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ً
واجة الطاعة تىصفه قٍذا على ممارصة ادلىظف العام حلقه يف
االوتماء إىل األحزاب الضٍاصٍة –دراصة مقاروة-)*(-

د .حضه حممذ علً حضه الثىان الثاحث حضه طالل ٌىوش اجللٍلً
أصتار القاوىن اإلداري ادلضاعذ
كلٍة احلقىق /جامعة ادلىصل

ادلضتخلص
ٜعد ٚادب ايطاع ١ايٛظٝؿ ٞاسد اِٖ االيتصاَات اييت ٜتعٗد بٗا املٛظـ َٔ سبع١
اْطُاَ٘ اىل ازبٗ ١االداز ١ٜؾٗ ٛايطُاْ ١اسبكٝك ١ٝيطري املساؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاطساد،
ٜٚؿسض عً ٢املٛظـ ايعاّ يف ٚادب ايطاع ١اتباع االٚاَس ٚايٓٛاٖ ٞاييت تصدز عٔ ايسٝ٥ظ
االداز ٟستٚ ٢إ ناْت ربايـ آزا ٘٥ايطٝاضٚ ،١ٝإ سل املٛظـ ايعاّ باالْتُا ٤يألسصاب
ايطٝاض َٔ ١ٝاسبكٛم قد نؿتًٗا غايب ١ٝايدضاتري يألؾساد مجٝعاً ٚالضُٝا يًُٛظؿني ٚادبٗت
اغًب ايدٚ – ٍٚالضُٝا املكازَْٗٓ ١ا  -اىل تٓعٖ ِٝر ٙاسبكٛم يف قٛاعد قاَْ ١ْٝٛع١ٓٝ
يهؿاي ١تعبري املٛظـ عٔ آزا ٘٥ايطٝاضٚ ١ٝممازضت٘ سبك٘ يف االْطُاّ اىل االسصاب
ايطٝاض ،١ٝيرا تتعازض اآلزا ٤ايطٝاض ١ٝيًُٛظـ ٚممازض ١سكٛق٘ ايطٝاضَ ١ٝع ايتصاَ٘
بٛادب ايطاع ١ايٛظٝؿ ،ٞؾادب٘ بعض ايؿكٗا ٤اىل اْ٘ ٜعد ٚادب ايطاع ١اسد ٣ايكٛٝد عً٢
ممازض ١املٛظـ ايعاّ سبكٛق٘ ايطٝاضٚ ١ٝالضُٝا سك٘ باالْتُا ٤اىل االسصاب ايطٝاض،١ٝ
ٚيرا ؾعً ٢املٛظـ ايعاّ ايتٓطٝل بني ممازضت٘ سبكٛق٘ ايطٝاض َٔ ١ٝدٗٚ ١االيتصاّ بٛادب
ايطاع ١ايٛظٝؿ َٔ ٞدٗ ١اخس ٣بايتعسف عً ٢اضاع ٚادب ايطاع ١ايٛظٝؿ.ٞ
Abstract
The duty of obedience is one of the most important
obligations undertaken by the employee from the moment of
joining the administrative body. It is the real guarantee of the
functioning of public facilities regularly and steadily, and
also imposes on the public employee through the duty of
obedience to follow orders and prohibitions issued by the
administrative president even if it is contrary to his political
(*) أستمم البحث في  *** 3102/9/8قبل لمنشر في .3102/01/38
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views , The right of the public employee to join the political
parties is one the rights that has been provided by the
majority of constitutions for all individuals in general and
for employees in particular. Most countries, especially the
comparators, have tended to regulate these rights in certain
legal rules in order to ensure that the employee expresses his
political opinion And the exercise of his right to join the
political parties. Therefore, the political views of the
employee and the exercise of his political rights may
interfuse with commitment to the duty of obedience. Some
jurists refer to the duty of obedience as one of the
restrictions on the exercise of political rights by the public
employee , especially his right to belong to political parties.
Coordination between the exercise of political rights on the
one hand and commitment to the duty of obedience on the
other hand might be made to public employee identifying on
the basis of the duty of obedience, as well as to stand on the
limits of duty of obedience.
ادلقذمـة
ٟظ االدازٝ٥ بني ايس١ ايعالق١ٓطًل ٖرا ايبشح َٔ ؾًطؿٝ اييت ض١ٜتٓبع ايسؤ
 اىل األسصاب٤ سل االخري باالْتُا١ َٔ أثس َباغس يف ممازض١ً ايصٙ ملا هلر،ّظـ ايعاٛاملٚ
٘قٛسكٚ ظـٛات املٜ سس٢ً ع٠ازدٛد ايٛٝ َٔ اِٖ ايك١ادب ايطاعٚ عدٝ ؾ،١ٝاضٝايط
زٚادب ايدٛ ؾأصبح هلرا اي،١ادب ايطاعٛظـ بٛ يف ايتصاّ امل٠زٚ اييت باتت َٗد،١ٝاضٝايط
٠ايتعطـ يف اضتعُاٍ االدازٚ ًٛ ؾايػ١ٝاضٝ اىل األسصاب ايط٤ سل االْتُا١ يف ممازضٞطٝ٥ايس
 اييت غايباً َا٤اَس ايسؤضاٚ ا١ طاع٠زٚ ضس١ حبذ١ٝاضٝق٘ ايطٛادب بات َٓتٗهاً سبكٛهلرا اي
.ِ اسبصب اسبانٚ ا١ُ٥ ايكا١َٛ اسبه١اضٝضٚ دٗاتٛتعرب عٔ ت
دٗات٘ يفٛتٚ ِ ْعاّ اسبه١ظؿني يؿًطؿٛ امل١ طاع١َٛ اسبه١اضٝر ضٝتتطًب تٓؿ
ٚظـ ايعاّ َٔ أِٖ املعاٖس أٛ عاتل امل٢ًكع عٜ ٟ اير١ادب ايطاعٚ عدٜ  يرا،بادئ األَس
.٘ذ٥ل ْتاٝذبكٚ ٘ ألعُاي١ ايؿعاي١ًٝضٛ ؾطال عٔ أْ٘ ايٞاض٥ املبدأ ايس٢ً ع١ر املرتتب٥ايٓتا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21)

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

592

أٚالً :أُٖ ١ٝايبشح -:
ٜربش سل املٛظـ ايعاّ يف االْتُا ٤اىل األسصاب ايطٝاض ١ٝيف ممازضت٘ يريو اسبل
ٚسطٛز ٙايؿعاٍ يف ايٛضط االدازٚ ٟايطٝاض ٞاير ٟؼبٝا ؾ ،٘ٝإذ تتُجٌ أُٖ ١ٝايبشح
ايٓعس ١ٜيف تكٝٝد ٖرا اسبل مبكتطٚ ٢ادب ايطاع ١ايٛظٝؿٚ ،ٞتتُجٌ األُٖ ١ٝايعًُ١ٝ
بطسٚز ٠ايتصاّ املٛظـ بٛادب ايطاع ١يتٓؿٝر ضٝاض ١اسبه ١َٛايكا َٔٚ ١ُ٥ثِ سطٔ ضري
املساؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاضطساد يف اجملتُع ،مما ػبعٌ َٔ ايتصاّ املٛظـ حبدٚد ٚادب
ايطاع ١قٝداً سكٝكٝاً عً ٢ممازض ١ايدميكساط ١ٝاييت تتطع قاعدتٗا بعدد املػازنني يف اسبٝا٠
ايطٝاض َٔ ١ٝاملٛظؿني ،ؾطالً عٔ ادبا ٙايٓعِ اسبدٜج ١عب ٛايتعدد ١ٜاسبصب ١ٝاييت بدأت
َعٗا تجٛز اُٖ ١ٝممازض ١املٛظـ ايعاّ سبكٛق٘ ايطٝاضٚ ١ٝالضُٝا سك٘ باالْتُا ٤اىل
األسصاب ايطٝاض.١ٝ
ثاْٝاً :ؾسض ١ٝايبشح -:
تدٚز ؾسض ١ٝايبشح س ٍٛاَهاْ ١ٝايتٛؾٝل بني ممازض ١املٛظـ ايعاّ سبك٘ يف
االْتُا ٤اىل األسصاب ايطٝاضٚ ١ٝبني ٚادب ايطاع ١اير ٟؼبتِ عً ٘ٝاالْصٝاع ألٚاَس زؤضا٘٥
مما قد تكٝد ُٙيف ممازضٖ ١را اسبل.
ثايجاً :إغهاي ١ٝايبشح -:
ٚدٛد صساع دا ِ٥بني ٚادب ايطاع ١ايٛظٝؿٚ ٞممازض ١املٛظـ ايعاّ سبكٛق٘
ايطٝاضٚ ١ٝسسٜات٘ َٔٚ ،ضُٓٗا سل االْتُا ٤اىل األسصاب ايطٝاض.١ٝ
خاَطاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح -:
املٓٗر املتبع يف ٖر ٙايدزاض ٖٛ ١املٓٗر املكازٕ ايرٜ ٟك ّٛعً ٢االضتكسا٤
ٚايتشًٚ ٌٝايتأص ٌٝيًٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛاآلزا ٤ايؿكٗٚ ١ٝاالسهاّ ايكطا ١ٝ٥يف األْعُ١
املكازْٚ ١يف ايٓعاّ ايعساق ،ٞالضتدالص أؾطٌ اسبً ٍٛيًُػهالت اييت تكدَٗا ايدزاض.١
زابعاًْ :طام ايبشح -:
ْتٓا ٍٚيف ٖرا ايبشح َؿٗٚ ّٛادب ايطاع ١ؾطالً عٔ سدٚد ذيو ايٛادب َٛٚقـ
ايتػسٜعات املكازْ ١يف ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٚ ١ٝؾسْطا َٚصس ٚايعسام.
خاَطاًٖٝ :هً ١ٝايبشح -:
اذا نإ ايصساع بني ٚادب ايطاعٚ ١سل اْتُا ٤املٛظـ ايعاّ يألسصاب ايطٝاضٖٛ ١ٝ
يف سكٝكت٘ صساع بني اسبكٛم ٚااليتصاَات ؾإٕ ايٛص ٍٛإىل ْكط ١ايتالقٜ ٞتطًب يف االضاع
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إ ٜعد ٚادب ايطاع ١قٝداً ٜسد عً ٢سل املٛظـ يف االْتُا ٤إىل األسصاب ايطٝاضٚ ١ٝايتعسف
عًْ ٢طاق٘ َٚد ٣إدزاد٘ ضُٔ قٛاْني االْعُ ١املكازْ ،١يرا ضٓكطِ ٖرا ايبشح إىل ثالث١
َباسح -: ٖٞٚ
املبشح األَ -: ٍٚؿٗٚ ّٛادب ايطاعٚ ١أضاضُ٘
املبشح ايجاْ -: ٞسدٚد ٚادب ايطاع١
املبشح ايجايح ٚ -:ادب ايطاع ١يف تػسٜعات األْعُ ١املكازْٚ ١ايعسام
ادلثحث األول

مفهىم واجة الطاعة وأصاصه
تعسف ايطاع ١يػ ١بأْٗا االْكٝاد ؾٝكاٍ ٖٛ :طٛع ٜد ٜ٘أَٓ ٟكاد ي٘ ٖٛٚ ،طٛع ٜدٜو
:أَٓ ٟكاد يو ٚضًظ االْكٝاد(ٚ .)1ذنس ايدنتٛز ضًُٝإ ايطُاٚ ٟٚادب طاع ١ايسؤضا ٤بأْ٘
ٜعد ايعُٛد ايؿكس ٟيف نٌ ْعاّ ادازٚ ،ٟاذا تطسب اىل ٖرا املبدأ ا ٟخًٌ ،ؾًٔ ػبد ٟيف
اصالح االداز ٠ا ٟعالز يرا ٜربش عًُا ٤االداز ٠ايعاَٖ ١را املبدأ ٜٚػريٚا اىل ايٓتا٥ر االػباب١ٝ
ٚايطًب ١ٝاييت تٓتر عٓ٘ ،يرا ٜعد َٔ ابسش ٚادبات املٛظـ ايعاّ طاع ١زؤضاٚ ،٘٥تٓؿٝر

ٚادبات٘ حبطب تٛدٗٝاتِٗ(ٚ ،)2يهٔ َا َٖ ٛؿٗٚ ّٛادب ايطاع ١؟ َٚاٖ ٞاألضظ اييت
ٜبٓ ٢عًٗٝا ٖرا ايٛادب ؟ ٚيإلداب ١عً ٢ذيو ضٝهٖ ٕٛرا املبشح يف َطًبني عًٚ ٢ؾل
اآلت-:ٞ
ادلطلة األول

مفهىم واجة الطاعة
تكطِ ايٛظا٥ـ ايعاَ ١يف املؤضطات اإلداز ١ٜإىل َساتب ٚدزدات تعً ٛبعطٗا ايبعض
اآلخس مبا ٜتٓاضب َع ضري ايعٌُ يف تًو املؤضطات اييت تبدأ َٔ أدَْٛ ٢ظـ إىل إٔ تصٌ

( )0مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،رتبو ووثقو :خميل مأمون شيحا،
الطبعة األولى ،دار المعارف ،بيروت ،3112 ،ص.808
( )3د .سميمان الطماوي ،القضاء اإلداري ،قضاء التأديب ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
 ،0992ص.072
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إىل ايسٝ٥ظ اإلداز ٟاألعً ،٢ؾٝتعني عً ٢صػاز املٛظؿني أ ٚاملسؤٚضني االسرتاّ ٚاشبطٛع

