
  



 



  هـ)١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض (بالعربية,  ٩٥−١ص ص ), ١), ع (٣٠( لسياسية), مججملة جامعة امللك سعود (احلقوق والعلوم ا

@ @
@ @

òÜª@ @
†ìÈ@ÙÜ¾a@òÈßbu@ @
HòàØ«@òîàÜÇ@òíŠë†I@ @

@ @
@ @

@‡ÜaæìqýrÛa@ @

Fאא١אE 
< <

†è^ßè<<< << <ENLMTDÝ< <

êÞ^nÖ]<Äée…< <EMPOUD{â< <
< <

< <

< <

< <



 
 رئيس التحريرأمحد بن سامل العامري أ. د.
اد الغامدي أ. د. صالح بن زيّ
الد بن عبداهللا الرشيدخ أ. د.
إبراهيم بن حممد الشهوان أ. د.
زة فقيهاأنيس بن مح أ. د.
خالد بن محد القدير أ. د.
احيل بن عبداهللا الصيع أ. د.
بامهامعيل بن سامل أ. د.
حممد بن عبداهللا الثنيان أ. د.
صالح بن حممد اخلثالن أ. د.
فهد بن سليامن الشايع د.
فيصل بن حممد القحطاين د.
منصور بن حممد السليامن د.

 
 رئيساً صالح حممد اخلثالن أ. د.
 عضواً عبداهللا مجعان الغامدي أ. د.

 عضواً عبدالستار عبداحلميد سلمي د.أ. 
 عضواً  الشهايب إبراهيم الرشقاوي أ. د.
 عضواً  أسامة حممد السليامين د.
 عضواً  حممد صايف اخليش د.

 
 هـ) جامعة امللك سعود١٤٣٩( م٢٠١٨ 

بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك  همجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح بإعادة نرش أي جزء من املجلة أو نسخ
 التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش.

 
 
 
 

 



  هـ)١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض (بالعربية,  ٩٥−١ص ص ), ١), ع (٣٠جملة جامعة امللك سعود (احلقوق والعلوم السياسية), مج (

 هـ

 

 صفحة
 الصينية−جيو اقتصادية العالقات السعودية
 ١  ................................................................................................  إبراهيم حممد عيل الفقي

 
 املقارنمد تأثري انتفاء املصلحة عىل النظر بدعو اإللغاء يف ضوء اجتهادات حمكمة العدل العليا األردنية والقضاء 

 ١٩  ..............................................................................................  عمر عبدالرمحن البوريني
 

 اليمني كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية: دراسة مقارنة
 ٤٣  ........................................................................................  سامح عبداهللا عبدالرمحن حممد

 
 جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية: دراسة يف ضوء حكم املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين بعدم

 العقوبات البحرينيمن قانون  ١٥٧دستورية املادة 
 ٦٧  .......................................................................................  عمر فخري عبدالرزاق احلديثي

 
 
 





 هـ)١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٨−١ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 ١ 
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 )هـ٢٦/٥/١٤٣٨, وقبل للنرش يف هـ٢٨/١٢/١٤٣٧(قدم للنرش يف 
قامة العالقات الدبلوماسية بني إالصينية إىل مطلع التسعينيات من القرن املايض, بعد − تعود العالقات السعودية .ملخص البحث

لتصبح الدولتني من أكرب الرشكاء التجاريني يف قارة  ومتيزاً  الدولتني. وشهدت العالقات بني الدولتني عىل كافة األصعدة تقدماً 
آسيا. وقد توجت هذه العالقة بتوقيع العديد من االتفاقيات االقتصادية يف املجاالت البرتولية والبرتوكياموية والصناعية والتنمية 

وزيادة االستثامر يف مشاريع البرتول  االقتصادية والثقافية والتي انعكست عىل ارتفاع حجم التجارة الثنائية بني الصني واململكة
والسياحة. ونتج عن تطور العالقات  والغاز الطبيعي, واخلدمات, والطريان, والبنوك, وبناء الطرق, وخطوط السكك احلديدية,

  .يةللسعود "االجتاه رشقاً "للصني و "االجتاه غرباً "الدبلوماسية واالقتصادية التقاء سياسة الدولتني فيام يعرف بسياسة 
, االجتاه رشقاً , التجارة, االستثامرات ,البرتول, االقتصادية العالقات ,الصني ,السعودية ,جيو اقتصادية :املفتاحيةالكلامت 

  .االجتاه غرباً 
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Abstract. Relations between Saudi Arabia and China date back to the early nineties of the last century. Since the 
establishment of the diplomatic relationship, it has advanced in all areas and the two countries have become 
among the largest trade partners in Asia. They have signed a number of agreements to promote cooperation in oil, 
petrochemical, industrial as well as economic and cultural fields. Trade turnover and investment have substantially 
increased particularly in oil and gas sector, infrastructure, and transportation. Such extensive cooperation has 
interlinked “China’s Go West Policy” with “Saudi Arabia’s Go East Policy”. 
Keywords: Geo-economics, Saudi Arabia, China, Economic relations, Oil-investment, Trade, Look West Policy, 
Look East Policy. 
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٢
 مقدمة 

من السعودية والصني عودة  م, أعلنت كالً ١٩٩٠يف عام 
عالقاهتام الدبلوماسية, معلنة انطالق العالقات السياسية 
واالقتصادية والتجارية والثقافية وبدء مرحلة جديدة يف تلك 
املجاالت. فبينام انطلقت الصني يف سياستها اخلارجية مع دول 

, انطلقت السعودية يف "االجتاه غرباً "ـغرب آسيا فيام يعرف ب
اخلارجية مع دول رشق آسيا والصني بالذات فيام يطلق  سياستها

 والبرتوكيامويات للبرتول كان حيث ,"االجتاه رشقاً " عليه
 الصناعية وقدراهتا الصني ومنتجات جهة من السعودية
حا ليصب الصيني− السعودي التقارب يف كبرياً  دوراً  والتنموية

ن أتوقع كرب رشيكني اقتصاديني عىل كافة املستويات. ومن املأ
يف  تزداد العالقات االقتصادية بني الصني والسعودية تطوراً 

ىل املنطقة إوصوهلا حال انطالق طريقي احلرير الربي والبحري و
اخلليج العريب الذي تشغل السعودية املوقع  اصةالعربية وخ
 هم املناطق احليوية يف العامل.أالرئييس يف 

 
 أهداف البحث

 ييل: دراسة ما البحث إىلهيدف هذا 
 .الصينية−األبعاد اجليو اقتصادية للعالقات السعودية −١
 الصينية.−تطور العالقات االقتصادية السعودية −٢
 العقبات التي تواجه العالقات االقتصادية بني السعودية −٣

 .الصنيو
 الصينية.−بل العالقات االقتصادية السعوديةمستق −٤
 

 تساؤالت البحث
 التساؤالت التالية:يسعى البحث لإلجابة عىل 

 الصينية?−بعاد اجليو اقتصادية للعالقات السعوديةما األ −١
 ةاالقتصاديإىل تطور العالقات  دتأما العوامل التي  −٢

 للدولتني?
االقتصادية بني التي تواجه العالقات  تما العقبا −٣

 السعودية والصني?
صادية الثنائية عىل املستويني ما مستقبل العالقات االقت −٤

 والدويل?قليمي اإل

 الدراسات السابقة
يف  واالجتاههناية الدولة القومية,  (Sparke, 1998)يتناول 

النظام العاملي اجلديد, نحو اجليو اقتصادية والتنمية عرب احلدود 
دراسة  إىلباإلضافة قليمية يف سياق التجارة احلرة اإل
 ثار اجليواآلمناطق جديدة و إلنشاءسرتاتيجيات الوطنية اإل

 اقتصادية عىل هناية الدولة القومية.
تاريخ اجليوبوليتيكا واجليو  (Adamo, 2001)ويستعرض 

 اقتصادية من املرحلة االستعامرية وحتى عرص العوملة. موضحاً 
ن اجليوبوليتيكا ليست سو جزء من اجلغرافيا السياسية أو أ
ن اجلغرافيا أي جزء من العلوم االجتامعية. وبينام يوضح أ

نساين قليمها للمجتمع اإلإسية هي حتليل للبيئة املكانية والسيا
وعالقته من حيث الظروف وناتج العمل والنظام املؤسيس 

بني االقتصاد اجلغرايف, واجليو  يميز أيضاً كام  هلذا املجتمع
اقتصادية, ففي األوىل تتعامل اجلغرافيا مع االقتصاد, يف حني 

املكانية والبيئية ملختلف  ن الثانية تضع القواعد لتحسني القيمأ
حيث يتعامل االقتصاد مع اجلغرافيا. وبينام متارس  املناطق,

السلطة ومن  الوصول إىلاجليوبوليتيكا القوة البحتة هبدف 
داة حلل الرصاعات أن اجليو اقتصادية إجل السلطة, فأ

السياسية وتقديم مصالح اآلخرين. وهذه املصلحة تشمل 
اقتصادية  ن خالل مواجهة اجليوتاريخ املجتمع البرشي م

 سرتاتيجية.إللجيو 
 راستمرا"بأهنا للجيو اقتصادية  (Chan, 2011)ويفرس 

 "ساليب صناعية جديدةأالتنافس القديم بني الدول من خالل 
 ,ولاأل :ساسيني للجيو اقتصاديةأوقد ضمن يف تعريفه جانبني 

جديدة, سرتاتيجية تارخيية إإىل ظاهرة جيو  ن املصطلح يرمزأ
 .سرتاتيجي ينشأ من مواقف جديدةإسلوك , والثاين

االجتاهات احلديثة يف  (Lachininskii, 2012)ودرس 
الدراسات اجليو اقتصادية يف روسيا من خالل النظريات 

طر تشمل االقتصاد واالجتامع واجلغرافيا أواملنهجيات ضمن 
 السياسية يف نطاق اجليو اقتصادية.

املبادئ اخلمسة للسياسة  (Jonquières, 2012)وحيلل 
يا الداخلية الصينية اخلارجية واملتأثرة بصورة عميقة عىل القضا

سواق العاملية مفتوحة لصادراهتا, ومنها احلفاظ عىل األ



 الصينية− إبراهيم الفقي: جيو اقتصادية العالقات السعودية

  

٣
مدادات عاملية من الطاقة واملوارد الطبيعية, إواحلصول عىل 

وعزل االقتصاد الصيني والثروات الوطنية من األزمات 
ملحتملة, واحلصول عىل التقنيات احلديثة, ودعم اخلارجية ا

خالل االستثامرات  التوسع العاملي للصناعات الوطنية من
 .اخلارجية

التحديات  (Martiningui & Youngs, 2012)ويتناول 
, ومنها اجليو م٢٠١٢التي تواجهها السياسية األوروبية يف عام 

عادها, يف بأاقتصادية للسياسة اخلارجية لالحتاد األورويب و
سبانيا واململكة إعدد من السياسات اخلارجية ألملانيا وفرنسا و

املتحدة نحو االقتصادات الناشئة يف آسيا والرشق األوسط 
فريقيا وحوض بحر قزوين, وأهم أوأمريكا الالتينية و

اخليارات واملخاطر اجليو اقتصادية, وشكل اجليو اقتصادية 
 ورويب.االحتاد األ عضاء يفليها الدول األإالتي تسعى 

سرتاتيجية الصني اجليو اقتصادية إإىل  (Li, 2012)ويتطرق 
والتي بدأت قبل ثالثة عقود, وهي التجارة الصينية اخلارجية 

من تصدير املواد  صالح, وانتقال الصني اقتصادياً يف عهد اإل
إىل سياسة االنفتاح, واجتاهها نحو التوسع يف عالقاهتا  اخلام

صبحت املحرك أارجية من خالل التجارة التي االقتصادية اخل
 الرئييس للنمو االقتصادي يف الصني.

إىل اجليوبوليتيكا وعنارص اجليو  (Søilen, 2012)ويتطرق 
اقتصادية ودورها يف الدولة القومية من خالل الرشكات 
املتعددة اجلنسيات وعالقة اجليو اقتصادية بنظرية التطور 

عي والتكيف البيئي واالقتصادي وعالقتها بالسلوك االجتام
 والثوابت اجليو اقتصادية.

مقارنة بني اجليو  (Kapur & Suri, 2012)ويستعرض 
اقتصادية واجليو بوليتيكا وانعكاساهتا عىل التحالف بني آسيا 

سباب والنتائج املحتملة هم األأسرتاليا وأوالواليات املتحدة و
منية املتغرية من جهة, للتباين املتزايد بني الرضورات األ

واالعتامد االقتصادي املتبادل, التي ترتبط باجليو اقتصادية من 
عىل النتائج املحتملة لشبكات  يضاً أخر. وتركز الورقة أجهة 
قليمية ومنها سلسلة التوريد العاملية التي ترسع نتاج اإلاإل

إىل القدرة  تقرفت ال عملية التصنيع خاصة يف الدول التي
ية مثل الصني, والثانية قدرة هذه الشبكات العنكبوتية التفاوض

عىل ربط الدول اآلسيوية بشكل أقو, واآلثار النامجة عن 

التنافس بني اجليوبوليتيكا واجليو اقتصادية يف دول آسيوية 
 أخر مثل اهلند.

إىل التعاون  فيتطرق (Dongmei et al., 2014)أما 
و بوليتيكا واجليو والرصاع والتكامل والتوازن بني اجلي

ن اجلغرافيا السياسية تقوم عىل الرصاع أ اقتصادية موضحاً 
ن أواملواجهة بينام تقوم اجليو اقتصادية عىل التعاون و

سرتاتيجية وطنية إن تكون قائمة عىل أسرتاتيجية التنمية جيب إ
كرب عىل التفاعل والتوازن بني اجلغرافيا السياسية واجليو 

سرتاتيجية إلدولة احلفاظ عىل املوارد, وأن ن عىل اأاقتصادية و
ن تقوم عىل التكامل والتوازن بني كل أالصني يف التنمية جيب 

 .افيا السياسية واجليو اقتصاديةمن اجلغر
 

 منهج البحث
يعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي, باستخدام 

كام يعتمد البحث عىل  األسلوب الوصفي التحلييل املقارن.
 .جنبية مثل الكتب واملقاالتواأل العربيةاملراجع 

 
 اقتصادية−تعريف اجليو

ول من استخدم مصطلح جيو أ E. B. Alaevلييف أيعد 
مكانية استخدام إحيث كان يعتقد  Geo-economicsاقتصادية 

واستخدامه  "نظمة االقتصادية املكانيةاأل"ـهذا املصطلح ل
ن املجال اجليو أيف املجال االقتصادي ملنطقة معينة, و يضاً أ

 "و تأويل جغرايف للمجال االقتصاديأتفسري "اقتصادي هو 
(Lachininskii, 2012). 

 Edward Luttwakتعريف  (Sparke, 1998)ويورد 
 يف جاليف امل مضوا تنافسونذا املإ" اقتصادية بالتايل:−لجيول

حال تراجع أمهية القوة العسكرية للكيانات االقتصادية, 
ورجال األعامل والرشكات من الطبيعي أن فالقو العاملة 

ن عىل مجيع األطراف أن تنفتح أ..... و. حتكم التجارة العامل
ولكن األمور ليست هبذه  ...... دون اعتبار للحدود

وليس  ...... فالكيانات اإلقليمية ستعمل مكانياً  البساطة
ن أوعىل الدول أن تتبع املنطق التجاري وحده و وظيفياً 

ن اجليو اقتصادية ستستحوذ عىل دورها أدها وتتجاهل حدو
 ."من اجليوبوليتيكية بدالً 
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٤
إىل أمهية التمييز  (Adamo, 2001)إىل ما ذكره  ويقودنا هذا

 :اقتصادية عىل النحو التايل− بني االقتصاد اجلغرايف واجليو
إىل أن اجلغرافيا هي التي تتعامل مع  فبينام يتطرق األول

عىل إرساء قواعد االستفادة املثىل من االقتصاد, تعمل الثانية 
القيم املكانية والبيئية من األماكن واملناطق واألقاليم املختلفة 

 .قتصاد يتعامل هنا مع اجلغرافياوأن اال
فيتناول مصطلح اجليو اقتصادية بأنه  (Sparke, 2007)أما 

كاديمي, كثر حمدودية عىل املستو األأو مصطلح جديد نسبياً 
الكتابات الرائجة للتعبري عن األفكار التي ترتاوح ويستخدم يف 

ما بني االهتاممات اإلدارية بالنسبة للمواقع االقتصادية التنافسية 
سرتاتيجية ما بعد احلرب الباردة التي شهدت إإىل  بني الدول,

انخفاض املواجهات العسكرية يف العالقات بني الدول. كام 
عة من التطورات استخدمه اجلغرافيون لوصف جمموعة واس

التي ترتاوح ما بني اآلثار االقتصادية اإلقليمية إلغالق القواعد 
إىل الوحدة  سرتاتيجيات وطنية جتارية,إظهور  العسكرية, إىل

إىل مناطق جغرافية عاملية متباينة  السياسية ملنطقة اليورو,
, وهي هنا تتناقض مع اجليوبوليتيكا التي توفر األساس اقتصادياً 
 ين إلدخال صيغة متميزة من اجليو اقتصادية.العقال

إىل حتليل  أن اجليو اقتصادية تسعى (Chan, 2011) ويذكر
التجارية منها, والتي  سرتاتيجيات االقتصادية, وخصوصاً اإل

هتا أو اإىل محاية اقتصاد تقررها الدول يف وضع سيايس هيدف
بعض القطاعات املحددة, أو ملساعدة املؤسسات الوطنية يف 
احلصول عىل التقنية أو احلصول عىل قطاعات معينة من 

 .ملية إلنتاج أو تسويق منتج بعينهالسوق العا
مصطلح " اقتصادية بأهنا−فيقدم اجليو (Grevi, 2012)أما 

 وتعبئةإىل نفوذ سيايس  يشتمل عىل حتويل األصول االقتصادية
من  هداف اقتصادية من خالل مزيجأالقو السياسية لتحقيق 

 ."نافس والتعاونالت
 :اجليو اقتصادية بالتايل (Lachininskii, 2012)ويعرف 

اجليو اقتصادية هو العلم الذي يدرس خصائص البيئة "
إىل  املؤسسية, وعنارص حيز اقتصاد العامل املعومل, باإلضافة

العمليات التي تشكل األنظمة اجليو اقتصادية العابرة للحدود 
 ."عىل كافة املستويات

إىل تعريف باسكال لوروت  (.Księżopolski, n.d)ويشري 
Pascal Lorot  سرتاتيجيات حتليل اإل"للجيو اقتصادية بأهنا

 الوطنية, وأن اهلدف النهائي منها ليس السيطرة عىل األرض
 ."(اإلقليم) ولكن حتقيق التفوق التقني والتجاري

اقتصادية بأهنا دراسة  اجليو (Søilen, 2012)ويعرف 
سرتاتيجية للموارد هبدف اجلوانب املكانية والثقافية واإل

هنا استمرار ملنطق أاكتساب ميزة تنافسية مستدامة. و
اجليوبوليتيكا وتطبيقاهتا يف زمن العوملة, وبالتايل فإن اجليو 

سرتاتيجية الكرب مثل اقتصادية أكثر مالءمة يف الكيانات اإل
قضايا  املتعددة اجلنسيات, والتي تواجه دائامً  الدول والرشكات
ملتعدد ن اجليو اقتصادية هي االجتاه البديل اأعاملية تنافسية, و

 .التخصصات لدراسة االقتصاد
 ن مفهوم اجليوأال إعىل الرغم من قدم اجلغرافيا السياسية, 

اقتصادية ظهر نتيجة للعوامل اجلغرافية يف العالقات الدولية 
ن هناك اختالفات بني أال إمقارنة باجلغرافيا السياسية, 

ن أاجلغرافيا السياسية واجليو اقتصادية, عىل الرغم من 
لتعريف لوت  املفهومني ينبعان من العلوم اجلغرافية. وطبقاً 

 :ييل ن كال العلمني يتفقان فيامإوالكر ف
داة يؤديان وظائفهام أن كال العلمني متضادان, ولكنهام أ  )١(

 للدولة ذات السيادة.
ن كال النظريتني تسعيان حلصول الدولة عىل قوة أ  )٢(

 السيطرة عىل املنافسني واملوارد.
ن املنافسة والرصاع مها للمصالح أتتفق النظريتان عىل   )٣(

 الوطنية.
 عىل املبادئ التالية: (Li, 2014) ومن هنا تؤكد اجليو اقتصادية

ن نظرية السياسة الدولية هي التي تقود أمبدأ الرصاع و  )١(
هنا يف الصني تفرس نظرية أال إ املنافسة بني الدول,

النشاط االقتصادي الذي يستخدم لتوجيه التعاون 
 الدويل.

ن مبدأ اجليو اقتصادية يركز عىل السلطة هبدف احلصول أ  )٢(
من قبل السلطة وجتاهل الظروف  عىل ميزة املنافسة

السياسية والعسكرية كمشكلة للتعاون االقتصادي, 
 سايس.أإىل التعاون كمبدأ  والنظر
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٥
ن الدول النامية غري قادرة عىل أن اجليو اقتصادية تر أ  )٣(

و التنافس اجليو أتنفيذ السياسات اجليو اقتصادية 
 اقتصادي الذي يتواجد فقط بني الدول املتقدمة.

و التعاون يف اجليو أليس هناك شكل ثابت للرصاع   )٤(
 .سرتاتيجيةإية, بل هي جمرد لعبة اقتصاد

ن اجليو اقتصادية تتكون من أإىل  Luttwak ويشري لوتواك
ما عن طريق نرشها من قبل إسلسلة من املامرسات املتعمدة, 

و من خالل الدولة عن طريق النخب االقتصادية أالدولة, 
و أسواق جديدة, أإىل  جل الفوز والوصولأالوطنية, من 

سواق املحلية, وبناء قاعدة للتوسع االقتصادي, من خالل األ
و من أقيادة الدولة لالستثامر والتدريب وتغيري التنظيامت, 

رسار إىل احلصول عىل األ خالل التجسس الذي هيدف
 .(Sparke, 1998) و التقنيةأالصناعية 

 
 الصينية−السعودية خيية للعالقاتاألبعاد التار

إىل أكثر من  الصينية− متتد جذور العالقات السعودية
سبعة عقود خلت, حيث بدأت بتوقيع معاهدة صداقة يف 

هي  عاماً  ٧٤إىل نحو  م, لتمتد العالقات١٩٤٦جدة عام 
تاريخ العالقات بني السعودية والصني, حني قررت 

م البدء بتسهيل الطريق نحو عالقات ١٩٣٩الرياض يف عام 
سياسية مع بكني, حيث استغرق هذا القرار ستة أعوام قبل 
توقيع أول معاهدة صداقة بني البلدين يف اخلامس عرش من 

م يف جدة. فعىل الرغم من ١٩٤٦نوفمرب (ترشين الثاين) 
من عام  بدءاً  عاماً  ٣٠ قف العالقات بني البلدين ملدةتو

م, إال أن العالقات بينهام مل ختلُ من ١٩٧٩م وحتى ١٩٤٩
 عالقات واتصاالت دائمة, لكنها ليست بذلك املستو
الرسمي الرفيع املستو, حني بدأت مجهورية الصني 
عالقاهتا من جديد مع دول العامل. عىل مستو العالقات 

, بدأت الغياب الرسمي بعدالصينية, و− السعودية
 :العالقات يف أخذ منحى جديد يف ثالثة اجتاهات

 ول: بدء عودة أول قوافل للحجاج الصينيني يف هناية األ
 السبعينيات من القرن امليالدي املايض.

 إىل  الثاين: فتح طريق صادرات البضائع الصينية
 ي املايض.السعودية يف هناية الثامنينيات من القرن امليالد

  ,الثالث: عودة العالقات الرسمية السياسية بني الدولتني
بشكل فاعل وقوي, عند عقد توقيع تأسيس رشاكة 

يوليو  ٢١ض وبكني يف سياسية, واتفاقية تفاهم بني الريا
إىل حتقيق دعم  م. وكانت االتفاقية هتدف١٩٩٠(متوز) 

 .تعزيز األمن واالستقرار للبلدينمتبادل يف جمال 
 

 اقتصادية الصني−جيو
شهدت التسعينيات من القرن املايض, انتهاء احلرب الباردة 

, فقد شهد واقتصادياً  وظهور تغيريات يف الوضع العاملي سياسياً 
يف اجلغرافيا  فيام يتعلق بالتكامل االقتصادي وتغرياً  العامل تطوراً 

السياسية ذات املفاهيم التقليدية, وشهد يف الوقت ذاته ظهور 
م كفرع من العلو Geo-economicsمصطلح اجليو اقتصادية 

فكار اجليو اقتصادية يف العديد ظهر العديد من األتاجلغرافية, ل
من املجاالت. وقد تأثرت الصني بالعديد من هذه املفاهيم, 

إىل السعي نحو  إىل السلطة, من السعي ومنها التحول يف الصني
إىل التغيري يف  حتقيق السالم, والتنمية, والتعاون, الذي يقود

السلوك ومتنح الدولة القوة يف املنافسة واالجتاه نحو املؤسسية 
ن العالقات الدولية متيل نحو املشاركة يف احلاكمية يف مناطق أو

اجلغرافيا السياسية  ن عىل الصني التخيل عنأوجماالت معينة. كام 
إىل اجليو اقتصادية  التقليدية القائمة عىل الرصاع واملواجهة,

القائمة عىل التعاون وتعزيز مفاهيم اجليو اقتصادية, وبناء 
ساس لتحقيق تنمية سلمية, سرتاتيجية وطنية كرب عىل هذا األإ
طراف هبدف كسب تعاون هو اخليار األفضل جلميع األن الأو

ن الدبلوماسية الصينية هي جزء من أصة ومصاحلهم اخلا
 .(Dongmei et al., 2014) التعاون اجليو اقتصادي

سرتاتيجية التنمية املستقبلية يف الصني عىل إتتمحور 
السالم الذي يتطلب التعاون مع اآلخرين وتطبيق التنافس من 

جل السالم والتعاون لتحقيق التنمية. وتتبنى الصني فلسفة أ
عنرص ال ينسجم مع الفلسفة الصينية القديمة التي ن الرصاع أ

من الدبلوماسية  اً تلتزم جتنب اخلالفات والعداء واعتبارها جزء
 .(Dongmei et al., 2014) الصينية
خر, فهي تشجع أبعاد أن تطور تقنية املعلومات هلا أكام 

املطالبة بمزيد من احلريات بني الشعوب املقهورة يف مجيع 
م. ٢٠١١, ومثال ذلك الشعوب العربية بعد عام نحاء العاملأ



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٨−١ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٦
قل أوهذه الفلسفة والتطورات جتعل من احللول العسكرية 

ن تصبح دولة قوية, أإىل  جاذبية للدولة القومية, التي تسعى
وهذا التطور يزيد من أمهية االعتبارات اجليو اقتصادية مقارنة 

سة الصني بتلك املتعلقة باجليوبوليتيكا, وهو ما نراه يف سيا
 ورغبتها بالفوز بالعديد من الدول الصديقة يف القارات

(Søilen, 2012). 
 مركزياً  م, كان االقتصاد الصيني, اقتصاداً ١٩٧٨ قبل عام

من حيث التخطيط, ويعتمد يف جتارته اخلارجية عىل تصدير 
ف تغطية مدفوعاهتا من املعادن املواد اخلام والسلع البسيطة هبد

ن هذه الصورة تغريت بعد أال إسرتاتيجية واملواد األخر, اإل
قتصادية التي تواكبت مع سرتاتيجية التنمية االتبني الصني إل
صالح واالنفتاح التي انطلقت يف هناية عام سياسة اإل

م, حيث بدأت الصني يف توسيع عالقاهتا االقتصادية ١٩٧٨
العديد  صالحاخلارجية مع دول العامل, وقد شهدت فرتة اإل

عيد أُ من التغريات اهليكلية والسياسات االقتصادية التي 
تصادية اخلارجية واالستثامرات تنظيمها وتعزيز العالقات االق

جنبية املبارشة, وكانت النتيجة ارتفاع الصادرات األ
والواردات الصينية وبالتايل فائض جتاري. وقد جاء ارتفاع 

االحتياطات األجنبية, الواردات لعدة عوامل منها التوسع يف 
الرشاء الكبري ودارة الالمركزية يف التجارة اخلارجية, اإلو

تقدم االتصاالت ولآلالت واملعدات للصناعات املحلية, 
صالحات التجارية اخلارجية, وتقنية املعلومات, واإل

جنبي, والتخفيضات يف دارة النقد األإواخلدمات املرصفية, و
إىل منظمة التجارة العاملية التي  الرسوم اجلمركية, لالنضامم

م لتصل معدالت ٢٠٠١نوفمرب  ١١ليها الصني يف إانضمت 
% عىل ١٦% و١٤إىل  النمو السنوية يف الواردات والصادرات

 حيتل االقتصاد الصيني حالياً  م.١٩٩٧زمة عام أالتوايل خالل 
 ٤٫٩٩من حيث الناتج املحيل اإلمجايل عند  املرتبة الثانية عاملياً 

تريليون دوالر. ومن حيث القدرة الرشائية حيتل االقتصاد 
 ٨٫٧٧الصيني املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة عند 

تريليون دوالر. ومن حيث القوة التجارية فهي تأيت بعد 
 ١٫٢٠تريليون دوالر ( ٢٫٢١الواليات املتحدة بتجارة تبلغ 

دوالر تريليون  ١٫٠١تريليون دوالر من الصادرات مقابل 

تريليون دوالر مما  ٢٫٤. ويبلغ احتياطي الصني )للواردات
 م).٢٠١٥(محاد ,  يصنعها يف املرتبة األوىل عاملياً 

إىل عضوية املنظمة,  وقد تبنت الصني خالل انضاممها
سواق دوهلا, يف القطاعات الزراعية, أإىل  سياسة النفاذ

والصناعية, واخلدمات, بخفض احلواجز اجلمركية, من 
الل اللوائح والقوانني املحلية ذات الصلة بالتجارة خ

 .(Li, 2012) العاملية
 

 اقتصادية السعودية−جيو
 لعديد من العوامل منها: اجتهت السعودية رشقاً 

البحث عن أسواق جديدة لتسويق البرتول والغاز  −١
 واملنتجات البرتوكياموية.

الرشكة كبديل  جيني جدد يفيسرتاتإالبحث عن رشكاء  −٢
جيني يف الغرب مثل الواليات يسرتاتحمتمل لرشكائها اإل

 حتاد األورويب.املتحدة واال
قتصادية من حيث عتبارها الدولة االاما متثله الصني ب −٣

 قتصادي املتسارع.التجارة العاملية ونمو اال
عتامد الصني املتزايد عىل البرتول واملنتجات ا −٤

 البرتوكياموية السعودية.
كة للصني من مورد برتويل يمكن االعتامد متثله اململما  −٥

 عليه والوثوق به.
مهية التوسع أ إىل م٢٠١٢يشري تقرير للحكومة الصينية يف عام 

يف الطلب املحيل من خالل التجارة اخلارجية التي ستقود 
 ١٢ـاقتصاد الصني للسنوات القادمة, فاخلطة اخلمسية ال

تنص عىل أمهية حمافظة الصني عىل معدل  م)٢٠١٥−٢٠١١(
إىل  ن يصل حجم التجارةأ% يف التجارة و١٠نمو سنوي قدره 

ن أم, بل ومن املتوقع ٢٠١٥تريليون دوالر يف عام  ٤٫٨
 األكرب جتارياً  كونن تأو ,تتفوق الصني عىل الواليات املتحدة

 .(Li, 2012) م٢٠٥٠حتى عام 
القتصاد العاملي, حيث متثل يف ا , تغرياً فالعامل يشهد حالياً 

للمملكة العربية السعودية,  ضخامً  اقتصادياً  قارة آسيا حموراً 
سيوية, % من الواردات السعودية تأيت من القارة اآل٦٥فنحو 
% من صادراهتا من البرتول والغاز تتجه نحو هذه ٥٠ونحو 
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٧
% من استهالك الصني من البرتول ٢٠منها ما نسبته  القارة,

 .(Murphy, 2010) سعوديةيأيت من ال
م أكرب اقتصاد ٢٠١٧من املتوقع أن تصبح الصني يف عام 

هذا املستو, واملحافظة عىل  الوصول إىلن أال إعاملي, 
مضت,  عاماً  ٣٠مستو التنمية االقتصادية التي شهدهتا طيلة 

لصني التي تعاين من نقص يف مواردها من النفط, والذي لالبد 
م, احلصول عىل موارد ١٩٩٣حتى عام  ذاتياً كانت تكتفي منه 

 نفطية مأمونة. فالصني شهدت خالل األعوام الثالثني نمواً 
, يف التجارة اخلارجية, وارتفاع الدخل وتزايد هائالً  اقتصادياً 

عدد السكان, وارتفاع معدالت التحرض, وتضاعف الناتج 
تريليون دوالر يف  ١٫٣٢من  ضعفاً  ٥٫٥ GDPالعام القومي 

م, ٢٠١١تريليون دوالر بنهاية عام  ٧٫٢٩إىل  م٢٠٠١م عا
الضعف ليصل  النفط إىلورافق هذا النمو, زيادة يف استهالك 

فبينام تنتج  مليون برميل/اليوم. ٩٫٥إىل  م٢٠١٢يف عام 
% من النفط الذي تستهلكه, يأيت ما نسبته ٤٤الصني نحو 

 % من واردات الصني من البرتول من اململكة العربية٢٠
ن حتتل الصني مرتبة الواليات املتحدة أالسعودية, ومن املتوقع 
م, وتصبح املستهلك األول ٢٠٢٠كمستهلك بعد عام 

 ١٥م بام مقداره ٢٠٣٠للبرتول عىل املستو العاملي يف عام 
 .(Al-Tamimi, 2012) م٢٠٣٥مليون برميل/اليوم عام 

يف الفرتة التي تلت تأسيس العالقات السياسية بني 
 ١٫٦٦ولتني, ارتفعت الصادرات الصينية للمملكة من الد

مليار ريال يف عام  ٤٫٤٤إىل  م١٩٩٠مليار ريال يف عام 
%, أما الصادرات السعودية فقد ١٦٧م بنسبة بلغت ٢٠٠٠

مليار  ٥٫٦٣ ريال إىلمليون  ١٥٨ارتفعت يف نفس الفرتة من 
 م).٢٠١٤ % (البارقي,٣٫٤٦٣ريال بنسبة 
للرئيس  م, زار تيش جينبينغ (حني كان نائباً ٢٠٠٨يف عام 

جر توقيع بيان مشرتك والصيني) اململكة العربية السعودية, 
عزيز التعاون وعالقات الصداقة البيان املشرتك لت«رسمي 

سرتاتيجية بني مجهورية الصني الشعبية واململكة العربية اإل
ية, قام الرئيس , وبعد عام واحد من تلك االتفاق»السعودية

شهدت حينها توقيع والصيني هو جينتاو بزيارة للمملكة, 
مخس اتفاقيات للتعاون يف جماالت الطاقة, والصحة, واحلجر 

قافة. من جانبهم, وعىل اجلانب الصحي, واملواصالت, والث

نساين يثمن الصينيون املوقف السعودي يف مايو (أيار) عام اإل
يتشوان الصينية, حني قرر بعد وقوع الزلزال يف س م٢٠٠٨

مليون دوالر  ٥٠امللك عبداهللا بن عبدالعزيز وقتها التربع بـ
أمريكي وتقديم مساعدة مادية بقيمة عرشة ماليني دوالر, 
ت وقتها أكرب مساعدة خارجية, أحلقتها اململكة  دَّ والتي عُ

مليون دوالر  ١٫٥ربع بـغرفة متنقلة والت ١٤٦٠بتقديم 
من السعودية  وحرصاً . منطقة الزلزالعامر يف إلعادة اإل

 ١٥٠ملواصلة تعزيز الرشاكة االقتصادية, استثمرت اململكة 
إكسبو شنغهاي «يف » اجلناح السعودي«مليون دوالر لبناء 

, حيث يُعدُّ اجلناح السعودي من أكثر األجنحة »٢٠١٠الصني 
م, وجهت الدعوة ٢٠١٣من اجلمهور. ويف عام  زيارة وإقباالً 

ضيف رشف يف مهرجان اجلنادرية السعودي, حيث للصني ك
تالقت الفعاليات الثقافية الصينية مع الرتاث السعودي, 
وحظيت الفعاليات الصينية بإقبال كثيف. وبعد هذه الدعوة 
حرضت السعودية كضيف رشف يف الدورة العرشين ملعرض 

م, حيث عرضت للشعب ٢٠١٣الكتاب الدويل يف بكني 
 دية يف جماالت الثقافة واآلداب والطب.الصيني اجلهود السعو

نتاج الصني من النفط أربعة ماليني برميل/اليوم إيبلغ 
, يتم يبلغ نحو ستة ماليني برميل يومياً  وتواجه عجزاً 

استريادها من اخلارج, يبلغ نصيب اململكة منها نحو 
% من ١٥برميل/اليوم أو ما يعادل نحو  ١٫١٠٠٫٠٠٠

ن يكون أبدت الصني رغبتها يف أصادرات النفط السعودية, و
و أ% ٢٠−١٧نصيب اململكة يف سوق الصني النفطية ما نسبته 

 م).٢٠١٤ كرامي,إ( برميل/اليوم ١٫٥٠٠٫٠٠٠ما يعادل 
ومن املتوقع أن يزداد استهالك الصني من النفط يف عام 

 ٧ ىلإن يرتفع ليصل أو ,مليون برميل ١٫٧ ليصل إىلم  ٢٠١٥
, أو ما )م٢٠١٥(الفيفي,  م٢٠٣٠مليون برميل/اليوم عام 

% من الزيادة املتوقعة للطلب العاملي عىل ٣٢يعادل نحو 
البرتول, وهذه الزيادة يف الطلب نامجة عن الصناعات, 
والتحرض, والنقل بأنواعه. وهذه الزيادة توفرها دول منطقة 

ريب السعودية ودول اخلليج الع الرشق األوسط وخصوصاً 
هم أاململكة من  هال نغفل الغاز الذي تعدأاألخر. كام جيب 

م نحو ٢٠١٤نتاجه يف عام إن يبلغ أمنتجيه حيث من املتوقع 
 .(Al-Naimi, 2010) مليار قدم مكعب/اليوم ٤٫٥
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٨
مليون طن من  ٥٣٫٩يف جمال البرتول استوردت الصني 

س م, أو ما يمثل مخُ ٢٠١٣النفط اخلام من السعودية يف عام 
ن لد الدولتني أ باإلضافة إىلإمجايل واردات النفط يف الصني. 

آفاق واسعة يف التعاون يف جمال الطاقات املتجددة, مثل الطاقة 
ضعت السعودية خطة و كام الشمسية وطاقة الرياح وغريها.

ضخمة لبناء شبكة من السكك احلديدية وتطويرها, ومن 
التعاون يف هذا املجال, حيث املتوقع أن يقوم الطرفني بتعزيز 

إن الصني عىل استعداد لتبادل جتارب التنمية مع اململكة 
العربية السعودية, وتشجيع رشكات صينية ذات قدرة عالية 
وسمعة جيدة عىل االستثامر واملشاركة يف بناء اململكة, وتقديم 
املنتجات واخلدمات ذات اجلودة والتقنية العالية, بام يعزز 

 م).٢٠١٤ (األمحري, عاون الثنائيويعمق الت
م, ازدادت صادرات ٢٠١٠−٢٠٠٢يف الفرتة ما بني 

مليون  ٤٤٫٦٣ طن إىلمليون  ١١٫٣٩البرتول السعودي من 
, ويف نفس الفرتة % سنوياً ١٨٫٦١طن بنسبة نمو بلغت 

 مليون طن ٦٠٫٢٦واردات الصني من البرتول من  ارتفعت

بلغت  % سنوياً ١٦٫٧٢مليون طن بنسبة ارتفاع  ٢٣٩٫١٣إىل 
% من مجلة ١٣٫٤إىل الصني فقط  نسبة ما صدرته السعودية

و أإىل اليابان  قل من تلك املصدرةأالصادرات السعودية 
الواليات املتحدة, فعىل الرغم من ذلك, فإن جتارة البرتول 

سرتاتيجية لكل من الصني والسعودية عىل حد إتكتسب أمهية 
مرار يف استرياد البرتول إىل االست سواء, فالصني حتتاج

السعودي, بينام تر السعودية من األمهية بمكان, تصدير 
إىل أوروبا, حيث يشهد  من تصديره إىل الصني بدالً  برتوهلا

نخفاض االسترياد, ويف الوقت ذاته تواجه السعودية امن  نوعاً 
للتوسع يف تصدير برتوهلا لتغطية تكاليف التنمية  ضغوطاً 

 China–Arabia Cooperation Acceleration) االقتصادية

Growth of Trade, 2011). 
م احتلت اليابان املرتبة األوىل يف ترتيب ٢٠١١يف عام 

الشكل  كام هو موضح يفمنها اململكة الدول التي تستورد 
ر إليها اململكة . أما فيام يتعلق ب)١( رتتيب الدول التي تصدِّ

 .)٢(الشكل  فهي موضحة يف
 

 عداد الباحث واملصدر:إالشكل من . ترتيب الدول التي تستورد منها اململكة العربية السعودية. )١( شكلال 
http://fanack.com/ar/countries/saudi-arabia/saudi-arabia-test/economy/exports-and-imports 

 

الواليات الصيناليابان
 سنغافورةالهندكوريا  المتحدة

المصدرون 13.913.713.410.27.24.9
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 الصينية− إبراهيم الفقي: جيو اقتصادية العالقات السعودية
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ر إليهاترتيب الدول التي . )٢( شكلال   عداد الباحث واملصدر:إالشكل من . اململكة العربية السعودية تصدِّ
http://fanack.com/ar/countries/saudi-arabia/saudi-arabia-test/economy/exports-and-imports 

 
يعد النفط والغاز الطبيعي من أهم ركائز العالقات 

مصدر االقتصادية بني الصني والسعودية التي تعد أكرب 
كام تعد السعودية املزود األكثر موثوقية  إىل الصني. للنفط

للطاقة, خاصة النفط, ولدهيا الرغبة يف أن حتافظ الصني عىل 
مكانتها كأكرب بلد مستورد للنفط السعودي. ومن املتوقع أن 

مع  يف الطلب الصيني عىل النفط, متاشياً  يكون هناك نمواً 
ة والدول األوروبية, أو ما تراجع الطلب من الواليات املتحد

إىل الرشق  يمكن وصفه بالتحول يف جتارة الطاقة من الغرب
أو التحول يف اجلغرافيا السياسية للنفط. ويف جمال املنتجات 
الكياموية والغاز الطبيعي, فمن املتوقع أن يستمر الطلب 
الصيني عىل النفط واملنتجات الكياموية والغاز الطبيعي 

مع تسارع عملية التحرض يف الصني, ومن هنا  املسال يف النمو
فقد أنشأت أرامكو مصفاة ورشكة مبيعات للمنتجات 
النفطية بالتعاون مع رشكة سينوبك الصينية ورشكة إكسون 
 موبيل األمريكية يف مقاطعة فوجيان بجنوب رشقي الصني.

إىل وجود العديد من مشاريع البناء للرشكات باإلضافة 
 ية.الصينية يف السعود

إىل الصني من  م ارتفعت صادرات اململكة٢٠٠٦يف عام 
م ٢٠١٠يار ريال يف عام مل ١١٢٫٢إىل  مليار ريال ٤٩٫٦

حصاءات العامة واملعلومات) وكانت أهم (مصلحة اإل
 ثيلني جاليكولإالصادرات النفط اخلام ومشتقاته ومن أمهها 

 لني,بويل بروبي يثلني املنخفض الكثافة,إيثان ديول), بويل إ(
 م).٢٠١١ (غرفة الرشقية, ستريين

 , ارتفاعاً تللبرتوكيامويابدوره شهد السوق الصيني 
ثيلني ولفرتة طويلة, وخاصة من مواد اإل يف وارداته, ملحوظاً 

م استوردت الصني نحو ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦والنافتا, ففي عامي 
طن يف  ٨٠٠٫٠٠٠إىل  طن يف كل عام, لريتفع ٢٠٠٫٠٠٠

م ٢٠٠٩م, بينام سجل عام  ٢٠١٠م و ٢٠٠٨كل من عامي 
 احتياجاتطن, وهي داللة عىل  ٩٧٥٫٠٠٠بلغ  قياسياً  رقامً 

 توالبرتوكياموياالصني املتنامية السترياد كل من البرتول 
إىل  السعودية لتلبية احتياجاهتا. ومن هنا ظهرت احلاجة

 Joint Ventureنشاء رشكات املحاصصة إالدخول يف جمال 
مرشوع مشرتك بني كل من  بإنشاءم ٢٠٠٩عام والتي بدأت يف 

يف مقاطعة تيانجني  Sinopecسابك السعودية وسينوبيك 
رتوكيامويات منها مليون طن مليون طن من الب ٣٫٢ إلنتاج
طن من البويل  ٢٦٠٫٠٠٠نتاج إيثيلني, واالستثامر يف من اإل

 A Wider Cooperation in the)كاربون والبويل أولفني 
International Oil Market Between China and Saudi 

Arabia, 2011). 
م بدأت الصني يف البحث عن مصادر ١٩٩٣فمنذ عام 

برتولية مضمونة ومنها السعودية التي تعهدت بتزويدها 
 يف العارش من فرباير ,منه احتياجاهتابالبرتول ومواجهة 

الواليات  الصين
 إيطالياالهند اليابان كوريا ألمانياالمتحدة

المستوردون 12.811.97.165.65.34.1
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١٠
من الصني والسعودية اتفاقية لتزويد  م, وقعت كالً ٢٠٠٩

الصني باحتياجاهتا من البرتول والغاز الطبيعي واملعادن, 
(China and Saudi Arabia Sign Oil & Gas 

Cooperation Agreement, 2009)تضاعف استهالك  قد. ف
إىل األوسط الصني من البرتول املستورد من منطقة الرشق 

مليون برميل/اليوم يف  ٢٫٩نحو أربعة أضعاف لريتفع من 
م ٢٠١٣مليون برميل/اليوم يف عام  ١٠٫٧إىل  م١٩٩٣عام 

% من واردات الصني من البرتول يف عام ٥٨و ما يعادل أ
مليون برميل/اليوم  ١٧إىل  ن يصلأم ومن املتوقع ٢٠١٣

 .(Al-Tamimi, 2014) م٢٠٣٠بحلول عام 
رامكو أقامت  ,سرتاتيجية االجتاه رشقاً إمن  انطالقاً 

, كسون موبيل األمريكيةإالسعودية مع سينوبيك الصينية و
بزيادة طاقة معامل التكرير يف مقاطعة فوجيان  ,م٢٠٠٩عام 

رامكو أمنحت  كامبرميل/اليوم,  ٢٤٠٫٠٠٠إىل  الصينية
مليون دوالر  ٢٠٠بقيمة  السعودية سينوبيك الصينية امتيازاً 

, ٢كم ٣٨٫٠٠٠نتاج الغاز الطبيعي بمساحة إو الستكشاف
مليار  ١٫٨ـم حصلت الصني عىل عقد ب٢٠٠٩ويف مارس 

سكة حديد بني مكة املكرمة  إلنشاءإىل جمموعة صينية  دوالر
مليون  ٥٠٠ـواملدينة املنورة. وحصلت الصني عىل عقد ب

باإلضافة نشاءات جديدة يف جامعة امللك خالد, إدوالر لبناء 
 تطوير موانئ اململكةو لألملنيوممصنع  إلنشاءقرتاح عقود اإىل 

(Murphy, 2010) إىل أرامكو السعودية, فقد  أما بالنسبة
بلغت عقود مرشوع البناء مع الرشكات الصينية أربعة 
مليارات دوالر أمريكي, األمر الذي يعترب جمرد بداية من 

 .(arabic.china.org.cn)ن تستمر يف النمو.أاملتوقع 
فتتاح املؤمتر السادس لوزراء الدول العربية اخالل 

م, ألقى الرئيس الصيني ٢٠١٤والصني, يف اخلامس من يونيو 
إىل املشاركة يف  يش جيبينج كلمة مهمة, دعا فيها الدول العربية

 .البحريو احلرير الربي يمرشوعي طريق
 Gross Domestic Products يقدر الدخل القومي العام

(GDP)  أما كمية الغاز %٧٫٥ م نحو ٢٠١٤عام يف الصني يف ,
% يف ٢٥ارتفع بمعدل املستورد من الدول املنتجة للغاز, فقد 

ن يرتفع ما أ. ومن املتوقع ٣م مليار ٥٣إىل نحو  م٢٠١٣عام 
بنسبة ارتفاع  ٣مليار م ٦٣إىل  تستورده الصني من الغاز

. اً م لتحتل الصني املرتبة الثالثة عاملي٢٠١٤% يف عام ١٨٫٩
 ١٦٧٫٦إىل  %١٣٫٩حيث ارتفع استهالكها من الغاز بنسبة 

 م٢٠١٤ن يصل يف عام أم ومن املتوقع ٢٠١٣يف عام  ٣م مليار
ن أ, %. ومن املتوقع أيضاً ١١و ما نسبته أ ٣مليار م ١٨٦إىل 

يزداد استهالك الصني من الغاز نتيجة للتحول يف استخدام 
فحم احلجري, الغاز الطبيعي مقارنة بالغاز املستخلص من ال

نتاج الصني من غاز إملواجهة التلوث اجلوي, حيث سيصل 
و أ ٣مليار م ٥٠ن يتجاوز أإىل  م٢٠٢٠الفحم احلجري يف عام 

 .(Juan, 2014) نتاج الغاز داخلياً إ% من ١٢٫٥ما يعادل 
 

 العالقات التجارية بني السعودية والصني
جغرافية كرب تنطلق جتارة الصني اخلارجية مع أربعة أقاليم 

لغت جتارته مع الصني يف عام حتاد األورويب والتي بهي اال
ما جتارهتا مع دول اآلسيان أمليار دوالر,  ٥٥٩م نحو ٢٠١٣

مليار دوالر لنفس الفرتة, وقاربت جتارة  ٤٤٣فقد جتاوزت 
مليار دوالر, وأفريقيا  ٢٥٧الصني مع دول الرشق األوسط 

جارة اخلارجية للصني مع مليار دوالر ليصل جمموع الت ١٩٢
تريليون دوالر من جمموع جتارة  ١٫٤٥إىل  هذه املناطق جمتمعة

ر يف عام تريليون دوال ٤٬٢الصني مع العامل والتي بلغت 
هتامم الصني بالطريق البحري ام. ولعل هذا يفرس ٢٠١٣

وخاصة ما يتعلق بأمن املضائق, والتي تشمل قناة السويس, 
 ق هرمز, ومضيق ملقا, ويفرس أيضاً ومضيق باب املندب, ومضي

وتتوقع   (Al-Tamimi, 2014)الدبلوماسية االقتصادية للصني.
الصني يف جتاراهتا مع املجموعات األربع, والتي تغطي ثالث 

تريليون  ٣٬١إىل  ن تصلأقارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا, 
دوالر بنهاية العرشينيات من هذا القرن, وتأمل الصني أن تزداد 

 م٢٠١٣مليار دوالر يف عام  ٢٤٠جتارهتا مع الدول العربية من 
مليار دوالر, والسعي احلثيث من خالل املفاوضات  ٦٠٠إىل 

نحو توقيع اتفاقية منطقة التجارة احلرة ودول جملس التعاون 
(Free Trade Agreement) إىل  ودعوة الدول العربية األخر

 Asian Infrastructure) املشاركة يف بنك االستثامر اآلسيوي

Investments Bank) (Al-Tamimi, 2014)  ويف هذا السياق
وقعت الصني العديد من اتفاقيات التجارة احلرة مع عدد من 
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إىل عدد من االتفاقيات التي باإلضافة سرتاليا, أالدول يف آسيا و

ية, والدول وروبجيري التفاوض بشأهنا مع عدد من الدول األ
فريقي, ومنها جولة جديدة من اجلنوب األالواقعة يف 

عريب كان املفاوضات مع دول جملس التعاون لدول اخلليج ال
 .(Li, 2013) م٢٠٠٩يونيو  ٢٢آخرها يف 

ويف جمال التجارة الثنائية, فقد شهدت التجارة الثنائية بني 
يف السنوات  مستمراً  الصني واململكة العربية السعودية, تطوراً 

إىل  كرب مصدر للبرتول اخلامأد السعودية األخرية, إذ تع
بينام كانت الصني إحد أهم الدول من حيث  ,الصني

الواردات السعودية, وبلغ حجم التجارة بني الصني 
مليار دوالر  ٦٦حوايل  مليار ريال) ٢٤٧٫٨( نحو والسعودية
, كأكرب رشيك )م٢٠١٦ (عبداهللا, م٢٠١٤يف عام  أمريكي

عىل  ١٢الرشق األوسط للسنة الـجتاري للصني يف منطقة 
(السعودية ترغب يف بقاء الصني أكرب بلد مستورد  التوايل
, ومن املتوقع أن يتجاوز )arabic.china.org.cn, لنفطها

مليار دوالر  ١٠٠حجم التجارة الثنائية بني الصني والسعودية 
(السعودية تقيم فعالية أمريكي بعد ثالث أو مخس سنوات 

, يف الصني لدعم التعاون التجاري الثنائي جتارية تروجيية
arabic.china.org.cn,(  ويرافق ذلك مقدرة كل من الصني

والسعودية عىل فتح أسواق يف دول أخر. وجيب اإلشارة هنا 
أن الصني تعد خامتة املطاف للسوق الذي سيستوعب 
الصادرات النفطية السعودية املتنامية يف املستقبل. حيث يشري 

العربية إىل امليزان التجاري بني الصني واململكة  )٣الشكل (
 .السعودية لصالح األخرية

م شغلت الصني املرتبة الثالثة من الدول ٢٠١٠يف عام 
املستوردة من اململكة العربية السعودية, حيث بلغت صادرات 

مليار ريال, واحتلت الصني  ١١٢٫٢اململكة هلا ما قيمته 
مليار  ٤٦٫٩للمملكة أو ما قيمته  املرتبة الثانية كدولة مصدرة

مجايل قيمة إ% من ١١٫٦٩ريال لنفس الفرتة أو ما نسبته 
) م٢٠١١ (غرفة الرشقية, )٤شكل (ال واردات اململكة

 .حصاءات العامة واملعلومات)(مصلحة اإل
م وصل حجم التبادل ٢٠١٣− ٢٠٠٤يف الفرتة ما بني 

 ١٫٤٦إىل  التجاري بني الصني واململكة العربية السعودية

مليار دوالر) ليصل يف  ٣٩٠٫٣و ما يعادل (أتريليون ريال 
 ٢٧٧٫٥و ما يعادل أمليار دوالر  ٧٤إىل  م فقط٢٠١٣عام 

بني الدولتني يف مليار ريال مقارنة بحجم التبادل التجاري 
و ما يعادل أمليار ريال  ٢٦٤٫٤م والذي بلغ ٢٠١٢عام 
التجاري مليار دوالر, وبذلك تعد الصني الرشيك  ٧٠

% ١٢٫٩و ما يعادل أالثاين للسعودية بعد الواليات املتحدة 
مجايل التبادل التجاري بني السعودية من جهة ودول إمن 

 ٥٤٤و ما يعادل أتريليون ريال  ٢٫٠٤العامل والتي بلغت 
م بلغت قيمة الصادرات ٢٠١٢مليار دوالر يف عام 

 ٥٠٫٢( مليار ريال ١٨٨٫٢إىل الصني نحو  السعودية
مجايل صادرات إ% من ١٢٫٩و ما يعادل أ )مليار دوالر

تريليون ريال. أما  ١٫٤٦السعودية للعامل والتي بلغت 
 ٧٤٫٢الواردات السعودية من الصني لنفس الفرتة نحو 

مليار دوالر) وبذلك تعد الصني ثاين  ١٩٫٨( مليار ريال
الدول املصدرة للسعودية بعد الواليات املتحدة بنسبة 

مجايل واردات السعودية من العامل والتي إمن  %١٢٫٧
مليار ريال ليسجل  ٥٨٣٫٥م نحو ٢٠١٢بلغت يف عام 

مليار ريال  ١١٤بلغ  امليزان التجاري بني الدولتني فائضاً 
 ,)٥ شكل(ال مليار دوالر لصالح السعودية) ٣٠٫٤(

) تطور التبادل التجاري بني اململكة ٦شكل (الويوضح 
− ٢٠٠٤ يف الفرتة ما بني العربية السعودية والصني

 .م٢٠١٣
مليار  ٢٤ـن التبادل التجاري بني الدولتني انخفض بأال إ

مليار دوالر بسبب  ٧٢م الذي بلغ ٢٠١٥دوالر عن عام 
رفع حجم التبادل  الدولتان إىلوختطط سعار النفط. أتراجع 

 (النوف, السنوات القادمة مليار دوالر يف ١٢٠ التجاري إىل
ومن حيث االستثامرات فقد بلغت االستثامرات . )م٢٠١٦

مليون دوالر, بينام وصل  ٦٩٠الصينية يف السعودية بنحو 
 مليون دوالر ٦٠٠ الصني إىلحجم االستثامرات السعودية يف 

 م).٢٠١٤ (البارقي,
نسبة واردات الصني  )٧والشكل ( )١ويوضح اجلدول (

تشغل حيث  من املنتجات البرتولية من بعض دول العامل,
 اململكة العربية السعودية النسبة األكرب.
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حصاءات رقام من مصلحة اإلعداد الباحث واألإالشكل من . م٢٠١٠− ٢٠٠٥امليزان التجاري بني اململكة العربية السعودية والصني للفرتة من   .)٣( شكلال 
 .العامة واملعلومات

 
 
 

رقام عداد الباحث واألإالشكل من . ريال سعودي)(مليار  م٢٠١٠قيمة صادرات وواردات اململكة العربية السعودية من رشكائها التجاريني لعام   .)٤شكل (ال 
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مليون لایر سعودي
)م2010- 2005(إجمالي قيمة الميزان التجاري للمملكة 

الصادرات

الواردات

الميزان التجاري

71.9
92.4

135.6

112.2
124.7

15.1 17.8
30

46.9 52.7

م 2010قيمة صادرات وواردات المملكة من شركائها التجاريين عام 
)   مليار لایر سعودي(

صادرات المملكة واردات المملكة

الواليات المتحدة 
 مريكيةاأل

 الهند كوريا الجنوبية اليابان الصين الشعبية

   2010            2009           2008          2007           2006            2005 
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رقام عداد الباحث واألإالشكل من . م٢٠١٢− ٢٠٠٣الواردات والصادرات وامليزان التجاري بني اململكة العربية السعودية والصني للفرتة ما بني   .)٥( شكلال 
 .م٢٠١٣ السنوي حصائياإل الكتاب, واملعلوماتحصاءات العامة من مصلحة اإل

 
 
 
 

حصاءات العامة املصدر: مصلحة اإل. (مليار ريال سعودي) م٢٠١٣− ٢٠٠٤تطور التبادل التجاري بني اململكة العربية السعودية والصني ما بني   .)٦الشكل ( 
 .م٢٠١٣ السنوي حصائياإل الكتاب, واملعلومات

 
 
 
 
 
 

2003200420052006200720082009201020112012
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١٤
 .م٢٠١٣−٢٠٠٩يف الفرتة ما بني  الصني من املنتجات البرتولية من بعض دول العامل نسبة واردات. )١( دولاجل

 م٢٠١٣ م٢٠١٢ م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩% واردات الصني الدولةت
 ١٣٫٧ ١٤٫٤ ١٥٫٦١٣٫٧١٤٫٣ السعودية١
 ١٠٫١ ١٠٫٧ ١١٫٨١٢٫١٩ نجوالأ٢
 ٨٫٥ ٩٫٤ ٧٫٦٦٫٨٨٫٣ روسيا٣
 ٦٫٣ ٥٫١ ٤٤٫٨٥ عامن٤
 ٥٫٨ ٥٫٩ ٨٫٥٦٫٩٨٫٤ رانإي٥
 ٥٫٧ ٤ ٢٫٧٣٫٣٣٫٨ العراق٦
 ٤ ٤٫٤ ٣٣٣٫٨ فنزويال٧
 ٤ ٤٫٤ ٣٫٤٣٫٩٣٫٨ ندونيسياإ٨
 ٣٫٣ ٢٫٨ ١٫٧١٫٩٢٫٤ ماراتاإل٩
 ٣٫٢ ٣ ٢٫٣٣٫١٣٫٥ كازاخستان١٠
 ٢٫٨ ٢٫٧ ٥.١٫٧− تركامنستان١١
 ٢٫٥ ٢٫٨ ٢٫٤٣٢٫٨ الكويت١٢
 ٢٫٣ ٢ ٧.٩.١٫٣ قطر١٣
 ١٫٤ .٦ ٣٫٧٣٫٥٣٫٤ السودان١٤
 ١ ١٫١ ١١٫٥١٫١ اليمن١٥
 .٦ ٢ .٢٫٥٢٫٤٧ ليبيا١٦

 :International Trade Center (I.T.C.) Trade Map. Bilateral Trade between Saudi Arabia and China Productsمن إعداد الباحث واملصدر:  دولاجل

Total All Products. 
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 االستثامرات الصينية يف 

 اململكة العربية السعودية
مجايل االستثامرات الصينية يف اململكة حتى عام إبلغ 
%) من ٥٬٥ي ما نسبته (أ) مليون دوالر, ٩٣١٩م (٢٠١٠

) ٢يوضح اجلدول (مجايل االستثامرات األجنبية يف اململكة. وإ
. م٢٠١٠حتى هناية عام نية يف اململكة توزع االستثامرات الصي

عاملة يف اململكة حتى وتتعدد األنشطة للرشكات الصينية ال
 .)٣( كام يوضحها اجلدولـ ه١٤٣١عام 

 
 االتفاقيات املربمة بني اململكة والصني

  اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري واالستثامري والفني
 .م١٩٩٢نوفمرب  ٥املوقعة بني حكومتي البلدين يف 

  قامة العالقات إمذكرة تفاهم بني البلدين بشأن
 هـ.٢٩/١٢/١٤١٠الدبلوماسية بني البلدين بتاريخ 

  برنامج تعاون فني بني وزارة التجارة السعودية واملصلحة
الصحي يف الوطنية لرقابة اجلودة واالختبار واحلجر 

 ـ.ه٩/٨/١٤٢٣الصني بتاريخ 
  االستثامرات املتبادلة بني االتفاقية املربمة لتشجيع ومحاية

 م.١٩٩٧البلدين يف عام 
  اتفاقية جتنب االزدواج الرضيبي عىل الدخل ورأس املال

ومنع التهرب الرضيبي واملوقعة يف بكني يف 
 هـ.٢٣/١٢/١٤٢٦

  برنامج التعاون يف جمال املعاجلات التجارية بني وزارة
 التجار السعودية ووزارة التجارة يف الصني.

