبا يف ذ� احلكومة �رسي والیة احملامك املدنیة �ىل مجیع �ش�اص الطبیعیة واملعن((نصت �ىل انه 

  .)4())وختتص �لفصل يف اكفة املناز�ات � ما اس�ت�ىن بنص �اص

وىل من املعدل جند انه ینص يف الفقرة ا�ٔ  2006/ لس�نة 13و�لرجوع اىل قانون �س��ر العرايق رمق 
نون العرايق ووالیة ختضع املناز�ات الناش�ئة عن تطبیق هذا القانون اىل القا - اوال(( �ىل انه  27/ املادة

اس��ادا ) )) الوطين او ا�ويل(القضاء العرايق وجيوز االتفاق مع املس�مثر �ىل ا�لجوء اىل التحكمي الت�اري 
  .)5(اىل اتفاق یربم بني الطرفني حيدد مبوج�ه اجراءات التحكمي و�ته والقانون الواجب التطبیق

يف االتفاق �ىل اخ�یار القانون الواجب التطبیق، املرشع العرايق قد اعطى احلریة لٔ��انب  ن�ٔ وجند 
من القانون ) 15(نص املادة  طراف حسبالقضاء العرايق و�سلب اخ�یار ا�ٔ  وجند ان الوالیة س�س�ت�ٔ�ر هبا

، او اكنت املقاضاة حبق م�علق بعقار موجود يف يف �االت �متثل بوجود �ج�يب يف العراق املدين العرايق 
�رم يف العراق او اكن واجب �ٔ و اكن موضوع التقايض عقدًا �ٔ جود ف�ه وقت رفع ا�عوة العراق او م�قول مو 

  .التنف�ذ ف�ه

دور القايض الوطين يف تفسري  ولاملطلب ا�ٔ ن��اول يف س�  ىل مطلبنيإ املبحث و�لیه س�مت تقس�مي هذا 
وقت و  تق�مي الرضريف املطلب الثان�سلطة القاضیالوطين ن��اول يف س� النص املعیب يف صیاغته وتطبیقه و 

  .�عتداء �لیه
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  دور القايض الوطين يف تفسري النص املعیب: ولا�ٔ  املطلب

یق�يض م�دٔ� الرشعیة القانونیة ان یلزتم املرشع عند وضعه �لقوانني �لوضوح والت�دید و�دم اس�ت�دام 
، فوضوح القا�دة رادفالقايض ٕالدانة ٔ�ي نوع من سلوك ا�ٔ صیغ �امضة او عبارات مطاطیة ميكن ان ینفذ مهنا 

  .�ري من مقومات الیقني القانوينمن القانوين، ویعد ا�ٔ نتاجئ ا�ٔ  مه�ٔ �د �ٔ القانونیة ميثل 

تطلب �لتايل ضام� لهذه �را وی �ٔ بلغها �ٔ خطر الق�ود و �ٔ قوانني تفرض �ىل احلریة الشخصیة �لب ال�ٔ ن �ٔ ذ إ 
ة قاطعة مبا حيول دون التباسها بغريها، ومبرا�ات فعال اليت تؤمثها هذه القوانني حمددة بصورن �كون ا�ٔ �ٔ احلریة 

ان �كون دوما �لیة وواحضة يف بیان  احلدود الضیقة لنواحهيا، ولقد اكن مغوض القوانني مرتبطا من الناح�ة 
التارخيیة ٕ�ساءة اس�ت�دام السلطة، واكن البد ان �ركز املرشع  اىل م�اجه �دیدة يف الصیا�ة ال تزنلق اىل 

و املمتیعة احملم� ب�ٔكرث من معىن واليت تندرج معها دا�رة االهتام مبا یوقع �ٔ و الغامضة �ٔ ت املرنة ت� العبارا
ىل ابتداع جرامئ إ جمال تطبیقاهتا �لنصوص العقابیة القايض وحممكة املوضوع يف حماذ�ر واحضة قد ت�هت�ي هبا يف 

  .)6(ال �كون املرشع قصد حق�قة اىل ا�شاهئا

ن اكن إ ونیة ویعرض املهتم ٔ�خطاء ش�ىت، و یتعارض مع م�دٔ� الرشعیة القان وال شك ان مغوض النص
�ىل القايض  تو� احلذر عند تفسري النص الغامض �تباع �صول الرشعیة يف التفسري الضیق وهو املبد�ٔ 

 من قانون العقو�ت الفر�يس 4/ 111/ العام اليت حرصت ال�رشیعات �ىل النص �لیه وم�ال �ىل ذ� املادة
اجلدید، اضف اىل ذ� حبث القايض عن �� النص ال�رشیعي الغامض، ويف ذ� قضت احملمكة ا�س�توریة 

مر التجرمي فرضا وهو ما �ٔ ن �كون �ٔ نه ال جيوز �ٔ يف قضیة قضائیة �ىل  1994/ ربا�رف/ 12العلیا يف مرص يف 
ام�ا ل تعدد ت�ٔویالته، مرننا مرت یتحقق يف لك �ال �كون ف�ه النص العقايب محمال ب�ٔكرث من معىن مرهقا ب�ٔ�ال

  .�ىل الصبغة اليت افرغ فهيا

وجند م�ال �� يف احلیاة الواقعیة ويه �ا� ان�شار و�ء �ورو�، وتوسع قرصنة الربامج ا��ائیة 
املدفو�ة ا�مثن �لرتوجي لهذا العالج �تباع اكفة الطرق احلدیثة مبا یؤدي اىل خسا�ر فاد�ة لت� املراكز 

ت العاملیة املعینة ٕالنتاج هذا ا�لقاح، ويف ت� احلا� ماذا یطبق القايض يف �ا� �دوث الزناع بني والرشاك
حاكم �ٔ م خمالفة �ٔ خ�الس م ��ٔ وسع جلرامئ الرسقة ا�رتع لهذا ا�لقاح واملس�مثر؟ هل یل��ٔ اىل التفسري امل

