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 الممخص:

مان في اقرار حقوق االفراد وض الجوىريالقانون  االعتراف بدورعمى الرغم من   
فسيادة القانون تمعب دورىا حقيق اغراضو؛ في ت الحجر االساسحرياتيم، اال أن سيادتو تعتبر 

، وامرىا ونواىييا وتحقيق التقدم واالزدىاراق احترام الفرد لمؤسسات الدولة و في تحقيمًا في ىا
االنتقال  يمكن االعتماد عمييا فيبشكل  تعتبر االداة المثمى في تحقيق العدالة المجتمعية فيي

تمييز المن دون  بشكل شفاف نحو مستقبل افضل عبر اخضاع االفراد جميعًا إلى حكم القانون
بينيم؛ وعمى ذلك، ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة اذا لم نضمن تطوير ادارة الدولة وتعزيز 

فع مستوى مبدأ سيادة القانون، وال يمكن ألي ادارة أو حكومة أن تتجو نحو االصالح والرقي ور 
نيج ثابت وركن اساسي في ادارة دفة ىذه االدراة أو مادائيا إذا لم تتبنى سيادة القانون ك

ذلك أن أي  تيدف إليو كل الدول الحديثة، ، باتت سيادة القانون مطمبًا اساس  لذلك ؛الحكومة
الدولة  تواني عمى حساب سيادة القانون يمكن أن يؤدي إلى ضياع الحقوق واىتزاز الثقة بأجيزة

ومؤسساتيا، اآلمر الذي من شأنو أن يؤدي إلى تشجيع البعض عمى خرق القانون وانتياك 
ليذه االسباب اقتضت الضرورة أن  نصوصو اآلمرة بشكل يفتح معو المجال إلى ظيور الجريمة؛

من خالل التطرق ، بمختمف اشكاليا سيادة القانون في محاربة الجريمةتعنى دراستنا بعرض دور 
جريمة بأشكاليا الدور ىذه السيادة في محاربة ، و في جانب من الدراسةمفيوم سيادة القانون  إلى

 في جانب آخر.المتعددة 
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 المقدمة
يمعب القانون دورًا ىامًا في حفظ حقوق االفراد وضمان حرياتيم، فيو يعتبر المحرك  
لكل فرد في المجتمع حقوقو  في إقرارىا واحاطتيا بسياج من الحماية، فيو من جية يحدداألساس 

وواجباتو ويفرض الجزاء عمى من يخالف احكامو، ومن جية أخرى يحدد حريات االفراد وضوابط 
 انفاذىا بشكل يتناسب مع عدم االضرار بالغير.

وعمى الرغم من أىمية دور القانون في الحياة االجتماعية عمى النحو الذي سبق ذكره،  
 –وكما سبق القول  –األساس في تنفيذ اغراضو، فإذا كان القانون  اال أن سيادتو تعتبر األداة

إلى ينظم حرياتيم، فإن سيادتو تعني خضوع جميع األشخاص و يحدد حقوق وواجبات االفراد 
 شفاف وعادل ومن دون االعتداد بمواقع كل منيم ومراكزىم االجتماعية. سمطانو وحكمو بشكل

نون كضمانة تعمل في مختمف الجوانب واالتجاىات، من ىذا الباب، يبرز دور سيادة القا 
فيي من جانب تعمل عمى حماية حقوق األقمية الذي يشكل حفظيا ضمان حقوق األغمبية، ومن 

فيذية عمى وفق ما جاء في جانب آخر سيادة القانون تضمن عمل سمطات الدولة وأجيزتيا التن
 االفراد.شؤون لالنصوص الدستورية والقوانين العادية المنظمة 

وترتيبًا عمى ذلك، سيادة القانون تعمل كصمام آمان لحماية حقوق االفراد وضمان  
حرياتيم، ووسيمة لتنفيذ أغراض القانون بإعتباره ظاىرة اجتماعية؛ ذلك أن أي تياون في انفاذ 

واختالل مراكز االفراد بشكل ييدد حرياتيم، وىو يؤدي  ،وقىذه السيادة يؤدي إلى ضياع الحق
لى ظيور بعض ضعاف النفوس بشكل يؤثر سمبًا عمى الحياة االجتماعية ىدفيم خرق القانون إ

وانتياك نصوصو اآلمرة، أآلمر الذي ينسحب بالنتيجة عمى ظيور الجريمة، وما ليا من تداعيات 
 تؤثر عمى الدولة وقيم المواطنة.

الحكومات، ذلك أنو إليو كل  ترنوسيادة القانون أصبحت مطمبًا أساس وليذه األسباب، 
ألي ادارة أو حكومة أن تتجو نحو االصالح والرقي ورفع مستوى ادائيا إذا لم تتبنى ال يمكن 

 رة دفة ىذه االدراة أو الحكومة.في ادا السيادة المتقدمة كمنيج ثابت وركٌن اساس  

 أهمية الموضوع: -

واضيع اليامة في يعتبر من الم يادة القانون في الحد من الجريمةعن دور س إن البحث
التي المؤسسات  أىميةفي تسميط الضوء عمى  انظرًا لدورى الدراسات القانونية واالجتماعية؛ مجال
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فالعمل الميداني اصبح تحصيل حاصل في مقابل وضع  تعمل عمى تحقيق أغراض القانون،
رؤية شاممة ترمي إلى تعزيز اآلمن وزرع ثقة المجتمع في القانون وتطبيق اغراضو في ظل 

 حدثة وطرق جديدة إلرتكاب الجريمة.ظيور اشكااًل مست

 إشكالية ومنهج الدراسة:  -

االفراد وضمان حرياتيم،  اذا كانت سيادة القانون تعتبر العامل األساس في حماية حقوق 
فإن السؤال الذي يطرح لمبحث في ىذا المجال ىو: كيف يبرز دور سيادة القانون في الحد أو 

