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نظام العضوية يف منظمة التجارة العاملية
وانضامم الدولة السعودية إليها وآثاره
حممد أرزقي نسيب
أستاذ مشارك ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة امللك سعود
(قدم للنرش يف 1432/4/8هـ ،وقبل للنرش يف 1433/2/21هـ)
ملخص البحث .تتمحور هذه الدراسة حول النظام القانوين لالنضامم ملنظمة التجارة العاملية ،وما يفرضه نظامها
القانوين من إجراءات وآليات ينبغي عىل كل دولة راغبة يف االنضامم أن تتقيد هبا ،مما يقتيض – بالرضورة – تكييف
النظام القانوين للدولة مع متطلبات النظام القانوين للمنظمة .ويف هذا السياق تلخص هذه الدراسة املراحل
التي قطعتها الدولة السعودية يف مفاوضاهتا اجلامعية والثنائية .وتوجز الدراسة العراقيل التي واجهها املفاوض
السعودي ،كام تظهر الدراسة حنكة ودراية املفاوض السعودي يف التعامل مع الصعوبات ذات الطبيعة املختلفة،
حيث متكن من إقناع أطراف التفاوض من جهة واملحافظة عىل مصالح املجتمع السعودي وخصوصياته القانونية
والثقافية من جهة ثانية ،رغم احتامل ترتب بعض النتائج عىل انضامم الدولة السعودية مستقبالً.

االنضامم إىل املنظمة وفق ًا لآلليات والضوابط املحددة يف
النظام القانوين لالنضامم .يف هذا املضامر سلكت اململكة
العربية السعودية مسلك ًا متيز باتباع إسرتاتيجية مزدوجة:
احرتام النظام القانوين لالنضامم إىل املنظمة التجارة
العاملية من جهة ،واحلفاظ والدفاع عن مصاحلها احليوية
من جهة ثانية .انطالق ًا مما سبق تربز أمهية البحث؛
مما جيعل من دراسة موضوع انضامم الدولة السعودية
للمنظمة واملراحل التي قطعتها املفاوضات السعودية
اجلامعية والثنائية وما واكبها من صعوبات ذات الطبيعة
املختلفة ،مسألة تكتيس أمهية بالغة عىل الصعيدين:
األكاديمي والقانوين ،وما يرتتب عن ذلك من آثار.

مقدمة
تعد املنظامت الدولية ذات الطابع االقتصادي ميدان ًا
للتعاون االقتصادي والتجاري واملايل بني أعضاء
املجتمع الدويل ،ونظر ًا ألمهية ودور هذه املنظامت فإن

مواثيقها وأنظمتها القانونية جتعل االنضامم إىل عضويتها
من القضايا القانونية اهلامة ،بالنسبة للمنظامت والدول
املعنية عىل حد سواء.
أمهية البحث
يشكل النظام القانوين املتصل بانضامم الدول إىل
املنظمة العاملية للتجارة مسألة حيوية ومهمة ،يتعني عىل
الدولة الراغبة يف االنضامم أن تراعي أحكامه ،وأن حترض
1
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مشكلة البحث

مما ال شك فيه أن إشكالية البحث الذي نحن

بصدده تتميز بكوهنا تشكل معضلة قانونية اقتصادية

اجتامعية وثقافية؛ إذ إن االنضامم ملنظمة التجارة
العاملية بشكل عام يطرح تساؤالت جوهرية عن
مدى قدرة الدول الراغبة يف االنضامم عىل االستجابة
ملتطلبات النظام القانوين للمنظمة ومدى مرونة النظام

القانوين للدولة ،حتى ينسجم مع فلسفة املنظمة
وتوجهها العام .إن انضامم الدولة السعودية للمنظمة

العاملية للتجارة يطرح إشكاالت عديدة عىل خمتلف

األصعدة.

املتميزة كام هو الشأن بالنسبة للدولة السعودية .ويف هذا
السياق ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 -1إبراز اآلليات القانونية املتصلة باالنضامم

ملنظمة التجارة العاملية كام حددها النظام القانوين للمنظمة.
 -2مدى إمكانية تأثر النظام القانوين للدولة

املنضمة هبذا االنضامم.

 -3مدى نجاح املفاوض السعودي يف احلفاظ

عىل اخلصوصيات االجتامعية والثقافية للدولة السعودية

ونظامها القانوين.

منهج البحث

نظر ًا لطبيعة الدراسة التي نحن بصددها ،فإن

فاملشكلة األساسية للبحث تتلخص يف كون

معاجلتها تتطلب منهج ًا مزدوج ًا ،املنهج التارخيي

قد ال ينسجم مع ضوابط وبعض أحكام النظام القانوين

عىل فهم تطور منظمة التجارة العاملية ،من غات 1947

النظام القانوين السعودي املرتكز عىل الرشيعة اإلسالمية،
ملنظمة التجارة العاملية؛ فكان عىل املفاوض السعودي

واملنهج التحلييل .إن اللجوء إىل املنهج التارخيي يساعد
إىل غات  .1994وهذا املسعى التارخيي يبني طبيعة

يسي املفاوضات بكثري من الدبلوماسية والذكاء.
أن رِّ
ويف هذا السياق تطرح سلسلة من التساؤالت التي

أما املنهج التحلييل فيوضح اآلليات الراهنة

املفاوض السعودي مع الصعوبات ذات الطابع القانوين

األمر ،إن املنهجني املشار إليهام يتكامالن إىل حد كبري

تفرضها هذه اإلشكالية .وعىل سبيل املثال :كيف تعامل
واالقتصادي التي واجهت املفاوضات املتعددة األطراف
والثنائية؟ ما هي احللول املالئمة التي توصل إليها مع

اجلانب اآلخر؟ وغريها من األسئلة كالتي تتعلق باآلثار
املحتملة عن انضامم الدولة السعودية سواء عىل الصعيد

االقتصادي ،االجتامعي ،وخاصة الثقايف.

أهداف البحث

تسعى هذه الدراسة إىل إبراز بعض العنارص

التي متيز االنضامم للمنظمة التجارية العاملية ،وخاصة
عندما يتعلق األمر بانضامم دولة ذات الطبيعة القانونية

اإلجراءات املتعلقة بانضامم الدول.

لالنضامم ،كام حدده النظام القانوين للمنظمة .يف حقيقة
ويكونان منظومة متكاملة لالنضامم للمنظمة.
تقسيم البحث

إن املنهجية العلمية تقتيض تقسيم وهيكلة

املوضوع تقسي ًام ثنائي ًا ،وذلك من خالل ما فرضه عنوان

الدراسة ،ومن ثم يقسم املوضوع إىل فصلني أساسيني:

الفصل األول :نظام العضوية يف منظمة التجارة

العاملية بشكل عام

الفصل الثاين :انضامم اململكة العربية السعودية

للمنظمة العاملية للتجارة وآثاره.
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الفصل األول :نظام العضوية يف منظمة
التجارة العاملية وآثاره

تعد املنظامت الدولية تكتالت إرادية ،سواء كانت

عاملية أو إقليمية أو جهوية ،فهي تنشأ باتفاق جمموعة من

3

 -1إجراء مفاوضات مع الدول األعضاء وفق ًا

للامدة ( )33من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة،
أي الرشوع يف املفاوضات املتعددة األطراف.

 -2التقدم بطلب االنضامم استناد ًا إىل نص املادة

الدول ،هبدف حتقيق مصالح مشرتكة ،مما جيعل االنضامم
إىل املنظامت الدولية – أي ًا كانت طبيعتها – أمر ًا اختياري ًا؛

رغم أن الغات ال تشكل منظمة عاملية من

مسألة تؤكد مبدأ السيادة الذي يعد من دعائم العالقات

تأسيس منظمة التجارة العاملية توحي بأن هذه املنظمة

وهو أمر ينسجم متام ًا مع طبيعة التنظيم الدويل ،وهي
الدولية يف املجتمع الدويل املعارص(.)1

 26فقرة /5جـ.

الناحية القانونية ،غري أن كثري ًا من أحكام اتفاقية
هي الوريث املبارش «للغات» .وتبني بعض النصوص

ختتلف الوثائق املؤسسة للمنظامت الدولية يف

القانونية هذه االستمرارية القائمة بني الكيانني (الغات

أن هناك قواعد مشرتكة لنظام العضوية يف املنظامت
الدولية ،أي ًا كانت طبيعتها.

يوضح هذه االستمرارية والتناوب بني (الغات)

حتديد إطار موحد لقضية االنضامم هلذه املنظامت؛ غري

و م.ت.ع) ما مل يرد نص رصيح خالف ذلك .ومما
و(م.ت.ع) ما نصت عليه املادة  16من وثيقة تأسيس

يف احلقيقة تعد مسألة انضامم الدول ملنظمة
التجارة العاملية امتداد ًا ملا كان معموالً به عند االنضامم

باإلرشاف عىل تنفيذ االتفاقيات التجارية األخرى

والتجارة .ويمكن للدولة الراغبة يف االنضامم ملنظمة

املتبعة يف إطار (الغات)"؛ تطبيق ًا هلذا النص ومتاشي ًا

إىل

()2

GATT

(الغات) = االتفاقية العامة للتعريفات

التجارة العاملية أن ختتار أحد الطريقني:

( )1صحيح تراجعت أمهية مبدأ السيادة بعد بداية التسعينيات
من القرن العرشين ،حيث ظهر اجتاه فقهي دويل ينادي
برضورة جتاوز السيادة الوطنية للدول عندما يتعلق
األمر بحامية األقليات وحقوق اإلنسان بشكل عام .وقد
وجد هذا االجتاه دع ًام قوي ًا من طرف املنظامت الدولية
غري احلكومية التي متكنت من التأثري عىل جملس األمن
التابع ملنظمة األمم املتحدة ،فسار يف اجتاه يدعو إىل هجر
املبدأ التقليدي املنبثق عن سيادة الدولة (عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول) وتدعيم مبدأ التدخل حلامية
حقوق اإلنسان .انظر تفاصيل املوضوع يف( :نسيب،
 :2009ص ص .)25-10
( )2الرمز اإلنجليزي هوGeneral Agreement on Trade and Tariffs :

م.ت.ع ،حيث جاء فيها ما ييل" :ستقوم املنظمة
املتعددة األطراف والقرارات واإلجراءات واملامرسات

مع االتفاقات التي متخضت عنها جولة حمادثات
األوروغواي ،مل تعد (الغات) تشكل األداة القانونية

لتنظيم التجارة العاملية ،إذ حددت هناية (الغات) بسنة

 .1994ومن هذه املرحلة أضحت (الغات) تسمى
(جات  )1994بدالً من (الغات  )1947بعد اتفاق
األطراف املتعاقدة عىل رضورة إصالح النظام القانوين

واهليكيل (للغات).

وهو ما حققته جوالت املفاوضات املتعاقبة التي

جعلت من (جات  )1994كيان ًا قانوني ًا جديد ًا يتمتع

بكل مقومات الشخصية القانونية للمنظامت الدولية.
وهذا الكيان اجلديد هو :منظمة التجارة العاملية.
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املبحث األول :العـضوية يف منظمة التجـارة العـاملية

إىل جانب العضوية األصلية ملنظمة التجارة

يثبت حق االنضامم للمنظامت الدولية بشكل عام،

باالنضامم ،وتتمثل آلية االنضامم يف قبول األعضاء

الشؤون واالختصاصات الداخلية والدولية ،بكل حرية

الراغبة يف االنضامم .وتتوج املفاوضات بصدور قرار

بشكل عام

للدول كاملة السيادة ،أي التي متلك القدرة عىل مبارشة
واستقاللية ،أي دون أن ختضع – يف ذلك – لإلرشاف

العاملية ،يتبنى النظام القانوين للمنظمة مبدأ العضوية
اجلدد وفق رشوط يتفق عليها بني املنظمة والدولة

من املؤمتر الوزاري باملوافقة عىل االنضامم .وينبغي أن

والرقابة من أية سلطة كانت (رسير :2002 ،ص .)427

يصدر املجلس قراره املتعلق برشوط اتفاقيات االنضامم

الدولية حـول شـروط وإجـراءات االنضامم إليها،

ومما يؤخذ عىل العضوية املزدوجة التي أخذت

الواقع ختتلف الوثائق التأسيسية للمنظامت

وبالتايل ال يوجد نظام موحد يف هذا الشأن ،فهناك
أنظمة مشددة لقبول األعضاء ،وهناك منظامت تعتمد

إجراءات مرنة لالنضامم إليها .ويمكن تصنيف منظمة

بأغلبية ثلثي أعضاء املنظمة.

هبا منظمة التجارة العاملية عدم وضوح النصوص
القانونية املعاجلة لطبيعة التفرقة بني األعضاء األصليني
واألعضاء املنضمني من حيث احلقوق واإللتزامات؛

التجارة العاملية ضمن الفئة الثانية من املنظامت ،حيث
انضمت إليها حوايل 109دولة وكيان ًا دفعة واحدة عىل

نفوذها عىل مسار واجتاه السياسة العامة ملنظمة التجارة

مراكش املغربية يوم  1994/04/15معربين عن أكرب

اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة التي شكلت نواة

إثر توقيع ممثيل (الغات  )1947يف مركز املؤمترات ملدينة

إتفاق عاملي لتنظيم التجارة الدولية .وقد وقع عىل

(إعالن مراكش) ممثلوا ( )109دولة من أصل ()124
دولة باستثناء ( )19دولة مل تتمكن من التوقيع عىل

اإلعالن ألسباب دستورية داخلية ،حيث مل تتوصل إىل
إنجاز اإلجراءات القانونية الرضورية للمصادقة عليه
(جملة أوراق اقتصادية :1994 ،ص ص .)175-174
والدول املوقعة عىل إعالن مراكش تصنف

ضمن األعضاء األصليني ،وهي الدول واألطراف
املتعاقدة يف اتفاقية (الغات  ،)1947وهذا ما نصت

عليه املادة ( )10من نظام منظمة التجارة العاملية(.)3

( )3ترتتب العضوية األصلية جلميع الدول والكيانات التي
تعترب أطراف ًا يف اتفاقية (الغات  )1947انظر املادة ( )11من
النظام األسايس ملنظمة التجارة العاملية.

وهذا «الوضع الغامض» مكن الدول القوية من فرض
العاملية التي أثرت فيها الدول الكربى منذ أن ظهرت

ملنظمة التجارة العاملية .كام يتبني ذلك من خالل رشوط

العضوية يف املنظمة( .املطلب األول)؛ وما يتصل
بالعضوية األصلية (املطلب الثاين).

املطلب األول :الرشوط املطلوبة للعضوية يف

منظمة التجارة العاملية

أجـمع الفقه الدويل عىل أن شـروط االنضامم

للمنظامت الدولية – أيا كانت طبيعتها – ثنائية الطبيعة:

موضوعية وشكلية.

الفرع األول :الرشوط املوضوعية :تتجسد

هذه الرشوط يف األمور اهلامة – بالنسبة للمنظمة –
التي ينبغي أن تتوفر يف كل دولة راغبة يف االنضامم،

وختتلف هذه األمور من حيث أمهيتها وخطورهتا من

منظمة إىل أخرى .وبام أن منظمة التجارة العاملية منظمة
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ذات طابع اقتصادي ،فرشوط االنضامم املوضوعية

امللحقة كلها كتلة واحدة ،ال يمكن التملص من أي

ومن ضمن هذه الرشوط املوضوعية ،أن تلتزم الدولة

ومن ضمن الرشوط املوضوعية التي جيب

إليها البد أن تتعلق بنشاطها ووظائفها األساسية.
الراغبة يف االنضامم للمنظمة بتطبيق وممارسة عالقاهتا
التجارية اخلارجية ،كام قررها النظام القانوين للمنظمة،
وليس كام حتددها الدولة وفق ًا العتباراهتا الوطنية .كام

جيب عىل الدولة أن ختضع نشاطها التجاري ألحكام
االتفاقيات الالحقة ،واملكملة التفاقية تأسيس

املنظمة ،وخاصة ما متخض من نتائج هنائية ،عن جولة

املفـاوضات يف األوروغـواي (املصمـودي:1994 ،

ص ص .)60-40

ونالحظ بخصوص هذه الرشوط املوضوعية

النضامم الدولة ملنظمة التجارة العاملية :رضورة مالءمة
السياسة االقتصادية للدولة الراغبة يف االنضامم

للمنظمة مع فلسفة هذه األجندة ،مما يعني – منطقي ًا –

التخيل عن املبادئ التي كانت قائمة يف فلسفة وسياسة

الدولة الراغبة يف االنضامم وخاصة ما تعلق بسياسة

منها منفردة(.)4

عىل الدولة الراغبة يف االنضامم ملنظمة التجارة العاملية
رضورة إصالح منظومتها الترشيعية وتطويعها بام

يتالءم وينسجم مع النظام القانوين للمنظمة وقواعدها

التجارية التي متنع التمييز يف املعاملة التجارية الدولية،
ورضورة فتح األسواق الوطنية أمام السلع األجنبية إىل
غري ذلك من التدابري التي يفرضها االنضامم للمنظمة.

الفرع الثاين :الشـروط الشكليـة :الـواقع أن

الرشوط الشكلية املطلوبة لالنضامم للمنظامت الدولية
عموم ًا وملنظمة التجارة العاملية خصوص ًا هي رشوط
تتصل باإلجراءات التي البد من إتباعها لقبول أي دولة

راغبة يف االنضامم .وهذه الشكليات ختتلف باختالف
طبيعة املنظمة الدولية التي يراد االنضامم إليها.

إن املتتبع ملسار وفلسفة منظمة التجارة العاملية

يالحظ أن اتفاقية تأسيسها تشكل معاهدة مفتوحة.
ومن ثم تسمح للدول غري األعضاء واألقاليم اجلمركية

الدعم لبعض املواد األساسية ،واسعة االستهالك؛ مما

التي تتمتع باستقالل ذايت ،وتدير عالقاهتا التجارية بقدر

يف فلسفة الدولة االقتصادية ،وما قد ينجم عن ذلك

يمكنها أن تنضم ملنظمة التجارة العاملية وفق رشوط

يعني يف هناية األمر رضورة إجراء إصالحات جذرية

من احلرية واالستقاللية؛ فهذه الوحدات مثل الدول

من خماطر وقالقل اجتامعية وسياسية يف الدولة املعنية

معينة متفق عليها( .)5غري أن هذا ال يكفي لالنضامم،

(العبادي :1999 ،ص ص  .)135-134وفض ً
ال عن
رضورة إجراء اصالحات جوهرية يف هيكليها القانوين
واالقتصادي ،فإن الدولة الراغبة يف االنضامم ملنظمة

التجارة العاملية جيب عليها أن تتبنى بشكل رصيح

اإلعالن النهائي جلولة حمادثات أوروغواي الصادر

بتاريخ  1994/04/15بمدينة مراكش (املغرب).

ويتـرتب عن ذلك موافـقة الـدولة عىل االتـفاقيات

( )4استثنى إعالن (مراكش) النهائي أربع اتفاقيات من املبدأ
العام .حيث جيوز لكل دولة أن ختتار االنضامم إليها أو
عدمه ،ومن ثم فهذه االتفاقيات األربعة تنفرد كل منها
بقواعد االنضامم اخلاصة هبا .وهذه االتفاقيات هي:
اتفاقية حول االجتار يف الطائرات املدنية ،واتفاقيات حول
املشرتيات احلكومية ،واالتفاقية الدولية بشأن منتجات
األلبان ،واالتفاقية الدولية بشأن اللحوم البقرية.
( )5انظر املادة ( )12من اتفاقية منظمة التجارة العاملية.
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بل يتطلب من الدولة الراغبة يف االنضامم أن تتجه

بسبب انتهاكها للنظام القانوين للمنظمة أو عدم الوفاء

املنظمة ،بطلب االنضامم وطلب االنضامم هو وسيلة،

التجارة العاملية ،أي نص يعالج مسألة إيقاف العضوية،
وبالتايل فالنظام القانوين للمنظمة جاء خالي ًا من معاجلة

وتتقدم إىل اجلهات املختصة باالنضامم ،أي مدير عام

فقط للدخول يف مفاوضات طويلة شاقة ومعقدة ،قد

تستغرق سنوات عديدة .وأثناء سلسلة املفاوضات

بالتزاماهتا األساسية .وال تتضمن اتفاقية تأسيس منظمة

هذه املسألة ،وهذا الفراغ القانوين قد يشكل حرج ًا

تصطدم الدولة – وخاصة إن كانت من الدول النامية –

للمنظمة عندما جتد نفسها أمام عضو منتهك لنظامها

متثله :سواء كانت فكرية ،أو إجتامعية ،أو دينية .وخالل

القاعدة العامة التي تقيض بأن السلطة أو اجلهة التي

يف االنضامم – نفسها مضطرة بقـبول جـميع الشـروط

سلطة إهناء عضوية أي دولة خرقت أحكام االتفاقية

بعقبات وأوضاع ال تتناسب مع خصائص املجتمع الذي
اجلوالت العديدة من املفاوضات جتد الدولة – الراغبة

القانوين ،وأمام هذا النقص القانوين يمكن الرجوع إىل
متلك حق النظر وقبول االنضامم يمكنها أن متارس

املفروضة .وبعد املفاوضات العديدة مع الدول األعضاء

التأسيسية ،بشكل هيدد نشاط املنظمة أو مصداقيتها

انضامم الدولة املعنية ،وال يمكن قبول االنضامم إال إذا

املطلب الثاين :العضوية األصلية يف منظمة التجارة

يأيت اإلجراء الشكيل األخري املتمثل يف التصويت عىل

حصل طلب الدولة عىل عدد األصوات املطلوبة من
اجلهة املختصة بقبول انضامم الدول اجلديدة .فالنظام
القانوين ملنظمة التجارة العاملية يسند القبول والتصويت

(املجذوب :2002 ،ص .)864

العاملية

ذكرنا أن األعضاء األصليني يف منظمة التجارة

العاملية هم األطراف التي شاركت يف إعداد وتنفيذ

عىل طلب االنضامم للمؤمتر الوزاري ،الذي يتخذ قراره

االتفاق العام للتعريفة اجلمركية والتجارة (اجلات

إذا كانت الرشوط املذكورة آنف ًا :سواء كانت

(االتفاقية) حتديد األحكام اخلاصة بالعضوية األصلية

أن تشكل عوارض العضوية ،وبالتايل إذا حتققت يف

ويف هذا السياق ورد يف النص ما ييل( :يكون

بشأن طلب يصوت عليه بأغلبية ثلثي األعضاء(.)6

موضوعية أو شكلية ،فإن هناك عوامل وأسباب يمكن

دولة عضو تنزع عنها صفة العضوية .ونذكر هذه

العوامل والعوارض خمترصة جد ًا عند انسحاب الدولة
من املنظمة إرادي ًا .وقد يكون سبب إهناء عضوية الدولة
راجع ًا إىل حل املنظمة ألسباب معينة ،وهو سبب
غري إرادي .وقد يعود سبب إهناء عضوية الدولة يف

املنظمة إىل إجراءات عقابية تتخذ ضد الدولة املعينة،
( )6انظر املادة  1/12من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العاملية.

 )1947وقد تولت املادة ( )11من النظام األسايس

يف املنظمة.

األعضاء األصليون للمنظمة ((األطراف املتعاقدة يف
اجلات  ))1947وذلك اعتبار ًا من تاريخ نفاذ االتفاقية

احلالية واملجموعة األوروبية ،وذلك بقبوهلا االتفاقية
احلالية ،واالتفاقيات التجارية متعددة األطراف ،والتي

أرفقت جداول تنازالهتا وتعهداهتا باتفاقية (جات

 )1994والتي أرفقت جداول التعهدات املحددة
اخلاصة هبا باتفاقية التجارة يف اخلدمات) .أما الفقرة

الثانية من نفس املادة ( )11فقد أوردت وضع الدول
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األقل نمو ًا (األعضاء يف منظمة التجارة العاملية) ،حيث

يف تقدير مدى توفر رشوط العضوية للدول الراغبة يف

تلك الدول ،بدرجة نمو كل منها .ومهام يكن من أمر،

ص .)433

ربط النص املذكور املزايا وااللتزامات التي تقع عىل
فإن االنضامم ملنظمة التجارة العاملية يتطلب استيفاء
إجراءات وآليات يقتضيها نظامها القانوين.

االنضامم ملنظمة التجارة العاملية (رسير ،مرجع سابق:
ومما جتدر اإلشارة إليه أن طبيعة العضوية يف منظمة

التجارة العاملية تتميز عن طبيعة العضوية يف (اجلات)،

حددت املادة ( )12من النظام األسايس ملنظمة

حيث كان أعضاؤها متجانسني – إىل حد كبري – ويمثلون

اختاذها الستكامل عملية االنضامم .يف هذا السياق،

الوزن والقوة االقتصاديني .فكانت عملية املشاركة يف

التجارة العاملية قضية االنضامم واإلجراءات التي جيب
وبمقتىض نص املادة املذكورة :جيوز ألي دولة أو

إقليم مجركي منفصل يملك استقالالً ذاتي ًا كام ً
ال يف
إدارة عالقاته التجارية اخلارجية ،واملسائل األخرى

املنصوص عليها يف اتفاقية «تأسيس املنظمة» ،وكذلك

االتفاقيات التجارية متعددة األطراف أن ينضم إىل

منظمة التجارة العاملية(.)7

الواقع أن آلية االنضامم ملنظمة التجارة العاملية

تبدو عادية وبسيطة؛ وأن التمييز بني نوعي العضوية

– يف معظم املنظامت الدولية – متييز شكيل ،غري أن

الوضع خيتلف متام ًا يف منظمة التجارة العاملية؛ حيث
ظهرت تفرقة واضحة بني الدول املؤسسة ،التي متتعت
بمزايا جعلت منها دوالً تسيطر عىل قبول األعضاء يف
املنظمة ،ومعظم هذه الدول هي دول رأساملية متقدمة؛

وتربز هذه السيطرة يف حق تلك الدول القليلة التحكم
( )7أما اهليئة املختصة بقبول أي انضامم فهو :املؤمتر الوزاري،
الذي يصادق عىل االنضامم ،ويوافق عىل رشوط اتفاق
االنضامم بأغلبية ثلثي أعضاء املنظمة .كام خيضع االنضامم
إىل اتفاق جتاري متعدد األطراف ،مما جيعل الدولة
الطالبة لالنضامم جتري سلسلة من املفاوضات مع الدول
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية .انظر( :مراد:1997 ،
ص ص .)27-26

إيديولوجية واحدة (رأساملية) ومتساوون من حيث

نشاط (اجلات) ال حتتاج إىل آليات وإجراءات طويلة

ومعقدة ،فكانت املشاركة تتم بمجرد القيام برتتيبات
معينة ،وال تتضمن أي التزام قانوين واضح يثقل كاهل
العضو اجلديد ،باستثناء :رشط الدولة األوىل بالرعاية

بالنسبة لألطراف املتعاقدة .وهو رشط مألوف يف
املعاهدات واملنظامت الدولية ،منذ عهد بعيد .وتشري

طبيعة هذه الصيغة (الدولة األوىل بالرعاية) إىل الطابع

املرن الذي ميز االنضامم إىل (اجلات  .)1947وهذه
املرونة متكن أي دولة ال ترغب يف أن تصبح طرف ًا

متعاقد ًا ،أن تكون عضو ًا بدرجة أقل ،حسب الصيغة
القانونية التي ختتارها الدولة (.(Flory, 1986: p 248

املبحث الثاين :اآلثار املرتتبة عن العضوية يف منظمة
التجارة العاملية

تشري نصوص اتفاقية تأسيس املنظمة ،وكذلك

أحكام االتفاقيات امللحقة هبا إىل اعتامد مبدأ املساواة
بني الدول األعضاء يف ترتيب حقوق الدول األعضاء

والتزاماهتا.

املطلب األول :احلقوق املرتتبة عن العضوية

تنص املادة  7/4من االتفاقية التأسيسية ملنظمة

التجارة العاملية عىل حق التمثيل للدول األعضاء يف

كـافة اهليئات الرئـيسية للمنظمة ،وكـذلك حـقها يف
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عضوية املجالس واللجان الفرعية؛ ويرتتب عن هذا

ومن أهم احلقوق املرتتبة عن العضوية حق

ومسامهتها يف اجتامعات اهليئات الفرعية سواء كانت
جلان ًا أو غريها (فضل :2000 ،ص  .)83هذا وملا كانت

ملنظمة التجارة العاملية ،وكذلك االتفاقيات التجارية

حق املشاركة يف اجتامعات املنظمة لكل الدول األعضاء

املشاركة يف تعديل وتطوير أحكام االتفاقية التأسيسية

متعددة األطراف ،والتي شملتها جولة مفاوضات
األوروغواي طبق ًا ملضمون املادة  8/1/10من االتفاقية

اجتامعات منظمة التجارة العاملية فضا ًء دولي ًا ،يتم فيه
صياغة إسرتاتيجية التجارة الدولية ،ووضع القواعد

التأسيسية.

أو جتارة اخلدمات ،فإن مشاركة الدول األعضاء يف هذا

كل الدول األعضاء ترشيح مواطنيها للعمل يف املنظمة

املنظمة هلذه التجارة سواء تعلق األمر بتجارة السلع،

املحفل الدويل اهلام تعد وسيلة قانونية وسياسية للدفاع

عن مصاحلها الوطنية(.)8

ومن ضمن احلقوق املرتتبة عن العضوية حق

بصفتهم موظفني دوليني ،سواء يف األجهزة الرئيسة
أو األجهزة الفرعية للمنظمة .ومن املزايا التي تستفيد

ومما يميز حقوق الدول األعضاء يف هيئات

منها الدول األعضاء حق االستفادة من التسهيالت

التصويت؛ حيث يتمتع كل عضو بصوت واحد يف

بينها ،كام حيق لكل دولة عضو يف املنظمة أن تستفيد من

املنظمة العاملية للتجارة قيامها عىل مبدأ املساواة يف
كل األجهزة ،وتتخذ القرارات ضمن املؤمتر الوزاري
واملجلس العام بأغلبية أصوات احلارضين طبق ًا للفقرة
األوىل من املادة  9من اتفاقية التأسيس.

والتخفيضات اجلمركية التي تطبقها الدول األعضاء فيام
فتح املجال أمام مواطنيها كمستثمرين يف أسواق الدول
األعضاء ،تطبيق ًا للمبدأ اهلام الذي تقوم عليه املنظمة
(الدولة األوىل بالرعاية) (العبادي :1999 ،ص .)78

هذا وقد يفرس مضمون املادة  9واملذكورة آنف ًا

ومن احلقوق الطبيعية لكل عضو يف املنظامت الدولية
عموم ًا ومنظمة التجارة العاملية عىل وجه اخلصوص:

هذا االحتامل ،عندما أوردت اإلشارة إىل إمكانية

وقت ويف أي مالبسات يقدرها العضو ،برشط اتباع

عىل أنه يتجه نحو تفضيل بعض األعضاء عىل اآلخرين
عند التصويت .إال أن القراءة املتمعنة لنص املادة تبدد
استمرار اختاذ القرارات عىل النحو الذي كان معموال به

يف االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (.)9()GATT.1947

( )8انظر الفقرة  7من املادة  4من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة
العاملية.
( )9صحيح جاء يف املادة  9ما يثري هذا االحتامل عندما نصت عىل
ما ييل(( :تستمر املنظمة يف اختاذ القرارات بتوافق اآلراء ،حسب
املامرسة املتبعة ،بموجب اتفاقية (اجلات  .)1947ومتى تعذر
التوصل إىل قرار بتوافق اآلراء يتخذ القرار يف املسألة املعروضة
بالتصويت ما مل يرد خالف ذلك ( )....بأغلبية أصوات
احلارضين ،بالنسبة للمؤمتر الوزاري واملجلس العام.))...

حق االنسحاب اإلرادي من عضوية املنظمة يف أي
اإلجراءات القانونية املحددة يف املادة  15من اتفاقية

تأسيس املنظمة( .)10وعىل سبيل املثال إذا تبني للعضو
أن هناك تعارض ًا بني التزاماته الناجتة عن العضوية مع
السياسة العامة التي تنتهجها الدولة العضو ،وخاصة

يف جمال املبادئ التي تعتقد الدولة أهنا أساسية بالنسبة
( )10تنص املادة املذكورة عىل بعض اإلجراءات ،من ضمنها:
تقديم طلب االنسحاب إىل املدير العام ملنظمة التجارة
العاملية .وال يبدأ مفعول االنسحاب إال بعد ميض ستة أشهر
من تاريخ تلقي املدير العام إخطار ًا كتابي ًا باالنسحاب.

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،25احلقوق والعلوم السياسية( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

لتجارهتا ،ومتطلبات هذه السياسة التي قد ال تنسجم
مع مبادئ املنظمة.

املطلب الثاين :االلتزامات املرتتبة عن العضوية
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ملنظمة التجارة العاملية معلق عىل رضورة االمتناع عن
إبداء التحفظات عىل أي حكم من أحكام االتفاقية
التأسيسية ،وخاصة ما تعلق بالقواعد التجارية،

إن املبدأ القائل :كل حق يقابله التزام ،ينطبق

حيث جيب أن ختضع التحفظات ألحكام االتفاقية

دولة عضو حق فيام متنحه العضوية من مزايا ويف مقابل

 -3ومن جهة أخرى يفرض االنضامم – عىل

متام ًا عىل األعضاء يف منظمة التجارة العاملية؛ بام أن لكل
ذلك لكل دولة التزامات واضحة حمددة باتفاقية تأسيس
املنظمة ،وكذلك االلتزامات املرتتبة عن االتفاقيات
التجارية متعددة األطراف ،ويمكن إمجال االلتزامات

املرتتبة عن العضوية يف املنظمة يف النقاط التالية:

 -1عىل كل دولة عضو أن تتنازل عن جزء من

التأسيسية(.)12

الدول – التزام التعاون االقتصادي والتجاري مع
كل الدول األعضاء من أجل رفع مستويات املعيشة،

وحتقيق التشغيل الكامل هبدف الوصول إىل حجم نامئي
كبري ومستقر القتصاد عاملي حقيقي وفعال .كام تلتزم
مجيع الدول األعضاء يف املنظمة باالمتناع عن ممارسة

حريتها الترشيعية الوطنية وخاصة ما تعلق منها بسياستها

أي ضغط أو نفوذ عىل موظفي املنظمة ،أو ممثيل الدول

املعامالت التفضيلية يف عالقات التجارة الدولية .ويف

ملهامهم املتصلة بنشاط املنظمة(.)13

التجارية ،والدخول يف الرتتيبات التجارية املفيدة ،وجتنب

األعضاء ،وأن حترتم وتكفل استقالليتهم عند ممارستهم

سياق تنازل الدولة عن جزء من سيادهتا الترشيعية تلتزم

 -4أما يف جمال األعباء املالية ،وما يتطلبه نشاط

جديدة ،أو زيادهتا عىل املستوى التفاويض ،ما مل يكن ذلك

تأسيس منظمة التجارة العاملية عىل أن يتحمل كل عضو
يف املنظمة قسط ًا من نفقات املنظمة ،وأن يسدد مسامهاته

بعدم فرض قيود جديدة عىل وارداهتا ،أو فرض رسوم
ألسباب جوهرية وجيب أن يكون ذلك لفرتة زمنية حمددة..

عىل أن يتم التفاوض بشأهنا (قيود أو رسوم جديدة )...مع
الدول األخرى األعضاء يف املنظمة ،التي قد تضار من هذه

اإلجراءات من أجل الوصول إىل حل ودي بشأهنا يرىض

به اجلميع (رسير ،مرجع سابق :ص .)437

املنظمة من نفقات ،فقد نصت املادة  4/7من اتفاقية

يف الوقت املناسب ،وفق ًا لألنظمة املالية املعتمدة من قبل

املجلس العام للمنظمة.

هذا ويدخل ضمن التزامات الدول األعضاء

– وفق ًا التفاقية التأسيس – رضورة احرتامها لقرارات

 -2رضورة أن تقوم الدولة الراغبة يف االنضامم

املنظمة وأن حتل نزاعاهتا املحتملة يف جماالت التجارة

تكيف منظومتها الترشيعية ونظامها اإلداري بام يتالءم

( )12انظر الفقرة اخلامسة من املادة  ،16من اتفاقية تأسيس منظمة
التجارة العاملية.
( )13والواقع أن هذا االلتزام يشكل حصانة ملوظفي املنظمة
باعتبارهم يامرسون نشاط ًا حلساب الشخصية القانونية
الدولية (منظمة التجارة العاملية)؛ وبالتايل فهذا االلتزام
يشكل ضامنه هامة ملوظفي املنظمة ،وفق ًا للامدة  2/8من
اتفاقية التأسيس.

للمنظمة بتطوير نظامها التجاري بطريقة رسيعة ،وأن
واجلهود الدولية املبذولة ،خالل السنوات املاضية،

اهلادفة إىل حترير التجارة الدولية( ،)11كام أن االنضامم
( )11انظر املادة  4/16من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العاملية.
الوثائق النهائية جلولة أوروغواي.
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وامليادين التي ختتص هبا املنظمة ،طبق ًا لألحكام

موضوع انضامم الدولة السعودية ملنظمة التجارة العاملية

وبمقتىض وثيقة التفاهم املتعلقة بتسوية النزاعات بني

الثاين ضمن مبحثني أساسيني :مسار انضامم اململكة

والقواعد املقررة يف النظام القانوين للمنظمة من جهة،
الدول األعضاء .وأن حل النزاعات املحتملة بني

أعضاء منظمة التجارة العاملية يسند إىل اجلهة املحددة
التي تسمى :جهاز تسوية املنازعات .ويتكون هذا

اجلهاز من ممثيل الدول األعضاء يف منظمة التجارة
العاملية ،ومن مهام هذا اجلهاز ما ييل:

واآلثار املرتتبة عن هذا االنضامم ،ندرس هذا الفصل

العربية السعودية ملنظمة التجارة العاملية (املبحث األول).

ثم نكرس املبحث الثاين لآلثار املرتتبة عن هذا االنضامم.

املبحث األول :مسار انضامم الدولة السعودية ملنظمة

التجارة العاملية وعوائقه

إن التعرض ملسار انضامم الدولة السعودية ملنظمة

 -1إدارة قواعد وإجراءات تسوية املنازعات

التجارة العاملية يقتيض اتباع منهجية نميز من خالهلا بني

 -2إدارة املشاورات وأحكام تتعلق بأحكام حل

بعبارة أخرى ينبغي النظر إىل تلك املفاوضات من

املحتملة بني الدول األعضاء يف املنظمة.

املنازعات الواردة يف االتفاقية التأسيسية ملنظمة التجارة

العاملية واالتفاقيات املرفقة هبا.

يفهم من هذا كله أن مهمة جهاز تسوية املنازعات

يف منظمة التجارة العاملية مهمة مزدوجة :تشاورية
وقضائية (خالد :2001 ،ص ص .)11-10

الفصل الثاين :عضوية اململكة العربية السعودية
يف املنظمة العاملية للتجارة وآثارها

نوعني من املفاوضات التي خاضهام املفاوض السعودي؛
زاويتني :مفاوضات متعددة األطراف (املطلب األول)

ومفاوضات ثنائية (املطلب الثاين) .ونعالج عوائق

االنضامم يف املطلب الثالث.

املطلب األول :املفـاوضات املتـعـددة األطـراف

(اجلامعية)

لقد بدأ اهتامم الدولة السعودية بالعالقات
التجارية ذات الطابع الدويل مبكر ًا؛ حيث أفصحت عن

رغبتها يف االنضامم إىل (الغات) كعضو مراقب منذ عام

متكنت الدولة السعودية من االنضامم ملنظمة

 .1985وبعد ذلك تقدمت بطلب االنضامم .وقد صادف

اثنى عرش عام ًا ،وبعد اجلوالت العديدة من املحادثات

إىل منظمة التجارة العاملية ،مما استدعى حتويل طلب

التجارة العاملية بعد سلسلة من املفاوضات دامت قرابة

استطاع املفاوض السعودي إقناع املنظمة برضورة

انضامم اململكة إليها .وقد وقع وزير التجارة والصناعة
السعودي – بتفويض من جملس الوزراء – عىل وثيقة
االنضامم للمنظمة؛ وعىل إثر ذلك أعلن املؤمتر الوزاري

للمنظمة وبصفة رسمية ،يف اجتامعه هبونغ كونغ أواخر

عام  2005عن انضامم اململكة العربية السعودية ملنظمة
التجارة العاملية؛ لتصبح العضو  149يف املنظمة .وألمهية

إجراءات انضامم اململكة إىل (الغات) حتويل هذه األخرية
انضاممها إىل املنظمة اجلديدة (العايل :1998 ،ص .)4

وال شك أن املفاوضات املتعددة األطراف

تعد البوابة اهلامة للوصول إىل عضوية منظمة التجارة
العاملية ،وعىل هذا األساس رشعت الدولة السعودية
منذ عام  1993يف سلسلة من املفاوضات اجلامعية مع
أعضاء املنظمة .ونظر ًا حلساسية املواضيع التي تناقش
يف إطار املنظمة مع الدولة الراغبة يف االنضامم ،فقد
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استغرقت املفاوضات املتعددة األطراف ،التي خاضها

السعودية خالل الفرتة املمتدة من  4إىل  6مايو من عام

هذا وملا كان املوضوع األسايس الذي تدور

ونظامها القانوين يف اململكة ،وكذلك العمل من أجل

إىل منظمة التجارة العاملية هو حترير األسواق

والسلطات العمومية السعودية يف ميدان حقوق امللكية
الفكرية .وحرص ًا من املنظمة عىل هذا التعاون أرسلت

املفاوض السعودي أكثر من عرش سنوات(.)14

حوله املفاوضات بني الدولة الراغبة يف االنضامم
الوطنية بالنسبة للدولة الراغبة يف االنضامم ،وهو

من األهداف التي أنشئت من أجلها املنظمة العاملية،

فإن املفاوض السعودي قد ركز بدوره عىل رضورة
رفع القيود املفروضة – من قبل الدول األعضاء –

 1998لالطالع عىل وضعية حقوق امللكية الفكرية،
إنجاز مرشوع مذكرة التعاون الفني بني منظمة (وايبو)

ترسانة من القوانني النموذجية والتعليقات عىل أنظمة
اململكة املتعلقة بحقوق املؤلف وبراءات االخرتاع

والعالمات التجارية.

وهكذا يالحظ أن املفاوضات متعددة األطراف،

عىل البرتوكيامويات مقابل حترير أسواقها الداخلية.
ونظر ًا ألمهية املفاوضات املتعددة األطراف فإن الوفد

التي خاضها الوفد السعودي مع منظمة التجارة

الكبار يف الدولة ،يمثلون خمتلف القطاعات احليوية يف

إصالحات قانونية هامة يف نظامها القانوين ،كرشط

السعودي املفاوض تشكل من عدد هائل من املسؤلني
احلياة االقتصادية السعودية؛ وقد ترأس الوفد السعودي

– يف املفاوضات احلاسمة لعام  – 1996وزير التجارة
ومعه جمموعة من الكفاءات والتخصصات اهلامة(.)15

يبدو أن منظمة التجارة العاملية ركزت اهتاممها يف

مفاوضاهتا اجلامعية مع الوفد السعودي حول رضورة
أن تقوم الدولة السعودية بجملة من اإلصالحات

عىل الصعيد التنظيمي ،حتى ينسجم النظام القانوين
السعودي مع مبادئ ونصوص اتفاقية تأسيس املنظمة

واالتفاقيات امللحقة هبا ،وخاصة أحكام املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (وايبو) .ويف هذا السياق ،وبعد
جولة املفاوضات املتعددة األطراف األوىل ،قام وفد

استشاري من املنظمة املذكورة آنفا بزيارة اململكة العربية

( )14انظر الرشق األوسط االقتصادي .العدد  .6366الصادر
بتاريخ 1996/5/3م.
( )15انظر اجلريدة االقتصادية .العدد  8803الصادرة بتاريخ
 23مجادى اآلخرة 1417هـ 1996/11/4 -م ص.25

العاملية بدأت بطلب املنظمة من اململكة برضورة إجراء

أسايس النضامم اململكة إليها .ويف نفس اإلطار أكد وفد
جتاري من اإلحتاد األورويب ،الذي زار اململكة قبيل إمتام

املفاوضات اجلامعية عىل أن مفاويض منظمة التجارة
العاملية طالبوا من املفاوض السعودي املوافقة عىل

لوائح تنظيمية يف جمال التأمني وعىل قوانني محاية امللكية

الفكرية ،هذا من جهة ،ومن ناحية أخرى ألح مفاوضو
املنظمة عىل رضورة تشكيل حماكم للفصل يف املنازعات
التجارية (الرشودي :2008 ،ص  .)27ويبدو أن ممثيل
املنظمة العاملية للتجارة مل يكتفوا بطلب إعادة النظر يف

النصوص القانونية وإصالحها بام يتفق والنظام القانوين
للمنظمة ،وإنام طالبوا بالتعديل يف املجال الشكيل ،حيث

أحلوا عىل أن تنفذ مطالب املنظمة بنصوص قانونية وليس

من خالل إصدار أوامر من سلطات أعىل يف الدولة

()16

كام أكد ممثلو املنظمة عىل أن تعمل الدولة السعودية
علام بأن كل النصوص القانونية يف اململكة العربية السعودية
(ً )16
تصدر يف شكل أوامر ومراسيم ملكية.
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إلجياد نظام قضائي واضح للفصل يف املنازعات املرتتبة

املنظمة بعدم التزام الدولة السعودية بكل ما يتعارض

ويف مقابل هذه املتطلبات التي أفصح عنها ممثلو

 -1عـدم محاية املؤشـرات اجلغـرافية اخلمور
واملرشوبات الكحولية باعتبارها سلع ًا حمرمة.

رجال األعامل السعوديني ،الذين سيتعاملون مع رشكاء

قائمة تصنيف السلع واخلدمات امللحقة بنظام العالمات

عن عالقات اململكة التجارية مع الدول األعضاء(.)17

املنظمة العاملية للتجارة للوفد السعودي املفاوض،

طلب هذا األخري – بدوره – برضورة تسهيل مهمة
اقتصاديني يف اخلارج ،وذلك بتمكينهم من الوقوف عىل

األبعاد القانونية لنشاطاهتم يف الدول األعضاء .كام ألح
املفاوض السعودي عىل معرفة اإلطار القانوين الذي

حيكم السوق العاملية حتى يتمكن املصدرون السعوديون
من الدخول إىل أسواق الدول األعضاء ملنظمة التجارة

العاملية دون أن جيدوا عراقيل ذات طابع ترشيعي أو

قضائي غري املتوقعة .يف حقيقة األمر متكن املفاوض
السعودي من قيادة املفاوضات اجلامعية بقدر كبري من

الدبلوماسية واحلكمة ،حيث متكن من اإلجابة عن جل
األسئلة املطروحة من قبل أعضاء املنظمة ،وخاصة تلك
األسئلة املتصلة ببعض البنود واملقاطع الواردة يف مذكرة
وزارة التجارة اخلارجية السعودية .ويف هذا السياق

انعقدت سلسلة من املفاوضات بني الوفد السعودي،

برئاسة معايل وزير التجارة وممثيل الدول األعضاء،
والتي استمرت مدة طويلة .أثناء املفاوضات اجلامعية

مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،ومن ذلك:

 -2حذف اخلمور واملرشوبات الكحولية من

التجارية.

 -3نصت املادة الرابعة من نظام براءات االخرتاع

السعودي عىل عدم منح احلامية إذا كان االستغالل
التجاري منافي ًا للرشيعة اإلسالمية.
 -4كام منعت املادة اخلامسة من نظام العالمات

التجارية تسجيل أية عالمة إذا كان حمتواها يتعارض مع

أحكام الرشيعة اإلسالمية (الرشودي ،مرجع سابق:

ص . )27

وهكذا بدا واضح ًا أن املفاوضات املتعددة

األطراف (اجلامعية) التي خاضها املفاوض السعودي مل
تكن سهلة ،بل كانت عسرية استوجبت كثري ًا من احلنكة
واخلربة والدراية والدبلوماسية اهلادئة ،وهي صفات

حتىل هبا – بجدارة – الوفد السعودي الذي تكون من
نخبة عربت عن قدرة ومعرفة كبرية هلياكل االقتصاد
والتجارة العامليني ،وهو ما أثار إعجاب ممثيل الدول

األعضاء يف منظمة التجارة العاملية.

برزت عقبة قانونية متثلت يف القانون واللوائح التي تتعلق
بحقوق امللكية الفكرية ،متس ما يعترب حرام ًا يف النظام

وبعد اجتياز مرحلة املفاوضات اجلامعية ،بدأت

هذا النطاق استطاع املفاوض السعودي أن يقنع أعضاء

الدول األعضاء ،كام جرى عليه العمل عند انضامم أية

القانوين السعودي املستمد من الرشيعة اإلسالمية .ويف
( )17وقد استجابت اململكة هلذا املطلب بإصدارها نظام ًا قضائي ًا
جديد ًا ،استحدث هيئات قضائية خمتصة بالنظر يف املنازعات
التجارية وغريها .انظر املرسوم امللكي رقم  78الصادر
بتاريخ 1428/9/19هـ.

سلسلة املفاوضات الثنائية ،وذلك بطلب من عدد من
دولة ملنظمة التجارة العاملية.

املطلب الثاين :املفاوضات الثنائية

رغـم اجلـهود التي بذهلا املفـاوض السعودي

أثناء املفاوضات اجلـامعية ،حيث متكن من خـالهلا
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إقناع أعضاء املنظمة ،كان عليه أن يواجه – فض ً
ال عن

ورغم أن االقتصاد السعودي يعتمد – يف

هذا األساس بدأ املفاوض السعودي سلسلة أخرى

املحيل بأكثر من  37بليون ريال سنة  ،2004فإن

املحادثات الرسمية – أعضاء املنظمة ُمنفردين .وعىل
من املفاوضات عىل الصعيد الثنائي ضمن جوالت
مكوكية للعواصم الرئيسة للدول التي تعد رشيك ًا

جتاري ًا للدولة السعودية ،بقصد توضيح وجهات النظر
وإزالة األسباب والعوامل التي شكلت عائق ًا يف إهناء
عملية املفاوضات .إن املفاوضات الثنائية – يف نطاق
منظمة التجارة العاملية – تأيت غالب ًا بعد املفاوضات
اجلامعية ،والتي من خالهلا تربز بعض القضايا التي
يريد بعض األعضاء التأكد منها أو االستفسار حوهلا،
مما يؤدي إىل إزالة الغموض واملعوقات أمام الدولة

الراغبة يف االنضامم .ومن أهم املسائل التي استوجبت
املفاوضات الثنائية :رضورة إقناع الدول األعضاء يف
املنظمة بجدوى االنضامم .ويف هذا السياق حيق لكل

عضو االعرتاض عىل عملية انضامم أية دولة ،إذا مل
حتقق رغبته يف أحد البنود التي ختدم مصاحله التجارية.
ومن جهة أخرى فإن املفاوضات الثنائية هامة – أيض ًا –

بالنسبة للدولة الراغبة يف االنضامم ملنظمة التجارة
العاملية ،حيث حتاول محاية بعض السلع ذات امليزة

النسبية .ويف هذا املضامر دافعت الدولة السعودية عىل

جوهره – عىل البرتول الذي يساهم يف الناتج اإلمجايل
القطاع الزراعي يشكل دعامة هامة لالقتصاد الوطني

السعودي ،حيث بلغت نسبة مسامهته عام 2004

يف الناتج اإلمجايل املحيل  .%8فض ً
ال عن هذا كله فإن
الزراعة تساهم يف حتقيق هدف إسرتاتيجي للتنمية

االقتصادية وهو :توسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد

الوطني وتنويع صادرات الدولة ،مما يؤدي إىل ختفيف
االعتامد عىل البرتول ،وإن القطاع الزراعي يساهم

بشكل فعال يف امتصاص البطالة وتوفري الوظائف
الدائمة لليد العاملة املحلية :وهو قطاع يعمل فيه حالي ًا
ما يقارب  600ألف عامل زراعي يمثلون إمجاالً حوايل

( )%9من اليد العاملة ،نسبة اليد العاملة الوطنية منهم
%48؛ مما جيعل القطاع الزراعي أفضل قطاع تتحقق

فيه السعودة (العبيد :2008 ،ص  .)82وألمهية

القطاع الزراعي ورضورة محايته سعت اململكة العربية
السعودية إىل إجراء مفاوضات ثنائية مع الرشكاء
اهلامني ،الذين تتعامل معهم يف املنتوجات الزراعية.
ويف هذا السياق أبرمت اململكة العربية السعودية اتفاق ًا
ثنائي ًا مع الواليات املتحدة األمريكية ،يسمح بدخول

بعض السلع الوطنية ذات األمهية ،وذلك برفع التعريفة
اجلمركية عليها ،وهو إجراء يعد حق ًا مكتسب ًا لكل

(الرشودي ،مرجع سابق :ص .)28

ص ص .)28-27

األمريكية كان وسيلة سهلت عملية انضامم اململكة

الدول األعضاء يف املنظمة (الرشودي ،مرجع سابق:
فقد اعترب املفاوض السعودي سلة من السلع

ذات البعد اإلسرتاتيجي بالنسبة لالقتصاد السعودي
والتي ينبغي محايتها بالشكل الذي يضمن دورها اهلام

يف تنمية االقتصاد الوطني.

املنتجات الزراعة األمريكية إىل أسواق السعودية
وهذا االتفاق الثنائي مع الواليات املتحدة

ملنظمة التجارة العاملية ،ومل يقابله تصدير املنتجات

الزراعية إىل أسواق الواليات املتحدة األمريكية .بعد
أن وقعت اململكة عدد ًا كبري ًا من االتفاقيات الثنائية

مع عدد كبري من الدول األعضاء هبدف الدخول إىل
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األسواق يف قطاعي السلع واخلدمات( .)18وبعد هذه

اجلوالت العديدة من املفاوضات اجلامعية والثنائية
صادق املجلس العام ملنظمة التجارة العاملية عىل

بروتوكول انضامم الدولة السعودية للمنظمة ،وتم

حضورها كعضو رسمي يف املؤمتر السادس للمنظمة،

 -4تم التوقيع عىل بروتوكول االنضامم ملنظمة

التجارة العاملية بتاريخ 2005/11/11م ،وأصبحت
الدولة السعودية عضو ًا يف املنظمة يف الشهر املوايل

(2005/12/11م) .وهذا املسار الطويل من املفاوضات
اجلامعية والثنائية يشكل يف حد ذاته تطور ًا هام ًا ،من شأنه

املنعقد يف هونغ كونغ ،خالل الفرتة املمتدة ما بني 13

أن يمكن االقتصاد السعودي من االنفتاح عىل األسواق

من االتفاقيات الثنائية مع الدول األعضاء .وهبذا

املبحث الثاين :عوائق انضامم الدولة السعودية ملنظمة

إىل  18ديسمرب 2005م ،بعد أن أبرمت اململكة العديد
استكملت الدولة السعودية سلسلة املفاوضات اجلامعية
(متعددة األطراف والثنائية) ،مما أكد قدرة اململكة عىل

التأقلم واالنسجام مع النظام القانوين ملنظمة التجارة

العاملية ومبادئها األساسية؛ وذلك بعد جهود مضنية
ُب ِذلت خالل املدة التي استغرقتها مفاوضاهتا مع
املنظمة .ويمكن تلخيص تلك اجلهود املبذولة فيام ييل:
 -1خـالل اجلـوالت األوىل من املفـاوضات

تم التـركيز عىل سياسات الدولة السعودية التجـارية
واسرتاتيجيها املتبعة يف ذلك.

اخلارجية ،بعد متتعه باحلامية لسنوات عديدة.

التجارة العاملية

يمكن تقسيم هذه العوائق إىل نوعني :العائق

القانوين (الفرع األول) .العائق االقتصادي (الفرع الثاين).
املطلب األول :العائق القانوين

يف حقيقة األمر ،يشكل انضامم الدولة السعودية

ملنظمة التجارة العاملية – عرب مسار انضاممها الطويل –
حتدي ًا حقيقي ًا عىل خمتلف األصعدة؛ غري أن انضامم
اململكة العربية السعودية واجه عائق ًا جوهري ًا يتجاوز

العوامل االقتصادية التي واجهتها الدول األخرى

 -2أنجز الفريق السعودي املفاوض زيارات

املنضمة إىل املنظمة ،التي ال خيتلف نظامها القانوين

للمملكة ،هبدف تقريب املواقف ،واستيضاح اجلوانب

القانوين ملنظمة التجارة العاملية .فالثقافة القانونية

عديدة إىل عواصم الرشكاء التجاريني األساسيني

العديدة املتصلة بعروض السلع واخلدمات املقدمة من

قبل املفاوض السعودي.

مع املبادئ والقيم القانونية التي يعتمد عليها النظام

السائدة يف معظم الدول األعضاء ومبادئ القانون

الدويل العام مستمدة – يف جمملها – من فلسفة القانون

 -3تم التوقيع عىل اتفاقية ثنائية مع الواليات

الوضعي التي جتعل من سلطة الدولة الترشيعية صاحبة

الثنائية التي خاضها املفاوض السعودي عىل الصعيد

تعد وأن تغري ترشيعاهتا حتى تنسجم مع مبادئ املنظمة

املتحدة األمريكية ،والتي شكلت تتوجي ًا للمفاوضات
الثنائي ،كام كانت هذه االتفاقية بوابة أدخلت اململكة
إىل منظمة التجارة العاملية.

( )18انظر جدول هذه االتفاقيات الثنائية يف ملحق رقم .1

السيادة ،وبالتايل من السهل عىل سلطات الدولة أن
العاملية للتجارة .أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية

التي تشكل الرشيعة اإلسالمية حمور وأساس نظامها
القانوين ،فقد كان متوقع ًا أن تربز صعوبات وعوائق
شديدة التعقيد؛ نظر ًا للتباين الواضح بني طبيعة النظام
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القانوين الذي حيكم وينظم احلياة االقتصادية والتجارية

امللكية ،هذه الرغبة تشري بوضوح إىل االختالفات ذات

يتطلب خضوع الدولة الراغبة يف االنضامم إىل رشوط

والنظام القانوين السعودي .فالفجوة قائمة بني النظام

يف نطاق منظمة التجارة العاملية .فاالنضامم للمنظمة
من أمهها :التزام الدولة املنضمة بمامرسة وتنفيذ

عالقاهتا التجارية اخلارجية ،كام قررها النظام القانوين
ملنظمة التجارة العاملية .وهذا يعني – منطقي ًا – أن النظام

الطابع الشكيل بني األنظمة القانونية للدول األعضاء
القانوين السعودي وأنظمة الدول األعضاء يف جمال

القانون والالئحة؛ واجلهات املختصة بإعداد وسن

القانوين للمنظمة سيفرض نفسه عىل الدولة الراغبة

القوانني .انطالقا من هذا التباين الشكيل يف القانون
بني الطرفني ،كان منتظر ًا أن يمتد االختالف والتباين

األورويب :حيث كانت الدول األعضاء تفضل اللجوء

هذا املضامر بدت مالمح التعارض بني مبادئ منظمة

يف االنضامم .وقد ظهر هذا واضحا بخصوص االحتاد
إىل األساليب الدبلوماسية حلل النـزاعات املحتملة بني

الدول األعضاء؛ إال أن اجتاه املنظمة العاملية ومبادئها
األساسية ،مدعمة بالواليات املتحدة األمريكية فضلت
اللجوء واستعامل األسلوب القضائي (جالل:2002 ،

ص ص .)12-11

إىل القانون ذاته ومبادئه والفلسفة التي يقوم عليها .ويف

التجارة العاملية والنظام القانوين السعودي املرتكز عىل
الرشيعة اإلسالمية ،وهو تعارض شكل أحد عوائق
انضامم الدولة السعودية للمنظمة ،حيث تعترب املدة

التي استغرقتها املفاوضات معها من أطول املدد التي

عرفت يف إطار انضامم الدول هلذه املنظمة .إن النظام

ومما يبني حساسية األنظمة القانونية – يف نطاق

القانوين ملنظمة التجارة العاملية نظام يرتكز عىل الفلسفة

الدول األعضاء إزاء حتفظ املفاوض السعودي عىل

العوملة أداة لتعميمها عىل املعمورة دون مراعاة

منظمة التجارة العاملية – ما أبداه عدد كبري من ممثيل
عدد من مبادئ املنظمة .ويف هذا السياق طلب بعض

املندوبني من املفاوض السعودي بأن تلتزم سلطات
الدولة السعودية بتنفيذ التزاماهتا طبق ًا للقانون وليس
من خالل إصدار األوامر واملراسيم(.)19

الواقع أن هذه الرغبة التي أبداها كثري من
املندوبني املتعلقة برضورة تنفيذ االلتزامات وفق ًا
لنصوص قانونية بدالً من إصدار األوامر واملراسيم
قائام قبل أن يقدم املفاوض
( )19يبدو أن هذا الوضع كان ً
السعودي رشح ًا وتبيان ًا ملعنى األوامر واملراسيم امللكية،
وهي نصوص ترشيعية بالنسبة للنظام القانوين السعودي
وليست أدوات تنفيذية كام هو الشأن بالنسبة للدول
األعضاء يف املنظمة .انظر( :نسيب1428 ،هـ).

الرأساملية يف مظهرها االقتصادي ،والتي أصبحت
خلصوصيات املجتمعات البرشية وألنظمة الدول

القانونية املختلفة .ومن هنا تصبح حرية السوق ورفع
احلواجز أمام السلع واخلدمات عقيدة النظام القانوين
ملنظمة التجارة العاملية؛ وفتح األسواق الوطنية لكل

السلع واخلدمات املتبادلة بني الدول األعضاء .هذا

املبدأ الذي ارتكز عليه النظام القانوين ملنظمة التجارة
العاملية مل يصطدم – فلسفي ًا وإيديولوجي ًا – بشكل
مبارش مع أنظمة الدول األخرى األعضاء يف املنظمة؛
عىل عكس ما واجهته اململكة أثناء املفاوضات املتعددة

األطراف والثنائية؛ حيث كان معظم املندوبني يلحون

ويطالبون السلطات السعودية بالسامح باسترياد بعض
السلع املحرمة رشع ًا مثل حلم اخلنزير واملرشوبات
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الكحولية (ألسون :2004 ،ص  ،)77وأثناء هذه

اململكة ملنظمة التجارة العاملية بعاملني أساسيني ،يتمثل

املعركة القانونية بني املفاوض السعودي ومندويب
الدول األعضاء بدا واضح ًا التباين مع النظام القانوين

االنضامم ،والعامل الثاين يتجسد يف اختاذ قرار االنضامم

التجارة العاملية من جهة والنظام القانوين السعودي

مساعي االنضمـام بتـشكيل اللجـنة الوزارية سنـة

للدول األعضاء املنسجم يف جممله مع مبادئ منظمة

العامل األول يف التسلسل الزمني ملساعي وإجراءات
عىل مستوى الدولة .من حيث العامل الزمني :بدأت

املرتكز عىل الرشيعة اإلسالمية من جهة ثانية ،شكل هذا
التباين عائق ًا قانوني ًا حقيقي ًا .وأمام هذا املأزق القانوين

ودراسة مدى مالئمة انضامم اململكة للمنظمة ،وذلك

والفطنة ،استطاع من خالهلام أن يقنع الطرف اآلخر

(أبو الفتوح :2008 ،ص ص  .)39-38وبعد الفرتة

أبدى املفاوض السعودي قدر ًا كبري ًا من الدبلوماسية

بأن الرشيعة اإلسالمية هي صاحبة السيادة يف الدولة

1404هـ .تتلخص مهمة هذه اللجنة الوزارية يف بحث

سنة 1408هـ ،أي بعد أربع سنوات من تشكيلها
الزمنية الفاصلة بني تشكيل اللجنة وبدأ ممارسة مهامه
وهي مدة طويلة نسبي ًا؛ بعد هذه الفرتة الزمنية صدرت

السعودية ،وأن أي تعديل يف النصوص القانونية
املستندة إىل الرشيعة يعد خرق ًا لسيادة الرشيعة؛ وهو

املوافقة عام 1413هـ معلنة عن الرشوع يف مسعى

موقف يلزمها بتخطى إرادة صاحب السيادة ،وفق

املفاوض وأسندت مهمة اإلرشاف وتأطري املفاوضات

أمر ال تقبله الدول األعضاء يف املنظمة لو ُوضعت يف
أنظمتها الدستورية .وهبذا متكن املفاوض السعودي
من أن يفرض سيادة الرشيعة عىل مبادئ النظام القانوين

ملنظمة التجارة العاملية ،مما مكن من التحفظ عىل تلك
القواعد التي تلزم الدول املنظمة برضورة فتح أسواقها

لكل السلع واخلدمات(.)20

املطلب الثاين :العائق اإلجرائي واالقتصادي

الفرع األول :العائق اإلجرائي :ال ريب أن املدة

التي استغرقتها عملية انضامم اململكة العربية السعودية
ملنظمة التجارة العاملية تعد من أطول املدد التي عرفتها
الدول لالنضامم هلذه املنظمة؛ ويعزو بعض الباحثني

هذه الظاهرة إىل املسائل اإلجرائية التي مرت هبا

عملية املفاوضات .يف هذا السياق يربر تأخر انضامم

( )20انظر حول موضوع متسك السلطات السعودية بالرشيعة
اإلسالمية أساس ًا ومصدر ًا للنظام القانوين للدولة( :نسيب،
مرجع سابق :ص.)82 ،81 ،80

االنضامم؛ ويف ذات العام تكون الفريق السعودي
إىل وزارة التجارة والصناعة .الواقع أن انضامم أية دولة
ملنظمة التجارة العاملية يشوبه – دائ ًام – نوع من احلذر

والتخوف ،وخاصة عندما يتعلق األمر بانضامم دولة
ذات نظام قانوين خيتلف يف فلسفته ومصادره عن مبادئ

النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية من جهة وتباين

– يف كثري من خصوصياته – مع األنظمة القانونية
للدول األعضاء يف املنظمة .وانظالق ًا من هذا الوضع
يمكن القول أن مسعى انضامم اململكة العربية السعودية
للمنظمة شكل نوع ًا من التخوف املتبادل ،فالدولة
السعودية هاجسها الكبري متثل يف املحافظة عىل أصالة

مرجعية نظامها القانوين ،أي الرشيعة اإلسالمية ،حتى ال

ختضع أحكامها لضوابط وقواعد قانونية وضعية ،وذلك
حفاظ ًا عىل سمو تلك األحكام باعتبارها وحي ًا ،وبالتايل
ال يمكن قبول أية قواعد تناقض الرشيعة اإلسالمية،
ويف ذات الوقت بدا للدول األعضاء يف املنظمة أن
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املنظومة القانونية السعودية ال تنسجم مع النظام

نوع ًا من الدعم اخلفي ومتويل لقطاع البرتوكيامويات

النظامني القانونيني انتهى – بعد املفاوضات الشاقة – إىل

ومن املواضيع التي شكلت عائق ًا أمام انضامم

القانوين لتلك الدول .وال شك أن هذا التعارض بني

اعرتاف الدول األعضاء بخصوصيات النظام القانوين

السعودي مما أدى باململكة إىل التمسك بثوابت الرشيعة
اإلسالمية ،وبالتايل فانضاممها للمنظمة مل يرتتب عليه

أي تنازل عن تلك الثوابت (أبو الفتوح ،مرجع سابق:

ص .)52

(إم .باتريشني ،مرجع سابق :ص .)29

الدولة السعودية ملنظمة التجارة العاملية ،والتي تعني

عىل املفاوض السعودي معاجلتها مع كل املفاوضني:
األمريكي واألورويب من هذه املواضيع قضية التأمني

وشفافيته وكذلك مبدأ حتديد أسعار الغاز الطبيعي
وكذلك رضورة اقامة التوازن والتناسب بني القطاعني

الفرع الثاين :العائق االقتصادي :كتب أحد
الباحثني مقاالً بعنوان :كيف ستحمي اململكة نفسها

املسائل وصلت إىل طريق مسدود ،مما جعل املسؤول

الليربايل؟ سؤال جدير باالهتامم رغم أن االقتصاد

شخصي ًا لدى رئيس الوزراء الربيطاين :بلري بصفته

– بعد انضاممها ملنظمة التجارة العاملية – من االنفتاح
السعودي منفتح ومرن إىل حد ما (إم .باتريشني،

 :2007ص ص .)29-28

بعد سلسلة من املفاوضات متعددة األطراف

والثنائية أقر ممثلو الدول األعضاء يف منظمة التجارة
العاملي خالل اجللسة التي عقدهتا اللجنة املختصة

اخلاص والعام .ويبدو أن املفاوضات الثنائية حول هذه
األول يف الدولة السعودية :امللك عبداهلل يتدخل

رئيس ًا لالحتاد األورويب – آنذاك – ومتكن من إقناعه

باستقرار أسعار الغاز يف اململكة وشفافية هذا القطاع
احليوي ،وهو منفتح عىل االستثامرات األجنبية(.)21

املبحث الثالث :آثار انضامم الدولة السعودية ملنظمة

التجارة العاملية

املنعقدة بجنيف ،بتاريخ  28سبتمرب 2005م وأمجعوا
عىل قبول الدولة السعودية عضو ًا جديد ًا يف املنظمة.

سينعكس أثره عىل جوانب خمتلفة من احلياة التجارية

الثنائي مع الدول األعضاء – بصدد احتامل تنافس

احلياة األخرى ،وخاصة منها ذات الصلة بالنشاط

لقد برزت الصعوبة األوىل – خالل التفاوض

اململـكة العربـية السعـودية يف جمـال البتـروكياموية
ملنتوجات املنشآت األمريكية .ويف هذا السياق كانت

املفاوضات الثنائية السعودية األمريكية تتمحور حول
قضية اعتربها املفاوض األمريكي حساسة ،وهي :أن

املفاوض األمريكي يعتقد أن رشكة أرامكو السعودية

احلكومية تربم صفقات بموجبها تبيع النفط اخلام لرشكة
برتوكياموية سعودية أخرى ،وهي سابك ،وبأسعار

منخفضة .واعترب اجلانب األمريكي هذه العمليات

إن انضامم أي عضو جديد ملنظمة التجارة العاملية

للدولة املنضمة ،وهذا بطريقة مبارشة ،كام تتأثر مظاهر
التجاري ،كاملنظومة القانونية للدولة ومظاهر الثقافة

يف املجتمع ،لكون أن منظمة التجارة العاملية هتتم ليس
فقط بتبادل السلع ،وإنام تعني أيض ًا باخلدمات التي

( )21ولتفعيل هذه الرغبة يف جتاوز عوائق االنضامم ،بادرت
السلطات السعودية بإنشاء املجلس االقتصادي األعىل
واهليئة العامة لالستثامر ،تال هذا كله ظهور نصوص قانونية
هامة تتعلق بالسوق املالية وقانون االستثامرات األجنبية.
انظر يف املوضوع( :هنري أولسون ،مرجع سابق ،ص.)12
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تؤطرها مبادئ وقواعد النظام األسايس للمنظمة.

بناء عىل ما تقدم فإن الدولة املنضمة للمنظمة ستجد

نفسها ملزمة بالتأقلم مع مبادئ املنظمة حتى تستفيد
فع ً
ال من عملية االنضامم ،كام ينبغي عىل الدولة املنضمة

أن تتحمل بعض اآلثار السلبية املرتتبة عن عدم قدرة
اقتصادها ومؤسساهتا عىل املنافسة .ومهام يكن من أمر

فإن انضامم اململكة العربية السعودية ملنظمة التجارة
العاملية رفع احلجم اإلمجايل للتجارة الوطنية ،حيث

العاملية (املطلب األول) ،اآلثار ذات الطابع االقتصادي

والتجاري النامجة عن عملية االنضامم (املطلب الثاين)،
وأخيـر ًا اآلثـار املرتبة عىل الصعيد الثـقايف (املطـلب

الثالث).

املطلب األول :اآلثـار املرتتبة عىل الصعيدين:

القانوين والقضائي

ال خيفى عىل املتخصصني يف القانون الدويل

العام واملنظامت الدولية املالية أن طبيعة املنظمة العاملية

أصبح يمثل ثلثي إمجايل ناجتها املحيل .ويف سنة 2005

للتجارة ال ختتلف عن السياق اإليديولوجي والفكري

واملرتبة الثانية والعرشين كأكرب دولة مستوردة يف العامل.

الدويل والبنك الدويل لإلنشاء واإلعامر والغات
سابق ًا .وملا كانت منظمة التجارة العاملية نابعة من

احتلت اململكة املرتبة الثانية عرشة كأكرب دولة مصدرة،
ومع هذا املوقع اهلام فقد اهتمت خطة التنمية السابعة

والثامنة باحتامل ظهور بعض اآلثار التي سترتتب عن

انضامم الدولة ملنظمة التجارة العاملية ،بعد تزايد وترية
اندماج االقتصاد السعودي يف االقتصاد العاملي؛ ويف
هذا السياق عملت اخلطط االقتصادية الوطنية عىل
هتيئة احلياة االقتصادية الوطنية حتى تتالءم وتنسجم

مع األوضاع االقتصادية النامجة عن عملية االنضامم

ملنظمة التجارة العاملية (القحطاين :2008 ،ص .)78

الواقع أن انضامم اململكة العربية السعودية ملنظمة

التجارة العاملية سيرتتب عليه آثار عىل خمتلف جماالت
احلياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وخاصة منها
اجلانبني الترشيعي والقضائي ،وذلك استجابة ملتطلبات

االتفاقية التأسيسية للمنظمة واالتفاقيات األخرى
امللحقة هبا ،حتى ينسجم ويتواءم النظامان :الترشيعي

للمنظومة الدولية املالية ،وعىل رأسها :صندوق النقد

رحم الغات ،وهي امتداد هلا؛ وبالتايل ففلسفة وطبيعة

املنظمة العاملية للتجارة رأساملية ،ونظامها القانوين
مستمد من الثقافة القانونية الغربية ،مما جعل هذه
املنظمة تعكس متطلبات األنظمة القانونية الغربية

بوضوح ،دون األخذ بعني االعتبار بوجود الرشيعة
اإلسالمية كنظام قانوين قائم بذاته ،ومتميز عن النظام

القانوين الوضعي.

وملا كانت اململكة العربية السعودية دولة قائمة
عىل أساس الرشيعة اإلسالمية ،التي تشكل مصدر ًا

لكل أنظمتها (نسيب ،مرجع سابق :ص ص 82-80
وما بعدها) أصبح متوقع ًا أن يصطدم انضامم الدولة
السعودية ملنظمة التجارة العاملية بطبيعة النظام القانوين

السعودي .ويف هذا املضامر يمكن بحث مضمون هذا

والقضائي الوطنيان مع مبادئ وأسس النظام القانوين
للمنظمة .انطالق ًا من هذا الوضع نبحث مضمون هذا

املرتتبة عىل انضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية (الفرع

املرتتبة عىل انضامم الدولة السعودية ملنظمة التجارة

(الفرع الثاين).

املبحث وفق النقاط التالية :اآلثار القانونية والقضائية

املطلب األول يف فرعني أساسيني :اآلثار القانونية
األول) واآلثار القضائية املرتتبة عىل هذا االنضامم
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الفرع األول :اآلثار املرتتبة عىل الصعيد النظامي

اإلجراءات غري اجلمركية ،والتي من شأهنا أن تعرقل

لالنضامم إىل منظمة التجارة العاملية منذ عام ،1995

أمام املنظمة العاملية للتجارة ،ومنها عىل وجه اخلصوص:

(القانوين) :لقد رشعت الدولة السعودية بطريقة حثييثة
غري أن جهود اململكة آنذاك اصطدمت بتعارض

نظامها القانوين املتصل باملنافسة والتأمني مع املبادئ

والنصوص القانونية ملنظمة التجارة العاملية ،إىل جانب
وجود تباين واضح بني فلسفة محاية احلقوق الفكرية
واألدبية املعتمدة يف النظام القانوين السعودي املستند
إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وبني املنظومة القانونية

حلامية تلك احلقوق املعتمدة أساس ًا عىل نصوص
دولية ،وخاصة اتفاقية (برن)؛ إىل جانب اختالف

وجهات النظر حول مفهوم حقوق اإلنسان بني اجلانب
السعودي واملفاهيم الغربية التي تبنتها املنظمة العاملية

للتجارة .فكان التعارض واضح ًا بني الطرفني حول
فلسفة حقوق اإلنسان ،التي يتبناها كل طرف.

