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 مقدمة:
عسف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعسيف ٚاألٚزٚبٞ، ع٢ً َساسٌ َتباعد٠ بعغا َٔ اإلزٖاصات 

 اآْراى، عٓد إخالهلا بايتصاَاتٗ ايعسف١ٝ ٚأسهاَا يرتتٝب املطؤٚي١ٝ ع٢ً ايهٝاْات ٚايدٍٚ

ايتعاٖد١ٜ أٚ إتٝاْٗا بتضسفات عاز٠ بايػري، ضٛا٤ ازتهبتٗا ايدٍٚ َباغس٠ أٚ أسد زعاٜاٖا. 

ٚاقتضست املطا٤ي١ آْراى ع٢ً املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ املفغ١ٝ إىل إصالح ايغسز أٚ ايتعٜٛض املادٟ أٚ 

١ٝ اييت طبكٗا صبتُع ايدٍٚ ٖٞ يف خا١ْ ايعٝين عٔ ايغسز ٚاسبكٝك١ إٔ أْٛاع املطؤٚي١ٝ املدْ

 املطؤٚي١ٝ األدب١ٝ أٚ األخالق١ٝ أنجس َٓٗا ايكا١ْْٝٛ.

ٚيف املكابٌ خًت َهْٛات ايكإْٛ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ َٔ َفّٗٛ ازبصا٤ ع٢ً املٓتٗو 

يكٛاعدٙ ٚأسهاَ٘، ٚنإ َٔ ايبدٜٗٞ إٔ ال ٜعسف ذيو ايكإْٛ أٟ ْٛع َٔ املطؤٚي١ٝ  ايدٚي١ٝ 

١ دباٙ ايدٍٚ أٚ األفساد، عًُا إٔ ايػدط ايطبٝعٞ مل ٜهٔ باألصٌ َطتٗدفا بكٛاعد ازبٓا٥ٝ

ايكإْٛ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ أٚ طباطبا بأسهاَ٘. ٚيريو بكٞ ايفسد َطتبعدا عٔ َطؤٚي١ٝ 

ايتصاّ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ ٚأسهاَ٘ ألٕ ٖرا ايكإْٛ ْفط٘ الٜعرتف أضاضا 

 خبغٛع ايفسد يطًطاْ٘. 

ٚيكد غٗد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ تػٝريا درزٜا ٚتطٛزا عًُٝا عبٛ اسبداث١ إثس 

ٚمحًت َعاٖد٠ فسضاٟ ايعدٜد َٔ املصاٜا  ٚاييت َٓٗا  9191تٛقٝع َعاٖد٠ فسضاٟ يف ض١ٓ 

إْػا٤ تٓظِٝ دٚيٞ " عضب١ األَِ" ٚتأضٝظ أٍٚ ْظاّ قاْْٛٞ دٚيٞ سبُا١ٜ قٛاعد ايكإْٛ 

اْكالب يف املفاِٖٝ ازبصا١ٝ٥ اييت ناْت ضا٥د٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايدٚيٞ ايعاّ، ٚإسداخ 

 ازبصا٥ٞ ايتكًٝدٟ، ٚذيو باعتُاد املطؤٚي١ٝ املصدٚد١ ع٢ً ايدٚي١ ٚايفسد.

ٚبريو ميهٔ طسح ايتطاؤٍ اآلتٞ : نٝف مت تهسٜظ املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبصا١ٝ٥ 

يطبٝعٝني أَاّ احملانِ ع٢ً األغداظ ايطبٝعٝني، ٚبايتايٞ إَها١ْٝ َجٍٛ األغداظ ا

 ايدٚي١ٝ؟

ضٓشاٍٚ دزاض١ ٖرا املٛعٛع َٔ خالٍ ايرتنٝص ع٢ً ثالث١ عٓاصس أضاض١ٝ، األٍٚ 

ٜتُجٌ يف ازبٗٛد ايفك١ٝٗ  ٚايدٚي١ٝ اييت َٗدت العتُاد املطؤٚي١ٝ ازبصا١ٝ٥ ايػدض١ٝ دٚيٝا، 

ي١ٝ املصدٚد١ يف أَا ايعٓضس ايجاْٞ فطٓتٓاٍٚ َٔ خالي٘ دٚز َعاٖد٠ فسضاٟ يف تدٜٚٔ املطؤٚ

ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٚيف ايعٓضس ايجايح ٚاألخري ْبني دٚز عضب١ األَِ ٚدٗٛدٖا إلزضا٤ َغاَني 

 َعاٖد٠ فسضاٟ ازبصا١ٝ٥.
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 أوال/دور الفقه يف اعتماد املشؤولية اجلزائية الشخصية دوليا
ا يف يف ال خالف يف إٔ فهس٠ ازبصا٤ عَُٛا َتأص١ً يف تازٜذ ايعالقات ايدٚي١ٝ، ٚأٜغ

أفهاز املفهسٜٔ ٚايفالضف١ َٚػازٜعِٗ اييت تعهظ خضٛصٝات املساسٌ ايتازخي١ٝ، ٚملا نإ 

املفّٗٛ ايعاّ يًذصا٤ ٜٛيد َٔ زسِ اسبسٚب املتٛازث١ َٔ فذس ايتازٜذ، ساٍٚ ايفك٘ يف ايبدا١ٜ 

ٝع١ٝ ايتضدٟ يًشسٚب عرب أفهاز َٚػازٜع يتكٝٝدٙ أٚ اسبد َٔ َٓ٘ اضتٓادا إىل ايكٛاعد ايطب

ٚاألخالق١ٝ،  ثِ ايكٛاعد ايد١ٜٝٓ ٚاملطٝشٞ، ٚمتشٛزت ازبٗٛد ايفك١ٝٗ ٚملد٠ ش١َٝٓ ط١ًٜٛ سٍٛ 

َفّٗٛ اسبسب َٚػسٚعٝتٗا  أٚ عدايتٗا دٕٚ ايتطسم إىل األفساد َٚطؤٚيٝتِٗ عٓٗا، ٚقد ظبح 

 ايفك٘ ايهٓطٞ يف ربفٝف سد٠ اسبسٚب َؤقتا.

ٞ أنجس ْغٛدا ٚٚعٛسا ال يف عالقات٘ ٚحبًٍٛ ايكسٕ ايتاضع عػس بدأ اجملتُع ايدٚي

ايدٚي١ٝ، ٚنريو نتابات املفهسٜٔ ٚايفكٗا٤ اييت زاست تبني االْتٗانات ٚاألفعاٍ املستهب١ 

عد اإلْطإ يف اسبسٚب ٚٚصفٗا ع٢ً أْٗا دسا٥ِ دٚي١ٝ، َجٌ دسمي١ ايعدٚإ ٚدسا٥ِ اسبسب 

ٚاملددزات ٚأعُاٍ ايكسص١ٓ مبجاب١ املطتٗدف١ يإلْطإ املدْٞ غري املكاتٌ، ٚاعتباز دباز٠ ايسم 

 دسا٥ِ دٚي١ٝ ٚاملطايب١ مبعاقب١ َستهبٝٗا أَاّ ايكغا٤ ايٛطين أٚ ايدٚيٞ.

بأْ٘ نإ عاّ ايٓٗغ١ ايفك١ٝٗ ٚاملػازٜع، سٝح ذٖب ايفكٗا٤ ع٢ً  9781ٚاَتاش عاّ 

 برٍ دٗٛدِٖ يف مجعٝات ٚاذبادات دٚي١ٝ بػسض إزضا٤ َفّٗٛ ازبسمي١ ايدٚي١ٝ أَاّ ايكغا٤

ايدٚيٞ ازبصا٥ٞ، ٚازبدٜس بايرنس إٔ َٓظ١َٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ازبصا٥ٞ َاشايت تطتًِٗ أفهاز 

فكٗا٤ َسس١ً أٚاخس ايكسٕ ايتاضع عػس َٚػازٜعِٗ ٚاملبادئ  ٚايكٛاعد ازبصا١ٝ٥ اييت ْادٚا 

 .(1)بٗا

يف تًو اسبكب١ غازى ايعدٜد َٔ نباز ايفكٗا٤ يف إعداد َعاٖد٠ فسضاٟ،َٚٔ ثِ 

سكا ذبت زعا١ٜ عضب١ األَِ يف تطٜٛس املبادئ ازبصا١ٝ٥ يًُعاٖد٠ ٚإعداد َػسٚع عًُٛا ال

إْػا٤ ضبه١ُ دٚي١ٝ دصا١ٝ٥ دا١ُ٥، خاص١ بعد فػٌ ضبان١ُ "غًّٝٛ ايجاْٞ" اإلَرباطٛز 

 األملاْٞ ٚاالستذاز بعدّ ٚدٛد احمله١ُ.

