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العقىبت البذيلت للعقىبت االنضباطيت يف الىظيفت العاهت-)*(-
د .دريذ عيسى إبراهين

دكتىراه يف القانىن العام

قسن القانىن  -كليت االهام األعظن اجلاهعت
املستخلص
تأثطت االػاٖات ايتؿطٜع ١ٝيف ايٓعِ ايعكاب ١ٝبأؾهاض سسٜجْ ١ػبٝاً تتُجٌ بإهاز َا
ٜعطف بايعكٛبات ايبس ١ًٜاييت تؿطض عٛضا عٔ ايعكٛبات االص ١ًٝيؿؿٌ ٖص ٙاألخري ٠يف
ٚادب اصالح احمله ّٛعًٚ ٘ٝتأٖ ،ً٘ٝؾطالً عٔ اآلثاض ايػًب ١ٝاالخط ٣اييت تطاؾل تٓؿٝصٖا.
ٚال خالف عً ٢أُٖ ١ٝايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١زٚضٖا يف ايٓٗٛض عٝا ٠اجملتُعاتٚ ،عً٢
ٖصا ؼاط ٖص ٙايٛظٝؿ ١بتأطري قاْ ،ْٞٛتتشسز ؾ ٘ٝاملطانع ايكاْٜٚ ،١ْٝٛتهؿٌ املؿطع
بٛضع ْعاّ دعا ٞ٥خاص يطا٥ؿ ١املٛظؿني ايعَُٝٛنيٜ ،عطف بايٓعاّ االْطباط ،ٞؼسز
ؾ ٘ٝايعكٛبات اييت تؿطض عً ٢املٛظـ إ خايـ ٚادبات٘ ايٛظٝؿ.١ٝ
 َٔٚثِ ؾإ ايٓعاّ االْطباط ٞبٛصؿ٘ اسس ايٓعِ ايعكابٜ ١ٝتأثط ستُا بتًو األؾهاض
ٚاالػاٖات اؿسٜجٚ ،١عًٖ ٢صا ؾإٔ َػأي ١تبين ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜؾ ٘ٝأصبشت عً٢
قسض َٔ األُٖ ١ٝملا قس ٜرتتب عًٗٝا َٔ آثاض مماثً ١تػِٗ يف تك ِٜٛغًٛى املٛظـ ٚإصالح
ايٛظٝؿ ١ايعاَٖٚ ،١صا َا هعً٘ َٔ املٛاضٝع اؾسٜط ٠باالٖتُاّ ٚايبشح.
ايهًُات املؿتاس :١ٝغٝاغ ١دعاٚ ،١ٝ٥ظٝؿ ١عاَ ،١عكاب.
Abstract
This article addresses the idea of how alternative
punishments can be adopted by judicially instead of the
primary punishments. The need for adopting the alternative
punishments comes into exist when the primary punishments
have failed to achieve its main goals to reform and
rehabilitate the convict, as well as other negative effects that
accompany its implementation.
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There exists almost a consensus about the importance
of the public employment and its role in improving the life
of societies. On this basis, this employment is surrounded by
a legal framework, determined in the rights and duties of the
public employee. The legislator shall guarantee the
establishment of a special penal system for the group of
public officials, known as the disciplinary system, in which
the penalties imposed on the employee shall be specified if
job duties has been breached.
Therefore, the disciplinary system as one of the
punitive systems is inevitably affected by these modern
ideas and trends, accordingly, the issue of adopting the idea
of alternative penalties in it becomes of importance because
of similar effects that may contribute to evaluating the
employee’s behavior and reforming the public employment,
which prompts us to allocate a specialized study for this
subject.
Key words: penal policy, public employment,
punishment.
املقذهـت
٘اغتٝعتُسٖا املؿطع عٓصطاً أغاغاً يف تبين غٜ ٠ضٚ مبا ؼًُ٘ ضط١بٛتعس ايعك
١ٜ يف محا١س ايعكاب ميجٌ اؿٌ األنجط لاعٜ إٔ تؿسٟسًّٝ ايتكٛٗيكس أقط يف املؿٚ ،١ٝ٥اؾعا
ٌٕ بأّٝ نؿٛٗ ؾايعكاب يف ٖصا املؿ،ٗاًٝ ع٤ا َٔ االعتساًٝ َصاؿ٘ ايع١ْاٝصٚ اجملتُع
ٕنًُا ناٚ ،١ اؾطمي١َٛع يف سٛقٛ بادتٓاب أؾطاز اجملتُع اي،ل ايطزعٕٝ غبباً يف ؼكٛهٜ
.١ًٝل ايطزع أنجط ؾاعٝساً يف ؾطض ايعكاب نإ ؼكٜ ؾس٠ٛطابع ايكػ
ٕ شيو إ،ِ باختالؾٗا٥ِ َع اضتؿاع َعسٍ اؾطاٝػتكٜ ّ قس الٛٗس إٔ ٖصا املؿٝب
ّٙ ٖصٛٗهتٌُ َؿٜ  اش ال،١ صاؿ١ٝ٥ دعا١اغٝ تعبرياً عٔ غٙسسٚ ٌعٓصط ايعكاب ال ميج
اإلصالح عػباْ٘ املطتهع ايجايح يف ٖصاٚ ٌٖٝ ايتأٚ ا١ٜقإٛ عٓصط ايٚ َٔ ز١اغٝايػ
ّص االسهاٝؼ تٓؿٝيٚ ٌٖٝايتأٚ  اإلصالح١ٝ ؾاصبح اهلسف يف املؤغػات ايعكاب،االطاض
.طاٜ تػِٗ يف ٖصا ايػطض أ١ًٜبات بسٛ تبين عك٠ٖصا َا دعٌ ؾهطٚ ،ؾشػب
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ٚاشا نإ االَط ٜػري عًٖ ٢صا اهلس ،ٟؾإ َا ٜتبازض إىل ايصٖٔ َس ٣اَتساز ؾهط٠
ايعكٛبات ايبس ١ًٜإىل ايٓعاّ االْطباط ٞيف إطاض ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١عػباْٗا أسس ايٓعِ اؾعا١ٝ٥
ؿُا ١ٜايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١اْتعاّ غري املطاؾل ايعاَ .١ؾٗصا ايٓعاّ عً ٢ايطغِ َٔ خصٛصٝت٘
يف ؼسٜس املدايؿات ٚؾطض ايعكاب ،إال إْ٘ ٜتؿل َع غاٜات نٌ ْعاّ دعا ٞ٥يف تك ِٜٛغًٛى
املداطبني بأسهاَ٘ َٔٚ ،ثِ ؾإ ايبشح عٔ عكٛبات بس ١ًٜؾ ٘ٝتهؿٌ ؼكٝل عٓصط ايٛقا١ٜ
ٚاإلصالح ٚايتأٖ ٌٝوتاز إىل ايٛقٛف عً ٢تأص ٌٝؾهطٖ ٠ص ٙايعكٛبات يف ايٓعاّ
االْطباطٚ ٞتٓا ٍٚصٛضٖا املكرتس.١
ظز عً ٢شيو إٕ املؿطع عٓس تبٓ ٘ٝيكٛاعس ايعكاب يف ايٓعاّ االْطباط ٞبػط ٜسٜ٘
يًُٛظـ املدايـ يٝكـ فسزا عً ٢غًٛن٘ ايٛظٝؿٜٚ ،ٞعٝس ايٓعط ؾ ٘ٝتكٛميا ٚاصالساً،
َٔ خالٍ بعض املؿاٖ ِٝايػا٥س ٠يف ٖصا ايٓعاّ نُا يف َؿٗ ّٛق ٛايعكٛب ١االْطباط،١ٝ
ٖٚصا َا ٜسع ٛاىل ايتأٌَ يف اغتبساٍ ايعكٛبات االص ١ًٝبأخط ٣تكٛز إىل غطض ايتكِٜٛ
ٚاإلصالح ْؿػ٘.
أُٖ ١ٝايسضاغ:١
تٓبع أُٖ ١ٝاملٛضٛع يف نْٗٛا تٗسف إىل تٛطني ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ
االْطباط ،ٞمبا ٜتٛاؾل َع املبازئ ٚايكٛاعس ايػا٥س ٠يف ٖصا ايٓعاّٚ ،نصيو ايبشح عٔ
صٛض يعكٛبات بس ١ًٜميهٔ إٔ ؼٌ بسال َٔ ايعكٛبات االْطباط ١ٝاالص َٔ ،١ًٝادٌ قٝاّ
غٝاغ ١دعاْ ١ٝ٥ادع ١يف ٖصا ايٓعاّ ،تهؿٌ اصالح غًٛى املٛظـ َٔٚ ،ثِ َس ٣إَهاْ١ٝ
تبٓٗٝا عًٚ ٢ؾل األغباب ٚايػاٜات اييت تك ّٛعًٗٝا ايعكاب يف ايٓعاّ االْطباط.ٞ
َؿهً ١ايبشح:
إٕ َؿهً ١ايبشح تبس ٚظاٖط ٠يف َس ٣إَهاْ ١ٝتبين َؿٗ ّٛايعكٛبات ايبس ١ًٜيف
ايٓعاّ االْطباط ٞمبا ٜٗسف اىل ؼكٝل غاٜات ٖصا ايٓعاّ يف تك ِٜٛايػًٛى ايٛظٝؿٞ
يًُٛظـ ايعاّ مبا ٜعٛز باـري عً ٢غري املطاؾل ايعاَ ٌٖٚ .١إٔ ايططٚض ٠الظَ ١ؾعال يألخص
بٗصا املؿٗ ّٛأّ نؿا ١ٜايػٝاغ ١االْطباط ١ٝاؿاي ،١ٝمبا ٜػين عٔ إٔ ٜتأثط ايٓعاّ
االْطباط ٞباألؾهاض ٚاملؿاٖ ِٝايٓاؾ ١٦يف ايػٝاغ ١اؾعا ١ٝ٥اؿسٜج.١
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َٓٗذ ١ٝايبشح:
غٓعُس تبعا يعٓٛإ ايبشح إىل اعتُاز املٓٗر االغتٓباط( ٞايتشًٚ )ًٞٝاملٓٗر
املكاضٕ عرب زضاغ ١ايكٛاعس ايعاَ ١يًعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعِ اؾعاٚ ١ٝ٥تطبٝكٗا عً ٢ايٓعاّ
االْطباط ٞعًٚ ٢ؾل األُٖ ١ٝاملتٛخاٖ َٔ ٠صا ايبشح.
ٖٝهً ١ٝايبشح:
عًٚ ٢ؾل َا مت عطض٘ َٔ أُٖ ١ٝهلصا ايبشح ٚاملؿهً ١اـاص ١ب٘ ٚاملٓٗذ١ٝ
املعتُس ٠ؾ ،٘ٝغٛف ْعتُس ٖٝهً ١ٝتك ّٛعًَ ٢بشجني اثٓني ،نصص األَُٗٓ ٍٚا يًبشح
يف َؿٗ ّٛايعكٛبات ايبسٚ ١ًٜصٛضٖا َٔٚ ،ثِ ْٓتكٌ بعسٖا يف املبشح ايجاْ ٞإىل ايبشح يف
تطبٝل ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ االْطباطْ ،ٞتٓا ٍٚؾ ٘ٝاملربضات اييت ميهٔ
االغتٓاز إيٗٝا يف تبين ٖص ٙايؿهطٚ ،٠صٛال اىل ططح صٛض يتًو ايعكٛبات يف ٖصا ايٓعاّ.
املبحث األول

