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 كفاية أحكام قانون صكوك التمويل اإلسالمي األردني في تنظيم التعامل بهامدى 
 "دراسة تحليلية 

  25/11/2013 تاريخ القبول:     22/4/2013 تاريخ االستالم:
 

 )*( قيس عنيزان الشرايري د.
 )**( نور عاكف الدباسد. 

 
 ملخص
لالستثمار وتوفير  آمنهمالية  قكأورا اإلسالميةعلى استخدام الصكوك  لإلقبالنظرًا 

استمرارية دور هذه  أهميةسيوله نقدية للعديد من المشروعات، فان هذه الدراسة تبين 
حلول لالزمة المالية  إيجادللمساهمة في  اإلسالميمنتجات االقتصاد  كأحدالصكوك 

 العالمية.    

لها قد نتج عنه  ةاستخدام هذه الصكوك في ظل غياب مرجعية قانونية موحد أن إال 
حدوث  إلى ،بطبيعة الحال أدت،القانونية في الواقع العملي  اإلشكالياتالعديد من 

بهذه الصكوك ، وقد تم التركيز في هذه الدراسة  األطراف المتعاملين حمايةفي  خلل
                                                 

  / جامعة إربد األهلية.مشارك/كلية القانونأستاذ *()

 ./كلية القانون/جامعة إربد األهليةأستاذ مساعد (**)
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يتوافق مع الضوابط الشرعية لها ، بما قانوني لهذه الصكوك التنظيم ال بيان أسسعلى 
لسنة  األردني اإلسالميقانون صكوك التمويل ل تحليل نصوص وذلك من خال

 ، 1987والذي حل مكان قانون سندات المقارضة لسنة  -ذي العالقة – 2012
، مدى مواءمة التنظيم القانوني للضوابط الشرعية الخاصة بهذه الصكوك فلتعر  وذلك

تعامالت هذا من جانب؛ ومن جانب آخر لبحث مدى كفاية هذه النصوص في حماية 
والتي تضمن استمرارية نجاح استخدامها تطبيق هذه الصكوك في الواقع العملي، 

 الناشئة عنها. اإلشكالياتوتالفي 
 

Abstract 

 
The study shows comprehensive Islamic jurisprudence and capacity, 
to absorb the latest events, and develop solutions consistent with the 
provisions of Islamic law, one of the features of the Islamic economic 
system, that it is persisten and flexible, it has proved over the ages 
that it protects society from the potential economic and financial crisis 
.Thus it issues the Islamic sukuk, which help to take advantage of the 
reluctant capitals in  participating in economic projects. 
 
The study exams of the permission of issuance ,subscription and 
investment of the sukuk provided that the conditions of the contract 
exist as in Islamic jurisprudence. This is in accordance with the 
Jordanian loan bonds Law for the year 1981 followed by the 
Jordanian Islamic sukuk for the year 2011 that is not different from 
the prier except that it emphasis who have the right to issue, to avoid 
commercial benefits of issuing sukuk as well as the prevention of all 
sukuks that violates the provisions of Islamic law. 
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 مقدمة:
الصكوك اإلسالمية كأدوات مالية آمنه  إصدارحققها يالتي  المتعددةعلى الرغم من الحلول المالية 

، وذلك بمعالجة الديون و توفير سيولة األخيرةالعالمية  ةالمالي ألزمةومساندة للتخفيف من حدة آثار ا
أن التسارع من الدول  إال، نقدية كافية إلقامة المشاريع الكبرى والمساهمة في التنمية والتطوير

هذه الصكوك في ظل غياب  إصدارغيرها تجاه  او اإلسالميةسواء في الدول  ةوالمؤسسات المالي
لالجتهاد القانوني  اً واسع قد اوجد مجاالً  اإلسالمي، تنظيم قانوني محدد يتوافق مع التنظيم الشرعي 

 إعداددون مرجعية موحده سواء في  الخاص بكل جهة مصدرة لهذه الصكوكبصورة فردية و والشرعي 
متنوعة عند التطبيق في الواقع  إشكالياتبداية او معالجة ما ينتج عنها من  وأنظمتهاعقودها 
الذي ترتب معه بطبيعة الحال حدوث خلل في الحلول القانونية المقدمة لها وذلك في  األمرالعملي. 

، وذلك بسبب وغير ذلك من صور الخلل ةاإلسالميالشريعة  ألحكاممخالفة بعض من هذه الحلول 
الخاصة بهذه الصكوك تنص على أن االختصاص القضائي  اإلصدارن غالبية عقود وتعليمات أ

عن  اً ويكون هذا القانون بعيد ،لمحاكم دولة معينة وأن القانون واجب التطبيق هو قانون هذه الدولة
في اغلب –مصاحب يفرض  كل ما هنالك انه يضاف نص ،خاصة بهذه الصكوك أحكاماي 

أن ال يتعارض تطبيق هذا  يوجبمن قبل الجهة الشرعية المسؤولة عن رقابة هذه الصكوك -األحيان
ن إلنشاء شركات أو كما أن الكثير من مصدري الصكوك يلج القانون مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ين خاصة بها مختلفة عن داخل دولة ما يكون لها قوان مناطق معينةفي  وتمويلها بآلية الصكوك
 األماكنالقانونية المطبقة لدى هذه  األنظمة، وذلك بسبب مرونة (1)لها التابعةالنظام القانوني للدولة 

                                                 
القيوانين  وهذه المناطق يتم وضع قوانين خاصة بها في  بضيا اليدوي في   يذي  اليذث ار يتبماثات بحييذ   يم  هيذه( 1)

با ييتبناتات ر منحهييا قييوانين الدوليية ال يياثية ومنهييا  ح ييين يييركات  حميي  الن ييية هييذه الدوليية مضفييا  ميين الر ييوم 

 والضرائب وبرأس ماي ب يط غيرها من الت هيالت ومن أمبلتها المناطق المقامة على بضا الجزث الذريطانية.  
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دارة أصول الصكوك  فيها، أو الحصول على امتيازات ضريبية معينة يكون الهدف منها سهولة نقل وا 
، التي هذه الصكوك عملياتالناتجة عن ونية القان من اإلشكاليات األمر الذي أدى الى وجود العديد

 جملها في مجموعة من التساؤالت هي:ن يمكن أن
المالية التقليدية ؟ كيف سيتعامل قضاء الدولة  األوراقهل ستتم معاملة هذه الصكوك على غرار ف 

مدى  ما هو المتفق على تطبيق قانونها مع حاالت التعارض بين الشريعة اإلسالمية والقانون لديها؟
المشروع محل في حاالت إفالس  إلزامية شرط عدم تعارض األحكام مع الشريعة اإلسالمية للقضاء؟

هل باعتبارها أصوال مملوكة لحملة  :كيف سيتعامل القضاء مع األصول المكونة للصكوكالصكوك 
ومن ثم هل يستوي حملة الصكوك مع غيرهم من الدائنين في  الصكوك أم ستدخل في التفليسة؟

هل لحملة  ،مثل بعض صكوك المنافع ،وفي حال الصكوك غير المضمونة بأصول قسمة الغرماء؟
الصكوك الحق في وضع اليد على أصول الشركة المنتجة لهذه المنافع أم تتم معاملتهم أسوة بغيرهم 

يمكن ما هو تعريف اإلخفاق المالي في الوفاء بااللتزام في الشريعة اإلسالمية؟ ومتى  من الدائنين؟
هل يمكن إعادة  في الشريعة اإلسالمية بأنه قد أخفق في الوفاء بالتزاماته؟ للصكوك وصف المصدر

هل قوانين الدولة المتفق على تطبيقها  هيكلة التزامات الصكوك أو التعويض عن التأخير في الدفع؟
 وكذلك القضاء لديها مؤهل للفصل في قضايا الصكوك؟

هي ما يشغل بال المتعاملين بهذه الصكوك ، من خالل البحث  أصبحتهذه األسئلة وغيرها الكثير 
عند  انتباه لهذه الجوانب، حيث لم يكن هناك وقانونية مرجعية تشريعية  أطارضمن  اعن إجابات له

أن هذه الصكوك بمنأى عن وجود  -غير دقيق-هذه الصكوك العتقاد شائع  إصدارعلى  اإلقبال
تطبيقها في الواقع العملي ، حيث لم تجد هذه الجوانب أي عناية  سوف تصاحبقانونية  إشكاليات

 ن  كما أ ،من قبل جميع أطراف الصكوك سواء الحكومات أو المؤسسات المالية والمستثمرين األفراد
بقاء هذه اإلشكاالت القانونية دون حل سيؤدي إلى انصراف المستثمرين عنها نظرا لما تمثله من 
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 أياً  ،لمزايا هذه الصكوك أهميةاذ ال  ؛الصكوك تهدد استمرارية تطبيقهامخاطر كبيرة على نظام 
 .يحمي األطراف المتعاملين بهالم يكن لها تنظيم قانوني  إذا ،كانت

التنظيم القانوني  ألهميةقد تنبه كغيره من مشرعي الدول  األردنيمن هنا فإن المشرع 
، (2)"2012لسنة  اإلسالميكوك التمويل لهذه الصكوك وقام بوضع قانون خاص بها هو" قانون ص

والذي كان ينظم السندات التقليدية  1980عن قانون سندات المقارضة لسنة  الً والذي حل بدي
 وشهادات االستثمار.

صكوك التمويل اإلسالمي األردني في تنظيم  قانوننصوص  كفايةلتعرف مدى  دراسةتأتي هذه الو  
االتفاق والتكامل مع التنظيم  أساسعلى قد قام م القانوني حيث يفترض ان هذا النظاتعامالتها؛ 
 األردنيوفي ذات الوقت معرفة ما إذا تمكن المشرع اإلسالمي والتطبيق في الواقع العملي، الشرعي 

  .لبعض منها أو من خالل هذا القانون من تقديم حلول قانونية للتساؤالت التي تم طرحها فيما تقدم
ذلك يتطلب منا بداية تعرف  خصوصية  ن  إف دراسةمن هذه ال ووصواًل لتحقيق الهدف

وخصائصها وبعض الجوانب المالية والشرعية المتصلة بها  وأنواعهاالصكوك ببيان ماهيتها  هذه
، ثم البحث في النصوص القانونية التي تم من خاللها التحليل القانوني أساسهايبنى على  والتي

لية إصدارها وتداولها ومن ثم تعرف الجهات التي يحق لها إصدار تنظيم أنواع عقود هذه الصكوك وآ
هذه الصكوك وتنظيم عالقاتها مع اإلطراف األخرى مع االبتعاد عن النصوص التي وردت في 

حيث  مثل التعاريف وتشكيل الهيئات والمجالس المشرفة اإلدارية ةيبالجوانب التنظيمالقانون والخاصة 

                                                 
بتيياثي   5179المنشييوث فيي  عييدد الجريييد  الر ييمية ثقييم  2012( ل يينة 30( قييانوص صييكوت التموييي  ار ييالم  ثقييم  2)

19/9/2012. 
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ة على التركيز على النصوص الخاصة بتنظيم تعامالت هذه الصكوك، انصب الهدف من هذه الدراس
 وهي األكثر أهمية، فيما يتعلق باإلشكاليات القانونية السابق تناولها.

ماهية  األولة مباحث نتناول في المبحث خمسالدراسة إلى هذه سوف يتم تقسيم فعلى ذلك و    
وفي  ،ي المبحث الثاني أنواع عقود الصكوكوف وتمييزها من غيرها،الصكوك اإلسالمية وخصائصها 

دراج تداول الصكوك، وفي المبحث الرابع آلية إصدار  المبحث الثالث  خامسوفي المبحث ال ،الصكوكوا 
 استقالليتها.الجهات المصدرة للصكوك و 

 

 المبحث األول
 غيرهامن اإلسالمية وخصائصها وتمييزها ماهية الصكوك 
صكوك اإلسالمية يتطلب بيان ماهية هذه الصكوك في ان بحث الجوانب القانونية لل

المفهوم االقتصادي والقانوني)أواًل( ثم بيان خصائصها وتمييزها من غيرها من األوراق 
 المالية)ثانيًا( وذلك من خالل اآلتي:

 .الصكوك ماهية: أولا 
 قتصاد، يتم إصدارها بهدف تمويل مشاريع معينة يقابلها في اال(3)الصكوك أوراق مالية

 والفرق بين )الصكوك اإلسالمية( والسندات، هو أن الصك ،السندات المالية()

 اإلسالمي ملكية شائعة في أصول أو منافع، وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة

االقتصادية اإلسالمية التي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة بغض النظر 
لمالكيها مقابل االشتراك في  سالمية تعطي دخالً الربح أو الخسارة ،  فالصكوك اإل عن

                                                 

 أنهاات متعارف عليها على نابي أودالالت  أوحقوق ملكية  قد عرف المشرع األثدن  األوثاق المالية بحنها :"و   ( 3 
من قانوص األوثاق المالية  /أ(3 الماد   لك "، يوافق المجلن على اعتذاثها كذأالنذية أو وات كانت محلية   لية ،ما أوراق

   .31/12/2002بتاثي   4579المنشوث بضدد الجريد  الر مية ثقم  2002ل نة 76األثدن  ثقم 
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يتميز الصك و تأجير ألصل أو غيره من أنواع الصكوك المتاحة.   تجارة معينة أو
  .(4)السندات التقليدية قد تصدر بضمان المنشأة فقط بضرورة وجود األصل فإن

( الصكوك 2في المادة ) األردني اإلسالميوقد عرف قانون صكوك التمويل 
 بأسماءها:"وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر بأن

لتنفيذ المشروع واستغالله وتحقيق العائد لمدة تحدد  أموالمالكيها مقابل ما يقدمون من 
 .(5)"وأحكامها اإلسالميةوفق مبادئ الشريعة  اإلصدارفي نشرة 

حدد السمات العامة لهذه وبناًء على هذا التعريف فإن  المشرع األردني قد 
تصدر بفئات متساوية القيمة تمثل وثائق الصكوك باعتبارها ورقة مالية وذلك بأنها 

تصدر بأسماء حصصا شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص 
وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك وبذلك يشبه الصك السهم الذي مالكيها، 

بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي  اهمة العامةعن الشركات المس يصدر
، كما أنه يلتقي في ذلك مع السندات التقليدية والتي تصدر بفئات (6)أصول الشركة 

ن السندات ممصدرها لحاملها وهذا ما يميزها  وهي ال تمثل دينا في ذمة ،متساوية
نشرة اإلصدار وفق ، ويتم تحديد العائد من هذه الصكوك وفق ما تحدده التقليدية

   .الضوابط الشرعية الخاصة بذلك

                                                 
 .272، ص1989، داث البقافة، القاهر ، اإل الم د. محمد  راج، النظام المصرفى    ( 4 

: صرفية اإل المية  الصكوت اإل المية( حيذ  م  ضريفها للم هيئة المحا ذة والمراالضةوهذا التضريف متوافق مع  ضريف    (5 

ف  ملكية أو نشاط ا تبماثي، وذلك بضد  حصي  قيمة  الصكوت( وقف   القيمة  مب  حصصاً يائضة أنها وثائق مت اوية"

 ضطلع بإعداد وإصداث  غير هادفة للرب  منظمة دوليةيئة ه  وهذه اله ."وا تخدامها فيما أصدثت من أالله باث اركتتاث

 المية خاصة اإل للمؤ  ات الماليةلشرعية مضايير المحا ذة المالية والمراالضة والضذط وأخالقيات الضم  والمضايير ا

  www.aaoifi.comثاالع موقع الهيئة ارلكترون   ة المصرفية والمالية اإل المية على واله الضموم.والصناع

يحدد ثاس ماي الشركة الم اهمة الضامة المصرح /أ( من قانوص الشركات األثدن  على أنه :" 95حيذ نصت الماد    (6 

"، قانوص و كوص قيمة ال هم ديناثاً واحداً ا مية  همأ  إلىويق م  األثدن به وكذلك الجزت المكتتب به فضالً بالديناث 

     .12/5/1997بتاثي  4204و ضديال ه المنشوث بضدد الجريد  الر مية ثقم  1997ل نة 22الشركات األثدن  ثقم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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نماالقطاع الخاص  فيالصكوك  إصداروال ينحصر   هناك الصكوك  وا 
وهي عبارة عن سندات مالية تصدرها جهات حكومية  ،الحكومية اإلسالمية

عتبر الصكوك وت مختلفة)المستفيد من الصكوك( تمثلها أو تنوب عنها وزارة المالية.
التمويلية المهمة لتنويع مصادر الموارد الذاتية، وتوفير السيولة الالزمة  من األدوات

تلبي احتياجات الدول في تمويل ، فهي للمؤسسات والحكومات التي تحتاج إليها
مشاريع البنية التحتية والتنموية بدال من االعتماد على سندات الخزينة وأدوات الدين 

نظريا وعمليا، فهي تمثل من الناحية النظرية تساعد على النهوض باالقتصاد ، و العام
إضافة للبنوك وشركات التأمين اإلسالمية، ومن ناحية  االقتصادلحلقات  استكماالً 

 . (7)عن المستثمرين الدينيأخرى فإن وجودها يساعد في رفع الحرج 
  .اا: خصائص الصكوكنيثا

شاركة في الربح متقوم على مبدأ الأنها من أهم خصائص الصكوك اإلسالمية  ن  إ
االشتراك في الربح والخسارة بصرف  يتحمل جميع األطراف فيهاحيث ، والخسارة

النظر عن صيغة االستثمار المعمول بها، حيث تعطي لمالكها حصة من الربح وليس 
وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو  االسمية،نسبة محددة مسبقا من قيمتها 

فحملة هذه الصكوك يشاركون في  ،عند التعاقد عينةسبة مالنشاط الذي تموله تحدد بن
أرباحها حسب االتفاق المبين في نشرة اإلصدار ويتحملون أيضا الخسائر بنسبة ما 

  يملكه كل منهم.
لها قيمة اسمية محددة، أي كما سبق ذكره تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة كما 

بموجب نشرة اإلصدار التي تصدر بهذا أنها يتم إصدارها مع بيان قيمتها االسمية 
                                                 

يناير   حاد المصاثف الضربية،الها إلى المصاثف الضراقية، مجلة صادق ثايد الشمرى، خدمات وحدات البقة وإمكانية إدخا (7 

 .72، ص 2005
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يتحمل حامل الصك األعباء والتبعات المترتبة على ملكيته لألصول ، و  الخصوص
 .(8)في القيمة اً هبوط أو استثماريةبالصك سواء كانت مصاريف  الممثلة

وفق آلية معينة سيتم تناولها الحقًا في هذه - هاتداول إمكانيةتمتاز الصكوك بو 
ى أن هنالك أنواعا من الصكوك قابلة للتداول، مثل صكوك المضاربة، بمعن -الدراسة

وصكوك المشاركة، وصكوك اإلجارة. وهنالك أنواع غير قابلة للتداول من مثل 
ومع ذلك فإن هذه الصكوك  ،صكوك المرابحة وصكوك السلم وصكوك االستصناع

ذمة الغير فال يصح  ، أما ما دام أنها تمثل دينا فياً يمكن تداولها عندما تمثل سلع
 .(9)تداولها

للتجزئة، بمعنى أن الصك ال يتجزأ في  تهادم قابليومن خصائص هذه الصكوك ع
وفي حال أيلولة الصك الواحد لشخصين أو أكثر بسبب اإلرث أو نحوه فإنه  ،مواجهة الشركة

ة ، وهو بذلك يتماثل مع قيمعلى من يمثلهم أمام الشركة شخص واحد االتفاقال بد من 
 .(10)السهم في شركات المساهمة العامة بعدم قابليته للتجزئة

ضمان المدير المضارب كما يمنع في الصكوك تقديم أي ضمانات ومنها على سبيل المثال 
التي تفرق الصكوك  زايا، وهي من المفي حالة عدم نجاح المشروع  أو الوكيل أو الشريك

ندات تطبق مبدأ ضمان رأس المال، في حين ذلك أن الس ؛اإلسالمية عن السندات التقليدية
ألن العملية تتحول عندئذ  ؛أن الصكوك اإلسالمية ال يكون رأس مال حامل السند مضمونا

                                                 
 .184على مح  الدين داغ  القر ، األ واق المالية ف  ميزاص الفقة اإل الم  ، مجلة مجمع الفقة اإل الم ، ص (  8 

للذنوت اإل المية، القاهر ،  الدول الهيك  والتطذيق، مطذوعات ار حاد  إ الم د. مضذد الجاثحى، نحو نظام نقدى ومالى (  9 

 .74ص 

يكوص ال هم ف  الشركة الم اهمة الضامة  "( على أنه :96نص المشرع األثدن  ف  قانوص الشركات الماد    حيذ (  10 

غير قاب  للتجزئة، ولكن يجوز للوثثة اريترات ف  ملكية ال هم الواحد بحكم الخلفية فيه لموثثهم، وينطذق هذا الحكم 

موثثهم، على اص يختاثوا ف  الحالتين احدهم ليمبلهم  جاه  من  هم واحد من  ركة أكبرايتركوا ف  ملكية  إذاعليهم 

 ."الشركة يضين المجلن احدهم من بينهم إداث  خلفوا عن ذلك خالي المد  الت  يحددها لهم مجلن  وإذا ،الشركة ولديها
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تختلف  تيعلى أساس العقود الشرعية والبأنواع مختلفة تصدر الصكوك اإلسالمية و  إلى ربا.
انب االقتصادي فإنها أما مزايا الصكوك من الج.(11)نوع كل صكتبعا الختالف  اأحكامه

 إذ توفر السيولة ،زيادة السيولة الماليةتكمن في 
األصول خاصة التي ال يوجد لها سوق نشطة لبيعها أو ألن آجال استحقاقها  لمالكي 

تنويع مصادر التمويل أي توسيع قاعدة المستثمرين بهدف تجميع كما أنها تقوم على  طويلة.
ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى   ،ول على أصول جديدةرؤوس أموال لتمويل المشاريع والحص

  مة بين آجال األصول وااللتزامات للحد من المخاطر.ءالموا
تقليل مخاطر كما أنها أثبتت من خالل األزمة المالية العالمية األخيرة مقدرتها على 

 المنشأة التي تريد تصكيك بعض أصولها ال تكون مسؤولة عن الوفاء ، وذلك ألناالئتمان
لها   ألن التصكيك عملية بيع حقيقة لألصول إلى المنشأة المخصصة ؛لحملة الصكوك

الدمج بين أسواق كما ان الصكوك تساعد على  وبذلك فإن مخاطر االئتمان تنتقل إلى الغير.
رأس المال وأسواق االئتمان، وذلك من خالل تداول الصكوك التي تصدر عن األصول 

 . (12)الماليةالمراد تسييلها في األسواق 
 تمييز الصكوك اإلسالمية من غيرها. :ثالثاا 

ن غيرها من األوراق مية أوراق ماليه إال أنها تتميز مالصكوك اإلسالأن  على الرغم من  
حيث تأتي خصوصية  ،وهما األسهم والسندات ،المالية األكثر تداواًل في الواقع االقتصادي

ضيح ذلك سوف نقوم بتمييز ولتو  ،الورقتين تتوافر في هاتين الصكوك بجوانب معينة ال
 ن السندات وذلك من خالل اآلتي: األسهم بصورة مستقلة ثم م نالصكوك م

                                                 
 .وما بضدها 57، ص  المرالع ال ابقد. مضذد الجاثحى،(  11 

لصكوت اإل المية ف  المصاثف ال ودانية، وثقة مقدمة ف  وثية ح ام الدين عذد الوهاث محمد، طذيقات ا( 12 

االتماع خذرات آليات ومتطلذات الصكوت،األكاديمية الضربية للضلوم المالية 

 .21/3/2013والمصرفية،عماص،األثدص،
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 . (13)األسهممن الصكوك  أ . تمييز      
منهما يمثل أداة ملكية حصة شائعة في صافي  يتشابه السهم مع الصك في أن كالً   -1

والمنافع، وما يؤول إليه من نقود أو أصول الشركة، وهذه األصول تشمل األعيان 
 .ةديون أو مجتمع

يستحق مالك الصك والسهم حصة من صافي ربح الشركة تتناسب مع مقدار مساهمة   -2
 قيمة كل من الصك والسهم في رأسمال الشركة.

لمالكي السهم حق المشاركة في إدارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس اإلدارة، بينما   -3
ال يشاركون في إدارة الشركة، أي ليس لهم منصب في مجلس اإلدارة، مالكو الصك 

 ولكن يمكن أن تكون لهم هيئة لمراقبة مصالحهم وحقوقهم.

يعد السهم أداة مشاركة دائمة في الشركة أي ليس له تاريخ استحقاق، في حين ليس   -4
تحقاق، فقد بالضرورة أن يكون الصك أداة مشاركة دائمة في الشركة، أي له تاريخ اس

 يكون مشاركة متناقصة أو إجارة منتهية بالتمليك.
 

 .                   (14)السنداتمن الصكوك ب . تمييز      
يمثل الصك حصة في ملكية أصول مشروع معين، فحق الصك هو حق عيني يتعلق   -1

 السند يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره. أن   بأصول المشروع، في حين
الصك له حصة شائعة من أرباح المشروع التي سوف تتحقق مستقبال، بينما السند   -2

 عليه. المثبتةمرتبط بالفائدة 

الصك يتأثر بنتيجة نشاط المشروع، ويشارك في األرباح والخسائر المتحققة بخالف   -3
 ألنه سند دين. ؛حامل السند الذي ال يتحمل نتيجة نشاط المشروع

                                                 
، 2012،ثدصاألزياد الالي الدماغ، الصكوت اإل المية ودوثها ف  التنمية، الطذضة األولى ،  داث البقافة،عماص ،  (13 

 .72ص

  بضدها. وما 73زياد الدماغ ، مرالع  ابق، ص - (14 
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نه أايا االقتصادية التي تحققها عملية إصدار الصكوك اإلسالمية، إال وعلى الرغم من المز 

 اً ومستغرق اً بعين االعتبار أن إجراءاتها وتنفيذها يمكن أن يكون معقدا ومكلف األخذيجب 
ألنها ال تقتصر فقط على تكلفة عملية  ؛الصكوك مرتفعه إصدارتكاليف  أنللوقت، كما 

شمل تكلفة اإلدارة والتنظيم والتشغيل وتوفير اإلمكانيات التمويل بحد ذاته، بل تتعداها لت
إليه من  اإلشارة تما سبق إلى إضافةكل ذلك قد يشكل عبئا ماليا كبيرا  ،اإلدارية والبشرية
قانونية موحده لدى اغلب الدول، وهذا كله يؤدى إلى التقليل من و  شرعيةغياب مرجعية 

 على االستثمار فيها. لإلقبالعائقًا حقيقيًا الصكوك ويقف  إصدارفرص التوسع في عمليات 
 

 المبحث الثاني
 أنواع عقود الصكوك 

نقسم الصكوك وفقًا لآلجال إلي صكوك حيث ت ،سالمية إلي أنواع عديدةتتنوع الصكوك اإل
لمدة ثالثة شهور أو ستة  وعادة ما تكون ،شهادات اإليداعب وهي ما تعرف قصيرة األجل،

وسطة األجل وأخري طويلة األجل . وتتنوع الصكوك حسب شهور أو سنة، وصكوك مت
المشاركة، وصكوك السلم، الصيغة إلي صكوك المضاربة، وصكوك اإلجارة، وصكوك 

بيع حق المنفعة وصكوك  ،مرابحةوصكوك ال ،شاركةوصكوك الم ستصناع،وصكوك اال
سنة أو ر مثاًل ستة أشه ةمحدد مدديمكن أن تكون الصكوك ذات وغيرها من األنواع، و 

، حيث تتطلب المشروعات التي تقوم على الصكوك مدة زمنية طويلة وصكوك دائمة سنتين 
يتم و  بمعني أنه يتم استرداد جزء من قيمة الصك سنويًا، ؛ويمكن أن تكون الصكوك متناقصة

، وفي حالة تخصيص الصكوك في مجاالت االستثمار المتنوعة صكوكاالستثمار بآلية ال
خاصة بهذا المشروع ، ويمكن أن يتم االستثمار بالصكوك  اً صكوكن ها تصبح لمجال محدد فإ
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لمشروعات متنوعة من خالل محافظ استثمارية وهنا تكون صكوكًا عامه اي ليست محصورة 
 . (15)بمشروع معين 

 اإلسالمي( من قانون صكوك التمويل 8وقد نص المشرع األردني في المادة ) 
 -على أنه: األردني

  -بموجب أي من العقود التالية : اإلسالميدر صكوك التمويل تص -" أ
 المشاركة.                     -4المرابحة.   -3المضاربة أو المقارضة.    -2.  اإلجارة-1
 أي عقد آخر تجيزه الهيئة.-8 بيع حق المنفعة. -7االستصناع. -6السلم.  -5
ي الفقرة )أ( من هذه المادة المنصوص عليها ف اإلسالميتنظم صكوك التمويل  -ب

 بمقتضى  نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الهيئة.
 موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها". اإلسالميصكوك التمويل  إلصداريشترط  -ج
 

 أنواعقد قام بتعداد  أعاله( 8في الماد) األردنيوبناًء على هذا النص نجد أن المشرع 
 األنواع أكثروهي تمثل  ،على سبيل المثال ال الحصر ،الصكوك أنواعن معينة م

وذلك  األنواعالمالحظ على هذا النص ان المشرع لم يقم بتفصيل هذه  أنانتشارًا، إال 
لالبتعاد عن الدخول في الجوانب الشرعية لها حيث اعتمد في ذلك على مجلس 

ة الهيئة الشرعية، حيث كان من بناء على موافق، (16)المالية األوراقمفوضي هيئة 

                                                 
للذنوت اإل المية، القاهر ،  الدول الهيك  والتطذيق، مطذوعات ار حاد  إ الم د. مضذد الجاثحى، نحو نظام نقدى ومالى  -(15)

 .282،صاإل كندثيةفكر الجامض ،،داث ال2009ف  المجتمضات الضربية  اإل الم د. عيد عادي، قوانين ارقتصاد  - .74ص 

ليتولى  2002ل نة  76المالية األثدن  ثقم األوثاقهذا المجلن قد نص على  كوينه ومهامه ف  قانوص  ص  إحيذ -(16)

على  واإليرافالهيئة  إداث يتولى   -( منه:" أ10حيذ نصت الماد   مهام األيراف على عم  هيئة األوثاق المالية، 

اص يكوص يخصا طذيضيا  مجلن مفوض  الهيئة ( يتحلف من خم ة مفوضين ويشترط ف  ك  منهميؤونها مجلن ي مى   

يضين المفوضوص ، بمن فيهم الرئين ونائذه ، بقراث من مجلن الوزثات  -ث متفرغا من ذوي الخذر  وارختصاص أثدنيا
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نماقانونية لهذه الصكوك  اً أسسيضع  ن  أالمستحسن   باغإلساكتفى المشرع فقط  وا 
يحقق الهدف من التنظيم القانوني لها،  جانب قانوني عليها بتسميتها )عقود( ، وهذا ال

نما ي طار قانونإوابط الشرعية الخاصة بكل نوع في تفريغ الض األقلكان يجب على  وا 
لالختالف حولها من قبل  اً يترك باب الشرعي عليها وذلك حتى ال اإلجماعبناء على 

التي يقوم  الترويجية اإلعالنيةاالتجاهات الفقهية الشرعية المختلفة، وذلك ألن النشرات 
غير شركات  األخرىالشركات  أنواعمصدري هذه الصكوك وخاصة في  بإعدادها

يتم فيها توضيح  ال ،إصدارنشرة  بإعدادالقانون  يلزمها التي ال المساهمة العامة
نماالجوانب القانونية لها  والمزايا  إصدارهاالكتفاء فقط بذكر نوع الصك المنوي  وا 

 -يكون لدى اغلب الراغبين في االستثمار بهذه الصكوك  المتوقع تحقيقها ، حيث ال
بيقًا للقاعدة القانونية ) بتفاصيلها وذلك تط إلمام أي - األفرادمن  اكانو  إذاوبالذات 

تم على سبيل المثال تعثر المشروع  ما إذا( ، ومن ثم يحدث الخالف الجهالةنفي 
ن بحجم و المستثمر  يفاجأحيث  ،معينة خسارةالذي تم االستثمار فيه وذلك بتحقيق 

تمديد المدة الزمنية  أويتجاوز حتى رأس المال المدفوع  أنالخسارة الذي يمكن 
 لى خالف المدة المعلن عنها وغيرها.لالستثمار ع

  
وفي ظل عدم تفصيل المشرع األردني ألنواع عقود الصكوك فيجب عند طرح هذه  
التنظيم القانوني لهذه العقود يفرض  ن  إوعليه ف منها وظيفة كل صك راعىيعقود أن ال

 :(17)ضمن الضوابط الشرعية الخاصة بها وهي وفق التفصيل التالي تعرفها
                                                                                                                            

الملكية  باإلثاد ص يقترص القراث للتجديد لمر  واحد  على ا ين الوزثات لمد  خمن  نوات قابلةبنات على  ن يب ثئ

 ....."له للمد  المتذقية من مد  المجلنذا ها  غيير أي منهم بتضيين بديال امية ، ويجوز بالطريقة 

 

بحييذ مقييدوم لوثييية عميي  بضنييواص  الصييكوت اإل ييالميةة  حييديات،  نمييية،  عييالت الييدين زعتييري ، الصييكوت ،ثاالييع  -(17 

/، منشيوث عليى ييذكة اإلنترنيت عليى الضنيواص  19/7/2010ـ  18األثدنيية الهاييمية، مماث ات دولية(، عمياص، المملكية 
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 اإلجارةصكوك  -1
بأن تكون هذه الصكوك وثائق متساوية القيمة  اإلجارةتلزم الضوابط الشرعية لصكوك 

تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري معين 
عقد يدر دخال، والغرض منها تحويل األعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها 

 اً تحمل قيماول في األسواق المالية ، وهذه الصكوك للتد اإلجارة إلى صكوك قابلة 
متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله. بحيث يتم بيع العين المؤجرة عن 
طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم مالك األصل وكذلك المستفيدون من ريع تأجيره، 

 بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في األصل المؤجر.
الصكوك في مشروع شراء وتأجير مجمع تجاري  إصداريكون  أنعلى ذلك: مثال 

معين بحيث يكون بدل اإليجارات الشهري أو السنوي هو عائد حملة الصكوك الذين 
فإن حامل الصك  ،يعتبرون شركاء في ملكية المجمع باإلضافة إلى عائد اإليجار

 يمكنه بيع الصك.
نمالعقارات ا فيينحصر هذا النوع من الصكوك  وال  يكون كذلك على  أنيمكن  وا 

 المنقوالت المادية مثل الطائرات السفن السيارات وغيرها من المنقوالت.
 :(18)ويقسم هذا النوع من الصكوك إلى عدة أنواع 

                                                                                                                            
حذييييب أحميييد وطييياثق خييياص، إداث  المخييياطر، قضيييايا الصيييناعة الماليييية  ثاحيييع –.  www.alzatari.netارلكترونييي  

ثااليع كيذلك زيياد   -.2003اإل المية، المضهد اإل الم  للذحوث والتدثيب، الذنك اإل الم  للتنمية، الطذضة األوليى/ عيام 

د. أبو عوض مح ن مخاطر،الصكوت اإل المية ، منشوث عليى الموقيع ثاالع   -. 112-72الماغ، مرالع  ابق ، من ص

،داث 2009ثاالع د. عيد عادي،قوانين ارقتصاد اإل الم  في  المجتمضيات الضربيية  -.   .www.jocc.org.joارلكترون 

 .282الفكر الجامض ،اإل كندثية،ص

 

د. مضذييد  - . 177علييى محيي  الييدين القيير ، األ ييواق المالييية فيي  ميييزاص الفقيية اإل ييالم /مرالع  ييابق، ص ثاالييع  -(8 

د.    -. 72زياد الدماغ، مرالع  ابق ، مين ص -.111مرالع  ابق ص  ،زياد الدماغ -. 81، ص مرالع  ابقالجاثحى، 

 .282عيد عادي، مرالع  ابق،ص
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صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك أ(   
بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة  عين مؤجرة أو وسيط مالي ينوب عنه بغرض

 االكتتاب فيها وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة، ومن هذه الصكوك ما هو متساوي القيمة ب(  

يصدرها ملك عين األصول بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، وذلك بهدف 
ة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة إعادة إجارة منافعها، واستيفاء أجرتها من حصيل

العين مملكة لحملة الصكوك.ومنها ما يصدره مالك المنفعة سواء كان ذلك 
بنفسه أو عن طريق وسيط مالي بهدف إعادة إجارتها أو استيفاء أجرتها من 

 حصيلة االكتتاب فيها وتصبح منفعة العين مملوكة لحكمة الصكوك
وهي وثائق متساوية القيمة  ،ة في الذمةصكوك ملكية منافع األعيان الموصوف ج( 

تصدر لغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمةـ واستيفاء األجرة من حصيلة 
وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملك  ،االكتتاب فيها

 الصكوك.
د(    صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:هي وثائق متساوية القيمة تصدر 

من طرف معين كمنفعة التعليم من جامعة واستيفاء األجرة  بهدف تقديم الخدمة
 لحملة الصكوك. اً صبح تقديم الخدمة مملوكيومن ثم من حصيلة االكتتاب، 

موصوفة في الذمة: وهي وثائق متساوية  قصكوك ملكية الخدمات من طر  هـ(
القيمة تصدر بهدف تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة واستيفاء 

    حصيلة االكتتاب وتصبح مملوكه لحاملها.األجرة من 
 
 صكوك المضاربة أو المقارضة -2
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دارة المشروع هذه الصكوك تحمل قيما متساوية ، حيث يتولى المتعهد تقديم ا لتنظيم وا 
ويبقى المشروع  ،يكون حاملو الصكوك هم أصحاب رأس مال المشروعالمقترح و 

ا من الربح ويتحملون الخسائر المتوقعة مشاركة بينهم وبين المتعهد بنسبة متفق عليه
 في رأس المال.

هو صكوك المضاربة المطلقة وهي  األولويقسم هذا النوع من الصكوك إلى نوعين: 
نما يخول المتعهد الصالحيات  ،التي ال يخصص فيها حملة الصكوك مشروعا معينا وا 

ة المقيدة: وهي النوع الثاني فهو صكوك المضارب أمافي اختيار المشروع المناسب. 
يستثمر فيه المضارب  أو مجال   معين تي يخصص فيها لحملة الصكوك مشروع  ال

 أموال المضاربة وتكون بحسب المدة الزمنية للمشروع.
 صكوك المرابحة -3

تاجر أو وكيله بغرض شراء   ،مثالً  ،تحمل قيمًا متساوية يصدرها أيضاً هذه الصكوك 
 أومثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع  ،بيعها بمرابحة معلومة تمسلعة ما 

فيتم شراء المعدات مرابحة ويكون حاملو الصكوك  ،مثال ،عطاء تزويد لمشروع معين
 .(19)هم مالك المعدات وثمن بيعها بالمرابحة

 صكوك المشاركة -4

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو 
ويصبح  ،م أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركةتطوير مشروع قائ

وتدار الصكوك  ،المشروع أو أصول النشاط ملكا لحملة الصكوك في حدود حصصهم
                                                 

ليوم فهيو الييائز  بشيرط الضليم بيالبمن األوي والضليم بيالرب ،وأص يكيوص ثأس المياي ميين (عقيد المرابحية وهيو بييع بيبمن مض9 

. 91،ص13البمنيييييات واص ر يتر ييييب علييييى المرابحييييية فيييي  امييييواي الربيييييا والييييود ثبييييا. انظر:ال رخ  ،المذ يييييوط،ج

 .182،ص4.ابن قدامة ،المغن ،ج289،ص1ث،ج1الشيرازي،المه
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على أساس الشراكة، وذلك بتعيين أحد الشركاء إلدارتها أو غيرهم بصيغة الوكالة 
 باالستثمار.

دائمة: وهي صكوك تشبه في صكوك المشاركة ال :األولن اوصكوك المشاركة لها نوع
هذه الحالة ملكية األسهم، حيث تكون آجال الصكوك دائمة في المشروع، والمكتتبون 

 يشاركون الجهة المصدرة للصكوك طوال حياة المشروع.
والثاني صكوك المشاركة المؤقتة: وتمثل هذه الصكوك مشروعا يكون محددا بمدة 

إذ  ؛ية أو السوقية لهذه الصكوك بالتدريجزمنية معينة ويمكن استرداد القيمة االسم
توزيع األرباح  يحصل حملة الصكوك على جزء من القيمة االسمية للصك في فترات

القيمة االسمية أو السوقية للصك واألرباح، وبناء عليه فإن الصك  حتى يستردوا كامل
ية أو يكون قد أطفأ أو تعين له زمن محدد، فيحصل حمله الصكوك على القيمة االسم

السوقية للصك في تاريخ محدد يصفى فيه المشروع وتوزع أرباح التصفية على حملة 
 الصكوك وبذلك ينتهي المشروع.

 
 صكوك السلم -5

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لجمع رأس مال معين يسمى) رأس مال السلم( 
ح سلعة وذلك بغرض شراء سلع معينة من ذات المصدر لهذه الصكوك بحيث تصب

 السلم مملوكة لحملة الصكوك.
والعالقة بين طرفي العقد في هذا النوع من الصكوك يكون فيها المصدر لتلك 

ن للسلعة، وحصيلة يالسلم، والمكتتبون فيه هم المشتر الصكوك هو البائع لسلعة 
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) رأس مال السلم ( ويملك حملة الصكوك سلعة السلم  ثمن شراء السلعة االكتتاب هي
 .(20)ون ثمن بيعهاويستحق

 صكوك الستصناع -6

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها في تصنيع 
 إذاسلعة معينه، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك ، وتستخدم هذه الصكوك 

 بإصدارشركة تقوم  بإنشاءهذه الحالة في تمويل مشروع معين فيقوم في ما رغب بنك 
تبون والمكت ،ذه الصكوك، بحيث يكون مصدر تلك الصكوك هو الصانع أو البائعه

ن للعين المراد صنعها، وحصيلة االكتتاب تكلفة يهم المشتر  (حملة الصكوك)فيها 
ون ثمن بيع العين المصنوعة المصنوع ويملك حملة الصكوك العين المصنوعة ويستحق

 . (21)ستصناع الموازي إن وجدفي اال
 
 بيع حق المنفعة صكوك -7

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك لعين موجودة، أو معيد االستئجار 
من الباطن برضا المالك، خالل فترة اإليجار، أو وكيلهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة 

لحاملي الصكوك من خالل تأجير الخدمة لهم خالل فترة معينة هي  -دون العين–
فيحق لهم ريع األصل. ويمكن أن يقوم مستأجر األصل بموجب فترة صالحية الصك. 

عقد اإليجار األول بإصدار الصكوك خالل فترة اإليجار المحددة إلعادة التأجير من 
                                                 

. وابن 124،ص12يم البمن و حالي  المذيع. انظر ال رخ  ، المذ وط،جبيع ال لم هو بيع أال  بضاال ، اي  قد  (10 

زياد الدماغ، الصكوت  اإل المية، مرالع  ابق، ثاالع كذلك  –. 199،ص2ثيد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ج

 .118ص 

للذحيوث  م اإل يالمصطفى الزثقا، عقد ار تصيناع وميدى أهميتيه فيى ار يتبماثات اإل يالمية المضاصير ، المضهيد  (21)

 .16للتنمية، ص  اإل الم والتدثيب، الذنك 
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أو في ملكية المنفعة  ،ذلك فيكوك، طالما أن المالك ال يمانع الباطن لحاملي الص
 لألصل المؤجر. 

الصكوك الوارد ذكرها في المادة  بأنواعهذه هي الضوابط الشرعية الخاصة 
 األطروالتي يمكن عليها وضع  -على سبيل المثال- األردني( من القانون 8)

 أن إالانتشارًا في الواقع العملي ،  األكثر األنواعالقانونية الالزمة لها، وهي تمثل 
ك ومنها صكو  ،في النص وهي قليلة االستخدام لم يرد ذكره ما منها أخرى اً أنواعهناك 

 المتاجرة، وصكوك األسهم، وصكوك القرض الحسن . 
عقـــود  ن  لـــذا فـــإفـــي المعـــامالت اإلباحـــة،  إال انـــه يجـــب اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن األصـــل  

تي يجيزها فقه المعـامالت ، إنما هي نماذج لعقود المعامالت الالصكوك السابق تناولها
ـــع العقـــود الجـــائزة فـــي الشـــريعةاإلســـالمية  ـــى ســـبيل ، ، وليســـت حصـــرًا لجمي ومنهـــا عل

 مال من طرف وعمل من طرف آخر.  تقديم عقود المضاربه وذلك من خالل ،المثال
 
 
 

  لثثاالمبحث ال
 الصكوك إصدارآلية 

إن  خصوصــــية األحكــــام الشــــرعية للصــــكوك قــــد فرضــــت إصــــدارها ضــــمن آليــــة معينــــة 
فـي تتطلب وجـود أكثـر مـن كيـان قـانوني، وذلـك بغـض النظـر عـن األطـراف المشـتركة 

تفــرض إصــدارها وذلــك لتحقيــق مقاصــدها  واالبتعــاد عــن التــداخل بــين أطرافهــا، حيــث 
 ضـوابط شـرعيةضمن القانونية  اإلجرائيةعدد من المراحل وجود الصكوك  إصدارآلية 
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نص المـادة معينة، وذلك أننا نجـد أن المشـرع األردنـي قـد حـدد آليـة إصـدار الصـكوك بـ
 أنه  هوو  األردني مياإلسال( من قانون صكوك التمويل 10)

 -: فإن ه "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر
 اإلسالميصكوك التمويل  إصداريجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في  -أ

شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي  إنشاء
 . اإلسالميتصدر مقابلها صكوك التمويل 

الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم  يتم تسجيل -ب
 الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 إصدارال يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إال لغايات  -ج
 .  اإلسالميصكوك التمويل 

  -:ما يلي  اإلصدارتتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة  -د
صدارتملك المشروع لغايات التصكيك -1  . اإلسالميصكوك التمويل  وا 
 المشروع ومتابعة شؤونه . إدارة -2
 . اإلسالميمتابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل  -3
تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحاالت التي تحددها  -هـ

 ". اإلصدارنشرة 
الخاصة  اإلجرائيةالخطوات  قد حدد األردنيالمشرع  نجد أن وبموجب هذا النص 

من خالل شركة تجارية دون تحديد لنوع هذه  اإلسالميةالصكوك  إصداربآلية 
تكون هذه  أنن كان المستحسن تحديد نوع هذه الشركة حيث يستبعد ا  و  ،الشركة

نية )تضامن /توصية بسيطة( نظرًا لآلثار القانو  األشخاصالشركة من شركات 
يكتسب الشريك فيها  أنغلب القوانين أاشتراط  أهمهاالمعروفة لهذه الشركات  ومن 
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صفة التاجر ومسؤوليته التضامنية عن ديون والتزامات الشركة ، حيث كان على 
الشركات التي تناسب نظام الصكوك وهي )الشركة ذات  فيحصرها  األردنيالمشرع 

التي يمنحها  خاصة( ، وذلك نظرًا للمرونةالمسؤولية المحدودة وشركة المساهمة ال
 . األردنيالشركتين في القانون  اتين النظام القانوني له

بمعنى  فقط الصكوك إصدارفي كما حصر المشرع في هذا النص غايات هذه الشركة 
 على سبيل المثال:-يتم النص في غاية الشركة الرئيسية  أن
الشريعة  أحكام...... وفق صكوك مشاركة/ استصناع/ مضاربة. إصدار) * 

شراء ....../ تصنيع...../تشغيل....... في  أموالهاوذلك بهدف استثمار  اإلسالمية
دارتها* تملك هذه الصكوك   ( ها وبيعها لغايات تنفيذ المشروع وتشغيلها واستثمار  وا 

يتم تسجيل الشركة  أننشاط آخر مهما كان نوعه على  أييحق للشركة ممارسة  وال
مهما كان  هاإنشاؤ تخضع هذه الشركة التي يتم  أن   أي ،ائرة مراقبة الشركاتلدى د

وتعديالته  1997(لسنة22رقم) األردنيقانون الشركات  ألحكامنوعها في هذه الحالة 
ركة والتصفية ومدة الش واإلدارةالتأسيس  إجراءات بأحكاميتعلق  ويطبق عليها كل ما

مع قانون الشركات  اً متوافق األساسيامها يكون نظ أن، ويجب األحكاموغيرها من 
تنظم :" أن أعاله/ب( من المادة 10المقصود بنص الفقرة ) ن  إيمكن القول  وال األردني

يصدر نظام لهذه  أنالشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية" ، هو 
 قبة الشركات.يمكن قبوله بداية لدى دائرة مرا ألنه ال ،الشركة  يتعارض مع القانون

 
الشريعة  أحكامتتعارض مع  أنالقانونية المتوقع حدوثها ويمكن  اإلشكالياتولكن 

نمامرحلة التأسيس  فيتنحصر  لهذه الشركة ال اإلسالمية في مراحل الحقة من  وا 
في حالة  أوبعد صدور الميزانية السنوية وعند التصفية  األرباححيث االلتزام بتوزيع 
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بصورة  األردني، وهو مالم يتناوله المشرع اإلشكالياترها من المشروع وغي إفالس
 الذي يفرض تطبيق قانون الشركات حتى لو وجد تعارض األمرفي القانون ،  واضحة

كانت  اً أيالقانون واجب التطبيق على الشركات  مع الضوابط الشرعية للصكوك لكون
 .اإلسالميغاياتها وليس قانون صكوك التمويل 

 
 تتم من خالل ثالثفإن ها  الصكوك بإصداروين الشركة الخاصة العملية لتك اآلليةأما 

 :(22)مراحل نوجزها دون تفصيل وهي
 
 
 

 المرحلة األولى: 

الحصول على تمويل من خالل الصكوك في في حالة وجود كيان معين يرغب   -
 د معهعملية إدارة الصكوك بالتعاق بتوليالشركة الراغبة  آويقوم البنك  اإلسالمية

بعد إجراء الدراسة االئتمانية له ومن ثم الجدوى االقتصادية للمشروع المراد تمويله 
 .من خالل الصكوك وفي حال الموافقة

يتم بعد ذلك تسجيل شركة لدى دائرة مراقبة الشركات بعد تحديد غاياتها الخاصة   -
اد رأس المال )المشروع المراد تنفيذه( كما سبق تفصيله وهذه الشركة معفاة من سد

                                                 

(11) Adam ،Nathif J. and Abdulkader Thomas ،Islamic Bonds: Your Guide to Issuing ،Structuring and Investing 

in Sukuk ،(London: Euromoney Books) ،2004 ،p. 56 
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، ومن ثم حصر قيمة المشروع في وعاء  األخرىكما في الشركات التجارية 
 استثماري واحد يعرف بمحفظة التصكيك .

 المرحلة الثانية: 

شركة(  او كيان مستقل )مؤسسة إنشاءبعد تجميع المبلغ المراد لعملية التمويل يتم   -
اختصارًا لهذا الكيان  وهي تعني( SPV)ا في العرف التمويلي  ويطلق عليه
ومن ثم بيعه الى المراد تمويله حيث يقوم هذا الكيان بشراء المشروع القانوني، 

  للصكوك.  المصدرةشركة المشروع 

بإعادة تصنيف األصول من خالل مؤسسة ائتمانية  SPV أو مؤسسة تقوم شركة  -
ورغبات  وتقسيمها إلى أجزاء أو وحدات متساوية القيمة تناسب وتلبي حاجات

 .ن ثم نقل ملكيتها لشركة المشروع المستثمري

صكوك ومن ثم دعوة المستثمرين  إلىتقوم شركة المشروع بتحويل هذه الوحدات   -
 لشراء هذه الصكوك ويتم بيعها لهم حسب مقدرة كل مستثمر.

بتقديم تعهد لشركة  SPVبعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم شركة   -
ة هذه المحفظة نيابة عن المستثمرين طيلة مدة اإلصدار وبتجميع المشروع بإدار 

العائدات والدخول الدورية الناتجة من األصول وتوزيعها للمستثمرين من خالل 
 شركة المشروع ، كما تقوم بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة.

 المرحلة الثالثة:



 2015،الثاني ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد                                     مدى كفاية أحكام... د.الشريري د.الدباس

53 

 

تحددها نشرة  التيفي التواريخ  مرحلة إطفاء الصكوك بدفع قيمة الصكوك االسمية
 تعليمات االكتتاب بالصكوك. أو اإلصدار

الصكوك وفق الضوابط الشرعية  إصدارتمر بها آلية  أنهذه هي المراحل التي يجب 
 -على التمويل.  الحصولفي الجهة الراغبة  -هم :  أطرافها أن، حيث نالحظ 
وشركة المشروع وهي  -ما.  اً نكتكون ب أنتقديم التمويل وممكن في والجهة الراغبة 

وهي كذلك الكيان القانوني الذي يبنى عليه موضوع  األطرافحلقة االلتقاء بين جميع 
ولغايات شرعية والذي يطلق عليه  طرافاألتوسيطه بين والكيان الذي يتم   ،الصكوك

SPV .-  األردنيلم يتطرق المشرع المستثمرون بالصكوك . حيث  األخيروالطرف 
تنظيم شركة المشروع دون الربط بين بقية  إلى إال ( السابق تناولها10لمادة)نص اب

وكنا نتمنى على المشرع أن يحدد بقية األطراف التي تتشارك في آلية  األطراف
إصدار الصكوك وتحديد شكلها القانوني وذلك لتنظيم العالقة بينها نظرًا ألن هذه 

الرئيسي في عملية إصدار الصكوك، التي يبنى عليها العديد األطراف هي المحور 
من االلتزامات التي يتحدد بموجبها الهيكل القانوني العام آللية إصدار الصكوك وهي 

 ثابتة وال يمكن تغيره

 

 المبحث الرابع

دراج داول ــــــــت   وكـصكــــالوا 
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 وضة أو بتبـرع،امالية بمعنقل الحقوق الاإلسالمية هو  عقود المعامالتالهدف من  ن  إ
 لصـكوك الفـإن ا علـى ذلـكو  ،األفـرادألموال بين اتداول  يتحقق اال من خالل وذلك ال،

ملكيـة  لانتقـاا إن   ؛يمكن أن تحقـق هـذا المقصـد الشـرعي إال مـن خـالل إمكانيـة تـداولها
، التـــي أجازتهـــا الشـــريعة اإلســـالمية مـــن التصـــرفاتالصـــك مـــن شـــخص إلـــي آخـــر هـــو 

لــه مــن أعيــان ومنــافع وديــون، فالتصــرف فــي الصــك إال وثيقــة بمــا يمثو مــا هــالصــك ف
ــجــائز شــرعًا  وال ي  تصــرف  إال إذا شــاب التعاقــد  صــكقيــودًا علــي التصــرفات فــي ال دوج 

الديون والنقـود والتصرف في الصك يختلف عن التصرف في ، أو غبن أو تدليسغش 
تصــرف فــي الــديون يخضــع ، كــذلك فــإن الخاصــةتخضــع فــي تبادلهــا ألحكــام  ؛قودفــالن

ذا كـــان الصـــك ن، و تحـــريم بيـــع الـــدين بالـــديلـــبعض الضـــوابط فـــي الشـــريعة مثـــل  يمثـــل ا 
مـن الـديون واألعيـان والمنـافع والغالـب فيـه لألعيـان فيجـوز التصـرف فيـه بـالبيع  اً خليطـ

بمثل ثمنه أو أزيد أو أقل، أما إذا كانت الديون هي الغالبة فيما يمثله الصك، فيخضـع 
الصك ألحكام بيع الدين في الفقـه اإلسـالمي، وهـو ال يجـوز بيعـه إال بمثـل ثمنـه تبادل 

وبيعهـا بمثـل ثمنهـا  الصـكوك تـداولجـوز ي ، وبناًء علـى ذلـك فإن ـهأو نقصان دون زيادة
، المطبـق فـي الواقـع العملـي يان ومنافع، وهـو أو أكثر أو أقل، لما تمثله من ديون وأع

بعـدًا عـن شـبهات يون أو قـروض ثمنه فهـي الصـكوك بـد ال يجوز بيعه إال بمثل أما ما
 . (23)الربا

قانون صكوك  ( من9المادة )المشرع األردني تداول الصكوك من خالل وقد نظم 
 -:وذلك بالنص على أن التمويل اإلسالمي 

                                                 

ـــــــدالملك منصـــــــور المصـــــــعبي ، الصـــــــكوك، (23) ـــــــاًل عـــــــن د. عب ـــــــع اإللكترونـــــــي: نق ـــــــى الموق  بحـــــــث منشـــــــور عل

mansourdialogue.org/Arabic/New  22، ص. 
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قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها  اإلسالميتكون صكوك التمويل  -" أ
 لتزامات والتصرفات المقررة شرعا. جميع الحقوق واال

 ،إطفائهاحين  إلىباستمرار المشروع أو  اإلسالميتستمر ملكية صكوك التمويل  -ب
 .سبقأأيهما 

وفقا  اإلسالميتحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل  -ج
 ."اإلصدارلنشرة 

ضوابط قانونية تشترك فيها  د حددنجد أن المشرع األردني قنص ال وبناًء على هذا 
المالية  األوراقالمالية كما في  األسواقالصكوك ومنها قابليتها للتداول في  أنواعجميع 
تحديد الحقوق وااللتزامات لمالكيها على ضوء المقرر شرعًا  أمروترك ، (24)التقليدية

من قبل القضاء  إليهاهي المرجعية التي سيتم االستناد  ما :بمعنى انه في حال النزاع
يرافقه نشره  أنصك يجب  أي ادراصيلزم المشرع بان  أنكان من المستحسن ن ا  و 

المشرع في  أن إال ،عية توضح حقوق والتزامات مالكيهاخاصة من قبل الهيئة الشر 
 أنه بمعنى ،اإلسالميةالشريعة  أحكامالقضاء بتطبيق المقرر في  ألزمهذا النص قد 

نص قانوني معين في هذا الجانب مع ضابط شرعي يتم في حال تم التعارض بين 
 .الشريعة أحكاميق ما هو مقرر وفق تطب
  

                                                 

ا من خالل آلية منظمة بالسوق المالي حيث عرفت راق المالية من خالل بيعها وشرائهحيث يتم تداول األو  (24)
أي سوق منظم او أي  سوق تداول االوارق المالية: :"2002لسنة76( من قانون األوراق المالية األردني رقم2المادة)

السوق / السوق المالي:  بورصة  -. المالية واألصول األوراقاستخدام دوري او مستمر لوسائل االتصال يتيح تداول 
عقد التداول:  العقد الذي يتم  -هذا القانون. إلحكامالمالية مرخص من الهيئة وفقا  األوراقعمان او أي سوق لتداول 

 ."بيعهامالية و  أوراقبموجبه شراء 
  " 
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إدراج وتداول الصكوك من القانون ذات ( من 14المادة ) كما نظم المشرع األردني في
 -:أن خالل السوق المالي وذلك بالنص على

ا واالكتتاب بها وتسجيلها وطرحه اإلسالميصكوك التمويل  إصدارتنظم عملية  -" أ
دراجهاوتغطيتها  تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن  أمور وأيوتداولها  وا 
 بموافقته. أوالمجلس 

 .  اإلصداربموجب نشرة  اإلسالميتقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل  -ب
مسؤولية صحة المعلومات  اإلسالميتتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل  -ج
ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم  اإلصدارردة في نشرة الوا

 اإلفصاح عنها. 
أو بأي عملة من العمالت  األردنيبالدينار  اإلسالميتصدر صكوك التمويل  -د 

 وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.  األجنبية
  -: أدنىما يلي حدا  اإلصداريجب ان تتضمن نشرة  -هـ
 .  لإلصدارالقيمة االسمية  -1
 .وأحكامها اإلسالميةالنص على االلتزام بمبادئ الشريعة -2
ومراقبة تنفيذه طيلة  اإلصداروجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية  إلىاإلشارة -3

 .  اإلصدارمدة 
في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته  اإلسالميمشاركة مالك صك التمويل -4
 . 
المشروع  نشاءإالمصلحة من  أوالدوافع  أوالجدوى االقتصادية أو االجتماعية بيان -5

 أو تطويره. 
 تحديد مدة السماح الالزمة لتنفيذ المشروع . -6
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 نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع .  -7
قفالهمواعيد الطرح لالكتتاب -8 طفاءومواعيد دفع األرباح  وا  صكوك التمويل  وا 

 .  اإلسالمي
تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة األموال لمالكي صكوك التمويل -9

 لعدم التغطية أو ألي سبب آخر . اإلصدارفي حال عدم اكتمال  اإلسالمي
 ومدى قابليتها للتجزئة .  اإلسالميفئات صكوك التمويل -10
 ووكالء البيع إن وجدوا .  اإلصدارمديري  أسماء-11
التي تستوجب اإلطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية األسباب -12

 وتحديد آلية تسوية النزاعات. اإلسالميتسوية حقوق مالكي صكوك التمويل 
 ". إضافتهايرى المجلس  أخرىأي متطلبات -13
 

 ،تداول الصكوك من خالل السوق المالياألردني المشرع  أجازوبموجب النص أعاله 
اي ان ذلك يكون  ،إلزاميةاول الصكوك هي مسألة اختيارية وليست ن تدوذلك أل

المشروع موضوع االكتتاب من اجله، ومع ذلك  الذي تم طرح األساسيحسب الغرض 
توسيع مجاالت استخداماتها االقتصادية على  إلىن السماح بتداول الصكوك يؤدى إف

 حكاماألغلب أالصكوك  على األردنيالمستويين الوطني والدولي ، وقد طبق المشرع 
الجهة المصدرة والتي  ألزم، حيث األخرىالمالية  األوراقالتي يتطلب تطبيقها على 

تتحمل بموجبها مسؤولية المعلومات التي  إصدارالصكوك بعمل نشرة  إدراجفي ترغب 
في هذه  وأجاز ،تتناوله هذه النشرة عن جميع جوانب الصكوك المنوي طرحها للتداول

 . أخرىعمله  أياو  األردنيتكون عملة الصكوك الدينار  أنالمادة 
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اإلشارة هنا إلى أن الصكوك التي يمكن تداولها هي صكوك  إال انه تجب 
وهنالك أنواع غير قابلة للتداول من ، المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك اإلجارة 

صكوك مثل صكوك المرابحة وصكوك السلم وصكوك االستصناع ومع ذلك فإن هذه ال
، أما ما دام أنها تمثل دينا في ذمة الغير فال يصح اً يمكن تداولها عندما تمثل سلع

 تداولها.
 
المالية صالحية وضع  األوراقوقد منح المشرع مجلس هيئة مفوضي    

وتداول الصكوك،  بإدراج اإلسالميقانون صكوك التمويل  إلىدا اتعليمات خاصة استن
الفقرة)د( من في والواردة  اإلصدارتتضمنها نشرة  أناما عن البيانات التي يجب 

حد كبير خصوصية الصكوك من الجانب  إلى، فقد راعى فيها المشرع  أعالهالمادة 
التي  األسس أهمالجهة المصدرة بتضمين بيانات معينة تتضمن  ألزمالشرعي، حيث 

 : اأهمهتقوم عليها الصكوك وهي بمجموعها تشكل ضوابط قانونية وشرعية ومن 
* مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته. وان كان هذا 

 إدراج ن  إذلك ف إلى باإلضافة ،الصكوك أنواعلجميع  اإللزامبحكم  اً الضابط مشترك
يجعل منها ورقة  األردنيالمالية  األوراقالصكوك في السوق المالي بحسب قانون 

 مالية قابلة للربح والخسارة. 
المشروع  نشاءإالمصلحة من  أوالدوافع  آون الجدوى االقتصادية أو االجتماعية * بيا

 أو تطويره.
من نوع خاص وجديد يفرض  اً وهذا البيان يتوافق مع كون الصكوك قد تكون استثمار 

ا يتعلق بالجانب االجتماعي فهذا فيم أمامنه  االقتصاديةالمستثمرين بالجدوى  إحاطة
 ربحي في الغالب . أساسود نظرًا ألن االستثمار يقوم على العادة مستبعد الوجفي 
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تم اإللزام فيه أن ي أنوع. وهذا البيان يجب * تحديد مدة السماح الالزمة لتنفيذ المشر  
مدة المشروع مرتبطة بمدة الشركة الخاصة بالمشروع وهي في هذه الحالة تخضع 

 لقانون الشركات.
مشروع . ويجب ان يراعى في ذكر هذه النسبة * نسب توزيع العوائد المتوقعة من ال

نماعدم تحديدها بشكل قاطع  وهنا كنا نفضل استخدام  (يتراوح بين كذا وكذا)ذكر  وا 
مركز القانوني لمالك الصك هو ( بدل كلمة)العوائد( وذلك باعتبار ان الاألرباحكلمة)
ِ  موا عمل تجاري ، وبالتالي الشركة التي غاياتها القيام بفي للمركز القانوني للمساهم  ٍز

يجب عليه معرفة ذلك بصورة واضحة وهي تتفق مع التنظيم القانوني والشرعي لهذه 
 المسألة .

قفاله* مواعيد الطرح لالكتتاب   طفاءومواعيد دفع األرباح  وا  صكوك التمويل  وا 
القيمة  إعادةالصكوك يعني  إطفاء أنيتم بيان  أن، وهنا كنا نفضل  اإلسالمي
المشروع بالتزامن مع مدة انتهاء  ءبانتها اإمللصك للمالك حيث يتم ذلك االسمية 
 بشراء الصك من قبل الغير. آوالشركة 

ومدى قابليتها للتجزئة. وهذا البيان تشترك فيه  اإلسالمي* فئات صكوك التمويل 
 األوراقمعينة من  أنواعهناك بعض  أن إالالقرض  إسنادمثل  األخرىالمالية  األوراق

 األفضلشركات المساهمة تكون غير قابلة للتجزئة. وفي حالة الصكوك فمن  سهمكأ
 تكون غير قابلة للتجزئة نظرًا الن القيمة االسمية مستردة فيها.    أن
* األسباب التي تستوجب اإلطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية  

 آلية تسوية النزاعات.  وتحديد اإلسالميتسوية حقوق مالكي صكوك التمويل 
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حيث كان يفترض ان يتم تنظيم هذه  اإلصدارويعتبر هذا البيان من أهم بيانات نشرة 
يترك للجهة المصدرة حرية تنظيمها وفق  أنالحاالت ضمن نصوص القانون ال 

 نظام الصكوك.  أطرافحماية حقوق جميع في  ألهميتهاتقديرها وذلك 
عمل تجاري  أيالمبكر وهي متوقعه في  طفاءاإلالتي توجب  األسبابفمن حيث 

يمكن تداركها قد يتسبب وجودها  على المشروع ال طارئة أموروتكمن عادة في ظهور 
وغيرها من  ،للمشروع الممنوحةسحب التراخيص  ،في خسارة المشروع مثل الحروب

 .  األسباب
عدم مقدرة المصدر  ( مشروع الصكوك فالمقصود بهاإخفاقمعالجة حاالت تعثر) أما        

فهل  :للصكوك على الوفاء بالتزاماته، فهنا يجب بداية تحديد معنى واضح لمصطلح )تعثر(
عاجزًا عن  أصبحالمشروع دون وجود خسارة ام انه في االستمرار على المقصود به عدم المقدرة 

التعثر نتيجة تقصير ) تراكم الديون( ، وكذلك تحديد حاالت التعثر والتفرقة بين  الوفاء بالتزامات
هيكلة  إعادةنه في بعض الحاالت يمكن إحيث  - إرادتهخارجه عن  ألسبابمن المصدر ام 

التزامات الصكوك والتعويض عن التأخير وذلك لوجود ضوابط شرعية تحكم هذه الحاالت 
 تختلف فيما بينها بحسب نوع الصكوك المصدرة.  

       
ذاالقانوني المتعارف عليه بالمعنى  اإلفالسفي حاالت  أما    كان مشروع الصكوك  وا 

ن األصول إف ،( فرض وجوبي14من شركة تجارية وهو في حكم نص هذه المادة ) اً مكون
في شرعي هو المشاركة  أساسوهي قائمة على  ،الشركات أسهمالمكونة للصكوك هي توازي 

لحملة الصكوك ويطبق عليها  الربح والخسارة كما سبق تناوله فال يمكن اعتبارها أصوال مملوكة
 وويدخل مالك ،التجاري وتدخل ضمن موجودات التفليسة اإلفالس أحكامفي هذه الحالة 
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الصكوك مع غيرهم من الدائنين في قسمة الغرماء، وفي حال الصكوك غير المضمونة 
 تتم معاملة مالكي الصكوك أسوة بغيرهم من الدائنين. ،مثل بعض صكوك المنافع ،بأصول

على  اإلسالميالمشرع توفير حماية لمالكي الصكوك لنص في قانون صكوك التمويل  أرادولو       
 اعتبار قيمة الصكوك من الديون الممتازة. 

