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-مذى طاػت ادلوظف انؼاو نهمراراث اإلداريت غري ادلشروػت
)*(

- 

                 د. ليذار ػبذ انمادر صاحل    جنية توفيك                    انباحث نوار  
 أستار انمانون اإلداري ادلساػذ                                                             

 ادلوصم/ جامؼت احلموقكهيت                                                               
 ادلستخهص
 إذ ،امل١ُٗ املٛاقٝع َٔ املػسٚع١ غري داز١ٜاٱ ًكسازاتاملٛظـ ايعاّ ي طاع١ َد٣

 ،ؾطاع١ املس٩ٚع يس٥ٝط٘ يٝطت َطًك١ ،مل تعد ايطًط١ ايس٥اض١ٝ يف ايٓعِ اؿدٜج١ َطًك١
عين إٔ جيسد املس٩ٚع َٔ غدؿٝت٘ ٜٚٓؿر نٌ َا ٜؿدز َٔ ٚٚادب ايطاع١ مل ٜعد ٜ

 كدؾ ،ايكٛاْني تؿسق٘ مبا َكٝد٠ ضًطات٘ إمنا َطًك١ ضًطات ميًو ٫ ايس٥ٝظؾ ،قسازات
 َٔ َبدأ أِٖ بريو يٝدسم ،َػسٚع١ غري قسازات ٜؿدزٚ ايكإْٛ َع١ً َٔ ايس٥ٝظ خيسز

 بني املس٩ٚع ٚيٝكع ،ملػسٚع١ٝا َبدأ ٖٚٛ ا٫ اؿدٜج١ ايدٚي١ عًٝ٘ تكّٛ اييت املباد٨
 َبدأ ٜٗدز إٔ إَا ؾٗٛ َػسٚع١ غري إداز١ٜ قسازات ٜتًك٢ عٓدَا ،َُس أس٬ُٖا أَسٜٔ

 ؾكد ،املػسٚع١ٝ مببدأ ًٜٚتصّ ايطاع١ ٚادب ٜٗدز إٔ أٚ ايطاع١ بٛادب ًٜٚتصّ املػسٚع١ٝ
ؾكد قٌٝ بآزا٤ يرا  ،ايؿك٘ بني خ٬ؾًا املػسٚع١ غري ا٫داز١ٜ ايكسازات طاع١ َػه١ً اثازت

 ْعس١ٜ) عدٜد٠ يف ٖرا املٛقٛع ٚميهٔ يٓا ًْدـ تًو ا٫ػاٖات يف ث٬خ ْعسٜات ٢ٖٚ
َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايٓعسٜات َٚٔ خ٬ٍ َا  (ايٛضط ْعس١ٜ ،املػسٚع١ٝ ْعس١ٜ ،املطًك١ ايطاع١

ْـ عًٝ٘ املػسع ايعساقٞ ٚاملكازٕ ْتٛؾٌ اىل أٟ َد٣ ميهٔ طاع١ ايكسازات اٱداز١ٜ غري 
 .ع١ املػسٚ

َد٣ طاع١ املٛظـ ايعاّ يًكسازات اٱداز١ٜ غري ) َٛقٛع تٓاٍْٚ تكدّ َا ق٤ٛ يفٚ
 َبدأْتٓاٍٚ يف املبشح ا٭ٍٚ  ايدزاض١ اىل ث٬ث١ َباسح، تكطِٝ خ٬ٍ َٔ( املػسٚع١

 اٱداز١ٜ ايكسازات طاع١ َٔ املس٩ٚع َٛقـ ايجاْٞ ٚيف يًكإْٛ ا٫داز٠ ٚخكٛع املػسٚع١ٝ
يجايح َٛقـ املػسع ايعساقٞ ٚاملكازٕ َٔ طاع١ ايس٩ضا٤ يف ايكسازات ٚيف ا املػسٚع١ غري

 اٱداز١ٜ غري املػسٚع١.
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Abstract 

The extent to which a public official obeys illegal 

administrate decisions is one of the important topics 

.presidential authority is no longer absolute in modern 

systems. A subordinate ،s obedience to a superior is not 

absolute; and the duty of obedience no longer means 

stripping the superior off his personality، executing all 

decisions issued. The superior does not possess absolute 

powers. They are restricted by what is imposed by laws . the 

superior may go out of the legal umbrella and issue illegal 

decisions ، there by violating the mast important principle on 

which the modern state is based ، that is ، the principle of 

legality and putting the superior between two matters the 

sweetest of which is bitter. When receiving illegal 

administratrative decision، the superior either loses the 

principle of legality and commits to the obedience duty or 

loses the obedience duty and commits to the principle of 

legality . therefore ،the problem of obeying illegal 

administrative decisions raises a dispute among jurists ، 
leading to three theories (The theory of absolute obedience ، 
the theory of legality and the theory of middle) through 

which and through the Iraqi and the comparative legislators 

provide ، we arrive at the extent to  which one can obey 

illegal administrative decisions .   In the light of what is 

discussed we shall deal with the topic of (the extent to which 

illegal administrative decisions obedience) through dividing 

the study into three sections. The first section tackles the 

principle of legality and the subjection of administration to 

law. The second section is devoted to the superior
،
s attitude 

towards the illegal administrative decisions ، whereas the 

third section is concerned with the Iraqi and comparative 
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legislators، attitude towards the obedience of superiors in 

illegal administrative decisions.               
 تادلمذمـ

 تتطًب طاع١اي إٔ غري تٛدٝٗاتِٗ ٚتٓؿٝر ٭ٚاَسِٖ ا٫ْكٝاد تعين ايس٩ضا٤ طاع١
؟ ؾإذا نإ ع٢ً املس٩ٚع اسرتاّ  ا٫يتصاّ ذيو َد٣ َا ٖٚٛ ا٭١ُٖٝ يف غا١ٜ سأَ إىل ايتٓب٘

 نٌ٭ٕ  ،قسازات ايس٥ٝظ اٱدازٟ املػسٚع١ أ٫ اْ٘ غري ًَصّ بطاع١ ايكسازات غري املػسٚع١
 َؿًش١ س٥ٝظاي اضتٗدف ؾإذا َعني غسض ؼكٝل ٖٛ َٓٗا ايػا١ٜ إمنا ايكإْٛ خيٛهلا ضًط١

 يف ٜدخ٬ٕ املػسٚع١ٝ َٚبدأ ايطاع١ ٚادب ؾإٔ يريو ،ػسٚعَ غري عًُ٘ نإ غدؿ١ٝ
 ،املػسٚع١ غري اٱداز١ٜ قسازات٘ بطاع١ املس٩ٚع اٱدازٟ ايس٥ٝظ ٜهًـ عٓدَا تعازض
 يرا ؟ يًكإْٛ خيكع أّ ؟ ايس٥ٝظ كسازي خيكع ٌٖبني اَسٜٔ اس٬ُٖا َس  املس٩ٚع يٝهٕٛ

 َٛقـ ٚثاًْٝا يًكإْٛ ا٫داز٠ عخكٛ ٚ املػسٚع١ٝ َبدأ أ٫ًٚ ْبني إٔ عًٝٓا ٜكتكٞ
ٚ َٛقـ املػسع ايعساقٞ ٚاملكازٕ  املػسٚع١ غري ايكسازات هلرٙ ايس٩ضا٤ طاع١ َٔ املس٩ٚع

 .َٔ طاع١ ايكسازات غري املػسٚع١ 
 :ايبشح أ١ُٖٝ

طاع١ ايس٩ضا٤ ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ أؾبشت َٓؿٛؾًا عًٝٗا يف أغًب ايكٛاْني 
 يف املٛقٛع ٖرا أ١ُٖٝ تهُٔنُا  ،عٔ طاع١ ايكإْٛباعتبازٖا َٔ ايٛادبات املطتك١ً 

 املػسٚع١ٝ َٚبدأ ايس٥اض١ٝ ٚايطًط١ ايطاع١ ٚادب بني ايتٛاشٕ َٔ ْٛع ؼكٝل اىل ايٛؾٍٛ
 بعض تعطـ َٔ املس٩ٚع ؿُا١ٜ ٚذيو ،ايس٥ٝظ ٔع َػسٚع غري قساز ؾدٚز ساٍ يف

 يًُس٩ٚع اـاؾ١ ؿًش١امل ؼكٝل خ٬هلا َٔ طع٢ْ ٫ ٚاييت ،ٚتعصٜص ايكُاْات ايس٩ضا٤
 املسؾل يف ٚاْتعاَ٘ ايٛظٝؿٞ ايعٌُ ضري سطٔ يكُإ ايعا١َ املؿًش١ محا١ٜ امنا ،ؾشطب

 . ايعاّ
 :ايبشح ٖدف

 ٜكس إٔ دٕٚ دازٟاٱ ايكساز تٓؿٝر خ٬هلا َٔ ٜتِ اييت ايهٝؿ١ٝ بٝإ إىل ايبشح ٜٗدف
 نُا ،ايعا١َ باملؿًش١ ازاٱقس ٚبايٓتٝذ١ املػسٚع١ٝ مببدأ اٱخ٬ٍٚ املس٩ٚع مبؿًش١ ذيو

 قإْٛيف  ايطاع١ ٚادب ؽـ ْؿٛف َٔ دا٤ َا أِٖ ع٢ً ايك٤ٛ بتطًٝط ايدزاض١ تكّٛ
مببدأ  املكؿٛد َٛقشني 1991 يط41١ٓ زقِ ايعاّ ٚايكطاع ايدٚي١ َٛظؿٞ اْكباط
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املػسٚع١ٝ ٚايٓعسٜات اييت قًٝت بطاع١ ايس٥ٝظ يف ايكسازات غري املػسٚع١ َٚٛقـ املػسع 
 ٞ ٚاملكازٕ.ايعساق

 :ايبشح ؾسق١ٝ
 ًَُٛع طابع ذا َٛقٛعا باعتبازٙ ايطاع١ ٚادب طبٝع١ َٔ ايبشح ؾسق١ٝ تٓطًل

 حيتاز ايرٟ املطتُس ايتطٛز تٛانب قٛاعد ٜتطًب ؾاْ٘ يرا بايٛاقع سَباغ متاع ع٢ً ٖٚٛ
 ٚاملكازٕ ايعساقٞ ايتػسٜع يف ايبشح أضاع ع٢ً تكّٛ عجٓا ؾسق١ٝ ؾإ ،َطتُس تٓعِٝ إىل
 يف ادتٗدٚا ضٝام يف تؿسؾٛا أّ ايكإْٛ باتباع أؾشاب٘ قاّ ضٛا٤ ْؿط٘ ٜؿسض ٚاقع نيب

 .غسعٝت٘ تطٜٛؼ
 :ايبشح َػه١ً

 اٱداب١ ماٍٚاملػه١ً  ٖرٙ ٚؿٌ ايتطا٫٩ت َٔ ايعدٜد سٍٛ ايبشح َػه١ً دٚزت
 غري اٱدازٟ ايس٥ٝظ ٔع ايؿادز ا٫دازٟ ايكساز نإ اذا اؿهِ َا :ايتاي١ٝ ايتطا٫٩تٔ ع

؟ ٌٖٚ ايكإْٛ ايعساقٞ ٚع يف مجٝع اؿا٫ت بطاع١ ايس٥ٝظٌٖ ًٜصّ املس٩ َػسٚع؟
 ؟  ٚؾس محا١ٜ قا١ْْٝٛ ناؾ١ٝ يًُس٩ٚعٚاملكازٕ 

 :ايبشح َٓٗذ١ٝ
 ايكا١ْْٝٛ يًٓؿٛف ا٫ضتكسا٤ ع٢ً ٜكّٛ ايرٟ املكازٕ املٓٗر ٖٛ املتبع املٓٗر

 تطسسٗا اييت يًُػه٬ت اؿًٍٛ أؾكٌ ٫ضتد٬ف ايككا١ٝ٥ ٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٚاٯزا٤
 .ايدزاض١

 :ايبشح ْطام
 (املػسٚع١ غري اٱداز١ٜ ًكسازات١ املٛظـ ايعاّ يطاع)َد٣  ايبشح ٖرا يف ضٓتٓاٍٚ    

 ؾًٗا ايٛقع١ٝ ايكٛاْني يف ٚدٛد هلا نُا اٱض١َٝ٬ ايػسٜع١ يف أؾٌ هلا ايس٩ضا٤ ؾطاع١
 َٓٗا املد١ْٝ ايٛظٝؿ١ يف َٛدٛد٠ ٖٞ ٚنُا ايدٚيٞ ٚنريو ٚاؾٓا٥ٞ اٱدازٟ ايكإْٛ يف ٚدٛد

 ايطاع١ ٚادب ع٢ً دزاضتٓا تكتؿس ضٛف يريو ايعطهس١ٜ ايٛظٝؿ١ يف ٚاضع سكٛز هلا
 .املد١ْٝ اـد١َ بكإْٛ املػٍُٛ

 :ايبشح ٖٝه١ًٝ
املٛظـ ايعاّ  طاع١َد٣ ) ٖرٙ دزاضتٓا َٛقٛع يف تٓاٚيٓا تكدّ َا ق٤ٛيف 

بشح امل تكُٔ ث٬ث١ َباسح اىل يدزاض١ا تكطِٝ خ٬ٍ َٔ ( املػسٚع١ غري اٱداز١ٜ ًكسازاتي



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

939 

َٛقـ املس٩ٚع َٔ طاع١ ايكسازات  ٚايجاْٞ ،ٚخكٛع اٱداز٠ يًكإْٛ املػسٚع١ٝ َبدأا٭ٍٚ 
 اٱداز١ٜ غري املػسٚع١ ٚيف ايجايح َٛقـ املػسع ايعساقٞ ٚاملكازٕ َٔ طاع١ ايس٩ضا٤ يف

 .ايكسازات اٱداز١ٜ غري املػسٚع١

 ولادلبحث األ
 مبذأ ادلشروػيت وخضوع اإلدارة نهمانون

إٕ َٔ أبسش عٓاؾس ايدٚي١ ايكا١ْْٝٛ ٖٛ املػسٚع١ٝ ايرٟ ٜساد ب٘ ضٝاد٠ سهِ ايكإْٛ 
ٚايرٟ ميًٞ ع٢ً اٱداز٠ اـكٛع ؿهِ ايكإْٛ ٚايعٌُ يف ْطاق٘ ٚا٫يتصاّ ب٘ يف مجٝع 

ا املبدأ إذا َا ساد ايس٥ٝظ اٱدازٟ . َٔ ٖٓا ٜربش ايدٚز املِٗ هلر(1)أعُاهلا ايكا١ْْٝٛ ٚاملاد١ٜ
 عٔ ايعاد١ٜ ايعسٚف يف سدٚدٙ يف خيتًـ املػسٚع١ٝ مببدأ ايتكٝد إٔ ع٢ً ،عٔ ايكإْٛ

املس١ْٚ . ٚقد اضتكس ايؿك٘  َٔ قدز ع٢ً ا٫يتصاّ ٜهٕٛ ا٭خري٠ ؾؿٞ ا٫ضتجٓا١ٝ٥، ايعسٚف
املػسٚع١ٝ يف  ع٢ً اؾط٬ح ايدٚي١ غري ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ايدٍٚ اييت ٫ تساعٞ َبدأ

. عًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني ْتٓاٍٚ يف ا٭ٍٚ َبدأ املػسٚع١ٝ ٚيف (2)تؿسؾاتٗا
 ايجاْٞ خكٛع ا٫داز٠ يًكإْٛ.