ا�ة �ىل جترمي ت� الظاهرة و فرض ن ت� احلا� تتطلب حبق من املرشع �لنص رص �ٔ م �ٔ امللك�ة الفكریة، 
فان ا�لب رشاكت لقاح �ورو� مل  العقاب املناسب ا�رتاما ملبادئ امللك�ة الفكریة و�ق�صاد احلر، و�لیه

مىت اكن الفعل اخلاطئ وعقوبته واحضتني فان القايض  تعطي الضامن من ��ر اجلان��ة لهذا ا�لقاح، و�لیه
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و �ٔ ة �ىل فعل مل ینص �لیه القانون، ن حيمك بعقوب�ٔ مامه، ف�حرض �لیه �ٔ املعروضة  یلزتم بتطبیقهام �ىل الوقائع
  .)7(و اقل مما �دده القانون او ان یطبق عقوبة مل ی�ٔيت هبا نص �رشیعي�ٔ كرث �ٔ حيمك بعقوبة 

ولقد اكن القانون هو اداة القضاء يف وقف �عتداء �ىل امللك�ة الفكریة �اكفة انواعها وحسم الزنا�ات 
ة �لیه ح�ث ان ليت تثور حولها رمغ ان ذ� اكن یق�رص �ىل صورة دعوى احلق واحلقوق املالیة املرتتبا

جرام�ة �رشیعا ال یتصور بتوثیق ن��جهتا وحرص اد�هتا و�رضار اليت �ش�ٔت عهنا، ولكن التصدي �لظاهرة االٕ 
� ال س��ل ٕالنفاذ امحلایة الفعا� حلقوق ایضا لتوفري الوسائل القانونیة، ودور القضاء هام يف معلیة امحلایة، �

امللك�ة الفكریة اىل �انب تفعیل القوانني ودمع القضاء ٕالنفاذ القانون، وذ� من �الل التوعیة �لنوا� الف�یة 
  .)8(لوسائل وادوات اجلرمية التك�لوج�ة و�ملام �ملصطل�ات

 ظالتقریب بني ا�لفظ الغامض و�يق الفاو�س�تطیع القايض اس�ت�الء النص املعیب عن طریق املقارنة و 
وض �رشیع بتقریبه من نصوص خرى، وميكن ا�الء مغتقریب النص الغامض من النصوص ا�ٔ  و�ٔ النص، 
ٓ �رشیع  و م�فص� عن �ريها من القوا�د، خر مىت اك� من نفس املوضوع، فالقا�دة القانونیة ال تبدوا مس�تق� ا�

نظام القانوين الوا�د �رتبط ببعضها وتتاكمل يف ما ب�هنا، وميكن النص والنصوص ا�تلفة يف ال  ظلفا�ٔ ف
�س�تدالل �ىل و�ة النص الغامض من و�ة نص اخر، او �ملقارنة ب�هنام ویتضح مراد الشارع من �الل 

  .)9(و يف �دة قوانني�ٔ او �دة نصوص سواء يف قانون وا�د امجلع بني نصني 

  يف تق�مي الرضر ووقت �عتداء �لیهسلطة القايض الوطين : املطلب الثاين

ن تق�مي عنارص الرضر املادي و�ديب عن فعل التعدي �ىل حقوق امللك�ة الفكریة هو من وسائل إ 
الواقع، طاملا ال یو�د نص يف القانون یلزم القايض �تباع معایري معینة، �ا فان القايض �س�ت�دم سلطته 

  .)10(الناشئ عن فعل التعدي �ىل ت� احلقوق رالتقد�ریة يف تق�مي الرض 

ونبني يف  دورالقاضیف�تق��لرضراملاديو�لیه س�نقسم هذه املطلب اىل فر�ني ن��اول يف الفرع �ول 
  .دورالقاضیف�تق��لرضر�ديبالفرع الثاين 

  دور القايض يف تق�مي  الرضر املادي : ولالفرع ا�ٔ 

املادي الناشئ عن التعدي �ىل حقوق امللك�ة الفكریة لن خيرج عن ن تق�مي القايض لعنارص الرضر إ 
القمية �صالح�ة، ویقصد هبا قمية اصالح  اليشء اىل احلا� اليت اكن �لهيا ق�ل �دوث الرضر  والقا�دة هنا 

  .)11(يه �دم حتمیل املرضور اي �لكفة مقابل هذا �صالح
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السلبیة اليت وقعت �لیه من ا�ر التعدي �لیه  فالقايض یقرر التعویض �لمرضور من �الل ��ر
�ملنافسة �ري املرشو�ة واملمتث� �لرحب الفائت �لمرضور واملاكسب اليت حققها املسؤول عن ذ� الرضر، 

ي �ٔ طریق القمية �س��دالیة �لرضر  ، او عن)12(وهذا املبدٔ� یمت تطبیقه حلقوق امللك�ة الفكریة يف فر�سا
ٓ  اس��دال يشء ل اليشء ا�ي ترضر، حبیث �كون مماثل من ح�ث القمية، و�لتايل یقدر التعویض خر حم�

عی��ا وهذا یتطلب احلمك �ىل املسؤول بتقدمي يشء مماثل �ليشء ا�ي تلف وهذا هو �صل �لتعویض، اما 
ن �ٔ ال إ . دي �ىل امل�س�ب �لرضر �لمرضوراذا اس�ت�الت تنف�ذ هذا �مر فان القايض حيمك �لتعویض النق

القمية �س��دالیة �لرضر تتحمل قميتني، �وىل القمية السوق�ة ويه قمية اليشء ا�ي تلف  اس��ادا لسعر 
، اما الثانیة )13(السوق ا�ي �س�تطیع املرضور ان ی��ع اليشء وهو ما ا�ذ به بعض القضاء يف ا�ول العربیة