       
فيما يتعلق بآلية تسوية المنازعات ونظرًا لخصوصية الصكوك من الجوانب  أما 

ازعات نيتم اللجوء لحل الم أنالشرعية وما تتطلبه من خبرة متخصصة وسرعة فمن المفضل 
أحدى وسائل التسوية الودية للمنازعات وذلك بأن يتم النص على حل الناشئة عنها بواسطة 

،وفي حالة عدم إمكانية التسوية الودية من خالل  (25)المنازعات الناشئة عنها بالتوفيق أوالً 
  المالية. المنازعاتتسوية هذه في لدى مركز متخصص ،  (26)التحكيمالتوفيق يتم اللجوء إلى 

 المبحث الخامس                                         

 لجهات المصدرة للصكوك واستقالليتها  ا 

                                                 

حيــث تضــمن آليــة حــل المنازعــات بــالتوفيق اختصــار الوقــت وتقليــل النفقــات لحملــة الصــكوك وتعــرف  نظــام التوفيــق،  (25)
ـــدولي بشـــأن التوفيـــق التجـــاري  ـــة االمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري ال راجـــع نصـــوص القـــانون النمـــوذجي الصـــادر عـــن لجن

  www.uncitral.orgمنشور على الموقع اإللكتروني للجنة 2002سنة
المنشـور فـي عـدد الجريـدة الرسـمية  2001( لسـنة 31لالطالع على أسس التحكيم راجع قانون التحكيم األردنـي رقـم)  (26)

 .16/7/2001بتاريخ 4496رقم
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جهــة محــددة طالمــا تــوافرت فيهــا شــروط  فــياألصــل أن إصــدار الصــكوك ال ينحصــر 
 ثالث جهات هي فيوضوابط معينة، إال أن الواقع العملي قد حصر إصدار الصكوك 

 . (27)لبنوكاتصدرها صكوك ت و لشركااتصدرها صكوك تصدرها الحكومة و صكوك 
هــي ف لمؤسســات او الهيئــات التابعــة لهــاا أوالتــي تصــدرها الحكومــة الصــكوك ف

م حصيلتها في توفير السلع والخدمات العامة استخدا تي يكون الغرض منهاالصكوك ال
 االستصــــناع وك صــــكو وفــــي اســــتغالل المــــوارد الطبيعيــــة، وتشــــمل صــــكوك اإلجــــارة و 

صـكوك المشــاركة ،وهـذه الصـكوك فضـاًل عــن اسـتخدام حصـيلتها فــي  صـكوك السـلم و
يمكــن أن تســتخدمها الدولــة كوســيلة مــن وســائل تعبئــة ، تــوفير الســلع والخــدمات العامــة

حاجـــة  المـــدخرات، وفـــي نفـــس الوقـــت تشـــجيع االســـتثمار فـــي بعـــض القطاعـــات حســـب
 .(28)الدولة وخططها اإلستراتيجية

ماليــة سـيولة تــوفير  كــون الهـدف منهـالصـكوك التــي تصـدرها الشـركات  فيا أمـا
اجات الشركة تغنيها عن االقتراض من البنوك وعادة ما تلجأ الشركات إلى لتمويل احتي

إصــــدار الصــــكوك نظــــرًا الرتفــــاع الفوائــــد علــــى اإلقــــراض او لعــــدم تمكــــن الشــــركة مــــن 
الصكوك التي تقبل عليها الشـركات الحصول على تسهيالت ائتمانية، ومن أكثر أنواع 

 .صكوك المضاربةو صكوك المشاركة  هي 
صـــكوك  منهـــاو ، متنوعـــة هـــياإلســـالمية ف لصـــكوك التـــي تصـــدرها البنـــوكاأمـــا 

صـكوك  وصـكوك المشـاركة  وصكوك المضاربة  و صكوك البيع اآلجلو  ستصناعاال

                                                 

 .ومابضدها 11، ص د. عبدالملك منصور المصعبي ، مرجع سابق  (27)

 .12، صالمرجع السابق   (28)
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صــكوك و  البضــائعصــكوك المتــاجرة فــي و  صــكوك المرابحــةو  صــكوك الســلم و اإلجــارة
 .(29)األوراق الماليةالمتاجرة في 

ــــه يجــــب  ــــرق  إال ان ــــا أن نف ــــوك لهن ــــي تصــــدرها البن تمويــــل بــــين الصــــكوك الت
 نوك عمليات إصدارها لصالح الغيـرتلك الصكوك التي تدير البعملياتها االستثمارية، و 

 .هذه الصكوك في مع مالحظة أن البنوك يمكن أن تكتتب بجزء من مواردها 
نـــواع الجهـــات المصـــدرة للصـــكوك واخـــتالف أ فاخـــتالمـــا ســـبق ويظهـــر لنـــا م

 . التي تتناسب مع احتياجات كل جهة مصدرة لهاصكوك 
من قانون صكوك التمويل اإلسالمي ( 11في المادة ) األردنيحدد المشرع وقد 

 :التالي الصكوك وذلك بالنص إصدارالجهات التي يحق لها 

صكوك  إصدارقانون ، يجوز للجهات التالية ( من هذا ال8"مع مراعاة أحكام المادة )
مباشرة أو من خالل الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه  اإلسالميالتمويل 
 -الغاية:

 -المؤسسات الرسمية العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. ج -الحكومة. ب -أ
الشركات  -ـ. هاإلسالميالشركات التي تقدم خدمات التمويل  -. داإلسالميةالبنوك 

 .                         "والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس
 
قد حصر الجهات التي يحق لها  األردنيالمشرع  ن  إبموجب هذا النص فو  

ويعني ذلك جميع الجهات التي تتبعها بصورة مباشرة  ،الصكوك وهي الحكومة إصدار
الهيئات المستقلة . ومن ثم و مركزي وكذلك المؤسسات الرسمية العامة مثل البنك ال

البنوك  أنوسبب ذلك هو ، األخرىفقط دون البنوك التجارية  اإلسالميةالبنوك 
                                                 

 .13، ص المرجع السابق  (29)
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 ،(30)األخرىخاصة بها مختلفة عن البنوك  أنظمةتؤسس ضمن  األردنفي  اإلسالمية
فقط )لعملية  اإلسالميةعلى البنوك تكون هذه الحصرية  أنهنا  باإلشارةومن الجدير 

هذه الصكوك  إصدارعملية  إدارة األخرىالصكوك( بمعنى انه يجوز للبنوك  ارإصد
تأسيس شركات مستقلة . وكذلك الشركات التي تقدم  أو أخرىاو االشتراك مع جهات 

 أي؛ يوجد نظام محدد لمثل هذه الشركات ال األردنوفي  ،اإلسالميخدمات التمويل 
لكن  ،األخرىلغيره من الجهات الرقابية  غير خاضعة لرقابة البنك المركزي وال هان  إ

هذه الصكوك بعد  إصدار إمكانيةالمشرع للشركات والمؤسسات التجارية العادية  أجاز
 المالية . األوراقاخذ موافقة مجلس مفوضي هيئة 

  
الصكوك تحرص على  إلصدار الشرعيةن الضوابط إف األحوال جميعوفي  

ئدة الربوية من المساهمة بصورة مباشرة في الفا أساسقائمة على  أموالاي  إبعاد
 إصدارهار عل المشرع األردني يحرص على قصوهو ما ج ،الصكوك إصدارعملية 

توضيح  ان المشرع لم يراع   إال، اإلسالميومؤسسات التمويل  اإلسالميةعلى البنوك 
 ؛هذه الصكوك من الشركات والمؤسسات التجارية بإصدارهذا الضابط عندما سمح 

                                                 

 لهيا ييرخص التي  الشيركة البنـك: -"  2000( لسـنة 28حيث عرفـت المـادة الثانيـة مـن قـانون البنـوك األردنـي رقـم ) (30)

 - .في  المملكية بالضمي  ليه الميرخص األالنذي  الذنيك فيرع ذليك ف  بما القانوص أحكام هذا وفق المصرفية األعماي بمماث ة

 ومذادئهيا اإل يالمية الشيريضة أحكيام ميع يتفيق بما المصرفية األعماي ةبمماث  لها يرخص الت  الشركة : اإل الم  الذنك

 مين الودائيع قذيوي : المصيرفية األعمياي -" رفيت كيذلك كميا ع .القيانوص" هيذا وفيق أحكيام أخيرى وأنشيطة أعمياي وأي

 أعميار هيااعتذاث المركيزي الذنيك يقيرث أخيرى أعمياي وأي ارئتمياص لمين  الزئيية أو كليية بصيوث  وا يتخدامها الجمهيوث

 الفائيد  أ ياس غيير عليى القائمية األعمياي : اإل يالمية المصرفية األعماي - .الغاية لهذه يصدثها أوامر بموالب مصرفية

يتفيق ميع أحكيام الشيريضة  بميا وار يتبماث التمويي  مجياي وفي  األخيرى المصيرفية والخيدمات الودائيع قذيوي مجياي في 

 بيالذنوت الخاصية لألحكيام اإل يالم  الذنيك يخضيعث( من القانوص على أنه :" /3اإل المية ومذادئها". كما نصت الماد   

 ر اليذي بالقيدث الضالقية ذات األخيرى والقيوانين القيانوص هيذا أحكيام علييه   يري كميا القيانوص، هيذا في  اليواثد  اإل المية

  لك مع فيه  تضاثض

 ."األحكام
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الفائدة الربوية بتأسيس شركة مستقلة  أساسمن الممكن ان يقوم بنك يتعامل على  هألن
 األوراقلذلك يقع على مجلس مفوضي هيئة  ،هذه الصكوك بإصدارعن البنك تقوم 

الصكوك التأكد من  إصدارفي شركة او مؤسسة ترغب  أيعند نظر طلب  ،المالية
  .(31)لفائدة الربويةعدم تبعيتها المباشرة لبنك او جهة تتعامل با

المادة  تنص، فقد للجهة مصدرة للصكوك واإلداريةاالستقاللية المالية أما عن 
تشريع آخر ، يكون  أيه : "على الرغم مما ورد في أن  على قانون ذات ال( من 12)

هذا  أحكاملتمويله او لتسييله وفق  اإلسالميصكوك التمويل  إصدارللمشروع الذي تم 
وال تكون الجهة  ،لية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرةالقانون ذمة ما

 في حدود مساهمتها في رأسماله". إالالمصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع 

  -: على ما يلي(  13المادة ) تنصكما 
لتمويله أو لتسييله ما  اإلسالمييشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل  -أ

 -يلي :
 يكون مدرا للدخل . أن -1
 أن يكون مستقال عن المشروعات األخرى الخاصة بالجهة المصدرة ........".-2
 

من خالل نص المادتين قد حرص  األردنيالمشرع وبناًء على ذلك نجد أن  
له  أن يكون الصكوك إصدارعلى التأكيد على أن المشروع الذي يتم من خالله  أعاله

                                                 

 85إصداث صكوت إ المية بقيمة  التموي  اإل الم  صكوت قانوص وقذ  صدوث 2011األثدص عام حيذ  م ف  (31)

مليوص ديناث لصال  يركة ا منت الراالح  من قذ  يركة كابيتاي لال تبماثات وهذه الشركة مملوكة بالكام  لذنك 

لالطالع على  فاصي  إصداث هذه الصكوت ثاالع الموقع بنك يتضام  بالفائد  الربوية.  كابيتاي  بنك الماي ارثدن ( وهو

 www.capitalbank.joاإللكترون  للذنك 

 



 2015،الثاني ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد                                     مدى كفاية أحكام... د.الشريري د.الدباس

66 

 

المصدرة له وان يكون مستقاًل كذلك عن المشروعات ذمة مالية مستقلة عن الجهة 
صكوك  إصدارالخاصة بالجهة المصدرة ، حيث يفترض المشرع هنا ان يتم  األخرى

التي سبق تناولها وهو تكوين شركة تجارية)شركة المشروع( مستقلة  اآلليةخارج نطاق 
ل شركة صكوك من خال إصداربطبيعة الحال عندما يتم  ألنه  ،عن الجهة المصدرة

نه بحكم قانون الشركات تكون لهذه الشركة ذمة مالية وتبعية إدارية مستقلة غير إف
وتنحصر مسؤولية هذه  ،بما فيها الجهة مصدرة الصكوك أخرىجهة  بأيمرتبطة 

فقط بمقدار مساهمتها برأس المال وهذا يتوافق مع الضوابط الشرعية الخاصة  ةخير ألا
 الصكوك.  بإصدار

     

 األردني اإلسالميالجوانب القانونية التي تناولها قانون صكوك التمويل  أهمهذه         
وذلك لتعرف على مدى  -في تقديرنا– لها ةالقانوني تتطلب الدراسةالتي ، 2012( لسنة30رقم)

تغطية نصوص هذا القانون ألحكام وتعامالت الصكوك وذلك لتحقيق الحماية لكافة األطراف 
 . المتعاملين بها

 
 
 
 
 

 
 

 : خاتمة
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 أهم أحد  وذلك  اإلسالميةقانوني للصكوك التنظيم التناول  دراسةتم من خالل هذه ال
آمنه في تمويل حلول تقديم مالية تساعد على  كأوراقمقومات استمرارية بقائها 

 اإلسالمي، وقد تم استعراض بعض نصوص قانون صكوك التمويل المشروعات
تعرف جوانب مختلفة من  ا منتمكنا خاللهيث ، ح 2012(لسنة 30رقم) األردني
، وفي ذات الوقت بيان الضوابط الشرعيةالقانونية للصكوك ومدى اتساقها مع  األحكام
والتي يجب معالجتها بما يتوافق  القصور التي وجدت في نصوص هذا القانون، أوجه

 ة:الى النتائج والتوصيات اآلتي دراسةحيث خلصت هذه ال مع الواقع العملي،
أن الصكوك اإلسالمية رغم وجود قانون خاص ينظم تعامالتها في األردن إال أنها  -

تعتبر ورقة مالية من ضمن األوراق المالية التي نظم عملية إدراجها وتداولها قانون 
وهي خاضعة لجميع الشروط التي تطلبها  2002( لسنة76األوراق المالية رقم )

 القانون في ذلك.
ي تؤسس لغايات إصدار الصكوك والتي تعتبر عصب هذا النظام أن الشركة الت -

دارتها وتصفيتها للضوابط واالحكام التي تضمنها قانون  تخضع من حيث تأسيسها وا 
 وتعديالته.  1997( لسنة22الشركات األردني رقم)

، إال قانون صكوك التمويل اإلسالمي األردني قد نظم العديد من تعامالتها رغم أن -
أيًا كان موضوع كغيرها  واإلخفاقمعرضه للتعثر  روعات التي يتم تمويلها بهاأن المش

نشاطها حيث لم يتضمن القانون نصوصًا تبين المركز القانوني لحملة الصكوك في 
هذه الحاالت، األمر الذي يؤثر على حقوقهم في مواجهة الجهات األخرى ذات العالقة 

 . س بهذه المشروعات في حاالت التعثر واإلفال
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وضع تعليمات خاصة  تقوم الجهات الموكل إليها تنظيم إصدار الصكوك إلىان  -
تبين الفواصل بين ما فرضه القانون من ضوابط شرعية واألحكام القانونية الخاصة 

 بآلية تنفيذ العقود التي يتم بموجبها إصدار الصكوك.
ردني مهمة تنظيم على الجهات التنظيمية والرقابية التي أوكل لها المشرع األ -

نمالصكوك لعمليات االعامة  ةالتنظيميعدم االكتفاء بالنصوص  الصكوك يجب  وا 
نشرات إصدار إجرائية تفصيلية لجميع جوانبها وخاصة فيما يتعلق ب أحكام عوضعليها 

 .هذه الصكوك
نظرًا لخصوصية المنازعات الناشئة عن عمليات الصكوك وما تتطلبه من خبرات  -

جوانبها المختلفة فيجب أن تتضمن عقودها النصَّ على حل الخالفات  متخصصة  في
والمنازعات الناشئة عنها والمرتبطة بها بدايًة من  نظام التوفيق، وفي حال فشل 

 .      التوفيق يتم اللجوء إلى  التحكيم
 عمليات الصكوك القانونية الناشئة عن تطبيق اإلشكالياتتنوع  ن  بصورة عامة فإ -

تطلب ي وعدم تغطيتها من خالل القوانين الخاصة بها، فإن  ذلك واقع العمليفي ال
نظم جميع ي موحده على المستوى الدولي )قانون نموذجي( وجود مرجعية قانونية أهمية

بهذه الصكوك، ويساعد جميع الدول التي قامت بسن تشريعات لديها  الجوانب الخاصة
بسنها على االستناد إليه وذلك لسد  خاصة بهذه الصكوك او تلك التي سوف تقوم

مؤسسات تعاون بين الدول والالأن يتم ، و اوجه النقص والقصور في هذه القوانين
 .في سبيل وضع هذا القانون المرجعي المالية العالمية اإلسالمية
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 سلطة المحكمة الجزائية في إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو في الدعوى الجزائية
 "دراسة مقارنة"

  15/6/2014 تاريخ القبول:     5/1/2014 تاريخ االستالم:
 

 )*( محمد علي المحاسنة د.
 )**( علي عبداهلل المحاسنة 
 )***( محمد سالمه بني طه 

 
 

 ملخص الدراسة
دراسة سلطة المحكمة الجزائية في إصالح الخطأ المادي, وتدارك السهو تناولت هذه ال

في الدعوى الجزائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في كل من األردن ومصر, 
وتتمحور مشكلة الدراسة في معرفة مدى سلطة المحكمة الجزائية في إصالح الخطأ 

في موضوع الدعوى الجزائية قبل  المادي وتدارك السهو الذي قد تقع فبه النيابة العامة
                                                 

  . دكتوراه في القانون الجنائي/محكمة بداية عجلون/وزارة العدل*()

 .باحث قانوني/محكمة أمانة عمان (**)

 مدعي عام/محكمة بداية شرق عمان/وزارة العدل. *(**)
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فهل تملك المحكمة الجزائية الحق في أن تصحح هذا  إحالتها للمحكمة المختصة ,
الخطأ, أو أن تضفى الوضوح على واقعة الدعوى وعناصرها وأن تتدارك كل سهو 
فيها؟,دون أن تعتبر بذلك متجاوزه لسلطتها, كونها أضفت على واقعة الدعوى تحديدها 

 ووضعتها في نطاقها الذي أراده لها الخصوم .الصحيح, 
وتهدف هذه الدراسة إلى ضبط فكرة الخطأ المادي, وتميزها من الخطأ في القانون, و 
بيان موقف التشريع والقضاء في كل من األردن ومصر من مسألة إصالح األخطاء 

ئية في ,وتحديد نطاق سلطة المحكمة الجزاالمادية, وتحديد عناصر الدعوى الجزائية
إصالح الخطأ المادي, وبيان القواعد والضمانات األساسية التي تضمن التوفيق بين 
قامة التوازن العادل بين حماية المجتمع  مختلف المصالح واالعتبارات المتعارضة, وا 
قرار سلطة الدولة في العقاب من ناحية, وحماية الحرية الشخصية للمشتكى عليه من  وا 

   ي تحقيق العدالة في أسمى درجاتها.     ناحيٍة أخرى, وبالتال
 
 

Criminal Court’s Authority to correct the material error and 

the oversight in the  

criminal case. 

Comparative study 

Abstract 

The Study dealt with the subject Criminal Court’s Authority to 

correct the material error and the oversight in the criminal case in 

the light of the Provisions of the Jordanian and Egyptian 

Legislation, aiming to illustrate the extent  of criminal court 

authority to correct the material error and the oversight in the 

criminal case that occurred by attorney general during 

investigation, but does a criminal court have the right to correct 



 2015، الثاني ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد .المحاسنة .المحاسنة .بني طه                  د...سلطة المحكمة 

75 

 

this error or lend clarity to the fact of the case and its elements 

and rectify all the omissions in, without being considered so 

surpassing its authority? As it added to the lawsuit  its identified 

correction and put it in the correction scope. 

The study aims to identify material error and differ it from legal 

error, and explain  the position of the legislation and the judiciary 

in both Jordan and Egypt from the correction of errors and lend 

clarity to the fact of the case and its elements  the issue of the 

reform of material errors and identify the elements of a criminal 

case, and it discuses  the sphere of the authority of the criminal 

court in correcting  the material error, and defining the rules and 

basic principle that ensure success between the various 

conflicting interests and considerations and to establish a fair 

balance between the protection of society and of the authority of 

the state in punishment, and the protection of personal freedom 

of defendant on  the other hand, thereby achieving justice in the 

highest grade. 

 

 

 
ُتحال الدعوى إلى المحكمة الجزائية, إما عن طريق التكليف بالحضور أمام المحكمة 
المختصة مباشرة والموجه إلى المشتكى عليه من قبل المشتكي أوالمدعي بالحق 

الدعوى  ةالشخصي, أو من قبل النيابة العامة ,حين ترّجح إتباع الطريق القصير بإقام
دما يكون الفعل مشكاًل لجنحة تدخل في لدى المحكمة, ويقع هذا األسلوب عن

 اختصاص المحاكم الصلحية.
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ما عن طريق قرار اإلحالة الصادر عن النيابة العامة في القضايا الجنائية والجنحوية  وا 
التي تدخل في اختصاص محاكم البداية,ويكون مبنيًا على قرار االتهام في القضايا 

 .حوية الجنائية, وعلى قرار الظن في القضايا الجن
وينبغي أن يكون مفهومًا, أن طلب التكليف بالحضور, وقرار اإلحالة الصادر عن 
النيابة العامة ويكون مبنيًا على قرار االتهام في القضايا الجنائية, وعلى قرار الظن في 

يجب أن يتضمن تفاصيل التهمة, وتاريخ وقوعها, ونوعها,  .القضايا الجنحوية 
ة القانونية التي استندت إليها النيابة العامة أو المشتكي, أو ووصفها القانوني, والماد

المدعي بالحق الشخصي,إلى جانب المعلومات الشخصية المتعلقة بالمشتكي و 
 المشتكى عليه.

من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني  2\206من ذلك, ما أشارت إليه المادة 
اسم  ,تتضمن الئحة االتهام أننبغي ي , والتي نصت على أنه"1961( لسنة 9رقم )

والمواد  ,وتفاصيل التهمة ,وتاريخ وقوعه إليه,وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند ,المتهم 
 ".واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم ,االتهام إليهاالقانونية التي يستند 

ام, لكن إذا كانت النيابة العامة تسبق المحكمة في وضع يدها على دعوى الحق الع
عطائها التكييف القانوني المناسب لها,ومن ثم إحالتها إلى المحكمة  والتحقيق فيها  وا 
المختصة من أجل السير بالمحاكمة,بحيث تستقبلها المحكمة تحت تكييف قانوني 

 معين.
ثناء نظرها لدعوى الحق العام, وقبل إحالتها إال أنه كثيرًا ما تقع النيابة العامة أ

في خطأ مادي, أو لبس أو غموض في عناصر الدعوى   للمحكمة المختصة 
نتيجًة لتضافر مجموعة أسباب وعوامل مختلفة,مما قد يؤدي إلى تعريض  وتفصيالتها,

المشتكى عليه للمحاكمة عن جريمة لم تقع أصالً ,أو عن جريمة مستقلة بأركانها 
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ة أشد أو وعناصرها عن الجريمة المرتكبة فعالً ,أو عن جريمة تحتمل فرض عقوب
أخف من العقوبة التي يفرضها القانون على التكييف الصحيح لواقعة الدعوى, أو 
تعريض شخص أخر غير الفاعل الحقيقي للمحاكمة نتيجة وجود خطأ مادي في 

 االسم, وما يترتب عليه من الدخول في إشكاليات تنفيذ الحكم القضائي بعد صدوره.
في إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو, ومن هنا تأتي سلطة المحكمة الجزائية 

وتوضيح ما غمض من عناصر الدعوى, كضمانة هامة جوهرية في الرقابة على أداء 
النيابة العامة لمهام وظيفتها,وتصحيح ما قد يشوب عملها من خطأ أو قصور, بغية 
تحري العدالة وتحقيقها على أوسع نطاق,من خالل إنزال الجزاء المناسب بالمحكوم 

يه, حماية للمجتمع وفقًا إلجراءات قانونية ترسم حدود سلطة القاضي في الحكم بما عل
ينص عليه القانون,وفي نفس الوقت المحافظة على حقوق المشتكى عليه وحرياته 
األساسية, من حيث عدم المساس بها ,أو التعرض لها إال في حدود ما تقرره أحكام 

م القضاء, وعدم المساس باالحترام الواجب القانون,مما يؤدي إلى خلق الثقة بأحكا
 له,أو اإلخالل بالنزاهة والحيدة الُمفترضة فيه.  

ألجل ذلك,ولتفادي وقوع الخطأ المادي وتدارك السهو في عناصر الدعوى,قرر المشرع 
الجزائي في بعض الدول, منح المحكمة الجزائية صالحية إصالح ما تقع فيه النيابة 

دية , وتوضيح أي غموض, وتدارك أي سهو منها في عناصر العامة من  أخطاء ما
 الدعوى, خالفًا للمشرع األردني الذي التزم الصمت تجاه هذه المسألة.

 
 

 مشكلة الدراسة:
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جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى سلطة المحكمة الجزائية في إصالح الخطأ المادي, 
يع والقضاء في كل من وتدارك السهو في الدعوى الجزائية, في ضوء أحكام التشر 

  األردن ومصر .
هل تملك المحكمة الجزائية الحق في أن تصحح هذا الخطأ, أو أن تضفى الوضوح 
على واقعة الدعوى وعناصرها وأن تتدارك كل سهو فيها؟,دون أن تعتبر بذلك متجاوزه 

قعة الدعوى تحديدها الصحيح, ووضعتها في نطاقها اكونها أضفت على و  ؟لسلطتها,
 ي أراده لها الخصوم.الذ

إن المشكلة التي تواجه أي باحث في مجال مدى سلطة المحكمة الجزائية في إصالح 
الخطأ المادي وتدارك السهو في موضوع الدعوى الجزائية, في ضوء أحكام التشريع 
والقضاء األردنيين,تتمثل في غياب تنظيم قانوني متكامل في التشريع والقضاء 

للقواعد والضمانات األساسية التي تحكم موضوع هذه الدراسة,خالفًا األردنيين, بالنسبة 
 لما فعله المشرع واستقر عليه القضاء في مصر على نحو ما سنراه في هذه الدراسة.

 :اأهمية الدراسة ومبرراتها وأهدافه
تبرز أهمية هذه الدراسة, من خالل النظر إلى اآلثار التي تترتب على وجود خطأ, أو 

غموض في موضوع الشكوى الجزائية ,أو في قرار الظن أو االتهام في سهو, أو 
القضايا الجنحوية والجنائية,فحسن السياسة الجنائية وصالح المجتمع, يحتمان وضع 
تنظيم قانوني متكامل يضمن التوفيق بين مختلف المصالح واالعتبارات التي تترتب 

المادي, وتدارك السهو الذي تقع على ممارسة المحكمة الجزائية لسلطة إصالح الخطأ 
فيه النيابة العامة,  في موضوع الشكوى الجزائية, ويحول دون التعسف لتغليب أي 
منهما على األخرى دون مقتضى من القانون,مما يؤدي في النهاية إلى إقامة التوازن 
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قرار سلطة الدولة في العقاب من ناحية, وحماية الحر  ية العادل بين حماية المجتمع, وا 
 الشخصية للمشتكى عليه من ناحيٍة أخرى, وبالتالي تحقيق العدالة في أسمى درجاتها.   
وتزداد أهمية هذه الدراسة, بالنظر إلى وجود اختالفات جوهرية, وذلك بالنسبة للقواعد 
والضوابط القانونية والضمانات األساسية التي تحكم موضوع هذه الدراسة. بين أحكام 

التي تصدت لمعالجة موضوع هذه الدراسة في كل من األردن التشريع والقضاء 
 ومصر.    

وتتعاظم أهمية هذه الدراسة وتتزايد درجة وضوحها, بالنظر إلى أن سلطة المحكمة 
الجزائية في إصالح الخطأ المادي, وتدارك السهو, وتوضيح الغموض في الشكوى 

ع والقضاء األردنيين, أسوًة الجزائية, لم تستوِف حقها بالبحث والدراسة في التشري
 ببعض الموضوعات القانونية األخرى التي قد تم بحثها.

فقد حاول الباحث جاهدًا, االطالع على دراسات تعالج موضوع هذه الدراسة, من 
وجهة نظر التشريع والقضاء والفقه في األردن,إال أنه لم يجد دراسة متخصصة تتناول 

ن كان ذلك ال  يعني أن كتابات الفقهاء والمشتغلين بالقانون قد موضوع هذه الدراسة,وا 
خلت تمامًا من التعرض لهذا الموضوع في ُأمهات الكتب, لكنها تناولته من وجهة 
نظر التشريع والقضاء المصريين, و دون أن ترتقي إلى حد بحث هذا الموضوع, و 

ب مع ما دراسته  دراسة شاملة من وجهة نظر التشريع والقضاء األردنيين  تتناس
 يستحقه من عناية, وما يحظى به من أهمية قصوى في موضوع الدعوى الجزائية.

ألجل ذلك, وقع اختيارنا على هذا الموضوع, تحت عنوان)سلطة المحكمة الجزائية في 
 إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو في الدعوى الجزائية (, وغايتنا في ذلك ما يلي:

في كل من األردن ومصر من إصالح األخطاء  بيان موقف التشريع والقضاء -
 .المادية وتحديد عناصر الدعوى
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تحديد نطاق سلطة المحكمة الجزائية في إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو في  -
موضوع الدعوى الجزائية , والحاالت التي تملك فيها المحكمة هذا الحق,وشروط 

الحق, وبيان الجهة صاحبة الحق ممارسته ,وتلك التي ال تملك فيها المحكمة هذا 
 فيها.

 
 منهج الدراسة وتقسيمها: 

تقتضي منا طبيعة  هذه الدراسة إتباع المنهج التحليلي المقارن, نظرًا ألن حل 
اإلشكالية التي تثيرها هذه الدراسة, يتطلب عدم الوقوف عند حد أحكام القانون 

ين أحكام التشريع والقضاء والقضاء األردنيين فحسب, بل إجراء المقارنة بينها وب
المصريين التي تصدت لمعالجة موضوع هذه الدراسة, وذلك بهدف القيام بتحليل هذه 

سلطة المحكمة الجزائية في إصالح األحكام, ودراستها دراسة تحليلية, لمعرفة مدى 
,مراعيًا قدر اإلمكان أن الخطأ المادي, وتدارك السهو في موضوع الدعوى الجزائية

ين أحكام التشريع والقضاء في كل من مصر واألردن في مواضيع المقابلة,وأن أقابل ب
ُأبرز أوجه الخالف بينهما, بما يكفي لتحديد اتجاه كل منهما في معالجة موضوع هذه 

 الدراسة تحديدًا واضحًا.
يفاًء للغرض المقصود من إعداد هذه الدراسة, فقد تم تقسيمها إلى ثالثة مباحث على  وا 

 لتالي: النحو ا
فقد خصصته لتحديد فكرة الخطأ المادي وتمييزها من فكرة الخطأ  أما المبحث األول:

 القانوني.
موقف التشريع والقضاء المصريين من إصالح أما المبحث الثاني :فقد تناولت فيه  

 .األخطاء المادية وتحديد عناصر الدعوى
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ء األردنيين من إصالح موقف التشريع والقضاأما المبحث الثالث: فقد بحثت فيه 
 .األخطاء المادية وتحديد عناصر الدعوى

ثم خلصُت إلى خاتمة, تناولت فيها النتائج التي تم التوصل إليها,مبينًا من خاللها 
 مختلف جوانب القصور التشريعي وما نقترحه من حلول لتالفيها.

 
 لقانوني.تحديد فكرة الخطأ المادي وتمييزها من فكرة الخطأ ا المبحث األول:

 
حظي الخطأ المادي بتعريفات متعددة على مستوى التشريع والقضاء والفقه, فعلى 

( من القانون االيطالي بأنه" اإلغفال أو 149مستوى التشريع, فقد عرفته المادة )
الخطأ الذي ال يترتب عليه البطالن,وال يترتب على تصحيحه تعديل أساسي في 

 .(1)العمل" 
فقد عرفته محكمة التمييز األردنية بأنه" الخطأ في التعبير,  وعلى مستوى القضاء,

وليس الخطأ في التقدير أو التفكير, وال يكسب الخصم أية حقوق, ويكون مقصورًا 
على تصحيح رقم أو كلمة ال يستقيم معها المعنى من غير إتيان على ما يمس الحكم 

 . (2)ذاته"

                                                 
أحمد,فتحي سرور,,ظروةة الرالط ف فري ور ظإلف اءاروالان الة, ساة,,سر لة ه,تإل,اة,اكتالرة ال,  رة  (1)

 .102ص,1959المصوةة,الق هوة,

 154,رتمااررج اررجال ,ورر  1995لسرر,ة 1205,رتمااررج اررجال ,ورر 1997لسرر,ة  1857تمااررج اررجال   (2)

 , ا,شإل,ان او,ج عدالة.1972لس,ة 
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بأنه" الخطأ الذي ال أثر له في منطوق كذلك, فقد عرفته محكمة التمييز اللبنانية 
 .(3)الحكم وال في نتيجته وال يقدح في سالمته"

أما على مستوى الفقه, فمن الفقه ما عرفه بأنه"الذي يتعلق بإغفال بيانات غير جوهرية 
 . (4)في الحكم, أو القرار القضائي, وال يترتب عليه ضرر"
تب عليه البطالن,وال يترتب على ومنهم من عرفه بأنه "كل إغفال أو خطأ ال يتر 

 . (5)تصحيحه تعديل أساسي في اإلجراء"
ويالحظ مما سبق, أن الخطأ المادي يختلف عن الخطأ القانوني, من حيث إّن الخطأ 
المادي  خالفًا للخطأ القانوني, إنما ينصب على بيان غير جوهري في موضوع 

اكز القانونية ألطراف دعوى الحق الشكوى الجزائية ,ومن ثم ال أثر له في تحديد المر 
العام ,سواء من حيث حقوقهم أم التزاماتهم في الدعوى الجزائية, أو في تقدير 

 . (6)عناصرها الواقعية ,أو في اعتماد وسيلة واقعية غير صحيحة
ما أن يكون كتابيا, ويقع الخطأ الحسابي أثناء  والخطأ المادي, إما أن يكون حسابيًا, وا 

حسابية, كأن تقدر النيابة العامة سن المشتكى عليه أنه حدث يبلغ من إجراء عملية 
عامًا وقت ارتكابه للجريمة, وتراعي بحقه جميع اإلجراءات الخاصة  17العمر 

باإلحداث التي نص عليها قانون األحداث, لكنها تذكر في قرار الظن أو االتهام أو 

                                                 
,اات  هان احكمررررة التمااررررج الةجاساررررة,الةجل ,سررررماو,ع لاة1975لسرررر,ة  11اررررجال ,ورررر  تمااررررج  (3)

 .215ص,1995الوابع,الطالعة الث لثة,المؤسسة الة اعاة للد,اس ن,باورن

ع ص ,شررررررررركان صرررررررررعن,بط ف الحكررررررررر  الةجاسي,الطالعرررررررررة ا رل ,ا,شرررررررررإل,ان الحلالررررررررري  (4)

 .261,ص2007الحقإلواة,باورن,

 .123,ص2003اصطف ,احمد عالد المحسن,الحك  الة, سي,ال ةر و ال, شو راك ف ال,شو, (5)

 .253,ص2002حلمي,احمد الحة ,,الإلساط في أصإلل المح ,م ن المدظاة,الةجل الث ظي,باورن, (6)
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عامًا وقت ارتكابه للجريمة, أو  18ه في الئحة االتهام, ومن باب السهو, أّنه كان ُعمر 
 . (7)تقع في خطأ في حساب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة

أما الخطأ الكتابي كأحد أشكال الخطأ المادي, فهو يشمل كل أخطاء السهو وأغالط 
القلم ,ويتخذ صور وأشكال متعددة, تختلف وتتعدد باختالف وتعدد الوقائع واألفعال, 

 .(8)ه رصد هذا الخطأ وتحديد صورهاألمر الذي يصعب مع
من ذلك على سبيل المثال, أّنه لو ذكرت النيابة العامة في قرار االتهام الصادر 
بجناية استيراد حبوب مخدرة بقصد االتجار وعلى سبيل الخطأ, أن لون الحبوب 

. أو  وقعت في خطأ عند ذكرها (9)المخدرة كان بنّيًا, في حين أن لونها ليس كذلك
أو قررت الظن على المشتكى عليه  (10),1997بداًل من  1998ة, فذكرت للسن

 .(11)الموظف سهوًا بجرم دفع الرشوة بداًل من جرم أخذ الرشوة,
ومن قبيل األخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها, وفقًا لقضاء محكمة 

اقعة الدعوى, النقض المصرية الخطأ في ذكر مادة القانون المطلوبة والمنطبقة على و 
,أو (13),وكذلك الخطأ في ذكر تاريخ وقوع الجريمة(12)أو ذكر مادة زائدة ال محل لها

                                                 
 ,1999لس,ة  272تمماج اجال ,و   (7)

أحمد,ه,رررررردن,و ظإلف الموافعرررررر ن المدظاررررررة رالتة ,ةررررررة,الةجل الثرررررر ظي,ها, الة اعررررررة الةدةرررررردة  (8)

 .559,ص1995لل,شو,االسك,د,ةة,

 ا,شإل,ان او,ج عدالة. ,2003لس,ة  1291تمااج اجال ,و   (9)

 .ا,شإل,ان او,ج عدالة ,1999لس,ة  711تمااج اجال ,و   (10)

 ا,شإل,ان او,ج عدالة. ,1999لس,ة  335تمماج اجال ,و   (11)

 عضضضضضعبد ,عسضضضضضا,س, ضضضضضلدف ععبد طلجا,س,ضضضضضا ع ,لس,ب سضضضضضع ,1973\12\2نقضضضضضء,جلسة ج  ضضضضض , (12)

 .77 ,ص1997س,جلهرد  لنشأة,س,لععرد, سإل كنارد  
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ومن ذلك أيضًا, ذكر النيابة العامة في (14)في اسم الجاني أو المجني عليه في الجريمة
قرار االتهام أّن العاهة في اليد اليمنى في حين أنها في اليد اليسرى, مما تملك 

 .(15)لمحالة إليها الدعوى تصحيح هذا الخطأالمحكمة ا
كذلك اعتبرت محكمة النقض المصرية عدم ذكر النيابة العامة لظرفي سبق اإلصرار 
والترصد في قرار االتهام واالكتفاء بذكر المواد القانونية الخاصة بهذين الظرفين, من 

لسة, طالما أن قبيل السهو أو الخطأ المادي الذي تملك المحكمة تصحيحه أثناء الج
النيابة العامة والدفاع فد ترافعوا على أساس أن الجريمة حصلت مقترنة بسبق اإلصرار 

 . (16)والترصد
ويختلف الخطأ المادي عن البطالن, من حيث إّن البطالن هو بمثابة عيب حقيقي 
يشوب اإلجراء في حين أن الخطأ المادي يحصل من قبيل السهو العرضي, بحيث 

اء بصورة مغايرة للصورة التي ابتغاها مباشر اإلجراء الجزائي, ومثل هذا يظهر اإلجر 
 . (17)األمر يمكن تداركه باإلصالح

                                                                                                                            
 ح ن صضضضعال,س,لرصضضضسعلص,ح ضضضن,صضضضعال اعنلن,سإلجضضضرسةس ,1977\1\2نقضضضء,جلسة ج  ضضض , (13)

 .1106 ص1997 لنشأة,س,لععرد ,سإل كنارد  س,جنعئد ,

رط ضضض  ,عسضضضا,س,سهضضضعد,حضضضية,ولسضضضاط,شعصضضضد ,لعدندضضض ,س,ضضضاعلل,س,جلسئدضضض ,واسر,س,ن  ضضض ,س,عرسدضضض و, (14)

 .92و,ص2003س,قعهرةو

س,لل لع ,س,ذهسد ,, قلسعضا, ح ن ,س,سكعهي ,لعسا,س,لنعم ,ح ني 1947\5\12نقء,جلسة ج    (15)

 ,س,ضضضاسر,س,عرسدضضض ,10 ج1931نقء,س,لصضضضرد ,لنضضضذ,نشضضضأه ع,عضضضعم,س,قعنلندضضض ,س,هضضضي,ارره ضضضع,لحكلضضض ,س,ضضض

 .588 ص1981, لل لعع  س,قعهرة 

 .587,الفك هي,رحس,ي,اواع س بق,ص1944\1\17ظقض اجال,السة (16)

هللا أبررررإل حمرررر ه,الالط ف الررررااتي ليارررروال الةجاسرررري اررررن ا,رررررإل, ال,روةررررة الع اررررة  احمد,عالررررد (17)

 .74,ص2013ة اعة ا ,هظاة,للالط ف,,س لة ه,تإل,اة غاو ا,شإل,ة,ال
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ومن مظاهر التفرقة بين الخطأ المادي والبطالن, أن اإلجراء المشوب بالبطالن 
يخضع للمدد المقررة قانونَا للطعن, فإذا انقضت تلك المدد دون تقديم طعن خاللها, 

حكم بالبطالن يتحصن حينها,بينما ال يتعين تصحيح الخطأ المادي بمدة معينه فان ال
إلجرائه أو للطعن فيه, مما يعني أن الخطأ المادي ال يترتب عليه بطالن,فحالما ينتفي 
البطالن فان فكرة الخطأ المادي يمكن القول بها, مثل الخطأ باسم المحامي الحاضر 

طأ ال يترتب معه البطالن, ألن الغاية من الحضور مع متهم في جناية, فمثل هذا الخ
 .(18)تحققت فيها ضمانات الدفاع

أيضَا يخرج الخطأ المادي من دائرة الخطأ في القانون, ألن من شروط تصحيح الخطأ 
المادي أن يقع على خالف إرادة من أجراه وان كان يملك الحق في تصحيحه فيما 

ي القانون فيكون صادرًا بإرادة من أجراه, ومن ثم بعد, أما اإلجراء الباطل أو الخطأ ف
نما البد أن يكون خاضعًا للمراجعة المقررة  فهو ال يملك تصحيحه من تلقاء نفسه ,وا 

 .(19)قانوناً 
ضفاء الوضوح  على أنه يشترط لممارسة المحكمة حقها في إصالح األخطاء المادية وا 

 :(20)على بيان الواقعة توافر شرطين، هما
أن ال يكون الخطأ المادي أو السهو, من شأنه أن يترتب عليه بطالن  األول:الشرط 

ورقة التكليف بالحضور أو أمر اإلحالة,كأن يكون الخطأ من شانه تجهيل المشتكى 
عليه بالواقعة واإلخالل بحق الدفاع,ففي هذه الحالة يجوز للمشتكى عليه أن يطلب 

                                                 
 .74احمد,عالدهللا أبإل حم ه,المواع ظفسه,ص (18)

 .74احمد,عالدهللا أبإل حم ه,المواع ظفسه,ص (19)

لحلضضضضضا ,عدضضضضضا,س,اردن شضضضضضرد,اضضضضضعنلن,سإلجضضضضضرسةس ,س,جنعئدضضضضض  س,جلة,س, عني س,بسعضضضضض ,س, عندضضضضض  , (20)
 .1235 ص1997
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ستيفاء أي نقص فيه, ومنحه أجاًل تصحيح التكليف بالحضور أو أمر اإلحالة وا
لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى,وبذلك قد يكون حصل تدارك الخطأ, أو 
النقص الموجود في ورقة التكليف بالحضور أو في أمر اإلحالة ,ويزول ما فيها من 

 بطالن.
أن ال يترتب على الخطأ المادي تعديل التهمة,كأن يذكر في أمر  :الشرط الثاني

اإلحالة أو التكليف بالحضور أن التهمة سرقة أموال الغير, بينما الواقعة الحقيقية هي 
إتالف أموال الغير,فإجراء التصحيح في هذه الحالة, يعد تعدياًل للتهمة ال يجوز 

ال كان حكمها باطاًل .  للمحكمة إجراءه إال بعد تنبيه المشتكى عليه إلى ذلك, وا 
صحيح األخطاء المادية على انتهاك لمبدأ تَقيُّد المحكمة وال ينطوي قيام المحكمة بت

بوقائع الدعوى,وذلك لعدم تعلقه بتعديل التهمة, إذ إّنه ال يتضمن إضافة واقعة أو فعل 
نما هو يقتصر على تحديد واقعة الدعوى  جديد إلى الوقائع التي ُأقيمت بها الدعوى,وا 

 .(21)ووضعها في نطاقها الصحيح
 

                                                 
الا,عدندض  لهعني,س,حضالا,س,شعصضد ,طن,, اعلل,س,جلسئد ,نلععن,لن,س,حالا:حالا,شعصضد ,لحض (21)

,ع ,للضن, ضم,ي,دكضلن,, ضع,طن,ه ضاع ,شعصض,   ب ,س,لحكل ,هكلن,لقداة,سع,شعص,س,لقعل ,ع دا,س,اعلل

طعر, د ع,ل,ل,كعن ,هرسبا,سع,له م,س,ذص,ط ادل ,ع دا,س,اعلل,ص  ,سشهرسك,جرلي طلع,س,حالا,س,عدند ,

علل سحدث,ي,دجلل,, ضع,س,حكضم,ع ضل,س,لشضهكل,ع دضا,, اعلل,س,جلسئد , هعني,هقدا,س,لحكل ,سلاعئف,س,ا

لحللاو,نجدضن,ح ني شضرد,,سع,سرسةة,طل,سإلاسن  لن,طج ,لساع ,غدر,س,لساع ,س,هي,ط ادل ,س ع,س,اعلل.

 ل,شضعكر ,895و,ص,1995اعنلن,سإلجرسةس ,س,جنعئد ,وس,بسع ,س, ع,   ,اسر,س,ن   ,س,عرسد و,س,قعهرةو

,لضضه م, ضضي,ناضضعم,سإلجضضرسةس ,س,جلسئدضض ,س, علاص ر ضضع, ,لب ضضف,,حلضضلا,س,حرسي حقضضلل,ل ضضلعنع ,س

 .72 ص2004لعج هدر,غدر,لنشلرة س,جعلع ,سألراند  علعن 
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: موقف التشريع والقضاء في مصر من إصالح األخطاء المادية المبحث الثاني
 . وتحديد عناصر الدعوى

, 2003( لسنة 93( من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم )308نصت المادة )
على حق المحكمة الجزائية في إصالح األخطاء المادية, وتدارك السهو في عناصر 

..ولها أيضًا إصالح كل خطأ مادي, الدعوى, وتوضيح ما غمض منها بقولها "
وتدارك كل سهو في عبارة االتهام, مما يكون في أمر اإلحالة,أو في طلب التكليف 

 بالحضور..".
ووفقًا لهذا النص, فإّنه إذا تبين للمحكمة من خالل اطالعها على أوراق التحقيق, أو 

غموض في  مما دار أمامها في جلسة المحاكمة, وجود أي خطأ مادي أو لبس أو
 ,(22)لحدود سلطتها ةوقائع الدعوى, فردته إلى التحديد الصحيح, فال تعتبر متجاوز 

وعلة ذلك تكمن في أن ما قامت به المحكمة ال يعتبر تعدياًل في التهمه أو تغييرًا في 
نما أثبتت لواقعة الدعوى التحديد الصحيح, ووضعتها في نطاقها  وصفها  القانوني, وا 

 . (23)تهام لها,فهي في ذلك قد حرصت على التزام حدود سلطتهاالذي أراده اال

                                                 
 .91حيلة لرجف, عسل ص (22)

 .905حس,ي,شوح و ظإلف اءاوالان الة, ساة,اواع س بق,ص (23)
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( من 308ّن المشرع لم يشترط في نص المادة )أ (24)ويرى بعض الفقه المصري 
قانون اإلجراءات الجنائية, تنبيه االمشتكى عليه بما قامت به المحكمة من تصحيح 

في أمر اإلحالة أو ورقة لألخطاء المادية, أو السهو الذي وقعت فيه النيابة العامة 
 التكليف بالحضور, ويستند هذا الفقه إلى حجتين هما:

أن المشرع المصري اشترط في المادة المذكورة تنبيه المتهم, عقب استعراضه  -
صالح األخطاء وتدارك  لسلطة المحكمة في تغيير التكييف القانوني وتعديل التهمة وا 

خيرة عبارة "بناًء على الوصف أو التعديل السهو, إال أنه ذكر في نهاية الفقرة األ
الجديد" ,أي أن المشرع المصري قصر التنبيه على تغيير الوصف وتعديل التهمة 

 فقط.  
ال يعتبر تصحيح األخطاء المادية تعدياًل للتهمة, وبالتالي فهو ال يقتضي تعدياًل  -

وضوح والتحديد في خطة دفاع المشتكى عليه, بل يعينه على إعمال خطته بإضفاء ال
 في موضوعها. 

وقد تبنت محكمة النقض المصرية الرأي السابق في العديد من القرارات الصادرة عنها 
في هذا الشأن,من ذلك أنها قضت بأنه "ال يعيب الحكم المطعون فيه, أن ينسب إلى 
الطاعن استعماله للسكين في شل مقاومة المجني عليها في جريمة السرقة باإلكراه 

                                                 
ر,س,جدض ,واسةلسعائ,سإلجضرسةس ,س,جنعئدض , ضي,س,قضعنلن,س,لصضرصو,ب,س, عا ض ,عشضر ,ؤرف,عالاد, (24)

-907 لح ني شضضضضرد,اضضضضعنلن,سإلجضضضضرسةس ,س,جنعئدضضضض   لرجف, ضضضضعسل ص455وص1985, بسععضضضض ,و,

 ل للد  عسضضضضضضضضضضا,س, ضضضضضضضضضضهعر,وشضضضضضضضضضضرد,اضضضضضضضضضضعنلن,سإلجضضضضضضضضضضرسةس ,س,جنعئدضضضضضضضضضض  ,اسر,س,ن  ضضضضضضضضضض ,908

ضضا,س,لحكلضض ,سحضضالا,س,ضضاعلل,س,جنعئدضض ,501 ص1986س,عرسدضض  س,قعهرة  قدح  ,للحلضضا ,سحلضضا,باولسضضاط,ها

 .241وص
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فًا لما جاء بأمر اإلحالة أنه صفع المجني عليها على وجهها ولوى ذراعها... ,خال
 .(25)ومن ثم فال تلزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل"

( 308ومن المالحظ أن المشرع المصري, بعد أن منح المحكمة الجزائية في المادة )
طأ المادي وتدارك السهو الذي قد من قانون اإلجراءات الجنائية, صالحية إصالح الخ

تقع فيه النيابة العامة بحيث تقوم المحكمة بالتصحيح أثناء جلسة المحاكمة على 
 النحو المقرر سابقًا .

 
( من قانون اإلجراءات الجنائية, مسألة األخطاء المادية التي 337عالج في المادة )

لنيابة العامة, حيث إّنه أناط قد تقع في حكم المحكمة بعد صدوره ,أو في أحد قرارات ا
صالحية تصحيح ذلك الخطأ للجهة القضائية مصدرة الحكم أو األمر من تلقاء نفسها, 
 أو بناًء على طلب أحد الخصوم, طالما أن مثل هذا الخطأ ال يترتب عليه البطالن. 

 فيإذا وقع خطأ مادي ( من القانون المذكور على أنه"   337حيث نصت المادة )
أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة  ,صادر من قاضي التحقيق في أمرأو  ,حكم
تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو  ,ترتب عليه البطالنيولم يكن  ,غرفة المشورة في

وذلك بعد  م,األمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصو 
 ,ة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم غرف فيبالتصحيح  ىقضويُ , تكليفهم بالحضور

 فيويتبع هذا اإلجراء ,ويؤشر باألمر الذي يصدر على هامش الحكم أو األمر
 ."تصحيح اسم المتهم ولقبه

                                                 
 ,عسضضضا,س,حكدم  لاة س,لل ضضضلع ,س,لع ضضضد , ضضضي,س,لضضضلسا,س,لاندضضض ,1956\01\8نقضضضء,جلسة ج  ضضض  (25)

 1094  ص,1998لس,جنعئد  س,جلة,س, عسف اسر,س,سكر,س,جعلعي سإل كنارد  
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وتطبيقًا لحق المحكمة في تقدير الوقائع بإضفاء الوضوح على بيان الواقعة, أو تغيير 
كمة النقض المصرية بأنه" تفصيالتها المختلفة لردها إلى صورتها الصحيحة,قضت مح

إذا كان المتهمان قد أحيال إلى المحكمة, لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة, دون 
تخصيص كل منهما بسالح معين,فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من 
األسلحة دون لفت نظر الدفاع,فال إخالل في ذلك بحق المتهمين في الدفاع,مادام هذا 

أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التي اتهم بها كل  التخصيص لم ُيضف إلى
 . (26)منهما"

كما قضت بأنه" لما كان الحكم المطعون فيه, قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى ولم يأخذ بصورة الخطأ الوارد في وصف التهمة, وهي السماح بوجود نزالء في 

الطاعن على صورة أخرى من الخطأ, العقار, مع أن حالته ال تسمح بذلك,وعاقب 
وهي التراخي في تنفيذ قرار الهدم, وعدم مواالة العقار بالصيانة والترميم, التي استمدها 
من جميع األدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث, فانه لم يتعدَّ 

الواقعة وبنيانها بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان 
 . (27)القانوني"

وكذلك قضت بأنه" ال يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن ارتكابه فعل الخطف بنفسه, 
خالفًا لما جاء بأمر اإلحالة من ارتكابه الفعل بواسطة غيره,ما دام الحكم لم يتناول 

 . (28)"لالتهمة التي رُفعت بها الدعوى بالتعديل, وهي تهمة الخطف بالتحاي

                                                 
 .1124 س,لرصسعلص اعنلن,سإلجرسةس ,س,جنعئد  لرجف, عسل ص1951\4\2نقء,جلسة ج    (26)

 ضضضض  س,جلة, ,س,جنعئدضضضض ,س,حاد ,إد عن عسضضضضا,س,لب ن س,لل ضضضضلع1982\3\11نقضضضضء,جلسة ج  ضضضض  (27)

 .319 ص2007صارس ,س,قعنلند  س,قعهرة س, ع,ث س,لركل,س,قللي,,إل

 .407 عسا,س, لدف لرجف, عسل ص1973\12\31نقء,جلسة ج   , (28)
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في ضوء ما سبق, يتبين لنا أن سلطة  المحكمة الجزائية في إصالح األخطاء المادية, 
,هي سلطة مقررة بنص المادة  ةوتدارك السهو وتوضيح ما غمض من عناصر الواقع

( من قانون اإلجراءات الجنائية المصري,إلى جانب أن القضاء المصري مستقر 308)
 لقضائية السابقة لمحكمة النقض المصرية.عليها,وهو ما يتضح من خالل األحكام ا

ويالحظ, أن المنهج الذي رسمه المشرع المصري من أجل إصالح األخطاء في 
( من قانون اإلجراءات 337( و)308قرارات النيابة العامة, والمبين في المادتين )

طأ تنظيمًا قانونيًا متكاماًل إلصالح الخ لَ ثّ الجنائية المصري, جاء أكثر وضوحا, ومَ 
المادي وتدارك السهو الذي قد تقع فيه النيابة العامة في قراراتها  أثناء نظرها لدعوى 
الحق العام, وقبل إحالتها للمحكمة المختصة ,أو الذي تقع فيه المحكمة الجزائية أثناء 

 نظرها للدعوى الجزائية .
ء نظرها حيث أنه بموجب هذا المنهج, إذا وقعت النيابة العامة في خطأ مادي أثنا

تصحيحه بمقتضى  علدعوى الحق العام, وقبل إحالتها للمحكمة المختصة,فإنها تستطي
( من قانون اإلجراءات الجنائية,  إما من تلقاء نفسها, أو بناًء على طلب 337المادة )

 مقدم من أحد الخصوم.
ذا حدث أن أحالت النيابة العامة دعوى الحق العام إلى المحكمة المختصة, وكان  وا 
القرار المتخذ من قبلها مشوبًا بخطأ مادي,فان تصحيح هذا الخطأ يكون من 

( من قانون 308اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية بمقتضى المادة )
 اإلجراءات الجنائية.

وكذلك إذا أصدرت المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية حكمًا قضائيا وقع فيه خطأ 
لخطأ يكون من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بمقتضى مادي,فان تصحيح هذا ا
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(: إما من تلقاء نفسها ,أو بناًء على طلب الخصوم  رغم خروج الدعوى 337المادة )
 الجزائية من حوزتها.     

ويأتي موقف المشرع المصري من مسألة إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو, خالفًا 
( من قانون أصول المحاكمات 426ي  المادة )للموقف الذي تبناه المشرع اللبناني ف

,التي نصت على أنه"إذا وقع في الحكم, أو  2001( لسنة 38الجزائية اللبناني رقم )
في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية, خطأ مادي بحت, سواء كان كتابيًا, أم 

لب فرفاء فيمكن لهذا المرجع تصحيحه من تلقاء نفسه, أو بناًء على ط حسابيًا,
ويقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة, ويدون التصحيح الذي يصدر على  الدعوى,

 هامش الحكم أو القرار".
ويالحظ على النص القانوني السابق, أن المشرع اللبناني لم يبين الجهة القضائية 
المختصة في تصحيح األخطاء المادية التي تقع في قرارات النيابة العامة بعد خروج 

الحق العام من حوزتها ودخولها في حوزة المحكمة,فهل تملك المحكمة الناظرة  دعوى
ذا  في الدعوى صالحية تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في قرار النيابة العامة؟,وا 
كانت المحكمة تملك هذه الصالحية؟فهل تستطيع ممارستها من تلقاء نفسها أم بناًء 

 عامة للمحكمة؟. على طلب بالتصحيح تتقدم به النيابة ال
وقد جاء موقف المشرع اللبناني من مسألة تصحيح األخطاء المادية التي تقع في   

قرارات النيابة, منسجمًا إلى حد كبير جدأ مع الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي في 
قانون أصول المحاكمات الجزائية ,حيث لم يبين المشرع الفرنسي  إذا كانت المحكمة 

ناء نظرها للدعوى, تملك صالحية تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه الجزائية أث
 النيابة العامة أثناء التحقيق أم ال.
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( 516( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي رقم )181فقد نصت المادة )
,على أنه" إذا اعتبر قاضي التحقيق, أن التهم الموجه لشخص بعد 2000لسنة 

ريمة ُتكيف على أنها جناية بموجب القانون,فانه يقرر عليه االستجواب, تشكل ج
االتهام ويحيله إلى محكمة الجنايات, على أن يحاكم أمام محكمة الجنايات عن 
الجرائم المرتبطة بتلك الجناية,ويجب أن يتضمن قرار االتهام تحت طائلة البطالن, 

ائل والظروف المتعلقة عرضًا موجزًا عن وقائع الجريمة, وتكييفها القانوني والمس
-78باالتهام, وتحديد هوية المتهم, وفيما إذا كان المتهم يستفيد من أحكام المواد 

من قانون العقوبات, كما أنه عند إعداد قرار االتهام بصيغته النهائية يجب  132
 .(29)تصحيح أية أخطاء إجرائية, إذا حصل أي منها أثناء نظر الدعوى....."

جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم بعد ( من ذات القانون,فان 710)ووفقًا للمادة  
صدوره ُتحال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم,ويجوز للمحكمة أيضًا تصحيح 
األخطاء المادية  البحتة التي تقع في األحكام الصادرة عنها,وتصدر المحكمة قراراتها 

                                                 

 )29( ظصت الم هة )181( ان و ظإلف أصإلل المح ,م ن الفوظسي عل  أظه:

"Si le judge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des 

personnes misses en examen constituent une infraction qualifiée crime par 

la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. 

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes. 

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et 

la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de 

l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu,que l'accusé bénéficie des 

dispositions de l'article 132-78 du code penal.….." 
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من  4-132في الطلبات المقدمة بشأن العقوبات غير الواضحة وفقًا ألحكام المادة 
 . (30)قانون العقوبات.

لكن, إذا كانت سلطة المحكمة الجزائية في إصالح األخطاء المادية وتقدير وقائع 
الدعوى, مقررة في التشريع والقضاء المصريين, إلى جانب أنها منصوص عليها في 

 العديد من التشريعات الجزائية, كالقانون اللبناني, والقانون الفرنسي.
التشريع والقضاء األردنيين؟.هل تملك المحكمة الجزائية في األردن  فما هو الوضع في

ضفاء الوضوح على بيان الواقعة وردها إلى  الحق في تصحيح األخطاء المادية, وا 
 صورتها الصحيحة؟. هذا ما سوف نحاول اإلجابة عنه في المبحث الثالث.

 
خطاء المادية المبحث الثالث:موقف التشريع والقضاء في األردن من إصالح األ

 .وتحديد عناصر الدعوى

                                                 
 ( ان و ظإلف أصإلل المح ,م ن الةجاساة الفوظسي عل  أظه:710ظصت الم هة ) (30)

"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le 

tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut 

également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles 

contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de 

peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. 

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications 

et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la 

cour d'assises……" 
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,وكذلك  1961( لسنة 9لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم )
,أي نص يعطي المحكمة الحق في  1952( لسنة 15قانون محاكم الصلح رقم )

إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو في بيان الواقعة الذي قد تقع فيه النيابة العامة, 
رار الظن أو في قرار أو الئحة االتهام في القضايا الجنائية والجنحوية التي تدخل في ق

في اختصاص محكمة البداية,أو مما يكون في طلب التكليف بالحضور الموجه إلى 
رجح الشخصي, أو النيابة العامة حين نُ  المشتكى عليه من قبل المشتكي, أو المدعي

لدى المحكمة,وذلك عندما يكون الفعل مشكاًل اتباع الطريق القصير بإقامة الدعوى 
 لجنحة تدخل ضمن اختصاص المحاكم الصلحية.
( من قانون أصول 168,118,117هذا بخالف ما فعله المشرع األردني في المواد )

 .1988( لسنة 24المحاكمة المدنية رقم )
ام أحد ( من القانون المذكور للمحكمة المدنية, صالحية إلز 117فقد أعطت المادة )

الخصوم بتعديل الئحة دعواه, عندما نصت على أنه"يجوز للمحكمة في جميع 
 القضايا, أن تقرر وجوب تقديم الئحة أخرى, أو فيما يتعلق ببسط االدعاء أو الدفاع".

( من ذات القانون ,فقد أجازت للمحكمة أن تسمح ألحد الخصوم أن 118أما المادة )
أنه"يجوز للمحكمة أن تسمح ألي فريق بأن  يعدل في الئحة دعواه,إذ نصت على

يعدل في الئحته على أساس الشروط التي تتوافر بها العدالة,وتجري جميع التعديالت 
 بمدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقوقية المتنازع عليها".

ويتضح من هذين النصين, أن المحكمة المدنية تملك الحق في إصالح الخطأ 
دارك السهو الذي يقع في الالئحة المقدمة من أحد الخصوم: إما من تلقاء المادي, وت

 نفسها أو بناًء على طلب أحد الخصوم.     
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( فقد منحت المحكمة المدنية الحق في إصالح ما يقع في حكمها 168أما المادة )
 ,تتولى المحكمة -1من أخطْا مادية كتابية أو حسابية,حيث نصت على أنه"  

وذلك بقرار ,حسابية  أومادية بحتة كتابية  أخطاءيقع في حكمها من تصحيح ما 
ويجري  ,بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة أو ,من تلقاء نفسها,تصدره 

 .ويوقعه هو ورئيس الجلسة األصليةكاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم 
 إذا ,صادر بالتصحيحاو القرار ال ,يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض -2

وذلك بطرق الطعن  ,تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون
 .  ...".الجائزة في الحكم موضوع الطلب

ويالحظ على هذه المادة, أّنها تعالج األخطاء المادية الكتابية أو الحسابية, التي تقع 
وع,وال تمتد لتشمل األخطاء في األحكام المنهية للخصومة الصادرة عن محكمة الموض
ن هذه الطائفة األخيرة إذ إ المادية التي تقع في الالئحة المقدمة من أحد الخصوم,

يمكن تفاديها وتصحيحها أثناء السير في الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 118,117للخصومة, وفقًا لنص المادتين )

 بقًا.  المشار إليهما سا
لكن إذا كان قانون أصول المحاكمات المدنية هو القانون األصل أو األم بالنسبة 
لقانون أصول المحاكمات الجزائية, بحيث يمكن االعتماد عليه لتكملة أي نقص أو 
لسد أي فراغ يعتري نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية,فهل يمكن االعتماد 

لالعتراف للمحكمة الجزائية بحق إصالح ( منه 118,117على نص المادتين )
 األخطاء المادية في مجال الدعوى الجزائية؟.

يرى الباحث, أنه بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات المدنية يعتبر الشريعة العامة 
لقانون أصول المحاكمات الجزائية, بحيث يجوز الرجوع إليه واعتباره قانونًا مكماًل 
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الجزائية,إال أن هذا الرجوع مشروط دائمًا بعدم التعارض مع  لقانون أصول المحاكمات
أهداف القانون األخير,إذ يشترط في النص المراد تطبيقه أن يكون متحدًا مع أهداف 

 القانون الجزائي, بحيث ال يتعارض مع الطابع الجزائي للخصومة الجزائية.
ن السابقين من قانون وبناًء على ما تقدم, يمكن القول بعدم إمكانية تطبيق النصي

أصول المحاكمات المدنية في مجال الدعوى الجزائية,نظرًا ألنهما ال يتفقان مع 
طبيعتها. إذ أّن األمر يتعلق بتعديل الئحة االتهام لتالفي السهو أو الخطأ المادي, 

.هذا فضاًل عن أن النصوص السابقة (31)وهو من اختصاص النيابة العامة ال القضاء
صول المحاكمات المدنية إنما تقررت على سبيل االستثناء, ومن المقرر أن من قانون أ

االستثناء ال يقاس عليه,لذلك إذا كان ال بد من تمليك القضاء الجزائي هذا الحق , 
 فالبد من تعديل تشريعي بهذا الخصوص. 

لكن, وبالرغم من أن المشرع الجزائي األردني, لم يخول المحكمة سلطة إصالح 
ء المادية وتدارك السهو,إال أننا نلمس وجود بعض األحكام القضائية الصادرة األخطا

عن المحاكم الجزائية األردنية, قامت فيها محكمة الموضوع بإصالح الخطأ المادي 
 أثناء جلسة المحاكمة .

ّنها جاءت متعلقة بالخطأ المادي باسم المشتكى عليه,أو ويالحظ على هذه األحكام, أ
 ندة إليه أو بالمادة القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى. بالتهمة المس

ومن األمثلة على هذه األحكام, ما قضت به محكمة بداية جزاء جرش بأنه و" بالتدقيق 
تجد المحكمة أنه ورد خطأ مادي في اسم جد الظنين )المقطع الثالث:أ( في قرار الظن 

السم الصحيح لجد الظنين المقطع الصادر من قبل مدعي عام جرش, وحيث إّن ا
                                                 

-35،ص 2005, ال ،السرعاد, شروح ور ظإلف أصرإلل المح ,مر ن الةجاسارة ، ها, الثق فرة ، عمر ف  (31)

 .599 ص.36



 2015، الثاني ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد .المحاسنة .المحاسنة .بني طه                  د...سلطة المحكمة 

98 

 

الثالث هو)س(, كما هو ثابت من خالل كتاب الشرطة وهويته, لهذا تقرر  المحكمة 
ليصبح )س( بدل )أ(,  نتصحيح الخطأ المادي في المقطع الثالث من اسم الظني

 . (32)وعليه يكون أسمه الكامل والصحيح هو.....وتبليغه بهذا االسم على عنوانه....."
ر لنا من هذا الحكم, أن المحكمة أعطت لنفسها الحق في إصالح الخطأ المادي ويظه

المتعلق باسم الظنين,وقامت باتخاذ قرار التصحيح أثناء جلسة المحاكمة من تلقاء 
  نفسها ,وبدون طلب ُمقدم من النيابة العامة للقيام بمثل هذا اإلجراء. 

تضمن قرار الظن الصادر في  ذاإوفي قراٍر أخر لمحكمة التمييز قضت فيه بأنه"
وبخالصته الظن على المشتكى عليه .. بجرم شهادة الزور خالفًا  ,القضية التحقيقية

وان العقوبات المقررة بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها  ,عقوبات 214/2للمادة 
تم  ,مثم قرار اتها ,ومثل هذه الجرائم يجب أن يصدر فيها قرار ظن ,هي عقوبة جناية
 نّ إوحيث  ,وحيث سار المدعي العام على خالف ما تم توضيحه ,تنظيم الئحة اتهام

فإن قراره والحالة هذه واقع في  ,شهادة المدعى أنها مزورة معطاة في قضية جنحية
فقد نظرت القضية من قاض  ,أما بالنسبة لمحكمة بداية جزاء الزرقاء ,غير محله

إلى  214/2ف التهمة من جناية خالفًا للمادة قرارها بتعديل وص وأصدرت ,منفرد
محكمة البداية )قاضي منفرد( ال  نّ إوحيـــث , عقوبات 214/1جنحة خالفًا للمادة 

ها غير مختصة بالنظر نّ إحيث  ,تســتطيع تعديل الوصــف من جناية إلى جنحة
اء التصحيح فكان يتوجب عليها دعوة المدعــي العــام إلجــر  ,بالجرائم بالوصف الجنائي

أو إحالة القضيـــة إلى محكمة الجنايات  ,أمامها أو إعادة األوراق إليه إلجراء الالزم

                                                 
لسة,جرش اضرسر, لسنار,كذ,ك:ص ح,ج20110 , ن 1ساسد ,جلسة,جرش ارسر,غدر,لنشلر,رام, (32)

 .2010 , ن 4526 لرام2009 , ن 4584غدر,لنشلر,رام
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وحيث لم تفعل فإن كافة اإلجراءات التي جرت في المحاكمة البدائية هي ,إلجراء الالزم
 .(33)"إجراءات باطلة

الح ويتضح من هذا الحكم,أن محكمة التمييز اعترفت لمحكمة الموضوع بحق إص
الخطأ المادي الوارد في قرار الظن, والمتعلق بالنص القانوني المراد تطبيقه على واقعة 
الدعوى, من خالل مصادقة المدعي العام على إجراء التصحيح أمامها في جلسة 
حالتها  المحاكمة,أو من خالل إعادة ملف القضية إليه للقيام بإصالح الخطأ المادي وا 

ى الرغم من عدم وجود نص في القانون األردني ُيَمكُِّنها إلى المحكمة المختصة, عل
 من القيام بذلك.

وبتاريخ  عرضت على محكمة التمييز, تتلخص وقائعها: أنه(34)وفي قضية أخرى 
تمت مخالفة المشتكى عليه, من قبل مندوبي وزارة الصناعة والتجارة, عن  2008\2\2

ع داخل محله, وقد سجلت بذلك جرم عدم إعالن أسعار صاج اللحم المعروض للبي
,وبعد نظر القضية, أصدرت محكمة صلح  2008\661القضية الصلحية الجزائية رقم 

الجزاء حكمًا غيابياً  يقضي بإدانة المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه خالفًا للمادة 
من قانون الصناعة والتجارة, وبعد ذلك اعترض المشتكى عليه على الحكم  11

الصادر بحقه, وسجلت بذلك القضية الصلحية االعتراضية الجزائية رقم الغيابي 
,وبنتيجة المحاكمة االعتراضية أصدرت محكمة الصلح حكمًا يقضي  2008\3256

بإدانة المشتكى عليه بالجرم المسند إليه ,ولم يرتِض المشتكى عليه بالحكم الصادر 
,  وبعد أن نظرت 2009\2950 بحقة, فطعن فيه استئنافًا بالقضية االستئنافية رقم

                                                 
 ا,شإل,ان او,ج عدالة.  2007 , ن 104هلددل,جلسة رام (33)

 ا,شإل,ان او,ج عدالة. ,2009,لس,ة 1776تمااج اجال ,و   (34)
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محكمة االستئناف في الطعن, قررت رد االستئناف موضوعًا وتأييد القرار المستأنف, 
ولم يرتِض المستأنف بهذا الحكم, فطعن فيه تمييزًا من خالل النقض بأمر خطي قدم 
من قبل وزير العدل والذي جاء مبنيًا على خطأ محكمة االستئناف في اسم المشتكى 

حيث ذكرت أن اسم المشتكى عليه هو) ن,م,ت,ع (,في حين أن اسمه الصحيح  عليه,
هو) ن,ت,م,ع ( ,وكذلك خطأ محكمة االستئناف في التهمة والعقوبة التي أسندتها 
للمشتكى عليه ,حيث ذكرت )تقدم المستأنف بهذا االستئناف للطعن في القرار الصادر 

إصدار شيك بدون رصيد خالفًا  عن محكمة صلح الجزاء, والمتضمن إدانته بجرم
عقوبات, وبعد أن نظرت محكمة التمييز في الطعن المقدم قضت  421ألحكام المادة 

بأنه: وحيث إّن محكمة االستئناف, قد قامت قبل أن يقدم معالي وزير العدل طلب 
النقض بأمر خطي, بتصحيح القرار من حيث إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك 

عقوبات, ليكون الصحيح إدانته بجرم عدم إعالن  421الفًا للمادة بدون رصيد خ
من قانون الصناعة والتجارة, وبهذا فانه ال يوجد خطأ في  11األسعار خالفًا للمادة 

اإلسناد بالنسبة للتهمة والعقوبة, أما بالنسبة للخطأ في اسم المشتكى عليه, فنجد أن 
صول الجزائية عادة يقدم لوقوع إجراء في من األ 1\291الطعن المقدم عماًل بالمادة 

القضية مخالف للقانون, أو لصدور حكم فيها أو قرار مخالف للقانون, وهنا نجد أن 
اسم المشتكى عليه ال يعتبر من تلك اإلجراءات المخالفة للقانون,إذ يمكن للمحكمة 

فيذ عماًل تصحيح هذا اإلجراء, إما بتصحيح االسم أو بحله بواسطة اإلشكال في التن
من األصول الجزائية, لهذا نقرر رد طلب النقض وتأييد القرار المميز  363بالمادة 

عادة األوراق لمصدرها.   وا 
في ضوء ما تقدم يمكن القول, إن األحكام القضائية السابقة, قد بينت لنا ما هو شكل 

دية الخطأ المادي الذي تملك المحكمة تصحيحه,بحيث إنها تملك إصالح أخطاء ما
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معينة, كتلك التي تكون أخطأ واضحة ومألوفة, وال يؤثر تصحيحها تأثيرًا جوهريُا على 
واقعة الدعوى, وال يغير من تفصيالتها أو عناصرها التي دخلت في حوزة 
المحكمة,وأنه ليس للمحكمة الحق  في إصالح أي خطأ مادي يؤدي إلى المساس 

 ري.    بالواقعة التي ُأقيمت بها الدعوى بشكل جوه
وبقي أن نشير أخيرًا إلى أنه, يجوز للمحكمة الجزائية  في األردن, أن تضفي الوضوح 
على واقعة الدعوى بهدف ردها إلى صورتها الصحيحة,كما يجوز لها أن تضيف إلى 
األدلة التي ساقها االتهام إلثبات الواقعة دلياًل جديدًا لها,والمحكمة في هذه الحاالت ال 

نما تضفي عليها التحديد الصحيح, خاصة  تجاوز سلطتها, ألنها ال تعدل التهمة ,وا 
من قانون أصول (35) (2\162وان المحكمة تستند في هذا المقام إلى نص المادة )

 . (36)المحاكمات الجزائية األردني
وتطبيقًا لذلك, قضت محكمة التمييز األردنية بأنه" يعتبر استعمال المحكمة 

(, أمرًا جوازيًا ال وجوبيًا, وفي حالة 2\162يها في المادة )لصالحيتها المنصوص عل
أن يكون الدليل الذي تأمر به الزمًا لظهور الحقيقة,أما إذا كانت الحقيقة ظاهرة لها 
بوضوح من البينات المقدمة  لها من الطرفين فليس لها ذلك, إعماال لمبدأ حياد 

 (37)القاضي"
 

                                                 
كل ,(,لن,اعنلن,طصل ,س,لحعكلع ,س,جلسئد ,ع ل,طنا,",, لح162,سقرة,س, عند ,لن,س,لعاة,)سنص , (35)

طن,هألر,ل,ل,لضن,ه قضعة,نس ض ع,ط نضعة,ناضر,س,ضاعلل,ل ضي,طص,الر,لضن,سالسر,س,لحعكلض , د ضع,سهقضادم,طص,

 ا,د ,لساعلة,طص,شعها,هرسة,يللع ,,ا لر,س,حقدق ".

 .598س, عدا شرد,اعنلن,طصل ,س,لحعكلع ,س,جلسئد  لرجف, عسل ص (36)

 ,ا,شإل,ان او,ج عدالة.2004,لس,ة52تمااج اجال ,و   (37)
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 النتائج والتوصيات:
دراسة, موضوع سلطة المحكمة الجزائية في إصالح الخطأ المادي تناولت هذه ال

وتدارك السهو في الدعوى الجزائية, وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
 والتوصيات وهي:

 أواًل:النتائج:
يختلف الخطأ المادي عن الخطأ القانوني, من حيث إّن الخطأ المادي ينصب على  -

ضوع الشكوى الجزائية ,ومن ثم ال أثر له في تحديد المراكز بيان غير جوهري في مو 
القانونية ألطراف دعوى الحق العام, سواء من حيث حقوقهم أم التزاماتهم في الدعوى 
الجزائية, أو في تقدير عناصرها الواقعية, وهو يتخذ صورًا وأشكااًل متعددة ,تختلف 

 صد هذا الخطأ.باختالف الوقائع واألفعال األمر الذي يصعب معه ر 
يختلف الخطأ المادي عن البطالن, من حيث إّن البطالن هو بمثابة عيب حقيقي  -

يشوب اإلجراء, في حين أن الخطأ المادي يحصل من قبيل السهو العرضي, بحيث 
يظهر اإلجراء بصورة مغايرة للصورة التي ابتغاها مباشر اإلجراء الجزائي, ومثل هذا 

 الح ضمن شروط وضوابط معينة.باإلص األمر يمكن تداركه

منح المشرع المصري المحكمة الجزائية صالحية إصالح الخطأ المادي وتدارك  -
(من قانون اإلجراءات الجنائية, 308السهو الذي قد تقع فيه النيابة العامة في المادة )

( من ذات القانون, مسألة األخطاء المادية التي قد 337كما انه  عالج في المادة )
ع في حكم المحكمة بعد صدوره, أو في أحد قرارات النيابة العامة, حيث إّنه أناط تق

صالحية تصحيح ذلك الخطأ للجهة القضائية مصدرة الحكم أو األمر من تلقاء نفسها 
,أو بناًء على طلب أحد الخصوم ,طالما أن مثل هذا الخطأ ال يترتب عليه البطالن, 

, ومثل تنظيمًا قانونيًا متكاماًل إلصالح الخطأ وهو بذلك جاء أكثر وضوحا وتوفيقاً 
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المادي وتدارك السهو, بخالف المنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي واللبناني من مسالة 
إصالح األخطاء المادية, حيث إنهما لم يبينا إذا كانت المحكمة الجزائية تملك أثناء 

ه النيابة العامة أثناء نظرها للدعوى صالحية تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت في
 التحقيق أم ال تملك مثل هذه الصالحية.

لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني, وكذلك قانون محاكم الصلح,  -
أي نص يعطي المحكمة الجزائية الحق في إصالح الخطأ المادي وتدارك السهو في 

في المادة لمشرع األردني عالج ,لكن ا بيان الواقعة الذي قد تقع فيه النيابة العامة
( من قانون أصول المحاكمات المدنية الخطأ المادي الذي يقع في الحكم 168)

يصعب  تطبيقه في مجال الدعوى الجزائية,نظرًا المنهي للخصومة, ومثل هذا النص 
ألنه ال يتفق مع طبيعتها, إذ إّن األمر يتعلق بتعديل قرار الظن أو االتهام أو الئحة 

 هام, وهو من اختصاص النيابة العامة ال القضاء.االت
وبالرغم من أن المشرع الجزائي األردني, لم يخول المحكمة سلطة إصالح األخطاء -

المادية وتدارك السهو,إال أننا نلمس وجود بعض األحكام القضائية الصادرة عن 
لمادي أثناء المحاكم الجزائية األردنية, قامت فيها محكمة الموضوع بإصالح الخطأ ا

جلسة المحاكمة, وقد بينت لنا هذه األحكام ما هو شكل الخطأ المادي الذي تملك 
المحكمة تصحيحه,بحيث إنها تملك إصالح أخطاء مادية معينة, كتلك التي تكون 

وال يؤثر تصحيحها تأثيرًا جوهريُا على واقعة الدعوى وال يغير ’أخطاء واضحة ومألوفة 
ها التي دخلت في حوزة المحكمة,وأنه ليس للمحكمة الحق  من تفصيالتها أو عناصر 

في إصالح أي خطأ مادي يؤدي إلى المساس بالواقعة التي ُأقيمت بها الدعوى بشكل 
 جوهري.
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 ثانيًا:التوصيات
نصَا يعالج مسألة إصالح  األردني, تضمين قانون أصول المحاكمات الجزائية -

أو  ,فيه النيابة العامة في قرار الظنالخطأ المادي وتدارك السهو الذي قد تقع 
أو الئحته,وذلك في القضايا الجنحوية والجنائية التي تدخل  ,قرار االتهام

ضمن اختصاص محكمة البداية,أو ذلك الذي قد يحصل من قبل النيابة 
أو المدعي الشخصي في عناصر الشكوى المقدمة  ,أو المشتكي ,العامة

دما يكون الفعل مشكاًل لجنحة تدخل ضمن عن,مباشرة إلى المحكمة الصلحية 
اختصاصها,ونقترح أن ُتعالج مسألة الخطأ المادي وتدارك السهو تشريعيًا, 
بإعطاء المحكمة صالحية تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو يبدو لها 

ال  التياألخطاء الواضحة  في عناصر الدعوى,متى كان هذا الخطأ من قبيل
وال يغير من تفصيالتها أو  ,وهريًا على واقعة الدعوىيؤثر تصحيحها تأثيرًا ج

,أما إذا كان الخطأ المادي من قبيل عناصرها التي دخلت في حوزة المحكمة
الطرق  إتباع تأثيرًا جوهريًا على واقعة الدعوى, فالبد من األخطاء التي تؤثر

 المقررة قانونًا لمعالجته.
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الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي وفقًا للقواعد التحكيمية الدولية واالتفاقيات 

 الدولية

 "دراسة مقارنة"

  7/8/2012 تاريخ القبول:     1/5/2012 تاريخ االستالم:
 

 )*( بسام مصطفى طبيشات. د
 )**(  صايل مفلح المومنيد. 

 
 الملخص

كيم التجاري الدولي والتعريف به و أهميته تناولت هذه الدراسة بيان ماهية التح    
ت به قواعد ءوكذلك بيان طرق الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي وفقًا لما جا

 التحكيم الدولية وكذلك االتفاقيات الدولية .

مجموعة من النتائج كان أهمها: أن معظم العقود  إلىوقد خلصت هذه الدراسة 
ط التحكيم في حال وجود نزاع بين األطراف وأن هناك التجارية الدولية تشتمل على شر 

بعض القواعد التحكيمية الدولية تعتبر الحكم التحكيمي عند صدوره  باتًا ونهائيًا وال 

                                                 

 أستاذ مساعد /كلية القانون/جامعة إربد األهلية. *()

 أستاذ مساعد /كلية القانون/جامعة إربد األهلية. (**)
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يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن ألن هناك رقابة مسبقة على الحكم 
تعديل التحكيمي من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ولهذه اللجنة الحق في 

 . إبطالهالقرار أو 

Defaming Slandering the rule of international commercial 

arbitration in accordance with the rules of international 

arbitration and international conventions 

Abstract 
This study dealt with the nature of international commercial 

arbitration as well as defining it and explaining its importance as 

well as the ways of defaming the judgement in accordance with 

the of international commercial arbitration as well as inttermti 

conventions. that most of international commercial contracts 

include an arbitration clause when there is a dispute between the 

parties and there are some rules of international arbitral 

considered the owbitra  judgment when it is published final and 

not aprior  subject to any means of appeal because there is a prior 

control on the arbitration practised  by a special committee 

formed for this purpose and this committee  has the right to 

amend or cancel the resolution. 

 
 

 المقدمة : 
 

إليه كنظام لحسم  ءأصبح التحكيم ظاهرة من ظواهر العصر الحديث وزاد اللجو        
وفره هذا النظام من مزايا ال يحققها قضاء الدولة المثقل بالقضايا , المنازعات لما ي
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وأيضًا لما يوفره من مزايا للمتعاقدين في دول مختلفة حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم 
في القانون األجنبي , وما يحققة للخصوم من التجار  واإلجرائيةبالقواعد الموضوعية 

وكذلك خبرة وتخصص المحكم , كما يحقق  ورجال األعمال والمستثمرين من سرية ,
 إلى, لكل ذلك يلجأ التجار  اإلجراءاتالتحكيم العدالة السريعة عن طريق تبسيط 

التحكيم لحل خالفاتهم لثقتهم بهذا اإلجراء وعدم ثقتهم بالنظام القضائي لدول أطراف 
 العقد . 