ٗا، ٚايفكٗا٤ ِٖ ايرٜٔ أخسدٛا ايفك٘ َٔ ضبٛز١ٜ ازبداٍ سٍٛ اسبسٚب َٚػسٚعٝت

ٚاضتبديٛٙ مبفَٗٛ٘ ايكاْْٛٞ ازبدٜد: اسبسب ايدفاع١ٝ ٚاسبسب ايعدٚا١ْٝ، ٚاعتربٚا األٚىل 

َربز٠ ٚايجا١ْٝ عُال غري َػسٚع، ٚدسمي١ دٚي١ٝ البد َٔ ايعكاب عًٝٗا، ٚأخريا أضكط ٖؤال٤ 

ايفكٗا٤ َفّٗٛ املطؤٚي١ٝ اسبضس١ٜ يًدٚي١ عٔ اسبسب ٚأعافٛا َطؤٚي١ٝ األغداظ 

ٕ اسبسب ٜكسزٖا ٜٚٓفرٖا أفساد باضِ ايدٚي١ اييت ٜعًُٕٛ سبطابٗا، ٚعًٝ٘ البد ايطبٝعٝني، أل

 َٔ َعاقبتِٗ، إَا أَاّ ايكغا٤ ايٛطين أٚ ايدٚيٞ.

 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقاضي أمام احملاكم الدولية

 - 70 - 

 ثانيا/ معاهدة فرساي وتدوين املشؤولية املزدوجة

اْبجل عٔ َؤمتس ايطالّ يف بازٜظ مخط١ َعاٖدات، نإ أُٖٗا َعاٖد٠ فسضاٟ 

ب ايس٥ٝطٞ يف اسبسب" أملاْٝا"، ٚتغُٓت املعاٖدات اشبُظ َبد أ يهْٛٗا ٚقعت َع ايكط

مل تطايب مبشان١ُ  ااملطؤٚي١ٝ ازبصا١ٝ٥ املصدٚد١ ع٢ً ايدٍٚ ٚاألفساد ايطبٝعٝني، إال أْٗ

اسبهاّ أٚ ايسؤضا٤ أٚ ايدٍٚ املٗص١َٚ، بٌ انتفت بايٓط ع٢ً ضبان١ُ صبسَٞ اسبسب َٔ 

ييت ْضت ع٢ً ضبان١ُ اإلَرباطٛز ٚنباز ايكاد٠ يف ايكاد٠ فٝٗا باضتجٓا٤ َعاٖد٠ فسضاٟ ا

أملاْٝا أَاّ ضبه١ُ خاص١ تٓػأ هلرٙ ايػا١ٜ، ٚبٗرا ايتدٜٚٔ ٜهٕٛ تازٜذ تٛقٝع َعاٖد٠ فسضاٟ 

 ٖٛ تازٜذ املٝالد ايفعًٞ ملطري٠ ايٓظاّ ايكاْْٛٞ يًذصا٤ ايدٚيٞ اسبدٜح. 87/60/9191يف 

 ايػدض١ٝ ٚٚشعت٘ ع٢ً ف٦تني َٔ َٛادٖا: ٚقد أقست املعاٖد٠ َبدأ املطؤٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥

ايف١٦ األٚىل قسزت َطؤٚي١ٝ اإلَرباطٛز دٓا٥ٝا، ٚبريو ضٝػدٚ اسبانِ أٚ ايس٥ٝظ 

اسبسب أٚ ازبسا٥ِ اييت ٜستهبٗا ض ايطالّ ٚاإلْطا١ْٝ، ٚقد  َِطؤٚال دٚيٝا ٚدٓا٥ٝا عٔ دسا٥

ٞ، ٚاإلَرباطٛز ايطابل عٔ ْضت ع٢ً إٔ" ايطًطات املتشايف١ ٚاملتشد٠ تتِٗ عًٓا غًّٝٛ ايجاْ

ازبسمي١ ايعظ٢ُ عد األخالم ايدٚي١ٝ ٚقدض١ٝ ضًط١ املعاٖدات، ٚتٓػأ ضبه١ُ عًٝا خاص١ 

 حملانُت٘...".

