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واعـد
راءات   ق  ج  ـلـــة   وا  مج 

ــي  ال
ـر ف  ش  الن   

 

 أكالن: قػػكاعػػػػػػد النشػػػر:
تقديمو لمنشر في مجمة أخرل، كأف ال يككف جزءان مف  أكيجب أف يككف البحث جديدان لـ يسبؽ نشره،  .ُ

 كتاب سبؽ نشره. جزءان مف أكالماجستير  أكرسالة الدكتكراه 
عند كتابة البحث التعمؽ المكضكعي الدقيؽ، كطرح الحمكؿ المناسبة لممشكمة محؿ البحث بما  ىيراع .ِ

كتطكير المعرفة القانكنية، عمى أف ال يزيد عدد  ،يساىـ في معالجة القضايا األمنية كاالجتماعية
 ؽ البحث.( شاممة ىكامش كمراجع كمبلحA4( صفحة مطبكعة )َٓصفحات البحث عف )

يمتـز الباحث بأصكؿ البحث العممي، كقكاعده العامة، كاألمانة العممية، كمراعاة التكثيؽ العممي الدقيؽ  .ّ
البحث، تتضمف المصادر  نيايةالمراجع في صفحات مستقمة بلمراجع البحث، بحيث يخصص قائمة 

 ة ثـ األجنبية.المراجع التي أشير إلييا في المتف، كيتـ ترتيبيا بدأن بالمراجع العربيك 
كتشرح مرقمة بحسب تسمسميا، كيراعى كتابتيا  ،تكتب اليكامش بأرقاـ تسمسمية مستقمة لكؿ صفحة .ْ

 بالخط المتبع في كتابة األبحاث كااللتزاـ بما يمي:
 سنة النشر، رقـ الصفحة. مكاف النشر، البحث، دار النشر،  أكالكتب: اسـ المؤلؼ، عنكاف الكتاب  -
البحث، اسـ الدكرية، العدد، مكاف النشر، تاريخ  كاتب البحث، عنكافجبلت العممية: الدكريات كالم -

 النشر، الصفحة.
 النت: مراعاة ما سبؽ مع كتابة الرابط كتاريخ الدخكؿ لصفحة النت. إلىيراعى عند الرجكع  -
المغكية  خاليان مف األخطاء  Word + PDFيقدـ البحث مطبكعان في نسخة كرقية كنسخة الكتركنية   .ٓ

 عمى أف تككف الخطكط المستخدمة في البحث ىي:
 غير بارز. (ُْ)بنط   Simplified Arabicالبحث بالخط  -
غير  (ُّ)المباحث نفس الخط حجـ  ،Pt Bold Headingبارز نكعو  (ُّ)عناكيف الفصكؿ حجـ -

كيف الجانبية بارز في منتصؼ الصفحة، كيتـ كتابة العنا (ُِ)كالمطالب نفس النكع حجـ  ،بارز
 ف تكضع عناكيف الفصكؿ كالمباحث في بداية الصفحات.أغير بارز عمى  (ُِ)بالبنط 

 .(َُ)بالحجـ  Simplified Arabicكتابة اليكامش بالخط  -
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واعـد
راءات   ق  ج  ـلـــة   وا  مج 

ــي  ال
ـر ف  ش   الن 

 
 

أعماؿ فكرية ما لـ  مب، أك أالمنشكرة، أك مراجعات الكت األبحاثال تدفع المجمة مكافآت مالية مقابؿ  .ٔ
 تكف بتكميؼ مف ىيئة تحرير المجمة.

 يخضع ترتيب البحكث المنشكرة في المجمة العتبارات فنية. .ٕ
تككف أكلكية النشر لؤلبحاث المقدمة مف أعضاء ىيئتي التدريس كالباحثيف بأكاديمية الشرطة، كالتي  .ٖ

معرفة القانكنية، مع مراعاة تاريخ تسميـ تعالج القضايا األمنية كاالجتماعية، كتسيـ في تطكير ال
 البحث لمدير تحرير المجمة في صكرتو النيائية المعدة لمنشر.

 ثانيان: إجراءات النشر:
 ترسؿ البحكث باسـ رئيس التحرير. .ُ
 يتـ إخطار الباحث بما يفيد تسمـ بحثو خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ التسميـ. .ِ
جازتو مف ىيئة إاالختصاص في مجاؿ البحث بعد مف ذكم  اثنيف يرسؿ البحث إلى محكميف .ّ

 التحرير، عمى أف يتـ التحكيـ في مدة ال تتجاكز أربعة أسابيع مف تاريخ إرساؿ البحث لمتحكيـ.
يخطر الباحث بقرار صبلحية البحث لمنشر مف عدميا خبلؿ ثمانية أسابيع عمى األكثر مف تاريخ  .ْ

 تسميـ البحث.
كميف، ترسؿ المبلحظات إلى الباحث إلجراء التعديبلت البلزمة، في حالة كركد مبلحظات مف المح .ٓ

 عمى أف تعاد خبلؿ مدة أقصاىا شير.
ال يحؽ لمباحث إعادة نشرىا في ك  ،تصبح البحكث كالدراسات المنشكرة ممكان لمركز بحكث الشرطة .ٔ

 مف المركز. ةمكاف آخر دكف الحصكؿ عمى مكافقة كتابي
 ة العربية كاإلنجميزية ال يزيد عف مائتيف كممة.لبحثو بالمغ يرفؽ الباحث ممخصان  .ٕ

التقيد بقكاعد أعضاء ىيئتي التدريس كالباحثيف  كتطمب ىيئة تحرير المجمة مف    
جراءات النشر عند تقديـ   .تيـايـ كدراسثحابأكا 
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 انتــذنٛص انطكٕتــٙ فــٙ انماَــٌٕ 
 ٙـّ اإلضاليـانفرَطٙ ٔانفم ادلذَــٙ

 (دراضــح لضائٛــح فمٓٛــح يمارَــح)
  احملاقريعلي د/ إسماعول محمد 

  انطهٕن اجلاَخ يظاْر االحنراف انطاتمح ػهٗ ارتكاب
 (حـــح يٛذاَٛــدراض)

 د/ عبد اللطوف عبد القوي سعود العسالي. عقود

 طـهـة رئـٛص اجلًٕٓرٚـح إػــادج انُظــر
 ـح ـاتــح انثــاو انمضائٛــٙ األدكــف

 (حــــح ٔصفٛـدراضــح حتهٛهٛ)
 د/ صادق يحوى علي العريعقود. 

 ٙـًُغ انٛـٙ انتشرٚـى إػـاَـح انـؼـذٔ فـجـرائ
 نور محمد علي اجلوبيمد/ عقود. 

 تـــذذٚـــــاخ إدارج انؼاللــــــاخ انؼايـــــح
 ا  ــيؼاجلتٓيمرتداخ ح ٔـح انًُٛٛـٕزارج انذاخهٛـت

 د/ عبدالله محمد عبدالله القضبهعقود. 

 

 يهخصــاخ األحبــاث ٔانرضائـم
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 بقلم/ اللواء / عبدالكريم أمري الدين احلوثي
 يس اجمللس األعلى لألكادمييةرئ -وزير الداخلية 

 و زام لللللل    فنللللللل  ع ىلللللل      كلللللل     لللللل   ني كرتنلللللل و إلميلللللل  يظلللللل     لللللل  

يعلللام    للل   للل   لللزاق  هللل       لللزامع و  ىللل      لللا و للل ع          و إلميللل  ع  إلميللل  

 غلللل   .جلرميلللل ع وي لللل       لللل  و  للللله          لللل مبلللل  يلللللتق يل    ك  لللل   لللل   

  عللللل و   و املللللل    شعلللللروم   للللل   لللللعل     للللل      عظللللل  ع   للللل ق ت للللل     للللل      

 للل   أح ث للل ن شللل  ع    لل   لللل ئو   عللل   و للل      للل ت ع وورلللئ    ورللل  نئ ونللل  و 

وم  و    لللللللئ ظ  نللللل   ا للللل و    عظللللل  توق   عللللل  ع  للللل    تئقللللل   لللللل  تللللل   ار 

تو  ن لللللل  أو   لللللل    تمتيلللللل  و  للللللل تر     ي  لللللل  و  ئ   لللللل             لللللل  يع  للللللئ  

و     للل    ة يللل   جللرللل         للل ع وتلللئىا    للل      عللل      عللل و   للل  نللل       

 نلللل  و ش  لللللو  م  لللل    عظلللل        لللل    مي  لللل     خلايللل   لللل  أ  لللل      ع لللل   

ف و  للللل كر  د ووح تللللل  و  للللل كزا   و للللل  تت  و لللللزا   أ   للللل  ع و غللللل  عللللل د   ظلللللرو 

ال ت لللني  للل     و   رللل ت و اميللل  ٍ  للل للل ظ  ع اللل    شلللر   تع للل   هللل        ال للل    و  

أ للل  قك لللل    للل    شلللعد   للل   ع الللل      شلللع  ب ،  شلللر        للل    شلللعد ع  

  لللل ل    للللر   آقلللل يط وت للللئير   يصللللر   و اميلللل    وم  و        لللل   هلللل    و  للللل  ر

وت للللل    ع للللل    ع   إلت  و   ع   للللل   ا ي للللل   و   للللل   دوىكللللل       للللل ئ  و  كللللل نئ ع  

و  لرللللللط   ع  لللللل   ش   لللللل    أن تمي لللللل    شللللللر  ع   مع لللللل   للللللل     شللللللر  ع       

 ع وتشللل      لرلللط   ع  للل ع و ال للل ع تو   للل      و شعللل  ف  ا ي للل     ئوتاويللل ع   للل  ع   

   الللل   لللل   جلرميلللل ع وياللللل ت  ا للللئق  شزاو لللل     شلللل ن       لللل   ش   علللل  ي      

 .        وحبئ   وقئت 

  ،،ا اومفق واهلل
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  ــوتـــــيـــــس الــســـكــــدلــيــــــــالــتــ

 دنـــــــــيـــــاملــــ ونـــــــــــانــــــكـي الـــــــف

 يـــى اإلسالمــــوالفك يـسالفرن 

 (  مقارنـــةفقوية ـة قضائيـــة دراسـ )

 

 

 إعـــــداد:

 احملاقريعمي إمساعين حممد  د/  

 وزيـــر الشئــون القانونيــة

 جامعة صنعاء - املدني املشاركالقانون  أستاذ

 رئيس جامعة احلديدة السابق

  األسبق كمية الشريعة والقانونعميد 
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 لدزاضــــٛومـدــص ا

 
تنػػاكؿ الباحػػث مكضػػكع فػػي غايػػة األىميػػة، حيػػث يعتبػػر التػػدليس السػػككتي مػػف المكاضػػيع 

ـ قاطبػػػػة مػػػػاًض كحاضػػػػر ذات األىميػػػػة البالغػػػػة فػػػػي القػػػػانكف المػػػػدني عمػػػػى مسػػػػتكل دكؿ العػػػػال
سػبب مػف أسػباب بطػبلف العقػكد، كعيػب جػكىرم مػف  السػككتي كمستقبؿ، حيث يعتبػر التػدليس

 قدية.التعا اإلرادةعيكب 
البحػث أسػباب اختيػار مكضػكع خػبلؿ مقدمػة تضػمنت مػف كقد تناكؿ الباحػث ىػذا البحػث 

أىميتػػػو كمػػػنيج البحػػػث كخطتػػػو، ثػػػـ قسػػػـ الباحػػػث ىػػػذا البحػػػث إلػػػى فصػػػميف مشػػػكمة البحػػػث ك ك 
تمييػػز التػػدليس عػػف صػػكر الغػػش األخػػرل،  :يسػػبقيما فػػرع تمييػػدم، تنػػاكؿ فػػي الفػػرع التمييػػدم

اسػػة التػػدليس السػػككتي فػػي القػػانكنيف الفرنسػػي كالمصػػرم، كتنػػاكؿ كتنػػاكؿ فػػي الفصػػؿ األكؿ: در 
فػػػي الفصػػػؿ الثػػػاني: التػػػدليس السػػػككتي فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي كالقػػػانكف اليمنػػػي، كاختػػػتـ البحػػػث 

 بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات.

ABSTRACT 
 

The researcher addressed a very important topic, where silent fraud is one 

of the issues of great importance in civil law at the level of all countries of the 

past, present and future, where fraud is considered one of the reasons for 

nullity of contracts, and a fundamental defect of the disadvantages of 

contractual displacement. 

The researcher addressed this issue through an introduction that 

included the research, its importance, the research methodology and its plan, 

then the researcher divided this research into two chapters preceded by an 

introductory branch, in the introductory branch the researcher addressed : 

distinguishing fraud from other forms of fraud, and in the first chapter he 

addressed: the study of fraud in French and Egyptian law, and in the second 

chapter he addressed: silent fraud in Islamic jurisprudence and Yemeni law, 

and the research concluded with a conclusion that included the most important 

findings and recommendations. 
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 ٛ:ـــدوـكامل
 الحمد  رب العالميف كصمى ا كسمـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو الطاىريف، كبعد:

يتناكؿ الباحث في ىذا البحث مشكمة التدليس السككتي، كالحمكؿ المبلئمػة لػو، فنتيجػة مػا 
تطػػػكر لنظريػػػة عيػػػكب اإلرادة تطػػػكران يتػػػرجـ دكر اإلرادة فػػػي تكػػػكيف العقػػػد كتطػػػكران حصػػػؿ مػػػف 

اىتمػػػاـ القػػػانكف الكضػػػعي بتحقيػػػؽ العدالػػػة فػػػي العبلقػػػات العقديػػػة كيعكػػػس التخمػػػي عػػػف يعكػػػس 
القػػانكف الركمػػاني، فالعقػػد فػػي ظػػؿ الشػػكمية  مػػفالشػػكمية التػػي كانػػت تحكػػـ تكػػكيف العقػػد كا تيػػة 

يتككف باالستقبلؿ عػف اإلرادة، فػاحتراـ الشػكؿ الػذم يتطمبػو القػانكف كػاف يكفػي لتسػكي  االلتػزاـ 
عػػف حقيقػػة األمػػر، كبالتػػالي لػػـ يكػػف باإلمكػػاف إصػػبلح الغمػػط إال بطريقػػة غيػػر  بصػػرؼ النظػػر

دة أم عنػػدما يتحقػػؽ بحيػػث تنعػػدـ اإلرا ،مباشػػرة عنػػدما يػػرد الغمػػط عمػػى ذات التصػػرؼ القػػانكني
، كسكؼ يتناكؿ الباحث التدليس السػككتي مبتػدأن  بمشػكمة البحػث كأىميتػو كأسػباب الغمط المانع

 كما يمي:كخطة البحث  ،اختياره
 أكالن: أسباب اختيار مكضكع البحث:

ز مبػػدأ الرضػػائية فػػي المجػػاؿ التعاقػػدم كبفضػػمو تػػـ االتجػػاه إلػػى البحػػث عػػف عيػػكب ك بػػر  -ُ
اإلرادة معتبريف اإلرادة ىي أساس التعاقد فبل يرتػب القػانكف أم أثػر قػانكني عمػى اإلرادة 

إكػراه -عت إليو دكف إال إذا كانت تمؾ اإلرادة حرة كاعية أحاطت بمضمكف التصرؼ فس
أك غمػػط أك تػػدليس أم يجػػػب أف تكػػكف اإلرادة غيػػػر معيبػػة بعيػػب مػػػف عيػػكب الرضػػػاء، 
كفػػي ضػػكء ذلػػػؾ بػػدأ البحػػث عػػػف الرضػػاء الحقيقػػػي لمكقػػائع المككنػػة لبللتػػػزاـ كبػػدأ الفقػػػو 

 أخبلقيان. كالقضاء يعمداف إلى إعطاء االلتزاـ تفسيران ذاتيان كيسكغانو تسكيغان 
  .بمبدأ الرضائية كمراعاة الدكر األساسي لئلرادة االعتراؼدة في ظؿ عيكب اإلرا تكسع -ِ
ىاجس األمف القػانكني كحمايػة الثقػة المشػركعة قػد دفعػت الممارسػيف كعػددان مػف الفقيػاء  -ّ

حيث استدار الفقػو  ،المنطقية المستنتجة مف تفعيؿ دكر اإلرادة ا ثارإلى التصمب تجاه 
 ني األكثر تقييدان ألعماؿ اإلرادة.مرة أخرل نحك حمكؿ القانكف الركما

 ،عبػػر عممػػاء القػػانكف الكنسػػي ا تيػػةباالىتمامػػات األخبلقيػػة  ر حمػػكؿ أكثػػر ارتباطػػان ك ظيػػ -ْ
 حيػػػث كرسػػػت مبػػػدأن أساسػػػيان يحكػػػـ العبلقػػػة العقديػػػة "يجػػػب أف يػػػتـ تبػػػادؿ الخػػػدمات كفقػػػان 

 كضػعفان  جيػبلن لمعدالة التعاقدية"، كفي ضكء ذلؾ بػرزت أىميػة حمايػة المتعاقػديف األكثػر 
 كأىمية معاقبة سكء النية في المجاؿ التعاقدم.

 ثانيان: مشكمة البحث:
ف النصػػكص المنظمػػػة ألحكػػاـ التػػػدليس المػػػدني لػػـ تكػػػف كاضػػحة بخصػػػكص الطػػػرؽ إ -ُ

( المتعمقػػػة بالتػػػدليس فػػػي ُُُٔالتػػػي يمكػػػف أف تيكػػػٌكف التػػػدليس فقػػػد اقتصػػػرت المػػػادة )
"مباشػػرة أحػػد المتعاقػػديف حػػيبلن يكػػكف مػػف القػػانكف الفرنسػػي عمػػى تعريػػؼ التػػدليس بأنػػو 
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شػػػأنيا التػػػأثير عمػػػى إرادة المتعاقػػػد ا خػػػر كتدفعػػػو إلػػػى التعاقػػػد" كمػػػا نصػػػت عمػػػى أف 
 "التدليس ال يفترض بؿ يجب عمى مف يدعيو أف يقـك بإثباتو".

يمثػػؿ خطػػػكة متقدمػػة إلعطػػػاء اإلرادة دكران فػػػي السػػككتي، حيػػػث التػػػدليس  تكضػػيح دكر -ِ
مػػػب مػػف اإلرادة أف تكػػػكف حػػرة مسػػػتنيرة متبصػػرة عنػػػد إقػػداميا عمػػػى تكػػكيف العقػػد بالتط

التعاقػػد كلكػػف ىػػذا التكجػػو ككالعػػادة كاجيتػػو الصػػبلبة المعيػػكدة عنػػد الممارسػػيف بمبػػرر 
المحافظػػػة عمػػػى أمػػػف العبلقػػػات، كمػػػا أف المجتمػػػع لػػػـ يكػػػف يتػػػأذل مػػػف بعػػػض الطػػػرؽ 

 .ذ يعدكنيا ضربان مف ضركب الميارةاالحتيالية إ
اشترط الفقو كالقضػاء الفرنسػي الفقو كالقضاء الفرنسي عف التدليس، حيث  بياف مكقؼ -ّ

 فػػي الحيػػؿ التدليسػػػية أف تكػػكف إيجابيػػػة كعمػػى قػػدر مػػػف الحبكػػة كالجسػػػامة. فبػػال  فػػػي
فػرغـ أف الكػذب فػي ذاتػو قػد يكػكف كسػيمة لخػداع . شركط تعيب اإلرادة بعيب التػدليس

الفرنسػي كػاف يػرل أنػو مػف قبيػؿ التػدليس إال أف القضاء  ،ا خريف كدفعيـ إلى التعاقد
المتسامح فيو فمف يقع ضحية التدليس بالكذب فبل يمػكمف إال نفسػو ألف ذلػؾ ال يكػكف 
إال بسػبب تقصػػيره أك اسػػتيتاره، كلقػػد كػػاف مكقػػؼ القضػػاء كالفقػػو الفرنسػػييف بخصػػكص 

يمكػف أف التدليس السككتي أكثر تشددان، حيث كانػا يريػاف فػي السػككت مكقفػان سػمبيان ال 
 .يرتب عميو القانكف أم أثر

ف عدـ كجكد نػص قػانكني يكجػب عمػى البػائع كمػف فػي حكمػو إعػبلـ المتعاقػد ا خػر إ -ْ
فالمفترض أف ىذا األخير راشد كىػك المعنػي باالسػتعبلـ عمػا يجنبػو  ،بما ييمو معرفتو

 الكقكع في الغمط فإف لـ يفعؿ فبل  يمكمف إال نفسو.
ات في المجػاؿ التعاقػدم كمراعػاة العدالػة التعاقديػة كحمايػة أىمية إدخاؿ األخبلقي بياف -ٓ

بعػػد حصػػكؿ التحػػكؿ فػػي سػػمطة  ، كبالػػذاتالخبػػرة كالضػػعفاء فػػي ىػػذا المجػػاؿ عػػديمي
 القاضي في التعامؿ مع نصكص القانكف.

 ثالثان: أىمية البحث:
 حظي التدليس السككتي بقدر كبير مف اىتماـ القضاء تركز عمى ا تي:

 بالتدليس السككتي كأحد صكر التدليس المكجب لقابمية العقد لمبطبلف. االعتراؼ أكالن  -ُ
تكسيع صكره كتأصيؿ شركط عممو كتميينيا لتمبي رغبة القضػاء فػي حمايػة الفئػة األكثػر  -ِ

 عرضة لمكقكع في الغمط نتيجة الجيؿ كعدـ الخبرة.
مسػئكؿ  المتمثمػة فػي جعػؿ المػرء غيػر -كلكي يصؿ القضاء الفرنسػي إلػى ىػذه النتيجػة  -ّ

نما أصػبح مسػئكالن أيضػان عػف مكقفػو السػمبي لمحيمكلػة  عما يحدثو مف أفعاؿ غشية فقط كا 
اتبع عدة تقنيات مف خبلؿ التكسع في قكاعد التفسير كعف طريؽ  –دكف حصكؿ الغش 

 افتراض الكاجبات كاستخداـ القرائف كتمييف المعايير كاستبداليا بمعايير أكثر مكضكعية.
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ننػػػا سػػػنتتبع تمػػػؾ التقنيػػػات إحيػػػث  ،يػػػة الكتابػػػة فػػػي ىػػػذا المكضػػػكعكمػػػف ىنػػػا جػػػاءت أىم -ْ
القانكنية لبلستفادة منيا لممساىمة في تبديؿ طريقة الممارسيف عنػدنا مػف أسػاتذة القػانكف 
كالقضاة كالممارسيف في التعامؿ مع نصكص القانكف لضماف تطػكير القػانكف السػتيعاب 

 يات المجتمع كفي كقائع الحياة.التغيرات كمكاكبة التطكرات المستمرة في سمكك
ف كانػػػا قػػػد أقػػػرا مبػػػدأ  -ٓ كبالنسػػػبة ألىميػػػة البحػػػث فػػػي القػػػانكنيف المصػػػرم كاليمنػػػي فيمػػػا كا 

التدليس بالكتماف إال أف الفقو كالقضاء ظبل متصمبيف بخصكص شركط كضكابط العمؿ 
 .بالتدليس السككتي بسبب التأثر بشراح القكانيف البلتينية في مراحميا األكلى

الفقػػػػو  –اثيمػػػػا القػػػػانكني أتي ىػػػػذه الدراسػػػػة ألغػػػػراض إعػػػػادة ربػػػػط ىػػػػذيف القػػػػانكنيف بتر كتػػػ -ٔ
 .–اإلسبلمي

تيعػػد دراسػػتنا لمفقػػو اإلسػػبلمي بخصػػكص ىػػذا المكضػػكع كبصػػكرة دقيقػػة كمعمقػػة  :كأخيػػران  -ٕ
إضػافة كبيػػرة لممجتمػع اإلنسػػاني فػي تعزيػػز دكره فػي إدخػػاؿ البعػد األخبلقػػي فػي المجػػاؿ 

دأ العدالة التعاقدية، فسنرل أف الفقػو اإلسػبلمي كػاف لػو السػبؽ فػي كتحقيؽ مب ،التعاقدم
معالجػػة مشػػكمة التػػدليس السػػمبي كمجابيػػة آثػػاره. كنقػػكؿ ىػػذا كنحػػف فػػي  أعمػػى درجػػات 

كلػػيس مػػف منطمػػؽ العاطفػػة كالقػػكؿ المرسػػؿ الػػذم اعتػػدنا عميػػو عنػػد  ،الثقػػة كالمصػػداقية
 تي احتكتيا كتب الفقو اإلسبلمي.كثير مف الكيتاب، فيذه الدراسة مميئة بالنصكص ال

 رابعان: منيج البحث:
مسػػػتعينان بالمؤلفػػػات كالرسػػػائؿ كاألبحػػػاث  ،اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي المقػػػارف

 العممية، كآراء الفقو كأحكاـ القضاء.
 خامسان: خطة البحث:

 قسـ الباحث ىذا البحث إلى فصميف يسبقيما فرع تمييدم كما يمي:
 : تمييز التدليس عف صكر الغش األخرل.الفرع التمييدم

    .الفرنسي كالمصرم يفالفصؿ األكؿ: التدليس السككتي في القانكن
   .كالقانكف اليمني في الفقو اإلسالمي السككتيالفصؿ الثاني: التدليس 

 كاختتـ الباحث ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات.
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 ذ٘ـتًٓٛان انفــرع
 رٖـغش األخـٕر انـانتذنٛص ػٍ صس ــمتٛٛ

التدليس كالخداع التعاقدم يتميز عف صكر الغش األخرل مثؿ الغػش الػذم يػتـ لئلضػرار 
بحقػػكؽ الػػدائنيف كالمعػػركؼ بػػدعكل منػػع نفػػاذ التصػػرؼ كالػػذم يطمػػؽ عميػػو بػػالغش البكليصػػي 

رم ، كىنػػػاؾ الغػػػش الػػػذم يجػػػ(ُ)كالغػػػش الػػػذم يجػػػرم بػػػيف المتعاقػػػديف لئلضػػػرار بحقػػػكؽ الغيػػػر
لئلضرار بالمستيمؾ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمبيكع التي نصت قكانيف االسػتيبلؾ عمػى بطبلنيػا 

، ككػػػذلؾ األمػػػر ىنػػػاؾ الغػػػش التدليسػػػي الػػػذم يصػػػدر مػػػف المػػػديف (ِ)ككنػػػو مػػػف البيػػػكع الغشػػػية
، لذلؾ فمكضكع دراستنا ينحصر في دراسة التػدليس الػذم يرتكبػو (ّ)لئلخبلؿ بكاجباتو التعاقدية

متعاقػػديف فػػي مكاجيػػة المتعاقػػد ا خػػر عنػػد إبػػراـ التصػػرفات مػػف أجػػؿ تظميػػؿ إرادتػػو فيػػك أحػػد ال
 .(ْ)غش يسبؽ كلك لبرىة إبراـ التصرفات القانكنية

كحكـ ىذا الغش ىك قابميػة التصػرؼ لمػبطبلف لمصػمحة مػف تعيبػت إرادتػو بفعػؿ التػدليس، 
كب الخفيػػة كعبلقػػة التػػدليس ىػػذا كسػػنتكمـ عػػف عبلقػػة التػػدليس بفكػػرة الغمػػط كفكػػرة ضػػماف العيػػ

 في ىذا الفرع بنكع مف اإليجاز كتمييد ليذا البحث كما يمي: بنظرية االستغبلؿ
 أكالن: عالقة التدليس بفكرة الغمط:

كاف القانكف الركماني يعاقب عمػى التػدليس بػبطبلف العقػد عنػد تػكافر شػركط قيامػو كخطػأ 
ىػػػؿ تتعيػػػب بفعػػػؿ ذلػػػؾ التػػػدليس أـ لػػػـ مقصػػػكد دكف النظػػػر إلػػػى إرادة مػػػف كقػػػع عميػػػو التػػػدليس 

تتعيػػبأ أم ىػػؿ أكقعيػػا التػػدليس فػػي غمػػط أـ الأ، حيػػث كػػاف الحػػاكـ القضػػائي "البريتػػكر" يقػػـك 
برفع الغش عف المدلس عميو عف طريؽ حرماف البائع مػف التمسػؾ بااللتزامػات التػي التػـز بيػا 

 .(ٓ)المدلس عميو نتيجة لمتدليس
حيث أصبح ينظر إلى التػدليس باعتبػاره عيبػان  ،ير األمرلكف كمع ظيكر تقنيف نابميكف تغ

لذلؾ يجب تحميؿ إرادة المػدلس عميػو لمتعػرؼ عمػى مػا إذا كانػت قػد تعيبػت  ،مف عيكب اإلرادة
بفعػػؿ التػػدليس أـ ال، كليػػذا تطمبػػت القػػكانيف كمعيػػا الفقػػو كالقضػػاء مػػف أجػػؿ الػػبطبلف لمتػػدليس، 

كيجػػب أيضػػان أف يكػػكف التػػدليس  ،المتعاقػػد ا خػػرأف تكػػكف الكسػػائؿ التدليسػػية قػػد كلػػدت غمػػط 
                                  

 -قُِْْ، ي، مجد المؤسسة الجامعية، بيركتمنصكر القاض :( بينا بنت، القانكف المدني، االلتزامات، ترجمةُ)
 كما بعدىا. ُُِص ،ُُٔـ، ؼََِْ

 كما بعدىا. َُٖص ،ُِّؼالمرجع السابؽ، ( بينا بنت، ِ)
ألكؿ، تطكير االلتزاـ بكجو عاـ، اعبدالرزاؽ السنيكرم، الكسيط في القانكف المدني الجديد، الجزء األكؿ، المجمد د. ( ّ)

 .ِّْ، صُٕٗؼ، ـََِٓمصادر االلتزاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 .ِّْالمرجع السابؽ، صعبدالرزاؽ السنيكرم، د.  (ْ)
جميؿ الشرقاكم، النظرية العامة لبللتزاـ، الكتاب األكؿ، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية،  .( أستاذنا الدكتكرٓ)

 (.ُ، ىامش)ُٕٓ، ُٔٓـ، صُٓٗٗالقاىرة، 



   الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘ الكإٌُ يف التدلٗظ الطهٕت٘
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لػكال التػدليس الػذم باشػره المتعاقػد ا خػر لمػا أقػدـ  بحيػث ،يمان بػأف يكػكف ىػك الػدافع لمتعاقػدجس
 المتعاقد المدلس عميو عمى التعاقد.

كبذلؾ يصبح الغمط في ىذه الحالة غمطان مسببان سببو تدليس المتعاقد ا خر، عمى عكػس 
 اؿ الغمط التمقائي دكف أف يسببو المتعاقد ا خر.الحاؿ في أحك 

كبالتػالي ينحصػر الفػرؽ الجػػكىرم بػيف فكػرة الغمػط كفكػػرة التػدليس أف مجػاؿ غمػط المػػدلس 
عميو عندما يككف مسببان بفعؿ التدليس مف المتعاقد ا خر يككف أكثػر اتسػاعان عػف حالػة الغمػط 

ناشئ بفعؿ التدليس يكجػب بطػبلف العقػد سػكاء التمقائي في القانكف الفرنسي، ففي حالة الغمط ال
كاف الغمط قد كرد عمػى ماىيػة المعقػكد عميػو أك صػفة مػف صػفاتو الجكىريػة أك كرد عمػى غيػر 

 .(ُ)ذلؾ مف صكر الغمط كالغمط الكارد عمى الثمف أك الشخص أك الباعث أك القانكف
الفرنسػييف يحصػراف  أما فػي حالػة الغمػط التمقػائي فقػد سػبؽ أف أكضػحنا أف الفقػو كالقضػاء

الػػػبطبلف لمغمػػػط عنػػػدما يػػػرد عمػػػى صػػػفة جكىريػػػة لممعقػػػكد عميػػػو، كفػػػي تطػػػكر الحػػػؽ تػػػـ قبػػػكؿ 
الػػػػبطبلف لمغمػػػػط عنػػػػدما يػػػػرد عمػػػػى الشػػػػخص أك القػػػػانكف، كمػػػػا زاؿ القضػػػػاء الفرنسػػػػي متػػػػرددان 

 .(ِ)بخصكص ىذه الحاالت
كالتػدليس مػف ( منػو قػد سػاكت بػيف الغمػط ُُِأما الكضع فػي القػانكف المصػرم فالمػادة )

، كليذا فإف نظرية الغمط تغنػي عػف نظريػة التػدليس فكػؿ تػدليس (ّ)حيث مجاؿ عمؿ كؿ منيما
 يككف الغمط كالعكس غير صحيح.

 كلكف الفقو كالقضاء يرياف فكارؽ أخرل بيف حالة الغمط المسبب كالغمط التمقائي ىي:
إثبات الغمػط المجػرد  : أف إثبات الغمط المصحكب بالتدليس يككف أسيؿ مفالفارؽ األكؿ

مػػف التػػدليس ألف الطػػرؽ االحتياليػػة تكػػكف فػػي الغالػػب كسػػائؿ ماديػػة يسػػيؿ إثباتيػػا بينمػػا الغمػػط 
 أمر نفسي ليس مف اليسير إثباتو.

: أف التػػدليس إذا نجػػـ عنػػو ضػػرر يكػػكف سػػببان فػػي إلػػزاـ مػػف صػػدر منػػو الفػػارؽ الثػػاني
ذلػؾ عنػدما يػنجـ عػف التػدليس ضػرر، التدليس بالتعكيض إلى جانب الحكـ بػالبطبلف لمغمػط ك 

أما الغمط فجزاؤه البطبلف فقط كال يعطػى الحػؽ فػي التعػكيض إال عنػدما يكػكف المتعاقػد يعممػو 
 .(ْ)بالغمط قد ارتكب خطأ يستكجب التعكيض

                                  
منصكر  :، ترجمةمجد المؤسسة الجامعية، بيركتدني الفرنسي، ( جاف جستاف، تككيف العقد، المطكؿ في القانكف المُ)

، د. عبدا عمي الخيارم، النطاؽ القانكني في التعاقد، دراسة كما بعدىا َُٔص ،ٖٔٓـ، ؼََُِبعة القاضي، ط
 كما بعدىا. ٓٔـ، صَُِٕ، ُمقارنة، مكتبة الصادؽ لمطباعة كالنشر، صنعاء، ط

 . َٕ -ٗٔص ،َٖؼ ، مرجع سابؽ،. بينا بنت، االلتزاماتِِٓص ،ََٓجستاف، المرجع السابؽ، ؼجاف ( ِ)
، ُُُـ،  ؼُٕٔٗ، ط، بدكف دار كمكاف نشرلتزاـمحمد لبيب شنب، دركس في نظرية االلتزاـ، مصادر اال .( دّ)

 ُٖٗـ، صُْٓٗط دار النيضة العربية، القاىرة،عبدالمنعـ فرج الصده، مصادر االلتزاـ،  .بعدىا. دكما ُْٓص
 بعدىا.كما
 .َِٓص ،ُُٕؼ المرجع السابؽ،عبد المنعـ فرج الصده،  .( دْ)
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 ثانيان: عالقة التدليس بفكرة ضماف العيكب الخفية:
عاقػد كػاف يأمػؿ الحصػكؿ يبلحظ أف فكرة ضماف العيكب الخفية تقػـك عمػى أسػاس أف المت

عمى شيء خالي مف العيكب، كقػد أقػدـ عمػى التعاقػد عمػى ىػذا األسػاس كلػـ يػدفع الػثمف الػذم 
دفعػػػو إال عمػػػى أسػػػاس حصػػػكلو عمػػػى شػػػيء خػػػالي مػػػف العيػػػكب كصػػػالح لبلنتفػػػاع بػػػو االنتفػػػاع 

قابػؿ الكامؿ، فإذا جاء المبيػع معيبػان كػاف مػف حقػو فسػخ العقػد أك اسػترداد جػزء مػف الػثمف بمػا ي
النقص بحسب جسامة العيب، كحؽ المتعاقد فػي فسػخ العقػد جػاء تأسيسػان عمػى فكػرة أف البػائع 

 .(ُ)يضمف خمك المبيع مف العيكب بصرؼ النظر عف حسف نية المتعاقد ا خر أك سكء نيتو
كلكف قد يحصؿ مف الناحية الفعمية أف يككف العاقد عالمان بالعيػب )سػيء النيػة( دكف 

قد ا خر بػو بػؿ قػد يكػكف قػد أرتكػب عمػبلن مػف أعمػاؿ التػدليس الماديػة أك أف يخبر المتعا
مػػارس الكػػذب عمػػى المتعاقػػد ا خػػر إلخفػػاء عيػػب المبيػػع، فتتحقػػؽ بػػذلؾ جريمػػة التػػدليس 
حيث يصػبح مػف حػؽ المتعاقػد ا خػر اسػتخداـ أم مػف الػدعكييفم دعػكل ضػماف العيػكب 

ائػدة اجتمػاع الػدعكييف أك دعػكل ضػماف الخفية أك دعكل الػبطبلف لعمػة التػدليس، كتبػدك ف
العيػػكب الخفيػػة عنػػدما تسػػقط دعػػكل ضػػماف العيػػب بمضػػي المػػدة القصػػيرة يظػػؿ مػػف حػػؽ 

 .(ِ)المتعاقد ا خر المجكء إلى دعكل البطبلف لعمة التدليس
 ثالثان: عالقة التدليس باالستغالؿ:

غمػػػػط بخصػػػػكص التػػػػدليس كمػػػػا عرفنػػػػا ىػػػػك مباشػػػػرة الحيمػػػػة إليقػػػػاع المتعاقػػػػد ا خػػػػر فػػػػي ال
التصرؼ الذم يقدـ عميو بدفعو إلى التعاقد بحيث لكال ذلؾ الغمط الػذم كلػده السػمكؾ التدليسػي 
مػػف المتعاقػػد ا خػػر لمػػا أبػػـر العقػػد، أمػػا االسػػتغبلؿ فيػػك أف يسػػتغؿ أحػػد المتعاقػػديف ناحيػػة مػػف 

يمػا يقػدـ نكاحي الضعؼ عند المتعاقد ا خر كاستغبلؿ اندفاعو كتيكره أك جيمػو كعػدـ خبرتػو ف
عميػػو أك اسػػتغبلؿ حاجتػػو، فالمتعاقػػد المسػػتىًغؿ ىنػػا ال يمػػارس عمػػى المتعاقػػد ا خػػر أيػػة كسػػائؿ 
نمػا  نما يستغؿ جيمو كعدـ خبرتو فيك ال يسبب الغمط أك الجيؿ كا  احتيالية إليقاعو في الغمط كا 

 يستغؿ ذلؾ الجيؿ بدالن مف أف يزيؿ ذلؾ الجيؿ عف شريكو في التعاقد.
باسػػتغبلؿ جيمػػو كقػػد يكػػكف  ا خػػرالسػػتغبلؿ قػػد يكػػكف محمػػو نفسػػية المتعاقػػد كيبلحػػظ أف ا

محمػػػو عنصػػػر الحريػػػة فػػػي إرادتػػػو حيػػػث يسػػػتغؿ اندفاعػػػو كتيػػػكره أك يسػػػتغؿ حاجتػػػو كاضػػػطراره 

                                  
رمضاف أبك السعكد، عقد البيع كالمقايضة، المكتبة  .. دُٖٔص ،َِٕ، مرجع سابؽ، ؼالقانكف المدني( بينا بنت، ُ)

 .ّٖٕ -ّٕٕص ـ،َُٗٗ، ُط بيركت،الدار الجامعية،  ،القانكنية
جامعة  ،قد، الغمط كالتدليس، دراسة مقارنة، القسـ الثاني، بحث منشكر في مجمة الحقكؽيزيد أنيس قصير، عدالة التعا .د (ِ)

 .ٕٔٔ-ٕٓٔص ،ّّٖمرجع سابؽ، ؼ، ْالكسيط، جعبدالرزاؽ السنيكرم، .، دٕٕص ـ،َُِّ، العدد الثالث، الككيت
ركبة مستعممة قاـ ، الحكـ ببطبلف عقد بخصكص مّٕٔص، ـُُٔٗ ،ـ، دالمكزُُٔٗمارس  ُْ ،استئناؼ داكم :كانظر
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لمسػػمعة كىػػذا بخػػبلؼ التػػدليس الػػذم ينصػػب عمػػى نفسػػية المتعاقػػد ا خػػر كتضػػميؿ إرادتػػو بخمػػؽ 
 عنصر حريتو كخياراتو.تصكر غير حقيقي عنده كال عبلقة لو ب

كمػف الميػػـ اإلشػارة إلػػى أف مجػػاؿ االسػتغبلؿ لػػيس ىػك فقػػط السػػعي لغػبف المتعاقػػد ا خػػر 
نما يمكف أف يككف محمو غبف المتعاقد ا خر  الغبف المادم المتمثؿ في عدـ تكازف األداءات كا 

ط المفرطػة مف زاكية أخرل كىك اختبلؿ التكازف العقػدم مػف خػبلؿ اإلكثػار فػي اسػتخداـ الشػرك 
 كىك ما يعرؼ )باستغبلؿ المكقؼ(.

كفػػػي األخيػػػر يبلحػػػظ أنػػػو كمػػػع تطػػػكر فكػػػرة الحيػػػؿ التدليسػػػية بػػػاالعتراؼ بالكػػػذب ككسػػػيمة 
تدليسػػية كظيػػكر الكتمػػاف التدليسػػي حصػػؿ تمػػاس بػػيف فكػػرة التػػدليس كفكػػرة االسػػتغبلؿ كىػػذا مػػا 

 سنبلحظو الحقان.
و انفػػراد أحػػد المتعاقػػديف بػػإبراـ العقػػد كمػػا أف فػػرض الشػػركط التعسػػفية عػػادة مػػا يكػػكف سػػبب

كتحريػػػر شػػػركطو بطريقػػػة ممتبسػػػة كغامضػػػة بػػػؿ كتدليسػػػية، كىنػػػا نبلحػػػظ إمكانيػػػة تػػػداخؿ فكػػػرة 
 التدليس مع فكرة التعسؼ في استخداـ الشركط التعاقدية.
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 انفصم األٔل
 انفرَطٙ ٔادلصر٘ نييف انمإََٙ انتذنٛص انطكٕت

 تمييد كتقسيـ:
دليس بالسػككت فػي القػانكنيف الفرنسػي كالمصػرم فػي سػتة مباحػثم سػنعرض لمكضػكع التػ

المبحػػػث األكؿ نتنػػػاكؿ فيػػػو مبػػػدأ الكتمػػػاف التدليسػػػي كمراحػػػؿ تطػػػكره، كالمبحػػػث الثػػػاني سػػػنتناكؿ فيػػػو 
أىميػػة العمػػؿ بالتػػدليس السػػككتي، ك المبحػػث الثالػػث سػػنتناكؿ فيػػو شػػركط تكػػكيف التػػدليس السػػككتي، 

بلقػػػة التػػػدليس السػػػككتي بػػػااللتزاـ السػػػابؽ لمتعاقػػػد كفكػػػرة الغمػػػط،  عفيػػػو كالمبحػػػث الرابػػػع نتنػػػاكؿ 
كالمبحػػػػث الخػػػػامس نعػػػػرض ألىػػػػـ تطبيقػػػػات التػػػػدليس السػػػػككتي، كأخيػػػػرا نعػػػػرض فػػػػي المبحػػػػث 

 السادس  لجزاء التدليس.
كمػػف الميػػػـ  اإلشػػػارة إلػػى أننػػػا رجحنػػػا أف نعػػرض ألحكػػػاـ التػػػدليس السػػككتي فػػػي القػػػانكف 

كذلػػؾ باعتبػػار أف القػػانكف  ،د عػػرض الكضػػع فػػي الفقػػو اإلسػػبلميبعػػ الثػػانياليمنػػي فػػي الفصػػؿ 
 .اليمني أكثر التصاقان بالفقو اإلسبلمي

 ث األولــاملبح
 ورــدأ والتطــاملب

سنعرض في ىذا المبحث المبدأ كالتطكر لمعمؿ بالسككت التدليسػي فػي مطمبػيفم المطمػب 
قػػانكف الفرنسػػي، كالمطمػػب الثػػاني األكؿ نتتبػػع الخطػػكات التػػي مػػر بيػػا السػػككت التدليسػػي فػػي ال

 .المصرم القانكف نتناكؿ فيو المبدأ كالتطكر في
 املطمب األٔه

 الٕضع يف الكإٌُ الفسٌط٘ 
 أكالن: لـ يكف السككت صالحان بمفرده لتككيف التدليس:

كانت القاعدة العامة أنو ليس ىناؾ أحد ممـز بقكؿ الصدؽ كال يجب عمػى أحػد أف يعطػي 
قد المعمكمػات إال أف يكػكف ىنػاؾ التػزاـ قػانكني أك اتفػاقي يكجػب ذلػؾ كلػـ يكػف شريكو في التعا

أك غمطػان جكىريػان، فقػد كػاف الفقػو يأمػؿ أخبلقيػان بفػرض كاجػب تدليسػان السككت في الكاقػع مكلػدان 
كلكف كاف يقاؿ عمػى مػا يأممػو  لمتدليس،اإلعبلـ عمى عاتؽ المتعامميف كاعتبار السككت مكلدان 

 .(ُ)ناقض لممعتاد كالمألكؼالفقو أنو م

                                  
(ُ) . La notion d'erreur dans le droit positif actuel.  J.GHESTIN، ـُّٔٗعاـ  ،أطركحة في باريس، 

. ُُِ- ُُُص ،ّٗ، رقـِط، فيرس القانكف المدني، دالمكزـ، مكسكعة ُُٕٗ ،ِط، L. G. D. J ،مقدمة بكيبلننيجر
 .ِْص ،، الفقوُ،ـُّٓٗ ،، مجمة قصر العدؿBOCCARA, DOL slence et relicence :كانظر
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ـ كػػػاف القضػػػاء يػػػرفض قيػػػاـ جريمػػػة التػػػدليس المػػػدني مػػػف مجػػػرد ُٖٓٗلػػػذلؾ قبػػػؿ عػػػاـ 
السككت كلك كاف السػككت قػد كلػد غمطػان حاسػمان لممتعاقػد ا خػر، كقػد كػاف القضػاء يسػتند إلػى 

اـ ( مػػف القػػانكف المػػدني التػػي اشػػترطت لقيػػاـ جريمػػة التػػدليس التعاقػػدم قيػػُُُٔنػػص المػػادة )
ف األعمػاؿ االحتياليػة إ، ككػاف يقػاؿ (ُ)المتعاقد بمباشرة أعماؿ احتياليػة كلػـ تتعػرض لغيػر ذلػؾ

فالسػككت كىػك بطبيعتػو مكقػؼ  ،تستفاد مف كقائع إيجابيػة أك سػمكؾ إيجػابي يتنػاقض كالسػككت
 .(ِ)سمبي بحت

ة قيػاـ ، قبػؿ بإمكانيػ(ّ)كلكف القضػاء الفرنسػي بعػد أف قػاس الكػذب عمػى الحيػؿ التدليسػية 
جريمػػة التػػدليس التعاقػػدم بمجػػرد السػػككت، بشػػرط أف تتػػكافر ظػػركؼ مصػػاحبة تجعمػػو فػػي قػػكة 

ف القضاء اشترط اقتراف السػككت بكسػائؿ تدليسػية مػف أجػؿ قبكلػو بطػبلف أالحيؿ التدليسية أم 
 .(ْ)العقد لعمة السككت التدليسي

يسػػي عنػػدما يكػػكف كليػػذا تػػدرج الفقػػو كالقضػػاء فػػي قبػػكؿ الػػبطبلف لعمػػة السػػككت التدل
بميغان كالكذب، مثؿ سككت البائع بعد سؤاؿ تأكيػدم مػف المشػترم حػكؿ نقطػة معينػة، السككت 
مقتضػػى الثقػػة المشػػركعة كمبػػدأ حسػػف النيػػة تكجبػػاف عمػػى مػػف تكجػػو إليػػو السػػؤاؿ أف  فػػبل شػػؾ
 .(ٓ)بالحقيقةبإعبلمو 

االلتزاـ بػػاإلعبلـ فػػإف كيػػذىب الفقػػو إلػػى القػػكؿ "...عمػػى أنػػو إذا كػػاف المتعاقػػد غيػػر ممػػـز بػػ
يعنػػي أف بإمكانػػو أف يكػػذب عمػػى شػػريكو فػػي التعاقػػد إذا طػػرح عميػػو سػػؤاالن"، كيضػػيؼ  ذلػػؾ ال

أف يقػػدـ  ا خػػرآخػػر أف باإلمكػػاف لممتعاقػػد عػػدـ اإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ كأف يتػػرؾ لممتعاقػػد 
 .(ٔ)عمى التعاقد أك يمتنع

                                  
ؿ الديف زكي، الكجيز في النظرية العامة لبللتزامات في القانكف المصرم، مصادر االلتزاـ، محمكد جما .د :انظر (ُ)

 .ُِْص، َٖ، ؼـُٖٕٗ ،ّط ،مطبعة جامعة القاىرة
، بحث اإلعبلني في القانكف الككيتي كالقانكف المقارفالحماية القانكنية مف الخداع  الزقرد، عبدالعزيز أحمد السعيدد.  (ِ)

 .ِِٓ -ِِْ، صـُٓٗٗ سبتمبرشرة، العدد الرابع، السنة التاسعة ع ،الحقكؽ، جامعة الككيتمنشكر في مجمة 
 . ُِْٗٔ، II، ـُُٕٗ ،، جازيو سي باليوـَُٕٗنكفمبر  ُٔ مدني،نقض  (ّ)
 ،، سيرمـُْٕٗفبراير  ُٕ مدني،نقض  :، كانظرِْ، I، ـُْٗٗ ،، سيرمـُْٕٗمايك  َّ ،نقض تجارم (ْ)

أحمد السعيد د.  :حتى أنو جرل بيعو لممرة الثالثة. كانظر ،ص فرس تـ بيعو كىك مشكب بعيب، بخصك ِْٖ، I، ـُْٕٗ
 (.ُاألحكاـ كالمراجع المشار إلييا في ىامش ) :. كانظرِِٓسابؽ، صالمرجع ال، عبدالعزيز الزقرد

يزيد  .دير. درك  :، مبلحظةَُِ، ِسيرم،  ـ،ُّّٗ ،، استخبلص دكمازُّْ، I، ـُّّٗمايك  ِّ ،مدني،نقض  (ٓ)
 .ِٕٓ، ِْٕمرجع سابؽ، ص عدالة التعاقد،أنيس قصير، 

، (ّىامش ) ،ََٕص،ّْٔالمطكؿ في القانكف المدني الفرنسي، مرجع سابؽ، ؼبخصكصو جاف جستاف،  انظر:( ٔ)
 كمابعدىا.ََُد.عبدا عمي الخيارم، مرجع سابؽ، ص
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ك كػػذب سػػمبي، فمػػيس الصػػدؽ أف أف السػػككت مػػا ىػػك إال نػػكع مػػف الكػػذب فيػػ :كيػػرل آخػػر
 .(ُ)بؿ أف يقكؿ كؿ ما ىك حؽ ،يقكؿ ما ىك حؽ فحسب

 ثانيان: القبكؿ بالسككت التدليسي في حدكد معينة:
تطكر الفقو كاعتبر السككت في حاالت معينة قد يمثؿ ميارة كبيرة كربما خبثان كيكػكف مػف 

، (ِ)السػػككت كسػػيمة تدليسػػية كبالتػػالي يمكػػف فػػي ىػػذه الحػػاالت اعتبػػار ،شػػأنو أف يسػػبب الغمػػط
إف السككت أك الصمت قد يككف كالكسيمة المادية تمامان يمكػف أف يعػد تدليسػان،  :كيقكلكف أيضان 

ففي التدليس يعد العنصر المعنكم أىـ مف العنصر المادم )الفعػؿ( فممػاذا نعطػى أىميػة زائػدة 
نيػة السػػيئة لػدل المتعاقػػد ليػذا العنصػر األخيػػر كال نبحػث فػػي مػدل تػػكافر القصػد الخػػاطئ أك ال

 .(ّ)المدلسأ
كبعد ذلؾ الحظ القضاء كبصكرة عامة أنو مف الممكف أف يككف السػككت فػي قػكة التأكيػد 
اإليجابي )الكذب(، فالسككت ما ىػك إال الكجػو السػمبي لمكػذب كخصكصػان عنػدما يتعمػؽ بكاقعػة 

 .(ْ)يجب اإلفضاء بيا كفقان لمقتضيات حسف النية في التعامؿ
بػػإقرار إمكانيػػة اسػػتنتاج التػػدليس فػػي بعػػض الظػػركؼ  الفرنسػػية دأت محكمػػة الػػنقضكقػػد بػػ

، كىػػذه الظػػركؼ ىػػي عنػػدما تنشػػئ طبيعػػة العبلقػػة العقديػػة ثقػػة (ٓ)مػػف صػػمت أحػػد المتعاقػػديف
، كعقػػػكد الشػػػركات كخصكصػػػان (ٔ)خاصػػػة بػػػيف المتعاقػػػديف، كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي عقػػػكد األسػػػرة

ف ىنػػاؾ كاجػػب قػػانكني يفػػرض عمػػى المتعاقػػد كاجػػب ، ككػػذلؾ عنػػدما يكػػك (ٕ)شػػركات األشػػخاص
                                  

لمنفردة، دراسة معمقة  كمقارنة بالفقو اإلسبلمي، بدكف دار كمكاف نظرية العقد كاإلرادة ا(  د. عبد الفتاح عبد الباقي، ُ)
 .ّّٕص ،ُّٔـ، ؼُْٖٗالنشر، 

(ِ )J. GHESTIN La reticence. Le dol et L'erreur sur les qualitxes substantielles ُُٕٗدالمكزـ ،، 
 . ُٓٗ، Iيرم، ، سُّٖٖ، ـُّٖٗديسمبر  ٓ مدني،نقض  :كانظر، ُٓكما بعدىا مف العرض رقـ  ِْٗص
(ّ) MARCO – R – COHIN Labkention Fautive, thece paris 192محمد .في د :مشار إليو ،، مرجع سابؽ

، الجكانب القانكنية السابقة لمتعاقد، بحث منشكر في مجمة الحقكؽ، جامعة الككيت، السنة الثانية حسف اىرظعبدال
 .ِْٕـ، صُٖٗٗيكنيك  ِعدد ،كالعشركف

 .ُّٔص ،َٕٓف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼجستاجاف (  ْ)
، I، النشرة المدنية،ـَُٔٗيكنيك  ُِ ،مدني،. نقض ُٖٗ، صI، النشرة المدنية، ـُٖٓٗمايك  ُٗ ،مدني،( نقض ٓ)

، المجمة الفصمية لمقانكف المدني ْٕٗرقـ  ،ّْٓ، صIII، النشرة المدنية، ـُٓٔٗنكفمبر  ِٕ ،. نقض تجارمِٕٗص
 J.CHEVALLIER :ةمبلحظ ِٗٓ، صـُٔٔٗ

مجمة قصر  ـ،ُٖٔٗيكنيك  ٓ ،ـ التي أبطمت عقد أسرة لعمة التدليس. محكمة ديمكفَُّٗنكفمبر  ِٖ ،( محكمة ليكفٔ)
 .ُْٓ، ِ، ـُٖٔٗ ،العدؿ

، بخصكص شركة لـ تكشؼ لممتعاقد ُٖٕرقـ  ،ُِٔ، صIII، النشرة المدنية، ـُٗٓٗأبريؿ  ُِ ،مدني،( نقض ٕ)
 جعؿ المقدمات النقدية المكعكد بيا مستحيمة )بطبلف لعمة السككت التدليسي(. ا خر أنيا مفمسة مما

لشريؾ جديد  تتضمف كعدان  اتفاقية، إبطاؿ ُِٔص ،ِٕٗ، رقـ IV، النشرة المدنية، ـُُٕٗنكفمبر  ِِ ،نقض تجارم
في كضع يسمح بدفع ساعد مع تعكيضات مرتفعة في حيف أف الشركة لـ تكف ممقابؿ مبم  ىاـ نقدم مقدـ بمركز مدير 

 كذلؾ لعمة التدليس. ،ركاتب مكظفييا العاطميف
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ألنػو مستشػار المتعاقػديف، كبالنسػبة لمػككبلء االجتمػاعييف  (ِ)، كبالنسبة لكاتب العػدؿ(ُ)اإلعبلـ
الػذيف حصػػمكا عمػى المعمكمػػات بطريقػة تنػػافي كاجػب الثقػػة كاألمانػة التػػي يقػـك عمييػػا ىػذا النػػكع 

 .(ْ)جريمة التركست"، كالمثاؿ النمكذجي عمى ذلؾ "(ّ)مف العقكد
ففػػي حالػػة  ،إال إذا كػػاف ىنػػاؾ كاجػػب باإلفضػػاء كالتحػػذير كعميػػو فػػبل يعػػد السػػككت تدليسػػان 

االمتناع عف تحذير ا خػر الػذم لػو الحػؽ فػي التحػذير لتجنػب الكقػكع فػي أم غمػط ىنػا يمكػف 
قة الكػػػبلـ عػػػف اعتبػػػار السػػػككت تدليسػػػان كقػػػد يتبػػػع ىػػػذا الحػػػؽ فػػػي التحػػػذير فػػػي العبلقػػػات السػػػاب

 .(ٓ)المحيطة بالتعاقد
أنو كبمكجب ىذا التكجو يمكننا القكؿ أف السككت ال يعد تدليسان إال عندما  :كيبلحظ أخيران 

يككف ىناؾ كاجب باإلفصاح كاإلعبلـ، كتككف بالتػالي المشػكمة متركػزة عمػى معرفػة متػى يكجػد 
 .(ٔ)ىذا االلتزاـ باإلفصاح

 

                                  
، دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي، دار الجامعة الجديدة  ،محمكد عبد الرحيـ الديب، الحيؿ في القانكف المدني .د انظر:( ُ)

 كمابعدىا.ََُ، د. عبدا عمي الخيارم، مرجع سابؽ، صِٗٓـ، صَََِطاإلسكندرية، 
. محكمة A.B :المبلحظة ،ّّٗص ،ـُٕٕٗ ،المجمة العامة لمتأمينات ـ،ُٕٔٗديسمبر  ُْبتاريخ  مدني،نقض  :كانظر
 .SAINT- ALARY :مبلحظة ،ٓرقـ  ،ّْٗ، صـُِٔٗ ،المجمة الفصمية لمقانكف المدني ـ،ُُٔٗفبراير  ِٕ ،السيف

، مجمة ـُٖٓٗأبريؿ  ُِ ،جارمبخصكص اإلعبلـ المفركض بمكجب القانكف، بخصكص بيع مؤسسة تجارية، نقض ت
 .ٕ، صIVـ، النشرة المدنية، ُُٕٗيناير  ٕ ،. نقض تجارمِْٓ، I، ـُٖٓٗقصر العدؿ، 

، ـَُٔٗيكنيك  ُِ مدني،نقض  :. كانظرَِٓرقـ  ،ُُٓ، صI، النشرة المدنية، ـُٓٔٗمارس  ِّ ،مدني( نقض ِ)
 . ْٕٗ، صّّٗ، رقـ Iالنشرة المدنية، 

(ّ( )W. R. Baker)، ة تحت عنكاف أمركة القانكف بالماؿ ىؿ ىك أسطكرة أـ حقيقةأ منشكرة في كتاب أمركة القانكف كرق
 .َّْـ، صََِٖ ،بيركت، الطبعة األكلى ،محمكد كطفو، المؤسسة الجامعية :لفرنسكا تريو، ترجمة

 ُٕ ،مدنينقض  :. كانظرُِص ،ـُّٖٗأكتكبر ٖ ،قصر العدؿ ـ، مجمةُّٖٗمايك  ُّ ،محكمة باريس انظر:( ْ)
بخصكص شركة ككيمة ممكية مشتركة باعت العقار الذم كانت . َُٕص، َُٕ، رقـI، النشرة المدنية، ـُٖٔٗيكنيك 

كأصبح يديرىا األشخاص ذاتيـ بالمبم  األدنى لمثمف المحدد ليا كبدكف أف يككف  انتعشتمككمة ببيعو إلى شركة أخرل 
 ىذا الككيؿ.المككؿ قد أعطى رضاه  الكاضح عف البيع لصالح 

حمد أفي د.  :، مشار إليوِّٕ، صـُِّٗ، .R.G.A.Tـ ُِّٗيكنيك ٔ ،مدنينقض  ،كبخصكص عقد التأميف
. ْٕ، صـََِّخصكصية أحكاـ عيب الغمط كالتدليس، دار النيضة العربية، القاىرة، طعبدالتكاب محمد بيجت، 

ة عممو الذم يقـك بو لصالح المتعاقد ا خر كجريمة التركست تعني أف كؿ مختص يحصؿ عمى معمكمات مميزة بمناسب
كككيؿ البكرصة كالمحامي كالطبيب كالكصي كالككيؿ في عبلقتيـ بغيرىـ فبل يجكز ليـ االستفادة مف تمؾ المعمكمات ضد 
مصمحة عمبلءىـ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بؿ يجب عمييـ أف يعمنكا لمطرؼ ا خر عف تمؾ المعمكمات عند الدخكؿ 

في عبلقة عقدية فإف لـ يفعمكا فإف القضاء يقبؿ دعكل البطبلف لمتدليس كأساس كاجب اإلعبلـ في ىذه الحالة ىي  معيـ
 .قتضيات الثقة أك مبدأ حسف النيةم
 .ّٔٓ، صُط ، بدكف دار كمكاف كتاريخ النشر،، النظرية العامة لبللتزاماتديمكج( ٓ)
 اليامش.، ّْٕ، صمرجع سابؽالسابقة عمى التعاقد، لممرحمة نية محمد عبد الظاىر حسف، الجكانب القانك  .د  (ٔ)
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اؿ العمػػؿ بالسػػككت التدليسػػي، ينطمقػػكف كعميػػو فػػإف أصػػحاب ىػػذا الػػرأم المضػػيؽ مػػف مجػػ
مف حرص كؿ متعاقد عمى الػدفاع عػف مصػالحو الخاصػة مػف حيػث األصػؿ، لػذلؾ فػبل يجػب 
أف نكجب عمى المتعاقد أف يبيف لممتعاقد ا خر جميع المعمكمات الضركرية التػي تجعمػو عمػى 

بنفسػػو إلػػى تمػػؾ  بػػؿ إف عمػػى ىػػذا األخيػػر أف يتكصػػؿ ،بينػػة مػػف أمػػره عنػػد إقدامػػو عمػػى التعاقػػد
 .  (ُ)المعمكمات

ففػػػي حالػػػة التعػػػارض بػػػيف المصػػػالح يجػػػب أف ال ننتظػػػر قيػػػاـ كػػػؿ متعاقػػػد بتزكيػػػد ا خػػػر 
فػػػي كػػػؿ األحػػػكاؿ،  بحيػػػث يعػػػد سػػػككتو تدليسػػػاي  ،بجميػػػع المعمكمػػػات كبيػػػاف أكجػػػو كنقػػػاط ضػػػعفو

ال عػػد فالعدالػػة كالمنطػػؽ يقتضػػياف أف ال يعتبػػر السػػككت تقصػػيران أخبلقيػػان باإلفصػػاح كالبيػػا ف كا 
لكػي  ،لجيؿ ا خر، أم يجب أف يفرض العقد عبلقة ثقة خاصة متبادلة بػيف الطػرفيف مستغبلن 

 .(ِ)لمتدليس يصبح السككت مككنان 
 ثالثان: القبكؿ بالسككت التدليسي كقاعدة عامة في جميع التصرفات:

حيػث كضػعت  ،كفي تطكر أكبر ذىب اجتياد محكمة النقض الفرنسية إلى أبعػد مػف ذلػؾ
محكمة النقض الفرنسية مبدأن عامان بأف التدليس يمكف أف يشكمو صمت أحػد المتعاقػديف عنػدما 

 .(ّ)يخفي عف شريكو في التعاقد كاقعة يمكف لك كاف يعرفيا لما أتـ العقد
 -حيث يرل الفقو المؤيد لمتدليس السػككتي كقاعػدة عامػة "أف السػككت كالفعػؿ أك الكػذب 

أك الغش، ففي الكقت الذم نعترؼ فيو لمقاضي بإمكانية البحث يمكف أف يحصؿ بنية اإلساءة 
فػػي ضػػمير الفػػرد مػػف أجػػؿ معرفػػة درجػػة الخبػػث كاإليػػذاء التػػي يخفييػػا بصػػدد تصػػرؼ معػػيف، 
فمماذا ال نعترؼ بأف السككت الذم يحاط بنية اإليذاء ىك أيضان غش كتدليس كيجب أف يؤدم 

ت أك الصمت كالتصرؼ تمامان يمكف أف يعػٌد لذلؾ فيـ يركف أف السكك  –إلى مسئكلية فاعموأ 
 .(ْ)تدليسانم ففي التدليس يعد العنصر المعنكم أىـ مف العنصر المادم )الفعؿ(

                                  
. ِٖٗ -ِٔٗ، بدكف سنة نشر، ص، القاىرةخالد جماؿ أحمد، االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد، دار النيضة العربية .( دُ)

 .ِٔٔص مرجع سابؽ،يزيد أنيس قصير، عدالة التعاقد، الغمط كالتدليس،  .د :كانظر
)2( RIPERT, La regle morale dans les obligations civiles ed. L.G.D.J 1949 
 3 eme ed,  Nº 48. p. p 94 et 95. 

، المجمة ـُٕٖٗفبراير  ِٓعمى حكـ الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض في  :مبلحظتو J. MesTRe انظر:( ّ)
المجمة الفصمية لمقانكف  ،ـَََِمايك  ّ ي،مدنعمى حكـ نقض  ،، كمبلحظتؤّّ، صـُٖٖٗ ،الفصمية لمقانكف المدني

 .ٔٔٓص، ـَََِ ،المدني
 .ّّٖص ،ـُٖٖٗ ،في المجمة الفصمية لمقانكف المدني J . MesTReاألحكاـ التي أستشيد بيا  :كانظر
نقض  :. كانظرُُٕ، رقـ IIIـ، النشرة المدنية، َََِنكفمبر  ُٓ ،نقض تجارم ،في كتماف المشترم التدليسي :كانظر
 .ُُّ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، َََِ ،مايك ّ ي،مدن
(ْ )MARCO- R- CaHIN L' abstention fautive, these paris 192محمد عبد الظاىر،   .في د :، مشار إليو

  (.ِىامش )،  ِْٕص الجكانب القانكنية لممرحمة السابقة لمتعاقد، مرجع سابؽ،
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، ثػـ أصػبح (ُ)ـُُٕٗينػاير  ُٓكىذا ما بدأتػو الغرفػة الثانيػة مػف محكمػة الػنقض بتػاريخ 
 قضػت نتيجػةن ـ التػي ني مستقران لمحكمة النقض الفرنسية حتى ا ف، فينػاؾ كثيػر مػف األحكػا مبدأن 
كىػػي األحكػػاـ التػػي  ،( مػػف القػػانكف المػػدني الفرنسػػئُُُالمبػػدأ، اسػػتنادان إلػػى المػػادة ) لػػذلؾ
دعكل البطبلف لعمة التػدليس لغيػاب الحيػؿ التدليسػية دكف البحػث فػي تػأثير السػككت عمػى  ترد
 .(ِ))المدلس عميو( إرادة

 قكد:رابعان: نطاؽ العمؿ بالسككت التدليسي مف حيث الع
، كال يقتصػػػػر األمػػػػر عمػػػى العقػػػػكد المبرمػػػػة بػػػػيف (ّ)يعتبػػػر السػػػػككت تدليسػػػػان كقاعػػػدة عامػػػػة

بؿ تنطبؽ القاعدة حتى في عبلقات المينييف بعضيـ ببعض، كبذلؾ  ،المينييف كغير المينييف
كبصػػكرة ضػػمنية التزامػػان باإلفضػػاء يقػػع عمػػى أحػػد المتعاقػػديف إذا  –قػػد خمػػؽ  –يكػػكف القضػػاء 
يقػػة المبيػػع فػػػي مكاجيػػة الطػػرؼ ا خػػر، كفػػي ضػػػكء ىػػذا يصػػبح ىنػػاؾ إمكانيػػػة كػػاف يعمػػـ بحق

بػػالحكـ بالسػػككت التدليسػػي فػػي كػػؿ مػػرة يسػػكت المتعاقػػد عػػف اإلفضػػاء بػػأمر لػػو أىميتػػو عنػػد 
كلػك لػـ يكػف ىنػاؾ التػزاـ قػانكني  ،بحيث لػك كػاف يعرفيػا لمػا أقػدـ عمػى التعاقػد ،المتعاقد ا خر

 سابؽ باإلفضاء.
 تطبيػػػػػؽ ىػػػػػػذا المبػػػػػػدأ فػػػػػي مجػػػػػػاالت كثيػػػػػػرة أىميػػػػػا فػػػػػػي عبلقػػػػػػة المينػػػػػػي  كعميػػػػػو فقػػػػػػد تػػػػػػـ

كالعقػػػػكد المصػػػػرفية  ،(ٓ)، كفػػػػي عقػػػػكد اإلذعػػػػاف ككنيػػػػا تحػػػػكم شػػػػركطان جػػػػائرة(ْ)بغيػػػػر المينػػػػي

                                  
 .Y :، مبلحظةُرقـ  ،ّٖٗـ صُُٕٗ ،ة الفصمية لمقانكف المدنيالمجم ،ِٓص ،ّٖ، رقـ III( النشرة المدنية، ُ)

Laussou ARN كانظر: د.عبدا عمي الخيارم، مرجع سابؽ، ُْٖ ،المكجز ـ،ُُٕٗ ،دالمكز :. كانظر ،
 كمابعدىا.ََُص
قض جاؾ جستاف. ن :، مبلحظةَّٗ، صIR، دالمكز، ـُُٖٗـ، َُٖٗ أكتكبر ُّ ،( الغرفة التجارية بمحكمة النقضِ)

 .ِٔٓ، صIR، ـُِٖٗـ، دالمكز، ُِٖٗ أكتكبر ٔ ،مدني،
 :. كانظرّْٕص ،ّٕٖٔرقـ ،N، الطبعة ـُِٖٗ ،مصنؼ االجتياد الدكرم ،ـُُٖٗيكليك  َِ كانظر: نقض مدني،

 .J. MESTR :مبلحظة ،ّٖٕص ،ـُٖٗٗ ،ـ، المجمة الفصمية لمقانكف المدنيُٖٗٗمايك  َُ مدني،نقض 
 .َِٔص ،ِٖٗ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُّٖٗبر نكفم ٖ ،نقض تجارم :كانظر
فبراير  ِٓ. ُٖص ـ،ُِٗٗ ،، المجمة الفصمية لمقانكف المدنيُُّ، صIRـ، دالمكز، ُُٗٗمارس  ِٕ ،مدنيكنقض 
 .AUBERT :مبلحظة ،ّّٔص ـ،ُٖٖٗ ،، المجمة الفصميةُْٓ، صIV، ـُٕٖٗ ،، مصنؼ االجتياد الدكرمـُٕٖٗ
 .ّّٔص ـ،ُٖٖٗ ،المجمة الفصمية لمقانكف المدني ،J. MESTREتأليؼ  ،تاألحكاـ كالقرارا :كانظر

(ّ )H. L. J. Mazaud ُٖٔرقـ  ،، االلتزامات، الطبعة السادسة كالطبعة الثامنة، تأليؼ شاباز. 
 AIX" رسالة في Y. BOYER, "L, obligation de renseighements dans la farmation du contrat كانظر:
 .ُّّ، صY. LOBINة مقدم ـ،ُٕٕٗ
 .ُِٓ، صIIIـ، النشرة المدنية، ُْٕٗ ،نكفمبر َّ مدني،نقض  :كانظر

 . ُُٖص ،َُِ، رقـ I، النشرة المدنية، ـُٖٓٗيكنيك  ُٗ مدني،( نقض ْ)
  .ُِٓص ،ُِٖ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُُٕٗيكنيك  ٓ ،مدني( نقض ٓ)



 الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘الكإٌُ يف  التدلٗظ الطهٕت٘
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، كمػا أف المحػاكـ أبطمػت العقػكد لعمػة السػككت (ُ)كخصكصان فػي عبلقػة المصػرؼ مػع الكفػبلء
 .(ِ)التدليسي في عبلقة األشخاص غير المينييف

بػػؿ يجػػب أف يصػػحب السػػككت  ،كلكػػف لػػـ يػػتـ تطبيقػػو بخصػػكص كتمػػاف نػػاقص األىميػػة
 .(ّ)كسائؿ احتيالية كتقديـ شيادة ميبلد مزكرة

 املطمب الجاٌ٘ 
 يف الكإٌُ املصسٙ املبدأ ٔالتطٕز 

 الفرع األكؿ
 القديـالمصرم العمؿ بالسككت التدليسي في ظؿ القانكف المدني 

ف فػػي عيػػد القػػانكف المػػدني القػػديـ مػػا نيجػػو الفقػػو كالقضػػاء نيػػج الفقػػو كالقضػػاء المصػػريا
الفرنسػػياف بخصػػكص حكػػـ السػػككت التدليسػػي، فقػػد كػػاف األصػػؿ عػػدـ اعتبػػار السػػككت مككنػػان 

، ألف اإلنسػػاف غيػػر مجبػػر قانكنػػان عمػػى اإلفضػػاء لممتعاقػػد ا خػػر عػػف كػػؿ مػػا يتعمػػؽ (ْ)لمتػػدليس
، (ٓ)يقاع المتعاقػديف فػي عنػت كحػرج شػديديفبالعقد مف معمكمات، كالقكؿ بغير ذلؾ مف شأنو إ

مػػف  فالمتعاقػػد ا خػػر ىػػك المعنػػي بالبحػػث كسػػؤاؿ أىػػؿ الخبػػرة عػػف كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالمبيع سػػكاءن 
حيث الكقػائع المتعمقػة بمكضػكع العقػد أك مػا يتعمػؽ بالجكانػب القانكنيػة المتعمقػة بمكضػكع العقػد 

 .(ٔ)ٌكمف إال نفسوأك شخص المتعاقد كنحك ذلؾ، فإذا قصر في ذلؾ فبل يم
كترتيبان عمى ذلؾ اشترط الفقو كالقضاء أف يقترف بالسككت كسائؿ احتيالية كظركؼ مادية تعزز 

، كفي ىذا قضت ٕ()السككت كتقكيو مف أجؿ القكؿ بأف السككت مف الممكف أف يكٌكف التدليس
، معممة ٖ()مشركعة محكمة النقض المصرية بأف مجرد السككت ال يعد تدليسان ما لـ يقترف بحيؿ غير

كالتي تشترط  ،( مف التقنيف المدني القديـُّٔقضاءىا بأف ىذا ىك ما يتفؽ مع نص المادة )
لمتدليس أف يككف ما استعمؿ لتدليس المتعاقديف حيمة، كأف تككف الحيمة غير مشركعة، كىي بذلؾ 

                                  
ـ، النشرة ُّٖٗ أكتكبر ٖ ،. نقض تجارمِّ، صِٓ، رقـ Iالنشرة المدنية،  ،ـُُٖٗيناير  ُِ مدني،( نقض ُ)

 .ِٖٗ، رقـ IVالمدنية، 
 .ُْٓ، صIV، ـُِٖٗ ،مصنؼ االجتياد الدكرم ،ـُِٖٗفبراير  ٗ مدني،( نقض ِ)
 ( مف القانكف المدني المصرم.ُُٗالمادة ) انظر:( ّ)
 .ِٗرقـ ،  ٗٓص ،ْج ،، مجمكعة القكاعد القانكنيةـُّْٗفبراير  ِٓ ،مصرم مدني( نقض ْ)
 .ُِٔص مرجع سابؽ،جبلؿ محمد إبراىيـ، مصادر االلتزاـ،  .د ،ََِص رجع سابؽ،عبد المنعـ فرج الصدة، م .( دٓ)
مطبعة السعادة، ، عبد الناصر العطار، نظرية االلتزاـ في الشريعة اإلسبلمية كالتشريعات العربية، الكتاب األكؿ .د (ٔ)

 .ُّٔص ،ـُٕٓٗالقاىرة،
محمكد عبدالرحيـ الديب، الحيؿ في القانكف  .د :. كانظرُُّّْرقـ  ،ُُٕـ، صُِٖٗ، ٕج ،عة الذىبية( المكسك ٕ)

 .ُّٔالمدني، مرجع سابؽ، ص 
 .ُِٔسابؽ، صالمرجع الجبلؿ محمد إبراىيـ،  .د مشار إليو:ـ.  ُّْٗ/ ِ/ِٓجمسة  ،ؽُِلسنة  ِّ( الطعف ٖ)
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ابي مف المدلس، كىذا قد أقامت حكمان مقتضاه عدـ اعتبار السككت حيمة إال إذا اقترف بنشاط إيج
 .ُ()يعني أف مكقؼ المدلس السمبي ال يكفي بذاتو لتككيف الحيؿ التدليسية

كمثممػػا حصػػؿ تػػردد فػػي الفقػػو كالقضػػاء الفرنسػػييف حصػػؿ تػػردد أيضػػان لػػدل الفقػػو كالقضػػاء 
المصػػػرييف بخصػػػكص مبػػػدأ السػػػككت التدليسػػػي فنجػػػد آراء لػػػبعض الفقػػػو كالقضػػػاء تػػػذىب إلػػػى 

، كىي األحكاؿ التػي يكػكف عمػى المتعاقػد (ِ)ان لمتدليس في بعض الظركؼاعتبار السككت مككن
فييػػا أف يفضػػي بػػأمر مػػػف األمػػكر، أم عنػػدما يكػػػكف ممتزمػػان ببيػػاف معمكمػػػات ليػػا أىميتيػػا فػػػي 

كمػا ىػك الحػاؿ فػي عقػد  التعاقد، كىذا االلتزاـ ببياف ىػذه المعمكمػات قػد يكػكف مصػدره القػانكف،
( مػػدني مصػػرم عمػػى طالػػب التػػأميف أف يقػػدـ لممػػؤمف ِ/ ِٕٓالتػػأميف، حيػػث تكجػػب المػػادة )

 .(ّ)جميع البيانات البلزمة لتقدير الخطر المؤمف منو
كقد يككف مصػدر ىػذا االلتػزاـ ىػك طبيعػة العقػد ذاتيػا التػي تفػرض درجػة عاليػة مػف الثقػة 

لػة كعقػد كاألماف بيف طرفيو خبلؿ تنفيذ العقد، ككذلؾ حيف إبرامو كما ىك الحاؿ في عقػد الككا
، فعنػػدما تقتضػػي العبلقػػة ثقػػة خاصػػة كتكجػػب التعامػػؿ بصػػدؽ كأمانػػة، فمػػثبلن إذا كػػتـ (ْ)الشػػركة

، كقػد تكجبػو (ٓ)المؤمف لو عمى حياتو مرضان أصػابو قبػؿ التػأميف فػإف ىػذا السػككت يعػد تدليسػان 
بحيػػػث يتكجػػػب عمػػػى المتعاقػػػد فػػػي ىػػػذه الظػػػركؼ أف  ،الظػػػركؼ كالمبلبسػػػات المحيطػػػة بالعقػػػد

 .(ٔ)لممتعاقد ا خر عف أمر يدرؾ أف لو خطره لدل المتعاقد ا خريكشؼ 
كفي ضػكء ذلػؾ نبلحػظ أنػو كمػع تكسػع بعػض الفقػو فػي المصػادر كالظػركؼ التػي تكجػب 
عمػػى المتعاقػػد إعػػبلـ المتعاقػػد لشػػريكو فػػي التعاقػػد مػػا ييمػػو العمػػـ بػػو، إال أف الحكػػـ بػػالبطبلف 

التػػي يعػػٌد السػػككت فييػػا إخػػبلالن بكاجػػب خػػاص لمكتمػػاف التدليسػػي يظػػؿ محصػػكران فػػي الحػػدكد 
ذا ما عممنا أف القضػاء  باإلعبلـ كالبياف سبؽ أف اعترؼ بو القضاء كفقان لمضكابط المذككرة، كا 
المصرم لـ يقطع نفس الشكط الذم قطعو القضاء الفرنسي بخصػكص حػاالت كشػركط كاجػب 

كدان فػي الحػاالت التػي سػػيحكـ اإلعػبلـ كالبيػاف، نعػرؼ أنػو بالضػػركرة سػيككف ىػذا القضػاء محػػد
 التدليسي. فييا بالبطبلف لمكتماف

                                  
 .ُّٔكف المدني، مرجع سابؽ، صمحمكد عبدالرحيـ الديب، الحيؿ في القان .( دُ)
محمكد جماؿ الديف زكي، مرجع  .. دُّٓص ،ّّؼمرجع سابؽ، النظرية العامة لبللتزاـ، جميؿ الشرقاكم،  .( دِ)

 ،ـُْٓٗ، بدكف دار كمكاف نشر حشمت أبك ستيت، نظرية االلتزاـ في القانكف المدني المصرم، .. دُّْسابؽ، ص
 .ُِٔص مرجع سابؽ،محمد لبيب شنب،  .. دُِِص ،َُِٕؼ
 . المصرم( مف القانكف المدني َُّٕالمادة ) :( كانظرّ)
 ،ّْٕ، صُُٖؼ ،ِْْص مرجع سابؽ،عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، د. ( ْ)

 اليامش.
 .َٗ، ّٖ ، صـ، مجمكعة التشريع كالقضاء المختمطُِٓٗديسمبر  ُٗ ،( استئناؼ مختمط مصرمٓ)
 اليامش. ،ُِٔسابؽ، صالمرجع المحمكد عبد الرحيـ الديب،  .د انظر:( ٔ)
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 الفرع الثاني
 العمؿ بالسككت التدليسي في ظؿ القانكف المدني المصرم الجديد

( منػػػو عمػػػى أنػػػو: "كيعػػػد تدليسػػػان ِ/ُِٓصػػػدر القػػػانكف المػػػدني الجديػػػد كنصػػػت المػػػادة )
و ما كاف ليبـر العقد لك عمـ بتمػؾ السككت عمدان عف كاقعة أك مبلبسة إذا ثبت أف المدلس عمي

 الكاقعة أك المبلبسة".
كيبلحػػػظ أف القػػػراءة السػػػريعة لمػػػنص يفيػػػـ منػػػو بكضػػػكح أف المشػػػرع المصػػػرم حسػػػـ أمػػػره 
كتبنػػى صػػراحة مبػػدأ السػػككت التدليسػػي كقاعػػدة عامػػة مقتضػػاه أف عمػػى المتعاقػػد التزامػػان عامػػان 

بحيػػث لػػك كػػاف  ،يجيميػػا المتعاقػػد ا خػػرباإلفضػػاء لممتعاقػػد ا خػػر عػػف كػػؿ كاقعػػة أك مبلبسػػو 
يعمميا لما أبـر العقد، كفػي حالػة التخمػؼ عػف البيػاف ككػاف مػف أثػر ذلػؾ كقػكع المتعاقػد ا خػر 
في غمط، كاف ىك الدافع إلى التعاقد، جاز لممتعاقد ا خر التمسؾ ببطبلف العقد لعمة التػدليس 

 .(ُ)كليس لعمة الغمط
ف السػػككت أم عػػدـ إعطػػاء تكضػػيحات إو "بػػؿ كبخصػػكص ىػػذا ذىػػب بعػػض الفقػػو بقكلػػ

متعمقػػة بمكضػػكع التصػػرؼ كىػػك مجػػػرد مكقػػؼ سػػمبي مػػف المتعامػػػؿ مػػع الغػػالط، يعتبػػر طريقػػػان 
احتياليان يكفي لتػكافر معنػى التػدليس إذا كػاف مػف كقػع منػو السػككت ممزمػان بمقتضػى القػانكف أك 

 . (ِ)بتقديـ ىذه التكضيحات" االتفاؽحسف النية أك 
أف صػػػاحبو اعتبػػػر حسػػػف النيػػػة ىػػػك أحػػػد مصػػػادر نشػػػكء كاجػػػب  :ىػػػذا القػػػكؿ كالميػػػـ فػػػي

اإلعبلـ المفركض عمى المتعاقد، كبالتالي فيعد كؿ إخبلؿ عمدم لكاجػب اإلعػبلـ مكجبػان لقيػاـ 
جريمػػة التػػدليس المػػدني، كبالتػػالي يتسػػاكل ىػػذا الػػرأم مػػع مبػػدأ السػػككت التدليسػػي الػػذم كرسػػو 

كيبقػى الفػارؽ أف نطػاؽ االلتػزاـ بػاإلعبلـ مػا زاؿ أقػؿ ضػيقان  القضاء الفرنسي فػي أكاخػر تطػكره
 في القانكف المصرم عنو في القانكف الفرنسي مف الناحية التطبيقية لمقضاء المصرم.