فلقد خاضت  التحكيم في المجتمعات المعاصرة يتميز بمالمحه الخاصة به . إن
العدالة تجربة طويلة في مضمار قضاء الدولة , خرجت منها بأسس ثابتة ومبادئ 

, منها ما يتعلق بإجراءات التقاضي عامة ال غنى عنها لتحقيق العدالة في أي قانون ,
كمبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهة بينهم ومبدأ كفالة حق الدفاع لهم , ومنها 

بتوافر اإلرادة الحرة الواعية ,  اإلراديوع , كمبدأ ربط قيام االلتزام ما يتعلق بالموض
ومبدأ التعويض عن الفعل غير المشروع , ومبدأ التعويض عن اإلثراء على حساب 

 . ( 1) الغير دون سبب قانوني 

ولرواج التحكيم واللجوء إليه وخاصة في مجال التجارة الدولية , ظهرت مراكز 
التحكيم , وأضحى لها مكانة مرموقة في تسوية الكثير من  ومؤسسات متخصصة في

 القضايا التي تعرض على التحكيم في كل وقت .

أصدرت قوانين حديثة تعالج مسائل  مثل فرنسا وبريطانيا و أمريكا وهناك دول عديدة
التحكيم الدولي التي كانت قوانينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي . 

ة التحكيم في المجتمع الدولي وضعت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم وبسبب أهمي
المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم سميت بقواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي , 
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ووضعت قانونًا يسمى بالقانون النموذجي للتحكيم , بحيث تكون منسجمة مع ما 
 .  ( 2) لمعامالت التجارية الدولية يحصل من تطورات في هذا المضمار على صعيد ا

 
 أهمية الدراسة : 

تتمثل أهمية الدراسة في أنها تعالج موضوعًا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمتعاملين        
في األسواق العالمية , من حيث الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية , حيث إن 

بواسطة طريق من طرق  إاللطعن فيه حكم التحكيم يعتبر عماًل قضائيًا وال يمكن ا
الدراسة فسوف تثور  هالطعن التي ينص عليها القانون بالنسبة له,  ومن خالل هذ

 بعض االستفسارات منها :

بيان ماهية التحكيم التجاري الدولي وبيان أهمية التحكيم وفائدته بالنسبة ألطراف  – 1
 النزاع .

ك وفقًا لما جاءت به قواعد التحكيم الدولية كيفية الطعن في القرار التحكيمي وذل – 2
 . 
بيان كيفية الطعن  في القرار التحكيمي وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية والتي  – 3

 خاصة بالتحكيم . بأحكامجاءت 

 أحكامالدراسة سوف نحاول اإلجابة عن هذه االستفسارات من خالل  ذهومن خالل ه
 ات التحكيمية .المحاكم المختصة بالطعن في القرار 

 أهداف الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالتحكيم التجاري الدولي وبيان أهميته بالنسبة      
الدراسة إلى بيان كيفية الطعن في  هذه للمتعاملين بالتجارة الدولية . وكذلك هدفت
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لدولية وكذلك القرار التحكيمي التجاري الدولي وذلك وفقًا لما جاءت به قواعد التحكيم ا
 أحكام االتفاقيات الدولية .

 منهج الدراسة : 
تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على الدراسة النظرية التحليلية للقواعد        

 . القرار التحكيميواألحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وبيان طرق الطعن في 

 
 خطة البحث : 

 إلى مبحثين كما يلي : بناء على ما تقدم سوف نقسم هذا البحث

 : ماهية التحكيم التجاري الدولي . المبحث األول
 المطلب األول : تعريف التحكيم التجاري الدولي .
 المطلب الثاني : أهمية التحكيم التجاري الدولي .

 : الطعن في القرار التحكيمي . المبحث الثاني
 تحكيم الدولية .المطلب األول : الطعن في قرار التحكيم وفقًا لقواعد ال

 المطلب الثاني : الطعن في قرار التحكيم وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية .
 

 المبحث األول
 ماهية التحكيم التجاري الدولي

 :  تمهيد وتقسيم
إن المتعاملين في التجارة الدولية في الوقت الحاضر , أصبحوا يلجأون إلى          

تهم التي تنتج عن معامالتهم التجارية , فال يكاد التحكيم وهو أهم وسيلة لحل خالفا
التحكيم عند حدوث  إتباعيخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يتم بموجبه 



 2015لثاني،ا ،العددالثامن عشرللبحوث والدراسات،المجلد  إربد المنومني                           د. طبيشاتد. .الطعن في حكم..

6 

 

خالف حول تفسير أو تنفيذ ذلك العقد , ألن العقود الدولية تختلف عن العقود  أونزاع 
قود الدولية غالبًا ما تكون التي ينظمها األفراد فيما بينهم في التعامل الداخلي , فالع

, وقوانين تلك الدول تختلف في معالجة  ( 3) ينتمون إلى دول مختلفة  أطرافبين 
 .  األطرافالقضايا التي تطرح نتيجة الخالف بين 

 مطلبين وذلك على النحو التالي : إلىوبناء على ما تقدم سوف نقسم هذا المبحث 
 الدولي . المطلب األول : تعريف التحكيم التجاري

 المطلب الثاني : أهمية التحكيم التجاري الدولي .
 

 المطلب األول
 تعريف التحكيم التجاري الدولي .

( فاستحكم التحكيم : يقصد به التفويض في الحكم فهو مأخوذ من حكم ) وأحكمه    
    أي صار محكمًا في ماله , ) تحكيمًا ( إذ جعل إليه الحكم فيه ) فاحتكم ( عليه

. وحكموه فيما بينهم , أمروه ان يحكم في األمر , أي جعلوه حكمًا فيما بينهم  ( 4)  ذلك
, قال تعالى : )) فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في 

 (  5) أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا (( 

من أهله وحكمًا من أهلها إن  وقال تعالى : )) وان خفتم شقاق بينهما , فابعثوا حكماً 
 . ( 6) اهلل كان عليمًا خبيرا((  إنيريدا إصالحًا يوفق اهلل بينهما 

اختيار ذوي الشأن  أييقصد به تولية الخصمين حكمًا يحكم بينهما , : التحكيم لغًة 
ليحكم فيما تنازعوا فيه دون أن يكون للمحكم والية القضاء بينهم ,  أكثرمحكمًا أو 

فإن التحكيم شرعًا يعني تولية وتقليدًا من طرفي الخصومة لثالث ليفصل فيما  ومن ثم
 . ( 7) تنازعاه 
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 التحكيم اصطالحًا:
  التحكيم بأنه :   اختلف الفقهاء في تعريفهم للتحكيم حيث عرف الفقهاء

) نظام للقضاء الخاص يقضي في خصومة معينة من اختصاص القضاء العادي , 
 . ( 8) اص يختارون للفصل فيها ( أشخ إلىويعهد بها 

بأنه : ) نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم   laliveكما يعرفه 
  ( 9) الخصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها ( 

 . ( 10) ) طريق لفض المنازعات وملزم ألطرافه (  بأنهويعرفة الدكتور محسن شفيق 

) ينصرف عرفت التحكيم بقولها : لرابعة من قانون التحكيم المصري فقدأما المادة ا
 بإرادتهماالتحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع  إلىلفظ التحكيم في حكم هذا القانون 

الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم , بمقتضى اتفاق الطرفين 
 ( .11)كذلك (  منظمة أو مركزًا دائما للتحكيم أو لم تكن

أن التحكيم هو ) اتفاق الفريقين على  ( 12) وجاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية 
صدار  توقيع اتفاقية التحكيم وتعيين محكم والتزام هذا المحكم بالمهمه الموكولة اليه وا 

مثابة قراره وفقًا لما جاء في هذه االتفاقية ووفقًا للقانون واألصول يجعل اتفاق التحكيم ب
عقد صحيح ملزم للطرفين ويترتب عليه التزام كل طرف بما وجب عليه لآلخر، 
وبالتالي ال يجوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله وال فسخه إال بالتراضي أو 

 من القانون المدني (. 241التقاضي أو بمقتضى القانون طبقًا ألحكام المادة 

  نستخلص مما ذكر أن التحكيم هو : 
االتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون 
المحكمة المختصة فيه , فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن حقهم في االلتجاء إلى 
القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم 
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شرط التحكيم  ن يذكر في صلبه ويسمى, وقد يكون هذا االتفاق تبعًا لعقد معي
clause compromiser  ، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم

 . compromise (14), ويسمى عندئذ بمشارطة التحكيم  (13)
 المطلب الثاني :

 أهمية التحكيم التجاري الدولي :
عب متابعتها خاصة مع ترجع أهمية التحكيم إلى ما يمر به العالم من تطورات يص

سيل التشريعات المنبثقة عن حاجات المجتمع الداخلي والدولي , األمر الذي كان له 
ن كانت هي الطريق العادي لفض  بالغ األثر في ظهور التحكيم وانتشاره , فالمحاكم وا 
المنازعات المدنية والتجارية على حد سواء , ورغم ما توفره من إيجاد طريق مأمون 

خصوم بسبب الضمانات المحاطة به التي تكفل سالمة العدالة التي يؤدي إليها أمام ال
 , إال أن هذا الطريق في ذات الوقت محفوف بالمخاطر المتمثلة في بطء اإلجراءات 

التي قد تجعل منه وبااًل ينقلب على التجار فيربك خططهم ومقدراتهم ويعطل حركة 
 األموال .

ن اللجوء إلى التحكيم على القضاء بسبب أن المحكم فإذا كان أطراف النزاع يفضلو 
, إال انه هناك اعتبارات أدت  (15)يستند إلى العدالة بينما القاضي ال يعتد إال بالتشريع 

 إلى انتشار التحكيم ويمكن إجمالها فيما يلي:
 : الحفاظ على السرية –  1

نازعاتهم بأقل قدر حيث يرغب المتعاملون في األسواق الدولية في أن تتم تسوية م
, فالعالنية وان كانت مطلوبة في المنازعات المدنية لما  (16)ممكن من العالنية والنشر 

تمثله باعتبارها ضمانة من ضمانات العدالة التي تحيط بالقضاء العادي , إال إن ذلك 
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 غير مرغوب فيه في مجال التجارة باعتبارها تشكل كشفًا ألسرار التاجر التي يبذل أشد
 الحرص على كتمانها .

نه تم اتفاق سري بين مصنع لألسلحة ودولة تخوض حربًا وحصل خالف بينهما فلو أ
نه في غير مصلحتها , عرض النزاع ي أبمناسبة إحدى الصفقات التي ليس ثمة شك ف

على القضاء العادي نظرًا لما يتطلبه ذلك من الجهر بمضمون االتفاق المتمثل في 
فعات والمذكرات والحكم؛ لذا يلجأون إلى أحالة النزاع إلى التحكيم عالنية تشمل المرا

 . (17)ليفحصه المحكم ويفصل فيه في إطار من السرية يناسب طبيعته 
 :  تفادي إهدار الوقت  – 2

نه يفتقر إلى الخبرة في مجال التجارة الدولية مهما كانت خبرته القانونية إال أ فالقاضي
ن يفصل في النزاع دون اللجوء إلى خبير يرشده إلى ما األمر الذي يتعذر معه أ

يصعب عليه من أمور , وال شك في أّن ذلك يمثل إهدارًا للوقت حيث باستطاعه 
الخصوم اللجوء مباشرة للخبير و إقامته محكمًا ليفصل في النزاع في اقصر وقت 

 وبأقل النفقات .
ى مطابقة المبيع لالتفاق فلو أثير مثاًل نزاع حول بيع تجاري دولي من حيث مد

فادعى البائع أنه مطابق , بينما ادعى المشتري عدم مطابقته , فليس بوسع القاضي 
)     أن يحسم النزاع دون اللجوء إلى خبير يستطيع أن يميز مثاًل بين النبيذ الفرنسي

 محل االتفاق ( والنبيذ القبرصي ) السلعة التي سلمت وفقًا الدعاء المشتري ( وهكذا
(18) . 
 الحفاظ على استمرارية العالقة :  – 3

حيث إن المتعاملين بلجوئهم إلى التحكيم إنما يستهدفون من وراء ذلك إزالة ما شاب 
عادة العالقة بينهما بعد تسوية  العالقة بينهما من غيوم , رغبة في تصفية األجواء وا 
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سدال الستارة عليها بعد حلها بشكل يرضى عنه الخصمان  الخالفات المثارة وا 
باعتبارهما قد ارتضياه معًا بالنص على اللجوء للتحكيم في اتفاق التحكيم، األمر الذي 
يحرص معه المحكم على إصدار قرارات تمثل حلواًل وسطًا بقدر اإلمكان حتى لو كان 
الحق كله في جانب أحد الخصمين حرصًا منه على استمرارية العالقة بين الطرفين 

(19 ). 
ى خالف القضاء العادي الذي نجد فيه القاضي مقيدًا بالقانون , وملتزمًا وذلك عل

باتباع أحكامه , فينتهي األمر بإصدار حكم لصالح أحد الطرفين ضد الطرف اآلخر 
نهاء  فيخرج أحدهما منتصرًا , ويخرج اآلخر مهزومًا مما يؤدي بينهما إلى القطيعة , وا 

مجال التجارة الدولية , فالتاجر يفضل دومًا، العالقة , وهو أمر غير مرغوب فيه في 
إن يمنى ببعض الخسائر، اإلبقاء على العالقة , على أن يحصل على حقه كاماًل مع 

, وألن االلتجاء إلى التحكيم يراد به الحصول على حل النزاع  (20)فقدانه لهذه العالقة 
,  geance prove ven ( 21)مع الرغبة في المصالحة , فيتفادى بذلك األثر الخاص 

حيث يستهدف التحكيم فضاًل عن إقامة العدالة بين الطرفين , الحفاظ على السالم 
 .  (22)بينهما 

 السرعة : -4
حيث تتراكم الملفات أمام محاكم الدولة وتتولى طرق المراجعة من المعارضة إلى 

, األمر  (32)االستئناف ثم النقض , فان المحكم ليس إمامه سوى ملف التحكيم وحده 
 الذي يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع المطروح عليه .

ذا كانت االعتبارات السابقة تمثل مزايا يتمتع بها التحكيم وكانت السبب في انتشاره ,  وا 
إال أنه ينبغي أال نغفل أن للتحكيم عيوبه وتظهر هذه العيوب في حالة ما إذا استغل 
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الحرية الممنوحة له ليفرض على خصمه  –ي وهو بالطبع الطرف القو  –أحد الخصوم 
 شروطًا باهظة تتمثل في :

 إجراء التحكيم في مكان بعيد , أو  -1

 اختيار محكم غير مرغوب فيه , أو  -2

 منح المحكم سلطات خارقة , أو  -3

تجريد إجراءات التحكيم من الضمانات التي تكفل حين سير العدالة , كإعالن  -4
ن , وغير ذلك من األصول العامة التي الخصوم وحق الدفاع , ورد المحكمي

 . (24)تعتبر حدًا أدنى آلداب التقاضي 

ورغم ما يمكن أن يوجه للتحكيم من عيوب إال أنه مما الشك فيه أن التحكيم 
 التجاري الدولي أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية .

محكم أو أكثر  لذلك فالتحكيم إما إن يكون تحكيمًا خاصًا وهو الذي يتم من قبل
يتم تعينهم وتحديد مهامهم ومكان عملهم والقانون الواجب اتباعه في اإلجراءات أو 
الواجب تطبيقه على موضوع النزاع .أو قد يكون التحكيم منظمًا من قبل مؤسسة 
متخصصة في التحكيم ويسمى التحكيم المؤسسي , وفي مثل هذا النوع من 

التحكيم يجري من قبل مؤسسة معينة ووفقًا  التحكيم يتفق أطراف النزاع على أنّ 
للقواعد الخاصة بتلك المؤسسة أو وفقًا لقواعد يختارها أطراف النزاع , والمؤسسة 

 .( 25)المذكورة تقوم بعملية التنظيم واإلشراف على سير التحكيم المذكور 
 المبحث الثاني 

 الطعن في القرار ألتحكيمي
 تمهيد وتقسيم : 
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للقواعد العامة , في مختلف التشريعات القانونية في العالم , فإّن وفقًا         
الحكم إذا صدر عن محكمة قضائية في دولة ما فال يجوز مراجعته بواسطة 
الجهاز القضائي في دولة أخرى , ألن ذلك يمثل اعتداء على سيادة الدولة األولى 

نما يمكن مراجعة هذا الحكم في ذات الدولة  ,  (26)التي صدر فيها واستقاللها، وا 
وعلى ذلك فال يمكن الطعن في حكم قضائي صدر في السعودية أمام المحاكم 
األردنية , وفي الواقع إن معظم التشريعات القانونية تحاول أن تمارس قدرًا معينًا 
من الرقابة القضائية على األحكام التحكيمية ,  وتختلف هذه الرقابة على األحكام 

تصدر داخل إقليم الدولة عن تلك التي تصدر خارج إقليمها ) أو التحكيمية التي 
 ما يسمى بأحكام التحكيم الدولية أو األجنبية ( .

والحكم التحكيمي يكون محاًل للطعن مباشرة أمام الهيئة التي أصدرته أو أمام هيئة 
أخرى , وعلى الغالب يكون الطعن أمام القاضي , فإذا كان ذلك أمام قاضي 

التي صدر فيها الحكم فحينئذ يمكن للقاضي التحقق من توافر سبب من الدولة 
لغائه , أو تعديله  أسباب البطالن , فإذا وجد يصدر حكمه بإبطال حكم التحكيم وا 

 في بعض األحوال .  
أما الطعن في الحكم التحكيمي أمام قاٍض في دولة أخرى ) أي غير الدولة التي 

حالة إذا تحقق القاضي من توافر بعض األسباب صدر فيها الحكم ( , ففي هذه ال
 يأمر بعدم االعتراف ويرفض تنفيذ الحكم . 

وسوف نعرض فيما يلي القواعد القانونية التي تحكم مسألة الطعن في األحكام 
 التحكيمية , وذلك من خالل مطلبين على النحو التالي :  

 د التحكيم الدولية . المطلب األول : الطعن في القرار التحكيمي وفقًا لقواع
 المطلب الثاني : الطعن في القرار التحكيمي وفقًا لالتفاقيات الدولية .
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 المطلب األول 

 الطعن في القرار التحكيمي وفقًا لقواعد التحكيم الدولية 
بالرغم من أّن حكم التحكيم يعتبر عماًل قضائيًا , مما يستتبع عدم جواز          

طريق من طرق الطعن التي ينص عليها القانون بالنسبة  المساس به إال بواسطة
له , أما الطعن في القرار التحكيمي أمام قاٍض في دولة أخرى, فإن القاضي إذا 
تحقق من توافر بعض األسباب فإنه يأمر عندئذ بعدم االعتراف ويرفض تنفيذ 

 . (27)القرار التحكيمي 
ا على خضوع التحكيم لقانون فإذا صدر حكم التحكيم وكان األطراف قد اتفقو 

إجرائي أجنبي أو لالئحة مركز أجنبي أو وفقًا لقواعد مركز تحكيمي إقليمي أو 
وفقًا لقواعد اليونسترال , فالقاعدة العامة في التحكيم أّن للطرفين المتنازعين الحرية 
التامة في االتفاق على الجهة التي يصار إليها تقديم طلب الطعن في القرار 

يمي، وهذا يعني أنهما يستطيعان االتفاق على إمكانية الطعن في قرار التحك
 .(28)القرار       التحكيم أمام هيئة أخرى تعين من قبلها غير تلك التي أصدرت

وتطبيقًا لهذا قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه لما كان شرط التحكيم ) قد جرى 
قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة على أن النزاع يتم تسويته بصفة نهائية طبقًا ل

بغرفة التجارة الدولية وأن التحكيم سيجري في مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم 
التجاري الدولي , ومفاد ذلك أّن الطرفين قد جعال من القاهرة مكانًا إلجراء التحكيم 
بما يحمله هذا االختيار من جعل المحاكم المصرية وحدها المختصة في نظر 

( من نظام التحكيم الخاص 25( من المادة )3لبطالن .وقد نص البند )دعوى ا
بغرفة التجارة الدولية بباريس  على ان يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان 
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التحكيم , ومؤدى ذلك اعتبار حكم التحكيم الطعن صادرًا في مدينة القاهرة , فإّن 
بطالن لصدور حكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية في نظر دعوى ال

 . (29)الطعن من غرفة التجارة الدولية بباريس غير سديد 
أما إذا لم يتفقا على ذلك فاألمر يترك إلى أحكام القواعد التحكمية التي اختارها 
لسير عملية التحكيم بموجبها , وبعض القواعد التحكيمية المعروفة ال تنص على 

لقرار التحكيمي , ومثال ذلك : قواعد تعيين جهة معينة يصار أمامها الطعن في ا
وفي   التحكيم التي أصدرتها لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم المتحدة,

هذه الحالة يصار إلى الطعن أمام المحاكم المختصة  وفي المقابل هناك قواعد 
جاء , ومثال ذلك : ما التي يقدم إليها الطعن في القرارتحكيمية دولية تحدد الجهة 

( من االتفاقية العربية للتحكيم التجاري , حيث أجازت ألحد 34في المادة )
الطرفين أن يطلب من رئيس مركز التحكيم إبطال القرار إذا توافر أحد األسباب 
التي أوردتها تلك المادة من االتفاقية بتعيين لجنة من ثالثة أشخاص لكي تفصل 

 في الطلب .
والحاالت التي وردت في الفقرة األولى من المادة المذكورة هي ثالث حاالت إذا 

  (30)تحققت إحداها يمكن إن يصار إلى إبطال القرار , وهذه الحاالت هي : 
إذا تجاوزت هيئه التحكيم اختصاصها بشكل ظاهر , كما في حالة إقرار هيئة  -1

ت في أمر لم يتفق األطراف التحكيم امرأ لم يطلبه أحد الخصوم , أو أنها نظر 
 على حسمه بطريقة التحكيم .

إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في الحكم  -2
 , تأثيرًا جوهريًا بشرط أن يكون الجهل بها راجعًا إلى تقصير طالب اإلبطال . 
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، كما إذا وقع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين وكان له تأثير في الحكم -3
في حالة وقوع تأثير مادي أو معنوي على أحد المحكمين , دفعه إلى توقيع 

 الحكم , أو في حالة ارتشاء أحد المحكمين . 

ويالحظ أن حاالت اإلبطال التي أوردتها االتفاقية العربية , هي حاالت 
محدودة , أما عن المدة التي يجب أن يقدم فيها طلب اإلبطال فهي ستون 

اريخ استالم الحكم التحكيمي , وذلك إذا كان طلب اإلبطال يستند يومًا من ت
( , أما إذا كان اإلبطال يستند إلى إحدى 1إلى تحقيق الحالة األولى البند )

( فيجب تقديم الطلب خالل ستين 3( , والبند )2الحالتين األخيرتين البند )
ين , وال يقبل يومًا من تاريخ اكتشاف الواقعة في إحدى  الحالتين المذكورت

 طلب اإلبطال لهاتين الحالتين بعد مرور سنة واحدة تبدأ منذ صدور الحكم . 
( من هذه االتفاقية سالفة الذكر يتشابه مع نص 34ويبدو أّن نص المادة )

والتي نصت أيضًا على منع  1965( من اتفاقية واشنطن لعام 52المادة )
التحكيم الذي يصدره مركز  األطراف من اللجوء إلى القضاء للطعن في حكم

التحكيم الذي أنشأته االتفاقية لحسم المنازعات الناشئة عن االستثمارات بين 
 الدول ومواطني الدول األخرى .

لكن هناك فروقا عديدة بين النصين , منها أن حاالت اإلبطال التي عددتها 
 : (31)( من اتفاقية واشنطن هي خمس حاالت كاآلتي 52المادة )

 ي تشكيل هيئة التحكيم .عيب ف -1

 تجاوز الهيئة بشكل ظاهر الختصاصها . -2

 حد أعضاء الهيئة .ارتشاء أ -3

 عدم مراعاة إحدى القواعد الرئيسية الالزمة لإلجراءات . -4
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 غياب السبب . -5

 
كما يوجد هناك فارق آخر في المدة التي يجب أن يقدم خاللها طلب 

( سالفة الذكر أن 52) اإلبطال , حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة
يومًا من تاريخ الحكم , عدا  120طلب اإلبطال يجب أن يقدم خالل 

(  فيقدم طلب اإلبطال 3حالة طلب اإلبطال الذي يستند إلى الرشوة بند )
خالل المدة المذكورة من تاريخ اكتشاف الرشوة، وفي جميع األحوال يجب 

 الحكم التحكيمي . أن يقدم الطلب خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور 
 

وفي المقابل فهناك بعض القواعد التحكيمية الدولية تعتبر الحكم عند 
صدوره باتًا ونهائيًا وال يجوز الطعن فيه , والذي يبرر ذلك هو أن قبول 
األطراف المتنازعة حسم النزاع عن طريق التحكيم يعتبر قبواًل للحكم الذي 

اعد التي تأخذ بهذا المبدأ تتبعها يصدر بشأن النزاع المذكور , وهذه القو 
بعض المؤسسات التي تمارس عملية تنظيم التحكيم , حيث تنص القواعد 
المذكورة على وجوب عرض مشروع الحكم التحكيمي قبل صدوره على 
هيئة خاصة نصت عليها تلك القواعد . بحيث يصار بعد إقرار مشروع 

ة على الحكم التحكيمي الحكم إلى توقيعه , وهذا يعني وجود رقابة مسبق
قبل صدوره وذلك للتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون أو ما يضر 
بالمبادئ المعروفة في سير إجراءات المرافعة ومعاملة األطراف المتنازعة 

 . (32)على قدم المساواة 
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وأوضح مثال يضرب على مثل هذه الحالة هو ما نصت عليه قواعد 
( ضرورة وجوب 21حيث جاء في المادة )الغرفة التجارية الدولية , 

وال    cour d'arbitrageعرض مشروع الحكم على محكمة التحكيم 
يصدر الحكم إال بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة المذكورة , وعليه 

تحت عنوان الصيغة  –( من القواعد المذكورة 24فقد نصت المادة )
 على ما يلي :  –النهائية والتنفيذية للحكم 

 قرار التحكيم النهائي . -1

بما أن الطرفين قد أخضعا نزاعهما لتحكيم غرفة التجارة الدولية  -2
فإنهما يلتزمان بتنفيذ القرار دون تأخير ويتنازالن عن جميع طرق 

 الطعن التي يمكن أن يتنازال عنها .

وهناك مثال آخر جاء في قواعد نظام التحكيم للغرفة التجارية العربية 
( منه على المحكم قبل توقيع الحكم 24ث أوجبت المادة )األوروبية حي

التحكيمي عرض مشروع الحكم على مجلس التحكيم لتدقيقه , كما أّن 
مية الصادرة وفقًا ي( من القواعد المذكورة اعتبرت األحكام التحك25المادة )

 . غير خاضعة ألي طريق من طرق الطعنللنظام المذكور نهائية و 
ى أن هذه النصوص األخيرة لم تترك مجااًل للطعن في وتجدر اإلشارة  إل

نما أوجدت نظامًا آخر يتضمن الرقابة  حكم التحكيم أمام القضاء , وا 
, أما  (33)المسبقة على صدور الحكم للتأكد من سالمته الشكلية والقانونية 

النصوص السابقة فقد منعت أيضًا الطعن في الحكم أمام القضاء , غير 
أو  جنة خاصة تمارس الرقابة على الحكم ولها حق تعديلهأنها أوجدت ل

 .إبطاله
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وقد يكون سبب ذلك أن التحكيم مبني على أساس اتفاق األطراف لحل 
نزاعها خارج القضاء , فإذا سمح ألحد األطراف الطعن في الحكم أمام 
المحاكم فسوف يجد األطراف أنفسهم أمام القضاء األمر الذي كانوا قد 

 غير ذلك باختيارهم طريق التحكيم. اتفقوا على
يضاف إلى ذلك أن إجراءات الطعن أمام المحاكم قد تستعمل بقصد 
المماطلة وكسب الوقت من قبل الطرف الخاسر في التحكيم , حيث 
تستغرق إجراءات المحاكم وقتًا طوياًل ونفقات أخرى تضاف إلى نفقات 

الذي يهدف إلى سرعة التحكيم , األمر الذي يتعارض مع طبيعة التحكيم 
 البت في حسم النزاع والتنفيذ االختياري للحكم التحكيمي.

وفي هذا الصدد يرد سؤاٌل مؤداه: ما مدى إلزام هذه النصوص للقضاء 
الوطني الذي تعرض عليه طلبات الطعن ؟ ال شك أن االتفاقيات الدولية 

لتزم الدول تلزم الدول المنضمة إليها، أما قواعد التحكيم الدولية فال ت
 . (34)باتباعها 

تلك كانت نبذه مختصره عن القواعد العامة في الطعن في حكم التحكيم 
 وفقًا للقواعد الدولية التحكيمية .

 
 المطلب الثاني                                             

 الطعن في القرار التحكيمي وفقًا لالتفاقيات الدولية 
اقيات الدولية التي عالجت مسألة التحكيم بالمبدأ لقد أخذت معظم االتف  

الذي يعطي للقضاء حق الرقابة على األحكام التنفيذية , وهذا المنهج 
الذي نهجته تلك االتفاقيات يجد أساسًا له في ضرورة احترام نصوص 



 2015لثاني،ا ،العددالثامن عشرللبحوث والدراسات،المجلد  إربد المنومني                           د. طبيشاتد. .الطعن في حكم..

19 

 

التشريعات الوطنية التي تذهب غالبيتها  إلى إمكانية الطعن في الحكم 
 . لتحكيميا

ي نوضح كيفية معالجة أهم االتفاقيات الدولية لمسألة الطعن وفيما يل
في  1927, حيث نصت اتفاقية جنيف لعام لتحكيميبالبطالن في الحكم ا

المادة الثانية فقرة )أ( منها على إمكانية رفض تنفيذ الحكم التحكيمي من 
قبل القاضي المراد منه إسباغ الصفة التنفيذية على الحكم إذا وجد أن هذا 

 . (35)الحكم كان قد تم إبطاله في الدولة التي صدر فيها 
يتضح من هذا النص أن اتفاقية جنيف أخذت بإمكانية الطعن في الحكم 
ألتحكيمي أمام محاكم الدولة التي صدر فيها هذا الحكم ؛ فإذا كان حكم 
تلك المحكمة هو إبطال الحكم التحكيمي فحينئذ يجوز لقاضي الدولة 

 الحكم فيها أن يرفض تنفيذه بسبب صدور حكم بالبطالن . المراد تنفيذ 
والجدير بالمالحظة أن اتفاقية جنيف لم تشترط ضرورة أن يكون الحكم قد 
تم إبطاله في دولة متعاقدة )أي منضمة إلى اتفاقية جنيف ( , كما لم 
تشترط أيضًا ضرورة أن يكون قاضي الدولة التي يرفض تنفيذ الحكم 

 من دولة متعاقدة ضمن االتفاقية المذكورة . الذي تم إبطاله
فقد جاء في المادة الخامسة فقرة  1958أما بالنسبة التفاقية نيويورك لعام 

هـ منها ما يفهم منه إمكانية إبطال الحكم التحكيمي من قبل محاكم الدولة 
التي صدر فيها الحكم أو من قبل الدولة التي صدر فيها الحكم بموجب 

 . (36)قانونها 
ويالحظ من ذلك أن الفرق بين هذه االتفاقية وسابقتها أن اتفاقية نيويورك 

قد أعطت السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها  1958لعام 
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الحكم بموجب قانونها حق إبطال الحكم باإلضافة إلى إمكانية ذلك من 
 .التي صدر حكم التحكيم في إقليمهاقبل السلطة المختصة في الدولة 

فقد تبنت النص الذي جاءت  1961ا بالنسبة لالتفاقية األوروبية لعام أم
في هذا الصدد , وضمنته المادة التاسعة  1958به اتفاقية نيويورك لعام 

 . لتحكيميمنها , والتي عددت بدورها أسباب بطالن الحكم ا
وهناك فارق آخر بينهما , وهو أن االتفاقية األوروبية قد اشترطت أن 

طالن قد حكم به في دولة متعاقدة , أي دولة منضمة إلى يكون الب
االتفاقية األوروبية , لكي يمكن أن يكون لحكم البطالن الذي صدر من 
محاكم تلك الدولة أثر بالنسبة للدولة المتعاقدة األخرى التي يراد تنفيذ 
الحكم في إقليمها , وهذا األمر ينطبق أيضًا على حالة الدولة التي تبطل 

مها الحكم التحكيمي عندما يكون هذا الحكم قد صدر بموجب محاك
 . (37)قانونها 

 وعلى ما تقدم يمكن استخالص اآلتي : 
أن االتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم تعترف بإمكانية الطعن في  -1

الحكم التحكيمي أمام محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم , أو أمام 
 بموجب قانونها .  محاكم الدولة التي صدر الحكم

أن بطالن الحكم يصدر من محاكم إحدى الدول , وال يجوز صدور  -2
 قرار البطالن من عدة دول .

أن بطالن الحكم التحكيمي بالنسبة للدول األخرى هو رفض  -3
 االعتراف ورفض تنفيذ الحكم الذي نحن بصدده .
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انية الطعن خيرًا نجد أن االتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم تعترف بإمكوأ
في الحكم ألتحكيمي أمام محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم التحكيمي 
أو أمام محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم بموجب قانونها , ولم تشر 
نما تركت ذلك للقوانين  جراءاته وا  االتفاقيات الدولية إلى طرق الطعن وا 

 الداخلية للدولة المعنية .
 

 الخاتمة :
دراسة موضوع الطعن في حكم التحكيم وبطالنه في القواعد بعد        

التحكمية الدولية واالتفاقات الدولية , فقد تم استخالص بعض النتائج 
 الهامة والمقترحات المفيدة على النحو التالي :

 أواًل : نتائج البحث 
بعد انتشار التحكيم التجاري الوطني والدولي , فقد انتشرت في جميع  -1

مراكز تحكيمية كثيرة على المستويين الدولي والوطني ,  دول العالم
وأصبح هناك تحكيم مؤسسي يتم من قبل مراكز متخصصة في التحكيم 
وهذه المراكز هي التي تقوم باإلجراءات اإلدارية  والتحكيمية وعن طريق 

 هذه المراكز يتم تعيين المحكمين . 

من شرط التحكيم حيث إن اغلب العقود التجارية الدولية ال تكاد تخلو  -2
أصبح التحكيم هو الوسيلة الفعالة في حل النزاع في عقود التجارة 

 الدولية وكذلك عقود التجارة الوطنية .

نتيجة ألهمية التحكيم فقد وضعت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم  -3
المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم سميت بقواعد التحكيم للجنة القانون 
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ي حيث وضعت قانونا يسمى بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدول
ويعتبر هذا القانون مصدرًا ودلياًل لتطوير القوانين الخاصة بالتحكيم , 
وكذلك هناك الكثير من الدول قد دخلت في عدة اتفاقيات خاصة 

 بالتحكيم التجاري الدولي .

ية تعتبر وجدنا من خالل دراستنا أن هناك بعض القواعد التحكيمية الدول -4
الحكم التحكيمي عند صدوره باتًا ونهائيًا وال يجوز الطعن فيه , إذ إنه 
قد يكون هناك رقابة مسبقة على الحكم ألتحكيمي قبل صدوره وذلك 
للتأكد من عدم وجود ما يخالف القانون أو عدم معاملة أطراف النزاع 

الغرفة على قدم المساواة , ومثل هذه الرقابة منصوص عليها في قواعد 
التجارية الدولية , حيث إّن هذه القواعد قد منعت الطعن في حكم 
التحكيم أمام القضاء، ولكن يمكن للجنة خاصة أن تمارس الرقابة على 

 الحكم ولها الحق في تعديل القرار أو إبطاله .

 
 التوصيات :

نقترح وجود تشريع موحد لقانون التحكيم للدول العربية وأن يكون  -1

ن نموذجيا , حيث يمكن أن يصدر عن جهات دولية هذا القانو 

مختصة وقانونية مثل جامعة الدول العربية وأنه على الدول 

 األعضاء في هذه الجامعة أن توحد تشريعاتها وفقًا لهذا القانون .
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نقترح وجود رقابة سابقة على إصدار قرار الحكم التحكيمي من  -2

تدقيق القرار  قبل لجنة خاصة تشكل لمثل هذا الغرض وظيفتها

ألن ذلك يوفر الوقت على أطراف  من الناحية الشكلية والقانونية

وكذلك مفيد من الناحية المالية بداًل من الطعن في القرار  ،النزاع

التحكيمي أمام القضاء من حيث رسوم المحاكم ومصاريف 

 الدعوى .

 الهوامش :                         

التحكيم في  –. عكاشة محمد عبد العال د . مصطفى محمد الجمال و د   (1)
 (.6ص )-1998-الطبعة األولى  –العالقات الخاصة الدولية والداخلية 

دار الثقافة  –الجزء الخامس  –التحكيم التجاري الدولي  –د . فوزي محمد سامي   (2)
 ( .12ص ) – 1997 –عمان  –للنشر والتوزيع 

 ( .102ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي   (3)

( وكذلك 98ص ) 1978بيروت  –دار الفكر  –القاموس المحيط  –فيروز أبادي   (4)
 ( . 148ص ) –دار المعارف  –مختار الصحاح للرازي 

  65سورة النساء : اآلية   (5)

  35سورة النساء : اآلية   (6)

الجزء  –النظرية العامة للتحكيم في المواد التجارية والمدنية  –د . محمود هاشم   (7)
 ( . 19ص ) – 1990التحكيم  اتفاق –األول 

(8) Nentend par par arbitrage I'instetituation d'une justice privee 
grace a laquelles les litiges soustraits 2ux jurisdictions de dorit 
commun ,pour etre resoles bpor des individus revetus , pour la 
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ciracenstande , de la mission des les juger " .J . Robert : 
Arbitrage civil et commercial , 4 ed No 1 . 

(9) P.Lalive : problems relatives a I'arabitrage international 

commercial   ( مشار 711( ) 569ص ) – 1ج -1967  مجلة أكاديمية الهاي
 1981 –ي األسس العامة في التحكيم التجار  –إليه في مؤلف د . أبو زيد رضوان 

 ( .19ص ) –دار الفكر العربي  –

محاضرات ألقيت على طلبة  –التحكيم التجاري الدولي  –د . محسن شفيق  (10)
جامعة القاهرة سنة  –كلية الحقوق  –دبلوم القانون الخاص  –الدراسات العليا 

 ( .4, ص ) 1974

( 27رقم ) ( من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية4المادة رقم ) (11)
 . 1994السنة 

 تاريخ  1996  / 316قرار تمييز حقوق رقم  –محكمة التمييز األردنية  (12)

، ص  1997، منشور في مجلة نقابة المحامين األردنية لسنة 1996 / 3  / 3
1217  

التحكيم االختياري واإلجباري، الطبعة الرابعة , منشأة  –د. أحمد أبو الوفاء  (13)
 ( وما بعدها . 15ص ) ،1983 السكندرية ،المعارف

 –الكتاب األول  –التحكيم في العالقات الدولية الخاصة  –د . سامية راشد  (14)
 ( وما بعدها .75، ص )1984القاهرة  –دار النهضة العربية  –أتفاق التحكيم 

 ( .3ص ) –مرجع سابق  –د . أبو زيد رضوان   (15)

 ( وما بعدها .3ص ) –مرجع سابق  –د . سامية راشد  (16)

 ( .29ص ) –مرجع سابق  –ن شفيق د . محس (17)

 ( .31) –( 30ص ) –مرجع سابق  –د. محسن شفيق  (18)

 (.29ص ) –مرجع سابق  –د . محسن شفيق  (19)

 ( .32) –( 31ص ) –مرجع سابق  –د . محسن شفيق  (20)

 ( .20) –( 19ص ) –مرجع سابق  –د . أبو زيد رضوان  (21)

(22) N. plitis : la justice international , Paris ,1924 p .(49et 107. 
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 1990الجزء األول  –د . عبد الحميد األحدب : التحكيم وأحكامه ومصادره  (23)
 ( .40ص ) –بيروت  –مؤسسة نوفل 

 ( . 7ص )  -مرجع سابق  –د . محسن شفيق  (24)

 ( .24ص )  -مرجع سابق  –د .فوزي محمد سامي  (25)

 –دار النهضة العربية  –الرقابة على أعمال المحكمين  –د . محمد نور شحاتة  (26)
 –( وما بعدها , وكذلك د . فوزي محمد سامي 356ص ) – 1993 –القاهرة 

 ( وما بعدها .404ص ) –مرجع سابق 

 ( . 403ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي  (27)

 (.404ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي  (28)

في الدعوى رقم  2004 / 5 / 26تجاري جلسة  91دائرة  –استئناف القاهرة  (29)
 ق . 120ة لسن 83

 ( وما بعدها .404ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي  (30)

 .  1965( من اتفاقية واشنطن لعام 52المادة ) (31)

 ( .407ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي  (32)

 ( .7ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي  (33)

ذ تأتي هذه الحالة المذكورة ضمن الحاالت التي يمكن للقاضي ان يرفض تنفي (34)
حكم التحكيم , وذلك أن المادة المذكورة من اتفاقية جنيف المذكورة قد نصت على 

 هذه الحاالت وهي : 

 قرار التحكيم كان قد أبطل في البلد الذي صدر منه . أن -1

إذا كان الطرف الذي صدر حكم التحكيم ضده لم يعلم في الوقت المالئم بإجراءات التحكيم  -2
و إذا كان لم يكن متمتعًا باألهلية الالزمة , أو انه لم يكن حيث يستطيع أن يقدم دفاعه , أ

 متمثاًل بشكل أصولي . 

إذا كان حكم التحكيم ال يشمل الخالف المشار إليه في مشاطرة التحكيم أو شرط التحكيم ,  -3
 أو أن الحكم يتضمن قرارات تخرج عن ما يتضمنه شرط التحكيم . 

 ( وما بعدها . 408ص ) –مرجع سابق  –د . فوزي محمد سامي  (35)
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نطاق تطبيق المبادئ العامة األساسية التفاقية تربس في مجال حقوق الملكية 

 األدبية والفنية

 "دراسة مقارنة"

 30/10/2014 تاريخ القبول:     20/4/2014 تاريخ االستالم:
 

 )*( حمد القضاهياسين أ. د
 )**(  رائد محمد النمرد. 

 :الملخص
نيةةةر ومبةةةدأ الدولةةةر اعولةةة  بالر ايةةةر إن اتفاقيةةةر تةةةرب  مةةةاال بمبةةةدأ الم ام ةةةر الو 

إل مالهةةةا مةةةن الناحيةةةر ال م يةةةرو وإل الةةةر الحةةةوام  بةةةين الةةةدول اع ضةةةاا  حيةةة  وسةةة ل 
ن ةةاا الحمايةةر مةةن هةةالل اةة ه المبةةادا ليدةةمل ر ايةةا الةةدول نيةةر اع ضةةاا المقيمةةين 

     أراضي دولر  ضو في االتفاقير.
بةين الب ةدان اع ضةاا وت بيةا  أاداف اتفاقير تةرب  تو يةد م ةايير الحمايةر فيمةاو 

مبادئها وأادافها ل رفع من قيمر الحقوا الفكريةر   ة  المسةتول الةدولي حية  إنا اتفاقيةر 
 ترب  تضمنل اله و  ال ريضر في ممال حمايةر الحقةوا اعدبيةر والحقةوا الممةاور و

                                                 

 مسا د /ك ير القانون/مام ر إربد اعا ير. أستا  *()

 محاضر نير متفرغ/مام ر  مان ال ربير.(**)
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ير ويبةدو واضةحاأ أن اتفاقيةةر تةرب  أل مةةل كةل المنتمةين إليهةةا مةن الةةدول اع ضةاا بتةةوف
قةةرار  حمايةةر قانونيةةر ال تقةةل  ةةن ت ةةر التةةي توفراةةا ل مةةوا نين  إيمانةةاأ بر مةةال مبادئهةةا وا 
المسةةةاوا  بةةةين ر ايةةةا الةةةدول اع ضةةةااو حيةةة  إنا التدةةةري ال القانونيةةةر ل ةةةدول اع ضةةةاا 
تضمنل نصوصاأ حول ا ه المبادا في ضوا الت ور التقنةي السةريع المسةتمر لوسةائل 

إلةة  اسةةتمرار التبةةادالل الثقافيةةر بةةين الب ةةدانو وأ هةةرل اةة ه  االستنسةةا   وت ايةةد الحامةةر
االتفاقيةةر أاميةةر الحقةةوا الممةةاور  بمانةةف حةةا المملةةف لمةةا لهةةا مةةن أاميةةر فةةي ندةةر مةةا 
ينتمه المملف من هالل الممدين ومنتمي التسميالل الصوتير وايئال اإل ا ر وتوفير 

يةةةةر الحمايةةةةر لمةةةةملفي المصةةةةنفال الحمايةةةةر الكام ةةةةر لهةةةة ه الهيئةةةةال. وأ هةةةةرل االتفاقيةةةةر  ل
اعدبير والفنير في الدول المتقدمر  ند است مال المصنفال في الدول النامير من هةالل 
إ مال مبادا االتفاقير بما يكفل الحقوا اعدبير والمالير ل مملفينو وحامر الدول النامير 

 له ه المصنفال لت وير الثقافال وتبادلها بين ر ايا دول االتفاقير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The TRIPS agreement came with the principle of priority and national 

treatment to be practically enforced to eliminate borders between member 
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countries; it expanded the range of protection through these principles to 

cover the citizens of non-member countries who are residents in countries 

members in the agreement; and included a set of exceptions on these 

principles which conform providing unified protection of copyright and art 

protection in light of applying these exceptions. 

While the objective of TRIPS agreement was to enhance protection 

measures among member countries and apply its principles and objectives 

to internationally promote the value of intellectual property, TRIPS included 

the headlines of protection of copyrights and neighboring rights, regarding 

the preferences to stipulations of Rome and Bern agreements, and that 

enforcing these principles was enough to rule with practically marginalizing 

the legal value of these principles, and result in negative impacts on 

adopting a unified protection for these rights in light of these exceptions of 

the agreement. 

It is obvious that TRIPS agreement committed all its member states to 

provide legal protection not less than that provided to its citizens, to enforce 

its principles and acknowledgement of equality among the citizens of 

member states; as the legislations of the member states included texts 

regarding these principles in light of the fast and continuous technological 

development of cloning methods, and the increased need for the 

continuation of cultural exchange among states.  This agreement showed the 

importance of neighboring rights, in addition to author's copyright for its 

importance in publishing author's production through performers, Audio-
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recording producers, Radio organizations, and providing full protection for 

these organizations.  The agreement showed the mechanism of protection of 

authors of digital literature and art works in the advanced countries upon 

using these works in the developing countries through enforcing the 

principles of the agreement, in a way that guarantees the literature and 

financial rights of authors, and the need of developing countries for these 

digital works to develop and exchange cultures between the citizens of 

member states. 

 
 

 المقدمة:
ا اليوم من ينكر اعامير والدور البالغ ل م كير اعدبير والفنير في لم ي د في  المن 
 تنمير 
الممتم ال وتقدمهاو وأن ا ه الم كير ال بد من توفير الحماير القانونير لهةا   ة   

الصةةةة يد الةةةةو ني والةةةةدولي  حتةةةة  ال يكةةةةون  لةةةةر  ائقةةةةاأ أمةةةةام تبةةةةادل المصةةةةال  ونمةةةةو 
تح   حقوا الم كير اعدبير والفنيرو با تباراا االستثمار اعمنبي  ل لر كان ال بد أن 

 (1)إحدل مفردال الم كير الفكريرو بااتمام كبير في القانونين الو ني والدولي.
وقد واكف الت ور في ممال المصنفال اعدبيةر والفنيةر وضةع تدةري ال مديةد  أو 
ت ةةةةةديل ب ةةةةةت أحكةةةةةام التدةةةةةري ال الم مةةةةةول بهةةةةةا لحمايةةةةةر حقةةةةةوا المملةةةةةف   ةةةةة  اةةةةة ه 

مصةةةنفال الحديثةةةر  بالدةةةكل الةةة   يحقةةةا مصةةة حر المملةةةف مةةةن هةةةالل اال تةةةراف لةةةه ال
                                                 

و الوسةةةي  فةةةي دةةةر  القةةةانون المةةةدنيو حةةةا الم كيةةةرو المةةة ا الثةةةامنو دار السةةةنهور   بةةةد الةةةر اا   (1)
 .348 – 345و ص ص 1991النهضر ال ربير والقاار و ال ب ر الثانيرو 
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بحقوقةةه الماليةةر واعدبيةةر   ةة  إبدا ةةه الةة انيو وحمايتةةه مةةن اال تةةداا تدةةمي اأ لةةه   ةة  
الم يةةةد مةةةن اإلبةةةدا  الةةة انيو وا مئنانةةةه إلةةة  إمكانيةةةر ندةةةر مصةةةنفاته دون هدةةةير مةةةن 

و لةةر يسةةا د   ةة  فةةرص النفةةا  إلةة  استنسةةاهها مةةن نيةةر تصةةري  بةة لر أو قرصةةنتهاو 
 . (2)الثقافر والم رفر ووسائل التس ير وتوسيع إمكانير التمتع بها في مميع أرماا ال الم

وقد أصب  اإلنتاج ال اني له ه المصنفال يتسم بال المير  ن ةراأ لالنتفةا  ال ةالمي 
دود الدولةةةر المت ايةةةد بالمصةةةنفال اعدبيةةةر والفنيةةةر وبحيةةة  ال يقةةةف اةةة ا اإلنتةةةاج  نةةةد حةةة

الواحةةةد و اعمةةةر الةةة   أدل إلةةة  م ةةةل البدةةةرير مم ةةةاا دةةةريكر فةةةي اإلفةةةاد  مةةةن اإلنتةةةاج 
اعدبي والفنيو وأصبحل حماير ا ا اإلنتاج وامبر لي      دولر ب ينها فق  بل     

  لةةةة لر ح ةةةةي موضةةةةو  حمايةةةةر الم كيةةةةر اعدبيةةةةر والفنيةةةةر بااتمةةةةام ممي هةةةةا  دول ال ةةةةالم
دال الثنائيةةر لةةم ت ةةد كافيةةر لتةةوفير اةة ه الحمايةةر بصةةور  ف الةةرو  ةةالميو حتةة  إنا الم ااةة

و هرل الحامر الم حر إل  ومود تن يم دولي لحماير حقوا المملفين  ةن  ريةا إبةرام 
م ااةةدال دوليةةر مما يةةرو كةةةان أحةةدثها اتفاقيةةر الموانةةف المتصةةة ر بالتمةةار  مةةن حقةةةوا 

ي  التنفي  في اعول من كانون (و التي ده ل حTRIPSالم كير الفكرير )اتفاقير ترب  
نفا اا. 1995الثاني  ام     والتي فتحل الباف أمام  هد مديد لحماير الم كير الفكرير وا 

إن اتفاقيةةر تةةرب  قةةد أرسةةل مبةةدأين  ةةامين وأساسةةين لحمايةةر الم كيةةر الفكريةةر منةة  
هةا   والتةي اسةتندل إلي1994إبرامهاو والتوقيع   يها في الهام   در من نيسةان  ةام 

سائر الدول اع ضاا في االتفاقيرو وا ان المبد ن اما: مبةدأ الم ام ةر الو نيةرو ومبةدأ 
ن اةةة ه المبةةةادا المنبثقةةةر  ةةةن اةةة ه االتفاقيةةةر قةةةد سةةة ل إلةةة   الدولةةةر اعولةةة  بالر ايةةةرو وا 

                                                 

و حا المملف النما ج الم اصر  لحةا المملةف ووسةائل حمايتةهو دار الثقافةر ل ندةر كن ان نواف   (2)
 . 55و ص2004والتو يعو  مانو ال ب ر اعول و اإلصدار الرابعو 
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تو يةةد الم ةةايير واع ةةر المتحققةةر مةةن هاللهةةاو لتةةوفير الحمايةةر القانونيةةر   ةة  المسةةتول 
 (.3) م كير الفكرير لدل سائر الدول اع ضااالمح ي والدولي ل

 
 أاداف الدراسر 

م رفر مدل توفير اتفاقير تةرب  الحمايةر القانونيةر ل ةدول اع ضةاا فةي ممةال  -1
 حقوا الم كير الفكرير.

دراسةةةر ارثةةةار القانونيةةةر باتفاقيةةةر تةةةرب  فةةةي مةةةا يهةةةص الم كيةةةر الف كيةةةر لةةةدول  -2
 اع ضاا وهصوصا الدول النامير.

ر اتفاقيةةةر تةةةرب  فةةةي تةةةوفير الحمايةةةر القانونيةةةر لحةةةا المملةةةف ومةةةدل م رفةةةر  ليةةة -3
إلنتاج ال اني في حالر ندره إ ا  تما استنساهه هارج لتوفير الحماير القانونير 

 الدول اع ضاا في اتفاقير ترب .

 

 
 أهمية الدراسة:

 الر تكمن أامير الدراسر في بيان الدور ال   ت  به اتفاقير ترب  في إ مال مبادئها إل
الحوام  بين الدول اع ضاا   وانفتا  ال الم     ب ضه فقد ارتريل دراسر  لير 

                                                 

و ندو  الويبةو الو نيةر  ةن إنفةا  حقةوا الم كيةر الفكريةر لفائةد  السة  ال القضةائير حسن لممي يا  (3)
ال امين ومو في اعمةن والممةارر ومكافحةر الفسةادو تن مهةا المن مةر ال الميةر ل م كيةر  والمد ين

أي ةةول  4إلةة   2 مةةانو مةةن الفكريةةر )الويبةةو( بالت ةةاون مةةع دائةةر  المكتبةةر الو نيةةر لةةو ار  الثقافةةرو 
  ار الدولي لحماير حا المملف والحقوا المماور .و اإل2002
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إ مال ا ه المبادا ومدل مساامتها في حماير حقوا المملفين في ضوا الت ور 
 التكنولومي.

 مشكلة الدراسة
دان لما كان من أاداف اتفاقير ترب  السة ي نحةو تو يةد م ةايير الحمايةر فيمةا بةين الب ة

ر   ة  المسةتول الةدولي الرفع من قيمر الحقوا الفكريب  ضاا وت بيا أاداف تتسم اع
سةةاامل المبةةادا ال امةةر اعساسةةير التفاقيةةر تةةرب  فةةي حمايةةر الحقةةوا  وفةةىل  أ  مةةدل

حكةةام اتفاقيةةر رومةةا مةةن إ مةةال المبةةادا عاعدبيةةر والحقةةوا الممةةاور  بدةةرن التفضةةيالل 
مةةةدل اسةةةتفاد  الةةةدول مااو . و ؟يةةةر والم ام ةةةر الو نيةةةرالمقةةةرر  بدةةةرن الدولةةةر اعولةةة  بالر ا

 .؟النامير من ت بيا ا ه المبادا
 منهجية الدراسة:

 سيتم تناول موضو  ا ه الدراسر من هالل اتبا  المنااج التالير:
 أوالأ: المنهج الوصفي:

و لةةر لوصةةف المبةةادا اعساسةةير فةةي اتفاقيةةر تةةرب  فةةي ممةةال حقةةوا الم كيةةر الفكريةةر  
 يراا الحماير القانونير لت ر الحقوا.ومدل توف

 ثانياأ: المنهج التح ي ي: 
سيتم استهدام ا ا المنهج فةي ته يةل نصةوص اتفاقيةر تةرب  فيمةا يت  ةا بموضةو  اة ه 

 .اع ضاادول  الدراسر لم رفر مدل توفيراا الحماير القانونير ل
 

 
 األولالمبحث 

 National Treatmentمبدأ المعاملة الوطنية 
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المةةةاد  الثالثةةةر مةةةن اتفاقيةةةر تةةةرب  بةةةرن تمةةةن  كةةةل دولةةةر  ضةةةوو ل مانةةةف تقضةةةي 
المنتمين إل  أ  دولر أهرل من الدول اع ضااو م ام ر ال تقل  ن ت ر التي تمنحها 

 ل موا نين في درن حماير الم كير الفكرير.
إن ا ا المبدأ يرسي نو اأ من المسةاوا  بةين اعدةهاص المنتمةين إلة  دولةر أهةرل 

 ضو في االتفاقيرو وتن با ا ه المساوا  مةن حية  تحديةد المسةتفيدين مةن اة ه م ينر 
الحماير وكيفير الحصول   يهاو ون اقهاو ومدتهاو ونفا اا.     أن ت بيا اة ا المبةدأ 
يتقيةةد بمةةا يةةرد   يةةه مةةن اسةةتثنااال وفقةةاأ ل م ااةةدال التةةي أقرتهةةا اتفاقيةةر تةةرب و واةةي 

وم ااةةد  رومةةا  و 1979صةةنا ير حسةةف ت ةةدي ها ل ةةام م ااةد  بةةاري  لحمايةةر الم كيةةر ال
و وم ااةةةد  وادةةةن ن لحمايةةةر الةةةدوائر 1979و وم ااةةةد  بةةةرن الم دلةةةر ل ةةةام 1961ل ةةةام 

.ل ا سوف نتناول مااير مبدأ الم ام ةر الو نيةر كم  ةف أولو (4) 1989المتكام ر لسنر 
 ون اا ت بيا مبدأ الم ام ر الو نير كم  ف ثاٍن.

 
 اهية مبدأ المعاملة الوطنية:: ماألولالمطلب 

نصل الفقر  اعول  من الماد  الثالثر مةن اتفاقيةر التةرب    ة   لةر المبةدأ بقولهةا: 
"ي ت م كل من الب دان اع ضاا بمن  موا ني الب دان اعهرل اع ضاا م ام ةر ال تقةل 

را ةةا   ةةن الم ام ةةر التةةي تمنحهةةا لموا نيهةةا فيمةةا يت  ةةا بحمايةةر الم كيةةر الفكريةةرو مةةع م
 و الم دلةةةر ل ةةةام االسةةةتثنااال المنصةةةوص   يهةةةا بالف ةةةل فةةةي كةةةل مةةةن م ااةةةد  بةةةاري 

(و وم ااةةةةةةةةةةةد  بةةةةةةةةةةةرن و الم دلةةةةةةةةةةةر ل ةةةةةةةةةةةام 1961(و وم ااةةةةةةةةةةةد   رومةةةةةةةةةةةا ل ةةةةةةةةةةةام )1979)
(و وفيمةا 1989(ووم ااد  الم كير الفكرير فيما يتصل بالدوائر المتكام ةر لسةنر )1979)

                                                 

(4)oping Countries, United Nations The Trips Agreement and Devel

Publication 1996 at P8. 
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وايئةال اإل ا ةرو ال ين بةا اة ا االلتة ام  يت  ا بالممدين ومنتمةي التسةميالل الصةوتير
 . (5)إال فيما يت  ا بالحقوا المنصوص   يها في ا ه االتفاقير"

وحسةةةف اةةةة ا الةةةنص المدةةةةار إليةةةه فةةةةي اةةةة ه االتفاقيةةةرو فىنةةةةه تقةةةرر مبةةةةدأ الم ام ةةةةر 
الو نيرو وال   ممدااه أن ت ت م الب دان اع ضاا فةي اتفاقيةر تةرب  بةرن ت امةل مةوا ني 

عهةةرلو فيمةةا يت  ةةا بحقةةوا الم كيةةر الفكريةةرو والتةةي مةةن بينهةةا حقةةوا الم كيةةر الب ةةدان ا
اعدبيةةةةر والفنيةةةةر الدةةةةام ر لحةةةةا المملةةةةف والحقةةةةوا الممةةةةاور  وم ام ةةةةر ال تقةةةةل  ةةةةن ت ةةةةر 

 .(6)الم ام ر المقرر  لموا نيها
ول لر فرن ا ا المبدأ يقرر نو اأ من المساوا  بين اعدةهاص المنتمةين إلة  الةدول 

اع ضاا في االتفاقيرو والموا نين المنتمين إل  دولر م ينر  ضو فةي اتفاقيةر اعهرل 
من مةةر التمةةار  ال الميةةرو واةة ه المسةةاوا  تن بةةا بحيةة  يةةتم تحديةةد المسةةتفيدين مةةن ت ةةر 
الحمايةةر وكةة لر ن ةةاا اةة ه الحمايةةر والمةةدد المقةةرر  لهةةا وهصوصةةاأ فةةي ممةةال الم كيةةر 

 . (7)اعدبير والفنير
 ا المبةةدأ أن ت تةة م كةةل دولةةر  ضةةو فةةي اتفاقيةةر الموانةةف المتصةة ر ويترتةةف   ةة  اةة

بالتمةةار  مةةن حقةةوا الم كيةةر الفكريةةر  بةةرن تقةةرر لكةةل المنتمةةين إلةة  أ  دولةةر أهةةرل مةةن 

                                                 

 رامع الماد  الثالثرو الفقر  اعول  من اتفاقير ترب . (5)
و حقوا الم كير الفكرير وحماير المسته ر فةي  قةود التمةار  االلكترونيةرو دار حما    بد الفتا   (6)

 .29و ص2008الكتف القانونير مصرو المح ر الكبرلو ف.  و 
و أسةةة  ومبةةةادا اتفاقيةةةر الموانةةةف المت  قةةةر بالتمةةةار  مةةةن حقةةةوا الم كيةةةر حسةةةام الةةةدين  الصةةة ير (7)

 .27و ص1999الفكريرو دار النهضر ال ربيرو القاار و ف.  و 
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الةةدول اع ضةةاا فةةي االتفاقيةةر حمايةةر قانونيةةر ال تقةةل  ةةن ت ةةر التةةي توفراةةا لموا نيهةةا 
 .(8)المملفين وأصحاف الحقوا المماور 

بةدأ الم ام ةر الو نيةر فىنةه يترتةف   ة  كةل دولةر مةن الةدول اع ضةاا من هالل م
 ال الم ام ر والحقوا والحماير المقرر  لر ايااا  والمقيمين إقامر م تةاد  فيهةا  أنا لكةل 
صاحف حا من الحقوا محل التن يم والحماير إ ا كان يتمتع بمنسةير أ  دولةر أهةرل 

بةةا   ةة  مميةةع الحقةةوا الهاصةةر بالم كيةةر  ضةةو فةةي المن مةةرو كمةةا أنا اةة ا المبةةدأ ي 
الصنا ير وحا المملفو وفيما يت  ا بفناني اعداا ومنتمي التسةميالل الصةوتيرو فةال 
ي بةةا اةة ا االلتةةة ام إال فيمةةا يت  ةةا بةةةالحقوا المنصةةوص   يهةةا فةةةي اتفاقيةةر تةةرب  فةةةي 

 الماد  الثالثر.
لمسةةتمر لوسةةائل وي ةةدو واضةةحاأ بالنسةةبر لحةةا المملةةف مةةن حيةة  الت ةةور التقنةةي ا

االستنسةةا و واسةةت مال المصةةنفال  وت ايةةد الحامةةر إلةة  اسةةتمرار التبةةادالل الثقافيةةر بةةين 
الب دانو فكان ال بةد مةن تقريةر حمايةر اة ه الحقةوا   ة  الصة يد الةدوليو وحتة  نصةل 
إلةة  اةة ه ال ايةةر مةةاال اتفاقيةةر تةةرب  بمبةةدأ الم ام ةةر الو نيةةر فةةي كةةل ب ةةد مةةن الب ةةدان 

إناها تحمي مصنفال اعمانف حماير مماث ةر ل حمايةر التةي يح ة  بهةا  اع ضاا  حي 

                                                 

وفقةاأ التفاقيةر  الموانةف المتصة ر بالتمةار   رمحمدين مالل و الحماير القانونيةر ل م كيةر الصةنا ي   (8)
و 2000فكريةةةةةر )تةةةةةرب (ودار المام ةةةةةر المديةةةةةد  ل ندرواإلسةةةةةكندريروف. مةةةةةن حقةةةةةوا الم كيةةةةةر ال

 .24ص
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ر ايااةةةاو وبةةة لر يكةةةون ل مةةةملفين اعمانةةةف حمايةةةر و نيةةةر دون الهضةةةو  ع  إمةةةرااال 
 .(9)دك ير

وان القاأ من ا ه اعامير لمبدأ الم ام ر الو نير ل مملفينو فةىن م  ةم التدةري ال 
ا المملف قد تناولل نصوصاأ صةريحر حةول اة ا سواا ال ربير أو اعمنبير المن مر لح

المبةةةدأ لمةةةا لةةةه مةةةن أاميةةةر بالنسةةةبر ل مةةةملفين إليمةةةاد أسةةةواا متاحةةةر لمصةةةنفاتهمو وأيضةةةاأ 
بالنسةةبر ل مةةملفين الةةو نيين فيكةةون داف ةةاأ لهةةم ل بحةة   ةةن نادةةرين لمصةةنفاتهم ومةةو  ين 

وا الم كيةةةر حقةةةلهةةةا فةةةي الب ةةةدان اع ضةةةاا فةةةي اتفاقيةةةر الموانةةةف المتصةةة ر بالتمةةةار  مةةةن 
 لةةر يومةةد ضةةمانال كافيةةر لحمايةةر اةة ه المصةةنفال فةةي مميةةع  الفكريةةر "تةةرب "و لكةةون

 . (10)الب دان من هالل تدري اتها الداه ير والم دلر بما يتواام واتفاقير ترب 
ومبدأ المساوا  في اتفاقير ترب  يتفا مع حكم الماد  الهامسرو الفقر  اعول و مةن 

فيهةةا أناةةه "يتمتةةع المملفةةونو فةةي دول االتحةةادو نيةةر دولةةر مندةةر اتفاقيةةر بةةرنو حيةة  ورد 
المصةةةةنفو بةةةةالحقوا التةةةةي تهولهةةةةا قةةةةوانين ت ةةةةر الةةةةدول حاليةةةةاأ أو قةةةةد تهولهةةةةا مسةةةةتقبالأ 
لر ايااا  باإلضافر إل  الحقوا المقرر  بصفر هاصر في اة ه االتفاقيةرو و لةر بالنسةبر 

 .(11)ض  ا ه االتفاقير"ل مصنفال التي يتمت ون     أساسها بالحماير بمقت

                                                 

و المبادا اعساسير لحا المملةف والحقةوا الممةاور  فةي ال ةالم دراسةر فةي القةانون ك ود كولومبيه ( 9)
و 1995المقةةةارنو ترممةةةر المن مةةةر ال ربيةةةر ل تربيةةةر والثقافةةةر وال  ةةةومو تةةةون  واليونسةةةكوو بةةةاري و 

 .138صو ص 186
 .359و مرمع ساباو صنواف كن ان ( 10)
 1971تمةةةو   24اتفاقيةةةر بةةةرن لحمايةةةر المصةةةنفال اعدبيةةةر والفنيةةةرو وثيقةةةر بةةةاري  الممرهةةةر فةةةي  (11)

نةةةص رسةةةمي بال  ةةةر ال ربيةةةرو المن مةةةر ال الميةةةر ل م كيةةةر  1979تدةةةرين اعول  22والم دلةةةر فةةةي 
 .1990الويبو  287( Aو مندورال الويبو رقم )1990 والفكريرو منيف
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وت تبةةةر اتفاقيةةةر بةةةرن ل مصةةةنفال اعدبيةةةر والفنيةةةر أولةةة  المبةةةادرال التةةةي سةةة ل إلةةة  
وضةةةع أرضةةةير مدةةةتركر بةةةين مهت ةةةف الب ةةةدانو و لةةةر بقصةةةد تحقيةةةا الحمايةةةر عصةةةحاف 
المصةةةنفال اعدبيةةةر والفنيةةةر فةةةي الب ةةةدان اع ضةةةاا فيهةةةاو حيةةة  تةةةم التوقيةةةع   ةةة  اةةة ه 

 .(12)لوضع تن يم دامل لحقوا الم كير اعدبير والفنير 8861االتفاقير في برن سنر 
وواةةةي االتفاقيةةةر  1961و  ةةة  نةةةرار اتفاقيةةةر بةةةرن فقةةةد أدةةةارل اتفاقيةةةر رومةةةا لسةةةنر 

الدوليةةةةر لحمايةةةةر فنةةةةاني اعداا ومنتمةةةةي التسةةةةميالل الصةةةةوتير وايئةةةةال اإل ا ةةةةرو واةةةةي 
ام ةةر الو نيةةر و لةةر الحقةةوا الممةةاور  لحةةا المملةةفو بةةىل ام الةةدول اع ضةةاا بمبةةدأ الم 

 بنص الماد  الثانير من االتفاقير حي  أدارل إل  أنه: 
عنرات ا ه االتفاقير يقصد بالم ام ر الو نير الم ام ةر التةي يمنحهةا القةانون  -1

 الو ني ل دولر المت اقد  التي ت  ف فيها الحماير ل مهال التالير:

ا يمةر  أو يثبةل فناني اعداا ال ين ام موا نوااو فيما يت  ا بر  أدا -أ
 عول مر  أو ي ا  في أراضيها.

منتمةةةةةةي التسةةةةةةميالل الصةةةةةةوتير الةةةةةة ين اةةةةةةم موا نواةةةةةةاو فيمةةةةةةا يت  ةةةةةةا  -ف
 بالتسميالل الصوتير التي تندر أو تثبل عول مر  في أراضيها.

ايئةةةال اإل ا ةةةر التةةةي يقةةةع مقراةةةا الرئيسةةةي فةةةي أراضةةةيهاو فيمةةةا يت  ةةةا  -ج
سةةةةةال الواق ةةةةةر فةةةةةي اةةةةة ه بةةةةةالبرامج اإل ا يةةةةةرو التةةةةةي تبثهةةةةةا أمهةةةةة   اإلر 

 اعراضي.

                                                 

سةةامر دالل ةةرو التةةدابير الدوليةةر والو نيةةر فةةي ممةةال اإلدار  المما يةةر لحقةةوا المملةةف والحقةةوا  (12)
الممةةةةاور  بةةةةين الن ريةةةةر والت بيةةةةا "دراسةةةةر مقارنةةةةر و بحةةةة  مندةةةةور فةةةةي مم ةةةةر المنةةةةار  ل بحةةةةو  

 .199و ص2007و 8وال دد13والدراسالو تصدر  ن مام ر  ل البيلوالمم د
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تهضةةع الم ام ةةر الو نيةةر ل حمايةةر التةةي تكف هةةا صةةراحر اةة ه االتفاقيةةرو ول قيةةود  -2
 .(13)التي تنص   يها صراحر

إن اع مةةال الممةةاور  أسةةهمل وبدةةكل أساسةةي فةةي نقةةل اع مةةال اعدبيةةر اعصةةي ر 
ر فةىن  بي ةر إل  الممهور  وسا دل وبدكل كبير     اله ا ال اني واالبتكارو ولة ل

 ا ه اع مال تقتضي الحماير قياساأ     الحماير التي تتمتع بها المصنفال اعصي ر.
وباإلم ةةةان فةةةي نةةةص المةةةاد  الثانيةةةر مةةةن اتفاقيةةةر رومةةةا بهصةةةوص مبةةةدأ الم ام ةةةر 
الو نير  نالحة  أن المدةمولين بالحمايةر التةي تكف هةا االتفاقيةر يتمت ةون بالم ام ةر التةي 

و ني ل دولةةةةر المت اقةةةةد  الم  ةةةةوف فيهةةةةا الحمايةةةةر لفنةةةةاني اعداا مةةةةن يمنحهةةةةا القةةةةانون الةةةة
موا نيهةةةا فيمةةةا يت  ةةةا بةةةر  أداا يمةةةر  أو يثبةةةل عول مةةةر  أو يةةة ا  فةةةي أراضةةةيهاو وأن 
االتفاقيةةةر قةةةد نصةةةل   ةةة  ثالثةةةر دةةةرو  يكفةةةي أ  منهةةةا لتمتةةةع فنةةةان اعداا بالم ام ةةةر 

أنةةه وفقةةاأ ل مةةاد  الراب ةةر تمةةن  كةةل الو نيةةر فةةي دولةةر مت اقةةد  أهةةرل نيةةر دولتةةه  فةةالواقع 
 دولر مت اقد  الم ام ر الو نير لفناني اعداا إ ا استوف  واحداأ من الدرو  التالير:

 إ ا أمر  اعداا في دولر مت اقد  أهرل. -أ
إ ا أدرج اعداا في تسميل صوتي مدمول بالحماير بنااأ   ة  المةاد  الهامسةر  -ف

 في ا ه االتفاقير.

نيةةر المثبةةل فةةي تسةةميل صةةوتي  بةةر برنةةامج إ ا ةةي مدةةمول إ ا أ يةةع اعداا  -ج
 . (14)بالحماير بمومف الماد  السادسر من ا ه االتفاقير

                                                 

يةةر مةةن اتفاقيةةر رومةةا االتفاقيةر الدوليةةر لحمايةةر فنةةاني اعداا ومنتمةةي التسةةميالل رامةع المةةاد  الثان( 13)
 .1961/ تدرين اعول  26الصوتير وايئال اإل ا ر. محرره في روما 

 رامع المواد الراب ر والثانير و الهامسر من اتفاقير روما. (14)
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أمةةا بالنسةةبر لمنتمةةي التسةةميالل الصةةةوتير فيتمتةةع المنتف ةةون بهةةا بالم ام ةةر التةةةي 
تمنحهةةةةا الدولةةةةةر المت اقةةةةةد  لمنتمةةةةةي التسةةةةةميالل الصةةةةوتير مةةةةةن موا نيهةةةةةا فيمةةةةةا يت  ةةةةةا 

الصةةةوتير التةةةي تندةةةر أو تثبةةةل عول مةةةر  فةةةي أراضةةةيها  كمةةةا أدةةةارل إليةةةه بالتسةةةميالل 
الماد  الثانير من االتفاقيرو وك لر فيما يت  ا بفناني اعداا تضع الماد  الهامسر ثالثر 
دةةرو  يكفةةي تةةوافر واحةةد منهةةا حتةة  يحةةا ل منةةتج أن ينتفةةع بهةة ه الم ام ةةر الو نيةةر فةةي 

 دولر أهرل:
يالل الصوتير من موا ني دول مت اقةد  أهةرل واةو فىما أن يكون منتج التسم .1

 م يار المنسير.
أو يكةةون التثبةةل اعول ل صةةول قةةد أمةةر  فةةي دول مت اقةةد  أهةةرل واةةو م يةةار  .2

 التثبيل.

أو يكةةةون التسةةةميل الصةةةوتي قةةةد ندةةةر عول مةةةر  فةةةي دول مت اقةةةد  أهةةةرل واةةةو  .3
 .(15)م يار الندر

بةةةالحقوا التةةةي  يكةةةون ن بهةةةاالمنتف ةةةيتمتةةةع وفيمةةةا يت  ةةةا بهيئةةةال اإل ا ةةةر فةةةىن  .4
تمنحهةةا الدولةةر المت اقةةد  بمومةةف تدةةري ها الةةو ني لهيئةةال اإل ا ةةر التةةي يقةةع 
مقراةةا فةةةي أراضةةيها فيمةةةا يت  ةةةا بةةالبرامج اإل ا يةةةر التةةةي تبثهةةا أمهةةة   اإلرسةةةال 
الواق ةةةر فةةةي اةةة ه اعراضةةةي  كمةةةا وضةةةحل المةةةاد  الثانيةةةر مةةةن االتفاقيةةةرو ووفقةةةاأ 

يةةةةر رومةةةا  يمةةةف أن يسةةةةتوفي اةةةمالا المنتف ةةةون أحةةةةد ل مةةةاد  السادسةةةر مةةةن اتفاق
 الدر ين التاليين:

 ومود مقر ايئر اإل ا ر في دولر مت اقد  أهرل. -1

                                                 

 .167ك ود كولومبيهو مرمع ساباو ص (15)



 2015لثانيوا وال ددالثامن  درإربد ل بحو  والدراسالوالمم د  النمر                             د. القضا د. .تطبيق المبادئ نطاق

171 

 

أو بةة  البرنةةامج اإل ا ةةي مةةن مهةةا  لإلرسةةال يقةةع فةةي أراضةةي دولةةر مت اقةةد   -2
 . (16)أهرل

وبالرمو  إل  الفقر  الثانير من المةاد  السادسةر  نالحة  أناةه يمةو  ل دولةر أن ال 
تمن  الم ام ر الو نير إال إ ا توافر الم ياران م اأ  بحي  يقع مقر الهيئر فةي اعراضةي 

 .(17)التي يمر  منها ب  البرنامج اإل ا ي
ي ةةةدو م يةةةاأ أن التدةةةري ال ال ربيةةةرو  ومنهةةةا التدةةةريع اعردنةةةيو  قةةةد أهةةة ل بمبةةةدأ 

بالتمةةار  مةةن حقةةوا الم ام ةةر الو نيةةر  و لةةر ب ةةد انضةةمامها التفاقيةةر الموانةةف المت  قةةر 
الم كيةةر الفكريةةر  وت ةةدي ها لقةةانون حمايةةر حةةا المملةةف لحمايةةر المملةةف اعمنبةةيو فةةنص 

      لر قانون حماير حا المملف اعردني في الماد  السادسر والهمسين:
تسر  أحكام ا ا القانون     مصنفال المملفين اعردنيين واعمانف المندةور   .أ

نها بر  من الوسةائل المنصةوص   يهةا فةي الفقةر  أو نير المندور   والم بر  
ف مةةةةن المةةةةاد  الثالثةةةةر داهةةةةل المم كةةةةرو و  ةةةة  مصةةةةنفال المةةةةملفين اعردنيةةةةين 
المندةةور  أو نيةةر المندةةور  والمنصةةوص   يهةةا فةةي الفقةةر  ف مةةن المةةاد  الثالثةةر 

 هارج المم كر.