 التقنية وم بني مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم مذكرة تفاه
 وهيئة الدولة للعلوم والتقنية يف الصني.

  بروتوكول تعاون يف قطاعات البرتول والغاز واملعادن
 هـ.٢٣/١/١٤٢٧واملوقع يف بكني بتاريخ 

 
 .م٢٠١٠ام االستثامرات الصينية يف اململكة حتى هناية ع. )٢( دولاجل

نوع االستثامر القيمة (مليون دوالر) م
التعدين واستخراج البرتول وخدمات الغاز ٥٦٣ ١
الصناعة ٦٩٨ ٢
املقاوالت ٧٤٠١ ٣
تواالتصاالالنقل والتخزين ٧٩ ٤
التعليم والتدريب ٢٢٧ ٥
٣٥١ أنشطة أخر ٦

 اململكة بني املشرتكة واملشاريع والتجارية االقتصادية العالقات ,اخلارجية للتجارة الوزارة وكالة, وزارة التجارة والصناعة, اململكة العربية السعودية املصدر:
 .)هـ١٤٣٥ ,)منشور غري تقرير( والصني

 
 

 ).مليون ريال(هـ ٣٠/٦/١٤٣١الرشكات الصينية السعودية املشرتكة العاملة يف اململكة حتى . )٣( دولاجل
 مجايل التمويلإ حصة الرشيك اآلخر حصة الرشيك الصينيالرشيك السعوديحصةعدد املشاريع النشاطم
 ١٢١٠٣٩٬١٢٨٢٣٬٤٤٢٠٬٥٠١٨٨٣٬٠٦ صناعي١
 ٧٦٢٦٬٤٧١٠٢٬٥٧٣٬٧٨١٣٢٬٨٢ غري صناعي٢
 ٨٨١٠٦٥٬٦٠٩٢٦٬٠١٢٤٫٢٨٢٠١٥٬٨٨ املجموع٣

 اململكة بني املشرتكة واملشاريع والتجارية االقتصادية العالقات ,اخلارجية للتجارة الوزارة وكالة, وزارة التجارة والصناعة, اململكة العربية السعودية املصدر:
 .)هـ١٤٣٥ ,)منشور غري تقرير( والصني
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  اتفاقية تعاون زراعي بني الدولتني وتم توقيعها يف بكني
 هـ.٨/٨/١٤٢٦بتاريخ 

 عمل تضم خرباء من اجلهات ربع فرق أنشاء مذكرة تفاهم إل
 املختصة يف الدولتني يف اطار اللجنة املشرتكة وهي:

 التبادل التجاري.  −١
 البرتول والتعدين.  −٢
 االستثامر.  −٣
 التعاون الفني والتقني.  −٤

  دول نيطارية للتعاون االقتصادي والتجاري بإاتفاقية 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية والصني.

 نشاء إون بني اململكة والصني لتعزيز التعاون يف اتفاقية تعا
 هـ.١٧/٦/١٤٢٩البنية التحتية واملوقعة بتاريخ 

 بتاريخ الصينية−نشاء مجعية الصداقة السعوديةإ 
 الدولتني, بني العالقات توثيق هبدف هـ١٣/٨/١٤١٦

عامل املشرتكة والتي تكون نشاء جمالس األإإىل  باإلضافة
 عامل يف الدولتني.لرجال األرئاستها والعضوية فيها 

  الصيني املشرتك −عامل السعودينشاء جملس األإتم
 م.٢٠٠٢يناير  ١٧بتاريخ 

 الوزارة وكالة, وزارة التجارة والصناعة, (اململكة العربية السعودية
 واملشاريع والتجارية االقتصادية العالقات اخلارجية, للتجارة
 .)هـ١٤٣٥ ,)منشور غري تقرير(والصني  اململكة بني املشرتكة

كام وقعت اململكة مع الصني مؤخراً عدداً من االتفاقيات لتعزز 
 ١٥جر توقيع  حيث .الرشاكة اإلسرتاتيجية القائمة بني الدولتني

اتفاقية ومذكرة تفاهم بني حكومتي اململكة العربية السعودية, 
 :وهي كالتايلم) ٢٠١٦(صحيفة الرياض, ومجهورية الصني الشعبية 

 التوقيع عىل مذكرة تفاهم يف قطاع الطاقة. 
 التوقيع عىل مذكرة تفاهم يف جمال ختزين الزيوت. 
  التوقيع عىل اتفاقية قرض تنموي للمسامهة يف متويل

مرشوع إعادة تشييد املناطق املتأثرة بالزلزال يف منطقة 
 .لوشان بإقليم سيشوان

  التوقيع عىل اتفاقية قرض تنموي للمسامهة يف متويل
مرشوع تشييد عدد من مباين الكلية املهنية يف مدينة 

 .جيوجيانق بإقليم جيانيش

 التوقيع عىل برنامج تنفيذي لتنمية طريق احلرير املعلومايت. 
  التوقيع عىل اتفاقية مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال

 .اإلسكان
 التوقيع عىل مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال التعدين. 
 اهم للتعاون بني الصندوق التوقيع عىل مذكرة تف

السعودي للتنمية ووزارة التجارة الصينية يف جمال متويل 
 .وضامن الصادرات وتبادل املعلومات والتدريب

 التوقيع عىل مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال املوارد املائية. 
  التوقيع عىل جدول زمني يف برنامج تعاون بني املصلحة

اجلودة واالختبار واحلجر الوطنية العامة الصينية لرقابة 
 .ووزارة التجارة واالستثامر السعودية

 التوقيع عىل برنامج تنفيذي التفاقية تعاون ثقايف. 
   التوقيع عىل برنامج بني إدارة التقييس الصينية واهليئة

 .السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة
  التوقيع عىل اتفاقية مذكرة تفاهم بني وزارة العلوم

لوجيا الصينية ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتكنو
 .والتقنية للتعاون يف جمال العلوم والتكنولوجيا

  التوقيع عىل مذكرة تعاون يف جمال الرتمجة ونرش األعامل
 .األدبية والكالسيكية

  التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني حكومة اإلنشاء ووزارة
دة يف اإلسكان السعودية بشأن مرشوع إنشاء مدينة جدي

 .ضاحية األصفر
, ويف حال سعي ويف جمال املواصالت, من املتوقع مستقبالً 

السعودية احلثيث نحو إنشاء منظومة حديثة من السكك 
يف هذا املجال, خاصة وأن  حيوياً  احلديدية, أن تشغل الصني دوراً 

مناطق ها, تغطي معظم ؤنشاإشبكة السكك احلديدية املتوقع 
 إىل شبكات للمرتو يف الرياض وجدة. باإلضافةاململكة, 

 
 اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات

خالل ربع قرن, شهدت العالقات السياسية واالقتصادية 
يف العديد  جيابياً إ تطوراً  بني الصني واململكة العربية السعودية,

من املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية. ففي املجال 
إىل تطوير العالقات الدبلوماسية يف  السيايس, اجتهت الدولتان
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١٧
و أمن العاملي, من خالل التوجه االقتصادي حتقيق السلم واأل

الصني بام يعرف  تبنتصادية, حيث تما نطلق عليه اجليو اق
, وما يتضمنه , بينام اجتهت السعودية رشقاً االجتاه غرباً سياسة ب

العالقات هذين االجتاهني من التقاء بني البلدين يف تطوير 
سايس ب فيها البرتول والغاز املحور األاالقتصادية, والتي يلع

لسياسة اململكة البرتولية يف تأمني احتياجات الصني من الطاقة 
كرب ول واألعىل املد البعيد. بينام تعد الصني الرشيك األ

للمملكة العربية السعودية يف كافة املجاالت االقتصادية 
إىل دور الرشكات الصينية باإلضافة , وخاصة التجارة الثنائية
 .نشاءات والطرق واملوانئيف اململكة, يف جمال اإل

 وضاع االقتصادية العاملية التي يشهدها العامل,تشري األو
, اقتصادياً  جيو من الصني والسعودية سيلعبان دوراً  ن كالً أإىل 

وىل صبحت الدولة األأفهام يمثالن قطبني عامليني, فالصني 
من حيث قدرهتا االقتصادية املتمثلة يف قدراهتا الصناعية  عاملياً 

واملالية والتجارية, بينام متثل اململكة العربية السعودية الدولة 
للطاقة من حيث االحتياطي  رئييسكمصدر  وىل عاملياً األ
نتاج والتصدير ودورها يف حتقيق االستقرار يف السوق واإل

 يل.البرتولية العاملية عىل املد الطو
يف كافة قطاعاهتا,  ن العالقات االقتصادية,أعىل الرغم من و

بني الصني واململكة العربية السعودية تطغى عىل اجلوانب 
يف حتقيق  مميزاً  ن تلعبا دوراً أن الدولتني يمكن أال إالسياسية, 

ساسيتان يف أ نركيزتامن والسلم العامليني, فهام يعدان األ
قليمي يف اإل االستقرارجمموعة العرشين, والعبان مهامن يف 

وسط وذلك من خالل تكثيف جهودمها يف منطقة الرشق األ
من, الذي تعد الصني الساحة الدولية, وخاصة يف جملس األ

إىل البحث عن حلول مشرتكة, حلل باإلضافة فيه  دائامً  عضواً 
وسط التي تشهد زمات السياسية يف دول الرشق األاأل

 .يا وليبيارصاعات وحروب داخلية مثل العراق واليمن وسور
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 مد تأثري انتفاء املصلحة عىل النظر بدعو اإللغاء يف ضوء اجتهادات
 حمكمة العدل العليا األردنية والقضاء املقارن

 عمر عبدالرمحن البوريني
 ,أستاذ القانون اإلداري املشارك, املعهد العايل للقضاء
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض

 )هـ٢٦/٥/١٤٣٨, وقبل للنرش يف هـ٢٤/٢/١٤٣٨(قدم للنرش يف 
فراد وحرياهتم العامة, وهو اللبنة األساسية حلامية مبدأ يعترب القضاء اإلداري السند األسايس حلامية حقوق األ .ملخص البحث

اإلدارة, وإلزامها باحرتام القانون وسيادته. وعىل اعتبار أن القضاء اإلداري ال املرشوعية, وذلك من خالل رقابته ألعامل 
يتصد من تلقاء نفسه ألعامل اإلدارة غري املرشوعة. بل البد من اللجوء إليه من خالل دعو يرفعها أمامه ممن له مصلحة 

 لذلك وهو توافر الطاعن عىل املصلحة حني بالطعن بتلك األعامل. ولضبط هذا احلق لألفراد كان البد من وجود رشط أسايس
? وهل استمرارية اً رفعة للدعو أمام القضاء اإلداري. فام هي احلكمة من توافره? وإىل أي مد يعترب هذا الرشط رضوري

ذا ما سوف توافره حلني انتهاء النظر بالدعو رشط أسايس? وما هو احلال إذا ما انتفت املصلحة قبل انتهاء النظر يف النزاع? ه
والقضاء , خذين بعني االعتبار كأساس له اجتهادات حمكمة العدل العليا األردنيةآنحاول دراسته من خالل هذا البحث, 

 اإلداري املقارن.
 .القايض اإلداري, انتفاء املصلحة, املرشوعية, دعو اإللغاء, الرقابة القضائية, املصلحة :املفتاحيةالكلامت 
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Abstract. Administrative Judiciary is the principle for the protection of people’s rights and public freedom 
through overseeing public Authority and ensuring its respect of the law. Administrative courts do not directly 
address the legality of the public authority’ acts, but a complaint has to be filed by some who has interest to 
appeal. The study looks into this prerequisite of personal interest, and whether it has to exist through the court 
proceedings. We also look into the case where the personal interest cease to exists before the completion of the 
court proceedings. 
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٢٠
 قدمةامل 

 توافقو ,لقانونلخضوع السلطات العامة يشكل 
لدولة القانون وسيادته,  أساساً  هالقانونية واملادية معا ترصفاهت

ويرتتب عىل األخذ به يف نطاق العمل . املرشوعية ومحاية ملبدأ
اإلداري التزام اإلدارة باحلدود املرسومة من خالل القواعد 
القانونية املقررة يف الدولة, وممارسة نشاطها يف نطاق هذه 

يكفي بحد , ال املرشوعية مبدأالنص عىل تبني  أن غريالقواعد. 
جانب ذلك من  إىلالبد  بلمفهوم دولة القانون.  لتأكيدذاته 

عسف السلطة تكفل عدم ت ةفاعليوذات  أكيدةضامنات 
 ,هلا بموجب القانون املرسومةاإلدارية لصالحياهتا وللحدود 

وحلرياهتم  األفرادوما يرتتب عىل ذلك من حفاظ حلقوق 
, رقابة فعالة خالل ال تتأتى إال مننات الضامإن هذه  .العامة

 .متارس من قبل هيئات قضائية مستقلة
ويعترب القضاء اإلداري املالذ األسايس لألفراد حلامية 
حقوقهم وحرياهتم, واجلهة األساسية لرقابة اإلدارة عىل 
أعامهلا وترصفاهتا, واحلفاظ عىل مصالح األفراد املادية 

ستطيع ينه يف الدولة املعارصة ال أ معروفواألدبية. وكام هو 
كام ال  ,املبارشبالطريق  بأنفسهماقتضاء حقوقهم  األفراد

يستطيعون يف الوقت ذاته االمتناع عن تنفيذ أوامر السلطات 
سواء  . بل البد من اللجوء إىل القضاء لتحقيق ذلك,العامة

أكان ذلك القضاء العادي أو القضاء اإلداري. وهيدف هذا 
 رقابة أعامل اإلدارة عن طريق النظر بالنزاعات األخري إىل

التي يرفعها أصحاب الشأن أمامه طالبني إلغاءها إلحلاقها 
. والقضاء اإلداري هو  الرضر بمصاحلهم املرشوعة قانوناً
تلك اهليئة املستقلة التي تتمتع بصالحيات النظر بأعامل 

 ةلفما كانت خما إذا اإلدارة شكالً وموضوعاً هبدف إلغائها
للمرشوعية اإلدارية, دون صالحية تعديلها أو استبداهلا 

ن سلطة القايض اإلداري تنحرص إوهبذا ف. أخربقرارات 
يف التحقق من مرشوعية القرار أو عدم مرشوعيته فقط ودون 

القرار السليم الواجب اختاذه بشان املنازعة  لإلدارةيبني  أن
حلهم فقد عن حقوقهم ومصا األفراداإلدارية. ولدفاع 

من خالهلا طيعون تدعو اإللغاء كوسيلة قضائية يس توجد
اإلدارة بحدود املرشوعية, فهي دعو قضائية  إلزام

 مبدأاإلدارة والدفاع عن  أعاملموضوعية هدفها خماصمة 
هذه الدعو وخطورهتا عىل اإلدارة  . وألمهيةاملرشوعية
املرشع بجملة من الرشوط, سواء تلك  أحاطهافقد  وأعامهلا

أو تلك املتعلقة بالطاعن نفسه  املتعلقة بالعمل املراد الطعن به
املتعلقة بمواعيد الطعن ومهل الرشوط تلك  وأخرياً 
من املبادئ املستقرة يف القانون والقضاء, ذلك . والتقايض

املبدأ الذي يقيض بأنه ال دعو دون مصلحة, فهذه األخرية 
لدعو سواء أكانت إدارية أو غري ذلك, وهي رشط مناط ا

 الزم ورضوري لقبول الدعو أمام القضاء.
وعىل اعتبار أن دعو اإللغاء هتدف ملخاصمة القرار 
اإلداري ومحاية ملبدأ املرشوعية, ومنع التعدي والتجاوز عليه, 

نه البد من أن تكون هناك أإال أن الفقه والقضاء استقر عىل 
من الترشيعات  الدعو, ولذلك نجد أن كثرياً  مصلحة لرافع

الناظمة لدعو اإللغاء تشرتط وجود مصلحة قائمة ومبارشة 
 .ومرشوعة للشخص الطاعن, كام سنالحظ الحقاً 

ألمهية املوضوع فقد تناوله الفقه اإلداري بجملة من  ونظراً 
الدراسات, إال أن هذا املوضوع ما زال يثري الكثري من 

صعيد التطبيق العميل واالجتهاد القضائي املشكالت عىل 
وعىل وجه التحديد لد القضاء اإلداري يف األردن, الذي 

 سة.يشكل أساساً هلذه الدرا
 تدور هذه الدراسة حول جزئية أساسية تتمثل يف مد
تأثري عدم استمرارية املصلحة عىل النظر يف الدعو أمام قضاء 

 من ذلك?عليا األردنية اإللغاء. فام هو موقف حمكمة العدل ال
 جلها أصالً أوهل أن اجتهاداهتا تصب يف الغاية التي من 

وجدت دعو اإللغاء, وبالتايل القضاء اإلداري برمته. هذا ما 
سوف نعاجله من خالل استقراء اجتهاداهتا, ومقارنته بتوجه 
القضاء اإلداري يف دول املقارنة وعىل وجه التحديد يف فرنسا 

سياق البحث ذلك. ملا يشكل بنهاية املطاف  ومرص كل ما لزم
نه, أ, ملوضوع الدراسة, يكون من شوفقهياً  قضائياً  تأصيالً 

وضع األسس واملبادئ القضائية يف إطارها الصحيح, وبام 
 ينسجم مع روح وجوهر سيادة القانون ومبدأ املرشوعية.

وعليه ولإلملام بجوانب املوضوع, وللوصول إىل الغاية 
ن هذه الدراسة, سوف نقوم بتقسيمها إىل ثالثة املنشودة م
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مباحث. األول نخصصه لتحديد ماهية املصلحة يف التقايض, 
من خالل حتديد مفهومها وضوابطها القانونية والقضائية. أما 
املبحث الثاين فنخصصه لتحديد موقف القضاء اإلداري يف 

نخصصه ن املبحث الثالث أاألردن والقضاء املقارن, يف حني 
ردين من ذلك, مربزين رأينا داري األلتحليل موقف القضاء اإل

إىل كل من طبيعة رشط املصلحة والغاية  يف املوضوع, استناداً 
 اإللغاء.إمنه من جهة, ومن جهة أخر ىل طبيعة دعو 

 
 :األول املبحث

 التقايض يف املصلحة ماهية
يشكل القضاء بشكل عام واإلداري من عىل وجه التحديد 
مالذاً آمناً لنرصة حقوق املتعاملني مع اإلدارة من جهة, ومن 

ود والضوابط لعدم تعسف السلطة جهة أخر وضع احلد
 إىلال أن موضوع التقايض واللجوء إدارية بصالحياهتا. اإل

بواب القضاء مفتوحة عىل أالقضاء ال يستوي بأن تبقى 
منها مرصاعيها ملن رغب ذلك, بل حيدها مجلة من الضوابط, و

توافر مصلحة للمتقاضني. فام هو املقصود باملصلحة هنا? وما 
 والقضائية? هي ضوابطها القانونية

 
 يف التقايض واحلكمة منها املصلحة تعريف: األول املطلب

من املبادئ املستقرة قانوناً أن املصلحة هي مناط 
حيث ال مصلحة فال دعو ,بال مجال الدين( )١(الدعو ,

الفائدة العملية التي تعود عىل وتعني املصلحة  .تاريخ)
رافع الدعو يف احلكم له بطلباته كلها أو بعضها, 
فاملصلحة هي الضابط لضامن جدية الدعو وعدم 
خروجها عن الغاية التي رسمها القانون هلا, باعتبارها 

                                                           
تعترب املصلحة رشط لقبول دعو اإللغاء (فحيث ال مصلحة فال "  )١(

دعو) وهذا يعني أن يكون رافع الدعو يف حالة قانونية خاصة 
مبارشاً بالنسبة إىل القرار املطعون فيه من شأهنا أن جتعله مؤثراً تأثرياً 

إعامالً لنص  ,يف مصلحة شخصية وإال كانت دعواه غري مقبولة
) ١٢/١٩٩٢املادة التاسعة من قانون حمكمة العدل العليا رقم (

وهذا ما يميزها عن دعو احلسبة التي تستهدف مصلحة عامة 
بالدفاع عن املرشوعية دون حتقق رشط املصلحة الشخصية 

, ٣٣٤/٢٠٠٥األردنية رقم  قرار حمكمة العدل العليا ."لرافعها
 , منشورات مركز عدالة.م٢٦/١٠/٢٠٠٥تاريخ 

وسيلة حلامية احلق. فقد حددها الفقه يف جمال القانون 
أو املنفعة العملية التي تعود عىل  اخلاص بإهناء الفائدة

; م١٩٧٧املدعي من احلكم له قضائياً بطلباته (فودة, 
 سيف, بال تاريخ).; م١٩٩٢; القضاة, م١٩٨٨الكيالين, 

ن أن املصلحة يف نطاق القضاء املدين البد وإوعليه ف
أو يمكن أن يكون حمل  هعتداء عليترتبط بحق تم اال

. فال يتصور إال وعدماً  اعتداء, فهي مرتبطة باحلق وجوداً 
 أن تكون املصلحة قانونية, ومرشوعة تتمتع بحامية القانون

; م١٩٩٢; القضاة, م١٩٨٨; الكيالين, م١٩٧٧(فودة, 
 سيف, بال تاريخ).

واملصلحة هبذا املعنى ال ختتلف عن مقصود املصلحة يف 
, فهي كل ما فيه فائدة محاها الشارع بام يفيد الفقه اإلسالمي

حفظ الدين والعقل والنفس والعرض واملال, فكل ما من 
نه حفظ هذه األمور اخلمس متكن صاحبها من اللجوء إىل أش

الشاطبي, بال  اإلمام(القضاء السرتداده ودفع العدوان عنه 
املنفعة التي قصدها الشارع الكريم لعباده من "تاريخ). فهي 

حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم وأمواهلم طبق 
). وقد عرفها م١٩٦٧(البوطي,  "ترتيب معني فيام بينهم

أما املصلحة فهي عبارة عن جلب "اإلمام الغزايل بقوله 
 "منفعة أو دفع مرضة, وأهنا املحافظة عىل مقصود الشارع

), فاألصل من قبول الدعو عند فقهاء م٢٠٠٥, آل سعود(
, وجود مصلحة معتربة وحممية بنظر الشارع املسلمني

 .تعرضت للعدوان
ن رشط املصلحة يف دعو إأما يف جمال القضاء اإلداري ف

اإللغاء, يعني وجود احلق باعتباره ما هو إال مصلحة مادية أو 
ن مفهوم املصلحة يف دعو اإللغاء إأدبية حيميها القانون. وعليه ف

الختالف الغرض  الكامل, نظراً خيتلف عنه يف دعو القضاء 
منهام, فبينام تستهدف دعو القضاء الكامل االعرتاف بحق 
شخص ومحايته من رضر حلق به من جراء ترصف صادر عن 

ن دعو اإللغاء هتدف إىل إلغاء قرار إداري صادر إاإلدارة, ف
بنفس الوقت املركز الشخيص  ملبدأ املرشوعية ماساً  خالفاً 

نه يف دعو أمما يعني . إىل إبطال القرار للمدعي, بحيث يودي
لغاء القرار اإلداري يف إلغاء يكون رافعها صاحب مصلحة يف اإل

ن يكون صاحب حق أحني يشرتط يف رافع دعو التعويض 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة
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. )٢(دارة بقرارها برضر يراد جربه والتعويض عنهصابته جهة اإلأ

ستند إىل وعليه ففي جمال دعو اإللغاء ال يشرتط يف املصلحة أن ت
حق اعتدي عليه أو مهدد باالعتداء عليه, بل يكفي أن يكون 
رافعها يف مركز قانوين بالنسبة للقرار املطعون به من شانه أن جتعله 

يف مصلحة شخصية له. وهذا ما أكدت عليه حمكمة العدل  مؤثراً 
نه لكي يتوافر رشط أاستقر االجتهاد عىل " العليا األردنية بقوهلا

ط الزم لقبول الدعو اإلدارية أن يكون رافع املصلحة كرش
الدعو يف حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار املطعون فيه من 

. )٣("يف مصلحة شخصية للمستدعي مبارشاً  هنا أن تؤثر تأثرياً أش
يكفي ملخاصمة القرار اإلداري يف دعو اإللغاء أن "كام أنه 

. )٤("ر تأثرياً مبارشاً تكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرا
وباالطالع عىل اجتهادات القضاء اإلداري املرصي, نجد أن 

يف جمال "حمكمة القضاء اإلداري املرصية تؤكد عىل ذلك بقوهلا 
دعو اإللغاء ال يقف القضاء اإلداري يف تفسري رشط املصلحة 
عند رضورة وجود حق يكون القرار اإلداري املطلوب إلغاؤه قد 

 التعويض وسائر الدعو مس به كام هو احلال بالنسبة لدعو
احلقوقية, وإنام يتجاوز ذلك بالقدر الذي يسهم يف حتقيق مبادئ 

                                                           
املبادئ القانونية ", ١٨٢/٩٤قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم   )٢(

, املنشورة يف جملة نقابة املحامني منذ بداية سنة "ملحكمة العدل العليا
م, القسم الثالث, إعداد املكتب ١٩٩٧م وحتى هناية سنة ١٩٩٣

املبادئ ". سوف ننعت هذا املرجع الحقاً بـ١٢٨٨فني للنقابة, ص ال
. وهذا ما أكدت عليه أيضاً حمكمة التميز األردنية بحكمها "القانونية

إن املبادئ القانونية املقررة كرشط لقبول "عىل  ٢٨٣/٧٧رقم 
الدعو املدنية لد القضاء العادي أن تكون لصاحبها مصلحة يف 

هذه املصلحة مستندة إىل حق ذايت ومبارش, خالفاً إقامتها, وأن تكون 
لدعو اإللغاء التي تقام لد القضاء اإلداري, وعلة ذلك أن 
الدعو املدنية هتدف إىل محاية حق أو ملنع االعتداء عىل حق, فاشرتط 

. جملة نقابة املحامني "القانون مصلحة رافعها مستندة إىل حق
. ١٥٣٩م, ص ١٩٧٧نقابة لسنة األردنيني, إعداد املكتب الفني لل
 ."املجلة "سوف ننعت هذا املرجع الحقاً بـ

, األعداد األول والثاين والثالث, "املجلة" ١٣٥/٢٠١٢قرار رقم   )٣(
. راجع بنفس املعنى القرارات رقم ٣ص ,السنة احلادية والستون

. القرار ١٨٤٩, ص م١٩٨١, سنة ١١ , العدد"املجلة" ٥٩/٨١
 .٤٥٩, ص م١٩٨٦سنة  ,٥و ٤ العددان, ٣٩/٨٥رقم 

, ٣٣, العددان األول والثاين, لسنة "املجلة", ٩٧/٨٤قرار رقم   )٤(
 .٢١ ص

املرشوعية وإرساء مقتضيات النظام العام. ويتسع رشط املصلحة 
الشخصية لكل دعو إلغاء يكون رافعها يف حالة قانونية خاصة 
 ثراً بالنسبة إىل القرار املطعون فيه من شأهنا أن جتعل هذا القرار مؤ

). كام أن القضاء م٢٠٠٢, (عبداللطيف "يف مصلحة جدية له
داري السعودي سلك نفس النهج بخصوص ذلك وأكد عىل اإل

٥(توافر املصلحة والصفة عند رافع الدعو(. 
ن حتديد صالحيات قايض اإللغاء إعىل ما تقدم ف وبناءً 

ني بمواجه القرار املطلوب إلغاؤه تستند من حيث املبدأ إىل معياري
أساسيني األول يقوم عىل أساس مد سلطة القايض يف نظر 

املعروض أمامه النزاعوما له من اختصاص يف نظر  ,الدعو, 
فتقترص سلطته يف دعو اإللغاء عىل جمرد بحث مرشوعية القرار 

أو رفض  ,اإلداري املعيب واملخالف للقانون وملبدأ املرشوعية
قة القرار للقانون وأحكامه الدعو إذا ما حتقق من مطابقة ومواف

(Laferriere, n.d.) أما املعيار الثاين فيقوم عىل موضوع النزاع .
املعروض عىل القضاء اإلداري وذلك لتحديد طبيعة كل دعو, 

أي عىل أساس طبيعة املنازعة املطروحة أمام القضاء (خليل, بال 
 تاريخ). وبحسب ذلك فإن التفرقة بني الدعاو تتحدد تبعاً 

نه حق شخيص? أوهل هو حق عام أم  ,طبيعة احلق عىل النزاعل
فإذا ما اعتد القرار اإلداري عىل املراكز الناشئة عن حق عام 

خر إذا كان آوبشكل  ,(موضوعي) كانت الدعو موضوعية
طعن املدعي يرتكز عىل خمالفة القرار لقاعدة قانونية أو أن القرار 

بحقوق نابعة وناشئة عن مركز قانوين عام  حدث أرضاراً أ
ن املنازعة اإلدارية تدخل يف دائرة القضاء إف "موضوعي"

ن موضوع الدعو يكون هو القرار املطعون إحيث  ,املوضوعي
أي أن الدعو توجه ضد القرار اإلداري ذاته وال توجه ضد  ,فيه

                                                           
 "أنه يتعني لقبول الدعو أياً كانت نوعها توافر املصلحة والصفة"  )٥(

هـ. جمموعة املبادئ الرشعية والنظامية ١٤٠٠لسنة  ٢٩/٨٦القرار رقم 
أن ديوان املظامل . كام ٣٣٠− ٣١٣هـ: ص ص ١٤٠٠خالل عام 

 احلسبة عن دعو السعودي, يؤكد يف حكم آخر له عىل متييز دعو
... جمرد كون القرار خمالفاً للنظام, أو يسبب الرضر "اإللغاء بقوله 

للمواطنني ال جيعل لكل مواطن مصلحة توجب قبول الدعو بالطعن 
سبة فيه; ألن دعو اإللغاء أمام القضاء اإلداري ليست من دعاو احل

جمموعة األحكام "هـ, ١٤٢٨/ق لعام ٥١٤١. رقم القضية "...
 .١١٦, ص "هـ١٤٣٠واملبادئ االدارية لعام 
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ن دعو اإللغاء تنتمي إىل القضاء إولذلك قيل  ,اإلدارة

وضوعي أو العيني. أما إذا كان القرار اإلداري يتضمن اعتداء امل
فهي خصومة  ,عىل احلقوق الشخصية أو الذاتية لرافع الدعو

القصد منها تبيان  ,حقيقية بني رافع الدعو وبني جهة اإلدارة
 ,فهي منازعة تدخل يف القضاء الشخيص ,املركز القانوين للطاعن

 تعترب دعو شخصية. ولذا فإهنا
وعىل أساس هذه املعايري وتلك التفرقة بني اخلصومة 

يتحدد اختصاص القايض يف كل  ,املوضوعية واخلصومة الشخصية
دام أن  ما ,احلالة األوىل دعو عىل حدة. فالقايض يملك اإللغاء يف

 ,الطعن يف اخلصومة املوضوعية ينصب عىل خمالفة قاعدة قانونية
ايض سلطة كاملة. ال تقف عند حد بينام يف احلالة الثانية سلطة الق

بل يتعد ذلك  ,املخالف للقانونالقرار غري املرشوع و إلغاء
واحلكم بالتعويضات املناسبة وتعيني حقوق املدعي إذا كان الطعن 
يتعلق باملركز القانوين للطاعن وتبيان احلكم الصحيح الواجب 

ية وكالطعون كاملنازعات املتعلقة بالعقود اإلدار ,تباعه من اإلدارةا
كحالة إلغاء نتيجة االنتخابات اخلاطئة  ,املتعلقة باالنتخابات

واملزورة وإعالن النتيجة الصحيحة. وعليه فاملصلحة كمناط 
 إذا مل تكن  −  سواء يف جمال القضاء الكامل أو اإللغاء − للدعو

متوافرة عند إقامة الدعو ختلف رشط من رشوط قبوهلا  مما يعني 
ن الفصل يف قضاء من التصدي ملوضوع الدعو ألعدم أحقية ال

 .املوضوع يستلزم ابتداء قيام دعو مستوفية لرشوط قبوهلا
نه قد أكد عىل هذا الرشط أوباإلشارة إىل املرشع األردين نجد 
املعدل  م١٩٨٨لسنة  ٢٤ يف قانون أصول املحاكامت املدنية رقم

نه أ) عىل ٣حيث نصت املادة ( م٢٠٠١لسنة  ١٤بالقانون رقم 
ي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة أال يقبل "

ن قانون أنه يف نطاق القضاء اإلداري نجد أ. كام )٦("يقرها القانون
, نص يف املادة م٢٠١٤) لسنة ٢٧القضاء اإلداري األردين رقم (

                                                           
بقانون واملعدل م ١٩٨٨ لعام) ٢٤( رقم املحاكامت املدنية أصولقانون   )٦(

تاريخ  ٤٧٥١م رق الرسمية اجلريدة يف واملنشور ١٤/٢٠٠١رقم 
وهذا أيضاّ ما نص عليه نظام املرافعات الرشعية  .م١٦/٣/٢٠٠٦

ال يقبل أي طلب أو "هـ يف مادته الثالثة بقوله ١٤٣٥السعودي لسنة 
دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مرشوعة, ومع ذلك تكفي 
املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع رضر 

 ."ليله عند النزاع فيهحمدق, أو االستيثاق حلق خيشى زوال د

لحة ال تقبل الدعو املقدمة ممن ليست له مص"اخلامسة منه عىل 
لسنة  ١٢ومن قبله قانون حمكمة العدل العليا رقم  "شخصية
من املادة التاسعة عىل  "ج"نص يف البند الثاين من الفقرة  م١٩٩٢

ال تقبل الدعو املقدمة من أشخاص ليست هلم مصلحة "نه أ
لسنة  ١٣رقم . كام أن قانون املرافعات املرصي )٧("شخصية
ال "بقوله قد نص يف مادته الثالثة منه عىل هذه القاعدة  م١٩٦٨

هذا  ألحكام طلب أو دفع استناداً  أيدعو كام ال يقبل  أيتقبل 
حبه فيها مصلحة اال يكون لص ,آخرقانون  يأالقانون أو 

كام نص قانون جملس . "شخصية ومبارشة وقائمة يقرها القانون
) فيه عىل هذه ١٢ادة (الدولة املرصي يف الفقرة األوىل من امل

الطلبات املقدمة من  أ)("ال تقبل الطلبات اآلتية: القاعدة. بقوله 
 .)٨("أشخاص ليست هلم فيها مصلحة شخصية

يتبني من هذه النصوص أن املصلحة رشط أسايس لقبول 
مجيع الدعاو سواء رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء 

دفع أو طعن يف  اإلداري كام أهنا رشط لقبول أي طلب أو
فلرشط املصلحة أمهية كبرية لقبول الدعو وذلك لعدم  .)٩(احلكم

                                                           
علامً أن كالً من قانون تشكيل املحاكم النظامية األردين لسنة   )٧(

) لسنة ١١م وقانون حمكمة العدل العليا املؤقت رقم (١٩٥٠
م مل ينصا عىل رضورة توافر رشط املصلحة للطاعن بالقرار ١٩٨٩

اإلداري, إال أن هذا الرشط أمكن استخالصه من الفقرة (ز) من 
ن تشكيل املحاكم النظامية, من وجوب كون طالب اإلبطال أن قانو

يستند يف دعواه عىل رضر حلقه من أجرا صادر بموجب نظام خمالف 
يستفاد من "تقول حمكمة العدل العليا بأنه: للقانون أو الدستور. 

) لسنة ١٢) من قانون حمكمة العدل العليا رقم (٩/٢املادة (
دعو اإللغاء توفر املصلحة  , أن املرشع اشرتط لقبولم١٩٩٢

, تاريخ ١٨٢/٢٠٠٥قرار رقم  ."الشخصية ملقدمها
 م, منشورات مركز عدالة.١٣/٦/٢٠٠٥

, نص يف مادته هـ١٤٢٨كام أن نظام ديوان املظامل السعودي لسنة   )٨(
 دعاو إلغاء القرارات اإلدارية"الثالثة عرشة يف فقرهتا (ب) عىل 

 ."نالنهائية التي يقدمها ذوو الشأ
كام أن توافر املصلحة يعترب رشطاً أساسياً يف الدعو الدستورية, فال   )٩(

يكفي أن يكون النص الترشيعي خمالفاً للدستور بل البد من أن يؤدي 
تطبيق هذا النص إىل املساس باحلقوق الدستورية للطاعن. انظر الدكتور 

ؤقتة يف رشط املصلحة لقبول وقف العمل بالقوانني امل"عيد احلسبان, 
, جملة "ضوء اجتهادات حمكمة العدل األردنية والقضاء املقارن

), العدد ٣٢دراسات, عامدة البحث العلمي, اجلامعة األردنية, املجلد (
 وما بعدها. ٤٠٠م, ص ٢٠٠٥), ترشين الثاين ٢(



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٢٤
ترك أمر التقايض فوىض بدون تقييده برشوط معينة وذلك لضامن 
اجلدية وتنزيه ساحات القضاء من العبث ولعدم تراكم املنازعات 
أمام القضاء بدون مربر, وملنع الدعاو الكيدية, واحلد من هتديد 

ن التنازل عن رشط إإلدارة دون مسوغ, إضافة إىل ذلك فأعامل ا
املصلحة جيعل القايض وكأنه يتعرض للنزاع من تلقاء نفس, كام 
أن عدم االعتداد برشط املصلحة خيلع عن دعو اإللغاء الطبيعة 

), والتي ال ختتلف من حيث م٢٠٠٢عبداللطيف, القضائية (
.قضائية أخر املبدأ عن أي دعو 

 
 دعو اإللغاء يف املصلحة ضوابط: الثاين املطلب

ن إإىل االجتهادات القضائية للقضاء اإلداري, ف استناداً 
, يمكن أن تكون مادية أو املصلحة كرشط لقبول الدعو شكالً 

معنوية كام يمكن أن تكون فردية أو مجاعية, وتعترب املصلحة املادية 
من الناحيتني القانونية  وظهوراً  أكثر أنواع املصالح وضوحاً 

املصلحة املالية, كاملصلحة التي تعود عىل  والعملية, خصوصاً 
املوظف من إلغاء قرار حجب الرتقية أو الزيادة السنوية أو إهناء 
اخلدمة أو إجراءات الضبط اإلداري القاضية بإقفال حمل جتاري 

 م).٢٠٠٢; عبداللطيف, م٢٠٠٦ كنعان, ;م١٩٩٩بسيوين, لخ (إ
بد من نوع املصلحة أو املصالح التي ال النظر عن وبغض

ن إف − حيث خترج عن نطاق هذه الدراسة  −  محايتها قانوناً 
ن أبد وي قد أوجد ضوابط عامة وأساسية الالقضاء اإلدار

تتصف هبا املصلحة, والتي تؤهل املدعي إقامة وتوجيه دعواه 
من إللغاء القرار اإلداري, وهذا ما سوف نقوم بالتطرق له 

خالل الفروع التالية. مركزين بشكل أسايس عىل تلك 
الضوابط التي ختدم موضوع الدارسة وعىل وجه التحدي من 

نه البد وأن تكون شخصية ومبارشة من جهة, ومن إحيث 
.توافرها حني رفع الدعو جهة أخر 

 
 أن تكون مصلحة شخصية ومبارشةالفرع األول: 

ن تكون أدعو اإللغاء ب يف نطاقمن املتفق عليه بصفة عامة 
ن مل إو − نه أاملصلحة شخصية لرافع الدعو, ومعنى ذلك 

يتطلب القضاء اإلداري من رافع الدعو أن يكون ذا حق مسه 
من الواجب أن يكون الطاعن يف حالة  −  القرار املطعون فيه

, حيث تكون مبارشاً  ثر فيها القرار املطلوب إلغاءه تأثرياً أقانونية 
الطاموي, ( شخصية مبارشة يف طلب إلغاء القرارله مصلحة 

(الصالح  ), دون أن ترتفع هذه املصلحة اىل مرتبة احلقم١٩٧٦
وهذا ما أكدت عليه حمكمة العدل العليا  ,)م٢٠١١واملعارك, 

نه لكي يتوافر رشط املصلحة كرشط أاستقر االجتهاد عىل "بقوهلا 
عو يف حالة الزم لقبول الدعو اإلدارية أن يكون رافع الد
 هنا أن تؤثر تأثرياً أقانونية خاصة بالنسبة للقرار املطعون فيه من ش

تتطلب دعو كام . )١٠("يف مصلحة شخصية للمستدعي مبارشاً 
 − بوجهة نظر املحكمة  − إلغاء القرار اإلداري لصحة قبوهلا 

حتقق رشوط املصلحة الشخصية واملبارشة للطاعن حسب "
مة العدل العليا رقم من قانون حمك) ٢/ج/٩رصاحة نص املادة (

ن أفال يكفي لقبول دعو اإللغاء  ,)١١(")م١٩٩٢) لسنة (١٢(
بل أن تكون مبارشة  personalityتكون هذه املصلحة شخصية 

directly  وانفراديةindividuality  يف أي أن يكون رافع الدعو
, بشكل مبارشاً  ثر فيها القرار املطلوب إلغاؤه تثرياً أحالة قانونية 
 م).١٩٩٩ بسيوين,( )١٢(متيزه عن غريه

                                                           
, األعداد األول والثاين والثالث, "املجلة" ١٣٥/٢٠١٢قرار رقم   )١٠(

. كام تؤكد عىل هذا الرشط يف قرارها ٣ ص ,السنة احلادية والستون
من رشوط دعو اإللغاء توفر رشط ", بقوهلا ٣١٤/٩٥رقم 

ن تكون هذه املصلحة شخصية ومبارشة ذلك أاملصلحة لرافعها و
ن الغاية من إقامة الدعو هي الدفاع عن مصلحة ذاتية أ

 .١٢٩١القسم الثالث, ص , "املبادئ القانونية", "للمستدعي
, منشورات مركز م٧/٧/٢٠١٠, تاريخ ١٧٢/٢٠١٠قرار رقم   )١١(

من رشوط قبول "عدالة. وبنفس املعنى, تقول يف حكم آخر هلا 
دعو اإللغاء توفر املصلحة الشخصية للشخص الذي يقيمها وفقاً 

 ١٢) من قانون حمكمة العدل العليا رقم (٢/ج/٩ألحكام املادة (
(ال تقبل الدعو ) وتعديالته والتي نصت عىل م١٩٩٢لسنة 

املقدمة من أشخاص ليست هلم مصلحة شخصية). وحيث ال 
توجد للمستدعي مصلحة شخصية يف هذه الدعو بعد أن تبني أن 
املستدعى ضدها قد سحبت قرارها املطعون فيه فتكون دعواه غري 

(هيئة  ٢٤٤/٢٠٠٨رقم . قرار "مقبولة ومستوجبة الرد شكالً 
 .منشورات مركز عدالةم, ٢٩/٩/٢٠٠٨تاريخ  ,مخاسية)

من  أكثر اتساعاً ا الرشط أصبح نطاق دعو اإللغاء بموجب هذ  )١٢(
نطاق دعو التعويض والتي يشرتط يف رافعها أن يكون حقه 
القانوين واملرشوع قد أضري من أعامل اإلدارة, وليس فقط جمرد 

 مصلحة شخصية مبارشة عىل غرار دعو اإللغاء.



 اإللغاء ...عمر البوريني: مد تأثري انتفاء املصلحة عىل النظر بدعو 

  

٢٥
وبالتايل فال يقبل من الورثة أن حيلو حمل مورثهم يف السري 
يف إجراءات دعو اإللغاء ما مل تكن هلم مصلحة شخصية 

تقول حمكمة  امبارشة ومتميزة عن مصلحة املورث, وهبذ
إذا مل يكن املستدعي من عداد عائلة املوظف " العدل العليا

بسبب إكامله  − املستحقني لراتب التقاعد والتعويض يفاملتو
ن دعواه بالطعن يف القرار الصادر إف −السابعة عرشة من عمره 

عن جلنة التقاعد املدين بخصوص التقاعد والتعويض حقيقة 
), م١٩٧٦ وي,الطام( "بالرد لعدم وجود مصلحة له فيها

 وكذلك احلال بالنسبة للشخص الذي تتوافر فيه الرشوط
الالزمة للتعني فال يقبل منه طلب إلغاء القرار الصادر بالتعني 

 م).١٩٧٦, الطاموي( يف هذه الوظيفة
وعليه تعني املصلحة الشخصية واملبارشة وجود عالقة بني 
القرار اإلداري املطعون فيه وبني املدعي من شأن هذه العالقة 
أن جتعله يف وضع قانوين, مما ينتج عن صله شخصية بني 

دعي والقرار املطلوب إلغاءه والرضر الشخيص الذي يسببه امل
للمركز  مبارشاً  , مما يعني أن حيدث القرار اإلداري هتديداً )١٣(له

وعند  −بد من التأكيد هبذا الصدد القانوين للطاعن. وال
بأنه ال يوجد معيار حمدد  − استقراء أحكام القضاء اإلداري

تتصف هبا مصلحة ن ألتحديد صفة املبارشة التي البد و
الطاعن, وإنام يقوم القضاء اإلداري بمراجعة كل حاله عىل 

 م).٢٠٠٢, عبداللطيفحدة (
وعليه فإذا مل تتوافر هذه العالقة بني املدعي والقرار 

ن القضاء اإلداري يقيض بعدم قبول الطعن, إاملطعون عليه ف
فها هو جملس الدولة الفرنيس, قد قىض بعدم توافر هذا الرشط 

الذين يطلبون إلغاء القرار اإلداري القايض  للمقاولنيالنسبة ب
بمنح ختفيض رضيبي للممولني الذين يقومون بادخار دخوهلم 

ن مثل هذا القرار أجل تشييد عقارات للسكن, عىل اعتبار أمن 
 .)١٤(عىل نشاطاهتم سوف ينعكس سلباً 

                                                           
) لسنة ٢٧قانون القضاء اإلداري األردين رقم (وهذا ما أكد عليه   )١٣(

لسنة  )١٢( ومن قبله قانون حمكمة العدل العليا رقم م٢٠١٤
 كام سبق اإلشارة إىل ذلك. يف مادته التاسعة م١٩٩٢

)١٤(  C.E.7 mars 1962, syndicat proffessionnel du batiment et 

des travaux du Loiret, Rec. p. 1059 .مد حممد راجع الدكتور حم
 .١٠٨مرجع سابق, ص  ,عبداللطيف

ومل خترج حمكمة العدل العليا األردنية يف اجتهاداهتا عن هذا 
نه البد من وجود مصلحة شخصية يؤثر أاملنطق, حيث تؤكد عىل 

ن للطاعن مصلحة شخصية أ, فقد أقرت بمبارشاً  فيها القرار تأثرياً 
شخصية  ن لعضو املجلس املحيل املقال مصلحةأب"ومبارشة بقوهلا 

, كام أقرت للزوج مصلحة )١٥("له ومبارشة للطعن بتعيني خلفٍ 
. ومن )١٦(شخصية ومبارشة للطعن بقرار إبعاد زوجته عن اململكة

يف جدول الناخبني  أن لكل ناخب مسجلٍ حكمها ب ذلك أيضاً 
ن أحكمها ب . وأيضاً )١٧(مصلحة للطعن بتاريخ االنتخابات البلدية

للصحفي مصلحة شخصية ومبارشة للطعن بقرار نقل اسمه من "
ن ألعضاء أحكمها ب , وأيضاً )١٨("الصحفيني غري املامرسنيسجل 

 .)١٩(املجالس وللجان مصلحة للطعن بعدم مرشوعية تشكيلها
قر بعدم توافر هذا الرشط أكام أن القضاء اإلداري املرصي 

من الزوج الذي يتقدم بطلب إلغاء قرار إداري مصلحة 
اري شخصية لزوجته, أو من األخ الذي يطالب بإلغاء قرار إد

عبداللطيف, ( يقيض بمنع منح إخوته جوازات سفر
كام وقد عربت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص عن ). م٢٠٠٢

العالقة السالفة الذكر بحكمها الصادر بتاريخ 
إن املصلحة يف دعو اإللغاء إنام "بقوهلا  م١٥/١١/١٩٦٤

تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن 
هنا أن يرتتب عىل أتربطه بالقرار حمل الطعن رابطة يكون من ش

 م).١٩٨٩الغويري, ( هذا القرار املساس بمركزه القانوين
                                                           

م, ١٩٨٨, "املجلة"م, ٢٣/١/١٩٨٧) بتاريخ ١٠١/٨٦قرارها رقم (  )١٥(
إن دعو إلغاء القرار اإلداري تتطلب "وبنفس املعنى تقول  .٦٦ص 

, "لصحة قبوهلا حتقق رشط املصلحة الشخصية واملبارشة للطاعن
, "ملحكمة العدل العليااملبادئ القانونية ", ٣١٤/٩٤قرارها رقم 

م وحتى هناية سنة ١٩٩٣املنشورة يف جملة نقابة املحامني منذ بداية سنة 
. ١٢٨٩م, القسم الثالث, إعداد املكتب الفني للنقابة, ص ١٩٩٧

 ."املبادئ القانونية"سوف ننعت هذا املرجع الحقاً بـ
 ,"املجلة", م٣/١٠/١٩٨٤) بتاريخ ٩٧/٨٤قرارها رقم (  )١٦(

 .٢١ ص ,م١٩٨٥
 ,"املجلة", م٣/٩/١٩٨٦) بتاريخ ٥٤/٨٦قرارها رقم (  )١٧(

 .٨٦١ , صم١٩٨٧
, "املجلة", م٥/١٢/١٩٨٣) بتاريخ ١١٥/٨٣قرارها رقم (  )١٨(

 .١٢ ص م,١٩٨٤
, "املجلة", م٢٦/٧/١٩٨٧) بتاريخ ٢٨/٨٧قرارها رقم (  )١٩(

 .١١٧٥ ص م,١٩٨٨
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٢٦
والبد من التأكيد يف هذا املقام عىل أن رشط وجود مصلحة 

ارشة للطاعن يميز دعاو اإللغاء عن دعو شخصية ومب
احلسبة وهذا ما أكدت علية حمكمة العدل العليا يف حكمها 

من اآلثار التي ترتتب "بقوهلا  م١٣/١٢/١٩٩٥الصادر بتاريخ 
عىل قيام املصلحة الشخصية يف دعو اإللغاء أن حتقق هذه 
ر الدعو للطاعن إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل صدور القرا

... وهذا  املطلوب إلغاؤه وليس جمرد فقط إلغاء القرار اإلداري,
. كام أن حمكمة العدل العليا )٢٠("ما يميزها عن دعو احلسبة

األردنية وبخصوص الطعن بتسجيل العالمات التجارية نالحظ 
أهنا قد قاربت دعو اإللغاء من دعو احلسبة, بحيث سمحت 

ن تكون أن االلتفات لرشط بكان الطعن بتلك القرارات دو أليٍّ 
مصلحة الطاعن شخصية ومبارشة, وذلك عىل اعتبار أن املصلحة 
الشخصية واملبارشة ال تقترص عىل حتقيق مصلحة ذاتية للطاعن 

حتقيق مصلحة للجمهور وهي مصلحة غري  وإنام قد تشمل أيضاً 
إن اجتهاد حمكمة العدل "مبارشة, وعليه ترصح املحكمة بقوهلا 

نه ال يشرتط يف االعرتاض الذي يقدم أالعليا قد استقر عىل 
) من قانون العالمات التجارية أن يكون ملقدمة ١٤بمقتىض املادة (

 مصلحة شخصية مبارشة يف رفض طلب التسجيل وإنام جيوز
ألي شخص من اجلمهور أن يعرتض عىل طلب تسجيل أية 
عالمة جتارية وذلك حتى ال يؤدي تسجيلها إىل غش اجلمهور إذ 

ن الغرض من االعرتاض هو محاية مصلحة اجلمهور من الغش إ
وليس لتحقيق مصلحة ذاتية مبارشة للمعرتض. وليس يف القانون 

لبات ما يمنع الشخص الواحد من تقديم أي اعرتاض عىل ط
التسجيل مهام تعددت ما دام الغرض من ذلك هو محاية مصلحة 

 .)٢١("اجلمهور وليس لتحقيق مصلحة ذاتية
                                                           

أيضاً ما أكد عليه . وهذ ١٢٨٩, القسم الثالث, ص "املبادئ القانونية"  )٢٠(
جمرد كون القرار خمالفاً للنظام, أو "القضاء اإلداري السعودي بقوله 

يسبب الرضر للمواطنني ال جيعل لكل مواطن مصلحة توجب قبول 
الدعو بالطعن فيه; ألن دعو اإللغاء أمام القضاء اإلداري ليست 

/ق ٥١٤١/١. قضية رقم "من دعاو احلسبة التي للقواعد املنظمة هلا
, املجلد "هـ١٤٣٠جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام "هـ, ١٤٢٨

 .١١٦األول, إعداد مكتب الشؤون الفنية, ص 
راجع بخصوص ذلك الدكتور نواف كنعان, . ٨٤/٩٦قرارها رقم   )٢١(

 .٢٠٦مرجع سابق, ص 

ويرتتب عىل وصف املصلحة بأهنا شخصية ومبارشة بأنه 
ال يشرتط يف طالب اإللغاء أن يكون له حق شخيص أضري من 
جراء قرار إداري وإنام يكفي توافر املصلحة الشخصية املجردة 

مما يتميز  individualityي مسها القرار. وبشكل انفرادي الت
للجهالة.  نافياً  عن غريه بذلك, بحيث حتدد املدعي حتديداً 

الدعو "وهذا ما قضت به حمكمة العدل العليا من أن 
مستوجبة الرد لعدم توفر رشط املصلحة يكون يف غري حملة 

 ن مصلحتهم يفأذلك أن املستدعني يملكون قطعة األرض و
ن أإلغاء الرخصة املمنوحة للمستدعي ضده الرابع و

مصلحتهم يف إلغاء الرخصة املمنوحة للمستدعي ضده للبناء 
ن من شأن القرار املطعون إضمن االرتداد القانوين متوفرة إذ 

 .)٢٢("فيه رفع الرضر الذي يلحق هبم
 

حني رفع  ةة مؤكدة ومتوافرالفرع الثاين: أن تكون املصلح
الدعو 

من املتفق عليه أن املصلحة رشط لقبول الدعو, ومعنى 
نه البد إن الدعو بدون مصلحة ال تكون مقبولة حيث أذلك 

من توافرها حلظة اللجوء إىل القضاء, فهي رشط أسايس لقبول 
الدعو, فال تقبل دعو اإللغاء من غري ذي مصلحة, والعربة 

وهبذا م١٩٧٦, الطاموي( بتوافر هذا الرشط يوم رفع الدعو .(
إذا مل يشرتك املستدعي يف املناقصة "ترصح  حمكمة العدل العليا 

التي أنتجت القرار املشكو منه الصادر عن املجلس البلدي 
بإحالة العطاء عىل شخص آخر, فإن طعن املستدعي يف هذا 

. وتقول )٢٣("القرار غري مقبول لعدم وجود مصلحة له يف ذلك
ن املستدعي ال يملك املؤهالت أم ما دا"حمكمة العدل العليا 