كيػػرل بعػػض الفقيػػاء "بأنػػو قػػد يكػػكف التػػدليس عمػػبلن سػػمبيان محضػػان فيكفػػي مجػػرد السػػككت 
يسػػان إال أف ىنػاؾ أحػكاالن يكػػكف فييػا أمػر مػػف طريقػان احتياليػان، كاألصػػؿ أف السػككت ال يكػكف تدل

األمػػكر كاجػػب البيػػاف فيمػػـز المتعاقػػد الػػذم يعمػػـ ىػػذا األمػػر اإلفضػػاء بػػو، كيعػػد تدليسػػان منػػو أف 

                                  
، ـََِٓط ، عماف،دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي، دار الثقافة ،أنكر سمطاف، أصكؿ االلتزاـ في القانكف األردني .( دُ)

 .د :. كانظرٗص ،َٓس، ةالمحامامجمة إبراىيـ أحمد إبراىيـ، نظرية التدليس في التشريع المصرم،  د. :. كانظرَٖص
أحمد شكقي  .. دُِّص ،َُٓؼ ،ـُٔٔٗط، مكتبة عبدا كىبة، القاىرة ،ُإسماعيؿ غانـ، النظرية العامة لبللتزاـ، ج

 .َُٔـ ، صََِٔاإلسكندرية، ط ،منشأة المعارؼمحمد عبد الرحمف، الدراسات البحثية في نظرية العقد، 
 .ُُُص، ُْٕـ،  ؼُِٗٗ-ـُُٗٗ، ُطالقاىرة، ـ، دار النيضة العربية، حساـ الديف األىكاني، مصادر االلتزا .د

ـ، المستحدث مف المبادئ التي قررتيا الدائرة المدنية بمحكمة النقض مف سنة ََُِسنة  أبريؿ ِٖ مدني،نقض  :كانظر
 .ُِٓ، ُِّص ،ـََُِـ إلى َََِ

 .ُّٓص ،ّّجميؿ الشرقاكم، مرجع سابؽ، ؼ .د( ِ)
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يكتمػػو كتػػارة يكػػكف االلتػػزاـ باإلفضػػاء مصػػدره نػػص فػػي القػػانكف، كطػػكران يكػػكف مصػػدره االتفػػاؽ 
ىػػذه القاعػػدة القانكنيػػة العامػػة التػػي  الصػػريح، كلكػػف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف يكػػكف المصػػدر ىػػك

تقضي بعدـ جكاز الغش، كذلؾ بأف يستخمص مف الظركؼ أف أمران ىامان يؤثر في التعاقد إلى 
درجػػة كبيػػرة كيػػدرؾ أحػػد المتعاقػػديف خطػػره كيعػػرؼ أف المتعاقػػد ا خػػر يجيمػػو كمػػع ذلػػؾ يكتمػػو 

ة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة عنػػػو، فيحممػػػو بػػػذلؾ عمػػػى التعاقػػػد، كىػػػذا مػػػا نصػػػت عميػػػو صػػػراحة الفقػػػر 
لػذلؾ فصػاحب ىػذا الػرأم األخيػر قػػد كسػع مػف معنػى التػدليس السػككتي حينمػػا  .(ُ)(..."ُِٓ)

قػاؿ "بػػؿ أنػػو فػي كثيػػر مػػف األحيػػاف يكػكف مصػػدر االلتػػزاـ باإلفضػػاء ىػك تمػػؾ القاعػػدة القانكنيػػة 
 .(ِ)العامة التي تقضي بعدـ جكاز الغش"

لمتدليس في كؿ حالة يثبت أف ىناؾ أمران يعمؽ  كفي ضكء ىذا الضابط يصبح السككت مككنان 
 .ّ()عميو المتعاقد أىمية خاصة كمع ذلؾ يكتمو عف المتعاقد معو فيحممو بذلؾ عمى التعاقد

(، فػػػالنص فػػػي ذاتػػػو يجعػػػؿ مػػػف كػػػؿ ِ/ُِٓكىػػػذا ىػػػك الػػػرأم المتكافػػػؽ مػػػع نػػػص المػػػادة )
تػو إلػى التعاقػد، مكجبػان سككت عمدم عف كاقعة أك مبلبسة حتمت رضػاء المتعاقػد ا خػر كدفع

لتكػػػكيف التػػػدليس السػػػككتي كلػػػك لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ كاجػػػب محػػػدد باإلفضػػػاء بتمػػػؾ الكاقعػػػة، فكاجػػػب 
اإلفضاء تمميو الظركؼ كالشركط التي تكمـ عنيػا الػنص. كبالتػالي يكػكف ىػذا الػنص قػد كضػع 

ىك مصدر  عمى عاتؽ المتعاقديف التزامان عامان بعدـ التدليس عف طريؽ السككت كبعبارة أخرل
المتعاقػػد ا خػػر عمػػى جميػػع الكقػػائع كالمبلبسػػات التػػي  بػػاطبلعنشػػكء كاجػػب اإلعػػبلـ كاإلفضػػاء 

. كيصبح بالتالي األساس النظرم لنشكء السككت التدليسي ىك مبدأ حسف النية طبقػان (ْ)يجيميا
 ( مف القانكف المدني المصرم، كبالتالي يككف السككت التدليسي أكسػع مػفُِٓلنص المادة )

 اإلخبلؿ العمدم بكاجب اإلعبلـ كفقان لممفيـك الضيؽ لو في الفقو كالقضاء المصرييف.
كلتكضيح ذلؾ نذكر أف الػنص الػذم أرسػى مبػدأ السػككت التدليسػي ىػك مػف الكضػكح بمػا 
يسمح بالقكؿ إف إرادة المشرع المصرم اتجيت إلى فرض كاجب قانكني إيجػابي عمػى كػؿ مػف 

د ا خػػر بكػػؿ كاقعػة أك مبلبسػػة تتعمػػؽ بمكضػػكع العقػػد كيكػػكف ليػػػا تعاقػد أف يفضػػي إلػػى المتعاقػػ
، أك أف (ٓ)بحيػػػث أنػػػو لػػػك كػػػاف يعمميػػػا لمػػػا أقػػػدـ عمػػػى التعاقػػػد ،أىميتيػػػا لػػػدل المتعاقػػػد ا خػػػر

السككت بعدـ إعطاء تمؾ التكضيحات يعتبر مف الطرؽ االحتياليػة كتكفػي بػذاتيا لتػكافر معنػى 

                                  
 .ّْٕص ،ُُٖؼ  الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، مرجع سابؽ،السنيكرم، عبدالرزاؽ د.  (ُ)
مرجع سابؽ، مصادر االلتزاـ، ، د. جبلؿ محمد إبراىيـ :كانظر.  ّْٕص المرجع السابؽ،السنيكرم، د. عبدالرزاؽ ( ِ)

 .ُِٕص
في  ،مصرم مدنينقض  ،لقضائيةمف التطبيقات ا: . كانظرُِٕسابؽ، صالمرجع الجبلؿ محمد إبراىيـ،  .د انظر:( ّ)

 ؽ. ُٖلسنة  ،ٗٔالطعف  ،ـُْٗٗلسنة  ،ِّٔالطعف  ،ـُِٓٗمايك  ُٓ
 .ُُُص مرجع سابؽ،األىكاني، مصادر االلتزاـ، كامؿ حساـ الديف د. ( ْ)
 .َِٔمحمكد عبدالرحيـ الديب، الحيؿ في القانكف المدني، مرجع سابؽ، ص .د (ٓ)
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ف صػػالحان ألف يكػػكف تدليسػػان بقطػػع النظػػر عػػف األسػػاليب ، فكػػؿ إخفػػاء لمحقيقػػة يكػػك (ُ)التػػدليس
ذا كاف الكذب كالسككت ال يؤدياف لبطبلف العقد في بعض الصكر فػبل يعنػي ذلػؾ  التدليسية، كا 

بػػؿ ألف ىػػذا الكػػذب أك ذاؾ السػػككت لػػـ يسػػتجمعا بقيػػة  ،أنػػو ال يتخػػذ صػػكرة الحيػػؿ التدليسػػية
 . (ِ)الشركط المككنة لمتدليس
نكف بػػػيف المكقػػػؼ اإليجػػػابي كبػػػيف المكقػػػؼ السػػػمبي فػػػي تكػػػكيف الغػػػش كبػػػذلؾ سػػػاكل القػػػا

التعاقػػدم، كبالتػػالي ال يشػػترط فػػي السػػككت المكجػػب لمتػػدليس سػػكل تعمػػد كتمػػاف المتعاقػػد عػػف 
شريكو في التعاقػد كاقعػة يعمػـ بأىميتيػا بالنسػبة لممتعاقػد ا خػر، كيكػكف مػف شػأف كتمانيػا عنػو 

الفقػػو مػػف اشػػتراط أف يكػػكف ىنػػاؾ كاجػػب قػػانكني باإلفضػػاء ، أمػػا مػػا ذىػػب إليػػو (ّ)دفعػػو لمتعاقػػد
دكف أف يذكر مف ضمف تمؾ الحاالت مقتضػيات حسػف النيػة أك قاعػدة عػدـ جػكاز الغػش، فػبل 

مػف ىػذا المبػدأ تحػت حجػة  االنتقػاصيكجد في النص ما يشير إليو، ألنو قد أراد بػو ىػذا الفقػو 
( مػف القػانكف ِ/ َُِماد عمى نص المادة )حماية استقرار المعامبلتم ألف القكؿ بذلؾ االعت

( كقاعػػػدة عامػػػة لتحديػػػد حػػػاالت ِ/ ِِٓالمػػػدني المصػػػرم، مػػػف شػػػأنو التحػػػكؿ عػػػف المػػػادة )
التدليس السككتي إلى البحث عف الحاالت التي يعد اإلخبلؿ بيا مككنان لمتدليس السككتي كىذا 

تفسػير نػص المػادة النكع مف التصمب في تفسير النصكص سػبؽ أف اتبعػو القضػاء بخصػكص 
( مػػػف القػػػانكف المػػػدني المصػػػرم، التػػػي ُّٔ( مػػػف القػػػانكف المػػػدني الفرنسػػػي كالمػػػادة )ُِّٖ)

 تنص عمى أنو "كؿ خطأ يؤدم إلى ضرر يمحؽ الغير يمـز مف ارتكبو بالتعكيض".
حيث إف المفيـك الكاضح ليذا النص يمثؿ قاعدة عامػة يسػتنتج منػو القاضػي مػا يعػد مػف 

إال أف  (ْ)يكجػػب المسػػئكلية كمػػا يعػػد سػػمككان مشػػركع ال يكجػػب المسػػئكلية السػػمكؾ غيػػر مشػػركع
الفقػو تحػػكؿ عػػف ىػػذه القاعػػدة إلػػى البحػػث عػػف الحػػاالت التػػي يعػػد اإلخػػبلؿ بيػػا خطػػأ يسػػتكجب 

 .(ٓ)المسئكلية كفقان لضكابط كمعايير مختمفة
التضػييؽ،  كال يخفى الفرؽ بيف الطريقتيف كما يترتب عمى اتباع ىذا األسمكب األخيػر مػف

مػػػف حػػػاالت الحكػػػـ بالسػػػككت التدليسػػػي، حيػػػث يمكػػػف أف يقضػػػي القاضػػػي بعػػػدـ تػػػكافر شػػػركط 
السػػككت التدليسػػي بحجػػة أف السػػككت ينصػػب عمػػى كاقعػػة أك مبلبسػػة ال يمثػػؿ السػػككت فييػػا 
إخػػػبلالن بكاجػػػب قػػػانكني سػػػابؽ، فػػػي الكقػػػت الػػػذم يكػػػكف معػػػو السػػػككت متعمقػػػان بكاقعػػػة جكىريػػػة 

 ككاف مف شأنو دفع المتعاقد إلى التعاقد. ، خربالنسبة لممتعاقد ا

                                  
  .َِٔجع سابؽ، ص، مر محمكد عبدالرحيـ الديب .د (ُ)
 .ُُُص، ُْٕاألىكاني، مصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ، ؼكامؿ حساـ الديف د. ( ِ)
 .َٖ، مرجع سابؽ، صفي القانكف األردني االلتزاـ أصكؿأنكر سمطاف، د. ( ّ)
 .ََٓص ،جبلؿ محمد إبراىيـ، مرجع سابؽ .( دْ)
 .ََٓص ،سابؽالمرجع ال (ٓ)
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 ث الثانيـاملبح
 أهنية السكوت التدليسي وأساسه القانوني

سنتكمـ عف أىمية المبدأ في مطمب أكؿ كفي المطمب الثاني سنعرض لؤلساس القانكني  
 كاألخبلقي إلقرار المبدأ.

 املطمب األٔه
 أِىٗٛ ٌػٕٞ الطهٕت التدلٗط٘

متناع عف الكبلـ كالسككت الطكعي يمكف أف يسبب غمطػان حاسػمان أك السككت ىك فعؿ اال
 متسامحان بو.

ككذلؾ التعقيػدات فػي التقنيػات كفػي التنظػيـ  ،فبسبب التنكع في المنتجات كتعدد مصادرىا
أصػػػبح مػػػف الضػػػركرم أف يحػػػاط المتعاقػػػدكف باإلعبلمػػػات الضػػػركرية كالصػػػحيحة عمػػػى كجػػػو 

ى أنػو فػي أغمػب األحيػاف أحػد المتعاقػديف كىػك يكػكف فػي حيث إف الكاقع يػدلنا عمػ ،الخصكص
الغالػػػب مينيػػػان يقضػػػان يعمػػػد إلػػػى الصػػػمت لئلفػػػادة مػػػف جيػػػؿ المتعاقػػػد ا خػػػر، كمػػػف ىنػػػا تظيػػػر 
األىميػػة لمفيػػـك السػػككت التدليسػػي الػػذم اعتمػػد عميػػو المشػػرع كالقضػػاء بػػالمكازاة مػػع اىتمامػػو 

 .(ُ)لمبدأ حسف النية في العبلقات التعاقدية بمفيـك االلتزاـ باإلعبلـ في تأميف احتراـ أفضؿ
كيػػرل الفقػػو أف ىػػذا التحػػكؿ فػػي القػػانكف الكضػػعي بػػإقرار مبػػدأ السػػككت التدليسػػي متكافػػؽ 
تمامػػان مػػع ميمػػة القضػػاء، كىػػك مسػػكغ بصػػكرة خاصػػة بسػػبب تبلقػػي التشػػريعات كال سػػيما فػػي 

يف دكؿ السكؽ المشتركة التي كقكان ،القانكف الفرنسي نحك حسف نية أكبر في العبلقات العقدية
أصبحت تكرس مبدأ السككت التدليسي عمى األقؿ عندما يككف ىناؾ التزاـ قانكني لئلعبلـ أك 

، كيبلحظ أف السككت التدليسي الذم كرسو (ِ)لعبلقات الثقة الخاصة أك تشكيو إيجابي لمحقيقة
 .(ّ)اللتزاـ باإلعبلـالقضاء أصبح اليـك يشكؿ عمى األقؿ بصكرة غير مباشرة االعتراؼ با

فيػػرل الفقػػو أف القكاعػػد التقميديػػة كانػػت تتطمػػب كجػػكد حيػػؿ ماديػػة إيجابيػػة متميػػزة مػػف أجػػؿ 
البطبلف عمى أساس التدليس، كفي حالة عدـ كجكد تمؾ األعماؿ اإليجابية المتميزة كاف يمكف 

 .(ْ)لئلبطاؿ أف يتحقؽ عمى أساس الغمط في الصفات الجكىرية
كيمػارس تػأثيران  ،قد ا خر عف طريؽ السككت رؤم أنو يتػرجـ سػكء نيػةكلكف مكقؼ المتعا

أكيدان في تكليد غمط المتعاقد ا خر، كفي ضكء ذلؾ تساءؿ الفقو كالقضاء حكؿ أىميػة معاقبػة 

                                  
 .َُّ،ُُِص، ْْٔؼ مرجع سابؽ،ـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد، خالد جماؿ أحمد، االلتزاد. (  ُ)
 .ُْٔص ،َٕٓجستاف، مرجع سابؽ، ؼجاف كما بعدىا.  ُْٔسابؽ، صالمرجع الخالد جماؿ أحمد،  .( دِ)
(ّ )LUCAS DE LEYSSAC L'escroquerie par simple mensond?  ، M.P. ُُٖٗ،ِْمكز، رقـ لدا ـ 

 كما بعدىا. ُّٖص بعدىا، كما 
 .ُُٓجميؿ الشرقاكم، مرجع سابؽ، ص .د( ْ)
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السػػػككت الػػػذم يػػػػتـ بسػػػكء نيػػػػة كيمكػػػف تحميمػػػػو إلػػػى سػػػمكؾ إيجػػػػابي اسػػػتنادان إلػػػػى نػػػص المػػػػادة 
( مصػرم، كفػي ضػكء ذلػؾ رأل ِ/ُِٓكيقابميا المادة) ،( مف القانكف المدني الفرنسئُُُ)

أكبػػر مػػف االسػػتقامة  ةالقضػػاء أف العمػػؿ بػػالمفيـك التدليسػػي لمسػػككت يتطمػػب بػػبل نػػزاع اسػػتقام
 .(ُ)مدكنة القانكف المدني االتي أخذ بيا كاضعك 

 املطمب الجاٌ٘
 األضاع الكإٌٌ٘ لٍػٕٞ وبدأ الطهٕت التدلٗط٘

ظػػػػرم لمكتمػػػػاف التدليسػػػػي كحػػػػدكده مػػػػا زاؿ محػػػػؿ نقػػػػاش عمػػػػى يبلحػػػػظ أكالن أف األسػػػػاس الن
، فبالنسػبة لؤلسػاس مػازاؿ الػبعض يػرل أف (ِ)المستكل الفقيػي كالقضػائي الفرنسػييف كالمصػرييف

، كيػػػػرل الػػػػبعض أف أسػػػػاس (ّ)أسػػػاس السػػػػككت التدليسػػػػي يكمػػػػف فػػػػي كاجػػػػب االلتػػػػزاـ بػػػػاإلعبلـ
ف يػرل أف األسػاس يكمػف فػي نػص ، كمػنيـ مػ(ْ)السككت التدليسي ىك قاعدة عدـ جكاز الغش

( مػػف القػػانكف المػػدني الفرنسػػي، كنػػرل مػػع آخػػريف أف ىػػذا المبػػدأ تكػػريس لمبػػدأ ُُُٔالمػػادة )
، كىػػػػك (ٓ)حسػػػف النيػػػة، فمبػػػػدأ حسػػػف النيػػػة ىػػػػك مػػػرادؼ لمصػػػػدؽ كاالسػػػتقامة عمػػػى كجػػػػو أكسػػػع

ي الرضػاء، ، كقػد أعطػاه القضػاء مكانػان ىامػان فػ(ٔ)يتعارض مع سػكء النيػة أك التػدليس أك الغػش
، كىك بذلؾ يمثؿ (ٕ)فيك يمثؿ األساس القانكني لنشكء كاجب اإلعبلـ لحماية المتعاقد الضعيؼ

 .(ٖ)األساس النظرم لنشكء مبدأ السككت التدليسي
 

                                  
 مرجع سابؽ،عبد الفتاح عبدالباقي، نظرية العقد كاإلرادة المنفردة،  .. دٗٓٗخالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص .( دُ)

حؽ  أف السككت ما ىك إال نكع مف الكذب فيك كذب سمبي فميس الصدؽ أف تقكؿ ما ىك :. حيث يرلّّٕص ،ُّٔرقـ 
 .ٓٓ، انظر: د. عبدا عمي الخيارم، مرجع سابؽ، صكؿ ما ىك حؽفحسب بؿ أف تقكؿ 

 .ُُٔص ،َٕٓجستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼجاف (  ِ)
(ّ )BOYER، َْٔص سابؽ،المرجع الخالد جماؿ أحمد،  ..  دُّّص ،رسالتو السابؽ اإلشارة إلييا ،ُْٔ. 
 .ّْٕص ،ُُٖؼ، ُالسنيكرم، الكسيط، مرجع سابؽ، جد. عبدالرزاؽ ( ْ)
 كما بعدىا.  ٗص ،ـُِٖٗ ،رسالة في باريس F. GO RPHE, le principe de banne foi:انظر ( ٓ)

، مجد المؤسسة الجامعية، منصكر القاضي :، القانكف المدني الفرنسي، االلتزامات، ترجمةALAIN BENABENT:كانظر
، I، النشرة المدنية، ـُُٖٗيناير  ُِ ،نيحكـ النقض المد :. كانظرْٕص ،ٖٔـ ، ؼََِْ ،الطبعة األكلى، بيركت
 ٖ ،تجارم مدنيبعد ذلؾ نقض  :، الذم كاف أكؿ حكـ يؤسس السككت التدليسي عمى مبدأ حسف النية. كانظرِٓرقـ 

  . ِٖٗ، رقـ IV، النشرة المدنية، ـُّٖٗنكفمبر 
(ٔ  )A. BRETON, Des effets civils de La bonne foiكما بعدىا. ٖٔص ـ،ُِٔٗ ،، المجمة النقدية 
االلتزاـ  د. نزيو محمد صادؽ الميدم،. َُٓ، ُْٗص ،ُّّجميؿ الشرقاكم، مصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ، ؼد. ( ٕ)

 .ِٔ، صـَُٗٗ، ، القاىرةقبؿ التعاقدم باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية
. ِٓ، رقـIـ، النشرة المدنية، ُُٖٗيناير  ُِبتاريخ  الفرنسية لمحكمة النقض حكـ الغرفة المدنية األكلى انظر:( ٖ)

 .ُُٓص ،ٔٗرقـ مرجع سابؽ، جستاف،  :، كانظرِٖٗ، رقـIVـ، النشرة المدنية، ُّٖٗنكفمبر  ٖ ،نقض تجارم :كانظر
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( مػػف ُُُٔحيػػث الحػػظ الػػبعض أف الحيػػؿ التدليسػػية الماديػػة الػػكاردة فػػي نفػػس المػػادة )
ا التدليس فيرتكز فػي األسػاس عمػى نيػة الغػش أم القانكف المدني لـ ترد إال كعنصر ثانكم، أم

، (ُ)سػػكء النيػػة، كىػػذا مكجػػكد فػػي األعمػػاؿ التدليسػػية الماديػػة كفػػي الكػػذب كفػػي السػػككت أيضػػان 
كبالتالي فاألساس الذم يقـك عميو السككت التدليسػي ىػك التعػدم عمػى حسػف النيػة الػذم يجػب 

دمة فيػػذه األخيػػرة لػػـ تؤخػػذ فػػي أف يسػػكد فػػي المعػػامبلت بصػػرؼ النظػػر عػػف األسػػاليب المسػػتخ
، أك بمعنػػى آخػػر يعػػٌد األسػػاس الػػذم يقػػـك (ِ)االعتبػػار إال باعتبارىػػا كسػػيمة إلثبػػات سػػكء النيػػة

 .(ّ)عميو السككت التدليسي ىك اإلخبلؿ بكاجب االستقامة
كعممت محكمة التمييػز الفرنسػية بخصػكص القػرار الصػادر مػف محكمػة االسػتئناؼ بقكليػا 

مغراؼ قػد أخػؿ بكاجػب االسػتقامة الػذم يفػرض نفسػو عمػى مػدير الشػركة تجػاه "إف: ـ، برفار في
كػػؿ شػػريؾ"، كعمقػػت ا نسػػة "آف سػػايمكف" عمػػى حكػػـ محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية بقكليػػا "أف مػػا 

" فػي أكسػع تفسػير لػو Reticence dolosiveتعنيو عبارة السككت الذم يرتػدم طػابع الغػش "
فإف المحكمة حكلت طريؽ الغش إلى كاجب "إيجابي"  ىك التخمي عف كاجب االستقامة"، كبيذا

لكاجػب االسػتقامة المفػػركض عمػى مػػديرم الشػركة ممػػا يجعػؿ منػػو التزامػان أخبلقيػػان عمػى مسػػتكل 
 .(ْ)أعمى بكثير مف االلتزاـ "السمبي" المتمثؿ في عدـ اقتراؼ الغش"

قػػدم يفػػرض عمػػى كيػػذىب الفقيػػو الفرنسػػي "لكسػػراف" بقكلػػو "إف مبػػدأ حسػػف النيػػة قبػػؿ التعا
المتعاقػػديف مػػف لحظػػة بػػدء المفاكضػػات العقديػػة التمييديػػة التزامػػان إيجابيػػان بالتعػػاكف مػػع المتعاقػػد 
ا خر بإحاطتو بالعمـ الكافي بكافة تفصيبلت العقػد المزمػع إبرامػو لتػدخؿ محػؿ الحيػاد السػمبي 

 .(ٓ)الذم كاف متمثبلن في عدـ الغش أك التدليس أك التظميؿ"
 

                                  
(ُ )P. BONASSIES Le doL dans La conclusion des contrats These., Lille. 1955ص ،ْٕٗ- 

 اليامش.، ِْٕ، صمرجع سابؽاىر حسف، الجكانب القانكنية السابقة لمتعاقد، ظ. محمد عبد الد :. كانظرْٖٓ – ْْٖ
(ِ )LUCAS DE LEYSSAC L'escroquerie par simple mensond? M.P. ُُٖٗ،ْٓدالكز. رقـ ـ، 

 حتى غير العمدم.، باإلعبلـ بااللتزاـ، حيث يرل مماثمة اإلبطاؿ لعمة الخداع باإلخبلؿ ِّّ، ُّّص
(ّ )Naissance juridique du devoir de loyaute  الكالدة القانكنية لكاجب االستقامة في جريدة الفيغارك ،ُٗ 

ـ، القرار رقـ ُٔٗٗ"اإلدارم ضد فيميغراؼ"  ،ـُٔٗٗفبراير  ِٕ مدني،حكـ نقض  :. كانظرIVص ،ـُٔٗٗيكليك
 ، االجتياد، مناقشة دكمنيؾ شميت كناتالي ديكف.II ،ّٖٖفي دكر "االسكميف جيريدؾ" العدد  ِّْٕٗ

أمركة القانكف بالماؿ ىؿ ىك أسطكرة أـ حقيقةأ منشكرة في  :( كرقة تحت عنكافW. R. Bakerفاالس كباكر ) انظر:( ْ)
 .ّّْ، ِّْـ، صََِٖ ،ُط ،بيركت ،محمكد كطفو، المؤسسة الجامعية :كتاب أمركة القانكف لفرنسكا تريو، ترجمة

نزيو محمد  .في د مشار إليو:، ِٖٗص ،ـُٕٔٗعاـ  ،لكسراف، مقاؿ منشكر بالمجمة العدلية لمقانكف المدني الفرنسي (ٓ)
 .َٔصادؽ الميدم، مرجع سابؽ، ص
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ؾ يكػػكف مػػف الطبيعػػي أف الصػػمت الػػذم يػػتـ االلتػػزاـ بػػو عػػف سػػكء نيػػة يمكػػف أف ككفقػػان لػػذل
، (ُ)( المتعمؽ بأحكاـ التدليس فػي القػانكف الفرنسػئُُُيككف معاقبان عميو كفقان لنص المادة )

كمػا أف الفقػػو كالقضػاء لػػـ يعػػكدا يتطمبػاف نيػػة اإلضػػرار لقيػاـ جريمػػة التػػدليس بػؿ يكتفيػػاف بسػػكء 
 .ذلؾ الحقان  ، كما سنرل(ِ)ية الغش"نية المتعاقد "ن

كقد صدرت عدة أحكاـ تؤسس السككت التدليسي عمى اإلخبلؿ بمقتضيات حسف النية 
 .(ّ)في التعاقد

كمف الميـ التنكيو إلى أف المتتبع ألحكاـ محكمة النقض في ىذا الخصكص يبلحػظ أنيػا 
األكثػػر مكضػػكعية، فمػػـ فػػي كثيػػر مػػف األحكػػاـ تعاممػػت مػػع مبػػدأ حسػػف النيػػة بمفيكمػػو الكاسػػع 

نمػا اكتفػت بػالمفيـك المكضػكعي الػذم  تتطمب سكء النية بالمفيـك الذاتي البحت كحالة نفسية كا 
لػػى قاعػػدة  يعبػػر عػػف إسػػناد إلػػى نتيجػػة خارجيػػة كسػػابقة لنفسػػية المتعاقػػد "إسػػنادان إلػػى العػػادات كا 

 .(ْ)خمقية لمسمكؾ التعاقدم حتى بدييية الحس السميـ"
 ـ بالتػػػػػػػػاليم تتطمػػػػػػػػب مسػػػػػػػػمؾ يمكػػػػػػػػف تقريبػػػػػػػػو مػػػػػػػػف المبػػػػػػػػدأ العػػػػػػػػاـ فحسػػػػػػػػف النيػػػػػػػػة يتػػػػػػػػرج

 ، كليػػػػذا نجػػػػد أف الفقػػػػو كالقضػػػػاء لػػػػـ يعػػػػكدا يتطمبػػػػاف لقيػػػػاـ جريمػػػػة السػػػػككت (ٓ)لمخطػػػػأ المػػػػدني
 التدليسػػػػػػي تػػػػػػكافر العنصػػػػػػر العمػػػػػػدم بػػػػػػأف يكػػػػػػكف البػػػػػػائع يعمػػػػػػـ بالكاقعػػػػػػة التػػػػػػي يخفييػػػػػػا عػػػػػػف 

مػـ حقيقػة، حيػث يػرل الفقػو أنػو مػف كػاف بإمكانو أف يعمـ كلك لـ يع المشترم بؿ يكفي أف يككف
 ، (ٔ)يجب عميو أف يعرؼ كال سيما البائع الميني يككف قد ارتكب خطأن جسيمان يعادؿ التدليس

                                  
 .ٕٓص ،ٕٖااللتزامات، مرجع سابؽ، ؼ ،( بينا بنت، القانكف المدنيُ)

  .ُِٖ، رقـ IVلمدنية، ـ، النشرة اُُٖٗمارس  َُ ،الغرفة التجارية بمحكمة النقض :كانظر
 .ٕٓص ،ٕٖسابؽ، ؼالمرجع البينا بنت،  :. كانظرْٗٓص ،ُٔٓ( جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼِ)
، فيذا الحكـ استنتج "تفكؽ" العنصر ُُِص ،ِّٗ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُٕٖٗنكفمبر  ُِبتاريخ  مدني،( نقض ّ)

. ْٕ، ْ ـ،ُّٖٗ ،، جازيو سي باليوـُِٖٗ أكتكبر ِّ ،تجارم المكضكعي لممناكرات عمى العنصر الذاتي. نقض
كاألحكاـ التي  ،َُٕ – َُٔصمرجع سابؽ،  ،أحمد شكقي محمد عبدالرحمف، دراسات بحثية في نظرية العقدد.  :كانظر

ـ، ُّٖٗنكفمبر  ٖ ،نقض تجارم :. كانظرِٓ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُُٖٗيناير ُِ مدني،نقض  :أشار إلييا. كانظر
 .ِٖٗ، رقـ IVالنشرة المدنية، 

 .ِّٗ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُٕٖٗنكفمبر  ُِ مدني،نقض  انظر:( ْ)
(G CaRNU. Regards sur Te titre III, du livre III code civil des contrats et des obligations 

convention nnelles et genera  ،القانكف الخاص، باريس  محاضرات في دبمـك الدراسات المعمقةII ُٕٗٔـ- 
 .ِٖٗص،  ُِْؼ ـ،ُٕٕٗ

 .ْٗٓ، صُٔٓ( جستاف، المرجع السابؽ، ؼٓ)
 ( نفس المرجع كنفس الصفحة.ٔ)

 ،، المجمة الفصمية لمقانكف المدنيMestre ،، في صدد بانكراما، القرارات حكؿ السككت التدليسي Mestreكانظر: 
 .ّّٗص، ـُٖٖٗ

   =.ٕٓص ،ٕٖسابؽ، ؼال مرجعالكانظر: بينا بنت، 
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 .(ُ)ككذلؾ يقاؿ "ليس في كسع المتعاقد أف يختبئ كراء "ال أريد أف أعرؼ ذلؾ"
عي فمجػػرد كمعنػػى ىػػذا أنػػو يجػػب فيػػـ العنصػػر النفسػػي لمكتمػػاف التدليسػػي بمعيػػار مكضػػك 

عمػـ المتعاقػد أك سػيكلة عممػو بالتػدليس الػذم يقػع عمػى المتعاقػد ا خػر يكػكف سػيء النيػة دكف 
 .(ِ)حاجة إلى إثبات نية التضميؿ

كالكضػػع فػػي القػػانكف اليمنػػي ال يختمػػؼ عمػػا ذىػػب إليػػو القػػانكف الفرنسػػي فسػػنرل أف الفقػػو 
لػى اعتبػار أف حسػف النيػة اإلسبلمي الػذم يمثػؿ المرجػع فػي تفسػير نصػكص ا لقػانكف يػذىب إ

ىػػك  أسػػاس اعتبػػار السػػككت تدليسػػان فسػػنرل كيػػؼ أف النصػػكص متػػكاترة بفػػرض التػػزاـ إيجػػابي 
عمى عاتؽ البائع بأف يحيط شريكو في التعاقد بكؿ ما ييمو معرفتو كما ىك في بيكع األمانػات 

م ككتمػػاف كفػػي تمقػػي الركبػػاف كبيػػع حاضػػر لبػػاد ،كبيػػع المسترسػػؿ كبيػػع العػػارؼ لغيػػر العػػارؼ
العيكب، كفي كؿ عبلقة تقـك عمى اعتبارات الثقة كالتعاكف كمما تجدر اإلشارة إليو أف القانكف 

( مػف ُِِاليمني أشار إلى ىذا المبدأ في عػدد مػف النصػكص كالتطبيقػات منيػا نػص المػادة )
تكجبػو القانكف المدني عمى أنػو "يجػب تنفيػذ العقػد طبقػان لمػا اشػتمؿ عميػو كبطريقػة تتفػؽ مػع مػا 

األمانة كالثقة بيف المتعاقديف إذا كاف فػي العقػد إجمػاؿ كال يقتصػر العقػد عمػى إلػزاـ المتعاقػديف 
بما كرد صريحان فيو فحسب بؿ يتناكؿ أيضان ما ىك مف مستمزماتو كفقان لمشرع كالعرؼ كالعدالػة 

 بحسب طبيعة االلتزاـ...".
  

                                                                               
، حيث يرل مماثمة ِّّ-ُّّص ،ْٓ،المرجع المشار إليو سابقان، رقـ  M.P LUCAS, DE, LEYSSACكانظر: =

 حتى غير العمدم.  ،اإلبطاؿ لعمة الخداع بحالة اإلخبلؿ بكاجب اإلعبلـ
طبعة  ،ناشر، عماف ، ببلعدناف السرحاف كنكرم خاطر، شرح القانكف المدني، مصادر الحقكؽ الشخصية .د :كانظر
، حيث يذىباف إلى القكؿ: "إال أف إثبات نية الخداع أك التضميؿ صعب لمغاية خاصة إذا تعمؽ األمر ُِٓـ، صََِّ

بالسككت، فسككت أحد الطرفيف عف إظيار كاقعة معينة قد يككف سببو السيك أك النسياف أكثر مف الرغبة في خداع الغير، 
ف يستخمص نية التضميؿ مف عمـ المتعاقد لكاقعة ميمة كمعرفتو بأىميتيا بالنسبة لممتعاقد يستطيع أ :غير أف القاضي

التغرير إذا  استبعاد، كما يمكف القكؿ أف القاضي ال يستطيع بحقيقة األمر يرتكب تغريران  ا خر، فمف يمتـز الصمت عارفان 
حاؿ مف األحكاؿ أف يجيؿ كاقعة معينة أك يجيؿ أىميتيا  لمينتو ال يمكف بأم كاحتراموكاف المتعاقد، بسبب كظيفتو كخبرتو 

بإعبلـ الغير بالمعمكمات كالكقائع التي يعرفيا عند التعاقد، كيعني ىذا أنو  لممتعاقد ا خر أك أف صنعتو ىذه تمزمو قانكنان 
مى المتعاقد ا خر يككف فمجرد عمـ المتعاقد أك سيكلة عممو بالتغرير الذم يقع ع ،يجب فيـ نية اإلضرار بمعيار مكضكعي

 سيء النية".
  Le Guidec :تعميؽ ـ،ُٕٗٗ، ِٖمصنؼ االجتياد الدكرم،  ،ـُُٖٗمارس  ِْ ،حكـ النقض المدني انظر:( ُ)

 بخصكص الكضع الظاىر.
 .ُّٓسابؽ، صالمرجع العدناف السرحاف كنكرم خاطر،  .( دِ)
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 املبحث الثالث
 قانون الفرنسي واملصري والينينيف ال شروط تكوين التدليس السكوتي

  
يبلحػػظ أف المتتبػػػع لمتطبيقػػػات يجػػد أف القضػػػاء ال يأخػػػذ بالتػػدليس السػػػككتي إال عنػػػدما ال 
يسػػتطيع المػػدلس عميػػو أف يحمػػي نفسػػو بنفسػػو كيكػػكف األمػػر كػػذلؾ عنػػدما تكػػكف الظػػركؼ قػػد 

في ىػذه الحالػة جعمت المتعاقد يثؽ بشريكو، أك كاف مقتضى مبدأ حسف النية يكجب ىذه الثقة 
يككف التدليس بمثابة معاقبة عمى استغبلؿ ىذه الثقة. كقد اقترح شراح القانكف المدني الفرنسػي 
بعػػػد دراسػػػة معمقػػػة ألحكػػػاـ القضػػػاء شػػػرطيف أساسػػػييف لممعاقبػػػة بالسػػػككت التدليسػػػي "أف أحػػػد 
 المتعاقديف الذم كػاف يعمػـ أك كػاف يجػب أف يعمػـ بسػبب صػفتو المينيػة عمػى كجػو الخصػكص
بكاقعػػة كػػاف يعػػرؼ أىميتيػػا الحاسػػمة بالنسػػبة إلػػى المتعاقػػد ا خػػر، ممػػـز بػػإعبلـ ىػػذا المتعاقػػد 
ا خػر فػػي الحػػاالت كالظػػركؼ التػي ال يسػػتطيع فييػػا االسػػتعبلـ ىػك بنفسػػو، أك كػػاف فػػي كسػػعو 
شػػرعان الثقػػة بشػػريكو فػػي التعاقػػد بسػػبب طبيعػػة العقػػديف بشػػأف صػػفة المتعاقػػديف أك المعمكمػػات 

كلػذلؾ سػنتكمـ عػف شػركط عمػؿ السػككت ككسػيمة  .(ُ)يحة التػي قػدميا ىػذا األخيػر"غير الصح
تدليسػػية فػػي مطمبػػيفم فػػي المطمػػب األكؿ سػػنتناكؿ شػػرط العمػػـ أك إمكانيػػة العمػػـ، كفػػي المطمػػب 

 .الثاني نتناكؿ شرط جيؿ المعذكر لممتعاقد ا خر باإلعبلـ المسككت عنو
 املطمب األٔه

 ٌٗٛ عمىْ بالٕقاٟع اليت ّٖي املتعاقد اآلخسغسط عمي املتعاقد أٔ إوها
 وعسفتّا ٔأِىٗتّا احلامسٛ بالٍطبٛ لمىتعاقد اآلخس 

 م:ـراط العلـاشت -1

يبلحظ أنو إذا كاف المتعاقداف يجيبلف اإلعبلـ في مجاؿ عيكب الرضاء فميس أم منيما 
العقػػػد إال كفقػػػان ممزمػػػان بتػػػكفير المعمكمػػػات لممتعاقػػػد ا خػػػر، كال يمكػػػف بالتػػػالي التمسػػػؾ بإبطػػػاؿ 

( يمنػي  حيػث يتػكافر ىنػا ُّٕ( مػف القػانكف المػدني الفرنسػي كالمػادة )َُُُلمغمط، }المػادة )
بػػاريس أف جيػػؿ بػػائع السػػيارة  اسػػتئناؼ، فقػػد حكمػػت محكمػػة (ِ)الغمػػط المشػػترؾ مػػف المتعاقػػديف

 .(ّ)المستعممة بالعيب يحكؿ دكف تطبيؽ حكـ التدليس

                                  
 . ْٕص ،ٖٔ( بينا بنت، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼُ)
، ُالسنيكرم، الكسيط، جد. عبدالرزاؽ ، ٖٔص ،ٖٕسابؽ، ؼالمرجع الحكؿ فكرة الغمط المشترؾ بينا بنت،  نظر:ا( ِ)

 . َْٖص، ُٕٓؼ مرجع سابؽ،
عدناف  .مستشيد بو في د ،ُُِص ،ِّٗ، رقـ I، النشرة المدنية، ـُٕٖٗ أكتكبر ُِالغرفة األكلى  مدني،( نقض ّ)

 Turca ،ـَُٖٗأبريؿ  ِٗ ،حكـ محكمة باريس :(. كانظرُىامش )، ُِٓالسرحاف كنكرم خاطر، مرجع سابؽ، ص
 .Muguetضد 
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بػػػاإلعبلـ الػػػذم ييػػػـ المتعاقػػػد ا خػػػر معرفتػػػو كالقضػػػاء  لػػػذلؾ يجػػػب أف يكػػػكف البػػػائع يعمػػػـ
، (ُ)يشػػترط ذلػػؾ كيبينػػو عنػػدما يسػػكغ الػػبطبلف لعمػػة السػػككت التدليسػػي أك لعمػػة الغمػػط التمقػػائي

حيث إف القضاء كاف يشترط لمبطبلف عمى أساس السككت التدليسي أف يككف المتعاقػد ا خػر 
 .(ِ)معرفتو كيعمـ بأىميتيا الحاسمة ليذا المتعاقد )المدعى عميو( عالمان بما ييـ المتعاقد ا خر

، كفي ذلؾ (ّ)كيجب عمى الدائف إثبات أف المتعاقد ا خر كاف يعمـ بما يجب اإلفضاء بو
ـ الذم استبعدت دعكل بطبلف ُْٕٗنكفمبر  ُِقضت محكمة النقض الفرنسية في تاريخ 

 .(ْ)كاف عمى عمـ بكجكد ارتفاؽ تخطيطلعمة التدليس إذ الحظت أف المدعيف لـ يثبتكا أف البائع 
ـ بػػنقض حكػػـ رد دعػػكل الػػبطبلف ُّٖٗأكتػػكبر  ٖكقضػػت محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية فػػي 

المرفػػػكع مػػػف الكفيػػػؿ لعمػػػة التػػػدليس كػػػكف الحكػػػـ لػػػـ يبحػػػث عمػػػا إذا كػػػاف المصػػػرؼ عمػػػى عمػػػـ 
 .(ٓ)بالكضع الحقيقي لممديف كما إذا كاف كتمانو ىك الذم حمميـ عمى التعاقد

 فاء بإمكانية العمـ:االكت -2
كفػػي تطػػكر الحػػؽ ذىػػب الفقػػو كالقضػػاء إلػػى قبػػكؿ إثبػػات عمػػـ البػػائع بالكقػػائع التػػي ييػػػـ 

 .(ٔ)المتعاقد ا خر معرفتيا عف طريؽ القرائف التي تدؿ عمييا الظركؼ كالمبلبسات

                                  
(ُ)Y. BOYER, L, obligation de renseighements dans la farmation du contrat these., Aix – 

Marseille, 1977. مقدمة  .Y. LOBIN ِّٓص ، َِٓ، رقـ. 
، يناير ُٖمثاؿ حكـ محكمة أكرلياف عمى سبيؿ ال :. كانظرٓٗٔص ،ّٕٔكانظر: جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼ

 .ُْٕص، ِ، DP، ـُٖٓٗ
جميؿ الشرقاكم، النظرية العامة لبللتزامات، مرجع سابؽ،  .. دُٖٕص، ُٕٕؼ ،ٔج ،ببلنيبكؿ كريبر كاسماف انظر:( ِ)
، عدالة العقد، يرقصيزيد أنيس  .. دَُٕ-ٓٗٔص ،ّْٔ، ّٕٔ، ؼالمرجع السابؽجستاف،  :. كانظرُُٓص ،ّّؼ

 .ٓٗمرجع سابؽ، ص
 .ٖٔص،  ٖٕ( بينا بنت، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼّ)
، جازيت سي باليو، ـُْٕٗنكفمبر  ُِ مدني،نقض  :. كانظرُُُٕٖٔ، IIـ، ُٕٓٗ ،( مصنؼ االجتياد الدكرمْ)

دؽ القديمة في دليؿ التمفكنات . كذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى أف نسياف البائع إزالة لكحة الفنُُٕٖٔ، II، ـُٕٓٗ
مايك  ُْ، السابقة ال يعد تدليسان بؿ ىك مجرد إىماؿ غير مقصكد ال يؤثر في صحة رضاء المشترم، نقض تجارم 

 ـ.ُٕٗٗنكفمبر  ُٔ،جازيت سي باليو  ،ـُٕٗٗ
حكـ  :، كانظرJ,GHESTIN :مبلحظة ،ْٕٓص، . دالمكز َِٔص،  ِٓٗرقـ  ،ـُْٖٗ، IV( النشرة المدنية، ٓ)

 .ْْص ،ٓٗ، رقـ IIIـ، النشرة المدنية، ُٖٓٗمارس  ُٗبتاريخ  مدني،نقض 
 .ُْٕص، ِ، D.P، ـُٖٓٗيناير  ُٖ ،( حكـ محكمة أكرليافٔ)

عقد ، الكسيط، السنيكرم : د. عبدالرزاؽ. كانظرُِٖ، ِ، ـُّْٗ، P. Dـ، ُُّٗاكتكبر ُْ ،حكـ محكمة باريس
 .ُٕٖٓص، ُٓٔـ، ، ؼَُٗٗطبعة كمكاف نشر،  ، بدكف دارالمجمد الثاني،  ٕالتأميف، ج

، حمدم عبد الرحمف، الكسيط في النظرية العامة لبللتزامات، الكتاب األكؿ، المصادر اإلرادية، دار النيضة العربيةد. 
 .ِٗٔسابؽ، صالمرجع اليزيد أنيس قصير،  .. دَِٕ- ِٗٔـ، صُُٗٗ، ُط القاىرة،

 .ٓٗٔص ،ّٓٔسابؽ، ؼالرجع المكانظر: جستاف، 
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ثػػـ بعػػد ذلػػؾ ذىػػب القضػػاء إلػػى مماثمػػة المينػػي بالعػػالـ بالكقػػائع التػػي يجػػب اإلعػػبلـ بيػػا، 
عمػػـ  الفتػػراضفتػػرض عممػػو افتراضػػان غيػػر قابػػؿ إلثبػػات العكػػس كمػػا فعػػؿ تمامػػان بالنسػػبة حيػػث أ

ضػػحية التػػدليس غيػػر قػػادر عمػػى  ا، كذلػػؾ فػػي كػػؿ حالػػة يكػػكف فييػػ(ُ)المينػػي بػػالعيكب الخفيػػة
كشػرفو كأمانتػو بمػا يتفػؽ  أخبلقػواالستعبلـ بنفسو عنيا أك أنػو كثػؽ بمػف تعاقػد معػو كركػف إلػى 

 .(ِ)المتعاقديف كطبيعة العقد كصفة
 كمف تطبيقات القضاء في ىذا الخصكص:

ـ ببطبلف العقد لعمة التدليس ُٕٕٗيناير  ُٗقضت محكمة النقض الفرنسية في تاريخ  -ُ
السػػككتي بنيػػة أف صػػاحب الجػػراج "لػػـ يكػػف مػػف الممكػػف أف يجيػػؿ أف العػػداد كػػاف يشػػير 

ة فػػػي الحقيقػػػة، كقػػػد إلػػػى كيمػػػكمترات أدنػػػى بكثيػػػر مػػػف الكيمػػػكمترات التػػػي قطعتيػػػا السػػػيار 
أكضػػحت المحكمػػة أف األمػػر ال يتعمػػؽ بداىػػة إال بمجػػرد قرينػػة كاقعيػػة مرتبطػػة بكصػػؼ 
 البػػائع الشخصػػي، كأف مػػف الممكػػف تقريػػب ىػػذا الحػػؿ مػػف القػػرائف القانكنيػػة غيػػر القابمػػة
إلثبػات العكػػس التػػي يضػػعيا القضػػاء عمػػى عػػاتؽ البػػائع المينػػي بخصػػكص ضػػماف 

 . (3)العيكب الخفية"
ـ طعنػػان يأخػذ عمػى الحكػػـ ُُٖٗفبرايػر  ّت أيضػان محكمػة الػنقض الفرنسػػية بتػاريخ كردٌ  -ِ

المطعكف فيو عدـ التثبت مف طابع ىذه التصرفات بمبلحظػة أف ىػذا الحكػـ "قػرر بحػؽ 
أف الشركة المدعى عمييػا كمػديرىا كمينيػيف فػي المصػالحات العقاريػة كػاف عمييمػا تجػاه 

مكضػػكع التخطػػيط كاجػػب التحقػػؽ مػػف كضػػع قطعػػة المشػػتريف الػػذيف تنقصػػيـ الخبػػرة فػػي 
 .(4)األرض المباعة لجية الطرقات كالشبكات كقد أىممكا عمديان جبلء ىذه النقطة"

كبعػػػد ذلػػػػؾ أصػػػػبحت المحػػػاكـ تقػػػػرر الػػػػبطبلف لعمػػػػة السػػػككت التدليسػػػػي عنػػػػدما يتخمػػػػؼ  -ّ
سػمان إعبلـ المتعاقد ا خر بجميع الكقائع التي مف شأنيا جعؿ الرضػاء حا المينيكف عف
ىناؾ حاجة إلى البحث عما إذا كانكا يعرفكنيا حقيقة بؿ يكفي أف يكػكف  بدكف أف يككف
 .(5)يعرفكىا بإمكانيـ أف

                                  
جستاف، تككيف العقد،  :. كانظرُٕٖٓص، ُٓٔؼ ،عقد التأميف، مرجع سابؽ، السنيكرم، الكسيطعبد الرزاؽ . د( ُ)

 ،نقض تجارم :. كانظرُُٓعدناف السرحاف كنكرم خاطر، مرجع سابؽ، ص .د :. كانظرُٓٔص، ّٓٔمرجع سابؽ، ؼ
ـ، النشرة ُٕٕٗيناير  ُٗنقض مدني،  :ر.  كانظُّٓ، IV، ـُٕٕٗ ،ـ، مصنؼ االجتياد الدكرمُْٕٗمارس  ُِ

 .َّص،  َْ، رقـ Iالمدنية، 
 .ُُٓ، صالسابؽ عدناف السرحاف كنكرم خاطر، المرجع .(  دِ)
 .َّص،  َْ، رقـ I( النشرة المدنية، ّ)
(ْ )- GHESTIN صـُْٖٗفي دالمكز  ـ،ُُٖٗفبراير  ّعمى حكـ محكمة النقض بتاريخ  :مبلحظتو ،ْٕٓ .

 .ُْٔ،َْٔد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صخال: د. كانظر
،  ٖٔ.  بينا بنت، القانكف المدني، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼُْٔ،َْٔسابؽ، صالمرجع الخالد جماؿ أحمد،  .د (ٓ)

 .E. Terre. et a. op. at n 225=بعض القرارات لمحكمة النقض الفرنسية التي كردت في  :كانظر .ْٕ، صّٕص
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 املطمب الجاٌ٘
 غسط اجلّن املعرٔز لمىتعاقد املدلظ عمْٗ باإلعالً املطهٕت عٍْ

ميػة يشترط الفقو كالقضاء إلى جانب اشتراط عمـ البائع أك إمكانية عممو باإلعبلـ كأى
ذلػػػؾ اإلعػػػبلـ عمػػػى إرادة المشػػػترم، أف يكػػػكف المشػػػترم يجيػػػؿ بػػػاإلعبلـ كأف يكػػػكف جيمػػػو 

، كيجػب عمػى المتعاقػد أف يسػتعمـ بحسػب (ُ)باإلعبلـ ناشئان عف استحالة االستعبلـ بنفسػو
، ككاجػػب (ِ)قدراتػػو كمؤىبلتػػو كيجػػب أف يكػػكف جيمػػو مشػػركعان لكػػي يصػػبح مقبػػكالن كمسػػكغان 

ف أمػػى المتعاقػػد المينػػي بػػؿ يشػػمؿ كػػذلؾ المتعاقػػد غيػػر المينػػي إذ االسػػتعبلـ ال يقتصػػر ع
الشػػخص البسػػيط قميػػؿ الخبػػرة كالمعرفػػة لػػيس مػػف حقػػو أف يتخػػذ مكقفػػان سػػمبيان فيظػػؿ خػػامبلن 

 .(ّ)ككسكالن بحجة أنو شخص يفترض فيو الجيؿ
فالمبػػدأ كاألصػػؿ أف يسػػتعمـ المشػػترم بنفسػػو عمػػا ييمػػو معرفتػػو، فينػػاؾ كاجػػب االسػػتعبلـ 

قػػع عمػػى عػػاتؽ المشػػترم كال يمثػػؿ مبػػدأ االلتػػزاـ بػػاإلعبلـ الػػذم يقػػع عمػػى عػػاتؽ البػػائع سػػكل ي
اسػتثناء عمػػى ىػذا المبػػدأ يػػتـ إعمالػو فػػي األحػػكاؿ التػي يكػػكف مػػف المسػتحيؿ عمػػى المشػػترم أف 
يسػتعمـ بنفسػػو أك كػػاف بإمكانػػو شػػرعان أف يثػػؽ بشػريكو فػػي التعاقػػد بسػػبب طبيعػػة العقػػد أك صػػفة 

، أك عنػد قيػاـ طػرؼ بتكجيػو (ْ)ك اإلعبلـ غير الصحيح الذم أعطاه إياه ىذا الشريؾالفريقيف أ
 .(ٓ)أسئمة أك قيامو بتقديـ طمب لمحصكؿ عمى معمكمات

حيث يرل الفقو أنو ليس ثمة التزاـ بإعبلـ مف كاف يستطيع االستعبلـ، أك كما جاء عمػى 
 . (ٔ)اف بكسعو تحقيؽ ذلؾ اإلعبلـ"لساف بعض الفقو المصرم "ليس ثمة التزاـ باإلعبلـ لمف ك

                                                                               
=226. p. 180, 181 ،(. كانظر ُىامش ) ،ُُٓ، صمرجع سابؽعدناف السرحاف كنكرم خاطر،  .في د ر إليو:مشا :

 .ّٗٔـ، النشرة المدنية، رقـ ُٔٔٗيكليك  ُٗ ،نقض تجارم
بينا بنت، القانكف المدني،   :كما بعدىا. كانظر ِّٓص ،كما بعدىا ُِٓ، رسالتو السابقة الذكر رقـ Y.BOYER :كانظر

 .ُُٓ، صالسابؽ عدناف السرحاف كنكرم خاطر، المرجع .. دْٕ، ّٕص،  ٖٔؼااللتزامات، مرجع سابؽ، 
،  ْٕٔ،ْٔٔجستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼ :.  كانظرْٕص ،ٖٔسابؽ، ؼالمرجع البينا بنت،  انظر: (ُ)

 .ِٗٔ، عدالة العقد، الغمط كالتدليس، مرجع سابؽ، صقصير يزيد أنيس .كما بعدىا. د َّٕص
(ِ )V. PICOD artcle precite J.C.P dactine Nº 25- 20- 3318 ،:خالد جماؿ أحمد،  .في د مشار إليو

 .ِٖٗمرجع سابؽ، ص
 .ِٕٗسابؽ، صالمرجع الخالد جماؿ أحمد، د. ( ّ)
 . ُٗ – ُٖص فرج الصدة، مرجع سابؽ،عبد المنعـ د. ( ْ)

، السابؽ ، المرجعاحمدد جماؿ خالد.  :. كانظرْٕص، ٖٔ، ؼالسابؽ بينا بنت، االلتزامات، المرجع :كانظر
 . ِْٕمرجع سابؽ، ص، نزيو محمد صادؽ الميدم، االلتزاـ قبؿ التعاقدم .كما بعدىا. د ََّ،ِٕٗص
 ( المرجع السابؽ نفس المكضع.ٓ)
كمية الحقكؽ،  إلىحكؿ نظرية عامة لمبدأ حسف النية في المعامبلت المدنية، رسالة دكتكراه مقدمة السيد بدكم، د. ( ٔ)
 .ُّّ، صـُٖٗٗمعة القاىرة، جا
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كأساس االلتزاـ باالستعبلـ الذم يقع عمى عػاتؽ المشػترم ىػك نفسػو مبػدأ حسػف النيػة 
، كمػػػا أف مقتضػػػى العدالػػػة (ُ)الػػػذم كػػػاف أساسػػػان لقيػػػاـ كاجػػػب اإلعػػػبلـ عمػػػى عػػػاتؽ البػػػائع

ـ ىػػػذا كالمسػػػاكاة بػػػيف المتعاقػػػديف الػػػذم يتطمبيػػػا مبػػػدأ حسػػػف النيػػػة فػػػي التعاقػػػد تكجػػػب قيػػػا
، فيذا المبدأ الػذم يجسػد ركح التضػامف كالتعػاكف بػيف المتعاقػديف كيسػيطر بيػذه (ِ)االلتزاـ

الركح عمى العبلقات التعاقدية في مرحمة التكػكيف أك مرحمػة التنفيػذ يكجػب أف يسػتعمـ كػؿ 
 كاحد مف المتعاقديف كيعمـ الغير حكؿ محتكل العقد.

فركضػػان عمػػى البػػائع إال عنػػدما يكػػكف جيػػؿ كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ أال يكػػكف كاجػػب اإلعػػبلـ م
 .(ّ)المشترم باإلعبلـ معذكران كخاليان مف أم تقصير

كيبلحظ أف الفقو تتبػع الصػكر كالحػاالت التػي يكػكف فييػا جيػؿ المتعاقػد المػدلس عميػو أك 
الػػدائف بػػاإلعبلـ معػػذكران، ممػػا يكجػػب اعتبػػار كتمػػاف اإلعػػبلـ الػػذم ييػػـ المتعاقػػد ا خػػر معرفتػػو 

أف يكلد التدليس السككتي عند تكافر شركطو األخرل، كما أف الفقو كالقضاء في حػاالت يمكف 
معينة يتطمباف شرطان زائدان لمعاقبػة اإلخػبلؿ بكاجػب اإلعػبلـ بالتػدليس بالسػككت باإلضػافة إلػى 
شرط أف يككف جيمو معذكران، ىذا الشرط ىك أف يككف غمػط مػدعي التػدليس )الػدائف بػاإلعبلـ( 

 خاليان مف أم تقصير. معذكران ك 
نمػا سػػببان  ففػي ىػذه الحالػة ال يكػكف شػرط عػدـ التقصػػير سػببان فػي تخمػؼ كاجػب اإلعػبلـ كا 
فػػي اإلعفػػػاء مػػػف تطبيػػػؽ التػػدليس بالسػػػككت بسػػػبب يرجػػػع إلػػػى تقصػػيره فػػػي تفػػػادم الكقػػػكع فػػػي 
الغمػػط، كلكػػف الفقػػو كالقضػػاء مػػا زاال متػػردديف بخصػػكص ىػػذا الشػػرط بسػػبب يرجػػع إلػػى قاعػػدة 

غػػش يفسػػد كػػؿ شػػيء"، كمػػا أننػػا ال نسػػتطيع التفرقػػة بػػيف شػػرط أف يكػػكف جيػػؿ المػػدلس عميػػو "ال
معذكران كشرط لقياـ كاجب اإلعػبلـ كشػرط أف يكػكف غمطػو معػذكران كشػرط لمحكػـ بػالبطبلف ألف 

 مف ال يستطيع االستعبلـ بنفسو سيككف بالضركرة معذكران في الكقكع في الغمط.

                                  
 .ِْٕنزيو محمد صادؽ الميدم، مرجع سابؽ، ص .(  دُ)

Y. BOYER  كما بعدىا. ِٖٓكص  ،كما بعدىا ُِٓص ،رسالتو السابقة الذكر 
CHABAS, informer I'utiltsatcur المركز الكطني ألرباب العمؿ الفرنسييف ،C.N.P.F، ْٓص ـ،ُٕٓٗ ،فبراير 

في القانكف  :نظرا. ك ْٕص ،ٖٔبينا بنت، القانكف المدني، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼ :كانظر. ْٗإلى  ْٕاألرقاـ 
 .ِٕٓص ،يزيد أنيس قصير، عدالة العقد، مرجع سابؽ .د ،األلماني
 .َٓص،  samm ـ،ُٕٔٗ ،ـ، دالمكزُٕٓٗنكفمبر ُِ ،حكـ محكمة باريس :كانظر

 .. دِْٕسابؽ، صالمرجع النزيو محمد صادؽ الميدم،  .د .َْٕص ،ْٕٔ( جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼِ)
 كما بعدىا. ِْص ،ُٕـ، ؼُٖٓٗعاـ  ،سيكطأ ،محمد إبراىيـ دسكقي، االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدم، دار إيياب لمنشر

(ّ)  Y. BOYER ،كما  ِْٗ، ِٕٔخالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صد.  :. كانظرُِٓص ،رسالتو السابقة الذكر
، ، مصنؼ االجتياد الدكرمُُٕص، ِِّ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُْٓٗأكؿ أبريؿ  مدني،نقض  :ا. كانظربعدى

"يفرض الكتماف التزاـ الصمت مف قبؿ الشريؾ في التعاقد حكؿ ظركؼ  J.LACOSTE :، مبلحظةّْٖٖ، II، ـُْٓٗ
 بأف شريكو في التعاقد كاف معذكران في عدـ معرفة ذلؾ". ةدافع
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 :اآلتي ـ الراجع إلى الثقة المشركعة تتحقؽ صكرىا فيكعدـ االستطاعة عف االستعال
 في عقكد اإلذعاف ككنيا تحكم شركطان تعسفية. -ُ
 في العقكد الجارية بيف أفراد العائمة. -ِ
نمػػػػا تقتضػػػػي التعػػػػاكف  -ّ ككػػػذلؾ جميػػػػع العقػػػػكد غيػػػر القائمػػػػة عمػػػػى تعػػػػارض المصػػػالح كا 

 كالمناصحو بيف الطرفيف.
عميػػو كػػكف الشػػيء يكػػكف تحػػت حيػػازة  بخصػػكص عيػػكب المبيػػع كالتكػػاليؼ المفركضػػة -ْ

 المتعاقد ا خر.
في العقكد التي يككف أحد طرفييا )المدعى عميو( ذات جدارة خاصة كالعكس بالنسػبة  -ٓ

 لمطرؼ ا خر )المدعي(.
عمػػػى عػػاتؽ أحػػػد  اإلعػػبلـأف كاجػػػب حسػػف النيػػة قػػػد يتطمػػب قيػػػاـ كاجػػب  :كيبلحػػظ أخيػػران 

ؼ أخػػرل منيػػا عنػػدما تكػػكف المعمكمػػات أساسػػية المتعاقػػديف لمصػػمحة المتعاقػػد ا خػػر فػػي ظػػرك 
كعمى درجة كبيرة مف األىمية لمطرؼ األخػر بحيػث أنيػا قػد تمثػؿ بالنسػبة لػو حػافزان عمػى إبػراـ 
 العقد أك سببان لعدـ إبرامو كالمثاؿ الكاضح ليذا ىك كاجب اإلعبلـ المفركض لمصمحة الكفيؿ.
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 ادلثذج انراتغ
 إلػالو انطاتك ػاللح انطكٕخ انتذنٛطٙ تٕاجة ا
 نهتؼالذ ٔفكرج انغهط

 

 املطمب األٔه
 التالق٘ بني الطهٕت التدلٗط٘ ٔبني اإلخاله بٕادب اإلعالً 

 ٔلٕ مل ٖهَ اإلخاله عىدًٖا
في ضكء مػا سػبؽ يمكننػا القػكؿ إف التػدليس بالسػككت أصػبح يمثػؿ الجػزاء عمػى اإلخػبلؿ 

بلؿ بكاجػػب اإلعػػبلـ عمػػديان )نيػػة اإلضػػرار بػػااللتزاـ بػػاإلعبلـ السػػابؽ لمتعاقػػد، كلػػك لػػـ يكػػف اإلخػػ
بالغير(، بؿ يكفي سكء النية بالمعنى المكضكعي، فالفقػو كالقضػاء فػي فرنسػا أصػبحا مسػتقريف 
بعد تردد عمى اعتبار السككت تدليسان متى كاف المتعاقد ممزمان بكاجب اإلدالء بالمعمكمات عػف 

أكاف نص القانكف أك  صدر ىذا االلتزاـ، سكاءن البيانات المتصمة بالعقد المزمع إبرامو أيان كاف م
 .(ُ)اتفاؽ الطرفيف أك اعتمادان عمى الثقة كاألمانة التي ينبغي أف تسكد المعامبلت بيف األفراد

كلذلؾ أصبح االلتػزاـ بػاإلعبلـ السػابؽ لمتعاقػد فػي نظػر الفقػو كالقضػاء الفرنسػييف المعيػار 
فاصػػػبلن بػػػيف التػػػدليس الطيػػػب كالتػػػدليس  عيػػػاران الحاسػػػـ فػػػي مػػػدل اعتبػػػار السػػػككت تدليسػػػان أك م

، ككػػذلؾ أصػػبح االلتػػزاـ بػػاإلعبلـ عنػػد الػػبعض، األسػػاس القػػانكني المباشػػر لمكتمػػاف (ِ)الخبيػػث
التدليسػػي كبػػذلؾ يػػتـ تجنػػب التطبيػػؽ المباشػػر بصػػكرة أكثػػر مػػف الػػبلـز لمبػػدأ حسػػف النيػػة الػػذم 

 .(ّ)يمكف أف ييدد األمف القانكني
لقضػػػاء متػػػردد بخصػػػكص اإلخػػػبلؿ بكاجػػػب اإلعػػػبلـ عنػػػدما يكػػػكف كيجػػػب المبلحظػػػة أف ا

 اإلخػبلؿىناؾ نص قانكني يصرح بمعاقبة عدـ اإلعبلـ في كاقعو ما بالبطبلف، ىػؿ أف مجػرد 
بكاجب اإلعبلـ بخصكص كاقعة نص القانكف عمييا، يستكجب الحكـ بالبطبلف بصػكرة آليػة أـ 

. (ْ)فػي الغمػط أـ الأ بإيقاعوالمتعاقد ا خر البد مف البحث عف تأثير ىذا السككت عمى إرادة 
 كىذا ما سنتناكلو في المطمب التالي.