هاهيت العقىباث البذيلت
َٓص إٔ عطف االْػإ َؿٗ ّٛايعكٛبات يف أ ٍٚصٛضٖا دعا ً٤ملا تكاضؾ٘ إضاز ٠اجملطّ
االمث ،١لس أْٗا بست يف صٛض ٠عكٛبات بسْ ١ٝبصٛض ٠قطعٚ ،١ٝنإ ايػطض َٔ إٜكاع اؾعا٤
اؿام األش ٣باؾاْ َٔٚ ،ٞثِ مل تهٔ ايػاْ َٔ ١ٜعِ ايعكاب غ ٣ٛاالْتكاّ.
َٚع ايتطٛضات اييت ضاؾكت ايبؿطٚ ١ٜظٗٛض ايسٚي َٔٚ ١ثِ تكسّ اجملتُعات ٚايعٓا١ٜ
عكٛم االْػإٚ ،ايتطٛض ايصْ ٟايت٘ ٖص ٙاؿكٛم َٔ سٝح إقطاضٖا ٚتطبٝكٗا يف ايتٓعِٝ
ايسٚيٚ ٞايتؿطٜع ايٛطين َٔٚ ،ثِ ظٗٛض َا ٜعطف بأدٝاٍ َٔ سكٛم االْػإَٚ ،ا ضاؾل شيو
َٔ تػٝري ْعط ٠اجملتُع إىل ؾدص اؾاْٖٚ ،ٞصا َا تبس َٔ ٣خالٍ بٓا ٤غٝاغ ١دعا١ٝ٥
قٛاَٗا اإلصالح ٚايتأٖ ٌٝبٗسف إعاز ٠اؾاْ ٞاىل أسطإ اجملتُع ؾطزاً صاؿاً ٜػِٗ يف
بٓاٚ ٘٥تطٛض.ٙ
ٚاتػاقا َع شيو املؿٗ ّٛبطظت زعٛات إىل إعاز ٠ايٓعط يف بعض صٛض ايعكٛبات مبا
ٜتؿل َع تًو ايػاٜات الغُٝا يف ايعكٛبات ايػايب ١يًشط ،١ٜؾطالً عٔ إٔ ايسضاغات ٚاألعاخ
بٓٝت إٕ صٛض ايعكاب االصً ١ٝمل تهٔ ضازع ١يف اؿس َٔ اؾطا.ِ٥
ثِ إٔ ٖٓاى َٔ اؾطاَ ِ٥ا يٝػت عً ٢قسض َٔ األُٖٚ ١ٝإٕ ايعكاب عٓٗا ٚيٛ
بعكٛبات غايب ١يًشط ١ٜعً ٢م ٛقصري ٜرتى اثاضاً غًب ً١ٝعً ٢احمله ّٛعًٚ ٘ٝعً ٢أغطت٘
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ٚٚضع٘ زاخٌ اجملتُع َٔٚ .ثِ نإ َٔ ايططٚض ٠ؼكٝل َٛاظْ ١بني تًو ايططٚضات ٚبني
ضطٚض ٠إٜكاع ايعكاب نأسس عٓاصط ايػٝاغ ١اؾعا.١ٝ٥
ٖٓ َٔٚا بطظت ؾهط ٠ايعكٛبات ايبسٚ ١ًٜتبًٛضت َٔ خالٍ تبين املؿطع هلا يف
فُٛع َٔ ١ايس ،ٍٚعًٚ ٢ؾل األٚضاع االدتُاعٚ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝيف نٌ َٓٗاٖٛٚ ،
َا ٜسيٌ عً ٢لاعتٗا يف ؼكٝل اإلصالح ٚايٛقاٚ ١ٜايتأٖ.ٌٝ
ٚعً ٢شيو غٛف نصص ٖصا اؾع َٔ ٤ايبشح يًٛقٛف عًَ ٢ؿٖٗ ّٛصا ايعكٛبات
ٚصٛضٖا يف َطًبنيٚ ،عً ٢ايتؿص ٌٝاالت:ٞ
املطلب األول

هفهىم العقىباث البذيلت
بايٓعط يبعض اآلثاض ايػًب ١ٝاييت أؾصشت عٓٗا ايعكٛبات االصٚ ،١ًٝيتعاظِ اآلضا٤
اييت قًٝت بايًذ ٤ٛاىل أغايٝب دسٜس ٠يًعكاب َٔٚ ،أدٌ إعطا ٤ابعاز تأٖ– ١ًٝٝأنجط
تأثرياً -يًػٝاغ ١اؾعاٚ ١ٝ٥تطؾٝس ايعكاب ،ؾكس بطظت زضاغات تسع ٛإىل اؿس َٔ ايعكاب،
قاَت عً ٢أؾهاض املسضغ ١ايٛضع ١ٝاييت ٖسؾت اىل إٔ ؼٌ ايتسابري االسرتاظ ١ٜبسٜالً عٔ
ايعكٛب َٔٚ ،)1(١ثِ يف تطٛض السل ايسع ٠ٛاىل إ تػتبسٍ ايعكٛبات االص ١ًٝبأخط ،٣مبا
ٜٓػذِ َع اصالح اؾاْٚ ،ٞنصيو إعطا ٤ابعاز تأٖ ١ًٝٝيًعكٛب ١عً ٢م ٛبايؼ ،يف ظٌ عسّ
ايكسض ٠عً ٢ؼكٝل ٖصا اهلسف ؾُٝا ي ٛمت اإلبكا ٤عً ٢ايعكاب عً ٢صٛض ٙاؿاي.١ٝ
 َٔٚأدٌ اإلساط ١بٗص ٙايعكٛبات غٓدصص ٖصا اؾع َٔ ٤ايبشح يًٛقٛف عً٢
طبٝع ١ايعكٛبات ايبس َٔٚ ،١ًٜثِ ايبشح عٔ َربضات ايتٛد٘ مٖٛا ٚتبٓٗٝا يف ايٓعِ
ايعكابٚ ،١ٝعً ٢ايٓش ٛاالت-:ٞ
أٚال -ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًعكٛبات ايبس:١ًٜ
تك ّٛايؿهط ٠اؾٖٛط ١ٜيًعكٛبات ايبس ١ًٜعً ٢ايبشح عٔ أغايٝب دسٜس ٠يًعكاب يف
ايعكٛبات ايػايب ١يًشط ٖٞٚ ،١ٜبٗصا املؿٗ ّٛال ؽتًـ عٔ ايعكٛبات االص ١ًٝيف اُْٗا دعا٤
ٜؿطض٘ ايكاْٚ ٕٛوهِ ب٘ ايكاض ٞعًٜ َٔ ٢طتهب ؾعال فطَاً قاْْٛا.
( )3د .بمعخابي عبج الكخيػ ،عبج العالي بذخ ،الحج مؼ العقاب في الدياسة الجشائية
السعاصخة ،مجمة جيل األبحاث القانؽنية السعسقة ،مخكد جيل البحث العمسي ،الجدائخ،
عجد ،43يشايخ  ،423:ص.73
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )67السنة ()12

55

ٖٓ َٔٚا ؾإ ايعكٛبات ايبس ١ًٜؽطع يًُبازئ ٚاالسهاّ ْؿػٗا اييت تك ّٛعًٗٝا
ايعكٛبات االص ،١ًٝؾالبس إ تهَ ٕٛكطض ٠بٓص قاْٚ ْٞٛإ ته ٕٛؾدص ١ٝتٓاٍ اجملطّ
ْؿػ٘ ٚإ ٜٛقعٗا ايكطا ،٤غري إٔ َا تُٓاظ ب٘ ٖص ٙايعكٛبات ٖ ٛضضا ٤احمله ّٛعً ٘ٝبٗا،
ؾبسٖ ٕٚصا ايطضا ال ٜػتطٝع ايكطا ٤ؾطضٗا ،اش غٝتِ إٜكاع ايعكٛب ١االص ١ًٝعً ٘ٝيف ٖصٙ
اؿاٍ.
ٚإشا أَعٓا ايٓعط يف دٖٛط نٌ َٔ ٖص ٜٔايٓٛعني َٔ ايعكاب لس إ ايعكٛب ١االص١ًٝ
تك ّٛعً ٢ؾهط ٠االٜالّ َٔ ادٌ إصالح احمله ّٛعً َٔٚ ٘ٝثِ اعاز ٠تأٖ ً٘ٝعرب َا تتبٓاٙ
املؤغػات اإلصالس َٔ ١ٝخطط تأٖٚ ٌٝاضؾاز ،أَا ايعكٛب ١ايبس ١ًٜؾٗ ٛتك ّٛؾهط ٠اهاز
اٜالّ َٔ ْٛع خاص ٜؿتٌُ عً ٢إعاز ٠تأٖ ٌٝاحمله ّٛعً َٔ ٘ٝز ٕٚإٔ ٜطاؾل شيو غًبا
ؿطٜت٘ بٛضع٘ يف َؤغػ ١إصالسٚ ،١ٝمبا  ُٜٞٓؾعٛض ٙباملػؤٚي ١ٝػا ٙاجملتُع عٔ ؾعً٘
املطتهب( .)1اشا إ نٌ َا يف االَط إ ايػٝاغ ١اؾعا ١ٝ٥املعاصط ٠تٛدب إعاز ٠ايٓعط ًَٝا
بطغِ سسٚز دسٜس ٠هلا عرب إهاز ططم أخط َٔ ٣ايعكاب انجط ؼكٝكا ملؿٗ ّٛتًو ايػٝاغ١
يف ايعكاب ٚاإلصالح ٚايتأٖ.)2(ٌٝ
ٚقس تبآٜت ٚدٗات ايٓعط يف ؼسٜس ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًعكٛبات ايبس ،١ًٜاش إ َِٓٗ
َٔ ٜط ٣إ ٖص ٙايعكٛبات َا ٖ ٞاال تسابري اسرتاظ ،١ٜؾُٝا ٜط ٣اخط ٕٚإ ٖص ٙايبسا ٌ٥ميهٔ

إ تتطُٔ آثاضاً َايَٚ ١ٝعٓ.)3(١ٜٛ

( )3فيج يؽسف الكداسبة ،الحمؽل التذخيعية السقتخحة لتبشي العقؽبات البجيمة في الشعام
الجدائي األردني ،مجمة دراسات (عمؽم الذخيعة والقانؽن) ،مجمج ،62عجد،4235 ،5

ص.953

( )4د .صفاء اوتاني ،تخشيج العقاب في الدياسة الجدائية السعاصخة ،مجمة الذخيعة القانؽن –
جامعة االمارات ،مجمج ،4:عجد ،4236 ،82ص.323
( )5يشعخ :فيج يؽسف الكداسبة ،مرجر سابق ،ص.954
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23