ع به من صفات متزيه عن ام�ا� يف السوق، وهنا یقرر فه�ي القمية ا�اتیة، ويه القمية احلق�ق�ة نظرا ملا �متت
القايض التعویض �لقمية ا�اتیة �ليشء ا�ي تلف دون �عتداد �لقمية السوق�ة �� اليشء، ومن �الل ما 
س�بق فان قايض املوضوع ال خيرج عن تق�ميه �لرضر املادي عن ا�د ت� القمي السابقة، �ا فان تق�مي القايض 

التلكفة البدی� �كون من �الل امجلع بني مصاریف ��الن ونفقاته ا�ي یتوافق مع �س��ر �لرضر يف 
الرضوري من ا�ل ا�ادة وضع �المة جتاریة �كون لها نفس در�ة الشهرة م�ل ت� العالمة اليت یمت تق�ميها 

عندما �كون �ینا حریة  اضافة اىل التق�مي من �الل العزف بني �س��ر ا��ايئ ��اليم ا�ي یتحقق
الترصف يف العالمة الت�اریة و�س��ر ا��ايئ و��اليم ا�ي یمت عندما ال �كون �ینا حریة الترصف يف 

  .)14(ت� العالمة �س�ب التعدي �ىل ت� العالمة

  ديب يف تق�مي الرضر ا�ٔ دور القايض: الفرع الثاين

هو �عتداد بقدر الرضر ا�ي ترضر به املرضور اي  ذا اكنت الغایة من التعویض عن الرضر املايلإ 
ان �كون التعویض مساو� �لرضر ا�ي وقع �ىل املرضور، فان القايض عند تقد�ر التعویض عن الرضر 
�ديب لصاحب احلق حمل امحلایة القضائیة يف جمال حقوق امللك�ة الفكریة یت�ٔ�ر �ملاكنة �دبیة اليت تضفي 

یة والشهرة الواسعة سواء اكن �المة او مصنف او ا�رتاع او �ري ذ� من حقوق امللك�ة �ىل احلق حمل امحلا
  .)15(الفكریة، اضافة اىل القمية �دبیة �لحق حمل امحلایة املعتدى �لیه

فالقايض عند تقد�ره �لرضر �ديب ال هيمت جبسامة الرضر كام يف تق�ميه �لرضر املايل الن التق�مي هنا 
  .)16(امة خط�ٔ املسؤول وهو املدعى �لیه واس��ادا �لظروف املال�سة �لمرضور�كون �ر�ة جس

فالقايض وهو بصدد تقد�ر التعویض عن الرضر �ديب املعنوي ا�ي ال حيمكه معایري حمددة، ال 
�س�تطیع ان یفصل بني شعوره الشخيص وشعور املرضور جتاه املدعى �لیه وبذ� فان در�ة جسامة اخلط�ٔ 
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عن الرضر تلعب دورا هاما، بل واكرث امهیة من �االت التعویض القضايئ �خرى، فالقايض من املسؤول 
، فالرضر �ديب قد ال یعتد به يف بعض ا�ول ب�� يف دول )17(�سرتد حریته املطلقة يف تقد�ر التعویض

ملعایري اليت جيب اخرى رمبا هو یعترب اعتداء �ىل خشصیة املرضور وهذا �مر �شري اىل وجود اخ�الف يف ا
�ىل القايض وهو یصدر تقر�ر التعویض وبذ� فان در�ة جسامة اخلط�ٔ تلعب دورا هاما يف وجود التنازع 

  .بني القوانني

مطالبة  - 1: �لمحمكة ان تقرر(من قانون حامیة حق املؤلف العرايق �ىل ان ) 1/ 46(وقد نصت املادة 
  .)18( �اء يف ال�رشیعات املقارنة �خرىوكذ�) املعتدي بوقف ا�شطته ا�الفة �لقانون

�لام ان طرق وقف التعدي ختتلف �خ�الف طرق نقل املصنف اىل امجلهور، فقد تق�يض طبیعة 
املصنف ان �كون اجراء وقف التعدي احلاصل �لیه بوقف �رشه اي وقف اس�ت�سا�ه وتوزیع صور م�ه 

لبة بوقف �رشه، اما اذا اكن ف�لام س��ئیا او عرضا بوضعها يف التداول، فاذا اكن املصنف كتا� امكن املطا
مرسح�ا امكن وقف عرضه فإالجراء هنا یعمتد �ىل طبیعة املصنف سواء من ح�ث وقف ال�رش ام العرض 

  .)19(ام الصنا�ة

ر يف طلب وقف ظان هذا �جراء یقع مضن واج�ات القايض وا�ي جيب �لیه تدق�ق الن وجند
ه واس��اده ٔ�س�باب واقعیة معقو�، وذ� ان وقف �رش املصنف او عرضه یرتتب �عتداء ومدى �دیت

�لیه ا�ر خطريه قد تؤدي اىل �رضار مبصاحل املدعى �لیه، اذ قد مينعه اجراء وقف ال�رش يف �ا� �دم 
 حصته، مما قد یلحقه خبسارة فاد�ة، �ا فالباحث یتفق مع البعض ا�ي یؤكد �ىل ان القايض هو صاحب

ي الرضر ا�ي قد یص�ب السلطة التقد�ریة يف اختاذ م�ل هذا �جراء طاملا یت�ني � انه و�ده الكف�ل بتفاد
  .)20(و الوطين او �ريهام من احصاب املصاحل املرشو�ة ن���ة �عتداء الواقع �ىل املصنف�ٔ ج�يب ا�رتع ا�ٔ 

اجته القضاء املرصي عندما قرر فهيا قضاء حممكة النقض مبنع اس�مترار الس�� املرصیة من  ما تقدم واىل
وذ� لوجود اد�اء بوقوع اعتداء �ىل املصنف املوس�یقي �لفمل ا�ي هو من )) حرب وسالم((عرض فمل 