ألٚاَس ايسؤضاٚ ٤ايتكٝد بٗا طبكا يًصالسٝات املُٓٛس ١هلِ(.)1
ؼبٌُ ٚادب ايطاع ١بني طٝات٘ َديٛيني أٚهلُا -:املدي ٍٛايٛاضع ايرُٜ ٟعٓ٢
باسرتاّ ايػسعٚ ١ٝايدضتٛز ٚايكاْٚ ٕٛايجاْ ٖٛ ٞاملدي ٍٛايطٝل يًطاع ١ايرٜ ٟتُجٌ
باشبطٛع ألٚاَس ايسؤضا ٤اإلدازٜني ؾشطب(.)2
ٚيكد اختًـ ايؿكٗا ٤يف سكٝك ١املساد بايطاع ١بني املديٛيني ايطابكنيٜٚ ،عد املديٍٛ
ايٛاضع ْتٝذَٓ ١طك ١ٝتكع عً ٢عاتل نٌ َٛاطٔ ضٛا ٤أنإ زٝ٥طاً أَ ٚسؤٚضاًَٛ ،ظؿاً أٚ
غري َٛظـ ،ؾايهٌ ًَصّ باسرتاّ ايكاْٚ ٕٛتٓؿٝر أسهاَ٘( .)3إذ ال ًٜتصّ املٛظـ ايعاّ عً٢
ٚؾل املدي ٍٛايٛاضع بطاعَ ١ا يًسؤضا ٤ؾٗ ٛال ٜد ٜٔبايطاع ١إال يًكاْٚ ٕٛسد َٔ ٙدٕٚ
ضٛاٚ ،ٙال ٜتعد ٣دٚز ايسٝ٥ظ اإلداز ٟض ٣ٛاصداز تعًُٝات سبطٔ تٓؿٝر ايكاْٚ ،ٕٛايتصاّ
املسؤٚضني باشبطٛع ي٘ الرباذ ٙايكساز املال ِ٥يتطبٝل ايكاْٚ ٕٛخطٛعِٗ مجٝعاً ألسهاّ
ايكاْ َٔٚ ،ٕٛايؿكٗا ٤اير ٜٔاربرٚا املدي ٍٛايٛاضع يًطاعَ ١عٓٚ ً٢اضشاً ٚصسؼباً هلا ِٖ
ايؿكٗٝإ (ناز ٚ ٜ٘دَ ٟايربز) ( ٚدػب )ٞايرٜ ٟس ٣أْ٘ ال ٜٛدد يف ٚاسب طاع ١ايطًط١
ايس٥اض ١ٝأ ٟمتٝٝص عٔ ٚادب طاع ١ايكاْ.)4(ٕٛ
( )0د .انور رسالن ،القانون اإلداري  -الوظيفة العامة ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،0997ص .212
( )3د .مازن ليمو راضي ،الطاعة وحدودىا في الوظيفة العامة ،دار المطبوعات الجامعية،
االسكندرية ،3113 ،ص.02

( )2د .محمد عبدالحميد ابو زيد ،طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،0988 ،ص.01
( )0اشار الييما محمد جودت الممط ،المسؤولية التأديبية لمموظف العام ،اطروحة دكتوراه،
كمية الحقوق ،جامعة القاىرة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،0997 ،ص  010وما
بعدىا .ولقد تبنى الفقياء العرب ىذا المفيوم ومنيم محمد احمد الطيب ىيكل ،السمطة
الرئاسية بيت الفاعمية الضمان – دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعة

عين شمس ،0972 ،ص 397؛ بالمعنى نفسو د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق،
ص 02؛ د .عاصم احمد عجيمة ،طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة ،عالم الكتب،
القاىرة ،3119 ،ص.20-22
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ٚعً ٢ايسغِ َٔ قبٖ ٍٛرا ايسأَٓ ٟطكٝاً إال أْ٘ تعسض يالْتكاد التطاع ْطام تدخٌ
ايدٚيٚ ١اقتشاَٗا املٝاد ٜٔمجٝعٗا اييت ناْت سهساً عً ٢األؾسادَٚ ،ع اشدٜاد ٚظا٥ـ االداز٠
اير ٟصاسب اشدٜاد َطايب االؾساد ،مما ٜستب عدّ قدز ٠ايكاْ ٕٛعً ٢تصٜٚد املٛظؿني
بتؿصٝالت ممازض ١ايٛظٝؿ ١اإلداز َٔٚ ١ٜثِ اضطس ايسؤضا ٤اإلدازٜني إىل ضد ايؿساؽ
ايتػسٜع ٞيف بعض االَٛز ٚتٓع ِٝاملٛضٛعات اييت ضهت عٓٗا ايكاْ ،ٕٛمما أٚدد ؾذ٠ٛ
بني ٚادب اسرتاّ ايكاْٚٚ ٕٛادب طاع ١ايسؤضا.)1(٤
يكد عسَّف ايؿكٗا ٤أغًبِٗ ايطاع ١حبطب َديٛهلا ايطٝل ٖ َٔٚؤال ٤يف ايؿك٘ ايؿسْطٞ
ايؿك( ٘ٝضاي )ٕٛاير ٟعسؾٗا بأْٗا ( ايتٓؿٝر ايدقٝل يكٛاعد املسؾل ايعاّ ٚايتطابل َع أٚاَس
ايسؤضا ٤غؿ ١ٜٛناْت أّ نتابٖٚ )١ٝرا َا ذٖب إي ٘ٝايؿكٗٝني (دٜٚص) ( ٚدٜبري)( .)2يرا
ٜكتطٚ ٞادب ايطاع ١اسرتاّ ايسؤضاٚ ٤تٛقريِٖ َٔ َٛظؿٚ ِٗٝايتصاّ آداب ايًٝاقَ ١عِٗ(.)3

ٚاٜطاً ذٖب ايؿك٘ ايعسب ٞأغًبُ٘(ٚ – ،)4حبل – اىل إ يٛادب ايطاعَ ١ديٛالً ضٝكاً ٜهُٔ يف
االَتجاٍ ألٚاَس ايسؤضا ٤ضٛا ٤ناْت َهتٛب ١ا ٚغؿٚ ١ٜٛضٛا ٤متجًت يف املٓػٛزات اٚ
ايتعًُٝات ا ٚاالٚاَس ا ٚايكسازات اييت تصدز عٔ ايسؤضاٚ ٤اسرتاّ قسازاتِٗ بايتعكٝب عً٢
اعُاٍ َسؤٚضٚ ِٗٝقسازاتِٗ باإليػا ٤ا ٚاملٛاؾك ١ا ٚايتعد ،ٌٜؾطالً عٔ اسرتاّ قسازات
ايسؤضاَ َٔ ٤سؤٚضٚ ِٗٝايتصاّ آداب ايًٝاقَ ١عِٗ.

( )0د .محمد عبدالحميد ابو زيد ،المصدر السابق ،ص 28؛ بالمعنى نفسو محمد جودت
الممط ،المصدر السابق ،ص.012
( )3اشارة الييما د .عاصم احمد عجيمة ،المصدر السابق ،ص.09

( )2د .سميمان محمد الطماوي ،القضاء اإلداري ـ قضاء التأديب ،مصدر سابق ،ص.007
( )0المصدر نفسو ،ص 008؛ د .عاصم احمد عجيمة ،المصدر السابق ،ص 20؛ محمد
جودت الممط ،المصدر السابق ،ص 019؛ ولقد اكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر
ىذا المعنى (حيث قضت بان طاعة الرؤساء من قبل العامل الى جانب تنفيذ ما
يصدرونو اليو من اوامر وق اررات ،توجب عمى العامل احترامو ليم بالقدر الذي يجب ان

يسود بين الرئيس والمرؤوس ،لذا يستحق العامل الجزاء اذا وجو الى رئيسو عبارات
قاسية ،وذلك حتى لوثبت صحة ما تضمنتو ىذه العبارات ) الموسوعة اإلدارية الحديثة،
الدار العربية لمموسوعات ،ج ،0القاىرة ،حكم المحكمة اإلدارية العميا المصرية ،طعن
 0307في  ،،0992/9/2ص.320
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ٜٚتال ّ٤املدي ٍٛايطٝل َع املعٓ ٢ايٛاقع ٞيٛادب ايطاع ١ايٛظٝؿ ١ٝايرٜ ٟعرب عٓٗا
باالْكٝاد ألٚاَس ايسؤضا ٤اإلدازٜني تٓؿٝراً يطٝاضْ ١عاّ اسبهِ.
ٚػبد بعض ايؿك٘ – ٚحبل – إٔ ٚادب ايطاعٚ ١مبؿٗ َ٘ٛايطٝل ٖ ٛأسد أعُد٠
ايٛادبات ايٛظٝؿ ١ٝاملًكا ٠عً ٢عاتل املٛظـ ايعاّ اييت تتبًٛز يف ايٓٗا ١ٜبػهٌ ايتصاَات
ٚظٝؿ .١ٝؾإذا نإ اسبل يف االْطُاّ إىل األسصاب ايطٝاض ١ٝميجٌ سكا أصال يًُٛظـ ايعاّ
َٔ ْاس ،١ٝؾإَّْ ُ٘ ميجٌ ذبدٜاً خطرياً يٛادب ايطاعْ َٔ ١اس ١ٝأخس ،٣مما اد ٣إىل تدٖٛز يف
َبدأ ايتدزز ايٛظٝؿ .)1(ٞايرْ ٟاي٘ ايطعـ بطبب ايصساع بني ٚادب ايطاع ١ايٛظٝؿٚ ١ٝسل
املٛظـ يف االْطُاّ إىل األسصاب ايطٝاض ١ٝاير ٟميجٌ يف سكٝكت٘ صساع بني اسبكٛم
ٚااليتصاَات.
ادلطلة الثاوً

أصاس واجة الطاعة
ٜؤد ٟاملٛظـ ايعاّ عًُ٘ اإلداز ٟعًٚ ٢ؾل ايتٛدٗٝات ايصادز َٔ ٠ايسٝ٥ظ اإلدازٟ
()2

االعً ،٢إذ ٜتبعٗا َٔ د ٕٚايطؤاٍ عٔ ضبب اْكٝاد ٙهلا ،ستٚ ٢إٕ نإ غري َكتٓع بتًو
ايتعًُٝات ٚايًٛا٥ح ،إال إٔ ايطؤاٍ املكدّ ملاذا ٜطٝع ٖرا املٛظـ تًو ايتعًُٝات؟ أَ ٚاٖٞ
األضظ ٚاألضباب ايداع ١ٝإىل ايتصاّ املٛظـ بإطاع ١أَس زٝ٥ط٘؟
( )0طارق حسنين الزيات ،حرية الرأي لدى الموظف العام ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق،
جامعة القاىرة ،0997 ،ص.302
( )3أدرك االنسان في العراق القديم وأجب الطاعة من خالل طاعتو لمسمطة السياسية ألتي
كانت قائمة في عصره ،وقد كان الشعب العراقي قديما يستشعر الحاجة إلي الطاعة بقدر
استشعاره لمحاجة إلى السمطة ،فالطاعة كانت طبيعية بالنسبة لمعراقيين ألنيا كانت تمثل
في األساس خضوعا لمحاكم ،لممزيد ينظر الى د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص
.39-38
ووجد فقياء الغرب ان أساس الطاعة العمياء او المطمقة ىي تعاليم الكنيسة التي

نادت بطاعة الرؤساء وتنفيذ اوامرىم من مرؤوسييم الذين يخمصون في طاعتيم الفتراض
وجود عامل الثقة والرىبة في شخص الرئيس ،لكن يبرز رأي آخر في أساس ىذه الطاعة
وىو قواعد القانون الطبيعي بما تمثمو في مبادئ سامية ،لممزيد ينظر الى د .محمد
عبدالحميد ابو زيد ،مصدر سابق ،ص.20
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

واجب الطاعة بوصفه قيداً على ممارسة الموظف العام لحقه في ال نتماء إلى األحزاب السياسية –دراسة مقارنة036-
يرا ضٓبشح يف ٖرا ايؿسع األضظ أييت أٚزدٖا ايؿك٘ إلطاع ١أَس ايسٝ٥ظ اإلداز ٟعً٢
ٚؾل َا ٜأت-:ٞ
أٚالً  :األضاع ايكاْ ْٞٛيٛادب ايطاع-: ١
تطاعد اسبه ١َٛعً ٢دؾع عذً ١ايٓػاط اإلدازٚ ٟتطِٗ يف ذبكٝل أٖداف االداز ٠عً٢
أنٌُ ٚد٘ٚ ،تؿسض طبٝع ١ايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١ضسٚزاتٗا عً ٢املٛظـ ايعاّ اسرتاّ ايكإْٛ
ٚطاع ١زؤضا ٘٥يف ايعٌُ ،ؾإصداز أَساً َٔ داْب ايسٝ٥ظ اإلدازٜ ٟكابً٘ طاعَٔ ً١