 ادلطهة األول  
 مبذأ ادلشروػيت

 تهٕٛ عٝح ايكإْٛ ٭سهاّ ايدٚي١ ضًطات ضا٥س خكٛع املػسٚع١ٝ مببدأ ٜكؿد 
 إىل املبدأ ٖرا ٜٓؿسف ٫ٚ ،تتعداٙ إٔ تطتطٝع ٫ قاْْٛٞ بطٝاز قدد٠ تؿسؾاتٗا مجٝع

 َصاٚي١ يف ٚايس٩ضا٤ ع٬قاتِٗ يف احملهَٛني ٜػٌُ ٚإمنا ،أخس٣ دٕٚ ؾ١٦ أٚ طا٥ؿ١ تؿسؾات
. عًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املطًب اىل ؾسعني (3)ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ يف إ٫ ٫ ٜتشكل ٖٚرا ضًطاتِٗ،

                          

( د. عبد الرحمن رحيم عبد اهلل، محاضرات في مبدأ المشروعية ونطاقو، مطبعة شياب، 0)
 . 4 ، ص6100اربيل، 

( خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية، رسالة 6)
 .66، ص 6118ماجستير، كمية القانون، االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 

د. محمد عبد الحميد ابو زيد، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة، دار ( 3)
 .085، ص 0988ة، القاىرة، النيضة العربي
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ْطام َبدأ ٚيف ايجاْٞ  ،ع ملبدأ املػسٚع١ْٝتٓاٍٚ يف ايؿسع ا٭ٍٚ املديٛيني ايكٝل ٚايٛاض
 .املػسٚع١ٝ

 انفرع األول
 ادلذنوالن انضيك وانواسغ دلبذأ ادلشروػيت

سٝح تتؿٌ ٖرٙ  ،ؼاٍٚ ايدٍٚ املعاؾس٠ إٔ تؿٌ إيٞ َا ٜط٢ُ دٚي١ ايكإْٛ     
د . إذ ؽكع ؾٝ٘ ايدٍٚ سهاًَا ٚأؾسادًا يًكٛاع(1)ايتط١ُٝ بايٛؾـ ايعاّ ملبدأ املػسٚع١ٝ

. ؾتتكٝد ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايككا١ٝ٥ ع٢ً ايطٛا٤ يف (2)ايكا١ْْٝٛ يف تؿسؾاتٗا
. ٜٚهاد ٜٓعكد اٱمجاع بني ايؿكٗا٤ ع٢ً (3)مجٝع أعُاهلا بايكإْٛ ٖٚرا ٖٛ َبدأ املػسٚع١ٝ

ؾ٬ ٜكتؿس َؿَٗٛٗا ع٢ً فسد اـكٛع يًكإْٛ ايؿادز  ،إعطا٤ املػسٚع١ٝ َدي٫ًٛ أزسب
طًط١ ايتػسٜع١ٝ ؾشطب إمنا ميتد إىل ٚدٛب اسرتاّ نٌ قٛاعد ايكإْٛ ايٛقعٞ ضٛا٤ عٔ اي

ناْت َهتٛب١ أّ غري َهتٛب١ طاملا ناْت تًو ايكٛاعد عا١َ فسد٠ َُٚٗا اختًؿت قُٝتٗا 

                          

( د. ثروت بدوي، تدرج القرارات اإلدارية ومبدأ المشروعية، دار النيضة العربية، القاىرة، 0)
 .48، ص0969 -0968

( د. طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانون، مكتبة القاىرة 6)
 .050، ص0963الحديثة، 

ىذا المبدأ حيث ذىب البعض إلى تسميتو )بمبدأ الشرعية( ( لقد أختمف الفقو في تسمية 3)
. أما غالبية الفقو 06لممزيد من التفاصيل ينظر د. ثروت بدوي، المصدر السابق، ص

فقد ذىبوا إلي تسميتو )بمبدأ المشروعية( ومنيم د. طعيمة الجرف، المصدر السابق، 
والشرعية بأنيما مشتقان  . أما د. ماجد راغب الحمو فقد ميز بين لفظي المشروعية3ص

من أصل واحد وىو الشرع أو الشرعية أو الشرعة وىي  العادة أو السنة أو المنياج لقولو 
من سورة المائدة ويقصد بالشريعة الطريقة  48تعالى ) لكل جعمنا شرعة ومنياجا ( اآلية

اآلية رقم  المثمى لقولو تعالى )ثم جعمناك عمى شريعة من األمر فاتبعيا ( سورة الجاثية
.غير أن الشريعة والمشروعية يختمفان من حيث المفيوم الدقيق لكل منيما، فالشرعية 08

مشتقة من الشرع بصيغة الفعمية التي تعني موافقة الشرع والمشروعية مشتقة من الشرع 
بصيغة المفعولية وتفيد محاولة موافقة الشرع، والمحاولة قد تصيب وقد تخيب .د. ماجد 

 . 08-07، ص6114و، القضاء اإلداري، منشأة المعارف اإلسكندرية، راغب الحم
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ؾكد ذٖب  ،. اختًـ ايؿكٗا٤ يف َع٢ٓ ايكإْٛ ايرٟ ؽكع ي٘ ضًطات ايدٚي١(1)ايكا١ْْٝٛ
يريو تكسز عًٛ  ،ايٛقٛف عٓد ايتؿطري ايكٝل ملع٢ٓ ايكإْٛ ايبعض إىل ايكٍٛ بكسٚز٠

ايكإْٛ ع٢ً مجٝع ا٭عُاٍ اييت تؿدزٖا ضًطات ايدٚي١ ا٭خس٣ ٚأسٝطت أعُاٍ ايربملإ 
. أَا ايسأٟ (2)بٓٛع َٔ ايكدض١ٝ ٚا٫سرتاّ يتهٕٛ مبٓأ٣ َٔ إٟ زقاب١ ؼاٍٚ ايٌٓٝ َٓٗا

ٜكؿسٙ ع٢ً اـكٛع يًكإْٛ ايرٟ تؿدزٙ  ايػايب يًؿك٘ ذٖب إىل إعطا٤ َديٍٛ ٚاضع ؾًِ
إمنا ذٖب إىل ابعد َٔ ذيو يٝػٌُ مجٝع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ أًٜا نإ  ،ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ

 .(3)َؿدزٖا ٚغهًٗا َهتٛب١ أٚ غري َهتٛب١
ْٚس٣ إ ايسأٟ ايػايب ٖٛ ا٭ؾكٌ نٕٛ اعتٓام املؿّٗٛ ايٛاضع يه١ًُ ايكإْٛ ٜػٌُ 

ٖٚٛ ايرٟ حيكل ايػسض ا٭ضاضٞ َٔ َبدأ املػسٚع١ٝ يف قُإ  ،مجٝع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ
 ٜٚهؿٌ بٓا٤ دٚي١ ايكإْٛ.  ،ٚؼكٝل ايعدٍ ٚاملطاٚا٠ بني ا٭ؾساد ،سكٛم ٚسسٜات ا٭ؾساد

ضٝاد٠ سهِ ١ تٛؾًٓا إىل ٚقع تعسٜـ ي٘ ٖٚٛ "َٚٔ خ٬ٍ دزاض١ َبدأ املػسٚعٝ
يٝدكع اؿهاّ ٚاحملهَٛني  ،١ْْٝٛايكإْٛ مبعٓاٙ ايٛاضع ايرٟ ٜػٌُ مجٝع ايكٛاعد ايكا

 ". ي٘
 انفرع انثاني

 نطاق مبذأ ادلشروػيت
عٝح تهٕٛ  ،ٖٛ اسرتاّ اٱداز٠ يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚايعٌُ يف ْطاقٗا ١َبدأ املػسٚعٝ 

ٚيهٔ  ،أعُاٍ اٱداز٠ َتؿك١ َع ايكإْٛ ٚإ٫ ٜهٕٛ ايكساز ايرٟ تتدرٙ اٱداز٠ غري َػسٚع
َطتُس٠ يف مجٝع ايعسٚف ٜػهٌ قٝدا ع٢ً اٱداز٠ مما ٜ٪ثس ضًبًا ضسٜإ ٖرا املبدأ بؿٛز٠ 

ٚؽؿٝؿًا َٔ سد٠ ٖرا املبدأ َٓح يٲداز٠ ضًطات ؽؿـ َٔ سد٠ تطبٝك٘ َجٌ  ،ع٢ً ايعٌُ
 ،عًٝ٘ ضٓبني ٖرٙ ا٫ضتجٓا٤ات ،ٚأعُاٍ ايطٝاد٠ ،ٚايعسٚف ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ،ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ

 :ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ
 

                          

 -جنائياً  -تأديبيا –( د. عاصم احمد عجيمة، طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة إداريًا 0)
 .607-607، ص 6119مدنيًا مقارن بالشريعة االسالمية، عالم الكتب، القاىرة، 

 .091ص ( د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مصدر سابق،6)
 .607( د. عاصم احمد عجيمة، مصدر سابق، ص 3)
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 ٚف ا٫ضتجٓا١ٝ٥ايعسأ٫ًٚ : 
 ؾؿٞ ا٫ضتجٓا١ٝ٥، ايعسٚف عٔ ايعاد١ٜ ايعسٚف يف خيتًـ املػسٚع١ٝ مببدأ ايتكٝد 
 تطتطع ست٢ ٚاضع١ ؾ٬سٝات ايطًط١ ؾتًُو املس١ْٚ، َٔ قدز ع٢ً ا٫يتصاّ ٜهٕٛ ا٭خري٠
 ايعسٚف ظٌ يف تؿسؾاتٗا يف ًَص١َ تبك٢ ؾاٱداز٠ .(1)ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ايعسٚف َٛاد١ٗ

 تًو خايؿت ؾإذا ايعسٚف، ٖرٙ ملٛاد١ٗ املكسز٠ ا٫ضتجٓا١ٝ٥ بايتػسٜعات ا٫ضتجٓا١ٝ٥
 َبدأ تًػٞ ٫ ا٫ضتجٓا١ٝ٥ يٲيػا٤ ؾايعسٚف ٚأعُاهلا يًُطا٤ي١ ْؿطٗا عسقت ايتػسٜعات

يتهٕٛ ايكسازات اييت ٜؿدزٖا ايس٥ٝظ اٱدازٟ َػسٚع١ ٚإٕ  ،َٓ٘ تٛضع يهٓٗا املػسٚع١ٝ،
. ٚجيب ع٢ً املس٩ٚع ا٫َتجاٍ يتًو ايكسازات (2)ايعاد١ٜناْت تعد غري َػسٚع١ يف ايعسٚف 

. ٫ٚ تعين ْعس١ٜ ايعسٚف ا٫ضتجٓا١ٝ٥ إٔ ؽسز (3)ٚإ غابٗا عٝب َٔ عٝٛب املػسٚع١ٝ 
إمنا ايكؿد َٔ  ،ايكسازات ايؿادز٠ عٔ ايس٥ٝظ َٔ اـكٛع ملبدأ املػسٚع١ٝ بػهٌ َطًل

. (4)ا بكٛاعد املػسٚع١ٝ ا٫ضتجٓا١ٝ٥أٚ اضتبداهل ،ا٫ضتجٓا٤ ٖٛ تٛضٝع قٛاعد املػسٚع١ٝ
ايؿادز٠ بٓا٤ ع٢ً  اٱداز١ٜٚإ ايكسازات . (5)يتتُهٔ َٔ أدا٤ ٚادبٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ

  .(6)اٱدازٟا٫ضتجٓا١ٝ٥ تبك٢ خاقع١ يسقاب١ ايككا٤  اٱداز٠ضًطات 

                          

( من الجدير بالذكر أن الفقو أستعمل مصطمحات عدة ليذا المفيوم فنجده تارة يستخدم 0)
مصطمح الظروف االستثنائية وتارة مصطمح الضرورة لنفس المفيوم. أمير حسن جاسم، 

منشور في مجمة جامعة  نظرية الظروف االستثنائية وبعض تطبيقاتيا المعاصرة، بحث
 .637، ص 6117(، 8(، العدد )04تكريت، المجمد )

( البد من اإلشارة في ىذا الصدد إلى إن نظرية الظروف االستثنائية ليا أىمية كبيرة في 6)
تغطية عيوب القرار اإلداري. قيدار عبد القادر صالح، قيدار عبد القادر صالح آل سعو، 

مي دراسة مقارنة،  أطروحة دكتوراه، كمية القانون، جامعة النظام القانوني لمموظف الفع
 . 036، ص6115الموصل، 

 .610( د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مصدر سابق، ص 3)
 .48( د. ماجد راغب الحمو، مصدر سابق، ص4)
، مطبعة الزىراء، بغداد، ب ت، 0لسعيدي، مبادئ القانون اإلداري، جاد. محمد يعقوب ( 5)

 . 091ص
، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، 0د. محي الدين القيسي، القانون اإلداري، ط (6)

 .086، ص 6117
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ْٚس٣ إٔ َٔ سل اٱداز٠ اـسٚز عٔ َبدأ املػسٚع١ٝ يف ايعسٚف ا٫ضتجٓا١ٝ٥  
١ٗ ايعسٚف اييت عؿـ بٗا ٚاييت ٫ ميهٔ دؾعٗا بايكٛاعد ايعاد١ٜ ٚع٢ً املس٩ٚع ملٛاد

ٚيهٔ إٔ تهٕٛ ايطاع١  ،طاع١ ايس٥ٝظ ٚإ نإ قسازٙ غري َػسٚع قٝاضًا بايعسف ايعادٟ
قُٔ غسٚط جيب إٔ ٜتبعٗا ايس٥ٝظ َٔ ٚدٛد ظسف اضتجٓا٥ٞ ساٍ دٕٚ تطبٝل قٛاعد 

زدٌ اٱداز٠ ٖٛ ؼكٝل املؿًش١ ايعا١َ ٚإٔ ٜهٕٛ ٚإ اهلدف ايرٟ ٜطع٢ ي٘  ،املػسٚع١ٝ
اٱدسا٤ املتدر َٔ قبٌ ايس٥ٝظ َتٓاضبًا َع ايعسف ا٫ضتجٓا٥ٞ ٚايعٛد٠ اىل قٛاعد 

 املػسٚع١ٝ ساٍ شٚاٍ ايعسف ا٫ضتجٓا٥ٞ.
ٚبايسدٛع اىل دضاتري ايدٍٚ املكاز١ْ ٚايعسام ْس٣ أْٗا ْؿت ع٢ً ايعسٚف 

ايدضتٛز ٚ .(1)2008املعدٍ يط١ٓ 1958ز ايؿسْطٞ يط١ٓ ؾكد ْـ عًٝٗا ايدضتٛ ١ا٫ضتجٓا٥ٝ
 .(3)2005. ٚنريو ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ (2)2014املؿسٟ يط١ٓ 

                          

(" إذا أصبحت مؤسسات الجميورية أو استقالل األمة أو سالمة 06نصت المادة )( 0)
أراضييا أو تنفيذ تعيداتيا الدولية ميددة بخطر جسيم حال ترتب عميو توقف السير 

دة الدستورية كان لرئيس الجميورية أن يتخذ من اإلجراءات ما المنتظم لسمطات الما
 تتطمبو ىذه الظروف  ...".

( من الدستور المصري " يعمن رئيس الجميورية، بعد أخذ رأى 054ونصت المادة )( 6)
 مجمس الوزراء حالة الطوارئ، عمى النحو الذي ينظمو القانون ...".