 
                                  

(ُ) V. MICHEL De Juglart: artpiecit. P: 3  .BOYER,  ّّص ،رسالتو السابقة الذكر. 
. بينا بنت، االلتزامات، ُّٓص مرجع سابؽ،جميؿ الشرقاكم،  .. دَْٔخالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص .د  (ِ)

جع مر الخالد جماؿ أحمد،  .. دِٗٔص، ّّٔف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼ. جستإْص ،ٖٔمرجع سابؽ، ؼ
 .َْٗسابؽ، صال
(ّ  )J.GHESTINكما بعدىا. ُُُص، ّٗـ، ؼُُٕٗطبعة عاـ  ،، رسالتو السابقة الذكر 
ـ، ُٖٗٗفبراير  ُٓ ،نقض تجارم انظر:. مف األحكاـ التي تطمب التدليس ْٕص ٖٔسابؽ، ؼالمرجع ال( بينا بنت، ْ)

 .ُُٕ، رقـ IVالنشرة المدنية، 
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 املطمب الجاٌ٘
 التكاٞ الطهٕت التدلٗط٘ وع فهسٚ الغمط

كما ىك معمـك أف القانكف الفرنسػي يعاقػب عمػى الغمػط التمقػائي )أم الغمػط غيػر المسػبب( 
ة فػػػي المعقػػػكد عميػػػو، كىػػػذا ىػػػك بشػػػركط معينػػػة كىػػػي أف يػػػرد الغمػػػط عمػػػى صػػػفة جكىريػػػ كلكػػػف

األصؿ، كيجكز البطبلف لعمػة الغمػط فػي حػاالت خاصػة فػي القػانكف الفرنسػي عنػدما يػرد عمػى 
صفة رئيسية متعمقة بشخص المتعاقد أك في الثمف بشرط أف يككف مف شأف ذلؾ أف يقػكد إلػى 

زاف الػبطبلف ، أمػا القػانكف المصػرم كاليمنػي فيجيػ(ُ)الغمط في صفة جكىرية فػي مكضػكع العقػد
لمغمط أيا كاف محؿ الغمط صػفة جكىريػة فػي المعقػكد عميػو أك فػي الشػخص أك فػي القػانكف أك 

 ( يمني.ُّٕ( مصرم ، )ـُِٔفي الثمف أك في الباعث )ـ
كقد كاف معيار الصفة الجكىرية ىك معيار مكضكعي يتعمؽ بما يراه جميكر الناس صفة 

ر الغمػػط ىػػك معيػػار ذاتػػي يػػتـ بػػالنظر إلػػى إرادة ، ثػػـ أصػػبح معيػػا(ِ)جكىريػػة فػػي المعقػػكد عميػػو
حيث  ،. كىذا ما أطمقو القانكف اليمني(ّ)المتعاقد كما إذا كانت الصفة جكىرية بالنسبة لو أـ ال

نػػص عمػػى أنػػو: "إذا كقػػع المتعاقػػداف أك أحػػدىما فػػي مخالفػػة جكىريػػة تفػػكت الغػػرض جػػاز لمػػف 
( مػػػف نفػػػس ُْٕثػػػـ ذكػػػرت المػػػادة ) ( مػػػدني يمنػػػي.ُّٕكقػػػع فػػػي الغمػػػط أف يفسػػػخ العقػػػد" )ـ

القػػانكف حيػػث يبلحػػظ أف القػػانكف اليمنػػي لػػـ يقصػػر معنػػى الصػػفة الجكىريػػة فػػي إطػػار المعقػػكد 
عميػػو بػػؿ ذكػػر أف كػػؿ مخالفػػة تفػػكت عمػػى المشػػترم غرضػػان صػػحيحان يصػػح ألجميػػا قيػػاـ الغمػػط 

 كعندما ذكر الحاالت أكردىا عمى سبيؿ المثاؿ فقط.
اقد ا خر كاستقرار المعامبلت لتفػادم حصػكؿ مفاجػأة لممتعاقػد كمف أجؿ حماية ثقة المتع

ا خر ببطبلف التصرؼ لمكقكع في الغمط اشترط الفقو كالقضػاء الفرنسػي فػي السػابؽ أف تػدخؿ 
الصفة الجكىريػة الغائبػة الحقػؿ التعاقػدم، أم يجػب أف يكػكف قػد تػـ االتفػاؽ عمييػا صػراحة أك 

 .(ْ)ضمنان 

                                  
ف االجتياد قبؿ أف إ(، حيث يرل ّىامش ) ،ٕٔص ،ٖٕات، مرجع سابؽ، ؼبينا بنت، االلتزام :بخصكص ىذا  (ُ)

 مدني،نقض ، (poussinقضية ) :يككف بإمكاف البائع التمسؾ بالغمط في الثمف القاضي بأصالة المكحة المباعة. كانظر
الغمط في  بخصكص النقاش الجارم في قبكؿ :. كانظرcabannes :تعميؽ ،َُُٔ، ـُٖٕٗ، دالمكز، ـُٖٕٗفبراير  ِِ

 كما يميو.  َْٕرقـ ،   Malaurie et Aynes ،تقديـ البائع الخاص

. بينا بنت، ُْٗص ،ـََِّ-ََِِطبعة بدكف دار كمكاف نشر،  جبلؿ محمد إبراىيـ، مصادر االلتزاـ، .د انظر:( ِ)
اإلسبلمية، مجمة عمي حسف نجيده، الغمط كمعياره بيف القانكف الكضعي كالشريعة  .. دٕٔص ،ٖٕسابؽ، ؼالمرجع ال

  كما بعدىا. ِٖص ،ـُٖٖٗ،  ٖٓعدد كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، ال كاالقتصاد،القانكف 

كامؿ كما بعدىا. د. حساـ  ِٖص ،السابؽالمرجع  ،نجيده حسف . د. عميُْٗ، صد. جبلؿ محمد إبراىيـ، المرجع السابؽ  (ّ)
 .َْٔ. د. خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صٖٔص ،ٖٕ، ؼسابؽالمرجع ال. بينا بنت، ُٔٔص ،األىكاني، مرجع سابؽ

 . ُٓٓص، ِٔٓف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼ. جستأٖص ،ٖٕسابؽ، ؼالمرجع ال، بينا بنت  (ْ)
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قػػكع الغمػػط عمػػى عنصػػر مػػف عناصػػر التعبيػػر عػػف اإلرادة كبمعنػػى آخػػر يجػػب أف يكػػكف ك 
أم عمػػػى مػػػا يعتبػػػر جػػػزءان مػػػف مضػػػمكف ىػػػذا التعبيػػػر، أم يجػػػب أف يكػػػكف الغمػػػط ظػػػاىران عمػػػى 

أف يصػبح الغمػط ينػتج بالضػركرة مػف جممػة  سياؽ التعبير، فميس شرطان صكرة ما يؤخذ مف 
كالمبلبسػات التػي تصػاحب التعبير، كلكف يكفي أف إثبات الغمط يكػكف باديػان فػي الظػركؼ 

فػػي القػػانكف  ة. كمػػف الميػػـ اإلشػػارة إلػػى أف معيػػار الصػػفة الجكىريػػ(ُ)التعبيػػر عػػف اإلرادة
إلى الدافع في الغمط، بؿ أف الفقو اإلسبلمي الذم  االيمني ىك معيار ذاتي يتـ الرجكع فيي

ذىبيػة يمثػؿ المصػدر التػاريخي لمقػانكف اليمنػي كالمرجػع فػي تفسػير نصكصػو يقػرر قاعػدة 
 .(ِ)كىي أف "القكؿ قكؿ المشترم بخصكصو مع يمينو"

لػػػذلؾ  تكسػػػػع الفقػػػػو كالقضػػػاء الفرنسػػػػييف بخصػػػػكص شػػػػرط دخػػػكؿ تخمػػػػؼ الصػػػػفة الحقػػػػؿ 
باشػػتراط أف يكػػكف البػػائع قػػد  باالكتفػػاءالتعاقػػدم كشػػرط لمعمػػؿ بػػالغمط التمقػػائي إلػػى أف كصػػؿ 
ظػركؼ كصػفة المتعاقػد، كترتػب عمػى أحيط عممػان بتمػؾ الصػفة أك كػاف بإمكانػو أف يعمػـ كفقػان لم

ذلؾ أف المتعاقد الذم يعمـ أك كاف يمكنو أف يعمـ بغمط المتعاقد ا خػر دكف أف يزيػؿ الضػبلؿ 
 .(ّ)الكاقع فيو فإف القضاء يقبؿ دعكل البطبلف لمغمط إذا تكافرت الشركط األخرل لمغمط

السػككت التدليسػي  كفي ضكء ما سػبؽ فػإف القضػاء الفرنسػي يكتفػي لمحكػـ بػالبطبلف لعمػة
أف يكػػكف المتعاقػػد عالمػػان بالكقػػائع التػػي ييػػـ المتعاقػػد ا خػػر معرفتيػػا كعالمػػان بأىميتيػػا الحاسػػمة 
بالنسػػبة لممتعاقػػد ا خػػر أك كػػاف بإمكانػػو أف يعمػػـ كبكفايػػة إمكانيػػة العمػػـ نسػػتطيع أف نجػػـز أف 

 . (ْ)في ىذا الخصكص تطبيؽ فكرة الغمط كالسككت التدليسي يؤدياف إلى نتائج متقاربة جدان 
حيػػث يقػػػكؿ الفقػػػو بحػػػؽ: "ككاضػػح مػػػف عػػػرض الفقػػػو لمعنػػى الحيػػػؿ أف الطػػػرؽ االحتياليػػػة 
المطمكبة ليست ليا أىمية في ذاتيا ما داـ مجرد الكذب أك حتى السككت يعد مف ىػذه الطػرؽ 
مػػع أف السػػككت ال يعنػػي أكثػػر مػػف أف )الطػػرؼ ا خػػر( يعمػػـ بػػالغمط الػػذم كقػػع فيػػو صػػاحب 

كبأىمية ىذا الغمط في قبكلو لمتصرؼ كيمتنع مع ذلؾ تنبييو إلػى غمطػو ممػا يكشػؼ  التصرؼ

                                  
 ،ُْْجميؿ الشرقاكم، مرجع سابؽ، ص .في د مشار إليو: ،ُْص ،ٓرقـ  ،في شرح القانكف المدني األلماني ،( ساليُ)

 اليامش.
، مكتبة اليمف الكبرل، ِذىب ألحكاـ المذىب، لمقاضي/ أحمد بف قاسـ العنسي اليماني الصنعاني، جالتاج الم (ِ)

 .َّٖصنعاء، بدكف تاريخ نشر، ص
. أبطاؿ بيع ْٓص، ٔٔ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، َُٖٗفبراير  َِبتاريخ  مدني،عمى سبيؿ المثاؿ نقض  انظر:( ّ)

مكانية التحقؽ مف ىذه األصالة. دتمثاؿ صيني صغير بسبب األىمية التي يع . جميؿ مقيا المشترم عمى إثبات األصالة كا 
 .ُْْص، َّؼسابؽ، المرجع الالشرقاكم، 

  ٓٗص، ُٔرقـ ،  ـَُٖٗ ،، باريسُ، االلتزامات، جزءBAUDRY. LACANTINERIE et BARDE انظر:
 عدىا.بكما ُٕٔرقـ ، ، رسالتو المذككرة سابقان J. CHESTIN :كانظر .بعدىاكما
 ، مرجع سابؽ،ؿ غانـ، النظرية العامة لبللتزاـإسماعي .. دِٕٔص، َٖٔف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼ( جستاْ)

 (.ُىامش )،  ُِْص
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ف تكسػع الفقػو إف نقػكؿ أكرة مف صػكر الغمػط، كلػذا يحػؽ لنػا ف السككت التدليسي ليس إال صإ
بػػأف األىميػػة ليسػػت فػػي كقػػكع  اإلحسػػاسكالقضػػاء فػػي تحديػػد معنػػى الحيػػؿ فػػي التػػدليس يعكػػس 

نما في عيب الرضاء الذم نشأ عنيا الغمط"ىذه الحيؿ أك في القصد من  . (ُ)يا كا 
كيػػػذىب آخػػػركف إلػػػى القػػػكؿ: "أف المتعاقػػػد ا خػػػر إذا عمػػػـ بالتػػػدليس الصػػػادر مػػػف الغيػػػر 
كسػػكت دكف أف يكشػػؼ لممخػػدكع عػػف حقيقػػػة األمػػر فػػإف ىػػذا السػػػككت يعػػٌد تدليسػػان منػػو كافيػػػان 

 .(ِ)إلبطاؿ العقد
ككت الػػػدافع لمتعاقػػػد عنػػػدما يػػػرد عمػػػى صػػػفة ف السػػػإكيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ أنػػػو يمكػػػف القػػػكؿ 

( مػػدني فرنسػي )فكػػرة َُُُجكىريػة فػػي مكضػكع العقػػد يمكػف أف يعاقػػب عمػى صػػعيد المػادة )
الغمػػػط(، فيػػػك يشػػػكؿ بالفعػػػؿ خطػػػأ يمػػػـز فاعمػػػو بالمسػػػئكلية السػػػابقة لمتعاقػػػد اسػػػتنادان إلػػػى المػػػادة 

قػػػػو كالقضػػػػاء الفرنسػػػػياف ، كىػػػػذا مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو الف(ّ)( مػػػػف القػػػػانكف المػػػػدني الفرنسػػػػيُِّٖ)
 .(ْ)كالمصرياف

بػػػؿ إننػػػا نبلحػػػظ أف القضػػػاء كثيػػػران مػػػا يعاقػػػب عمػػػى السػػػككت التدليسػػػي بخصػػػكص صػػػفة 
( أكثػػر ممػػا يعاقػػب عمػػى صػػعيد المػػادة َُُُجكىريػػة فػػي المعقػػكد عميػػو عمػػى صػػعيد المػػادة )

 .(ٓ)( مف القانكف المدني الفرنسئُُُ)
حتػى كلػك لػـ يكػف السػككت  ،مػدني فرنسػي (ُُُٔكيمكف أف يعاقب عمى صعيد المادة )
 .(ٔ)الدافع لمغمط عمديان بؿ يكفي إمكانية العمـ

 

                                  
عبد الحي حجازم،  .في د مشار إليو: َٕٔص ،ِج ،. فكف تكرُُٓص،  ّّمرجع سابؽ، ؼد. جميؿ الشرقاكم،   (ُ)

. كىذا األخير ال يعتبر السككت عف َّٔـ، صُْٓٗبدكف دار كمكاف نشر،  ،زاـالنظرية العامة لبللتزاـ، مصادر االلت
 تنبيو المتعاقد عف الغمط الكاقع فيو تدليسان، نفس المكضع.

 .ٖٕٓص، ّٔٔؼ،  ُج ،، ديمكجِٗٓؼ ،ُٓج ،، لكرافُٖٔؼ ،ِْج ،، ديمكلكمبَٔٓص ،ْج ،( أكبرم كركِ)
 GHESTIN La reticence, le dol :. كانظرُِٓقـ ، االلتزامات، ر MARTY et RAYNAUD   انظر:( ّ)

l'erreur sur qualites substantielles، ُُٕٗكانظرُٕمف العرض رقـ ، ِْٗص، َِٓؼ، ، دالمكزـ .:  
 .َّٔسابؽ، صالمرجع العبدالحي حجازم،  .د
شاباز، في النظرية ىنرم كليكف مازك ك  :. كانظرُٕص، I، ـَُُٗ ،كزم، دالـََُٗنكفمبر  ٓ مدني،نقض  انظر:( ْ)

 .ُٖٗالعامة لبللتزامات، الطبعة الثامنة، رقـ 
 .َّٗص، ِ، رقـ ـُِٕٗ ،، المجمة الفصمية لمقانكف المدنيY. La ussouARN :كانظر
 .ُْٗص، ُٓـ، مف العرض رقـ ُُٕٗعاـ  ،ليياإ، رسالتو السابقة اإلشارة  GHESTIN:كانظر

 .َٗٔص ،ٖٔٓ( جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼٓ)
 .ََُ، صIIIـ، النشرة المدنية، ُٗٓٗمارس  ِ ،نقض تجارم
 .ّْٓص، ْٕٗ، رقـ IIIـ، النشرة المدنية، ُٓٔٗ أكتكبر ِٕبتاريخ  ،نقض تجارم

 . ُْٔ -َْٔخالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صد. ( ٔ)
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األمر الذم يؤكد أف مجرد العمـ )سكء النية( بغمط المتعاقد ا خر يعٌد تدليسان، كبالتالي ال 
( مػػف القػػانكف المػػدني الفرنسػػي َُُُيكػػكف السػػككت التدليسػػي قػػد أضػػاؼ شػػيئان إلػػى المػػادة )

عمػى صػفة جكىريػة، غيػر أنػػو يتػيح تكسػيع الػبطبلف لعمػة الغمػط كعمػى كجػػو  ،رد الغمػطعنػدما يػ
 الخصكص في الحالة التي ال يتناكؿ فييا ىذا الغمط إال القيمة كما سنرل.

كيػػذىب الفقػػو الفرنسػػي ترتيبػػان عمػػى ذلػػؾ إلػػى القػػكؿ إنػػو "كعميػػو يمكػػف أف ال يكػػكف مكجػػب 
( مف القانكف المدني الفرنسي غير أنو يتيح َُُُة )اإلعبلـ قد أضاؼ شيئان إلى تطبيؽ الماد

تكسيع البطبلف لعمة الغمط كعمى كجو الخصكص في الحالة التي ال يتناكؿ فييا ىذا الغمط إال 
قيمػػػػػة المػػػػػاؿ كىكػػػػػذا يعاقػػػػػب االلتػػػػػزاـ القػػػػػانكني لئلعػػػػػبلـ بالطريقػػػػػة عينيػػػػػا لمعاقبػػػػػة السػػػػػككت 

 . (ُ)التدليسي"
كػػكف غمػػط المتعاقػػد لػػـ يكػػف سػػببو حػػيبلن ماديػػة أك كػػذبان كقػػد كانػػت المحػػاكـ تػػذىب عنػػدما ي

( مػف القػانكف المػدني الفرنسػي المتعمقػة بأحكػاـ الغمػط، كليػذا َُُُإلى تطبيؽ أحكػاـ المػادة )
كانػػت تشػػترط أف يكػػكف الغمػػط متعمقػػان بصػػفة جكىريػػة فػػي الشػػيء محػػؿ العقػػد، أمػػا إذا لػػـ يكػػف 

نما كاف متعمقػان بالقيمػة أك الشػخص أك الباعػث  الغمط متعمقان بصفة جكىرية في المعقكد عميو كا 
 .(ِ)فإنيا لـ تكف تحكـ بالبطبلف

حيػث أكػدت المحػاكـ فيمػا أصػدرتو مػف أحكػاـ  ،كلكف القضػاء الفرنسػي أداف ىػذه الطريقػة
( مف القانكف المدني الفرنسي ُُُٔأف التدليس الناشئ مف السككت استنادان إلى نص المادة )

كت أحػػد المتعاقػػديف خػػداعان مػػا داـ أنػػو حػػتـ رضػػاء المتعاقػػد ا خػػر، يمكػػف أف يتكػػكف مػػف سػػك
حتػى كلػك لػـ  ،كبالتالي فإف الغمػط الػذم يسػببو السػككت التدليسػي يمكػف أف يؤخػذ فػي االعتبػار

 .(ّ)يكف قد تناكؿ صفة جكىرية في الشيء محؿ العقد
 ،مػػف الغمػػطكبػػذلؾ يكػػكف التػػدليس بالسػػككت فػػي القػػانكف الفرنسػػي لػػو مجػػاؿ تطبيػػؽ أكسػػع 

حيػػػث يكػػػكف التمسػػػؾ بالتػػػدليس أكثػػػر فائػػػدة لممتعاقػػػد المخػػػدكع مػػػف التمسػػػؾ بػػػالغمط فػػػي حالتػػػو 
، حيػػث إف الغمػػط الػػذم سػػببو السػػككت التدليسػػي يمكػػف أف يؤخػػذ فػػي االعتبػػار (ْ)المجػػردة فقػػط

                                  
 . ِٕٔص ،َٖٔ( جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼُ)
، قضت المحكمة في ىذا الحكـ بنقض حكمان ُٕٕص ،ُِٕ، رقـ IVنشرة المدنية، ـ، الُْٕٗيكليك  ٖ ،( نقض تجارمِ)

ببطبلف  اإلبانةكسائؿ احتيالية دكف البحث عما إذا لـ تكف المدعية ضحية كتماف تدليسي، كقد حكمت محكمة  أستبعد كجكد
أحمد السعيد  .د :يد.  كانظرالعقد لعمة الغمط ذلؾ بأف المدعية عف إيجار جعميا تعتقد أنيا مستفيدة مف حؽ التجد

 .ِِٕ -ِِٔ، مرجع سابؽ، صعبدالعزيز الزقرد
ـ، النشرة َُٖٗ أكتكبر ُّ مدني،نقض  :. كانظرِِٓ، صـُْٕٗ ،ـ، دالمكزُْٕٗ أكتكبر ِ مدني،( نقض ّ)

 .ِٓٔص ،ِّٗ، رقـ IVالمدنية، 
 .ِٕص ،ٖٓ( بينا بنت، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼْ)
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حتػػى كلػػك لػػـ يكػػف قػػد تنػػاكؿ صػػفة جكىريػػة فػػي الشػػيء محػػؿ العقػػد مػػا داـ أنػػو قػػد جعػػؿ رضػػاء 
 .(ُ) خر حاسمان المتعاقد ا

كلكػػف يجػػب المبلحظػػة أنػػو يبقػػى ىنػػاؾ أىميػػة لمتفرقػػة بػػيف الغمػػط كالسػػككت التدليسػػي ففػػي 
ظػػؿ القػػانكف الفرنسػػي نجػػد أف السػػككت التدليسػػي يحػػتفظ بفائػػدة أكيػػدة بسػػبب أنػػو يمكػػف تحميمػػو 

 : كما يمي كمسمؾ إيجابي سٌبب الغمط
 ،يا لعمة الغمط بنظاـ أقػؿ فائػدة لممػدعي: يسمح بإبطاؿ عقكد التصالح التي يخضع بطبلنأكالن 

 .(ِ)إذ يستبعد عمى كجو الخصكص أخذ الغمط القانكني في االعتبار
: كما أف السككت التدليسي يفيد مف خبلؿ التشديد عمى عدـ استقامة المدعى عميو ككنو ثانيان 

مػػادة يختصػر بشػكؿ مممػػكس التقػدير الػػدقيؽ دائمػان لممصػالح الراىنػػة التػي تميػػز تطبيػؽ ال
( مف القانكف المدني الفرنسي، كبالتالي فميس ىناؾ عمػى أم حػاؿ مآخػذ عمميػة َُُُ)

 .(ّ)في استخداـ مفيـك السككت التدليسي
كبالتػػػالي فيػػػك يقمػػػص دكر تػػػدخؿ  ،: كالسػػػككت التدليسػػػي يمكػػػف تحميمػػػو كمسػػػمؾ إيجػػػابيثالثػػػان 

لػػة السػػككت المػػدعي ممػػا يػػؤدم إلػػى زيػػادة أىميػػة غمػػط طالػػب الػػبطبلف أم أنػػو فػػي حا
، كمػػػػا يػػػػتـ افتػػػػراض عمػػػػـ البػػػػائع (ْ)التدليسػػػػي يػػػػتـ اعتبػػػػار غمػػػػط المشػػػػترم دائمػػػػان معػػػػذكران 

                                  
ـ، بانكراما، مصنؼ االجتياد الدكرم ُُٖٗمايك  ِ ،مجمة قصر العدؿ ،ـَُٖٗ أكتكبر ِٖ في مدني،نقض  انظر:( ُ)

 ـ.ُْٕٗ أكتكبر ِبتاريخ  مدني،نقض  .ِٔص ،ُٕـ، ُُٖٗ
 .ِْص،  ٖٓ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُٕٔٗفبراير  ُّفي  مدني،نقض 
أحمد  .د :. كانظرِٓٔص، ِّٗ، رقـIVنية، النشرة المد ،ـَُٖٗ أكتكبر ُّ ،الغرفة التجارية بمحكمة النقض :كانظر

 .َُْـ ، صََِٔاإلسكندرية، ط ،منشأة المعارؼشكقي محمد عبد الرحمف، الدراسات البحثية في نظرية العقد، 
 .ّٕ، صIR، ـُُٖٗ،دالمكز :. كانظرٕٓص ،ٖٗكؼ ،ِٕص ،ٖٓكانظر: بينا بنت، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼ

، الذم طرح أف CHABAS :، مبلحظةَّٔص ،ـُِٖٗ ،صمية لمقانكف المدنيالمجمة الف .J. GHESTIN :مبلحظة
بأف غمطو يتناكؿ صفة جكىرية ليس بإمكانو التذرع أماـ محكمة النقض  األساسمدعي اإلبطاؿ بعد أف تمسؾ أماـ قضاة 

نما يؤدم في األحكاؿ جميعان إلى اإلبط ،بأف األمر يتعمؽ في الكاقع بغمط لـ يتناكؿ صفة كيذه  ،اؿ ما داـ قد سببو التدليسكا 
 كذلؾ كمبدأ "أف جدة الكسيمة تجعميا غير مقبكلة".

 .ِِٔ -ِِٓ، مرجع سابؽ، صعبدالعزيز الزقردأحمد السعيد  .د :كانظر
 .ُٕٔص ،ٗٔٓؼ ،( جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽِ)
 المرجع السابؽ.( جستاف، ّ)
، Iـ، النشرة المدنية، ََُِفبراير  ُِ مدني،. نقض َُٕ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، َُٔٗفبراير  ِٗ مدني،( نقض ْ)

"بأف  :، حيث قضى ىذا الحكـِِٔص،  َّٖ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُِٖٗ أكتكبر ِٕ مدني،نقض  .َِِ رقـ
 حتى ك  ،الشركة مع أنيا لـ تبيع المعدات غير المشركعة بصفتيا المينية كككنيا ممتزمة مقابؿ أجر عمى قيمة المبيعات

تقنية االستعماؿ يفترض فييا أف ال تجيؿ الشكائب التي فييا، كبالتالي فإف مسمكيا يعد مسمكان خادعان ككنو جعؿ المقاكؿ 
كلـ يكف ىناؾ أم خطأ يؤخذ عمى  ،خطأ حمؿ المستعمميف عمى الغمط ارتكبتكأنيا  ،مصممان عمى قبكؿ المعدات

 .المستعمميف"
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، (ُ)باألىمية الجكىرية لمصفة الغائبة التي حصؿ بخصكصيا السككت بالنسػبة لممشػترم
ألف إرادة اإلخفػػػاء تعػػػٌد دلػػػيبلن عمػػػى العمػػػـ بأىميػػػة اإلعػػػبلـ الػػػذم يخفيػػػو بالنسػػػبة لضػػػحية 

ىذه األىمية لمتدليس السككتي مقصكر عمميا عمى حالػة الغمػط الفػردم،  التدليس، كلكف
أما حالة الغمط المشترؾ فػإف الفػرؽ يظيػر مػف خػبلؿ أف التػدليس السػككتي يظػؿ متميػزان 
بسػػكء النيػػة، عػػف الغمػػط ففػػي حالػػة الغمػػط المشػػترؾ مػػف شػػركطو أف يكػػكف طرفػػي العقػػد 

 كقكعيما في الغمط.عند حسف النية 
كبالتػالي فيكػكف دكره التكسػع فػي  ،تطبيؽ السػككت التدليسػي كقاعػدة عامػة أم انو يجرم

مجاؿ البطبلف لعمة الغمط ليشػمؿ الغمػط فػي القيمػة أك الشػخص أك الباعػث شػريطة أف يكػكف 
 .(ِ)الغمط الذم كقع فيو المتعاقد المدلس عميو حاسمان لكاله لما أقدـ عمى التعاقد

قانكف المصرم كاليمني مختمؼ، ككنيما يجيزاف كمف الميـ التذكير أف  الكضع في ال
البطبلف لمغمط أيان كاف محمػو )مكضػكع العقػد أك صػفة جكىريػة فيػو أك فػي القيمػة، أك فػي 
الشخص أك في صفة جكىرية فيو أك في الباعػث أك فػي القػانكف متػى تػكافرت فيػو شػركط 

مصػرم عمػى أنػو: " ( مف القانكف المدني الِ/ُُِالغمط في الكاقع(، حيث تنص المادة )
إذا كقػػػع فػػي صػػػفة لمشػػػيء تكػػػكف جكىريػػػة فػػػي  -كيعتبػػر الغمػػػط جكىريػػػان عمػػػى األخػػػص: أ

اعتبػػار المتعاقػػديف أك يجػػب اعتبارىػػا كػػذلؾ لمػػا يبلبػػس العقػػد مػػف ظػػركؼ كلمػػا يتبقػػى فػػي 
إذا كقػػع فػػي ذات المتعاقػػد أك فػػي صػػفة مػػف صػػفاتو ككانػػت  -التعامػػؿ مػػف حسػػف نيػػة. ب

 فة السبب الرئيسي في التعاقد".تمؾ الذات أك ىذه الص
 

                                  
 .ُِٗص ،، بانكراماِـ، ُِٖٗ ،مجمة قصر العدؿ ،ـُِٖٗفبراير  ِّفي  مدني،( نقض ُ)

 ،، الغرفة المدنية في محكمة النقضَُٕ، بانكراما، صُـ، ُُٖٗ ،مجمة قصر العدؿ، ـ ُُٖٗيناير  ُِ مدني،نقض 
 ُِٕ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُْٕٗيكليك  ٖ ،.  نقض تجارمّٕٕ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُُٖٗديسمبر  ُٓ
ـ، ُٖٓٗيكنيك  ُٗ مدني،نقض  .َُْص، ُٖٔ، رقـ IIIـ، النشرة المدنية، ُْٕٗمايك  ٕ مدني، نقض .ُٕٕص

 .ُُٖص،  َُِ، رقـ Iالنشرة المدنية، 
.  ٖٗٓ -ٖٖٓص،  ْٓٓ. جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼٕٓص،  ٖٗ(  بينا بنت، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼِ)

نقض مدني،  .ِِٔ -ِِٓالحماية القانكنية مف الخداع اإلعبلني، مرجع سابؽ، ص ،عبدالعزيز الزقردأحمد السعيد  .د :كانظر
، ـُُٖٗ أكتكبر ُّ ،ـ، مجمة قصر العدؿُُٖٗمارس  ُُنقض مدني،  .َِ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ََُِفبراير  ُِ

يكف الذم كاف عمى عمـ بو حيث حكـ  ببطبلف عقد الكفالة بسبب صمت ككالة مصرفية عف كضع المديف المكفكؿ المثقؿ بالد
، ِٔٓ، رقـ Vـ، النشرة المدنية، ُْٗٗ أكتكبر ٓعمى سبيؿ المثاؿ نقض مدني،  :كانظر تمامان قاد الكفيؿ إلى إعطاء كفالتو.

 بخصكص مستخدـ الذم لـ يكف ليستخدـ المرشح لك عرؼ أف سيرتو المنيجية المكجية كانت قد كقعتيا زكجتو بخطيا. 
بخصكص شريؾ في حالة تصفية  ،ُِٔص، ُٖٗرقـ ، IIIـ، النشرة المدنية، ُٗٓٗأبريؿ  ُِ ،نقض تجارم :كانظر

عدـ إظياره ليذه  كاعتبرت ،كالذم أبطمت فيو المحكمة عقد الشركة نتيجة كتماف الشريؾ عف بقية الشركاء صفتو كمفمس
 المعمكمة الجكىرية نكعان مف السككت التدليسي مما يبرر إبطاؿ العقد.



   الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘ الكإٌُ يف التدلٗظ الطهٕت٘
     دزاضــــٛ قضاٟٗـــــٛ فكّٗــــــٛ وكازٌـــــــٛ                

            

39 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

( مػػػف القػػػانكف ِ/ُِٓلػػػذلؾ تنحصػػػر أىميػػػة الػػػبطبلف لمكتمػػػاف التدليسػػػي فػػػي أف المػػػادة )
المػػدني المصػػرم المتعمقػػة بالسػػككت التدليسػػي تشػػترط صػػراحة أف يكػػكف السػػككت عمػػديان، أم 

خػػػر يجػػػب أف يكػػػكف المػػػدعى عميػػػو فػػػي دعػػػكل الػػػبطبلف قػػػد أخفػػػى عمػػػدان مػػػا ييػػػـ المتعاقػػػد ا 
معرفتو، أم يجػب أف يكػكف عالمػان بالبيػاف الػذم يخفيػو عػف شػريكو فػي التعاقػد كيعمػـ فػي نفػس 
الكقػت باألىميػة التػي يعمقيػا ضػحية الغمػط عمػى تمػؾ المعمكمػة فػبل يكفػي إمكانيػة العمػـ، فالفقػػو 
كالقضػاء المصػػرياف حتػػى ا ف ال يؤيػػداف فكػػرة افتػػراض العمػػـ بمسػػاكاة مػػف يمكنػػو أف يعمػػـ بمػػف 

مـ حقيقة، بؿ إف بعض الفقػو كالقضػاء مػا زاال يشػترطاف "نيػة اإلضػرار" فػبل يكفػي أف يسػبب يع
بسػػككتو العمػػدم غمػػط المتعاقػػد ا خػػر بػػؿ يجػػب أف يكػػكف قاصػػدان مػػف سػػككتو إيقػػاع المتعاقػػد 

 .(ُ)ا خر في ذلؾ الغمط
كبػػذلؾ يظػػؿ مػػف كجيػػة نظرنػػا نطػػاؽ العمػػؿ بفكػػرة الغمػػط أكسػػع مػػف نطػػاؽ عمػػؿ التػػدليس 

 لسككتي في القانكف المصرم.ا
أف الغمػط بسػبب التػدليس يتميػز أيضػان عػف الغمػط التمقػائي أنػو مػف السػيؿ  :كيبلحػظ أخيػران 

إثباتوم ألف التدليس في الغالب يقـك عند مباشرة أعمػاؿ ماديػة يسػيؿ إثباتيػا فيثبػت الغمػط تبعػان 
 .(ِ)ب في الغالب إثباتولذلؾ أما إذا تجرد الغمط مف التدليس فإنو يصبح أمران نفسيان يصع

كمػػػا أف سػػػكء نيػػػة المتعاقػػػد ا خػػػر فػػػي حالػػػة التػػػدليس السػػػككتي يسػػػمح بإثبػػػات األىميػػػػة 
األساسػية ليػػذا الغمػػط فػي إبػػراـ العقػػد فسػكء نيػػة المػػدلس يسػيـ فػػي إثبػػات التػأثير الحاسػػـ لمغمػػط 

 كىك شرط مشترؾ في تطبيؽ البطبلف لمغمط أك التدليس.
عاقػػديف قػػد لجػػأ إلػػى التػػدليس إلخفػػاء شػػيء مػػا عػػف ا خػػر فػػؤلف فعػػؿ إذا كػػاف أحػػد المتالفب

، (ّ)كأف االتفاؽ بػدكف غمطػو لػـ يكػف ممكنػان  ،يعمؽ أىمية حاسمة عمى ىذا الشيء ىذا المتعاقد
كلكػػػف بالنسػػػبة ليػػػذه الفػػػكارؽ ال تظيػػػر بػػػنفس الكضػػػكح بخصػػػكص السػػػككت التدليسػػػي إال فػػػي 

ات سكء نيػة المػدلس بػالمعنى الػذاتي أم عنػدما الحالة التي يتمكف فييا ضحية التدليس مف إثب
 يثبت العمـ الحقيقي كنية اإلضرار.

يجب المبلحظة أف الفقو كالقضاء الفرنسييف كانا يجيزاف لممدلس عميو إلػى جانػب  :كأخيران 
بطبلف العقػد لمتػدليس المطالبػة بػالتعكيض ممػف صػدر منػو التػدليس عنػدما يكػكف لػو مقتضػى، 

                                  
 مف ىذا البحث. ْْص، ر: الحقان انظ( ُ)
(ِ )J.CARBONNIERُٓؼ ،، االلتزامات، T. IV. Ed 1975ْٕص، ُٕٔرقـ ، ُُج ،ريبر كبكال تجيو :. كانظر. 
، إبطاؿ إيجار لعدـ إعبلـ ُِٗص ،، بانكراماِـ، ُِٖٗ ،ـ، مجمة قصر العدؿُِٖٗفبراير  ِّ مدني،( نقض ّ)

 دكا مف أجمو قد جرل تعديمو.المؤجريف بأف المكاف المناسب الذم تعاق
إبطاؿ كفالة لمغمط في مدل التعيد كفي الكضع الحقيقي  ،َُٕص ،ـ، بانكراماُُٖٗيناير  ُِ مدني،نقض  :كانظر

 لممديف غمط تمسؾ بو المصرؼ الذم كاف عمى عمـ بو.



 الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘الكإٌُ يف  التدلٗظ الطهٕت٘
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، كلكػػػف اليػػػـك أصػػبح الفقػػػو كالقضػػػاء (ُ)لػػػة الػػبطبلف لمغمػػػط التمقػػائيعمػػى خػػػبلؼ الحػػاؿ فػػػي حا
يعطيػػاف لضػػحية الغمػػط التمقػػائي أيضػػان المطالبػػة بالتعكيضػػات إلػػى جانػػب بطػػبلف العقػػد عنػػدما 

 .(ِ)يككف الطرؼ ا خر سيء النية
كمػػف الميػػـ اإلشػػارة إلػػى أف نظريػػة الػػبطبلف لمغمػػط فػػي القػػانكف المػػدني اليمنػػي يمكػػف أف 

حيػػػث نصػػػت المػػػادة  ،بصػػػكرة كبيػػػرة فكػػػرة التػػػدليس السػػػككتي ككافػػػة شػػػركط إعمالػػػو تسػػػتكعب
( عمى أف الغمط يقـك بمجرد كقكع أحد المتعاقديف في غمط يتعمػؽ بصػفة جكىريػة تفػكت ُّٕ)

كأطمػػػؽ معنػػػى الصػػػفة الجكىريػػػة سػػػكاء تعمقػػػت بػػػالمعقكد عميػػػو  ،عمػػػى المشػػػترم غرضػػػان خاصػػػان 
( عمػى أنػو: " يكػكف الغمػط ُْٕجاء فػي نػص المػادة )كبالشخص أك بقيمة أك غير ذلؾ حيث 

إذا كقػع فػي صػفة لمشػيء  -ُجكىريان إذا فكت الغرض مف التعاقػد كعمػى األخػص فيمػا يػأتي: 
المتعاقػديف أك يجػب اعتبارىػػا كػذلؾ لمػػا البػس العقػػد مػف ظػػركؼ كلمػا ينبغػػي تكػكف جكىريػػة فػي اعتبػػار 

لمتعاقد معو، أك في صفة مػف صػفاتو ككانػت إذا كقع في ذات ا -ِ النية.في التعامؿ مف حسف 
 تمؾ الذات أك الصفة ىي السبب الرئيسي في التعاقد."

 كمف ذلؾ النص نالحظ اآلتي:
( نصػػت عمػػى الغمػػط البػػاطني غيػػر المشػػترؾ عنػػدما أشػػارت بإمكانيػػة ُّٕأف المػػادة ) -ُ

 قياـ الغمط عندما يقع المتعاقداف أك أحدىما في صفة جكىرية.
( عمى االكتفاء بمقتضيات حسػف النيػة كمػا البػس العقػد ُْٕمادة )كعندما نص في ال -ِ

ممػػػا يعنػػي أنػػو فػػي اكثػػػر  ،اتصػػػاؿ الغمػػط بالمتعاقػػد ا خػػرعمػػى مػػف ظػػركؼ لمتعػػرؼ 
تقػػػدير أف الصػػػفة الجكىريػػػة يكفػػػي لػػػدخكليا الحقػػػؿ التعاقػػػدم أف المتعاقػػػد ا خػػػر كػػػاف 

 لك لـ يعمـ بيا حقيقةن.بإمكانو أف يعمـ بالصفة التي يعكؿ عمييا المتعاقد ا خر ك 
  

                                  
عاـ  ٔ/ِنقض  . ّْٓخالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص .. دِِّعبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص .( دُ)

 . ُٔٗص ،ُْٓرقـ  ،ُِس ،مجمكعة أحكاـ النقض ،ؽ ُٔ/ّْطعف ، ـ َُٕٗ
 .ِِٔص،  ٕٓٓ. جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼّْٓسابؽ، صالمرجع الخالد جماؿ أحمد،  .( دِ)



   الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘ الكإٌُ يف التدلٗظ الطهٕت٘
     دزاضــــٛ قضاٟٗـــــٛ فكّٗــــــٛ وكازٌـــــــٛ                
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 صـادلثذج اخلاي
 أْى انتطثٛماخ ػهٗ انطكٕخ انتذنٛطٙ

 يف انمإٌَ انفرَطٙ ٔادلصر٘
  

عمػػـ  :أف السػػككت لكػي يكػػكف التػػدليس يجػب أف يتػػكافر شػػرطافم األكؿ كضػػحناأسػبؽ أف 
يضػػػان أحػػػد المتعاقػػػديف بػػػاإلعبلـ الػػػذم ييػػػـ المتعاقػػػد ا خػػػر معرفتػػػو أك إمكانيػػػة عممػػػو، كالعمػػػـ أ

بأىمية اإلعبلـ لممتعاقد ا خر، كالشرط الثاني: أف يككف المتعاقػد ا خػر جػاىبلن لػذلؾ اإلعػبلـ 
كأف يككف معذكران في جيمو، لذلؾ ىناؾ أربع حػاالت يكػكف فييػا جيػؿ المػدلس عميػو بالسػككت 
معػػذكران كيكثػػر بخصكصػػيا الػػبطبلف لعمػػة السػػككت التدليسػػي، كىػػذه التطبيقػػات تتمثػػؿ فػػي حالػػة 
االستحالة المكضكعية الناشئة عف ككف الشيء الذم يتعمؽ بو اإلعبلـ في حيازة مف يقع عميو 
كاجػػػػب اإلعػػػػبلـ كاالسػػػػتحالة الشخصػػػػية الناشػػػػئة مػػػػف عػػػػدـ الجػػػػدارة أك الكفػػػػاءة الذاتيػػػػة لمػػػػدائف 
بػػػػػاإلعبلـ لبلسػػػػػتعبلـ بنفسػػػػػو كاالسػػػػػتحالة الناشػػػػػئة بسػػػػػبب عبلقػػػػػة الثقػػػػػة القائمػػػػػة عمػػػػػى صػػػػػفة 

 مف تمؾ الصكر ثبلث حاالت ىي: ذكر الباحثكيالمتعاقديف، 
 أكالن: البطالف لعمة السككت التدليسي بخصكص القيكد القانكنية المثقؿ بيا المبيع:

التػػػػدليس بالسػػػػككت أصػػػػبح لػػػػو دكر كبيػػػػر فػػػػي تكسػػػػيع الػػػػبطبلف لعمػػػػة التػػػػدليس بالسػػػػككت 
بلـ كمػػا ىػػك بخصػػكص أىػػـ التطبيقػػات التقميديػػة لػػو كىػػي حالػػة االسػػتحالة المكضػػكعية لبلسػػتع

الحػػاؿ بخصػػػكص عيػػػكب المبيػػػع كالحقػػػكؽ كالتكػػاليؼ األخػػػرل، حيػػػث أصػػػبح القضػػػاء يػػػرل أف 
جميع القيػكد القانكنيػة يجػب اإلعػبلـ بيػا مػع أنيػا كانػت لفتػرة قريبػة يفتػرض أف ال يجيميػا أحػد 

بػػؿ أصػػبح الفقػػو كالقضػػاء يػػرل أف المتعاقػػد يجػػب  ،إعمػػاالن لقاعػػدة عػػدـ جػػكاز الجيػػؿ بالقػػانكف
تحذير المتعاقد ا خر عف كؿ سػبب احتمػالي يكػكف مػف شػأنو إحػداث اضػطراب كتعكيػر  عميو

 .(ُ)يؤدم إلى النيؿ مف حقو مف االنتفاع بالشيء محؿ العقد

                                  
(ُ ،  َّ مدني،نقض  :. كانظرَّٔخالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صد. . ِٗٓص ،ُُِٖٗمرجع سابؽ، ؼ( جيرـك
 CARBONNIER Y.BOYER yves: these precilee. N :مبلحظة .َُٕ، ـُُْٗ، D.Cـ، َُْٗيسمبر د

181., P257 
ـ، بالبطبلف لعمة السككت التدليسي، حيث عممت أف البائعة أخفت عمدان ُْٖٗأكتكبر  ُٔقضت محكمة النقض بتاريخ 

كأف ىذه الحيؿ تشكؿ خداعان، النشرة  ،جمكع العقارعف المشترم أف تجييزات التدفئة كتكزيع المياه لـ تترؾ حيزان مف م
 .ُْص، I.Rدالمكز  ـ،ُٖٔٗ، ِِٓص، ِٔٔ، رقـ IIIالمدنية، 

قضى ببطبلف العقد لمكتماف التدليسي ككف المشترية )مكتب األشغاؿ( لقطعة أرض أخفت عف البائع أنو قد تـ إعبلف إعادة 
ككاف يعتبر تصنيفيا مطمكبان،  ،دة قيمة األرض المعركضة لمبيعكالذم مف شأنو إخفاء زيا ،(POSالنظر في التخطيط )

 =، المجمة الفصمية لمقانكفُُّ، صIRـ، دالمكز، ُُٗٗمارس  ِٕ ،الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية
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 ثانيان: البطالف لعمة السككت التدليسي في مجاؿ عقد الكفالة:
الكفيؿ فػي  الحظ الفقو كالقضاء الفرنسياف شيكع إساءة استعماؿ الكفالة، حيث تكرر كقكع

غمػػػط بخصػػػكص مكضػػػكع الكفالػػػة كبخصػػػكص الكضػػػع المػػػالي المكفػػػكؿ لػػػو بسػػػبب يرجػػػع إلػػػى 
، (ُ)التحرير األحادم الجانب لعقد الكفالة غير محدد المدة كغير قابػؿ لمتحديػد فػي تػاريخ العقػد

 .(ِ)كىناؾ إساءات استعماؿ التأمينات ضد المديف المسف أك المريض أك الساذج
ـ بخصكص الكفالة التي يككف مقدار الػديف ُّٖٗالفرنسي منذ عاـ  يد القضاءتجالذلؾ 

مف خبلؿ اتباع عدة خطكات لصالحو منيا  ،المكفكؿ فييا غير محدد في تأميف حماية لمكفبلء
( مػػف القػػانكف المػػدني الفرنسػػي فمػػـ يعػػد القضػػاء يعتبػػر َُِٓ، ُِّٔالتنسػػيؽ بػػيف النصػػيف )

نمػػا عبػػارة عػػف قاعػػدة لكجػػكب  ،رطان لصػػحة الكفالػػة( شػػُِّٔالشػػكمية التػػي تتطمبيػػا المػػادة ) كا 
انكف المػػدني باسػػتمزاـ قيػػاـ ( مػػف القػػُُّْمراعػػاة مقتضػػيات حسػػف النيػػة الػػكاردة فػػي المػػادة )

عمى عاتؽ مؤسسات التسميؼ كالمصارؼ لمصمحة الكفيؿ بأف يتـ إعبلمو عند  اإلعبلـكاجب 
قػد فاء بالتزاماتػو كمػا أف القضػاء كفقػان لػذلؾ كمدل الك  ،التعاقد بحقيقة التزامات المديف المكفكلة

حـر مؤسسات التسميؼ مف الحؽ في الرجكع عمى الكفيؿ عندما يكػكف شخصػان طبيعيػان كعنػدما 
يراداتو  .(ّ)يككف قد أعتمد في إعطاء كفالتو عمى أمكاؿ المديف كا 

                                                                               
ـ، عمى بطبلف عقد كفالة ككف المصرؼ أخفى ُٖٗٗمايك َُ. كحكمت محكمة النقض بتاريخ ُٖص ،ـُِٗٗالمدني =

 . Legeais :، تعميؽُِّّٔ، II، ـُٖٗٗمنيا، مصنؼ االجتياد الدكرم،  الميؤكسعف الكفيؿ حالة المؤسسة المضمكنة 
ـ، ُِٗٗمايك  ِٔ ،ككذلؾ في حالة أخفى المصرؼ المقصد الحقيقي مف االعتماد المضمكف بالكفالة، نقض تجارم، 

بإبطاؿ عقد بيع قطعة أرض ككالة عقارية بسبب  ،ـُٕٖٗفبراير  ِٓكقضى في تاريخ  .َِْ، رقـ IVالنشرة المدنية، 
حيث بينت "أف عقد البيع يتضمف معمكمات غير صحيحة عف كضع قطعة األرض اإلدارم الذم كانت  ،السككت التدليسي

كأنو لك كاف المشتركف قد عممكا بكجكد مراجعة مقدمة ضد حكـ اإلذف بتكزيع الحصص ككانكا  ،الشركة البائع عمى عمـ بو
، المجمة الفصمية ُْٓ، صIVـ، ُٕٖٗ ،قد عممكا بالضبط بالكضع عندما أقدمكا عمى التعاقد، مصنؼ االجتياد الدكرم

قضى ببطبلف العقد لسبب كتماف البائع عف المشترم  .d. L. AUBERT :مبلحظة ّّٔص، ـ ُٖٖٗ ،لمقانكف المدني
ـ، المجمة الفصمية لمقانكف ُِٖٗنكفمبر  ِّ ،جارمكعدـ تنبييو باستحالة الحصكؿ عمى رخصة استثمار مقيى، نقض ت

. ككذلؾ في حالة كتماف البائع عف المشترم بعقد اإليجار بأنو I. DIRRUPPE :، مبلحظةَِِص ـ،ُّٖٗ ،التجارم
ال يستطيع الحصكؿ عمى تجديد عقد اإليجار مع أف البائع كاف يعرؼ أف الغرض المنشكد لممشترم ىك إنشاء مؤسسة 

كقضت محكمة استئناؼ مختمط في  .ُٕٕص، ُِٕ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُْٕٗيكليك  ٖ ،غرفة التجاريةتجارية، ال
 ، القانكف المصرم بأنو إذا تعمد البائع إخفاء خط التنظيـ عف المشترم ليحصؿ عمى ثمف أعمى فإنو يككف قد غش المشترم

. كلكف محكمة مصر الكمية بعد ذلؾ ّٕص، ٓٓـرق، ـُّْٗيناير سنة  ِٔ ،مختمط استئناؼكيرجع بدعكل التدليس، 
أكتكبر  ُٗ ،(، مصر الكميةْٕٕالحكـ حكمت بأف كقكع العقار المبيع في خط التنظيـ يعٌد عيبان خفيان في حكـ المادة )

 .ُٔٗص،  ْْٖرقـ  ّٔ ،المحاماةمجمة ـ، ُٓٓٗ
 .ْٗ، صمرجع سابؽاـ عيب الغمط كالتدليس، أحمد عبدالتكاب محمد بيجت، خصكصية أحك .( انظر: بخصكص الكفالة دُ)
 ،الطبعة األكلىبدكف دار كمكاف نشر، ( جاؾ ميتر عما نكيؿ بكتماف مارؾ بيك، قانكف التأمينات العينية العاـ، ِ)

 .َّٔص، ِِٗؼ، ـََِٔ
 .ٕٖٔ، ٖٔٔص، ِّٔقد، مرجع سابؽ، ؼ( جستاف، تككيف العّ)
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ف كبخصػػكص كفالػػة الػػػديف المسػػتقبمي لكفالػػػة رصػػيد الحسػػػاب الجػػارم "مػػػديف" فػػإف القػػػانك 
أكجػػػب عمػػػػى المصػػػػرؼ إعػػػػبلـ الكفيػػػػؿ كػػػػؿ سػػػنة بػػػػالمبم  الرئيسػػػػي كبفكائػػػػده كعمكالتػػػػو كنفقاتػػػػو 
كممحقاتو المتبقية الكاجبة األداء، ككذلؾ بتاريخ انتياء التزامو، كذلػؾ لكػي يتػيح لمكفيػؿ إمكانيػة 

 .(ُ)سحب كفالتو بالنسبة لممستقبؿ
فرنسػػا عمػػى مؤسسػػات ـ الصػػادر فػػي ُْٖٗ( مػػف قػػانكف أكؿ مػػارس ْٖكتفػػرض المػػادة )

التزامػػػػان بػػػػإعبلـ الكفػػػػبلء تحػػػػت طائمػػػػة سػػػػقكط الفكائػػػػد المسػػػػتحقة اعتبػػػػاران مػػػػف حػػػػدكث التقصػػػػير، االئتمػػػػاف 
ىػػك أف يتػػاح لمكفيػػؿ الرجػػكع عػػف تعيػػده إذا كػػاف العقػػد يسػػمح بػػذلؾ كىػػذا غالبػػان مػػا ييممػػو لعػػدـ  كالمقصػػكد
 بكضع المديف. معرفتو

لغمط كالسككت التدليسي، كقد كصؿ الحد إلى أف كمف ثـ جرل التكسع في البطبلف لعمة ا
القضػػاء فػػرض عمػػى عػػاتؽ كاتػػب العػػدؿ التزامػػان بػػاإلعبلـ لصػػالح الػػراىف كالكفيػػؿ بعػػدـ كجػػكد 

، كلكػػػف الفقػػػػو كالقضػػػػاء يريػػػاف أف الكفيػػػػؿ أك الػػػػراىف إذا كانػػػػا (ِ)الػػػديف المضػػػػمكف أك المكفػػػػكؿ
طيعاف التمسػػؾ بػػالغمط فػػي مػػبلءة مينيػػيف فػػإف غمطيمػػا يكػػكف غيػػر معػػذكر، كبالتػػالي فػػبل يسػػت

المديف كلكنو يستطيع التمسؾ باالستدانة المفرطة إخبلالن بكاجب حسف النية كىما يؤديػاف نفػس 
  .(ّ)الكظيفة

كقػػد بػػيف أحػػد فقيػػاء القػػانكف الفرنسػػي أف تطػػكر قضػػاء محكمػػة الػػنقض اليػػادؼ منػػذ عػػاـ 
الكاضػح كالػدقيؽ كالمحػدد الػذم ـ إلى "أف يجعؿ مف جديد مف الكفالػة االلتػزاـ الصػمب ك ُّٖٗ

، حيػث يػرل أنػو يجػب (ْ)لـ يكػف مػف الكاجػب عمػى اإلطػبلؽ أف ينقطػع عػف أف يكػكف مكجػكدان"
التمكضع في رؤية أعػـ كأشػمؿ لؤلىميػة لمبػدأ حسػف النيػة فػي مرحمػة تكػكيف العقػد يقػدر الػدكر 

ة كلػػػيس مػػػف الػػػذم حققػػػو ىػػػذا المبػػػدأ فػػػي مرحمػػػة تنفيػػػذ العقػػػد فالحػػػاؿ أنػػػو لػػػيس مػػػف حسػػػف النيػػػ
إقامػػة كفيػػؿ أك جعمػػو يمتػػـز بػػدكف إعبلمػػو تمامػػان بطبيعػػة االلتػػزاـ المكفػػكؿ كمػػدل ىػػذا  االسػػتقامة
 .(ٓ)االلتزاـ

                                  
، ِ، ـُّٗٗ ،ـ، المصنؼ الدكرمُّٗٗمايك  ِٓ ،نقض تجارم :ظر. كانُُ-ْٕمادة  ،ـُْٗٗفبراير ُُ( قانكف ُ)

 .Delebecque :مبلحظة ،ُْٓ، ـُّٗٗ ،ـ، المجمة االجتماعيةُِٗٗ أكتكبر َِ ،نقض تجارم :كانظر .ُِِْٕ
، زيعجامعية لمدراسات كالنشر كالتك ( جاؾ بيتر، ترجمة منصكر القاضي، قانكف التأمينات العينية العامة، مجد المؤسسة الِ)

 .َّٓص،  ُِٗـ، ؼََِٔبيركت،
 .َّٔص،  ِِٗ(  جاؾ بيتر، المرجع السابؽ، ؼّ)

)4(P.SARGOS L'operation ''Glasnost'' de La cour de cassation en matiere de cautionnement 
au cinq  breves observations sur une jurisprudence .  ِص ،ـُٖٖٗأبريؿ  ُْ ،، مجمة قصر العدؿ  

 .ُْْص،  ـُّٗٗ ،، المجمة الفصمية لمقانكف المدنيJ.F.R enucci L'indentite du contractantفي صدد الغمط في المبلءة  :نظركا 
(5) P. SARGOS, Le Cautionnement : dangers, evolution et perspectives de reformes, in 
Rapport de la cour de cassation 1986  . P. 63. 
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     ـٛ قضاٟٗـــــٛ فكّٗــــــٛ وكازٌـــــــٛدزاضـــ                

44 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

كيبلحظ أف حمايػة الكفيػؿ فػي القػانكف المػدني اليمنػي تػـ تداركػو بنصػكص قانكنيػة، حيػث 
لرجػػكع فيمػػا ( عمػػى أنػػو: " تصػػح الكفالػػة بمػػا سػػيثبت مسػػتقببلن كلمكفيػػؿ اَُّٗنصػػت المػػادة )

 سيثبت بالمعاممة قبؿ ثبكتو ...". 
( عمػى أنػو: " تصػح الكفالػة بالمػاؿ كلػك كػاف مجيػكؿ القػدر كالقػكؿ َُّٕكتػنص المػادة )

لمضػامف فػػي القػدر كيحمػػؼ"، فػيبلحظ أنػػو بالنسػػبة لمحالػة التػػي يكػكف فييػػا الػديف المكفػػكؿ غيػػر 
لكفيػػؿ إال فػػي حػػدكد مػػا غمػػب عمػػى محػػدد فػػي تػػاريخ الكفالػػة فػػإف الكفالػػة تصػػح كلكػػف ال يمتػػـز ا

كالقػػكؿ قكلػػو مػػع يمينػػو، كبػػذلؾ ال يكػػكف ىنػػاؾ مجػػاؿ لخػػداع الكفيػػؿ بيػػذا الخصػػكص،  ،ظنػػو
كبالنسبة لمحالة التي يككف فييا الديف لـ يثبت في ذمة الكفيؿ بعد فإف الكفالة تصػح كلكػف مػع 

 الجكاز لمكفيؿ أف يرجع عف الكفالة قبؿ ثبكت الديف.
كػاف مقػدار الػديف المسػتقبمي محػددان كمعمكمػان قػدره عنػد إنشػاء الكفالػة فمػف  كيبلحظ أنو إذا

ف كػػػاف مقػػػدار الػػػديف المسػػػتقبمي  يكػػػكف ىنػػػاؾ مجػػػاؿ لخػػػداع بعػػػد إعبلنػػػو بمركػػػز المفكػػػكؿ لػػػو كا 
المكفػػكؿ مجيػػكؿ  القػػدر ففػػي ىػػذه الحالػػة يكػػكف القػػكؿ قكلػػو فػػي قػػدر المػػاؿ الػػذم كػػاف يتكقػػع 

مػػػا غمػػػب عمػػػى ظنػػػو.  كبالتػػػالي فسػػػيككف المكفػػػكؿ حريصػػػان عمػػػى ضػػػمانو كال يمػػػـز إال اليمػػػيف ب
 إعبلنو بمركز الكفيؿ.
 التطبيقات القضائية:

كاف القضاء الفرنسي في السابؽ ال يكجب عمى المصرؼ االلتزاـ بإعبلـ الكفيؿ بخصكص 
مبلءة المديف إال في حالة االشتراط الصريح الذم يجعؿ مف مبلءة المديف شرطان، كبالتالي لـ 

  .(ُ)يكف القضاء الفرنسي يأخذ بالسككت التدليسي في مجاؿ الكفالة بصكرة حقيقية كفاعمة
فقػػد قضػػت محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية بتأييػػد حكػػـ محكمػػة االسػػتئناؼ الػػذم أخػػذ بصػػحة 
تعيػػػد الكفػػػبلء التػػػاـ رغػػػـ أف الكفػػػبلء تػػػذرعكا بػػػأنيـ خػػػدعكا فػػػي شػػػأف تعيػػػدىـ الحقيقػػػي كبػػػأف 

بالكضع العاجز لممديف، حيث سكغت المحكمة لصحة تعيػدىـ المصرؼ أمتنع عف إعبلميـ 
ذلؾ بأف المصرؼ اكتفى بالحصكؿ عمى تكقيػع الكفػبلء بػدكف أف يكػكف لػو أم اتصػاؿ معيػـ 

 .(ِ)كيعكد إلييـ أف يستبينكا بأنفسيـ أم معمكمات مف شأنيا تأميف الدفاع عف مصالحيـ
اط عدـ جيػؿ الكفيػؿ بالكضػع كفي تطكر الحؽ ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى اشتر 

المػػػالي المتػػػدىكر لممػػػديف المكفػػػكؿ لصػػػحة كفالتػػػو، إذ لػػػك كػػػاف الكفيػػػؿ يعمػػػـ بكضػػػع المػػػديف 
المتػػػدىكر يكػػػكف قػػػد أقػػػدـ عمػػػى التعاقػػػد كىػػػك عمػػػى عمػػػـ بالكضػػػع، لػػػذلؾ يجػػػب عمػػػى محكمػػػة 

                                  
 .َّٔص، ّٖٖ، رقـ Iـ، النشرة المدنية، ُٕٕٗ أكتكبر ِٓ مدني،قض ن انظر:( ُ)
 .ُٓص،  ُٔ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُِٖٗفبراير  ُٔ مدني،( نقض ِ)
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المكضػػكع البحػػث عمػػػا إذا كػػاف الكفيػػؿ قػػػد كفػػؿ الػػديف كىػػػك عمػػى عمػػـ كامػػػؿ بكضػػع المػػػديف 
   .(ُ)  حكميالتسكي

ـ، بػػػبطبلف عقػػػد الكفالػػػة بعمػػػة ُُٓٗمػػػارس  ُُكقضػػػت محكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػية فػػػي 
سػػككت ككالػػة مصػػرفية عػػف إعػػبلـ الكفيػػؿ بكضػػع المػػديف المكفػػكؿ المثقػػؿ بالػػديف الػػذم كػػاف 

 .(ِ)كلك كاف الكفيؿ يعمـ بو لما أقدـ عمى كفالة الديف، عمى عمـ بو تمامان 
ما يكػػتـ المصػػرؼ عػػف الكفيػػؿ أف المػػديف متكقػػؼ عػػف كقضػػى بػػبطبلف عقػػد الكفالػػة عنػػد

 .(ّ)حتى تاريخ إبراـ الكفالة ،دفع ديكنو لو كقد حرر لو أحد عشر بركتستك عدـ الدفع
ثػػـ قضػػت أيضػػان فػػي أحكػػاـ تاليػػة بػػبطبلف الكفالػػة لعمػػة التػػدليس مشػػترطة عمػػى محكمػػة 

يف كعمػا إذا كػاف لػـ المكضكع البحث عما إذا كاف المصرؼ عمى عمـ بالكضع الحقيقػي لممػد
 .(ْ)يحمميـ عمى التعاقد بإغفالو بإعبلميـ بسككت تدليسي

كىنػػػاؾ أحكػػػاـ قػػػررت أنػػػو لػػػيس عمػػػى المصػػػرؼ أف يكشػػػؼ لمكفيػػػؿ صػػػعكبات زبائنػػػو إال 
عنػػدما يكػػكف الكفيػػؿ ال يسػػتطيع بنفسػػو أف يعمػػـ، كاسػػتبعدت أم إبطػػاؿ لعمػػة التػػدليس مػػا عػػدا 

 .(ٓ)ا في جيموالحالة التي يككف فييا الكفيؿ معذكر 
ـ بأنػػو "لػػيس عمػػى المصػػرؼ أف يكشػػؼ ُٖٓٗمػػارس  ُٗقضػػى حكػػـ مػػدني بتػػاريخ  -ُ

لكفيمو الصعكبات التػي يمػر بيػا المػديف المكفػكؿ ممػا يسػتبعد أم إبطػاؿ لعمػة التػدليس 
 .(ٔ)ما عدا الحالة التي يككف فييا الكفيؿ قميؿ التيقظ أك عديـ الخبرة

نسػػػي بػػػرفض دعػػػكل بطػػػبلف الكفالػػػة لعمػػػة كقضػػت عػػػدده مػػػف األحكػػػاـ فػػػي القضػػػاء الفر  -ِ
السػػػككت التدليسػػػي كػػػكف الكفيػػػؿ كػػػاف يعمػػػؿ مػػػديران أك شػػػريكان بػػػنفس الشػػػركة التػػػي بيػػػا 

كيطمػػؽ  ،المػديف األصػمي ممػا ال يمكػف معػو القػكؿ بجيػؿ الكفيػؿ بحالػة المػديف الماليػة
 .(ٕ)عمى ىذا النكع مف التدليس بالتدليس غير المغتفر

                                  
عمى  AGOSTINT :مبلحظة :. كانظرِٕ، صٕٗ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُُٖٗمارس  َِ مدني،( نقض ُ)

 .ِٔصـ، ُّٖٗ ،الحكـ المذككر في دالمكز
 ـ.ُُٖٗاكتكبر  ُّ ،مجمة قصر العدؿ( ِ)
 .َِٔص ،ِٖٗ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُّٖٗنكفمبر  ٖ ،( نقض تجارمّ)
 .َِٔص،  ِٖٗ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُّٖٗنكفمبر  ٖ مدني،( نقض ْ)
، مصنؼ االجتياد الدكرم، C. GAVALDR et J.STOUFFLET. chroniue de droit hanvaire انظر:( ٓ)

 كما يميو. ُِٗرقـ ،  ِّٓٔ، I، ـُٖٔٗ
ـ، مصنؼ االجتياد ُٖٓٗمارس  ُٗبتاريخ  ،عمى حكـ محكمة النقض P.BOUTEILLER :مبلحظة ( انظر:ٔ)

 .َِٗٓٔ، II، ـُٖٔٗالدكرم 
بينا بنت، القانكف المدني، االلتزامات، مرجع سابؽ،  :. كانظرَٓأحمد عبد التكاب محمد، مرجع سابؽ، صد.  انظر:( ٕ)
عكس ذلؾ  :. كانظرَٔ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُْٗٗفبراير  ُٓ ،نقض تجارم :(. كانظرّىامش ) ،ّٕص ،ٖٓؼ

فبراير  ُِ مدني،. نقض L.L :، مبلحظةُِٔـ، ُٖٗٗ ،ـ، العقكد كاالستيبلؾ كالمنافسةُٖٗٗيكنيك  ِّ ،تجارم نقض
 .َِ ، رقـIـ، النشرة المدنية، ََُِ
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ـ، بػػالبطبلف لغمػػط مػػزارعيف ُْٔٗمػػايك  ِٓية بتػػاريخ كقضػػت محكمػػة الػػنقض الفرنسػػ -ّ
أمٌيػػػيف عمػػػى تكقيػػػع تعيػػػد كفالػػػة لػػػـ يػػػتـ قراءتػػػو ليمػػػا قبػػػؿ التكقيػػػع كلػػػـ يػػػتـ شػػػرح مػػػداه 

 .(ُ)الحقيقي ليما
 ثالثان: السككت التدليسي في عقكد اإلذعاف:

عقدية إما عقكد اإلذعاف تتسـ بأف أحد المتعاقديف يككف لو الييمنة كالسيطرة في العبلقة ال
برامػو فيػك يتفػػرد  لمػا يحظػى بػو مػػف تفػكؽ اقتصػادم يكفػؿ لػػو الريػادة فػي مرحمػة تكػػكيف العقػد كا 
ما لككنو يحظى بقػكة عمميػة كتقنيػة تكفػؿ لػو اإللمػاـ  بتحرير العقد كصياغتو ككضع شركطو، كا 
الشػػامؿ كالدرايػػة الكافيػػة بكػػؿ مػػا يتصػػؿ بمكضػػكعات العقػػد مػػف معمكمػػات، كمػػا أنػػو عػػادة مػػا 

سػتعيف بخبػراء قػانكنييف ليػـ درايػػة كاممػة بالسػكابؽ القضػائية فػػي المقابػؿ يكػكف الطػرؼ ا خػػر ي
 .(ِ)في مركز ضعيؼ في مناقشة شركط العقد كيفتقر إلى الخبرة كالدراية بدركب التعاقد

لػذلؾ مػف الطبيعػػي فػي ىػػذا النػكع مػػف العبلقػة العقديػة أف يػػكدع الطػرؼ المػػذعف ثقتػو فػػي 
ظر أف يقدـ إليو المعمكمات الجكىرية المتصمة بالعقد المزمع إبرامو دكف أف الطرؼ ا خر فينت

   .(ّ)يكمفو مشقة البحث كاالستعبلـ عنيا بنفسو
كيبلحظ أف المشرع الفرنسي كالمصرم كاليمني باإلضافة إلى القضاء يمػيبلف مػيبلن شػديدان 

المسػػػتيمكيف، عػػػف  إلػػػى فػػػرض التػػػزاـ عمػػػى عػػػاتؽ المينيػػػيف بػػػإعبلـ مػػػف سػػػيتعاقدكف معيػػػـ مػػػف
 ، كبالذات في قانكف المستيمؾ.(ْ)محتكل العقد أك مضمكف عقكد اإلذعاف

كالقضػػػاء يممػػػؾ سػػػمطة تقديريػػػة فػػػي إلغػػػاء أك تعػػػديؿ الشػػػركط الػػػكاردة فػػػي عقػػػكد اإلذعػػػاف 
حتػػػى كلػػػك لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ تعيػػػب حقيقػػػي إلرادة  ،كالمفركضػػػة مػػػع الطػػػرؼ المػػػذعف )الضػػػعيؼ(

ؾ بكقػكع المتعاقػد فػي غمػط بخصػكص شػركط التعاقػد بػؿ يكفػي المذعف، أم كلك لـ تؤسس لػذل
أف الطرؼ األقكل استغؿ فيو ناحية مف نكاحي الضعؼ كالحاجة أك الضركرة أك الطيش البيف 

، كلكػػػف ىنػػػاؾ أحكامػػػان قضػػػائية أسسػػػت بطػػػبلف الشػػػرط التعاقػػػدم فػػػي عقػػػكد (ٓ)أك عػػػدـ الخبػػػرة
ئ مػػف إخػػبلؿ الطػػرؼ األقػػكل بكاجػػب إعػػػبلـ السػػككت التدليسػػي الناشػػاإلذعػػاف عمػػى أسػػاس الغمػػط أك 

 ذلؾ ا تي: ، نذكر مف(ٔ)المتعاقد المذعف

                                  
، J.CHEVALLIER، مالحظة: 106م، ص1665جلة الفصلٌة للقانون المدنً، ، الم626م، ص1664( داللوز، 1)

 مع أن محكمة النقض نعتت هذا الوضع بالغلط فً جوهر التعهد ذاته.
( انظر: بحثنا فً الحماٌة القانونٌة لعدٌم الخبرة من الشروط التعسفٌة، دراسة فقهٌة قضائٌة، مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً 2)

وما بعدها.   240م، ص2006دٌسمبر 1رة، بحث منشور فً مجلة الحقوق، جامعة الكوٌت العدد الرابع، والقوانٌن المعاص
 .121وانظر: د. خالد جمال أحمد، مرجع سابق، ص

 . 323، ص123( د. خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص3)
 ( المرجع نفسه والصفحة نفسها.4)
. وأنظر: بحثنا 124، 123وانظر: د. خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص ( من القانون المدنً المصري.146( المادة )5)

 السابق اإلشارة إلٌه نفس الموضع.
(6)

 
حٌث ٌرى الفقه أن مبدأ الرضائٌة ٌسمح بقبول حرٌة تامة فً التقدٌم المادي للمستندات العقدٌة على أنه ال ٌمكن أن ٌكون  

غٌر مقروء بسبب تقدٌمه المادي أو غٌر مفهوم بسبب تحرٌره السًء. وانظر:  هناك رضا صحٌح عندما ٌتناول القبول مستندا  
. O. Sammم، 1636م، داللوز، 1635 أكتوبر 21محكمة بارٌس، 
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ـ بأف شركة ُْٖٗأكتكبر  ُٔقضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الثالثة بتاريخ  -ُ
SCPI  ـ كدفتر الشركط الممحقة بيا بصياغة ُٕٔٗأكؿ فبراير  اتفاقيةتعمدت تحرير

ككذلؾ أغفمت إطبلع المشترم عمى  ،ظاـ الممكية الشائعةممتبسة كخادعة كمتناقضة مع ن
المستندات المتعمقة باالتفاقية المذككرة، حيث أخفت عمدان عف المشترم أف تجييزات التدفئة 

 .ُ()كتكزيع المياه لـ تترؾ جزءان مف مجمكع العقار كقد اعتبرت مثؿ ىذا تدليسان 
حيػث نػص عمػى أنػو  ،ـُُٔٗمػارس  ُّكجاء في حكـ لمحكمػة الػنقض الفرنسػية فػي  -ِ

كبسػػبب أف أسػػاس مكجػػب اإلعػػبلـ المفػػركض عمػػى المينيػػيف فػػي عبلقػػتيـ بالمسػػتيمكيف 
ىك ككنو متعمقان بعقد مف عقكد اإلذعاف فقد جرل قبكؿ تكسػيع االلتػزاـ القػانكني إلعطػاء 

ـ عمػػػى المتعيػػػديف العقػػػارييف عمػػػى أسػػػاس ُْٓٗالمعمكمػػػات الػػػذم فرضػػػو مرسػػػـك عػػػاـ 
 .(ِ)سي بسبب الثقة المشركعةالسككت التدلي

كىناؾ أحكاـ عديدة قضت بفاعمية الشركط الكاردة في العقد رغـ الطابع المػادم لػبعض  -ّ
، (ّ)البنػكد أك لتحريرىػػا لعمػػة أف المتعاقػد ا خػػر كػػاف عمػى عمػػـ بػػذلؾ كيعػرؼ بالتعيػػد بػػو

ؿ كالعكػػػس عنػػػدما يتبػػػيف لممحكمػػػة مػػػف كقػػػائع القضػػػية أف رضػػػاءه كػػػاف معيبػػػان فإنيػػػا تقبػػػ
 .(ْ)بطبلف تمؾ الشركط

  

                                  
 .ُْص،  I.Rدالمكز  ـ،ُٖٔٗ :، كانظرِِٓص، ِٔٔ، رقـ III( النشرة المدنية، ُ)

قدم يضع عمى عاتؽ متعيد بيع العقارات كاجبان أساسيان م بأف مبدأ حسف النية التعاـُٕٓٗنكفمبر  ُِ ،باريس  كقضت محكمة
باألمانة يمتـز بمكجبو بإعبلـ الطرؼ ا خر عف جميع الكقائع كالمسائؿ التي تيمو بشأف العقد بدالن مف أف يترؾ ذلؾ لممتعاقد 

كالتي لحقيا تعديبلت  ،ئعةكقكة عنايتو في التعرؼ عمى ىذه الكقائع مف داخؿ مائة كأربعيف صفحة يمثمف الئحة لمممكية الشا
كثيرة لـ يتـ إرفاقيا بعقد البيع، كمف ثـ يككف المتعيد ببيع العقارات مخبلن بالتزامو باإلعبلـ، كقد ترؾ لممتعاقديف أف يكتشفكا 
بأنفسيـ مف إحدل الصفحات أف مسألة الشقة التي تـ حجزىا مف جانبيـ قد تـ إنقاصيا إلى النصؼ دكف إعبلميـ بذلؾ. 