ويف جمال األنظمة املتعلقة باملنافسة والتأمني،

وممارسة العنرص النسوي للنشاط االقتصادي ،وغري

ذلك من املجاالت القانونية التي تأثرت بانضامم اململكة

إىل م.ع.ت( .)22بدأ هذا التأثري واضحا خاصة يف جمال
النصوص القانونية املتعلقة بالتصدير واإلسرتاد ،حيث

قامت السلطة التنظيمية ،بتعديل األنظمة التجارية
القائمة ،واصدار نصوص جديدة ،وكذلك يف جمال
التصدير واإلسرتاد قامت السلطات العمومية للدولة

السعودية بالعديد من العمليات التي هتدف إىل تعديل

األنظمة التجارية القائمة ،وإصدار نصوص جديدة

تتالءم مع متطلبات مبادئ املنظمة العاملية للتجارة.

ويف هذا املضامر التزمت الدولة السعودية بإلغاء كل

( )22املنظمة العاملية للتجارة.

التجارة وتطبيق كل التدابري املؤدية إىل احرتام التزاماهتا

 -تطبيق نظامها التجاري بكيفية تضمن عدم

حصول أية عراقيل حلرية الوصول إىل األسواق،
وهي حرية حتققت من خالل إلغاء التعريفات ،وال

ينبغي فرض أية حواجز أخرى غري الرسوم اجلمركية
(الرشودي ،مرجع سابق :ص ص .)66-65

 -تلتزم الدولة السعودية بعدم ربط عملية

الرتخيص لالسترياد بمعايري معينة (ال تتفق مع مبادئ

م.ع.ت) مثل :مدى قدرهتا عىل تشجيع صناعات حملية

وتطويرها حتى تكون أه ً
ال للتصدير للخارج.

الواقع أن هذه الرتاخيص تشكل – يف كل دولة –

جزء ًا من اإلسرتاتيجية الوطنية حلامية االقتصاد الوطني
وتطويره ،غري أن املنظمة العاملية للتجارة ال تقبل هبذا

النوع من التشجيع للصناعة الوطنية؛ وبالتايل فاالنضامم
إىل املنظمة يتطلب نوع ًا من التنازل عن مبدأ قانوين
هام :احلامية القانونية لالقتصاد الوطني .ومن ضمن
النصوص التي تأثرت بانضامم اململكة العربية السعودية
إىل املنظمة العاملية للتجارة النظام القانوين السعودي

القايض برضورة حصول أي مورد للسلع عىل شهادات

تثبت صحة وثائق اجلامرك من الدوائر القنصيلية

بالسفارات السعودية املوجودة بالدول التي تورد منها
البضاعة .ومعلوم أن هذا الرشط القانوين يندرج ضمن

متطلبات نظام املقاطعة العربية إلرسائيل( .)23ويف هذا

السياق التزمت الدولة السعودية بإلغاء هذا الرشط قبل

هناية ( 2007الرشودي ،مرجع سابق :ص .)66

( )23انظر قرار جملس جامعة الدول العربية ،رقم  2716الصادر
عن دورته الرابعة والثالثني املؤرخ يف 7سبتمرب.1960
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إذا كانت هذه التأثريات متس القواعد القانونية

املنظمة للنشاط االقتصادي للدولة التي تريد االنضامم
إىل م.ع.ت .فإن كل دولة ترغب يف االنضامم إىل هذه
املنظمة البد أن تعيد النظر يف ترسانتها الترشيعية املتصلة

خاصة بحقوق امللكية الفكرية ،والتي تشكل أهم ملف
يف مفاوضات الدول مع املنظمة؛ وال يمكن ألية دولة

 الالئحة التنفيذية لقانون براءات االخرتاع (26ديسمرب2004م).

 -قانون العالمات التجارية (17أغسطس2002م).

 -الالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية (عام

2005م).

 -تعديل أنظمة حقوق النرش النافذة املفعول ،بكيفية

أن تطلب االنضامم للمنظمة إال إذا قبلت بتعديل

تضمن محاية ما ييل:

ويف هذا اإلطار قامت السلطات الدستورية السعودية

 -محاية حقوق البث اإلذاعي الواردة يف معاهدة برين.

أنظمتها القانونية اخلاصة بحقوق امللكية والفكرية.
بخطوات متثلت فيام ييل:

 -التسجيالت الصوتية.

ومسايرة لرشوط االنضامم إىل املنظمة العاملية

 -االلتزام بالتطبيق التام التفاقية منظمة التجارة العاملية

للتجارة ،وخاصة منها ما تعلق برضورة تطوير

الفكرية دون التمتع بفرتة انتقالية.

السعودية بتعزيز اللوائح التنفيذية ألنظمتها املطبقة يف

ذات الصلة باجلوانب التجارية املتصلة بحقوق امللكية

إجراءات التقايض واملحاكامت ،فقد التزمت الدولة

 -االنضامم إىل مجلة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية

حماكمها ومؤسساهتا اإلدارية (الرشودي ،مرجع سابق:

 تلتزم الدولة السعودية بتحديث وإصالح نصوصهاالنظامية وإجراءاهتا اإلدارية ضامن ًا حلقوق امللكية

الواقع أن انضامم أية دولة ملنظمة التجارة العاملية

حول امللكية الفكرية ،مثل :معاهديت باريس وبرين.

ص .)68 ،67 ،66

يقتيض أن جتري الدولة املعنية باالنضامم عملية التالءم
بني نظامها القانوين ومبادئ املنظمة .وذلك انسجام ًا

الفكرية ،وجعلها منسجمة مع مضمون إتفاقية (تربس)،
وتأكيد ًا عىل إرادهتا يف اإلستجابة ملتطلبات النظام

مع ظاهرة العوملة ،التي تشكل أداة اسرتاتيجية لسيادة

التطورات الطارئة عىل قضية حقوق امللكية الفكرية

األعضاء.

القانوين ملنظمة التجارة العاملية ومسايرة للتطورات
النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية ،وانسجام ًا مع

اصدرت اململكة ماييل:

السوق ،الذي هتدف املنظمة العاملية للتجارة إىل جعله
معيار ًا حاس ًام يف حتديد السياسات االقتصادية للدول

 -قانون حقوق النرش والتأليف (30أغسطس2003م).

هذا وال خيفى عىل أحد أن االنضامم للمنظمة
العاملية للتجارة يتطلب انفتاح ًا ومرونة يف الترشيع

2004م).

بالنصوص املتصلة بشكل مبارش أو غري مبارش باحلياة

النصوص التنفيذية لقانون النرش والتاليف (29مايو

الداخيل للدولة الراغبة يف االنضامم ،وسواء تعلق األمر

 -قانون يتعلق بمنح براءات االخرتاع والرسوم

االقتصادية أو الثقافية .وال ريب أن اململكة العربية

براءات االخرتاع اجلديد 17يوليو2004م).

املنظمة العاملية للتجارة ،سواء تلك األنظمة املتعلقة

الصناعية واألصناف النباتية والرسوم الصناعية (قانون

السعودية ستعمل عىل جعل انظمتها تتفق مع مبادئ

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،25احلقوق والعلوم السياسية( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

21

باالستثامرات األجنبية ،أو املتصلة باخلدمات ،وخاصة

االقتصادية والتجارية ،بام يتالءم مع مقتضيات النظام

والقانونية واملحاسبية .وهذه تشكل التزامات قانونية

الواقع أن النصوص النظامية التي تأثرت بانضامم

خدمات األعامل كامللكية األجنبية للخدمات املهنية

بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،التي ستعمل عىل

إجياد نوع من التوازن والتوافق بني متطلبني متعارضني
إىل حد كبري:

القانوين للمنظمة(.)24

اململكة العربية السعودية ملنظمة التجارة العاملية ال تتعلق

بالكيان الثقايف واحلضاري للمجتمع السعودي وإنام
هي أحكام تكاد تكون تقنية :تتعلق بالتبادل التجاري

رضورة السامح لالستثامرات األجنبية بإقامة

والسلعي واخلدمايت التي ال متس باملقومات الثقافية

استجـالب املستثمرين لليـد العـاملة املؤهـلة والتي

استجابة ملتطلبات النظام القانوين للمنظمة كان من

مشاريـع اقتـصادية وثـقـافية ومـا يستتبع ذلك مـن

توفـر هلم النجـاح واألربـاح .وهذا الوضع يصطدم
بمطلب وطني سعودي ،ويعمل عىل توظيف اليد
العاملة الوطنية قدر اإلمكان ،وهو مرشوع وطني

يكتيس أمهية بالغة بالنسبة للدولة السعودية التي تبذل
جهود ًا جبارة منذ عدة سنوات لبلوغ هدف وطني
يتمثل يف السعودة ،مما جعلها (الدولة السعودية) تلزم
– نظام ًا – املستثمرين اخلواص بتوظيف نسبة معينة
– حـسب أهـمية املنشأة – من السعوديني (توجيـري،
 :2004ص ص .)36-25

للمجتمع ،وعليه فإن تطوير املنظومة القانونية السعودية
منطلق سيادي ووعي كامل لسلطات الدولة السعودية

بأمهية عملية حتديث املنظومة القانونية الوطنية؛ وقد
أدى هذا التطوير القانوين وحتديث النصوص النظامية

إىل فوائد هامة بالنسبة لالقتصاد السعودي حيث

انفتحت األسواق األجنبية عىل اإلنتاج السعودي،
واستفاد املستثمر السعودي يف اخلارج من املزايا التي
يوفرها النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية (صباح،

 :2008ص ص .)61-41

الفرع الثاين :اآلثار املرتتبة عىل الصعيد القضائي:

ومن اآلثار املنتظر ترتيبها عىل انضامم الدولة

إن االنضامم ملنظمة التجارة العاملية يستدعي نوعني من

وحتديث األجهزة القضائية لتواكب التطورات اهلائلة

ذات الطابع القانوين والقضائي ،لوجود عالقة عضوية

السعودية للمنظمة العاملية للتجارة رضورة تطوير
التي اقتضتها شبكة العالقات االقتصادية واالجتامعية
التي تطورت يف املجتمع السعودي بوترية رسيعة،

مما دفع املنظم إىل استحداث مؤسسات قضائية هامة

وذلك يف إطار شامل إلصالح القضاء ،بمختلف
ختصصاته :اإلداري ،املدين ،التجاري وغري ذلك .كام

اهتم جملس الوزراء يف اململكة العربية السعودية – منذ
انضامم اململكة إىل املنظمة العاملية للتجارة – برضورة

مراجعة وحتديث األنظمة والنصوص املتصلة باحلياة

اإلصالحات :اإلصالحات االقتصادية واإلصالحات
ومنطقية بني العاملني ،االقتصادي والقانوين ،والقضائي.
ويف سياق انضامم اململكة العربية السعودية لوحظ

إحلاح عدد كبري من أعضاء منظمة التجارة العاملية عىل

رضورة انسجام املنظومة القضائية السعودية مع النظام

( )24ويف هذا السياق أصدر جملس الوزراء قراره رقم ()66
املؤرخ يف 1421/3/17هـ يقتيض بأن تقوم كل األجهزة
احلكومية بمراجعة مجيع األنظمة ذات العالقة بام يتفق مع
مقتضيات انضامم اململكة إىل منظمة التجارة العاملية.
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القضائي املتبنى يف منظمة التجارة العاملية ،وخاصة ما ورد

الرشيـعة اإلسالمية واألنـظمة املرعـية وليس ألحد

يف إطار اتفاقية (غات  ،)1994وهو بمثابة نظام قضائي

ويف إطار حتديث القضاء وتطويره بام يتالءم

يف مذكرة التفاهم حول تسوية منازعات التجارة العاملية

(حل املنازعات التجارية املحتملة بني أعضاء املنظمة،
والذي تم التوقيع عليه يف مدينة مراكش ،يف شهر إبريل

سنة 1995؛ وتم ذلك يف إطار اقرتاح املدير العام للغات
عام (1994حممدين :2002 ،ص ص .)13-12

وعىل هذا األساس ،فمذكرة التفاهم املشار إليها

أعاله تشكل النظام القانوين حلل املنازعات التجارية
املحتملة بني الدول األعضاء؛ ونتيجة هلذا تلتزم الدول

األعضاء يف املنظمة بعدم اختاذ أي إجراء من طرف
واحد ،يشكل إخالالً بقواعد التجارة ،وبالتايل فإن

فصل النزاعات يتم يف إطار النظام الذي أقرته منظمة

التجارة العاملية.

الواقع أن احلياة والنشاط التجاريني حيتاجان

إىل نظام قضائي يمتاز بخصائص ال تتوفر يف األنظمة
القضائية العادية؛ ومن أهم خصائص القضاء التجاري

الرسعة يف الفصل يف املنازعات واملرونة والشفافية.

غري أن هذه اخلصائص قد ال يرتتب عنها آثار إجيابية

ما مل يكن جهاز القضاء مستق ً
ال وغري خاضع ألي
ضغوطات أي ًا كانت طبيعتها .ويف هذا السياق يبدو
واضح ًا أن املنظم السعودي قد أخذ بعني االعتبار
أمهية ورضورة استقالل املؤسسة القضائية بالشكل
الذي يمكنها من أداء وظيفتها بنزاهة وشفافية :من
أجل حتقيق هذه الغاية جاء النظام القضائي اجلديد

السعـودي ليؤكـد عىل ضـرورة استقالل اجلـهاز

القضائي ،حيث أكـد املرسومان امللكيان رقم 78
الصادر بتاريخ 1428/9/19هـ عىل أن :القضاة

مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام

التدخل يف القضاء(.)25

ومقتضيات النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية،

ومتطلبات االنضامم إليها ،بادر املنظم السعودي إىل

استحداث حماكم جتارية كمؤسسات قضائية هامة يف
املنظومة القضائية السعودية.

ويف هذا اإلطار نص املرسوم امللكي املشار إليه

أعاله عىل إنشاء املحاكم التجارية ،التي تتطلب من
قضاهتا تكوينا وتدريب ًا خاصني ،نظر ًا لتطور العالقات
التجارية وما طرأ عليها من أساليب وتقنيات ،مما جيعل
من تكوين خاص هلؤالء القضاة أمر ًا يف غاية األمهية
(احلميد :2004 ،ص ص  .)19-18وهذا االجتاه

تأكيد ملا انتهت إليه مفاوضات جولة األوروغواي
التي فرضت الصبغة القانونية – القضائية عىل آليات

تسوية النزاعات املحتملة بني الدول األعضاء يف منظمة
التجارة العاملية ،وهو اجتاه دافع عنه املفاوض األمريكي

خالل جوالت املفاوضات بني الدول األعضاء.
وجتسيد ًا هلذا االجتاه تبنت الدول األعضاء نظام تطوير

املنازعات عام 1989م ،وهو نظام يعزز التجارة احلرة
واملعاملة باملثل ،متهيد ًا لتوحيد املعايري التي يتم اتباعها

يف تسوية املنازعات ذات الطابع التجاري ،بني الدول
األعضاء؛ كام يرمي هذا النظام إىل إجياد حلول عادلة

تقيض عىل أي خالف يف التطبيق العميل ألحكام هذا
النظام ،وهو اختالف قد ينشأ عن التفاوت االقتصادي
بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة (حممدين ،مرجع

سابق :ص .)13

( )25انظر املرسومني امللكيني رقم م 78/الصادرين بتاريخ
1428/9/19هـ.
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هذا والبد من اإلشارة إىل الطبيعة املميزة

جعل أحد املفكرين االقتصاديني السعوديني يؤكد عىل

عنها ذات صبغة خاصة ،حيث ينبغي أن تكون

لتمكني رجال األعامل واملستثمرين من أن جيدوا أدوات

لألعامل والنشاطات التجارية ،ألن النزاعات املرتتبة

املنازعات التجارية خاضعة إلجراءات ختتلف عن
اإلجراءات التي ختضع هلا نزاعات أخرى .وحتقيق ًا

هلذا الغرض أكد النظام القانوين ملنظمة التجارة
العاملية ،ووفق ًا ملذكرة التفاهم املشار إليها ،عىل رضورة
اإلنفتاح عىل وسائل حل املنازعات التجارية املساندة

رضورة استعامل الوسائل القانونية والقضائية الرضورية

قضائية جتعلهم حيصلون عىل حقوقهم من خالهلا؛
وخاصة عندما يتعلق األمر بالنزاعات ذات الطابع
التجاري التي ال حتتمل االنتظار كثري ًا إذا تم اإلكتفاء

باستعامل الوسائل القضائية التقليدية البطيئة بطبيعتها.
ويرى هذا املفكر :أن كثري ًا من الناشطني االقتصاديني

لألسلوب القضائي التقليدي ،ويف هذا السياق أكد
النظام القضائي للمنظمة عىل تبني نظام التحكيم ،نظر ًا

من حقوقهم .وعىل هذا األساس فتوفري وسائل فض

ولكن برشط أال يكونوا تابعني حلكومات األطراف

عىل مواصلة نشاطاهتم وهم مطمئنون بأن هناك جهات

ملا يمثله من حيادية واستقاللية بالنسبة للمحكمني،

املتنازعة حتى تكون قراراهتم بعيدة عن أي تأثري،
وهذا األسلوب يتفق مع الدول ذات السيادة التي

تفضل احللول القضائية أكثر من تلك التي تفرض
بقواعد جامدة الزامية .فنظام التحكيم التجاري

يشكل –إذن– وسيلة تلبي رغبات أطراف النزاع،
وبالتايل عىل الدول أن تتبنى هذا النظام .هذا وملا كان

نظام التحكيم التجاري من الوسائل التي متكن من
الفصل يف املنازعات بني األطراف التجارية ،بنوع
من املرونة ،فإن مذكرة التفاهم حول فض النزاعات

ذات الطابع التجاري ،ضمن منظمة التجارة العاملية،
قد تبنت مبدأ التحكيم الذي جيوز لألطراف املتنازعة

اللجوء إليه ،برشط إخطار مجيع األعضاء يف منظمة
التجارة العاملية من قبل األطراف املتنازعة باللجوء إىل

وسيلة التحكيم ،وذلك قبل الرشوع الفعيل يف التحكيم

(حممدين ،مرجع سابق :ص .)19

لقد أصبح التحكيم التجاري ظاهرة فرضت

نفسها ،خاصة يف النشاط واملنازعات التجارية ،مما

يصلون إىل مرحلة من اليأس جتعلهم يتنازلون عن جزء
النزاعات التجارية يشجع املستمرين ورجال األعامل

قضائية وشبه قضائية كفيلة بحل نزاعاهتم بالشكل الذي
يريض أطراف النزاع (احلميد ،مرجع سابق :ص .)18

ال ريب أن التنظيم القضائي السعودي اجلديد
املشار إليه سلف ًا يعد خطوة متقدمة نحو تالؤم املؤسسة
القضائية السعودية مع متطلبات املنظمة العاملية

للتجارة .وبقراءة متمعنة ملرشوع اإلصالح القضائي
السعودي يتبني أن هدف اإلصالح القضائي يتمثل
أساس ًا يف تطوير مرفق القضاء بالشكل الذي يتمكن

معه كل طرف يف عالقة جتارية أو اقتصادية بشكل عام
من إجياد أداة قضائية تضمن حقوقه يف حالة وجوده
طرف ًا يف نزاع جتاري .ويتحقق هذا اهلدف بوسيلتني

أساسيتني :استقاللية القضاء واستقطاب الكفاءات يف
شتى جماالت التخصص ،إىل املؤسسة القضائية ،حتى
يصبح أداؤها متميز ًا؛ وهذا يتطلب فتح باب تكوين
القضاة وإعادة تأهيلهم ومتكينهم من اكتساب املهارات

واملعارف املتصلة باحلياة التجارية وأساليب تسيري

املؤسسات التجارية واملالية.
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املطلب الثاين :اآلثار املرتتبة عىل الصعيد الثقايف
يبدو واضح ًا أن املفاوض السعودي – خالل

اجلوالت الكثرية من املفاوضات – متكن من إثبات موقف

التجاري خمالف ًا للرشيعة اإلسالمية .وهو نفس النص

الذي أورده قانون العالمات التجارية يف مادته الثانية.

يف حقيقة األمر ،أن املنظم السعودي عند معاجلته

اململكة املتعلق بالتمسك باهليكل الثقايف واحلضاري

ملسألة الرقابة عىل طلبات االخرتاع ،انطلق من موقع

بمعظم االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق

ُيفرس موقف املنظم السعودي برضورة التأكد والتثبت

للمجتمع السعودي .صحيح التزمت الدولة السعودية

امللكية الفكرية التي ال متس وال تتعارض مع أحكام الرشيعة
اإلسالمية .ويف هذا السياق أوردت قوانني ولوائح حقوق
امللكية الفكرية التي تم إعدادها قصد االنضامم ،نصوص ًا

تشري بشكل واضح ومبارش إىل عدم التزام الدولة السعودية

بحامية ما يتعارض مع النظام القانوين اإلسالمي (الرشيعة
اإلسالمية) ومن األمثلة عىل ذلك:

 -1عدم محاية اخلمور واملرشوبات الكحولية

لكوهنا سلعة حمرمة يف النظام القانوين السعودي(.)26

 -2تم حذف اخلمور واملرشوبات الكحولية

من قائمة تصنيف السلع واخلدمات امللحقة بنظام
العالمات التجارية

 -3وقد أكدت املادة الرابعة من قانون براءات

االخرتاع عىل عدم منح أية محاية إذا كان االستغالل
( )26ال بد من اإلشادة والتنويه هبذا املوقف ،الذي يعيل الرشيعة
اإلسالمية عىل أي نظام قانوين وطني أو دويل ،وهذا
املوقف يتامشى متام ًا مع كون السيادة يف املجتمع اإلسالمي
للرشيعة اإلسالمية التي تشكل تعبري ًا صادق ًا عن إرادة
صاحب السيادة احلقيقية (اهلل عز وجل) .وهذا عىل خالف
معظم الدول الغربية التي جتعل السيادة يف البرش (النواب
يف الربملان) .فإبراز الرشيعة كصاحب السيادة يف النظام
القانوين السعودي أكسب الدولة السعودية احرتام ًا عاملي ًا.
وهذا املوقف سيتشكل سالح ًا قانوني ًا هام ًا تواجه به الدولة
السعودية أية حماولة جلعل النصوص القانونية الوضعية
تتفوق عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية مستقبالً ،إنطالق ًا من
مبدأ السيادة الذي تعتنقه.

احلذر وعدم الترسع يف البت يف تلك الطلبات؛ وقد

من مضمون االخرتاع ومدى انسجامه مع اهليكل الثقايف
للمجتمع السعودي .إنطالق ًا من هذا احلرص عىل عدم
تعريض البنية الفكرية والثقافية للمجتمع ألي خطر
اختذت املنظومة القانونية السعودية موقف ًا متشدد ًا إىل حد
ما إزاء طلبات براءات االخرتاع .ويف هذا اإلطار فرضت

املادة  13من قانون الرقابة عىل براءات االخرتاع نوعني
من الرقابة عىل براءات االخرتاع :الرقابة الشكلية والرقابة

املوضوعية (نجيب1429 ،هـ :ص ص .)106-105
وحرص ًا عىل صيانة البنية الفكرية والثقافية

للمجتمع دأبت سلطات الدولة السعودية عىل رضورة
توافق كل األنشطة التي يتم ممارستها يف اململكة مع

الرشيعة اإلسالمية ،ويف هذا النطاق فرض املنظم
السعودي رشوط ًا هامة وإجراءات مشددة إىل حد ما
فيام يتعلق بتسجيل العالمات التجارية .صحيح كل
األنظمة القانونية ذات الصلة بموضوع العالمات

التجارية تسعى إىل الوصول إىل هدفني أساسيني:

 -محاية صاحب العالمة التجارية من أي اعتداء حمتمل

عىل إنجازه.

 محاية املستهلك من عمليات الغش ،والتدليسواخلداع والتضليل وغري ذلك من املضار التي قد تلحق
باملستهلك (نجيب1426 ،هـ :ص ص .)86-83

غري أن اململكة العربية السعودية لكوهنا دولة

التزمت بالرشيعة اإلسالمية كنظام قانوين حيكم كل
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أنظمتها ونشاطاهتا املختلفة ،فهي ال تسعى فقط  -من

للمجتمع السعودي يف املراحل القادمة ،وهي مراحل

حلامية صاحب العالمة واملستهلك ،وإنام تسعى قبل ذلك

االتصال وشبكة اإلنرتنت وما تتضمنه هذه الوسائل

وراء فرض رشوط معينة لتسجيل العالمات التجارية -
كله إىل صيانة نظامها العام ،املتمثل يف الرشيعة اإلسالمية

مرتبطة بمتغريات كبرية عىل مستوى تطور تقنيات

التقنية املتطورة من تركيز عىل اخلطاب السيايس الغريب

وما تقتضيه من أخالقيات وسلوكيات جيب احرتامها
ومحايتها من كل ما من شأنه أن حيدث اضطراب ًا أو بلبلة

الغريب (شهني :2006 ،ص ص  7-4وما بعدها) .ويف

الرتبية اإلسالمية ،وأخالقيات املجتمع اإلسالمي.

من الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية عموم ًا

من خالل إشاعة بعض املخرتعات املتنافية مع أصول

(األمريكي) الداعي إىل نرش ثقافة املجتمع املدين باملفهوم

سياق «عوملة» الثقافة تزداد التدخالت األجنبية وخاصة

ومن هنا كان موقـف املنـظم السعـودي من قضية

يف مسائل التعليم يف العامل اإلسالمي واململكة العربية

حاس ًام إىل حد كبري ،حيث أخضع براءات االخرتاع إىل
فحوص دقيقة قبل تبنيها كام فعل – أيض ًا – بالنسبة

والتعليمية ،ونرش بل وفرض نظرة غربية متعالية تتهم

فحص ومراقبة براءات االخرتاع والعالمات التجارية

السعودية ،بحجة تطوير وإصالح املنظومات الرتبوية
اإلسالم بالتحيز ضد املرأة وإهدار حقوقها (الرشودي،

لتسجيل العالمات التجارية هبدف محاية اهليكل الثقايف
واحلضاري للمجتمع .وقد بقي املنظم السعودي ثابت ًا

هذا وتـفاديـ ًا للتدخـل يف القـضايا احلـساسة

املفوض السعودي مع املنظمة العاملية للتجارة خالل ما

الوطني وختصيص أحد اللقاءات ملناقشة قضايا املرأة،

عىل موقفه هذا إزاء املفاوضات العسرية التي خاضها

يزيد عىل عرش سنوات من املحادثات الشاقة.

مرجع سابق :ص .)45

للمجتمع ،بادرت السلطات السعودية إىل إقامة احلوار
ورضورة النظر إليها كعنرص فعال يف احلياة الوطنية وأنه

هذا ورغم احلرص الشديد الذي أبداه كل من

البد أن حتتل مكانتها الرشعية واإلنسانية يف املجتمع

تأثر اململكة بانضاممها للمنظمة العاملية للتجارة ،عىل

متاشي ًا مع هذا االجتاه الذي تدشن ،من خالل

املنظم واملفوض السعوديني ،يف مواجهة احتامالت

(نسيب ،مرجع سابق :ص .)256

الصعيد الثقايف ،فإنه ال تستبعد إمكانية تأثر املنظومة

احلوار الوطني ،الذي بادر خادم احلرمني الرشيفني

األسواق ،وما يتطلبه ذلك من مرونة ترشيعية إزاء

إدماج دور املرأة كعامل حيوي يف تنمية املجتمع

االنفتاح عىل عامل االتصاالت خاصة.
وانطالق ًا من هذا الواقع ،قد يصعب الفصل

بتعيني إحدى السيدات يف منصب هام يف قطاع الرتبية

القانونية السعودية بمتطلبات االستثامر واالنفتاح عىل

امللك عبداهلل ،عندما كان ولي ًا للعهد ،واهلادف إىل

بعض اجلوانب الثقافية التي قد خترتق املجتمع بفعل

السعودي ،قام خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل

بني انضامم اململكة العربية السعودية ملنظمة التجارة

العاملية وتأثرها بظاهرة اجلات ،وما حتتويه من مضامني

ثقافية ،مما جيعل التخوف وارد ًا عىل اجلوانب الثقافية

والتعليم(.)27

( )27انظر األمر امللكي رقم أ ،26/الصادر يف جريدة أم القرى،
بتاريخ 1430/2/19هـ
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الواقع أنه من الصعب فصل العوامل االقتصادية

وقد ال تربز اآلثار الثقافية للتبادل التجاري احلر إال بعد

التبادل السلعي وشبكة العالقات التجارية ال صلة هلا

إن ما ينبغي اإلشارة إليه أن انضامم الدول

والتجارية عن الثقافة ،وبالتايل قد نخطئ إذا اعتربنا أن
باجلانب الثقايف ،األمر الذي جيعل أية دولة منضمة

ملنظمة التجارة العاملية حتسب ألف حساب لعالقاهتا
التجارية مع الدول األخرى غري املتجانسة معها ثقافي ًا.

فرتة زمنية معينة.

للمنظمة مرشوط باحرتام وتبني مبادئ املنظمة ،ومن

تلك املبادئ :فتح األسواق لالستثامرات( )29مما جيعل
النفاذ إىل األسواق أمر ًا رضوري ًا ختضع له كل الدول

فهذه احلساسية واحلذر من العالقات التجارية ينبغي
أن ينتجا «وعي ًا ثقافي ًا» خاصة لدى الدول النامية .إن

اململكة العربية السعودية ،بعد أن أصبحت عضو ًا فاع ً
ال

تنسجم مع متطلبات املجتمع املنتج لتلك السلعة،

للمنشآت واملشاريع األجنبية ،االقتصادية والثقافية،

االستهالك السلعي يولد – بعد حني – نمط ًا من الثقافة
وهذه ظاهرة تعرضت هلا الدول األوروبية بعد احلرب

األعضاء .وهذا املبدأ سيعزز االستامرات األجنبية يف
يف املنظمة؛ وبالتايل فهي ملزمة بفتح جماالت االستثامر
وفق ًا للنظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية.

العاملية الثانية وخاصة فرنسا ،التي التزمت وفق أحكام

ال شك أن التعليم بمختلف مراحله ومنظومته
الرتبوية يشكل جماالً لالستثامر والذي ينبغي حتريره

مشوهة ،األمر الذي دفع بالسلطات العمومية إىل اختاذ

جمال االستثامر يف ميدان التعليمُ ،يعد أخطر املجاالت

مرشوع مارشل( )28باستيعاب أكثر من  %60من اإلنتاج
السينامئي األمريكي ،مما جعل احلياة الثقافية الفرنسية

إجراءات إلعادة اإلعتبار لإلنتاج السمعي البرصي

الفرنيس ،من خالل ما نص عليه قانون  ،1997الذي

يلزم القنوات التلفزيونية الفرنسية بأن تكون  %60من
براجمها التي تبثها من أصل أورويب .وهذا القانون – يف

واقع األمر – موجه ضد اإلنتاج السينامئي والتلفزيوين

األمريكي (الرشودي ،مرجع سابق :ص .)46

إن هذه األمثلة والتجارب يمكن أن تشكل

نرباس ًا للدول النامية املنضمة للمنظمة العاملية للتجارة،
حتى تكون حذرة ويقظة من كون أن حترير التجارة،
وفق ًا ملتطلبات املنظمة العاملية للتجارة ،ال يمكن أن يتم
بدون أن ترتتب آثار ثقافية عىل قضية حترير التجارة،

الذي تسعى املنظمة لتحقيقه ،ضمن أهدافها الرئيسة.
( )28مرشوع أمريكي وجه ملساعدة الدول املترضرة من جراء
احلرب العاملية الثانية وخاصة فرنسا.

من القيود ،وفق ًا ملبادئ منظمة التجارة العاملية .إن فتح
التي تتخوف منه الدول النامية ،وخاصة ذات الرصيد
احلضاري املختلف عن مكونات احلضارة الغربية.
ويف هذا اإلطار تعترب الدولة السعودية من الدول التي

حترص كل احلرص عىل التمسك باألصول اإلسالمية
ملنظومتها الرتبوية؛ ورغم ذلك فقد فتحت السلطات

السعودية املجال لالستثامر األجنبي يف ميدان التعليم
بنسبة متساحمة إىل حد كبري.

ينفرد نظام التعليم يف الدولة السعودية ،باعتامده

عىل الرشيعة اإلسالمية وبأنه الوسيلة الفعالة واهلامة يف
( )29رغم أن نص املادة  35من اجلات يسمح بحبس جدول
التنازالت التعريفية أو اإلتفاق بأكمله عن عضو باملنظمة،
وبالتايل ليس إجباري ًا عىل الدولة العضو أن تتعامل جتاري ًا
مع مجيع الدول بدون استثناء انظر يف هذا املوضوع:
(السعدون والعايل1419 ،هـ :ص ص .)26-25
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غرس وتثبيت اهلوية اإلسالمية لدى األجيال ،حيث

االقتصادية من جهة؛ ومن ناحية أخرى فإن االنضامم
يرتب آثار ًا قد تكون سلبية عىل االقتصاد الوطني

أظفارهم حتى وصوهلم مرحلة التعليم العايل ،عىل

االقتصادية املرتتبة عن انضامم الدولة السعودية

أن التعليم يرتكز منذ مراحله األوىل إىل اجلامعي ،عىل
املبادئ اإلسالمية ،وذلك لتنشئة الطالب ،منذ نعومة

املفاهيم اإلسالمية قصد إجياد بيئة تعليمية إسالمية،

ترسخ يف أذهان الطالب القيم اإلسالمية والعربية
والثقافة املحلية واللغة العربية .وهذا ما ركز عليه

املؤسس السعودي ،يف النظام األسايس للحكم(.)30

للدولة املنضمة؛ وهذا ما يدفعنا إىل دراسة اآلثار

للمنظمة من زاويتني :اآلثار اإلجيابية (الفرع األول).
واآلثار السلبية (الفرع الثاين).

الفرع األول :اآلثار االقتصادية اإلجيابية املحتملة:

فاملنظومة الرتبوية السعودية تعد من أبرز

وصول اململكة العربية السعودية إىل منظمة التجارة
العاملية ،بعد أن أصبحت عضو ًا كامل احلقوق سينعكس

للمجتمع ،وهو أمر أسايس لتحصني املجتمع من كل

يضعها يف وضع قانوين يمكنها من املشاركة يف توجيه

املنظومات احلريصة عىل صيانة املقومات اجلوهرية
ما من شأنه أن يعرضه لتشويه يف ثقافته وهويته العربية
اإلسالمية.

إجيابي ًا عىل الصعيد االقتصادي ،ألن انضاممها للمنظمة
قرارات املنظمة وتفعيلها بام خيدم مصاحلها االقتصادية
احليوية ،عرب مسامهتها يف مناقشة كل القضايا التي

من آثار انضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية،

تطرحها املنظمة ،مستفيدة من املنظومة التجارية العاملية،

يف اململكة حيث بلغ عدد املدارس يف الدولة حوايل

من أجل الدفاع عن مصاحلها االقتصادية ومحايتها ،ومن

عىل الصعيد التعليمي إزدياد عدد املدارس األجنبية
 170مدرسة ( 40مدرسة يف مدينة الرياض) .ومعظم
املدارس اخلاصة التي انترشت بعد فتح جمال االستثامر

يف قطاع التعليم ،ال تلبي متطلبات التعليم بالشكل

املناسب واملالئم ،حيث ُسجلت شكاوي عديدة
من األساليب والطرق التي تتبعها املدارس اخلاصة،

وخاصة ما تعلق بالتجاوزات الرشعية (سيار.)1998 ،

وخاصة هيئة فصل املنازعات بني الدول األعضاء ،وذلك
أهم تلك املصالح احليوية حترير استثناء النفط ومشتقاته

من قبل عرشين دولة.

كام أن انضامم الدولة السعودية ملنظمة التجارة

العاملية سيعزز االستثامرات األجنبية داخل الدولة

السعودية ،مما يوفر األموال الرضورية لتنوع االقتصاد
الوطني املرتكز أساس ًا عىل النفط ،وهو عامل يمكن

املطلب الثالث :آثـار انضمـام الدولة السعـودية

الرشكات السعودية من التصدير (أولسون ،مرجع

ال ريب أن انضامم أية دولة ملنظمة التجارة

العاملي األمر الذي يوفر إمكانية النفاذ –بسهولة–

ملنظمة التجارة العاملية عىل الصعيد االقتصادي

العاملية هدفه األسايس االستفادة من مزايا االنضامم
( )30انظر املادة  10من النظام األسايس احلكم ،الصادر باألمر
امللكي رقم (أ )90/بتاريخ  1412/8/27املنشور يف اجلريدة
الرسمية (أم القرى) عدد  3397بتاريخ 1412/9/2هـ.

سابق :ص  ،)1مما يؤدي إىل اإلنفتاح عىل االقتصاد
إىل أسـواق الـدول األعـضاء يف املنظـمة ،وذلك
بسبب ختفيض الرسوم اجلمركية أو إلغاءها مع عدم
التمييز يف املعاملة بني منتوجات اململكة ومنتوجات

الدول األعضاء ،وذلك تطبيقا ملبادئ املنظمة .كام
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أن اآلثار اإلجيابية لالنضامم ستربز عىل صعيد حتسني

املحلية واخلدمات الوطنية واألجنبية إىل قواعد وضوابط

القانونية واالقتصادية ،التي رشعت فيها السلطات

كام أن فتح القطاع اخلدمي أمام االستثامر األجنبي

مناخ االستثامر الذي سيستفيد من اإلصالحات

العمومية للدولة السعودية؛ ومن أهم هذه اخلطوات
اإلصالحية :تطبيق مبادئ املنظمة ،وعىل رأسها مبدأ:
الشفافية ،ووضوح النصوص القانونية واإلجراءات

العملية لتطبيقها .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
يمكن االنضامم ملنظمة التجارة العاملية اقتصاد الدولة
املنضمة من االستفادة من اجلودة العالية التي تتصف

هبا البضائع املستوردة ،وذلك يمكن الرشكات املحلية
من تطوير أساليب إنتاجها وحتسني األداء وفاعلية
اإلنتاج ،مما يرتتب عنه حتسن يف النمو االقتصاد الوطني

(الرشودي ،مرجع سابق :ص ص .)56-55

كام أن حترير التجارة الذي شكل مبدأ لالنضامم

ملنظمة التجارة العاملية يساعد عىل التخلص من
االحتكار يف إنتاج وتسويق بعض السلع ذات األمهية

اإلسرتاتيجية ،والتي يستفيد منها قطاع كبري من
املجتمع .كام أن السوق احلرة جتعل التنافس مفتوح ًا

ولن يبقى يف امليدان إال املؤسسات ذات الكفاءة
اإلنتاجية العالية ،وهو عامل يساهم بشكل فعال يف

تطوير املنظومة االقتصادية الوطنية ،وجعلها قادرة عىل
املنافسة عىل الصعيد الدويل (املرجع السابق ،ص .)56

صارمة ،تقمع كل عمليات التالعب باألسعار والتقليد.
سيدعم االقتصاد السعودي ويثريه بتجارب وتقنيات

هامة ،فض ً
ال عن مسامهته يف تدفق رؤوس األموال
والتقنية احلديثة يف القطاع اخلدمي ،مما يضاعف القيمة

املضافة املحلية (املرجع السابق :ص .)12

ومن اآلثار اإلجيابية التي سترتتب عن انضامم

اململكة ملنظمة التجارة العاملية عىل الصعيد اخلدمايت

استفادة قطاع التكوين والتدريب.

إن صناعة التدريب واالستشارات مسألة حيوية

بالنسبة لالقتصاد السعودي من جهة ،ولتمكني اليد

العاملة الوطنية من التأهل ملامرسة وظائف تقتيض
تكوين ًا وتدريب ًا خاصني؛ من جهة ثانية وعىل هذا
األساس فصناعة التدريب واالستشارات يف اململكة

العربية السعودية من الصناعات اهلامة لسببني أساسيني:
 -1سعي املؤسسات والرشكات السعودية لرفع

كفاءاهتا وقدراهتا ،يف ظل املنافسة الوطنية والدولية .وملا
كان التدريب – بكل أنواعه – عام ً
ال أساسي ًا يف تطوير
قدرات املنشآت فإن االهتامم به يشكل مؤرش ًا ودافع ًا
ألصحاب املؤسسات االقتصادية من أجل حتسني

أما عىل الصعيد الفردي ،فإن اآلثار االقتصادية

األداء واإلنتاج املحيل.
 -2متاشي ًا مع رغبة تطوير األداء يف املنشآت

التجارة العاملية ستربز بشكل خاص عىل صعيد

توجيهات رسمية هبدف ترشيد استخدام العاملة األجنبية

اإلجيابية املرتقبة من انضامم الدولة السعودية ملنظمة
املستهلك الذي ستتوفر أمامه مرونة أكرب يف اختيار

السلع واخلدمات بأسعار أقل وجودة أعىل؛ وبمرور
الزمن ستزداد ثقته يف السلع املتوفرة التي ستتخلص من

الغش والتدليس التجاريني حيث ختضع كل البضائع

االقتصادية أصدرت السلطات العمومية السعودية

من جهة ،وزيادة استعامل اليد العاملة الوطنية يف إطار

تطبيق برنامج السعودة من جهة ثانية .ويف إطار هذا
املسعى أصبح التدريب عام ً
ال هام ًا يمكن احلصول عليه

من خالل التعامل مع الرشكاء االقتصاديني األجانب،
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ضمن مبادئ منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات الثنائية

جعله قطاع ًا حساس ًا بالنسبة للدولة الراغبة يف االنضامم

املنظمة ،حتى تستفيد املؤسسات االقتصادية السعودية

األعضاء.

التي تربمها الدولة السعودية مع الدول األعضاء يف

العامة واخلاصة من اخلربات األجنبية يف جمال التدريب

(كوثر1420 ،هـ :ص .)24

ملنظمة التجـارة العـاملية ،وكـذلك بالنـسبة للـدول
الواقع أن السياسة املنتهجة من قبل السلطات

ومما ال شك فيه أن االقتصاد السعودي املعتمد

السعودية منذ منتصف السبعينيات من القرن العرشين
اجتهت نحو تدعيم إنتاج القمح والشعري ،نظر ًا ألمهيتهام

السعودية  %30من املخزون العاملي للبرتول العاملي،

االكتفاء الذايت ،وضامن االستقالل الغذائي للمجتمع.

– بنسبة كبرية – عىل النفط حيث متتلك اململكة العربية
وحتتل املركز األول يف إنتاج النفط وتصديره ،كام

تدخل ضمن الدول األوىل املنتجة للغاز إذ حتتل املرتبة
التاسعة .وهذا املوقع املمتاز حيث الدولة السعودية عىل
إنشاء املنشآت واملراكز البحثية والتدريب ،وخاصة:

اإلسرتاتيجية ضمن سياسة الدولة اهلادفة إىل حتقيق
ويف إطار هذه اإلسرتاتيجية حتملت ميزانية

الدولة مبالغ هامة كانت تقدمها ملنتجي القمح والشعري.
وخالل هذه الفرتة كانت املؤسسة العامة لصوامع الغالل

ومطاحن الدقيق اإلطار الذي تقدم عربه مساعدات

 -معاهد أبحاث الطاقة النظرية والعملية يف كل جماالت

للمنتجني (آل إبراهيم :2000 ،ص .)47

 -مراكز التدريب الفني والتعليم املهني يف ميدان النفط

يفرض عليها التزاما بعدم دعم القطاع الزراعي أو

الطاقة.

ومشتقاته والغاز واستعامالته (الرشودي ،مرجع سابق:

ص .)42

إن انضامم دولة جديدة ملنظمة التجارة العاملية

التقليل منه حسب جدول زمني معني من ناحية،
ومن ناحية أخرى تتخىل الدولة تدرجيي ًا عن استرياد

الفرع الثاين :اآلثار االقتصادية السلبية املحتملة:

املواد الزراعية اهلامة ،وتفتح املجال للقطاع اخلاص

ملنظمة التجارة العاملية آثار سلبية عىل القطاع الزراعي،

نشاط استرياد القمح ،الذي يشكل مادة إسرتاتيجية
يف املنظومة االقتصادية الوطنية .انطالق ًا من هذه

يمكن أن ترتتب عىل انضامم اململكة العربية السعودية
الذي كان حمل عناية فائقة من قبل سلطات الدولة
السعودية ،وهو قطاع إسرتاتيجي يف السياسة االقتصادية

السعودية منذ عقود ،والذي حظي بدعم مايل هام خالل

العقد األخري من القرن العرشين(.)31

يشكل القطاع الزراعي يف كل الدول ،قطاع ًا
حيوي ًا واسرتاتيجي ًا ملا يمثله من تأثري عىل حياة املواطن
ودوره يف املنظومة االقتصادية الوطنية ،األمر الذي

( )31انظر جدول دعم القطاع الزراعي لفرتة 1997 – 1995
امللحق .2

ليقوم بذلك الدور؛ مما يعني رضورة خصخصة

احلساسية هلذه املواد فقد استغرقت املفاوضات بني

الوفد السعودي ومندويب الدول األعضاء مدة طويلة،
وبعد هذه السلسلة من املفاوضات متعددة األطراف
والثنائية التزم املفاوض السعودي بتخفيض الدعم

املحيل للمنتجات الزراعية لفرتة متتد لعرش سنوات ،مع
احتفاظ الدولة السعودية بحقها يف احلفاظ عىل الدعم

املسموح به يف نطاق املنظمة ،وهو دعم يصل إىل .%40

وهذا الدعم قد ال يلبي حاجة القطاع ،مما قد يؤثر عىل
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إنتاجيته ومردوده (الرشودي ،مرجع سابق :ص .)59

خامتة

القمح ،وفق ًا ملبادئ منظمة التجارة العاملية ال يمنع

االنضامم ملنظمة التجارة العاملية ،بالنسبة للدول املعنية

غري أن ختفيض الدعم للقطاع الزراعي وخاصة ملنتجي
من أن توجه السلطات العمومية السعودية مبالغ أكرب

لتقوية ودعم البنية التحتية للقطاع الزراعي؛ كتشييد
السدود يف املناطق املالئمة ملثل هذه املنشآت اهلامة.

تبني من خالل هذه الدراسة مدى أمهية

باالنضامم ،أو املنظمة ذاهتا ،نظر ًا ملا يوفره االنضامم

من مزايا ذات الطبيعة املختلفة .غري أنه إىل جانب
املزايا التي تستفيد منها الدول املنضمة للمنظمة .فإن

أما القطاع املرصيف السعودي فإنه سيواجه

الدول تتحمل مجلة من االلتزامات واألعباء التي قد

العاملية ،واملتمثلة أساس ًا يف عدم قدرته منافسة البنوك
األجنبية التي ستجد جماالً مفتوح ًا ملامرسة نشاطها يف

ملتطلبات املنظمة االقتصادية املبنية عىل فلسفة ليربالية،

ال تأخذ بعني االعتبار مبدأ العدالة االجتامعية ،التي

البنوك قوية وذات حجم كبري نتيجة االندماج املرصيف

احلفاظ عىل التوازن االقتصادي واالجتامعي بني

حتديات تعد من اآلثار السلبية لالنضامم ملنظمة التجارة

اململكة ،وفق ًا التفاقية منظمة التجارة العاملية .وهذه
الذي تعرفه هبدف ختفيض التكاليف ومواجهة املنافسة،

كام أن هذه املؤسسات املالية األجنبية تتوفر عىل تقنيات

تؤثر عىل نظامها االقتصادي ،الذي ينبغي أن يستجيب

حترص كل الدول عليه ،ولكن ايضا عىل رضورة

الطبقات االجتامعية املكونة ملجتمعاهتا .وفض ً
ال عن
رضورة استجابة الدول املنضمة لفلسفة املنظمة

مرصفية متطورة وخربة هائلة متكنها من تقليص

العاملية للتجارة ،فإهنا مدعوة – كذلك – ألن تكيف

مرجع سابق :ص .)25

ويف هذا املضامر تبني من خالل هذه الدراسة مدى

التكاليف وتقديم خدمات عالية اجلودة (البادي،

نظامها القانوين بام يتفق مع مبادئ وأهداف املنظمة.

وأي ًا كان األمر فإن هذه السلبيات املحتملة،

متسك املفاوض السعودي بقيم وثوابت املجتمع من

تشكل تأثريات مؤقتة ،ريثام يتأقلم القطاع مع األوضاع

للدولة السعودية يف بعض القضايا اهلامة من جهة

والتي قد يعاين منها القطاع االقتصادي السعودي
اجلديدة ،وخالل فرتة التأقلم هذه سيكتسب القطاع

خربة متكنه من جتاوز الصعوبات التي قد تعرتضه عند
بداية املنافسة واالحتكاك باملؤسسات األجنبية املامثلة؛
مما جيعل من انضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية عملية

تتضمن بعض املخاطر املؤقتة ،ويف ذات الوقت حتتوي

عىل مكاسب وإجيابيات هامة ،ستعود عىل االقتصاد
الوطني بالفائدة ،وبالتايل فالعامل الزمني سيعمل

لتدعيم إجيابيات االنضامم أكثر مما خيدم سلبياته.

جهة؛ وتأكيد تفوق الرشيعة اإلسالمية كنظام قانوين
ثانية؛ األمر مكن الدولة السعودية من أن تتحفظ
عىل كثري من املسائل املتعلقة بفتح األسواق السعودية

للبضائع األجنبية ،وكذلك اخلدمات التي تتعارض مع
نظامها القانوين؛ وهذا الوضع هو الذي ُيفرس صعوبة
املفاوضات التي خاضها املمثل السعودي ،واملدة

الطويلة التي استغرقتها عملية االنضامم إىل املنظمة
العاملية للتجارة.
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ملحق رقم 1

اجلدول رقم ( .)1االتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بني اململكة والدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بشأن النفاذ إىل األسواق يف
قطاعي السلع واخلدمات.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اسم الدولة
اليابان
أسرتاليا
باكستان
أورجواي
كوريا اجلنوبية
املكسيك
الربازيل
األرجنتني
فنزويال
ماليزيا
تركيا
االحتاد األوريب
مجهورية التشيك
مجهورية السلوفاك
هنغاريا
التيفيا
جنوب إفريقيا
تايوان
باراغواي

تاريخ التوقيع
16يناير2000
29مارس2000
6إبريل2000
6إبريل2000
6يوليو2000
18سبتمرب2000
19سبتمرب2000
26سبتمرب2000
27سبتمرب2000
25أكتوبر2000
18فرباير2003
31أغسطس2003
23أكتوبر2003
23أكتوبر2003
15ديسمرب2003
15ديسمرب2003
17ديسمرب2003
17ديسمرب2003
18ديسمرب2003

م
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

اسم الدولة
نيوزيلندا
تايالند
بولندا
كوبا
سرييالنكا
سويرسا
اإلكوادور
النرويج
كندا
الصني
كريجستان
إندونيسيا
الفلبني
اهلند
بنام
السلفادور
مجهورية الدومينكان
مجهورية اهلندوراس
الواليات املتحدة األمريكية

تاريخ التوقيع
20يناير2004
10فرباير2004
17فرباير2004
17فرباير2004
20فرباير2004
24فرباير2004
25فرباير2004
25فرباير2004
26فرباير2004
3إبريل2004
21إبريل2004
28إبريل2004
29إبريل2004
16يونيو2004
24يونيو2004
24يونيو2004
24يونيو2005
24يونيو2005
9سبتمرب2005

ملحق رقم 2

تقديرات متوسط الدعم املحيل املرتبط بمنتجات حمددة سنوي ًا باملليون ريال يف الفرتة من  1995إىل 1997م
البيان
القمح
الشعري
الذرة الرفيعة
التمور
الدواجن
املاشية
إنتاج احلليب
االمجايل

الدعم السعري
(دعم اإلنتاج)
1461
225.7
-----

1686.7

إعانة اإلنتاج
املقطوعة
--5
32.4
---37.4

إعانة مستلزمات
اإلنتاج
---7.3
337.3
1212.4
22.40
1579.4

إمجايل الدعم

قيمة الناتج

1461
225.7
5
39.7
337.3
1212.4
22.40
3303.5

1135
297.6
115
1546
2556
1121
2625
9395.6

نسبة الدعم إىل
قيمة الناتج ()%
129
75.8
4.3
2.6
14.2
1.8
0.85
35.06
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الكتب

املراجع

املراجع العربية

رسير ،مجعة سعد .النظام القانوين ملنظمة التجارة
العاملية .بنغازي (ليبيا) :دار اجلامهريية للنرش

والتوزيع واإلعالن2002 ،م.

السعدون ،يوسف طراد؛ العايل ،عبدالرمحن يوسف.
منظمة التجارة العاملية .املايض والواقع واملستقبل.

سلسلة كتاب الرياض .الرياض :مؤسسة الياممة

الصحفية1419 ،هـ.

شيخ نجيب ،عبدالرزاق .نظام العالمات التجارية يف
اململكة العربية السعودية :دراسة حتليلية مقارنة.

الرياض :مركز بحوث كلية العلوم اإلدارية،

جامعة امللك سعود1426 ،هـ.

العايل ،عبدالرمحن يوسف .آراء املديرين يف اململكة
العربية السعودية حول انعكاسات انضامم اململكة
إىل منظمة التجارة العاملية .الرياض :مركز بحوث

كلية العلوم اإلدارية ،جامعة امللك سعود،

1418هـ1988 -م.

العناين ،إبراهيم حممد .التنظيم الدويل :النظرية العامة.
القاهرة :دار الفكر العريب1975 ،م.

فضل ،عيل مثنى .اآلثار املحتملة ملنظمة التجارة العاملية
عىل التجارة اخلارجية والدول النامية .مكتبة

القاهرة :مدبويل1420 ،هـ2000-م.

املجذوب ،حممد .التنظيم الدويل .ط .7بريوت:
منشورات احللبي احلقوقية2002 ،م.

مراد ،عبدالفتاح .رشح النصوص العربية التفاقيات
اجلات ومنظمة التجارة العاملية .القاهرة :دار

الكتب والوثائق املرصية1977 ،م.

نزال العبادي ،عبدالنارص .منظمة التجارة العاملية .عامن
(األردن) :دار الصفاء للنرش والتوزيع1999 ،م.

نسيب ،حممد أرزقي .تطور القانون الدستوري
السعودي .الرياض :مركز بحوث كلية العلوم
اإلدارية ،جامعة امللك سعود1428 ،هـ.
املراجع األجنبية

Thiebaut, Flory. Le Gatt Droit international et
commerce mondial. Paris: L.G.D.J., (1986).

رسائل جامعية

الرشودي ،عبداهلل صالح سليامن« .آثار انضامم اململكة

العربية السعودية ملنظمة التجارة العاملية» .رسالة
ماجستري يف املعامالت القانونية الدولية .القاهرة:
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري ،معهد النقل الدويل واللوجستيات.
جامعة الدول العربية.2008 ،
صباح ،صالح أمحد« .أثر حترير التجارة العاملية عىل
النمو االقتصادي» .رسالة ماجستري .حلوان:
كلية التجارة وإدارة األعامل ،جامعة حلوان
(مرص)2008 ،م.
القحطاين ،مانع بن سعد بن سيف« .دور القطاع
اخلاص يف صنع السياسات العامة االقتصادية يف
اململكة العربية السعودية يف ظل التحول يف دور
الدولة» .رسالة دكتوراه .القاهرة :كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،قسم اإلدارة العامة ،جامعة
القاهرة1429 ،هـ2008 -م.
دوريات
أبو الفتوح ،حييى عبدالغني« .إنعكاسات انضامم اململكة
العربية السعودية إىل منظمة التجارة العاملية ».جملة
اإلدارة العامة .الرياض :معهد اإلدارة العامة املجلد
 .47العدد(( .)1حمرم 1428هـ/يناير2008م).
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أرزقي ،نسيب حممد« .مدى تأثر السيادة الوطنية يف

مظهرها االقتصادي بظاهرة العوملة» .املجلة
اجلزائرية للعلوم القانونية ،االقتصادية والسياسية.
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جالل ،وفاء حممدين« .تسوية منازعات التجارة

الدولية يف منظمة التجارة العاملية ».بنك الكويت

الصناعي2002( .م).

كلية احلقوق .جامعة اجلزائر .عدد (2009( .)2م).

خالد ،حممد مجعة« .آليات تسوية املنازعات يف منظمة

للقطاع الزراعي يف إطار انضامم اململكة العربية

للدراسات والبحوث االسرتاتيجية .عدد (.)64

آل إبراهيم ،باسم بن أمحد« .الدعم احلايل واملستقبيل

السعودية ملنظمة التجارة العاملية» .املجلة
االقتصادية السعودية .دورية .الرياض :مركز

النرش االقتصادي .السنة األوىل .العدد (.)4
(ربيع األول 1421هـ 2000 -م).

التجارة العاملية ».جملة تصدر عن مركز اإلمارات

(2001م).

سيار ،مجيل« .الثقافة اإلسالمية واالخرتاق الثقايف يف
ظل العوملة ».جملة الكلمة .بريوت .السنة .5
العدد (1998( .)18م).

أوراق اقتصادية .جملة تصدر عن االحتاد العام للغرف

الرشق األوسط االقتصادي .العدد ( .)6366الصادرة

باتري شيني« .كيف ستحمي اململكة نفسها من االنفتاح

العبيد ،عبداهلل بن عبداهلل« .واقع القطاع الزراعي

الدراسات الديبلوماسية ،وزارة اخلارجية،

العاملية :االستثناءات وااللتزامات والتحديات

التجارية .العدد (( .)10أغسطس1994م).

الليربايل» .جملة الديبلومايس .الرياض :معهد
اململكة العربية السعودية .العدد (( .)35رجب

1428هـ/يوليو2007م).

توجيري ،حممد بن عبدالعزيز « .السعودة يف ميزان رجال
األعامل» .جملة اقتصاديات .دورية .لندن:رشكة

املحاسبة واالستثامر .العدد (( .)2يناير2004م).

اجلزيرة االقتصادية .العدد ( .)8803الصادرة بتاريخ

(23مجادى اآلخر 1417هـ1996/11/4-م).

بتاريخ (1996م).

السعودي يف ظل انضامم اململكة ملنظمة التجارة

والفرص» .جملة اإلدارة العامة .يصدرها كل

ثالثة أشهر .معهد اإلدارة العامة .املجلد.47

العدد (( .)1حمرم 1428هـ/يناير 2008م).

كوثر ،عصام بن حسن« .ألغات ومؤسساهتا التدريبية».
جملة التدريب والتقنية .العدد (( .)3ربيع األول

1420هـ).

... نظام العضوية يف منظمة:حممد أرزقي نسيب

WTO Membership System and Its Effects
on Saudi Arabia as Joining Member
Mohamed Arezki Nacib

Professor in Constitutional Law
Faculty of Law and Political Sciences
King Saud University
(Received 8/4/1432H.; accepted for publication 21/2/1433H.)
Abstract. This study deals with the legal system of World trade organization membership and the
requirements of proceedings and mechanisms, which should bind any state willing to be member in the
WTO. This will necessarily require the state to adapt its laws to the requirements of the WTO laws.
Within this context, this study summarizes the major steps followed by Saudi Arabia in its bilateral and
multilateral negotiations. It also reveals the obstacles, which have been encountered by the Saudi negotiator
who showed wisdom and experience in dealing with the difficulties 0f different nature.
The Saudi negotiator succeeds to convince the parties to negotiation in one hand and to conserve the
interests of Saudi society and its legal and cultural specificities, on the other hand, though some consequences
may appear after the membership .
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فصل املوظف العام بقوة النظام بموجب نظام اخلدمة املدنية السعودي
«دراسة مقارنة مع النظام الفرنيس واملرصي واألردين»
هاين بن عيل الطهراوي
أستاذ مشارك ،املعهد العايل للقضاء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض
(قدم للنرش يف 1432/6/18هـ ،وقبل للنرش يف 1433/2/21هـ)
ملخص البحث .تناول هذا البحث بيان احلاالت التي يتم بموجبها فصل املوظف العام من وظيفته بصورة تبعية
وبقوة القانون أو النظام .ونظر ًا خلطورة اآلثار التي ترتتب عىل هذا اإلجراء البد أن حياط بالضامنات الالزمة التي
تكفل عدم إساءة استخدام السلطة ،فقد ُيفصل املوظف ولكن من غري اجلهة املختصة بإصدار قرار الفصل التبعي،
وقد يفصل بنا ًء عىل صدور حكم ابتدائي غري مكتسب للصفة القطعية ،كام أنه قد يفصل لتلفيق إحدى اجلرائم
ونسبتها إليه بصورة كيدية وشهادة زور كجريمة الرشوة أو التزوير مث ً
ال ويثبت فيام بعد براءته منها .ومن أهم
الضامنات التي يمكن االستناد إليها( :أوالً) رضورة صدور قرار الفصل التبعي من السلطة اإلدارية املختصة،
(ثاني ًا) خضوع قرار الفصل التبعي لرقابة القضاء اإلداري للتأكد من صحته وسالمة األسباب التي ُبني عليها.

مقدمة

وهذه هي العقوبات األصلية (اجلراح1994 ،م) .وقد

تتوىل الدولة القيام بمهامها وأنشطتها عن طريق

عرفت حمكمة النقض املرصية العقوبة األصلية بأهنا
ّ

موظفيها ،وهؤالء برش عرضة للوقوع يف اخلطأ سوا ًء
داخل أو خارج نطاق العمل الوظيفي ،وقد يصل

«العقوبة التي تستمد وصفها من كوهنا العقاب األصيل
أو األسايس املبارش للجريمة والتي توقع منفردة بغري

الفعل اخلاطئ إىل درجة من اجلسامة تستوجب فرض

أن يكون القضاء هبا معلق ًا عىل احلكم بعقوبة أخرى»(.)1

عقوبات صارمة لردع هذا املوظف وزجر غريه.

ثاني ًا :عقوبات ال تكفي بذاهتا لتحقيق معنى

وتنقسم العقوبات من حيث كفايتها لتحقيق
معنى اجلزاء املقابل للجريمة إىل قسمني ،أوالً :عقوبات

اجلزاء املقابل للجريمة ،ومن ثم ال توقع بمفردها ،وإنام

تكفي لتحقيق هذا املعنى ،ومن ثم يتصور االكتفاء هبا،
أي أن تكون اجلزاء الوحيد الذي ينطق به القايض،

( )1نقض  17مارس سنة  ،1959جمموعة أحكام النقض،
ص ،10قم  ،73ص.328

35

36

هاين بن عيل الطهراوي :فصل املوظف العام بقوة...

توقع إىل جانب عقوبة أصلية .وهذه هي العقوبة التبعية

اإلداري املعارص ،وتأخذ مرص عن هذا النظام وتتأثر

(.)Peines accessories Complementaires) (Bouzat, 1978

هبا معظم الدول العربية واإلسالمية ومنها السعودية يف

قد تعرضوا لبيان املقصود بالعقوبة التبعية بصورة

وهو يستأنس برأي اخلرباء واملستشارين املرصيني،

واملالحظ أن فقهاء النظام اجلنائي واإلداري

عامة ،ومنهم الدكتور حممود نجيب حسني إذ يقول:
«واملقصود بالعقوبة التبعية العقوبة التي تتبع عقوبة

أصلية معينة ،فهي ال حتتاج يف توقيعها إىل النص عليها يف
احلكم ،ألهنا ملحقة بالعقوبة األصلية تدور معها وجود ًا
أو عدم ًا ،دون تدخل القايض» (حسني.)1989 ،

ومن اجلدير بالذكر أن ديوان املظامل عرض

لتعريف هذا النوع من الفصل ،فقد جاء يف حيثيات

جمال القضاء اإلداري فمنذ نشأة ديوان املظامل يف اململكة
مع متيزه يف إسناد العديد من أحكامه بقواعد الفقه

اإلسالمي ،أما بالنسبة لألردن فهناك تشابه بني نظامي
اخلدمة املدنية السعودي واألردين مع وجود بعض

أوجه االختالف.

وال ريب أن املقارنة بني هذه األنظمة سوا ًء
من حيث النصوص القانونية (النظامية) أو األحكام
القضائية ستحقق الفائدة من حيث أهنا أكثر دق ًة وأقرب

أحد أحكامه القديمة بأهنا تعني «احلالة التي يتم فيها
فصل املوظف بقوة النظام بسبب إدانته جنائي ًا ،ويكون

املصلحة العامة مادام حيقق منفعة أو يدفع ظل ًام أو مفسدةً.

هبا عىل املوظف ،وللحكم اجلنائي حجية قبل اإلدارة

املبحث األول :حاالت فصل املوظف العام بقوة

الفصل عقوبة تبعية للعقوبة اجلنائية األصلية ،املحكوم

فيام أثبته يف حق املوظف»( .)2وهبذا التعريف أخذ بعض

رشاح النظام اإلداري السعودي (عامر1429 ،هـ).

ويمكننا تعريف الفصل بقوة النظام (القانون)

بأنه يعني :اختصاص السلطة اإلدارية بإصدار قرار فصل
املوظف العام تبع ًا لصدور حكم قضائي بإدانة املوظف
بارتكاب جريمة ،يف حاالت حمددة نص عليها املنظم.

وبام أن قرار الفصل يصدر من السلطة اإلدارية

فالبد من توافر الضامنات التي تكفل للموظف احلق
بالطعن القضائي يف هذا القرار للتأكد من صحته.

أما سبب اختيار فرنسا ومرص واألردن للمقارنة

مع النظام السعودي ،هو أن فرنسا هي مهد القضاء
( )2احلكم الصادر عن ديوان املظامل يف القضية رقم /39ق1/
لعام 1401هـ ،جمموعة املبادئ الرشعية لعام 1401هـ،
ص.437 - 436

للعدالة ،وبالتايل فإن اإلفادة من جتارب األمم أمر تقره
لذا سنقسم دراستنا إىل مبحثني عىل النحو التايل:

النظام ،والسلطة املختصة بإصدار قرار الفصل التبعي.

املبحث الثاين :الطعن بقرار الفصل التبعي لدى

القضاء اإلداري.

املبحث األول :حاالت الفصل بقوة النظام (القانون)
والسلطة املختصة بإصدار قرار الفصل التبعي

سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني عىل النحو التايل:

املطلب األول :حاالت الفصل بقوة النظام (القانون)
التالية:

وسنتناول يف هذا املبحث اإلجابة عىل األسئلة

 -ما املقصود بحاالت الفصل التبعي بقوة النظام أو

القانون؟

 -هل هناك تشابه أم اختالف بني هذه احلاالت يف دول

املقارنة؟
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الفرع األول :حاالت الفصل بقوة النظام يف

املقررة ملصلحة اجلامعة ،وحينام يقول الفقهاء إن العقوبة

حتدد الترشيعات احلاالت التي ختول السلطة

من األفراد وال من اجلامعة (أي السلطة) ،وهم يعتربون

بصورة تبعية لصدور حكم قضائي وتطبيق ًا لذلك

رفع الفساد عن الناس وحتقيق احلامية والسالمة هلم

النظام السعودي

اإلدارية إصدار قرار بفصل املوظف وإهناء خدماته

حق هلل تعاىل فإهنم يعنون بذلك أهنا ال تقبل اإلسقاط

العقوبة حق ًا هلل كلام استوجبتها املصلحة العامة وهي

نصت املادة ( )12من الئحة انتهاء اخلدمة ،وهي

(عودة .)1992 ،

عىل ما ييل :يفصل املوظف بقوة النظام:
 -1إذا حكم عليه ٍ
بحد رشعي ،من جهة قضائية

لكل عقوبتها املقدرة بنص الكتاب والسنة وهي:
جريمة الزنا ،القذف ،رشب اخلمر ،الرسقة ،احلرابة

 -2إذا صدر بحقه حكم رشعي مكتسب الصفة

بغية منع السفر فيه أو رسقة املسافرين أو االعتداء عىل

 -3إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية

(خروج طائفة مسلحة عىل احلاكم الرشعي بغية عزله

واحلكم بالعقوبة يف اجلرائم التالية (الرشوة ،التزوير،

ثاني ًا :احلكم عىل املوظف بارتكاب موجب
ِ
القصاص يف النفسِ :
القصاص يف اللغة مصدر من

إحدى اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية السعودي

خمتصة مكتسب للصفة القطعية.

القطعية بارتكاب موجب القصاص يف النفس.

خمتصة مكتسب للصفة القطعية مرصح فيه باإلدانة
االختالس ،التهريب أو الرتويج أو املتاجرة باملخدرات
أو املسكرات) .وال يؤثر وقف تنفيذ العقوبة األصلية

املحكوم هبا عىل تطبيق هذا احلكم(.)3

 -4إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد عىل سنة.

أما جرائم احلدود فهي سبع (العوا 1428 ،هـ).

(أي خروج مجاعة أو فرد ذي شوكة إىل الطريق العام

أرواحهم) ،الردة (أي الكفر بعد اإلسالم) ،البغي
عن احلكم بالقوة)(.)4

املقاصة وهي املامثلة أي القود يف القتل واجلرح ،يقال

اقتص منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا ،ويف الرشع
 -جمازاة اجلاين العامد بمثل فعله يف القتل واجلراح قودا

وفيام ييل بيان للمقصود بفقرات املادة ( )12من

(عودة  ،)1992 ،لقوله تعاىل ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

أوالً :إذا حكم عىل املوظف بحد رشعي من

ﱫ ...ﯝ ﯞﯟ ...ﯰ ﱪ(.)6

الئحة انتهاء اخلدمة.

جهة قضائية خمتصة مكتب للصفة القطعية .واحلد

الرشعي هو العقوبة املقررة حق ًا هلل تعاىل أو هو العقوبة
( )3نص املرسوم امللكي رقم  44وتاريخ 1425/7/28هـ عىل
أنه (ال تسقط العقوبة التبعية ..إذا صدر عفو من ويل األمر
عن العقوبة األصلية ما مل ينص يف أمر العفو عىل خالف
ذلك).

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ...ﯓ ﱪ( .)5وقوله سبحانه

( )4يمكن االطالع عىل تفاصيل جرائم احلدود املشار إليها يف
املراجع التالية:
(احلميد1402 ،هـ :ص  99وما بعدها)( ،أبوحسان،
 :1990ص  303وما بعدها).
( )5سورة البقرة ،آية.178 :
( )6سورة املائدة ،آية.45 :
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ثالث ًا :احلكم عىل املوظف بإحدى اجلرائم التالية:

فالعقوبات املربحة وفق ًا للامدة السابعة من التقنني

الرشوة ،التزوير ،االختالس ،التهريب أو الرتويج أو

اجلنائي هي التي تصيب املحكوم عليه يف حياته وحريته

الوضوح بحيث ال حتتاج إىل بيان.
رابع ًا :إذا حكم عىل املوظف بالسجن مدة تزيد

عليه يف أهليته القانونية فقط ،أي احلرمان من احلقوق

بالسجن رشيطة أن تزيد مدته عىل سنة .كاجلرائم

املربحة الشائنة تؤدي بصفة تبعية ( )accessoireإىل فقدان

املتاجرة باملخدرات واملسكرات ،وهذه اجلرائم من

عىل سنة ،أي إذا صدر عليه حكم يف أي جريمة أخرى

األخالقية وجرائم محل السالح أو استعامله أو تصنيعه
بدون ترخيص ،أو هتريبه ،حيث تصل العقوبات يف
نظام األسلحة والذخائر إىل السجن مدة ثالثني سنة(.)7

أي اإلعدام واألشغال الشاقة والسجن .أما العقوبات
الشائنة وفق ًا للامدة الثامنة فهي التي تصيب املحكوم

املدنية ،كعدم تقلد الوظائف العامة ،غري أن العقوبات
احلقوق املدنية (اجلراح.)1994 ،

هلذا أدخل املرشع الفرنيس يف املادة ()24

من العنوان األول للوظيفة العامة (قانون  13يوليو

ومن وجهة نظري فإنني أستحسن أن يكون احلكم

1983م) إسقاط احلقوق املدنية أو املنع (بحكم

سنة بموجب النص احلايل ال يستتبع عقوبة الفصل
التبعي ،فالبد أن تزيد املدة عىل سنة ولو يوم ًا واحد ًا.

تؤدي إىل االستبعاد النهائي من الوظائف وفقد صفة

املوظف (.)Levasseur, 1983

يشمل أي حالة يحُ كم فيها عىل املوظف بالسجن مدة

تقسيم اجلرائم حسب العقوبات املتعلقة هبا إىل خمالفات،

بالسجن (مدة سنة) ،ألن احلكم عىل املتهم بالسجن مدة

ومن جهة أخرى أرى بأن نص املادة (/12أ)4/

تزيد عىل سنة ،ألن مثل هذا احلكم يعني ارتكاب
املوظف جلريمة تنم عن عدم صالحيته للبقاء يف
الوظيفة أو اخلدمة العامة.

اخلالصة :أن ارتكاب املوظف ألي من اجلرائم

السابقة بموجب حكم قطعي صادر من حمكمة خمتصة،
يرتتب عليه فصل املوظف من وظيفته بصورة تبعية
وبقوة القانون أو النظام.

قضائي) من شغل وظيفة عامة ضمن احلاالت التي

ويقوم التقنني اجلنائي الفرنيس أيض ًا عىل أساس

وجنح ،وجنايات ،فاجلرائم التي يعاقب عليها بعقوبات
احرتازية

Peines de police

تسمى خمالفة وتلك التي

يعاقب عليها بعقوبات جنحية

peines corrcctionnelles

تعترب جنحة ،بينام تأخذ اجلريمة وصف (جناية) إذا ما
عوقب عليها بعقوبة مربحة  peine affictiveأو بعقوبة
شائنة Infamantes

.

()8

وعليه فإن العقوبات املقررة يف جمال اجلنايات،

الفرع الثاين :حاالت الفصل بقوة القانون يف

تؤدي إىل التجريد املدين  degradation civiqueالذي يقوم

جيري القانون اجلنائي الفرنيس عىل تقسيم العقوبات

من حق التصويت ،واالنتخاب والرتشيح ،أي من كافة

دول املقارنة

إىل عقـوبات مبـرحـة ( )affictiveوشائـنة

()Infamantes

( )7راجع نصوص نظام األسلحة والذخائر الصادر بقرار جملس
الوزراء رقم  193بتاريخ 1426/7/24هـ.

عىل استبعاد املحكوم عليه من كل الوظائف واحلرمان
احلقوق السياسية ،واحلرمان من كافة احلقوق املدنية

كالشهادة أمام القضاء ( ...اجلراح.)1994 ،

( )8انظر نص املادة األوىل من القانون اجلنائي الفرنيس.
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غري أنه يلزم يف هذا الشأن أن يكون احلكم

اجلنائي الذي يؤدي إىل احلرمان من احلقوق املدنية
هنائي ًا ،فتخلف هذا الرشط يعطي فقط للسلطة اإلدارية

املختصة إمكانية حتريك اإلجراءات التأديبية عىل أساس
الوقائع التي أدت إىل هذا احلكم اجلنائي(.)9

أما املرشع املرصي فقد نص يف الفقرة السابعة

من املادة ( )94من القانون رقم ( )47لسنة 1978م
اخلاص بنظام العاملني املدنيني بالدولة عىل أن تنتهي

خدمة العامل يف حالة «احلكم عليه بعقوبة جناية يف
إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات،
أو ما يامثلها من جرائم منصوص عليها يف القوانني

اخلاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جريمة خملة بالرشف
أو األمانة ما مل يكن احلكم مع وقف التنفيذ».

وقد حدد املرشع املرصي العقوبات التبعية يف
املادة ( )24من قانون العقوبات وهي تشمل (أوالً):

احلرمان من احلقوق واملزايا املنصوص عليها يف املادة
(( ،)10()25ثاني ًا) العزل من الوظائف( .ثالث ًا) :وضع
املحكوم عليه حتت مراقبة البوليس (رابع ًا) املصادرة.