ادىا لصالحيات مجمس النواب عمى ما يمي: أ ـ البند تاسعًا في تعد 60نصت المادة ( 3)
الموافقة عمى إعالن الحرب وحالة الطـوارئ بأغمبية الثمثين بناًء عمى طمب مشترك من 

 رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء...".
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 ثاًْٝا : ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ
 أنجس أٚ خٝازٜٔ بني ا٫ْتكا٤ يٲداز٠ ٜتاح إٔ ٖٞ ا٭َس سكٝك١ يف ايتكدٜس١ٜ ايطًط١ 

 ضًطتٗا اٱداز٠ ممازض١ ؾؿٞ ،املػسٚع١ٝ دأَب َع َتٛاؾك١ نًٗا ٖٚٞ ،املطا٥ٌ َٔ َطأي١ يف
 يًعسٚف ٚؾكًا ايتكدٜس هلا ٜرتى إمنا ،املػسٚع١ٝ َبدأ ع٢ً عٔ ؽسز ٫ ؾأْٗا ايتكدٜس١ٜ
سٝح ٜتعني ع٢ً اٱداز٠ ست٢ يف  .(1)املٓاضب ايكساز ٫ؽاذ املطسٚس١ باملطأي١ احملٝط١

إٔ تهٕٛ قسازاتٗا َٛاؾك١ ممازض١ ضًطتٗا ايتكدٜس١ٜ إٔ ؼرتّ أٚد٘ املػسٚع١ٝ ؾٝذب 
. يرا ؾإٕ سس١ٜ اٱداز٠ غري َطًك١ بٌ ٖٞ َكٝد٠ (2)يًكإْٛ مبعٓاٙ ايٛاضع ٚأًٜا نإ َؿدزٙ

ٚقد َٓح املػسع اٱداز٠ ٖرٙ ايطًط١ غعٛزًا َٓ٘ بإ  بإٔ تطتٗدف قسازاتٗا املؿًش١ ايعا١َ
٫ ٜطتطٝع إٔ ٜتؿٛز اٱداز٠ أقدز ع٢ً اختٝاز ايٛضا٥ٌ املٓاضب١ يًتدخٌ ٭ْ٘ َُٗا ساٍٚ 

ؾايطًط١ ايتكدٜس١ٜ  ،مجٝع اؿا٫ت اييت قد تطسأ ع٢ً ايعٌُ اٱدازٟ ٜٚسضِ اؿًٍٛ هلا
/  اْكباط/  254 زقِ ايدٚي١ غٛز٣ جملًظ قساز ؾؿٞ. (3) قسٚز١ٜ ؿطٔ ضري ايعٌُ

 ٫ ٚ يٲداز٠ تكدٜس١ٜ ضًط١ ٖٛ اخس٣ اىل ٚظٝؿت٘ َٔ املٛظـ ْكٌ إ) 16/8/2012متٝٝص
 ٖٚٛ بٗا ا٫مساف اٚ ايطًط١ اضتعُاٍ اضا٠٤ ساي١ يف ا٫ عًٝٗا ايتعكٝب ضًط١ يككا٤ا ميًو

 .(4)(ايٓكٌ دسا٤ قسز املُٝص ًٜشل مل اذا ايدع٣ٛ يف ٜجبت مل
 
 
 
 

                          

د. عبد المطيف قطيش، االدارة العامة من النظرية الى التطبيق، منشورات الحمبي ( 0)
 .366، ص6103الحقوقية، لبنان، 

(2) Rivero، Cours de libertes publiques، 1968، p.190 et suiv.  

 .54أشار أليو د. ماجد راغب الحمو، مصدر سابق ص      
( عيب االنحراف في استعمال السمطة بأنو تصرف إداري يقع من السمطة المصدرة لمقرار 3)

بحيث يعبر عن الرغبة اإلداري بإفصاحيا عن الغرض الذي قصد القانون تحقيقو، 
الشخصية لمصدر القرار، ولو كان يقصد من ذلك تحقيق المصمحة العامة. د. مازن ليمو 

 .30، ص6103راضي، القضاء اإلداري، المؤسسة الحديثة، لبنان، 
 .640، ص6103مجمة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الثالث، ( 4)
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 ثايجًا : أعُاٍ ايطٝاد٠ 
. عٔ ايعسٚف ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ٚايطًط١ ايتكدٜس١ٜ اييت ٫ تعٌُ (1)ؽتًـ أعُاٍ ايطٝاد٠ 

 ،ًط١ اٱداز٠ ؾأعُاٍ ايطٝاد٠ تعد خسٚدًا ؾسحيًا ع٢ً َبدأ املػسٚع١ٝإ٫ ع٢ً تٛضٝع ض
ٚذيو عٔ  ،أخر فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ بٗرٙ ايٓعس١ٜ يتؿادٟ ا٫ؾطداّ بايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ

ٚعٓدَا ثبت اجملًظ أقداَ٘ بدأ دٚز ٖرٙ  ،طسٜل إبعاد بعض أعُاهلا َٔ فاٍ زقابتٗا نًًٝا
ٚأخرت با٫مؿاز ست٢ نادت تؿسؽ  ،طا٥ؿ١ َٔ ا٭عُاٍايٓعس١ٜ ٜتكًـ يتؿبح قؿٛز٠ ب

مما ميهٔ ايكٍٛ بإ أعُاٍ ايطٝاد٠ مل ٜعد هلا ٚدٛد يف ؾسْطا يف ايٛقت  ،َٔ قتٛاٖا
 ع٢ً ْـ قد 2005 يط١ٓ ايعساقٞ ايدضتٛز إ ًْشغ . ٚنريو اؿاٍ يف ايعسام إذ(2)اؿايٞ

 حيكس" ع٢ً َٓ٘ 100 املاد٠ ْؿت سٝح ،ايطعٔ َٔ ادازٟ قساز اٚ عٌُ اٟ ؼؿني عدّ
 ايعًٝا ا٫ؼاد١ٜ احمله١ُ إ ا٫. "ايطعٔ قد قساز اٚ عٌُ أٟ ؼؿني ع٢ً بايكٛاْني ايٓـ

 طسٜكًا زضِ اذا قؿًٓا ٜعد ٫ اٱدازٟ ايكساز بإٔ قكت/ 2009/ اؼاد١ٜ /11 زقِ هلا سهِ يف
 ْـ إٔ ايعًٝا ؼاد١ٜا٫ احمله١ُ ٚػد)  سهُٗا يف دا٤ سٝح  ايطسٜل ٖرا نإ أًٜا يًطعٔ
 ايطعٔ ٚإ...  ايطعٔ َٔ ا٫داز١ٜ ٚا٫عُاٍ ايكسازات ؼؿني سكس ايدضتٛز َٔ 100 املاد٠
 ايعٌُ اٚ ايكساز إ ذيو َٚع٢ٓ...  احملانِ اَاّ ايطعٔ غري اخس٣ ؾٛز ٜتدر إ ميهٔ

 .(3)(ٜسايٛش اَاّ ب٘ ايطعٔ ٚميهٔ قؿًٓا ٜعترب ٫ املدع١ٝ َعا١ًَ بؿدد  ايؿادز ا٫دازٟ

                          

اليا عمى منع القضاء من التدخل في عمل اإلدارة ( بعد قيام الثورة الفرنسية عمل رج0)
نيائيًا، وكان سبب ذلك ىو ما كان يحممو رجال الثورة من صورة سيئة لمقضاء وكثرة 
تدخمو في أعمال اإلدارة وتعطيميا عن القيام بمياميا واختصاصاتيا، وسميت ىذه 

بالفصل في المنازعات  المرحمة بمرحمة 'اإلدارة القاضية'، حيث كانت اإلدارة تقوم بنفسيا
التي تنشأ بينيا وبين األفراد، أنشأ نابميون بونابرت مجمس الدولة الفرنسي ليقوم بميام 

 :تساعد اإلدارة في عمميا. نظرية أعمال السيادة بحث منشور عمى الموقع االلكتروني
          https://www.dorar-aliraq.net/threads  5/00/6107تاريخ الزيارة.  

دعوى االلغاء،  –د. عمي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء االداري مبدا المشروعية  (6)
 . 56، ص 6119دار الجامعية الجديدة، االسكندرية، 

، دار أبن 6شار اليو د. ماىر صالح عالوي الجبوري، الوسيط في القانون االداري، طأ (3)
 .377-376، ص6106االثير لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
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 يَٰاٍ اْتهاض١ ٜعد ايكساز ٖرا" بإٔع٬ٟٚ  ؾاحل َاٖس ايدنتٛز ايٝ٘ ذٖب َا ْ٪ٜد
 قد قساز اٚ ادازٟ عٌُ أٟ ؼؿني عدّ ع٢ً ٚايٓـ ايدضتٛز اقساز بعد اْتعػت اييت

 .يًُػسٚع١ٝ اْتؿازًا ْعدٙ نٓا سٝح 100 املاد٠ مبٛدب ايطعٔ
 ادلطهة انثاني

 ونخضوع انرؤساء اإلداريني نهمان
َجًُا جيب  ،ٜكٛد َبدأ املػسٚع١ٝ اىل ٚدٛب خكٛع ايس٩ضا٤ ٚاملس٩ٚضني يًكإْٛ 

ؾايطًط١ ايتػسٜع١ٝ يف ايدٚي١ ؽكع ٭سهاّ ايكإْٛ  ،ع٢ً ايطًطات ا٫خس٣ اسرتاّ ايكإْٛ
ٚايطًط١ ايككا١ٝ٥ تطبل ايكإْٛ يف  ،ٚايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ؽكع يًكإْٛ ،ايدضتٛزٟ

َٚٔ ٖرا املٓطًل ؾإ ايس٩ضا٤ ا٫دازٜني خيكعٕٛ يًكإْٛ ٫ٚ  ،ٗااملٓاشعات املعسٚق١ عًٝ
جيٛش هلِ اؾداز قسازات اداز١ٜ خازز اطاز ايكإْٛ يٝهٕٛ بريو قسازِٖ َػٛبًا بعدّ 

 مٛ ع٢ً ايٛاقع أزض يف املػسٚع١ٝ َبدأ يتهسٜظ تبدأ ايكإْٛ دٚي١ ؾإٕ يرا ،املػسٚع١ٝ 
 نٕٛ ،املدتًؿ١ ٚع٬قاتٗا ٚتؿسؾاتٗا ْػاطٗا يف إْٛايك سهِ مبساعا٠ ايدٚي١ ٦ٖٝات نٌ ًٜصّ

 اـكٛع َٔ ايدٚي١ ٦ٖٝات ٚتتشسز اٱؾساد ٚزٚابط ع٬قات ايكإْٛ ٜٓعِ إٔ َٔ ايؿا٥د٠ َا
 . ٚقد اختًـ ايؿكٗا٤ يف ٚقع سٌ هلرٙ املػه١ً ؾؿدزت عِٓٗ ث٬ث١ آزا٤ ٖٚٞ:                                    (1)ي٘

ٖب اىل ايكٍٛ بأْ٘ ٫ جيٛش يًس٩ضا٤ إ ٜأتٛا تؿسؾًا قاًْْٛٝا أٚ ست٢ َادًٜا : ذايسأٟ ا٭ٍٚ
نْٛ٘  ،يُٝجٌ ٖرا ا٫ػاٙ اؿد ا٫د٢ْ يف تؿطري َبدأ املػسٚع١ٝ ،خيايـ اسهاّ ايكإْٛ

ٜككٞ غكٛع ايس٩ضا٤ ٚا٫داز٠ يًكإْٛ ٚا٫يتصاّ بأسهاَ٘ ٚعدّ كايؿت٘ مما ٜرتى هلِ 
 .(2)ا َا ٜػا٩ٕٚ طاملا مل ٜتطسم اىل َٓعٗا ايكإْٛضًط١ ٚاضع١ ٜتؿسؾٕٛ ؾٝٗ

:  ٜرٖب اْؿاز ٖرا ايسأٟ اىل قسٚز٠ إٔ تطتٓد ا٫داز٠ ٚزداهلا يف نٌ تؿسف ايسأٟ ايجاْٞ
ؾ٬ ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايتؿسف قاْْٛٞ امنا ًٜصّ اقاؾ١ اىل  ،َٔ تؿسؾاتٗا اىل ضٓد قاْْٛٞ

ٚيف ذيو تٛضٝع ملبدأ  ،غري َػسٚع ذيو إٔ ٜطتٓد اىل اضاع َٔ ايكإْٛ ٚا٫ عد عًُٗا

                          

عمي قدوري جعفر، دور الرقابة اإلدارية في ضمان مبدأ المشروعية، رسالة ماجستير،  (0)
 .6، ص 6106كمية الحقوق، جامعة النيرين، 

 .601( د. محمد عبد الحميد ابو زيد، مصدر سابق، 6)
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ؾ٬ ٜطتطٝعٕٛ اؽاذ اٟ قساز َامل ٜهٔ ي٘ ضٓد  ،املػسٚع١ٝ َع اؿد َٔ ضًط١ ايس٩ضا٤
 . (1)قاْْٛٞ ٚغ٬ؾ١ ٜعد ايتؿسف غري َػسٚع

ؾٛضع َٔ َبدأ املػسٚع١ٝ ع٢ً  ،: ذٖب اىل ابعد مما ذٖب ايٝ٘ ايسأٟ ايطابلايسأٟ ايجايح
ٜني ٚسسٜاتِٗ يف اؾداز ايكسازات ؾذعٌ ايس٩ضا٤ فسد ٚض١ًٝ سطاب ضًط١ ايس٩ضا٤ ا٫داز

ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو ٜهٕٛ اٟ قساز ٜتدرٙ ايس٥ٝظ باط٬ً أٚ غري َػسٚع َا مل ٜهٔ  ،تٓؿر ايكإْٛ
ٜٚهٕٛ يًُس٩ٚع إٔ ميتٓع عٔ اـكٛع ٭َسٙ ٜٚتشًٌ َٔ ٚادب  ،تٓؿٝرًا يكاعد٠ قا١ْْٝٛ

 .(2)س٥ٝظ تطبٝكًا يكاعد٠ قا١ْْٝٛايطاع١ أذا مل ٜهٔ ايكساز ايرٟ اؽرٙ اي
ْٚس٣ إٔ ٖرا ايسأٟ ميجٌ قٝدًا ع٢ً سس١ٜ ايس٩ضا٤ ٚقدزتِٗ ع٢ً ابتهاز َباد٨  

قا١ْْٝٛ ع٢ً ايسغِ َٔ نْٛ٘ ٜطِٗ يف محا١ٜ َبدأ املػسٚع١ٝ ٚميٓح املس٩ٚع سس١ٜ نبري٠ 
يريو َٔ  ،بعدّ ايطاع١ ٫ٚ غو إ املػسع َُٗا بًؼ ٫ ٜطتطٝع ا٫ملاّ بهٌ ؾػري٠ ٚنبري٠

ٚإٔ اؾكٌ زأٟ ميهٔ ا٫خر بٗا ٖٛ ايسأٟ  ،ا٫ؾكٌ َٓح ايس٥ٝظ ا٫دازٟ ؾ٬س١ٝ انرب
 ا٫ٍٚ.