                                                           
, القسم الثالث, ص "املبادئ القانونية", ٨٠/٩٤قرارها رقم   )٢٢(

عىل اجتاهات القضاء الربيطاين نجد أنه قد تطور . باالطالع ١٢٨٨
دارية صبح جييز للشخص رفع الدعو اإلأهبذا اخلصوص, حيث 

داء عليه, بل االكتفاء له تدون أن يكون له حق شخيص تم االع
 هن يكون املركز القانوين للمدعي قد حلقأمصلحة كافية, بمعنى 

بشار عبداهلادي,  راجع بخصوص ذلك الدكتور. رضر
, دار "داريةاالجتاهات احلديثة لرشط املصلحة يف الدعو اإل"

 وما بعدها. ٣٣ , صم٢٠٠٩وائل, 
 .٧٥٥, ص ١٤, العدد السابع, لسنة "املجلة", ٨١/٦٦قرار رقم   )٢٣(



 اإللغاء ...عمر البوريني: مد تأثري انتفاء املصلحة عىل النظر بدعو 

  

٢٧
واخلربات الالزمة لشغل الوظيفة بموجب أحكام نظام اخلدمة 
املدنية, فال مصلحة له يف الطعن بقرار تعني املستدعي ضده يف 

نه بفرض إلغاء هذا القرار ال يكون من حق إالدرجة الرابعة, إذ 
 كام أن جملس الدولة. )٢٤("املستدعي احلصول عىل هذه الدرجة

املرصي يؤكد بدورة عىل توافر رشط املصلحة حني رفع 
... العربة يف قبول الدعو بتوافر "الدعو حيث يرصح 

نظر الدعو,  ءثناأما زوال املصلحة أاملصلحة يوم رفعها, 
مور املوضوعية التي تنظر فيها نه يكون من األإوعدم زواهلا, ف
بو أ( "ن يؤدي ذلك إىل عدم قبول الدعوأاملحكمة دون 

 م).١٩٧٦, ; الطامويم١٩٩٨العينني, 
وعليه فإن توافر املصلحة وحتققها عند رفع الدعو أمر 
متفق عليها سواء يف القضاء اإلداري أو يف القضاء العادي 

ن تواجد املصلحة وثبوهتا عند رفع الدعو رشط إ(املدين) إذ 
أسايس لقبوهلا وحيكم بعدم قبوهلا لو رفعت الدعو قبل توافر 
 .هذه املصلحة حتى ولو حتقق هذا الرشط عند نظر الدعو

بمعنى فاألصل هو اشرتاط توافر املصلحة عند رفع الدعو ,
رض باملركز أأن يكون القرار اإلداري املطلوب إلغاؤه قد 

القانوين للمدعي حال صدوره مما أد إىل وقوع رضر حال 
دة املركز زالة الرضر وإعاإومؤكد, يكون من شأن إلغاء القرار 

القانوين إىل ما كان عليه قبل صدوره. وال جدال يف توافر 
رشط املصلحة إذا كانت هذه املصلحة حمققة أو حالة بحيث 
يكون من املؤكد أن هناك فائدة مادية أو أدبية ستعود عىل 
املدعي من إلغاء القرار. فاملصلحة املعتربة لقبول الطعن البد 

حكم اإللغاء حصول ن تكون ملموسة, أي من شان أو
 م).٢٠٠٥(خليفة,  الطاعن عىل فائدة مادية أو معنوية

ولكن يف املقابل قد ال تكون مصلحة الطاعن عىل هذه 
 ةالصورة من اجلزم والتأكيد, بحيث تكون مصلحته حمتمل

هنا أن هتيئ الفرصة جللب نفع أو دفع رضر دون أوالتي من ش
), م١٩٨٥(احللو,  مما يثور حوهلا الشك ن يكون ذلك مؤكداً أ

مما يعني أهنا قد تتحقق أو ال تتحقق يف املستقبل. والقاعدة هبذا 
اخلصوص إن احتاملية أن يقع الرضر عىل املركز القانوين 

                                                           
, ١٨, العددان الثالث والرابع, لسنة "املجلة", ١/٧٠قرار رقم   )٢٤(

 .٢١٠ ص

للطاعن ال ينشئ له مصلحة باإللغاء ما مل تكن هذه االحتاملية 
. وقد أجاز جملس الدولة )٢٥(probableومتوقعة  graveقوية 

بوجود مصلحة حمتملة  دعو اإللغاء مكتفياً املرصي قبول 
حق "ن للموظف أللطاعن إذ قضيت حمكمة القضاء اإلداري ب

ن أالطعن يف القرارات املخالفة للقانون حتى ولو مل يكن من ش
ن هذا أويكفي أن يكون من ش إلغاء هذه القرارات ترقيته فوراً 

مدعي ن للإاإللغاء تقديم ترقيته يف كشوف األقدمية ومن ثم ف
يف هذه الدعو مصلحة شخصية حمتملة يف الطعن يف القرار 
رغم عدم استيفائه وقت صدوره للمدة الزمنية الواجبة للرتقية 

أسبقية زمالئه له يف الدرجة إنه سيرتتب عىل تنفيذ القرار إذ 
 م).١٩٩٩بسيوين, ( "املرقني إليها

أما يف األردن فنجد أن حمكمة العدل العليا مل تشذ عن 
ذلك النهج السالف, بحيث تكتفي لقبول دعو اإللغاء أن 
يكون لطالب اإللغاء مصلحة حمتملة من جراء إلغاء القرار 
اإلداري املطعون فيه, فإذا كان النزاع يف الدعو يدور بشكل 

ن املصلحة تتوافر إعام حول مرشوعية القرار اإلداري نفسه ف
رتط فيها أن , حيث ال يشةللطاعن ولو كانت مصلحته حمتمل

تستند إىل حق لرافعها اعتدت عليه اإلدارة أو مهدد باالعتداء 
يكفي يف املصلحة يف القضايا اإلدارية ". فهي تؤكد بأنه )٢٦(عليه

ال " −بوجهة نظر املحكمة  −نه أ. كام )٢٧("أن تكون حمتملة
يشرتط يف دعو اإللغاء أن تكون مصلحة املدعي مؤكدة بل 

أن املصلحة يف ". كام )٢٨("يكفي أن تكون مصلحة حمتملة

                                                           
عن املصلحة املستقبلية والتي واملصلحة املحتملة هبذه الصورة تتميز   )٢٥(

. سوف يلحق املركز القانوين للطاعن حمققاً  تعني أن هناك هتديداً 
 .١١٠ انظر الدكتور حممد حممد عبداللطيف, مرجع سابق, ص

املبادئ ", ١٣٦/٩٤قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم   )٢٦(
 .١٢٨٧ , مرجع سابق, ص"القانونية

. كام تقول ١١٠٤, ص ١١, العدد "ملجلةا"), ٧٩/٦٦قرارها رقم (  )٢٧(
يكفي يف املصلحة يف القضايا اإلدارية أن "املحكمة يف حكم آخر هلا 

املبادئ القانونية ملحكمة التمييز ", ١١٣/٦٦, رقم "تكون حمتملة
. راجع يف نفس ٣٣١, مرجع سابق, ص "بصفتها حمكمة عدل عليا

ملحكمة التمييز بصفتها املبادئ القانونية ", ٩١/٦٨املعنى قرارها رقم 
 .٤٢٢, مرجع سابق, ص "حمكمة عدل عليا

 , صم١٩٦٩سنة  ,٤, العدد "املجلة"), ٩١/٨٦قرارها رقم (  )٢٨(
٣٢٩. 
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٢٨
الدعو اإلدارية تتوافر ولو كانت حمتملة وال يشرتط أن يكون 

 .)٢٩("لرافعها حق كام هو الشأن يف الدعو احلقوقية
لطعن بالقرار القايض بتعيني وعليه فقد قبلت املحكمة ا

شخص يف الوظيفة العامة رشيطة توافر طالب اإللغاء عىل 
ني يف الوظيفة العامة, مع عدم رضورة يالرشوط الالزمة للتع

). كام م١٩٧٢ (نده, تعيني طالب اإللغاء يف الوظيفة املذكورة
قبلت الطعن بإلغاء قرار إحالة العطاء رشيط أن يكون قد 

ن إلغاء قرار اإلحالة ال يعني أن أء مع تأكيده باشرتك يف العطا
العطاء سيحال عىل الطاعن بل له مصلحة حمتملة يف أن حيال 

 م).١٩٧٢ (نده, هالعطاء علي
ويف نطاق املحاكامت املدنية بد من التأكيد يف هذا املقام ال

وذلك دفع رضر  −كاستثناء  −أن يؤخذ باملصالح املحتملة 
خيشى زوال دليله عند النزاع فيه,  حمدق أو االستيثاق حلق

كد عليه قانون أصول املحاكامت املدنية األردين رقم أوهذا ما 
ذا كان إ. و)٣٠()٣) من املادة (٢يف الفقرة ( م٢٠٠١) لسنة ١٤(

األمر كذلك فيام يتعلق بالقانون اخلاص والدعاو املدنية 
والتي تقوم بشكل أساس عىل وجود حق قد أضري حتى تتوافر 
املصلحة بالطعن, فمن باب أوىل عىل قضاء اإللغاء أن يأخذ 
كذلك األمر باملصالح املحتملة والذي ال يتطلب بخصوص 

; الطاموي, م١٩٩٩بسيوين, ( املصلحة أن تستند عىل حق
كام أن اهلدف باألساس  ).م٢٠٠٨/٢٠٠٩; خاطر, م١٩٧٦

من القضاء اإلداري (قضاء اإللغاء) هو محاية املرشوعية 
دة القانون, وإلزام اإلدارة بجادة الصواب عند القيام وسيا

وعليه فإن لرشط املصلحة أمهية كبرية لقبول بنشاطاهتا. 
 وذلك لعدم ترك أمر التقايض فوىض أمام القضاء, الدعو

بدون تقييده برشوط معينة, ولضامن اجلدية وتنزيه ساحات 
ربر, القضاء من العبث, وعدم تراكم املنازعات أمامه بدون م

وملنع الدعاو الكيدية, واحلد من هتديد أعامل اإلدارة دون 

                                                           
 م.١٩٧٧لسنة  ١٠−٩ , العدديني"املجلة"), ٦٩/٧٦( قرارها رقم  )٢٩(
تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط "  )٣٠(

االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع لدفع رضر حمدق أو 
راجع كذلك نص املادة الثالثة من نظام املرافعات السعودي . "فيه

 سالف الذكر.

حة ومل تستمر ذا ما انتفت املصلإمسوغ. ولكن ما هو احلال 
ساسياً أ فهل يعترب ذلك رشطاً  ?حلني الفصل بالدعو 

 لنظر هبا?ستمرار اال
 

 :الثاين املبحث
 ف القضاء اإلداريموق

 بدعو اإللغاء من استمرارية املصلحة
بأنه من املتفق عليه أن توافر املصلحة رشط  كام قلنا سالفاً 

عو بدون مصلحة ال تكون لقبول الدعو, ذلك أن الد
ه إىل القضاء, ئإذ البد من توافرها للطاعن حلظة جلومقبولة, 

فهي رشط أسايس لقبول الدعو, فال تقبل دعو اإللغاء من 
متفق عليه  غري ذي مصلحة, فهي مناط الدعو. وهذا التوجه

ن تواجد املصلحة إلد القضاء بشقيه العادي واإلداري, إذ 
وثبوهتا عند رفع الدعو رشط أسايس لقبوهلا, وبعكس ذلك 
 حيكم بعدم قبوهلا حتى ولو حتقق هذا الرشط عند نظر الدعو
فاألصل إذن هو اشرتاط توافر املصلحة عند رفع الدعو 

 م).١٩٦٨, العطار(
لك فهل يلزم أن تستمر املصلحة من وإذا كان األمر كذ

أم أن انتفاء  وقت رفع الدعو وحتى صدور احلكم فيها?
فام هو  املصلحة حني النظر بالدعو يؤثر عىل السري هبا?
وما هو  موقف القضاء اإلداري املقارن بشكل عام من ذلك?

 العليا األردنية عىل وجه اخلصوص?موقف حمكمة العدل 
إن موطن اخلالف بخصوص هذا الرشط, هو باملجمل 
قضائي, من حيث اعتبار رشط املصلحة رشط بداية وقبول أم 

ن أبد وارية يف الوقت نفسه, بمعنى هل النه رشط استمرأ
حلني االنتهاء من عىل املصلحة  يستمر رافع الدعو متوافراً 

?بذلك الرشط عند رفع نه يمكن االكتفاءأأم  النظر بالدعو 
 الدعو فقط?

سوف نناقش هذه اإلشكالية عىل نطاق القضاء اإلداري 
من خالل البحث يف االجتهادات القضائية بخصوص القضاء 
املقارن, من جهة. والبحث يف التوجه القضائي ملحكمة العدل 
العليا األردنية. مع التطرق لبعض االجتاهات الفقهية هبذا 

 اخلصوص.
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٢٩
 إلداري املقارنموقف القضاء ا: األول املطلب

أن العربة من لقد استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس عىل 
توافر رشط املصلحة هو وقت رفع الدعو أمام القضاء 

 ءالنتهاااإلداري, دون االشرتاط لتوافرها واستمرارها حلني 
من النظر بالدعو, فزوال املصلحة للطاعن ال يعني, رد 
الدعو وعدم االستمرار النظر هبا, ففي حكم له بتاريخ 

بمناسبة طعن تقدمت به مجعية املديرين  م٦/٢/١٩٧٠
املدنيني بوزارة العمل وبالصندوق الوطني للتامني االجتامعي 

خاص حد األشأإللغاء قرار وزير الشؤون االجتامعية بتكليف 
نه إوحيث "يف منصب وكالة إدارة التوظيف قال هبذا الشأن 

بعد تقديم االلتامس ألغيت وظيفة وكيل إدارة وتم نقل هذا 
الشخص إىل وظيفة أخر هذا الظرف ال يرتب حرمان 
اجلمعية امللتمسة من املصلحة يف الطعن أو جعل التامسها غري 

غم من ذي موضوع ويف هذا احلكم فصل يف الطعن عىل الر
, عبداللطيف( "زوال مصلحة اجلمعية بنقل هذا الشخص

خر يؤكد عىل هذا النهج حيث آنه يف حكم أكام . )م٢٠٠٢
قىض بقبول الدعو املرفوعة من قبل طائفة من املوظفني ضد 

ني يف اهليئة التي يتبعوهنا, حتى يبعض القرارات الصادرة بالتع
كام أكد عىل أحقية ممثل  )٣١(ولو تم إلغاء اهليئة التي ينتسبون إليها

احلزب السيايس من الطعن بإلغاء القرار القايض بمنع 
نه تم استبعاد الطاعن من كوادر أاجتامعات احلزب, حتى ولو 

ن الطاعن إاحلزب, فالعربة هي بوقت رفع الدعو, حيث 
تمي للحزب, وقت رفعها, وال ضري فيام إذا انتفت نكان ي

 .)٣٢(مصلحته عند صدور احلكم
نه يتفق إبتفحص هذا النهج ملجلس الدولة الفرنيس فو

مع طبيعة دعو اإللغاء لكوهنا دعو عينية ختتصم القرار 
ن إاإلداري غري املرشوع إلزالته من الوجود القانوين, إذ 

زوال مصلحة الطاعن ال تطهر القرار من العيب الذي 
حلقه. كام أهنا تؤدي إىل ترسيخ هنج احلفاظ عىل حقوق 

                                                           
)٣١(  C.R. 6 october 1965, Marcy, Rce, p. 493 . راجع بخصوص

 .١١٢ ذلك  الدكتور حممد حممد عبداللطيف, مرجع سابق, ص
)٣٢(  C.E. 30 november 1956 Bakary Djibo, Rec., p. 723 .

راجع بخصوص ذلك الدكتور حممد حممد عبداللطيف, مرجع 
 .١١٢سابق, ص 

األفراد, وترسخ مبدأ املرشوعية وسيادة القانون ... وهذا 
االجتاه يتفق مع الطبيعة العينية لدعو اإللغاء التي هتدف 
إىل حتقيق رقابة القضاء عىل أعامل اإلدارة غري املرشوعة 
وإلزامها بمبدأ املرشوعية, كإطار لكافة أعامهلا, هذا إضافة 

ن واحد آمصلحتني يف إىل أن دعو اإللغاء هتدف إىل حتقيق 
األوىل مصلحة شخصية لرافع الدعو والثانية مصلحة 
عامة هتدف إىل الذود عن مبدأ الرشعية فإذا زالت األوىل 
لسبب من األسباب تبقى الثانية. كام نجد أن الفقه الفرنيس 
بغالبيته قد أيد هذا التوجه ملجلس الدولة الفرنيس, من 

وقت رفع الدعو ومل حيث االكتفاء بقيام رشط ملصلحة 
يشرتط استمرارها حتى صدور حكم فيها فإذا زالت 

ن ذلك ال يمنع القضاء من إاملصلحة بعد رفع الدعو ف
 م).١٩٩٩, بسيوين( االستمرار يف نظرها واحلكم فيها

وباالطالع عىل اجتهادات القضاء اإلداري العريب بشكل 
ملا  مغايراً  نه قد انتهج هنجاً أعام ومنه املرصي والسعودي نجد 

نه ال يكفي أجملس الدولة الفرنيس, حيث ذهب إىل  هسار علي
ة للطاعن حلظة رفع لقبول الدعو واستمرارها توافر املصلح

بد من استمرارها حلني البت بموضوع الدعو الدعو, بل ال
 −. فها هو جملس الدولة املرصي )٣٣(وإصدار حكم باخلصوص

رفع الدعو ويشرتط  يقدر املصلحة وقت −كقاعدة عامة 
استمرار قيامها حتى الفصل فيها, فإذا ما زالت قبل صدور 

نه يقيض بعدم االستمرار يف نظر الدعو وهذا ما إاحلكم ف
أكدت عليه املحكمة اإلدارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 

رشط املصلحة الواجب "حيث قالت فيه أن  م٢٤/٢/١٩٦٦
توافر للمدعي من وقت رفع حتققه لقبول الدعو يتعني أن ي

                                                           
علامً أنه تم العثور عىل بعض األحكام القضائية سابقة هلذا   )٣٣(

التوجه الراسخ ملجلس الدولة املرصي, يتامشى وتوجه جملس 
الدولة الفرنيس, تقر بموجبه, بعدم رضورة توافر واستمرار 

ة حلني صدور حكم قضائي باخلصوص, فها هي حمكمة املصلح
إن العربة يف قبول الدعو توافر "القضاء اإلداري ترصح 

 املصلحة يوم رفعها, أما زوال هذه املصلحة أثناء نظر الدعو
وعدم زواهلا فإنه يكون من األمور املوضوعية التي تنظر فيها 

حكمها . "املحكمة دون أن يؤدي ذلك إىل عدم قبول الدعو
م. راجع باخلصوص الدكتور ٢٤/١/١٩٥٠الصادر بتاريخ 

 .٣٧٦عبدالغني بسيوين, مرجع سابق, ص 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٣٠
. كام تؤكد )٣٤("ن يستمر قيامه حتى يفصل فيها هنائياً أالدعو و

مة أن رشط املصلحة من األمور املسل"خر هلا بقوهلا آيف حكم 
لقبول يتعني أن يتوافر من وقت رفع الدعو الواجب حتققه 

, وال يؤثر يف هذا الدفع ن يستمر قيامه حتى يفصل فيها هنائياً أو
التأخري يف إبدائه إىل ما بعد مواجهة املوضوع, ألنه من الدفوع 
التي ال تسقط بالتكلم يف املوضوع وجيوز إبداؤها يف أية حالة 

٣٥("كانت عليها الدعو(. 
ن حمكمة القضاء اإلداري املرصية مل خترج عن هذا أكام 

ترصح عىل  م٢٣/٣/١٩٨٤النهج فها هي يف حكم هلا بتاريخ 
ن أمن املستقر عليه أنه من رشوط قبول دعو اإللغاء "أنه 

ىل القرار املطعون إيكون رافعها يف حالة قانونية خاصة بالنسبة 
فيه بحيث يكون هذا القرار مؤثراً تأثرياً مبارشاً عىل مصلحة 
شخصية له وإال كانت الدعو غري مقبولة شكالً وأنه كام 

رشط عند رفع الدعو, فإنه جيب أن ينبغي أن يتوافر هذا ال
. كام أن )٣٦("يستمر قائامً حتى يفصل يف هذه الدعو هنائياً 

ديوان املظامل السعودي قد اشرتط توافر املصلحة حلني الفصل 
(الدغيثر, بال تاريخ). ففي حكم له يف القضية رقم  هبا

ملا كان املدعي قد حرص "هـ يرصح ١٤٢٧ق لعام /٨٤٤
بالعمل يف جملس التعليم الفني  هقرار تكليفدعواه يف طعنه ب

لغاؤه, إبمنطقة جازان, وأن هذا القرار غري صحيح ويطلب 
صدار قرارها رقم إوحيث إن اجلهة املدعى عليها قامت ب

هناء إهـ املتضمن ٢٠/١٢/١٤٢٧) بتاريخ ٤٢٦٩٦/٧/١(
تكليف املدعي بالعمل بمجلس التعليم الفني بمنطقة جازان, 

                                                           
, جمموعة املبادئ التي م٢٤/٣/١٩٦٣حكمها الصادر بتاريخ   )٣٤(

 .٩٢٥أقرهتا املحكمة, السنة الثامنة, ص 
, جمموعة املبادئ القانونية التي م٢٤/١٢/١٩٦٦حكمها بتاريخ   )٣٥(

. كام ٩٧١ , صاإلدارية العليا يف مخسة عرش عاماً  أقرهتا املحكمة
ملا كانت دعو اإللغاء هي دعو "تؤكد عىل هذا التوجه بقوهلا 

تستهدف إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل صدور القرار 
نه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوين فال يكون إاملطلوب إلغاؤه, ف

حلكم بعدم قبوهلا النتفاء هناك وجه لالستمرار يف الدعو وتعني ا
. راجع بخصوص ذلك ١٣١حكمها يف القضية رقم (. "املصلحة

 .٣٧٨الدكتور عبدالغني بسيوين عبداهللا, مرجع سابق, ص 
, راجع م٢٧/٤/١٩٩١ق جلسة  ٣٨لسنة  ٣٩١١الطعن رقم   )٣٦(

 .٣٧٨ ص ,, مرجع سابقبو العيننيأالدكتور حممد ماهر 

) بتاريخ ١٨٩١٠/٧/١رار رقم (بناءً عىل الق
هـ, لذا فإنه مل يعد هناك مصلحة للمدعي يف ١١/٥/١٤٢٧

الطعن عىل قرار تكليفه بالعمل بمنطقة جازان لقيام اجلهة 
املدعى عليها بإهناء قرار التكليف; مما يتعني معه عدم قبول 

 .)٣٧("دعواه
 

 املطلب الثاين: موقف حمكمة العدل العليا األردنية
عند االطالع عىل االجتهادات القضائية باخلصوص نجد 

ن القضاء اإلداري أ مل ترس عىل نسق واحد, فوجدنا مثالً  أهنا
واجتهادات قضائية  ةالعريب بشكل عام له وجهة نظر حمدد

مد  أي إىلالقضاء اإلداري الفرنيس, ف هملا هو علي ةمغاير
بمحكمة العدل  ممثالً  األردينعترب اجتهادات القضاء اإلداري ت

الصواب بخصوص عدم استمرار رشط  ة, الزماألردنيةالعليا 
 حلني االنتهاء من النظر بالدعو?املصلحة بالتقايض 

وبتفحص اجتهادات حمكمة العدل العليا األردنية نجد أهنا 
لقضاء اإلداري العريب, فقد أخذت سارت عىل ما سار عليه ا

تتوافر عند إقامة الدعو بالرأي القائل بأن املصلحة جيب أن 
ن تستمر قائمة إىل حني الفصل يف الدعو. فإذا ما زالت أو

املصلحة قبل صدور احلكم فإهنا تقيض برد الدعو وعدم 
 االستمرار يف نظرها.
ن املصلحة رشط أسايس ملبارشة الدعو أفها هي ترصح ب

وأن هذه املصلحة وباعتبارها ... "واستمرارها وذلك بقوهلا 
اً للدعو وأساساً لقبوهلا ال يتعني أن تتوافر عند رفع مناط

 قيامها ما بقيت الدعو استمرارالدعو فحسب بل ينبغي 
.. نقل من .. وبام أن املوظف قائمة وحلني الفصل فيها هنائياً 

يف ناعور إىل مديرية التنمية  االجتامعيةمديرية التنمية 
يف إلغاء قرار نقل  يف املوقر, فإن مصلحة املستدعي االجتامعية

يف ناعور, أصبحت  االجتامعيةاملذكور مديراً ملديرية التنمية 
منتفية ومل تعد قائمة, األمر الذي يتعني معه رد الدعو شكالً 

. كام أنه )٣٨("النتفاء املصلحة, وبالتايل يكون هذا الدفع مقبوالً 
                                                           

املجلد , "هـ١٤٣٠دارية لعام واملبادئ اإلجمموعة األحكام "راجع   )٣٧(
 .٢٣٨ مكتب الشؤون الفنية, ص, األول

 م, منشورات مركز عدالة.٧/٧/٢٠١٠, تاريخ ١٧٢/٢٠١٠قرار رقم   )٣٨(
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نه لكي يتوافر رشط املصلحة كرشط أاستقر االجتهاد عىل "

لقبول الدعو اإلدارية أن يكون رافع الدعو يف حالة الزم 
هنا أن تؤثر أقانونية خاصة بالنسبة للقرار املطعون فيه من ش

يف مصلحة شخصية للمستدعي ويتعني أن تتوافر  مبارشاً  تأثرياً 
 وينبغي أن يستمر قيامها ما بقيت الدعو عند رفع الدعو

 .)٣٩("قائمة حلني الفصل فيها هنائياً 
هنا وبعد تأكيدها عىل الطبيعة العينية لدعو اإللغاء, أوكام 

إال أهنا تعاود وتؤكد عىل رضورة استمرار املصلحة حلني 
دعو اإللغاء "االنتهاء من النظر بالدعو, حيث ترصح بأن 

ن متيزت بأهنا دعو عينية تقوم عىل اختصام القرار اإلداري إو
ال أن هذه الدعو ال ن احلكم الصادر فيها بإلغائه يعدمه, إأو
ج عن كوهنا خصومة قضائية مناطها توافر رشط املصلحة يف ختر

رافعها وقت رفعها واستمرار هذا الرشط خالل اخلصومة إىل أن 
استقر الفقه والقضاء عىل أن املصلحة "نه أ. كام و)٤٠("يفصل فيها

مصلحة, ويف دعو اإللغاء هي مناط الدعو فال دعو بدون 
 ذلك توافر يفن قيام املصلحة رشط أسايس لقبوهلا وال يكفي إف

 ن يظل هذا الرشط أل يتعني برشط املصلحة وقت رفع الدعو
. إذن نجد أن حمكمة العدل العليا )٤١("حتى الفصل فيها قائامً 

أكدت يف العديد من أحكامها عىل وجوب توافر رشط املصلحة 
الدولة  عند رفع الدعو وهي هبذا ذهبت مذهب جملس

املرصي بعكس ما ذهب إليه جملس الدولة الفرنيس الذي اكتفى 
بتوافر رشط املصلحة وقت رفع الدعو فقط ومل يشرتط 

.استمرارها يف الفصل يف الدعو 
واملتفحص الجتهادات حمكمة العدل العليا بخصوص 

 ومن خالل األحكام السالفة الذكر −رشط املصلحة نجد أهنا 
أهنا تساير القضاء العادي بنهجه واملتمثل برضورة اعتبار  −

كام  −املصلحة رشط بداية واستمرار, بالرغم من تأكيدها 
عىل أن دعو اإللغاء تعترب دعو موضوعية هدفها  −سلف 

خماصمة قرارات اإلدارة وليست شخصية عىل غرار القضاء 
                                                           

 والثالث, والثاين األول األعداد ,"املجلة" ,١٣٥/٢٠١٢ رقم قرار  )٣٩(
 .٣ ص ,والستون احلادية السنة

 .٤٥٤ ص م,١٩٨٢ سنة ,٤ العدد ,"املجلة" ,٤٣/٨١ رقم حكمها  )٤٠(
 , القسم الثالث, ص"املبادئ القانونية", ٣٨٩/٩٥قرارها رقم   )٤١(

١٢٩١. 

العادي, وعند تطرقها ملوضوع املصلحة مل توظف هذا 
رار املصلحة حلني التكيف, فيام يتعلق بعدم رضورة استم

.الفصل بالدعو 
 

 :بحث الثالثملا
 األردنية العليا العدل حمكمةمد توافق اجتهادات 

 مع طبيعة املصلحة ودعو اإللغاء
من خالل استعراض اجتهادات حمكمة العدل العليا سالفة 

ئم عىل الذكر, نستنتج بأهنا أخذت باالجتاه القضائي القا
رضورة استمرار املصلحة حلني انتهاء النظر بالدعو, خمالفة 
بذلك توجه جملس الدولة الفرنيس, ومؤسسة اجتهاداهتا عىل 
اعتبار أن الدفع بانعدام املصلحة, هو دفع موضوعي ومن 

  يف أي مرحلة كانت عليها الدعو.النظام العام يمكن إثارته 
ة املصلحة يف يف رأينا ومن خالل تفحص طبيع هوعلي

 التقايض والدفع هبا, ومن خالل الطبيعة الذاتية لدعو
اإللغاء بأن اجتهادات حمكمة العدل مغايرة لذلك, وهذا ما 

 .سوف نتطرق له يف املطالب التالية
 
املصلحة رشط قبول طبيعة رشط املصلحة (: طلب األولامل

 )وليس استمرار
إن أحكام حمكمة العدل العليا سارت عىل  كام قلنا سابقاً 

وترية واحدة فيام يتعلق برضورة توافر املصلحة يف التقايض 
ن الدفع املتعلق بعدم أحلني االنتهاء من النظر بالدعو, و

قبول الدعو, بأنه دفع موضوعي, وبتفحص هذا االجتاه 
نه يساير ويتفق مع فقه أصول وإجراءات املحاكامت أنجد 

واملؤيد العتبار أن الدفع املتعلق باملصلحة هو دفع  املدنية,
 ,موضوعي, يمكن إثارته يف أي مرحلة كانت عليها الدعو
 ,مع رضورة استمرار املصلحة حلني االنتهاء النظر بالدعو
عىل اعتبار أن هذا الدفع يوجه بشكل أسايس إىل أصل احلق 

نه أة أو املدعى به, مما يعني متسك اخلصم بإنكاره بصفة مطلق
يتمسك بعدم استحقاقه أو حتصل املنازعة بصفة عامة يف أي 

بسيوين, بال تاريخ; بو الوفا, أ( أمر يتعلق بطبيعته أو آثاره
 م).١٩٩٩
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٣٢
يعرف الدفع املوضوعي لد فقه أصول وإجراءات 

حد أطراف الدعو أاملحاكامت املدنية بأنه عبارة عن اعرتاض 
تأكيد أو إنكار واقعة تؤثر يف عىل احلق املنازع به, عن طريق 

 استحقاقه, هبدف احلصول عىل حكم من املحكمة برد الدعو
 ى). أو كل ما يعرتض به املدعم١٩٨٨(الكيالين,  أو جزئياً  كلياً 

 م).٢٠٠١ وايل,( عليه عىل احلق املطلوب محايته من املدعي
وبالعودة إىل طبيعة الدفع املتعلق باملصلحة يف جمال القضاء 

من فقه القانون اإلداري العريب ال يساير  اً اري, نجد جانباإلد
بوجهة  −هذا االجتاه عىل أساس أن الدفع بانعدام املصلحة 

, وبالتايل موضوعياً  هو دفع بعدم القبول وليس دفعاً  − هنظر
من الدعو,  ليس بالرضورة استمرار املصلحة حلني االنتهاء

اية, وفات عىل اإلدارة فإذا كانت املصلحة غري متوافرة يف البد
ن إأن تطعن بعدم قبول الدعو قبل التكلم يف املوضوع, ف

الدخول يف املوضوع ال يسقط حقها يف استعامل الدفع بعدم 
ن ختلف رشط املصلحة إ). وعليه فم١٩٦٦(فهمي,  القبول

نه أن يؤثر عىل احلكم يف أأثناء نظر الدعو, إذا كان من ش
ة أن يؤثر عىل قبول الدعو نه ليس بالرضورإاملوضوع, ف

ذاهتا, والقول بغري ذلك يعني إغالق القايض اإلداري عينيه 
مما  )٤٢()م١٩٦٦عىل قرارات إدارية ال شك يف بطالهنا (فهمي, 

يؤدي بالنتيجة إىل تشجيع اإلدارة عىل التامدي بترصفاهتا غري 
عىل  سليامن الطاموي املرشوعة. ويف هذا الصدد يؤكد الدكتور

أن الطبيعة العينية لدعو اإللغاء جيعلها قريبة "ذلك بقوله 
نه من العسري من الناحية الفقهية ألدعو احلسبة. وهلذا رأينا 

). م١٩٧٦(الطاموي,  "لرشط املصلحة قاطعاً  أن نجد مربراً 
ن دعو اإللغاء تعترب وسيلة أساسية, إوعليه وكام هو معلوم ف

لح العام إىل جانب أهنا وسيلة للدفاع عن املرشوعية والصا
                                                           

يف املقابل يقول الدكتور فؤاد العطار وهو بصدد الدفاع عن موقف   )٤٢(
ال خترج عن كوهنا " جملس الدولة املرصي إن دعو اإللغاء

ا, واستمرار خصومة قضائية مناطها توافر رشط املصلحة يف رافعه
هذا الرشط خالل اخلصومة إىل أن يفصل فيها, ومن ثم إذا رفعت 
هذه الدعو مفتقرة إىل هذا الركن, أو رفعت وهي متوافرة عليه ثم 
افتقدته خالل نظر اخلصومة, وجب احلكم يف احلالني بعدم قبول 

, راجع بخصوص ذلك الدكتور "الدعو لعدم قيام سبب هلا
 وما بعدها. ٣٧٩ ص اهللا, مرجع سابق,عبدالغني بسيوين عبد

للدفاع عن احلقوق واملصالح اخلاصة. والتعليل الذي عليه 
معظم فقه القانون اإلداري يف فرنسا, يقوم عىل أن جدية 
الدعو مرتبط بتوافر مصلحة للطاعن عند رفع الدعو, مما 
يعني ذلك توافر املصلحة وقت رفع الدعو فقط, دون النظر 

املصلحة حلني صدور حكم باملوضوع إىل استمرار رشط 
). وال شك يف أن هذا التوجه مؤسس عىل م١٩٧٦(الطاموي, 

مجلة من االعتبارات: منها أن الدعاو العادية ال تستهدف إال 
محاية حق خاص اعتد عليه أو مهدد باالعتداء عليه. فإذا ما 
زال االعتداء أو التهديد, يصبح من العبث إضاعة وقت 

ستمرار يف الدعو, إال إذا كان هناك حمل لتصفية القضاء و اال
لخ. كام أن دعو اإللغاء إ...  آثار االعتداء كتقرير تعويض

تستهدف بشكل أسايس إىل حتقيق مصلحتني يف ذات الوقت 
مصلحة شخصية لرافع الدعو ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع 

عىل  عن املرشوعية وسيادة القانون, من خالل الرقابة املستمرة
. ومن اآلثار )٤٣(ترصفات اإلدارة, من قبل سلطة مستقلة

التي هتدف إىل محايتها  −األساسية لتلك املصلحة العامة 
نه يف حالة زوال املصلحة الشخصية لرافع أ − دعو اإللغاء

الدعو لسبب من األسباب, تبقى املصلحة العامة التي يتعلق 
إىل هذا أن هبا حق اجلامعة بمجرد رفع الدعو. ويضاف 

حد األفراد دعو أدعو اإللغاء مقيدة بمدة قصرية, فإذا رفع 
اإللغاء ضد قرار يمتد آثاره إىل جمموعة من األفراد, فقد يكتفي 

إىل أن حكم  حدهم استناداً أهؤالء بتلك الدعو املرفوعة من 
دون أن  − كام سنر الحقاً  −اإللغاء يتمتع بحجية مطلقة 

دخل فيها, فإذا ما زالت مصلحة رافعها الت ءتدخل نفسها عنا
 −وقد يكون من طرف اإلدارة لغاية يف نفسها  −ألمر ما 

 فتضيع املصلحة العامة, فيام لو قلنا بعدم السري يف الدعو
حتى هنايتها. وهبذا تفقد دعو اإللغاء الكثري من صفاهتا 

 م).١٩٧٦الطاموي, ( وخصائصها بانتامئها إىل القضاء العيني

                                                           
راجع بخصوص دور املصلحة العامة يف الرقابة عىل أعامل اإلدارة,   )٤٣(

املصلحة العامة كمحدد ملرشوعية " وحتديد مرشوعية أعامهلا, بحثنا
, جملة الرشيعة والقانون, كلية الرشيعة والقانون, "العمل اإلداري

), لسنة ٣٢( ), العدد٢١السنة ( ,جامعة اإلمارات العربية املتحدة
 م.٢٠٠٧



 اإللغاء ...عمر البوريني: مد تأثري انتفاء املصلحة عىل النظر بدعو 

  

٣٣
ن أد من التأكيد أخرياً بأن هناك مصلحة مؤكدة بوالب

يف املوضوع مما يشكل رقابة أكيدة  يصدر القضاء اإلداري حكامً 
هلا, وكام يقول العميد  وراشداً  عىل أعامل اإلدارة وموجهاً 

. هلذه "ن دعو اإللغاء تعد وسيلة حلسن اإلدارةأب" هوريو
بقيام املصلحة االعتبارات فقد اكتفى جملس الدولة الفرنيس 

وقت رفع الدعو واحلكم باملوضوع رغم زواهلا (الطاموي, 
). وهذا باألساس يتفق مع نصوص قوانني القضاء م١٩٧٦

اإلداري سواء يف األردن أو غريها من قوانني القضاء اإلداري 
) من قانون حمكمة العدل العليا رقم ٩العريب  فها هي املادة (

تقبل الدعو املقدمة من  ال"تنص عىل  م١٩٩٢) لسنة ١٢(
كام أن قانون القضاء  ."أشخاص ليست هلم مصلحة شخصية

, نص يف م٢٠١٤) لسنة ٢٧األردين اجلديد رقم ( اإلداري
ال تقبل الدعو املقدمة ممن ليست له "املادة اخلامسة منه عىل 

) من قانون جملس الدولة ١٢. كام أن املادة ("مصلحة شخصية
ال تقبل الطلبات املقدمة من أشخاص "املرصي تنص عىل أنه 
ن الدفع بانعدام املصلحة إ. وعليه ف)٤٤("ليست هلم فيها مصلحة

إنام هو دفع بعدم القبول, مما  أو شكلياً  موضوعياً  ال يعد دفعاً 
ن هذا الدفع ال يتأثر بتأخر يف إبدائه إىل ما بعد مواجهة أيعني 

خول يف نه ال يسقط بعد الدأموضوع الدعو, عىل اعتبار 
نه يعترب من الدفوع املتعلقة بالنظام أموضوع الدعو, مع 

 م).٢٠٠٢عبداللطيف, ( العام
والبد يف هناية املطاف التمييز بني انتفاء املصلحة وانتفاء 
اخلصومة فقيام اإلدارة ببعض الترصفات القانونية أو املادية 

تقوم  تهنا التأثري عىل جمريات الدعو, كانأالتي من ش
قرارها موضوع النزاع أو إلغاؤه, فاحلكم بالنتيجة من  بسحب

قبل القايض اإلداري هي اعتبار اخلصومة منتهية 
أما عدم استمرار املصلحة يعني أن  ).م٢٠٠٢(عبداللطيف, 

املركز القانوين للطاعن والذي بمقتضاه سمح له بإقامة 
الدعو ضد قرار اإلدارة, تم تعديله بموجب إجراء من قبل 

رة, أي بمعنى حتقق لرافع الدعو ذات النتائج املرجوة اإلدا
فيام لو حكم له بإلغاء القرار اإلداري موضوع النزاع. كام ال 
يعترب قيام اإلدارة بتنفيذ قرارها موضوع النزاع حيول دون 

                                                           
 م.١٩٧٢ لسنة )٤٧( رقم قانون  )٤٤(

االستمرار بالنظر بالدعو, فمصلحة الطاعن تبقى مستمرة, 
غض النظر عن واملحكمة ملزمة باالستمرار بنظر الدعو ب

 .)٤٥(النتائج املرتتبة عن حكمها
 
 خصائص دعو اإللغاء :الثاين طلبامل

تعرف دعو اإللغاء بأهنا دعو قضائية عينية موضوعها 
خماصمة قرار إداري, تنصب عىل بحث مد مرشوعية القرار 
اإلداري ومطابقته ملبدأ املرشوعية, وإبطاله يف حالة ثبوت عدم 

فدعو  يف حالة ثبوت مرشوعية القرار.مرشوعيته, أو ردها 
اإللغاء أو دعو جتاوز السلطة, هي عبارة عن طعن قضائي 
يرمي إىل إلغاء قرار إداري, غري مرشوع من طرف القايض 

حد أ. كام تعرف بأهنا تلك الدعو التي يرفعها )٤٦(اإلداري
إبطال قرار إداري خمالف  األفراد إىل القضاء اإلداري طالباً 

ن هذه إ. وعليه ف)م١٩٧٦الطاموي, للقانون بمفهومه العام (
الدعو تتصف بجملة من اخلصائص, تؤيد بالنتيجة إىل أن 

شكل جذري عن تلك املصلحة بالتقايض بخصوصها ختتلف ب
بد من توافرها يف جمال القضاء املدين, هذا من املصلحة التي ال

ن خصائص دعو اإللغاء تؤيد جهة, ومن جهة أخر فإ
نظرنا سالفة الذكر فيام يتعلق بتوقيت توافر رشط  ةوجه

.املصلحة هبا, وعدم تأثري زواهلا عىل هذه الدعو 
 

 قضائية دعو الفرع األول:
دعو اإللغاء كدعو قضائية يف فرنسا  تلقد نشأ

والذي منح جملس الدولة  م١٨٧٢أيار  ٢٤بصدور قانون 
                                                           

جيب أن يفهم زوال "يقول الدكتور سليامن الطاموي هبذا اخلصوص   )٤٥(
مصلحة رافع الدعو عىل الوجه الصحيح, وأن يوضع يف حدوده 
الطبيعية. ويف معظم احلاالت يتم ذلك عن طريق اإلدارة, بأن حتقق 

 ذات النتائج التي من شأنه أن يتوصل إليها فيام لو حكم لرافع الدعو
له بإلغاء القرار املطعون فيه, وقد ختتلط هذه النتيجة يف العمل بحالة 
أخر مشاهبة, ولكنها تؤدي إىل نتيجة قانونية خمتلفة, ونعني هبا حالة 

 .٥٠٠. مرجع سابق, ص "قيام اإلدارة بتنفيذ القرار املطعون فيه
)٤٦(  Delaubadere Andre, venezia (j.e) gaudemet (y) traite de 

droit administrative (g.d) Paris. 1999. p 536 . راجع الدكتور
, دار الثقافة, عامن, "الوسيط يف قضاء اإللغاء"عامر بوضياف, 

 .٦٠ ص ,م٢٠١١
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٣٤
البات, بعد أن كانت سلطة معلقة عىل تصديق سلطة القضاء 
). حيث م١٩٩٠ ;البنا,م٢٠٠٤(شطناوي,  رئيس الدولة

, هلا الدور الكبري  أصبحت دعو اإللغاء دعو وطعناً قضائياً
), سواء يف م٢٠١٢يف الرقابة عىل أعامل اإلدارة (العتوم, 

وج, دفرنسا أو يف كافة الدول التي تتبع النظام القضائي املز
. وعليه تعترب دعو اإللغاء دعوة )٤٧(نها الدول العربيةوم

قضائية, بمعنى أهنا تتوافر عىل ضامنات املحاكمة العادلة من 
هنا ترفع أمام حمكمة منشأة بموجب القانون ومستقلة, إحيث 

ن تتوافر يف أبد وىل كافة إجراءات التقايض التي الوتتوافر ع
 م).٢٠٠٨البوريني, ( أي دعو قضائية

 (Andre Delaubadere) د قدم بعض الفقه الفرنيسوق
اعرتاضاته عىل اعتبار أن دعو اإللغاء تعترب دعو قضائية 

 − نظره  ةبوجه − ن الدعو القضائية إكأي دعو أخر حيث 
ن دعو اإللغاء ال إمتعلقة بحقوق شخصية, وبالتايل ف هي دائامً 

وبوجهة نظر  − نه أختتلف بوجه نظرهم عن التظلم اإلداري, كام 
إن دعو اإللغاء ما هي إال دعو قضائية من  − بعض الفقه 

حيث الشكل فقط, أما من الناحية املوضوعية ما هي إال تظلم 
رئايس, عىل اعتبار أن دورها ال خيتلف عن ذلك الدور الذي 
يقوم به الرئيس اإلداري, يف مواجهة قرار املرؤوس من حيث 

 Rene)واإلجراءات  خمالفته لعيب االختصاص والشكل

Jacquelin) البعض كام رأ .(Lacharriere, 1987)  إن دعو
اإللغاء تتشابه مع التظلم الرئايس عل اعتبار أن القايض اإلداري 

إنه ال باملوضوع ف هعند رقابته عىل أعامل اإلدارة وإصدار حكم
قانونية إنام مبادئ قانونية عامة, يستنبطها من يطبق نصوصاً 

 سه من روح النص.تلقاء نف
ايض اإلداري ن القإويف معرض الرد عىل هذه اآلراء نقول 

ن إو −قايض مرشوعية وليس مالئمة  يعترب من حيث األساس
                                                           

ففي مرص فقد نشأت دعو اإللغاء من قبل جملس الدولة نفسه   )٤٧(
, وقد نظمت القوانني م١٩٤٦لسنة  ١١٢بموجب قانون رقم 

املتعاقبة ملجلس الدولة رشوط قبوهلا وأوجه الطعن بالقرارات 
اإلدارية وحجية األحكام الصادرة عنها, وكل ما يتعلق هبا. راجع 

, ٣٩− ٣٨ص ص الدكتور حممد حممد عبداللطيف, مرجع سابق, 
أما يف األردن فقد استحدثت بموجب قانون تشكيل املحاكم 

 م.١٩٥١) لسنة ٧١ظامية املؤقت رقم (نال

والقايض اإلداري هبذا الدور ال  − كان يقوم بذلك كاستثناء
نه حيرتم إأعىل لإلدارة بل  يعترب بأي حال من األحوال رئيساً 

عه عن توجيه أوامر لإلدارة. كام دوره كقايض من خالل امتنا
إن رقابة القايض اإلداري إلساءة استعامل اإلدارة لسلطاهتا ال 
تعني رقابة عىل األخالق اإلدارية, ونفسية مصدر القرار بقدر 
ما هي رقابة عىل املرشوعية عىل اعتبار أن رقابة غاية القرار 

داللطيف, (عب اإلداري هي جزء ال يتجزأ من رقابة املرشوعية
 م).٢٠٠٢

وعليه ال يمكن بأي حال من األحوال إنكار الطابع 
هنا دعو تتبع بصددها إالقضائي لدعو اإللغاء, من حيث 

مجلة من اإلجراءات, وحمددة ضوابط اختصاص اجلهات 
القضائية املوكل إليها نظرها, وتتوافر عىل الضامنات القضائية 

فها هو القانون الفرنيس  .)٤٨(املتوافرة يف أي دعوة قضائية أخر
سالف الذكر قد خص املنازعات اإلدارية بجملة من 
اإلجراءات اخلاصة املنفصلة عن قانون اإلجراءات املدنية, 
حيث نظمت دعو اإللغاء سواء أمام جملس الدولة أو أمام 
حماكم االستئناف اإلدارية أو املحاكم اإلدارية االبتدائية, وهذا 

, حتت مسمى م٢٠٠٠مايو  ٤ادر بتاريخ ما ورد يف األمر الص
 م).٢٠١١بوضياف, ( قانون القضاء اإلداري

) لسنة ١١٢نون جملس الدولة املرصي رقم (كام أن قا
, والقوانني املتعاقبة ملجلس الدولة قد نظموا رشوط م١٩٤٦

قبول دعو اإللغاء وأوجه الطعن بالقرارات اإلدارية وحجية 
اللطيف, د(عب يتعلق هبا األحكام الصادرة عنها, وكل ما

) ٢٧القضاء اإلداري األردين رقم (). كام أن قانون م٢٠١١
 )١٢(, ومن قبله قانون حمكمة العدل العليا رقم م٢٠١٤لسنة 

ام هذه الدعو من حيث رشوطها ظ, قد نم١٩٩٢لسنة 
واإلجراءات املتبعة بصددها, واختصاصاهتا, وطبيعة األحكام 

 الصادرة عنها.
                                                           

)٤٨(   تؤكد املحكمة اإلدارية العليا املرصية عىل الطبيعة القضائية لدعو
إن القضاء اإلداري ال يعترب بالنسبة للجهة اإلدارية "اإللغاء بقوهلا 

درجة من درجات القضائية, بل اجلهتان مستقلتان يف اختصاصهام 
نة الثانية, جمموعة أبو شادي الس ,)١٧٨٩قرار رقم (, "الوظيفي

ألحكام املحكمة اإلدارية العليا يف عرش سنوات, اجلزء الثاين, ص 
١٧٨٢. 



 اإللغاء ...عمر البوريني: مد تأثري انتفاء املصلحة عىل النظر بدعو 

  

٣٥
 دعو عينيه :الفرع الثاين

الشخيص تنتمي دعو اإللغاء للقضاء املوضوعي, وليس 
إداري غري مرشوع صادر عن  فهي هتدف إىل خماصمة قرار

 ,هنا تتعلق ببحث مرشوعية القرار املطعون فيهإاإلدارة, أي 
فإذا ما كان القرار اإلداري غري مرشوع وخمالف للقانون قام 

 −القايض بإلغائه, حيث تتمحور سلطته يف دعو اإللغاء 
عند حد تقرير موافقة أو خمالفة القرار املطعون  − ة عامةدكقاع

 فإذا كان القرار املطعون جاء خمالفاً  ,فيه للقواعد القانونية
دون أن  ,اإلداري بإلغائهم القايض للقواعد القانونية حكَ 

ن سلطة إيعدله أو يستبدله أو يقيض بحقوق الطاعن. وهبذا ف
القايض تنحرص يف التحقق من مرشوعية القرار أو عدم 
مرشوعيته فقط ودون أن يبني لإلدارة القرار السليم الواجب 

ن دعو اإللغاء هي دعو إولذلك ف ,اختاذه باخلصوص
فهي دعو  ,املطعون فيهيكون موضوعها القرار اإلداري 

ترفع ضد القرار غري املرشوع وليس ضد اإلدارة املصدرة له. 
ويرتتب عىل هذه اخلصيصة لدعو اإللغاء, بأن هذه األخرية 
ال تعد خصومة بني طرفني باملعنى الفني الصحيح, بقدر ما 

). وهذا ما م١٩٥٦هي خماصمة للقرار اإلداري ذاته (عثامن, 
هي  داري يف العديد من أحكامها, فهاأكد عليه القضاء اإل

إن دعو "حمكمة العدل العليا األردنية, ترصح باخلصوص 
اإللغاء هي دعو موضوعية القصد منها ليس جمرد الدفاع 
عن املرشوعية والصالح العام فحسب, بل والدفاع عن 

 ثر فيها القرار املطعون فيه تأثرياً أمصلحة ذاتية للمستدعي 
. )٤٩("ن هذه املصلحة قرينة عىل جدية الدعوحتى تكو مبارشاً 

ا املرصية تؤكد عىل ذلك بقوهلا كام أن  املحكمة اإلدارية العلي
ن اخلصومة يف دعو اإللغاء هي خصومة عينية أمن املقرر "

تلحق القرار اإلداري املطعون فيه بام ال يدع حاجة إلقامتها 
فيها يكون  ضد املستفيد من القرار. كام أن احلكم الذي يصدر

 .)٥٠("حجة عىل الكافة بمجرد صريورته هنائياً 
وبالرغم من التشكيك الذي أصاب دعو اإللغاء من 
حيث اعتبارها دعو عينية أو موضوعية, وعىل وجه التحديد 

                                                           
 .١٢٧٢ , صم١٩٨١, "املجلة", م٣١/٥/١٩٨١قرارها بتاريخ   )٤٩(
. راجع الدكتور سليامن م٢١/٤/١٩٦٣قرارها الصادر بتاريخ   )٥٠(

 .الطاموي

, حيث أصبح باإلمكان تقديم استئناف م١٩٥٣من عام  بدءاً 
 إداري ضد األحكام القضائية الصادرة بخصوص دعاو

أمام جملس الدولة الفرنيس, مما يعني ليس بالسهولة  اإللغاء
بمكان الدفاع عن عينية دعو اإللغاء, عىل اعتبار أن 
االستئناف هو حق للخصوم يف الدعو, هذه فضالً عن أن 
القضاء اإلداري حيكم عىل اإلدارة مصدرة القرار امللغي 
بموجب حكم قضائي بدفع الرسوم واملصاريف, وهو أمر 

صفة اإللزام ما مل تكن اإلدارة خصام بالدعو خيلو من 
نه أ). نقول بالرغم من هذا التشكيك إال م٢٠٠٤شطناوي, (

ن أال يمكن سلخ خاصية العينة عن دعو اإللغاء عىل اعتبار 
ن اهلدف األساس أاحلكم بخصوصها يتمتع بحجية مطلقة, و

هو البحث يف مرشوعية القرار  − كم سبقت اإلشارة − منها 
ني, ورد اإلدارة إىل جادة الصواب وإلزامها باحرتام الطع

 .)٥١(املرشوعية اإلدارية, وليس محاية حق شخص كام سلف
ولعل من أهم النتائج املرتتبة عىل اعتبار دعو اإللغاء 

, هي االكتفاء بوجود مصلحة شخصية ةدعو موضوعي
مبارشة مسها القرار املطعون به, دون وجود أو توافر حق 

د عليه, أو مسه القرار املطعون به. كام أن من شخيص اعت
اآلثار اهلامة هلذه اخلصيصة, تلك املتعلقة بحجية حكم اإللغاء 

), وعىل وجه م١٩٧٦الطاموي, وبرشوط دعو اإللغاء (
ما يشري  التحديد فيام يتعلق برشط املصلحة بالتقايض, فكثرياً 

دارية القضاء اإلداري إىل ذلك, ومن ذلك حكم املحكمة اإل
من املقرر أن اخلصومة يف دعو اإللغاء "العليا املرصية بقوهلا 

هي خصومة عينية تلحق القرار اإلداري املطعون فيه بام ال يدع 
حاجة إلقامتها ضد املستفيد من القرار, كام أن احلكم الذي 

 .)٥٢("يصدر فيها يكون حجة عىل الكافة بمجرد صريورته هنائياً 

                                                           
ة هلذه الدعو يإن الطبيعة العين" يقول الدكتور سليامن الطاموي  )٥١(

نه من العسري من أجتعلها قريبة من دعو احلسبة, وهلذا رأينا 
لرشط املصلحة. ومن ثم فقد  قاطعاً  الناحية الفقهية أن نجد مربراً 

أصبحت دعو اإللغاء وسيلة عامة للدفاع عن املرشوعية 
والصالح العام أكثر منها وسيلة خاصة للدفاع عن احلقوق 

 .٤٩٥مرجع سابق, ص . "املصالح اخلاصةو
. راجع الدكتور م١٩٦٣بريل سنة أ ٢١حكمها الصادر بتاريخ   )٥٢(

 .٣١٨ .ص,سليامن الطاموي



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٣٦
د عىل التوجه الذي هو عليه معظم عىل ذلك نؤكوتأسيساً 

الفقه الفرنيس والعريب بخصوص عدم رضورة استمرار 
 كام سلف بيانه  − املصلحة حلني االنتهاء من النظر بالدعو − 

عىل اعتبار أن رشط املصلحة وجد فقط لضامن اجلدية لد رافع 
دعو اإللغاء, مما يعني فقط رضورة توافر املصلحة حني رفع 

ف النظر عن استمرار املصلحة حتى االنتهاء من الدعو, وبرص
. )م١٩٧٦الطاموي, ( النظر بالدعو وصدور احلكم فيها

ويدعم هذا االجتاه من الفقه رأيه عىل اعتبار أن الدعاو يف 
نطاق القضاء العادي هتدف إىل محاية حق خاص اعتد عليه أو 
من املمكن االعتداء عليه, فعند زوال هذا االعتداء أو ذاك 
التهديد يصبح من العبث استمرار النظر بالدعو وإضاعة 

دف من حيث املبدأ إىل وقت القضاء. أما دعو اإللغاء فإهنا هت
حتقيق مصلحتني يف الوقت نفسه, مصلحة شخصية لرافع 
الدعو, ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع عن املرشوعية وسيادة 
القانون, وقد تنتفي املصلحة الشخصية لرافع الدعو لسبب 
ما, يف حني تبقى املصلحة العامة والتي يتعلق هبا حق مجاعي 

حد أذلك يفقد القضاء اإلداري بمجرد رفع الدعو. وبعكس 
نه ومن خالل أللمرشوعية, كام  اً أهم وظائفه, فهو يعترب حامي

من الرقابة عىل اإلدارة,  نه يامرس نوعاً إإصداره إلحكامه ف
ن تتوافق ترصفاهتا مع أل −  ولو ضمنياً  − ويقوم بتوجيه اإلدارة 

 م).١٩٧٦الطاموي, ( مبدأ املرشوعية
وأمام سياسة جملس الدولة  − بل إن بعض الفقه الفرنيس

الفرنيس املرنة بخصوص رشوط دعو اإللغاء ومنها رشط 
اعترب دعو اإللغاء من قبيل دعاو احلسبة يكفي  − املصلحة 

توافر مصلحة عامة حتى يتمكن أي شخص من رفعها أما 
القضاء اإلداري, ومربرهم يف ذلك أن قانون جملس الدولة 

مل يشرتط توافر املصلحة يف , م١٨٧٣الفرنيس الصادر عام 
البد من التأكيد يف  ه). وعليم١٩٩٩(بسيوين,  رافع الدعو

 هذا املقام أنه البد من توافر رشط املصلحة حني رفع الدعو
أمام القضاء اإلداري, وإال حتولت دعو اإللغاء إىل نوع من 
الرقابة اإلدارية والسياسية, وأصبح للقايض اإلداري حق 

ع من تلقاء نفسه, مما خيالف باملجمل املبادئ التي التعرض للنزا
نه ال يمكن نسيان املربرات أتقوم عليها السلطة القضائية, كام 

العملية لتوافر رشط املصلحة حني رفع الدعو, من حيث 
إضفاء اجلدية عىل الدعاو التي ترفع أمام القضاء اإلداري, 

داره إلحكامه نه ومن خالل إصأوإبعاد القضايا الكيدية, كام 
من الرقابة عىل اإلدارة, ويقوم بتوجيه اإلدارة  نه يامرس نوعاً إف
ن تتوافق ترصفاهتا مع مبدأ املرشوعية, أل − ولو ضمنياً  −

وسيلة "فدعو اإللغاء أصبحت كام يقول العميد هوريو 
وعليه نجد أن جملس  ).م١٩٧٦الطاموي, ( "حلسن اإلدارة

توافر املصلحة وقت رفع خذ برشط أالدولة الفرنيس قد 
 باحلكم باملوضوع رغم انتفائها. الدعو فقط, واستمر

دعو اإللغاء مقيدة بمدد وكام هو معلوم كذلك فإن 
ثر أن إداري فإحدهم دعو إلغاء قرار أذا ما رفع إفقصرية, 

خري أو هذه هذا الترصف يمتد إىل الغري, فقد يكتفي هذا األ
ن احلكم أالدعو عىل اعتبار اجلامعة هبذا الترصف من رافع 

ما الكافة يمكن هلم أالصادر باإللغاء يتضمن حجية مطلقة 
 −ذا ما زالت مصلحة رافع الدعو لسبب ما إالتمسك به, ف

ن املصلحة العامة إف −قد يكون نتاج تدخل اإلدارة لغاية ما 
ذا ما انتهت مهلة التقايض املحددة إ سوف هتدد, خصوصاً 

فوات حق التقايض عىل الغري هبذا اخلصوص  , مما يعنيقانوناً 
وبعكس ذلك يفقد القضاء اإلداري  ).م١٩٧٦الطاموي, (
هم وظائفه, من حيث محايته للمرشوعية وسيادة القانون أحد أ

والصالح العام, فدعو اإللغاء هي باألساس وسيلة للدفاع 
بد الشخصية. كام ال عن الصالح العام منها للدفاع عن احلقوق

 تأكيد هبذا اخلصوص كذلك بأنه ال جيوز أن يبقى عمالً من ال
من أعامل اإلدارة غري املرشوعة, دون احلكم هبا وتبيان ذلك 
بخصوصها. وهبذا الصدد يؤيد الدكتور الطاموي توجه الفقه 
والقضاء الفرنيس إضافة إىل األحكام القليلة ملجلس الدولة 

 .)٥٣(املرصي أكثر اتفاقا مع دعو اإللغاء
                                                           

يضيف الدكتور سليامن الطاموي بصدد التعليق عىل توجه جملس   )٥٣(
... ولكننا العتبارات عملية نفضل عىل "الدولة املرصي, بأنه 

سلك الذي يشرتط استمرار املصلحة األقل يف الوضع الراهن امل
حتى صدور احلكم يف الدعو, ألنه خيفف العبء من ناحية, 
ن أويقلل احتامالت التصادم مع اإلدارة من ناحية أخر, السيام و

وما زالت اإلدارة حتس  رقابة اإللغاء لدينا ما زالت حديثة نسبياً 
 .٥٠٠. مرجع سابق, ص "نحوها بنفور شبه غريزي
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 العام النظام من الفرع الثالث:

نه يمكن توجيهها ضد أاملعنى تعني  اإن دعو اإللغاء هبذ
أي قرار إداري من قبل األفراد دون حاجة لنص ترشيعي جييز 

وال جيوز استبعادها باملقابل إال  ).م١٩٧٦الطاموي, ( ذلك
 − كام وسبق بيانه  −. وبام أن دعو اإللغاء )٥٤(بنص ترشيعي
فاع عن مراكز موضوعية يتم محايتها بموجب تتعلق بالد

القواعد القانونية, وبام أهنا تستهدف إىل حتقيق املصلحة العامة 
نه ال جيوز إمن خالل محاية قواعد املرشوعية بشكل عام. ف
, وال جيوز )٥٥(ألحد التخيل عن رفعها, أو التنازل عنها

من نه أترصف, هذا من جهة, كام الاالحتجاج من أي كان هبذا 
جهة أخر أي تنازل من قبل رافع الدعو عن حقوقه املقررة 
بموجب حكم اإللغاء ال يضفي بأي حال املرشوعية عىل 

 م,١٩٩٩ ; كنعان,م٢٠٠٢عبداللطيف, القرار امللغي (
). وعليه إذا ما كانت دعو اإللغاء تتمتع هبذه م٢٠٠٦
بة , من حيث ارتباطها بالنظام العام, واآلثار املرتتةاخلصيص

حقية رد أعىل ذلك, فكيف يمكن منح القايض اإلداري 
الدعو وإهنائها يف حالة انتفاء مصلحة املتقايض, وعىل وجه 
التحديد إذا ما بقيت عدم املرشوعية قائمة, مما يفتح الباب عىل 
مرصاعيه أمام اإلدارة للتحايل عىل املخاطبني بقراراهتا, وعىل 

 −يامها بترصفات معينة القضاء يف الوقت نفسه, من خالل ق
تؤدي إىل انتفاء  − كسحب أو إلغاء قرارها موضوع النزاع

مصلحة الطاعن بقرارها, مما يؤدي إىل إبقاء اخلصومة ولو 
 بشكل مؤقت.