ى ح�ث مت اداء ت�ٔلیف املوس�یقار �یطايل جوفاين رو� العضو جبمعیة املؤلفني وامللحنني و�رشي املوس�یق
  .)21(هذا املصنف �لنا ودون احلصول �ىل اذن من صاحب حق �داء العلين

كام نصت اتفاق�ة �ر�س ایضا �ىل صالح�ة السلطات القضائیة ��ول �عضاء �ختاذ �جراءات 
 وميكن ان نصنف القا�دة املتقدمة. )22(�زمة لوقف �عتداء احلاصل �ىل حق املؤلف �ج�يب والوطين

  .�ىل اهنا قا�دة موضوعیة ذات تطبیق رضوري 
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  الفكریة امللك�ة اس��ر عقود م�از�ات �سویة يف ا�ولیة القضائیة إالجراءات: الثاين املبحث

املضیفة ن���ة لترصف تقوم به  يف �ا� �دوث رضر لصاحب النتاج الفكري واملتوا�د يف ا�و�
�رية فانه سوف یل��ٔ �ٔ�صل اىل احملامك ا�ا�لیة ��و� املدعى �لهيا من ا�ل احلصول �ىل امحلایة القضائیة ا�ٔ 

ایة املطلوبة، كام لو ختلت حمامك ا�و� حلقه او مركزه القانوين، ولكن قد یتعذر �لیه، ان حيصل �ىل امحل
ر ا�عوى اس��ادا لنظریة اعامل الس�یادة او النظام العام او �لو �نظمة القضائیة ظاملدعى �لهيا عن ن

والقانونیة املذ�ورة من وسائل وطرائق مضمونه لتحق�ق ت� امحلایة، وهنا یثور ال�ساؤل حول اماكنیة ا�رة 
امحلایة تق�یة ل املضّیفة حلقوق امللك�ة الفكریة �ج�بیة ومقاضاهتا دولیا عن طریق املسؤولیة ا�ولیة ��و 

ا�بلوماس�یة لیمتكن صاحب النتاج الفكري من احلصول �ىل حقه؟ واذا اكن ذ� ممك�نا مفا يه �لیة 
 املطلب املناس�بة لتحریك م�ل ت� املسؤولیة يف هذه احلا�؟ وهذا ما س�ن�اول، ��ابة �لیه من �الل

الفكریة  ةامللك�لزتاماهتا الناش�ئة عن اس��ر الول عن مدى املسؤولیة ا�ولیة النامجة عن ا�الل ا�و� ا�ٔ 
الثاين امحلایة ا�بلوماس�یة �وس�ی� لتحریك مسؤولیة ا�و� املضیفة عن معلها �ري  املطلبن��اول يف س� و 

  عاملرشو

  اش�ئة عن اس��ر امللك�ة الفكریةلزتاماهتا النال�الل ا�و� املسؤولیة ا�ولیة النامجة عن ا: ولاملطلب ا�ٔ 

ل �لزتام دويل بني الشخص رابطة قانونیة �دیدة ت�ش�ٔ يف �ا� ��ال( تعرف املسؤولیة ا�ولیة ب�ٔهنا 
�ل �اللزتام، والشخص صاحب النتاج الفكري ا�ي ترضر ن���ة ذ� ��الل ویرتتب �ىل هذه �ٔ ا�ي 

یلزتم الشخص ا�ي ا�ل �اللزتام ٕ�زا� ما یرتتب عن مع� من نتاجئ، اضافة اىل ذ� فان الرابطة ان 
  .)23()الشخص املترضر حيق � املطالبة �لتعویض

املسؤولیة و ویعرف القانون ا�ويل نو�ني من املسؤولیة، املسؤولیة النامجة عن افعال �ري مرشو�ة 
املسؤولیة �ري املرتتبة (و ) املسؤولیة عن ا�اطر(ا اصطالح النامجة عن افعال مرشو�ة واليت یطلق �لهي

  .)24()�ىل خط�ٔ 

ن �هنض املسؤولیة ا�ولیة ��و� املضیفة وفقا ٔ�ي من نوعهيا ا�اله، فكام ميكن ان تقوم �ٔ وميكن 
س��الء �ٔ�رضار حبقوق امللك�ة الفكریة او حبقوق ا�رتع عن طریق ا�زهتا بصورة �ري مرشو�ة ٔ�ن تقوم �ال

� و مصادرة �ٔ یقاف �شاطه إ و �ٔ ب النتاج الفكري و صاح�ٔ ج�يب اليت قام هبا املس�مثر ا�ٔ �ىل ��رتا�ات  لیاته �
ووضع الید ) 19 - �وف�د(وخمترباته ومعداته م�ل �س��الء �ىل لقاح معني لعالج �مراض املس�ت�دثة م�ل 

  .مصادرة حقه يف �رش مؤلفه او �الم�ه الت�اریة  و�ٔ .)25(�ىل اموا� وم�عه من الترصف فهيا بدون س�ند قانوين
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ن تتحقق مسؤولیة ا�و� املضیفة الس��ر حقوق امللك�ة الفكریة عن مجیع انوع �لزتامات �ٔ ميكن كام 
بغض النظر عن م�ش�ٔ ت� �لزتامات، سواء اكن �لزتام حبامیة ا�رتع �ج�يب الوارد يف االتفاق�ات ا�ولیة 

  .)26(طراف او تعهدا من �انب وا�د او �ريهو املتعددة ا�ٔ �ٔ ئیة الثنا

ويل، ح�ث من ش�ٔن هذا النظام هو حيظى نظام املسؤولیة ا�ولیة ب�ٔمهیة �برية يف نطاق القانون ا�
�ا یت�ني من �الل ذ� ان جمرد خمالفة العقد من �انب .)27(�ادة احلق اىل نصابه وانصاف اجلانب املرضورإ 

