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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

تعػػػر رػػػرارات اباعػػػار اامتااراػػػا ممػػػر  راجوجب ػػػا بهػػػرر مػػػف جاجػػػب وا ػػػر واػػػو ج ػػػة تعػػػر رػػػرارات اباعػػػار اامتااراػػػا ممػػػر  راجوجب ػػػا بهػػػرر مػػػف جاجػػػب وا ػػػر واػػػو ج ػػػة 
ابرارة أ ػػر أاػػـ ائوسػػائؿ ائتػػه تسػػتارم ا ج ػػة ابرارة ئة بػػاـ اائم مػػة ائموكوئػػة ئ ػػا واػػه ابرارة أ ػػر أاػػـ ائوسػػائؿ ائتػػه تسػػتارم ا ج ػػة ابرارة ئة بػػاـ اائم مػػة ائموكوئػػة ئ ػػا واػػه 

امػػةو وئمػػا كػػف ئكػػؿ رػػرار إرارا اػػرؼ أو ىابػػة بسػػع  إئػػ  ت  ب  ػػا امػػةو وئمػػا كػػف ئكػػؿ رػػرار إرارا اػػرؼ أو ىابػػة بسػػع  إئػػ  ت  ب  ػػا ت  بػػؽ ائمهػػة ة ائعت  بػػؽ ائمهػػة ة ائع
مهرر ائ رار مستارم ا سةطاته ئت  بؽ ائ ػرؼ ائم ػرر ئ ػا راجوج ػاو واػو ائجتبجػة ائج ائبػة مهرر ائ رار مستارم ا سةطاته ئت  بؽ ائ ػرؼ ائم ػرر ئ ػا راجوج ػاو واػو ائجتبجػة ائج ائبػة 
ئة ػػػػرارو  إجػػػػه إنا  ػػػػار مػػػػف ت  بػػػػؽ ائمهػػػػة ة ائعامػػػػة ائتػػػػه بهػػػػرر ائ ػػػػرار  ػػػػه ا هػػػػؿ ئة ػػػػرارو  إجػػػػه إنا  ػػػػار مػػػػف ت  بػػػػؽ ائمهػػػػة ة ائعامػػػػة ائتػػػػه بهػػػػرر ائ ػػػػرار  ػػػػه ا هػػػػؿ 

ره اعبرة مف ائمهة ة ائعامةو مر ره اعبرة مف ائمهة ة ائعامةو مر ئت  ب  ا؛ اأجه رهر ت  بؽ مآرب شاهبة ومجا ع ئغبئت  ب  ا؛ اأجه رهر ت  بؽ مآرب شاهبة ومجا ع ئغب
اػػػػنا ائتهػػػػرؼ  ػػػػه ائج ابػػػػة اج ػػػػراؼ اغابػػػػة ائ ػػػػرار ابرارا ومػػػػف  ػػػػـ شػػػػاب رػػػػراره مػػػػرـ اػػػػنا ائتهػػػػرؼ  ػػػػه ائج ابػػػػة اج ػػػػراؼ اغابػػػػة ائ ػػػػرار ابرارا ومػػػػف  ػػػػـ شػػػػاب رػػػػراره مػػػػرـ 

 ائمشرومبة وكاف   ب  ا اابئغاء.ائمشرومبة وكاف   ب  ا اابئغاء.
 أهمية البحث:أهمية البحث:

إف   ب ػػػة أامبػػػة ائا ػػػث  ػػػه مبػػػب ااج ػػػراؼ  ػػػه اسػػػتعماؿ ائسػػػةطة  ػػػه أاػػػراؼ إف   ب ػػػة أامبػػػة ائا ػػػث  ػػػه مبػػػب ااج ػػػراؼ  ػػػه اسػػػتعماؿ ائسػػػةطة  ػػػه أاػػػراؼ 
ابراراو وبعػػػر مػػػف أاطػػػر ائعبػػػوب ابراراو وبعػػػر مػػػف أاطػػػر ائعبػػػوب   رػػػرارات اباعػػػار أجػػػه بتهػػػؿ اػػػركف ائغابػػػة  ػػػه ائ ػػػراررػػػرارات اباعػػػار أجػػػه بتهػػػؿ اػػػركف ائغابػػػة  ػػػه ائ ػػػرار

ا اػر  كوجػه أك ػر ررػة و ساسػبة؛  بػث بتمتػػع اطػااع متمبػا جعةػه مػف ائعبػوب ائا بػػة ا اػر  كوجػه أك ػر ررػة و ساسػبة؛  بػث بتمتػػع اطػااع متمبػا جعةػه مػف ائعبػوب ائا بػػة 
ائمرتاطة اج سبة مهرر ائ رار ابرارا  بث تتستر ابرارة مةبه مف ارؿ إض اء هػ ة ائمرتاطة اج سبة مهرر ائ رار ابرارا  بث تتستر ابرارة مةبه مف ارؿ إض اء هػ ة 
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  ائمشرومبة مة  ا بة مجاهر ائ رار ا ار و وانا ا مر سب تضه مف ائ اضه ائتغةغؿائمشرومبة مة  ا بة مجاهر ائ رار ا ار و وانا ا مر سب تضه مف ائ اضه ائتغةغؿ
اررااتػػه ئةوهػػوؿ إئػػ  ا ىػػرا  ائا بػػة ائتػػه بسػػت ر  ا ائػػوابر ائماػػت  واػػو اجػػا وابػػر اررااتػػه ئةوهػػوؿ إئػػ  ا ىػػرا  ائا بػػة ائتػػه بسػػت ر  ا ائػػوابر ائماػػت  واػػو اجػػا وابػػر 
ائرااةبةو مف جراء تهر هو واو ائم تر   به أجػه بسػع  إئػ  ت  بػؽ ائمهػة ة ائعامػة؛ ائرااةبةو مف جراء تهر هو واو ائم تر   به أجػه بسػع  إئػ  ت  بػؽ ائمهػة ة ائعامػة؛ 
 بث تجهب اجا ررااة ائ ضاء ابرارا مة  ج سبة وناتبة مهرر ائ رار واه أمػور مػف  بث تجهب اجا ررااة ائ ضاء ابرارا مة  ج سبة وناتبة مهرر ائ رار واه أمػور مػف 

 ائهعب ائت  ؽ مج ا.ائهعب ائت  ؽ مج ا.

كةه رر رؤ  ااتبار ائا ث  ه انا ائموضوع؛  بث جر  أف انا ائعبب كةه رر رؤ  ااتبار ائا ث  ه انا ائموضوع؛  بث جر  أف انا ائعبب وأماـ انا وأماـ انا 
ا ب بره ائ اضه مف تة اء ج سه اؿ ا ار مف ائر ع اه مف ارؿ ا ججاه ائهارر اشأجه ا ب بره ائ اضه مف تة اء ج سه اؿ ا ار مف ائر ع اه مف ارؿ ا ججاه ائهارر اشأجه 
ررار اباعارو وكنا اساب اجتشػار ائ سػار  ػه ابرارات ومةػ  وجػه ائاهػو  إرارات  ػه ررار اباعارو وكنا اساب اجتشػار ائ سػار  ػه ابرارات ومةػ  وجػه ائاهػو  إرارات  ػه 

و سػػػج اوؿ ابػػػاف م  ػػػـو مبػػػب ااج ػػػراؼ  ػػػه و سػػػج اوؿ ابػػػاف م  ػػػـو مبػػػب ااج ػػػراؼ  ػػػه روؿ ائعػػػائـ ائ ائػػػث وائتػػػه مػػػف ابج ػػػا ائعػػػراؽروؿ ائعػػػائـ ائ ائػػػث وائتػػػه مػػػف ابج ػػػا ائعػػػراؽ
 استعماؿ ائسةطة وائهور ائته بظ ر ا ا انا ائعببو ئبكوف ائ ارئ مة  مةـ ا ا.استعماؿ ائسةطة وائهور ائته بظ ر ا ا انا ائعببو ئبكوف ائ ارئ مة  مةـ ا ا.

 مشكمة البحث:مشكمة البحث:

تتم ور مشكةة ا  جا ائموسـو )أ ر ااج راؼ اائسػةطة  ػه أاػراؼ رػرارات اباعػار تتم ور مشكةة ا  جا ائموسـو )أ ر ااج راؼ اائسػةطة  ػه أاػراؼ رػرارات اباعػار 
اائسػػػةب مةػػػ  اائسػػػةب مةػػػ  ائااهػػػة اا جاجػػػبع  ػػػه تعسػػػؼ ابرارة  ػػػه اسػػػتعماؿ سػػػةطات ا امػػػا بػػػؤ ر ائااهػػػة اا جاجػػػبع  ػػػه تعسػػػؼ ابرارة  ػػػه اسػػػتعماؿ سػػػةطات ا امػػػا بػػػؤ ر 

  ػػػوؽ ا ججاػػػه ائمشػػػرومة  ػػػه ائتج ػػػؿ وابرامػػػة رىػػػـ مػػػرـ تػػػأ بره أو تعرضػػػه ئ ضػػػرار   ػػػوؽ ا ججاػػػه ائمشػػػرومة  ػػػه ائتج ػػػؿ وابرامػػػة رىػػػـ مػػػرـ تػػػأ بره أو تعرضػػػه ئ ضػػػرار 
ػا إنا مػا ا ظجػا أف اجػاؾ هػور  ػا إنا مػا ا ظجػا أف اجػاؾ هػور اائجظاـ أو ائهائح ائعػاـ ئةاةػر ائػنا ب ػبـ  بػهو اهوه  اائجظاـ أو ائهائح ائعػاـ ئةاةػر ائػنا ب ػبـ  بػهو اهوه 
متعررة ئ نا ائعبب وئكؿ هور مج ا تأ براػا واػنا ر عجػا ئةا ػث  ػه اػنه ائمشػكةةو وائتػه متعررة ئ نا ائعبب وئكؿ هور مج ا تأ براػا واػنا ر عجػا ئةا ػث  ػه اػنه ائمشػكةةو وائتػه 

مػػا اػػو ا  ػػر ائ ػػاجوجه اج ػػراؼ ابرارة اسػػةطت ا مػػف أاػػراؼ رػػرارات مػػا اػػو ا  ػػر ائ ػػاجوجه اج ػػراؼ ابرارة اسػػةطت ا مػػف أاػػراؼ رػػرارات   تتاةػػور  ػػه سػػؤاؿ تتاةػػور  ػػه سػػؤاؿ 
 اباعار ائااهة اا جاجب؟اباعار ائااهة اا جاجب؟

 وب بر انا ائتساؤؿ مرة تساؤات  رمبة وب بر انا ائتساؤؿ مرة تساؤات  رمبة 

 كبؼ بمكف إ اات مبب ااج راؼ اائسةطة ومة  مف ب ع مبء اب اات؟كبؼ بمكف إ اات مبب ااج راؼ اائسةطة ومة  مف ب ع مبء اب اات؟ -11

اػػػػؿ اجػػػػاؾ ررااػػػػة ئة ضػػػػاء ابرارا مةػػػػ  ااج ػػػػراؼ اائسػػػػةطة  ػػػػه رػػػػرارات إاعػػػػار اػػػػؿ اجػػػػاؾ ررااػػػػة ئة ضػػػػاء ابرارا مةػػػػ  ااج ػػػػراؼ اائسػػػػةطة  ػػػػه رػػػػرارات إاعػػػػار  -22
 جب؟جب؟ا جاا جا

 ما او ا  ر ائمترتب مة  إئغاء ائ رار ائمشوب اعبب ااج راؼ اائسةطة؟ما او ا  ر ائمترتب مة  إئغاء ائ رار ائمشوب اعبب ااج راؼ اائسةطة؟ -33
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 هيكمية البحث:هيكمية البحث:

سػػوؼ ج ػػـو ات سػػبـ ائا ػػث إئػػ  ما  ػػبف جتجػػاوؿ  ػػه ا وؿ مجػػه م  ػػـو ااج ػػراؼ سػػوؼ ج ػػـو ات سػػبـ ائا ػػث إئػػ  ما  ػػبف جتجػػاوؿ  ػػه ا وؿ مجػػه م  ػػـو ااج ػػراؼ 
اائسػػػةطة  ػػػه أاػػػراؼ رػػػرارات اباعػػػار و ػػػه ائ ػػػاجه جتجػػػاوؿ   ػػػار ااج ػػػراؼ اائسػػػةطة  ػػػه اائسػػػةطة  ػػػه أاػػػراؼ رػػػرارات اباعػػػار و ػػػه ائ ػػػاجه جتجػػػاوؿ   ػػػار ااج ػػػراؼ اائسػػػةطة  ػػػه 

ر  ه ج ابة ا  جا أاـ ما توهؿ إئبػه مػف جتػائم وم تر ػات ر  ه ج ابة ا  جا أاـ ما توهؿ إئبػه مػف جتػائم وم تر ػات أاراؼ ررارات اباعارو  ـ جور أاراؼ ررارات اباعارو  ـ جور 
 تعة ت اائموضوعو وائته جر   ه ا ان ا ا  ائرة ممةبة ومةمبة.تعة ت اائموضوعو وائته جر   ه ا ان ا ا  ائرة ممةبة ومةمبة.

 املبحث األًل
 التعريف باالحنراف بالسلطة يف أىداف قرارات اإلبعاد

إف ائررااػػػػة ائ ضػػػػائبة مةػػػػ  أسػػػػااب رػػػػرارات إاعػػػػار ا ججاػػػػه تم ػػػػؿ ضػػػػماجة اامػػػػة إف ائررااػػػػة ائ ضػػػػائبة مةػػػػ  أسػػػػااب رػػػػرارات إاعػػػػار ا ججاػػػػه تم ػػػػؿ ضػػػػماجة اامػػػػة 
مشػػػػرومبة تهػػػػرؼ ابرارة  ػػػػه اػػػػنا ائمجػػػػاؿو وئ ػػػػر أر  اتسػػػػاع ررااػػػػة مشػػػػرومبة تهػػػػرؼ ابرارة  ػػػػه اػػػػنا ائمجػػػػاؿو وئ ػػػػر أر  اتسػػػػاع ررااػػػػة وأساسػػػػبة ئت  بػػػػؽ وأساسػػػػبة ئت  بػػػػؽ 

ائ ضػػاء ابرارا مةػػ  رػػرارات ج ػػة ابرارة واهػػ ة ااهػػة تةػػؾ ائ ػػرارات ائتػػه بكػػوف ئ ػػا ائ ضػػاء ابرارا مةػػ  رػػرارات ج ػػة ابرارة واهػػ ة ااهػػة تةػػؾ ائ ػػرارات ائتػػه بكػػوف ئ ػػا 
 هر  وتأ بر مة   ربات و  وؽ ا  رار ائمواطجبف وا جاجبو ك رارات إاعار ا جاجب.هر  وتأ بر مة   ربات و  وؽ ا  رار ائمواطجبف وا جاجبو ك رارات إاعار ا جاجب.

امةػة بمارسػ ا  ػه  ػرور ائ ػاجوف امةػة بمارسػ ا  ػه  ػرور ائ ػاجوف وانئؾ  إجه رػر أهػاح ئة اضػه ابرارا ائررااػة ائكوانئؾ  إجه رػر أهػاح ئة اضػه ابرارا ائررااػة ائك
مةػػ  رػػرارات إاعػػار ا جاجػػبو امػػا  ػػه نئػػؾ ت ػػربره ئت ربػػر ائجظػػاـ ائعػػاـو واػػو ائسػػاب ائتػػه مةػػ  رػػرارات إاعػػار ا جاجػػبو امػػا  ػػه نئػػؾ ت ػػربره ئت ربػػر ائجظػػاـ ائعػػاـو واػػو ائسػػاب ائتػػه 

 تستجر إئبه ىائا ا ج ة ابرارة  ه إهراراا ئم ؿ انه ائ رارات.تستجر إئبه ىائا ا ج ة ابرارة  ه إهراراا ئم ؿ انه ائ رارات.