                                                           
أبد القضاء اإلداري يف كل من فرنسا واألردن, معارضته لقد   )٥٤(

راجع  التامة لتحصني القرارات اإلدارية ضد الطعن باإللغاء.
. لقد نص قانون حمكمة ٢٧٩ص  ,بخصوص ذلك الشطناوي

) من الفقرة (أ) ٨, يف البند (م١٩٩٢) لسنة ١٢العدل العليا رقم (
إداري هنائي حتى ولو  رارقالطعن بأي "من املادة التاسعة عىل أنه 

 ."حمصناً بالقانون الصادر بمقتضاهكان 
إن الرضوخ يكون الحقاً "تقول حمكمة العدل العليا باخلصوص   )٥٥(

لصدور القرار وليس سابقاً عليه, وبام أن السبب الذي يستند إليه 
وكيل املستدعي الثالثة ناشئ قبل صدور القرار املطعون فيه فال 

قرارها الصادر بتاريخ . "ويصلح سبباً لرد الدع
. وارد لد الدكتور عيل خطار ٤١, ص م٣٠/١١/١٩٧٨

 .٢٨٠ شطناوي, مرجع سابق, ص

 مطلقة اإللغاء حكم حجية الفرع الرابع:
إىل كافة اخلصائص سالفة الذكر التي تتمتع هبا  استناداً 

ن يتمتع أبد والصادر باخلصوص الإن احلكم دعو اإللغاء, ف
بحجية مطلقة أمام الكافة وليس أطراف الدعو فقط (املدعي 
واإلدارة), وهذه اخلصيصة متيز دعو اإللغاء عن غريها من 

ن احلجية التي إدعاو القضاء الشخيص, بشكل عام حيث 
تتمتع هبا هذه األحكام بالنسبية تنطبق فقط عىل أطراف 

م الصادر له حجية نسبية ال تتعد احلك نإ الدعو, أي
يف  مل يكن طرفاً  خرآشخص  أيوال يستطيع  ,أطراف النزاع

 ويعود ذلك  ,يتمسك هبذا احلكم أنالدعو ملا تتميز به دعو
فهي  ,من طبيعة ذاتية شخصية لرافع الدعوالعادي القضاء 

 ,خصومة حقيقية بني رافع الدعو وبني جهة اإلدارة
هلذا تنتمي للقضاء  ,ن املركز القانوين للطاعنفالغرض منها تبيا

واحلجية املطلقة التي يتمتع هبا حكم اإللغاء تعود  شخصال
األخري ال يقرر ملصلحة  اباألساس لطبيعة حكم اإللغاء فهذ

املدعي فقط وإنام ملصلحة املرشوعية, واملصلحة العامة, مما 
 الكافة نه يرسي عىلأنه جيوز للكافة التمسك به, كام وأيعني 

م).٢٠٠٢عبداللطيف, ( فال جيوز منازعة القرار مرة أخر 
حجية مطلقة يف تأسيساً عىل ما يتمتع به حكم اإللغاء من و

 ,من له مصلحة يتمسك به أنيستطيع فإنه  ,مواجهة الكافة
القرار اإلداري إلغاء  نإحيث  ,يف الدعو ن مل يكن طرفاً إو

بام فيه األشخاص الذين مل كافة له مفعول جتاه الغري املرشوع 
طرفاً يف الدعو, هذا من جهة, ومن جهة أخر, إن يكونوا 

مقيدة بمهل تقايض قصرية  −كام هو معلوم  −دعو اإللغاء 
نسبياً إذا ما قورنت بمهل التقايض يف دعاو القضاء 

حدهم دعو إلغاء ضد قرار إداري أالتعويض, فإذا ما رفع 
إىل الغري, فقد يكتفي هذا األخري أو ثر هذا الترصف يمتد أن إف

هذه اجلامعة هبذا الترصف من رافع الدعو, عىل اعتبار أن 
احلكم الصادر باإللغاء يتضمن حجية مطلقة أمام الكافة 
 يمكن هلم التمسك به, فإذا ما زالت مصلحة رافع الدعو

ن إف −قد يكون نتاج تدخل اإلدارة لغاية ما  −لسبب ما 
إذا ما انتهت مهلة  سوف هتدد, خصوصاً  املصلحة العامة

, مما يعني فوات حق التقايض عىل الغري التقايض املحددة قانوناً 
 م).١٩٧٦الطاموي, ( هبذا اخلصوص
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٣٨
 اخلامتة

خضوع السلطات العامة تقوم الدولة القانونية عىل 
طة اإلدارية, السلوعىل وجه اخلصوص  بمعناه العام, لقانونل
والتزامها باحلدود ه, ونية واملادية معالقانا ترصفاهت توافقو

املرسومة من خالل القواعد القانونية املقررة يف الدولة, 
وممارسة نشاطها يف نطاق هذه القواعد. وإللزام اإلدارة بتلك 

تكفل عدم القواعد, البد من رقابة قضائية فاعلة عىل ترصفاهتا 
 األفرادا يرتتب عىل ذلك من حفاظ حلقوق عسفها, ممت

ويعترب القضاء اإلداري املالذ األسايس  .العامةوحلرياهتم 
لألفراد حلامية حقوقهم وحرياهتم, واجلهة األساسية لرقابة 

فراد, من خالل اإلدارة عىل أعامهلا. واحلفاظ عىل مصالح األ
اإلدارة, عن طريق النظر بالنزاعات التي رقابته عىل أعامل 

ها, إلحلاقها الرضر ءغايرفعها أصحاب الشأن أمامه طالبني إل
. وما دعو اإللغاء إال الوسيلة بمصاحلهم املرشوعة قانوناً 

القضائية األساسية التي يلتجئ من خالهلا األفراد إىل القضاء 
م مصلحة متى كان هل −اإلداري, للحفاظ عىل حقوقهم 

وإلزام اإلدارة بمنطوق القانون,  −مبارشة ومؤكدة ومرشوعة 
 رشوعة.رصفاهتا غري املوذلك بإلغاء كافة ت

ه يمكن نإوتأسيساً عىل ما تناولته هذه الدراسة, ف
 استخالص النتائج التالية:

دعو قضائية موضوعية هدفها تعترب دعو اإللغاء  −١
. املرشوعية مبدأاإلدارة والدفاع عن  أعاملخماصمة 
 وأعامهلاهذه الدعو وخطورهتا عىل اإلدارة  وألمهية

ومنها تلك املرشع بجملة من الرشوط,  أحاطهافقد 
هي املتعلقة بالطاعن نفسه, فال دعو دون مصلحة ف

 رشط الزم ورضوري لقبول الدعو أمام القضاء.
نه البد ألقد استقر كل من الفقه والقضاء اإلداريني, عىل  −٢

من أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعو, ولذلك نجد 
عو اإللغاء تشرتط من الترشيعات الناظمة لد أن كثرياً 

مرشوعة للطاعن يف وجود مصلحة قائمة ومبارشة و
 القرار اإلداري.

إن دعو اإللغاء تتعلق بالدفاع عن مراكز موضوعية يتم  − ٣
محايتها بموجب القواعد القانونية, وبام أهنا تستهدف إىل 

حتقيق املصلحة العامة من خالل محاية قواعد املرشوعية 
نه ال جيوز ألحد التخيل عن رفعها, أو إبشكل عام. ف

التنازل عنها, وال جيوز االحتجاج من أي كان هبذا 
نه من جهة أخر أي تنازل أالترصف, هذا من جهة, كام 

ة بموجب حكم من قبل رافع الدعو عن حقوقه املقرر
 حال املرشوعية عىل القرار امللغي. اإللغاء ال يضفي بأي

ل, إعطاء احلق للقايض ال جيوز بأي حال من األحوا −٤
اإلداري برد الدعو النتفاء مصلحة الطاعن جلملة من 
األسباب, فدعو إللغاء هي دعو عينية وال تنتمي 
للقضاء الشخيص, فهي هتدف من حيث املبدأ إىل حتقيق 
مصلحتني يف الوقت نفسه, مصلحة شخصية لرافع 
الدعو, ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع عن املرشوعية 

دة القانون, وقد تنتفي املصلحة الشخصية لرافع وسيا
الدعو لسبب ما, يف حني تبقى املصلحة العامة والتي 
يتعلق هبا حق مجاعي بمجرد رفع الدعو. وبعكس 

حد أهم وظائفه, كحامي أذلك يفقد القضاء اإلداري 
للمرشوعية. هذا إضافة إىل أن حجية احلكم القضائي 

 مطلقة أما الكافة. القايض باإللغاء يتمتع بحجية
وعىل اعتبار أن دعو اإللغاء مرتبطة بالنظام العام, وما   −٥

يرتتب عن ذلك من آثار, فكيف يمكن منح القايض 
اإلداري أحقية رد الدعو وإهنائها يف حالة انتفاء 
مصلحة املتقايض, وعىل وجه التحديد إذا ما بقيت عدم 

ه أمام املرشوعية قائمة, مما يفتح الباب عىل مرصاعي
اإلدارة للتحايل عىل املخاطبني بقراراهتا, وعىل القضاء 

من خالل قيامها بترصفات معينة,  يف الوقت نفسه,
تؤدي إىل انتفاء مصلحة الطاعن بقرارها, مما يؤدي إىل 

 إبقاء اخلصومة ولو بشكل مؤقت.
إن املصلحة بالتقايض رشط أسايس ملبارشة دعو اإللغاء,  − ٦

 ةيكون النتفائها أثر عىل استمراريكرشط بداية, دون أن 
ر الكبري عىل احلفاظ عىل حقوق الدعو, مما يكون له األث

فراد, من تعسف السلطة اإلدارية, حيث متلك من األ
الوسائل الكثري للتحايل عىل القضاء والتأثري عىل جمريات 
الدعو, وعىل وجه التحديد تلك املتعلقة برشط املصلحة. 
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بالتقايض رشط بداية وليس حيث تعترب املصلحة 

 استمرارية, فالدفع املتعلقة هبا دفع بعدم القبول.
اجتاه القضاء اإلداري العريب, ومنه األردين واملرصي,  −٧

إىل اعتبار رشط املصلحة هو رشط بداية واستمرار يغاير 
ويناقض اخلصائص األساسية لدعو اإللغاء من جهة, 

 أخر. وطبيعة رشط املصلحة واهلدف منه من جهة
إىل الطبيعة العينية لدعو اإللغاء وانتامئها  وعليه واستناداً 

لقضاء املرشوعية, اهلدف منها بداية محاية مبدأ املرشوعية والصالح 
العام, ومحاية حقوق األفراد, وعىل اعتبار أن دعو اإللغاء من 

ثار مهمة, ولطبيعة آالنظام العام وما يرتتب عىل هذه اخلاصية من 
املصلحة واهلدف من وجودة, فإنه البد عىل كل من القضاء رشط 

بام  هاألردين واملرصي والعريب بشكل عام, من أن يرتقي باجتهادات
ويتالءم مع خصائص دعو اإللغاء وبام ال يتناقض مع اهلدف من 
رشط املصلحة, ليبقى املالذ األول واألخري والضامن حلقوق 

ع عن أسس ومبادئ سيادة األفراد من تعسف اإلدارة, واملداف
) ٢٧رقم (القانون, وما صدور قانون القضاء اإلداري األردين 

إال بداية أساسية يف االجتاه الصحيح. وال جيوز  م٢٠١٤لسنة 
االحتجاج بالنتيجة أن عدم استمرار املصلحة دون رد الدعو قد 

جيعل القايض  نأويقارب بني دعو اإللغاء ودعو احلسبة, 
عىل أعامهلا,  للسلطة اإلدارية ومعقباً  رة عن رئيساً اإلداري عبا

فالقايض اإلداري كام هو معلوم سلطة مستقلة عن اإلدارة, 
تتمحور سلطاته بشكل أسايس حول البحث يف مرشوعية أعامل 
ما  اإلدارة دون أن يوجه هلا أية أوامر, أو يقوم بتعديل قراراهتا, كل

رشوعة من جهة, هنالك أن هناك مصالح خاصة لألفراد وم
ومصلحة عامة البد من محايتها من جهة أخر. ونحن نعرف أن 
مرجع وأساس اجتهادات ومبادئ القضاء اإلداري العريب بشكل 
عام هو القضاء اإلداري الفرنيس, وعند التطرق ملوضوع رشط 

لذلك, مع فهمنا  مغايراً  املصلحة بالتقايض نجد أنه قد هنج مسلكاً 
لكل قضاء خصوصيته ومبادئه واجتهاداته, بل وتقديرنا بأن يكون 

ملوضوع بحقوق أساسية هذا هو املطلوب, إال أنه عندما يتعلق ا
فراد, ومصلحة عامة والتي هي اهلدف األساس ومرشوعية لأل

ألي ترصف إداري, ال جيوز االحتجاج باخلصوصية. أو 
االحتجاج بمربر شكيل يتمثل, بالتخفيف عن كاهل القضاة الكم 
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 اليمني كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية: دراسة مقارنة

 حممد سامح عبداهللا عبدالرمحن
 , الرياض, اململكة العربية السعودية(الفرع الرئييس) أستاذ القانون اإلداري املساعد, معهد اإلدارة العامة

 )هـ٢٤/٦/١٤٣٨, وقبل للنرش يف هـ٢٤/٢/١٤٣٨(قدم للنرش يف 
جد مهم, وهو موضوع اليمني كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية, وتأيت أمهية  اً يتناول هذا البحث موضوع ملخص البحث.

بذاته رغم أمهيته يف  مستقالً  ن ومل يفرد له أحد بحثاً ونه من املوضوعات التي مل يتعرض هلا الباحثإهذا املوضوع من حيث 
وأما املبحث األول فحول  مهيته يف الدعو,أاإلثبات, وقد تناولت املوضوع يف مبحثني يسبقهام مطلب متهدي يف بيان اإلثبات و

راء الفقه وحتليل أحكام القضاء اإلداري مع الرتكيز عىل آمد جواز اإلثبات باليمني يف الدعو اإلدارية من خالل استعراض 
ثبات يف الدعو اإلدارية من د عليها يف اإلأما املبحث الثاين فتناولنا فيه اليمني املتممة ومد جواز االعتام ديوان املظامل,أحكام 

 .راء الفقه وأحكام القضاء اإلداري مع الرتكيز عىل أحكام ديوان املظامل يف اململكة العربية السعوديةآخالل استعراض 
 .الدعو اإلدارية, اليمني املتممة, اليمني احلاسمة, اإلثبات: املفتاحيةالكلامت 

 

OATH AS A PROOF IN ADMINISTRATIVE SUITS: 
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Abstract. This study discuses taken oath as a proof in administrative, an important issue that has not been giving 
due consideration by researchers. The study has three sections. It starts with an introductory section that explains 
the importance of oath in legal suits. In the second section of the paper we look into legal opinion and Judgments 
of the Grievance Board to see the applicability of oath in  in Administrative disputes. 
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٤٤
 مقدمة 

اإلثبات ووسائله من املوضوعات التي حتتل أمهية يف جمال 
ن اإلثبات هو الوسيلة التي يستطيع من إالبحث القانوين. إذ 

خالهلا الشخص الوصول إىل ما يدعيه هذا من ناحية, ومن ناحية 
هنا إذ إهذه الوسائل هي التي يبني عليها القايض حكمه  خرأ

نه من القيام باملهمة امللقاة عىل عاتقه, أال وهي إقامة العدل متكِّ 
د أوالمها املوىل وصيانة احلقوق ومها من أجل وأعظم املهام فلق

 جح  مج حج ُّ : عز وجل أمهية بالغة وأمرنا بإقامة العدل يف قوله تعاىل
 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
(النساء, اآلية  َّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض
 مض خض حض جض مص ُّ  :وكذلك قوله جل وعىل )٥٨
 ).١٥٩(األعراف, اآلية  َّ  مع جع مظ حط

يتهيأ للقايض أن ولوسائل اإلثبات أمهية كرب ألنه ال 
يتوصل إىل احلقيقة من بني ما يقدم إليه من ادعاءات, وال 
يستطيع أن يميز احلق من الباطل إال بواسطة هذه احلجج 
والرباهني التي يتقدم هبا كل من طريف الدعو, مما هيتدي 

 .ري هبا القايض يف ظلامت اخلصومةويستن
أمهية ولعل اليمني باعتبارها من وسائل اإلثبات تلقى 

م األمان أمام إكرب, إذ  ن اليمني يف اإلثبات املدين تعترب صامَّ
طريف اخلصومة إذا ما أعوزهتم األدلة األخر. إال أن 
اإلشكالية تثور بشأن مد جواز اللجوء لليمني يف اإلثبات يف 
الدعو اإلدارية, وترجع املشكلة لعدة أسباب منها أن اليمني 

افة إىل أن أحد طريف الدعو تتعلق بشخص احلالف, باإلض
شخص معنوي عام ينوب عنه شخص طبيعي فهل جيوز 

 .جيه اليمني للشخص املعنوي العامتو
كل ذلك دعاين إىل اخلوض يف غامر البحث لبيان دور 
اليمني يف اإلثبات يف الدعو اإلدارية خاصة وأن هذه الوسيلة 

لدراسة من الباحثني با من وسائل اإلثبات مل يتعرض هلا أحد
يف جمال الدعو اإلدارية ومل يفرد هلا أحد دراسة والتحليل 

متخصصة, فآليت عىل نفيس محل هذا العبء ملعرفة دور هذه 
, ومما يزيد املوضوع ة يف اإلثبات يف الدعو اإلداريةالوسيل

صعوبة عدم وجود نظام خاص باإلثبات اإلداري عىل غرار 
نظام   كام هو احلال يفالقانون األخر نظام اإلثبات يف أفرع

املرافعات الرشعية, وال شك أن من بني هذه الوسائل بل 
نظراً ملا يثريه تطبيقها واالعتامد عليها أمام  −ويعترب أمهها 

 .وسيلة اإلثبات باليمني −القضاء من مشاكل 
 

 أسباب اختيار البحث
 :يرجع اختيار هذا البحث إىل

مستقلة يف نطاق الدعو أنه مل تفرد ملوضوع اليمني دراسة   −
اإلدارية. رغم كوهنا حتتل مكانة هامة يف اإلثبات أمام 

وسائل اإلثبات  القضاء العادي ال تقل أمهية عن بقية
األخر. 

بالدراسة ندرة املؤلفات التي تناولت هذا املوضوع   −
 .والتحليل

أن القضاء اإلداري يعتمد يف إثبات الدعو املنظورة أمامه   −
ندات واألوراق, األمر الذي يستوجب التعرض عىل املست

هلا وبحث أحكامها بصورة تفي بالغرض من إقرارها أمام 
 القضاء اإلداري.

أنظمة املرافعات اإلدارية املختلفة لوسائل ب مواد فرادإعدم   −
 .بات يف الدعو اإلداريةاإلث

 
 أهداف البحث

 هيدف هذا البحث إىل:
 .مهيتهأتعريف اإلثبات و -
ا يف لليمني احلاسمة ومد جواز اللجوء إليهالتعرض  -

 .اإلثبات يف الدعو اإلدارية
ليمني املتممة ومد جواز اللجوء إليها يف لالتعرض  -

 اإلداريةاإلثبات يف الدعو. 
تقديم عدد من التوصيات بشأن اليمني كوسيلة من وسائل  -

 اإلدارية.اإلثبات يف الدعو 
 

 البحثأمهية 
من املوضوعات  اً أنه يتناول موضوعتبدو أمهية البحث يف 

هذه الوسيلة  باليمني,اهلامة يف الدعو اإلدارية وهو اإلثبات 
إليها أي من طريف الدعو إذا  التي يلجأمن وسائل اإلثبات 



 اليمني كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية: دراسة مقارنة: سامح حممد

  

٤٥
أن اإلثبات  الوسيلة إالورغم أمهية هذه  الدليل,ما أعوزه 

 باليمني له أحكام قد ال تتفق مع الطبيعة اخلاصة للدعو
مما يستلزم التعرض لنوعي اليمني لبيان مد جواز  اإلدارية.
اليمني احلاسمة أو املتممة يف جمال اإلثبات يف  ىلإاللجوء 
 اإلدارية.الدعو 

هنا تتناول موضوع اليمني إوللدراسة أمهية من حيث 
 إذ قد تكون هذه الدراسة  اإلدارية,كوسيلة إثبات يف الدعو

إذا ما أصدر  اإلداري,ات أمام القضاء لبنة يف بناء نظرية اإلثب
وأن  اإلداري, خاصةاملنظم نظاماً خاصاً باإلثبات أمام القضاء 

املنظم قد أصدر مؤخراً نظاماً خاصاً بإجراءات التقايض أمام 
ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم 

ئحة والال هـ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ  ٣م/ رقم امللكي الكريم
وتاريخ  ٠٨٣/٤التنفيذية لنظام املرافعات الصادرة بالرقم 

. يف ظل هذا احلراك التنظيمي الذي هـ٢٦/١٢/١٤٣٥
 .بية السعودية يف العقود األخريةتشهده اململكة العر

 
 البحث مشكلة

 يف:تبدو مشكلة البحث 
أن اليمني بنوعيها احلاسمة واملتممة هلا أحكام خاصة  -

 اإلثبات.تتميز هبا عن غريها من وسائل 
-  عن سائر  خاصة ختتلف اإلدارية طبيعةأن للدعو

 الدعاو.األخر 
إن حمور اإلشكالية يتمثل يف مد اتفاق أحكام اليمني مع  -

الطبيعة اخلاصة للدعو اإلدارية, ومد جواز اللجوء 
 من وسائل بنوعيها احلاسمة واملتممة كوسيلةلليمني 

الدعو اإلدارية. خاصة وأن املنظم مل يفرد  يف إلثباتا
 . الدعو اإلدارية نظاماً خاصاً لوسائل اإلثبات يف

 وتثري هذه اإلشكالية طرح عديد من األسئلة أمهها:
 هي اخلصائص املميزة للدعو اإلدارية? ما  −١
وسيلة إثبات يف الدعو كهل تصلح اليمني احلاسمة   −٢

 اإلدارية?
سيلة إثبات يف الدعو هل تصلح اليمني املتممة كو  −٣

 اإلدارية?

هذه األسئلة هي ما سنحاول اإلجابة عليها من خالل 
 .بإذن اهللا تعاىل بحثنا هذا

 
 منهج البحث

ال تقوم هذه الدراسة عىل منهج واحد بل عىل عدة مناهج 
ضع يف كل من اململكة العربية منها املنهج املقارن بني الو

املنهج التحلييل الذي نركز  السعودية ومرص وفرنسا. وأيضاً 
ثم عرض  منها,فيه عىل عرض املشكلة وموقف الفقه والقضاء 

الرأي الذي نطمئن إليه ومن ثم نرجحه وعليه فقد قمت 
بتذييل كل جزئية من جزئيات البحث بأحكام القضاء وخاصة 

 باململكة العربية السعودية وأحكام ألحكام ديوان املظامل
 .اإلداري يف كل من فرنسا ومرص القضاء

 
 خطة البحث

لقد قسمت هذا البحث إىل مبحثني يسبقهام مطلب متهيدي 
 تناولت يف املطلب التمهيدي تعريف اإلثبات لغة واصطالحاً 

, أما املبحث األول فقد تعرضت ثم تعرضت ألمهية اإلثبات
 احلاسمة ومد جواز االعتامد عليها يف من خالله إىل اليمني

اإلثبات يف الدعو اإلدارية من خالل مطلبني األول يف 
استعراض لبعض أحكام اليمني احلاسمة, واملطلب الثاين يف 
 جواز اللجوء إىل اليمني احلاسمة يف اإلثبات يف الدعو مد

اء الفقه وأحكام القضاء اإلدارية من خالل التعرض آلر
أما املبحث الثاين فقد تناولت فيه اليمني املتممة من  ,اإلداري

خالل التعرض لبعض أحكامها يف املطلب األول, ومن ثم 
مد جواز اللجوء إليها يف اإلثبات يف الدعو اإلدارية من 

طلب خالل التعرض آلراء الفقه وأحكام القضاء اإلداري يف امل
ي التوصيات الت , ويف النهاية خامتة تتضمن النتائج وأهمالثاين

 .خرج هبا الباحث من هذا البحث
 

 :مطلب متهيدي
 تعريف اإلثبات وأمهيته

األصل يف الذمة الرباءة فإذا ما ادعى شخص بوجود حق 
خر فهو يدعي خالف األصل وعىل من يدعي خالف آله جتاه 

األصل أن يثبت ذلك. من هنا تأيت األمهية العملية لإلثبات إذ 
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يستطيع من خالهلا املدعي إثبات ما يدعيه, هي الوسيلة التي 

 .أو نفي املدعى عليه ما يدعيه خصمه
وخيتلف اإلثبات باختالف املجال الذي يستخدم فيه ففي 
 ةالعلوم الطبيعية يستخدم للداللة عىل حقيقة علمية معين

الدالئل إلثبات حقيقة فالعامل يف علم الطبيعة يسوق الرباهني و
ستخدم اإلثبات للداللة عىل جال القانوين يُ . ويف املةعلمية معين

 .حق معني يدعى به املدعي جتاه املدعى عليه
إذن تربز أمهية اإلثبات يف املجال القانوين يف أنه وسيلة 
املدعي إلقامة الدليل والربهان عىل حقيقة واقعة معينة يف 

 .خصومة منظورة أمام القضاء
 .د التاليةمن خالل البنووسنقوم بدراسة هذا املطلب 

 
 : تعريف اإلثباتأوالً 

 وثبوتاً  مأخوذ من ثبت اليشء يثبت ثباتاً  اإلثبات يف اللغة:
أي دام واستقر فهو ثابت, نقول ثبت اليشء من باب دخل 
وثبت باملكان أقام وثبت األمر صح وحتقق, وأصبته السقم إذ 

تأنى فيه ومل يعجل,  مل يفارقه, وتثبت يف األمر والرأي واثتثبت
 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ تعاىل: قال 
 .)١٢٠ يةاآل (هود, َّ زت رت يب ىب نب  مب زب

تقول أثبت الكاتب  القلب,وتثبيت الفؤاد معناه تسكني 
وتقول ال أحكم بكذا إال بثبت أي  عنده,االسم أي كتبه 

 املعجم الوجيز,(وأوضحها وأثبت حجته أقامها  بحجة,
 م).١٩٩٠

الدليل أمام القضاء  إقامة"هو  بأنه: اصطالحاً ويعرف 
وجود واقعة قانونية ترتب  بالطرق التي حددها القانون عىل

 م).١٩٨١ ,سمرق م;١٩٥٦ (السنهوري, "أثارها
إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها "أو هو 

 "تي رسمها عىل وجود واقعة قانونيةالقانون وبالقيود ال
 م).٢٠٠٨ ,هخليف م;١٩٨١ (مرقس,

يل أمام القضاء بطريقة من إقامة الدل"خر هو آأو بمعنى 
قناع التي حيددها وينظمها القانون عىل صحة واقعة طرق اإل

متنازع فيها بقصد الوصول إىل النتائج القانونية التي ترتبت 
 م).١٩٧٣ (تناغو, "عىل صحة الواقعة املذكورة

مام القضاء بالطرق الدليل أ إقامة"بأنه هو وعرفه البعض 
التي حددهتا الرشيعة عىل حق أو عىل واقعة معينة ترتتب عليها 

 م).٢٠١٤ (حممد, "ثارآ
ويف تعريف اإلثبات لد الفقه الفرنيس نجد أنه مل خيرج 

 .(Bonnier, 1888) عن هذا املعنى
من مجاع التعريفات السابقة نستطيع القول أن لإلثبات 

 :فيام يأيت إمجاهلاالقانوين خصائص أو عنارص يمكن 
اإلثبات القانوين البد أن يتم أمام القضاء ولذا يطلق   −١

ال يعتد بأي وسيلة من  القضائي, وبالتايلعليه اإلثبات 
 وسائل اإلثبات إذا مل تكن أمام القايض فال يعتد باليمني
كوسيلة إثبات إال إذا متت أمام قايض املنازعة مما يعني 

 القضاء.أنه ال جيوز إقامة الدليل خارج جملس 
اإلثبات باملعنى القانوين جيب أن ينصب عىل واقعة   −٢

ن حمل اإلثبات ليس احلق إإذ  )م٢٠١٤ (زهور,قانونية
املدعى به وإنام املصدر املنشئ هلذا احلق ألن االعرتاف 

 مصدره.و الغاية من اإلثبات ونتيجة إثبات باحلق ه
بحيث لو ثبتت الواقعة يكون من شأهنا أن تؤدي إىل 

فعىل سبيل املثال  به.إقناع القايض بوجود احلق املدعى 
الوصول حلق امللكية الذي هو الغاية أو اهلدف من إقامة 
الدعو يكون من خالل إقامة الدليل عىل السبب 

حلق يف التعويض عىل أساس كذلك ا للملكية.املنشئ 
اخلطأ يكون بإقامة الدليل عىل اخلطأ من جانب اإلدارة 
وتوافر الرضر ورابطة السببية للوصول إىل احلق املدعى 

ولذلك يقترص عمل اخلصوم  التعويض.به وهو احلق يف 
عىل جمرد إقامة الدليل عىل وجود أو صحة وجود 

فال يعترب حمالً أما فيام يتعلق باألثر القانوين  الواقعة,
لإلثبات وال تكون مهمة اخلصم إثباته وإنام يكون ذلك 

 م).٢٠٠٠ سعد,( املحكمةمن صميم عمل 
ما حيكم به القايض بعد اإلثبات هو عنوان للحقيقة التي   −٣

مما يعني أن احلقيقة  يقينية.تكون عادة نسبية وغري 
القضائية حقيقة نسبية واإلثبات القانوين إثباتاً ترجيحياً 
. فاحلق قد يوجد من الناحية الواقعية إال  ال إثباتاً يقينياً

عىل إثباته مما يعني  أنه ال يوجد دليل مقبول قانوناً 
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واحلال كذلك أال تعرتف به املحكمة لذلك يتعني تقديم 

يتسنى للمحكمة أن تصدر  ق لكياحلالدليل الدال عىل 
 به.حكامً بناء عليه ويكون حائزاً حلجية األمر املقيض 

اإلثبات القانوين إثبات مقيد أي جيب عىل القايض التقيد   −٤
بطرق اإلثبات التي حددها القانون فالقايض ال يستطيع 

 القانون.تكوين عقيدته بغري هذه الطرق التي حددها 
 

 أمهية اإلثبات :ثانياً 
يعترب موضوع اإلثبات من أهم وأدق املسائل التي تواجه 
القايض أثناء نظر الدعو للفصل يف اخلصومات وحتقيق 

ن قواعد اإلثبات هتدف عموماً إىل كشف احلقيقة إالعدالة, إذ 
احلكم الذي يصدره  يف −مظهرها النهائي  يف −التي تتجسد 

ه (باحلقيقة عن القايض يف الدعو املعروضة عليه, أو ما يعرب
 .القضائية)

ولقد عملت الرشيعة اإلسالمية عىل التقريب بني احلقيقة 
الرشعية واحلقيقة القضائية مستعينة يف ذلك بظواهر األمور 

فاحلقيقة  ),م١٩٧٩ (واصل, م الغيوبتاركة البواطن لعالّ 
القضائية تظهر من خالل الوسائل التي يقدمها كل من طريف 

لذلك قيل بأن احلكم  يدعيه.الدعو من وسائل إلثبات ما 
, إال أن احلكم أو احلقيقة القضائية ومظهرهاهو عنوان احلقيقة 

ال يأيت دائامً مطابقاً حلقيقة الواقع (احلقيقة الواقعية), فقد 
ألمر الذي يشكل خطراً عىل استقرار حيصل التعارض بينهام ا

املعامالت وإهداراً للعدالة يف املجتمع. ومن هنا لزمت العناية 
بمسألة اإلثبات والتي تعترب هي السبيل األوحد لتحقيق 

احلقيقتني الواقعية  بني − التقارب األقل عىل أو −التطابق 
والقضائية, األمر الذي يصب يف النهاية يف صالح محاية احلق 

 .)هـ١٤٣٥سويلم, (اآلخرين ذاته من الضياع ومن تغول 
فاحلق أياً كان يرتبط من الناحية الواقعية بالقدرة عىل إثباته, 
إذ ال يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه عند النزاع. 

ز مدعي احلق عن تقديم الدليل املرسوم نظاماً إف جْ ن ثبت عَ
ولكن  يدعيه,نوين الذي تعذر التمسك باحلق أو املركز القا

بالرغم من هذا التالزم واالرتباط الوثيق بني احلق والدليل 
عليه, فإن الدليل يف احلقيقة هو يشء خمتلف عن احلق ذاته, فهو 
ال يعدو أن يكون جمرد وسيلة إلثبات وجود احلق برشوطه 

ن ذلك ال حيول دون إف مثالً  فلو كان الدليل باطالً  وأوصافه,
ولتوضيح ذلك فإن اإلثبات إنام يرد عىل  آخر.بدليل إثبات احلق 

مصدر احلق ال عىل احلق ذاته, ومصدر احلق كام هو معلوم قد 
أما احلق ذاته فال يكون  قانونية,أو واقعة  قانونياً  يكون ترصفاً 

 وغايته.مبتغاه  هو −  احلق − بل لإلثبات  حمالً 
والقاعدة أن اإلثبات إنام يقصد به إقامة الدليل عىل الواقعة 
القانونية املنتجة يف الدعو باملعنى الشامل للواقعة والذي 

يف  القانوين الترصفن هذا أل ,أيضاً يتضمن الترصف القانوين 
حقيقته ال يعدو أن يكون واقعه إرادية ترتب آثاراً قانونية, 

ثبات ال يرد عىل القاعدة وينبني عىل هذه القاعدة أن اإل
ألن عىل القايض واجباً أساسياً بمعرفة القانون  القانونية,

ويرتتب عىل ذلك  تطبيقها.واإلحاطة بأحكامه حتى يتسنى له 
أن العجز عن إثبات مصدر احلق من شأنه أن يؤدي إىل عدم 
وجود احلق أمام القضاء كحقيقة قضائية ولو كان له وجود يف 

 .عاحلقيقة والواق
ويف الواقع فإن كثرياً من القضايا خيرسها أصحاهبا فيضيع 

, بلاحلق عىل أحدهم ال ألنه مدعٍ  ألن حقه الذي  كاذبٍ
وهلذا  منه,هو جسد ال روح فيه وال نفع  دليل,يطالب به بال 

فقد استقر عند الفقهاء أن اإلثبات يعترب بمثابة رشيان احلياة 
إثباته هو والعدم  للحق, وأن احلق الذي يعجز صاحبه عن

أن الدليل هو ": , وتواترت أقواهلم عىل)م١٩٨٧ (أمحد, سواء
 (مرقس, "أن ما ال دليل عليه هو والعدم سواء" , و"قوة احلق
وخالصة ذلك كله أن احلق  .)م٢٠٠٩ أث ملويا, ,م١٩٨١

مصدره أمام القضاء  يتجرد من كل قيمة ما مل يقم الدليل عىل
ملا قرره املنظم من قواعد اإلثبات, سواء أكان مصدر ذلك  وفقاً 

. من مجاع ما تقدم )م١٩٩٩ (دفع اهللا, احلق قانونياً أم مادياً 
يتضح لنا األمهية التي يكتسيها اإلثبات يف الدعو للوصول 

 نفيه.للحق املدعى به أو 
 

 :املبحث األول
 اليمني احلاسمة كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية

خل املجال القانوين ختتلف وسائل اإلثبات يف حجيتها دا
يف الدول ذات القضاء  أخر, وخاصةوقيمتها من دعو إىل 

إذ يف هذه الدول يوجد نوعني من القضاء أحدمها  املزدوج.
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خر القضاء اإلداري, وهذا األخري هو جمال القضاء العادي واآل

 .اليمني وهيبحثنا يف وسيلة واحدة من وسائل اإلثبات أال 
فالدعو اإلدارية بام تتميز به من خصائص متيزها عن 

جواز اللجوء إىل  الدعاو املدنية تفرض علينا البحث يف مد
فإذا كان للدعو اإلدارية  اإلثبات.اليمني كوسيلة من وسائل 

خصائص متيزها عن سائر الدعاو باعتبار أن أحد طريف 
من شخصية معنوية وما هلا من اخلصومة فيها اجلهة اإلدارية بام هلا 

أضف إىل ذلك أن الدعو اإلدارية يكون  استثنائية,سلطات 
املدعي فيها يف غالب األحيان األفراد وهو الطرف الضعيف يف 

من وسائل اإلثبات خاصة منها  اً هذه العالقة إذ ال يملك كثري
 ,يذنيبات والعجم(اإلدارة الورقية التي تكون حتت يد 

ني كوسيلة من وسائل اإلثبات هلا ما تتميز به من . واليم)م٢٠١٦
ن هذه الوسيلة تتعلق إخصائص بني وسائل اإلثبات املختلفة إذ 
 يؤدهيا.بأحاسيس ومشاعر داخلية وشخصية بمن 

فاليمن قول يستشهد فيه احلالف اهللا عز وجل عىل صدق 
أو إنجاز ما يعد به. ما خيرب به أو عدم صدق ما يقول به خصمه 

ن إحيث  دينيٌّ  باإلضافة إىل أهنا عملٌ  مدينٌّ  فاليمني عملٌ 
احلالف يستشهد اهللا عز وجل عىل ما يقوله ويتخذه شاهداً 
عليه, مما يعني أن احلالف يرتدد يف إشهاد اهللا عز وجل عىل 

 م).٢٠١٦ذنيبات والعجمي, ( بهكذب, خشية إنزال العقاب 
هذه الطبيعة اخلاصة للدعو اإلدارية, واخلصائص املميزة 
لليمني احلاسمة تدعونا إىل البحث يف مد جواز االعتداد 

ليها يف اإلثبات يف الدعو إباليمني احلاسمة واللجوء 
ىل مطلبني. يف إاإلدارية, ولذلك سنقوم بتقسيم هذا املبحث 

ام املتعلقة األول نتناول تعريف اليمني احلاسمة وبعض األحك
ما يف الثاين نتناول فيه مد جواز اللجوء إىل اليمني أ هبا,

 اإلدارية.احلاسمة لإلثبات يف الدعو 
 

اليمني احلاسمة وبعض األحكام  األول: تعريفاملطلب 
 هبااملتعلقة 

 التي يوجهها أحد اخلصوم إىل اليمني احلاسمة هي اليمني
خر ليحسم هبا النزاع إذا أعوزه الدليل الذي يسمح به القانون اآل

, فيلجأ إىل اليمني حمتكامً إىل ضمري وعقيدة هذا )١٤(إلثبات دعواه
وتتمثل أمهيتها يف أهنا بمثابة اإلسعاف الذي يتقدم به  اخلصم.

من طريف الدعو إذا ضاقت به وسائل اإلثبات  القانون إىل أيٍّ 
لقَت جتاهه كل  خر فإن فيتوجه هبا أحد اخلصوم إىل اآل وابه,أبوغُ

حلفها اخلصم فقد دل ذلك عىل أن ضمريه راضٍ بإنكار صحة 
ن االدعاء أصبح بال إإذ  برفضه,االدعاء ومل يبق بد من احلكم 

دليل يؤيده ويثبته. أما إذا نكل كان النكول والوضع كذلك بمثابة 
كم عليه اإلقرار الضمني بصحة االدعاء مما يوجب معه احل

 م).٢٠١١ ,هزليخ م;١٩٩٢ قطاطه,(  ذلكبمقتىض 
ولليمن احلاسمة بعض القواعد واألحكام سنتعرض هلا 

 اتفاقها وطبيعة الدعو اإلدارية,للوصول إىل مد  ومد
 اإلدارية.جواز األخذ هبا كوسيلة إثبات يف الدعو 

 
 يمني وإىل من توجهتوجه ال ممن −١

اليمني احلاسمة إىل اخلصم جيه من اخلصمني تو لكلٍّ 
فاملدعي وعليه عبء  إثبات,خر فيام يكون عليه من عبء اآل

يستطيع  الدفع,إثبات الدعو واملدعى عليه وهو الذي يثبت 
أي منهام أن يوجه اليمني احلاسمة إىل خصمه فيام يقع عليه 

. فتوجيه اليمني احلاسمة حق )م١٩٧٠ (مرقس, عبء إثباته
وال دور للقايض فيها إال إذا كان هناك  لكل من طريف الدعو

ممن قام بتوجيهها إذ والوضع كذلك جيوز للقايض  تعسفاً 
 )١٥(وهذا ما نص عليه قانون اإلثبات املرصي ملنعها,التدخل 

ويف نفس املعنى ما جاء يف الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات 
 .)١٦(أمام املحاكم الرشعية يف اململكة العربية السعودية

                                                           
ق  ٢٥لسنة  ٢٣رقم يف هذا املعنى حكم املحكمة اإلدارية العليا   )١٤(

 م.٨/٢/١٩٨١ بجلسة
 ٢٥ رقم والتجارية املدنية املواد يف اإلثبات قانون من ١١٤ املادة  )١٥(

 ١٨ رقم والقانون م١٩٩٢ لسنة ٢٣برقم  واملعدل م١٩٦٨ لسنة
 أن اخلصمني من لكل جيوز"حيث نصت عىل أنه  م١٩٩٩ لسنة
 أن للقايض جيوز أنه عىل خر.اآل اخلصم إىل احلاسمة اليمني يوجه
 ."... توجيهها يف متعسفاً  اخلصم كان إذا اليمني توجيه يمنع

من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية الصادر  ١٠٧/٥املادة   )١٦(
هـ حيث نصت عىل ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ  ١باملرسوم امللكي م/

 ."للقايض رفض توجيه اليمني إذا ظهر عدم أحقية طالبها"
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٤٩
وما دور القايض  )١٧(للمتقاضنيفاليمني احلاسمة هي ملك 

فيها إال منع توجيهها إذا رأ أهنا كيدية وأن اخلصم متعسف 
فالتأخري يف توجيه اليمني عىل سبيل املثال ال يفيد  توجيهها.يف 

فاليمني تعترب من  توجيهها,بذاته كيديتها أو التعسف يف 
ليها اخلصم عند عدم إيلجأ  االحتياطية التيوسائل اإلثبات 

الدليل ليطلب من خصمه أن خيرج معه من دائرة القانون 
إذ سلطان القانون يقتيض  الرحب,اجلامدة إىل ميدان العدالة 

حراً وأن يقيد ذلك باحلصول  تهال يرتك سبيل اخلروج من دائرأ
هذا الدور للقايض يتمثل يف منع  القايض,عىل ترخيص من 

 توجيهها.هناك تعسفاً يف توجيهها إذا ما رأ ان 
فيمن يوجه اليمني أهلية الترصف وأن  أن تتوافروالبد من 

 إكراه.يكون توجيه اليمني غري مشوب بغلط أو تدليس أو 
 اليمني.وهي ذات الرشوط الالزم توافرها فيمن توجه إليه 

فيجب أن تتوافر يف اخلصم أهلية الترصف يف احلق حمل 
وأن يملك الترصف يف  اليمني,الدعو الذي يوجه بمناسبته 

هذا احلق وقت حلف اليمني ذلك أن كل خصم يوجه إليه 
اليمني جيب أن يكون قادراً عىل اخليار بني احللف والرد 

ورد اليمني كتوجيهها تُشرتط  .)م١٩٧٠ مرقس,( والنكول
والنكول كاإلقرار ال يملكه إال من ملك  الترصف,فيه أهلية 

. باإلضافة إىل أن اليمني ال توجه إال خلصم )١٨(الترصف يف احلق
وال توجه  الدائن,أصيل يف الدعو فال توجه اليمني إىل دائن 

كذلك إىل رشيك يف دعو تقام ضد أحد الرشكاء إذا انسحب 
 الرشكة.هذا الرشيك من 

 
 حمل اليمني الواقعة −٢

يشرتط يف الواقعة املراد إثباهتا باليمني أن تكون متعلقة 
بشخص من وجهت إليه فإذا كانت غري شخصية انصبت عىل 

                                                           
نة لس ٨٢٢حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم  يف هذا املعنى  )١٧(

 م.٢٧/٥/٢٠٠٢ق جلسة  ٧١
ق جلسة  ٣٤سنة  ٢٨٤راجع حكم حمكمة النقض يف الطعن رقم   )١٨(

 الدكتورمشار إليه بمرجع  ١٨٥١ص  ١٨س  م٧/١٢/١٩٦٧
اليمني احلاسمة واليمني املتممة يف ضوء خمتلف  ,فوده عبداحلكم

دار الفكر  م,٢٠٠٦سنة  ,مة النقضحكام حمكأاآلراء الفقهية و
 .١١٤, ص والقانون املنصورة مرص

ويمني عدم العلم هي يمني حيلفها  عدمه,جمرد العلم هبا من 
الشخص عىل فعل صدر من الغري دون معرفته ولكنه خيصه 

عىل  من حيث النتيجة حيث حيلف عىل عدم العلم بالواقعة ال
 م).٢٠٠٨ ,زعبدالعزي( وقوعهاعدم 

 
 احلاسمة اليمني موضوع −٣

جيب أن تكون اليمني موجهة إىل واقعة حاسمة يف 
,بحيث  الدعو أي أن تنصب عىل نقطة فاصلة يف الدعو

فإذا ما  احلاسمة,معها النزاع ولذا سميت باليمني  ينتهي
وجهت إىل أمر ال يؤدي إىل حسم النزاع أو وجهت إىل نقطة 

وجيب أال  هلا.من النزاع أو أمر فرعي أو عريض فيه فال حمل 
جيوز توجيه اليمني  وحقيقته فالخترج اليمني عن جوهر النزاع 

فإذا أنكر املدين  الدعو,احلاسمة يف واقعة ال تدخل يف نطاق 
ليه يمني عدم االقرتاض وال يصح يوجه إ يصح أنالدين فال 

 النزاعأن يوجه إليه يمني عدم الوفاء ألن هذا بعيداً عن دائرة 
 م).١٩٧٣ ,تنشأ م;١٩٥٦ السنهوري,(
 
 احلاسمة اليمني حلف عىل املرتتب األثر −٤

ال " أنه من قانون اإلثبات املرصي عىل ١١٧تنص املادة 
جيوز للخصم أن يثبت كذب اليمني بعد أن يؤدهيا اخلصم 

عىل أنه إذا ثبت كذب اليمني  عليه,الذي وجهت إليه أو ردت 
بحكم جنائي كان للخصم الذي أصابه رضر منها أن يطالب 
بالتعويض دون إخالل بام قد تكون له من حق يف الطعن عىل 

 .)١٩("احلكم الذي صدر ضده
كل من "منه أيضا عىل أن  ١١٨ تنص املادةوكذلك 

وجهت إليه اليمني فنكل عنها دون أن يردها عىل خصمه, 
 .)٢٠("وكل من ردت عليه اليمني فنكل عنها خرس دعواه

                                                           
 ٢٥من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية رقم  ١١٧املادة   )١٩(

 ١٨ رقم والقانون م١٩٩٢لسنة  ٢٣ برقم واملعدل م١٩٦٨لسنة 
 م.١٩٩٩لسنة 

 ٢٥رقم من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية  ١١٨املادة   )٢٠(
 ١٨ رقم والقانون م١٩٩٢لسنة  ٢٣ برقم واملعدل م١٩٦٨لسنة 
 م.١٩٩٩لسنة 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٦٦− ٤٣ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٥٠
نستنتج من النصني السابقني أن من وجهت إليه اليمني 
 احلاسمة وقام بأدائها بصيغتها التي أقرهتا املحكمة يرتتب عىل

خر دعواه ويكون عىل اخلصم اآلذلك حسم النزاع, وخيرس 
القايض أن يصدر حكمه لصالح احلالف. مما يعني أهنا تنهي 

, فهي من مسامها حاسمة )٢١()م٢٠٠٩ (املنصور, وحتسم النزاع
للنزاع أي بناء عليها يلتزم القايض باحلكم ملن قام بأدائها 

وال جيوز ملن خرس دعواه أن  اخلصومة,لتنقيض وتنتهي معها 
خر يف املستقبل ملخاصمة من حلف اليمني يف يعود مرة أ

مما يعني أن احلكم  اليمني.نفس موضوع احلق ليثبت كذب 
ويف هذا  ,هنائياً الصادر بناء عىل اليمني له قوة اليشء املقيض فيه 

كان احلكم  ملا"أنه املعنى ذهبت حمكمة النقض املرصية إىل 
املقيض فيه  الصادر بناء عىل النكول عن اليمني له قوة اليشء

وال يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن يف  هنائياً 
األحكام ما مل يكن مبنياً عىل بطالن يف اإلجراءات اخلاصة 

 .)٢٢("بتوجيه اليمني أو حلفها
 

حلاسمة يف إثبات مد جواز اللجوء لليمني ا الثاين:املطلب 
 الدعو اإلدارية

اليمني تعد من أهم وسائل اإلثبات املنصوص عليها يف 
م األمان األخري الذي يأوي إبل  املدين,النظام  هنا بمثابة صامّ

كم إليه اخلصوم إلثبات دعواهم طاملا أعوزهم الدليل ففيه حيت
خر, مما يعني أهنا وسيلة لإلعفاء اخلصم إىل ضمري اخلصم اآل

تب عليه التنازل عن طرق فاللجوء إىل اليمني يرت اإلثبات,من 
اإلثبات األخر وتعليق دعو املدعي بذمة املدعى عليه 

 م).١٩٧٠ مرقس,( وورعه
                                                           

ويف هذا املعنى حكم حمكمة النقض املرصية حيث نصت يف حكمها   )٢١(
... أنه "م ٢٤/١٠/٢٠٠٤ق جلسة  ٧٣لسنة  ١٥٨٠يف الطعن رقم 

يتعني االلتزام بحجية تلك اليمني بحيث يمتنع عىل اخلصوم أن 
 ."ملنازعة فيام انصبت عليه وحسمته ...يعودوا إىل ا

ق جلسة  ٤٢سنة  ٥٧٤حكم حمكمة النقض يف الطعن رقم   )٢٢(
 الدكتورليه بمرجع إمشار  ٨٧١ص  ٢٧س  م٦/٤/١٩٧٦

اليمني احلاسمة واليمني املتممة يف ضوء خمتلف فوده,  عبداحلكم
 ,دار الفكر والقانونالنقض, حكام حمكمة أاآلراء الفقهية و

 .١٢٨م, ص ٢٠٠٦ سنة ,مرص ,املنصورة

ىل اليمني إأما يف جمال الدعو اإلدارية هل يمكن اللجوء 
 لإلثبات? احلاسمة كوسيلة

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال نعرض لبعض خصائص 
 سنى لنا اإلجابة تي حتىيف اإلثبات  اإلدارية املؤثرةالدعو

 .عىل هذا التساؤل
 

 اإلداريةخصائص الدعو 
 اإلدارية الدعو يف طرفاً  اإلدارة −١

ن الدعاو أن اجلهة مما يميز الدعو اإلدارية عن غريها م
هنا من دعاو القانون العام التي إفيها, إذ  اإلدارية طرفٌ 

سواء كمدعى عليها يف كثري من , فيها دائامً  تكون اإلدارة طرفاً 
 التأديبية.ويف أحيان أخر تكون مدعية يف الدعو  األحيان,

متثل الصالح العام أو أن اهلدف من ممارسة  واإلدارة وهي
أنشتطها هو حتقيق املصلحة العامة جتد نفسها يف مواجهة 

 عنهم.ولة ؤمر مساألفراد يف خصومة وهي يف واقع األ
يف الدعو وهي شخص معنوي  فاً وما دامت اإلدارة طر

فيجب أن تتناسب وسائل اإلثبات مع هذه الطبيعة اخلاصة 
فالذي حيلف هو األصيل حرصاً وهو يف  املعنوي.للشخص 

 حمضحالة الشخص املعنوي ما هو إال تصور افرتايض 
فكيف يمكن للشخص املعنوي حلف . )م٢٠٠٩ زوين,(

 اليمني?
 