وتلحق العقوبات التبعية احلكم بعقوبة جنائية

ما مل يكن احلكم مع وقف التنفيذ ،ومن ثم ال يؤثر فيها
قرار العفو البسيط عن العقوبة األصلية ،وذلك ما مل

ينص رصاحة عىل شموهلا بقرار العفو الشامل(.)11

( )9منشور الوزير املكلف بالوظيفة العامة (instruction no. 434.
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ويتميز العفو البسيط عن العقوبة األصلية عن

العفو الشامل ،ألن األخري يمحو عن العمل صفته
اجلنائية وذلك بمعنى العفو عن اجلريمة واحلكم الصادر

باإلدانة وكل اآلثار التي تكون قد وقعت سوا ًء من
الناحية اجلنائية أو اإلدارية (عطية( )1968 ،عصفور،

( )1961رسور.)1991 ،

ومع ذلك فإذا كان احلكم قد صدر عليه ألول

مرة فال يؤدي إىل إهناء اخلدمة إال إذا قدرت جلنة شؤون
العاملني بقرار مسبب من واقع أسباب احلكم وظروف

الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة
أو طبيعة العمل» (البنداري ،بدون سنة الطبع).

ويرتتب عىل هذا الفصل من الوظيفة العامة

كعقوبة تبعية «احلرمان من الوظيفة نفسها ومن املرتبات

املقررة هلا»( .)12كام يرتتب عىل هذا الفصل عدم
الصالحية للتعيني يف الوظائف العامة وذلك طاملا أن
احلكم بعقوبة اجلناية قائم ومنتج آلثاره اجلنائية (رسور،

.)1991

وقد أفرد املرشع األردين أيض ًا يف نظام اخلدمة
املدنية رقم ( )30لسنة 2007م نص ًا يقيض بفصل
املوظف (إذا حكم عليه من حمكمة خمتصة بجناية أو

جنحة خملة بالرشف كالرشوة واالختالس والرسقة
والتزوير وسوء استعامل األمانة والشهادة الكاذبة وأي

جريمة خملة باألخالق العامة ،أو حكم عليه باحلبس

من حمكمة خمتصة ملدة تزيد عىل ستة أشهر الرتكابه أي

 ).F.Pوالصادر يف 13مايو 1959م « العنوان السابع».
( )10تشمل املادة ( )25سالفة الذكر احلرمان من احلقوق
واملزايا اآلتية( :أوالً) القبول يف أي خدمة يف احلكومة
= تسقط العقوبات التبعية وال اآلثار اجلنائية األخرى املرتتبة
مبارشة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي ًا كانت أمهية اخلدمة.
عىل احلكم باإلدانة ما مل ينص يف أمر العفو عىل خالف
( )11تنص املادة ( )74من قانون العقوبات املرصي عىل أن
ذلك».
«العفو عن العقوبة املحكوم هبا يقتيض إسقاطها كلها أو
بعضها ،أو إبداهلا بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ً،وال = ( )12املادة  26من قانون العقوبات املرصي.

جريمة من اجلرائم).
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(خليل .)1993 ،وهذا بالنسبة الختصاصه األصيل

ويعترب املوظف يف أي حالة من احلاالت املنصوص
عليها يف هذا البند معزوالً حك ًام من تاريخ اكتساب احلكم

بتوقيع العقوبات التأديبية عىل املوظفني التابعني لوزارته.

املطلب الثاين :السلطة املختصة بإصدار قرار الفصل

بفصل املوظف العام والذي صدر بحقه حكم رشعي

هناك جهات إدارية معينة أناط هبا املنظم السعودي

املنصوص عليها يف املادة ( )12من الئحة انتهاء اخلدمة

ونبني فيام ييل هذه السلطات أو اجلهات اإلدارية

االختصاص بإصدار قرار الفصل التبعي ملن هم

الفرع األول :صدور قرار الفصل التبعي من

 -1رئيس املصلحة املستقلة والرئيس اإلداري

اختصاص السلطة اإلدارية بالتأديب :وفق ًا لنظام

اإلداري للمؤسسة العامة هو من يشغل أعىل منصب

اإلدارية املختصة بالتأديب هي :الوزير املختص ،ومن

فأحيان ًا يطلق عليه رئيس املؤسسة وأحيان ًا يطلق عليه

الدرجة القطعية (املادة  171فقرة أ).

التبعي

أو املرشع يف دول املقارنة إصدار قرار الفصل التبعي.
يف اململكة العربية السعودية ،ثم يف دول املقارنة.
السلطة اإلدارية املختصة يف النظام السعودي

تأديب املوظفني الصادر عام 1391هـ فإن السلطة
يف مستواه،أو من يفوضه.

إال أن الوزير يملك سلطة اختاذ قرار تبعي

أو قضائي يقيض بإدانته بإحدى اجلرائم أو العقوبات

(والتي سبقت اإلشارة إليها).
يف مستوى الوزير:

للمؤسسة العامة بالنسبة ملوظفي إدارهتم ،والرئيس
تنفيذي يف املؤسسة أي ًا كان املسمى املعطى للوظيفة
مدير املؤسسة.

االختصاص التأديبي للوزير ومن يف مستواه أو

 -2من يفوضهم الوزير يف ممارسة صالحياته

لوزارته ،فإن حسن ممارسته لسلطاته الرئاسية يستلزم

والتفويض هنا جزئي ينصب عىل بعض الصالحيات

توقيع جزاءات تأديبية عىل املوظفني الذين يثبت عليهم

رئيس املصلحة املستقلة ،والرئيس اإلداري للمؤسسة

وقد حرص النظام املعمول به يف اململكة العربية

يملكه الوزير من صالحيات يف هذا الشأن( ،)13وجيري

بني اختصاصات الوزير التأديبية واالختصاصات

توقيع اجلزاءات التأديبية عىل كبار املوظفني بالوزارة،

من يفوضه :ملا كان الوزير هو الرئيس اإلداري األعىل

التأديبية وجيب أن يكون هذا التفويض بقرار مكتوب،

منحه بعض االختصاصات التأديبية،فيكون له احلق يف

التأديبية للوزير ومن هو يف مستواه ،بخالف حالة

ارتكاب خمالفات إدارية أو مالية.

العامة حيث تكون هلم صالحيات تأديبية مماثلة متام ًا ملا

السعودية لتأديب املوظفني عىل حتقيق نوع من التوازن
التأديبية للجهات األخرى (هيئة الرقابة والتحقيق،

وديوان املظامل) ،لذلك نجد أن الوزير ال يملك توقيع
عقوبة الفصل من اخلدمة وال العقوبات املقررة بالنسبة

للموظف الذي انتهت خدمته ،وإن كان يملك توقيع
العقوبات األخرى املنصوص عليها يف نظام التأديب

العمل عىل أن الوزير حيتفظ لنفسه شخصي ًا بسلطة

ويفوض سلطاته يف التأديب لكبار العاملني حسب

السلم اإلداري.

( )13املادة ( )46من نظام تأديب املوظفني السعودي الصادر
سنة 1391هـ.
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الوزير املختص :الوزيـر هو املخـتص بتوقيع

السلطة املختصة يف دول املقارنة
أوالً :يف القـانون الفـرنيس :ينـعـقد هـذا

من قانون العاملني املدنيني بالدولة املرصي رقم

املوظـف ،أي أن القـانون الفـرنيس خول السلطة

ال تشمل الفصل من الوظيفة بصفة أصيلة .ومع

االختصاص للسلطة اإلدارية املختصة أص ً
ال بتعيني
الرئاسية بتوقيع هذا اجلزاء واختاذ قرار الفصل التبعي

(.)Plantey, 1991

ومع أن النصوص اخلاصة بالتأديب يف ظل

النظام الفرنيس قد أوجدت (جمالس التأديب) ومنحتها
االختصاص بالنسبة جلميع طوائف املوظفني إال أن

اختاذ القرار التبعي أي فصل املوظف بنا ًء عىل صدور
حكم قضائي بارتكاب إحدى اجلنايات املنصوص
عليها يف املادتني ( )8 ،7من قانون العقوبات الفرنيس
واملادة ( )24من قانون الوظيفة العامة الصادر بتاريخ

 13يوليو 1983م هو من اختصاص السلطة الرئاسية

التي يتبعها املوظف (.)Salon, 1989
ثاني ًا :يف القانون املرصي:

العقوبات التأديبية املنصوص عليها باملادة ()80
( )47لسـنة 1978م ،لكـن هـذه العـقـوبات
ذلك فإنه يملك سلطة إصدار قرار تبعي بفصل

املوظف العام بنا ًء عىل صدور حكم قضائي
بإدانته بارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها

يف قانون العقوبات والتي سبقت اإلشارة إليها.
املحافظ :نصت املادة ( )27مكرر ًا من القانون

رقم ( )43لسنة 1979م املعدل عىل أنه «يكون
املحافظ رئيس ًا جلميع العاملني املدنيني يف نطاق
املحافظة ،يف اجلهات التي نقلت اختصاصاهتا
إىل الوحدات املحلية ويامرس بالنسبة هلم مجيع
اختصاصات الوزير ،وخيتص املحافظ بالنسبة

للعاملني املدنيني بفروع الوزارات واجلهات التي
مل ينقل اختصاصها إىل الوحدات املحلية  -فيام

سلطة الوزير ،واملحافظ ،ورئيس جملس اإلدارة:
وفق ًا للامدة ( )2من قانون العاملني املدنيني

ييل :توقيع العقوبات التي يملكها الوزير ابتدا ًء،

لكل من الوزير املختص ،واملحافظ املختص،

التعقيب عىل القرارات التأديبية التي يوقعها غريه

إدارة اهليئة العامة املختصة اختصاص تأديبي،

وقد أضاف قانون احلكم املحيل لسنة 1979م

بالدولة املرصي رقم ( )47لسنة 1978م يكون

بالنسبة لوحدات احلكم املحيل ،ورئيس جملس
وعىل الرغم من أن املرشع ساوى بني هؤالء
يف االختصاص التأديبي ،فهم يملكون نوعني
من االختصاص التأديبي ،األول :التعقيب عىل
قرارات الرؤساء اإلداريني الذين يملكون سلطة

التأديب ،والثاين :ممارسة التأديب ابتدا ًء بالنسبة

للموظفني الذين يتبعوهنم.

عدا اهليئات القضائية واجلهات املعاونة هلا  -بام
كام أن له ذات اختصاص الوزير من حيث
من الرؤساء يف نطاق املحافظة».

حكمني جديدين (الطاموي:)1995 ،

أوهلام :إلزام املحافظ بأن يخُ طر السلطة املختصة
بام اختذه من إجراء أو أصدره من قرارات بالنسبة

إىل املوظفني الذين يتبعوهنا ،وذلك خالل سبعة
أيام  -وكانت ثالثة يف القانون ا ُمللغى  -من تاريخ

اختاذه هلا ،حتى تكون اجلهة التي يتبعها املوظف
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عىل علم بام يتخذ قبله من إجراءات تأديبية ،قد
تُرتب عليها تلك اجلهة آثار ًا أخرى فيام يتعلق

بحياته الوظيفية.

ثانيه ًام :بالنسبة للعاملني التابعني للهيئات العامة

التي متارس نشاطها يف نطاق املحافظة ،فإن
املرشع قد وقف موقف ًا وسط ًا ،إذ قرص سلطة
املحافظ بالنسبة إليهم عىل جمرد «طلب التحقيق
واقرتاح توقيع اجلزاءات التأديبية عليهم من

السلطة املختصة» ومعنى ذلك أن الكلمة األخرية

ستكون للجهة التي يتبعها املوظف .ولعل هذا
التمييز يرجع إىل طبيعة النشاط الذي يزاوله
هذا الفريق من العاملني ،وهو نشاط اقتصادي،

حتيط به اعتبارات ال حيسن احلكم عليها إال

جلهات الرياسة املختصة .وإذا حدث خالف بني
املحافظ ،وبني تلك اجلهات ،فإنه سوف حيل عن
طريق الوزير املختص باإلدارة املحلية ،والوزير

الذي يتبعه املوظف املراد توقيع عقوبة عليه.

رئيس جملس اإلدارة :وهو يامرس ذات اختصاصات
الوزير واملحافظ التي سبق بياهنا بالنسبة للعاملني
يف اهليئة العامة التي يرأس جملس إدارهتا ،سوا ًء
من حيث سلطة توقيع العقوبة ابتدا ًء أو من حيث
التعقيب عىل القرارات اإلدارية التي تصدر من غريه

ممن يملكون سلطة التأديب (اجلراح.)1994 ،
ثالث ًا :يف النظام األردين :تنص الفقرة (أ) املادة

( )171من نظام اخلدمة املدنية األردين رقم ( )30لسنة
2007م عىل حاالت العزل من الوظيفة بقوهلا :يعزل

املوظف يف أي من احلاالت التالية:
●

إذا حكم عليه من حمكمة خمتصة بأي جناية

أو جنحة خملة بالرشف كالرشوة واالختالس والرسقة

والتزوير وسوء استعامل األمانة واستثامر الوظيفة والشهادة
الكاذبة ،أو أي جريمة أخرى خملة باألخالق العامة.
● إذا حكم عليه باحلبس من حمكمة خمتصة ملدة
تزيد عىل ستة أشهر الرتكابه أي جريمة أو جنحه من
غري املنصوص عليها يف البند األول من هذه الفقرة.
● إذا صدر قرار من املجلس التأديبي بعزله.
(ب) يعترب املوظف يف أي حالة من احلاالت
املنصوص عليها يف البندين ( )1و( )2من الفقرة (أ)
من هذه املادة معزوالً حك ًام من تاريخ اكتساب احلكم
الدرجة القطعية.
(ج) يف مجيع األحوال املنصوص عليها يف هذه
املادة /جيب إعالم املوظف بأي وسيلة متاحة باإلجراءات
املتخذة بحقه من املرجع املختص بتعيني مثيله يف الدرجة
والراتب خالل أسبوع من تاريخ علم الدائرة باكتساب
احلكم الدرجة القطعية ،أو تاريخ صدور القرار النهائي
(للمجلس التأديبي).
يستفاد من نص الفقرة (ج) من املادة ( )171املشار
إليها أن اجلهة اإلدارية املختصة بإصدار قرار الفصل
التبعي بموجب احلاالت املشار إليها يف البندين ( )1و()2
هي ذات السلطة املختصة بالتعيني أصالً ،وقد أسس
النظام هذا االختصاص للوزير بالنسبة ملوظفي وزارته من
مجيع الدرجات( )14باستثناء موظفي الفئة العليا فإن جملس
الوزراء هو اجلهة املختصة بإصدار مثل هذا القرار(.)15

املبحث الثاين :الطعن بقرار الفصل
التبعي لدى القضاء اإلداري
بعد استنفاذ املوظف املتهم لكافة الضامنات منذ

حلظة إبالغه باملخالفة أو اجلريمة املنسوبة إليه وحتى
( )14املادة ( )149من نظام اخلدمة املدنية األردين.
( )15املادتان ( )159 ،158من نظام اخلدمة املدنية املشار إليه.
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احلكم األول :حكم رقم /107د 10/1/لعام

سوى اللجوء إىل القضاء اإلداري للطعن يف القرارات

1426هـ

القرارات الصادرة بقوة القانون أو النظام باالستناد إىل

يف تقدم /املدعي إىل الديوان بالئحة دعوى ذكر هبا أنه

اإلدارية التي تقيض بفصله من عمله بام فيها تلك

حكم قضائي بإدانة هذا املوظف.

()16

تتلخص الوقائع حسبام يتضح من أوراق القضية

كان يعمل عىل وظيفة حماسب ببلدية جالجل وتم إهناء

ويف جمال رقابة القضاء اإلداري عىل قرار الفصل

خدماته بتاريخ 1423/1/9هـ بموجب قرار طي

 -1هل صدر القرار من اجلهة املختصة أم ال؟

إدانته بجريمة الرشوة وقد تم تنفيذ العقوبة التي حكم

التبعي يمكن طرح التساؤالت التالية:

 -2هل تضمن القرار سبب الفصل التبعي بشكل

واضح؟

 -3هل أصبح احلكم اجلزائي بإدانة املوظف

قطعي ًا أم مازال خاضع ًا للطعن فيه؟ فإذا كان احلكم
قطعي ًا فإن سلطة اإلدارة مقيدة إذ جيب عليها إصدار
قرار الفصل التبعي دون تأخري ،وإال فإن من حق

املترضر من اخلطأ أو اجلريمة التي ارتكبها املوظف -

املطالبة بحقه يف التعويض عام حلق به من رضر.

ونستعرض فيام ييل بيان موقف ديوان املظامل

بخصوص هذه الطعون ،ثم نتبع ذلك ببيان موقف

القضاء اإلداري يف دول املقارنة.

املطلب األول :موقف ديوان املظامل السعودي من الطعون

بقرارات الفصل بقوة النظام

باستقراء العديد من األحكام يتبني لنا أن

ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية قد بسط

رقابته عىل قرارات اإلدارة املتعلقة بفصل املوظفني

بصورة تبعية بنا ًء عىل صدور حكم قضائي قطعي
بإدانتهم بإحدى اجلرائم أو العقوبات املنصوص
عليها يف (املادة الثانية عرشة) من الئحة انتهاء اخلدمة
املدنية لسنة 1423هـ.

القيد رقم ( )227بتاريخ 1424/11/27هـ بسبب
هبا عليه ،ومىض عىل تنفيذها أكثر من ثالث سنوات،
وبنا ًء عىل املادة الرابعة الفقرة (و) من نظام اخلدمة
املدنية التي تتيح للموظف الرجوع إىل العمل بعد
انقضاء ثالث سنوات من تنفيذ العقوبة ،تقدم بخطاب

لديوان اخلدمة املدنية يطلب إعادته للعمل طبق ًا للامدة

(/4و) من نظام اخلدمة املدنية رقم  23لسنة 1397هـ

والتي انقصت مدة احلرمان من العودة إىل العمل إىل

ثالث سنوات حيث تنص عىل ما ييل ..." :يشرتط فيمن

يعني يف إحدى الوظائف أن يكون :أ ... -ب... -
وغري حمكوم عليه بحد رشعي أو بالسجن يف جريمة

خملة بالرشف أو األمانة  ...حتى يميض عىل انتهاء تنفيذ

احلد أو السجن ثالث سنوات عىل األقل" .وانتهى إىل

طلبه إلزام املدعى عليها بإعادته إىل عمله.

أما بالنسبة ملوضوع الدعوى فقد نصت املادة

( )13من نظام الرشوة الصادر باملرسوم امللكي رقم
م 36/وتاريخ 1412/12/29هـ عىل أنه ((يرتتب
عىل احلكم بإدانة موظف عام أو من يف حكمه بارتكاب

إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام العزل من
الوظيفة العامة وحرمانه من تويل الوظائف العامة أو
( )16حكم ديوان املظامل ،يف القضية رقم /86م/ق لعام 1426هـ.
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القيام باألعامل التي ُيعد القائمون هبا يف حكم املوظفني

ومن حيث املوضوع فإن قرار الفصل استند إىل

العامني وفق ًا لنص املادة الثامنة من هذا النظام ،ونصت

املادة /12أ 3/من الئحة انتهاء اخلدمة التي تنص عىل أن

إعادة النظر يف العقوبة التبعية بعد ميض مخس سنوات

اآلتية :إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية خمتصة

املادة ( )14من ذات النظام ،عىل أن ((ملجلس الوزراء

من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة)).

وبام أن املدعي سبق أن حكم عليه باإلدانة يف جريمة

من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام فإنه حيرم من

تويل الوظائف العامة وال جيوز تعيينه يف إحدى الوظائف
العامة إال بعد النظر يف هذا من قبل جملس الوزراء بعد

ميض مخس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة ،مما يتعني معه
القول بسالمة قرار املدعى عليها حمل الدعوى.

وبالبناء عىل ما سبق حكمت الدائرة الفرعية

التاسعة برفض الدعوى.

احلكم الثاين :احلكم رقم /10د/ف 25/لعام

1430هـ

()17

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم إلصدار

هذا احلكم بأن املدعي تقدم بتاريخ 1430/10/24هـ

إىل املحكمة اإلدارية باملنطقة الرشقية بصحيفة دعوى
أحيلت إىل هذه الدائرة فحددت يف سبيل نظرها عدة
جلسات ،وفيها سألت الدائرة وكيل املدعي عن دعوى

موكله فأفاد أنه صدر بحق موكله احلكم الرشعي رقم

/1د/ج 11/لعام 1426هـ والقايض بثبوت جريمة
التزوير عىل موكله ومعاقبته بسجن سنة ،وتغريمه بمبلغ
ألف ريال ،مع إيقاف تنفيذ السجن ،وتم فصل موكله

من عمله بعد مخس سنوات من احلكم بموجب القرار

رقم  11896وتاريخ 1430/8/20هـ رغم إيقاف
التنفيذ عن العقوبة.

( )17غري منشور لكونه من األحكام احلديثة.

(يفصل املوظف بقوة النظام ألسباب تأديبية يف احلاالت

مكتسب للصفة القطعية مرصح فيه باإلدانة بالعقوبة يف

اجلرائم التالية :الرشوة  -التزوير  -االختالس  -التهريب

أو االختالس أو املتاجرة باملخدرات واملسكرات) لذا
فإن القرار كان موافق ًا للنظام ،مما تنتهي معه الدائرة إىل

رفض الدعوى لعدم قيامها عىل سند صحيح ،وال ينال
من ذلك ما ذكره وكيل املدعي من إيقاف عقوبة السجن،
إذ أن فصل املوظف بقوة النظام متعلق باإلدانة وليس

بتنفيذ العقوبة فمتى ثبتت اإلدانة وجب الفصل دون
النظر يف قدر العقوبة ومدى تنفيذها أو عدمه ويؤكد

ذلك نص املادة ( )12من الالئحة عىل أن (ال يؤثر وقف
تنفيذ العقوبة األصلية املحكوم هبا عىل تطبيق احلكم).
فلهذه األسباب وبعد املداولة حكمت الدائرة :برفض

الدعوى رقم (/3/2306ق لعام 1430هـ) املقامة من
املدعي ضد /إدارة الرتبية والتعليم يف حفر الباطن.

احلكم الثالث :حكم رقم /34د/هـ 12/لعام

1429هـ

()18

تم قيد القضية املذكورة بوارد فرع ديوان املظامل
ّ

باملنطقة الرشقية برقم  3/806وتاريخ /14صفر

1428هـ واملقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة
الرشقية بخطابه رقم  618/4/48وتاريخ /13صفر

1428هـ املرفق به قرار االهتام رقم (/98ج) لعام
1428هـ املتضمن إقامة الدعوى اجلزائية املاثلة ضد
( )18يف قضية استغالل النفوذ الوظيفي رقم /3/2860ق لعام
1428هـ املقامة من :فرع هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة
الرشقية ضد املتهم ....سعودي اجلنسية (غري منشور).
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املتهم بدائرة مدينة الدمام باملنطقة الرشقية بوصفه

عليهم وأخرج مسدسه وهددهم وأخذ حمافظهم وأخرج

بتاريخ  22شوال 1427هـ قام باستغالل نفوذ وظيفته

أبو كساوي  -سوداين اجلنسية  -الذي يفيد أن املتهم
دخل عليه بمقر سكنه بزيه العسكري مدعي ًا أنه من

عسكري برتبة جندي أول برشطة حمافظة اخلرب ألنه

من خالل دخوله سكن عدد من العاملة الوافدة بزيه
العسكري وسلب ممتلكاهتم.

وبسؤال املتهم عن قضية السلب املقامة ضده

واملحالة إىل املحكمة العامة باخلرب أجاب بقوله :إن
القضية أحيلت إىل فضيلة القايض وقد صدر فيها
حكمه بثبوت ما نسب إ ّيل وحكم بسجني سنة ونصف
وجلدي أربعامئة جلدة .ومل اعرتض عىل ذلك احلكم.

األسباب :حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت

دعواها هذه ضد املتهم موجهة له هتمة استغالل النفوذ
الوظيفي ومعاقبته وفق ًا للامدة الثانية فقرة (ب) من
املرسوم امللكي ( )43الصادر يف  19ذو القعدة 1377هـ،

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومن البالغات
املتعددة واملقدمة من العامل الشاكني والتي توافقت يف

مضموهنا بقيام املتهم بدخول منازهلم وتفتيشها وسلب
ما لدهيم من نقود وجواالت مستغ ً
ال لباسه العسكري

وسالحه الرسمي لتهديدهم ،يؤكد صحة ذلك َت َع ُرف
ا ُملبلغني عليه مبارشة أثناء العرض ،كام أنه وباعرتاف
املتهم يف هيئة الرقابة والتحقيق بأنه ال توجد أي عداوة

أو خالف بينه وبني املدعني مما ينفي التهمة عنهم ،يضاف
إىل ذلك أن حمرض التفتيش واملرفق صورته بأوراق
القضية يوضح أنه تم العثور عىل عدد من اجلواالت

واملبالغ النقدية بحوزة املتهم وهو بلباسه العسكري،

كام أن تلك البالغات ضد املتهم تتوافق مع اعرتاف
زميل املتهم واملشارك معه يف جريمة السلب والذي
أفاد يف التحقيقات بقيامه هو وزميله املتهم بالدخول إىل

سكن عامل هنود وبنغال وأن املتهم دخل عليهم وتكلم

الفلوس منها ،باإلضافة إىل إفادة املدعو /يوسف أمحد

البحث اجلنائي وسأل عن مقر سكن العامل اهلنود.

لذلك فإن الدائرة تنتهي إىل ثبوت تلك اجلريمة

ضده وإدانته بام نسب إليه وحيث إن ما قام به يعترب
إخالالً بنزاهة الوظيفة والثقة يف الدولة التي عهدت
إليه القيام بواجب األمن ومحاية املواطنني واملقيمني،
بل إن املتهم اختذ تلك الوظيفة وسيلة لتحقيق مصاحله
الشخصية وتسلط ًا عىل الناس وترويع ًا هلم من خالهلا ،مما

يتعني معاقبته وردعه عن أن يعود ملثل ذلك الفعل املشني.
فلهذه األسباب وبعد املداولة والتأمل حكمت الدائرة
بإدانة املتهم بجريمة استغالل النفوذ الوظيفي املنسوبة

إليه وتعزيره بتغريمه ثامنية عرش ألف  18000ريال .وقد
أصبح احلكم هنائي ًا واجب النفاذ بقناعة طرفيه.

وعىل الرغم من احلكم عىل املتهم بالسجن سنة

ونصف وهي مدة تزيد عىل سنة مما يوجب عىل السلطة

اإلدارية التي يتبعها هذا املوظف اختاذ قرار تبعي بفصله،
إال أهنا مل تصدر قرار ًا بفصله عن وظيفته.
لذلك قامت هيئة الرقابة والتحقيق برفع الدعوى

املشار إليها أمام ديوان املظامل.

تعقيبنا عىل هذا احلكم

من ثنايا عبارات هذا احلكم يتضح لنا أن املتهم

قد اعرتف بارتكابه جلريمة استغالل نفوذه الوظيفي.

وبنا ًء عىل هذا االعرتاف وحيث أن اإلقرار يعترب
سيد األدلة أي دلي ً
ال قاطع ًا عىل ارتكاب املوظف هلذا
الفعل ،صدر حكم (املحكمة العامة) بمدينة اخلرب
بإدانته بجريمة استغالل نفوذه الوظيفي متضمن ًا احلكم
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(بسجنه سنة ونصف) وجلده أربعامئة جلدة .كام أن
املتهم مل يعرتض عىل احلكم فأصبح احلكم قطعي ًا.
وحيق لنا أن نتساءل هل جيوز هليئة الرقابة
والتحقيق باملنطقة الرشقية بعد ذلك أن تقوم بالتحقيق
مع املوظف ورفع دعوى مرة ثانية أمام ديوان املظامل؟
ومن جهة أخرى هل جيوز لديوان املظامل احلكم
مرة ثانية عىل املوظف بعقوبة أو عقوبات أخرى عن
ذات اجلريمة؟
من وجهة نظرنا ال ريب بأن اإلجابة عىل هذين
السؤالني ستكون بالنفي فاملبادئ القضائية ال جتيز
املحاكمة عن ذات الفعل مرتني ،كام أهنا ال جتيز من
حيث األصل تعدد العقوبات (األصلية) إال بنص
رصيح ،وكان عىل ديوان املظامل أن حيكم برد الدعوى
لعدم االختصاص كام جرى عىل ذلك قضاؤه يف العديد
من أحكامه .ألن اجلهة املختصة بعد صدور حكم
املحكمة العامة هي اجلهة اإلدارية التي يتبعها املوظف
والتي جيب عليها إصدار قرار إداري بفصله من وظيفته
إعامالً لنص املادة (/12أ )4/من الئحة انتهاء اخلدمة؛
ألن اإلدارة هي اجلهة املخولة بإصدار قرار الفصل
التبعي ،والفصل هنا يكون بقوة النظام أي تبع ًا لصدور
حكم بسجن املوظف مدة تزيد عىل سنة.
وعىل هذا األساس كان بإمكان املتهم أو وكيله
(املحامي) الدفع بعدم اختصاص الديوان يف هذه
احلالة .وتـأكيد ًا لوجهة نظرنا نشري إىل احلكم التايل.
احلكـم الرابـع :احلكـم رقـم /د/ت/أ لعـام
()19
1430هـ
تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن فرع هيئة
الرقابة والتحقيق بمنطقة ...أقام الدعوى التأديبية

( )19يف القضية رقم /ق /لعام 1430هـ املقامة من /هيئة الرقابة
والتحقيق بمنطقة ،..ضد املدعى عليه( ...غري منشور).

بموجب قرار االهتام رقم 1430هـ ضد املوظف،
الذي يعمل يف إدارة الطرق والنقل بمنطقة ،..قيدت

قضية بالرقم املشار إليه أعاله وبإحالتها إىل هذه الدائرة
حددت هلا جلسة 1430/3/7هـ وفيها حرض املتهم

وممثل االدعاء والذي تال قرار االهتام قائالً :إن فرع هيئة
الرقابة والتحقيق يتهم املوظف املاثل أمام الدائرة ألنه

بتاريخ 1429/5/21هـ وبدائرة ...خرج عىل مقتىض
الواجب الوظيفي وارتكب ما ييسء إىل رشف الوظيفة
العامة وكرامتها وسلك مسلك ًا ال يتفق مع حسن
السرية واألخالق؛ إذ تم القبض عليه يف ذلك التاريخ

من قبل مكافحة املخدرات بسبب العثور معه عىل

قطعة حشيش ،وصدر بحقه قرار من املحكمة العامة..

برقم ..وتاريخ 1429هـ يقيض بإدانة املتهم بام نسب
إليه من حيازة قطعة حشيش تزن ( )1.7جرام ًا لقصد
االستعامل واستعامل احلشيش املخدر ،واحلكم عليه
بجلده ثامنني جلدة حد ًا وسجنه شهر من تاريخ إيقافه

ومنعه من السفر ملدة سنتني ،وقرر املدعى عليه القناعة.
وصدر توجيه ا ُمل َب ِّلغ ملدير شعبة مكافحة املخدرات برقم
1429هـ بإنفاذ ما تقرر.

وإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق يطلب من

املحكمة اإلدارية حماكمة املتهم ،وتقرير اجلزاء املناسب

بحقه حسب املادة رقم /12ب من الئحة انتهاء اخلدمة
الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  831/1وتاريخ

1423/8/30هـ.

األسباب :بعد سامع الدعوى واإلجابة واالطالع

عىل أوراق الدعوى ،وحيث أن بحث االختصاص
سابق عىل اخلوض يف موضوع الدعوى ألنه مسألة
أولية يتحتم بحثها قبل الدخول يف الدعوى ،وبام أن
اهليئة تطلب معاقبة املتهم استناد ًا للامدة (/12ب)
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من الئحة انتهاء اخلدمة ،وحيث أن القرار الصادر

حشيش بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل مكافحة

املعاقب بموجبه املتهم قىض بإدانة املتهم واحلكم عليه
حد ًا ،وحيث نصت املادة الثانية عرشة من الئحة انتهاء

لذا فإن اجلهة املختصة باختاذ قرار فصله من

من املحكمة العامة رقم وتاريخ 1429/6/14هـ

اخلدمة عىل أن( :أ) يفصل املوظف بقوة النظام ،ويعترب

الفصل ألسباب تأديبية يف احلاالت اآلتية-1 :إذا صدر

بحقه حكم رشعي من جهة قضائية خمتصة مكتسب

للصفة القطعية مرصح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد
من احلدود الرشعية ،ومعاقبته باجلزاء حد ًا...-2 .

املخدرات بقصد االستعامل أو االجتار هبا.

اخلدمة هي اجلهة اإلدارية التي يتبعها هذا املوظف
وليست املحاكم اإلدارية بديوان املظامل ،إعامالً لنص

املادة (/12أ) أما الفقرة (ب) من هذه املادة فتجيز
حماكمة املتهم أمام املحاكم التأديبية أ و اجلزائية بديوان
املظامل إذا كانت العقوبة الصادرة بحقه ال تستلزم فصله

بقوة النظام .أما من صدر بحقه حكم رشعي قطعي
بإدانته بالرتويج للمخدرات أو املسكرات فينطبق عليه

(ب) إذا صدر عىل املوظف حكم بعقوبة من أي جهة
خمتصة أنيط هبا نظام ًا توقيع عقوبات معينة ومل تكن هذه

نص املادة (/12أ ،)3/إذ يتعني فصله بقوة النظام من

فيعرض األمر عىل اجلهة املختصة باملحاكمة التأديبية

املطلب الثاين :رقابة القضاء اإلداري يف دول املقارنة عىل

العقوبة موجة للفصل بقوة النظام وفق ًا للفقرة السابقة
لتقرر اجلزاء التأديبي املناسب يف حقه .وبذا يتبني أن
حكم باحلد ،وعليه فإنه ال يدخل يف
املدعي صدر عليه
ٌ

مشمول الفقرة (ب) من املادة الثانية عرشة من الئحة
انتهاء اخلدمة ،وبذلك فإنه ال اختصاص للمحاكم

التأديبية يف نظر هذه الدعوى.

وعليه ،وبعد املداولة حكمت الدائرة :بعدم

اختصاص املحاكم اإلدارية بنظر الدعوى املقامة من
فرع هيئة الرقابة والتحقيق ،ضد املدعى عليه ،وباهلل
التوفيق ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله

وصحبه أمجعني.

تعقيبنا عىل هذا احلكم

كان ديوان املظامل محُ ق ًا فيام قىض به من عدم

اختصاصه بنظر هذه الدعوى املقدمة من فرع هيئة

الرقابة والتحقيق ،والسبب يف ذلك أن املتهم قد أدين

بحكم رشعي صادر عن املحكمة العامة مرصح فيه
ارتكابه موجب احلد ،نظر ًا لثبوت حيازته لقطعة

اجلهة اإلدارية املختصة.

قرار الفصل التبعي

الفرع األول :رقابة القضاء اإلداري الفرنيس عىل

قرارات الفصل التبعي

يبسط القايض اإلداري رقابته عىل العقوبات

التأديبية بام فيها قرار الفصل التبعي بقوة القانون.

ونشري إىل حكم جملس الدولة الصادر بتاريخ 5

من مارس سنة 1958م يف قضية اآلنسة

Millou

فقد

أثبت جملس الدولة رصاحة الطابع التأديبي هلذا الفصل

عندما استعان بنص املادة  134من قانون  19من أكتوبر
سنة 1946م الذي ُفصلت املوظفة املذكورة بمقتضاه
بمجرد قرار من الوزير املختص صدر بنا ًء عىل حكم

قضائي .أي (الفصل بقوة القانون) (.)Laubadere, 1986
ويمكن أن نحتج يف هذا الصدد باملوقف
الذي اختذه جملس الدولة مؤخر ًا حيال تدابري اإليقاف

والفصل املنصوص عليها بمرسوم  17من مارس سنة
1956م ضد املوظفني الذين اهنمكوا يف أعامل خطرية
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عىل األمن والنظام العامني ،وصدرت بحقهم أحكام

قضائية ،فقىض بحق السلطة اإلدارية باختاذ قرار الفصل
التبعي بقوة القانون يف مثل هذه احلاالت.

وقد استند املجلس يف حكميه الصادرين يف

قضيتي  )20(Duehesneو  )21(Bortaurtإىل اشرتاك ذوي

الشأن يف ارتكاب إحدى اجلنايات الستخالص النتيجة

نفسها .وأثبت حكم املجلس الصادر بتاريخ  12من
نوفمرب سنة 1955م يف قضية  Baillonالتكييف لقرار

الفصل التبعي بطريقة تثبت ارتكاب املوظف جريمة
تتعلق بسلوك املدعي الوظيفي»(.)22

الفرع الثاين :رقابة القضاء اإلداري املرصي عىل

قرارات الفصل التبعي

ورد يف حيثيات أحد األحكام الصادرة عن
املحكمة اإلدارية العليا بمرص «إذا ن ُِق َض احلكم الذي

صدر قرار الفصل تنفيذ ًا ملقتضاه وقىض برباءة املتهم مما
ُأسند إليه لعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقها ،فإن قرار
الفصل التبعي يعترب معدوم ًا ،وكأنه مل يكن وال تلحقه
أي حصانة ،وال يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه

ألنه عدم والعدم ال يقوم ،وساقط والساقط ال يعود،

ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد
امليعاد يف غري حمله»(.)23

(.C,E. 9 november 1951, Rec. P. 523 )20

(.C.F. 2 novembre 1957, Rec. P. 575 )21
(.Rec. P. 539, C.E. 19 juin. 1906. Carte;on , Rec. P. 588 )22
( )23حكم املحكمة اإلدارية العليا يف  ،1959/6/27جمموعة
املبادئ القانونية التي قررهتا هذه املحكمة ،السنة الرابعة
من أول يونيو  1959إىل آخر سبتمرب  ،1959ص1613
وما بعدها.
وكذلك حكمها الصادر يف 1965/4/24م ،جمموعة
السنة العارشة ص 1113وما بعدها.

كام قضت املحكمة اإلدارية العليا يف حكمها

الصادر بتاريخ  23من يناير لسنة « 1982بأن احلكم
عىل املوظـف بسبب التهرب من اخلـدمة العسكرية
والوطنيةُ ،ينهي خدمته بقوة القانون  ....ألن هذا

احلكم يكشف عن عدم قدرته الطبيعية عىل حتمل أعباء

العمل املنوط به ،فال يكون أه ً
ال له(.)24

وتقف املحكمة اإلدارية العليا املرصية عىل كل

من أحكام قانون العقوبات وقانون العاملني للتأكد مما

تنطوي عليه اجلريمة من عدم الصالحية لشغل الوظيفة

العامة.

فقد قضت بأنه «متى كان أساس العقاب اجلنائي

هو إعطاء شيك ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب

وهو محاية للشيك باعتباره أداة وفاء يقوم مقام النقود،
بوصفه أدا ًة للتعامل ،السيام يف جمال النشاط التجاري،
فال مراء يف أن ارتكاب املوظف العمومي هذه اجلريمة،

إنام ينطوي عىل خروج عىل مقتضيات الوظيفة وإخالل
بكرامتها ويستوجب عقوبة الفصل التبعي»(.)25

الفرع الثالث :رقابة القضاء اإلداري األردين عىل

قرار الفصل التبعي بقوة القانون

سبق لنا بيان نصوص نظام اخلدمة املدنية األردين

رقم ( )30لسنة 2007م التي تقرر فصل املوظف بقوة
القانون إذا ارتكب إحدى األفعال أو اجلرائم املنصوص
عليها يف املادة ( 171بفقراهتا الثالث).

( )24انظر :جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة
اإلدارية العليا ،السنة السابعة والعرشين من أول أكتوبر
سنة 1981م ،ص 258وما بعدها.
( )25حكم املحكمة اإلدارية العليا يف «نوفمرب 1966م السابق
اإلشارة إليه ،ص ،302وانظر كذلك جملة إدارة قضايا
احلكومة ،السنة الثانية عرش ،العدد األول ،يناير  -مارس
1968م ،ص 209وما بعدها.
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ونشري فيام ييل لعدد من أحكام حمكمة العدل العليا

التأديبي ،وعليه فإن تشكيل جلنة حتقيق ثالثية للتحقيق

ومنها قوهلا:

القطعية) ومن ثم إحالته إىل املجلس التأديبي ملخالفته

(املحكمة اإلدارية الوحيدة يف األردن) هبذا الصدد
 -1إن املادة (/3/10هـ) من قانون تشكيل

املحاكم النظامية قد خولت حمكمة العدل العليا النظر
يف الطلبات التي يقدمها املوظفون العموميون بإلغاء
القرارات اإلدارية النهائية الصادرة بفصلهم بام يف ذلك

الفصل بقوة القانون ألحد األسباب الواردة يف نظام
اخلدمة املدنية .وحيث ثبت للمحكمة عدم صحة اجلرم

املسند للموظف املتهم فإهنا تقرر إلغاء القرار الصادر
بفصله.

(عدل عليا رقم  ،82/106العدد  ،4سنة 1983م،

ص)485

مع املستدعى (الذي حكم بحكم جنائي اكتسب الدرجة

أحكام املادة ( )40من نظام اهليئة التدريسية ومن ثم
االستغناء عن خدماته بقوة النظام يتفق وأحكام املادة

( )41من نظام اهليئة التدريسية.

(عدل عليا رقم  ،90/130العدد ،12/11

سنة 1995م ،ص.)3136

 -4إن قرار حمافظة العاصمة بربط املستدعي

بكفالة عدلية مع إرسال صورة عن كتابه إىل مديرية

سلطة املياه والري ألسباب متس األخالق العامة (ال

يعترب حك ًام بعقوبة جنائية أو جنحة) إذ ليس للمحافظ
والية القضاء ،وكذلك ال يعترب قرار ًا بعقوبة تأديبية

 -2إن املستدعية وهي مستخدمة دائمة يف

ألنه غري خمول باملحاكامت التأديبية ،وإن قراره إن هو

(املوظف العام) باملعنى املقصود يف الفقرة الثالثة للامدة

اجلنحية وال يعترب حك ًام بعقوبة تأديبية ،وعليه فإن

مؤسسة النقل العام تعترب داخلة يف مدلول كلمة
العارشة من قانون تشكيل املحاكم النظامية ،وبالتايل
ختتص حمكمة العدل العليا بالنظر يف الطعن املقدم منها
إللغاء قرار االستغناء عن خدماهتا ،رغم صدوره بقوة

النظام ،ألن من حق املحكمة التأكد من سبب الفصل،
وحيث ثبت هلا عدم إدانة املوظفة بجرم االختالس،
األمر الذي يستوجب إلغاء القرار الصادر بفصلها من

عملها.

إال قرار إداري ال يدخل يف عداد األحكام اجلنائية أو

القرار الصادر عن املستدعى ضده أمني سلطة املياه
الذي يقيض باالستغناء عن خدمات املستدعي سند ًا
بقوة القانون ملا تقدم ،هو قرار خمالف للقانون وحقيق

باإللغاء.

(عدل عليا رقم  ،92/214العدد ،11/10

سنة 1992م ،ص)1583

 -5من املبادئ الفقهية املسلم هبا أن اجلريمة

(عدل عليا رقم  ،81/19العدد  ،10سنة 1981م،

التأديبية مستقلة عن اجلريمة اجلزائية ويؤخذ هبذا

 -3لرئيس اجلامعة األردنية اختاذ اإلجراءات

بالعفو العام وبني رشوط األهلية الستقرار املوظف يف

وفرض العقوبة التأديبية املناسبة عىل املخالف أو تشكيل

 -6إن اقرتاف جريمتي القتل والرسقة جيعل

ص.)1681

التي يراها رضورية بشأن املخالفات التي ترفع إليه
جلنة ثالثية للتحقيق مع املخالف أو إحالته إىل املجلس

التفريق بني إزالة العقوبة األصلية والفرعية عن اجلرم

الوظائف العامة.

مرتكبها غري حممود السرية والسمعة وجيعل طلب إلغاء
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قرار فصله حقيق ًا بالرد ،ألنه صدر بقوة القانون سند ًا

ويف املقابل التخلص من املوظف املنحرف يف سلوكه

(عدل عليا رقم  ،86/36العدد ( ،)1سنة

وتظهر أمهية هذا البحث من خالل املوازنة بني

 -7إن قرار وزير التنمية برفض إعادة املستدعي

و ُيعد جزاء الفصل من الوظيفة من أشد العقوبات

اإلدارية التي يطعن فيها باإللغاء ،وهي القرارات

وقد يفصل بقوة القانون أو النظام بقرار إداري

للحكم القايض بحبسه مدة تزيد عىل سنة.
1987م ،ص.)31

إىل الوظيفة التي ُعزل منها ليس من عداد القرارات
املبينة يف املادة التاسعة من قانون حمكمة العدل العليا،
ونظر ًا لعدم وجود نص يف نظام اخلدمة املدنية أو ٍ
أي

من الترشيعات األخرى النافذة املفعول جييز الطعن هبذا

وترصفاته وذلك رعاية للمصلحة العامة.
هاتني املصلحتني دون إفراط أو تفريط.
التي يمكن أن توقع عىل املوظف العام.

تبع ًا لصدور حكم قضائي بإدانته بإحدى اجلرائم التي
ينص عليها املرشع أو املنظم.

وعىل الرغم من صدور قرار الفصل يف هذه

القرار ،فإن دعوى املستدعي تكون حقيقة بالرد شك ً
ال

احلالة بنا ًء عىل صدور حكم قضائي قطعي ،إال أننا
ونظر ًا خلطورة اآلثار املرتتبة عىل هذا القرار نويص

سنة 1992م ،ص.)1589

اإلدارية املختصة ،وكذلك إتاحة الفرصة لصاحب

لعدم االختصاص.

(عدل عليا رقم  ،91/279العدد ،11/10

ونؤكد عىل رضورة صدور قرار الفصل التبعي من اجلهة

تعقيبنا عىل هذا احلكم

الشأن للطعن بقرار فصله أمام القضاء اإلداري مما حيقق

عىل الرغم من كثرة األحكام التي جتىل فيها

املوقف احلازم واجلريئ واملنصف ملحكمة العدل العليا

له العديد من الضامنات.

أما النتائج التي توصلنا إليها فهي:
أوالً :أن اإلدارة قد جتانب الصواب فتصدر

األردنية إال أن هذا احلكم جدير بالنقد ،فإذا كان هناك
ٌ
خطأ يف قرار الفصل التبعي للموظف ،أو كانت املدة

قرار الفصل بنا ًء عىل حكم ابتدائي مل يكتسب الدرجة

ورفضت السلطة اإلدارية إعادته إىل عمله ،فال بد

ثاني ًا :قد ُيدان املوظف بارتكاب إحدى اجلرائم

املحددة لعودة املوظف املفصول إىل عمله قد انقضت،

أن ينعقد االختصاص بنظر قرار الرفض أو االمتناع

للمحكمة اإلدارية للبت يف صحته أو عدمها ويمكن
القول بأن قرار الرفض أو االمتناع ُيعد قرار ًا إداري ًا
سلبي ًا خيتص بنظره القضاء اإلداري.
اخلامتة

يقتيض ُحسن أداء العمل الوظيفي اإلبقاء عىل

املوظف املنضبط يف سلوكه والقيام بواجباته الوظيفية،

القطعية.

التي تستوجب فصله بقوة القانون أو النظام ،وبعد فرتة

من الزمن يثبت أن هذه اإلدانة كانت تستند إىل شهادات

زور مثالً ،أو أهنا ال تعد من اجلرائم املنصوص عليها
قانون ًا أو نظام ًا يف هذه احلالة ،لذا فإن إفساح املجال
للموظف املفصول للطعن بقرار فصله يفتح له باب
العدالة وهذا ما الحظناه من حكم املحكمة اإلدارية

العليا يف مرص ومن عدد من أحكام حمكمة العدل العليا
األردنية.
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ثالث ًا :أن احلكم بإدانة املوظف قد يصدر عن

العدالة يف وجهه ،وإتاحة الفرصة له للطعن بقرار

اخلدمة يف اململكة العربية السعودية يف املادة ( )12منها

قضائي قطعي بحقه ،وللقضاء اإلداري أن حيكم بصحة

حمكمة أو جهة غري خمتصة ،وقد أكدت الئحة انتهاء
وبجميع فقراهتا عىل رضورة صدور احلكم القطعي من
املحكمة املختصة.
رابع ًا :إذا كان لإلدارة احلق يف فصل املوظف

الذي صدر بحقه حكم قطعي ،إال أن قرار الفصل البد
أن يصدر عن صاحب الصالحية أي الشخص املختص

الذي خوله القانون ذلك ،فإذا صدر هذا اإلجراء من

غري الشخص املختص كان باطالً .ويستثنى من ذلك
أن يكون مفوض ًا بصورة قانونية بوجود نص قانوين يجُ يز

التفويض .ومن املالحظ أن القضاء اإلداري األردين
(ممث ً
ال بمحكمة العدل العليا) قد ألغى عدد ًا من قرارات
الفصل التبعي إما لصدورها من غري املرجع املختص أو

السلطة اإلدارية بفصله بصورة تبعية لصدور حكم

هذا القرار أو عدم صحته.

أوالً :املراجع القانونية

املراجع

اجلراح ،عناد رضوان .فصل املوظف العام .القاهرة:
دار النهضة العربية1994 ،م.

حسني ،حممود نجيب .رشح قانون العقوبات :القسم
العام .القاهرة :دار النهضة العربية1989 ،م.

احللو ،ماجد راغب .القضاء اإلداري .اإلسكندرية:
دار اجلامعة اجلديدة2010 ،م.

احلميد ،عبداهلل بن سامل .الترشيع اإلسالمي :دراسات

مقارنة .الرياض :مطبعة النرص احلديثة1402 ،هـ.

من غري املحكمة املختصة.
خامس ًا :أن اجلهة املخولة بمتابعة املوظف ا ُملدان

خليل ،عادل عبدالرمحن .النظام اإلداري السعودي .جدة:

اجلهة املختصة اختاذ قرار الفصل التبعي.

رسور ،أمحد فتحي .الوسيط يف قانون العقوبات :القسم

قد ختطئ يف ممارسة اختصاصها وتطلب من جهة غري

دار حافظ للنرش والتوزيع1413 ،هـ1993 -م.

وهذا ما الحظناه خالل عرضنا لرقابة القضاء

العام .القاهرة :دار النهضة العربية1991 ،م.

احلكم القطعي الرشعي بإدانة املوظف بجريمة تعاطي

التأديب .القاهرة :دار الفكر العريب1995 ،م.

اإلداري السعودي (احلكم الرابع) فبعد أن صدر
املخدرات وهي إحدى اجلرائم التي يرتتب عليها فصل
املوظف بقوة النظام يف اململكة  -إال أن (هيئة الرقابة

والتحقيق) تقدمت بطلب إىل ديوان املظامل إلصدار

قرار الفصل ،والذي قىض بعدم اختصاصه باختاذ
هذا اإلجراء ،ألن اجلهة املختصة هي مرجعه اإلداري

وليس املحكمة اإلدارية.

لكل هذه األسباب تتجىل أمهية هذه الدراسة

يف إنصاف املوظف صاحب الشأن وعدم إغالق باب

الطاموي ،سليامن حممد .القضاء اإلداري :قضاء
عصفور ،حممد« .العقاب والتأديب يف نظام الوظيفة
العامة» ،جملة العلوم اإلدارية ،السنة  ، 3العدد

( ،)2ديسمرب (1961م) ،ص.108

عطية ،نعيم« .إهناء اخلدمة بحكم جنائي» ،جملة إدارة
قضايا احلكومة ،السنة  ، 12العدد ( ،)2أبريل،

يونيو (1968م) ،ص.514

عامر ،عبداملحسن سيد .مبادئ النظام اإلداري
السعودي .ط .2.القاهرة :دار النهضة العربية؛
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جدة :دار حافظ للنرش والتوزيع1429 ،هـ-

2008م.

العوا ،حممد سليم .يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي.
القاهرة :هنضة مرص للنرش والتوزيع1428 ،هـ-
2007م.

عودة ،عبدالقادر .الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارن ًا
بالقانون الوضعي ،بريوت :مؤسسة الرسالة،

1412هـ 1992 -م.

حممد ،أبو حسان .أحكام اجلريمة والعقوبة يف الرشيعة

اإلسالمية .الزرقاء (األردن) :مطبعة املنار،

1990م.

ثاني ًا :القوانني واألنظمة واللوائح

قانون العاملني املدنيني بالدولة املرصي رقم ( )47لسنة
1978م.

قانون الوظيفة العامة الفرنيس لسنة 1983م.

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية السعودي [الئحة
انتهاء اخلدمة الصادرة سنة 1423هـ].

نظام اخلدمة املدنية األردين رقم ( )30لسنة 2007م.
نظام اخلدمة املدنية السعودي الصادر سنة 1397هـ.

نظام تأديب املوظفني السعودي الصادر سنة 1391هـ.

ثالث ًا :جمموعات األحكام

أحكام حديثة (غري منشورة) لديوان املظامل السعودي
للسنوات من 1428هـ ـ 1430هـ.

جمموعة أحكام املحكمة اإلدارية العليا املرصية.

جمموعة أحكام حمكمة العدل العليا األردنية.

جمموعة أحكام حمكمة القضاء اإلداري املرصية.

جمموعة املبادئ اإلدارية التي قررها ديوان املظامل

السعودي لعام 1427هـ.
رابع ًا :املراجع الفرنسية

De Laudadere, A. Traite’ de droit administratif, par
Jean, claude, venzie, (1986).
Planty, A. Traite’ pratique de la fonction publique,
paris, (1991).
Salon, A. De- linque et repression desciplinaire la
fonction publique, (1989).
Levasseur, G.; Chavanne, A. et Montreuil, J. Droit
penal et procedure penal, (1983).
Bouzat, P. Traite’ de droit penal et de criminolugie,
paris, (1978).
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Abstract. The Dismissal of public employee in the public order in the Saudi civil servant law "A comparative
study with the French, Egyptian and Jordanian legislations" This research aims to clarify the cases where
the public employee is could be occur from non-specialist court, Dismissal in public order, as the indictment
non-formal judgment, or on concocted primary decision of or while the evidence later acquitted him.
Accessory of Therefore, we deem it necessary first to issue resolution chapter before the CAA, and secondly
that this resolution be subject to appeal grounds administrative courts to ensureits authenticity and integrity
of this decision.
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اإلثبات بالدليل اإللكرتوين يف اجلرائم املعلوماتية
أسامة بن غانم العبيدي
أستاذ القانون املشارك
معهد اإلدارة العامة ،الرياض
(قدم للنرش يف 1432/10/23هـ ،وقبل للنرش يف 1433/2/21هـ)
ملخص البحث .أدى اإلنتشار الكبري يف استخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت إىل زيادة كبرية يف اجلرائم املرتكبة

باستخدام هذه التقنية .حيث يستطيع مرتكب مثل هذا النوع من اجلرائم استخدام وسائل حديثة تساعد يف ارتكاب
جرائمه دون أن يرتك آثار ًا تساعد يف الوصول إليه وحماكمته .ويتناول هذا البحث اإلثبات اإللكرتوين يف اجلرائم
املعلوماتية واملشاكل التي تعرتض اإلثبات يف اجلرائم املعلوماتية ،وكيفية التعامل معها .وقد ب ّينا يف املبحث األول

مفهوم الدليل املعلومايت وخصائصه ورشوطه .كام أوضحنا يف املبحث الثاين تفتيش وضبط الدليل املعلومايت
وإجراءات استخالصه والتعامل معه .كام بينا يف املبحث الثالث الصعوبات التي تواجه إثبات اجلرائم املعلوماتية.

وأوضحنا يف املبحث الرابع حجية الدليل املعلومايت يف بعض القوانني املقارنة.

مقدمة

عىل إتالف الدليل خالل فرتة زمنية قد ال تتجاوز

صاحب التطور الكبري يف وسائل االتصال احلديثة،

الثواين املعدودة .إضافة إىل كم البيانات واملعلومات

العقابية التقليدية ،وتبدو النصوص اجلزائية التقليدية

من حيث وسيلة اإلثبات أو الشخص القائم باإلثبات.

املخزنة يف جهاز احلاسب اآليل وكيفية إثباهتا ،سواء

ظهور أنامط جديدة من اجلرائم مل تتضمنها الترشيعات

وما إذا كانت تتوافر لديه القدرة واخلربة يف استخالص

عاجزة عن مكافحتها .فهناك رضورة لوجود نصوص

الدليل املعلومايت .فاستخالص الدليل املعلومايت

قانونية تقرر اإلجراء القانوين الواجب إتباعه يف مثل

ينصب عىل املعطيات والبيانات والربامج املخزنة يف

هذه اجلرائم مع مراعاة الطبيعة اخلاصة هلا .فإثبات

اجلريمة املعلوماتية خيتلف متام ًا عن إثبات اجلريمة

النظام املعلومايت حمل اإلثبات .وهو ما يثري العديد

يف مرسح اجلريمة ،إضافة إىل أن مرتكبيها لدهيم القدرة

اجلرائم املعلوماتية ومعايري التحريز ،إضافة إىل مدى

من املشاكل ،منها املعايري املقبولة للضبط واإلثبات يف

التقليدية .فاجلريمة املعلوماتية ال ترتك أي آثار مادية
55
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مساس إجراءات ضبط حمتويات نظام معلومايت ما

هدف البحث وأمهيته

معلومات وبيانات حيرص صاحبها عىل رسيتها أو

كبري ًا يف وسائل االتصال متثل يف االستخدام الكبري

بخصوصية صاحبه .إذ قد يتضمن النظام املعلومايت
تكون حمل محاية.

صاحب التطور الكبري الذي شهده العامل تطور ًا

للحاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت .إال أن هذا التطور

ويناقش هذا البحث موضوع اإلثبات اإللكرتوين

صاحبه انتشار كبري يف جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت،

وخصائصه ورشوطه إضافة إىل تفتيش وضبط الدليل

التقليدية عاجزة عن مواجهتها والتصدي هلا.
وهذه اجلرائم تثري عدد ًا من الصعوبات من
ناحية إكتشافها وصعوبة إثباهتا .كام أهنا ال ترتك آثار ًا

يف اجلرائم املعلوماتية من حيث مفهوم الدليل املعلومايت
املعـلومـايت وإجـراءات استخـالصه والتعـامل معه
كام سيناقش الصعوبات التي تواجه إثبات اجلرائم
املعلوماتية إضافة إىل حجية الدليل املعلومايت يف بعض

الترشيعات املقارنة.

مشكلة البحث

مما جعل نصوص قانون العقوبات واإلجراءات اجلنائية

خارجية ،ويشكل انعدام الدليل عقبة كبرية أمام كشف
هذا النوع من اجلرائم ،كام أن سهولة مسح الدليل يف
وقت قصري تعد من أهم الصعوبات التي تواجه إثبات

مع الزيادة املتسارعة يف اجلرائم املرتكبة

مثل هذا النوع من اجلرائم ،كام يمكن إرتكاب مثل

ترتبط بالصعوبات التي تعرتض إثبات مثل هذا النوع

مرتكب اجلريمة يف دولة ،ويرتكب جريمته يف دولة

باستخدام تقنية احلاسب اآليل واإلنرتنت نشأت مشكلة
من اجلرائم املستحدثة بام توجده من مشاكل تتعلق
بعدم تركها ألثار مادية يف مرسح اجلريمة وصعوبات

إستخالص الدليل ،إضافة إىل مشاكل التفتيش وضبط
الدليل املعلومايت وكيفية إستخالصه والتعامل معه،

سواء من جهات التحقيق أو النيابة العامة أو املحاكم،
ومن هنا تتحدد مشكلة هذا البحث يف كيفية استخدام
والتعامل مع الدليل يف إثبات مثل هذا النوع من اجلرائم.

الدراسات السابقة

معظم الدراسات السابقة التي تناولت جرائم

املعلوماتية مل ترتكز بشكل كبري عىل إثبات مثل هذا

النوع من اجلرائم ،بل تناولت هذا اجلانب بشكل موجز

وخمترص .وقد تم ذكر العديد من املراجع ذات العالقة
بجرائم املعلوماتية يف قائمة املراجع هلذا البحث ويمكن

الرجوع إليها عند احلاجة.

هذا النوع من اجلرائم من مسافات بعيدة ،فقد يكون

أخرى .هذا فض ً
ال عن مسألة صعوبة مالحقة مرتكبي
مثل هذا النوع من اجلرائم إذا ما كانوا يقيمون يف دولة

أخرى ال تربطها إتفاقيات بالدولة التي حتققت فيها

اجلريمة أو جزء منها ،كام تثور مسائل تتعلق بصعوبات

تعود لإلختصاص القضائي مما حيد من إمكانية إثبات

مثل هذا النوع من اجلرائم ،وال شك أن معاجلة هذه

العقبات والصعوبات وحلها سيساهم إىل حد بعيد يف

إثبات جرائم املعلوماتية ومعاقبة مرتكبيها وبالتايل احلد
من ارتكاب مثل هذا النوع من اجلرائم .وهو ما هندف

إىل حتقيقه يف هذا البحث ونأمل أن نوفق فيه.

خطة البحث

سوف يقسم هذا البحث إىل:

املبحث األول :مفـهـوم الدليـل اإللكتـروين

وخصائصه ورشوطه.
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املبحث الثاين :تفتيش وضبط الدليل اإللكرتوين

سبيل القطع واجلزم حدوث واقعة يرتتب عليها نتائج

املبحث الثالث :الصعوبات التي تواجه إثبات

ويتضح لنا من التعريفني السابقني رضورة

املبحث الرابع :حجـة الدليـل اإللكتـروين يف

والقواعد العامة املتعلقة بالبحث عن األدلة وإقامتها

وسوف ننهي البحث بخامتة نستعرض فيها

اإلثبات هي حتديد ما هو واجب وما هو جائز وما هو

وإجراءات استخالصه والتعامل معه.
اجلرائم املعلوماتية.

بعض الترشيعات الوطنية.
النتائج والتوصيات.

منهج البحث

يعتمد هذا البحث عىل أسلوب الدراسة التحليلية

قانونية(.»)1

فهم اإلثبات بمعناه الواسع الذي جيمع جممل األفكار
أمام القضاء ،وتقديرها من جانبه ،وأن مهمة قواعد
غري مرشوع يف هذه األدلة.

املطلب الثاين :تعريف الدليل اإللكرتوين

يمكن تعريف الدليل اإللكرتوين بأنه «الدليل

باالعتامد عىل املراجع العلمية القانونية والنصوص

الذي جيد له أساس ًا يف العامل االفرتايض ويقود إىل اجلريمة».

القوانني املقارنة.

عىل االستعانة بتقنية املعاجلة التقنية للمعلومات ،والذي

القانونية والنظامية ذات العالقة يف اململكة وبعض

املبحث األول :مفهوم الدليل املعلومايت

(يونس2004 ،؛ إبراهيم )2009 ،فهو ذلك اجلزء املبني
يؤدي إىل إقتناع قايض املوضوع بثبوت ارتكاب شخص

ما جلريمة باستخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت.

وخصائصه وأنواعه ورشوطه
سيتضمن هذا البحث حتديد ًا ملفهوم اإلثبات

«الدليل املأخوذ من أجهزة احلاسب اآليل ويكون يف شكل

الدليل اإللكرتوين وأنواع املخرجات احلاسوبية ورشوط

وحتليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتقنية خاصة وهي

النحو التايل:

( )1كام يمكن النظر إىل اإلثبات من خالل النتيجة التي يسفر
عنها الدليل وهي إما اإلدانة أو الرباءة ،كام يمكن النظر إليه
من زاوية طرق اإلثبات أو الوسائل التي يتوصل هبا أطراف
الدعوى إلثبات حقيقة واقعة معينة ،كام يمكن النظر إىل
اإلثبات من ناحية إقامة األدلة ،أي البحث عنها وتقديمها
إىل جهات التحقيق واملحاكم .أي وضع العنارص التي تبنى
عليها الواقعة من حيث حدوثها ونسبتها إىل اجلاين حتت
نظر املحكمة ،وهو ما يتضمن إجراءات البحث عن األدلة
وهو ما يقتيض ويتطلب مرشوعية تلك األدلة.
انظر( :إبراهيم :2009 ،ص  274وما بعدها) ،و(فضل،
 :2007ص  351وما بعدها.

اجلنائي وتعريف الدليل اإللكرتوين إضافة إىل خصائص
قبول الدليل اإللكرتوين وذلك يف مخسة مطالب عىل

املطلب األول :مفهوم اإلثبات اجلنائي

يقـصد باإلثبات اجلنـائي إقـامة الدليـل لدى

السلطات املختصة باإلجراءات اجلنائية عىل حقيقة
واقعة ذات أمهية قانونية .وذلك بالطرق التي حددها

القانون ووفق القواعد التي أخضعها هلا( .حسني،

.)1988

أما الدليل فيعرف عىل أنه «حتقق أو برهان من

أجل معرفة القضاء حلقيقة حجج معينة تثبت عىل

كام عرف البعض اآلخر الدليل اإللكرتوين بأنه

جماالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن جتميعها
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مكون رقمي لتقديم بيانات ومعلومات يف أشكال متنوعة

 -1يستطيع املحققون باستخدام التطبيقات

والرسوم وذلك من أجل االستناد إليه واعتامده أمام

الدليل الرقمي ،قد تم العبث به أو تعديله وذلك

كالنصوص املكتوبة أو الصور أو األشكال واألصوات

القايض املختص»( .إبراهيم2009 ،؛ )Rossein, 2010

ومن َثم فإن الدليل اإللكرتوين هو أي بيانات أو

معلومات يتم استخالصها من جهاز احلاسب اآليل وبشكل

والربامج املخصصة هلذا الغرض حتديد ما إذا كان

إلمكانية مقارنته باألصل( .إبراهيم2009 ،؛ حجازي،

.)2007

 -2صعوبة حمو أو إزالة الدليل اإللكرتوين،

يمكن قراءته وحتليله باالستعانة بأشخاص لدهيم القدرة

حتى يف حالة قيام اجلاين بإصدار أمر إزالته من جهاز

املطلب الثالث :خصائص الدليل اإللكرتوين

تقنية معينة يف أحيان كثرية ،بل أن حتى حماولة اجلاين

واملهارة عىل ذلك وباالستعانة بربامج احلاسب اآليل.

هناك عـدد من اخلصائص التي متـيز الدليـل

اإللكرتوين عن غريه نوردها عىل النحو اآليت:
أوالً :الدليل اإللكرتوين دليل علمي تقني

فهو حيتاج إىل بيئة تقنية يتكون فيها لكونه من

طبيعة تقنية املعلومات .والدليل اإللكرتوين ليس بدليل
مرئي يمكن فهمه واستيعابه بمجرد قراءته ،ويتمثل يف

بيانات ومعلومات غري مرئية .وتبدو هذه املشكلة بشكل
خاص بالنسبة جلرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت مثل
اجلرائم التي يستخدم الربيد اإللكرتوين يف ارتكاهبا ،إذ

يكون من الصعوبة عىل جهات التحقيق حتديد مصدر

إرسال الربيد اإللكرتوين ،ومن َثم فإنه ال وجود لدليل
إلكرتوين خارج بيئته الرقمية أو اإللكرتونية ،وهي يف

إطار جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت تتمثل يف العامل
االفتـرايض أو الرقـمي

()Virtual World

وهو العـامل

املكون من أجهزة احلاسب اآليل واخلوادم واملضيفات
والشبكات( .فضل2007 ،؛ إبراهيم.)2009 ،

ونتيجة للطبيعة العلمية والتقنية للدليل اإللكرتوين

فإنه يمتاز عن الدليل املادي التقليدي املأخوذ من مرسح
اجلريمة التقليدي بام ييل:

احلاسب اآليل ،فيمكن اسرتجاعه مرة أخرى بوسائل

حمو أو إزالة الدليل يسجل كدليل أيض ًا ،حيث أن حماولة
اجلاين تلك يتم تسجيلها يف ذاكرة احلاسب اآليل ويمكن

استخدامها كدليل إثبات يف مواجهته.

 -3إمكانية إحتواء الدليل اإللكرتوين عىل سعة

ختزينية عالية ،فديسك أو فالش صغري يمكنه ختزين

آالف الصفحات والصور الرقمية.

 -4يمكن عن طريق الدليل الرقمي تسجيل

معلومات عن اجلاين وبالتايل حتليلها واستخدامها كدليل

إدانة ضده( .حجازي2007 ،؛ إبراهيم.)2009 ،
ثاني ًا :الدليل اإللكرتوين متنوع

فالدليل اإللكرتوين يشمل كافة أنواع وأشكال

البيانات واملعلومات املمكن تـداوهلا إلكرتوني ًا
ويشمل هذا التنوع يف البيانات اإللكرتونية الرقمية

مظاهر عدة ،كأن يكون هذا املحتوى معلومات

متنوعة قد تتضمن نصوص ًا أو صور ًا أو بيانات أو
أصوات سمعية ،فالعامل الرقمي عامل متجدد ومتطور
وال حدود له ،وبالتايل فإن الدليل اإللكرتوين هو

اآلخر دليل متنوع ومتطور( .فضل2007 ،؛ إبراهيم،

.)2009
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املطلب الرابع :أنواع األدلة اإللكرتونية يف اجلرائم

 -2جهاز احلاسب اآليل املستخدم يف اجلريمة

يمكن تقسيم األدلة التي يتم ضبطها والتحفظ

يعد وجود جهاز احلاسب اآليل وفحصه فحص ًا

املعلوماتية

عليها يف اجلرائم املعلوماتية والتي هلا قيمة يف إثبات
تلك اجلرائم إىل ثالثة أنواع عىل النحو اآليت:
 -1األدلة الورقية

وملحقاته

دقيق ًا يف غاية األمهية للقول بأن اجلريمة الواقعة هي
جريمة معلوماتية أو حاسوبية ،وأن اجلريمة مرتبطة

باملكان أو الشخص احلائز جلهاز احلاسب اآليل.

قد ينتج عن اجلريمة املعلوماتية أوراق ًا أو

ويمكن للمتخصصني يف جمال احلاسب اآليل متييز نوع

اإلنرتنت يف ارتكاب اجلريمة ،فقد يقوم اجلاين بطباعتها

وأسلوب التعامل معه يف حالة ضبطه وحتريزه .حيث

مستندات ناجتة عن استخدام احلاسب اآليل وشبكة
وذلك ألغراض املراجعة للتأكد من تنسيق الوثيقة أو
املستند املستخدم يف ارتكاب اجلريمة .ويستخدم اجلاين

يف ذلك الطابعات ( ،)Printersللقيام بنسخ البيانات
واملعلومات ،مثل التقارير املالية وغريها .وتلك

البيانات أو الربامج قد تكون خمزنة باحلاسب اآليل أو

متاحة عىل شبكة اإلنرتنت .واألوراق تعد من األدلة
التي جيب منحها االهتامم عند القيام باملعاينة ملرسح
اجلريمة والتفتيش عن األدلة املتعلقة باجلريمة(.)2

( )2ومن هذه األوراق:
أ) أوراق حتضريية للجريمة يتم إعدادها بخط اليد كمسودة
للتخطيط للجريمة املعلوماتية وكيفية ارتكاهبا أو تتضمن
خطوات إرشادية لكيفية ارتكاب اجلريمة املعلوماتية.
ب) أية أوراق متت طباعتها للتأكد من متام اجلريمة.
ج) أية أوراق أصلية يطبعها اجلاين وحيتفظ هبا كمرجع أو
الرتكاب اجلريمة.
د) أية أوراق ذات عالقة باجلريمة أو أوراق يستخدمها
اجلاين عند تقليد أو تزوير هذه األوراق باستخدام احلاسب
اآليل .انظر( :عبداهلل :2007 ،ص  46وما بعدها؛ حجازي،
 :2009ص  15وما بعدها).
انظر أيض ًا.)Burke, 2010: 15( :

احلاسب اآليل املستخدم يف ارتكاب اجلريمة ورسعته

أن أجهزة احلاسب اآليل تتفاوت من حيث رسعتها
يف معاجلة البيانات ،وقدرهتا عىل ختزين البيانات
واملعلومات واسرتجاعها عند احلاجة ،وكذلك

قدرهتا عىل القيام باملسائل والعمليات املختلفة .وكلام
كانت هذه األجهزة أكثر تطور ًا من الناحية التقنية،
فإن ذلك سيساعد مرتكب اجلريمة املعلوماتية عىل

ارتكاب جريمته .ويمكن فحص أجهزة احلاسب اآليل
العائدة للمتهم واملجنى عليه وخاصة وحدة التخزين

الدائمة والوحدات الفرعية امللحقة وتشمل القرص

املرن وأقراص الليزر وأية وحدة ختزين أخرى يمكن

استخدامها من قبل اجلاين مثل الفالش ()Flash Memory

وغريها .وكل هذه األجهزة يمكن فحصها وحتديد
الوسيلة والطريقة التي اتبعها اجلاين يف ارتكاب جريمته

املعلوماتية( .منصور2009 ،؛ إبراهيم)2009 ،

وال شك أن فحص جهاز احلاسب العائد

للمجنى عليه يمكن املحقق من تتبع كيفية الدخول
والوصول إىل املصدر الذي استخدمه اجلاين يف ارتكاب
جريمته .واملجنى عليه قد يكون شخص ًا طبيعي ًا أو

معنوي ًا كمؤسسة أو رشكة أو هيئة حكومية أو غريها.
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ومن األجزاء التي تستخدم يف ختزين البيانات

واملعلومات يف احلاسب اآليل:

 -1األقراص املغناطيسية ()Magnetic Disks

 -4أقراص الليزر ()CD rom

ومتتاز هذه األقراص بالسعة التخزينية العالية،

ولكنها أقل يف قدراهتا التخزينية ورسعتها من األقراص

وتعد األقراص املغناطيسية من أفضل أنواع

الصلبة ،وتبدو أمهية هذه األقراص يف اجلرائم

البيانات واملعلومات ،وتتميز بإمكانياهتا وقدراهتا

عامة مع جهاز احلاسب اآليل للمتهم ،وعادة ما يدون

ختزن عليها ،ومن أهم اخلصائص التي متيز األقراص

حمتوياهتا ،ويفرتض باملحقق االستعانة بخبري خمتص يف

الوسائط ( )Mediumsوالتي يمكن استخدامها يف ختزين

التخزينية العالية ورسعة تداول املعلومات التي
املغناطيسية إمكانية تعديل أي ملف خمزن عليها دون
احلاجة إىل إنشاء ملف جديد.

 -2األقراص املرنة ()Floppy Disks

وتستخدم األقراص املرنة لتخزين امللفات

التي ال حتتاج حجم ختزين عايل ،ألن قدرهتا التخزينية

منخفضة ،وهي قابلة للتلف بشكل أرسع وأسهل
من وسائل ختزين املعلومات األخرى .ويمكن مسح

البيانات من القرص وإعادة ختزينها مرات عدة دون أن
يفقد القرص املرن كفاءته( .إبراهيم2009 ،؛ فضل،

2007؛ حجازي)2007 ،

 -3األقراص الصلبة ()Hard Disks

وهي عبارة عن أقراص معدنية رقيقة ومغطاة

بامدة ممغنطة ،عل ًام بأن طبقة التغطية املغناطيسية هلذه

األقراص تتم عىل سطح صلب مصنوع من سبائك

األملنيوم ومن هنا جاءت تسميتها باألقراص الصلبة،
واألقراص الصلبة هي من أكثر وحدات التخزين
استخدام ًا لرسعتها وكفاءهتا العالية ،إضافة إىل قدراهتا

التخزينية العالية التي توفرها ،وتكون عادة مركبة
داخل حافظة جهاز احلاسب اآليل ( )Caseنظر ًا حلجمها

الكبري.