ا ئ كرة ائررااة ائ ضائبة مة  ااج راؼ اائسةطة  ه أاراؼ  ا ئ كرة ائررااة ائ ضائبة مة  ااج راؼ اائسةطة  ه أاراؼ وسو ؽ جتجاوؿ إبضا   وسو ؽ جتجاوؿ إبضا  
ػػػا مػػػوجا ا ئم  ػػػوـ اباعػػػار وااجت ػػػاؿ اعػػػر نئػػػؾ إئػػػ  توضػػػبح م  ػػػوـ رػػػرارات اباعػػػارػػػرارات اباعػػػا ػػػا مػػػوجا ا ئم  ػػػوـ اباعػػػار وااجت ػػػاؿ اعػػػر نئػػػؾ إئػػػ  توضػػػبح م  ػػػوـ ر مرض  ر مرض 

 ااج راؼ اائسةطة  ه إهرار م ؿ انه ائ رارات ونئؾ  ه مطةابف كما بأته ااج راؼ اائسةطة  ه إهرار م ؿ انه ائ رارات ونئؾ  ه مطةابف كما بأته 

 املطلب األًل
 مفيٌم إبعاد األجنبي ًأسبابو

بعػػر اباعػػار ممػػر  مػػف أممػػاؿ ائسػػةطة ائعامػػة تجػػنر ام تضػػاه ائروئػػة  ػػرر ا أو مػػرة بعػػر اباعػػار ممػػر  مػػف أممػػاؿ ائسػػةطة ائعامػػة تجػػنر ام تضػػاه ائروئػػة  ػػرر ا أو مػػرة 
ا جاجب ائم بمبف مة  أرض ا اائاروج مج ا أو إكراا ـ مة  نئػؾ إنا ارتضػ  ا جاجب ائم بمبف مة  أرض ا اائاروج مج ا أو إكراا ـ مة  نئػؾ إنا ارتضػ  أ رار مف أ رار مف 

ا مػػر نئػػؾو واػػنا برجػػع إئػػ  إرػػراـ ائم ػػبـ مةػػ  ارتكػػاب اطػػأ أو ماائ ػػة ئ ػػواجبف ائروئػػة ا مػػر نئػػؾو واػػنا برجػػع إئػػ  إرػػراـ ائم ػػبـ مةػػ  ارتكػػاب اطػػأ أو ماائ ػػة ئ ػػواجبف ائروئػػة 
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ائمستضػػب ة وتةجػػأ ائروئػػة ائمستضػػب ة إئػػه إاػػراج ا ججاػػه مػػف إرةبم ػػا متػػ  رأت أف  ػػه ائمستضػػب ة وتةجػػأ ائروئػػة ائمستضػػب ة إئػػه إاػػراج ا ججاػػه مػػف إرةبم ػػا متػػ  رأت أف  ػػه 
 إف ئةروئػة ائ ػؽ  ػه أف تاعػرَّ أان أججاػه م ػبـ أو  إف ئةروئػة ائ ػؽ  ػه أف تاعػرَّ أان أججاػه م ػبـ أو   ؛ ومةبه؛ ومةبهعع1))إرامته اطر ب رر مهائ  اإرامته اطر ب رر مهائ  ا

 ىبر م بـ ئروامه ا مف و مابة ائجظاـ ائعاـ.ىبر م بـ ئروامه ا مف و مابة ائجظاـ ائعاـ.

 وئ ر رؤ  ت سبـ ائمطةب مة   رمبف كما بأته وئ ر رؤ  ت سبـ ائمطةب مة   رمبف كما بأته 

 الفرع األول: تعريف اإلبعادالفرع األول: تعريف اإلبعاد

ئ ر تعررت اآلراء  ه ائ  ه ائ اجوجه  وؿ تعربؼ اباعار؛  بث ناب ائاع  إئػ  ئ ر تعررت اآلراء  ه ائ  ه ائ اجوجه  وؿ تعربؼ اباعار؛  بث ناب ائاع  إئػ  
ف جاجب سةطات ائروئة ائته ب بـ  ب ا ا ججاه اوجوب مغاررت ػا ف جاجب سةطات ائروئة ائته ب بـ  ب ا ا ججاه اوجوب مغاررت ػا أفن اباعار او "إجنار مأفن اباعار او "إجنار م

ا تعر  ئةجااء ائججائه واباراج اائ وة ا تعر  ئةجااء ائججائه واباراج اائ وةارؿ مرة معبجةو وا  "و وناب  ربؽ  اػر إئػ  "و وناب  ربؽ  اػر إئػ  عع2))ارؿ مرة معبجةو وا 
أفن اباعار او" ررار تهرره ائسةطات ائعامة  ه ائروئة  سااب تتعةػؽ اسػرمت او وأمج ػا أفن اباعار او" ررار تهرره ائسةطات ائعامة  ه ائروئة  سااب تتعةػؽ اسػرمت او وأمج ػا 

ا تعػػر  ئةجػػااء ائػػرااةه وائاػػارجهو وتطةػػب ام تضػػاه مػػف ائػػرااةه وائاػػارجهو وتطةػػب ام تضػػاه مػػف  ا تعػػر  ئةجػػااء ا ججاػػه مغػػاررة إرةبم ػػا؛ وا  ا ججاػػه مغػػاررة إرةبم ػػا؛ وا 
ائججائه واباراج اائ وةو ومارة ما ت رر ائروئة ئألججاه م ةة بةتػـا ارئ ػا اػائاروج مػف ائججائه واباراج اائ وةو ومارة ما ت رر ائروئة ئألججاه م ةة بةتػـا ارئ ػا اػائاروج مػف 

. وئ ػػر ناػػب  ربػػؽ  ائػػث إئػػ  تعربػػؼ اباعػػار اأجػػه "إجػػراء تػػأمر ام تضػػاه . وئ ػػر ناػػب  ربػػؽ  ائػػث إئػػ  تعربػػؼ اباعػػار اأجػػه "إجػػراء تػػأمر ام تضػػاه عع3))إرةػػبـ ائروئػػة"إرةػػبـ ائروئػػة"
 ".".عع4))بـو ومرـ ائعورة إئبه ج ائب ابـو ومرـ ائعورة إئبه ج ائب اائروئة أججاب ا م بم ا مة  إرةبم ا امغاررة انا ابرةائروئة أججاب ا م بم ا مة  إرةبم ا امغاررة انا ابرة

وبمكف مػف اػرؿ ائتعرب ػات ائسػاا ة مر ظػة أجنػه رىػـ ات ار ػا  ػوؿ أ  بػة ائروئػة وبمكف مػف اػرؿ ائتعرب ػات ائسػاا ة مر ظػة أجنػه رىػـ ات ار ػا  ػوؿ أ  بػة ائروئػة 
 ػػػػه إاعػػػػار ا جاجػػػػب إا أف اجػػػػاؾ تاابج ػػػػا مة وظ ػػػػا  ػػػػه ضػػػػاط م  وم ػػػػا؛ نئػػػػؾ إن امتاػػػػر  ػػػػه إاعػػػػار ا جاجػػػػب إا أف اجػػػػاؾ تاابج ػػػػا مة وظ ػػػػا  ػػػػه ضػػػػاط م  وم ػػػػا؛ نئػػػػؾ إن امتاػػػػر 

مػػػع ائػػػرأا مػػػع ائػػػرأا ائػػػاع  اباعػػػار رػػػرار ا إرارب ػػػا وامتاػػػره اآلاػػػروف إجػػػراء ؛ ومػػػف  ػػػـ جػػػر  اات ػػػاؽ ائػػػاع  اباعػػػار رػػػرار ا إرارب ػػػا وامتاػػػره اآلاػػػروف إجػػػراء ؛ ومػػػف  ػػػـ جػػػر  اات ػػػاؽ 
 ائ ائؿ  اأف اباعار ئبس إا إجراء.ائ ائؿ  اأف اباعار ئبس إا إجراء.

وبجػػػاء  مةػػػ  نئػػػؾ بمكػػػف تعربػػػؼ اباعػػػار اأجػػػه "إجػػػراء تتاػػػنه ائروئػػػة  ػػػه مواج ػػػة وبجػػػاء  مةػػػ  نئػػػؾ بمكػػػف تعربػػػؼ اباعػػػار اأجػػػه "إجػػػراء تتاػػػنه ائروئػػػة  ػػػه مواج ػػػة 
ا أجارته  ه ائاروج اابكراه". ا أجارته  ه ائاروج اابكراه".ا ججاه؛ ئكه بغاررَّ  ه أجؿ رهبرو وا   ا ججاه؛ ئكه بغاررَّ  ه أجؿ رهبرو وا 

                                                           

  د ر   ٌِضووا   بزةحووا    د ر   ٌِضووا   بزةحووا  22  ووْزحش  ووق   موولًْى   وودّ ق    وول      ووْزحش  ووق   موولًْى   وودّ ق    وول    عووْهللا ش يووأحَ  اووود   ظووحد  عووْهللا ش يووأحَ  اووود   ظووحد    ((1))

 ..333333م   م   19911991  ملُزة    ملُزة  

 ..6666د. ةدر   ديي عأد  وٌبن يْلق   د. ةدر   ديي عأد  وٌبن يْلق     ((2))

ش  ق   جٌظحا ّهزكوش  جزلًوف  وق   مولًًْحي   وووزم ّ  ومولرى  ش  ق   جٌظحا ّهزكوش  جزلًوف  وق   مولًًْحي   وووزم ّ  ومولرى   ؤ د عأد   وٌبن ريلهللا    وْز ؤ د عأد   وٌبن ريلهللا    وْز  ((3))

 ..233233      19941994د ر   ٌِضا   بزةحا:   ملُزة د ر   ٌِضا   بزةحا:   ملُزة 

د. عولم   ديي   موأق  ضولًلت  جزٌأق  ق هْ زِوا  بةبولد  در طوا هملرًوا  ةودّى د ر ً وز  د. عولم   ديي   موأق  ضولًلت  جزٌأق  ق هْ زِوا  بةبولد  در طوا هملرًوا  ةودّى د ر ً وز    ((4))

19951995      4545.. 
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بفو بفو وا هؿ أفن اباعار إجراٌء  رراٌّ ا ب ػع إا مةػ   ػررع معػبفع أو مػرة أ ػرار معبجػوا هؿ أفن اباعار إجراٌء  رراٌّ ا ب ػع إا مةػ   ػررع معػبفع أو مػرة أ ػرار معبجػ
 ..عع1))إا أف ائروئة  ه اع  ا  باف رر تةجأ إئ  اباعار ائجمامهإا أف ائروئة  ه اع  ا  باف رر تةجأ إئ  اباعار ائجمامه

وبمكف أف جهؿ ات ةبؿ انه ائتعرب ات إئػ  جتبجػة  تمبػة تػتةا   ػه أراػع ج ػاط وبمكف أف جهؿ ات ةبؿ انه ائتعرب ات إئػ  جتبجػة  تمبػة تػتةا   ػه أراػع ج ػاط 
   طو واه   طو واه 

 أفن اباعار ىائا ا ما بكوف إجراء   ررب ا.أفن اباعار ىائا ا ما بكوف إجراء   ررب ا. -11
 أفن اباعار ب تهر مة  ا جاجب.أفن اباعار ب تهر مة  ا جاجب. -22
 ابرةبـ كراابة ا طوم ا.ابرةبـ كراابة ا طوم ا.أفن اباعار ب تضه إاراج ا ججاه مف أفن اباعار ب تضه إاراج ا ججاه مف  -33
 أفن اباعار  ؽ ب ات ئةروئة وئو كاجت إرامة ا ججاه راجوجبة.أفن اباعار  ؽ ب ات ئةروئة وئو كاجت إرامة ا ججاه راجوجبة. -44

 الفرع الثاني: أسباب اإلبعادالفرع الثاني: أسباب اإلبعاد

ئ ػػر اسػػت ر ائ  ػػه مةػػ  أجػػه بجػػب مةػػ  ابرارة أف تسػػت رؼ  ػػه كػػؿ ررارات ػػا ت  بػػؽ ئ ػػر اسػػت ر ائ  ػػه مةػػ  أجػػه بجػػب مةػػ  ابرارة أف تسػػت رؼ  ػػه كػػؿ ررارات ػػا ت  بػػؽ 
  ا امػرة   ا امػرة ائمهة ة ائعامة كمارأ أساسهو  إنا  رر ئ ا ائ اجوف ار  ا م ػرر ا واػو مػا بسػمائمهة ة ائعامة كمارأ أساسهو  إنا  رر ئ ا ائ اجوف ار  ا م ػرر ا واػو مػا بسػم

ا امتاػػر اػػنا ائ ػػرار مشػػوا ا اعبػػب  ا امتاػػر اػػنا ائ ػػرار مشػػوا ا اعبػػب تاهػػب  ا اػػراؼ  عةب ػػا أف تةتػػـا ا ػػنا ائ ػػرؼو وا  تاهػػب  ا اػػراؼ  عةب ػػا أف تةتػػـا ا ػػنا ائ ػػرؼو وا 
 ..عع2))إساءة استعماؿ ائسةطة أو ااج راؼ  ه استعمائ اإساءة استعماؿ ائسةطة أو ااج راؼ  ه استعمائ ا

وئ ر ظ رت م اوات    بة رأات مة  ائسعه إئ  وضع ت سبرات ااهة ئمسأئة وئ ر ظ رت م اوات    بة رأات مة  ائسعه إئ  وضع ت سبرات ااهة ئمسأئة 
ئ  ػػه ائ ػػربـع أف سػػةطة ئ  ػػه ائ ػػربـع أف سػػةطة أسػػااب اباعػػارو  تعػػررت اػػنئؾ ااتجااػػات؛  بػػث بػػر  ائػػاع  )اأسػػااب اباعػػارو  تعػػررت اػػنئؾ ااتجااػػات؛  بػػث بػػر  ائػػاع  )ا

ائروئة  ه اباعار تعتار سةطة مطة ة تستمر مشرومبت ا مػف أممػاؿ ائسػبارةو وبجػتم مػف ائروئة  ه اباعار تعتار سةطة مطة ة تستمر مشرومبت ا مػف أممػاؿ ائسػبارةو وبجػتم مػف 
   عع3))نئؾ مسأئتاف ىابة  ه ا امبةنئؾ مسأئتاف ىابة  ه ا امبة

ا وئ   أفن ائروئة تتمتع اسةطة ت ربربةو وئبست م برة   ػه مجػاؿ إاعػار ا جاجػبو ا وئ   أفن ائروئة تتمتع اسةطة ت ربربةو وئبست م برة   ػه مجػاؿ إاعػار ا جاجػبو 
ف ممارست ا ئ نا ائ ؽ ا بةام ا اإاراء ا سااب  ف ممارست ا ئ نا ائ ؽ ا بةام ا اإاراء ا سااب وا  وائروا ع ائته رمت ا إئ  ممارسػة اػنا وائروا ع ائته رمت ا إئ  ممارسػة اػنا وا 

 ائ ؽ. ائ ؽ. 

                                                           

    19661966ٌِضوا   بزةحوا    مولُزة  ٌِضوا   بزةحوا    مولُزة    د ر     د ر   22اظلم   ديي  تحق ًلصز    وزكش   ملًًْق  ألزلًوف  اظلم   ديي  تحق ًلصز    وزكش   ملًًْق  ألزلًوف    ((1))

  3131.. 

 ..1919      23312331د. يزيف يْطف خل ز    مز ر  بد رم  د ر   ٌِضا   بزةحا    ملُزة  د. يزيف يْطف خل ز    مز ر  بد رم  د ر   ٌِضا   بزةحا    ملُزة    ((2))

 ..2222د. اظلم   ديي  تحق ًلصز    وززع   ظلةك    د. اظلم   ديي  تحق ًلصز    وززع   ظلةك      ((3))
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وائ اجبػػة  أفن ائروئػػة ا تاضػػع واػػه اهػػرر ربام ػػا ا ػػؽ إاعػػار ا جاجػػب إئػػ  أبػػة وائ اجبػػة  أفن ائروئػػة ا تاضػػع واػػه اهػػرر ربام ػػا ا ػػؽ إاعػػار ا جاجػػب إئػػ  أبػػة 
 ررااة رضائبة كوف أفن ت ربر انا ائ ؽ جااع مف سبارة ائروئة.ررااة رضائبة كوف أفن ت ربر انا ائ ؽ جااع مف سبارة ائروئة.