املسؤٚع( .)1إذ ٜؿسض قب ٍٛاملٛظـ باالغبساط يف ضًو ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١عًَ ٘ٝطبكاً قبٍٛ
ٚتٓؿٝر األٚاَس ايس٥اضٚ ١ٝػبد ٖرا ايكب ٍٛأضاض٘ األ ٍٚيف االيتصاّ بتٓؿٝر قٛاْني ٚتعًُٝات
ايٛظٝؿ ١ايعاَٜٚ .)2(١طع٘ أ ٟخسٚز عًٖ ٢را ايٛادب يف َسنص املتُسد عً ٢ايكٛاعد اييت
ازتطتٗا ازبُاعٚ ١تطِّٛؽ َطاً٥ت٘ تأدٜبٝاً(ٚ .)3ظبد عً ٢ذيو األضاع ْصٛصاً قاْ١ْٝٛ

تًصّ املٛظـ ايعاّ بايطاع ١ضٛا ٤يف ايتػسٜعات املكازْ ١ا ٚيف ايتػسٜع ايعساق.ٞ
ؾؿ ٞؾسْطاْ :صت املاد َٔ )28( ٠قاْ ٕٛايتٛظٝـ ايعاّ ايؿسْط ٞايصادز يف 3
ٜٛي 1983 ٛٝعًٜ" ٢عترب املٛظـ ايعاّ أٜاً نإ َٛقعُ٘ يف اهلسّ اإلدازَ ٟطؤٚالً عٔ تٓؿٝر
املُٗات املٓٛط ١ب٘ ٜٚتعني عً ٘ٝاسرتاّ ايتعًُٝات ايصادز َٔ ٠زٝ٥طُ٘ اإلداز ٟاالعً."٢
ٚيف َصس :ؾكد ْصت املاد /76( ٠ف َٔ )8قاْ ٕٛايعاًَني املدْٝني بايدٚي١
املصس ٟزقِ ( )47يطٜٓٓ" 1978 ١ؿر َا ٜصدز اي َٔ ٘ٝاٚاَس بدقٚ ١اَاْٚ ١ذيو يف سدٚد
ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗا ٜٚتشٌُ نٌ زٝ٥ظ َطؤٚي ١ٝاالٚاَس اييت تصدز َٓ٘
نُا ٜهَ ٕٛطؤٚالً عٔ سطٔ ضري ايعٌُ يف سدٚد اختصاص٘".
أَا يف ايعسام  :ؾكد ْص ايبٓد ثايجاً َٔ املاد َٔ )4( ٠قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايدٚي١
ٚايكطاع ايعاّ زقِ ( )14يطٓ 1991 ١املعدٍ عً ٢قٝاّ املٛظـ "باسرتاّ زؤضاٚ ٘٥ايتصاّ
االدب ٚايًٝاق ١يف طباطبتِٗ ٚاطاع ١اٚاَسِٖ املتعًك ١بأداٚ ٤ادبات٘ يف سدٚد َا تكط ٞب٘
ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ،ؾاذا نإ يف ٖر ٙاالٚاَس طبايؿ ١ؾعً ٢املٛظـ إ ٜبني
( )0د .مازن ليمو راضي ،المصدر السابق ،ص.30

( )3د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،ضوابط ممارسة الموظف لمحقوق والحريات السياسية،
دار الكتب القانونية ،دار شتات لمنشر والبرمجيات ،القاىرة ،3101 ،ص.910
( )2د .سميمان محمد الطماوي ،الوجيز في االدارة العامة ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
 ،0971ص .08
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

101

يسٝ٥ط٘ نتابٚ ١د٘ تًو املدايؿٚ ١ال ًٜتصّ بتٓؿٝر تًو االٚاَس اال اذا اندٖا زٝ٥ط٘ نتاب١
ٚعٓدٍ ٥ر ٜه ٕٛايسٝ٥ظ ٖ ٛاملطؤ ٍٚعٓٗا".
يرا ؼبهِ سل املٛظـ يف االْطُاّ إىل األسصاب ايطٝاض ١ٝايكٛاْني املٓعُ ١يتًو
اسبكٛم ايطٝاض ١ٝاييت تطاٜس ْعاّ اسبهًِٜ ٖٛٚ ،تصّ بعدّ اشبسٚز عٓٗا يف ممازض ١سكٛق٘
ايطٝاضَٗٓٚ ١ٝا سل االْتُا ٤يألسصاب ايطٝاض ١ٝؾطالً عٔ طاعت٘ ايهاًَ ١يًكٛاْني اييت قد
تٗدد سك٘ يف االْتُا ٤اىل ٖر ٙاألسصابًٜٚ ،تصّ املٛظـ بعدّ اشبسٚز عً ٢أسهاّ ايكٛاْني
يف ممازض ١سكٛق٘ ايطٝاض.١ٝ
ٜٚؤٜد ايباسح َا ذٖب اي ٘ٝبعض ايؿكٗا ٤يف أَّْ٘ ست ٢ي ٛمل ٜهٔ ٖٓاى ْصٛصاً
قاْ ١ْٝٛتًصّ املٛظـ ايعاّ بٛادب ايطاع ١ؾإْ٘ ًَتصّ ب٘ بٛصؿ٘ اسد ٣ايٓتا٥ر املكسز٠
ملبدأ ايتدزز ايس٥اض.)1(ٞ
ثاًْ ٝا  :متتع ايسؤضا ٤بايجكٚ ١اشبرب-: ٠
ٜتكبٌ املٛظـ أٚاَس زؤضا ٘٥ملا ٜتُتع ٕٛب٘ َٔ ثكاؾٚ ١خرب ٠ذبًُ٘ عً ٢ايجك١
بِٜٗٚ ،تٝح نجري َٔ ايسؤضا ٤اإلدازٜني َٔ َاض ِٗٝأ ٚخربتِٗ أ ٚمسعتِٗ إٔ ٜه ٕٛهلِ
تأثرياً عً ٢األخس ٜٔمما ٜدؾعِٗ إىل طاع ١أٚاَسِٖ ؾتكبٌ َكرتساتِٗ َٔ د ٕٚذبً ٌٝأٚ
َٓاقػ.)2(١
تدؾع ثك ١املٛظـ برنا ٤زٝ٥ط٘ ٚقدزات٘ ايعكًٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝعً ٢سطٔ إداز ٠األَٛز
ٚقب ٍٛأٚاَسٚ ٙتعًُٝات٘ بجكٜٚ ١طعٗا َٛضع ايتٓؿٝر ؾٛزاً ،ست ٢إٕ مل ٜهٔ املٛظـ

َكتٓعاً بصالس ١ٝتًو ايتعًُٝات املطًٛب بتٓؿٝرٖا(ٚ .)3مما الغو ؾ ٘ٝإٔ َجٌ ٖر ٙاسباي١
ربًل دٛاً َؿعُاً بايسٚح املعٓ ١ٜٛيف ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١ايرٜ ٟدؾع املٛظـ إىل اشبطٛع يتٓؿٝر
زغب ١اٚاَس ايسٝ٥ظ االداز َٔ ٟد ٕٚإبطاٚ ،٤تطاعد ٖر ٙايجك ١عً ٢زؾع اسبٛادص بني

( )0طارق حسنين الزيات ،مصدر سابق ،ص 309؛ بالمعنى نفسو د .عمي عبدالفتاح محمد

خميل ،حرية الممارسة السياسية لمموظف العام (قيود وضمانات) ،دار الجامعة الجديدة،
االسكندرية ،3117 ،ص.202

( )3محمد احمد الطيب ىيكل ،مصدر سابق ،ص .380
( )2د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص.30
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املٛظـ ٚزٝ٥ط ُ٘ ؾطال عٔ اقتٓاع املٛظـ بإٔ ايتٛدٗٝات ايعًٝا ٖ ٞاألصٛب يف تٓؿٝر

ايكاْٚ ٕٛتؤًٖ٘ ألداَٗ ٤اَ٘ اإلداز.)1(١ٜ
ثايجاً :ايطبٝع ١االدتُاع ١ٝيًؿسد -:
ميجٌ ايؿسد بطبٝعت٘ نآ٥اً ادتُاعٝاً ضبباً يالْتُا ٤إىل نٓـ ازبُاع ١ؾرتتبط
َػاعس ٙمبػاعس ازبُاع ١احملٝط ١ب٘ ،يرا تططس ٙاسبٝا ٠االدتُاع ١ٝإىل قب ٍٛاآلزا٤
ايصادز ٠عٔ اجملتُعٚ ،ذبٌُ ٖر ٙايعاٖس ٠االؾساد إىل االْطُاّ إىل االذبادات ٚتهٜٔٛ
األسصاب أ ٚايهٝاْات ايطٝاضٚ ١ٝاالْتُا ٤إيٗٝا ،ؾًٝتصَ ٕٛمبا ٜصدز َٔ قسازات ٚأٚاَس تًو
األسصاب أ ٚايتذُعات االدتُاع ١ٝأنجس َٔ ايتصاَِٗ بايتٛدٗٝات ايصادز ٠عً ٢ايطًط١
ايس٥اضٚ ١ٝالضُٝا قطاع املٛظؿني ايعَُٝٛني اذ ته ٕٛطاعتِٗ يًذٗ ١اييت ٜٓتُ ٕٛإيٗٝا
ضٝاضٝاً ٚؾهسٜاً بػض ايٓعس عٔ ايعٌُ اإلداز ٟايرٜ ٟسبطِٗ(.)2
ؾاإلداز ٠أغب٘ َا ته ٕٛباجملتُع ايرٜ ٟطٛد ٙعالقات َٔ االْتُا ٤دبعٌ َٓ٘ ؾسٜل
عٌُ َتهاٌَ ٜٗدف إىل ذبكٝل ايػا ١ٜاملسد َٔ ٠ٛإْػا ٤املساؾل ايعاَ ،١مما ٜٛدب عً٢
ايسٝ٥ظ اإلداز ٟإٔ  ُٜٞٓتًو املػاعس االدتُاع ١ٝبٚ ٘ٓٝبني املٛظؿني عٔ طسٜل أمياِْٗ
مجٝعاً (ايسٝ٥ظ ٚاملسؤٚضني) بايؿهس ايطٝاضٚ ٞاالدتُاع ٞايٛاسد ،ؾٝذعٌ قبٛهلِ يكسازات
ايسٝ٥ظ أنجس ؾعايٚ ١ٝبعهط٘ تعذص املؤضط ١عٔ ايعٌُ املجُس ٚضٓٝعس املٛظؿني إىل
زٝ٥طِٗ ٚنأْ٘ غدص خازز ازبُاع ١مما ٜصعب َع ذيو ايكب ٍٛبطاع ١ايسٝ٥ظ اإلدازَٔ ٟ
املٛظؿني ٚتصبح َكرتسات٘ َٛضع غوٍ داُ٥اً(.)3
زابعاً :عاٌَ اشبطٛع بداؾع ايجٛاب ٚايعكاب -:
ٜعد َبدأ ايجٛاب ٚايعكاب أسد ٣االضًش ١اييت ٜطتددَٗا ايسؤضا ٤يًتأثري عً ٢ؾسض
طاع ١املٛظؿني يًتعًُٝات ٚتٛدٗٝات ايسٝ٥ظ اييت ته ٕٛاؾرتاضاً يف سدٚد ايكاْ.ٕٛ
ٜٓعس املٛظـ عٓدَا ميازع عًُ٘ اىل ايجٛاب عٔ ٖرا ايعٌُٖٚ ،را َا ؾسضت٘
ايطبٝع ١ايبػس ١ٜيف سب ايرات ٚاٜجاز املٓؿع ١ايػدص ،١ٝيرا ؾإٕ ٚض ١ًٝاملٛظـ يف اغباع
زغبات٘ ٖ ٞتؿاْ ٘ٝيف عًُ٘ ٜٚتشكل ذيو بكٝاَ٘ بٛادبات٘ ايٛظٝؿَٚ ١ٝا تؿسض٘ عًَٔ ٘ٝ
( )0د .محسن عبودي ،االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،0980ص.00
( )3د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،مصدر سابق ،ص.919
( )2د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص.33
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طاع ١ايسؤضاٚ ٤اسرتاَِٗٚ ،ته ٕٛممازض ١اختصاصات ايسٝ٥ظ بٛضًٝتني ال غٓ ٢عُٓٗا
ُٖا (ايجٛاب ٚايعكاب) ؾٝكبٌ املٛظـ ايجٛاب ٜٚسؾض ايعكابٚ ،عً ٢ايسٝ٥ظ إٔ ٜطتػٌ
ٖر ٙاسباي ١ؾٝتُهٔ َٔ سصٛي٘ عًَ ٢ا ٜٓػد َٔ ٙطاع ١أٚاَسٚ ٙاشبطٛع يتٛدٗٝات٘
ٚتكبٌ َكرتسات٘ بأؾطٌ صٛز ٠ممهٓ.)1(١
ٚؽبتًـ أثس اضتعُاٍ ايسٝ٥ظ اإلداز ٟيًجٛاب عً ٢ايطاع ،١عٔ أثس اضتدداَ٘ يًعكاب
عٓد عصٝإ طاعت٘ٚ ،ته ٕٛايطاع ١اييت ترتتب عً ٢ايجٛاب طاع ١خايص ١عٔ زضا
املٛظؿني يسغبتِٗ يف اسبص ٍٛعً ٢اسبٛاؾص املاد ١ٜأ ٚاملهاؾأ ،٠ضٛا ٤ناْت َاد ١ٜأٚ
َعٓ ،١ٜٛأَا بايٓطب ١يًطاع ١املرتتب ١عً ٢عكابٚ ،ته ٕٛيٝطت عٔ زضا ٚاقتٓاع َٔ
املٛظؿني ٚإمنا اشبٛف َٔ عٛاقب عدّ االْكٝاد ،يرا ٜعد ايعكاب ضٝؿاً ذ ٚسد ٜٔضًُِّطَ عً٢
زقاب ايعاًَني يف ايٛسدات اإلداز ١ٜمما ٜدؾع املٛظـ إىل االيتصاّ بايطاع ١سيت إ ناْت
َٓتٗه ١سبكٛق٘ ايطٝاض ١ٝاييت َٔ أبسشٖا سل املٛظـ يف االْتُا ٤إىل األسصاب ايطٝاض١ٝ
عً ٢أضاع إٔ ايطاع ١ؾسضت قٝد ايعكٛب ١عً َٔ ٢ال ٜٓكاد ألٚاَس ايسٝ٥ظ اإلداز .)2(ٟمما
ٜػهٌ أثساً ضًبٝاً عً ٢دق ١أدا ٤ايعٌُ ٚايسٚح املعٓ ١ٜٛيًُٛظؿني يف ساٍ اْتٗاى سكٛقِٗ
ايطٝاض ١ٝؾطال عٔ سسَاِْٗ َٔ ممازض ١سكِٗ يف االْتُا ٤إىل األسصاب ايطٝاض ١ٝحبذ١
طاعتِٗ ألٚاَس ايسٝ٥ظ األعً ٢يف املؤضط ١اإلداز.١ٜ
مماال ٜعين إٔ تٛقع ايعكٛبات ازبصا ١ٝ٥بصٛزَ ٠طتُس ،٠ؾُذسد ايتًٜٛح بٗا ؼبؿص
ايعاًَني إىل ايطاعٚ ١اتباع ايطًٛى اير ٟؽبتاز ٙايسٝ٥ظ يف تٓؿٝر ايعٌُ املٓاط بِٗ ،بٌ إٔ
ضًط ١أٜكاع ازبصا٤ات ٖ ٞايطسٜك ١االَجٌ يتأَني ايسٝ٥ظ ٚمحاٜت٘( .)3ؾطال عٔ محٌ
املٛظؿني عً ٢اسرتاّ ايسٝ٥ظ ٚاشبطٛع يًٛا٥ح ايتٓؿٝر ١ٜاييت تصدز َٔ اسبه ١َٛيتٓؿٝر
ايكاْ ٕٛبػهٌ أَجٌ ،يرا ٜعد ايرتٖٝب ٚايرتغٝب َٔ أَجٌ ايطسا٥ل يف ضب ٌٝؾسض ايطاع١
ٚاشبطٛع ألٚاَس ايسٝ٥ظ أٜا ناْت تٛدٗٝات٘ ست ٢إ َطت اسبكٛم ايطٝاض ١ٝاملجً٢
يًُٛظـ ايعاّ َٗٓٚا سكُ٘ يف االْتُا ٤اىل األسصاب ايطٝاضٚ ١ٝضبٌ ممازضت٘ يف ايكطاع
ايٛظٝؿ.ٞ