وىل مجرد سن القوانين من قبل السمطة التشريعية يعني وجود سيادة  الوقاية من الجريمة؟
 ون أمام السيادةالقانون، أم أن اآلمر يحتاج إلى من يطبق نصوص القوانين المتقدمة لكي نك

 ؟محل البحث

ما سوف يكون مدار بحثنا عبر منيج تحميمي نتطرق إلى مفيوم سيادة القانون في ىذا  
لى دور ىذه السيادة في الحد من الجريمة في )المطمب الثاني(.  )المطمب األول(، وا 
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 المطمب األول

 مفهوم سيادة القانون
، وذلك عمى يز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولةتمعب سيادة القانون دورًا اساسيًا في تعز  

عن طريق المساواة يحفظ كرامة االنسان اعتبار أنيا أداة ترمي إلى تطبيق القانون بشكل عادل 
 .(1)يةبين االفراد في الحقوق وااللتزامات بغض النظر عن خمفياتيم وانتمائاتيم الطبقية والسياس

يؤثر سمبًا عمى  والقوانين التي تقوم عمييا نون،وعمى نقيض ما تقدم، أي خرق لسيادة القا 
واضطياد الضعيف، وتحول افراد إلى المجتمع  ،ما يؤي في النتيجة إلى سيادة العنف ،المجتمع

 الدرجة الثانية تشكل، وطبقة ضعيفة في المجتمع الدرجة األولى تشكلإلى طبقتين، طبقة قوية 
 الجريمة وانتشارىا بين ىؤالء االفراد.؛ األمر الذي ينسحب عمى تنامي ظيور ومن

وترتيبًا عمى ما تقدم، مفيوم سيادة القانون يقتضي التطرق إلى تعريفيا وبيان ركائزىا في  
 التي تستند عمييا ىذه السيادة في )الفرع الثاني(.   والتشريعات)الفرع األول(، 

 الفرع األول

 تعريف سيادة القانون والركائز التي تقوم عميها

خضوع جميع األفراد  :تعني سيادة القانون عمى وفق ما جاء بتعريف اآلمم المتحدة بأنيا 
في ذلك مؤسسات الدولة إلى حكم القوانين بما والمؤسسات والكيانات والقطاعات العامة والخاصة 

                                                             

تشكل سيادة القانون حجر الزاوية لنشاطات معظم المنظمات الدولية، والتي من ضمنيا منظمة التعاون في  (1)
اوربا المتعمقة بحقوق االنسان وارساء الديمقراطية، والتي ال تشمل اطرًا قانونية فحسب، إنما تيدف أيضًا إلى 

صيل حول ىذا الموضوع ينظر: الموقع تحقيق العدالة بشكل تحفظ معيا كرامة االنسان؛ ولمزيد من التفا
، تاريخ الزيارة law-of-http://www.osce.org/ruleااللكتروني لمنظمة االمن والتعاون عمى الرابط: 

 (؛ حيث ورد عمى موقعيا الرسمي اآلتي:11/8/1117)
            "The concept of rule of law is a cornerstone of the OSCE's human rights and 
democratization activities. It not only encompasses formal legal frameworks, but also 
aims at justice based on the full acceptance of human dignity. OSCE participating 
States continue to require assistance in developing justice systems that guarantee 
the respect of everyone’s fundamental rights and freedoms in a fair and independent 
manner". 

http://www.osce.org/rule-of-law
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يحتكم في اطارىا قضاء مستقل، وتتفق مع و بالتساوي، ل عمني وتطبق عمى الجميع الصادرة بشك
 .(1)د والمعايير الدولية لحقوق االنسانالقواع

، سيادة القانون تعني خضوع جميع األشخاص الطبيعية والمعنوية إلى وعمى ذلك 
، ويشمل ذلك تنظيم عالقة الدولة باالفراد من جية وعالقة االفراد بشكل عادلنصوص القانون 

 -مع بعضيم البعض من جية أخرى؛ فعمى سبيل المثال أن القاء القبض عمى أي شخص 
من قبل مؤسسات الدولة التنفيذية يجب أن ال يخرج عن ما  -مشتبو بو في ارتكاب جريمة ما 

المتعمقة ومواثيق حقوق االنسان عاىدات الدولية نص عميو القانون الذي تنسجم نصوصو مع الم
 بيذا الخصوص.

وترتيبًا عمى ما سبق ذكره، سيادة القانون تقف عمى مجموعة ركائز أىميا المشروعية،  
، وسرعة حسم النزاع عن وعدالة تطبيق القانون، ووجود سمطة قوية تقوم بإنفاذ نصوص القانون

 مى النحو اآلتي:؛ وىو ما سنتولى تفصيمو عطريق القضاء

 مشروعية القاعدة القانونيةأواًل: 

مقاعدة لاألدنى  ةالقاعدة القانوني إحترامبالمشروعية بالمصطمح القانوني بأنيا: يقصد  
 .(1)خالفتيا شكاًل وموضوعاً مالقانونية األعمى، وعدم 

تطابق القوانين الصادرة من السمطة التشريعية واألنظمة  :عية تعنيو شر موعمى ذلك، ال 
والتعميمات من مع حكم القانون األعمى في الدولة وىو الدستور الذي ارتضاه الشعب عبر 

                                                             

وضوع ينظر: تقرير األمين العام لألمم المتحدة بعنوان: سيادة القانون لمزيد من التفاصيل حول ىذا الم (1)
وما بعدىا، المنشور عمى الموقع  5االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، صوالعدالة 

 االلكتروني لألمم المتحدة عمى الرابط:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616&referer=/english