أمػػا )ائ  ػػه ائ ػػربثعو  ػػرأ  اػػرؼ نئػػؾ؛  بػػث ناػػب إئػػ  ضػػرورة تػػوا ر أسػػااب أمػػا )ائ  ػػه ائ ػػربثعو  ػػرأ  اػػرؼ نئػػؾ؛  بػػث ناػػب إئػػ  ضػػرورة تػػوا ر أسػػااب 
مبة رػػػػرار اباعػػػػارو  تػػػػ  ا ت ػػػػع ت ػػػػت طائةػػػػة ائتعػػػػر  إئػػػػ  مبة رػػػػرار اباعػػػػارو  تػػػػ  ا ت ػػػػع ت ػػػػت طائةػػػػة ائتعػػػػر  إئػػػػ  جربػػػػة تاػػػػرر مػػػػر  مشػػػػرو جربػػػػة تاػػػػرر مػػػػر  مشػػػػرو 

ف كػػاف اجػػاؾ اطػػٌر م ػػرٌر اػػأمف وسػػرمة ائروئػػةو  ػػإفن عع1))ائمسػػئوئبة ائروئبػػةائمسػػئوئبة ائروئبػػة ف كػػاف اجػػاؾ اطػػٌر م ػػرٌر اػػأمف وسػػرمة ائروئػػةو  ػػإفن ؛  جػػه  تػػ  وا  ؛  جػػه  تػػ  وا 
اعػػ َّ ائ   ػػػاء بػػروف ضػػػرورة وضػػع معػػػاببر وأسػػس م ػػػررة ئألسػػااب مػػػف اػػرؿ وضػػػع اعػػ َّ ائ   ػػػاء بػػروف ضػػػرورة وضػػع معػػػاببر وأسػػس م ػػػررة ئألسػػااب مػػػف اػػرؿ وضػػػع 

ائ كػػرة تجػػر تطاب  ػػا  ػػه ائ كػػرة تجػػر تطاب  ػػا  ػػه رائمػػة تتضػػمف أسػػااب اباعػػار؛  فن نئػػؾ جػػااٌع مػػف كػػوف أفن اػػنه رائمػػة تتضػػمف أسػػااب اباعػػار؛  فن نئػػؾ جػػااٌع مػػف كػػوف أفن اػػنه 
معامةػػة ا جاجػػب مةػػ  رػػرـ ائمسػػاواة مػػع ائػػوطجببفو واػػنا مػػا سػػبجعكس اػػروره مةػػ   كػػرة معامةػػة ا جاجػػب مةػػ  رػػرـ ائمسػػاواة مػػع ائػػوطجببفو واػػنا مػػا سػػبجعكس اػػروره مةػػ   كػػرة 
جظػػػاـ ائ ػػػر ا رجػػػ  ئمعامةػػػة ا جاجػػػب ائػػػنا ب تػػػر  وجػػػور وأسػػػاابو وماػػػررات بػػػتـ مػػػف جظػػػاـ ائ ػػػر ا رجػػػ  ئمعامةػػػة ا جاجػػػب ائػػػنا ب تػػػر  وجػػػور وأسػػػاابو وماػػػررات بػػػتـ مػػػف 

 ..عع2))ارئ ا ائكشؼ مف ااتجااات ائعامة ئةروؿ ائمتمرجة  ه معامةة ا جاجبارئ ا ائكشؼ مف ااتجااات ائعامة ئةروؿ ائمتمرجة  ه معامةة ا جاجب

نا ات  جػػا مػػع ائػػ نا ات  جػػا مػػع ائػػوا  رأا ا وؿ  إجػػه بجاغػػه ابػػاف أف أسػػااب إاعػػار ا جاجػػب تتجػػوع إئػػ  رأا ا وؿ  إجػػه بجاغػػه ابػػاف أف أسػػااب إاعػػار ا جاجػػب تتجػػوع إئػػ  وا 
 أسااب أمجبة وسباسبة وارتهاربة واجتمامبة وه بة كما بةه أسااب أمجبة وسباسبة وارتهاربة واجتمامبة وه بة كما بةه 

: األسباب األمنية : األسباب األمنيةأوًلا  أوًلا

وا سػػػااب ا مجبػػػة اػػػه  اا تباطػػػات أو ائتػػػراابر ائتػػػه تتاػػػناا ائسػػػةطة ابراربػػػةو وا سػػػااب ا مجبػػػة اػػػه  اا تباطػػػات أو ائتػػػراابر ائتػػػه تتاػػػناا ائسػػػةطة ابراربػػػةو 
 ؿ اائجظاـؿ اائجظاـػػػػػػػػػػطرااات ائته تاطرااات ائته تاػػػػػػػػػػرا ااضرا ااضظاـ ائعاـ وت اظاـ ائعاـ وت اػػػػػػػػاط ا ا ك ائة ا مفو وائجاط ا ا ك ائة ا مفو وائجػػػػػػوائته بجوائته بج

 ..عع3))ااجتمامه؛ مما بعر  أمف ائروئة وسرمت ا إئ  ائاطرااجتمامه؛ مما بعر  أمف ائروئة وسرمت ا إئ  ائاطر

وتػػراؿ اا تباطػػات وائتػػراابر ا مجبػػة روف شػػؾ  ػػه إطػػار ا مػػف ائ ػػومهو ائػػنا وتػػراؿ اا تباطػػات وائتػػراابر ا مجبػػة روف شػػؾ  ػػه إطػػار ا مػػف ائ ػػومهو ائػػنا 
بست رؼ  مابة ائجظػاـ ائعػاـ ومجػع اباػرؿ اػهو واػنئؾ ب ػؽ ئػ رارة إاعػار ا ججاػه؛ إنا بست رؼ  مابة ائجظػاـ ائعػاـ ومجػع اباػرؿ اػهو واػنئؾ ب ػؽ ئػ رارة إاعػار ا ججاػه؛ إنا 

                                                           

ّيمووود ةل وظووةْ حا   دّ حووا ة)ًِوول: )ر ةيووا للًًْحووا  ٌ وو)  ووق ال ووا  بخوو   ةوول  تش م دّ ووق ةووحي ّيمووود ةل وظووةْ حا   دّ حووا ة)ًِوول: )ر ةيووا للًًْحووا  ٌ وو)  ووق ال ووا  بخوو   ةوول  تش م دّ ووق ةووحي   ((1))

  ص   ملًْى   دّ ق   ذم  خو  ةل تش هوَ  ّةوحي    و ص   مولًْى   ودّ ق   وذم  اود   بخو     ص   ملًْى   دّ ق   ذم  خو  ةل تش هوَ  ّةوحي    و ص   مولًْى   ودّ ق   وذم  اود   بخو       

ةل تش م  ق هْ زِتَ. د/ عأد   كزين علْ ى    ْطوح   وق   مولًْى   ودّ ق   بولم  د ر   ،مل وا  عوولى  ةل تش م  ق هْ زِتَ. د/ عأد   كزين علْ ى    ْطوح   وق   مولًْى   ودّ ق   بولم  د ر   ،مل وا  عوولى  

 ..151151      23312331  يأبا  جّ ى    يأبا  جّ ى  

  جش ئوز    جش ئوز    – وز ّ  تْسيوع    وحوديوا  وز ّ  تْسيوع    وحوديوا د.عولر ةْ ضحلف    ْزحش  وق   مولًْى  بد رم  زظوْر  لٌد.عولر ةْ ضحلف    ْزحش  وق   مولًْى  بد رم  زظوْر  لٌ  ((2))

  22    23312331      316316-311311.. 

 ..5151ُ لم صلدق    وززع   ظلةك   ُ لم صلدق    وززع   ظلةك     ((3))
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وئة وأمج ا؛  ائعرؼ ائروئه بسبر مة  ائمارأ ائنا ب ضػه اػأفن وئة وأمج ا؛  ائعرؼ ائروئه بسبر مة  ائمارأ ائنا ب ضػه اػأفن كاف بشكؿ اطر ا مة  ائركاف بشكؿ اطر ا مة  ائر
سػػػوء ائسػػػةوؾ مػػػف راػػػؿ ا ججاػػػه باػػػرر إاعػػػارهو  ػػػإنا اتاػػػنت إ ػػػر  ا ججابػػػات مػػػف إرارة سػػػوء ائسػػػةوؾ مػػػف راػػػؿ ا ججاػػػه باػػػرر إاعػػػارهو  ػػػإنا اتاػػػنت إ ػػػر  ا ججابػػػات مػػػف إرارة 
ائاغػػاء  ر ػػة ومهػػرر ا ئةػػراؽو  ػػإف نئػػؾ بعػػر روف شػػؾ ماػػرر ا كا ب ػػا باعاراػػاو  بػػث إفن ائاغػػاء  ر ػػة ومهػػرر ا ئةػػراؽو  ػػإف نئػػؾ بعػػر روف شػػؾ ماػػرر ا كا ب ػػا باعاراػػاو  بػػث إفن 

واآلراب وائسػػػكبجة ائعامػػػة كماػػػرر واآلراب وائسػػػكبجة ائعامػػػة كماػػػرر   مجػػػرر سػػػوء ائسػػػبرة مػػػف شػػػأجه اباػػػرؿ اائجظػػػاـ ائعػػػاـمجػػػرر سػػػوء ائسػػػبرة مػػػف شػػػأجه اباػػػرؿ اائجظػػػاـ ائعػػػاـ
 عع1))ه بح ئ اعاره بح ئ اعار

ومةبػػه إنا كػػاف تواجػػر ا ججاػػه رااػػؿ إرةػػبـ ائروئػػة بشػػكؿ اطػػر ا مةػػ  أمج ػػا وكػػاف ومةبػػه إنا كػػاف تواجػػر ا ججاػػه رااػػؿ إرةػػبـ ائروئػػة بشػػكؿ اطػػر ا مةػػ  أمج ػػا وكػػاف 
ا اإ ػػر  مشػػتمرت ائجظػػاـ ائعػػاـو أو أبػػة اضػػطرااات رااةبػػة مػػف شػػأج ا امامػػة  ا اإ ػػر  مشػػتمرت ائجظػػاـ ائعػػاـو أو أبػػة اضػػطرااات رااةبػػة مػػف شػػأج ا امامػػة مهػػطرم  مهػػطرم 

 ا ججاه مف إرةبم ا.ا ججاه مف إرةبم ا.ااست رار ائرااةه ئةروئةو  إجه ئةروئة كامؿ ائ ربة  ه إاعار انا ااست رار ائرااةه ئةروئةو  إجه ئةروئة كامؿ ائ ربة  ه إاعار انا 
 ثانياا: األسباب السياسية:ثانياا: األسباب السياسية:

كنئؾ بكوف ئةروئة ائ ؽ  ه إاعار ا ججاه إنا كػاف  ػه وجػوره اطػر ا مةػ  ائ بػاة كنئؾ بكوف ئةروئة ائ ؽ  ه إاعار ا ججاه إنا كػاف  ػه وجػوره اطػر ا مةػ  ائ بػاة 
وتشػػػػمؿ ا سػػػػااب ائسباسػػػػبة ائجػػػػرائـ وتشػػػػمؿ ا سػػػػااب ائسباسػػػػبة ائجػػػػرائـ ائسباسػػػػبة ئةروئػػػػةو أو كػػػػاف بجػػػػاا  سباسػػػػة ائروئػػػػة ائسباسػػػػبة ئةروئػػػػةو أو كػػػػاف بجػػػػاا  سباسػػػػة ائروئػػػػة 

 ائتجسس.ائتجسس.  ائكار  ائمتعة ة اأمف ائروئةو ومفَّ أاطر انه ا سااب ائسباسبة ججرائكار  ائمتعة ة اأمف ائروئةو ومفَّ أاطر انه ا سااب ائسباسبة ججر

وبعػػر ائتجسػػس أ ػػر أوجػػه أجمػػاط ائجػػرائـ ائمسػػت ر ة ائماسػػة اػػأمف ائروئػػةو وت ربػػر وبعػػر ائتجسػػس أ ػػر أوجػػه أجمػػاط ائجػػرائـ ائمسػػت ر ة ائماسػػة اػػأمف ائروئػػةو وت ربػػر 
كباج ا ائاػارجهو واػو ممةبػة ائ هػوؿ مةػ  معةومػات ئبسػت متػو رة  مػارة ئةعامػةو واػو كباج ا ائاػارجهو واػو ممةبػة ائ هػوؿ مةػ  معةومػات ئبسػت متػو رة  مػارة ئةعامػةو واػو 

ا  ائ روبائ روب أ ر ا جواع وائساؿ ائمةتوبة  هأ ر ا جواع وائساؿ ائمةتوبة  ه ا ائ رب ة وائ ربمة اابضا ة إئ  أجه بم ؿ تراه  ائ رب ة وائ ربمة اابضا ة إئ  أجه بم ؿ تراه 
ػا ػا"واطر ا راام  اػو ائشػا  اػو ائشػا   . وائجاسػوس. وائجاسػوسعع2))رمة ائروئػة وأمج ػا مػف ائجا بػة ائسباسػبة"رمة ائروئػة وأمج ػا مػف ائجا بػة ائسباسػبة"اسػاسػ  "واطر ا راام 

ائػػنا بعمػػؿ  ػػه ائا ػػاءو أو ت ػػت شػػعار كػػانب؛ ئب هػػؿَّ مةػػ  معةومػػات مػػف  ائعمةبػػات ائػػنا بعمػػؿ  ػػه ائا ػػاءو أو ت ػػت شػػعار كػػانب؛ ئب هػػؿَّ مةػػ  معةومػػات مػػف  ائعمةبػػات 
ائعسكربة ئروئة م اراة ا رؼ إبهائ ا ئةعػروو وائسػبطرة مةػ  مجػاطؽ ائج ػونو وااسػت ارة ائعسكربة ئروئة م اراة ا رؼ إبهائ ا ئةعػروو وائسػبطرة مةػ  مجػاطؽ ائج ػونو وااسػت ارة 

 مشكةة ائعراؽ و ةسطبف مف طربؽ رسمشكةة ائعراؽ و ةسطبف مف طربؽ رس  مفَّ ااضطرااات ائسباسبة  ه ا اع ائعائـو م ؿمفَّ ااضطرااات ائسباسبة  ه ا اع ائعائـو م ؿ

                                                           

  د ر   ٌِضووا   بزةحووا    موولُزة    د ر   ٌِضووا   بزةحووا    موولُزة  22صوو ا   ووديي عوولهز  همدهووا  در طووا   موولًْى   وودّ ق   بوولم   صوو ا   ووديي عوولهز  همدهووا  در طووا   موولًْى   وودّ ق   بوولم     ((1))

 ..1313م   م   19951995

( 2))  "" United States of America, Practice Relating to Rule 62. Improper Use of 

Flags or Military Emblems, Insignia or Uniforms of the Adversary 

 على هْلع ّ م ةلن ه حي.على هْلع ّ م ةلن ه حي.  23162316هلرص هلرص   3939  لجٌا   دّ حا  لولحف  جاوز  ًظ ا هحفْظا   لجٌا   دّ حا  لولحف  جاوز  ًظ ا هحفْظا 



 وآثاره األجنبي إبعاد لقرار كهدف بالسلطة االنحراف 
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 ..عع1))ائ تفو وائمؤامرات ائسباسبة ئارمة مهائ  ا ائسباسبة وابستراتبجبةائ تفو وائمؤامرات ائسباسبة ئارمة مهائ  ا ائسباسبة وابستراتبجبة
 ثالثاا: األسباب اًلجتماعية:ثالثاا: األسباب اًلجتماعية:

إف ائتشػػػربعات ائوطجبػػػة ئةػػػروؿ ىائا ػػػا مػػػا تتػػػراؿ اتجظػػػبـ اعػػػ  ا ممػػػاؿ وائم ػػػف إف ائتشػػػربعات ائوطجبػػػة ئةػػػروؿ ىائا ػػػا مػػػا تتػػػراؿ اتجظػػػبـ اعػػػ  ا ممػػػاؿ وائم ػػػف 
جب ػػا اػػرؿ ا جاجػػب؛ جب ػػا اػػرؿ ا جاجػػب؛ وا جشػػطة نات ائطػػااع ائم ػػـو  تجعػػؿ ممارسػػت ا م تهػػرة  مةػػ  مواطوا جشػػطة نات ائطػػااع ائم ػػـو  تجعػػؿ ممارسػػت ا م تهػػرة  مةػػ  مواط

ونئؾ اغبة  مابة ائعمائة ائوطجبة مف ائمجا سة ا ججابػةو  ت ظػر ممارسػة تةػؾ ا جشػطة ونئؾ اغبة  مابة ائعمائة ائوطجبة مف ائمجا سة ا ججابػةو  ت ظػر ممارسػة تةػؾ ا جشػطة 
ػػا  ػػا مةػػ  ا جاجػػبو أو تسػػمح ئ ػػا مااوئت ػػا اسػػت جاء و   ػػا ئشػػروط ااهػػة وم بػػرةو اهوه  مةػػ  ا جاجػػبو أو تسػػمح ئ ػػا مااوئت ػػا اسػػت جاء و   ػػا ئشػػروط ااهػػة وم بػػرةو اهوه 
 بمػػا بتعةػػؽ اائوظػػائؼ ائعامػػة وائم ػػف ائ ػػرةو واعػػ  ا جشػػطة ائتػػه ئ ػػا مررػػة وطبػػرة  بمػػا بتعةػػؽ اائوظػػائؼ ائعامػػة وائم ػػف ائ ػػرةو واعػػ  ا جشػػطة ائتػػه ئ ػػا مررػػة وطبػػرة 

 ..عع2))رتهار ائوطجهرتهار ائوطجهاا مف وااا مف وا

 مابػة  مابػة   مكا  ػة ائاطائػة.مكا  ػة ائاطائػة.  أما مف أاراؼ اباعار   ه اجا   مابة ائسوؽ ائوطجبػة.أما مف أاراؼ اباعار   ه اجا   مابة ائسوؽ ائوطجبػة.
  مابة ائطا ات ائعمةبة. مابة ائطا ات ائعمةبة.   مابة ائهجامات ائوطجبة. مابة ائهجامات ائوطجبة.  ائعمؿ ائ ومه.ائعمؿ ائ ومه.

   بػػػث جػػػر  وجػػػوب امتمػػػار ائروئػػػة مةػػػ  ائعمائػػػة ائوطجبػػػة؛  تػػػ  ا بكػػػوفَّ اجػػػاؾ بػػػث جػػػر  وجػػػوب امتمػػػار ائروئػػػة مةػػػ  ائعمائػػػة ائوطجبػػػة؛  تػػػ  ا بكػػػوفَّ اجػػػاؾ
ر مػفَّ ائػروؿ إئػ  ائتضػببؽ مةػ   ركػة ر مػفَّ ائػروؿ إئػ  ائتضػببؽ مةػ   ركػة مجسوب مائه مف ائاطائة؛ ومف اجػا تضػطر ك بػمجسوب مائه مف ائاطائة؛ ومف اجػا تضػطر ك بػ

نا سػػمح ئ ػػـ اممارسػػت ا بسػػمح ئ ػػـ مػػف رابػػؿ  نا سػػمح ئ ػػـ اممارسػػت ا بسػػمح ئ ػػـ مػػف رابػػؿ روؿ ا جاجػػب إئػػ  ائػػارر وابرامػػة  بػػهو وا  روؿ ا جاجػػب إئػػ  ائػػارر وابرامػػة  بػػهو وا 
 ..عع3))ااست جاء  ه  ااتع معبجةع ك ائة ائضرورةو وو ؽ شروط ااهة ئ ـااست جاء  ه  ااتع معبجةع ك ائة ائضرورةو وو ؽ شروط ااهة ئ ـ

  -واعػػػػ  ائم ػػػػف واعػػػػ  ائم ػػػػف   -ومػػػػف أم ةػػػػة اػػػػنه ائوظػػػػائؼ وا جشػػػػطة  )ائوظػػػػائؼ ائعامػػػػة ومػػػػف أم ةػػػػة اػػػػنه ائوظػػػػائؼ وا جشػػػػطة  )ائوظػػػػائؼ ائعامػػػػة 
 هو أو تتهؿ اتهاا  و ب  ا ا باةهو أو تتهؿ اتهاا  و ب  ا ا باةا مف ائوطجه واارتهار ائ وما مف ائوطجه واارتهار ائ وموا جشطة ائته ت ـ وا جشطة ائته ت ـ 

 ..عع4))ائجمامة ائوطجبةعائجمامة ائوطجبةع

 
                                                           

((1))  China's spying seeks secret US info ًظو ا هحفْظوا ."ًظو ا هحفْظوا".May 19, 2011 علوى هْلوع   علوى هْلوع  

 ..AP, 7 May 2011ّ م ةلن ه حي. ّ م ةلن ه حي. 