  .َٓص،  O.Samm، ـُٕٔٗـ، دالمكز، ُٕٓٗ أكتكبر ُِ ،ة باريسمحكم
 .SIRAIRE: مبلحظة،  ُِِِ، II، ـُُٔٗ ،مصنؼ االجتياد الدكرم (ِ)

بالحكـ بالبطبلف لعمة الخداع )التدليس( بالنسبة لشركط محررة بأحرؼ  ،ـَُٔٗديسمبر  َِكحكمت محكمة النقض بتاريخ 
ـ، برفض دعكل ُٖٔٗفبراير  ٓبتاريخ  ،كقضت محكمة النقض .ُْٓ، صْٓٓرقـ  ،Iصغيرة كممتبسة، النشرة المدنية، 

بطبلف شرط لعيب في الرضاء "بأف البند المتنازع فيو كاف محرران بشكؿ ظاىر كفقان لما يتطمبو القانكف، كأنو بالنسبة إلى مينييف 
أف القضاء اإلنكميزم ىك المختص، النشرة  يفترض فييـ أف يككنكا عمى اطبلع بقكاعد التجارة البحرية كاف يسمح بتحديد

 .ٓص،  ٖ، رقـ IIالمدنية، 
، بخصكص بند جزائي عرض في عقد ِّٔ، صIV، ـُِٖٗـ، مصنؼ االجتياد الدكرم، ُِٖٗيناير  ٔ ،( محكمة ليكفّ)

 الكفالة.
، بخصكص ِٕٗص،  ِِّ، رقـ IVـ، النشرة المدنية، ُّٖٗنكفمبر  ِْ ،نقض تجارم :عمى سبيؿ المثاؿ انظر:( ْ)

 شرط عدـ التبعة الذم تـ إدخالو مف قبؿ مصرؼ في عقد معمكمات تجارية.
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 ادش ـادلثذج انط
 ــساء انـتـذنـٛــصــج

لمعقػػػػد حيػػػػث يسػػػػتطيع المػػػػدلس عميػػػػو أف يتمسػػػػؾ  ،جػػػػزاء التػػػػدليس ىػػػػك الػػػػبطبلف النسػػػػبي
، كلكػػف السػػؤاؿ ىػػؿ يممػػؾ القاضػػي أف يحكػػـ بػػالتعكيض عػػف الضػػرر الػػذم لحػػؽ (ُ)بػػالبطبلف

بطبلف العقػػػدأ، ككػػػذلؾ ىػػػؿ يممػػػؾ المػػػدلس عميػػػو الناشػػػئ بفعػػػؿ التػػػدليس إلػػػى جانػػػب الحكػػػـ بػػػ
القاضي سمطة الحكػـ بػالتعكيض فػي حالػة عػدـ تػكافر شػرط الجسػامة فػي التػدليسأ أم عنػدما 

اإلبقػاء عمػى  اختيػاريككف ىناؾ فقط تدليس طارئ كليس دافع، كأخيران ىؿ يمكف لممدلس عميو 
 .ف المطالبة بالبطبلفأمالعقد كالمطالبة بالتعكيض بدالن 

اء كالفقػػػػو يريػػػػاف أنػػػػو فػػػػي حالػػػػة التػػػػدليس الطػػػػارئ أم عنػػػػدما ال يتنػػػػاكؿ يبلحػػػػظ أف القضػػػػ
التدليس سكل مسائؿ ثانكية لـ تكف الدافعػة إلػى التعاقػد أف القاضػي عميػو أف يحكػـ بػالتعكيض 

 .(ِ)عف الضرر كلك مف خبلؿ إنقاص الثمف
ىػذا ككذلؾ األمر بالنسػبة لحالػة صػدكر التػدليس مػف غيػر المتعاقػد ا خػر دكف أف يكػكف 

األخير يعمـ بتػدليس الغيػر كال يمكنػو أف يعمػـ كفػي كػؿ األحػكاؿ عنػدما ال يعاقػب القػانكف عمػى 
التدليس الصادر مف الغير ببطبلف العقد ففي ىذه الحالة يستطيع المدلس عميو أف يرجع عمػى 
مرتكب التدليس لمطالبتو بالتعكيضات عف الضرر الذم لحقو بفعؿ التدليس، كيبلحػظ أف ىػذا 

 .(ّ)كـ ىك بمثابة إعماؿ ألحكاـ المسئكلية التقصيريةالح
كمػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة: يعطػػػي الفقػػػو كالقضػػػاء الفرنسػػػييف كالمصػػػرييف لممػػػدلس عميػػػو المطالبػػػة 
بالتعكيضات عف األضرار الناشئة بفعؿ التدليس إلى جانب التمسؾ ببطبلف العقد، كذلؾ كػكف 

م لحػػؽ المػدلس عميػػو كخصكصػػان بالنسػػبة الحكػـ بػػالبطبلف قػػد ال يكػكف كافيػػان لجبػػر الضػرر الػػذ
لمغرامػػات التػػي أضػػطر إلػػى إنفاقيػػا فػػي إبػػراـ العقػػد الػػذم تػػـ إبطالػػو كبالنسػػبة لؤلضػػرار الناشػػئة 

 .(ْ)لسبب عدـ مطابقة الشيء المباع لمقصد المشترم

                                  
( مف ُٕٗ( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )ُِٓ( مف القانكف المدني الفرنسي، كالمادة )ُُُٔالمادة ) انظر:( ُ)

 القانكف المدني اليمني.
ف، تككيف العقد، مرجع . جستآُّ-َّٓص، ُِٖؼابؽ، ، مرجع سُمج ،ُجالسنيكرم، الكسيط،د. عبدالرزاؽ ( ِ)

 .ِٔ، صٕٔٓؼسابؽ، 
أف األساس ىنا المسئكلية العقدية. بينا  :كلكنو يرل ،(ُىامش ) ،ّٔٓصالمرجع السابؽ، السنيكرم، د. عبدالرزاؽ ( ّ)

 .ٕٔص،  َٗبنت، القانكف المدني، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼ
دركس في محمد لبيب شنب،  .. دُِِٔٔ، II، ـُٔٗٗ ،نؼ االجتياد الدكرمـ، مصُٓٗٗمارس  ٕ ،( نقض تجارمْ)

 .ُٗٔص،  ُِٔؼنظرية االلتزاـ، مرجع سابؽ، 
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كيرل الفقو كالقضاء التقميػدياف أف الحػؽ فػي الحصػكؿ عمػى التعػكيض إلػى جانػب بطػبلف 
 .(ُ)تيجة البطبلف لعمة التدليس أما البطبلف لعمة الغمط فغير مسمكح بوالعقد ىك أمر ن

كلكػػػػف فػػػػي حالػػػػة خطػػػػأ المتعاقػػػػد ا خػػػػر حتػػػػى بالنسػػػػبة لمػػػػبطبلف لمغمػػػػط يمكػػػػف المطالبػػػػة 
باعتبػػار أف سػػكء نيػػة المتعاقػػد ا خػػر يعػػد خطػػأ  ،بالتعكيضػات إلػػى جانػػب الحكػػـ بػػبطبلف العقػػد
 .(ِ)نو استنادان إلى أحكاـ المسئكلية التقصيريةيستكجب التعكيض عف األضرار الناشئة م

كاألمػػػر الميػػػـ ىػػػك ىػػػؿ ضػػػحية التػػػدليس يسػػػتطيع المطالبػػػة بػػػالتعكيض بػػػدالن مػػػف التمسػػػؾ 
ذا كاف ذلؾ جائزان فما ىك السند الذم يقـك عميوأ.  ببطبلف العقد، كا 

بخصكص ىذا ذىب القضاء الفرنسي إلى جػكاز التمسػؾ بػالتعكيض عػف الضػرر الناشػئ 
كتػػـ تأسػػيس ىػػذه المطالبػػة عمػػى نػػص المػػػادة  ،التػػدليس بػػدالن مػػف المطالبػػة بػػبطبلف العقػػػدمػػف 

 .(ّ)( مف القانكف المدني الفرنسي أم تأسيسان عمى التدليسُُُٔ)
حيػث أجيػز لممشػترم الخيػار  ،كىذا الحؿ أجازه القضاء بخصكص ضماف العيػكب الخفيػة

 .(ْ)فاظ بالمبيع كاسترداد جزء مف الثمفكبيف االحت ،بيف رد الشيء المبيع كاسترداد الثمف
كقػػد عمػػؿ القضػػاء الفرنسػػي إعطػػاء المػػدلس عميػػو ىػػذا الحػػؽ بػػالقكؿ أف الحػػؽ فػػي طمػػب 

 استبعاد( مف القانكف المدني الفرنسي ليس مف شأنو ُُُٕ، ُُُٔالبطبلف تطبيقان لممادتيف )
دليس لمحصػػكؿ عمػػى حػػؽ المػػدلس عميػػو بالتمسػػؾ بالمسػػئكلية التقصػػيرية فػػي مكاجيػػة فاعػػؿ التػػ

التعػػكيض الػػذم لحقػػو، كقػػد أكضػػحت األحكػػاـ الصػػادرة فػػي ىػػذا الشػػأف أف ىػػذه الػػدعكل كانػػت 
( مػف القػانكف المػدني الخاصػة بأحكػاـ المسػئكلية التقصػيرية كرأت ُِّٖمؤسسة عمى المػادة )

نمػػا تخضػػع  ،أف ىػػذه الػػدعكل ال تخضػػع لمتقػػادـ القصػػير الخػػاص بػػدعكل الػػبطبلف لمتػػدليس كا 
 ( مف القانكف المدني.َُّْدـ الطكيؿ الكارد في المادة )لمتقا

حتى كلك أف المػدة المحػددة  ،لذلؾ كاف مف المسمكح لضحية التدليس المطالبة بالتعكيض
 .(ٓ)لرفع دعكل البطبلف قد سقطت

كيبلحػػػػظ أف السػػػػماح لضػػػػحية التػػػػدليس بالمطالبػػػػة بالمسػػػػئكلية عػػػػف الضػػػػرر الناشػػػػئ مػػػػف 
( مػف القػانكف المػدني الفرنسػي ُِّٖـ المسئكلية التقصيرية المادة )التدليس تأسيسان عمى أحكا

( مػف القػانكف المػدني اليمنػي يمكػف َّْ( مف القانكف المدني المصػرم كالمػادة )ُّٔكالمادة )

                                  
 .ّٗٓص ،ُٖٔؼ ، مرجع سابؽ،ُمج، ُالسنيكرم، الكسيط، جد. عبد الرزاؽ ( ُ)
 .ّٗٓصالمرجع السابؽ، السنيكرم، د. عبد الرزاؽ ( ِ)
أكتكبر  ُٖ مدني،نقض  :. كانظرGaury :تعميؽ ،َْٓ، ـُٕٓٗدالمكز  ـ،ُٕٓٗفبراير  ْ مدني،نقض  انظر:( ّ)

 .Atias :تعميؽ،  ُٖ، ـُٓٗٗـ، دالمكز، ُْٗٗ
 كما بعدىا. ِٔٔ، صٕٔٓ( جستاف، تككيف العقد، مرجع سابؽ، ؼْ)
 .ِْٔ-ِّٔ، صٕٓٓ( نفس المرجع، ؼٓ)
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كذلػؾ ألف يكػكف المسػكغ  ،تفيمو عندما تقتػرف المطالبػة بالتعكيضػات إلػى جانػب بطػبلف الحكػـ
 اس المسئكلية التقصيرية.تأسيس المطالبة بالتعكيض عمى أس

كلكف االجتياد في السابؽ كاف يػذىب إلػى أبعػد مػف ذلػؾ بقبكلػو التأسػيس عمػى المسػئكلية 
التقصػػيرية السػػابقة لمتعاقػػد مػػع أف العقػػد لػػـ يػػتـ إبطالػػو لسػػقكط دعػػكل الػػبطبلف بمضػػي المػػدة، 

ئكلية كمرجػػػع ىػػػذا ىػػػك أف الفقػػػو كالقضػػػاء أصػػػبحا يقيمػػػاف مسػػػئكلية المػػػدلس عمػػػى أسػػػاس المسػػػ
 .(ُ)التقصيرية مما يعني أنو يؤسس المسئكلية السابقة لمتعاقد عمى أساس المسئكلية التقصيرية

كيبلحظ أف ىنػاؾ عقكبػات جزائيػة إلػى جانػب العقكبػة المدنيػة كجريمػة النصػب أك جريمػة 
 .(ِ)ضعؼ المستيمؾ أك جيمو استغبلؿاإلعبلنات المظممة أك 

غيػر بػالتكاطؤ مػع المتعاقػد ا خػر فػإف المػدلس عميػو عنػدما يصػدر التػدليس مػف ال :كأخيػران 
 .(ّ)يستطيع مطالبة ذلؾ الغير بالتعكيضات تأسيسان عمى المسئكلية التقصيرية

يرتكػػػز التػػػدليس عمػػػى مباشػػػرة أحػػػد المتعاقػػػديف سػػػمككان غيػػػر شػػػريؼ بيػػػدؼ إيقػػػاع المتعاقػػػد 
 .(ْ)ا خر في غمط كدفعو إلى إبراـ العقد عمى أساس الفيـ المغمكط

لذلؾ ففكرة التدليس ال تضيؼ إلى فكرة الغمط إال كػكف الغمػط الػذم كقػع فيػو المتعاقػد ىػك 
 غمط سببو تدليس المتعاقد ا خر أم أنو غمط مسبب.

كيبلحظ أف الفقو كالقضاء يتطمباف إلى جانب العنصر النفسػي المتمثػؿ فػي كقػكع المػدلس 
 خر قياـ العنصر المعنكم المتمثؿ فػي عميو في غمط دفعو إلى التعاقد بفعؿ تدليس المتعاقد ا

لتػدليس إلػػى جانػػب قصػد المػػدلس إيقػاع المتعاقػػد ا خػر فػػي الغمػط كمػػف ىنػا تػػأتي أىميػة فكػػرة ا
بحمايػػة أفضػػؿ مػػف الحمايػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا  سػػيحظىف المػػدلس عميػػو إفكػػرة الغمػػط حيػػث 

 .(ٓ)اقد ا خرالكاقع في الغمط بدكف تدليس الغير كالسبب في ذلؾ ىك سكء نية المتع
كيبلحػػػظ أف القػػػانكف الفرنسػػػي يطمػػػؽ عمػػػى التػػػدليس بالتػػػدليس التعاقػػػدم لتمييػػػز أنػػػو عػػػف 
التػػدليس الػػذم يطمقػػو الفقػػو كالقضػػاء الفرنسػػييف عمػػى الغػػش التعاقػػدم الػػذم يحػػدث فػػي مرحمػػة 
تنفيذ العقد كالمتمثؿ في اإلخبلؿ العمدم في تنفيػذ االلتزامػات العقديػة فبحسػب تعريػؼ القضػاء 

حتػى كلػك  ،أنو "يرتكب المديف خطأ تدليس عندما يمتنػع بصػكرة عمديػة تنفيػذ التزاماتػو العقديػةب
 .(ٔ)لـ يكف االمتناع قد أممتو نية اإلضرار"

                                  
 .ٕٔص،  َٗبينا بنت، االلتزامات، مرجع سابؽ، ؼ انظر:( ُ)
 .ُٗٔص، ُِٔمحمد لبيب شنب، مرجع سابؽ، ؼ .. دٕٔص،  َٗسابؽ، ؼالمرجع الت، ( بينا ينِ)
 .ُٗٔص ،ُِٔؼ ،محمد لبيب شنب، المرجع السابؽ .( دّ)
 :. كانظرُٗٓص، ُُٖؼالمرجع السابؽ، محمد لبيب شنب، .د :. كانظرِٕص ،ٖٓؼ المرجع السابؽ،( بينا بنت، ْ)

 .ِّْص، ُٕٗرجع سابؽ، ؼ، مُمج ،ُج ،السنيكرم، الكسيطد.عبدالرزاؽ 
 .ُّٔص ،سابؽالمرجع المحمد لبيب شنب، .د :. كانظرّٗٓص ،ُٖٔؼالمرجع السابؽ، السنيكرم،  د. عبدالرزاؽ( ٓ)
، بينا بنت كانظر:. prieur :، تعميؽََُّٔ، ـُٗٔٗ ،ـ، مصنؼ االجتياد الدكرمُٗٔٗفبراير  ْ مدني،( نقض ٔ)
 .ِٕص،  ٖٓسابؽ، ؼالمرجع ال
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 انفصم انثاَٙ
 ٔانمإٌَ انًُٛٙ يف انفمّ اإلضاليٙ انطكٕتٙانتذنٛص 

 تمييد كتقسيـ:
 تعريؼ التدليس لغةن: 

ػػػػػػرىب، كىػػػػػػك الظممػػػػػػة، التػػػػػػدليس مػػػػػػأخكذ مػػػػػػف الفعػػػػػػؿ الثبلثػػػػػػي  )دىلىػػػػػػس( بفتحتػػػػػػيف مػػػػػػف ضى
كيطمػػػػػػؽ الػػػػػػدلس كالدلسػػػػػػة عمػػػػػػى الغػػػػػػش كالخػػػػػػداع فيقػػػػػػاؿ: فػػػػػػبلف ال يدالسػػػػػػؾ أم ال يخادعػػػػػػؾ 
كال يخفػػػػي عميػػػػؾ شػػػػيئان، كقػػػػاؿ األزىػػػػرم: سػػػػمعت أعرابيػػػػان يقػػػػكؿ: لػػػػيس لػػػػي فػػػػي األمػػػػر كلػػػػس 
 كال دلػػػػػػػس أم ال خيانػػػػػػػة كال خديعػػػػػػػة، كالتػػػػػػػدليس فػػػػػػػي عقػػػػػػػد البيػػػػػػػع ىػػػػػػػك عػػػػػػػدـ تبيػػػػػػػيف العيػػػػػػػب

 .(ُ)ككتمانو ، كالمدلس يخدع المشترم فكأنو يتركو في ظممة
 تعريؼ التدليس اصطالحان:

التػػػػػػػػدليس )التغريػػػػػػػػر( ىػػػػػػػػك: أف يباشػػػػػػػػر المتعاقػػػػػػػػد فعػػػػػػػػبلن أك قػػػػػػػػكالن أك يكػػػػػػػػتـ أمػػػػػػػػران عػػػػػػػػف 
المتعاقػػػػػػػد ا خػػػػػػػر بنيػػػػػػػة إغػػػػػػػراء المتعاقػػػػػػػد أك خديعتػػػػػػػو ليقػػػػػػػدـ عمػػػػػػػى التعاقػػػػػػػد ظنػػػػػػػان أنػػػػػػػو فػػػػػػػي 

 .(ِ)مصمحتو كالكاقع خبلؼ ذلؾ
يبلحظ أف صػػػػػػكر التػػػػػػدليس تشػػػػػػمؿ : ممارسػػػػػػة الكسػػػػػػائؿ الماديػػػػػػة، كاسػػػػػػتخداـ الكػػػػػػذب، فػػػػػػ

بحيػػػػػػػث لػػػػػػػكال ذلػػػػػػػؾ التػػػػػػػدليس الفعمػػػػػػػي أك القػػػػػػػكلي أك  ،ككتمػػػػػػػاف أمػػػػػػػر ييػػػػػػػـ المتعاقػػػػػػػد معرفتػػػػػػػو
 السككتي لما أقدـ عمى التعاقد أك ما كاف يرضى بو بتمؾ الشركط.

صػػػكر التػػػدليس المكجبػػػة كيبلحػػػظ أف اإلجمػػػاع منعقػػػد عمػػػى اعتبػػػار التػػػدليس الفعمػػػي أحػػػد 
ككػػذلؾ بالنسػػبة لمسػػككت التدليسػػي، فاإلجمػػاع منعقػػد عمػػى اعتبػػار  ،لمخيػػار أك المكجبػػة لمحرمػػة

كتمػػػاف العيػػػكب أك مػػػا فػػػي حكميػػػا أظيػػػر صػػػكر التػػػدليس عنػػػد جميػػػكر الفقيػػػاء، فيػػػـ يعرفػػػكف 
ك مػا التدليس كخصكصان تدليس العيب بقكليـ ىك: "أف يكتـ البائع عف المشترم عيب السمعة أ

                                  
 مادة "دلس".،  َِٕص،  ُمادة "دلس" . المصباح المنير، ج،  َِٗلصحاح، ص( مختار اُ)
دار الفكر، ، ْج، ىػ( ْٓٗ)ت ،محمد بف عبدالرحمف المعركؼ بالحطاب /لمشيخ ،( مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿِ)

حمد بف غانـ بف سالـ بف عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، أل ،. الفكاكو الدكانيّْٕص ،ـُِٗٗبيركت،  الطبعة الثانية،
. ِٖـ، صُٓٗٗىػ/ُُْٓ دار الفكر، بيركت، ،ِ، ج(ىػُُِٔ)المتكفى  ،ميتا شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي

لمكفؽ  ،. المغنئٔص مرجع سابؽ،أحمد بف قاسـ العنسي اليماني الصنعاني،  /لمقاضي ،التاج الػميذىب ألحكاـ الػمىذىب
لشمس الديف عبدالرحمف بف محمد بف  ،الشرح الكبير، ( ىػَِٔ)ت، ف أحمد بف محمد بف قدامةالديف أبي محمد عبدا ب

محمد بف جماؿ الديف ل. الممعة الدمشقية، ّّٕ، صـََِْدار الحديث، القاىرة، ، ٓج ،( ىػِٖٔ)ت ،أحمد بف قدامو
المحتاج . مغني َُٓ، ََٓص ،ـ ُِٗٗىػ/ُُِْ ، بيركت،ّجدار إحياء التراث العربي،  ،ىػ(ٖٕٔ)ت ،مكي العاممي

. رد المحتار ٖٖ، ِٓـ، صُٓٗٗدار الفكر، بيركت، ،  ِمحمد الخطيب الشربيني، ج /، الشيخإلى معرفة ألفاظ المنياج
 ،ٓج لمحمد عبلء الديف الحصكفي، ،شرح تنكير األبصار ،محمد أميف الشيير بابف عابديف /العبلمة ،عمى الدر المختار

 كما بعدىا.ُْٕص ،ـُِٗٗىػ/ُُِْدار الفكر، بيركت، 
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يكرىػػو فييػػػا" كمػػػا أف معنػػى التػػػدليس بػػػأف يكػػػكف المتعاقػػد فػػػي ظممػػػة لعػػدـ البيػػػاف مػػػف المتعاقػػػد 
 ا خر.

كالكذب كذلؾ عند الجميكر صكرة مف صكر التدليس المكجبة لمخيار أك الضماف، كلك 
لـ يقترف بظركؼ خارجية معززة، بؿ أف بعض الفقياء يعرفكف التدليس بالقكؿ: "أف يخبره 

 .(ُ)كاذبان شريكو في التعاقد بأمر يتعمؽ بالعيكب أك أم شيء يكرىو المشترم المتعاقد
ذا كػػاف التػػدليس بالسػػككت لػػـ يػػتـ العمػػؿ بػػو كصػػكرة مػػف صػػكر التػػدليس المكجبػػة  كا 

ـ ، كرغػػػػـ أف القػػػػانكف ُٖٓٗعػػػػاـ كقاعػػػػدة عامػػػػة فػػػػي القػػػػانكف الفرنسػػػػي إال منػػػػذي  لمخيػػػػار
كالقضػػػػاء المصػػػػرييف مػػػػازاال يتطمبػػػػاف  نػػػػص عميػػػػو كقاعػػػػدة عامػػػػة، إال أف الفقػػػػو المصػػػػرم
خاصة لمعمؿ بالتدليس السككتي أىميا: كجكد التزاـ باإلعبلـ يكجب عمى المتعاقد  شركطان 

 اإلفضاء لممتعاقد ا خر بما ييمو معرفتو. 
البدايػػة، كيرتكػػز عمػػى نصػػكص  أمػػا الكضػػع فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي فيػػك مبػػدأ ثابػػت منػػذي 

إعػػبلـ المتعاقػػد ا خػػر بكػػؿ مػػا ييمػػو معرفتػػو سػػكاءن  كاضػػحة تكجػػب عمػػى المتعاقػػد شػػرعية
كيترتػػب عميػػو نقػػص فػػي  ،لعيػػكب المحػػؿ المعقػػكد عميػػو ككػػؿ مػػا يكرىػػو المشػػترم بالنسػػبة

بحيػػث لػػك عممػػو لمػػا أبػػـر العقػػد أك لمػػا رضػػي بػػو بػػالثمف المػػدفكع، ككػػذلؾ  ،المعقػػكد عميػػو
جيمػو بسػعر السػكؽ:  بالنسبة لمقيمػة عنػدما يكػكف المتعاقػد ا خػر فػي كضػع يفتػرض معػو

كالبيع خارج السكؽ، أك كاف أحد المتعاقديف عديـ الخبػرة أك معتمػدان عمػى أمانػة البػائع أك 
 تـ البيع بينيما عمى كجو االسترساؿ كالثقة.

ككػػػذلؾ بالنسػػػبة لمحػػػاالت األخػػػرل التػػػي ييػػػـ المتعاقػػػد معرفتيػػػا كصػػػفات المتعاقػػػد ا خػػػر 
، كلكف أظير صكر التدليس بالسككت ىي التػدليس كخصكصان في عقكد التمميكات غير البيع 

 بالسككت في المعقكد عميو أك صفة مف صفاتو، كالتدليس بكتماف قيمة السمعة.
ككمػػا سػػبقت اإلشػػارة بأننػػا سػػنتناكؿ التػػدليس السػػككتي فػػي القػػانكف اليمنػػي بعػػد تناكلنػػا فػػي 

 الشريعة اإلسبلمية.  الفقو اإلسبلمي ككف القانكف المدني اليمني مستقاة مكاده مف أحكاـ
 كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث كما يمي:

معرفتػو فػي المحػؿ  اآلخػر ييـػ المتعاقػد عػف كػؿ مػاالمبحث األكؿ: التػدليس بالسػككت المحػض 
 .المعقكد عميو

 .المبحث الثاني: التدليػػس بالسككت فػي القيمػػػة
   ليمني.المبحث الثالث: التدليس في القانكف ا

  

                                  
 .ٔٔص مرجع سابؽ،أحمد بف قاسـ العنسي اليماني الصنعاني،  /لمقاضيألحكاـ المذىب،  ( التاج المذىبُ)
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 ادلثذج األٔل
 انتذنٛص تانطكٕخ احملض ػٍ كم يا ٚٓى 
 ادلتؼالذ اٜخر يؼرفتّ يف احملم ادلؼمٕد ػهّٛ

 املطمب األٔه
 التدلٗظ بهتىاُ العٗب ٔوا يف حهىْ 

 المبدأ اعتبار الكتماف تدليسان:
كػذلؾ ك  ،حتى كلك كاف البيع في غير بيكع األمانػات ،إف كتماف البائع لعيب يعممو تدليس

كتماف البائع لعيب يمكنو االسػتعبلـ عنػو مػف أجػؿ إعػبلـ المشػترم، تفػريط يأخػذ حكػـ التػدليس 
ؽُّ اٍلميٍشػتىًرم  ؽُّ اٍلبىاًئًع، كىحى ا تىعىارىضى ًعٍندىهي حى : فىمىمَّ اًلؾه كما ىك كاضح في قكؿ اإلماـ مالؾ "كىأىمَّا مى

م أًلى  عىؿى لىوي اٍلًخيىارى ، كىجى مَّبى اٍلميٍشتىًرمى ػا أىٍف يىكيػكفى ميفىر طنػا ًفػي غى ٍيًف: ًإمَّ ًد أىٍمرى فَّ اٍلبىاًئعى ال يىٍخميك ًمٍف أىحى
مىػى اٍلميٍشػتىًرم" ػوي فىػدىلَّسى بًػًو عى ًممى ـٍ بًػًو اٍلميٍشػتىًرم، أىٍك يىكيػكفي عى يىٍعمىػ ، كى ـٍ يىٍسػتىٍعًمـً اٍلعىٍيػبى أىنَّوي لى
، كحكػـ (ُ) 

لى ىذا ذىب الشا . أما الحنفية كالزيديػة (ِ)فعية كالحنابمة كالمالكية كاإلماميةالتدليس فييا الرد كا 
. كيبلحػظ أف فقيػاء (ّ)كلكنػو ال يكجػب الخيػار إال إذا كػاف يكػتـ عيبػان  ،فالسككت كالتدليس حراـ

الحنابمػػة يرتبػػكف عمػػى السػػككت التدليسػػي لمعيػػب أك غيػػره بعػػض األحكػػاـ غيػػر الخيػػار المتعمقػػة 
 .(ْ)بتشديد الضماف
قاعػدة فػي الفقػو اإلسػبلمي أف كػؿ مػا يكرىػو المشػترم يجػب بيانػو كلػك لػـ يتعمػؽ كما أف ال

، ككما (ٓ)بالعيب. كما ىك كاضح في مغني المحتاج بقكلو: "ككالعيب في ذلؾ ما يككف تدليسان"
جػػاء فػػي الػػنص الػػكارد فػػي البحػػر الرائػػؽ بقكلػػو: "ككػػؿ مػػا كػػاف كػػذلؾ يكػػكف كتمػػو مػػف الغػػش 

ـ أف يشتمؿ المبيع عمى كصؼ نقص لك عمـ بػو المشػترم أمتنػع كضابط الغش المحر  ،المحـر

                                  
دار الكتب العممية،  ،ِالكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي، ج كأب /اإلماـ :تأليؼ ،( بداية المجتيد كنياية المقتصدُ)

 .ُِٖص، ـ ُٖٖٗىػ/َُْٖ، َُبيركت،  ط
 ،ِج ، مرجع سابؽ،. مغني المحتاجْٖٓص ،بعدىاكمآَّص ، مرجع سابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرِ)

، بدكف ، بيركتدار الكتب العممية ،ىػ(ُْٕ)ت ،الغرناطيلمحمد بف أحمد بف جزم  ،. القكانيف الفقييةَُٖ-َُٕص
 ، مرجع سابؽ،ّج ،. الممعة الدمشقيةٖٓ-َٖص، مرجع سابؽ، ِج ،. الفكاكو الدكانئِْ، ِّٔص تاريخ نشر،

 .َُٓ-ََٓص
  ،. المنتزع المختار مف الغيث المدرارُّْ، ُٖٕ، ُٗ، ُٖ-ٔٔص ، مرجع سابؽ،ِج ،( التاج المذىبّ)

اليامش. ، َُْص ، بدكف تاريخ نشر،ّعبدا بف مفتاح، مكتبة غمضاف، صنعاء، ج يأب /لمعبلمة ،)شرح األزىار(
، ٔالقاىرة، جدار الكتاب اإلسبلمي،   ،ىػ(َٕٗ)ت، زيف الديف بف نجـ الحنفي :كنز الدقائؽ، تأليؼشرح ، البحر الرائؽ

 .ّٗص، بدكف تاريخ نشر
 .َّٓص، المرجع السابؽ، ٓج ،المغني كالشرح الكبير انظر:( ْ)
 .َُٖ، ََُص، المرجع السابؽ، ِج ،( مغني المحتاجٓ)
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، ككما جاء فػي الفكاكػو لمػدكاني قكلػو: "ككجػب تبيػيف مػا يكرىػو كثػكب األجػذـ أك (ُ) عف شرائو"
ف كرىػػو  األجػرب أك الميػت كالمشػػترم بػدكم كمفيكمػو أف مػػا ال يكرىػو المبتػاع ال يجػػب بيانػو كا 

ٍعنىى قىٍكًلًو كىالى يىجيكزي ًفػي ، كجاء في حاشية العدكم قك (ِ) غيره" لو "كىالى تىجيكزي ًكٍتمىاف اٍلعيييكًب ىيكى مى
ي ػدىةو )كىالى  ٍمػًط ًحٍنطىػةو دىًنيئىػةو ًبجى ( كىخى ي ػدو ( بًػاٍليىٍمًز )ًبجى ٍمطي دىنًػيءو ( يىجيكزي )خى ػكزي اٍلبيييكًع التٍَّدًليسي )كىالى ( يىجي

ػػا ػػذَّـً )أىٍك )أىٍف يىٍكػػتيـى ًمػػٍف أىٍمػػًر ًسػػٍمعىًتًو مى ي ػػًت أىٍك اٍلميجى ػػٍيئنا )إذىا ذىكىػػرىهي كىًرىىػػوي اٍلميٍبتىػػاعي( كىثىػػٍكًب اٍلمى ( أىٍم شى
ًديػًد إذىا كىػ ًف( كىػالثٍَّكًب اٍلجى ( أىٍم أىٍنقىصى )لىػوي( أىٍم ًلٍمبىػاًئًع )ًفػي الػثَّمى افى كىافى ًذٍكريهي( أىٍم الشٍَّيًء )أىٍبخىسى

" ػػا أىٍك مىٍغسيػػكالن نىًجسن
ككمػػا جػػاء فػػي القػػكانيف الفقييػػة قكلػػو: "ال يجػػكز الغػػش فػػي المرابحػػة كال  .(ّ) 

ف لػػـ يكػػف عيبػػان  غيرىػػا كمنػػو أف يكػػتـ مػػف أمػػر سػػمعتو مػػا يكرىػػو المشػػترم أك يقمػػؿ رغبتػػو فيػػو كا 
كطػػكؿ بقائيػػا عنػػده أك تغيػػر سػػكقيا أك دخكليػػا فػػي تركػػة لػػيس منيػػا، فػػإف فعػػؿ ذلػػؾ فالمشػػترم 

. كيجػػب عمػػى البػػائع أف يعمػػـ  (ْ)لػػثمف أك بػػرد كمسػػألة الكػػذب"مخيػػر بػػيف أف يمسػػكيا بجميػػع ا
كؿ شيء يكرىػو المشػترم إذا عمػـ كلػك لػـ يسػتعممو المشػترم كػؿ ذلػؾ  المشترم بالعيب أك عف

 .(ٓ)النصيحة أداء لكاجب
 :حكـ السككت الكاقع مف الغير

يػـ ينسحب كاجب اإلعبلـ عمػى كػؿ شػخص كلػك مػف غيػر المتعاقػديف إذا كػاف يعمػـ بمػا ي
بينػو كبػيف المتعاقػد ا خػر  معرفتو مف عيكب أك غيػره، كلػك لػـ يحصػؿ التكاطػؤ ا خرالمتعاقد 

الكارد في مغني المحتاج بقكلو "بؿ كعمى  عمبلن باإلرادة الباطنة، كىذا ما ىك كاضح في النص
مػػف  يشػتريو سػكاء كػاف المشػترم مسػممان أك كػافران كألنػو غيػر البػائع إذا عمػـ بالعيػب أف ينبػو مػف

، ككمػا جػاء فػي حاشػية الشػركاني قكلػو: (ٔ) باب النصح ككالعيب في ذلؾ كؿ ما يككف تدليسان"
"كيؤخػػذ مػػف حػػديث كثمػػو كغيػػره مػػا صػػرح بػػو أصػػحابنا مػػف أنػػو يجػػب أيضػػان عمػػى أجنبػػي عمػػـ 
ف لػػػـ يسػػػألو عنيػػػػػػا كمػػػا يجػػػب عميػػػو إذا رأل إنسػػػانان  بالسػػػمعة عيبػػػان أف يخبػػػر بػػػو مريػػػد أخػػػذىا كا 

ف لػـ يستشػار بػو كػؿ ذلػؾ أداء لمنصػيحة المتأكػدة يخطب امر  أة بيػا أك بػو عيبػان أف يخبػر بػو كا 
 . (ٕ)كجكبيا لخاصة المسمميف كعامتيـ"

                                  
 .َُٓ-ََٓص ، مرجع سابؽ،ّج ،. الممعة الدمشقيةّٓص، مرجع سابؽ،  ٔج ،( حاشية ابف عابديف عمى البحر الرائؽُ)
 .ُٖص ، مرجع سابؽ،ُج ،( الفكاكو الدكانيِ)
 ،العدكم الصعيدمالحسف عمي بف أحمد بف مكـر أبك  ،لمؤلفو ،عمى شرح كفاية الطالب الرباني ،( حاشية العدكمّ)

 .ُُٓص ،ـُْٗٗىػ / ُُْْدار الفكر، بيركت،  ،ِج المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد الرفاعي، (،ىػُُٖٗ)المتكفى 
 .ُْٕصمرجع سابؽ، ، البف جزل ،( القكانيف الفقييةْ)
نشر،  دار الفكر، بيركت، بدكف تاريخ، ُِج ،المجمكع .َُٖ-َُٕص، مرجع سابؽ، ِج ،( مغني المحتاجٓ)

 .َُُ-َُٗص
 .َُٖ، َُٕص ، المرجع السابؽ،ِ( مغني المحتاج، جٔ)
حمد بف محمد بف عمي بف أ ،لمؤلفو ،مطبكع تابع تحفة المحتاج في شرح المنياج ،عبدالحميد الشركاني /اـ( حاشية اإلمٕ)

 .ّٖٗص ،ـُّٔٗ/ىػُّٕٓ،  القاىرةالمكتبة التجارية الكبرل، ، ْجحجر اليينمي، 
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، كلكػػػػف مػػػا يبلحػػػػظ أف (ُ)كيبلحػػػظ أف عػػػدـ اشػػػػتراط التكاطػػػؤ كاضػػػػح مػػػف إطػػػػبلؽ الػػػنص
)الناجش(، الجميكر يشترطكف التكاطؤ في حالة التدليس بالكذب )النجش( بيف المتعاقد كالغير 

األمر الػذم يجعمنػا نعتقػد بكجػكب اشػتراط التكاطػؤ فػي حالػة التػدليس بسػككت الغيػر بمػا يكرىػو 
المشػترم، كىػذا مسػتحيؿ إذ ال فائػػدة لتػدليس الغيػر بالسػككت مػػع التكاطػؤ ألف التكاطػؤ يفتػػرض 

يجعمنػػا عمػػـ البػػائع بالعيػػب أك مػػا يعػػد تدليسػػان فيقػػـك التػػدليس بسػػككت البػػائع نفسػػو، األمػػر الػػذم 
 نجـز أف التكاطؤ شرط في التدليس بالكذب فقط عند مف يشترط ذلؾ. 

 املطمب الجاٌ٘ 
 غسٔط تهَٕٖ التدلٗظ بالطهٕت
 أكالن: عمـ البائع بالعيب أك الصفة المذمكمة أك إمكانية عممو.

ىؿ يشترط في كتماف العيب أك كتماف أم أمر ييـ المشترم معرفتو بحيث لك عممو لمػا 
لتعاقػػػد أف يكػػػكف البػػػائع أك الغيػػػػر عالمػػػان بالعيػػػب أك بالشػػػيء المػػػدلسأ أـ يكفػػػػي أقػػػدـ عمػػػى ا

 التقصير في عدـ االستعبلـ عف العيبأ. إمكانية العمـأ أك
ال خػػبلؼ أف النصػػكص الفقييػػة تشػػترط عمػػـ البػػائع بالعيػػب أك الصػػفة المذمكمػػة لمقػػكؿ 

 ،إلػػى تسػػييؿ عمػػـ البػػائع بخيػػار الػػرد لممشػػترم عنػػد كتمانيمػػا عنػػو كلكػػف جميػػكر الفقػػو يػػذىب
 حيث تساكل بمف يمكنو أف يعمـ بمف يعمـ.

يذىب المالكية كبصكرة صريحة إلى أف البائع إذا كػاف يمكنػو االسػتعبلـ عػف العيػب كلػـ 
يفعؿ فمقصر لعدـ االستعبلـ عف العيب مف أجػؿ إعػبلـ المشػترم بػو، كيكػكف حكػـ التقصػير 

ػا تىعىػارىضى ًعٍنػدىهي كحكـ الغػش، حيػث جػاء فػي بدايػة المجتيػد البػ : فىمىمَّ اًلػؾه ػا مى ف رشػد قكلػو: "كىأىمَّ
م أًلىفَّ اٍلبىػػاًئعى ال يىٍخميػػك ًمػػٍف أى  عىػػؿى لىػػوي اٍلًخيىػػارى ، كىجى مَّػػبى اٍلميٍشػػتىًرمى ػػؽُّ اٍلميٍشػػتىًرم غى ػػؽُّ اٍلبىػػاًئًع، كىحى ػػًد حى حى

ـٍ يىٍسػػتىعٍ  ػػا أىٍف يىكيػػكفى ميفىر طنػػا ًفػػي أىنَّػػوي لىػػ ٍيًف: ًإمَّ ػػوي أىٍمػػرى ًممى ـٍ بًػػًو اٍلميٍشػػتىًرم، أىٍك يىكيػػكفي عى يىٍعمىػػ ، كى ًمـً اٍلعىٍيػػبى
مىى اٍلميٍشتىًرم"  .(ِ)فىدىلَّسى ًبًو عى

عمػػى مػػا  ةكمثػؿ ىػػذا عنػػد الحنفيػة قكلػػو: "كمػػف يشػترم متاعػػان ثػػـ يػرقـ عميػػو فيبيعػػو مرابحػ
النسػػبة لمػػف رقػػـ فاإلمػػاـ مالػػؾ ال يجيػػز ذلػػؾ ألنػػو مػػف أكجػػو الخديعػػة كالغػػش كأشػػد مػػف ذلػػؾ ب

 .(ّ)كرث متاعان ثـ رقـ عميو كباع عمى ما رقـ"

                                  
البف  ،فقيية. القكانيف الْٖٓص ، مرجع سابؽ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرُُٔص، مرجع سابؽ، ُِج ،( المجمكعُ)

 كما بعدىا. ُْٕص ، مرجع سابؽ،جزل
  .ُِٖص، مرجع سابؽ، ِج ،( بداية المجتيدِ)
، دار الفكر، َُىػ(، جُٕٗالكبرل، ركاية: سحنكف بف سعيد التنكخي، عف اإلماـ/ عبدالرحمف بف القاسـ، )( المدكنة ّ)

 .ِٔ-ٗٓصبيركت، دار صادر، بيركت، بدكف تاريخ نشر، 
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كذىب اإلماـ أبك حنيفػة إلػى جػكاز ذلػؾ إذا كػاف الػرقـ معمكمػان كالػربح معمكمػان ألنػو يكػكف 
كلكػػف ال يقػػكؿ اشػػتريتو بكػػذا ألنػػو يكػػكف كاذبػػان فيػػو، كركم عػػف اإلمػػاـ أبػػك يكسػػؼ أف  ،صػػادقان 

كعنده أف الرقـ ىك الثمف ال يجكز لو بيعػو مرابحػةن مػف المشترم إذا كاف ال يعمـ عادة التجار 
. كيظير مف ىذا أف المشترم إذا كاف عػديـ خبػرة ال يعمػـ (ُ)غير بياف ألف ذلؾ خديعة كغش

 فيفترض الغش مف البائع الميني. ،بعادة التجار
 كجاء في المغني البف قدامو نقبلن عف المالكية قكلػو: "إذا اشػترل مػا ال يطمػع عمػى عيبػو
إال بكسػػره كػػػالبيض كالجػػػكز كالرمػػػاف كالبطػػػيخ فكسػػره فظيػػػر عيبػػػو..... ال يرجػػػع عمػػػى البػػػائع 

كككنػػو ال  ،بشػيء كىػػك مػذىب مالػػؾ ألنػو لػػيس مػػف البػائع تػػدليس كال تفػريط لعػػدـ معرفػة بقيتػػو
 .(ِ)يمكنو الكقكؼ عميو إال بكسره فجرل مجرل البراءة مف العيكب"

 قصر في العمـ بعيب المبيع فبل يسأؿ عنو.كيظير مف ىذا النص أف البائع غير م
ٍكجى  مىػى أىفَّ الػزَّ د  اتَّفىقيػكا عى د  فىػًإفَّ اٍلقىػاًئًميفى بًػالرَّ ـي الػرَّ ا أىٍحكىػا كجاء في بداية المجتيد قكلو "...فىأىمَّ

مىٍيًو. كىاٍختىمىفيكا ًإفٍ  كًؿ طىمَّؽى كىالى شىٍيءى عى ـى ًباٍلعىٍيًب قىٍبؿى الدُّخي ًم كًؿ كىاٍلمىًسيًس، فىقىاؿى  ًإذىا عى ـى بىٍعدى الدُّخي ًم عى
ـه ًباٍلعىٍيػًب ًمثٍػؿى  ػاًل ػٍف ييظىػفُّ بًػًو ًلقيٍربًػًو ًمٍنيىػا أىنَّػوي عى يىػا ًممَّ كَّجى لىيُّيىػا الَّػًذم زى : ًإٍف كىافى كى اًلؾه اأٍلىًب كىاأٍلىًخ مى

لىٍيسى  دىاًؽ، كى ٍكجي ًبالصَّ مىٍيًو الزَّ "فىييكى غىارٌّ يىٍرًجعي عى ٍرأىًة ًبشىٍيءو مىى اٍلمى يىٍرًجعي عى
(ّ) . 

كيظيػػر مػػف ىػػذا الػػنص أف المالكيػػة يفترضػػكف عمػػـ البػػائع بالعيػػب عنػػدما تتكاجػػد ظػػركؼ 
ككػػذلؾ الجميػػكر فالقاعػػدة عنػػدىـ عػػدـ اشػػتراط العمػػـ اليقينػػي  كمبلبسػػات تسػػمح بػػافتراض ذلػػؾ.

الظػػف المقػػارب لمعمػػـ، حيػػث  بالعيػػب أك بػػالثمف بػػؿ يكفػػي إمكانيػػة العمػػـ كفقػػان لمظػػف الغالػػب أك
يػػػذىب إلػػػى عػػػدـ اشػػػتراط إثبػػػات العمػػػـ اليقينػػػي بػػػؿ يكفػػػي غمبػػػة الظػػػف إلثبػػػات العمػػػـ. جػػػاء فػػػي 

لػػو  اإلذف يعمػػـ حتػػى ،قكلػػو: "كمػػف عػػرؼ رٌؽ عبػػد عيػػب لػػـ يعاممػػو حفظػػان لمالػػو المحتػػاج مغنػػي
غمبة الظف ألف  كالمراد بالعمـ اإلذفبسماع سيده أك بينة أك شيكع بيف الناس ألف األصؿ عدـ 

، كجػػاء فػػي الشػػرح الكبيػػر البػػف قدامػػة قكلػػو: "كركل أبػػك (ْ)النيػػة كالشػػيكع ال يفيػػداف إال الظػػف"
، كقكلػػو: "...ألف المقصػػكد أف (ٓ)طالػػب عػػف احمػػد إذا كػػاف البػػائع معركفػػان بالصػػدؽ قبػػؿ قكلػػو"

إلسبلمي ال يشترط كالمراد بيذه األمثمة التدليؿ عمى أف الفقو ا ،(ٔ)يغمب عمى الظف إذف السيد"
 كيكفي عنده إمكانية العمـ. ،العمـ اليقيني

                                  
المكتبة  ،ٓج،ىػ(ٕٖٓ)المتكفى سنة  ،بكر بف مسعكد الكاساني كلعبلء الديف أب ،ع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ (ُ)

 .ِِٔ-ِِٓص ،ـ ُٖٔٗىػ/َُْٔالعممية، بيركت، 
 .ّٓٓص، مرجع سابؽ،  ٓج الكبير،( المغني كالشرح ِ)
 .ُٓص ، مرجع سابؽ،ِج، ( بداية المجتيد ّ)
 .ُّٕص ، مرجع سابؽ،ِج، . مغني المحتاج ُّٔصجع السابؽ، ، المر  ِج، ( المغني كالشرح الكبير ْ)
 .ّْٔ-ّّٔص، المرجع السابؽ،  ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٓ)
 .ّّٔص السابؽ، ( نفس المرجعٔ)
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فإذا كجػدت قػرائف تػرجح غمبػة الظػف بحصػكؿ العمػـ أك إمكانيػة العمػـ أفتػرض عمػـ البػائع 
، كفػػي حػػاالت معينػػة يفتػػرض الفقيػػاء العمػػـ بالعيػػب (ُ)بالعيػػب افتراضػػان قػػاببلن إلثبػػات العكػػس
عمـ بالعيب فمقصػر لعػدـ االسػتعبلـ عػف العيػب، كالمثػاؿ دائمان أك أنيـ يعتبركف البائع إذا لـ ي

حيػث يػذىب الجميػكر إلػى تضػميف البػائع لممػؾ  ،الكاضح في ىذا ىك العمـ بعيػب االسػتحقاؽ
الغيػػػر جميػػػع الغرامػػػات التػػػي غرميػػػا المشػػػترم فػػػي المبيػػػع بسػػػبب الغػػػرر دكف أف تشػػػترط نيػػػة 

 .(ِ)اإلضرار عند البائع
رد السػػككت عػػف اإلخبػػار بالعيػػب أك االستحقػػػػاؽ بعػػػػد كمػػا جػػاء فػػي كتػػب الزيديػػة أف مجػػ

سؤاؿ المشترم عف العيب يعٌد تدليسان كلػك لػـ يثبػت العمػـ الحقيقػػػي بالعيػػػب، األمػر الػذم يفيػـ 
، كاألمثمػة عمػى (ّ)معو أف مجرد إخبلؿ البائع بمكجب الثقة كحسػف النيػة يكػكف ىنػاؾ التػدليس

 .(ْ)ت التدليس بالكذبذلؾ كثيرة سبؽ أف أكردناىا في تطبيقا
كمػػػػػا أف فقيػػػػػاء الحنابمػػػػػة كالزيديػػػػػة كقػػػػػكؿ لمشػػػػػافعية يقػػػػػرركف قيػػػػػاـ التػػػػػدليس بالتصػػػػػػرية 
كلػػػػك لػػػػـ يتعمػػػػد البػػػػائع التصػػػػرية كلػػػػك لػػػػـ يعمػػػػـ بالتصػػػػرية األمػػػػر الػػػػذم يفيػػػػـ منػػػػو أف مجػػػػرد 

حيػػػػػػث يقكلػػػػػكف: "فػػػػػػإذا  ،(ٓ)عػػػػػدـ المراقبػػػػػة كالعمػػػػػػـ بالتصػػػػػرية تقصػػػػػير حكمػػػػػػو حكػػػػػـ التػػػػػدليس
غيػػػػػر تػػػػػدليس مثػػػػػؿ إف اجتمػػػػػػع المػػػػػبف فػػػػػي الضػػػػػرع مػػػػػف غيػػػػػر قصػػػػػػد أك  حصػػػػػؿ ىػػػػػذا مػػػػػف

احمػػػػػر كجػػػػػو الجاريػػػػػة لخجػػػػػؿ أك تعػػػػػب أك يسػػػػػكد شػػػػػعرىا لشػػػػػيء كقػػػػػع عميػػػػػو فقػػػػػاؿ القاضػػػػػي 
لػػػو الػػػػرد أيضػػػػان لػػػػدفع الضػػػػرر البلحػػػػؽ بالمشػػػترم كالضػػػػرر كاجػػػػب الػػػػدفع سػػػػكاءن قصػػػػد أك لػػػػـ 

 .(ٔ) يقصد أشبو العيب"
فعية يتكسػعكف فػي معنػى العيػب المكجػب لمخيػار كما يجب اإلشػارة إليػو أف الزيديػة كالشػا

ليشػمؿ كػػؿ كصػؼ مػػذمـك يفػكت عمػػى المشػترم غرضػػان صػحيحان كلػػك لػـ تػػنقص ألجمػو القيمػػة 

                                  
شرح مجمكع الفقو الكبير، لشرؼ الديف الحسيف بف أحمد بف الحسيف السباعي اليماني الركض النضير  انظر:( ُ)

، مرجع ِج ،، بداية المجتيدَّْص، دار الجيؿ، بيركت، بدكف تاريخ نشر،  ّجىػ(، ٕٕٖنة )الصنعاني، المتكفي س
 .ُِٖكص ُٓص سابؽ،

، مطبكع بيامش حاشية ابف (ىػَُٖٖ)لمحمد بف عمي بف محمد، المتكفى سنة  ،األبصارالدر المختار عمى تنكير  (ِ)
، ـُِٗٗ،  الطبعة الثانية بيركت، ،ياء التراث العربيإح، دار ٓ، جعابديف المسماة بػرد المحتار عمى الدر المختار

 ،ِ، جِّٔص، ّ، مرجع سابؽ، ج. التاج المذىبِّٖص، مرجع سابؽ، ّج ،. الممعة الدمشقيةُْٖ-ُْْص
 .ٔٔص
 .ِّٖص ، المرجع السابؽ،ّج ،. الممعة الدمشقيةُٖٕ، ُٗ، ٔٔص، المرجع السابؽ،  ِج ،( التاج المذىبّ)
 .بؽ، نفس الصفحةنفس المرجع السا ( ْ)
، المرجع ِج ،التاج المذىب انظر:( يعمؿ الفقو خيار التدليس لمتصرية في حالة عدـ التعمد بعمة الضرر أك الغرر. ٓ)

 ، مرجع سابؽ،ٓج، . المغني كالشرح الكبيرٕٖص، مرجع سابؽ،  ِج، . مغني المحتاج ُّْ، صِّٗصالسابؽ، 
 .ّّٗص
 .ّّٗصجع السابؽ، ، المر ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٔ)
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كلك لـ يمثؿ آفة طارئة فػي ذات المبيػع، فيكفػي غيػاب صػفة مقصػكدة لممشػترم يفػكت غيابيػا 
 . (ُ)ينوعمى المشترم غرضان صحيحان، كالقكؿ قكؿ المشترم بخصكص مقصده مع يم

كالحبػػػؿ فػػػي الجاريػػػة عيػػػب إذا  ،كفػػػي ىػػػذا يقكلػػػكف:"الحيض كالحبػػػؿ فػػػي ا دميػػػات عيػػػب
لمحمؿ بؿ لمقنية فإف لػـ تكػف  مشتراهكفي البييمة ليس بعيب إذا لـ تكف  ،لمكطء مشتراهكانت 

بىميػػا ال يكػػكف عيبػػان  مشػػتراهالجاريػػة  ف كانػػت  ،لمػػكطء فػػإف حى حيػػث مقصػػكد مشػػترييا التناسػػؿ كا 
ألنو يمنع مف المقصكد، كالقكؿ فػي ذلػؾ  ،لمحمؿ كالرككب فحمميا حينئذ عيب مشتراه البييمة

 .(ِ) لممشترم ألنو ال يعرؼ إال مف جيتو"
 ضماف العيكب الخفية يمتص كثيران مف التدليس السككتي. كبالتالي فإف

ستعبلـ كيترتب عمى ذلؾ القكؿ أف فقياء الشافعية كالزيدية يكجبكف عمى البائع االلتزاـ با
 المشترم عف الغرض المقصكد مف الشراء مف أجؿ تقديـ النصح لو، فإف لـ يفعؿ فمدلس.

ف كػػاف يشػػترط صػػراحةن عمػػػػـ البػػائع بمػػا  –كفػػي ضػػكء ذلػػؾ يبلحػػظ أف الفقػػو اإلسػػبلمي  كا 
ييـ المشترم معرفتو مف عيب في السمعة أك أم صفة مذمكمة لػك عمػـ بيػا المشتػػػرم لمػا أتػـ 

إال أف جميػكر الفقػو اإلسبلمػػػي يذىػػػب إلػى مسػاكاة  -ي بو بالثمف الذم دفعػوكلما رض ،العقد
مف يمكنو أف يعمـ بمف يعمـ ، كتسعى إلػى إثبػات النيػة بغمبػة الظػػػف أم بمكجػب القػرائف التػي 
ترجح سكء نية البائع، كبيذا تساكل الفقو اإلسبلمي مع الفقػػو القانكني في آخػر مراحػؿ تطػكر 

 لتالي تككف األسبقية لمفقو اإلسبلمػػي بخصكص إثبات سكء النية.ىذا األخير كبا
 ثانيان: جيؿ المشترم بالعيب أك الصفة المذمكمة كأف يككف معذكران في جيمو:

الكبلـ عف اشتراط جيؿ المشترم بالعيب أك الصفة المذمكمة لمقكؿ بقياـ التدليس بسبب 
نػػد الكػػبلـ عػػف التػػدليس بالسػػككت فػػي كتمػػاف البػػائع ليمػػا عػػف المشػػترم عنػػد البيػػع سيتضػػح ع

المعقػكد عميػو فػبل  المحػؿ القيمة أما في مكضكعنا المتعمؽ بكتماف عيب أك صفة مذمكمة في
عػف المشػترم بالعيػب أك أم  بعيػدان  مجػاؿ لمكػبلـ عػف ىػذا الشػرط ألف المبيػع يكػكف بالضػركرة

 صفة مذمكمة متعمقة بالمبيع بصكرة مباشرة أك غير مباشرة.
 العنصر النفسي في تككيف التدليس السككتي:ثالثان: 

ال خػػػػػػػػػبلؼ أف السػػػػػػػػػككت المكجػػػػػػػػػب لتكػػػػػػػػػكيف التػػػػػػػػػدليس يجػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكاله لمػػػػػػػػػا 
فػػػي الغمػػػط، لػػػذلؾ فػػػالجميكر يػػػذىبكف إلػػػى أف المشػػػترم إذا كػػػاف يعمػػػـ بالعيػػػب  المشػػػترم كقػػػع
يرة فبل خيار لو ألنو يككف قػد رضػي بالعيػب كالتػدليس فػدخؿ عمػى بصػ ،بالصفة المذمكمة أك

 مف أمره.
                                  

  ،ّجمف الغيث المدرار، لمعبلمة/ أبي عبدا بف مفتاح، لمختار . المنتزع اُّْص ، مرجع سابؽ،ِج ،( التاج المذىبُ)
 .ُٕص، مرجع سابؽ، ِج ،. مغني المحتاجَُٕ، َُٔ، َُٓصمرجع سابؽ، 

 .َُٕ-َُٔص، المرجع السابؽ، ّج، ( المنتزع المختارِ)
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كبمتابعة النصكص الفقيية السابؽ ذكرىا يبلحظ أف السككت يكٌكف  :كمف ناحية ثانية
كاف محمو كتماف العيب أك كتماف أم أمر ييـ المتعاقد ا خر معرفتو عندما  التدليس سكاءن 

ف أك لما دفع الثم رضيوبحيث لكاله لما  ،ا خر في غمط المتعاقديترتب عمى عدـ البياف كقكع 
بحيث أف يككف مكلدان لغمط المشترم بأف يظف  ،فالنصكص تتكمـ عف التدليس، (ُ)الذم دفعو

 معو المشترم كماالن فبل يجده أك يختمؼ الثمف ألجمو.
كبالتالي فالتدليس السككتي في الفقو اإلسبلمي أكسع مجاالن مف التدليس في الفقو 

لتدليس )السككتي( دافعان لمتعاقد إذ لكال فيذا األخير كما رأينا يشترط أف يككف ا ،القانكني
كىذا ما ذىب إليو جزء كبير مف الفقو كالقضاء الفرنسييف  ،السككت لما أقدـ عمى إبراـ العقد

ف كانا كما رأينا قد قؿ العمؿ بيذا الرأم عندىما أما الكضع في الفقو اإلسبلمي كما ىك  كا 
ي متعمقان بأمر لك ذكره البائع لنقص كاضح مف النصكص أنو يكفي أف يككف السككت التدليس

. كيجب المبلحظة أف التدليس السككتي المتعمؽ بالثمف يشترط غالبية الفقياء (ِ)مف الثمف
 الرد لمتدليس حصكؿ الغبف غير المعتاد بسبب السككت.
 رابعان: خيار العيب كعالقتو بخيار التدليس لكتماف العيب.

سبلمية بخصكص التدليس بكتماف العيب أك يبلحظ مف النصكص أف فقياء الشريعة اإل
كتماف كؿ ما يككف تدليسان يساككف بينو كبيف خيار العيب في أغمب األحكاـ الميـ إال أف جميكر 

العقد لمتدليس عندما يسقط  بفسخ التمسؾكبالتالي تككف فائدة  ،الفقو يشترط العمدية في التدليس
 .(ّ)لمدلس بو ال يدخؿ في معنى العيبحؽ المتعاقد في الرد لمعيب أك عندما يككف ا

المشترم  أف كما أف فائدة ثبكت التدليس بكتماف العيب إذا كاف العيب مما يجكز الرد بو
إذا تعيب المبيع في يد المشترم فإنو يرجع عمى البائع بالثمف كامبلن كال أرش عميو سكاء كػاف 

 . (ْ)ٌرهالنقص بفعمو أك بفعؿ أجنبي أك بآفة سماكية ألف البائع غ
كمػا أنػو فػي حالػة التمسػؾ بالتػدليس بػػدالن مػف خيػار العيػب فػإف الفقػو ال يعطػي لممشػػترم 

عميػو خيػار فػي إمسػاؾ المبيػع كالرجػكع بػاألرش عنػدما يكػكف السػككت التدليسػي غيػر  المدلس
نمػا متعمػؽ بصػفة مذمكمػة ال تعمػؽ ليػا بػالمبيع  متعمؽ بعيػب مػف العيػكب التػي تكجػب الػرد، كا 

 غير مباشرة. إال بصكرة

                                  
 كما بعدىا. َٔص ، مرجع سابؽ،ِجتيد، جبداية الم انظر:( ُ)
، مرجع ْج،. حاشية الشركاني بيامش تحفة المحتاج ُُٓص، مرجع سابؽ، ِج ،( حاشية العدكم عمى شرح الكفايةِ)

 .ّٖٗصسابؽ، 
 ،ِج (،ىػَُُِ)المتكفى  ،، أحمد بف أحمد الدرديرمالؾ /اإلماـ إلى مذىبأقرب المسالؾ  ( الشرح الصغير عمىّ)

 .ْٓ، ّٓصبدكف تاريخ نشر،  ،، القاىرةطبعة دار إحياء الكتب العربية، امش حاشية الصاكممطبكع بي
 .ُِٖص ، المرجع السابؽ،ِج ،. بداية المجتيدّٓٓ -َّٓص، مرجع سابؽ، ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرْ)
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 املطمب الجالح
 التدلٗظ بالطهٕت يف بٕٗع األواٌات

 أكالن: الشركط كاألحكاـ:
في بيكع األمانات التي يحتكـ فييا المشترم إلى ضمير البائع كيطمئف إلى أمانتو 
كيعطيو ثقتو بأف يخبره صادقان عف كؿ ما يكرىو في المبيع، ففي ىذه البيكع يبتاع المشترم 

 اس الثمف الذم اشترل بو البائع نفسو ىذه السمعة فإما أف يزيد فييا قدران السمعة عمى أس
ما أف ينقصو قدران  معمكمان مف الربح يضاؼ إلى الثمف األصمي كيسمى البيع مرابحة كا 
ما ال يزيد  معمكمان يطرح مف الثمف األصمي كيحمؿ البائع فيو الخسارة كيسمى البيع مخاسرة كا 

 .(ُ)سمعة بثمنيا األصمي كيسمى البيع تكليةكال ينقص بؿ يتـ بيع ال
كبالتالي يككف لبياف الثمف األصمي الذم اشترل بو البائع السمعة كبياف كؿ ما يتعمؽ 
بالصفقة أىمية كبيرة بالنسبة لممشترم فيك األساس الذم تقـك عميو الصفقة لذلؾ يجب أف 

كف صادقان فيما يخبر بو فإذا يبيف البائع لممشترم كجكبان بكؿ تفاصيؿ الصفقة كيجب أف يك
، كقد ذىب إلى ىذا جميع فقياء انو فإف ذلؾ يعٌد خديعة كتدليسان كذب أك لـ يبيف ما يجب بي

عمى المتعامميف حدان ، فيـ يركف أف ىذه المنطقة )بيكع األمانات( تكجب (ِ)الشريعة اإلسبلمية
تدليس، فيذه البيكعات تقـك كالأقصى مف مقتضى األمانة كالنزاىة تحاشيان لكؿ أنكاع الغش 

السبيؿ لمف قمت  كبالتالي ففي ىذه الدائرة يفسح الفقو اإلسبلمي ،مقتضيات الثقة كاألمانة عمى
 ةبأف يتعامؿ معيـ عمى حدكد مرسكم خبرتو في التعامؿ حماية كبيرة التقاء غش الناس لو

 . (ّ)كتغريران  كتعتبر مجاكزة ىذه الحدكد خديعة
فبلبد لجكاز ذلؾ أف يبيف كجكبان  أف عمى مف أراد أف يبيع شيئان مرابحةن  : "اعمـلذا يقكلكف

. كقكليـ : "كالخيانة في العقكد ىي عدـ (ْ)المرابحة لممشترم أمكران ليذىب التدليس كتجكز
. كقكليـ: "يجب أف يككف البياف كاضحان ال لبس فيو كال (ٓ) التبييف ألم أمر مما تقدـ"

                                  
كما بعدىا.  ٕٓٓص ، مرجع سابؽ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرَُٖ، َُٕص ، مرجع سابؽ،ِج ،( مغني المحتاجُ)

المدكنة الكبرل، . ُْٔص ، مرجع سابؽ،ْج ،. بدائع الصنائعْْٕ، ّْٕ، ُْٕص ، مرجع سابؽ،ِج،التاج المذىب 
 .َُ، ٗ، ٖص ، مرجع سابؽ،ُِج ،. المجمكعُِْ-َِْص ، مرجع سابؽ،ّج
. َُٖ-َُٕص ، المرجع السابؽ،ِج، . مغني المحتاجٕٔٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرِ)

. بدائع ْْٕ-ّْٕص، المرجع السابؽ، ِج، . التاج المذىبِِْ-ُِْص، المرجع السابؽ، ّجالكبرل، المدكنة 
 .ِِٓص، المرجع السابؽ،  ٓج، الصنائع 

، منشكرات الحمبي، ِجدراسة مقارنة بالفقو الغربي، ، يمصادر الحؽ في الفقو اإلسبلم ،السنيكرمعبدالرزاؽ  .د (ّ)
 .ُِْصف تاريخ نشر، بيركت، بدك 

 .ُْٕص ، المرجع السابؽ،ِج ،( التاج المذىبْ)
 .ّْٕصالسابؽ، ( نفس المرجع ٓ)
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يف العيب فقط ليكىـ المشترم أنو كاف عند الشراء كذلؾ كأف الثمف غمكض، كال يكفي فيو تبي
 .(ُ) المبذكؿ كاف في مقابمتو مع العيب"

 ثانيان: الصكر التي يعد كتمانيا خيانة كتدليسان في بيكع األمانات:
اختمؼ فقياء الشريعة في الصكر التي يعد عدـ البياف بخصكصيا خيانة كتدليسان يكجب 

 .(ِ)عكا ضابطان عامان كىك: "مالو تأثير في نقص الثمف"الخيار كلكنيـ كض
، كصػفتو ّ()عميػو كأىـ الصكر عند الفقياء ىي : قدر الثمف الذم اشتراه بو أك الػثمف الػذم قػاـ

ذا كػػاف لؤلجػػؿ تػػأثير ، كمػػا إذا كػػاف اشػػتراه نقػػدان أكْ()كصػػحة كتكسػػر كخمػػكص كغػػش . ٓ()بآجػػؿ، كا 
تػػػػنقص القيمػػػػة أك العػػػػيف ألف الغػػػػرض يختمػػػػؼ  ة أك جنايػػػػةكبيػػػػاف العيػػػػب القػػػػديـ الحػػػػادث عنػػػػده بآفػػػػ

، كذكػػر غػػبلءه إذا كػػاف يػػـك الشػػراء غاليػػان كقػػد ٕ()بذاتػػو رغبػػةن فيػػو ، كفيمػػا إذا كػػاف قػػد اشػػتراهٔ()بػػذلؾ
ذا اشػػترل بػػثمف ثػـػ حػػط عنػػو البػػائع بعػػض الػػثمف يجػػب بيانػػو .ٖ()صػػار رخيصػػان عنػػد المرابحػػة  .ٗ()كا 

إذا كػػاف قػػد  فيمػػا ، كمنيػػا أف يبػػيف(َُ)لعيػػد تػػأثير فػػي انتقػػاص الػػثمفكمنيػػا قػػدـ عيػػده إذا كػػاف لقػػدـ ا
اشػػتراه ممػػػف يحابيػػو نحػػػك أف يشػػترم مػػػف ك لػػده الصػػػغير أك مػػف ك الػػػده كنحكىمػػا ممػػػف ال يكػػره لػػػو 

 .(ُُ)الزيادة في الثمف أك مف ال تقبؿ شيادتو أك مف معسر أك مماطؿ
ة كالكػػػراء كأجػػػرة السمسػػػػار كلػػػو أف يضػػػـ إلػػػى الػػػثمف المػػػؤف التػػػي غرميػػػا كػػػأجرة الخياطػػػ

، كلكف يجب عميو أف يقػكؿ قػاـ عمػي بكػذا بػدالن مػف القػكؿ اشػتريتو بكػذا (ُِ)العيد كنفقتو ككسكة
 .(ُّ)فيككف أبعد مف الكذب

                                  
 .َُٕص، مرجع سابؽ، ِج، ( مغني المحتاجُ)
، . بدائع الصنائع َُٖ، َُٕص، المرجع السابؽ، ِج، . مغني المحتاجِٖٗص، مرجع سابؽ، ِج، ( التاج المذىبِ)
 .ُْٔص، مرجع سابؽ،  ْج
 .َُٕص، المرجع السابؽ،  ِج، غني المحتاج ( مّ)
 ( نفس المرجع كالصفحة.ْ)
 .ٕٔٓص، مرجع سابؽ، ٓج، مغني كالشرح الكبيركما بعدىا. ال ْٔٔص، المرجع السابؽ،  ٓج بدائع الصنائع،( ٓ)
بدائع . ِِْ-ُِْص، مرجع سابؽ، ّج، كما بعدىا. المدكنة ْٔٔص، المرجع السابؽ، ٓج بدائع الصنائع،( ٔ)

 .ْٔٔص، المرجع السابؽ،  ْج الصنائع،
 كما بعدىا. ِٖٗص، المرجع السابؽ، ِج، ( التاج المذىب ٕ)
 ( نفس المرجع كنفس المكضع.ٖ)
 كما بعدىا. ِٖٗص ، المرجع السابؽ،ِج ،( التاج المذىبٗ)
 ( نفس المرجع كنفس المكضع.َُ)
. المغني ِٖٗص ، المرجع السابؽ،ِج ،ىب. التاج المذَُٖ، َُٕص ، المرجع السابؽ،ِج ،( مغني المحتاجُُ)

 .ْٖص، المرجع السابؽ،  ٓج، كالشرح الكبير 
. بدائع ٕٔٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرُْٕص ، المرجع السابؽ،ِج ،( التاج المذىبُِ)

 .ْْٔص ، المرجع السابؽ،ْج، الصنائع 
 .ْٓٔ-ْْٔص، المرجع السابؽ،  ْج، الصنائع  . بدائعُْٕص، المرجع السابؽ، ِج ،( التاج المذىبُّ)
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 ثالثان: حكـ التدليس السككتي في بيكع األمانات:
اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في حكـ حصكؿ التدليس في بيكع األمانات حيث يرل 

لجميكر أف لممشترم خيار الرد لمخيانة أك اإلمساؾ بدكف حط مف الثمف في بيع المرابحة ا
لى ىذا ذىب الزيدية كقكؿ لمشافعية كالحنابمة كاإلماـ أبك حنيفة كمحمد كالمالكية ألف  ،(ُ)كا 

المرابحة عقد بني عمى األمانة ألف المشترم اعتمد البائع كائتمنو في الخبر عف الثمف األكؿ 
نت األمانة مطمكبة في ىذا العقد فكانت صيانتو عف الخيانة مشركطان داللة ففكاتيا يكجب فكا

، كذىب الحنابمة كقكؿ لمشافعية إلى أف لممشترم خيار اإلمساؾ مع (ِ)الخيار كفكات السبلمة
، كذىب المالكية إلى أف البائع إذا رضي (ّ)حط الثمف في حالة الكذب في رأس ماؿ السمعة

 .(ْ)كز كيككف العقد الزمان بالحط فيج
كلكف يحط قدر الخيانة كيمـز المشترم  ،حنيفة أنو ال خيار لو يكفي التكلية لئلماـ أب

 ،، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أنو ال خيار لممشترم في المرابحة كالتكلية(ٓ)بثمف الباقي
 ،(ٕ)التكلية كالمرابحةكذىب محمد بف الحنفية أف لو الخيار في  .(ٔ)بقدر الخيانة كلكف يحط

كيثبت لو الخيار لفكات  ،ألنو لـ يرض بمزـك العقد كال بالقدر المسمى مف الثمف فبل يمـز بدكنو
 .(ٖ)السبلمة عند الخيانة

إذا كاف اإلخبار بأقؿ مف رأس ماؿ السمعة فإف فقياء الزيدية يركف أنو ال خيار  :كأخيران 
، أما الشافعية (ٗ)الصفات تدخؿ تبعان في المبيعلمبائع ألف الزيادة في رأس ماؿ السمعة ك

ككذلؾ  ،(َُ)فاألصح عندىـ أف الخيار لمبائع إف صدؽ البائع كاستطاع أف يثبت الغمط
 .(ُُ)األصح عند الحنابمة

                                  
. المغني كالشرح َُٖ، َُٕص، مرجع سابؽ،  ِج، . مغني المحتاج ُْٕص، مرجع سابؽ،  ِج ،( التاج المذىبُ)

 ُْٕص، مرجع سابؽ،  ْج، . بدائع الصنائع ّّٔص، مرجع سابؽ،  ٓج ،الكبير
 .ْٗٔص، المرجع السابؽ،  ْجبدائع الصنائع، ( ِ)
 .ّْٔ، ّّٔص ، المرجع السابؽ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرَُٖ، َُٕص، المرجع السابؽ، ِج، ي المحتاج( مغنّ)
 .ْٓٗ-ْٖٖص، مرجع سابؽ،  ْج ،( مكاىب الجميؿْ)
 .ْٗٔص، المرجع السابؽ، ْج ،( بدائع الصنائعٓ)
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (ٔ)
القاىرة، بدكف مطبعة السعادة، ، ُّج،ىػ( ّْٖ)ت ،ي سيؿ السرخسيمحمد بف أحمد بف أب ،، لشمس األئمة( المبسكطٕ)

عبدا بف الشيخ محمد بف سميماف المعركؼ بداماد  /لمفقيو ،شرح ممتقى األبحر ،. مجمع األنيرُٗ-ٖٕصتاريخ نشر، 
 .ٕٗ-ْٕص نشر، مؤسسة التاج العربي كدار إحياء التراث، بيركت، بدكف تاريخ، ِجأفندم، 

 ،ٓج ، (ىػُٖٔسنة) ،المتكفى ،لكماؿ الديف محمد بف عبدالكاحد المعركؼ بابف اليماـ ،شرح اليداية ،ير( فتح القدٖ)
 .ْٗٔص، المرجع السابؽ،  ْج، . بدائع الصنائع ِٔٓ، صـَُٕٗ، الطبعة األكلى القاىرة،مصطفى البابي الحمبي، 

 كما بعدىا. ُْٕص، المرجع السابؽ،  ِج ،( التاج المذىبٗ)
 .ّّٔص، المرجع السابؽ، ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرَُٖص، المرجع السابؽ، ِج ،المحتاج ( مغنيَُ)
 .ّّٔص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرُُ)
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 املطمب السابع
 التدلٗظ عَ طسٖل عدً اإلعالً مبا ٖعسفْ الباٟع 
 عَ وكداز املبٗع عٍدوا ٖتي بٗعْ دصافًا ٔوا يف حهىْ

العقد،  صؿ عدـ جكاز الجيالة في مقدار المبيع كأف الجيؿ بمقدار المبيع يكجب بطبلفاأل
كلكف ىناؾ حاالت يتسامح بخصكصيا بقدر مف الجيالة كبيع الصبرة كاممة بثمف إجمالي، 

الصبرة جزافان مع الجيؿ  فالزيدية كالحنابمة كالمالكية كالقكؿ الراجح عند الشافعية يجيزكف بيع
مكانيةمبيع، كالعمة أف الجيالة مما يتسامح فيو بمقدار ال العمـ بمقدار الصبرة بكاسطة التخميف  كا 

فقد جاء في مغني المحتاج مف كتب الشافعية قكلو: "....كبخبلؼ بيع الصبرة ألف العياف يحيط 
بظاىر المبيع مف جميع جكانبو فكاف أقدر عمى تخميف مقداره بخبلفو في مسألتنا ال يمكف فيو 

ألف المبيع خالطو أعياف أخرل كال يكفي مجرد التخميف بؿ ال بد مف إحاطة العياف لجميع  ذلؾ
كقكليـ: "كمتى كاف العكض أك المعكض معينان قاؿ الشارح: أم  .(ُ)أجزاء المبيع كلـ يكجد ىنا"

مشاىدان ألف المعيف صادؽ بما عيف بكصفو كمما ىك مشاىد أم معايف فاألكؿ مف التعييف 
كىك مراد المصنؼ بقرينة قكلو" كتب معاينة عف العمـ بمقداره مف المعاينة أم المشاىدة كالثاني 

  .(ِ)بيا..." اعتمادان عمى التخميف المصحكب
كالنصكص الكاردة في بيع الصبرة جزافان كالتي نستدؿ مف خبلليا عمى أف الحنابمة كالزيدية 

اكل البائع كالمشترم في الجيؿ بمقدارىا كقكؿ لمشافعية يشترطكف في بيع الصبرة جزافان أف يتس
فإذا عمـ البائع بمقدار الصبرة كجيؿ المشترم كلـ يخبره بأنو يعرؼ قدرىا كاف لممشترم الفسخ 

ف جيؿ طرفا العقد صح العقد كال خيار ألحدىما ألنيما  .(ّ)لمتدليس الناشئ مف عدـ اإلعبلـ كا 
 مف أجؿ معرفة مقدار الصبرة. يككناف عمى قدـ المساكاة في القدرة عمى التخميف

 كفي ىذا نذكر النصكص اآلتية:
: جاء في المغني البف قدامو قكلو: "فاف كاف البائع يعمـ قدر الصبرة لػـ يجػز بيعيػا جزافػا أكالن 

نػػص عميػػو أحمػػد كىػػك اختيػػار الخرقػػي...، كقػػد ركم عػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ انػػو 
ف البػائع الػذم نقمػو مالػؾ كأل اإلجمػاعكأيضػا  مػونيى عف بيع الطعاـ مجازفة كىك يعمػـ كي

لمتغريػػر ظػػاىرا كقػػد قػػاؿ عميػػو السػػبلـ  إالال يعػػدؿ إلػػى البيػػع جزافػػا مػػع عممػػو بقػػدر الكيػػؿ 
كقاؿ القاضػي كأصػحابو ىػذا بمنزلػة التػدليس  ،فصار كتدليس البيع )مف غشنا فميس منا(

يرة فيك كمػف اشػترل مصػراة نو دخؿ عمى بصأل ،ف عمـ بو المشترم فبل خيار لوإكالغش 
ف لػػـ يعمػػـ   كاإلمضػػاءف البػػائع كػػاف عالمػػا بػػذلؾ فمػػو الخيػػار فػػي الفسػػخ أيعمػػـ تصػػريتيا، كا 

                                  
 .ِّص ، مرجع سابؽ،ِج ،( مغني المحتاجُ)
 .ِٓصالسابؽ، ( نفس المرجع ِ)
، . مغني المحتاجِّٗص، مرجع سابؽ،  ِج،ج المذىب . التأَِ، ِٗٓص ، مرجع سابؽ، ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرّ)
 .ُٗٓص، مرجع سابؽ،  ْج، . بداية المجتيد ِٓص، المرجع السابؽ، ِج
 ( مرسبل.ُْٔ-ِ/جٖ) ،أخرجو عبدالرزاؽ في مصنفو 
 ( بمفظ )مف غش فميس منا(.ُُّ ٓ/جّ) ،( كالترمذمُْٔ/ٗٗ/ايماف/ُ) ،أخرجو مسمـ 
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غػػش كغػػرر مػػف البػػائع فصػػح العقػػد معػػو كيثبػػت لممشػػترم الخيػػار،  ألنػػوكىػػذا قػػكؿ مالػػؾ 
 .(ُ)كذىب بعض أصحابو إلى أف البيع فاسد كالنيي يقتضي الفساد"

ػػدي اٍلميتىعىاًقػػدىٍيًف أىفَّ تىٍحتىيىػػا : جػػاء فػػي مغنػػي ثانيػػان  ـى أىحى ًمػػ لىػػٍك عى المحتػػاج مػػف كتػػب الشػػافعية قكلػػو: "كى
ؼى أىٍجػػزىاًء الظَّػػٍرًؼ الَّػػًذم ًفيػػًو اٍلًعػػكىضي أىٍك اٍلميعىػػكَّضي ًمػػٍف  ػػا أىٍك اٍخػػًتبلى ًفضن ٍكًضػػعنا ميٍنخى دىكَّػػةن أىٍك مى

سىػٍمفو ًرقَّػةن كىًغمىظنػا بىطىػ ػؿو كى ري . قىػاؿى نىٍحًك ظىػٍرًؼ عىسى ٍنًعيىػا تىٍخًمػيفى اٍلقىػٍدًر فىيىٍكثيػري اٍلغىػرى ؿى اٍلعىٍقػدي ًلمى
ػحَّ اٍلبىٍيػعي  ٍضػًع ًفيػًو صى ـٍ إٍف رىأىل ذىًلػؾى قىٍبػؿى اٍلكى شىٍيًخي : أًلىفَّ التٍَّخًميفى يىٍضعيؼي ًعٍنػدى اٍلًعٍمػـً . نىعىػ

ًلػػ ػػا ذى ًيػػؿى كيػػؿٌّ ًمٍنييمى ٍف جى ػػكًؿ التٍَّخًمػػيًف ، كىاً  فيػػوي ًلحيصي ػػؿَّ ميٍسػػتىكو فىظىيىػػرى ًخبلى ؾى بًػػأىٍف ظىػػفَّ أىفَّ اٍلمىحى
ػػػا ظىيىػػػرى ًباٍلعىٍيػػػًب ،  اقنػػػا ًلمى ػػػاًء إٍلحى ٍمضى ػػػٍف لىًحقىػػػوي الػػػنٍَّقصي بىػػػٍيفى اٍلفىٍسػػػًخ كىاإٍلً ي ػػػرى مى ػػػحَّ اٍلبىٍيػػػعي كىخي صى

ٍسأىلىًة الدَّكًَّة ًلٍمميٍشػتىًرم ،  ٍفػرىًة ًلمٍ فىاٍلًخيىاري ًفي مى ًفػي اٍلحي ٍفػرىًة ًلٍمبىػاًئًع كىالى ًخيىػارى كى ػا ًفػي اٍلحي ًقيػؿى إفَّ مى بىػاًئًع ، كى
مىى ذىًلؾى ًفي  رىل عى  .(ِ)التٍَّيًذيًب"كىجى

عمـ  : كجاء في التاج المذىب مف كتب الزيدية قكلو: "كالثاني يثبت الغرر في بيع صبرة جزافان ثالثان 
يككف لو الخيار أما  رم بقدرىا كحينئذقدرىا البائع فقط كجيؿ المشترم قدرىا كجيؿ عمـ المشت
ككذا لك عمـ المشترم بعمـ البائع فبل  ،حيث يككف العالـ المشترم دكف البائع فبل خيار ليما

خيار ليما أيضان ككذلؾ لك كاف الثمف صبرة نحك مؿء الكؼ مف الدراىـ كعمـ قدرىا المشترم 
 .ّ()لبائع فبل خيار ليما"فقط دكف البائع ثبت لمبائع الخيار فمك عمما معان أك ا

: كجاء في بداية المجتيػد قكلػو: "كال يجػكز عنػد مالػؾ أف يعمػـ البػائع الكيػؿ كيبيػع المكيػؿ رابعان 
كال يجػكز عنػد الشػػافعي كأبػي حنيفػة كالمزابنػػة المنيػي عنيػا ىػػي  ،جزافػان ممػف يجيػؿ الكيػػؿ
 .(ْ)عند مالؾ مف ىذا الباب"

لبراءة مف العيكب عندما يككف البائع عالمان بالعيب : كمثؿ ىذا أيضان البيع بشرط اخامسان 
كيجيمو المشترم، فؤلجؿ صحة بيع البراءة في ىذه الصكرة أف يعمـ البائع المشترم بالعيب 

باختبلؼ يذىب الشافعية إلى كجكب أف يريو العيب بأف يضع يده عميو إذا كاف العيب يختمؼ بؿ 
المشترم ية. فإذا كاف البائع يعمـ بالعيب كلـ يقـ بإعبلـ األغراض أك أف يسميو إذا كانت التسمية كاف

 .(ٓ) بالعيب كلـ ييره ال تصح البراءة مف العيكب ككف أحدىما يعمـ بالعيب دكف ا خر
ككذلؾ بيع الشيء برقمو عند مف يجيزه إذا كاف البائع يعمـ بالرقـ دكف المشترم 

البد أف يذكر البائع لممشترم رأس  ككذلؾ البيع مرابحة بالثمف األكؿ مع نسبة مف الربح
ماؿ المرابحة لصحة العقد كيصح البيع مع جيالة رأس ماؿ المرابحة عندما يككف طرفا 

 (ٔ) العقد يجيبلف رأس ماؿ المرابحة.
                                  