املعلوماتية يف وجود عدد كبري من هذه األقراص

األشخاص عىل غالف هذه األقراص بيانات توضح
احلاسب اآليل ليقوم بإفراغ هذه األقراص واحلصول

عىل األدلة املتمثلة يف البيانات واملعلومات املتحصلة

من هذه األقراص لتقديمها أمام جهات التحقيق أو
القايض .
()3

 -5أقراص الكارتريج ()Cartridge Disks

وهي أقراص جتمع بني خصائص القرص الصلب

من حيث القدرة التخزينية الكبرية وبني القرص املرن من

حيث إمكانية تغيريه من مكانه بقرص آخر( .حجازي،

.)2007

وتناولنا السابق ملكونات احلاسب اآليل التخزينية

إنام هو توضيح لآلثار التي تنتج عن اجلرائم املعلوماتية
عادة ،أو هي جزء من ماديات ومكونات اجلرائم
املعلوماتية التي ينبغي عىل املحقق البحث عنها وفحصها،

واستخدامها يف التحقيق لغرض إثبات أدلة اإلدانة أو
( )3وال يشرتط يف جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت أن يتم ضبط
وحترير أقراص الليزر مع جهاز احلاسب اآليل الشخيص
للمتهم ،فقد يتم ضبطها وحتريزها يف مكان آخر ،ولكن
ذلك ال يمنع وال حيد من اعتبارها جزء ًا ال يتجزأ من
ماديات ومكونات اجلريمة أو األدلة الالزمة إلثباهتا ما
دامت حمتوياهتا تشكل عنرص ًا من عنارص اجلريمة .انظر:
(حجازي :2007 ،ص  21وما بعدها).
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النفي .وهو ما حيتاج إىل خربة فنية كبرية ال تتوافر إال

اإللكرتوين املستخلص من احلاسب اآليل لألصل

املطلب اخلامس :رشوط قبول الدليل اإللكرتوين

أو البيانات غري صحيحة أو غري دقيقة بسبب عدم صحة

ملختص وخبري يف جمال احلاسب اآليل واإلنرتنت.
 -1أن تكون هذه األدلة يقينية

املوجود بداخله .بحيث ال يكون هناك دفع بأن املعلومات

أي أن ال تكون ظنية وأن تقرتب من احلقيقة قدر

أو عدم دقة عمل احلاسب اآليل .كام يتعني مناقشة
هذه األدلة يف املحكمة إعامالً ملبدأ شفوية املحاكمة.

اإللكرتونية من خمرجات ورقية أو إلكرتونية أو أقراص

يف أوراق الدعوى التي ينظرها القايض ،ولكن ال بد أن

اإلمكان .ويرتتب عىل ذلك أن كافة خمرجات الوسائل

مغناطيسية ( )CDأو غريها ختضع لتقدير املحكمة وجيب

فمخرجات الوسائل اإللكرتونية تعد أدلة إثبات قائمة

يسمح القايض بمناقشتها يف حضور اخلصوم يف الدعوى

أن تقوم املحكمة باستنتاج احلقيقة منها بام يتفق مع

حتى يمكن االعتامد عليها كأدلة أمام املحكمة( .منصور،

 -2أن تكون هذه األدلة قد تم التحصل عليها

 -4أن تكون هذه األدلة قد متت مناقشتها يف

أي أن تلك األدلة اإللكرتونية قد حتصل عليها ضمن
أطر املرشوعية( )4أي وفق ًا ألحكام ونصوص القانون .فمبدأ

وهذا من املبادئ األساسية يف اإلجراءات

اجلنائية ،فال يصح أن يأخذ القايض بدليل قدمه أحد

بشكل غري مرشوع .وبالتايل فإن أي دليل تم احلصول عليه

املحاكمة بحيث يعلم به اخلصوم اآلخرين فتتاح هلم

اليقني ويبتعد عن الشك والظن.

بطرق مرشوعة

املرشوعية يقتيض عدم قبول أي دليل تم احلصول عليه

بشكل خمالف للقانون جيب أن يستبعد وال يؤخذ به .فاإلدانة

يف أي جريمة جيب أن تُبنى عىل أدلة مرشوعة.

2009؛ إبراهيم.)2009 ،
املحاكمة اجلنائية

اخلصوم إال إذا عرضه بشكل شفوي وعلني يف جلسة
مناقشته والرد عليه إن شاؤوا أو أن يبدو رأهيم يف قيمته
اإلثباتية .ويستطيع القايض بناء عىل هذه املناقشات

 -3أن تكون هذه األدلة ذات عالقة بموضوع

بني اخلصوم أن يصل إىل تكوين عقيدته بخصوص

أي أن تكون هناك عالقة بني الدليل املتحصل

اجلنائية الفرنيس يف الفقرة ( )2من املادة ( )427منه

اجلريمة

وبني الواقعة حمل الدعوى .كام يشرتط مطابقة الدليل
( )4ويستلزم مبدأ املرشوعية عدم قبول أي دليل يكون تم
احلصول عليه بطريقة غري مرشوعة ،فحرية القايض يف
تكوين عقيدته يف اإلثبات ال يعني قبول الدليل بأية طريقة
تم احلصول عليه ،بل أن ذلك مقيد بااللتزام بالنصوص
القانونية وبالتايل فإن الدليل الذي يتم احلصول عليه
بشكل غري مرشوع يكون باطالً .انظر( :فضل:2007 ،
ص 371؛ إبراهيم :2009 ،ص  189وما بعدها).

قيمة هذا الدليل اإلثباتية .وقد نص قانون اإلجراءات

عىل أنه «ال جيوز للقايض أن يؤسس حكم إال عىل أدلة
طرحت عليه أثناء املحاكمة ونوقشت أمامه يف مواجهة
األطراف» .كام نص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

يف املادة ( )142منه عىل أنه «إذا رفعت الدعوى عىل

عدة أشخاص يف واقعة واحدة وحرض بعضهم وختلف
بعضهم رغم تكليفهم باحلضور فيسمع القايض دعوى
املدعي وبيناته عىل اجلميع .وال حيكم عىل الغائبني إال
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بعد حضورهم» .وهذا يدل عىل أن املنظم السعودي

بخرباء خمتصني يف جمال احلاسب اآليل وجرائم احلاسب

ضدهم حتى يستطيعوا تفنيدها والرد عليها إن شاؤوا

املطلب الثاين :التعرف عىل أماكن وجود الدليل اإللكرتوين

أكد عىل حق اخلصوم يف معرفة مجيع األدلة املقدمة
أو القبول هبا إن أرادوا ذلك(.)5

املبحث الثاين :تفتيش وضبط الدليل اإللكرتوين
وإجراءات استخالصه والتعامل معه

سنبني يف املطلب األول من هذا املبحث كيفية

التحضري للقيام بالتفتيش والضبط للدليل اإللكرتوين،
ثم نتناول يف املطلب الثاين كيفية التعرف عىل أماكن

وجود الدليل اإللكرتوين ،ثم سنتطرق يف املطلب الثالث

لكيفية القيام بالتفتيش والضبط يف األدلة اإللكرتونية،
ثم سنتناول يف املطلب الرابع إجراءات استخالص
الدليل اإللكرتوين .أما يف املطلب اخلامس فسنتطرق
إىل قواعد التعامل مع األدلة اإللكرتونية .ثم سنتطرق
يف املطلبني السادس والسابع إىل الربامج املستخدمة يف

مجع األدلة اإللكرتونية واألنظمة التي جيب عىل املحقق

فحصها للحصول عىل الدليل اإللكرتوين.

اآليل.)Tegland,2010, Overly, 2010( .

يمكن أن يكون جهاز احلاسب اآليل هو حمل

جريمة الرسقة ،أو أنه تم استخدامه يف ارتكاب جرائم

معلوماتية ،أو أنه مستودع ختزين األدلة التي تدين اجلاين
يف اجلرائم املعلوماتية بارتكاب جرائمه .وقد تكون هذه
األدلة خمزنة يف جهاز «بالكبريي» ( )Blackberryمث ً
ال أو

قرص مرن ( )Floppy Diskأو قرص صلب أو يس دي
()CD

أو رشحية إلكرتونية صغرية

()Electronic Chip

ومن السهولة عىل اجلاين أن يعدل أو يغري أو يتلف

أي صور أو كتابة أو صوت أو أية بيانات أو معلومات
خمزنة عىل تلك الوسائط .وجيب بالتايل عىل املحقق أو

اخلبري وكذلك رجال الرشطة أن يقوموا بحامية وحتريز
وتفتيش وقبل ذلك التعرف عىل هذه األجهزة وفق ًا

لالشرتاطات القانونية ووفق ًا ألفضل املامرسات املهنية.
وجيب أوالً التعرف عىل حمل جريمة الرسقة .وهل كان
احلاسب اآليل هو حمل جريمة الرسقة أم أن املرسوق هو

املطلب األول :رشوط تفتيش وضبط الدليل اإللكرتوين

برامج هذا احلاسب اآليل؟ أم هل استخدم احلاسب

تم التحصل عليه من احلاسب اآليل املضبوط جيب أن

استخدام بطاقات هوية مزورة أو مرسوقة يف ارتكاب

حتى يمكن استخدام الدليل اإللكرتوين الذي

يتوافر إذن قانوين صحيح ونافذ أو أن يكون هناك

استثناء من هذا اإلذن كام يف حاالت التلبس مثالً .كام
جيب عىل املحقق استخدام طرق حتصيل األدلة املناسبة

اآليل من قبل اجلاين يف ارتكاب جرائم؟ وهل تم

اجلريمة؟ أو أن احلاسب اآليل املرسوق قد استخدم

يف تزوير بطاقات هوية أو مستندات مزورة؟ وينطبق
هذا األمر أيض ًا عىل املاسحات ( )Scannersوالطابعات

حتى ال يتلف أو يغري الدليل .ويستعني املحقق يف ذلك

امللونة

( )5نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ،الصادر بقرار جملس
الوزراء رقم (م  )39/وتاريخ 1422/7/28هـ واملرسوم
امللكي رقم م  39/وتاريخ 1422/7/28هـ .انظر أيض ًا:
(فضل :2007 ،ص  373وما بعدها).

استخدمه اجلاين فقط يف ختزين البيانات واملعلومات

()Colored Printers

وهل تم استخدامهم يف

ارتكاب اجلرائم بواسطة اجلاين؟ أم أن احلاسب اآليل
فقط؟ كام هو احلال لو خزن تاجر خمدرات أسامء زبائنه

وأرقام هواتفهم يف حاسبه اآليل مثالً .أم أن اجلاين
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استخدم هذا احلاسب يف اخرتاق موقع بنك مث ً
ال وقام

برسقة معلومات ائتامنية عائدة لعمالء هذا البنك وقام
بتخزينها يف حاسبه اآليل أيض ًا ،وبالتايل يعد هنا احلاسب
اآليل أساسي ًا يف ارتكاب اجلريمة ويف ختزين املعلومات
املرسوقة وهي الدليل اإللكرتوين هنا.
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 -2محاية جهاز احلاسب اآليل واألجهزة املرتبطة

به واألدلة الناجتة عنه

وينبغي عىل املحقق عند وصوله إىل مرسح

اجلريمة املعلوماتية أن يقوم بتوزيع املسئوليات للقيام

بالتفتيش ،ومن الرضوري أن يكون لدى املحقق

وهنا تربز مسألة هامة وهي هل سيقوم املحقق

ومعاونيه فهم لألشياء التي قد يعثروا عليها وكيفية

سيقوم بنقله إىل املعمل اجلنائي للقيام هبذا الفحص

أن يضع يف اعتباره أنه قد ال جيوز له التفتيش أو الضبط

بتفتيش جهاز احلاسب اآليل يف مكان وجوده أم أنه
والتفتيش؟ وتربز مسألة هامة أخرى وهي هل يعيد

املحقق جهاز احلاسب اآليل وبراجمه وامللفات املتعلقة به
ملالكه أم ال؟ وهل يفعل ذلك قبل املحاكمة أم بعدها؟
هذه كلها أسئلة هامة تعتمد يف إجابتها إىل ما تقرره
القواعد اإلجرائية املنظمة للتحقيق وظروف القضية

وهي تتفاوت من قضية ألخرى واإلجابة عليها تعتمد
عىل ما يراه املحقق حمقق ًا ملصلحة القضية يف الدرجة
األوىل ثم مصلحة األطراف يف اخلصومة.

التعامل معها .وعند القيام بالتفتيش جيب عىل املحقق
يف أماكن معينة مل ينص عليها يف إذن التفتيش .وإذا
استدعت الظروف تفتيش أشياء أو أماكن غري مذكورة
يف إذن التفتيش فيجب هنا استصدار إذن جديد أو

تعـديل اإلذن الصـادر( .حجـازي2007 ،؛ موسـى،

بدون تاريخ)

وجيب عىل املحقق تصوير مرسح اجلريمة وجهاز

احلاسب اآليل ومجيع األجهزة املرتبطة به وجيب أن حيدد

(Overly ,

ما إذا كان من املمكن إقفال جهاز احلاسب اآليل وجيب

املطلب الثالث :القيام بالتفتيش والضبط يف األدلة

اجلهاز فيجب أن يدرك املحقق أن إطفاءه للجهاز يمكن

عند القيام بتفتيش احلاسب اآليل أو ضبطه جيب

عىل املحقق عمل نسخة احتياطية ( )Backupللملفات

.)2010 ; Mauet, 2009
اإللكرتونية

عىل املحقق االلتزام باألمور التالية:

 -1محاية مرسح اجلريمة ()Crime Scene

عىل املحقق أن يستعني باخلبري يف حتديد ذلك .وإذا أقفل
أن يؤدي إىل ضياع املعلومات املخزنة فيه ،وهنا جيب
املخزنة يف احلاسب اآليل .كام جيب عليه وضع رشيط
الصق خاص باألدلة عىل فتحات جهاز احلاسب ضامن ًا

جيب عىل املحقق ،عند وصوله إىل مرسح

لعدم إدخال أو إخراج أي يشء فيه أو العبث باألدلة
املخزنة فيه .وجيب عىل املحقق أيض ًا وضع ملصقات

والذين قد يفسدوا الدليل ،كام جيب عىل املحقق القيام

نقل املضبوطات بحرص تام إلمتام عملية التحريز

اجلريمة (املكان الذي يوجد فيه احلاسب اآليل) منع
األشخاص غري املرصح هلم بدخول مرسح اجلريمة

بتوثيق مرسح اجلريمة ومواقع مجع األدلة واحلالة التي
وجدت عليها ،كام جيب عليه أخذ البصامت من مرسح
اجلريمة وجهاز احلاسب اآليل.

لتمييز أجهزة احلاسب يف حال تعددها .كام جيب عليه

عىل النحو الصحيح .كام جيب عىل املحقق إبقاء مجيع

املضبوطات بعيدة عن التأثريات املغناطيسية وغريها

من الظروف البيئية والتخزينية املؤذية للديسكات
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والفالشات املضبوطة وغريها من األجهزة املرتبطة

واملكان الذي تم فيه التعامل مع امللف املحتوي للدليل

وعند وصول احلاسب اآليل وملحقاته إىل املعمل

عىل ضامن تشغيل جهاز احلاسب اآليل بالطريقة الفنية

عىل املحقق التأكد من وجود مجيع املحتويات حسب

عىل برامج احلاسب اآليل حمل التفتيش من شأهنا إعاقة

بعمل احلاسب اآليل املضبوط.

اجلنائي جيب تفريغ هذا اجلهاز بحرص شديد .وجيب

ما دون يف سجل النقل .كام جيب توثيق تاريخ ووقت
وصول املواد واسم الشخص املسؤول عن استالمها

وتفريغها .كام جيب عىل املحقق التأكد من عدم حصول

أي عبث أثناء نقل تلك األجهزة( .حجازي2007 ،؛

موسى2009 ،؛ .)Overly, 2010

اإللكرتوين وتنزيل البيانات حمل االهتام .كام تشمل

الصحيحة ،والتحقق من عدم وجود وسائل محاية
الوصول إىل الدليل اإللكرتوين( .موسى ،بدون تاريخ؛
عبداملطلب.)1428 ،

 -2مرحلة استخالص وضبط الدليل اإللكرتوين
جيب حتديد كيفية تسليم وتسلم الدليل اإللكرتوين

وقت نقل احليازة الفعلية له حيث تنتقل بموجب هذا

املطلب الرابع :إجراءات استخالص الدليل اإللكرتوين

التحديد مسئولية التعامل مع هذا الدليل اإللكرتوين

وتقديمه للنيابة العامة والقضاء يف عدة مراحل نوردها

نسخ للملفات املوجودة يف القرص الصلب وحفظها يف

تتمثل إجراءات استخالص الدليل اإللكرتوين

كاآليت:

 -1مرحلة إعداد املعدات املستخدمة يف استخالص

الدليل اإللكرتوين

وتتمثل هذه املرحلة يف عدد من اإلجراءات

التحضريية قبل ضبط الدليل اإللكرتوين وتشمل احلصول

عىل اإلذن بالتفتيش للحاسب اآليل واملعدات املرتبطة به،

وضبط وفحص احلاسب اآليل حمل التفتيش .وااللتزام

هبذه اإلجراءات جينب املحقق طعن املتهم ببطالن الدليل
أو عدم مرشوعيته لعدم إتباع اإلجراءات القانونية .كام
تتضمن هذه املرحلة توثيق األدلة اإللكرتونية للتحقق من

صحة ومرشوعية اإلجراءات املستخدمة الستخالص
الدليل اإللكرتوين.

وتشكلعمليةالتوثيقوالتدقيقللدليلاإللكرتوين

جزء ًا من االختبار والفحص ( )Examinationبخصوص
تتبع أو تعقب مجيع النشاطات املؤثرة عىل البيانات
واملعلومات .وتشمل عملية التوثيق والتدقيق الزمان

من املتهم إىل الرشطة واملحقق .وجيب عىل املحقق عمل
األرشيف( .موسى ،بدون تاريخ؛ عبداملطلب)1428 ،

كام يمكن االستعانة بمزودي خدمة اإلنرتنت (Internet

 )Providersيف احلصول عىل األدلة اإللكرتونية .وهذه
الرشكات كرشكة جوجل

()Google

وياهو

()Yahoo

ونيت سكيب ( )Netscapeوإم إس إن ( )msnوغريها من
مزودي خدمة اإلنرتنت تقوم بتحميل بيانات مستخدميها

ومن ثم يمكن االستعانة بمثل هذه الرشكات للوصول
إىل مرتكبي اجلرائم املعلوماتية .كام يمكن الرجوع إىل

الربيد اإللكرتوين ( )e-mailللتعرف عىل بيانات املستخدم
وبالتايل حتديد هوية املتهم عن طريق الرجوع إىل الرسائل

املرسلة منه ،ومن ثم حتديد املكان الذي تم إرسال الرسالة

اإللكرتونية منه( .إبراهيم.)2009 ،

 -3مرحلة محاية الدليل اإللكرتوين

جيب عىل املحقق أو اخلبري أن يقوم بحامية الدليل

اإللكرتوين ألن ذلك من شأنه منع الطعن بصحة الدليل

أمام القضاء.
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 -4مرحلة تقـديم الدليـل اإللكتـروين أمـام
القضاء

وحتى ال يتم الدفع من املتهم بأنه تم العبث هبذا

الذي يتم التحصل عليه أمام املحكمة املختصة لتقرر

 -4جيب عىل املحقق أو اخلبري أن يتنبه ملسألة

وهذه املرحلة تتمثل يف تقديم الدليل اإللكرتوين

رأهيا فيه ويف صحته وتقرر إما أن تعتمد عليه أو أن

ترفضه( .موسى ،بدون تاريخ؛ عبداملطلب1428 ،؛

.)Rossein, 2010; Kotler, 2009
املطلب اخلامس :قواعد التعامل مع األدلة اإللكرتونية

ينبغي عىل اخلبري أو املحقق املكلف بالتفتيش أو

التحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية أن يتبع القواعد اآلتية

عند تعامله مع األدلة اإللكرتونية:

 -1أن يتجنب تدمري أو إتالف الدليل اإللكرتوين

بشكل غري مقصود ،فتشغيل املحقق أو اخلبري للحاسب
اآليل العائد للمتهم أو للمجنى عليه أو تشغيل أحد
الربامج املخزنة عليه من املمكن أن يؤدي إىل تغيري
أو إتالف ،أو العبث بمحتوى الدليل اإللكرتوين.

ويفرتض باملحقق أو اخلبري أن يصنع نسخة من القرص

الصلب قبل تشغيل احلاسب اآليل.

 -2أن يقوم املحقق أو اخلبري بتوثيق نظام احلاسب

اآليل بشكل عام .أي حتديد نوع جهاز احلاسب اآليل

ونظامه التشغييل ( ،)Operating Systemونوعية الربامج
املستخدمة فيه ( )Softwareوالتي تم استخدامها يف صنع

الدليل .كام ينبغي عىل املحقق أو اخلبري إجراء فحص
يدوي عىل نظام احلاسب اآليل

الدليل.

وجود فريوسات يف الدليل اإللكتـروين والذي من
املمكن أن يؤدي إىل إفساد أو إتالف الدليل وجيب

استـعامل برامـج مضادة للفيـروسات للتحـقق مـن
عدم وجود فريوسات يف الربامج احلاسوبية التي يتم

فحصها.

 -5جيب عىل املحقق أو اخلبري أن يقوم بنقل

وتعزيز الدليل اإللكرتوين بشكل جيد وبحرص شديد

حيث أن العوامل البيئية وظروف التخزين ممكن أن
تؤثر بشكل سلبي عىل الدليل اإللكرتوين ،حيث أن
احلرارة واملجاالت املغناطيسية ،والدخان ،والرطوبة،

كل هذه العوامل ممكن أن تؤدي إىل تلف الدليل

اإللكرتوين .فمجرد وضع القرص املرن ()floppy disk

بالقرب من جهاز هاتف أو سرتيو ( )Stereoممكن أن
يعرض القرص املرن ملوجات كهرومغناطيسية ممكن
أن تـؤدي إىل تلف هذا القرص املرن وبالتايل يصبح

ال قيمة له.

 -6جيب عىل املحقق أن يستعني بخبري متمرس

يف جمال احلاسبات اآللية وشبكة اإلنرتنت .ويشرتط

()Physical inspection

يف هذا اخلبري أن جيمع بني املؤهل العلمي املناسب

( Tegland,

للغات الربجمة وأنظمة التشغيل اجلديدة وحتليل الربامج

وأخذ صور هلذا النظام بام يف ذلك أي أجهزة أو معدات

مرتبطة بنظام احلاسب اآليل حمل التحقيق.

.)2010; Overly, 2010

العبث به أو تعديله أو تغيريه بأي شكل من األشكال.

 -3حيب عىل املحقق أو اخلبري أن حيافظ عىل
الدليل اإللكرتوين يف حرز مغلق مناسب ضامن ًا لعدم

واخلربة العملية .وجيب عىل هذا اخلبري أن يكون متقن ًا
وأنظمة التشغيل حتى يستطيع أن يصل إىل مصادر

األدلة اإللكرتونية وحفظ هذا الدليل من التلف أو
التدمري.)Carlson, 2010 ; Overly, 2010( .
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املطلب السادس :الربامج املستخدمة يف مجع األدلة

باملتهم أو األقراص املضبوطة أو يستخدم لقراءة الربامج

برنـامج إذن التفتـيش (Computer Search

اآليل من البحث عن أسامء ملفات معينة أو كلامت معينة.

اإللكرتونية
-1

يف صورهتا األصلية ،كام يمكن املحقق أو خبري احلاسب

 -5برامج كشف الديسك ( مثل برنامج ( AMA

)Warrant Program

وهـو برنـامج قـاعدة بيانات

(Base

،)Data

يسمح بإدخال املعلومات اهلامة املطلوبة لرتقيم األدلة
وتسجيل البيانات منها .ويستطيع هذا الربنامج إصدار

إيصاالت باستالم األدلة والبحث يف قوائم األدلة
املضبوطة لتحديد مكان وجود دليل معني أو حتديد
الظروف املرتبطة بضبط هذا الدليل.

Disk, View Disk

ويمكن من خالل هذا الربنامج احلصول عىل

حمتويات القرص املرن ،مهام كانت أساليب هتيئة
القرص ،وهذا الربنامج له نسختان ،نسخة عادية

خاصة باألفراد ونسخة خاصة بالرشطة ورجال األمن.
( )Carlson, 2010

 -6برامج اتصاالت (مثل برنامج ) LAN TASTIC

 -2قرص بدء تشغيل احلاسب اآليل (Bootable

وهذا الربنامج يستطيع ربط جهاز احلاسب اآليل

)Diskette

وهو قرص يمكن املحقق من تشغيل احلاسب
اآليل ،إذا كان نظام التشغيل فيه حممي ًا بكلمة مرور
( ،)Passwordوجيب أن يكون القرص مزود ًا بربنامج

نسخ املعلومات ثم إىل القرص الصلب.

هذا الربنـامج ملضاعـفة مساحة القـرص الصلب.

وحتصيل األدلة اإللكرتونية .والتي يفرتض باملحقق

مضاعفة املساحة ،ألن اجلاين من املمكن أنه استخدم

()Overly , 2010
 -3برنامج النسخ ()Copy Program

العائد للمحقق بجهاز احلاسب اآليل العائد للمتهم

لنقل ما به من معلومات وبيانات وحفظها يف جهاز
والطرق السابقة هي من أهم الطرق املتبعة جلمع

وخرباء احلاسب اآليل القيام هبا واستخدامها للوصول
إىل تلك األدلة نظر ًا لدقة هذه األدلة والتقنية العالية

وهو برنامج يمكن تشغيله من قرص مرن

التي يتم استخدامها يف ارتكاب هذه اجلرائم( .داود،

باملتهم ونقلها إىل قرص آخر .وهذا الربنامج يفيد يف

املطلب السابع :األجهزة واألنظمة التي جيب عىل

ويسمح بنسخ البيانات من احلاسب اآليل اخلاص
احلصول عىل نسخة من املعلومات قبل أي حماولة

إلتالفها من اجلاين .ومن هذه الربامج عىل سبيل املثال
برنامج ()Lap Link

 -4برنامج معاجلة امللفات

وهو برنامج يمكن املحقق من العثور عىل امللفات

يف أي مكان عىل الشبكة أو عىل القرص الصلب،
ويستخدم لتقييم حمتويات القرص الصلب اخلاص

2000؛ )Carlson, 2010

املحقق فحصها للحصول عىل الدليل اإللكرتوين

للحصول عىل الدليل اإللكرتوين يوجد أنظمة

جيب أن يقوم املحقق أو اخلبري بفحصها .وهذا يتطلب
أوالً أن يقوم املحقق أو اخلبري بفحص نظام االتصال
باإلنرتنت ،وثاني ًا جيب أن يقوم املحقق أو اخلبري
بفحص مكونات احلاسب اآليل وذلك عىل النحو

اآليت:
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 -1فحص نظام االتصال بشبكة اإلنرتنت وتتبع
مسارها

مسار ارتكاب اجلريمة ،ويستند هذا الرأي إىل أنه حتى

وإن أمكن للمحقق أو اخلبري حتديد مسار اإلنرتنت فإن

ينبغي عىل املحقق أو اخلبري أن يقوم بفحص

ما يتحصل عليه هو دليل رقمي حيتاج إىل تكملته وتقويته

ارتكاب اجلريمة وجهاز احلاسب اآليل الذي استخدم

ذلك أن ما يتوصل إليه من خالل الدليل اإللكرتوين إنام

نظام االتصال بشبكة اإلنرتنت لغرض حتديد مكان
يف ارتكاب اجلريمة وبالتايل حتديد هوية اجلاين .ويقتيض

ذلك قيام املحقق أو اخلبري بفحص كل ما يتعلق بنظام
االتصال بشبكة اإلنرتنت ،كالشبكات املحلية والعاملية

والبيانات والنظام األمني لشبكة اإلنرتنت ونظام
االتصاالت القائم وبرجميات اإلنرتنت .فالبحث يف
نظام الربيد اإللكرتوين مث ً
ال قد يؤدي إىل الوصول
إىل دليل يفيد يف إثبات اجلريمة ،كام لو كان مرتكب

اجلريمة قد قام بوضع نسخة من هذا امللف يف خادم

الربيد اإللكرتوين ( )e-mail serverعرب شبكة اإلنرتنت

واخلاص هبذا الشخص بحيث يمكنه الوصول إليه يف

أي وقت ومن أي مكان( .حجازي.)2009 ،

كام جيب عىل املحقق تتبع مسار شبكة اإلنرتنت

أي احلركة الرتاسلية للنشاط املامرس من خالل
اإلنرتنت .فاحلاسب اآليل بمجرد تعرفه عىل املسار
يقوم تلقائي ًا باختيار الربوتوكول الرتاسيل الذي من

خالله يقوم باستدعاء البيانات .ويستخدم يف تتبع مسار

اإلنرتنت نظام الفحص اإللكرتوين

()Electronic Trail

وهو يستخدم يف تتبع احلركة العكسية ملسار اإلنرتنت(.)6
وهناك رأيان يف مسألة إمكانية حتديد مسار شبكة

اإلنرتنت من عدمه ،فيذهب رأي إىل أنه ال يمكن حتديد
( )6وقد تم تطبيقه يف أكثر من جريمة ،مثل تتتبع مبتكر فريوس
ميلسا ( .)Melisa Virusانظر( :إبراهيم :2009 ،ص 203
وما بعدها).
انظر أيض ًا.)Hill, 2010. Qt 24-( :

بأدلة إثبات أخرى .إذ أنه ال يكفي وحده يف اإلثبات.

هو عنوان إلكرتوين فقط ( )IP Addressوهذا غري كايف يف
نسبة الفعل اإلجرامي إىل مالك احلاسب اآليل .إذ من

اجلائز أال يكون هو مرتكب الفعل اإلجرامي كام لو كان
جهاز احلاسب اآليل التابع له قد سرُ ق أو أنه كان مؤجر ًا
(كام هو احلال يف مقاهي اإلنرتنت مثالً) أو قد يكون

الفاعل احلقيقي قد مارس االحتيال باستخدامه للعنوان
اإللكرتوين لشخص آخر ،أما الرأي الثاين فريى إمكانية

تتبع مسار اإلنرتنت وبالتايل يمكن الوصول بواسطة

هذا التتبع إىل حتديد مسار الفعل اإلجرامي وبالتايل

حتديد الفاعل.

 -2فحص النظام األمني للشبكات

ينبغي عىل املحقق أو اخلبري فحص النظام

األمني للشبكات .وتعد الشبكات غري املحصنة

بالتشفري ( )Encryptionأكثر عرضة لالخرتاق ،وبالتايل
فإن فحصها يتطلب وقت ًا أكرب للحصول عىل دليل
إلكرتوين .يف حني أن الشبكات املحصنة بالتشفري تكون

ذات صعوبة أقل يف احلصول عىل الدليل اإللكرتوين.
حيث أن االخرتاق هنا يكون أكثر وضوح ًا من خالل
فحص حركة الدخول إىل الشبكة .
()7

( )7كام يمكن للمحقق أو اخلبري استخدام خاصية التتبع
التصفحي ( )ID Track Numberوالتي تسمح ملن يطلع
عليها معرفة العنوان اإللكرتوين ( ،)IP Addressومن ثم
تتبع مسار الشبكة التي تزود حركة التصفح ،ومن ثم
يستطيع اخلبري الوصول إىل عنوان املشرتك يف الشبكة.
انظر( :إبراهيم :2009 ،ص  208وما بعدها).
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 -3فحص بروتوكول شبكة اإلنرتنت

أسلوب ارتكاب اجلريمة حتى ال تتفشى طريقة ارتكاهبا

جيب عىل املحقق أو اخلبري أن يبحث يف قواعد

آلخرين ،وهذا يدفع املجنى عليه إىل عدم اإلبالغ عن

حيصل عىل بروتوكول اإلنرتنت يستطيع استخدام شبكة

املختصة يف الكشف عن اجلريمة وإثباهتا وتعقب

البيانات لدى مسجيل بروتوكول اإلنرتنت .وأي شخص
اإلنرتنت .ويستطيع املحقق أو اخلبري أن يقوم بتحديد
صاحب هذا الربوتوكول بواسطة البحث يف قاعدة

البيانات اخلاصة باملسجلني يف شبكة اإلنرتنت .كام
يستطيع املحقق أو اخلبري استخدام برامج خاصة متوافرة

عرب شبكة اإلنرتنت تستطيع أن ترصد بروتوكوالت

شبكة اإلنرتنت.

 -4فحص اخلادم ()Server

ارتكاب اجلريمة واالمتناع عن مساعدة السلطات

مرتكبيها( .هروال2007 ،؛ فضل)2007 ،

وسنتناول يف هذا املبحث الصعوبات التي تعرتض

إثبات اجلرائم املعلوماتية وذلك عىل النحو اآليت:
أوالً :امتناع املجنى عليه عن اإلبالغ عن اجلريمة

حيرص املجنى عليه وخاصة إذا كان مؤسسة أو

بنك ًا أو رشكة عىل إخفاء حقيقة تعرضه إلحدى اجلرائم

جيب عىل املحقق أو اخلبري أن يقوم بفحص

املعلوماتية كاإلخرتاق أو الرسقة أو اإلحتيال أو اإلتالف
أو غريها من اجلرائم املعلوماتية .ومن َثم عدم بيان عدم

حتقيق حركة االتصال باملواقع والصفحات اإللكرتونية.

عمالئها وبياناهتم ،وبالتايل ما يؤدي إىل ضعف ثقة

اخلادم ( .)Serverواخلادم هو حاسب ضخم وظيفته
(موسى ،بدون تاريخ؛ حجازي.)2007 ،

قدرهتا عن حتقيق أمن معلوماهتا وبياناهتا أو معلومات
عمالئها بقدرهتا عىل محاية بياناهتم ومعلوماهتم وبالتايل
أمواهلم .فتكتفى تلك املؤسسات أو اجلهات عادة باختاذ

املبحث الثالث :الصعوبات التي تواجه

إجراءات إدارية داخلية دون اإلبالغ عن اجلرائم التي

تـتميز جـرائم احلـاسب واإلنتـرنت بصعوبة

فضل )2007 ،ويف إحدى الدراسات التي أجريت يف

إثبات اجلرائم املعلوماتية

تعرضت هلا للجهات األمنية املختصة( .رستم1994 ،؛

اكتشافها وإثباهتا ،وترجع صعوبة إثبات تلك اجلرائم إىل

الواليات املتحدة األمريكية أظهرت نتائجها أن %2

الفائقة التي ترتكب هبا ،وهو ما يسهل عملية إرتكاهبا

يتم اإلبالغ فيها للسلطات املختصة .ويف دراسة أخرى

خصائص تقنية املعلومات ذاهتا ،وبشكل خاص الرسعة

ويسهل طمس وتغيري معاملها وحمو آثارها قبل اكتشافها،
إذ يستطيع اجلاين أن يرتكب جريمته دون أن يرتك أية
آثار تدل عليه ،وإذا كان هناك دليل أو أثر فيستطيع اجلاين

تدمريه والتخلص منه خالل ثوان معدودة .فمرتكب
هذه اجلريمة يسعى إىل طمس وتدمري معاملها .إضافة إىل

أن رغبة املجنى عليه يف كثري من األحيان يف إخفاء مسألة
ارتكاب اجلريمة يف حقه رغبة يف محاية سمعته وإخفاء

فقط من كل جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت هي التي

متت هلذا الغرض تبني أن املؤسسات والرشكات تدخل
يف حساهبا رضورة املوازنة بني رضورة اإلفصاح عن

اجلرائم املرتكبة ضدها وبني رضورة احلفاظ عىل سمعتها
عند عمالئها واخلسائر التي قد ترتتب عىل العالنية(.)8

( )8انظر

http:/ new, bbc.co.uk/90/pr/Arabic/world- news/

.newsadi.stm
انظر أيض ًا( :حجازي :2009 ،ص 68وما بعدها).
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كام أن تلك املؤسسات والرشكات تدخل

شكوى( )11كام نصت املادة ( )274من قانون العقوبات

ترتكب ضدها قد يؤدي إىل إحاطة املجرمني عل ًام بنقاط

ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبالغ

ضمن حساباهتا أن اإلبالغ عن اجلرائم املعلوماتية التي
الضعف يف األنظمة املعلوماتية لدى تلك املؤسسات

والرشكات املجنى عليها .وخيتلف املرشعون يف مسألة
إلزام املجنى عليه أو غريه باإلبالغ عن وقوع اجلريمة

املعلوماتية من عدمه .فبعض الترشيعات تلزم يف ذلك
وبعضها ال تلزم اإلبالغ عن وقوع اجلريمة.

االحتادي اإلمارايت عىل أنه «يعاقب بغرامة ال تتجاوز
ذلك للسلطات املختصة .أما القانون املرصي وكذلك

النظام السعودي فال يعاقبان جنائي ًا عىل عدم اإلبالغ

عن وقوع اجلريمة املعلوماتية(.)12

ثاني ًا :الصعوبات املتعلقة بكون اجلرائم املعلوماتية ال ترتك

آثار ًا مادية ملموسة

فالترشيع اإلمارايت عىل سبيل املثال جيعل من

جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت تتميز بأهنا

ذلك يتعرض لعقوبة ،فقد نص قانون اإلجراءات

تلك اجلرائم يستطيع تدمري األدلة والتخلص منها يف

اإلبالغ عن اجلرائم إلزام ًا كقاعدة عامة ،ومن خيالف
اجلزائية االحتادي اإلمارايت عىل أنه «كل من علم بوقوع

جريمة ما جيوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغري
شكوى أو طلب ،أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي عنها( ،)9كام نص القانون نفسه عىل
أنه « جيب عىل كل من علم من املوظفني العموميني أو

املكلفني بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته
بوقوع جريمة من اجلرائم التي جيوز للنيابة العامة رفع

جرائم ال يتخلف عنها آثار كتابية ،كام أن اجلاين يف

ثوان معدودة .فاآلثار الناجتة عن جرائم احلاسب اآليل
واإلنرتنت ليست كاآلثار التي تتخلف عن اجلرائم

التقليدية ،وذلك ألن جرائم احلاسب اآليل هي عبارة

عن نبضات إلكرتونية وال يرتك فيها اجلاين آثار ًا مادية

ملموسة كالبصامت أو احلامض النووي أو سالح
اجلريمة أو حتى املرسوقات أو اجلثة كام هو احلال

يف اجلرائم التقليدية .فاجلاين يف اجلرائم املعلوماتية

الدعوى عنها بغري شكوى أو طلب أن يبلغ فور ًا النيابة

يستطيع أن يرتكب جريمته من بيته ،أو من أي مكان

كام نص قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت عىل

واإلنرتنت هي آثار ذات طبيعة غري مادية فإن هذا

عن اجلرائم أو ضبطها أمهل أو أرجأ إبالغ السلطة

هذه الصعوبة إال باالعتامد عىل نمط يف اإلثبات يتفق

العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي»(.)10

آخر .وكون اآلثار املتخلفة عن جرائم احلاسب اآليل

أنه «يعاقب بالغرامة كل موظف غري مكلف بالبحث

يمثل صعوبة بخصوص إثباهتا وال يمكن التغلب عىل

املختصة بجريمة علم هبا يف أثناء أو بسبب تأديته

وطبيعة هذه اجلرائم .لكن هذا ال يعني أن جرائم

وظيفته ،وال عقاب إذا كان رفع الدعوى معلق ًا عىل
( )9املادة ( ،)37قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت
رقم ( )35لعام 1992م.
( )10املادة ( ،)38قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي اإلمارايت.

( )11م ( ،)272فقرة ( ،)2قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت.
( )12لكن توجد نصوص يف القانون املرصي تعاقب عىل عدم
اإلبالغ عن جرائم معينة مثل جرائم أمن الدولة .انظر املادة
( )98من قانون العقوبات املرصي.
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احلاسب اآليل واإلنرتنت ال تتخلف عنها آثار أو أدلة

املقبوض عليهم إىل أكثر من  100شخص ،وذكرت

واألدلة املادية تتخذ شكل املعلومات املخزنة يف الربامج

تشكيل إجرامي يضم أمريكيني ،قاموا باإلستيالء عىل

مادية بشكل مطلق ،بل من املمكن أن ترتك بعض اآلثار
احلاسوبية عىل سبيل املثال أو الربامج أو املعلومات أو

البيانات أو الصور والوثائق التي قام اجلاين باالستيالء
عليها أو التالعب هبا وتغيريها .كل هذه يمكن االعتامد

عليها كأدلة إثبات عىل إرتكابه اجلريمة( .فضل،
2007؛ عبداهلل2007 ،؛ اهليتي.)2002 ،

وبسبب صعوبة حتصيل األدلة يف جرائم

وزارة الداخلية املرصية أن املشتبه هبم كانوا ضمن
أموال عائدة ملواطنني أمريكيني من خالل حصوهلم عىل
بيانات بطاقاهتم االئتامنية بطرق احتيالية متنوعة ،منها

قيامهم بعمل حتويالت من تلك البطاقات حلسابات
ومهية داخل الواليات املتحدة األمريكية خاصة باملشتبه

هبم األمريكيني .وبعد وصول األموال لرشكائهم
األمريكيني ،عن طريق سحب تلك األموال ،وتقسيمها

احلاسب اآليل واإلنرتنت يرى اخلرباء يف جمال احلاسب
اآليل ،أن هذه اجلرائم متثل حتدي ًا كبري ًا لرجال الرشطة

باملشتبه هبم املرصيني عن طريق إحدى رشكات حتويل

انحرصت معلوماته ومهاراته وخرباته يف اجلرائم

مع املتهمني املرصيني الذين ألقي القبض عليهم داخل

واملحققني ذلك أن رجل الرشطة أو املحقق الذي
التقليدية سيجد صعوبة بالغة يف التعامل مع اجلرائم

املعلوماتية التي تستخدم فيها تقنية احلاسب اآليل

واإلنرتنت( .فضل2007 ،؛ حجازي )2007 ،وتربز
هنا أمهية وجود رجال رشطة وحمققني متخصصني

يف جمال التعامل مع جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت
مع ما تتميز به هذه اجلرائم من رضورة توافر مهارات

وختصص كبريين لدى املحققني يف هذه التقنية حتى
يستطيعوا كشف هذه اجلرائم والوصول إىل اجلناة

والكشف عن األدلة التي تدينهم سيام وأن املجرم يف
هذه اجلرائم لديه اخلربة الفنية واملعرفة الكبرية التي

متكنه من اقرتاف جريمته ،واألمثلة العملية عىل ذلك

كثرية ،ومن هذه األمثلة:

فيام بينهم بنسب حمددة ،يتم حتويل النسب اخلاصة
األموال .وذكرت وزارة الداخلية املرصية أهنا ضبطت
مرص 21 ،جهاز حاسب آيل ،و  8حاسبات آلية حممولة،

و 5فالش ميموري (ذاكرة حاسوبية فالش) ،و USB 2

مودم للدخول عىل شبكة اإلنرتنت ،إضافة لعدد كبري

من األسطوانات املدجمة ،و  3كامريات ويب ،و33

جهاز تلفون حممول ،و 23كارت ذاكرة ،و 12خط

تلفون لرشكات خمتلفة .وذكرت الداخلية املرصية أن
القبض عىل هذه املجموعة اإلجرامية جرى يف إطار
التعاون الدويل بني أجهزة وزارة الداخلية املرصية،
وقسم جرائم احلاسبات اآللية بالواليات املتحدة

األمريكية يف مكتب التحقيقات الفيدرالية ( .)FBIبعد
أن أكدت التحريات وجود أشخاص مشتبه هبم من
األمريكيني املتواجدين يف الواليات املتحدة ،اتفقوا

 -1أعلنت وزارة الداخلية املرصية أهنا قبضت

فيام بينهم مع أشخاص مرصيني متواجدين يف مرص،

أموال من بنوك أمريكية ،وذلك بالتعاون مع مكتب

عىل أموال مواطنني أمريكيني من خالل حتصلهم

عىل  23مته ًام ،وصادرت معدات استخدموها يف سحب
التحقيقات الفيدرالية

()FBI

وتوقعت أن يصل عدد

عىل تكوين تشكيل إجرامي ختصص يف االستيالء
عىل بيانات بطاقاهتم االئتامنية بطرق احتيالية متنوعة.
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وذكرت الـ ( )FBIأن ضحايا هذه الشبكة قد خرسوا

صالحيتها وهو منتصف يونيو من ذات العام وقام

 -2ألقت رشطة حمافظة جدة القبض عىل هاكر
سعودي يبلغ من العمر  15عام ًا ،بعد اعرتافه بارتكاب

أنه كحصان طروادة

الذي يسمح له

العبث والتسلية ،واعرتف احلدث امللقب «رينو»

حاسباهتم اآللية .وقالت جلنة الرقابة املالية األمريكية

حلد اآلن ما يزيد عىل مليوين دوالر أمريكي(.)13

جريمة اخرتاق املواقع ورسقة الربيد اإللكرتوين لدواعي

أمام املحقق بقيامه برسقة الربيد اإللكرتوين واخرتاقه

املواقع(.)14

دنه باحلصول عىل الربيد اإللكرتوين ملشرتين آخرين،
وأرسل هلم برناجم ًا يبدو وكأنه أداة للتخطيط ،إال
()Trojan Horse

بالتجسس عىل أعامهلم وأرسارهم عن طريق اخرتاق

أن املتهم قام باستخدام كلمة الرس ومعلومات شخصية
أخرى حتصل عليها بنفس الطريقة باخرتاق حساب يف

 -3اهتم مكتب اإلدعاء العام يف والية ماسا
شوسيتس األمريكية شخص ًا يدعى (فان دنه) البالغ

رشكة ووترهاوس ( )Water Houseواستخدمه كمشرتي
مزيف ألسهمه عديمة القيمة تقريب ًا(.)15

واالحتيال عن طريق الربيد واإلنرتنت ،والتسبب يف

الومهية أنقذته من خسارة قدرها  37ألف دوالر

من العمر  19عام ًا ،باالحتيال يف السندات املالية،
خسائر عن طريق االستخدام غري املرشوع للحاسب

اآليل .واهتم دنه باخرتاق احلسابات اخلاصة للعمالء

يف رشكات السمرسة األمريكية هبدف بيع ورشاء

أسهمهم ،باإلضافة إىل انتحاله لشخصيات ومهية عىل
شبكة اإلنرتنت للتغطية عىل حركاته .واهتم دنه بأنه قام
برشاء  9100إحتاملية أسهم يف إحدى رشكات التقنية
وهي رشكة سيسكو سيستمز بسعر عرشة دوالرات

للوحدة الواحدة يف أواخر يونيو ،والتي بدت يف حينها

وقالت جلنة الرقابة املالية إن هذه الصفقة

أمريكي ،ولكن املالك الرشعي حلساب ووتر هاوس
الحظ اخلسائر الكبرية .وحاول املتهم تغطية عملياته

غري املرشوعة عرب استخدام شبكات اإلنرتنت يف أملانيا
وإيرلندا وأسرتاليا .وطالبت جلنة الرقابة املالية برد

كل املبالغ التي استوىل عليها منه ،باإلضافة إىل دفع

تعويضات عن األرضار التي تسبب هبا.

ويتضح لنا من األمثلة السابقة احلاجة إىل حمققني
ورجال رشطة مؤهلني تأهي ً
ال جيد ًا يف جمال تقنية احلاسب

أهنا ستصبح بال قيمة بسبب اقرتاب موعد انتهاء مدة

اآليل حتى يستطيعوا حتصيل هذه األدلة اإللكرتونية

( )13وتوضح املضبوطات املذكورة مدى احلاجة إىل رجال
رشطة وحمققني متخصصني يف تقنية احلاسب اآليل حتى
يستطيعوا التعامل مع هذه األجهزة واألدوات وبالتايل
الوصول إىل أدلة اإلثبات التي تؤدي إىل إدانة املتهمني
بارتكاب جرائمهم .إذ بدون احلصول عىل هذه األدلة لن
تتمكن جهات العدالة من إدانة هؤالء املتهمني وبالتايل
معاقبتهم عىل جرائمهم .انظر جريدة الرشق األوسط90 ،
أكتوبر 2009م ،العدد  ،11273ص .22
( )14انظر جريدة احلياة ،األحد 19 ،أبريل 2009م ،العدد
 .16816ص .7

أمام القضاء ليحكم عليهم بالعقوبة املناسبة إذ بدون

الالزمة للوصول إىل اجلناة وإثبات ارتكاهبم جلرائمهم
ذلك لن يستطيع هؤالء املحققني أن يصلوا إىل اجلناة
وال أن يتحصلوا عىل أدلة اإلثبات ومن َثم يفلت اجلناة
بأفعاهلم اإلجرامية(.)16

( )15انظر جريدة الرشق األوسط 9 ،أكتوبر ،العدد .11273
ص .22
(BBC Arabic News at http: // news vote. bbc. Co. uk/ )16
.Arabic /business
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ثالث ًا :الصعوبات املتعلقة باختاذ اجلناة احتياطات متنع

احلصول عىل األدلة

النظام املعلومايت قد يتطلب آالف الصفحات ،وقد ال

من اإلشكاالت التي تصعب مسألة إثبات

ينتج عن هذه األوراق أية معلومات تفيد التحقيق(.)17
خامس ًا  :الصعوبات املتعلقة بنقص اخلربة لدى القائمني

احلصول عىل الدليل بسبب استخدام اجلناة لوسائل

من الصعوبات التي تواجه عملية استخالص

جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت هي عدم إمكانية

تتجاوز مسألة تدمري األدلة التي تدينهم .فاجلناة يف مثل
هذه اجلرائم يعتمدون عىل التخفي عرب شبكة اإلنرتنت

حتت ستار فني وتقني ،فجرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت
تتم يف بيئة ال عالقة هلا باألوراق واملستندات وإنام تتم

باستخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت .ويستطيع
اجلاين أن يعبث يف بيانات احلاسب اآليل وبراجمه ،وذلك
خالل مدة قصرية قد ال تتجاوز الثواين املعدودة ،كام

يستطيع اجلاين أن يقوم بمحو هذه البيانات واملعلومات

خالل ثوان معدودة ،قبل أن تصل السلطات إليه.
(هروال2007 ،؛ حجازي )2009 ،كام قد يلجأ اجلناة

إىل استخدام كلامت املرور ( )Passwordsملنع أي شخص

من الدخول إىل مواقعهم وملفاهتم والوصول إليهم.
رابع ًا :الصعوبات املتعلقة بضخامة حجم البيانات

واملعلومات للدليل املعلومايت

منالصعوباتالتيتواجهرجالالرشطةوسلطات

التحقيق يف اجلرائم املعلوماتية الكم الضخم من البيانات

واملعلومات التي قد تكون خمزنة يف النظام املعلومايت حمل
التحقيق ،إذ حتتاج هذه البيانات واملعلومات إىل دراسة

وفحص حتى يستطيع املحقق أن يستخلص منها الدليل
املعلومايت ،وبالتايل يتعني عىل املحقق أن يتحىل بالصرب

والقدرة عىل فحص ودراسة هذا الكم اهلائل من البيانات

واملعلومات املخزنة يف النظام املعلومايت ،وتشكل ضخامة
هذه البيانات واملعلومات حتدي ًا كبري ًا للمحقق يف اجلرائم

املعلوماتية .ذلك أن طباعة كل ما هو موجود وخمزن يف

عىل مكافحة اجلرائم املعلوماتية

الدليل املعلومايت نقص اخلربة لدى رجال الرشطة
واملحققني وكذلك القضاة ،إذ قد ال تكون لدى هؤالء

معرفة جيدة باحلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت واألدلة
املعلوماتية وكيفية التعامل معها .وهذا يدعو إىل رضورة

تأهيل رجال الرشطة واملحققني وكذلك القضاة
بخصوص اجلرائم املعلوماتية وطبيعة األدلة املعلوماتية
ودورها يف اإلثبات .وقد نص النظام السعودي عىل

تويل هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات تقديم الدعم
واملساندة الفنية للجهات األمنية املختصة خالل مراحل

ضبط هذه اجلرائم والتحقيق فيها وأثناء املحاكمة .عىل
اعتبار أن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة

لدهيا اإلمكانيات املادية والبرشية للقيام هبذه املهمة
وتقديم الدعم الفني والتقني للجهات األمنية (.)18

( )17وهذا عىل عكس ما هو األمر عليه يف اجلرائم التقليدية
كالرسقة أو القتل أو السطو ،ذلك أن وفرة املعلومات
واألدلة يف مثل هذه اجلرائم يساعد سلطات التحقيق
ويساعد املحكمة يف استخالص الدليل اجلنائي يف مثل هذه
اجلرائم ،وهذا األمر يوضح أمهية ندب خرباء متخصصني
يف جمال احلاسب اآليل واإلنرتنت حتى يستطيعوا فرز
وتصنيف ودراسة وحتليل هذا الكم اهلائل من البيانات
واملعلومات الذي قد ينتج عن اجلريمة املعلوماتية .انظر:
(حجازي :2009 ،ص  109وما بعدها) .انظر أيض ًا:
(هروال :2007 ،ص  35وما بعدها).
( )18م ( ،)14نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي الصادر
بقرار جملس الوزراء رقم ( )79وتاريخ 1428/3/7هـ.
واملرسوم امللكي رقم م  17 /وتاريخ 1428/3/8هـ.
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سادس ًا :الصعوبات الناشئة عن قصور الترشيعات

قانونية تتعلق بقواعد االختصاص ،ونطاق رسيان

من الصعوبات التي تواجه القائمني عىل مكافحة

للنشاط اإلجرامي املتعلق هبذه اجلرائم املعلوماتية.

والقوانني التقليدية عن مواجهة هذا النوع من اجلرائم

للتعاون بني الدول املختلفة ملواجهة اجلرائم املعلوماتية

اخلاصة بمكافحة اجلرائم املعلوماتية

جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت قصور الترشيعات
املستحدثة .فالتطور التقني املتسارع والتنامي الكبري يف

استخدام تقنية احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت واكبه
انتشار اجلرائم التي تستخدم فيها هذه التقنية .ألن

القانون ،وعدم وجود مفهوم عام حول تعريف القانون

كذلك عدم وجود معاهدات لتسليم املجرمني أو
والتحقيق فيها وحماكمة مرتكبيها ،فمع الزيادة اهلائلة يف

استخدام شبكة اإلنرتنت حول العامل ،أصبحت هذه

اجلرائم ال تقف عند احلدود اجلغرافية وبالتايل تربز

اجلريمة املعلوماتية تتقدم وتنترش برسعة كبرية توازي
رسعة تقدم التقنية نفسها ،مما يؤثر سلب ًا يف حماربة هذه

خارج إقليم الدولة( .عبداهلل )2007 ،وهلذا تربز أمهية

احلاسب اآليل واإلنرتنت ال يواجهه بذات املستوى

اجلرائم املستحدثة بحيث يمكن إرسال املعلومات

اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها .فهذا التطور الكبري يف تقنية

تطور يف النصوص والترشيعات القانونية .فالقوانني
التقليدية بنصوصها احلالية ال تكفي ملواجهة تلك

الصور املستحدثة من اجلرائم ،وحيث تشرتط غالبية

النصوص القانونية الصفة املادية يف اليشء حمل ارتكاب
اجلريمة مما يتعارض مع الطبيعة املعلوماتية ،وبالتايل ال

تدخل تلك الصور ضمن طائلة التجريم والعقاب.

صعوبات حول مدى إمكانية تطبيق النصوص اجلنائية

التعاون الدويل بني دول العامل يف إطار مواجهة هذه
واألدلة بخصوص اجلريمة إىل الدولة التي يوجد فيها

املتهم ومطالبتها بالتحقيق فيها وحماكمته أو تسليمه

للدولة التي ترضرت من جريمته.

املبحث الرابع :حجية الدليل اإللكرتوين
لدى بعض الترشيعات الوطنية

(حجازي2009 ،؛ فضل.)2007 ،
سابع ًا :الصعوبات املتعلقة بكون جرائم املعلوماتية

مسألة اإلثبات يف اجلرائم املعلوماتية .فمن الترشيعات

تعد جرائم احلاسب اإلنرتنت جرائم مستحدثة

وقبول األدلة اإللكرتونية .واكتفت دول أخرى ومنها

ما يزيد من الصعوبات التي تواجه السلطات املختصة

مثل هذه اجلرائم بتطويعها ملعاقبة مرتكبي اجلرائم

جرائم عابرة للحدود

وهي من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية للدول وهو

يف الدول املختصة يف شأن اكتشافها ومن ثم إثباهتا.
فهي ليست جرائم ترتكب يف أماكن قريبة من مكان
املجنى عليه ،بل قد تكون بعيدة عنه ،اليشء الذي جيعل
من حتديد املكان الذي إرتكب منه اجلاين جريمته أمر ًا
صعب ًا .إضافة إىل ما يرتتب عىل هذا األمر من إشكاليات

مل تتفق الترشيعات الوطنية يف الدول املختلفة عىل

من أوجد قوانني خاصة للتعامل مع اجلرائم املعلوماتية

غالبية الدول العربية بالقوانني التقليدية للتعامل مع
املعلوماتية ومنها قانون العقوبات وقانون اإلثبات.
وسنتطرق يف هذا املبحث إىل موقف ترشيعات بعض
الدول الغربية والعربية من مفهوم اإلثبات اإللكرتوين

واستخدام وسائل اإلثبات اإللكرتونية وقبول الدليل
اإللكرتوين وذلك يف مطلبني عىل النحو اآليت:
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املطلب األول :حجية الدليل اإللكرتوين يف بعض الدول

الغربية

أوالً :فرنسا

ثاني ًا :بريطانيا

اعتـرف املشـرع اإلنجليـزي بحجية الدليـل

اإللكرتوين .ولكنه اشرتط دقة وسالمة املعلومات

يأخذ املرشع الفرنيس بمبدأ حرية األدلة وحرية

والبيانات الناجتة عنه ،فقد نصت املادة ( )69من قانون

يتناول مسألة قبول األدلة اإللكرتونية يف املواد اجلنائية

اإللكرتونية ال يقبل كدليل إذا تبني وجود سبب معقول

القايض يف تقدير هذه األدلة ،كام أن الفقه الفرنيس
ضمن موضوع أشمل وهو مسألة قبول األدلة الناشئة
من اآلالت أو األدلة العلمية مثل رادارات قياس رسعة

السيارات وآالت التصوير والتسجيل وغريها .ومن

َثم فإن القايض الفرنيس يملك حرية تقدير األدلة بام
فيها األدلة املعلوماتية .ولكن يشرتط القانون الفرنيس
أن يكون الدليل املعلومايت يقيني ًا حتى يستطيع القايض

احلكم باإلدانة ،ويتم الوصول إىل ذلك عن طريق ما

يستنتجه القايض مما يعرض عليه من أدلة سواء كانت
أدلة ورقية تنتجها الطابعات ،أو كانت أدلة ال ورقية
أو إلكرتونية كاألرشطة واألقراص املغناطيسية وغريها

من الوسائط اإللكرتونية غري الورقية .كام ينص قانون
اإلجراءات اجلنائية الفرنيس يف املدة ( )427منه عىل

أنه « ال جيوز للقايض أن يؤسس حكمه إال عىل أدلة
طرحت أثناء املحاكمة ونوقشت أمامه يف مواجهة
األطراف .ومن َثم فإن القايض اجلنائي الفرنيس ليس
له أن يأخذ بأدلة إثبات أو نفي مل تكن قد عرضت أثناء

املحاكمة ،ومل يناقشها أطراف الدعوى ،وينطبق ذلك
عىل األدلة اإللكرتونية بجميع أشكاهلا ،فإذا قدمت

كأدلة فال بد من مناقشتها ومتكني اخلصوم من اإلطالع

عليها ،وال بد أن يفحصها القايض ويقرر رأيه فيها.
وهو ما يتطلب أن يكون له معرفة ودراية بمثل هذه

األدلة( .حجازي)2007 ،

اإلثبات اجلنائي لعام 1984م عىل أن الناتج من الوسائل
يدعو إىل االعتقاد بأن هذا الناتج غري دقيق أو أن بياناته

غري سليمة أو أن احلاسب اآليل حمل التفتيش ال يعمل
بصورة سليمة .واجلدير بالذكر إىل أن األدلة اإللكرتونية

الناشئة عن الوسائل اإللكرتونية تقبل كوسائل إثبات يف
اململكة املتحدة وذلك بالنسبة للربامج والبيانات املخزنة

فيها ،وبالنسبة للنسخ ( )Copiesاملستخرجة من البيانات

واملعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل ،رشيطة أن تكون
هذه األدلة قد تم احلصول عليها بطريقة مرشوعة .
()19

( )19ومن أمثلة الطرق غري املرشوعة التي قد تستخدم ضد
املتهم يف اجلرائم املعلوماتية استخدام وسائل اإلكراه
املختلفة من أجل محله عىل فك الشفرة للنظام املعلومايت
املحمي أو إهناك قواه حتى يديل بمعلومات معينة حول
قاعدة بيانات أو غريها .ونصت املادة ( )76من قانون
اإلثبات اجلنائي اإلنجليزي لعام 1984م أن اعرتاف
املتهم يتم رفضه باعتباره دلي ً
ال إذا مل تستطع سلطة اإلدعاء
أن تثبت أنه مل يتم احلصول عليه بواسطة اإلكراه أو أنه كان
نتيجة سلوك معني جيعل هذا االعرتاف مشكوك ًا يف صحته،
كام أن املادة ( )78من القانون نفسه ختول املحكمة سلطة
استبعاد الدليل اإللكرتوين إذا ثبت هلا أنه يتعارض مع
عدالة إجراءات الدعوى .كام أن املادة ( )76من القانون
ذاته تنص عىل أنه «إذا كان االعرتاف غري مقبول فإن كل
ما يرتتب عليه من نتائج تصبح غري مرشوعة وغري مقبولة»
وتستوي يف ذلك األدلة التقليدية واألدلة املعلوماتية.
انظر( :هروال :2007 ،ص  45وما بعدها) .انظر أيض ًا:
(فضل :2007 ،ص  373وما بعدها).
انظر أيض ًا.)Overly, 2010-2011ed at 3-5( :
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ثالث ًا :الواليات املتحدة األمريكية

أقر املرشع األمريكي باحلجية لألدلة اإللكرتونية.

ونصت الترشيعات للعديد من الواليات األمريكية عىل

ذلك .فقد نص قانون احلاسب اآليل لعام 1983م
الصادر يف والية نيويورك عىل أن خمرجات احلاسب

اآليل تعترب مقبولة بوصفها أدلة إثبات فيام يتعلق ببيانات
وبرامج احلاسب اآليل املخزنة بداخله.
كام نص قانون اإلثبات

()Rules of Evidence

الصادر يف والية نيويورك عىل أن النسخ املستخرجة من

البيانات واملعلومات التي حيتوهيا احلاسب اآليل تكون
مقبولة يف اإلثبات .وقد أصدر القضاء األمريكي العديد
من األحكام التي تدلل عىل قبول األدلة اإللكرتونية

كأدلة إثبات رشيطة توافر املرشوعية يف احلصول عىل
الدليل اإللكرتوين ودون وجود ٍ
تعد عىل احلياة اخلاصة

لألفراد (.)20

( )20وتظهر أمهية اعتامد األدلة اإللكرتونية كوسيلة إثبات ما
أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالية ( )FBIمن أن مستخدمي
اإلنرتنت يف الواليات املتحدة قدموا مليوين شكوى تتعلق
بأنشطة إجرامية مزعومة عىل شبكة اإلنرتنت إىل املركز
املختص التابع له والذي أنيشء عام 2000م .وتراوحت
الشكاوى من رسقة اهلوية الشخصية إىل االستخدام غري
املرشوع لبطاقات االئتامن أو احلسابات البنكية ،وذلك
بإمجايل خسائر تقدر بـ  1.7مليار دوالر عىل األقل.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرايل بأن مركز شكاوى جرائم
اإلنرتنت التابع له سجل أول مليون شكوى قبل هناية عام
2007م ،أي يف السنوات السبع األوىل من العمل .ومل
يستغرق األمر سوى ثالث سنوات أخرى ليسجل املركز
املليون اآلخر ،وذلك حتى شهر نوفمرب من عام2010م.
وتعكس هذه الزيادة الكبرية يف عدد الشكاوى التزايد
املستمر بجرائم اإلنرتنت .وتوضح هذه الزيادة الكبرية
أمهية ورضورة قبول األدلة اإللكرتونية يف جمال اإلثبات
وتدريب املحققني والقضاة عىل كيفية التعامل معها =
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املطلب الثـاين :حجـية الدليـل اإللكتـروين يف بعض
الترشيعات العربية

أوال :مجهورية مرص العربية

ترك املرشع املرصي ألطراف اخلصومة حرية

اإلثبات يف تقديم كل األدلة التي بحوزهتم رشيطة كوهنا

ويكون القايض عقيدته من أي
مرشوعة إىل القضاء.
ِّ

دليل يقدم أمامه .وللقايض كامل احلرية يف أن يستعني
بكافة طرق اإلثبات للوصول إىل احلقيقة ما دامت

مرشوعة .وينطبق ذلك أيض ًا عىل األدلة اإللكرتونية،
فالقايض يستطيع أن يأخذ بالدليل اإللكرتوين ما دام

تم التحصل عليه بشكل مرشوع ،وما دام القايض قد
اقتنع بصحته وسالمته( .حجازي2007 ،؛ إبراهيم،

.)2009

وقد حظر قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي

إطالع مأموري الضبط القضائي عىل األوراق املختومة

أو املغلقة املوجودة يف منزل املتهم أثناء تفتيشه ،ونرى

أن األمر ذاته ينطبق عىل البيانات املخزنة يف احلاسب
اآليل واملحمية بشكل كيل أو جزئي ضد اإلطالع إما
عن طريق التشفري أو الرتميز أو بأي وسيلة فنية ضد
االخرتاق .والسبب يف حظر اإلطالع عىل األوراق

املغلقة واملغلفة واملختومة ،هو رغبة صاحبها يف عدم
اإلطالع عليها ،بدليل أنه قام بإغالق هذه األوراق أو

تغليفها بأي طريقة( .حجازي )2007 ،وذات العلة
=

ورشوطها .انظر جريدة الرياض ،الرياض االقتصادي
اخلميس 18 ،نوفمرب 2010م .العدد  .15487ص .6
انظر أيض ًا( :إبراهيم :2009 ،ص 197وما بعدها).
انظر أيض ًا.)Shreves, 2010 ed at 1-2( :
انظر أيض ًا.)A. Mauet and D. Wolfson, 2009. at 2-6( :
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تتوافر يف البيانات املعلوماتية ،حيث ال يمكن الدخول

السعودية يف املادة ( )2منه عىل أن من أهداف هذا النظام

أو كلمة الرس (.)Password

والتوقيعات اإللكرتونية ،وتسهيل تطبيقها يف القطاعني

إىل النظام املعلومايت بدون احلصول عىل مفتاح الشفرة

هو» إرساء قواعد نظامية موحدة الستخدام التعامالت

وبذلك يكون صاحب ذلك النظام قد أعلن
رفضه مسبق ًا اإلطالع غري املرصح به من الغري ما مل يكن

عليها» .فاستخدام املنظم السعودي لكلمة «يعول

توافر كلمة الرس إىل هذه البيانات وذلك ما ال يتوافر

كام أكد املنظم السعودي عىل حجية األدلة

الراغب يف اإلطالع مرصح ًا له باإلطالع عن طريق

ملأمور الضبط القضائي القائم بالتفتيش .فاملادة ()52
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي حتظر اإلطالع

عىل البيانات واملعلومات التي قام صاحبها بحاميتها ضد
اإلطالع غري املرصح به أي ًا كان الوسط الذي حيتوي عىل

عول
العام واخلاص ،بوساطة سجالت إلكرتونية ُي َّ
عليها» يعني أن هلا كامل احلجية يف اإلثبات(.)21

اإللكرتونية واملستخلصات اإللكرتونية بنصه عىل أن

يكون للتعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكرتونية

حجيتها امللزمة ،وال جيوز نفي صحتها أو قابليتها
للتنفيذ ،وال منع تنفيذها بسبب أهنا متت – كلي ًا أو

البيانات واملعلومات ،ويستوي يف ذلك أن يكون الوسط
تقليدي ًا كاألوراق واملستندات أو غري تقليدي كالوسائط

والسجالت والتوقيعات اإللكرتونية بحسب الرشوط

والذاكرات الداخلية للحاسب اآليل ،وشبكة اإلنرتنت،

السعودي عىل أنه إذا اشرتط أي نظام يف اململكة حفظ

اإللكرتونية والرشائط املمغنطة واألقراص املرنة،

فمتى حتقق الغلق أو اإلقفال بأي طريقة فإنه حيظر عىل
مأمور الضبط القضائي اإلطالع عىل هذه البيانات

جزئي ًا – بشكل إلكرتوين ،برشط أن تتم تلك التعامالت

املنصوص عليها يف هذا النظام

()22

كام نص املنظم

وثيقة أو معلومات ألي سبب ،فإن هذا الرشط يتحقق

عندما تكون تلك الوثيقة أو املعلومة حمفوظة أو مرسلة

واملعلومات املخزنة يف النظام املعلومايت .ونرى صحة هذا
التوجه ولكننا نرى أيض ًا رضورة إصدار املرشع املرصي

أ) حـفظ السجل اإللكتـروين عىل نحو يتيح

اخلاصة ملثل هذا النوع من اجلرائم والتي قد ال تتوافق مع

ب) بقاء السجل اإللكرتوين حمفوظ ًا عىل نحو

لترشيع يتعامل مع اجلرائم املعلوماتية نظر ًا للطبيعة
نصوص القوانني التقليدية( .فضل2007 ،؛ الرومي،

 )2008إذ أن القوانني التقليدية ال يمكنها استيعاب
هذه الصور اإلجرامية املستحدثة ألن ذلك يتعارض مع

مبدأ املرشوعية اجلنائية ومنهج التفسري الضيق للنصوص

العقابية ،وما يتطلبه ذلك من عدم جواز القياس عليها.
ثاني ًا :اململكة العربية السعودية

أخذ املنظم السعودي بحجية الدليل اإللكرتوين

يف اإلثبات .فلقد نص نظام التعامالت اإللكرتونية

يف شكل إلكرتوين برشط مراعاة ما ييل:
استخدامه والرجوع إليه الحق ًا.

يتيح استخدامه والرجوع إليه الحق ًا.

ج) أن حتفظ مع السجل اإللكرتوين املعلومات

التي متكِّن من معرفة املنشئ واملرسل إليه ،وتاريخ
( )21الفقرة ( ،)1املادة ( )2نظام التعامالت اإللكرتونية
السعودي الصادر بقرار جملس الوزراء رقم م 18/وتاريخ
1428/3/8هـ.
( )22الفقرة ( ،)1املادة ( ،)5نظام التعامالت اإللكرتونية
السعودي.
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إرساهلا وتسلمها وقتهام( .)23كام ساوى املنظم السعودي

بني الوثيقة أو السجل أو املعلومة املقدمة يف شكل
إلكرتوين مع تلك املقدمة بشكل مكتوب(.)24
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ب) الطريقة التي استخدمت يف املحافظة عىل

سالمة املعلومات.

ج) الطريقة التي حددت هبا شخصية املنشئ(.)27

ونص املنظم السعودي عىل أنه يعد السجل

كام ساوى املنظم السعودي بني التوقيع اإللكرتوين

فنية تؤكد سالمة املعلومات الواردة فيه من الوقت الذي

كام عهد املنظم السعودي إىل هيئة االتصاالت

اإللكرتوين أص ً
ال بذاته عندما تستخدم وسائل ورشوط
أنشئ فيه بشكله النهائي عىل أنه سجل إلكرتوين(.)25

كام نص النـظام السعـودي عىل أن التـعامل

اإللكرتوين أو التوقيع اإللكرتوين يعد دلي ً
ال يف اإلثبات

إذا استوىف سجله اإللكرتوين متطلبات حكم املادة

(الثامنة) من هذا النظام (.)26

كام نص املنظم السعودي عىل قبول التعامل

اإللكرتوين أو التوقيع اإللكرتوين قرينة يف اإلثبات،

والقرينة ال ترقى إىل مرتبة الدليل ،حتى وإن مل يستوف

سجله اإللكرتوين متطلبات حكم املادة (الثامنة) من
هذا النظام.

وأكد املنظم السعودي عىل أن كل من التعامل

اإللكرتوين ،والتوقيع اإللكرتوين ،والسجل اإللكرتوين

حجة ُيعتد هبا يف التعامالت ،وأن ك ً
ال منها عىل أصله (مل
يتغري منذ إنشائه) ما مل يظهر خالف ذلك.

كام نص املنظم السعودي عىل أنه «يراعى عند

تقدير حجية التعامل اإللكرتوين مدى الثقة يف اآليت:

أ) الطريقة التي استخدمت يف إنشاء السجل

اإللكرتوين أو ختزينه أو إبالغه ،وإمكان التعديل عليه.

( )23املادة ( ،)6نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.
( )24املادة ( ،)7نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.
( )25املادة ( ،)8نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي.
( )26الفقرة ( ،)1املادة ( ،)9نظام التعامالت اإللكرتونية
السعودي.

والتوقيع اخلطي يف حجية اإلثبات(.)28

وتقنية املعلومات تقديم الدعم واملساندة الفنية للجهات
األمنية املختصة خالل مراحل ضبط اجلرائم املعلوماتية

والتحقيق فيها وأثناء املحاكمة .وهي تساعد اجلهات
األمنية يف احلصول عىل األدلة اإللكرتونية(.)29
اخلامتة

مع اإلنتشار الكبري يف استخدام احلاسب اآليل

وشبكة اإلنرتنت أصبحت اجلرائم املعلوماتية من

املخاطر التي يمكن أن يتعرض هلا كل من يستخدم

شبكة اإلنرتنت .فاملجرمون يستخدمون هذه التقنية
كوسيلة إلرتكاب جرائمهم املختلفة من رسقة واحتيال
واخرتاق وإتالف وغريها من اجلرائم املعلوماتية
اآلخذة بالتزايد واالنتشار يوم ًا بعد يوم .كام أن
احلاسب اآليل وملحقاته وكذلك شبكة اإلنرتنت يتم
استخدامها إلخفاء األدلة التي تدينهم .ويثار يف شأن

إثبات اجلرائم املعلوماتية احلاجة إىل االعتامد عىل األدلة

( )27الفقرات ( ،)4(–)2املادة ( ،)9نظام التعامالت اإللكرتونية
السعودي.
( )28الفقرة ( ،)1املادة ( ،)14نظام التعامالت اإللكرتونية
السعودي.
( )29املادة ( ،)14نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي،
الصـادر بقـرار مـجـلس الـوزراء رقـم ( )79وتـاريخ
1428/3/7هـ .واملرسـوم امللـكي رقم م  18/وتـاريخ
1428/3/8هـ.
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اإللكرتونية عىل اعتبار أن هذه اجلرائم هي جرائم غري

أوالً :النتائج

إال بواسطة خبري متخصص يف جمال احلاسب اآليل.

جمال احلصول عىل األدلة اجلنائية ،فسلطات التحقيق
اعتادت عىل كون اإلثبات مادي ًا وملموس ًا ،ولكن يف

تقليدية وال يمكن الوصول إىل هذه األدلة وحتديدها
فالدليل اإللكرتوين الالزم إلثبات اجلريمة املعلوماتية
خمتلف عن الدليل اجلنائي يف اجلريمة التقليدية ،وذلك

من حيث كمية البيانات واملعلومات يف احلاسب اآليل
وكيفية إثباهتا ،سواء من حيث وسيلة اإلثبات أو من

يقوم باإلثبات ،وما إذا كانت تتوافر لدى رجال الرشطة
اخلربة الالزمة من عدمها.

وهناك العـديد من التحـديات والصعـوبات

التي تواجه املحققني يف البحث عن األدلة اإللكرتونية
التي تدين مرتكب مثل هذه اجلرائم ،وقد تطرقنا

لتلك التحديات يف هذا البحث ومنها امتداد نطاق
التفتيش إىل نظم معلوماتية غري النظام املعلومايت حمل
التفتيش ،وهذا يثري مسألة مدى مرشوعية مثل هذا

اإلجراء ومدى مساسه بحق اخلصوصية للمعلومات

 -1تثري اجلرائم املعلوماتية بعض الصعوبات يف

البيئة اإللكرتونية ال يستطيع املحقق تطبيق إجراءات

ووسائل اإلثبات التقليدية عىل البيانات واملعلومات

املخزنة يف احلاسب اآليل.