( )0د .محمد عبدالحميد ابو زيد ،مصدر سابق ،ص.20-22
( )3د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،مصدر سابق ،ص.917
( )2د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص32
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خاَطاً :دميكساط ١ٝاالداز-: ٠
ال تٓؿر األٚاَس ٚايتعًُٝات بايطػط ٚاالزٖاب املطتُد َٔ ايطًط ١ايس٥اض ١ٝست ٢يٛ
ْكرت ؾًٔ تتِ بايسٚح ٚايؿاعً ١ٝاييت تٓؿر بٗا ؾُٝا ي ٛتٛؾس يًعاًَني اسبُاع ٚايسغب١
ٚايتعا ٕٚاالختٝاز ٟيتٓؿٝرٖاٚ ،ئ ٜتشكل ذيو أال بعد أخر زأ ٟاملٛظؿني أ ٚاملسؤٚضني
بٛصؿِٗ َٛاطٓني عادٜني َع أَهاْٚ ١ٝضع ٚدٗات ْعسِٖ يف املطا ٌ٥املكدَ ١عًِٗٝ
َٛضع االعتباز ٚإصداز ايكساز ايٓٗاٚ ٞ٥هلرا ٜعرب عٔ ايعاٌَ ايٓؿط ٞبدميكساط ١ٝاملؤضط١
اإلدازٚ .)1(١ٜتطُٔ ايدميكساط ١ٝازتباط املٛاطٓني ٚتٓؿٝر األٚاَس ايس٥اض ١ٝبؿاعًٚ ١ٝمحاع
يػعٛزِٖ مبػازنتِٗ يف إصداز تًو ايتعًُٝات ،ؾطالً عٔ إزضا ٤زغباتِٗ ايطاٜهٛيٛد ١ٝأٚ
ايٓؿطٚ ١ٝتأنٝداً يراتِٗ ٚأُٖٝتِٗ يف املسؾل ايرٜ ٟعًُ ٕٛؾ.)2(٘ٝ
مما تكدّ ؾإٕ األضاع ايرٜ ٟبٓ ٢عً ٘ٝطاع ١ايسؤضا َٔ ٤املٛظؿني ٖ ٛتطاؾس

عٛاٌَ عدٜد( ٖٞٚ ٠األضاع ايكاْٚ ،ْٞٛمتتع ايسؤضا ٤بايجكٚ ١اشبربٚ ،٠ايطبٝع ١االدتُاع١ٝ
يًؿسدٚ ،عاٌَ اشبطٛع بداؾع ايجٛاب ٚايعكابٚ ،دميكساط ١ٝاالدازٚ ،)٠عً ٢ايسغِ َٔ تؿٛم
بعطٗا عً ٢ايبعض األخس َٓٗا إال إٔ ايباسح ػبد إٔ َٔ أِٖ أضباب طاع ١ايسؤضاٖٛ ٤
اقتٓاعِٗ ايتاّ بإٔ َا ٜصدز عٔ ايسؤضا ٖٛ ٤بٓا ً٤عً ٢قاَْ ٕٛطتٗدؾاً َصًش ١ايعٌُ ست٢
ٚإٕ نإ ٖرا ايكاْ ٕٛميظ اسبكٛم ايطٝاضٚ ١ٝالضُٝا سل املٛظـ يف االْتُا ٤إىل األسصاب
ايطٝاض ،١ٝألْ٘ ضٝه ٕٛذبت طا ١ً٥ايكاْ ٕٛاذا َا خايـ ْصاً َٔ ْصٛص٘ ،ؾطالً عٔ إ
عاٌَ االَتجاٍ ألَس ايكاْ ٖٛ ٕٛاالقسب يتطبٝب ساي ١ايطاع ١ألٚاَس ايسؤضاٚ ٤اقرتإ ٖرا
ايعاٌَ املِٗ بايعٛاٌَ االخس ٣اييت ضاعدت عً ٢اعطا ٤اسباؾص املباغس شبطٛع ٚاْكٝاد
املٛظـ عب ٛأٚاَس زٝ٥ط٘ اإلداز .ٟؾايكاْٚ ٕٛاضًٛب ايعكاب ٚايجٛاب ُٖا أضاع االيتصاّ
بٛادب ايطاع ،١يرا ٜعد ٚادب ايطاع ١أسد ٣ايكٛٝد ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ممازض ١سل املٛظـ يف
االْطُاّ يألسصاب ايطٝاض ١ٝباالعتُاد عً ٢األضاع ايكاْ ْٞٛيريو ايٛادب.

( )0محمد احمد الطيب ىيكل ،مصدر سابق ،ص.389
( )3د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،مصدر سابق ،ص.918
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ادلثحث الثاوً

حذود واجة الطاعة
اذا ناْت ايكٛاْني تؿسض عً ٢املسؤٚضني طاع ١زؤضا ،ِٗ٥ؾإٕ ٖر ٙايطاعْ ١طب١ٝ
ٚيٝطت َطًك ،١إذ ًٜتصّ املسؤٚع بٗا طاملا ناْت األٚاَس ايصادز ٠اي ٘ٝتطابل ايكإْٛ
ٚايًٛا٥ح ا ٚايتعًُٝات ا ٚاملٓػٛزات ايداخًٖ ،١ٝرا َٔ ْاسٚ .١ٝبطبٝع ١اسباٍ اذا نإ االَس
ٜػهٌ دسمي ١ؾإٕ املٛظـ ال ًٜصّ بٛادب ايطاعْ َٔ ١اس ١ٝأخس.)1(٣
ٚاالَس ايرٜ ٟجري تطاؤالً ٖ ٛسايَ ١ا اذا نإ اَس ايسٝ٥ظ غري َػسٚع ٚيهٔ عدّ
َػسٚعٝت٘ التصٌ اىل ٚصـ االَس بأْ٘ دسمي ١اال اْ٘ ميهٔ ٚصؿُ٘ بأُْ٘ طبايؿ ١قاْ،)2(١ْٝٛ
ؾإىل اَ ٟدٜٓ ٣صاع املٛظـ ايعاّ هلرا االَس؟ ٚظبد بايبشح يف اآلزا ٤ايؿكٗ ١ٝظبد اْٗا
تػعبت اىل ثالث ١ازا ٤ميهٔ عسضٗا يف ثالثَ ١طايب عًٚ ٢ؾل اآلت-: ٞ
ادلطلة األول

وظرٌة ادلشروعٍة
أْ َٔ ٍٚاد ٣بٗر ٙايٓعس ١ٜايؿكٗٝني (دػب ٚ ٞؾايني) ٚتكسز ٖر ٙايٓعسَ ١ٜبدأ
املػسٚع ١ٝأضاضاً هلا ايرٜ ٟؿسض خطٛع اؾساد ايدٚي ١ناؾٚ ١اعُاهلِ يًكاْ ،ٕٛيرا تؤدٟ
ٖر ٙايٓعس ١ٜاىل اخطاع اعُاٍ ايسٝ٥ظ اإلدازَٛٚ ٟظؿ ٘ٝملبدأ املػسٚع ،١ٝؾإذا صدز قسازا
ادازٜا طبايؿا يًكاْ ،ٕٛػبب يًُٛظـ االَتٓاع عٔ االيتصاّ بٛادب ايطاع ١يف ٖر ٙاسباي١
املدايؿ ١يًكاْ.)3(ٕٛ
ٜٚطتٓد اْصاز ٖر ٙايٓعس ١ٜاىل املدي ٍٛايٛاضع يف اعطاَ ٤ؿٗ ّٛيٛادب ايطاع،١
ؾٛادب ايطاع ١يد ٖٛ ِٜٗااليتصاّ بايكاْٖٚ ٕٛرا دٖٛس َبدأ املػسٚع ،١ٝؾطال عٔ إ ق٠ٛ
األٚاَس ايس٥اضَ ١ٝطتُد َٔ ٠ايكاْ ،ٕٛؾإذا َا صدز اَساً ؽبايـ ايكاْٚ ٕٛدب اٖدازٙ
ٚطسس٘ داْباً(.)4

( )0د .عاصم احمد عجيمة ،مصدر سابق ،ص 300وما بعدىا.

( )3د .منصور احمد العتوم ،المسؤولية التأديبية لمموظف العام ،الطبعة األولى ،مطبعة
الشرق ،عمان ،0980 ،ص.09
( )2د .محمد عبدالحميد ابوزيد ،مصدر سابق ،ص.22
( )0محمد احمد الطيب ىيكل ،مصدر سابق ،ص.209
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ٚعً ٢ايسغِ مما ضبل ؾإٕ اْصاز ٖر ٙايٓعس ١ٜاعطٛا اسبل يًُٛظـ يف َساقبَ ١د٣
َػسٚع ١ٝايكسازات ٚاالٚاَس ايتٓع ١ُٝٝايصادز َٔ ٠ايسٝ٥ظ االعً ،٢ؾطالً عٔ ؾسض ايعكٛب١
ايتأدٜب ١ٝعً ٢املٛظـ اير ٟؽبطع اٜ ٚبد ٟااليتصاّ بٛادب ايطاع ١ألَس غري َػسٚع صدز
عٔ ايطًط ١ايس٥اضٚ ،١ٝػبب عً ٢املٛظـ عدّ تٓؿٝر ا ٟاَس اال بعد ؾشص٘ ٚايتٛصٌ اىل
َد ٣قاْٖ ١ْٝٛرا االَس َٚطابكت٘ ألسهاّ ايكاْ ٕٛبدزاضت٘ َٔ ايٓاس ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاالقتٓاع
بطالَت٘ أٚالً قبٌ ايػسٚع بتٓؿٝر.)1(ٙ
تكٖ ِٝٝر ٙايٓعس-:١ٜ
ٚددت ٖر ٙايٓعسٜ َٔ ١ٜتبٓاٖا ٚٚددت اٜطاً َٔ ٜعازضٗاٖٚ ،را َا تعسضت ي٘
عًٚ ٢ؾل اآلت-: ٞ
أٚالًَ :صاٜا ْعس ١ٜاملػسٚع١ٝ
تتًدص َصاٜا ْعس ١ٜاملػسٚع ١ٝيف تأنٝد َبدأ املػسٚع ١ٝيف االعُاٍ اإلداز ١ٜايرٟ
ٜعد َٔ ضُٔ ايطُاْات ايالشَ ١سبكٛم املٛاطٓني ٚاسبد َٔ تعطـ االدازٖ .٠را َٔ ْاس،١ٝ
ٚتعطٖ ٞر ٙايٓعس ١ٜاسبل يًُٛظـ يف َٓاقػ ١ايًٛا٥ح ايس٥اضٚ ١ٝايٛقٛف عًَ ٢د٣
َػسٚعٝتٗا يتصشٝح َطاز االداز ٠عٓدَا ٜػٛب عًُٗا االخطا ٤يف االٚاَس ايس٥اضَٔ )2(١ٝ
ْاس ١ٝثاْٚ .١ٝمتٓح ٖر ٙايٓعس ١ٜاملٛظـ ايكدز ايهايف َٔ ايدميكساط ١ٝيف ايطُاح ي٘
مبٓاقػ ١االٚاَس ايس٥اض ١ٝاملدايؿ ١يًكاْْ َٔ ٕٛاس ١ٝثايجٚ ،١تعرب اإلداز ٠عٓدَا تتطِ بٗرٙ
املٝص ٠عٔ االغباع اسبكٝك ٞسبادات االؾساد ؾطالً عٔ َٛظؿ ٞاملؤضطات اإلداز ١ٜمما
ميهِٓٗ َٔ ممازض ١سكِٗ يف ايتعبري عٔ اؾهازِٖ ٚٚضعٗا َٛضع االعتباز ،مما ٜطاعدٖا
عً ٢تؿِٗ سادات االؾساد بػهٌٍ أَجٌ(.)3
ثاْٝا :عٛٝب ْعس ١ٜاملػسٚع١ٝ
عً ٢ايسغِ َٔ املصاٜا املرنٛز ٠ضابكاً ،اال اْٗا مل تطًِ َٔ ايعٛٝب اييت اضعؿت ٖرٙ
ايٓعسٚ ١ٜاييت تؤد ٟاىل عدّ االعرتاف مببدأ ضري املساؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاطساد ٚإعاق١
ايعٌُ يف املؤضط ١اإلداز ،١ٜألْٗا متٓح اسبل يًُٛظـ يف ذبدٜد َدَ ٣ػسٚع ١ٝايكساز