طل ن ززّ ى  إةبلد  جزلًف  در طا هملرًا    زّاا دكتْر ٍ همدها إ ى  كلديوحا هأولرن  ألهوي  طل ن ززّ ى  إةبلد  جزلًف  در طا هملرًا    زّاا دكتْر ٍ همدها إ ى  كلديوحا هأولرن  ألهوي    ((2))

 ..5555      23332333كلحا   در طلت   بلحل   بطكٌدريا  هوز  كلحا   در طلت   بلحل   بطكٌدريا  هوز  

هٌوْر  طلهق ةديع  عأد   بل  عكليا    ملًْى   ودّ ق    ول   د.     ود ر   جلهبحوا  ةحوزّت  هٌوْر  طلهق ةديع  عأد   بل  عكليا    ملًْى   ودّ ق    ول   د.     ود ر   جلهبحوا  ةحوزّت    ((3))

 ..142142م   م   19951995 أٌلى   أٌلى  

 اود هحوْد   فضلق    تحلي  على   مولًْى   ودّ ق    ول   د.   د ر   وٌولُن  لٌ وز ّ  تْسيوع   اود هحوْد   فضلق    تحلي  على   مولًْى   ودّ ق    ول   د.   د ر   وٌولُن  لٌ وز ّ  تْسيوع    ((4))

 ..2121م   م   19991999عولى   جردى  عولى   جردى  



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 رابعاا: األسباب الصحية:رابعاا: األسباب الصحية:

وب هر اا سااب ائه بة تةؾ ا مرا  ائمعربة اائمعج  ائعاـو  تشمؿ ا مرا  وب هر اا سااب ائه بة تةؾ ا مرا  ائمعربة اائمعج  ائعاـو  تشمؿ ا مرا  
 ع  ع ائواائبة ائمعربة وا مرا  ائع ةبةو  بجوا ئةروئػة إاعػار ا ججاػه إنا كػاف مهػاا ا امػر ائواائبة ائمعربة وا مرا  ائع ةبةو  بجوا ئةروئػة إاعػار ا ججاػه إنا كػاف مهػاا ا امػر 

معػػرع مػػفَّ ا مػػػرا  ائمعربػػة امعجااػػػا ائعػػاـو وا بػػػث بشػػمؿ جمبػػػع ا مػػرا  ائواائبػػػة أو معػػرع مػػفَّ ا مػػػرا  ائمعربػػة امعجااػػػا ائعػػاـو وا بػػػث بشػػمؿ جمبػػػع ا مػػرا  ائواائبػػػة أو 
 ..عع1))ائمعربةو وبجررج  ه مرار نئؾ ائمجاجبف وائاة اءائمعربةو وبجررج  ه مرار نئؾ ائمجاجبف وائاة اء

وئ ػػػر ت ػػػرر اػػػنا ائ ػػػؽ ئةروئػػػة؛ إن مػػػف متطةاػػػات   ػػػاظ ائروئػػػة مةػػػ  ائجظػػػاـ ائعػػػاـ وئ ػػػر ت ػػػرر اػػػنا ائ ػػػؽ ئةروئػػػة؛ إن مػػػف متطةاػػػات   ػػػاظ ائروئػػػة مةػػػ  ائجظػػػاـ ائعػػػاـ 
تاػػان ابجػػػراءات تاػػان ابجػػػراءات ائ  ػػاظ مةػػ  ائهػػػ ة ائعامػػة؛  بػػث ب ػػػع مةػػ  مػػاتؽ ائسػػػةطة ائعامػػة اائ  ػػاظ مةػػ  ائهػػػ ة ائعامػػة؛  بػػث ب ػػػع مةػػ  مػػاتؽ ائسػػػةطة ائعامػػة ا

نا مػا تاػبف ئ ػـ  نا مػا تاػبف ئ ػـ ائرامة اغر  ورابػة هػ ة ا  ػرار أب ػا كػاف مهػرر ائاطػر وائمػر و وا  ائرامة اغر  ورابػة هػ ة ا  ػرار أب ػا كػاف مهػرر ائاطػر وائمػر و وا 
وجػػور نئػػؾ ائاطػػر مػػف راػػؿ ا جاجػػب ائموجػػوربف مةػػ  إرةبم ػػا  إجػػه بجػػوا ئ ػػا إاعػػاراـ وجػػور نئػػؾ ائاطػػر مػػف راػػؿ ا جاجػػب ائموجػػوربف مةػػ  إرةبم ػػا  إجػػه بجػػوا ئ ػػا إاعػػاراـ 

 ور او وباتةؼ ائوضع ائه ه ئألجاجب إئ   ر ة  اات اه ور او وباتةؼ ائوضع ائه ه ئألجاجب إئ   ر ة  اات اه
   عع2))

را أو واػاء أ جػاء إرػامت ـ رااػؿ إرةػبـ ائروئػةو را أو واػاء أ جػاء إرػامت ـ رااػؿ إرةػبـ ائروئػةو  ائة ا جاجب ائنبف أهباوا امػر  معػ ائة ا جاجب ائنبف أهباوا امػر  معػ -
 بػػث بمكػػف أف بوجػػر باعػػار اػػؤاء ائمهػػاابف  ػػؽ اامتػػرا  مةػػ  ائ ػػرار ا كػػـ أفن  بػػث بمكػػف أف بوجػػر باعػػار اػػؤاء ائمهػػاابف  ػػؽ اامتػػرا  مةػػ  ائ ػػرار ا كػػـ أفن 

 إاعاراـ مجا ٌه ئ جساجبة.إاعاراـ مجا ٌه ئ جساجبة.
 ائػػة ا جاجػػب ائػػنبف راةػػوا إرةػػبـ ائروئػػةو وئػػـ تػػتمكف ائروئػػة مػػف كشػػؼ مرضػػ ـ راػػؿ  ائػػة ا جاجػػب ائػػنبف راةػػوا إرةػػبـ ائروئػػةو وئػػـ تػػتمكف ائروئػػة مػػف كشػػؼ مرضػػ ـ راػػؿ  -

 راوئ ـ أراضب ا.راوئ ـ أراضب ا.
 عؿ اأمرا  ورت وهػوئ ـ إرةػبـ ائروئػةو أو أوئئػؾ ائػنبف  عؿ اأمرا  ورت وهػوئ ـ إرةػبـ ائروئػةو أو أوئئػؾ ائػنبف  ائة ا جاجب ائمهاابف اائ ائة ا جاجب ائمهاابف اائ -

 ت ابةوا مة  ائروئة وجج وا  ه راوؿ إرةبم ا. ت ابةوا مة  ائروئة وجج وا  ه راوؿ إرةبم ا. 

وجػػػر  أفن ائ ائػػػة ا وئػػػ و ائتػػػه تتعةػػػؽ اا جاجػػػب ائػػػنبف جػػػاءوا أهػػػ اء أروبػػػاء ا وجػػػر  أفن ائ ائػػػة ا وئػػػ و ائتػػػه تتعةػػػؽ اا جاجػػػب ائػػػنبف جػػػاءوا أهػػػ اء أروبػػػاء ا 
مػػػر  ا ػػػـ ورػػػت راػػػوؿ إرةػػػبـ ائروئػػػةو  ػػػـ أهػػػباوا امػػػر  اعػػػر نئػػػؾو  ػػػر بجػػػوا ئةروئػػػة مػػػر  ا ػػػـ ورػػػت راػػػوؿ إرةػػػبـ ائروئػػػةو  ػػػـ أهػػػباوا امػػػر  اعػػػر نئػػػؾو  ػػػر بجػػػوا ئةروئػػػة 

. أمػػػا ائ ائػػػة ائ اجبػػػة . أمػػػا ائ ائػػػة ائ اجبػػػة عع3))بتجػػػا   وماػػػرأ ائ ػػػر ا رجػػػ  ئمعامةػػػة ا جاجػػػببتجػػػا   وماػػػرأ ائ ػػػر ا رجػػػ  ئمعامةػػػة ا جاجػػػبإاعػػػاراـ؛  ف نئػػػؾ إاعػػػاراـ؛  ف نئػػػؾ 
                                                           

عأدش ه    تزكحت    وألدا   ملًًْحا  ق إللها  جزلًف  ق  رةبحي علًهل  د.   هيأْعلت زلهبا عأدش ه    تزكحت    وألدا   ملًًْحا  ق إللها  جزلًف  ق  رةبحي علًهل  د.   هيأْعلت زلهبا   ((1))

 ..1313م   م   23332333  كْيت    كْيت    كْيت    كْيت  

زز ا ت  بدر يوا جطولْل   يوزد ّ بةبولد  هجلوا   وظوتمأ   طوحدم ةلبأولص  زز ا ت  بدر يوا جطولْل   يوزد ّ بةبولد  هجلوا   وظوتمأ   طوحدم ةلبأولص  يْطف يْيزف   بيْطف يْيزف   ب  ((2))

23392339      3232.. 

يبتأز ًظلم   حد  جدًق  وبلهلا  جزلًوف هوي  لودم  جًظووا   ملًًْحوا   توق عز ِول   مولًْى   ودّ ق  يبتأز ًظلم   حد  جدًق  وبلهلا  جزلًوف هوي  لودم  جًظووا   ملًًْحوا   توق عز ِول   مولًْى   ودّ ق    ((3))

= =           ّ  جولعا   دّ حا  ّهمتضق ُذ    عتألر ُْ   عتز ف  ألزٌأق ةحد  دًق هوي   حموْق  إ  ّ  جولعا   دّ حا  ّهمتضق ُذ    عتألر ُْ   عتز ف  ألزٌأق ةحد  دًق هوي   حموْق  إ  
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 ػػإنا رأت ائروئػػة إاعػػار ا ججاػػه ئسػػاب مػػف اػػنه  ػػإنا رأت ائروئػػة إاعػػار ا ججاػػه ئسػػاب مػػف اػػنه و و  ائ ػػةو ب ضػػؿ تػػر بة ـ اػػرؿ إاعػػاراـ ائ ػػةو ب ضػػؿ تػػر بة ـ اػػرؿ إاعػػاراـوائوائ
ا سػػػػااب كػػػػاف مةب ػػػػا أف تااشػػػػر  ئبػػػػات راجوجبػػػػة م ػػػػررة ئضػػػػماف ائتػػػػروا ومػػػػرـ ائتسػػػػرع ا سػػػػااب كػػػػاف مةب ػػػػا أف تااشػػػػر  ئبػػػػات راجوجبػػػػة م ػػػػررة ئضػػػػماف ائتػػػػروا ومػػػػرـ ائتسػػػػرع 

ة أف تةتػػػػـا اائ وامػػػػر ائموضػػػػومبة ة أف تةتػػػػـا اائ وامػػػػر ائموضػػػػومبة وائم ا ظػػػػة مةػػػػ    ػػػػوؽ ا جاجػػػػب وبجػػػػب مةػػػػ  ابرار وائم ا ظػػػػة مةػػػػ    ػػػػوؽ ا جاجػػػػب وبجػػػػب مةػػػػ  ابرار 
. ا كاف ائ رار ااطر  .وابجرائبة ائته  رراا ائ اجوف وا  ا كاف ائ رار ااطر   وابجرائبة ائته  رراا ائ اجوف وا 

ـ مةػ  ـ مةػ  19781978ئسػجة ئسػجة   118118ع مف راجوف ابرامة ائعراره ررـ ع مف راجوف ابرامة ائعراره ررـ 1515وئ ر جهت ائمارة )وئ ر جهت ائمارة )
أف "ئػوابر ائرااةبػة أو مػف باوئػه أف ب ػرر إاعػار أا أججاػه ب ػبـ  ػه ائجم وربػة ائعراربػػة أف "ئػوابر ائرااةبػة أو مػف باوئػه أف ب ػرر إاعػار أا أججاػه ب ػبـ  ػه ائجم وربػة ائعراربػػة 

جه ئـ بكف مستو ب ا اعػ  ائشػروط ائػواررة  ػه ائمػارة ائاامسػة جه ئـ بكف مستو ب ا اعػ  ائشػروط ائػواررة  ػه ائمػارة ائاامسػة اهورة مشرومة إنا  ات أاهورة مشرومة إنا  ات أ
مف انا ائ اجوف أو   ر أ راا اعر راوئه". أمػا اائجسػاة إئػ  اسػةوب إهػرار رػرار اباعػار مف انا ائ اجوف أو   ر أ راا اعر راوئه". أمػا اائجسػاة إئػ  اسػةوب إهػرار رػرار اباعػار 
 إف ائمشرع ائعراره ئـ ب رر اسةوا ا معبج ا ورػر تركػت اػنه ائت اهػبؿ إئػ  ائتعةبمػات ائتػه  إف ائمشرع ائعراره ئـ ب رر اسةوا ا معبج ا ورػر تركػت اػنه ائت اهػبؿ إئػ  ائتعةبمػات ائتػه 

 ..عع1))بهرراا رئبس ائمااارات ائعامةبهرراا رئبس ائمااارات ائعامة

 طلب الثانيامل
 مفيٌم االحنراف بالسلطة يف أىداف قرارات اإلبعاد

  اب اباعػػػار؛اب اباعػػػار؛بػػػة واسػػػعة ؼ ت ػػػربر أسػػػابػػػة واسػػػعة ؼ ت ػػػربر أسػػػائ ػػػر مػػػجح ائمشػػػرع ج ػػػة ابرارة سػػػةطة ت ربر ئ ػػػر مػػػجح ائمشػػػرع ج ػػػة ابرارة سػػػةطة ت ربر 
ا بث أجاا ئ ا أف تاعر ا ججاه مف إرةبـ ائروئة طائما أف  ه وجوره ما ب رر ائمهة ة ا بث أجاا ئ ا أف تاعر ا ججاه مف إرةبـ ائروئة طائما أف  ه وجوره ما ب رر ائمهة ة 

و ة ئ رارة  إجه بجب مةب ا أف تت بػر و ة ئ رارة  إجه بجب مةب ا أف تت بػر ائعامة ئةروئة إا أجه مع انه ائسةطة ائواسعة ائممجائعامة ئةروئة إا أجه مع انه ائسةطة ائواسعة ائممج
 اأا تتعسؼ  ه استعماؿ انا ائ ؽ أو تج رؼ  ه استعماؿ سةطات ا.اأا تتعسؼ  ه استعماؿ انا ائ ؽ أو تج رؼ  ه استعماؿ سةطات ا.