 العام الصالح حتقيق إىل أعامهلا من اإلدارة هتدف −٢

اإلدارة عند ممارسة أنشطتها هتدف إىل حتقيق الصالح 
هنا هي املسؤولة عن تسيري املرافق العامة وحتقيق إإذ  العام,

أن عىل القايض اإلداري أثناء نظر  يمصالح األفراد مما يعن
املنازعات اإلدارية أن يضع نصب عينيه هذه احلقيقة عند 

 اخلصوم. تطبيق مبدأ املساواة بني
ولعل حتقيق التوازن بني املصلحة العامة لألفراد والتي متثلها 
اإلدارة وحتقيق دواعي املصلحة اخلاصة املتمثلة يف محاية احلقوق 

ليست باملهمة اليسرية وذلك إذا ما  لألفراد,واحلريات العامة 
حاولنا أن نتمسك بذات املعايري التي حتيط بنظر الدعو املدنية 

 القضاء.أمام  أطراف الدعواو فيها التي يتس
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٥١
 داري باإلرادة املنفردةرار اإلالق بإصدار اإلدارة امتياز −٣

ثناء ممارسة أنشطتها تقوم بإصدار قراراهتا باإلرادة أاإلدارة 
. )٢٣(املنفردة بام هلا من سلطة بمقتىض األنظمة واللوائح

اإلداري, باإلضافة لقرينة املرشوعية التي تالزم القرار 
فاألصل أن القرار اإلداري يولد صحيحاً لتحقيق املصلحة 
العامة, وعىل من يدعي خالف األصل عليه عبء اإلثبات 
ويرتتب عىل هذا الوضع املميز للجهة اإلدارية أن الفرد يقف 
يف مركز املدعي إذا أراد الطعن عىل القرار اإلداري, وجهة 

الوضع  خيفى ما هلذا . والهاإلدارة تقف يف موقف املدعى علي
ن موقف املدعي أصعب من موقف املدعى إصعوبة حيث  من

ذنيبات ( اإلثباتعليه من ناحية ما يتحمله من عبء 
 م).٢٠١٦ والعجمي,

 
 كتابية اإلداري القضاء أمام اإلدارية اإلجراءات −٤

تتميز اإلجراءات أمام القضاء اإلداري بسمة الكتابية 
يف الدعو  أن اإلدارة طرفٌ السبب يف ذلك إىل ويرجع 
تعتمد يف تعامالهتا عىل تدوين كل إجراءاهتا  وهي اإلدارية,

كتابة من خالل املخاطبات واملراسالت والقرارات 
ذنيبات ( كتابيةوالتوصيات وما شابه ذلك من إجراءات 

كل هذه األمور يكون هلا أثر يف مد . )م٢٠١٦ ,يوالعجم
ة كوسيلة لإلثبات يف الدعو جواز اللجوء إىل اليمني احلاسم

راء آوهو ما سنعرض له من خالل استعراض  اإلدارية.
 .ء وكذلك أحكام القضاء اإلداريالفقها

 
موقف الفقه من اليمني احلاسمة يف إثبات الدعو  أوالً:

 اإلدارية
حول مد جواز االستناد إىل اليمني احلاسمة كدليل 
إثبات يف الدعو اإلدارية نجد االجتاه الفقهي فيه شبه إمجاع 
عىل عدم جواز اللجوء إىل اليمني احلاسمة يف اإلثبات يف 
الدعو اإلدارية لعدة أسباب, منها أن اليمني احلاسمة وإن 

                                                           
/ق لعام ١٥٩١/٢يف هذا املعنى حكم ديوان املظامل يف القضية رقم   )٢٣(

رقم  هـ١٤٢٨لعام  ١١/د/إ/١٠رقم احلكم االبتدائي  هـ١٤٢٦
 هـ٩/٥/١٤٢٨جلسة  هـ١٤٢٨لعام  ٦/ت/٣٢٥حكم التدقيق 

 .١٤٤١هـ ص ١٤٢٨جمموعة املبادئ لعام 

هنا إلعادي فكانت من طرق اإلثبات يف الدعو أمام القضاء ا
مستبعدة متاماً أمام القضاء اإلداري لتعارضها مع الطبيعة 

 م).١٩٧٧ موسى,( اإلداريةاخلاصة للدعو 
فإذا كان أحد طريف الدعو اإلدارية هي اإلدارة وهي 

فكيف يمكن توجيه اليمني لشخص  عام,شخص معنوي 
 :رشوط اليمني احلاسمة إن منولقد سبق لنا القول  معنوي.
يف الواقعة املراد إثباهتا باليمني أن تكون متعلقة يشرتط 

 فاإلدارة ينوب عنها موظفني ويف إليه.بشخص من وجهت 
اصم عن حق شخيص بل هو نائب  هذا املوقف املوظف ال خيُ

باإلضافة  إليها,أو ممثل للجهة احلكومية التي يتبعها أو ينتمي 
ه أو إىل ذلك فإن الشخص ال حيلف إال عن فعل قام به بنفس

وال ريب أن املوظف أو ممثل الشخص  بنفسه,عقد عقده 
املعنوي ليس بالرضورة أن يكون قد اتصل بالواقعة التي 

 اليمني.بشأهنا يوجه 
من ناحية أخر فإذا كان الشخص املعنوي هو جمرد 
تصور افرتايض منحه القانون الشخصية القانونية لتحقيق 

 الشخص هدف معني وما دامت اليمني مرتبطة بضمري
وديانته ومعتقداته فإن طبيعة الشخص املعنوي تأبى توجيه 

 م).٢٠٠٩ زوين,( إليهااليمني احلاسمة 
أضف إىل ذلك أنه ال جيوز احلكم باليمني احلاسمة بشأن 
دعوي أحد طرفيها اإلدارة العامة الراعية للمصلحة العامة مما 

 .يعني أنه قد يكون فيه إهدار للامل العام
قيل بشأن عدم جواز االستناد إىل اليمني  بالرغم مما

احلاسمة يف الدعو اإلدارية إال أن هناك من ال يامنع باألخذ 
. )م١٩٨٨ (النادي, باليمني احلاسمة أمام املحاكم التأديبية

 :ا ال نتفق معه لعدة أسباب منهاومع وجاهة هذا الرأي إال أنن
 اليمني مجاع عىل عدم جواز اللجوء إىلإإذا كان هناك شبه 
اإلدارية فام هو السبب يف استثناء الدعو  احلاسمة يف الدعو

التأديبية. باإلضافة إىل ذلك مَن املنوط به توجيه اليمني 
احلاسمة أمام املحكمة التأديبية لو فرضنا أن ممثل اإلدارة هو 
الذي سيقوم بتوجيهها فهل يملك توجيهها? وسنسري مع هذا 

ع لو رد اليمني احلاسمة اخلصم وضالرأي للنهاية فام هو ال
من  خر عىل جهة اإلدارة هل يملك ممثل اجلهة اإلدارية أواآل

 يمثلها أداء اليمني احلاسمة?
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٥٢
نقول أنه من البداية ال يملك ممثل اجلهة اإلدارية توجيه 
اليمني احلاسمة يف الدعو اإلدارية بام فيها الدعو التأديبية 

احلاسمة هي ترصف قانوين إذ هو ويرجع ذلك إىل أن اليمني 
حتكيم لضمري اخلصم وبالتايل جيب لصحته ما جيب لصحة 
 التحكيم الذي ال يصح إال ممن يملك الترصف يف حقوقه

وهو ما يتناىف مع . )م١٩٧٠ ,سمرق م;١٩٥٦ (السنهوري,
 اإلدارية بام فيها الدعو وذلك ألنه  التأديبية,طبيعة الدعو

ليمني إال ممن يملك الترصف يف احلق من غري اجلائز توجيه ا
وحمامي احلكومة أو ممثل اجلهة اإلدارية ال يملك  عليه,املتنازع 

هذا من وجه ومن وجه آخر إذا رد اليمني  الترصف,هذا 
احلاسمة اخلصم إىل ممثل جهة اإلدارة فهل يملك ممثل اإلدارة 
أداء اليمني احلاسمة نقول أنه جيب فيمن توجه إليه اليمني 
احلاسمة أن تتوافر فيه أهلية الترصف يف احلق الذي توجه إليه 
فيه اليمني. ذلك أن كل خصم يوجه إليه اليمني جيب أن يكون 
قادراً عىل اخليار ما بني احللف والرد والنكول ورد اليمني 

 ),م١٩٥٦ (السنهوري, كتوجيهها تشرتط فيه أهلية الترصف
و اإلدارية حيث جهة وهو ما يتناىف مع الطبيعة اخلاصة للدع

فيها وهي شخص معنوي يمثلها شخص طبيعي  اإلدارة طرفاً 
وبالتايل ال يملك ممثل جهة اإلدارة ال  الترصف,ال يملك حق 

 عنها.توجيه اليمني احلاسمة وال يملك كذلك ردها أو النكول 
 

: حلاسمة يف اثبات الدعو موقف القضاء من اليمني ا ثانياً
 اإلدارية

للوضع يف فرنسا نجد أن القضاء اإلداري الفرنيس قد بالنسبة 
اسمة لإلثبات يف استقر عىل عدم جواز اللجوء إىل اليمني احل

, فهي من الوسائل املستبعدة متاماً يف اإلثبات أمام الدعو اإلدارية
القضاء اإلداري يف الدعو اإلدارية, وهذا االجتاه من القضاء 

ترشيعي, حيث مل يوجد نص اإلداري الفرنيس عىل غري أساس 
, ولقد ثبات يف الدعو اإلداريةترشيعي يستبعد اليمني من اإل

استند القضاء اإلداري الفرنيس يف تبنيه هذا االجتاه إىل عدة 
, وكذلك ل الدعو اإلدارية بالنظام العاممربرات منها اتصا

الطبيعة اخلاصة للدعو اإلدارية التي يكون يف كل األحوال أحد 
أو أحد األشخاص املعنوية  ها شخص معنوي عام إما اإلدارةطرفي

, ويف كل األحوال من يمثل اجلهة اإلدارية يكون هدفه العامة
عنها يف حتقيق املصلحة العامة باإلضافة إىل أن اجلهة اإلدارية ينوب 

, مما يعني أن توجيه اليمني احلاسمة إىل الدعوي اإلدارية موظفيها
توجيهها منه مما يتناىف وأحكام اليمني احلاسمة ممثل جهة اإلدارة أو 
. والتي من مقتضاها أن من يوجه اليمني )٢٤(التي تعرضنا هلا آنفاً 

 اليمني.جيب أن يملك الترصف يف احلق الذي بشأنه يوجه 
بالنسبة للوضع يف مرص بالرغم من عدم وجود قانون 

مل وبشأن ما  املرصي,إلجراءات املرافعات أمام جملس الدولة 
ينظم من إجراءات أمام جملس الدولة املرصي يتم الرجوع فيه 
إىل القانون املدين الذي ينظم وسائل اإلثبات ومنها اللجوء 
لليمني احلاسمة. إال أن القضاء اإلداري املرصي قد استقر عىل 
 عدم جواز االستناد إىل اليمني احلاسمة يف اإلثبات يف الدعو

القضاء اإلداري املرصي عىل غري وهذا االجتاه من  اإلدارية,
تبنيه  املرصي يفأساس ترشيعي ولقد استند القضاء اإلداري 

منها تعارض أو عدم اتفاق هذه  مربرات,هذا االجتاه إىل عدة 
الوسيلة مع الطبيعة اخلاصة التي تتمتع هبا الدعو اإلدارية 
من كون أن أحد طرفيها اإلدارة والتي تعمل لتحقيق املصلحة 

إذن القضاء اإلداري  العام.مة والعتبارات تتصل بالنظام العا
 ترشيعي.املرصي انتهج هذا النهج بدون سند 

ومن أحكامه التي جاءت يف هذا السياق حكم حمكمة 
إذا كان اخلصم  ........."فيه القضاء اإلداري الذي جاء 

الثالث قد وجه اليمني احلاسمة إىل املدعي عىل أنه مل ينقض بني 
بحفظ تظلمه وبني رفع الدعو أكثر من ستني يوما, إال علمه 

أنه حني أبد املدعي استعداده للحلف أعرتض حمامي 
احلكومة عىل حسم اخلصومة يف الدفع هبذه الطريقة مما امتنع 
معه توجيه اليمني إىل املدعي ما دام حسم تلك اخلصومة عىل 

 .)٢٥("هذه الصورة مما ال يقبل التجزئة بطبيعته
                                                           

 pelissier م١٨٥١نوفمرب  ٢٩حكم جملس الدولة الفرنيس يف   )٢٤(
مشار  ١٥٤القسم الثاين ص  ١٨٥٢ sجمموعة  ٢٧٠املجموعة ص 

 يف اإلثبات محد كامل الدين موسى, نظريةأ الدكتورإليه بمرجع 
 .٢, هامش ٣٩٨ص  م,١٩٧٧ ,اإلداري القانون

, م١٩٥٠ ويوني ٢١راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف   )٢٥(
 محد كامل الدين موسى, نظريةأ الدكتور ,٩٤٩السنة الرابعة, ص

 .٣٩٩م, ص ١٩٧٧ ,اإلداري القانون يف اإلثبات
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٥٣
حكم للمحكمة اإلدارية العليا الذي سارت فيه عىل  وأيضاً 

وقد استقر الفقه عىل أن اليمني .. ...." نفس الدرب إذ قررت
احلاسمة مستبعدة متاماً أمام القضاء اإلداري العتبارات تتصل 
بالنظام العام وبطبيعة الدعو اإلدارية التي تقوم بني طرفني 

ق املصلحة العامة بمعرفة أحدمها اإلدارة التي تترصف لتحقي
موظفيها وهو ما يتعارض مع توجيه اليمني احلاسمة وال يتفق 
وأحكامها لذلك مل تنظمها النصوص الترشيعية أمام جملس الدولة 

,  خالف احلال أمام القضاء املدينال يف فرنسا وال يف مرص عىل
ن طبيعة روابط القانون العام وطبيعة الشخص اإلداري إومن ثم ف

ألطراف أمام جهات القضاء ع توجيه اليمني احلاسمة لمتن
نه إذا كان اخلصم هو إنه ومن باب أوىل فإ, ومن حيث اإلداري

أمام املحكمة وهو هبذه املثابة  أحد قضاة املحكمة أو كان مفوضاً 
أحد األعضاء املكملني للمحكمة فيأخذ حكمهم فإنه ال جيوز 

 .) ٢٦("......توجيه اليمني احلاسمة إليه  إطالقاً 
اإلداري  شايع القضاءإذن القضاء اإلداري املرصي 

الفرنيس يف عدم جواز اللجوء إىل اليمني احلاسمة إلثبات 
 مستنداً إىل ذات احلجج التي مقتضاها أن  اإلدارية,الدعو

كون أحد طريف الدعو اإلدارية شخص معنوي عام يتناىف مع 
نه يف مجيع األحوال إإذ  .األحكام اخلاصة باليمني احلاسمة

ينوب عن اجلهة اإلدارية أحد موظفيها باعتبارها شخص 
واليمني احلاسمة ما هي إال احتكام إىل ذمة  عام,معنوي 

احلالف وضمريه ومن ينوب عن اجلهة اإلدارية ال يمثل 
شخصه إنام هو يمثل اجلهة اإلدارية مما يعني أنه ال جيوز أن 

 بذمته.فه الشخيص أو حيلف عىل يشء مما ال يتعلق بترص
ومن خالل تتبع الباحث ألحكام جملس الدولة املرصي 
احلديثة مل يستطع الباحث احلصول عىل أحكام تبني عدول جملس 
الدولة املرصي عن هذا االجتاه مما يستطيع معه الباحث القول بأن 
القضاء اإلداري املرصي ما زال مستمراً يف امليض يف هذا االجتاه 

 .عدم قبول اإلثبات باليمني احلاسمة يف الدعو اإلداريةاملتمثل يف 
الوضع يف اململكة العربية السعودية إذا كان كالً من 
القضاء اإلداري املرصي والفرنيس قد اتفقا عىل عدم جواز 

                                                           
ق بجلسة  ٢٥لسنة  ٢٣حكم املحكمة اإلدارية العليا رقم   )٢٦(

منشور بموقع دار العدالة والقانونية العربية  م٧/٢/١٩٨١
www.justice-lawhome.com. 

ن ديوان املظامل إاللجوء لليمني احلاسمة يف الدعو اإلدارية ف
يظهر هذا النهج من  خرآباململكة العربية السعودية انتهج هنجاً 

 .استعراض بعض أحكامه
 عدم"من ذلك عىل سبيل املثال ما قىض به ديوان املظامل بأن 

 مع التعاقد عىل الدالة الرسمية للمستندات اإلدارة جهة تقديم
 من استفادته إثبات وعدم اهلاتف خدمات لتقديم املدعي
 إذا اهب يُطالب التي الفواتري بسداد التزامه عدم يعني اخلدمة
 ال − اإلثبات عبء اإلدارة عىل يقع − اهلاتف وجود أنكر
تلفت بعد نقل املعلومات ون ذلك قوهلا بأن املستندات أُ د حيول

جيوز للقايض اإلداري توجيه اليمني  اآليل,إىل احلاسب 
احلاسمة إىل املدعي وأن تطلبها جهة اإلدارة ثم يقىض عىل 

 .)٢٧("أساس ذلك إبراء للذمة واستكامال للدليل الرشعي
فقد ظامل باململكة العربية السعودية أما هيئة التدقيق بديوان امل

فصل املنازعات اإلدارية يتوقف ال"حكامها إىل أن أاجتهت يف أحد 
, وأنه مع التسليم باالعتامد عىل ها عىل املستندات ال عىل األيامنفي

ن مرشوعية حمل النزاع يف جانب إاأليامن يف املنازعات اإلدارية ف
املدعى عليها للحديث (البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى 
عليه), وذلك أن األصل معها وهو براءة الذمة وعىل التسليم برد 
اليمني فإن ذلك حني نكول من توجهت إليه اليمني وهو غري وارد 

ؤدهيا ولذا ال هنا إذ ال تأيت اليمني من جهة اإلدارة لعدم حتديد من ي
يتصور النكول, وال يغري من ذلك ما ذهبت إليه الدائرة يف تربير 
أخذ يمني املدعية من أن جانب املدعية يتقو بكون األصل أن 
األعامل هلا ما يقابلها ألنه مع التسليم هبذا األصل ال يلزم أن يكون 
ذلك املقابل هو ما تدعيه املدعية تبقى دعواها بحاجة إىل إثبات 

 .)٢٨("ن الدعو بحاجة إىل حتقيقإباملستندات ال باليمني وملا ذكر ف
                                                           

 ,هـ)١٤١٥− ١/ت/٥٦ ,هـ١٤١٤− ٢/ت/٣٤٣احلكم رقم (  )٢٧(
القضاء اإلداري يف مخس سنوات  − ديوان املظامل  ,هيئة التدقيق

− ١٤١٠تأديب من عام  −تعويض  − لغاء إالسوابق القضائية 
 , موقع حمامو اململكة.١٥, ص هـ١٤١٤

هـ يف ١٤٢١لعام  ١/ت/٢٣٢حكم هيئة التدقيق الدائرة األوىل رقم   )٢٨(
سة التقدم هـ املقامة من مؤس١٤١٧/ق لعام ٩٧٦/١القضية رقم 

للتجارة واملقاوالت ضد اهليئة امللكية للجبيل وينبع, مشار إليه بمرجع 
دراسة  :الدكتور عبيد بن عبداهللا العبيد, اإلثبات يف الدعو اإلدارية

مقارنة بني قضاء املظامل والقضاء اإلداري, رسالة دكتوراه, جامعة 
 .٥٦٥م, ص ٢٠١٠األزهر, كلية الرشيعة والقانون, عام 
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٥٤
... وقد ورد يف "حكم هيئة التدقيق الذي جاء فيه  وأيضاً 

ن (البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر), وحيث أاحلديث 
نه ال يمكن للجهة املدعى عليها أن تبذل اليمني عىل اإلنكار إ

ه ال يسوغ للدائرة أن تطلب منها نإلكوهنا شخصية اعتبارية, ف
 .)٢٩("االعيان املدعى هبا يف يدها ... اليمني السيام وأن

مما سبق نستطيع القول أن قضاء ديوان املظامل قد أجاز اللجوء 
 إال أنه يتم توجيه اليمني  اإلدارية,لليمني احلاسمة يف الدعو

ففي ذلك نجد أنه شايع القضاء  اإلدارة,احلاسمة إىل غري جهة 
اإلداري الفرنيس واملرصي يف عدم جواز توجيه اليمني احلاسمة 

إال أنه أخذ  اعتبارية. اإلدارة شخصيةجلهة اإلدارة باعتبار أن جهة 
خر يف جيه اليمني احلاسمة إىل اخلصم اآلخر يف جواز توآ اجتاهاً 

باألحر إذا مل  الدعو إذا مل تسعفه األدلة أو وسائل اإلثبات أو
 لإلثبات.يوجد سو اليمني احلاسمة كدليل 

الذي يوجه اليمني  ن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مَنولك
هل جهة اإلدارة أم الدائرة ولو قلنا  اإلدارة?احلاسمة خلصم 

أن جهة اإلدارة هي التي توجه اليمني احلاسمة للخصم فهل 
خر آأو بمعنى  سمة.احلايملك ممثل جهة اإلدارة توجيه اليمني 

 اختصاصاته?هل توجيه اليمني احلاسمة من بني 
نه يُشرتط يف اخلصم الذي يوجه إإذ  ال.اجلواب بالطبع 

اليمني أن يكون كامل أهلية الترصف ومن ينوب عن جهة 
فام هو إال  الدعو.اإلدارة ال يملك أهلية الترصف يف حمل 

ف الذي يتبعه ومن ثم ال يملك حق الترص اإلدارة,ممثل جلهة 
 − فمثله كمثل الوكيل  يملكه,عدم جواز توجيه اليمني فيام ال 

 ممثل أما طبيعي شخص عن ينوب الوكيل أن يف الفارق مع
ال  إذ − عام معنوي شخص عن ينوب فإنه اإلدارية اجلهة

بد هلا من مني احلاسمة من وكيل عام ولكن اليصح توجيه الي
فال يصح توجيه اليمني احلاسمة  احلق.وكالة خاصة تعطيه هذا 

عىل تفويضه يف  الوكالة رصاحةيف  من حمام ما مل يكن منصوصاً 
 م).١٩٧٠ ,سمرق م;١٩٥٦ (السنهوري, توجيه اليمني

                                                           
هـ بجلسة ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٣٥١ة التدقيق رقم حكم هيئ  )٢٩(

رقم  هـ١٤٢٤/ق لعام ٨٨٢/١يف القضية رقم  هـ١/٦/١٤٢٧
حكام هـ, جمموعة األ١٤٢٦لعام  ٣٩/د/ف/٢٣م االبتدائي احلك

 .١١٨٣, ص املجلد الثالث هـ,١٤٢٧واملبادئ اإلدارية لعام 

القانون املدين املرصي عىل أن  من ٧٠٢/١ولقد نصت املادة 
البد من وكالة خاصة يف كل عمل ليس من أعامل اإلدارة, "

والرهن والتربعات والصلح واإلقرار  وبوجه خاص يف البيع
والوكالة اخلاصة ال جتعل للوكيل  "... والتحكيم وتوجيه اليمني

صفة إال يف مبارشة األمور املحددة فيها, وما تقتضيه هذه األمور 
 اجلاري.من توابع رضورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف 

 إال يدل ذلك عىل أن أعامل الترصف ال يصح أن تكون حمالً 
لوكالة خاصة, وأن الترصف حمل هذه الوكالة اخلاصة جيب أن 

لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوين الذي خول  يعني تعييناً نافياً 
الوكيل سلطة مبارشته, ولو مل خيصص بامل بذاته من أموال املوكل 
إال إذا كان العمل من أعامل التربع فيلزم يف هذه احلالة أن ختصص 

, أي نوع الترصف وحده ولكن يف حمله أيضاً  الوكالة ليس من
بتعيني املال الذي يرد عليه العمل القانوين, ومن ثم فإن الوكالة 
التي ختول الوكيل سلطة مبارشة مجيع أعامل الترصف دون 

يف ذمة املوكل.  وال ترتب التزاماً  ختصيص تقع باطلة ال تنتج أثراً 
اليمني حتى فيام فالبد للوكيل وللويص من تفويض خاص بتوجيه 

 م).١٩٨١ (مرقس, يدخل يف أعامل اإلدارة التي يملكها كل منهام
والسؤال هنا هل جيوز لصاحب الصالحية تفويض ممثل 
اجلهة اإلدارية يف حلف أو توجيه اليمني احلاسمة? اجلواب 

ن صاحب الصالحية ال يملك هذا احلق حتى إبالطبع ال إذ 
لدعو اإلدارية تتعلق يفوض غريه فيه, تأسيساً عىل أن ا

بشخص معنوي عام وممثل اجلهة اإلدارية أو صاحب 
الصالحية ليسا بأصحاب حق فكل منهام ما هو إال موظف 

 .ة املرفق العام الذي ينتمي إليهعمومي يعمل يف خدم
هل يمكن توجيه اليمني  هذا من ناحية ومن ناحية أخر
نه من رشوط إبالطبع ال إذ  احلاسمة من القايض, اجلواب أيضاً 

خر وال دخل ة أن توجه من أحد اخلصمني إىل اآلاليمني احلاسم
للقايض يف توجيهها, فتوجيه اليمني احلاسمة حق لكل من 
اخلصمني وال دور للقايض فيها إال إذا كان هناك تعسفاً ممن قام 
بتوجيهها إذ والوضع كذلك جيوز للقايض التدخل ملنعها وهذا 

ويف نفس املعنى الالئحة  ,)٣٠(يه قانون اإلثبات املرصيما نص عل
                                                           

لسنة  ٢٥والتجارية رقم من قانون اإلثبات يف املواد املدنية  ١١٤املادة   )٣٠(
 م.١٩٩٩لسنة  ١٨م والقانون رقم ١٩٩٢لسنة  ٢٣م واملعدل برقم ١٩٦٨
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٥٥
التنفيذية لنظام املرافعات أمام املحاكم الرشعية يف اململكة 

 )٣٢(للمتقاضنيفاليمني احلاسمة هي ملك  )٣١(العربية السعودية
وما دور القايض فيها إال منع توجيهها إذا رأ أهنا كيدية وأن 

 م).١٩٨١ (مرقس, اخلصم متعسف يف توجيهها
يف النهاية نود أن نسجل وجهة نظرنا بخصوص مد جواز 

 فإننا  اإلدارية.اللجوء لليمني احلاسمة يف اإلثبات يف الدعو
نتفق مع الرأي الذي يذهب إىل عدم جواز اللجوء إليها يف 
اإلثبات يف الدعو اإلدارية سواء كان سيتم توجيهها لإلدارة أم 

ننكر عىل ديوان املظامل باململكة , وبناء عىل ذلك فإننا فرادلأل
العربية السعودية االجتاه الذي تبنى فيه اعتامد اليمني احلاسمة يف 
اإلثبات يف الدعو اإلدارية , حتى ولو كان توجيه اليمني 

, ولعلنا نسوق ىل الطرف اآلخر غري جهة اإلدارةإاحلاسمة 
, أن منهاليها يف هذا الشأن إبعض األسباب التي يمكن االستناد 

بعض األحكام التي ختتص هبا اليمني احلاسمة تأبى أن تستعمل 
, منها عىل سبيل املثال أن كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية

تتوافر  خر والبد من أنآاليمني احلاسمة توجه من خصم إىل 
فيمن يوجه اليمني أهلية الترصف وأن يكون توجيه اليمني غري 

راه. وهي ذات الرشوط الالزم مشوب بغلط أو تدليس أو إك
فيجب أن تتوافر يف اخلصم  اليمني.توافرها فيمن توجه إليه 

وأن يملك  اليمني,أهلية الترصف يف احلق الذي توجه إليه فيه 
ذلك أن كل خصم  اليمني,الترصف يف هذا احلق وقت حلف 

توجه إليه اليمني جيب أن يكون قادراً عىل اخليار بني احللف 
ورد اليمني كتوجيهها تشرتط فيه أهلية  ول.والنكوالرد 

الترصف والنكول كاإلقرار ال يملكه إال من ملك الترصف يف 
 اإلدارية.وهذا ما ال يملكه ممثل اجلهة . )٣٣(احلق

                                                           
من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية الصادر  ١٠٧/٥املادة   )٣١(

هـ حيث نصت عىل ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ  ١باملرسوم امللكي م/
 ."للقايض رفض توجيه اليمني إذا ظهر عدم أحقية طالبها"

نة لس ٨٢٢يف هذا املعنى حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم   )٣٢(
 م.٢٧/٥/٢٠٠٢ق جلسة  ٧١

ق  ٣٤سنة  ٢٨٤راجع يف هذا حكم حمكمة النقض يف الطعن رقم   )٣٣(
بمرجع  إليه , مشار١٨٥١ص  ١٨س  م,٧/١٢/١٩٦٧جلسة 
 ضوء يف املتممة واليمني احلاسمة اليمني ,فوده عبداحلكم الدكتور
 ,والقانون الفكر النقض, دار حمكمة حكامأو الفقهية اآلراء خمتلف

  ١٢٨ ص م,٢٠٠٦ سنة املنصورة,

يف الواقعة  إذ يشرتط اليمني,حمل  ذلك الواقعةأضف إىل 
 إليه,املراد إثباهتا باليمني أن تكون متعلقة بشخص من وجهت 

انت غري شخصية انصبت عىل جمرد العلم هبا من عدمه فإذا ك
ويمني عدم العلم هي يمني حيلفها الشخص عىل فعل صدر من 

ولكنه خيصه من حيث النتيجة حيث حيلف  معرفته,الغري دون 
 (عبدالعزيز, عىل عدم العلم بالواقعة ال عىل عدم وقوعها

ل الدعاو اإلدارية يف غالب احلال يكون ممث ويف. )م٢٠٠٨
 اليمني.اجلهة اإلدارية بعيداً كل البعد عن الواقعة حمل 

اء اليمني احلاسمة هو ن األثر املرتتب عىل أدإف وأخرياً 
بمعنى أهنا تؤدي بالرضورة إىل احلكم بناءً حسم الدعو ,

حلاق إو احتاملية أعليها مما يكون معه واحلال كذلك مظنة 
, اذا ما قام خصم جهة اإلدارة بأداء اليمني ر باملال العامأرضا

ذا إو الورع يف حلفها, خاصة وأاحلاسمة ومل يتحر الصدق 
مما قد تضعف معها النفس  كانت الدعو تتعلق بأمور مالية

, باإلضافة إىل أن املعامالت اإلدارية حيكمها يف الغالب البرشية
دارية فال التعامالت الورقية التي تكون من وسائل اإلثبات اإل

يتصور وجود دعو إدارية بدون وسائل إثبات, إال أنه قد 
تكون هناك وسائل إثبات موجودة ولكنها غري كافية فيستطيع 

 .قايض أن يعضدها باليمني املتممةال
نخلص من ذلك إىل أن الطبيعة اخلاصة للدعو اإلدارية 
تأبى األخذ باليمني احلاسمة كوسيلة من وسائل اإلثبات, مما 
ينبغي معه والوضع كذلك أن نوجه بعدم اللجوء هلذه الوسيلة 

ومما يؤيد  أسباب,يف جمال الدعاو اإلدارية لكل ما ذكر من 
يوان املظامل الصادر ام دوجهة نظرنا هذه أن نظام املرافعات أم

تطبق عىل الدعاو "يف مادته الستني نص عىل ـ ه١٤٣٥يف 
املرفوعة أمام حماكم ديوان املظامل أحكام نظام املرافعات 
الرشعية, فيام مل يرد فيه حكم يف هذا النظام, وبام ال يتعارض 

 .)٣٤("مع طبيعة املنازعة اإلدارية
نص يف نظام مما يمكن معه القول بأن ما مل يرد بشأنه 

املرافعات أمام ديوان املظامل يتم الرجوع فيه إىل نظام 
ولعل من بني املوضوعات التي مل  الرشعية,املرافعات 

                                                           
وتاريخ  ٣لصادر برقم م/مام ديوان املظامل اأنظام املرافعات   )٣٤(

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٦٦− ٤٣ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٥٦
 اإلثبات,يتناوهلا نظام املرافعات أمام الديوان مسألة 

وبالتايل يتم تطبيق أحكام نظام املرافعات الرشعية وقد 
اليمني  من بينهاوتناول هذا النظام األخري وسائل اإلثبات 

والتي تناوهلا النظام باملواد من املادة احلادية عرش بعد املائة 
إال أنه جيب أن يكون . )٣٥(إىل املادة اخلامسة عرش بعد املائة

االعتامد عىل هذه الوسائل بام ال يتعارض مع طبيعة املنازعة 
نظام املرافعات أمام  رصاحة مناإلدارية بنص املادة الستني 

ديوان املظامل وقد سبق وانتهينا إىل أن الطبيعة اخلاصة 
للدعو اإلدارية تأبى االعتامد عىل اليمني احلاسمة كوسيلة 

 لكل ما ذكر من أسباب  اإلدارية,لإلثبات يف الدعو
ىل اليمني احلاسمة كوسيلة إوحجج نر عدم جواز اللجوء 
 اإلدارية.من وسائل اإلثبات يف الدعو 

 
 :املبحث الثاين

 كوسيلة إثبات يف الدعو اإلداريةاليمني املتممة 
ليها القايض الستكامل إاليمني املتممة هي وسيلة يلجأ 

ولليمني املتممة بعض اخلصائص  لديه,أدلة ناقصة قدمت 
هذه  احلاسمة,التي تتميز هبا وختتلف هبا عن اليمني 

ىل البحث يف مد جواز االعتداد إاخلصائص تدعونا 
 مما يقودنا ذلك  اإلدارية,باليمني املتممة يف إثبات الدعو

يف األول نتناول تعريف . مطلبنيىل إىل تقسيم هذا املبحث إ
أما يف الثاين  هبا,األحكام املتعلقة  املتممة وبعضاليمني 

نتناول فيه مد جواز اللجوء إىل اليمني املتممة لإلثبات يف 
 لدعو اإلدارية.ا
 

حكام تممة وبعض األتعريف اليمني امل األول:املطلب 
 املتعلقة هبا

اليمني املتممة هي يمني يوجهها القايض من تلقاء نفسه إىل 
أي من اخلصمني ليستكمل عقيدته ويبني عىل ذلك حكمه يف 

 فإذا رأ القايض أن اخلصم قد قدم دليالً  الدعو,موضوع 
عىل ما يدعيه فإنه يستكمل هذا الدليل باليمني  غري كافٍ 

                                                           
وتاريخ  ١نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  )٣٥(

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥

. فهذه اليمني وإن كانت ال حتسم النزاع إال أن )٣٦(املتممة
للقايض بعد حلفها أن يقيض عىل أساسها باعتبارها مكملة 
لعنارص اإلثبات األخر القائمة يف الدعو ليبني عىل ذلك 

 .)٣٧(حكمه يف موضوعها أو قيمة ما حيكم به
قوة  ييل تكمييل ذدل بمثابة هي املتممةاليمني  إذن

املتممة ال تكون جائزة القبول إال حيث ال  فاليمني حمدودة; 
يكون الدليل كامالً وحيث ال تكون الدعو خالية من كل 

فإعامل هذه اليمني يفرتض أن االدعاء قريب االحتامل  دليل,
 فينبغي أن يكون ثمة مبدأ ثبويت ال يكفي بمجرده لتكوين دليل

وأن ينطوي فيه معنى تعزيز هذا االحتامل فإذا توافر يف  كامل,
ومن  املتممة.الدعو دليل كامل انتفت معه جدو اليمني 

ناحية أخر ينبغي أال تكون الدعو خالية من كل دليل ألن 
هذه اليمني ال توجه إال الستكامل أدلة ناقصة فال حتل حمل أدلة 

فاليمني املتممة ما  اسمة,احلغري موجودة كام هو شأن اليمني 
جراء يتخذه القايض الستجالء احلقيقة بام له من دور إهي إال 

توجيهي يف الدعو أعطاه إياه املنظم مما يعترب معه والوضع 
كذلك أنه خروجاً عىل مبدأ احلياد الذي يقرص دور القايض 

ليه فحسب ثم يكون له بعد اختاذه إعىل تقدير األدلة املقدمة 
 هـ).١٤٣٧ العساف,( نتيجتهاملطلقة يف تقدير السلطة 

 التاليةولليمني املتممة أحكام نستعرضها يف النقاط 
نود يف البداية أن ننوه أن اليمني املتممة ختتلف اختالفاً (

جوهرياً عن اليمني احلاسمة من عدة أوجه من حيث من 
ضوعها ومو املتممة والواقعة حمل اليمني يوجه اليمني

 ).املرتتب عىل أدائهاواألثر 

                                                           
 من اليمني يوجه نأ للقايض" املرصي اإلثبات قانون من ١١٩ املادة  )٣٦(

 يف موضوع حكمه ذلك عىل ليبني اخلصمني من أي إىل نفسه تلقاء
يف الوسيط ,السنهوريالدكتور  ,"به حيكم ما قيمة يف أو الدعو 
 ;٥٧٣ ص م,١٩٥٦ الثاين, اجلزء اجلديد, املدين القانون رشح

 تقنينات يف جراءاهتامإو واليمني مرقس, اإلقرار سليامنالدكتور 
, ص م١٩٧٠ ,العربية والدراسات البحوث معهد العربية, البالد
, دار م١٩٧٢سنة  ,محد نشأت, رسالة اإلثبات, اجلزء الثاينأ ;١٩٦

 وما بعدها. ١٦٠, ص الفكر العريب
ق جلسة  ٣٨سنة  ٧حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم   )٣٧(

 .٣٤٢ص  ٢٤م س ٢٧/٢/١٩٧٣
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٥٧
 حيث من يوجه اليمني وإىل من توجهمن  −١

فالقايض يقوم  القايض,بالنسبة لليمني املتممة توجه من 
بتوجيهها من تلقاء نفسه إىل أي من اخلصمني ليبني عىل ذلك 
حكمه يف موضوع الدعو أو يف قيمة ما حيكم به. فإذا كانت 
اليمني احلاسمة هي ملك للمتقاضني فإن اليمني املتممة ملك 

وال جيوز أن يوجهها أحد  نفسه,للقايض يوجهها من تلقاء 
غاية ما يملكه كالً من اخلصمني أن إال أن  اآلخر.اخلصمني إىل 

يقرتح عىل القايض توجيهها أو أن يوجه نظر القايض اىل 
 .)٣٨(ذلك

إذن اللجوء إىل اليمني املتممة يف اإلثبات هي سلطة 
مل  حتى ولوتقديرية للقايض فله أن يوجهها من تلقاء نفسه 

فإذا طلبها خصم فللقايض سلطة تقديرية جتاه  اخلصوم,يطلبها 
لطلب فله أن يستجيب فيوجهها وله أن يرفض فال هذا ا

 .)٣٩(يوجهها
واليمني املتممة توجه ألي من اخلصمني بحسب السلطة 

فإذا رأ  الدعو,التقديرية للقايض لألدلة املقدمة من طريف 
القايض أن املدعي أو املدعى عليه قدم أدلة عىل ادعائه يف 
الدعو أرجح من أدلة اخلصم اآلخر, وإن كانت يف ذاهتا غري 
كافية ورأ إىل جانب ذلك أن هذا اخلصم ذا الدليل الراجح 
أوىل بالثقة فيه واالطمئنان إليه وجه إليه هو دون اخلصم اآلخر 

 م;١٩٥٦ السنهوري,( هباأدلته  اليمني املتممة ليستكمل
 م).١٩٧٠ ,سمرق

فاليمني املتممة إذن هي ليست حاسمة للدعو إنام هي 
لوسائل اإلثبات  ومعضدهالستكامل أدلة اإلثبات ومكملة 

وبالتايل ال يشرتط فيها أهلية خاصة يف من  بالفعل,املوجودة 
تممة ن اليمني املإإذ  التقايض,يقوم بأدائها بل تكفي فيه أهلية 

                                                           
من  ١٠٧/٤من قانون اإلثبات املرصي. وكذلك نص املادة  ١١٩املادة   )٣٨(

الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية باململكة العربية السعودية 
 حكمها يف وما االستظهار يمني يوجه أن والتي تنص عىل أن للقايض

 ذلك. اخلصم يطلب مل االقتضاء ولو عند اخلصمني ألحد
قضت حمكمة النقض املرصية بأنه ال تثريب عىل  ويف هذا املعنى  )٣٩(

ذ هي إن مل تستعمل حقها يف توجيه اليمني املتممة إحمكمة املوضوع 
ن شاءت بال إلزام عليها يف ذلك ولو إمن الرخص التي تستعملها 

نوفمرب  ١٥حتققت رشوط احلق يف توجيهها, نقض مدين يف 
  ١٦٧٣ص  ٢٨٨رقم  ٢٨السنة  ,حكام النقضأجمموعة  م,١٩٧٧

ليست ترصفاً قانونياً كام هو احلال يف اليمني احلاسمة وإنام هي 
, وال جيوز ملن )م١٩٧٠ (مرقس, وسيلة من وسائل اإلثبات

ن هذه إإذ  ,هخصموجهت إليه اليمني املتممة أن يردها عىل 
يستطيع  ىحت هاليمني إنام وجهت إليه من القايض ال من خصم

 عليه.أن يردها 
 
 اليمني حمل الواقعة −٢

يغلب يف الواقعة حمل اإلثبات باليمني املتممة أن تكون 
بمعنى أن تكون متعلقة بشخص من وجهت  شخصية,واقعة 

 العلم أون مل تكن شخصية كان احللف عىل عدم إف اليمني.إليه 
املعرفة كأن يوجه القايض اليمني املتممة إىل ورثة املدعى عليه 

د تسلم الوديعة املدعى حيلفون أهنم ال يعلمون أن مورثهم ق
 هبا من املدعي شأهنا يف ذلك شأن يمني عدم العلم احلاسمة

. إذن ليس من الرضوري أن تكون )م١٩٥٦ (السنهوري,
واقعة اليمني املتممة شخصية وجيوز حتليف يمني عدم العلم 

ويرجع ذلك إىل أن اليمني املتممة ليست الدليل  املعرفة,أو 
ة إىل أن للقايض سلطة تقديرية يف احلاسم يف الدعو باإلضاف

 هبا.االعتداد هبا يف اإلثبات أو عدم االعتداد 
 
 املتممة اليمني موضوع −٣

يغلب أن تكون الواقعة التي حيلف عنها اخلصم اليمني 
حيلف الدائن أن له  بأكملها كأناملتممة هي واقعة االدعاء 

 يف ذمة املدين مبلغ كذا بسبب القرض فيستكمل هبذه اليمني
وال يمنع كذلك  القرض,مبدأ ثبوت بالكتابة قدمه إلثبات 

أن تكون الواقعة جمرد قرينة من شأهنا إذا ثبتت أن تضاف 
هذه األدلة  بمجموع ياملدعإىل أدلة أخر موجودة فيثبت 

فيجوز توجيه اليمني املتممة إىل نقطة غري  به.ما يدعي 
يساعد أدلة أخر  بحيث تنتج دليالً  الدعو,فاصلة يف 

هنا ليست السبيل الوحيد أو الدليل القاطع يف إموجودة إذ 
.مما يعني أن اليمني املتممة يوجهها القايض عندما  الدعو

يكون يف الدعو مبدأ ثبوت جيعل االدعاء قريب االحتامل 
وهو إما مبدأ ثبوت بالكتابة وإما بينة ناقصة أو قرينه 

 م).١٩٧٠ مرقس,( ضعيفة
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 املتممة اليمني حلف عىل املرتتب راألث −٤

ن قانون اإلثبات املرصي عىل أن ) م١١٩نصت املادة (
للقايض أن يوجه اليمني املتممة من تلقاء نفسه إىل أي من "

اخلصمني ليبني عىل ذلك حكمه يف موضوع الدعو أو يف 
 .)٤٠("... بهقيمة ما حيكم 

السعودي ويقابل هذه املادة يف نظام املرافعات الرشعية 
للقايض أن يوجه يمني ") حيث نصت عىل ١٠٧/٤املادة (

االستظهار وما يف حكمها ألحد اخلصمني عند االقتضاء ولو 
 .)٤١("مل يطلب اخلصم ذلك
ال جيوز ") منه أيضاً نصت عىل ١٢٠وكذلك املادة (

عىل  للخصم الذي وجه إليه القايض اليمني املتممة أن يردها
 .)٤٢("خراخلصم اآل
ثار املرتتبة عىل صوص السابقة نستطيع أن نذكر اآللنمن ا

توجيه اليمني املتممة مما يمكننا بعدها بيان مد جواز اللجوء 
 .م الأثبات يف الدعو اإلدارية إليها يف اإل

اليمني املتممة ال توجه إال من القايض فهي سلطة 
تقديرية للقايض فله أن يستعني هبا يف اإلثبات حتى ولو مل 

بمعنى أهنا ليست ملكاً للخصوم كشأن  اخلصوم. يطلبها
وجهت إليه وبالتايل فال سبيل أمام من  احلاسمة.اليمني 

خذ بأحد خيارين فإما احللف وإما اليمني املتممة سو األ
وجهت إليه اليمني املتممة  يستطيع منوبالتايل ال  النكول.

هنا موجهة إليه من القايض ال من إ خصمه إذأن يردها عىل 
هنا من إإضافة إىل ذلك ف. )م١٩٧٠ (مرقس,ه خصم

ما ترجه أدلة  غالباً  الدعو التيالوسائل التكميلية يف 
اً أخر مما لد القايض وصوالً القتناع القايض وترجيح

 .خرألدلة أحد اخلصمني عىل اآل
                                                           

 رقم والتجارية املرصي املدنية املواد يف اإلثبات قانون) ١١٩( املادة  )٤٠(
 رقم والقانون م١٩٩٢ لسنة ٢٣ برقم واملعدل م١٩٦٨ لسنة ٢٥
 م.١٩٩٩ لسنة ١٨

نظام املرافعات الرشعية باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم   )٤١(
 هـ.٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ  ١امللكي رقم م/

 املرصي رقم والتجارية املدنية املواد يف ) قانون اإلثبات١٢٠( املادة  )٤٢(
 رقم والقانون م١٩٩٢ لسنة ٢٣ برقم واملعدل م١٩٦٨ لسنة ٢٥
 م.١٩٩٩ لسنة ١٨

ممة ألحد اخلصمني إذا كنا قد بينا أن توجه اليمني املت
و خيارين إما احللف وإما ال يملك فيه س جيعله يف موقفٍ 

فإذا اختار أدائها وحلف اليمني املتممة فإن هذا اخليار  النكول,
ال حيتم عىل القايض أن حيكم لصاحله إذ قد يظهر بعد حلف 

كم أدلة أخر ترجه كفة اليمني املتممة وقبل النطق باحل
بل ليس من الرضوري أن . )م١٩٧٠ (مرقس, خراخلصم اآل

 الدعو يقتنع هبا القايض ولكن قد يعيد تظهر أدلة جديدة يف
القايض النظر يف القضية ويمعن النظر يف األدلة املساقة من كال 
اخلصمني بعد احللف وقبل النطق باحلكم فيقتنع بغري ما كان 

 حلف.مقتنعاً به عند توجيه اليمني املتممة فيقيض ضد من 
حلف, نه قد يقيض قاىض الدرجة األوىل لصالح من إبل 

خر فال قيد آحمكمة االستئناف رأياً  يُستأنف احلكم فرت مث
عليها بام تم أمام حمكمة الدرجة األوىل من توجيه اليمني 

فقد تر أال حمل لتوجيه اليمني املتممة  بحلفها,املتممة وال 
لكفاية األدلة املقامة من أحد اخلصمني أو أن األدلة معدومة, 

 (مرقس, مما ال يصح والوضع كذلك توجبه اليمني املتممة
إذ ال يمني متممة بدون وجود أدلة يف الدعو . )م١٩٧٠

 وحتى لو كان هناك مستساغ لتوجيه اليمني املتممة فقد تر
فتوجهها إليه ألول مرة  خر,اآلتم توجيه اليمني إىل اخلصم أن ي

أمام حمكمة االستئناف وتغفل اليمني التي وجهت أمام حمكمة 
أما إذا اختار من . )م١٩٥٦ (السنهوري, الدرجة األوىل

وجهت إليه اليمني املتممة اخليار الثاين ونكل عن أدائها فإن 
ن اليمني إإذ  ضده.هذا اخليار ال حيتم عىل القايض أن يقيض 

املتممة ليست ترصفاً قانونياً كام هو احلال يف اليمني احلاسمة 
باإلضافة إىل أهنا ليست  اإلثبات,وإنام هي وسيلة من وسائل 

ملزمة للقايض بمعنى أنه إذا نكل من وجهت إليه اليمني ال 
ولكن تبقى أدلته ناقصة وللقايض  ذلك,حيكم عىل أساس 
الرتجيح بني األدلة املقدمة من كل من  السلطة التقديرية يف

اخلصمني إذ ليس من املحتم أن يقيض ضد من نكل عن اليمني 
فقد تظهر أدلة جديدة تكمل األدلة الناقصة فيقىض  املتممة,

حتى ولو مل تظهر أدلة جديدة قد  النكول.لصاحله بالرغم من 
يعيد القايض النظر يف األدلة املقامة من كل من اخلصمني 

عادة النظر قد جيد أن األدلة التي كان حيسبها ناقصة كافية وبإ
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٥٩
للحكم بموجبها فريجع عن رأيه ويقيض لصالح من نكل عن 

 م).١٩٧٠ (مرقس, اليمني املتممة
الظاهر بالنسبة ملن نكل عن حلف اليمني  إال أن الوضع

املتممة أن تبقي األدلة التي قدمها عىل حاهلا من النقصان, بل 
أجل ذلك تزداد يف صحة ما يدعيه بعد أن نكل, من إن الريبة ل

 .يغلب أن يقىض ضده
هنا ال إإذ  احلاسمة,إذن اليمني املتممة ختتلف عن اليمني 

تنقل مصري النزاع إىل نطاق الذمة عىل وجه التخصيص 
واإلفراد, بل يظل النزاع حمصوراً يف حدود أحكام القانون, 
وإن جاوز هذه احلدود إىل ذلك النطاق استكامالً للدليل وهلذه 
العلة ال تعترب اليمني املتممة حجة قاطعة ملزمة, بل يكون 

أن  هعنها. فلالتجاوز  للقايض مطلق اخليار يف االعتداد أو
يقيض عىل أساس اليمني التي أُديت أو عىل أساس عنارص 

 .)٤٣(أدائهاإثبات أخر اجتمعت له قبل أداء هذه اليمني أو بعد 
 

 اإلثبات يفمد جواز اللجوء لليمني املتممة يف  الثاين:املطلب 
 الدعو اإلدارية

املعتربة رشعاً إذا كانت اليمني املتممة من بني وسائل اإلثبات 
الف ذلك بالنسبة ونظاماً يف القضاء املدين, إال أن الوضع عىل خ

ن الوضع عىل حمك اخلالف بني الفقه بشأن إ, إذ للدعو اإلدارية
اعتبارها من أدلة اإلثبات يف الدعو اإلدارية, وامتد هذا اخلالف 

يرجع إما إىل  لقضاء اإلداري ولعل السبب يف ذلكالفقهي إىل ا
وجود نظام للمرافعات واإلثبات أمام القضاء اإلداري كام  عدم

هو الوضع يف مرص, أو أنه حتى مع وجود نظام للمرافعات أمام 
القضاء اإلداري فقد حييل النظام لبعض القواعد املعمول هبا أمام 
القضاء العادي كام هو الوضع يف اململكة العربية السعودية, إذ 

نظام املرافعات الرشعية  يوان املظامل إىلأحال نظام املرافعات أمام د
بشأن ما مل يتناوله نظام املرافعات أمام الديوان. ومن بني هذه 

                                                           
يضاحية للمرشوع التمهيدي للقانون املدين راجع املذكرة اإل  )٤٣(

ص  ,٣عامل التحضريية م, جمموعة األ١٩٤٢املرصي املطبوعة سنة 
 اجلديد, املدين القانون رشح يف الوسيط ,السنهوريالدكتور  ,٤٦٢
 الدكتور وأيضاً  .٢هامش  ,٥٧٤ص  م,١٩٥٦ , الثاين اجلزء
 البالد تقنينات يف جراءاهتامإو واليمني اإلقرار مرقس, سليامن

 .٢٠٦ ص م,١٩٧٠ ,العربية والدراسات البحوث معهد العربية,

القواعد التي مل يتناوهلا نظام املرافعات أمام ديوان املظامل وبالتايل 
 اإلثبات.إىل نظام املرافعات الرشعية موضوع  الرجوع فيهايتم 

 
 إثبات الدعو اإلدارية املتممة يفموقف الفقه من اليمني  أوالً:

بشأن مد جواز اللجوء لليمني املتممة يف اإلثبات يف 
 من  اً بادئ ذي بدء نود أن نسجل أن هناك إمجاع اإلدارية.الدعو

الفقه بعدم جواز توجيه اليمني املتممة إىل اجلهة اإلدارية أو 
علق الشخص املعنوي العام, ألسباب منها طبيعة اليمني وأهنا تت

الطبيعة اخلاصة  بأحاسيس ومشاعر داخلية وشخصية, وأيضاً 
للجهة اإلدارية فإذا كان أحد طريف الدعو اإلدارية اإلدارة أو 
أحد األشخاص املعنوية العامة فكيف يمكن توجيه اليمني 

هذا املوقف  لشخص معنوي. فاإلدارة ينوب عنها موظفني ويف
ب أو ممثل للجهة املوظف ال خياصم عن حق شخيص بل هو نائ

باإلضافة إىل ذلك فإن  إليها,احلكومية التي يتبعها أو ينتمي 
 بنفسه,الشخص ال حيلف إال عن فعل قام به بنفسه أو عقد عقده 

وال ريب أن املوظف أو ممثل الشخص املعنوي العام ليس 
 بالرضورة أن يكون قد اتصل بالواقعة التي بشأهنا توجه اليمني.