 ادلبحث انثاني
 مولف ادلرؤوس من طاػت انمراراث اإلداريت غري ادلشروػت

ؾٗٛ ٫ ٜعين ػسٜد املٛظـ َٔ  ،٫ ٜعد ٚادب ايطاع١ يف ايٓعِ اؿدٜج١ ٚادبًا َطًكًا
يًس٥ٝظ ٜٓؿر َا ٜأَس ب٘ ؾكط َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ إبدا٤ زأٜ٘ ٚسسَاْ٘  غدؿٝت٘ ٚدعً٘ تابعًا

ؾايتبع١ٝ ايس٥اض١ٝ ٫ تعين ؾسض أغ٬ٍ ع٢ً املٛظـ ٖٚٛ  ،َٔ ايتؿهري ٚاضتد٬ف ايٓتا٥ر
ؾكد  ،ؾايكسازات اٱداز١ٜ اييت تؿدز عٔ ايس٥ٝظ يٝطت دا٥ًُا َػسٚع١ ،ميازع عًُ٘ ايٛظٝؿٞ

َػسٚع١ يٝذد املس٩ٚع ْؿط٘ بني خٝازٜٔ أس٬ُٖا  ريإداز١ٜ غ تؿدز عٔ ايس٥ٝظ قسازات
إَا إٔ ٜٓؿر ايكساز ايس٥اضٞ غري املػسٚع َٚا حيًُ٘ َٔ إٖداز يًكإْٛ أٚ ٌُٜٗ ٚادب  ،َس

٫ٚ َػه١ً إذا  ،يرا ؾ٬ َػه١ً ترنس اذا نإ ايكساز ايؿادز يًُس٩ٚع َػسٚعًا ،طاع١ ايس٥ٝظ
ٛز عٓدَا ٜأَس ايس٥ٝظ َس٩ٚض٘ بكساز غري يهٔ املػه١ً تج ،نإ ٜٓطٟٛ ع٢ً دسمي١ ظاٖس٠

َػسٚع ٚعدّ َػسٚعٝت٘ ٫ تؿٌ اىل سد اؾسمي١ ايعاٖس٠ يٓهٕٛ أَاّ ض٪اٍ ٖٛ اىل اٟ َد٣ 

                          

 .67( خالد محمد خالد، مصدر سابق، ص0)
موظفين، المطبعة البوليسيو، لبنان، ( د. فوزي حبيش، الوظيفة العامة وادارة شؤون ال6)

 .014، ص0986
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ٜطتطٝع املس٩ٚع إٔ ٜطٝع قساز ز٥ٝط٘ غري املػسٚع ؟ عًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل ث٬ث١ 
 ملطًك١ ٚيف ايجايح ْعس١ٜ ايٛعَطايب ْتٓاٍٚ يف ا٭ٍٚ ْعس١ٜ املػسٚع١ٝ ٚيف ايجاْٞ ايٓعس١ٜ ا

 ادلطهة األول
 نظريت ادلشروػيت

" ٚتكّٛ ع٢ً َبدأ عِ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ايعُٝد ايؿسْطٞ "دجيٞ" ٚايؿكٝ٘ "ؾاينيٜتص 
املػسٚع١ٝ ايرٟ ٜؿسض خكٛع ايدٚي١ سهاًَا ٚقهَٛني يًكإْٛ ٚتككٞ غكٛع مجٝع 

بٓا٤ً ع٢ً ٖرا ؾإٕ املس٩ٚع ا٭عُاٍ ضٛا٤ ناْت َٔ ايس٥ٝظ أّ املس٩ٚع هلرا املبدأ ٚ 
.  (1)ٜهٕٛ يف سٌ َٔ تٓؿٝر ايكساز املدايـ يًكإْٛ ؾ٬ مسع ٚ ٫ طاع١ يكساز غري َػسٚع

ؾايك٠ٛ اٱيصا١َٝ اييت تتُتع بٗا ايكسازات ايس٥اض١ٝ  ،ؾإذا ناْت طاع١ قساز ايس٥ٝظ تبدٚ ٚادب١
َطابكًا يًكإْٛ مبعٓاٙ  يٝطت َطًك١ بٌ ٖٞ ق٠ٛ ْطب١ٝ ؾ٬ تجبت ا٫ إذا نإ قساز ايس٥ٝظ

ايٛاضع ؾإذا َا خايـ قساز ايس٥ٝظ ايكإْٛ ٚدب ع٢ً املس٩ٚع أٖداز قساز ايس٥ٝظ ٚا٫يتصاّ 
ٖٚرٙ ايٓعس١ٜ ػعٌ يًُس٩ٚع اؿل يف إدسا٤ ايسقاب١ املطًك١ ع٢ً َػسٚع١ٝ  ،بطاع١ ايكإْٛ

ٝإ ايكساز ٫ بٌ قسازات ايس٩ضا٤ عٝح اذا زأ٣ املس٩ٚع إٔ ايكساز غري َػسٚع داش ي٘ عؿ
. ٚذٖب اْؿازٖا اىل إٔ َٔ سل املس٩ٚع إٔ ٜساقب َػسٚع١ٝ ايكساز (2)ٚدب عًٝ٘ ذيو

ايؿادز ايٝ٘ قبٌ ايتٓؿٝر ٚاىل إٔ املس٩ٚع ايرٟ ٜٓؿر قساز ايس٥ٝظ املدايـ يًكإْٛ ٜهٕٛ 
 .(3)قد ازتهب كايؿ١ ٜطتشل عًٝٗا عكٛب١ تأدٜب١ٝ

                          

. أشار اليو د. صبري جمبي 661، ص6( العميد ديجي، الدولة والحكام واألعضاء، ج0)
احمد عبد العال، ضوابط ممارسة الموظف لمحقوق والحريات السياسية، دار الكتب 

 .605، ص 6101القانونية، دار شتات لمنشر والبرمجيات، القاىرة، 
 .636د. عاصم احمد عجيمة، مصدر سابق، ص  (6)

(3)  Duguit (l) Trait de droit consitutioional – paris، 2e edition 

،1923، Tom lll p.286 ets.  
أشار اليو مازن ليمو راضي، طاعة المرؤوس لرؤسائو في نطاق الوظيفة العامة، كمية     

 .81الحقوق، جامعة بغداد، ب ت، ص 
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 انفرع األول
 مزايا نظريت ادلشروػيت

 تتُٝص ٖرٙ ايٓعس١ٜ بايعدٜد َٔ املصاٜا ٖٚٞ:
ؼتٟٛ ع٢ً قُاْات متٓع اضتبداد ايطًطات ايعا١َ يًُشهَٛني ٚتٛند ع٢ً َبدأ  :أ٫ًٚ

 املػسٚع١ٝ ايرٟ ٖٛ طابع ايدٚي١ اؿدٜج١.

: متٓح ٖرٙ ايٓعس١ٜ يًُس٩ٚع سس١ٜ انرب يف َٓاقػ١ َٚساقب١ ايكسازات اٱداز١ٜ َٚساقب١ ثاًْٝا
ٗا يٝتُهٔ املس٩ٚع َٔ انتػاف َا ٜػٛب ايكساز َٔ عٝٛب َٔ ؿع١ َد٣ َػسٚعٝت

ؾدٚزٙ ٚإٔ ٖرٙ املٝص٠ تطاعد اٱداز٠ ع٢ً تػٝري َطازٖا اـاط٧ َٔ ايبدا١ٜ يتذٓب 
. ٚإٔ ٖرا ايكدز َٔ املٓاقػ١ ٜعد تدزٜبًا عًًُٝا ي٘ (1)ايٛقٛع بعدّ املػسٚع١ٝ َٔ ايبدا١ٜ

ٚتسبٞ يف املس٩ٚع زٚح املٓاقػ١  ،ٗا ايٛظٝؿ١ٝإملاَ٘ بهاؾ١ ايٛادبات اييت تػتٌُ عًٝ
 .(2)ٚدزاض١ املٛقٛعات اييت تعسض عًٝ٘ خاؾ١ً إذا نإ ٜػػٌ إسد٣ ايٛظا٥ـ ايكٝاد١ٜ

 انفرع انثاني
 ػيوب نظريت ادلشروػيت

ٌُ َٔ  ،بايسغِ َٔ استٛا٤ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ع٢ً َا مت بٝاْ٘ َٔ املصاٜا  ا٫ اْٗا مل ؽ
 سٝح ٚد٘ ايٝٗا ايعدٜد َٔ ا٫ْتكادات ٖٚٞ: ،ٗاضٗاّ ايٓكد اييت ٚدٗت ايٝ

: ت٪دٟ ٖرٙ ايٓعس١ٜ اىل اٖداز َبدأ ضري املساؾل ايعا١َ باْتعاّ ٚاطساد مما ٜ٪دٟ اىل  أ٫ًٚ
اعاق١ ايعٌُ يف ايٛسد٠ ا٫داز١ٜ نْٛٗا تطُح يًُس٩ٚع بايبشح عٔ َػسٚع١ٝ ايكساز 

تٓؿٝر ايكساز إٕ زأ٣ عدّ  ايؿادز ايٝ٘ عٔ ز٥ٝط٘ اٱدازٟ ٚفاديت٘ ٚا٫َتٓاع عٔ
 .(3)َػسٚعٝت٘

                          

 .633احمد عجيمة، مصدر سابق، ص( د. عاصم 0)
 .607( د. صبري احمد عبد العال، مصدر سابق، ص 6)
المسؤولية التأديبية لمموظف العام، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق،  ،( محمد جودت الممط3)

 .017، ص 0967جامعة القاىرة، دار النيضة العربية، القاىرة،
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ْٚس٣ ؾٛاب ٖرا ايٓكد نٕٛ املس٩ٚع غايبًا َا ٜهٕٛ أقٌ خرب٠ ٚدزا١ٜ بايعٌُ 
اٱدازٟ َٔ ايس٥ٝظ ؾكد ٜس٣ َٔ ٚد١ٗ ْعسٙ إٔ ايكساز ٖٛ غري َػسٚع ؾٝهٕٛ اؾداٍ 

 ٚايٓكاؽ يف غري قً٘ يٝٓعهظ ضًبًا ع٢ً ضري ايعٌُ يف املساؾل ايعا١َ. 
يٛ ابٝح يًُس٩ٚع اؿل يف زقاب١ َػسٚع١ٝ ايكسازات اٱداز١ٜ يتشٍٛ ايعٌُ اىل ؾساع  :ثاًْٝا

 .(1)َطتُس بني نٌ َٔ ايس٥ٝظ ٚاملس٩ٚع

ّٕثايجًا ايعا١َ  ٚامل٪ضطات املساؾل يف ايؿٛق٢ ظاٖس٠ اْتػاز عٓ٘ ٜٓتر  ايٛاقع يف تطبٝك٘ : إ
 . (2)ز٥ٝط٘ ؾشـ قسازات ؾ٬س١ٝ خيٍٛ يًُػسٚع١ٝ قاض مبجاب١ املس٩ٚع جيعٌ اْ٘ نُا

ْٚس٣ إٔ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٚإٕ ناْت ع٢ً دزد١ َٔ ايؿٛاب أ٫ آْا لد إ املس٩ٚع  
يف ايٛاقع ايعًُٞ ٜؿطدّ مبا ٜط٢ُ املط٪ٚي١ٝ ايتأدٜب١ٝ ؾُٝا يٛ اعرتض أٚ ْاقؼ ايكساز 
املٛد٘ ايٝ٘ َٔ ز٥ٝط٘ ا٫دازٟ عذ١ أْ٘ خسز عٔ سدٚد ٚادبات ايطاع١ َٚٓٗا طاع١ 

ٚايتصاّ ا٫دب ٚا٫سرتاّ ٚايًٝاق١ يف ايتعاٌَ َع ايس٥ٝظ خاؾ١ً إذا نإ ايس٥ٝظ َٔ  ،ا٤ايس٩ض
عذ١ أْ٘ ع٢ً عًِ ٚخرب٠  ،ايٓٛع ايرٟ ٫ ٜكبٌ ايٓكاؽ َع املس٩ٚع ٜٚعتربٙ اْتكاؾًا َٓ٘

 بايعٌُ ا٫دازٟ عهِ َٓؿب٘.
 ادلطهة انثاني

 نظريت انطاػت ادلطهمت
ؾإٔ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تٛدب ايطاع١ يًس٥ٝظ  ،متاًَاع٢ً ايعهظ َٔ ايٓعس١ٜ ايطابك١  

إذ ٜرٖب أْؿاز  ،اٱدازٟ ٚإ ناْت ايكسازات اييت ٜؿدزٖا ايس٥ٝظ يًُس٩ٚع غري َػسٚع١
" اىل إ ايطاع١ ػب يًس٩ضا٤ ٚإ ناْت قسازاتِٗ ٖرٙ ايٓعس١ٜ َٚٔ أغٗسِٖ ايعُٝد "ٖٛزٜٛ

عدّ املػسٚع١ٝ مل ٜؿٌ اىل سد طاملا  ،غري املػسٚع١ قد بًػت َبًػٗا َٔ عدّ املػسٚع١ٝ
. يهٔ ع٢ً املس٩ٚع إٔ ميكٞ يف (3)ازتهاب دسمي١ َٔ اؾسا٥ِ املٓؿٛف عًٝٗا يف ايكإْٛ

يف طاع١ ز٥ٝط٘ ست٢ يف ساي١ تعازض قسازٙ َع سهِ ايكإْٛ يتٓتكٌ املط٪ٚي١ٝ بعد ذيو اىل 
ٔ قاّ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يهٌ قساز خاط٧ ٜتشٌُ َط٪ٚيٝت٘ َ ،عاتل َؿدز ايكساز

                          

 .630( د. عاصم احمد عجيمة، مصدر سابق، ص 0)
 االسس العامة لمتنظيم االداري، بحث منشور عمى الموقع االلكتروني: (6)

                      http://www.startimes.com.   9/00/6107تاريخ الزيارة  
 .669( د. عاصم احمد عجيمة، مصدر سابق، ص3)

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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ؾايطاع١  ،ٚبٗرا ؾإٕ قٛاعد املػسٚع١ٝ قد امٓت أَاّ اعتبازات ايطًط١ ايس٥اض١ٝ ،بإؾدازٙ
ٚقد اْكطِ  .(2). ٖرا املكُٕٛ ايعاّ يًٓعس١ٜ(1)ع٢ً ٚؾل ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٖٞ غسٜع١ املٛظـ

ايؿك٘ سٍٛ ؼدٜد طبٝع١ ايعٌُ ايرٟ اتاٙ املٛظـ تٓؿٝرًا يكساز ايس٥ٝظ غري املػسٚع اىل 
ايسأٟ ا٭ٍٚ ذٖب اىل اباس١ ايؿعٌ ايرٟ قاّ ب٘ املٛظـ تٓؿٝرًا يكساز غري َػسٚع  ،ٜنيأز

أَا ايسأٟ ايجاْٞ ؾكد ذٖب اىل إعؿا٤ املس٩ٚع َٔ املط٪ٚي١ٝ  ،بإضكاط ٚؾـ ايتذسِٜ عٓ٘
ٖٚرا َا ضٓبٝٓ٘ َٔ خ٬ٍ ايتطسم اىل ٖرٜٔ ايسأٜني:  ،يهٔ َع ا٫بكا٤ ع٢ً ٚؾـ ايتذسِٜ

 أْ٘ ٜرتتب ع٢ً تٓؿٝر املس٩ٚع يًكساز غري املػسٚع ايؿادز عٔ ٜرٖب ايسأٟ ا٭ٍٚ اىل
ز٥ٝط٘ اٱدازٟ اىل اضكاط ٚؾـ ايتذسِٜ متاًَا عٔ ايؿعٌ ايرٟ اتاٙ املٛظـ تٓؿٝرًا يكساز 
ز٥ٝط٘ ٚتكتؿس ا٫باس١ ٖٓا ع٢ً َا ؾدز َٔ املٛظـ ايرٟ قاّ بتٓؿٝر ايكساز دٕٚ ايس٥ٝظ 

َع ٬َسع١ ٖرا ايسأٟ ٖٛ قٌ  ،ٝظ ٚشز عًُ٘ ٚسدٙايرٟ قاّ بإؾداز ايكساز يٝتشٌُ ايس٥
. أَا ايسأٟ ايجاْٞ ؾٝرٖب (3)ْعس نٕٛ تٓؿٝر ايكساز عد ذات٘ ٜػهٌ دسمي١ ٚيٝظ ايكساز

اْؿازٙ اىل ايكٍٛ بإٔ دسمي١ املٛظـ تعد َباس١ بايٓطب١ ايٝ٘ ؾكط ٚيهٓٗا ؼتؿغ بٛؾؿٗا 
 .(4)ؾٝذٛش ي٘ ايدؾاع ايػسعٞ قدٖا ،اٱدساَٞ أَاّ ايػري

ْٚس٣ إٔ ٖرا ايسأٟ ٫ ٜتؿل َع ايطبٝع١ املٛقٛع١ٝ ٭ضباب ا٫باس١ اييت تككٞ  
 بإضكاط ٚؾـ ايتذسِٜ ظُٝع أثازٙ عٔ َستهب اؾسمي١ ٚعٔ غريٙ.