ؤدي اىل �رت�ب مسؤولیاهتا ا�ولیة، وامنا یتطلب لتحق�ق هذه املسؤولیة و�لتايل مقاضاهتا دولیا ا�و� ال ی
ر احملرك �لمسؤولیة ا�ولیة رضورة ان �كون هذا ��الل مقرت� خبط�ٔ تعسفي او جس�مي، اي ان املصد

ك�ت ا�و� هذا الفعل ، فاذا ار� )28(�الل �لعقد وامنا وجود فعل �ري مرشوع مس�تقل عن العقدو االٕ ل�س ه
�ري املرشوع دولیا وا�ي ترتتب �لیه مسؤولیاهتا ا�ولیة، فانه ميكن ح�نئذ مقاضاهتا دولیا، اما جمرد ا�اللها 
ب��ف�ذ الزتا�ا التعاقدي ال یرتتب  �لیه مسؤولیاهتا، كام ان املسؤولیة اليت تقع �ىل �اتق ا�و� عن �رضار 

ها، سواء اكنت ت� �رضار متس �ج�يب يف ح�اته او ممتلاكته الفكریة من اليت تلحق ��انب �ىل اقلمي 
  .املبادئ اليت اقرها القانون واالتفاق�ات ا�ولیة

الضارة او �االت التقصري اليت تلحق الرضر �ٔ��انب ترتتب �لهيا مسؤولیة ا�و� اليت  فأ�فعال
قصري، بق�ول واسع النطاق يف ا�متع ا�ويل، واكن من املعقول ی�سب ا�هيا ار�اكب هذه �فعال او �االت الت

�شلك �ام ان ا�و� �ىل الرمغ من اهنا �ري ملزمة ٕ�د�ال ��انب، ف�ٔهنا مبجرد ق�ا�ا بذ� یرتتبعلهيا الزتام 
ایري معام� ، وذ� بتوفري در�ة من امحلایة لشخصه وملمتلاكته وفقا ملع�ج�يب ��س�هتاجتاه ا�و� اليت حيمل 

  .)29(��انب

وقد تضمنت مجیع احملاوالت ا�ولیة لتدو�ن القانون ا�ويل العريف الت�ٔ�ید �ىل هذه املسؤولیة ومهنا ما 
ان ((ورد يف مرشوع اتفاق�ة املسؤولیة ا�ولیة ��ول عن �رضار اليت تلحق �ٔ��انب ا�ي �اء ف�ه 

�ش�ن تعد� وی�سب ار�اكهبام اىل ت� ا�و� وی�س�بان  ا�و� تتحمل مسؤولیة دولیة عن فعل او تقصري
وهو ما ا�ذت به جلنة القانون ا�ويل يف : )30(لٔ�ج�يب �لرضر مبوجب القانون ا�ويل واالتفاق�ات ا�ولیة

  .)31(املواد املتعلقة مبسؤولیة ا�ول

�انب الزتام ا�و� املضیفة حبامیة ا�ٔ تذهب حممكة العدل ا�ولیة اىل تقر�ر  يف اطار ما تقدم و
�انب �ٔ و ر�ا� �ٔ �انب و ا�رتا�ات ا�ٔ �ٔ قلميها اس��رات إ �دى ا�ول �ىل إ عندما تق�ل (قول واس��راهتم �ل

الزتامات تتعلق و قانونیني فه�ي ملزمة �ن متد ا�هيم حامیة القانون، وتتحمل �ٔ ش�اص طبیعیني �ٔ سواء اكنوا 
  .)32()�ملعام� اليت تقدم ا�هيم
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وتعد املسؤولیة القانونیة عن �رضار جزء من اي نظام قانوين ویتوقف مدى فا�لیة النظام القانوين 
�ىل مدى نضوج قوا�د املسؤولیة ف�ه، اضف اىل ذ� ان املسؤولیة ميكن ان �كون اداة تطو�ر القانون يف 

  .)33(ة �لزتامات القانونیة�كف� من ضام�ت ضد خمالف

ن �ٔ ذ إ رية يف نطاق القانون ا�ويل، جند ان نظام املسؤولیة ا�ولیة عن �رضار حيظى ب�ٔمهیة �ب و�لیه
  .)34(من ش�ٔن هذا النظام ا�ادة احلق اىل نصابه، وانصاف اجلانب املترضر

واليت تتعهد فهيا بت�ٔمني حامیة معینة  وجند ان التعهدات اليت تطلقها ا�و� من �ا�هبا وٕ�رادهتا املنفردة
اليت تنظم اس��ر الس��ر حقوق امللك�ة الفكریة �ج�بیة، ٔ�ن تلزتم بضامن قانوين معني �ل�رشیعات 

املس�مثر صاحب النتاج  ج�بیة ف�ٔن ا�هتا�ها �� �لزتام یوجب مسؤولیهتا ا�ولیة جتاه��رتا�ات ا�ٔ 
  .ج�يبالفكري ا�ٔ 

  امحلایة ا�بلوماس�یة �وس�ی� لتحریك مسؤولیة ا�و� املضیفة عن معلها �ري املرشوع: الثاين املطلب

ج�يب ن صاحب النتاج الفكري ا�ٔ إ ، �ا فن املسؤولیة ا�ولیة يه �القة بني اش�اص القانون ا�ويلإ 
ما یصیبه من رضر قد �كون فرد �ادي ال �متتع �لشخصیة ا�ولیة وال مي� حق املطالبة ا�ولیة ٕالصالح 

، اما اذا اكن � صفة رمسیة فال یثري �مر صعوبة )35(ن���ة لق�ام ا�و� املضیفة بترصف �ري مرشوع دولیا
  .هنا