أَا ايف١٦ ايجا١ْٝ فٓذد أْٗا ْضت ع٢ً َطؤٚي١ٝ األغداظ ايطبٝعٝني َٔ نباز 

طالّ ٚاإلْطا١ْٝ، ٚع٢ً املطؤٚيني ٚايغباط أٚ األفساد املستهبني زبسا٥ِ اسبسب أٚ ازبسا٥ِ عد اي

 إٔ اسبه١َٛ األملا١ْٝ تًتصّ بتطًِٝ املطًٛبني حملانِ اسبًفا٤ ملكاعاتِٗ.

َعاٖد٠ فسضاٟ ايٛثٝك١ األٚىل املطكط١ ملبدأ اسبضا١ْ ايكغا١ٝ٥  تٖٚهرا أصبش

ايٛط١ٝٓ اييت تٛفسٖا ايدضاتري أٚ ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ يًشهاّ أٚ يهباز املطؤٚيني، ٖرا يف املكاّ 

ٍٚ أَا يف املكاّ ايجاْٞ فكد ضذًت َعاٖد٠ فسضاٟ ضابك١ قا١ْْٝٛ َٔ خالٍ ايدع٠ٛ إىل األ

 عسٚز٠ إْػا٤ قغا٤ دٚيٞ دٓا٥ٞ.

َٚا دبدز اإلغاز٠ إيٝ٘ يف ٖرا املكاّ إٔ تطبٝل ملطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ايػدض١ٝ 

ٖسٚب اإلَرباطٛز  ع٢ً اإلَرباطٛز غًّٝٛ ايجاْٞ مل ٜهتب ي٘ ايٓذاح أٚ ايتٓفٝر ايفعًٞ، بطبب

إىل ٖٛيٓدا اييت زفغت تطًُٝ٘ َٔ د١ٗ, ٚيعدّ إْػا٤ احمله١ُ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ َٔ د١ٗ 

 أخس٣.

ثِ إٔ باقٞ بٓٛد املعاٖد٠ غٗدت تطبٝكا صٛزٜا ع٢ً ف١٦ ق١ًًٝ َٔ املطؤٚيني األملإ، 

األملا١ْٝ مل  فايدٍٚ املٓتضس٠ قدَت ال٥ش١ إىل أملاْٝا بتطًُٝٗا نباز اجملسَني، يهٔ ايطًطات

تطتذب ملطايب اسبًفا٤ حبذ١ إٔ ذيو ضٝجري ايسأٟ ايعاّ األملاْٞ ٜٚؤدٟ إىل اعطسابات 

ٜٓظس إيِٝٗ نأبطاٍ، ٚقدَت بدٜال عٔ ضبانُتِٗ أَاّ قغا٤ دٚيٞ  ٞذيو إٔ ايػعب األملاْ
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ٚأسايتِٗ ع٢ً "ضبه١ُ ايساٜذ ايعًٝا"، ٚقدّ عدد قًٌٝ َٔ  دٓا٥ٞ َؤيف َٔ ايدٍٚ املٓتضس٠

األغداظ املتُٗني ايرٜٔ ٚزدت أمساؤِٖ يف ايكا١ُ٥ األص١ًٝ، ٚقد متت ضبانُتِٗ 

 .(2)صٛزٜا

ٚغبًط إىل إٔ َعاٖد٠ فسضاٟ، زغِ ايفػٌ يف تطبٝكٗا تبك٢ ايٛثٝك١ ايدٚي١ٝ األٚىل 

نتُاٍ َٓظ١َٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ازبٓا٥ٞ، ٚاييت اييت أضطت يكٝاّ املبادئ ٚايكٛاعد اسبدٜج١ ال

ضتػٗد تطٛزا َغطسدا زب١ٗ إقساز املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ايػدض١ٝ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ 

 ايعاّ.

 

 األمم يف جتشيد معاهدة فرساي ةثالثا/دور عصب
اْبجكت عضب١ األَِ َٚٝجاقٗا َٔ زسِ َعاٖد٠ فسضاٟ فػهًت اإلعالٕ اسبكٝكٞ عٔ 

ُع ايدٍٚ َٔ ايفٛع٢ إىل صبتُع دٚيٞ سدٜح َٓظِ َٔ ْاس١ٝ، ٚعٔ إقضا٤ ازبصا٤ ْكٌ صبت

ايدٚيٞ ايعسيف ٚايتكًٝدٟ ٚاضتبداي٘ بازبصا٤ ايدٚيٞ اسبدٜح املٓغبط بإغساف مجع١ٝ 

 ايعضب١ ٚصبًطٗا ٚيٛ ْظسٜا َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ.