( )0محمد جودت الممط ،مصدر سابق ،ص 019وما بعدىا .
( )3د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،مصدر سابق ،ص.909
( )2د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص.81
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ايصادز َٔ ايسٝ٥ظ االعً ٖٛٚ .٢غايبا َا ٜه ٕٛأقٌ خرب َٔ ٠ايسٝ٥ظ االعً ٢ا ٚقد تطٝطس

عً ٘ٝبعض االٖٛاٚ ٤ايػاٜات ايطٝاض ١ٝاييت ٜعتٓكٗا املٛظـ(ٖ ،)1را َٔ ْاس.١ٝ
ْ َٔٚاس ١ٝاخس ٣إ ٖر ٙايٓعس ١ٜتطتٓد اىل ايكاْ ٕٛأضاضاً هلا ملعسؾَ ١د٣
َػسٚع ١ٝايعٌُ اإلداز ٟا ٚاالٚاَس ايصادز َٔ ٠ايسٝ٥ظ ،يف سني ايكاْٜ ٕٛصبح غري قادز

عً ٢تصٜٚد املٛاطٓني بتؿصٝالت ممازض ١ايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١ايطًٛى اإلداز ٟاالَجٌ ،مما
ٜطتًصّ اعطا ٤ايسؤضا ٤ضًط ١تكدٜس ١ٜيطد ايؿساؽ اير ٟتسن٘ املػسع يف بعض االَٛز
اإلدازٚ ١ٜتٓع ِٝاملٛضٛعات اييت ضهت عٓٗا ايكاْ ،ٕٛؾطالً عٔ إ االخر بٗر ٙايٓعس١ٜ
ٜتعازض َع َا اخرت ب٘ ايتػسٜعات اسبدٜجَ ١ععُِٗ ،إذ ْصت ٖر ٙايتػسٜعات عًٚ ٢ادب

ايطاع ١ايس٥اض ١ٝبٛصؿ٘ ٚادباً َطتكالً عٔ ٚادب طاع ١ايكاْ.)2(ٕٛ
ٖ َٔٚر ٙايعٛٝب اييت غابت ْعس ١ٜاملػسٚع ١ٝتبني عدّ اَهاْ ١ٝاالخر بٗا أضاضاً
سبٌ اغهاي ١ٝطاع ١ايسؤضا ٤يف االٚاَس املدايؿ ١يًكاْ.ٕٛ
ادلطلة الثاوً

وظرٌة الىظام والطاعة ادلطلقة
ٜتصعِ ٖر ٙايٓعس ١ٜايؿكٖٛ( ٘ٝزٚ )ٜٛقد ٚاؾك٘ ايسأ ٟايؿكٗٝإ (بازتًُ( ٚ )ٞبٛيظ)،
إذ ٜسٖ ٣ؤال ٤ايؿكٗا ٤إ َٔ ايطسٚز ٟضُإ ضري املساؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاطساد يرا ٜؿسض
عً ٢املٛظـ طاع ١اَس زٝ٥ط٘ االعً ٢ستٚ ٢إ نإ غري َػسٚعاً ا ٚطبايؿاً يًكاْ ٕٛاال اذا
بًػت ٖر ٙاملدايؿ ١ايكاَْ ١ْٝٛبًؼ ازتهاب ازبسا ِ٥ازبٓا ،١ٝ٥ؾاملطًٛب َٔ املٛظـ طاع١
زٝ٥ط٘ سني اصداز االَس ي٘ ٚال ٜط ٌ٦بعد ذيو عٔ ْتا٥ذٗا ،بٌ ٜطأٍ ايسٝ٥ظ املطؤ ٍٚعٔ
َا اصدز َٔ ٙاٚاَس ملٛظؿٜٚ .)3(٘ٝرٖب داْباً َٔ ايؿك٘ ايعسبٚ – ٞحبل – اىل اْ٘ يٝظ َٔ
اختصاص املٛظـ املسؤٚع زقابَ ١ػسٚع ١ٝاالٚاَس ايصادز ٠اي َٔ ٘ٝزٝ٥ط٘ ست ٢ال ٜجاز

( )0محمد جودت الممط ،المصدر السابق ،ص .017
( )3د .صبري جمبي احمد عبد العال ،مصدر سابق ،ص .908
( )2اشار الييم د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص.82
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ددٍ بني ايسٝ٥ظ ٚاملسؤٚع سَ ٍٛػسٚع ١ٝاالَس ايصادز اي ٘ٝمما ٜتطبب يف تعط ٌٝايعٌُ

ٚازتبانُ٘ يف داخٌ املسؾل ايعاّ(.)1
يكد اضتٓد اْصاز ٖر ٙايٓعس ١ٜاىل سذر عدٜد ٠يف اخرِٖ بٗا ،اذ ذبٌُ أٚاَس ايسٝ٥ظ
غٗاد ٠باملػسٚع ١ٝحبهِ َطؤٚي ١ٝاالداز ٠ايس٥اض ١ٝاييت تبتػ ٞذبكٝل ايصاحل ايعاّ(.)2
ؾطال عٔ ايطسٚزات ايعًُ ١ٝاييت تطتٗدف سطٔ ضري املساؾل ايعاَ ١بصؿَٓ ١تعُ ١باطساد
ٚمما قد ٜعسقٌ عًُٗا يف ساي ١استذاز املٛظـ مبدايؿ ١االٚاَس ايس٥اض ١ٝيًكاْ ٕٛمما ؽبًل

ْٛع َٔ ايصداّ بني ايسٝ٥ظ ٚاملسؤٚضني( .)3عً ٢ايسغِ َٔ ٖر ٙاالضباب ٚاسبذر اال إ
ٖر ٙايٓعس ١ٜقد ٚادٗت بعض االْتكادات أُٖٗا أْٗا ال ربً َٔ ٛايعٛٝب اييت ؾطٌَّ َعٗا
ايبعض اىل االدبا ٙعب ٛاالقساز مبطؤٚي ١ٝايسٝ٥ظ اإلداز ٟعٓد اصداز ٙيتٛدٗٝات طبايؿ١
يًكاْ.ٕٛ
ْكد ٖر ٙايٓعس:١ٜ
ٚدٗت اْتكادات عدٜد ٠هلر ٙايٓعس َٔ ١ٜاُٖٗا اٖداز َبدأ املػسٚع َٔٚ ١ٝثِ اْتٗاى
ايطُاْات ايؿسد ١ٜمبدايؿ ١ايكاْٖ ،ٕٛرا َٔ ْاسْ َٔٚ ،١ٝاس ١ٝاخس ٣تعٌُ عً ٢ابساش زٚح
االضتبداد ٚايتصَت َٔ ايسؤضا ٤بكسازاتِٗ ست ٢إ ناْت طبايؿ ١يًكاْْ َٔٚ ،ٕٛاس ١ٝثايج١

( )0لم يكتفي بعض انصار ىذه النظرية بيذا العرض العام وأخذ يتعمق في تحميل فحواىا،
فذىب الى تقسيم العمل غير القانوني الذي يأتيو المرؤوس الى جزئين ىما( ،نشاط

الرئيس) اي عممية اتخاذ القرار  ,و(فعل المرؤوس) اي تنفيذ االمر الرئاسي ،فتعد عممية
اصدار االمر الرئاسي عمالً غير قانونياً ،اما فعل المرؤوس فتعد عمالً مطابقاً لمقانون،

اداء اللتزام قانوني مفروضاً عميو ،مما يمزم معو حمايتو من المسؤولية التي
ألن ذلك يعد ً
قد تترتب عميو ؛ ينظر د .اسحق ابراىيم منصور ،ممارسة السمطة واثارىا في قانون
العقوبات ،دار الرائد لمطباعة ،القاىرة ،0970 ،ص.392-390

( )3د .محمد حامد الجمل ،الموظف العام فقيا وقضاء ،ج ،0الطبعة األولى ،دار النيضة
العربية ،القاىرة  ،0999ص.020
( )2د .محمد احمد الطيب ىيكل ،مصدر سابق ،ص.207
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ؾإٕ ٖر ٙايٓعس ١ٜتٓتٗو ؾهس ٠ايدميكساط ١ٝيف عٌُ االداز ،٠ؾٗ ٞتعدّ زٚح املبادز ٠عٓد

املٛظؿني ٚتطٝل َٔ أؾل تؿهري ٙمما ٜٓعهظ ضًباً عً ٢اتكاْ٘ يف ٚادبات٘ ايٛظٝؿ.)1(١ٝ
ؾطالً عٔ إٔ ٖر ٙايٓعس ١ٜتؿسض ايطاع ١ايعُٝا ٤ا ٚاملطًك ١عً ٢املٛظؿني دٕٚ
ذبؿغ عً ٢ايسغِ َٔ طبايؿ ١ايكاْ ٕٛيألٚاَس ايس٥اض ،١ٝمما ٜطاعد عً ٢اْتٗاى ايكاْ.)2(ٕٛ
ؾط ًال عٔ اْٗا تطِٗ يف ضٝاع ٚقت االداز ٠ألٕ االٚاَس ٚايتعًُٝات املدايؿ ١يًكاْ ٕٛمتظ
َسنصاً قاْْٝٛاً ألسد املٛظؿني مما ٜدؾع٘ اىل ايتعًِ َٔ ذيو ايكساز ادازٜا ا ٚايطعٔ ب٘
قطاٝ٥اً ،ؾٝؤد ٟاىل ازٖام ايطسؾني ( املٛظـ ٚاالداز ) ٠يف ايدؾاع عٔ ٚدْٗ ١عس،)3(ٙ
ٚالضُٝا ايطعٔ يف قسازات زبٓ ١املطأيٚ ١ايعداي ١اشباص ١بادتجاخ ايبعح إلصداز ايكسازات

املدايؿ ١يًكاْ.ٕٛ
بايٓعس يهجس ٠االْتكادات املٛدٗ ١هلر ٙايٓعسٖ ١ٜذس ٠ايؿكٗاٖ ٤ر ٙايٓعسٚ ١ٜضعت اىل
اػباد سٌ َٓاضب ٚٚضط بني ْعس ١ٜاملػسٚعٚ ١ٝايٓعاّ ٚايطاع ١املطًك.١
ادلطلة الثالث

وظرٌة احلل الىصط
ظٗست ٖر ٙايٓعس ١ٜيالْتكادات املٛدٗ ١يًٓعسٜتني ايطابكتني ؾكد سا ٍٚاْصازٖا
اػباد سٌ ٚضط بني َا ضبل َٔ ازا ٤ؾكٗ ١ٝيف ٖرا اشبصٛصَ ،عًًّني ذيو يف اسبؿاظ عً٢
ضري املساؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاطساد َع األخر مببدأ املػسٚع ١ٝيتاليف ساي ١طبايؿ ١ايكاْ ٕٛيف
ضسٚز ٠اسرتاّ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تطاعد عً ٢ايكٝاّ بايٓػاط اإلداز ٟعًٚ ٢د٘

أنٌُ(.)4

( )0د .محمد الشافعي ابو راس ،القانون اإلداري ،ص 021من موقع االنترنت
 www.pdffactory.com/admanstrativelowتاريخ زيارة الموقع .3102/2/9
( )3د .ابراىيم عبد العزيز شيحا ،مبادئ واحكام القضاء اإلداري المبناني ،الدار الجامعية،
القاىرة ،0982 ،ص.072