/&Lang=A ( 11/8/1117تاريخ الزيارة )    
د. زياد عبد الوىاب النعيمي، مفاىيم قانونية الشرعية والمشروعية في المعنى واالصطالح، مقال منشور  (1)

 ور عمى الرابط:عمى الموقع االلكتروني لمركز الدراسات اإلقميمية التابع لجامعة الموصل، منش
http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=54  

( 11/8/1117تاريخ الزيارة )   

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/616&referer=/english/&Lang=A
http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=54
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أن أي عدم تطابق فيما تم ذكره انفًا يزيل  ،التصويت عميو بالموافقة؛ وبالمعنى المخالف
 .(1)المشروعية عن القاعدة القانونية

 انسجام ضرورة من خالل كركيزة تستند عمييا لمشروعية بسيادة القانونعالقة ا وتبرز 
العادية واألنظمة والتعميمات مع إرادة المجتمع عبر تطابقيا مع قواعد القانون  التشريعات

، وىو ما يؤثر في النتيجة اال يمتزم بي القاعدة القانونيةالدستوري، فالمجتمع إذا لم يعتقد بشرعية 
 عمى االفراد. اوسريان حكمي ااتيعمى ثب

 عدالة القاعدة القانونية ثانيًا:

تفيد إعطاء كل شخص حقو أو ما بمفيوميا الخاص بأنيا: فضيمة محددة  يقصد بالعدالة 
 .(1)بين االفراد وعدم التمييز بينيم من خالل المساواة، جب عميواو ىو 

القتراب المشرع طالما أراد في القوانين التي يقوم بسنيا ا أن :وعمى ذلك، العدالة تعني 
يكون المشرع  ،بقواعد العدالة وعدم مخالفتيا، وبخالف ذلكااللتزام  ، يجب عميومن دائرة الكمال

 .(3)عند مخاطبة افراد المجتمع في قواعده القانونية يراعي المساواة واالنصافلم ظالمًا إذا 

ضرورة مرعاة المساواة من خالل  كركيزة تستند عمييا ادة القانونوتبرز عالقة العدالة بسي 
بين افراد المجتمع عند سن القاعدة القانونية وعدم التفريق بينيم عمى أساس الجنس أو ألمون أو 

، وىو ما االقومية أو المعتقد ..الخ، فالمجتمع إذا لم يعتقد بعدالة القاعدة القانونية ال يمتزم بي
 جمودىا وعدم نفاذ حكميا.يؤدي إلى 

 ثالثًا: قوة السمطة التنفيذية

الجية التي تعمل عمى أدارة سياسية الدولة يقصد بالسمطة التنفيذية في ىذا االطار بأنيا:  
دارة المرافق العامة ،وتنفيذ القوانين ،العميا   .(4)وا 

                                                             

مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في ينظر في معنى قريب من ذلك: أ.د. حميد حنون خالد،  (1)
 .149-148، ص1115العراق، مكتبة السنيوري، بغداد، 

 .137، ص1111دراسة في فمسفة القانون، الدار الجامعية، مصر،  –د. أحمد إبراىيم حسن، غاية القانون  (1)
 .71، ص1111د. زىير البشير، المدخل لدراسة القانون، مكتبة السنيوري، بغداد،  –د. عبد الباقي البكري  (3)
 .91ص المصدر ذاتو (4)



7 
 

أن تعمل الجيات المسؤولة عن تطبيق حكم  :وعمى ذلك، قوة السمطة التنفيذية تعني
القانون بكل ما لدييا من وسائل فاعمة في وضع نصوص القانون موضع التنفيذ، وبخالف ذلك، 

يفقد المجتمع ثقتو فييا وفي القوانين  نص القاعدة القانونيةإذا تراخت السمطة التنفيذية في تنفيذ 
 عمييا. ند سمطتياستالتي ت

لسمطة التنفيذية بسيادة القانون كركيزة تسنند عمييا من خالل ضرورة وتبرز عالقة قوة ا 
امتالك السمطة التنفيذية الوسائل الكفيمة بفرض القانون عمى كل من يخالف احكامو ميما بمغت 
قوتو ىذا المخالف ونفوذه في المجتمع، فالفرد إذا تبين لو ضعف السمطة التنفيذية يفقد ثقتو في 

نحو أخذ حقو باليد أما بشكل فردي أو بشكل تكوين جماعات خارج نطاق ىذه السمطة ويتجو 
، عمى حساب سيادة القانون اآلمر الذي يؤدي في النتيجة إلى سيادة العنف واضطراب اآلمن

 القانون.

 رابعًا: سرعة إجراءات التقاضي

الوطنية داخل الحدود مجموعة المحاكم الموجودة  :بأنو قصد بالقضاء في ىذا المجالي 
 نصوصاستنادًا إلى  األشخاص )الطبيعية والمعنوية(التي تتولى فصل النزاعات بين ، لمدولة
 .(1)القانون

أن تعمل الييئات القضائية بكل ما لدييا من  :سرعة اجراء التقاضي تعنيوعمى ذلك،  
سرعة ممكنة، وسائل بحسم المنزاعات التي تنشأ مابين االفراد أو مابين االفراد والدولة بأقصى 

المجتمع بوجود خمل في  لدى شعور ينمووبخالف ذلك، إذا تباطأت المحاكم في حسم النزاعات 
الجياز القضائي اآلمر الذي ينسحب بالنتيجة عمى عدم الرغبة في عرض النزاع عمى القضاء 

 والبحث عن طريق آخر لحسمو.