 
 

                          

 .017، ص ( د. محمد جودت الممط، مصدر سابق0)
( اال ان بعض انصار ىذه النظرية لم يكتفي بيذا العرض واخذ يتعمق بتحميل فحواىا، 6)

فذىب الى تقسيم العمل غير القانوني الذي يأتيو المرؤوس الى جزئيين، نشاط الرئيس، 
أي عممية أتخاذ القرار، وفعل المرؤوس اي تنفيذ القرار الرئاسي، واعتبر أن عممية أتخاذ 

ىي التي تعد عمل غير قانوني، أما فعل المرؤوس فيعد عماًل قانونيًا ألنو يعد اداء القرار 
لواجب قانوني مفروض عميو، مما يمزم معو حمايتو من المسؤولية التي تترتب عميو. د. 

 . 661صبري جمبي احمد عبد العال، مصدر سابق، ص 
اإلداري والفقو اإلسالمي، دار  ( د. شعبان عبد الحكيم سالمة، االمر الرئاسي في القانون3)

 .056، ص 6100الفكر العربي، االسكندرية، 
 .056( د. شعبان عبد الحكيم سالمة، مصدر سابق ، ص 4)
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 انفرع األول
 مزايا نظريت انطاػت ادلطهمت

 هلرٙ ايٓعس١ٜ عدد َٔ املصاٜا ٖٚٞ: 
عطا٤ اؿل يًُس٩ٚع بسقاب١ َػسٚع١ٝ : َٔ َصاٜا ٖرٙ ايٓعس١ٜ اْٗا تكّٛ ع٢ً عدّ اأ٫ًٚ

 ع٢ً ايعهظ َٔ ْعس١ٜ املػسٚع١ٝ. ،ايكساز اٱدازٟ

ٚإٔ اـرب٠  ،قس١ٜٓ املػسٚع١ٝ تعين إٔ قساز ايس٥ٝظ حيٌُ غٗاد٠ باملػسٚع١ٝ :ثاًْٝا
املرتان١ُ اييت انتطبتٗا ع٢ً َس ايطٓني ػعٌ َٔ ايس٥ٝظ انجس دزا١ٜ ٚادازى َٔ املس٩ٚع 

 . (1)ؾتهٕٛ ايكسازات اييت ٜؿدزٖا زغٝد٠ ،٘يف ايعٌُ َٚتطًبات

:ٜ٪دٟ ا٫خر بٗرٙ ايٓعس١ٜ اىل اعطا٤ ايكساز ايٓٗا٥ٞ اىل املس٩ٚع ايرٟ ٜكّٛ بايتٓؿٝر ٫  ثايجًا
 .(2)اىل قساز احمله١ُ ايعًٝا ٚاىل قساز ايٛشٜس

 انفرع ثاني
 ػيوب نظريت انطاػت ادلطهمت

س١ٜ ٚمبؿّٗٛ املدايؿ١ يًٓعس١ٜ املػسٚع١ٝ ٖٛ : اِٖ عٝب ميهٔ إٔ ْطتٓتذ٘ َٔ ٖرٙ ايٓعأ٫ًٚ
  اٖداز َبدأ املػسٚع١ٝ ايرٟ ٜعد ايطابع املُٝص يًدٚي١ اؿدٜج١.

عدّ متهني املٛظـ َٔ َٓاقػ١ ز٥ٝط٘ ا٫دازٟ ؾُٝا ٜؿدزٙ َٔ قسازات َػسٚع١  :ثاًْٝا
 . (3)ناْت أٚ غري َػسٚع١ ٜ٪دٟ اىل ضًبِٗ ؾهسِٖ ٚزأِٜٗ

يطاع١ املطًك١ دٕٚ ْكاؽ ٚؼؿغ بايسغِ َٔ املدايؿ١ ايؿادز٠ عٔ ايصاّ املس٩ٚع با :ثايجًا
 . (4)ايس٥ٝظ ٜ٪دٟ اىل تػذٝع املس٩ٚع ع٢ً اْتٗاى ايكإْٛ ٚا٫عتدا٤ ع٢ً املؿًش١ ايعا١َ

 

                          

 .83( د. مازن ليمو راضي، الطاعة وحدودىا في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص 0)
ة العامة لمجريمة، دار ( د. أحمد فتحي سرور، اصول قانون العقوبات، القسم العام، النظري6)

 .643، ص 0976النيضة العربية، القاىرة، 
 .057( د. شعبان عبد الحكيم سالمة، المصدر السابق، ص 3)
 .83( د. مازن ليمو راضي، الطاعة وحدودىا في الوظيفة العامة، المصدر السابق، ص 4)
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ملا هلا َٔ أثس ع٢ً ْؿظ املس٩ٚع يؿسقٗا ايطاع١  ،: تطاعد ع٢ً زٚح ا٫ْك٬بزابعًا
 . (1)ر ع٢ً ا٫ضتبداد ٚايتشهِ داخٌ اـ١ًٝ ا٫داز١ٜنُا ؼب ،املطًك١ اييت ٫ تكبٌ ايٓكاؽ

: تبدد ٚقت ٚدٗد ا٫داز٠ ذيو ٫ٕ ايكسازات غري املػسٚع١ غايبًا َا متظ َسنصًا خاَطًا
مما ٜ٪دٟ  ،قاًْْٛٝا ٫ سد ا٫ؾساد ٚايرٟ غايبًا َا ٜتعًِ َٓ٘ املعًّٛ أٚ ٜطعٔ ؾٝٗا قكاًٜا

٫ٚ خيؿٞ َا هلرا َٔ قٝاع يًذٗد ٚايٛقت يه٬  ،ِاىل ازٖام ايطسؾني بايدؾاع عٔ ٚد١ٗ ْعسٖ
 . (2)ؾًٛ مسشٓا يًُس٩ٚع بايٓكاؽ َٔ ؿع١ ؾدٚز ايكساز يٛؾسْا اؾٗد ٚايٛقت ،ايطسؾني

ْٚس٣ إ املٛظـ يٝظ اي١ تكّٛ بتٓؿٝر ايكساز املػسٚع ٚغري املػسٚع ٚإ ايطاع١  
دِٜٗ ًَه١ ايبشح عٔ ٚتكعـ ي ،يٝطت طاع١ َطًك١ عُٝا٤ تطًب املس٩ٚع زٚح ايتؿهري

ايؿٛاب ٚتًػٞ َِٓٗ ايػذاع١ ا٫دب١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ َٛاد١ٗ َٚٓاقػ١ ز٥ٝط٘ ا٫دازٟ يف 
ساي١ خسٚد٘ عٔ َبدأ املػسٚع١ٝ ٚساد عٔ قٛاعد ايكإْٛ يٝكّٛ بإؾداز قساز إدازٟ غري 

 ٚمما ٫ غو ؾٝ٘ إٕ نٌ ذيو ٜٓعهظ ضًبًا ع٢ً ْؿط١ٝ ،َػسٚع ًٜٚصّ املس٩ٚع ع٢ً تٓؿٝرٙ
املٛظـ يٝهٕٛ ذا اثس ْؿطٞ ض٤ٞ ع٢ً ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ ايعٌُ ايٛظٝؿٞ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ 

 املس٩ٚع.
 ادلطهة انثانث
 اننظريت انوسط

٫ٚ تػذع٘ ع٢ً  ،ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٫ ػعٌ املس٩ٚع ميتجٌ يكساز ز٥ٝط٘ غري املػسٚع 
طابكتني زؾض قساز ز٥ٝط٘ غري املػسٚع دٕٚ متشٝـ امنا ؼاٍٚ ايتٛؾٝل بني ايٓعسٜتني اي

 ٖرا اؾشاب ؾكاٍ بُٝٓٗا ايتٛؾٝل قاٚي١ َكتكاٙ ،ايطابكني ايسأٜني بني ٚضط ؾٗٞ زأٟ
 تهٕٛ نإٔ َع١ٓٝ سدٚد يف املػسٚع١ غري ايكسازات تٓؿٝر املٛظـ عًٞ جيب اْ٘ ايسأٟ

 تٓؿٝر املس٩ٚع عًٞ اؿاي١ ٖرٙ يف ٚاْ٘ ،كتؿ١ ضًط١ عٔ ؾادز٠ ٚٚاقش١ ٚ ،َهتٛب١
 ٖٚرا املس٩ٚع ٚيٝظ ذيو عٔ ايس٥ٝظ َؿدز ايكساز املط٪ٚي١ٝ ٜتشٌُ ٚ املػسٚع غري ايكساز

                          

 .666( د. صبري جمبي احمد عبد العال، مصدر سابق، ص 0)
زيداني، الحماية القانونية لمموظف ازاء طاعة االوامر غير المشروعة، دراسة ( د. صالح ال6)

 .4، ص 6103مقارنة، بحث منشور في مجمة الفقو والقانون، العدد الثالث، السنة 
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( إ املس٩ٚع ٜهٕٛ ًَصّ بطاع١ ايكسازات اْد٫ب. ٜٚس٣ ايؿكٝ٘ )(1)ايؿسْطٞ ايؿك٘ تبٓاٙ ايسأٟ
دٕٚ ايبشح عٔ ايػسٚط املٛقٛع١ٝ يؿعٛب١  ،ا٫داز١ٜ يف ساٍ تٛاؾست غسٚطٗا ايػه١ًٝ

س٩ٚع اذا نإ ايكساز ا٫دازٟ غري َػسٚع َٔ ايٓاس١ٝ ؾشؿٗا َٚٔ ثِ ٫ َط٪ٚي١ٝ ع٢ً امل
. (2)ؾٗٛ ٜس٣ إ ٚادب املس٩ٚع ٜهُٔ يف ايتجبت َٔ ْاس١ٝ املػسٚع١ٝ ايػه١ًٝ ،املٛقٛع١ٝ

أٚ إ تٓؿٝرٖا ًٜشل قسازًا  ،أَا اذا ناْت ايكسازات ا٫داز١ٜ ظاٖس٠ يف عدّ املػسٚع١ٝ
تٓؿٌ املس٩ٚع عٔ َط٪ٚيٝت٘ عٓد باملؿًش١ ايعا١َ ٚإ ٖرا ايكسز دطِٝ ؾ٬ فاٍ ي

 . ٚقد(3)اذ إٔ عًٝ٘ إٔ ميتٓع عٔ تٓؿٝر ايكساز ست٢ ٚإ أؾس ايس٥ٝظ ع٢ً تٓؿٝرٙ ،ايتٓؿٝر
. ٚقد أختًـ (4)املدْٝني ٚبني ايعطهسٜني بني ايؿدد ٖرا يف قاَت ٖرٙ ايٓعس١ٜ ع٢ً ايتؿسق١

ساؾل ايعا١َ باْتعاّ اْؿاز ٖرٙ ايٓعس١ٜ يف اجياد اؿٌ ايٛضط ايرٟ ٜكُٔ دٚاّ ضري امل
ٚاطساد ٚحيرتّ يف ْؿظ ايٛقت َبدأ املػسٚع١ٝ  ٚقد ْتر عٔ ٖرا اـ٬ف ْعسٜتني ُٖا 

 ْعس١ٜ ا٫عرتاقات ٚايٓعس١ٜ ايػه١ًٝ.
 
 
 

                          

( نضال جياد الحايك، تنفيذ الموظف لألوامر الغير مشروعة، بحث منشور عمى الموقع 0)
 .9/00/6107تاريخ الزيارة  https://pulpit.alwatanvoice.comااللكتروني، 

 .631( د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مصدر سابق، ص 6)
( مازن ليمو راضي، طاعة المرؤوس لرؤسائو في نطاق الوظيفة العامة، مصدر سابق، 3)

 .86ص 
لو كانت غير مشروعة، إال إذا كان واضحا أن ( يمتزم العسكريون بطاعة أوامر رؤسائيم و 4)

األمر الصادر يتضمن مخالفة لدستور الدولة، أو ارتكاب جريمة خطيرة، أما بالنسبة 
لمموظفين المدنيين، فيظير واجب الطاعة بصورة أقل صرامة من الصورة السابقة، وتتسع 

فيذ األمر، إذا االستثناءات لصالح مبدأ المشروعية إذ عمى الموظف أن يمتنع عن تن
تضمن خرق ألي نص في قانون العقوبات أو كانت عدم المشروعية واضحة بجالء. 
مدى مسؤولية الموظف العام عمى تنفيذ األوامر الرئاسية غير المشروعة بحث منشور 

  https://idara-dz.blogspot.comعمى الموقع االلكتروني، 
 .9/00/6107تاريخ الزيارة     

https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://idara-dz.blogspot.com/
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 انفرع األول
 (1)نظريت االػرتاضاث

َكتك٢ ٖرٙ ايٓعس١ٜ أْ٘ جيب ع٢ً املس٩ٚع إٔ ٜؿشـ ايكسازات اييت تؿدز ايٝ٘  
عًٝ٘ إٔ ٜبني يس٥ٝط٘ ٚد٘ املدايؿ١ ٚإٔ  ،ؾإذا تبني ي٘ عدّ َػسٚعٝتٗا ،َٔ ز٥ٝط٘ ا٫دازٟ

ؾؿٞ ساي١ اؾساز ايس٥ٝظ ع٢ً ايكساز ؾُا  ،ٜكّٛ بتطذٌٝ اعرتاق٘ ع٢ً ايكساز غري املػسٚع
. أَا إذا ناْت (2)ع٢ً املس٩ٚع ا٫ ايطاع١ َع اعؿا٤ ا٫خري َٔ املط٪ٚي١ٝ عٔ ٖرا ايتٓؿٝر

ٚقٝاع يًشكٛم ؾ٬ فاٍ يتٓؿٌ  ،إٖداز يًُؿًش١ ايعا١َ املدايؿ١ دط١ُٝ ٜرتتب عًٝٗا
املس٩ٚع َٔ َط٪ٚي١ٝ ايتٓؿٝر أذ جيب عًٝ٘ ا٫َتٓاع عٔ ايطاع١ ٚإ أؾس ز٥ٝط٘ ا٫دازٟ 

 .(3)ع٢ً ذيو 
أَا  ،ْٚس٣ إٔ ٖرٙ ْعس١ٜ قد تهٕٛ فد١ٜ يف ساٍ تِٖٛ ايس٥ٝظ مبػسٚع١ٝ ايكساز 

َٚا  ،ٞ ٖرٙ اؿاي١ ٫ جيدٟ تٓبٝ٘ املس٩ٚع ي٘اذا نإ ايس٥ٝظ قد تعُد كايؿ١ ايكساز ؾؿ
ٜهٕٛ أَاّ املس٩ٚع ا٫ تٓؿٝر ايكساز املدايـ ٚإ نإ ايتٓؿٝر يف ٖرٙ اؿاي١ ضٝعؿٞ 

 املس٩ٚع َٔ املط٪ٚي١ٝ ا٫ إٔ ايكساز غري املػسٚع ضٝبك٢ َٓتر ٭ثازٙ.
 انفرع انثاني

 نظريت انشكهيت
٫باْد َٚكتك٢ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٖٛ اعطا٤  أٍٚ َٔ ْاد٣ بٗرٙ ايٓعس١ٜ ايؿكٝ٘ ا٫ملاْٞ 