من النظام �سايس حملمكة العدل ا�ولیة، ان ا�و� يه و�دها اليت ميكن ) 1/ 34(وقد نصت املادة 
ن املس�مثر صاحب النتاج الفكري �ج�يب �ٔ ، وهذا یعين )36(ةان �كون طرفا يف القضا� اليت تنظر فهيا احملمك

مام ا�و� املضیفة لكونه ال �متتع �لشخصیة ا�ولیة، �ٔ  بصف�ه هذه حق املقاضاة م�ارشة هو فرد �ادي ال مي�
�ٔ �� فان احلل الوح�د امامه �خو� القضاء ا�ويل �لمطالبة حبقوقه يف موا�ة ا�و� املضیفة هو ان یل�

، وكذ� العدید من احاكم القضاء )37(ه ح�ث یعرتف الفقهباىل ا�و� اليت حيمل ��س�هتا لتت�ىن مطال 
، �ن للك دو� حقوق �بته ومصل�ة مؤكدة يف ان تدعي حقوق ومصاحل ر�ا�ها ويه حقوق )38(ا�ويل

ة اذا حصل اعتداء �ىل حمرتمة ومكفو� من �انب ا�ول �خرى، و�لتايل اهلیهتا يف رفع دعوى املسؤولی
حقوق ومصاحل ر�ا�ها ن���ة خمالفة ا�و� املضیفة ٔ�حاكم وقوا�د القانون ا�ويل، ویطلق �ىل هذه الوس�ی� 
اليت مبوجهبا تتوىل ا�و� حتریك املسؤولیة ا�ولیة يف موا�ة دو� اخرى احلقت الرضر �ر�ا�ها ا�هتااك لقوا�د 

  .ا�بلوماس�یةدعوى امحلایة بالقانون ا�ويل 
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وس�ی� قانونیة من وسائل القانون ا�ويل مبق�ضاها تقوم (وقد عرف البعض امحلایة ا�بلوماس�یة �هنا 
ا�و� اليت حلق الرضر �ر�ا�ها بتحریك املسؤولیة ا�ولیة جتاه ا�و� اليت س�ب�ت هذا الرضر بعملها �ري 

  .)39()احلصول �ىل حقوقهم �لطرق القضائیة ا�ا�لیة املرشوع دولیا وذ� حامیة لر�ا�ها اذا مل �متك�وا من

ق�ام الشخص ا�ويل حبامیة ر�ا�ه، اذا اس�تلزم �مر هذه امحلایة جتاه خشص دويل (هنا �ٔ ب كام عرفت
  .)40()اخر، وذ� ٕالصالح ما تعرضوا � من ارضار، و�لوس�ی� اليت �راها م�اس�بة وفق قوا�د القانون ا�ويل

املفهوم تت�ٔسس امحلایة ا�بلوماس�یة �ىل اعتبار امنا یلحق الشخص صاحب النتاج الفكري من وهبذا 
ارضار مبصاحله او حقوقه امنا متثل يف الوقت نفسه ارضار مبصاحل ا�و� اليت ی�متي ا�هيا وحيمل ��س�هتا سواء 

  .)41(من الناح�ة �ق�صادیة او املعنویة

ب ان �كون صاحب النتاج الفكري ممتتعا جب�س�یة ا�و� اليت �رید ولرفع دعوى امحلایة ا�بلوماس�یة جي
ممارسة امحلایة، اذ ان قوا�د القانون ا�ويل �شرتط ملامرسة امحلایة ا�بلوماس�یة من �انب دو� ما ان �متتع 

دعوى املرضور جب�س�هتا وذ� ان رابطة اجل�س�یة بني املرضور وا�و�، يه اليت ختول ا�و� الصفة يف رفع 
  . )42(املسؤولیة ا�ولیة و�لتايل توفر رشط املصل�ة الالزمة لق�ول ت� ا�عوى

من الوظائف العادیة �ل��س�یة اهنا تعطي ا�و� املصل�ة القانونیة، (و�رى البعض يف هذا اخلصوص انه 
الطالب، فان فعندما یلحق الر�ا� رضر او خسارة بفعل دو� اخرى ومل �س�تطیع هذه ا�و� اثبات ��س�یة 

  .)43()الطلب �كون �ري مق�ول �س�ب غیاب ایة مصل�ة قانونیة لهذه ا�و�

�س��ه اىل ا�و� اليت تطلب حامیة جب ن �كون املرضور م�متیا �ٔ �ىل  ةكد القضاء ا�ويل رصا��ٔ وقد 
ما مل (انه  م �ش�ٔن الزناع بني اس�تونیا ولیتوانیا �ىل1939دبلوماس�یة، وقد ا�لنت حممكة العدل ا�ولیة �ام 

یو�د اتفاق او معاهدة تنص �ىل حمك خمالف، فان رابطة اجل�س�یة بني ا�و� والفرد يه و�دها اليت متنح 
  .)44()ا�و� حق امحلایة ا�بلوماس�یة

فان صاحب النتاج الفكري املرضور ال ميك�ه �س�تفادة من امحلایة ا�بلوماس�یة �  وبناء �ىل ما تقدم
جب�س��ه اىل ا�و� اليت یطلب حام�هتا، فا�و� جيب ان �كون لها صفة ليك تربر تد�لها لصاحل اذا اكن م�متیا 

الشخص املرضور، الن ا�و� الوطنیة عندما تقوم مبامرسة حام�هتا فه�ي تضع نفسها يف اطار القانون ا�ويل، 
ا ا�و� � عندما ی�متي ا�هيا والقانون ا�ويل هو ا�ي حيدد الصفة ملامرسة امحلایة، ويه صفة ال �ك�س�هب

  .)45(املرضور جب�س��ه

شاكلیة تنازع اجل�س�یات يف �ا� �دم وجود اتفاق�ة دولیة بني ا�ول حتدد بوضوح ٔ�� من ا�ول إ وتثار 
  .اليت حيمل صاحب النتاج الفكري �ج�يب املترضر ��س�هتا، و�كون لها احلق يف ممارسة امحلایة ا�بلوماس�یة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Tenth Issue- July 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 . ، 2022 -ااد 
 