( )2د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص.080
( )0د .محمد الشافعي ابو راس ،القضاء اإلداري ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ب ت،
ص.223
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اال إ اْصاز ٖر ٙايٓعس ١ٜاختًؿٛا س ٍٛاػباد اسبٌ ايٛضط ،ؾعٗس زأٜإ ؾكٗٝإ
ُٖا-:
أٚالًْ :عس ١ٜتهساز االَس ا ٚسل ايؿشص -:
ميجٌ ٖرا املبدأ أٚىل ضباٚالت صد ايطاع ١ايعُٝاٚ ،٤ؾشٖ ٣ٛرا ايسأٚ ٖٛ ٟدٛب
ؾشص األٚاَس ايس٥اض َٔ ١ٝاملٛظؿني قبٌ ايػسٚع بتٓؿٝرٖاٚ ،يف ساٍ طبايكتٗا ٜتِ اعرتاض
املٛظـ ٚتطذ ٌٝاعرتاض٘ ٖرا خبصٛص املدايؿ ١ايكاْ ،١ْٝٛؾإذا اصس ايسٝ٥ظ اإلدازٟ
عً ٢تٓؿٝر تعًُٝات٘ ؾُا عً ٢املٛظـ إال االيتصاّ بايطاعٜٚ ،١عؿ ٢املٛظـ يف ٖرا ازباْب
َٔ املطؤٚي ١ٝعٔ االضساز ايالسك َٔ ١دسا ٤تًو ايتٛدٗٝات ،اَا يف سايَ ١ا اذا نإ االَس
َٛدٗاً اىل املسؤٚع ايرٜ ٟتطُٔ طبايؿ ١دطٜٓ ١ُٝتر عٓٗا ضسزاً دطُٝاً يًُصًش ١ايعاَ١
ٚضٝاع اسبكٛم ٚاسبسٜات ،ؾال صباٍ يتٓصٌ املسؤٚع عٔ ايتٓؿٝر ،اذ ػبب عً ٘ٝعدّ

ايتٓؿٝر ست ٢ي ٛأصس ايسٝ٥ظ عً ٢ايتٓؿٝر(.)1
ٜٚؤخر عًٖ ٢ر ٙايٓعسٚ – ١ٜحبل – اْٗا تعاجل ؾشطب عدّ َطؤٚي ١ٝاملسؤٚع عٔ

تٓؿٝر ٙألَس زٝ٥ط٘ بعد تطذ ٌٝاعرتاض٘ٚ ،التصاٍ َػهً ١االَس غري املػسٚع َٛدٛد٠
َٓٚتذ ١ألثازٖاٖ ،را َٔ ْاسْ َٔٚ ،١ٝاس ١ٝاخس ٣صعٛب ١ايتُٝٝص بني املدايؿ ١ازبط١ُٝ
ٚاملدايؿ ١ايبطٝط ١نٜ ٞتِ ايتعاٌَ َعُٗا نالً عً ٢سد .)2(ٙيرا اصبشت ْعس ١ٜتهساز االَس
ايس٥اض ٞاْ ٚعس ١ٜاالعرتاضات عدمي ١ازبد.٣ٚ
ثاْٝاًْ :عس ١ٜؾشص غهً ١ٝايكساز اإلداز-: ٟ
ٜتًدص َطُٖ ٕٛر ٙايٓعس ١ٜيف َٓح املٛظـ سل َساقب ١األٚاَس اإلدازٚ ١ٜؾشصٗا
َٔ ايٓاس ١ٝايػهً َٔ ١ٝد ٕٚايتطسم ملٛضٛع تًو ايكسازات ٚايتأند َٔ خًٖٛا َٔ ايعٛٝب
ايػهً ١ٝاييت تػٛبٗا ،ضٛا َٔ ٤سٝح صدٚز َٔ ٙايػدص املدتص ا ٚبك ١ٝاالدسا٤ات
اييت ٜتطًبٗا ايكاْ .)3(ٕٛيرا ؾإٕ يٝظ يًُسؤٚع سل ؾشص َٚساقب ١ايكساز اإلداز ٟايس٥اضٞ
َٔ ايٓاس ١ٝاملٛضٛع ،١ٝا ٚايبشح يف َدَ ٣الُ٥ت٘ يًعسٚف املعاصس ٠يصدٚز ،ٙا ٚايبشح
يف ضبب٘ ست ٢ال ٜتأثس ضري املساؾل ايعاَ ١باالعرتاض عً ٢تٓؿٝر ايكساز اإلداز ٟايس٥اض،ٞ
ؾإذا اضؿست ْتٝذ ١ايؿشص عٔ ٚدٛد عٝب غهً ٞيف األَس ايس٥اض ٞاعرتض املٛظـ عً٘ٝ
( )0محمد جودت الممط ،مصدر سابق ،ص.018
( )3د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،مصدر سابق ،ص.939
( )2د .منصور ابراىيم العتوم ،مصدر سابق ،ص.07
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ٚاداش ي٘ االَتٓاع عٔ تٓؿٝرٚ ٙاذا اصس ايسٝ٥ظ اإلداز ٟعً ٢تٓؿٝر ايتٛدٗٝات املدً ١غهالً

بايكاْ ٕٛؾتٓتكٌ َطؤٚي ١ٝايتٓؿٝر عًَُ ٢صدِّز تًو ايتٛدٗٝات ا ٚاألٚاَس(.)1
ٚعً ٢ايسغِ َٔ إ ْعس ١ٜاسبٌ ايٛضط بٛدٗٗٝا ٖ ٞاألقسب اىل ايصٛاب يف سٌ
َػهً ١األٚاَس غري املػسٚع ١ؾٗ ٞتٛؾل بني ٚادب اسرتاّ اٚاَس ايسٝ٥ظ اإلدازٚ ٟطاعت٘

َٚبدأ املػسٚعٚ ١ٝاسرتاّ ْصٛص ايكاْٚ ،ٕٛقد اخرت بٗا عدٜد َٔ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ
ٚالضُٝا املصسَٗٓ ١ٜا(ًْٚ .)2شغ إ املػسع ايعساق ٞنإ َٛؾكا – اىل سدٍ َا -عٓدَا اخر
بٗا يف املاد ٠ايسابع َٔ ١قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايدٚي ١زقِ (  ) 14يطٓ 1991 ١سٝح ْصت
" .......ؾإذا نإ ٖر ٙاألٚاَس طبايؿ ١ؾعً ٢املٛظـ إ ٜبني يسٝ٥ط٘ نتابٚ ١د٘ تًو
املدايؿٚ ١ال ًٜتصّ بتٓؿٝر تًو األٚاَس اال اذا اندٖا زٝ٥ط٘ نتاب ١عٓد٥ر ٜه ٕٛايسٝ٥ظ ٖٛ
املطؤ ٍٚعٓٗا".
ٚيًباسح زأٜٓ ٟطذِ َع زأ ٟبعض ايؿكٗا ،)3(٤يف إٔ ٖر ٙايٓعس ١ٜمل ذبٌ َػهً١
عدّ َػسٚع ١ٝايكسازات اإلداز ١ٜاييت ًٜتصّ بٗا املسؤٚع ست ٢بعد تطذ ٌٝاعرتاضُ٘ ضٛا٤

عً ٢ايٓاس ١ٝاملٛضٛع ١ٝا ٚايػهًٚ ١ٝاصساز ايسٝ٥ظ عً ٢ايتٓؿٝرٚ ،حملاٚي ١اسبؤ َٔ ٍٚدٕٚ
تٓؿٝر ٖرا ايكساز املعٝب – بعد اصساز ايسٝ٥ظ عً ٢ايتٓؿٝر – إ ٜك ّٛاملسؤٚع ببٝإ
املدايؿَ ١س ٠اخس ٣يد ٣ازبٗ ١ايس٥اض ١ٝاملباغس ٠يسٝ٥طُ٘ ،سٗٓٝا ميهٔ يًسٝ٥ظ َصدِّز
ايكساز ايعد ٍٚعٔ اصساز ٙعً ٢ايتٓؿٝر ،ا ٚإ ٜتدازع االَس َع ازبٗات ايس٥اض ١ٝي٘ عط ٢إ
ػبد سالً هلرا ايكساز ضٛا ٤بطشب٘ ا ٚبتعد ًٜ٘ا ٚايػا.٘٥

( )0د .صبري جمبي احمد عبدالعال ،المصدر السابق ،ص.937
( )3ينظر نص المادة ( )3/78من قانون العاممين المدنيين بالدولة المصري رقم ( )07لسنة
 " 0978ال يعفى العامل من الجزاء استناداً الى االمر الصادر من رئيسو إال اذا ثبت ان

ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادر اليو من ىذا الرئيس بالرغم من
ِّ
مصدر االمر وحده ".
تنبييو كتابةً الى المخالفة وفي ىذه الحالة تكون المسؤولية عمى

( )2د .سميمان الطماوي ،القضاء اإلداري ،قضاء التأديب ،مصدر سابق ،ص077؛
د.صبري جمبي احمد عبدالعال ،المصدر السابق ،ص.939-938
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ادلثحث الثالث

واجة الطاعة يف تشرٌعات األوظمة ادلقاروة والعراق
بًػت اُٖٚ ١ٝادب ايطاع ١بٛصؿ٘ َٔ ضُٔ ايٛادبات ايٛظٝؿَ ١ٝبًػٗا اير ٟستِ
عً ٢غايب ١ٝايتػسٜعات اقساز ٖرا ايٛادب اهلاّ يطُإ ضري املؤضطات اإلداز َٔٚ ١ٜثِ
ضُإ تٓؿٝر ايكٛاْني املٓعُ ١يًشكٛم ٚاسبسٜات ايطٝاض َٔٚ ١ٝضُٓٗا سل املٛظـ ايعاّ
يف االْتُا ٤يألسصاب ايطٝاض.١ٝ
يكد استًت طاع ١ايسؤضاَ ٤هإ ايصداز ٠بني بك ١ٝايٛادبات ايٛظٝؿَٔ ٖٞٚ ،١ٝ
االَٛز املُٗ ١الضتُساز ضري ٚاْتعاّ املساؾل ايعاَ ،١اذ تعد طاع ١ايسؤضا ٤اسد ٣ايسنا٥ص
اييت تٓبع َٔ ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١ضٛا ٤املدْ ١ٝا ٚايعطهس ١ٜبٛصؿٗا ايعُٛد ايؿكس ٟيف اٟ
َؤضط ١سه ،١َٝٛؾعربٖا تؿسض اشبطٛع ٚاالسرتاّ ملا ٜصدز عٔ ايسٝ٥ظ األعً ٢يف
املؤضطٚ ١ايرٜ ٟتذطد يف قُ ١اهلسّ ايٛظٝؿ ٞيف ايدٚي ،١هلر ٙاالضباب اصبح َٔ ايطسٚزٟ
ددا دزز ٚادب ايطاع ١يف َٔ َععِ ايتػسٜعات ايعاملٚ ١ٝايعسبٚ ،١ٝضٓدزع ٖر ٙايتػسٜعات
عًٚ ٢ؾل اآلت-: ٞ
ادلطلة األول

واجة الطاعة يف التشرٌعات ادلقاروة
ضٓطتعسض ٚادب ايطاع ١يف األْعُ ١املكازْ َٔٚ ١ثِ ايعسام عًٚ ٢ؾل اآلت-:ٞ
أٚالً :ايتػسٜعات املكازَْٗٓ -:١ا تػسٜعات ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٚ ١ٝؾسْطا َٚصس-:
ؾؿ ٞايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٜ : ١ٝعد االيتصاّ مببدأ ايػسع ٖٛ ١ٝايٛادب األٍٚ
يًُٛظؿنيٚ .ايتصاَِٗ بايطاع ١عب ٛايطًط ١ايس٥اضْ ٖٛ ١ٝتٝذ ١طبٝع ١ٝشبطٛعِٗ يًكٛاْني
ايعادٚ ١ٜايدضتٛز ١ٜيًدٚيٚ .١ايٓص ايدضتٛز ٟاير ٖٛ ٟاملسدع األٚ ٍٚاالخري ،اير ٟبَّٔٝ
َاٖٚ ١ٝسدٚد ٖر ٙايطاعٜٚ ،١ك ّٛايكاْ ٕٛاالَسٜه ٞعًَ ٢بدأُٖ ٜٔا :ايسقاب ١عً٢
ايدضتٛزَٚ ١ٜطؤٚي ١ٝاملٛظـٜٚ .طُٔ تدخٌ ايكطاٚ ٤زقابت٘ عً ٢ضٝاد ٠ايكاْٜٚ ،)1(ٕٛعد
ٖرا ْتٝذ ١يألخر بٓعس ١ٜاملػسٚع ١ٝبٛصؿ٘ أضاضاً يٛادب ايطاع ١ايٛظٝؿ ١ٝيف اَسٜها.
أَا بايٓطب ١يؿسْطا  :ؾكد اند املػسع ايؿسْط ٞعًٚ ٢ادب ايطاع ١يف ْص املاد٠
( َٔ )28قاْ ٕٛزقِ ( )634يطٓ 1983 ١اذ ْص "ٜعترب املٛظـ ايعاّ أٜاً نإ َٛقع٘ يف
( )0محمد جودت الممط ،مصدر سابق ،ص .000-001
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