 .َِٔ - ِٗٓص، مرجع سابؽ،  ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرُ)
 .ِٔ-ِٓصمرجع سابؽ،  ،ِج ،( مغني المحتاجِ)
 .ِّٗص، مرجع سابؽ، ِج ،( التاج المذىبّ)
 .ُٗٓص ، مرجع سابؽ،ِج ،( بداية المجتيدْ)
 .ْٕص، المرجع السابؽ، ِج ،( مغني المحتاجٓ)
 .َٖٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٔ)
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 ادلثذج انثاَٙ
 انتذنٛــص تانطكٕخ يف انمًٛـــح

 املطمب األٔه
 الٍعسٖٛ العاوٛ لمتدلٗظ الطهٕت٘ بالكٗىٛ

اإلسبلمي أف تحديد الثمف يتكقؼ عمى التفاكض بخصكصو بيف طرفيف  األصؿ في الفقو
زاد عمى سعر السكؽ  متساكييف في المعرفة كالقكة االقتصادية كالرضا بو رضاءن صحيحان سكاءن 

نما الشرط ىك الرضا التاـ  ،أك قٌؿ عنو ألف المساكاة في العكضيف ليست شرطان لصحة العقد كا 
أك كمػا يقكلػكف: "ألف نقصػاف قيمػة السػمعة  (ُ)اختبلفيػا األغػراضبالسعر ألف األشياء تختمؼ ب

الميـ ىك تحديد شركط الرضػا بػالثمف، فيػؿ يفتػرض  ، لذلؾ(ِ)مع سبلمتيا ال يمنع لزـك العقد"
 ،كانػػا مػػف ذكم األىميػػة أنيمػػا قػػادراف عمػػى حمايػػة نفسػػييما مػػف الغػػبف إذا فػػي البػػائع كالمشػػترم
مػػف ثمػػف يفتػػرض انػػو الػػثمف العػػادؿ الػػذم ارتضػػى بػػو البػػائع  تػػـ التعاقػػد عميػػو حتػػى يقػػاؿ أف مػػا

الػثمف مػف قبػؿ  المشترمأ، كىؿ ىذا االفتراض قابؿ إلثبػات العكػس بقبػكؿ دعػكل الغمػط فػي أك
العكػػس افتػػراض أنػػو فػػي  أحػػد المتعاقػػديفأ، كمػػا ىػػي شػػركط دعػػكل الغمػػطأ، أـ أنػػو يجػػب عمػػى

الحقيقػػة أف ىنػػاؾ رأيػػان ، اإلرادة(أ سػػمعة يفتػػرض الغمػػط )عيػػبحالػػة حصػػكؿ الغػػبف فػػي سػػعر ال
 .(ّ)مرجكحان ذىب إلى الرأم األخير بافتراض الغمط مف مجرد حصكؿ الغبف الفاحش

أمػػا الػػرأم الػػراجح فيػػو عنػػد المالكيػػة كالحنابمػػة كقػػكؿ لمزيديػػة فيػػؤالء يػػذىبكف إلػػى اعتبػػار 
 كتماف البائع عف المشترم سعر السكؽ تدليسان في الحاالت ا تية: 

كلكف بشرط أساسي كىك حصػكؿ  ،ض الرضاء بالثمف كلك حصؿ فيو غبف فاحشافترا -ُ
مػف حيػث عمميمػا بسػعر السػكؽ أك مػف حيػث جيميمػا معػان  المساكاة بيف الطرفيف سكاءن 

كلػيس عػف طريػؽ اإلذعػاف  ،بسعر السكؽ كأف يتـ التعامؿ بينيما عف طريػؽ المماكسػة
راء بالمماكسػػة ككػػػاف أحػػدىما يعػػػرؼ كاالسػػتئماف أك االسترسػػاؿ، أمػػػا إذا تػػـ البيػػػع كالشػػ

 . (ْ)سعر السكؽ دكف ا خر دكف إعبلمو بسعر السكؽ فمممشترم خيار الغبف لمتدليس
                                  

، مرجع ْج، . مكاىب الجميؿُّٕص ،، مرجع سابؽِ،جمصادر الحؽ في الفقو اإلسبلميالسنيكرم،  عبدالرزاؽ .د( ُ)
 .ِْٕ-ُْٕص سابؽ،

 .ّّٕص ، مرجع سابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرِ)
سبلمي ( انظر: بحثنا في الحماية القانكنية لعديـ الخبرة مف الشركط التعسفية، دراسة فقيية قضائية مقارنة بيف الفقو اإلّ)

مطبعة السنة المحمدية،  عمي الخفيؼ، أحكاـ المعامبلت الشرعية، /. الشيخٕٓ-ٔٓص مرجع سابؽ،كالقكانيف المعاصرة، 
 .ّٖٓص ـ،ُِٗٗالقاىرة، 

 ،. مكاىب الجميؿ ّّٕص، المرجع السابؽ، ٓج كالشرح الكبير، . المغنئُِص، مرجع سابؽ، ٔج ،( البحر الرائؽْ)
. األشباه كالنظائر، البف نجيـ، ُِٓص ، مرجع سابؽ،ٓج ،. حاشية العدكم عمى الخرشيِْٕص، المرجع السابؽ، ْج

 .ٕٗـ، صُّٗٗلكتب العممية، بيركت،دار ا
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كالتي يغمب معيا  ،كيستدؿ عمى العمـ أك الجيؿ مف خبلؿ القرائف كالظركؼ المبلبسة
لممشترم  الظف بالجيؿ أك العمـ، فمثبلن إذا كاف البائع مف أىؿ المعرفة دكف المشترم كاف

 .(ُ)خيار الغبف إذا لـ يبيف البائع لممشترم سعر السكؽ
ككذلؾ إذا تـ البيع كالشراء بالمماكسة في غير المكاف الذم تباع فيو السمعة أم في غير 

المشترم الجمب أك الركب خارج السكؽ كيشترم منيـ بغبف دكف  يمتقيسكؽ السمعة كأف 
، ككذلؾ إذا حصؿ التمقي مف البائع كأف يتمقى قصد التمقي أـ ال إعبلميـ بالسعر سكاءن 
أك تمقاه داخؿ السكؽ كلكف في غير المكاف الذم تباع فيو السمعة  (ِ)المشترم خارج السكؽ

 . (ّ)فالعبرة بغمبة الظف بجيؿ المشترم بسعر السمعة فيككف مف ذلؾ البيع في المنازؿ
أم لمزيدية كالشافعية ، فقد جاء كىذا ما ىك جارو عميو العمؿ عند الحنابمة كالمالكية كر 

في الركض النضير لمزيدية قكلو "كظاىر إطبلؽ التمقي يعـ المسافة القريبة كالبعيدة كيككف 
ابتداؤه خارج السكؽ الذم يباع فيو الجمكب كيناسب ككف التمقي إنما يعتبر مف خارج السكؽ 

لو الحقيقة إال ببمكغو مف جية المعنى أنو مكضع التغرير كجيالة سعر البمد كال تنكشؼ 
السكؽ فمك فرض تقصيرىـ في طمب الحقيقة بعد بمكغيـ إليو لـ يضر إذ أتكا مف أنفسيـ، 
كالبد أف يككف عالمان بالنيي عف التمقي كيخرج قاصدان لو فإف خرج لشغؿ أخر فرآىـ مقبميف 

 .(ْ)تأمؿ كتفطف"فاشترل ففيو تردد إذ صفة التمقي تشعر بالتكمؼ لفعمو كالقصد إليو كما يقاؿ 
كجاء في الشرح الكبير البف قدامة قكلو: "كألف النبي صمى ا عميو كآلو كسمـ جعؿ لو 

كلكال ذلؾ لكاف  ،الخيار إذا أتى السكؽ فيفيـ منو أنو أشار إلى معرفتو بالغبف في السكؽ
 .(ٓ)الخيار لو مف جنس البيع"

شترم الجيؿ بسعر السكؽ ألف أما البيع مماكسة في سكؽ السمعة فبل تسمع دعكل الم
، كبالتالي فبل يمـز البائع بإعبلـ المشترم أك العكس (ٔ)عدـ عممو ال يككف إال عف تقصير

 . (ٕ)بسعر السكؽ

                                  
، صنعاء ،ّج لحسيف أحمد الجبلؿ، طبعة مجمس القضاء األعمى، ،عمى حدائؽ األزىار ،( ضكء النيار المشرؽُ)

 .ّٕٗص، مرجع سابؽ، ِج ،. التاج المذىبُُِ، صـُٖٓٗ
 .ّّٔص، مرجع سابؽ، ٓج،. المغني كالشرح الكبيرَّْص ، مرجع سابؽ،ّشرح مجمكع الفقو الكبير، ج ،( الركض النضيرِ)
لحماية المستيمؾ إلى كضع  ة. تذىب القكانيف المعاصرة المعدَّْص، المرجع السابؽ، ّج، ( الركض النضيرّ)

انظر: بحثنا الحماية القانكنية لعديـ  ،لحماية المستيمؾ مف ذلؾ الضكابط كالقيكد عمى البيع الذم يتـ في المنازؿ كذلؾ
 . ِّٕص مرجع سابؽ،الخبرة مف الشركط التعسفية، 

. المغني  ّٖٓص، المرجع السابؽ، ِج ،كانظر: التاج المذىب ،َّْص، المرجع السابؽ، ّج، الركض النضير (ْ)
 .ّّٓص ، المرجع السابؽ،ٓج، كالشرح الكبير

 .ّّٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،لشرح الكبير( المغني كآ)
 . ّّٕص، المرجع السابؽ،  ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرَّْص، المرجع السابؽ، ّج، الركض النضير (ٔ)
 .ُٓص ، مرجع سابؽ،ِج ،. مغني المحتاجّّٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٕ)
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ككذلؾ إذا كاف قد دخؿ المشترم أك البائع السكؽ كحصؿ التمقي بعد ذلؾ مف ا خر فبل 
 .(ُ)خيار إلمكاف معرفتو بالسعر مف غير المتمقيف"

في الحكـ إذا تـ البيع كالشراء بالمماكسة داخؿ السكؽ كلكف كاف أحػدىما بػدكيان كيمحؽ  -ِ
أك مػػا فػػي حكمػػو ممػػف يغمػػب الظػػف بجيمػػو بسػػعر السػػكؽ كىػػك المشػػترم أك البػػائع كقػػدـ 
 ،عمػى السػكؽ كتمقػاه الحضػرم فاشػترل منػو دكف أف يخبػره بسػعر السػكؽ فيغػبف البػػدكم

 .(ِ)فإف لممشترم خيار الفسخ إذا غيبف
نما تـ ذكر البادم مف باب  ،يبلحظ أف الفقياء يركف أف الحكـ ليس مختصان بالبادمك  كا 
كاف باديان أك مف  لذلؾ فيككف معنى البادم ىك مف يدخؿ البمد مف غير أىميا سكاءن  الغالب

. كقد جاء في القكانيف الفقيية البف جزل قكلو: "بيع حاضر لبادو مف (ّ)قرية أك مف بمد أخرل
ف كاف مف مدينة كتعريفو بالسعرالذيف ال  كالبيع  يعرفكف األسعار كقيؿ لكؿ كارد عمى مكاف كا 

. ككذلؾ إذا كاف الكافد عمى السكؽ ىك مف أىؿ المعرفة )حضرم( فيفترض عممو (ْ) لو"
 .(ٔ)أك يفترض جيميما معان بسعر السكؽ (ٓ)بسعر السكؽ

د بو أف البادم يقدـ عمى كحتى بالنسبة لمتصكر الثاني بيع حاضر لبادو بأف المقصك 
السكؽ كىك جاىؿ بأسعار البمد فيمتقيو الحضرم كىك ىنا السمسار كيطمب منو أف يتكلى لو 
بيع السمعة بالتدريج ليغالي في سعرىا، فبخصكص ىذا يذىب السنيكرم إلى القكؿ أف بيع 

بسعر الحاضر لمبادم ينطكم عمى ضرب مف االحتكار، إذ البادم يريد البيع بالرخص أك 
السكؽ، فيمسؾ السمسار السمعة فبل يعرضيا في السكؽ جممةن كاحدة، بؿ يحبسيا عف الناس 
كىـ في حاجة إلييا فيقؿ العرض كيشتد الطمب عمى كجو ال يخمك مف االصطناع كالتييؤ 

 .(ٕ) فيبيع السمسار السمعة عمى ما يريده مف الثمف" ،الستغبلؿ حاجة الناس
لمبادم كفقان ليذا التصكر ىك ضرب مف استغبلؿ أف بيع الحاضر  :كنحف نرل

لغير الميني، فالميني ىنا ىك السمسار الذم يحترؼ البيع كالشراء كيمـ بظركؼ  الميني
 -مثؿ البدكم  -السكؽ كاحتياجات الناس، كغير الميني ىنا ىـ عامة الناس الذيف يجيمكف 

ي بيف البدكم عديـ الخبرة كبيف ظركؼ السكؽ كاحتياجاتو كليذا حـر الشارع أف يتكسط المين
 حاجاتيـ.الناس عديمي الخبرة كالمعرفة أيضان، كذلؾ لتحاشي حصكؿ الغبف لمناس كاستغبلؿ 

                                  
 .ِٕص ، مرجع سابؽ،ِج ،السبلـ . سبؿُٓص ، مرجع سابؽ،ِج ،( مغني المحتاجُ)
، ِج ،. سبؿ السبلـُٕٔص، مرجع سابؽ، ِج، . بداية المجتيدُّٕص، مرجع سابؽ، ٓج، ( المغني كالشرح الكبيرِ)

 .ِٖصالمرجع السابؽ، 
 .ِٕٗص ، مرجع سابؽ،ّج ،. الممعة الدمشقيةَِٕص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرّ)
 .ِٗٓص مرجع سابؽ، ة البف جزل،( القكانيف الفقييْ)
 .ُٕٔص ، المرجع السابؽ،ِج ،( بداية المجتيدٓ)
 .ُُٓ-َُٓص ـ،ُْٗٗ-ىػُُْٔ، ُط ، دار الكتب العممية، بيركت،ٔلممكاؽ، شرح مختصر خميؿ،ج ،( التاج كاإلكميؿٔ)
 .ٕٖص، مرجع سابؽ،  ِالسنيكرم، مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي، جد. عبد الرزاؽ ( ٕ)
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كيبلحظ أف الفقياء يركف أف عمة قبكؿ دعكل الغبف في تمؾ الصكر ىي تدليس البائع أك 
شراء مع الجيؿ المشترم بكتماف سعر السكؽ عف المتعاقد ا خر ألف مقتضى صحة البيع كال

 .(ُ)بسعر السكؽ )مماكسة( جيؿ أحدىما بسعر السكؽ أك عمميما معان بسعر السكؽ
نمػػا عػػف طريػػؽ  -ّ الحالػػة الثالثػػة: عنػػدما يػػتـ البيػػع كالشػػراء لػػيس عمػػى أسػػاس المماكسػػة كا 

االسترسػػاؿ، كػػأف يخبػػر المشػػترم البػػائع جيمػػو بسػػعر السػػكؽ كيسػػتأمنو أك يشػػترط عميػػو 
ككػػػػذلؾ إذا لػػػػـ يخبػػػػره لكػػػػف ظػػػػركؼ الحػػػػاؿ تظيػػػػر استرسػػػػالو  عػػػػدـ الخيانػػػػة فػػػػي الػػػػثمف

كاسػػتئمانو لمبػػائع فيػػك أيضػػان يكػػكف قػػد كشػػؼ عػػف جيمػػو بسػػعر البمػػد، كفػػي ىػػذه الحالػػة 
يجػب أف ال يقػػؿ الػػثمف عػف سػػعر السػػكؽ مػػا لػـ ييعمػػـ البػػائع المشػػترم أنػو بػػاع لػػو بػػثمف 

غػػبف أف يعمػػـ البػػائع كلػػك مػػع ال يزيػػد عػػف ثمػػف السػػكؽ فمكػػي يكػػكف العقػػد صػػحيحان الزمػػان 
كيبلحػػظ  ،المشػػترم حصػػكؿ الغػػبف فػػإذا لػػـ يعممػػو كحصػػؿ الغػػبف فمممشػػترم خيػػار الغػػبف

أف البعض يرل التػزاـ البػائع فػي ىػذه الصػكرة بػاإلعبلـ التزامػان بتحقيػؽ نتيجػة كلػك كػاف 
البػائع يجيػػؿ سػػعر السػػكؽ فػبل يفتػػرض عممػػوم ألف عػػدـ الخيانػة كصػػؼ مشػػركط داللػػة 

 (ِ)ا يكجب الخيار كفكات السبلمة عف العيبفي العقد ففكاتي
الحالػػػػة الرابعػػػػة: لمتػػػػدليس السػػػػككتي بخصػػػػكص القيمػػػػة ىػػػػي فػػػػي بيػػػػكع األمانػػػػات،  -ْ

يػػػتـ البيػػػع بػػػالثمف األكؿ كبالتػػػالي يصػػػبح األكؿ صػػػفة مشػػػركطة  الحالػػػة ىػػػذه ففػػػي
يصػدؽ  فيجب البياف عػف كػؿ شػيء يػؤثر فػي الػثمف األكؿ كال يكفػي أف العقد، في

بؿ يجب بياف كؿ ما يؤثر عمى الثمف كأف يككف قد  ،رأس ماؿ السمعة البائع ببياف
حصؿ في المبيع عيب قمٌؿ مف ثمنو أك أنو أشتراه ممف يحابيػو أك اشػتراه با جػؿ، 

 .(ّ)أك اشتراه بخبلؼ نقد البمد 
 شركط السككت التدليسي في القيمة:

لبػػػائع عارفػػػان سػػػكؽ فػػػي بيػػػع العػػػارؼ لغيػػػر العػػػارؼ: يصػػػرح الفقيػػػاء باشػػػتراط أف يكػػػكف ا -ُ
السػػمعة دكف المشػػترم فمعرفػػة البػػائع كجيػػؿ المشػػترم ىمػػا شػػرطاف فػػي خيػػار الػػرد لمغػػبف 
لمتدليس بالسككت، كال يشترط ثبػكت العمػـ أك الجيػؿ بػؿ يكفػي إمكانيػة العمػـ أك الجيػؿ، 
كفػػػي ىػػػذا يقكلػػػكف: "كقػػػاؿ المخمػػػي: اختمػػػؼ إذا تبػػػايع الػػػرجبلف السػػػمعة كأحػػػدىما يعػػػرؼ 

                                  
، . بدائع الصنائعَّْص ، مرجع سابؽ،ّج ،. الركض النضيرِّٖص ، مرجع سابؽ،ٓج ،المغني كالشرح الكبير (ُ)
 .ُٕٔ-ُٔٔص ، مرجع سابؽ،ِج، . بداية المجتيد ْٗٔ، ص ّٖٓص ، مرجع سابؽ،ْج
اىب . مك َِّص، المرجع السابؽ،  ٓج،. المغني كالشرح الكبيرُٖٔص ، المرجع السابؽ،ِج ،( بداية المجتيدِ)

 .ُْٕ، صْٗٔ-ْٖٔص، مرجع سابؽ،  ْج، الجميؿ
 كما بعدىا. ْٓٔ-ُْٔص ، المرجع السابؽ،ْجبدائع الصنائع،  (ّ)



   الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘ الكإٌُ يف التدلٗظ الطهٕت٘
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كاألصػػؿ فػػي ىػػذا أف ينظػػر إلػػى مػػدعي الجيػػؿ  . كيقكلػػكف: "....(ُ)  خػػر"سػػكقيا دكف ا
. كقػػكليـ: "كمػػف يشػػترم ذلػػؾ الغالػػب عمػػييـ (ِ)لػػو الحػػاكـ" فػػإف كػػاف معركفػػان بػػذلؾ اجتيػػد
 .(ّ)ذلؾ" أنيـ مف أىؿ المعرفة بأثماف

 كفي بيع متمقي الركباف فقد رأينا أف الفقياء يفترضكف فػي المتمقػي معرفتػو بسػعر السػكؽ -ِ
كعػػدـ إعػػبلـ مػػف تػػـ تمقيػػو بسػػعر السػػكؽ كيػػذىب الػػبعض إلػػى اشػػتراط عمػػـ المتمقػػي أك 
إمكانية العمـ كأف يككف خرج لتمقي الجمب خارج السػكؽ بقصػد التمقػي، أمػا إذا لػـ يتمقػاه 
نمػػػا صػػػادؼ مػػػركره خػػػارج البمػػػد أك خػػػرج لغػػػرض آخػػػر فيفتػػػرض جيمػػػو بسػػػعر السػػػكؽ  كا 

 .(ْ) كيجكز شراؤه كال خيار لممشترم
 ملطمب الجاٌ٘ا

 تطبٗكات الطهٕت التدلٗط٘ يف الكٗىٛ
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ أربعػػة  ،سػػنعرض ىنػػا ألربعػػة تطبيقػػات فػػي السػػككت التدليسػػي فػػي القيمػػة

 فركع ىي:
 الفرع األكؿ: بيع المسترسؿ.

 الفرع الثاني: بيع العارؼ لغير العارؼ.
 الفرع الثالث: بيع متمقي الركباف.
 الفرع الرابع: بيع حاضر لباد.

 الفرع األكؿ
 السككت في بيع المسترسؿ

فقو المالكية كالحنابمة كبعض الشافعية بيعان آخر يجب فيو النزاىػة فػي التعامػؿ ىػك يعرؼ 
بيع المسترسؿ كالمستأمف، كىك أف يكشؼ العاقد عف خبيئة نفسو لآلخر كيبػيف أف ال درايػة لػو 

نصػػػحو كيسترسػػػؿ إلػػػى نصػػػحو فيمػػػا ىػػػك بسػػػبيمو مػػػف التعامػػػؿ كأنػػػو يسػػػتأمف التعامػػػؿ معػػػو كيست
كيطمػػب إليػػو أف يبيػػع منػػو أك يشػػترم ممػػا يبيػػع لمنػػاس أك يشػػترم بػػو، فاألسػػاس ىنػػا لػػيس ىػػك 
الثمف األصمي كمػا فػي بيػكع األمانػات بػؿ ىػك سػعر السػكؽ فػإذا لػـ يصػدؽ المتعامػؿ معػو كلػـ 

                                  
، مرجع ْ، جالحطابب ىامش: الحطاب، مكاىب الجميؿ، شرح مختصر خميؿ، لمشيخ/ محمد بف عبدالرحمف المعركؼ( ُ)

 .ْٗٔ-ْٖٔصسابؽ، 
 .ْٗٔ-ْٖٔص ، المرجع السابؽ،ْج ،( ىامش الحطابِ)
، ألبي الحسف عمي بف عبدالسبلـ التسكلي، عمى األرجكزة المسماة بتحفة الحكاـ، ألبي بكر ( البيجة في شرح التحفةّ)

ـ،، تحقيؽ: محمد ُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ُ، دار الكتب العممية، بيركت، طِج محمد بف محمد بف عاصـ األندلسي الغرناطي،
 .ُٕٕصعبدالقادر، 

 .ٗٓٓص، مرجع سابؽ، ٓج ،الكبيرالمغني كالشرح انظر: ( ْ)
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 ،ؾيبيف لو عف حقيقة سعر السكؽ بؿ كذب عميو فػي ذلػؾ أك سػكت كلػـ يبػيف كغبنػو ألجػؿ ذلػ
 .(ُ)فإف ىذا الكذب أك السككت يعتبر غشان كتدليسان يكجب لمعاقد خيار الرد

كيذىب بعض الفقياء أف االسترسػاؿ يكػكف أيضػان بػأف يقػكؿ العاقػد لصػاحبو ال خبلبػة أم 
 .(ِ)ال غش بيننا في التعامؿ كفقان لحديث حباف بف المنقذ

بايعػػة، قػػاؿ أحمػػد المسترسػػؿ كقيػػؿ أف المسترسػػؿ ىػػك الجاىػػؿ بقيمػػة السػػمعة كال يحسػػف الم
الػػذم ال يحسػػف أف يمػػاكس، كفػػػي لفػػظ الػػذم ال يمػػػاكس، فكأنػػو أسترسػػؿ إلػػػى البػػائع فأخػػذ مػػػا 

، كقيػػؿ يمحػػؽ بالمسترسػػؿ إذا جيػػؿ الػػثمف لمعجمػػة كلػػـ (ّ)أعطػػاه دكف مماكسػػو كال معرفػػة بغبنػػو
 .(ْ)يعممو البائع أنو غاؿ كأنو مغبكف فيو

شػػػػػػػػخص ال يمػػػػػػػػاكس إمػػػػػػػػا ألنػػػػػػػػو اسػػػػػػػػتأمف  كالتعريػػػػػػػػؼ األخيػػػػػػػػر لممسترسػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػكم كػػػػػػػػؿ
، أك ألنػػػػػو أفصػػػػػح (ٓ)المتعامػػػػػؿ معػػػػػو كاستنصػػػػػحو كاسترسػػػػػؿ إلػػػػػى نصػػػػػحو ككثػػػػػؽ فػػػػػي أمانتػػػػػو

، أك شػػػػرط فػػػػي العقػػػػد بقكلػػػػو ال خبلبػػػػة أم ال (ٔ)عػػػػف عػػػػدـ خبرتػػػػو كرككنػػػػو إلػػػػى أمانػػػػة البػػػػائع
 أك، المماكسػػػػػػػو يحسػػػػػػػف كال المعرفػػػػػػػة بعػػػػػػػدـ معػػػػػػػركؼ ألنػػػػػػػو، أك (ٕ)التعامػػػػػػػؿغػػػػػػػش كال خديعػػػػػػػة فػػػػػػػي 

. كعنػػػػػػد الحنابمػػػػػػة لػػػػػػيس لػػػػػػو الخيػػػػػػار إذا كػػػػػػاف جيمػػػػػػو نتيجػػػػػػة (ٖ)ألنػػػػػػو جيػػػػػػؿ السػػػػػػعر لمعجمػػػػػػة
 . (ٗ)العجمة لتفريطو إذ لك ثبت لعممو

                                  
، ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرُِْص ، مرجع سابؽ،ِ، جم، مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلميالسنيكر د. عبدالرزاؽ ( ُ)

، ّج ،. ىامش الدسكقيِْٕص ، مرجع سابؽ،ْج ،. مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿٗٓٓصمرجع سابؽ، 
 .ّٕٗ، صٔٔص ، مرجع سابؽ،ِج ،. التاج المذىبُِْ،ُُْصمرجع سابؽ، 

 /اإلماـ /. سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ لمشيخّْٕص ، المرجع السابؽ،ْج ،( مكاىب الجميؿِ)
ر الحديث، القاىرة، بدكف دا، ِجعصاـ الصبابطي كعماد السيد،  :محمد بف إسماعيؿ األمير اليمني الصنعاني، تحقيؽ

 .ِّٖص ، المرجع السابؽ،ٓج ،ني كالشرح الكبير. المغ ْٖص نشر، تاريخ
 .َِّص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرّ)
، بدكف دار كمكاف  ِ، جىػ(ّٕٔ)شمس الديف المقدسي أبي عبدا محمد بف مفمح ، المتكفى سنة /( الفركع، لئلماـْ)

 َٗٓص ،ـُٖٓٗىػ/ُُْٓ ،الطبعة الرابعةنشر، 
. مكاىب ٗٓٓص،المرجع السابؽ،ٓج،. المغني كالشرح الكبيرُِْص ،المرجع السابؽ،ِ، ج مالسنيكر د. عبدالرزاؽ  (ٓ)

، ِج،. التاج المذىبُِْ-ُُْص ، المرجع السابؽ،ّج ،. ىامش الدسكقيِْٕص، المرجع السابؽ، ْج،الجميؿ
 .ّٕٗ، صٔٔصالمرجع السابؽ، 

 .ُْٕص، المرجع السابؽ،  ْج، ( مكاىب الجميؿ ٔ)
 .ْٖص ، المرجع السابؽ،ِج ،السبلـ( سبؿ ٕ)
. عكس ذلؾ ما جاء َِّص ، المرجع السابؽ، ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرَٗٓص ، المرجع السابؽ،ِج ،( الفركعٖ)

، حيث قاؿ: "فأما غير المسترسؿ فإنو دخؿ عمى بصيرة بالغبف  َِّص  المرجع السابؽ، ،ٓج ،في المغني كالشرح الكبير
 ككذا لك أستعجؿ فجيؿ ما لك ثبت لعممو لـ يكف لو خيار ألنو بني عمى تقصيره كتفريطو". ،فيك كالعالـ بالعيب

 .َِّص ، المرجع السابؽ، ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٗ)
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فيػػػػػػؤالء ليػػػػػػـ الفسػػػػػػخ لمغػػػػػػبف مػػػػػػا لػػػػػػـ يعممػػػػػػو المتعاقػػػػػػد ا خػػػػػػر أنػػػػػػو اشػػػػػػترل بغػػػػػػاؿو كأنػػػػػػو 
 .(ِ)، ككذلؾ مف يمكنو أف يعمـ بالسعر كلـ يفعؿ فبل خيار لو(ُ)مغبكف

كبمػا  السكؽ ألكؿ: فالمسترسؿ ىك مف كشؼ لممتعاقد ا خر عدـ خبرتو بسعرأما الرأم ا
 الراجح. ، كالرأم األكؿ ىك(ّ)ىك في سبيمو مف التعامؿ أك قاؿ ال خبلبة

 الفرع الثاني 
 بيع العارؼ لغير العارؼ 

يػػذىب فقيػػاء المالكيػػة كاإلماميػػة كقػػكؿ لمزيديػػة كقػػكؿ لمحنفيػػة إلػػى أف البػػائع ممػػـز بػػإعبلـ 
المعرفػػػة خيػػػار الغػػػبف الفػػػاحش، كيطمػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى عػػػديـ  يـ المعرفػػػة بػػػالثمف كأف لعػػػديـعػػػد

 ، (ٔ)أك مػف ىػك لػػيس مػف أىػػؿ البصػر كالمعرفػػة (ٓ)بػػالثمف أك الجاىػؿ (ْ)المعرفػة }بعػديـ الخبػػرة
أسػتعممو المشػترم أـ ال، الميػـ أف  كػاف المتعاقػد ا خػر مػف أىػؿ المعرفػة أك ال، كسػكاءن  كسكاءن 
لبينػػػة عمػػػى جيمػػػو أك تقػػػـك قػػػرائف عمػػػى عػػػدـ خبرتػػػو، كفػػػي ىػػػذا يقكلػػػكف: "كقػػػاؿ المخمػػػي: تقػػـك ا

أختمػػؼ إذا تبػػايع الػػرجبلف السػػمعة كأحػػدىما يعػػرؼ سػػكقيا دكف ا خػػر، ىػػؿ لمػػف جيػػؿ السػػكؽ 
مقػاؿأ أ ىػػ ، كقػاؿ المتيطػي: تنػازع البغػداديكف فػي ىػذا. كقػاؿ بعضػيـ:  منيما عمى مف عممػو

ككػػػػذلؾ إف بػػػػاع بنقصػػػػاف  ،يػػػػع عػػػػف قيمػػػػة الثمػػػػث فػػػػأكثر فسػػػػخ البيػػػػعالمشػػػػترم فػػػػي المب إف زاد
قيمتػػػو عمػػػى مػػػا قالػػػو القاضػػػي أبػػػك محمػػػد كغيػػػره قػػػاؿ كاألصػػػؿ فػػػي ىػػػذا أف ينظػػػر  مػػػف الثمػػػث
مػػػدعي الجيػػػؿ فػػػإف كػػػاف معركفػػػان بػػػذلؾ أجتيػػػد لػػػو الحػػػاكـ ا ىػػػػ . أنظػػػر مػػػف ىػػػذا المعنػػػى  إلػػػى
مالػؾ لممغبػكف الػػرد إذا كػاف المغبػػكف اإلمػاـ المػػاكردم قػاؿ: حكػى ابػػف القصػار أف مػػذىب  فتيػا

 .(ٕ)جاىبلن بالقيمة..."
  

                                  
 . ْٖص ، مرجع سابؽ،ِج، ( سبؿ السبلـ ُ)
 .َِّص، مرجع سابؽ، ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرِ)
، ح الكبير. المغني كالشر  ْٖص ، المرجع السابؽ،ِج ،. سبؿ السبلـّْٕص، مرجع سابؽ، ْج، ( مكاىب الجميؿّ)
 .ِّٖص  ، المرجع السابؽ،ٓج
مكاف نشر، دار ك ، بدكف تاريخ ك ِط ،ٓج عبدا األنصارم القرطبي، يالجامع ألحكاـ القرآف، ألب ،( تفسير القرطبيْ)

 .ِٗص
 .ْٗٔ -ْٖٔص ؽ،، مرجع سابْشرح مختصر خميؿ، ج ،لممكاؽ ،( التاج كاإلكميؿٓ)
طبعة  ،ٓزيد القيركاني عمي الصعيدم العدكم المالكي الحمبي، ج كالحسف لرسالة ابف أب كعمى شرح أب ،( حاشية العدكمٔ)

الحسف عمي بف عبدالسبلـ  يألب ،. البيجة في شرح التحفةُِٓص ، القاىرة، بدكف تاريخ نشر،مصطفى البابي الحمبي
 .ّٔٗص ، مرجع سابؽ،ِج ،لتاج المذىب. إُٕص ، مرجع سابؽ،ِالتسكلي، ج

 .ْٓٔص، مرجع سابؽ، ّج ،. الممعة الدمشقيةْٗٔ -ْٖٔص، المرجع السابؽ،  ْج،( التاج كاإلكميؿ لممكاؽٕ)
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 الفرع الثالث
 التدليس بالسككت في بيع تمقي الركباف

 ىناؾ تصكراف لبيع تمقي الركباف ىما:
: البيػػع فػػي تمقػػي الجمػػب كىػػك أف يتمقػػى المشػػترم البػػائع إلػػى خػػارج المكػػاف التصػػكر األكؿ

ترم مػنيـ كيبلحػظ أف ىنػاؾ عػدة صػكر ليػذا النػكع مػف الذم يتـ فيو بيػع السػمع أك الجمػب فيشػ
فػػي أحػػد صػػكر ىػػذا البيػػع أف يسػػمع أحػػد قػػدـك قافمػػة بميػػرة عظيمػػة فيتمقػػاىـ  البيػػكع، فالحنفيػػة

مػف الػثمف كحكمػو  باسػتثناءكيدخؿ المصر فبيع عمػى  ،الرجؿ ليشترم منيـ ما معيـ مف الميرة
 آخر. عندىـ الكراىة كليس بطبلف العقد ألف المنع لمعنى

كالمعنى في كراىيتو عند الحنفية كالزيدية لما فيو مف الضرر بالنػاسم ألف البػائع لػك تػرؾ 
 .(ُ)يبتاع لمناس برخص لذلؾ يشترط أف يضر التمقي بأىؿ البمد

: ىك أف يتمقاىـ فيبيعيـ مع جيميـ بسعر البمد، فمعنى التحريـ ىك استغبلؿ كالتصكر الثاني
عر السكؽ بأف يتـ الشراء قبؿ أف يدخؿ السكؽ ليعرؼ السعر، جيؿ صاحب السمع أك الجمب بس

لى ىذا ذىب الحنابمة كقكؿ لممالكية  .ّ()كالزيدية كالشافعية كقكؿ لمحنفية كاإلمامية(ِ)كا 
كيختمؼ الفقياء في التمقي المكجب لمخيار حيث يذىب المالكية أف يحصؿ التمقي إلى خارج 

 .ْ()عمى فرسخيف كقيؿ عمى مسيرة يـك كأكثرحيث يشترط البعض عمى ميؿ كقيؿ  ،السكؽ
كيشترط الزيدية التمقي خارج مكاف بيػع السػمع كلػك داخػؿ السػكؽ ألف المعنػى ىػك حصػكؿ 

كيذىب الشافعية إلى أنو ال خيار ليـ إذا كاف التمقػي بعػد دخػكؿ  ،(ٓ)التغرير كجيالة سعر البمد
. كيشترط البعض ا خر أف (ٔ)تمقيفالبمد كلك خارج السكؽ إلمكاف معرفتيـ السعر مف غير الم

التمقي يعـ القريبة أك البعيدة كيككف ابتداؤه خارج السػكؽ الػذم يبػاع فيػو الجمػكب كيناسػب كػكف 
 .(ٕ)التمقي إنما يعتبر مف خارج السكؽ مف جية المعنى أنو مكضع التغرير كجيالة سعر البمد

                                  
 كما بعدىا. ّّٓص ، مرجع سابؽ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرُٔٔص، مرجع سابؽ، ِج، ( بداية المجتيدُ)
 .ّٖٓص ، مرجع سابؽ،ِج ،. التاج المذىبَُٕص ، مرجع سابؽ،ِج، ( مجمع األنيرِ)
، المرجع ِج ،. التاج المذىبُٓص ، مرجع سابؽ،ِج،. مغني المحتاج ِّص ، مرجع سابؽ،ُِج، ( المجمكع ّ)

. َُِص ، مرجع سابؽ،ٓج ،. حاشية رد المحتارُٖٔص ، المرجع السابؽ،ِج ،. بداية المجتيدّٖٓص السابؽ،
 .ِٖٗ-ِٕٗص ،، مرجع سابؽّج ،الممعة الدمشقية

، . الممعة الدمشقيةُٔٔص ، المرجع السابؽ،ِج ،. بداية المجتيد َٕص ، مرجع سابؽ،ّج ،( الشرح الكبير لمدرديرْ)
 .ِٖٗ-ِٕٗص ، المرجع السابؽ،ّج
 .ّٖٓ -ّْٖص ، المرجع السابؽ،ِج، . التاج المذىب َّْص ، مرجع سابؽ،ّج،( الركض النضير ٓ)
 .ُٓص ع السابؽ،، المرجِج، ( مغني المحتاجٔ)
، . سبؿ السبلـّٖٓ-ّْٖص ، المرجع السابؽ،ِج ،. التاج المذىبَّْص ،المرجع السابؽ،ّج،( الركض النضيرٕ)
 .ِٖص، مرجع سابؽ، ْج
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لشافعية كالحنابمة كالمالكية حيث يذىب الزيدية كا ،كيختمؼ الفقياء في شرط قصد التمقي
إلى عدـ اشتراط قصد التمقي فيقـك التدليس لعدـ البياف كلك أنو خرج لشغؿ آخر ألف النيي 

إلى  ا خر، بينما يذىب البعض (ُ)قصد أك لـ يقصد ألجؿ الخديعة كالغبف كذلؾ متحقؽ سكاءن 
 .(ِ)اإلمامية كقكؿ لمزيديةاشتراط قصد التمقي كىك قكؿ لمشافعية كقكؿ لمحنابمة كما ذىب إليو 

كمػػا يشػػترط لقيػػاـ التػػدليس جيػػؿ المشػػترم بسػػعر البمػػد فمػػك كػػاف عالمػػان أك أعممػػو المتمقػػي 
 .(ّ)كالقكؿ قكلو في عدـ العمـ ،بسعر السكؽ فبل خيار

كىػػػذا مػػػا ذىػػػب إليػػػو  ،كمػػػا يشػػػترط لقيػػػاـ الخيػػػار أف يصػػػحب التػػػدليس غػػػبف غيػػػر معتػػػاد
، أمػػا الػػرأم ا خػػر فيػػك قػػكؿ لممالكيػػة (ْ)يػػة كاإلماميػػة كالزيديػػة الحنابمػػة كقػػكؿ لمشػػافعية كالمالك

أك (ٓ)كلك لـ يغبف بحسب عبارة الػبعض ،كالزيدية كقكؿ لمشافعية فإف الجزاء ىك الفسخ لمتدليس
 .(ٔ)لمغرر بحسب ما يراه الزيدية

كلكف يجػب أف يشػرؾ المشػترم أىػؿ السػكؽ فػي  ،كالقكؿ المرجكح ىك صحة البيع كلزكمو
كاختمػؼ الفقيػػاء بخصػكص التمقػي لمبيػػع  ،(ٕ)لسػمعة التػي مػػف شػأنيا أف يكػكف ذلػػؾ سػكقياتمػؾ ا

حيػث ذىػػب الػبعض إلػى إعطائػػو  ،البمػد بسػػعر مػف الػداخؿ عمػػى السػكؽ قبػؿ أف يػػرد مػع جيمػو
كىػػذا متحقػػؽ  ،عنػػو لمػػا فيػػو مػػف الخديعػػة كالغػػبف فػػالنيي ،(ٖ)العمػػة حكػـػ التمقػػي لمشػػراء لتػػكافر

الػػبعض ا خػػر إلػػى عػػدـ مسػػاكاة البػػائع بالمشػػترم فػػي الحكػػـ ألف  ىػػبكذ ،فػػي البيػػع كالشػػراء
 .(ٗ)النيي عف الشراء دكف البيع

                                  
. المغني كالشرح ُٓص ، مرجع سابؽ،ِج، . مغني المحتاجّٖٓ -ّْٖص ، مرجع سابؽ،ِج، ( التاج المذىبُ)

 .ٔٔص ، مرجع سابؽ،ِج ،ة المجتيد. بدائّّص ، مرجع سابؽ،ٓج، الكبير
. مغني ِٖٗص ، مرجع سابؽ،ّج، . الممعة الدمشقيةّّٔص، المرجع السابؽ، ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرِ)

 .ِٖص ، مرجع سابؽ،ِ. سبؿ السبلـ، جُٓص ، المرجع السابؽ،ِج، المحتاج
. الممعة َُٔص المرجع السابؽ، ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرُٓص ، المرجع السابؽ،ِج ،( مغني المحتاجّ)

 . ِٖٗ-ِٕٗص، المرجع السابؽ،  ّج، الدمشقية
، المغني كالشرح الكبير. ُٓص المرجع السابؽ، ،ِج ،. مغني المحتاجُٖٔص المرجع السابؽ، ،ِج ،( بداية المجتيدْ)
 المرجع السابؽ، ،ِج ،. التاج المذىبِٖٗص المرجع السابؽ، ،ّج ،. الممعة الدمشقيةّّٓص المرجع السابؽ، ،ٓج

 .ّٕٗ، ّٖٓص
. المغني كالشرح ُٓصالمرجع السابؽ،  ،ِج ،. مغني المحتاجّٖٓ-ّْٖص المرجع السابؽ، ،ِج ،التاج المذىب (ٓ)

 إسحاؽ يألب ،. الميذبُٖٔص المرجع السابؽ، ،ِج ،المجتيد كما بعدىا. بدايةّّٓص المرجع السابؽ، ،ٓج، الكبير
)طبعة دار إحياء الكتاب العربي عيسى ، ُج، (قْٕٗ)المتكفى سنة  ،ابادم الشيرازميركز بف عمي بف يكسؼ الف إبراىيـ

 .ِِٗص ،( نشر بدكف تاريخ بيركت، البابي الحمبي كشركاه،
 .ّٖٓكص ّْٖص المرجع السابؽ، ،ِج ،( التاج المذىبٔ)
 .ّّٓص ع السابؽ،المرج ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرُٔٔص المرجع السابؽ، ،ِج ،( بداية المجتيدٕ)
. مغني ّٖٓ-ّْٖص ، المرجع السابؽ،ِج ،. التاج المذىبّّٔص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٖ)

 .ِٖٗص ، المرجع السابؽ،ّج ،. الممعة الدمشقيةُٓص ، المرجع السابؽ،ِج، المحتاج 
 .ّّٔص المرجع السابؽ، ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٗ)
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 الفرع الرابع
 التدليس بالسككت في بيع حاضر لباد

 يختمؼ الفقياء بخصكص المقصكد ببيع حاضر لباد إلى عدة آراء ىي:
  الرأم األكؿ:

ي النيي عمى بيع الحاضر لمبادم يتفؽ جميكر الفقو اإلسبلمي عمى أف مقصكد الشارع ف
ممف يفترض جيميـ بسعر البمد يقدمكف كىـ جاىمكف بأسعار  ،أف أىؿ البادية كمف في حكميـ

بيع سمسار ليذا البدكم، يأم يجيمكف بأسعار سكؽ السمعة فبل يجكز أف  ،السمعة في الحاضرة
 .(ُ)عرؼ منؾ بالسعركأف يستقبمو السمسار فيقكؿ ضعو عندم ألبيعو لؾ عمى التدريج أنا أ

كعنػد ىػذه النقطػة أختمػػؼ فقيػاء الجميػكر فمػػنيـ مػف عمػؿ النيػػي أف بيػع الحاضػر لمبػػادم 
سػػمعتو ىػػك مػػف أجػػؿ حمايػػة البػػدكم مػػف الغػػبف ألنػػو يػػرد كالسػػعر مجيػػكؿ عنػػده لػػذلؾ إذا كػػاف 
كال البدكم يعمـ بأسعار السكؽ أك أف الحاضر الذم يتكلى البيع لو أعممو بالسعر فػالبيع جػائز 

 .(ِ)خيار لمبدكم غبف أك لـ يغبف ما لـ فمو الخيار في حالة الغبف إذا كاف جاىبلن بالسعر
مػػػف جميػػػكر الفقػػػو اإلسػػػبلمي فيػػػركف أف العمػػػة مػػػف النيػػػي عػػػف بيػػػع  :أمػػػا الػػػبعض ا خػػػر

حيث يقكلػكف إف البػدك يػردكف عمػى البمػد كىػـ يجيمػكف  ،الحاضر لمبادم ىك الرفؽ بأىؿ المدف
يمكػػنيـ أم إذا تكلػػكا البيػػع بأنفسػػيـ اسػػترخص مػػا يبيعكنػػو ألف أكثػػره ال رأس  بحيػػث ،بأسػػعارىا

نما صار ليػـ باالسػتغبلؿ فػالرفؽ بمػف يشػتريو أكلػى ليػذا جػاز  ،ماؿ ليـ فيو ألنيـ لـ يشتركه كا 
كليػذا فيػـ يكرىػكف أف ينصػح  ،غبف البدكم فينتفع أىؿ البمد بالشراء منػو مػع ربحػو فػي الغالػب

أنػػو يجػػب استنصػػاحو إذا طمػػب البػػدكم  :، كقػػكؿ آخػػر(ّ)عممػػو بسػػعر السػػكؽالحاضػػر البػػدكم كي
.. (ٓ)، كقػػػكؿ إذا استنصػػػحو البػػػدكم يجػػػب عميػػػو السػػػككت كال يجػػػكز أف يكػػػذب عميػػػو(ْ)النصػػػح

                                  
دار ، ّج، (قَُُِ)المتكفى سنة ،بركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير يعمى مختصر خميؿ، ألب ،يرالشرح الكب (ُ)

المنياج،  . نياية المحتاج إلى شرحَُِص ، مرجع سابؽ،ٓج ،. رد المحتار ٗٔ، صبدكف تاريخ نشرالفكر، بيركت، 
دار الفكر، بيركت، الطبعة  ،ىػ(َُْكفى)المت ،العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي كلشمس الديف محمد بف أب

، مرجع ِج ،شرح ممتقى األبحر ،. مجمع األنيرْٗٔ، ْْٔص ،ُُ(، جٖـ، عدد األجزاء)ُْٖٗىػ/َُْْاألخيرة، 
 .َٕصسابؽ، 

محمد بف أحمد بف  /. منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمشيخٗٔص ، المرجع السابؽ،ّج، ( الشرح الكبير لمدرديرِ)
، مرجع ِج ،. المغني كالشرح الكبيرّٔ -ِٔص ،ٓـ، جُٖٗٗىػ/َُْٗدار الفكر، بيركت،  ،ىػ(ُِٗٗمحمد عميش )ت

 .ُِْٔص ، مرجع سابؽ،ّج ،. ضكء النيار المشرؽ عمى حدائؽ األزىارٖٗٓصسابؽ، 
 .ٖٗٓص ، المرجع السابؽ،ِج ،. المغني كالشرح الكبيرُٕٔ-ُٔٔص ، مرجع سابؽ،ِج ،( بداية المجتيدّ)
لزكريا بف  ،. أسنى المطالب في شرح ركض الطالبييف ْْٔص ، مرجع سابؽ،ّج ،محتاج إلى شرح المنياج( نياية الْ)

بيركت، بدكف دار الكتاب اإلسبلمي،  ،ْ، جىػ(ِٔٗ، )المتكفى ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي ،محمد بف زكريا األنصارم
 . ّٓصتاريخ نشر، 

 .ْْٔصالمرجع السابؽ،  ،ْج ،( نياية المحتاجٓ)
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أف ىػذا الػرأم األخيػر يتعػارض مػع الكاجػب المفػركض عمػى المػرء فػي أف  :كلكف الػبعض يػرل
 .(ُ) آلو كسمـ "الديف النصيحة"ينصح البدكم لحديث الرسكؿ صمى ا عميو ك 

كالحكـ في ىذا الرأم عند الحنفية كقكؿ لمحنابمة كالزيديػة : إذا خػالؼ الحاضػر كبػاع 
، كحكـ البيع صػحيح الـز ألف البيػع (ّ)كقيؿ يؤدب، (ِ)لمبدكم فإنو عاص إذا عمـ الحديث

ف يحػبس لك كاف مفسكخان لػـ يكػف فػي بيػع الحاضػر لمبػادم إال الضػرر عمػى البػادم مػف أ
حتػػى يػػأتي ىػػك أك بػػدكم غيػػره يبيعيػػا فيكػػكف مػػف قبػػؿ  ،كال يجػػكز فييػػا بيػػع غيػػره ،سػػمعتو

، كاألظيػػر عنػػد الحنابمػػة فسػػاد العقػػد كعنػػد المالكيػػة يصػػح العقػػد كلممشػػترم (ْ)اإلكسػػاد ليػػا
 كسكاءن كاف البيع لمبدكم أك لرسكلو.  ،(ٓ)خيار الرد

مػػػػص مػػػػف ذلػػػػؾ أف بيػػػػع الحاضػػػػر كقػػػػد أيػػػػد السػػػػنيكرم ىػػػػذا التصػػػػكير حيػػػػث قػػػػاؿ: "كيخ
لمبػػػػػادم ينطػػػػػكم عمػػػػػى ضػػػػػرب مػػػػػف االحتكػػػػػار، إذ البػػػػػادم يريػػػػػد البيػػػػػع ب الػػػػػرخص أك بسػػػػػعر 
السػػػػكؽ ، فيمسػػػػؾ السمسػػػػار السػػػػمعة كال يعرضػػػػيا فػػػػي السػػػػكؽ جممػػػػة كاحػػػػدة بػػػػؿ يمنعيػػػػا عػػػػف 
النػػػػػػاس كىػػػػػػـ فػػػػػػي حاجػػػػػػة إلييػػػػػػا فيقػػػػػػؿ العػػػػػػرض كيشػػػػػػتد الطمػػػػػػب عمػػػػػػى كجػػػػػػو ال يخمػػػػػػك مػػػػػػف 

بلؿ حاجػػػػة النػػػػاس، فيبيػػػػع السمسػػػػار السػػػػمعة عمػػػػى مػػػػا يريػػػػده مػػػػف االصػػػػطناع كالتييػػػػؤ السػػػػتغ
 . (ٔ) الثمف"

مػف  أف نيي بيع الحاضػر لمبػادم عمػى ذلػؾ النحػك :كيذىب البعض مف أصحاب ىذا الرأم
التخريج مشركطان أف يكػكف النػاس فػي ضػيؽ كحاجػة لمسػمعة فػإف كػاف البمػد كبيػران ال يضػيؽ عمػى 

، كىنػاؾ مػف قيػد (ٕ)لمنع لحػكؽ األضػرار بالنػاس كال ضػرر ىنػاأىمو بترؾ البيع فيجكز البيع ألف ا
، كأف يكػػكف مقصػػكد البػػادم أم (ٗ)، كالسػػمعة ممػػا تعػػـ الحاجػػة ليػػا(ٖ)النيػػي إذا كػػاف البػػادم جػػاىبلن 

 .(ُُ)أك أف يككف البادم قد قصد بيعو بسعر يكمو ،(َُ)أال يككف البادم ىك مف قصد الحاضر

                                  
 .ْٗٔ-ْْٔص ، مرجع سابؽ،ُُجفي شرح المنياج، ( نياية المحتاج ُ)
 .ّٗص ،ـَُٗٗ/ىػَُُْ ، بيركت،دار المعرفة، ّج ،ىػ(َِْ)ت ،محمد بف إدريس الشافعي /لئلماـ ،( األـِ)
 .ّٔ-ِٔص ، مرجع سابؽ،ٓج ،( منح الجميؿ شرح مختصر خميؿّ)
، مرجع ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرّٖص ، مرجع سابؽ،ْج ،. أسنى المطالبّٗص ، المرجع السابؽ،ّج ،( األـْ)

 .ُِٕ-َِٕصسابؽ، 
 ، المرجع السابؽ،ٓج ،. المغني كالشرح الكبيرّٔ -ِٔص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( منح الجميؿ شرح مختصر خميؿٓ)

 .ٗٗٓ، صُِٕص
 .ٕٖص ، مرجع سابؽ،ِج ،السنيكرم، مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلميد. عبدالرزاؽ ( ٔ)
 .َٕص ، مرجع سابؽ،ِج ،شرح ممتقى األبحر ،األنير. مجمع ْْٔص ، المرجع السابؽ،ّّج ،( نياية المحتاج ٕ)
 .ٗٗٓ-ٖٗٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرٖ)
 .ْْٔص ، المرجع السابؽ،ّّج، ( نياية المحتاجٗ)
 .ٗٗٓ-ٖٗٓص ، المرجع السابؽ،ٓج ،ح الكبير. المغني كالشر ْْٔص ، المرجع السابؽ،ّّج، ( نياية المحتاجَُ)
 السابقيف، نفس الصفحتيف السابقتيف.( نفس المرجعيف ُُ)
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عمػػى  الجميػػكر إلػػى أف المقصػػكد بالبػػادم كػػؿ مػػف يقػػدـ فػػذىب ،كاختمفػػكا فػػي المقصػػكد بالبػػادم
، كقبػػػؿ أف يقػػػدـ...... أك غيػػػره فيػػػك مثػػػاؿ (ُ)المػػػدف مػػػف الباديػػػة أك القريػػػة كىػػػك يجيػػػؿ بأسػػػعار البمػػػد

كقيػػؿ كػػؿ كارد عمػػى محػػؿ كلػػك مػػدنيان الميػػـ أف يكػػكف جػػاىبلن بالسػػعر فقػػد جػػاء  ،(ِ)كالمػػراد كػػؿ جالػػب
نمػا ذكػر في فتح البارم البف حجر قكلو "فجع مكا الحكػـ منكطػان بالبػادم كمػف شػاركو فػي معنػاه قػالكا كا 

 ،(ّ) البػػادم فػػي الحػػديث لككنػػو الغالػػب فػػالحؽ بػػو مػػف شػػاركو فػػي عػػدـ معرفػػة السػػعر مػػف الحاضػػريف"
، كقكلػػػو: "كقيػػػده بمػػػف يجيػػػؿ السػػػعر كلػػػك بعثػػػو مػػػع (ْ) كبيػػػع حاضػػػر لبػػػاد ذكرىمػػػا لمغالػػػب": "كقػػػالكا
 .(ٓ)رسكؿ"

، كألحػػؽ (ٔ)إلػػى قصػػر معنػػى البػػدكم عمػػى سػػكاف البريػػة المتنقمػػيف كذىػػب الػػبعض ا خػػر
الػػبعض بالبػػدكم مػػف كػػاف يشػػبيو مػػف أىػػؿ القػػرل الػػذيف يجيمػػكف أسػػعار البمػػد فأمػػا أىػػؿ القػػرل 

 .(ٕ)الذيف يعرفكف أثماف السمع كاألسكاؽ فميسكا داخميف في ذلؾ
 الثاني: الرأم

لرجػؿ مػف أىػؿ الحضػر يكػكف لػو يرل أف المقصكد بػالنيي عػف بيػع حاضػر لبػاد ىػك أف ا
طعاـ كعمؼ ككاف أىؿ البمد في حاجة كقحط فيمتنع عػف بيعػو ألىػؿ المصػر كلكنػو يبيعػو مػف 
أىػؿ الباديػة بػثمف غػاؿو يتجػاكز الحػد فيضػر بيػـ كيتضػرر أىػؿ البمػد أيضػان، كالقػائميف بيػذا ىػـ 

معنػػى غيػػر البيػػع ، كحكػػـ البيػػع إف حصػػؿ، الكراىػػة عنػػد الحنفيػػة ألف النيػػي ل(ٖ)بعػػض الحنفيػػة
كىك اإلضرار بأىؿ المصر فبل يكجب فساد البيع كالنيي عف البيع كقػت الشػراء كىػذا إذا كػاف 

ال فبل بأس بيذا البيع  .(ٗ)يضر بأىؿ المصر كا 
كقد اعترض الفقياء الذيف ال يجيزكف بيع الحاضر لمبادم عمى مف يقكؿ بالجكاز مطمقان 

الذم حمفناه أخص  –"فيقاؿ المراد بيع الحاضر لمبادم استنادان إلى أحاديث النصيحة بقكليـ: 
ىك البيع الشرعي بيع المسمـ لممسمـ الذم بينو الشارع ، كليس بيع الغش كالتدليس  –مطمقان 

ع الرجاء كغيره مما ال يحؿ داخبلن في مسمى ىذا البيع الشرعي كما أنو ال يدخؿ فيو بي
 .(َُ)شرعان 

                                  
 .ّٖٕص ، مرجع سابؽ،ْج ،. مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿُِٕ،َِٕص ، مرجع سابؽ،ٓج ،( المغني كالشرح الكبيرُ)
 .ْْٔص ، مرجع سابؽ،ّّج ،( نياية المحتاجِ)
 .ِٖص ، مرجع سابؽ،ِج،. سبؿ السبلـ ُٓ-َٓص جع سابؽ،، مر ِج،( مغني المحتاج ّ)
 . ّٖص ، مرجع سابؽ،ِج ،. أسنى المطالبْْٔص ، المرجع السابؽ،ّّ( نياية المحتاج ، جْ)
 .ّٖٕص ، المرجع السابؽ،ْج ،( مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿٓ)
 .ُٕٔ-ُٔٔص ، مرجع سابؽ،ِج ،. بداية المجتيدَُِص ، مرجع سابؽ،ٓج ،( رد المحتارٔ)
 .ٗٔص ، مرجع سابؽ،ّج ،لمدردير ،. الشرح الكبيرُِٓص ، مرجع سابؽ،ٔج ،لممكاؽ ،( التاج كاإلكميؿٕ)
 .َُِص، المرجع السابؽ،  ٓج ،. رد المحتارِِّص، مرجع سابؽ،  ٓج، ( بدائع الصنائع ٖ)
 .َٕص، مرجع سابؽ،  ِج، . مجمع األنيرِِّص، المرجع السابؽ،  ٓج، ( بدائع الصنائع ٗ)
 .ِٓ-ُِ، ص، مرجع سابؽُِجالنككم،  /شرح الميذب لئلماـ ،( المجمكعَُ)



   الفسٌط٘ ٔالفكْ اإلضالو٘  املدٌ٘ الكإٌُ يف التدلٗظ الطهٕت٘
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 انثانج ادلثذج
  انمإٌَ انًُٛٙانتذنٛص تانطكٕخ يف

المقصػػكد بالتػػدليس اإليجػػابي: التػػدليس القػػكلي، كالفعمػػي، فالصػػكرة األكلػػى ال خػػبلؼ عنػػد 
متػػى مػػا كانػػت قػػادرة عمػػى التػػأثير عمػػى إرادة المتعاقػػد  ،الفقيػػاء أنيػػا صػػالحة لتكػػكيف التػػدليس

بػػر، حتػػى كدفعػػو إلبػػراـ العقػػد أك جعمػػو يقبػػؿ التعاقػػد بشػػركط أك ،ا خػػر بإبيامػػو بغيػػر الحقيقػػة
فيػـ يتفقػكف  ،بالنسبة لمقائميف بعدـ تأثير التدليس بشكؿ عاـ عمى صحة العقد كلزكمو كالحنفية

 عمى حرمة مباشرة ىذه الكسيمة الخداعة.
 األٔه املطمب

 (الـىـبـدأ ٔالــصـٕزبالطهٕت يف الكإٌُ الٗىين ) الـتـدلـٗـظ
)إذا عمػد أحػد المتعاقػديف إلػى ( مف القػانكف المػدني اليمنػي عمػى أنػو: ُٕٗتنص المادة )

بحيػث لػكالء لمػا أبػـر الطػرؼ الثػاني العقػد ال يصػح العقػد،  ،تغرير )تػدليس( كػاف مػف الجسػامة
ذا مضػت ثػبلث سػنكات  كيككف لمطرؼ الثاني طمب الحكـ بإبطاؿ العقد كما يككف لو إبقائو، كا 

 تسػػػمع الػػػدعكل بعػػػد انكشػػػاؼ التغريػػػر دكف طمػػػب اإلبطػػػاؿ كبػػػدكف مػػػانع مػػػف الػػػرد الفػػػكرم فػػػبل
 كتعتبر كؿ حيمة يمجأ إلييا أحد المتعاقديف تغريران.( ،بشأنيف

( مف نفس القانكف عمى أنو: )إذا صدر التغريػر )التػدليس( مػف غيػر َُٖكتنص المادة )
المتعاقػػديف فمػػيس لممتعاقػػد الكاقػػع فػػي الخػػداع أف يطمػػب إبطػػاؿ العقػػد إال إذا أثبػػت أف المتعاقػػد 

 ف الظاىر عممو بيذا التغرير.(ا خر كاف يعمـ أك كا
( مف القانكف ذاتو عمى أف: )الغبف ىك أف يككف أحد العكضيف غير ُُٖكتنص المادة )

متعػػادؿ مػػع العػػكض ا خػػر، كال تػػأثير لمغػػبف عمػػى صػػحة العقػػد مػػف البػػال  العاقػػؿ إال إذا كػػاف 
ت التصرؼ، كعمػى فاحشان كفيو غرر، كيعتبر الغبف فاحشان إذا بم  عشر قيمة المعقكد عميو كق

الحاكـ أف يستجيب لطمب إبطػاؿ العقػد أك إزالػة الغػبف بحسػب طمػب المغبػكف أك مػف يمثمػو إذا 
قبؿ المغبكف، كيجكز في عقكد المعاكضػة أف.............  خػر دعػكل اإلبطػاؿ بػأف يعػرض 
ث إزالػػة الغػػبف، كال تسػػمع دعػػكل المغبػػكف إف لػػـ يكػػف فاحشػػان كال غػػرر فيػػو إذا رفعػػت بعػػد ثػػبل

سنكات مف تاريخ العقد مع عدـ المػانع، كيتػأثر العقػد بػالغبف دائمػان إذا كقػع عمػى مػاؿ كقػؼ أك 
 .(ُ) (صرؼ عف غيره بالككالة أك الفضالةصغير أك مف في حكمو أك عمى المت

يبلحػػظ مػػف النصػػكص أف القػػانكف اليمنػػي لػػـ يحصػػر معنػػى التػػدليس فػػي أمػػر معػػيف كمػػا 
لقػانكف المصػرم بػؿ نػص عمػى أف كػؿ متعاقػد يعمػد إلػى تغريػر فعؿ نظيراه القػانكف الفرنسػي كا

المتعاقػػد  –)تػػدليس( يكػػكف مػػف شػػأنو تكليػػد غمػػط التعاقػػد ا خػػر كدفعػػو إلػػى التعاقػػد يجػػكز لػػو 
ف كػؿ حيمػة يباشػرىا المتعاقػد أبطاؿ العقد، ثػـ ذكػر فػي آخػر الػنص التمسؾ بإ –المدلس عميو 

                                  
 . ( مف القانكف المدني اليمنيُُٖانظر: المادة )( ُ)
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ف القػػانكف اليمنػػي اعتبػػر كػػؿ الكسػػائؿ التػػي يمكػػف أف تعػػد تغريػػران )تدليسػػان( ممػػا يقطػػع بػػاليقيف أ
كالعبرة بمدل تػأثير ىػذه الكسػيمة عمػى إرادة  ،تخدع المتعاقد ا خر كتكىمو بغير الحقيقة تدليسان 

كانػت أعمػاالن ماديػة أك مجػرد كػذب  المتعاقد ا خر، فالمعيار شخصػي كلػيس مكضػكعي سػكاءن 
خر في الغمط. بؿ يمكف أف يككف التدليس عبػارة عػف ماداـ أنو لكال الكذب لما كقع المتعاقد ا 

بحيػث لػكال الكتمػاف لمػا  ،مكقؼ سمبي كىك الكتماف عف إعبلـ المتعاقد ا خر بما ييمو معرفتو
ف يفتػرض جيػؿ المػدعى أبػو بالشػركط التػي تػـ بيػا. الميػـ  أقدـ عمى إبراـ العقد أك لما رضػي

 في عدـ العمـ بو. بأف يككف مغركران  ،عميو باإلعبلـ المسككت عنو
لنصكص القانكف اليمني  التاريخيف الفقو اإلسبلمي المصدر أ :كيعزز ىذا الرأم األخير

كالمرجع في تفسير نصكصو اعتبر الكتماف كسيمة مف الكسائؿ المككنة لمتغرير )التدليس( بحسب 
يكرىو المتعاقد ما رأينا، بؿ أف ىناؾ تعريفات لفقياء الشريعة تعرؼ التدليس بأنو: )كتماف ما 

، كتعريؼ آخر يعرؼ التدليس بأنو: )اإلخبار بغير الحقيقة (ُ) ا خر مف عيكب المبيع أك غيرىا(
أك ييسأؿ كيسكت( كما ىك كاضح مف النصكص الكاردة في كتب الزيدية، كالنجش ىك أحد صكر 

يمة مف كسائؿ التدليس التدليس بالكذب، كالحنابمة كالمالكية كالزيدية يذىبكف إلى اعتبار الكتماف كس
ألنو في معنى النجش، كالشافعية يعتبركف الكذب كالكتماف في بيع متمقي السمع تدليسان، كالجميكر 

 .(ِ)متفؽ عمى أف الكذب كالكتماف في بيكع األمانات كبيع المسترسؿ تدليسان 
دليس كمػػف ناحيػػة ثانيػػة: نبلحػػظ أف القػػانكف المػػدني اليمنػػي أكرد عػػددان مػػف التطبيقػػات لمتػػ

 ، مف أمثمة ذلؾ:يالسككت
-( عمى أنو: )يشترط في العيب المسكغ لمرد: ِ/ِْٓكتماف العيكب حيث نصت المادة ) -ُ

... أف يككف العيب خافيان بأف يككف العاقد قد كتمو عف المتعاقد معو أك يككف مما ال يظير 
 .(3) لمبيع...(مالـ يكف مف العيكب التي ال يطمع عمييا إال بتغيير في ذات ا –عند الفحص

ذا مػػػا عرفنػػػا أف مفيػػػـك العيػػػب عنػػػد فقيػػػاء الشػػػريعة كالقػػػانكف اليمنػػػي مفيػػػـك كاسػػػع فػػػبل  -ِ كا 
يقتصر عمى العيب بمفيكمو الدقيؽ كآفة طارئة فػي المبيػع بػؿ يشػمؿ كػؿ كصػؼ مػذمـك 

المشترم غرضان صحيحان كلك لـ تنقص ألجمو القيمة كلػك لػـ يمثػؿ آفػة طارئػة  يفكت عمى
  . (4)قكؿ قكؿ المشترم مع يمينوفي المبيع كال

( عمػػػػى أنػػػػو: َٕٓكمنيػػػا التػػػػدليس بالكتمػػػػاف فػػػي بيػػػػكع األمانػػػػات، حيػػػػث نصػػػت المػػػػادة )
اشترل بو مػع زيػادة ربػح  )المرابحة ىي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمف الذم

 معمـك كيشترط لصحة بيع المرابحة زيادة عمى شركط صحة البيع عمكمان ما يمي:

                                  
 . كما بعدىا مف ىذا البحث ُٓانظر: ص ( ُ)
 . كما بعدىا مف ىذا البحث ٓٓانظر: ص ( ِ)
 . ( مف القانكف المدني اليمنيُ/ِْٓانظر: المادة )( ّ)
 . مف ىذا البحث ٕٓنظر: ص ا( ْ)
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 أس الماؿ كىك الثمف الذم اشترم بو.بياف ر  -أ 
 بياف الربح كىك الزيادة عمى رأس الماؿ التي يشترطيا البائع. -ب 
يمـز البػائع بيػاف العيػكب التػي حػدثت بػالمبيع كنقصػو كرخصػو كمػا إذا كػاف قػد اشػتراه  -ج 

 بثمف مؤجؿ أك ممف يجابيو أك يتسامح.(
لمرابحػة كػاف المشػترم بالخيػار ( التي تنص عمى أنو: )إذا ظيرت خيانة فػي إُٓكالمادة )

كلػػػـ يتعيػػػب بعيػػػب جديػػػد كلػػػو  ،العقػػػد بجميػػػع الػػػثمف أك فسػػػخو إف كػػػاف المبيػػػع قائمػػػان  إمضػػػاءبػػػيف 
 ( مف القانكف.ْٕٓ، ّٕٓ، ِٕٓككذلؾ المكاد ) ،(ُ) المطالبة بما تضرر بو بسبب الخيانة(

المػػػادة  كبخصػػػكص الكتمػػػاف التدليسػػػي عنػػػدما يكػػػكف محمػػػو القيمػػػة فالقػػػانكف اليمنػػػي فػػػي -ّ
( نص عمى أف الغمط يككف جكىريان إذا فػكت الغػرض مػف التعاقػد، كعمػى األخػص ُْٕ)

 فيما يأتي:
إذا كقع في صفة الشي تككف جكىرية فػي اعتبػار المتعاقػديف أك يجػب اعتبارىػا كػذلؾ  - أ

 كلما ينبغي في التعامؿ مف حسف النية. ،لما البس العقد مف ظركؼ
ككانػت تمػؾ الػذات أك الصػفة  ،في صفة مف صػفاتوإذا كقع في ذات المتعاقد معو أك  - ة

 ىي السبب الرئيسي في التعاقد.
األمر الذم يفيـ منو أف القانكف كسع مف الصكر التي يرد عمييا الغمط لتشمؿ الغمػط فػي 

ذا ما عرفنا أف المادة ) ( لـ تنص صراحة عمى الغمط في ُْٕالصفة كالقيمة أك في الباعث كا 
( مػػػف ُُٖأف القػػػانكف عػػػالج أحكػػػاـ الغمػػػط فػػػي القيمػػػة فػػػي المػػػادة )القيمػػػة، كالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ 

كيتأثر العقد بػالغبف دائمػان إذا كقػع عمػى مػاؿ كقػؼ أك  ،(ِ)كما سبؽ إيضاحوالقانكف المدني 
 صغير أك مف في حكمو أك عمى المتصرؼ عف غيره بالككالة أك الفضالة."

كلفظة الغرر ليا مفيـك مختمؼ فقد ذكر النص أف الغبف المقترف )بالغرر( يكجب الخيار 
عػػف مفيػػـك التػػدليس)الغرر(م فالمقصػػكد بيػػا فػػي الفقػػو الزيػػدم الػػذم أخػػذ الػػنص منػػو ىػػك عػػدـ 
كتمػػاف البػػائع العػػالـ سػػعر السػػمعة )القيمػػة( عػػف المشػػترم عنػػدما يكػػكف ىػػذا األخيػػر فػػي كضػػع 

الفقػو الزيػدم ثبت ىذه الحقيقػة نػذكر نصكصػان مػف ن كلكييفترض جيمو بسعر السمعة المبيعة، 
يظيػػر منيػػا إعطػػاء لفػػظ )الغػػرر( ىػػذا المعنػػى، جػػاء فػػي التػػاج المػػذىب قكلػػو: "يثبػػت الخيػػار 

حتػػى اجتمػػع  ،لمغػػرر فػػي شػػيئيف: األكؿ قكلػػو كالمصػػراة فػػإف مػػف صػػر شػػاة أك تصػػرت بنفسػػيا
الميف فييا ثـ اشتراىا مشتر فنقص لبنيا عف أكؿ حمبػة .... فإنػو يثبػت لممشػترم الخيػار ألجػؿ 

قػػاؿ إنيػػا لػػيس  رر كلػػك لػػـ يعمػػـ بالتصػػرية ألف الغػػرر حاصػػؿ الخػػتبلؼ التصػػرية، كسػػكاءن الغػػ

                                  
 . ( مف القانكف المدني اليمنيْٕٓ، ّٕٓ، ِٕٓلمزيد مف التفصيؿ انظر: المكاد )( ُ)
 . مف ىذا البحث ٕٕانظر: ص( ِ)
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كالثاني يثبت الغرر في بيع صبرة بيعت جزافان عمـ قدرىا البائع فقط كجيؿ  ،مصراة أـ سكت..
 .(ُ)المشترم قدرىا كجيؿ عمـ البائع بقدرىا"

لبيػع ثبػت لمكاصػؿ خيػار الغػرر ككذلؾ قكليـ "إف المتمقي يخػدع الجػالبيف، كليػذا لػك كقػع ا
 .(ِ) كلك لـ يحصؿ مف المتمقي تغرير، ككذلؾ الحكـ عند البيع مف الكاصميف"

كرد معنػػى الغػػرر بمعنػػى كاسػػع يشػػمؿ معنػػى التػػدليس الفعمػػي كالقػػكلي  :كفػػي مكضػػع آخػػر
حيػث يقػكؿ: "أمػا إذا بػاع مػالـ يػره  ،كالسككت التدليسػي كيشػمؿ معنػى الجيالػة كنيػة االسػتغبلؿ

 أيضان كال خيار لمبائع لمرؤية عندنا كلو الخيار لمغرر، كذلؾ في ثبلث صكر: صح
: أف يقع مف المشترم أك مف غيره بعنايتو تدليس بأف المبيع دكف ما ىك عميو مف األكلىالصكرة 

 النفاسة في العدد أك في القيمة أك أنو غير مرغكب إليو في الشراء أك غير مرغكب فيو باالنتفاع.
 : حيث تمقى الركباف كاشترل منيـ، فمف غبف منيـ كاف لو الخيار.الثانية كالصكرة

: في صبرة مف الثمف عمـ قدرىا المشترم فقط، كىذه الصكر الثبلث راجعة كالصكرة الثالثة
 .(ْ)كبيذا المعنى ذىب شراح القانكف المدني اليمني ".(ّ)إلى الغرر إذ الغمبة فييا لو
بحسب رأينا تقػرر قاعػدة بطػبلف العقػد فػي حالػة كتمػاف مػف ( ُُٖكبالتالي فنص المادة )

يعمـ بقيمة السمعة أك يفترض عممو عف مػف يجيػؿ بقيمتيػا أك يفتػرض جيمػو شػريطة أف يقتػرف 
التػػػدليس الكتمػػػاني بغػػػبف المتعاقػػػد ا خػػػر غبنػػػان فاحشػػػان، كيعتبػػػر ىػػػذا تقنينػػػان ألحكػػػاـ الغمػػػط أك 

 مية.التدليس في القيمة في فقو الشريعة اإلسبل
يبلحػػظ أف القػػانكف اليمنػػي كبطريقػػة غيػػر مباشػػرة نػػص عمػػى الكتمػػاف  :كمػػف ناحيػػة رابعػػة

 المكجب لخيار الغمط أك التدليس الكتماني كذلؾ في الحاالت ا تية:
حيػػث تػػنص  ،اعتبػػر جيػػؿ المشػػترم بمكػػاف كجػػكد المبيػػع حػػاؿ العقػػد مكجبػػان لفسػػخ العقػػد -أ 

ذا كػػػاف  ،المبيػػػع( عمػػػى أنػػػو "يمػػػـز البػػػائع تسػػػميـ ّّٓالمػػػادة ) حيػػػث كػػػاف كقػػػت العقػػػد كا 
المشػػترم عمػػى جيػػؿ بمحػػؿ المبيػػع كانكشػػؼ لػػو أنػػو بمكػػاف لػػك عممػػو لمػػا تػػـ البيػػع كػػاف 

ف شاء استمـ المبيع حيث ىك ...".  بالخيار إف شاء فسخ البيع كا 
 ،كاعتبر جيؿ المشترم بككف البائع ال يممػؾ سػكل حصػة شػائعة فػي المبيػع مكجبػان لمفسػخ

( عمػػى أنػػو "يعتبػػر اسػػتحقاؽ بعػػض المبيػػع عيبػػان فيػػو تطبػػؽ فػػي شػػأنو ّْٓدة )حيػػث تػػنص المػػا
( المتعمقػػة ّٓٓكمػػا يطبػػؽ فػػي شػػأنو حكػػـ المػػادة ) ،المتعمقػػة بظيػػكر عيػػب فػػي المبيػػع األحكػػاـ

 بنقص قيمة المبيع لتمؼ أصابو قبؿ التسميـ."
                                  