العقؽبة البجيمة لمعقؽبة االنزباطية في الؽظيفة العامة

011

ٜٚط ٣داْب آخط إٕ ايعكٛبات ايبسَ ١ًٜا ٖ ٞإال بسا ٌ٥دٓا ١ٝ٥تسخٌ يف اطاض ايكٛاْني
ايعكاب ،١ٝاش تطِ بسا ٌ٥عٔ ايعكٛبات املكٝس ٠يًشط ،١ٜنُا تطِ أٜطا فُٛع َٔ ١ايتسابري
ايٛقا ١ٝ٥هط ٟؾطضٗا ،نُا ٖ ٛيف تأد ٌٝايٓطل بايعكٛبٚٚ ١قـ ايتٓؿٝص(.)1
ٚنصيو اؿاٍ ؾُٝا ٜتعًل باإلؾطاز ايؿطط ٞؾْٗ :ٛعاّ قاْ ْٞٛقطا ٞ٥قٛاَ٘ اصالح
ٚتأٖ ٌٝاحمله ّٛعًٚ ٘ٝاالخص بٝس ٙيالْسَاز يف اجملتُع َٔ خالٍ االؾطاز عٓ٘ ملا تبكَٔ ٢
َس ٠ايعكٛب ١ايػايب ١يًشط ،١ٜؾٗ ٛتعس ٌٜيف أغًٛب املعاًَ ١ايعكاب ١ٝيًعكٛبات ايػايب ١يًشط١ٜ
تكتط ٘ٝاعتباضات ايتأٖ ،ٌٝؾٗ ٛميجٌ ٚضع اْتكاي ٞبني غًب اؿط ١ٜيف املؤغػ١
اإلصالسٚ ١ٝبني متتع احمله ّٛعً ٘ٝباؿط ١ٜايهاًَ ،)2(١إش ال ٜعين ايؿُ ٍٛباإلؾطاز ايؿططٞ
إٔ ايعكٛب ١قس اْكطت ،نُا اْ٘ ال ميجٌ تٓاظٍ ايسٚي - ١عػباْٗا ممجً ١يًُذتُع -عٔ
ايعكاب( ،)3ألْ٘ ال ٜهْٗ ٕٛاٝ٥ا إال سني تٓكطَ ٞست٘ بػري اخالٍ بؿطٚط٘ َٔ احملهّٛ

عً.)4(٘ٝ

ٚعً ٢شيو ٜط ٣ايباسح إ َٔ ايٛادب ايتؿطٜل بني َؿٗ ّٛايعكٛبات ايبسٚ ١ًٜبني
بعض املؿاٖ ِٝاييت تطَ ٞاىل ؼكٝل غاٜات غٝاغ ١دعاْ ١ٝ٥ادع ،١ؾايٓعاّ اؾعا ٞ٥ال ٜعاٍ
ٜكط بسٚض ايعكٛب ١األخالقٚ ٞايرتب ،ٟٛألْٗا ؼكل ايطزع  َٔٚثِ ضضا ٚؾعٛض ايٓاؽ بايعسٍ،
ٚإ شيو ٜتشكل بايعكٛب ١عً ٢م ٍٛأبًؼ ،ؾطالً عٔ إٕ ايتسبري االسرتاظ :ٖٛ ٟادطا ٤وسزٙ
املؿطع ٜٚطع ؾطٚط ؾطض٘ َٔ أدٌ َٛادٗ ١خطٛض ٠إدطاَ ١ٝتٓط ٟٛعًٗٝا ؾدص١ٝ

( )3مبارك عشاد فيرل العشدي ،العقؽبات البجيمة لمدجؼ وتطبيقاتيا في القانؽن الكؽيتي،
رسالة ماجدتيخ ،جامعة نايف العخبية لمعمؽم األمشية -كمية العجالة الجشائية،4239 ،
ص.;2

( )4د .فخخي عبج الخزاق الحجيثي ،شخح قانؽن العقؽبات – القدػ العام ،مطبعة الدمان،
بغجاد ،3;;4 ،ص.635-634

( )5عبج األميخ حدؼ جشيح ،االفخاج الذخطي في العخاق (دراسة مقارنة) ،اطخوحة دكتؽراه،
كمية القانؽن – جامعة بغجاد ،3;9; ،ص.69

( )6يخاجع :يخاجع :السادتيؼ ( )554و( )555مؼ قانؽن أصؽل السحاكسات الجدائية رقػ
( )45لدشة .3;93
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َطتهب اؾطمي ١بٗسف زضٗ٥ا عٔ اجملتُع( ،)1ؾٗ ٛال وٌُ طابع االٜالّٖٓ َٔٚ ،ا ىتًـ
َؿٗ َ٘ٛعٔ َؿٗ ّٛايعكٛب.١
ثاْٝاَ -ربضات تبين ايعكٛبات ايبس:١ًٜ
القت ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜتأٜٝساً هلا يف ايعكٛبات ايػايب ١يًشطٚ ،١ٜعًٚ ٢د٘
اـصٛص تًو اييت تٓط ٟٛعًَ ٢سز قصري ،٠إش ططح َؤٜسٖٚا تربٜطات –تبسَٓ ٚطك-١ٝ
يألخص بٗا َٔٚ ،أبطظٖا:
 -1إٕ ايعكٛب ١ايػايب ١يًشط – ١ٜقصري ٠املس -٣ال تتٝح تٓؿٝص بطاَر اإلصالح ٚايتأٌٖٝ
يًُشه ّٛعً ،٘ٝألٕ تًو ايرباَر تتطُٔ دٛاْب طبْٚ ١َٝٓٗٚ ١ٝؿػٚ ،١ٝإ تطبٝكٗا
ٜػتًعّ بايططٚضٚ ٠قتا ست ٢تٓطر مثطتٗاٖٚ ،صا َا قس ال ٜتشكل يف ٖص ٙايعكٛب.)2(١
 -2إشا نإ َٔ ؾإٔ ايعكٛب ١ؼكٝل ايطزع ايعاّ ٚايطزع اـاص ،ؾإ ٖص ٙايػا ١ٜال تتشكل
يف فُٛع َٔ ١ايعكٛبات ايػايب ١يًشط ،١ٜإش ال ميهٔ ضُإ ؼكٝل ايطزع اـاص
بايٓػب ١يًُشه ّٛعً٘ٝ؛ إَا ألْ٘ مل ٜعس ٜهرتخ ألَط ايعكاب أصالً ،أ ٚألٕ ْتا٥ر ٖصٙ
ايعكٛب ١ته ٕٛغًب ١ٝملا قس ٜرتتب عً ٢تٓؿٝص ايعكٛبٖٓ ١ا َٔ اختالط٘ َع فطَني
أؾس خطٛضٚ ٠انتػاب٘ ثكاؾ ١إدطاَ ،١ٝؾطالً عٔ ْعطت٘ م ٛاجملتُع ٚضغبت٘ يف
االْتكاّ َٓ٘(ٖٚ ،)3صا َا ْتًُؼ آثاض ٙيف ظٜاز ٠اعساز ساالت ايعٛز مبا ٜعين ؾؿٌ
ايعكٛب ١يف ؼكٝل عاٌَ ايطزع ٚايٛقا ١ٜايؿطز ١ٜأ ٚاؾُاع َٔ ١ٝاؾطمي .)4(١إش مل ؼكل
ايعكٛبات ايػايبٚ ١ال ست ٢ايعكٛبات ايبسْ ١ٝاألخط ٣غاٜاتٗا يف اؿس َٔ اؾطميٚ ١اصالح

اجملطَنيٖٚ ،صا َا تٛس ٞب٘ ظٜازَ ٠عسالت اؾطمي ١يف ايعطام ٚبعض ايس.ٍٚ

( )3السادة ( )325مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي رقػ  333لدشة ;.3;8
( )4سميسان عبج السشعػ سميسان ،أصؽل عمػ الجداء الجشائي ،دار الجامعة الججيجة،
اإلسكشجرية ،4223 ،ص.337

( )5د .طارق عبج الؽىاب سميػ ،السجخل في عمػ العقاب الحجيث ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة ،ب ت ،ص.45:
( )6د .عبج هللا عبج العديد اليؽسف ،التجابيخ السجتسعية كبجائل لمعقؽبات الدالبة لمحخية،
اكاديسية نايف لمعمؽم األمشية ،الخياض ،4225 ،ص.94
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 -3إٕ ٖٓاى َٔ ايعكٛبات َا ٜتذاٚظ آثاضٖا احمله ّٛعً ،٘ٝإش متتس إىل عاً٥ت٘ ؾتًشل
بأؾطازٖا املؿهالت ايٓؿػٚ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالدتُاع.)1(١ٝ
 -4بطٚظ ظاٖط ٠ايتطدِ ايتؿطٜع ٞيف ػط ِٜأؾعاٍ ضأ ٣املؿطع أْٗا تٗسز ايٓعاّ ايعاّ
َٚصاحل اجملتُع ؾتٛالٖا بايعكابٚ ،عً ٢م ٍٛخاص اؾطا ِ٥االقتصازَٚ ١ٜجاهلا:
دطا ِ٥ايتٗطب ايططٜيب ٚايتٗطٜب ايهُطنٚ ٞدطا ِ٥املطٚض ٚايبٚ ١٦ٝايصشٚ ،١يف اؿكٝك١
إٕ ٖص ٙاألؾعاٍ اجملطَ ١ال متؼ قُٝاً َٚصاحل عً ٢قسض بايؼ األُٖ ١ٝيًُذتُع بايؿهٌ

ايصٜ ٟؤثط عً ٢اغتكطاضٚ ،)2(ٙإٔ ٖصا يٝسؾع باػا ٙايبشح عٔ بسا ٌ٥يًعكٛبات املكطض٠
يتًو اؾطا.ِ٥
ٚاؿكٝك ١اْ٘ يٝؼ يف ٖص ٙايصٛض َٔ ايعكاب َا ٜٗسز األغاؽ ايكاْ ْٞٛيكإْٛ
ايعكٛبات شات٘ َٔٚ ،ثِ ؾإ ٚدٛز ايعكاب عً ٢ايطغِ َٔ تػٝري صٛضت٘ ٜهؿٌ يًكاعس٠
ايكاْ ١ْٝٛخصا٥صٗا املُٝع ٠بعٓصط اؾعا ،٤ز ٕٚإٔ تٓشسض اىل َطتب ١ايكٛاعس االدتُاع١ٝ
ٚاالخالق.)3(١ٝ
ٜٚط ٣ايباسح إٕ تًو ايتربٜطات تتؿل َع ايتطٛضات اؿاصً ١يف ايػطض َٔ ؾطض
ايعكٛب ،١بإٔ أصبشت أزا ٠إلصالح احمله ّٛعً ،٘ٝؾاسرتاّ ايؿطز جملتُع٘ ال ٜتٛقـ عً٢
فطز اثط ايعكٛب ،١بٌ إٕ شيو ٜتٛقـ عً ٢ضطٚض ٠خًل َٓار َال ِ٥يألؾطاز ٜػِٗ يف تععٜع
ايك ِٝاالدتُاع ،١ٝؾتهٚ ٕٛاظعاً ه ٍٛيف ايصٖٔ قبٌ االقساّ عً ٢كايؿ ١ايكاْ ،ٕٛنُا اْٗا
تهؿٌ ؼكٝل ايطزع اـاص ،إش مبذطز ؾطض ٖص ٙايعكٛبات عً ٢احمله ّٛعً ٘ٝتتٛيس يسٜ٘
ؾهط ٠ايتأٖٚ ٌٝايعٛز ٠يٝه ٕٛانجط اتصاال مبذتُع٘ ،ثِ إ ٖص ٙايعكٛبات تعس أزا ١َُٗ ٠بٝس
ايكطا ٤يتؿطٜس ايعكابٚ ،نٌ شيو ٜػِٗ يف عٛزت٘ ؾطزا صاؿا زاخٌ اجملتُع.