إذا كان الشخص املعنوي هو جمرد تصور ومن ناحية أخر ف
افرتايض منحه القانون الشخصية لتحقيق هدف معني وما دامت 
اليمني مرتبطة بضمري الشخص وديانته ومعتقداته فإن طبيعة 
الشخص املعنوي تأبى توجيه اليمني إليها, باإلضافة إىل أن 

من كل املنازعات اإلدارية كام ذكرنا أحد طرفيها اإلدارة التي هتدف 
ترصفاهتا حتقيق الصالح العام, ولذلك فقد كان من غري املنطقي أن 

 بشأهنا منازعة ثريأيتحدد مصري هذه املصالح وحسمها إذا ما 
, ولذات االعتبار كام ير البعض ال جيوز اللجوء باليمني احلاسمة

 م).١٩٦٦ (فهمي, إىل اليمني املتممة يف إثبات الدعو اإلدارية
الفرد يف الدعو اإلدارية  إىلأما بخصوص توجيهها 

من  فهناك اجتاه من الفقه ير عدم جواز توجيهها إليه انطالقاً 
مما  املنازعة,مبدأ املساواة بني الطرفني الذي جيب أن يسود 

يف الدعو  طالقاً إيعني عدم جواز اللجوء لليمني املتممة 
. )م١٩٦٦ (فهمي, فراداإلدارية ال إىل جهة اإلدارة وال إىل األ

حتى يكون هناك نوعاً من املساواة بني طريف اخلصومة التي 
ن القايض جيب إإذ  اخلصومة.جيب أن يعامل به القايض طريف 

 الدعو.أن يكون عىل مسافة متساوية من طريف 
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خر يف الفقه ير أنه ال يوجد ما يمنع آإال أنه هناك رأي 

مني املتممة يف الدعو القايض اإلداري من االستعانة بالي
اإلدارة  إىل جهةعىل أن يتم توجيهها إىل األفراد ال  اإلدارية,

فيلجأ إليها  عقيدته,كي تكون وسيلة لتنويره واستكامل 
لتقديره  لالستئناس هبا فقط وفقاً لسلطته التقديرية وذلك وفقاً 

 .يد أو ترتيب أي أثر قانوين ملزماخلاص دون أي ق
مني مستبعدة يف حق اإلدارة الختالف وإذا كانت هذه الي

يف  هنا طرفاً إطبيعة اليمني والطبيعة االعتبارية لإلدارة حيث 
مما يعني عدم جواز توجيه  يمثلها,الدعو ولكن ينوب عنها من 

اليمني ملمثل اإلدارة العتبارات عده منها أن ممثل اجلهة اإلدارية مل 
وحتى لو كان عىل اتصال بالواقعة  الدعو,يتصل بالواقعة حمل 

فهو واقع بني مطرقة أداء الواجبات الوظيفية والدفاع  حمل الدعو
أوامر رؤسائه وبني سندان عدم احلنث  العام وطاعةاملال  عن

اليمني  أن توجيهإال  عليه.باليمني مما يضعه يف موقف ال حيسد 
هنا تتفق إذ املتممة لألفراد ال يوجد مسوغ يمنع توجيهها إليهم إ

سو اعرتاض وحيد متعلق بعدم املساواة بني  األفراد,وطبيعة 
ن القايض ال يملك سو توجيهها إىل األفراد ال إطريف الدعو إذ 

إىل اإلدارة مما يضع طريف اخلصومة بشأن هذه الوسيلة من وسائل 
إال أن من ذهب من الفقه إىل  متساويتني.اإلثبات يف كفتني غري 

 للقايض أناملتممة يف حق األفراد ير أن  اليمني توجيهجواز 
خاصة وأن التفرقة بني  وظروفه,يعامل كل طرف بام يتفق وطبيعته 

اإلدارة واألفراد يف هذا الشأن ال يتضمن اإلخالل باملساواة بينهام 
أمام القضاء, طاملا أهنا تفرقة تفرضها طبيعة كل منهام بالنظر إىل 

تقتضيها ظروف استيفاء الدعو باعتبارها اليمني املتممة التي قد 
وذلك بخالف اليمني احلاسمة التي تعترب من  التحقيق,من وسائل 

 النزاعطرق اإلعفاء من اإلثبات والتي يرتتب عليها حسم 
 .)٤٤()م١٩٧٧ ,يحلم م;١٩٧٧ ,ىموس م;١٩٦١ الرفاعي,(

                                                           
 :يف هذا االجتاه من الفقه الفرنيس  )٤٤(

Mejean – la procedure devant le Conseil de prefecture, 
these, Paris, 1949, p. 154 

 اإلثبات نظرية ,محد كامل الدين موسىأ الدكتورمشار إليه بمرجع 
مصطفى  الدكتوروكذلك   ٤٠٠ص  م,١٩٧٧ ,اإلداري القانون يف

 ,الثالثة الطبعة ,الدولة وجملس اإلداري القضاء ,أبوزيد فهمي
 .٦٦٩ صم, ١٩٦٦ سنة ,نرش دار دونب

: موقف  إثبات الدعو  املتممة يفاليمني  القضاء منثانياً
 اإلدارية

 الوضع يف كل من فرنسا ومرص −١
رأينا أن الفقه اختلف يف مد جواز اللجوء إىل اليمني 
املتممة يف اإلثبات يف الدعو اإلدارية, ولعل الرأي القائل 
بعدم جواز اللجوء لليمني املتممة قد استند إىل أسانيد منها 

ذه الطبيعة مع الطبيعة اخلاصة للدعو اإلدارية وتعارض ه
اخلصائص املميزة لليمن, وكذلك إذا كان توجيه اليمني 
قارصاً عىل األفراد دون اإلدارة فإن هذا االجتاه سيخلق 
نوعاً من عدم املساواة بني اخلصوم يف الدعو, ومن بني ما 

املتممة ال يسانده استندوا إليه أن جواز اللجوء إىل اليمني 
لس الدولة الفرنيس وال من طالق ال من جمأي حكم عىل اإل
وعىل حد ما هو متاح . )م١٩٦٦ (فهمي, املحاكم التابعة له

لدينا من أحكام القضاء اإلداري الفرنيس أو القضاء 
اإلداري املرصي وما اطلعنا عليه من أحكام مل نجد أي 
أحكام للقضاء اإلداري الفرنيس أو املرصي استندت إىل 

اكم جملس الدولة اليمني املتممة أو اجتهت إحد حم
يف  الفرنيس أو املرصي إىل االعتامد عىل اليمني املتممة

 .اإلثبات يف الدعو اإلدارية
باإلضافة إىل أنه من خالل تتبع الباحث ألحكام جملس 
الدولة املرصي احلديثة مل يستطع الباحث احلصول عىل أحكام 
تبني عدول جملس الدولة املرصي عن موقفه الرافض لإلثبات 

مما يمكن معه القول أن القضاء اليمني يف الدعو اإلدارية ب
واحد أال وهو عدم جواز  يف اجتاه يسري اإلداري املرصي

 اإلدارية.اللجوء إىل اليمني املتممة يف اإلثبات يف الدعو 
 
 ضع يف اململكة العربية السعوديةالو −٢

نجد أن ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية أجاز 
اللجوء إىل اليمني املتممة يف اإلثبات يف الدعو اإلدارية 
بضوابط منها أن اليمني املتممة ال جيوز توجيهها جلهة اإلدارة 

لكون اجلهة اإلدارية شخصية  لألفراد,وإنام فقط توجه 
اليمني نيابة عن اجلهة اعتبارية وبالتايل صوبة حتديد من يؤدي 

 .ييل بعض األحكام لديوان املظامل اإلدارية ونسوق فيام



 اليمني كوسيلة إثبات يف الدعو اإلدارية: دراسة مقارنة: سامح حممد

  

٦١
من أحكام  اإلدارة:جواز توجيه اليمني املتممة جلهة  عدم(أ) 

 ديوان املظامل يف هذا الشأن
ما قضت به هيئة التدقيق بديوان املظامل يف اململكة العربية 

حيال  ـه١٤٢١لعام  ١/ت/٣٢٣السعودية بحكمها رقم 
بنود األعامل التي تم تكليف املقاول هبا وطلبت الدائرة 
االبتدائية اليمني عىل قيامه بتلك األعامل وقالت اهليئة يف 

إن الدائرة اعتمدت يف إثبات هذا احلق للمقاول عىل "حكمها 
يمينه وهذا غري صحيح ألمرين أن املنازعات اإلدارية يتوقف 

 األيامن وأنه عىل فرض الفصل فيها عىل املستندات ال عىل
ن إالتسليم باالعتامد عىل األيامن يف املنازعات اإلدارية ف

مرشوعية اليمني يف حمل النزاع يف جانب املدعى عليها 
 −  عليه املدعى عىل واليمني املدعي عىل البينة −للحديث 

 برد التسليم وعىل الذمة براءة وهو معها األصل نأ وذلك
ل من توجهت إليه اليمني وهو غري ذلك حني نكو فإن اليمني

وارد هنا إذ ال يتأتى اليمني من جهة اإلدارة لعدم حتدد من 
 م).٢٠١٠ (العبيد, " تؤديه ولذا ال يتصور النكول

كم ديوان املظامل يف الدعو التي يطلب  ويف هذا السياق حُ
اجلهة اإلدارية بتسليمه مولدات كهربائية  إلزامفيها املدعي 

نه ال يوجد لد املدعي ما يثبت إوحيث  ..."ملكيتها يدعي 
نه إوحيث  الشهود,متلكه للمولدات التي يدعيها سو شهادة 

باالطالع عىل شهادة الشهود فقد ثبت للدائرة أن شهاداهتم غري 
موصلة نظراً لتفاوت أحجام وألوان املولدات التي ذكروها عام 

عة الرشاء من ذكره املدعي من جهة وألن جمرد إثبات واق
األشخاص اليمنيني ال تكفي يف إثبات متلك املدعي للمولدات 

وحيث ال يوجد للمدعي سو  أخر.التي يدعيها من جهة 
وقد ورد يف  يدعيه,نه ال يرقى إىل البينة املثبتة للتملك ملا إف ذلك,

وحيث  أنكر),عىل املدعي واليمني عىل من  (البينةاحلديث أن 
نكار دعى عليها أن تبذل اليمني عىل اإلامل نه ال يمكن للجهةإ

تطلب منها  نه ال يسوغ للدائرة أنإلكوهنا شخصية اعتبارية ف
 .) ٤٥("عيان املدعى هبا يف يدها ...اليمني السيام وأن األ

                                                           
هـ رقم ١٤٢٤/ق لعام ٨٨٢/١يف القضية رقم حكم هيئة التدقيق   )٤٥(

م حكم التدقيق رق هـ١٤٢٦لعام  ٣٩/د/ف/٢٣احلكم االبتدائي 
هـ, ١/٦/١٤٢٧تاريخ اجللسة  هـ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٣٥١

  ١١٨٣ص  ,هـ١٤٢٧كام واملبادئ اإلدارية لعام حجمموعة األ

اجتاه ديوان املظامل يف مد جواز توجيه اليمني  بشأنهذا 
املتممة جلهة اإلدارة والذي انتهينا فيه بناء عىل احلكمني 

 اإلدارة.السابقني إىل أنه ال جيوز توجيه اليمني املتممة جلهة 
 
 اإلداريةة لألفراد يف الدعو املتمم اليمني توجيه )ب(

يمنع القايض  نجد أن الديوان قد اجته إىل أنه ال يوجد ما
اإلداري من توجيه اليمني املتممة لألفراد لتنوير القايض 

لتقديره  واستكامل عقيدته واالستئناس هبا يف اإلثبات وفقاً 
ومن أحكام  ملزم,دون أي قيد أو ترتيب أي أثر قانوين 

لعام  ٩/د/إ/٦٥حلكم رقم ما جاء يف ا الديوان يف هذا الشأن
التي حرمته الوزارة من  أن عدد النسخ من الكتبـ ه١٤٢٥

قسم باهللا العيل أنسخة ف ٩٥٠بيعها واملوجودة بمستودعاته هي 
 نسخة ٩٥٠العظيم أن عدد النسخ التي لديه وبحوزته 

 م).٢٠١٠ (العبيد,
ليه الديوان يف احلكم إما ذهب  ويف هذا السياق أيضاً 

املتعلق بتعاقد جهة اإلدارة مع املدعي عىل تشغيل وصيانة 
وأن ادعاء  العقد.املجزر مما جيعل الطرفني ملزمني بنصوص 

مع املتعاقد عىل سعر جهة اإلدارة بأن هناك اتفاقاً شفهياً 
ال يكفي يف حالة نفي املتعاقد لوجود هذا  خمتلف للذبح

واحلال كذلك طلب اليمني من املتعاقد  االتفاق مما جيوز معه
... وال ينال من ذلك ما ذكره "كم مع اإلدارة ومما ورد يف احل

ممثل املدعى عليها من وجود اتفاق شفهي مع املدعي أو أن 
هناك اتفاقاً مع بعض املجازر عىل قيمة عرشة رياالت 
للذبيحة فتشري الدائرة إىل أهنا طلبت من املدعي اليمني عىل 

وجود اتفاق بينه وبني رئيس البنك اإلسالمي عىل  عدم
عرشة رياالت للذبيحة, ألن األصل معه واليمني تطلب من 

قسم باهللا العظيم أأقو املتداعيني كام قرر الفقهاء ذلك, وقد 
بأنه مل يتم االتفاق مع رئيس البنك للتنمية أن قيمة التشغيل 

 ف بالعمل هباوالتي كل ـه١٤٢٢باملجازر احلديثة (د) ملوسم 
, وإنام سأله عام يدفعه عىل أساس عرشة رياالت لكل ذبيحة



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٦٦− ٤٣ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٦٢
بقية املقاولني جلزارهيم يف املجازر املشار إليها فأجاب بأنه يف 

 .)٤٦("حدود عرشة رياالت للرأس ...
ومن أحكام الديوان التي أخذ فيها باليمني املتممة إلثبات 

طالبة الدعو اإلدارية حكمه بخصوص دعو موضوعها م
املدعي اجلهة اإلدارية برصف مكافأة شهرين لبقائه يف العمل 

وملا كانت أدلة  بعهدته,هذه املدة بعد إحالته للتقاعد لتسليم ما 
طلبت الدائرة  مردودة.وأن حجج اإلدارة  ةاإلثبات غري كافي

من املدعي حلف اليمني فقام بأدائها عىل أنه مارس العمل 
تيجته أن حكمت املحكمة باستحقاق خالل هذه املدة مما كان ن

 املدعي مقابل متديد شهرين لتسليم ما يف عهدته ويف ذلك
... وبعد اطالع الدائرة "تقول املحكمة يف حكم أول درجة 

عىل أوراق القضية وما قرره األطراف  بجلسة هذا اليوم تبني 
للدائرة ومن خالل املستندات بملف القضية واستظهار يمني 

مستبقي ألجل العمل, ملدعي كان يف هذه الفرتة عي أن ااملد
) ٣٠٥٢٠وبالتايل استحقاقه ملقابل الشهرين بمبلغ وقدره (

للجدول املقدم منه بجلسة  رياالً التي يطالب هبا وفقاً 
إىل  هـ٣/١١/١٤٢٦عن هذه الفرتة من  هـ١٠/٦/١٤٢٩
ورة مقابل تسليم ما وهي متديد للمدة املذك هـ٣/١/١٤٢٧

 ."بعهدته ...
كم االستئناف مؤيداً هذا احلكم ويف هذا ذهبت  وجاء حُ

ها أن وال ينال من احلكم قول املدعى علي ..."املحكمة إىل 
هـ مل يعمل وقد يبق الرد ٢٢/٣/١٤٢٣املدعي من تاريخ 

هو بمنأ عن صاحب القرار النهائي ألنه قد أُبلغ  عليه وأيضاً 
لدائرة للحق من ا إلدارته واستظهاراً  بالرتيث وبقي رهيناً 

املطالب به من قبل املدعي فقد طلبت الدائرة من املدعي 
اليمني عىل أنه عمل خالل هذه الفرتة فأقسم عىل ذلك وملا كان 
األجر مقابل العمل وحديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 
(أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه) حيث عىل الوفاء 

لزام املدعى عليها برصف إىل باألجر مما تنتهي معه الدائرة إ

                                                           
هـ رقم احلكم ١٤٢٤/ق لعام ٩٨٠/٢الديوان يف القضية رقم حكم   )٤٦(

 ١/ت/٥٣٢هـ رقم حكم التدقيق ١٤٢٧لعام  ٩/د/إ/٤٣االبتدائي 
هـ, جمموعة األحكام ١٨/٨/١٤٢٧هـ تاريخ اجللسة ١٤٢٧لعام 

 .٢٦٤٥هـ, املجلد اخلامس, ص ١٤٢٧واملبادئ اإلدارية لعام 

وأن دعواه قد قامت عىل سندها  يمكافاة الشهرين للمدع
 .)٤٧("الصحيح من النظام والواقع والرشع

 أن الديوان أيضاً  اإلدارية نجدولية ؤويف جمال دعاو املس
اعتمد عىل اليمني املتممة يف اإلثبات وذلك يف الدعو التي 

دة التي مل يستفد فيها من يطلب فيها املدعي التعويض عن امل
عقاره بسبب انتظاره حضور اللجنة لتقدير األرضار ويف هذا 

...... وقد أخذت الدائرة يمني املدعي "الشأن تقول املحكمة 
بشأن عدم استفادته من عقاره حتى حضور اللجنة يف 

قسم باهللا العظيم عىل عدم استفادته أوقد  هـ,١٧/١/١٤٢٥
وقد أخذت الدائرة يمينه يف  ...... اجللسةحينها وحتى تاريخ 

هذا الشأن بعدم استفادته من عقاره خالل هذه املدة حسب ما 
ويف املوضوع بأن تدفع  الضبط ......هو مفصل يف حمرض 

ومائة وسبعون رياالً فيام  لفاً أللمدعي مبلغاً وقدره تسعة عرش 
خيص تأخر جلنة التعويض يف نظر أرضار عقاره املؤجر عىل 

 .)٤٨("... عليهاى املدع
جد حكم لديوان املظامل جاء فيه ويف جمال العقود اإلدارية ن

... فطلبت الدائرة من املدعي اليمني عىل أن األمانة قامت "
وأنه مل يتسلم  هـ٢٣/٩/١٤١٦عقد يف باإلزالة يف هذا ال

اللوحات العائدة له من هذا العقد فأقسم باهللا العظيم بأن عدد 
اللوحات التي أزالتها األمانة من عقده حمل الدعو ال يقل 

وقد أزالتها من مواقعها املتفق عليها يف  لوحة,عن عرشين 
ت وأن األمانة قام للتشغيل,العقد وهي بحالة سليمة وصاحلة 

وأنه مل يتسلم هذه  هـ٢٣/٩/١٤١٦ باإلزالة ابتداء من
 هـ٨/٣/١٤٢١وبجلسة  األمانة.اللوحات وما زالت بيد 

قدم ممثل املدعى عليها مذكرة أظهر فيها اعرتاضه عىل أخذ 
 لقاعدة:يمني املدعي عىل صحة دعواه وير يف ذلك خمالفة 

                                                           
هـ رقم ١٤٢٩/ق لعام ٢٤٥٨/٢حكم ديوان املظامل يف القضية رقم   )٤٧(

هـ رقم حكم االستئناف ١٤٣٠لعام  ٢٤/د/ف/٦٦احلكم االبتدائي 
هـ, ١٢/٩/١٤٣٠هـ تاريخ اجللسة ١٤٣٠لعام  ١/اس/٣٩٥

  ١٣٣١هـ, ص ١٤٣٠اإلدارية لعام  واملبادئ جمموعة األحكام
هـ رقم ١٤٢٥/ق لعام ٢٦٩٥/١حكم الديوان يف القضية رقم   )٤٨(

رقم حكم التدقيق  هـ١٤٢٧لعام  ٥/د/ف/٦٩احلكم االبتدائي 
هـ, ٨/٩/١٤٢٧هـ تاريخ اجللسة ١٤٢٧لعام  ١/ت/٥٦٦

 .٢٧٥٤ص  هـ,١٤٢٧حكام واملبادئ اإلدارية لعام جمموعة األ
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٦٣
وأن الشك يفرس  أنكر,البينة عىل املدعي واليمني عىل من 

ن الدائرة قد ساورها الشك يف إا حيث جلانب املدعى عليه
وأضاف بأن  والتشغيل,اللوحات التي توجد بقسم الصيانة 

اللوحات املوجودة بقسم الصيانة هي لوحات ال ختص 
 .)٤٩(".... موضوع الدعو وأنه استغرب من املدعي يمينه

ىل اليمني املتممة إففي هذا احلكم نجد أن الدائرة جلأت 
بشأن  وما اعرتاض املدعى عليهااملدعي,  ىلإووجهتها 

عترب أن اأن ممثل املدعى عليها توجيه اليمني املتممة إال 
توجيه اليمني يف هذه احلالة فيه خمالفة لقاعدة البينة عىل 

أن الشك يفرس لصالح املدعي واليمني عىل من أنكر و
, فام كان جيب عىل الدائرة توجيه اليمني املدعى عليها

, مما يعني أن املدعي أن يثبت ما يدعيه ببينة للمدعي بل عىل
ممثل املدعى عليها مل يعرتض عىل اليمني كوسيلة من وسائل 
اإلثبات يف الدعو اإلدارية وإنام االعرتاض فقط عىل 

عىل  توجيه اليمني إىل املدعي ملخالفة ذلك لقاعدة البينة
 .املدعي واليمني عىل من أنكر

املدعى عليها يف غري حمله وإن كنا نر أن اعرتاض ممثل 
عىل أساس أن اليمني املتممة يوجهها القايض ألي من طريف 

,ىل الدور اإلجيايب للقايض اإلداري يف إإضافة  الدعو
 إلدارية,االدعو  فالقايض اإلداري يسيطر عىل الدعو

اإلدارية وهييمن عليها من حيث التحضري واالستيفاء 
 ,يذنيبات والعجم( اتاإلثبويوجهها وله أن ينقل عبء 

 م).٢٠١٦
إذن االجتاه يف أحكام ديوان املظامل يسري صوب األخذ 

 ولكن اليمني توجه  اإلدارية,باليمني املتممة يف إثبات الدعو
فقط إىل األفراد وال توجه جلهة اإلدارة هذا ما استقرت عليه 

 أومل يفرق بني دعو وأخر فقد جل املظامل,أحكام ديوان 
تممة يف دعاو إلغاء قرارات إدارية وكذلك دعاو لليمني امل

يف  العقود وأيضاً  االلتزامات يفالعقود اإلدارية وإثبات بعض 
 اإلدارية.ولية ؤدعاو املس

                                                           
رقم  هـ١٤١٧/ق لعام ١٧٧٤/٢لقضية رقم حكم الديوان يف ا  )٤٩(

رقم حكم التدقيق  هـ١٤٢٦لعام  ١٠/د/إ/٩٨احلكم االبتدائي 
 هـ,٢٩/٥/١٤٢٧تاريخ اجللسة  هـ١٤٢٧لعام  ١/ت/٣٥٤

 .موقع حمامو اململكة هـ,١٤٢٧جمموعة األحكام واملبادئ لعام 

نتفق مع الرأي املؤيد جلواز اللجوء إىل  النهاية فإننايف 
أسباب لعدة  اإلدارية,اإلثبات يف الدعو  املتممة يفاليمني 
لوسيلة هي سلطة تقديرية للقايض فيملك أن هذه ا منها

توجيهها ألي من اخلصمني ويكون توجيهها يف هذه احلالة 
ن اليمني وإن كانت مستبعدة يف حق إإذ  اإلدارة,لألفراد دون 

اإلدارة فإهنا تتفق وطبيعة األفراد والقايض يعامل كل طرف بام 
اد من وال تنال هذه التفرقة بني اإلدارة واألفر وطبيعته,يتفق 
 ن القايض يعامل كالً إإذ  الدعو,املساواة بني اخلصوم يف  أمبد

. )م١٩٧٧ (موسى, من طريف الدعو بام يتفق وطبيعته
باإلضافة إىل ذلك أهنا وسيلة مكملة بمعنى أن القايض يكمل 
هبا األدلة التي أمامه أي أهنا بمثابة تعضيد لألدلة فهي ليست 

.ملزمة للقايض فله أن يأخذ هبا أو ينحيها   جانباً
فقد يلجأ القايض إىل اليمني املتممة ولكن قبل النطق 

رجحت كفة الطرف  باحلكم جيد أن هناك أدلة أخر
خر, بل ليس من الرضوري أن تظهر أدلة جديدة يف آلا

الدعو يقتنع هبا القايض ولكن قد يعيد القايض النظر يف 
النظر يف األدلة املساقة من كال اخلصمني  الدعو ويمعن

بعد احللف وقبل النطق باحلكم فيقتنع بغري ما كان مقتنعاً به 
ه قد نإبل  حلف.عند توجيه اليمني املتممة فيقيض ضد من 

الدرجة األوىل لصالح من حلف ثم يستأنف  يقيض قايض
خر فال قيد عليها بام تم آحمكمة االستئناف رأياً  احلكم فرت

أمام حمكمة الدرجة األوىل من توجيه اليمني املتممة وال 
بحلفها فقد تر أال حمل لتوجيه اليمني املتممة لكفاية 

لة معدومة مما ال أو أن األد اخلصمني,األدلة املقامة من أحد 
 املتممة.يصح والوضع كذلك توجبه اليمني 

ومما يؤيد وجهة نظرنا هذه خاصة يف اململكة العربية 
ام ديوان املظامل الصادر يف السعودية أن نظام املرافعات أم

تطبق حماكم الديوان "قد نص يف مادته األوىل عىل أن  هـ١٤٣٥
 ة اإلسالمية, وفقاً عىل القضايا املعروضة أمامها أحكام الرشيع

ملا دل عليه الكتاب والسنة, واألنظمة التي ال تتعارض معهام, 
وكذلك  "وتتقيد يف إجراءات نظرها بام ورد يف هذا النظام

تطبق عىل الدعاو املرفوعة أمام "املادة الستون التي تنص 
حماكم ديوان املظامل أحكام نظام املرافعات الرشعية, فيام مل يرد 

 هذا النظام, وبام ال يتعارض مع طبيعة املنازعة فيه حكم يف
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٦٤
. فنص املادة األخرية جييز للقايض اإلداري اللجوء )٥٠("اإلدارية

إىل ما ورد بنظام املرافعات الرشعية من أحكام ومنها وسائل 
ما ال يتعارض مع الطبيعة اخلاصة  إطاراإلثبات ولكن يف 
 .للدعو اإلدارية

 
 اخلامتة

 تناولنا يف بحثنا هذا اليمني كوسيلة إثبات يف الدعو
 متهيدي,وذلك من خالل مبحثني يسبقهام مطلب  اإلدارية,

ثبات وأمهية اإلثبات تناولت يف املطلب األول تعريف اإلولقد 
 وتسكينه.يف استتباب احلق 

أما املبحث األول واملعنون له باليمني احلاسمة يف إثبات 
د قسمته إىل مطلبني تناولت يف املطلب الدعو اإلدارية فق

أما  هبا,األول تعريف اليمني احلاسمة وبعض األحكام املتعلقة 
يف الثاين تناولت فيه مد جواز اللجوء إىل اليمني احلاسمة 

 اإلدارية.لإلثبات يف الدعو 
ويف املبحث الثاين واملعنون له اليمني املتممة يف إثبات 

 األول تناولت  مطلبني يفه إىل قسمت اإلدارية فقدالدعو
أما يف الثاين  هبا,األحكام املتعلقة  املتممة وبعضتعريف اليمني 

فتناولت فيه مد جواز اللجوء إىل اليمني املتممة لإلثبات يف 
الدعو اإلدارية. هذا البحث الذي أرجو أن يساهم ولو بلبنة 

 املتوقع والتي من  اإلدارية,يف بناء نظرية اإلثبات يف الدعو
 واألبحاث.أن تزداد بشأهنا مزيداً من الدراسات 

 
 النتائجأهم 

ن ادراجها من بحثنا هذا بمجموعة من النتائج يمك خلصنا
 :يف البنود التالية

  تبني لنا من خالل ما استعرضناه من بحثنا هذا أن اليمني
تنقسم إىل نوعني, أوالمها اليمني احلاسمة والتي أمجع 
 الفقه عىل عدم جواز اللجوء إليها يف اإلثبات يف الدعو

ما اتفق عليه القضاء اإلداري  وهذا هو أيضاً  اإلدارية,
الفرنيس واملرصي لعدة أسباب منها الطبيعة اخلاصة 

                                                           
بتاريخ  ٣لصادر برقم م/مام ديوان املظامل اأنظام املرافعات   )٥٠(

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥

حكام اخلاصة و اإلدارية والتي ال تتفق مع األللدع
وإن كان ديوان املظامل قد استند إىل  احلاسمة,باليمني 

اليمني احلاسمة يف بعض الدعاو اإلدارية وهو اجتاه عليه 
 .متن البحث أبديناها يف املالحظات التيبعض 

  أما بخصوص اليمني املتممة فإن كان الفقه قد اختلف
ز اللجوء إليها يف اإلثبات بني مؤيد بشأن مد جوا

ومعارض وكذلك كان اجتاه القضاء بني مؤيد ومعارض. 
إذ وجدنا أن القضاء اإلداري الفرنيس واملرصي اتفقا عىل 
عدم جواز اللجوء إليها يف اإلثبات, إذ بديوان املظامل يف 
اململكة العربية السعودية جييز اللجوء إىل اليمني املتممة يف 

 الديوان.يف الدعو اإلدارية وهو اجتاه حيمد عليه  اإلثبات
  ولقد انتهينا إىل أن اليمني املتممة جيوز اللجوء إليها يف

هنا سلطة تقديرية للقايض إاإلثبات يف الدعو اإلدارية إذ 
يمكن أن يوجهها لألفراد, إضافة إىل أن القايض اإلداري 

خرياً من طريف الدعو وطبيعته اخلاصة, وأ يعامل كالً 
هذه اليمني ليست ملزمة للقايض يف نتيجتها فله أن يأخذ 

 فام هي إال لتنويره والستكامل عقيدته هبا أو ينحيها جانباً 
 .واالستئناس هبا يف جمال اإلثبات

 
 التوصيات

لقد خرجت من خالل هذا البحث ببعض التوصيات 
 :مكن إمجاهلا فيام ييلي
 اليمني عن العدول إىل السعودي اإلداري القضاء دعوة  −١

 الختالف اإلدارية الدعو جمال يف اإلثبات يف احلاسمة
اليمني احلاسمة هذا  يعة الدعو اإلدارية مع أحكامطب

 .عىل املال العام من ناحية أخر من ناحية وللمحافظة
القضاء اإلداري املرصي باألخذ باليمني املتممة  دعوة  −٢

التي سقناها يف اب يف اإلثبات يف الدعو اإلدارية لألسب
سانيد التي تدعم جواز االستناد إىل البحث ولعل من األ

 اإلدارية:اليمني املتممة كوسيلة إثبات يف الدعو 
  اليمني املتممة سلطة تقديرية للقايض يوجها ملن

طريف اخلصومة  يشاء من اخلصوم ويعامل كل من
 إثباتبحسب طبيعته وبام يتفق ويناسبه من وسائل 
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٦٥
ره املتممة يوجهها القايض لألفراد فقط لتنوياليمني 

 هبا.االستئناسِ  والستكامل عقيدته فهي من قبيل
 حيث األثر املرتتب عىل اليمني املتممة نجد أهنا  من

قبيل االسرتشاد  ليست ملزمة للقايض وإنام هي من
لتقديره  وفقاً  هبا فله أن يأخذ هبا أو ينحيها جانباً 

ب أي أثر قانوين ملزم, ترتي اخلاص دون أي قيد أو
يف  اإلثباتىل جواز اللجوء إليها يف إمما يدعونا 

 .الدعو اإلدارية
املرصي باإلرساع إلصدار ترشيع خاص  رشعامل دعوة  −٣

بإجراءات التقايض أمام جملس الدولة هذا الترشيع الذي 
 انتظاره.طال 

املنظم السعودي إىل إصدار نظام خاص بوسائل  دعوة  −٤
 الدعو اإلدارية أو تضمني النظام القائم اإلثبات يف

اإلثبات  للمرافعات أمام الديوان فصالً يتضمن وسائل
نه أحال إىل نظام املرافعات إيف الدعو اإلدارية حيث 

 . يرد بشأنه نصالرشعية يف كل ما مل
 .ىل إىل الوصول إليه يف هذا البحثهذا ما وفقني اهللا تعا

 
 املراجع

 العربيةاملراجع أوالً: 
 الكتب واألبحاث −١

العامة لإلثبات يف  النظرية م).١٩٨٧( عبداهللا أمحد, هاليل
ينية واجلرمانية املواد اجلنائية دراسة مقارنة بني النظم الالت

 .اإلسالميةنجلوسكسونية والرشيعة واالشرتاكية واأل
 .النرس الذهبي , دار١ط

 .لإلثباتالنظرية العامة  م).١٩٧٣( السيدسمري عبدتناغو, 
 .منشأة املعارف :اإلسكندرية
, بدون دار ٢ط .اإلداريالقضاء  م).١٩٧٧( حلمي, حممود

 نرش.
مام القضاء أاإلثبات  م).٢٠٠٨( عبداملنعم , عبدالعزيزةخليف

 اجلامعي.دار الفكر  :مرص ,١ط .اإلداري
اإلثبات, املدخل لقانون  م).١٩٩٩( أمحد اهللا, حيدر دفع

, ١ط .تطبيقية مقارنةفقهية قانونية  دراسة اإلثبات دراسة
 بدون دار نرش.

القضاء اإلداري  م).٢٠١٦( والعجمي, محدي ,حممدذنيبات, 
 اجلديد,لنظام املرافعات  يف اململكة العربية السعودية طبقاً 

العريب للنرش مكتبة العامل  :, الرياض٣ط .مقارنةدراسة 
 والتوزيع والطباعة.

أصول إجراءات  م).١٩٦١( وصفيكامل  الرفاعي, مصطفى
 .دراسة نظرية تطبيقية يف مرص وسوريا اإلداري,القضاء 

 .املطبعة العاملية
دور القايض املدين يف م). ٢٠١١(كانون الثاين  زليخة, حلميم

ثبات يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اإل
 احلقوق كلية جملة دفاتر السياسة والقانون,اجلديد. 
 اجلزائر, ورقلة, ,رباح قاصدي جامعة السياسية, والعلوم

 .١٩٥ , ص٤ع
 .اإلداريةاإلثبات يف الدعو  م).٢٠١٤( زهور, شتيوي

جامعة  السياسية,كلية احلقوق والعلوم  ,ماجستري رسالة
 ورقلة, اجلزائر. ,قاصدي مرباح

توجيه اليمني م). ٢٠٠٩(كانون األول  مهدي زوين, نبيل
كلية الرتبية  ,علوم اإلنسانيةجملة ال .املعنويللشخص 
 .١٣٩ , ص١ع ,١مج ,جامعة بابل ,صفي احليل

اإلثبات يف املواد املدنية  م).٢٠٠٠( إبراهيم سعد, نبيل
 املعارف. منشأة :اإلسكندرية .والتجارية

يف رشح القانون  الوسيط م).١٩٥٦( السنهوري, عبدالرزاق
 نرش. , بدون دار٢ج .اجلديداملدين 

يف  باإلقرارحجية اإلثبات هـ). ١٤٣٥(حمرم  سويلم, حممد
 .٦٢ ص ,٨ع الرياض, ,جملة القضائية .النظام السعودي

 قانون رشح يف الوسيط م).٢٠٠٨( رويب ةعبدالعزيز, أسام
 العربية. النهضة دار :القاهرة .العامين اإلثبات
اإلثبات يف الدعو  م).٢٠١٠( اهللابن عبد العبيد, عبيد

 .اإلدارياإلدارية, دراسة مقارنه بني قضاء املظامل والقضاء 
والقانون, زهر, كلية الرشيعة جامعة األ ,دكتوراه رسالة
 مرص.

اإلثبات يف النظام السعودي  هـ).١٤٣٧( العساف, فيصل
, ١ط .وفقاً لنظام املرافعات الرشعية والفقه اإلسالمي

 : مكتبة الشفري.الرياض
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Bonnier :traite theorique et pratique des preuves en 

droit civil  et en droit criminal, paris 1888. 
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parties et qui est nié par l’autre  “ Vincent (J) et 
Guichard (s) : procedure civil precis Dalloz 21 ed 
1987. 

Pactet “Essai d`une theorie de la prevue devant la 
jurisdiction administrative “ these paris 1952. 



 هـ)١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 ٦٧ 

 جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية: دراسة يف ضوء حكم املحكمة الدستورية
 من قانون العقوبات البحريني ١٥٧يف مملكة البحرين بعدم دستورية املادة 

 عمر فخري عبدالرزاق احلديثي
 القانون اجلنائي املشارك, كلية احلقوق, جامعة اململكة, مملكة البحرينأستاذ 

 )هـ١/١/١٤٣٩, وقبل للنرش يف هـ٢٢/٧/١٤٣٨(قدم للنرش يف 
جتامعي حيدد مضمون حق الدولة يف اتقوم سياسة التجريم والعقاب عىل أساس التوازن بني فكر فلسفي . ملخص البحث

العقاب وفكر دستوري حيدد قيمة احلقوق واحلريات. وإذ يتبنى الدستور حتديد وبيان هذه احلقوق واحلريات من جهة, ويضمن 
, فإن قانون العقوبات بدوره يعمل عىل ضامن تلك احلامية يف حدود التجريم جهة أخركفالة محايتها وعدم املساس هبا من 

 .ىل أمن وسالمة املجتمع واألفراداب , فال يمس هبا أو يقيدها إال وفق احلدود الدستورية وبام يضمن املحافظة عوالعق
وقانون العقوبات يف مهمته تلك حياول أن يوازن ما بني احلقوق واحلريات العامة املقررة لألفراد, وما بني املحافظة عىل أمن 

 .اب. وبالتايل تقييد تلك احلقوق واحلريات بالقدر الالزم لتحقيق مهمته األساسية تلكوسالمة املجتمع من خالل التجريم والعق
اب إالّ أن يرتتب تفاق يعد وسيلة من وسائل املسامهة اجلنائية التي ال يتدخل فيها املرشع بالعقمن املعلوم أن االنه إوحيث 

تفاق اجلنائي خرج عن هذه القاعدة يف جتريمه لالتفاق, أما إذا مل يكن هناك أثر معني فال عقاب. غري أن املرشع أثر عىل هذا اال
تفاق وإن مل يرتتب عليه أثر. , حيث عاقب عىل جمرد االيف بعض اجلرائم وخصوصاً تلك املاسة بأمن الدولة الداخيل واخلارجي

يف الرشعية ن حيث مساسه بحقوق وحريات االفراد, وعليه فإن أمهية البحث وهنا تثار مسألة مد رشعية ذلك التجريم م
تفاق اجلنائي من الناحية النظرية والعملية التعرف عىل مد دستورية جتريم االتفاق اجلنائي تتلخص بالدستورية جلريمة اال

) ٢لسنة ( ٤/٠٤و د/ ٣/٠٤الدعويني رقم د/وصوالً إىل تطبيق ما ذلك وفقاً لقرار املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين يف 
 .) من قانون العقوبات البحريني١٥٧, بخصوص مد رشعية املادة (م٢٠٠٦/يونيو/٢٦قضائية يف 
املادة عدم دستورية يف مملكة البحرين, املحكمة الدستورية الرشعية الدستورية, ريمة االتفاق اجلنائي, ج: املفتاحيةالكلامت 

 من قانون العقوبات البحريني.) ١٥٧(
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CRIME OF CRIMINAL AGREEMENT IN THE FRAMEWORK OF 
CONSTITUTIONAL LEGITIMACY: A STUDY IN LIGHT OF 

ADJUDICATION OF BAHRAINI CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION 
OF THE UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 157 OF BAHRAINI 

PENAL CODE 

Omar Fakhri Alhadithi 
Associated Professor of Criminal Law, College of Law, Kingdom University, Kingdom of Bahrain 
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Abstract. The policy of criminalization and punishment is based on a balance between philosophical and social 
thought, which determines the right of the state to punish, and constitutional thought that defines freedoms and 
rights and ensures their protection. The penal code on the other hand, guarantees that this protection is within the 
border of criminalization and punishment and that these freedoms and rights cannot be restricted or infringed upon 
except in accordance with the constitutional boundaries or in a manner that ensures the preservation of the security 
and safety of society and individuals. The penal code seeks to maintain a balance between individual rights and 
public freedoms and preserving security and safety of society. Criminal agreement is one of the instruments of 
criminal contribution in which  the legislator doesn’t interfere with the punishment unless there is an effect of the 
agreement. When there is no effect there is no punishment. However, the legislator has made an exception in 
criminalizing criminal agreements in some crimes, especially those related to the state internal and external 
security. 
Keywords: Crime of the criminal agreement, Constitutional legitimacy, Bahraini constitutional court, 
Unconstitutional of article (157) of Bahraini penal code. 

 
  



 عمر احلديثي: جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية ...

  

٦٩
 قدمةامل 

احلمد هللا ربّ العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني 
  الطاهرين وصحبه أمجعني وبعد.سيدنا حممد وعىل آله الطيبني

فمام ال شك أن سياسة التجريم والعقاب تقوم عىل 
جتامعي حيدد مضمون حق الدولة االتوازن بني فكر فلسفي 

يف العقاب وفكر دستوري حيدد قيمة احلقوق واحلريات. وإذ 
يتبنى الدستور حتديد وبيان هذه احلقوق واحلريات من جهة, 
ويضمن كفالة محايتها وعدم املساس هبا من جهة أخر, فإن 

احلامية يف قانون العقوبات بدوره يعمل عىل ضامن تلك 
, فال يمسها أو يقيدها إال وفق ابحدود التجريم والعق

ىل أمن وسالمة احلدود الدستورية وبام يضمن املحافظة ع
 املجتمع واألفراد.

وقانون العقوبات يف مهمته تلك حياول أن يوازن ما بني 
احلقوق واحلريات العامة املقررة لألفراد, وما بني املحافظة عىل 

وبالتايل  أمن وسالمة املجتمع من خالل التجريم والعقاب.
زم لتحقيق مهمته تقييد تلك احلقوق واحلريات بالقدر الال

 األساسية تلك.
د صداماً بني مقتضيات وبناءً عىل ذلك ينبغي أن ال نج

جتامعية, وبني متطلبات احلامية اإلنسانية متمثلة احلامية اال
حصل ذلك الصدام  بحامية احلقوق واحلريات العامة, فإذا ما

للدستور من أن يتدخل لفض هذا الصدام,  بدوالتنازع كان ال
وذلك من خالل الرقابة الدستورية عىل قانون العقوبات 

 ور وعدم تعارضه معه.ومد متاشيه مع أحكام الدست
ألجل ذلك ارتأينا دراسة موضوع جدير بالبحث من هذه 
اجلوانب تتنازع فيه محاية حقوق وحريات األفراد من جانب, 

جتمع واألفراد من جانب آخر, ومحاية أمن وسالمة امل
ووجدت فيه املحكمة الدستورية جماالً رحباً للبحث فيه 
والتعمق يف أغواره حتى قررت فيه جوانب مهمة من جوانب 
الرشعية الدستورية للنصوص التجريمية الواردة يف قانون 

ائي يف إطار تفاق اجلن, أال وهو موضوع جريمة االالعقوبات
 الرشعية الدستورية.

تفاق يعد وسيلة من وسائل املسامهة ن املعلوم أن االفم
اب إالّ أن يرتتب أثر عىل اجلنائية التي ال يتدخل فيها املرشع بالعق

تفاق, أما إذا مل يكن هناك أثر معني فال عقاب. غري أن هذا اال

تفاق اجلنائي يف بعض خرج عن هذه القاعدة يف جتريمه لالاملرشع 
, املاسة بأمن الدولة الداخيل واخلارجياجلرائم وخصوصاً تلك 

 حيث عاقب عىل جمرد االتفاق وإن مل يرتتب عليه أثر.
 

 أوالً: إشكالية البحث
 يثري البحث يف املوضوع املتقدم بيانه إشكاليات عدة من

تفاق اجلنائي كجريمة خاصة أمهها, هل املرشع يف جتريمه لال
عقاب? وهل قد خرج عن القواعد األساسية يف التجريم وال

السياسة العقابية للمرشع واملتمثلة برضورة احلفاظ عىل أمن 
ستقرار البلد وضامن ذلك تسوغ له أن يتدخل اوسالمة و

تفاقات جمردة ال تفيض إىل نتائج مادية ابالتجريم والعقاب عىل 
ملموسة? وهل أن ذلك يكون له أثر عىل تقييد حقوق 

ومنها  م املساس هباوحريات كفلها الدستور وضمن بالتايل عد
جتامع, بام يرتتب عليه أن توجه املرشع حريتا التعبري واال

بمبدأ الرشعية الدستورية  العقايب بالتجريم والعقاب قد أخلّ 
وخرج عن القواعد العامة يف رضورة أن يكون النص 

إال حكم بإلغائه لعدم الترشيعي مطابقاً للنص الدستوري و
 ?دستوريته

 
: أمهية ال  بحثثانياً

التعرف عىل مد دستورية جتريم تتلخص أمهية البحث يف 
تفاق اجلنائي من الناحيتني النظرية والعملية وصوالً إىل اال

تطبيق ما سنتوصل إليه وفقاً حلكم املحكمة الدستورية يف 
لسنة  ٤/٠٤و د/ ٣/٠٤مملكة البحرين يف الدعويني رقم د/

عية , بخصوص مد رشم٢٠٠٦/يونيو/٢٦) قضائية يف ٢(
 ) من قانون العقوبات البحريني.١٥٧املادة (

 
: منهج الدراسة  ثالثاً

املنهج "سوف تعتمد هذه الدراسة بشكل أسايس عىل 
كونه األقرب واألكثر مالءمة  "الوصفي التحلييل التأصييل

ملوضوع البحث من خالل القراءة املوضوعية والتحليل 
ستنتاجات ااملتعمق للترشيعات حمل املقارنة وصوالً إىل 

وتوصيات حمددة بام يسهم يف تطوير الواقع القانوين للبلدان 
 القة بموضوع البحث حمل املقارنة.ذات الع



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٠
: خطة البحث  رابعاً

ارتأينا أن نبحث املوضوع يف مباحث ثالث ووفق اخلطة 
 اآلتية:

 اجلنائي. املبحث التمهيدي: الرشعية الدستورية والقانون 
o :الدستور وقانون العقوبات. املطلب األول 
o بدأ الرشعية اجلنائية املطلب الثاين: مفهوم م

 املوضوعية.
o ومحاية احلقوق واحلريات  املطلب الثالث: التجريم

 العامة.
 :تفاق اجلنائي.ماهية جريمة اال املبحث األول 

o :تفاق اجلنائي.تعريف جريمة اال املطلب األول 
o : اجلنائي.تفاق أركان جريمة اال املطلب الثان 
o تفاق لفقهي من جريمة االاملطلب الثالث: املوقف ا

 اجلنائي.
 :دستورية جريمة اال املبحث الثاين تفاق اجلنائي يف مد

ضوء حكم املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين القايض 
 من قانون العقوبات البحريني. ١٥٧بعدم دستورية املادة 

o ة جريمة دستوري املطلب األول: أسانيد احلكم بعدم
 تفاق اجلنائي.اال

o  املطلب الثاين: تقدير مضمون حكم املحكمة
 تفاق اجلنائي.دستورية جريمة اال الدستورية بعدم

 
 :املبحث التمهيدي

 الرشعية الدستورية والقانون اجلنائي
 متهيد وتقسيم

يتكفل الدستور بصفة عامة بصيانة احلقوق واحلريات 
بالشكل الذي ترسمه  العامة التي تضمن لألفراد ممارستها

ن إالقوانني والترشيعات العادية ومنها القانون اجلنائي. إذ 
تأصيل عالقة الفرد بالدولة ال حتققها فقط املبادئ الدستورية 
الواردة يف الدستور, بل البد أن تنضبط بشكل أكثر دقة 
وتفصيالً بالقواعد الواردة يف تلك القوانني والتي جتعل تلك 

نضباطاً وأكثر تأكيداً حلاميتها. ويتكفل ااحلقوق واحلريات أكثر 
لقوانني ذات العالقة اجلوهرية القانون اجلنائي بوصفه أحد ا

بالدستور من خالل كفالة احلامية اجلنائية للمبادئ واحلقوق 
 الدستور.واحلريات العامة الواردة يف 

ن حكم املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين يف إوحيث 
) قضائية يف ٢لسنة ( ٤/٠٤و د/ ٣/٠٤الدعويني رقم د/

التطرق إىل مبدأ عتمد يف طياته عىل اقد  م٢٠٠٦/يونيو/٢٦
الرشعية اجلنائية ومد عالقته بحامية وصيانة احلريات 
األساسية ورضورة أن يكون التجريم الوارد يف قانون 
العقوبات غري متعارض واحلقوق واحلريات العامة األساسية 
التي كفلها الدستور, وهلذا ارتأينا أن نخصص هذا املبحث 

القانون اجلنائي, والذي لدراسة الرشعية الدستورية وعالقتها ب
سنقسمه إىل مطالب ثالث, نتناول يف املطلب األول عالقة 
الدستور بقانون العقوبات, بينام نخصص املطلب الثاين 

الرشعية اجلنائية املوضوعية, بينام  أللتعرف عىل مفهوم مبد
ومحاية احلقوق  نفرد املطلب الثالث واألخري لدراسة التجريم

 واحلريات العامة.
 

 الدستور وقانون العقوبات: املطلب األول
يشرتك الدستور وقانون العقوبات من حيث طبيعة كل 

, عن جمموعة من القواعد القانونية ن كليهام هو عبارةإمنهام, إذ 
وإن اختلفت األداة  −وكليهام صادر عن املرشع الوطني 
. فالقانون الدستوري −الترشيعية التي يصدر عنها كل منهام 

وعة القواعد القانونية األساسية التي حتدد شكل الدولة هو جمم
وترسم قواعد احلكم فيها وتضع الضامنات األساسية حلقوق 

 ختصاصاهتاااألفراد وتنظيم سلطاهتا العامة مع بيان 
 م).٢٠١٥, (التكريتي

ووفق هذا املفهوم فإنه يبدو وألول وهلة بأنه ليس ثمة 
, ذلك أن قانون عالقة بني الدستور وقانون العقوبات

الدولة العقوبات هو جمموعة القواعد القانونية التي تفرضها 
 عال جرائم وما يفرض هلا من جزاء.فوحتدد ما يعد من األ

ستقالل بني القانونني, فإن ذلك ال وبالرغم من هذا اال
فإذا كان القانون  يمنع من وجود روابط قوية بينهام,

الدستوري يتضمن القواعد التي حتدد نظام احلكم يف الدولة 
وتلك التي تبني السلطات العامة وتنظيمها, فإن قانون 
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العقوبات يتضمن القواعد واألحكام التي حتمي هذا النظام 
وتلك السلطات من املعتدين. فقانون العقوبات هو الذي 

لذي يكفل محاية احلكام حيمي نظام احلكم يف الدولة, وهو ا
فيها ويفرض جزاءً صارماً ضد كل من تسول له نفسه 
العمل عىل تعطيل أحكام الدستور وبذلك حيفظ هلا هيبتها 

 م).٢٠٠٠, (رسور ومكانتها
وتربز الصلة بينهام يف أن بعض األحكام األساسية لقانون 
العقوبات قد ترد يف صلب الدستور حتى تكتسب حصانة 

ر بمكانته, ويكون هلا بالتايل ما للدستور من الدستور وتظف
حرتام ووقار, فال يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو النيل منها عن ا

تباع اطريق القوانني العادية, وإنام يكون ذلك بذات الطريقة وب
(أبو  ذات اإلجراءات التي يتم هبا وضع الدستور وتعديله

وبات, ), مثل قاعدة عدم رجعية قانون العقم١٩٩٨ ,زيد
وقاعدة شخصية العقوبة, وقاعدة األصل يف اإلنسان الرباءة, 

ة وال ال جريم" وقاعدة الرشعية اجلنائية التي يطوهيا مبدأ
 ."عقوبة إال بناءً عىل نص

وعىل هذا األساس فإنه يسود العالقة بني الدستور وقانون 
تساق ترشيعي وفقهي, فال جيوز أن يكون بينهام االعقوبات 

فإنه ال جيوز أن يتضمن قانون  −وبصفة خاصة  −تناقض قط 
العقوبات قاعدة تناقض قاعدة دستورية, وإذا ما ثبت ذلك 
التناقض تعني تقرير عدم جواز تطبيقها. فضالً عن ذلك فإن 

مبدأ (التساند),  −من حيث التطبيق  −هذه العالقة يسودها 
 ويعني ذلك أن تطبيق إحداها قد يقتيض الرجوع إىل اآلخر

 م).١٩٨٢, حسني(
ويمكن القول أن قانون العقوبات يعد من أهم املجاالت 
التي تتعرض للرصاع والتناقض بني خمتلف احلقوق واحلريات 
وبني املصلحة العامة, فهذا الترشيع يتحمل مسؤولية حتقيق 
التوازن الذي يوقف هذا الرصاع ويكفل محاية احلقوق 

وتبعاً لذلك فإن  واحلريات واملصلحة العامة بقدر متناسب,
حرتام ااملرشع ينبغي أن يلتزم يف سبيل كفالة هذه احلامية ب

من  −الضامنات التي ينص عليها الدستور. فقانون العقوبات 
عليه  يحيمي كالً من حقوق املجن −خالل التجريم والعقاب 

جتامعية التي تتطلب هذه واملصلحة العامة بحكم الرضورة اال
اجلنائي املناسب الذي يتسم باملعقولية,  احلامية, ويفرض اجلزاء

, وكل ة التي ينبغي أن تكون إطاراً لهوال ينايف احلدود املنطقي
ذلك يتم من خالل معايري ينص عليها الدستور تتمثل يف 

لتزام هبا. ويف املقابل فإن نات يتعني عىل املرشع العقايب االضام
ت, فهي املبادئ الدستورية تسهم يف تكوين قانون العقوبا

ليست جمرد جزء من القانون الدستوري, بل إهنا جتاوز هذا 
 النطاق لكي تسهم يف حتديد مضمون قانون العقوبات ذاته

 م).٢٠٠٢, (رسور
ووفقاً ملا سبق بيانه فإن قانون العقوبات حيمي حقوقاً 
قررها الدستور, والدستور بدوره يرفع بعض القواعد اجلنائية 

. والدستور قد يكون مصدراً توريةإىل مرتبة املبادئ الدس
سباب إباحة ترد عىل بعض نصوص التجريم, وقد يورد أل

, (حسني قانون العقوبات قيوداً عىل بعض نصوص الدستور
 م).١٩٨٢

واألصل يف النصوص العقابية أن تصاغ يف حدود ضيقة 
ضامناً لئال يكون التجهيل هبا موطئاً لإلخالل بحقوق كفلها 

, كتلك التي تتعلق بحرية عرض اآلراء الدستور للمواطنني
وضامن تدفقها من مصادرها املختلفة, وكذلك باحلق يف 

عتقال أن يُؤمَن كل فرد ضد القبض أو االتكامل الشخصية, و
غري املرشوع, ولئن جاز القول بأن تقدير العقوبة وتقرير 
أحوال فرضها مما يندرج حتت السلطة التقديرية للمرشع يف 

احلقوق, إال أن هذه السلطة حدها قواعد جمال تنظيم 
 .)١(الدستور

 "فنية"ويف مقابل ذلك يقرر قانون العقوبات قواعد 
يفرتضها تطبيق املبادئ األساسية للسياسة اجلنائية التي تبناها, 
أو تطبيق األحكام العامة التي يقوم عليها, غري أن الدستور 

باحلقوق تصال هذه املبادئ واألحكام ايقدر بعد ذلك 
واحلريات العامة للمواطنني, أو ير فيها قيوداً البد من 
فرضها عىل السلطات العامة كي يتخذ التنظيم السيايس 
للمجتمع الصورة التي يقررها. وبناءً عىل ذلك فإن الدستور 
يرتقي هبذه القواعد اجلنائية إىل مرتبة املبادئ الدستورية إبرازاً 

 م).١٩٨٢, (حسني لقيمتها السياسية

                                                           
ة ) لسن٥٩حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعو رقم (  )١(

 م.١/٢/١٩٩٧جلسة  − ق دستورية  ١٨



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٢
ال جريمة وال "ولعل أهم هذه القواعد تتمثل يف مبدأ 

فمام ال شك فيه أن هذه القاعدة . "عقوبة إال بناءً عىل نص
ن إجعلها املرشع تتصدر باب احلقوق واحلريات العامة, إذ 

املرشع تيقن بأن وجود هذه القاعدة يف قانون العقوبات غري 
مهمة, فأضفى عليها كافية فارتقى هبا وجعلها قاعدة دستورية 

املرشع يف جمال بذلك الصفة الدستورية التي ينبغي أن يتقيد هبا 
 قانون العقوبات.

 
 ق الترشيعي يف قانون العقوباتالنطاق الدستوري والنطا

حيكم قانون العقوبات نوعان من املبادئ الدستورية, 
األول (عام) حيكم سائر فروع القانون, والثاين (خاص) حيكم 

لعقوبات, وتشكل هذه املبادئ بنوعيها الدائرة قانون ا
الدستورية يف قانون العقوبات. وبجانب هذه الدائرة توجد 
مبادئ أخر يضعها املرشع يف إطار سلطته التقديرية وتشكل 

 رة الترشيعية يف قانون العقوبات.الدائ
وختضع الدائرة الدستورية يف قانون العقوبات لرقابة 

ن دستورية النصوص إاملحكمة الدستورية العليا, حيث 
اجلنائية حتكمها مقاييس صارمة تتعلق هبا وحدها ومعايري 
حادة تلتئم مع طبيعتها وال تزامحها يف تطبيقها ما سواها من 
القواعد القانونية, ويف هذا الصدد تقول املحكمة 

التجريم املقرر "ستورية العليا يف مرص يف حكم هلا بأن: الد
جتامعية التي قرة املطعون هبا مرده الرضورة االبالف

نفالهتا ايمثلها ..., وإن غموض النصوص العقابية يعني 
من ضوابطها وتتعدد تأويالهتا فال تكون األفعال التي 
و منعها املرشع أو طلبها حمددة بصورة يقينية, بل شباكاً أ

تساعها أو خفائها من يقعون ارشاكاً يلقيها املرشع متصيداً ب
حتتها أو خيطئون مواقعها ... ودون ذلك يعني إحالل هذه 
املحكمة إلرادهتا حمل تقدير متوازن من السلطة الترشيعية 

 .)٢("للعقوبة التي فرضتها
أما عن النطاق الترشيعي أو الدائرة الترشيعية يف قانون 

السلطة التقديرية للمرشع داخلها تضيق يف  العقوبات, فإن
                                                           

) ٤٨حكم املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف الدعو رقم (  )٢(
 م.١٥/٩/١٩٩٧جلسة  − ق دستورية  ١٨لسنة 

القسم العام من قانون العقوبات حيث خيضع يف اجلزء األعم 
من نصوصه لألسس الدستورية, وتتسع هذه السلطة يف قسمه 

عتبارات السياسة اجلنائية التي يتبناها ااخلاص إذ حتكمها 
املرشع وتقديره للرضورة والتناسب كأساس للتجريم يف كل 

 م).٢٠٠٢, (رسور عىل حدة حالة
ويف هذا الصدد تقيض املحكمة الدستورية العليا يف مرص 

العقوبة التي يفرضها املرشع يف جريمة حدد أركاهنا "بأن: 
جتامعية تبلور مفهوماً للعدالة يتحدد عىل ضوء األغراض اال

جتاه أن تقرر ... وكان لزاماً عىل ضوء هذا االالتي تستهدفها 
رتأهتا عىل سلطة املرشع يف جمال االدساتري التقدمية القيود التي 

التجريم تعبرياً عىل إيامهنا بأن حقوق اإلنسان وحرياته ال جيوز 
جتامعية هلا االتضحية هبا يف غري رضورة متليها مصلحة 

 .)٣("اعتبارها ...
ونتيجة ملا تقدم فإن قانون العقوبات يؤدي وظيفته يف 

لدولة القانونية يف إطار الرشعية الدستورية عىل النحو الذي ا
حيدده الدستور. فقانون العقوبات حيمي احلقوق التي قررها 
يم الدستور ويلتزم باملبادئ التي يقررها يف جمال التجر

 والعقاب واإلباحة واملسؤولية.
 

 مفهوم مبدأ الرشعية اجلنائية املوضوعية: املطلب الثاين
 وتقسيممتهيد 

ة بأن أي فعل من أفعال األفراد يفيد مبدأ الرشعية اجلنائي
أي رضب من أرضاب سلوكهم ال يشكل جريمة حتت أي و

ذريعة إال إذا وجد نص يف قانون راهن يقرر إضفاء الصفة 
, رشيطة أن اجلرمية عىل  ذلك الفعل املعني ويرتب له جزاءً

ابه رتكاب الفعل املراد عقاون النص قد صدر قبل يك
وبالتايل فإنه يقصد هبذا املبدأ أنه ال . )م٢٠١٠ ,(احلديثي

جريمة وال عقوبة إال بناءً عىل نص. وعليه فإن القايض ال 
يملك أن يعاقب عىل فعل مل جيرمه املرشع, وال أن ينطق بعقوبة 
غري منصوص عليها يف القانون, فالسلطة الترشيعية هلا وحدها 

شكل عدواناً عىل مصالح املجتمع أن حتدد األفعال التي تراها ت
                                                           

) ٣٧الدستورية العليا يف مرص يف الدعو رقم (حكم املحكمة   )٣(
 م.٣/٨/١٩٩٦جلسة  − ق دستورية  ١٥لسنة 
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ولغرض التعرف عىل مبدأ الرشعية اجلنائية . )٤(وأمنه وقيمه

سنقسم هذا املطلب إىل فرعني, نتناول يف أوهلام مطابقة الفعل 
تبة للنموذج القانوين, بينام نخصص الثاين لبحث النتائج املرت

 عىل مبدأ الرشعية اجلنائية.
 

 للنموذج القانوينمطابقة الفعل : الفرع األول
إن مبدأ الرشعية اجلنائية يقيد السلطة الترشيعية أو هكذا 
جيب من حيث إلزامها بتجريم األفعال بمقتىض نصوص 
مفصلة يبني منها عىل نحو كافٍ وعىل وجه الدقة كافة األركان 
والعنارص الالزمة لقيام اجلريمة, وبالتايل عدم اللجوء إىل 

التجريم , تلك التي ال حتدد بالدقة ستخدام القوالب احلرة يف ا
). وهذه م٢٠٠٣ ,املطلوبة أركان وعنارص اجلريمة (عبداملنعم

املصدر الوحيد  نتيجة منطقية باعتبار أن النص الترشيعي يعد
 للتجريم والعقاب.

 
 فلسفة املبدأ 

يقوم مبدأ الرشعية اجلنائية بصفة أساسية عىل دعامتني مها: 
). م٢٠٠٢ ,اية املصلحة العامة (رسورمحاية احلرية الشخصية ومح

فهو يعد ضامنة أساسية للحرية املدنية لألفراد والتي ال تتضمن 
فعل ما يريده اإلنسان, وإنام فعل ما ال حيظره القانون, وبالتايل فإن 
من يرتكب فعالً مل خيلع عليه املرشع الوصف اجلرمي يكون يف 

ور يعني احلدود بني املحظ بدأ إذنمأمن من املساءلة اجلنائية. فامل
, فيتاح بذلك للفرد معرفة حدود من األفعال وبني املرشوع منها

طمئنان, فتتولد لديه الثقة بأن احريته يف العمل والترصف بثقة و
حقوقه لن تتزعزع, يصوهنا القانون, وأن كل الضامنات القانونية 
التي تصون هذه احلقوق واحلريات يمكن حتريكها إذا وجد 

 م).٢٠١٠, ول عليها (احلديثيتطا
ويرتتب عىل ذلك نتيجة مهمة أال وهي أن مبدأ الرشعية 

خالفاً للحال يف الدولة  −اجلنائية تلتزم به الدولة القانونية 
                                                           

مبدأ "ويف ذلك تقول املحكمة الدستورية العليا يف مرص بأن:   )٤(
رشعية اجلرائم والعقوبات غدا أصالً ثابتاً كضامن ضد التحكم فال 

ره إشباعاً ختياايؤثم القايض أفعاالً ينتقيها, وال يقرر عقوباهتا وفق 
حكم املحكمة الدستورية يف . "نفالتاً عن احلق والعدلاللنزوة و

 م.٢٢/٢/١٩٩٧ق دستورية, جلسة  ١٧) لسنة ٤٨الدعو رقم (

حرتام احلقوق واحلريات احيث يضمن القانون  −البوليسية 
). ويف ذلك تقول م٢٠١٣ ,لألفراد يف مواجهة الدولة (طه

مبدأ خضوع الدولة ": رص بأنة العليا يف ماملحكمة الدستوري
للقانون حمدداً عىل ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه أال ختل 
ترشيعاهتا باحلقوق التي يعترب صوهنا مفرتضاً أولياً لقيام الدولة 
القانونية, وضامنة أساسية تؤمن لكل إنسان تلك احلقوق التي 

 .)٥("تتكامل هبا شخصيته ...
ن هذا املبدأ حيقق مصلحة أخر أال وهي املصلحة أكام و

العامة, والتي تتحقق من خالل إسناد وظيفة التجريم والعقاب 
ختصاص يف مسائل انفراد املرشع باالإىل املرشع وحده تطبيقاً ملبدأ 

عتبار أن القيم واملصالح التي حيميها قانون ااحلقوق واحلريات ب
سطة ممثيل الشعب, ومن ناحية العقوبات ال يمكن حتديدها إال بوا

أخر فإن النواهي والعقوبات التي تتضمنها نصوص قانون 
 م).٢٠٠٢, (رسور العقوبات تسهم يف حتقيق الردع العام

 
 ستورية ملبدأ الرشعية اجلنائيةالقيمة الد 

, إذ أكد هذا املبدأ أ الرشعية اجلنائية قيمة دستوريةملبد
, والذي نص عليه يف املادة م٢٠٠٢الدستور البحريني لسنة 

ال جريمة وال عقوبة إال بناءً عىل "/أ) منه بقوله: ٢٠(
. وما يعزز من هذه القيمة الدستورية أن مبدأ )٦("قانون ...