تستند عمييا من خالل  وتبرز عالقة سرعة إجراءات التقاضي بسيادة القانون كركيزة 
من خالل  عات التي تعرض عمييا في اسرع وقتضرورة عمل الييآت القضائية عمى حسم المناز 

توزيع مواردىا البشرية بشكل يسيم في انجاز ذلك، فالفرد إذا تشكمت لو قناعة ببطئ اإلجراءات 
القبيمة أو القضائية، يبحث عن طريق آخر يحسم لو النزاع بصورة اسرع، كااللتجائ إلى 

                                                             

، 1111دة، اإلسكندرية، د. محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون )القاعدة القانونية(، دار الجامعة الجدي (1)
 .113ص
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الجماعة التي ينتمي الييا، وىو يؤدي في النتيجة إلى سطوة سمطات أخرى عمى حساب سيادة 
 القانون.

 الفرع الثاني

 النصوص التي تستند عميها سيادة القانون

من مطالعة وتحميل تعريف سيادة القانون يالحظ أنيا ال تستند عمى قانون معين بحد  
مجموعة شاممة من القوانين األساسية والمكممة؛ وبذلك فيي تشمل: الدستور ذاتو إنما تستند عمى 

وىو ما سنتولى تفصيمو عمى النحو  ؛)األنظمة والتعميمات( التشريع الفرعيو  التشريع العاديو 
 اآلتي:

 اواًل: الدستور 

في الدولة الذي يحتل المرتبة العميا  األساسالقانون  يقصد بالدستور في ىذا االطار بأنو: 
؛ حيث يجب عمى التشريعات األقل مرتبة من الدستور (1)لمقاعدة القانونية في التدرج التشريعي

أحترام القاعدة القانونية األعمى منيا، بحيث تكون متوائمة شكاًل وموضوعًا معيا، فإذا خالفت 
 دستورية. ىذه التشريعات القاعدة محل البحث، عدت حينيا غير

المبادئ  الذي بو يتم توضيح حجر االساسسيادة القانون، يشكل الدستور  ضوءوفي  
والحفاظ عمييا من االنييار، اذ في ىذه الوثيقة يتم توضيح األسس التي الدولة  إلدارةاألساسية 

عبر بيان  وتطبيقيا تقوم عمييا الدولة واإلجراءات التي من خالليا يتم سن القوانين واصدارىا
 مثالً  حقوق االنسانالجية التي تقوم بإنشائيا والخطوط األساسية التي ال يصح تجاوزىا ك

 .(1)والمعاىدات الدولية

 

                                                             

، 1116د. نبيل إبراىيم سبعد، المدخل إلى القانون )نظرية القانون(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (1)
 .111ص

الصادر عن المركز اليمني  "سيادة القانون"( 1لمزيد من التفاصيل حول ىذا الموضوع ينظر: دليل رقم ) (1)
 ور عمى الرابط األلكتروني:لقياس الرأي العام، المنش

http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_The-Rule-of-
Law.pdf  ( 11/8/1117تاريخ الزيارة)  

http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_The-Rule-of-Law.pdf
http://www.yemenpolling.org/advocacy/upfiles/YPCPublications_The-Rule-of-Law.pdf
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 التشريع العاديثانيا: 

بأنو: مجموعة القواعد القانونية التي تقوم السمطة  المجاليقصد بالتشريع العادي في ىذا  
، ويشكل ىذا النوع من التشريع (1)المبين في الدستورختصاصيا ال طبقاً التشريعية بإصدارىا 

التشريعات األقل مرتبة من  منيستوجب  بحيث الفرعي،مرتبة متوسطة بين الدستور والتشريع 
، اذا لم تتفق مع ىذه متالءمة معو شكاًل وموضوعًا، بخالف ذلكأن تكون  ىذا التشريع

تشريعات مخالفة لمقاعدة  ىاتمغى العتبار  مع التشريع العادي التشريعات بأي شكل من االشكال
 القانونية األعمى منيا في التدرج التشريعي.

ون، يشكل التشريع العادي الوثيقة التي بيا يتم إدارة الدولة وشؤون وفي ضوء سيادة القان 
االفراد وعالقتيم مع بعضيم البعض وعالقتيم مع مؤسسات الدولة، وبيا يتم توضيح حقوق 

والتزاماتيم، واالفعال المجرمة قانونًا وعقوبتيا؛ ومثال عمى التشريع العادي الصادر من االفراد 
وقانون مكافحة  (،1969( لسنة )111رقم ) السمطة التشريعية في العراق: قانون العقويات

( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )و (، 1115( لسنة )13رقم )االرىاب 
(1991.) 

 (ألنظمة والتعميماتلتشريع الفرعي )اثالثًا: ا

بأنو: مجموعة القواعد القانونية التي تصدرىا  يقصد بالتشريع الفرعي في ىذا الصدد 
بموجب الدستور، ويشكل ىذا النوع من  ليالمخول السمطة التنفيذية استنادًا إلى االختصاص ا

احترام التشريعات العادية  القانونية، بحيث يجب عند سنو   القاعدةفي تدرج  المراتبالتشريع إقل 
والدستور شكاًل وموضوعًا؛ ويضم ىذا النوع من التشريع: األنظمة والتعميمات واألنظمة 

 .(1)الداخمية

عنصرًا اساسيًا في توضيح التفصيالت ، يشكل التشريع الفرعي وفي ضوء سيادة القانون 
نون العادي من خالل بيان آالليات المطموبة ليذا التنفيذ من الناحية والجزئيات المتعمقة بتنفيذ القا

بشأن حيازة السالح من  العراقية ؛ ومثال عمى ذلك: التعميمات الصادرة من وزارة الداخميةالعممية

                                                             