                                                                                                                                                      

يجْس جم دّ ا عضْ  ق   وجتوع   ودّ ق  ى  ٌوش  عٌوَ ّإ   ًبمودت هظوؤّ حتِل   دّ حوا يٌظوز يجْس جم دّ ا عضْ  ق   وجتوع   ودّ ق  ى  ٌوش  عٌوَ ّإ   ًبمودت هظوؤّ حتِل   دّ حوا يٌظوز = = 

 ق ُذ     )ى  ةي صغحز عأد   وؤهي    وملرةا   ،ٌلئحا  حوليا ّ  جحع   طت،ولر  جزٌأوق  هوذكزة  ق ُذ     )ى  ةي صغحز عأد   وؤهي    وملرةا   ،ٌلئحا  حوليا ّ  جحع   طت،ولر  جزٌأوق  هوذكزة 

  ظحلطوحا    ظحلطوحا  هلزظتحز  ق   ملًْى    وص   ملًْى   دّ ق ّ  ب للت   دّ حا  كلحوا   حموْق ّ  بلوْم هلزظتحز  ق   ملًْى    وص   ملًْى   دّ ق ّ  ب للت   دّ حا  كلحوا   حموْق ّ  بلوْم 

 ..1111      23132313زلهبا هْ م   يلُز طبحدة  زلهبا هْ م   يلُز طبحدة  

غلوى   وكح   جٌوا هؤ فوا هوي أ أوا  يو ل  غلوى   وكح   جٌوا هؤ فوا هوي أ أوا  يو ل    19111911ُّذ  هل يتأع  ق ةزييلًحل؛ احث  يلر لولًْى ُّذ  هل يتأع  ق ةزييلًحل؛ احث  يلر لولًْى   ((1))

 مْم ةل تحمحك هع  جزٌأق  ئًِل  مْم ةئع ى   مز ر إ حَ هع  كوز  جطوألل   وؤديوا  وَ  لحود   وذم    مْم ةل تحمحك هع  جزٌأق  ئًِل  مْم ةئع ى   مز ر إ حَ هع  كوز  جطوألل   وؤديوا  وَ  لحود   وذم   

  ّ لوشيد ر زع د. عأد  حوحد هحوْد   ظلهز ئق    ٌظلم   ملًًْق   ّ لوشيد ر زع د. عأد  حوحد هحوْد   ظلهز ئق    ٌظلم   ملًًْق يف ق  طز ر   دّ ا ّيضز ةلجهييف ق  طز ر   دّ ا ّيضز ةلجهي

بةبلد  جزلًوف  وق   مولًْى   بز لوق ّ  ومولرى  رطول ا هلزظوتحز  كلحوا   مولًْى ّ  ظحلطوا  زلهبوا بةبلد  جزلًوف  وق   مولًْى   بز لوق ّ  ومولرى  رطول ا هلزظوتحز  كلحوا   مولًْى ّ  ظحلطوا  زلهبوا 

 ّهل ةبدُل.ّهل ةبدُل.  129129م   م   19911991ةغدد  ةغدد  
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وباسػػط ائ ضػػاء ابرارا ررااتػػه مةػػ  ا سػػااب ائتػػه اتاػػنت ا ابرارة ماػػرر ا اتاػػان وباسػػط ائ ضػػاء ابرارا ررااتػػه مةػػ  ا سػػااب ائتػػه اتاػػنت ا ابرارة ماػػرر ا اتاػػان 
ررار اباعار ئضماف مشرومبة تهر ات ا واضػوم ا ئ كػـ ائ ػاجوف ا بػث بةػـا أف تسػتجر ررار اباعار ئضماف مشرومبة تهر ات ا واضػوم ا ئ كػـ ائ ػاجوف ا بػث بةػـا أف تسػتجر 

 ..عع1))تهرره مف ررارات إئ  أسااب وارعبة تسوغ ئ ا نئؾتهرره مف ررارات إئ  أسااب وارعبة تسوغ ئ ا نئؾ ه كؿ ما  ه كؿ ما 

وئ ػر اسػػتعمؿ ائغائػب مػػف ائ  ػه مهػػطةح مبػب ااج ػػراؼ اائسػةطة  ػػه تعرب ػػات ـ؛ وئ ػر اسػػتعمؿ ائغائػب مػػف ائ  ػه مهػػطةح مبػب ااج ػػراؼ اائسػةطة  ػػه تعرب ػػات ـ؛ 
 بث مر ه ائػاع  مػج ـ اأجػه  )اج ػراؼ ج ػة ابرارة اائسػةطة ائممجو ػة ئ ػا مػف اػر  ا  بث مر ه ائػاع  مػج ـ اأجػه  )اج ػراؼ ج ػة ابرارة اائسػةطة ائممجو ػة ئ ػا مػف اػر  ا 

 ه ائػاع  اآلاػر  ه ائػاع  اآلاػر ومر ومر   ووعع2))طةوب راجوج اعطةوب راجوج اعمماتغاء ارؼ  ار ىبر مشروع أو ىبر اتغاء ارؼ  ار ىبر مشروع أو ىبر ائم رر اائم رر ا
اأجه  )مبب بهبب م اهر رجؿ ابرارة ائنا بهػرر ائ ػرارو مجػرما تكػوف م اهػره اػنه اأجه  )مبب بهبب م اهر رجؿ ابرارة ائنا بهػرر ائ ػرارو مجػرما تكػوف م اهػره اػنه 

 . . عع3))ماائ ة ئةغر  ائنا  رره ائ اجوف أو ائنا بت ؽ مع ائ اجوفعماائ ة ئةغر  ائنا  رره ائ اجوف أو ائنا بت ؽ مع ائ اجوفع

ومػػف اػػرؿ اػػنه ائتعرب ػػات بتضػػح أف مبػػب ااج ػػراؼ  ػػه اسػػتعماؿ ائسػػةطة اػػو ومػػف اػػرؿ اػػنه ائتعرب ػػات بتضػػح أف مبػػب ااج ػػراؼ  ػػه اسػػتعماؿ ائسػػةطة اػػو 
ف ائغابة  ه ررارات اباعػار؛ ومػف  ػـ ف ائغابة  ه ررارات اباعػار؛ ومػف  ػـ ائمهطةح ا هةح وا ررب ئةعبب ائنا بهبب ركائمهطةح ا هةح وا ررب ئةعبب ائنا بهبب رك

اج راؼ ائ رار ابرارا اغابته مف ائمهة ة ائعامةو وجػر  أجػه كػاف مػف ا وئػ  اائمشػرع اج راؼ ائ رار ابرارا اغابته مف ائمهة ة ائعامةو وجػر  أجػه كػاف مػف ا وئػ  اائمشػرع 
ائعرارػػه وائ ضػػاء أف بسػػةؾ مػػا سػػةكه ائ  ػػه ائعرارػػه ومػػا اتجػػه إئبػػه ائ  ػػه وائ ضػػاء ائعراػػه ائعرارػػه وائ ضػػاء أف بسػػةؾ مػػا سػػةكه ائ  ػػه ائعرارػػه ومػػا اتجػػه إئبػػه ائ  ػػه وائ ضػػاء ائعراػػه 

ػا  ػه اسػتعماؿ مهػطةح ااج ػراؼ اائسػةطة اػرا  مػف إسػاءة اسػتعما ػا  ػه اسػتعماؿ مهػطةح ااج ػراؼ اائسػةطة اػرا  مػف إسػاءة اسػتعماأبض  ؿ ائسػةطة؛ نئػؾ ؿ ائسػةطة؛ نئػؾ أبض 
 ..عع4))أف مرئوؿ ااج راؼ أوسع وأشمؿ مف ابساءة أو ائتعسؼأف مرئوؿ ااج راؼ أوسع وأشمؿ مف ابساءة أو ائتعسؼ

نا كاجػػػػت ائ امػػػػرة أف جمبػػػػع أممػػػػاؿ ابرارة بجػػػػب اسػػػػت را  ا ت  بػػػػؽ ائمهػػػػة ة  نا كاجػػػػت ائ امػػػػرة أف جمبػػػػع أممػػػػاؿ ابرارة بجػػػػب اسػػػػت را  ا ت  بػػػػؽ ائمهػػػػة ة وا  وا 
ائعامػة اابضػا ة إئػ  اسػػت راؼ اعػ  ا ممػاؿ ئ ػراؼ ااهػػة ب ػرراا ائمشػرع هػػرا ة ائعامػة اابضػا ة إئػ  اسػػت راؼ اعػ  ا ممػاؿ ئ ػراؼ ااهػػة ب ػرراا ائمشػرع هػػرا ة 

بكػػػوف ائعمػػػؿ مشػػػوا ا اعبػػػب بكػػػوف ائعمػػػؿ مشػػػوا ا اعبػػػب أو ضػػػمج ا  إجػػػه بترتػػػب مةػػػ  ائاػػػروج مػػػف اػػػنه ا اػػػراؼ أف أو ضػػػمج ا  إجػػػه بترتػػػب مةػػػ  ائاػػػروج مػػػف اػػػنه ا اػػػراؼ أف 
ف كاف ائمت ئه مت ئه ػػػػػػااج راؼ اائسةطة مف ائغابة ائته رسااج راؼ اائسةطة مف ائغابة ائته رس ف كاف ائ ت  وا   ت إئبهت إئبهػػػػػػ رؼ ائنا سع رؼ ائنا سعػػػػػػ ت  وا 

                                                           

 ملُزة  كلحا  ملُزة  كلحا د. هحوْد عأد  حوحد عأد  ويلف  طليلت   ضأ   بد رم  ق   ظزّف   طت،ٌلئحا   د. هحوْد عأد  حوحد عأد  ويلف  طليلت   ضأ   بد رم  ق   ظزّف   طت،ٌلئحا     ((1))

 433433      19911991  در طلت   بلحل   كلديوحا    ز ا  رطل ا دكتْر ٍ    در طلت   بلحل   كلديوحا    ز ا  رطل ا دكتْر ٍ  

ًمً  عي خل د ريحد   ود حوق    ًحوز ف  وق  طوتبول    ظوليا  رطول ا هلزظوتحز همودة إ وى زلهبوا ًمً  عي خل د ريحد   ود حوق    ًحوز ف  وق  طوتبول    ظوليا  رطول ا هلزظوتحز همودة إ وى زلهبوا   ((2))

 ..3939      19991999ةغد د  كلحا   ملًْى ةغد د  كلحا   ملًْى 

ةوووا   مضووولئحا  د ر   ٌِضوووا ةوووا   مضووولئحا  د ر   ٌِضوووا د. عوووولم عأووود  ُْلل   أزسًجوووق    ظوووليا   تمديزيوووا  ووو د رة ّ  زللد. عوووولم عأووود  ُْلل   أزسًجوووق    ظوووليا   تمديزيوووا  ووو د رة ّ  زلل  ((3))

 ..492492      19161916  بزةحا    بزةحا  

. ر زوع د. طولحولى   يوولّم  . ر زوع د. طولحولى   يوولّم    19561956يًْحوْ يًْحوْ   2323اكن   وحكوا    حلديوا   بلحول  وق هووز ةتولري  اكن   وحكوا    حلديوا   بلحول  وق هووز ةتولري    ((4))

    19161916  مضلا  بد رم    كتلل  جّ : لضلا  ب غلا  هلتشم  ليألعا ّ  ٌ ز/د ر   فكوز   بزةوق    مضلا  بد رم    كتلل  جّ : لضلا  ب غلا  هلتشم  ليألعا ّ  ٌ ز/د ر   فكوز   بزةوق  

  915915.. 
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 ..عع1))ج ة ابرارة بتعةؽ اائمهة ة ائعامةج ة ابرارة بتعةؽ اائمهة ة ائعامة

وبمكف ائ وؿ اأف أاراؼ ررارات اباعػار كغبراػا مػف رػرارات ائضػاط ابراراو اػه وبمكف ائ وؿ اأف أاراؼ ررارات اباعػار كغبراػا مػف رػرارات ائضػاط ابراراو اػه 
اـ امرئواتػػػه ائ ر ػػػة  اـ امرئواتػػػه ائ ر ػػػة  أاػػػراؼ ماههػػػةو أا أج ػػػا تسػػػت رؼ ائم ا ظػػػة مةػػػ  ائجظػػػاـ ائعػػػأاػػػراؼ ماههػػػةو أا أج ػػػا تسػػػت رؼ ائم ا ظػػػة مةػػػ  ائجظػػػاـ ائعػػػ

)ا مف ائعاـو وائه ة ائعامةو وائسػكبجة ائعامػةع  ػإنا ارجػت ابرارة مج ػا كػاف تهػر  ا )ا مف ائعاـو وائه ة ائعامةو وائسػكبجة ائعامػةع  ػإنا ارجػت ابرارة مج ػا كػاف تهػر  ا 
 مشوا ا اعبب ااج راؼ اائسةطة.مشوا ا اعبب ااج راؼ اائسةطة.

وتجػػرر ابشػػارة إئػػ  أف اضػػوع رػػرارات اباعػػار ئ امػػرة تاهػػب  ا اػػراؼ بعػػور وتجػػرر ابشػػارة إئػػ  أف اضػػوع رػػرارات اباعػػار ئ امػػرة تاهػػب  ا اػػراؼ بعػػور 
 ربػات ائمػواطجبفو واػو  ربػات ائمػواطجبفو واػو  ه   ب ة ا مرو إئػ  أف اػنه ائ ػرارات تم ػؿ ربػر ا مةػ    ػوؽ و  ه   ب ة ا مرو إئػ  أف اػنه ائ ػرارات تم ػؿ ربػر ا مةػ    ػوؽ و 

مػػػا بترتػػػب مةبػػػه وجػػػوب  هػػػر أسػػػااب اسػػػتاراـ ابرارة ئسػػػةطت ا ائضػػػاطبة  ػػػه أضػػػبؽ مػػػا بترتػػػب مةبػػػه وجػػػوب  هػػػر أسػػػااب اسػػػتاراـ ابرارة ئسػػػةطت ا ائضػػػاطبة  ػػػه أضػػػبؽ 
جطػػاؽ ممكػػف؛ ونئػػؾ ئكػػه ا تتاػػن مػػف ائ  ػػاظ مةػػ  ائجظػػاـ ائعػػاـ  جػػة ئة بػػاـ اػػإجراءات جطػػاؽ ممكػػف؛ ونئػػؾ ئكػػه ا تتاػػن مػػف ائ  ػػاظ مةػػ  ائجظػػاـ ائعػػاـ  جػػة ئة بػػاـ اػػإجراءات 

. و ػه ضػوء نئػؾ بمكػف ت ربػر ائ بػور ائتػه تةتػـا ا ػا ج ػة ابرارة  ػه . و ػه ضػوء نئػؾ بمكػف ت ربػر ائ بػور ائتػه تةتػـا ا ػا ج ػة ابرارة  ػه عع2))ضاطبة متطر ةضاطبة متطر ة
 و واما و واما عع3))ربربف أساسببفربربف أساسببف

 ائ بر ا وؿ  ائ بر ائ اجوجهو واو مشرومبة ائعمؿ ائضاطه  ه وسائةه وأارا ه.ائ بر ا وؿ  ائ بر ائ اجوجهو واو مشرومبة ائعمؿ ائضاطه  ه وسائةه وأارا ه.

ائ بر ائ ػاجه  ائ بػر ائررػااهو وائمتم ػؿ  ػه اسػط بػر ائ ضػاء ئت ػربر مسػؤوئبة ابرارة ائ بر ائ ػاجه  ائ بػر ائررػااهو وائمتم ػؿ  ػه اسػط بػر ائ ضػاء ئت ػربر مسػؤوئبة ابرارة 
 مف أضرار إجراءات ائضاط وائته مج ا ررار اباعار.مف أضرار إجراءات ائضاط وائته مج ا ررار اباعار.

نا وضػػعه ائمشػػرع نا وضػػعه ائمشػػرع وتظ ػػر  ػػاات ااج ػػراؼ اائسػػةطة مػػف ائ ػػرؼ ائماهػػ  ائػػوتظ ػػر  ػػاات ااج ػػراؼ اائسػػةطة مػػف ائ ػػرؼ ائماهػػ  ائػػ
 ئ رارا اباعار  ه أم ةة بمكف تهجب  ا  ه  رث هورو واه ئ رارا اباعار  ه أم ةة بمكف تهجب  ا  ه  رث هورو واه 

 الصورة األولى: استهداف القرار مصمحة خاصة:الصورة األولى: استهداف القرار مصمحة خاصة:

واجا بهرر ررار اباعار اعبر ا كةبة مف ائجظاـ ائعاـ ومف أم ةته أف بهرر ائ ػرار واجا بهرر ررار اباعار اعبر ا كةبة مف ائجظاـ ائعاـ ومف أم ةته أف بهرر ائ ػرار 
انا ائ ػرار ىبػر انا ائ ػرار ىبػر   م اااة   ر أو تجكبر  اا ججاه ائماعر؛   جا باسط ائ اضه ررااته مة م اااة   ر أو تجكبر  اا ججاه ائماعر؛   جا باسط ائ اضه ررااته مة 

                                                           

طليلت   ضوأ   بد رم  ةحوث هٌ وْر ةوجلوا   مولًْى ّ  لتوولد  طليلت   ضوأ   بد رم  ةحوث هٌ وْر ةوجلوا   مولًْى ّ  لتوولد    د. هحوْد عل ف   أٌل  ادّدد. هحوْد عل ف   أٌل  ادّد  ((1))

 ..435435      19191919ديظوأز  ديظوأز  -  بدد ى   ،ل ث ّ  ز ةع    ظٌا   ،لهٌا ّ جرةبْى  طأتوأز  بدد ى   ،ل ث ّ  ز ةع    ظٌا   ،لهٌا ّ جرةبْى  طأتوأز

د. طل ن زحوزّ ى  إةبولد  جزلًوف  در طوا هملرًوا  رطول ا دكتوْر ٍ   كلديوحوا هأولرن  ألهوي  كلحوا د. طل ن زحوزّ ى  إةبولد  جزلًوف  در طوا هملرًوا  رطول ا دكتوْر ٍ   كلديوحوا هأولرن  ألهوي  كلحوا   ((2))

 ..193193-119119      23332333  در طلت   بلحل    در طلت   بلحل  

 ..531531د. هحوْد عل ف   أٌل    وززع   ظلةك   د. هحوْد عل ف   أٌل    وززع   ظلةك     ((3))
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ائمشػػروع وئػػه اهػػرر نئػػؾ سػػةطة ت ربربػػة واسػػعةو كمػػا أف ئػػه أف بعمػػؿ ت ػػربره ائشاهػػه ائمشػػروع وئػػه اهػػرر نئػػؾ سػػةطة ت ربربػػة واسػػعةو كمػػا أف ئػػه أف بعمػػؿ ت ػػربره ائشاهػػه 
استار  ائاامث إئ  إهرار م ؿ انا ائ رار وئه ااستعاجة اكا ة طرؽ اب اػات ومػف استار  ائاامث إئ  إهرار م ؿ انا ائ رار وئه ااستعاجة اكا ة طرؽ اب اػات ومػف 

 ..عع1))ابج ا ائ رائفابج ا ائ رائف
 الصورة الثانية: استهداف القرار غرض عام غير المنصوص عميه:الصورة الثانية: استهداف القرار غرض عام غير المنصوص عميه:

ابرارة سػػػػػةطته مسػػػػػت ر  ا اػػػػػرؼ مػػػػػاـ  اػػػػػر ىبػػػػػر ائ ػػػػػرؼ ابرارة سػػػػػةطته مسػػػػػت ر  ا اػػػػػرؼ مػػػػػاـ  اػػػػػر ىبػػػػػر ائ ػػػػػرؼ   واجػػػػػا بسػػػػػتعمؿ رجػػػػػؿواجػػػػػا بسػػػػػتعمؿ رجػػػػػؿ
ائماه و وسواء كػاف رااػؿ ااتهاهػه أو اارجػه. وترجػع مػرـ ائمشػرومبة  ػه اػنه ائماه و وسواء كػاف رااػؿ ااتهاهػه أو اارجػه. وترجػع مػرـ ائمشػرومبة  ػه اػنه 
ائ ائػػػػة إئػػػػ  أف رػػػػرارات ائضػػػػاط بجػػػػب أف تسػػػػت رؼ ائم ا ظػػػػة مةػػػػ  ائجظػػػػاـ ائعػػػػاـ  ػػػػه ائ ائػػػػة إئػػػػ  أف رػػػػرارات ائضػػػػاط بجػػػػب أف تسػػػػت رؼ ائم ا ظػػػػة مةػػػػ  ائجظػػػػاـ ائعػػػػاـ  ػػػػه 
مجاهػػػره ائت ةبربػػػة ائمعرو ػػػة إضػػػا ة ىةػػػ  ائ ػػػرؼ ائاػػػا  ائػػػنا شػػػرع مػػػف أجةػػػه؛  ػػػإنا مجاهػػػره ائت ةبربػػػة ائمعرو ػػػة إضػػػا ة ىةػػػ  ائ ػػػرؼ ائاػػػا  ائػػػنا شػػػرع مػػػف أجةػػػه؛  ػػػإنا 

ج ر ت ج ػة ابرارة مػف اػنه ائغابػات كػاف  ػه نئػؾ ماائ ػة ئماػرأ تاهػب  ا اػراؼ؛ ج ر ت ج ػة ابرارة مػف اػنه ائغابػات كػاف  ػه نئػؾ ماائ ػة ئماػرأ تاهػب  ا اػراؼ؛ اا
 ..عع2))واائتائه بعر ائ رار ىبر مشروعواائتائه بعر ائ رار ىبر مشروع

 الصورة الثالثة: صدور القرار بالمخالفة لإلجراءات:الصورة الثالثة: صدور القرار بالمخالفة لإلجراءات:

وانه ائهورة تتعةؽ اااج راؼ  ػه توجبػه ابجػراءات إئػ  ائ ػرار ىبػر ائماهػ  وانه ائهورة تتعةؽ اااج راؼ  ػه توجبػه ابجػراءات إئػ  ائ ػرار ىبػر ائماهػ  
ات مشرومة مف أجؿ ائ  اظ مة  ائجظاـ ائعاـو ئكج ػا ات مشرومة مف أجؿ ائ  اظ مة  ائجظاـ ائعاـو ئكج ػا ئ ا؛ امعج  استاراـ ابرارة إجراءئ ا؛ امعج  استاراـ ابرارة إجراء

ىبر ااهة اائ ائة ائته استارمت  ب ا ومة  سابؿ ائم اؿ  رباـ ج ة ابرارة اإجراءات ىبر ااهة اائ ائة ائته استارمت  ب ا ومة  سابؿ ائم اؿ  رباـ ج ة ابرارة اإجراءات 
 ائ جا ابرارا تجاه ا ججاه راؿ هرور ررار اباعار ا  هو ا جة ت ربره ئةجظاـ ائعاـ.ائ جا ابرارا تجاه ا ججاه راؿ هرور ررار اباعار ا  هو ا جة ت ربره ئةجظاـ ائعاـ.

 املبحث الثاني
 رات اإلبعادآثار االحنراف بالسلطة يف أىداف قرا

ػا  ػا إف ائررااة ائ ضائبة مة  ررارات اباعار ائهاررة مػف ج ػة ابرارة إئغػاء  وتعوبض  إف ائررااة ائ ضائبة مة  ررارات اباعار ائهاررة مػف ج ػة ابرارة إئغػاء  وتعوبض 
تم ؿ ضماجة أساسبة ئت  بؽ مارأ ائمشرومبةو وئ ر أر   اتساع جشاط ائروئة إئ  اتساع تم ؿ ضماجة أساسبة ئت  بؽ مارأ ائمشرومبةو وئ ر أر   اتساع جشاط ائروئة إئ  اتساع 

 ررااة ائ ضاء ابرارا مة  ررارات ابرارة واه ة ااهة ررارات اباعار.ررااة ائ ضاء ابرارا مة  ررارات ابرارة واه ة ااهة ررارات اباعار.

                                                           

 ..195195د. طل ن زحزّ ى    وززع   ظلةك   د. طل ن زحزّ ى    وززع   ظلةك     ((1))

 ..439439-436436د  هحوْد عل ف   أٌل    وززع   ظلةك   د  هحوْد عل ف   أٌل    وززع   ظلةك     ((2))



 وآثاره األجنبي إبعاد لقرار كهدف بالسلطة االنحراف 
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اائسػػةطة مػػف أهػػعب ائعبػػوب إ اات ػػا؛  بػػث إف اػػنا ائعبػػب اائسػػةطة مػػف أهػػعب ائعبػػوب إ اات ػػا؛  بػػث إف اػػنا ائعبػػب مبػػب ااج ػػراؼ مبػػب ااج ػػراؼ   رروبعػػوبعػػ
ب تهػر مةػػ  ائجوابػا ائرااةبػػة ئج ػػة ابرارة وائتػه بتعػػنر مةػ  ائ اضػػه ابرارا أف بهػػؿ ب تهػر مةػػ  ائجوابػا ائرااةبػػة ئج ػػة ابرارة وائتػه بتعػػنر مةػ  ائ اضػػه ابرارا أف بهػػؿ 

 إئب ا.إئب ا.

كػػنئؾ وبػػؤرا مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة  ػػه رػػرار اباعػػار إئػػ  امتاػػاره رػػرار ا ىبػػر كػػنئؾ وبػػؤرا مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة  ػػه رػػرار اباعػػار إئػػ  امتاػػاره رػػرار ا ىبػػر 
رضة ئ ئغاء أماـ ائ ضاء رضة ئ ئغاء أماـ ائ ضاء مشروعو ئماائ ته ئ امرة تاهب  ا اراؼ واو ما بجعةه ممشروعو ئماائ ته ئ امرة تاهب  ا اراؼ واو ما بجعةه م

 ابرارا.ابرارا.

  ث مة  مطةابف مة  ائج و ائتائه  ث مة  مطةابف مة  ائج و ائتائه ومة  نئؾ بمكف ت سبـ ائماومة  نئؾ بمكف ت سبـ ائما

 املطلب األًل
 إثبات االحنراف بالسلطة يف أىداف قرارات اإلبعاد

ا  ػه ناتػه  ا  ػه ناتػه بعر ائعمؿ ائمشوب اعبب ااج راؼ  ه استعماؿ ائسةطة ممػر  هػ ب   بعر ائعمؿ ائمشوب اعبب ااج راؼ  ه استعماؿ ائسةطة ممػر  هػ ب  
ومف جمبع ا ركاف إا أجه هرر مف روا ع ىبر سوبة ومة  ائ اضه م مة تةمػس اػنه ومف جمبع ا ركاف إا أجه هرر مف روا ع ىبر سوبة ومة  ائ اضه م مة تةمػس اػنه 

 ..عع1))ائروا ع  ه مةؼ ائ ضبة وائظروؼ ائم بطة ا رار اباعار ائمطعوف  به ناتهائروا ع  ه مةؼ ائ ضبة وائظروؼ ائم بطة ا رار اباعار ائمطعوف  به ناته

ربةو أا أف رػػواـ اػػنا ائعبػػب أف ربةو أا أف رػػواـ اػػنا ائعبػػب أف وبعػػر مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة مػػف ائعبػػوب ائ هػػوبعػػر مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة مػػف ائعبػػوب ائ هػػ
بكوف ئر  ابرارة رهر ااج راؼ اائسةطة وسوء استعمائ ا مػف إهػرار ائ ػرار؛ ومػف  ػـ بكوف ئر  ابرارة رهر ااج راؼ اائسةطة وسوء استعمائ ا مػف إهػرار ائ ػرار؛ ومػف  ػـ 

 هؿ اجبة مهرر ائ رار؛ ومةبه ت ورهؿ اجبة مهرر ائ رار؛ ومةبه ت وربعر انا ائعبب مف ا مور ائرااةبة ائر بجة ائته تتبعر انا ائعبب مف ا مور ائرااةبة ائر بجة ائته تت

 ..عع2))مشكةة إ اات انا ائعبب  ه ررارات ائضاط ااهة ررارات إاعار ا جاجبمشكةة إ اات انا ائعبب  ه ررارات ائضاط ااهة ررارات إاعار ا جاجب

ىػػـ أف ا هػػؿ اػػو أف ب ػػع مػػبء إ اػػات مبػػب ااج ػػراؼ مةػػ  مػػف برمبػػهو إا ىػػـ أف ا هػػؿ اػػو أف ب ػػع مػػبء إ اػػات مبػػب ااج ػػراؼ مةػػ  مػػف برمبػػهو إا ور ور 
أجه مع   ؿ انا ائعببو وهعواة إ ااتهو  إف ائ ضاء ببسر انا ائعػبء إنا كػاف ئتشػكبؾ أجه مع   ؿ انا ائعببو وهعواة إ ااتهو  إف ائ ضاء ببسر انا ائعػبء إنا كػاف ئتشػكبؾ 
ائطامف  ه جوابا ج ة ابرارة سجر مع وؿو و ه رمو  ابئغاء ا بستجر ائ ضاء إئ  اػنا ائطامف  ه جوابا ج ة ابرارة سجر مع وؿو و ه رمو  ابئغاء ا بستجر ائ ضاء إئ  اػنا 

                                                           

    19951995د. هحود هحود ةدر ى  رللةا   مضلا على  عول   بد رة  د ر   ٌِضوا   بزةحوا    مولُزة  د. هحود هحود ةدر ى  رللةا   مضلا على  عول   بد رة  د ر   ٌِضوا   بزةحوا    مولُزة    ((1))

  5353.. 

    19111911  مضوووولا  بد رم  د ر   ويأْعوووولت   جلهبحووووا   بطووووكٌدريا    مضوووولا  بد رم  د ر   ويأْعوووولت   جلهبحووووا   بطووووكٌدريا    د. هلزوووود رغووووف   حلووووْ د. هلزوووود رغووووف   حلووووْ   ((2))

  351351.. 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

88 

. وبسػػتجر . وبسػػتجر عع1))ا أجػػه بعتاػػره مبا ػػا ا تباطب ػػا ئ ئغػػاءا أجػػه بعتاػػره مبا ػػا ا تباطب ػػا ئ ئغػػاءائعبػػب إا إنا كػػاف اػػو ائعبػػب ائو بػػر أائعبػػب إا إنا كػػاف اػػو ائعبػػب ائو بػػر أ
إئ ػػػاء مػػػبء اب اػػػات مةػػػ  ائطػػػامف ائػػػنا بتمسػػػؾ ا ػػػنا ائعبػػػب إئػػػ  ائ ربجػػػة ائتػػػه أرام ػػػا إئ ػػػاء مػػػبء اب اػػػات مةػػػ  ائطػػػامف ائػػػنا بتمسػػػؾ ا ػػػنا ائعبػػػب إئػػػ  ائ ربجػػػة ائتػػػه أرام ػػػا 

 ..عع2))ائ ضاء ابراراو مة  ه ة ا اراؼ ائته تتواااا ابرارة  ه ررارات اائ ضاء ابراراو مة  ه ة ا اراؼ ائته تتواااا ابرارة  ه ررارات ا

اؼ اؼ ومػػػػارة مػػػػا بةجػػػػأ ائ ضػػػػاء ابرارا إئػػػػ  وسػػػػائؿ متعػػػػررة ب اػػػػات مبػػػػب ااج ػػػػر ومػػػػارة مػػػػا بةجػػػػأ ائ ضػػػػاء ابرارا إئػػػػ  وسػػػػائؿ متعػػػػررة ب اػػػػات مبػػػػب ااج ػػػػر 
 اائسةطةو ومف أاـ انه ائوسائؿ اائسةطةو ومف أاـ انه ائوسائؿ 

 ج  ائ رار ائمطعوف  به ناته.ج  ائ رار ائمطعوف  به ناته. -11
 ائمراسرت وائمجارشات ائمتعة ة ا رار اباعار.ائمراسرت وائمجارشات ائمتعة ة ا رار اباعار. -22
 ائظروؼ ائته أ اطت إهرار ائ رار.ائظروؼ ائته أ اطت إهرار ائ رار. -33

 بػػػث بمكػػػف إ اػػػات ااج ػػػراؼ اائسػػػطة  ػػػه أاػػػراؼ رػػػرار اباعػػػار اػػػااطرع مةػػػ   بػػػث بمكػػػف إ اػػػات ااج ػػػراؼ اائسػػػطة  ػػػه أاػػػراؼ رػػػرار اباعػػػار اػػػااطرع مةػػػ  
و أهػػؿ ائ ػػرار ائموجػػور اػػأوراؽ ائػػرمو و و ػػه اػػنه ائ ائػػة بكػػو أهػػؿ ائ ػػرار ائموجػػور اػػأوراؽ ائػػرمو و و ػػه اػػنه ائ ائػػة بكػػو  و ف إ اػػات ااج ػػراؼ سػػ ر  ف إ اػػات ااج ػػراؼ سػػ ر 

ىبر أجه  ر  جارر ائ روث؛ ومػف اجػا  ػإف ائ ضػاء ابرارا رػر سػمح اػأف بسػترؿ مةػ  ىبر أجه  ر  جارر ائ روث؛ ومػف اجػا  ػإف ائ ضػاء ابرارا رػر سػمح اػأف بسػترؿ مةػ  
تػػوا ر اػػنا ائعبػػب  ػػه ائ ػػرار ابرارا مػػف وارػػع ائمراسػػرت ائتػػه سػػا ت إهػػراره أو ئ  ػػت تػػوا ر اػػنا ائعبػػب  ػػه ائ ػػرار ابرارا مػػف وارػػع ائمراسػػرت ائتػػه سػػا ت إهػػراره أو ئ  ػػت 
اػػػهو وكػػػنئؾ مػػػف ائتوجب ػػػات ائتػػػه رػػػر تهػػػرر مػػػف ائرؤسػػػاءو وأابػػػر ا مػػػف سػػػائر ائظػػػروؼ اػػػهو وكػػػنئؾ مػػػف ائتوجب ػػػات ائتػػػه رػػػر تهػػػرر مػػػف ائرؤسػػػاءو وأابػػػر ا مػػػف سػػػائر ائظػػػروؼ 

 ..عع3))ه هرر  ب ا ائ راره هرر  ب ا ائ رارائم بطة ائتائم بطة ائت

 املطلب الثاني
 إلغاء قرارات اإلبعاد املشٌبة بعيب االحنراف بالسلطة

إف ئر ػػع رمػػو  ابئغػػاء اهػػ ة مامػػة ا اػػر مػػف تػػوا ر شػػروط شػػكةبة وموضػػومبة إف ئر ػػع رمػػو  ابئغػػاء اهػػ ة مامػػة ا اػػر مػػف تػػوا ر شػػروط شػػكةبة وموضػػومبة 
وضػػػمف ائشػػػروط ائموضػػػومبة مػػػرـ ائمشػػػرومبة ائاارجبػػػة وائرااةبػػػة واػػػنه ا ابػػػرة مج ػػػا وضػػػمف ائشػػػروط ائموضػػػومبة مػػػرـ ائمشػػػرومبة ائاارجبػػػة وائرااةبػػػة واػػػنه ا ابػػػرة مج ػػػا 

 اػػر ائعبػػوب ائتػػه بسػػتجر إئب ػػا ائ اضػػػه ابراراو  اػػر ائعبػػوب ائتػػه بسػػتجر إئب ػػا ائ اضػػػه ابراراو   مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة وائػػنا بعػػرمبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة وائػػنا بعػػر
اامتاػػار أجػػه مبػػب ا تبػػاطهو وهػػعب اب اػػات وبتمبػػا امػػا ب ػػرره مػػف ىبػػره اعػػرـ تعة ػػه اامتاػػار أجػػه مبػػب ا تبػػاطهو وهػػعب اب اػػات وبتمبػػا امػػا ب ػػرره مػػف ىبػػره اعػػرـ تعة ػػه 

 اائجظاـ ائعاـ وارتراجه اركف ائغابة  ه ائ رار ابراراو وكنا اائسةطة ائت ربربة ئ رارة.اائجظاـ ائعاـ وارتراجه اركف ائغابة  ه ائ رار ابراراو وكنا اائسةطة ائت ربربة ئ رارة.
                                                           

 ..432432      19961996د. يححى   جو     مضلا  بد رم  د ر   ٌِضا   بزةحا    ملُزة  د. يححى   جو     مضلا  بد رم  د ر   ٌِضا   بزةحا    ملُزة    ((1))

 ..359359د. هلزد ر غف   حلْ    وززع   ظلةك   د. هلزد ر غف   حلْ    وززع   ظلةك     ((2))