( )3يخاجع :د .عبج هللا عبج الغشي غانػ ،مذكالت اسخ الدجشاء ومحجدات بخامج عالجيا،
جامعة نايف العخبية لمعمؽم األمشية ،الخياض ،422; ،ص 86وما بعجىا.

( )4د .محسؽد طو جالل ،أصؽل التجخيػ والعقاب في الدياسة السعاصخة ،ط ،3دار الشيزة
العخبية ،القاىخة ،4227 ،ص.45:
( )5يخاجع :د .احسج فتحي سخور ،أصؽل الدياسة الجشائية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
 ،3;95ص.3;3
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املطلب الثاني

صىر العقىباث البذيلت
بازئ ش ٟبس ،٤لس َٔ ايططٚض ٟبٝإ إٕ ايعكٛبات ايبس ١ًٜميهٔ إٔ تتعسز مبا
ٜٓاغب ؾهط ٠املؿطع َٔ ٚضا ٤تبٓٗٝاٚ ،قس ٜه ٕٛيًعطٚف االدتُاعٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
ٚايػٝاغ ١ٝأثط بايؼ يف شيو ايتعسز.
ٚقس ٜطدع ٖصا ايتعسز ٚايتبا ٜٔيف صٛض ايعكٛبات ايبس ١ًٜإىل اختالف ٚدٗات ايٓعط
بني ايؿكٗاٚ ٤ايباسجني يف فاٍ ايكاْ ٕٛيف ؼسٜس ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًعكٛبات ايبس ،١ًٜنُا بسا
غابكاٚ ،عً ٢شيو غٛف ْبشح يف ايصٛض االت ،١ٝعػباْٗا األنجط اْػذاَا َع َؿّٗٛ
يًعكٛبات ايبس.١ًٜ
أٚال -اؾعا٤ات املاي(١ٝايػطاَات):
ٜطاز بٗا اؾعا ٤ايصٜ ٟؿطض عً ٢اؾاًْٜٚ ٞعَ٘ بسؾع َبًؼ َٔ املاٍ ٜ -كسض يف قطاض
اؿهِ -اىل خع ١ٜٓايسٚي.١
ٚاالصٌ إ تأتٖ ٞص ٙايعكٛب ١بصٛض ٠اصً ١ٝأ ٚتهُ ،١ًٝٝغري أْٗا ميهٔ إٔ تأخص
صٛض ٠ايعكٛب ١ايبس ١ًٜسُٓٝا ٜتِ ؾطضٗا بٗص ٙايصؿ ،١مبعٓ ٢إٔ ٜتِ اغتبساٍ ٖص ٙايعكٛب١
قٌ ايعكٛبات ايػايب ١يًشط.١ٜ
ًٜٚشغ إٔ ٖص ٙايصٛض َٔ ٠ابًؼ ايبسا ٌ٥املكطض ٠يًعكٛبات االص ٖٞٚ ،١ًٝتٓب٘
اؾاْ ٞإىل غًٛن٘ املؿني بايٓػب ١يًُذتُع ،ؾطالً عٔ أْٗا ؼكل أغطاض ايعكٛب ١اييت مت
اغتبساهلا ،ألٕ ايعكٛب ١املػتبسي ١يف األصٌ مل ؼكل ٖسف اإلصالح ٚايتأٖ.ٌٝ
 َٔٚتطبٝكات شيو يف ايتؿطٜع ايعطاقَ ٞا ٜعطف بايتػ ١ٜٛايصًش ١ٝاييت ػس

فاهلا ؾُٝا هط ٟبني اإلزاض ٠ايططٜبٚ ١ٝاملهًـ املدايـ يف ايكٛاْني ايططٜب ،)1(١عً ٢إ
ؾطض ايػطآَٖ ١ا هط ٟبكطاض ازاضٚ ٟيٝؼ عهِ قطا.ٞ٥
( )3مثال ذلغ ما جاء في السادة (; /7مكخر) مؼ قانؽن ضخيبة الجخل العخاقي السخقػ
( )335لدشة ( 3;:4السعجل) بأن -3" :لؽزيخ السالية ان يعقج تدؽية صمحية عؼ
االفعال السشرؽص عمييا في السادتيؼ ( )7:/79مؼ القانؽن قبل اقامة الجعؽى لجى
السحاكػ السخترة او خالل الشعخ فييا وذلغ باالستعانة عؼ العقؽبات الؽاردة في
السادتيؼ اعاله بجفع مبمغ ال يقل عؼ مثمي الزخيبة الستحققة في الجخل مؽضؽع=
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ثاْٝا -ايعٌُ يف خسَ ١اجملتُع:
تعس ٖص ٙايصٛض َٔ ٠ايٓعِ اؿسٜج ١يًُعاًَ ١ايعكابَٚ ،١ٝؤزاٖا ايعاّ احمله ّٛعً٘ٝ
بإ ٜعٌُ ـسَ ١اجملتُع املس ٠اييت تكطضٖا احملهُ ١بس ٕٚأدط ٜكابٌ ٖص ٙاـسَ.١
ٚقس عطؾت ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكاب ايتؿطٜعات اؾعا ١ٝ٥يف ايعسٜس َٔ ايسَٗٓٚ ،ٍٚا:

ؾطْػا(ٚ )1بًذٝها ٖٛٚيٓسا ٚأملاْٝا ٚايتؿطٜعات االلً ٛاَطٜه( ١ٝايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه١ٝ
ٚاْهًرتا ٚنٓسا) ،نُا تبٓاٖا داْب َٔ ايس ٍٚايعطبَٚ ١ٝجاهلاَ :صط(ٚ )2االَاضات ايعطب١ٝ
املتشسٚ )3(٠يبٓإ( ، )4اَا يف ايعطام ؾًِ لس يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايٓاؾص ٚال يف غرئَ ٙ
ايتؿطٜعات ايعكاب ١ٝصطاس ١ا ٚزالي ١عً ٢تبين املؿطع هلصا ايٓٛع َٔ ايعكٛبات.
ٚايػُ ١ايباضظ ٠يف ؾطض ٖص ٙايعكٛب ١أْٗا ػط ٟإَا مبٛاؾك ١احمله ّٛعً ٘ٝأ ٚبطًب
َٓ٘ٚ ،شيو اسرتاَاً َٔ املؿطع يالتؿاقٝات ٚاملٛاثٝل ايسٚي ،١ٝيف إٔ ال ٜتِ أزا ٤االْػإ
ألعُاٍ ايػدط ٠أ ٚدرباًَٚ ،جاٍ شيو َا دا ٤يف اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْػإ يػٓ١
ٚ ،)5(1948ايعٗس ايسٚي ٞاـاص باؿكٛم املسْٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝيػٓ ،)6(1966 ١عً ٢عسّ
بشاء عمى طمب تحخيخي يقجم مؼ قبل مختكب
=الجعؽى -4 ،يتػ عقج التدؽية الرمحية ً
الفعل السخالف او مؼ يسثمو قانؽنا وال يحق لسختكب الفعل السخالف العجول عشيا بعج
حرؽل السؽافقة عمييا -5 ،يتختب عمى عقج التدؽية عجم اقامة الجعؽى الجدائية عمى
مختكب الفعل السخالف بعج تدجيجه السبمغ السحكؽر في الفقخة ( )3مؼ ىحه السادة ،وايقاف

اجخاءات الجعؽى في اي مخحمة وصمت الييا قبل صجور حكػ مؼ السحكسة السخترة".

( )3يخاجع السادة ( ):-353مؼ قانؽن العقؽبات الفخندي.

( )4يخاجع :السادة ( )3:مؼ قانؽن العقؽبات السرخي ،والسادة (; )69مؼ قانؽن اإلجخاءات
الجدائية السرخي ،اذ ورد فييسا ان لكل محكؽم عميو بالحبذ البديط مجة ال تتجاوز ستة
اشيخ ان يطمب تذغيمو خارج الدجؼ بجال مؼ تشفيح العقؽبة.

( )5يخاجع :عمى سبيل السثال :السادة ( )342مؼ قانؽن العقؽبات االتحادي في االمارات رقػ
( )5لدشة .3;:9

( )6يخاجع :عمى سبيل السثال :السادة ( )33مؼ السخسؽم التذخيعي رقػ ( )644الرادر سشة
.4224
( )7يخاجع :السادة ( )6والسادة ( )3-45مؼ اإلعالن.
( )8يخاجع :السادة (-5-:أ) مؼ ىحا العيج.
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دٛاظ إنطا ٙأسس عً ٢ايػدط ٠أ ٚايعٌُ اإليعاَٚ ،ٞنصيو َا دا ٤يف االتؿاق ١ٝاالٚضب ١ٝؿكٛم
االْػإ يػٓ.)1(1951 ١
ثايجا -املطاقب ١االيهرت:١ْٝٚ
يكس نإ َٔ ؾإٔ ايتطٛض ايعًُٚ ٞايتكين إ ًٜك ٞبعالي٘ عً ٢صٛض ايعكٛبات
ايبس ،١ًٜإش ْؿأت صٛض ٠تعتُس عً ٢ايتكٓٝات االيهرت ١ْٝٚيف ايعكابَ ٖٛٚ ،ا ٜعطف باملطاقب١
االيهرت )2(١ْٝٚأ ٚباغِ اؿبؼ يف ايكٝس أ ٚايػٛاض االيهرت.ْٞٚ
ٜٚتاح يف ٖصا ايٓعاّ تٓؿٝص عكٛب ١اؿبؼ يف َٓعٍ احمله ّٛعً ٘ٝبعٝساً عٔ ْطام
املؤغػ ١اإلصالسَ ،١ٝع اخطاع٘ جملُٛع َٔ ١االيتعاَات ٚؾطض ايكٛٝز عً ٢ؼطنات٘ َٔ

خالٍ دٗاظ املطاقب.)3(١
ٚبعٝساً عٔ اؾسٍ ايصٜ ٟتذاشب زٚض ٖص ٙايعكٛب ١ايبس ١ًٜيف ايتأٖٚ ٌٝاالصالح( ،)4إال
إٔ اػا ٙفُٛع َٔ ١ايسٚي ١إىل تبين ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكاب نصٛض ٠بس ١ًٜعٔ ايعكٛبات
االصَ ،١ًٝع ٚضع ؾطٚط ٚضٛابط يتطبٝك٘ٚ ،املتابع ١اؾس ،١ٜميهٔ إٔ ػعً٘ َٔ
ايعكٛبات ايبس ١ًٜايؿاعً.١