 -2يتـسم التحـقيق يف اجلـرائم املعـلوماتـية

بصعـوبة وتعـقيد بالغني مما يتطلب تـأهيل رجال
الرشطة واملحققني تأهي ً
ال مناسب ًا يف جمال احلاسب
اآليل واإلنرتنت وطرق مكافحة اجلرائم املعلوماتية

وتدريبهم عىل آليات الوصول إىل األدلة املعلوماتية
وحفظها من التلف أو الضياع متهيد ًا الستخدامها أمام
املحاكم املختصة .وليس بالرضورة أن يكون املحقق
خبري ًا يف احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت ،لكن ال بد له

من أن يكون مل ًام بآلية عمل احلاسب اآليل حتى يستطيع

التعامل مع خرباء احلاسب اآليل وبالتايل كشف اجلرائم

العائدة ألصحاب تلك النظم املعلوماتية التي يمتد
إليها التفتيش .وتثري أيض ًا مشاكل حول مدى مساس

ومجع األدلة.

معلومات مالكه (املتهم) .فقد يتعدى نطاق التفتيش

كافة اإلجراءات االحتياطية التي ينبغي عليه اختاذها يف

إجراءات ضبط حمتويات النظام املعلومايت بخصوصية
املدى املقبول ليشمل مجيع حمتويات النظام املعلومايت

وما قد يتضمنه من معلومات وبيانات وصور خاصة

تعود للمتهم قد تكون رسية أو تتمتع بحامية القانون أو

لطبيعتها أو تعلقها بجهات أخرى.

وقد هدفنا يف هذا البحث إىل دراسة موضوع

حجـية األدلة اإللكتـرونية يف اإلثـبات ومـدى هذه
احلجية.

وبناء عىل ما ذكر تم التوصل يف هناية هذا البحث

إىل النتائج والتوصيات اآلتية:

 -3جيب عىل املحقق يف اجلرائم املعلوماتية اختاذ

مرسح اجلريمة يف اجلرائم املعلوماتية ،واختاذ التدابري

الالزمة حلامية األدلة املعلوماتية من التلف أو الضياع
أو العبث هبا .إذ أن هناك إمكانية للتالعب يف هذه
البيانات واملعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل أو حموها
عن طريق تدخل اجلاين أو أي شخص آخر عرب شبكة
اإلنرتنت عن طريق وحدة طرفية ،كام أن اجلاين يستطيع

طمس معاملها وحمو آثارها.

 -4يوجـد قصور يف التـرشيعات اإلجـرائية

الواجب اتباعها ملواجهة اجلرائم املعلوماتية يف مرحلة
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وبالتايل تـقدير األدلـة املعـروضة عليهم واحلكم فيها

 -5مل يتعرض املنظم السعودي حلجية األدلة

 -5رضورة االستعانة بخبري متخصص يف جمال

من التطرق هلذه املسألة فإنه يمكن االعتامد عىل األدلة

التي ترتبت عىل اخرتاق احلاسب اآليل وجتميع األدلة

التفتيش واملعاينة وضبط األدلة يف البيئة اإللكرتونية.

املعلوماتية ،وعىل الرغم من خلو النظام السعودي
اإللكرتونية يف إثبات أو نفي اجلريمة ،وتكون هلا قوة

القرائن يف اإلثبات.

بشكل صحيح.

احلاسب اآليل واإلنرتنت حتى يستطيع حتديد اآلثار

التي تساعد يف إثبات اجلريمة عىل اجلاين.

 -6رضورة عقد إتفاقيات دولية تعالج السلبيات

 -6يشرتط يف األدلة املعلوماتية أن تكون يقينية

التي تنتج عن تطبيق القوانني الوطنية عىل جرائم

طريق ما يستنتجه القايض من خالل ما يقدم إليه من

التطبيق ومجع األدلة واإلثبات اجلنائي وغريها ،كام

حتى يمكن احلكم عىل املتهم باإلدانة ،وحيدث ذلك عن
هذه األدلة املعلوماتية.
ثاني ًا :التوصيات

 -1رضورة قيام املرشعني يف الدول املختلفة

بإصـدار ترشيـعات خـاصة بجـرائم احلاسب اآليل

املعلوماتية ومنها تعدد القوانني والقانون الواجب

جيب عىل الدول املختلفة الدخول يف اتفاقيات ثنائية

تنظم املسائل املتعلقة بتلك اجلرائم والتعاون فيام بينها
ملكافحة مثل هذه اجلرائم.

 -7رضورة إلزام مزودي خدمة اإلنرتنت

واإلنرتنت وتطوير قواعد اإلجراءات اجلنائية وقواعد
اإلثبات وذلك نظر ًا ألن طبيعة هذه اجلرائم تصعب من

شبكة اإلنرتنت من العمالء الذين يقومون بتوصيلهم

التي تدين املتهم بارتكاب تلك اجلرائم.

يف حالة ارتكاهبم جلرائم معلوماتية.

عمل سلطات التحقيق فيام يتعلق باحلصول عىل األدلة
 -2رضورة استحداث وحدة متخصصة يف

التحقيق والتحري يف جرائم املعلوماتية لتتوىل التحقيق

يف هذه اجلرائم والوصول إىل مرتكبيها واحلصول عىل
األدلة التي تدينهم متهيد ًا لتقديمهم إىل املحاكمة.

()Service Providers

بالتحـقق من هـوية مستخـدمي

باحلاسبات اخلادمة ( )Serversحتى يمكن حتديد هوياهتم

املراجع

أوالً :الكتب والبحوث العربية

إبراهيم ،خالد ممدوح .فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم
اإللكرتونية .اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي،

 -3رضورة تأهيل رجال الرشطة واملحققني
تأهي ً
ال جيد ًا يف جمال تقنية احلاسب اآليل واإلنرتنت

2009م.

ينبغي عقد دورات تدريب أثناء اخلدمة هلم لتحديث

اإلثبات :دراسة مقارنة .اإلسكندرية :دار الفكر

حتى يستطيعوا التحقيق يف هذا النوع من اجلرائم .كام

معلوماهتم وقدراهتم عىل مكافحة هذه اجلرائم.

 -4رضورة عقد دورات تدريبية للقضاة الذين

يقومون بنظر مثل هذه القضايا حتى يستطيعوا فهمها

إبراهيم ،خالد ممدوح .حجية الربيد اإللكرتوين يف
اجلامعي2008 ،م.

إبراهيم  ،خالد ممدوح .اجلرائم املعلوماتية .اإلسكندرية:
دار الفكر اجلامعي2009 ،م.
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حجازي ،عبدالفتاح بيومي .اإلثبات اجلنائي يف جرائم
الكمبيوتر واإلنرتنت .القاهرة :دار الكتب

القانونية2007 ،م.

حجازي ،عبدالفتاح بيومي .الدليل اجلنائي والتزوير
يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت .د.ب :د.ن،

2009م.

حسني  ،حممود نجيب .رشح قانون اإلجراءات اجلنائية.
ط .2القاهرة :دار النهضة العربية1988 ،م.

داود ،حسن طاهر .جرائم نظم املعلومات .الرياض:
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية2000 ،م.

رستم ،هشام فريد .اجلوانب اإلجرائية للجرائم
املعلوماتية :دراسة مقارنة .أسيوط :مكتبة اآلالت

احلديثة1994 ،م.

الرومي ،حممد أمني .املستند اإللكرتوين .القاهرة :دار
الكتب القانونية2008 ،م.

عبداهلل ،عبدالكريم عبداهلل .جرائم املعلوماتية
واإلنرتنت :اجلرائم

املعلوماتية.

منشورات احللبي احلقوقية2007 ،م.

بريوت:

عبداملطلب ،ممدوح عبداحلميد« .أدلة الصور الرقمية».
ندوة املجتمع واألمن .الدورة اخلامسة .كلية
امللك فهد األمنية1428 ،هـ.

فضل ،سليامن أمحد .املواجهة الترشيعية واألمنية
للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة املعلومات
الدولية (اإلنرتنت) .القاهرة :دار النهضة العربية،

2007م.

هروال ،نبيلة هبة .اجلوانب اإلجرائية جلرائم اإلنرتنت.
اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي2007 ،م.

اهليتي ،حممد مرهج .جرائم احلاسوب .عامن :دار
املناهج للنرش والتوزيع2002 ،م.

يونس ،عمر أبوبكر .اجلرائم الناشئة عن استخدام

اإلنرتنت .القاهرة :جامعة عني شمس2004 ،م.

ثاني ًا :املراجع األجنبية

Burke, Sturat. Use of Electronic Records in
Litigation: Protecting Electronic Evidence.
Guide to Records Retention, (2010).
Carlson, Ronald L. Electronic Evidence: Trial
Handbook for Georgia Lawyers. 2010-2011 ed.
Hill, Clark. Legal and Practical Implications of
Advancements in Information Technology
and Other Electronic Evidence. Michigan
Construction Law Manual, (2010).
Kotler, James. “A Survey of Sanctions Awarded for
E-Discovery Violations.” Proof, Vol. 17, No. (2),
American Bar Association, (Winter 2009).
Mauet, Thomas A. and Wolfson, Warren D.
Electronic Evidence. Aspen Publishers Trial
Evidence, (2009).
Overly, Michael R. Best Practice for Seizing
Electronic Evidence in California.
Rossein, Merrick T. Nuts and Bolts of Electronic
Evidence. Employment Discrimination Law and
Litigation, (November 2010).
Shreve, H. Bruce. Electronic Evidence. Louisiana
Series, 2010 ed.
Tegland, Karl B. Electronic Copies as Evidence.
Washington Practice, Handbook Washington
Evidence, (2010).

ثالث ًا :القوانني واألنظمة

قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي.

منصور  ،حممد حسني .اإلثبات التقليدي واإللكرتوين.

قانون العقوبات املرصي.

موسى ،مصطفى حممد .التحقيق اجلنائي يف اجلرائم

قانون اإلجراءات اجلزائية اإلحتادي اإلمارايت رقم

اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي2009 ،م.
اإللكرتونية .القاهرة :د.ن2009 ،م.

قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس.
( )35لعام 1992م.
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قانون العقوبات اإلحتادي اإلمارايت.

قانون اإلثبات اجلنائي اإلنجليزي لعام 1984م.

نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1422/7/28هـ

ونرش بجريدة أم القرى يف العدد رقم ()3867
وتاريخ 1422/8/17هـ.

نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي الصادر
بقـرار جمـلس الـوزراء رقـم ( )79وتـاريخ

1428/3/7هـ ،واملرسوم امللكي رقم م17/

وتاريخ 1428/3/8هـ.

نـظام التعـامالت اإللكتـرونية السعـودي ،الصـادر
بقـرار جمـلس الـوزراء رقـم (م )18/وتـاريخ
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1428/3/8هـ ،واملرسوم امللكي رقم م18/
وتاريخ 1428/3/8هـ.

رابع ًا :الصحف

جريدة الرشق األوسط 9 ،أكتوبر 2009م ،العدد
 .11273ص.22

جريدة احلياة ،األحد 19 ،إبريل 2009م ،العدد
.16816

جريدة الرياض ،الرياض االقتصادي ،اخلميس18 ،

نوفمرب2010 ،م العدد  .15487ص .6
خامس ًا :اإلنرتنت

http:/ new, bbc.co.uk/90/pr/Arabic/world- news/
newsadi.stm.
BBC Arabic News at http: // news vote. bbc. Co. uk/
Arabic /business.
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Electronic Evidence in Information Crimes
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Abstract. With the proliferation of computers and related storage devices as well as the internet, so does the
use of these devices in conducting criminal activities. Technology is employed by criminals as a means of
communication, a tool for theft and extortion, and a repository to hide incriminating evidence of contraband
materials. Computers and digital media are increasingly involved in unlawful activities. The computer
may be contraband Fruits of the crime, a tool of the offense, or a storage container, holding evidence of
the offense. Investigation of any criminal activity may produce electronic evidence. Computer and related
evidence range from the mainframe computer to the Pocket- sized personal data assistant to the floppy
diskette, CD, or the Smallest electronic chip device. It is important that investigators and judges recognize,
protect, seize and search such devices in accordance with applicable laws, Policies and best practices and
guidelines. This paper deals with electronic evidence in electronic crimes and difficulties encountered in
Proving such crimes and how to deal with such crimes.
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أعامل السيادة ومبدأ املرشوعية وتطبيقاهتا يف اململكة
«دراسة مقارنة»
الدين اجلياليل بوزيد
أستاذ القانون العام املشارك كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة امللك سعود
(قدم للنرش يف 1432/11/13هـ ،وقبل للنرش يف 1433/4/27هـ)
ملخص البحث .البحث يتناول أحد أكثر املوضوعات مثارا للجدل وهي نظرية أعامل السيادة وتطبيقاهتا يف
اململكة .وقد توزع موضوع البحث عىل أربعة مباحث تناولت يف املبحث األول تعريف أعامل السيادة ومعيارها
واإلشكالية التي واجهت الفقه والقضاء يف االتفاق عىل تعريف موحد أو معيار يمكن أن يسعف القايض يف ضبط
العمل السيادي .ويف املبحث الثاين تعرضت ملوقف الفقه والقضاء املقارن من النظرية وركزت عىل موقف ديوان
املظامل ،حسب نص املادة  14من نظامه اجلديد ،ومن خالل بعض القضايا التي عرضت عليه .واملبحث الثالث
خصصته ملناقشة مدى إمكانية التعويض عن أعامل السيادة ،والذي انتهيت إليه أنه ال مانع من إقرار التعويض،
وهو مبدأ ال يتناىف مع الرشيعة ،برشط تعديل املادة  14من نظام الديوان ،التي حتول دون ذلك بصيغتها احلالية .ويف
املبحث الرابع قيمت النظرية وانتهيت إىل أهنا نظرية جتد سندها يف أنظمة السلطة القضائية يف كافة الدول بام فيها
اململكة وهي نظرية تقتضيها وظيفة احلكم يف حدود يرسمها القضاء.

مقدمة
لقد اعترب مبدأ املرشوعية أو خضوع السلطة العامة
(اإلدارة) واألفراد للقانون ،من أهم املبادئ التي
وضعت حدا لالستبداد وجتاوزات اإلدارة ،وعلو
حكم القانون ورفع شعار «القانون فوق اجلميع».
ونظرا لكون السلطة التنفيذية أكثر السلطات احتكاكا
باحلقوق واحلريات الفردية ،انصب مبدأ املرشوعية يف
األساس عىل خضوع أعامل هذه السلطة للقانون ،غري
أن حتصني بعض أعامل السلطة التنفيذية وإخراجها

من اختصاص القضاء ،شكل يف نظر البعض خرقا
هلذا املبدأ وانتهاكا ملبادئ أساسية ،ورد النص عليها يف
كل الدساتري ،كاحلق يف اللجوء إىل القايض ،بل ذهب
البعض إىل حد القول بعدم دستورية القوانني التي
حتصن بعض أعامل السلطة التنفيذية وطالبوا بإلغائها،
ورغم األساس القانوين (الترشيعي) الذي أصبح يسند
هذه النظرية يف كثري من القوانني ،وتطبيقاهتا القضائية،
إال أهنا ال زالت يف نظر الكثري وصمة عار يف جبني
املرشوعية.
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ويف املقابل يرى البعض اآلخر أن نظرية أعامل

خروجا عىل مبدأ املرشوعية ،وتعطيال للمبدأ الدستوري

يقتضيها مبدأ الفصل بني السياسة والقضاء ،فهي ليست

من يقر بوجود النظرية ويدعو إىل وضع ضوابط لوصف

السيادة ال تتعارض مع مبدأ دولة القانون ،وهي حقيقة
خروجا عىل مبدأ املرشوعية بقدر ما هي مرونة فيه حتفظ

للحاكم مكانته يف مواجهة سلطة القايض ،وتعطي

رشعية لترصفاته ،ذلك أن احلاكم ال بد أن يتمتع بنوع
من احلرية يف اختاذ ما يلزم من قرارات باعتباره حاكام،

ويف هذا االجتاه يرى البعض أنه ال تعارض بني الرشيعة
ونظرية أعامل السيادة .وعىل العموم ال زالت ،نظرية

أعامل السيادة أو أعامل احلكومة من أكثر موضوعات

القانون اإلداري مثارا للجدل واخلالف ،وحتى مع
التسليم بوجودها مل يفلح القضاء اإلداري يف مسريته
الطويلة يف إجياد معيار موحد هلذه الطائفة من أعامل

السلطة التنفيذية التي أخرجت من اختصاص القضاء
بنوعيه اإللغاء والتعويض ،بموجب نصوص قانونية.

ويف توسع مثري لتطبيقات هذه النظرية تم توظيفها
إلخراج بعض القوانني من رقابة القضاء الدستوري

(املحكمة الدستورية )،رغم عدم وجود النص عىل

حتصني بعض القوانني من الرقابة الدستورية ،بعكس

أعامل احلكومة التي جتد سندها يف كثري من القوانني
املنظمة ألعامل السلطة القضائية.

ويف ظل هذا التباين يف اآلراء ارتأيت اخلوض

يف املوضوع حماوال البحث يف حقيقة هذه النظرية وبيان

موقف الفقه والقضاء املقارن من النظرية وتطبيقاهتا يف

النظام السعودي وقضاء ديوان املظامل.
أمهية الدراسة

القايض باحلق يف اللجوء إىل القضاء ،ويف املقابل هناك

العمل بالسيادي للحد من إساءة استعامله ،ثم ظهرت
إشكالية أخرى تتعلق بمعيار أعامل السيادة .وقد

انصب البحث عىل معاجلة هذه اإلشكاليات عىل ضوء
التطبيقات القضائية يف اململكة والتطبيقات املقارنة .ثم

تعرض البحث لدراسة مدى إمكانية التعويض عن
أعامل السيادة وهل هناك مبادئ من الرشيعة والقانونية
تدعم هذا التوجه يف الفقه املعارص.

أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة فيام ييل:

 -1حتديد مفهوم العمل السيادي وضوابطه.

 -2التعرض بالدراسة والنقد ألهم املعايري التي

قيل هبا لتمييز أعامل السيادة عن أعامل السلطة التنفيذية

األخرى.

 -3التعرض لتطبيقات قضاء ديوان املظامل لنظرية

أعامل السيادة واملعيار الذي اعتمده القضاء السعود ي.

 -4دراسة مـدى إمكانية التعـويض عن أعـامل

السيادة وحتديد األساس الرشعي والقانوين.

منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة عىل األسلوب التحليـيل

والنقـدي ،وذلك باستعـراض النظـريات واملبـادئ
القانونية ،والتطبيقات القضائية وحتليلها ونقدها.

خطة البحث

قسمت البحث إىل أربعة مباحث تناولت يف

تتجىل أمهية الدراسة يف أهنا تتناول موضوعا حمل

املبحث األول تعريف أعامل السيادة ومعيارها ويف

نظرية أعامل السيادة ،فهناك من يرفض النظرية ويعتربها

النظرية واملبحث الثالث خصصته ملناقشة مدى إمكانية

جدل وتباين يف اآلراء الفقهية والتطبيقات القضائية ،وهو

املبحث الثاين تعرضت ملوقف الفقه والقضاء املقارن من
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التعويض عن أعامل السيادة ويف املبحث الرابع قيمت
النظرية ثم خامتة بينت فيها نتائج الدراسة.

املبحث األول :تعريف أعامل احلكومة

قبل أن نتعرض للتعريفات نرى رضورة رفع

االلتباس يف التسمية ،فالبعض يسميها أعامل السيادة
والبعض األخر يسميها أعامل احلكومة ،جاء يف املادة الرابعة

عرش من نظام ديوان املظامل عبارة أعامل السيادة ،واحلقيقة

أن هناك التباس وقع يف الرتمجة من الفرنسية إىل العربية

فالكلمة يف أصلها الفرنيس
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تبنته املحكمة األمريكية العليا يف تربير استبعاد بعض
أعامل احلكومة من رقابتها ،واحلقيقة أن الطابع السيايس

للعمل احلكومي هو الذي شكل املعيار األول بني
معايري متييز أعامل احلكومة كام سنرى الحقا يف ثنايا هذا

البحث (حافظ.)1983 ،

كـام ينـبغي التميـيز بيـن األعـامل احلكـومية

Actes du gouvernement

وأعامل احلكومة

Actes de

 ،gouvernementفاألعـامل احلكـومية أشمل من أعامل
احلكومة ،فأعامل احلكومة جزء من األعامل احلكومية،

Actes de gouvernement

واملعنى الصحيح هي أعامل احلكم (.)actes de gouverner

السيادة ،فأعامل السيادة هي من موضوعات القانون

احلكومة وإنام يف حتديد معيارها أو حرصها لذا ذهبت

والرتمجة احلرفية هلا هي أعامل احلكومة وليس أعامل

واحلقيقة أن اإلشكالية ليست يف تعريف أعامل

الدستوري والدويل ،وهي حسب الفقيه بودان سلطة

التعريفات يف ذلك مذاهب شتى كل حياول أن يعكس

عليا عىل املواطنني والرعايا ال حيدها القانون (الصاوي،

1412هـ) والسيادة هبذا املعنى هي للرشيعة اإلسالمية
يف اململكة حسب النظام األسايس للحكم «يستمد احلكم

يف اململكة العربية السعودية من كتاب اهلل وسنة رسوله.
ومها احلكامن عىل هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة» املادة
السابعة وبالتايل فالصحيح هو أعامل احلكومة وأساس
ذلك أهنا ،طائفة من أعامل السلطة التنفيذية حتديدا ،خترج

عن رقابة القضاء ،فهي ال تعني سوى السلطة التنفيذية.

وحتى االشتقاق اللغوي بعيد عن املعنى اللغوي،
فالسيادة مصدرها يف اللغة العربية( )1ساد أو ساد عىل أو

ساد يف ،وهي تعني اهليمنة والغلبة أو السيطرة ،وليس
هذا هو املقصود باملعنى االصطالحي ألعامل احلكومة.

كام أطلق عىل هذه الطائفة من أعامل السلطة

التنفيذية «األعامل السياسية» ،وهذا املصطلح األخري
( )1ابن منظور ،لسان العرب.

تعريفه حـقيقة النظـرية ،وفيام ييل بعض التعـريفات

(.)Carpentier, 2006

 -1هو العمل الذي تبارشه احلكومة – بمقتىض

سلطتها العليا يف سبيل تنظيم القضاء واإلدارة والنظام

السيايس والدفاع عن كيان الدولة وسالمتها يف الداخل

واخلارج( ،املليجي ،دون سنة طبع).

 -2أعـامل احلكـومة هي العمل الذي يتصل

بالسيـادة العليـا للـدولة واإلجـراءات التي تتخذها
احلكومة بام هلا من سلطات احلكم للمحافظة عىل سيادة
الدولة وكياهنا يف الداخل واخلارج(.)2

 -3هي األعامل التي تبارشها سلطة احلكم يف

الدولة من أجل احلفاظ عىل كيان الدولة واستقالهلا
(ساير داير.)1975 ،

( )2املحكمة الدستورية العليا ،يف القضية رقم  48لسنة  4ق
وتاريخ  1994/1/21م ،املجموعة ص .669
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 -4وعرفها البعض بأهنا األعامل الصادرة من

ثالث ًا :املقصود بالسلطة التنفيذية األجهزة

واحلقيقة أن كل التعريفات تدور حول حقيقة

(جملس الـوزراء) والـوزراء ومن يف حكمهم (رئيس

السلطة التنفيذية املحصنة من رقابة القضاء(.)3

التنفيذية وعىل رئسها رئيس الدولة (امللك) واحلكومة

واحدة ،وهي أن أعامل احلكومة طائفة من أعامل

الدائـرة املستقلة يف النظام السعودي) .وال يمكن

اختلفت يف إسناد إخراجها من سلطة القضاء.

من من هو أقل من الوزير ،والسبب أن لفظ احلكومة

السلطة التنفيذية خترج من اختصاص القضاء ،لكنها

وصف العمل بأنه من أعامل احلكومة إذا كان صادرا

والتعريف الذي نراه ،ويضمن احلد املتفق عليه،

ال يشمل ما دون الوزير ،يف مفهوم القانون الدستوري.

التنفيذية ال ختضع ،بطبيعتها ،لرقابة القضاء (إلغاء

تضيق دائرة أعامل احلكومة وتكاد تنحرص يف أعامل

هو أن أعامل احلكومة هي طائفة من أعامل السلطة

وتعويضا)(.)4

وما يمكننا استنتاجه من التعريفات السابقة ما ييل:
أوالً :أن أعامل احلكومة (السيادة) ال خترج عن

أعامل السلطة التنفيذية ،فهي ال تشمل أعامل السلطتني
القضائية والترشيعية ،كام ال تشمل األعامل الترشيعية

الصادرة من السلطة التنفيذية يف حدود اختصاصاهتا

الدستورية ( .)Olivier,1994وال ينبغي اخللط بينها وبني
أعامل السيادة التي تصدر باسم الدولة من سلطاهتا
الثالث وهي سلطة الدولة يف إصدار القوانني (األنظمة)

والفصل يف املنازعات املتعلقة بتطبيقها ،كام أهنا ال تشمل
ما يصدر من السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة

الترشيعية (اللوائح التفويضية) (العجمي.)1997 ،

ثاني ًا :ليست كل أعامل السلطة التنفيذية تتمتع

هبذه احلصانة ،بل جزء قليل منها ،وقد حاول الفقه
والقضاء وضع معيار للتمييز بني طائفة األعامل املحصنة

وتلك التي يمكن الطعن فيها أمام القضاء.
()3
()4

Certains actes pris par des autorites administratives
benificient d›une immunite absolue
Ils echappent a tout controle juridictionnel.CE.23
.1995/septembre 1992,GISTI et MRAP;Ass.29 /9

والقاعدة أن كل ما تدرجنا من رئيس الدولة إىل أدنى

رئيس الدولة وجملس الوزراء.

رابع ًا :رقابة القضاء :احلصانة من رقابة القضاء

حصانة شاملة تشمل رقابة اإللغاء والتعويض وتقدير
املرشوعية والتفسري ،وال يمكن للقضاء أن خيتص بأي
وجه من الرقابة .وقد أكد ديوان املظامل عىل هذا املبدأ

بقوله يف أحد األحكام «من غري اجلائز نظاما للديوان
النظر يف طلبات التعويض عن أعامل السيادة باعتبار أنه

غري خمتص بالنظر يف أصل النزاع ،فمن ثم وتبعا لذلك

ال يكون خمتصا بام يتفرع عن هذا األصل وهي طلبات
التعويض عن هذه األعامل»(.)5

خامس ًا :وبام أننا بصدد قرارات إدارية فال وجه

للكالم عن الرقابة الدستورية ،فهي ال تنعقد سوى
بصدد القوانني ،وال تعارض بني أعامل احلكومة والرقابة

عىل دستورية القوانني ،رغم أن بعض التطبيقات احلديثة
سحبت نظرية أعامل احلكومة (السيادة) عىل القوانني

لتخرجها من رقابة القضاء الدستوري(.)6

( )5حكم ديوان املظامل رقم /274ت 1/لعام  1417يف القضية

رقم /1/809ق لعام .1415
(« )6ال تعارض بني الرقابة عىل دستورية القوانني وأعامل =
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سادس ًا :األعامل املقصودة هي األعامل القانونية

ولكن اجلدل حول النظرية مل ينته وانتقل إىل البحث

امللكي ،األمر السامي) ،وال تشمل األعامل املادية ،فهي

أعامل السلطة التنفيذية ،وحتى مع التسليم بوجودها

أي القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية (األمر
تعبري عن إرادة السلطة هبدف إحداث تغيري يف املراكز
القانونية

(1983

 ،)Devolve,كام ال تشمل العقود التي

يف مدى دستورية النصوص التي أقرت حصانة بعض
بقيت إشكالية وضع معيار هلا هيتدي به القايض لتحديد

اختصاصه.

تكون اإلدارة العامة طرفا فيها (الدغيثر.)1990 ،
سابع ًا :مراعاة الظروف الذي صدر فيها العمل،

املبحث الثاين :نشأة نظرية أعامل احلكومة

احلكومة بينام قد تزول عنه هذه الصفة يف ظروف أخرى

أعامل احلكومة بنيت عىل موقف سيايس اختذه

قد يوصف العمل يف ظروف (سياسية) ما بأنه من أعامل
وعىل حسب قول حمكمة القضاء اإلداري يف مرص «مل يتيرس

وضع تعريف حاسم أو وصف دقيق ألعامل السيادة إذ أن

ما يعترب عمال إداريا عاديا قد يرقى يف ظروف ومالبسات
سياسية يف دولة ما إىل مرتبة أعامل السيادة ،وقد هيبط يف

ظروف إىل مستوى األعامل اإلدارية» .ويضطلع القايض

(السيادة) ومعيارها

القضاء الفرنيس(جملس الدولة) تارخييا وهي ليست

نظرية قانونية يف أساسها ،وكل حماوالت البحث عن
معيار هلذه الطائفة من أعامل السلطة التنفيذية كان

هدفها إجياد تربير قانوين ملوقف سيايس (،)Michel, 1952l

وحسب البعض ( )Houriou, 1895من غري املجدي البحث

بمهمة إعطاء التكييف املناسب للعمل.
ثامن ًا :أعامل احلكومة ختتلف من حيث طبيعتها

وسيايس ،بل أبعد من ذلك أن النظرية أحد اإلشكاليات

احلاكم فيام يضطلع به من سلطة احلكم ،وال يمكن أن

كل املعايري التي حاولت تربير هذه النظرية (واصل،

عن أعامل اإلدارة ،فأعامل احلكومة هي أعامل تصدر من

عن تربير قانوين ،فاعرتاف القايض يرجع إىل اعتبار عميل
التي واجهت مبدأ الفصل السلطات ،وهذا ما يربر فشل

ختضع لرقابة القايض حتى ال يتحول القايض إىل حاكم

 .،)2006وعىل حد قول ديلو بادير «إن ميدان أعامل

احلقيقة أن نظـرية أعـامل احلكـومة جتـاوزت

التجريبي ،والذي مل يسلم بدوره من التضييق الدائم.

فعيل.

مرحلة االعرتاف هبا وأصبح هلا سند يف قوانني السلطة

القضائية يف كثري من دول العامل ويف نظام ديوان املظامل،
= السيادة –وال تالزم بينهام– أساس ذلك أن الرقابة عىل
دستورية القوانني هتدف إىل إعالء كلمة الدستور باعتباره
أعىل القواعد القانونية بينام أعامل السيادة هي نوع من
األعامل خترج من رقابة القضاء العتبارات سياسية ورقابة
القضاء عليها ال تتفق وطبيعة والية السلطة القضائية».
املحكمة االدارية بمرص حكم رقم  1030لسنة  30ق
جلسة .1987/12/12

السيادة يتسم باملرور من التعريف العقيل إىل املفهوم
أو هي أعامل بطبيعتها يمكن النظر فيها من قبل القايض
وهي ليست كذلك استثناء».

()de laubadere,1988 De

وقبل استعراض املعايري ومناقشتها نعرض للنشأة

التارخيية للنظرية يف القانون الفرنيس.

املطلب األول :النشأة التارخيية لنظرية أعامل احلكومة

عمد رجال الثـورة الفرنسيني إىل تطـويع مبدأ

املرشوعية ففرسوه تفسريا خاصا وخاطئا هبدف إبعاد

القضاء أو الربملانات التي كانت يف نظرهم متثل عائقا
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أمام اإلصالحات التي يريدون إدخاهلا ،فاعتربوا تعرض

القضاء للفصل يف املنازعات التي تنشأ بني اإلدارة
واإلفراد تدخال يف شؤون اإلدارة

()Blancpain, 1979

بأهنا ثغرة يف بناء دولة القانون ،التي هي هدف الدولة
الديمقراطية (.)7()Chevalier, 2003

املطلب الثاين :معيار أعامل السيادة

خالفا ملا يقيض به مبدأ فصل السلطات ،حيث ختتص

لقد قيل بعدة معايري أمهها معيار الباعث السيايس

يف شؤون السلطة األخرى ،ومل يكن القضاء قادرا عىل

التي واجهت هذه املعايري هو متييز أعامل احلكومة عن

كل سلطة بالعمل الذي خصها به الدستور ،وال تتدخل

موجهة اإلدارة (رجال الثورة) فسلم هبذا التفسري،

اخلاطئ وأصبح القضاء حيكم بعدم االختصاص إذا

ما عرضت عليه منازعة اإلدارة طرفا فيها ،وظهرت يف
مرحلة أوىل نظرية اإلدارة القاضية ويف مرحلة الحقة

أنشئ جملس الدولة كمستشار لإلدارة ،ولكن بعد

عودة امللكية إىل فرنسا سنة  1814اعترب جملس الدولة
من خملفات النظام البائد وعملوا عىل التخلص منه أو

تقليص اختصاصاته خاصة يف مواجهة اإلدارة القاضية،
فتنبه جملس الدولة ملا حياك ضده وانتهج سياسة مرنة اجتاه

اإلدارة لإلبقاء عىل نفسه وقبل بإخراج طائفة من أعامل
السلطة من اختصاصه حتت مسمى أعامل احلكومة.
وبانتقال جملس الدولة إىل مرحلة القضاء املفوض سنة

 1872استقرت نظرية أعامل احلكومة .وألن هذه
النظرية جاءت حتت ظرف سيايس مل يضع هلا املجلس
نفسه معيارا وإنام ترك األمر للقايض نفسه ليتكيف مع

السياسة ،وهي النظـرية التي كانت،

()Rivero, 1951

وال زالت ،حمط اختالف دائم بني الفقه والقضاء
الفرنسيني ،خاصة أن املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان

مل تدن النظرية بل عىل العكس انتهجت سياسة مرنة يف
املسائل التي ترى فيها بعض الدول األعضاء حساسية

معينة تتعلق بالسيادة

(1990

 .)ABRAHAM,ومل تفلح

كل املحاوالت التي حاولت تربير أعامل احلكومة

قانونيا األمر الذي أدى إىل وصفها من بعض الفقه

ومعيار طبيعة العمل ومعيار القائمة القضائية ،واملشكلة

باقي أعامل السلطة التنفيذية ،وملا كان مصدر األعامل جهة
واحدة كان ال بد من البحث عن معيار موضوعي يفرز
طائفة أعامل احلكومة عن باقي أعامل السلطة التنفيذية ،إذ

ال جدوى من املعيار الشكيل أو العضوي (حافظ.)1983،
أوالً :معيار الباعث السيايس
يعترب هذا املعيار أول ما ظهر يف أحكام جملس

الدولة الفرنيس يف الفرتة ما بني  1867و1892

ومضمون املعيار أن العمل يعترب من أعامل احلكومة متى

كان الباعث عىل إصداره حتقيق مقصد سيايس هدفه محاية
احلكومة من أعدائها يف الداخل واخلارج .وقد تكرر

استعامله يف أحكام جملس الدولة ابتداء من .)8(1822
()7

l›immunite juridictionnelle accordee aux actes de
gouvernement apparait donc comme une faille dans
la construction d›un Etat de droit pose en objectif de
l›Etat democratique.

( )8من أشهر هذه القضايا مطالبة السيد  Jacques Laffitteبدفع
مؤخرات ريع حصل عليها من األمرية  Borgheseأخت
نابليون األول وكان تربير املجلس أن طلب السيد الفيت
يتعلق بمسألة سياسية يرجع الفصل فيها حرصيا للحكومة.
«la reclamation du sieur Laffitte tient a une question
politique don’t la decision appartient exclusivement au
Gouvernement».C.E.1 MAI 1822 ;Laffitte .Rec.18211825.p.202

ويف قضية أخرى أكد جملس الدولة الفرنيس عىل معيار
الباعث السيايس بقوله "des actes politiques qui ne sont

pas de nature a etre deferes pour exces de pouvoir en
"notre Conseil d›Etat par la voie contentieuse
C.E.9 mai 1867 .Duc d›Aumale et Michel Levy.Leb.p472
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واحلقيقة أن هذا املعيار ظهر يف سياق تارخيي

يشء من احلاكم ملصلحة يراها وإن مل يرد هبذا دليل

املحجوز ،حيث كانت أحكامه خاضعة لتصديق رئيس

وجهت انتقادات شديدة هلذا املعيار ألنه ال يضع

معني حيث كان جملس الدولة ال زال متأثرا بفكرة القضاء

جزئي»(.)10

السلطة التنفيذية ،وبعد أن حتول إىل قضاء مفوض كان

ضابطا حمددا يمكن القايض من حتديد العمل احلكومي،

فابتدع معيار الباعث السيايس (.)Serrand, 1996

خترج بعض األعامل من رقابة القضاء بدعوى الباعث

ال بد أن يساير احلكومة وال يتعرض لقراراهتا (السياسية)
ويف تطور الحق حور جملس الدولة املعيار

بحيث أصبحت أعامل احلكومة هي األعامل السياسية
بالنظر إىل املجال الذي اختذت فيه وقرصها عىل

األعامل بني السلطات العامة ،وكان ال فريري( )9من أكرب

بل جيعل ذلك يف يد السلطة التنفيذية التي تستطيع أن
السيايس(.)11

واحلقيقة أن هذا النقد ال ينال من هذا املعيار ملا ييل:

إن الذي ينتهي إليه أمر تكييف الترصف هل

هو من أعامل احلكومة أم ال هو القايض وليس السلطة

املدافعني عن االجتاه حيث ذهب إىل القول بأن السلطة

التنفيذية ،فال خوف من ادعاء احلكومة فهو من حيث

واإلدارة وبناء عىل ذلك فإن ما تصدره من قرارات وما

احلكومة وهذا ما حصل بالفعل يف قضية مشهورة

التنفيذية تتوىل يف الواقع وظيفتني أساسيتني مها احلكم

تتخذه من إجراءات قد تقوم هبا باعتبارها حكومة ،وقد
يصدر منها بوصفها إدارة ،والطائفة األوىل من األعامل

يغلب عليها الطابع السيايس ،ومن ثم خترج من رقابة
القضاء وختضع لرقابة اهليئات السياسية ،وهي املجالس
النيابية ،فاملبادئ العامة للقانون وطبيعة األشياء تقيض
برضورة التمييز بني العمل احلكومي والعمل اإلداري.

ودعمت هذه النظرية نظرية أخرى سادت يف الفقه
الفرنيس ،وهي نظرية أو مبدأ الرضورة السياسية

()Raison d›Etat

والتي تقيض برضورة احرتام سياسة

احلاكم وعدم التعرض للقرارات التي يتخذها حلامية
األمة ،فقد تقتيض املصلحة العليا التضحية بالقانون
ومبدأ املرشوعية يف حدود معينة .ومن هذا املعنى
يقرتب تعريف ابن نجيم للسياسة الرشعية بأهنا «فعل
()9

P.Serrand .l›acte de gouvernement .contribution a la
theorie des fonctions juridiques de l›Etat.Th.Parie2
1996.

املبدأ ال يلزم القايض ويمكن للقايض أن يرفض ادعاء

عرضت عىل جملس الدولة الفرنيس رفض فيها ادعاء ممثل

احلكومة حيث دفع بالباعث السيايس( .)12كام أكد ديوان
املظامل هذا املبدأ بقوله «إن القضاء هو اجلهة املختصة يف

تقرير الوصف النظامي للعمل املطروح علية هل هو

عمل إداري من أعامل احلكومة خيتص بنظره باعتباره من

( )10ابن نجيم ،البحر الرائق،رشح كنز الدقائي ،ص11/5
(‹Desormais, les actes de gouvernement sont )11
uniquement les actes politiques en raison des matieres
›dans lesquelles ils sont accomplis
Conseil d›Etat .ass.72008/11/ Comite national des
interprofesssions des vins ( appellation d›origine).

( )12هي قضية األمري نابليون بمناسبة دعوى رفعت ضد قرار
وزير احلرب بحرمان األمري نابليون من درجة جنرال
مقاطعة ( )General de Divisionودفع الوزير بأن القرار
الباعث عليه سيايس غري أن جملس الدولة رفض هذا الدفع
وتصدى ملوضوع الدعوى.

C.E.19 Fevrier 1875 .Prince Napoleon.Rec.p155

ونفس املوقف اختذه املجلس يف قضية:

Duc d›Aumale et Prince Murat .Srey.1889 3p.19
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القرارات اإلدارية التي خيتص بنظرها وفقا ألحكام املادة

الثامنة من نظامه أو عمال من أعامل السيادة يمتنع عليه

النظر فيه وفقا ألحكام املادة التاسعة من نظامه.)13(»..

وهناك من يرى أن أعامل احلكومة هي األعامل

التي تندرج حتت مفهوم الدستور أو االختصاصات التي

تقوم هبا احلكومة تنفيذا للدستور ،وهي ما يتعلق بتنظيم

هذا املعيار جاء يف سياق البحث عن معيار

وسري السلطات العامة واإلجراءات املرتبطة باألمن

القابلة للطعن أمام القضاء ،فهو حماولة لتسهيل مهمة

الوظيفة اإلدارية فهي التطبيق اليومي لألنظمة واللوائح

للتمييز بني أعامل احلكومة واألعامل اإلدارية األخرى

اخلارجي والداخيل وعالقة الدولة بغريها من الدول .أما

القايض .ولكن املشكلة احلقيقة التي واجهت هذا

وما يتصل بعالقة األفراد بعضهم البعض.

الباعث السيايس ،فالسلطة التنفيذية متارس وظيفة

حيل املشكلة بمشكلة أخرى أكثر تعقيدا ،فمجلس

املعيار وإصابته يف الصميم هي إشكالية التمييز أو حتديد

اإلدارة واحلكومة والباعث أو النية ال يمكن التعويل
عليها يف حتديد طبيعة العمل ،فضال عن عدم إمكانية

كشفه وحتديده موضوعيا.

ثاني ًا :املعيار املوضوعي

هذا املعيار هو األخر ينقصه الوضوح ،فهو

الوزراء يف اململكة مثال يصدر قرارات إدارية باعتباره

جهة تنفيذية وأيضا يامرس وظيفة احلكومة بال منازع،
هنيك عن سلطاته التنظيمية (الترشيعية) وعليه يصعب
التمييز بني ما يعترب منها من قبيل أعامل احلكومة وما

كان هذا املعيار حماولة لتجاوز النقد الذي وجه

هو من أعامل اإلدارة ،كام أنه من الصعب التمييز بني

وليس الباعث عليه ،وفرق بني املوظفتني احلكومية

احلريات الفردية ،وما ال يعترب كذلك ،بل أن جملس

ملعيار الباعث السيايس برتكيزه عىل موضوع العمل،
واإلدارية ،واعترب من أعامل احلكومة كل األعامل التي

تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها حكومة غري أن
مسألة حتديد طبيعة الوظيفة احلكومية مل تكن واضحة

وكانت هناك حماوالت لتحديد طبيعة هذه األعامل
منها ما قال به العميد هوريو الذي يرى بأن «»حيكم
يعني صالحيات اختاذ اإلجراءات أو القرارات املهمة
يف املجاالت الرئيسية يف الدولة( )14وأن وظيفة احلكم

تعني حسب هوريو حل املشاكل االستثنائية التي هتم

ما يعترب تنفيذا لنصوص دستورية ،وخاصة يف جمال

الوزراء يصدر قرارات هلا وظيفة النظام تعرف يف
اململكة بمسمى التنظيم.

ثالث ًا :معيار القائمة القضائية

مل تفلح املعايري السابقة يف متييز أعامل احلكومة،

ففضل البعض استقراء أحكام القضاء ،وخاصة جملس
الدولة الفرنيس وحمكمة التنازع ،ووضعوا بذلك قائمة
اعتربت من أعامل احلكومة وهي متثل احلد األدنى املتفق

عليه ،وبتتبع أعامل القضاء نجد أهنا شملت ثالثة حماور

الوحدة السياسية والصهر عىل املصالح العليا لألمة.

أساسية وهي:

( )13احلكم رقم /30ت 3/لعام 1407
(‹Gouverner consiste a prendre les grandes mesures )14

الترشيعية (الربملان) من أمهها قرارا ت السلطة التنفيذية

»dans les domaines essenciels

 -1العالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة

التي تساهم هبا يف العملية الترشيعية (التنظيمية) كتقديم
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مرشوع قانون للربملان أو االمتناع عن تقديمه( )15كام

واللجوء إىل القضاء الدويل والتفاوض يف بعض القضايا

االمتناع ،وكذلك كل الصالحيات التي لرئيس الدولة

الرسمية )17(.ومن أحدث هذه القضايا يف القضاء الفرنيس

تشمل هذه الطائفة قرارات التصديق عىل القانون أو
يف مواجهة السلطة الترشيعية( )16بموجب الصالحيات

الدولية ومجيع ما يصدر من ممثيل الدولة املعتمدين بصفتهم

الدعوى التي رفعتها اجلمعية املعارضة للحرب يف العراق

الدستورية كحل الربملان وتعيني احلكومة وحلها (املواد

( ،)Comite contre la guerre en Irakوالتي طالبت فيها

 -2األعامل املتصلة بالشؤون اخلارجية :تشمل

يسمح للقوات اجلوية األمريكية الربيطانية باستعامل

عليه مبدأ سيادة الدولة ،والذي يعني عدم خضوع الدولة

وادعت اجلمعية أن القرار معيب بتجاوز للسلطة

 57و 58من النظام األسايس للحكم).

هذه الطائفة أكثر أعامل احلكومة التصاهلا بمجال هييمن
يف إدارة عالقتها اخلارجية ألية سلطة أخرى بام فيه القضاء
الوطني من أهم هذه األعامل االتفاقيات الدولية من

تصديق وانضامم وانسحاب وقطع العالقات الدبلوماسية
وإعالن احلرب واالنضامم إىل األحالف العسكرية،

( )15يف قضية عرضت عىل جملس الدولة عرفت بقضية تالقران
( )Tallagrandطلب فيها املدعي التعويض عن نزع ملكية
مدرسته من طرف احلكومة اجلزائرية بعد االستقالل،
وكان هناك قانون يقيض بأنه سيصدر ال حقا قانون حيدد
كيفية التعويض ومقداره ،غري أن احلكومة الفرنسية مل
تقدم للربملان مثل هذا القانون مما دفع بالشخص إىل
رفع دعوى أمام جملس الدولة طالبا إلغاء قرار احلكومة
السلبي بعد تقديم مرشوع القانون ،فرفض املجلس
الدعوى عىل أساس أن القرار (السلبي) يدخل يف عالقة
احلكومة بالربملان وهو من أعامل احلكومة Conseil d›Etat.
novembre 1968 .Tallagrand.Rec.p.607

( )16من ذلك أيضا يف القائمة الفرنسية:
 قرار رئيس اجلمهورية بدعوة النعقاد أو إغالق الدورةالربملانية يف الدورات االستثنائية.
 مبادرة احلكومة باقرتاح القوانني سلوك أعضاء احلكومة يف مناقشة الربملان تعيني أعضاء املجلس الدستوري قرار رئيس اجلمهورية بإحالة مرشوع قانون عىل االستفتاء -قرار الرئيس وقفا ألحكام املادة  16من الدستور.

بإلغاء قرار وزير الدفاع املبلغ من وزير اخلارجية ،الذي
املجال اجلوي الفرنيس للعبور إىل ساحة العمليات،

(de pouvoir

 .)excesغري أن جملس الدولة حكم بعدم

االختصاص ألن القرار متعلق بإدارة( )18العالقات الدولية

لفرنسا ،وهو بذلك من أعامل السيادة التي ال تقبل الطعن

أمام املجلس(.)19

كام اعترب من أعامل احلكومة األعامل الصادرة من

اهليئات الدبلوماسية يف محاية رعايا الدولة يف اخلارج

()20

وكذا آثار احلرب.

 -3التدابري اخلاصة بسالمة الدولة وأمنها

الداخيل واخلارجي ،فكل األعامل التي تلزم للمحافظة
عىل كيان األمة وأمنها جيب إخراجها من اختصاص

القضاء ،من ذلك إعالن األحكام العرفية وإعالن حالة

الطوارئ ،وقد ورد النص عىل ذلك يف املواد ،60،61

()17

C.E. Ass.72008/11/ .Comite national des interprofessions
des vins a appellation d›origine.

()18

Tribunal Supreme ,chambre de contentieux administratif,
session pleniere, 4Avril 1997 (declassification du
CESID).

()19
()20

C.E.30 decembre 2003
«Ces questions se rattachent a l›exercice du pouvoir
du Gouvernement dans les relations internationales
›;ils ne peuvent pas etre ataques devant le Conseil.
Conseil d›Etat 12 fevrier1976 Dupuy.Rec.p.47
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 62من النظام األسايس للحكم يف اململكة( .)21وتربير

وليس موضوعات .وهي يف احلقيقة تشكل احلد األدنى

حتصني هذه اإلجراءات أهنا تتعلق بمصالح عليا

املتفق عليه.

ذلك ما أقرته املحكمة العليا االسبانية (قسم املنازعات

املعيار أن مسألة االختصاص كفيلة بتحديد جمال أعامل

وتتطلب الرسية وال يمكن أن يطلع عليها القضاء .من

االدارية) حيث رفضت املحكمة طلب إلغاء قرار جملس
الوزراء الذي رفض إعادة تصنيف بعض الوثائق التي
اعتربت رسية ،بناء عىل طلب قايض يف إطار التحقيق يف

قضايا جنائية .وعللت املحكمة ردها بأن إعادة تصنيف
هي من صميم اختصاص الوظيفة السياسية التي

أسندها الدستور إىل احلكومة باعتبار األمر له عالقة
باألمن والدفاع عن الدولة(.)22
نقد املعيار:

رابع ًا :معيار االختصاص :يرى أصحاب هذا

احلكومة ،حيث خيرج من اختصاص القضاء املسائل
املتعلقة بالسلطة الترشيعية وأعامل املتعلقة بالعالقات

الدولية ،وهذا هو جمال أعامل احلكومة ،فالقانون املطبق
عىل هذه األعامل خيتلف عن القانون الذي ختضع له

أعامل السلطة التنفيذية العادية (القانون اإلداري)،

فالعالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية
حيكمها القانون الدستوري وهذه ليست من اختصاص

القضاء ،كام عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة األجنبية

 -1القائمة القضائية غري مستقرة وغري شاملة،

ختضع للقانون الدويل العام وهو ليس قانون وطني.

مرة يعرض عليه ،وقد ثبت أن كثريا من األعامل التي

بأعامل السيادة بسبب االختصاص .وقد قال هبذا املعيار

بمعنى أن القايض هو الذي حيدد طبيعة العمل كل

اعتربت من أعامل احلكومة تراجع عنها القضاء يف
مناسبة أخرى ،وأدرج أخرى مل تكن هلا هذا الوصف،

ونعتقد أن هذا يشء طبيعي ولكن من يضمن حياد

القايض وعدم انزالقه نحو السياسة وعرقلة احلكومة؟

 -2القائمة طويلة فهي تشمل جزء كبريا من

أعامل السلطة التنفيذية ،فتشمل عالقتها بالسلطة

الترشيعية وإدارة العالقات اخلارجية وما تعلق
باملصالح العليا وسالمة الدولة وأمنها ،وهذا األخري
من أكثرها تأثريا عىل احلريات ،فهي عبارة عن عناوين

( )21الصـادر بموجـب األمـر امللـكـي رقم أ 90/بتـاريخ
1412/8/27
(Chaire.M.A.D.P. Seminaire :les actes publics non )22
justiciable en droit administratif compare,europeen
et global.7 mars 2008.p

وعليه فإن القضاء الوطني (القضاء اإلداري) غري معني

مفوض احلكومة أمام جملس الدولة الفرنيس (سيليه)

بمناسبة عرضه لتقريره يف أحد القضايا أمام جملس
الدولة الفرنيس(.)23
نقد املعيار:

رغم أن هذا املعيار حاول حل اإلشكالية عىل

أساس االختصاص ،لكنه مل يستطع تفسري حتصني

أعامل معينة من أعامل السلطة التنفيذية دون غريها من
أعامل نفس السلطة ،فارتباط الترصف بعالقة معينة
ليس كافيا لتربير هذه احلصانة .بل أن بعض األعامل
ذات العالقة هبذه األعامل اعتربت من األعامل التنفيذية
العادية كتفسري االتفاقيات الدولية وقواعد تنفيذها

وفق قاعدة األعامل القابلة لالنفصال.
()23

C.E.2 novembre 1951 Tixier Rec.p.512
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 -عدم قابلية النظرية للتربير القانوين.

كام امتدت نظرية أعامل احلكومة إىل جماالت غري

تلك التي حددها املعيار كمجال التدابري التي تتخذها
السلطة التنفيذية حلامية أمنها الداخيل واملحافظة عىل

سالمة الدولة ،بل امتدت إىل حاالت ال عالقة بكل
هذه املسائل ،كاملسائل املتعلقة بالنظام العام.

املبحث الثالث :موقف الفقه والقضاء
من نظرية أعامل السيادة

لقد اعترب أغلب الفقه نظرية أعامل السيادة

استثناء حقيقيا عىل مبدأ املرشوعية ،أو حتايل عىل خضوع
السلطة العامة للقانون ،واعتداء عىل حقوق األفراد
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 -وجـود النظـريـة عىل التـامس بني السيـاسة

والقانون.

هذا الغموض الذي رافق النظرية منذ نشأهتا عرب

عنه الفقيه  Rene Chapusبقوله «أعامل احلكومة الوحش
أو الضحية» ( .)Chapus, 1958واإلشكالية التي واجهت

الفقه هو كيفية التوفيق بني مبدأ خضوع اإلدارة للقانون
ورقابة القضاء اإلداري ،واستثناء بعض أعامل السلطة
التنفيذية من هذا املبدأ (.)Melleray, 2001

لقد أيد بعض الفقه يف البداية نظرية أعامل

السيادة ،خاصة الفقه الفرنيس وبنا موقفه عىل نص

وحرياهتم وبالذات حق اللجوء إىل القايض ،وهو من

املادة  26من قانون  24ماي  1872اخلاص بمحكمة

ذلك ما جاء يف املادة  47من النظام األسايس للحكم

حمكمة التنازع (فرع املنازعات) ،القضايا التي خترج من

يف اململكة ويبني النظام اإلجراءات الالزمة لذلك» .غري

سندا رصحيا ألعامل احلكومة ،غري أن هذا السند مل

حقوق اإلنسان األساسية التي تضمنتها الدساتري ،من

التنازع والذي بموجبه «من حق الوزراء ،أن يثريوا أمام

«حق التقايض مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني

اختصاص املحاكم االدارية» )24(.واعتربوا هذا النص

أن القضاء مل جيار الفقه يف هذا املوقف الرافض للنظرية

إذ انه حمكوم بالنصوص التي حتكم اختصاصه والتي

أخرجت أعامل السيادة من واليته وأنصب جهد القضاء
عىل حماولة التضييق من جمال النظرية للحد من آثارها.

املطالب األول :الفقه

تباينت أراء الفقهاء بني معارض ومؤيد ،ويرجع

هذا االختالف ،يف تقديرنا ،إىل عدة عوامل يمكن

إمجاهلا فيام ييل:

 -التطور الذي عرفه مبدأ املرشوعية ومسؤولية

اإلدارة.

 -عدم وجود معيار موحد للنظرية.

 -عدم استقرار االجتهاد القضائي عىل أساس

موحد للنظرية.

يكتب له النجاح وذهب املؤيدون إىل البحث عن سند

أخر ،وكان أقواها التمييز بني أعامل اإلدارة وأعامل
احلكومة ،وقالوا أن السلطة التنفيذية تضطلع بوظيفتني

احلـكم واإلدارة ،فـام يصدر منها باعتـبارها حكـومة

ال خيضع لرقابة القضاء ،بوصفها هيئة سياسية ،وهذا
ال يعني حسب دوجي أن هذه األعامل غري قابلة لرقابة

القضاء بطبيعتها ،بل ألن تنظيم القضائي يف الدول

املختلفة مل يصل بعد إىل سحب هذه الرقابة عليها.
(.(Auvret-Fink,1995

()24

Les ministres ont le droit de revendiquer devant le
tribunal des conflits les affaires portees a la section du
contentieux et qui n›appartiennent pas aux tribunaux
administratifs».
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ونشري يف هذا الصدد إىل أن املحكمة األوربية

يف حقيقتها استجابة لرضورة سياسية عملية يستلزمها

ومل تر فيها تعارضا مع املادة  61من االتفاقية حقوق

وأخريا هناك من برى أن أعامل السيادة هي أعامل

وقد ساق أنصار النظرية جمموعة من املربرات

(اإلداري) أن يمتنع عن نظر األعامل التي ليست من

عىل اختاذ إجراءات مهمة يف املجاالت األساسية أو

قايض اإلدارة وال يمكنه التصدي ألعامل أو نشطة

حلقوق اإلنسان ( )Cour de Strasbourgمل تدين النظرية
اإلنسان ).)25()Abraham, 1990

منها أن احلكومة حسب لفريار جيب أن تكون «قادرة
الرئيسية» وهي حسب هوريو «متلك القدرة عىل حل

املسائل االستثنائية التي هتم الوحدة الوطنية واألهداف
العامة الوطنية» .كام يرى البعض بأهنا حقيقة قانونية

وإنكارها فيه خلط بني األماين واحلقائق القانونية،
وأن وجود النظرية حسب هؤالء يكتيس بعض األمهية

للحفاظ عىل كيان الدولة الداخيل واخلارجي.

وادعى البعـض أن النظـرية يسندها مبـدأ

االختصاص الذي حيكم السلطات فقواعد االختصاص

كفيلة بإخراج ما عرف بأعامل السيادة من رقابة

القضاء ،ألن هذه األعامل قد تتصل بعالقات السلطة
التنفيذية بالسلطة الترشيعية ،كقـرار حل البـرملان،

وهي من اختصاص املجلس الدستوري أو من ضمن

املسؤولية السياسية للحكومة ،أو أهنا تتصل بإدارة
العالقات الدولية وتثري مسائل تتعلق بالقانون الدويل
كاحلرب وهي مسائل بطبيعتها ال تدخل يف مدلول

املنازعات االدارية التي خيتص القضاء بنظرها .وهي
()25

Aucune disposition de la Convention europenne des
droit de l›homme ne consacre de maniere generale
l›existence d›un droit de recours des particuliers
contre les actes de l›administration.
«Tout regime qui a l›ambition de realiser l›Etat
de droit doit biffer de ses institutions ce symbole
defectieux qu›est l›acte de gouvernement .A la
solusion simpliste et rudimentaire qu›il consacre en
»vafeur de la liberte de l›Executif.

الدفاع واحلرص عىل الصالح العام.

احلكم التي ختتلف عن أعامل اإلدارة ،وعىل القايض

أعامل اإلدارة ،عىل أساس أن القايض اإلداري هو

خارجة نشاط عن اإلدارة (اإلداري).

عىل نقيض الرأي األول شن أغلب الفقه هجوما

عنيفا عىل نظرية أعامل احلكومة باعتبارها خروجا عىل
مبدأ املرشوعية ،وتعدي عىل اختصاص السلطة القضائية

بمنعها من النظر يف بعض منازعات أعامل السلطة

التنفيذية ،كام أهنا تعطل النصوص الدستورية التي تكفل
حق التقايض ،واعتبـر البعض النظـرية متعارضة مع

دولة القانون.

()Duez, 2006

ويعتقد هؤالء أن القول

بالنظرية من شأنه أن يثري الريبة والسخط عىل احلكومة

ملوقفها املتعارض مع سيادة القانون ومتنعها من اخلضوع

للقانون يف بعض أعامهلا ،واستشهد بعضهم بنص املادة
 68من الدستور املرصي لسنة « 1971التقايض حق
مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق االلتجاء إىل
قاضيه الطبيعي ،وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من

املتقاضني ورسعة الفصل يف القضايا .وحيرض النص يف
القوانني عىل حتصني أي عمل أو قرار من رقابة القضاء».
وقد قالوا أن النص يف القوانني عىل حتصني بعض من
أعامل السلطة التنفيذية يعترب غري دستوري (احللو،

 .)1985وعاب هذا الفريق عىل املحكمة الدستورية يف
مرص اعرتافها بأعامل السيادة يف أحد أحكامها(.)26

( )26حكم املحكمة الدستورية (مرص) يف الدعوى رقم  2لسنة
 1ق عليا الصادر يف 6نوفمرب عام .1971
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كام طالب البعض بإلغاء هذه النظرية من النظام

بحد من التقدير فيام تستوجبه سلطة احلكم ،وكام أكدنا

حاجة اإلدارة إىل بعض الصالحيات االستثنائية من

السيادة قد ال يعترب كذلك يف ظرف أخر ،ويف نفس

القانوين واالستعاضة عنها بنظريات أخرى تستوعب
ذلك نظرية الرضورة والسلطة التقديرية.

وهناك رأ ي ثالث ،يسلم أصحابه بأنه ال يمكن

إنكار نظرية أعامل السيادة والدور الذي تؤديه يف محاية

كيان املجتمع والدولة ،ولكن يف نفس الوقت ال بد
من احرتام حق التقايض ويمكن حسب هذا الرأي

التوفيق بني اإلبقاء عىل النظرية وكفالة حق التقايض

عىل النحو التايل:
أوالً :جيب إقرار حق التعويض عن أعامل

احلكومة يف حالة الرضر ،وهذا ال يعطل نشاط احلكومة

أن تكييف العمل يتأثر بظروف احلال فام يعترب من أعامل
الوقت ال ينبغي استغالل هذه النظرية إلخراج أعامل
السلطة التنفيذية من رقابة القضاء وهناك آليات يمكن

أن حتد من التعسف سنتعرض هلا الحقا.
املطلب الثاين :القضاء

ال جدال يف أن النظرية قضائية املنشأ ،ابتدعها

جملس الدولة الفرنيس ،بل هي حسب البعض جسدت

سياسة حكيمة ملجلس الدولة حتاشى عن طريقها
مواجهة النظام اجلديد –بعد عودة امللكية– وجتنب

بذلك إمكانية سحب رقابة أعامل السلطة التنفيذية من

ويف نفس الوقت حيقق مبدأ املساواة أمام األعباء العامة.
ثاني ًا :حرص أعامل السيادة حرصا دستوريا بنص

النظرية ،وأصبح هلا أساس من النصوص القانونية يف

العادي أو السلطة الترشيعية وحيول دون حتصني أي

ترشيعي )27(،وانصب جهد القضاء يف مسريته الطويلة

رصيح يف الدستور ،وهذا من شأنه ان يقيد املرشع

عمل ،ولن يكون يف وسع السلطة التنفيذية االدعاء

بأن عمل ما من أعامل السيادة إذا مل يكن ضمن القائمة
املحددة.

بني يديه .غري أن زوال السبب التاريخ مل يفض إىل إلغاء
الدول املختلفة ،والقضاء ليس له حق استبعاد نص

عىل وضع ضوابط هلذه النظرية لتقليل من آثارها عىل
احلقوق واحلريات الفردية.
أوالً :القضاء املقارن

رأيي اخلاص :الدعوة إىل إنكار أعامل السيادة

اخلطوة األوىل التي خطاها القضاء هي االعرتاف

ونعتقد أن هذا الرأي ربام بني عىل سوء فهم للنظرية

عدمه ،وهذه اخلطوة جيب أن توضع يف سياقها التارخيي

قائمة عىل رفض التمييز بني أعامل احلكم وأعامل اإلدارة،

وسوء تطبيقها أو االنحراف يف تطبيقها ،وهذا ال ينال
من النظرية فكل مبدأ قانوين يمكن أن يساء تطبيقه أو

فهمه ،فنظرية أعامل السيادة يف حقيقتها تعرب عن ممارسة
احلاكم لبعض األعامل التي تستوجبها سلطة احلكم

أي باعتباره حاكام ،وال ينبغي أن يكون ذلك للقايض،
وإال أصبح القايض هو احلاكم ،وال يمكن حرص ذلك

يف قائمة ،ألن سلطة احلكم تستوجب أن يتمتع احلاكم

لنفسه بحق إضفاء صفة أعامل احلكومة عىل العمل من
حتى تظهر أمهيتها ،ذلك أن السلطة التنفيذية كثريا ما

( )27نص املادة  2من قانون تنظيم القضاء الكويتي رقم -19
 1995جاء يف املادة «ليس للمحاكم أن تنظر يف أعامل
السيادة ،وهلا دون أن تلغي األمر اإلداري أو توقف تنفيذه
أو تؤوله –أن تفصل يف املنازعات املدنية والتجارية التي
تقع بني األفراد واحلكومة ،عدا احلاالت التي ينص فيها
القانون عىل غري ذلك».
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استبعدت بعض األعامل من اخلضوع لرقابة القضاء

اخلطوة الثانية هي سعي القضاء إىل تقليص

باعث سيايس ،وقد عربت عن ذلك املحكمة االدارية

( ،)actes detachablesومفاد النظرية أن هناك حاالت،يف

بمجرد االدعاء بأنه عمل سيادي أو أن الباعث عليه هو
العليا يف مرص بقوهلا «األصل أن معيار التفرقة بني
األعامل االدارية وبني أعامل السيادة مرده إىل القضاء
الذي ترك له املرشع سلطة تقرير الوصف القانوين

للعمل املطروح عليه ،وما إذا كان عمال إداريا عاديا

خيتص بنظره أو عمال من أعامل السيادة يمتنع عن النظر
فيه» )28(.فالقضاء هنا أعطى لنفسه سلطة رسم حدود

جمال النظرية فابتدع نظرية األعامل القابلة لالنفصال
جمال العالقات الدولية ،يمكن فيها فصل القرار ،لعدم

ارتباطه املبارش بالعالقات الدولية ،وبالتايل التمييز بني
العمل السيادي وما يلزم لتنفيذه من إجراءات داخلية،

فتفسري اتفاقية دولية وتطبيقها يمكن فصله عن إبرام
االتفاقية وبالتايل يمكن للقضاء النظر يف اإلجراءات

التنفيذية استنادا إىل نظرية األعامل القابلة لالنفصال(،)29

اختصاصه يف مراقبة أعامل احلكومة ،وله سلطة تقديرية

من ذلك حتديد السلع املعفاة من الرضائب تطبيقا لنص

للجدل يف الوطن العريب موقف القضاء املرصي من

عمل يمكن فصل ،وضع معايري لتوزيع التعويضات

يف ذلك ( .)De Malberg, 2004ومن أكثر األمثلة إثارة
الدعوى التي رفعت للمطالبة بفتح معرب رفح ورفضت
من قبل القضاء (املحكمة االدارية) عىل أساس أهنا من

أعامل السيادة.

يف اتفاقية دولية يعطي للدولة حق حتديد هذه السلع فهذا
التي دفتها دولة لضحايا دولة أخرى بموجب اتفاقية

دولية بني الدولتني  .غرب أن هذه اخلطوة ،مل يكتب هلا
()30

النجاح بل عرفت انتكاسة يف تطبيقات أخرى ،من ذلك

وانتهى االجتهاد القضائي إىل االتفاق عىل

أن جملس الدولة رفض إلغاء قرار وزير الدفاع املبلغ عن

عرف بالقائمة القضائية،غري أن األعامل الواردة يف

يف احلرب عىل العراق باستعامل املجال اجلوي الفرنيس،

جمموعة من األعامل تعترب من أعامل السيادة وهو ما
القائمة املذكورة مل تكن مانعة بل متثل احلد األدنى الذي

يمكن اعتباره حمل إمجاع يف رأي القضاء ،وفيام عدا
هذه القائمة يرتك األمر لقايض املوضوع لتحديد طبيعة

العمل وهل هو من األعامل التي خترج من واليته.

غري أن هذه اخلطوة ،مع عدم كفايتها ،مرهونة

باالستقاللية التي يتمتع هبا القضاء ،وخاصة أنه سيكون
عىل متاس مع السياسة ،وربام فتحت الباب للرصاع بني

احلاكم والقضاء ،وهي إحدى اإلشكاليات التي قد
تنتج عن الفصل اجلامد للسلطات.

( )28حكم املحكمة االدارية العليا يف 1966/12/10

طريق وزير اخلارجية ،والقايض بالسامح لقوات التحالف

واعترب القرار غري قابل لالنفصال عن إدارة العالقات
اخلارجية ،الذي اعترب دائام من أعامل السيادة .
()31

أما اخلطوة الثالثة تتمثل يف حماولة إجياد سند

لقبول طلبات التعويض دون اإللغاء ،ويستند إىل أساس
اعتمده القضاء يف بعض أحكامه يف قبول التعويض عن

األعامل االدارية املرشوعة ،وهو املساواة أمام األعباء
العامة ،غري أن هذا االجتاه اعرتضته النصوص الترشيعية

(Conseil d›Etat.29 juin1990 )29
(Conseil d›Etat 29 juin 1924 Goldschmidt.Rec.p,607 )30
Conseil d›Etat 13 juillet 1967 Coumune d›Aubue.
Rec..p.308

()31

.C.E.30 Decembre 2003.Comite contre la guerre en Irak
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التي متنع القضاء من التعرض ألعامل السيادة إلغاء

«أن املادة التاسعة من نظام الديوان قد نصت

املظامل ،كام سنبني الحقا يف ثنايا هذا البحث( .)32ومل

بأعامل السيادة بصفة عامة ومطلقة مما جيعلها تشمل

وتعويضا ،كام هو احلال يف نص املادة  14من نظام ديوان
يصدر من القضاء ،خاصة القضاء الفرنيس ،أي حكم
يقر للعمل بصفته كعمل من أعامل احلكومة ثم عوض
عنه وهو نفس الوضع يف القضاء السعودي والسبب كام
ذكرت هو وجود النص النظامي الذي حيول دون ذلك.
ثاني ًا :قضاء ديوان املظامل

عىل عدم اختصاص الديوان بنظر كافة الطلبات املتعلقة
طلبات اإللغاء والتعويض»......

ويقول أيضا «.....وحيث أن مما خيرج عن

اختصاص الديوان النظر يف الدعاوى املقامة ضد األوامر

امللكية إلغاء وتعويضا........األمر الذي يكون معه
الفصل يف موضوع الدعوى خارجا عن االختصاص

لقد وردت اإلشارة إىل نظرية أعامل احلكومة

الوالئي لديوان املظامل باعتباره من أعامل السيادة

 14من نظامه اجلديد «ال جيوز ملحاكم ديوان املظامل النظر يف

ويف حكم أخر يرى الديوان أنه «ومما يتعني معه

(أعامل السيادة) يف املادة  9من نظام ديوان القديم واملادة
الدعاوى املتعلقة بأعامل السيادة أو النظر يف االعرتاضات

عىل ما تصدره املحاكم غري اخلاضعة هلذا النظام –من
أحكام داخلة يف واليتها أو ما يصدره املجلس األعىل

للقضاء وجملس القضاء اإلداري من قرارات» .ونشري هنا
إىل أن هذا احلظر يرسي أيضا عىل حماكم القضاء العام،
ليس عىل أساس النص املذكور وإنام كون القضاء العام

ليس خمتصا بنظر املنازعات التي تكون جهة إدارية عامة
طرفا فيها (املادة األوىل من نظام ديوان املظامل).

كام أكد ديوان املظامل عىل عدم اختصاصه بنظر

أعامل السيادة يف كل املناسبات وهذه بعض األحكام:

«تنبسط رقابة الديوان عىل اجلهات اإلدارية من

قرارات وتشمل الرقابة مدى نظامية القرار وأسبابه

وغاياته ال يستثنى من ذلك إال أعامل السيادة»( .)33ويف
هذا السياق تؤكد اهليئة:

()32

(Companie generale d›energie radioelectrique) C.E.
Ass, 301966/3/

( )33حكم الديـوان رقم /8ت1/وتاريخ 1412هـ جمموعة
القضاء ص 252

املذكورة يف املادة التاسعة من نظام ديوان املظامل» .
()34

اجلزم باعتبار القرار اإلداري القايض بمصادرة القرود

موضوع النزاع متخذا ألمور سياسية ،وعليه فإن القرار
املذكور يعد واحلال هذه واقعا ضمن ما يسمى بأعامل
السيادة يف اصطالح هذا العرص مما يتعني مع ذلك

احلكم بعدم اختصاص الديوان».......

()35

ويقول أيضا «أنه خيرج من اختصاص ديوان

املظامل مجيع القضايا املتعلقة بام يطلق عليه يف اصطالح
العرص احلارض اسم القرارات االدارية املرتبطة بأعامل

السيادة».....

خالصة هذه األحكام أن ديوان املظامل ال يمكنه

النظر يف أعامل السيادة بموجب نظامه احلايل ،أما ختريج

ذلك ،من الناحية الرشعية ،بالنسبة للديوان ،ومن
الناحية اإلجرائية فإنه «من املقرر يف الرشيعة اإلسالمية
أن اجلهة القضائية إنام تيل من القضاء ما كان داخال يف

نطاق ما وليت عليه من ذلك دون ما هو خارج عنه،
( )34احلكـم رقـم /35د/ف/لعـام 1428هـ يف القضية رقـم
/1/1707ق لعام .1428
( )35حكم هيئة التدقيق رقم /274ت/1/لعام 1415هـ.
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بحيث ال جيوز هلا رشعا أن تقبل نظر أي دعوى مل جيعل

فإنه يتعني اعتبار ما اصطلح عىل تسميته قرارات الدولة

بادئ ذي بدء النظر يف مدى والية ديوان املظامل يف قبول

غري خارج عن مبادئ الرشيعة اإلسالمية وتعاليمها

ويل األمر هلا يف نظرها والية ،فإنه يتعني عىل الدائرة

سامع موضوع الدعوى والفصل فيها قبل الدخول يف
ذلك .)36(»...ذلك أن من حق ويل األمر ،صاحب

السياسية املرتبة بعالقاهتا اخلارجية بأعامل السيادة أمرا
السامية .....وال فرق يف فقه الرشيعة اإلسالمية أن

يعهد ويل األمر جلهة القضاء اإلداري عند توليتها مجيع

الوالية العامة أن يويل القضاء عاما من حيث النوع

القرارات التي خترج من واليتها وبني أن يأيت مصطلح

وال جدال يف أن ما مل تول عليه اجلهة القضائية أصال

والذي نراه أن عدم اختصاص ديوان املظامل بأعامل

واملكان أو أن حيدد ذلك من حيث األمرين أو احدمها
ال جيوز هلا رشعا أن تنظره لعدم واليتها عليه .فاملسألة

يف تقديري حمسومة رشعا ونظاما من حيث مدى
اختصاص الديوان بأعامل السيادة.

يدل عىل مجيع تلك القرارات »..

()38

السيادة أمر حمسوم بالنصوص (ذنيبات1431 ،هـ)،
ولكن اإلشكالية التي قد تواجه القضاة يف ديوان املظامل

هي معيار أعامل السيادة وكام أرشنا أعاله هناك عدة

وجاء يف حكم أخر للديوان «وحيث أن ويل

معايري هيتدي هبا القايض يف حتديد طبيعة العمل وهل

والية الفصل فيام يعرض عليه من منازعات ومن ثم

القايض ،وقد أشار الديوان يف بعض أحكامه إىل بعض

األمر وكذا نائبه هو ويل املظامل والذي يستمد منه الديوان
فإنه إذا ما تصدى ويل األمر أو نائبه لنزاع أو أصدر

بشأنه قرارا فإن هذا القـرار يعد صادرا من األصيل

وبالتـايل فإنه ال جيوز للنائب أو الوكيل –وهو ديوان
املظامل– أن يعقب عىل مثل هذا القرار ...فضال عام تقدم

فإن ما يصدر عن ويل األمر أو نائبه يف شؤون الرعية

يعترب من قبيل أعامل السيادة التي خترج من اختصاص

ديوان املظامل وفقا لنص املادة التاسعة من نظامه »...