اؿل يًُس٩ٚع يف ؾشـ َٚساقب١ ايكساز اٱدازٟ َٔ ايٓاس١ٝ ايػه١ًٝ ؾكط دٕٚ ايتطسم 
ؾإذا اضؿست ْتٝذ١ ايبشح عٔ ٚدٛد عٝب غهًٞ بايكساز ميتٓع املس٩ٚع عٔ  ،يًُٛقٛع١ٝ

                          

( تمثل نظرية االعتراضات أولى محاوالت الحد من مبدأ الطاعة العمياء، وذلك بمنح 0)
المرؤوس حق االعتراض عمى القرار غير المشروع الصادر اليو من رئيسو االداري، 

ذي وتقوم ىذه النظرية عمى مبدأ تكرار االمر الرئاسي، والذي يقضي بأن المرؤوس ال
يتبين لو بأن القرار االداري غير مشروع عميو أن ينبو الرئيس لممخالفة، فأن اصر الرئيس 
عمى رأيو فما عمى المرؤوس اال الطاعة، لذا يطمق عمى ىذه النظرية تكرار االمر او حق 

 .664الفحص. د. صبري جمبي احمد عبد العال، مصدر سابق، ص 
 .84ا في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص( د. مازن ليمو راضي، الطاعة وحدودى6)
 .665( د. صبري جمبي احمد عبد العال، المصدر السابق، ص 3)
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٢ املس٩ٚع اَا اذا مل ٜٛدد ؾٝ٘ عٝب غهًٞ ٚدب عً ،تٓؿٝرٙ ست٢ ٚإ أؾس عًٝ٘ ايس٥ٝظ
ٖٚٓا ٜعؿٞ املس٩ٚع َٔ املط٪ٚي١ٝ َع اْتكاٍ  ،تٓؿٝرٙ ٚإ نإ ؾٝ٘ عٝب َٛقٛعٞ

 .(1)املط٪ٚي١ٝ اىل َؿدز ايكساز
ْٚس٣ إ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ٖٞ ا٫قدز ع٢ً سٌ َػه١ً ايكسازات ا٫داز١ٜ غري املػسٚع١  

نٕٛ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تكّٛ بايتٛؾٝل بني ٚادب اسرتاّ ايكإْٛ  ،ايؿادز٠ َٔ ايس٥ٝظ ا٫دازٟ
َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ سطٔ ضري ايعٌُ يف املساؾل ايعا١َ باْتعاّ  ،ٚاسرتاّ ايكسازات ايس٥اض١ٝ

نٕٛ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تًصّ املس٩ٚع  ،ٚػٓب ايؿساع ايرٟ قد حيؿٌ بني ايس٥ٝظ ٚاملس٩ٚع
٥ٝظ اىل ايكساز غري املػسٚع ٚيف ساي١ اؾساز َع يؿت ْعس ايس ،بايطاع١ يف مجٝع ا٫سٛاٍ

ٚيهٔ تربش يدٜٓا  ،ايس٥ٝظ ع٢ً ايكساز غري املػسٚع تٓتؿٞ َط٪ٚي١ٝ املس٩ٚع عٔ ايتٓؿٝر
َػه١ً نبري٠ ٖٚٞ إ ايكساز غري املػسٚع ضٝٓؿر ٚإ لا َٔ املط٪ٚي١ٝ املس٩ٚع بتٓبٝ٘ 

 ايس٥ٝظ باملدايؿ١. 
 ادلبحث انثانث

 انمراراث يف انرؤساء طاػت من ادلمارنو انؼرالي ادلشرع مولف
 ادلشروػت غري اإلداريت 

يٛادب ايطاع١ ا١ُٖٝ نبري٠ باعتبازٙ َٔ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ امل١ُٗ سٝح ْؿت عًٝ٘ 
ٚقُإ تٓؿٝر ايكٛاْني  ،ٚيكُإ ضري املساؾل ايعا١َ باْتعاّ ٚاطساد ،غايب١ٝ ايتػسٜعات

 ،ايكإْٛ ٚاؾداز قسازات غري َػسٚع١ ؿُا١ٜ املس٩ٚع يف ساٍ خسٚز ايس٥ٝظ عٔ ْطام
 مبا ايتٓعِٝ ٖرا يكٛاعد خيكع إٔ عًٝ٘ اٱدازٟ ايتٓعِٝ إىل ا٫ْتُا٤ ٜكبٌ ايرٟ ٚاملٛظـ

 َسنص يف ٜكع٘ ايٛادب ٖرا ع٢ً خسٚز ٚأٟ ايكسازات إؾداز يف ز٩ضا٥٘ يطًطات قبٛي٘ ؾٝٗا
 َٔ أسطاع أٟ ٫ٕ ،ٜبٝاتأد َطا٥ًت٘ ٚتطٛؽ اؾُاع١ ازتكتٗا اييت ايكٛاعد ع٢ً املتُسد

 َعٍٛ ٖٛ ،َٓٗا ايتًُـ ٚقاٚي١ ز٩ضا٥٘ ٜٛدٗٗا اييت بايكسازات با٫ضتٗا١ْ املس٩ٚع داْب
 يف ناْت ضٛا٤ بايطاع١ املٛظـ تًصّ قا١ْْٝٛ ْؿٛف ٖٚٓاى   اٱدازٟ ايٓعاّ ٖدّ

ث١ عًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل ث٬ ،ايعساقٞ ايتػسٜع يف أّ املكاز١ْ ا٭ْع١ُ ايتػسٜعات
َطايب ْتٓاٍٚ يف ا٫ٍٚ َٛقـ املػسع ايؿسْطٞ ٚيف ايجاْٞ املؿسٟ ٚيف ايجايح ايعساقٞ  

 : ا٫تٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚذيو
                          

 .666( د. صبري جمبي احمد عبد العال، مصدر سابق، ص 0)



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

133 

 ادلطهة األول
 يف فرنسا

 َٔ( 28) املاد٠ ْؿتأٖتُت ايتػسٜعات ايؿسْط١ٝ مبٛقٛع طاع١ ايس٩ضا٤ ؾكد 
 اهلسّ يف َٛقع٘ نإ أًٜا ايعاّ املٛظـ ٜعترب" ع1983٢ً يط١ٓ ايؿسْطٞ ايتٛظٝـ قإْٛ

 إيٝ٘ ايؿادز٠ ايتعًُٝات اسرتاّ عًٝ٘ ٜٚتعني ب٘ املٓٛط١ املُٗات تٓؿٝر عٔ َط٪٫ًٚ اٱدازٟ
إ٫ إذا ناْت ٖرٙ ايتعًُٝات ٚا٭ٚاَس غري َػسٚع١ َٚٔ غأْٗا إٔ  ،ا٭ع٢ً اٱدازٟ ز٥ٝط٘ َٔ

 ازسق بطاع١ ًٜتصّ املٛظـ ؾإٕ ا٭ضاع ٖرا ٚع٢ً .(1)"تًشل قساًز ؾادسًا باملؿًش١ ايعا١َ
 جيب يهٔ ،ٚاطساد باْتعاّ ايعا١َ املساؾل ضري يكُإ يًكإْٛ كايؿا نإ إذا ست٢ ز٥ٝط٘

 ٜٗدد ا٭َس تٓؿٝر نإ إذا ز٥ٝط٘ طاع١ عٔ ا٫َتٓاع املٛظـ ع٢ً إٔ إذ ذيو يف املبايػ١ عدّ
 َٔ رينج يف ايؿسْطٞ ايدٚي١ فًظ عًٝ٘ اضتكس َا ٖٚرا دطُٝا تٗدٜدا ايعا١َ املؿًش١

 قسازات تٓؿٝر ع٢ً املرتتب ا٫ثس اؾٓاٜات قإْٛ يف ايؿسْطٞ املػسع بنينُا  .(2)قسازات٘
 ػب ز٥ٝظ قساز بتٓؿٝر املس٩ٚع بكٝاّ تتعًل ا٫ٚىل :سايتني يف غري املػسٚع١ ايس٩ضا٤

 سكٛم ع٢ً اعتدا٤ ؾعً٘ عٔ ؾٓتر، ٚادب٘ طاعت٘ إ َعكٛي١ ٭ضباب اعتكد أٚ طاعت٘
 ٜتشٌُ إ ع٢ً، اؾٓا١ٝ٥ املط٪ٚي١ٝ َٔ املس٩ٚع اعؿا٤ ذيو ع٢ً ؾٝرتتب، ادا٫ؾس ٚسسٜات
 ايطًط١ باضتدداّ اؿاي١ ٖرٙ تتعًل: ايجا١ْٝ اؿاي١ ؾعً٘ عٔ ايٓامج١ املط٪ٚي١ٝ ز٥ٝط٘
 َٔ املس٩ٚع ٜعؿ٢ ٖٚٓا، اسهاَ٘ ٚتٓؿٝر ايكإْٛ اعُاٍ بٗدف ايس٥اض١ٝ ايكسازات ٚتٓؿٝر

 .(3)املد١ْٝ بايٛظٝؿ١ ٜتعًل َا ٖرا ،يريو تٓؿٝرًا ايٛاقع١ اؾسٚحٚ ايكتٌ اؾعاٍ عٔ املط٪ٚي١ٝ
 يط١ٓ املٛظؿني قإْٛ ْـ ؾكد تػسٜعات٘ اغًب يف ايطاع١ ٚادب ع٢ً ايؿسْطٞ املػسع أند

 ع٢ً ايكا٥ِ يًٓعاّ خيكعٕٛ دزداتِٗ اخت٬ف ع٢ً املٛظؿني إ" ع٢ً( 13) املاد٠ يف1941
 يًس٩ضا٤ ايطاع١ إٔ ع٢ً املاد٠ تًو ْٚؿت. (4)"هلِ ٚاٱخ٬ف ايطاع١ ٚع٢ً ايس٩ضا٤ ضًط١
 ع٢ً تٓطٟٛ تًكاٖا اييت ا٭ٚاَس إٔ املس٩ٚضني ٭سد بدا َا ؾإذا ،تا١َ تهٕٛ إٔ جيب

                          

 .0983لسنة  634من القانون الفرنسي  المرقم  68المادة ( 0)
 .85مصدر سابق، ص د. مازن ليمو راضي، الطاعة وحدودىا في الوظيفة العامة، ( 6)
 .45خالد محمد خالد، مصدر سابق، ص( 3)
 .0940قانون الموظفين الفرنسي لسنة ( 4)
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 إىل ذيو يف ْعسٙ ٚد١ٗ ٜبدٟ إٔ ؾعًٝ٘ ،دط١ُٝ أقسازا جيًب تٓؿٝرٖا أٚ ،يًكإْٛ كايؿ١
 .(1)املس٩ٚع ٢عً ٚادب١ تهٕٛ ايطاع١ ؾإ أَسٙ ع٢ً أؾس ٚإذا ،ايس٥ٝظ

 ادلطهة انثاني
 يف مصر

 يط١ٓ 47 زقِ املؿسٟ بايدٚي١ املدْٝني ايعاًَني قإْٛ َٔ( 76/8) املاد٠ ْؿت
 ٚايًٛا٥ح ايكٛاْني سدٚد يف ٚذيو ٚأَا١ْ بدق١ ايٝ٘ ٜؿدز َا ٜٓؿر إٔ املٛظـ" ع٢ً 1978
 َط٪٫ًٚ ٜهٕٛ نُا عٓ٘ تؿدز اييت ا٭ٚاَس َط٪ٚي١ٝ ز٥ٝظ نٌ ٜٚتشٌُ بٗا املعٍُٛ ٚايٓعِ

 . (2)"أخؿاؾ٘ سدٚد يف ايعٌُ ضري سطٔ عٔ
 يًُس٩ٚع املطًٛب١ اؿُا١ٜ ٜٛؾس مل املؿسٟ املػسع إٕ ايٓـ ٖرا خ٬ٍ َٔ ْٚس٣

 طبعًا ٖرا ،ايتٓؿٝر ع٢ً املس٩ٚع ًٜصّ املػسٚع غري ايكساز ع٢ً ايس٥ٝظ إؾساز ساي١ ؾؿٞ
 ،تٓؿٝرٙ املطًٛب ايكساز ٚع١َٝػس بعدّ يًس٥ٝظ املس٩ٚع ٚتٓبٝ٘ نتاب١ ايكساز ؾدٚز بعد
 بػهٌ تؿدز ايكسازات َٔ ايعدٜد ٖٓاى بإٔ ٜ٪ند ايٛظٝؿ١ يف ملطٓاٙ نُا ايعًُٞ ايٛاقع ٚإٔ

 املػسٚع١ٝ ملبدأ اؿُا١ٜ املػسع ٜٛؾس ٚمل ٖرا ،ايس٥ٝظ َٓاقػ١ يؿعٛب١ باٱقاؾ١ ،غؿٟٛ
 َٔ ملس٩ٚعا ٚإعؿا٤ املػسٚع غري ايكساز تٓؿٝر ع٢ً ؾسٜح بػهٌ املػسع ٜٓـ عٓدَا

 .املط٪ٚي١ٝ
 أٚ ايٛظٝؿ١ بٛادبات ا٫خ٬ٍ َعاٖس بعض ع٢ً املؿسٟ ايعكٛبات قإْٛ ْـنُا ٚ

 ايعاّ املسؾل يف ايعٌُ ضري سطٔ نؿاي١ ع٢ً املػسع َٔ سسؾًا ٚذيو تٓؿٝرٙعٔ  ا٫َتٓاع
 ا٫ٚاَس تٓؿٝر ٚقـ يف ٚظٝؿ١ٝ ضًط١ اضتعٌُ عاّ َٛظـ نٌ( "123/1) املاد٠ يف ْـ ؾكد

 ؼت ٜٚٓطٟٛ ،كتؿ١ د١ٗ أٟ َٔ إيٝ٘ ؾادز أَس تٓؿٝر ٚقـ أٚ... اؿه١َٛ َٔ ٠ايؿادز
 َا بايرنس اؾدٜس َٚٔ ".ا٫عُاٍ َٔ بعٌُ ٜهًؿ٘ َٛظـ إىل ؾادز ز٥ٝظ َٔ أَس أٟ ذيو

 ؼت٘ ٜٓطٟٛ عٓ٘ ا٫َتٓاع أٚ ايعٌُ تسى إ اع٬ٙ ايكإْٛ َٔ( 124/3) املاد٠ عًٝ٘ ْؿت
 بايٓطب١ .عٓ٘ ميتٓع أٚ ٜرتن٘ ثِ ايس٩ضا٤ داْب َٔ املس٩ٚع ب٘ ٜهًـ ايرٟ ايعٌُ

 جيٛش ؾ٬ ،دٓا١ٝ٥ دسمي١ ع٢ً َٓطًٜٛا ايس٥اضٞ ايكساز نإ إذا ؾأْ٘ ،اؾٓا١ٝ٥ يًُط٪ٚي١ٝ

                          

 .67( د. عاصم احمد عجيمة، مصدر سابق، ص 0)
 .0978لسنة  47قانون العاممين المدنيين بالدولة المصري رقم ( 6)
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 بازتهاب املس٩ٚضني أسد تهًٝـ ا٫دازٟ ايس٥ٝظ ميًو ٫ سُٝح ،ايكساز تٓؿٝر يًُس٩ٚع
 عٔ ايٓعس بػض ،يًذُٝع َٛد٘ اتايعكٛب قإْٛ ٜؿسق٘ ايرٟ اؿعس ٭ٕ ،دٓا١ٝ٥ دسمي١