( )3يخاجع :السادة ( )6مؼ االتفاقية.
( )4وتعشي ىحه الرؽرة مؼ العقؽبات البجيمة عؼ العقؽبات الدالبة لمحخية :إلدام السحكؽم عميو
بالبقاء في محل اقامتو في أوقات محجدة ،وان تجخي عسمية التحقق مؼ التدامو بحلغ مؼ
خالل مخاقبتو الكتخونيا عبخ جياز يؽضع عمى يجه يخسل يعطي إشارات ونتائج الى
مخكد السخاقبة لبيان مجى التدام او مخالفة السحكؽم عميو لتشفيح العقؽبة .ولمسديج يخاجع:
د .بمعخابي عبج الكخيػ ،عبج العالي بذخ ،مرجر سابق ،ص.7

( )5ساىخ إبخاهيػ الؽليج ،مخاقبة الستيػ الكتخونيا كؽسيمة لمحج مؼ مداوئ الحبذ االحتياطي،
مجمة الجامعة اإلسالمية ،غدة ،م،43ع 3يشايخ  ،4235ص.885

( )6يخاجع في شأن ذلغ :صفاء اوتاني ،الؽضع تحت السخاقبة (الدؽار االلكتخوني في
الدياسة العقابية الفخندية) ،مجمة العمؽم االقترادية والقانؽنية ،مجمج ،47عجد،3
; ،422ص;.36
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املبحث الثاني

تطبيق فكرة العقىباث البذيلت يف النظام االنضباطي
إٕ َا ٜتبازض إىل ايصٖٔ َٖ ٛس ٣اَتساز ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜاىل ايٓعاّ االْطباطٞ
يف ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١عػباْ٘ أسس ايٓعِ اؾعا ١ٝ٥ؿُاَ ١ٜصاحل اجملتُع َٔٚ ،ثِ ٜٓبػ ٞإٔ
تػري غٝاغ ١املؿطع يف ايٓعِ اؾعا ١ٝ٥دٓباً إىل دٓبٚ ،إ نإ ٖٓاى اختالف ْػيب ؾٗٝا،
يهٔ َكَٛات ايتذطٚ ِٜايعكاب ٚاإلصالح ْٖ ٞؿػٗا .ؾإ االَط ٜسع ٛإىل ايٛقٛف ٚايتأٌَ يف
ايٓعاّ االْطباطٚ ٞقاٚيَ ١كاضب ١تطبٝل ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜؾ.٘ٝ
ٚإٕ قاٚيٚ ١يٛز ٖصا اؾاْب ٚايبشح ؾٜ ٘ٝكتط ٞإٔ ْكـ عًَ ٢ربضات تبين ؾهط٠
ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ االْطباطٚ ،ٞيعٌ األَط ٜػتط ٌٝإىل ايبشح عٔ صٛض ٠هلصٙ
ايعكٛبات ميهٔ إٔ ؼٌ بسالً عٔ ايعكٛبات االص ١ًٝيف ٖصا ايٓعاّ َٔٚ ،أدٌ شيو غٓتٓا ٍٚيف
ٖصا املبشح نٌ َٔ تًو املربضات ٚايصٛض عً ٢ايتكػ ِٝاالت:ٞ
املطلب األول

هربراث تطبيق فكرة العقىباث البذيلت يف النظام االنضباطي
يٝؼ َٔ املبايػ ١يف ؾ ٤ٞإٔ ْبشح يف ايسضاغات ايكاْ ١ْٝٛعٔ َربضات ٚأغباب
تطبٝل األؾهاض ٚاملؿاٖ ِٝايكاْ ١ْٝٛيف أسس اجملاالت ايكاْٚ ،١ْٝٛألْٓا ماَ ٍٚكاضب ١تطبٝل
ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ االْطباط ،ٞؾال بس َٔ إٔ ْبشح عٔ َربضات ٖصا ايتطبٝل،
ٚعًٚ ٢د٘ خاص إْٓا ْعًِ َا هلصا ايٓعاّ َٔ شاتٜٓ ١ٝؿطز بٗا َٓبعٗا شات ١ٝايكاْ ٕٛاإلزاضٟ
يف األصٌ.
ٚعً ٢شيو غٛف ْعٌُ عً ٢إٔ ْطع عً ٢بػاط ايبشح تكس ِٜاملربضات اييت تسؾع
إىل األخص بؿهط ٠ايعكٛبات ايبسٖٓ ١ًٜاٚ ،اضعني يف االعتباض نٌ َا ٜتعًل بطبٝع ١ايٓعاّ
االْطباطٚ ٞتأطري ٙايكاْ ،ْٞٛيٓدًص ؾُٝا بعس إىل َسٚ ٣داٖ ١تًو املربضات َٔٚ ،ثِ
ايتؿهري دسٜاً م ٛاألخص بٗص ٙايؿهطٚ ،٠غٛف ْعطض ٖص ٙاملربضات عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
 -1عً ٢ايطغِ َٔ اختالف بعض األغؼ ٚايكٛاعس يف ايٓعاّ االْطباط ،ٞإال إْ٘ ٜٛصـ
بأسس ْعِ ايعكاب َٔٚ ،ثِ ؾإ ايهجري َٔ ايتطٛضات يف األؾهاض ٚاملؿاٖ ِٝاييت تػٛز
ٖص ٙايٓعِ ستُا تالَؼ ايٓعاّ االْطباط ،ٞؾٓٝاي٘ َا ٜٓاهلا.
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ٚإ اْتٗاز غٝاغ ١ٝدعا ١ٝ٥تك ّٛعً ٢ؾهط ٠اإلصالح ٚايتأٖ ٌٝيف ؾطض ايعكاب ،أٚ
االْصطاف إىل عكٛب ١بس ١ًٜيعسّ لاع ١ايعكٛب ١االص ١ًٝيف ؼكٝل اغطاضٗا يف اغتٝعاب
َؿٗ ّٛايٛقاٚ ١ٜاملٓع ٚاإلصالح ٚايتأٖ ٌٝضُٔ ٖص ٙايػٝاغ.١
ٚي ٔ٦ناْت ٖٓاى عكٛبات بس ١ًٜعٔ ايعكٛبات ايػايب ١يًشط ،١ٜؾًُاشا ال ْأخص ٖصا املػًو يف
ايٓعاّ االْطباطٚ ،ٞعًٚ ٢د٘ اـصٛص بسالً عٔ بعض ايعكٛبات اييت هلا تأثري ميتس
اىل عا ١ً٥املٛظـ ؾتًشل بٗا املؿهالت ْؿػٗا اييت تًشل باحمله ّٛعً- ٘ٝعً ٢ايٓشٛ
ايص ٟمت تبٝاْ٘ غابكا َٔٚ ،ثِ ال تجطٜب إ طبكٓا ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ٖصا ايٓعاّ
عً ٢ايطغِ َٔ اختالف طبٝعت٘ عٔ غريْ َٔ ٙعِ ايعكاب.
 -2إٕ ؾًػؿ ١ايٓعاّ االْطباط ٞال تػتٗسف ايعكاب يف شات٘ٚ ،امنا تٓصطف إىل ضُإ
غري املطاؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاضططازٖٚ ،صا ٜػتتبع يف األغاؽ ايبشح عٔ أغباب
ٚقٛع املدايؿ ١االْطباط ،١ٝؾًعٌ شيو ٜهَ ٕٛطتبطاً يف اصً٘ بػ ٤ٛايتٓع ِٝزاخٌ
املطؾل ايعاّ ،أ ٚعسّ ؼسٜس االختصاصات عً ٢م ٛزقٝل ،أ ٚعسّ قٝاّ اإلزاض٠

بتأٖ ٌٝاملٛظـ ايعاّ ٚتسضٜب٘( َٔٚ ،)1ثِ تهٚ ٕٛطأ ٠ايعكٛبٚ ١ي ٛناْت ازْاٖا َؤثط٠
يف غري ٠املٛظـٚ ،هلا تأثري غًيب عً ٢أزاٚ ٤دبات٘ ايٛظٝؿ ١ٝطاملا غٝؿعط بتشٌُ
ٚظض ٖصا االَط يٛسس.ٙ
ؾاشا ناْت املدايؿٚ ١اقع ١ال قاٍٚ ،إ أغباب املدايؿ ١قس ال تطتبط باملٛظـ
يٛسسٚ ،ٙإ َٔ زٚاّ اْتعاّ املطؾل ايعاّ ؾطض ايعكٛب ١عً ٢املدايـ ،ؾإ تصٜٛب عٌُ
املطؾل ايعاّ قس ٜكتط ٞؾطض عكٛبات بس ١ًٜمبا ٜطُٔ سػٔ غريٚ ٙاغتُطاض ٙيف تكسِٜ
اـسَ ١يًُذتُع.
ٜ -3تؿطز ايٓعاّ االْطباط ٞبصات ١ٝخاص ١عٔ ْعِ ايعكاب ،مما ٜسعْٛا إىل ايك ٍٛبإَهاْ١ٝ
تطبٝل ايعكٛبات ايبس ١ًٜتأغٝػا عً ٢تًو ايصاتٖٚ ،١ٝصا َا ًُْػ٘ يف ؾهط ٠ق ٛأٚ
ايػا ٤ايعكٛب ١االْطباط ،١ٝإش ػٝع ايتؿطٜعات يإلزاض ٠قٖ ٛص ٙايعكٛب ١ا ٚايػاٗ٥ا يف
ساالت عًٚ ٢ؾل ؾطٚط َعَ ،١ٓٝجاٍ شيو َطٚض ؾرت ٠ظََٓ ١ٝع ١ٓٝعً ٢ؾطض ايعكٛب،١
ٚقٝاّ املٛظـ املعاقب خالهلا بتأز ١ٜاعُاٍ َتُٝع ٠عٔ ظَال ،٘٥ؾطالً عٔ عسّ

( )3د .سميسان دمحم الطساوي ،القزاء اإلداري -الكتاب الثالث -قزاء التأديب ،دار الفكخ
العخبي ،القاىخة ،3;;7 ،ص.45
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َعاقبت٘ خالٍ ٖص ٙاملس ٠ايعَٓٚ ،)1(١ٝنصيو قس ٜتِ ايػا( ٤ق )ٛايعكٛب ١عٓس اؿصٍٛ