()37

هو من أعامل السيادة أم ال .وال يوجد معيار حمدد يلزم

املعايري املعتمد يف الفقه والقضاء املقارن من ذلك معيار
القائمة القضائية جاء يف احلكم «من املعروف يف اصطالح

أهل العرص ،أن من ضمن الطلبات املتعلقة بأعامل السيادة
تلك الطلبات الناشئة عن القرارات االدارية املرتبطة

بالسيادة العليا للدولة التي تدخل ضمن إطار عالقتها
بالدول األخرى واملنظامت اإلقليمية والدولية ونحوها».
ونفس احلكم يشري إىل معيار الباحث السيايس

وقد أكد الديوان يف بعض أحكامه عىل أن نظرية

بقوله «ومما يتعني معه اجلزم باعتبار القرار اإلداري

يف احلكم «وحيث ال يوجد يف فقه الرشيعة اإلسالمية

سياسية ،وعليه فإن القرار املذكور يعد واحلال هذه واقعا

أعامل السيادة ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية فجاء
ما يمنع من إطالق هذه التسمية (أعامل السيادة) عىل

نوع معني من القرارات االدارية يف االصطالح ....لذا
( )36حكم الديوان رقم /14د/ا 3/لعام 1417هـ.
( )37احلكم رقم /44د/ف 3/لعام 1411هـ يف القضية رقم
1/2024م لعام 1412هـ (غري منشور).

القايض بمصادرة القرود موضوع النزاع متخذا ألمور

ضمن ما يسمى بأعامل السيادة يف اصطالح هذا العرص مما

يتعني مع ذلك احلكم بعدم اختصاص الديوان».......

( )38حكم ديـوان املظـامل رقم /3/1/18د/أ 19/3/لعام
1415هـ مدقق من هيئة التدقيق بموجب احلكم رقم
/25ت 2/لعام 1416هـ (غري منشور).
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ويف حكم أخر أشار إىل املعيار املوضوعي ،جاء

من احرتام تطبيق النصوص النظامية .ولكن قد يكون

الديوان هي األعامل والتدابري التي تصدر من ويل األمر

يرى احلاكم إعفاء الضابط من اخلدمة ألسباب قد

يف احلكم «أعامل السيادة التي خترج عن اختصاص
باعتباره سلطة حكم ال سلطة إدارة»

()39

األمر السامي ال عالقة له بذلك بل قرار حكم،فقد

تتعلق بأرسار الدولة وأمنها ،ويف هذه احلالة ال يمكن

ويف تعليقنا عىل مسلك قضاء الديوان أقول

للقايض أن يتعرض هلذا النوع من األعامل باعتبارها

القضاء املقارن ،وقضاؤه ال يمكن أن خيرج من مقتىض

القايض للنزاع ألصبح هو احلاكم ،وهو الذي تصري إليه

أن اجتهادات الديوان مل خترج عن ما هو سائد يف
النصوص املنظمة الختصاصه وهي املادة  14من

نظامه .واملؤكد أن قايض املوضوع هو الذي حيدد طبيعة
العمل وله االستعانة بأي معيار يراه مناسبا لتكييف
العمل حسب ظروف احلال.

من أعامل احلكم وليس أعامل اإلدارة ،ألنه لو تصدى
أمور احلكم عمليا ،إذ بإمكانه إلغاء قرارات احلاكم.
وأعامل السيادة هبذا املفهوم هلا تطبيقات يف كل األنظمة

الدستورية بصيغ خمتلفة ،وال بد من الفصل بني احلاكم
والقايض ،وال يمكن أن جيمع القايض بني السلطة

ونعتقد أن الفاصل يف اعتبار العمل من أعامل

القضائية ،التي هي الفصل يف اخلصومات ،وبني

للقايض سلطة حتديد مدى ارتباط العمل بأعامل احلكم،

تكون الكلمة األخرية للحاكم يف شؤون احلكم وليس

السيادة هو مدى ارتباط العمل بأعامل احلكم ويرجع

وهذا املعيار يستوعب كل املعايري األخرى ،ونقصد
بأعامل احلكم كل ما يصدر من احلاكم هبذه الصفة،
وتفسري ذلك أن إخضاع أعامل احلكم لرقابة القايض

جتعل من القايض حاكام ،وأرضب لذلك مثاال لو صدر
أمر ملكي بعزل وزير أو ضابط سامي هل يمكن القول
باختصاص القضاء بتقدير مدى مرشوعية القرار (األمر

امللكي) ؟اجلواب ،ينبغي النظر إىل طبيعة العمل ومدى

عالقته بمامرسة احلكم ،فقد يكون األمر السامي جمرد
قرار تنفيذي للنظام الذي حيكم املركز القانوين للضباط
من حيث الرتقية وإهناء اخلدمة وفق الرشوط املنصوص

عليها يف النظام ففي هذه احلالة هو عمل إداري تنفيذي

يمكن أن تشوبه بعض العيوب ويمكن للقايض التأكد
( )39حكم الديوان رقم /149ت 2/وتاريخ 1413هـ،
جمموعة القضاء اإلداري يف مخس سنوات ،املستشار حسن
توفيق حسونة ،ص .24

السلطة احلكم التي هي تدبري شؤون الدولة ،وال بد أن
من حق القايض التعقيب عىل قراره ،وأعطي لذلك مثال

من الواليات املتحدة ،كم مرة عزل الرئيس األمريكي

وزراء الدفاع وقادة اجليوش األمريكية يف العراق
وأفغانستان وغريها ،هل تصدى القضاء األمريكي
لقرارات الرئيس يف هذه احلاالت؟

ومن الناحية التطبيقية يف النظام السعودي تعترب
من أعامل احلكم ،ومن َثم من أعامل السيادة ،من حيث
املبدأ ،األوامر امللكية ،واألوامر السامية وقرارات
جملس الوزراء ،وسبب ذلك أهنا من أعامل احلكم وليس
من أعامل اإلدارة ،أما قرارات الوزراء فيجب النظر إىل

القرار ومدى ارتباطه بأعامل احلكم يف كل حالة عىل

حدا واألمر مرتوك لتقدير قايض املوضوع ،وخاصة
القرارات الصادرة من وزارة السيادة .وعىل العموم

جيب عىل القايض النظر يف مدى ارتباط العمل القانوين

بسلطة احلكم .وال ينبغي اخللط بني أعامل السيادة وما
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تتخذه السلطات األمنية من إجراءات مقيدة للحريات

إىل القضاء ،ذلك أن تنظيم السلطات يف اإلسالم ومبدأ

النظام العام وال جيوز للقايض التدخل يف سلطتها

للنزاع بنفسه كام له التعقيب عىل أحكام القضاء باعتباره

فهذه املسائل من صميم اختصاصها للمحافظة عىل
التقديرية ،وكل ما يضبط عملها هو احرتام النصوص

اإلجرائية التي تضبط ممارستها لنشاطها ،وال جيوز هلا

إساءة استعامل السلطة ،كام أن ذلك ال يمنع األفراد
من اللجوء إىل القضاء للمطالبة بالتعويض يف حالة

الرضر عىل أساس اخلطأ املرفقي ،إن وجد ،أو املساواة
أمام األعباء العامة يف حالة خلو العمل اإلداري من
أي خطأ ،فقد يستهدف اإلجراء املصلحة العامة ،ومع
ذلك يفتح احلق يف التعويض برشط توفر الرضر اخلاص
واجلسيم واليد النظيفة.

الوالية العامة يعطي لويل األمر (امللك) سلطة التصدي
املرجع األعىل أو قايض القضاة ،أو النظر فيام يرد إليه

من تظلامت ضد أحكام القضاة باعتباره ناظر املظامل.
وال يعترب ذلك تدخال يف عمل القضاء أو النيل من

استقالله ،ألن ويل األمر يامرس اختصاصا أصيال

استناد إىل مبدأ الوالية العامة( .اجلربوع1432 ،هـ).

وعليه فإن نظرية أعامل السيادة تبدو قليلة

األمهية يف ظل مفهوم صاحب الوالية العامة يف املنظور

اإلسالمي ،باعتباره مرجع السلطات كلها.

وأشري هبذا الصدد إىل تطبيقات ناظر املظامل يف

أعامل السيادة هي طائفة من أعامل السلطة

التاريخ اإلسالمي ،فهي جتربة رائدة عاجلت سلبيات

هبذه الصفة ينبغي أال خيرج عن هذا اهلدف ،فكثري

العامة يمكنه التصدي للشكاوى ورفـع الظلم ،إن

التنفيذية ،تقتضيها املصلحة ،واحلاكم عندما يترصف

من القضايا التي أخرجت عىل أهنا من أعامل السيادة

كان باإلمكان أن يصل القايض إىل نفس النتيجة فقط
باإلشارة إىل األساس النظامي أو القانوين للعمل ،أو

ملخالفته النظام العام ،كام أن كثريا من هذه األعامل مبني
عىل السلطة التقديرية أو نظرية الظروف االستثنائية
التي تعدل يف رشوط املرشوعية العادية.

وهناك مالحظة مهمة جيب اإلشارة إليها وهي

أن أعامل السيادة إنام خترج من اختصاص القضاء فقط
ويمكن التظلم منها دائام إىل اجلهة التي اختذت القرار،

بل ويمكن لويل األمر ،بناء عىل تظلم أو من تلقاء نفسه،
تكليف القضاء ،بالنظر يف قضية معينة حتى لو كانت من

أعامل السيادة والقايض هنا يستند إىل إرادة ويل األمر،
ذلك أنه ليس هناك مانع رشعي يمنع ويل األمر من

جتريد ما اعترب من أعامل السيادة من هذه الصفة وإحالته

الفـاصل اجلـامد بني السلطات فصاحب الواليـة
وجـد ،وال يتقيد بالشكليات اإلجرائية التي حتول
بينه وإنصاف املظلومني ،فهي ال تعني سوى القايض،

ونعتقد أن هذا الطريق يمكن أن حيد من آثار التحصني

الذي حيد من سلطة القايض يف التعامل مع أعامل
السيادة ،إلغاء وتعويضا ،ويفتح طريقا موازيا يمكن
أن يسلكه املترضر ،جاء يف املادة الثامنة من النظام

األسايس للحكـم «يقوم احلكـم يف اململكة العربية
السعودية عىل أساس العدل والشورى واملساواة وفق

الرشيعة اإلسالمية».

أما من حيث تربيرها النظري أو الفلسفي،

فالقول بأن الرشيعة اإلسالمية ال تقر هذه النظرية ألهنا

ختضع كل من احلاكم واملحكوم ألحكامها ،وأن السيادة
للرشيعة (الفوزان ،دون سنة طبع) ،وأن حق التقايض

من احلقوق األساسية التي كفلتها الرشيعة اإلسالمية
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للجميع ،فهذا متفق عليه ،لكن النظرية ال عالقة هلا

كام أن إخراج أعامل احلكومة من رقـابة القضاء

والنظرية ال ترد إال عىل بعض أعامل احلاكم (السلطة

أو رقابة ويل األمر ذاته الذي بإمكانه التصدي للنزاعات

أو تقتضيه الرضورة ،وال تعني أبدا اخلروج عن الرشيعة

يف قضية جيوش فتح سمرنقد ،علام أن اخلليفة سمع

من الرتمجة فوقع اخللط بني أعامل احلكومة وبني مفهوم

وأحاهلا إىل القضاء )40(.واالحـتجاج بتعويض الرسول

بذلك فهي أيضا تقر سمو الرشيعة ومبدأ املرشوعية،

التنفيذية) فيام يلزم لوظيفة احلكم ،وبام ال خيالف الرشيعة

أو تكريس االستبداد .وربام وقع االلتباس عند البعض
السيادة يف القانون الدستوري والدويل ،والصحيح هو

أهنا أعامل احلكم ،ومن املؤكد أن الرشيعة ال جتعل من

القايض حاكام ،وأن القايض مفوض من احلاكم وتابع له
وهو الذي يعينه ،وإذا كان للقايض سلطة التعقيب عىل

قرارات احلاكم املتعلقة باحلكم ،أصبح هو احلاكم الفعيل
إذ بإمكانه إلغاء أي قرار يتخذه احلاكم ولن يستطيع
ويل األمر تدبري أمور الدولة إال بموافقة القضاء ،وهذا

غري معقول ،فالقـايض تابع للحـاكم وليس العكس،
وهذا ال يعني تربير لالستبداد ،وإنام هو تأصيل لوظيفة

احلاكم ،الذي حيكم يف إطار مرشوعية نافذة ،وهي
الرشيعة اإلسالمية وقد أكد النظام األسايس عىل هذا
املعنى فجاء يف مادته األوىل «اململكة العربية السعودية

دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة دينها اإلسالم

ودستورها كتاب اهلل وسنة رسوله ولغتها هي اللغة

العربية ..وعاصمتها مدينة الرياض» .وأضافت املادة

السابعة من النظام األسايس للحكم« :يستمد احلكم
يف اململكة العربية السعودية من كتاب اهلل وسنة رسوله

ومها احلكامن عىل هذه النظام ومجيع أنظمة الدولة».

كام أن حق التقايض كفله النظام األسايس أيضا جاء يف

املادة  47من النظام األسايس «حق التقايض مكفول

بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة ويبني النظام
اإلجراءات الالزمة لذلك».

ال يعني حتصنها من أي رقابة بل هناك الرقابة السياسية
أو إحالتها إىل القضاء،كام فعل اخلليفة عمر بن عبد العزيز
الشكوى أو التظلم من أهل سمرقند باعتباره ناظر املظـامل
صىل اهلل عليه وسلم الذين قتلهم خالد بن الوليد ريض

اهلل عنه ،ال يتعارض مع أعامل السيادة فقط سبق القول أن

يمكن لصاحب الوالية العامة التصدي للعمل السيادي

بإلغائه ،أو االكتفاء التعويض عنه متى قدر ذلك.

املبحث الثالث :التعويض عن أعامل السيادة

ال زالت قواعد تنظيم السلطة القضائية يف معظم

الدول حتول دون القول بإمكانية التعويض عن أعامل
السيادة بحكم من القايض ،كام هو احلال يف اململكة

بموجب نص املادة  14من نظام ديوان املظامل ،بينام
يرى البعض أنه ال يوجد مربر مقنع يمنع التعويض عن
أعامل السيادة ،خاصة يف الرشيعة اإلسالمية التي حترم
أكل أموال الناس بالباطل قال تعاىل ﱫ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ )41(.ويؤيد بعض من الفقه

املعارص مبدأ التعويض عن أعامل السيادة ،وذلك للحد
من آثارها الضارة.

( )40استشهد هبا الدكتور حممد بن براك الفوزان يف إنكاره
ألعامل السيادة ،انظر :مؤلفه مسؤولية الدولة عن أعامهلا
غري املرشوعة وتطبيقاهتا االدارية ،مرجع سابق ص 477
وما بعدها.
( )41اآلية  29من سورة النساء
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لقد كان املدخل لرفض التعويض يف البداية

املبدأ القائل حسب

Lafferriere

«مفهوم السيادة أن

أمام األعباء ،لكن هذا احلكم الوحيد مل يكن كافيا للقول

بإقرار مبدأ للتعويض عن أعامل السيادة(.)43

تسود أو تفرض عىل الكل دون أن تطالب بأي مقابل».

وقد كان القانون االسباين رائدا يف هذا االجتاه

الدولة هناية القرن التاسع عرش ،ثم بدأت القوانني

 29بتاريخ  13جويلية  ،1998املتضمن إصالح القضاء

( )42()Lafferriere,1896وقد اسند هذا املبدأ عدم مسؤولية
الغربية ،ابتداء من حكم بالنكو الشهري سنة ،1883

تعرتف تدرجييا بمسؤولية الدولة ،مع اإلقرار باختالف

قواعدها عن قواعد املسؤولية يف القانون املدين ثم
تطور أساسها من اخلطأ إىل املسؤولية املوضوعية (دون

خطأ) وبقيت نظرية أعامل السيادة استثناء جيد سنده يف
النصوص.

كام أن هناك جانب من الفقه يرى أنه ال تعارض

بني أعامل السيادة ومبدأ التعويض ،فإذا كان اإللغاء غري

ممكن أليس من اإلنصاف تعويض املترضر من أعامل
السيادة ؟ فهدف حتصني العمل السيادة هو اإلبقاء عىل
اإلجراء الذي اختذه احلاكم بام تقتضيه املصلحة العامة،

وال حيول ذلك دون حتمل اجلامعة نتائجه الضارة إعامال

ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة وبالتايل يمكن أن
ينعقد االختصاص للقايض بموضوع التعويض فقط

دون اإللغاء.

لقد لقي مبدأ املطالبة بالتعويض عن أعامل

السيادة ترحيبا من خصوم النظرية ورأوا فيه خطوة نحو

إلغائها ،ولكن هذا املكسب مل يتحقق حتى اآلن وال

زالت أعامل السيادة يف منأى من أية رقابة أو تعويض،
ويف قضية معزولة قبل جملس الدولة الفرنيس التعويض
عن اتفاقية دولية عىل أساس اإلخالل بمبدأ املساواة

()42

‹Le propre de la souverainte est de s›imposer a tous sans
qu›on puisse reclamer d›elle aucune compensation.›.

بالنسبة لدول االحتاد األوريب ،حيث صدر القانون رقم
اإلداري ،فقد تضمن القانون املذكور نصا رصحيا يف

مادته الثانية فقرة «أ» بموجبه ينعقد االختصاص جلهة
القضاء اإلداري بنظر التعويض عن أعامل السيادة مهام

كانت طبيعة القرار املنتج للرضر.

()44

واملالحظ أن

القانون االسباين مل يلغ أعامل السيادة وإنام أعطى للقضاء
صالحية النظر يف التعويض املرتبط بأعامل السيادة.

وبالرجوع إىل بعض األحكام التي صدرت بعد القانون
املذكور نجد أن القضاء ركز بالدرجة األوىل عىل مسألة

عدم الرشعية كرشط إلقرار التعويض ومل يقر التعويض
بمجرد الرضر وأكد عىل السلطة التقديرية للحكومة

وأنه ال ينبغي التمسك باملطالبة ما دامت أن احلكومة
احرتمت اإلجراءات الواجب اختاذها وفقا للقانون

()45

وتأكد ذلك يف الكثري من القضايا التي عرضت عىل
القضاء االسباين ،حتى اآلن ،وكلام احرتمت احلكومة

القيود الدستورية أعترب عملها مرشوعا وال تعويض
()43

C.E.Ass.30 mars 1966 .Compagnie generale d›energie
radioelectrique.leb.p257.G.AJA.N 90

()44

Reguladora de la jurisdiccion contencioso»administrativa
Article 2 –a.»l›ordre juridictionel administrattif
contentieux connaitra des questions sucitees en ce
qui concerne;la protection des droits fondamentaux
,les competences liees et la determination des
indimnisations correspondantes ,en relation avec les
actes de gouvernement(….)quelle que soit la nature
»des dites actes

( )45قرار قرار املحكمة العليا االسبانية رقم
بتاريخ  27ماي ( .2003نقال عن النص الفرنيس).

()200/R1064
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ويف قضاء الديوان وردت اإلشارة إىل مسألة

بمخافة القانون أو اخلطأ املرفقي ،كام أنه توسع كثريا يف

التعويض عن أعامل السيادة يف أحد أحكام الديوان

غري أن هذه املبادرة االسبانية مل تقنع باقي دولة

الدائرة املؤيد من التدقيق عىل النحو السالف بيانه من عدم

املطلقة ،ففي ايطاليا يف قضية  Markovicرفض القضاء

قبل املدعى عليها عام حلقها من خسائر وأرضار نتجت

مسألة السلطة التقديرية لتجنب إدانة احلكومة(.)46

االحتـاد وخـاصة فرنسا بالتخيل عن فكـرة احلصانة
االيطايل وكذا حمكمة العدل األوربية التعويض عىل

أساس نظرية أعامل احلكومة(.)47

( )46يف إحدى القضايا طعن شخص يف قرار جملس احلكومة
الذي رفض بموجبه طلب الشخص املذكور استفادته
من إجراءات العفو من عقوبة جنائية وتعويضه عن ذلك
فرفضت املحكمة وأكدت املحكمة العليا أن املسألة تتعلق
بسياسة احلكومة العقابية وبالتايل خترج من اختصاص
القضاء اإلداري  R.J 2001` /6227.املحكمة العليا
االسبانية .نقال عن النص الفرنيس «les actes publics non
justiable en droit administratif compare, europeen et

global.7 mars 2008 .Chaire.M.A.D.P

( )47تتلخص وقائع هذه القضية يف أن احلكومة االيطالية
شاركت يف حرب كوسوفا التي أعلنها حلف OTAN
سنة  1999وسمحت باستعامل قواعدها اجلوية لطائرات
احللف ويف  23أفريل  1999أدت رضبات جوية،
انطالقا من ايطاليا ،إىل حتطيم عامرة فيها إذاعة وتلفزيون
رصبية ) )Radio-Televizijeوقتل بعض أفراد عائلة
وأقارب املدعي فرفع دعوى أمام القضاء االيطايل ملطالبة
بالتعويض ،وعندما عرض النزاع عىل حمكمة النفض
االيطالية سنة  2002يف القضية رقم  8157حكمت بعد
االختصاص مستندة إىل نظرية أعامل احلكومة وجاء يف
احلكم (ترمجة النص الفرنيس) «إن اختيار خطوط إدارة
املعارك احلربية من أعامل السيادة وعليه ال يمكن ألي
قايض مراقبة الطريقة التي متت هبا إدارة العمليات».
Le choix d›une ligne de conduit des hostilities fait
partie des actes de gouverrnement……….Par rapport
a des actes de ce type,aucun juge n›a pas le pouvoir de
controller la facon dont Fonction a ete exercee..Arret
Markovic.par.114

«وتشري اهليئة يف هذا الصدد إىل أن ما انتهى إليه حكم

اختصاص ديوان املظامل ال حيول دون تعويض املدعية من

بسبب املصادرة  ،.......وتويص اهليئة بضم حكمها هذا
إىل حكم الدائرة املؤيد وإبالغهام معا»(.)48

ما ورد يف هذه الفقرة من حكم هيئة التدقيق

اعتربه البعض حتوال واضحا يف قضاء ديوان املظامل نحو

التعويض عن أعامل السيادة ،بل اعتربه البعض إقرارا من
الديوان ملبدأ التعويض عن أعامل السيادة ،الفوزان (دون

سنة طبع ) ،ويرى هؤالء أن التعويض عن أعامل السيادة

تسنده الرشيعة اإلسالمية وحتتمله قاعدة ال رضر وال رضار

الواردة يف احلديث الرشيف ،ولكن قبل التطرق إىل هذه

النقطة أود اإلشارة إىل سوء فهم هذه الفقرة:
أوالً :إن القايض يف قضية احلال وهي قضية رشكة

روايب ،مل يشري إىل اختصاص الديوان بنظر التعويض،

وليس له ذلك ،بل عاب عىل الدائرة االدارية تصدهيا
للتعويض ونقض حكمها واعترب ذلك خمالفا للنظام.
ثاني ًا :أشار احلكم إىل إمكانية تعويض املدعية

من املدعى عليها ،ومل حيكم القايض بالتعويض،
وال ينبغي أن يفهم من الفقرة الواردة يف احلكم أن

القايض أمر اجلهة اإلدارية املدعى عليها ،فمن مبادئ
القضاء اإلداري أن القايض ال يمكنه توجيه أوامر إىل
اإلدارة .فالذي يفهم من الفقرة الواردة يف حكم هيئة

التدقيق أن القايض ربام أراد اإلشارة إىل ما ورد يف األمر
( )48حكم هيئة التدقيق اإلداري «الدائرة األوىل رقم /274ت1/
لعام 1417هـ يف القضية رقم /1/809ق لعام 1415هـ.
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السامي رقم /379/4م يف  1416/2/5حيث جاء

التعويض لتصدى للنزاع وحكم بالتعويض وهذا مل

القرود أما بالنسبة ملطالبة الرشكة بالتعويض عن قيمتها

ظاهرة لنص املادة  14من نظام الديوان.

فيه «املوافقة عىل اإلجراء (القرار) املتخذ بمصادرة
وما خرسته يف تدريبها وتأهيلها فتقرير ذلك يعود إىل

القضاء.»...

حيصل يف قضية احلال ،ولو تم ذلك لكانت فيه خمافة
كام يمكن أن نفهم من حكم التدقيق أن القايض

حييل املدعية إىل الطريق األخر الذي يمكن أن تعوض

والذي يمكن فهمه من الفقرة األخرية يف األمر

عن طريقه وهو التظلم إىل ويل األمر ،وهذا الطريق

النظر يف هذا الشق إىل القايض الذي عليه أن ينظر يف

وليس ذلك للقايض ،بل ربام أراد القايض أيضا تنبيه

السامي أنه ال يعرتض عىل التعويض ،ولكنه أحال

مدى واليته بنظر التعويض .وإعامال لنص املادة  14من
ديوان املظامل ال يمكن القايض النظر يف التعويض عام
اعترب من أعامل السيادة .والذي زاد االلتباس أن القضاة
يف الدائرة االدارية تصدوا ملوضوع التعويض وتم

رفض الدعوى لعدم مرشوعية الطلب باعتباره خمالفا
للرشيعة ،وبمفهوم املخالفة لو كان ال خيالف الرشيعة

كان بإمكاهنم احلكم بالتعويض .علام أن احلكم نقض
عىل مستوى هيئة التدقيق.بل أن اهليئة مل جتار الدائرة فيام
انتهت إليه واعتربت فهمها للنص خمالف للنظام وملا

استقر عليه الفقه والقضاء اإلداريني من عدم اختصاص

الديوان بنظر أعامل السيادة إلغاء وتعويضا.

ال حيتاج إىل إجراءات خاصة وهو من باب رد املظامل
اجلهة اإلدارية التي أصدرت قرار املصادرة أنه ال مانع
من النظر يف تعويض املدعية خارج ساحة القضاء حتى

لو كان العمل سياديا.

وعليه فديوان املظامل مل حيكم باختصاصه بنظر

أعامل السيادة سواء تعلق األمر بإلغاء أو التعويض.
وال يمكن القول بإمكانية نظر طلبات التعويض دون

اإللغاء ،إال بتعديل املادة  14من نظام ديوان املظامل.
وربام شكلت إشارة ديوان املظامل إىل مسألة التعويض
عىل النحو املذكور أعاله ،دافعا للمطالبة بإقرار

التعويض عن أعامل السيادة،كام سنبني الحقا.

ونؤكد أن املنع ال يرسي سوى يف مواجهة

واحلقيقة أن ما انتهت إليه هيئة التدقيق يف حكمها

القضاء وطريق التظلم إىل ويل األمر لطلب التعويض

املظامل) ولكن الفقرة األخرية يف احلكم هي التي أثارت

للحكم «جملس امللك وجملس ويل العهد مفتوحان

يتاميش مع صحيح نص النظام (املادة  14من نظام ديوان

االلتباس ،وال اعتقد أن القايض استثنى التعويض
وأعطى لنفسه حق النظر يف طلبات التعويض ،ولكن
القايض أراد اإلشارة إىل أنه ال مانع ،وفقا لقواعد

العدل واإلنصاف وعىل أساس الرضر يزال ،أن تعوض

املدعي عن الرضر الذي حلقها من جراء املصادرة من
طرف املدعى عليها ،ولكن يقينا ليس ذلك من صالحية
القايض ،فلو قدر القايض أنه خمتص بنظر طلبات

يظل مفتوحا حسب نص املادة  43من النظام األسايس
لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن
حق كل فرد خماطبة السلطات العامة يام يعرض له من

الشؤون».بل أن عبارة عدم االختصاص ديوان املظامل
تفيد ضمنيا بأن هناك طريقا أخرا يمكن أن يسلكه

املدعي(Cayla,1994( .

()49

()49

La declaration d›incompetence est une signe au
»requerant qu›il peut s›adresser ailleurs
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والذي ننتهي إليه أن القول بالتعويض عن أعامل

السيادة يف النظام السعودي ال أساس له يف ظل املادة

 14من نظام الديوان يف وضعها احلايل.
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ومن َثم فأساس حتصني أعامل السيادة من التعويض

هو نفس أساس حتصني القوانني (األنظمة) من التعويض.

ومع ذلك يمكننا القول أن مبدأ التعويض عن

كام أن القول بالتعويض عن أعامل السيادة قد

الرضر من أعامل السيادة ،ال يتعارض مع الرشيعة

خاصة أن ويل األمر يف املفهوم اإلسالمي يضطلع بالوظيفة

الرضر الناتج عن العمل السيادي واجب إذا تسبب يف

يتعدى إىل القول أيضا بالتعويض عن الترشيع (األنظمة)،

التنظيمية (الترشيعية) أيضا (املدرس1423 ،هـ) ومل يقر
أي قانون التعويض عن الترشيع ،وهناك حالة وحيدة

اإلسالمية ،فأكل أموال الناس بالباطل مرفوض ،وإصالح

رضر لفرد بعينه أو جمموعة معينة برشوط حمددة ،فالقاعدة

أن الرضر يزال ،وكام جاء يف احلديث الرشيف «ال رضر

عوض فيها القضاء الفرنيس عن الترشيع كام ذكرنا )50(.ويف

وال رضار»( )52ونقرتح التايل:

أمر ملكي وهو تعبري عن إرادة امللك باعتباره رئيسا للدولة

بحيث خيـرج من اختصاص الديـوان اإللغـاء دون

النظام السعودي معظم حاالت أعامل السيادة تتم بموجب
أو صاحب الوالية العامة ،وقد يكون بقرار جملس الوزراء،

 -1تعديل نص املادة  14من نظام ديوان املظامل

التعويض ،وفق ضوابط يتضمنها التعديل استنادا إىل

باعتباره سلطة حكم .وكام يقول الفقيه  Chapusإن حصانة

مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،وهو املبدأ الذي طبقه

عن أعامل اإلدارة ،وإنام بموجب العملية الترشيعية

من العدل واإلنصاف ،وخاصة عندما يكون املترضر

أعامل السيادة ال تربر فقط ،بأن أعامل احلكومة ختتلف
نفسها ،فهي األعامل التي تشاك هبا السلطة التنفيذية

ديوان املظامل يف كثري من أحكامه ،فهو يستند إىل أساس
نضيف اليد واكتسى رضره بعض اجلسامة واخلصوصية،

يف سلطة إمالء القانون أو الترشيع ))ediction de La loi

فال مانع من تعويضه حتقيقا للمساواة بينه وبني باقي

بنفس احلصانة التي تتمتع هبا القوانني (األنظمة) فأعامل

الذي يسند إصالح الرضر يف كل احلاالت التي يكون

( )51()Chapus, 2000وعليه جيب أن تتمتع أعامل السيادة
السيادة هي تعبري عن وجه من أوجه السيادة إىل جانب

الترشيع ،وإذا رجعنا إىل النظام اإلسالمي يبدو ذلك
واضحا يف مبدأ صاحب الوالية العامة (ويل األمر)،
وهي السلطة التي تشتق منها باقي السلطات ،وتستمد

منها الوظائف أو السلطات تفويضا ال تقاسام يف ظل

سمو الرشيعة.
()50
()51

C.E..Ass.14 janfier1938 societe la Fleurette
«l›immunite jurictionnelle des actes de gouvernement
se justifie par le fait ,non pas qu›ils relevent d›une
fonction gouvernementale distincte de la fonction
administrative ,mais directement de la fonction
»legislative elle-meme.

املنتفعني من العمل السيادي مصدر الرضر ،وهو املبدأ

اإلجراء املتخذ من احلاكم (الدولة) يتم للصالح العام،

وحتى لو كان مرشوعا ،ودون تعدي من املترضر.

 -2يف غري حاالت التعويض ،أي اإللغاء،

يرفع األمر ،بطلب من املترضر ،إىل صاحب الوالية

العامة ،باعتباره ناظر املظامل ،فهو طريق مفتوح لكل

( )52عن أيب سعيد سعد بن سنان اخلدري ريض اهلل عنه :أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :ال رضر وال رضار)،
حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغريمها مسندا،
ورواه مالك يف املوطأ مرسال :عن عمرو بن حييى عن أبيه
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فأسقط أبا سعيد ،وله طرق
يقوي بعضها بعضا.
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من له مظلمة أو شكوى ،وهو طريق موازي ال ينبغي

املرشوعية إىل الرشعية وهذه النظرية قضائية يف أصلها

السلطات ،وهو مطالب حسب الرشيعة بتحقيق العدالة

عن االعتبار التارخيي ،مل حيكم جملس الدولة الفرنيس

التقليل من شأنه ،خاصة أن ويل األمر هو مرجع مجيع
ورفع الظلم ،ومن الناحية اإلجرائية

()53

له صالحية

التصدي للخصومات والفصل فيها وال يشكل ذلك

تعديا عىل القضاء كام أرشنا أعاله ،وحسب املاوردي

من اختصاصات الناظر املظامل «النظر يف تعدي الوالة

عىل الرعية وأخذهم بالعسف يف السرية ،فهذا من
لوازم النظر يف املظامل الذي ال يقف عىل ظالمة متظلم،

فيكون لسرية الوالة متصفحا عن أحواهلم مستكشفا

ليقوهيم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا ويستبدل هبم إن
مل ينصفوا».....

ظهرت يف القضاء ثم الفقه الفرنسيني ،وبرصف النظر

يف كل تارخيه ببطالن النظرية أو اعتربها خرقا ملبادئ
حقوق اإلنسان ،أو أهنا تنتهك مبدأ فصل السلطات أو

مبدأ استقاللية القضاء.

وهذه بعض املربرات التي استند إليه الفقه الفرنيس:

 -1املصالح العليا للدولة

()la raison d›etat

وبمقتىض ذلك أنه يمكن يف حاالت معينة تربير جتاوز

القانون واملرشوعية للمحافظة عىل كيان الدولة،

وخاصة يف جمال العالقات اخلارجية واحلرب.

()55

ورغم أن بعض هذه الصالحيات يمكن أن تغطيها

 -3كل األنظمة الديمقراطية وغري الديمقراطية

حالة الرضورة أو السلطة التقديرية ،إال أن هناك

فيها القايض ،وال يعترب ذلك خروجا عىل القانون ،من

إحدى احلالتني وقد ترتبط بموقف سيايس تراه احلكومة

حتتفظ للحاكم (رئيس الدولة) بصالحيات ال يراقبه

ذلك حقه يف حل الربملان وحل احلكومة وإعالن حالة

الطوارئ وغريها ،إذن فالقول بعدم مرشوعية أعامل
السيادة مطلقا غري صحيح ،وكل ما يف األمر ينبغي أال

يتعسف احلاكم يف استخدامها.

املبحث الرابع :أعامل السيادة يف امليزان

نظرية أعامل احلكومة ،أو السيادة ،من النظريات

التي أيسء فهمها )54((Chapus, 2000( ،كام أيسء تطبيقها
يف كثري من احلاالت ،وهي يف اعتقادي تتجاوز مسألة

( )53املاوردي ،عيل بن حممد بن حبيب ،األحكام السلطانية
ط ،2مطبعة مصطـفى البايب احللبي وأوالده ،القاهرة
1386هـ ص  80وما بعدها.
(«Entorse au principe de la soumission de la puissance )54
»publique au droit

ظروف قد حتيط العمل احلكومي ال يمكن إدخاهلا يف
خيدم املصلحة العامة العليا ،وكام يرى  Chapusينبغي أن

نفهم أن قد حيصل يف جمال أعامل احلكومة ،أن السلطة
العامة (احلكومة) قد حتتاج أن تطلق يدها ويكون ذلك

رشعيا ( ،)ligitimeوال ينبغي التسليم بجنون الرقابة ،كام
ينبغي أن نعلم أنه ال تعارض بني أعامل احلكومة ودولة

القانون»(.)56

 -2مبدأ فصل السلطات ،الذي يرسم احلدود

بني السلطات الثالث يفرض عىل القايض نوع من احلياد
()55

«La theorie des actes de gouvernement presente un
caractere necessaire ineluctable»elle correspond en
effet a un certain raison d›Etat qui est dans la nature
»des choses politiques et gouvernementales

()56

«tout antant qu›il ne fait pas ceder a la folie des
controles,il faut bien voir qu›il n›y a pas imcompatibilite
»entre acte de gouvernement et «Eat de droit
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أو عدم التدخل حتى حيافظ عىل التوازن بني السلطات

من أعامل السلطة التنفيذ( )58من ذلك نص املادة 14

حيل حمل أحد السلطات( .)57وجتسيدا هلذا املبدأ عمد

الدعوى املتعلقة بأعامل السيادة فهو يطبق النص املنظم

وال ينبغي أن يكون مرجحا لسلطة عىل أخرى أو ان
الدستور الفرنيس إىل إخراج رقابة دستورية القوانني

من سلطة القضاء حتى يبقى القايض بعيدا عن السياسة
وأسندت هليئة مستقلة هي املجلس الدستوري.

من نظام ديوان املظامل ،والقايض عندما يمتنع عن نظر
الختصاصه ،وكان من األحرى أن ينصب النقاش عىل

مدى دستورية النص املحصن هلذه الطائفة من األعامل.
 -2احلق يف اللجوء إىل القايض يشكل دعامة

 -3الباعث السيايس :ذلك أن كثريا من قرارات

أساسية يف احلصول عىل العدالة ،وهو حق نصت عليه

الصعب رسم احلدود بني السياسة واملرشوعية ،مثال

إال يف احلدود التي هتدد وجوده ذاته ،فقد يرسم النظام

احلكومة تكون ذات طابع سيايس ظاهر وعليه من
ذلك من صالحيات رئيس الدولة التعني يف املناصب

العليا ،فلو كان للقايض مراقبة أو إلغاء هذه التعيينات

يكون القايض هو احلاكم وهذا غري منطقي ،فال بد إذا
من االعرتاف بحدود ال يمكن للقايض جتاوزها يف

كل الدساتري ،غري أن تنظيم ممارسة هذا احلق ال تلغيه
طريقا أخرا حلامية احلق غري طريق القضاء كام هو احلال

يف اللجان االدارية ذات االختصاص القضائي ،وبعض

املجالس (املجلس الدستوري الذي خيتص يف بعض
الدول بالطعون االنتخابية) فإعطاء العدالة ليس حكرا
عىل القايض ،بل يمكن أن تقوم بذلك أجهزة حيددها

مواجهة احلاكم.
وأخري ًا نقول أن نظرية أعامل السيادة تستند إىل

النظام ،كام أن احلاكم نفسه يمكنه حتقيق العدالة.

رضورة أن تظل السلطة التنفيذية هي املسؤولة عن

ال يعني عدم خضوعها ألي رقابة فيمكن التظلم منها

حقائق ال يمكن القفز عليها أو إنكارها وهي نابعة من

إدارة شؤون الدولة وقد يستوجب احلفاظ عىل مصلحة
الدولة أن تأيت أعامال وال يمكن للقايض أن يتعرض هلذه

األعامل وإال أصبح هو احلاكم ،ونوضح ذلك بام ييل:

 -1من الناحية الشكلية اإلجرائية النظرية

ليست خروجا عىل املرشوعية (اإلدارية) ،التي تقيض

بخضوع اإلدارة للقانون ،والسلطة التنفيذية عندما
تصدر أعامال من هذا النوع فهي تستند يف حتصينها
إىل القانون ذاته ،ذلك أن معظم قوانني الدول تنص

رصاحة يف أنظمتها القضائية عىل حتصني هذه الطائفة

( )57من ذلك أن جملس الدولة الفرنيس قىض بعد اختصاصه
للنظر يف صفة األشخاص الذين تعينهم احلكومة يف
املجلس الدستوري.C.E.1999 (Madame.Ba) .

 -3إن إخراج أعامل السيادة من رقابة القضاء

إىل السلطة أصدرهتا (ويل األمر) وإثارة أوجه التجاوز
فيها ،كام أن الرقابة السياسية يمكن أن تساهم يف توجيه

أعامل السلطة التنفيذية ،ونعتقد أن هدف حتصني هذه

األعامل هو احليلولة دون أن يتحول القايض إىل حاكم،
أي يسلب السلطة التنفيذية سلطة القرار (السيايس)

الذي هو من صميم اختصاصها كحكومة.

( )58انظر عىل سبيل املثال:
يف مرص املادة  17من نظام السلطة القضائية
يف األردن املادة  13لسنة  1992من قانون حمكمة العدل
العليا – يف سوريا نص املادة  12من قانون جملس الدولة
عامن :قانون حمكمة القضاء اإلداري املادة  ،7الصادر بموجب
املرسوم السلطاين رقم /99/91بتاريخ 1999/11/12
السودان :املادة  8من قانون السلطة القضائية لسنة 1884هـ
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 -4ليست كل أعامل السلطة التنفيذية خترج من

جيب تعريف أعامل احلكومة يف طبيعتها الفلسفية التي

ترفع ضد الدولة ال تكاد تذكر ،وربام محل البعض عىل

ال ينبغي أن يكون تابعا بينام القايض دائام تابع للحاكم

رقابة القضاء ،بل أن نسبتها بني القضايا االدارية التي
النظرية لتحقيق أهداف سياسية.

تعتمد عىل الفصل بني وظيفة القايض واحلاكم ،فاحلاكم

فهو الذي يفوضه ،وعليه فاحلاكم يمكن أن يكون

 -5ختضع أعامل السيادة لنوع من رقابة

قاضيا كذلك ،ومن غري املنطقي أن حياكم التابع املتبوع

فمثال اتفاقية دولية جيب أن تتم املصادقة عليها حتى

فاحلاكم ال بد أن يضطلع بمسؤوليتها يف إدارة شؤون

املرشوعية فالقايض عليه التأكد من وجود ها القانوين

يمكن اعتبارها من األعامل املحصنة تم االستناد إليها
من طرف احلكومة فالقايض يتأكد من مسألة وجود
التصديق ،ويقدر املالبسات التي اختذ فيها العمل حتى

اعتربت من أعامل السيادة.

بينام يمكن أن حيل املتبوع حمل التابع بناء عىل تفويض.
الدولة وال بد أن يكون سيد قراره ،وال ينبغي أن تعلو
إرادته سلطة أخرى بام جيرده من هذه السلطة ،وعليه

يمكننا القول بأن أعامل السيادة هي األعامل التي تصدر
من رئيس الدولة باعتباره احلاكم وأعامله هي أعامل

 -6نعتقد أن إخضاع كل أعامل كل السلطة

احلكم ،وليس أعامل احلكومة ،ذلك أن احلكومة قد تقوم

باستطاعتها إبطال أي إجراء أو قرار يتخذه احلاكم

حسب املوردي كل ما يلزم حلراسة الدين وسياسة الدنيا

التنفيذية للقضاء قد جتعل من القايض حاكام ،إذ
(امللك) بدعوى عدم املرشوعية ،وهذا فيه دمج بني

السلطتني (التنفيذية والقضائية) .علام أن الدساتري

الغربية أعطت لرئيس الدولة حق مبارشة بعض مظاهر
السلطة القضائية ففي حكم شهري ملجلس الدولة

الفرنيس اعترب قرار رئيس اجلمهورية بإصدار العفو من
أعامل القضاء بمعنى أن الرئيس يترصف باعتباره مرجع
أعىل للسلطة القضائية( .)59وعليه ينبغي أن يبقى احلاكم

بأعامل من طبيعة غري أعامل احلكم ،وأعامل احلكم هي
ذلك «أن تدبري األمة موكول إليه وعىل اجتهاده حممول»

وهكذا ال بد أن يكون اإلمام قويا لكي حيرس الدين

ويقود الدولة ويوجهها ويبارش أمورها ،والقوة هنا عند
اإلمام ،يف فهمي ،هلا معنى نفاذ حكمه او قراره وعدم

اخلضوع جلهة تراقب أعامله .وهذا املعنى ال يؤدي إىل
االستبداد ،فاالستبداد هو عدم اخلضوع ألي مرجعية

ملزمة حتد سلطة احلاكم وينبغي أن يضطلع احلاكم

يف منأى من أن يراقبه القايض يف شؤون احلكم ،وال بد

بمسؤولية احلفاظ عىل املجتمع أو األمة ومحايتها ،وال

بني أعامل السيادة وسيادة القانون ،)60(.وأعتقد أنه

حدود الرضورة التي تقدر بقدرها .يقول أحد الفقهاء

أن يتحرر ،وال ينبغي املبالغة يف الرقابة ،وال تعارض

()59
()60

p.89.3/C.E 28 mars 1947 Gombert;Sirey1947
‹…les pouvoirs public aient legitimement besion
d›avoir les mais libres .et tout autant qu›il ne fait pas
ceder a la folie des controles ,il faut bien voir qu;il
n;a pas incompatibilite entre acte de gouvernement
et «etat de droit».

ينبغي له أن خيرج عن الرشيعة أو القانون النافذ إال يف

الفرنسيني (« )Carre de Malbergتتميز الوظيفة اإلدارية

وجيب أن تعرف بتبعيتها للقانون (الترشيع) وعليه كلام
ترصفت السلطة اإلدارية بناء عىل صالحيات ترشيعية،

ال يوجد مربر ،مهام اتسعت أعامهلا أو استندت إىل
السلطة التقديرية ،إسنادها إىل نظرية أعامل احلكومة،

جملة جامعة امللك سعود ،م  ،25احلقوق والعلوم السياسية( ،)1الرياض (2013م1434 /هـ)

109

بالعكس عندما تترصف السلطة التنفيذية استنادا إىل

 -8إن مبدأ الفصل بني السلطات يف الرشيعة

أعامهلا من رقابة القضاء» )de Malberg, 2004( .كام أن

العامة «وأعتقد أن أعامل السيادة يف النظام اإلسالمي

الدستور مبارشة تكون يف جمال أعامل احلكومة وخترج

يتسم ببعض املرونة نتيجة األخذ بمبدأ «صاحب الوالية

إعطاء القايض سلطة مراقبة أعامل احلاكم من شأنه أن

ليست هلا ذات األمهية التي هلا يف النظام الغريب ،الذي

موقفه من مسألة معينة وعارض القضاء فمن تكون له

ذلك أن صاحب الوالية العامة هو املرجع األعىل جلميع

يوجد ازدواجية فعلية يف احلكم ،فإذا ارس احلاكم عىل

الكلمة الفاصلة؟ بطبيعة احلال احلاكم وليس القايض،

فالوظيفة األساسية للقايض هي الفصل يف اخلصومات
وليس احلكم ،وأوضح ذلك باملثال التايل :لو أن احلاكم
(امللك) أقال وزيرا من مهامه أو اختذ قرارا بغلق احلدود
مع دولة جماورة ،فهل يمكن القول بإحالة األمر للقضاء

للنظر يف إلغاء قرار احلاكم؟ ولو فرضنا أن القضاء

تصدى للدعوى أال يكون القايض هو احلاكم؟ ويصبح
القايض هو الذي يدير احلكم من خالل قبوله الطعن
يف كل قرارات احلاكم ،إذن ال بد من التسليم بأن هناك

طائفة من أعامل احلاكم (أعامل احلكم) ال ختضع لرقابة
القضاء .واملؤكد أن حتى الذين هامجوا النظرية يسلمون

بوجودها ،فلو سألت أحدهم هل يمكن للوزير أن
يتظلم للقايض من قرار إعفائه من مهامه؟ بالتأكيد
سيجب بال ،فام هو املربر؟ (برصف النظر عن وجود

النص القانوين).

 -7يمكن جتنب االستناد إىل أعامل السيادة

بطريقة قانونية أسهل يف كثري من احلاالت ،بإعامل مبدأ
السلطة التقديرية ،فمثال اعترب قرار منع اجلنسية من أعامل

السيادة (يف الكويت) بينام اعترب يف اململكة من السلطة
التقديرية ،علام أن اإلدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراهتا

إال حيث يشرتط القانون ذلك ،كام أن القرار املبني عىل
السلطة التقديرية قد يشوبه عيب االنحراف أو إساءة

استعامل السلطة ومن َثم يكون عرضة لإللغاء القضائي.

يعتمد يف بعض تطبيقاته الفصل اجلامد بني السلطات،
السلطات ،بام يف ذلك السلطة القضائية ،يف ظل مرجعية

عليا هي الرشيعة.

 -9إن الكلمة الفصل يف اعتبار العمل من أعامل

السيادة من عدمه تكون للقايض ،وعليه يمكن للقايض
نزع صفة «السيادي» عن الترصف إذا قدر أنه ليس
كذلك ،وهبذا يمكن للقايض محاية املرشوعية بطريقة
غري مبارشة ،وعىل حسب حمكمة التنازع الفرنسية «ال

ينبغي أن تتخذ أعامل السيادة غطاء لعدم املرشوعية

الفاضحة»(.)61

وكام أسلفت الرقابة القضائية ليست هي الرقابة

الوحيدة عىل أعامل احلاكم بل هناك رقابة أخرى من

طبيعة وظيفة احلاكم وهي الرقابة السياسية بالصيغ
التي تنظمها الدساتري املختلفة .وأعتقد أن نظرية أعامل

السيادة وجدت خمرجا لرصاع حمتمل بني السلطة
التنفيذية (احلاكم) والسلطة القضائية ،بحيث منعت

هذه األخرية من التصدي ملا يعترب من أعامل احلكم،
ولكنها ال حتصن أعامل السيادة إال يف مواجهة القايض،

بمعنى أهنا ال متانع من أن يسلك املترضر طريقا آخرا.

ويف األخري نرى أن أعامل السيادة تبقى رضورية

تقتضيها بعض رضورة املصلحة العليا التي هي من
()61

«les actes de gouvernement ne saurait en aucun
cas servir de couverture a une illegalite flagrante».
Rec.C.E.p183et Revue Administrative.1951 p.44.,
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طبيعة السياسة واحلكم وكل ما يف األمر ينبغي عدم

خضوع احلاكم للرشيعة ال يعني أن يصبح القايض

وأخالقية ،وال مانع من إقرار مبدأ التعويض عن أعامل

السلطات يف النظام اإلسالمي ،فصاحب الوالية العامة

املبالغة أو التعسف يف توظيفها ،وهذه مسؤولية سياسية
السيادة وفق ضوابط واضحة كام بينا.
اخلامتة

لقد شكلت أعامل احلكومة أو إعامل السيادة

موضوع خالف واعتربها البعض ثغرة يف بناء املرشوعية،
وتعديا عىل حق اللجوء إىل القايض ،ورغم االنتقادات

التي وجهت للنظرية ،إال أهنا بقيت قائمة جتد سندها
القانوين يف معظم القواعد املنظمة الختصاصات السلطة
القضائية ،ومنها نظام ديوان املظامل اجلديد (والقديم).

هو احلاكم ،بل أن النظرية تفقد أمهيتها يف ظل تنظيم
(رأس الدولة)يعترب املرجع األعىل جلميع السلطات،

وال يمكن القول بتقاسم السلطات بام يف ذلك السلطة

القضائية ،وهذا ال يعني املساس باستقاللية القضاء التي
يعني أال يتدخل احلاكم يف شؤون القضاء عند الفصل يف

القضايا ،ولكن بإمكانه التعقيب عىل أحكام القضاء إما

باعتباره قايض األول أو باعتباره ناظر املظامل.

مع ذلك يمكننا القول أن هناك حاالت كثرية

استغلت فيه النظرية إلخراج بعض أعامل السلطة
التنفيذية املتعلقة بشؤون اإلدارة من سلطة القضاء وهذا

وما يمكن قوله بعد استعراضنا ألقوال املؤيدين

يشء طبيعي أيضا إذ مل خيلو أي مبدأ قانوين من التجاوز

إلغاؤها الختالف سلطة احلكم عن اإلدارة ،فالسلطة

احلل ليس يف اإللغاء النظرية ،فذلك غري ممكن ونويص

املتعلقة باحلكم من رقابة القضاء ،وذلك لسبب فني وهو

 -1القول بإلغاء نظرية أعامل السيادة أمر غري

واملعارضني ،والتطبيقات القضائية أن النظرية ال يمكن
التنفيذية تضطلع بالوظيفتني وكان ال بد أن خترج أعامهلا

أو االنحراف يف استعامله ،بدرجات متفاوتة ،ولكن

بام ييل:

أن إعطاء القايض سلطة رقابة كل أعامل احلكم حيوله

واقعي ،ويؤدي إىل اخللط بني وظيفة احلكم والقضاء،

بني السلطتني التنفيذية والقضائية ،وهذا ما يفرس لنا

كام بينا ال ختالف أحكام الرشيعة ،لكن يمكن أن حيدث

إىل حاكم فعيل وينهار مبدأ فصل السلطات ،خاصة
وجود تطبيقات للنظرية يف كل الدول برصف النظر عن

طبيعة احلكم فيها ،سواء بالنص عليها يف أنظمة السلطة

ومن شأن ذلك أن يتحول القايض إىل حاكم .والنظرية

تعسف يف استعامهلا يستوجب احلد منه ،إما عن طريق

القضاء وذلك بنزعه صفة أعامل السيادية عن العمل

القضائية ،أو منح رئيس الدولة احلق يف اختاذ بعض

(احلكومي) والتقليص من حاالت التسرت وراء النظرية،

لذلك مثال من الواليات املتحدة األمريكية التي يعطي

وحثها عىل األخالق السياسية ،والكف عن الظلم.

القرارات دون إمكانية رقابة القضاء عليها وأرضب

كام جيب تفعيل الرقابة السياسية يف مواجهة احلكومة

دستورها احلق لرئيس الدولة باستعامل حق الفيتو ضد أي

 -2النظر بجدية يف إقرار التعويض عن أعامل

ضباط القوات املسلحة من مهامهم دون رقابة القضاء.

مع مبادئ العدل واإلنصاف التي تدعهام الرشيعة

قانون يوافق عليها الكونغرس،كام يضطلع بتعني وإعفاء

كام نعتقد أن النظرية ال ختالف الرشيعة اإلسالمية وأن

احلكومة دون إلغائها واعتقد أن هذا أمر ممكن ويتامشى
اإلسالمية واستنادا إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة.
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Abstract. The research deals with one of the most controversial subjects, which is the theory of sovereignty
acts and its applications in the Kingdom. The subject is divided into four sections. The first section deals
with the definition of sovereignty acts, their criterion and the problem faced by the jurisprudence and the
judiciary with regard to a common definition or standard which can help the judge to control the sovereign
act. The second section studies the position of comparative jurisprudence towards the theory. It focuses on
the attitude of Grievances council, with towards Article 14 of its new statute through some of the issues that
were brought before it. The third section discusses the possibility of compensation for the acts of sovereignty
and concludes, that there is no objection to the adoption of compensation and that it is a principle compatible
with Shari›a, provided that Article 14, which prevents compensation in its current form, is amended. The
fourth section evaluates the theory and concludes that it is based on the judicial authority in all countries
including Saudi Arabia; and that it is a theory required by governance within the limits determined by the
judiciary.
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قواعد االتصال الصناعي وأثرها عىل الوحدة القانونية مللكية العقار
زبن حممود الزبن
أستاذ القانون املدين املساعد
كليات الرشق العريب للدراسات العليا (كليات الفيصل سابق ًا)
السعودية /الرياض
(قدم للنرش يف 1432/11/14هـ ،وقبل للنرش يف 1433/7/12هـ)
ملخص البحث .يعترب االتصال سبب ًا من أسباب كسب امللكية يف الترشيع األردين ويشكل واقع ًا قانوني ًا يتمثل
يف اندماج شيئني مملوكني لشخصني خمتلفني سواء أكان هذا االندماج بإرادة اإلنسان أو بفعل الطبيعة ،وقد يقع
االندماج ما بني العقار والعقار أو املنقول والعقار أو املنقول باملنقول أو املنقول واملنقول .تنهض هذه الدراسة عىل
تسليط الضوء عىل حالة إتصال املنقول بعقار بفعل اإلنسان ،والذي يطلق عليه «اإلتصال الصناعي» هبدف إجياد
إجابة للعديد من التساؤالت ،مؤداها :هل قواعد االتصال تسعى لتنظيم أثر اإلتصال ومن َثم تنصب عىل تسوية
العالقات املنبثقة عنه ،ما بني مالك األرض ومقيم البناء؟ وهل سعت قواعد االتصال حلل مشكلة حتديد امللكية
فعلي ًا؟ بمعنى هل قواعد االتصال يمكن اعتبارها نظرية عامة تطبق عىل احلاالت املشاهبة يف حالة سكوت املرشع
أو األطراف عىل بيان مصري املحدثات؟ وإذا كان املرشع األردين قد جعل من االتصال وحدة حلق امللكية قرينة
بسيطة حسب أحكام املادة ( )1137من القانون املدين األردين ،فهل يرتتب عىل إثبات عكسها إضافة حقوق عينية
جديدة؟ ومن َثم تؤدي إىل جتزئة حق امللكية.

املقدمة
يتحقق االتصال الصناعي بفعل األنسان وتدخله،
بمقتضاه يندمج املنقول يف العقار اندماج ًا يستحيل الفصل
بينهام دون تلف ،مما متتد صفة العقار اىل املنقول ليصبح
عقار ًا بطبيعة ،فاالندماج ما بني ملكيتني حيقق االتصال
مما يتطلب األمر يف ذلك لتحديد ملكية العقار الناجم
عن اإلندماج يف ملكية واحدة ،سند ًا للقاعدة التي أفرزهتا
الترشيعات املعارصة (األرض ما فوقها وما حتتها ملالكها).

وبام أن األرض عقار ًا باألصل ويتصف بالديمومة
ٍ
ومبان يعد فرع ًا ،وسند ًا
فإن ما ينشأ عليها من أغراس
للقاعدة املعروفة الفرع يتبع األصل فإن األمر يتطلب إجياد
حلول مناسبه لتحقيق الوحدة املادية للعقار من خالل
قواعد االتصال ،فهذه األخرية تشكل ضامنات أساسية
حلامية الوحدة املادية للعقار ذات الطابع األحادي.
وملا كانت قواعد االتصال يف حد ذاهتا تسعى
لتحقيق الوحدة املادية للعقار ،إال أنه ال يمكن اللجوء

115

116

زبن حممود الزبن :قواعد االتصال الصناعي وأثرها...

إليها أو العمل هبا ،إال عندما تكون ملكية األصل ختتلف

حل مشكلة السكن التي عرفها األردن وغريه من بالد

االتصال يف هذه احلالة حتمل يف طياهتا حلول مناسبة

وبام أن التوجه إىل البناء العمودي يشكل يف حد
ذاته تطور ًا يف نظام البناء ،فهذا يفرض علينا أن نساير

عن ملكية الفرع ،وحدث االندماج بينهام ،فقواعد

حتفظ من خالهلا الوحدة املادية وحتقق وحدة حق امللكية.
إال أنه جيب أالَّ تفوتنا اإلشارة يف هذا املجال

إىل أن قواعد االتصال تشكل نظام ًا مكم ً
ال أي يمكن

العامل.

هذا التطور ترشيعي ًا من خالل سن أنظمة وقوانني
مالئمة ،فهكذا كان لقواعد االتصال أثر ًا عىل نظام

لألطراف االتفاق فيام بينها عىل خالف احللول الواردة
به .مما يمكن تعطيله واستبعاده سند ًا ألحكام املادة

القانونية للعقار وذلك من خالل احللول املختلفة

الصناعي ألهنا افرتضت أن كل ما يبنى أو ينشأ فوق
األرض يندمج فيها ويصبح ملك ًا لصاحب األرض

االجتاه كرست قواعد االتصال فكرة التجزئة القانونية

( )1137التي تعد من القواعد األساسية باالتصال

البناء احلديث ،فسعت هذه القواعد إىل تعزيز الوحدة

التي محلتها بني نصوصها والتي تنصب باجتاه أحادية
امللكية سواء كان البناء أفقي ًا أو عمودي ًا ،ويف نفس

ما مل يثبت عكس ذلك فكلام ظهرت البينات والدالئل
املطلوبة قانون ًا إلثبات عكس القرينة الواردة يف املادة

من إنشاء عدة عقارات داخل العقار الواحد وذلك

القواعد ح ً
ال يف حتديد ملكية املباين واملنشأت من جهة

األردين التي كان أثرها عىل قواعد االتصال بجعلها

( )1137تطبق قواعد االتصال ،وهبذا تشكل هذه
وتسوية اخلالفات والنزاعات من جهة أخرى إال أن هذا
جيعلنا أمام التساؤل التايل هل يمكن لقواعد االتصال أن
تشكل نظرية عامة حلل كافة النزاعات النامجة عن البناء
فوق ملك الغري وهل يمكن هلذه القواعد أن يكون هلا
أثر ًا عىل عمليات البناء.

أمهية املوضوع

للعقار عىل املستوى العمودي ،بحيث مكنت املالك
من خالل أحكام املادة ( )1137من القانون املدين
قواعد مكملة.

فلهذه القواعد أثر مبارش عىل جتزئة حمل احلق

(األرض) مما حيوهلا إىل عقارات متعددة داخل العقار
الواحد يساند بعضها بعض ًا متش ًّيا مع الظروف االقتصادية

واالستثامرات العقارية.

وعىل الرغم من ذلك تنوعت اهلياكل العقارية

ترتكز هذه الدراسة عىل جمموعة من القواعد

وأيضا من حيث األنظمة التي حتكمها
من حيث الشكل ً

عن ارتفاع نسبة النمو الديمغرايف ،وظاهرة اهلجرة
من البوادي إىل املدن ،التي كان هلا أثر ًا عىل حجم

وملكية واحدة (مالك األرض وما يعلوها) كام هو

احلال مثل نظام املنازل أو الفيالت وهذا قائم عىل

البناء األفقي ،فظاهرة البناء العمودي تركت أثر ًا يف

لقواعد االتصال تتمحور بأهنا حتمل يف طياهتا هنجني

القانونية التي تساير األزمة السكنية احلادة الناجتة

األرايض الصاحلة للبناء ،بسبب ازدياد الطلب عليها،
مما أصبح األنسان يتجه نحو البناء العمودي بدالً من

فقد يكون حمل حق امللكية (العقار) يشكل مبنى واحد ًا

أساس مبدأ تبعية األرض ،إال أنه قد جيزأ بني عدة مالك
مما يشكل خرق ًا ملبدأ التبعية وهلذا نرى أن هذه األمهية
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قانونني ،أحدمها يشكل محاية خاصة ألحادية امللكية
العقارية والثاين يشكل جتز ًأ ملحل حق امللكية متاشي ًا مع
الظروف االقتصادية.

مشكلة الدراسة
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االتصال عىل حـاالت التجـاوز اليسيـر يف البناء عىل

أرض الغري.

املطلب الثاين :مـدى فاعـلية قـواعد االتصال

تنهض مشكلة الدراسة عىل مجلة من التساؤالت

الصناعي يف حالة إنشاء املباين واملحدثات عىل أرض

فعلية للوحدة املادية للعقار؟ وإىل أي مدى يمكن

الفرع األول :املحـدثات واملبـاين املقـامة من

مؤداها هل يمكن لقواعد االتصال أن تشكل محاية

تطبيق قواعد االتصال عىل حاالت البناء فوق ملك
الغري؟ وإذا كانت قواعد االتصال تتأسس يف األصل

عىل فكرة تبعية األرض فام أثر هذه القواعد عىل حتقيق
جتزئة الوحدة املادية للعقار وخرق مبدأ التبعية؟

خطة الدراسة

الغري ضمن العالقة العقدية.
املستأجر يف العني املؤجرة.

الفرع الثاين :قواعد االتصال الصناعي وتطبيقها

عىل املنشأت واملباين املقامة من املنتفع.

املبحث الثاين :مدى أثر قواعد االتصال يف محاية

الوحدة القانونية للعقار.

إن األسئلة املطروحة تقتيض اإلجابة عنها يف

املطلب األول :انعكاس قواعد االتصال عىل

النصوص مقارنة مع الترشيعات األخرى يف املسائل

الفرع األول :الوضعية القانونية للقرينة الواردة

ضوء النصوص القانونية من خالل املنهج التحلييل لتلك
التي سكت املرشع األردين عن تنظيمها مستعينني يف
ذلك بآراء الفقه وأحكام القضاء.

وباختصار فإن موضوع االتصال بفعل اإلنسان

يتطلب منا بيان حاالته وأثره عىل حق امللكية وأنه بالعطف
عىل ما تقدم سنتعرض لإلجابة عىل هذه التساؤالت
ضمن منهجية متوازنة لتحقيق النتيجة املرجوة من هذا

البحث عىل النحو التايل:

املبحث األول :قواعد االتصال والبناء فوق

ملك الغري.

الوحدة القانونية للعقار.
باملادة (.)1137

الفرع الثاين :إثبات عكس القرينة الواردة يف املادة

(.)1137

املطلب الثاين :احلقوق العينية النامجة عن إثبات

عكس القرينة الواردة يف املادة (.)1137
الفرع األول :حق املساطحة.

الفرع الثاين :حق احلكر.

املبحث األول :قواعد االتصال

املطلب األول :البناء فوق ملك الغري خارج

والبناء فوق ملك الغري

الفرع األول :البناء فوق ملك الغري بسوء النية.

بالعقار من خالل إنشاء املباين وغرس الغراس فوق

العالقة العقدية.

الفرع الثاين :البناء فوق ملك الغري بحسن النية.

يتحـقق االتصال الصـناعي بانـدماج املنـقول

سطح األرض أو بعمقها .فالقاعدة أن مالك األرض
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متتد سلطاته إىل عنارص األرض (السطح والعمق)

املطلب األول :البناء فوق ملك الغري خارج العالقة العقدية

كان االتصال الطبيعي حيرم مالك األرض من أرضه

هناك عالقة تعاقدية مابني مالك األرض ومالك املواد
بحيث يشغل البناء كامل األرض وقد يأخذ جزء ًا منها

ويامرس حق االنتفاع من استعامل واستغالل عليها ،فإذا
لكونه يتحقق دون إرادة املالك( ،)1فإن األمر خيتلف
بالنسبة لالتصال الصناعي والذي يتم بإرادة اإلنسان

وعىل نفقته ،وإذا اعتربنا أن املنقول املتصل باألرض
يعد جزء ًا منها ،فإن هذا راجع إىل كون سلطات املالك

قد يكون البناء فوق ملك الغري دون أن يكون

بصورة جتاوز عىل جزء صغري كبعض أمتار من أرض
الغري وهذا ما سنتناوله من خالل هذا املطلب بحيث
سيكون الفرع األول من هذا املطلب البناء فوق ملك

متتد إىل ذلك اجلزء الذي التصق واندمج فيها مما يفرض

الغري بسوء النية ويف الفرع الثاين البناء بحسن النية أما

ال يتحقق اإلثراء عىل حساب الغري بال سبب.

حالة التجاوز اليسري عىل أرض الغري.

علينا أن ال نغفل عن حق مالك املنقول بالتعويض حتى

الفرع الثالث منه يكون مدى تطبيق قواعد االتصال يف

ولئن كان مالك املنقول الذي اندمج باألرض

الفرع األول :املحـدثات التي يقيـمها صاحب

أحدثه أو أنه قد أذن له مالك األرض بإنشاء املباين

نظم املرشع األردين هذه احلالة يف املادة ()1140

واتصل هبا يقع عليه عبء إقامة الدليل عىل ملكية ما
والغراس عليها (االتصال أو االندماج) كون ظاهر احلال

يكذبه ،وهذا ما قضت به أحكام املادة ( )1137من

القانون املدين األردين التي تقيض بأنه «كل بناء أو غرس

أو عمل قائم عىل أرض يعترب أن مالك األرض قد أقامه
عىل نفقته وأنه خيصه ما مل يقم الدليل عىل عكس ذلك».

املواد عىل أرض الغري بسوء النية

من القانون املدين وقد نصت عىل أنه« :إذا أحدث
ٍ
منشآت أخرى بمواد من
الشخص بنا ًء أو غراس ًا أو
عنده عىل أرض يعلم أهنا مملوكة لغريه دون رضا
صاحبها ،كان هلذا أن يطلب قلع املحدثات عىل نفقة من
أحدثها فإذا كان القلع مرض ًا بأرض الغري فله أن يتملك

وبنا ًء عىل ما سبق سنتناول يف هذا املبحث
حاالت االتصال والكسب الفوري للملكية ،حيث

من خالل استقرائنا ألحكام املادة السابقة يتضح

العالقة العقدية ،أما املطلب الثاين فندرس فيه :مدى

هلذه احلالة وجعلها بني يدي مالك األرض لتحديد

املحدثات بقيمتها مستحقة القلع».

نعرض يف املطلب األول :البناء فوق ملك الغري خارج

بأن القانون املدين األردين قد تناول احللول املناسبة

فاعلية قواعد االتصال الصناعي يف حالة انشاء املباين

خياره ،فهذه اخليارات أو احللول املطروحة ،تطرح عدة

واملحدثات أرض الغري ضمن العالقة العقدية.

( )1جاء يف املادة ( )1/1132من القانون املدين األردين« :جيوز
ملالك األرض التي تتحول عن مكاهنا بسبب حادث وقع
قضاء أن يطالب هبا إذا حتققت معرفتها ويضمن صاحب
األرض األكثر قيمة ،لصاحب األرض األقل قيمة قيمتها
ويمتلكها .وال تسمع دعوى املطالبة هبا بعد ميض سنة عىل
وقوع احلادث».

تساؤالت تتمثل فيام ييل :هل هذه احللول مفروضة عىل

مالك األرض ،أي هل هناك معايري وضوابط لكل خيار
ورد باملادة املذكورة؟ وما هو التكييف القانوين لتملك
صاحب األرض للمحدثات املقامة عىل أرضه؟

وعليه سنقسم هذا املطلب إىل فقرتني نخصص

الفقرة األوىل :لدراسة رشوط متلك صاحب األرض
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هلذه املحدثات ،ونعرض يف الفقرة الثانية التكييف

ٍ
ٍ
وعاء( ،)2ترد
مكعب أو
فاألرض تعد بمثابة
عليه سلطات املالك ،وذلك وفق ًا ألحكام املادة

الفقرة األوىل :شـروط تـملك صاحب األرض

كل ما يعد من عنارصه اجلوهرية بحيث ال يمكن

القانوين لتملك صاحب األرض للمحدثات املقامة

عىل أرضه.

للمحدثات املقامة عىل أرضه :بالرجوع إىل مقتضيات
املادة ( )1140من القانون املدين يالحظ أن مالك األرض
ال يستحق ملكية املحدثات واملباين إال ضمن الرشوط
التي تضمنتها املادة السالفة الذكر وتتمثل فيام ييل:

 -1أن تكون املواد مملوكة للغري وليس

ملالك األرض :لقد سبق لنا القول إن االندماج
ليس إال اندماج شيئني منفصلني ومملوكني
لشخصني خمتلفني أحدمها مالك لألصل واآلخر

مالك للفرع ،فاألرض تشكل أص ً
ال بغض النظر
عن قيمتها ،وكل ما يندمج هبا يعد فرع ًا ،وهذا
ما يستخلص من خالل أحكام املادة ()1140
عندما نصت «إذا أحدث شخص بنا ًء أو غراس ًا
بمواد من عنده عىل أرض يعلم أهنا مملوكة لغريه».

فاملواد تعد بحد ذاهتا عبارة عن منقوالت

قبل دجمها وتعود ملكيتها للباين ،أما إذا تم احتاد

ودمج هذه املواد املنقولة ما يصعب فصلها عن
األرض ،فتصبح عقار ًا ،وتفقد صفتها كمنقول
حيث متتد إليها سلطات املالك بحكم اتصاهلا
باألرض (أزركي :1993 ،ص  ،)48فدمج

املواد باألرض دون فصلها تشكل وحد ًة للعقار
بالطبيعة وتعترب جزء ًا منه وهذا ما أكده املرشع
األردين من خالل أحكام املادة ( )58والتي

عرفت العقار بأنه« :كل يشء مستقر بحيزه ثابت
فيه ال يمكن نقله منه دون تلف أو تغيري يف هيئته

فهو عقار وكل ما عدا ذلك من يشء فهو منقول».

( )1019التي تقول -1« :مالك اليشء يملك
فصله عنه دون أن هيلك أو يتلف أو يتغري.
 -2وكل من ملك أرض ًا ملك ما فوقها

وما حتتها إىل احلد املفيد يف التمتع هبا علوا وعمقا
إال إذا نص القانون أو قىض االتفاق بغري ذلك».

وعليه ال يمكننا أن نتصور بأن دمج املواد مع
األرض تشكل ماالً عىل الشيوع وذلك لعدم

مالءمته وعدم انقسامه مادي ًا (زكي:1978 ،

ص  )343وهذا ما يكرس وحدة العقار؛ ألن
بانقسامه قد ينشأ عدة عقارات وكل منها يأخذ

صفة األصل  ،عل ًام بأن األرض هي التي تشكل
()3

( )2إن املقصود باملكعب اهلوائي هو أبعاد ونطاق امللكية التي
حددها الفقه املالكي وقد ذهب الفقه املالكي اىل أن من ملك
األرض له أن يبني فيها ويرفع البناء قدر ما شاء رشط عدم
اإلرضار بغريه ،وقد اختلف الفقه يف هذا النطاق بخصوص
نطاق ملكية األرض وقد أمجعوا عىل أن ما فوق األرض من
اهلواء يمكن وجيوز بيعه ،لكن بالنسبة ملا حتت األرض أن
امللك يف هذا اإلطار يقدر فاملالك ال يملك ما حتت األبنية
من ختوم األرض بخالف اهلواء فإنه يمتد إىل عنان السامء
وهلذا جاءت فكرة املكعب اهلوائي وهو ما يامرس املالك
سلطاته عليه .انظر( :الصويف :2002 ،ص .)151
( )3أن معيار التمييز بني املنقول والعقار ال يعد من النظام العام
طاملا أن العقار بطبيعته يصبح منقوالً بإرادة األطراف من
خالل العقد ،وهذا ما يالحظ عند رشاء منزل من أجل
هدمه أو جني الثامر ،وقد نصت املادة ( )73من قانون
التنفيذ األردين رقم ( )36لسنة  2002عىل ما ييل« :أ) جيوز
لكل دائن أن يطلب من الرئيس تعيني حارس قضائي وأن
يفوضه يف حصاد املحصوالت وجني الثامر وبيعها .ب)
تباع املحصوالت والثامر باملزاد أو بأي طريقة أخرى».
وباملقابل إذا متت املقارنة بني نص املادة السابقة مع أحكام =
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األصل ،والتجزئة ال تتم إال من خالل حق امللكية

نيته (النشار :1999 ،ص  ،)32وهذا التصور يف

 -2أن يتحقق سوء النية :من بداهة القول

يف الشخص حسن النية ومن يدعي العكس عليه

وعنارصها (أزركي ،مرجع سابق :ص .)31

إن قواعد االتصال يف القانون املدين األردين يف
غالبيتها ليست إال جتسيد ًا لقواعد الفقه اإلسالمي،

اإلثبات راجع إىل القاعدة التي تقول «بأن األصل

عبء إثبات ذلك» .فحسن النية قرينة مفرتضة
جيوز إثبات عكسها ،ولنا أن نتساءل كيف نحدد

وهذا ما يالحظ من خالل أحكام املادة ()1140

سوء النية لدى الباين؟

غري مملوكة له» فهذه العبارة يف أساسها وداللتها

علمه بأن األرض مملوكه لغريه وليس من حقه

عندما وردت من خالهلا عبارة «يعلم بأن األرض
تفيد سوء النية ،فاملك املواد الذي يقوم بإنشاء

املباين واملحدثات عىل أرض غريه وهو عىل علم

بأن األرض ليست يف ملكه ودون زعم وسبب
رشعي( ،)4فسوء النية لدى املحدث يرتك عبئ ًا

ثقي ً
ال عىل مالك األرض إلثباهتا .فإذا ادعى مالك
األرض أن الباين يسء النية فيجب عليه إثبات سوء

= املادة ( )58من القانون املدين والتي حتدد مفهوم العقار
بالطبيعة من خالل فكرة الثبات واالستقرار فهل نستطيع
القول بأن املادة ( )73حالة استثنائية من القاعدة العامة
الواردة باملادة ( )58وذلك من خالل تعريفها للعقار أم
أن املادة ( )73ما هي إال تطبيق للنظرية العامة للمنقول
بحسب املآل؟
يف واقع احلال أن املرشع األردين كغريه من الترشيعات
العربية وعىل اخلصوص الترشيع العراقي مل ينظم نظرية عامة
يف خصوص املنقوالت بحسب املآل إال من خالل نصوص
قانونية متفرقة.
انظر( :البشري وطه :1982 ،ص .)18
( )4حممد شكري رسور ،الذي يقول يف هذا الصدد ....« :إذا
كان يعلم أن األرض مملوكة لغريه ،وأنه ليس له حق يف
إقامة ما يستحدثه فيها من بناء أو أغراس أو منشآت أخرى،
فيلزم أذن توافر األمرين مع ًا وال يغني أحدمها عن األخر».
موجز تنظيم حق امللكية يف القانون املدين الكويتي ،دراسة
مقارنة ،الطبعة الثانية ،منشورات جامعة الكويت،1998 ،
ص .58

أما سوء النية فيتحقق لدى الباين بمجرد

إنشاء املباين واألغراس عليها ،إال أنه يمكن أن

يتم األعتداد باملعيار املوضوعي ومفاده بأن الباين
لديه اعتقاد بأن احلق بإنشاء املباين فوق أرض

الغري ،فاالعتقاد قائم هنا عىل فكرة اخلطأ اجلسيم
الذي يتساوى مع فكرة العلم (سوء النية) التي

يقوم عليها املعيار الشخيص (األهواين:1993 ،
ص .)57

إال أن املرشع األردين قد اعتمد املعيار

الشخيص دون املعيار املوضوعي وكان األجدر
بالترشيع األردين أن يعتمد املعيارين مع ًا.
 -3حتقق الرضر إذا متت اإلزالة والقلع:

يشرتط املرشع األردين لتملك مالك األرض

للمباين واملنشآت أن يرتتب عىل إزالتها رضر
يلحق به وبمصاحله اخلاصة ،بغض النظر عن

حجم الرضر ،فقيام املنشآت واملباين يف أرض
الغري يعد ً
خطأ عمدي ًا وتعدي ًا عىل ملكية الغري ،مما

يرتب عىل ذلك تعويض ًا لصاحب األرض بسبب
ما حلقه من أرضار تكمن يف حرمانه من استعامل
واستغالل أرضه والتمتع هبا وبمقابل ذلك قد
أوجد املرشع تعويض ًا عيني ًا عن هذا الرضر يكمن

يف التملك أو اإلزالة .واألصل يف هذه األمور أن
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تكون اإلزالة هي احلل طبق ًا لقواعد املسؤولية

والقلع (العبيدي :2009 ،ص  .)107وهذا

ولكن بسبب ما ترتكه اإلزالة من إرضار

يف أحد أحكامها« :إن البناء لبانيه ولو كانت عىل

عن الفعل الضار.