 ع٢ً املٓطٟٛ ايكساز ٖرا املس٩ٚع ْؿر ؾإذا ،ايكا١ْْٝٛ َسانصِٖ أٚ ا٫دتُاع١ٝ أٚقاعِٗ
ؾكد  .(1)ي٘ غاؾعًا ايس٥ٝظ قساز ٜهٕٛ إٔ دٕٚ ،اؾسمي١ تًو بعكٛب١ عٛقب دٓا١ٝ٥ دسمي١
 َط٪٫ًٚ ايعاّ املٛظـ ٜهٕٛ ٫" أْ٘ ع٢ً املؿسٟ املدْٞ ايكإْٛ َٔ( 167) املاد٠ ْؿت

 ٖرا طاع١ نإ َت٢ ،ز٥ٝظ َٔ ايٝ٘ ؾدز ٭َس تٓؿٝرا ب٘ قاّ اذا بايػري اقس ايرٟ ع١ًُ عٔ
 ٚقع ايرٟ ايعٌُ َػسٚع١ٝ ٜعتكد نإ اْ٘ ٚاثبت ،ٚادب١ أْٗا ٜعتكد نإ أٚ عًٝ٘ ٚادب١ ا٫َس
 ٣ٚيد ".اؿٝط١ داْب ع١ًُ يف زاعٞ ٚأْ٘ َعكٛي١ اضباب عًٞ َبٓٝا اعتكادٙ ٚنإ ١َٓ

 يًُكسٚز َاي١ٝ َؿًش١ أٚ َايٞ عل إخ٬ٍ ٖٛ ايكسز إٔ املؿسٟ املدْٞ ايكإْٛ غساح
 أٚ اؾسح اٚ بايكسب عًٝ٘ نا٫عتدا٤ بػدؿ٘ املكسٚز ٜؿٝب قد َايٞ عل ٚا٫خ٬ٍ

 يًُكسٚز َاي١ٝ مبؿًش١ اخ٫ً٬ اٚ غدؿًٝا اٚ عًٝٓٝا ٜهٕٛ إ اؿل ٖرا ٜٚطتٟٛ ،ايكتٌ
 إ ٜتبني ايٓـ ٖرا خ٬ٍ َٔ .(2)ايهطب عٔ عادصًا ٚاؾبح ضٝاز٠ عادخ اؾٝب نايرٟ

 ا٫دازٟ يًكساز تٓؿٝرٙ دسا٤ َٔ بايػري اؿك٘ ايرٟ ايكسز عٔ َدًْٝا َط٪٫ًٚ ٜهٕٛ املس٩ٚع
 ايػسٚط اضتٛؾ٢ إذا ا٫ املط٪ٚي١ٝ َٔ ٜعؿ٢ ٫ٚ ز٥ٝط٘ َٔ ايٝ٘ ايؿادز املػسٚع غري

 َٔ ايكساز ؾدٚز ٖٚٞ بطٗٛي١ ْهتػؿٗا إٔ ميهٔ ٚاييت املاد٠ ٖرٙ يف عًٝٗا املٓؿٛف
 .َعكٛي١ اضباب ع٢ً َبًٓٝا اعتكادٙ ٚنإ طاعت٘ ٚدٛب ٜعتكد نإ أٚ طاعت٘ ػب ز٥ٝظ

 ادلطهة انثانث
 يف انؼراق

( 14) زقِ ايدٚي١ َٛظؿٞ اْكباط قإْٛ َٔ( 4) املاد٠ َٔ ثايجا ايبٓد ْـ ايعسام يف
 يف ٚايًٝاق١ ا٭دب ٚايتصاّ ضا٥٘ز٩ باسرتاّ" املٛظـ قٝاّ ع٢ً املعدٍ 1991 يط١ٓ

 ٚا٭ْع١ُ ايكٛاْني ب٘ تكتكٞ َا سدٚد يف ٚادبات٘ بأدا٤ املتعًك١ أٚاَسِٖ ٚإطاع١ كاطبتِٗ
 تًو ٚد٘ نتاب١ً يس٥ٝط٘ ٜبني إٔ املٛظـ ؾع٢ً كايؿ١ ا٭ٚاَس ٖرٙ نؿٞ ؾإذا ،ٚايتعًُٝات

                          

 .669د. صبري جمبي احمد عبد العال، مصدر سابق، ص ( 0)
محمد امين عيسى، التعويض عن الضرر ومدى انتقالو لمورقة، المركز د. صدقي ( 6)

 .648، ص6104القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، 
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 ٖٛ ايس٥ٝظ ٜهٕٛ ٚعٓد٥ر نتاب١ ز٥ٝط٘ أندٖا إذا إ٫ ا٭ٚاَس تًو بتٓؿٝر ًٜتصّ ٫ٚ املدايؿ١
 . (1)"عٓٗا املط٪ٍٚ

 ٚطاع١ باسرتاّ املٛظـ أيصّ ايعساقٞ املػسع إٔ املاد٠ ٖرٙ ْـ خ٬ٍ َٔ ْٚس٣
 أَسٙ بأْ٘ ايس٥ٝظ ٜٓب٘ إٔ ؾكط ٚي٘ ،أٚاَسٙ عٔ اـسٚز ٚعدّ َع٘ ايًٝاق١ ٚايتصاّ ز٥ٝط٘

 ٚإ ست٢ ايطاع١ ٚادب عًٝ٘ ؾاملٛظـ ،املط٪ٚي١ٝ َٔ ٜٓذٛ إٔ ٜطتطٝع يهٞ َػسٚع غري
 يًُٛظـ ا٭د٢ْ املٛظـ ي٘ خيكع ايرٟ اٱدازٟ اهلسّ ٚؾل ذيو ع٢ً ايكٛاْني تٓـ مل

 . ا٭ع٢ً
 ذيو ؾإٕ استكازِٖ أٚ يًس٩ضا٤ اسرتاّ عدّ َٔ خًٌ أٟ ايطاع١ ٚادب غاب َا ؾإذا

 ،ايـاملد املس٩ٚع ع٢ً ايتأدٜيب اؾصا٤ اٜكاع ا٫َس اخس ٚيف ،ايتأدٜب١ٝ املط٪ٚي١ٝ ٜستب
 ٖرا ؼدٜد يف نبري غإٔ ا٫دازٟ ٚيًعسف ،يٲداز٠ َرتٚى ا٫دازٟ اـطأ تٛاؾس َد٣ ٚتكدٜس
 ع٢ً تكع اييت ايٛادبات َٔ ٚادب أِٖ ٖٛ ايس٩ضا٤ طاع١ ؾٛادب .(2) ٚظٝؿ١ يهٌ تبعًا اـطأ
 ايكساز نإ ساي١ يف املط٪ٍٚ ٖٚٛ ،اٱدازٟ ايعٌُ لاح عٔ املط٪ٍٚ ؾٗٛ ،املٛظؿني عاتل
 يف .(3)نتابٞ ٚبديٌٝ ؾساس١ املدايؿ١ ٚد٘ املٛظـ بٝإ عٓد يًكإْٛ كايؿ١ اضٞايس٥

 أزنإ تٛاؾست إذا ،عادٟ غدـ أٟ ساٍ ساي٘ ايعكٛبات يكإْٛ خيكع املٛظـ ايعسام
. (4)ايتأدٜيب ايعكاب داْب اىل دٓا٥ًٝا عكابًا ٜطتشل ضٛف يرا ،ازتهب٘ ايرٟ ايؿعٌ يف اؾسمي١

 يط١ٓ 14 زقِ ايعاّ ٚايكطاع ايدٚي١ َٛظؿٞ اْكباط قإْٛ َٔ( 10/3) املاد٠ ْؿت ؾكد
 عٔ ْػأت دسمي١ ٜػهٌ عًٝٗا احملاٍ املٛظـ ؾعٌ إٔ ايًذ١ٓ زأت إذا" ع٢ً املعدٍ 1991

 ".املدتؿ١ احملانِ اىل بإسايت٘ تٛؾٞ إ عًٝٗا ؾٝذب ايسمس١ٝ بؿؿت٘ أزتهبٗا أٚ ٚظٝؿت٘
 ايتأدٜب١ٝ املط٪ٚي١ٝ يف ا٫ثِ ذيو عٔ تًـخي اؾٓا٥ٞ ا٫ثِ ٜػهٌ ايرٟ ايتؿسف ؾإٕ يرا

 اؾٓا٥ٞ اجملاٍ يف ا٫ثِ أَا ،ايٛظٝؿ١ٝ بٛادبات٘ املٛظـ إخ٬ٍ يف اضاض٘ جيد ا٫خري نٕٛ

                          

 المعدل. 0990لسنة  04قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 0)
مازن راضي ليمو، طاعة المرؤوس لرؤسائو في نطاق الوظيفة العامة، مصدر سابق، ( 6)

 .004ص
د. عثمان سممان غيالن العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ( 3)

 .74، ص6101، المكتبة الوطنية، بغداد، 0، ط 0990، لسنة 04العام رقم 
 .669( د. صبري جمبي احمد عبد العال، مصدر سابق، ص 4)
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 ،امله١ًُ ٚايكٛاعد يًكإْٛ ا٫ؾساد اسرتاّ ٚادب ٖٚٛ ايكإْٛ يف ؾسٜح ْـ مبدايؿ١ ؾٝتُجٌ
 ٜهٕٛ يهٔ ،َٛظؿني غري أّ ؿنيَٛظ ناْٛا ضٛا٤ اؾُٝع ؾٝ٘ ٜػرتى عاّ ايتصاّ ٖٚرا

 املػسع ْـ .(1) اؾٓا١ٝ٥ يًُط٪ٚي١ٝ ق٬ً عًُ٘ ٜهٕٛ بإٔ اـػ١ٝ َٔ ْٛع يًُٛظـ
 ْـ اىل َػاب٘ بٓـ 1969 يط١ٓ 111 زقِ ايعكٛبات قإْٛ َٔ( 40) املاد٠ يف ايعساقٞ
 ؿسٟ،امل اؾٓا٥ٞ ايكإْٛ َٔ( 63) ٚاملاد٠، ايؿسْطٞ اؾٓا٥ٞ ايكإْٛ َٔ( 114)  املاد٠
 :ايتاي١ٝ اؿا٫ت يف عا١َ غد١َ َهًـ غدـ أٚ َٛظـ َٔ ايؿعٌ ٚقع اذا دسمي١ ٫) ؾأٚزد

 َٔ ادسا٩ٙ إ اعتكد أٚ ايكٛاْني ب٘ أَست ملا تٓؿٝرًا بؿعٌ ١ْٝ بط١َ٬ قاّ اذا: ا٫ًٚ
 أٚ طاعت٘ عًٝ٘ ػب ز٥ٝظ َٔ ؾادز ٭َس تٓؿٝر َٓ٘ ايؿعٌ ٚقع اذا: ثاًْٝا .اختؿاؾ٘

 ايؿعٌ مبػسٚع١ٝ ايؿاعٌ اعتكاد إ ٜجبت إ اؿايتني يف ٚجيب ،عًٝ٘ ٚادب٘ عت٘طا إ اعتكد
 عكاب ؾ٬ ذيو َٚع املٓاضب١ اؿٝط١ اؽاذ بعد إ٫ ٜستهب٘ مل ٚاْ٘ َعكٛي١ اضباب ع٢ً َبًٓٝا

 ٜتكح .(2)(ايٝ٘ ايؿادز ا٫َس مبٓاقػ١ يًُٛظـ ٜطُح ٫ ايكإْٛ نإ اذا ايجا١ْٝ اؿاي١ يف
 ايكإْٛ اَس تٓؿٝر ،ُٖا َباسًا ؾٝٗا املٛظـ عٌُ ٜهٕٛ سايتني تكُٔ اْ٘ ايٓـ ٖرا َٔ

 .ٚايس٥ٝظ
 َتكًُٓا نإ اذا مبع٢ٓ ،َػسٚعٝت٘ عدّ يف ٚاقشًا ايس٥ٝظ قساز نإ إ ْٚس٣

 إ ٜٓبػٞ ٫ ايس٩ضا٤ طاع١ ٫ٕ ايكساز، ٖرا ٜٓؿر إ يًُس٩ٚع جيٛش ؾ٬ ،دسمي١ ازتهاب
 عٔ ؾادزًا نإ ايكساز إ َٔ ٜدعٝ٘ َا اثبات عب٤ كعٜ املس٩ٚع عاتل ٚع٢ً دسمي١ تهٕٛ
 .ٚادب٘ ناْت طاعت٘ إ َعكٛي١ اضباب ع٢ً بٓا٤ً اعتكد اْ٘ أٚ ايطاع١ ٚادب كتـ ز٥ٝظ

                          

العامة، مصدر سابق، مازن راضي ليمو، طاعة المرؤوس لرؤسائو في نطاق الوظيفة ( 0)
 .009ص 

من قانون العقوبات  80الى  78وقد عالج المشرع العراقي جريمة عدم الطاعة في المواد ( 6)
. وبسبب الطبيعة الخاصة لموظيفة العسكرية نجد ان 0941لسنة  03العسكري رقم 

 من قانون العقوبات 78واجب الطاعة فييا اشد منو في الوظيفة المدنية. تنص المادة 
عمى انو )كل من لم يطع امرا يتعمق بواجباتو قصدًا أو  0941لسنة  03العسكري رقم 

اىمااًل منو وذلك اما بعدم تنفيذ االمر عمى ما يرام واما بتغييره أو مجاوزة حدوده يعاقب 
باالعتقال وتكون العقوبة مدة ال تزيد عمى ستة اشير اذا تكررت ىذه الجريمة وتصل 

مدة ال تزيد عمى خمس عشر سنة واذا ارتكب الجريمة في مجابية العقوبة الى السجن 
 العدو(.
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 ٚذيو ،املد١ْٝ املط٪ٚي١ٝ قٝاّ اىل املس٩ٚع داْب َٔ ايطاع١ بٛادب ا٫خ٬ٍ ٜ٪دٟ
 ؾإٕ يرا ،يًػري قسز عٓ٘ ٜٓتر ز٥ٝط٘ َٔ ايٝ٘ ؾادز َػسٚع غري إدازٟ قساز تٓؿٝر عٔ

 ع٢ً ْـ( 186) املاد٠ يف 1951 يط١ٓ 40 زقِ ايعسام املدْٞ ايكإْٛ يف ايعساقٞ املػسع
 يف نإ إذا قآًَا ٜهٕٛ ،تطببًا أٚ َباغس٠ً قُٝت٘ أْكـ أٚ غريٙ َاٍ أسد أتًـ إذا"

 215 . نُا ْؿت املاد٠(204) عًٝ٘ ْؿت َا ٚنريو "تعد٣ أٚ تعُد قد ايكسز ٖرا اسداث٘
 ٜطتٛدب ايطابك١ باملٛاد ذنس َا غري أخس قسز بأٟ ايػري ٜؿٝب تعدٟ نٌ"ع٢ً 

 املعترب ا٫دباز إ ع٢ً فربًا ٜهٔ مل َا ا٫َس ٫ ايؿاعٌ اىل ايؿعٌ ٜكاف – 1 ".ايتعٜٛض
 ايعاّ املٛظـ ٜهٕٛ ٫ ذيو َٚع – 2 .ٚسدٙ ٧املًذ ا٫نساٙ ٖٛ  ١ٝايؿعً ايتؿسؾات يف

 ناْت َت٢ ز٥ٝط٘ َٔ ايٝ٘ ؾدز ٭َس تٓؿٝرًا  ب٘ قاّ اذابايػري  اقس رٟاي عًُ٘ عٔ َط٪٫ًٚ
 نإ اْ٘ ٜجبت إ ايكسز اسدخ َٔ ٚع٢ً ٚادب١ اْٗا ٜعتكد ٚ اعًٝٗ ٚادب١ ا٫َس ٖرا اطاع١
 ٚإ اؿٝط١  داْب ذيو يف زاعٞ اْ٘ ع٢ًايديٌٝ  ٜكِٝ بإ اتاٙ ايرٟ ايعٌُ ػسٚع١َٝ ٜعتكد