عً ٢نتب ايؿهط(.)2
ٚيطب قا ٌ٥إٔ ٖٓاى أثطاً إهابٝاً تطتب عً ٢ؾطض ايعكٛب ١االْطباط ١ٝعً ٢املٛظـ،
بإ أصبح غًٛن٘ َطضٝا مما ٜربض ق ٛأ ٚايػا ٤ايعكٛب .١إال أْٓا لس إٕ يف ؾطض عكٛبات
بسَ ١ًٜا ميهٔ َع٘ ؼكٝل ٖصا األثط ٚانجط ،ؾكس مصٌ عً ٢أثط إهاب ٞأبًؼ َٔ خالٍ
ؾطض ايعكاب ايبس ،ٌٜإش ٜتِ ؾ ٘ٝبصٍ دٗٛز َتُٝع َٔ ٠قبٌ املٛظـ املعاقب ،ؾطالً عٔ
إٕ احملٜ ٛػتًعّ َطٚض َس ٠ظَٖٓٚ ،١ٝصا َا ٜعين إٔ آثاض ايعكٛب ١عً ٢عا ١ً٥املٛظـ
ٚٚضع٘ االدتُاع ٞال تعاٍ قا ً١ُ٥ستٜ ٢صسض قطاض باحمل ٛأ ٚاإليػا.٤
ظز عًَ ٢ا غبل إٕ تطبٝل احملٚ ٛإيػا ٤ايعكٛبات االْطباط -١ٝعً ٢ايطغِ َٔ
املٛضٛع ١ٝاييت تبٓاٖا املؿطع ٖٓا -ىطع العتباضات ؾدص ١ٝإىل سس َا ،إش طاملا إٔ
ٖصا االَط َٓٛط بتشكل ؾطٚط ،اال إ َػأي ١تٛاؾطٖا َٔ سٝح قٝاّ املٛظـ بأعُاٍ
َتُٝع ٠عٔ اقطاْ٘ ،أَٓ ٚح نتب ايؿهط ي٘ ٖ َٔ ٛاطالقات ايػًط ١ايتكسٜط ١ٜيإلزاضٚ ،٠ال
غطاض ١يف ايك ٍٛإٕ امطاف اإلزاض ٠يف اغتعُاٍ غًطتٗا ٚاضز دساً َٔٚ ،ثِ ْعتكس إٕ
تطبٝل ايعكٛبات ايبس ١ًٜغٛف ٜه ٕٛأنجط اْػذاَ ًا َع ؾًػؿٚ ١شات ١ٝايٓعاّ االْطباط.ٞ
 -4صشٝح إٔ ايٓعاّ االْطباطٜ ٞعط ٞيًُٛظـ ؾطص ١إلعاز ٠ايٓعط يف غًٛن٘ ايٛظٝؿ،ٞ
يهٔ َع اغتُطاض تطتٝب ايعكٛب ١آلثاضٖا يطمبا تٗسض ٖص ٙايؿطص ،١مبا ٜٓعهؼ غًباً عً٢
ؾهط ٠اإلصالح ٚايتأٖ ،ٌٝإش قس ٜؿعط املٛظـ بايصْب ٚٚطأ ٠ايعكٛب ،١غري إ اإلسػاؽ
بٗصا ايؿعٛض َازٜاً َٔ اإلزاض ٠وتاز إىل ايٛقت َٔٚ ،ثِ قس ٜعسٍ املٛظـ عٔ شيو
اإلسػاؽ نطز ٠ؾعٌ عهػ ١ٝعً ٢عسّ ازضاى اإلزاض ٠هلصا االَط َٓص بساٜات٘ ،أضـ إىل
شيو إ ؼكل اإلزاض َٔ ٠اغتكاَ ١غًٛى املٛظـ قس ٜػتػطم ٚقتاً.
 -5إٕ ؾطض ايعكٛب ١االْطباط ١ٝىطع يف اصً٘ إىل َبازئ ؾطض ايعكاب اؾعاٚ ،ٞ٥يعٌ
َٔ أُٖٗا َؿٗ ّٛايتؿطٜس يف ايعكٛب ،١غري إٔ ٖصا االَط يف ايٓعاّ االْطباطْ ٞطاٙ
ٜٓشصط ؾكط يف َػأي ١ايتٓاغب بني ايؿعٌ ٚبني ايعكٛب َٔ ١خالٍ َالسع ١املػاٌ٥
ٚايعطٚف املٛضٛعٚ ١ٝايؿدص.١ٝ
( )3السادة ( )35مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام رقػ ( )36لدشة .3;;3

( )4السادة (/43ثانيا) مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام رقػ ( )36لدشة
.3;;3
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 َٔٚثِ ؾإٕ ايتؿطٜس يف ؾطض ايعكٛب ١االْطباط ١ٝال ٜصٌ اىل ٚقـ ايعكٛبٖٚ ،١صا َا

ٜؤثط يف َؿٗ ّٛاإلصالح عػباْ٘ ايػطض األغاؽ ٚايٛسٝس يًعكٛبٖٚ ،)1(١صا َا ٜػتسع٢
تبين عكٛبات بس ١ًٜعٛضاً عٔ عسّ األخص مبؿٗٚ ّٛقـ ايتٓؿٝص يف ايٓعاّ االْطباطٚ ،ٞشيو
َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعط ٞملؿٗ ّٛاإلصالح زٚضاً نبرياً مبا ٜؤز ٟإىل سػٔ غري املطاؾل ايعاَ١
ٚؼكٝل املصًش ١ايعاَ.١
املطلب الثاني

صىر هقرتحت للعقىباث البذيلت
إٕ َػأي ١ايبشح عٔ صٛض يًعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ االْطباط ٞيًٛظٝؿ ١ايعاَ،١
هب إٔ ٜٓبع َٔ طبٝعٚ ١خصٛصٖ ١ٝص ٙايٛظٝؿٚ ١صؿ ١املٛظـ ايعآّٖ َٔٚ ،ا ؾكس
ادتٗسْا يف ٚضع صٛض َكرتس ١هلا عً ٢ايٓش ٛاالت-:ٞ
أٚال -ايعٌُ يػاعات إضاؾ.١ٝ
ػٝع قٛاْني اـسَ ١املسْ ١ٝتهًٝـ املٛظـ ايعاّ بايعٌُ يػاعات إضاؾ ١ٝعٔ
غاعات ايعٌُ املكطض ٠يً ،ّٛٝعً ٢إٔ وصٌ املٛظـ يف ٖص ٙاؿاي ١عًَ ٢كابٌ َايٞ

َٚعٓ ٟٛأٜطا(.)2
ٚاشا نإ األصٌ هط ٟعًٖ ٢صا املٓٛاٍ ،ؾاْ٘ ميهٔ غٔ تؿطٜع بتهًٝـ املٛظـ
بايعٌُ يػاعات إضاؾ ١ٝبسَ ٕٚكابٌ أَ ٚكابٌ أقٌ عٔ املكطض نعكٛب ١بس ١ًٜعٔ ايعكٛب١
االْطباط ١ٝاالصٚ ،١ًٝملس ٠قسز ٠تبعا ؾػاَ ١ايصْب املطتهب.
ٚوٌُ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛب ١املؿْٗ ّٛؿػ٘ يف ايعٌُ يًُٓؿع ١ايعاَ ١أ ٚخسَ ١اجملتُع
يف ايػٝاغ ١اؾعا- ١ٝ٥عًَ ٢ا غبل بٝاْ٘ ،ؾٗ ٞتٓط ٟٛعً ٢تٗصٜب غًٛى املٛظـ ايعاّ،
مما هعٌ هلا ممٝعات عكاب ١ٝإهاب ١ٝأنجط َٔ ؾطض ايعكٛبات االْطباط ١ٝاالص.١ًٝ
 َٔٚأدٌ إٔ تطتب ٖص ٙايصٛض ٠املكرتس َٔ ١ايعكٛب ١آثاضٖا يف ايطزع ٚاالصالح
ٚايتأٖٜٓ ٌٝبػ ٞإٔ ٜػتػطم ايعٌُ دٗساً ٚٚقتاً ،مبا وكل يف ْؿؼ املٛظـ ؾعٛضاً بايٓسّ
( )3د .دمحم سعيج نسؽر ،وقف تشفيح العقؽبة ،مجمة جامعة مؤتة لمبحؽث والجراسات ،مجمج،75
عجد ،3;:: ،4ص.35
( )4يخاجع :قخار مجمذ قيادة الثؽرة (السشحل) رقػ ( )3لدشة ;;; ،3وتعميسات رقػ ( )7لدشة
;;; 3الخاصة اجؽر االعسال اإلضافية.
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ٚايطغب ١يف ايتهؿري عُا قاضؾ٘ َٔ اخالٍ بٛادبات٘ ايٛظٝؿٚ ،١ٝايععّ عً ٢اصالح غًٛن٘
ايٛظٝؿَ ٞػتكبالٖٚ ،صا َا ميهٔ إٔ ًُْػ٘ يف سػٔ أزا ٘٥ألعُاٍ ٚظٝؿت٘ٚ ،تٛظٝـ
خربت٘ يف إلاظٖا( ،)1غٛا ٤يف أٚقات ايعٌُ ايطمسٚ ١ٝاٚقات ايعٌُ اإلضاؾ ١ٝعً ٢سسٍ
غٛا.)2(٤
ٚال ىؿ ٢إٕ ؾطض ٖص ٙايعكٛبٖٓ ١ا ٜكتط ٞإٔ ٜٓسضز يف ْصٛص ايكإْٛ
االْطباط ،ٞتأغٝػاً عًَ ٢بسأ ايؿطع ١ٝاؾعاٚ ،١ٝ٥إٔ تٛص ٞبٗا ٚتؿطضٗا اؾٗ ١املدتص١
بصيو بعس ؼكل زٚاع ٞؾطضٗا.
أَا بايٓػب ١يكب ٍٛاملٛظـ ايعاّ بٗص ٙايصٛض ٠قٝاغا عً ٢قب ٍٛاحمله ّٛعً ٘ٝيف
عكٛب ١ايعٌُ يًُٓؿع ١ايعاَ ،١ؾتذسض اإلؾاض ٠إٕ األصٌ يف تهًٝـ املٛظـ بػاعات عٌُ
إضاؾَ ١ٝطتبط يف األغاؽ مببسأ غري املطاؾل ايعاَ )3(١باْتعاّ ٚاغتُطاض تكس ِٜاملطؾل
يًدسَ ١ايعاَٚ ،١عًٖ ٢صا ال هٛظ يًُٛظـ إٔ ٜطؾض ٖصا ايتهًٝـٚ ،يهٔ َا لس ٙإٕ
املٛظـ ٜٓاٍ َكابالً عٔ غاعات ايعٌُ اإلضاؾ ١ٝيف األسٛاٍ ايعازٚ ،١ٜيهٔ طاملا ٜطاز دعًٗا
صٛض ٠يًعكٛبات ايبس ،١ًٜؾإ ايصؿ ١ايطضا ١ٝ٥يف ؾطضٗا تػتًعّ قب ٍٛاملٛظـ املعاقب
بٗا ،نُا هط ٟعً ٘ٝاؿاٍ عٓس ؾطض ايعكٛبات ايبس ١ًٜبسال َٔ تًو ايػايب ١يًشط ،١ٜاتػاقاً
َع َا تؿطض٘ سكٛم االْػإ َٔ َٓع ايعٌُ غدط ٠بال َكابٌ ،ؾطالً عٔ إٕ عسّ قبٍٛ
املٛظـ بٗا َعٓا ٙإٔ ٖص ٙايعكٛب ١ئ تؤز ٟأغطاضٗا َٔٚ ،ثِ ال بس َٔ ايعٛز ٠إىل ؾطض
ايعكٛبات االص ١ًٝدعاٚ ً٤ؾاقاً.

( )3د .صفاء اوتاني ،العسل لمسشفعة العامة في الدياسة العقابية السعاصخة (دراسة مقارنة)،
مجمة جامعة دمذق لمعمؽم االقترادية والقانؽنية ،مجمج 47عجد ،422; ،4ص.654
( )4تشص الفقخة ( )3مؼ قخار مجمذ قيادة الثؽرة (السشحل) رقػ ( )3لدشة ;;; 3عمى :يتابع
الخئيذ السباشخ والخئيذ االعمى لمسؽظف السكمف باالشتغال ساعات عسل اضافية
انجازه االعسال السكمف بيا.