املي حلقوق اإلنسان الرشعية قد ورد النص عليه يف اإلعالن الع
 م.١٩٤٨الصادر عن األمم املتحدة سنة 

ن تتقيد أعرتاف بقيمة دستورية ملبدأ الرشعية يعني واال
, وهو ما يرتب نتائج هامة السلطة الترشيعية ذاهتا هبذا املبدأ

لعل من أمهها أنه ال جيوز للسلطة الترشيعية أن تصدر ترشيعاً 
خيالف أحكام الدستور, أو تقرر يف ترشيع صادر عنها تطبيق 

رم فعالً دون أن العقوبات التي يتضمنها بأثر رجعي, أو جت
حتدد عىل نحو واضح وبصورة كافية األركان والعنارص التي 

 م).٢٠٠٣, (عبد املنعم يتكون منها هذا الفعل
                                                           

ق  ١٨) لسنة ٢٤حكم املحكمة الدستورية يف الدعو رقم (  )٥(
 م.٥/٧/١٩٩٧دستورية, جلسة 

هورية العراق نص عىل هذا املبدأ يف غالبية الدساتري ومنها دستور مج  )٦(
), وكذلك املادة (١٩يف املادة ( م٢٠٠٥لعام  ) من ٦٦/ثانياً

 م.١٩٧١الدستور املرصي لعام 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٤
ويف حكم هلا ذهبت املحكمة الدستورية العليا يف مرص إىل 

إن "إبراز القيمة الدستورية ملبدأ الرشعية وذلك بقوهلا: 
يف مفاهيم الدول مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات  ستقرارا

املتحرضة دعا إىل توكيده بينها, ومن ثم وجد صداه يف عديد 
) من ١١من املواثيق الدولية من بينها الفقرة األخرية من املادة (

) ١٥اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والفقرة األوىل من املادة (
) من ٧نية والسياسية واملادة (من العهد الدويل للحقوق املد

بية حلامية حقوق اإلنسان, وتردد هذا املبدأ وية األورتفاقاال
) ٦٦كذلك يف دساتري عديدة يندرج حتتها ما تنص عليه املادة (

من دستور مجهورية مرص العربية من أنه ال عقاب إال عىل 
األفعال الالحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها, وما تقرره 

يض بأن األصل ) من هذا الدستور التي تق١٨٧كذلك املادة (
عتباراً من تاريخ العمل هبا وال ايف أحكام القوانني هو رسياهنا 

أثر هلا فيام وقع قبلها إال بنص خاص تقرره أغلبية أعضاء 
 .)٧("السلطة الترشيعية يف جمموعهم

 
 ع يف حتديد اجلرائم والعقوباتدور الترشي 

تعد النصوص الترشيعية املصدر الوحيد للتجريم 
والعقاب, واملقصود بالنصوص الترشيعية مجيع النصوص 
املكتوبة التي تطوي قواعد عامة جمردة صادرة عن سلطة خمولة 
صالحية الترشيع طبقاً لألوضاع املقررة يف الدستور, وهي 
تشمل النصوص التي تصدرها السلطة الترشيعية (القوانني), 

مل أيضاً النصوص التي تصدرها السلطة التنفيذية وفقاً وتش
للقانون, وبذلك تعد النصوص التي تصدر عن السلطة 
التنفيذية واهليئات اإلدارية ترشيعاً وبالتايل تصلح ألن تكون 
مصدراً للتجريم والعقاب, وذلك عىل أساس من تفويض 

الترشيعية لسلطة تنفيذية معينة ترشيعي صادر عن السلطة 
). وال يعني ذلك أن السلطة التنفيذية من م٢٠١٠ ,احلديثي(

خالل ما متلكه من سلطة إصدار لوائح وأنظمة تنفيذية 
تستطيع بصفة مطلقة أن حتدد جرائم وعقوبات يف تلك 
اللوائح أو األنظمة, فهي مقيدة بتنفيذ ما حدده الترشيع وذلك 

                                                           
لسنة  ٨٤حكم املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف الدعو رقم   )٧(

 م.١٥/٣/١٩٩٧جلسة  − ق دستورية  ١٧

إرادة  بمعاجلة املسائل التفصيلية ذات الطابع الفني لتنفيذ
املرشع. كام وأنه ليس للسلطة الترشيعية أن تتخىل كليةً عن 
واليتها الترشيعية وذلك بأن تعهد هبا بأكملها إىل السلطة 
التنفيذية, وإنام يكفيها أن حتدد إطاراً عاماً لرشوط التجريم وما 
يقارهنا من جزاء, فال يعد تدخلها يف املجال العقايب عندئذٍ إال 

األوضاع التي نظمها القانون, بام مؤداه أن وفقاً للرشوط و
النصوص القانونية وحدها هي التي يدور التجريم معها وال 

 م).٢٠٠٢, (رسور يتصور أن ينشأ بعيداً عنها
 

 نتائج املرتتبة عىل مبدأ الرشعيةال: الفرع الثاين
يرتتب عىل مبدأ الرشعية اجلنائية نتائج عدة تدور أغلبها 

 حول ثالث أال وهي:
 الوحيد يف جمال التجريم والعقاب.عتبار الترشيع املصدر ا  −١
 قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم.  −٢
 دم جواز القياس يف نصوص التجريم.ع  −٣
 

 املصدر الوحيد للتجريم والعقاب الترشيع أوالً:
يقتيض مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بناءً عىل نص القانون 

اجلرائم والعقوبات. ويقصد بنص عتبار األخري وحده مصدر ا
القانون النص الترشيعي املكتوب الذي يقرر قواعد عامة 
جمردة, ويستبعد بالتايل كل ما عدا ذلك من مصادر القانون 
األخر. فال جمال للعرف أو قواعد العدالة يف جمال التجريم 
والعقاب, كام ال يمكن العقاب عىل فعل مهام كان خمالفاً 

أو األخالق أو العادات أو القيم لد اجلامعة لقواعد الدين 
). وهذا يقتيض من املرشع أن يعرف كل م٢٠٠٣ ,(عبداملنعم

جريمة فيبني العنارص والظروف املكونة هلا عىل نحو يتجنب 
الغموض وينفي اجلهالة, ويسهل عمل القايض عند التطبيق 

بيان وأن يبني من جهة أخر العقاب املقرر هلا مراعياً يف هذا ال
نوعه أو ماهيته وحتديد مقداره أو كيفية تقديره, وذلك ألنه ال 
يصح من جهة العقاب عىل فعل أو ترصف ما مل يكن 
مستجمعاً لكل العنارص التي جتعله منطبقاً عىل وصف مما نص 
عليه القانون, وال يصح من جهة أخر توقيع أي عقوبة ما مل 

عل جنائي لذات يكن قد نص عليها القانون كمقابل أي رد ف



 عمر احلديثي: جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية ...

  

٧٥
الفعل املنسوب إىل املتهم حمدداً ماهيتها ومقدارها, وأن 
غموض الترشيع اجلنائي أو نقصه يف أي شق من شقي 
التجريم والعقاب يكون مهدداً ملبدأ الرشعية ومن ثم يتعني 
عىل القايض اجلنائي يف مثل هذه األحوال أن يقيض بالرباءة 

الدستورية العليا يف ). وهنا تقول املحكمة م١٩٧٤ ,(راشد
غموض النص العقايب مؤداه أن جيهل "مرص يف حكم هلا بأن: 

, وال حتديدها لتي أثمها فال يكون بياهنا جلياً املرشع باألفعال ا
, بل مبهامً خافياً قاطعاً أو فهمها مستق , ومن ثم يلتبس معناها يامً

عىل أوساط الناس الذين ال يتميزون بعلو مداركهم وال 
, فال يقفون , إنام يكونون بني ذلك قواماً نحدارهاابيتسمون 

مما  .من النصوص العقابية عىل داللتها أو نطاق تطبيقها .....
يفقد النصوص وضوحها ويقينها ومها متطلبان فيها ...... إن 
النصوص العقابية فضالً عن غموضها قد تتسم بتميعها من 

روقها عن حد . وهو ما يعني منفالهتا .....اتساعها واخالل 
عتدال وإفراطها يف التأثيم فال يكون نسيجها إال ثوباً يفيض اال

 .)٨("عنها وال يلتئم وصحيح بياهنا
واخلالصة فإن مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات غدا أصالً 
ثابتاً كضامن ضد التحكم فال يؤثم القايض أفعاالً ينتقيها وال 

انفالتاً عن احلق ختياره إشباعاً للنزوة أو اعقوباهتا وفق  يقرر
 والعدل.

 
: عدم رجعية نصوص التجريم  ثانياً

إن قاعدة عدم رجعية القوانني اجلنائية تعد تطبيقاً ملبدأ 
الرشعية اجلنائية, وعليه فإن تطبيق القانون عىل وقائع سبقت 
تاريخ نفاذه معناه جتريم أفعال بقانون الحق, ومن املعلوم أن 

انني اجلنائية ال ينسحب أثرها إىل األفعال التي مل تكن القو
نعدام ان قاعدة أجمرمة قبل إصدارها, مما يرتتب عليه القول ب

األثر الرجعي للقوانني اجلنائية املوضوعية يعد من األصول 
اجلوهرية يف النظام القانوين التي جيب عىل املرشع مراعاهتا, 

تطبيق القانون الذي صدر وإال تعني عىل القايض أن يمتنع عن 
 م).١٩٧٤, (مصطفى عىل غري مقتضاها

                                                           
ق  ١٨) لسنة ٢٤حكم املحكمة الدستورية يف الدعو رقم (  )٨(

 م.٥/٧/١٩٩٧لسة ج − دستورية 

ن أثر القاعدة ينرصف إىل النصوص أوتنبغي اإلشارة إىل 
اجلزائية التي تقرر اجلرائم والعقوبات, وخيرج عن نطاقها 
النصوص األصلح للمتهم والنصوص التفسريية, ذلك أن 

نحيازاً من اإعامل األثر الرجعي للقانون األصلح للمتهم يعترب 
القايض لضامنة جوهرية للحرية الشخصية تبلورها السياسة 
العقابية اجلديدة للسلطة الترشيعية التي تتحدد عىل ضوء فهمها 

جتامعية, وهي بعد رضورة ينبغي الللحقائق املتغرية للرضورة ا
 .)٩(أن حيمل عليها كل جزاء جنائي وإال فقد علة وجوده

 
:   نصوص التجريمجواز القياس يف عدم ثالثاً

ومؤد ذلك أنه يمتنع عىل القايض تفسري النص اجلنائي 
بام حيمله أكثر مما حيتمل, أو بام يتجاوز حدود املصلحة القانونية 

 م).٢٠٠٣, (عبداملنعم املحمية بواسطة التجريم والعقاب
فالقياس يف جمال نصوص التجريم هيدم مبدأ الرشعية 

 −طة التجريم والتي هي اجلنائية من حيث يمنح القايض سل
من صالحية السلطة الترشيعية, وعليه فإن القايض  −كام بينا 

الذي يملك تفسري النص هبدف الكشف عن إرادة املرشع 
مستعيناً بجميع الوسائل التي متكنه من ذلك, عليه يف الوقت 
ذاته أن يتوقف عن البحث إذا تبني له أن تفسريه قد ينتهي به 

وعقوبات مل يرد نص بتجريمها, إذ ال إىل حد خلق جرائم 
 م).٢٠١٠, (احلديثي يصح القياس يف نصوص التجريم

 
 التجريم ومحاية احلقوق واحلريات العامة: املطلب الثالث
 متهيد وتقسيم

إن إضفاء احلامية القانونية عىل بعض املصالح هو اهلدف 
ف الذي من التجريم, وهذا يعني أن احلامية اجلنائية هي اهلد

 ,(رسور جتامعية حمل التجريمتتحدد يف ضوئه املصالح اال
). فمن حيث املوضوع تستهدف سياسة التجريم إىل م١٩٧٢

جتريم األفعال التي متس احلقوق واملصالح بشكل يستوجب 
العقاب عىل مرتكبيها, وقد تتفاوت األفعال التي تستوجب 

 ,(إبراهيم التجريم فتتباين من جمتمع آلخر ومن زمن آلخر

                                                           
) ٨٤حكم املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف الدعو رقم (  )٩(

 م.١٥/٣/١٩٩٧جلسة  − ق دستورية  ١٧لسنة 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٧٦
وهلذا فإننا سنقسم هذا املطلب إىل فرعني نتناول يف . )م١٩٩٦

, هلام اإلطار القانوين للمصالح االجتامعية املعتربة يف التجريمأو
 بينام نخصص ثانيهام لبحث التوازن بني التجريم والعقاب

 ومحاية احلقوق واحلريات العامة.
 

االجتامعية املعتربة يف  اإلطار القانوين للمصالحالفرع األول: 
 التجريم

تتحدد وظيفة املرشع يف املجتمعات املختلفة بإضفاء احلامية 
القانونية عىل احلقوق واملصالح التي يراها جديرة بإسباغ احلامية 

ختيار املصالح التي تتسم باألمهية التي اعليها, حيث يعمد إىل 
املرشع  تستوجب التدخل حلاميتها, وهذا األمر مرتوك لتقدير

ألمهية املصلحة حمل احلامية القانونية عىل ضوء السياسة اجلنائية 
). م٢٠٠٦ ,هند وعطية ;بال تاريخ نرش ,للدولة (العبودي

ن املصالح تكون متباينة ومتضاربة فإن عىل املرشع أن إوحيث 
يوازن بني تلك املصالح, وأن التضحية بإحداها يف سبيل 

). وعليه م٢٠١٥ ,(مردان األخر جيب أن يستند إىل مسوغ
فإن املرشع يستند عىل املصلحة يف احلامية التي يضفيها عىل 
القواعد القانونية, لذا فإن األفعال التي ترتكب خالفاً لنصوص 
احلامية تشكل عدواناً عىل مصلحة من املصالح التي تؤدي إىل 
إشباع حاجة مادية أو معنوية من احلاجات اإلنسانية, والغاية 

س من أجل محاية هيدف إليها املرشع من محايته للمصالح ليالتي 
إنام بسبب تواجدهم ضمن جمتمع معني, األشخاص كأفراد و

داراً للمصالح ولذا فإنه جيرم الفعل غري املرشوع الذي يشكل إه
, أما السلوك املرشوع الذي ال يقرتن بإهدار أو هتديدها باخلطر

نون غري معني بمنعه املصلحة أو هتديدها باخلطر, فإن القا
 م).١٩٨٤, (ثروت وجتريم مرتكبه

فاألنظمة التي ترعى جمتمعاً معيناً تؤسس قواعدها 
القانونية من خالل قيم ومصالح هذا املجتمع, وهذه القواعد 
ختضع بحكم التطور ملؤرشات خمتلفة ألن املجتمع يسري وفق 
 نموذج معني حلاميته ومحاية األفراد ومصاحلهم من العدوان

عليها من خالل إهدارها أو هتديدها باخلطر, فالعدوان عىل 
ألن هذا العدوان عتداء عىل املجتمع أيضاً ااملصلحة الفردية 
 األمن والطمأنينة.ستقرار ويشكل مساساً باال

جتامعية ع ينتقي املصالح ذات األمهية االوهكذا فإن املرش
ها الدولة ستناداً عىل الفلسفة التجريمية التي تنتهجااخلاصة 

ويسبغ احلامية عىل تلك املصالح من خالل نصوص قانونية 
معينة, معترباً أن أي مساس هبذه املصالح يستوجب التجريم, 
ويستهدف املرشع من هذا التجريم محاية مصالح معينة تتسم 
 باألمهية التي جتعل املرشع يضفي عليها احلامية الالزمة

 م).٢٠١٥, (مردان
 

التوازن بني التجريم والعقاب ومحاية احلقوق الفرع الثاين: 
 م)٢٠٠٢, (رسور واحلريات

تقوم سياسة التجريم والعقاب عىل التوازن بني فكر 
جتامعي حيدد مضمون حق الدولة يف العقاب وفكر افلسفي 

دستوري حيدد قيمة احلقوق واحلريات. ويساهم كل من قطبي 
الدستورية هذا التوازن يف محاية املجتمع وضامن احلرية 

للحقوق واحلريات. فالدولة من أجل محايتها للمجتمع 
وحقوق األفراد وحرياهتم متلك سلطة التجريم والعقاب, 

, يعته يقيد حقوق األفراد وحرياهتماحلق بطب اولكن ممارسة هذ
ذلك أن الفرد بحكم عضويته للمجتمع يتحدد نشاطه يف إطار 

عاة قواعده كام حركة هذا املجتمع, فيلتزم بالرضورة بمرا
حددهتا السلطة الترشيعية املمثلة للشعب, وعىل هذه السلطة 
بدورها أن تضمن ممارسة الفرد حلقوقه وحرياته مع إلزامه يف 
الوقت ذاته بمقتضيات املصلحة العامة, وذلك بأن حتدد 

وق واحلريات من القواعد التي متارس يف إطارها هذه احلق
 يتفق مع املصلحة العامة. جتامعية وبامخالل العالقات اال

واملرشع يف تنظيمه هلذه العالقات جيب أن يراعي دائامً أن 
, وأنه ال يمكن حتقيق اإلنسان احلر هو أساس املجتمع احلر

جتامعية إال من خالل محاية حقوق اإلنسان وحرياته احلامية اال
. وبناءً عىل ذلك ال صفه جمنياً عليه أو بوصفه متهامً سواء بو

جتامعية وبني ر صداماً بني مقتضيات احلامية االأن نتصويمكن 
 متطلبات احلامية اإلنسانية, أي محاية احلقوق واحلريات

 م).١٩٧٢, (رسور
والنظام القانوين يقوم عىل التوازن بني احلقوق واحلريات 
من جهة وبني املصلحة العامة من جهة أخر, وهو ما يتحقق 
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يف ضوء ذلك فإن املرشع اجلنائي بالتناسب بني محاية كل منهام. و

يراعي التوازن بني هذه  − يف مقام محايته للحقوق واحلريات  − 
احلامية وبني ما يتمتع به الغري من حقوق وحريات, وكذا التوازن 

 تمثلة يف النظام العام.بني هذه احلامية وبني املصلحة العامة امل
وتتحدد الرضورة يف التجريم يف ضوء اهلدف منه, فال 
يمكن السامح باملساس باحلقوق واحلريات من خالل التجريم 

قتىض ذلك حتقيق هدف معني هو محاية املصلحة العامة اإال إذا 
أو محاية احلقوق واحلريات التي تتعرض للرضر أو اخلطر 
يم وتكون يف نظر املرشع جديرة باحلامية بواسطة التجر

والعقاب. وهلذا نجد أن املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين 
, حيث نجدها  أغلب قراراهتا عىل تلك املبادئقد أكدت يف

وملا كان اجلزاء اجلنائي عقاباً "تقول يف إحد قراراهتا بأنه: 
جتامعي ومنطوياً غالباً عىل تقييد اواقعاً بالرضورة يف إطار 

, ومرتبطاً بسلوك هنى ض حمددحلرية الشخصية ومقرراً لغرا
جتامعية هلا وزهنا, وكان استيفاء لقيم ومصالح ااملرشع عنه 

األصل يف العقوبة معقوليتها وأن تكون مربرة فال يكون 
وحيث "ويف قرار آخر هلا تقول:  .)١٠("التدخل هبا إال بقدر ...

ختذ ان دستور مملكة البحرين عىل خالف بعض الدساتري إ
عتدالً فيام يتعلق باحلرية الشخصية وما يتفرع موقفاً وسطاً م

) منه, وما قرره من ضامنات ١٩عنها من حقوق أوردهتا املادة (
حلامية تلك احلرية, فلم يشأ أن يطلق سلطة املرشع العادي يف 
تنظيم تلك احلرية بال ضامنة, ومل يرد أن تكون تلك احلرية 

حة املجتمع مطلقة متتنع عن القيود واحلدود إذا اقتضت مصل
 .)١١("فرض هذه القيود واحلدود

وعليه نخلص إىل أن املساس باحلقوق واحلريات من 
عتبارات الرضورة والتناسب التي يقوم اخالل التجريم حتكمه 

                                                           
حكم املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين يف الدعو رقم   )١٠(

قضائية, اجللسة املنعقدة يف  ٥) لسنة ٤/٠٧(د/
, ٢٩٢٨عدد , منشور يف اجلريدة الرسمية, الم٢٠٠٩/ديسمرب/٢١
 م.٢٠٠٩/ديسمرب/٣١يف 

حكم املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين يف الدعو رقم   )١١(
قضائية, اجللسة املنعقدة يف  ٦) لسنة ٥/٠٨(د/
, ٣٠٤٦, منشور يف اجلريدة الرسمية, العدد م٢٠١٢/مارس/٢٨
 م.٢٠١٢بريل/أ/٥يف 

يف ضوئها التوازن بني هذا املساس وبني سائر القيم التي حيميها 
فرد الدستور. وأنه وفقاً ملبدأ الرشعية اجلنائية فإن الترشيع ين

ن املرشع يملك إبحسب األصل بإقامة هذا التوازن, وحيث 
ال أنه ال يملك أن يصل إسلطة تقديرية يف حتديد مسلكه, 

بمامرسته هلذا السلطة إىل احلد الذي تفقد فيه احلقوق 
واحلريات مضموهنا وجوهرها, وهو يتقيد بذلك بمجموعة 

ورة من الضامنات إلحداث التوازن املطلوب مع مراعاة الرض
والتناسب بام ال يفقد احلقوق واحلريات حمتواها, وتتمثل هذه 

 م):٢٠٠٢نات يف اآليت (رسور, الضام
 عل أو االمتناع هو مناط التجريم.أن يكون الف  −١
 شخصية املسؤولية.  −٢
 ز املساس بجوهر احلقوق واحلريات.عدم جوا  −٣
 شخصية العقوبة وتناسبها.  −٤
 

 :املبحث األول
 تفاق اجلنائياالماهية جريمة 

 متهيد وتقسيم
رتكاب جريمة معينة مها نواة اإن التفكري والتصميم عىل 

ن هذه اإلرادة هي مصدر القلق اإلرادة اإلجرامية, وأ
ي املولد الذي ينبعث منه ضطراب يف املجتمع وهواال

, وأول ما يتكون يف نفس فاعل اجلريمة ما يسمى اإلجرام
شبهة املسؤولية, ثم يليه النية والعزم باخلاطر اجلنائي وليس فيه 

ولكن هل يكفي ذلك لتربير م). ٢٠١١ ,(إبراهيم اجلنائي
معاقبة اإلرادة اإلجرامية وهي ما زالت يف حيز النفس ومل 

 تظهر إىل العامل اخلارجي بعد?
نتهينا يف املبحث األول إىل أن النظام القانوين اوبعد أن 

ريات من جهة وبني يقوم عىل التوازن بني احلقوق واحل
يف  − املصلحة العامة من جهة أخر, وأن املرشع اجلنائي 

عليه أن يراعي  − مقام محايته لتلك احلقوق واحلريات 
التوازن بني هذه احلامية وبني ما يتمتع به الغري من حقوق 

نه إوحريات, وهو يف أداء مهمته هذه ليس حراً بالتجريم, إذ 
ة عىل حقوق اإلنسان وحرياته مقيد بقيود مراعاة واملحافظ

التي ال جيوز التضحية هبا يف غري رضورة متليها مصلحة 
 اعتبارها.جتامعية هلا ا



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة
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دراسة لبحث مد دستورية ننا هندف يف هذه الإوحيث 
تفاق اجلنائي فإنه ينبغي علينا أن نحدد ماهية جريمة اال

ومفهوم هذه اجلريمة, وهذا ما سنحاول معرفته يف هذا 
نتناول يف أوهلا  , والذي سنقسمه إىل مطالب ثالث,املبحث

نخصص ثانيها لبحث تفاق اجلنائي, بينام تعريف جريمة اال
تفاق اجلنائي, أما ثالثها فسنحاول أن أركان جريمة اال

 نائي.تفاق اجلموقف الفقه اجلنائي من جريمة اال نستعرض فيه
 

 تفاق اجلنائي: تعريف جريمة االاملطلب األول
 وتقسيممتهيد 

تفاق اجلنائي رضورة التعرف عىل مفهوم جريمة االتقتيض 
أن نورد التعريف الترشيعي والفقهي والقضائي هلا, ومن ثم 

 .متييزها عام يشاهبها
 

 تفاق اجلنائيلترشيعي جلريمة االالتعريف ا أوالً:
تفاق اجلنائي يف املادة عرف املرشع البحريني جريمة اال

تفاق ا"من قانون العقوبات بقوله بأهنا:  )١٢()/(امللغاة)١٥٧(
رتكاب جناية من اجلنايات املنصوص عليها يف املواد االغرض منه 

ختذها وسيلة للوصول إىل الغرض املقصود اأو  ١٥٥إىل  ١٤٧
) من قانون ٥٥. كام وعرفها املرشع العراقي يف املادة ("منه

أو أكثر عىل تفاق شخصني اتفاقاً جنائياً ايعد "العقوبات بقوله: 
حتيال والتزوير سواء االرتكاب جناية أو جنحة من جنح الرسقة وا

ىل األفعال املجهزة أو املسهلة كانت معينة أو غري معينة أو ع
, مستمراً ولو يف مبدأ تكوينه تفاق منظامً ولوالرتكاهبا متى كان اال

تفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه , ويعد االملدة قصرية
. "ختاذها وسيلة للوصول إىل غرض مرشوعاتكاب اجلرائم أو را

رتكاب احتاد شخصني فأكثر عىل ا"أما املرشع املرصي فعرفها بأهنا: 
 .)١٣("رتكاهباسهلة الجناية أو جنحة ما أو األعامل املجهزة أو امل

                                                           
الدستورية بعد ) وذلك لصدور قرار املحكمة ١٥٧ألغيت املادة (  )١٢(

) ٤/٠٤) وحكمها رقم (د/٣/٠٤دستوريتها يف حكمها رقم (د/
 قضائية. ٢لسنة 

) من قانون العقوبات املرصي, وهي مادة ملغاة لعدم ٤٨املادة (  )١٣(
دستوريتها بموجب حكم املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف 

 قضائية. ٢١لسنة  ١١٤ة املرقمة يف القضي م٢٠٠١/يونيو/٢

ص أعاله أن القانون يعاقب عىل والواضح من النصو
مستقلة عن اجلريمة املتفق  تفاق كجريمة قائمة بذاهتا,اال

تفاق كوسيلة عليها, وهو هبذا الوصف ال خيتلف عن اال
ني تقابل إرادات, غري أن الفرق تشرتاك, إذ هو يف احلالا

تفاق ع ال يعاقب عىل االبينهام يبدو من حيث أن املرش
فق عليها فعالً رتكبت اجلريمة املتاشرتاك إال إذا اكوسيلة 

شرتاك هبذا بام يرتتب عليه أن اال ,تفاقبناءً عىل هذا اال
الوصف يستمد صفته غري املرشوعة من جريمة الفاعل 

تفاق املعاقب ىل حني أن هذه الصفة أصيلة يف االاألصيل, ع
عليه لذاته, بالنظر ملا ينطوي عليه من خطورة ذاتية عىل 

باملتفق بوصفه فاعالً جلريمة  املجتمع, وعليه تنزل العقوبة
. وبعد فإن ي ولو مل تنفذ اجلرائم املتفق عليهاتفاق اجلنائاال
شرتاك يشرتط فيه أن ينصب عىل اتفاق باعتباره وسيلة اال

جريمة معينة برصف النظر عن كوهنا جناية أو جنحة أو 
تفاق املعاقب عليه لذاته فال هيم , أما فيام يتعلق باالخمالفة

, )م٢٠١٠ ,(احلديثي أن تكون اجلريمة معينة أو غري معينة
أن تكون  − وفقاً لقانون العقوبات البحريني  − إنام يلزم 

 ١٥٥إىل  ١٤٧جناية من اجلنايات املنصوص عليها يف املواد 
 قصود منه.ختذها وسيلة للوصول إىل الغرض املاأو 

 
:  لفقهي جلريمة االتفاق اجلنائيالتعريف ا ثانياً

نائي أورد تعريفات عدة جلريمة بالرغم من أن الفقه اجل
تفاق اجلنائي, غري أهنا ويف معظمها تدور حول مفاهيم اال

حتاد شخصني أو أكثر ا"مشرتكة, إذ عرفها البعض بأهنا: 
عامل املجهزة أو املسهلة رتكاب جريمة ما أو عىل األاعىل 
ط وسواء كان الغرض رتكاهبا ولو كان معلقاً عىل رشال

وسيلة ختاذها ارتكاب اجلرائم أو حتى اتفاق النهائي من اال
). كام عرفها م١٩٦٨ ,(اخللف "للوصول إىل غرض مرشوع

ارتكاب فعل تفاق شخصني أو أكثر عىل ا"البعض بأهنا: 
نرصاف إرادهتام إلتيان هذا الفعل سواء أكان غري قانوين وا

تفاق أو وسيلة هلذا الغرض متى كان اال غرضهم األسايس
, (سلامن "منظامً ولو يف مبدأ تكوينه مستمراً ولو ملدة قصرية

 م).٢٠١٤
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:  لقضائي جلريمة االتفاق اجلنائيالتعريف ا ثالثاً

يشرتط ال "ذهبت حمكمة النقض املرصية إىل القول بأنه: 
) ٤٨تفاق اجلنائي املنصوص عليها يف املادة (لتكوين جريمة اال

رتكاب جناية أو احتاد إرادة شخصني أو أكثر عىل اأكثر من 
ىل األعامل املجهزة معينة أو عجنحة سواء كانت معينة أم غري 

واء وقعت اجلريمة املقصودة من رتكاهبا سأو املسهلة ال
. ويف قرار آخر هلا ذهبت إىل القول بأن: )١٤("تفاق أو مل تقعاال
سواء اتفقوا عىل  .تفاق اجلنائي يعاقبون .....املشرتكني يف اال"

جلناية أو اجلنحة املقصودة من أن يقوم واحد منهم بتنفيذ ا
تفاق أو عىل أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر خيتار اال

 .)١٥("لذلك فيام بعد
 

: متييز جريمة اال  ئي عام يشاهبهاتفاق اجلنارابعاً
تفاق اجلنائي قد فق املفهوم املتقدم فإن جريمة االو

تتشابه وختتلف عن غريها من املصطلحات األخر, وهلذا 
تفاق كوسيلة نا سنحاول أن نميزها عن كل من االفإن

 اشرتاك وعن التجمهر.
 
تفاق كوسيلة من وسائل متييز االتفاق اجلنائي عن اال −١
 شرتاكاال

تفاق اجلنائي تعد جريمة قائمة بذاهتا مستقلة عن جريمة اال
تفاق , وهو هبذا الوصف ال خيتلف عن االاجلريمة املتفق عليها

ام يبدو وجه شرتاك , إذ هو يف احلالتني تقابل إرادات, إناكوسيلة 
تفاق كوسيلة ن حيث أن املرشع ال يعاقب عىل االالفرق بينهام م

فق عليها فعالً بناءً عىل هذا رتكبت اجلريمة املتاشرتاك إال إذا ا
شرتاك هبذا الوصف يستمد صفته االتفاق, بام يرتتب عليه أن اال

ىل حني أن هذه , عاملرشوعة من جريمة الفاعل األصيلغري 
تفاق املعاقب عليه لذاته بالنظر ملا ينطوي  االالصفة أصيلة يف

باملتفق  , وعليه تنزل العقوبةعليه من خطورة ذاتية عىل املجتمع
تفاق اجلنائي ولو مل تنفذ اجلرائم املتفق بوصفه فاعالً جلريمة اال

تفاق باعتباره . كام ويشرتط يف اال)م٢٠١٠ ,(احلديثي عليها
                                                           

 .٤٤١, ص٨٨م, جمموعة أحكام النقض, رقم ١٩٦٥مايو  ١٠ض نق  )١٤(
, رقم ٧, ج, جمموعة القواعد القانونيةم١٩٤٦مايو  ٢١نقض   )١٥(

 .١٥٦, ص١٦٠

معينة برصف النظر عن شرتاك أن ينصب عىل جريمة اوسيلة 
. أما فيام يتعلق نوعها سواء كانت جناية أو جنحة أو خمالفة

تفاق اجلنائي املعاقب عليه لذاته فإنه يشرتط فيه وفق املادة باال
) أن ينصب ذلك ) من قانون العقوبات البحريني (امللغاة١٥٧(
وص عليها يف رتكاب جناية من اجلنايات املنصاتفاق عىل اال

 .١٥٥إىل  ١٤٧املواد 
 
 مة االتفاق اجلنائي عن التجمهرمتييز جري −٢

نص املرشع البحريني عىل جريمة التجمهر يف املادة 
شرتك يف جتمهر اكل من ") من قانون العقوبات بقوله: ١٧٨(

يف مكان عام مؤلف من مخسة أشخاص عىل األقل, الغرض 
و رتكاب اجلرائم أو األعامل املجهزة أو املسهلة هلا أامنه 

اإلخالل باألمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مرشوع, 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال جتاوز مائتي 

 ."دينار أو بإحد هاتني العقوبتني
تفاق اجلنائي خيتلف عن التجمهر يف ووفقاً لذلك فإن اال

حتاد إرادات, يف حني أن التجمهر ال يشرتط فيه اأن األول هو 
اد اإلرادات فقد يكون هناك جمرد توافق أو توارد خواطر ال حتا

حتاد إرادتني اتفاق اجلنائي ب. وبينام يتم االتفاقحد اال يصل إىل
شرتاك جمموعة مؤلفة من افأكثر, فإن التجمهر ال يقوم إال ب

 أشخاص عىل األقل يف ذلك التجمهر.مخسة 
مسؤوالً كام أن جمرد إثبات علم العضو يف التجمهر جيعله 

باعتباره رشيكاً يف اجلرائم التي ترتكب فعالً حتى ولو مل يقم 
تفاق اجلنائي ال يسأل إال , يف حني أن العضو يف االبأي عمل

عن اجلرائم املتفق عليها, أما ما غريها من اجلرائم التي مل يتفق 
 م).٢٠١٤, (سلامن عليها فال يسأل عنها

 
 اجلنائي تفاق: أركان جريمة االاملطلب الثاين
 متهيد وتقسيم
تفاق اجلنائي أركان ثالثة, ركن لقيام جريمة االيشرتط 

تفاق وهو تفاق), وموضوع ينصب عليه االمادي يتمثل يف (اال
, وأخرياً ا رتكاب إحد اجلرائم التي أوردها املرشع حرصاً

ونتناول كالً منها يف ركن معنوي يتمثل يف (القصد اجلنائي), 
 فرع مستقل.
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٨٠
 (االتفاق)الركن املادي ألول: الفرع ا

تفاق يتمثل الركن املادي يف جريمة االتفاق اجلنائي باال
نعقاد عزمهم عىل التقاء إرادات املتفقني واتفاق هو . واالذاته

), أو هو تقابل اإلرادات م٢٠١٠ ,(احلديثي ما أضمروه
رتكاب إحد اوتبادل الرضاء بني شخصني أو أكثر عىل 

اجلنايات التي أوردها املرشع عىل سبيل احلرص. وعليه فال 
يكفي جمرد التوافق أو توارد اخلواطر, وإنام جيب أن يكون 

تفاق ينعقد العزم بمقتضاه بني أطرافه وتتحد إرادهتم اهناك 
, املعنى ال يتحقق إال إذا كان االتفاق جدياً  عىل العمل, وهذا

حتاد اإلرادات عىل ما هنى كون إال بافاجلريمة ال يمكن أن تت
تفاق إذا كان أحد أصحاهبا جاداً يف االنه إالنص عنه, بحيث 

تفاقاً جنائياً قد تم اواآلخر غري جاد فال يصح أن يقال بأن 
حتاد إرادتيهام عىل يشء يف احلقيقة وواقع األمر, كام ابينهام لعدم 

ويشرتط أن يكون كل من الشخصني كحد أدنى أهالً 
جنائياً ألي  للمسؤولية اجلنائية, فإذا كان كالمها غري مسؤول

 م).٢٠١٤, (زكي تفاق اجلنائي قائامً سبب كان فال يعد اال
تفاق مستمراً ولو ملدة عد فإن املرشع يستلزم أن يكون االوب

قصرية من الزمن, كام يستلزم أن يكون منظامً ولو يف بداية 
تفاق يف يه أن يفرغ االت ذاته فال يشرتط فتكوينه, ويف الوق

, ويتوافر شكل معني, فكام يكون كتابةً قد يكون شفاهةً 
تفاق كام هو ظاهر من النص من شخصني كحد أدنى واملهم اال

, وهذا يقتيض املتقابلة جادة ومعتربة قانوناً  أن تكون اإلرادات
بطبيعة احلال أن يعلم كل طرف بجميع الظروف التي حتيط 

 م).١٩٧٩, (سالمة بإرادة الطرف اآلخر
 
 الرشوع يف االتفاق اجلنائي 

 الفقه اجلنائي أن الرشوع يف االتفاق يذهب رأي يف
, مستنداً يف ذلك إىل حماولة محل شخص عىل الدخول متصور

رتكاب جريمة من اجلرائم املنصوص عليها إذا مل اتفاق عىل ايف 
). م١٩٧٤ ,(مصطفى تتوافر لسبب خارج عن إرادة الفاعل

يف الفقه أن الرشوع يف جريمة  الرأي الغالب والراجحغري أن 
تفاق حالة , وذلك بوصف االتفاق اجلنائي غري متصوراال

نفسية تقوم لد املتفقني يف حلظة واحدة بحيث ال حتتمل بداية 

). والواقع أن املرشع ال يعد م١٩٥٧ ,وال هناية (السعيد
بل إنه يعاقب , فاق جنائي ومل تقبل دعوته رشوعاً تاالدعوة إىل 

 .)١٦(عليها باعتبارها جريمة قائمة بذاهتا
 

 الفرع الثاين: موضوع االتفاق
/امللغاة) من قانون ١٥٧) واملادة (١٣٩عىل مقتىض املادة (
تفاق اجلنائي أن , فإنه يلزم لقيام جريمة االالعقوبات البحريني
رتكاب جناية من اجلنايات الواردة عىل ايكون موضوعها 

تفاق . فإن مل يكن موضوع االيف املادتني أعالهسبيل احلرص 
أو إذا مل تكن  −كأن تكون جنحة مثالً  − اجلنائي اخلاص جناية 

اجلناية املتفق عليها واردة يف عداد اجلنايات التي جاءت عىل 
تفاق اجلنائي وإنام نكون , فال وجود جلريمة االسبيل احلرص

عامة الواردة يف ها األحكام الأمام مسامهة جنائية ونطبق عند
سيلة من وسائل املسامهة اجلنائية. ويكفي شرتاك بوصفه واال

تفاق عىل جناية واحدة وهو ما تفيد به عبارة أن ينصب اال
 .)١٧(النص أعاله

هذا وقد اشرتط قانون العقوبات البحريني يف املادتني 
أعاله أن تكون اجلنايات من تلك املاسة بأمن الدولة الداخيل 

يعاقب ") نصت عىل أنه: ١٣٩ن املادة (إواخلارجي, إذ 
تفاق كان الغرض منه ابالسجن املؤبد أو املؤقت من ساهم يف 

واد املشار رتكاب جناية من اجلنايات املنصوص عليها يف املا
ختذها وسيلة للوصول إىل الغرض اإليها يف املادة السابقة أو 

) فقد نصت عىل أنه: (امللغاة ١٥٧. أما املادة )١٨("املقصود منه
تفاق كان ايعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت من ساهم يف "

                                                           
 امللغاة). ١٥٧/٤) و (١٣٩/٤حيث نص املرشع عىل ذلك يف املادة (  )١٦(
 ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٥٥عىل مقتىض املادة (  )١٧(

(املعدل) تكون جريمة االتفاق اجلنائي متحققة  م١٩٦٩لسنة 
عندما يكون االتفاق منصباً عىل ارتكاب جناية (النص عام يتسع 

و أو االحتيال أجلميع اجلنايات) أو جنحة عمدية من جنح الرسقة 
و املسهلة أعامل املجهزة أيضاً االتفاق عىل األالتزوير, كام ويشمل 

 أو اجلنحة.للجناية 
 ,١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١٤ ,١١٣, ١١٢ليها هي: (إاملواد املشار   )١٨(

), وهي كلها من ١٢٩, ١٢٦, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١
 ائم املاسة بأمن الدولة اخلارجي.اجلر



 عمر احلديثي: جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية ...

  

٨١
رتكاب جناية من اجلنايات املنصوص عليها يف االغرض منه 

 .)١٩("...... ١٥٥إىل  ١٤٧املواد 
املتفق عليها تفاق جنائياً سواء كانت اجلرائم ويكون اال

ستعامل املفرقعات أو القوة اشري إىل معينة أو غري معينة, كام لو أٌ 
صول إىل الغرض الذي والتهديد أو األسلحة كوسائل للو

). لكن مما ينبغي م١٩٥٧ ,تفاق (السعيدهيدف إليه اال
تفاق ليس ة موضوع االيني اجلنايمالحظته أن املراد بعدم تع

معناه أال يكون هلا أي تعيني, بل معناه أن يكون هلا تعيني 
, بمعن ى أنه إذا كانت اجلريمة ناقص فيكون نوعها معروفاً

تفاق مبهمة احلدود, غامضة الوصف, غري موضوع اال
هائمة يف أذهان املشرتكني يف  واضحة املعامل, أو إذا ظلت

اتفاق حاسم زم بوجود تفاق اجلنائي, فال يمكن اجلاال
تفاق يل ال يمكن القول بوجود جريمة اال, وبالتاوقطعي

 م).٢٠١٤, (زكي اجلنائي اخلاص
 
 تفاقالعدول عن اال 

وبالتايل , التقاء اإلراداتتفاق اجلنائي تقع بمجرد جريمة اال
تفاق بعد حصوله ال يمنع العقاب عليه فإن العدول عن تنفيذ اال

أن املرشع قد قىض باإلعفاء من العقاب ), غري م٢٠١٠ ,(احلديثي
ت القضائية أو اإلدارية بقيام ملن بادر من اجلناة بإبالغ السلطا

رتكاب أية جناية من اتفاق وبمن سامهوا فيه قبل الرشوع يف اال
بمعنى أنه لو كان العدول يمنع العقاب  .)٢٠(اجلنايات املتفق عليها

من خيرب السلطات  ملا كان ما يستدعي أن يقوم املرشع بإعفاء
 العامة بوجود االتفاق واملشرتكني فيه.

 
 الركن املعنويالفرع الثالث: 

تفاق اجلنائي جريمة عمدية, ومن ثم يتخذ الركن اال
يقوم عىل عنرصي  املعنوي فيها صورة القصد اجلنائي, وهو

 العلم واإلرادة.
تفاق, بمعنى أنه جيب حييط بموضوع االفالعلم يتعني أن 

رتكاب جناية من اتفاق عىل اأن يعلم اجلاين بانه يدخل يف 
                                                           

ائم املاسة بأمن عاله هي كلها من اجلرأليها يف املادة إاملواد املشار   )١٩(
 الدولة الداخيل.

 )./امللغاة١٥٧/٥) واملادة (١٣٩/٥املادة (  )٢٠(

والتي وردت عىل سبيل احلرص  −اجلنايات املاسة بأمن الدولة 
وبناءً عىل ذلك ال يتوافر القصد اجلنائي لد من يدخل يف  −

 تفاق, غري أنه لو علم فيام بعداتفاق وهو جيهل موضوع اال
, فإن جلنائي وبقي عضواً فيه رغم ذلكا تفاقبموضوع اال

 تفاققوم لديه من حلظة علمه بموضوع االالقصد اجلنائي ي
 م).١٩٥٧, (السعيد

تفاق اد هبا إرادة الدخول جدياً يف االأما اإلرادة فاملر
حتدت مع إرادات ابحيث يمكن القول أن إرادة املتفق 

). م٢٠١٠ ,تفاق (احلديثيع االاآلخرين عىل حتقيق موضو
فإذا توافر العلم واإلرادة قام القصد لد املتفقني وال عربة بعد 

لباعث أو الدافع من الدخول يف ذلك بالغرض النهائي أو ا
تفاق اجلنائي يبقى قائامً مهام تكن , فهذا االتفاق اجلنائياال

الغاية التي هيدف إليها املتفقون رشيفة ونبيلة وحممودة, أو كان 
غرض مرشوع, كأن يكون ذلك الغرض منها الوصول إىل 

 .بدأ معني أو دعوة معينة ... إلخخدمة مل
 

 تفاق اجلنائي: املوقف الفقهي من جريمة االاملطلب الثالث
ألة مد رشعية النص عىل مل يتفق الفقه اجلنائي حول مس

تفاق اجلنائي, السيام وأن هناك قرارات قد صدرت جريمة اال
ة البحرين بعدم ومملك من املحاكم الدستورية يف كل من مرص

تفاق اجلنائي وهو ما سنوضحه بإذنه تعاىل دستورية جريمة اال
ائي نقسم الفقه اجلنايف املبحث الثالث من هذه الدراسة. فقد 

تفاق اجلنائي كجريمة قائمة بني مؤيد ومعارض للنص عىل اال
بذاهتا يف الترشيعات العقابية, ونحاول يف هذا املطلب 

ل أن نبني فيام إذا كانت قف, ومن ثم نحاوستعراض هذه املواا
تفاق اجلنائي تعد جريمة منظمة أم ال ليتسنى لنا جريمة اال

تفاق بعدها بيان الرأي بشأن مد رشعية النص عىل جريمة اال
 .اجلنائي يف قانون العقوبات

 
 نقد جتريم االتفاق اجلنائي −ل الرأي األو أوالً:

تقاد ومعارضة جتريم انذهب جانب من الفقه اجلنائي إىل 
قائمة بذاهتا بعيداً عن تفاق اجلنائي واعتباره جريمة خاصة اال

, ه صورة من صور املسامهة اجلنائيةشرتاك بوصفأحكام اال
ويعتربون ذلك شذوذاً عن املبادئ والقواعد العامة يف التجريم 
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٨٢
والعقاب, باعتبار أن القانون جيرم عىل جمرد النوايا دون أن 

 ل مادية قد ظهرت عىل أرض الواقع.أفعاتكون هناك 
رض أوجه النقد املوجهة جلريمة االتفاق وقبل أن نستع

ن موقف املرشع البحريني خيتلف عن أ, ينبغي مالحظة اجلنائي
ملرشع البحريني قد ن اإكل من املرشعني املرصي والعراقي, إذ 

تفاق اجلنائي يف القسم اخلاص من قانون جاء بتجريم اال
يف املواد اخلاصة باجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل  العقوبات

واخلارجي, بينام نجد أن كالً من قانون العقوبات املرصي 
تفاق اجلنائي يف القسم العام العراقي قد أوردا نصاً جلريمة االو

فضالً عن النص عليها كجريمة خاصة قائمة بذاهتا يف القسم 
املاسة بأمن الدولة  اخلاص من قانون العقوبات يف اجلرائم

 .)٢١(الداخيل واخلارجي
تفاق أصحاب هذا الرأي أن وضع مادة اال وهلذا ير

اجلنائي يف القسم العام من قانون العقوبات غري صحيح 
باعتبار أن هذا القسم ال تذكر فيه جرائم خمصوصة, بل هو 
خاص برشح األحكام العامة للجرائم والعقوبات فيكون من 

القسم اخلاص وبالتحديد يف فصل اجلرائم  األفضل وضعها يف
 .)م٢٠١٤(زكي,  )٢٢(املاسة بأمن الدولة الداخيل أو اخلارجي

تفاق اجلنائي انب آخر إىل القول بأن اعتبار االكام ذهب ج
نتظار وقوع اجلريمة فعالً هو عيب ترشيعي ألن اجريمة دون 

جريم يعد ناسخاً ضمناً ألحكام االشرتاك بطريق هذا الت
تفاق فاق ومن ثم أصبح تطبيق أحكام االشرتاك بطريق االاالت

شرتاك ال يكون إال يف اجلرائم العمدية , ألن االعديم القيمة
 م).١٩٧٤, (راشد ضطراب يف الترشيع غري الئقاوهذا 

تفاق إىل القول بأن اهلدف من جتريم االويذهب البعض 
ابات اجلنائي كان رضباً عىل اجلمعيات الرسية واإلرهابية وعص

امتد متناول النص إىل األشقياء وقطاع الطرق, ومع ذلك 
تفاق يف ذاته , فصار هذا االتفاق عىل جريمة معينةحمض اال

                                                           
) من قانون العقوبات املرصي امللغاة للحكم بعد ٤٨ينظر املادة (  )٢١(

) من ٥٥(دستوريتها من قبل املحكمة الدستورية يف مرص, واملادة 
 قانون العقوبات العراقي.

نتقاد ال يوجه إىل املرشع البحريني ألنه مل من املالحظ أن هذا اال  )٢٢(
القسم العام من قانون  اق اجلنائي يفتفاليورد نصاً عاماً جلريمة ا

 العقوبات.

حمل جتريم ولو مل تقع اجلريمة املتفق عليها, مع أن األصل 
م به أنه ال يعاقب عىل جمرد التحضري للجريمة ومن باب املسلّ 

 م).١٩٦٨, هبنام( رتكاهبااأوىل عىل جمرد العزم عىل 
وذهب آخرون إىل القول بأنه وفقاً للقواعد العامة يف قانون 

يبدأ يف مرحلة التفكري يف  العقوبات فإن النشاط اإلجرامي ال
نعقاد العزم عليها طاملا مل يكن للعزم مظهر مادي ااجلريمة و

ن القانون ال سلطان له عىل ما يف ضامئر الناس من إملموس, إذ 
نوايا عدوانية أو عىل ما يف نفوسهم من أهواء رشيرة, هلذا فإن 
املرشعني يف خمتلف البالد ال يعاقبون الناس عىل جمرد عزمهم 

رتكاب اجلريمة, كام إهنم ال يعاقبون الناس عىل ما يسبق اعىل 
اجلريمة التي عزموا عىل  قرتافاالبدء بأفعال ترمي مبارشة إىل 

قرتافها, إنام يعاقبون عىل اجلريمة إذا ما تم تنفيذها أو عىل بدء ا
 م).١٩٧٠, (احلسيني الفعل املادي هلا

تفاق اجلنائي بالقول: انتقاد جتريم االكام ذهب البعض إىل 
تفاق اجلنائي يعترب شاذاً عن املبادئ واألحكام املتعلقة إن اال"

ب أن القانون يعاقب عىل جريمة ية, بسبباملسؤولية اجلنائ
ارتكاب الفعل تفاق اجلنائي ولو مل تقع اجلريمة أو مل يبدأ اال

تفاق اجلنائي يقع حتت طائلة العقاب ومل أي إن اال, املكون هلا
األعامل  رتكاهبا أو كانت يف دائرةاتقع اجلريمة املتفق عىل 
 م).٢٠٠٧, (الفالحي "رتكاهباالتحضريية أو التسهيل ال

ومما يبدو جلياً وواضحاً أن هذا اجلانب من الفقه يستند يف 
تفاق اجلنائي إىل عدم وجود أفعال مادية انتقاده لتجريم اال

يمكن العقاب عليها وتتحدد املسؤولية عنها, وإنام املرشع قد 
خرج عن القواعد العامة وعاقب األفراد عىل جمرد نواياهم 

بالتايل فإن هذه النوايا رتكاب جريمة ما, واوعزمهم عىل 
 سلوك مادي يظهر للعامل اخلارجي. والعزائم مل تتجسد يف شكل

 
:  رشعية جتريم االتفاق اجلنائي −الرأي الثاين  ثانياً

جتاه اذهب جانب كبري من الفقه اجلنائي إىل القول بصواب 
, متجهني تفاق اجلنائيرشيع العقايب بالنص عىل جريمة االالت

, ألن اجلنائي جريمة مستقلة بحد ذاهتا تفاقااليف ذلك إىل أن 
صفة عدم املرشوعية صفة أصيلة فيه ملا ينطوي عليه يف حد 

). فاملرشع ال م١٩٨٨ ,ذاته من خطورة عىل املجتمع (إبراهيم
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٨٣
رتكبت اجلريمة اشرتاك إال إذا اُ تفاق كوسيلة يعاقب عىل اال

تب عليه أن , بام يرتتفاقفق عليها فعالً بناءً عىل هذا االاملت
شرتاك هبذا الوصف يستمد صفته غري املرشوعة من جريمة اال

تفاق أن هذه الصفة أصيلة يف االالفاعل األصيل, عىل حني 
املعاقب عليه لذاته بالنظر ملا ينطوي عليه من خطورة ذاتية عىل 

 م).٢٠١٠, (احلديثي املجتمع
إىل القول بأن العلة جتاه وذهب البعض من أنصار هذا اال

فقاً مع الطبيعة القانونية تفاق اجلنائي, رغم كونه متيف جتريم اال
ملعاقبة عليه شرتاك والذي يستلزم ااتفاق بوصفه وسيلة مع اال

, غري أن اال تفاق اجلنائي ال يستلزم ذلك وقوع اجلريمة فعالً
تدخله  تفاق اجلنائي خطورة توجبإن املرشع رأ يف االحيث 

جتامعي فعده جريمة قائمة بذاهتا ليحافظ بذلك عىل األمن اال
رتكاب بعض . فضالً عن ذلك فإن العزم عىل اوعاقب عليها

خطراً هيدد أمن الدولة  اجلرائم املعينة يشكل يف احلقيقة
دفع املرشع للنص عىل معاقبة حتت اسم االتفاق , مما واملجتمع

ستثناءً من القواعد العامة, ألن اجلنائي, وهذه املعاقبة ال تعد ا
بوصفه من خطوات اجلريمة املراد  لعقاب ال يكون عىل العزما

تفاق اجلنائي ذاته بوصفه جريمة اقرتافها, ولكنه عقاب عىل اال
 م).٢٠١٤, (سلامن مستقلة

ن توجه املرشع ن من احلجج التي قيلت يف الدفاع عأكام 
تفاق اجلنائي أن هذا التجريم يساهم يف للنص عىل جريمة اال

اإلجرامية ومواجهة احللقة األوىل يف سلسلة  احلد من الظاهرة
, ض اجلناة دون رادع من خلق أو دينم عليها بعقدِ اجلرائم التي يُ 

ول والذي يواجهه حيث يعترب هذا التجريم خط الدفاع األ
رتكابه جريمته األوىل قبل أن يتجاوز بإجرامه إىل املجرم عند ا

هدف معني  جريمة أخر تكون هدفاً لسلوكه أو وسيلة لبلوغ
تفاق اجلنائي عىل , وتقوم جريمة االمرشوع أو غري مرشوع

تمثل بالسلوك اإلجرامي ركنني واضحني مها: ركن مادي ي
تفاق الذي يتم بني شخصني أو أكثر, أما الركن ومظهره اال
معنوي يتمثل بالقصد اجلنائي وهو اجتاه اإلرادة اآلخر فهو 
بعدم ايل فإن هناك خطورة . وبالت)٢٣(تفاق بحقيقتهاآلثمة إىل اال

                                                           
هذا الرأي هو للدكتورة فوزية عبدالستار, ورد يف تقرير فريق   )٢٣(

العمل يف مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء يف مرص, 
 .www.hrcap.org/reportsم, متاح عىل املوقع اإللكرتوين: ٢٠٠١

تفاق اجلنائي كون أن النص عليها التجريم أو بإلغاء جتريم اال
سيتيح للجهات ذات العالقة مواجهة اجلرائم التي ترض 

, وربام يفلت كثريون ممن قد يطوهلم التجريم ة البالدبمصلح
 قانونية التي تتناول بالتجريم االتفاق اجلنائي.وفق املواد ال

 
 نائي واجلريمة املنظمةاالتفاق اجل

ثار سؤوفق املفهوم املتقدم جلريمة اال ال مهم تفاق اجلنائي يُ
فاق اجلنائي جريمة منظمة? أال وهو هل تعد جريمة االت

واإلجابة عىل هذا السؤال تقتيض منا أن نعرف معنى اجلريمة 
رفت اجلريمة املنظمة تعريفات عدة, املنظمة وخصائصها. إذ عُ 

من  أي مجاعة"نرتبول عىل أهنا: منظمة اإلفقد عرفتها 
رتكاب أفعال غري مرشوعة األشخاص تقوم بحكم تشكيلها با

بصفة مستمرة وهتدف أساساً لتحقيق الربح دون التقيد 
حة املخدرات . وعرفتها جمموعة مكاف"باحلدود الوطنية

مجاعة مشكلة من "يب بأهنا: وحتاد األورواجلريمة املنظمة لال
ني متارس مرشوعاً إجرامياً ينطوي عىل أكثر من شخص

رتكاب جرائم جسيمة ملدة طويلة أو غري حمددة ويكون لكل ا
عضو مهمة حمددة يف إطار التنظيم اإلجرامي الذي هيدف إىل 

 ."السطو وحتقيق األرباح
وذهب جانب من الفقه إىل تعريف اجلريمة املنظمة بأهنا: 

وفهم من مرشوع إجرامي قائم عىل أشخاص يوحدون صف"
أجل القيام بأنشطة إجرامية عىل أساس دائم ومستمر من 
خالل كيان أو تنظيم عصايب لتحقيق أغراض تتمثل بالعنف 

بينام عرفها البعض . )م١٩٩٦ ,(خليل "بتزازوالتهديد واال
سلوك إجرامي يتسم بالتنظيم واالحرتاف "بأهنا: 

ة من خالل نظام إداري ستمرارية وحيكم بطريقة جيدواال
, ويعمل به أفراد حمرتفون هلم أهداف إجرامية هيكيل صارم

 م).٢٠٠٦, (مصطفى "تنفذ بحرفية شديدة
ويتبني من ذلك أن خصائص اجلريمة املنظمة يمكن إمجاهلا 

 م):٢٠٠٦, (مصطفى باآليت
 التخطيط.  −١
 االحرتاف.  −٢
 االستمرارية.  −٣
 التعقيد.  −٤



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٨٤
 استخدام العنف أو التهديد به.  −٥
 يم اجلامعي الدقيق.التنظ  −٦
 القدرة عىل التوظيف واالبتزاز.  −٧
 اخلطورة عىل املجتمع.  −٨

ووفقاً للمفهوم املتقدم فإن جتريم التكوين أو التأسيس 
نضامم إليها تكمن نظيم جلامعة إجرامية منظمة أو االأو الت

جتامعي وعىل السلم  خطورهتا البالغة عىل النظام االيف
أمن املجتمع. واهلدف األول من واملصلحة العامة وعىل 

جتريم هذه اجلامعة يتمثل يف الوقاية من رش اجلريمة األكرب 
إبعاد التي تسعى تلك اجلامعة إىل تنفيذها عن طريق حتييد و

رتكاهبا دون انتظار حلظة البدء يف التنفيذ ملا متثل من ينوي ا
من رضر مؤكد عىل النظام العام, وبالتايل فإهنا تعترب من 

رتكاب النشاط املادي املجرم ولو ارائم التي تقع بمجرد اجل
 معني ولو مل تتجاوز مل يرتتب عىل ذلك وقوع رضر فعيل

, ومن ثم فإن هذه اجلريمة ال األفعال األعامل التحضريية
يشرتط فيها نتيجة مادية معينة وإنام يكتفي فيها بالنتيجة 

ي حيميها القانونية واملتمثلة بتعريض احلقوق واملصالح الت
اجلامعة أغراضها غري القانون للخطر إذا ما نفذت هذه 

 رتكبت اجلرائم التي تقع حتقيقاً هلذه األغراضاملرشوعة واُ 
 م).٢٠٠٠, رسور طارق(

وعليه فإن اجلريمة املنظمة من اجلرائم الشكلية التي ال 
رتكاب اجلناة للنشاط اإلجرامي اتتطلب لقيام ركنها املادي 

ع نتيجة مادية وقيام ستلزام وقوالقانوين دون وفقاً للوصف ا
, حيث ال حمل لرابطة السببية يف اجلريمة املنظمة عالقة سببية

كوهنا ال تتطلب وقوع نتيجة تتحقق هبا صلة املعلول للعلة بينه 
 م).٢٠٠٦, (مصطفى وبني السلوك

تفاق اجلنائي عتبار جريمة االاوعليه فإننا نذهب إىل 
اجلريمة املنظمة كوهنا جريمة متتاز صورة من صور 

ستمرارية والتنظيم, وقدرهتا حرتاف واالبالتخطيط واال
 بتزاز وتتصف بأهنا ذات خطورة واضحةعىل التوظيف واال

, وبالتايل فإن جتريم وكبرية عىل أمن الدولة واملجتمع
تفاق اجلنائي يف قانون العقوبات يعد رضورة ملحة من اال

إن مل ع من خطورة هذا التنظيم واملجتم رضورات وقاية

ن املرشع إ, حيث تفق عليهاترتكب جريمة من اجلرائم امل
تفاق حفاظاً عىل األمن ينبغي أن يتدخل يف جتريم هذا اال

قيقياً هيدد أمن الدولة جتامعي كونه يشكل خطراً حاال
, فهذه الرضورة تكفي للتجريم, وبالتايل فإنه واملجتمع

ريمة يتوافر فيها ركن مادي يتمثل يمكن القول بأن هذه اجل
تفاق الذي يتم بالسلوك اإلجرامي والذي يكون مظهره اال

بني شخصني فأكثر, فهي من جرائم اخلطر التي ال يشرتط 
أن تتحقق فيها نتيجة إجرامية باملعنى املادي, وإنام يكفي أن 
تتحقق تلك النتيجة بمعناها القانوين واملتمثل بتعريض 

لح األساسية ألمن الدولة الداخيل احلقوق واملصا
 .واخلارجي للخطر

تفاق اجلنائي من شأنه وال يمكن القول بأن جتريم اال
, ذلك أن هذه احلقوق املساس بحقوق وحريات األفراد

واحلريات تكون مكفولة إىل احلد الذي ال تكون يف ممارستها 
رين, أو فيها خطورة أو تعدي عىل حقوق وحريات اآلخ

املصالح األساسية للدولة واملجتمع خلطورة حمتملة تعريض 
 تفاقات اجلنائية.من تلك اال

وعليه فإننا نذهب إىل تأييد الرأي الذي يقول برشعية 
ة النص عليه يف قانون رتفاق اجلنائي ورضوجتريم اال

العقوبات. غري أنه ينبغي التفريق بني النص عىل جتريم 
ون العقوبات وبني لقان اجلنائي يف األحكام العامةتفاق اال

ة بأمن النص عليه كجريمة خاصة تتعلق باجلرائم املاس
إنه يمكن القول بأن وضع إذ الدولة الداخيل واخلارجي. 