وفةي حالةر مع مرا ا  أحكام االتفاقيال الدولير المت  قر بحماير حقوا المملف   .ف
 ةةةدم ان باقهةةةا يرا ةةة  مبةةةدأ الم ام ةةةر بالمثةةةلو تسةةةر  أحكةةةام اةةة ا القةةةانون   ةةة  
مصنفال المملفين اعمانف المندور  أو نيةر المندةور  والم بةر  نهةا بةر  مةن 

                                                 

 ن اتفاقير روما.رامع الماد  السادسر م (16)
 .رامع الفقر  الثانير الماد  السادسر من اتفاقير روما (17)
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الوسةةةائل المنصةةةوص   يهةةةا فةةةي الفقةةةر  ف مةةةن المةةةاد  الثالثةةةر مةةةن اةةة ا القةةةانون 
 .(18)هارج المم كر

ل مبةةدأ الم ام ةةر الو نيةةر فةةي الواقةةع ال م ةةي لحمايةةر وفيمةةا ي ةةي بيةةان لكيفيةةر إ مةةا
المملف اعمنبيو حي  يفترت ا ا المبدأ بالنسبر ل مملفين اعمانف أن مصنفهم الة   
وقةةع أول ندةةر لةةه داهةةل الدولةةرو التةةي يةةرتب  بهةةا براب ةةر وثيقةةرو وين ةةر إليةةه   ةة  أنةةه 

حال في اتفاقير برن مصنف و ني رنم أن مملفه أمنبٌيو وقد تم استهدام  د  اص ال
واتفاقير ترب   وك لر التدري ال ال ربير حول الت بير  ن وضع ا ا المصنفو فيقةال 
إنه ب د المندر أو اعصل أو الدولر التةي ولةد فيهةا المصةنفو وفةي مثةل اة ه الحالةر يةتم 

                                                 

وت ديالتةه والمندةور   ة   1992من قةانون حمايةر حةا المملةف اعردنةي لسةنر  56رامع الماد   (18)
 .16/4/1992بتاريخ  3821من  دد المريد  الرسمير رقم  684الصفحر رقم 

ن حةةا المملةةف تدةةمل اةة ه الحمايةةر المصةةنفال التةةي يكةةون الفقةةر  ف مةةن المةةاد  الثالثةةر مةةن قةةانو 
 م هر الت بير  نها الكتابر أو الصول أو الرسم أو التصوير أو الحركر بومه هاص:

 الكتف والكتيبال ونيراا من المواد المكتوبر. .1
 المصنفال التي ت ق  دفاااأ كالمحاضرال واله ف والموا  . .2

 ر والموسيقير والتمثيل اإليمائي.المصنفال المسرحير والمسرحيال ال نائي .3

 المصنفال الموسيقير سواا كانل مرقمر أم لم تكن أو كانل مصحوبر بك مال أم لم تكن. .4

 المصنفال السينمائير واإل ا ير السم ير والبصرير. .5

 أ مال الرسم والتصوير والنحل والحفر وال مار  والفنون الت بيقير وال هرفير. .6

والتصةةةةةميمال والمه  ةةةةةال واع مةةةةةال الممسةةةةةمر المت  قةةةةةر الصةةةةةور التوضةةةةةيحير والهةةةةةرائ   .7
 بالم رافيا والهرائ  الس حير ل رت.

 برامج الحاسوف سواا كانل ب  ر المصدر أو ب  ر ارلر. .8
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مسةةاوا  اعمنبةةي بةةالو ني فيتمتةةع المملةةف اعمنبةةي الةة   يقةةع أول ندةةر لمصةةنفه داهةةل 
 . (19)كافر حقوا المملف أسو  في  لر بالو نيينالدولر ب

وصفو  القول أنا مبدأ الم ام ر الو نير ل مملفين اعمانف قد فرت     كل دولر 
وق ةل اتفاقيةر لحمايةر المصةنفال اعدبيةر والفنيةر التةي أنتمهةا الموا نةون فةي كةل الةدول 

فال اعدبيةةةر اعهةةةرل اع ضةةةاا فةةةي االتفاقيةةةرو نفةةة  الدةةةرو  التةةةي تحمةةةي بهةةةا المصةةةن
والفنير لموا نيها  وكمثال      لةر: أن المملةف الم ربةي الة   يقةوم برفةع قضةير ضةد 
اال تةةةداا   ةةة  حقةةةوا المملةةةف فةةةي الم ائةةةرو سةةةوف يحصةةةل   ةةة  نفةةة  الحمايةةةر التةةةي 
ت  يهةةا الم ائةةر لموا نيهةةا  ولةةي  الحمايةةر التةةي تقةةدمها الم ةةرف ل مةةوا نين الم ائةةريينو 

لم ائةةر حةةر  فةةي الت امةةل مةةع حقةةوا المملةةف لر ايااةةا بال ريقةةر وفةةي اةة ه الحالةةر تكةةون ا
التي تهتاراةاو إال أنهةا  نةد الت امةل مةع مصةنفال الةدول اعهةرل اع ضةاا فةي اتفاقيةر 
تةةرب  مثةةل الم ةةرف يمةةف   يهةةا أن ت تةة م بمسةةتويال الحةةد اعدنةة  ل حمايةةر الةةوارد  فةةي 

 . (20)االتفاقير
 عاملة الوطنيةالمطلب الثاني: نطاق تطبيق مبدأ الم

ت د حت  وقتنا الحاضر  1995إن اتفاقير ترب  التي بدأ سريانها ا تباراأ من  ام 
من أكثر االتفاقيال المت دد  اع راف دموالأ بدرن الم كيةر الفكريةرو ومةن أاةم ممةاالل 
الم كيةةةر الفكريةةةر التةةةي ت  يهةةةا االتفاقيةةةر فةةةي حقةةةوا المملةةةف والحقةةةوا الممةةةاور  "حقةةةوا 

نتاج التسميالل الصوتير وممسسال الب  اإل ا ي".القائمين بر  داا وا 
وقةةةد كرسةةةل اةةة ه االتفاقيةةةر مبةةةدأ الم ام ةةةر الو نيةةةر فةةةي المةةةاد  الثالثةةةر منهةةةاو الةةة   
ممداه أن ت ت م كةل الةدول اع ضةاا بمةن  مةوا ني الةدول اعهةرل اع ضةاا م ام ةر ال 

                                                 

 .30و ص1992إبراايم أحمد إبراايمو الحماير الدولير لحا المملفو ف. نو ف.  و  (19)
 .360و مرمع ساباو صنواف كن ان  (20)
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ر حقةوا الم كيةر الفكريةر  تقل  ن ت ر التي تمنحهةا لموا نيهةا  و لةر فيمةا يت  ةا بحماية
والمتفر   نها حقوا الم كيةر اعدبيةر والفنيةرو وت بيةا اة ا المبةدأ   ة  النحةو الة   مةن 
درنه أن يه ا نو اأ من المساوا  بين أ  من الدول اع ضاا في االتفاقير و الةو نيين 

 المنتمين إل  دولر م ينر في االتفاقير.
لمبدأ     الدول اع ضاا فةي االتفاقيةرو بال من المس مو حت  يتم ت بيا ا ا او 

أن يرا    ند ت بيقه أاَل يمتد ن اا ا ا الت بيا إال إل  ما يكون قد دهل بالف ل إل  
السوا الو نير من مملفال ومصنفال أدبير وفنير يراد إسةباغ الحمايةر القانونيةر   يهةاو 

ن اةةةةي ميةةةة ل بةةةةين أمةةةا قبةةةةل الةةةةدهول فةةةةال يترتةةةف   ةةةة  الدولةةةةر أيةةةةر مسةةةمولير قانونيةةةةر إ
 . (21)موا نيها ونيرام

إن المبةةةدأ اعساسةةةي الةةة   يحكةةةم  بي ةةةر ومةةةدل االلت امةةةال التةةةي يفرضةةةها اتفةةةاا 
الترب  يتوقف     مدل الت ام الدول اع ضاا بىنفا  أحكام االتفاا  وت بيا الم ام ر 
الو نير المنصوص   يهةا   ة  مةوا ني الةدول اع ضةاا اعهةرلو ويقصةد باصة ال  

الةةةة ين يسةةةةتوفون م ةةةةايير اعا يةةةةر  نن سةةةةائر اع ضةةةةاا ال بي يةةةةين أو اال تبةةةةارييمةةةةوا 
الال مةةر ل حمايةةر المنصةةوص   يهةةا فةةي اتفاقيةةر بةةرن لحمايةةر المصةةنفال اعدبيةةر والفنيةةرو 
واتفاقيةةةةر رومةةةةا الدوليةةةةر لحمايةةةةر فنةةةةاني اعداا ومنتمةةةةي التسةةةةميالل الصةةةةوتير وايئةةةةال 

كةةانوا أ ضةةاا فةةي ت ةةر  مةةر التمةةار  ال الميةةرلةةو أن مميةةع اع ضةةاا فةةي من و اإل ا ةةرو 
   ضةةاا الحريةةر فةةي تحديةةد ال ريقةةر المالئمةةر لتنفيةة  مبةةادا اتفاقيةةر تةةرب  االتفاقيةةال  ف

التةي مةةن أامهةةا مبةةدأ الم ام ةةر الو نيةةر فةةي إ ةةار أن متهةةا وقوانينهةةاو ولهةةا أن تنفةة  اةة ا 
ن اا أوسع من الحمايةر المبدأ من حي  توفير الحماير ل مصنفال اعدبير والفنير     

                                                 

و ت ةةور ارليةةال الدوليةةر لحمايةةر حقةةوا الم كيةةر الصةةنا يرو دراسةةر فةةي ضةةوا اتفاقيةةر لبةةال بةدو  ( 21)
 .40و ص2006الترب  واالتفاقيال السابقر   يهاو دار النهضر ال ربيرو القاار و ف.  و 
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التةةةي يت  بهةةةا االتفةةةاا  و لةةةر دةةةري ر  ةةةدم اإلهةةةالل بت ةةةر الحمايةةةر التةةةي يوفراةةةا اتفةةةاا 
 .(22)ترب 
درمةةةل مميةةةع الةةةدول اع ضةةةاا فةةةي اتفاقيةةةر تةةةرب    ةةة  ت بيةةةا مبةةةدأ الم ام ةةةر و 

درامه في تدري اتها المت  قةر بحةا المملةف  ممةا يةوفر ر ايةر متمية   لحمايةر  الو نير  وا 
فال اعدبيةةةر والفنيةةةر فةةةي دةةةت  الميةةةادين ومهت ةةةف الممةةةااللو وبةةة لر فةةةالمملفون المصةةةن

د أمنبةي  هةر  ضةو فةي وأينما كةان محةل إقةامتهم سةواا ومةدوا فةي ب ةدام أم فةي أ  ب ة
ن  لةةر يدةةكل  لةةر حةةاف اأ لهةةم   ةة  اإلنتةةاج اعدبةةي والفنةةي كونةةه يومةةد فةةي االتفاقيةةرو فةةى

ي االتفاقيةةةر ان القةةةاأ مةةةن مبةةةدأ الم ام ةةةر ن ةةةاا حمايةةةر فةةةي مميةةةع الب ةةةدان اع ضةةةاا فةةة
 . (23)الو نير

وحسةةف مبةةدأ الم ام ةةر الو نيةةر فىنةةه يمةةف   ةة  كةةل دولةةر  ضةةو فةةي االتفاقيةةر أن 
تمن  كل المنتمين إل  دولر أهرل من الدول اع ضاا في اتفاقير ترب  حماير قانونير 

. لكةةن ت بيةةا اةة ا (24)ال تقةةل  ةةن ت ةةر التةةي توفراةةا لموا نيهةةا حسةةف القةةوانين الو نيةةر
المبدأ في ب ت اعحوال قد يكون نير ف ال في حماير المصنفال اعدبير والفنير  عن 

                                                 

ندو  الويبو الو نير  ن إنفا  حقوا الم كير الفكرير لفائد  الس  ال القضائير والمةد ين ال ةامين  (22)
ي اعمن والممارر ومكافحر الفسادو المن مةر ال الميةر ل م كيةر الفكريةر )الويبةو(و بالت ةاون ومو ف

و الم كيةر الصةنا ير فةي 2002و أي ةول 4-2مع دائر  المكتبر الو نير لو ار  الثقافرو  مةانو مةن 
 إ ار اتفاقير ترب .إ داد المكتف الدولي ل ويبو.

مةةاور  فةةي القةةانون ال بنةةانيو والقةةوانين ال ربيةةر واعمنبيةةرو و حةةا المملةةف والحقةةوا الم يةد أدوار   (23)
 .233و ص2001دار صادر ل ندرو بيرولو ال ب ر اعول و 

 .27و مرمع ساباو صمالل  محمدين (24)
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التدري ال الو نير لدل إحدل الدول اع ضاا في االتفاقير تكون قاصر      أن تب غ 
 .(25)الحدود الدنيا ل حماير المقرر  في اتفاقير ترب 

ا في ا ه االتفاقير المسار ر في ت ديل وفي ا ه الحالر يمف     الدول اع ضا
قوانينهةةا الو نيةةر حتةة  تسةةتميف لمقتضةةيال الحةةدود الةةدنيا ل حمايةةر التةةي نصةةل   يهةةا 
االتفاقيةةةرو و ةةةدم النةةة ول  نهةةةا أو مهالفتهةةةاو ول ةةةل كةةةل  لةةةر مةةةاا ت بيقةةةاأ لةةةنص الفقةةةر  

ول اعولةةة  مةةةن المةةةاد  الثالثةةةر مةةةن  اتفاقيةةةر تةةةرب  التةةةي قضةةةل بضةةةرور  أن ت بةةةا الةةةد
اع ضةةاا الم ام ةةر المنصةةوص   يهةةا فةةي اةة ه االتفاقيةةر   ةة  مةةوا ني الةةدول اعهةةرل 

 . (26)اع ضاا
 132مةن قةانون رقةم  12المدةر  المصةر  فةي المةاد  رقةم فةىنا وكمثةال   ة   لةر 

و الهةةاص ببةةراا  االهتةةرا  و الرسةةوم والنمةةا ج الصةةنا ير الم  ةة  كةةان قةةد 1949لسةةنر 
راا  االهتةةرا  همةة   دةةر  سةةنر  محسةةوبر مةةن يةةوم إيةةدا  م ةةل مةةد  الحمايةةر المقةةرر  لبةة

  فةةي حةةين أن مةةد  الحمايةةر فةةي اتفاقيةةر تةةرب  اةةي  دةةرون  امةةاأو لةة لر قةةام (27)ال  ةةف
المدةةر  المصةةر  بت ةةديل قوانينةةه الو نيةةر لتتسةةا مةةع الم ااةةدال الدوليةةر ومنهةةا اتفاقيةةر 

 82يةر الفكريةر رقةم المةاد  التاسة ر مةن قةانون حمايةر حقةوا الم ك مةاا فةيترب و حي  
أن مد  الحماير  درون  اماأ محسوبر من تاريخ تقديم   ف البراا و ومةا  2002لسنر 

                                                 

 .27نف  المرمعو ص (25)
 .35و مرمع ساباو ص   بد الفتاحما     (26)
هترا  و الرسوم و النما ج الصنا ير الهاص ببرااال اال المصر  من القانون 12رامع الماد   )27 (

 .1949الم    لسنر 
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يصةةةةةدا   ةةةةة  بةةةةةراا  االهتةةةةةرا  يصةةةةةدا   ةةةةة  نيراةةةةةا ومنهةةةةةا حةةةةةا المملةةةةةف والحقةةةةةوا 
 . (28)المماور 

كمةةةةا يالحةةةة  أن الةةةةدول اع ضةةةةاا فةةةةي اتفاقيةةةةر تةةةةرب  لهةةةةا حريةةةةر تحديةةةةد ال ريةةةةا 
الم ام ةةةر الو نيةةةر بمةةةا يةةةتالام مةةةع إ ةةةار قوانينهةةةا الو نيةةةر وتةةةوفر  المالئمةةةر لتنفيةةة  مبةةةدأ

الحماير ل مصنفال اعدبير والفنيرو سواا أكانل ا ه الحمايةر م ابقةر ل مةدد المنصةوص 
  يهةةةةا فةةةةي اتفاقيةةةةر تةةةةرب  أم أوسةةةةع منهةةةةا وبدةةةةر   ةةةةدم مهالفةةةةر اةةةة ه الحمايةةةةر عحكةةةةام 

 االتفاقير.
ر تتمثةةل فةةي مرا ةةا  حمايةةر مصةةالحها وممةةا ال دةةر فيةةه أن مصةة حر الةةدول الناميةة

االقتصةةادير واالمتما يةةةر  نةةةد قيامهةةا بت ةةةديل أو تن ةةةيم تدةةري اتها الداه يةةةر  بمةةةا يتفةةةا 
وأحكةةام اتفاقيةةر تةةرب  فةةي دةةرن حمايةةر المصةةنفال اعدبيةةر والفنيةةرو والسةةبف فةةي  لةةر أن 

لةن يكةون فةي  المساوا  والت ابا فةي أحكةام القةوانين بةين الةدول المتقدمةر والةدول الناميةر
صال  الدول اعهير  ل د   وامل أامها: انهفات المسةتول االقتصةاد  ل ةدول الناميةر  
و ةةةةدم سةةةةي رتها   ةةةة  أيةةةةر قوا ةةةةد تكنولوميةةةةر حديثةةةةرو وضةةةة ف مرك اةةةةا االقتصةةةةاد    

 .(29)باإلضافر الهتالف المصال  وارمال بين الدول المتقدمر والدول النامير
إيصال المصنفال اعدبير والفنيةر إلة  الممهةور  ةن  وت تبر التدابير الدولير في  

 ريا إقرار مبدأ الم ام ر الو نير  ل حفا      ا ه المصنفال داهل الدول اع ضةاا 
فةةةي االتفاقيةةةر  مةةةن المقتضةةةيال التةةةي ه ةةةل دةةةو اأ كبيةةةراأ فةةةي رسةةةم الثقافةةةال الو نيةةةر 

ا الممةةةاور  فةةةي والكدةةةف  ةةةن قةةةدر  التدةةةري ال الو نيةةةر المت  قةةةر بحةةةا المملةةةف والحقةةةو 
                                                 

 .2002لسنر  82رامع الماد  التاس ر من قانون حماير حقوا الم كير الفكرير المصر  رقم  (28)
و 2007و الم كيةر الصةنا يرو دار النهضةر ال ربيةرو القةاار و ال ب ةر السادسةرو سةميحر الق يوبي  (29)

 .37ص
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حمايةةر حقةةوا المةةملفينو وقةةد أ هةةرل االتفاقيةةال الدوليةةر ااتمامةةاأ بال ةةاأ بحقةةوا المةةملفين 
 و لةةر مةةةن هةةةالل انفةةةراد  ةةدد كبيةةةر منهةةةا بهةةةدف رسةةةم م ةةالم اإلبةةةدا و وكةةةل  لةةةر مةةةاا 
بهدف ضمان االسةتمرارير لةه والتواصةل مةع كةل مةا مةن دةرنه أن يةنهت بالممتم ةالو 

لحماير ت ر الثقافةال التةي أصةب  ممكنةاأ فةي ضةوئها الحكةم   ة    بر الوسائل المحققر
دولةةر با تباراةةا مت ةةةور  أو ناميةةر وفقةةةاأ لمةةا تمت كةةه مةةةن مقومةةال ي تبةةةر اإلبةةدا  محةةةدداأ 

 أساسياأ فيها.
نةرل مةن مانبنةةا أن اتفاقيةر تةرب  ومةةن هةالل ت بيةا مبةةدأ الم ام ةر الو نيةر   ةة  

ل سةر ر الم ا ةر فةي ت ةور اإلنتةاج الة اني  الة   المصنفال اعدبير والفنير ماا نتيمةر 
كان له دور في إمتا  وتثقيف الممااير فةي مهت ةف دول ال ةالم وإال أن اة ا المبةدأ قةد 
ألقةة  أ بةةاا كبيةةر    ةة   ةةاتا التدةةري ال فةةي مهت ةةف الب ةةدان أ ضةةاا االتفاقيةةر  قصةةد 

ي والفني  فب د أن كان مواامر ومواكبر ت ر الت ورال المتنامير في ميدان اإلنتاج ال ان
الحةةةدي   ةةةن َبسةةة  حمايةةةر المملةةةف   ةةة  المصةةةنف الةةة   أبد ةةةه فةةةي دةةةكل كتةةةاف أو 
مق و ةةر موسةةيقير  أصةةبحنا بالمقابةةل نتحةةد  اليةةوم  ةةن صةةور مت ةةور  مةةن المصةةنفال 

 مثل برامج الحاسف اإللكتروني وقوا د البيانال وأمه   ال كاا االص نا ي.
التكنولةومي أثةره المبادةر   ة  ت ةر المصةنفال  وي دو واضحاأ نتيمةر لهة ا الت ةور

اعدبير والفنير في أن أتا  الممال إليصالها إل  أرماا الم مةور  ممي هةا برسةر  السةبل 
وأيسةةةرااو وقةةةد أدل  لةةةر بالمقابةةةل إلةةة  ترتيةةةف  ثةةةار مبادةةةر    ةةة   ةةةرا تحديةةةد  وائةةةد 

م اعقمةةار ومسةةتحقال اسةةت الل ت ةةر المصةةنفالو هصوصةةاأ وأنهةةا أصةةبحل تةةتم باسةةتهدا
الصنا ير وأن مر الكابل ودبكال الم  ومال. وبى مال مبدأ الم ام ر الو نير يسةت يع 
المملفةةون متاب ةةةر حقةةةوقهم المقةةةرر    ةةة   مصةةةنفاتهم اعدبيةةةر والفنيةةةر ب ةةةت الن ةةةر  ةةةن 
وسي ر إيصةالها إلة  الممهةور كةون اة ه الحقةوا أصةبحل محميةر  وتتةوافر لهةا الحمايةر 
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والةةةةو ني فةةةةي  ن واحةةةةد ضةةةةمن ن ةةةةاا الةةةةدول اع ضةةةةاا فةةةةي    ةةةة  المسةةةةتويين الةةةةدولي
 . (30)االتفاقير
 
 

 المبحث الثاني
 –Most Favoured (MFN) ى بالرعايةاألولالمعاملة الخاصة بحق الدولة 

Nation Treatment 
إن مبةةةدأ الدولةةةةر اعولةةة  بالر ايةةةةر مةةةاا مكمةةةةالأ ل مبةةةدأ السةةةةابا واو مبةةةدأ الم ام ةةةةر 

يةةةه فةةةي المةةةاد  الراب ةةةر مةةةن اتفاقيةةةر الموانةةةف المتصةةة ر الو نيةةةرو حيةةة  مةةةاا الةةةنص   
بالتمار  من حقوا الم كير الفكرير "ترب " التي فرضل     كل دولر  ضو أن ت امل 
مميع الدول اع ضاا     قدم المساوا و وبالتالي ف ةو فرضةل إحةدل الةدول اع ضةاا 

رر نفة  اة ه المية   مي   أو أفض ير لدولر أهرل  ضةو فةي االتفاقيةرو فةىن   يهةا أن تقة
 أو اعفض ير ل دول اع ضاا اعهرل ممي ا.

ويبدو أن الهةدف مةن وراا مبةدأ الدولةر اعولة  بالر ايةر اةو القضةاا   ة  التفةاول 
في من  درمال الحماير لحقوا الم كير الفكرير التي من ضمنها حقوا الم كيةر اعدبيةر 

  اهةةتالف قةةو  الةةرواب  بةةين والفنيةةر بةةين الةةدول اع ضةةااو الةة   ممكةةن أن يحةةد    ةة
الةةدول اع ضةةاا فةةي االتفاقيةةرو حيةة  إنا اةة ا المبةةدأ يدةةكل قيةةداأ   ةة  حريةةر الةةدول فةةي 

                                                 

مةع الت بيةا   ة  اعسةاليف التكنولوميةر  وواإلدار  المما يةر لحقةوا المملةفحمد إبةراايمإبراايم أ (30)
التوابع الصنا ير ودبكال الم  ومالومندورال المن مر ال ربير ل تربير والثقافةر وال  ةوم  والحديثر

تحةةل  نةةوان: حقةةوا المملةةف فةةي الةةو ن ال ربةةي فةةي إ ةةار التدةةري ال ال ربيةةر والدوليةةروتون و 
 .75 -74و ص ص 1999
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تحديد مالم   القاتها ب ضها مع ب تو فى ا كانةل لدولةر  ضةو فةي االتفاقيةر  القةر 
ت ةةاون مةةع دولةةر أهةةرل  ضةةو فةةي االتفاقيةةر وأرادل أن تمنحهةةا ميةة   أو أفضةة ير  رنبةةر 

ي ت  ي  ا ا الت اون وتو يدهو فىن ا ه المية   أو اعفضة ير تمةن  لر ايةا الةدول منها  ف
اعهةةرل اع ضةةاا فةةي االتفاقيةةر دون دةةر  أو قيةةد حتةة  ولةةو لةةم يكةةن انةةار ت امةةل مةةع 
نمةا يكفةي أن تكةةون  ضةواأ فةي اتفاقيةر تةةرب  ت بيقةاأ لمبةدأ الدولةر اعولةة   اة ه الدولةرو وا 

ريف بمبدأ الدولةر اعولة  بالر ايةر كم  ةف أول ون ةاا . وسوف نتناول الت (31)بالر اير
 مبدأ الدولر اعول  بالر اير كم  ف ثاٍن.

 ى بالرعايةاألول: التعريف بمبدأ الدولة األولالمطلب 
تنص الماد  الراب ر من اتفاقير ترب      ا ا المبدأ: فيما يت  ةا بحمايةر الم كيةر 

أو حصةانر يمنحهةا ب ةد  ضةو لمةةوا ني أ  الفكريةر فةىن أ  مية   أو تفضةيل أو امتيةةا  
ب ةةد  هةةر يمةةف أن تمةةن    ةة  الفةةور ودون أ  دةةر  لمةةوا ني مميةةع الب ةةدان اع ضةةاا 
اعهرلو ويستثن  من ا ا االلت ام أ  مي   أو تفضيل أو امتيا  أو حصانر يمنحها ب د 

  ضو وتكون: 
وانين  ال ناب ةةةر  ةةةن اتفاقيةةةر دوليةةةر بدةةةرن المسةةةا د  القضةةةائير  أو إنفةةةا  القةةة -أ

 الصي ر ال امر ونير المقتصر  بال ال     حماير الم كير الفكرير.
(  أو م ااةةةد  رومةةةا التةةةي تميةةة  1971ممنوحةةةر وفقةةةاأ عحكةةةام م ااةةةد  بةةةرن ) -ف

ا تبةةةار الم ام ةةةةر الممنوحةةةةر نيةةةةر مرتب ةةةر بالم ام ةةةةر الو نيةةةةر  بةةةةل مرتب ةةةةر 
  بالم ام ر الممنوحر في ب د  هر.

نتمي التسميالل الصوتيرو وايئال اإل ا ةر التةي مت  قر بحقوا الممدين وم -ج
 ال تنص   يها أحكام االتفاا الحالي.

                                                 

 .29و مرمع ساباو صالص يرحسام الدين   (31)
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ناب ةةةر مةةةن اتفاقيةةةر دوليةةةر مت  قةةةر بحمايةةةر الم كيةةةر الفكريةةةر  أصةةةبحل سةةةارير  -د
المف ةةول قبةةل سةةريان مف ةةول اتفةةاا من مةةر التمةةار  ال الميةةر  دةةري ر إهبةةار 

الفكريةةةةةةر بهةةةةةة ه  مم ةةةةةة  الموانةةةةةةف المتصةةةةةة ر بالتمةةةةةةار  مةةةةةةن حقةةةةةةوا الم كيةةةةةةر
ال تكةةةون تمييةةة اأ  دةةةوائياأ أو نيةةةر مبةةةرر ضةةةد مةةةوا ني الب ةةةدان  االتفاقيةةال  وا 

 . (32)اع ضاا اعهرل

ووفقاأ له ا المبدأ ت ت م الدول اع ضةاا فةي من مةر التمةار  ال الميةرو ب ةدم التميية  
في الم ام ر بين ر ايا الدول اع ضةاا اعهةرل ومةن فةي حكمهةم  ومةن ثةم يمةف   ة  

دول اع ضةةاا المسةةاوا  بةةين ر ايةةا مميةةع الةةدول اع ضةةاا فةةي الحقةةوا وااللت امةةالو الةة
بم نةةةة  أنهةةةةا إ ا منحةةةةل أ  ميةةةة   أو تفضةةةةيل أو امتيةةةةا  أو حصةةةةانر لمةةةةوا ني أ  ب ةةةةد 
 ضو في المن مر ت ت م برن تمن  مميع موا ني الدول اع ضةاا اعهةرل  ال المية   

 .(33)أو التفضيل أو االمتيا  أو الحصانر
إن ا ا المبدأ ي با عول مر  في ممال الم كير الفكريةر ومنهةا المصةنفال اعدبيةر 

 . (34)والفنيرو إ  لم يسبا ع  اتفاقير دولير في ممال الم كير الفكرير اعه  به
كما يالح  أن مبدأ الدولر اعول  بالر اير او مكمل لمبدأ الم ام ر الو نير ال   
أقرته االتفاقير  اتها الة   بدونةه سةيكون مبةدأ الم ام ةر الو نيةر مفرنةاأ مةن مضةمونه أو 
محتةةواهو  لةةر أنةةه تومةةد درمةةال متفاوتةةر مةةن الحمايةةر القانونيةةر لحقةةوا الم كيةةر اعدبيةةر 

ا المملةةف والحقةةوا الممةةاور و تهت ةةف بةةاهتالف درمةةال ال القةةال والفنيةةر والمت  قةةر بحةة
الحميمر بين الدولو ل لر فىن الماد  الراب ر من اتفاقير ترب  أكدل مبدأ الدولر اعولة  

                                                 

 رامع نص الماد  الراب ر من اتفاقير ترب . (32)
 .38و مرمع ساباو صالص ير حسام   (33)
 .25و مرمع ساباو ص مالل محمدين(34)
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بالر اير بم ناه  حية  أومبةل   ة  الةدول اع ضةاا أن تمةن  المةوا نين المنتمةين إلة  
ليهةةةا   ةةة  الفةةةور بةةةدون أ  دةةةر  أ ا أ  دولةةةر  ضةةةو فةةةي االتفاقيةةةر بممةةةرد االنضةةةمام إ

الت امةةةةةال أو حصةةةةةانال أو م ام ةةةةةر تفضةةةةةي ير تمنحهةةةةةا ل منتمةةةةةين إلةةةةة  أ  دولةةةةةر أهةةةةةرل 
 .  (35)بهصوص حماير الم كير اعدبير والفنير

لة لر فةةىنا مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر   ة  النحةةو السةةابا مةةا اةةو إال ترديةةٌد لمبةةدأ 
 أو اةةةو الومةةةه ارهةةةر لةةة لر المبةةةدأو عن المبةةةدأ ال الم ام ةةةر الو نيةةةر  أو مبةةةدأ المسةةةاوا  

ي نةةةي تفضةةةيل ر ايةةةا دولةةةر ب ينهةةةا بم ام ةةةر أفضةةةلو لكةةةن المقصةةةود اةةةو م ام ةةةر الةةةدول 
.وحسةف نةص المةاد  الراب ةر مةن اتفاقيةر تةرب  (36)اع ضاا ممي هةا   ة  قةدم المسةاوا 

 ر: فىنه يستثن  من مبدأ الدولر اعول  بالر اير الحقوا والم ايا التالي
الحقةةوا النادةةئر  ةةن االتفاقيةةال الدوليةةر فةةي دةةرن المسةةا د  القضةةائير  أو تنفيةة   -1

القةةانون دةةري ر أن تكةةون اةة ه االتفاقيةةر  ال  بي ةةر  امةةر ونيةةر مكرسةةر بدةةكل 
 / أ4هاص لحماير الم كير الفكرير. م

واتفةاا رومةةا التةةي  1971الحقةوا الممنوحةةر بمومةف نصةةوص اتفاقيةةر بةرن لسةةنر  -2
 / ف.4نائياأ ال دولياأ متحمل  اب اأ ث

وايئةةةال اإل ا ةةةر نيةةةر  Phonographsحقةةةوا الفنةةةانين والمنتمةةةين ل صةةةوتيال  -3
 /ج.4المنصوص   يها في ا ه االتفاقير م

الحقوا النادئر  ن االتفاقيال الدولير التي تت  ا بحمايةر الم كيةر الفكريةرو واةي  -4
  (WTO)ال الميةةر التةةي ده ةةل حيةة  التنفيةة  قبةةل ال مةةل باتفاقيةةر من مةةر التمةةار  

و لر دري رإهبار مم   التمار  المت  قر بحقوا الم كيةر الفكريةر التةرب و بهة ه 
                                                 

 .33و مرمع ساباو ص  بد الفتا  حما  (35)
 .28و مرمع ساباو ص سميحر الق يوبي(36)
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االتفاقيال وبدر  ه واا ممةا ي ةد تمية اأ ت سةفياأ ونيةر مبةرر ضةد مةوا ني الةدول 
 . (37)اع ضاا اعهرل

ويتبين واضحاأ من نص الماد  الهامسر من اتفاقير ترب  أنها تستب د ت بيا مبدأ 
لم ام ةةةر الو نيةةةر  وكةةة لر مبةةةدأ الدولةةةر اعولةةة  بالر ايةةةر مةةةن الت بيةةةا   ةةة  االتفاقيةةةال ا

مت ةةدد  اع ةةراف التةةي أبرمةةل تحةةل م  ةةر المن مةةر ال الميةةر ل م كيةةر الفكريةةر "الويبةةو"  
وتت  ا بالموانف اإلمرائير الهاصر باكتساف حقوا الم كير الفكرير أو استمرارااو ومن 

أي ةول  ةام  6اقير ال المير لحقوا المملةف الموق ةر فةي منيةف فةي ا ه االتفاقيال: االتف
 . (38)1971تمو   ام  24و صي ر باري و والم دلر في  1952
ن  دم توفير الحماير واإلفرا  في استهدام المصنفال المحمير من قبل ب ةت   وا 

ضرار بهم الدول و دم تف يل مبدأ الدولر اعول  بالر اير بالنسبر ل مملفين يمد  إل  اإل
حمامهم  ن اإلبدا  المديد  اعمر ال   يستد ي من ا ه الةدول اإلسةرا  فةي ت ةديل  وا 
تدةةةةةري ال حةةةةةا المملةةةةةف والحقةةةةةوا الممةةةةةاور و بمةةةةةا يكفةةةةةي لتدةةةةةميع اإلنتةةةةةاج اإلبةةةةةدا ي 
والفكةةر .ويتم ت بيةةا مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر بمةةا يضةةمن  ةةدم إقامةةر حةةوام  أمةةام 

ر  ويةةوفر الضةةمانال الكافيةةر ل ةةدم إسةةاا  اسةةت مال حقةةوا الةةدول اع ضةةاا فةةي االتفاقيةة
 المملفين     مصنفاتهم اعدبير والفنير.

إن الهةةدف مةةن وراا ت بيةةا مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر اةةو م ام ةةر مميةةع الةةدول 
اع ضةةاا فةةي االتفاقيةةر   ةة  قةةدم المسةةاوا و وكةةان  لةةر واضةةحاأ مةةن هةةالل االسةةتثنااال 

مةةةةن حيةةةة  ت بيقهةةةةاو إ  اسةةةةتب دل مةةةةن ت بيةةةةا اةةةة ا المبةةةةدأ فقةةةة  التةةةةي قيةةةةدل االتفاقيةةةةر 
االتفاقيةةال المبرمةةر قبةةل سةةريان اتفاقيةةر من مةةر التمةةار  ال الميةةرو واةةو اعول مةةن كةةانون 

                                                 

 35اباو صو مرمع س  بد الفتا  حما  (37)
 من اتفاقير ترب . 5.رامع الماد  38حسام الدين و مرمع ساباو ص الص ير(38)
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  وبمفهوم المهالفر فىن االتفاقيال المبرمر ب د ا ا التةاريخ   يهةا أن 1995الثاني  ام 
م هةا فةي  رفةي مةن  م ايةا ل ةدول الداه ة ت با ا ا المبدأ واو مةا يحةد كثيةراأ مةن حريتهةا

.ويضةةةيف مبةةةدأ الدولةةةر اعولةةة  بالر ايةةةر فيمةةةا يت  ةةةا بالم كيةةةر الفكريةةةر وفةةةي (39)االتفاقيةةةر
االتفاقيال الدولير المت دد  اع رافو أن أ  مي   أو أفض ير أو حصانر يمنحها  ضو 

ي سةةائر لمةةوا ني أ  ب ةةد  هةةر  ضةةواأ كةةان أو نيةةر  ضةةوو يمةةف منحهةةا فةةوراأ لمةةوا ن
الدول اع ضااو وب لر لو كان مملٌف من دولر نيةر  ضةو فةي االتفاقيةرو مقيمةاأ   ة  
أراضةةي دولةةر  ضةةو فةةي االتفاقيةةرو فةةىن لةةه مميةةع االمتيةةا ال التةةي تمةةن    ةة  أراضةةي 

 . (40)الدولر المقيم   يها بالنسبر ل مملفين وباقي الدول اع ضاا
ر قةةد توسةةع فةةي مفهةةوم مبةةدأ المسةةاوا  وانةةا نالحةة  أن مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةة

بالنسةةبر ل مةةملفين وأصةةحاف الحقةةوا الممةةاور  ليدةةمل ر ايةةا الةةدول نيةةر اع ضةةاا فةةي 
االتفاقيةةر ولكةةنهم مقيمةةون فةةي إحةةدل الةةدول اع ضةةاا  وبالتةةالي فةةىن اةة ا المبةةدأ يدةةمل 
مةةةةوا ني الةةةةدول ومةةةةوا ني الةةةةدول اع ضةةةةاا فةةةةي االتفاقيةةةةر ومةةةةوا نين مةةةةن نيةةةةر دول 

ا فةي االتفاقيةرو ولكةنهم لهةم إقامةر فةي دولةر  ضةو فةي االتفاقيةر. وقةد وضةحل اع ضا
 لةةر اتفاقيةةر )بةةرن( لحمايةةر المصةةنفال اعدبيةةر والفنيةةر بتحديةةد ن ةةاا الحمايةةر باسةةتهدام 
م يارين  امةا: م يةار منسةير المملةف وم يةار الندةر عول مةر و حية  تتمتةع مصةنفال 

يةةةر بالحمايةةةرو سةةةواا أكانةةةل اةةة ه المصةةةنفال المملةةةف مةةةن ر ايةةةا ب ةةةد موقةةةع   ةةة  االتفاق
مندور  أم نير مندور و فى ا كانل مندةور  فهةي تتمتةع بالحمايةر أيةاأ كةان مكةان ندةرااو 
أمةةةا إ ا كةةةان المملةةةف مةةةن مةةةوا ني ب ةةةد لةةةم يوقةةةع   ةةة  االتفاقيةةةر فيكفةةةي السةةةتفادته مةةةن 

                                                 

 .41و مرمع ساباو صبالل بدو  (39)
الويبوو المن مر ال المير ل م كير الفكرير "اتفاا موانف حقوا الم كيةر الفكريةر المتصة ر بالتمةار "  (40)

 داد المكتف الدولي ل ويبو.)اتفاا ترب ( اعحكام ال امر والمبادا ال امرو من إ 
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و أن يكون الندر أن يكون الندر قد تم عول مر  في ب د موقع     االتفاقير أ االتفاقير
 . (41)اعول قد تم في  ن واحد في ب د م ت م باالتفاقير و هر نير م ت م بها

 بالرعاية األولى تطبيق مبدأ الدولةنطاق المطلب الثاني: 
إن المتتبع لبيان ماايةر مبةدأ الدولةر اعولة  بالر ايةرو واةو مةا نصةل   يةه اتفاقيةر 

اقير أن ت امل مميع الدول اع ضاا ترب  التي فرضل     كل دولر  ضو في االتف
  ةة  قةةدم المسةةاوا و وبالتةةالي ف ةةو فرضةةل إحةةدل الةةدول اع ضةةاا ميةة   او أفضةة ير او 
حصانر لدولر أهرل  ضو في االتفاقير في ممةال الم كيةر الفكريةر فةىن   يهةا أن تقةرر 

اقيةر ا ه المي   او اعفض ير او الحصانر لكافر الةدول اعهةرل اع ضةااو بم نة  أن اتف
تةةةرب  مةةةن هةةةالل اةةة ا المبةةةدأ ال تها ةةةف سةةةول الةةةدول اع ضةةةاا فةةةي من مةةةر التمةةةار  

 .(42)ال المير وال ت  م سوااا
وقد بال من المس م أن ا ا المبدأ ال يمتةد ن ةاا ت بيقةه إال إلة  الةدول اع ضةاا 
فةي االتفاقيةر سةواا أكانةل متقدمةر أم ناميةر أم أقةةل نمةواأ  بهةدف تةوفير الحةد اعدنة  مةةن 

لحمايةةر القانونيةةر ل مصةةنفال اعدبيةةر والفنيةةر مةةن تةةاريخ بةةدا سةةريان اةة ه االتفاقيةةرو واةةو ا
و أمةا قبةل االنضةمام إلة  اة ه االتفاقيةر فةال يترتةف   ة  1995اعول من كانون الثةاني 

                                                 

 .(برن).رامع الماد  الثالثر من اتفاقير 140ك ود و مرمع ساباو ص كولومبيه (41)
الصةة ير حسةةام الةةدين و المديةةد فةةي ال المةةال التماريةةر فةةي ضةةوا قةةانون حمايةةر حقةةوا الم كيةةر  (42)

و 2002لةةةة و الفكريةةةةر المديةةةةد واتفاقيةةةةر تةةةةرب و دار الفكةةةةر المةةةةام يو اإلسةةةةكندريرو ال ب ةةةةر اعو 
 .33ص
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الدولةةةر أ  مسةةةمولير قانونيةةةر إن وفةةةرل ميةةة   أو أفضةةة ير لدولةةةر أهةةةرل فةةةي ممةةةال حةةةا 
 . (43)المملف والحقوا المماور 

ومةةمدل ت بيةةا مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر اةةو القضةةاا   ةة  التفةةاول فةةي مةةن  
درمال الحماير القانونير ل مصنفال اعدبير والفنير بين الدول اع ضاا  ال   كان مةن 
الممكن أن يحد  ن راأ الهتالف قو  الرواب  التي تممةع بةين الةدولو فقةد تكةون  انةار 

 ي أحداما مي   أو أفض ير ل دولر اعهرل فةي ممةال  القال ت اون ما بين دولتين ت 
حةةا المملةةف أو الحقةةوا الممةةاور  بصةةدد تدةةميع االسةةتثمار ومةة ف المفكةةرين إليهةةا مةةن 
ت ر الدولرو فماا اة ا المبةدأ إلب ةاد مثةل اة ا التميية  بةين الةدولتين وت بيقةه   ة  بةاقي 

 . (44)الدول اع ضاا
ه اتفاقيةر تةرب  نمةد أن ن ةاا ت بيقةه باإلم ان في ا ا المبةدأ حسةف مةا مةاال بة

مةاا   ة  اعدةةهاص أنفسةهمو و اةم ر ايةةا الةدول اع ضةاا فةةي االتفاقيةر  ب ةرت رفةةع 
الحةةوام  بيةةنهم بسةةبف اهةةتالف  المنسةةير التةةي يتمتةةع بهةةا أ  مةةنهم  و بهةةدف تدةةميع 

ولوميا اإلبدا  ال اني واالستفاد  من الدول المتقدمر في ممال إثراا الدول النامير بالتكن
الحديثةةر والفكةةر المت ةةورو الةة   كةةان البةةد لهةة ا الفكةةر مةةن أن تتةةوافر لةةه الحمايةةر   ةة  

 .(45)المستويين المح ي والدولي
                                                 

النمةار محمةةد و التن ةةيم القةةانوني ل ناصةةر الم كيةةر التماريةر والصةةنا ير فةةي ضةةوا أحكةةام اتفاقيةةر  (43)
و دار المام ةةر المديةةد  ل ندةةرو 2005 – 2002لسةةنر  82التةةرب  وقةةانون الم كيةةر الفكريةةر رقةةم 

 .30و ص2005االسكندريرو 
 .40و مرمع ساباو صبالل بدو  (44)
و دراسال  الميرو إصال  أن مر حقوا الم كير الفكريةر فةي الةدول و كن ان مايا  اراو    مي (45)

و تصةةةدر  ةةةن مركةةة  اإلمةةةارال ل دراسةةةال والبحةةةو  49الناميةةةرو االن كاسةةةال والسياسةةةالو ال ةةةدد 
 .12و ص2003اإلستراتيميرواإلمارال ال ربير المتحد و ال ب ر اعول و 
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بنةةاا   ةةة   لةةر إن الحمايةةةر المةةوفر  ل مةةةملفين وأصةةحاف الحقةةةوا الممةةاور  ضةةةمن 
إ ةةار االتفاقيةةر يمةةف أن تسةةهم فةةي تدةةميع اإلبةةدا  الفكةةر  وفةةي نقةةل اةة ا الفكةةر وندةةره 
واالسةةةتفاد  مةةةن الم ايةةةا المتبادلةةةر بةةةين ر ايةةةا الةةةدول اع ضةةةاا فةةةي االتفاقيةةةر  بمةةةا يكفةةةل 
التةةوا ن بةةين الحقةةوا وااللت امةةالو ويضةةيف مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر والةة   لةةم يةةرد 
 كره سابقاأ فيما يت  ا بحقوا الم كيةر الفكريةر وفةي االتفاقيةال المت ةدد  اع ةراف بدةرن 

  ميةة   أو م يةر أو أفضة ير أو حصةةانر يمنحهةا  ضةٌو لمةةوا ني أ  حةا المملةف  إنا أ
ب ةةد  هةةر  ضةةواأ كةةان أو نيةةر  ضةةو يمةةف منحهةةا فةةورا دون أ  دةةر  لمةةوا ني سةةائر 

 الدول اع ضاا.
ومما تقدم نمد أن ن اا ت بيا ا ا المبدأ امتد ليدمل ر ايا الدول اع ضةاا فةي 

اقير أيضاأ  ولكةنهم مقيمةون   ة  أراضةي االتفاقير ور ايا الدول نير اع ضاا في االتف
دولةةةر  ضةةةو فةةةي االتفاقيةةةر فهةةةو مبةةةدأ مةةةاا ف  يةةةا إل الةةةر الحةةةوام  بةةةين الةةةدول اع ضةةةاا 

 . (46)رافضاأ الن ر إل  المنسير التي يتمتع بها المبد ون     مصنفاتهم اعدبير والفنير
تثنااال ولكن اة ا المبةدأ ورد   يةه اسةتثنااال مةن حية  ن ةاا ت بيقةه واة ه االسة

 تكون: 
ناب ةةر مةةن اتفاقيةةال دوليةةر بدةةرن المسةةا د  القضةةائير أو إنفةةا  القةةوانين  ال الصةةب ر  -أ

 ال امر ونير المقتصر  بال ال     حماير الم كير الفكرير.
أو اتفاقيةر رومةا التةي تمية  ا تبةار  1971ممنوحر وفقةاأ عحكةام اتفاقيةر بةرن  -ف

ام ر الو نيرو بل مرتب ر بالم ام ةر الممنوحةر فةي الم ام ر الممنوحر نير مرتب ر بالم 
                                                 

م كير الفكريرو اتفاا موانف حقوا الم كير الفكرير المتص ر مندورال الويبوو المن مر ال المير ل  (46)
بالتمةةةةةار  )اتفةةةةةاا تةةةةةرب ( اعحكةةةةةام ال امةةةةةر والمبةةةةةادا اعساسةةةةةيرو مةةةةةن ا ةةةةةداد المكتةةةةةف الةةةةةدولي 

 ل ويبو.مرمع سابا .
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ب ةد  هةةرو وبةة لر يكةون مبةةدأ الم ام ةةر بالمثةل اةةو المبةةدأ  الوامةف الت بيةةا حيةة  يدةةمل 
المصنفال اعدبير والفنير التي تندر عول مر  في اعردن مدمولر بالحماير الال مر من 

ل مةةةةر  فةةةةي  لةةةةر الب ةةةةد  ةةةرف ت ةةةةر الدولةةةةرو وال يهةةةةم أن تكةةةةون المصةةةنفال المندةةةةور  عو 
عدهاص أردنيينو ولو كانل مصةنفال عدةهاص مةن منسةير نيةر المنسةير اعردنيةر  
المهم او ثبول أن المملفال المندور  عول مر   في اعردن تتمتع بالحماير داهةل  لةر 
الب ةةةةدو وكةةةة لر ين بةةةةا مبةةةةدأ الم ام ةةةةر بالمثةةةةل بالنسةةةةبر ل مةةةةملفين اعمانةةةةف   ةةةة  كافةةةةر 

يةةر والفنيةةر أيةةاأ كانةةل صةةورتها  كمةةا يسةةر  اةة ا المبةةدأ بالنسةةبر ل مةةملفين المصةةنفال اعدب
اعمانف فق  و لر بالنسبر لمصنفاتهم التي تندةر عول مةر  فةي ب ةد أمنبةي وال تهضةع 

 .(47)له مصنفال اعردنيينو ولو وقع أول ندر لمصنفاتهم في الهارج
بيةا مبةدأ الم ام ةر إن التدري ال المقارنر الهاصةر بحةا المملةف قةد ادةتر ل لت 

بالمثلو وإلفاد  المصةنفال مةن الحمايةر المقةرر  فةي قةانون دولةر أمنبةيو أن يدةمل الب ةد 
اعمنبةةةي ر ايةةةا الدولةةةر بحمايةةةر مماث ةةةر لمصةةةنفاتهم المندةةةور  عول مةةةر  فةةةي الدولةةةرو وأن 

 تكون ا ه المصنفال محمير في الب د اعمنبي.
مانةةةف التةةةي تندةةةر عول مةةةر  فةةةي الب ةةةد أن تكةةةون مصةةةنفال المةةةملفين اع :الدةةةر  اعول

 اعمنبي محمير في ا ا الب د.
الدر  الثاني: يمف أن تكةون المصةنفال محميةر فةي الب ةد اعمنبةي  واة ا ي نةي أنةه ال 
محل لحماير مصنف أمنبي في ب د  هر  الما أنه ال يتمتع بالحماير في ب د أول ندر 

 له.
يسةتب د مةن مبةدأ الم ام ةر بالمثةل لت  ةا يمف مالح ر أن الحةا اعدبةي ل مملةف ولكن 

اةةةة ا الحةةةةا بالن ةةةةام ال ةةةةامو وعن ت بيةةةةا اةةةة ا المبةةةةدأ سةةةةيمد  إلةةةة  المسةةةةا  بدهصةةةةير 
                                                 

 .362و مرمع ساباو صكن ان نواف   (47)
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.وانةةا مةةاا مبةةدأ الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر إل الةةر (48)المملةةفو التةةي يمتةة ج بهةةا اةة ا الحةةا
فاقيةرو الحوام  بين الدول ومةن  نفة  االمتيةا ال واعفضة يال ل ةدول اع ضةاا فةي االت

ف و تم اتفاا بةين دولةر  ضةو فةي تةرب  ودولةر أهةرل نيةر  ضةو   ة  مةن  امتيةا ال 
ل مملفين وأصحاف الحقوا المماور   كان من باف اعول  أن تنصةرف اة ه االمتيةا ال 
إل  سائر الدول اع ضاا في االتفاقير ولي  إل  ت ر الدولر نير ال ضو في االتفاقير 

 وحداا.
مةةمدينو ومنتمةةي التسةةميالل الصةةوتير وايئةةال اإل ا ةةر التةةي ال مت  قةةر بحقةةوا ال -ج

 تنص   يها أحكام االتفاا الحالي.
ففي ما يت  ا بالممدين ف هم الحا في منع تسةميل أدائهةم نيةر المسةمل أو  مةل 
نسخ من ا ه التسميالل  وحا منع بة  أدائهةم الحةي   ة  الهةواا بالوسةائل الالسة كير 

ر تةةرهيص مةةنهم بةة لر  أمةةا منتمةةو التسةةميالل الصةةوتير و نق ةةه ل ممهةةور مةةا لةةم يصةةد
فيحةةا لهةةم منةةع النسةةخ المبادةةر أو نيةةر المبادةةر لتسةةميالتهم الصةةوتير  ويحةةا لهيئةةال 
اإل ا ر منع تسميل البرامج اإل ا ير و مل نسخ من ا ه التسميالل ومنع إ اد  الب  

  يون. بر الوسائل الالس كير  أو نقل ا ه المواد ل ممهور  بر الت ف
ناب ةةةر مةةةن اتفاقيةةةال دوليةةةةر مت  قةةةر بحمايةةةر الم كيةةةةر الفكريةةةر أصةةةبحل سةةةةارير  -د

المف ةةةول قبةةةل سةةةريان مف ةةةول اتفةةةاا من مةةةر التمةةةار  ال الميةةةرو دةةةري ر إه ةةةار مم ةةة  
ال تكةن تميية اأ  الموانف المتص ر بالتمار  من حقوا الم كيةر الفكريةر بهة ه االتفاقيةال   وا 

ا ني الب ةدان اع ضةاا. ومةن اة ه االتفاقيةال  االتفاقيةر  دوائياأ أو نير مبرر ضد مةو 
                                                 

وت ديالتةةه  1954لسةةنر  354و السة  ال اعدبيةةر لحةةا المملةف فةةي القةةانون رقةم  ةا ف حسةةن   (48)
بىصدار قانون حماير حقةوا الم كيةر  2002لسنر  82بدرن حماير حا المملف إل  القانون رقم 

 .98و ص2002الفكريرو دار النهضر ال ربيرو القاار و 
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و صةةي ر بةةاري  1952أي ةةول  ةةام  6ال الميةةر لحقةةوا المملةةف الموق ةةر فةةي منيةةفو فةةي 
 . (49)1971من تمو   ام 24والم دلر في 

وتحةةةةرص مميةةةةع الةةةةدول اع ضةةةةاا فةةةةي االتفاقيةةةةر   ةةةة  ر ايةةةةر المبةةةةد ين وحمايةةةةر 
  توفير أكبر قدر مةن الحمايةر لحقةوا المبةد ينو اإلبدا   عن ا ه الدول تممن بضرور 

واتها  التدابير ل حفا    ة  ال قةول المبد ةرو مةن أمةل ضةمان اسةتمراراا فةي   ائهةا  
نمةا ال  عنا تقدم الممتم ةال والةدول كةان وال يمكةن إال أن يكةون ثمةر  أفكةار وأ مةال وا 

حصةةةول   ةةة  نفةةة  المبةةةد ينو وقةةةد مةةةاا ت بيةةةا اةةة ا المبةةةدأ لتحفيةةة  المبةةةد ين   ةةة  ال
االمتيا ال داهل الدول اع ضاا في االتفاقيةر دون تميية  بةين مصةنفال أدبيةر أو فنيةر 
ت ود لدولر نامير أو متقدمرو فمةا ين بةا   ة  الةدول المتقدمةر مةن امتيةا ال وأفضة يال 
يكةةون ل دولةةر الناميةةر ضةةمن إ ةةار االتفاقيةةر تحقيقةةاأ لمبةةدأ المسةةاوا  وكسةةر التفةةاول بةةين 

  ضاا.الدول اع
 

 الخاتمة:
حاولةةةل اةةة ه الدراسةةةر م المةةةر موضةةةو  مديةةةد يت  ةةةا بر مةةةال المبةةةادا اعساسةةةير 
التفاقير ترب  في ممةال حقةوا الم كيةر اعدبيةر والفنيةر  حية  كةان الهةدف واضةحاأ مةن 
هةةالل الدراسةةرو واةةو السةة ي نحةةو تو يةةد م ةةايير الحمايةةر فيمةةا بةةين الب ةةدان اع ضةةاا  

لرفةع مةن قيمةر الحقةوا الفكريةر   ة  المسةتول الةدوليو حية  وت بيا أاداف تتسم في ا
مةةاال اتفاقيةةةر تةةرب  بةةةاله و  ال ريضةةر فةةةي ممةةال حمايةةةر الحقةةوا اعدبيةةةر والحقةةةوا 
الممةةاور و بدةةرن التفضةةيالل إلةة  أحكةةام اتفاقيةةر رومةةا واتفاقيةةر بةةرن مةةن إ مةةال المبةةادا 

                                                 

بالتمةةار  مةةن حقةةوا الم كيةةر الفكريةةر "تةةرب "   ةة   رل فةةي محمةةد وتةةرثير اتفاقيةةر الموانةةف المتصةة  (49)
 .22ير وف.نوالقاار وف. وصتدري ال الب دان ال رب
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وتركةةل ل تدةةري ال الو نيةةةر المقةةرر  بدةةرن الدولةةر اعولةة  بالر ايةةر والم ام ةةر الو نيةةرو 
ل ةةدول اع ضةةاا فةةي االتفاقيةةر حريةةر صةةيانر قوانينهةةا الو نيةةر لحةةا المملةةف والحقةةوا 
الممةةاور  بمةةا ينسةةمم ومبةةادا االتفاقيةةر واالسةةتثنااال الةةوارد    يهةةا بهةةدف حمايةةر حةةا 

 المملف وأصحاف الحقوا المماور .
متهةا إلة   ةدد مةن النتةائج لقد توص نا من هالل ا ه الدراسر واإلدةكالير التةي  ال

 نمم ها فيما ي ي:
أوالأ: إن كل دولر  ضو في اتفاقيةر تةرب  ت تة م بةرن تقةرر لكةل المنتمةين إلة  أ  دولةر 
أهرل من الدول اع ضاا في االتفاقير حماير قانونير ال تقل  ن ت ر التي توفراةا 

إقرار المسةاوا  مةا  ل موا نين إيماناأ بى مال مبدأ الم ام ر الو نير وال   كان نايته
بةةين اعدةةهاص المنتمةةين إلةة  الةةةدول اعهةةرل اع ضةةاا فةةي االتفاقيةةر والمةةةوا نين 

 المنتمين إل  دولر م ينر  ضو في اتفاقير من مر التمار  ال المير.
ثانيةةةاأ: إن م  ةةةم تدةةةري ال الةةةدول ال ربيةةةر واعمنبيةةةر لحةةةا المملةةةف تناولةةةل نصوصةةةاأ 

لمةةا لةةه مةةن أاميةةر فةةي ضةةوا الت ةةور التقنةةي  صةةريحر حةةول مبةةدأ الم ام ةةر الو نيةةر
المسةةةتمر لوسةةةائل االستنسةةةا  واسةةةت مال المصةةةنفال وت ايةةةد الحامةةةر إلةةة  اسةةةتمرار 

يمةةةاد أسةةةواا متاحةةةر ل مصةةةنفال اعدبيةةةر  والفنيةةةر التبةةةادالل الثقافيةةةر بةةةين الب ةةةدان وا 
 توافر الحماير لها.بالنسبر ل مملفين  ندما ت

بالر ايةر عول مةر  فةي اتفاقيةر تةرب  والة   كةان مفةاده  ثالثاأ:  هور مبدأ الدولر اعولة 
أن أ  مي   أو أفض ير أو حصانر تمنحها أ  دولةر  ضةو فةي االتفاقيةر ع  دولةر 
أهرل فىنها ت قائياأ بدون أ  قيد أو در  تنصرف إل  الةدول اعهةرل حتة  ولةو لةم 

نما إ ماٌل لمبادا ات  فاقير ترب .يومد انار أ  ت اون بين ااتين الدولتين  وا 
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 نيةةةةر الةةةةدول  ايةةةةر  امتةةةةد ن اقةةةةه ليدةةةةمل ر ايةةةةا هامسةةةةاأ: إن مبةةةةدأ الدولةةةةر اعولةةةة  بالر 
اع ضةةةةةاا المقيمةةةةةين   ةةةةة  أراضةةةةةي دولةةةةةر  ضةةةةةو فةةةةةي االتفاقيةةةةةر  ويدةةةةةمل مميةةةةةع 
االمتيا ال التي تمن      أراضةي الدولةر )مكةان االقامةر( بالنسةبر ل مةملفين وبةاقي 

 الدول اع ضاا.
 النتائج فىننا نوصي با ي ي:واستناداأ إل  ا ه 

أوالأ:     مميع الدول اع ضاا في االتفاقيةر مرا ةا  الت ةور التقنةي المسةتمر والسةريع 
لالستنسةةا   والحامةةر إلةة  تبةةادل الثقافةةال بةةين الب ةةدانو لةة لر كةةان   يهةةا مرام ةةر 
قوانين حةا المملةف والحقةوا الممةاور  بمةا يكفةل مواكبةر اة ا الت ةور و ةدم قصةور 

لقةةةوانين  ةةن م المةةةر المسةةائل المسةةةتمد  بمةةا يكفةةةل تةةوفير القةةةدر الكةةافي مةةةن اةة ه ا
الحمايةةةةةر ل مةةةةةملفين   ةةةةة  مصةةةةةنفاتهم اعدبيةةةةةر والفنيةةةةةرو وحمايةةةةةر أصةةةةةحاف الحقةةةةةوا 
الممةةاور  ونتمنةة    ةة  المدةةر  اعردنةةي ت ةةديل قةةانون حمايةةر حةةا المملةةف لمواكبةةر 

نتةةةاج اعدبةةةي والفكةةةر  الت ةةةور التقنةةةي المسةةةتمر لحقةةةوا الم كيةةةر الفكريةةةر حمايةةةر لإل
 اعردني .

ثانيةةةاأ: إدراج مبةةةدأ الدولةةةر اعولةةة  بالر ايةةةر ضةةةمن نصةةةوص صةةةريحر فةةةي قةةةوانين حةةةا 
المملةةف والحقةةوا الممةةاور   ولةةي  اإلدةةار  إليةةه أو اسةةتنبا ه مةةن هةةالل نصةةوص 
المةةةوادو وهصوصةةةاأ أن اةةة ا المبةةةدأ نةةةص   يةةةه عول مةةةر  فةةةي اتفاقيةةةر تةةةرب  ووسةةةع 

ر ايةةةا الةةدول نيةةر اع ضةةاا فةةةي االتفاقيةةر والمقيمةةين   ةةة  ن ةةاا الحمايةةر ليدةةمل 
 أراضي دوله  ضو في االتفاقير.

 
 المراجع:

 اواًل : باللغة العربية 
 الكتب   -أ
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 .1992إبراايم أحمد إبراايمو الحماير الدولير لحا المملفو ف. لو ف.  و  -1
وانين ال ربير أدوار  يدو حا المملف والحقوا المماور  في القانون ال بنانيو والق -2

 .2001واعمنبيرو دار صادر ل ندرو بيرولو ال ب ر اعول و 
السنهور   بد الر اا و الوسي  في در  القانون المدنيو حا الم كيرو الم ا  -3

 .1991الثامنو دار النهضر ال ربيرو القاار و ال ب ر الثانيرو 
اار و ال ب ر الق يوبي سميحر و الم كير الصنا يرو دار النهضر ال ربيرو الق -4

 .2007السادسرو 
الص ير حسام الدين و أس  ومبادا اتفاقير الموانف المت  قر بالتمار  من حقوا  -5

 .1999الم كير الفكريرو دار النهضر ال ربيرو القاار و ف.  و 
الص ير حسام الدين و المديد في ال المال التمارير في ضوا قانون حماير  -6

تفاقير ترب و دار الفكر المام يو اإلسكندريرو ال ب ر حقوا الم كير الفكرير المديد وا
 .2002اعول و 

النمار محمدو التن يم القانوني ل ناصر الم كير التمارير والصنا ير في ضوا  -7
و دار المام ر المديد  2002لسنر  82أحكام اتفاقير الترب  وقانون الم كير الفكرير رقم 

 . 2005ل ندرو اإلسكندريرو  
ت ور ارليال الدولير لحماير حقوا الم كير الصنا يرو "دراسر في بدو  باللو  -8

ضوا اتفاقير الترب  واالتفاقيال السابقر   يها"و دار النهضر ال ربيرو القاار و ف.  و 
2006. 

حما    بد الفتا و حقوا الم كير الفكرير وحماير المسته ر في  قود التمار   -9
 200و المح ر الكبرلو ف.  و االلكترونيرو دار الكتف القانونير مصر

 1954لسنر  354 ا ف حسنو الس  ال اعدبير لحا المملف في القانون رقم  -10
بىصدار قانون  2002لسنر  82وت ديالته بدرن حماير حا المملف إل  القانون رقم 

 .2002حماير حقوا الم كير الفكريرو دار النهضر ال ربيرو القاار و 
ا ج الم اصر  لحا المملف ووسائل حمايتهو دار كن ان نواف و حا المملف النم -11

 .2004الثقافر ل ندر والتو يعو  مانو ال ب ر اعول و اإلصدار الرابعو 
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ك ود كولومبيهو المبادا اعساسير لحا المملف والحقوا المماور  في ال المو  -12
تون   "دراسر في القانون المقارن"و ترممر المن مر ال ربير ل تربير والثقافر وال  ومو

 .1995واليونسكوو باري و 
بالتمار  من حقوا الم كير الفكرير  رل في محمد وترثير اتفاقير الموانف المتص  -13

 22.12"ترب "     تدري ال الب دان ال ربير وف.نوالقاار وف. وص
محمدين ماللو الحماير القانونير ل م كير الصنا ير وفقاأ التفاقير الموانف  -14

وا الم كير الفكرير )ترب (و دار المام ر المديد  ل ندرو المتص ر بالتمار  من حق
 .2000االسكندريرو ف.  و 

 

 

 المجالت و الدوريات  -ب
إبةةةةةراايم أحمةةةةةد إبةةةةةراايمو اإلدار  المما يةةةةةر لحقةةةةةوا المملةةةةةف مةةةةةع الت بيةةةةةا   ةةةةة  اعسةةةةةاليف  -1

يةةر ل تربيةةر التكنولوميةةر الحديثةةرو التوابةةع الصةةنا ير ودةةبكال الم  ومةةالو مندةةورال المن مةةر ال رب
والثقافةةر وال  ةةةوم تحةةةل  نةةةوان: حقةةوا المملةةةف فةةةي الةةةو ن ال ربةةي فةةةي إ ةةةار التدةةةري ال ال ربيةةةر 

 .1999والدوليرو تون و 

إبراايم أحمد إبراايمو حا المملف فةي تدةري ال الةدول ال ربيةرو بحة  مقةدم لنةدو  الويبةو التةي  -2
 .2004( كانون الثانيو 16 -14 قدل في القاار  في الفتر  من )

حسن الممي يو ندو  الويبو الو نير  ن إنفا  حقوا الم كير الفكرير لفائد  الس  ال القضائير  -3
والمةةةد ين ال ةةةةامين ومةةةةو في اعمةةةةن والممةةةةارر ومكافحةةةر الفسةةةةادو تن مهةةةةا المن مةةةةر ال الميةةةةر 

 4  إل 2ل م كير الفكرير )الويبو( بالت اون مع دائر  المكتبر الو نير لو ار  الثقافرو  مانو من 
 و اإل ار الدولي لحماير حا المملف والحقوا المماور .2002أي ول 

سةامر دالل ةرو التةدابير الدوليةر والو نيةر فةي ممةال اإلدار  المما يةر لحقةوا المملةف والحقةوا  -4
المماور  بين الن رير والت بياو "دراسر مقارنر"و بح  مندور في مم ةر المنةار  ل بحةو  والدراسةال 

 .2007و لسنر 8البيلو ال دد  تصدر  ن مام ر  ل
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 ةةارا   مةةيو ومايةةا كن ةةانو دراسةةال  الميةةرو إصةةال  أن مةةر حقةةوا الم كيةةر الفكريةةر فةةي  -5
و تصدر  ةن مركة  اإلمةارال ل دراسةال والبحةو  49الدول الناميرو االن كاسال والسياسالو ال دد 

 .2003اإلستراتيميرو ال ب ر اعول و 
ا الم كيةةةر الفكريةةةر لفائةةةد  السةةة  ال القضةةةائير والمةةةد ين نةةةدو  الويبةةةو الو نيةةةر  ةةةن إنفةةةا  حقةةةو  -6

ال ةةةةةامين ومةةةةةو في اعمةةةةةن والممةةةةةارر ومكافحةةةةةر الفسةةةةةادو المن مةةةةةر ال الميةةةةةر ل م كيةةةةةر الفكريةةةةةر 
و 2002و أي ةول 4-2)الويبو(و بالت ةاون مةع دائةر  المكتبةر الو نيةر لةو ار  الثقافةرو  مةانو مةن 

 الم كير الصنا ير في إ ار اتفاقير ترب .
لويبةةةةوو المن مةةةةر ال الميةةةةر ل م كيةةةةر الفكريةةةةر "اتفةةةةاا موانةةةةف حقةةةةوا الم كيةةةةر الفكريةةةةر المتصةةةة ر ا -7

 بالتمار " )اتفاا ترب ( اعحكام ال امر والمبادا ال امرو من إ داد المكتف الدولي ل ويبو
 
 اإلتفاقيات والقوانين: -ج

/ نيسةان/ 15الموق ةر فةي  اتفاقير الموانف المتص ر بالتمار  من حقوا الم كير الفكريةر "تةرب " -1
1994. 

 2و المنقحةةةةر فةةةةي  1883  ار  20اتفاقيةةةةر بةةةةاري  لحمايةةةةر الم كيةةةةر الصةةةةنا ير الممرهةةةةر فةةةةي  -2
 . 1979تدرين اعول 

اتفاقيةر رومةا لحمايةةر فنةاني اعداا ومنتمةةي التسةميالل الصةةوتير وايئةال اإل ا ةةر الموق ةر فةةي  -3
 .1961/ تدرين أول/ 26

 .1979/ أي ول/28الم دلر في  1886اعدبير والفنير لسنر  اتفاقير برن لحماير الم كير -4
 .2002لسنر  82قانون حا الم كير الفكرير المصر و قانون رقم  -5
و المندةةور فةي المريةد  الرسةميرو ال ةةدد 1992قةانون حمايةر حةا المملةةف اعردنةي الم ةدل فةي  -6
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 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم المال العام وأثرها في حمايته

 7/12/2014تاريخ القبول:        20/4/2014تاريخ االستالم:
 

 )*(  مخلد إبراهيم الزعبيد. 
 

 الملخص
 

في مختلف مناحي الحياة، وتعاُظم  لهموتغلغ يناألشخاص المعنوي عدد في ضوء تزايد
الرتكاب الجرائم بشكٍل عام، والجرائم  مفي المجال االقتصادي، وقابليتهسّيما ال  منشاطه

الواقعة على المال العام بشكٍل خاص، فقد أصبح لزامًا التصدي لهذا النوع من الجرائم الواقعة 
، وذلك من ينأم خاص ينعام ينأشخاصًا معنوي وا، سواًء أكانينمن قبل األشخاص المعنوي

لجزائية ووضعها موضع التنفيذ، بهدف الوصول إلى حمايٍة حقيقّيٍة ا مخالل إقرار مسؤوليته
للمال العام كأثٍر قانونيٍّ ونتيجٍة حتمّيٍة إلقرار تلك المسؤولية، ولّما كانت الحماية الجنائّية 
للمال العام من الحاجات الُملّحة والمصالح العليا للدولة والمجتمع والفرد على حدٍّ سواٍء، فإّنه 

فقه  فضاًل عن ُسلطات الدولة الثالث )التشريعّية والتنفيذّية والقضائّية( أن توليها ينبغي لل
الرعاية الكافية واالهتمام الكبير، على أساٍس من الشرعّية وسيادة القانون، وبتطويع وتطوير 

                                                 
 . مدير مركز الدراسات اإلستراتيجية *()
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سّيما وأن  إقرار ال القواعد القانونية المتعّلقة بالشخص المعنوي، لضمان تحقيق هذا الهدف 
 ؤولية الشخص المعنوي الجزائية قد استقر عليه أغلب الفقه وأخذت به أغلب التشريعات.مس

وقد جاءت هذه الدراسة لبيان أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال 
العام من خالل بحث ودراسة الجرائم الواقعة عليه، وهِدفت إلى التعّرض إلى هذه المسؤولية 

جرائيٍة هاّمٍة لحماية المال العام وبيان أثرها فيه من خالل موقف كوسيلٍة تشريعيّ  ٍة وا 
 . واألردني ،الفرنسي :المشرعين

Abstract 

 
The criminal liability upon legal person concerning Public Funds` 

crimes and its impact of protecting him and/or her 

In the light  of the increasing number of legal persons and their 

penetration of various aspects of life, there is a growing activity of these 

persons, particularly in the economic field, in addition to their ability to 

commit crimes in general, and crimes against public funds  in particular. So, 

it became necessary to confront and deal with this type of crimes committed 

by those legal persons whether they were public legal persons or normal 

ones, through their admitting of the penal/ (retributive) criminal 

responsibility and putting it into action, in order to achieve a real and 

serious protection for the public funds as a legal impact and/or consequence 

effect and as an inevitable result of adopting that responsibility.   

As the penal protection of Public Funds was one of the most pressing 

needs and was considered as a higher interest for the Country/(State), 

thus,the Fiqh in addition to  the three States` authorities (Legislative, 

Executive and Judicial) should and/or must give it an adequate care and big 

attention, on the basis of the Criminal legitimacy and the sovereignty of 

Law, also, by adapting and developing the General Legal Rules and/or 

Provisions, especially those Rules and/or provisions related to the Legal 

Person in order to ensure the achievement of this goal (protecting the Public 

Funds); especially since the adoption of legal persons` criminal 
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responsibility has been acknowledged and certified by most of the 

FIQH/(JURISPRUDENCE) and adopted by most of the Legislations.  

Accordingly, this study aims to indicate the impact of legal persons` 

criminal responsibility in protecting the Public Funds through searching and 

discussing crimes on Public Funds, and it also aims to discuss this 

responsibility as an important legislative and procedural mean to protect the 

Public Funds, and to demonstrate its impact on this issue/matter through the 

position of French and Jordanian legislators. 

 
 :  المقدمة

تحظى نظرّية األموال العامة بمكانٍة خاصٍة واهتماٍم كبيٍر في أنظمة الدول 
الحديثة، وقد عنيت أنظمة الدول االقتصادية من خالل التشريعات المدنّية واإلدارّية 
والجزائّية على مّر التاريخ بتعزيز الحماية القانونية للمال العام، وتوفير كافة سبل 

ة والعقوبة الالحقة واإلجراءات الحازمة، لحفظ مقدرات الشعب ومقومات الوقاية السابق
 الدولة وركائز المجتمع.

وقد حرصت التشريعات الوضعية عند وضعها للقواعد القانونية كّل الحرص على 
اكتناف المصالح العليا للدولة وممتلكاتها بحماية خاصة تحقق الردع والزجر والعقاب، 

حكام صيغها على نحٍو يضمن تحقيق ذلك الهدف، من خالل ضبط النصوص و  ا 
سيما وأن مصادر الخطر التي تهدد المال العام كثيرًة ومتعددًة، سواء أكانت صادرًة ال

 .ينأم معنوي ينعن أشخاٍص طبيعي

ذا كان الشخص الطبيعي يحتل المقام األول فيما يصدر عنه من أفعاٍل جرمية  وا 
المادية والتفكير العقلي والنية الجرمية ؛ فإن  طبيعته المرتبطة باألفعال تقتضيها

للشخص المعنوي كذلك طبيعٌة خاصٌة تحّدد أنواع الجرائم التي يمكن أن يقدم على 
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زاء ذلك فإن هناك جرائم خاصة  ارتكابها بوساطة ممثليه من األشخاص الطبيعيين، وا 
ير، ولكنه ال قد يقدم الشخص المعنوي على ارتكابها كاالحتيال واالختالس والتزو 

يتصور أن يقدم على القتل أو الشتم أو غير ذلك، وينبني على ذلك أن هناك عقوباٍت 
جراءاٍت محددٌة تتعلق بالشخص المعنوي تختلف عن تلك المتعلقة بالشخص  خاصٌة وا 
الطبيعي، فال يتصور إعدام الشخص المعنوي كما الطبيعي أو حبسه، فهو ال يفّكر 

 إلى نصوٍص قانونيٍة خاصٍة به تناسب طبيعته.وال يشعر، وهذا يحتاج 

ورغم اختالف الفقهاء واحتدام الجدل حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
بين مؤيٍد ومعارٍض، واستناد كّل فريٍق إلى حجٍج وأدلٍة وأسانيد وقناعاٍت مرّدها 

حقيقًة  اختالٌف سابٌق في وجود الشخص المعنوي وكينونته، إال أن هذا األمر غدا
تقتضي المزيد من البحث  واقعًة ونصوصًا مدّونًة وقواعد واضحًة وعقوباٍت محددةً 

دراسة هذا الجانب المتعلق بمسؤولية  علىوالدراسة، وهو األمر الذي حدا بالباحث 
الشخص المعنوي الجزائية وأثرها في حماية المال العام، كي ال يتوارى الشخص 

 ينالعام ينالقانونية، سواء أكان من األشخاص المعنوي المعنوي وممثلوه عن المساءلة
، وصواًل إلى حمايٍة حقيقيٍة للمال العام، كما في الدول التي قطعت شوطًا ينأم الخاص

كالهيئات  ينالعام ينكبيرًا وحققت تقدمًا تشريعيًا ملموسًا في مساءلة األشخاص المعنوي
 والوزارات والمؤسسات العامة. 