132

اهلسّ اإلدازَ ٟطؤٚال عٔ تٓؿٝر املُٗات املٓاط ١ب٘ ٜٚتعني عً ٘ٝاسرتاّ ايتعًُٝات ايصادز٠
َٔ زٝ٥ط٘ اإلداز ٟاالعً ،٢اال اذا ناْت ٖر ٙايتعًُٝات ٚألٚاَس غري َػسٚع َٔٚ ١غأْٗا إ
تًشل ضسزا ؾادسا باملصًش ١ايعاَٚ ."١عًٖ ٢را األضاع ؾإٕ املٛظـ ًٜتصّ بإطاع ١اَس
زٝ٥ط٘ ست ٢اذا نإ طبايؿا يًكاْ ٕٛيطُإ ضري املساؾل ايعاَ ١باْتعاّ ٚاطساد ،اال اْ٘
ػبب عدّ املبايػ ١يف ذيو اذا إ عً ٢املٛظـ االَتٓاع عٔ طاع ١زٝ٥ط٘ اذا نإ تٓؿٝر األَس
ٜٗدد املصًش ١ايعاَ ١تٗدٜدا دطُٝاٖٚ ،را َا اضتكس عً ٘ٝصبًظ ايدٚي ١ايؿسْط ١ٝيف نجري

َٔ قسازات٘(.)1
ٚيف َصس  :ؾكد ْصت املاد/76( ٠ف َٔ )8قاْ ٕٛايعاًَني املدْٝني بايدٚي١

املصس ٟزقِ ( )47يطٓ 1978 ١عًَ ٢ا ٜأت" ٞايٛظا٥ـ ايعاَ ١تهًٝـ يًكاُ٥ني بٗاٖ ،دؾٗا
خدَ ١املٛاطٓني ذبكٝكاً يًُصًش ١ايعاَ ،١طبكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗا،
ٚػبب عً ٢ايعاٌَ َساعا ٠اسهاّ ٖرا ايكاْٚ ٕٛتٓؿٝرٖا ٚعً .8 -:٘ٝإ ٜٓؿر َا ٜصدز اي٘ٝ
َٔ اٚاَس بدقٚ ١اَاْٚ ١ذيو يف سدٚد ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗاٜٚ .تشٌُ نٌ
زٝ٥ظ َطؤٚي ١ٝاالٚاَس اييت تصدز َٓ٘ نُا ٜهَ ٕٛطؤٚالً عٔ سطٔ ضري ايعٌُ يف سدٚد
اختصاصات٘".
ْٚؤٜد َا ذٖب اي ٘ٝبعض ايؿكٗا ٤يف إ املػسع املصس ٟقد اربر َٛقؿا َعتدال بني
اْصاز ايطاع ١املطًكٚ ١اْصاز َبدأ املػسٚع ١ٝؾًٜٗ ٛصّ املٛظـ بصؿ ١عاَ ١بٛادب
ايطاع ١عُال عً ٢سطٔ ضري املساؾل ايعاَٚ ١اْتعاّ ايعٌُ بٗاْ َٔٚ ،اس ١ٝاخسٜ ٣عؿ٢

املٛظـ َٔ ٖرا االيتصاّ اذا نإ االَس ٜتطِ بعدّ املػسٚع .)2(١ٝيرا ؾٜٗٗ ٛدف اىل ايتٛاشٕ
بني محاَ ١ٜبدأ املػسٚعْ َٔ ١ٝاسٚ ١ٝمحا ١ٜاملٛظـ ايعاّ َٔ املطؤٚيْ َٔ ١ٝاس١ٝ

اخس .)3(٣اَا يف صباٍ املطؤٚي ١ٝازبٓا ١ٝ٥ؾكد عاجل ْص املاد َٔ )63( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات
املصس ٟزقِ ( )58يطٓ 1937 ١إذ ْصت "ػبب عً ٢املٛظـ إ ٜجبت اْ٘ مل ٜستهب ايؿعٌ
اال بعد ايتجبت ٚايتشس ٟاْ٘ نإ ٜعتكد َػسٚعٝت٘ ٚإ اعتكاد ٙنإ َبٓٝا عً ٢اضباب
َعكٛي."١
( )0د .مازن ليمو راضي ،مصدر سابق ،ص.82

( )3ينظر المادة  78من قانون العاممين المدنيين في الدولة المصري رقم ( )07لسنة 0978
(المذكورة آنفاً).

( )2د .عمي عبدالفتاح محمد خميل ،مصدر سابق ،ص.228
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ٚيف صباٍ املطؤٚي ١ٝاملدْ ١ٝؾكد ْصت املاد َٔ )167( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصسٟ
زقِ ( )131يطٓ 1948 ١عً" ٢إ املٛظـ ايعاّ ال ٜهَ ٕٛطؤٚال عٔ عًُ٘ اير ٟاضس بايػري
اذا قاّ َع٘ تٓؿٝراً ألَس صادز اي َٔ ٘ٝزٝ٥ظ َت ٢ناْت طاعٖ ١را االَس ٚادب ١عً ٘ٝا ٚنإ
ٜعتكد اْٗا ٚادبٚ ،١اثبت اْ٘ نإ ٜعتكد َػسٚع ١ٝايعٌُ ايرٚ ٟقع َٓ٘ٚ ،نإ اعتكادَ ٙبٓٝا
عً ٢أضباب َعكٛيٚ ،١اْ٘ زاع ٢يف عًُ٘ داْب اسبٝط ،"١إذ ٜطتطٝع املسؤٚع عًٚ ٢ؾل
املادتني ايطابكتني إ ٜٓؿ ٞاملطؤٚي ١ٝازبٓاٚ ١ٝ٥املدْ ١ٝإ اضتطاع إ ٜجبت بطسا٥ل
االثبات ناؾ ١اْ٘ نإ سطٔ ايٓ ١ٝعٓد تٓؿٝر اَس زٝ٥ط٘ ايرٜٓ ٟط ٟٛعًٖ ٢ر ٙاملدايؿٚ ١اْ٘
قد اثبت مبػسٚعٖ ١ٝرا ايعٌُ ٚذبساٚ ٙاعتكد ب٘.
ادلطلة الثاوً

واجة الطاعة يف التشرٌع العراقً
تعد ايطًط ١ايس٥اض َٔ ١ٝاِٖ االدٚات اييت ٜتُشٛز سٛهلا ايٓػاط اإلداز ٟاألَس ايرٟ
ػبعٌ َٔ ايعٌُ بٗا اسد االٖتُاَات اييت ٜٓبػَ ٞساعاتٗا عً ٢املطتٜٛات املدتًؿ ١يًٗسّ
ايطٝاضٚ ٞاإلداز ٟاسبانِ يف ايعسام.
يرا ظبد إ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ 1969 ١قد عاقب نٌ َٔ سسض
عً ٢اشبسٚز عٔ طاع ١ايسٝ٥ظ ٖٚرا َا اندت٘ ْص املاد ) 199 ( ٠سٝح دا ٤ؾٗٝا "ٜعاقب
بايطذٔ َد ٠ال تصٜد عً ٢ضبع ضٓٛات ٚبػساَ ١ال تصٜد عٔ مخطُا ١٥دٜٓاز نٌ َٔ سسض
اسد اؾساد ايكٛات املطًش ١عً ٢اشبسٚز عٔ ايطاع ١ا ٚايتش ٍٛعٔ اداٚ ٤ادبات٘ ٚي ٛمل تكع
ازبسمي."١
أَا ؾُٝا ؽبص املطؤٚي ١ٝاملدْ ١ٝؾكد ْصت املاد َٔ )215 (٠ايكاْ ٕٛاملدْٞ
ايعساق ٞزقِ ( )40يطٓ 1951 ١عًَٚ" ٢ع ذيو ال ٜه ٕٛاملٛظـ َطؤٚال عٔ عًُ٘ اير ٟاضس
بايػري اذا قاّ ب٘ تٓؿٝرا ألَس صدز اي َٔ ٘ٝزٝ٥ط٘ َت ٢ناْت إطاع ١االَس ٚادب ١عً ٘ٝاٚ
ٜعتكد اْٗا ٚادب ١عًٚ ٘ٝعً َٔ ٢اسدخ ايطسز إ ٜجبت اْ٘ نإ ٜعتكد َػسٚع ١ٝايعٌُ ايرٟ
اتا ٙبإٔ ٜك ِٝايدي ٌٝعً ٢اْ٘ زاع ٢يف ذيو داْب اسبٝطٚ ١إ اعتكاد ٙنإ َبٓٝا عً٢
اضباب َعكٛي ."١يرا ته ٕٛاملطؤٚي ١ٝاملدْ ١ٝقد اْتؿت عٔ املٛظـ اير ٟاسدخ ضسزاً َٔ
دسا ٤تٓؿٝر اٚاَس زٝ٥ط٘ اضتٓادا اىل ٚادب ايطاع ١املؿسٚض عً ٢املٛظـ ايعاّ مبٛدب
قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايدٚي ١زقِ( )14يطٓ 1991 ١املعدٍ.

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

132

ٚقد اسطٔ املػسع ايعساق – ٞاىل سدٍ َا – يف ْص٘ يف املاد /4( ٠ثايجاً) َٔ قإْٛ
اْطباط َٛظؿ ٞايدٚي ١ايعساق ٞإذ دا ٤ؾٗٝا عً ٢ضسٚز ٠قٝاّ املٛظـ "باسرتاّ زؤضا٘٥
ٚايتصاّ آداب ايًٝاق ١يف طباطبتِٗ ٚاطاع ١اٚاَسِٖ املتعًك ١بأداٚ ٤ادبات٘ يف سدٚد َا
تكتط ٞب٘ ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ،ؾإذا ناْت ٖر ٙاالٚاَس طبايؿ ١ؾعً ٢املٛظـ إ
ٜبني يسٝ٥ط٘ نتابٚ ١د٘ تًو املدايؿٚ ،١ال ًٜتصّ بتٓؿٝر تًو األٚاَس ،اال اذا اندٖا زٝ٥ط٘
نتابٚ ١عٓد٥ر ٜه ٕٛايسٝ٥ظ ٖ ٛاملطؤ ٍٚعٓٗا"ٚ ،اْطذاَاً َع ايسأ ٟايرٚ ٟضشٓا ٙضابكاً
بٛدٛب بٝإ املدايؿ ١اىل ازبٗ ١ايس٥اض ١ٝيًسٝ٥ظ اذا اصس عً ٢تٓؿٝر ايكساز اإلدازٟ
املدايـْ ،تُٓ ٢عً ٢املػسع ايعساق ٞتعدْ ٌٜص املاد )4( ٠املرنٛز ٠ضابكاً اييت تتطُٔ
ٖرا ايسأٚ ٟإٔ ته ٕٛعً ٢ايٛد٘ اآلتًٜ" -: ٞتصّ املٛظـ بايٛادبات االت -: ١ٝثايجاً:
باسرتاّ زؤضاٚ ٘٥ايتصاّ آداب ايًٝاق ١يف طباطبتِٗ ٚاطاع ١اٚاَسِٖ املتعًك ١بأداٚ ٤ادبات٘ يف
سدٚد َا تكتط ٞب٘ ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ،ؾإذا ناْت ٖر ٙاالٚاَس طبايؿ ١ؾعً٢
املٛظـ إ ٜبني يسٝ٥ط٘ نتابٚ ١د٘ تًو املدايؿٚ ،١ال ًٜتصّ بتٓؿٝر تًو األٚاَس ،اال اذا
اندٖا زٝ٥ط٘ نتابٚ ١بعدَا ٜه ٕٛقد اعًِ ازبٗ ١ايس٥اض ١ٝاملباغس ٠يسٝ٥طُ٘ بٗرا اشبصٛص
ٚعٓد٥ر ٜه ٕٛايسٝ٥ظ ٖ ٛاملطؤ ٍٚعٓٗا".
ؾٛادب طاع ١ايسٝ٥ظ اإلداز َٔ ٟاِٖ ايٛادبات اييت تكع عً ٢عاتل املٛظؿني ،ؾٗٛ
املطؤ ٍٚعٔ ظباح ايعٌُ اإلداز ٟأٜاً نإ ٖٛٚ ،املطؤ ٍٚيف ساي ١اذا نإ االَس ايس٥اضٞ
طبايؿاً يًكاْ ٕٛعٓد بٝإ املٛظـ ٚد٘ املدايؿ ١صساسٚ ١بدي ٌٝنتاب ٞخدَ ١يًصاحل ايعاّ،

َا تكتطَ ٘ٝتطًبات املسؾل ايعاّ(.)1
مما تكدّ ميهٔ يٛادب ايطاع ١إ ميجٌ قٝدا عً ٢ممازض ١املٛظـ ايعاّ سبك٘ يف
االْتُا ٤يألسصاب ايطٝاض ،١ٝإذ اْ٘ ٜهًـ بتشكٝل َصًش ١االؾساد ٚاسبؿاظ عًٗٝاٚ ،يف ضبٌٝ
ذيو ميهٔ إ ٜتٓاشٍ عٔ سكٛق٘ ايطٝاض ١ٝاذا زأ ٣زؤضا ٘٥اْٗا تتعازض َع املصًش١
ايعاَ ١اٚقد تصٌ اسباي ١اىل اْٗا ٤خدَات٘ عٓد اثبات ممازضت٘ سبك٘ يف االْتُا ٤اىل األسصاب
ايطٝاض ١ٝست ٢إ ناْت تًو املُازض ١يف ٚقت نإ ٜطُح بٗا اال إ اختالف ْعاّ اسبهِ اٚ