 . ِِٗصمرجع سابؽ، ، ِ( التاج المذىب، جُ)
 . ّٖٓ، صِ(  نفس المرجع، جِ)
 كما بعدىا. ِّٗ، صِ(  نفس المرجع، جّ)
النظرية العامة لبللتزامات في القانكف المدني اليمني، المعامبلت الشرعية، مصادر االلتزاـ،  ،شاميد. محمد حسيف ال(  ْ)

 .َُِص الجديد، صنعاء، بدكف تاريخ نشر، مكتبة الجيؿ
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ا ( عمػػػػى أنػػػػو: "ال يػػػػدخؿ فػػػػي بيػػػػع األرض مػػػػا كػػػػاف مػػػػدفكنان فييػػػػُٗٓكتػػػػنص المػػػػادة ) -ب 
 كلممشترم الخيار إف جيؿ المدفكف ككاف في القمع ضرر."

اعتبر جيؿ المشترم بككف المبيع مستقبلن بحقكؽ الغير أك ككف المبيع مؤجران أك جيمو  -ج 
كلـ يعممو بمدة اإليجار مكجبان  ،بمدة عقد اإليجار إذا أعممو المؤجر بككف المبيع مؤجران 

حيث تنص المادة  ،( مف القانكف المدنيُْٕ، ٕٖٔلفسخ العقد طبقان لنصي المادتيف )
لى الغير فيما يمكف قسمتو ٕٖٔ) ( عمى أنو: "يصح تأجير المشاع إلى الشريؾ مطمقان كا 

ذا كاف المستأجر يجيؿ  ،كاالنتفاع بو كلك بالميايأة كالشريؾ أكلى بو بأجرة المثؿ كا 
نتقمت ممكية العيف ( عمى أنو: "إذا إُْالشيكع عند العقد فمو الخيار." كتنص المادة )

 اإليجارحتى تنتيي مدة  ،سارم المفعكؿ اإليجارالمؤجرة مف مالؾ إلى آخر اعتبر عقد 
ال فمممشترم حؽ الفسخ." اإليجارالمشترم بمدة  إعبلـكعمى البائع   كا 

اعتبر جيؿ المشػترم أك مػف فػي حكمػو بكػكف المبيػع لػيس مممككػان لمبػائع تغريػران يكجػب  -د 
ككذلؾ الرجكع بالغرامات عمى البائع كمف فػي  ،لضماف االستحقاؽالرجكع بالثمف طبقان 

 ( عمى أنو "إذا غرر شخص بآخر بػأف أعطػاه عينػان َُُْحكمو، كبيذا تنص المادة )
مغصكبة دكف أف يعممو أنيا غصب كلك كاف جاىبلن غـر الغار لممغركر كؿ مػا غرمػو 

لػو الغػار ضػماف الػدرؾ في العيف المغصكبة إال ما اعتاض المغركر عنو مالـ يضػمف 
 فيككف لممغركر الرجكع عمى الغار كلك اعتاض."

اعتبر أف كتماف المؤمف لو بالمعمكمات التي ييـ المؤمف معرفتيا تدليسان، حيػث نصػت  -ق 
أف يقػر كقػت إبػراـ  -ِ... ، -ُف: "يمتـز المؤمف لػو بمػا يمػي :أ( عمى َُِٕالمادة )
عمػػى  يأخػػذىاتيػػا لتقػػدير المخػػاطر التػػي بكػػؿ المعمكمػػات التػػي ييػػـ المػػؤمف معرف العقػػد

تػؤدم إلػى زيػادة ىػذه  أمػكرمدة العقد مػف  أثناءف يخطر المؤمف بما يطرأ أ -ّعاتقو. 
إذا ثبػػت أف المػػؤمف لػػو كػػتـ بسػػكء  -ُ( عمػػى أنػػو: "َُّٕالمخػػاطر". كتػػنص المػػادة )

تػؤدم  أكالخطر المػؤمف منػو  أىميةنية أمران أك قدَّـ بيانان غير صحيح بصكرة تقمؿ مف 
 باألقسػاطف يطمب فسخ العقد مػع الحكػـ لػو أ... كاف لممؤمف  ير في مكضكعوإلى تغي

و يجػب عمػى المػؤمف سػكء النيػة فإنػ أكاذا انتفػى الغػش  -ِالمستحقة قبؿ ىذا الطمب، 
يػػرد منيػػا القػػػػدر الػػذم لػػـ  أكالتػػي دفعيػػا  األقسػػاطف يػػرد لممػػؤمف لػػو أعنػػد طمػػب الفسػػخ 

 ما ". يتحمؿ في مقابمو خطران 
كفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ يبلحػػػظ أف القػػػانكف اليمنػػػي يعتبػػػر الكتمػػػاف مكجبػػػان لخيػػػار الػػػرد فػػػي 

كػػاف  التػػي يفتػػرض جيػػؿ المشػػترم بيػػا كػػكف المبيػػع لػػيس فػػي حيػػازة البػػائع سػػكاءن  الحػػاالت
 .(ُ)معتمدان أك جاىبلن كفي العقكد التي تقكـ عمى الثقة الخاصة البائع

                                  
 . ( مف القانكف المدني اليمنيَُّٕلمزيد مف التفصيؿ انظر: المادة )( ُ)
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     ـٛ قضاٟٗـــــٛ فكّٗــــــٛ وكازٌـــــــٛدزاضـــ                

82 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 الجاٌ٘ املطمب
 َ غسٔط ٔضٕابط التدلٗظوٕقف الكإٌُ الٗىين و

 أكالن: بخصكص شرط الجسامة في الكسيمة التدليسية:
المبلحظ أف النص لـ يذكر شيئان عف شرط الجسامة في الكسػيمة التدليسػية بػؿ اعتبػر كػؿ 
حيمػػة تغريػػػران، كبػػػالرجكع إلػػػى الفقػػػو اإلسػػبلمي نبلحػػػظ أف الفقيػػػاء مختمفػػػكف بخصػػػكص جسػػػامة 

بحيػػث ال ينسػػب لممشػػترم  ،ل أف تكػػكف الكسػػيمة مػػف الجسػػامةالكسػػيمة التدليسػػية، فمػػنيـ مػػف يػػر 
تقصير في الكقكع في الغمػط بسػببيا، كمػنيـ مػف يػرل أنػو يكفػي أف تكػكف الكسػيمة غيػر معتػادة 
كبمدل تأثيرىا عمى إرادة المدلس عميو، كىناؾ رأم لمشافعية يذىب إلى اشػتراط جسػامة معينػة 

كف مف شأف الكذب أف يخدع غالبية النػاس كىػذا بحيث يك ،في الكذب ككسيمة لتككيف التدليس
كمػنيـ مػف يػػرل أف العبػرة فػػي جسػامة الكسػيمة التدليسػػية بمػدل تػػأثير  ،معيػار مكضػكعي مشػػدد
بحيػث يكفػي أف يكػكف مػف  ،المػدلس عميػو كالمعيػار ذاتػي ال مكضػكعي ىذه الكسيمة عمى إرادة

كتمػػػاف أف تكلػػػد غمػػػط المتعاقػػػد شػػػأف الكسػػػيمة التدليسػػػية سػػػكاءن كانػػػت فعػػػبلن أك مجػػػرد كػػػذب أك 
أمػا بخصػكص الجسػامة فػي التػدليس المكجػب  ،(ُ)ا خػر، كلػك كانػت غيػر مػؤثرة بالنسػبة لغيػره

بحيث يككف ىك الدافع إلى  ،لمخيار، فالنص كاف صريحان في اشتراط أف يككف التدليس جسيمان 
ا أف الفقػو كالقضػػاء التعاقػد، كىػذا الشػرط منصػكص عميػو فػي جميػػع القػكانيف المقارنػة، كقػد رأينػ

كلػػـ تعػػد تطمبػػو بػػؿ أصػػبحت تعػػده مػػف الماضػػي  ،فػػي القػػكانيف الكضػػعية قػػد تجػػاكزا ىػػذا الشػػرط
العتيػؽ، كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو عػػدد كبيػػر مػف فقيػػاء القػػانكف المصػػرم، حيػػث أصػػبحكا يػػركف بػػأف 

العقػد، بػؿ بحيػث لػكاله لمػا تػـ إبػراـ  ،التدليس يمكف أف يقـك كلك لـ يكف ىػك الػدافع إلػى التعاقػد
يكفػػي أف يتنػػاكؿ التػػدليس المسػػائؿ الثانكيػػة كػػالثمف أك الشػػركط. الميػػـ أف تكلػػد غمػػط المتعاقػػد 

لذلؾ فػنحف نػرجح عػدـ  ،(ِ)ا خر بخصكصيا كتدفعو لقبكؿ العقد بذلؾ الثمف أك بتمؾ الشركط
لػػـ  تطمػػب ىػػذا الشػػرط فػػي القػػانكف اليمنػػي فيصػػح الػػبطبلف لمتػػدليس سػػكاءن كػػاف دافعػػان أك طارئػػان 

 يتناكؿ إال بعض شركط العقد.
 ثانيان: بخصكص العنصر المعنكم)العمد(:

يبلحػػظ أف الػػنص ذكػػر فػػي بدايتػػو قكلػػو: "إذا عمػػد أحػػد المتعاقػػديف إلػػى تغريػػر )تػػدليس(" 
يككف النص استخدـ لفظ )إذا عمد( بدالن مف )باشر( فيفيـ منو أنػو يشػترط العمديػة فػي الحيمػة 

 أك قكالن أك مجرد كتماف. كانت فعبلن  التدليسية سكاءن 
كيفيـ منو أيضان أف إرادة المشرع لـ تشترط نية اإلضرار لقياـ العنصر المعنكم بؿ يكفي 
إرادة إحداث الكسيمة التدليسية، كىذا ىك المتكافؽ مع السائد في الفقو اإلسبلمي، فيذا األخير 

يسية كأف يعمد إلى عدـ في جميع نصكصو يكتفي بخصكص العمدية إرادة إحداث الكسيمة التدل
حمب الناقة مدة معينة قبؿ البيع لتبدك كثيرة المبف، ككأف يخبر المتعاقد ا خر كذبان بغير الحقيقة 

                                  
 يٍ ْزا انجحث.  53( اَظش: ص 1)
 يب ثؼذْب يٍ ْزا انجحث. ٔ 15( اَظش: ص 2)
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أك يكتـ عف المتعاقد ا خر عيبان يعممو في السمعة أك ما يكرىو المشترم كنحك ذلؾ بؿ إف 
ـ يتعمد تصرية الناقة كأف البعض ال يرل كجكب العمدية في قياـ التدليس فمك أف البائع ل

كبالتالي يككف مف الكاضح أف مقصكد النص ىك  ،تصرت بنفسيا أك تركيا بدكف حمب ناسيان 
تطمب عمدية السمكؾ التدليسي كليس نية إحداث الضرر بالمتعاقد ا خر فالتدليس المقصكد بو 

اقد بما يباشره مف كلكف ىؿ يمكف القكؿ إف القانكف اليمني يتطمب إثبات عمـ المتع خطأ عمدم.
 أ(ُ)كسائؿ تدليسية أـ يكفي إمكانية العمـ لمقكؿ بسكء نيتو كما ىك الحاصؿ في الفقو القانكني

الحقيقة أف الفقو اإلسبلمي المصدر التاريخي كالمرجع في تفسير نصكص القانكف اليمني 
أك إلثبػات أيػة كاقعػة بحسب ما رأينا يقرر ىذه القاعدة الثبكتية سكاءن بالنسبة إلثبػات سػكء النيػة 

ماديػػة، فالقاعػػدة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كخصكصػػان المػػذىب الزيػػدم )العمػػؿ بقاعػػدة االحتمػػاؿ فػػي 
فػإذا تػكافرت الظػركؼ كالقػرائف التػي يتػرجح معيػا غمبػة الظػف بنسػبة  ،(ِ) إثبات الكقائع المادية(

فػػػإنيـ يفترضػػػكف  الفعػػػؿ إلػػػى المتعاقػػػد أك غمبػػػة الظػػػف بعممػػػو بالعيػػػب أك التػػػدليس أك نحػػػك ذلػػػؾ
مسػػؤكليتيـ عػػف ذلػػؾ الفعػػؿ أك يفترضػػكف عممػػو افتراضػػان غيػػر قابػػؿ إلثبػػات العكػػس فػػي أحػػكاؿ 
معينة أك قابؿ إلثبات العكس في أحكاؿ أخرل، كقد ضربنا أمثمة لحاالت افتراض عمـ المدلس 

و ف القاعػػدة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي: "أف مػػف يكػػكف معػػأبعيػػب السػػمعة أك التصػػرية كنحكىػػا، كمػػا 
الظاىر فيككف القكؿ قكلو" كىذه قاعدة مطردة في الفقو الزيدم، فعندما تشير القرائف كالظركؼ 

 إلى غمبة الظف بعمـ المتعاقد فيككف الظاىر عممو إلى أف يثبت المتعاقد العكس.
كىػػذه القاعػػدة منصػػكص عمييػػا فػػي القػػانكف المػػدني كقػػانكف اإلثبػػات اليمنيػػاف، فالمػػادة 

لمػدني تػنص عمػى أنػو: "األصػؿ الظػاىر )العػدـ( فمػف تمسػؾ بػو فػػالقكؿ ( مػف القػانكف اُُ)
حتػى يثبػت غيػره كاألصػؿ فػي  ،كاألصػؿ بقػاء مػا كػاف ،أدعػى خبلفػو فالبينػة عميػو قكلو كمف

حتى يقـك الدليؿ عمى تحريميا كمػا حػـر أخػذه حػـر إعطػاؤه كاألصػؿ بػراءة  ،األشياء اإلباحة
( مف قانكف اإلثبات عمػى أنػو: "المػدعي ىػك مػف معػو ّكتنص المادة ) الذمة حتى ثبت غيرىا."

 كالمدعى عميو ىك مف معو اظير األمريف." ،أخفى األمريف، كىك مف يدعي خبلؼ الظاىر
كقػد جػػرل القػانكف اليمنػػي عمػػى إعمػاؿ ىػػذه القاعػدة فػػي حػػاالت مختمفػة منيػػا مػا جػػاء فػػي 

العمػؿ بالتػدليس الصػادر  ( مف القانكف المدني، حيث اعتبر النص أف مف شركطَُٖالمادة )
 مف الغير أف يككف المتعاقد ا خر يعمـ بذلؾ التدليس أك كاف مف الظاىر عممو.

كيبلحػػظ أف الػػنص اسػػتخدـ لفػػظ )ككػػاف الظػػاىر عممػػو( كلػػـ يسػػتخدـ العبػػارة الدارجػػة فػػي 
 القكانيف الكضعية التي دائمان تأتي بمفظ )إف كاف يعمـ أك كاف بإمكانو أف يعمـ(.

سػتدالؿ ىنػا لمفػظ الػدارج أف القػانكف اليمنػي يعتمػد عمػى فكػرة الظػاىر فيمػا ذىػب ككجو اال
إليو بمساكاة مف يمكف أف يعمـ بمف يعمـ حقيقة، كفكرة الظاىر قاعدة ثبكتية في القانكف اليمني 

 مما يعني كجكب العمؿ بيا كقاعدة عامة.
                                  

 ٔيب ثؼذْب يٍ ْزا انجحث.  9( اَظش: ص 1)
 ٔيب ثؼذْب يٍ ْزا انجحث.  55( اَظش: ص 2)
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 انـخـاتــًــــح
 

تػػػاد فػػػي كتابػػػة الخاتمػػػة، حيػػػث سػػػتحتكم سػػػنعرض لمخاتمػػػة بأسػػػمكب قػػػد يبػػػدك مغػػػايران لممع
الخاتمػػة عمػػػى عػػػدة نقػػػاط فػػػي كػػػؿ نقطػػػة أك فقػػرة نعػػػرض فػػػي كػػػؿ منيػػػا لخطػػػكة أك نتيجػػػة فيمػػػا 

كلمػػػا قبميػػػا مػػػع  ،خمصػػػت إليػػػو الدراسػػػة مػػػع اإلشػػػارة إلػػػى أىميػػػة ىػػػذه الخطػػػكة بالنسػػػبة لؤلخػػػرل
ظيػػار أىميتيػػا كأثرىػػا عمػػى المفػػاىيـ التق ميديػػة، كبػػذلؾ نكػػكف قػػد اإلشػػارة إلػػى ا ليػػات المتبعػػة كا 

كخصكصان أننا قمنا بػإجراء مقارنػة دقيقػة  ،أظيرنا نتائج البحث كتكصياتو في سياؽ تمؾ النقاط
كمػػا تضػػمنتو كتػػب الفقػػو اإلسػػبلمي مػػف  ،بػػيف تمػػؾ المعالجػػات التػػي قػػاـ بيػػا القضػػاء الفرنسػػي

عيا لكانػػت فػػي كالتػػي لػػك أف قكانيننػػا راعتيػػا عنػػدما تػػـ كضػػ ،معالجػػات بشػػأف التػػدليس السػػككتي
 غنىن عف كثير مف المفاىيـ.

 نػتػائػج الػدراسػة فػي الػفػقػو كالػقػضػاء الػفػرنػسػي:
 أكالن: التحكؿ في فكرة التدليس مف مكقؼ إيجابي إلى مكقؼ سمبي كأىمية ىذا التحكؿ:

مف خػبلؿ مػا تضػمنتو دراسػتنا لمبػدأ السػككت التدليسػي كمػا جػرل بخصكصػو مػف تطػكر  -ُ
رر أف التػػدليس كلفتػػرة كبيػػرة كػػاف يتطمػػب مباشػػرة سػػمكؾ إيجػػابي مػػف أجػػؿ نسػػتطيع أف نقػػ

لتزاـ باالمتنػػاع عػػف التػػدليس كأصػػبح ا ف بفعػػؿ الكيعتبػػر إخػػبلالن بػػا ،خمػػؽ كضػػع خػػادع
التطػػكر مػػف الممكػػف أف يتمثػػؿ التػػدليس فػػي اإلخػػبلؿ بػػالتزاـ يكجػػب القيػػاـ بسػػمكؾ إيجػػابي 

السمكؾ السمبي المتمثػؿ فػي السػككت عمػبلن لمنع حدكث الغش التدليسي، كبالتالي أصبح 
 مف أعماؿ التدليس عندما يكلد غمط المتعاقد ا خر.

كبمكجب نشكء ىذا المبػدأ نبلحػظ عمػؽ التحػكؿ فػي المنيجيػة القانكنيػة بخصػكص قكاعػد  -ِ
حمايػة رضػاء المتعاقػد حيػث جػػرل التحػكؿ مػف البحػث عػػف المكقػؼ اإليجػابي الػذم كػػاف 

كالبحث عف مدل تنكر ىذه اإلرادة كتبصػرىا  ،ميؿ اإلرادة نفسياكراء تعيب اإلرادة إلى تح
 لما أجرتو مف تصرفات.

 ثانيان: تطكر إقرار مبدأ السككت التدليسي فػي القضاء الفرنسي:
لقػد كانػت البدايػة فػي إقػرار مبػدأ السػككت التدليسػي التركيػز عمػى الظػركؼ الخاصػة التػػي  -ُ

ليػػذا كانػت البدايػة بػػأف المتعاقػد ال يمتػػـز  تجعػؿ مػف السػػككت عمػبلن مػف أعمػػاؿ التػدليس، 
إال عندما يككف ىناؾ كاجب قانكني أك اتفاقي يكجب عميو إعػبلـ  ،بإعبلـ المتعاقد ا خر

المتعاقد ا خر ككذلؾ عنػدما يكػكف بػيف المتعاقػديف ثقػة خاصػة تكجػب قػكؿ الصػدؽ كفػي 
 ىذه الحدكد كاف يتـ إعماؿ السككت التدليسي.

تـ فرض كاجػب عػاـ عمػى كػؿ متعاقػد بػإعبلـ المتعاقػد ا خػر عنػدما  كلكف كبفعؿ التطكر -ِ
تكجب مقتضيات حسف النية ذلؾ، كقد تـ التكسع في مقتضيات حسف النية إلى حد جعؿ 
معيار اإلخبلؿ بااللتزاـ بمبدأ حسف النية ىك نفسو المعيار المتبع لتحديد الخطأ، كبالتالي 
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مثػػؿ فػػي اإلخػػبلؿ بالكاجبػػات األخبلقيػػة التػػي أصػػبح تقػػدير اإلخػػبلؿ بكاجػػب حسػػف النيػػة يت
تكجػػب مراعػػاة الصػػدؽ كالتعػػاكف كمراعػػاة العػػادات الحسػػنة كالشػػريفة عنػػد مباشػػرة الحقػػكؽ 

 كالحريات التعاقدية.
 ،كفي ضكء ذلؾ التطكر أصبح الغش التدليسي يتمثؿ في مجرد التعدم عمػى حسػف النيػة -ّ

ـك فػي كػؿ األحػكاؿ أك الظػركؼ التػي كأصبح بالتالي السككت التدليسي مف الممكف أف يق
 ا.ىال يستطيع فييا المتعاقد ا خر أف يستعمـ بنفسو عند

 ثالثان: أىـ تطبيقات التدليس السككتي:
يبلحػػظ أف التطبيقػػات أكضػػحت لنػػا أف الفقػػو كالقضػػاء أعمػػبل السػػككت التدليسػػي فػػي تمػػؾ 

 سككت التدليسي ىي:الصكر جميعيا كفي كؿ ظرؼ يستكجب اإلعبلـ، كلعؿ أىـ تطبيقات ال
فػػي عبلقػػة المصػػرؼ بالكفيػػؿ الػػذم جػػرل بخصكصػػو تباينػػات كبيػػرة إلػػى أف اسػػتقر مبػػدأ  -ُ

 السككت التدليسي في ىذه العبلقة بشكؿ كبير.
كبخصػػكص كتمػػاف البػػائع كمػػف فػػي حكمػػو عػػف اإلعػػبلـ عػػف األكضػػاع القانكنيػػة لممبيػػع  -ِ

 بالجيؿ بالقانكف".  كصفاتو الكظيفية مع أف القاعدة كانت "عدـ جكاز االعتذار
كبخصػػكص كتمػػاف البػػائع أك الككيػػؿ فػػي بيػػع السػػيارات المسػػتعممة عنػػدما يكػػكف المشػػترم  -ّ

 غير ميني. 
ككػػذلؾ تػػـ تطبيػػؽ السػػككت التدليسػػي فػػي عبلقػػة المينػػي بمينػػي مثمػػو عنػػدما يكػػكف ىػػذا  -ْ

 األخير أقؿ كفاءة مف المتعاقد ا خر. 
شركط التعاقد كتحتكم ىذه العقكد في الغالب  كفي عقكد اإلذعاف ككف البائع ينفرد بكتابة -ٓ

 عمى شركط جائرة. 
كبالطبع تـ تطبيؽ السككت التدليسػي فػي عقػد التػأميف كالعقػكد التػي تقتضػي طبيعتيػا ثقػة  -ٔ

 خاصة كالعقكد المبرمة بيف أفراد األسرة.
أف التطػكر كصػؿ إلػى اعتبػار اإلخػػبلؿ بكاجػب اإلعػبلـ كفػؽ شػركطو المعركفػة فػػي  عممػان 

لمتدليس عندما تككف العبلقة بيف مينػي كغيػر مينػي ألف  مراحؿ تطكر ىذا االلتزاـ مككنان آخر 
العبلقػػة بػػيف غيػػر  تالقضػػاء يفتػػرض فػػي المينػػي عممػػو بمػػا ييػػـ المتعاقػػد معرفتػػو، أمػػا إذا كانػػ

 المينييف فبل بد مف تكافر شرط العمدية.
 دليس السككتي:رابعان: العكامؿ المساعدة عمى خمؽ كتكسيع العمؿ بمبدأ الت

يجدر بنا أف نكرد عددان مف الخمؽ االجتيػادم فػي إطػار مبػدأ السػككت التدليسػي سػاعدت 
 عمى تكسيع مجاؿ عمؿ ىذا المبدأ لحماية المتعاقد الضعيؼ:

كػاف القضػػاء جريئػػان فػػي التكسػع فػػي حػػاالت الظػػركؼ الخاصػة لممػػدلس عميػػو التػػي تكجػػب  -ُ
بحيػػث تشػػمؿ كػػؿ الحػػاالت التػػي  ،انػػو تدليسػػان عمػػى المتعاقػػد ا خػػر اإلعػػبلـ بمػػا يعػػد كتم
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كعمػػى رأسػػيا صػػفة المػػدلس عميػػو ككفاءتػػو الخاصػػة، كبالتػػالي  ،يقتضػػييا مبػػدأ حسػػف النيػػة
أصػػػبح السػػػككت التدليسػػػي ممكػػػف أف يقػػػـك بالنسػػػبة لغيػػػر المينػػػي أك المينػػػي أك لظػػػركؼ 

 خاصة أخرل.
شخصػػػية لممػػػدلس عميػػػو ظيػػػر القضػػػاء جريئػػػان فػػػي التكسػػػع فػػػي معيػػػار الكفػػػاءة التقنيػػػة كال  -ِ

 إلى اإلعبلـ أـ ال. لقياس ما إذا كاف محتاجان 
منو عمى القكاعد التقميدية  في حمايتو لمكفيؿ خركجان  تعسفيان  القضاء جريئان بؿ كأحيانان  أبد  -ّ

 التي يتميز بيا التزاـ الكفيؿ.
ظيػر القضػػاء خبلقػػان عنػػدما عمػػـ العمػػؿ بالقاعػػدة التػػي اتبعيػػا بخصػػكص ضػػماف مخػػاطر  -ْ

 يكب الخفية بتطبيقيا عمى حاالت االلتزاـ باإلعبلـ.الع
 ،كما تـ اعتبار اإلخبلؿ بكاجب االلتزاـ باإلعبلـ عندما يككف البائع مينيػان مككنػان لمتػدليس -ٓ

كلػػك لػػػـ يػػتـ تحديػػػد عنصػػر العمديػػػة، حيػػث لػػػـ يعػػد عنصػػػر العمديػػة فػػػي تكػػكيف التػػػدليس 
 ف.بالسككت إال عندما يككف البائع كالمشترم غير مينيي

 خامسان: تقاطع كتركيب بيف األفكار القانكنية بسبب إقرار السككت التدليسي:
بمكجب إقرار القضاء السككت التدليسي بتمؾ الشركط الفضفاضة جرل تقاطع بيف قاعػدة 

 -السككت التدليسي كبيف األنظمة المشابية نذكر منيا ا تي:
ي اسػػػتخداـ الحػػػػؽ التعاقػػػػدم أصػػػػبح التػػػدليس السػػػػككتي مختمطػػػػان بفكػػػرة التعسػػػػؼ فػػػػ فمػػػثبلن  -ُ

كمجػػازل فػػي  ،عمػػى حسػػف النيػػة فكبلىمػػا يعتبػػراف بمثابػػة سػػمكؾ غيػػر مػػألكؼ يمثػػؿ تعػػديان 
ف جػػزاء التعسػػؼ فػػي اسػػتخداـ الشػػركط ىػػك بطػػبلف أالحػػالتيف بػػالبطبلف أك التعػػكيض، إذ 

 العقد كيتبع القضاء الطريقتيف لبطبلف الشركط.
فكؿ منيمػا يعبػر عػف سػمكؾ  التدليسي صعبان  أصبح التمييز بيف االستغبلؿ كبيف السككت -ِ

سمبي لممتعاقد الميني يتميػز بسػكء النيػة السػتغبلؿ غمػط المتعاقػد ا خػر أك جيمػو كلػك لػـ 
 يكف لذلؾ السمكؾ دكر في تكليد غمط المدلس عميو بصكرة مباشرة.

أصػبح القضػػاء عػف طريػػؽ السػػككت التدليسػي يعاقػػب اإلخػػبلؿ بضػماف االسػػتحقاؽ الكمػػي  -ّ
جزئػػي عنػػدما يكػػكف البػػائع يعمػػـ أك يمكنػػو أف يعمػػـ بػػالحقكؽ التػػي تثقػػؿ المبيػػع مػػع أف أك ال

 القاعدة لفترة كبيرة تطبيؽ أحكاـ ضماف العيكب الخفية كضماف االستحقاؽ.
أصبح القضاء عف طريؽ البطبلف لمكتماف التدليسي يعاقب عمى كتمػاف العيػب التدليسػي  -ْ

فيػػػة مػػػع أف القضػػػاء الفرنسػػػي كػػػاف يػػػرل أف مػػػف تطبيػػػؽ أحكػػػاـ ضػػػماف العيػػػكب الخ بػػػدالن 
ضػػماف العيػػكب الخفيػػة يعتبػػر مػػف قبيػػؿ اإلخػػبلؿ بػػالتزاـ عقػػدم كىػػك تسػػميـ المعقػػكد عميػػو 
خاليان مف العيكب،  كنتيجة لمتكسع في مفيػـك العيػب الػذم أصػبح يتمثػؿ فػي عػدـ تحقيػؽ 

نمػػا  ،لمشػػيء لمطبيعػػة الماديػػة المبيػػع لمقصػػكد المشػػترم مػػف الشػػراء كلػػك لػػـ يكػػف مبلزمػػان  كا 
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مػع كظػائؼ الشػيء التػي يحػؽ لممشػترم تكقعيػا  يكفي أف يككف مقصكد المشترم متبلزمػان 
منو، كبذلؾ استغرقت نظرية ضػماف العيػكب الخفيػة لحػاالت كثيػرة مػف حػاالت الغمػط فػي 

 صفات المبيع الجكىرية كحاالت السككت التدليسي.
 و اإلسالمي نتائج المقارنة بيف القانكف المصرم كاليمني كالفق

 أكالن: مقارنة الكضع في القانكف المصرم:
تمؾ ىي مراحؿ التطكر التي مػر بيػا التػدليس السػككتي كيجػدر بنػا أف نجػرم مقارنػة ذلػؾ 

حيث الحظنا أف القانكف المصرم القديـ كاف متطابقػا مػع الكضػع  ،بالكضع في الفقو المصرم
ا القػػانكف يتتبػػع التطػػكرات الفقييػػػة فػػي القػػانكف الفرنسػػي، ككػػاف القضػػاء المصػػرم فػػي ظػػؿ ىػػذ

كالقضائية الفرنسية كيعتمدىا، كمػع ذلػؾ ككػكف الشػريعة اإلسػبلمية كانػت أحػد مصػادر القػانكف 
المدني المصرم القديـ ككاف ليذه الشريعة تأثيرىا عمى آراء الفقو كالقضاء المصرييف، الحظنا 

القػػانكف تػػذىب إلػػى األخػػذ بالسػػككت عػػددان مػػف ا راء الفقييػػة كالقػػرارات القضػػائية فػػي ظػػؿ ىػػذا 
 التدليسي كصكرة مف صكر التدليس.

ـ ُٖٓٗـ كرغـ أنو صدر قبػؿ عػاـ ُْٖٗكبعد ذلؾ صدر القانكف المصرم الجديد عاـ 
أم قبؿ التطكر الكبير الذم كصؿ إليو القضاء الفرنسي بخصكص العمؿ بالسككت التدليسي، 

حيػث قػرر  ،عميػا أحػد مصػادره كأخػذ منيػا الكثيػرإال أنو انحاز إلػى الشػريعة اإلسػبلمية التػي ج
( مػػف القػػانكف المػػدني المصػػرم العمػػؿ بالسػػككت كصػػكرة مػػف ُ/ ُِٓكبصػػراحة فػػي المػػادة )

صػػكر التػػدليس، كمػػع ذلػػؾ كجػػد ىػػذا الػػنص رغػػـ كضػػكحو معارضػػة مػػف بعػػض الفقػػو المصػػرم 
نمػػا حصػػر العمػػؿ بػػو فػػي حػػاال ،الػذم لػػـ يػػر فػػي السػػككت التدليسػػي قاعػػدة عامػة ت كظػػركؼ كا 

إال  خاصة كبالطبع لـ يكف مبدأ حسف النية ىك المرجػع فػي تحديػد متػى يكػكف السػككت تدليسػان 
عنػػد بعػػض الفقيػػاء، كقػػد ذىػػب السػػنيكرم باشػػا إلػػى اعتبػػار مبػػدأ الغػػش يفسػػد كػػؿ شػػيء ىػػك 

 منو بالكضع في الفقو اإلسبلمي. أساس نشكء كاجب اإلفضاء تأثران 
 فرنسي كالمصرم كالفقو اإلسالمي كالقانكف اليمني:ثانيان: مقارنة بيف القانكنيف ال

 القانكف المصرم يكاكب التطكرات في القضاء الفرنسي: -1
 يبلحػػػظ أف المشػػػرع المصػػػرم فػػػي عػػػدد غيػػػر قميػػػؿ مػػػف نصكصػػػو قػػػنف التطػػػكر الحاصػػػؿ -أ 

 ة.ػػػات الجكىريػػفي القضاء الفرنسي مثؿ أخذه بالمعيار الذاتي في تحديد الغمط في الصف
كيفسر ذلؾ تأثره في ىػذه النقطػة  ،بالنسبة لمعمؿ بالسككت التدليسي ر سباقان كلكنو ظي

بالفقػػو اإلسػػبلمي مػػع إدراكػػو أف القضػػاء الفرنسػػي بػػدأ يسػػير فػػي اتجػػاه إقػػرار مبػػدأ السػػككت 
التدليسػػػي، كلكػػػف الفقػػػو كالقضػػػاء المصػػػرييف كبسػػػبب تأثرىمػػػا بالمنيجيػػػة القانكنيػػػة الكضػػػعية 

كلػػك أنػػو التفػػت إلػػى منيجيػػة  ،تمػػؾ النصػػكص شػػركط خاصػػة اعتػػادا أف يتطمبػػا فػػي تطبيػػؽ
 لممتعاقد مف القضاء الفرنسي. الفقو اإلسبلمي لكاف أكثر انحيازان 
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كأىـ ما يبلحظ بخصكص القانكف المصرم نظران إلى أف خطكاتػو كانػت بطيئػة فػي مجػاؿ  -ب 
 ،يحػػاالت نشػػكء كاجػػب اإلعػػػبلـ، كػػاف مػػف الطبيعػػي أف تقػػػؿ التطبيقػػات لمكتمػػاف التدليسػػػ

أف مػػف مقتضػػيات قيػػاـ  اعتبػػاركلكػػف فػػي تطػػكر ممفػػت ذىػػب بعػػض الفقػػو المصػػرم إلػػى 
كاجػػب اإلعػػبلـ ىػػك مبػػدأ حسػػف النيػػة، كبالتػػالي جػػرل تكسػػع أكبػػر فػػي تطبيقػػات السػػككت 

( ىك نفسو ِ/ُِٓالتدليسي كالرائع ىك ما ذىب إليو البعض مف اعتبار أف نص المادة )
لمكتماف التدليسي، ككذلؾ ما ذىػب إليػو  بالتالي أساسان ك  ،لقياـ كاجب اإلعبلـ يعتبر أساسان 

مػػف منيجيػػة الفقػػو اإلسػػبلمي عنػػدما أعتبػػر أسػػاس  السػػنيكرم باشػػا الػػذم ظيػػر رأيػػو منبثقػػان 
 السككت التدليسي ىك القاعدة المعركفة بعدـ جكاز الغش.

ذا مػػػا حاكلنػػػا إجػػػراء مقارنػػػة مػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي نبلحػػػظ أف نصػػػكص الفقػػػو اإلسػػػبل -ِ مي كا 
كاضػػحة فػػي اعتبػػار السػػككت عنػػد الحاجػػة إليػػو يعتبػػر تدليسػػا عنػػدما يكػػكف لػػكاله لمػػا أقػػدـ 

مػػػا تؤسػػػس ذلػػػؾ عمػػػى القاعػػػدة  المتعاقػػػد عمػػػى التعاقػػػد، كىػػػذه النصػػػكص كالنقػػػكالت غالبػػػان 
األساسية في الفقو اإلسبلمي "عدـ جكاز الغش" بؿ إف تعريفات فقياء الشريعة اإلسبلمية 

 ينا مرتبطان بحالة السككت. لمتدليس يأتي كما رأ
 ثالثان: أسبقية الفقو اإلسالمي في إقرار مبدأ  التدليس السككتي:

 أكثر تنكعا في الفقو اإلسبلمي.  يالسككتسنرل كيؼ أف تطبيقات التدليس 
عمػػى القػػانكف الفرنسػػي بخصػػكص التػػدليس السػػككتي  كليػػذا يبػػدك الفقػػو اإلسػػبلمي متقػػدمان  -ُ

كيػرل  ،اإلسػبلمي يعتبػر غمػط المتعاقػد بخصػكص سػعر السػمعة الكارد عمى الثمف، فالفقو
أف ذلؾ ال يككف إال نتيجة تدليس مف المتعاقد ا خر بعدـ إعبلمو لممتعاقد ا خر بسػعر 

كػػاف  األحػػكاؿ أك الظػػركؼ التػػي يفتػػرض معيػػا جيػػؿ ىػػذا األخيػػر بسػػعر السػػمعة سػػكاءن السػػكؽ فػػي 
فػػي تمقػػي الركبػػاف كبيػػع المسترسػػؿ كالمسػػتأمف كعػػديـ  كالبيػػع ،بائعػػان أك مشػػتريان مثػػؿ بيػػع حاضػػر لبػػاد

 كالمعرفة. البصر 
لمتطػكر الحاصػؿ فػي القػانكف  كمف جية أخرل كما يبػدك أف الفقػو اإلسػبلمي سػباؽ أيضػان  -ِ

حيث افترض سػكء  ،الفرنسي بخصكص تسييؿ إثبات العنصر النفسي لمتدليس بالسككت
اإلضػرار  كلػك لػـ يكػف متعمػدان  ،لسػمعةنية المدلس مف مجرد البيع أك الشراء خارج سػكؽ ا

بالمتعاقػد ا خػر، كفػي حػاالت معينػة نصػت تطبيقػات عديػدة بمسػاكاة مػف يمكنػو أف يعمػـ 
عمػػى قاعػػدة أساسػػية فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي، أف مػػف معػػو الظػػاىر  تأسيسػػان  بمػػف يعمػػـ فعػػبلن 

عمػػى  فػػالقكؿ قكلػػو، كتأسيسػػان عمػػى أف فقيػػاء الشػػريعة يبنػػكف األحكػػاـ بخصػػكص الكقػػائع
 الظف الغالب.

كالتػػي كانػػت مػػف  ،لػػذلؾ فيػػذه الكسػػيمة التػػي أطمػػؽ عمييػػا الفقػػو الفرنسػػي )القاعػػدة الخبلقػػة(
خمػؽ اجتيػادم فػي القػانكف الفرنسػػي مػف أجػؿ التكسػع فػي حمايػػة المتعاقػد الضػعيؼ كالحػد مػػف 
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حػػاالت كصػػكر الغػػش التعاقػػدم فيػػي كسػػيمة أساسػػية فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي تػػـ الػػنص عمييػػا مػػف 
 يث األصؿ ككسيمة لحماية المتعاقد الضعيؼ مف الغش.ح
الزيدية كالحنابمة يعتبركف أف  إف فقياء الشريعة اإلسبلمية كالقانكف اليمني كخصكصان  -ّ

البائع ممتـز بإعبلـ المشترم بأم استحقاؽ كمي أك جزئي، ككذلؾ التزامو باإلعبلـ عف 
ة كانت أك شخصية التي تثقؿ كالتكاليؼ كاألعباء األخرل عينيكاالرتفاقات الحقكؽ 

كاف يعمـ بذلؾ أك يجيؿ، ألنو ىنا ضامف لسبلمة المبيع مف ىذه العيكب  المبيع سكاءن 
كيجب لكي يسقط الحؽ في  ،مفركض لكؿ مشتر يجيؿ بذلؾ العيب اإلعبلـككاجب 
كليس عميو كاجب االستعبلـ في ىذه الحالة عف خمك  ،حقيقيان  عمـ المشترم عممان  اإلعبلـ

بيع مف تمؾ الحقكؽ ألف المبيع يككف في حيازة المتعاقد ا خر، كبالتالي يككف مف الم
جيمو، كلـ يرد في تطبيقات الفقو اإلسبلمي أم حاالت يجكز لنا معيا  افتراضالصكاب 
عمـ المشترم إال عندما تككف حقكؽ االرتفاؽ ظاىرة بشكؿ جمي، في ىذه  افتراض

إلى عاتؽ المشترم، كقد طبؽ فقياء الزيدية  أحكاـ  الحالة ينتقؿ عبء إثبات نفي العمـ
  االرتفاؽ. ضماف العيكب الخفية عمى حاالت االستحقاؽ الجزئي كحقكؽ

ؿ التدليس يبعض الفقو اإلسبلمي اعتبركا عدـ البياف عف الحقكؽ اإلرتفاقية مف قب كلكف
 كالتغرير.

جيمػػػو بػػػأف المكفػػػكؿ  إف الفقػػو اإلسػػػبلمي كالقػػػانكف اليمنػػػي بخصػػػكص حمايػػػة الكفيػػػؿ عػػػف -ْ
معسػػػر أك أف ديػػػف الكفالػػػة كبيػػػر باعتبػػػار أف بعػػػض فقيػػػاء الشػػػريعة اإلسػػػبلمية يجيػػػزكف 
كفالػػة الػػػديف المجيػػػكؿ القػػػدر، إال أف الفقػػػو اإلسػػبلمي عنػػػدما تكػػػكف الكفالػػػة غيػػػر محػػػددة 
فإنيـ يشترطكف أف تنصرؼ الكفالة إلػى القػدر المعتػاد لمثمػو فػي مثمػو، أمػا فقيػاء الزيديػة 

بمػا  ـ يجيزكف كفالة الديف المجيكؿ القدر إال أنيـ ال يكجبػكف عمػى الكفيػؿ إال الكفػاءفإني
 .كيحمؼ عمى ذلؾ ،غمب عمى ظنو

أف مف  ستثناءن اكما أننا سبؽ أف عرفنا أف ما يجكز التعاقد عميو كىك مجيكؿ القدر 
فإذا كاف كبالتالي  ،شركطو أف يككف كؿ منيما يجيؿ مقدار ذلؾ المبيع أك المعقكد عميو
فيجب عميو إعبلـ  ،البائع يعمـ بقدر الديف كيعمـ غمط الكفيؿ بشأنو، إذ لك عمـ بقدره لما تعاقد

ال كاف مدلسان  ،الكفيؿ بو  يكجب الخيار لمتدليس. كا 
 كالحػػمػػد هلل رب الػعػػػالمػػػػػيف،،،
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     ـٛ قضاٟٗـــــٛ فكّٗــــــٛ وكازٌـــــــٛدزاضـــ                

90 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 عـــاملساد قاٟىــٛ
 :(مراجع الفقو اإلسالمي)

 ث:أكالن: كتب التفسير كالحدي
دار كمكػػاف تفسػػير القرطبػػي الجػػامع ألحكػػاـ القػػر ف، الطبعػػة الثانيػػة، بػػدكف  ،عبػػداهلل األنصػػارم القرطبػػي كأبػػ -1

 تاريخ نشر.ك 
، دار الفكػر ،ىػػ(179)ت ،عبػدالرحمف بػف القاسػـ /عػف اإلمػاـ ،المدكنػة الكبػرل ،سحنكف بف سػعيد التنػكخي -2

 .بدكف تاريخ نشر، بيركت، كدار صادربيركت، 
شػػرح مجمػػكع  ،الػػركض النضػير، لحسػيف بػػف أحمػد بػػف الحسػػيف السػباعي اليمػػاني الصػنعاني شػرؼ الػػديف ا -3

 ، بدكف تاريخ نشر.، طبعة دار الجيؿ، بيركت(ىػ877) ي سنةفالفقو الكبير، المتك 
 ـ.1992مطبعة السنة المحمدية، القاىرة،  عمي الخفيؼ، أحكاـ المعامالت الشرعية، /الشيخ -4
بمػكغ المػراـ مػف جمػع أدلػة ماعيؿ األميػر اليمنػي الصػنعاني، سػبؿ السػالـ شػرح محمد بف إس /اإلماـ /لشيخا -5

 .تاريخ نشرعصاـ الصبابطي كعماد السيد، دار الحديث، القاىرة، بدكف  :تحقيؽ، األحكاـ
 :فقو المذاىب مراجعثانيان: 

 كتب الزيدية (أ 
بػدكف تػاريخ بػة ممضػاف، صػنعاء، ، مكتلمنتزع المختػار مػف الغيػث المػدرارا، عبداهلل بف مفتاح كأب /لعالمةا -1

 .نشر
، التػاج الػػمهذىب ألحكػاـ الػػم،ذىب، مكتبػة الػيمف الكبػرل ،أحمد بف قاسـ العنسي اليمػاني الصػنعاني /لقاضيا -2

 .نشر تاريخبدكف صنعاء، 
، صػنعاء، طبعػة مجمػس القضػاء األعمػى، النيػار المشػرؽ عمػى حػدائؽ األزىػارضػكء ، حسيف أحمد الجالؿ  -3

 ـ.1985
 نفيةكتب الح (ب 

، ، القػاىرةالكتػاب اإلسػالميدار ، ىػػ( 979البحر الرائؽ شرح كنػز الػدقائؽ، )ت، زيف الديف بف نجـ الحنفي  -1
 ، بدكف تاريخ نشر.الطبعة الثانية

شػرح ممتقػى األبحػر، مةسسػة التػاج  ،عبػداهلل بػف الشػيخ محمػد بػف سػميماف المعػركؼ بػداماد أفنػدم /لفقيوا -2
 .نشر كت، بدكف تاريخكدار إحياء التراث، بير  ،العربي

، ىػػػ(587)سػػنة المتػػكفى ، بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الشػػرائع ،عػػالء الػػديف أبػػي بكػػر بػػف مسػػعكد الكاسػػاني -3
 ـ.1986ىػ/1496المكتبة العممية، بيركت، 

،  (ىػػ861)المتػكفى سػنة ،فتح القػدير شػرح اليدايػة ،كماؿ الديف محمد بف عبدالكاحد المعركؼ بابف اليماـ -4
 . ـ1979،األكلىالطبعة  ، بيركت،الحمبي مصطفى البابي

لمحمػد  ،شػرح تنػكير األبصػار، رد المحتػار عمػى الػدر المختػار  ،محمػد أمػيف الشػيير بػابف عابػديف /العالمة -5
 ـ . 1992ىػ/1412عالء الديف الحصكفي، دار الفكر، بيركت، 

القػاىرة، بػػدكف ، مطبعػة السػعادة، 13ج ،ىػػ(483المبسػكط، )ت ،محمػد بػف أحمػد بػف أبػي سػيؿ السرخسػػي -6
 .تاريخ نشر

، مطبػكع بيػامش (ىػػ1988)المتػكفى سػنة ، األبصػارالػدر المختػار عمػى تنػكير ، محمد بف عمي بػف محمػد  -7
، 2ط ، بيػػركت،طبعػػة إحيػػاء التػػراث العربػػي، حاشػػية ابػػف عابػػديف المسػػماة بػػػرد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار

 ـ.1992
 كتب المالكية (ج 

، حاشػية العػدكم عمػى شػرح كفايػة الطالػب الربػاني ، العػدكم الصػعيدمـ أبك الحسف عمي بف أحمػد بػف مكػر  -1
 ـ.1994ىػ/1414، دار الفكر، بيركت، (ىػ1189سنة )المتكفى 
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، عمػى األرجػكزة المسػماة بتحفػة الحكػاـ البيجػة فػي شػرح التحفػة ،الحسف عمي بػف عبدالسػالـ التسػكلي كأب -2
 ،الطبعػػة األكلػػى، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت  ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف محمػػد بػػف عاصػػـ األندلسػػي الغرنػػاطي،

 تحقيؽ: محمد عبدالقادر. ـ،1998ىػ/1418
، دار الكتػب العمميػة، بدايػة المجتيػد كنيايػة المقتصػد، الكليد محمد بف أحمػد بػف رشػد القرطبػي  كأب /اإلماـ -3

 ـ.1988ىػ/1498، 19بيركت، ط
، (ىػػ1291)عمػى مختصػر خميػؿ، المتػكفى سػنة الشػرح الكبيػر ،بركات أحمد بف محمد بف أحمػد الػدردير كأب -4

 .نشر دار الفكر، بيركت، بدكف تاريخ
 (،ىػػ1291) سػنة الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ، المتكفى، أحمد بف أحمد الدردير  -5

 .، بدكف تاريخ نشردار إحياء الكتب العربية، القاىرة، مطبكع بيامش حاشية الصاكم 
 كلة ابف أبالفكاكو الدكاني عمى رسا ،بف سالـ بف ميتا شياب الديف النفراكم األزىرم المالكيأحمد بف مانـ  -6

 ـ.1995ىػ/1415، دار الفكر، بيركت، (ىػ1126)زيد القيركاني، المتكفى 
، بيػركت، بػدكف تػاريخ ىػػ( دار الكتػب العمميػة741)ت ،القػكانيف الفقييػة الغرناطي،محمد بف أحمد بف جزم  -7

 . نشر
دار الفكػػر،  ،ىػػػ(1299)ت ،مػػنح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد عمػػيش /خلشػػيا -8

 ـ.1989ىػ/1499بيركت، 
دار  ،ىػػػ(954)ت ،مكاىػػب الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ ،محمػػد بػػف عبػػدالرحمف المعػػركؼ بالحطػػاب /لشػػيخا -9

 ـ.1992الفكر، بيركت، الطبعة الثانية،
الطبعػة األكلػى، بيػركت، خميؿ، دار الكتب العمميػة، الشيخ مختصر ل التاج كاإلكميؿمحمد بف يكسؼ المكاؽ،  -19

 ـ.1994ىػ/1416
 كتب الشافعية (د 

، )طبعة دار (ىػ479)سنة  يالمتكف ،الميذب ،ابادم الشيرازمبف عمي بف يكسؼ الفيركز  إبراىيـ إسحاؽ كأب -1
 (. نشر بدكف تاريخبيركت، إحياء الكتاب العربي عيسى البابي الحمبي كشركاه، 

عمػػى مػػتف  المجمػػكع شػػرح الميػػذب ،بكػػر زكريػػا محػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم الشػػافعي كأبػػ /إلمػػاـا -2
 .نشر دار الفكر، بيركت، بدكف تاريخ ،إسحاؽ الشيرازم يأب /لإلماـ، ىػ( 676)ت المذىب،

كمعيػا  ،ىػػ(974تحفػة المحتػاج فػي شػرح المنيػاج، )ت ،أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييثمي /لشيخا -3
 .، بيركت، بدكف تاريخ نشردار الفكر ،مصطفى محمد اشية الشركاني كحاشية ابف القاسـ ،ح

أسػػػنى المطالػػب فػػػي شػػػرح ركض  ،زكريػػا بػػػف محمػػد بػػػف زكريػػا األنصػػػارم زيػػف الػػػديف أبػػك يحيػػػى السػػنيكي -4
 .نشر ، القاىرة، بدكف تاريخدار الكتاب اإلسالمي ،ىػ(926) سنة المتكفى ،الطالبييف

ىػ(، 1994،  )تنياية المحتاج إلى شرح المنياج ،بف أحمد بف حمزة بف شياب الرممي شمس الديف محمد -5
 ـ.1984ىػ/1494دار الفكر، بيركت، الطبعة األخيرة، 

لمةلفػو احمػد بػف محمػد  ،مطبكع تابع تحفة المحتاج في شػرح المنيػاج ،عبدالحميد الشركاني /حاشية اإلماـ -6
 ـ. 1963ىػ/1357 بيركت، ة الكبرل،بف عمي بف حجر اليينمي، المكتبة التجاري

 ـ.1995محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج ، دار الفكر، بيركت،   /الشيخ -7
 ـ.1999/ىػ1419بيركت، دار المعرفة،  ،ىػ(294)ت ،األـ ،محمد بف إدريس الشافعي /إلماـا -8

 كتب الحنابمة (ق 
بػػدكف دار ، ىػػػ(763)سػػنة يالمتػػكف  محمػػد بػػف مفمػػح ، الفػػركع،عبػػداهلل كشػػمس الػػديف المقدسػػي أبػػ /إلمػػاـا -1

 ـ .1985ىػ/1415 ،الطبعة الرابعةكمكاف نشر، 
الشػرح الكبيػر لشػمس  ،(ىػػ629)ت، المغنػي ، محمد عبداهلل بف أحمد بف محمػد بػف قدامػة كمكفؽ الديف أب -2

 .ـ2994رة، دار الحديث، القاى ،(ىػ682)ت ،الديف عبدالرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامو
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 كتب اإلمامية: (ك 
دار إحيػاء التػراث العربػي،  ،(ق786)المتػكفى ،الممعػة الدمشػقية ،العيد محمد بف جماؿ الػديف مكػي العػاممي -1

 ـ.1992ىػ/1412بيركت، مةسسة التاريخ العربي، 
 :(ةػػػػيػػع العربػػػالمراج)
 أكالن: الكتب العامة:  

 .ـ1966 ،1ج، مكتبة عبداهلل كىبة، القاىرة،إسماعيؿ مانـ، النظرية العامة لاللتزاـ د.  -1
  ـ. 2993-2992جالؿ محمد إبراىيـ، مصادر االلتزاـ، بدكف دار كمكاف نشر،  د. -2
القاهرة،  جميل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، الكتاب األول، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، د.  -3
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 ةــــــراف السابكـــر االحنـــــاهــــمظ

 حــوك اجلانــالسم  ابــعمى ارتك
 

  (  ةـــــــــــــة ميدانيـــــــــــــدراس )
 

   

 إعـــــــــــداد:

 العسالي سعيد د/ عبدالمطيف عبدالقوي .عقيد

 املشارك أستاذ عمم االجتماع وعمم الهفس اجلهائي

 ةـــار رئيس األكادمييـــمستش 

 رئيس قسم العموم االجتماعية السابق

 بكمية الدراسات العميا 
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 الدزاضـــٛص ـــدــمـو
السمكؾ عمى ارتكاب  ةالسابق ر االنحراؼىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مظاى

 .الجانح لدل األحداث في المجتمع اليمني
 ج، اعتمدنا عمى المنيالمأمكلة جابة عمى تساؤالتيا، كتحقيؽ أىدافياأجؿ اإل كمف 

 كأداة رئيسة لجمع المعمكمات مف مجتمع الدراسة. استخدمنا االستبانة ، كماالكصفي
ىناؾ فئات عمرية تميؿ إلى م أىميامف د مف النتائج يعدكعمى ضكء ذلؾ تكصمنا إلى ال

( سنة، كما تبيف بأف ُّػػ َُممارسة السمكؾ الجانح أكثر مف غيرىا، كىي الفئة الكاقعة بيف )
مف أكثر مظاىر االنحراؼ السابقة عمى ارتكاب السمكؾ الجانح: اإلصابة ببعض األمراض 

قة، كظيكر عبلمات الخكؼ، القمؽ، كالعاىات الجسدية كالنفسية في مراحؿ عمرية ساب
االكتئاب، عادات قضـ األظافر، التبكؿ البلإرادم، كاالنطكاء، اإلحساس بالحرماف، كعدـ 
الرضا عف النفس كعف ا خريف، كعدـ احتراـ الذات، ممارسة بعض االنحرافات السمككية، 

يؿ لمعنؼ كالعدكانية، كالسرقة كالكذب كالتدخيف كاليركب مف البيت أك المدرسة، التشرد، كالم
 .كاالجتماعي يعيشكف طفكلة بائسة في كسطيـ األسرمكما إف ىؤالء األطفاؿ 

 .الكممات المفتاحية: االنحراؼ، األحداث، الجنكح، األطفاؿ

ABSTRACT 
This study aimed to identify the manifestations of deviation prior to the 

commission of delinquent behavior in juveniles in Yemeni society. In order to 

answer the study questions and achieve its hoped goals, we relied on the 

descriptive analytical approach and used the questionnaire as a key tool for 

collecting information from the study community. In light of this, we have 

reached many results, the most important of which are age groups that tend to 

engage in delinquent behavior more than others, which is between 10 and less 

than 13 years old, and it has been shown that one of the most common 

manifestations of delinquency prior to the commission of delinquency is certain 

diseases and physical/Psychological impairments. in earlier stages of life, the 

appearance of signs of fear, anxiety, depression, nail bite habits, involuntary 

urination, introversion, sense of deprivation, self and others dissatisfaction, 

lack of self-esteem, practice certain behavioral deviations, such as theft, lying, 

smoking and running away from home or School, homelessness, a tendency to 

violence and aggression, and these children are living a miserable childhood in 

their family and social milieu.  

Keywords: Delinquency, Juveniles, Delinquency, Children  
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 ٛ:ـدوــاملك
ظاىرة جنكح األحداث مف الظكاىر االجتماعية الخطيرة، التي ال يكاد يخمك منيا  دُّ تع

 كاتسع نطاقيا سكاء، حيث اقترف ظيكرىا حدو مجتمع مف المجتمعات المتقدمة كالمتخمفة عمى 
مع التحكالت االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، التي أحدثت بدكرىا تحكالت عميقة في جميع 

 .مناحي الحياة
داخؿ كياف المجتمع، كىـ فئة  شريحةكتزداد خطكرة ىذه الظاىرةم ككنيا تيدد أىـ 
 مبناء، ل أف يككنكا أدكات فاعمة مفاألطفاؿ كالشباب، فيصبحكف معاكؿ لميدـ بدالن 

 ، كانبرل ليا كالشعكب أخذت حيزان كبيران مف اىتماـ الدكؿ، كنظران ألىمية ىذه الظاىرة
السمكؾ ظيكر سباب كالعكامؿ التي تكمف كراء عمى األالباحثكف بالدراسة كالبحث لمتعرؼ 

 الجانح. 
بقدرات كميكؿ  يزص، كيتميتمتع بتككيف بيكلكجي كنفسي خا عادةن الجانح  الحدثإف 

اجتماعي تسكده عبلقات فردية كأسرية  كسطفي  -أيضان -كاتجاىات مختمفة، لكنو يعيش
، كفي تفاعمو االجتماعي كاجتماعية كثقافية متنكعة تؤثر في تككينو العقمي كالنفسي كالعضكم

كؾ، كمف المؤكد أف سمكؾ الحدث الجانح يرجع ألكثر مف سبب يساىـ في تككيف ذلؾ السم
ككف بعض العكامؿ سببان رئيسان، كقد يككف البعض تحيث تتعدد العكامؿ الدافعة لمجنكح، فقد 

 ا خر مف األسباب المساعدة لذلؾ.
كألف مرحمة الطفكلة تعد المرحمة األساس في بناء الشخصية اإلنسانية السكية أك 

المجرميف بدأكا  أف معظـفي ذات التخصص، ب البحكث العممية هتؤكدالمنحرفة، كذلؾ ما 
ظاىرة نفسية كىك ما يجعمنا ننظر إلى الجنكح كاالنحراؼ كالطفكلة،  حياتيـ اإلجرامية منذي 

، بدالن مف النظر إلييـ كمجرميف يستحقكف اجتماعية تستدعي حماية كرعاية ىؤالء األطفاؿ
  العقاب كالسجف.
إذ ، شرائح المجتمع مف بيف أعمى نسبة شكؿفئة األطفاؿ في مجتمعنا اليمني تكبما أف 

 .(ُ)%(3 .50أكثر مف نصؼ عدد السكاف، أم بنسبة )ب يقدركف
 

                                  
 .ِّ، صـََُِالمركز الكطني لمسكاف، السياسات السكانية لمجميكرية اليمنية، صنعاء،  (ُ)
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لذلؾ نرل بأف دراسة "مظاىر االنحراؼ السابقة عمى ارتكاب السمكؾ الجانح لدل 
األحداث" في مجتمعنا اليمني تعد أكلكية قصكل لكقاية األحداث مف االنحراؼ كالسير في 

ركؼ التي تمر بيا اليمف في الكقت الراىف، حيث سنعمد طريؽ الجريمة، السيما في ظؿ الظ
مف أجؿ إتماـ ىذه الدراسة إلى اتباع منيجية عممية دقيقة كصارمة، نسعى مف خبلليا إلى 

 تتبع تمؾ المظاىر الشاذة التي قد تبرز عند الطفؿ قبؿ ارتكابو الفعؿ الجانح.
بمثابة عبلمات أك إشارات تدؽ كىنا يمكف النظر إلى تمؾ المظاىر السمككية، عمى أنيا  

ناقكس الخطر لتنبينا، بأف ىؤالء األطفاؿ مف أبنائنا معرضكف لمخاطر الجنكح، مما يجعمنا 
نأخذ الحيطة كالحذر فنبادر لكقايتيـ كنقـك بعبلجيـ كعبلج األسباب التي قد تدفعيـ لذلؾ قبؿ 

 ال سمح ا.  أف نقع في المحظكر، كنعض عمى األصابع بالندـ بعد فكات األكاف
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 األٔل انفصــم
 ٔإجراءاتٓـا حـــاو نهذراضــار انؼــاإلط

كالتعريؼ بأىميتيا  التعريؼ بمشكمة الدراسة كتساؤالتيا،، سيتضمف ىذا القسـ مف الدراسة
 كأىدافيا، كتحديد مفاىيميا، عمى النحك ا تي:

 ة: ػػساالدر ة ػمشكم :أكالن 
 انتشار ظاىرة جنكح األحداث ني بأنو يعاني مفشؤكف المجتمع اليم سيجد الباحث في 

تحكالت اجتماعية كاقتصادية كثقافية أثرت  ، ككنو يمر بمرحمةالمعاصرة كغيره مف المجتمعات
عمى جميع مناحي الحياة، كلعؿ أكثرىا أىمية تمؾ الجكانب المتعمقة بالمنحى النفسي 

الجتماعي، التي كانت تشكؿ سياجا كاالجتماعي كالقيمي كاألخبلقي كالديني، كأنظمة الضبط ا
 كاقيا لمفرد مف سمكؾ طريؽ الجريمة. 

كىنا يمكف القكؿ بأف تمؾ التحكالت قد ساىمت في إحداث خمؿ في بنية المجتمع، ال 
سيما في مجاؿ األسرة كعبلقاتيا كضكابط التنشئة االجتماعية فييا، لتفقد بذلؾ كثير مف 

 ت أخرل أصبحت تشاركيا في جؿ مياميا، بدءان كظائفيا كأدكارىا، لصالح بركز مؤسسا
 كحتى كسائؿ اإلعبلـ كالتكاصؿ االجتماعي. ،بجماعات الصحبة بالمدرسة كالمسجد، مركران 

تحكؿ مف مرحمة تكصؼ بالتقميدية، في سياؽ ذلؾ سنجد بأف المجتمع اليمني ال يزاؿ ي
عدد مف  عمىكم طإلى مرحمة جديدة تكصؼ بالحداثة، كىذا التحكؿ ال شؾ أنو ين

نماطان ثقافية كقيمية تقميدية مكركثة، أيحمؿ في طياتو  لعؿ مف أبرزىا أنو ما يزاؿاإلشكاليات، 
في  ظيرتكثقافات أخرل، كحضارات مف مجتمعات  وكأخرل ذات طابع عصرم كافدة عمي

حكلت العالـ إلى قرية صغيرة كقربت المسافات بيف الشعكب، في التي  ،ظؿ العكلمة الثقافية
كاضحة  تتمارساف عمينا ضغكطاما فتئت  ػػػ التقميدية مقابؿ الحداثةػػػ كبل الثقافتيفأف حيف 

 التي مقكمات االستيبلكية،كال كالمكركثات الحضاريةالفكرية  األطرمف خبلؿ كا ثار، المعالـ 
 اإليحائية كاإلقناعية باتجاه إعادة تشكيؿ اتجاىاتنا كقيمناكؿ منيا تشير أسمحتيا  باتت

، مف قبيؿ كىذا األمر بات يطرح أمامنا العديد مف التساؤالت، كسمككياتنا برمتيا في آف معان 
 الؼ السنيف،  ىؿ المحافظة عمى مكركثنا الثقافي كالحضارم الذم ظؿ سائدان  أييما األرجح

كىك األمر الذم يجسد ىكيتنا العربية كاإلسبلمية، برغـ ما اعترل ذلؾ مف تخمؼ كضعؼ 
ة النظر األكلىأ أـ أنو قد بات مف الضركرم أف ننسمخ عف ماضينا كنستجيب بحسب كجي

 .لما يراه آخريفأ لمدخبلت الحضارة الحديثة كالمعاصرة الكافدة عمينا مف الغرب كفقان 
ذا كنا نحف الكبار نعاني مف ذلؾ فما باؿ النشء مف األطفاؿ كالشباب، الذيف  كا 

خؿ كالتقاطع بيف أساليب تقميدية تعمؿ األسرة ألنماط مف الصراع بسبب التدا يتعرضكف
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، في ذات الكقت في بنية عقكليـ كتحيطيا بيالة مف التمجيد كالقداسة كالمجتمع عمى إكسابيا
أخرل مف ثقافات كما أسمفنا لنماذج مف التنشئة التي يحصمكف عمييا الذم يتعرض فيو ىؤالء 

لذلؾ بعممية مثاقفة ما تمبث أف  نظران  جميع، فيمر الكافدة حتمتيا عمييـ متغيرات العصر
كتحرص عمى  ترعاىاتتحكؿ إلى نكع مف الصراع بيف التمسؾ بالقيـ التي ال تزاؿ مجتمعاتنا 

تمثميا باعتبارىا قيـ أصيمة ال يمكف المساس بيا، كبيف إمكانية إحداث قطيعة معيا كاألخذ 
الفكرم كالتخبط كالرككد مؼ ليـ مف حالة التخ بقيـ كسمككيات حداثية يركف فييا منقذان 

الضبابية حالة مف ل -أيضان  –كالحضارم التي تعيشيا مجتمعاتنا، كىنا يتعرض ىؤالء 
ككأف لساف ، كاالنتماءفقداف اليكية حد القطيعة ك إلى  أحيانان صؿ تقد التي  ،التشكيش الذىنيك 

الفكرم كالحضارم  في ظؿ ىذه الكضعية ال نحف بالذيف حافظنا عمى قيمنا كتراثنا حاليـ يقكؿ
قطيعة مع الماضي كلحقنا  كأحدثناصرنا حداثييف  نحف بالذيفإلى األعمى، كال  اكارتقينا بي

كقفنا مكقؼ الدارس المتأمؿ ، كال نحف بالذيف الكافدة عمى عبلتيا كسمبياتيا بركب الحضارة
 إلحداث نكعان  متينان  ان لنا كأساس ليككف منطمقان  ،يوحافظنا عملتراثنا فعممنا عمى استيعابو كفيمو ك 

مف التغيير كالتجديد، فنتجاكز بذلؾ أسباب تخمفنا كتعثرنا باالستعانة بما أنتجتو المعطيات 
ة إلينا، بحيث نتعامؿ معيا بحكمة كعقبلنية، كبقدر ما ييمكننا ذلؾ الكافد الحضارية المعاصرة

الطريؽ الصحيح  عمى متغيرات العصر مف حكلنا، كيعيدنا إلى اإليجابيمف االنفتاح 
 باالستناد إلى العمـك كالمعارؼ، ككؿ ما مف شأنو أف يكصمنا إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة.

كبمعنى آخر أف نقـك بالمحافظة عمى ىكيتنا كأصالتنا كمقكماتنا الحضارية كنعمؿ عمى 
مستفيديف مف كؿ ما ىك جديد كنافع، كفي ذات  لنمحؽ بركاب الحضارة اكتطكيرى اصقمي
حالة الكىف مف  كمف ثـ نتخمص بكاقعناكي نرتقي ، نبتعد عف كؿ ما ىك سمبي كىداـالكقت 

كىذا األمر مف كجية نظرنا كاف لو بال  األثر عمى الجيؿ الناشئ الذم  (ُ)كالضعؼ كالتخمؼ.
انعكس عمى طريقة كأساليب تنشئتيـ، ف ذلؾ حتى أ، كالصراع أصبح يمر بحالة مف اإلحباط

حالتيـ المزاجية كأدل  عمى -أيضان  -انعكس كمايرىـ كنماذج سمككيـ، كمف ثـ عمى بنية تفك
مف سكء التكيؼ كالتكافؽ كاالندماج  ةظيكر بعض أنماط السمكؾ الجانح، الذم يعبر عف حالل

كالمعالـ مف قبؿ  االجتماعي، السيما في ظؿ عدـ كجكد مشركع مجتمعي كاضح األىداؼ
 الشباب في المرحمة الراىنةالطفكلة ك المطمكب مف  تحديدمف خبللو  رسـيي  مؤسسات المجتمع،

كما الكسائؿ كاألساليب التي نستطيع مف خبلليا إيصاؿ ىؤالء إلى ما نصبكا إليو ، كالمستقبمية
 لؤلىداؼ المجتمعية التي أصبحت ضركرة حياتية ال مناص منيا. تجسيدان 

                                  
أثػػره عمػػى مكقػػؼ الكالػػديف مػػف تنشػػئة الطفػػؿ فػػي رشػػاد محمػػد العميمػػي: التفاعػػؿ بػػيف الثقافػػة التقميديػػة كالثقافػػة الحديثػػة ك  (ُ)

 .بتصرؼ. ُٕٓـ، صُْٗٗ، السنة ُٕ، جامعة صنعاء، العدد ا دابالمجتمع اليمني، مجمة كمية 
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كضغكطات  اقع مأزـكظؿ ك أننا نعيش في المجتمع اليمني في  كمما يزيد األمر سكءان  
 كاليدكء عمى الصعيد  لـ تنعـ اليمف بحالة مف االستقرارحيث ، ال تكاد تنتيي متكررة

، كخير مضت عقكد كالمؤسسي منذي كاألمني كالعسكرم االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي 
بظبللو كعدكاف خارجي كحصار ألقى ما يحدث ا ف مف منازعات مسمحة  :دليؿ عمى ذلؾ

ف أ، حتى كسياسيان  كأمنيان  كصحيان  تعميميان ك  ثقافيان ك  كاقتصاديان  اجتماعيان  مالحياة عمى كاقع
الجميكرية اليمنية أصبحت تصنؼ اليـك بأنيا تشيد أسكأ كارثة إنسانية عمى مستكل العالـ، 
كعمى إثر ذلؾ باتت الطفكلة اليمنية ميددة في تربيتيا كتعميميا كصحتيا كغذائيا كأمنيا 

يعانيو  كالمعبرة بجبلء عف ماما ظاىرة جنكح األحداث إال أحد المظاىر السائدة كأمانيا، ك 
، التسكؿ، سكء التغذية، التسرب مف التعميـ، التشردالفتاكة،  األمراض) :آالؼ األطفاؿ مف

 .(إصابات الحرب، القتؿالتجنيد،  ،اإلعاقةكالتيجير القسرم،  النزكح، العمالة
 بحثركز بالتس اككني اتزداد أىميتيه الدراسة نعتقد أف ىذ إننافكتأسيسان عمى ما سبؽ، 

حيث ستسمط ، كأمنوظاىرة تعد مف أىـ الظكاىر التي تمس المجتمع كاستقراره لكالتحميؿ 
األطفاؿ قبؿ  لالضكء عمى الخصائص النفسية كاالجتماعية كالمظاىر السمككية التي تبرز لد

ؼ عمى القكاعد الناظمة لعكامؿ جنكح األحداث، سمككيـ طريؽ الجنكح كاالنحراؼ، بغية التعر 
كمف ثـ محاكلة الخركج بعدد مف النتائج كالتكصيات كالمقترحات لمساعدة الجيات المختصة 
كاألسرة كالمدرسة، كغيرىـ ممف ليـ عبلقة بيذا المكضكع، كصكالن إلى اليدؼ األسمى، كىك 

التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ بمشيئة إيجاد برامج كقائية كعبلجية لمكاجية ىذه الظاىرة أك 
  ا تعالى. 

 : دراسةتساةالت الثانيان: 
في العديد مف التساؤالت الرئيسة كالفرعية، التي  تساؤالت ىذه الدراسة يمكف إجماؿ

 نكردىا عمى النحك ا تي:
 التساةؿ الرئيس:-1

الذيف ىـ في  مظاىر االنحراؼ السابقة عمى إتياف السمكؾ الجانح لدل األحداثماىي 
ماىي أىـ الخصائص النفسية كاالجتماعية كالسمككية التي أ كبمعنى آخر مكاجية مع القانكف

تساؤؿ الرئيس ف ىذا العأ كيتفرع يتصؼ بيا األحداث الجانحيف قبؿ سمككيـ طريؽ الجنكح
 ، نكردىا عمى النحك ا تي:الفرعية العديد مف التساؤالت ةاإلجرائي مف الناحية

  الت الفرعية:التساة -2
تيانيـ لمفعؿ إ ماىي أىـ مظاىر االنحراؼ النفسية التي يتصؼ بيا األحداث قبؿ -أ 

 .بجنكحيـأعبلقة ذلؾ كما الجانح، 
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لمفعؿ  إتيانيـالتي يتصؼ بيا األحداث قبؿ  االجتماعيأىـ مظاىر االنحراؼ  ما ىي -ب 
 .بجنكحيـأ ة ذلؾ، كما عبلقالجانح

 ككية التي يتصؼ بيا األحداث قبؿ إتيانيـ الفعؿالسم اتما ىي أىـ مظاىر االنحراف -ج 
 الجانح، كما عبلقة ذلؾ بجنكحيـأ.

أال يمكف الخركج مف ىذه الدراسة بقائمة ألىـ المظاىر أك الخصائص النفسية  -د 
كاالجتماعية كالسمككية، التي يمكف اعتبارىا كعبلمات كمؤشرات ىامة تدؿ عمى إمكانية 

مف  ا لـ يتـ التدخؿ السريع بالبرامج الكقائية كالعبلجيةجنكح الطفؿ كتعرضو لبلنحراؼ، إذ
 قبؿ األسرة كالجيات المختصةأ.