( )5ويعشي ىحا السبجأ ان السرمحة العامة ال تتحقق فقط بإنذاء السخافق العامة ،وانسا يقتزي
تحقيق ىحه السرمحة كحلغ ان تدتسخ ىحه السخافق بتقجيػ خجماتيا عمى ٍ
نحؽ دائػ ،وان
كل تؽقف في سيخىا معشاه إلحاق الزخر باألفخاد ،الن ىحا التؽقف يؤدي حتسا الى عجم
اشباع حاجات االفخاد.
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ثاْٝا -ايتهًٝـ بأعُاٍ إضاؾ.١ٝ
ٜؤز ٟاملٛظـ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ عً ٢ايٓش ٛاملكطض هلا ضُٔ أٚقات ايعٌُ ايطمس،١ٝ
عً ٢إٕ يهٌ ْٛع َٔ ايٛظا٥ـ َٗاّ ٚٚادبات ته ٕٛكتًؿ ١عٔ األْٛاع األخطٚ ،٣املٛظـ
ايعاّ عً ٘ٝإٔ ًٜتعّ مبا ٜتِ تهًٝؿ٘ ب٘ َٔ أعُاٍ ٚٚادبات طاملا ناْت يف سسٚز ٚظٝؿت٘.
ٚيهٔ لس إٔ اإلزاضٚ ٠يف أسٛاٍ َا قس ػس ْؿػٗا أَاّ تهًٝـ املٛظـ بأعُاٍ
خاضز سسٚز ٚظٝؿت٘ االصٚ ،١ًٝشيو بإ مياضؽ اعُاٍ ٚظٝؿ ١أخط ٣زاخٌ اإلزاض ٠اييت ٜعٌُ
ؾٗٝا ا ٚخاضدٗا ،ملا يف شيو ؼكٝكا يًُصًش ١ايعاَٚ ،١عً ٢املٛظـ إٔ ٜكبٌ ٜٚك ّٛمبا
اغٓس اي َٔ ٘ٝأعُاٍ ٚإ ناْت يٝؼ هلا صً ١مبٗاّ ٚظٝؿت٘ بٗسف املؿاضن ١يف الاظ اعُاٍ

اإلزاض ٠املدتًؿ.)1(١
ٚلس َجاالً إ ايتؿطٜع ايعطاقًٜ ٞعّ املٛظـ ايعاّ بتدصٝص مجٝع أٚقات ايسٚاّ