( )0د .عثمان سممان غيالن العبودي ،شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
العام ،مصدر سابق ،الطبعة األولى  ,المكتبة الوطنية ،بغداد ،3101 ،ص.70
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ؾًطؿ ١ايدٚي ١دعًت تًو املُازضات طبايؿ ١قاْ ١ْٝٛتٛدب ازبصا ٤ايتأدٜيب ا ٚست ٢ايؿصٌ
َٔ ايٛظٝؿ ١بطبب االْتُا ٤اسبصب.ٞ
اخلامتـة-:
مما  م حبج٘ ؾُٝا ضبل ٚدزاضٚ ١ادب ايطاع ١ايٛظٝؿ ٞبٛصؿ٘ قٝداً ٜسد عً ٢سل
املٛظـ ايعاّ يف االْتُا ٤اىل األسصاب ايطٝاضَٚ ١ٝد ٣ايتصاّ املٛظـ ايعاّ بٛصؿ٘ ؾسداً يف
اجملتُع بٗرا ايٛادب تٛصًٓا إىل ايعدٜد َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٚظبًُٗا باآلت-:ٞ
أً ٚال  :ايٓتا٥ر -:
ٜ .1طتٓد ٚادب ايطاع ١اىل اضظٍ َٛضٛع ١ٝتتُجٌ باشبطٛع ألَس ايكاْٚ ،ٕٛثك١
املٛظؿني بسٝ٥طِٗ االدازٚ ،ٟايعاٌَ االدتُاع ٞيًُٛظـ ،ؾطالً عٔ اشبطٛع ايتاّ
ملبدأ ايجٛاب ٚايعكاب عٓد االيتصاّ بايطاع ١ا ٚعدَٗا ،ؾطالً عٔ ايطػط ايٓؿط ٞايرٟ
ميازض٘ ايسؤضا ٤عً ٢املٛظـ سبًُ٘ عً ٢االيتصاّ ٚاشبطٛع ألٚاَسِٖٚ ،بايسغِ َٔ
تؿٛم بعطٗا عً ٢ايبعض األخس َٓٗا إال أْٓا ظبد إٔ َٔ أِٖ أضباب طاع ١املٛظـ
ٖ ٛاقتٓاع٘ ايتاّ بإٔ َا ٜصدز عٔ ايسؤضا ٖٛ ٤بٓا ً٤عً ٢قاَْ ٕٛطتٗدؾاً َصًش١
ايعٌُ ستٚ ٢إٕ نإ ٖرا ايكاْ ٕٛميظ اسبكٛم ايطٝاضٚ ١ٝالضُٝا سل املٛظـ يف
االْتُا ٤إىل األسصاب ايطٝاض ،١ٝألْ٘ ضٝه ٕٛذبت طا ١ً٥ايكاْ ٕٛاذا َا خايـ ْصاً َٔ
ْصٛص٘ ،ؾطالً عٔ إ عاٌَ االَتجاٍ ألَس ايكاْ ٖٛ ٕٛاالقسب يتطبٝب ساي ١ايطاع١
ألٚاَس ايسؤضاٚ ٤اقرتإ ٖرا ايعاٌَ املِٗ بايعٛاٌَ االخس ٣اييت ضاعدت عً ٢اعطا٤
اسباؾص املباغس شبطٛع  ٚاْكٝاد املٛظـ عب ٛأٚاَس زٝ٥ط٘ اإلداز.ٟ
 .2ساٚيت عدٜد َٔ ايٓعسٜات ذبدٜد ْطام ٚادب ايطاع ،١ؾهإ يًتطٛزات اسبدٜج ١اييت
طسقت اجملاالت ايطٝاضٚ ١ٝاالداز ١ٜأثسٖا ايبايؼ عً ٢اٚضاع ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١الضُٝا يف
عالق ١ايسؤضا ٤باملسؤٚضنيٜٚ ،عد االيتصاّ مببدأ املػسٚع ٖٛ ١ٝطابع ايدٚي ١ايكاْ١ْٝٛ
اسبدٜجٚ ١ي٘ دٚز يف ذبدٜد اثاز ٚادب ايطاعٚ ١صباالت٘ ،ؾهاْت ْعس ١ٜاملػسٚع،١ٝ
ْٚعس ١ٜايٓعاّ ٚايطاع ١املطًكْٚ ،١عس ١ٜاسبٌ ايٛضط – اييت اعتربت ؾُٝا بعد ضبٛز
سدٚد ٚادب ايطاع – ١ايؿطٌ يف ذبدٜد ْطام ذيو ايٛادب ،إذ يف اَهاْ ١ٝاملٛظـ
االَتٓاع عٔ تٓؿٝر األٚاَس ايػري َػسٚع ١بٌ ٚست ٢املاض ١حبكٛق٘ ايطٝاض ١ٝاذا ناْت
غري َػسٚعٚ ،١عً ٢ايسغِ َٔ ذيو ؾإٕ ْعس ١ٜاسبٌ ايٛضط إلعؿا ٤املسؤٚع َٔ
املطؤٚي ١ٝعٔ تٓؿٝر ايكسازات املعٝب ١مل ذبٌ َػهً ١عدّ َػسٚع ١ٝايكسازات اإلداز١ٜ
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اييت ًٜتصّ بٗا املسؤٚع ست ٢بعد تطذ ٌٝاعرتاضُ٘ ضٛا ٤عً ٢ايٓاس ١ٝاملٛضٛع ١ٝاٚ
ايػهًٚ ١ٝالضُٝا عٓد اصساز ايسٝ٥ظ عً ٢ايتٓؿٝر.
ٜ .3تُجٌ اثس ٚادب ايطاع ١بٛصؿ٘ قٝداً عً ٢ممازض ١املٛظـ ايعاّ سبك٘ يف االْتُا٤
يألسصاب ايطٝاض ،١ٝاذ اْ٘ ٜهًـ بتشكٝل َصًش ١االؾساد ٚاسبؿاظ عًٗٝاٚ ،يف ضبٌٝ
ذيو ميهٔ إ ٜتٓاشٍ عٔ سكٛق٘ ايطٝاض ١ٝاذا زأ ٣زؤضا ٘٥اْٗا تتعازض َع املصًش١
ايعاَ ١اٚقد تصٌ اسباي ١اىل اْٗا ٤خدَات٘ عٓد اثبات ممازضت٘ سبك٘ يف االْتُا ٤اىل
األسصاب ايطٝاض ١ٝست ٢إ ناْت تًو املُازض ١يف ٚقت نإ ٜطُح بٗا اال إ اختالف
ْعاّ اسبهِ ا ٚؾًطؿ ١ايدٚي ١دعًت تًو املُازضات طبايؿ ١قاْ ١ْٝٛتٛدب ازبصا ٤اٚ
ست ٢ايؿصٌ َٔ ايٛظٝؿ ١بطبب ايؿهس ايطٝاض.ٞ
ثاْٝاً :ايتٛصٝات-:
اْطذاَاً َع ايسأ ٟايرٚ ٟضشٓا ٙيف ْتا٥ر ايبشح ايطابكٚ ١اشباص بٛدٛب بٝإ
املدايؿ ١اىل ازبٗ ١ايس٥اض ١ٝيًسٝ٥ظ اذا اصس االخري عً ٢تٓؿٝر ايكساز اإلداز ٟاملدايـ
يًكاْ ،ٕٛظبد َٔ ايالشّ تعدْ ٌٜص املاد َٔ )4( ٠قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع
ايعاّ زقِ ( )14يطٓ 1991 ١املعدٍ يتتطُٔ ٖرا ايسأٚ ٟإٔ ته ٕٛعً ٢ايٛد٘ اآلت: ٞ
(ًٜتصّ املٛظـ بايٛادبات االت -: ١ٝثايجاً :اسرتاّ زؤضاٚ ٘٥ايتصاّ آداب ايًٝاق ١يف
طباطبتِٗ ٚاطاع ١اٚاَسِٖ املتعًك ١بأداٚ ٤ادبات٘ يف سدٚد َا تكتط ٞب٘ ايكٛاْني ٚاألْعُ١
ٚايتعًُٝات ،ؾإذا ناْت ٖر ٙاالٚاَس طبايؿ ١ؾعً ٢املٛظـ إ ٜبني يسٝ٥ط٘ نتابٚ ١د٘ تًو
املدايؿٚ ،١ال ًٜتصّ بتٓؿٝر تًو األٚاَس ،اال اذا اندٖا زٝ٥ط٘ نتابٚ ١بعدَا ٜه ٕٛقد اعًِ
ازبٗ ١ايس٥اض ١ٝبٗرا اشبصٛص ٚعٓد٥ر ٜه ٕٛايسٝ٥ظ ٖ ٛاملطؤ ٍٚعٓٗا).
ادلصـادر
اٚالً  :املصادز ايعسب-: ١ٝ
َعادِ ايًػ ١ايعسب: ١ٝ
 .1صبد ايد ٜٔبٔ ٜعكٛب ايؿريٚش آباد ،ٟايكاَٛع احملٝط ،ايطبع ١األٚىل ،داز املعسؾ،١
بريٚت. 2005 ،
ايهتب :
 .2د .اْٛز زضالٕ ،ايكاْ ٕٛاالداز ٟـ ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1997 ،٠
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 .3د .ضًُٝإ ضبُد ايطُا ،ٟٚايكطا ٤االداز ٟـ قطا ٤ايتأدٜب ،داز ايؿهس ايعسب،ٞ
ايكاٖس.1995 ،٠
 .4د .ضًُٝإ ضبُد ايطُا ،ٟٚايٛدٝص يف االداز ٠ايعاَ ،١داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖس.1970 ،٠
 .5د .صرب ٟدًيب امحد عبد ايعاٍ ،ضٛابط ممازض ١املٛظـ ايعاّ يًشكٛم ٚاسبسٜات
ايطٝاض – ١ٝدزاضَ ١كازْ ،١داز ايهتب ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس.2010 ،٠
 .6د .عاصِ امحد عذ ،١ًٝطاع ١ايسؤضا ٤يف ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١عامل ايهتب ،ايكاٖس.2009 ،٠
 .7د .عجُإ ضًُإ غٝالٕ ايعبٛد ،ٟغسح اسهاّ قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع
ايعاّ ،ايطبع ١األٚىل  ,املهتب ١ايٛطٓ ،١ٝبػداد.2010 ،
 .8د .عً ٞعبد ايؿتاح ضبُد خً ،ٌٝسس ١ٜاملُازض ١ايطٝاض ١ٝيًُٛظـ ايعاّ – قٛٝد
ٚضُاْات ،داز ازباَع ١ٝازبدٜد ،٠االضهٓدز.2007 ،١ٜ
 .9دَ .اشٕ ي ًٛٝزاض ،ٞايطاعٚ ١سدٚدٖا يف ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١داز املطبٛعات ازباَع،١ٝ
االضهٓدز.2002 ،١ٜ
 .10د .ضبطٔ عبٛد ،ٟاالدباٖات اسبدٜج ١يف ايكٝاد ٠االداز ،١ٜداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس،٠
.1984
 .11د .ضبُد ايػاؾع ٞاب ٛزاع ،ايكطا ٤االداز ،ٟداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس ،٠ب ت.
 .12د .ضبُد ساَد ازبٌُ ،املٛظـ ايعاّ ؾكٗاً ٚقطا ،ً٤داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس،٠
.1969
 .13د .ضبُد عبداسبُٝد اب ٛشٜد ،طاع ١ايسؤضاَٚ ٤بدأ املػسٚع ( ١ٝدزاضَ ١كازْ ،) ١داز
ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1988 ،٠
 .14دَٓ .صٛز امحد ايعت ،ّٛاملطؤٚي ١ٝايتأدٜب ١ٝيًُٛظـ ايعاّ ،ايطبع ١األٚىلَ ،طبع١
ايػسم ،عُإ.1984 ،
ثاْٝاً :ايسضا ٌ٥ازباَع-: ١ٝ
 .15طازم سطٓني ايصٜات ،سس ١ٜايسأ ٟيد ٣املٛظـ ايعاّ ،زضاي ١دنتٛزا ،ٙنً ١ٝاسبكٛم،
داَع ١ايكاٖس.1997 ،٠
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 .16ضبُد امحد ايطٝب ٖٝهٌ ،ايطًط ١ايسأض ١ٝبني ايؿاعًٚ ١ٝايطُإ ،زضاي ١دنتٛزا،ٙ
نً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١عني مشظ.1973 ،
 .17ضبُد دٛدت املًط ،املطؤٚي ١ٝايتأدٜب ١ٝيًُٛظـ ايعاّ ،زضاي ١دنتٛزا ،ٙنً١ٝ
اسبكٛم ،داَع ١ايكاٖس ،٠داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1967 ،٠
ثايجاًَٛ :اقع االْرتْت-:
 .18د .ضبُد ايػاؾع ٞاب ٛزاع ،ايكاْ ٕٛاالدازَٛ َٔ ،ٟقع االْرتْت:
 www.pdffactory.com/admanstrativelowتازٜذ ايصٜاز2013/3/6 ٠
زابعاً :ايكٛاْني-:
 .19ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ 1951 ١املعدٍ.
 .20قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ 1969 ١املعدٍ.
 .21قاْ ٕٛايعاًَني املدْٝني بايدٚي ١املصس ٟزقِ  47يطٓ.1978 ١
 .22قاْ ٕٛزقِ  634يطٓ 1983 ١ايؿسْط.ٞ
 .23قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايدٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ زقِ  14يطٓ 1991 ١املعدٍ.
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