 .69، ص1119الفتالوي، المدخل لدراسة عمم القانون، مكتبة الذاكرة، بغداد، أ.د. سييل حسين  (1)
 .95-94د. زىير البشير، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص –د. عبد الباقي البكري  (1)
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اذ يجب استنادًا إلى ىذه  ،(1)(1991( لسنة )13قبل المواطنين استنادًا إلى قانون االسمحة رقم )
مصادرة كل قطة سالح غير مرخصة، ألجل حصر السالح بيد مجموعة صغيرة من التعميمات 

 .(1)االفراد، ومنع كل اضطراب أو إخالل باالمن يمكن أن يحصل بسبب كثرة تفشي السالح

 الثانيالمطمب 

 دور سيادة القانون في الحد من الجريمة
الوطنية لمدولة  لما كانت سيادة القانون تعني خضوع جميع االشخاص داخل الحدود 

)الطبيعية والمعنوية( لمقانون من دون التمييز بينيم، فإن السؤال الذي يثار في ىذا الصدد ىو: 
 كيف يمكن لمسيادة محل البحث أن تؤثر في الجريمة وتحد منيا؟

( من قانون العقوبات 19( من المادة )4الجريمة وباالستناد عمى ما ورد في الفقرة ) 
( يقصد بيا: كل تصرف جرمو القانون سواء كان ايجابيًا أم 1969( لسنة )111)العراقي رقم 

 .(3)ا منعو القانونيخالف م انساني سمبيًا كالترك أو االمتناع؛ وىو ما يعني أن الجريمة سموك

الجريمة، فيما مصطمحان احدىما و من ىذا الباب تبدو مظاىر الصمة بين سيادة القانون  
القانون تعني أن ال حكم يسري غير حكم القانون، ويشمل ذلك الجميع  يناقض اآلخر، فسيادة

ي، فيي فعل دون استثناء، أما الجريمة فتعني، مخالفة نصوص القانون بسموك ايجابي أو سمب

                                                             

لكل مواطن عراقي حيازة بندقية اعتيادية أو بندقية صيد أو مسدس وبندقية صيد حيث جاء في التعميمات: "  (1)
ة لكل مسدس أو إطالق 51في داره أو مكان عممو مع كمية من العتاد الالزمة لو عمى أن ال تزيد عمى 

"؛ ولمزيد من التفاصيل حول ىذا لكل بندقية صيد بموجب إجازة تصدر ليذا الغرض ةخرطوش 111بندقية و
 الموضوع ينظر الموقع االلكتروني لمؤسسة السومرية نيوز عمى الرابط:

http://www.alsumaria.tv/news/123375 ( 11/8/1117تاريخ الزيارة )   
أمرًا إلى عناصر الشرطة يتضمن منع تداول  ديالى محافظةفعمى سبيل المثال: اصدر مدير شرطة   (1)

األسمحة غير المرخصة وتسميميا إلى الجيات األمنية لغرض تحقيق األمن واالستقرار بالمحافظة؛ ولمزيد 
 من التفاصيل حول ىذا الموضوع ينظر الموقع االلكتروني لوزارة الداخمية العراقية عمى الرابط:

http://www.moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1832  
( 11/8/1117تاريخ الزيارة )  

لمزيد من التفاصيل حول تعريف الجريمة ينظر: د. سميمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات،  (3)
 وما بعدىا. 143، ص1113منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

http://www.alsumaria.tv/news/123375
http://www.moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1832
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من كبح جماح الجريمة  ىذا المجال عبر ؛ وعمى ذلك، يظير دور السيادة في(1)غير مشروع
 بإخضاع الجميع لحكم القانون. وذلكبيا منع كافة االشكال التي تظير  خالل

لتعدد اشكال الجريمة، سوف نتطرق إلى دور سيادة ونظرًا وترتيبًا عمى ما سبق ذكره،  
دور ىذه السيادة في القانون في الحد من جريمة االعتداء عمى االشخاص في )الفرع االول(، و 

 ثاني(.جريمة الرشوة في إطار الوظيفة العامة في )الفرع الالحد من 

 الفرع االول

 دور سيادة القانون في الحد من جريمة االعتداء عمى االشخاص

نتيجة لتطور المجتمعات وبزوخ انوعًا جديدًة من الجرائم، لم تعد جريمة االعتداء عمى  
 االشخاص نوعًا واحدًا، فقد تعددت اشكاليا، فباإلضافة إلى جريمة االعتداء عمى االشخاص

 القتل غساُل لمعار أو مع سبق االصرار أو الترصد أو العمد كالقتل غير ارىابية المرتكبة بدوافع
بدوافع  وىو جريمة االعتداء عمى االشخاص من الجريمة، االيذاء العمد..الخ، ظير لنا نوع آخر

اثارة الرعب والفزع بين  أو أي جريمة أخرى من شأن ارتكابيا االخفاء القسري وأالقتل ك ارىابية
 .معالجات جديدة تختمف عن سابقتياالخ؛ وىو ما استمزم فرض . الناس

(، ونتيجة 1969( لسنة )111قانون العقوبات رقم ) المشرع العراقي اصدر وعمى ذلك،
 العراقي وانتقاليا دوافعيا من دوافع غير ارىابية إلى دوافع المجتمع لتطور شكل الجريمة في

 .(1)(1115( لسنة )13االرىاب رقم )، اصدر ذات المشرع قانون مكافحة ارىابية

                                                             

القسم  –لمزيد من التفاصيل حول ىذا الموضوع ينظر: د. محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات  (1)
 وما بعدىا. 43، ص1114ات الحمبي الحقوقية، بيروت، العام، منشور 

يالحظ في ىذا الصدد، أن المشرع العراقي قسم العقوبات المتعمقة بالجرائم إلى: عقوبات عادية خاصة  (1)
بالجرائم العادية، وعقوبات سياسية خاصة بالجرائم السياسية، وبالتالي قسم الجرائم إلى جرائم سياسية وجرائم 