 ..412412-411411د. هحوْد عل ف   أٌل    وززع   ظلةك   د. هحوْد عل ف   أٌل    وززع   ظلةك     ((3))
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  1717ئروئة ائعرارػه ررػـ ئروئة ائعرارػه ررػـ وبمكف ائ وؿ أجه اهرور ائتعربؿ ائاامس ئ اجوف مجةس اوبمكف ائ وؿ أجه اهرور ائتعربؿ ائاامس ئ اجوف مجةس ا  
ـ أهاح مف ااتها  م ػاكـ ائ ضػاء ابرارا ائعراربػة ائ هػؿ  ػه هػ ة ـ أهاح مف ااتها  م ػاكـ ائ ضػاء ابرارا ائعراربػة ائ هػؿ  ػه هػ ة 21132113ئسجة ئسجة 

ا وامػػر وائ ػػرارات ابراربػػة ائ رربػػة وائتجظبمبػػة ائتػػه تهػػرر مػػف ائمػػوظ بف وائ بئػػات  ػػه ا وامػػر وائ ػػرارات ابراربػػة ائ رربػػة وائتجظبمبػػة ائتػػه تهػػرر مػػف ائمػػوظ بف وائ بئػػات  ػػه 
ائواارات وائج ات ىبر ائمرتاطة اواارة ائر اع وائ طاع ائعاـ ائته ئـ بعػبف مرجػع ئةطعػف ائواارات وائج ات ىبر ائمرتاطة اواارة ائر اع وائ طاع ائعاـ ائته ئـ بعػبف مرجػع ئةطعػف 

 ..عع1))اجاء  مة  طةب مف نا مهة ة  ائة ومعةومة وممكجةاجاء  مة  طةب مف نا مهة ة  ائة ومعةومة وممكجة   ب ا ب ا

 ػػإنا مػػا اسػػتعمةت ج ػػة ابرارة إجػػراء اباعػػار ااػػرؼ ائغػػر  ائػػنا رمػػ  ائمشػػرع  ػػإنا مػػا اسػػتعمةت ج ػػة ابرارة إجػػراء اباعػػار ااػػرؼ ائغػػر  ائػػنا رمػػ  ائمشػػرع 
إئ  ت  ب هو  إجه تكوف رػر أسػاءت  ػه اسػتعماؿ ائسػةطة ممػا بمكػف ا ججاػه مػف ائطعػف إئ  ت  ب هو  إجه تكوف رػر أسػاءت  ػه اسػتعماؿ ائسػةطة ممػا بمكػف ا ججاػه مػف ائطعػف 

إا رػػرارات  رربػػة إا رػػرارات  رربػػة    ػػه اػػنا ائ ػػرار أمػػاـ م كمػػة ائ ضػػاء؛  بػػث إف رػػرارات اباعػػار مػػا اػػه ػػه اػػنا ائ ػػرار أمػػاـ م كمػػة ائ ضػػاء؛  بػػث إف رػػرارات اباعػػار مػػا اػػه
تهرر مف وابر ائرااةبة؛ ومةبه تاسط م كمة ائ ضاء ابرارا رراات ا مةبهو ونئؾ و   ا تهرر مف وابر ائرااةبة؛ ومةبه تاسط م كمة ائ ضاء ابرارا رراات ا مةبهو ونئؾ و   ا 

مػف ائ ػاجوف ائمشػار إئبػه؛  بػث جهػت مةػ  أجػه "بعتاػر مػف ائ ػاجوف ائمشػار إئبػه؛  بػث جهػت مةػ  أجػه "بعتاػر   77ئج  ائاجر اامس ا مف ائمػارة ئج  ائاجر اامس ا مف ائمػارة 
أف بتضػػػمف ا مػػػػر أو ائ ػػػرار اطػػػػأ  ػػػػه أف بتضػػػمف ا مػػػػر أو ائ ػػػرار اطػػػػأ  ػػػػه   -33مػػػف أسػػػػااب ائطعػػػف اوجػػػػه اػػػػا   ...... مػػػف أسػػػػااب ائطعػػػف اوجػػػػه اػػػػا   ...... 

و ا جظمػػػة أو ائتعةبمػػػات أو ا جظمػػػة ائرااةبػػػة أو  ػػػه ت سػػػبراا أو  ػػػه و ا جظمػػػة أو ائتعةبمػػػات أو ا جظمػػػة ائرااةبػػػة أو  ػػػه ت سػػػبراا أو  ػػػه تطابػػػؽ ائ ػػػاجوف أتطابػػػؽ ائ ػػػاجوف أ
 إساءة استعماؿ ائسةطة أو ااج راؼ مج ا".إساءة استعماؿ ائسةطة أو ااج راؼ مج ا".

ـ رر مجح ائ اضه ابرارا ـ رر مجح ائ اضه ابرارا 21132113ئسجة ئسجة   1717وبتابف مف انا ائج  أف ائ اجوف ررـ وبتابف مف انا ائج  أف ائ اجوف ررـ 
سػػةطة ائررااػػة مةػػ  مشػػرومبة ائ ػػرارات ائهػػاررة اإاعػػار ا ججاػػهو وئػػه مجػػر ائطعػػف مةب ػػا سػػةطة ائررااػػة مةػػ  مشػػرومبة ائ ػػرارات ائهػػاررة اإاعػػار ا ججاػػهو وئػػه مجػػر ائطعػػف مةب ػػا 

 راؼ اائسػػةطة  إجػػه بتاػػبف مػػا إنا اكتجػػؼ ائ ػػرار  عػػر  اػػنا ائعبػػب أـ ا  ػػإنا كػػاف رػػر  راؼ اائسػػةطة  إجػػه بتاػػبف مػػا إنا اكتجػػؼ ائ ػػرار  عػػر  اػػنا ائعبػػب أـ ا  ػػإنا كػػاف رػػر اػػااجاػػااج
 شاب ائ رار انا ائعبب  إجه ب ضه اإئغائه.شاب ائ رار انا ائعبب  إجه ب ضه اإئغائه.

أما مف ائمرة ائته بمكف ئألججاػه ائماعػر ارئ ػا أف بطعػف اابئغػاء   ػه ا سػب أما مف ائمرة ائته بمكف ئألججاػه ائماعػر ارئ ػا أف بطعػف اابئغػاء   ػه ا سػب 
ةـ ائنا أوجػب ةـ ائنا أوجػب بوم ا مف تاربخ ائات  ه ائتظبوم ا مف تاربخ ائات  ه ائتظ  6161ج  ائاجر سااع ا /ب مف ائمارة ائساا ة ج  ائاجر سااع ا /ب مف ائمارة ائساا ة 

ائ ػػاجوف ت ربمػػه ئةج ػػة ابراربػػة ائماتهػػة راػػؿ ائةجػػوء إئػػ  ائطعػػف أمػػاـ م كمػػة ائ ضػػاء ائ ػػاجوف ت ربمػػه ئةج ػػة ابراربػػة ائماتهػػة راػػؿ ائةجػػوء إئػػ  ائطعػػف أمػػاـ م كمػػة ائ ضػػاء 
 ..عع2))ابراراابرارا

                                                           

 ة )ى هجلض   دّ ا   بز لق.ة )ى هجلض   دّ ا   بز لق.  23132313 ظٌا  ظٌا   1111هي   ملًْى رلن هي   ملًْى رلن   11  ولدة   ولدة   أٌد ر ةًبل هي   أٌد ر ةًبل هي   ((1))

يٌص   أٌد طلةًبل/ل هي   وولدة   و ولر إ حِول علوى  ًوَ: "عٌود عودم   أوت  وق   وتظلن  ّ ر ضوَ هوي يٌص   أٌد طلةًبل/ل هي   وولدة   و ولر إ حِول علوى  ًوَ: "عٌود عودم   أوت  وق   وتظلن  ّ ر ضوَ هوي   ((2))

يًْهل هي  ولري  ر و  يًْهل هي  ولري  ر و    6363  جِا  بد ريا   و توا على   وتظلن  ى يمدم  بٌَ إ ى   وحكوا خ     جِا  بد ريا   و توا على   وتظلن  ى يمدم  بٌَ إ ى   وحكوا خ   

  ==  اكًول ّعلى   وحكوا  ظجح    يبي  وديِل ةبود  طوتحفلا   زطون   مولًًْق ّ  يوٌوعاكًول ّعلى   وحكوا  ظجح    يبي  وديِل ةبود  طوتحفلا   زطون   مولًًْق ّ  يوٌوع  تظلن امحما  ّ   تظلن امحما  ّ 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ئسػػػجة ئسػػػجة   1717مػػػف ائ ػػػاجوف ررػػػـ مػػػف ائ ػػػاجوف ررػػػـ   77وتجػػػرر ابشػػػارة إئػػػ  أف ائاجػػػر سػػػااع ا/أ مػػػف ائمػػػارة وتجػػػرر ابشػػػارة إئػػػ  أف ائاجػػػر سػػػااع ا/أ مػػػف ائمػػػارة 
اشػػػأف مجةػػػس ائروئػػػة ائعرارػػػه رػػػر جهػػػت مةػػػ   "بشػػػترط راػػػؿ ت ػػػربـ ائطعػػػف إئػػػ  اشػػػأف مجةػػػس ائروئػػػة ائعرارػػػه رػػػر جهػػػت مةػػػ   "بشػػػترط راػػػؿ ت ػػػربـ ائطعػػػف إئػػػ    21132113

برارا أف بتـ ائػتظةـ مجػه ئػر  ائج ػة ابراربػة ائماتهػة اػرؿ  ر ػبف برارا أف بتـ ائػتظةـ مجػه ئػر  ائج ػة ابراربػة ائماتهػة اػرؿ  ر ػبف م كمة ائ ضاء ام كمة ائ ضاء ا
ػػا مػػف تػػاربخ تاةبغػػه اػػا مر أو اػػائ رار ابرارا ائمطعػػوف  بػػه أو امتاػػاره ماةغ ػػاو ومةػػ   ػػا مػػف تػػاربخ تاةبغػػه اػػا مر أو اػػائ رار ابرارا ائمطعػػوف  بػػه أو امتاػػاره ماةغ ػػاو ومةػػ  بوم  بوم 

 انه ائج ة أف تات  ه ائتظةـ ارؿ  ر بف بوم ا مف تاربخ تسجبؿ ائتظةـ ئرب ا".انه ائج ة أف تات  ه ائتظةـ ارؿ  ر بف بوم ا مف تاربخ تسجبؿ ائتظةـ ئرب ا".

                                                                                                                                                      

طمْ    حك  ق   يبي  هلهِل هوي هز زبوا   مضولا   بولدم  لويل أوا ةحمْلوَ  وق   تبوْي  عوي طمْ    حك  ق   يبي  هلهِل هوي هز زبوا   مضولا   بولدم  لويل أوا ةحمْلوَ  وق   تبوْي  عوي = = 

  جضز ر   ٌليةا عي   و ل فا  ّ    زق  لملًْى". جضز ر   ٌليةا عي   و ل فا  ّ    زق  لملًْى".
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 الخاتمة

ؿ م  ػػـو و  ػػار مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة  ػػه أاػػراؼ ؿ م  ػػـو و  ػػار مبػػب ااج ػػراؼ اائسػػةطة  ػػه أاػػراؼ اعػػر ااجت ػػاء مػػف ائا ػػث  ػػو اعػػر ااجت ػػاء مػػف ائا ػػث  ػػو 
رػػرارات اباعػػار تاػػبف أجػػه مػػف أك ػػر ائعبػػوب ائتػػه تهػػبب ائ ػػرار ابرارا شػػبوم ا وأك راػػا رػػرارات اباعػػار تاػػبف أجػػه مػػف أك ػػر ائعبػػوب ائتػػه تهػػبب ائ ػػرار ابرارا شػػبوم ا وأك راػػا 
اطػػػػورة مةػػػػ  ائمهػػػػة ة ائعامػػػػة ومةػػػػ  ائ  ػػػػوؽ وائ ربػػػػات ائعامػػػػة ئأل ػػػػرار؛ ومةػػػػ  اػػػػنا اطػػػػورة مةػػػػ  ائمهػػػػة ة ائعامػػػػة ومةػػػػ  ائ  ػػػػوؽ وائ ربػػػػات ائعامػػػػة ئأل ػػػػرار؛ ومةػػػػ  اػػػػنا 

اػػػنا ائا ػػػث اػػػنا ائا ػػػث ا سػػاس  ػػػؽ تسػػجبؿ أاػػػـ ائجتػػػائم وائتوهػػبات ائتػػػه تػػـ ائتوهػػػؿ إئب ػػػا  ػػه ا سػػاس  ػػػؽ تسػػجبؿ أاػػػـ ائجتػػػائم وائتوهػػبات ائتػػػه تػػـ ائتوهػػػؿ إئب ػػػا  ػػه 
 واه واه 

 أوًلا النتائج:أوًلا النتائج:

ف ائتسمبة ا هح ئةعبب ائنا بهبب ركف ائغابة  ه ائ رار ابرارا او ااج راؼ ف ائتسمبة ا هح ئةعبب ائنا بهبب ركف ائغابة  ه ائ رار ابرارا او ااج راؼ إإ -11
اائسػػةطة ا ابسػػاءة  ػػه اسػػتعماؿ ائسػػةطة؛  بػػث إف ااج ػػراؼ أوسػػع رائػػة وأشػػمؿ اائسػػةطة ا ابسػػاءة  ػػه اسػػتعماؿ ائسػػةطة؛  بػػث إف ااج ػػراؼ أوسػػع رائػػة وأشػػمؿ 

 مف ابساءة.مف ابساءة.
ة ة مبػب ااج ػراؼ اائسػةطة مػف ائعبػوب ائتػه تػرتاط اشػكؿ أساسػه اسػةطة ابرار مبػب ااج ػراؼ اائسػةطة مػف ائعبػوب ائتػه تػرتاط اشػكؿ أساسػه اسػةطة ابرار   بعربعر -22

ائت ربربةو ا ائم برة؛ ونئؾ مة  امتاار أج ػا تعطػه ئرجػؿ ابرارة ائمتم ػؿ  ػه وابػر ائت ربربةو ا ائم برة؛ ونئؾ مة  امتاار أج ػا تعطػه ئرجػؿ ابرارة ائمتم ػؿ  ػه وابػر 
ائرااةبة اامش ا مف ائ ربة  ه ائتراؿ وورت ائتراؿ أو اامتجاع مجهو و   ا ئما بػراه ائرااةبة اامش ا مف ائ ربة  ه ائتراؿ وورت ائتراؿ أو اامتجاع مجهو و   ا ئما بػراه 
مجاسػػا ا بهػػرار رػػرار اباعػػار مػػع  ربتػػه  ػػه ت ػػربر اطػػورة اعػػ  ائورػػائع وأامبت ػػا مجاسػػا ا بهػػرار رػػرار اباعػػار مػػع  ربتػػه  ػػه ت ػػربر اطػػورة اعػػ  ائورػػائع وأامبت ػػا 

 وما بجاسا ا مف وسائؿ.وما بجاسا ا مف وسائؿ.
ف مبب ااج ػراؼ اائسػةطة بعػر مبا ػا مسػتتر ا ا بتهػؿ اػائظروؼ ائتػه اسػتجر إئب ػا ف مبب ااج ػراؼ اائسػةطة بعػر مبا ػا مسػتتر ا ا بتهػؿ اػائظروؼ ائتػه اسػتجر إئب ػا إإ -33

ررار اباعار؛ اؿ بستجر إئ  جبة مهرر ائ رار وروا عه ائشاهبة؛ ومةبه  إجػه بتمبػا ررار اباعار؛ اؿ بستجر إئ  جبة مهرر ائ رار وروا عه ائشاهبة؛ ومةبه  إجػه بتمبػا 
مف ىبره مف ائعبوب ائته تهبب ائ رار اأجػه ب تػر  ا   ػا  ػه جوابػا مهػرر ائ ػرار مف ىبره مف ائعبوب ائته تهبب ائ رار اأجػه ب تػر  ا   ػا  ػه جوابػا مهػرر ائ ػرار 

مه إئبه؛ ومف اجا  ائررااة ائ ضائبة مةبه اه مه إئبه؛ ومف اجا  ائررااة ائ ضائبة مةبه اه واست هاء ئةاامث أو ائ رؼ ائنا بر واست هاء ئةاامث أو ائ رؼ ائنا بر 
 ررااة شاهبة ا موضومبة.ررااة شاهبة ا موضومبة.