تلحق باألرض وباملالك فقد تم وضع خيار آخر

يتناسب مع مصالح املالك بشكل خاص وباملصالح
االقتصادية بشكل عام وهو متلك املباين واملنشآت.

فإذا اجتمعت هذه الرشوط الثالثة حتققت ملكية

ما أكده قضاء حمكمة التمييز األردنية التي جاء
أرض الغري حتى يعمل صاحب األرض خياره
يف طلب القلع أو التملك وفق ًا للامدة 1140
واملادة  1141من القانون املدين األردين» .
()5

هذا التوجه الفقهي والقضائي املتضمن

أن التملك يكون من خالل تعبري مالك األرض

املباين واملحدثات ملالك األرض عىل أن يتملكها
مستحقة القلع أي قيمتها أنقاض ًا ،إال أن التساؤل

عن إرادته ذلك ،إال أننا نرى أن هذا االجتاه مل يبني

من طرف مالك األرض معلق عىل موافقته؟

يضع أج ً
ال ملامرسة مالك األرض حلقه يف اخليار،

الذي يمكن طرحه يف هذا اإلطار هو :هل التملك

الوقت الذي يتم فيه التملك للمباين واملحدثات ومل

لقد اختلفت توجهات الفقه يف هذا الشأن،

فإسناد هذا األمر إىل إرادة مالك األرض قد ُيبقي
األمر عائ ًام ،خاصة إذا مل يصل إىل علمه ،من بنى

هذا االجتاه أن االتصال مكنة يعرتف القانون

املحدثات معلق عىل إرادة مالك األرض ،فهذا
يعني أن املالك خمري يف أن يتملك أو ال يتملك ،عل ًام

فهناك من يرى أن املباين تبقى عىل ملكية من أقامها
إىل أن يعرب مالك األرض عن إرادته بشأهنا .ويرى

هبا لبعض األشخاص يف متلك بناء أو أغراس
أقامها الغري ملصلحته مقابل أداء تعويض هلذا

األخري(أزركي ،مرجع سابق :ص  .)29وهناك
من يرى بأن متلك صاحب األرض للمباين
واملنشآت معلق عىل رشط يتضمن عدم إمكانية

نزعها أو متلكها من صاحب األرض بنا ًء عىل
إرادته وإنام يتملكها من تاريخ إنشائها وليس
من تاريخ التعبري عن إرادته ،فالرشط هنا هو
رشط واقف وليس رشط ًا إرادي ًا ،ألن إرادة املالك
إختلطت بظروف خاصة(السنهوري:2000 ،

ص 291؛ رسور؛ مرجع سابق :ص .)59

أما رشاح القانون املدين األردين فإهنم

يرون أن متلك املباين يتوقف عىل إرادة صاحب

األرض ،إن شاء متلك وإن شاء طلب اإلزالة

عىل أرضه املباين واملنشآت ،كام أن القول بأن متلك

بأن مفهوم أحكام املادة ( )1140عىل خالف هلذا
التصور الفقهي ،فاملالك ليس خمري ًا وإنام وضعت
لتملكه ضوابط ليملك هذا اخليار.

ومن خالل املعطيات يتبني هذا التصور

وفق ًا ملا ييل:

أ) إذا كانـت املـادة ( )1140ختـول مالك

األرض إمكانية إزالة وقلع املحدثات فهذا ال يعني
أنه يعرتف للباين بملكية املباين واملنشآت ،فاملك
األرض يتملك املباين بمجرد إدماجها إال إذا وجد

بأن املباين واملنشآت ترض بأرضه وال ختدم مصاحله،

فيطلب إزالتها.

( )5متيـيز حقـوق رقـم  1986/ 913تـاريخ 1987/2/29
منشورات موسوعة مداد القانونية.

122

زبن حممود الزبن :قواعد االتصال الصناعي وأثرها...

ب) إن املرشع من خالل أحكام املادة
( )1140مل حيقق ح ً
ال ملشكلة امللكية لكونه مل

األردين بالقول« :إن مثل هذا التعويض ال هو بالعيني

وإنام جاءت عبارة (فله أن يتملك املحدثات)

يف بعض الصور»(.)7

يرش إىل متلك مالك األرض للمباين واملحدثات،
فهذه داللة عىل االتصال الفوري بسبب اإلدماج

فاإلدماج يؤدي إىل وحدة العقار ،واالتصال
يؤدي إىل وحدة حق امللكية.

والتساؤل املثار يف هذا الصدد ما هو التكييف

القـانوين لتملك صاحـب األرض للمحـدثات
املقامة عىل أرضه من قبل الغري؟ وهو ما سنعرض
له يف الفقرة الثانية من هذا املطلب.

الفقرة الثانية :التكييف القانوين لتملك صاحب

األرض للمحدثات املقامة عىل أرضه من قبل الغري :إذا

كانت أحكام املادة ( )1140من القانون املدين األردين

قد خولت املالك متلك املباين واملنشآت حسب الرشوط
السالفة الذكر ،فإن هذا يفرض علينا سؤاالً وهو :ما هو
التكييف القانوين لتملك مالك األرض ملا تم إنشاؤه
من ٍ
مبان عىل أرضه؟ فهل يعد العمل الذي قام به الباين

وقد ذهبت املذكرة اإليضاحية للقانون املدين

وال هو باملايل ،ولكنه قد يكون أنسب ما تقتضيه الظروف
وهذا ما كرسته أحكام املادة ( )269من القانون

املدين األردين يف فقرهتا الثانية والتي جاء فيها« :ويقدر
الضامن بالنقد عىل أنه جيوز للمحكمة تبع ًا للظروف

وبنا ًء عىل طلب املرضور بأن تأمر بإعادة احلالة إىل ما
كانت عليه أو أن حتكم بأداء أمر معني متصل بالفعل

الضار وذلك عىل سبيل التضمني».

يظهر من النص السالف الذكر أن األصل يف
التعويض أن يكون نقدي ًا ،إال أنه يمكن اخلروج عن

هذا األصل إذا ارتأت املحكمة ذلك أنه سند للظروف

ومراعاة لطلب املرضور (البدراوي :1968 ،ص ،)45

فاملادة ( )1140وما ورد فيها يدعو إىل حتقق املسؤولية
الناشئة عن الفعل الضار واستحقاق التعويض لصاحب
األرض عن األرضار التي حلقت به ،وأن التعويض
النقدي مستبعد يف هذا الصدد لسببني مها:

غصب ًا أو تعدي ًا أو ما يعرف باخلطأ العمد؟ مما نجم عنه
ٍ
أرضار باملك األرض وجلرب الرضر الذي حلق
إحلاق

طبيعته اخلاصة.

اإلزالة (زكي ،مرجع سابق :ص .)359

عىل حساب الغري ،فإنه حيقق اإلثراء بال سبب عىل

باملالك قد منحه املرشع خيارين مها حق التملك ،أو
فخيار التملك يرجع تكييفه القانوين إىل فكرة

التعويض غري النقدي  ،وهو يعد إحدى صوريت التنفيذ

باملقابل ،والذي قد يكون نقدي ًا أو غري نقدي(.)6

( )6يقصد بالتعويض غري النقدي :التعويض الذي يمنح للمترضر
تعويض ًا جلرب الرضر دون أن يصل إىل حد إزالته من الوجود
هنائي ًا من صورة فسخ العقد لعدم التنفيذ ورغم أن التعويض قد
يكون عيني ًا أو نقد ًا إال أن الفقه مل جيمع عىل ذلك أي أن هناك من
أنكر وجود التعويض العيني( ،الدغيمر :1981 ،ص.)253

أ) أن الفعل الذي ارتكب من طرف الباين له
ب) أن التعويض يضع املالك يف مركز املثري

حساب الباين (العبيدي ،مرجع سابق :ص .)108

وهلذا قد استبعد املرشع من أحكام ومقتضيات

املادة ( )1140التعويض النقدي ،واقترص عىل التعويض
العيني سند ًا ألحكام املادة ( )2/269من القانون املدين

األردين التي تركت األمر لقايض املوضوع بإقرار

( )7املذكرات اإليضاحية القانون املدين األردين ،اجلزء األول،
أعداد املكتب الفني بنقابة املحامني عامن ،األردن ،ص.466
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التعويض العيني انطالق ًا من فكرة التالزم بني األداء

ثاني ًا :إن جلوء الباين إلنشاء هذا املحدثات بسوء
النية يعترب تعدي ًا وغصب ًا.

أن يرتبط التعويض بالرضر ومالئم لطبيعته ،فالتعويض
العيني هو قيد عىل حرية املرضور خالف ًا للتعويض

بثمن املواد املستحقة القلع ،قائم باألساس عىل أحكام

العيني والرضر احلاصل للاملك فالتعويض العيني يعد
مقاصة للرضر احلاصل جرب ًا له ،ولكي يتحقق ذلك جيب

النقدي ،وهلذا جيب أن يكون التعويض متجانس ًا مع
طبيعته (الدغيمر ،مرجع سابق :ص .)266

وهذا مبـرر رئييس لتكيـيف احللول الواردة
فلو افرتضنا أن املرشع مل يورد نص ًا خاص ًا حلالة البناء
فوق ملك الغري لكانت أحكام املادة ( )269هي احلل

املناسب هلا.

فالتعويض جيب أن يتناسب مع ما فقده املترضر

وحرمانه من االنتفاع من األرض فال بد من منحه
تعويض ًا يتناسب مع ما فقده (الدغيمر ،مرجع سابق:

ثالث ًا :التحديد القانوين للتعويض وحرصه فقط

املادة ( )294من القانون املدين األردين والتي تقول:
« -1من كسب ماالً من غريه بدون ترصف مكسب
ِ
وجبت عليه قيمته هلذا الغري ما مل
يقض القانون بغري
ذلك -2 .لو خرج ملك شخص من يده بال قصد
واتصل قضاء وقدر ًا بملك غريه اتصاال ال يقبل الفصل

دون رضر عىل أحد املالكني يتبع األقل يف القيمة األكثر
ِ
يقض القانون بغري ذلك».
بعد دفع قيمته ما مل

وخالصة القول إن خروج املرشع عن أحكام
التعويض املشار إليه باملادة ( )294يعود أساس ًا إىل سوء

النية للباين ،ألنه لو كان حسن النية لكان هنالك حلول
أكثر إنصاف ًا من ذلك ،وهذا ما نالحظه من خالل القرار

ص  ،)266ويعد هذا التكييف منطقي ًا ألن التعويض إذا
كان نقدي ًا لتحقق اإلثراء عىل حساب الباين بال سبب،

الصادر عن حمكمة التمييز األردنية والذي جاء فيه« :إذا

احلالة الواردة يف مادة ( )1140جلرب الرضر مع مراعاة

موضوع الدعوى املشرتكة فيام بينه وبني املميزين قد بنى

مرجع سابق :ص .)108
وتأسيس ًا عىل ما سبق ،فإن ممارسة مالك األرض

وبإذن رشكائه ،ورفع املميز دعوى القسمة للعقار
املذكور ،وعليه واستناد ًا للمفهوم املخالف لنص املادة

وهو ما مل يعاجله املرشع .وهلذا نرى أن هذا ما يتفق مع
التوازن بني املصالح املختلفة لكل األطراف (العبيدي،

حلقه بتملك املباين واملنشآت التي أقامها الغري فوق
أرضه والتي أضافت له منفعة وفائدة اقتصادية جعلت

من هذه املنافع العائدة عىل املالك أن يكون متلكه
بمقابل قيمة املواد مستحقة القلع (األهواين ،مرجع

سابق :ص 67؛ السنهوري ،مرجع سابق :ص )280
وذلك لألسباب التالية:
أوالً :تشجيع مالك األرض عىل التملك دون
مزاولة حقه باهلدم ملا هلذا اخليار من آثار سلبية (األهواين،

مرجع سابق :ص .)67

كان املميز هو أحد أصحاب احلصص يف قطعة األرض
الطابق األول من البناء واملقام عليها من ماله اخلاص

( )1137من القانون املدين فإن املميز ضده يستحق

قيمة الطابق التي جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند
إجراء القسمة»(.)8

أما الباين يسء النية فليس لديه ما يقرره يف هذا

املجال فكانت أوىل اخليارات ملالك األرض قلع وإزالة
املنشآت التي أقيمت فوق أرضه وكان ذلك احرتام ًا
( )8متييز حقوق رقم ( )2003 /2578تاريخ ،2003/11/6
منشورات موسوعة مداد القانونية.
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مللكية صاحب األرض وردع ًا للباين ،فطلب اإلزالة

إن استقراءنا للنص السالف الذكر يالحظ بأن

أو القلع يشكل دعوى ملكية وليست دعوى حيازة،
فطلب اإلزالة أو القلع يعد متفرع ًا عن طلب ثبوت

النية الذي يعتقد بأن ما أنشأه من حمدثات أقامها بزعم

القانون املدين (النشار ،مرجع سابق :ص .)5

يزيد قيمة حمدثاته عىل قيمة األرض بأن يتملك األرض

امللكية ويفصل فيه طبق ًا لقواعد االتصال املقررة يف

املرشع قد صب اهتاممه عىل مصلحة املحدث حسن
سبب رشعي ،فقد خول املرشع األردين للباين الذي

ومما ال شك فيه أن خيار القلع واإلزلة ما هو إال

بثمن املثل جربا عىل صاحبها ،فخيار التملك الذي

الضار لكون من أقام هذه املحدثات وهو عامل ٌ بأنه أقامها

يشكل خرقا واضحا حلامية حق امللكية التي عززهتا
كافة الترشيعات ،إضافة أيض ًا إىل أن ترصف الباين يعد

تطبيق للقواعد العامة يف املسؤولية الناشئة عن الفعل
ٌ
عىل ملك الغري يعد متعد ًّيا ،ونتيجة لألرضار النامجة عن
التعدي فقد منح املرشع ملالك األرض احلق يف إزالة
التعدي عىل ملكه (زكي ،مرجع سابق :ص .)359

وهذا ما اجته إليه القضاء األردين حيث جاء يف

قرار ملحكمة التمييز« :إذا أقيمت دعوى املالك للمطالبة

باجلزء املعتدى عليه من قطعة األرض خالية من أي بناء
فيكون تكييف الدعوى عىل أهنا تعدي وغصب طبق ًا
ألحكام املادة ( )279من القانون املدين تطبيق ًا سلي ًام
للقانون عىل الواقع وال يرد االدعاء يلزم تطبيق أحكام

املادة ( )1140بحق املدعى عليه مادام مل يفصح املدعي
عن رغبته بتملك البناء املقام عىل اجلزء املعتدى عليه من
األرض».

الفرع الثاين :البناء فوق ملك الغري بحسن النية

نصت املادة ( )1141من القانون املدين األردين

أغراسا أو منشآت
عىل أنه (إذا أحدث شخص بناء أو
ً
أخرى بمواد من عنده عىل أرض مملوكه لغريه بزعم

سبب رشعي فإن كانت قيمة املحدثات قائمة أكثر
من قيمة األرض كان للمحدث أن يتملك األرض

بثمن مثلها وإذا كانت قيمة األرض ال تقل عن قيمة

املحدثات كان لصاحب األرض أن يتملكها بقيمتها

قائمة).

تطرحه املادة ( )1141يعد من اخليارات اخلطرة ألنه

يف حد ذاته اعتدا ًء عىل حق الترصف الذي يشكل أحد

عنارص حق امللكية.

وعىل الرغم من األمهية التي منحها املرشع للباين
حسن النية إال أنه مل حيدد معيار ًا هلا بل إنه مل يستخدم
مصطلح حسن النية وإنام استخدم الزعم بالسبب

الرشعي للتملك ،وهذا ما يدفعنا بالتساؤل عن قصد

املرشع بمصطلح الزعم بسبب الرشعي؟

يف بداية األمر إن املرشع األردين قد جتنب
استخدام مصطلح (يسء النية وحسن النية) مستخدم ًا

عبارات أكثر اتساع ًا كام هو الشأن بزعم السبب
الرشعي فهذا املصطلح تناولته املادة ( )1120من

القانون املدين العراقي الذي استعاره من جملة األحكام
العدلي ْة وحتديدا املادة ( )906منها(.)9

وعىل الرغم من تداول هذا املصطلح إال أنه

ليس هنـاك تعريف له واخـتلفت اآلراء يف تفسيـره،
( )9لقد نصت املادة  96من املجلة «إذا كان املغصوب أرض ًا
وكان الغاصب أنشأ عليه بناء أو أغراس ًا جيرب الغاصب
بقلعها وإن كان املقلع مرض ًا باألرض ،ولو كان فيه األشجار
أو البناء أزيد من قيمة األرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم
سبب رشعي.»2000 ،
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وهناك من فرسه بأنه سبب من أسباب التملك الظاهر

عند إنشاء املباين أو الغراس ،كأن يتلقى الباين األرض
بسبب إرث أو وصية أو رشاء من ٍ
أحد ،ثم يظهر بعد
ً
ذلك أنه غري مستحق هلا ،وهناك من حرصها باإلرث،

والبعض األخر يرى إىل الزعم بالسبب الرشعي عىل أنه
يتعلق بالباين الذي يقوم بالبناء دون التعدي سند ًا إىل
ِ
قاعدة الرضر األشد يزال بالرضر األخف.

ومن هذا املنطلق ذهب رشاح القانون املدين

اجلزائري إىل القول بتحديد حسن النية عىل خالف

الزعم بالسبب الرشعي ،فيعترب الباين حسن النية عندما

يكون اعتقاده بأنه له احلق يف إقامة املباين واملنشآت،
بغض النظر عىل أن يكون حائز ًا لألرض باملعنى القانوين
فيكفي أن يعتقد بأنه مالك ًا لألرض ،فاالعتقاد خيوله قيام
املباين واملنشآت (جرور :2004 ،ص .)42

ومن باب املقارنة مابني موقف الفقه اجلزائري

ونظريه األردين نجد أهنام يلتقيان يف فكرة االعتقاد

بالبناء دون االعتقاد بملكية األرض وهذا التوجه
خمالف ملا هو عليه احلال بالنسبة للقانون الفرنيس الذي
يشرتط أن يكون لدى املحدث أو الباين سند للملكية،

وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنيس يف حكم صادر هلا
يف تاريخ  .2000/7/12والذي يشرتط سندا للملكية
لتحقق حسن النية لدى الباين( )10إال أن التساؤل الذي

يمكن طرحه يف هذا النطاق يكمن يف متى جيب توفر
حسن النية؟

يعد الباين حسن النية إذا كان يعتقد وقت إنشاء

املحدثات والغراس أن األرض مملوكة له وحسن النية أمر

يفرتض عىل من يدعي خالفه أن يقيم الدليل عىل ذلك،
( )10قرار صادر من حمكمة النقض الفرنيس بتاريخ 2000/10/12
انظر( :جرور ،املرجع السابق :ص.)32
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فالعربة يف حسن النية وقت نشوء البناء ،فتقدير حسن النية
أمر مستقل يستقل به قايض املوضوع وال رقابة عليه من
حمكمة التمييز (سعد :2004 ،ص .)360
وعليه فقايض املوضوع جيب عليه استخالص
حسن النية من الوقائع التي تؤدى إليه ،فإذا ما ظهر
ملحكمة التمييز بأن ما توصل إليه قايض املوضوع ال
يقوم عىل أساس ثابت ومقبول فإن حكمه يكون معرض ًا
للنقض ملحكمة التمييز (سوار :1995 ،ص .)803
وملا كان املرشع األردين كغريه من الترشيعات
قد اهتم بالوضعية القانونية للباين حسن النية من خالل
اخليارات املطروحة يف املادة ( )1141فهل هلذا االهتامم
أثر عىل مصري قواعد االتصال؟ لقد كان حلسن النية أثر
عىل قواعد االتصال ويكمن هذا األثر فيام ييل:
أوالً :أن حسن النية أدت باخلروج عن قاعدة
أساسية (الفرع يتبع األصل) :إن لتحقق حسن النية
لدى الباين أثر عىل اخليارات التي طرحها املرشع األردين
له ،فمن املعلوم أن صاحب األرض يتملك املحدثات
واملباين بحكم قاعدة الفرع يتبع األصل ،إال أن املرشع
األردين قد استبدل هذه القاعدة بمعيار القيمة وجعل
القيمة األقل تتبع القيمة األكثر ،وتقدر القيمة انطالق ًا
من قيمة األرض فعندما تكون قيمة األرض تساوي
أو تزيد عن قيمة املحدثات وهي قائمة ينظر إىل قيمة
األرض خالية فأهيام كانت قيمته أكثر يعد أصال واآلخر
تابع (ياسني :2011 ،ص .)28
وإذا كانت قيمة األرض تتساوى مع قيمة املباين
واألغراس وهي تشكل تابع ًا فيتملك صاحب األصل
أي األرض التابع بقيمته قائ ًام(.)11
( )11لقد حددت جملة األحكام العدلية قيمة املحدثات من
خالل املادة  884حيث نصت عىل «قيمة اليشء قائ ًام هي
قيمة األبنية أو األشجار حال كوهنا قائمة) يف حملها وهو أن =
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ثاني ًا :إن معاملة الباين حسن النية معاملة

تفضيلية خاصة يعد استثنا ًء من قواعد االتصال :إن
املعاملة التي كرسها املرشع األردين للباين حسن النية
تشكل يف حد ذاهتا استثناء من القواعد العامة لالتصال

قد أوجد خمرج ًا ملالك األرض بحيث بإمكانه استبعاد

قواعد االتصال التي كانت تكسبه ملكية املنشآت وترك
ٍ
ٍ
عادل عن قيمة
تعويض
نقل ملكيتها إىل الباين ومقابل
األرض (كرية :1993 ،ص .)410

والتي تتضمن إزالة البناء ومحاية امللكية اخلاصة
لصاحب األرض ،ومن َثم فإن هذه احلالة ما هي إال

اخليارات لكال الطرفني (صاحب األرض ومقيم البناء)

امللكية م ْن أجل مراعاة الباين حسن النية ،ألن املنشآت

منها ،ما هو احلل يف حالة امتناع الطرفني عن استعامل

تعطيل ملفعول قواعد االتصال وتقاعس عن محاية

واملباين التي أقامها قد وصلت إىل حد اجلسامة مما
يؤدي بإزالتها إىل إرهاقه من جهة أوىل ومن جهة ثانية

(سعد :2001 ،ص  )314الستبعاد أي حرج قد يقع

عىل صاحب األرض فجاءت املادة ( )1141إلنقاذه
من احلرج.

وإذا نظرنا إىل موقف الترشيع املرصي نالحظ

أنه قد راعى وضعية الباين حسن النية وذلك من خالل
أحكام املادة ( )925من قانونه املدين والتي قضت
بالقول (إذا كانت املنشآت قد بلغت حدا من اجلسامة
يرهق صاحب األرض أن يؤدي عنها ما هو مستحق
عنها كان له أن يطلب متليك األرض ملن أقام املنشآت

نظري تعويض عادل) وهبذا النص يكون املرشع املرصي
= تقوم األرض مع األبنية أو األشجار ومرة تقوم وهي خالية
عنها فالتفاضل والتفاوت الذي حيصل بني القيمتني هو
قيمة األبنية أو األشجار قائمة .نصت املادة  785من املدين
اجلزائري» إذا كان أقام املنشآت ،املشار إليها يف املادة 784
مدين يعتقد حسن النية بأن له احلق يف إقامتها فليس لصاحب
األرض أن يطلب اإلزالة وإنام خيري بني أن يدفع قيمة املواد
وأجرة العمل أو مبلغ ًا مساوي ًا ملا زاد يف قيمة األرض بسبب
هذه املنشآت ،هذا ما مل يطالب صاحب املنشآت نزعها.
غري أنه إذا كانت املنشآت قد بلغت حد ًا من األمهية وكان
تسديدها رهن ًا لصاحب األرض جاز له أن يطلب مالك
األرض الذي أقام املنشآت نظري تعويض عادل».

وإذا كـان القانون املـدين األردين قـد وضـع

إال أن هذه اخليارات جتعلنا أمام مجلة من التساؤالت

اخليارات املطروحة؟ وهل يمكن ملحدث البناء أن يلجأ

إىل نزع حمدثاته؟

يرى الفقه أنه يف حالة امتناع الطرفني عن استخدام

خيارمها الذي منحه هلام املرشع يتم بيع األرض بام عليها
ٍ
ومبان ويوزع الثمن بني صاحب األرض
من منشآت
والباين حسب نسبة كل منها.

أما الرأي اآلخر فريى أنه يتم النظر إىل األرض

والبناء عىل أهنا ملك قائم عىل الرشكة فإذا تم االتفاق
ما بني صاحب األرض والباين عىل استغالهلا كان لكل
منهام غلته بنسبة قيمة ملكه ،فإذا افرتضنا أن األرض
تساوي نصف قيمة البناء كان لصاحب األرض نصف

الغلة وإذا تساويا كان لكل منهام النصف وليس ما
يمنع أن يقسم العقار مع الباين قسمة املهاياة (ياسني،

مرجع سابق :ص .)131-130

إال أن التساؤل املطروح يف هذا النطاق ما مدى
إمكانية تنازل املحدث عن حقه يف متلك األرض استناد ًا

للقاعدة (الفرع يتبع األصل) قبل صدور احلكم؟

يف واقع األمر ليس هناك ما يمنع أن يتملك مالك

األرض املنشآت واملباين ،وإن كانت تفوق قيمة األرض

مقابل تعويض عادل وهذا ما كرسته الترشيعات منها

القانون املدين املرصي والعراقي واألردين ألن هذه
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الترشيعات وغريها قد عطلت فاعلية القلع واإلزالة،

ٍ
مواد ،وأجور يد عاملة ،يضاف إىل
قيمة األرض ،من

األصل) واعترب األرض أصال دائام ألنه ينظر إىل طبيعة

وعىل الرغم من هذا التوجه إال إننا نرى عىل

إال أن الترشيع املرصي قد أقر بمبدأ (الفرع يتبع
األرض وليس إىل قيمتها ،فاألرض يف أصلها ثابت أما
البناء واملنشآت وإن كانت عقارا بالطبيعة ،إال أن ثباهتا

الذمة املالية ملالك األرض (خاطر :2005 ،ص .)529

خالف ذلك لألسباب التالية:
أوالً :إن االلتزام بدفع قيمة مايضاف إىل األرض

مرجع سابق :ص  )131وإذا كان املرشع األردين قد

(قيمة املباين) هو التزام بموجب نص القانون.
ثاني ًا :إن االتصال الصناعي هو واقعة مادية

الغري بحسن النية مراعاة هلذا األخري من فرض اإلزالة

الفصل بينهام فالقول ينصب عىل املباين وليس عىل املواد

أمر نسبي فمن املمكن أن يتحول إىل أنقاض (ياسني،

خرج عن قواعد االتصال الصناعي يف حالة البناء من

من طرف مالك األرض ،فهل اخليارات التي منحت
لكل من الباين حسن النية ومالك األرض تشكل تطبيقا
لقواعد اإلثراء بال سبب؟

ويف واقع األمر قد عالج املرشع األردين هذه

الوضعية خارج نطاق قواعد االتصال باعتبارها استثناء

عليها ،وانطلق من قاعدة اإلثراء بال سبب وهي (األقل

قيمة يتبع األكثر) وذلك سندا ألحكام املادة ( )294من

يتحقق باالدماج ما بني األرض واملباين وال يمكن
التي تم هبا البناء وبعبارة أخرى إن اخليارات تقع عىل

البناء وليس عىل املواد.
ثالث ًا :إذا ردت قيمة املواد إىل الباين تطبيق ًا

لقواعد اإلثراء بال سبب فلامذا وجدت املادة ()1141
ملعاجلة وضعية الباين حسن النية إذن (السنهوري،

 :2000ص .)288

فأحـكام التـملك الـواردة يف املـادة ()1141

القانون املدين األردين التي نصت (لو خرج ملك شخص

ال يمكن إال إن تكون ضمن أحكام االتصال الصناعي

الفصل دون رضر عىل أحد املالكني تبع األقل يف القيمة
ِ
يقض القانون بغري ذلك).
األكثر بعد دفع قيمته ما مل

وهذا ما جيعلنا نطرح السؤال التايل :ما هو احلكم يف

من يده بال قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غريه ال يقبل

وأدق احللول التي تضمنتها املادة السالفة الذكر هي
حلوالً قائم ًة يف األصل عىل إرادة الطرفني واختيارمها،

وهلذا يرى البعض أن معاجلة العالقة مابني الباين

حالة عدم ممارسة أي من الطرفني حلقه يف االختيار

أن يقوم صاحب األرض بدفع قيمة املواد وأجرة العمل
وهذه القيمة هي التي افتقرها الباين ،أو دفع مبلغ ًا يساوي

فرغم صمت املرشع عن حتديد الفرتة الزمنية إال أن

حسن النية ومالك األرض من خالل اخليار املطروح وهو

ما زاد من الثمن بقيمة األرض ،فهذه الزيادة هي التي

إغتنى هبا صاحب األرض ،وهذا تطبيقا لقواعد اإلثراء

بال سبب (جرور ،مرجع سابق :ص .)47

فاإلثراء هنا إثراء إجيايب لكونه يتضمن زيادة

للعنارص اإلجيابية للذمة املالية للمثري ،فام يضاف إىل

خاصة وأن املرشع األردين مل حيدد مدة زمنية لذلك؟
هذا ال حيجب عنا الرجوع إىل القواعد العامة يف التقادم
حيث تكون مدة التقادم هنا مخسة عرش عام ًا ،وبمرور

هذه املدة دون ممارسة حق التملك يفقد صاحب احلق

حقه بذلك (سليم :2000 ،ص .)89

إن تعامل املرشع مع الباين حسن النية ضمن

قواعد خاصة يؤدي إىل استبعاد لفكرة إزالة البناء
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وقلعه ،خالفا ملا هو احلال بالنسبة للباين سيئ النية
فهل يمكن للباين أو املحدث للمنشآت والبناء حسن

النية أن يطلب إزالة البناء؟ إن املرشع األردين قد

عطل فاعلية اإلزالة والقلع بشكل عام سواء أكان من
جهة مالك األرض أو مالك البناء ،وبغض النظر عن

قيمة املباين واملحدثات إن كانت أقل من قيمة األرض
أو أكثر منها ،فرغم رصاحة النص األردين يف هذا

اخلصوص ،إال أن هناك جانب من الفقه خيالف ما جاء
يف النص ،فيمكن الباين من إزالة املنشآت واملباين التي

فالتعويض العيني يعد تعويض ًا جوازيا ال يلزم
القايض ،وأنام يمكن احلكم به وفق ًا للظروف إذ ليس من

الرضوري استجابة طلب الدائن ،بل جيب النظر إىل طلبه
إن كان مناسب ًا أو غري مناسب ،بمعنى جيب إن يراعى
إن كان التعويض العيني يرتك رضر ًا جسيام أو إرهاق ًا
للمدين والعلة بالصفة اجلوازيه للتعويض تعود إىل طبيعة

التعويض الذي قد يؤدي إىل افتعال نزاعات جديدة بني
املدين والدائن ،فالتعويض العيني قد يؤدي إىل تدخل

املدين وهذا ما جيعل األخري يمتنع عن ذلك ،وانطالقا

أقامها عىل األرض إذا كانت تفوق قيمة األرض قبل
صدور حك ًام قضائي ًا بتملك األرض (جرور ،مرجع

باسرتداد املواد املستهلكة ،إن كان ذلك اإلجراء فيه

أما االجتاه املخالف هلذا الرأي فإنه يرى أن الباين

ملا كانت خيارات التملك الواردة يف املادة

االتصال إال أنه ال يمكن أن يمنع وبإرادته املنفردة

املرشع األردين إستبعاده وتركيز اخليارات ما بني متلك

سابق :ص .)46

وإن كان يتحمل بقوة القانون اآلثار املرتتبة عىل إحكام
تعطيل وظيفة االتصال كسبب من أسباب التملك
عند طلبه قلع وإزالة املباين املستحدثة عىل أرض الغري

(زهرة :1999 ،ص .)128

إال أنه يمكن القول بأن املرشع األردين قد سعى

من خالل اخليارات املطروحة يف املادة ( )1141من
توفري محاية وضامنة خاصة للباين بحكم حسن نيته،
فإذا سعى هذا األخري إىل خيار اإلزالة والقلع الذي

استبعده املرشع من النص فله ذلك ،عىل أن ال يكون
خياره باإلزالة والقلع يرتب أرضار ًا جسيمة تلحق يف
األرض ،سندا للقواعد العامة حتديد ًا املادة ( )355من

القانون املدين األردين والتي نصت ( ...عىل أنه إذا كان
يف التنفيذ العيني إرهاقا للمدين جاز للمحكمة بنا ًء عىل

طلب املدين أن تقرص حق الدائن عىل اقتضاء عوض
نقدي إذا كان ال يلحق رضر ًا جسي ًام).

مما تقدم فإن للقضاء أن يرفض طلب الباين باإلزالة أو

إرهاق للمدين (عبدالسالم :2008 ،ص .)92

( )1141قائمة يف األصل عىل معيار القيمة كان عىل
املباين أو اإلزالة من مالك األرض مع النظر إىل التعويض
حسب مقتضيات املادة ( )355املدين األردين ،أي جيب

أن تكون اخليارات املطروحة بنا ًء عىل األولويات وبعبارة
أخرى خيري مالك األرض بتملك املباين ،ويف حالة عدم

رغبته يف ذلك يطلب اإلزالة والقلع هلذه املحدثات،
لكون الباين يعد معتدي ًا عىل ملكية الغري ،أما إن جلأ الباين
إىل اإلزالة والقلع واسرتداد مواده فله األولوية يف ذلك

وصاحب حق فيه (العبيدي ،مرجع سابق :ص .)113

وال يمـكن لصـاحب األرض إن يعطل هـذا

األخري ويبقيها عىل أرضه نقيضا ملا جاء بالنسبة للباين

سيئ النية.

ويتعني القول بأن عدم نص املرشع عىل إمكانية

اإلزالة والقلع ليس هناك ما يمنع من ممارستها من

طرف صاحبها عىل أن ال يلحق إرضارا يف األرض.
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وإذا نظرنا إىل موقف املرشع املرصي يف هذا
النطاق لوجدنا بأنه أكثر وضوح ًا خاصة عندما جعل

من إزالة املباين واملحدثات حق ًا للباين ،وليس واجب ًا
أو التزاما عليه ،فال جيوز لصاحب األرض أن يلزمه
وجيربه عىل إزالة املباين ،إال أن طلب اإلزالة مقيد بعدم
اإلرضار باألرض وهلذا يرى الدكتور مجال الدين (...

ولكن يتعني القول بأن حق صاحب املنشآت يف نزعها

رهني بعدم اإلرضار باألرض وأن املرشع مل ينص عىل

هذا القيد كام نص عليه يف حالة سوء النية) (زكي،
مرجع سابق :ص .)364

فمن املالحظ أن اإلزالة والقلع ،رهني بعدم

إحـداث رضر يف األرض ،فـلو حلـق رضر باملـالك

فاإلزالة تعيد احلالة إىل ما كانت عليه فهذا التصور ما

هو إال تطبيق ملبدأ التعويض العيني ألن الرضر جيب
أن يقع عىل املالك حتى ال تتحقق اإلزالة (زكي ،مرجع
سابق :ص .)361
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مرور مدة التقادم فإن القضاء يف هذه احلالة يرد الدعوة

للمدعي بمرور مدة التقادم.

الفرع الثالث :التجاوز اليسري عىل ملك الغري

قد حيـدث يف كثيـر من األحيان عنـدما يقوم

الشخص بالبناء عىل أرضه أن يتجاوز حدود ملكه وهو

بصدد عملية البناء عىل جزء من أرض جاره ،فأما أن

يكون التجاوز عن حسن نية أو نتيجة خطأ يف ضبط
حدود البناء ،أو يكون هذا التجاوز بسوء النية (عمديا)

عىل أرض الغري ،فهذا الوضع يضعنا أمام عدة تساؤالت

منها هل هذه احلالة تتطلب تطبيق القواعد العامة يف
االتصال الصناعي ،أم أن األمر يتطلب تعطيل أحكام
االتصال الصناعي وتطـبيق القـواعد العـامة املتعلقة

بحامية امللكية من كل تعدي يقع عليها؟

وهل تطبيق أحدى القواعد املطروحة يؤدي إىل

حلول مقبولة لدى اإلطراف (صاحب األرض ومقيم

البناء)؟ إن هذه التساؤالت قد فرضت نفسها بسبب

وهبذا ،السؤال الذي يطرح نفسه متى يمكن

الفراغ الترشيعي الذي تركه املرشع األردين بخصوص

فتـرة زمنية لألطـراف من أجـل مزاولتهم اخليـارات

قبل اإلجابة عن هذه التساؤالت أود التحدث عن

لألطراف مزاولة حقهم يف اخليار؟ مل حيدد املرشع األردين
املطروحة وهذا ما حيتم علينا الرجوع إىل مدة التقادم

التي نص عليها املرشع من خالل املادة ( )1181من

القانون املدين األردين فقد نصت عىل (من حاز منقوالً

أو عقار ًا غري مسجل يف دائرة التسجيل باعتباره مالك ًا
له أو حاز حقا عيني ًا عىل منقول أو حق ًا عيني ًا غري مسجل
عىل عقار وأستمرت حيازته دون انقطاع مخسة عرش سنة
فال تسمع عليه عند اإلنكار دعوى احلق العيني من أحد

ليس بعذر رشعي) وخالصة ملا تقدم فإن املرشع األردين
مل حيل مشكلة امللكية سواء كانت للباين أو ملالك األرض

فالباين الذي يرجع إىل القضاء لرفع دعوى متلك بعد

معاجلة هذه احلالة(.)12

موقف كل من الفقه والقضاء يف كل من فرنسا ومرص،
فالفقه الفرنيس انقسم إىل اجتاهني خمتلفني ومها:

االجتاه األول :يذهب إىل تطبيق أحكام االتصال

وحتديدا املادة ( )555من القانون املدين الفرنيس والتي
تشري إىل التمييز بني الباين حسن النية والباين سيئ النية

( )12هناك العديد من الترشيعات التي مل تنظم حاالت التجاوز
عىل أرض الغري منها الترشيع السوري واملغريب والعراقي
واألردين خالف ًا ملا هو عليه احلال بالنسبة للترشيع املرصي
الذي نظم هذه احلالة يف املادة  928والقانون املدين
اجلزائري يف املادة .988
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فإذا كان الباين حسن النية يتملك صاحب األرض جزء

البناء املقام عىل أرضه وال يمكنه إلزام الباين باإلزالة أو
القلع وجيب عىل مالك األرض إن يؤدي إىل هذا األخري

تعويضا عادال ،أما إذا كان الباين سيئ النية فيمكن ملالك
األرض أن يطلب منه إزالة املباين وقلعها.

الزاوية األوىل أن التجاوز يشكل مساس ًا بحق
امللكية وتعطيلها إذ يمكن القول بأن التجاوز شبيه ًا
بنزع امللكية للمصلحة اخلاصة وهذا مربر ٍ
كاف لتطبيق
املواد السالفة الذكر.

الزاوية الثانية يشكل التجاوز اندماج ًا مابني

فأحكام املادة ( )555فرنيس تطبق عىل كل

األرض واملباين التي أقيمت عليها ففي هذه احلالة

يشكل جتاوزا يسريا .وقد ذهب الفقه الفرنيس يف هذا

األطراف ألن فكرة االندماج قائمة باألصل عىل تبعية

حاالت البناء فوق ملك الغري ،ولو كان هذا البناء

االجتاه حماوال التوفيق بني املادة ( )545مدين فرنيس

والتي تنص عىل (أنه ال يمكن إجبار أي شخص عىل

التخيل عن ملكيته إال من أجل املصلحة العامة ومقابل
تعويض عادل) (الصايف :1991 ،ص  .)160وبني

أحكام املادة ( )555من نفس القانون التي سبقت
اإلشارة إليها وهي تشكل قاعدة من قواعد االتصال
الصناعي ،فاملالك الذي يواجه حالة التجاوز سواء كان

هذا التجاوز كيل أو جزئي يمكنه اإلستناد عىل أحكام

املواد ( )545و( )555رغم اختالف هدف كل منهام،

يمكن اللجوء لقواعد االتصال حلل النزاع ما بني
املباين لألرض ،فاملطالبة بالقلع واإلزالة ال سند هلا

إال يف قواعد االتصال حلل مشكلة التجاوز (أزركي،
مرجع سابق :ص .)59

االجتاه الثاين :جاء خمالفا ملا عليه االجتاه األول

حيث يرى أن املادة ( )555من املدين الفرنيس ال يعتد
هبا يف حالة التجاوز عىل ملك الغري لكون املادة السالفة
الذكر تطبق عىل البناء املتكامل والذي يؤدي إىل زيادة

يف قيمة األرض ،أما التجاوز اليسري للحائط عىل أرض

الغري ال يؤثر عىل قيمة األرض ،فقواعد االتصال

فاملالك يمكنه اسرتجاع أرضه التي وقع عليها التجاوز

الواردة بالنص ال تطبق إال عىل املنشآت والبناء النافع

الباين ،فأحكام املادة ( )555والتي من خالهلا يمكنه قلع

القيمة املضافة إىل قيمة األرض بسبب املنشآت واملباين

يف كل حاالته وبغض النظر عن سوء أو حسن النية لدى

املباين املقامة عىل أرضه ،فاملادة املذكورة تشكل وسيلة
تنظيمية للمباين املقامة فوق أرضه ويف هذه احلالة ،يمكن
ملالك األرض قلع املحدثات بسبب ما حلقه من رضر
وهبذا يمكن التوفيق بني النصني ( ،)555( )545أما

املادة ( )545فإهنا تعطل متلك الباين لألرض املتجاوز
عليها بحكم أنه ال جيوز نزع امللكية إال للمنفعة العامة

(أزركي ،مرجع سابق :ص .)59

ويف هذا السياق جيب النظر إىل حالة التجاوز من

زاويتني:

والدليل عىل ذلك ،بأن املادة ( )555تناولت موضوع
املقامة عليها(.)13

وإضافة إىل ما سبق فإن حسن النية لدى الباين

جتعل من املالك بأن يتملك املباين وهذا ال يتم إال برىض
الطرف اآلخر ،فريى هذا االجتاه أنه من الرضوري
الرجوع إىل القواعد التي حتمي امللكية اخلاصة وذلك

من خالل إزالة وقلع املنشآت واملباين بغض النظر عن
()13

– Gabriel Marty et Pierre Raynaud-Droit Civil
TomeII ;2eme volume les biens
Sirey-Paris 1965-note 121 page 163. Claude Renard
et Jacques Hansenne.
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سوء أو حسن النية لدى الباين ألنه ال جيوز ألي شخص

وقد ذهب الفقه املرصي بالقول بأنه من غري
املمكن متليك مالك األرض جزء ًا يسري ًا من البناء

حسن النية.

ذلك ،وال يمكن ملالك البناء طلب اإلزالة أو القلع إذا

أن يعتدي أو يمس ملكية الغري ،إال أن االنتقاد األساس
يكمن يف تطبيق قواعد االتصال عىل حالة التجاوز يف
وخالصة لذلك يكتفي هذا االجتاه بتطبيق املادة

املتجاوز به ،ألنه ليس من مصلحة مالك األرض يف
كان الباين حسن النية ،فاحلل العادل يكمن يف متليك

( )545مدين فرنيس املتعلقة بحامية امللكية اخلاصة ومن
َثم ليس هنـاك ضـرورة للجـوء إىل قواعد االتـصال

األرض (األهواين ،مرجع سابق :ص .)116-115

الذي ال يمكن إلزامه باإلزالة أو القلع وهذا ما يطبق

احلالة من خالل أحكام املادة ( )928إال أن تطبيق هذه

ألن بتطـبيقها يثار حـرج بشـأن البـاين حـسن النية
عىل مالك األرض وهلذا اكتفى هذا االجتاه بأحكام

املادة ( )545لتكون أساسا حلل مشكلة التجاوز(.)14

جزء من األرض ملالك البناء مع تعويض عادل لصاحب
وعىل الرغم من أن املرشع املرصي قد نظم هذه

املادة موقوف عىل مجلة من الرشوط منها -1« :أن يكون
الباين قد جار عىل أرض غريه وهو يقوم بالبناء يف أرضه،

أما بالنسبة ملوقف الفقه والقانون املرصي ،فقد

وهلذا تستبعد املادة املذكورة يف حالة أن الباين مل يقم
بإنشاء املباين يف أرضه  .فالتجاوز هنا يشكل تعدي ًا بسبب

منحت املادة املذكورة سلطة تقديرية للقضاء يف إقرار
اإلزالة أو التعويض منع ًا للتعسف يف استعامل احلق ،ويف

عبارة جار التي تفيد أن الباين قام بالبناء عىل أرضه.
 -2أن يكون نطاق البناء جزء ًا يسري ًا من األرض
ِ
بالنظر إىل املساحة املعتدى
املالصقة وحيدد هذا اجلزء

حدد القانون املدين املرصي موقفه من خالل أحكام املادة

( )928خالفا لبعض الترشيعات العربية األخرى ،فقد

هذا الصدد يرى الفقيه حسن كريه ( ...وهذا ما حدا

باملرشع إىل إن خيول املحكمة سلطة تقديرية جوازية يف

عدم وضوح مالمح احلدود بالنسبة للباين عندما وردت

عليها يف إطار أرض اجلار ،وغالبا ما ينحرص هذا اجلزء

منع هذا التعسف بإجبار اجلار عىل متليك الباين مقابل

بعدة أمتار.

الباين بشأهنا.

بني فوق أرضه.

تعويض عادل جلزء ضئيل من أرضه الذي جار عليه

 -3أن يكون املعتدي حسن النية كأن يعتقد بأنه

ومن هذا املنطلق يفرتض استبعاد قواعد االتصال

 -4جيب أن ينحرص تطبيق املادة يف البناء وليس

والقواعد العامة ،ألن متسك اجلار بحقه بتملك جزء من
مباين اجلار أو إزالتها قد يؤدي إىل التعسف باستعامل

احلق وهلذا كان املرشع املرصي واضحا يف منح القضاء
سلطة يف تقدير التعويض أو اإلزالة) (كرية ،مرجع

سابق :ص .)416
()14

Gilles Goubeaux – la régle de l’accessoire en droit
privé-LGD] –Paris 1969-note 182 pages 315 et S

يف غريها من حاالت إقامة املنشآت بشكل متجاوز»

(األهواين ،مرجع سابق :ص .)116

وبناء عىل ما تقدم من االرآء الفقهية والتوجه

القانوين لوضعية حالة التجاوز اليسري عىل ملك الغري
يف كل من فرنسا ومرص ،فالسؤال املطروح ما هو احلل

هلذه الوضعية يف إطار الترشيع األردين ،فهل يمكن إن
نعتد بالقواعد العامة لالتصال الصناعي من أجل وضع
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حلوالً مناسبة للتجاوز عىل أرض؟ أم يمكن اللجوء إىل

وهاتان املشكلتان ال حل هلام إال من خالل قواعد

فإذا كان األصل أن حق امللكية خيول املالك

التي متنح ملكية املباين التي تم التجاوز هبا عىل أرض

للاملك إنشاء املباين واألغراس يف أرضه وينتفع هبا كيفام
شاء طبق ًا لقواعد القانون وهذا ما أشارت إليه الفقرة

إال إن هذا التصور من الصعب االعتامد عليه

القواعد العامة حلامية حق امللكية؟

سلطة األنتفاع واالستغالل ،وبعبارة أخرى يمكن

االتصال الصناعي (أزركي ،مرجع سابق :ص )59
الغري لصاحب األرض وله أن يطلب إزالتها وقلعها.

حلل إشكاليات التجاوز كيفام كانت يف ظل الترشيع

الثانية من املادة ( )1018من القانون املدين األردين التي

األردين ،ألن التجاوز يف البناء عىل ملك الغري ال يشكل
يف حقيقة األمر سوى مساس ًا بحق املالك باالنتفاع بجزء

الترصفات اجلائزة رشعا).

بالترصف أيضا ،مما جيوز له املطالبة باهلدم واإلزالة سواء

نصت (ملالك اليشء وحده أن ينتفع بالعني اململوكة
وبغلتها وثامرها ونتاجها ويترصف فيه عين ًا بجميع

من ملكه ،بل يمتد إىل أكثر من ذلك ،بحرمانه من حقه

فمن املالحظ إن النص السالف الذكر يمنح

كان الباين حسن النية أو يسء النية فاملادة ( )1018من
املدين األردين حددت امللكية بأهنا انتفاع ًا واستغالال

والقلع للبناء املتجاوز به ،إال أن اإلزالة ال تشكل ح ً
ال

يؤدي إىل حرمان املالك من حق امللكية ،وهذا يف حقيقة

للاملك االنتفاع واالستغالل كسلطة يامرسها هذا
األخري عىل ملكية أرضه ،فهذا النص خيوله حق اإلزالة
وإنام هي جزاء يطبق حلامية امللكية دون حتديد ملكية
البناء املتجاوز به ،كام أن سلطة الترصف التي وردت

يف الفقرة األوىل من املادة ( )1018ال متت بصلة حلالة

التجاوز عىل أرض الغري ،بينام التجاوز ينصب عىل

االنتفاع واالستغالل املادي للعقار وليس الترصف به
(أزركي ،مرجع سابق :ص  )54وهبذا تستبعد القواعد
العامة حلامية امللكية ،وأمام هذه املعطيات يرى البعض

أن القواعد العامة حلامية امللكية (املادة  1018واملادة

 )1020ال تعد أساسا حلل إشكالية التجاوز اليسري،

وترصفا ،كام ال يفوتنا القول بأن التجاوز يف حد ذاته
األمر يتعارض مع أحكام املادة ( )1020من القانون
املدين األردين والتي نصت يف فقرهتا الثانية (وال يستملك

ملك أحد إال للمنفعة العامة ويف مقابل تعويض عادل).
ومن باب القياس نستدل بالقواعد املتعلقة يف

الغراس والتي يفتقدها املرشع األردين يف هذا اإلطار

نستشهد يف إحكام املادة ( )1141من قانون املعامالت

املدنية لدولة اإلمارات العربية والتي نصت -1 :املالك
اهلواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غريه
مطالبته باإلزالة ما امتد إىل هوائه ولو مل يرتتب عىل ذلك

وإنام حلها يكمن يف قواعد االتصال الصناعي ألهنا
حتتوي عىل ٍ
حل للمشاكل النامجة عن عملية التجاوز،

حكم القضاء إزالة ما امتد إىل ملكه ولو بالقطع إذا مل يكن

أوالً :مساس التجاوز بحق االنتفاع واالستغالل

عىل عروق الشجر الذي امتدت يف أرض الغري) فاجلار

ثاني ًا :تعيني مالك البناء املتجاوز به عىل ملك الغري.

قطعها ،وتكون له الثامر التي تسقط منها .ونصت عىل

وتكمن يف:

ملالك األرض

رضرا له فإن أبى ضمن ما تلف بسببه وله بال حاجة إىل
إزالة الرضر إال به وال يشء عليه -2 ،ويرسي هذا احلكم

الذي متتد إليه أغصان أشجار جاره يرغم هذا األخري عىل
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ذلك أيضا املادة ( )1196من جملة األحكام العدلية (إذا

ثالث ًا :كام أن تطبيق املادة ( )1141عىل حاالت

فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط األغصان وجرها إىل

عن تطبيق هذه املادة مما ال يتمكن صاحب األرض أن
يطلب اإلزالة ،ألن اإلزالة معطلة فعلي ًا يف إطار أحكام

امتدت أغصان شجرة بستان أحد إىل دار جاره أو بستانه

الوراء أو قطعها ( )..الفتالوي :2006 ،ص .)60

بنا ًء عىل ما تقدم ال يمكن أن نعتد بقواعد
ٍ
كحل إلشكالية التجاوز عىل ملك الغري وإنام
االتصال

التجاوز يفرتض أن يتم االعتداد بكافة النتائج املرتتبة

املادة املذكورة فكيف يمكن أن تفعل اإلزالة يف حالة
التجاوز اليسري؟ وهلذا فيجب عىل مالك األرض أن

يمكن االعتداد بالقواعد العامة التي سبق اإلشارة إليها

يتملك البناء املتجاوز به مقابل أداء قيمته قائ ًام ولو ذهبنا

أسباب استبعاد قواعد االتصال حلل مشكلة التجاوز؟

به مع حقه بالقلع واإلزالة بنا ًء عىل القواعد العامة حلامية
امللكية ،فهذا يؤدي إىل نوع ًا من عدم االستقرار يف النشاط

حلل مشكلة التجاوز إال أن هذا جيعلنا نتساءل ما هي
يف واقع األمر هناك مجلة من األسباب يمكن أن

أبعد من ذلك بحيث يتملك مالك األرض البناء املتجاوز

نجملها بام ييل:
أوالً :لقد نصت املادة ( )1137عىل (كل بناء أو

بدفع قيمة املباين للباين حسن النية حتى يطلب مالك

قد أقامه عىل نفقته وأنه خيصه مال يقم دلي ً
ال عىل عكس

وبـنا ًء عليه فـإن قـواعد محاية حق امللكـية املادة

غرس أو عمل قائم عىل األرض يعترب أن مالك األرض
ذلك) فلو نظرنا إىل تطبيق هذه املادة لتبني لنا بأن البناء

املقام عىل األرض جيب أن يتناسب مع رغبة صاحب
األرض ويعود عليه باملنفعة ،وهذا ال يتوفر بالبناء

املتجاوز به عىل أرض الغري ألن التجاوز غالبا ما يكون

العقاري ،فام أن يطمئن األطراف إىل حل مشكلة التجاوز
األرض اإلزالة والقلع بنا ًء عىل قواعد محاية حق امللكية.

( )1019يف جمال التجاوز قد حتل بعض املشاكل املتعلقة
بالتجاوزات فمن جهة حتل مشكلة التمتع وترصف
ٍ
تطاول عىل
للجار باجلزء املتجاوز به ويمكن إن كل
أرضه يطالب هبدم البناء املتجاوز به ،كام أنه يمكن حل

عىل عدة أمتار باألرض وال يزيد يف قيمتها.
ثاني ًا :أما ما يتعلق باملادة ( )1141واملتعلقة

كان الباين حسن النية ولكن بطريقة غري رشعية ألن

القيمة لتمكن مالك األرض أن يتملك املباين مع

ما دام مالك األرض مل يرتيض ذلك ويكون هلذا األخري

يف الباين حسن النية فقد أشارت هذه املادة إىل معيار
تعويض قيمتها ،وهذا ال يمكن تصوره من الناحية
العملية ألن التجاوز يف األصل ال يؤدي إىل الزيادة

يف القيمة بل قد يعطي نتيجة عكسية تؤثر يف قيمة

األرض ،كام إن تطبيق هذه املادة يصبح مالك األرض
مالكا للبناء املقام فوق أرضه مما حيقق الشيوع بني

اجلارين إذ يستحيل االتفاق بينهام عىل القسمة مستقب ً
ال

(زكي ،مرجع سابق :ص .)368

مشكلة املباين حيث تعود هذه األخرية املتجاوز هبا سواء
األمر هنا يتعلق بتجزئة أفقية للعقار وبصورة غري قانونية

حق املطالبة باهلدم بأثر رجعي من تاريخ واقعة البناء.

خالصة ملا تقدم إذا كان املرشع األردين مل يتطرق

رصاحة حلل مشكلة التجاوز يف البناء عىل أرض الغري

فإن قواعد امللكية قد ختول مالك األرض منع كل جتاوز
عىل أرضه بغض النظر عن نية الباين وهبذا فإننا نقرتح

عليه أن ينظم حال هلذه املشكلة من خالل نصوص
خاصة عىل النهج الذي هنجه القانون املدين املرصي.
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املطلب الثاين :مدى فاعلية قواعد االتصال يف حالة إنشاء

عقد اإلجيار واالنتفاع به وقد عرفت املادة الثانية من

قد يثار النزاع ما بني الباين وصاحب األرض

املنقول املؤجر لغري االستغالل الزراعي) وقد نظم

بالعقار بشأن ما ينشأ املنتفع من مباين وأغراس عىل

املستأجر وأمهها عدم إحداث أي تغيري يف العني املؤجرة

املباين واملحدثات ضمن الدائرة العقدية

التي تربطهام عالقة تعاقدية عىل االنتفاع واالستغالل
األرض ،فهل يمكن أن نعالج هذه احلاالت ضمن

قواعد االتصال الصناعي؟ أم أن هناك نصوصا خاصة
تتكلف بمعاجلتها وتسوية النزاع الذي قد حيدث بني

الطرفني؟ هذا ما سنجيب عليه من خالل هذا املطلب
بالفرعني التاليني .الفرع األول :املحدثات واملباين
املقامة من املستأجر يف العني املؤجرة ،الفرع الثاين:

مدى تطبيق قواعد االتصال عىل املنشآت املقامة من

قانون املالكني واملستأجرين( )16العقار بقوهلا املال غري

املرشع األردين مجلة من االلتزامات تقع عىل كاهل
فقضت املادة ( )694بقوهلا يف هذا الشأن (ال جيز
للمستأجر أن حيدث يف املأجور تغريا بغري إذن املؤجر
إال إذا كان يستلزم إصالح املأجور وال يلحق رضر ًا

باملؤجر) والتغري الوارد يف النص السالف الذكر هو
التغري املادي يف املأجور مثل إضافة اجلدران أو الزيادة
يف عدد الغرف أو أي تغري مادي يقع عىل العني املؤجرة،
إال إن التساؤل املطروح يف هذا السياق ما هو مصري

الفرع األول :املحدثات واملباين املقامة من املستأجر

املنشآت واملباين التي يقيمها املستأجر يف العني املؤجرة؟
إن اإلجابة عن هذا التساؤل خلقت جدال فقهي ًا

لقد عرف املرشع األردين عقد اإلجيار يف املادة

االجتاه األول :لقد سعى هذا االجتاه إىل التمييز بني

متليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من اليشء

من إدراك بعض التحسينات عىل العني املؤجرة كإعادة

طرف املنتفع.

يف العني املؤجرة

( )658من القانون املدين األردين ونصت عىل (اإلجيار
املؤجر ملدة معينة لقاء عوضا معلوم)(.)15

وقد أمجع الفقه أن اإلجيار بيع للمنافع ومتليك هلا

وليس متليك للعني ،فيكون متليك املنفعة فيه ملدة معينة

وهذا ما هنجه املرشع األردين من خالل النص السالف
الذكر ،فإذا انعقد العقد بني املؤجر واملستأجر التزم

املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة،

فإن مل يمكنه ذلك فالعقد باطل (محزة :2005 ،ص
 ،)300فتحديد اليشء املؤجر من األمور الرئيسية يف

( )15لقد استقى املرشع األردين هذا التعريف من املذهب
احلنفي واحلنبيل ،وعرفته جملة االحكام العدلية باملادة 405
( ...بيع املنفعه املعلومة يف ما يقابله عوض املعلوم).

أدى إىل انقسام الفقه إىل اجتاهني:

االنتفاع املخول للمستأجر ،فإذا كان هذا االنتفاع يمكنه
التوزيع يف الغرف وإضافة بعض التحسينات مثل سخان
تسخني املياه أو مكيف اهلواء ،فإن هذه التغريات ال متس

بتخصيص العقار ،أما إن كانت التغريات جوهرية عىل
العقار ،فيعد هذا عمل تعسفي ًا ألن املستأجر جيب عليه
رد العني املؤجرة كام استلمها ،وال يمكنه إنشاء املباين أو

التغري يف هيكل العقاري إال بموافقة من املؤجر(.)17

( )16قانون املالكني واملستأجرين رقم  11لسنة  1994تاريخ
 1994/7/3واملعدل بالقانون رقم  30لعام  2000واملنشور
باجلريدة الرسمية رقم  4415تاريخ .2000/8/31
( )17يمثل هذا االجتاه املذهب الفردي احلر ،الذي أثر
بالترشيعات الالتنية كالترشيع الفرنيس والترشيعات التي
تأثرت هبذا األخري فهذا االجتاه يدافع عن حق امللكية =
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االجتاه الثاين :يرى هذا االجتاه أن املؤجر عندما

فنص يف املادة ( )701من القانون املدين األردين عىل:

وهذا التخيل يمنح للمستأجر الصفة املستقلة عن

بأذن املؤجر كان للمؤجر عند انقضاء اإلجيار إما مطالبته

يربم عقد اإلجيار يكون قد ختىل عن جزء من سلطاته
املؤجر ،مما يمكنه من أن يتمتع بالعني املؤجرة بشكل

واسع كتشييده للمباين وإجراء التغريات يف اجلدران
باإلضافة أو النقصان ما دام أنه يمكن له إزالتها بعد

انتهاء عقد اإلجيار ،فمام يمكن القول عنه بأن اعرتاض

« -1إذا أحدث املستأجر بنا ًء أو غراسا يف املأجور ولو
هبدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك مستحدث بقيمته

مستحق القلع إن كان هدمه أو إزالته مرضا بالعقار.

 -2فإن كان اهلدم أو اإلزالة ال يرض بالعقار

فليس للمؤجر أن يبقيه بغري رضا املستأجر».

استقاللية املستأجر ،ألن املؤجر باألصل أن يؤمن

فإنشاء املحدثات واملباين من طرف املستأجر تعد
حالة خاصة أفرد هلا املرشع حكام خاص ًا عامل من خالله

وانطالقا من هذه االجتاهات نرى بأنه ليس

االحتفاظ باملنشآت واملباين فله أن يتملكها عند انقضاء

ظل أحكام الترشيع األردين ،ألن هذا األخري قد نظم

تتحقق بانتهاء عقد اإلجيار ،أال أنه حفاظا عىل العني

املؤجر عىل إعامل املستأجر يشكل تعطي ً
ال وخرقا ملبدأ
للمستأجر منفعة هادئة خالل رسيان عقد اإلجيار(.)18

للمستأجر أن يقوم بأي تغريات مادية بالعني املؤجرة يف

وضعية ومصري املنشآت التي يقوم هبا املستأجر وهذا

ما نالحظه من خالل أحكام املادة ( )692من القانون

املدين األردين والتي نصت عىل (املأجور أمانة يف يد
املستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان

عن تقصريه أم تعديه ،وعليه أن حيافظ عليه حمافظة
الشخص العادي) لكن لو فرضنا أن املستأجر قد جتاوز
املنفعة املقررة له يف العقد وأقام يف إجراء التغريات يف

العني املؤجرة فهل من املمكن أن تطبق عليه قواعد
االتصال ملصلحة املستأجر.

يف واقع األمر لقد خص املرشع األردين هلذه

احلالة نصا خاصا ً ضمن القواعد املنظمة لعقد اإلجيار
= الفردية ويعد مالك العقار سيد ًا رغم تأجريه للعقار،
فالعقد الذي يربمه املؤجر هو الذي حيدد التغريات عىل
العقار .انظر( :الصايف :1991 ،ص.)187
Aubry et Rau –cours de droit civil français-6éme
()18
-Tome V – note 365 page 205

املستأجر معاملة الباين سيئ النية ،فإذا رغب املؤجر

عقد اإلجيار ،فامللكية للمباين ال تتحقق باإلندماج وإنام
املؤجرة أجاز النص للمؤجر متلك املباين عىل أهنا مستحقة
القلع ،مراعاة لظروف املؤجر من جهة وحفاظ ًا عىل

وحدة امللكية العقارية من جهة أخرى (عرفه:1955 ،

ص  ،)307لكن لو افرتضنا أن املستأجر قد أنشأ املباين
دون إذن املؤجر ،هل يمكن تطبيق قواعد االتصال
الصناعي من القانون املدين األردين؟ يف واقع األمر أن

تطبيق قواعد االتصال وحتديدها يف إطار العالقة العقدية
رغم عدم تضمني العقد مصري املنشآت.

مما جيعلنا أمام اشكالية هامة فإذا كان االتصال

الصناعي ينظم البناء فوق ملك الغري فهل نستطيع أن
نعترب املستأجر غري ًا يف إطار العالقات العقدية أم أنه

يمكن التعامل مع املادة ( )1142عىل إطالقها ،مما
يمكن تطبيقتها عىل كافة األشخاص ولو كانوا هؤالء
أصاحب حقوق عينية أو كانت مثبتة هلم حقوق

شخصية عليها ،كام هو الشأن بالنسبة للمستأجر؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل يتطلب األمر أن نتناول
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التوجه الفقهي يف هذا الشأن ،فقد ظهر اجتاهني لتحديد

ويف نفس االجتاه وهبدف توسيع نطاق تطبيق

أقام املنشآت والبنايات دون أن تربطه أي رابطة قانونية

البعض إىل إعطاء مفهوما جديدا لكلمة الغري ،فال

مفهوم الغري أحدمها مفهوم ضيق ،حيث الغري كل من
مع مالك األرض ،فاحلائز الذي يامرس سلطة فعلية عىل

عقار الغري ،أو مشرتي العقار الذي تراجع عن رشائه
فبسبب رجعته رجع الوضع إىل ما قبل عملية الرشاء،
فإذا انعدمت العالقة العقدية جيب اعتبار من كان طرفا

فيها من األغيار (الصايف ،مرجع سابق :ص .)192

أما االجتاه الثاين فقد توسع يف مفهوم الغري واعترب

أحكام املادة ( )555من القانون املدين الفرنيس ذهب
يكفي أن يتطرق االتفاق الذي جيمع بني الطرفني ،للبناء

واألغراس حتى يفقد الباين صفة الغري بل ال بد من أن
يفرض عىل هذا األخري االلتزام بالبناء ،كام هو احلال

بالنسبة لعقد اإلجيار الذي يلتزم من خالله املستأجر تشييد
بنايات جديدة ،فام دام ال يوجد مثل هذا االلتزام فالباين

فوق أرض الغري يترصف من تلقاء نفسه وال يترصف

الباين غريا بالنسبة للملكية العقارية فكل شخص غريب
عن امللكية العقارية يعد غري ًا حتى ولو كان هناك رابطة

غريا ،وتعد املادة ( )555جمال تطبيقه إال عند التزام الباين

إذ يطبق عليهام أحكام االتصال الصناعي ،وقد ذهب

واستنادا عىل ما سبق فإن فقهاء القانون املدين

تعاقدية مع مالك العقار ،فاملستأجر واملنتفع يعدان غري ًا،

هذا االجتاه إىل التمييز .إذا كان هناك اتفاق بني مالك
األرض والباين من حيث موضوع العالقة التعاقدية،
واحلالة التي ال يوجد فيها أتفاق بينهام عىل إنشاء املباين،
ففي الفرضية األوىل وهي حالة االتفاق ال يعترب الباين
من الغري بالنسبة إلنشاء املباين واألغراس فهذه األخرية
تشكل بصورة الرئيسية أو تبعية موضوع عالقة االلتزام

التي تربطها ،وهذا ما ينطبق عىل عقد اإلجيار.

كمدين خيضع لتدابري جتزئة قانونية أو تعاقدية ،فباعتباره

بالبناء أو األغراس (الصايف ،مرجع سابق :ص .)193

الفرنيس سعوا إىل تطبيق القواعد العامة لالتصال عىل

كل من أنشأ املباين واألغراس عىل أرض الغري باستثناء

احلاالت التي يكون فيها عالقات تعاقدية سواء كان
مصدر هذه العالقة العقد مثل عالقة املؤجر للمستأجر،

أو بموجب القانون كعالقة مالك الرقبة بصاحب حق

االنتفاع.

هبذا يرى الفقه بأن أحكام االتصال ترسي عىل

الذي يتضمن رشطا يسمح للمستأجر بإنشاء

املنتفع إذا أقام هذا األخري املباين دون ترخيص من

أما الفرضية الثانية فتعترب الباين الذي قام بإنشاء املباين
عىل العني املؤجرة غري ًا ألهنا متت خارج نطاق العالقة

حتديد مصريها ،أو إذا أقام املالك املباين ثم بطلت ملكيته

(زكي ،مرجع :ص  )372ويف نفس اإلطار يرى الفقيه

أو يلزم املستأجر بأقامة املنشآت(.)19

أحكام االلتصاق يف سائر احلاالت التي حيكمها نص

املباين واملنشآت (الصايف ،مرجع سابق :ص .)192

العقدية التي بينهام ،فالعقد مل يتضمن رشط ًا أو بند ًا يشري

()19

1- J-P Delmas-saint-hilaire ; De l’application de
l’article555 du code civil dans les rapports des
personnes qu’unit un lien d’obligation, Revue
trimestrielle de droit civil ; Sirey 1959.Tome57 ;p437.

مالك األرض ،أو إذا أقام املنتفع املباين يف األرض دون

حممد عرفة (...و مع ذلك فإننا نرى وجوب استبعاد
قانوين خاص.

وبعبارة أخرى تعترب الدعوى املؤسسة عىل هذه

األحـكام دعـوة احتياطية كدعوى اإلثـراء بال سبب
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ال يلجأ إليها إال عند افتقاد احلل القانوين فإذا تلمسنا

يعني بأن هذه القواعد تقترص عىل األشخاص الذين

اخلاصة فلم نجده ،فإننا نحكم عندئذ بنصوص

مما يمكننا أن نعترب الغري الوارد هبذه النصوص وكل

للحالة القانونية املعروضة حال يف النصوص القانونية
االلتصاق برصف النظر عن كل من أقام املنشآت حائزا
قانونيا أو حائزا عرضيا ،ولذلك نرى بأن واضعي
القانون املدين اجلديد قد جانبوا الصواب عندما اختذوا

من حالة املستأجر الذي يبني يف األرض املستأجرة مثاال

للحاالت التي تندرج حتت حكم املادة ( ،)592إذ إن
ما يقيمه املستأجر يف األرض املؤجرة من بناء أو أغراس

ال خيضع ألحكام االلتصاق بل حلكم املادة( )592التي
تضمنت حلوال خاصة هلذه احلالة بالذات ) (عرفه،

مرجع سابق :ص .)109

يقومون بإنشاء املباين والغراس خارج الدائرة العقدية؟

أجنبي عىل العالقة التعاقدية.

وعىل الرغم من عدم تفسري الغري الوارد بالقواعد

العامة لالتصال الصناعي فإن املرشع األردين قد جعل

من املباين واملنشآت املقامة من طرف املستأجر خاضعة
لألحكام اخلاصة وحتديدا أحكام املادة ( )701من

القانون املدين األردين ،وبام أن قواعد االتصال تعد من
القواعد املكملة يمكن االتفاق عىل خمالفتها من خالل
العقد ،وملا كان العقد بقواعده ورشوطه له األولوية يف
التطبيق عىل القواعد العامة لالتصال والقواعد اخلاصة

ومن باب املقارنة ما بني الترشيع املرصي

املنظمة بوضعية املباين التي يقيمها املستأجر فإن العالقة

خص هذه احلالة من خالل النص عليها يف املادة ()592

الفرضية األوىل :وجود رخصة يف البناء دون

والترشيع األردين نالحظ أن القانون املدين املرصي قد

التعاقدية تتطلب منا الوقوف عىل فرضيتني:

التي جاء هبا ( -1إذا أوجد املستأجر يف العني املؤجرة

حتديد مصري املنشآت.

قيمة العقار التزم املؤجر أال يرد للمستأجر عند انقضاء

حتديد مصري املنشآت.

بناء أو أغراسا أو غري ذلك من التحسينات مما يزيد يف

الفرضية الثانية :وجود الرخصة يف البناء مع

اإلجيار ما أنفقه من حتسينات أو ما زاد يف قيمة العقار

ففي الفرضية الثانية التي يتم من خالهلا حتديد

تلك التحسينات قد استحدثت دون علم املؤجر أو رغم

هذه املباين ختضع لإلزالة أو لتملك املؤجر مقابل دفع

ما مل يكن هناك اتفاق يقيض بغري ذلك -2 .فإذا كانت
معارضته كان له أيضا أن يطلب من املستأجر إزالتها وله

مصري املنشآت واملباين يطبق االتفاق بشأهنا إن كانت
قيمتها إن تضمن االتفاق ذلك.

أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الرضر الذي يصيب

أمـا الفرضية األوىل والتي يتضمن االتـفاق

اختار املؤجر أن حيتفظ هبذه التحسينات يف مقابل رد أحد

مصريها بعد انتهاء عقد اإلجيار فتطبق بشأهنا أحكام

العقار من هذه اإلزالة إن كان للتعويض مقتىض -3 .فإذا
القيمتني املتقدم ذكرها جاز للمحكمة أن تنظر إىل أجل
الوفاء هبا).

أما القانون املدين األردين فلم حيدد األشخاص

الذين خيضعوا لقواعد االتصال ،بأحكامها فهل هذا

بشأهنا إذنا أو رخصة يف البناء إال أن يف االتفاق مل حيسم
املادة ( )701من القانون املدين األردين والتي تعد
جزء ًا من أحكام عقد اإلجيار.

وبناء عىل ما تقدم فإننا ال نرى هناك رضورة

بالرجوع إىل القواعد العامة ملعاجلة وضعية املنشآت
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التي يقيمها املستأجر ما دام هناك نص خاص هبا؛

مبارشة عند ترتيب املالك هلذا احلق للغري عىل العني

عىل املنشآت املقامة من املستأجر.

(العبيدي :2010 ،ص .)198

لذلك فإننا نرى تعطيل أحكام االتصال وعدم تطبيقها
فهل يمكن استبعاد قواعد االتصال بخصوص

املنشآت املقامة من طرف الشخص الذي له حق انتفاع
عىل أرض الغري؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف

احلالة الثانية.