كاب الشخص المعنوي لجريمة من الجرائم الماسة بالمال العام ويترتب على ارت
ومسؤولية الشخص الطبيعي  هعدة آثار من جوانب مختلفة من حيث ثبوت مسؤوليت

الذي يقوم عليه او يمثله او يتصرف باسمه، ويسري األثر كذلك ليشمل ذات المال 
صور عام وفكرة العام محل االعتداء على نحو يقتضي بيان تلك اآلثار للخروج بت

 متكاملة حول هذا الموضوع . 
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 : تقسيم الدراسة

يترتب على ارتكاب الشخص المعنوي لجريمٍة من جرائم المال العام بالشروط التي 
ثبوت مسؤوليته الجزائية عن هذه الجريمة، ويترتب على هذه المسؤولية لحددها القانون 

هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث،  عدة آثاٍر، ولبيان طبيعة هذه اآلثار فقد تم تقسيم
المبحث األول : أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على ذات الشخص المعنوي، 
المبحث الثاني : أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على الشخص الطبيعي ، 

 المبحث الثالث : أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على المال العام.

 : مشكلة الدراسة 

تكمنننن مشنننكلة الدراسنننة فننني اإلجابنننة عنننن السنننؤال التنننالي : منننا أثنننر المسنننؤولية الجزائينننة 
 للشخص المعنوي عن جرائم المال العام في حماية المال العام محل االعتداء ؟

 

 عناصر مشكلة الدراسة :
 -تتمثل عناصر مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية :

نوينننة الجزائينننة عنننن جنننرائم المنننال العنننام علنننى ذات منننا أثنننر مسنننؤولية الشنننخص المع .1
 الشخص المعنوي ؟

منا أثننر مسنؤولية الشننخص المعننوي الجزائيننة عنن جننرائم المنال العننام علنى الشننخص  .2
 الطبيعي الذي يمثله أو ينتمي إليه أو يتصرف باسمه ؟

مننا أثننر مسننؤولية الشننخص المعنويننة الجزائيننة عننن الجننرائم الواقعننة علننى المننال العننام  .3
 هذا المال ؟على 

ويعنننود سنننبب اختينننار هنننذا الموضنننوع إلنننى رغبنننة الباحنننث فننني بينننان أوجنننه مسنننؤولية 
الشنننخص المعننننوي الجزائينننة عنننن جنننرائم المنننال العنننام منننن خنننالل الدراسنننة المقارننننة بنننين 
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األردن وفرنسا سعيًا إلى إبراز وتعزينز الننواحي اإليجابينة والنظنرة الشنمولية فني التشنريع 
موضوع ، ثنم اقتنرات تالفني ومعالجنة الجواننب السنلبية فينه بهندف والفقه والقضاء لهذا ال

تحقيننق حمايننة حقيقيننة وخالقننة للمننال العننام ممننا قنند يرتكننب بحقننه مننن الجننرائم مننن فبننل 
 الشخص المعنوي ال سيما في ضوء شح الدراسات المرتبطة بهذا الموضوع .

 
 أهمية الدراسة :

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :
حنننول المسنننؤولية الجزائينننة  -القليلنننة نسنننبياً  –اسنننة مجمنننل الدراسنننات تعنننزز هنننذه الدر  .1

 للشخص المعنوي بوجه عام  ثم مسؤوليته عن جرائم المال العام وبوجه خاص.

تننربط هننذه الدراسننة بننين الجوانننب النظريننة فنني مسننؤولية الشننخص المعنننوي الجزائيننة  .2
عنننوي المرتكبننة والجوانننب العمليننة التطبيقيننة علننى أرض الواقننع لجننرائم الشننخص الم

 بحق المال العام .

تلقنني هننذه الدراسننة الضننوء علننى الجوانننب التشننريعية والفقهيننة والقضننائية فنني النندول  .3
ل العنام وأثنر علنى جنرائم الشنخص المعننوي بحنق المناو المقارنة ) األردن ، فرنسا ( 

 نها بمنهج التحليل والمقارنة .مسؤوليته الجزائية ع

ريعية والقضائية والعناملين لندى مؤسسنات الدولنة فني تفيد هذه الدراسة الجهات التش .4
 ظل أشخاص معنويين وكذا الباحثين والدارسين في هذا المجال . 

 

 أهداف الدراسة : 

 تهدف هذه الدراسة إلى :
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بيان أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عنن جنرائم المنال علنى ذات الشنخص  .1
 ترتبة عليه من ناحية أخرى .المعنوي من ناحية والجزاءات واالجراءات الم

معرفة اآلثار المترتبة على الشخص الطبيعي الذي يتبع أو يمثل أو يتصرف باسم  .2
أو لحساب الشخص المعنوي وبيان طبيعنة مسنؤوليته فني حنال ارتكناب جريمنة منن 

 جرائم المال العام .

قبنل إلقاء الضوء على األثر المترتب على المنال العنام محنل الجريمنة المرتكبنة منن  .3
 الشخص المعنوي وبيان مدى مسؤوليته الجزائية عن ذلك .
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 المبحث األول
 أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على ذات الشخص المعنوي

بثبوت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة من جرائم المال العام، 
لها في ثالثة مطالب : فإن هناك آثارًا قانونيٌة تنجم عن ثبوت هذه المسؤولية، نتعرض 

المطلب األول : تحديد المركز القانوني للشخص المعنوي، المطلب الثاني : خضوع 
إلجراءات الجزائية المقررة، المطلب الثالث : تعرض الشخص ل الشخص المعنوي

 لجزاءات المقررة للجريمة.لالمعنوي 
 المطلب األول

 تحديد المركز القانوني للشخص المعنوي

ض المال العام إلى جريمٍة من الجرائم فإن الجهات المختصة بالرقابة عندما يتعر 
والمالحقة والتحقيق تبادر إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحسب اختصاصها المقرر في 
القانون، حيث امتدت حماية المشرع للمال العام من خالل نصوٍص إجرائيٍة خاصٍة 

العتداء من قبل لل التي تعرضت  تكفل الطابع الممّيز لهذه النوعية من األموا
 (.261، ص 2006الشخص المعنوي )قطب، 

وبمجرد نسبة الجريمة وتأشير أصابع االتهام إلى الشخص المعنوي بمختلف 
الوسائل القانونية المتاحة كالرقابة والتفتيش واإلبالغ، فإن الشخص المعنوي يصبح في 

جراءاٍت خاصٍة ترتبط إلق بخضوعه  مركٍز قانونيٍّ خاصٍّ يترتب عليه عدة نتائج تتعل
بمسؤوليته الجزائية عن الفعل الجرمي الذي ارتكبه وبطبيعٍة خاصٍة لتلك اإلجراءات، 
وما ينبني على ذلك من عقوباٍت وتدابير احترازيٍة يتعرض لها الشخص المعنوي، 

ها والذي ُأدرج ضمن أشخاص القانون الجنائي نتيجة تطور التشريعات الجنائية واتصال
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بالمسائل االجتماعية واالقتصادية والمصالح المحمية للمجتمع ومن ضمنها المال العام 
 (.208، ص 1994)زهير، 

وحتى يمكن القول باكتساب الشخص المعنوي مركزًا قانونيًا خاصًا بصفته محاًل 
للمسؤولية الجزائية )ظنين، متهم، مشتكى عليه( فالبد ابتداًء أن تكون الجريمة 

نصٍّ قانونيٍّ واضٍح محدٍد إعمااًل لمبدأ الشرعية الجنائية بأن ال لة إليه تخضع  المنسوب
جريمة وال عقوبة وال تدبير وال إجراء إال بنص، فال ُيعقل مثاًل أن نسأل الشخص 
المعنوي عن فعٍل ارتكبه يتعلق بالمال العام ثم ال يكون هذا الفعل مجّرمًا بنصوص 

األخرى، فالبد للمشرع الجنائي أن يحدد سلفًا ما يعتبر من  قانون العقوبات أو القوانين
فيحّدد لكّل جريمٍة أنموذجها القانوني والجزاءات المترتبة عليها، إلبعاد  ،األفعال جريمةً 

األشخاص القانونيين عن رجعية التشريع، وجعلهم في مأمٍن من خطر القياس والتوسع 
 (.5، ص2003البصير،  في التفسير في مجال التجريم والعقاب )عبد

وترتبط بنص التجريم الذي يحدد المركز القانوني للشخص المعنوي عن جرائم 
المال العام شروٌط أخرى تتعلق بالبنيان القانوني للجريمة المرتكبة بتوافر مختلف 
المكونات التي يتطلبها النص التجريمي كالشروط المفترضة أو العناصر الخاصة، 

شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حتى يمكن القول  ومثالها ضرورة توافر
بمسؤوليته عن جريمة المال العام، وهي الشروط المتعلقة بارتكابها مّمن يمثله، 
وارتكابها باسمه ولحسابه أو بإحدى وسائله، ومع مراعاة تباين التشريعات في هذه 

في تحديد المركز  الشروط، كما ترتبط بذلك ظروف الجريمة وغير ذلك مما يؤثر
 (. 59، ص 2002القانوني للشخص المعنوي عن جريمة المال العام )عبد الرحمن، 
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وعلى الرغم من أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ن وبخاصٍة في صورتها 
المباشرة ن عن الجريمة التي ارتكبت باسمه ولحسابه تتسم باالستقالل عن مسؤولية 

ب جريمًة من جرائم المال العام، إال أن تحديد صفة الشخص الطبيعي الذي يرتك
الشخص المعنوي ومركزه القانوني كمسؤوٍل عن هذه الجريمة وما إذا كان سيعاقب 
باعتباره فاعاًل أم شريكًا يتوقف على صفة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة )كامل، 

ي حكٍم (، وفي هذا المعنى فقد قضت محكمة التمييز األردنية ف126،  ص1998
حديٍث لها بأنه )ُتعتبر الشركة الطاعنة مسؤولًة جزائيًا عن جرم التهريب الجمركي 

( من قانون الجمارك 205على اعتبار أنها شريكٌة في ارتكابه طبقًا ألحكام المادة )
( من قانون العقوبات ال ُتشكل خلطًا بالمعنى الذي 74وبأن اإلشارة إلى أحكام المادة )

( من قانون العقوبات ال 74الطاعنة على اعتبار أن أحكام المادة )ذهب إليه وكيل 
 1091/2007( من قانون الجمارك )تمييز جزاء رقم 205تتعارض مع أحكام المادة )

 ، منشورات مركز عدالة(.11/12/2007)هيئة خماسية( تاريخ 

ن فإذا ارتكب شخٌص طبيعيٌّ يرتبط بعالقٍة قانونيٍة بالشخص المعنوي جريمًة م
جرائم المال العام، وتحققت الشروط الالزمة في هذا الشخص الطبيعي )عضو، ممثل، 
تابع( وارتكبها باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، أو باستخدام إحدى وسائله بحسب 
مقتضى النص، أمكن القول هنا بمسؤولية الشخص المعنوي عن تلك الجريمة، بغض 

ءات المالحقة )التحقيق والمحاكمة(، ويمكن النظر عن ثبوتها بحقه عند السير بإجرا
 القول كذلك بأن مركزه القانوني قد تحدد باعتباره متهمًا بجريمٍة من جرائم المال العام.

وتفترض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بصفته فاعاًل أو شريكًا أن تثبت 
يكًا ن يمثل الشخص المسؤولية الجزائية لشخٍص طبيعيٍّ أو أكثر ن بصفته فاعاًل أو شر 

المعنوي، ومع ذلك في بعض الحاالت الخاصة جدًا كجرائم االمتناع واإلهمال أو 



 2015،الثاني عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                      الزعبي. د. .. المسؤولية الجزائية

207 

 

 ، الجرائم المادية التي تقوم دون حاجٍة إلى نيٍة آثمٍة أو عمٍل ماديٍّ في ارتكاب الجريمة
حتى إذا لم تثبت مسؤوليٌة  ينيمكن أن تنعقد المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويو 

ئيٌة لشخٍص طبيعيٍّ إذ بالفعل يمكن للهيئات الجماعية للشخص المعنوي أن ترتكب جزا
سناد المسؤولية الشخصية للجريمة  هذه الجرائم دون اكتشاف دور كلٍّ من أعضائها، وا 

 (.334، ص 2005إلى فرٍد محّدٍد منهم )مقبل، 

ذا أصبح الشخص المعنوي  مانات موقع االتهام، فإنه حتمًا سيتمتع بالضفي وا 
التي يقررها القانون للمتهم في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة لدى مختلف الجهات 

ستُتخذ في مواجهة تي )األمنية، اإلدارية، والقضائية(، مهما كان نوع اإلجراءات ال
الشخص المعنوي على صورة أعماٍل تنفيذيٍة كسماع الشهود والتفتيش واالستجواب، أو 

، ص 2005قيف ومنع المحاكمة أو قرارات االتهام )المجالي، على صورة أوامر كالتو 
309 .) 

ومن تلك الضمانات تدوين التحقيق حتى يتم الرجوع إليه، والستحالة الرجوع إلى 
(، ومنها كذلك االستعانة بمحاٍم، وسرية 402، ص 1989ذاكرة المحقق )عبيد، 

وساطة ممثله التحقيق وسرعته، وحق الشخص المعنوي في الدفاع عن نفسه ب
بداء الطلبات والدفوع وغير ذلك من ضماناٍت أقرتها  براز كافة البّينات، وا  القانوني، وا 
تشريعات الدول وقال بها الفقهاء وأوصت بها المؤتمرات الدولية لتحقيق العدالة 
ال ترتب البطالن على اإلجراء المتخذ خالفًا  ومعاقبة الفاعل بحسب جريمته، وا 

 بدأ الشرعية.لنصوص القانون وم

ويرى الباحث أن المركز القانوني للشخص المعنوي كمتهٍم في جريمٍة من جرائم 
كافة اإلجراءات القانونية وفق مبدأ الشرعية الجنائية لالمال العام يترتب عليه خضوعه 
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ومشتمالتها وهي : شرعية الجرائم والعقوبات، الشرعية اإلجرائية، وشرعية التنفيذ )عبد 
( فيصبح الشخص المعنوي عندئٍذ أهاًل لتحمل كافة النتائج 13، ص 2003البصير، 

 كما الشخص الطبيعي. ،المترتبة على فعله

ودون الحاجة إلى إدراج النصوص القانونية المتعلقة بالضمانات، والنتائج المترتبة 
على تحديد المركز القانوني للشخص المعنوي عند ارتكابه لجريمٍة من جرائم المال 

فإن قانون العقوبات العام أو أّي قانوٍن ينّص على أّية  ،م، والخوض في تفاصيلهاالعا
قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين  نفإ جريمٍة من جرائم المال العام، وكذلك

اإلجرائية هي المرجع في تحديد المركز القانوني للشخص المعنوي، وما يسري عليه 
 ر.من إجراءاٍت وعقوباٍت وتدابي

 المطلب الثاني
 إلجراءات الجزائية المقررةلخضوع الشخص المعنوي 

أشرنا فيما مضى إلى أن تحديد المركز القانوني للشخص المعنوي عند ارتكابه 
لجريمٍة من جرائم المال العام سواء أكان مشتكًى عليه أم متهمًا يترتب عليه العديد من 

إلجراءات للمعنوي في هذه الحالة النتائج واآلثار، ويرتبط بذلك خضوع الشخص ا
الجزائية المقررة كنتيجٍة مفترضٍة وخطوٍة تابعٍة لتحديد المركز القانوني له، والقاعدة 
العامة في هذا اإلطار هي تماثل هذه اإلجراءات مع تلك المتخذة بحق الشخص 

(، غير أن هناك إجراءاٍت خاصًة تتناسب 46، ص 2002الطبيعي )عبد الرحمن، 
ة الشخص المعنوي ونظامه القانوني المختلف عن الشخص الطبيعي، أقرتها وطبيع

التشريعات الجزائية للدول التي أخذت بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي )يعقوب، 
 (.277، ص 2001



 2015،الثاني عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                      الزعبي. د. .. المسؤولية الجزائية

209 

 

وتأتي األحكام والقواعد اإلجرائية التي يخضع لها الشخص المعنوي كنتيجٍة حتميٍة 
، 2004للشخص المعنوي بعد إقرارها موضع التنفيذ )عقيدة، لوضع المسؤولية الجزائية 

(، وصواًل إلى نظام إجرائيٍّ وعقابيٍّ متكامٍل لمسؤولية الشخص المعنوي 56ص 
الجزائية، تحقيقًا للعدالة في معاقبته، ومراعاًة لطبيعته الخاصة ونظامه القانوني 

زائية وما يترتب عليها كشخٍص من أشخاص القانون الجنائي تقع عليه المسؤولية الج
 (.263، ص2000من نتائج )رياض، 

وغنّي عن البيان أن هناك قواعد عامة في اإلجراءات الجزائية الناشئة عن 
(، 153، ص 1998الجريمة سواء أكان الجاني شخصًا طبيعيًا أم معنويًا )كامل، 

قوانين ومحّل هذه اإلجراءات هو قانون أصول المحاكمات الجزائية إضافًة إلى ال
الجزائية األخرى التي تشتمل على مثل تلك القواعد، والتي تتعلق باإلبالغ عن الجرائم 
جراءات المعاينة والتفتيش والتحقيق وسماع الشهود، سواء في مرحلة التحقيق األولي  وا 
التي تقوم بها أجهزة الشرطة أو ما يعرف في النظام القانوني األردني )الضابطة 

أسها المدعي العام، أم في مرحلة التحقيق االبتدائي لدى النيابة العامة، العدلية( التي ير 
مع مراعاة بطالن أّي إجراٍء ن بأن ال يترتب عليه أثٌر قانوني ن إذا كان مخالفًا لألصول 
القانونية، ولم يستكمل شروط صحته أو شكله أو صيغته أو كيفيته المنصوص عليها 

 (.143ص   1974)الصيفي، 

شريعات الجزائية األردنية هناك نصوٌص متفرقٌة وقواعد خاصٌة تتعلق ففي الت
باإلجراءات الجزائية المتعلقة بالشخص المعنوي بحسب الفعل المرتكب واإلجراء 
المتطّلب، وبما يتناسب مع طبيعته، فإذا ارتكب الشخص المعنوي جريمًة من جرائم 

ريمة اإلضرار بالمال العام أو المال العام بالشروط المنصوص عليها في القانون كج
إلجراءات المقررة في القانون، ومثال لاالختالس أو أّية جريمٍة أخرى، فإنه يخضع 
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/ ب( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل   31ذلك ما ورد في نص المادة )
( إذ نّصت على أنه : )مع مراعاة أحكام قانون 2007( لسنة )46اإلرهاب رقم )
ريعات األخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص االعتباري عن العمل كليًا البنوك والتش

من الجرائم المنصوص  اً أو جزئيًا مدًة ال تقل عن شهٍر وال تزيد على سنٍة إذا ارتكب أيّ 
للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيل الشخص فإّن حال التكرار  عليها في هذا القانون، وفي

عن ارتكاب أيٍّ من هذه  ن تثبت مسؤوليته شخصياً االعتباري أو تصفيته، وُيمنع كل م
سواء أكان رئيسًا لمجلس إدارته أو رئيسًا أو عضوًا في هيئة المديرين أو  ،الجرائم

أي شريٍك فيه، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أو المساهمة في  مديره، أو
 ه(.رأسمال أّي شخٍص اعتباريٍّ له غاياٌت ُمماثلٌة أو االشتراك في إدارت

إلجراءات الخاصة به عند ارتكابه لجريمٍة من لويرتبط بخضوع الشخص المعنوي 
جرائم المال العام )أو أّية جريمٍة أخرى( موضوع االختصاص القضائي ضمن األحكام 
اإلجرائية الخاصة بالشخص المعنوي، وللحقيقة فإن قوانين أصول المحاكمات الجزائية 

ن اإلجراء أو المسطرة( ال تتضمن ن في أغلب )أو كما تسمى في بعض الدول قانو 
الدول ومنها األردن ن نصوصًا صريحًة وقواعد كافيًة حول كيفية مالحقة الشخص 
المعنوي، ويجري ذلك وفق القواعد العامة المقررة للشخص الطبيعي بما يتالءم 

د، والشخص المعنوي، ووفقًا لألعراف القضائية السائدة، وما يتيسر من نصوص وقواع
 أو باالستناد إلى األصول واإلجراءات التي تحصل في القضايا التجارية والمدنية.

الحال في القوانين العربية عامة  يأما في فرنسا فقد كان الوضع السائد كما ه
والقانون األردني خاصة، فالمشرع الفرنسي لم يكتف بإقرار المسؤولية الجزائية 

إذ ذهب إلى أبعد  ؛طوراته وتسارعت خطواتهللشخص المعنوي صراحًة، بل تتابعت ت
 12\ 16( المؤرخ في )1336ن  92من ذلك فأصدر قانون اإلجراءات الجزائية عدد )
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( الذي حدد قواعد اإلجراءات الجزائية المتبعة في محاكمة الشخص المعنوي 1992\
(، حيث بين هذا القانون 412، ص 2009( )المساعدة، 46\706ن  706في المواد )

، ومن له صفة تمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجزائية، 1 قضاء المختصال
ونعرض تاليًا لبعض القواعد اإلجرائية التي يخضع لها الشخص المعنوي من ناحية 

 القضاء المختص بينما الحديث عن ممثليه يكون في موضٍع آخر من هذه الدراسة.

(، حيث وكما هو معلوٌم فإن لالختصاص ثالثة أوجٍه :      ، ومحليٍّ ، شخصيٍّ )نوعيٍّ
لقواعد العامة في االختصاص بالنسبة للشخص الطبيعي، وال محّل ليخضع األول 

، أما الثالث فيتقرر على المستوى الدولي والداخلي ينللثاني بالنسبة لألشخاص المعنوي
نظر الجريمة التي في (، فبالنسبة لالختصاص الدولي 100، ص 1995)سالم، 
لشخص المعنوي أو جزٍء منها في الخارج، فإن األمر يتطلب التفريق بين يرتكبها ا

الشخص المعنوي األجنبي، والشخص المعنوي الفرنسي، حيث ينعقد االختصاص 
( إذا le principe de terriorialiteللقانون الفرنسي استنادًا إلى مبدأ اإلقليمية )

نها في فرنسا، أي أحد األفعال ارتكب الشخص المعنوي األجنبي جريمًة أو أحد أركا
( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، وكذلك إذا 2ن  113المكونة للجريمة )المادة 

ارتكب جريمًة بالكامل في الخارج شريطة أن تكون جنايًة أو جنحًة تمثل اعتداًء على 
، ص 2009( من ذات القانون )محفوظ، 10ن  113المصالح األساسية لألمة )

                                                 
عينةٍة معووةةٍة ىلةى يقصد باالختصاص القضائي والية أو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومٍة م 1

ودذا مةان االختصةةاص النةوىي ال يأيةو أيةةة  ،وفقةدان ذة ا الطةةلطة يةلى  دلةى ىةةدص االختصةاص ،الحةامم
فةنن االختصةاص المحلةي يةد يأيةو  ،دذ يعوى االختصاص في مل األحوال دلى المحامم الجزائيةة ؛دشكاالت

ص بالنظو يطيو تحديد ذ ا االختصاودذا مان من ال ،بعض الصعوبات في تعيين المحكمة الجزائية المختصة
يةد يأيةو  فنن تعةدى فووىهةا فةي أمةامن مختل ةةٍ  ،ها المقو االجتماىي للهيئةفيدلى المحكمة التي يوجد 
 (.548-547ص ،2005 ،بعض الصعوبات ) مجحوىة
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تأتي هذه القواعد تحقيقًا لمبدأ السيادة، وتعبيرًا عن مبدأ اإلقليمية الذي تأخذ (، و 274
 به قوانين العقوبات في مختلف الدول.

ذا ارتكب جريمًة من جرائم المال نه إأما بالنسبة للشخص المعنوي الفرنسي فإ
نها، فإنه العام أو أّية جريمٍة يعاقب عليها وفق التشريعات النافذة، كاملًة أو جزءًا م

ذا ارتكبها خارج األراضي  قانون العقوباتليخضع  الفرنسي تطبيقًا لمبدأ اإلقليمية، وا 
( عقوبات فرنسي، 6ن  113)المادة  الفرنسية فإنه يخضع إلى قانون العقوبات كذلك

ويستوي أن يكون الشخص المعنوي حاماًل للجنسية الفرنسية لحظة ارتكاب الجريمة أو 
(، بيد أن المشرع الفرنسي لم يحدد المعيار 102، ص 1995لم، بعد ارتكابها )سا

الذي يستند إليه في تحديد جنسية الشخص المعنوي، حيث يرى البعض ضرورة 
 . Delmas  ,  1993 ,  pالرجوع إلى أحكام القانون المدني الفرنسي في هذا الشأن )

258.) 

الجزائية الفرنسي لسنة ( من قانون اإلجراءات 42ن  706بقي القول إّن المادة )
( قد بينت ن دون المساس بقواعد االختصاص ن القواعد المتعلقة باختصاص 1992)

نظر الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي حيث حددت في المحكمة المختصة 
حالتين : األولى وهي التي يقتصر فيها االتهام على الشخص المعنوي وحده دون 

حالة يتحدد االختصاص وفقًا ألحد معيارين، األول : الشخص الطبيعي، وفي هذه ال
هو مكان وقوع الجريمة، والثاني : هو مركز إدارة الشخص المعنوي، أما الحالة الثانية 
فهي التي ال يقتصر فيها االتهام على الشخص المعنوي، بل يمتد إلى الشخص 

ه الحالة هو الشخص الطبيعي باعتباره فاعاًل أو شريكًا في الجريمة، فالمعيار في هذ
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 2الطبيعي وليس الشخص المعنوي، ويتحدد بمكان القبض عليه أو محّل إقامته
 (.276، ص 2009)محفوظ، 

فإذا ُحّركت الدعوى الجزائية ضد الشخص المعنوي وحده فينعقد االختصاص 
المكاني للنيابة وللمحكمة التي وقعت في دائرتها الجريمة، أو التي يقع في دائرتها 

ذا ُحّركت الدعوى الجزائية ضد  42 – 706ّر الرئيس للشخص المعنوي )مالمق أ.ج(، وا 
بعض األشخاص الطبيعيين بجانب الشخص المعنوي، فإن االختصاص ينعقد إما 
لمكان القبض على الشخص الطبيعي، أو لمكان إقامته، وهو ما ُيسّمى بالتتبع 

 (.109، ص2006المزدوج )الشروش، 

 المطلب الثالث
 لجزاءات المقررة للجريمةلالشخص المعنوي   ضتعر  

ُيعّد مبدأ الشرعية الجنائية أهم المبادئ التي تكفل حماية الحقوق والحريات، 
وضمان حق المجتمع في معاقبة الخارجين على القانون من خالل النص على هذا 

)عبد المبدأ في الدستور أو قانون العقوبات ليحكم القاضي دون تحّكٍم أو استبداٍد 
(، ويرتبط بهذا المبدأ أن إقرار المسؤولية الجزائية للشخص 21، ص2003البصير، 

خضوع األفعال التي يرتكبها  المعنوي في القسم العام من قانون العقوبات يضمن
 الشخص المعنوي إلى مبدأ الشرعية من ناحية التجريم والعقاب.

                                                 
يتحدى االختصاص المحلي للمحامم أو النيابات ) في مواحل التحقيق المختل ة ( بأالثة معاييو ذي:  2

وبخصوص الشخص المعنو  في  ،أو محل ديامته ،أو مكان القبض ىلى المتهم ،كان ويوع الجويمةم
في فصله العاشو المحكمة ( حدى 1945( ما  )5فونطا فنن يانون الصحافة ال ونطي الصاىر في )

نظو الدىوى الموفوىة ةد الشخص المعنو  وذي المحكمة التي يقع في ىائوتها المومز في المختصة 
وذو الحل ال   تبناا المشوع  ،أو التي ويعت في ىائوتها الجويمة ،وئيس  للشخص المعنو ال

 (. 1992ال ونطي في يانون اإلجواءات ال ونطي لطنة ) 



 2015،الثاني عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                      الزعبي. د. .. المسؤولية الجزائية

214 

 

جزاء للخص المعنوي  لشوتقوم فلسفة مبدأ الشرعية الذي ينبني عليه تعرض ا
المقرر ن إذا ارتكب جريمًة من جرائم المال العام ن على أن نسبة الجريمة للشخص 

إليه ووضعها في حسابه كمقدمٍة لمساءلته عنها، إذ ال تنسب  نسبتهاالمعنوي تعني 
الجريمة معنويًا إلى مرتكبها إال إذا كان متمتعًا بأهليته الجنائية وكان بإمكانه االمتثال 

(، وهناك مصلحٌة محميٌة تشترك فيها 46، ص1993إلى القاعدة المجّرمة )العطار، 
جميع جرائم المال العام وهي حماية أموال الدولة ومقدرات الشعب فضاًل عن وجود 
مصلحٍة خاصٍة بكّل جريمٍة على حدة كحماية الوظيفة العامة، وحماية اإلدارة العامة، 

 (.37، 36، ص2008لة )أبو علم، وحماية السياسة االقتصادية للدو 

فإذا أقدم الشخص المعنوي على ارتكاب جريمٍة من جرائم المال العام المنصوص 
عليها في قانون العقوبات أو أّي قانوٍن آخر، فإن مركزه القانوني يتحدد بكونه مسؤواًل 
عن هذه الجريمة، ويتحمل إذاك ما يترتب على ذلك، ويخضع بالحتمية والتالزم 

اءات المقررة لهذه الجريمة كنتيجٍة إلسنادها إليه، وقد فّرق الفقهاء بين أهلية لجز ل
الشخص للعقوبة وأهلية اإلسناد، حيث يقصد باألولى صالحية الشخص ألن يكون 
موضعًا لقاعدٍة جنائيٍة، بينما يقصد بأهلية اإلسناد ما ينبغي توافره الستحقاق العقوبة، 

ه ينتقد هذه التفرقة لما تؤدي إليه من خلط بين المفاهيم على أن الرأي الراجح في الفق
 (.249، 248، ص 1976القانونية الراسخة )سالمة، 

لجزاء المقرر كأثٍر للمسؤولية الجزائية ن لويرتبط بخضوع الشخص المعنوي 
كمتطلب سابٍق كما أشرنا ن وجود نصوص تجريٍم واضحٍة ومحددٍة من حيث الفعل 

ي وأية أركاٍن أخرى مفترضٌة، وتحديد العقوبة أو التدبير المقرر، الجرمي كالركن الماد
ويشار إلى أن هناك ثالثة أنظمة في تحديد جرائم الشخص المعنوي كمقدمٍة إليقاع 

 ( : 2011الجزاء عليه وهي )المغربي، والزعبي، 
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في قانون النظام األول : تحديد جرائمه على سبيل الحصر كما فعل المشرع الفرنسي 
( عندما قرر 2004( وحتى عام )1994لعقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام )ا

مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جميع الجرائم، وقرر عقوبًة خاصًة به إلى 
 جانب العقوبة المقررة للشخص الطبيعي.

نما يحددها القاضي وهو  النظام الثاني : ال يتم فيه تحديد جرائم الشخص المعنوي وا 
الحال لدى المشرع األردني، إذ لم  يكما ه ،ق النصوص القانونية على المتهمينيطب

ينص على ما يمنع قيام الشخص المعنوي بأية جريمٍة بعد إقرار مسؤوليته الجزائية في 
القسم العام من قانون العقوبات األردني، ثم وضع عقوباٍت وتدابير احترازيٍة محددٍة 

( عقوباٍت 74/3( و )28والواردة في المادتين ) للشخص المعنوي يطبقها القاضي
أردنيٍّ األمر الذي يقتضي وجود نصوٍص وقواعد قانونيٍة واضحٍة تضع األساس الذي 
تقوم عليه التشريعات التي تشتمل على ما يتعّلق بهذه المسؤولية مع اإلشارة إلى أّن 

وطبيعته في المشرع الفرنسي كذلك أورد عقوبات الشخص المعنوي التي تتناسب 
 ( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.  49ن 131إلى   37ن 131المادة )

النظام الثالث: فهو ال يحدد الجرائم ألنه ال يعترف بمسؤولية الشخص المعنوي 
 . كالقانون األرميني والروسي واإليطالي

كب لعقوبات والتدابير المقررة إذا ارتلولعّل الهدف من إخضاع الشخص المعنوي 
جريمًة من جرائم المال العام هو تحقيق العدالة وسائر أغراض العقوبة، وسيتم 
التعرض إلى طبيعة العقوبات المفروضة على الشخص المعنوي عند الحديث عن 

 الجرائم التي يرتكبها والعقوبات المقررة لها في موضٍع آخر من هذه الدراسة.

ررة للشخص المعنوي في قانون ويرى الباحث في هذا السياق أن العقوبات المق
العقوبات الفرنسي الجديد، وما فيها من التعدد والتنوع والمالءمة والشمول ما يجعلها 
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عقوباٍت خاصٍة للشخص المعنوي لسيما وأّنه تعرض ال نموذجًا فريدًا ومنهجًا يحتذى، 
ع بها الجمهور، العام حمايًة للمصالح رغم قلة تطبيقها لتعّلقها بالمرافق العامة التي ينتف

ثم تسارعت خطى المشرع الفرنسي بثقٍة وثباٍت ليقرر عقوبة الشخص المعنوي عن 
(، بخالف المشرع األردني الذي ركن 2004جميع الجرائم في القانون الصادر سنة )

إلى القواعد العامة ن الواردة في القسم العام من قانون العقوبات ن في إقراره لمسؤولية 
الجزائية، تاركًا لقاضي الموضوع تقدير إمكانية ارتكابها من قبل الشخص المعنوي 

الشخص المعنوي ومسؤوليته عنها، ثم إيقاع أيٍّ من العقوبات المقررة له مستثنيًا 
 الشخص المعنوي العام.

ويتمنى الباحث على المشرع األردني إجراء التعديالت الالزمة واللحاق بركب 
وصواًل إلى نظريٍة متكاملٍة ونظاٍم قانونيٍّ شامٍل في  التشريعات الفرنسية المتقدمة،

مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية حمايًة للمجتمع والمال العام من جرائمه المتزايدة 
وخطورته الماثلة، ولو فيما يتعلق بمسؤوليته الجزائية عن جرائم المال العام كحدٍّ أدنى، 

ينعكس أثرها على الكيان االقتصادي  لما تكتسبه من أهميٍة ولما تفرضه من حمايةٍ 
للدولة، ومكتسبات الشعب، وحقه في حماية المال العام الذي يسّير المرافق العامة، 

 ويحقق الرفاه االجتماعي، ويحمي المصالح األساسية.

وغنيٌّ عن البيان أن العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي تتنوع بحسب 
جنحٍة أو مخالفٍة، وبما يتناسب وطبيعة الشخص الجرم المرتكب بين جنايٍة أو 

المعنوي، فتخرج بذلك عقوبات اإلعدام والحبس واألشغال الشاقة واالعتقال وسائر 
العقوبات والتدابير االحترازية الجسدية التي يستحيل إيقاعها على الشخص المعنوي، 

اط والمصادرة الشخص المعنوي متعلقًة بالحّل والغلق ووقف النش جزاءاتوبذا تكون 
 (.44، ص 2004)عقيدة،  الجزاءاتوالغرامة وغيرها من 
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، ينوقد نّوع المشرع الفرنسي في العقوبات التي توقع على األشخاص المعنوي
فمنها ما هو ماسٌّ بكيانه ووجوده كعقوبة الحّل، ومنها ما هو ماسٌّ بذمته المالية 

مهني أو االقتصادي كحظر بعض كالغرامة والمصادرة، ومنها ما هو ماسٌّ بنشاطه ال
األنشطة عليه، حيث إّن خصوصية الشخص المعنوي موجودٌة في مختلف مظاهر 
نما أيضًا بالنسبة للعقوبات المطبقة  مسؤوليته الجزائية، ليس فقط بالنسبة لإلجراءات، وا 

 (.371، ص 2006عليه )العطور، 

ترازية للشخص المعنوي وقد نادى بعض الفقهاء بفكرة التركيز على التدابير االح
والتقليل من العقوبة، انطالقًا من أن العقوبة ال تتالءم مع طبيعة الشخص المعنوي، 
سقاط فكرة اإليالم التي تعتبر ركيزًة أساسيًة في  لعدم قابليته للمساءلة الجنائية، وا 
العقوبات ومؤدى هذا ن من وجهة نظرهم ن تفادي كّل االعتراضات الموجهة إلى 

كما جاء في مجموعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني  ،العقوبة للشخص المعنوي مالءمة
 (.312، ص1980( )صالح، 1929لقانون العقوبات المنعقد في بوخارست سنة )

وتمتاز نظرية التدابير االحترازية بأنها تتوسع في نظرتها لمصادر الخطورة، فال 
نما تتعدى ذلك  ينتقصرها على األشخاص الطبيعي إلى األشياء واألشخاص وا 

إذ ُيصادر الشيء الخطير بذاته أو ُيتلف أو ُتغلق المؤسسة )حسني،  ينالمعنوي
(، ويعني ذلك أن الركن المعنوي ليس من عناصر الجريمة في 119، ص 1973

مدلول النظرية العامة للتدابير االحترازية، وهو ما أثر على خصائص التدبير وجّرده 
، من الفحوى األخالقي،  فهو ال يتناسب مع خطيئٍة اقترفت، وال يعبر عن لوٍم اجتماعيٍّ

نما هو مجرد وسيلٍة اجتماعيٍة لدرء خطورة فيمن   يطبقوال يسعى إلى تحقيق اإليالم، وا 
 عليه.



 2015،الثاني عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                      الزعبي. د. .. المسؤولية الجزائية

218 

 

 المبحث الثاني
 أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على الشخص الطبيعي

لمعنوي واالشخاص الطبيعيين في ضوء تداخل العالقة واالرتباك بين الشخص ا 
القائمين عليه او العاملين باسمه أو لحسابه، فإنه يستتبع ذلك تداخل مسؤولية كل 

تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب األول : مبدأ ازدواجية منهما، وعليه فقد 
 المسؤوليتين، المطلب الثاني : تطبيقات قانونية لمبدأ ازدواجية المسؤوليتين .

 مطلب األولال

 مبدأ ازدواجية المسؤوليتين

عندما يرتكب الشخص المعنوي جريمًة من جرائم المال العام بالشروط التي 
تطلبها القانون لثبوت مسؤوليته الجزائية عن هذه الجريمة، نكون بصدد مواجهة هذه 
الجريمة بالعقوبة المالئمة، سواء أُفرضت على الشخص المعنوي ضمن العقوبات 

ة له في القانون أم على الشخص الطبيعي الذي أقدم على هذه الجريمة باسم المقرر 
الشخص المعنوي أو لحسابه أو بإحدى وسائله، مع مراعاة اختالف الفقه وتباين 

 التشريعات في مثل هذه الحاالت.

ويبدو أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على مسؤولية الشخص الطبيعي 
ن وغيرها من الجرائم ن فيما يعرف بازدواج المسؤولية الجزائية  في جرائم المال العام

، وهي الجمع بين مسؤوليتهما عن نفس الجريمة، ينوالطبيعي ينلألشخاص المعنوي
بحيث ال يترتب على مساءلة الشخص المعنوي جزائيًا استبعاد مساءلة الشخص 

مة، فالشخص الطبيعي الذي تصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي على ذات الجري
المعنوي مقّيٌد بوجود أشخاٍص طبيعيين لممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه )مقبل، 
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نما أنشأ 361، ص 2005 (، وبعبارٍة أخرى فإن القانون لم ينشئ هنا مسؤوليًة بديلًة، وا 
 (.363، ص 2006مسؤوليًة متراكمًة أي بالتضامن )العطور، 

باسم الشخص المعنوي أو  وُيقصد بالشخص الطبيعي الذي يرتكب الجريمة
لحسابه أحد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه، دون أن يكون رئيسًا أو مديرًا 

(، فإذا ثبت ارتكاب هذا الشخص 55، ص 2004للشخص المعنوي )عبد الرحمن، 
لجريمٍة من جرائم المال العام أو ثبت اشتراكه فيها بإحدى وسائل االشتراك فإنه ُيسأل 

اعاًل أو شريكًا، ويستوي أن يكون ما صدر منه سلوكًا إيجابيًا أم جزائيًا بوصفه ف
سلبيًا، وسواًء تّم عن عمٍد أم غير عمٍد، ما دام نشاطه يدخل تحت نصوص قانون 

 (. Soyer  ,  1993 , p . 285العقوبات )

ومن مقتضيات العدالة والمساواة وأسس الشرعية الجنائية أال يفلت من ارتكب 
ئم المال العام ن أو أّية جريمٍة أخرى ن من العقاب سواء أكان شخصًا جريمًة من جرا

معنويًا أم طبيعيًا، وهو إذاك من مقتضيات مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ تعدد 
المسؤولية الجزائية أو ازدواجها بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، فضمان 

ب أال يشكل إقرار المسؤولية فعالية العقاب وتحقيق الردع وحماية المال العام يتطل
الجزائية للشخص المعنوي عائقًا للعدالة، وستارًا يستخدم لحجب المسؤولية الشخصية 
للشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، ألن ارتكابها هو ثمرة مساهمة الشخصين معًا 

ية فيها، فلكّل هذه االعتبارات القانونية والعملية، وضرورات الدفاع االجتماعي، وحما
 كيان الدولة االقتصادي وأموالها العامة، فقد تحّتم إقرار هذا النوع من المسؤولية.
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وقد اختلف الفقهاء حول مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
والشخص الطبيعي، كأثٍر لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على الشخص الطبيعي 

 : (363، ص 2005فكانا على رأيين )مقبل، 

الرأي األول : رفض هذا المبدأ مفضاًل استبعاد مساءلة الشخص المعنوي الجزائية 
 لمساءلة الشخص الطبيعي الذي ُنّفذ النشاط الجنائي باسمه.

الرأي الثاني : وهو االتجاه الغالب في الفقه والقضاء، والذي يؤيد ازدواج  
                              المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي

(Al saied, 1988, p. 434 على افتراض ضرورة وجود شخٍص طبيعيٍّ كأساٍس )
لذلك، مع مراعاة ضرورة تقّيد هذا الشخص الطبيعي بشروط مسؤولية الشخص 
المعنوي، فال يمكن القول بمسؤولية الشخص المعنوي عن جريمٍة من جرائم المال 

من أعضائه دون موافقة األغلبية المطلوبة، أو إذا كان تعيينه العام إذا ارتكبها عضٌو 
ال أخذ  ، أو وصل إلى اإلدارة بطريق التعدي، أو جاوز حدوده الوظيفية، وا  غير قانونيٍّ

، 2005الشخص المعنوي بجريرة ذنٍب فرديٍّ ألحد أعضائه وال عالقة له به )مقبل، 
 (.362ص 

ي ازدواجية المسؤولية الجزائية ويرى الباحث في ضوء مبررات أنصار مؤيد
للشخص المعنوي والشخص الطبيعي، أن حماية المال العام تقتضي األخذ برأيهم 
لتوسيع دائرة المسؤولية الجزائية كي تشمل من أسهم في الجريمة بفعله، أو انتفع 
بوقوعها باسمه ولحسابه أو بإحدى وسائله، فكما قبل وانتظر نتائج الفعل الجرمي 

جراءاٍت وتدابير الواقع  على المال العام، فإنه يجب أن يتحّمل تبعة ذلك من عقوباٍت وا 
الموقف والمركز القانوني مع الشخص الطبيعي الذي تصرف  نفساحترازيٍة، وليقف 
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جعل تّن )مساءلة الشخص المعنوي فقط إف( legrosتحت غطائه، وكما يقول الفقيه )
شاء هياكل قانونيٍة كستاٍر لممارسة أنشطٍة الجناة الحقيقيين يفلتون من العقاب بإن

مخالفٍة للقانون، ولن يؤدي إلى تحقيق الغاية من العقاب، مما يجعل مجازاة الشخص 
الطبيعي التابع للشخص المعنوي ليس جائزًا فقط، بل واجبًا إجباريًا، بل إن محاسبته 

حاالت أولى وتسبق الشخص المعنوي العام أو الخاص، وتبزر أهمية ذلك في 
(، وفي نطاق الشخص 363، ص2005)مقبل،  ينالعام يناألشخاص المعنوي

الحاصل  النقصالمعنوي العام يجب محاسبة الموظف المعتدي على المال العام، لسد 
في مسؤولية الشخص المعنوي العام الجزائية، لضمان حمايٍة جنائيٍة كافيٍة للمال العام 

الفساد واستشرائها في المؤسسات العامة التي  سيما مع تزايد جرائمال في مواجهته، 
 تتعامل بالمال العام.
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 المطلب الثاني
 تطبيقات قانونية لمبدأ ازدواجية المسؤوليتين

كأغلب تشريعات الدول فقد تبّنى قانون العقوبات الفرنسي الجديد ازدواج 
بل يبقى كلٌّ من ، 3 المسؤوليتين والجمع بينهما، فال تستبعد إحداهما األخرى وال تجّبها

الشخص الطبيعي والشخص المعنوي مسؤواًل باالشتراك عن ذات الفعل الجرمي، 
ويعاقب كلٌّ منهما على حدة بحسب مركزه القانوني في الجريمة، إلضفاء مزيٍد من 

(، وضمانًا لتحقيق 29، ص 2006الحماية الجنائية على المصالح المحمية )رضا، 
عتداء على المال العام من قبل القائمين على الشخص عواقب االفي الردع، والتفكير 

المعنوي عند التخطيط الرتكاب الجريمة واالستعداد لها بالوسائل واألفعال اإلجرائية 
 الالزمة.

( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد نجد أنها 2ن  121وبالنظر إلى المادة )
لغي المسؤولية الجزائية بأن المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية ال ت نصت

بنفس الوقائع، حيث كانت  ينلألشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء المتعلق
( قد أكدت هذا المبدأ، ويالحظ أن 1986، 1983، 1978مشاريع القوانين السابقة )

قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال يترتب عليها انتفاء مسؤولية األشخاص 
( في  Compilcesأو شركاء )  Actors) زائية كفاعلين أصليين )الطبيعيين الج

                                                 
أصدرت محكمة النقض ال ونطية ىدة يواراتٍ تتعلق بضوورة مطاءلة الشخص المعنو  حتى ولو توفي  3

أو ىند زوال ممألي أو  ،الشخص المعنو  ولحطابه الشخص الطبيعي ال   ارتكب الجويمة باسم
وم لك األمو دذا استحال  ،فتبقى المطلولية وال تنت ي بزوال األشخاص ،أىضاء الشخص المعنو 

سيما في جوائم ال  ،التعوف ىلى الشخص الطبيعي ال   ارتكب الجويمة لحطاب الشخص المعنو 
وتبقى  ،الضوور  معوفة ىور مّل ىضٍو في الجويمةفليس من  ،االمتناع واإلذمال والجوائم الماىية

مطلولية الشخص المعنو  يائمًة وذو ما يتناسب مع المباىئ العامة للقانون الجنائي في نظوية 
ىون  ،المطاذمة واالشتواك الجومي والتي تقتضي أن مطاءلة الشويك تطتلزص وجوى فعٍل أصلّيٍ مجوّصٍ 

مما يحقق نوىاً من العدالة النطبية بين  ،لل اىل األصليأن تكون موتبطًة بالمطاءلة ال علية 
 (. 26ص ،2006 ،المطلوليتين ) رةا
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( من قانون العقوبات الفرنسي , ويستوي 2ن121الجريمة المقترفة طبقًا لنص المادة )
  , Pradel) أن تكون الجريمة المنسوبة إليه جريمًة تامًة أو شروعًا معاقبًا عليه

2001 . p . 457) موال العامة تحريم تعدي ، وتقتضي الحماية الجنائية لأل
على األموال العامة، وضرورة تعريضهم إلى  ينأو الطبيعي يناألشخاص المعنوي

العقوبة المقررة في حال االعتداء، حيث يتشدد القانون عادًة بعقوبة االعتداء على 
عن اإلهمال  ئاألموال العامة ليس في حالة العمد فحسب بل في حالة االعتداء الناش

 (.279، 278، ص 1998لحيطة والحذر )الزعبي، وعدم أخذ ا

ويقول الدكتور )عمر سالم( أحد ُشّرات قانون العقوبات الفرنسي الجديد إّن المشرع 
أن  ،بإقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية ،الفرنسي من خالل هذا القانون لم يرد

يتحمل  يعفي الشخص الطبيعي من مسؤوليته عن الجريمة، إنما كان غرضه أال
الشخص الطبيعي وحده التبعات القانونية كاملًة عن قراٍر تم اتخاذه من قبل مجموعة 

 نّ إمن األشخاص الطبيعيين يشكلون بإرادتهم المجتمعة إرادة الشخص المعنوي، أي 
، 1995القانون أراد أن يشرك كاًل منهما في تحمل المسؤولية عن الجريمة )سالم، 

 (.6ص 

المبدأ إلى تعارض مصالح كلٍّ من الشخص المعنوي من  وقد يؤدي إقرار هذا
جهٍة، وبين من قام بالفعل الجرمي الواقع على المال العام من األشخاص الطبيعيين 
ممثلي أو أعضاء الشخص المعنوي من جهٍة أخرى،  فممثل الشخص المعنوي 

قد وضع سيدافع حتمًا عن مصلحته الشخصية، ويجعلها فوق كّل اعتباٍر، ألجل ذلك ف
( قاعدًة 1992( ديسمبر سنة )16المشرع الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في )

( من قانون اإلجراءات 43ن 607إجرائيًة هامًة لمواجهة هذا الفرض، وذلك في المادة )
الجنائية الفرنسي مؤداها أنه عندما تتم مالحقة الشخص المعنوي وممثله القانوني معًا 
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ئيس المحكمة يعّين وكياًل يمثل الشخص المعنوي أمام القضاء الوقائع، فإن ر  نفسعن 
 (.125، ص 1997)كامل، 

وهناك العديد من القواعد اإلجرائية التي تتالزم فيها اإلجراءات بين الشخص 
الفعل، وقد يتباين بعضها  نفسالمعنوي والشخص الطبيعي عند مسؤوليتهما عن 

بعض اإلجراءات لكان خضوعه  تماشيًا مع طبيعة الشخص المعنوي، وعدم إم
ن  كالتوقيف والحضور الشخصي بحيث يستبدل التوقيف  ن بحسب الشرعية اإلجرائية

بالوضع تحت الرقابة القضائية، ويستبدل الحضور الشخصي بحضور الوكيل وهكذا 
وما بعدها(، وهناك تطبيقاٌت تشريعيٌة فرنسيٌة عديدٌة  367، ص 2006)العطور، 

( من قانون العقوبات الفرنسي 2ن 223،  1ن 223اجية كالمادتين )تقرر مبدأ االزدو 
الجديد تتعلق بمسؤولية رئيس المنشأة إضافًة إلى المنشأة كشخٍص معنويٍّ عن تدابير 

 (.366، ص 2005األمن واالحتراز في المنشأة )مقبل، 

بأثر وقد ثارت مسائل عديدٍة حول إقرار مبدأ االزدواجية في فرنسا منها ما تعّلق 
مسؤولية الشخص المعنوي على مدير المشروع أو )رئيس المنشأة أو الشخص 
المعنوي( واشتراط تدخله الشخصي في اتخاذ القرار المكّون للفعل الجرمي، ولكن 

 (.54، ص 1995القانون الجديد حسم هذا الخالف باستبعاد هذا الشرط )سالم، 

لمسؤولية بين الجرائم العمدية وكذلك فيما يتعلق بضرورة التمييز عند ازدواج ا
وغير العمدية، فإذا كانت الجريمة عمديًة فإن الشخص المعنوي يستعير إجرامه من 

، فالشخص المعنوي يتجرد من النية أو القصد 4 الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة
                                                 

ويوى البعض في ذات االتجاا  ة أن الشخص المعنو  غيو ياىٍر ىلى ارتكاب الومنين الماى  والمعنو   4

ون الوىي في نظو القان -فهو ة أ  الشخص الطبيعي ؛وأنه يطتعيوذما من الشخص الطبيعي ،للجويمة
ومن ىونهم لم يكن  ،ودنشاء الميزانية ،وتحديد الطياسة ،لقدرتهم ىلى اتخاذ القوارات ،والعقل له

 (.  2006 ،للشخص المعنو  مياٌن ملموٌس مما يبيح استعارة اإلجواص ) العطور
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الجنائي، ومن ثم فهو غير قادٍر على ارتكاب الجرائم العمدية، وال يمكن تفسير 
لجنائية عنها إال بفكرة استعارة اإلجرام من الشخص الطبيعي، أما إذا كانت مسؤوليته ا

الجريمة غير عمديٍة فإنها ُتسند مباشرًة إلى الشخص المعنوي، ألنها تفترض إخالل 
بأحد الواجبات القانونية المفروضة عليه، وبالتالي يكون من  نفسههذا الشخص 

مباشرًة عن هذه الجريمة، ولم يؤخذ بصحة هذه المتصّور إسناد المسؤولية الجزائية إليه 
الفرضية لتعارضها مع عموم النصوص التي ال تفرق بين أنواع الجرائم التي ُيسأل 
عنها الشخص المعنوي، وُتخالف إرادة المشّرع في إقرار مسؤولية الشخص المعنوي 

، 127، ص 1997الجزائية، ولوجود إرادٍة من نوٍع خاٍص للشخص المعنوي )كامل، 
(، وعليه فإنه ال يوجد ما يحول دون إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي 128

 (.488، ص 1996مباشرًة، سواء أكانت عمديًة أم غير عمديٍة )سرور، 

ويرى القضاء الفرنسي أنه رغم ازدواج المسؤوليتين بمناسبة الفعل الجرمي نفسه، 
حداهما هو إال أنهما تنبعان من اتجاهين متميزين،  ي مسؤولية الشخص المعنوي من ا 

عدم تدخله لكفالة احترام النصوص القانونية، والثانية تتعلق بالشخص الطبيعي ممثل 
الشخص المعنوي، لكونه عضوًا في الشخص المعنوي، فهو يتحمل التزامًا من جانبه 

لعقوبة الجنائية )يعقوب، ل بحفظ النظام الجماعي، يترتب على مخالفته تعّرضه
(، ولكي تكون المسؤولية مزدوجًة يجب أن يوّجه الخطاب في 387، ص 2001

الوقت نفسه إليهما معًا، مع مراعاة وجوب التمييز بين جريمة االمتناع والجريمة 
إذ ال تقوم المسؤولية المزدوجة إال في النوع الثاني، كما قضت بذلك محكمة  ؛االيجابية

( والمذكور في )العوجي، cass. Crime, 11-6-1970,11,189النقض الفرنسية )
 (.370، ص 1990
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( عقوبات أردني مسؤولية 2\74المشرع األردني بدوره حدد بموجب المادة )
الشخص المعنوي الجزائية بصياغاٍت متعددٍة وبنصوٍص معدلٍة اتحدت في مضمونها 
عمومًا، ولم ُتشر إلى ازدواجية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والشخص 

الواقعة، وفي نفس الوقت ال يوجد نصٌّ تشريعيٌّ ينفي تبّني المشرع  نفسن الطبيعي ع
األردني لها بشكٍل صريٍح، بل إن العديد من التشريعات أقرت هذه االزدواجية التي 

 2010تجمع بين المسؤوليتين على نحٍو يجعلها مسؤوليًة تضامنيًة مفترضًة )العطور، 
 (.53، ص 

( 1993( لسنة )11قانون الجرائم االقتصادية رقم ) ( من5وبالنظر إلى المادة )
 وتعديالته نجد أنها تنّص على أنه :

إذا ارتكب مدير أّي هيئٍة معنويٍة أو موظٍف فيها أو أيٍّ من أعضاء مجلس  -)أ
املين في إدارتها أو هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس أو الهيئة، أو أّي من الع

( من هذا القانون أي جريمٍة خالفًا 2الهيئات الواردة في الفقرة )ب( من المادة )
ألحكامه وتبين أن هذا الجرم قد ارتكب قصدًا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص 

إذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة  -عليها في قانون العقوبات وهذا القانون . ب
ك الجرم نتيجة خطأ جسيٍم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدٍة ال تتجاوز )أ( من هذه المادة ذل

سنتين(، وكانت هذه المادة تنص على أنه )إذا ارتكبت أي هيئة معنوية جرمًا خالفًا 
ألحكام هذا القانون، وثبت أن ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أّي مديٍر أو 

كّل من المدير أو الموظف والهيئة  موظٍف في تلك الهيئة، أو بسبب إهماله فيعتبر
 المعنوية أنه ارتكب جرمًا، وُيعاقب كّل منهما على ذلك الجرم(.
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مسؤولية مديري وأعضاء ل وعليه فإنه يمكن القول إّن المشرع األردني تعرض
الشخص المعنوي، وفرض عليهم العقوبة عند ارتكابهم لجريمة اقتصادية تتعلق بالمال 

مسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو عقوبته مكتفيًا للإلى  العام، دون أن يتعرض
( والتي ال تمنع ازدواج مسؤوليتي 74/2بالقاعدة العامة في قانون العقوبات )م

 الشخص الطبيعي والمعنوي.

وفي مجال حماية المال العام فإن إقرار المسؤولية المزدوجة يوسع من دائرة 
 مويتصرف باسمه مومن يمثله ينشخاص المعنويالمسؤولية الجزائية لتشمل وتعّم األ

( من قانون 442من األشخاص الطبيعيين، ومثال ذلك التوسع ما نصت المادة )
العقوبات األردني والتي نصت على ازدواج المسؤولية بين الشخص المعنوي والشخص 
الطبيعي، وقررت الجزاء لكل منهما بقولها )إذا ارتكبت الجريمة ن الغش إضرارًا 

الدائنين والتي قد تقع على المال العام ن باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة ب
ُتستهدف للتدابير االحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
السابقة األشخاص المسؤولون في الشركة الذين يسهمون في الفعل أو يسهلون أو 

 .يتيحون ارتكابه عن قصٍد منهم(

( لسنة 76رقم )األردني / هن( من قانون األوراق المالية  110ادة )أما الم
( فتنص على أنه )يعتبر أعضاء مجالس اإلدارة وأعضاء هيئة المديرين 2002)

والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص االعتباري المخالف 
 ).مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها

هذا المبدأ، حيث ل اوتت أحكام محكمة التمييز األردنية الموقرة في التعرضوقد تف
( من قانون العقوبات األردني 74أقرت في حكٍم قديم لها بأن )الفقرة الثانية من المادة )
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قد نصت على أن الهيئات المعنوية مسؤولًة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء 
تون هذه األعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأ

وسائلها بصفتها شخصًا معنويًا، وهذه هي القاعدة العامة المقررة بشأن الجرائم التي 
ترتكب باسم الهيئات المعنوية، ولم يستثِن القانون من هذه القاعدة إال جريمة الغش 

فس القانون، حيث أوجبت ( من ن441إضرارًا بالدائنين المنصوص عليها في المادة )
( منه معاقبة الشخص المعنوي، ومعاقبة األشخاص المسؤولين فيه الذين 442المادة )

 يسهمون في الفعل أو يتيحون ارتكابه عن قصٍد منهم(.

الحكم أنه )إذا أصدر المشتكى عليه شيكًا باسم الشركة التي يمثلها  نفسوجاء في 
معاقبته على هذا الفعل، بل تكون الشركة  ن وليس بصفته الشخصية ن فإنه ال يجوز

( المشار إليها ولو كان القانون يريد اعتبار 74ذاتها هي المسؤولة بمقتضى المادة )
الشخص الذي يصدر الشيك في مثل هذه الحالة مسؤواًل عن فعله مسؤوليًة شخصيًة 

دائنين( )تمييز لكان أورد نصًا استثنائيًا على ذلك كما فعل في جريمة الغش إضرارًا بال
 (.1973لسنة  530، مجلة نقابة المحامين، ص1973\38جزاء رقم 

ومع احترام الباحث لمحكمة التمييز الموقرة إال أّنه يرى أّن هذا الحكم محّل نظٍر 
حيث جانب الصواب وحاد عن المنطق، لكون الذي ُيباشر الركن المادي في جريمة 

صودٌة، ومن يدرك لحظة ارتكاب الجريمة الشيك هو الشخص الطبيعي وهي جريمٌة مق
أّنه سيفلت من العقاب فلن يتوانى ن بغض النظر عّما سيقع على الشخص المعنوي 

سيما إذا كان الشخص المعنوي ال ال الذي يمّثله من جزاٍء ن عن تكرارها واالستهانة بها 
حرّية ليست يتأثر بما قد ُيفرض عليه من عقوباٍت ماليٍة، طالما أّن السجن وحجز ال

 في الحساب فكيف سيتحقق الردع وسنتوّقى الجريمة في هذه الحالة ؟ 
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على وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز بموجب القرار الصادر عن هيئتها العامة 
( ال يفيد عدم معاقبة الفاعل، ولو ارتكبه باسم 74)معاقبة الشركة بمقتضى المادة )أّن 

(، وقضت كذلك بأن 1985لسنة  1985 \178 الشخص المعنوي( )تمييز جزاء رقم
مديري الهيئات المعنوية وأعضاء إدارتها ال ُيعفون من المسؤولية الجزائية عندما يأتون 
نما ُيعّدون مسؤولين  أعمااًل معاقبًا عليها باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها، وا 

رادٍة، فضاًل عن مسؤولية كفاعلين مستقلين ما داموا قد أقدموا على الفعل عن وعٍي  وا 
عندما نص على معاقبة الهيئة ،الشركة التي يمثلونها أيضًا، ألن المشرع لم يقصد

، مجلة 61\31إخراج الفاعلين األصليين من المسؤولية )تمييز جزاء رقم  ،المعنوية
(، وقد قضت في حكٍم حديٍث لها بأنه )إذا كان 1961لسنة  421نقابة المحامين، ص

عليه هو ممثٌل للشركة المدعى عليها في الدعوى العمالية وحلف اليمين المحكوم 
بصفته الشخصية ممثاًل لها على واقعة العلم، فيكون مسؤواًل جزائيًا عن جرم اليمين 
الكاذبة في حال ثبوتها وال محّل للقول بأن اليمين شخصيٌة وال تتعلق بشخصه لمخالفة 

)هيئة  1280/2004وبات )تمييز جزاء رقم ( عق2/ 74هذا القول ألحكام المادة )
 ، منشورات مركز عدالة(.17/10/2004خماسية( تاريخ 

وهكذا، نجد أن المشرع األردني أخذ بمبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي والشخص الطبيعي عن ذات الفعل، وتبعه في ذلك قضاء محكمة التمييز 

نجد أثره وتنعكس نتائجه على مجمل المصالح المحمية  وقراراتها المتعددة، األمر الذي
جرائم لالتي ُيخشى من التعدي عليها ومن ضمنها المال العام والذي كثيرًا ما يتعرض 

مرتكبة من قبل الشخص المعنوي بوساطة األشخاص الطبيعيين الممثلين له، فال 
ضاًل عّما يكفله ذلك يتستر أيٌّ منهما خلف اآلخر، وال يفلت أحٌد منهما من العقاب ف

 من حمايٍة جنائيٍة شاملٍة وحقيقيٍة للمال العام.
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 المبحث الثالث
 أثر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية على المال العام

نظرًا التجاه الفقه الجنائي الحديث إلى ضرورة اإلقرار بالمسؤولية الجزائية 
بهذه المسؤولية، سواًء للشخص المعنوي، فقد ذهبت أغلب التشريعات إلى االعتراف 

أكان ذلك بالنص عليها في قانون العقوبات بتضمينها في القواعد العامة )القسم 
العام(، أم بالنص عليها في تشريعاٍت خاصٍة عندما تبرز الحاجة وتقتضي علة 

سيما مع تضاعف خطر الشخص المعنوي الناجم عن انتشاره وتعدد ال التشريع ذلك، 
، ص 2005المجال االقتصادي المرتبط بالمال العام )العبودي، نشاطاته وبخاصٍة في 

124.) 

وغنّي عن البيان أن قانون العقوبات والتشريعات الجزائية األخرى تهدف من 
نصوص التجريم إلى فرض الحماية الجنائية على المصالح القانونية التي يراها جديرًة 

ذي يلحق بالمصلحة المحمية )عبد بالرعاية ليواجه الضرر أو االعتداء أو التهديد ال
(، ولما كانت السياسة الجنائية التي تقود المشرع ما 119، 118، ص 2002اللطيف، 

هي إال انعكاس لحاجات الجماعة ومصالحها وقيمها، لذلك نجد أن الحماية الجنائية 
 لتلك المصالح  ن لكي تكون لها فاعليتها ن ينبغي أن تحيط بأّي فعٍل أو امتناٍع من
شأنه أن يضر بها أو يهددها، وللوصول إلى حماية هذه المصالح األساسية يتعّين 
حماية المصالح الجزئية والتي من مجموعها تتكون القيم والمصالح العامة لذات 

 (.133، ص 1976الجماعة )سالمة، 

وتعني الحماية الجنائية للمال العام األحكام والقواعد التي نص عليها قانون 
أو القوانين واألنظمة األخرى والتي تقضي بتجريم تعدي األفراد على األموال  العقوبات
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العامة وُتوقع العقاب الجنائي عليهم، وذلك بهدف توفير الحماية لألموال العامة من 
االعتداء عليها أو اإلضرار بها لضمان استمرار تخصيصها للنفع العام )كنعان، 

ة األفراد في هذا التعريف قاصرٌة أو أنها عبار  نّ إ ويمكن القول(، 399، ص 2003
وال تمتّد لتشمل  ينتشمل األفراد العاديين والموظفين فقط أي األشخاص الطبيعي

بارتكاب جريمٍة ماسة بالمال العام، من هنا فقد  مالحتمال قيامه يناألشخاص المعنوي
اتساع تلك  كان لطبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أثرها البالغ من ناحية

المسؤولية أو تضييقها، ومن ناحية إطالقها أو تقييدها، في حماية المال العام األمر 
الذي يوجب بيان ذلك في ثالثة مطالب، المطلب األول : أثر إقرار المسؤولية الجزائية 
للشخص المعنوي على حماية المال العام، المطلب الثاني : أثر توسيع دائرة 

للشخص المعنوي على حماية المال العام، المطلب الثالث : أثر  المسؤولية الجزائية
 الجزاءات المقررة للشخص المعنوي على حماية المال العام .

 المطلب األول

 أثر إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على حماية المال العام

المسؤولية سبق وأن أشرنا إلى اتجاه أغلب الفقه الحديث إلى القول بضرورة إقرار 
الجزائية للشخص المعنوي، وتضمينها في تشريعات الدول لمواجهة خطرها الذي يكمن 
في طبيعتها الخاصة والتي ترتب عليها إمكان ارتكابها لجرائم المال العام، من خالل 
أذرعها المنتشرة ووسائلها المتعددة، وتغلغل نشاطاتها في المجال االقتصادي، وتحديدًا 

ولة التي تقوم في أغلبها على التعامل بالمال العام، ورغم تعدد اقتصاديات الد
المصالح التي يحرص المشرع على حمايتها بإقرار مسؤولية الشخص المعنوي 
الجزائية، إال أنها تدخل ضمن المصلحة الكلّية التي أراد المشرع حمايتها من خالل 
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(، 147، ص 1976ة، تجريم األفعال التي تشكل اعتداًء على تلك المصالح )سالم
نزالها منزلة السلعة،  فالنص المتعلق بالرشوة يحمي الوظيفة العامة واالتجار بها وا 
والنص المتعلق باالختالس واإلضرار بالمال العام يستهدف حماية المال العام وهكذا 

 (. 250، ص 1974)عبيد، 

المعنوي  ويبدو أثر إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في شمول الشخص
مكانية مساءلته عن جرائم المال العام، وبدون  كالشخص الطبيعي في دائرة التجريم وا 
ذلك فإن وسائل الجريمة ومخرجات تطورها ستعمد إلى استغالل ذلك بما يضر بالمال 
العام، فال تفي ذمم األفراد المنطوين تحت الشخص المعنوي وقدراتهم المالية كلٌّ على 

ات المالية المفروضة كالغرامة، فيتفرق المال العام بين األشخاص حدة بقيمة العقوب
الطبيعيين والمعنويين، وتختلط المسؤوليات، وتتعقد األمور، بخالف ما إذا أقرت 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ليصبح شخصًا قانونيًا مستقاًل عن األشخاص 

ة وذمته المالية المستقلتان ما ُيّمكن واألموال المكونة له، وترتبط بذلك أهليته القانوني
أن تفرض عليه عقوباٍت تناسب طبيعته وتحمي المال العام المعتدى عليه والقول 
برّده، أو بدفع قيمة الغرامة المفروضة عليه لوجود مصلحٍة جماعيٍة مشتركٍة ومستقلٍة 

 (.182، ص 2002عن المصالح الذاتية والفردية ألفراد المجموعة )عوابدي، 

وهناك فارٌق بين المسؤولية والجزاء، فالمسؤولية التزاٌم قانونيٌّ من طبيعٍة جزائيٍة 
، ص 1990ناتجٍة عن التجاء الجاني إلى المخالفة المتعمدة ألحكام القانون )العطار، 

(، أما الجزاء الجنائي فهو أثٌر عام يرتبه القانون على الجريمة، وتتمثل العقوبة 166
حرماٍن من كّل أو بعض الحقوق الشخصية يتضمن إيالمًا ينال فيها بانتقاٍص أو 

الجاني كنتيجٍة قانونيٍة لجريمته، ويتم توقيعها بإجراءاٍت خاصٍة وبمعرفة جهٍة قضائيٍة 
 (.13، ص 1995)بالل، 
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ساءة استعمال السلطة االقتصادية التي يرتكبها في  ولمواجهة جرائم المال العام وا 
، فقد كان البد من إقرار مسؤوليتها نو االقتصادي نو لمعنويأغلب األحيان األشخاص ا

الجزائية، وبجهٍد واضٍح من الفقه فقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى إقرار هذه 
( حرصًا من هذه التشريعات على حماية المصالح 88، ص 2005المسؤولية )مقبل، 

ال يكون  الجوهرية ومن ضمنها المال العام في مواجهة الشخص المعنوي، كي
المجتمع الذي تعرض إلى الضرر من هذه الجرائم هو الذي يتحمل العقوبة أيضًا من 

 المال العام الذي يملكه مجازًا ويعود عليه بالمنفعة.