اعتبر الجريمة اإلرىابية ضمن الجرائم العادية؛ ولمزيد من التفاصيل حول ىذا الموضوع ينظر:  عادية، حيث
( النافذ، والتي نصت عمى 1969( لسنة )111قي رقم )( من قانون العقوبات العرا11المادة )الفقرة )أ( من 

"الجريمة السياسية: ىي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع عمى الحقوق السياسية العامة أو أنو: 
الفردية؛ وفيما عدا ذلك تعتبر جريمة عادية؛ ومع ذلك، ال تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت 

 بباعث سياسي: 
 الجرائم التي ترتكب بباعث دنيء؛ -1
 الدولة الخارجي؛ الجرائم الماسة بأمن -1
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 نتطرقويتعدد دور سيادة القانون في الحد من الجريمة بتعدد اشكاليا، إال إننا ارتئينا أن  
ذات جريمة االعتداء عمى االشخاص  الحد من إلى دور سيادة القانون فيفي ىذه الدراسة 

جريمة االعتداء عمى االشخاص  دور ىذه السيادة في الحد من)أواًل(، و  غير االرىابيةالدوافع 
 االرىابية )ثانيًا(. ذات الدوافع

  غير االرهابيةذات الدوافع  جريمةال الحد من فية القانون دأواًل: دور سيا

ضرر أو ييدد بالخطر كل فعل يمحق : بأنيا يقصد بجريمة االعتداء عمى االشخاص 
والحق في سالمة الجسم والحق في الحقوق المصيقة بشخص المجنى عميو، كالحق في الحياة 

 .(1)الحرية والشرف واالعتبار ..ألخ

إن جريمة االعتداء عمى االشخاص بدوافع غير ارىابية، تيدف إلى الحاق الضرر  
باالشخاص، ليس لغرض اثارة الرعب والفزع بين الناس، إنما تستيدف المتضرر وحده؛ ومثال 

شخص آخر بسبق االصرار أو الترصد بدافع االنتقام ذلك، كما لو قما شخص باالقدام عمى قتل 
أو الكره أو الغيرة، وكما لو ضرب شخص اثناء الشجار شخصًا أخر ضربة افضت إلى 

 وفاتو..الخ.

ويبرز دور سيادة القانون في الحد من الجريمة محل البحث، في أن الجاني والمجنى  
مجنى عميو أو ذويو عمى حقيم بقوة بشكل يحصل ال ون إلى القانونمعميو أو ذويو سوف يحتك

، عبر تطبيق نصوص القانون وفرض العقوبات عمى الجاني لتحقيق الردع الخاص القانون
 بالنسبة لو، والردع العام لكل من ينوي المضي بنفس مسمكو.

 –فإن أي اخفاق في انفاذ سيادة القانون ربما يؤدي إلى لجوء االطراف  ،وبخالف ذلك
إلى اساليب ووسائل آخرى لمحصول عمى حقيم كالمجوء إلى القبيمة أو  -خصوصًا المتضررة 

                                                                                                                                                                              

 جرائم القتل العمد والشروع فييا؛ -3
 جريمة االعتداء عمى حياة رئيس الدولة؛ -4
 الجرائم اإلرىابية؛ -5
 ."وىتك العرض الجرائم المخمة بالشرف كالسرقة واالختالس والتزوير وخيانة اآلمانة واالحتيال والرشوة -6

، 1111أ.د. جمال إبراىيم الحيدري، عمم العقاب الحديث، مكتبة السنيوري، بغداد،  كذلك ينظر:
 .93ص

أ.د. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنيوري، بغداد،  (1)
 .171، ص1115
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، عمى حساب سيادة القانون سياسة العنف والفوضى سيادةجماعات مسمحة، وىو ما يؤدي إلى 
 االضرار بقيم المواطنة والدولة المدنية. يترتب عمى ذلك،وبالتالي 

 جريمة ذات الدوافع االرهابية ال الحد منثانيًا: دور سيادة القانون في 

بالجريمة اإلرىابية بأنيا: كل فعل اجرامي يقوم بو فرد أو جماعة منظمة يستيدف   يقصد 
فردًا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو أوقع اضرارًا 

الوحدة الوطنية أو بالممتمكات العامة أو الخاصة بغية االخالل بالوضع األمني أو االستقرار و 
 .(1)ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقًا لغايات إرىابية

تيدف إلى االعتداء عمى االشخاص  إن جريمة االعتداء عمى االشخاص بدوافع ارىابية، 
التيديد أو  بيدف اثارة الرعب والفزع ألجل اثارة الفوضى وتحقيقًا لغايات ارىابية، كالقتل مثاًل أو

الخطف أو تقييد حرية االفراد لقاء مبمغ من المال وسائر الصور األخرى من االعتداءات التي 
 .(1)تطال االشخاص بدوافع ارىابية

تفعيل دور ىذه  ويبرز دور سيادة القانون في الحد من الجريمة محل البحث، في أن
السيادة يعني خضوع كل من يعبث بأمن الدولة إلى حكم القانون وتطبيق احكامو بحقو عبر 

سريعة وعادلة تستند في أحكاميا عمى القوانين التي تتفق مع المعاىدات الدولية أو محاكامات 
 ومبادئ حقوق االنسان.