سٜا يكد إضتٗدف ازبصا٤ ايدٚيٞ اسبدٜح املٓضٛظ عًٝ٘ يف َٝجام عضب١ األَِ سض

ايدٍٚ دٕٚ األفساد، ٜٚعٛد اضتبعاد تدٜٚٔ املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ايػدض١ٝ عٔ املٝجام، 

عدّ ْغٛز فهس٠ طباطب١ ايكإْٛ  خالفا ملا أقست٘ َعاٖد٠ فسضاٟ إىل أضباب عد٠ ْرنس َٓٗا

ايدٚيٞ يألغداظ ايطبٝعٝني، َٚٓ٘ أٜغا إٔ َبدأ األخر باملطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ 

١ املكسز٠ يف َعاٖد٠ فسضاٟ مل ٜهٔ ض٣ٛ زد فعٌ دٚيٞ خاظ ع٢ً تضسفات أفساد ايػدضٝ

 ايدٍٚ املٗص١َٚ يف اسبسب.

ٚزغِ إقضا٤ َبدأ املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ايػدض١ٝ عٔ َٝجام ايعضب١ فكد 

تغُٔ املٝجام ْضا غاَغا ٚعاَا دا٤ فٝ٘" ٜعد صبًظ ايعضب١ َػسٚعات بػإٔ إْػا٤ ضبه١ُ 

ايدٚيٞ ٜٚكدَٗا إىل أعغا٤ ايعضب١ يًُٛافك١ عًٝٗا، ع٢ً إٔ ٜدخٌ يف اختضاظ  دا١ُ٥ يًعدٍ

ٖرٙ احمله١ُ ايٓظس يف املٓاشعات ايدٚي١ٝ اييت ٜعسعٗا عًٝٗا اشبضّٛ، ٚع٢ً احمله١ُ إٔ تضدز 

 أزا٤ اضتػاز١ٜ يف نٌ ْصاع أٚ َطأي١ ذباٍ إيٝٗا َٔ اجملًظ أٚ ازبُع١ٝ".

ٚذبدٜدا   9188عضب١ األَِ اعتبازا َٔ  ٚاْطالقا َٔ ٖرا يٓط ايفغفاض ضعت

َٔ َؤمتس اْعكد يف األزدٓتني ايرٟ ْظُت٘ مجع١ٝ ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٚايرٟ أقس فهس٠ إْػا٤ 

احملهِ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ألْٗا دٖٛس١ٜ ٚعاد١ً، ٚيف املؤمتس ايجاْٞ ايرٟ اْعكد بفٝٝٓا متت 

ضبه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ يًتشهِٝ  بًٛز٠ املػسٚع، ع٢ً إٔ تهٕٛ احمله١ُ دا٥س٠ دٓا١ٝ٥ عُٔ

 .(3)ايدا١ُ٥، ٚمت إٜداع املػسٚع مبكس عضب١ األَِ
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، قدّ ايفكٝ٘ بٝال 9181ٚيف َؤمتس اإلذباد ايربملاْٞ ايدٚيٞ املٓعكد بٛاغٓطٔ عاّ 

 َػسٚعا تهٕٛ فٝ٘ احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ًَشك١ مبشه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ.

ٝك١ عدّ اإلمجاع ايدٚيٞ ع٢ً ٚيكد اصطدَت َطاعٞ عضب١ األَِ املتٛاص١ً حبك

تكٓني املبادئ ازبصا١ٝ٥، ٚاُْٗاى ايدٍٚ بإبساّ االتفاقٝات ايدٚي١ٝ يغُإ أَٔ دٚهلا ذبطبا 

ايرٟ ْافظ  9187يٛقٛع سسب ددٜد٠، َٚٔ ٖرٙ االتفاقٝات َٝجام بسٜإ نًٝٛدز يعاّ 

أٟ إغاز٠ إىل إقساز  بأُٖٝت٘ ٚعدد ايدٍٚ املٓظ١ُ إيٝ٘ َٝجام عضب١ األَِ، ٚيهٓ٘ دا٤ خايٝا َٔ

، ٚانتفت املٛاثٝل (4)املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ايػدض١ٝ أٚ ست٢ إْػا٤ قغا٤ دٚيٞ دٓا٥ٞ

ايدٚي١ٝ آْراى باعتباز اسبسب ايعدٚا١ْٝ دسمي١ دٚي١ٝ دٕٚ ايتطسم إىل املطؤٚي١ٝ ازبصا١ٝ٥ 

 ايػدض١ٝ أٚ ع٢ً ازب١ٗ اييت تٓصٍ ازبصا٤ باملعتدٟ.