تفاق اجلنائي يف القسم العام من قانون العقوبات مادة اال
غري صحيح باعتبار أن هذا القسم ال تذكر فيه جرائم 

ة للجرائم خمصوصة, بل هو خمصص لألحكام العام
والعقوبات, لكنه ويف الوقت ذاته فإن الرضورة ملحة 

تفاق اجلنائي يف القسم اخلاص من إليراد أحكام بتجريم اال
قانون العقوبات وحتديداً يف األحكام اخلاصة باجلرائم 

فعل املرشع  , وحسنٌ املاسة بأمن الدولة الداخيل واخلارجي
اجلنائي يف  تفاقالبحريني يف توجهه بعدم النص عىل اال

القسم العام من قانون العقوبات واكتفى بإيراد جتريمه يف 
) بخصوص اجلرائم املاسة بأمن الدولة ١٣٩املادة (



 عمر احلديثي: جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية ...

  

٨٥
لغاة) واخلاصة باجلرائم املاسة امل/١٥٧اخلارجي, واملادة (
 .)٢٤(بأمن الدولة الداخيل

 
 :املبحث الثاين

املحكمة تفاق اجلنائي يف ضوء حكم مد دستورية جريمة اال
 ١٥٧الدستورية يف مملكة البحرين القايض بعدم دستورية املادة 

 من قانون العقوبات البحريني
 متهيد وتقسيم

سبق وأن أوضحنا بأن العالقة بني الدستور وقانون 
تساق ترشيعي وفقهي فال جيوز أن االعقوبات يسودها 

يكون بينهام تناقض قط, وبالتايل فال جيوز أن يتضمن قانون 
عقوبات قاعدة تناقض قاعدة دستورية. فقانون العقوبات ال

يعد من أهم املجاالت التي تتعرض للرصاع والتناقض بني 
خمتلف احلقوق واحلريات وبني املصلحة العامة, فهذا 
الترشيع يتحمل مسؤولية حتقيق التوازن الذي يوقف هذا 
الرصاع ويكفل محاية احلقوق واحلريات واملصلحة العامة 

 تناسب.م بقدر
ونتيجة لذلك فإن قانون العقوبات يؤدي وظيفته يف 
الدولة القانونية يف إطار الرشعية الدستورية عىل النحو الذي 
حيدده الدستور, فقانون العقوبات حيمي احلقوق التي قررها 
الدستور ويلتزم باملبادئ التي يقررها يف جمال التجريم 

احلامية خيضع والعقاب, ولضامن حتقيق ذلك التوازن وتلك 
قانون العقوبات لرقابة املحكمة الدستورية العليا, ذلك أن 
 دستورية النصوص اجلنائية حتكمها مقاييس صارمة تتعلق هبا

 ومعايري حادة تلتئم مع طبيعتها.

                                                           
من اجلدير بالذكر أن املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين قد   )٢٤(

) من قانون العقوبات لعدم دستوريتها ١٥٧لغاء املادة (إىل إانتهت 
هنا متعلقة باجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل, أما املحكمة أعلامً 

) من ٤٨املادة ( الدستورية يف مرص فإهنا قد قضت بعدم دستورية
قانون العقوبات والتي تضمنت جتريم االتفاق اجلنائي بمفهومه 

هنا مل أ, غري م القسم العام من قانون العقوباتحكاأالعام الوارد يف 
تشمل يف حكمها املواد اخلاصة بتجريم االتفاق اجلنائي والواردة 
دة اجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل واخلارجي وهي كل من املا

 انون العقوبات.) من ق٩٦/ب) واملادة (٨٢(

, فإن )٢٥() من قانوهنا١٦ستناداً لذلك ووفقاً للامدة (ا
عىل مد املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين متارس رقابتها 

دستورية النصوص القانونية الواردة يف خمتلف الترشيعات 
ومنها قانون العقوبات إرساءً ملبدأ الرشعية وسيادة القانون. 
ووفقاً هلذا املفهوم صدر حكمها املتعلق بعدم دستورية املادة 

) من قانون العقوبات واملتعلقة بتجريم االتفاق اجلنائي ١٥٧(
 الدولة الداخيل.م املاسة بأمن يف اجلرائ

ستعراض ومناقشة حكم املحكمة الدستورية اولغرض 
ارتأينا أن نخصص هذا املبحث لذلك, والذي سنقسمه إىل 
مطلبني, نتناول يف األول أسانيد احلكم بعدم دستورية جريمة 
االتفاق اجلنائي, بينام نخصص املطلب الثاين لتقدير مضمون 

 جريمة االتفاق اجلنائي.دستورية حكم املحكمة الدستورية بعدم 
 

 أسانيد احلكم بعدم دستورية جريمة االتفاق اجلنائي: املطلب األول
 متهيد

أودع املدعى  م٢٠٠٤بتاريخ الثامن من ديسمرب من عام 
) قضائية صحيفة ٢لسنة ( ٣/٠٤عليه يف الدعو رقم د/

دعواه لد األمانة العامة للمحكمة الدستورية طالباً احلكم 
. ) من قانون العقوبات١٥٧املادة ( بعدم دستورية نص

أودع  م٢٠٠٤وبتاريخ اخلامس عرش من ديسمرب من عام 
ة صحيفة ) قضائي٢لسنة ( ٤/٠٤املدعيان يف الدعو رقم د/

دعوامها لد األمانة العامة للمحكمة طالبني أيضاً احلكم 
بعدم دستورية ذات النص, وانتهت املحكمة الدستورية 

) واستندت يف حكمها ١٥٧باحلكم بعدم دستورية نص املادة (
عىل الكثري من املبادئ واملربرات والتي سنتناوهلا بالتفصيل 

 ملحكمة.يت وحسب ما جاء يف حكم اتباعاً يف اآل
 

ة وصون احلقوق رضورة كفالة احلرية الشخصي أوالً:
 واحلريات العامة

حيث ارتكزت املحكمة الدستورية يف ذلك عىل نص 
ن: أ) من الدستور والتي تنص عىل ١٩الفقرة (أ) من املادة (

                                                           
) من قانون املحكمة الدستورية يف البحرين رقم ١٦تنص املادة (  )٢٥(

ختتص املحكمة دون غريها بالفصل "نه: أعىل  م٢٠٠٢) لسنة ٢٧(
 ."يف املنازعات بدستورية القوانني واللوائح
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٨٦
. وكذلك نص املادة "احلرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون"
يكون تنظيم احلقوق ال "نه: أ) منه والتي تنص عىل ٣١(

ديدها واحلريات العامة املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حت
تحديد , وال جيوز أن ينال التنظيم أو الإال بقانون أو بناءً عليه

 ."من جوهر احلق أو حريته
وقد رأت املحكمة أن األصل يف سلطة املرشع يف جمال تنظيم 

الدستور بضوابط معينة, احلقوق أهنا سلطة تقديرية ما مل يقيدها 
حيث يتمثل جوهر هذه السلطة التقديرية يف املفاضلة التي جيرهيا 

ختيار ما يقدر أنه أنسبها ملصلحة املرشع بني البدائل املختلفة ال
اجلامعة وأكثرها مالءمة للوفاء بمتطلباهتا يف خصوص املوضوع 

نونية الذي يتناوله بالتنظيم, مما مؤداه أن مرشوعية النصوص القا
التي يتخذها املرشع كوسيلة لتحقيق تلك األهداف مناطها 
توافقها مع أحكام الدستور ومبادئه, ومن ثم يتعني عىل املرشع 
دائامً إجراء موازنة دقيقة بني مصالح املجتمع واحلرص عىل أمنه 

فلها هلم ستقراره من ناحية, وحريات وحقوق األفراد التي كاو
.الدستور من ناحية أخر 

ن الدستور قد أعطى ملبادئ العدل واحلرية إحيث و
واملساواة مكاناً علياً بني نصوصه, فإنه قد حرص عىل إيراد 
وتفصيل تلك املبادئ واملقومات األساسية املتعلقة بكفالة 

, ١٩احلرية الشخصية وصون احلريات العامة يف املواد (
) منه, وذلك تأكيداً منه عىل عدم جواز أن ينال ٣١, ٢٠
نظيمها أو حتديدها من جوهرها وعدم جواز التجريم ت
 لعقاب إال بناءً عىل قانون.وا

 
: ال جريمة من غري ركنها املادي  ثانياً

ذهبت املحكمة الدستورية يف حكمها إىل القول بأنه لكل 
معها يف وجودها ويف رشعية جريمة ركنها املادي الذي يدور 

الركني, وال رشعية  , فال قوام جلريمة بغري هذا الركنعقاهبا
لعقوبة بدون هذا املحور الذي عليه مدار التأثيم, بام مؤداه 

متناع عنها بمخالفة حرص دائرة العقوبة يف إطار األفعال أو اال
القانون. وعليه فإن أساس التجريم الذي ينبني عليه أي نص 

هو مادية الفعل املعاقب  − بتداءً ا −عقايب يف زواجره ونواهيه 
, ذلك أن املسائل التي ينظمها ابه إجيابياً كان أم سلبياً ارتكعىل 

قانون العقوبات يف جمال تطبيقه عىل املخاطبني بأحكامه 
حمورها األفعال ذاهتا يف عالماهتا اخلارجية ومظاهرها الواقعية 
وخصائصها املادية, فهي مناط التأثيم وعلته, وهي التي تقبل 

التمييز بني اجلرائم بعضها اإلثبات والنفي, وهي التي يتم هبا 
عن بعض وهي التي تقدر حمكمة املوضوع عىل أساسها طبيعة 

 رم ومقدار العقوبة املناسبة له.اجل
ووفقاً لذلك فال يتصور وفقاً ألحكام الدستور أن توجد 
جريمة يف غيبة ركنها املادي, فإذا كان األمر غري متعلق بأفعال 

نوايا يضمرها اإلنسان يف أحدثتها إرادة مرتكبها وإنام جمرد 
ال أعامق ذاته ومل يتم التعبري عنها خارجياً يف صور مادية 

 ختطئها العني فليس ثمة جريمة.
عن  )٢٦(كل ذلك يكشف عن خروج النص املطعون فيه

تفاق دائرة جتريم األفعال والنواهي, ومعاقبته من يساهم يف اال
ن املرشع, رتكاب أي فعل مادي منهي عنه مااملشار إليه دون 

متناع عن فعل مطلوب منه القيام به مما يقع يف دائرة أو اال
رشعية التجريم والعقاب, األمر الذي جيعل الركن املادي 

, وبالتايل ال تكون  الذي ال يستوي بنيان اجلريمة يف غيابه منتفياً
, ذلك أن االتفاق اجلنائي املقصود يف النص يعني هناك جريمة

رتكاب إحد اجلنايات اعىل األقل عىل جمرد تالقي إرادتني 
املذكورة يف النص املطعون فيه, حتى لو مل يرتكب املتفقان أي 
فعل مادي, مما مفاده أن االتفاق املعاقب عليه ال خيرج عن 
كونه جمرد تعبري عن النوايا التي يضمرها اإلنسان يف أعامق ذاته 

ادياً يقع ومكنون ضمريه وال يعكس سلوكاً خارجياً أو فعالً م
, وبالتايل م والعقاب التي نص عليها الدستوريف دائرة التجري

يكون املرشع يف النص املطعون فيه قد خرج عن الضوابط 
الدستورية بسلطته التقديرية يف جمال التجريم والعقاب. وال 

حتاد اإلرادات وتالقيها يشكل الركن املادي اجيوز القول بأن 
حتاداً لنوايا او ال خيرج عن كونه جلريمة االتفاق اجلنائي, فه

موس خيالفها يف معنوية ال ينتج عنها يشء خارجي مادي ومل
 الطبيعة واجلوهر.

وبغيبة هذا الركن ينتفي معه أي وجود جلريمة يصح 
تأثيمها وفقاً للضوابط الدستورية املنصوص عليها يف الفقرة 

                                                           
 ) من قانون العقوبات.١٥٧املادة (ويقصد به نص   )٢٦(



 عمر احلديثي: جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية ...

  

٨٧
قيداً , ويصبح بذلك النص م)٢٧() من الدستور٢٠(أ) من املادة (

للحرية الشخصية بغري مربر أو سند, جماوزاً بذلك نطاق 
فرتاض االسلطة التقديرية التي يملكها املرشع منافياً ملبدأ 

 ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات. الرباءة مناقضاً 
 

: غموض النص العقايب  ثالثاً
ستندت إليها املحكمة اكان من أحد املربرات التي 

غموض النص العقايب اخلاص الدستورية يف حكمها هو 
). حيث ذهبت ١٥٧بتجريم االتفاق اجلنائي وهو نص املادة (

خصية إىل القول بأن القوانني العقابية تفرض عىل احلرية الش
, وبالتايل فإن الدستور يضع عىل أخطر القيود و أبلغها أثراً 

تلك القوانني قيوده الصارمة وضوابطه الواضحة حتى ال 
يلة للذهاب بجوهر احلرية. ومن أهم هذه يتخذها املرشع وس

الضوابط رضورة أن تكون درجة اليقني التي تنظم أحكام 
, ويتعني أن تكون األفعال انني العقابية يف أعىل مستوياهتاالقو

التباسها التي تؤثمها حمددة بصورة قاطعة بام حيول دون 
, وأن تكون جلية واضحة يف بيان احلدود الضيقة بغريها
نبهامها يف بعض جوانبها ال ا, ذلك أن التجهيل هبا أو النواهيه

جيعل املخاطبني هبا عىل بينة من حقيقة األفعال التي يتعني 
عليهم جتنبها. كام أن غموض مضمون النص العقايب يؤدي إىل 
ال بني حمكمة املوضوع وبني إعامل قواعد منضبطة تعني  أن حيُ

ها بام ال خفاء فيه بموجبها أركان كل جريمة وتقرر هبا عقوبت
وال لبس. فضالً عن وجوب أن تكون القيود عىل احلرية التي 
تفرضها القوانني العقابية حمددة بصورة يقينية, ألهنا تدعو 

متثال هلا لكي يدافعوا عن حقهم يف احلياة املخاطبني هبا إىل اال
 لك املخاطر التي تعكسها العقوبة.ويدفعوا عن حرياهتم ت

 
:را  يات املرشوعة للعقوبة اجلنائيةد النص عن الغابتعاا بعاً

ذلك أن النص املطعون فيه قد ساو يف العقوبة بني مراكز 
تفاق إذ ساو بني من ساهم يف اال قانونية غري متكافئة,

رتكاب اجلريمة املقصودة ولو مل تقع بناءً عىل هذا ااجلنائي عىل 
                                                           

ال "نه: أ) من الدستور البحريني عىل ٢٠تنص الفقرة (أ) من املادة (  )٢٧(
فعال إال عىل األ, وال عقاب إال بناءً عىل قانونعقوبة  جريمة وال
 ."عمل بالقانون الذي ينص عليهاالالحقة لل

بدأ املساواة ذلك م, خمالفاً يف )٢٨(رتكبها فعالً ااالتفاق وبني من 
 املقرر يف الدستور.

بتعاد النص عن اوتتعمق جذور هذه املخالفة الدستورية ب
الغايات املرشوعة للعقوبة اجلنائية والتي تتمثل يف حتقيق كل 
من الزجر اخلاص للجاين جزاء ما اقرتف والردع العام لغريه 

تمل  رتكاهبم اجلريمة من أجل محلهم عىل اإلعراض اممن حيُ
ي إىل عدم حتقيق النص املطعون فيه هلذه رتكاهبا, مما يؤدا عن

ة, وال يؤدي إعامله إىل ثني املتفقني عن الغايات املرشوع
رتكاب اجلريمة حمل االتفاق, إذ تتساو العقوبة يف حالة ا

رتكاهبا مع العقوبة يف حالة اقرتافها دون اتفاقهم عىل اجمرد 
. رتكابا  اجلريمة فعالً
 

:  اء مبدأ املساواة أمام القانوننتفا خامساً
ن النص املطعون فيه يقرر يف فقرته األخرية منه إحيث 

اإلعفاء من العقوبة ملن يبادر من اجلناة بإبالغ السلطات 
تفاق وبمن سامهوا فيه, وذلك قبل القضائية واإلدارية بقيام اال

 املتفق عليها.رتكاب اجلناية االرشوع يف 
ينهج السبيل ذاته يف حالة ما إذا تم بيد أن النص ذاته مل 

االتفاق ثم عدل املتفقون مجيعاً من تلقاء أنفسهم عن امليض يف 
تفاق اجلنائي وخيضع املتفقون تفاق. إذ تقع جريمة االاال

تفاق رغم عدوهلم عن امليض, وهو للعقاب ذاته املقرر هلذا اال
ة ما يعد متييزاً حتكمياً ال يقوم عىل أُسس موضوعية مربر

) من قانون العقوبات والتي تنص ٣٩باملقارنة مع نص املادة (
ال عقاب عىل من عدل خمتاراً عن إمتام اجلريمة التي "عىل أنه: 
رتكاهبا إال إذا كون سلوكه جريمة أخر فيعاقب ارشع يف 

متناع عقاب من عدل عن إمتام اجلريمة ا, بام مؤداه "عليها
وجوب عقاب من عدلوا  ذاهتا. بينام قرر النص املطعون فيه

                                                           
و املؤقت عقوبة أن النص املطعون فيه قد حدد السجن املؤبد أذلك   )٢٨(

منه ارتكاب جناية من اجلنايات  ملن ساهم يف اتفاق كان الغرض
, وكان نص املادة )١٥٥إىل () ١٤٧املنصوص عليها يف املواد من (

و املؤقت أ) من قانون العقوبات قد حدد السجن املؤبد ١٥٥/٣(
, وهي املادة املنصوص عليها يف الفقرة الثانيةملن يرتكب اجلناية 

املدعني بعدم التي صدر فيها قرار االهتام من النيابة العامة بحق 
 ).١٥٧ورية نص املادة (دست
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٨٨
جلنائي املقرر بالنص املطعون تفاق اختيارهم عن امليض يف االاب

 مبدأ املساواة املقرر بالدستور. , مما يناقضفيه
 

:  إلتفاق اجلنائي و أحكام الرشوعجريمة ا سادساً
 املادة حيث نظم املرشع أحكام الرشوع يف اجلنايات يف

رتكاب اجلنايات ايف  , فقرر للرشوع) من قانون العقوبات٣٧(
 .)٢٩(رتكاهباعقوبة أقل من العقوبة املقررة ال

) هو البدء يف تنفيذ ٣٦والرشوع يف جريمة وفق املادة (
سباب ال دخل رتكاهبا إذا أُوقف أثر هذا التنفيذ ألافعل بقصد 

رتكاهبا أو األعامل ا, أما جمرد العزم عىل إلرادة الفاعل فيها
.التحضريية هلا أو حماولة   ارتكاهبا ال يعترب رشوعاً

ارتكاب وبذلك فإن الرشوع يعترب مرحلة متقدمة نحو 
رتكاهبا, مما يتعني معه التمييز اتفاق عىل اجلريمة جماوزاً مرحلة اال

ختالف املركز بينهام يف السياسة العقابية التي ينتهجها املرشع ال
 , وهو ما ملهمني يف كل مرحلة منها عن األخرالقانوين للمت
, ومن ثم يكون فيه رشع عند إقراره النص املطعون فيهيلتزم به امل

 ة ملبدأ املساواة من هذا اجلانب.خمالفة واضح
 

تقدير مضمون حكم املحكمة الدستورية بعدم : املطلب الثاين
 دستورية جريمة االتفاق اجلنائي

 متهيد وتقسيم
 بعد أن تناولنا أهم األسانيد التي استندت إليها املحكمة

الدستورية يف حكمها القايض بعدم دستورية جريمة االتفاق 
اجلنائي, كان لزاماً تقدير مضمون حكمها ذلك وهذا ما 

, نخصص ا املطلب والذي سنقسمه إىل فرعنيسنتناوله يف هذ
, بينام نبحث يف ثانيهام أمهية لبيان الرأي من ذلك احلكم أوهلام

                                                           
يعاقب عىل الرشوع يف اجلنايات "نه: أ) عىل ٣٧تنص املادة (  )٢٩(

 ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك:تية بالعقوبات اآل
 إذا كانت العقوبة اإلعدام. − ؤبد السجن امل 
  ذا كانت عقوبة اجلناية السجن املؤبدإ − السجن املؤقت. 
اجلناية هي السجن املؤقت عوقب عىل الرشوع ذا كانت عقوبة إف

و أقىص املقرر هلا سجن مدة ال تزيد عىل نصف احلد األفيها بال
 ."أشهرباحلبس الذي ال تقل مدته عن ثالثة 

ن بني محاية احلقوق جتريم االتفاق اجلنائي يف إطار من التواز
  احلامية اجلنائية ألمن الدولة.واحلريات العامة وبني

 
 الرأي من حكم املحكمة الدستوريةالفرع األول: 

رتكزت ابعد أن استعرضنا أهم املفاهيم واملبادئ التي 
عليها املحكمة الدستورية يف حكمها بعدم دستورية جريمة 

من قانون العقوبات,  )١٥٧تفاق اجلنائي الواردة يف املادة (اال
املحكمة الدستورية  فإننا نورد املالحظات اآلتية يف ضوء قرار

 سالف الذكر:
إن املرشع البحريني يف قانون العقوبات مل يورد نصاً عاماً   −١

األحكام العامة لقانون  تفاق اجلنائي يفمة االجلري
, وإنام أوردها كجريمة خاصة يف اجلرائم العقوبات

وذلك يف املادتني  لدولة الداخيل واخلارجياملاسة بأمن ا
جتاه اجتاه خيتلف عن ), وهذا اال١٥٧) و (١٣٩(

 املرشعني املرصي والعراقي وبعض الترشيعات األخر
تفاق اجلنائي العام يف القسم التي نصت عىل جريمة اال

تفاق ون العقوبات كام نصت عىل جتريم االالعام من قان
 باجلرائم املاسة بأمن الدولة.صة اجلنائي يف األحكام اخلا

أن والذي سبق و − الدستورية يف مرص  إن حكم املحكمة  −٢
) من قانون ٤٨قد قىض بعدم دستورية املادة ( − تكلمنا فيه 

تفاق اجلنائي العقوبات املرصي وهي املتعلقة بجريمة اال
العام, وقضت بالتايل بعدم دستوريتها, غري أن هذا احلكم مل 

تفاق اجلنائي اخلاص الوارد يف املادتني يشمل جريمة اال
 ) من قانون العقوبات.٩٦/ب) و (٨٢(

إن اجلرائم التي يطوهيا قانون العقوبات قد تكون من   −٣
جرائم الرضر أو قد تكون جرائم خطر, وهذه األخرية 
ال يتطلب فيها املرشع وقوع رضر ملموس وإنام يكتفي 

هو النتيجة بالتجريم بمجرد وجود اخلطر, وهذا اخلطر 
التي تكون حمالً  −بمعناها القانوين وليس املادي  −

تفاق اجلنائي للتجريم. وعليه فإننا نعتقد أن جريمة اال
تمثل بالسلوك يتوافر فيها الركن املادي والذي ي

اإلجرامي ومظهره االتفاق الذي يتم بني شخصني 
 فأكثر, فهي إذن من جرائم اخلطر.
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٨٩
يا يضمرها اإلنسان يف رد نواتفاق اجلنائي ليس جماال  −٤

, بل هو تنظيم حقيقي فيه خطورة نحو أعامق ذاته
ستقرار أمن الدولة واملجتمع, وبالتايل فالبد ازعزعة و

أن يتدخل املرشع لتجريمه, فليس ثمة مساس بحقوق 
ن هذه احلقوق واحلريات تقف إوحريات األفراد, إذ 

خيفى حلقوقهم وحرياهتم وال عند حد ممارسة اآلخرين 
تفاق اجلنائي من خطورة عىل حقوق وحريات ما لال

 رين يف املجتمع.األفراد اآلخ
تفاق اجلنائي حيقق غايات إن النص عىل جتريم اال  −٥

وأهداف العقوبة اجلنائية واملتمثلة بالزجر والردع من 
خالل مكافحة اجلريمة والوقاية منها قبل وقوعها, ذلك 

والذي يواجه املجرم عند ع األول أهنا متثل خط الدفا
رتكاب جريمته األوىل قبل أن يتجاوز بإجرامه إىل ا

لسلوكه أو وسيلة لبلوغ جريمة أخر تكون هدفاً 
 هدف معني.

) من قانون ١٥٧إن احلكم بعدم دستورية نص املادة (  −٦
العقوبات يقتيض النظر إىل جممل نصوص التجريم 

نون العقوبات ) من قا١٣٩ن املادة (إوالعقاب فيه, إذ 
تفاق اجلنائي يف اجلرائم املاسة بأمن واملتعلقة بتجريم اال

الدولة اخلارجي ال تزال سارية املفعول ومل يشملها حكم 
ن ) من قانو٣٠٠املحكمة الدستورية. كام وإن املادة (

العقوبات أيضاً تقيض بتجريم االتفاق اجلنائي إذ تنص 
تفاق كان اويعاقب بالسجن من ساهم يف ": عىل أنه

رتكاب اجلريمة املنصوص عليها يف املادة االغرض منه 
ويعاقب بالسجن املؤبد من حرض عىل هذا  السابقة.

ويعفى من  االتفاق أو كان له شأن يف إدارة حركته.
ة القضائية أو العقوبة من بادر من اجلناة بإبالغ السلط

تفاق وبمن سامهوا فيه قبل الرشوع يف اإلدارية بقيام اال
تفاق اجلنائي وهذا اال ."رتكاب اجلريمة املتفق عليهاا

) والتي ٢٩٩متعلق باجلريمة املنصوص عليها يف املادة (
يعاقب بالسجن املؤبد من خرب بأية "تنص عىل أنه: 

أو  قتصاد القومي مصنعاً هنيار يف االاوسيلة بنية إحداث 
للمواد األولية أو  أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعاً 

ستهالكية وغري ذلك من األموال تجات أو السلع االاملن

تفاق اجلنائي له مما يعني أن جتريم اال ."الثابتة أو املنقولة
 محاية املصلحة العامة للمجتمع. رضورة تربره مقتضيات

إذا كان املرشع ال يعاقب يف جمال الرشوع عىل جمرد العزم   −٧
العقاب رتكاب اجلريمة, فإن هذا خيتلف متاماً عن اعىل 

تفاق اجلنائي, ذلك أن العزم واإلرادة جمرد إرادة عىل اال
اجلاين ومل خترج إىل حيز ستقرت يف ذهن اأو رغبة 
تفاق اجلنائي فهو تعبري شخيص عن رغبة ما االأالوجود. 
لتقاء هذا التعبري مع تعبري ا, وارتكاب اجلريمةاجلاين يف 

أكثر وليس جمرد أو  نعقاداً إلرادتنيامماثل لغريه مما يعترب 
 رغبة داخلية.

إن سياسة املرشع اجلنائية يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة   −٨
الداخيل واخلارجي تقتيض أن يتدخل املرشع يف بعض 
األحيان لتجريم أفعال معينة قبل تنفيذها حتى وإن مل 
يرتتب عىل ذلك وقوع أي فعل وذلك للخطورة التي 

. ومل يقترص من املجتمعتكتنف تلك األفعال عىل سالمة وأ
تفاق اجلنائي, إذ فضالً عن ذلك فقد يف ذلك عىل جريمة اال

نص املرشع البحريني عىل جريمة أخر هي التحريض 
ن املرشع يعاقب املحرض عىل إكجريمة قائمة بذاهتا, أي 

جمرد التحريض وإن مل يرتتب عىل حتريضه أثر, فالتحريض 
شرتاكاً يف اهتا وليس وفقاً هلذه الصورة جريمة قائمة بذا

اجلريمة املحرض عليها, ومثال ذلك ما ورد يف املادة 
 .)٣٠() من قانون العقوبات١٥٦) واملادة (١٣٨(

شرتاك ال أن التحريض هو وسيلة من وسائل االفاألصل 
عقاب حيث القانون لذاته, وإنام يقع حتت طائلة ال يُعاقب عليه

ن فيه خطورة حمتملة عىل , أما واألمر يكوتقع اجلريمة بناءً عليه
ستقرار البلد واملجتمع فعندها يتدخل املرشع اسيادة و

                                                           
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس "نه: أ) عىل ١٣٨تنص املادة (  )٣٠(

سنني من حرض عىل ارتكاب جريمة من اجلرائم املنصوص عليها 
ومل  ١٢٩واملادة  ١٢٦ىل إ ١٢١ومن  ١١٧ىل إ ١١٢يف املواد من 

 ."يرتتب عىل التحريض أثر
من حرض عىل ارتكاب جريمة "نه: أ) عىل ١٥٦بينام تنص املادة (

والفقرة  ١٥٣ىل إ ١٤٧واد من من اجلرائم املنصوص عليها يف امل
ذا مل يرتتب عىل هذا إيعاقب بالسجن  ١٥٥الثالثة من املادة 

 ."أثرالتحريض 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٩٥− ٦٧ص ص  ),١, ع ()٣٠( مج, (احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٩٠
, وبالتايل فإن إن مل يرتتب عىل ذلك التحريض أثرلتجريمه و

, اسة املرشع اجلنائي يف جتريمه لالتفاق اجلنائي ليست غريبةسي
 .−كام سبق وأن بينا  −اف متعددة وإنام هي حتقق غايات وأهد

 
تفاق اجلنائي يف إطار من التوازن بني : أمهية جتريم االالفرع الثاين

 ني احلامية اجلنائية ألمن الدولةمحاية احلقوق واحلريات العامة وب
تفاق اجلنائي من األمور املهمة التي تسهم يف يعد جتريم اال

احلد من الظاهرة اإلجرامية ومواجهة احللقة األوىل يف سلسلة 
ض اجلناة دون رادع من خلق أو عم عليها بقدِ اجلرائم التي يُ 

رتكاب ا, فهي تؤدي وظيفتها يف مواجهة املجرم عند دين
جريمته األوىل قبل أن يتجاوز بإجرامه إىل جريمة أخر تكون 
هدفاً لسلوكه أو وسيلة لبلوغ هدف معني مرشوع أو غري 
مرشوع. وبالرغم من أن الدستور حيمي احلرية الشخصية 

 أنه ويف الوقت ذاته فإن املرشع ومنها حرية التعبري, غري
الدستوري قد أجاز تقييد تلك احلرية الشخصية إذا اقتضت 

واعي صيانة أمن ذلك صيانة أمن املجتمع, وال شك أنه من د
رتكاب اجلرائم, فاملرشع اتفاق عىل املجتمع جتريم اال

تفاق اجلنائي له الدستوري ال حيمي حرية اإلجرام . فتجريم اال
برية يف حتييد ومنع من يرتكبون وخيططون جلرائم األمهية الك

اخلارج, كام أن له أمهية يف  متس أمن الدولة يف الداخل أو
مساعدة اجلهات املختلفة يف مواجهة اجلرائم التي ترض 
بمصلحة البالد, وربام يفلت الكثريون ممن يطوهلم هذا 

 .)٣١(التجريم يف حال عدم وجوده أو إلغائه
الح املحمية يف جرائم أمن الدولة هي وإمجاالً فإن املص

تلك املتعلقة بحامية الدولة يف تنظيمها السيايس ويف 
الرشوط األساسية الالزمة للمحافظة عليها, ومن ثم أمنها. 

 ملجموعة أفراد حتمي تكاملها فالدولة بوصفها تنظيامً 
ستقالهلا ووحدهتا, ومن ثم فهي جترم أي أفعال عدوانية وا

ضد سلطاهنا. واملرشع قد يكتفي يف بعض األحيان بتعرض 
املصلحة املراد محايتها للخطر دون أن يصيبها رضر فعيل, 
فيساوي بني تعريض املصلحة للخطر وإصابتها برضر فعيل, 

                                                           
تقرير فريق العمل يف مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء يف مرص,   )٣١(

 .www.hrcap.org/reportsم, متاح عىل املوقع اإللكرتوين: ٢٠٠١

ألعامل وهذا ما يربر أن يصل املرشع أحياناً إىل جتريم جمرد ا
اخلطورة  التحضريية إذا ارتفعت يف أمهيتها إىل درجة من

عتدائها عىل مصلحة جديرة قدر جدارهتا بالتجريم ال
رتكاب اجلريمة والذي ال اباحلامية. فتجريم جمرد العزم عىل 

يعدو أن يكون نية داخلية هو خروج عىل األصل العام يف 
ولكن  التجريم, حيث ال جتريم عىل النوايا والبواعث,

املرشع يقدر يف ذلك خطورة هذه النية فيتدخل بالعقاب 
تشكل هتديداً أو إرضاراً  − من وجهة نظره  − عليها ألهنا 

بمصلحة قانونية, وهذا ما نجده يف اجلرائم املاسة بأمن 
 م).٢٠٠٤, (عطا اهللا الدولة

تفاق اجلنائي والذي يميزه فاهلدف األساس لتجريم اال
الرعب بني أوساط عدد غري حمدود  عن غريه هو قصد إشاعة

من الناس, وبذلك فهو ال يستهدف رضب املباين وختريبها 
واإلخالل بالنظام العام من هذا الطريق, ولكن املرجو منه هو 
زعزعة ثقة املواطنني يف احلكومة وهز شعورهم باألمن يف 
كنفها بشدة, مما جيعلهم يف حالة ترقب شديد وهلع كبري من 

 وث جرائم ختل باألمن.احتامالت حد
من أجل ذلك فقد ركزت الترشيعات عىل إظهار هذا 
العنرص تغليباً حلامية حق اإلنسان يف الطمأنينة والسكينة, وإن 

 بعبارات ها عن هذا العنرص تعبرياختلفت تلك الترشيعات يف
, غري تساع والضيقترتاوح بني الغموض واإليضاح, وبني اال

هتامم به سواء رصاحة أو لها هو االالقاسم املشرتك فيها ك أن
 م).٢٠٠٤, (عطا اهللا ضمناً 

تفاق اجلنائي وهلذا فإننا نجد أن املرشع يف جتريمه لال
عتبار أمهية املصلحة املحمية, فال يتدخل مبكراً آخذاً يف اال

ينتظر ألن يلحق هبا رضر فعيل بل جيرم جمرد تعرضها للخطر, 
, ذه املصلحةة حلقت هبحتى وإن مل تدل عىل ذلك مظاهر مادي

فضالً عن أن االتفاق اجلنائي يف جرائم أمن الدولة الداخيل أو 
اخلارجي دائامً ما يقرتن بمظاهر مادية تتخذها التنظيامت 

ن إاإلجرامية التي ترتكب مثل هذا النوع من اجلرائم بحيث 
االتفاق ينصب عىل هذه اجلرائم ذات املظاهر املادية التي 

لتشكيالت ذات جلمعيات وغريها من اتتجسد يف شكل ا
 األغراض اإلجرامية.
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٩١
 فقد يكون السلوك بحد ذاته مؤدٍّ إىل ذلك وفقاً للمجر

مور, أو أن الوسيلة املستخدمة من شأهنا أن حتدث العادي لأل
حالة خطر عام بتعريض املصالح للخطر حتى ولو مل حيدث 

. وبذلك يكون املرشع قد وازن بني اإلخال ل بالنظام ذلك فعالً
وتعريض سالمة املجتمع و أمنه للخطر, ويتضح يف ذلك قيمة 
األمن والطمأنينة باعتبارها سبيل حلامية النظام العام يف 

والسكينة  ,والصحة العامة ,عنارصه الثالث وهي: األمن
 م).٢٠١٥, (مردان العامة

وكنتيجة ملا تقدم فإن حق الفرد يف احلرية ينبغي أن يوازن بحق 
نطالقاً من إيامن األمم اة يف الدفاع عن مصاحلها احليوية اجلامع

. )٣٢(املتحرضة بأن النظم العقابية مجيعها تتقيد بأغراضها النهائية
وغدا الزماً ويف جمال إعامل القوانني اجلنائية توكيد أن صون 

ة الدفاع عن مصالح اجلامعة راحلرية الشخصية من جهة, ورضو
وأمنها من جهة أخر مصلحتان والتحوط لنظامها العام 

يقوم املرشع يف أداء مهمته من خالل ذلك بتجريم  )٣٣(متوازيتان
الفعل غري املرشوع الذي يشكل إهداراً للمصالح أو هتديدها 
باخلطر. أما السلوك املرشوع الذي ال يقرتن بإهدار تلك املصالح 

 يمه.أو هتديدها باخلطر, فإن القانون غري معني بمنعه وجتر
 

 اخلامتة
إن الصلة بني الدستور وقانون العقوبات تربز يف أن بعض 
األحكام األساسية لقانون العقوبات قد ترد يف صلب الدستور 

, ويكون هلا تسب حصانة الدستور وتظفر بمكانتهحتى تك
حرتام ووقار, فال يمكن تعديلها أو ابالتايل ما للدستور من 

القوانني العادية, وإنام يكون إلغاؤها أو النيل منها عن طريق 
تباع ذات اإلجراءات التي يتم هبا وضع اذلك بذات الطريقة وب

الدستور وتعديله, مثل قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات, 
وقاعدة شخصية العقوبة, وقاعدة األصل يف اإلنسان الرباءة, 

ال جريمة وال "وقاعدة الرشعية اجلنائية التي يطوهيا مبدأ 
                                                           

) ٥٩حكم املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف الدعو رقم (  )٣٢(
 م.١/٢/١٩٩٧ق دستورية جلسة  ١٨لسنة 

) ٤٨حكم املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف الدعو رقم (  )٣٣(
, والدعو رقم م٢٢/٢/١٩٩٧ق دستورية جلسة  ١٧لسنة 

 م.١٥/٣/١٩٩٧ق دستورية جلسة  ١٧) لسنة ٨٤(

. ويمكن القول إن قانون العقوبات " بناءً عىل نصعقوبة إال
يعد من أهم املجاالت التي تتعرض للرصاع والتناقض بني 

, فهذا الترشيع وق واحلريات وبني املصلحة العامةخمتلف احلق
يتحمل مسؤولية حتقيق التوازن الذي يوقف هذا الرصاع 
 ويكفل محاية احلقوق واحلريات العامة بقدر متناسب, وتبعاً 
لذلك فإن املرشع ينبغي أن يلتزم يف سبيل كفالة هذه احلامية 

حرتام الضامنات التي ينص عليها الدستور. فقانون اب
حيمي كالً من  − من خالل التجريم والعقاب  −العقوبات 

واملصلحة العامة بحكم الرضورة حقوق املجنى عليه 
اجلنائي جتامعية التي تتطلب هذه احلامية, ويفرض اجلزاء اال

املناسب الذي يتسم باملعقولية, وال ينايف احلدود املنطقية التي 
ينبغي أن تكون إطاراً له, وكل ذلك يتم من خالل معايري ينص 

نات يتعني عىل املرشع العقايب عليها الدستور تتمثل يف ضام
لتزام هبا. ويف املقابل فإن املبادئ الدستورية تسهم يف تكوين اال

ست جمرد جزء من القانون , فهي ليقانون العقوبات
ديد , بل إهنا جتاوز هذا النطاق لكي تسهم يف حتالدستوري

 مضمون قانون العقوبات ذاته.
 

 أوالً: النتائج
بحث اخلاص بمد نتهينا من دراسة موضوع الابعد أن 

نتائج عدة تفاق اجلنائي فقد توصلنا إىل دستورية جريمة اال
 :مهمة لعل أبرزها اآليت

ن وظيفة املرشع يف املجتمعات املختلفة تتحدد إ  −١
بإضفاء احلامية القانونية عىل احلقوق واملصالح التي 
يراها جديرة بإسباغ احلامية عليها, حيث يعمد إىل 

ختيار املصالح التي تتسم باألمهية التي تستوجب ا
التدخل حلاميتها, وهذا األمر مرتوك لتقدير املرشع 

امية القانونية عىل ضوء ألمهية املصلحة حمل احل
ن املصالح تكون إالسياسة اجلنائية للدولة. وحيث 

متباينة ومتضاربة فإن عىل املرشع أن يوازن بني تلك 
 املصالح, وأن التضحية بإحداها يف سبيل األخر
جيب أن تستند إىل مسوغ. وعليه فإن املرشع يستند عىل 

, لقانونيةتي يضفيها عىل القواعد ااملصلحة يف احلامية ال
لذا فإن األفعال التي ترتكب خالفاً لنصوص احلامية 
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تشكل عدواناً عىل مصلحة من املصالح التي تؤدي إىل 
إشباع حاجة مادية أو معنوية من احلاجات اإلنسانية, 
والغاية التي هيدف إليها املرشع من محايته للمصالح 
ليس من أجل محاية األشخاص كأفراد وإنام بسبب 

من جمتمع معني, ولذا فإنه جيرم الفعل تواجدهم ض
غري املرشوع الذي يشكل إهداراً للمصالح أو هتديدها 
باخلطر, أما السلوك املرشوع الذي ال يقرتن بإهدار 

ن غري معني املصلحة أو هتديدها باخلطر, فإن القانو
 بمنعه وجتريم مرتكبه.

ق يقوم النظام القانوين يف الدول عىل التوازن بني احلقو  −٢
واحلريات من جهة وبني املصلحة العامة من جهة 
أخر, وهو ما يتحقق بالتناسب بني محاية كل منهام. 

يف مقام محايته  −ويف ضوء ذلك فإن املرشع اجلنائي 
يراعي التوازن بني هذه احلامية  −للحقوق واحلريات 

وبني ما يتمتع به الغري من حقوق وحريات, وكذا 
 تمثلة يفوبني املصلحة العامة امل التوازن بني هذه احلامية

 النظام العام.
إن املساس باحلقوق واحلريات من خالل التجريم حتكمه   −٣

عتبارات الرضورة والتناسب التي يقوم يف ضوئها ا
التوازن بني هذا املساس وبني سائر القيم التي حيميها 
الدستور. وأنه وفقاً ملبدأ الرشعية اجلنائية فإن الترشيع 

ن إبحسب األصل يف إقامة هذا التوازن, وحيث ينفرد 
ال أنه ال إة تقديرية يف حتديد مسلكه, لك سلطاملرشع يم

يملك أن يصل بمامرسته هلذا السلطة إىل احلد الذي تفقد 
, وهو يتقيد احلقوق واحلريات مضموهنا وجوهرهافيه 

بذلك بمجموعة من الضامنات إلحداث التوازن 
قد الرضورة والتناسب بام ال يفاملطلوب مع مراعاة 

 احلقوق واحلريات حمتواها.
توصلنا إىل أن موقف املرشع البحريني يف قانون   −٤

ل من املرشع املرصي العقوبات خيتلف عن ك
تفاق ن املرشع البحريني قد جرم االإي, إذ والعراق

اجلنائي يف القسم اخلاص من قانون العقوبات يف املواد 
يل اسة بأمن الدولة الداخاخلاصة باجلرائم امل

, بينام نجد أن كالً من القانونني املرصي واخلارجي
تفاق اجلنائي يف والعراقي قد أوردا نصاً جلريمة اال

القسم العام فضالً عن النص عليها كجريمة خاصة 
قائمة بذاهتا يف القسم اخلاص من قانون العقوبات يف 

 ي.أمن الدولة الداخيل واخلارجاجلرائم املاسة ب
انتقد جتريم الحظنا أن جانباً من الفقه اجلنائي قد   −٥

تفاق اجلنائي من قبل املرشع يف قانون العقوبات اال
مستنداً يف ذلك إىل عدم وجود أفعال مادية يمكن 

, وإنام املرشع قد قاب عليها وتتحدد املسؤولية عنهاالع
خرج عن القواعد العامة وعاقب األفراد عىل جمرد 

رتكاب جريمة ما, وبالتايل فإن امهم عىل نواياهم وعز
سلوك مادي هذه النوايا والعزائم مل تتجسد يف شكل 

 يظهر للعامل اخلارجي.
كام وجدنا أن هناك جانباً آخر من الفقه اجلنائي قد أيد   −٦

تفاق اجلنائي وخطورة توجه املرشع يف جتريم اال
, باعتبار أن النص عليه سيتيح للجهات ذات إلغاءه
قة مواجهة اجلرائم التي ترض بمصلحة البالد, العال

وربام يفلت كثريون ممن قد يطوهلم التجريم وفق املواد 
 تفاق اجلنائي.القانونية التي تتناول بالتجريم اال

تفاق اجلنائي هي توصلنا يف البحث إىل أن جريمة اال  −٧
تبارها جريمة متتاز صورة من صور اجلريمة املنظمة باع

ستمرارية والتنظيم, حرتاف واالبالتخطيط واال
هنا ذات أبتزاز وتتصف بوقدرهتا عىل التوظيف واال

, خطورة إجرامية وكبرية عىل أمن الدولة واملجتمع
تفاق اجلنائي يف قانون العقوبات وبالتايل فإن جتريم اال

يعد رضورة ملحة من رضورات وقاية املجتمع من 
اجلرائم  خطورة هذا التنظيم و إن مل ترتكب جريمة من

ن املرشع ينبغي أن يتدخل يف إاملتفق عليها, حيث 
جتامعي كونه من االتفاق حفاظاً عىل األجتريم هذا اال

قيقياً هيدد أمن الدولة واملجتمع, فهذه يشكل خطراً ح
 الرضورة تكفي للتجريم.

تفاق اجلنائي يتوافر فيها يمكننا القول بأن جريمة اال  −٨
ركن مادي يتمثل بالسلوك اإلجرامي والذي يكون 
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تفاق الذي يتم بني شخصني فأكثر, فهي من مظهره اال

جرائم اخلطر التي ال يشرتط أن تتحقق فيها نتيجة 
إجرامية باملعنى املادي, وإنام يكفي أن تتحقق تلك 
 النتيجة بمعناها القانوين واملتمثل بتعريض احلقوق
واملصالح األساسية ألمن الدولة الداخيل واخلارجي 
للخطر. وعليه فإننا نذهب إىل تأييد الرأي الذي يقول 

رة النص عليه يف تفاق اجلنائي ورضوبرشعية جتريم اال
 قانون العقوبات.

تفاق اجلنائي يف ينبغي التفريق بني النص عىل جتريم اال  −٩
النص عىل  األحكام العامة لقانون العقوبات وما بني

تفاق اجلنائي كجريمة خاصة تتعلق باجلرائم املاسة اال
نه يمكن القول إبأمن الدولة الداخيل واخلارجي. إذ 

تفاق اجلنائي يف القسم العام من بأن وضع مادة اال
قانون العقوبات غري صحيح باعتبار أن هذا القسم ال 
تذكر فيه جرائم خمصوصة, بل هو خمصص لألحكام 

ائم والعقوبات, لكنه ويف الوقت ذاته فإن العامة للجر
تفاق اجلنائي الرضورة ملحة إليراد أحكام بتجريم اال

يف القسم اخلاص من قانون العقوبات وحتديداً يف 
األحكام اخلاصة باجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل 

فعل املرشع البحريني يف توجهه  , وحسنٌ واخلارجي
ئي يف القسم العام من تفاق اجلنابعدم النص عىل اال

بإيراد جتريمه يف املادة  ائهقانون العقوبات واكتف
) بخصوص اجلرائم املاسة بأمن الدولة ١٣٩(

ائم لغاة) واخلاصة باجلرامل/١٥٧اخلارجي, واملادة (
 املاسة بأمن الدولة الداخيل.

انتهت املحكمة الدستورية يف مملكة البحرين باحلكم   −١٠
) من قانون العقوبات ١٥٧دة (بعدم دستورية نص املا

واملتعلقة بتجريم االتفاق اجلنائي واستندت يف حكمها 
رضورة  أمهها وجوب عىل الكثري من املبادئ واملربرات

كفالة احلرية الشخصية وصون احلقوق واحلريات العامة, 
ن جريمة إوأنه ال جريمة من غري ركن مادي حيث 

ادي, فضالً عن االتفاق اجلنائي تفتقد توافر الركن امل
غموض النص العقايب اخلاص بتلك اجلريمة وابتعاده 

 يات املرشوعة للعقوبة اجلنائية.عن الغا

وجدنا أن حكم املحكمة الدستورية يف مرص قد قىض   −١١
) من قانون العقوبات ٤٨بعدم دستورية املادة (

, ة االتفاق اجلنائي العاماملرصي وهي املتعلقة بجريم
بعدم دستوريتها, غري أن هذا احلكم مل وقضت بالتايل 

يشمل جريمة االتفاق اجلنائي اخلاص الوارد يف 
 ) من قانون العقوبات.٩٦/ب) و (٨٢املادتني (

تفاق اجلنائي ليس جمرد نوايا يضمرها اإلنسان إن اال  −١٢
يف أعامق ذاته, بل هو تنظيم حقيقي فيه خطورة نحو 

بد وبالتايل فال ,ستقرار أمن الدولة واملجتمعازعزعة و
أن يتدخل املرشع لتجريمه, فليس ثمة مساس بحقوق 

ن هذه احلقوق واحلريات تقف إوحريات األفراد, إذ 
عند حد ممارسة اآلخرين حلقوقهم وحرياهتم وال 

تفاق اجلنائي من خطورة عىل حقوق خيفى ما لال
فاهلدف وحريات األفراد اآلخرين يف املجتمع. 

اجلنائي والذي يميزه عن األساس لتجريم االتفاق 
غريه هو قصد إشاعة الرعب بني أوساط عدد غري 
حمدود من الناس, وبذلك فهو ال يستهدف رضب 
املباين وختريبها واإلخالل بالنظام العام من هذا 
الطريق, ولكن املرجو منه هو زعزعة ثقة املواطنني يف 
احلكومة وهز شعورهم باألمن يف كنفها بشدة, مما 

احتامالت حالة ترقب شديد وهلع كبري من  جيعلهم يف
 حدوث جرائم ختل باألمن.

ن حق الفرد ومن النتائج املهمة أيضاً التي توصلنا إليها أ  −١٣
يف احلرية ينبغي أن يوازن بحق اجلامعة يف الدفاع عن 

نطالقاً من إيامن األمم املتحرضة بأن امصاحلها احليوية 
بأغراضها النهائية. وغدا النظم العقابية مجيعها تتقيد 

الزماً ويف جمال إعامل القوانني اجلنائية توكيد أن صون 
ة الدفاع عن مصالح راحلرية الشخصية من جهة, ورضو

 اجلامعة والتحوط لنظامها العام وأمنها من جهة أخر
مصلحتان متوازيتان يقوم املرشع يف أداء مهمته من 

ي يشكل خالل ذلك بتجريم الفعل غري املرشوع الذ
إهداراً للمصالح أو هتديدها باخلطر. أما السلوك املرشوع 

دار تلك املصالح أو هتديدها باخلطر, ن بإهالذي ال يقرت
 القانون غري معني بمنعه وجتريمه.فإن 
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: التوصيات  ثانياً

 يف ختام بحثنا فقد توصلنا إىل توصيات عدة أمهها اآليت:
ية املختلفة العقابنويص برضورة أن تويل الترشيعات   −١

تفاق اجلنائي والنص عليها كجريمة أمهية جلريمة اال
خاصة من اجلرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل 

عرض احلقوق واخلارجي وذلك للحد من كل فعل قد ي
واملصالح األساسية ألمن الدولة الداخيل واخلارجي 

 تفاق.حتى و إن توقف عند مرحلة اال للخطر
) من ٥٥املرشع العراقي بإلغاء املادة (نويص بأن يقوم   −٢

يف تفاق اجلنائي ون العقوبات واملتعلقة بتجريم االقان
كتفاء بالنصوص األحكام العامة لقانون العقوبات واال

ة بأمن الدولة الواردة يف الفصل اخلاص باجلرائم املاس
 الداخيل واخلارجي.

نويص بأن تكون نظرة القضاء الدستوري غري مقترصة   −٣
تفاق اجلنائي يف ذاته وإنام إىل ىل املضمون النفيس لالع

تفاق باعتباره أنه يف أغلب املحل الذي يرد عليه ذلك اال
باته والتدليل صوره يرد عىل مظاهر مادية تكون كافية إلث

 عىل إثمه وخطورته.
والصالة اء القصد واحلمد هللا رب العاملني, واهللا من ور

 .آله وصحبه أمجعنيوالسالم عىل سيدنا حممد وعىل 
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احلامية الدستورية للحقوق . م)٢٠٠٠( رسور, أمحد فتحي
 القاهرة: دار الرشوق.. واحلريات
. القانون اجلنائي الدستوري. م)٢٠٠٢( رسور, أمحد فتحي

 , القاهرة: دار الرشوق.٢ط
اجلامعة اإلجرامية املنظمة: دراسة . م)٢٠٠٠( طارقرسور, 

 القاهرة: دار النهضة العربية.. مقارنة
األحكام العامة يف قانون . م)١٩٥٧( السعيد, السعيد مصطفى

 القاهرة: دار النهضة العربية.. العقوبات



 عمر احلديثي: جريمة االتفاق اجلنائي يف إطار الرشعية الدستورية ...

  

٩٥
القسم  −قانون العقوبات . م)١٩٧٩( سالمة, مأمون حممد

 .العام
مد دستورية جريمة . م)٢٠١٤( دوسلامن, سمري داو

ومي املركز الق, القاهرة: ١ط. االتفاق اجلنائي
 لإلصدارات القانونية.

. رشح قانون العقوبات البحريني. م)٢٠١٣( طه, حممود أمحد
 جامعة اململكة.

النظرية العامة لقانون . م)٢٠٠٣( عبداملنعم, سليامن
 بريوت: منشورات احللبي احلقوقية.. العقوبات

التجريم والعقاب يف إطار الواقع . (د.ت.) جاسمالعبودي, 
 .. كلية القانون, جامعة صالح الديناالجتامعي

اإلرهاب: البنيان القانونية . م)٢٠٠٤( عطا اهللا, إمام حسانني
 املطبوعات اجلامعية.دار اإلسكندرية: . للجريمة

بحوث ودراسات يف . م)٢٠٠٧( الفالحي, حممد إبراهيم
 , بغداد: املكتبة القانونية.١ط .املسؤولية اجلزائية
املبادئ الدستورية يف . م)٢٠١٠( اللمساوي, أرشف فايز

القومي لإلصدارات املركز , ١ط. الترشيعات الوطنية
 القانونية.
. املصلحة املعتربة يف التجريم. م)٢٠١٥( مردان, حممد

 ديدة.دار اجلامعة اجلاإلسكندرية: 
اإلرهاب واجلريمة . م)٢٠٠٦( مصطفى, أمحد إبراهيم

 ي.. مطبعة العرشاملنظمة: التجريم وسبل املواجهة
 −رشح قانون العقوبات . م)١٩٧٤( مصطفى, حممود حممود

 .٩. طالقسم العام
الفلسفة الدستورية . م)٢٠٠٦( وعطية, نعيم ,هند, حسن حممد

 .دار الكتب القانونيةمرص: . للحريات الفردية
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