 بمػػػا بتعةػػػؽ امبعػػػار ر ػػػع رمػػػو  إئغػػػاء ائ ػػػرار ائهػػػارر ااباعػػػارو تاػػػبف أف مشػػػرمجا  بمػػػا بتعةػػػؽ امبعػػػار ر ػػػع رمػػػو  إئغػػػاء ائ ػػػرار ائهػػػارر ااباعػػػارو تاػػػبف أف مشػػػرمجا  -44
ػا مػف  ػا مػف ائعراره اشترط رباـ مف هرر ضره ائ رار اائتظةـ مف ائ رار ارؿ  ر بف بوم  ائعراره اشترط رباـ مف هرر ضره ائ رار اائتظةـ مف ائ رار ارؿ  ر بف بوم 

ج ة ابرارة  ه ائػتظةـو أو اعػر مػرور ج ة ابرارة  ه ائػتظةـو أو اعػر مػرور هرور ائ رارو مة  أا بر ع إا اعر أف تات هرور ائ رارو مة  أا بر ع إا اعر أف تات 
  ر بف بوم ا مف ت ربمه. ر بف بوم ا مف ت ربمه.
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 را ػػػػة ااتهػػػػا  م ػػػػاكـ ائ ضػػػػاء ابرارا ائعراربػػػػة اائ هػػػػؿ  ػػػػه هػػػػ ة ا وامػػػػر  را ػػػػة ااتهػػػػا  م ػػػػاكـ ائ ضػػػػاء ابرارا ائعراربػػػػة اائ هػػػػؿ  ػػػػه هػػػػ ة ا وامػػػػر  -55
وائ ػػػرارات ابراربػػػة ائمتعة ػػػة ااباعػػػارو ونئػػػؾ اعػػػر هػػػرور ائتعػػػربؿ ائاػػػامس ئ ػػػاجوف وائ ػػػرارات ابراربػػػة ائمتعة ػػػة ااباعػػػارو ونئػػػؾ اعػػػر هػػػرور ائتعػػػربؿ ائاػػػامس ئ ػػػاجوف 

 ..21132113ئسجة ئسجة   1717مجةس ائروئة ائعراره ررـ مجةس ائروئة ائعراره ررـ 
 ثانياا التوصيات:ثانياا التوصيات:

ئاام ا اإهرار رأب ا وت عبػؿ روراػا ئتكػوف تشكتشك -11 ئاام ا اإهرار رأب ا وت عبػؿ روراػا ئتكػوف بؿ ئججة ئ اعار  ه ائ اجوف ائعراره وا  بؿ ئججة ئ اعار  ه ائ اجوف ائعراره وا 
 ضماجة راجوجبة   ب ة ئألججاه.ضماجة راجوجبة   ب ة ئألججاه.

وضػػع توربػػت امجػػه م ػػرر ئةمػػرة ائتػػه تتػػبح ئج ػػة ابرارة  جػػا ا ججاػػه  تػػ  بػػتـ وضػػع توربػػت امجػػه م ػػرر ئةمػػرة ائتػػه تتػػبح ئج ػػة ابرارة  جػػا ا ججاػػه  تػػ  بػػتـ  -22
 إاعاره.إاعاره.

تشػػربع جػػ  جربػػر  ػػه ائ ػػاجوف ائعرارػػه بػػجظـ اعػػ  ائضػػماجات ابجسػػاجبة ئألجاجػػب تشػػربع جػػ  جربػػر  ػػه ائ ػػاجوف ائعرارػػه بػػجظـ اعػػ  ائضػػماجات ابجسػػاجبة ئألجاجػػب  -33
 بتـ إاعاراـ.بتـ إاعاراـ.  ائنبفائنبف

تشربع ج  جربر  ه ائ اجوف ائعرارػه بةػـا ابرارة ات ػربـ ت ربػر سػجوا بتضػمف اباج ػا تشربع ج  جربر  ه ائ اجوف ائعرارػه بةػـا ابرارة ات ػربـ ت ربػر سػجوا بتضػمف اباج ػا  -44
 اأمرار وجومبة ا جاجب ائم بمبف وأسااب مج  ـ ابرامةو وكنئؾ مف تـ إاعاراـ.اأمرار وجومبة ا جاجب ائم بمبف وأسااب مج  ـ ابرامةو وكنئؾ مف تـ إاعاراـ.



 وآثاره األجنبي إبعاد لقرار كهدف بالسلطة االنحراف 
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 المصادر
 المراجع العامة:المراجع العامة:أوًلا: أوًلا: 

و رار ائمجػػػػاام ئةجشػػػػر و رار ائمجػػػػاام ئةجشػػػػر . أ مػػػػر م مػػػػور ائ ضػػػػةهو ائت ابػػػػؿ مةػػػػ  ائ ػػػػاجوف ائػػػػروئه ائاػػػػا و ر.ط. أ مػػػػر م مػػػػور ائ ضػػػػةهو ائت ابػػػػؿ مةػػػػ  ائ ػػػػاجوف ائػػػػروئه ائاػػػػا و ر.طرر -11
 ـ.ـ.19991999وائتوابعو ممافو ا ررفو وائتوابعو ممافو ا ررفو 

و رار ائج ضػػػة ائعرابػػػةو ائ ػػػاارةو و رار ائج ضػػػة ائعرابػػػةو ائ ػػػاارةو 22ر.  سػػػاـ ائػػػربف  ت ػػػه جاهػػػرو ائمركػػػا ائ ػػػاجوجه ئألجاجػػػب طر.  سػػػاـ ائػػػربف  ت ػػػه جاهػػػرو ائمركػػػا ائ ػػػاجوجه ئألجاجػػػب ط -22
19661966.. 

ر. سػػػامه اػػػربع مجهػػػورو ماػػػر ائعػػػاؿ مكاشػػػةو ائ ػػػاجوف ائػػػروئه ائاػػػا و ر.طو ائػػػرار ائجامعبػػػةو ر. سػػػامه اػػػربع مجهػػػورو ماػػػر ائعػػػاؿ مكاشػػػةو ائ ػػػاجوف ائػػػروئه ائاػػػا و ر.طو ائػػػرار ائجامعبػػػةو  -33
 ـ.ـ.19951995ابروتو ئاجافو ابروتو ئاجافو 

رار رار و و ء ابئغاءو مةتـا ئةطاامػة وائجشػرء ابئغاءو مةتـا ئةطاامػة وائجشػراو ائ ضاء ابراراو ائكتاب ا وؿ  رضااو ائ ضاء ابراراو ائكتاب ا وؿ  رضار. سةبماف ائطماو ر. سةبماف ائطماو  -44
 ..19761976ائ كر ائعراهو ائ كر ائعراهو 

 ..21172117ر. شربؼ بوسؼ ااطرو ائ رار ابراراو رار ائج ضة ائعرابةو ائ اارةو ر. شربؼ بوسؼ ااطرو ائ رار ابراراو رار ائج ضة ائعرابةو ائ اارةو  -55
و رار ائج ضػة ائعرابػةو ائ ػاارةو و رار ائج ضػة ائعرابػةو ائ ػاارةو 22ر. هرح ائربف مامرو م رمػة ئرراسػة ائ ػاجوف ائػروئه ائعػاـو طر. هرح ائربف مامرو م رمػة ئرراسػة ائ ػاجوف ائػروئه ائعػاـو ط -66

 ..ــ19951995
ر. ماػػر ائكػػػربـ مةػػػوافو ائوسػػبط  ػػػه ائ ػػػاجوف ائػػروئه ائعػػػاـو رار ائ  ا ػػػةو ممػػافو ائطاعػػػة ا وئػػػ و ر. ماػػر ائكػػػربـ مةػػػوافو ائوسػػبط  ػػػه ائ ػػػاجوف ائػػروئه ائعػػػاـو رار ائ  ا ػػػةو ممػػافو ائطاعػػػة ا وئػػػ و  -77

21172117.. 
ر. مهاـ مارائوااب ائاراججهو ائسةطة ائت ربربة ئ رارة وائررااة ائ ضائبةو رار ائج ضة ائعرابةو ر. مهاـ مارائوااب ائاراججهو ائسةطة ائت ربربة ئ رارة وائررااة ائ ضائبةو رار ائج ضة ائعرابةو  -88

19761976.. 
  –وابػػػعو ائم مربػػػة وابػػػعو ائم مربػػػة و جسػػػور ئةجشػػػر وائتو جسػػػور ئةجشػػػر وائت  22ر.ممػػػار اػػػو ضػػػباؼو ائػػػوجبا  ػػػه ائ ػػػاجوف ابراراو طر.ممػػػار اػػػو ضػػػباؼو ائػػػوجبا  ػػػه ائ ػػػاجوف ابراراو ط -99

 ..21172117و و 22ططائجاائرو ائجاائرو 
و رار ائج ضػة ائعرابػةو و رار ائج ضػة ائعرابػةو 22ر. مو  اهلل شابه أ مر ائسبرو ائوجبا  ه ائ ػاجوف ائػروئه ائاػا و طر. مو  اهلل شابه أ مر ائسبرو ائوجبا  ه ائ ػاجوف ائػروئه ائاػا و ط -1111

 ـ.ـ.19971997ائ اارةو ائ اارةو 
ر.  ؤار مار ائمجعـ ربا و ائموجا  ه ائججسبة ومركا ا جاجب  ه ائ اجوجبف ائمهرا وائم ارفو ر.  ؤار مار ائمجعـ ربا و ائموجا  ه ائججسبة ومركا ا جاجب  ه ائ اجوجبف ائمهرا وائم ارفو  -1111

 ..19841984رار ائج ضة ائعرابة  ائ اارة رار ائج ضة ائعرابة  ائ اارة 
 ..19771977ر. ماجر رىب ائ ةوو ائ ضاء ابراراو رار ائمطاومات ائجامعبةو ابسكجرربةو ر. ماجر رىب ائ ةوو ائ ضاء ابراراو رار ائمطاومات ائجامعبةو ابسكجرربةو  -1212
 ..19851985ر. م مر م مر اررافو ررااة ائ ضاء مة  أمماؿ ابرارةو رار ائج ضة ائعرابةو ائ اارةو ر. م مر م مر اررافو ررااة ائ ضاء مة  أمماؿ ابرارةو رار ائج ضة ائعرابةو ائ اارةو  -1313
 ..19861986ر. ب ب  ائجمؿو ائ ضاء ابراراو رار ائج ضة ائعرابةو ائ اارةو ر. ب ب  ائجمؿو ائ ضاء ابراراو رار ائج ضة ائعرابةو ائ اارةو  -1414

 ::المراجع المتخصصةالمراجع المتخصصةثانياا: ثانياا: 
 ب  ه أراعبف مام او ر.طو مطاوماتب  ه أراعبف مام او ر.طو مطاوماتر. ماراهلل مر ائتركبتو ائماارئ ائ اجوجبة  ه إرامة ا جاجر. ماراهلل مر ائتركبتو ائماارئ ائ اجوجبة  ه إرامة ا جاج -11
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 ـ.ـ.21112111جامعة ائكوبتو ائكوبتو جامعة ائكوبتو ائكوبتو 
ر. مهاـ ائربف ائ هاهو ضماجات ا ججاه  ه مواج ة اباعارو رراسػة م ارجػةو اػروف رار جشػرو ر. مهاـ ائربف ائ هاهو ضماجات ا ججاه  ه مواج ة اباعارو رراسػة م ارجػةو اػروف رار جشػرو  -22

19851985.. 
 ..21192119واباعارو مجةة ائمست اؿو سبرا اةعااسو واباعارو مجةة ائمست اؿو سبرا اةعااسو   ر. بوسؼ شوبرؼو ابجراءات ابررابة  سةوب ائطررر. بوسؼ شوبرؼو ابجراءات ابررابة  سةوب ائطرر -33
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 :ـمخــــصــالمـ
تكوف ئةروئة ائ ربة  ه وضع ائجظػاـ ائ ػاجوجه تكوف ئةروئة ائ ربة  ه وضع ائجظػاـ ائ ػاجوجه   إف ائهائح ائعاـ ئةروئة ب تضه أفإف ائهائح ائعاـ ئةروئة ب تضه أف

ائمجاسػػب ائػػنا باضػػع ئػػه ا جاجػػب مةػػ  إرةبم ػػا ا بػػث إنا كػػاف  ػػه وجػػوره اطػػر مةػػ   ائمجاسػػب ائػػنا باضػػع ئػػه ا جاجػػب مةػػ  إرةبم ػػا ا بػػث إنا كػػاف  ػػه وجػػوره اطػػر مةػػ   
أمف ائروئة وجظام ا كاف ئ ا أف تتان مف ابجراءات ما بعبػر ا مػف وائجظػاـ إئػ  وضػعه أمف ائروئة وجظام ا كاف ئ ا أف تتان مف ابجراءات ما بعبػر ا مػف وائجظػاـ إئػ  وضػعه 

ئبست ىابة  ه نات ػا ئبست ىابة  ه نات ػا ائطابعهو وانه ائسةطة ائته تتمتع ا ا ابرارة  ه مواج ة ا ججاه ائطابعهو وانه ائسةطة ائته تتمتع ا ا ابرارة  ه مواج ة ا ججاه 
 ػػإنا اج ر ػػت ابرارة  ػػإنا اج ر ػػت ابرارة و و  ساسػػه واػو  مابػػة مهػػائح ائمجتمػع ساسػػه واػو  مابػػة مهػػائح ائمجتمػعإجمػا وسػػبةة ئت  بػؽ ائ ػػرؼ اإجمػا وسػػبةة ئت  بػؽ ائ ػػرؼ ا

 ػػه اسػػتعماؿ اػػنه ائسػػةطة اإهػػرار رػػرارات ئت  بػػؽ أاػػراؼ تتعػػار  ومهػػة ة ائمجتمػػع  ػػه اسػػتعماؿ اػػنه ائسػػةطة اإهػػرار رػػرارات ئت  بػػؽ أاػػراؼ تتعػػار  ومهػػة ة ائمجتمػػع 
نئػػػؾ اائسػػػةب مةػػػ  ائ  ػػػوؽ نئػػػؾ اائسػػػةب مةػػػ  ائ  ػػػوؽ كػػػاف رراراػػػا مشػػػوا ا اعبػػػب ااج ػػػراؼ  ػػػه ائسػػػةطة امػػػا بػػػؤ ر كػػػاف رراراػػػا مشػػػوا ا اعبػػػب ااج ػػػراؼ  ػػػه ائسػػػةطة امػػػا بػػػؤ ر 

 وائ ربات.وائ ربات.

هةجا مف ارؿ ا  جا إئ  أف ئظاارة ااج راؼ  ه استعماؿ ائسػةطة هػور ا هةجا مف ارؿ ا  جا إئ  أف ئظاارة ااج راؼ  ه استعماؿ ائسػةطة هػور ا ورر تو ورر تو 
متعػػػررة وأف أاطػػػر هػػػورة مػػػف هػػػور ااج ػػػراؼ ا ػػػرؼ ت  بػػػؽ ج ػػػع اػػػا  مػػػائـ بػػػج  متعػػػررة وأف أاطػػػر هػػػورة مػػػف هػػػور ااج ػػػراؼ ا ػػػرؼ ت  بػػػؽ ج ػػػع اػػػا  مػػػائـ بػػػج  
ائ ػػاجوف مةػػػ  نئػػػؾ أو ائكبػػػر مػػف ا ججاػػػه  ا سػػػاب؛ ممػػػا ب ػػر  اطابعػػػة ا مػػػر ررااػػػة ائ ػػاجوف مةػػػ  نئػػػؾ أو ائكبػػػر مػػف ا ججاػػػه  ا سػػػاب؛ ممػػػا ب ػػر  اطابعػػػة ا مػػػر ررااػػػة 

ه اهػػرر نئػػؾ ائ كػػـ اإئغائ ػػا ه اهػػرر نئػػؾ ائ كػػـ اإئغائ ػػا ائ ضػػاء ابرارا مةػػ  رػػرارات اباعػػار ائااهػػة اا جاجػػب وئػػائ ضػػاء ابرارا مةػػ  رػػرارات اباعػػار ائااهػػة اا جاجػػب وئػػ
 ػه سػةطاته اإهػراره رػرار اباعػار  ػه سػةطاته اإهػراره رػرار اباعػار   -وابر ائرااةبةوابر ائرااةبة-إنا ما  ات اج راؼ ائوابر ائمات  إنا ما  ات اج راؼ ائوابر ائمات  

ئغبػػر ا سػػااب ائتػػه  ػػرراا ائمشػػرع و   ػػا ئ امػػرة تاهػػب  ا اػػراؼ ائتػػه تاضػػع ئ ػػا ئغبػػر ا سػػااب ائتػػه  ػػرراا ائمشػػرع و   ػػا ئ امػػرة تاهػػب  ا اػػراؼ ائتػػه تاضػػع ئ ػػا 
  ررارات اباعار ومةبه كاف ئألججاه أف بطعف  ه ائ ػرار إنا شػااه ائعبػب وئػه ائ ػؽ كػنئؾررارات اباعار ومةبه كاف ئألججاه أف بطعف  ه ائ ػرار إنا شػااه ائعبػب وئػه ائ ػؽ كػنئؾ

ا اإئغاء ائ رار. ا اإئغاء ائ رار. ه أف بستهرر  كم    ه أف بستهرر  كم 
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ABSTRACT : 

The public interest of the State requires freedom free to 

establish the appropriate legal regime to which foreigner are 

subject to its territory so that if they threaten public order or the 

national security interests of the State  , it would have to take the 

measures  to enable it to restore security and order to normal. This 

authority enjoyed by the administration against the foreigner is not 

an a goal in itself but a means of achieving the main objective 

which is protecting the interests of the society. So if the 

administration deviates from the use of this power by producing 

orders to achieve objectives that are contrary to the interests of the 

society, then its decision is defected of deviance in power, which 

negatively affects the rights and freedoms. We have found through 

our research that the phenomenon of deviation in the use of power  

has many forms. The most dangerous form is deviation towards 

private benefit or intrigue foreigner for any reason, which 

naturally imposes supervision of the administrative legal scrutiny 

on the deportation decisions for foreigner. the administrative legal 

scrutiny can abolish these orders if the concerned   Minister - the 

Minister of the Interior - is found to be  deviated of his power by  

producing deportation decisions for other reasons identified by 

law in accordance with the  role of specialization of objectives 

that the decisions of deportation subject to .Thus the foreigner can 

appeal the decision if it's  defected; he has also the right to be 

entitled to a judgment as a matter of law to cancel the decision. 