طهس١ٜ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف ْٛزْبٛزغ ٚطٛنٝٛ َٓعطفا ٚقد غهًت احملانِ ايع

، سٝح أفغ٢ ْظاَا ٖاتني احملهُتني إىل قٝاّ َٓظ١َٛ (5)تازخيٝا يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ازبٓا٥ٞ

ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ ايدٚيٞ، بايسغِ َٔ االْتكادات سٝح اعتربت دبطٝدا إلزاد٠ املٓتضسٜٔ، 

كا١ْْٝٛ َٚب١ٝٓ ع٢ً َعاٜري ضٝاض١ٝ أنجس َٓٗا ٚناْت أسهاَٗا ٚإدسا٤اتٗا َػٛب١ بايعٝٛب اي

إال أْٗا  زغِ ذيو نسضت مج١ً َٔ املبادئ اإلػباب١ٝ املكتبظ َعظُٗا َٔ املبادئ  (6)قا١ْْٝٛ

 ايعا١َ ازبٓا١ٝ٥ املطتكس٠ يف ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ ايٛطين، ٚقد مت صبػٗا بايضبػ١ ايدٚي١ٝ ٖٚٞ:

غداظ ايطبٝعٝني يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، إقساز َبدأ املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ يأل-

َٔ ْظاّ ْٛزْبٛزغ، َٚٓر صدٚز ٖرا ايٓظاّ خطا ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ خط٠ٛ  60ٚفكا يًُاد٠ 

 ١َُٗ إذ أصبح اٖتُاَ٘ غري َكتضس ع٢ً ايدٍٚ، بٌ أصبح ٜػٌُ األفساد.

ا تطبٝل َبدأ َطا٤ي١ األفساد َٚعاقبتِٗ دٚيٝا ع٢ً أضاع ازبسا٥ِ املٛصٛف١ دٚيٝ-

بـ "ازبسا٥ِ عد ايطالّ، ٚدسا٥ِ اسبسب، ازبسا٥ِ عد اإلْطا١ْٝ"، ٖٚرا ٜعين تطبٝل َبدأ 

ع٢ً ْطام  طايػسع١ٝ ازبصا١ٝ٥ املهسع بايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ؛ ال دسمي١ ٚال عكٛب١ إال بٓ

 .(7)دٚيٞ

 :خامتة
اْديعت اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚمل تطتطٝع عضب١ األَِ إٔ متٓع ْػٛبٗا ٚاتطاعٗا 

املٝا، ٚزبأت ايدٍٚ املتشازب١ إىل اضتدداّ نٌ فٕٓٛ ايػس املؤد١ٜ إىل ايكغا٤ ع٢ً اإلْطإ ع

ٚسغازت٘، دٕٚ َساعا٠ ألد٢ْ االعتبازات اإلْطا١ْٝ أٚ ايػسا٥ع ايطُا١ٜٚ أٚ االتفاقٝات ايدٚي١ٝ 

ست٢  اسبدٜج١ املكٝد٠ يألفعاٍ اسبسب١ٝ، ٚأفغت اسبسب إىل بسٚش ْتا٥ر قا١ْْٝٛ ٚضٝاض١ٝ َاشايت

َٜٛٓا ٖرا تتشهِ يف َطاز ايعالقات ايدٚي١ٝ ٚتٓظُٝٗا، َٚٔ أبسشٖا َٝجام ١٦ٖٝ األَِ املتشد٠ 

بإبساّ َعاٖد٠ إْػا٤ احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥، اييت دا٤ت  9117ايرٟ تعصش يف ض١ٓ 
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يػسض ايتشكٝل ٚضبان١ُ األغداظ ايرٜٔ ٜستهبٕٛ أغد ازبسا٥ِ خطٛز٠ حبٝح تهٕٛ 

 ٖتُاّ ايدٚيٞ.َٛعع اال
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إدسا٤ات ايتكاعٞ ٚسكٛم ( ٚبعدٖا احملانِ ازبٓا١ٝ٥ املؤقت١ أٜغا بٝٛغطالفٝا ٚزْٚدا، أْظس: شعباٍ ضبُد، 1)
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86.  
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