ففي فرنسا نجد أن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية كان في قوانين 
في قانون العقوبات، بل  خاصٍة تكميليٍة، وفي نصوٍص متناثرٍة، وليس كقاعدٍة عامةٍ 

  Stefani , Levasseur ,  etكانت تلك القوانين تقررها على سبيل االستثناء )

Bouloc , 1997 ,  p . 24 وقد تتابعت مشاريع قوانين العقوبات الفرنسية في ،)
( للخروج من قانون العقوبات الفرنسي القديم أو ما 1983، 1978، 1934السنوات )

(، والتي تباين موقفها من إقرار مسؤولية الشخص 1810يون )يعرف بقانون نابل
المعنوي الجزائية، وفرض القيود والشروط والمحددات، واإلطالق أحيانًا، إلى أن تناول 

( وهو الذي عرض على البرلمان الفرنسي 1986في النهاية المشروع الذي أعد سنة )
، والذي أقّر في المادة ينوي( موضوع المسؤولية الجزائية لألشخاص المعن1989سنة )

، ص 1997( باسم )قانون العقوبات الفرنسي الجديد( هذه المسؤولية )كامل، 2ن 121)
 (.1994( ليبدأ العمل به عام )1992( وذلك في العام )58، 57

( صدر قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي )قانون التوافق( لسنة 1992وفي عام )
موضع التنفيذ، وقد ساير القضاء الفرنسي بشكٍل عامٍّ  ( لوضع تلك المسؤولية1992)

تطور التشريعات الفرنسية، ولم يقرر تلك المسؤولية، ومع ذلك فهناك تياٌر بأكمله من 
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، ص 2005األحكام القضائية يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي )مقبل، 
الجزائية عن جميع (، ثم تالحقت التطورات لتتقرر مسؤولية الشخص المعنوي 119

هم الذي أجراه المشرع مالجرائم بما فيها الجرائم الواقعة على المال العام في التعديل ال
 (.2004الفرنسي في القانون الصادر سنة )

أما المشرع األردني فقد أقّر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية في قانون 
قوٍد على ما تبّناه المشرع (، متقدمًا بع1960( لسنة )16العقوبات األردني رقم )

الفرنسي في قانون العقوبات الجديد، وإلدراك المشرع األردني ن رغم حداثة الدولة 
وتشريعاتها ن خطورة إجرام الشخص المعنوي وتعدد نشاطاته في المجتمعات الحديثة، 
واستحواذها على أسباب القوة والمنعة، وامتالكها من الوسائل والمقّومات ما يجعل من 

سيما وأن أغلب جرائم ال إجرامها أبلغ أثرًا وأعظم خطرًا على المصالح المحمّية 
تتعلق بجرائم األموال، وليس أجدر من أن يحظى المال العام  يناألشخاص المعنوي

بالعناية التشريعية والحماية الجنائية بشتى الوسائل الوقائية القانونية والرقابية، وهو 
الفقه وأوصت به المؤتمرات المتعلقة بجرائم الشخص  األمر الذي دعا إليه أغلب

 ينما يمكن معه القول بأن المشرع األردني اعترف لألشخاص المعنوي 5المعنوي
( متبنيًا نظرية الحقيقة التي 393، 392، ص 2005بالوعي واإلرادة حكمًا )المجالي، 

 (.533، ص 1998ترى الشخص المعنوي كيانًا حقيقيًا وليس مجرد مجاٍز )السعيد، 

وقد توالت التشريعات التي أقرت مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن مختلف 
الجرائم التي تتناسب وطبيعته، انطالقًا مّما تضمّنه قانون العقوبات األردني من إقرار 

                                                 
لملتمو وا ،(1929الملتمو الدولي الأاني لقانون العقوبات المنعقد في بوخارست سنة ) ،مأالً ،منها  5

ويوار المجلس الوزار  اإلىار  ريم  ،(1953الدولي الطاىس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة )
وملتمو ريوى  جانيوو ال   ىقدته الجمعية الدولية  ،(1979( وملتمو ذامبورغ  لطنة )1977لطنة ) 28-77

المصوية للقانون الجنائي لطنة والملتمو الطاىس للجمعية  ،(1994لقانون العقوبات في البوازيل سنة )
والملتمو الطاىس لألمم  ،(1980والملتمو العاشو للدفاع االجتماىي المنعقد في بغداى سنة ) ،(1993)

 (.71،72، ص2005 ،( )مقبل1980المتحدة للوياية من الجوائم المنعقد في )مواماس( فنزويال سنة )
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هذه المسؤولية للشخص المعنوي وفرض العقوبات والتدابير االحترازية الالزمة عليه، 
إلى تبّني المشرع األردني مبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائية للشخص  وقد أشرنا سابقاً 

.  المعنوي والشخص الطبيعي عن ذات الجريمة في أكثر من نصٍّ قانونيٍّ

وعلى مستوى التطبيقات القضائية فقد كّرست األحكام القضائية وعلى رأسها ما 
ئية عن مختلف قضت به محكمة التمييز الموقرة مسؤولية الشخص المعنوي الجزا

الجرائم، وفي مقدمتها الجرائم الواقعة على المال العام وبشكٍل واضٍح وصريٍح، إال ما 
كان بطبيعة الحال ال يتالءم وطبيعة الشخص المعنوي، ومقررًا بذات الوقت العديد من 

، ص 2009الجزاءات التي تُفرض عليه عند ارتكابه أليٍّ من هذه الجرائم )المساعدة، 
فالشخصية المعنوية تتمتع بوجوٍد قانونيٍّ وُتمارس نشاطها بهذه الصفة   (، "408

وعليها أن تتحّمل كافة اآلثار القانونية التي تترّتب على فعلها بما في ذلك إنزال 
، مجلة نقابة 178/85العقوبةعليها وفق القواعد المقّررة في القانون " )تمييز جزاء رقم 

 (.976، ص 1987المحامين لسنة 
 المطلب الثاني

 أثر توسيع دائرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على حماية المال العام

ال شك أن توسيع دائرة مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية ينعكس حتمًا على كّم 
ونوع الجرائم التي يرتكبها، وقد كان لذلك  ن أي التوسيع ن  ما يبرره من حيث اتساع 

في العصر الحديث، حيث أصبحت مصدر خطٍر  ينلمعنويدائرة نشاط األشخاص ا
في بعض األحيان على أنظمة المجتمع االقتصادية، مّما اقتضى التفكير في توسيع 
دائرة مسؤوليتها جنائيًا عن مختلف الجرائم التي تقع بمناسبة مزاولة نشاط تلك 
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العام )زهير، األشخاص في المجال االقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمال 
 (.192، ص 1994

ولما كانت األشخاص المعنوية من التعدد والتنوع ما يجعلها تخضع أحيانًا ن 
، أو تخضع إلى ينالعام ينبحسب نوعها ن إلى أحكام القانون العام كاألشخاص المعنوي

، فإنه وفي مجال حماية ينالخاص ينأحكام القانون الخاص كاألشخاص المعنوي
ية للدولة، ومن ضمنها المال العام، البد من توسيع دائرة المسؤولية المصالح األساس

، مع مراعاة ضرورة استمرارية المرافق ينالجزائية لتشمل كافة أنواع األشخاص المعنوي
العامة لتقديم الخدمة والمنفعة إلى الجمهور، وفرض عقوباٍت خاصٍة تالئمها، وتضع 

 (. 23، 22، ص 1995لعامة )سالم، حّدًا لتجاوزها على المصالح واألموال ا

ويرتبط بتوسيع دائرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مبدأ ازدواج المسؤولية 
الجزائية بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي عن ذات الجريمة، وقد سبق بيان ن 
 دون حاجة إلى تفصيٍل أو تكراٍر ن كيف أن إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ال تعني بالضرورة نفي مسؤولية الشخص الطبيعي الذي تصرف باسم أو لحساب 
الشخص المعنوي، سواء أكان فاعاًل للجريمة التي ُيسأل عنها الشخص المعنوي أم 
شريكًا بها، فالمشرع لم يرد بتقرير مسؤولية الشخص المعنوي أن يعفي الشخص 

نما أراد بذلك أن يجنبه أن يتحمل وحده  الطبيعي من مسؤوليته الفردية عن الجريمة، وا 
 (.51، ص 2005نتائج القرار الجماعي الصادر عن الشخص المعنوي )عقيدة، 

فلو ارتكب الشخص المعنوي جريمًة من جرائم المال العام  ن ضمن شروط 
مسؤوليته الجزائية المحددة في القانون ن فليس من العدل والمنطق، وال يتناسب مع مبدأ 

بة، أن ُيعاقب أيٌّ من الشخص المعنوي أو الشخص الطبيعي دون شخصية العقو 
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اآلخر، فالغاية من توسيع دائرة المسؤولية هو تحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرع في 
سيما وأن الدخول في متاهة تحديد الفاعل األصلي والمساهم الحماية المال العام، 

 فالت من العقوبة.يفتح الباب على مصراعيه للتنّصل من المسؤولية واإل

وغنيٌّ عن البيان أن مالحقة الشخص المعنوي جزائّيًا عن جرائم المال العام في 
كافة مراحله بدءًا من تأسيسه، ومرورًا بإنشائه واكتماله، وانتهاًء بزواله وانقضائه، 
يدخل في دائرة توسيع مسؤوليته الجزائية عن جرائم المال العام، ويسهم كذلك في 

 (.43ن  38، ص 1995ماية الجنائية له )سالم، تأمين الح

ويرى الباحث أن المشرع الفرنسي، وبعد عقوٍد طويلٍة من التردد أقر تلك 
( من قانون 2ن  121المسؤولية على نحٍو ضّيٍق ومشروٍط من خالل نص المادة )

إذ كانت مسؤوليًة محددًة ومشروطًة، وال ضير ، 1992لعام العقوبات الفرنسي الجديد 
في أن تكون هذه المسؤولية مشروطًة بارتكابها من ممثل الشخص المعنوي، وأن 
ُترتكب باسمه ولحسابه، ولكن أن تكون محددًة بضرورة النص عليها في القانون أو 

 .الالئحة أمٌر يجعل هذه المسؤولية قاصرًة عن شمول كافة الجرائم 

نوي في مختلف ومع التطورات المتالحقة في نشاطات وجرائم الشخص المع
المجاالت ومنها المجال االقتصادي وجرائم المال العام، فقد خطا المشرع الفرنسي 
ُخطًى واثقًة وأحرز تقدمًا ملموسًا عندما أجرى التعديل التاريخي لقانون العقوبات رقم 

(  ليوسع من دائرة مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، ويقرر مسؤوليته 204/2004)
نشأ من أجلها أشخاٌص يائم ومنها جرائم المال العام، وهي الجرائم التي عن كافة الجر 

لحاق الضرر بالمال العام هدرًا أو اختالسها أو إتالفًا،  ونصوري ونمعنوي الرتكابها وا 
ليكون عامة الناس ضحّية هذه الجرائم النعكاسها على حياتهم ومعيشتهم، ونشير هنا 
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إلصدار أحكامها في مجال مسؤولية الشخص  إلى أن المحاكم الفرنسية قد انبرت
، 2005)مقبل،  ينالعام ينالمعنوي الجزائية رغم قلة تطبيقاتها على األشخاص المعنوي

 (.138ن 135ص 

سيما في أحكامه القديمة بالتفسير ال وُيشار إلى أّن القضاء الفرنسي لم يتقيد 
ي الجنائية على سبيل الضيق للنصوص القانونية التي أقرت مسؤولية الشخص المعنو 

االستثناء، فنجده قد قضى بها رغم عدم وجود نصٍّ قانونيٍّ بذلك مبررًا مسلكه هذا 
بحجٍج عديدٍة أبرزها اشتراك الشخص المعنوي والطبيعي في صفاٍت قانونيٍة عديدٍة 
كاألهلية والقدرة على ارتكاب األفعال، واستند كذلك إلى الطبيعة المادية للجرائم التي 

كن أن يرتكبها الشخص المعنوي موسعًا بذلك من نطاق تطبيقاته لتلك المسؤولية، يم
ومجهضًا خطوات المشرع في سبيل جعل تلك المسؤولية على سبيل االستثناء 

 (.643، ص 1992والحصر )طه، 

( وفرض 2\74أما المشرع األردني فإنه اكتفى بإقرار القاعدة العامة في المادة )
ر االحترازية الالزمة للشخص المعنوي، وأحجم عن تحديد جرائم العقوبات والتدابي

الشخص المعنوي في طائفٍة معينٍة من الجرائم، وبمفهوم المخالفة يمكن القول بإمكانية 
ارتكاب الشخص المعنوي ألّية جريمٍة تتناسب وطبيعته، مع اإلشارة إلى إقرار هذه 

ار مسؤولية الشخص المعنوي العام، المسؤولية في العديد من التشريعات متجنبًا إقر 
ومقررًا مسؤولية الشخص المعنوي الخاص عن الكثير من الجرائم التي أوردها في 

(، وقانون األوراق المالية 1997( لسنة )22تشريعاٍت مختلفٍة كقانون الشركات رقم )
( لسنة 46(، وقانون غسل األموال ومكافحة اإلرهاب رقم )2002( لسنة )76رقم )

( وتعديالته وغيرها، 1993( لسنة )11(، وقانون الجرائم االقتصادية رقم )2007)
عادٍة فإن المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز الموقرة أصدرت أحكامها  ودون تكراٍر وا 
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الخاصة بهذه المسؤولية وبحسب توّسع المشرع األردني ومقتضى النصوص القانونية 
 وما بعدها(. 45، ص 2006)الشروش، 

القول إّن الصياغة التشريعية للنصوص الناظمة لمسؤولية الشخص المعنوي  بقي
الجزائية هي التي تحدد مدلول الشروط المطلوبة لتحقق هذه المسؤولية، والتي تفاوتت 
بين  )باسم(، )لحساب(، )بإحدى الوسائل( و )بوساطة األعضاء والممثلين(، وقد 

احيٍة، كما قد تتباين ذات الشروط في تتباين تشريعات الدول في هذه الشروط من ن
نفس تشريعات الدولة من ناحيٍة أخرى، إذ قد يطرأ عليها من التعديالت بين الحين 
واآلخر ما يغّير من هذه الشروط، وبما ينعكس على اتساع أو تضييق هذه المسؤولية، 

يستجد  وحسبما يراه المشرع من أولويات وقواعد عامٍة ال يجوز المساس بها، وبين ما
من مصالح تستوجب حمايتها الخروج على بعض هذه القواعد لمصلحة أسمى، وبما 
يصل إليه القاضي الجنائي من حكمٍة في النص وعلٍة في التشريع ومصلحٍة تستوجب 
دون أن يكون مسلكه منطويًا على خرٍق لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )عبد اللطيف، 

ا تطلب النص توافر شروٍط أكثر كان ذلك سببًا في (، وأخيرًا فإنه إذ127، ص 2002
تضييق دائرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وبحسب اشتراط توافر أيٍّ منها أو 

 تالزمها معًا حتى تكتمل شروطها.

 المطلب الثالث

 أثر الجزاءات المقررة للشخص المعنوي على حماية المال العام

لمعنوي ن من حيث إّنها غير ذات كياٍن إن الخصوصية التي تمّيز الشخص ا
ماديٍّ ملموٍس ن تقتضي إقرار نظاٍم جزائيٍّ خاصٍّ مغايٍر لذلك المعتمد للشخص 
الطبيعي، وهو ما قررته األنظمة القانونية وتشريعات الدول التي أقرت مسؤولية 
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إقرار الشخص المعنوي الجزائية بأن أفردت له سّلم جزاءاٍت خاّصًا، وبينت مدى تأثير 
مسؤوليته على مسؤولية األشخاص الطبيعيين المكونين له، وعلى ذلك استقر منهج 

 (.278، 277، ص 2001المشرعين األردني والفرنسي )يعقوب، 

ومن المسّلم به في فقه القانون الجنائي ن بل هو مستقرٌّ في نفوس األفراد فضاًل 
ّلظة والمشددة، والتي تحقق عن النص عليه في القانون أن العقوبات الجزائية المغ

الردع العام والردع الخاص على األغلب األعم ال تكون إال للجرائم التي تكون على 
قدٍر كبيٍر من الخطورة والضرر، سواء أكان في طبيعة الفعل أم النتيجة، طالما أن 
ن ذلك الفعل أو تلك النتيجة يهدد المصلحة المحمية، وفي جرائم المال العام عمومًا فإ

العقوبات والتدابير المقررة الرتكابها مشددٌة، فكّل نصٍّ تجريميٍّ في منشأه له مصلحٌة 
نما هي الحكمة والدافع  معينٌة يحميها وهي ن أي المصلحة ن ليست ركنًا في الجريمة، وا 
للتجريم والتي يستمد النص التجريمي منها قيمته االجتماعية في توقيع العقاب على 

 (.126، ص2002طيف، المتهم )عبد الل

وقد كان موضوع الجزاء الجنائي )العقوبات والتدابير االحترازية( بالنسبة للشخص 
المعنوي من ضمن الذرائع والحجج التي قّدمها منكرو المسؤولية الجزائية للشخص 
المعنوي لعدم تحقق أغراض العقاب وأهداف العقوبة، فهو ال جسد لديه ليسجن أو 

لم العقوبة، وال خوٌف من تنفيذها، وبالتالي ال رادع عن تكرار يعدم، وال إحساس بأ
(، ولكن الحقيقة  ن  وكما يرى الباحث ن أّن هناك 383، ص 2005الجريمة )مقبل، 

عقوباٍت خاصٍة مقررٌة للشخص المعنوي تناسب طبيعته، وتحقق أهداف العقوبة والردع 
ض عقوبات الشخص الطبيعي قد وتضمن ن إلى حٍد ما ن عدم تكرار الجريمة، ثم إن بع

 ال يتحقق فيها بالنسبة لبعض المجرمين الردع وعدم العود والتكرار للجريمة.
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وقد أدرك المشرع الفرنسي ذلك فقرر العديد من العقوبات التي تناسب طبيعة 
" العديد من العقوبات التي يمكن Levasseurالشخص المعنوي، بعد أن قدم األستاذ "

خص المعنوي، وكان لها أثٌر كبيٌر على المشرع الفرنسي في قانون تطبيقها على الش
العقوبات الفرنسي الجديد، حيث قّنن معظمها مسّلمًا برأي أغلب الفقه وهي العقوبات 

( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 44ن  131إلى  37ن  131التي أقرها في المواد )
قوبات )االستئصالية، المالية، ( لتشمل كافة أنواع الع75، ص 2005)عقيدة، 

 المعنوية( ، ولتشمل كذلك الشخص المعنوي العام في حاالٍت محددٍة.

للشخص المعنوي في  الجزاءاتأما المشرع األردني فقد أورد العديد من أنواع 
( من قانون العقوبات األردني تسري على كافة الجرائم، وال 74، 38ن 30، 28المواد )

ا أو الحكم بغيرها التزامًا بمبدأ الشرعية، كما قرر المشرع يمكن للقاضي تجاوزه
األردني من ناحيٍة أخرى جواز تطبيق تدابير االحتراز العينية وحدها على الهيئات 
المعنوية التي اقترفت جريمًة إذا ُخشي إقدامها على أفعاٍل أخرى يعاقب عليها القانون، 

لخطورة هذه الهيئات مستقباًل على  وهذه التدابير هي الوقف والحّل، وذلك درءاً 
 ( من قانون العقوبات األردني.38،37،36المجتمع كما نصت على ذلك المواد )

وفي ذات السياق فقد قررت محكمة التمييز األردنية الموقرة أن التدابير االحترازية 
 ( من قانون العقوبات تتقرر بناء على جريمٍة وال تتقرر50التي عبرت عنها المادة )

 36إال بحكٍم، وهي تسقط بالعفو العام كما تسقط العقوبات األصلية )تمييز جزاء رقم 
(، وقد أصبحت التدابير االحترازية تتمتع مبدئيًا بنفس 31، ص1956، لسنة 1986/ 

الضمانات التي تتعلق بالعقوبة كضمانه الشرعية، المساواة الشخصية، احترام الكرامة 
 (.305، ص 2009)العطور، البشرية، والتدخل القضائي 
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وحرصًا من المشرع على حماية المال العام، فإن هناك العديد من اإلجراءات التي 
قد تُتخذ في مواجهة الشخص المعنوي واألشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه أو يعملون 
جراء  لديه من خالل اتخاذ اإلجراءات التحفظية، ووقف النشاط، ومنع التصرف، وا 

، 2009ظي عند ارتكابه جريمًة من جرائم المال العام )المساعدة، الحجز التحف
 (.279ص

وتبدو الصفة األساسية والسمة الغالبة لجزاءات الشخص المعنوي هي إضعاف 
ذمته المالية للقضاء على الكسب الذي ارتكبت الجريمة ألجله، وعند االقتضاء الحّد 

قتصادية والمال العام، وعليه فإن من دائرة نشاط الشخص المعنوي الضاّر بالحياة اال
 أغلب التشريعات تخص الشخص المعنوي بجزاءاٍت ماليٍة.

ويرى الباحث أن التشريعات األردنية المتصلة بموضوع الحماية الجنائية للمال 
العام كقانون الجرائم االقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد وغيرها، ما ُأصدرت إال 

ماية المال العام سواء في مواجهة الشخص الطبيعي أم إلدراك المشرع أهمية ح
المعنوي، وقد ُوضع من الجزاءات واإلجراءات ما يكفل حماية هذه األموال ن إلى حدٍّ ما 

سيما وأن جرائم المال العام عمومًا قابلة الرتكابها من الشخص المعنوي، بل إن ال ن  
ها، وكثيرًا ما شهد المجتمع جرائم عصرنا الحاضر يشهد الكثير من الجرائم التي يرتكب

فساٍد واعتداٍء صارٍخ على المال العام من أشخاٍص معنويٍة )شركات، مؤسسات، 
سيما في المجاالت االقتصادية )مشاريع، تعهدات، عطاءات، ال مراكز، هيئات( 

صفقات( والتي يكثر فيها المساس بالمال العام بحجٍج مختلفٍة، فتفشل المشاريع، 
ربات، وتُقتسم الغنائم، وتشيع المسؤولية، ويفلت من العقاب من يستحقه، وتفوت األ

األمر الذي يوصي معه الباحث المشرع األردني بوضع نظاٍم جزائيٍّ متكامٍل لجزاءات 
الشخص المعنوي بشكٍل عامٍّ، ثم النظر إلى توسيع دائرة مسؤولية الشخص المعنوي 
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ة المشرع الفرنسي وأّي تشريٍع متطوٍر يحقق الجزائية عن جرائم المال العام، ومحاكا
 يناألهداف المرجّوة في تشديد وتنويع وشمول الجزاءات لتشمل األشخاص المعنوي

، ضمن القيود والمحددات والشروط التي تراعي طبيعتها، كما فعل المشرع ينالعام
قوبة الفرنسي، حيث فرض ما هو شديٌد من العقوبات إلى الحّد الذي يمكن تشبيهه بع

اإلعدام مثل عقوبة الحّل والغلق النهائي، ومنها ما يبلغ أضعافًا مضاعفًة بالمقارنة 
أّن لنفس العقوبة التي توقع على الشخص الطبيعي كعقوبة الغرامة، بل أكثر من ذلك 

منها ما يؤثر على سمعة الشخص المعنوي ونشاطه كنشر الحكم ووقف النشاط 
لى توّجه المشرع الفرنسي في وضع األحكام (، إضافًة إ219، ص 2000)رياض، 

ديسمبر سنة  16القانون الصادر في )إلى اإلجرائية الخاصة بالشخص المعنوي 
( والذي حّقق التوافق بين أحكام قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات 1992

الفرنسي الجديد في مسعًى حميٍد نحو نظاٍم جزائيٍّ متكامٍل للشخص المعنوي، 
سيما الجرائم االقتصادية التي تقع على المال العام )عبد ال مواجهة جرائمه المتزايدة و 

 (.84، ص 2006الرحمن، 
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 الخاتمة :
من خالل ما سبق فقد تم التعرض  لكافة الجوانب المتعلقة بأثر المسؤولية الجزائية 

لنننك منننن للشننخص المعننننوي عنننن جنننرائم الشنننخص المعننننوي فنني حماينننة المنننال العنننام ، وذ
خنننالل إلقننناء الضنننوء علنننى أثنننر هنننذه المسنننؤولية علنننى ذات الشنننخص المعننننوي المرتكنننب 
للجريمننة ، ومننا يمكننن أن يحنندد مسننؤوليته الجزائيننة عننن جننرائم المننال العننام ، ومننا يننرتبط 
بذلك من جزاءات تفرض عليه أو إجراءات تتخذ بحقه ، ثم بيان أثر ارتكاب هذا الننوع 

معننوي علنى منن يمتلكنه أو يتبنع لنه أو يتصنرف باسنمه من الجرائم من قبل الشنخص ال
ولحسنننابه منننن أشنننخاص طبيعينننين منننع إيضنننات طبيعنننة مسنننؤولية الطنننرفين كننني ال يفلنننت 
أحدهما من العقاب ، وفي ضوء ذلك فإن المال العام محل االعتداء ) وهو حق الدولة 

ذلنك ؟ ومنا  والمجتمع ( هو المتأثر األول من ارتكاب هنذه الجنرائم ، فمناذا يترتنب علنى
 مدى مسؤولية الشخص المعنوي ثم الطبيعي كشركاء أو متضامنين عن هذه الجرائم ؟

وبتحليل النصوص التشريعية واآلراء الفقهية واألحكام القضائية واإلجراءات العملية 
فنني النندول محننل المقارنننة )األردن وفرنسننا( فقنند توصننلت الدراسننة إلننى جملننة مننن النتننائج 

 ما يلي : والتوصيات تتمثل في
 
 لنتائج : ا

 من خالل هذه الدراسة فقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج :

ن بصفته يترتب على ارتكاب الشخص المعنوي ألية جريمة من جرائم المال العام  .1
تحديد مركزه القانوني وبالتالي خضوعه لكافة اإلجراءات فاعاًل أو شريكًا ن 

 وبما يتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي . يةوفق مبدأ الشرعالمقررة والجزاءات 
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تبنى قانون العقوبات الفرنسي الجديد فكرة ازدواجية المسؤوليتين )مسؤولية الشخص  .2
المعنوي ومسؤولية الشخص الطبيعي( كباقي تشريعات الدول فال تجب أحداهما 
األخرى وتستبعدها بل يبقى كل منهما مسؤواًل باالشتراك عن ذات الفعل الجرمي 
الواقع على المال العام، ويعاقب كل بسحب مسؤوليته حمايًة للمال العام وصدر 

 في ذلك أحكام قضائية . 

ال يوجد نص تشريعي في األردن ينفي مبدأ ازدواجية المسؤوليتين )مسؤولية  .3
ديد من خص الطبيعي( بشكل صريح بل أن العالشخص المعنوي ومسؤولية الش
على نحو يجعلها مسؤولية تضامنية مفترضة سيما  التشريعات أقرت هذه االزدواجية

 في جزاء المال العام وفي ذلك أحكام محكمة التمييز . 

ن مالحقة الشخص المعنوي جزائّيًا عن جرائم المال العام في كافة مراحله بدءًا إ .4
، ومرورًا بإنشائه واكتماله، وانتهاًء بزواله وانقضائه، يدخل في دائرة  من تأسيسه
ؤوليته الجزائية عن جرائم المال العام، ويسهم كذلك في تأمين الحماية توسيع مس
 .الجنائية له 

في حال ارتكابه وتبدو الصفة األساسية والسمة الغالبة لجزاءات الشخص المعنوي  .5
هي إضعاف ذمته المالية للقضاء على الكسب الذي لجريمة من جرائم المال العام 

قتضاء الحّد من دائرة نشاط الشخص المعنوي ، وعند اال ارتكبت الجريمة ألجله
 .الضاّر بالحياة االقتصادية والمال العام

وكثيرًا ما شهد المجتمع جرائم فساٍد واعتداٍء صارٍخ على المال العام من أشخاٍص  .6
سيما في المجاالت االقتصادية ال )شركات، مؤسسات، مراكز، هيئات(  ينمعنوي

والتي يكثر فيها المساس بالمال العام  )مشاريع، تعهدات، عطاءات، صفقات(
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بحجٍج مختلفٍة، فتفشل المشاريع، وتفوت األربات، وتُقتسم الغنائم، وتشيع 
األمر الذي يستوجب تشريعات صارمة  المسؤولية، ويفلت من العقاب من يستحقه

 ومتكاملة لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن جرائم المال العام.

 

 التوصيات : 

 على ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه يوصي بما يلي :  بناءً 

إيجاد نظريٍة متكاملٍة ونظاٍم قانونيٍّ شامٍل في مسؤولية الشخص المعنوي ضرورة  .1
 حمايًة للمال العام من جرائمه المتزايدة وخطورته الماثلة.في األردن الجزائية 

خاصة بالشخص المعنوي القواعد القانونية الموضوعية والشكلية ال تطويرضرورة  .2
لضمان مالحقته عند ارتكابه ألية في األردن في حال عدم األخذ بالتوصية السابقة 

 جريمة من جرائم المال العام.

ن  ين توسيع دائرة المسؤولية الجزائية لتشمل كافة أنواع األشخاص المعنويضرورة  .3
ة المرافق العامة مع مراعاة ضرورة استمراريفي األردن ن ين منها والخاص ينالعام

 لجمهور، للتقديم الخدمة والمنفعة 

، وتضع حّدًا لتجاوزها األشخاص المعنويين  فرض عقوباٍت خاصٍة تالئمضرورة  .4
ضمن القيود والمحددات والشروط التي ، وذلك  على المصالح واألموال العامة

 ، كما فعل المشرع الفرنسي. تراعي طبيعتها
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التوسع في مفهوم قواعد اإلسناد في مجال عقود التجارة الدولية ودور التحكيم في 

 إيجاد قواعد موضوعية موحدة لتنظيمها

 11/3/2015تاريخ القبول:             27/4/2014تاريخ االستالم:
 

 )*( محمد احمد عبداهلل الشماسنة 
 
 

 الملخص
واعد اإلسناد في مجال عقود التجارة تناولت هذه الدراسة موضوع التوسع في مفهوم ق

الدولية وتهدف إلى مواءمة هذه القواعد مع متطلبات وحاجة التجارة الدولية وخصوصا 
أعراف التجارة الدولية كون قواعد اإلسناد التقليدية، وخصوصا مبدأ قانون اإلرادة، لم 

جارة الدولية إذ إّن هناك بعض قواعد الت ؛تعد متمشية مع متطلبات التجارة الحديثة
التي من الصعب إخضاعها للقوانين الوطنية، ومن ثم فمن غير المالئم إعمال مبدأ 
سلطان اإلرادة على هذه العقود كونه سيؤدي حتما لتطبيق قانون وطني معين على 
تلك العقود، وهو أمر ال يتناسب مع ذاتية وخصوصية التجارة الدولية . فلن تجد 

ئمة لتطورها وتقدمها إال إذا أفلتت من قيود واختالف التجارة الدولية ظروفا مال
                                                 

 ماجستير قانون/الجامعة األردنية. *()
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لتلك العقود  ة حيث إّن القلق وعدم األمان يبقيان مالزمينالتشريعات والقوانين الوطني
 في ظل هذه القوانين.

 
Abstract 

 

 

Expansion of the Concept of Rules of Reference of Private 

International law 

 

 

This study deals with the subject of the expansion of the concept 

of rules of reference of Private International Law to harmonize 

them with the requirements and the need of international trade, 

especially the international trade norms. The traditional rules of 

reference, especially the principle of the will law, are no longer 

consistent with the requirements of modern commerce. There are 

some rules of international trade that cannot be subjected to 

national laws. Therefore, it is not appropriate to apply the 

principle of the power of will on such contracts because it will 

inevitably lead to the application of a certain national law on 

them. This is not commensurate with the peculiarity and 

specificity of the international trade. The international trade will 

not find favorable conditions for development and progress 

unless it escaped from the constraints and differences of the 

national legislation where anxiety and insecurity remain inherent 

in such contracts under these laws.  
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 المقدمة
شهد القرن العشرون مالمح منهج جديد في القانون الدولي الخاص، فحواه االستعاضةة 
عن إسناد حكةم المعةامالت الدوليةة للةنظم القانونيةة الوطنيةة مةن خةالل ضةوابط مسةتمدة 
مةةةن عناصةةةرها، بهخضةةةاع هةةةذه المعةةةامالت مباشةةةرة لنظةةةام خةةةاص بهةةةا تشةةةكل معطياتةةةه 

والواقةةةع أن اللجةةةوء إلةةةى  (1)سةةةائدة فةةةي التجةةةارة الدوليةةةةاألعةةةراف والعةةةادات والممارسةةةات ال
القانون التجاري الدولي هو إحياء لذلك النظةام القةانوني الةذي كةةان سةةائدا فةي العصةةور 

( حيةث وجةدت جماعةة التجةار ذات Lex mercatoriaالوسطى في أوروبا والمسةمى )
 .(2)الكيان المستقل والتي كانت تخضع له

محصةةورةف فةةي دولةةة أوروبيةةة بعينهةةا بةةل كانةةت منتشةةرة فةةي  فهةةذه الجماعةةة لةةم تكةةن
أنحاء القارة، حيث كانت المعامالت التجارية تتم عبرهةا وفقةا ألحكةام هةذا القةانون. فةهذا 
مةةا ثةةار نةةزاع حةةول أيةةة معاملةةة مةةن المعةةامالت السةةابقة، فةةهن محةةاكم التحكةةيم هةةي التةةي 

. وبالمثةل (3)ل قواعةد اإلسةنادتتصدى لحسمه وفقا لألعةراف السةائدة دونمةا حاجةة إلعمةا
فهن المتعاملين في التجارة الدولية اآلن قد كونوا مجتمعا قانونيا بالمعنى الدقيق، األمةر 
الذي يبّرر تطبيق القانون المتقدم علةيهم، وذلةك بعةد أن لةبب ثوبةه الجديةد الةذي يةتالءم 

هةةةةةؤالء بطبيعةةةةةة الحةةةةةال مةةةةةع متطلبةةةةةات الحيةةةةةاة الدوليةةةةةة الحديثة.أضةةةةةف إلةةةةةى ذلةةةةةك، أن 
وطنةةةي، حيةةةث  األشةةةخاص ّيفّضةةةلون فةةةي معةةةامالتهم  عةةةدم الخضةةةوع ألي نظةةةام قةةةانوني

                                                 
(. التحكيم في العالقات الخاصة الدولية 1998الجمال، مصطفى محمد وعبد العال، عكاشة محمد، )( 1)

 .255، القاهرة ، حقوق الطبع محفوظة للمؤلفين، ص1والداخلية، الجزء األول ، ط
قواعد تنازع القوانين بين الوصف اإلجرائي والمستحدث الموضوعي،  .( 0220حزبون ، جورج، ) )2)

 237مجلة الحقوق ، العدد الثاني ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، ص 

 .13خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعية، مرجع سابق، ص( 3)
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يرون أن إرادتهم قادرة على خلق النظام القانوني الصةالح لحكةم عالقةاتهم وذلةك بفضةل 
 .(4)ما يوجد لديهم من تنظيم داخلي

ة فالمتعةةاملون فةةي التجةةارة الدوليةةة يقومةةون بةةالتعبير عةةن إرادتهةةم الذاتيةةة فةةي صةةور 
عقةةةود نموذجيةةةة تحتةةةوي علةةةى تنظةةةيم شةةةامل وكامةةةل لعالقةةةتهم وعةةةن طريةةةق االسةةةتعمال 
المتكرر لهةذه العقةود فةي الحيةاة الدوليةة، يمكةن أن تتحةول أحكامهةا إلةى أعةراف ملزمةة، 
وسةةوف يةةزداد الشةةعور بالزاميتهةةا لةةدى هةةؤالء المتعةةاملين، بعةةد أن تقةةوم محةةاكم التحكةةيم 

، ومما ال شةك فيةه أن تنةوع العقةود (5)على من يخالفهابتطبيقها وتوقيع الجزاء المناسب 
النموذجيةةة ومةةا يترتةةب عليةةه مةةن وجةةود أعةةراف متنوعةةة مةةن شةة نه الوصةةول إلةةى نظةةام 

 .(6)قانوني متكامل يحكم التجارة الدولية في مجموعها، 
يضةةةةاف إلةةةةى ذلةةةةك أن ظهورالةةةةدول بةةةةالمفهوم المعاصةةةةر ترتةةةةب عليةةةةه تطةةةةور المةةةةذاهب 

ة لديها، وكان لذلك األمةر انعكاسةات داخليةة ودوليةة: فمةن الناحيةة االقتصادية والسياسي
الداخليةةةة اتجهةةةةت الةةةدول إلةةةةى تنظةةةةيم بنيانهةةةا االقتصةةةةاد واالجتمةةةاعي الةةةةوطني، وت كيةةةةدا 
لفعاليةةةةة ترتيبهةةةةا بةةةةدأت تتةةةةدخل بقةةةةوانين  مةةةةرة، دون أن تفةةةةرق فةةةةي تطبيقهةةةةا بةةةةين الحيةةةةاة 

  .(7)القانونية الوطنية والحياة القانونية الدولية
ومةةةةن الناحيةةةةة الدوليةةةةة، أدركةةةةت الةةةةدول أنهةةةةا ال تسةةةةتطيع أن تحيةةةةا بمعةةةةزل عةةةةن  

غيرهةةا، وأن تعاونهةةا وتبادلهةةا المنةةافع فيمةةا بينهةةا، أمةةر ال بةةد منةةه إلشةةباع حاجاتهةةا التةةي 
يصةةةعب تحقيقةةةه اكتفةةةاء بمواردهةةةا الذاتيةةةة، فنشةةةطت حركةةةة التجةةةارة الدوليةةةة، والمبةةةادالت 

أن تتخةةةةذ اإلجةةةراءات القانونيةةةةة الكفيلةةةةة بتةةةةدعيم ذلةةةةك االقتصةةةادية، وترتةةةةب علةةةةى الةةةةدول 
                                                 

دراسة تحليلية، حقوق الطبع محفوظة (. قانون التجار الدولي الجديد، 1993دسوقي، بهاء هالل، ) (4)
 .2للمؤلف، القاهرة، ص

 .2صمرجع سابق،  دسوقي، قانون التجار الدولي الجديد، دراسة تحليلية،  (5)
 .257خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعية، مرجع سابق، ص (6)
 .245سالمة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص (7)
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النشاط، كوضع القواعد التي تتالءم مع عالقات التجارة الدولية وتحريرها من الخضةوع 
 لقيود الحياة الداخلية  .

ولقةةةد كةةةان لحركةةةات التوحيةةةد العالميةةةة للقةةةانون الةةةدولي الخةةةاص وأحكةةةام القضةةةاء 
لى ضرورة تطوير منهج قواعد اإلسةناد، وسةن الوطني والدولي، أكبر األثر في الدعوة إ

قواعةةةد موضةةةوعية تلبةةةي متطلبةةةات العالقةةةات القائمةةةة والمسةةةتجدة خصوصةةةاف فةةةي مجةةةال 
.نتيجةةةةف لعةةةدم كفايةةةة المةةةنهج التقليةةةدي المتمثةةةل فةةةي قواعةةةد اإلسةةةناد فةةةي (8)التجةةةارة الدوليةةةة

لى نتةائج القانون الدولي الخاص، لما قد يشوب هذا المنهج من قصور وجمود يؤديان إ
غيةةر مرضةةية، وكةةذلك للعيةةوب الخطيةةرة التةةي انكشةةفت يومةةاف بعةةد يةةوم عةةن هةةذا المةةنهج 

مفهةةةوم كلمةةةة القةةةانون فةةةي تنةةةازع القةةةوانين بمقتضةةةى فقةةةه القةةةانون الةةةدولي ،خاصةةةة أن (9)
الخةةاص ينّصةةب علةةى التشةةريع الةةداخلي الموضةةوعي، األمةةر الةةذي يسةةتبعد أي إمكانيةةة 

  .(10)غير وطني لتطبيق أي نظام قانوني ذي مصدر
ومةةن هنةةا تبةةرز أهميةةة تطةةوير مفهةةوم هةةذه القواعةةد مةةن خةةالل التوسةةع فةةي تحديةةد 

 مفهوم كلمة قانون في ميدان عقود التجارة الدولية.
 وبناء على ما تقدم قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين :

:مبةةررات التوسةةةع فةةةي مفهةةوم قواعةةةد اإلسةةةناد فةةي ميةةةدان عقةةةود التجةةةارة  المبحث األول
 ية.الدول

                                                 
منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العالقات الخاصة ذات الطابع  (.1998د عبدهللا)محم المؤيد ، (8)

 139، ص القاهرة، دار النهضة العربيةالدولي، 

( . تنازع مناهج تنازع القوانين " دراسة مقارنة " ، دار النهضة 1988عشوش ، أحمد عبد الحميد ، ) (9)
 . 4صالقاهرة العربية، 

(. االتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي الخاص، مجلة نقابة المحامين 8919حزبون، جورج، ) (10)
 وما بعدها 577األردنية العدد العاشر، ص
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المبحةةث الثةةاني: دور المحكةةم فةةي إيجةةاد قواعةةد موضةةوعية مشةةتركة تةةنظم عقةةود التجةةارة 
 الدولية.

 
 المبحث األول:

 مبررات التوسع في مفهوم قواعد اإلسناد في ميدان عقود التجارة الدولية
 
تتمثةةةل أسةةةباب األزمةةةة التةةةي عصةةةفت بةةةالمنهج التقليةةةدي وضةةةرورة التوسةةةع فةةةي مفهةةةوم   

 لتي تنظم عقود التجارة الدولية بما يلي:  قواعد اإلسناد ا
 أوال : العامل الداخلي والخارجي :

: فقد كان من ش ن عدم توافةق القةوانين الوطنيةة فعلى مستوى العامل الخارجي 
مع حاجات العالقات االقتصةادية الدوليةة، وتةزامن ذلةك مةع وجةود مجتمةع متماسةك مةن 

، وهي تتكون  (11)وعية لحكم تلك العالقاترجال التجارة الدولية، أن نش ت قواعد موض
بطريقةةة عرفيةةة داخةةل المجتمةةع الةةدولي لرجةةال األعمةةال والتجةةار، وهةةي قواعةةد متناسةةقة 

 يعومتضةةةامنة، تثيةةةر خلةةةق قةةةانون جديةةةد ووجةةةود هةةةذا القةةةانون الجديةةةد، يظهةةةر أن مشةةةرّ 
تهم القانون الوضعي قد أخفقةوا فةي السةيطرة علةى عقةود التجةارة الدوليةة بسةبب عةدم قةدر 

على مالحقة الوثبات السريعة للتجارة الدولية، أضف إلى ذلك أن بعدهم عن واقةع تلةك 
العقةةود والعالقةةةات، يجعلهةةةم كةةذلك بعيةةةدين عةةةن تصةةةور الحلةةول والقواعةةةد المالئمةةةة لهةةةا، 

(، Lex mercatoriaقواعةد هةذا القةانون الجديةد القةانون التجةاري للشةعوب ) فهنولهذا 
اف عالقةةاتهم التعاقديةةة، تختلةةف عةةن قواعةةد قةةانون الدولةةة التةةي يةةنظم بمقتضةةاها األطةةر 

                                                 
(. تنازع مناهج تنازع القوانين ، دراسة مقارنة القاهرة ، دار النهضة 1988عشوش ، احمد عبدالحميد،) (11)

 . 4العربية ، ص
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حيث يضم منهج القواعد الموضوعية قواعد موجةودة أصةالف أو . (12)ب صلها ومضمونها
معدة خصيصاف لتعطي حالف مباشةراف ينهةي النةزاع، وهةي قواعةد محةددة المضةمون، دوليةة 

ق، وقد ت ثر منهج القواعد القلب والقالب، واضحة المعالم، معلومة النتائج، سهلة التطبي
الموضةةةوعية بالمشةةةرع الةةةوطني والةةةدولي، وكةةةذا القضةةةاء المنةةةوط بةةةه تطبيةةةق هةةةذا المةةةنهج 
وابتةةداع الحلةةول، وذلةةك كلةةه مةةن أجةةل الوصةةول إلةةى مةةا يحقةةق العدالةةة واألمةةن القةةانوني، 
وتيسير المعامالت الدولية عبةر الحةدود، وذلةك ألن مةنهج قواعةد اإلسةناد التقليةدي يقةود 

تطبيةةق قواعةةد وطنيةةة، و هةةي قواعةةد تواجةةه فةةي األصةةل معةةامالت داخليةةة، وهةةي ال  إلةةى
تةةتالءم بطبيعةةة الحةةال مةةع طبيعةةة العالقةةات الخاصةةة ذات الطةةابع الةةدولي، ولةةذلك ال بةةد 
مةةةةن تجنةةةةب مخةةةةاطر مةةةةنهج قواعةةةةد اإلسةةةةناد، والةةةةذي يجةةةةب أن يختفةةةةي لصةةةةالح القواعةةةةد 

  (13)الموضوعية . 
طبيةق بعةض القةوانين بتطبيةق مباشةر أو فةورّي وقد قامت هذه العوامةل بسةبب ت

أو اعتنةةةاق القواعةةةد االنفراديةةةة، وهةةةي تلةةةك القواعةةةد التةةةي تجعةةةل قةةةانون القاضةةةي بشةةة ن 
المنازعات الخاصةة الدوليةة قانونةاف ال يقبةل أي مزاحمةة مةن قبةل أي قةانون أجنبةي، ذلةك 

وذلك من حيث  أن تلك القواعد على عكب حال قواعد التنازع تتسم بالطابع االنفرادي،
دالالتها إلى القانون الواجةب التطبيةق، كةذلك ألنهةا ال تحةدد سةوى حةاالت االختصةاص 
التشةةريعي للدولةةة التةةي قامةةت بهصةةدار تلةةك القواعةةد، فهةةي ال تبةةالي بالحةةاالت التةةي يعقةةد 

( مةن 15، ومثةال تلةك القواعةد مةا ورد فةي المةادة )(14)فيها االختصةاص لقةانون أجنبةي 

                                                 
بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، مرجع سابق، سالمة ، نظرية العقد الدولي الطليق  (12)

 وما بعدها 257ص
المؤيدد ، مدنهج القواعددد الموضدوعية فددي تنظديم العالقدات الخاصددة ذات الطدابع الدددولي، مرجدع سددابق ، 16))

 .   14ص
لدوليدة " نازعدات الخاصدة الم( . مركدز قدانون القاضدي فدي حكدم ا1994ناصف ، حسام الدين فتحي ، ) (14)

 .  25صالقاهرة ،  ، دار النهضة العربية ،  1دراسة  مقارنة " ، ط
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التةي تتعةارض فةي مضةمونها مةع نةص  1976( لسةنة 14األردني رقةم )القانون المدني 
( تعارضا جذريا ال يقبل من المشرع الوقوع فيه، وبةالرغم مةن أهميةة القواعةد 13المادة )

االنفرادية في الدفاع عن مقدرات النظام القانوني ضد تطبيق القةانون االجنبةي الةذي قةد 
قةةةةادات حةةةةادة مةةةةن قبةةةةل الفقةةةةه المناصةةةةر يهةةةةددها، إال أن هةةةةذه القواعةةةةد قةةةةد تعرضةةةةت النت

لألسلوب التنازعي االزدواجي المتسم بالحيادية، حيث قيل إّن وجود مثل هذا النةوع مةن 
القواعد يهدد بشن نوع من الحرب األهلية يكون طرفها الثةاني قواعةد التنةازع المزدوجةة، 

قبةةر تنةةازع حتةةى إّن بعةةض الةةذين ينتظةةرون هةةذه الحةةرب قةةرروا أن فقةةه االنفراديةةة يحفةةر 
ذا قدر لةه االنتصةار أّدى ذلةك إلةى زوال منهجيةة التنةازع الثنائيةة فةي االجةل  القوانين، وا 

          (15) القريب.
وألن مجةةال تطبيةةق القواعةةد االنفراديةةة هةةو مجةةالر إقليمةةي، قةةرر الةةبعض إظهةةار 
العةةةةداء المتبةةةةادل بةةةةين األسةةةةلوب االنفةةةةرادي واالسةةةةلوب االزدواجةةةةي فةةةةي حةةةةل المشةةةةكالت 

اصةةة الدوليةةة بةةالقول إّن ق العالقةةة بةةين تنةةازع القةةوانين واإلقليميةةة كالعالقةةة بةةين المةةاء الخ
مةا  والنار، فهما أن يطفئ ماء اإلقليمية نار االعتبارات المستلهمة مةن تنةازع القةوانين، وا 

  (16) أن تبخر تلك االعتبارات مبدأ اإلقليمية .
إلى عدة عوامل من ابرزها تزايةد إن االزمة التي يواجهها المنهج التقليدي تعود  

التيارات الفقهية واالتجاهات العملية المناديةة بضةرورة تجةدد خصوصةية القةانون الةدولي 
الخةاص، ووضةع حةد للمشةةاكل التةي تنةتج عةةن اسةتقالل كةل دولةةة بوضةع حلةول خاصةةة 
ذا كنةا نةرى فةي  بها لمشةاكل تنةازع القةوانين، ممةا يةؤدي بالتةالي إلةى تضةارب الحلةول، وا 

                                                 
 .  3ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، مرجع سابق، ص (15)
 وما بعدها .   5عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين، مرجع سابق، ص (16)
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، أزمةةةة مةةةنهج قواعةةةد ( 17)دد خصوصةةةية القةةةانون الةةةدولي الخةةةاص كمةةةا يةةةرى الةةةبعضتجةةة
اإلسناد، فهنه يوجد في الجانب اآلخر القواعد الموضةوعية، التةي هةي ليسةت مةن صةنع 
الةةةدول، ومثالهةةةا القةةةانون التجةةةاري الةةةدولي الةةةذي يضةةةع حةةةداف لمشةةةكلة تنةةةازع القةةةوانين فةةةي 

 ر من المشاكل والصعوبات . مجال التجارة الدولية التي يكتنفها الكثي
فلةةم تقتصةةر أزمةةة مةةنهج قواعةةد اإلسةةناد علةةى العامةةل  أمااا فيمااا يتعلااا بالعاماال الااداخلي

الخارجي لقاعدة التنازع، إنما هبت موجه من التيارات المعاكسة، التي بدأت تقتطع من 
، نطاق اختصاصها، بةل تحةاول أن تبعةدها تمامةا علةى األقةل مةن ميةدان العقةود الدوليةة

مةن الرريةب أن يكةون المشةرع الةذي وضةع قاعةدة اإلسةناد، بهةدف تنظةيم العالقةات  فمن
ذات العنصر األجنبي، قد ساهم في تضةييق الخنةاق علةى مةنهج قاعةدة اإلسةناد، وذلةك 
عن طريق وضعه لقواعد  مرة واجبةة التطبيةق، علةى جميةع العالقةات التجاريةة الداخليةة 

عنصةةر أجنبةةةي ،وقةةةد تةةزامن ذلةةةك مةةع زيةةةادة تةةةدخل وكةةذلك العالقةةةات التجاريةةة المقترنةةةة ب
الدولةةةة فةةةي ظةةةل المةةةذهب االشةةةتراكي عةةةن طريةةةق إصةةةدار قةةةوانين التوجيةةةه االقتصةةةادي 
واالجتماعي، كقةوانين األسةعار، وعمليةات البنةوك والنقةد والعمليةات الجمركيةة، والقةوانين 

كانةت فيمةا  الخاصة بحماية المستهلك، األمر الذي ترتب عليةه أن تقةوم الدولةة ب نشةطة
 . (18)قبل من صميم النشاط الفردي أو الخاص

وكةةةان ال بةةةد للمشةةةرع فةةةي ظةةةل مةةةذهب التةةةدخل، أن يؤكةةةد الصةةةفة اآلمةةةرة للقواعةةةد 
القانونية، التي يفرضها في هذا الخصوص فظهةرت فةي مجةال القةانون الةدولي الخةاص 

ل الدولةةة، مةةنهج القواعةةد ضةةرورية التطبيةةق التةةي يقصةةد بهةةا القواعةةد التةةي قةةد تةةالزم تةةدخ

                                                 
مرجددع سددابق ،  نظدديم الحيدداة الخاصددة ذات الطددابع الدددولي ، ت المؤيددد ، مددنهج القواعددد الموضددوعية ، (17)

 .   141ص
سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية ، مرجع سابق،  (18)

 .197ص
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وتهةةةدف إلةةةى تحقيةةةق وحمايةةةة المصةةةالح الحيويةةةة والضةةةرورية، االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة 
للجماعةةةة التةةةي يترتةةةب علةةةى عةةةدم احترامهةةةا إهةةةدار مةةةا تصةةةبو إليةةةه السياسةةةة التشةةةريعية، 
وتكةةون واجبةةة التطبيةةق علةةى كافةةة الةةروابط التةةي تةةدخل فةةي مجةةال سةةريانها، أيةةا كانةةت 

ونالحةةظ أن وجةةود قاعةةدة مةةن قواعةةد التطبيةةق  (19)دولةةي طبيعتهةةا وطنيةةة، أم ذات طةةابع
الضةةروري يةةؤدي إلةةى اسةةتبعاد قاعةةدة اإلسةةناد مةةن المجةةال الةةذي تطبةةق فيةةه تلةةك القواعةةد 

 .(20) حيث إن هذه القواعد يكون لها األولوية في التطبيق على قاعدة اإلسناد.
 -: القواعد الموضوعية:2

فةي القةانون الةدولي الخةاص مةن أهةم  يعتبر منهج القواعد الموضوعية أو الماديةة
. (21)المنةةاهج التةةي تحةةاول تحييةةد قاعةةدة اإلسةةناد، وخصوصةةا فةةي مجةةال العقةةود الدوليةةة

وقةةةةوام هةةةةذا المةةةةنهج هةةةةو وجةةةةود بعةةةةض القواعةةةةد التةةةةي تشةةةةتمل علةةةةى حلةةةةول موضةةةةوعية 
لمنازعةةةات العالقةةةات االقتصةةةادية الدوليةةةة بحيةةةث إذا عةةةرض األمةةةر علةةةى القضةةةاء فهنةةةه 

وذلةةةك دون حاجةةةة إلةةةى إعمةةةال قاعةةةدة اإلسةةةناد، وهةةةذه القواعةةةد ال تطبةةةق  يطبقهةةةا مباشةةةرة
سةةةةةةوى علةةةةةةى العالقةةةةةةات ذات الطةةةةةةابع الةةةةةةدولي وتهةةةةةةدف إلةةةةةةى حمايةةةةةةة مصةةةةةةالح التجةةةةةةارة 

 .(22)الدولية
 

لقةد تزايةدت الطعنةات الموجهةة إلةى  عيوب منهج قواعد اإلساناد ونتاججا : ثانيا:
خةةةرى، كمةةةا نةةةتفهم محاولةةةة إثبةةةات المةةةنهج التقليةةةدي، التةةةي يوجههةةةا أنصةةةار المنةةةاهج األ

                                                 
بق، سالمة القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص، مرجع سا (19)

 وما بعدها. 41ص

 467المؤيد ، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العالقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، مرجع سابق، ص (20)
 وما بعدها.

سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، مرجع سابق،  (21)
 .200ص

 .3خضوعها للقواعد الموضوعية، مرجع سابق، صهشام، العقود الدولية و (22)
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صالحية وكفاية المناهج األخةرى، وتفضةيلها فةي بعةض المجةاالت، مثةل قةانون التجةارة 
الدولية، ويستند معارضو المنهج القائم على قاعدة التنازع في بلوغ هدفهم النهائي وهةو 
ا اسةةتبعاد قاعةةةدة التنةةةازع، أو هةةةدفهم األكثةةةر تواضةةةعاف وهةةةو تجريةةةدها مةةةن مركةةةز صةةةدارته

ثالثةةة انتقةةادات رئيسةةية، وهةةي أن هةةذا المةةنهج يتسةةم بشةةدة تعقيةةده، وأنةةه وشةةمولها  إلةةى 
يؤدي إلى عدم القدرة على توقع الحلول، حيةث يةؤدي ذلةك إلةى انعةدام األمةن القةانوني، 
كما يؤدي هذا المنهج إلى تطبيق قةانون ال يتفةق مةع طبيعةة العالقةة القانونيةة، وسة لقي 

 دات. الضوء على هذه االنتقا
 : شدة التعقيد لمنهج قواعد اإلسناد   1
علةى خةالف الحةةال فةي المنةةاهج األخةرى لفةض تنةةازع القةوانين، التةةي تقةدم حةةال  

مباشةةرا وموضةةوعيا، فهنةةه يالحةةظ أن مةةنهج قاعةةدة التنةةازع معقةةد مةةن عةةدة جوانةةب، مةةن 
ة القانونيةة ناحية، يالحظ أن قاعدة التنازع ال فائدة ترجى منها إال إذا رفةع بشة ن العالقة

ذات العنصةةر األجنبةةي دعةةوى أمةةام القضةةاء وهنةةا يظهةةر عجةةز هةةذا المةةنهج، ألنةةه يفتقةةد 
الوظيفةةةة الوقائيةةةة، أي الحيلولةةةة دون وقةةةوع النةةةزاع بةةةين األفةةةراد، وهةةةي الوظيفةةةة األولةةةى 
لقواعد القانون بصورة عامة، وال شك أن قاعدة تنعدم فائدتها قبل وقةوع النةزاع تعةد أمةراف 

لةةق، ممةةا يةةدعو إلةةى هجرهةةةا، ألنهةةا ال تتفةةق ومتطلبةةات السةةرعة والثبةةات الةةةذي مثيةةراف للق
   . (23)تتطلبه معامالت التجارة الدولية واألمن القانوني لها

وأيضةةاف حتةةى نةةتمكن مةةن االسةةتفادة مةةن قواعةةد مةةنهج التنةةازع، ال بةةد مةةن القيةةام  
مةن ذلةك:  ،تطبيةقبمجموعة من العمليات الفنية قبةل أن نتوصةل إلةى القةانون الواجةب ال

تفسةةير ضةةابط اإلسةةناد، التكييةةف القةةانوني للمسةة لة، تحديةةد القاعةةدة واجبةةة التطبيةةق فةةي 

                                                 
 15المؤيد ، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم الحياة الخاصة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق ، ص (23)

. 
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القةةانون األجنبةةي، القواعةةد الموضةةوعية أم قواعةةد اإلسةةناد فيةةه، هةةذا فضةةال عةةن احتمةةال 
، وقد تم وصف قواعد اإلسناد، ب نهةا قواعةد (2)عدم التوصل إلى تحديد القانون المذكور

إلةى تضةليل المحةاكم، ووصةولها إلةى تطبيةق قةانون القاضةي، تةذرعاف ب فكةار  جامدة أدت
مختلفة كاإلحالة، والتكييةف و عةدم إثبةات القةانون األجنبةي والرةل فةي القةانون والنظةام 

، ولكةن مةا سةبب هةذا (24)العام، وذلةك كلةه لتالفةي النتةائج السةيئة لتلةك القواعةد الجامةدة 
فزت فج ة إلى موقع الصدارة في علم تنازع القةوانين، الهجوم ؟ هل ألن قواعد اإلسناد ق

واغتصةةةةةبت زمةةةةةام األمةةةةةور فةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةدولي الخةةةةةاص، حتةةةةةى جةةةةةاء مةةةةةنهج القواعةةةةةد 
الموضةةةوعية  لكةةةي يةةةرد األمةةةور إلةةةى نصةةةابها، ويسةةةلب مةةةن قواعةةةد اإلسةةةناد هةةةذا الموقةةةع 

  (25) المتميز ؟.
عةد اإلسةناد لعبةت فةي قبل اإلجابةة عةن هةذا التسةاؤل، ال بةد لنةا أن نبةين أن قوا 

البدايةةة دوراف للخةةرو  مةةن مبةةدأ إقليميةةة القةةوانين، ثةةم أخةةذت بةةالتبلور نتيجةةة لالسةةتثناءات 
التي لحقت بمبدأ تطبيق قةانون القاضةي، حيةث أسةفرت عةن نتةائج غيةر منطقيةة كتريةر 

  (26) المركز القانوني للفرد لمجرد انتقاله من بلد إلى  خر .
جهت إلى منهج التنازع، أن العالقة القانونية قد ال ومن العيوب األخرى التي و  

تكفيهةةا قاعةةدة إسةةناد واحةةدة لترطيتهةةا، بحيةةث يكةةون مةةن الضةةروري البحةةث عةةن قةةوانين 
أخرى تحكم باقي جوانب النزاع، فعلى ما يبةدو أن تجزئةة المسة لة المعروضةة أمةر وارد 

ة فةةي بعةةض مجةةاالت فيمةةا يتعلةةق بقواعةةد اإلسةةناد، وهةةو مةةا قةةد يرتةةب أثةةاراف غيةةر مرغوبةة
الحياة الخاصة ذات الطابع الدولي، حيث يبرر إخراجهةا مةن نطةاق قاعةدة اإلسةناد إلةى 

                                                 
 .  265ناصيف، مركز قانون القاضي أمام القضاء األجنبي، مرجع سابق، ص (24)
د فدي الميدزان " دراسددة مقارندة فددي القدانون الدددولي ( . اسدلو  اإلسددنا1990ابدراهيم ، أحمدد ابددراهيم ، ) (25)

الخاص االمريكي المقارن بالقانون المصري والقوانين األوروبية ، مكتبدة سديد عبدد هللا وهبدة ، القداهرة ، 
 .   211ص

 . 212المرجع نفسه ، ص (26)
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نطةةةاق مةةةنهج القواعةةةد الموضةةةوعية، حيةةةث إنةةةه جةةةدير بخصوصةةةية هةةةذه العالقةةةات ذات 
 . (27)الطابع الدولي 

 : عدم امكانية توقع الحلول وانعدام األمن القانوني 2
الةةةةدول مةةةةن القضةةةةاء مصةةةةدراف لهةةةةا أكثةةةةر مةةةةن  تتخةةةةذ قواعةةةةد اإلسةةةةناد فةةةةي بعةةةةض 

التشةةريع، وهةةو مةةا يفقةةدها الوضةةوو نسةةبياف، وبالتةةالي تةةؤدي إلةةى عةةدم المقةةدرة علةةى التنبةةؤ 
بةةالحلول، أو بعةةدم القةةدرة المسةةبقة لحكةةم األوضةةاع الدوليةةة، فتةة تي حلةةول مسةةائل التنةةازع 

مةةاالف لقاعةةدة فةةي بعةةض األحيةةان مسةةتجيبة لمفهةةوم القاضةةي للعدالةةة، أكثةةر مةةن كونهةةا أع
مجردة ومنضبطة، وهذا األمر يؤدي إلى تحول هذا المةنهج إلةى وسةيلة تحكميةة فةي يةد 

ذلةةك أن قاعةةدة التنةةازع  (28)القاضةةي يسةةتخدمها لتحقيةةق فكرتةةه الشخصةةية عةةن  العدالةةة.
هي قاعدة ميكانيكية أو  لية، حيث يةتم إعمالهةا إذا تةوافرت الصةفة الدوليةة فةي المسة لة 

كةةان القةةانون الةةذي يقةةود إليةةه هةةذا اإلعمةةال برةةض النظةةر عةةن جةةوهره  محةةل النةةزاع، أيةةا
 .(29)ومضمون أحكامه

وال بةد لنةا مةةن مالحظةة أن هةةذا النقةد أخةذ منحنةةاه بالتصةاعد فةةي مجةال التجةةارة  
الدولية، ذلك المجال الذي يتسم بسرعة ايقاعه ويتطلب لذلك نوعاف من األمةن القةانوني، 

المجةةال يتةة ثر أكثةةر مةةن غيةةره بانعةةدام األمةةن القةةانوني  ونوعةةاف مةةن اليقةةين، حيةةث إن هةةذا
الذي قد يصيبه من جراء اللجوء إلى قواعد التنازع لحل مشاكله، والتجارة الدوليةة أحةو  
إلى االستقرار والثقةة، فة طراف العمليةة التجاريةة ذات الطةابع الةدولي لكةي يطمئنةوا علةى 

علةةيهم، حتةةى لةةو أمكةةن تعيةةين هةةذا  حقةةوقهم، فةةال بةةد أن يعلمةةوا مقةةدماف أي قةةانون يطبةةق

                                                 
 .251سالمة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص (27)
ة، علددم قاعدددة . وأنظددر أيضددام سددالم 16وانين ، مرجددع سددابق ، ص( عشددوش ، تنددازع مندداهج تنددازع القدد28)

 . 249، صالتنازع، مرجع سابق
 .249سالمة، علم قاعدة التنازع ، مرجع سابق، ص  )29
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القةةانون المطبةةق علةةيهم مقةةدماف، فهنةةه سةةيكون بةةال شةةك قانونةةاف وطنيةةاف غيةةر معةةد لمواجهةةة 
   .(30)التجارة الدولية المتريرة ب ثواب جديدة

سةواء فةي بةالد االقتصةاد الحةر أو فةي االقتصةاد  –فالعقود التجارية التي تمثةل  
ذي يحوي كافة العمليات التجارية، ويتم إخضاع هةذه الوعاء ال –والمركز في يد الدولة 

العقةةود فةةةي معظةةم الةةةنظم التشةةريعية لقةةةانون اإلرادة، حيةةث يشةةةوب تطبيةةق قةةةانون اإلرادة 
بعةةض الرمةةوض وعةةدم اليقةةين، وذلةةك فةةي الحةةدود التةةي يلجةة  فيهةةا القاضةةي للبحةةث عةةن 

خمةةةةةين اإلرادة الضةةةةةمنية والمفترضةةةةةة، وهةةةةةي البحةةةةةث الةةةةةذي يعتمةةةةةد بقةةةةةدر معةةةةةين علةةةةةى ت
 .(31)القاضي

ولةةذلك ظهةةرت أهميةةة القواعةةد الماديةةة الموحةةدة ) القواعةةد الموضةةوعية (، التةةي    
تتولى التنظيم المباشر لروابط التجارة الخارجية، على خالف منهج التنةازع الةذي يةؤدي 

  . (32)إلى إخضاع روابط التجارة الخارجية لقواعد وضعت لتنظيم التجارة الداخلية
لجائز أن تسري في ش ن التجارة الداخلية قوانين التجارة الوطنيةة فهذا كان من ا 

. فمةن غيةر (33)التي وضعت خصيصةاف لهةا، وتراعةي حاجةات وظةروف التجةارة الداخليةة
المقبةةول أن تطبةةق هةةذه القةةوانين نفسةةها علةةى التجةةارة الخارجيةةة، التةةي تجةةري فةةي مجةةال 

 . (34)دولي فتواجه ظروفا مختلفة

                                                 
(. القانون الواج  التطبيق على عقود التجارة الدولية ، منشاة  المعارف 1989صادق ، هشام ، ) (30)

 .567باالسكندرية، ص
 . 16مناهج تنازع القوانين ، مرجع سابق ، ص عشوش ، تنازع (31)
 وما بعدها 247سالمة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص (32)

 . 567صادق ، القانون الواج  التطبيق على عقد التجارة الدولية ، مرجع سابق ، ص (33)
اسة في قانون التجارة ( . اتفاقية االمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع " در1988شفيق ، محسن ، ) (34)

 . 5الدولية" ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص
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  ية ال تتفا مع طبيعة النزاع : تطبيا نصوص قانون 3
إن القواعةةد الوطنيةةة ليسةةت قةةادرة علةةى حكةةم التجةةارة الدوليةةة واألمةةر يتعلةةق هنةةا  

 بنوع من انعدام القدرة المسبق لحكم األوضاع الدولية.
ومن العيةوب التةي تواجههةا قواعةد اإلسةناد، نقةص دولّيتهةا فةي بعةض األحيةان، 

مةةا يةةؤدي بطبيعةةة الحةةال إلةةى تطبيةةق نصةةوص وتةةارة أخةةرى إفراطهةةا فةةي تلةةك الدوليةةة، م
 قانونية ال تتفق مع طبيعة النزاع . 

فبالنسةةةةبة إلفةةةةراط قواعةةةةد اإلسةةةةناد فةةةةي دوليتهةةةةا، فهةةةةذه صةةةةفة لصةةةةيقة بالطبيعةةةةة 
المتعديةة لقاعةدة اإلسةناد، والتةي تةؤدي إلةةى تطبيةق القةانون الةوطني أو القةانون األجنبةةي 

متعديةةةة إلةةةى قصةةةور نةةةاجم عةةةن أن قاعةةةدة علةةةى قةةةدم المسةةةاواة، وبةةةذلك تقةةةود الطبيعةةةة ال
اإلسناد تعقد االختصاص في مجال معين لقانون أجنبي، بينما يكون مةن المناسةب بةل 
ومن المتعين االعتراف بعقةد االختصةاص كةامالف لقةانون القاضةي، وذلةك فةي المجةاالت 

يةة، التةي يةزداد اتسةاعها بتطةور الةدور الةذي تقةوم بةه الدولةة فةي العالقةات الخاصةة الدول
   .(35)مثل حماية ناقص األهلية

أمةةةا بالنسةةةبة الفتقةةةار قواعةةةد االسةةةناد للدوليةةةة، فيكةةةون ذلةةةك فةةةي اخضةةةاع مسةةة لة  
دوليةةة لقةةانون داخلةةي، حسةةبما تقضةةي بةةه هةةذه القواعةةد، وال شةةك أن ذلةةك ينطةةوي علةةى 
تجاهةةةل لخصوصةةةية وطبيعةةةة بعةةةض العالقةةةات الدوليةةةة . إذ إّن أنصةةةار قواعةةةد االسةةةناد 

الةةةدولي كمةةةا لةةةو كةةةان بيعةةةاف داخليةةةاف، وبالتةةةالي يخضةةةع للقةةةانون الةةةداخلي،  ينظةةةرون للبيةةةع
 .(36)غاضين الطرف عن مقتضيات الحياة الخاصة الدولية

                                                 
 . 17عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين ، مرجع سابق ، ص (35)
 .294سالمة، قانون العقد الدولي، مرجع سابق،ص (36)
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وال بةةد لنةةا أن نةةدرك أن تجاهةةل قاعةةدة اإلسةةناد، لحاجةةات وخصوصةةيات الحيةةاة  
الدوليةةةةة يتعةةةةارض مةةةةع الهةةةةدف االجتمةةةةاعي لعلةةةةم القةةةةانون بوجةةةةه عةةةةام، فالقةةةةانون ظةةةةاهرة 

ماعية، يوجد ليواجه مشكالت الحياة في المجتمع،  حيث إّن المشةكالت التةي توجةد اجت
في مجتمع معين تختلف عةن تلةك التةي توجةد فةي مجتمةع  خةر . وبالتةالي فةهن القواعةد 
القانونيةةة فةةي كةةال المجتمعةةين تكةةون دائمةةا متباينةةة، فةةهذا كةةان األمةةر كةةذلك فكيةةف يمكةةن 

الحيةاة الداخليةة و مشةكالت الحيةاة الدوليةة لألفةراد، بالتالي إقامة التطابق بين مشةكالت 
إن االخةةتالف والتبةةاين بةةين نةةوعي تلةةك المشةةاكل، ال يمكننةةا معةةه نقةةل القواعةةد القانونيةةة 
ن خصوصةةية روابةةط وعالقةةات  الخاصةةة بالحيةةاة الداخليةةة، إلةةى ميةةدان الحيةةاة الدوليةةة، وا 

، حيث إن (37)عطياتها الذاتيةتلك األخيرة، يقتضى إيجاد حلول وقواعد تتفق وتتالءم وم
خرو  منهج قاعدة اإلسناد عن هذه المسلمات يجعل منةه منهجةا غريبةا لتنظةيم الةروابط 
الدوليةةةة، ألنةةةه يفتقةةةد إلةةةى الصةةةفة الدوليةةةة، ألن تةةةدويل الةةةروابط القانونيةةةة يقتضةةةي تةةةدويل 

     .(38)القواعد القانونية التي تحكمها
لتةةي وجهةةت إلةةةى مةةنهج قواعةةد االسةةةناد، وبةةذلك نسةةتطيع القةةول إّن االنتقةةةادات ا 

عادت عليه ببعض الفوائد، حيث أظهرت انةه فةي الحةدود التةي يفةرط فيهةا مةنهج قواعةد 
االسناد في دوليته أو يفتقةد لتلةك الدوليةة، فهنةه يجةدر التخلةي عنةه وخاصةة عنةدما يبةدو 

سةةناد فةةي عةةدم مالءمتةةه لهةةا، إال أنةةه يجةةدر التفرقةةة الدقيقةةة بةةين إفةةراط مةةنهج قواعةةد اإل
 . (39)دوليته، أو افتقاده لتلك الدولية، وذلك الختالف المعالجة في كل حالة

                                                 
ة، مرجع سابق، سالمة نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارية الدولي (37)

 194ص

 .   249سالمة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص (38)

 وما بعدها. 149المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم الحياة الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص (39)
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فعندما تفتقد قاعدة التنازع الدولية، فهنه يجب استبعادها واحالل تطبيق القواعد  
 .  (40)الموضوعية في القانون الدولي الخاص

فهنةه يوجةد وعلى خالف ذلةك، فعنةدما تكةون قاعةدة التنةازع مفرطةة فةي الدوليةة،  
عال ر لذلك باللجوء إلى ما يسمى بالقواعد ذات التطبيق الضروري ) قواعد البوليب (، 
حيةةةةةث ظهةةةةةرت هةةةةةذه القواعةةةةةد كعةةةةةال  لمرةةةةةاالة مةةةةةنهج قواعةةةةةد االسةةةةةناد فةةةةةي االسةةةةةتجابة 
لالعتبارات الدولية على حساب المصالح الوطنية، وهةذه القواعةد هةي عبةارة عةن قواعةد 

يةةةةد نطةةةةاق تطبيقهةةةةا المكةةةةاني، بهةةةةدف تثبيةةةةت االختصةةةةاص قانونيةةةةة تتةةةةولى بنفسةةةةها تحد
اإلقليمي لقانون القاضةي فةي بعةض الحةاالت، وهةو نفةب الةدور الةذي كانةت تلعبةه فكةرة 
النظةةةةام العةةةةام فةةةةي ثوبهةةةةا التقليةةةةدي قبةةةةل التطةةةةور الةةةةذي لحةةةةق بهةةةةا، حتةةةةى أضةةةةحت وفقةةةةاف 

قاعةةةةدة لمفهومهةةةةا الحةةةةديث أداة السةةةةتبعاد القةةةةانون األجنبةةةةي الةةةةذي أشةةةةارت باختصاصةةةةه 
 (41) اإلسناد في دولة القاضي حين يتعارض والمبادئ األساسية في هذه الدولة .

 : العيوب المتصلة بحياد قواعد منهج التنازع وتجريدها  4
يركةةةةز مةةةةنهج قاعةةةةدة اإلسةةةةناد علةةةةى العنصةةةةر األجنبةةةةي الةةةةذي تحتويةةةةه العالقةةةةة  

نون المالئةم واألصةلح القانونية محل النزاع، حيث يعتبر نقطة االنطالق في اختيار القا
لحكةةةم العالقةةةة ذات الطةةةابع الةةةدولي، وبالتةةةالي فهةةةو يعتمةةةد فةةةي فةةةض التنةةةازع علةةةى هةةةذه 
العالقةةةة، وردهةةةا إلةةةى إحةةةدى األفكةةةار المسةةةندة تمهيةةةداف لتطبيةةةق القةةةانون المخةةةتص، سةةةواء 
أكان هذا القانون هو قانون القاضي أو قانوناف أجنبياف، فال يقتصر إعمال قاعدة اإلسناد 

نمةةا تقةةوم بةةدور أخةةر علةةى قةةدر مةةن علةةى  بيةةان حةةاالت تطبيةةق قةةانون القاضةةي فقةةط، وا 

                                                 
 . 23عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين ، مرجع سابق ، ص (40)
المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق ، ( ، حرية 200( ياقوت ، محمود محمد)41)

 .  168سكندرية ، منشأة المعارف . صاإل



 2015،الثاني عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                   التوسع في مفهوم اإلسناد.. الشماسنة

272 

 

األهميةةةة، وهةةةةو بيةةةةان الحةةةةاالت التةةةةي يطبةةةةق فيهةةةةا القةةةةانون األجنبي،وذلةةةةك ألنهةةةةا قاعةةةةدة 
 ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاف . (42)مزدوجة الجانب 

مةة وكذلك، فهن منهج قاعدة اإلسناد يعتمد علةى اختيةار أنسةب القةوانين المتزاح 
مالءمةةةة لحكةةةم العالقةةةة الخاصةةةة المتضةةةمنة عنصةةةراف أجنبيةةةاف وأكثرهةةةا إيفةةةاء بمقتضةةةيات 

دون نظةةر إلةةى المضةةمون الموضةةوعي  (43) العدالةةة مةةن وجهةةة نظةةر المشةةرع الةةوطني .
ألحكامه ويتم تقدير تلك المالءمة بالنظر إلى عناصر خارجية فقط، قوامهةا وزن أوجةه 

وضةة، بحيةث يةتم اصةطفاء القةانون الةذي توجةد معةه الصلة بين العالقةة والقةوانين المعر 
، كما أن قاعةدة اإلسةناد قاعةدة تشةريعية وطنيةة ملزمةة أي (44)أكثر الروابط وثوقا وجدية

تقوم بعملية تفاضل بين القوانين بحياد وموضوعية متجردة، حيث إنها تسعى إلى تلبية 
ط الخاصةةةة ذات مصةةةالح وواجبةةةات الةةةدول ذاتهةةةا أو مصةةةالح أحةةةد األطةةةراف فةةةي الةةةرواب

الطةةابع الةةدولي، إال أن واضةةعي قاعةةدة التنةةازع فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان ي خةةذون مصةةالح 
دولهم بعين االعتبار، وخيةر دليةل علةى ذلةك هةو االخةتالف والتبةاين بةين قواعةد التنةازع 
في النظم القانونية الوطنيةة، نظةراف للتبةاين واالخةتالف فةي مفهةوم ومةدى تلةك المصةالح، 

  .(45)ك أمراف نسبيا يختلف من دولة ألخرىحيث يعتبر ذل
كذلك، فهن تنوع واختالف قواعد التنازع في النظم القانونية الوطنيةة يةؤدي إلةى  

 اختالف القوانين الوطنية الواجبة التطبيق على ذات المس لة .
وعندما يصل القاضي إلى مرحلة تتطلب منه إعمال القةانون المختةار، فهنةه ال  

كةةه إذا تبةةين لةةه عةةدم مالءمتةةه ومناسةةبته للعالقةةة محةةل النةةزاع، وذلةةك يةةتمكن مةةن أن يتر 
                                                 

 .  173( ياقوت ، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي ، مرجع سابق ، ص42)
زع القدوانين والحلدول ( . تنازع القوانين ، دراسة مقارنة ، المبادئ العامدة لتندا1983( صادق ، هشام ،)43)

 .  3سكندرية ، منشأة المعارف ، مرجع سابق ، ص، اإل 2الوضعية المقررة في التشريع المصري ، ط
 .246سالمة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص (44)
 .144المؤيد ، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم الحياة الخاصة ذات الطابع الدولي ، مرجع سابق ، ص (45)



 2015،الثاني عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                   التوسع في مفهوم اإلسناد.. الشماسنة

273 

 

ت كيةةداف للصةةفة الملزمةةةة لقاعةةدة اإلسةةناد التةةةي توجةةب احترامةةه وتطبيقةةةه بةةالرغم مةةن عةةةدم 
مالءمته، كذلك فةهن العالقةة القانونيةة قةد ال ترطيهةا قاعةدة إسةناد واحةدة، بحيةث يصةبح 

ي تحكةم بةاقي جوانةب النةزاع، بحيةث من الضروري البحث عةن قةوانين أخةرى، وذلةك لكة
يترتةب علةةى ذلةةك  ثةةار سةةلبية فةةي بعةةض مجةةاالت الحيةةاة الخاصةةة ذات الطةةابع الةةدولي، 

وتراعةةي  (46)بحيةةث يبةةرر إخةةرا  هةةذه العالقةةة مةةن نطةةاق قاعةةدة اإلسةةناد المطبةةق عليهةةا
خلي قواعد اإلسناد، وذلك وفقاف للمنهج التقليةدي فةي تنةازع القةوانين، وتحديةد القةانون الةدا

المخةةةتص بحكةةةم العالقةةةات الخاصةةةة ذات الطةةةابع الةةةدولي، بحيةةةث يةةةتم اختيةةةار القةةةانون 
األقرب إلى الرابطة واألكثر اتصاالف بعناصرها المختلفة، وذلك دون االعتةداد بمضةمون 

  (47) هذا القانون أو أثار تطبيقه على النزاع.
رف لهةةا قةةرار أو قواعةةد االسةةناد بمثابةةة التةةردي إلةةى هاويةةة ال يعةة نّ ولهةةذا قيةةل إ 

القفز إلى المجهول، ذلك ألن القاضي ال يستطيع أن يتنب  بالحكم الذي يفرضه القانون 
األجنبةةةةي فةةةةي اللحظةةةةة الةةةةذي يةةةةتم فيهةةةةا تحديةةةةد هةةةةذا القةةةةانون علةةةةى اعتبةةةةار أنةةةةه القةةةةانون 
المخةةتص بحكةةم العالقةةة القانونيةةة، بةةل تتراخةةى معرفتةةه األكيةةدة لحكةةم هةةذا القةةانون إلةةى 

، وسةةةةبب ذلةةةةك أن المشةةةةرع الةةةةوطني لةةةةم يقةةةةم بتنظةةةةيم العالقةةةةات ذات (48)لحظةةةةة تطبيقةةةةه
العنصةةر األجنبةةي بةةذات الوجةةه الةةذي نظةةم فيةةه العالقةةات الوطنيةةة المحضةةة، معنةةى ذلةةك 
أنةةه لةةم يضةةع لهةةا تنظيمةةاف قاعةةدياف يكفةةل فةةي ذاتةةه إيجةةاد حةةل مباشةةر وواضةةح لكةةل حالةةة، 

نما اكتفى المشرع الوطني ب ن عين للعالقات ذات العن صةر األجنبةي قانونةاف يمكةن أن وا 

                                                 
 .191سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، مرجع سابق، ص (46)
( ، قانون التجارة الدولي " دراسة نظرية تحليلية لقانون التجارة 2001الطروانة ، مصلح أحمد ، ) (47)

 114، ص عمان ، الدولي وعالقته بالقانون الدولي الخاص ، دار رند للنشر والتوزيع

 . 454ناصيف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، مرجع سابق ، ص 48)
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، فتلةةك هةةي الطريقةةة التةةي تتناسةةب مةةع (49)تجةةد حكمهةةا فيةةه مةةن خةةالل ضةةوابط اإلسةةناد 
اشتمال تلك العالقة على العنصر األجنبي، والقفز إلى المجهول يعني السماو بتطبيةق 
ة قانون أجنبي إذا كانت قد حتمته مقتضيات الحياة الدولية والتعايل بين النظم القانوني

  (50) المختلفة .
ويةرى الباحةةثن أن القةةول السةةابق يصةةعب األخةةذ فيةه علةةى إطالقةةه، ألنةةه مةةن شةة نه هةةدم 
قواعد اإلسناد في القانون الدولي الخاص، السيما وأنها وسيلة مهمة لتسوية المنازعةات 

 الخاصة الدوليةن وتحقيق التعايل بين المجتمعات و الدول ذات القوانين المختلفة.
إلسناد هي أيضاف أداة تحكمية بين يدي القاضي، والسبب فةي ذلةك أن وقواعد ا 

قواعد االسناد قواعد ميكانيكية يتم إعمالها أياف كان القانون الذي ترشد إليه هةذه القواعةد 
 واياف كان جوهره  ومضمونه . 