التي يملكها وقد يكون هذا احلق بمقابل أو غري مقابل

وبام أن حق االنتفاع جيمع ما بني االستعامل
واالستغالل فيحق للمنتفع احلصول عىل ثامره أي ًا

كان نوعها طبيعية أو صناعية أو مدنية ،وال حيق له
احلصول عىل منتجاته ألهنا تنتقص من األصل ،ويكون

الفرع الثاين :مدى تطبيق قواعد االتصال عىل

استغالل املنتفع للعقار بشكل مبارش كأن يتوىل زراعة

لقد عرف املرشع األردين حق االنتفاع من خالل

يقوم بتأجري العقار واالستفادة من فوائده ،و قد نصت

(االنتفاع حق عيني للمنتفع استعامل عني ختص الغري

حيث جاء هبا (ثامر الشئ املنتفع به من حق املنتفع مدة

املنشآت املقامة من طرف املنتفع

أحكام املادة ( )1205من القانون املدين األردين عىل أنه
واستغالهلا ما دامت قائمة عىل حاهلا و إن مل تكن رقبتها

مملوكة للمنتفع).

األرض وبذرها ،أو قد يكون بصورة غري مبارشة كأن

املادة ( )1208من القانون املدين األردين عىل ذلك
انتفاعه) مما جتدر اإلشارة بأن هذا النص مطابق ملوقف

القانون املدين املرصي والذي قىض من خالل أحكام

فحق االنتفاع يعد قيدا خطريا يرد عىل حق

املادة (( )987ألن للمنتفع االنتفاع بثامر الشئ املنتفع

حق امللكية ،من حيث جتزئتها ،لكونه ينتزع من املالك

وعىل الرغم من أمهية هذا احلق وما يمد صاحبه

امللكية ،بل هو أثقل احلقوق عىل اإلطالق املنبثقة عن

عنرصان هامان ومها حق االستعامل وحق االستغالل،
ألنه عندما يفتقد املالك هلذين العنرصين يفتقد كل

مظهر مادي واقتصادي للعقار وال يبقى له إال املظهر
القانوين املعنوي الذي ال أثر له يف احلياة االقتصادية مما

تصبح امللكية تافهة ال تعود عىل صاحبها إال بثمن بخس
إن سعى إىل بيعها وهي مثقلة بحق االنتفاع (الصويف،

 :2002ص .)760

وقد حدد املرشع األردين أسباب كسب حق

االنتفاع بالعقد والوصية ،أو بمرور الزمان وهناك بعض

الترشيعات أضافت إىل هذه األسباب حق الشفعة ،ويعد
العقد أكثر األسباب شيوعا يف كسب حق االنتفاع،
فيكون العقد ناقال أو منش ًئا له يعترب العقد منش ًئا بصورة

به طيلة مدة انتفاعه).

من صالحيات عىل العقار املنتفع به إال أنه يطرح علينا

بعض التساؤالت منها هل يمكن للمنتفع إنشاء املباين

واألغراس؟ وهل يمكن له من تغيري ختصيص العقار؟
فإذا كانت القاعدة العامة تشري بأن ليس للمنتفع

إنشاء املباين واألغراس التي تؤدي إىل تغيري طبيعة
العقار ،إال أنه قد يلجأ املنتفع إىل إنشاء األغراس
واملباين عىل العقار املنتفع به بموجب االتفاق ما بني

مالك األرض واملنتفع ،إال أن اإلشكالية املطروحة يف

هذا النطاق هي أن االتفاق قد ينصب عىل إنشاء املباين
دون حتديد مصريها بعد انتهاء حق االنتفاع.

وقد يلجأ املنتفع إىل إقامة املباين أيضا دون موافقة
مالك الرقبة ،فهل هلذه احلاالت ٌّ
حل ضمن القواعد
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املنظمة حلق االنتفاع أم أن األمر يتطلب الرجوع إىل

بالنسبة لإلثراء بال سبب ،فقواعد اإلثراء تلزم برد قيمة

األشخاص الذين ينطبق عليهم أحكام املادة ()1142

فإن مل تكن قائمة لزم ردها بعينها وهذا يعني بأن املواد

قواعد االتصال الصناعي خاصة أن هذا األخرية مل حتدد
من القانون املدين األردين؟

إن اإلجابة عن هذا التساؤل يفرض علينا التمييز

بني احلالة التي يكون فيها اتفاق ما بني مالك األرض
واملنتفع عىل إنشاء املباين دون حتديد مصريها ،واحلالة
التي تنشأ فيها املباين دون ترخيص املالك.

املواد التي أقيمت هبا املنشآت إىل صاحبها إن كانت قائمة

تنزع وترد إىل صاحبها وهذا ال ينسجم مع أحكام املادة

(( )1142العبيدي ،مرجع سابق :ص .)117

إال أننا نرى أنه يمكن إسناد األساس القانوين

لفكرة التعويض بحسب املادة السابقة إىل اإلجبار
القانوين عىل التعاقد ،وهذا ما اجته إليه بعض الفقه الذي

ففي احلالة األوىل ،األصل أن يقدم العقد عىل

يرى بأن التعويض قائم عىل فكرة الرضورة .بينام استند

مكملة جيوز خمالفتها ،إال أن عدم حتديد مصري املباين

التوجهني يلتقيان يف حقيقة واحدة ،فإذا كان املرشع

القواعد العامة لالتصال بحكم أن هذه األخرية قواعد

بعد انتهاء مدة االنتفاع يفرض علينا الرجوع للقواعد
العامة لتحديد مصريها ،وتسوية العالقة ما بني مالك
األرض واملنتفع ،ويف هذا النطاق يتم تطبيق أحكام املادة

( )1142والتي نصت عىل (إذا أحدث شخص منشآت
بمواد من عنده عىل أرض غريه فإن مل يكن بينهام اتفاق

عىل مصري ما أحدثه فال جيوز لصاحب األرض أن يطلب
قلع املحدثات وجيب عليه إذا مل يطلب صاحب املحدثات

قلعها أن يؤدي إليه قيمتها قائمة) فيعد هذا النص حال
منطقيا عىل أال يلجأ الباين إىل قلع هذه املحدثات تعسفا
بذلك فاملرشع هنا عطل القلعة من املالك إال أن هذا

األخري يمكن له قلعها بعد دفع قيمتها ،كام أن مزاولة
القلع من الباين مرشوط بعدم إحلاق الرضر باألرض.

البعض اآلخر إىل فكرة التعسف يف استعامل احلق وكال
قد استبعد اإلزالة واكتفى بالتعويض بأنه يقدر اإلزالة
التي تعد رضر ًا أشد من إبقاء احلالة يف األصل التي تعد
اعتدا ًء عىل امللكية (إسامعيل :2007 ،ص .)88

وإذا كانت املادة السالفة تعد ح ً
ال إلنشاء املباين

واملحدثات بعد احلصول عىل إذن مالك األرض فام هو

احلل الذي يمكن االعتامد عليه إذا قام املنتفع بإنشاء
املباين دون إذن املالك؟

يف حقيقة األمر ،مل يتطرق املرشع األردين إىل هذه

احلالة ولكن ليس هناك ما يمنع من اللجوء إىل أحكام

املادة ( ،)1140والتي تتعلق يف الباين سيئ النية حيث
يمكن أن نعتد هبا من باب القياس ،وهذا ما دفع بعض
الترشيعات إىل حرص حاالت البناء بسوء النية وحسن

وإذا كان القانون املدين األردين قد منح مالك

النية دون التطرق إىل احلالة املشار إليها يف املادة ()1142

إسناد هذا التملك؟ إن متلك مالك األرض للمواد قائمة

قد حصل عىل ترخيص إلنشاء املباين من مالك الرقبة.
واستنتاج ًا مما سبق فإن تطبيق التعسف باستعامل

األرض حق متلك املباين قائمة ،فعىل أي أساس يمكن
مرتبط بفكرة اإلثراء بال سبب إال أن املرشع قد خرج عن
هذا النطاق بخصوص التعويض ،كونه حرص التعويض
بقيمة املواد دون التكاليف األخرى خالف ًا ملا هو وارد

ألن ما جاء فيها يعد تكريسا حلسن النية مادام أن املنتفع

احلق يعد أساس ًا حلامية املصالح اخلاصة ومما يمكن

قوله :أن عدم مطالبة صاحب األرض بتملك املباين
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ومنع القلع يعني أنه تنازل ضمني ًا عن مطالبة املحدث

 -2سند ًا للقواعد العامة للمسؤولية الذي جعل

بالقلع ،إال أن التساؤل الذي قد يطرح نفسه هل يمكن

املشرتي بالبيع الباطل بحكم الغاصب ،وجعل اخليار

بالتحسينات التي يقوم هبا املنتفع كتجميل البناء وطالئه

حتى لو كانت هذه التشطيبات قد أدت إىل رفع قيمة

أن نلجأ للقواعد العامة لالتصال الصناعي فيام يتعلق

وتغطية األرض وغرس املزروعات للزينة؟ مل يرش
املرشع األردين هلذه األشكالية من خالل النصوص

املنظمة حلق االنتفاع ،إال أن القضاء األردين تصدى

هلذه اإلشكالية ،فجاء يف قرار ملحكمة التمييز األردنية:

للاملك بدفع قيمة ما تم إضافته إىل أعامل املغصوب
العقار.

 -3أن القـرار السـابق مل يبني أية قـيمة تـدفع

للغاصب ،فالقيمة الفعلية من وقت اللجوء للتشطيبات
أم أن القيمة التي يعتد هبا بعد إثارة النزاع؟

«تعترب يد املشرتي عىل العقار يف البيع الباطل يد ًا

واألصل يف القرار أن يبني القيمة التي جيب دفعها

باسرتداد الشقة املباعة (عظم) ورفضه إفراغها للمشرتي

وبني إقرارها من تاريخ إثبات النزاع ،إال أنه من خالل

غري مرشوعة أو يد غصب ،وبناء عىل ذلك متسك البائع
بدائرة التسجيل رغم قبضة لثمنها .ملزم ًا له برد الثمن
الذي دفعه املشرتي وكذلك قيمة التشطيبات التي

أنفقها املشرتي عىل العقار املبيع عم ً
ال باملادة ()3/286

مع مراعاة فوارق قيمة العملة بني إنشاء التشطيبات

أحكام املادة ( )1137من القانون املدين يمكن القول

أن هناك إشارة غري مبارشة ،بأن املرشع األردين قد
ساوى بني البناء والغراس والتحسينات عندما استخدم

من القانون املدين ألن أعامل التشطيبات كانت يف بناء

عبارة «كل بناء أو غرس أو عمل قائم عىل األرض يعترب

به عىل الدرجة املقصود من قيمة الزيادة أو متليك

هذه املادة قد يشمل التحسينات واإلضافات ،فلو قام

قائم عظم ،هي إمتام النواقص يف البناء القائم لالنتفاع
الغاصب للمغصوب وتضمينه قيمته وال ينطبق حكم

املادة ( )1140من القانون املدين عىل التشطيبات؛ ألهنا
ليست من قبيل إحداث بناء باملعنى املقصود يف هذه

املادة»(.)20

من خالل استقراء القرار السابق يمكن لنا أن

نوضح ما ييل:

 -1استبعاد تطبيق أحكام االتصال الصناعي

سواء كانت متعلقة بسوء النية ،أو بالزعم الرشعي،
بحكم أنه اعترب التشطيبات بحكم التحسينات.

( )20متيـيز حـقوق رقـم ( )87/114تاريخ ،1987/3/19
منشورات مركز عدالة.

أن مالك األرض قد أقامه عىل نفقته» فمفهوم العمل يف
املنتفع بغرس أشجار الزينة أو قام بوضع مناظر مجالية

عىل العقار املنتفع به فعىل مالك العقار أن يدفع تعويضا
للمنتفع ،إال أنه إنطالقا من هذا التصور ،فإنه يعني بأن

مالك الرقبة ملزم بتعويض املنتفع عن كافة النفقات
واملصاريف التي قد أنفقها عىل العقار ،وهذا من شأنه

أن حيمل مالك الرقبة أعباء الكثري من التحسينات كوهنا
غري واضحة وأنه بالتعويض عنها يرهق مالك الرقبة
بالنفقات ،وقد ال يفكر يف إنفاقها يف ملكه واملنتفع
عندما يقوم هبذه التحسينات يعترب أنه قد أحدثها ملنفعته
الشخصية دون أن يكون لديه أمل يف استعداد نفقاهتا

ولذلك ليس له ما استحدثه منها (مشموخي ،مرجع
سابق :ص .)370
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املبحث الثاين :مدى أثر قواعد

الفرع األول :الوضعية القانونية للقرينة الواردة

القانونية للعقار

إن التجزئة اصطالحا تعني فصل عدة عنارص

االتصال يف محاية الوحدة

باملادة ()1137

لقد سعـت قـواعـد االتـصال الصـناعي إىل

جمتمعه عن بعضها البعض ،فهل من املنطق أن نطبق هذا

تركيب أكثر من حق عيني عىل العقار ،إال أن هذه

السؤال ليس له أي أمهية ،ألنه من الثابت أن حق امللكية

املحافظة عىل الوحدة القانونية للعقار من خالل منع
القواعد وبصفتها قواعد مكملة فهل يمكن جتاوزها

وحتقيق التجزئة القانونية للعقار؟ هذا ما ستتم اإلجابة

عليه خالل هذا املبحث والذي سنتناوله يف مطلبني
األول :انعكاس قواعد االتصال عىل الوحدة القانونية

للعقار ويف املطلب الثاين النتائج القانونية النامجة عن
إثبات عكس القرينة الواردة يف املادة .1137

املفهوم عىل العقار؟ قد يتبادر ،للوهلة األوىل ،أن هذا

وموضوعه عنرصان متداخالن؛ لكون حق امللكية عىل
خالف مما هو عليه بالنسبة للحقوق العينية األخرى،

فهو حيتوي ويضم مجيع املنافع التي يمثلها يف العقار.

والتدقيق يف هذا الطرح قد يؤدي إىل نتيجة

مفادها أن تطابق العقار وحق امللكية الذي ينصب عليه

ال يعني بتاتا انعدام أوجه االختالف بينهام ،ويمكن

املطلب األول :انعكاس قواعد االتصال عىل الوحدة

مالحظة االختالف عند تطبيق التجزئة يف إطارها

لقد نص املرشع األردين يف املادة  1137عىل

عندما أقر فصل عنارص األرض ما كان الفصل إال

أن مالك األرض قد أقامها عىل نفقته وأنه خيصه ما مل

بني املالك واملستفيد ،وهذا ما يالحظ من خالل أحكام

القانونية للعقار

أن «كل بناء أو غرس أو عمل قائم عىل أرض يعترب
يقم دليل عىل عكس ذلك» فمن املالحظ أن املرشع
األردين قد جعل من الوحدة القانونية للعقار ظاهر ًا

أص ً
ال قابل إلثبات العكس إال أن هذه املادة تكتيس

أمهية خاصة وأثر ًا مبارش عىل عمليات البناء وهلذا

فإهنا تطرح تساؤالت عدة منها :هل القرينة الواردة

يف النص تفيد إمكانية جتزئة الوحدة القانونية للعقار؟
وما هو املقصود بمصطلح الدليل الوارد بالنص لغاية

إثبات عكس القرينة ،هذا ما سيتم اإلجابة عليه يف
هذا املطلب الذي تم تقسيمه إىل فرعني ،الفرع األول:

القواعد القانونية الناظمة حلكم القرينة ،والفرع الثاين:
إثبات احلقوق العينية النامجة عن عكس القرينة.

الضيق عىل حق امللكية .إننا نالحظ أن املرشع األردين

فص ً
ال للسلطات التي يمنحها حق امللكية وتوزيعها

املادة ( )1019من القانون املدين األردين عندما استعمل

عبارة «أو قىض االتفاق بغري ذلك».
التالية:

فالتجزئة باملفهوم الضيق ينجم عنها النتائج
أ) أن التجزئة توزع السلطات يف حق امللكية بشكل

غري متساوي بني املالك واملستفيدين من التفرعات.

ب) أن التجزئة يف شكل تفرعات حتتفظ للاملك

بإمكانية استعادة وحدته األصلية للعقار.

ج) أن العقار الذي جترى عليه هذه العملية يبقى

حمتفظ ًا بوحدته التي ال تتصدع بسبب ما طرأ عىل حق
امللكية.
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لكن تطبيق التجزئة باملفهوم الواسع يؤدي إىل

عكس القرينة املشار إليها؟ إن حالة إثبات عكس القرينة

وينتج عن ذلك إضفاء صفة منقول عىل العقار ،فهذه

إقامتها بموجب اتفاق أو تفويض ،فإذا ثبت ذلك فإنه

تفكيك وحدة العقار بفصل عنارصه بعضها عن بعض،
التجزئة ال حتوي املعنى القانوين كوهنا ال تبقى عىل صفة

العقار ملا يتولد عنها (أزركي ،مرجع سابق :ص .)56

تنصب عىل حتديد ملكية املنشآت واملباين وهل متت

يتحقق اخلروج عن وحدة حق امللكية والتي تأسست

باألصل عىل االتصال ،إضافة إىل ما سبق فإن القرينة

واجلدير بالذكر أن املرشع األردين ختىل عن وحدة

الواردة يف املادة ( )1137من القانون املدين األردين هي

حق امللكية ،فإذا كان االتصال يؤسس وحدة حق العقار

ترتجم عىل أن مالك األرض يملك ما فوقها وما حتتها

العقار بطبيعته ،أي أنه أقر وبشكل رصيح إمكانية جتزئة
فإنه ال يشكل سوى قرينه بسيطة قابلة إلثبات العكس
وهذا ما يالحظ من خالل أحكام املادة ( )1137من

القانون املدين والتي تنص «كل بناء أو غرس أو عمل

قائم عىل األرض يعترب أن مالك األرض قد أقامه عىل

نفقته ،وأنه خيصه ما مل يقم الدليل عىل عكس ذلك» فهل
يعني أنه إذا تم إثبات العكس إنشاء حق ملكية إضايف
ال يتعارض مع وحدة العقار؟ لقد تبنى املرشع األردين

قرينة مزدوجة تنرصف األوىل إىل :ملكية األرض ،حيث

كتحديد لنطاق حق امللكية ،ومن َثم فإن مالك األرض
ال يقع عليه عبء إثبات عكسها.

والثانية :تفيد بفكرة االندماج ما بني األرض وما

عليها حيث تشكل وحدة العقار بالطبيعة فكل بناء أو
منشآت تقام فوق األرض أو حتى حتتها تعد من عمل

صاحب األرض أي هو الذي قام بإنشائها عىل نفقته.

وقد سارت عىل هذا النهج حمكمة التمييز األردنية

وحدة حق امللكية من خالل أحكام املادة السابقة

وذلك يف قرارها الذي جاء فيه :أن مالك األرض يملك

فمن املقرر بأن املادة السالفة الذكر قد تضمنت
ٍ
قرينة دالة عىل أن كل ما يقام من ٍ
منشآت تعترب
مبان أو

وأن ملكية الرشيك عىل الشيوع هذا احلق عم ً
ال بنص

وإمكانية جتزئة وفصل عنارص العقار بالطبيعة.

مقامة عىل األرض من صاحب األرض وعىل نفقته ،إال

أن هذه القرينة بسيطة جيوز لغري املالك أن يثبت عكسها،

فعبء اإلثبات يقع عىل كل من يدعى خمالفتها ،ويثبت
ذلك بكافة طرق اإلثبات املقررة باعتبارها واقعة مادية،

بأنه قد غرس الغراس وأقام املنشآت عىل نفقته.

ولكن إذا ادعى املالك أنه قد أذن له بإقامة

املنشآت أو خول له احلق يف إقامة املنشآت ومتلكها،
فهذه تعد ترصفات قانونية ختضع للقواعد العامة

(مشموخي ،مرجع سابق :ص  ،)370إال أن السؤال
الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد :ما هي نتيجة إثبات

ما فوقها عمال بنص املادة ( )1019من القانون املدين،

املادة ( )1030من نفس القانون ،مرشوط بأن ال يرد دليل

عىل عكس هاتني املادتني .يستفاد من املادة ( )1137من
القانون املدين عىل أن« :كل بناء أو غراس أو عمل قائم
عىل األرض يعترب أن مالك األرض قد أقامه عىل نفقته

وأنه خيصه ما مل يقيم الدليل عىل ذلك».

إذا أثبتت املميزة أهنا قد سامهت يف دفع ثمن

وتكاليف األشجار« :فإنه ال حق هلا هبا ،وال بأي تعويض

يدفع عنها.)21(»....

( )21قـرار صـادر عن حمـكمة التميـيز رقـم ()1997/2222
تاريخ  1998/1/17منشورات مركز عدالة.
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ومما يمكن قوله أن القرينة الواردة يف املادة

السابقة من القانون املدين تطرح التصورين التاليني:

● التصور األول :عنـدما يكـون البـاين أو مقـيم

اإلنشاءات مستفيد ًا من حق عيني بحيث خيوله حق متلك
املباين ،ففي هذا اإلطار ال جمال لتطبيق قواعد االتصال

عىل أن تثبت تسجيل احلق الذي خيوله متلك ما بناه.

● التصور الثاين :هي احلالة التي ال يكون للباين

فيها حق عيني يمكنه من متلك ما بناه يف هذا املجال وال

يمكنه أن يتملك ما بناه ،وإنام حيق له مطالبة صاحب
األرض بالتعويض ،من خالل ذلك يكون جماالً واسع ًا
لتطبيق اإلتصال كقرينة بسيطة يف نطاق التصور األول

هو العقار بالطبيعة املتجسدة يف البناء ككل.

الفرع الثاين :إثبات عكس القرينة الواردة يف

املادة ()1137

تعد القاعدة بأن املدعي هو من يدعي خالفا

للظاهر وذلك لكوهنا تشكل علة وأساسا ملبدأ البينة

عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر ،فعبء اإلثبات
كام هو معلوم ال يقع عىل الذي يأخذ يف املبادرة يف رفع
الدعوى فقط أي ال يقع عىل مقدم الدعوى دائام و إنام

قد يقع عىل من يديل بواقعة ما ،تأكيدا لصحة إدعائه
أو أي دفــع آخــر خيـالـف الظـاهر (فليـح:2003 ،

ص .)137

ومن مالمح الظاهر يف إطار احلياة اإلنسانية

أن كل إنسان يستقل بملكه وال يعارض غريه يف ما
ال يملك ،فمن يدعي خالف للظاهر فإنه يكلف يف
اإلثبات وهذا ما قضت به حمكمة التمييز األردنية (أن

احلكم للمدعي يف دعوى منع املعارضة بأرض يتطلب

منه إثبات أمرين األول ملكيته لألرض والثاين منازعة
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املدعي عليه ومعارضيه للمدعي يف هذه امللكية فإن
عجز املدعي عن إثبات أحدمها خرس الدعوى)(.)22
فحق امللكية حق جامع مانع خيول صاحبه بحسب
األصـل سلطات االستعـامل واالستغـالل والتصـرف
(كحلول :2010 ،ص  )168وهـذا ما أشـارت إليه
أحكام املادة ( )1118من القانون املدين األردين فحق
امللكية خيول املالك ملكية العلو والسفل بالقدر الذي حيدده
القانون وهذا ما أكدته املادة ( )1137السالفة الذكر.
لقد سعى املرشع األردين إىل محاية الوحدة
القانونية للعقار متالشيا تراكب حقوق امللكية العقارية
بعضها فوق بعض وهذا ما نالحظه من خالل النظر يف
احللول القانونية التي أوجدها املرشع لتسوية وتصفية
النزاعات التي تنشأ بني األطراف يف حاالت إقامة املباين
فوق أرض الغري ،وتظهر مالمح املحافظة عىل الوحدة
القانونية للعقار من خالل أحكام املادة ()1137
والقواعد العامة املنظمة حلق امللكية.
فقد ُع ِرف حق امللكية من خالل الفقرة األوىل
من املادة ( )1018حيث نصت عىل (حق امللكية هو
سلطة املالك يف أن يترصف يف ملكه ترصفا مطلقا عينا
ومنفعة واستغالال) ،ونصت الفقرة الثانية من املادة
املذكورة عىل (وملالك اليشء وحده أن ينتفع بالعني
اململوكة وبغلتها وثامرها ونتاجها ويترصف يف عينها
بجميع الترصفات اجلائزة رشعا).
ونصت املادة ( )1019عىل:
 -1مالك اليشء يملك كل ما يعده من عنارصه
اجلوهرية بحيث ال يمكن فصله عنه دون أن هيلك أو
يتلف أو يتغري.

( )22قرار صادر عن حمكمة التمييز األردين منشور جمموعة
قرارات حمكمة التمييز  ،1986ص ،284مشار إليه لدى
نجالء فليح ،م.س ،ص.284
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 -2وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما حتتها

إىل احلد املفيد يف التمتع هبا علوا و عمقا إال إذا نص

القانون أو قىض االتفاق بغري ذلك).

لذلك يعد أص ً
ال من شأنه أن ينشأ وضع ًا ظاهر ًا يقع

عبء اإلثبات عىل ما يدعو خالفه ،فلخص امللك
بجميع سلطاته ونطاقه لصاحبه خالي ًا من أي حقوق

فهذه املقتضيات القانونية لقد حددت التفرعات

عينية أو شخصية إىل أن يتم إثبات عكس األصل عىل
كل من يدعي خالف ًا لذلك (زهران :2010 ،ص )227

سواء كانت ثامرا طبيعية أو صناعية فهذه كلها عائدة

حددت نطاق حق امللكية وسلطات املالك يتبني لنا بأن

ونطاق حق امللكية العقارية ،فمن حيث التفرعات فقد
ذكرت الفقرة الثانية للامدة ( )1018الغالل والثامر

للاملك بطريق االتصال ،كام ذكرت املادة ( )1019يف
فقرهتا الثانية نطاق حق امللكية العقارية والذي يكمن
فيام فوق األرض وما حتتها ،فجميع ما بباطن األرض

وما فوقها يعد تابعا للاملك ،فتخلص باملك األرض

ملكية ما بباطنها كاحلجارة والرمال ،وكام ختلص له
ملكية ما فوقها بام يف ذلك البناء والغرس والزرع وحيق

له إنشاء املباين ضمن ما حتدده القوانني واألنظمة(.)23

وانطالق ًا من استقرائنا للنصوص السالفة الذكر والتي

هذه النصوص ما هي إال قرينة بسيطة فمن أثبت ملكية
األرض ليس عليه أن يثبت امتداد حقه للعلو والسفل

بل تقوم القرينة ملصلحته ،فإن ملكية مجيع هذه العنارص
ثابته إال أن يثبت العكس بذلك ،وعندئذ من يتحمل

عبء من يدعي بخالف هذه القرينة أن يقيم الدليل عىل
ما يدعيه (زهران :2010 ،ص .)228

إن إثبات عكس القرينة قد يؤدي إىل جتزئة حق

فمن خالل أحكام هذه املادة املذكورة بأن كل

امللكية التي حافظ املرشع عىل محايتها من خالل القواعد

متفرعا عن حق امللكية ،سواء كان هذا احلق مساطحة،

بسيطة فإنه يمكن إثبات عكسها مما قد ينجم عن ذلك

من يدعي خالفا ملا ورد فيها كأن يثبت بأن له حقا عينيا
أو حكرا أو أي حق آخر ،فاإلدعاء مثل هذه احلقوق

اجتاه مالك األرض وخمالفة للظاهر جيب عليه إثبات
خالف الظاهر الذي يعد أصال  .فمن خالل النصوص

السالفة الذكر نالحظ أن احلقوق العينية تعتد بالوضع
الظاهر حفاظ ًا عىل مبدأ استقرار املعامالت يف احلقوق
العقارية (فليح ،مرجع سابق :ص  ،)174وتأكيد ًا

( )23مالك اليشء يملك عنارصه اجلوهرية التي ال يمكن فصله
دون تلف هذه العنارص هلا حكم اليشء الذي يعد حم ً
ال
حلق امللكية فملكية البناء متتد إىل كافة امللحقات وملكية
األرض متلك متتد إىل البناء انطالق ًا من االندماج ما بني
األرض والبناء سند ًا للفرع يتبع األصل ،انظر( :زهران،
مرجع سابق :ص.)223

العامة وقواعد االتصال الصناعي ،وبام أن القرينة
جتزئة ملحل احلق.

فهذه املقتضيات القانونية تكمن يف إبراز دور

املرشع األردين يف احلفاظ عىل وحدة حق امللكية العقارية
ومنع تراكم احلقوق العينية عىل العقار الواحد ويتضح

ذلك من خالل إنشاء املباين واملنشآت فوق ملك الغري

من اجلانبني:

اجلانب األول :يكمن يف أحكام املادة ()1137

من القانون املدين األردين.

وبموجب هذا النص يكفي للاملك إثبات ملكية

األرض ليحمل الطرف اآلخر إثبات ما يقوم عىل عكس

القرينة الواردة بالنص ،فيمكن للباين إثبات ذلك من
خالل وجود ترصفا قانوني ًا بينه وبني املالك ما من شأنه
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أن يتملك املباين واملنشآت دون سطح األرض ،فإذا

املشرتكة للاملك ولصاحب املواد ،بالنسبة لصاحب املواد

االتصال إال إذا انعدم االتفاق بينهام (كحلول:2010 ،

فمجرد اندماج املواد باألرض تتحقق

أثبت الباين ذلك فال جيوز للاملك أن يتمسك بأحكام

ص  .)171وإذا كان األصل بأن مالك األرض يملك

ما تم عليها من مبان ومنشآت إال أنه يمكن اخلروج عن
هذا األصل يف إثبات عكس القرينة الواردة يف النص،
واخلروج عن األصل يكمن يف إقامة املباين واملنشآت

من طرف الغري ،مما حيقق اختالف املالكان وتدخل

قواعد االتصال لتسوية العالقة ما بينهام وتوحيد حق
امللكية العقارية (كرية ،مرجع سابق :ص .)405

فإنه ال يستطيع اسرتجاع مواده بعد إجراء التغيري عليها

نتيجة البناء

()24

الوحدة املادية للعقار مما يستحيل إزالتها أو اسرتدادها
النعدام فائدهتا ،فيتملكها صاحب األرض طبقا لقواعد
االتصال التي تضمن الوحدة القانونية للملكية العقارية،

وإذا طلب صاحب املواد إزالة هذه املباين بعد استهالكها

فيعد ذلك من قبيل التعسف باستعامل احلق القائمة عىل
فكرة اإلرضار باملالك (األهواين ،مرجع سابق :ص .)47
أما ما يتعلق بالشخص الذي يقوم بالبناء فوق

اجلانب الثاين :تسوية اخلالفات الناشئة ما بني

أرض غريه فقد تناولت املادة ( )1140من القانون املدين

فمن املـالحظ بأن قـواعد االتـصال تتدخل

غراسا أو منشئات أخرى بمواد من عنده عىل أرض يعلم

البناء سندا ألحكام املادة ( )1139والتي تنص عىل (إذا

قلع املحدثات عىل نفقة من أحدثها ،فإذا كان القلع

مالك األرض ومقيم البناء من خالل قواعد االتصال.

لتسوية اخلالفات الناشئة ما بني مالك األرض ومقيم
بنا مالك األرض عىل أرضه بمواد مملوكة لغري أو بذرها

بحبوب غريه بدون إذنه فإن كانت املواد قائمة وطلب
صاحبها اسرتدادها وجب عىل صاحب األرض إعادهتا

إليه ،وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع
قيمتها لصاحبها ،يف كلتا احلالتني عىل صاحب األرض

تعويضا إن كان له وجه).

فإن استقرائنا للنص السالف الذكر نالحظ بأن

مالك األرض الذي يقيم عىل أرضه منشآت ومباين بمواد

عائدة لغريه أن يتملك تلك املباين عىل الرغم من معارضة
صاحب املواد رشيطة أن يؤدي هلذا األخري قيمة تلك
املواد وقت استعامهلا ،فهذا ما يربر محاية املرشع للوحدة

القانونية للعقار وذلك عن طريق احلفاظ عىل القيم املضافة

عىل ملكية األرض ،فلو افرتضنا بأن هناك أمرا بالقلع

أو اإلزالة للمنشآت املقامة فال تتحقق بذلك املصلحة

األردين والتي نصت عىل (إذا أحدث الشخص بناء أو

أهنا مملوكة لغريه دون رضا صاحبها كان هلذا أن يطلب
مرضا بأرض الغري فله أن يتملك املحدثات بقيمتها

مستحقة القلع).

فنالحظ بأن هذا النص حيمل ضمن أحكامه

قسوة شديدة باجتاه الباين لكون عمله يشكل اعتداء عىل
الوحدة القانونية للعقار وحلاميتها منح ملالك األرض

خيارات التملك أو اإلزالة و القلع عىل نفقة من أقامها.
أما إذا كان الباين حسن النية مع اختالف املعاملة

ما بينه وبني سيئ النية جاءت التفرقة يف هذه اآلثار
لتحقيق التوازن بني مصالح األطراف مراعي ًا املرشع
( )24نص املرشع املرصي يف املادة  924من القانون املدين ،عىل
أنه «إذا أقام الشخص مواد من عنده منشآت عىل أرض
يعلم أهنا مملوكة لغريه دون رضا صاحب األرض كان هلذا
أن يطلب إزالة املنشآت عىل نفقة من أقامها مع التعويض
أن كان له وجه»...
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يف عني االعتبار وضعية الباين حسن النية الذي قد

أجل رسيان هذا احلق ساريا جتاه املتعاقدين أو الغري

أرض غريه معتقدا بأهنا أرضه خالفا للباين سيئ النية

عىل التسجيل وفقا للنصوص القانونية اخلاصة وهذا ما

أقام املباين دون إدراك ووعي ،بام أقامه من مبان عىل
الذي يعلم بأن األرض التي بنا فوقها تعود للغري،

فحق االتصال الصناعي يف جمال البناء يسعى أساسا
للمحافظة عىل وحدة امللكية العقارية لكونه يقوم وهو

تبعية عىل أسايس مبدأ تبعية األرض وهذا ما أكده الفقه
الفرنيس حني أشار بأن اهلدف من االتصال هو املحافظة

عىل القيم املضافة للملكية العقارية(.)25

(العساف :2009 ،ص  )126وقد أكد املرشع األردين

نصت عليه يف املادة الثالثة من نظام التسجيل األرايض

األردين عىل (جتري معاملة بيع احلقوق واملنافع يف األرض

يف دائرة التسجيل بموجب عقد بيع لكل مشرتي).

وهبذا يصبح التسجيل وسيلة إثبات ما نجم عن

عكس القرينة من حقوق ألن احلقوق العينية املتفرعة

عن حق امللكية جيب أن تسجل كيف ما كان حاهلا ،إال

عىل الرغم من أمهية املادة ( )1137من القانون

أنه جيب التنويه بأن التسجيل رشط لإلثبات واالنعقاد

للعقار إال أهنا تطرح تساؤالت عدة منها ما هو املقصود

املادة ( )1146من املدين األردين (تنتقل امللكية وغريها

املدين األردين لكوهنا تشكل ضامنة أساسية للوحدة املادية
بمصطلح (الدليل) الوارد فيها لغايات إثبات عكس

القرينة ،وهل يمكن من خالهلا جتزئة حمل حق امللكية؟

أيضا ركنا بالعقد بجانب الرتايض ،وهذا ما نصت عليه
من احلقوق العينية يف املنقول والعقار متى استوىف العقد

أركانه ورشوطه طبقا للقانون).

املالحظ بأن املادة ( )1148مدين جعلت من

فالتسجيل يعد قيدا وحجة مطلقة ال يمكن

فمن خالل هذا النص يتبني لنا بأن املرشع األردين قد

لصاحبها ال تقبل إثبات العكس ولو حتى عن طريق

انتقال ملكية احلقوق العينية إىل الغري ال تتم إال بالتسجيل
جعل القيد يف السجل قوة إثباتية مطلقة بحيث يمكن

أن حيتج به اجتاه الكافة ،فقد جعل من التسجيل منشئا
للحق العيني ومصدرا وحيدا له ،فالتسجيل واجبا من

( )25وقد علل بذلك الفقه بأن املرشع قد افرتض بأن أقدر
شخص عىل حتديد التخصيص األكثر فائدة لألرض من
الناحية االقتصادية هو مالكها وهلذا اعرتف له بملكية
املباين املقامة فوقها دون صاحب املواد مراعيا بذلك
املعطيات االقتصادية التالية:
 -1حسن استغالل األرض
 -2إن الشخص الذي يعد أكثر استغالال هو مالك األرض.
 -3يفضل عدم تقسيم امللكية العقارية أفقيا ومنع تركيب
احلقوق العينية بام فيه ذلك مساسا بمردوديتها .انظر:
(الصايف ،مرجع سابق :ص.)237

االعرتاض عليها من أي جهة ألنه مشكل قرينة قاطعة
الطعن بالتزوير أو بالغش الرجوع بالتعويض خالل

املدة املحددة للقانون (الزعبي :1986 ،ص .)162

ومن املالحظ أن املادة ( )1148من القانون املدين

أشارت إىل تسجيل احلقوق وليس الترصفات املنشئة هلا،

وهلذا فيعد التسجيل هو الدليل الذي يمكن ملن ادعى

خالف األصل أن يثبت به احلق وبخالف ذلك ينعدم أثر
احلقوق املرتتبة عن عكس القرينة اجتاه األطراف والغري.

فأي حق عيني ينشأ من خالل إثبات عكس

القرينة الواردة يف املادة ( )1137ال يعتد به وال يعد
نافذا إال بتسجيله.

ويرى الفقه بأن العقد الناقل أو املنشئ للحق

العيني إذا كان غري مسجل فإنه ترتتب عليه اآلثار التي
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ترتتب عن العقود عامة ماعدا األثر اخلاص لالنتقال

(مجيع الترصفات التي من شأهنا إنشاء حق من احلقوق

املتعلق بحق عيني ،فيعد هذا العقد عقدا رضائيا تنتج

فاملادة ( )26استخدمت مصطلح الترصفات ،وهو

امللكية والذي يتطلب التسجيل فلو نظرنا إىل عقد البيع

آثاره بمجرد توافق الطرفني ،فعدم خضوعه ألحكام

التسجيل العيني مل يغري من طبيعته و إنام يغري يف أثر

من آثاره وهو نقل امللكية فهذا األثر ال يعد قائام جمرد
انعقاد العقد بل يؤجل إىل حني التسجيل ،فالعقود

الغري مسجلة تعطي للمستفيد منها كاملشرتي مثال حقا
شخصيا بطلب تسجيلها (عبده :2007 ،ص .)98

إال أن هذا التوجه ال يمكن أن نعتد به يف ظل

القانون املدين األردين ألن التسجيل هو ركنا يف العقد

املتعلق بنقل احلقوق العينية وهذا ما درجت عليه حمكمة

التمييز يف كثري من أحكامها التي كانت تؤكد عىل بطالن
عقود البيع العقاري التي تتم خارج دائرة التسجيل(.)26

العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغيريه أو زواله )...

أكثر شمولية من مفهوم العقود وهبذا تكون املادة ()26
قد شملت كافة الترصفات سواء كانت هذه الترصفات

صادرة عن إرادتني ،أو بإرادة منفردة كالوصية والوقف.
أما بالنسبة للترشيع الفرنيس فقد نص عىل هذه

القرينة من خالل أحكام املادة ( )535من القانون املدين

املقابل للامدة ( )1137أردين ،والتي تضمنت يف طياهتا
قرينتني ،األوىل :وهي القرينة املنصبة عىل امللكية ،نفسها

بمعنى بأن مالك األرض هو مالك أيضا بكل ما يدمج
هبا من ٍ
مبان ومنشآت وأغراس.
أما القرينة الثانية مفادها بأن كل ما يوجد فوق

األرض من مبان ومنشآت قد تم إقامته عىل نفقة املالك،

وبناء عىل ما تقدم فإن مفهوم الدليل الوارد

ويمكن لكل من يدعي خالف ذلك أن يدحض هذه

نتصوره خارج نطاق التسجيل العيني ،فالتسجيل هو

يف مرص عندما أكد عىل أن قواعد االتصال الصناعي ما
هي إال قواعد مكملة يمكن خمالفتها ،مستند ًا عىل أحكام

يف املادة ( )1137من القانون املدين ال يمكن أن

انعقاد ورشط إثبات لنشوء احلق العيني ووجوده اجتاه
األطراف والغري أي اجتاه الناس كافة(.)27

أما املرشع املرصي فجعل القيد املتعلق باحلقوق

العينية يرد عىل الترصفات املنشئة واملقررة وهذا ما قضت

به املادة ( )26من قانون السجل العيني التي نصت

( )26قرار صادر عن حمكمة التمييز رقم  ،63/106منرشور
يف جملة نقابة املحامني ،1963 ،ص /285مشار إليه لدى
(الزعبي ،مرجع سابق :ص.)64
( )27نصت الفقرة الثانية من املادة 163من قانون املدين
األردين عىل « ....يعترب من النظام العام بوجه خاص
األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية كاألهلية واملرياث
...واإلجراءات الالزمة للترصف يف الوقف والعقار.»...

القرائن عن طريق إثبات عكسها وهذا ما أمجع عليه الفقه

املادة ( )922من القانون املدين املرصي حيث نصت
املادة املذكورة عىل (كل ما عىل األرض أو حتتها من
بناء أو غرس أو منشآت أخرى تعترب من عمل صاحب

األرض أقامها عىل نفقته وتكون مملوكة له) فهذه الفقرة

جاءت باألصل والظاهر فمن خالهلا يمكن إستبعاد
قواعد االتصال ،إال أن هذا األصل أو الظاهر ال يمكن

أن يكون عىل إطالقه (سعد ،مرجع سابق :ص ،)305

فالظروف قد تفرض عىل مالك األرض بخالف ما جاء
باألصل ومن َثم يمكن دفع هذه القرينة من خالل إثبات
عكسها وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة

( )922جيوز مع ذلك (أن يقام الدليل عىل أن أجنبيا قد
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أقام هذه املنشآت عىل نفقته كام جيوز أن يقام الدليل عىل

فالتصحيح يف التسجيل يتم وفق إجراءات

قائمة من قبل أو خوله احلق يف إقامة املنشآت ومتلكها).

املختص مرفقا به الوثائق املختصة ودفع الرسوم

أن مالك األرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت

معينة ،فيتقدم صاحب األرض طلبا إىل مدير التسجيل

فإثبات عكس القرينة يكون طبقا للقواعد العامة

القانونية ثم بعد ذلك يتم الكشف عىل األرض والتأكد

مشكلة االتصال وتطبيق قواعده لتسوية النزاعات

عىل قيد السجل اخلاص باألرض وجيري التصحيح

يف اإلثبات ،فإذا نجح املدعي يف اثبات العكس أثريت
النامجة عىل ذلك (كرية ،مرجع سابق :ص .)480

من وجود املحدثات واملباين فوق األرض ثم إدخاهلا
األول ويدرج رقم وتاريخ املعاملة يف حقل امللحوظات

أما ما يتعلق باجلـزاءات الناجـمة عن عـدم

فتصحيح سجل األموال غري املنقولة هو نتيجة ألي

بني ذي الشأن أو بالنسبة لغريهم مما يفقدها كافة آثارها

املالك أو املترصف بعد انتهاء أعامل التسوية وذلك سندا

التسجيل فإن احلقوق العينية فإهنا ال تنشأ وال تنتقل
القانونية لعدم قيدها (أبو النجا :1978 ،ص .)346

وبناء عىل ما تقدم هل يمكن لصاحب األرض

تسجيل املباين واملنشآت املقامة عىل أرضه من طرف

الغري؟

إن عملية التسجيل تعتد بالرسم العقاري لألرض،

حتسينات أو إضافة أو إزالة أو تسجيال أو تغيريا يف اسم

ألحكام املادة ( )6/16من قانون تسوية األرايض واملياه

(العساف ،مرجع سابق :ص  )126التي نصت عىل أنه
(عندما يثبت للمدير وقوع خطأ يف قيد من قيود سجل
األموال غري املنقولة ،نشأ عن سهو كتاب أو سهو يف

املساحة جيوز له أن يعمل عىل تصحيح ذلك اخلطأ بدون

وال تنحرص إال فيها أما األغراس واملنشآت ال تكسب

الرجوع إىل شخص أو هيئة أخرى.

النظر إن كانت للاملك أو لصاحب البناء ،فالقرينة الواردة

املنشآت واملباين الذي أقيمت عىل أرض الغري فنالحظ

األرض فكل ما ينشأ من مباين أو منشآت عىل أرض

السجل بام أنشأ من حمدثات عىل أرضه ،ألن إنشاء

نفس الطابع إال عند تسجيلها يف السجل العقاري بغض

يف املادة ( )1137وردت يف األصل لصالح مالك
الغري يمكن للاملك أن يامرس حقه عليها بصفته مالكا إال

أما بالنسبة ملوقف الترشيع املرصي من تسجيل

أن من األصل أن يقوم صاحب األرض بإخطار أمني
هذه املنشآت تشكل تغيريا ماديا يف شكل الوحدة

أن استبعادها راجعا ملا يقع بشأهنا أي نزاع حمتمل خاصة

العقارية مما يلزم املالك بإخبار أمني السجل عن هذه

سابق :ص  ،)240إال أن هذا التوجه الفقهي ال يتفق مع

املنشآت عىل أرضه ومتلكها ،ففي هذه احلالة تعد ملكية

األرايض لسنة ( )1953قد نصت عىل ما ييل (عند إنشاء

الوحدة العقارية مما يقتدي إخبار أمني السجل عنها ،مع

يف ما يتعلق بمزاولة حق امللكية عليها (الصايف ،مرجع

واقع الترشيع األردين ألن املادة السابعة من نظام تسجيل

املحدثات ،إال أن مالك األرض قد يرصح للغري بإقامة
املنشآت للغري عىل أهنا قد أحدثت تغيريا ماديا يف شكل

أبنية أو غرس أشجار أو إحداث أي إنشاءات أخرى عىل

االعتبار بأن إقامة هذه املنشآت بناء عىل ترصيح مالك

أحكام قانون الترصف املعمول به وقتئذ).

األرض ،مما يتطلب من أمني السجل أن يقوم بتقييدها

األرض جيوز إجراء معاملة تصحيح يف السجيل وفق

األرض تشكل يف حد ذاهتا قيدا يرد عىل ملكية مالك
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والذي نظمت أحكامه من خالل مجلة من النصوص

الوحدة العقارية ،أما إذا كانت هذه املحدثات من مباين

القانونية(.)29

عليها قواعد االتصال مما يضطر معه املالك إخطار أمني

فموضوع جتزئة عنارص امللكية يعد شك ً
ال من أشكال
االستثامر ،خاص ًة أن الظروف االقتصادية احلالية قد

وأغراس أنشأت من طرف الغري دون علم املالك فيطبق
السجل هبا إذا متسك بتملكها سندا بقواعد االتصال
لكوهنا سببا من أسباب كسب امللكية (أبو النجا ،مرجع

سابق :ص .)503

املطلب الثاين :احلقوق العينية االنامجة عن إثبات عكس

القرينة الواردة يف املادة ()1137

من أهم احلقوق العينية النامجة عن إثبات عكس

القرينة الواردة يف املادة ( )1137حق املساطحة وحق

احلكر وسنتناول كل منها من خالل القانون املدين األردين.
الفرع األول :حق املساطحة

يعد حق املساطحة من احلقوق املتفرعة عن حق

امللكية أي أحد عنارص األرض وهو سطحها ،فإذا أمعنا
يف ذلك نجد أن املرشع األردين قد أقر فصل عنارص
األرض( )28ونظم أحكامها وهذا ما يالحظ من خالل

حق املساطحة فهذا احلق يعد تطبيق ًا لعملية الفصل،
( )28من تطبيقات فصل عنارص األرض التي نص عليها املرشع
األردين يف حق احلكر حيث نصت املادة ( )1249من
القانون املدين( :احلكر عقد يكسب املحتكر بمقتضاه حق ًا
عيني ًا خيوله االنتفاع بأرض موقوفة بإقامة املباين عليها أو
استعامهلا للغراس .)....
ومن النصوص اخلاصة لفصل عنارص األرض ما ورد
بنظام االستثامر باملناطق احلرة رقم ( )43لسنة 1987
والصادر بمقتىض املادة الثامنة من قانون مؤسسة املناطق
احلرة رقم  32لسنة  1984وتعديالته حيث نصت الفقرة
(ب )2/من املادة (( )18يعد جملس اإلدارة نامذج عقود
اإلجيار وحيدد رشوطها بام يف ذلك جواز أيلولة املنشآت
للمؤسسة بعد انتهاء عقد اإلجيار).

فهذا الفصل ينجم عنه جتزئة وتفرعات حلق امللكية

تعرض عىل مالك األرض أن يتنازل عن متركز السلطات
الثالث االستعامل واالستغالل والترصف الذي منحه

املرشع للغري (زهرة :1987 ،ص .)173

فإذا كان االستعامل يشكل منفعة كبرية للاملك

إال أنه قد تتضاعف هذه املنفعة يف حالة تنازل املالك

عن متركز السلطات الثالث يف يده.

هذا التصور جاء ليحل حمل النظرية القائلة

بأن العوائد االقتصادية لوحدة امللكية أكثر منفعة من
جتزئتها ،وبانتصار فكرة جتزئة سلطات املالك وفصل

عنارص األرض كمحل حلق امللكية وتنازل املالك عن

أحد عنارصها ،ما هو إال عكس القرينة الواردة يف املادة

( )1137والتي قرر بمقتضاها املرشع بأن كل ما عىل
األرض أو حتتها من بناء أو غرس أو عمل قائم يعد من
عمل صاحب األرض ما مل يثبت أن املالك قد خول

الغري إحداثها.

فهذه املادة تعد قاعدة أساسية ملوضوع فصل
عنارص األرض وما حق املساطحة إال تطبيق ًا هلا فإذا

نشأ هذا احلق سواء من خالل العقد أو الوصية ،تشتت
وحدة حق امللكية ومن َثم جيعل من االتصال قرينة

بسيطة جيوز إثبات عكسها.

فحق املساطحة كام عرفه املرشع األردين يف املادة

( )1225من القانون املدين بأنه:

( )29نـظم املشـرع األردين قـواعـد حـق املساطحـة يف املـواد
( )1232 -1225من القانون املدين.
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(حق عيني يعطي صاحبه احلق يف إقامة بناء

أو أغراس عىل أرض الغري) فالبناء الوارد بالنص يعد

جمموعة من املواد أي ًا كان نوعها ،تتصل باألرض بإرادة

وهذا ما يالحظ من خالل املادة ( )1231عندما

نص من خالهلا عىل أنه (ال ينتهي حق املساطحة بزوال
البناء أو الغراس قبل انتهاء املدة)(.)31

اإلنسان وصنعه بغض النظر عن الغاية املتفق عليها بني

فإذا كان املرشع األردين قد أقر بملكية املباين

إن قيام البناء واملنشآت جيب أن يتم يف الوقت الذي

بكافة أنواع الترصفات القانونية بالبيع والرهن ،فهل

مالك األرض واملساطح.

يريده املساطح وبالكيفية التي يسعى إليها (العبيدي،

 :2002ص  ،)128إال أن هذا األصل يمكن اخلروج

عنه وجتاوزه بموجب نص أو اتفاق وتأسيس ًا عىل ذلك
يالحظ أن املرشع األردين مل حيدد فرتة زمنية إلنشاء املباين

واملنشآت للمساطح بحيث منح له حق الترصف هبا
هذا خيول للمساطح استمرارية التملك بعد انتهاء املدة
املتفق عليها ،ومن َثم يمكنه بيعها أو قلعها أو تركها،
وبعبارة أخرى هل املباين التي أقامها ختضع ألحكام

االتصال بعد هناية العقد؟

والغراس عىل سطح األرض فحق املساطحة بالترشيع
= يرى جانب من الفقه بأن النص املغريب ليس له أي صلة
بحق املساطحة ويف هذا املجال يرى مأمون الكزبري:
األردين ينشأ دون املباين فكأنه منح صاحبه حرية اختيار
«ومما جيب االنتباه إليه هو أن حق السطحية ال يرتتب إال
الوقت ،وهذا ما يالحظ من صياغة النصوص القانونية
عىل سطح األرض أما احلقوق التي ترتتب عىل سطح البناء
ومنها املادة ( )1225التي خولت هذا احلق دون أن تشري
فهي ليست من قبيل حق املساطحة بل يعتربها البعض
من احلقوق االتفاقية والبعض يرى بأهنا ملكية الطبقات»
إىل الفرتة التي جيب أن يتم إنشاء املباين فيها.
(الكزبري :1987 ،ص .)517
كام يالحظ أيض ًا أن املرشع مل جيعل هتدم البناء
( )31وهذا ما جعل الفقه خيتلف حول حتديد طبيعة حق املساطحة
أقر باملفهوم
سبب ًا من أسباب إهناء هذا احلق وكأن املرشع ّ
حيث من يرى بأن حق املساطحة هو حق ملكية قائم بذاته
ومن َثم فإن هذا احلق ينصب عىل ملكية البناء واملنشآت،
املجرد للعقار(.)30
وهناك اجتاه آخر من الفقه يرى بأن حق املساطحة يقع عىل
الغراس والبناء حيث إنه يقسم حق امللكية وجيزئها وال ينشأ
( )30كام يمكن القول بأن نشوء حق املساطحة يقع قبل إنشاء
إال بوجود املباين واملنشآت وقد استند الفقه الفرنيس عىل
املباين وهذا القول يعني أن املرشع قد اعتد باملفهوم املجرد
أحكام املادة  59من القانون املدين الفرنيس.
للعقار وليس املفهوم املادي له أي أن حق املساطحة قد يقع
وهناك من يرى بأن حق املساطحة ما هو إال حالة من
عىل الفضاء الذي فوق األرض وهذا مل يتطرق له املرشع
حاالت حق االنتفاع ،انظر( :الصده :1982 ،ص .)169
األردين من خالل نصوص القانون املدين خالف ًا لبعض
إال أن هذه االختالفات ال يمكن إثارهتا يف الترشيع األردين
الترشيعات التي كرست فكرة بيع الفضاء مثل املرشع
كونه قد حسم كل االختالفات عندما صنف حق املساطحة
املغريب من خالل أحكام املادة  483من قانون االلتزامات
ضمن احلقوق العينية املتفرعة عن حق امللكية ،وهذا ظاهر
والعقود والتي نصت« :يقع صحيح ًا بيع جزء حمدد من
عند تعريفه حلق السطحية يف املادة  1225من القانون
الفضاء الطليق أو اهلواء العامودي الذي يرتفع فوق بناء
املدين األردين بقوله« :حق املساطحة حق عيني يعطي
قائم فع ً
ال ويسوغ للمشرتي أن يبني فيه برشط حتديد طبيعة
صاحبه احلق يف إقامة بناء أو أغراس عىل أرض الغري».
البناء وأبعاده ،ولكن ال يسوغ للمشرتي أن يبيع العامود
ويرى عيل العبيدي (بأن احلق موجود قبل إقامة املحدثات
اهلوائي الذي يعلوه بغري رضا البائع األصيل».
من قبل املساطح)( ،العبيدي ،مرجع سابق :ص .)212
=
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فإذا أجاز املرشع األردين للمساطح للقيام بكافة

الترصفات القانونية عىل املباين واملنشآت ،فهذا عائد

لطبيعة هذا احلق وتوقيته ،أي أنه حق ملكية مؤقت
ال جيوز أن تزيد مدته عن مخسون عام ًا وهذا ما أكده

()32

املرشع األردين يف املادة ( ،)1228إال أن املرشع قد حدد
مصري املباين واملنشآت من خالل أحكام املادة ()1232

عندما أحال حتديد مصري املباين التي أقامها املساطح إىل
أحكام املادة ( )701من القانون املدين واملتعلقة بمصري
املنشآت التي أقامها املستأجر.

فإن مصري املحدثات عند انقضاء هذا احلق متنح

ملالك األرض حق املطالبة هبدم األبنية أو قلع الغراس

أو متلك املحدثات مقابل تعويض يدفعها للمساطح

بقيمتها مستحقة القلع وهذا اخليار يمنح للاملك إذا
كان القلع مرض بالعقار فيجوز له أن يتملك املحدثات،
ولكن برىض صاحب احلق.
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القول مالك األرض خمري بني أمرين إما أن يطالب بقلع

املنشآت أو متلكها مستحقة القلع.
الفرع الثاين :حق احلكر

لقد عرف املرشع األردين حق احلكر من خالل

املادة ( )1249عىل أنه (عقد يكسب املحتكر بمقتضاه
حق عيني ًا خيوله االنتفاع بأرض موقوفه إلقامة مباين

عليها أو استعامهلا للغراس أو ألي غرض آخر ال يرض
بالوقف لقاء أجر حمدود) فاحلكر يعد تفرع ًا من تفرعات
حق امللكية إذ إنه خيول املحتكر االنتفاع باإلرض املوقوفه
مع بقاء رقبتها جلهة الوقف وهو يشكل حق ًا عيني ًا،
وخيتلف عنه من حيث طول املدة وبإنتهائه ،فإذا كانت

احلقوق العينية األخرى املتفرعة عن حق امللكية تنتهي
بوفاة املنتفع من احلق ،خالف ًا للحكر فهو ال ينتهي إال

بإنتهاء أجله ومدته أطول من احلقوق العينية األخرى وال
يعد حق احلكر نافذ ًا إال بخضوعه إلجراءات التسجيل
(العساف ،مرجع سابق :ص  )120التي نصت عليها

ومن املالحظ أن املرشع قد عامل املساطح معاملة
الباين سيئ النية طبق ًا ألحكام املادة ( )1140ألنه يمكن

املادة ( )1250من القانون املدين األردين والتي قضت

بموجب العقد واالتفاق ،لكن يف حالة سكوت العقد

يف دائرة التسجيل».

خمالفة أحكام املادة ( )1132التي حتدد مصري املنشآت
بالنسبة للمنشآت يطبق النص السالف الذكر ،وخالصة

( )32إال أن هذا التحديد له دوافع ترشيعية يسعى املرشع من
ورائها أن ال يتجاوز جتزئة امللكية فالتجزئة قد يكون هلا
أثر بمردودية اليشء من الناحية االقتصادية ،عل ًام بأننا ال
ننسى بأن حق املساطحة قد يتصف بالديمومة عندما يكن
حق املساطحة من توابع حق االرتفاق والذي يتصف
بالدوام ،فدوام هذا األخري يعكس ذلك عىل حق املساطحة
الذي جيعله يتمتع بصفة الديمومة بحكم أنه يتبعه ،وهذا
يظهر بشكل بارز عندما يقيم صاحب العقار املخدوم
منشآت فوق األرض اخلادمة ،لكي يتمكن من ممارسة
حق االرتفاق فإنه يستفيد من حق املساطحة بشكل دائم.
(أزركي ،مرجع سابق :ص.)67

بالقول « ...وجيب بإذن املحكمة وأن يسجيل بعد ذلك
وحيمل احلكر يف القانون املدين األردين مفهومني

أو صورتني أن دق التعبري ،الصورة األوىل وتفيد
بأن احلكر يعد عقد ًا ألنه اتفاق ما بني متويل الوقف
واملحتكر الذي ينشأ بموجبه حق احلكر.

أما الصـورة الثـانية فـيعد احلـكر حـق ًا عيـني ًا

أصلي ًا متفـرع ًا عن حـق امللكية( ،)33خيـول للمحتكر
( )33قد ذهب قضاء التمييز األردين إىل حتديد احلكر عىل أنه
حق عيني حيث قضت حمكمة التمييز بام ييل «بأن حق
احلكر ال يعترب شخصي ًا للمحتكر بالعقد وإنام حق عيني،
وإنام يرتتب لصاحبه عىل األرض املوقوفه ،فهي تقدم عىل
امللكية األصلية ومجيع الترصفات املتعلقه به جيب أن تتم =
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االنتفاع باألرض املوقوفه (العبيدي ،مرجع سابق:

النص يعد جواب ًا عىل تساؤل يدور حول حكم البناء

وإستناد ًا ملا تقدم فأن التساؤل الذي يطرح نفسه

عىل أن ما بناه صاحب احلكر أو ما غرسه يف األرض
املحتكرة يعد مملوك ًا له فحقه إذن حق ملكية (البدراوي،

لقد عرف املرشع األردين تطبيقات فصل عنارص

بأن يترصف يف كل حق مستقل عن اآلخر أو يترصف
فيهام مع ًا.

ص .)216

ما مدى إمكانية تنازل مالك األرض عن أحد عنارص
حمل امللكية للغري؟

األرض ،وهذا ما يالحظ من خالل حق املساطحة
واحلكر إال أنه مل جيعل من الفصل إال استثنا ًء عىل وحدة

العقار.

والغراس ،ففي هذه احلالة إن دلت عىل يشء فهذا يدل

مرجع سابق :ص  )296وهو حق يتميز عن حق احلكر

وإذا تم حتديد ملكية املباين واملنشآت لصاحب

احلكر فام هو مصريها عند انتهاء مدة احلكر أو فسخه؟

وإذا كان القانون املدين األردين قد كرس وحدة

إن وضعية املنشآت واملباين التي أقامها صاحب احلكر

بسيطة يمكن إثبات عكسها ،مما رتب عىل ذلك مجلة من

لاللتصاق الصناعي من حيث إن املحكر عندما سعى

امللكية من خالل أحكام املادة ( )1137وجعلها قرينة
النتائج القانونية أمهها:

ظهور حقوق عينية إضافية تكون نتيجة إثبات

عكس القرينة الواردة يف هذه املادة ،وهذا ما نالحظه
عندما سعى املرشع إلفراد حق احلكر كحق عيني إضايف

نتيجة تنازل املالك عن أحد سلطاته للغري ،وهي سلطة

عىل أرض حمكرة نالحظ أهنا تلتقي مع القواعد العامة

إىل إقامة املباين والغراس كان عىل علم بأنه غري مالك
لألرض ،ومن َثم يمكن معاملته استناد ًا إىل أحكام
املادة ( )1140من القانون املدين.

فعىل الرغم من هذا التشابه إال أن املرشع قد
أقر نص ًا خاص ًا خارج نطاق القواعد العامة لالتصال

استعامل األرض بإنشاء الغراس واملباين من طرف

ليحدد فيها مصري املباين واملنشآت حيث جاءت املادة

املرشع من خالل أحكام املادة ( )1253حيث نصت

 -1للمحتكر إذا فسخ عقد التحكري أو انتهى

الغري ،فهذه املنشآت تعد ملكية جديدة( )34نص عليها

( )1261لتنص عىل ما ييل:

هذه املادة بأن« :األبنية التي يقيمها املحتكر والغراس
التي يغرسها عىل األرض املحتكرة تكون ملك ًا له يصح

األجل املحدد له أن يطلب إزالة البناء أو الغراس أو

بيعها ورهنها ووقفها والوصية هبا وتورث عنه» فهذا
= يف دوائر التسجيل عم ً
ال باملادة الثانية من قانون الترصف
باألموال املنقولة» قرار صادر عن حمكمة التمييز رقم
 ،1955/46تـاريخ  ،1995/3/3مشـار إلـيه لـدى
(العساف ،مرجع سابق :ص.)120
( )34ال يعد حق احلكر من احلقوق الشخصية لذا جيوز للمحتكر
أن يترصف به بكل أنواع الترصفات القانونية ،عبد املنعم
البدراوي ،احلقوق العينية ،م.س .ص.296

استبقاءمها مقابل دفع أقل قيمتي مستحقي اإلزالة أو

البقاء ما مل يتفق عىل غري ذلك.

-2وللمحكمة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل

البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز املحكر عن

الوفاء».

فيالحظ عىل النص بأن مالك األرض خمري بني

طلب اإلزالة واإلبقاء وإذا اختار اإلبقاء فعليه دفع قيمة

املواد مستحقة القلع ،وهي القيمة األقل وهذا احلل
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الذي أوجده املرشع ال يمكن اللجوء إليه إذا وجد عقد

خيالف ذلك.

وقد ارتأى املرشع بمنح صالحية للقضاء من

أجل إمهال املحكر يف الدفع إذا تطلبت ظروفه ذلك،
وخالصة القول ينشئ حق احلكر حقني متميزين
أحدمها عىل األرض حيث يتنازل عن حقه للغري برشط
أن يقوم هذا الغري بإصالح وحتسني األرض املحكرة.

واحلـق اآلخـر هو حق ملكية يقع عىل املبـاين

واملنشآت ،وهكذا يتجزأ حق امللكية وتعد جتزئته إثبات
عكس القرينة التي وردت يف املادة (.)1137

عل ًام بأن البعض يرى أن حق احلكر ما هو إال حالة

من حاالت فصل عنارص األرض ،كام هو احلال فصل

السطح عن األرض .إال أننا ال نتفق مع هذا االجتاه ألن

هذا الفصل ال يتفق مع مفهوم العقار بالطبيعة ،واملحدد

نطاقه بالسفل والعلو ،ففصل أحد العنارص من عنارص
العقار بالطبيعة ،يؤدي إىل منح استقاللية ومتتع املحتكر

بحق عيني مرتاكب فوق حقوق عينية أخرى وتعددها.
(وإعطائه صفة العقار بالطبيعة مما ينجم عن ذلك تعدد

العقارات بطبيعتها) (أزركي ،مرجع سابق :ص .)67
اخلامتة
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تعد أثر ًا من آثار االتصال فاملرشع إقترص عىل تسوية هذه
العالقات دون الفصل يف موضوع امللكية.
ثاني ًا :مل حيدد املرشع األردين فرتة زمنية قصوى أو

دنيا ملالك األرض أو ملقيم البناء من أجل ممارسة حقه يف

اخليارات التي تم طرحها من خالل النصوص القانونية.
ثالث ًا :لقد عمل املرشع عىل ترجيح خيار التملك

عىل اإلزالة يف بعض احلاالت ،كام سبق اإلشارة إليها
عندما أقر بدفع قيمة املواد مستحقة القلع مغيب ًا التعويض
عن األرضار التي قد تلحق باملالك مما جيعلنا نرجع إىل

القواعد العامة.
رابع ًا :لقد عالج املرشع األردين العالقة بني الباين

حسن النية ومالك األرض استناد ًا عىل معيار القيمة
وهذا يتناىف مع قواعد العدالة واإلنصاف ألن احللول

الواردة يف النص تؤدي اىل حرمان مالك األرض من
ً
خطأ ،وهذا
ملكيته ،ألن الباين قد بنى يف أرض غريه
يتطلب معاملة الباين طبق ًا لقواعد املسؤولية املدنية،
والتي قد تكون أكثر إنصاف ًا من ما هو عليه احلال،
خاصة وأن املرشع قد استبعد اإلزلة والقلع والتي قد
تشكل جزء ًا من احلل.
خامس ًا :أغفل املرشع معاجلة التجاوزات اليسرية،
التي تتم عىل أرض الغري ،ومل يضع حلوالً هلذه احلالة كام

لقد تناولنا من خالل هذا البحث االتصال بفعل

هو احلال بالنسبة للترشيع املرصي.
سادس ًا :لقد اقترص املرشع األردين يف حتديده

عارضني إىل أهم احلاالت املطروحة يف الواقع العميل

بأن نطاق هذا احلق متتد إىل ما يدمج باألرض من مباين

القواعد العامة لالتصال (النظرية العامة) إىل تسوية

أقر املرشع وحدة العقار ووحدة حق
سابع ًا :لقد ّ

اإلنـسان والـذي يسمى (االتـصال الصناعي) وأثـره
عىل وحدة حق امللكية انطالق ًا من النصوص القانونية

وتوصلنا إىل مجلة من النتائج وهي:
أوالً :أن املرشع األردين قد سعى من خالل

العالقة ما بني مالك األرض ومقيم البناء فهذه العالقات

لنطاق حق امللكية عىل العنارص اجلوهرية للحق عل ًام
وأغراس وحمدثات ومتتد سلطات املالك إىل ما يدمج
بإرضه ،تأكيد ًا للوحدة املادية للعقار.
امللكية من خالل أحكام املادة ( )1137من القانون
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املدين عىل أهنا قرينة بسيطة جيوز إثبات عكسها إال أن هذا

ما هي إال جزء من املادة ( )1141وتأكيد ًا عىل ذلك فإن

املرشع عبارة (كل بناء أو أغراس أو عمل قائم) واألصل

عىل الباين حسن النية وسوء النية ،وكأن املرشع أراد أن

النص يشوبه عيب يف الصياغة واملضمون ،فاستخدام

أن تنحرص العبارة يف البناء أو الغراس ويستبعد (العمل

القائم) ألن مفهوم العمل قد يؤخذ عىل إطالقه ويشمل
حاالت ال يمكن خضوعها حلاالت اإلتصال الصناعي
كام هو احلال بالنسبة للتشطيبات وغريها.
ثامن ًا :لقد تعامل املرشع األردين مع املساطح

الذي يقوم بإنشاء املباين ،واملحدثات معاملة الباين

يسء النية وكان األجدر به أن يتعامل معه بخالف ذلك
خاص ًة وأن حق املساطحة هدفه وأساسه قائم باألصل
عىل إنشاء الغراس واملباين.
تاسع ًا :لقد تعامل املرشع األردين مع حق

املساطحة كحق موجود فع ً
ال من وقت إبرام العقد،

العديد من الترشيعات مل تتناول هذه احلالة مقترصة فقط

حيقق التناسق بني احلالتني.

وبناء عىل ما تقدم من نتائج نويص بام ييل:
أوالً :جيب عىل املرشع أن ال حيرص النصوص

القانونية باآلثار النامجة عىل االتصال فحسب ،بل جيب أن

ينكب عىل ممارسة احلق باالتصال كوسيلة لكسب امللكية.
ثاني ًا :أن يلجأ املرشع األردين إىل حتديد امللكية

انطالق ًا من ضوابط وحلول أكثر موضوعية ،كتحديد

فرتة زمنية قصوى لكل طرف من أجل ممارسة حقه
باخليارات املطروحة.
ثالث ًا :لتحديد سوء النية أو حسن النية عىل املرشع

وليس من وقت استحداث املنشأت واملباين واألغراس،

أن يعتمد املعيار املوضوعي وليس املعيار الشخيص أو
املعيارين مع ًا.

املرتتبة عليه.

بحكم وجود املادة ( )1141تعد كافية الستيعاب ما

وهذا ما يتنفى مع املفهوم املادي للعقار واحلقوق العينية

رابع ًا :حذف املادة ( )1142من القانون املدين

عارش ًا :لقد تضمت املادة  1140حلوالً ملشكلة

ورد يف املادة (.)1142
خامس ًا :عدم ربط خيار اإلزالة والقلع الوارد

يتطلب األمر البحث عن قواعد خاصة بالتعويض عن

أن يتصف الرضر بالرضر الفاحش.
سادس ًا :استبدال متلك املحدثات بعبارة «االحتفاظ

املباين املقامة من طرف الغري بسوء نية من خالل القلع

واإلزالة إال أن هذه احللول ،هي حلول تنظيمية ،مما
األرضار النامجة عن قلع املباين ،مما يلزمنا يف هذا النطاق

الرجوع اىل القواعد العامة للمسؤولية.
أخري ًا :كام أن املرشع األردين قد أعطى األولوية

باملادة ( )1140بالرضر بشكل مطلق وكان من األفضل

باملحدثات» الواردة يف املادة ( )1140لكوهنا أكثر دقة

وداللة عىل امللكية.
سابع ًا :معاملة املساطح الذي قام بإنشاء املباين

للباين الذي أقام املحدثات واملباين بإذنه من صاحب
األرض وهذا يعد جتاوز ًا وح ً
ال غري عادل ،وهذا ما

معاملة الباين حسن النية وذلك تالشي ًا ملا وقع به املرشع

خيارات التفضيل للباين حسن النية ،وهذا ما جيعل املرشع
متناقض َا مع نفسه خاصة أن احلالة الواردة باملادة ()1142

القانون املدين.

نلحظه أيض ًا من خالل أحكام املادة ( )1141عندما منح

عندما عامل املستأجر الذي قام بإنشاء املباين بإذن
املؤجر معاملة الباين يسء النية سند ًا للامدة ( )701من
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ثامن ًا :حذف عبارة «أي عمل قائم» الواردة يف

والقانون املغريب .الرباط :دار القلم للطباعة

واسعة قد تشمل التشطيبات واإلضافات التي ال يمكن

السنهوري ،عبد الرزاق .الوسيط يف رشح القانون

املادة ( )1137القانون املدين األردين لكوهنا ذات داللة

أن ختضع لقواعد االتصال.
تاسع ًا :إضافة ٍ
نص خاص ضمن قواعد االتصال

يعالج التجاوزات اليسرية عىل أرض الغري كام هو الشأن
لبعض الترشيعات املقارنة.

املراجع

أوالً :املراجع باللغة العربية
املراجع العامة

أزركي ،عبد القادر .حمارضات يف احلقوق العينية
بالترشيع املغريب .ألقيت عىل طلبة الدراسات

والنرش2002 ،م.

املدين .ج :9أسباب كسب امللكية .بريوت:
منشورات احللبي احلقوقية2000 ،م.

الصده ،عبد املنعم فرج .احلقوق العينية األصلية يف
القانون اللبناين واملرصي .بريوت :دار النهضة

العربية1982 ،م.

الكزبري ،مأمون .التحفيظ العقاري واحلقوق العينية
األصلية والتبعية يف ضوء الترشيع املغريب .ج:2

العينية األصلية والتبعية .الرباط :رشكة اهلالل
العربية للطباعة1987 ،م.

رسور ،حممد شكري .موجز تنظيم حق امللكية يف

العليا جامعة احلسن الثاين .الدار البيضاء،

القانون املدين الكويتي :دراسة مقارنة .ط.2

إسامعيل ،محدي حممد .القيود الواردة عىل مبدأ سلطان

سعد ،نبيل ابراهيم .احلقوق العينية األصلية.

أبو النجا ،ابراهيم .السجل العيني يف الترشيع املرصي،

سليم ،عصام أنور .التملك بالتقادم عىل خالف الثابت

البشري ،حممد طه؛ غنى ،حسون طه .احلقوق العينية

عبد السالم ،عرب السيد .أحكام تقدير التعويض وأثر

املغرب ،العام اجلامعي 1994 ،1995م.

اإلرادة .القاهرة :دار الفكر اجلامعي2007 ،م.

1978م.

باجلمهورية العراقية .منشورات وزارة البحث

العلمي1982 ،م.

العبيدي ،عيل هادي .الوجيز يف رشح القانون املدين:
احلقوق العينية .ط .2عامن :دار الثقافة للنرش

والتوزيع2005 ،م.

الكويت :منشورات جامعة1998 ،م.

اإلسكندرية :منشأة املعارف2004 ،م.

بالسجل العيني .اإلسكندرية :دار املعارف2002 ،م.
تغيري القوة الرشائية للنقود .القاهرة :دار النهضة،

2008م.

املراجع اخلاصة

النشار ،مجال خليل .النية وأثرها يف البناء يف ملك الغري.
اإلسكندرية مرص :دار اجلامعة اجلديدة1999 ،م.

العساف ،تيسري .السجل العقاري :دراسة مقارنة.

العبيدي ،زينة غانم .حق املساطحة :دراسة مقارنة.

الصويف ،حممد بن عيل .احلقوق العرفية العينية

عرفه ،حممد عيل .أسباب كسب امللكية .د.م :مكتبة

بريوت :منشورات احللبي2009 ،م.

اإلسالمية :دراسة مقارنة بني الفقه املالكي

عامن :مكتبة احلامد للنرش والتوزيع2002 ،م.
النهضة املرصية1956 ،م.
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Abstract. Contact is one of the reasons of attaining proprietorship in the Jordanian legislation. It results from
the integration of two owned things by two different persons, regardless whether or not such integration was
through the will of the human or by act of nature. It may arise between two real estates; movable property
and real estate; or even between two movable properties. This study aims to shed the light on the contact of
the movable property with a real estate by the human act which is termed as «Artificial Contact», in order
to find out answers to many questions such as: Do the contact rules seek to organize the contact effects?, and
hence, focused on the settlement of the emerging relationships between the landlord and other parties ? Do
such rules actually solve the problem of the of determining the property? In other words, can we consider the
contact rules as a general theory applicable to the similar cases in the case of the silence of the legislator or
the parties with regard to the fate of the constructions? Moreover, this study examines whether the Jordanian
legislator had considered the contact as a simple proof of property right according to Article (1137) of the
Jordan Civil Code, and if not so, can we add new Real rights? Which may lead to the segmentation of the
property right?
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