 الفرع الثاني

 في اطار الوظيفة العامة دور سيادة القانون في الحد من جريمة الرشوة

يقصد بجريمة الرشوة في ىذا الصدد، متاجرة الموظف أو المكمف بخدمة عامة بسمطتو 
ألداء عمل معين أو امتناعو عنو أو تقديم شيء يدخل في اختصاص وظيفتو؛ وىذه الجريمة 
 تقتضي وجود شخصين، األول: موظف يتاجر بسمطتو لقاء عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً 

                                                             

 ( النافذ.1115( لسنة )13( من قانون مكافحة اإلرىاب العراقي رقم )1المادة ) (1)
القاضي سالم روضان الموسوي، الجريمة اإلرىابية، بحث منشور عمى موقع السمطة القضائية العراقي عمى  (1)

 (.16/8/1117تاريخ الزيارة )  /http://www.iraqja.iq/view.2325الرابط: 

http://www.iraqja.iq/view.2325/
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بشيء لنفسو أو لغيره، ويسمى المرتشي، والثاني: صاحب مصمحة يريد قضائيا، ويسمى 
 .(1)الراشي

ويبرز دور سيادة القانون في الحد من الجريمة محل البحث، في أن تفعيل دور ىذه 
)المرتشي(  من الموظفين أو المكمفين بخدمة عامة السيادة يعني أن كل من يرتكب فعل الرشوة

كم القانون بغض النظر عن أىمية وظيفتو  والمنصب الذي يشغمو وخمفيتو سوف يخضع لح
فعل يقدم عميو  لمصمحة )الراشي( سوف يتوجس من كلاالدارية واالجتماعية، كذلك أن صاحب ا

 خوفًا من الخضوع لحكم القانون الذي ال يستثني احدًا ميما كان.

ي الفساد اإلداري يترك اثرًا سيئًا عمى المجتمعات بشكل يجعل فشوبخالف ذلك، فأن ت
يفقدون الثقة بالعدالة، فال يجدون  -مع الظروف المادية واالقتصادية الصعبة  -األشخاص 

أماميم خيار سوى التمرد؛ فإنعدام سيادة القانون يعطي فرصة لمموظف غير النزيو طمب الرشوة 
أما المواطن، فيصاب بالخيبة نتيجة لعدم ي يروم االقدام عميو، من المواطن لقاء انجاز العمل الذ

إمكانو الحصول عمى حقو اال بعد دفع مبمغ من المال الذي يممكو، وىو مايعني أن ىناك 
بالنتيجة سرقات واعمال ال أخالقية سوف تنجز وبتكتم بسبب تفشي الرشوة الناشئة عن انعدام 

  .(1)سيادة القانون

                                                             

( لسنة 111رقم )ون العقوبات العراقي ( من قان317المادة )لمزيد من التفاصيل حول ىذا الموضوع ينظر:  (1)
النافذ، والتي نصت عمى أنو: "كل موظف أو مكمف بخدمة عامة طمب أو قبل لنفسو أو لغيره ( 1969)

ذلك ألداء عمل من أعمال وظيفتو أو االمتناع عنو أو اإلخالل عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدًا بشيء من 
بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى عشر سنين أو بالحبس والغرامة عمى أن ال تقل عما طمب 

كذلك ينظر: أ.د. واثبة دوود األحوال عن خمسمائة دينارًا"؛  أو اعطى أو وعد بو وال تزيد بأي حال من
 .18نون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية، بغداد، من دون ذكر سنة النشر، صالسعدي، قا

، 1111شريف أحمد الطباخ، اثر الفساد الحكومي في انتشار الجريمة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  (1)
 .69-68ص
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 الخاتمة
تعتبر أداة ناجعة النفاذ حكم القانون من خالل اخضاع جميع األشخاص  القانونسيادة 

إلى نصوص القانون، وليذه األسباب، سيادة  - حكامًا ومحكومين -دول داخل الحدود الوطنية لم
القانون تعمل عمى وفق المبدأ القائل: بأن )الوقاية خيٌر من العالج(، فيي تعمل عمى فرض 

 .حصول الجريمة قبل وقوعيا القانون بشكل يمنع

سيادة القانون ودورىا في  لموضوعتوصمنا من خالل دراستنا فقد ، سبق ذكرهترتيبًا عمى و 
 الحد من الجريمة إلى جممة من التوصيات والمقترحات نذكرىا بالتفصيل عمى النحو اآلتي:

 النتائج أوال:

والكيانات والقطاعات العامة سيادة القانون تعني: خضوع جميع األفراد والمؤسسات  -1
والخاصة بما في ذلك مؤسسات الدولة إلى حكم القوانين الصادرة بشكل عمني وتطبق 
عمى الجميع بالتساوي، ويحتكم في اطارىا قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير 

 الدولية لحقوق االنسان.
إنما األمر يحتاج إلى وسائل مجرد سن القانون أو إصداره ال يعني توافر سيادة القانون،  -1

 افرىا لكي نكون أمام ىذه السيادة.وآليات ينبغي تو 
تمعب سيادة القانون دورًا اساسيًا في تعزيز ثقة المواطن بالدولة عمى اعتبار أنيا أداة  -3

 ترمي إلى تطبيق القانون بشكل عادل ومن دون تمييز بين االفراد.
 ي: تقوم سيادة القانون عمى ركائز متعددة وى -4

إحترام القاعدة القانونية األدنى لمقاعدة  :ويقصد بيا لقاعدة القانونية،امشروعية  - أ
 القانونية األعمى، وعدم مخالفتيا شكاًل وموضوعًا؛

عدالة القاعدة القانونية، ويقصد بيا: إعطاء كل شخص حقو أو ما ىو واجب  - ب
 ؛عميو، من خالل المساواة بين االفراد وعدم التمييز بينيم

أن تعمل الجيات المسؤولة عن تطبيق حكم  السمطة التنفيذية، ويقصد بيا:قوة  - ت
القانون بكل ما لدييا من وسائل فاعمة في وضع نصوص القانون موضع 