لذلك، فةهن الجانةب الرالةب مةن فقةه قةانون التجةارة الةدولي، يةرى أن اللجةوء إلةى  
د اإلسةناد، ومةا يترتةب عليةه مةن تطبيةق قةانون داخلةي لدولةة مةا علةى العقةود منهج قواع

التجارية الدولية، قد يكون غير مالئم، أو غير عادل، أو غير عملي، ويعود ذلك لعةدة 
أسةةةباب تتعلةةةق بمجملهةةةا بماهيةةةة وخصةةةائص العالقةةةات الخاصةةةة الدوليةةةة، وهةةةي تختلةةةف 

نةةةاط تطبيةةةق القةةةوانين الوطنيةةةة، ولةةةذلك بطبيعةةةة الحةةةال عةةةن العالقةةةات الداخليةةةة البحتةةةة م
تعالت الدعوات المناديةة بةالتطبيق المباشةر للقواعةد الموضةوعية فةي التجةارة الدوليةة أي 

( باعتبةةةار أن هةةذا القةةةانون يتمتةةع بكونةةةه  Lex mercatoraقةةانون التجةةارة الةةةدولي ) 
  (51) قواعد دولية مالئمة تنظم روابط عقدية ذات طبيعة دولية أيضاف .

                                                 
( الوسديط فدي شدرل القدانون الددولي الخداص ، حلدول النزاعدات الدوليدة 1994منصدور ، سدامي بدديع ،) (49)

 .  133، لبنان ، دار العلوم العربية ، ص1الخاصة  ، ط
ثددار آ(. تنددازع القددوانين واالختصدداص القضددائي الدددولي و1994وراشددد سددامية ، )ريددا، ،عبددد المددنعم  (50)

 .  208األحكام األجنبية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص
 .  115نة ، قانون التجارة الدولي ، مرجع سابق ، صالطراو (51)
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إن ق منهج القوانين قد أصبح مشوهاف أو زائفاف تماماف، ألنه يؤدي إلى تطبيق قواعد       
، فكيةةف بنةةا أن نسةةاوي علةةى (52)وضةةعت أساسةةاف لحةةاالت داخليةةة علةةى أوضةةاع دوليةةة ق 

سبيل المثال بين عقد بيع دولي وأخر داخلي، فاألول له سماته ومقتضياته الذاتية التي 
ن عقةةةود البيةةةع الداخليةةةة، حيةةةث إن عقةةةود البيةةةع الدوليةةةة أداة تختلةةةف اختالفةةةاف جوهريةةةاف عةةة

تبادل الثةروات والخةدمات عبةر الحةدود يةتم تكليفةه بمهةام توثيةق روابةط التعةاون والتبةادل 
بةةين األفةةراد مةةن مختلةةف الةةدول، وهةةو مةةاال نةةراه فةةي عقةةد البيةةع الةةداخلي، ممةةا يؤكةةد أن 

وليةةة الحديثةةة كمةةاف ونوعةةاف، ممةةا يةةؤدي مةةنهج تنةةازع القةةوانين ال يتفةةق وحاجةةات التجةةارة الد
إلةةى عجةةز هةةذا المةةنهج عةةن ترطيةةة المشةةكالت المسةةتجدة علةةى صةةعيد التجةةارة الدوليةةة . 

(53)  
  

: مةن خصةائص القواعةد الموضةوعية أنهةا تعةالج ثالثًا: الدعوة إلى هجر قواعد اإلساناد
ج للصةةفة القصةةور الةةذي يشةةوب مةةنهج قواعةةد اإلسةةناد الةةذي يكمةةن فةةي افتقةةار هةةذا المةةنه

الدولية، حيةث يةرى أنصةار تطبيةق القواعةد الموضةوعية أّن إعمةال قاعةدة التنةازع يةؤدي 
إلةةى عقةةد االختصةةاص لقةةانون داخلةةي، وفةةي أغلةةب األحيةةان ال يةةتالءم ذلةةك القةةانون مةةع 

، وكةةذلك فةةهن االعتةةداد بتلةةك (54)طبيعةةة العالقةةة الخاصةةة الدوليةةة وخصوصةةيتها الذاتيةةة 
قانون يحكم العالقات الخاصة الدوليةة، بحيةث يتضةمن  الخصوصية يدعو إلى صياغة

قواعد موضوعية موحدة تتبناها كل دولة في تشريعها الةداخلي تطبةق مباشةرة علةى هةذه 
العالقات بواسطة القضاء فيها، والهدف من ذلك هو الوصول تدريجيا الحالل وتطبيق 

                                                 
جدارة الدوليدة، مرجدع سدابق، سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القدانون الددولي الخداص وقدانون الت (52)

 . 193ص
 .  148صادق ، القانون الواج  التطبيق على عقود التجارة الدولية ، مرجع سابق ، ص (53)
 .  25عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين ، مرجع سابق ، ص (54)
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د فةي ميةدان ت خةذ فيةه القواعد الموضوعية محةل قاعةدة التنةازع، أو اسةتخدام هةذه القواعة
قةةانون  إحيةةاءالمعطيةةات االجتماعيةةة أهميةةة بةةارزة كميةةدان التجةةارة الدوليةةة، حيةةث يعتبةةر 

( تعبيةةراف عةةن هةةذا االتجةةاه، الةةذي يةةدعو إلةةى التمسةةك Lex marcatoriaالتجةةةارة    )
 ، وهجر منهج قواعد اإلسناد . (55)بتطبيق القواعد الموضوعية

اد يخلةةو نظةةام قةةانوني وضةةعي مةةن وجةةود عةةدد، غيةةر وال نبةةالإ إذا قلنةةا إنةةه ال يكةة
قليةةةل، مةةةن القواعةةةد الموضةةةوعية للقةةةانون الةةةدولي الخةةةاص المتعلقةةةة بمعةةةامالت التجةةةارة 

 -الدولية، وهي على نوعين:
: القواعةةةد الموضةةةوعية، ذات األصةةةل التشةةةريعي الةةةداخلي وهةةةي تلةةةك الناااوع األول

نية الوطنية، فةي كةل دولةة، وتكةون القواعد التي يتكفل بوضعها المشرع في النظم القانو 
خاصة بالعالقات ذات العنصر األجنبي، ومثالها القانون التشيكوسلوفاكي الصةادر فةي 

والمتعلةةق ق بةةالروابط القانونيةةة فةةي العالقةةات التجاريةةة الدوليةةة، والةةذي  1963ديسةةمبر  4
و يحتةوي ويعةرف باسةم ق تقنةين التجةارة الدوليةةق وهة 1964بدأ العمل بةه فةي ابريةل عةام 

مادة،، تعالج وتةنظم عالقةات األطةراف فةي العقةود التجاريةة الدوليةة الوطنيةة  726على 
 . (56)البحتة

: القواعد الموضوعية ذات األصل االتفاقي، وهي تلك القواعد التي  النوع الثاني
تم االتفاق عليها بين الدول بخصوص أحد جوانب عالقات التجارة الدولية، التي تطبق 

على العال قات التي تدخل في مجةال سةريانها ومثالهةا اتفاقيةات جنيةف المبرمةة  مباشةةرة
والمتعلقةةةةة بالنظةةةةام القةةةةانوني للكمبيالةةةةة، والسةةةةند األذنةةةةي  1931وعةةةةام  1930فةةةةي عةةةةام 

والشةةةةةيك. وفةةةةةي إطةةةةةار مةةةةةؤتمر الهةةةةةاي للقةةةةةانون الةةةةةدولي الخةةةةةاص، أبرمةةةةةت العديةةةةةد مةةةةةن 

                                                 
 . 13خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد الموضوعية، مرجع سابق، ص (55)
 وما بعدها . 536ون الواج  التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، صصادق، القان (56)
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نظم مباشةةرة العالقةةات ذات العنصةةر االتفاقيةةات التةةي تضةةع القواعةةد الموضةةوعية التةةي تةة
التي تتضمن قانونا موحدا للبيةع  1964األجنبي، ومنها اتفاقية الهاي المبرمة في عام 

 1980متحةةدة اتفاقيةةة مبرمةةة عةةام الةةدولي للمنقةةوالت الماديةةة، كمةةا تةةم فةةي إطةةار األمةةم ال
 .(57)خاصة بالبيوع التجارية الدولية

ة أو اتفاقية، فهن كالهما يتضةمن تنظيمةا وسواء تعلق األمر بقواعد مادية وضعي
موضوعيا للمسائل التي تدخل في نطاق تطبيقها، وال يكون هناك حاجة إلعمال مةنهج 

 .(58)قاعدة اإلسناد في القانون الدولي الخاص
أمةةا فيمةةا يتعلةةق بالقواعةةد الموضةةوعية للقةةانون التجةةاري الةةدولي، فةةهن المحكةةم ال  

ة قانون اختصاصه على غرار قانون القاضي، األمر الذي يملك قانوناف وطنياف يعد بمثاب
يةةةؤدي إلةةةى اعتبةةةار القةةةانون التجةةةاري الةةةدولي القةةةانون المخةةةتص، وبالتةةةالي يقةةةوم المحكةةةم 

 . (59)بتطبيقه تطبيقاف مباشراف دون إعمال منهج قواعد االسناد
وبةةةذلك نسةةةتطيع القةةةول إّن ظهةةةور القواعةةةد الموضةةةوعية وتزايةةةد عةةةددها، وتنةةةوع  

ها لةةيب سةةوى نتيجةةة طبيعيةةة ألزمةةة مةةنهج قواعةةد االسةةناد، لةةذلك اسةةتمر تعةةرض مصةةادر 
وقادهةا الفقةه  (60)هذا المةنهج لهجمةات عنيفةة أتةت مةن الخةار  عبةر البحةار والمحيطةات

األمريكي، حيث عارض هذا الفقه ما أسموه بتطرف المنهج التقليدي لحل مشكلة تنازع 
افيةةد كفةةرز( مةةن مالحظةةة انتقاديةةة مفادهةةا أن القةةوانين، حيةةث انطلةةق الفقيةةه األمريكةةةي )د

قاعدة التنةازع التقليةدي القائمةة علةى مةنهج التنةازع والتةي تسةعى لتحديةد القةانون الواجةب 

                                                 
سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، مرجع سابق،  (57)

 وما بعدها. 272ص

 وما بعدها. 155جع سابق، صالمؤيد ، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم الحياة الخاصة الدولية ، مر (58)

سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، مرجع سابق ،  (59)
 وما بعدها 231ص

 .301سالمة، قانون العقد الدولي ، مرجع سابق، ص (60)
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التطبيق باستخدام ضوابط خاصة ال تستطيع التوصل إلى حلول سلمية ّمرضية، حيث 
غيةةر المباشةةةرة، ال تهةةتم هةةذه القاعةةدة بالحةةل الموضةةوعي للنةةةزاع، وذلةةك نظةةراف لطبيعتهةةا 

فتقتصر هذه القواعد على نطاق تطبيةق القةانون، حيةث إن هةذه القواعةد التةي توجةد فةي 
تقنينةةةات القةةةانون الةةةدولي الخةةةاص الوطنيةةةة، ويسةةةتخدمها القضةةةاء أيضةةةاف، تقةةةوم بتحديةةةد 

 . (61)القانون الواجب التطبيق، وهي مرمضة العينين
واجةةةب التطبيةةةق دون أن حيةةةث إن مةةةنهج قواعةةةد اإلسةةةناد يشةةةير إلةةةى القةةةانون ال 

يكترث بمعرفة مضمون هذا القانون، وعندما يقوم بهذه الوظيفة، يبدو وك نه مجةرد أداة 
للتصنيف، يجري توزيع العالقات القانونية بين مختلةف القةوانين السةارية، وعلةى خةالف 

وفةي ميةدان العقةود،  (62) ذلةك تقةوم باختيةار أحةد هةذه القةوانين لتطبيقهةا علةى عالقةة مةا.
 ثيرت فكرة القانون المناسب للعقد، وهذا ما سنبحثه في المطلب الالحق .ا
 

دور المحكم في إيجاد قواعد موضوعية مشتركة تنظم عقود التجارة المبحث الثاني : 
 الدولية.

  
( قةانون التجةار الجديةدما زال الخالف مستمراف حول هذا الموضوع، حيث يةرى أنصةار )

 Lexألداة الرئيسةةةة لمحاولةةةة إحيةةةاء قةةةانون التجةةةار )مةةةن التحكةةةيم التجةةةاري الةةةدولي ا

marcatoria علةةى عةةاتق المحكةةم مهمةةة خلةةق قواعةةد تجاريةةة مشةةتركة ( ويلقةةون بالتةةالي
بةةةين الةةةدول، ذلةةةك ألنةةةه ال يقةةةع علةةةى عةةةاتق المحكمةةةين خالفةةةاف للقضةةةاة احتةةةرام وتطبيةةةق 

لى جانب ذلةك ومةن الناحيةة ال عمليةة، فةهن النصوص القانونية الصادرة من مشرع ما، وا 

                                                 
 . 129عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين، مرجع سابق، ص (61)
 . 98م قاعدة التنازع ، مرجع سابق، صسالمة، عل (62)
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إعطةةةاءهم  تلةةةك المكّنةةةة يعطةةةيهم القةةةدرة علةةةى اسةةةتبعاد القةةةوانين الداخليةةةة التةةةي يقةةةدرون 
نقصةةةةها وعةةةةدم مالءمتهةةةةا للعالقةةةةات التجاريةةةةة الدوليةةةةة كمةةةةا يسةةةةمح أيضةةةةاف لهةةةةم بتطبيةةةةق 
نصوص مستمدة من قوانين مختلفة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى ايجاد قواعد موضةوعية 

، هةةذا االتجةةاه الةةذي يةةدعو إلةةى (63)ص مشةةترك بةةين كةةل الةةدول فةةي القةةانون الةةدولي الخةةا
منح المحكم القدرة على استبعاد اللجوء إلى قانون داخلي مةا، تدعمةه بعةض النصةوص 

( مةن قواعةد تحكةيم 33/1المستمدة من المعاهدات والقوانين الدولية كمةا نصةت المةادة )
تطبةةق هيئةةة التحكةةيم القةةانون  لجنةة األمةةم المتحةةدة لقةةانون التجةةارة الةةدولي علةى مةةا يلةةي ق

الةةذي اختةةاره الطرفةةان علةةى موضةةوع النةةزاع، فةةهذا لةةم يحةةددا قانونةةاف يطبةةق القةةانون الةةذي 
يسةةتند إليةةةه قواعةةةد اإلسةةناد واجبةةةة التطبيةةةق ق . وفةةي هةةةذا المجةةةال ال بةةد مةةةن اسةةةتعراض 
الدور الذي يلعبه المحكم فةي اسةتبعاد مةنهج التنةازع، وفةي هةذا الخصةوص تةنص الفقةرة 

( مةةةن القةةةانون النمةةةوذجي الةةةذي اعتمدتةةةه لجنةةةة األمةةةم المتحةةةدة 28ألولةةةى مةةةن المةةةادة )ا
م، بمةةا يلةةي ق تفصةةل هيئةةة التحكةةيم فةةي النةةزاع وفقةةاف 1985لقةةانون التجةةارة الدوليةةة لسةةنة 

لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع، وأي 
نظامهةا القةانوني يجةب أن يؤخةذ علةى انةه إشةارة مباشةرة إلةى اختيار لقةانون دولةة مةا أو 

القانون الموضوعي لتلك الدولة وليب إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق 
الطرفان صراحة على خالف ذلةك ق، فةالنص صةريح إذاف فةي أن مةا يختةاره طرفةا النةزاع 

ار تطبيةق هةذا القةانون بصةفة هو تطبيق قواعد قةانون معةين وقةت االختيةار ولةيب اختية

                                                 
 . 44عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين ، مرجع سابق ، ص (63)
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مطلقةةةة بمةةةا يتضةةةمنه مةةةن نصةةةوص قائمةةةة عنةةةد االختيةةةار ونصةةةوص معدلةةةة أو جديةةةدة 
     (64)تصدر بعد ذلك.

هةةةذه النصةةةوص السةةةابقة تتعلةةةق  بحالةةةة اتفةةةاق االطةةةراف علةةةى تحديةةةد القةةةانون  
 الواجب على موضوع النزاع . 

الواجةةب التطبيةةق  أمةةا فةةي حالةةة عةةدم اتفةةاق األطةةراف علةةى تحديةةد ذلةةك القةةانون 
علةةى موضةةوع النةةزاع فةةنالحظ أن هنةةاك توجهةةاف سةةائداف فةةي كثيةةر مةةن مؤسسةةات التحكةةيم 

( مةةن نظةةام التوفيةةق والتحكةةيم التجةةاري لررفةةة 33العالميةةة، ومثةةال ذلةةك نجةةد أن المةةادة )
صةةناعة وتجةةارة دبةةي تةةنص علةةى أنةةه ق إذا لةةم يتفةةق األطةةراف صةةراحة أو ضةةمناف علةةى 

يق في موضوع النزاع، تطبق هيئة التحكيم قوانين الدولة وأعرافهةا القانون الواجب التطب
السائدة، إذا كان موضوع النزاع داخلياف وبين أطراف مقار أعمالهم الرئيسية في الدولةة، 
 وفي غير هذه الحالة تطبق الهيئة القانون / القوانين األوثق ارتباطاف بموضوع النزاع . 

( من قواعةد التحكةيم لررفةة التجةارة الدوليةة 17مادة )وبمقتضى الفقرة األولى من نص ال
، تقضةي الفقةرة 1998ينةاير /كةانون الثةاني  1التي وضةعت موضةع التنفيةذ اعتبةاراف مةن 

األولةةى مةةن هةةذه المةةادة أّنةةه فةةي حالةةة عةةدم اتفةةاق الطةةرفين علةةى تحديةةد القةةانون الواجةةب 
ون الةةذي تةةراه مناسةةباف، التطبيةةق علةةى موضةةوع النةةزاع، تطبةةق هيئةةة التحكةةيم قواعةةد القةةان

(، فةةةهن علةةةى هيئةةةة التحكةةةيم أن ت خةةةذ بعةةةين 17وبمقتضةةةى الفقةةةرة الثانيةةةة مةةةن المةةةادة   )
 االعتبار نصوص العقد واألعراف التجارية ذات الصلة .

( من القانون النموذجي فهنها  تةنص فةي الفقةرة الثانيةة علةى أنةه 28أما المادة ) 
على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقةرره ق إذا لم يعين الطرفان أي قواعد وجب 

                                                 
( ، القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع في 2000الشرقاوي ، محمود سمير ، ) (64)

 . 16توفيق والتحكيم ، ص، المركز اليمني لل 8التحكيم التجاري الدولي ، مجلة التحكيم اليمنية ، العدد 
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قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق ق، ويقضي هذا النص أنه فةي 
حالة عدم اتفاق االطراف على تحديد القانون الواجب صراحة أو ضمناف، فعلةى المحكةم 

) قواعةةةد االسةةةناد (       أن يطبةةةق القةةةانون الةةةذي تشةةةير إليةةةه قواعةةةد التنةةةازع           
  (65) التي يرى المحكم أنها مستوجبة التطبيق .

ونالحظ على هذا النص أنه يقيد سلطة المحكم، ألنه يجعلةه فةي مركةز متسةاو  
مع مركز القاضي، دون أن يسمح بتجاوز المحكم إلى تطبيق أحةد القةوانين التةي قةد ال 

وتنحصةةةر سةةةلطة هيئةةة التحكةةةيم هنةةا فةةةي تحديةةةد  تتصةةل بموضةةةوع النةةزاع بصةةةلة ماديةةة،
  (66)قواعد تنازع القوانين واجبة التطبيق.

مةةةن خةةةالل النصةةةوص السةةةابقة ان تطبيةةةق القةةةانون الةةةذي يتفةةةق عليةةةه  يتضةةةحو 
المتعاقةةدين التةةي تعلةةو علةةى  إرادةمطلةةق  إلةةىموضةةوع النةةزاع يسةةتند  شةةاناالطةةراف فةةي 
في اختيار القواعد التي يجةدونها مناسةبة إطالق حرية المتعاقدين  اساب إنّ القانون بل 

مبةدأ  الدولي الخاص التي تقوم على القانونتشكل احد مبادئ  التعاقديةلحكم عالقاتهم 
سةةلطان اإلرادة وحريةةة التعاقةةد، لةةذا نجةةد أن اسةةتقالل إرادة األفةةراد وحريةةة التعاقةةد تلعةةب 

 .(67)اصةدوراف أساسياف في خلق هذه القاعدة لتنظم لألطراف عالقتهم الخ
وقد يتم ت سيب أو اختيار القانون عن طريق أحد نصوص العقةد مثةار النةزاع،  

أو بمقتضى مشارطة مستقلة للتحكيم، وقد يكون هذا القانون وطنيةةفا أو مجموعةة قواعةد 
جةةرى العةةةرف التجةةاري الةةدولي علةةى تثبيتهةةا أو يتضةةمن العقةةد مباشةةرة بنةةوداف تحةةوي هةةذه 

                                                 
وانين بدين الوصدف التقليددي االجرائدي والمسدتحدث الموضدوعي،مرجع سدابق، قحزبون، قواعد تنازع ال (65)

 . 243ص
الشرقاوي ، القانون الواجد  التطبيدق علدى اجدراءات وموضدوع الندزاع فدي التحكديم التجداري الددولي ،  (66)

 .  18مرجع سابق ، ص
 .9دولي، مرجع سابق، صسالمة، قانون العقد ال (67)
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.وعلةةى هةذا النحةو، فةةهذا كةان للمتعاقةدين أن يختةةاروا (68)نالنصةوص القانونيةة ذات الشة 
القانون الواجةب التطبيةق  علةى عقةودهم الدوليةة  فهنةه يتعةين أن تكةون حةريتهم فةي هةذا 
الشةة ن طليقةةة، ومةةن ثةةم ال يجةةوز للمحكةةم أن يصةةحح مسةةارهم ويطبةةق قانونةةاف  خةةر علةةى 

الثقةةةل فةةةي العالقةةةة موضةةةوع النةةةزاع، بةةةدعوى أن القةةةانون المختةةةار ال يعبةةةر عةةةن مركةةةز 
العقديةةة أو أنةةه يفتقةةر إلةةى الصةةلة المتطلبةةة بينةةه وبةةين هةةذه العالقةةة، ذلةةك أن مثةةل هةةذا 
المسةةلك يخةةل باألمةةان القةةانوني ويتنةةافى أيضةةاف مةةع االحتةةرام المتطلةةب لتوقعةةات األفةةراد، 

  (69) بوصفه من أهم أهداف القانون الدولي الخاص المعاصر.
ختيار األطراف للقانون الذي يحكم منازعتهم التي وايضاف تقر هذه الطريقة في ا 

تطةةةرو علةةةى التحكةةةيم بعةةةض االتفاقيةةةات الدوليةةةة المتعلقةةةة بةةةالتحكيم الةةةدولي مثةةةل اتفاقيةةةة 
بشان االعتةراف ب حكةام التحكةيم األجنبيةة وتنفيةذها، فقةد اعترفةت بمبةدأ  1958نيويورك 

ي الفقةةرة االولةى مةن المةةادة سةلطان اإلرادة فيمةا يتعلةةق بتكةوين اتفاقيةة التحكةةيم وقةررت فة
الخامسةةة أن عةةدم صةةحة اإلرادة يعتبةةر أساسةةاف لعةةدم االعتةةراف بحكةةم التحكةةيم األجنبةةي 

 . (70)وتنفيذه طبقاف للقانون الذي أخضعه األطراف له 
المتعلقةةة بةةالتحكيم التجةةاري الةةدولي، حيةةث نصةةت فةةي  1967وكةةذلك اتفاقيةةة جنيةةف     

منهةةا علةةى مةةا يلةةي ق األطةةراف هةةم أحةةرار فةةي تحديةةد فقرتهةةا األولةةى مةةن المةةادة السةةابعة 
القانون الذي يجب أن يطبقه المحكمون على موضوع المنازعة وفي حالة غيةاب إشةارة 

                                                 
البحر ، مرجع سابق ،  عبرعطروش ، شرط التحكيم والقانون واج  التطبيق في عقود البضائع  (68)

 . 12ص
 . 333صادق ، القانون الواج  التطبيق على عقود التجارة الدولية ، مرجع سابق ، ص (69)
على اتفاقية التحكيم، مجلة التحكيم  (. تحديد القانون الواج  التطبيق2000الصالحي، أحمد بن ناجي، ) (70)

 .31اليمنية، العدد العاشر، المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، ص
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األطةةراف إلةةى القةةانون الواجةةب التطبيةةق، فيجةةب علةةى المحكمةةين تطبيةةق القةةانون الةةذي 
 .  (71)تحدده قاعدة التنازع التي يرونها مالئمة في الحالة المعروضة ق

، المتعلقةةةةة 1965مةةةةارب  18كةةةةذلك األمةةةةر بالنسةةةةبة التفاقيةةةةة واشةةةةنطن الموقعةةةةة فةةةةي   
بتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول المتعاقةدة ورعايةا الةدول األخةرى، إذ 

( على ما يلي ق تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقاف لقواعد القةانون 42تنص المادة )
ي حالةةة عةةدم وجةةود اتفةةاق بةةين األطةةراف فةةهن المحكمةةة تطبةةق المختةةارة مةةن االطةةراف وفةة

قانون الدولة المتعاقدة الطرف في المنازعة بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القةوانين 
 ق. (72)ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمنازعة

وكةةذلك تقةةر حريةةة اختيةةار الخصةةوم لقةةانون وطنةةي يحكةةم موضةةوع النةةزاع الئحةةة  
، إذ تةنص 1966الخاصة باللجنة االقتصادية األوروبيةة التابعةة لألمةم المتحةدة  التحكيم
) وهةةةي المتعلقةةةة بةةةالتحكيم  39( منهةةةا علةةةى أنةةةه ق مةةةع مراعةةةاة حكةةةم المةةةادة 38المةةةادة )

الةةدولي إذا كةةان ذلةةك هةةو رغبةةة االطةةراف ( فهنةةه يجةةب علةةى المحكمةةين تطبيةةق القةةانون 
وفةةةةي حالةةةةة عةةةةدم االسةةةةتدالل علةةةةى هةةةةذا  الةةةةذي يحةةةةدده االطةةةةراف لحكةةةةم موضةةةةوع النةةةةزاع

االختيةةار فهنةةه يكةةون للمحكمةةين تطبيةةق القةةانون الةةذي تحةةدده قاعةةدة التنةةازع التةةي يرونهةةا 
 . (73)مالئمة في الحالة المعروضة ق

/أ( مةةن الئحةة التحكةةيم 7/4كةذلك يقتةرب مةةن هةذا الحكةةم مةا تقضةي بةةه المةادة ) 
مةةم المتحةدة لةدول  سةيا المعروفةة باسةةم التجةاري الةدولي الخاصةة باللجنةة االقتصةادية لأل

(، حيةةةث تةةةنص علةةةى أن ق يؤسةةةب قةةةرار التحكةةةيم علةةةى القةةةانون C.E..A.E.Oالئحةةةة )

                                                 
الشرقاوي، القانون الواج  التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي،  (71)

 .16مرجع سابق، ص
 . 581رجع سابق، صحزبون، االتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي الخاص، م (72)
 .581حزبون، االتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  (73)
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ذا لةم يعةين األطةراف القةانون الواجةب  الذي يختةاره األطةراف لحكةم موضةوع المنازعةة، وا 
التطبيةةةق فةةةهّن المحكةةةم أو المحكمةةةين يطبقةةةون القةةةانون الةةةذي تحةةةدده قاعةةةدة التنةةةازع التةةةي 

 . (74)يرونها مالئمة في هذا الخصوصق
كذلك تةم إقةرار هةذه الطريقةة فيمةا يتعلةق باألولويةة بةين القةوانين المحتملةة لحكةم  

( مةةن 33موضةةوع النةةزاع الةةذي يطةةرو علةةى التحكةةيم التجةةاري الةةدول فةةي نةةص المةةادة )
 1976ديسةةةمبر  16الئحةةةة قواعةةةد التحكةةةيم الخاصةةةة الصةةةادرة عةةةن األمةةةم المتحةةةدة فةةةي 

قةةةّرت بتطبيةةةق محكمةةةة التحكةةةيم القةةةانون الةةةذي يحةةةدده األطةةةراف لحكةةةم موضةةةوع والتةةةي ا
النةةزاع، وفةةي حةةال غيةةاب مثةةل هةةذا االختيةةار فةةهن المحكمةةة تطبةةق القةةانون الةةذي تحةةدده 

 ق . (75)قواعد تنازع القوانين التي تعتبر مالئمة في هذا المجال
علةى اتفاقيةة  مما تقدم يتبين أنه في اساب حل قضية القانون الواجب التطبيةق 

التحكيم في المعاهدات المذكورة يكّمن مبدأ سلطان اإلرادة، الذي يعتةرف بهةذا القةدر أو 
ذلك فيما يخص العقود المتعلقة بالتجارة الدولية فةي مجةال التشةريع والقضةاء والفقةه فةي 
جميةةةع الةةةدول تقريبةةةاف، ومةةةع ذلةةةك فلةةةم تشةةةترط اتفاقيةةةة نيويةةةورك بشةةة ن االعتةةةراف، ب حكةةةام 

م، أو االتفاقيةة األوروبيةة حةول التحكةيم التجةةاري 1958م األجنبيةة وتنفيةذها لعةام التحكةي
لةةةزوم التعبيةةةر الصةةةريح فةةةي إشةةةارة األطةةةراف إلةةةى  1961الةةةدولي المنعقةةةدة فةةةي جنيةةةف 

القانون الواجب التطبيق، ولذلك تقوم إمكانية لتحديد القانون الذي ينظم اتفاقيةة التحكةيم 
الضةمنية أي التصةرفات التةي تفصةح بوضةوو عةن إرادة  استناداف إلى تصرفات األطةراف

    .(76)األطراف
                                                 

 . 32الصالحي ، تحديد القانون الواج  التطبيق على اتفاقية التحكيم مرجع سابق ص (74)
إلى تطوره  ( الطبيعة القانونية لمنهج القواعد الموضوعية والعوامل التي أدت2001المؤيد ، عبد هللا ) (75)

 . 9المركز اليمني للتوفيق والتحكيم ص  21أمام قضاء التحكيم ، مجلة التحكيم اليمنية ، العدد 
الصالحي،تحديد القانون الواج  التطبيق على اتفاقية التحكيم، مجلة التحكيم اليمنية، العدد العاشر،  )76)

 . 31مرجع سابق، ص
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وفي حال عدم إمكان تعيين القانون الذي يحكم قواعد اتفاقية التحكيم بالطريقة  
المةةةذكورة، قضةةةت بهعمةةةال إسةةةةةناد معةةةين، وبهةةةذا تةةةدحض األسةةةاليب السةةةائدة حاليةةةاف فةةةي 

القةةانون الواجةب التطبيةةق، وعلةةى  البلةدان الرربيةةة فةةي مجةال الفقةةه والقضةةاء بشة ن تحديةةد
سبيل المثال البحث عن اإلرادة المفترضة لألطةراف، وكةذا تةوطين العقةد تبعةاف إلرادتهةم، 
وانطالقةةاف مةةن جملةةة ظةةروف القضيةةةة المعروضةةةة بةةدون اسةةةتخدام أيةةة قةةرائن، ولةةذلك قةةد 

لتحكةيم يكةون اختيةار األطةراف لقةانون وطني لحكم موضوع منازعتهم المطةروحة على ا
اختيةةةةاراف تفرضةةةةه ظةةةروف وطبيعةةةةة العقةةةد مثةةةةار المنازعةةةة، بمعنةةةى أنةةةه قةةةد يكةةةون تطبيةةةق 
المحكةةم لقةةانون وطنةةي مةةن اختيةةار الخصةةوم لةةيب إال إعمةةاال إلرادة الطةةرف األقةةوى فةةي 
ذعانةةةاف مةةةن الطةةةرف اآلخةةةر، كمةةةا هةةةو الحةةةال فةةةي كثيةةةر مةةةن العقةةةود  العالقةةةة التعاقديةةةة، وا 

   .(77)الدولية
ه فةةي تطبيةةق قاعةةدة اإلسةةناد إلةةى محةةل إبةةرام العقةةد، توجةةد صةةعوبات ويالحةةظ أنةة 

غيةةر خافيةةة ذلةةك أنةةه لةةةيب ثمةةة مفهةةوم موحةةد لهةةةذا المصةةطلح، فمةةثالف القةةانون األنجلةةةو 
( يسةةتند إلةةى فكةةرة  Commune lawسكسةةوني فةةي إطةةار مةةا يسةةمى بالقةةانون العةةام ) 

لهذه الفكةرة فةهن االتفاقيةة  صندوق البريد عند ابرام العقد في غياب االطراف، وطبقاف في 
  (78) تعتبر قد انعقدت في لحظة ومكان ارسال القبول.

ومن الناحية التشريعية نجد أن القوانين الوطنية أيضاف بدأت تعةدل مةن المفهةوم  
التقليةةدي لقاعةةدة اإلسةةناد، والقةةانون الواجةةب التطبيةةق ويتجلةةى ذلةةك فةةي ميةةادين التحكةةيم 

 . (79)لى موضوع النزاع في قضايا التجارة الدوليةوالقانون الذي يطبقه المحكم ع
                                                 

ة في التحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ( االسس العام 1981رضوان ، أبو زيد ، ) (77)
 . 134، ص 

(. التكييف القانوني التفاق التحكيم تمهيدا لتحديد القانون الذي يحكمه ، 2000المؤيد، محمد عبدهللا، ) (78)
 وما بعدها . 13، المركز اليمني للتوفيق والتحكيم ، ص11مجلة التحكيم اليمنية، العدد

 وما بعدها. 579ن، االتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، صحزبو (79)
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بحيةث أصةةبحت تنظةر إلةةى العالقةةات المتضةمنة عنصةةراف أجنبيةاف، نظةةرة خاصةةة،  
وذلك في الحاالت التي تمب هذه العالقات مصالح التجارة الدولية، بحيث تخرجها في 

ا لقواعد بعض االحيان من نطاق قواعد اإلسناد،والقواعد الموضوعية الداخلية لتخضعه
عرفية تجارية وطنية أو دولية، وهذا ما أوضحه المشرع الفرنسي وذلك بمقتضى المادة 

 .  (80)( وما يليها من قانون االجراءات المدنية الفرنسي1492)
( مةةةةن قةةةةةانون االجةةةةةراءات المدنيةةةةة الفرنسةةةةةي أن 1496كمةةةةا أوضةةةةحت المةةةةادة ) 

راف، وفةةي حةةال عةةدم وضةةوو إرادة المحكةةم يحكةةم وفةةق قواعةةد القةةانون الةةذي اختةةاره االطةة
األطةةراف، فوفقةةاف للقةةانون الةةذي يةةراه مناسةةباف،وفي جميةةع األحةةوال يتعةةين علةةى المحكةةم أن 

 . (81)ي خذ بعين االعتبار األعراف التجارية
أما في تشريعات أخرى، فهن الموقف من القانون الواجب التطبيق خار  نطاق  

مجال للتوسةع فةي مفهةوم القةانون فةي بعةض القوانين الوطنية أقل وضوحاف، حيث ترك ال
الحاالت تحت عنوان قانون اإلرادة وأحياناف أخرى قانون القاضي، كالتشةريع المصةري ) 

 .(82)(، حيث أخضع العقد لقانون اإلرادة 1949مدني لسنة  19المادة 
ولكةةن السةةؤال الةةذي ّيثةةار هنةةا: مةةا هةةي القيةةود التةةي يمكةةن أن تحةةيط باختيةةار األطةةراف، 

 هذا االختيار مطلق أو مقيدر ؟ . وهل 
ونسةةةتطيع القةةةول إن الحريةةةة المطلقةةةة لألطةةةراف فةةةي العقةةةد فةةةي اختيةةةار القةةةانون  

بالمعنى الواسع يمكن أن ينسحب ليؤخذ بمفهوم النظام القانوني للدولة التي يةتم اختيةار 
م قانونها وليب قانوناف بعينه، سواء أكةان أطةراف العقةد مةن أشةخاص القةانون الخةاص، أ

                                                 
حزبون ، قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي والمستحدث الموضوعي ، مرجع سابق ،  (80)

 .240ص
السعودية الغرفة  ة( التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربي1984رفعت ، والء ، ) (81)

 . 166لتجارية الصناعية جدة ، صا
 . 581حزبون ، االتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي الخاص ، مرجع سابق ص (82)
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كةةان أحةةدهم مةةن أشةةخاص القةةانون العةةام، كالةةدول أو إحةةدى مؤسسةةاتها العامةةة، وسةةواء 
 .   (83)اختار األطراف القانون الوطني أو أي قانون  خر

وسواء تم االختيار صراحة أو ضمناف، فنجد أن نطاق إدارة األطراف باالختيةار  
ي العقود الدوليةة التةي تكون أوسع في ميدان العقود الدولية التي تخضع للتحكيم منها ف

تخضةةع للقضةةةاء الةةةوطني، والسةةبب فةةةي ذلةةةك يعةةود إلةةةى أن القاضةةةي الةةوطني ي خةةةذ فةةةي 
( مفهومةةاف   Lex foriمعةةرض تطبيقةةه للقواعةةد القانونيةةة لقةةانون اختصةةاص القاضةةي )

قانونياف مضيقا لالهتداء إلى القانون الذي يحكم موضوع النزاع من خالل إعماله لقواعد 
 .   (84)نتنازع القواني

وهةةذه نتيجةةة حتميةةة، وذلةةك ألن القاضةةي الةةوطني ّمقّيةةةّد باتبةةاع القواعةةد القانونيةةة  
لقانون اختصاصه أي لقانون دولته، التي يصدر باسمها أحكامةه، ويجةب عليةه بالتةالي 
اتبةةاع قواعةةد اإلسةةناد التةةي بينهةةا هةةذا القةةانون لنرشةةاد إلةةى القةةانون الةةذي يحكةةم موضةةوع 

 . (85)و عليهالمنازعة التي تطر 
إال أن األمةةةةةر يختلةةةةةف بالنسةةةةةبة للمحكةةةةةم الةةةةةدولي، حيةةةةةث إنةةةةةه لةةةةةيب لةةةةةه قةةةةةانون  

اختصةاص وال يصةدر قةةراره باسةم هةذه الدولةةة، أو تلةك، ومةن ثةةم فةال يخضةع لسةةيادة أي 
دولةةةةة حتةةةةى ولةةةةو كانةةةةت هةةةةي او أحةةةةد رعاياهةةةةا طرفةةةةاف فةةةةي المنازعةةةةة التةةةةي تطةةةةرو علةةةةى 

 .(86)التحكيم

                                                 
حزبون ، قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي المستحدث والمستحدث الموضوعي ، مرجع  (83)

 . 245سابق ،  ص
 وما بعدها .   36ية التحكيم ، مرجع سابق، صالصالحي، تحديد القانون الواج  التطبيق على اتفاق (84)

(. الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي ، مجلة الحقوق والشريعة ، 1981رضوان ، ابو زيد ، ) (85)
 .   32السنة الرابعة ، العدد الثاني ، ص

دولية، مرجع سابق، سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة ال (86)
 332ص
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لص التحكةةيم التجةةاري الةةدولي تمامةةاف مةةن تةةدخل إال أنةةه مةةن الصةةعب القةةول بةةتخ 
القةةانون الةةوطني، وال سةةيما بالنسةةبة لقةةانون الدولةةة التةةي تةةم فيهةةا إبةةرام اتفةةاق التحكةةيم، أو 
قةةةةانون دولةةةةةة مكةةةةةان إجةةةةةراء التحكةةةةةيم باعتبةةةةةاره أحةةةةةد القةةةةةوانين التةةةةةي يعةةةةةد، وفقةةةةةاف لنظريةةةةةة 

   .(87)المؤشرات، واجب التطبيق ككاشف لنرادة الضمنية للمتعاقدين
وبةةةذلك، نسةةةتطيع القةةةول بةةة ن حةةةرص أطةةةراف التجةةةارة الدوليةةةة فةةةي اللجةةةوء إلةةةى  

التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة، أو التي قد تنش  بينهم مستقبالف يرجةع إلةى أن 
من القيةود اآلمةرة المفروضةة  -وخالفاف للقاضي العادي  -التحكيم يحرر المحكم عادة، 
مختلفةةةة والتةةةي قةةةد ال تتطةةةابق مةةةع طبيعةةةة التجةةةارة الدوليةةةة، مةةةن قبةةةل القةةةوانين الوطنيةةةة ال

فالمحكم بناء على ذلك، يستطيع باسةم إرادة االطةراف الصةريحة او الضةمنية أن يطبةق 
علةةى مةةا يطةةةرو أمامةةه مةةن منازعةةةات القواعةةد الموضةةوعية التةةةي جةةرى متعةةاملو التجةةةارة 

  .(88)الدولية على اتباعها في هذا اإلطار
ه عند غياب هذه اإلرادة يستطيع المحكم إعمال إما القواعد وأكثر من ذلك، فهن 

العرفية التةي تتضةمنها العقةود النمطيةة والتةي ال تةرتبط شةروطها العامةة بقةانون دولةة او 
دول معينة، أو القواعةد الدوليةة الخاصةة بتفسةير مصةطلحات التجةارة الدوليةة والمعروفةة 

لدوليةة ببةاريب ) والموقعةة فةي ( والصادرة عةن غرفةة التجةارة اINCOTERMSباسم )
(، وكةةان لةةذلك دور فةةي تعليةةق  مةةةال  1980مةةع تعةةديل جةةوهري فةةي عةةةام  1953فينةةا 

 Lexعظمى على دور  التحكيم التجاري الدولي كطريقة اليجاد قواعةد مةا يسةمى بةة ) 

marcatoria (89)(، أي القانون التجاري المشترك بين االمم . 
                                                 

 173، صالقاهرة  (. التحكيم الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ،1997إبراهيم ، أحمد إبراهيم ، ) (87)
. 

 . 165رضوان ، االسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق ، ص (88)
قانون التجارة الدولية، مرجع سابق، سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص و (89)

 283ص
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ل العالقةةةات التجاريةةةة الدوليةةةة ترجةةةع فةةةي ولعةةةل مؤشةةةرات هةةةذا التطةةةور فةةةي مجةةةا 
بةةةةدايتها إلةةةةى الطبيعةةةةة الخاصةةةةة لهةةةةذه العالقةةةةات، إذ ال جةةةةدال فةةةةي أن إعمةةةةال االحكةةةةام 
الموضوعية الموحدة التةي جةرى أطةراف التجةارة الدوليةة علةى اتباعهةا، إنمةا يةوفر لعقةود 

التنظةيم  هذه التجارة االستقرار الالزم في معامالتهم وهو أمر صعب التحقيق في مجال
التقليةةدي لتنةةازع القةةوانين، والةةذي يةةؤدي تطبيقةةه إلةةى إخضةةاع العالقةةات الدوليةةة التجاريةةة 
للتشةةريعات الوضةةعية المختلفةةة السةةائدة فةةي البلةةةدان المختلفةةة تبعةةاف لمةةا تشةةير بةةه قواعةةةد 

 . (90)التنازع المختصة
وعةةةالوة علةةةةى ذلةةةك، فةةةةهن الطبيعةةةة الخاصةةةةة بالمعةةةامالت التجاريةةةةة الدوليةةةة قةةةةد  

تتعةةةارض مةةةع إخضةةةاعها لألحكةةةام الوضةةةعية السةةةائدة فةةةي بلةةةد معةةةين طالمةةةا أن القةةةوانين 
السائدة في البلدان المختلفةة مةا هةي إال انعكةاب لظةروف المجتمعةات الداخليةة فةي تلةك 
البلدان، وتعبير عن االتجاهات والمذاهب الفكرية المتباينة التي تحكم تلك المجتمعات،  

 جهة طبيعة العالقات الدولية في مجتمع التجارة الدولية . األمر الذي ال يؤهلها لموا
ممةةةا أدى بالتةةةالي إلةةةى زيةةةادة الةةةدعوات المناديةةةة باسةةةتقالل مةةةا يسةةةمى بةةةالمجتمع 
الةةةدولي للبةةةائعين والمشةةةترين، مةةةع عةةةدم التفرقةةةة بةةةين مةةةا إذا كةةةان هةةةؤالء مةةةن األشةةةخاص 

ريةةةةة التةةةي نمةةةةا الخاصةةةة أو األشةةةخاص العامةةةةة، كالةةةدول والمنظمةةةةات والمؤسسةةةات التجا
نشاطها الخاص التجاري في العقود األخيرة نظراف النتشار فكرة تدخل الدولة في المجال 

 االقتصادي واالجتماعي في العصر الحديث.
 
 
 

                                                 
 . 37الصالحي، تحديد القانون الواج  التطبيق على اتفاقية التحكيم ، مرجع سابق، ص (90)
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 الاااخاتااااامة
 

 
تناولت هذه الدراسة موضوع تطوير مفهوم قواعد اإلسناد في القانون الدولي 

 موعة من النتاجج والتوصيات أهمها :الخاص وقد خلصت هذه الدراسة إلى مج
 أوال : النتاجج :

أن خضوع العقد الدولي للقوانين الوطنية، تصيب العقود الدولية ب ضرار  -
بليرة، بسبب ما تتطلبه حركة التجارة الدولية عبر الحدود، وظهور أنواع من 
العقود الدولية التي بحاجة إلى نوع من التنظيم، لذلك كله كان ال بد من 

راسة امكانية تطوير قاعدة اإلسناد من مفهومها التقليدي باعتبارها القواعد د
القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز 
القانونية ذات العنصر األجنبي، والهدف الذي تسعى قاعدة اإلسناد إلى 

تي تتنافب على تحقيقه، هو تحديد أكثر القوانين مالءمة لحكم العالقة، ال
حكمها مجموعة القوانين المعنية، والقانون الذي تشير إليه قاعدة اإلسناد، هو 
أكثر القوانين، تحقيقا للعدالة من وجهة نظر المشرع الوطني الذي أصدر 
قاعدة اإلسناد المعنية، حيث إن هذا األمر ال ينطوي على تنازع حقيقي بين 

نافب مجموعة من القوانين، كل واحد القوانين، بل إّن حقيقته تتمثل في ت
منها ي مل أن يحكم العالقة محل النزاع بين نظرة جديدة تهدف إلى استيعاب 
التطورات الحديثة على الصعيد الدولي ووجود قواعد عرفية شائعة تترجم في 
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بعض األحيان على شكل اتفاقيات دولية تتضمن قواعد موضوعية معدة 
ي النزاع، بعيدا عن قواعد اإلسناد؛  خصيصا لتعطي حال مباشرا ينه

فاألعراف الدولية، تلعب دوراف هاماف في إمدادنا بالعديد من القواعد المادية 
المنظمة للعديد من عقود التبادل التجاري الدولي التي من ش نها تحديد 
الحقوق وااللتزامات المتولدة عن العقود الدولية، وال نكون بحاجة إلى أية 

وهذه القواعد الموضوعية ذات المصدر العرفي تؤدي دورا  قاعدة إسناد،
فاعال في تنظيم العالقات بين المتعاملين في ميدان عقود التجارة الدولية، 
كذلك فهن كثيراف من الدول رأت من مصلحتها االعتراف بوجودها، سواء في 
نصوص تشريعاتها الوطنية وأحكام القضاء، أم في المعاهدات الدولية التي 

نضم إليها، فمثال القواعد الموحدة لالعتمادات المستندية يتم التعامل بها في ت
دولة مما يمكن القول ب نها أصبحت قانونا للعالم ب سره في  170أكثر من 

 هذا المجال.
مع التطورات الحديثة، والمتسارعة في مجال التجارة الدولية لم يعد ممكنا  -

، لذلك ظهر اتجاه  خر يدعو إلى قبول اعتماد النظرة التقليدية على إطالقها
القواعد الموضوعية، وهي مجموعة القواعد الموضوعية أو المادية ذات 
المضمون الدولي أو العالمي، الموجودة أصال لتعطي حال مباشرا ينهي 
النزاع أو يتفاداه  في عالقة خاصة ذات طابع دولي، ويكون ذلك أيضا 

 بمعزل عن قواعد اإلسناد.
هذين االتجاهين كان ال بد من التفكير في قاعدة توفيقية، مفادها أن ال ونتيجة ل

نهمل قواعد اإلسناد مع القول ب ن مفهومها لم يعد يرتكز على الفكرة التقليدية من 
تنازع بين قوانين داخلية، بل يتم التوسع في ذلك ليشمل هذا التنازع تنازعا بين أنظمة 
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ات وأعراف تجارية دولية، ومبادئ قانونية، وسوابق قانونية بما تشتمل عليه من تشريع
قضائية. ويتضمن ذلك النظم القانونية الداخلية والنظام القانوني عبر الدول، والذي 

( وهو عبارة عن قانون Lex mercatoriaيشمل من ضمن ما يشمل قانون التجار )
واعد خاصة عبر الدول يتضمن مبادئ مشتركة بين القوانين الوطنية، كما يتضمن ق

تقتضيها التجارة الدولية . وهو نتا  مجتمع متماسك تقوم بين أعضائه عالقات 
ومبادالت لها خصوصيتها وتنظيمها الذاتي، كذلك يعد قانون التجار نتاجا للقانون 
المقارن، فكثير من قواعد األنظمة القانونية قد تم التنسيق بينها، واستبعدت منها 

م استخالص النواه المشتركة لهذه القواعد وأدرجت في الخصوصيات الوطنية وقد ت
 القواعد الجديدة لهذا القانون.

أن مبدأ سلطان اإلرادة قد لعب دورا متعاظما في ميدان التجارة الدولية، حيث  -
بات هو المهيمن في نطاق العقود الدولية، سواء في مرحلة تكوينها، أو تنفيذها أو 

لعقد للقانون الذي يختاره األطراف صراحة، أو ضمنا، إنتاجها آلثارها، حيث يخضع ا
 أو الذي يحدده القاضي استخالصا من ظروف الحال ووقائع القضية المعروضة.

إال أن مبدأ قانون اإلرادة، بالمعنى السابق لم يعد متمشيا مع متطلبات التجارة 
قود الدولية لننتا  الدولية الحديثة، ألن عقود التجارة الدولية، كالقروض الدولية، والع

والتوريد مثل عقد نقل التكنولوجيا وعقود المساعدة الفنية وعقود التعاون الصناعي، 
أضحت األداة الفنية لتبادل الثروات عبر الحدود، وتسيير التجارة الدولية فهنه من 
الصعب اخضاعها للقوانين الوطنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، أصبح من غير 

عمال مبدأ سلطان اإلرادة على هذه العقود، فهو كقاعدة اسناد تقليدية سيؤدي المالئم إ
حتما إلى تطبيق قانون وطني معين على تلك العقود، بمعنى تطبيق قانون يحكم في 
األصل العقود الداخلية وهذا ال يتناسب مع ذاتية وخصوصية عقود التجارة الدولية 
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فاف مالئمة لنموها وتقدمها إال إذا أفلتت من المعاصرة، ولن تجد التجارة الدولية ظرو 
قيود واختالف التشريعات، والقوانين الوطنية، حيث القلق وعدم األمان، يبقى مالزما، 

 للعقود التي تتم بين رجال األعمال والتجارة عبر الحدود في ظل هذه القوانين.
ة دولية، ولذلك يمكن القول إن مبدأ سلطان اإلرادة هو في األصل قاعدة عرفي

تم إدراجها ضمن النظم القانونية الوطنية تشريعا أو عرفا أو اجتهاد قضائيا، ولكنها 
بقيت محتفظة بصفتها الدولية ولهذا جاز القول بهمكانية ان تشير إلى نظام قانوني 

( Lex mercatoriaداخلي أو إلى نظام عبر الدول، بما في ذلك قانون التجار )
عدة اإلسناد هذه موائمة لمتطلبات وحاجات التجارة الدولية وذلك من أجل أن تكون قا

 وخصوصا أعراف التجارة الدولية.
 -ثانيًا : التوصيات:

ال بةةد مةةن التوسةةع فةةي اإلسةةناد بحيةةث ال يقةةف عنةةد تحديةةد قةةانون داخلةةي لدولةةة  -1
نمةا يجةوز إسةناد العالقةة  معينة بوصفه القانون الواجب التطبيق علةى العقةد، وا 

نمةةا هةةي قواعةةد العقديةةة إلةةى ق واعةةد ليسةةت مةة خوذة عةةن نظةةام وطنةةي معةةين، وا 
ذات صةةبرة عالميةةة مثةةل القواعةةد العرفيةةة التةةي نشةة ت بةةين الجماعةةات العاملةةة 
فةةةي مجةةةال التجةةةارة الدوليةةةة، وبنةةةاء عليةةةه فيحةةةق للخصةةةوم إخضةةةاع العقةةةد لهةةةذه 
 .األعراف التجارية عمال بقاعدة التنازع التي ّتّخولهم حق اختيار قانون العقد 

لسةةنة  31وأجةةد أن المشةةرع األردنةةي أخةةذ بهةةذا االتجةةاه فةةي قةةانون التحكةةيم رقةةم 
/أ علةةى مةةا يلةةي: تطبةةق ق هيئةةة التحكةةيم علةةى 36حيةةث نصةةت المةةادة  2001

ذا اتفقةةةا علةةةى  موضةةةوع النةةةزاع القواعةةةد القانونيةةةة التةةةي يتفةةةق عليهةةةا الطرفةةةان، وا 
ن القواعد الخاصةة تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دو 

 بتنازع القوانينق .
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فاسةةةةتخدام المشةةةةرع لعبةةةةارة )قواعةةةةد قانونيةةةةة( فةةةةي صةةةةدر هةةةةذه المةةةةادة بةةةةدال مةةةةن 
اصطالو قالقانونق ّيعطي للمتعاقدين الحق في اختيار قواعد ال تنتمي للقانون 
ذا اتفقةةةا علةةةى تطبيةةةق  الةةةداخلي لدولةةةة معينةةةة بةةةدليل أن الةةةنص أضةةةاف قولةةةه قوا 

وهةةو مةةا يجيةةز أيضةةا للمتعاقةةدين الحةةق فةةي اختيةةار قةةانون  قةةانون دولةةة معينةةة.
دولةة معينةةة. هةذا مةةع مراعةاة أعةةراف وعةةادات التجةارة الدوليةةة وذلةك فةةي الحالةةة 

/  36حسةبما نصةت عليةه المةادة  –حال اختيار قانون دولة معينة  –األخيرة 
 من قانون التحكيم األردني المذكور.

ت الحديثةة التةي لةم تحةظ بةالتنظيم سن قواعةد موضةوعية وتوحيةدها فةي المجةاال -2
فةةةةي التشةةةةريعات الوطنيةةةةة والدوليةةةةة كمرحلةةةةة المفاوضةةةةات والمرحلةةةةة التحضةةةةيرية 
إلبرام العقود خصوصا العقةود طويلةة المةدى ومثالهةا وسةائل اإلنتةا  الصةناعي 
وطةةةرق التسةةةةويق الحديثةةةةة، وكةةةةذلك سةةةةن قواعةةةد موضةةةةوعية فةةةةي مجةةةةال وسةةةةائل 

ات، وتوسةةةيع مةةةدلول الكتابةةةة فةةةي العقةةةود االتصةةةال الحديثةةةة فةةةي تلةةةك المفاوضةةة
االقتصةةادية فةةي ظةةل التطةةورات العلميةةة الحديثةةة بحيةةث يشةةتمل اللفةةظ التلرةةراف 

 والفاكب واالنترنت، كما هو الحال في القانون التجاري األمريكي الموحد.
نشر أحكام التحكيم أو علةى األقةل المبةادئ التةي ترسةيها هةذه األحكةام باعتبةار  -3

لخلةةق القواعةةد الجديةةدة، للعقةةود االقتصةةادية الدوليةةة وهةةذا هةةو  العالنيةةة ضةةرورة
الطريةةةق األمثةةةل للكشةةةةف عةةةن القواعةةةةد التةةةي تالئةةةم مقتضةةةةيات التجةةةارة الدوليةةةةة 

 والمالية واالستثمارات القائمة والمتطورة.

ال بةةةةد مةةةةةن تركيةةةةةز االهتمةةةةام والتعمةةةةةق فةةةةةي منةةةةاهج القةةةةةانون الةةةةةدولي الخةةةةةاص   -4
ة، حيةةةث أنةةةه بحاجةةةة إلةةةى دراسةةةات أكثةةةر وخصوصةةةاف مةةةنهج القواعةةةد الموضةةةوعي
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تعمقةةةاف حتةةةى ي خةةةةذ هةةةذا المةةةةنهج حقةةةه بالدراسةةةةة والبحةةةث بوصةةةةفه مةةةن المنةةةةاهج 
 الحديثة نسبياف في مجال القانون الدولي الخاص .
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 قاجماااة الماااراجع
 
 

 -أواًل : الكتب القانونية :
اإلسةكندرية، دار ، العقود الدولية وخضوعها للقواعاد الموضاوعية( . 2001خالد، هشام، ) -

 الفكر الجامعي .
العالقااات  التحكاايم فااي( . 1998الجمةةال، مصةةطفى محمةةد وعبةةد العةةال، عكاشةةة محمةةد، ) -

 ، القاهرة، حقوق الطبع محفوظة للمؤلفين .1،طاألول، الجزء الخاصة الدولية والداخلية

اهرة . ، دراسةةة تحليليةةة، القةةقااانون التجااار الاادولي الجديااد( . 1993دسةةوقي، بهةةاء هةةالل،) -
 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف .

ق اصةوالف  علم قاعدة التناازع واالختياار باين الشاراجع( . 1996سالمة، احمد عبد الكريم، )  -
 ، المنصورة، مكتبة الجالء الجديدة .1ومنهجاف ق، ط

العالقاات  منهج القواعد الموضوعية فاي تنظايم( . 1998المؤيد ، محمد عبد اهلل محمةد، ) -
 ، القاهرة دار النهضة العربية . لطابع الدوليالخاصة ذات ا

تناااازع القاااوانين واالختصااااص القضااااجي ( . 1994ريةةةاض، عبةةةد المةةةنعم وراشةةةد سةةةامية، ) -
 ، القاهرة، دار النهضة العربية .الدولي وآثار األحكام األجنبية

 الادولي القاانون القواعد ذات التطبيا الضروري في( . 1985سالمة، أحمد عبد الكةريم، ) -
 ، القاهرة، دار النهضة العربية .الخاص

الاادولي  الاادولي الطليااا بااين القااانون العقااد نظريااة( . 1989سةةالمة، احمةةد عبةةد الكةةريم، ) -
 ق دراسة ت صلية انتقادية ق، القاهرة، دار النهضة العربية . الخاص وقانون التجارة الدولية

، حلةةول النزاعةةات اصالوساايط فااي القااانون الاادولي الخاا( . 1994منصةةور، سةةامي بةةديع، ) -
 ، لبنان، دار العلوم العربية .1الدولية الخاصة، ط

، الااادولي حرياااة المتعاقااادين فاااي اختياااار قاااانون العقاااد(، 2000يةةةاقوت، محمةةةود محمةةةد، ) -
 اإلسكندرية، منش  المعارف .
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، اإلسةكندرية، المعاصرة بشأن اتفاا التحكايم االتجاهات( . 1996الحداد، حفيظة السةيد، ) -
 الجامعي . دار الفكر

ق دراسةةة مقارنةةة ق،  تنااازع مناااهج تنااازع القااوانين( . 1988عشةةول، احمةةد عبةةد الحميةةد، ) -
 القاهرة، دار النهضة العربية .

 الخاصاة مركز قانون القاضاي فاي حكام النزاعاات( . 1994ناصف، حسام الدين فتحةي )  -
 ، القاهرة، دار النهضة العربية .1ق دراسة مقارنة ق، ط الدولية

ق دراسةةة مقارنةةة فةةي القةةانون  أساالوب االسااناد فااي المياازان( . 1990،)إبةةراهيم، احمةةد يمإبةراه -
المقارن بالقانون المصري والقوانين األوروبية، القاهرة، مكتبةة سةيد  األمريكيالدولي الخاص 
 عبد اهلل وهبة .

ة ق دراسةة المتحاادة بشااأن البيااع الاادولي للبضاااجع األمااماتفاقياااة ( . 1988شةةةفيق، محسةةن، ) -
 في قانون التجارة الدولية ق، القاهرة، دار النهضة العربية .

ق دراسةةة نظريةةة تحليليةةة لقةةانون  قااانون التجااارة الاادولي( . 2001الطراونةةة، مصةةلح أحمةةد، ) -
 التجةارة الدولي وعالقتةه بالقانون الدولي الخاص، عمان، دار رند للنشر والتوزيع .

، القةةاهرة، دار فااي التحكاايم التجاااري الاادولي األسااا العامااة( . 1981رضةةوان، أبةةو زيةةد، ) -
 الفكر العربي .

، الساعودية العربياة التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة( . 1984رفعةت، والء، ) -
 جدة الررفة التجارية الصناعية .

 ، القاهرة، دار النهضة العربية .التحكيم الدولي الخاص( . 1997، )إبراهيم، أحمد إبراهيم -

والمسةةةةةتحدث  اإلجرائةةةةي( . قواعةةةةةد تنةةةةازع القةةةةةوانين بةةةةين الوصةةةةةف 2002ن، جةةةةور ، )حزبةةةةو  -
 ، العدد الثاني، الكويت، مجلب النشر العلمي .الحقوا مجلةالموضوعي، 

نقاباة  مجلاة( . االتجاهةات الحديثةة فةي التحكةيم الةدولي الخةاص، 1989حزبون، جور ، )  -
 ، العدد العاشر .األردنية المحامين

( . شرط التحكةيم والقةانون واجةب التطبيةق فةي عقةود 2002لكريم محسن، )عطرول، عبد ا -
، المركةةةز اليمنةةةي للتوفيةةةق 25، العةةةدد التحااايكم اليمنياااة مجلاااةنقةةةل البضةةةائع عبةةةر البحةةةر، 

 والتحكيم .
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( . القةةةانون الواجةةةب التطبيةةةق علةةةى إجةةةراءات وموضةةةوع 2000الشةةةرقاوي، محمةةةود سةةةمير، ) -
، العةةدد الثةةامن، المركةةز اليمنةةي مجلااة التحكاايم اليمنيااة، النةةزاع فةةي التحكةةيم التجةةاري الةةدولي

 للتوفيق والتحكيم .

( . تحديةةةةد القةةةةانون الواجةةةةب التطبيةةةةق علةةةةى اتفاقيةةةةة 2000الصةةةةالحي، أحمةةةةد بةةةةن نةةةةاجي، ) -
 ، العدد العاشر، المركز اليمني .مجلة التحكيم اليمنيةالتحكيم، 

قواعةد الموضةوعية والعوامةل التةي أدت ( الطبيعة القانونية لمةنهج ال2001المؤيد ، عبد اهلل ) -
المركةز اليمنةي للتوفيةق  21إلى تطوره أمةام قضةاء التحكةيم ، مجلةة التحكةيم اليمنيةة ، العةدد 

 والتحكيم

مجلة الحقوا ( . الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي، 1981رضوان، أبو زيد، )  -
 ، السنة الرابعة، العدد الثاني في الكويت .والشريعة

 
  -ثانيًا : القوانين واالتفاقيات :

 . 1976( لسنة 43القانون المدني األردني رقم ) -

 . 2001( لسنة 31قانون التحكيم األردني رقم ) -

 . 1958اتفاقية نيويورك بش ن االعتراف وتنفيذ األحكام األجنبية لسنة  -

 األمم المتحدة .، الذي وضعته لجنة القانون التجاري ب1985قواعد القانون النموذجي لعام  -

، الصةادرة عةن غرفةة التجةارة الدوليةة 1998( لعةام ICCقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ) -
. 

 نظام التوفيق والتحكيم بررفة تجارة دبي، الصادر في دولة االمارات . -

 . 1967اتفاقية جنيف المتعلقة بالتحكيم الدولي لعام  -

 1964اتفاقية الهاي  -

 . 1966اللجنة االقتصادية األروربية التابعة لألمم المتحدة لعام الئحة التحكيم الخاصة ب -
  -ثالثًا : المجالت القانونية المتخصصة :

 
 ، الصادرة في الجمهورية اليمنية .مجلة التحكيم اليمنية -
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 ، الصادرة في الكويت .مجلة الحقوا والشريعية الكويتية -

 ، الصادرة في الكويت .مجلة الحقوا الكويتية -

 قابة المحامين األردنيةمجلة ن -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفضاء اإللكتروني ساحة حرب دولية مفترضة
 16/10/2014تاريخ القبول:        8/4/2014تاريخ االستالم:

 

 )*(   عصام فاعور ملكاوي د.
 

 

 الملخص
يعد الفضاء اإللكتروني في وقتنا الراهن وحسب المفهوم األمريكي, البعد الخامس     

حكومة المملكة المتحدة قبل أشهر  بعد حروب البر والبحر والجو والفضاء, كما أعلنت
قليلة, أن استراتيجيتها للحرب اإللكترونية أخذت منحى أبعد من مجرد تأمين المملكة 

في الواقع استراتيجية تسعى لتطوير األسلحة  لتصبحالمتحدة ضد الهجمات اإللكترونية,
 اإللكترونية الستخدامات  المستقبل.

ب اإللكترونية محل اختالف شديد, إال انه وعلى الرغم من بقاء تعريف الحر      
وببساطة يمكن القول بأنها: عمل يقوم به سكان دولة ما , من خالل اإلنترنت 
لمهاجمة أجهزة كمبيوتر أو شبكات معلومات لسكان دولة أخرى, مما يتسبب في 
أضرار ودمار في البنى التحتية الحساسة والمهمة, وعلى مدى عقد من الزمن , 

 لحرب اإللكترونية جزءا من الصراعات المعاصرة.اعتبرت ا

                                                 
 .المملكة العربية السعودية –الرياض -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  – اإلستراتيجيةكلية العلوم   *()
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وما زال العديد يتساءلون إذا كانت األطر األخالقية التقليدية التي نفكر بها,      
كأخالقيات الحرب التقليدية التي وضعت بعد  الحرب العالمية الثانية مناسبة لتطبيقها 

 ونية.على األسلحة المستخدمة في عالم اإلنترنت والحرب اإللكتر 
 

 

Abstract 

     Cyber-space has recently been recognized as the fifth domain of warfare 

according to the American concept (alongside land, sea, air, and space) and 

the UK government has few months before announced that its cyber-

strategy now simply goes beyond securing us against cyber-attacks but 

actually developing our own cyber-weapons for future employment. 

      Though the definition of cyber-war remains a matter of some intense 

dispute,tut it can simply be said that it is an action carried out by a nation-

state, usually via the internet, to perpetrate another nation’s computers or 

information networks for the purposes of causing damage and disruption to 

its critical infrastructure. Cyber-war has been considered a part of 

contemporary conflicts of at least a decade. Cyber-war is here and it is 

happening. Yet many are beginning to question whether our traditional 

ethical frameworks for thinking about the morality of warfare, frameworks 

that were developed after World War Two in response to  conventional 

kinetic weapons, are suitable to be applied to weapons employed in the 

cyber realm and cyberwar. 
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 :المقدمة
قتتال ,مجاالت محصورة في ساحات القتال د مجاالت المنافسة والمجابهة وااللم تع 

المتعارف عليها قي العلوم العسكرية واإلستراتيجية, بل تعدتها إلى مجال آخر 
القرن في أواخر  أضيف الذيجديد,والذي أطلق عليه الخبراء الفضاء اإللكتروني, و 

ل في نظر البعض امتدادًا ك  ش  و جديدة, حرب كلصراع العشرين إلى أدوات وساحات ا
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وخاصة خالل كانت سائدة للحرب اإللكترونية التي 

 فترة الحرب الباردة. 

ال تعد تعبيرا رديفا للحرب اإللكترونية بمعناها التقليدي  حرب الفضاء اإللكترونيف
لكترونية،التي قد تكون ب يستهدف الشبكات اإلالمتعارف عليه، بل هي نوع من الحر 

  عسكرية. وأ مدنية

ويعد الفضاء اإللكتروني في وقتنا الراهن البعد الخامس للدفاع، بعد البر والبحر والجو 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت م (.2012) المرهون,عبد الجليل:.والفضاء
 تصاالت والتعامالت وأجهزة التحكماللاستخداماتها أساسية في اإلنترنت شبكة 
، كما تحولت إلى أداة الدول ، باإلضافة إلى أنها شكلت وسيلة تجسس لبعضوالسيطرة

 استخدام في  بعض الحروب ذات الصفة النوعية.

 م, يؤكد2011عامجوليان أسانغ، مؤسس موقع "ويكيليكس" ، في صيف إن ما كشفه 
الحصول على معلومات عن أي مستخدم  أن أجهزة االستخبارات األميركية يمكنها

وكالة البحوث الدفاعية المتطورة جعل ما ,منترنت الكبيرة في أي وقت تريدهلمواقع اإل
جزءًا مهمًا تفرد ستراتيجية والدولية في الواليات المتحدة األميركية كز الدراسات االاومر 
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ذا باتت الحرب سس الحروب عبر الشبكة العنكبوتية. وهكأل ها ودراساتهاثأبحا من
 في حروب القرن الحادي والعشرين. احتمالية اإللكترونية الشكل الرائج واألكثر 

العديد من وسائل السيطرة والتحكم الخاصة بمعظم العمليات  انتقلومنذ ذلك الوقت 
األرض إلى الفضاء في صورة أقمار صناعية من الحيوية ستخباراتية الحربية واال

أوجده إلى العالم االفتراضي الذي انتقلت من عالم الحواس وبذلك ومحطات فضائية، 
أنشأ و وشبكات المعلومات، الذكية اختراعه للكمبيوتر والذاكرات اإللكترونية باإلنسان 

 .جديدةالفتراضية الجغرافية اساحات صراع بديلة سميت  بالداخله ب

في لدراسة وهذا ما الحظه الباحث من خالل دراسته واطالعه ومتابعته لموضوع ا
تركز على تطوير قدرات حرب أخذت عدة دول في العالم  , وهو أن  السنوات األخيرة
إلى الواليات المتحدة األمريكية التي تعد األكثر تقدمًا في  إضافةً ية الفضاء اإللكترون

سرائيل الجديد من الحرب، مثل روسيا والصينالنوع هذا  ن ما يثبت ذلك هو . و وا  ا 
وثالثين جيشًا في العالم لديه قدرات يعتد بها في مجال حرب  ما بين عشرينوجود 

تركز حرب الفضاء اإللكتروني على استخدام تقنيات المعلومات و  الفضاء اإللكتروني.
واإلنترنت كسالح للحرب، وهذا النوع الجديد من الحرب ليس لعبة أو شطحة من 

قبل ستصاحبها حروب شطحات الخيال، فمعظم الحروب الفعلية التقليدية في المست
ن فضاء إلكتروني، بل ستكون هناك حروب فضاء إلكتروني أخرى ق ائمة بذاتها، وا 

حرب الفضاء اإللكتروني يمكن أن يغير ميزان القوى العسكرية امتالك قدرات 
 م (.2012)كالرك ريتشارد, وروبرت نيك: العالمية.
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الفضاء اإللكتروني حتى القوانين الناظمة الستخدام و وفي ظل غياب التشريعات    
أسئلة ال تزال دون حل بشأن آفاق حرب الفضاء اإللكتروني، وقتنا الحالي تبقى هناك 

وفي أي ظروف  ,ترتبط بصفة أساسية بماهية قوانينها، وقواعد االشتباك الخاصة بها
 ؟وما  هي مجاالت استخدامهاتشن؟ وكيف يمكن تجنيب المدنيين أضرارها الجانبية؟ 

ضا سؤال حول من له الحق في الدول المختلفة باتخاذ قرار شن حرب وهناك أي
 السياسي أم العسكري؟ يات يكون:المستو وعلى أي من الفضاء اإللكتروني، 

ى أصدقائها عمليات التجسس األخيرة علإن ماقامت به الواليات المتحدة من خالل 
يعة العالقات نقلة نوعية في طبحسب رأي الباحث،  تشكلمن زعماء بعض الدول, 

للجميع أن ال صديق وال عدو في عالم السياسة, ألن  تبي ن  اإلقليمية والدولية, 
"الميكافيلية" األمريكية ال تؤمن إال بلغة المصالح وال شيء غيرها, إنها الغاية التي 

 تبرر الوسيلة.

ا ي هذفتراضية الجديدة فحة الجغرافية االالفضاء اإللكتروني, السا أصبح وهكذا   
فتراضية أو ستقود إليها النوع من الحروب الجديدة, التي قادت إلى المواجهات اال

الحروب المتعارف والتي لن تكون أدواتها ووسائلها وأهدافها تقليدية كما  ،مستقبال
ن  ن تهاجمه أو تواجهه أو تجد فيه خطراأكل ما يمكن  عليها, إنها عدو محتمال وا 

ستباقية أو بمعنى آخر ها أسلوب جديد من الحرب االع , إنقو متفتراضيا وغير اكان 
 فتراضية.العداوة اال
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 مشكلة البحث

 ,شكل التقدم العلمي في ثورته التكنولوجية الهائلة, ساحة جذب خصبة للدول المتقدمة
سعيا للمنافسة  ,وبعض الدول ذات المصالح المتشابكة والمشتركة في المجتمع الدولي

احة الفضاء اإللكتروني, بعدما ضاقت المساحات المكانية والسيطرة على حيز من س
بطموح القوى العظمى فكان الفضاء الإللكتروني المكان األرحب للتنافس الجديد في 

 .اإللكترونيةعصر اإلنجازات 
والتوسع في  ,واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا رةثو  واكبإن التطور الكبير الذي 

تطور كبير في وسائل ارتكاب , صاحبه )اإلنترنت(الدولية  المعلومات شبكةاستخدام 
الجرائم. حيث ظهرت نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة يتم ارتكابها من خالل 
استخدام التقنيات الحديثة والحاسبات اآللية عن طريق شبكة اإلنترنت، أطلق عليها 

الجرائم اإللكترونية. ولقد أصبحت هذه الجرائم تهدد أمن الجرائم المعلوماتية أو 
د يوم، وال تتناقص ، فالمعلومات تتزايد يوما بعوالدول ذاتها وسالمة األفراد والمؤسسات

قوة اقتصادية وسياسية مصدر  المعلومات وتعتبر ،ستهالكباال باالستخدام أو
شبكة اإلنترنت سوف تتزايد واستخدام  المعلومات تزايدع وعسكرية واجتماعية، وم

المختلفة،  جرائمظهور العديد من أنماط ال, مما يعني عتداءات والتهديداتصور اال
من الجرائم بالشكل الذي يحقق فاعلية  نوعال الب ضرورة التصدي لهذتطياألمر الذي 
 . في مواجهتها
في كون العالم أصبح يعتمد أكثر فأكثر  ,خطورة حروب اإلنترنيت والشبكاتكما تبرز 

ية ال سيما في البنى التحتية المعلومات ,(Cyberspaceعلى الفضاء اإللكتروني )
, لمؤسسات والشركات العامة والخاصةضافة إلى اإ, العسكرية والمصرفية والحكومية

فساده.  والذي يفرض بدوره القيام بدراسات وأبحاث تحول دون تخريب هذا الفضاء وا 

http://kenanaonline.com/users/humantraffic/tags/90626/posts
http://kenanaonline.com/users/humantraffic/tags/5249/posts
http://kenanaonline.com/users/humantraffic/tags/6109/posts
http://kenanaonline.com/users/humantraffic/tags/6109/posts
http://kenanaonline.com/users/humantraffic/tags/6109/posts
http://kenanaonline.com/users/humantraffic/tags/6109/posts
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ولما كانت حرب الفضاء اإللكتروني تدخل ضمن التصنيفات آنفة الذكر,  إضافة    
وني لغير ستخدام الفضاء الكلقانونية الناظمة اللعدم وجود الضوابط والتشريعات ا

ئم المستحدثة, والتي من الجرا حسب رأي الباحث األغراض اإلنسانية, فإنها تعتبر
لذلك شكل التصدي لهذه  ي.كات اإللكترونية بشقيها المدني والعسكر تستهدف الشب

الجرائم في الفضاء اإللكتروني في عصرنا الحاضر, بعدا خامسا في األبعاد الدفاعية 
 البحرية والجوية والفضائية.المتعارف عليها, البرية و 

 
الحرب بمفهومها  من هنا جاءت فرضية هذا البحث على النحو التالي:" إذا كانت 

ختبار شامل للقوى المادية والمعنوبة للدولة, فإن األمر ليس كذلك العام عبارة عن ا
ذات أهداف  وهيبالنسبة لحرب الفضاء اإللكتروني, إنها حرب أدمغة بالدرجة األولى, 

العالقات اإلقليمية  جسسية أو تدميرية للشبكات اإللكترونية, مما يؤثر في طبيعةت
النظام الدولي المعاصر وبحسب قدرات ضوابط سهم في إعادة صياغة والدولية, وت

 ".التكنولوجية للدول
 وعليه تبرز الفرضيات الفرعية التالية التي البد من فحصها والتأكد منها :

 التقدم التقني اإللكتروني, وزيادة الفجوة األمنية للدول. هناك عالقة طردية بين -
كلما تم التوصل لعمل دفاعي جديد لحماية الدول, كلما تسارعت وتيرة العمل  -

 المضاد لكسر هذه الحماية. 
يعتبر التجسس اإللكتروني شكاًل من أشكال الجرائم المستحدثة, تغذيه وتشجع  -

 عليه حروب الفضاء اإللكتروني.
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اك دولة أو أفراد أو مؤسسات مدنية أو عسكرية في مأمن من حروب ليس هن -
الفضاء اإللكتروني سواء كانت خروقات للشبكات العنكبوتية أو تدميرًا لها أو 

 تجسسًا عليها.