ايطمس ٞيًعٌُ( َٔٚ ،)2ثِ يٝؼ ٖٓاى َٔ َاْع بتهًٝـ املٛظـ يًكٝاّ بأعُاٍ تتؿل َع
اعُاٍ ٚظٝؿت٘ ا ٚتتالَ ّ٤ع َؤٖالت٘ٚ ،إ مل تهٔ يف األصٌ َٔ َٗاّ ٚظٝؿت٘
نُا تًذأ فُٛع َٔ ١ايتؿطٜعات َٔٚ ،ادٌ َٛاظْ ١االَط ايػابل إىل ٚضع ؾطٚط،
بتشككٗا ميهٔ يإلزاض ٠إٔ تهًـ املٛظـ بأعُاٍ ٚظٝؿ ١أخطَٗٓ ،٣ا َا ٜتعًل باؿاد ١اىل
ايتهًٝـ باألعُاٍ اإلضاؾ ،١ٝأَ ٚا ٜتعًل باملس ٠اـاص ١بايتهًٝـ ،أ ٚبطبٝع ١ايٛظٝؿ١
ٚاعُاهلا اييت ٜطاز تهًٝـ املٛظـ يًكٝاّ بٗاٚ ،نصيو ؼسٜس ايٓطام املهاْ ٞهلصا ايتهًٝـ،
ٚااليٚ ١ٝاالدطا٤ات املتبع ١يف شيو(.)3
 َٔٚاملُهٔ إٔ لس صٛضٖ ٠صا ايعكاب يف تهًٝـ املٛظـ بعٌُ َٛظؿني فاظ ،ٜٔأٚ
تهًٝؿ٘ بأعُاٍ إضاؾ ١ٝيف إسس ٣اهل٦ٝات اإلزاض ١ٜاالخط ٣اييت ته ٕٛعاد ١اىل خسَات٘ ،أٚ
( )3د .عمي دمحم بجيخ ،د .عرام عبج الؽىاب البخزنجي ،د .ميجي ياسيؼ الدالمي ،مبادئ
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َٔ املُهٔ إٔ ٜه ٕٛايتهًٝـ بأعُاٍ ال تػتٛدبٗا طبٝعٚ ١ظٝؿت٘ األصٌ ،نإٔ ٜطًب َٓ٘
إقاَ ١زٚضات تسضٜب ١ٝيًُٛظؿني.
ٚيعٌ أِٖ َا قس ٜرتتب عً ٢شيو َٔ أثط إْ٘ ٜععظ ثك ١املٛظـ بٓؿػ٘ ٚبؿاعً ١ٝزٚضٙ
يف أزا ٤ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١مبا ٜػِٗ يف ايتأٖٚ ٌٝاإلصالح َٔٚ ،ثِ هعً٘ أنجط اقباالً ٚاْسؾاعاً
يف ؼػني غًٛن٘ ايٛظٝؿ ،ٞؾطالً عُا ٜؿعط َٔ ٙظٖ َٔ ٛخالٍ زٚض ٙيف تػٝري املطاؾل
ايعاَ.١
ٚقس ٜكاٍ إٕ ٖص ٙايصٛض ٠ال ؼكل َؿٗ ّٛايتٓاغب يف ؾطض ايعكاب ،أ ٚإٔ اٜالَٗا
املعٜٓ ٟٛه ٕٛخاضز ْطام املعكٚ ،ٍٛميهٔ ايطز عً ٢شيو إٕ عً ٢املٛظـ إٔ ٜهطؽ
فُٛع أٚقات ايعٌُ ايطمس ١ٝألزاٚ ٤ظٝؿت٘ ،نُا إٔ ٖٓاى أٚقات ٜٛضع ؾٗٝا املٛظـ ؼت
َؿٗ ّٛاالعُاٍ اإلضاؾ ١ٝيف ظطٚف اغتجٓا ،١ٝ٥نُا ي ٛإ ظَ ً٘ٝيف ايعٌُ قس اعرتا ٙعاضض
َٓع٘ َٔ أزا ٤أعُاٍ ٚظٝؿت٘ ؾٝهًـ ٖ ٛباألزا.٤
ظز عً ٢شيو إٕ ٖص ٙايصٛض َٔ ٠ايعكاب ٚإ ناْت متجٌ ضػطاً عً ٢املٛظـ ،يهٓ٘
ٜكبٌ شيو بػبب األثط املاي ٞهلاٚ ،يطاملا إٕ أزا ٤األعُاٍ اإلضاؾ ١ٝوؿغ املٛظـ ايعاّ
َٔ اآلثاض املاي ١ٝيًعكٛبات االْطباط َٔٚ ،١ٝثِ ؾٗ ٛغٛف ٜطض ٢بٗصا َٔ ايعكاب.
اخلامتـت
ٚإش قاضبٓا بًٛؽ ْٗا ١ٜايبشح ؾإ َػأي ١تبين ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ
االْطباط ٞيٝػت تطؾاً ا ٚأَطاً زخٝالً يف ٖصا ايٓعاّ ،بٌ إ ايػا ١ٜتسع ٛاىل ايتؿهري ًَٝا يف
ٖصا االَط َٔٚ ،خالٍ ٖصا ايبشح ايبػٝط ؾإْٓا ساٚيٓا َكاضب ١ايٓعاّ االْطباطٚ ٞايٓعاّ
اؾعا ٞ٥ؾُٝا ٜتعًل بؿطض عكٛبات بس ١ًٜعٔ ايعكٛبات االص َٔٚ ،١ًٝخالٍ شيو تٛصًٓا اىل
بعض ايٓتا٥ر ٚخًصٓا اىل بعض ايتٛصٝات عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
أٚال -ايٓتا٥ر:
عرب زضاغتٓا يؿهط ٠ايعكٛبات ايبسٚ ١ًٜإَهاْ ١ٝتبٓٗٝا ؼككت يسٜٓا ايٓتا٥ر االت:١ٝ
 -1إٕ ايػٝاغ ١اؾعا ١ٝ٥املعاصط ٠تٗسف إىل تبين آيٝات دسٜس ٠يف ايعكاب إلصالح اؾاْٞ
ٚتأٖٚ ً٘ٝعٛز ٠اْسَاد٘ َع فتُع٘ ؾطزاً صاؿاً ٜػِٗ يف تطٛض.ٙ
 -2إٕ ؾطض عكٛبات بسٜ ١ًٜعٌُ عً ٢تطؾٝس االْؿام عً ٢املؤغػات اإلصالس ،١ٝالغُٝا
إٔ ٖٓاى عكٛبات مل تعس هلا ضطٚض ،٠بٌ إٕ االغتُطاض يف ؾطضٗا ٜعٛز بآثاض غًب ١ٝعً٢
احمله ّٛعًٚ ٘ٝاجملتُع.
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 -3إٕ ٖٓاى َٔ ايس َٔ ٍٚقطع ؾٛطا نبريا يف ٖصا اجملاٍ ،ؾكاَت بإقطاض تؿطٜعات بؿطض
عكٛبات بس ١ًٜعٔ ايعكٛبات االص.١ًٝ
 -4إٕ َٔ أبًؼ صٛض ايعكٛبات ايبس ٖٞ ١ًٜاؾعا ٤املايٚ ٞايعٌُ يًٓؿع ايعاّ.
 -5إٕ ؾطض ايعكٛبات ايبس ١ًٜىطع إىل ايعٓاصط شاتٗا اييت ٜك ّٛعًٗٝا ؾطض ايعكٛبات
االص َٔ ١ًٝسٝح ايؿطعٚ ١ٝايكطاٚ ١ٝ٥ايؿدص .١ٝإال إٔ َا تٓؿطز ب٘ ايعكٛبات ايبس١ًٜ
صؿ ١ايطضا ١ٝ٥يف إٔ ٜكبٌ احمله ّٛعً ٘ٝبؿطضٗا.
 -6إٕ ايٓعاّ االْطباط ٖٛ ٞصٛض َٔ ٠صٛض ٠ايٓعاّ اؾعاٚ ،ٞ٥يٝؼ ٖٓاى ضري يف تبين
َؿٗ ّٛايعكٛبات ايبس ١ًٜؾ ،٘ٝمبا ٜػِٗ يف اصالح املٛظـ املدايـٚ ،مبا ٜعٛز باـري
عً ٢ايٛظٝؿ ١ايعاَ.١
 -7إٕ املؿطع ايعطاق ٞيف قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايسٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ ضقِ ( )14يػٓ١
 1991تبٓ ٢غٝاغ ١إصالس ٖٞٚ ،١ٝإعاز ٠ايٓعط بايعكٛب ١االْطباطٚ ١ٝآثاضٖا عرب َا
ٜعطف مبؿٗ( ّٛق ٛايعكٛب )١ؾُٝا ي ٛثبت ي٘ إٕ ايػًٛى ايٛظٝؿ ٞيًُٛظـ املعاقب قس
أصبح قٛميا َٔ غري أٚز .مبا ٜطغذ يف ايصٖٔ إٕ تبين املؿطع يًعكٛبات ايبسٜ ١ًٜكٛز
اييت ؼكٝل اآلثاض ْؿػٗا َٔ تبٓ ٘ٝملؿٗ ّٛاحمل ،ٛألٕ املٛظـ يف نٌ َٔ ُٖٗا
غٝعهـ عً ٢إعاز ٠ايٓعط يف غًٛن٘ ايٛظٝؿ ،ٞبٌ إٕ يًعكٛبات ايبسَٝ ١ًٜع ٠يف أْٗا ال
ترتى آثاضاً نُا يف ق ٛايعكٛب ،١ألٕ َا مت تٓؿٝص َٔ ٙايعكٛبٜ ١بك ،٢نُا أْٗا تعاجل
َٛضٛع ايتطبٝل غري ايػً ِٝحمل ٛايعكٛب ١ؾُٝا ي ٛمت عًٚ ٢ؾل ضغبات ؾدص١ٝ
يإلزاض ،٠غٛا َٔ ٤سٝح احمل ٛأ ٚضؾط٘ ،عًٚ ٢ؾل َا ٜتٝح هلا االختصاص ايتكسٜطٟ
ايص ٟتتُتع ب٘.
ثاْٝا -ايتٛصٝات:
ْٛ -1ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞعً ٢م ٛعاّ تبين َؿٗ ّٛايعكٛبات ايبس ١ًٜبسال َٔ بعض َٔ
ايعكٛبات ايػايب ١يًشط َٔ ،١ٜخالٍ تعس ٌٜيف بعض ايتؿطٜعات اؾعاَٚ ،١ٝ٥جاهلا قإْٛ
املطٚض ،إش إٕ ؾ ٘ٝعكٛبات غايب ١يًشط ١ٜألؾعاٍ قس ال تِٓ عٔ خطٛض ٠إدطأََٚ ،١ٝ
أدٌ تاليف قاشٜط تٓؿٝص تًو ايعكٛبات َٚا تٓط ٟٛعً َٔ ٘ٝآثاض غًب.١ٝ
ْٛ -2ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبتطبٝل ؾهط ٠ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ االْطباط ،ٞيف غري
ايعكٛبات املٓٗ ١ٝيًطابط ١ايٛظٝؿ - ١ٝالٕ عكٛب ١ايؿصٌ ٚايععٍ ٜعرب ؾطضُٗا عٔ غًٛى
ؾا َٔ ٔ٥املٛظـ ٚعًٚ ٢د٘ اـصٛص عكٛب ١ايععٍ ،مبا ٜهؿٌ َؿٗ ّٛاإلصالحَٚ ،ا
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ٜطؾع االبٗاّ عٔ ْعاّ احملٚ ٛادتٗازات اإلزاض ٠غصٛص ضؾع ايعكٛبًَ َٔ ١ـ املٛظـ
ايعاّ أ ٚاالنتؿا ٤باْكطا ٤االثاض ايالسك ١يًعكٛب ١ؾشػب.
ٚإش ْٛص ٞاملؿطع يف ؾطض ايعكٛبات ايبسَٓ ،١ًٜطًكني يف شيو َٔ شاتَ ١ٝبسأ
ايؿطع ١ٝاؾعا ١ٝ٥يف ٖصا ايٓعاّٚ ،اييت تك ّٛؾطع ١ٝايعكٛب ١االْطباط ١ٝإعاز ٠صٝاغ١
ايعباض ٠يطؿاً؛ ألٕ َٔ املعً ّٛأْ٘ ال ميهٔ يًُؿطع إٔ وٝط ظُٝع االؾعاٍ اييت تعس
كايؿ ١اْطباطٚ ،١ٝعًٖ ٢صا ْكرتح ايٓص االت:ٞ
أٚال :يًٛظٜط أ ٚضٝ٥ؼ ايسا٥ط ٠إٔ ٜؿطض بسال عٔ ايعكٛبات املكطض ٠يف املازٖ َٔ )8( ٠صا
ايكاْ ٕٛاسس ٣ايعكٛبات االت:١ٝ
 -1ايعٌُ يػاعات إضاؾ ١ٝخسَ ١يًُطؾل ايعاّ.
 -2ايكٝاّ بأعُاٍ إضاؾ ١ٝيف خسَ ١املطؾل ايعاّ ايصٜ ٟعٌُ ؾ ٘ٝا ٚأَ ٟطؾل عاّ آخط اىل
داْب ٚظٝؿت٘ األغاؽ.
ثاْٝا :يًذٓ ١ايتشكٝك ١ٝإ تٛص ٢بؿطض اسس ٣ايعكٛبات ايٛاضز ٠يف ايؿكط ٠أعال ٙبسال عٔ
ايعكٛبات املكطض ٠يف املاز )8( ٠اشا َا ضأت يف شيو َا وكل اصالح ايػًٛى ايٛظٝؿٞ
يًُٛظـ ٚمبا وكل َصًش ١املطؾل ايعاّ.
ثايجا :تػتجٓ َٔ ٢اسهاّ شيو املدايؿات ٚاالؾعاٍ اييت ٜطتهبٗا املٛظـ ٚتػتٛدب ؾطض
عكٛبيت ايؿصٌ ٚايععٍ.
ضابعا :اشا نإ املٛظـ قس عٛقب بعكٛب ١بس ١ًٜثِ عاز باْتٗاٗ٥ا اىل اضتهاب كايؿ ١أخط٣
ؾال هٛظ ؾطض عكٛب ١بسَ ١ًٜط ٠أخط.٣
املصـادر
أٚال :ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .1ز .أمحس ؾتش ٞغطٚض ،أص ٍٛايػٝاغ ١اؾٓا ،١ٝ٥زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1973 ،٠
 .2ز .غًُٝإ عبس املٓعِ غًُٝإ ،أص ٍٛعًِ اؾعا ٤اؾٓا ،ٞ٥زاض اؾاَع ١اؾسٜس،٠
اإلغهٓسض.2111 ،١ٜ
 .3ز .غًُٝإ قُس ايطُا ،ٟٚايكطا ٤اإلزاض -ٟايهتاب ايجايح -قطا ٤ايتأزٜب ،زاض
ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط.1995 ،٠
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 .4ز .طاضم عبس ايٖٛاب غً ،ِٝاملسخٌ يف عًِ ايعكاب اؿسٜح ،زاض ايٓٗط ١ايعطب،١ٝ
ايكاٖط ،٠ب ت.
 .5ز .عبس اهلل عبس ايععٜع ايٛٝغـ ،ايتسابري اجملتُع ١ٝنبسا ٌ٥يًعكٛبات ايػايب ١يًشط،١ٜ
انازميْ ١ٝاٜـ يًعً ّٛاألَٓ ،١ٝايطٜاض.2113 ،
 .6ز .عبس اهلل عبس ايػين غامنَ ،ؿهالت اغط ايػذٓاٚ ٤قسزات بطاَر عالدٗا ،داَع١
ْاٜـ ايعطب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ ،١ٝايطٜاض.2119 ،
 .7ز .عً ٞقُس بسٜط ،ز .عصاّ عبس ايٖٛاب ايربظل ،ٞزَٗ .سٜ ٟاغني ايػالَ،ٞ
َبازئ ٚاسهاّ ايكاْ ٕٛاإلزاضٚ ،ٟظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞبػساز.1993 ،
 .8ز .ؾدط ٟعبس ايطظام اؿسٜج ،ٞؾطح قاْ ٕٛايعكٛبات – ايكػِ ايعاَّ ،طبع ١ايعَإ،
بػساز.1992 ،
 .9ز .قُٛز ط٘ دالٍ ،أص ٍٛايتذطٚ ِٜايعكاب يف ايػٝاغ ١املعاصط ،٠ط ،1زاض ايٓٗط١
ايعطب ،١ٝايكاٖط.2115 ،٠
ثاْٝا :االطاضٜح ٚايطغا ٌ٥اؾاَع١ٝ
 .1عبس األَري سػٔ دٓٝح ،االؾطاز ايؿطط ٞيف ايعطام (زضاغَ ١كاضْ ،)١ضغاي ١زنتٛضا،ٙ
نً ١ٝايكاْ – ٕٛداَع ١بػساز.1979 ،
َ .2باضى عٓاز ؾٝصٌ ايعٓع ،ٟايعكٛبات ايبس ١ًٜيًػذٔ ٚتطبٝكاتٗا يف ايكاْ ٕٛايهٜٛيت،
ضغايَ ١ادػتري ،داَعْ ١اٜـ ايعطب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ -١ٝنً ١ٝايعساي ١اؾٓا.2117 ،١ٝ٥
ثايجا :ايبشٛخ ٚاملكاالت
 .1ز .بًعطاب ٞعبس ايهط ،ِٜعبس ايعاي ٞبؿط ،اؿس َٔ ايعكاب يف ايػٝاغ ١اؾٓا١ٝ٥
املعاصط ،٠فً ١د ٌٝاألعاخ ايكاْ ١ْٝٛاملعُكَ ،١طنع د ٌٝايبشح ايعًُ ،ٞاؾعا٥ط،
عسزٜٓ ،21اٜط .2118
 .2ز .غاٖط إبطاٖ ِٝايٛيٝسَ ،طاقب ١املتِٗ ايهرتْٝٚا نٛغ ١ًٝيًشس َٔ َػاٚئ اؿبؼ
االستٝاط ،ٞفً ١اؾاَع ١اإلغالَ ،١ٝغع ،٠فًس،21عسزٜٓ 1اٜط .2113
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 .3ز .صؿا ٤اٚتاْ ،ٞايعٌُ يًُٓؿع ١ايعاَ ١يف ايػٝاغ ١ايعكاب ١ٝاملعاصط( ٠زضاغَ ١كاضْ،)١
فً ١داَع ١زَؿل يًعً ّٛاالقتصازٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛفًس 25عسز.2119 ،2
 .4ز .صؿا ٤اٚتاْ ،ٞايٛضع ؼت املطاقب( ١ايػٛاض االيهرت ْٞٚيف ايػٝاغ ١ايعكاب١ٝ
ايؿطْػ ،)١ٝفً ١ايعً ّٛاالقتصازٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛفًس ،25عسز.2119 ،1
 .5ز .صؿا ٤اٚتاْ ،ٞتطؾٝس ايعكاب يف ايػٝاغ ١اؾعا ١ٝ٥املعاصط ،٠فً ١ايؿطٜعٚ ١ايكإْٛ
– داَع ١االَاضات ،فًس ،28عسز.2114 ،61
 .6ؾٗس ٜٛغـ ايهػاغب ،١اؿً ٍٛايتؿطٜع ١ٝاملكرتس ١يتبين ايعكٛبات ايبس ١ًٜيف ايٓعاّ
اؾعا ٞ٥األضزْ ،ٞفً ١زضاغات (عً ّٛايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،)ٕٛفًس ،41ع.2113 ،3
 .7ز .قُس غعٝس منٛضٚ ،قـ تٓؿٝص ايعكٛب ،١فً ١داَعَ ١ؤت ١يًبشٛخ ٚايسضاغات،
فًس 53عسز.1988 ،2
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