مػػػػا ىػػػػػي التكصػػػػػيات كالمقترحػػػػػات التػػػػي يمكػػػػػف الخػػػػػركج بيػػػػػا مػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة لمسػػػػػاعدة  -ق 
إرشػػػػػػادية ككقائيػػػػػػة ذكم االختصػػػػػػاص كالميتمػػػػػػيف فػػػػػػي تقػػػػػػديـ بػػػػػػرامج الجيػػػػػػات الرسػػػػػػمية ك 
 .ألؤلطفاؿ قبؿ جنكحيـ

 ة الدراسة كمبرراتيا:أىمي ثالثان:
تنبػػػػػع أىميػػػػػة ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػف أىميػػػػػة المكضػػػػػكع ذاتػػػػػو، ككنيػػػػػا تػػػػػدرس مظػػػػػاىر االنحػػػػػراؼ -ُ

السػػػػػابقة عمػػػػػػى ارتكػػػػػاب الفعػػػػػػؿ الجػػػػػانح لػػػػػػدل األحػػػػػداث، أم أنيػػػػػػا مػػػػػف الدراسػػػػػػات التنبؤيػػػػػػة 
كالكقائيػػػػػة التػػػػػي تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تسػػػػػميط الضػػػػػكء عمػػػػػى ثبلثػػػػػة أبعػػػػػاد ىامػػػػػة لشخصػػػػػية الحػػػػػدث، 

سػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػة كالسػػػػػػمككية، التػػػػػػي يتصػػػػػػؼ بيػػػػػػا الجػػػػػػانحيف قبػػػػػػؿ كىػػػػػػي الخصػػػػػػائص النف
السػػػػػكم عػػػػف الطفػػػػػؿ الػػػػذم لديػػػػػو  جنػػػػكحيـ، إذ نسػػػػتطيع مػػػػػف خبلليػػػػا أف نميػػػػػز بػػػػيف الطفػػػػؿ

التػػػػي يمكػػػػف  و، كمػػػػف  ثػػػـػ نسػػػػتطيع الخػػػػركج بقائمػػػػة مػػػػف المظػػػػاىر االنحرافيػػػػونحرافيػػػػاميػػػػكؿ 
صػػػػػػاص كالميتمػػػػػػيف فػػػػػػي أف تسػػػػػػتفيد منيػػػػػػا األسػػػػػػرة كالمدرسػػػػػػة كأقسػػػػػػاـ الشػػػػػػرطة كذكم االخت

العػػػػػبلج كالكقايػػػػػة لؤلطفػػػػػاؿ المعرضػػػػػيف لبلنحػػػػػراؼ قبػػػػػؿ سػػػػػمككيـ طريػػػػػؽ الجنػػػػػكح كمخالفػػػػػة 
القػػػػػػػانكف، كىػػػػػػػذا ىػػػػػػػك الجديػػػػػػػد الػػػػػػػذم سػػػػػػػيميز ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة عػػػػػػػف غيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات 
األخػػػػػػرل، التػػػػػػي أنجػػػػػػزت فػػػػػػي المجتمػػػػػػع اليمنػػػػػػي بػػػػػػرغـ أىميتيػػػػػػا، حيػػػػػػث اتجيػػػػػػت معظميػػػػػػا 

 حدكثو. لدراسة أسباب كعكامؿ الجنكح بعد
ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى ظػػػػاىرة الطفكلػػػػة الجانحػػػػة، التػػػػي تشػػػػكؿ أىػػػـػ فئػػػػة داخػػػػؿ كيػػػػاف  سػػػػتركز-ِ

المجتمػػػػػع، السػػػػػيما أف المجتمػػػػػع اليمنػػػػػي يعػػػػػد مجتمعػػػػػان فتيػػػػػان، كلػػػػػذلؾ فػػػػػإف أم انحػػػػػراؼ فػػػػػي 
كيقضػػػػػػػي عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتقبميـ كعمػػػػػػػى  ،صػػػػػػفكؼ أبنائػػػػػػػو ييػػػػػػػدد المجتمػػػػػػػع بالتفكػػػػػػػؾ كاالنحػػػػػػػبلؿ

 .متيابر  العممية التنمكية في الببلد
كقػػػػػد الحػػػػػظ  ،الباحػػػػػث فػػػػػي دراسػػػػػة ىػػػػػذه الظػػػػػاىرةم ككنػػػػػو يعمػػػػػؿ فػػػػػي جيػػػػػاز الشػػػػػرطةرغبػػػػػة -ّ

 زيادة معدؿ جنكح األحداث كآثارىا الضارة عمى أمف كاستقرار المجتمع.
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سػػػػكاء، السػػػػيما أنيػػػػا  تمثػػػػؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة إضػػػػافة نكعيػػػػة لممكتبػػػػة األمنيػػػػة كاليمنيػػػػة عمػػػػى حػػػػدو -ْ
 إتيػػػػػػافمظػػػػػػاىر االنحػػػػػػراؼ السػػػػػػابقة عمػػػػػػى عمػػػػػػى  تكػػػػػػاد تكػػػػػػكف أكؿ دراسػػػػػػة ميدانيػػػػػػة تركػػػػػػز

عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل  جتماعيػػػػػػػةالنفسػػػػػػػية كاالالفعػػػػػػػؿ الجػػػػػػػانح لػػػػػػػدل األحػػػػػػػداث، مػػػػػػػف الػػػػػػػكجيتيف 
 أكاديمية الشرطة اليمنية.

 أىداؼ الدراسة:  رابعان:
   اليدؼ الرئيس: -1

 األحػػػػداث لػػػػدل الجػػػػانح الفعػػػػؿ إتيػػػػاف عمػػػػى السػػػػابقة اتاالنحرافػػػػ التعػػػػرؼ عمػػػػى مظػػػػاىر
 كالسػػػػػػػػمككية التػػػػػػػػي كاالجتماعيػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػية دراسػػػػػػػػة الخصػػػػػػػػائص آخػػػػػػػػر بمعنػػػػػػػػىالمنحػػػػػػػػرفيف، ك 

 جنكحيـ. قبؿ الجانحيف األحداث بيا يتصؼ
 األىداؼ الفرعية:-2

 األحػػػػػػداث بيػػػػػػا يتصػػػػػػؼ أك الخصػػػػػػائص التػػػػػػي النفسػػػػػػية االنحػػػػػػراؼ مظػػػػػػاىر تتبػػػػػػع -أ 
  بجنكحيـ. ذلؾ كمحاكلة التعرؼ عمى عبلقة الجانح، لمفعؿ إتيانيـ قبؿ

 بيػػػػػا يتصػػػػػؼ أك الخصػػػػػائص التػػػػػي االجتمػػػػػاعي االنحػػػػػراؼ الكشػػػػػؼ عػػػػػف مظػػػػػاىر -ب 
 ذلػػػػػػػؾ كمحاكلػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى عبلقػػػػػػػة الجػػػػػػػانح، لمفعػػػػػػػؿ إتيػػػػػػػانيـ قبػػػػػػػؿ األحػػػػػػداث
   بجنكحيـ.

دراسػػػػػػػػػػة المظػػػػػػػػػػاىر السػػػػػػػػػػمككية أك الخصػػػػػػػػػػائص السػػػػػػػػػػمككية التػػػػػػػػػػي يتصػػػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػػػا  -ج 
األحػػػػػػداث قبػػػػػػػؿ إتيػػػػػػػانيـ لمفعػػػػػػػؿ الجػػػػػػػانح، كمحاكلػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى عبلقػػػػػػػة ذلػػػػػػػؾ 

 بجنكحيـ.
 النفسػػػػػػػػػػػية الخصػػػػػػػػػػػائص أك لممظػػػػػػػػػػػاىر بقائمػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه مػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػركج -د 

 تػػػػػػدؿ ىامػػػػػة كمؤشػػػػػرات كعبلمػػػػػات اعتبارىػػػػػػا يمكػػػػػف التػػػػػي كاالجتماعيػػػػػة كالسػػػػػمككية
  مبكر. كقت في لمكاجيتيا التدخؿ يتـ لـ إذا ،الطفؿ جنكح إمكانية عمى

 األخػػػػػػذ بيػػػػػػا لمسػػػػػػاعدة يمكػػػػػػف التػػػػػػي كالمقترحػػػػػػات الخػػػػػػركج بعػػػػػػدد مػػػػػػف التكصػػػػػػيات  -ق 
 تقػػػػػديـ فػػػػػي كالميتمػػػػػيف االختصػػػػػاص كاألسػػػػػرة كالمدرسػػػػػة، كذكم ةالرسػػػػػمي الجيػػػػػات
 جنكحيـ. قبؿ كعبلجية لؤلطفاؿ كقائية برامج

 تحديد مفاىيـ كمصطمحات الدراسة: خامسان:
 مفيكـ المظاىر: -1

أصػػػػميا مػػػػف "ظيػػػػر" الشػػػػيء إذا تىبىػػػػيَّف، كأظيػػػػر الشػػػػيء إذا  :كاصػػػػطالحان  مظػػػػاىر لغػػػػةن ال
 .(ُ)ر ضد الباطفبىيَّنىو، كالظير ضد البطف، كالظاى

                                  
 .َْٔ، ػصـُٗٗٗ ،الدار النمكذجية، بيركت، مختار الصحاح، المكتبة العصرية بكر الرازم: كمحمد بف أبُ) )
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قاؿ الراغب األصبياني: كظير الشيء: أصمو أف يحصؿ الشيء عمى ظير األرض فػبل 
ر بالبصر كالبصيرة، قاؿ تعالى: ﴿....  َأْو َأْن يُْظهَِر يخفى، ثـ صار مستعمبلن في كؿ بارز ميبصى

ِ ، كقاؿ أيضان: ﴿ (ُ)﴾ ِِف اْْلَْرِض الَْفَسادَ  لُوا َظهََر الَْفَساُد ِِف الَْبّ ي ََعِ ِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َأيِْدي النَّاِس ِلُيِذيقَهُْم بَْعَض اَّلَّ

َّهُْم يَْرِجُعونَ   أم كثر كشاع.  (ِ)﴾ لََعل
ىػػي جمػػع خاصػػية، أم كػػؿ  ص،خصػػائ :لفظػػة مظػػاىر بمعنػػىتػػأتي  ، فقػػدأمػػا اصػػطالحان 

ره التػي ينفػرد كصؼ مميز ينفرد بو الشيء، كخصائص الشيء، ىػي أكصػافو كمميزاتػو كمظػاى
 .(ّ)األخرل ءبيا عمى غيره مف األشيا

الدالػة عمػى ك نستطيع القكؿ بأف المراد بالمظػاىر: "ىػي األمػكر الظػاىرة البػارزة  كمما سبؽ
 .مدلكليا، كال تخفى عمى ذم بصر أك بصيرة"

   : الحدث مف الناحية القانكنيةمفيكـ  -2
السػػف قمػػت: حػػديث السػػف، أم شػػاب، فػػإف ذكػػرت ، يقػػاؿ رجػػؿ حػػدث الحػػدث فػػي المغػػة: 

كسف الحدث ىي الفترة المحددة التي تبدأ مف سف التمييز ، (ْ)كىؤالء غمماف حدثاف أم أحداث
ا كىػػك مػػ، حتػػى السػػف التػػي يفتػػرض بعػػدىا أف الحػػدث أصػػبح ناضػػجان كأىػػبلن لممسػػؤكلية الكاممػػة

 . (ٓ)عبر عنو في اصطبلح رجاؿ القانكف بسف الرشد الجنائيي
الشخص الذم يعتدم عمى حرمة القانكف كيرتكب " :ىك فالحدث، لقانكنيةمف الناحية اأما 
كػاف ىػذا الفعػؿ  نيي عنو في سف معينة كلك أتاه البال  لكقع تحت طائمػة العقػاب، سػكاءن مفعبلن 

 ُٖالشػخص الػذم تحػت سػف " :يعػرؼ الحػدث الجػانح بأنػوكمػا ، (ٔ)جنايػة ـجنحة أ ـمخالفة أ
   (ٕ)."خص كبير اعتبر جريمةلك ارتكبو ش سنة، كيرتكب فعبلن 

                                  
 (.ِٔا ية: )سكرة غافر،  ((ُ
، سكر  ِ))  (.ُْا ية: )ة الرـك
، تمت زيارة المكقع في  post_30.html-http://elfath1.blogspot.com/2014/11/blogالرابط:  (ّ(

 .مساءن  ٖـ، الساعة َُِٗ/َُ/ُّ
 . ٕٕٗـ، صُٖٖٗلكبير كآخركف، دار المعارؼ، القاىرة، ، تحقيؽ: عبدا اّابف منظكر، لساف العرب، ط (4)
جناح األحداث كرعايتيـ في دكلة الخبلفة، نظرة إسبلمية إلى جناح األحداث  ،محمد سعيد بف سيك أبك زعركر (ٓ)

 .ُُـ، صُٔٗٗدار البيارؽ، بيركت،  كرعايتيـ في دكلة الخبلفة،
جاؿ الفئات الخاصة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، إسيامات الخدمة االجتماعية في م ،السيد رمضاف (ٔ)

 . ُُْـ، صَُٗٗ
ـ، ُٔٗٗعكامؿ جنكح األحداث في الجزائر، دراسة ميدانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  ،عمي مانع (ٕ)

 .ُٗص

http://elfath1.blogspot.com/2014/11/blog-post_30.html


  اٌحـعمٜ ازتهــاب الطمٕك اجل ٛاالحنــــساف الطابك سوعاِ 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــدزاض                                       

 

105 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

سمكؾ غير البالغيف الذيف يقكمكف بخرؽ معايير قانكنية معينة أك " كبمعنى آخر ىك:
، معػػايير اجتماعيػػة بصػػفة متكػػررة، تسػػتمـز اتخػػاذ إجػػراءات قانكنيػػة، تجػػاه مرتكػػب ىػػذه األفعػػاؿ

 .(1)سكاءن كاف فردان أك جماعة
 ، بأنػو:(ّالحػدث فػي المػادة رقػـ )، ياليمنػ رعايػة األحػداث قانكف عرؼفي سياؽ ذلؾ، 

( سػنة كاممػة كقػت ارتكابػو فعػبلن مجرمػان قانكنػان أك عنػد كجػكده ُٓ"كؿ شخص لـ يتجاكز سنو )
 -أيضػػان  -ذات القػػانكف( مػػف ّنصػػت المػػادة )كمػػا  (ِ)،فػػي إحػػدل حػػاالت التعػػرض لبلنحػػراؼ

 مف الحاالت التالية: لبلنحراؼ إذا كجد في أم يعتبر الحدث معرضان 
ذا كجػػػػػد متسػػػػػكالن، كيعػػػػػد مػػػػػف أعمػػػػػاؿ التسػػػػػكؿ القيػػػػػاـ بخػػػػػدمات تافيػػػػػة ال تصػػػػػمح مػػػػػكردان إ -ُ

 جديان لمرزؽ.
إذا خػػػػػػػالط المعرضػػػػػػػيف لبلنحػػػػػػػراؼ أك المشػػػػػػػتبو فػػػػػػػييـ، أك الػػػػػػػذيف اشػػػػػػػتير عػػػػػػػنيـ  -ِ

 كفساد األخبلؽ. ،سكء السيرة كالسمكؾ
 إذا اعتاد اليركب مف البيت أك المدرسة. -ّ
فسػػػػػؽ أك فسػػػػػاد األخػػػػػبلؽ، أك القمػػػػػار، أك إذا قػػػػػاـ بأعمػػػػػاؿ تتصػػػػػؿ بالػػػػػدعارة أك ال -ْ

 المخدرات أك نحكىا، أك بخدمة مف يقكمكف بيا.
السػػػػػػمكؾ، خارجػػػػػان عػػػػػػف سػػػػػػمطة أبيػػػػػو أك كليػػػػػػو أك كصػػػػػػيو أك عػػػػػػف  سػػػػػػيئإذا كػػػػػاف  -ٓ

سػػػػػمطة أمػػػػػو فػػػػػي حالػػػػػة كفػػػػػاة كليػػػػػو أك غيابػػػػػو، أك انعػػػػػداـ أىميتػػػػػو، كال يجػػػػػكز فػػػػػي 
االسػػػػتدالؿ إال بعػػػػد ىػػػػذه الحالػػػػة اتخػػػػاذ أم إجػػػػراء قبػػػػؿ الحػػػػدث كلػػػػك عمػػػػى سػػػػبيؿ 

 الحصكؿ عمى إذف مف أبيو أك كليو أك كصيو أك أمو حسب األحكاؿ.
إذا لػػػػـ يكػػػػف لػػػػو مكػػػػاف إقامػػػػة مسػػػػتقر، أك كػػػػاف يبيػػػػت عػػػػادة فػػػػي الطرقػػػػات أك فػػػػي  -ٔ

 أماكف غير معدة لئلقامة أك لممبيت فييا.
 إذا تخمى عنو كالده أك لـ يكف لو عائؿ مؤتمف، كال كسيمة شرعية لمتعيش.  -ٕ

"كػػػػػؿ إنسػػػػػاف لػػػػػـ يتجػػػػػاكز ثمػػػػػاني عشػػػػػرة  :يعرفػػػػػو قػػػػػانكف حقػػػػػكؽ الطفػػػػػؿ بأنػػػػػو بينمػػػػػا
  (ّ).سنة مف عمره ما لـ يبم  سف الرشد قبؿ ذلؾ"

  

                                  
 المكتب الجامعي ،معيـفيف كدكر الخدمة االجتماعية محمد سبلمة غبارم: االنحراؼ االجتماعي لرعاية المنحر  (ُ)

 . ُٖـ، صُٖٔٗ، ُط ،الحديث، اإلسكندرية
 .ـُٕٗٗ( لسنة ِٔكتعديبلتو بالقانكف رقـ )ـ، بشأف رعاية األحداث، ُِٗٗ( لسنةِْالقرار الجميكرم رقـ ) (2)
 ـ، بشأف حقكؽ الطفؿ.ََِِ( لسنة ْٓالقانكف رقـ ) (3)



 االحنــــساف الطابكٛ عمــٜ ازتهاب الطمٕك اجلـاٌح سعاِو 
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  :الحدث عند عمماء النفس كعمماء االجتماعمفيكـ  -ّ
 كيشمؿ ذلمؾ ما يأتي:

ذلػػػؾ الشػػػخص الػػػذم يرتكػػػب  ىػػػك س الحػػػدث الجػػػانح:مػػػف كجيػػػة نظػػػر عمػػػـ الػػػنفأ. 
اط السػػػػمكؾ المتفػػػػؽ عميػػػػو لؤلسػػػػكياء فػػػػي مثػػػػؿ سػػػػنو كفػػػػي البيئػػػػة ذاتيػػػػػا، يخػػػػالؼ أنمػػػػ فعػػػػبلن 

صػػػػػراعات نفسػػػػػيو ال شػػػػػعكرية تدفعػػػػػو ال إراديػػػػػان الرتكػػػػػاب ىػػػػػذا الفعػػػػػؿ مػػػػػف نتيجػػػػػة لمعاناتػػػػػو 
أك ىػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػؾ  (ُ)،لخإالشػػػػػػػػاذ، كالسػػػػػػػػرقة أك العػػػػػػػػدكاف، أك الكػػػػػػػػذب، أك قضػػػػػػػػـ األظػػػػػػػػافر...

، كتخػػػػػالؼ أنمػػػػػاط السػػػػػمكؾ الػػػػػذم يػػػػػأتي أفعػػػػػاالن تكػػػػػكف نتيجػػػػػة اضػػػػػطراب نفسػػػػػي أك عقمػػػػػي
  (ِ).المتفؽ عميو لؤلسكياء في مثؿ سنو كفي بيئتو

" ىػػػػك الػػػػذم يرتكػػػػب  فالحػػػػدث الجػػػػانح ،مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر عمػػػػـ االجتمػػػػاعأمػػػػا ب. 
جميػػػػع صػػػػكر الخػػػػركج عػػػػف القػػػػيـ االجتماعيػػػػة كالعػػػػادات كالتقاليػػػػد التػػػػي يعتمػػػػدىا المجتمػػػػع 

جػػػػزءان مػػػػف السػػػػمكؾ الجػػػػانح مػػػػا  أف (كمينكتػػػػك) فػػػػي ذلػػػػؾ يػػػػرلك  ".فػػػػي تحديػػػػد سػػػػمكؾ األفػػػػراد
، الػػػػذم يػػػػنظـ حياتػػػػو حػػػػكؿ األنمػػػػاط الجانحػػػػة، لصػػػػكرة المجتمػػػػع المحمػػػػي ىػػػػك إال انعكػػػػاس

سػػػػكء تكييػػػػؼ األحػػػػداث مػػػػع النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي الػػػػذم يعيشػػػػكف  :بأنػػػػو( جمػػػػكؾ)عرفػػػػو كمػػػػا 
  (ّ).فيو

جمػػػػػػػاالن يقصػػػػػػػد بمفيػػػػػػػـك   :عنػػػػػػػد عممػػػػػػػاء الػػػػػػػنفس كعممػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػاعالجػػػػػػػانح الحػػػػػػػدث كا 
الصػػػػػغير " :ىػػػػك كأ (ْ) ".كالدتػػػػػو كحتػػػػى يػػػػػتـ لػػػػو النضػػػػػج النفسػػػػي كاالجتمػػػػػاعي منػػػػذي الصػػػػغير "

  (ٓ).كالدتو حتى يتـ نضجو االجتماعي كالنفسي كتتكامؿ لديو عناصر الرشد" منذي 
، ظػػػػػركؼ سػػػػػيئةلضػػػػػحية  لجػػػػانح ىػػػػػك الػػػػػذم يقػػػػػعف الحػػػػػدث اكمػػػػف ثػػػػػـ يمكػػػػػف القػػػػػكؿ: بػػػػػأ

مصػػػػػػػػنكع ال  ية، كالحػػػػػػػػدث إذان ضػػػػػػػػار ح أـ اقتصػػػػػػػػادية أـ أـ نفسػػػػػػػػية كانػػػػػػػػت اجتماعيػػػػػػػػة سػػػػػػػػكاءن 
  (ٔ)مف صنع المجتمع. مكلكد، كاالنحراؼ

  

                                  
الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  كرظالجريمة كاالنحراؼ مف من ،الرحمف عيسكم عبد (ُ)

 .ِّ، صـُُٗٗ
 بدكفاإلسكندرية،  الحديث، الجامعي المكتب ،"الجنائي االجتماع عمـ في دراسة" الجريمة، ،الحميد رشكاف حسيف عبد (ِ)

 .ّٖ، صنشر تاريخ
ـ، ُِٖٗمكتبة االنجمك المصرية، القاىرة،  الجريمة كالمجتمع، بحكث عمـ االجتماع الجنائي، ،سامية الساعاتي (3)

 . ِٓٓص
 ،ُط اإلسكندرية،المعارؼ، منشأة  ،انحراؼ األحداث في التشريع العربي كالمقارف ،طو أبك الخير، كمنير العصرة (4)

 . ِِـ، صُُٔٗ
 .ُِـ، صُٗ ُٖأثر التفكؾ العائمي في جنكح األحداث، عالـ المعرفة، بيركت،  ،جعفر عبد األمير الياسيف (5)
 .ّٖ، صسابؽالمرجع ال ،الحميد رشكاف حسيف عبد ٔ))



  اٌحـعمٜ ازتهــاب الطمٕك اجل ٛاالحنــــساف الطابك سوعاِ 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــدزاض                                       
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 :األحداث مفيكـ جنكح-4
مصػػػػدر الجنػػػػكح فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة )جػػػػنح( أم مػػػػاؿ، فيقػػػػاؿ الشػػػػمس مالػػػػت : الجنػػػػكح

فػػػػػػػاالنحراؼ  (ِ).كجػػػػػػػنح يجػػػػػػػنح جنكحػػػػػػػان: مػػػػػػػاؿ )كالجنػػػػػػػاح( الجنايػػػػػػػة أك الجػػػػػػػـر (ُ)،لممغيػػػػػػػب
ىػػػػا العػػػػاـ تشػػػػير إلػػػػى الميػػػػؿ عػػػػف االعتػػػػداؿ أك الصػػػػػحيح كالجنػػػػكح كالجنػػػػاح كميػػػػا فػػػػي معنا

إف اصػػػػػػػػطبلح جنػػػػػػػػكح األحػػػػػػػػداث مػػػػػػػػف كمػػػػػػػػا ، (ّ)أك الخػػػػػػػػركج عػػػػػػػػف المػػػػػػػػألكؼ أك المقبػػػػػػػػكؿ
: "الفشػػػػػؿ فػػػػػي أداء الكاجػػػػػب، أك أنػػػػػو ارتكػػػػػاب العمػػػػػؿ السػػػػػيء، أك ، يعنػػػػػيالناحيػػػػػة المغكيػػػػػة

ـ فػػػػػي كقػػػػػد ذكػػػػػرت لفظػػػػػة جنػػػػػاح فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػري، (ْ)".أنػػػػػو خػػػػػرؽ لمقػػػػػانكف عنػػػػػد األطفػػػػػاؿ
نىػػػػػاحى  أم ال إثػػػػػـ أك ذنػػػػػب عميػػػػػؾ، كجػػػػػنح أم أذنػػػػػب، كقػػػػػد ،  عميػػػػػؾ ا يػػػػػة الكريمػػػػػة: } فىػػػػػبل جي

، كتقػػػػػػع تحػػػػػػت طائمػػػػػػة رصػػػػػػطمح أف تشػػػػػػمؿ كممػػػػػػة جنػػػػػػاح الػػػػػػذنكب التػػػػػػي يرتكبيػػػػػػا الصػػػػػػغاأ
تعنػػػػػػي الػػػػػذنكب التػػػػػػي يعاقػػػػػب عمييػػػػػػا الشػػػػػػرع أك ، نظػػػػػاـ العقكبػػػػػػات، لػػػػػذا فػػػػػػإف كممػػػػػة جنػػػػػػاح
حتػػػػػػػى أصػػػػػػػبح ، ر كاألحػػػػػػػداثاذكػػػػػػػر الصػػػػػػػغ عمػػػػػػػ القػػػػػػػانكف، غيػػػػػػػر أف ذكرىػػػػػػػا اقتػػػػػػػرف دائمػػػػػػػان 

 (ٓ)معناىا الشائع الذنكب التي يرتكبيا الصغار كيعاقبيـ عمييا القانكف.
 جرائي لمحدث الجانح:اإلتعريؼ ال-5

تأسيسػػػػػان عمػػػػػى مػػػػػا سػػػػػبؽ، يمكػػػػػف تعريػػػػػؼ الحػػػػػدث الجػػػػػانح إجرائيػػػػػان فػػػػػي ىػػػػػذا الدراسػػػػػة، 
دفعتػػػو الػػػذم ة سػػػنة، عشػػػر مسػػػة جػػػاكز الخاكلػػػـ يتالسػػػابعة مػػػف عمػػػره طفػػػؿ أتَّػػػـ "كػػػؿ  بأنػػػو:"

رسػػػػػة مماكاالجتماعيػػػػػة كاألسػػػػػرية، كغيرىػػػػػا مػػػػػف العكامػػػػػؿ، لمجمكعػػػػػة مػػػػػف العكامػػػػػؿ النفسػػػػػية 
بعػػػػػض أنمػػػػػاط السػػػػػمكؾ الجػػػػػانح، مخالفػػػػػان بػػػػػذلؾ النصػػػػػكص القانكنيػػػػػة الجػػػػػارم بيػػػػػا العمػػػػػؿ 

كمػػػػػػػا تعػػػػػػػارؼ عميػػػػػػػو المجتمػػػػػػػع مػػػػػػػف السػػػػػػػمكؾ المقبػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى السػػػػػػػمكؾ غيػػػػػػػر  ،فػػػػػػػي الػػػػػػػيمف
إحػػػػدل دكر التكجيػػػػو االجتمػػػػػاعي لمبنػػػػيف بمكجػػػػب حكػػػػػـ إيداعػػػػػو فػػػػي ممػػػػا تطمػػػػب المقبػػػػكؿ، 

صبلحوتأىيمو  قضائيم مف أجؿ عادة إدماجو مف جديد في المجتمع".  كا   كا 
 :المفيكـ اإلجرائي لبعض مظاىر االنحراؼ السابقة عمى ارتكاب السمكؾ الجانح-6

كنقصػػػػػػػػد بيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة: " تمػػػػػػػػؾ الخصػػػػػػػػائص النفسػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػػة أك  
األشػػػػػكاؿ السػػػػػمككية، التػػػػػي قػػػػػد تظيػػػػػر لػػػػػدل بعػػػػػض األطفػػػػػاؿ فػػػػػي مراحػػػػػؿ عمريػػػػػة سػػػػػابقة 

الفعػػػؿ الجػػػػانح، كىػػػػي فػػػي مجمميػػػػا يمكػػػف تصػػػػنيفيا بأنيػػػػا غيػػػر طبيعيػػػػة، كتػػػػدؿ  إتيػػػػافعمػػػى 

                                  
 .ِْـ، صَََِالمنجد في المغة المعاصرة، دار المشرؽ، بيركت،  (ُ)
 . ٔٗٔص مرجع سابؽ، ابف منظكر، لساف العرب،  (ِ)
 . ُد بف سيك، مرجع سابؽ، صي( محمد سعّ)
 . ِّـ، ص ُْٖٗبية، بيركت، لكجية الجنكح، دار النيضة العر ك سيك ،الرحمف عيسكم عبد (4)
 . ُٖسابؽ، صالمرجع ال ،د بف سيكيمحمد سع (5)
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، إذا لػػػػػـ تؤخػػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػػار كيكضػػػػػع ليػػػػػػا حقػػػػػان عمػػػػػى ميػػػػػؿ ىػػػػػػؤالء األطفػػػػػاؿ لمجنػػػػػػكح ال
 المظاىر، نذكر ما يأتي:برامج كقائية كعبلجية مناسبة، كمف أىـ ىذه 

 ضعؼ كاضح في مستكل التكافؽ كالتكيؼ لدل الطفؿ، كفي نظرتو لذاتو كلآلخريف. -أ 
ظيكر بعض العكارض النفسية كالسمككية المرضية، مثؿ: الخكؼ كالقمؽ، االكتئاب،  -ب 

الميؿ لمعنؼ كالعدكانية، السرقة، الكذب، اليركب مف البيت، أك مف المدرسة، 
 كالتشرد. 

افق فً عالقاته مع أفراد األسرة )بما فٌهم الوالدٌن(، وأقرانه، ومحٌطه سوء التو -ج 
 المدرسً واالجتماعً.

لػػػػى غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف العبلمػػػػات الدالػػػػة عمػػػػى أف لػػػػدل ىػػػػذا الطفػػػػؿ ميػػػػكؿ انحرافيػػػػ قػػػػد  وكا 
تدفعػػػػو إلػػػػى المكاجيػػػػة مػػػػع القػػػػانكف فػػػػي قػػػػادـ األيػػػػاـ، ليصػػػػبح بعػػػػد ذلػػػػؾ حػػػػدثان جانحػػػػان، فػػػػي 

عػػػػػادة التأىيػػػػػؿ  حػػػػػاؿ صػػػػػدر عميػػػػػو حكمػػػػػان مػػػػػف محكمػػػػػة األحػػػػػداث لقضػػػػػاء فتػػػػػرة العقكبػػػػػة كا 
 في إحدل دكر التكجيو االجتماعي.  كاإلصبلح
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 انفصم انثاَٙ
 انذراضاخ انطاتمح ٔانُظرٚاخ ادلفطرج نهجُٕح

 سيشمؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة كالنظريات المفسرة لمجنكح، عمى النحك ا تي:
 :السابقة الدراساتأكال: 
النظرم كالمعرفي لمدراسة الحالية، كمف أىـ تمؾ الدراسات  اإلرثراسات السابقة تمثؿ الد 

 نذكر ا تي:
 الدراسات اليمنية: .1

ـ( مفيـك الذات لدل األحداث الجانحيف كأقرانيـ 2911)يحيى محمد الغيؿ،  دراسة .أ 
 :(1)اليمنييف" مف مير الجانحيف

:أىداؼ الدراسة  
 جانحيف كغير الجانحيف.إعداد مقياس مفيـك الذات لؤلحداث ال -ُ
 التعرؼ إلى مستكل مفيـك الذات لدل عينة األحداث الجانحيف. -ِ
 الكشؼ عف الفركؽ في مفيـك الذات لدل األحداث الجانحيف كغير الجانحيف كفقان  -ّ

 لمتغير مستكاىـ الدراسي.
 الكشؼ عف الفركؽ في مفيـك الذات لدل األحداث الجانحيف كغير الجانحيف كفقان  -ْ

 عف األسرة. لمكالديفة الغياب لمتغير حال
 الكشؼ عف الفركؽ في مفيـك الذات لدل األحداث الجانحيف كغير الجانحيف كفقان  -ٓ

 لمتغير مستكل تعميـ األب.
 -ُِ) عمارىـ ما بيفأكتراكحت ، جانحان  ان ( حدثََُمف ) الدراسة : تككنتعينة الدراسة

( طالبػػػان تراكحػػػت َُٓ) مػػػف، عينػػػة طػػػبلب المػػػدارس غيػػػر الجػػػانحيف ، كمػػػا تككنػػػت( سػػػنةُٕ
 ( سنة.ُٕ-ُِعمارىـ ما بيف )أ

، كما استخدـ إعداد الباحث مف: استخدـ الباحث مقياس مفيـك الذات أدكات الدراسة
 .أيضان إعداد الباحث  مف ، كىياستمارة المستكل االقتصادم كالثقافي لؤلسرة

 برز نتائج الدراسة: أمف 
الجانحيف إيجابي مقارنة بالمتكسط  تبيف أف مستكل الذات لدل عينة األحداث -ُ

 النظرم.

                                  
غير  مفيـك الذات لدل األحداث الجانحيف كأقرانيـ غير الجانحيف اليمنييف، رسالة ماجستير ،يحيى محمد الغيؿ (ُ)

  . ـَُُِ جامعة صنعاء،كمية ا داب كالعمـك اإلنسانية،  ،منشكرة
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كجميع أبعاده بيف الجانحيف  ،كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مفيـك الذات الكمي -ِ
 ككانت الفركؽ لصالح غير الجانحيف. ،كأقرانيـ غير الجانحيف

كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مفيـك الذات بيف مجمكعتي المستكل الدراسي المرتفع  -ّ
ككانت الفركؽ لصالح مجمكعة المستكل الدراسي  ،راسي المنخفضكالمستكل الد

 المرتفع.
بحسب  دراسةعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مفيـك الذات بيف مجمكعات ال -ْ

 .لمكالديفمتغير الغياب 
مستكل تعميـ األب  ةكجكد فركؽ دالة إحصائيان في مفيـك الذات بيف مجمكع -ٓ

ككانت الفركؽ لصالح مجمكعة ، المرتفعالمنخفض كمجمكعة مستكل تعميـ األب 
 مستكل تعميـ األب المرتفع.

حداث في المجتمع "ظاىرة انحراؼ األ (2998دراسة )عبد المطيؼ العسالي،  .ب 
 :(1)سرم"كعالقتيا بمتغيرات الكسط األ

  :أىداؼ الدراسة
 حداث في المجتمع اليمني كمدل انتشارىا.حجـ مشكمة انحراؼ األ عمىالتعرؼ  -ُ
مى خصائص األحداث المنحرفيف كأىـ العكامؿ االجتماعية كاألسرية التعرؼ ع -ِ

المؤدية إلى ظيكر أنماط السمكؾ الجانح في ضكء التحكالت المجتمعية التي يعيشيا 
 المجتمع اليمني.

كاإلطار القانكني  ،دكر السياسة االجتماعية تجاه رعاية األحداث المنحرفيف معرفة -ّ
 حقكقيـ. الذم ينظـ التعامؿ معيـ كحماية

 ( حدث مف كبل الجنسيف الذككر كاإلناث.ََِ: بم  المجمكع العاـ لمعينة )عينة الدراسة
اعتمػػد الباحػػث فػػي الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى االسػػتمارة كػػأداة رئيسػػة لجمػػع  :دكات الدراسػػةأ

كمػػا تػػـ االسػػتعانة بالسػػجبلت كالكثػػائؽ الرسػػمية المكجػػكدة فػػي ، المعمكمػػات مػػف مجتمػػع البحػػث
 .الرعاية االجتماعية مؤسسات

 نتائج الدراسة: أبرز مف
باألساس، كىك  ذككريةىي ظاىرة ، ف ظاىرة انحراؼ األحداث في المجتمع اليمنيإ -ُ

حيث ، عنو معطيات الدراسة الحاليةكأبانت اإلحصاءات الرسمية،  هؤكدتاألمر الذم 
مف %( ٕٓاتضح مف خبلؿ عينة الدراسة، بأف نسبة األحداث الذككر قد بمغت )

 مجمكع العينة.
                                  

ظاىرة انحراؼ األحداث في المجتمع اليمني كعبلقتيا بمتغيرات الكسط األسرم،  ،العساليكم عبد الق عبد المطيؼ( ُ)
 .ـََِٖ جامعة محمد الخامس، الرباط، ،رسالة دكتكراه، كمية ا داب كالعمـك اإلنسانية
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ف نسبة األمية تنتشر بشكؿ مخيؼ في صفكؼ آباء كأميات األحداث المنحرفيف مف إ -ِ
 كبل الجنسيف، كما اتضح أف األرياؼ اليمنية، بدأت تيصدر بعض حاالت االنحراؼ

 ، ال سيما في أكساط األحداث الذككر، بشكؿ غير معيكد مف قبؿ.إلى المدف
خاطئة تتسـ بممارسة  شئةؿ إلى استخداـ أساليب تنف أسر األحداث المنحرفيف تميإ -ّ

كما أف البعض مف ىذه األسر تميؿ إلى ، كالبلمباالة أك التدليؿ اإلىماؿالعنؼ أك 
 .المكقؼ ذاتالتأرجح في استعماؿ القسكة كالميف بالنسبة ل

%( مف مجمكع ِِف أسر األحداث المنحرفيف تنتشر فييا حالة الطبلؽ بنسبة )إ  -ْ
، ( فتاةَٓ%( مف مجمكعة عينة األحداث اإلناث )ّٖ( حدثان، )َُٓر )عينة الذكك 

%( مف عينات الذككر كاف يحدث الخصاـ بيف كالدييـ َٖكما اتضح أف حكالي )
 .%( لدل عينات األحداث اإلناثَٗكبمغت النسبة )، )غالبان/ أحيانان(

 (1).مف""سيسيكلكجيا انحراؼ األحداث في الي ـ( 2995)سمير الشميرم،  دراسة .ج 
 كػػػذاك  ،الخصػػػائص السػػػمككية العامػػػة لؤلحػػػداث المنحػػػرفيف معرفػػػة: إلػػػى الدراسػػػة تىػػػدف

العكامؿ األسرية كاالجتماعيػة المؤديػة أىـ كلفت االنتباه إلى ، مميزات أسر األحداث المنحرفيف
كتقػػديـ التكصػػيات كالمقترحػػات المبلئمػػة التػػي تسػػاعد عمػػى التقميػػؿ مػػف ، إلػػى انحػػراؼ األحػػداث

  .االنحراؼ في المجتمع اليمنيعممية 
، أف ىنػػاؾ صػػفات معينػػة لؤلحػػداث المنحػػرفيف كأسػػرىـافتػػرض الباحػػث : فرضػػية الدراسػػة

 .ىاالدراسة إظيار  عمى ىذه األمر الذم يحتـ
الػػذيف ارتكبػػكا ، شػػممت عينػػة الدراسػػة األحػػداث المنحػػرفيف فػػي مدينػػة عػػدف عينػػة الدراسػػة:

مت األحػداث المنحػرفيف الػذيف لػـ يسػبؽ ليػـ الػدخكؿ إلػى كما شم، دخمكا السجفأك  كأدينكا جنحان 
لمقػػػػارنتيـ مػػػػع المنحػػػػرفيف حػػػػدثان،  (ِٓاألسػػػػكياء مػػػػف أحيػػػػاء المدينػػػػة كعػػػػددىـ ) ىػػػػـك ، السػػػػجف

، كقػػد سػػنة(ُٗ-ٗحػػداث فػػي ىػػذه الدراسػػة مػػا بػػيف )كتراكحػػت أعمػػار األأيضػػان، ( ِٓكعػػددىـ )
 ت.كأداة رئيسة لجمع المعمكمااالستبياف  استخدـ الباحث

 نتائج الدراسة: مف أبرز 
 ان أف األحػػداث المنحػػرفيف يميمػػكف إلػػى تعػػاطي الخمػػر كالمخػػدرات كأف جػػزء أشػػارت النتػػائج

مػنيـ  ان أف جػزءك ، كالغالبية منيـ يمضغكف القػات كيشػربكف السػيجارة، منيـ قد كقع في المحذكر
المنحػرفيف  أف أغمػبكمػا أشػارت النتػائج ال يحصمكف عمى مصركؼ يكمي منتظـ مف أسرىـ، 

لػػيس قكيػػان، ممػػا يتػػيح المجػػاؿ لجيػػات  ـسػػمككياتيف تػػأثير أسػػرىـ عمػػى ، كأطالػػةبيعػػانكف مػػف ال
لعقكبػات أسػرية  كفيتعرضػ أف األحػداث المنحػرفيف، كأبانػت النتػائج الفػراغ ئكعناصر أخرل مم

                                  
 .ـََِٓسكسيكلكجيا انحراؼ األحداث في اليمف، مركز عبادم لمنشر، صنعاء،  ،سمير عبد الرحمف الشميرم (ُ)
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ىماؿ شديدك شديدة،  ميف يقػؿ الػكازع الػديني عنػد األحػداث المنحػرفيف، كأغمػبيـ غيػر ممتػز ، كما ا 
 بتأدية الشعائر الدينية.

 ة:ػػػػربيػػػػػػدراسات العػػػال .2
 :(1)"شخصية الحدث الجانح" ـ(،2911،فاطمة الزىراء حميمد)دراسة   .أ 

 ىذه الدراسة إلى ا تي: ت: ىدفأىداؼ الدراسة
 كصؼ شخصية الحدث الجانح كتحديد سماتو. -ُ
 عكامؿ المؤدية ليا.التعرؼ أكثر إلى ظاىرة جنكح األحداث في الجزائر مف خبلؿ ال -ِ
 إنجاز برنامج إصبلحي كعبلجي ككقائي مناسب لمثقافة المحمية كلشخصية الحدث. -ّ
المسػػػاىمة فػػػػي تسػػػطير كتحديػػػػد سياسػػػػات كتكجييػػػات اجتماعيػػػػة كتربكيػػػة لمتقميػػػػؿ مػػػػف  -ْ

 انتشار ىذه الظاىرة.
 العينة األساسية تمثمت في خمس حاالت اختيرت عشكائيان مف بيف مجتمع عينة الدراسة:

يبم   كفأحداث جانح، كىـ كالتي درست بأسمكب دراسة الحالةحالة،  (ُُٖ) الذم بم  الدراسة
 .( سنةُٖ-ُْسنيـ ما بيف )

االختبارات النفسية ، المقابمة، المبلحظة أدكات الدراسة: استخدـ الباحث األدكات التالية:
 )اختبار الركشاخ(.

 :أتيبرز نتائج الدراسة ما يأمف 
الجانحيف ينتمكف إلى أسر متفككة إما بسػبب الطػبلؽ أك الكفػاة بنسػبة حداث معظـ األ -ُ

ٖٓ,ُٗ.% 
ظػػركفيـ السػػكنية سػػيئة  دكتعػػ، المسػػكف ذاتمعظػػـ األحػػداث يسػػكنكف مػػع جيػػراف فػػي  -ِ

 .%ِّ,ٗٓبنسبة 
يصػعب عمػييـ  ، حيػثمسػتكل التعميمػي كالثقػافي لمكالػديف كانتشػار األميػة لػدييـالتدني  -ّ

 حمة مف مراحؿ نمك أطفاليـ.فيـ متطمبات كحاجيات كؿ مر 
يػؤدم  ، ممػاانتشار أسمكب العنؼ كالقسػكة كاإلىمػاؿ فػي التنشػئة االجتماعيػة لؤلحػداث -ْ

يػػؤثر عمػػى سػػمكؾ الحػػدث ك  ،إلػػى اضػػطراب العبلقػػة عمػػى المسػػتكل النفسػػي كالعػػاطفي
 فيما بعد.

  

                                  
كمية العمـك  ،نثركبكلكجيةاشخصية الحدث الجانح، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، دراسة  ،الزىراء حميمدفاطمة  (ُ)

 ـ .َُُِالجزائر ، جامعة  ،الجريمة أنثركبكلكجياتخصص  ،اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ الثقافة الشعبية
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 بانحراؼ كعالقتيا األسرم الكسط مشاكؿ" ،(3002،العسالي عبدالمطيؼ) دراسة .ب 
 :(1)"المغربي المجتمع في داثاألح

 :أىداؼ الدراسة  
خصػائص األحػداث المنحػرفيف كمػدل انتشػار ىػذه الظػاىرة فػي المجتمػع  عمىالتعرؼ  -ُ

 المغربي.
الذم يمكف أف تسػاىـ بػو مشػكبلت الكسػط األسػرم كعكامػؿ مسػاىمة فػي  معرفة الدكر -ِ

يف كالمختصػػيف نحرافػػي لػػدل األحػػداث، بيػػدؼ مسػػاعدة ا بػػاء كالمػػرباالتكليػػد السػػمكؾ 
 لكضع الحمكؿ كالتدابير المبلئمة ليذه المشاكؿ إف كجدت.

: تككنت عينة الدراسة مف مجمػكعتيف، إحػداىما تجريبيػة كاألخػرل ضػابطة، عينة الدراسة
، ( سػنةُٖ-ُِكتتراكح أعمػارىـ مػا بػيف )ان، منحرف ا( حدثَٔبالنسبة لمعينة التجريبية شممت )

غيػر منحػرؼ، تتػراكح أعمػارىـ مػا  ان ( حػدثَٔ) يػابمػ  مجمكع فقػد معينػة الضػابطةأما بالنسبة لم
 ( سنة.ُٖ-ُِبيف )

حيػث اعتمػدت عمػى المػنيج ، تعتبػر ىػذه الدراسػة مػف الدراسػات التجريبيػة: أدكات الدراسة
االسػػػػػتمارة كػػػػػأداة رئيسػػػػػة لجمػػػػػع  قيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ المطمكبػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتخداـالتجريبػػػػػي لتح

 ت كالكثائؽ لمتأكد مف صدؽ المعمكمات.باإلضافة إلى السجبل، المعمكمات
 نتائج الدراسة: مف أبرز 

( ُٔ-ُْتبيف أف أعمى نسبة النحػراؼ األحػداث تنتشػر فػي الفئػات العمريػة مػا بػيف ) -ُ
 سنة.

أكػػدت معطيػػات ىػػذه الدراسػػة عمػػى صػػحة الفرضػػيات التػػي انطمقػػت منيػػا، حيػػث دلػػت  -ِ
يمػػي كحػػدكث التفكػػؾ األسػػرم كالتربػػكم كالتعم النتػػائج عمػػى تػػدني المسػػتكل االقتصػػادم

لػدل أسػر  بالطبلؽ كالخصاـ كضعؼ التماسؾ العاطفي، كاتباع أساليب تنشئة خاطئػة
بالمقارنػػة مػػع أسػػر األحػػداث األسػػكياء، األمػػر الػػذم يسػػاىـ فػػي ، األحػػداث المنحػػرفيف

  ر.أبناء ىذه األس انحراؼ
 

  

                                  
جامعة  م كعبلقتيا بانحراؼ األحداث في المجتمع المغربي،: مشكبلت الكسط األسر عبد القكم العسالي عبدالمطيؼ (ُ)

 .ـََِٔ الرباط،، دار أبي رقراؽ لمطباعة كالنشر محمد الخامس، كتاب منشكر،
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 :(1)"شخصية الجانح" ـ(،1986، الكتاني مجاىدة الشيابي)دراسة  .ج 
 :تيةعمى األسئمة ا  اإلجابةالدراسة إلى  ىدفت :أىداؼ الدراسة   

 ىؿ ىناؾ سمات خاصة تميز شخصية الجانح عف غيره مف األفراد األسكياءأ  -ُ
 عمى أم أساس نكزع األفراد إلى جانحيف كغير جانحيفأ  -ِ
 ىؿ ىناؾ حقا فركؽ بيف األفراد مف حيث الفطرةأ -ّ
ىػػػذه الفػػػركؽ بػػػرزت نتيجػػػة ألسػػػاليب التنشػػػئة  أـ أف مػػػف كلػػػد ليكػػػكف جانحػػػان ىنػػػاؾ ىػػػؿ  -ْ

 ان االجتماعيػػػة كظػػػركؼ الحيػػػاة التػػػي جعمػػػت مػػػف الػػػبعض جػػػانحيف كمػػػف الػػػبعض أفػػػراد
 عادييفأ

رفاؽ السػكء كالػركابط األسػرية الكاىيػة شػركط كافيػة لػدفع الفػرد إلػى ك ىؿ الفقر كالجيؿ  -ٓ
 نحراؼأأـ أنيا المسرح الذم يعمؿ عمى تييئة األجكاء المبلئمة لبل، الجنكح

يقضػكف  ان جانح ان ( حدثََُ) بمغت: تككنت عينة الدراسة مف عينة تجريبية عينة الدراسة
عػػادة التربيػػة بمركػػز حمايػػة الطفكلػػة بتمػػارة. ضػػابطة تككنػػت مػػف  أخػػرل عينػػةك  مػػدة اإلصػػبلح كا 

 تبلميذ المرحمة الثانكية لدل بعض المدارس في مدينة الرباط.
فػػي دراسػػتيا اختبػػار الػػذكاء المصػػكر لمػػدكتكر )أحمػػد اسػػتخدمت الباحثػػة  :أدكات الدراسػػة

 كمقياس السمات الشخصية لمجانحيف مف تصميـ الباحثة. ،زكي صالح(
خمصػت إلػى أف ىنػاؾ يا، فقػد عمػى صػحة فرضػيات أنيػا برىنػت: الدراسةىذه كمف نتائج 

عػػدد ككثػػرة ، انتشػػار حػػاالت التفكػػؾ األسػػرم منيػػا:، أكثػػر مػػف عامػػؿ يميػػز بيئػػة الحػػدث الجػػانح
كتدني الكاقع الثقافي لدل األحػداث الجػانحيف كآبػائيـ مقارنػة مػع أمثػاليـ مػف األحػداث ، األبناء

 ككذلؾ تدني المستكل االقتصادم. ، األسكياء
 ،، بأف الدراسات السابقة تعػد مػف أبجػديات البحػث العممػيسبؽ، يمكف القكؿ بناءن عمى ما

تكجياتيػػػػا  مػػػػف حيػػػػث، راضػػػػيا كمناقشػػػػتياكىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم يعطػػػػي مبػػػػرران قكيػػػػا ألىميػػػػة استع
تمثػػؿ اإلرث  تمػػؾ الدراسػػات كػػكففيػػذا األمػػر ال خػػبلؼ عميػػو كمنطمقاتيػػا النظريػػة كالمنيجيػػة، 

ال بػد أف تأخػذ النظرم لمدراسات الحالية، كتعد مكجيػان قكيػان لمسػارىا العممػي، كىػك األمػر الػذم 
 .بو كؿ دراسة عممية تسعى إلى تحقيؽ الغايات المرجكة منيا

 

                                  
مكتبة دار ، ) دراسة ميدانية لشخصية الحدث المنحرؼ في المغرب ( ،مجاىدة الشيابي الكتاني: شخصية الجانح (ُ)

  .ـُٖٔٗ الرباط، ،األماف
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 : مجنكحلالنظريات المفسرة  :ثانيان 
 نذكر ما يأتي: ،مف أىـ ىذه النظريات

   :النظريات ذات البعد الفردم -1
 :النظرية البيكلكجية . أ

المجػـر ينشػأ بحتميػة أف  الطبيب اإليطالي لمبركزك، حيػث يػرل ىذا االتجاه مؤسسيعتبر 
قػاـ بكضػع ، كقػد أسػبلفو اثػة مػفبيكلكجية، كسمككو المضاد لممجتمع ينتقؿ إليو عػف طريػؽ الكر 

التػي بناىػا عمػى أسػاس أف المجػـر مػا ىػك  الػكراثي، عف المجػـر بػالفطرة كفكػرة االرتػدادتو نظري
كانػت ذاتيا التػي ىي ، إال نمط أك نكع معيف مف البشر يتميز بمبلمح عضكية كسمات خاصة

لمبػػركزك مجمكعػػة مػػف كضػػع كفقػػان لػػذلؾ ، ك اإلنسػػاف األكؿ أك المخمكقػػات البدائيػػة دعنػػ مكجػػكدة
م الخصائص التي يػرل أنيػا تميػز الشػخص المجػـر عػف غيػره، التػي تتمثػؿ فػي بعػض المبلمػح

كظيػػكر بعػػض التشػػكىات الخمقيػػة، كتبعػػان لػػذلؾ ، ، ككبػػر حجػػـ الفكػػيف كاألذنػػيفكػػالرأس الضػػخـ
اإلنسػػػاف إلػػػى  اسػػػتعداد حيػػػكاني مػػػكركث يػػػدفعك، ف الجريمػػػة كمػػػا يراىػػػا لمبػػػركز إ :القػػػكؿيمكػػػف 

التػػي  ال تتػػرؾ لمظػػركؼ االجتماعيػػة كالبيئيػػة الحسػػنة تكػػاب اإلجػػراـ بحتميػػة بيكلكجيػػة طاغيػػة،ار 
رغـ جيكد السػمطات ، يعيشيا الشخص أم مجاؿ لتعديؿ مسيرتو الحتمية نحك ارتكاب الجريمة

 (ُ) .المختصة لعبلجيا كالقضاء عمى أسبابيا
كعصبية تخؿ ، ىات دماغيةاالنحراؼ ىك نتيجة لتشك كما يرل أنصار ىذا االتجاه، أف 

كيؤدم تغمب مركز ، بالعبلقة بيف كظائؼ اإلرادة كالقيـ الخمقية في الدماغ كبيف الغرائز العدكانية
في المقابؿ لذلؾ فإف الجانح بسبب ، عات العدكانيةنز الغرائز عمى السمكؾ إلى إضعاؼ ال

كقد انتقمت إليو منذ ، نة فيوالعكامؿ الكراثية كالخمقية يرتكب االنحرافات السمككية لصفات كام
حاكؿ بعض الباحثيف تفسير السمكؾ ، كنتيجة لمتقدـ في مجاؿ عمـ البيكلكجيا (ِ)،الكالدة

كىك اضطراب كراثي تارة ، نتيجة لتمؼ عضكم في المخ كالجياز العصبي بأنو، اإلجرامي
كتحميمية عمى قاـ العالـ الغربي جاؿ ىاكرد بإجراء دراسات مخبرية حيث ل، كمرضي تارة أخر 

معقؿ كما أف لالشكؿ الخارجي لمجمجمة مختمؼ بعض الشيء،  بعض المجرميف، فكجد أف
العقؿ التفكير نحك ارتكاب الجريمة، بغض النظر عف  إمكانيات محدكدة في الفيـ، بحيث يسخر

يب، فغريزة التخريب كالفشؿ تقابميا جرائـ القتؿ كالن ممكانيا أك عمى مف تقع، كىذا بدافع غريزم
  (ّ).كالغريزة الجنسية تقابميا جرائـ االغتصاب كغيرىا

                                  
 ،لمعمـك األمنية، الرياض أكاديمية نايؼ العربية، "العكد إلى االنحراؼ في ضكء العكامؿ االجتماعية"ح العمرم: صال (ُ)

 .ّٓص ـ،ََِِ
(2)Andry, R: Delinqyancey and parental pathology, london، metruen.1960,.p.43. 

 
 .ْٔـ، صََِٓ ،ُط ،بيركتدار اليدل لمطباعة كالنشر،  ،"مشكبلت كحمكؿ، االنحرافات االجتماعية" ،عبد العظيـ المشيخ( ّ)
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 بدراسػة الػذم قػاـ (كلػيـ ىيػؿ (إال أف مجمكعة مف البػاحثيف نقػدت ىػذه النظريػة، كالباحػث
 فقػط يشػككف مػف ضػعؼ عقمػي، كػذلؾ %ٓ,ُّفي شيكاغك، فكجد أف  ان منحرف ان حدث( َََْ(

مف خبلؿ ـ، ُِٕٗغك، الذم كجد سنة الطبيب العقمي لمحكمة أحداث شيكا (ستايف)الدكتكر 
مف األحداث الجانحيف أف تكزيػع نسػبة ذكػائيـ ال تختمػؼ عػف نسػبة ( َٕٓ)دراسة أجراىا عمى

 (ُ)ذكاء غيرىـ مف األحداث األسكياء.
  :النفسي االتجاه . ب

شخصػػية الفػػرد تتػػأثر إلػػى حػػد "أف مؤسػػس ىػػذا االتجػػاه، كىػػك يػػرل  فركيػػدسػػيجمكند  يعتبػػر
مرحمػة الطفكلػة، إذ تبقػى ركاسػب ىػذه المرحمػة عالقػة  خػبلؿفسية التي تتكػكف كبير بالعكامؿ الن

تعبيػر عػف طاقػة ىػي كتصػرفاتو، فالجريمػة  لسػمككو ان ال شػعكريان دافع تشكؿشخصية الفرد ك في 
، فػػأدت إلػػى سػػمكؾ ال يتفػػؽ كاألكضػػاع التػػي يسػػمح بيػػا اجتماعيػػان  غريزيػػة لػػـ تجػػد ليػػا مخرجػػان 

 :نظـ أساسية، ىيد  النفس إلى ثبلثة فركيكقد حمؿ  (ِ)."المجتمع
 اليك:*  

منػػذ الػػكالدة، فيػػي مسػػتكدع الطاقػػة  ان كتتػػألؼ مػػف كػػؿ مػػا ىػػك مػػكركث كمكجػػكد سػػيككلكجي
كالغرائز)كميػراث كتكػػرار مقتضػػب لمتطػػكر الػػذم اجتازتػػو اإلنسػانية بأسػػرىا منػػذ عصػػكر مػػا قبػػؿ 

لحصػػكؿ عمػػى المػػذة كتفػػادم التػػاريخ(، كتيػػدؼ اليػػك إلػػى التكيػػؼ مػػع مبػػدأ الكاقػػع عػػف طريػػؽ ا
 (ّ) األلـ، كىذا ىك الكاقع الكحيد الذم تعرفو اليك.

 األنا:* 
التػي  ،كىك يمثؿ الذات الحسية أك العادية التػي تختػزف الصػكر كالرغبػات الحسػية السػكية 
التػي تعمػؿ عمػى ، بمثابػة الػنفس العاقمػة كعمى الذات مػف ظػركؼ حياتيػا المختمفػة، فيػ تنعكس

قامػػػػة االنسػػػػجاـ بػػػػيف النزعػػػػات الغريزيػػػػة كمػػػػا يعػػػػد مقبػػػػكالن  ،ات"كػػػػبح جمػػػػاح "الػػػػذ كتركيضػػػػيا كا 
تمكف يػػ، فػػإذا لػػـ رحتػػى تعػػد سػػمككان ترتضػػيو الجماعػػة لنفسػػيا، كيرضػػى عنػػو الضػػمي ،اجتماعيػػان 

 (ْ).مف ذلؾ عمد إلى تصعيد النشاط الغريزم، أك إلى كبتو في البلشعكراألنا 
 : األنا العميا* 

نػػػا، كيمثػػػؿ الشػػػعكر األخبلقػػػي لشخصػػػية اإلنسػػػاف، كيتكػػػكف ىػػػذا كىػػػك الكجػػػو المتطػػػكر لؤل
الجانب نتيجة عمميات استيعاب كتمثؿ لممعايير كالقيـ األخبلقية كالدينية السػائدة فػي المجتمػعم 
فيصبح األنا العميا كحارس داخمي أميف كحريص عمى تطبيؽ معايير المجتمع كقيمو السػامية، 

                                  
 .ْٓـ. صَُٗٗ، ِ، طبيركت ،األحداث المنحرفكف، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ،عمي محمد جعفر ((ُ
 .ُٔ، ص نشر تاريخبدكف  ،الدار الجامعية، بغداد ،"عمـ االجتماع الجنائي" ،تأكـر نشأ ((ِ
  .ّٔ، مرجع سابؽ، صشخصية الجانح ،مجاىدة الشيابي الكتاني( (ّ
 . ْٔـ، صُٖٔٗالباعث كأثره في المسؤكلية الجنائية، دار الزىراء، القاىرة،  ،عمي حسف الشرفي ((ْ
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كيكػػكف العقػػاب نفسػػيان يتجمػػى بالشػػعكر بالػػذنب،  ،ت عمييػػاكيعاقػػب الػػنفس إف انتيكتيػػا أك خرجػػ
 (ُ) كبالقمؽ الشديد.
الػذم تسػيطر عنػده رغبػات اليػك "كما يراه أنصار مدرسػة التحميػؿ النفسػي، ىػك  جانحكالحدث ال

كالرغبػات عمػى  الغريزيػةعمى ممنكعات الذات العميا، أك بتعبير آخػر ىػك الػذم تتغمػب عنػده الػدكافع 
ِ().  "د االجتماعية الصحيحةالقيـ كالتقالي

 

القػانكف، ىػك فػي الحقيقػة رد فعػؿ  عػفالخػركج  :أف السمكؾ اإلجرامػي أك بمعنػى آخػر كما
مػػف الفػػرد كنتيجػػة لػػدكافع فطريػػة عامػػة، كرغبػػات عنيفػػة خاصػػة تحتػػاج إلػػى اإلشػػباع،  انفعػػالي

لتػػػكتر كبيػػػذا يظيػػػر الشػػػذكذ النػػػاجـ عػػػف عػػػدـ القػػػدرة فػػػي الػػػتحكـ بالضػػػغط الحػػػادث مػػػف ىػػػذا ا
 .النفسي
 كتػػػابقػػػد كػػػاف أكؿ اتجػػػاه لتفسػػػير السػػػمكؾ المنحػػػرؼ الػػػذم ظيػػػر فػػػي فػػػي سػػػياؽ ذلػػػؾ ل 

فركيػػد حػػاكؿ تطبيػػؽ فرضػػيات أكغسػػت إيكيػػكرف، الػػذم  لمطبيػػب النمسػػاكم( الحػػدث المنحػػرؼ(
أف ىػػػػؤالء  :مػػػػف األحػػػػداث الجػػػػانحيف، كانتيػػػػى إلػػػػى القػػػػكؿ يففكصػػػػؼ، أكيػػػػكرف أنػػػػكاع مختمفػػػػ

عمػػى كبػػت دكافعيػػـ الغريزيػػة، كمػػا أف بعضػػيـ يعػػانكف مػػف الحرمػػاف  األحػػداث تنقصػػيـ القػػدرة
 (ّ).الشديد مف العطؼ في حياتيـ

نفسػػية قػػد سػػاىمت فػػي إمكانيػػة فيػػـ الطبيعػػة اإلنسػػانية النظريػػات الف بػػأ يمكننػػا القػػكؿىنػػا ك 
ألقػػػت الضػػكء عمػػػى السػػػمكؾ اإلنسػػاني بكجػػػو عػػػاـ كمػػا ، مػػف النظريػػػات السػػػابقة بطريقػػة أفضػػػؿ

ليػػا، كلعػػؿ مػػف  تكجيػػ، كذلػػؾ بػػرغـ العيػػكب كاالنتقػػادات التػػي بكجػػو خػػاص جػػانحال كالسػػمكؾ
 .أبرزىا ميميا لتفسير الجنكح كفقا لعامؿ كاحد، كىك العامؿ النفسي

  االجتماعي:النظريات ذات البعد . 2
 كمف أىـ ىذه النظريات نذكر ما يأتي:

 :كالجنكح الجريمةتفسير نظرية ميرتكف في  .أ 
الذم يرل أف مف ركاد نظرية البلمعيارية في تفسير الجريمة كالجنكح،  ،أيميؿ دكركايـ يعد

ظاىرة تمتد جذكرىا كترتبط باألكضاع االجتماعيػة فػي المجتمػع، كمػا تعبػر  الجريمة ما ىي إال
ألفػراد  كالكضػع الحضػارم كنكعية الثقافة كالمسػتكل االجتمػاعي ،االجتماعي عف حركة التغيير

  .كظيفي معيف استحالة القضاء عمى ىذه الظاىرة التي ليا ارتباطذلؾ المجتمع، كما يعتقد ب

                                  
الرياض، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، تماضر زىرم حسكف: جرائـ األحداث الذككر في الكطف العربي،  (ُ)

 .ّٕىػ، صُُْٓ
، ـُْٕٗ القاىرة، المكتب المصرم الحديث لمطباعة كالنشر، ،كمشكمة العكامؿ األحداثانحراؼ صرة: منير الع (ِ)

 .ِٓص
 .ٕٔـ، ص َُٖٗ، ٓط، : عمـ النفس الجنائي، مطبعة المعارؼ، بغدادت إبراىيـكـر نشأأ (ّ)
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بػػأف حالػػة ، حيػػث يػػرلاسػػتخدـ ميرتػػكف مفيػػـك البلمعياريػػة التػػي اسػػتخدميا دكر كػػايـ،  كقػػد
   .يمكف أف تنشأ مف تعارض الطمكحات كانييار المعايير النظامية ةالبلمعياري

البنػػػػػاء االجتمػػػػػاعي " :بعنػػػػػكاففػػػػػي مقػػػػػاؿ  عػػػػػرض ميرتػػػػػكف نظريتػػػػو أكالن كبنػػػػاءن عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 
ككانػػػػػت افتراضػػػػػات نظريػػػػػة ميرتػػػػػكف فػػػػػي البلمعياريػػػػػة كالسػػػػػمكؾ ، ـُّٖٗسػػػػػنة  "كالبلمعياريػػػػػة
  (ُ) كا تي: االنحرافي،

 عمى أشخاص معينيف في المجتمع ان محددان تمارس بعض البنى االجتماعية ضغط
 .متثاليمف السمكؾ اال السمكؾ غير المتمثؿ بدالن  ليمارسكا

 عمى عبلمة( (مف كجية نظر عمـ االجتماع كدليؿ فاالنحرافيتبار سمكؾ يمكف اع 
لتحقيؽ ىذه  ان كالسبؿ المنظمة اجتماعي ان االنفصاؿ بيف الطمكحات المقررة ثقافي

 .الطمكحات
أف بعض األفراد يتعرضكف بسبب إىماليـ مف قبؿ الجماعة، ككذلؾ ميرتكف، كما يكضح 

التػػكترات الناشػػػئة عػػػف التعػػارض بػػػيف األىػػػداؼ بسػػبب خصػػػائص معينػػػة فػػي شخصػػػياتيـ إلػػػى 
النقص فػ ،(ِ) فاالنحػرافيالثقافية كالكسائؿ الفعالة لتحقيقيا، كيككف ىؤالء األفراد عرضة لسمكؾ 

يعمػبلف ، بنػاء طبقػي معػيفكجػكد الكبير في التكامؿ بيف الكسائؿ كالغايات فػي الػنمط الثقػافي ك 
 .ع في ىذه المجتمعاتعمى زيادة تكرار السمكؾ المضاد لممجتم ان مع
 الفارقة. المخالطةنظرية  .ب 

تعتمد نظرية المخالطة الفارقة لسذرالند أك نظرية االختبلط التفاضمي كما يسمييا بعضيـ 
عمػػػػى شػػػػرح كيفيػػػػة انتقػػػػاؿ السػػػػمكؾ اإلجرامػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػتعمـ مػػػػف ا خػػػػريف أك مػػػػف خػػػػبلؿ 

المبػػػررات التػػػػي تشػػػجع عمػػػػى االحتكػػػاؾ بػػػالمنحرفيف فػػػػي تعمػػػـ األشػػػكاؿ اإلجراميػػػػة كالبكاعػػػث ك 
كمػػػف أىػػػـ ، (ّ)ارتكػػػاب الجريمػػػة مػػػف خػػػبلؿ عبلقػػػات شخصػػػية كثيقػػػة بػػػيف األفػػػراد المنحػػػرفيف.

  (ْ):فرضيات ىذه النظرية

  كمعنى ذلؾ أف الفرد ال يكتسبو اإلنساف بالتعمـبؿ  ثالسمكؾ اإلجرامي غير مكرك .
 اإلجرامي. يصبح مجرمان بدكف خبرة إجرامية سابقة كتدريب كاؼ عمى السمكؾ

                                  
 ،ُط ،مؤسسة الكراؽ، عماف، النظريات االجتماعية المعاصرة كظاىرة الجريمة في البمداف النامية""مصمح: صالح  (ُ)

 . ّٓـ، صَََِ
 ،ّالككيت، ط ،كالنشر لمتكزيع السبلسؿ دار اإلجرامي، الجريمة كطبيعة السمكؾارتكاب  أسباب :عدناف الدكرم (ِ)

 .َِٔ-َِٓ ، صـُْٖٗ
، دار الفكر )أصكليا الكبلسيكية كاتجاىاتيا المحدثة(، قراءات كبحكث ،نبيؿ رمزم: النظرية السكسيكلكجية المعاصرة (ّ)

 . ّٓٓ-ّْٓـ، صُٗٗٗالجامعي، القاىرة، 
 .َِِ-ُِْ، صـُٖٔٗ الككيت، السبلسؿ، ذات عدناف الدكرم: جناح األحداث، منشكرات ْ))
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  إف عممية تعمـ السمكؾ اإلجرامي تتـ ضمف إطار عبلقات أكلية ذات طابع شخصي
 حميـ.

  إف التبريرات كالدكافع نحك ارتكاب الجريمة تتـ مف خبلؿ تعمـ بعض التعريفات
كانت ىذه التعريفات مشجعة عمى احتراـ  الخاصة بمكقؼ ا خريف تجاه القانكف، سكاءن 

 تو.القانكف أـ عمى مخالف
  إف انتقاؿ السمكؾ الجانح، يتـ حيف ترجح كفة التعريفات االجتماعية المشجعة عمى

 مخالفة القانكف عمى تمؾ التي تدعك إلى احترامو.
  ال يتـ تعمـ السمكؾ اإلجرامي بصكرة آلية، بؿ ىناؾ شركط تتمثؿ بمدل تكرار

 المخالطة، كمدل مدتيا الزمنية، كمدل عمقيا ككثافتيا.
بػػيف االسػػتجابة نيػػا عجػػزت عػػف تفسػػير تفػػاكت إحيػػث ، نتقػػادات ليػػذه النظريػػةكقػػد قػػدمت ا

الكثيػػر  ينحػػرؼفينحػػرؼ بعضػػيـ بينمػػا ال ، ونحرافيػػكآخػػر مػػف المخػػالطيف لمعناصػػر اال شػػخص
 االنتقػاداتكلكف رغـ ىػذه ، عجزت عف تفسير جرائـ الصدفة كالجرائـ العاطفية كما أنيا منيـ،

 .االنحرافيسمكؾ الات الرائدة في تفسير مف النظري دتع التي كجيت إلييا
  :نظرية التقميد لجبرائيؿ تارد .ج 

الفرنسػػي تػػارد،  عػػالـال يعػػكد الفضػػؿ فػػي نظريػػة التقميػػد كالمحاكػػاة إلػػى منشػػئ ىػػذه النظريػػة
الػػذم أسػػس آراءه حػػكؿ الجريمػػة عمػػى الػػرفض القػػاطع ألفكػػار المدرسػػة الكضػػعية، التػػي ترجػػع 

 بيػػػػذالػػػػى عكامػػػػؿ بيكلكجيػػػػة فرديػػػػة، كيمثػػػػؿ مػػػػا تكصػػػػؿ إليػػػػو اإلجػػػػراـ كاالنحرافػػػػات السػػػػمككية إ
الخصػػكص أىػػـ مػػا أسػػيمت بػػو نظريػػات الجريمػػة كالجنػػكح فػػي تحديػػد معنػػى كسػػبب الجريمػػة، 

، بالتػالي ال باإلضافة إلػى اليػدؼ مػف ارتكابيػا، كقػد أكػد تػارد عمػى أف اإلنسػاف ال يكلػد مجرمػان 
نمػػا ىػػك نتػػاج لبيئتػػو االجت مجرمػػان  ديعػػ ماعيػػة التػػي تتشػػكؿ بيػػا شخصػػيتو مػػف خػػبلؿ بػػالفطرة، كا 

   (ُ) .نفسية، أىميا برأيو التقميد كالمحاكاةك عمميات اجتماعية 

كأف  ،ف نظرية التقميد تعتبر أف التقميد ىػك أسػاس تعمػـ السػمكؾ بكجػو عػاـإ :كيمكف القكؿ 
فاسػدة أك  كأف البيئة ىي التي تعزز ىذا النمط السمككي إذا كانت ،الفرد يقمد السمكؾ اإلجرامي

  (ِ)منحمة.

                                  
 .ِٕٗ-ِْٗـ، صُٖٓٗعيد اإلنماء العربي، بيركت، مصطفى عبد المجيد كاره: مقدمة في االنحراؼ االجتماعي، م (ُ)
 بحاث الندكة العممية السابعة، أنحراؼ األحداث، امعالجة الشريعة اإلسبلمية لمشاكؿ  نبيؿ محمد صادؽ أحمد: ندكة ((ِ

 .ُٖٓص، ـُٖٔٗ، ِالرياض، ط ،المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب
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 :الجنكح النظرية التكاممية في تفسير. 3
 ، بػػؿ ىػػكيػػرل أنصػػار ىػػذه النظريػػة أف السػػمكؾ الجػػانح ال يرجػػع إلػػى عامػػؿ كاحػػد بذاتػػو 

ىػػذه النظريػػة مػػف أكثػػر  دكتعػػ، مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ الذاتيػػة كالعكامػػؿ البيئيػػة لتفاعػػؿمحصػػمة 
 (ُ) في الكقت الحاضر. النظريات قبكالن 

أف الجنػػكح مػػا ىػػك إال محصػػمة مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ  عمػػىأصػػحاب ىػػذا االتجػػاه ؤكػػد كي 
اسػػػتجابة لمكقػػػؼ معػػػيف يػػػرتبط بػػػالفرد ككػػػائف  دألف السػػػمكؾ يعػػػفردم تحػػػيط بػػػال كالظػػػركؼ التػػػي

كاألسػػػػػرة، المدرسػػػػػة، النػػػػػادم، المؤسسػػػػػات  :أكسػػػػػاط اجتماعيػػػػػة عديػػػػػدة اجتمػػػػػاعي يعػػػػػيش فػػػػػي
كالعكامػػػػػػػؿ الكراثيػػػػػػػة، النفسػػػػػػػية، االقتصػػػػػػػادية ، تعػػػػػػػددةم كيتػػػػػػػأثر بعكامػػػػػػػؿ ،كغيرىػػػػػػػا ...المينيػػػػػػػة

  (ِ) كاالجتماعية.
كليػذا فػي تفسػير السػمكؾ اإلجرامػي،  صػحأصحاب ىذا االتجاه عمى أنػو االتجػاه األ كيرل

 فقػط ميمػا كانػت أىميتػو، نحرافػي ال يجػب أف يقتصػر عمػى عامػؿ كاحػدالا السػمكؾفإف تفسػير 
ؾ مػػف العكامػػؿ، غيػػر ذلػػ ـأ ان اجتماعيػػ ـأ ان اقتصػػادي ـأ ان ينفسػػ ـأ ان سػػكاء كػػاف ىػػذا العامػػؿ بيكلكجيػػ

كؿ عامؿ يؤثر كيتأثر ك  ،عمى تعدد العكامؿ يؤكد ىك الذم لمجنكح، فالتفسير العممي كالمنيجي
 .با خر

 هباعتبػار  انح،الجػ السػمكؾ نميػؿ إلػى تبنػي االتجػاه التكػاممي فػي تفسػير نشير ىنا إلى أننػاك 
 كالميدانية في دراستنا ىذه.يتكافؽ مع تكجياتنا النظرية 

 
 
 
 
 

  

                                  
 .َٖ، صـَُِٔ ، صنعاء،ركز الياسميفالعسالي: عمـ النفس الجنائي، م عبد القكم المطيؼ عبد (ُ)
 ،المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، سير السمكؾ اإلجراميفريات الحديثة في تالنظ :بدر الديف عمي (ِ)

 .ِّص ـ، ُٕٖٗ
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 انفصم انثانج
 يُٓجٛح انذراضح ادلٛذاَٛح ٔإجراءاتٓا ادلتثؼح

كطريقة اختيار العينة، ، دىا، كحدك الدراسةالمنيج المستخدـ في يتضمف ىذا الفصؿ س
ككذلؾ تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة  ،ياثباتيا ك كمستكل صدق جمع المعمكمات، كأدكات

 ى النحك ا تي:عمكخصائصيا، 
 :مدراسةأكالنػ اإلجراءات المنيجية ل

 : دراسةالمنيج المستخدـ في ال .1
المػػػػػػنيج ىػػػػػػك الطريقػػػػػػة التػػػػػػي يعتمػػػػػػدىا الباحػػػػػػث عنػػػػػػد دراسػػػػػػتو لمشػػػػػػكمة مػػػػػػا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ 

 :كبمعنػػػػػػى آخػػػػػػر (ُ)اإلجابػػػػػػة عمػػػػػػى األسػػػػػػئمة كاالستفسػػػػػػارات التػػػػػػي يثيرىػػػػػػا مكضػػػػػػكع البحػػػػػػث.
تجعػػػػػػؿ العقػػػػػػؿ يصػػػػػػؿ إلػػػػػػى معرفػػػػػػة حقػػػػػػة مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف القكاعػػػػػػد كاإلجػػػػػػراءات التػػػػػػي "ىػػػػػػك 

 (ِ)."باألشياء  المراد الكصكؿ إلييا عمى أسس عممية
 ريعتبػػػػ لػػػػذمعمػػػػى المػػػػنيج الكصػػػػفي، ا ه الدراسػػػػةعمػػػػى ذلػػػػؾ، فإننػػػػا سػػػػنعتمد فػػػػي ىػػػذ بنػػػاءن 

حيػػػػػث لػػػػػف نقػػػػػؼ عنػػػػػد الكصػػػػػؼ  كأكثرىػػػػػا اسػػػػػتخداما، مػػػػػف أكسػػػػػع منػػػػػاىج البحػػػػػث االجتمػػػػػاعي
كمػػػػػا  ةمظػػػػػاىر ذلػػػػػؾ إلػػػػػى الكصػػػػػؼ كالتحميػػػػػؿ لالمجػػػػػرد لمظػػػػػاىرة محػػػػػؿ البحػػػػػث، بػػػػػؿ سػػػػػنتعدل 

فػػػػي محاكلػػػػة لتفسػػػػير  ككميػػػػان  تكجػػػػد فػػػػي الكاقػػػػع ككصػػػػفيا كصػػػػفا دقيقػػػػا، كالتعبيػػػػر عنيػػػػا كيفيػػػػان 
ىػػػػػػػذه الحقػػػػػػػائؽ بشػػػػػػػكؿ عممػػػػػػػي، كالسػػػػػػػعي لفيػػػػػػػـ عبلقػػػػػػػات ىػػػػػػػذه الظػػػػػػػاىرة مػػػػػػػع غيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف 

  (ّ)كالكصكؿ الستنتاجات تسيـ في تطكير الكاقع المدركس. ،الظكاىر
 :دراسةلاحدكد كمجاالت  .2

سة مكضكع "مظاىر االنحراؼ ار لدالمجاؿ المكضكعي: يشمؿ المجاؿ المكضكعي ليذه ا .أ 
  السابقة عمى ارتكاب الفعؿ الجانح لدل األحداث في المجتمع اليمني".