  

 

 

202 

 

ه هنا اىل رضورة حتدید مواصفات اجل�س�یة الالزمة ملامرسة امحلایة ا�بلوماس�یة يف �ا� وجيب التنوی
م�عدد اجل�س�یة، اي ممتتعا جب�س�یة اكرث من دو� يف ان وا�د، من ا�ل ) املدعي( �ون ا�رتع املرضور 

� اد�اء لك دو� من حتدید املعیار ا�ي یعول �لیه القضاء ا�ويل لق�ول دعوى امحلایة ا�بلوماس�یة، يف �ا
ا�ول اليت حيمل صاحب النتاج الفكري املرضور ��س�هتا ومشو� �محلایة ا�بلوماس�یة، اضف اىل ذ� يف 
�ا� اذا اكن املرضور ممتتعا يف وقت وا�د جب�س�یة لك من ا�و� املدعیة وا�و� املدعى �لهيا فهل ممك�نا 

  .حتریك دعوى امحلایة ا�بلوماس�یة

الفقه يف البدایة ما �سمى بنظریة او م�دٔ� �اك� الس�یادات اي م�دٔ� املساواة يف الس�یادة  ح�ث اعتنق
بني ا�ول، اليت تنكر �ىل القضاء ا�ويل احلق يف الرتج�ح بني اجل�س�یات املرتامكة اليت حيملها الشخص 

  .)46(املرضور

ي لوضع معیار �لرتج�ح بني وقد س�بق �لفقه احلدیث ان رفض هذا الرٔ�ي لكونه قد جتاهل امهیة التصد
اجل�س�یات املزتامحة، ومن �ة اخرى افرتض الرٔ�ي السالف جعز القانون ا�ويل عن تقدمي �ل �لمشلكة، يف 

  .)47(�ني ان ال�ساؤل جيب ان یثار اصال عام اذا اكنت هناك قا�دة دولیة تتضمن هذا احلل من �دمه

وجود معیار یمت مبوج�ه حتدید ا�و� اليت لها حق و�ال ملشلكة تعدد اجل�س�یة، فانه �كون من �الل 
ممارسة امحلایة ا�بلوماس�یة وذ� یمت من �الل معیار اجل�س�یة الفعلیة واملمتث� بوجود رابطة حق�ق�ة بني 
صاحب النتاج الفكري وا�و� اليت ی�متي ا�هيا جب�س��ه الفعلیة، �� ق�ل �ن اجل�س�یة الفعلیة الواقعیة ال 

  .)48(يه �ساس الوح�د ا�ي �سمح �الح��اج �جل�س�یة يف جمال امحلایة ا�بلوماس�یةالصوریة 

وتعد اجل�س�یة الفعلیة جمرد معیار �لرتج�ح بني اجل�س�یات املتعددة و�ىل ا�و� املدعى �لهيا ان تقمي 
لفكري املترضر ا�لیل �ىل ان ��س�یة ا�و� املدعیة ال تقوم �ىل اسس فعلیة، اما اذا اكن صاحب النتاج ا

، ف�حق ��و� اليت حيمل املترضر ��س�هتا ان متارس حام�هتا ا�بلوماس�یة ةال حيمل سو�ٓ ��س�یة دو� وا�د
طاملا اكن �متتع هبا الشخص من  )49(ملصلحته حىت وان مل �كن ��س�یة ت� ا�و� قامئة �ىل اسس فعلیة

  .الناح�ة القانونیة 

ال ��س�یة �، فل�س هنا� دو�  ي او من یقوم �س��ره �ون صاحب النتاج الفكر  ما يف �ا��ٔ 
تتصدى محلایته دبلوماس�یا، وهذا ما ادى اىل تضافر اجلهود ا�ولیة من ا�ل �ل هذه املشلكة، فمت ا�رام 
العدید من االتفاق�ات واملؤمترات لطرح احللول لها، وقد توصلت اتفاق�ة ج�یف اليت تتوىل الت�س�یق والتنظمي 

ح�ث قررت ب�ٔن ا�و� اليت تتوىل حامیة �دميي اجل�س�یة ) 1953 - 1951(الج�ني املنعقدة بني �ايم ٔ�مور ال
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�شان  1961وهو ذات احلل الوارد يف اتفاق�ة �ام  )50(يه اليت یت�ذها �دمي اجل�س�یة موطننا او حمال ٕالقام�ه
  .احلد والتخف�ف من �االت الال��س�یة

قوى ، ٔ�هنا متثل الص� ا�ٔ يف اطار تعدد ��س�یة الشخص املرضور  علیةتطبیق معیار اجل�س�یة الف  نؤید
كام �رحج موطن او اقامة الشخص يف ظل انعدام  �لفرد ��و� من بني اجل�س�یات اليت �رتبط هبا الشخص
م املس�مثر �ٔ سواء اكن ميثل خشص صاحب النتاج  ��س�یة الشخص املرضور والشخص ��ري يف الوضعني

م حقوق ت�ٔلیف ام �ريها ان القوا�د املتقدمة يه قوا�د امرة دولیة ال �ٔ م �راءة ا�رتاع �ٔ ة جتاریة طار �المإ يف 
  . س��ل لتعطیلها مبوجب القوانني ا�ا�لیة لتفوق ومسو القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل يف �حاكم 

  اخلامتة

  نطرح �ىل وفقها مج� توصیات تىل مج� اس�ت��ا�اإ تقدم  خنلص من �الل ما

  النتاجئ: وال�ٔ 

امك جراءات القضائیة �وس�ی� ل�سویة م�از�ات عقود اس��ر امللك�ة الفكریة يه قضاء احملن االٕ �ٔ جند  - 1
م دويل بصفة �ٔ ىل القضاء سواء اكن دا�يل إ ن ا�لجوء �ٔ ذ إ حاكم امللزمة ٔ�طراف الزناع، صدار ا�ٔ إ اليت لها 