 أهداف البحث
يهدف البحث للتوصل إلى فهم ماهية حروب الفضاء اإللكتروني, وكيف تدار إضافة 

نها واالحتياطات الالزمة لمواجهتها والسيطرة عليها, و إلى تحليل المخاطر الناتجة ع
 ذلك من خالل:

التعرف على العالقة مابين زيادة التقدم التتقني اإللكتروني وتحقيق األمن  -
 الدولي.

 التأكد من القدرة الحمائية للدول ضد الغزو اإللكتروني الجديد. -
اإللكتروني التعرف على جاهزية الدول الالزمة لمقاومة حاالت التجسس  -

 عليها.
التأكد من القدرات الدولية المضادة الالزمة لمقاومة الخروقات للشبكات  -

العنكبوتية, وتحصين الفضاء اإللكتروني لمنع التجسس أو تدمير هذه 
 الشبكات.

 
 

 أهمية البحث
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تبرز أهمية هذا البحث من الناحية العلمية والعملية كونه يشكل دراسة تشخيصية     
لما يعيشه عالمنا المعاصر اليوم من تخمة في التطورات التكنولوجية التي وتحليلية 

فاقت حد الحاجات الضرورية لواقع اإلنسان في دوله المختلفة, األمر الذي أغرى دوال 
وجماعات كثيرة على استغالل هذا الفائض من التقدم التكنولوجي والمعرفي ليصب في 

عالم إلى القرصنة غير المحسوبة أو الخارجة اتجاهات سلبية تعرض الكثير من دول ال
عن نطاق قدراتها بما يغري الدول العظمى أو من يملكون مثل هذه القدرات أن يحققوا 
عادة  أهدافهم على حساب قوى لم تلحق بهذا التطور العلمي للحد من أثاره السلبية, وا 

األهمية حسب  تشكيل العالم االفتراضي بما يخدم مصالحهم دون غيرهم. وتبرز هذه
رأي الباحث من الدور الذي تلعبه الدول والمؤسسات المدنية والعسكرية, إضافة إلى 
بعض األفراد والجماعات, فيما يختص باالستخدامات السلبية للفضاء 
اإللكتروني,والذي يعد حافزا قويا إلعادة تشكيله ليكون فضاًء خدميا للبشرية ال كابوس 

 خوف يؤرق مضاجعهم.
همية البحث في دراسة المتغيرين الرئيسين في هذه الدراسة وهما: زيادة التقدم وتكمن أ

التقني اإللكتروني واستخداماته المختلفة, ومدى استفادة الدول والمؤسسات من هذا 
 التقدم لتوفير األمن وعدم انتهاك  سيادة الدول وحقوق الناس وحرياتهم .

فيدة للعاملين في المجاالت األمنية من هنا يمكن لهذا البحث أن يقدم توصيات م
واالستراتيجية, من أجل متابعة ما يستجد من اكتشافات وتطور إلكتروني غير 
 محسوب, من ناحية طرق االستخدام السلبية إضافة لتوفير التقنيات الحمائية المضادة.

 
 منهج البحث
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ت وصفا الذي يعتمد على وصف المتغيرا ,المسحيمنهج الوصفي ال الباحث مستخدا
من خالل , الدراسات السابقة في هذا المجالتحليل اعتمادًا على وتحليلها دقيقا, 

, حيث إن  هذا المنهج يساعد في دراسة الواقع استقراء الواقع وأسلوب تحليل المضمون
 أو الظاهرة ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كميا وكيفيا.

 
 المفاهيم والمصطلحات

ويحصل من خاللها  شبكات الحاسوب هو الوسط الذي تتواجد فيه :يالفضاء اإللكترون
 ( .php.index wikipedia.org/wiki/http://ar).التواصل اإللكتروني

هي مصطلح (: http://ar.wikipedia.org/wiki) Cyberwarfareأو حرب اإلنترنت
في مهاجمة األعداء وهم يدعون  اإلنترنتة شبكو  الحواسيب استخداميشير إلى 
  (hackers)بالمخترقين

كالرك" و"روبرت كناكي" الحرب  دمن "ريتشار  عر ف كل  ، :الحرب اإللكترونية
وم بها دولة تحاول من خاللها اختراق أجهزة الكمبيوتر أنها "أعمال تقبإلكترونية 

 )               .والشبكات التابعة لدولة أخرى بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيلها
6P :2010:ekaneK &Klarke ) 
نزاع يحدث في الفضاء اإللكتروني ويكون له طابع أي آخرون بأنها "  هافيما يعر ف

 )      ضة وال تعب ر بدق ة عن الموضوع، يقترح آخروندولي". هذه التعريفات فضفا
2010Cavelty,Dunn),التي تحصل في  اتأن يتم التركيز على أنواع وأشكال النزاع
 ومنها على سبيل المثال: ء اإللكترونيالفضا

: أو التخريب اإللكتروني، وتقع في المستوى األول من النزاع في القرصنة اإللكترونية
وني، وتتضمن هذه العمليات القيام بتعديل أو تخريب أو إلغاء الفضاء اإللكتر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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المحتوى. ومن أمثلته القيام بعمليات قرصنة المواقع اإللكترونية أو بتعطيل الحواسيب 
 ( من خالل إغراقها بالبيانات.Serversالخادمة أو ما يعرف باسم الملق مات )

ي المستوى الثاني والثالث وغالبا : ويقعان فالجريمة اإللكترونية والتجسس اإللكتروني
 وفي حاالت نادرة بعض المؤسسات الحكومية. ،ما يستهدفان الشركات والمؤسسات

: ويقع في المستوى الرابع من النزاع في الفضاء اإللكتروني. اإلرهاب اإللكتروني
ذها مجموعات أو ف الهجمات غير الشرعية التي تنف  ويستخدم هذا المصطلح لوص

( ضد أجهزة الكمبيوتر والشبكات Non-State Actorsن )يحكومي يرفاعلون غ
والمعلومات المخز نة. وال يمكن تعريف أي هجوم إلكتروني بأنه إرهاب إلكتروني إال 

لى خراب يترك ا  ذى ماد ي لألشخاص أو الممتلكات و إذا انطوى على نتائج تؤدي إلى أ
 قدرا كبيرا من الخوف.

توى األخطر للنزاع في الفضاء اإللكتروني، وتعتبر : وهي المسالحرب اإللكترونية
جزءا من الحرب المعلوماتية بمعناها األوسع، وتهدف إلى التأثير على إرادة الطرف 
المستهدف السياسية وعلى قدرته في عملية صنع القرار، وكذلك التأثير فيما يتعلق 

 لكتروني.بالقيادة العسكرية و/أو توجهات المدنيين في مسرح العمليات اإل
طرق العبارة عن (,"/http://ar.wikipedia.org/wiki:) لتجسس اإللكترونيا

ات والتي قد ومن ثم سرقة بعض المعلوم, الختراق المواقع االكترونية المستخدمة 
لفية وقد انتشرت في األ ,للطرف المتلقي والمسروق منه ةهمية والخطور ة األقئفاتكون 

ن االختراق من اشخاص عابثين ليس كو يحيانا قد أنتشار طرق االختراق و ة بايددالج
 ."رض سرقة معلوماتغوأحيانا ب ,الإ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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على تعريف دقيق لمفهوم من خالل ما تقدم يرى الباحث عدم وجود إجماع محدد
الرغم ب ،اآلنحتى ة  أو أحد مشتقاتها من المصطلحات ذات الصلة الحرب اإللكتروني

 .د من الخبراء يعدالد امن اجته
 لخيال والواقعالمستقبل بين ا

وهذه ,الثورات العلمية في المجال الحربي والعسكري  تعلى مدار التاريخ اإلنساني توال
الثورات مصدرها األول العقول المفكرة التي تستثمر طاقتها المبدعة في صنع تقنيات 

ولو تطرقنا إلى  ,وتكنولوجيات جديدة تستطيع بها خدمة أوطانها وتوفير سبل األمن لها
أن العلم والحرب  ناجدلو الحروب التي عرفتها البشرية من القديم إلى الحديث تاريخ 

فالتالزم بين العلم  ,أحيانًا أخرى ختفيربطت بينهما عالقة جدلية تظهر أحيانًا وت
, والقاسم والحرب كان في الماضي ويوجد في الحاضر وسيستمر في المستقبل

لما يمكن ان يستجد ويكون عليه واقع  المشترك بينهما يكمن في التخيالت المستقبلية
الحال في كل زمان ومكان, ومن هنا ظهر، وحسب راي الباحث مفهوم أدب الخيال 

بأنه ذلك األدب  :"م(2006)سالمة,العلمي المحفز على التطوير واالبتكار , وقد عرفته
الذي يتناول التقدم العلمي ومنجزات التقنية وتطورها، من خالل أحداث درامية، 

تكشف عن جانب مجهول من ن حقيقة علمية ثابتة أو متخيلة، وينطلق هذا األدب م
ه خيال يشكل ن  إالمستقبل القريب أو البعيد، أي  الكون أو لتصف حياة البشر في

منطلقًا أساسيًا في تكوين صور ذهنية جديدة لدى األفراد لما ستكون عليه األشياء في 
 ."المستقبل

عالمة فارقة في التفكير  ع األمريكي "الفين توفلر" شكلتإن كتابات عالم االجتما
المستقبل، وقد ساعدت كتاباته في توفير كثير من المصطلحات األساسية في العلمي 

 (Future Shock)لكثير من المستقبليين خاصة ما ورد في كتابه "صدمة المستقبل" 
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ابات سيكولوجية في أن ما عاناه األفراد والمجتمعات من اضطر  "توفلر"حيث اعتبر 
الفترة الممتدة من أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين شكلت حالة من 
االضطرابات المتعارضة، تتراوح بين حاالت حماس وانبهار، وحاالت خوف وارتعاب، 
كان سببها التغير السريع والتغير العميق لما ألفه األفراد والمجتمعات في الزمن 

فإن المستقبل هو أرض مجهولة يتطلب اكتشافها، ومن  "توفلر" سب رأي الماضي.وح
األفضل أن يكون لدينا خريطة غامضة وناقصة ومعرضة إلعادة النظر والتعديل، 

دينا شيء، ويجب القول أن المستقبل قابل للدراسة، وليس يبداًل من أن ال يكون بين أ
 (.487,ص م1990)توفلر: .مغلقًا بالكامل أمام محاوالت اإلنسان

وهذا يؤكد ماألفالم الخيال العلمي من  دور مهم في التنبؤ بتقنيات حروب المستقبل 
وأسلحتها، حيث يذكر أن مبادرة الدفاع االستراتيجي التي أعلن عنها الرئيس األمريكي 

والتي عرفت بين وسائل اإلعالم م (2006،) سالمة:1983األسبق رونالد ريجان عام 
.كما أن 1977انت مستمدة من فيلم "حرب النجوم" الذي أنتج عام بحرب النجوم، ك

قد تناوال 1999و"ماتريكس" الذي أنتج عام م  1987فيلمي "المفترس" الذي أنتج عام 
الحديث عن زي جندي المستقبل، حيث يظهر البطل في درع مرن، يمكن تحويله 

يه حاليًا في بشكل فوري إلى درع خفيف عند الطلب، والذي تجري األبحاث عل
أفالم الخيال العلمي من الحديث عن  ،أيضاً  ،الواليات المتحدة األمريكية. ولم تخل  

و"خلية 1970األسلحة البيولوجية والتنبؤ بأخطارها، مثل "رجل األوميجا" لعام 
العلمي  ، المقتبس عن رواية باالسم نفسه لكاتب الخيال1971أندروميدا" لعام 

  .م1995م للعاا و"انفجار" ،األمريكي مايكل كرايتون
 

 ثورة المعلومات واالتصاالت أعادت صياغة عالمنا
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م على يد األلماني هرتز، وفي 1888االتصال الالسلكي الحقيقي في عام بدأ 
م استطاع المهندس والمخترع اإليطالي ماركوني تطوير جهاز 1897منتصف عام 

على  التشويشظهر يي أن م في البحر؛ وكان من الطبيعالسلكي يناسب االستخدا
مما يعني التداخل البيني  ,االتصاالت الالسلكية لتزايد االستخدام في مساحة محددة

للموجات الكهرومغناطيسية عند إشعاعها بكثافة عالية في تلك المساحة المحددة، ومن 
نتيجة االستخدام الالسلكي المكثف؛ ثم  شيشو تأ التدريب على العمل في ظل الهنا بد
إلعاقة االتصاالت الالسلكية بين الوحدات  شيشو تبعد ذلك االستخدام المتعمد للبدأ 

وتجلت هذه  ،العسكرية المعادية؛ وذلك إلرباكها وشل سيطرتها على قواتها وأسلحتها
الحرب منذ الحرب اليابانية الروسية في بداية القرن العشرين، وبدأت في االنتشار في 

 .(http://www.moqatel.com)(م1918 -1914الحرب العالمية األولى )

في الحرب العالمية األولى كان التشويش على االتصاالت الالسلكية يستخدم من حين 
عملية  هسبقيلى أي اتصال السلكي كان البد أن عينفذ ولكن وجد أنه لكي  ،إلى آخر

أهمية المعلومات التي يتبادلها  ،كثيرة في أحيان ،التنصت األمر الذي تبين منه
الجانب المعادي ومعرفة نواياه المستقبلية. من هنا ظهرت أهمية أعمال االستطالع 

من المؤكد و . الالسلكي على شبكات العدو الالسلكية بهدف الحصول على المعلومات
أن ثورة المعلومات واالتصاالت أعادت صياغة عالمنا بما يفترض عقلية جديدة 
للتعامل مع الواقع الجديد، فالعالم يعيش تغيرا نوعيا في جميع أوجه الحياة: في 

ذلك يجري بتعجيل يفرضه زخم و  والعالقات االجتماعية. ،والثقافة ،والسياسة ،االقتصاد
ل العالم الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات واالتصاالت الت ي تتخذ طابعا كونيا حو 

لتقنية العالم في مرحلة متطورة من الثورة امن دول مر بعض تا ، بينملى قرية صغيرةإ
ويتعثر منجزه التقني، بانتظار ردم، أو لنقل تقليص،  ميقبع بعضه اآلخر في الظال

http://www.moqatel.com/
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الفجوة الحضارية بين عالمين.وال شك أن هذه الثورة المعلوماتية والتقنية استغلت في 
بي بي سي  2007, كاظم)الرقابة. غير اهدافها أحيانا، وأحيانا تسببت في بعث شبح

 .(العربية

كتابها " أسلحة حروب المستقبل بين الواقع والخيال", في م( 2006تتحدث )سالمة:
التي لم ,حروب المستقبل تتميز باعتمادها على التكنولوجيات المتقدمة والمتطورة بأن 

من تعد ضربًا من ضروب الخيال العلمي، بل أصبحت حقائق قائمة في الكثير 
جوانبها. ويرى الخبراء العسكريون أن االستراتيجيات العسكرية الحديثة، والثورة في 

ونظم القتال   Revolution of Military Affairs,(RMA)الشؤون العسكرية
ستغير مفاهيم إدارة الصراع في  (Future Combat Systems) المستقبلية

ستؤدي إلى تقليل الحاجة تدريجيًا المستقبل وستجعل حروب المستقبل غير تقليدية؛ إذ 
 .إلى البشر، وستحتوي على أسلحة ومعدات متقدمة جدا

 "ألفن توفلر"وعن أهمية استشراف المستقبل يشير الباحث إلى ماذكره الكاتب األمريكي 
: "إن قراءة الخيال العلمي أمر الزم (م1990)صدمة المستقبل:في مقدمة كتابه 

تتطلع إليه البشرية اليوم لما سيكون عليه المستقبل ال , مما يعني أن ما للمستقبل"
واقعية  ايكون إال من خالل تخيالت يرسمها أصحاب الفكر المستقبلي, لتكون أمور 

وحقيقية بأيدي صناع القرار لرسم خريطة المستقبل في التعامل الدولي خاصة فيما 
 ة العليا لدولهم ليس إال .يتعلق بالعالقات اإلقليمية والدولية, لتحقيق المصلحة القومي

تم إدخال علم التخيالت إلى قاعات الدراسة في المدارس والجامعات وهكذا كان عندما 
األوروبية واألمريكية، وتم إنشاء مراكز متخصصة فيه، ومنها على سبيل المثال مركز 
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، وأيضًا 1982لدراسة الخيال العلمي في جامعة كانساس األمريكية الذي تأسس عام 
؛ 1999م العلم والخيال العلمي في جامعة جالمورجان البريطانية الذي افتتح عام قس

فقد أدركت هذه الدول أن كت اب الخيال العلمي يسبقون العلماء دائمًا في صياغة 
األفكار، بل كثيرًا ما تكون قصص الخيال العلمي قادرة على المساهمة في اكتشاف 

كما أنها قادرة على التنبيه والتحذير من آثار  المستقبل والتأثير فيه والتخطيط له،
التقنية المستقبلية وأخطارها، حيث تمدنا بإنذار مبكر للقضايا العلمية واالجتماعية، 
وحث الناس على توقع تحدياتها ومفاجآتها، وبالتالي التهيؤ واالستعداد لمواجهتها قبل 

 م(2006) سالمة:.حصولها

كنولوجيات ى تلعسكريون أن أسلحة المستقبل ستعتمد علذا يؤكد العلماء والخبراء اكوه
متقدمة ومتطورة, ولم تعد ضربًا من ضروب الخيال العلمي, فمصانع السالح اليقتصر 
أنتاجها على أسلحة تقليدية وأسلحة دمار شامل واألسلحة األشد فتكًا وأقوى تدميرًا, بل 

حمل مسميات مبتكرة , يرى العلماء أن أسلحة المستقبل لن تحتاج إلى بشر وست
, التي المسميات كاألسلحة غير الفتاكة واألسلحة النظيفة واألسلحة الذكية وغيرها من

 (arab.com-http://defense).تقود حروب المستقبل

http://defense-) حديثهم عن العلم وأسلحة المستقبليرى الخبراء العسكريون في و 
arab.com) :تقنية  الروبوتات هي أول صورة من صور حروب المستقبل, وهذه  أن

وينظر العلماء الروبوتات عبارة عن كائنات إلكترونية شديدة التطور التكنولوجي , 
ان هتمام خاص, الستخدامها في الحفاظ على حياة الجنود والقادة في ميداإليها ب
م الروبوت 2001دمت القوات األمريكية في حرب أفغانستان عام خفقد است الحرب,

صًا للمهام العسكرية, ياألمريكية خص -آى روبوت  -"باكيوس" الذي صممته شركة

http://defense-arab.com/
http://defense-arab.com/
http://defense-arab.com/
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مثل عمليات االستطالع ورصد السالح الكيماوي والتمويه وتغطية المنطقة بالدخان, 
م أخرىجديدة, مثل إزالة األلغام ونزع القنابل هذا إلى جانب قيام هذه الروبوتات بمها

وقيادة الطائرات ونقل المؤن والذخيرة واألسلحة للجنود وتوفير المساعدة التلقائية لهم 
في ميدان المعركة, وأن ذلك يعني أن نصف وحدات الجيش في حروب المستقبل 

الكبيرة  ستكون من البشر والنصف األخر من المعدات اآللية، وبرغم هذه اآلمال
ينتاب العلماء والخبراء المخاوف من  ,على الروبوتات في حروب المستقبلالمعل قة 

المقاتل اآللى الذي يفتقر إلى المشاعر اإلنسانية ألنه سيكون مقاتالً أكثر وحشية من 
نظيره الجندي البشري األمر الذي يشدد عليه العلماء بضرورة برمجة هذه الروبوتات 

وكية نفسها التي لتزام بالضوابط السلخوض حروب المستقبل لالرية التي ستالعسك
ل الباحث عن المشاعر اإلنسانية ء. وهنا يتساالمحارب من البشر يتحلى بها نظيره

, التي يتحلى بها محارب اليوم, لتكون قدوة للمحارب اآللي الذي ينظر إليه العلماء
وكأنهم أمام صحوة  النظامية,متناسين المجازر الرهيبة التي اقترفت بأيدي الجيوش 

الروبوتات ال مشاعر لديها, , لكن  ألن  ترتاح ضمائرهم  ة تنتابهم والئر مفاجضمي
في نفوسهم وأعمى  هذه المشاعر روب والمنافسة على المصالح أماتطغيان الح

أبصارهم وبصيرتهم عن وحشية ماتقترف أيديهم من جرائم تتطور مع تطور فكر 
 ستخدمين ألفكارهم.العلماء ووحشية الم

 تطور اإلنترنت وحروب المستقبل

أعظم اكتشاف ظهر في مسار الحرب اإللكترونية كان ظهور "اإلنترنت" إن      
وانتشاره في العقد األخير من القرن الماضي؛ فلقد توقع الخبراء في مجال اإلنترنت أن 

يكية في حال أي اعتداء عسكري أو إرهابي قد يحدث ضد الواليات المتحدة األمر 
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سبتمبر أو حتى  11وقوعه، لن يكون باستخدام طائرات أو متفجرات كما حدث في 
انتهاك للحدود األمريكية، بل سيكون هجوما في الفضاء اإللكتروني يشنه قراصنة 

س القوة الكمبيوتر، بحيث يكون قادرا على تدمير االقتصاد والبنية التحتية األمريكية بنف
 .(www.marefa.org/index.php)مدمرتفجير التي قد يتسبب بها 

إال أن الواليات المتحدة بدأت بالفعل في  ,ورغم صعوبة هذا التصور للوهلة األولى
وفي نفس الوقت يعكف الخبراء في وزارة الدفاع  ,استخدام هذا السالح للهجوم والحماية

ى أنظمة األمريكية "البنتاجون" حاليا على تطوير قدرات اإلنترنت لشن هجوم عل
م, 2011وفي مقالته عن الحرب العالمية اإللكترونية الحاسبات التابعة للدول األخرى، 

أن بعض المسئولين العسكريين رفيعي المستوى يدفعون أشار دكتور حداد إلى 
البنتاجون للمضي في الهجوم اإللكتروني عبر تطوير قدرات اإلنترنت لشن هجوم 

ونية بدال من التركيز على الدفاع عن األمن على أنظمة الدول األخرى اإللكتر 
رأي بعض العسكريين, سيمنحهم القدرة على حسب هذا و  اإللكتروني األمريكي فقط.

الستيالء على طائرات العدو من دون طيار التعرف على استخدام هذه التكنولوجيا ل
اقع وقطع الكهرباء عن بعض المو وشل قدرة طائرات العدو الحربية أثناء القتال، 

ستراتيجية العسكرية األمريكية لعمليات اإلنترنت التي رفع عنها ولكن اال  ستراتيجية.اال
السرية العام الماضي، أثارت نقاشًا في البنتاجون مجددا وأعطت الجيش الضوء 

, كما قال مايكل وين وهو مسؤول األخضر للدفع نحو توسيع القدرات اإللكترونية
ما هم"مع مرور الوقت سيكون عالم اإلنترنت جزءا ية: أمريكي سابق في القوات الجو 

 (military.com-http://www.arabic) من تكتيكات الحروب"

مجرد عمليات عشوائية , و ليست يومية اً القرصنة اإللكترونية حربوهكذا أصبحت      
منظمة ومتخصصة تعتمد على أحدث الوسائل تتم بدافع الفضول، بل أصبحت جريمة 

http://www.arabic-military.com/
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وهذا ما قاد إلى نشوب ، ظمة اإللكترونية وسرقة محتوياتهاوالبرامج للدخول إلى األن
تمثل اختبارا للعالقات  , التيحرب الفضاء اإللكترونى الباردة بين أمريكا والصين

من عمليات تشهد مزيًدا يرجح أن األعوام القادمة خاصة أن  الثنائية بين البلدين
عال سباق حربي إلكتروني حول من يتزعم هذا قرصنة اإللكترونية التي تمهد الشال

 اللواتى)هذهباردة الحرب الالمجال ومن يكون الرائد فيه، وكل المعطيات تشير إلى بداية 
 .م(2013

ولذلك أعلنت الصين عن إنشاء "الجيش األزرق" وهى إدارة خاصة بجيش التحرير 
ى شبكة ، من أجل حماية الفضاء اإللكتروني الخاص بالجيش علالشعبي الصيني

 , والتي أولتهاة مستوى أمن شبكة القوات المسلحة الصينيةداإلنترنت، والعمل على زيا
الخبرات تحمسين وأصحاب اهتماما بالغا وأصبحت موضوعا ساخنا للمناقشة بين الم

عالم تقريبا، واستخدامه العسكريين، ودخل هذا السالح الجديد إلى كل دول المن 
موقع اليوم )متفاوت من حيث التقدم والتأخر بحسب تقدم وتأخر الدولة الراعية تأكيدبال

 .(السابع المصري اإلخباري

نظرا ومن المتوقع أن تصبح الحرب اإللكترونية نموذجا تسعى إليه العديد من الجهات 
 للخصائص العديدة التي تنطوي عليها، ومنها:

 98p.2010) (: Asymmetric) تماثليةنترنيت هي حروب ال حروب اإل  -
J.William).  حروب مثل هذه الالتكلفة المتدنية نسبيا لألدوات الالزمة لشن بتتميز

ة مكلفة جدا ا مثال أن تقوم بتصنيع أسلحعني أن ه ليس هناك حاجة لدولة مبم
على دولة مثل  وحقيقي خطير   كحامالت الطائرات ومقاتالت متطورة لفرض تهديد  

 :وتتصف بما يلي الواليات المت حدة األمريكية

http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117212274346868.htm#3
http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117212274346868.htm#3
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يعد مفهوم الردع  (i, 2009, p:39 Martin C. Libick):فشل نماذج "الردع" المعروفة -
ب في الحرب الباردة غير ذي جدوى في حرو  الذي تم  تطبيقه بشكل أساسي

العقاب ال ينطبق على سبيل المثال على هذه الحروب.  ردع باالنتقام أوفالت.اإلنترن
فعلى عكس الحروب التقليدية حيث ينطلق الصاروخ من أماكن يتم رصدها والرد 
عليها، فإنه من الصعوبة بمكان بل ومن المستحيل في كثير من األحيان تحديد 

تطل ب أشهرا لرصدها يبعض الحاالت قد و هجمات اإللكترونية ذات الزخم العالي. ال
وكثير من الحاالت ال يمكن تتبع مصدرها في  ،وهو ما يلغي مفعول الردع باالنتقام

المقابل، وحتى إذا تم تتبع مصدرها وتبين أنها تعود لفاعلين غير حكوميين، فانه في 
 و قواعد حتى يتم الرد عليها.هذه الحالة لن يكون لديهم أصول أ

ت : ال ينحصر إطار حروب اإلنترنالمخاطر تتعدى استهداف المواقع العسكرية -
باستهداف المواقع العسكرية، فهناك جهود متزايدة الستهداف البنى التحتية المدنية 
والحس اسة في البلدان المستهدفة، وهو أمر أصبح واقعيا في ظل القدرة على استهداف 

ت الكهرباء والطاقة وشبكات النقل والنظام المالي والمنشآت الحساسة النفطية أو شبكا
المائية أو الصناعية بواسطة فيروس يمكنه إحداث أضرار ماد ية حقيقية تؤدي إلى 

التقارير إلى تزايد أعداد الهجمات اإللكترونية بعض انفجارات أو دمار هائل.وتشير 
مستويات ي تقوم بها مجموعات أو حكومات تتدرج في والت ,التي تتم في العالم اليوم

إلى أكثرها تعقيدا وخطورة.ففي ديسمبر/كانون األول من العام  هااالستهداف من أبسط
ه قراصنة ذبية تقريرا عن تعرضها لهجوم نف  الحكومة الكورية الجنو نشرت ، 2009
طبيعة سرقة خطط دفاعية سري ة تتضمن معلومات عن لهدف ين و ن شماليو كوري  

حرب في شبه الجزيرة الكورية.وفي نشوب التحر ك الكوري الجنوبي واألمريكي في حالة 
، أعلنت ألمانيا أن ها واجهت عمليات تجسس شديدة التعقيد لكل 2010يوليو/ تموز 
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من الصين وروسيا كانت تستهدف القطاعات الصناعية والبنى التحتية الحساسة في 
 Guardian Newspaper, 3 , )باء التي تغذي الدولة.البالد ومن بينها شبكة الكهر 

Feb. 2010) 

، يكاد 2007الخبراء أن  الهجوم اإللكتروني الذي استهدف أستونيا في العام  ؤكدوي
تعطيل المواقع ، فتم  تم على هذا المستوىن الهجوم اإللكتروني األول الذي يكو 

خسائر بعشرات الماليين وسبب اإللكترونية الحكومية والتجارية والمصرفية واإلعالمية 
يقافها عن العمل البالد إضافة إلى شل ,من الدوالرات . وعلى الرغم من أن  الشكوك وا 

على اعتبار أن الهجوم جاء بعد فترة قصيرة من خالف  ,حول موسكوتدور كانت 
أو من قام بالفعل حقيقة, إال أن  أحدا لم يستطع تحديد هوية  روسي كبير،-أستوني

لمشاكل التي ترتبط بحروب من المصاعب وا ذا، وهحدثمصدر الهجوم الذي 
 (Feb. 2008Bruno 27 ,)ت إلى اآلننترناإل

,ص 2014ليبيكي, إن من شأن التلويح بقدرات الهجوم عبر اإلنترنت أن يؤدي إلى ثالثة أمور) 
يضاح أن مثل هذا االستخدام 14 (:إعالن القدرات, اإليحاء بإمكانية استخدامها في ظرف معين, وا 

 سيسبب األذى بالفعل.

  أسلحة وتقنيات عسكرية مستقبلية
الدول في في المؤسسات العسكرية والعلمية  ما يجري تطويرهم (2006)سالمة:تستعرض 

المتقدمة، خصوصًا الواليات المتحدة األمريكية، من أسلحة ومعدات متقدمة جدًا في 
مجال الروبوتات والنانوتكنولوجي والليزر والفضاء والمعلومات والموجات 

آللي( فإن ت )اإلنسان او يما يتصل بحقل الروبالكهرومغناطيسية والتقنية الحيوية. فف
ون هذه التقنية أول صورة من صور حروب المستقبل، تبر المخططين العسكريين يع

http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117212274346868.htm#5
http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117212274346868.htm#5
http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117212274346868.htm#5
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وينظرون إليها باهتمام خاص الستخدامها في الحفاظ على حياة الجنود والقادة في 
 ميدان الحروب. 

استخدام الموجات  arab.com/vb/threads-(http://defense)ومن أسلحة المستقبل 
الكهرومغناطيسية كي تلحق الضرر باإلنسان واألشياء المحيطة به وشل حركة العدو 

الية إحدى وتعتبر هذه التقنية الع ,وذلك عبر استخدام نبض كهرومغناطيسي قوي جداً 
طانيا من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا والصين وبري أسلحة المستقبل لدى كل  

استخدام ما يطلق عليه تكنولوجيا النانو,إضافة . وكذلك يطالياا  ولندا وفرنسا و والمانيا وه
إلى سالح البالزما األحدث في المجال العسكري والذي يعتمد على حزمة من البالزما 

وتتولد البالزما على شكل طاقة مركزة  ،لها كتلة يمكنها التحرك في الفضاء كالبرق
عة الليزر إال أنها أبطأ من شعاع الليزر ومن ف أو بأشيبواسطة موجات المايكروو 

لكنها تسبب أضرارًا أكبرمن غيرها وتسعى القوات األمريكية إلى  ،موجات المايكروويف
تطوير هذه التكنولوجيا وتشجع البحوث العلمية الجديدة في هذا المجال للمحافظة على 

 كما تسعى روسيا إلى تطويرهذا السالح الجديد ،تفوقها العسكري

من خالل هذه النظرة السريعة ألسلحة وتقنيات المستقبل, يحاول الباحث بيان دور 
أسلحة المستقبل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في حروب الفضاء ودورها في تحقيق 

 األهداف بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية المتعارف عليها.

 الفيروسات اإللكترونية.. حروب العالم المقبلة

خرجت من دائرة الخيال العلمي والحروب « فيروسية» اً عالم منذ سنوات حروبيخوض ال
لت الحواسيب إلى جواسيس أشد فتكًا إلى عالم التقنيات اإللكترونية,  التقليدية، وحو 
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وأكثر أمنًا وأقل  خسائر في األرواح. في المقابل أصبح األمن اإللكتروني هدفًا تسعى 
ط ورة لرد  التهديدات وتحصين الشبكات، إذ يتوق ع أن إليه الدول عبر تأسيس برامج مت

مليار دوالر بحسب شركة  100تصل قيمة سوق األسلحة اإللكترونية واألمنية إلى 
 5,10نورثروب كينت شنايدر، في حين ست نفق الواليات المت حدة وحدها أكثر من 

خبراء الحرب  وت ضاعف عدد ،2015مليار دوالر على األمن اإللكتروني بحلول العام 
 م (2012:عطوي) .ألف خبير 14اإللكترونية لديها البالغ عددهم 

إسرائيل وفنلندا والسويد  ن  إ م(2012)ديفيد لي,يقولوفي تقرير أمني أعدته شركة مكافي 
تصد رت استطالعًا يقيس مدى جاهزية األجهزة األمنية في العالم في التعامل مع 

مع اإلشارة إلى تعر ض  ،وأبهرت هذه الدول الخبراء التهديدات والهجمات اإللكترونية،
هجوم إلكتروني كل  دقيقة، ووضع التقرير الصين والبرازيل  1000إسرائيل ألكثر من 

والمكسيك ضمن قائمة أقل  الدول في مجال الحماية األمنية ضد  الهجمات 
 .اإللكترونية

بشكل كبير بين الدول على واختتم التقرير بتوصية تشير إلى أهمية تبادل المعلومات 
واقترح التقرير أيضا  ا,مستوى العالم للتحص ن من التهديدات اإللكترونية قبل حدوثه

تطبيق تشديد قوانين الجرائم اإللكترونية العابرة للحدود. وجاءت كل من بريطانيا 
  والواليات المتحدة وألمانيا وأسبانيا وفرنسا في مراكز متقدمة من التقرير األمني. 

على إدراك الخبراء لمدى تأهب الدول أو قدرتها على  وجاءت هذه التصنيفات بناءً 
مواكبة عدد من المخاطر والهجمات اإللكترونية. ويقول راج ساماني كبير موظفي 
شركة مكافي للتكنولوجيا: "إن موضوعية التقرير هي أكبر قوة له. وما يقدمه التقرير 

تأهب األمنى والعمل في مجال األمن اإللكتروني هو إدراك هؤالء الخبراء لمدى ال
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اإللكترونيون فيما بينهم عبر  بقوله:" يتواصل المجرمون وأضاف.بشكل مستمر "
تتعاون بشكل جيد  العديد من الدول المختلفة. وهم يختارون دواًل يعلمون جيدًا أنها ال

نحن نحتاج أن نقوم , كما أن الشركاء األشرار يتبادلون المعلومات, و مع الدول األخر
 (م2012)ديفيد لي,بالمثل أيضا."

 

 

 

 
اإليجابيات، والسلبيات، وسبل التصدي للمشكالت -الفضاء اإللكتروني   

 
مقالها عن الفضاء اإللكتروني تحدثت مجلة في و 

عن طبيعة الفضاء اإللكتروني والتوجهات (review/docu/int.nato.www/2013)الناتو
لفضاء في األغراض العسكرية وما هي السلبيات واإليجابيات الدولية الستثمار هذا ا

عندما وقعت أحداث الحادي المتوقعة, إضافة إلى سبل التصدي لها ,واعتبرت أنه 
مليون  513رنت ال تتجاوز ، كانت أعداد مستخدمي اإلنت2001عشر من سبتمبر

, 2001 ت أحداث سبتمبر. وقد أد"من سكان العالم %8 تتجاوز نسبة ال"مستخدم 
ال تزال مستمرة حتى يومنا هذا. لكن , و إلى القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان

أو " مليار مستخدم  2,7جاوز أعداد مستخدمي اإلنترنت في عالمنا اليوم أصبحت تت
شن هجوم  ه لو تمغني عن القول أنو  ",تقريًبا من سكان العالم %39عادل ما ي

أدنى تأثير لم يكن له  سيشكل عماًل مضاًدا، لكن كانفإن ه  2001إلكتروني في عام 
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عد كذلك في وقتنا تحال لم بالمائة من سكان العالم. ولكن ال 90على أكثر من 
ومثلما استخدم منفذو هجمات الحادي عشر من سبتمبر أساليب مبتكرة،  ,الحاضر

إللكتروني يجد اإلرهابيون الشغوفون بالوسائل المبتكرة في عالمنا اليوم في الفضاء ا
حث : هل الفضاء ل البا, وبناء عليه يتساءامجااًل حافاًل بالثغرات التي يمكن استغالله

اإللكتروني بإيجابياته وسلبياته يقودنا إلى مواجهة من نوع آخر, مواجهة التفرق بين 
ثنين, مواجهة المنتصر غير آمن , عدو وصديق, مواجهة ال تقبل القسمة على ا

 والمهزوم فيها دائما مقاوم ؟  

يقول جوناثان ماركوس مراسل بي بي ؛ حرب إلكترونية نحن أمامهل  بناء على ذلك

تتزايد المخاوف من أن تقع أجهزة , (arabic/uk.co.bbc.www)سي للشؤون الدبلوماسية

ة، شأنها في ذلك شأن كل في الواليات المتحدة  فريسة لهجمات قرصن الحواسيب

أنظمة الدعم اإللكتروني التي يعتمد عليها المجتمع الحديث. كما أن الرئيس األمريكي 

 أوباما كان قد حذر في خطاب عن"حالة األمة"، من وقوع مثل تلك الهجمات.

"نحن نعلم أن هناك مجموعة من قراصنة اإلنترنت تقوم بسرقة الحسابات  :وقال
ويمكنها التسلل إلى بريدهم اإللكتروني الخاص, كما ندرك أيضا ، اإللكترونية للناس

أن بعض الدول والشركات تتلصص لمعرفة أسرارنا الداخلية. ويعمل أعداؤنا اآلن 
للوصول إلى ما يمكنهم من تهديد شبكات الطاقة، ومؤسساتنا المالية، وأنظمة المراقبة 

 ."الحيوية لدينا
أن  وهة قد أصبح شديد الخطور  الذي ديد اإللكترونييعتقد أن الته البعض نلذلك فإ 

إال أن توماس ريد، وهو محاضر في قسم دراسات الحروب  ,لغة قراصنة الشبكة مدمرة



 2015الثاني، عشر،العددالثامن إربد للبحوث والدراسات،المجلد                                      ملكاويالفضاء االلكتروني... د.

132 

 

بكلية "كينغز لندن"، له نظرة أخرى حول مدى إمكانية وقوع ذلك الخطر، ويحمل 
ث عن وقوع ويرى أن الحدي ,اسم "الحرب اإللكترونية لن تحدث عنوان كتابه الجديد

سيناريو هجمة إلكترونية عارمة أمر مبالغ فيه. وقال: "إذا ما تحدثت إلى بعض 
المسؤولين في البنتاغون، فمن الممكن أن يعترفوا أن مثل تلك التصريحات مبالغ فيها، 
حيث إنها مفيدة لألغراض السياسية، وذلك للضغط على الكونغرس من أجل تمرير 

 (arabic/uk.co.bbc.www)قانون األمن اإللكتروني
واليات المتحدة لتعزيز لذا، فإن المخاوف من حدوث هجمة إلكترونية مدمرة دفعت ال

هم لمجابهة تلك الهجمات يمن موظف 4000ويعمل البنتاغون على تكليف  دفاعاتها،
 اإللكترونية, كما وقع 

يات طلب رئاسي من شأنه أن يعمل على حماية البنية التحتية األساسية في الوال
مجال الحماية في مواجهة هجمات  ن  إة من هجمات قراصنة اإلنترنت، إذ المتحد

القرصنة آخذ في االتساع بطريقة تتنافس فيها الشركات الخاصة والعسكرية على 
, ويرى الباحث في هذا الشأن أن التهويل المبالغ فيه له االستئثار بالنصيب األكبر

ن التقليل من شأنه إلى حد الركون إلى أن ال خطر أسبابه داخل الواليات المتحدة , لك
محتماًل منه يعد سذاجة أيضا, وهذا يتفق مع ماذكره )مارتن سي ليبيك( في كتابه" 
التلويح بقدرات الهجوم عبر اإلنترنت" عندما تحدث عن بث الخوف والغموض 

روب والشكوك في نفوس األعداء, وبي ن أن حروب الفضاء اإللكتروني على عكس الح
النووية من حيث إثارة الرعب حيث "إنها غير قادرة على بث رعب حقيقي بصورة 
مباشرة, بل قادرة على إثارة شبح الشكوك والغموض, وال سيما في عقول الذين يمكن 

ليبيكي, أن يتساءلوا عما إذا كانت أنظمتهم العسكرية ستعمل عند الحاجة إليها") 
 (28م,ص 2014
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بناء الجيوش الحديثةالفضاء اإللكتروني و   
اختلف الفقهاء والخبراء العسكريون حول مستقبل الجيوش, وما يمكن أن تكون عليه 
القدرات العسكرية التقليدية في المستقبل, ويرى الباحث أنهم انقسموا إلى فريقين: فريق 
مازال يؤمن بالقدرات العسكرية التقليدية, وأن مايشاع حول انحسار دورها لصالح 

لوجيا والجيوش اإللكترونية ما هو إال محض تضخيم وتهويل أساسه بث الرعب التكنو 
والخوف لدى الدول التي ليس لها القدرة على اللحاق بالقدرات العسكرية التقليدية وغير 
التقليدية للدول المتقدمة, حتى ال تتجه نحو التصنيع اإللكتروني أو البحث والتطوير 

إلى ما تحتاجه القدرات العسكرية التقليدية أو غيرها فيه, وهو أقل كلفة وال يحتاج 
 للوصول إلى ما يسمى توازن القوى.
االنحسار وأن أن دور الجيوش التقليدية قد أخذ في بينما يتجه الفريق الثاني إلى تأكيد 

الجيوش اإللكترونية قادمة المحالة في تصدر الموقف في ساحات الحروب القادمة 
ء , والذي من شأنه أن ينعكس على سكان األرض سلبا ,من والتي ستكون في الفضا

حيث تعطيل سبل الحياة المتقدمة والرفاهية الالمتناهية, والتي قادت معظم شعوب 
األرض لالعتماد عليها, ونسي هؤالء أن حروب الفضاء القادمة باستخدام التقنيات 

 اإللكترونية ستحرمهم مماهم فيه بضغطة زر.
ذ بالرأي الثاني على اعتبار ماكان من استخدامات تقنية إلكترونية ويميل الباحث لألخ

عالية الدقة وما نتج عنها بعد استخدامها, وما سيكون عليه الحال في المستقبل إذا ما 
استمر العالم نحو تطلعاته للسيطرة على الفضاء الكوني بعدما سيطر على األرض 
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المعلومات القيمة عن طريق الرصد ومن عليها واستطاع أن يبني مخزونا هائال من 
 والتنصت والتجسس.

فكيف سيكون عالم الغد وجيوشه في ظل هذا التقدم التقني المستمر, وهل ستحل 
بوتات محل الجنود الحقيقيين, وهل ستكون الحرب اإللكترونية القادمة و جيوش الر 

 ؟ساحتها فضائية وأرضية ؟ وهل باستطاعة األفراد االنخراط في هذه الحرب

ذوي المعرفة والخبرة  أن  باستطاعة مجموعة من األشخاص يقول من نعم هناك 
استهداف بعض القطاعات التي  ,والمتمر سين والمزودين بالمتطلبات األساسية

الحروب اإللكترونية  تحققهما يمكن أن وتحقيق بعض  ةلكترونيإلاحرب التستهدفها 
من أن رحب جال الحرب اإللكترونية أفم :أيضا، إال أن  الفارق كبير بين الحالتين

والقطاعات المستهدفة أكبر واألضرار الناجمة أضخم  ,أشخاصمجموعة يتواله 
لديها القدرة والقابلية على  بعينها  إال لدولتتوافر والقدرات المستخدمة هائلة، وهي ال 

 .هاستثمار مواردها في هذا اإلطار واستخدامها في

وال سيما الصين وروسيا والواليات المت حدة األمريكية  نشط العديد من الدوليلذلك 
سرائيل وبعض الدول من الصف الثاني والثالث كالهند وباكستان  وفرنسا وانكلترا وا 

يران بصورة  لتطوير قدراتها في الحرب اإللكترونية وبناء غير معلنة, وكوريا الشمالية وا 
 لجيش اإللكتروني للدولة. جيوش من الخبراء الذين قد يشك لون مستقبال نواة ا

لذلك فعندما يتحدث أخصائيو حرب الفضاء اإللكتروني األمريكيون عن "الصراع 
األكبر" فإنهم يعنون دائما الصراع في الفضاء اإللكتروني مع روسيا أو الصين, وهما 
الدولتان الوحيدتان بخالف الواليات المتحدة، اللتان تملكان قدرات هجومية متطورة في 
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المجال, إن التفكير في حرب الفضاء اإللكتروني بغرض فهمها ال يزيد احتمال  هذا
 (.215,ص 2012كالرك,و نيك وقوعها)

كترونية في الفضاء ليس هناك قانون يحكم عمل أو يحدد إطار الحرب اإلل هوألن  
األعمال الهجومية والدفاعية التي تتم فيه إنما تعكس شخصية  ن  إاإللكتروني، ف

على  ،فاأللمان ؛نظام االستخباراتي القائم في ذلك البلد وتوجهاته العامةوصفات ال
يتمتعون بقدرات عالية ومتطورة، ولكنها مقي دة ويتم كبحها بدافع ذاتي  ،سبيل المثال

 ،ن، فهم ليسوا كذلك على اإلطالقو مال السري ة. أم ا الروس والصيني  خاصة في األع
، وتنسب إليهم معظم الهجمات التي تتم اليوم وهناك نزعة هجومية واضحة في عملهم

في الفضاء اإللكتروني من خالل تنظيمهم آالف الهجمات على مواقع أجنبية كل 
عام. فقد كانت الشكوك تحوم حول الروس في أشهر حالتين معروفتين في هجمات 

ن فقد شنوا العديد و . أم ا الصيني2008ورجيا صيف عام وج 2007أستونيا ربيع عام 
ن الهجمات الشرسة المعروفة حتى اليوم في مجال التجسس لعل أهم ها محاوالت م

)                                           انظر .2007اختراق البنتاغون في العام 
blogs.com.weeklystandard.www) 

 اإلجراءات الدفاعية

ى الشبكات على اإلنترنت وعلخاصة تلك التي تعتمد العديد من الدول  قومت
ذلك تطوير قدراتها الدفاعية إلى جانب امتالكها قدرات هجومية متطورة،بوالمعلوماتية 

األكثر عرضة  ستخدامات شبكات اإلنترنت هياالدولة األكثر اعتمادا على لكون 
ودقيق. وألن األفضلية في  حرب إلكترونية تشن على مستوى عال  للنتائج الكارثية ألي 
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ن ميدان حروب إلو أو المدافع, لمهاجم عادة وليس للمتحص ن، حروب اإلنترنت هي ل
فإن بعض الدول قامت ببناء تناظري، تماثلي أو ال ت هو ميدان ال اإلنترن

استراتيجياتها الدفاعية من خالل التحصين اإللكتروني ومثال ذلك ما قامت به كل 
 من:

اإللكتروني القومية في  األمن ستراتيجيةاالمثال بإصدار لترا: وقامت على سبيل جان -
بإنشاء وحدة انجلترا ، كما قامت (uk.gov.cabinetoffice.www)2009حزيران/يونيو 

ر ه وكالة االستخبارات القومية ، وبدأت عملها ومق ,األمن اإللكتروني ومركز العمليات
. security/news/uk.co.zdnetwww-).2010فعليا في شهر آذار/مارس 

-uk/2009/11/13/threats) 

الدولة األكثر امتالكا للقدرات والتقنيات كونها الرغم من باليات المت حدة: الو  -
الهجومية العالية المطلوبة في الحروب اإللكترونية، إال ان ه من الواضح أن  اهتمامها 

الدولة األكثر اعتمادا في  كونهامجال. و هذا العلى تعزيز القدرات الدفاعية في يتركز 
اهتماما , فإن في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية و نيتاإلنتر العالم على شبكات 

مقارنة بالدول األخرى. كان كبيرا بالجانب الدفاعي فيما يتعلق بالحروب اإللكترونية 
، صد ق البيت األبيض على وثيقة "مراجعة سياسة الفضاء 2009ففي أيار/مايو 

من قبل لجنة قدمت  التي(www.whitehouse.gov/assets/documents (اإللكتروني"
على الواليات الواجب خاصة إلى الرئيس األمريكي أوباما، وهي تلخ ص الخطوات 

لية.و تفعيل األمن اإللكتروني ومتطل باته األساسية في لبدء لالمت حدة ات باعها  كما األو 
عن مبادرة جديدة لمحاربة الهجمات  ,االستخبارات المركزية األمريكية كشفت وكالة

http://aljazeera.net/NR/exeres/6ACACFF7-3AC6-4582-84C5-FD729190D89F.htm?GoogleStatID=24#12
http://aljazeera.net/NR/exeres/6ACACFF7-3AC6-4582-84C5-FD729190D89F.htm?GoogleStatID=24#13
http://aljazeera.net/NR/exeres/6ACACFF7-3AC6-4582-84C5-FD729190D89F.htm?GoogleStatID=24#13
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) لخطط العريضة المناسبة لخمس سنوات قادمة.انية وضعت من خاللها اإللكترو 
information-cia.gov/newswww.) 

ت "سايبركوم" المت حدة  بإنشاء قيادة اإلنترن , قامت الواليات2010في مايو/أيار و 
قائدا عليها  -كالة االستخبارات القومي ة مدير و  -وعي نت الجنرال كيث أليكساندر

 The Economist, July ).حماية الشبكات العسكرية األمريكية على الدوامتأمين مهمته 
3rd, 2010, p:25).  في األول من تشرين  ي فعلعملها الوقد بدأت هذه القيادة

, بعد أن تم  اإلعالن عن ضرورة إنشائها في عهد الرئيس  2010األول/أكتوبر  
فرد من نخبة القراصنة والجواسيس  1000 ت، و ضم2009وباما في العام أ

 ،((www.rawstory.comإلكترونيا المحترفين والمميزين

 20حوالي تعدادها بعض التقديرات إلى أن  الواليات المت حدة بحاجة إلى قوة تشير و 
ن تنفيذ المهام الدفاعية اضم,لنفس المميزات والصفاتلهم ألف فرد  30إلى 

كافة منشأتها الحيوية حماية لوجه أفضل اإللكترونية على 
(://www.npr.org/templates/story/story.php?http.) 

ذا كانت  على تطوير قدراتها الهجومية في المجال اإللكتروني، تعمل معظم الدول وا 
 هي الصين, فمختلفةألسباب ن الصين وروسيا تعتبر الدول األبرز في هذا المجال فإ

اإللكتروني، من أكثر الدول التي تعمل على تطوير قدراتها الهجومية في المجال 
في  ,من الدول القليلة التي تدمج مفهوم "الثورة في الشؤون العسكرية" إضافة إلى أنها 

العسكرية، وخاصة في مجال الحروب اإللكترونية. وتؤكد الورقة الصينية  تهاعقيد
على أن  الهدف الرئيسي من بناء  2006"الدفاع القومي" للعام  المسماةالبيضاء 

http://www.cia.gov/news-information
http://aljazeera.net/NR/exeres/6ACACFF7-3AC6-4582-84C5-FD729190D89F.htm?GoogleStatID=24#18
http://aljazeera.net/NR/exeres/6ACACFF7-3AC6-4582-84C5-FD729190D89F.htm?GoogleStatID=24#18
http://www.npr.org/templates/story/story.php?
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 حروب المعلوماتية بحلول منتصف القرنكسب الجعله قادرا على حديث، هو الجيش ال
 .( 8p : 2010  Solan).2009ورقة عام  تهدأك. وهو األمر الذي 21ال 

أمريكا وروسيا، فهي تحاول على لكل من وألن الصين ليست على المستوى العسكري 
"الالتماثلية"   أو األرجح استغالل الب عد اإللكتروني لتطوير قدراتها "الالتناظرية" 

 مزيد من ة تتيح لها توفيردعاوبالتالي ضمان قدرات ر  ,في هذا المجال هالتحقيق تفوق
شاف نقاط ضعف تكليدية من جهة، وتتيح لها أيضا االوقت الالزم لبناء قدراتها التق

 4p 2009) .من جهة أخرى خصومها في المجال اإللكتروني للتركيز عليها
,Shackelford) 

في الشق خاصة تطوير قدراتها في الحرب اإللكترونية كذلك  ىتتبن  ف اروسيأما 
دون أن  ,المشهورة الهجومية الهجومي، واتهمت بأنها تقف وراء العديد من الحاالت 

يكون هناك دليل مادي قوي على ذلك. لكن الواضح أن  روسيا ومنذ انهيار االتحاد 
أكثر فاعلية في مواجهة الواليات  اولكنه أقلكلفةذات تعتمد على وسائل  ,السوفيتي

ومن أو الالتماثلية, إذ تعتبر القدرات الالتناظرية  ؛المت حدة وحلف شمال األطلسي
في ظل التي تستخدمها, إحدى أهم وسائل المواجهة  ,ضمنها الحرب اإللكترونية

 (5p 2009 ,Shackelford)التفوق العسكري للناتو وواشنطن.

من خالل ما تقدم يرى الباحث أن جميع اإلجراءات التي اتخذتها الدول المهتمة بهذا 
النوع من الحروب أو اإلجراءات التي ستتخذها, ما زالت تفتقر إلى قوة الردع, وأنها 

لعديد من الدول وخاصة الواليات المتحدة األمريكية، ولعل مازالت مكشوفة لهجمات ا
حاالت التنصت على زعماء الدول األوروبية والدول الصديقة شكلت صدمة مذهلة 
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لهذه الدول, وهي التي تعتبر نفسها دواًل حليفة , وأنها في مأمن من أن تتلقى أجهزتها 
لوضع بالنسبة للدول الحليفة هذا النوع من التجسس ومن أقرب حلفائها.فإذا كان هذا ا

 , فكيف هو بالنسبة للدول غير الصديقة أو التي في حالة عداء مع الواليات المتحدة؟

يتفق مع ما ذهب إليه كل من ريتشارد كالرك وروبرت نيك في كتابهما " وهذا      
التهديد التالي لألمن القومي وكيفية التعامل معه" عندما –حرب الفضاء اإللكتروني 

ذكرا أن  تقنية المعلومات تتطور بمعدل أسرع من تقنية أمن نظم المعلومات, وأن أمن 
ونظم المعلومات والشبكات هو التحدي األمني األساسي في هذا العقد أو القرن القادم, 
إضافة إلى عدم وجود وعي كاف بالمخاطر الجسيمة التي نواجهها في هذا 

 (.132م, ص 2012كالرك, و نيكالمضمار.)

وحتى تتغلب الواليات المتحدة على هذا القصور في أمن نظم المعلومات ,       
هنا  يعرض الباحثوحتى تبقى متفوقة على خصومها وحلفائها في نفس الوقت , 

مختصرا لما قامت يه الواليات المتحدة من تجسس تجاه حلفائها, وردة الفعل الدولي 
لما حصل, مما يشكل لدى الباحث قناعة على ذلك, إضافة إلى التبريرات األمريكية 

مفادها أن االستراتيجية الكونية األمريكية, استراتيجية ميكافيلية, ال تستثني أي أسلوب 
يمكن استخدامه إذا كان الهدف منه تحقيق مصالحها، رغم الحرج الشديد الذي رافق 

ن دل هذا على شيء,  فإنما اكتشاف عمليات التنصت على هواتف زعماء العالم وا 
يدل على أن الواليات المتحدة ال تعترف إال بمصالحها, وأن ما يقال في العالقات 
الدولية عن العالقات الحميمية والصداقة المتينة شيء, والمصالح شيء آخر. لذلك 
البد أن يدرك الجميع أن علم السياسة اليعترف بصداقات دائمة, أو عداوات دائمة؛ 
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ة  أنها متغيره, المهم وفي المحصلة النهائية هي الشيء الثابت في علم السياس
 المصالح وال شيء غير المصالح.

دولة  35(, على C.I.Aإن قيام الواليات المتحدة بتجسسها عبر جهاز استخباراتها )
من دول العالم, بينهم الكثير من زعماء دول العالم األول, كالتجسس على المستشارة 

يس الفرنسي السابق ساركوزي وعلى خلفه الحالي أوالند, األلمانية أنجيال ميركل, والرئ
ستراتيجية , يعني في الحسابات اال2006ذ عام ولمدة تزيد على سبع سنوات  ومن

األمريكية وحسب رأي الباحث أن الخطوط حمراء تقف أمام هذه اإلستراتيجية الكونية 
قتراضية, البد أن ألمريكا, على اعتبار أن الفضاء الكوني ومساحاته الجغرافية اال

تكون في مجملها منطقة تحت السيطرة والمراقبة اإللكترونية األمريكية  وأن ال ينازعها 
ن قامت إحدى الدول أو بعض منها بالعمل لدخول مضمار المنافسة ,  عليها أحد , وا 
ن وصل الحال للتنصت  كان البد أن تكون تحت الرقابة اإللكترونية األمريكية. حتى وا 

 المات زعمائها.على مك

ويرى الباحث أن هذا ساعد وبشكل مباشر على ظهور الجريمة اإللكترونية,      
والتجسس اإللكتروني , واالقتراب من شبح الحرب اإللكترونية, لذلك تحاول دول عدة 
أن تراقب وتتدخل وتسيطر على شبكة المعلومات وتدفقها في فضائها الجغرافي وربما 

فية دولية أكبر, وبذلك تنازع الواليات المتحدة سيطرتها على تمتد إل فضاءات جغرا
هذا الفضاء. وهذا ما ذهب إليه روبرت كينك في حديثه عن دور الدولة في مواجهة 
مصممي اإلنترنت الذين سعوا للحد من دور الحكومات في تصميم الشبكات وعملها 

دارتها, مما يسمح لإلنترنت أن يتطور وينمو ليشمل المشهد الدولي دون مشاركة  وا 
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حكومية, وكان موقف أمريكا يقوم على أن دور الحكومات في إدارة الشبكة يجب أن 
 (.13,ص 2011كنيك, يبقى محدودا)

ما يدعو للتدبر في الوثائق التي كشفها المحلل االستخباراتي السابق لدى وكالة 
لة االستخبارات , أن وكام(2013)عوض اهلل, اإلستخبارات األمريكية إدوارد سنودن 

دولة وعلى العديد من الزعماء, كانت تفرض باألمر  35األمريكية في تجسسها على 
على المسؤولين البارزين في مواقع مختلفة في اإلدارة األمريكية, كالبيت األبيض 

ستخبارات األمريكية ة, وتأمرهم بأن يقدموا لوكالة االوالبنتاجون, والوكاالت الحكومي
ن حول العالم, إلضافتها إلى قاعدة بيانات يقام هواتف تخص السياسيمالديهم من أر 

الوكالة. وقدم حسب الوثيقة المنشورة أحد المسؤولين األمريكيين البارزين أكثر من 
من زعماء العالم, وفورا تم تكليف موظفين في  35رقم هاتف من بينها أرقام ل  300

C.I.Aخطورة حسب الوثيقة أن تاريخها يعود  , بمراقبة إتصاالت هذه األرقام. واألشد
 م, مما يعني أن التجسس كان قائما قبل ذلك بكثير. 2006إلى عام 

الالفت للنظر في هذه األمور كلها هو ردة الفعل الصادرة عن الخبراء األمنيين 
األمريكان, ويمكن مالحظة ذلك في ماكتبه" إيفودالدر", رئيس مجلس شيكاغو للشؤون 

-م2009ن أيضا سفيرا للواليات المتحدة األمريكية لدى حلف الناتو من العالمية, وكا
م, في جريدة الفايننشال تايمز, تناول فيه قضية التنصت األمريكي على 2013

الزعماء األوروبيين وقال:" إن من حق الحكومات جمع المعلومات حول أنشطة وأفكار 
كما أنها مهمة يقوم بها  الحكومات األخرى , حتى في الدول الصديقة والحليفة,

الدبلوماسيون لمساعدة حكوماتهم في فهم ما يحدث في البلدان التي يخدمون فيها". 
ويطرح دالدر التساؤل التالي بقوله:" السؤال الينصب على ما إذا كان ينبغي أو 
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عن بعض, فهي تفعل ذلك, وينبغي لها  الينبغي  للحكومات جمع المعلومات بعضها
أنها تجمع المعلومات عن الدول الصديقة وغيرها, ويجب أن تفعل ذلك,  أن تفعله. كما

لكن السؤال هو ما إذا كان التنصت على هواتف الرؤساء هو الوسيلة األكثر فاعلية 
)صحيفة وجدوى, وما إذا كانت تكلفة اكتشاف األمر للرأي العام تستحق كل هذا العناء 

 .م(2013نوفمبر 7 ,الشروق

األستاذ المساعد في العلوم السياسية في  ",جوناثان لورانس "قال وفي هذا السياق 
إن علينا مسؤولية »:بوسطن كوليدج والمتخصص في العالقات األميركية األلمانية 

تقديم اعتذار صادق وطمأنة حقيقية، ولكن ال يمكننا أن نغفل حقيقة أننا لسنا العدو 
ول األوروبية ليست تابعة لنا ولكنها وأن لديهم أعداء... يجب علينا أال نغفل أن الد

بدرجة ما خاضعة لحمايتنا... نحن نوفر مظلة أمن على امتداد العالم ومصالحنا 
 (.22/11/2013)صحيفة اإلتحاد اإلماراتيه«متتداخل كثيرًا مع مصالحه

وقد عبرت ألمانيا وفرنسا عن رفضهما للممارسات المزعومة لعمليات التجسس 
 وفود  إرسال إلى مما دفعهما ، ضدهما الموجه علومات واسع النطاقاألميركية وجمع الم

استخبارية من البلدين بسرعة إلى واشنطن لمعالجة القضية والسعي للتوصل إلى ما 
)صحيفة اإلتحاد  تيجديد للعمل االستخبارا« ثاق شرفمي»بأنه  "فرانسوا أوالند"وصفه 
, أستاذ القانون في جامعة فيرجينيا، قالت أشيلي ديكسوكذلك  (.22/11/2013اإلماراتيه

"إن إحدى السلبيات الكبيرة لدخول الواليات المتحدة في اتفاق استخباراتي ملزم مع 
ألمانيا ستكون إرساء سابقة قد تدفع دواًل أخرى للسعي إلى اتفاقات مشابهة", مضيفة 

فاقات الملزمة أن الواليات المتحدة لن تخسر معلومات استخباراتية بتوسيع االتأيضا " 
فحسب، بل سيتعين عليها أيضًا أن تفكر في احتمال أن ينتخب بلد مثل ألمانيا في 
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صحيفة )", مما يعقد عمل الحكومات األمريكية المقبلة ,مرحلة ما حكومة غير صديقة
 .( 2013اإلتحاد 

وبرغم كلمات التهدئة الصادرة من البيت األبيض، ي شكك بعض الخبراء في العالقات 
في احتمال أن يبرم أوباما مع ألمانيا أو أي حليف آخر اتفاقًا  ,مريكية األلمانيةاأل

طويل األمد مثل المبرم مع بريطانيا, حيث يقول الخبراء "إن هذا صحيح بشكل خاص 
مع األخذ في االعتبار الخالفات المحورية بين ألمانيا وأمريكا، ومنها العالقات 

ي ) ".ران والتعامل مع روسيا في ظل قيادة بوتينالتجارية األلمانية بالصين وا 
owshart/ralbashee/net.isslamtoday ) 

ديكس "برغم سلبيات توسيع االتفاقات الملزمة التي تقيد جمع المعلومات  أشيلي وتقول
في دول أخرى، فإن تكلفة عدم فعل هذا سترتفع، ألن هناك دواًل تهدد برد أكثر تكلفة 

ستخباراتي, كما قالت "إن الواليات المتحدة ربما تستطيع تقليص مثل تقييد التعاون اال
المخاوف على الجبهة األوروبية بفرض بعض القيود، ولكن هذا  ةالضرر وتهدئ حد

غضب دول  مثل البرازيل والمكسيك التي يرجح أن تتمسك بالمطالبة بإبرام  ئلن يهد  
) ". اتفاقات خاصة بها هي أيضًا مع الواليات المتحدة

owshart/ralbashee/net.isslamtoday) 

ويرى الباحث أن التجسس األمريكي رغم اإلجراءات الدفاعية والحمائية المتوافرة  لدى 
الدول الصديقة أو المعادية للواليات المتحدة , ما زالت تقف عاجزة عن صد الهجمات 

تحدة في التجسسية األمريكية عليها, وأن الباعث لهذا الحماس لدى الواليات الم
المضي قدما في تجسسها, مرده الرغبة الجامحة لديها في معرفة ماذا يفكر أصحاب 
الرأي وصناع القرار في هذه الدول, وما هي احتماالت أعمالهم القادمة تجاه قضايا 
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إقليمية أو دولية , وترى الواليات المتحدة أنها مسائل وقضايا تعنيها وتهمها. وبالتالي 
حتماالت الممكنة, دون الخوف من زمة لمجابهة كل االالال تستطيع وضع الخطط

الفشل في التنفيذ, كون ما يتوافر لديها من معلوات يشكل تفوقا على الخصم من حيث 
ما تريده الواليات يحاول أن يذهب إليه, مقابل جهله لمعرفة مايريده الخصم وما 

 المتحدة أو ما تحاول أن تقوم به.

إن التجسس على  :" مسؤولي االستخبارات األمريكية عندما قالوهذا ما ذهب إليه أحد 
كية جيمس يقال مدير االستخبارات القومية األمير ". في حين  أمر مألوف قادة أجانب

استجوابه  كالبر في جلسة استماع أمام لجنة االستخبارات في مجلس النواب لدى
"أعمل في  :اء األوروبيينبشأن العمليات االستخباراتية التي أثارت سخطا بين الحلف

عاما، ومعرفة نوايا القادة هو مبدأ أساسي في ما نحاول جمعه  50االستخبارات منذ 
"نوايا القادة تمثل تخوفا أبديا بالنسبة للمعلومات االستخباراتية،  ن  أ :وتحليله".وأضاف

مدرسة  التي تعلمتها في وهو أحد أوائل األشياء ،ومراقبة قادة أجانب ليس أمرا جديدا
"تحديد إذا كان ما  :".وأوضح أن الهدف خصوصا هو1963االستخبارات عام 

يقولونه مطابقا لما يحصل. من الحيوي بالنسبة لنا أن نحدد االتجاه الذي تسلكه الدول 
وماهية سياساتها وتداعيات ذلك علينا في سلسلة من المجاالت".وتابع أن معظم القلق 

بلدانهم االستخباراتية، مؤكدا أن   يألفون حجم عملياتيأتي من الساسة الذين ربما ال
) .اليات المتحدة أو قادتهادوال حليفة مارست أنشطة تجسس على الو 

http://www.aljazeera.net/news) 

 على هالماذا تتجسس الدول الصديقة بعضيبدو أن التساؤل المنطقي هنا يكمن في و 
, وحصل ما حصل نان حليفتادولتوهما  ،العالقة بين أمريكا وألمانياولعل  بعض

http://www.aljazeera.net/news
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أن الجواب قد ال يكون  ، إاليقود إلى هذا التساؤل ،بينهما نتيجة التجسس األمريكي
ملف تعلق بما يفيخالفات بينهما ال مثل: ،معلنا بشكل مباشر لكن مؤشراته تدل عليه

وأخيرا كيفية مواجهة التجسس اإللكتروني الصيني،  , وانالتبادل التكنولوجي مع إير 
يا وخاصة التجسس على ألمانفي تصاالت القيام الواليات المتحدة بالتنصت على ا

خالفات بين  هاتف المستشارة األلمانية ميركل, يدل داللة واضحة أن ما ذكر آنفا من
عرفة ما يمكن أن تقوم به أمريكا وألمانيا ليس إال ذريعة لما فعلته أمريكا من أجل م

 .ألمانيا في تصرفاتها وسلوكها الدولي

 التجسس األمريكي وأثره على العالقات الدولية

ال شك أن ما أسفرت عنه فضيحة التجسس األمريكي على الدول الحليفة وزعمائها, 
شكل ضربة قوية للسياسة الدولية, وطبيعة العالقات الدولية القائمة على مبدأ احترام 

التجسس عليها, مما أعاد إلى األذهان مرة  شؤونها أولتدخل في ادة الدول, وعدم اسي
أخرى التساؤل الذي يطرح دوما حول المباديء األساسية التي تقوم عليها العالقات 
الدولية, وهل مازالت المصالح تحتل المرتبة األولى في أجندة الدول في ممارساتها 

لتزام بالقواعد والقوانين الدولية التي تحظر ًا نحو االديدج السياسية , أم أن هناك تحوالً 
الدول, كما حصل مؤخرا  الممارسات التي تخترق وتستبيح خصوصيات و األساليب

والظاهر للعيان أن الممارسات السياسية مازالت تتخذ  التجسس األمريكي.بالتنصت و 

مكن أن تحيد عنه, ففي من مقولة ميكافيلي "الغاية تبرر الوسيلة" منهجا متبعا ال ي

السياسة الجميع يتجسس على الجميع وفي كل األوقات:  في الحرب وفي السلم، والكل 

على علم بذلك ولهم قواعدهم في الممارسة, أما المخالفة فيها فإنها تكمن في أن يكتشف 

 الطرف اآلخر أنه وقع ضحية هذا التجسس.
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المتحدة باستفسارات تخص إمكانية اتسعت قاعدة الدول التي تطالب الواليات لذلك 
التنصت عليها، التي فجرها الموظف السابق في وكالة األمن القومي األمريكية، إدوارد 
سنودين، بعد اكتشاف عمليات مماثلة على هواتف عدد من قادة الدول، خصوصا في 

ة بي. صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى جانب عدد من المنابر اإلعالميو االتحاد األور 
العالمية، خصصت حيزا من أخبارها طيلة الفترة األخيرة لتداعيات هذه العمليات التي 

 تنذر بأزمات دبلوماسية متبادلة بين واشنطن وعدد من عواصم حلفائها.

 وواشنطن في األفق بين باريس أزمة 

قالت صحيفة "لوموند"، إن وكالة األمن القومي األمريكية، تجسست على دبلوماسيين 
وحصلت الصحيفة على وثائق تثبت   يين في واشنطن وفي األمم المتحدة،فرنس

استخدام برنامج مراقبة متطور يعرف باسم "جيني"، من قبل وكالة "إن إس آ". وأشارت 
"لوموند" في تقريرها إلى أن الجواسيس األمريكيين يقومون بتثبيت برامج تنصت عن 

هزة في سفارات أجنبية، مؤكدة أن مثل بعد في أجهزة حاسوب في الخارج، بما فيها أج
هذه البرامج ثبتت في أجهزة حاسوب بسفارة فرنسا في واشنطن، وفي جهاز حاسوب 
تابع للبعثة الفرنسية في األمم المتحدة. وتضيف الصحيفة، في مقاالت تحليلية نشرتها 

 652ميزانية قيمتها  2011األسبوع الماضي، أن الواليات المتحدة خصصت سنة 
يون دوالر لتوفير برامج التجسس، وشملت العملية عشرات الماليين من األجهزة، مل

وب لسفارات أجنبية أن معلومات سرقت من أجهزة حاس 2010وتبين وثيقة مؤرخة في 
قوبات على إيران، معرفة مواقف أعضاء في مجلس األمن من العسمحت لواشنطن 
 هاقبل اإلعالن عن
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، إن هذا األمر "غير حسب صحيفة الصباح هوالند وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا
مقبول بين أصدقاء وحلفاء"، وطلب استفسارا بشأنه، وأعرب هوالند في اتصال هاتفي 
مع نظيره األمريكي باراك أوباما عن "استنكاره الشديد" لما أثير حول تجسس وكالة 

تفية لمواطنين األمن القومي األمريكية على مضامين عشرات ماليين المكالمات الها
فرنسيين، معتبرًا أنها "ممارسات مرفوضة" بين الحلفاء، وأضافت الرئاسة الفرنسية في 
بيان لها، أن هوالند طلب تقديم كل التوضيحات الالزمة، إضافة إلى مجمل 
(  المعلومات التي قد تكون في حوزة المستشار السابق في وكالة االمن 

.ma/index.phppress.assabahwww.? القومي األمريكي إدوارد سنودين( 

نقلت وكالة األنباء الفرنسية "أ. ف. ب"، عن مسؤول الدبلوماسية الفرنسية أن كما      
هذا النوع من الممارسات بين الحلفاء الذي يحمل جانبا من المس بالحياة الشخصية 

ضيفا أنه يجب التأكد في أسرع وقت من أنه لن تتم إعادة مثل هذه أمر غير مقبول، م
في السياق ذاته، . و الممارسات، مبينا أن باريس قد تفاعلت حتى اآلن مع هذه المسألة

لوحت مصادر دبلوماسية فرنسية، بأزمة منتظرة في الدبلوماسية القائمة بين باريس 
 .وواشنطن

ذلك ل, مفهوم القوة في العالقات الدوليةا من ولما كانت المعلومات تعتبر جزءا مهم
أمريكا تعتبر الدولة األكثر هوسا بالمعلومات التي تهم الجميع، وتمتلك المؤسسة فإن 

المخابراتية األكثر نشاطا وفاعلية في العالم، بل األكثر اختراقا للحركات السياسية 
وغير السرية كاألحزاب  كالجماعات اإلسالمية بما في ذلك القاعدةمنها سواء السرية 

 والجمعيات الخيرية، أو الدول والكيانات السياسية اإلقليمية.

http://www.assabah.press.ma/index.php
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لذلك يرى الباحث أن المعلومات أضحت بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية بمثابة 
القوة الناعمة التي تريد أن تنفرد في جمعها عن العالم , لكي تكون على دراية بكل 

 حة الدولية.مايمكن أن يحدث على السا
لذلك نجد أن العديد من مؤسسات وأجهزة التجسس والتنصت األمريكية ال تتوانى عن 
عمل ذلك أو اإلفصاح عنه خدمة لألمن القومي األمريكي كما يقولون، ولو على 
حساب انتهاك خصوصيات الدول واألفراد . وهذا ما نالحظه في برامج وخطط وكالة 

ار: "أسمعك أينما كنت", واستخدام وكالة الفضاء األمن القومي األمريكي تحت شع
األمريكية )ناسا( للتنصت على أحاديث العالم, إضافة إلى وكالة اإلستخبارات 

( , إضافة إلى النظام السري الذي كشف عنه مؤخرا وهو ) C.I.Aاألمريكية )
eXKeyscor .الذي استخدمته أمريكا للتجسس على دول العالم ) 

ث فإن الواليات المتحدة ال تعدم الوسيلة في الحصول على وبحسب رأي الباح 
المعلومة حيثما وجدت, ولكن ما الذي يمكن أن تقود إليه حرب المعلومات هذه على 
صعيد العالقات الدولية, خاصة ونحن نعيش حقبة تراجع أمريكي وانبعاث روسي 

ريكية, مما يشي جديد وتخلخل في العالقات األوروبية األوروبية, واألوروبية األم
بمستقبل جديد من حرب باردة جديدة قد تستعر بين لحظة وأخرى في عالمنا 

 المعاصر.
 :الخالصة

إلى أن الجرائم اإللكترونية أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الباحث خلص يمما تقدم 
استقرار الدول، بعد أن استطاع اإلنترنت اختراق جميع الحواجز والقيود التى تسيطر 

مجتمعات. ولمواجهه الجرائم والهجمات اإللكترونية يجب تفعيل التعاون الدولى على ال
 :فى العديد من دول العالم من خالل
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 .االتفاقيات الدولية لضبط وتسليم المجرمينعقد -    
الناظمة الستخدام اإلنترنت  إصدار مجموعة من القوانين التشريعية الجديدة -   
 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام غير آمن  أيلتجريم و 

ومات التعاون والتنسيق الدائم مع اإلنتربول الدولى فى مجال تبادل المعل  -    
 .والخبرات األمنية والفنية

رصد ومتابعة كافة األنشطة اإلجرامية واإلرهابية، خاصة فيما يتعلق بالنشاط   -    
خالل عناصره اإلجرامية المحترفة  اإلرهابى التكنولوجي، نظرا لتزايده المستمر من

 .والمنتشرة فى العالم
محاولة تجسير الفجوة بين سرعة تطور تقنية نظم المعلومات وتقنية أمن  -  

 المعلومات
متابعة كل مايستجد من تطور في علوم الكمبيوتر واإلنترنت, واستحداث وحدات  -   

مننا,على غرار" الجيش األزرق " علمية دفاعية مضادة في دولنا العربية لكل ما يهدد أ
 في الصين, 

 :المراجع
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