 التنفيذ.
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سرعة إجراءات التقاضي، ويقصد بيا: أن تعمل الييئات القضائية بكل ما لدييا  - ث
و مابين االفراد والدولة من وسائل بحسم المنزاعات التي تنشأ مابين االفراد أ

 .بأقصى سرعة ممكنة
تستند سيادة القانون عمى عدة نصوص قانونية وىي: النصوص الدستورية، وتشكل أعمى  -5

المراتب في ىرم القاعدة القانونية، ونصوص القوانين العادية، وتشكل المرتبة األدنى بعد 
يمات( وتشكل ادنى ، ونصوص القوانين الفرعية )األنظمة والتعمةالنصوص الدستوري
 .المذكور انفاً المراتب في اليرم 

بتعدد اشكاليا  ىذا الدور يتعددو  تمعب سيادة القانون دورًا بارزًا في الحد من الجرائم  -6
 :ويكون ذلك في

غير اإلرىابية، حيث يبرز دور  ذات الدوافعجريمة االعتداء عمى األشخاص  - أ
احتكام كل من الجاني والمجنى عميو إلى القانون سيادة القانون من خالل: 

لما يقتضيو حكم بحيث يمقى الجاني جزائو والمجنى عميو يحصل عمى حقو وفقًا 
 لقانون.ا

جريمة االعتداء عمى األشخاص ذات الدوافع اإلرىابية، حيث يبرز دور سيادة  - ب
ردع كل من يحاول أن يعبث بأمن الدولة وسيادتيا إلى  القانون من خالل

نصوص  – نصوص القانون الرادعة عبر محاكمات سريعة وعادلة تتالءم
 المعاىدات الدولية ومبادئ حقوق االنسان.مع  -القانون 

جريمة الرشوة في اطار الوظيفة العامة، حيث يبرز دور سيادة القانون، من  - ت
يتاجر بوظيفتو )المرتشي( بخدمة عامة  اخضاع كل موظف أو مكمف خالل

يطمب إنجازىا لقاء مبمغ من المال إلى حكم )الراشي( وكل صاحب مصمحة 
 القانون ميما كان منصبو وميما كانت خمفيتو اإلدارية واالجتماعية.

 ثانيًا: التوصيات 

 اآلتي: مراعاةعند سن القواعد القانونية من الميم بالنسبة لمسمطة التشريعية  -1
بالنسبة لمقواعد الموضوعية، ضرورة مراعاة قواعد العدالة والمساواة بين االفراد  - أ

ونصوص المعاىدات الدولية ومبادئ حقوق االنسان، وعدم التمييز بينيم ميما 
 كانت األسباب؛
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بالنسبة لمقواعد اإلجرائية، ضرورة استحداث قواعد ترمي إلى تسييل حسم  - ب
النزاعات المنظورة من قبل القضاء  النزاعات بشكل يؤدي إلى سرعة حسم

 بأقصى سرعة ممكنة؛
سيادة القانون،  سمو توفير اآلليات المناسبة لتطبيق القانون بشكل يضمن معو - ت

الدولة وطبقًا لما  أجيزة وتعزيز ثقة المواطن بالقانون وحسم المنازاعات عبر
 يقتضيو حكم القانون.

بكل ما لدييا من وسائل عمى محاسبة كل من الضروري بالنسبة لمسمطة التنفيذية العمل  -1
حالتو إلى القضاء ميما كان شأنو في المجتمع ونفوذه.  من يخالف القانون وا 

نييب بالقضاء في الوقت الحالي العمل عمى توزيع موارده البشرية بشكل يسرع في حسم  -3
كل المنظورة أمامو بأقصى سرعة ممكنة، وعدم التياون أو تخفيف الحكم عمى النزاعات 

 من ينتيك نصوص القانون ميما كان شأنو.
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 قائمة المصادر

 : الكتب أوالً 

انون، الدار الجامعية، مصر، دراسة في فمسفة الق –أحمد إبراىيم حسن، غاية القانون د. -1
1111. 
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 .1115مكتبة السنيوري، بغداد، 

أ.د. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة  -3
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 .1114الحمبي الحقوقية، بيروت، 
ون )نظرية القانون(، دار الجامعة د. نبيل إبراىيم سبعد، المدخل إلى القان -11
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19 
 

 المقاالت واالبحاث: ثانياً 

المعنى د. زياد عبد الوىاب النعيمي، مفاىيم قانونية الشرعية والمشروعية في  -1
واالصطالح، مقال منشور عمى الموقع االلكتروني لمركز الدراسات اإلقميمية التابع 

 لجامعة الموصل، منشور عمى الرابط:
http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=54 

القاضي سالم روضان الموسوي، الجريمة اإلرىابية، بحث منشور عمى موقع السمطة  -1
 القضائية العراقي عمى الرابط:

http://www.iraqja.iq/view.2325/ 
 

 مواقع االنترنت ثالثًا:

 www.osce.org والتعاونمنظمة االمن االلكتروني لموقع ال -1
 www.un.orgالموقع االلكتروني لألمم المتحدة   -1
 www.yemenpolling.org ممركز اليمني لقياس الرأي العاملالموقع االلكتروني  -3

 www.alsumaria.tv الموقع االلكتروني لمؤسسة السومرية نيوز -4

 www.moi.gov.iq الموقع االلكتروني لوزارة الداخمية العراقية -5

 

 رابعًا: القوانين المستخدمة في الدراسة

 (.1969( لسنة )111رقم ) قيقانون العقوبات العرا -1
 (.1115( لسنة )13قانون مكافحة اإلرىاب العراقي رقم ) -1
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http://www.iraqja.iq/view.2325/
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.yemenpolling.org/
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http://www.moi.gov.iq/
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