 .اكن طبیعهتا ��ٔ � دور �بري يف �سویة املناز�ات ة ام�
الناش�ئة عن صیل يف نظر املناز�ات صاحب �خ�صاص ا�ٔ  ن القضاء هو�ٔ  حبق�قة ملن �س�ٔ �س�تطیع  - 2

كن لصاحب النتاج ن �البیة ال�رشیعات ال جتع� الوس�ی� الوح�دة اليت مي�ٔ الفكریة، �لرمغ من  اس��ر امللك�ة
خرى �ٔ ىل وسائل إ جوء منا �سمح � ��لإ اصة �س��ر امللك�ة الفكریة و �هيا حلل املناز�ات اخلإ الفكري ا�لجوء 

 .حلل م�از�ات اس��ر امللك�ة الفكریة
عند تفسري النص الرشعیة القانونیة و�ىل القايض تو� احلذر ن مغوض النص یتعارض مع م�دٔ� إ  - 3

وهو املبد�ٔ ا�ي حرصت ا�لب ال�رشیعات �ىل النص صول الرشعیة يف التفسري الضیق، الغامض �تباع ا�ٔ 
 .�لیه
تقریب النص الغامض من النصوص  و�ٔ ايض �س�تطیع اس�ت�الء النص املعیب ن الق�ٔ ميك�نا القول  - 4

ٓ وض �رشیع بتقریبه من نصوص �رشیع �الء مغإ خرى، كام ميكن ا�ٔ  خر مىت اكن من نفس املوضوع وبذ� �
 .يف �دة قوانني و�ٔ و �دة نصوص سواء يف قانون وا�د �ٔ الشارع من �الل امجلع بني تطبیق یتضح قصد 

رمبا یعترب اعتداء �ىل خرى �ٔ ديب قد ال یعتد به يف بعض ا�ول ب�� يف دول ن الرضر ا�ٔ �ٔ القول  ميك�نا - 5
ىل وجود اخ�الف يف املعایري اليت جيب �ىل القايض وهو یصدر تقر�ر إ مر �شري خشصیة املرضور وهذا ا�ٔ 

 .اخلط�ٔ تلعب دورا هاما يف وجود التنازع مةساج ، وبذ� فان در�ة یضالتعو 
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وقف جراءات لعضاء �ختاذ االٕ �ول ا�ٔ ن اتفاق�ة �ر�س نصت �ىل صالح�ة السلطات القضائیة �إ  - 6
هنا قا�دة موضوعیة ذات �ٔ فان القا�دة املتقدمة تصنف �ىل  اصل �ىل حق املؤلف، وبذ��عتداء احل

 .تطبیق رضوري
قوق الس��ر ح ةن التعهدات اليت تطلقها ا�و� واليت تتعهد فهيا بت�ٔمني حامیة معین�ٔ ميك�نا القول  - 7

ج�بیة ��رتا�ات ا�ٔ نظم اس��ر ن تلزتم بضامن قانوين معني �ل�رشیعات اليت ت ج�بیة، �ٔ امللك�ة الفكریة ا�ٔ 
 .فان ا�هتا�ها �� �لزتام یوجب مسؤولیهتا ا�ولیة جتاه املس�مثر صاحب الناج الفكري

ذا اكن م�متیا إ ال إ س�تفادة من امحلایة ا�بلوماس�یة ن صاحب النتاج الفكري ال ميك�ه ��ٔ ميك�نا القول  - 8
 .اليت یطلب حام�هتاىل ا�و� إ جب�س��ه 

  التوصیات: �نیا

م�از�ات اس��ر امللك�ة الفكریة وقضاه خمتصني يف الش�ٔن ذاته، ت�ٔس�س حمامك خمتصة �لنظر يف  - 1
 .ورضورة وضع النصوص املتعلقة ٕ�جراءات التقايض ت��اسب مع طبقة اس��ر حقوق امللك�ة الفكریة

حاكم اخلاصة حبقوق املؤلف ا�ٔ  ا�ادة النظر �لقوانني اخلاصة حبقوق امللك�ة الفكریة ورضورة توح�د - 2
 .يف قانون م�خصص حبقوق امللك�ة الفكریة

) 13(حاكم القانونیة املتعلقة �س��ر حقوق امللك�ة الفكریة يف قانون �س��ر العرايق رمق تق�ني ا�ٔ  - 3
 .النافذ 2006لس�نة 
ضوح القا�دة �ىل املرشع �لزتام عند وضعه �لقوانني �لوضوح و�دم اس�ت�دام صیغ �امضة، فو  - 4

 .�ري یعد من مقومات الیقني القانوينوهذا ا�ٔ القانوين ن ممه نتاجئ ا�ٔ �ٔ ا�د  ميثل القانونیة
صول الرشعیة يف التفسري الضیق، عند تفسري النص الغامض �تباع ا�ٔ �ىل القايض تو� احلذر  - 5

 .وهو املبدٔ� العام ا�ي حرصت ا�لب ال�رشیعات �ىل النص �لیه
متثل الص�  ٔ�هناطار تعدد ��س�یة الشخص املرضور إ یق معیار اجل�س�یة الفعلیة يف تطب ب  نويص - 6

�اله يه �ٔ ضل انعدام اجل�س�یة وان القوا�د  قامة الشخص يفإ و �ٔ لفرد ��و�، كام �رحج موطن قوى �ا�ٔ 
ٓ قوا�د  ىل القانون ا�ا�يل  �مرة دولیة ال س��ل لتعطیلها مبوجب القوانني ا�ا�لیة لتفوق ومسو القانون ا�ويل�
 .حاكميف ا�ٔ 
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