 .َعكٛي١ باباض ع٢ً َبًٓٝا نإ اعتكادٙ

 ـتاخلامت

َبدأ  َبتد٥ني املػسٚع١ غري ا٫داز١ٜ ايكسازات َد٣ طاع١ دزاض١ َٔ اْتٗٝٓا إ بعد
 املكاز١ْ ع٢ً ٜعتُد مبٓٗر َتٛمسني ٛقـ املػسع ايعساقٞ ٚاملكازٕمب َٚٓتٗني املػسٚع١ٝ

 ٚنُا ٚايتٛؾٝات ايٓتا٥ر َٔ مج١ً اىل تٛؾًٓا ؾكد ،ٚايعسام َٚؿس ؾسْطا َٔ نٌ بني
 :أتٜٞ

  ايٓتا٥ر: أ٫ًٚ

 املٛظؿني ٚادبات بني ايؿداز٠ َهإ ؼتٌ اييت ايٛادبات َٔ ايس٥ٝظ طاع١ تعد -1
 بػهٌ ٜ٪ثس ب٘ إخ٬ٍ اٟ ٚإ إدازٟ تٓعِٝ نٌ يف ا٫ضاض١ٝ ايدعا١َ ٖٛ ايطاع١ ٚادبٚ

 ايٛادبات يبك١ٝ ا٫ضاع ٜٚعد اٱداز١ٜ امل٪ضط١ داخٌ ايعٌُ ٚاْتعاّ ضري ع٢ً ضًيب
 .ا٫خس٣

 َٚٓٗا ايٛظٝؿ١ ممازض١ بتؿؿ٬ٝت بهٌ املس٩ٚضني تصٜٚد ع٢ً ايكٛاْني قدز٠ عدّ -2
 بعض يف ايتػسٜعٞ ايؿساؽ ٜطدٕٚ ايرٜٔ ِٖ اٱدازٜني ايس٩ضا٤ ؾإٕ يرا ايطاع١ ٚادب

 .  ايكٛاْني
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 اضتجٓا١ٝ٥ ظسٚف تٛاد٘ قد اٱداز٠ ٭ٕ ،ايعسٚف باخت٬ف املػسٚع غري ايكساز خيتًـ -3
 َساؾكٗا ع٢ً ٚاحملاؾع١ ا٫خطاز َٛاد١ٗ ادٌ َٚٔ ،ايعاد١ٜ اعدبكٛ تٛادٗٗا إٔ ميهٔ ٫

 .ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ايعسٚف ملٛاد١ٗ ؽسز إٔ عًٝٗا بٌ ٫ ،املػسٚع١ َبدأ ٔع ؽسز إٔ هلا

 ْؿط٘ املس٩ٚع جيد عٓدَا املػسٚع١ٝ َبدأ َع غدٜد عساى يف ايطاع١ ٚادب دخٍٛ -4
 ْعسٜات ث٬خ ٖٓاىيرا ؾإٔ ، املػسٚع١ٝ َبدأ َع تتعازض اييت ايكسازات بعض أَاّ
 ْعس١ٜ)  ٖٚٞ املػسٚع١ غري اٱداز١ٜ ايكسازات طاع١ َٔ املس٩ٚع َٛقـ يٓا تبني

 املكاز١ْ ايدٍٚ َٛقـ تبأٜ( ايٛضط ْٚعس١ٜ ،املطًك١ ايطاع١ ْٚعس١ٜ ،املػسٚع١ٝ
 .بٗا يٮخر

 :ايتٛؾٝات: ثاًْٝا

 اْكباط قإْٛ َٔ(  جًاثاي/  ايسابع١) املاد٠ ْـ ع٢ً ٜأتٞ َا بإقاؾ١ املػسع ْدعٛ -1
 1991 يط١ٓ 14 زقِ ا٫غرتانٞ ٚايكطاع ايدٚي١ َٛظؿٞ

 اعرتاض َٔ بايسغِ املػسٚع غري اٱدازٟ ايكساز تٓؿٝر ع٢ً ايس٥ٝظ أؾساز ساٍ يف -  أ
 ايداع١ٝ با٭ضباب َػؿٛعًا ا٫عرتاض ٜسؾع إٔ املس٩ٚع ع٢ً ،ذيو ع٢ً املس٩ٚع

 يتكسز عًٝااي ايطًطات اىل املػسٚع غري ٫دازٟا ايكساز ٜتكُٓٗا اييت املدايؿ١ ٚقٛعٚ
 .تساٙ َا بػأْ٘

 يٝهٕٛ(  نتاب١ً ز٥ٝط٘ اندٖا اذا ا٫ ا٫ٚاَس بتٓؿٝر ًٜتصّ ٫ٚ)...  ايهتاب١ غسط ايػا٤ - ب
 ؾدٚز تطتٛدب اييت ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ايعسٚف يف خؿٛؾًا يًُس٩ٚع انرب محا١ٜ َتكًُٓا

 اعرتاض ٜهٕٛ بإٔ ٜككٞ ايرٟ ايػسط يػا٤اٚ يًُٓاقػ١ ٚقت ٜٛدد ٫ٚ ؾٛزًا ايكساز
 .َهتٛبًا املس٩ٚع

 ايطاع١ زؾض ٚادب ع٢ً ؾساس١ تٓـ قا١ْْٝٛ قاعد٠ اؾداز اىل ايعساقٞ املػسع ْدعٛ -ز
 اض٠ًٛ باملػسع ايؿسْطٞ . ،املػسٚع١ غري ا٫داز١ٜ يًكسازات

 عدّ اىل ايعساقٞ املػسع ْٚدع2005ٛ دضتٛز يف ايعساقٞ املػسع ايٝ٘ ذٖب َا ْ٪ٜد -2
 بني َا ايؿؿٌ ملبدأ خسم ٜػهٌ ايتشؿني نٕٛ ،ايسقاب١ َٔ َطتكب٬ً عٌُ اىل ؼؿني

 املس٩ٚضني ًٜٚصَٕٛ َػسٚع١ غري قسازات بإؾداز اٱدازٜني ايس٩ضا٤ ٜٚطتػً٘ ايطًطات
 . بطاعتٗا
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 ادرـادلص
  ايكا١ْْٝٛ ايهتب: أ٫ًٚ

 ،يًذسمي١ ايعا١َ ٓعس١ٜاي ،ايعاّ ايكطِ ،ايعكٛبات قإْٛ اؾٍٛ ،ضسٚز ؾتشٞ أمحد. د -1
 .1972 ،ايكاٖس٠ ،ايعسب١ٝ ايٓٗك١ داز

 ،ايكاٖس٠ ،ايعسب١ٝ ايٓٗك١ داز ،املػسٚع١ٝ َٚبدأ اٱداز١ٜ ايكسازات تدزز ،بدٟٚ ثسٚت. د -2
1968- 1969.  

 ،يبٓإ ،ايبٛيٝطٝ٘ املطبع١ املٛظؿني، غ٪ٕٚ ٚإداز٠ ايعا١َ ايٛظٝؿ١ ،سبٝؼ ؾٛشٟ. د -3
1986. 

 داز ،اٱض٬َٞ ٚايؿك٘ اٱدازٟ ايكإْٛ يف ايس٥اضٞ ا٫َس ،ض١َ٬ اؿهِٝ عبد غعبإ. د -4
 .2011 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،ايعسبٞ ايؿهس

 ٚاؿسٜات يًشكٛم املٛظـ ممازض١ قٛابط ،ايعاٍ عبد امحد دًيب ؾربٟ. د -5
 .2010 ،ايكاٖس٠ ،ٚايربفٝات يًٓػس غتات داز ،ايكا١ْْٝٛ ايهتب داز ،ايطٝاض١ٝ

 املسنص ،يًٛزق١ اْتكاي٘ َٚد٣ ايكسز عٔ يتعٜٛضا ،عٝط٢ اَني قُد ؾدقٞ. د -6
 .2014 ،ايكاٖس٠ ،ايكا١ْْٝٛ يٲؾدازات ايكَٛٞ

 ايكاٖس٠ َهتب١ ،يًكإْٛ ايدٚي١ خكٛع ٚقٛابط املػسٚع١ٝ َبدأ ،اؾسف طعُٝ٘. د  -7
 .1963 ،اؿدٜج١

 .2009 ،ايكاٖس٠ ،ايهتب عامل ،ايعا١َ ايٛظٝؿ١ يف ايس٩ضا٤ طاع١ ،عذ١ًٝ امحد عاؾِ. د -8

 ،غٗاب َطبع١ ،ْٚطاق٘ املػسٚع١ٝ َبدأ يف قاقسات ،اهلل عبد زسِٝ ايسمحٔ عبد. د -9
 .2011 ،ازبٌٝ

 اؿًيب َٓػٛزات ،ايتطبٝل اىل ايٓعس١ٜ َٔ ايعا١َ ا٫داز٠ ،قطٝؼ ايًطٝـ عبد. د -10
 .2013 ،يبٓإ ،اؿكٛق١ٝ

 ايدٚي١ َٛظؿٞ اْكباط قإْٛ أسهاّ غسح ،ايعبٛدٟ غ٬ٕٝ ضًُإ عجُإ. د  -11
 . 2010 ،بػداد ،ايٛط١ٝٓ املهتب١ ،1ط ،1991 يط١ٓ 14 زقِ ايعاّ اعٚايكط

 ،ا٫يػا٤ دع٣ٛ املػسٚع١ٝ َبدا ا٫دازٟ ايككا٤ يف ايٛدٝص ،قُد ايؿتاح عبد عًٞ. د -12
 .2009 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،اؾدٜد٠ اؾاَع١ٝ داز

 . 2004 ،اٱضهٓدز١ٜ ،املعازف َٓػأ٠ ،اٱدازٟ ايككا٤ ،اؿًٛ زاغب َادد. د -13

 .2013 ،يبٓإ ،اؿدٜج١ امل٪ضط١ ،اٱدازٟ ايككا٤ ،زاقٞ يًٝٛ َٕاش. د -14
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 ا٫ثري أبٔ داز ،2ط ،ا٫دازٟ ايكإْٛ يف ايٛضٝط ،اؾبٛزٟ ع٬ٟٚ ؾاحل َاٖس. د -15
 .2012 ،املٛؾٌ داَع١ ،ٚايٓػس يًطباع١

 داز ،َكاز١ْ دزاض١ املػسٚع١ٝ َٚبدأ ايس٩ضا٤ طاع١ ،شٜد أبٛ اؿُٝد عبد قُد. د -16
 .1988 ،ايكاٖس٠ ،١ٝايعسب ايٓٗك١

 ب ،بػداد ،ايصٖسا٤ َطبع١ ،1ز ،اٱدازٟ ايكإْٛ َباد٨ ،يطعٝدٟا ٜعكٛب قُد. د -17
 .ت

 ،يبٓإ ،اؿكٛق١ٝ اؿًيب َٓػٛزات ،1ط ،اٱدازٟ ايكإْٛ ،ايكٝطٞ ايدٜٔ قٞ. د -18
2007. 

 اؾاَع١ٝ ٚا٭طازٜح ايسضا٥ٌ: ًاثاْٝ

 زضاي١ ،اؾٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ احمله١ُ ّأَا ايكاد٠ أٚ ايس٩ضا٤ َط٪ٚي١ٝ ،خايد قُد خايد -1
 .2008 ،ايدمنازى يف املؿتٛس١ ايعسب١ٝ ا٫نادمي١ٝ ،ايكإْٛ ن١ًٝ ،َادطتري

 ،َادطتري زضاي١ ،املػسٚع١ٝ َبدأ قُإ يف اٱداز١ٜ ايسقاب١ دٚز ،دعؿس قدٚزٟ عًٞ -2
 .2012 ،ايٓٗسٜٔ داَع١ ،اؿكٛم ن١ًٝ

 ،َكاز١ْ دزاض١ ايؿعًٞ يًُٛظـ ْٛٞايكاْ ايٓعاّ ،ضعٛ آٍ ؾاحل ايكادز عبد قٝداز -3
 .2005 ،املٛؾٌ داَع١ ،ايكإْٛ ن١ًٝ ،دنتٛزاٙ أطسٚس١

 ،اؿكٛم ن١ًٝ ،ايعا١َ ايٛظٝؿ١ ْطام يف يس٩ضا٥٘ املس٩ٚع طاع١ ،زاقٞ يًٝٛ َاشٕ  -4
 . ت ب ،بػداد داَع١

 ن١ًٝ ،دنتٛزاٙ أطسٚس١ ،ايعاّ يًُٛظـ ايتأدٜب١ٝ املط٪ٚي١ٝ ،املًط دٛدت قُد -5
 .1967،ايكاٖس٠ ،ايعسب١ٝ ايٓٗك١ داز ،ايكاٖس٠ داَع١ ،اؿكٛم

  ٚاملكا٫ت ايبشٛخ: ًاثايج

 عح ،املعاؾس٠ تطبٝكاتٗا ٚبعض ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ايعسٚف ْعس١ٜ ،داضِ سطٔ أَري -1
 .2007 ،(8) ايعدد ،(14) اجملًد ،تهسٜت داَع١ ف١ً يف َٓػٛز

 دزاض١ ،املػسٚع١ غري ٚاَسا٫ طاع١ اشا٤ يًُٛظـ ايكا١ْْٝٛ اؿُا١ٜ ،ايصٜداْٞ ؾاحل. د -2
 .2013 ايط١ٓ ،ايجايح ايعدد ،ٚايكإْٛ ايؿك٘ ف١ً يف َٓػٛز عح ،َكاز١ْ

 .2013 ،ايجايح ايعدد ،اـاَط١ ايط١ٓ ،ٚايككا٤ ايتػسٜع ف١ً -3

 ايكٛاْني: ًازابع

 .1941 يط١ٓ ايؿسْطٞ املٛظؿني قإْٛ -1
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 .1978 يط١ٓ( 47) زقِ ؿسٟامل بايدٚي١ املدْٝني ايعاًَني قإْٛ -2

 .املعد1991ٍ يط١ٓ( 14) زقِ ا٫غرتانٞ ٚايكطاع ايدٚي١ َٛظؿٞ اْكباط قإْٛ -3

  ايدضاتري: ًاخاَط

 .2005 يط١ٓ ايعسام دضتٛز -1

 .2014 يط١ٓ املؿسٟ ايدضتٛز -2

 ( ا٫ْرتْت) ايعٓهبٛت١ٝ ايػبه١: ًاضادض

 :ا٫يهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً َٓػٛز عح ،ا٫دازٟ يًتٓعِٝ ايعا١َ ا٫ضظ -1

                                                  http://www.startimes.com. 

 َٓػٛز عح املػسٚع١ غري ايس٥اض١ٝ ا٭ٚاَس تٓؿٝر ع٢ً ايعاّ املٛظـ َط٪ٚي١ٝ َد٣ -2
 .dz.blogspot.com-https://idara :                 ا٫يهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً

 املٛقع ع٢ً َٓػٛز عح ،َػسٚع١ ايػري يٮٚاَس املٛظـ تٓؿٝر ،اؿاٜو دٗاد ْكاٍ -3
 .https://pulpit.alwatanvoice.com :                           ا٫يهرتْٚٞ

 :ا٫يهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً َٓػٛز حع ايطٝاد٠ أعُاٍ ْعس١ٜ -4

                                 https://www.dorar-aliraq.net/threads. 
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