 المجاؿ الجغرافي: يتحدد المجاؿ الجغرافي ليذه الدراسة بأمانة العاصمة صنعاء. .ب 
عمى عينة مف األحداث الجانحيف المتكاجديف  المجاؿ البشرم: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة  .ج 

 بدار التكجيو االجتماعي لمبنيف بأمانة العاصمة. 

                                  
محمد شفيؽ: البحث العممي كالخطكات المنيجية إلعداد البحكث االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  (ُ)

 .ٖٔ، صـُّٗٗ
، ـََِٔ، عمافالبحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية، مؤسسة الكراؽ،  د. مركاف عبد الحميد إبراىيـ: أسس (ِ)

 .ُّص
، ـُٖٓٗ، عماف، ليبو، دار الفكر لمنشر كالتكزيعد. ذكقاف عبيداف كآخركف: البحث العممي، مفيكمو كأدكاتو كأسا (ّ)

 .ُٕٖص



 االحنــــساف الطابكٛ عمــٜ ازتهاب الطمٕك اجلـاٌح سعاِو 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــاضدز                                  

122 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

المجاؿ الزماني: تـ إنجاز ىذه الدراسة بشقييا النظرم كالميداني في الفترة الزمنية مف  .د 
 ـ. َُِٗ/ّ/ُـ إلى َُِٖ/َُ/ُ

 : دراسةطريقة اختيار العينة مف مجتمع ال .3
جمكعة جزئية مف المجتمع الكمي تككف ليا نفس خصائص المجتمع م :الدراسةتعني عينة 

في  ُ().، كتمثؿ جميع مفردات ىذا المجتمع تمثيبلن صحيحان يواألصمي الذم نرغب في التعرؼ عم
سياؽ ذلؾ لقد قمنا باختيار عينة الدراسة مف دار التكجيو االجتماعي لؤلحداث الذككر بأمانة 

حدثان جانحان ممف صدر في حقيـ  (َُٓ)ينة قصدية شممت العاصمة، كقد تـ التطبيؽ عمى ع
عادة التأىيؿ  ، كىـ ممف تمت إدانتيـ كاإلصبلححكمان مف محكمة األحداث لقضاء فترة العقكبة كا 

إلى أف ىذه  اإلشارةبارتكاب بعض أنماط مف الجنح كفقان لقانكف رعاية األحداث اليمني، كتجدر 
عمى مدل ثبلثة أشير كعمى فترات متقطعة، بحسب تكفر العدد  العينة تـ التطبيؽ عمييا ميدانيان 

الكافي مف األحداث لمتطبيؽ في كؿ مرة، كيرجع ذلؾ ألسباب خارجة عف إرادة الباحث، منيا عدـ 
لى الدار  تكفر العينة دفعة كاحدة كفي كقت كاحد، نظران لحركة الدخكؿ كالخركج المستمرة مف كا 

ات القضائية كالنيابية المتبعة حياؿ ذلؾ أثناء فترة التطبيؽ، كقد تـ بحسب عمميات اإلفراج كاإلجراء
 حاالت لعدـ االستجابة لتعبئة االستبياف بسبب صغر السف كالمرض.  (َُ)استبعاد 

 أدكات جمع المعمكمات:  .4
، حيث تـ بناء دراسةاالستبياف كأداة رئيسة لمحصكؿ عمى البيانات مف مجتمع التـ استخداـ 

 ، تكزعت كالتالي:( سؤاالن ُّبؿ الباحث، كىك يتككف بصيغتو النيائية مف )فقراتو مف ق
 ( أسئمة ليا عبلقة بخصائص العينة.ٕ) . أ
مف األسئمة ذات البدائؿ ( سؤاؿ ليا عبلقة بمحاكر البحث األساسية كمتغيراتو، كىي ِْ) . ب

 مبلحظاتة بحسب بعد استبعاد الفقرات غير المناسبكذلؾ (، ، نادران ، أحيانان )دائمان  المتعددة:
 المحكميف.

 صدؽ األداة كثباتيا:  .5
في العمـك  مف ذكم االختصاص( مف المحكميف ٓلمتأكد مف صدؽ األداة، تَـّ عرضيا عمى )

في  مف أعضاء ىيئة التدريس ، كىـ، ممف ليـ اىتماـ بمكضكع ىذا البحثكالنفسية االجتماعية
فقرات بعض عديؿ أك باإلضافة أك الحذؼ لبالت سكاءن  بلحظاتيـتـ األخذ بم قدى جامعة صنعاء، ك 

 االستبياف، حتى أصبح االستبياف عمى ما ىك عميو بصكرتو النيائية.
اف، فقد تـ استخداـ الطريقة المكافئة ككزعت عمى أربعيف مف يأما مف حيث ثبات االستب 
ة، كباستخداـ ، ثـ أعيد تكزيعيا بعد عشرة أياـ مف تاريخ التكزيع األكؿ عمى نفس المجمكعحداثاأل

                                  
ـ، ََِٕ، ٔط ،شر لمجامعات، القاىرةرجاء محمكد أبك عبلـ: مناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية، دار الن (ُ)

 .ُٓٓص
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الحاسكب، كاستخراج معامؿ االرتباط لمنتائج حسب معادلة )بيرسكف(، بمغت قيمة معامؿ الثبات 
  .ه الدراسة(، كىي تعد مناسبة ألغراض ىذٖٖ.َ)ر=
 :  دراسةالمعالجة اإلحصائية لبيانات ال .6

ائية لمعمـك )الرزمة اإلحص SPSSتـ تحميؿ البيانات الميدانية، باستخداـ البرنامج اإلحصائي و 
التكػرارات، كالنسػب ك األساليب اإلحصائية، عف طريؽ الجداكؿ بعض االجتماعية(، كقد استخدمت 

بعض معامبلت االرتباط، منيا معامؿ ارتباط بيرسكف، معامؿ سيبرماف براكف، لالمئكية، باإلضافة 
ي كالحصكؿ عمى كذلؾ الستخراج ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، لتعديؿ الثبات الجزئ

 الثبات الكمي.
 ثانيان: تحميؿ خصائص العينة الميدانية:

   متغير العمر كعالقتو بالجنكح: -1
 ( يبيف تكزيع المبحكثيف عمى متغير العمر1جدكؿ رقـ)
 النسبة% التكرار العمر

 ٕ,ٔ َُ ( سنكاتَُإلى أقؿ مف  ٕ )مف
 َٔ َٗ ( سنةُّأقؿ مفإلى  َُ)مف
 ّ,ّّ َٓ نة( سُٓإلى أقؿ مف ُّ)مف

 ََُ َُٓ المجمكع
إف مف بيف األشياء التي يثيرىا دراسة متغير السف بيف األحداث الجانحيف، مقكلة العمر ذاتيا 
كعبلقتيا بالجنكح كالجريمة بشكؿ عاـ، ثـ متابعة العمر في عبلقتو بنكع الجنس، كارتباط الفئات 

نو ال تكاد تخمك دراسة عممية في مجاؿ العمرية بالجريمة كنكع الجنحة المرتكبة، كىنا يبلحظ أ
 ُ()الجريمة إال كتأخذ العمر في عبلقتو بمنحى الجريمة.

كيبدك أف العبلقة بيف العمر مف ناحية كالجنكح مف ناحية أخرل قد كجدت قبكالن كبيران بيف عمماء 
ـ الجريمة االجتماع كعمماء اإلجراـ، حيث إف قضية العبلقة السمبية بيف تقدـ العمر كانخفاض حج

ف كاف ىناؾ عدـ اتفاؽ بينيـ مف حيث  تعتبر كاحدة مف أقدـ القضايا كأكثرىا قبكالن بيف العمماء، كا 
مدل قكة ىذه العبلقة كعمكميتيا. كىنا يرل عمماء الجريمة أف حجـ الجريمة يبم  أقصى مدل لو في 

إلنساف في العمر، إال أنو برغـ مرحمة المراىقة المبكرة كالمتأخرة، ثـ يبدأ في االنخفاض كمما تقدـ ا
 ذلؾ قد تختمؼ معدالت الجريمة في كؿ فئة عمرية مف مجتمع  خر. 

                                  
العسالي: ظاىرة انحراؼ األحداث في المجتمع كعبلقتيا بمتغيرات الكسط األسرم، دار  عبد القكم أكرده عبد المطيؼ (ُ)

 .ّٗٗ، صـََُِالكتاب الحديث، القاىرة، 
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كفي ذات السياؽ ىناؾ ػػػ أيضان ػػ مف ربط بيف العمر كجنكح األحداث بشكؿ خاص، حيث 
و بإلقاء القبض عمي يرل ىؤالء أف العمر الذم يبدأ فيو الفرد تعاممو أك احتكاكو بالبكليس سكاءن 

أك بأم كجو آخر، يعد مؤشران ىامان يكضح أف أكلئؾ الذيف كاف تعامميـ مع األحداث في كقت 
( سنة، سكؼ يككنكف أكثر عرضة لبلنحراؼ كاالحتكاؾ بالشرطة مستقببلن، ُٗ-ُّمبكر بيف)

  (ُ)مقارنة مع أكلئؾ الذيف دخمت الشرطة حياتيـ كىـ في عمر أكبر.
نػػػػػػػاؾ فئػػػػػػػات عمريػػػػػػػة تميػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى ممارسػػػػػػػة ( يتضػػػػػػػح بػػػػػػػأف ىُكمػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ  الجػػػػػػػدكؿ)

 َُ)مػػػػػفالسػػػػػمكؾ الجػػػػػانح أكثػػػػػر مػػػػػف غيرىػػػػػا، حيػػػػػث تشػػػػػير البيانػػػػػات إلػػػػػى أف الفئػػػػػة الكاقعػػػػػة 
%، كيػػػػأتي فػػػػي المرتبػػػػة الثانيػػػػة َٔ، تػػػػأتي فػػػػي المرتبػػػػة األكلػػػػى بنسػػػػبة ( سػػػػنةُّإلػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف

 إلػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف ٕ)مػػػػف%، ثػػػػـ الفئػػػػة التػػػػي ّ,ّّ، بنسػػػػبة ( سػػػػنةُٓإلػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف ُّ)مػػػػفالفئػػػػة 
%، كترجػػػػػػع ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة فػػػػػػي تقػػػػػػديرنا إلػػػػػػى أف السػػػػػػمكؾ الجػػػػػػانح ٕ,ٔبنسػػػػػػبة  ( سػػػػػػنكاتَُ

يشػػػػػتد فػػػػػي مرحمػػػػػة المراىقػػػػػة المبكػػػػػرة، كىػػػػػذه المرحمػػػػػة العمريػػػػػة تعػػػػػد مرحمػػػػػة حرجػػػػػة يمػػػػػر بيػػػػػا 
الطفػػػػػػؿ، حيػػػػػػث تحػػػػػػدث العديػػػػػػد مػػػػػػف التغيػػػػػػرات الفسػػػػػػيكلكجية كالجسػػػػػػدية كالنفسػػػػػػية، كيحػػػػػػاكؿ 

تو عػػػػػف ا خػػػػػريف، كقػػػػػد يتجػػػػػو خبلليػػػػػا نحػػػػػك ممارسػػػػػة الطفػػػػػؿ أثناءىػػػػػا إثبػػػػػات ذاتػػػػػو كاسػػػػػتقبللي
السػػػػػػمكؾ الجػػػػػػانح إذا لػػػػػػـ تتػػػػػػكفر لػػػػػػو الرعايػػػػػػة الكافيػػػػػػة، السػػػػػػيما إذا كانػػػػػػت األسػػػػػػرة مفككػػػػػػة أك 
تعػػػػاني مػػػػف شػػػػدة الفقػػػػر كالفاقػػػػة، كال يخفػػػػى عمينػػػػا مػػػػا تمػػػػر بػػػػو ببلدنػػػػا ػػػػػػ حاليانػػػػػ مػػػػف نزاعػػػػات 

أبسػػػػػػط شػػػػػػركط كحػػػػػػركب، كضػػػػػػغكط معيشػػػػػػية سػػػػػػاىمت فػػػػػػي حرمػػػػػػاف الطفكلػػػػػػة اليمنيػػػػػػة مػػػػػػف 
العػػػػػيش الكػػػػػريـ، بالتػػػػػالي يمكػػػػػف القػػػػػكؿ بػػػػػأف حػػػػػاالت الجنػػػػػكح ال تػػػػػأتي مػػػػػف فػػػػػراغ بػػػػػؿ ىنػػػػػاؾ 

 عدة عكامؿ تساىـ في ذلؾ.
 المستكل التعميمي لمعينة كعالقتو بالجنكح: -2

 ( يبيف تكزيع المبحكثيف عمى متغير المستكل التعميمي2جدكؿ رقـ)
 النسبة% التكرار المستكل التعميمي

 ٕ,ٔ َُ درسةلـ يمتحؽ بالم
 ٕ,ْٔ َٕ انقطع عف الدراسة

 ّ,ّّ َٓ في المرحمة األساسية
 ّ,ُّ َِ في المرحمة اإلعدادية
 ََُ َُٓ المجمكع

لمتنمية ميمة  كسيمة يعد ككنو ،المجتمعاتمختمؼ يمثؿ التعميـ أىمية كبيرة في 
 كالمتعمميف عميـفإف الت ،، كفي حالة حدكث الحركب كالككارثياالجتماعكالنيكض كاالستقرار 

                                  
(1(: Report to the  nation on crime and justice , the Data-USA department of justice bureau of, 
justice statics, 1983, p34. 
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سيجد بأنو ليس عمى ما في اليمف المتتبع لكضعية التعميـ ك  (ُ).يذه األزماتلضحية  كفيقع
نزاعات المسمحة الالحرب ك  سكءان مع دخكؿ اليمف في أتكف ازداديراـ، غير أف ىذا الكضع 

 ،اةبظبللو القاتمة عمى مختمؼ قطاعات الحيكالعدكاف كالحصار الجائر، حيث ألقى كؿ ذلؾ 
الحرب حيث أدت  منازعات المسمحة،بال تعات التي تأثر االقطأكلى ككاف قطاع التعميـ مف 

 ،الة مف الفزع لدل كثير مف الطبلبح تكخمق ،التعميمية كتكقؼ الدراسة آتإلى تدمير المنش
  .ـ مكرىيفتسربيـ مف الدراسة كنزكحيـ مف ديارىكما أدت إلى 

يضاؼ إلى الصعكبة حينما ىذه لحرب، كتزداد الحديث عف التعميـ صعب في ظؿ اإف 
التيديدات األمنية كالظركؼ االقتصادية التي يكاجييا العاممكف في حقؿ التعميـم كاستيداؼ ذلؾ 

المنشآت التعميمية، كصعكبة الكصكؿ إلييا، إلى جانب غياب معايير الجكدة في المناىج 
  .كالكسائؿ التعميمية
( يتضح بأف األحداث المنقطعيف عف الدراسة يأتكف ِرقـ )معطيات الجدكؿ  مىكباالطبلع ع

% مف العينة، ثـ يمييـ الذيف ىـ في ٕ,ْٔفي المرتبة األكلى مف بيف مجمكع العينة، أم بنسبة 
بالمدرسة أصبل،  يمتحقكا %، ثـ يأتي في المرتبة األخيرة الذيف لـّ,ّّالمرحمة األساسية بنسبة 

%، كىذا يعني أف الطفكلة اليمنية تعيش أسكأ أكضاعيا، كما ٕ,ٔأم يعانكف مف األمية بنسبة 
حاالت الجنكح التي نشيدىا إال دليبلن عمى ذلؾ، كما إف كجكد عدد ال بأس بو مف األحداث 
منقطعيف عف الدراسة، يدؿ عمى أنيـ ربما مف األطفاؿ النازحيف مع أسرىـ أك يرجع ذلؾ نتيجة 

 صبحت تعاني منيا األسرة اليمنية في زمف الحرب.لمظركؼ االقتصادية كالمعيشية التي أ
  التفكؾ األسرم ألفراد العينة كعالقتو بالجنكح: -3

 ( يبيف حاالت التفكؾ األسرم داخؿ أسر المبحكثيف3جدكؿ رقـ)
 النسبة% التكرار الفقرات

 ٕ,ْٔ َٕ أعيش مع الكالديف في المنزؿ
 َِ َّ كالدام مطمقاف

 ٔ,ُٔ ِٓ كالدام منفصبلف عف بعضميا
 ٕ,ٔ َُ أبي متكفي
 ّ,ّ ٓ أمي متكفيو

 ٕ,ٔ َُ أبي يعمؿ خارج اليمف
 ََُ َُٓ المجمكع

                                  
دساسخ نجؼض يشكالد األطفبل انًزأثشح  ،فضم ػجذ هللا انشثٛؼٙ: ٔاقغ األطفبل فٙ انًجزًغ انًُٛٙ ٔغٛبة حًبٚزٓى ((1

جُخ انذٔنٛخ نحًبٚخ ٔانز٘ َظًزّ انه ،انكٕٚذانكٕٚزٛخ، نحًبٚخ انطفم فٙ انؼبصًخ  انًؤرًش انذٔنٙ إنٗثبنُزاع، دساسخ يقذيخ 
 .3، صو2119فجشاٚش 14ٔاخززى انخًٛس ،  أٚبو 3انطفم ٔيقشْب انؼبصًخ انجهجٛكٛخ ثشٔكسم، انز٘ اَؼقذ ػهٗ يذٖ 
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تتعػػػػػػدد كجيػػػػػػات النظػػػػػػر حػػػػػػكؿ مفيػػػػػػـك التفكػػػػػػؾ األسػػػػػػرم، فمػػػػػػنيـ مػػػػػػف يػػػػػػرل بأنػػػػػػو "يقػػػػػػع 
يجػػػػػػػة ليجػػػػػػػرة رب األسػػػػػػػرة نتيجػػػػػػة لمطػػػػػػػبلؽ أك فقػػػػػػػداف أحػػػػػػػد الكالػػػػػػػديف أك كمييمػػػػػػا أك يكػػػػػػػكف نت

"انييػػػػػار الكحػػػػػدة األسػػػػػرية كتحمػػػػػؿ أك تمػػػػػزؽ  :ير إلػػػػػى أنػػػػػومػػػػػف يشػػػػػ كىنػػػػػاؾ، (ُ)لمػػػػػدة طكيمػػػػػة"
نسػػػػػػيج األدكار االجتماعيػػػػػػة عنػػػػػػدما يخفػػػػػػؽ فػػػػػػرد أك أكثػػػػػػر مػػػػػػف أفرادىػػػػػػا فػػػػػػي القيػػػػػػاـ بالػػػػػػدكر 
المنػػػػاط بػػػػو عمػػػػى نحػػػػك سػػػػميـ، كىػػػػك مػػػػا يمكػػػػف أف نطمػػػػؽ عميػػػػو بالتصػػػػدع أك التفكػػػػؾ المعنػػػػكم 

عينػػػػة كػػػػاف كالػػػػدييـ % مػػػػف أفػػػػراد الٕ,ْٔ( يتضػػػػح بػػػػأف ّكمػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ ) ،(ِ)لؤلسػػػػرة
%، كقػػػػػد بمغػػػػػت ىػػػػػذه النسػػػػػبة َِيعيشػػػػػكف معيػػػػػـ فػػػػػي المنػػػػػزؿ، بينمػػػػػا حػػػػػدث الطػػػػػبلؽ بنسػػػػػبة 

%، أمػػػػػػا مػػػػػػف كػػػػػػاف األب متػػػػػػكفي فقػػػػػػد بمغػػػػػػت نسػػػػػػبتيـ ٔ,ُٔلمػػػػػػف كػػػػػػاف كالػػػػػػدييـ منفصػػػػػػميف 
%، كىنػػػػاؾ مػػػػػف كػػػػاف يعمػػػػؿ كالػػػػدىـ خػػػػارج الػػػػػيمف ّ,ّ%، فػػػػي مقابػػػػؿ نسػػػػبة كفػػػػاة األـ ٕ,ٔ

قػػػػكؿ بػػػػأف معظػػػػـ أفػػػػراد العينػػػػة كانػػػػت أسػػػػرىـ تعػػػػد مفككػػػػة %، كممػػػػا سػػػػبؽ يمكػػػػف الٕ,ٔبنسػػػػبة
أف  :إمػػػػػػا بػػػػػػالطبلؽ أك الكفػػػػػػاة أك اليجػػػػػػر كاالنفصػػػػػػاؿ أك نتيجػػػػػػة لغيػػػػػػاب األب، كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي

كثيػػػػػػر مػػػػػػػف األحػػػػػػػداث كػػػػػػػانكا يعػػػػػػانكف مػػػػػػػف كضػػػػػػػعية أسػػػػػػػرية مضػػػػػػطربة، تكػػػػػػػاد تنعػػػػػػػدـ فييػػػػػػػا 
ايػػػػػػػة مقكمػػػػػػات الحيػػػػػػػاة األسػػػػػػػرية السػػػػػػػميمة، ممػػػػػػػا يعػػػػػػػرض عػػػػػػػادة األطفػػػػػػػاؿ لضػػػػػػػعؼ فػػػػػػػي الرع

كاإلشػػػػػػراؼ كالتكجيػػػػػػو األسػػػػػػرم، كىػػػػػػذه العكامػػػػػػؿ قػػػػػػد تشػػػػػػكؿ فػػػػػػي حػػػػػػد ذاتيػػػػػػا دافعػػػػػػا الرتكػػػػػػاب 
 الفعؿ الجانح، إذا ترافؽ ذلؾ مع كجكد عكامؿ أخرل تشكؿ بيئة خصبة لمجنكح.

 المستكل االقتصادم لألسرة كعالقتو بالجنكح: -4
 ( تكزيع المبحكثيف عمى متغير المستكل االقتصادم لألسرة4جدكؿ رقـ)

 النسبة% التكرار تكل االقتصادم لألسرةالمس
 ّ,ّٕ َُُ ضعيؼ
 َِ َّ متكسط
 ٕ,ٔ َُ كبير

 ََُ َُٓ المجمكع
 تبػػرز  ىػػذه الكضػػعيةبمػػد ضػػعيؼ اقتصػػاديان، كاقتصػادىا غيػػر متطػػكر، ك  ابأنيػػ الػػيمفصػنؼ ي

، فاألزمػة اإلنسػانية تكصػؼ مػف في الكقت الػراىف في ظؿ الحرب التي تعيشيا اليمفبشكؿ أكبر 
مكتب األمػـ المتحػدة لتنسػيؽ الشػؤكف اإلنسػانية، بأنيػا األسػكأ فػي العػالـ، حيػث أٌدل الصػراع  قبؿ

 .ةفي األكضاع اإلنسانيحاد أربع سنكات إلى تدىكر ألكثر مف العنيؼ المتصاعد الذم امتد 

                                  
 .ٕٔ، صمرجع سابؽ مجاىدة الشيابي الكتاني: شخصية الجانح، (ُ)
 .ِِٗ، صـُُٖٗ، ِطالقاىرة، االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة، دار المعارؼ،  :عمياء شكرم (ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


  اٌحـعمٜ ازتهــاب الطمٕك اجل ٛاالحنــــساف الطابك سوعاِ 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــدزاض                                       

 

127 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

% مػػػف مجمػػػكع السػػػكاف، َٖمميػػػكف يمنػػػي أم حػػػكالي  ِْتشػػػير أحػػػدث التقػػػديرات إلػػػى أف  
مميكف شػخص مػف انعػداـ األمػف  ُٖفي حيف يعاني  يحتاجكف إلى المساعدة اإلنسانية كالحماية،

يعػػاني سػػبعة مميػػكف يمنػػي مػػف سػػكء التغذيػػة، مػػنيـ قرابػػة مميػػكني طفػػؿ كأكثػػر مػػف كمػػا الغػػذائي، 
مميػػػكف يمنػػػي إلػػػى الميػػػاه الصػػػالحة لمشػػػرب كمرافػػػؽ  ُٔيفتقػػػر ك كمرضػػػعة،  مميػػػكف امػػػرأة حامػػػؿ
مميكف نسمة، معظميـ ّ,ِٗعدد سكاف اليمف بػ فيو كفي الكقت الذم ييقدر  (ُ).الصرؼ الصحي
مميكف طفؿ يخمدكف لمنػـك كػؿ ليمػة كىػـ جيػاع، كفػي كػؿ يػـك  ٕ ؾىنا نجد أف (ِ)يسكنكف الريؼ.

 .(ّ)غذية الحاد، كيتعرضكف لخطر المكت في أم لحظةألؼ طفؿ خطر سكء الت ََْيكاجو 
 دراسػػة،( نبلحػػظ بػػأف أعمػػى نسػػبة مػػف األحػػداث المشػػمكليف بالْكبػػالعكدة إلػػى الجػػدكؿ رقػػـ) 

لمغايػػػة، أم يعػػػانكف مػػػف الفقػػػر الشػػػديد، بنسػػػبة سػػػيئ ألسػػػرىـ  االقتصػػػادميؤكػػػدكف بػػػأف الكضػػػع 
%، كيعنػي ذلػؾ أف الفقػر قػد َِبنسبة %، كيأتي في المرتبة الثانية مف يقكؿ بأنو متكسط ّ,ّٕ

بالنسػبة  سػكاءن  ،الفقػر يتسػبب بػأمكر كثيػرةذلػؾ ألف يككف مف األسػباب الرئيسػية لجنػكح األحػداث، 
عمالػة األطفػػاؿ، أك التسػكؿ كالتشػػرد، للمتفكػؾ األسػػرم أك  سػببان  الفقػػر ؤلسػرة أك لمطفػؿ، فقػػد يكػكفل

  كالتعميمي لمطفؿ في ظؿ ىذه الظركؼ. الصحي كالنفسي كالغذائيك  المعيشي ناىيؾ عف الكضع
  نكعية سكف أفراد العينة كعالقتو بالجنكح: -5

 ( تكزيع المبحكثيف عمى متغير نكع السكف المقيميف فيو5جدكؿ رقـ)
 النسبة% التكرار نكع السكف

 ٕ,ٔٔ ََُ شقة في عماره
 ّ,ُّ َِ منزؿ شعبي
 ٕ,ٖ ُّ مف الصفيح

 ّ,ُُ ُٕ دكاف
 ََُ َُٓ المجمكع

يعتبػػػػػػر المسػػػػػػكف إحػػػػػػدل ضػػػػػػركريات الحيػػػػػػاة التػػػػػػي ال غنػػػػػػى عنيػػػػػػا، حيػػػػػػث يتحقػػػػػػؽ فيػػػػػػو 
الحاجػػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػػة كالمعنكيػػػػػػػػػة، كتتػػػػػػػػػكفر مػػػػػػػػػف خبللػػػػػػػػػو الراحػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػف كاألمػػػػػػػػػاف  إشػػػػػػػػػباع

ف عػػػػدـ  ىػػػػذه الحاجػػػػة يػػػػدؿ عمػػػػى إحػػػػدل أكبػػػػر مظػػػػاىر  إشػػػػباعكالطمأنينػػػػة لمفػػػػرد كألسػػػػرتو، كا 

                                  
 .عف اليمف إحصائيةالبكابة العربية لمتنمية، لمحة  (ُ)
ـ، َُِٗ/ُُ/َُتمت زيارة المكقع في   ،http://arabdevelopmentportal.com/ar/node/938 الرابط: 

 .مساءن  ٔالساعة 
 .ـَُِٗسريعة، أزمة اليمف، فبراير  منظمة اليكنيسؼ، حقائؽ (ِ)
 كأصكاتيـمميكف طفؿ غارقكف في بحر الجراح  ُٓالشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا، أطفاؿ اليمف أطفاؿيكنيسؼ لكؿ  (ّ)

 سابؽ.ال المرجعمكتكمة، 

http://arabdevelopmentportal.com/ar/node/938
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ذا مػػػػػػا رجعنػػػػػػا لكضػػػػػػعية األحػػػػػػداث (ُ)الفقػػػػػػر كضػػػػػػكحان. لمتغيػػػػػػر السػػػػػػكف،  الجػػػػػػانحيف، كفقػػػػػػان  كا 
% مػػػػػػف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة كػػػػػػانكا يسػػػػػػكنكف شػػػػػػقؽ ٕ,ٔٔ( بػػػػػػأف ٓسػػػػػػنبلحظ مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الجػػػػػػدكؿ)

%، ّ,ُّباإليجػػػػػار، كيمػػػػػييـ فػػػػػي المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة الػػػػػذيف يسػػػػػكنكف فػػػػػي منػػػػػزؿ شػػػػػعبي بنسػػػػػبة 
%، ثػػػػـ الػػػػذيف فػػػػي بيػػػػكت مػػػػف الصػػػػفيح ّ,ُُثػػػػـ يمػػػػييـ الػػػػذيف يسػػػػكنكف فػػػػي دكػػػػاكيف بنسػػػػبة

ككمػػػػػػا نعمػػػػػػـ بػػػػػػأف السػػػػػػكف يعتبػػػػػػر كحػػػػػػدة اجتماعيػػػػػػة متجانسػػػػػػة، ذات فاعميػػػػػػة  %،ٕ,ٖبنسػػػػػػبة 
بػػػػػد أف يتػػػػػكفر صػػػػػؿ األسػػػػػرم، كمػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ ذلػػػػػؾ القكيػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ االنسػػػػػجاـ كالتكا

فػػػػػي السػػػػػكف الشػػػػػركط الصػػػػػحية البلئقػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث السػػػػػعة كالتيكيػػػػػة كالنظافػػػػػة، كغيرىػػػػػا مػػػػػف 
ا أسػػػػمفنا إف مػػػػف يسػػػػكنكف الشػػػػقؽ األمػػػػكر التػػػػي ال بػػػػد منيػػػػا، كبػػػػالعكدة لمنسػػػػب السػػػػابقة ككمػػػػ

كيعنػػػػي ذلػػػػؾ أنيػػػػا باإليجػػػػار، كعػػػػادة مػػػػا تكػػػػكف صػػػػغيرة الحجػػػػـ  ،يػػػػأتكف فػػػػي المرتبػػػػة األكلػػػػى
كال تتناسػػػػب مػػػػع عػػػػدد أفػػػػراد األسػػػػرة، كفػػػػي ظػػػػؿ الكضػػػػع الػػػػراىف تػػػػزداد معانػػػػاة األسػػػػر التػػػػي 
تسػػػػػػكف فػػػػػػي شػػػػػػقة بسػػػػػػبب غػػػػػػبلء المعيشػػػػػػة كانقطػػػػػػاع المرتبػػػػػػات، حيػػػػػػث يصػػػػػػبحكف عرضػػػػػػة 

ؾ الشػػػػػقؽ مػػػػػف قبػػػػػؿ المػػػػػبلؾ، ككمػػػػػا الحظنػػػػػا بػػػػػأف ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يسػػػػػكف فػػػػػي لطػػػػػردىـ مػػػػػف تمػػػػػ
دكػػػاكيف شػػػعبية كىػػػػذه الفئػػػة تػػػأتي فػػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة مػػػػف بػػػيف فئػػػة األحػػػػداث، كىػػػؤالء غالبػػػػا 
مػػػػػف األسػػػػػر النازحػػػػػة بسػػػػػبب الحػػػػػرب، ناىيػػػػػؾ عػػػػػف أف كضػػػػػعية ىػػػػػذه األسػػػػػر تكػػػػػكف مزريػػػػػة 

بسػػػػػط الشػػػػػركط الصػػػػػحية ألنيػػػػػـ يتجمعػػػػػكف مػػػػػع كثػػػػػرة عػػػػػددىـ فػػػػػي دكػػػػػاف كاحػػػػػد تنعػػػػػدـ فيػػػػػو أ
كاألخبلقيػػػػػػة كا دميػػػػػػة لمعػػػػػػيش، فػػػػػػي حػػػػػػيف ىنػػػػػػاؾ نسػػػػػػبة مػػػػػػف أسػػػػػػر األحػػػػػػداث يعيشػػػػػػكف فػػػػػػي 

 بيكت مف الصفيح، كغالبا ما يككف ىؤالء مف الفئات الميمشة.
  حجـ األسرة كعالقتو بالجنكح: -6

 ( تكزيع المبحكثيف عمى متغير عدد أفراد األسرة6جدكؿ رقـ)
 بة%النس التكرار عدد أفراد األسرة

 ّ,ُّ َِ ( أفرادّ-ُ)
 َّ ْٓ ( أفرادٕ-ْ)
 ٕ,ٔٓ ٖٓ ( أفرادَُ-ٖ)

 ََُ َُٓ المجمكع
% مػػػػػف األحػػػػػداث بػػػػػأف عػػػػػدد ٕ,ٔٓباإلضػػػػػافة إلػػػػػى نػػػػػكع السػػػػػكف كضػػػػػيقو، لقػػػػػد صػػػػػرح 

(أفػػػػراد، ٕػػػػػػػْ( أفػػػػراد فػػػػأكثر، ثػػػػـ يمػػػػييـ الػػػػذيف يمثمػػػػكف مػػػػف )َُػػػػػػػػٖأفػػػػراد أسػػػػرىـ يشػػػػكمكف مػػػػف)
ة فػػػػػي المسػػػػػكف الكاحػػػػػد، حيػػػػػث ال يػػػػػكفر ليػػػػػـ أبسػػػػػط شػػػػػركط كىػػػػػذا يعنػػػػػي تكػػػػػدس أفػػػػػراد األسػػػػػر 

                                  
، ـُٖٗٗديسمبرصنعاء، عمي عبد الرحمف الجحدرم، كآخركف: ظركؼ السكف في اليمف، الجياز المركزم لئلحصاء،  (ُ)

 . ُص
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الحيػػػػاة الكريمػػػػة، كقػػػػد يمجػػػػأ معظػػػػـ ىػػػػؤالء األطفػػػػاؿ إلػػػػى الخػػػػركج لمشػػػػارع، كمػػػػف ثػػػػـ يقضػػػػكف 
عػػػػػػف الرعايػػػػػػة الكالديػػػػػػة كالرقابػػػػػػة كالتكجيػػػػػػو كاإلشػػػػػػراؼ األسػػػػػػرم،  معظػػػػػػـ أكقػػػػػػاتيـ فيػػػػػػو، بعيػػػػػػدان 

 مباشػػػػػران  قػػػػػد تكػػػػػكف سػػػػػببان  ناىيػػػػػؾ عػػػػػف عكامػػػػػؿ االنحػػػػػراؼ التػػػػػي يتمقكنيػػػػػا فػػػػػي الشػػػػػارع، كالتػػػػػي
 النحرافيـ. 

 تكزيع أفراد العينة بحسب نكع الجنحة المرتكبة: -7
 ( يبيف تكزيع المبحكثيف عمى متغير نكع الجنحة المرتكبة7جدكؿ رقـ)

 النسبة% التكرار نكع الجنحة
 َٖ َُِ سرقة
 ٕ,ٖ ُّ عمدم إيذاء

 ٕ,ٔ َُ أخبلقية )لكاط+ تحرش جنسي(
 ٔ,ِ ْ قتؿ عمد

 ِ ّ سيارات ؽإحرا
 ََُ َُٓ المجمكع

قد تتعدد مظاىر الجنكح التي يرتكبيا األحداث، كتككف أكثر كضكحا تمؾ التي ليا عبلقة 
(، بأف السرقة تأتي في مقدمة حاالت ٕبالبعد القانكني، كعمى ىذا األساس يتبيف مف الجدكؿ)

بقية أنكاع الجنكح %، كىي نسبة مرتفعة بالمقارنة بَٖالجنكح لدل األحداث، أم بنسبة
%، كيمييا ٕ,ٖاألخرل، حيث يأتي في المرتبة الثانية حاالت اإليذاء العمدم بنسبة 

 %. ٔ,ِ%، ثـ حاالت القتؿ العمد بنسبة ٕ,ٔاالنحرافات األخبلقية بنسبة 
كمما سبؽ يتضح بأف انحرافات السرقة تمثؿ أعمى معدؿ مف بيف حاالت الجنكح، كيرجع 

ظاىرة الفقر كالبطالة، كاالحتياج المادم الذم تعيشو معظـ أسر األحداث، ذلؾ في تقديرنا إلى 
ال سيما كاليمف تعيش حالة مف الحرب كالحصار كانقطاع المرتبات كغبلء في المعيشة، كىك 

عمى األحداث نتيجة حرمانيـ مف أبسط الحقكؽ، بما في ذلؾ مصركفيـ اليكمي،  أمر يؤثر سمبان 
جأ إلى الدفع باألبناء إلى التسكؿ أك العمؿ أك مطالبة األبناء أف بؿ ىناؾ مف ا باء مف يم

يدفعكا مبال  مالية بأم كسيمة كانت، كىذه مف العكامؿ اليامة التي قد تدفعيـ إلى االنحراؼ، أك 
ممارسة السرقة تحت ضغط العكز كالحاجة، ككما ال حظنا بأف حاالت االعتداء كاإليذاء 

يا كيرجع ذلؾ في اعتقادنا إلى كضعية العنؼ كالصراع الذم العمدم تشكؿ نسبة ال بأس ب
في تمثؿ كمحاكاة الطفؿ لسمكؾ الكبار، كال غرابة في  ميمان  تعيشو ببلدنا، حيث يمعب ذلؾ دكران 

، كىنا تمعب كسائؿ اإلعبلـ دكر محكرم في  ذلؾ كىـ يركف القتؿ كالعنؼ الذم نعيشو كؿ يـك
خبلقية بدأت تبرز في صفكؼ الجيؿ الناشئ، كلعؿ مف ذلؾ، كما يبلحظ بأف االنحرافات األ



 االحنــــساف الطابكٛ عمــٜ ازتهاب الطمٕك اجلـاٌح سعاِو 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــاضدز                                  

130 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

أسباب ذلؾ حالة االنفتاح الذم بدأت تشيده اليمف، كالدكر الخطير الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ 
كشبكة اإلنترنت، كتراجع دكر األسرة في عممية التنشئة، كضعؼ الكازع الديني، كتراجع دكر 

 كسائؿ الضبط االجتماعي إجماالن.   
 ػػ تحميؿ كمناقشة محاكر الدراسة الميدانية:ثانيان 

سػػػػػػنناقش فػػػػػػي ىػػػػػػذا الجػػػػػػزء مػػػػػػف الدراسػػػػػػة، مظػػػػػػاىر االنحػػػػػػراؼ كتأثيرىػػػػػػا عمػػػػػػى ارتكػػػػػػاب 
السػػػػػػمكؾ الجػػػػػػانح، حيػػػػػػث يمكػػػػػػف قياسػػػػػػيا بعػػػػػػدد مػػػػػػف المؤشػػػػػػرات، التػػػػػػي تشػػػػػػمؿ فػػػػػػي مجمميػػػػػػا 
الكضػػػػػػػػع النفسػػػػػػػػي لمحػػػػػػػػدث، ككاقعػػػػػػػػو األسػػػػػػػػرم كعبلقاتػػػػػػػػو مػػػػػػػػع العػػػػػػػػالـ الخػػػػػػػػارجي، كأنماطػػػػػػػػو 

 لديو، كذلؾ عمى النحك ا تي: تي قد تدؿ عمى كجكد ميكؿ انحرافيوة الالسمككي
 مظاىر االنحرافات النفسية كالسمككية لمحدث قبؿ جنكحو: -1

 ( يبيف تكزيع المبحكثيف بحسب مظاىر االنحراؼ النفسية8جدكؿ رقـ)

 الفقرات ـ
 نادرا أحيانا دائما

 % التكرار % التكرار % التكرار
مف األمراض كالعاىات الجسدية أصابتني كثير  ُ

 ُْ ُِ ٕ.ِٔ َْ ّ,ٗٓ ٖٗ كالنفسية فيما مضى

كنت أعاني مف بعض العادات مثؿ قضـ األظافر  ِ
 ٕ,ّٔ ٓٓ ٕ,ُٔ ِٓ ٕ,ْٔ َٕ كالتبكؿ البل إرادم أثناء النـك

 َُ ُٓ ّ,ِّ ّٓ ٕ,ٔٔ ََُ كانت تنتابني حالة مف الخكؼ كالقمؽ ّ
لبا عندما أككف كنت أفضؿ الجمكس بمفردم غا  ْ

 ّ,ّّ َٓ َِ َّ ٕ,ْٔ َٕ في المنزؿ

كنت أقارف نفسي بغيرم مف األطفاؿ كأشعر بالظمـ  ٓ
 َُ ُٓ ٕ,ُٔ ِٓ ّٕ َُُ كالحرماف مف كؿ شيء

كنت أشعر بحالة مف عدـ الرضا عف نفسي كعف  ٔ
 َُ ُٓ ِْ ّٔ ٔٔ ٗٗ ا خريف

ما رست بعض االنحرافات في طفكلتي كالسرقة  ٕ
 ٕ,ٔ َُ ّ,ُّ َِ َٖ َُِ لتدخيف كاليركب مف البيت أك المدرسةكالكذب كا

 ّ,ِّ ّٓ ّ,ُّ َِ ّ,ّٔ ٓٗ كنت عنيؼ كعدكاني ٖ
 ٕ,ٔ َُ ٕ,ٔ َُ ٔ,ٖٔ َُّ أشعر بأف طفكلتي كانت بائسة ٗ

مجمكع الظركؼ أك الشركط المتصمة بشخص الحدث، يطمؽ عمى العكامؿ النفسية، بأنيا 
، كالكراثػػػة فػػػردكالدتػػػو كيػػػدخؿ فييػػػا التكػػػكيف الطبيعػػػي لم لفػػػرد منػػػذي مة تػػػبلـز ايتكػػػكف أصػػػ قػػػد التػػػي

أم يكتسػبيا الفػرد بعػد كالدتػو  مةكاألمراض العصػبية كالنفسػية، كقػد تكػكف مكتسػب كالخمؿ العقمي
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مجمكعػػػػػة "، فيػػػػػيالتكػػػػػكيف النفسػػػػػي أمػػػػػا .كسػػػػػمككوتصػػػػػرفاتو  كيظيػػػػػر ىػػػػػذا عمػػػػػىعميػػػػػو كتػػػػػؤثر 
 . تفاعميا مع معطيات البيئة الخارجيةعند فرد الخصائص الداخمية التي تؤثر في شخصية ال

التككيف النفسي لمفرد نتيجة لعكامؿ كراثية كفيزيكلكجية عضكية، كما أف لمبيئة كينشأ عادة 
فػػػػي نمػػػػك مفيػػػػـك الشخصػػػػية كاكتسػػػػاب  رئيسػػػػيان  األسػػػػرية كاالجتماعيػػػػة التػػػػي يعػػػػيش فييػػػػا دكران 

كمػػا  (ُ)".ؼ التػػي ينشػػأ فػػي ظميػػاخصائصػػيا التػػي تكػػكف إمػػا إيجابيػػة أك سػػمبية بحسػػب الظػػرك 
مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػؿ الداخميػػػة التػػػي تػػػؤثر فػػػي تكػػػكيف " :بأنػػػو التكػػػكيف النفسػػػي يمكػػػف تعريػػػؼ

شخصػػية الحػػدث كتتفاعػػؿ مػػع البيئػػة الخارجيػػة، كىػػذا التكػػكيف يرجػػع لعػػدة عكامػػؿ منيػػا الكراثػػة 
ط بػػػو مػػػف ، كمػػػا يصػػػيب الحػػػدث مػػػف أمػػػراض كعمػػػؿ كمػػػا يحػػػيكالفيزيكلػػػكجيكالتكػػػكيف الجسػػػدم 

  (ِ)."ظركؼ خارجية
( لبيػاف بعػض الخصػػائص ٖكفػي ضػكء ذلػؾ يمكػػف تكصػيؼ كتحميػؿ مػا كرد فػػي الجػدكؿ)
 النفسية التي تميز األحداث الجانحيف قبؿ جنكحيـ، كفقان لما يأتي:

)أصػابتني كثيػر مػف األمػراض كالعاىػات (: ُدلت نتائج الدراسة الميدانية كفقا لمفقػرة ) .أ 
% مػػػػف األحػػػػداث يؤكػػػػدكف ذلػػػػؾ ّ,ٗٓ(، بػػػػأف نسػػػػبة ا مضػػػػىالجسػػػػدية كالنفسػػػػية فيمػػػػ

% ، كيعنػػي ٕ,ِٔ( بنسػػبة (، كيػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف يقكلػػكف بػػذلؾ)أحيانان )غالبػػان 
ذلػػؾ أف ىػػؤالء األحػػداث قػػد مػػركا بطفكلػػة بائسػػة تتخمميػػا األمػػراض كالعاىػػات الجسػػدية 

ي تساىـ في كجكد حالػة كالنفسية، كلـ يؾ نمكىـ كما ينبغي، كىذه تعد مف العكامؿ الت
لبلنحػراؼ كالجنػكح إذا مػا تظػافرت  المييػأةمف عدـ النضج كقػد تشػكؿ إحػدل العكامػؿ 

 مع كجكد عكامؿ أخرل.
ات كنت أعاني مف بعض العػاد(: )ِاتضح مف بيانات الدراسة الميدانية، كفقان لمفقرة ) .ب 

ث كػػاف لػػدييـ (، بػػأف معظػػـ األحػػداإرادم أثنػػاء النػػـكمثػػؿ قضػػـ األظػػافر كالتبػػكؿ الػػبل
ؿم قضػـ بعض االضطرابات النفسية كالسمككيةم كتتجمى في بعػض مظاىرىػا مػف خػبل

(، أم إرادم كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف المشػػػػػػػاكؿ، كفقػػػػػػػا لممتغير)غالبػػػػػػػان األظػػػػػػػافر، كالتبػػػػػػػكؿ الػػػػػػػبل
%، أما مػف ٕ,ّٔ( بنسبة ، كيأتي في المرتبة الثانية مف أجاب بػ )نادران %ٕ,ْٔبنسبة

%، كيعنػػي ذلػػؾ فػػي اعتقادنػػا أف ىػػذا يعػػد ٕ,ُٔنسػػبتيـ (، فقػػد بمغػػت أجػػاب بػػػ)أحيانان 
مؤشر عمى سكء تكافؽ لدل األحداث ينعكس في صكرة أعراض كاضػطرابات سػمككية 
كعػػػادات تبػػػدك عمػػػى ىيئػػػة مظػػػاىر مرضػػػية ذات منشػػػأ نفسػػػي يعبػػػر بيػػػا الحػػػدث عػػػف 

  رفضو لمكاقع الذم يعيشو.
                                  

 .َٕ، صمرجع سابؽعبد المطيؼ عبد القكم العسالي: عمـ النفس الجنائي، ( 1)
عمي محمد جعفر: حماية األحداث المخالفيف لمقانكف كالمعرضيف لخطر االنحراؼ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات  (ِ)
 .ِٔ، صـََِْ بيركت، نشر كالتكزيع،لكا
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(، بػأف ي حالة مف الخكؼ كالقمؽكانت تنتابن(: )ّأبانت معطيات الدراسة، كفقان لمفقرة) .ج 
% مػػف أفػػراد العينػػة يؤكػػدكف أنػػو كانػػت تنتػػابيـ حالػػة مػػف الخػػكؼ كالقمػػؽ، بينمػػا ٕ,ٔٔ

%، ممػػا ّ,ِّ(، أم بنسػػبة يػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف كػػانكا يشػػعركف بػػذلؾ )أحيانػػان 
يعني بػأف معظػـ األحػداث كػانكا يشػعركف بعػدـ األمػف كالطمأنينػة، كيسػكدىـ حالػة مػف 

مؽ كالخكؼ، كىذا مؤشر لعدـ االتػزاف النفسػي كاالنفعػالي، التػي قػد تجعػؿ الطفػؿ ال الق
 يشعر بالتكافؽ مع الذات كالمحيط مف حكلو.

( بأنيـ كانكا يميمكف لمعزلة كعدـ التكاصػؿ األسػرم ْصرح معظـ األحداث كفقا لمفقرة) .د 
مػػف كػػاف يقػػـك % ، كيػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػػة ٕ,ْٔ(، أم بنسػػبة عمػػى المتغير)غالبػػان 

%، كفي اعتقادنا أف ذلؾ يعػد مؤشػرا  عمػى سػكء عبلقػة َِ(، أم بنسبة بذلؾ )أحيانان 
 الحدث مع أفراد األسرة أك قد يدؿ ذلؾ عمى معاناة الحدث مف االكتئاب.

كنت أقارف نفسي بغيرم مف األطفاؿ (: )ٓتبيف مف معطيات الدراسة، كفقان لمفقرة ) .ق 
(، بمغت نسبتيـ (، بأف مف يؤيدكف ذلؾ)غالبان شيءكأشعر بالظمـ كالحرماف مف كؿ 

%، كفي ٕ,ُٔ(، بنسبة%، كيأتي في المرتبة الثاني مف يؤيدكف ذلؾ )أحيانان ّٕ
اعتقادنا أف ىذا يرجع إلى أف غالبية األحداث كانكا ممف يعيشكف في أسر يعترييا 

نى عنيا الفقر، كضيؽ السكف كعدـ تكفر كثير مف األساسيات كالكماليات التي ال غ
لؤلسرة، باإلضافة إلى عدـ حصكؿ الحدث عمى احتياجاتو، كمنيا مصركفو اليكمي 
أك قمة ذلؾ المصركؼ الذم يحصؿ عميو مف الكالديف، في حيف أف غيره مف 

 منو. كعندما يقارف ىؤالء األحداث بيف تمؾ الكضعية  األطفاؿ كانكا أكفر حظان 
لطبيعي أف تصيبيـ مشاعر اإلحباط التي يعيشكنيا مع غيرىـ مف األقراف، مف ا

كاإلحساس بالحرماف، بؿ قد يدفع بيـ ذلؾ إلى الكراىية التي قد تشمؿ األسرة 
كالسرقة، كالعنؼ، كاإليذاء،  ذلؾ إلى ممارسة سمككيات انحرافيو كالمجتمع، ليتطكر

مف  كربما يذىبكف ألبعد مف ذلؾ عندما يكبركف، حيث يمارسكف الجريمة انتقامان 
( مف الجدكؿ، التي ٔع برمتو، كما يؤكد ما ذىبنا إليو، ىك ما جاء في الفقرة )المجتم
، حيث يؤيد ما ))كنت أشعر بحالة مف عدـ الرضا عف نفسي كعف ا خريف تقكؿ:

( بنسبة %، كيمييـ مف أجاب بػ )أحيانان ٔٔكرد في ىذه الفقرة غالبية األحداث، بنسبة 
ػػ بأف كثير مف  ( يأتي ليبيف ػػ أيضان ٔفقرة )%، كمف ناحية أخرل إف ما كرد في الِْ

األحداث لـ يكف لدييـ مشاعر تقدير الذات، كىي في غاية األىمية لبناء شخصية 
، كىذه المشاعر السمبية تنعكس عمى كضعية الحدث كعمى عبلقاتو متكازنة نفسيان 

كليـ، بمف حكلة، إذ يبلحظ بأف ىؤالء األحداث لـ يككنكا يشعركف بالرضا عف مف ح
كىذا يعبر عف سكء تكيؼ حاد عانى منو ىؤالء الجانحيف قبؿ إتيانيـ لمسمكؾ 
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ما رست بعض االنحرافات في طفكلتي (: )ٕة)مف التأكيد تأتي الفقر  الجانح، كلمزيدان 
، كالتي يتبيف مف خبلليا (كالسرقة كالكذب كالتدخيف كاليركب مف البيت أك المدرسة

% َٖا نكع مف أنكاع االنحراؼ أك أكثر، أم بنسبة بأف غالبية األحداث قد ارتكبك 
%، كىذا يدؿ عمى أف ّ,ُّ( بنسبة (، كيأتي مف أجاب بػ)أحيانان عمى المتغير )غالبان 

تمؾ االضطرابات كالمشاكؿ النفسية قد تظافرت مع غيرىا مف العكامؿ االجتماعية 
كقاية األحداث ، كاف يمكف واألخرل، ككاف مف نتائجيا أنيا أفرزت مظاىر انحرافي

 منيا قبؿ إتيانيـ السمكؾ الجانح.
كنت عنيؼ كعدكاني(، بأف معظـ األحداث الجانحيف في (: )ٖ) نستدؿ مف الفقرة .ك 

، ككاقع أسرم والعينة، كانت لدييـ اضطرابات نفسية كسمككية كمظاىر انحرافي
 كاجتماعي مفكؾ، مما جعميـ يميمكف لممارسة العنؼ، في مقابؿ العنؼ المجتمعي

( مف الجدكؿ، كىي: )أشعر ٗالممارس عمييـ، كما يؤكد ذلؾ، ىك ما كرد في الفقرة)
% مف األحداث، كىذه الفقرة ال شؾ ٔ,ٖٔ، حيث يؤيد ذلؾ بأف طفكلتي كانت بائسة(

يمخص كضعية الطفؿ اليمني، في ظؿ الظركؼ الحالية  ىامان  بأنيا تعطي مؤشران 
مبلييف األطفاؿ مف حقيـ في الصحة  التي تعيشيا الجميكرية اليمنية، حيث حـر

لمبادئ حقكؽ الطفؿ  كالتعميـ، كالغذاء كالترفيو، ككؿ ما مف شأنو العيش بكرامة، كفقان 
 كحقكؽ اإلنساف، التي كفمتيا القكانيف كالنصكص كاالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية. 

 مظاىر االنحراؼ السابقة عمى الجنكح لدل الحدث في األسرة: -2
 ( يبيف تكزيع األحداث بحسب مظاىر االنحراؼ في األسرة9جدكؿ رقـ)

 ـ
 الفقرات

 نادرا أحيانا دائما
 % التكرار % التكرار % التكرار

 ٔ ٗ َِ َّ ْٕ ُُُ كانت عبلقتي بكالدم سيئة كعدائية ُ
 ّ,ِّ ّٓ َّ ْٓ ٕ,ْٔ َٕ كانت عبلقتي بكالدتي سيئة كعدائية ِ
 ٕ,ٔ َُ  َٓ َٔ َٗ يةكانت عبلقتي بإخكاني سيئة كعدائ ّ
 ٕ,ٔ َُ ٕ,ّْ ِٓ ٕ,ٖٓ ٖٖ أسمكب التنشئة الذم تمقيتو يقـك عمى العنؼ كالقسكة ْ
 ٕ,ٔ َُ ّ,ُّ َِ َٖ َُِ أسمكب التنشئة الذم تمقيتو يقـك عمى اإلىماؿ كالبلمباالة ٓ
 ِٗ ُّٖ ّ,ُ ِ ٕ,ٔ َُ أسمكب التنشئة الذم تمقيتو يقـك عمى التدليؿ الزائد ٔ

( بأف ىناؾ مظاىر سمككية تميز األحداث الجانحيف عف ٗخبلؿ الجدكؿ ) يتضح مف
غيرىـ، حيث يبلحظ بأف معظـ ىؤالء كانت عبلقتيـ ببقية أفراد األسرة سيئة كعدائية، إذ 

(، كىي كذلؾ في العبلقة مع األـ % مف األحداث كفقا لذلؾ عمى المتغير)غالبان َٕأجاب 
مى التكالي، كفي تقديرنا أف ذلؾ يشير إلى كجكد %( عَٓ%، ْٓكاإلخكة، أم بنسبة  ) 
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ضعؼ شديد في مقكمات العبلقات العاطفية، باإلضافة إلى كجكد ضعؼ في القيـ الناظمة 
لعبلقة كؿ مف ا باء كاألميات بأبنائيـ، األمر الذم انعكس عمى أمكر كثيرة منيا مسألة عدـ 

 ،تيجة لذلؾ امتدت ىذه المظاىر السمبيةاالحتراـ كالطاعة كاالمتثاؿ لتكجييات الكالديف، كن
حتى طالت عبلقات األخكة ببعضيـ البعض، ككؿ ىذا يظير مستكل مف التفكؾ األسرم، 

 الذم يشكؿ أحد العكامؿ الدافعة النحراؼ األحداث كجنكحيـ.
كما يؤكد ذلؾ ػػ أيضانػػ ىي تمؾ األساليب في عممية التنشئة األسرية ليؤالء األحداث، 

( أك % كفقا لممتغير )غالبان ٕ.ٖٓتقـك في معظميا عمى العنؼ كالقسكة، بنسبة  التي كانت
، كفي حاالت قميمة التدليؿ الزائد، ( أيضان %  كفقا لممتغير )غالبان َٖاإلىماؿ كالبلمباالة بنسبة 

ـ حيث تشكؿ أساليب التنشئة الخاطئة لؤلحداث، أحد العكامؿ اليامة، التي تساىـ في دفعي
 .  حقان لجنكح كاالنحراؼ الإلى دكامة ا

 مظاىر االنحراؼ االجتماعية السابقة عمى ارتكاب الفعؿ الجانح لدل األحداث: -3
 ( يبيف مظاىر االنحراؼ االجتماعية لمحدث19جدكؿ رقـ)

 ـ
 الفقرات

 نادرا أحيانا دائما
 % التكرار % التكرار % التكرار

 ٔ ٗ َِ َّ ْٕ ُُُ شكؿ عاـأكره االنصياع لمضكابط كالتعميمات كالقكانيف ب 1
 ّ,ُّ َِ َِ َّ ٕ,ٔٔ ََُ عادة ما كنت أفتعؿ المشاكؿ مع الجيراف كاألصدقاء 2
 ّ,ُّ َِ ٕ,ِٔ َْ َٔ َٗ أنظر لآلخريف باحتقار كازدراء 3
 ُِ ُٖ ُْ ُِ ْٕ ُُُ كانت تتكلد لدم رغبة في االنتقاـ مف كؿ شيء حكلي 4
 ُِ ُٖ ِِ ّّ ّ,ٗٓ ٖٗ ظركفي جعمتني ضحية لمجنكح 5
 ّ,ُّ َِ ٕ,َِ ُّ ٔٔ ٗٗ اعتقد أف الفقر أحد أسباب جنكحي 6
 ٕ,َُ ُٔ ّ,ِٗ ْْ َٔ َٗ أعتقد أف لئلنترنت كبعض كسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في جنكحي 7
 ّ,ُّ َِ ِٖ ِْ ٕ,ٖٓ ٖٖ لـ ألتـز بالفرائض الدينية كما يجب 8
 َِ َّ َِ َّ َٔ َٗ اعتقد أف لرفقاء السكء دكر في جنكحي 9

كخصائص سمككية تبرز لدل  ( بأف ىناؾ مظاىر انحرافيوَُجدكؿ)المف يتبيف 
األحداث الجانحيف في مراحؿ عمرية سابقة، أم قبؿ جنكحيـ، كىذه المظاىر يمكف اعتبارىا 
كعبلمات تميزىـ عف غيرىـ مف األطفاؿ األسكياء في مثؿ سنيـ، كفي ذات الكقت يمكف 

كقت  رات يمكف أف تساعد عمى اكتشاؼ ميؿ الطفؿ لمجنكح منذي تصنيؼ تمؾ العبلمات كمؤش
 مبكر.
عمى ذلؾ يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ، بأف ىناؾ نسبة كبيرة مف األحداث  كبناءن  

في عينة الدراسة كانكا يكرىكف االنصياع لمضكابط كالتعميمات كالقكانيف بشكؿ عاـ، أم بمعدؿ 



  اٌحـعمٜ ازتهــاب الطمٕك اجل ٛاالحنــــساف الطابك سوعاِ 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــدزاض                                       

 

135 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

%، َِ( بنسبة لذيف يؤيدكف ذلؾ عمى المتغير)أحيانان (، كيمييـ ا% عمى المتغير )غالبان َٕ
(، بأنيـ كانكا كثيرم ، أحيانان %( عمى المتغيريف )غالبان َِ%، ٕ,ٔٔكفي ذات االتجاه يؤكد )

المشاكؿ مع الجيراف كاألصدقاء كيميمكف لمعنؼ بشكؿ مبال  فيو، أما مف كانكا يركف بأنيـ 
%( عمى المتغيريف ُْ%، ْٕيمثمكف نسبة )ينظركف لمف حكليـ بنظرة احتقار كازدراء، ف

 (.، أحيانان )غالبان 
: كاف لدل ىؤالء األحداث مظاىر سمككية ذات طابع نفسي مما سبؽ يمكف القكؿ 

عمى تنامي مشاعر سكء التكافؽ كالتكيؼ بيف الطفؿ كبيئتو  :اجتماعي، تدؿ مف جية
كقت سابؽ، حيث يتبيف  منذي  وتدؿ عمى كجكد مؤشرات انحرافي :المحيطة، كمف جية أخرل

مف خبلؿ استعراض بقية الفقرات الكاردة في الجدكؿ، بأف نسبة مف كاف لدييـ رغبة في 
% كفقا لممتغير ُْ(، %، كفقا لممتغير )غالبان ْٕاالنتقاـ مف كؿ شيء حكليـ، قد بمغت 

ركفيـ (، كما يؤكد ذلؾ ػػػ أيضان ػػػ ىك شعكر ىؤالء األحداث أنيـ كانكا ضحية لظ)أحيانان 
 (.، أحيانان %( عمى المتغيريف)غالبان ِِ%، ّ,ٗٓاالجتماعية كاألسرية بنسبة)

أما عف أكثر العكامؿ أىمية في دفع األحداث نحك الجنكح مف كجية نظر المبحكثيف،  
%، ٔٔرئيسان، حيث يؤكد عمى ذلؾ المبحكثيف بنسبة ) سنجد بأف الفقر كاف يمعب دكران 

(، كما سنجد ذات الشيء بالنسبة لدكر اإلنترنت ، أحيانان %( عمى المتغيريف)غالبان ٕ,َِ
%( عمى نفس المتغيريف السابقيف، ّ,ِٗ%، َٔكبعض كسائؿ اإلعبلـ، حيث تؤثر بنسبة )

%( ِٖ%، ٕ,ٖٓبالنسبة لمف لـ يمتـز بممارسة الشعائر الدينية بنسبة ) -أيضان  -كيتضح ذلؾ
في جنكحيـ،  ميمان  بأف لرفقاء السكء دكران (، أما مف أجاب ، أحيانان عمى المتغيريف )غالبان 

 (.، أحيانان %( عمى المتغيريف)غالبان َِ%، َٔفيمثمكف نسبة)
جماالن نستطيع القكؿ : إف ما كرد في تحميؿ البيانات السابقة، يمكف النظر إلييا بأنيا كا 

عبارة عف مؤشرات كدالالت تدؽ ناقكس الخطر لتنبئ عف إمكانية انحراؼ النشء عف قيـ 
عادات كقكانيف المجتمع، ليتحكؿ ىؤالء بعد ذلؾ إلى أشخاص جانحيف كفي مكاجية مع ك 

في كقت مبكر، كعدـ إخضاع  والقانكف، كنتيجة لعدـ اكتشاؼ تمؾ الخصائص االنحرافي
 .يـ مف الكقكع في براثف الجنكح مستقببلن حداث لبرامج كقائية كعبلجية لتقيىؤالء األ

كيؿ بيانات الدراسة الميدانية، نتساءؿ ىنا ماىي أبرز النتائج إذان بعد أف قمنا بتحميؿ كتأ
التي يمكف أف نستخمصيا مما سبؽ، كىك األمر الذم سيتـ بيانو في الفصؿ األخير مف ىذه 

 الدراسة.
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 انفصم انراتغ
 اــح ٔتٕصٛاتٓـج انذراضـَتائ

ص أىـ النتائج بعد أف انتيينا مف مناقشة بيانات الدراسة الميدانية، سنقـك باستخبل
 كالتكصيات التي تكصمنا ليا، كفقان لما يأتي:

 :ػػػ نتائج الدراسةأكالن 
 بخصائص العينة:ذات العالقة ػػ النتائج 1

ىناؾ فئات عمرية تميؿ لممارسة السمكؾ الجانح أكثر مف غيرىا، حيث تشير نتائج  .أ 
تأتي في المرتبة  ،( سنةُّإلى أقؿ مف َُبيف )الدراسة إلى أف الفئة العمرية الكاقعة 

، ثـ ( سنةُٓإلى أقؿ مف ُّ)األكلى، كيأتي في المرتبة الثانية الفئة العمرية بيف 
 .( سنكاتَُإلى أقؿ مف  ٕ)يأتي في المرتبة الثالثة الفئة العمرية التي ما بيف 

مف بيف عينة الدراسة،  إف األحداث المنقطعيف عف الدراسة يأتكف في المرتبة األكلى .ب 
 ، ثـ يأتي في المرتبة األخيرة األحداث الذيف لـلذيف ىـ في المرحمة األساسيةثـ يمييـ ا
 بالمدرسة أصبلن، أم أنيـ يعانكف مف األمية. يمتحقكا

تعاني أسر األحداث الجانحيف بشكؿ كاضح مف التفكؾ األسرم، حيث أبانت  .ج 
فصاؿ %، كنسبة االنَِمعطيات الدراسة، بأف نسبة الطبلؽ بيف الكالديف قد بمغت 

%، ٕ,ٔ%، أما مف كاف األب متكفي لدييـ فقد بمغت نسبتيـ ٕ,ُٔكاليجر بمغت 
%، كىناؾ ػػػ أيضان ػػػ مف كاف يعمؿ كالدىـ خارج ّ,ّفي مقابؿ نسبة كفاة األـ 

معدؿ حدكث التفكؾ األسرم بيف أسر ىؤالء  إجمالي%، أم أف ٕ,ٔاليمف بنسبة
 .%ّ,ّٓ األحداث قد بم  نسبة

كىك ما صرح بو  ،اقتصادم سيئ لمغايةكضع  حداث الجانحيف مفتعاني أسر األ .د 
 .%ّ,ّٕبنسبة المبحكثيف، أم 

إف معظـ أفراد العينة كانكا يسكنكف في شقؽ باإليجار، كيمييـ في المرتبة الثانية  .ق 
الذيف يسكنكف في منزؿ شعبي، ثـ يمييـ الذيف يسكنكف في دكاكيف، ثـ الذيف في 

أف أسر ىؤالء األحداث كانت تعاني مف كبر حجـ بيكت مف الصفيح، كقد اتضح 
( أفراد َُػػػػٖعدد أفرادىا، حيث يأتي في المرتبة األكلى الذيف قكاـ عدد أسرىـ مف)

 ( أفراد.ٕػػػْفأكثر، ثـ يمييـ الذيف يبم  عددىـ مف )
فيما يتعمؽ بنكع الجنحة التي ارتكبيا ىؤالء األحداث، دلت نتائج الدراسة، بأف  .ك 

تي في مقدمة السمكؾ الجانح، كىي تمثؿ نسبة مرتفعة جدان بالمقارنة  ببقية السرقة تأ
حاالت الجنكح التي ارتكبيا األحداث، كيأتي في المرتبة الثانية حاالت اإليذاء 

 العمدم، كيمييا االنحرافات األخبلقية، ثـ حاالت القتؿ العمد. 



  اٌحـعمٜ ازتهــاب الطمٕك اجل ٛاالحنــــساف الطابك سوعاِ 
 ٛ  ـــــــٛ وٗداٌٗـــــــدزاض                                       

 

137 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 سمككية لمحدث قبؿ جنكحو:ػ النتائج ذات العالقة بمظاىر االنحرافات النفسية كال2
كىػػػػػي تمػػػػػؾ المظػػػػػػاىر النفسػػػػػية كالسػػػػػمككية التػػػػػػي تسػػػػػبؽ ارتكػػػػػاب السػػػػػػمكؾ الجػػػػػانح لػػػػػػدل 

 لنتائج الدراسة، كما يأتي: األحداث، كيمكف أف نجمميا كفقان 
 األمراض كالعاىات الجسدية كالنفسية في مراحؿ عمرية سابقة.اإلصابة ببعض  .أ 
السػمككية المرضػية لػدل األطفػاؿ، مثػؿ ظيكر بعض االضطرابات النفسية كالعادات  .ب 

، الخػػػكؼ كالقمػػػؽ كاالكتئػػػاب، عػػػادات قضػػػـ األظػػػافر كالتبػػػكؿ الػػػبل إرادم أثنػػػاء النػػػـك
 كالميؿ لمعزلة كاالنطكاء.

 وعدم الرضا عن أنفسهم وعن اآلخرٌن. ،بالحرماناإلحساس  .ج 
 تقدير الذات بشكؿ سمبي كمشكه. .د 
كالسػػػػرقة كالكػػػػذب كالتػػػػػدخيف  بعػػػػض االنحرافػػػػات السػػػػمككية فػػػػػي طفػػػػكلتيـ،ممارسػػػػة  .ق 
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 تعرضيـ لمرسكب المتكرر في المدرسة، كلدييـ ضعؼ في استيعاب المقررات الدراسية.  .ك 
 بأنيـ عاشكا طفكلة بائسة.  إحساسيـ .ز 

 قبؿ جنكحو: لمحدث في نطاؽ األسرة بمظاىر االنحراؼ ذات العالقةالنتائج . 3
 ىناؾ عبلقة سيئة بيف األحداث كآبائيـ كأمياتيـ كبينيـ كبيف بقية اإلخكة. .أ 
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 التكاصؿ البيف أسرية. 
 ٌوجد ممارسات ألسالٌب تنشئة خاطئة، تقوم فً معظمها على: .ج 

 .العنؼ كالتسمط كالقسكة 
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 .التدليؿ الزائد 
  ضعؼ شديد في استخداـ األساليب التي تقـك عمى االستماع كالحكار كالمناقشة

رشادهكتكجيو الطفؿ  كاإلقناعكالتفاعؿ   .كا 
  .إىماؿ الكالديف في مساندة الطفؿ عند مكاجية مشكبلتو كاتخاذ القرارات بشأنيا 

 مظاىر االنحراؼ االجتماعية لمحدث قبؿ جنكحو: .د 
  ىناؾ كراىية ممحكظة مف قبؿ األحداث في االنصياع لمضكابط كالتعميمات

 كالقكانيف بشكؿ عاـ.
 .الميؿ لمعنؼ كاإليذاء كافتعاؿ المشاكؿ 
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  نظرتيـ لآلخريف بحقد كازدراء، كىناؾ مشاعر انتقامية نحك المجتمع نتيجة
لحقكؽ، إلحساسيـ باالضطياد االجتماعي، كالظمـ كعدـ مساكاتيـ بأقرانيـ في ا

 كمنيا حقيـ في العيش الكريـ.
 .ينظركف ألنفسيـ كضحية لظركفيـ االجتماعية كاألسرية 
 .يتعرضكف بكثرة لمنقد كالسخرية مف قبؿ ا خريف 
 .يشعركف بأف لمفقر نصيب كافر في دفعيـ لمجنكح 
 .يتصفكف بضعؼ الكازع الديني، كعدـ انتظاميـ في ممارسة الشعائر الدينية 
 كر كاضح في ظيكر أعراض االنحراؼ كممارسة السمكؾ الجانح.لرفقاء السكء د 
 .لئلنترنت ككسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في الدفع نحك االنحراؼ كالجنكح  

 ثانيانػػػ تكصيات الدراسة:
 :يكصي الباحث بما يأتي ة،الحالي دراسةفي ضكء نتائج ال

األساسية في المجتمع، األسرة اليمنية، باعتبارىا الخمية عمى تركيز االىتماـ  ضركرة  .ُ
، كالحرص عمى الرفع المستدامة أك الطارئة عند بناء الخطط كاالستراتيجيات اإلنمائية

مف مستكاىا الصحي كالثقافي كالتربكم كالتعميمي كاالقتصادم، كمكافحة الفقر كالبطالة 
بما يحفظ اليمني لمجتمع كضعية ابيف أفرادىا، كالعمؿ عمى تحقيؽ استقرار فعمي ل

ة منيا الحركب كالنزاعات المسمحة كالكقاي أخطار مف تياحمايكيانيا ككرامتيا، ك  سرةلؤل
صبلح  عطاء ذلؾ أكلكية قصكل في الكقت الراىف، بما يمكنيا مفا  آثارىا المدمرة، ك  كا 

الحفاظ عمى ديمكمتيا كاستقرارىا، كبما يؤىميا لمتكيؼ كمكاكبة كؿ جديد، كالكقكؼ 
بشكؿ  كالتحكالت الثقافية كالتكنكلكجية كمدخبلت العكلمة أماـ عكامؿ التغييربثبات 
، كيمكنيا ذلؾ مف تربية أصالتيا كمعاصرتيا في آف معان  لتستطيع الحفاظ عمى، إيجابي

 جيؿ متمسؾ بعقيدتو كىكيتو العربية كاإلسبلمية، معتز بانتمائو ألرضو ككطنو.
لما  امكتجييزى ادكلة دعميتتكلى العمى أف كز لئلرشاد كالتكجيو األسرم، اإنشاء مر  .ِ

 كاألسرية. لذلؾ مف فائدة كبيرة في حؿ كثير مف المشكبلت العائمية
أىمية األسرة ككيانيا العبلئقي، لمتعريؼ ب، بمختمؼ الكسائؿ المتاحةنشر الكعي  .ّ

عف كؿ ما يعكر  اإلمكاف، كاالبتعاد قدر كضركرة الحفاظ عمى التماسؾ األسرم
 إشاعة، كالحرص عمى أسباب التفكؾ كالتصدع األسرمصفكىا، كالعمؿ عمى معالجة 

، كتعكيد األطفاؿ اإليجابيالجك العاطفي بيف أعضائيا، كتجسيد مبدأ الحكار كالتفاعؿ 
صغرىـ حتى يصبحكا شركاء فاعميف في مكاجية المشكبلت كاتخاذ  عمى ذلؾ منذي 

 .القرارات، كقادريف عمى تحمؿ المسؤكلية مستقببلن 
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في كسط  كؿ طفؿ كينم لبيئة الصحية الجسدية كالنفسية لؤلطفاؿ، حتىبتييئة ا القياـ .ْ
الفحكصات الدكرية ألبنائيا  إجراءكىنا نكصي بتمكيف األسرة اليمنية مف ، يعيطبأسرم 

كتكفير العبلجات البلزمة، كالتشجيع عمى ذلؾ بمختمؼ الكسائؿ المتاحة، بما يمكنيا 
 ادىا بسيكلة كيسر.مف الحصكؿ عمى الرعاية الصحية لكافة أفر 

أف تقـك الدكلة بميمتيا في دعـ األسرة بشكؿ عاـ، ال سيما األسر المعكزة  ضركرة .ٓ
طفاؿ الغذائية احتياجات األكالتي تعاني مف الفقر كالنزكح، كبالخصكص التركيز عمى 

 كالطمأنينة. باألمف تحسيسيـك كالصحية كالنفسية كالجسدية كاالجتماعية كالتعميمية، 
أبناء  نشئالتي تي  صحيحةالالتربكية تككيف العادات كالقيـ كاالتجاىات رة عمى األس .ٔ

ء، حتى ال يشعركا بالظمـ كاالضطياد، كيتككف لدييـ مشاعر عدائية نحك أسكيا
 المجتمع، فيؤدم ذلؾ إلى ممارسة الجنكح كالجريمة بدافع الكراىية كاالنتقاـ.

تقـك  نشئةالطفؿ ت نشئةتفي  صحيحةلالتربكية ااألساليب النفسية ك اتباع عمى األسرة  .ٕ
عمى األخذ بعيف االعتبار التحكالت االجتماعية كالثقافية، كالمتغيرات الحاصمة في 

لذلؾ، كدخكؿ مؤسسات أخرل أصبحت تشارؾ األسرة  عممية التنشئة االجتماعية تبعان 
لى غير ذلؾ مف العكامؿ التي أصبحت تظير كؿ يـك في سياؽ  في مياميا، كا 

 كالسمبية، كمف ثـ يجب العمؿ عمى اإليجابيةالعكلمة كالحداثة بكؿ تجمياتيا  مدخبلت
 .كثقافيان  كفكريان  كصحيان  عمميان كرعايتو الطفؿ كتنشئتو  لنمك سبؿأفضؿ ال ابتكار

ظيار القدكة الحسنة مف خبلؿتكعية الكالديف بأىمية التنشئة الصالحة ك  .ٖ  ممارسة ا 
 ، كاالبتعادفيـ النفس كتقبؿ الذات بشكؿ إيجابي عمىة األبناء السمكؾ السكم، كمساعد

أساليب أخرل تباع ا، ك كالتدليؿ الزائد ةلقسكة كالعنؼ، كاإلىماؿ كالبلمباالعف أسمكب ا
بشكؿ  ككالديوالطفؿ الحكار بيف د، كفتح أفؽ النصح كاإلرشاتقـك عمى الحكار كالنقاش ك 

 .بشكؿ عاـكمحيطو االجتماعي أسرتو  خاص، كبينو كبيف
راكز خاصة الستقباؿ كتشخيص كعبلج كرعاية األطفاؿ الذيف تظير عمييـ م إنشاء .ٗ

 ، مف أجؿعاليان  يف تأىيبلن مؤىم ييفأخصائفييا يعمؿ  بكادر االنحراؼ كسكء التكيؼ،
 ىؤالء األطفاؿ قبؿ سمككيـ طريؽ االنحراؼ كالجنكح. تأىيؿإعادة 

في  لصحة النفسية كالعقميةا كمشافي مؤسساتكتفعيؿ عمؿ  إنشاءضركرة التكسع في  .َُ
نشاء ك  اليمف، ة في المدارس لمتعرؼ عمى األطفاؿ النفسيكحدات مصغرة لمصحة ا 

 .المشكميف بغرض عمؿ المعالجات البلزمة لذلؾ
عمى األسرة أف تسعى جاىدة إلشباع حاجات الطفؿ البيكلكجية كالنفسية كالجسمية  .ُُ

عطائوكالعاطفية كالركحية كاالجتماعية  شعاره مصركفو  كا  اليكمي قدر المستطاع، كا 
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بمكانتو داخؿ األسرة، كتعميمو كيفية إرجاء رغباتو كتيذيبيا بحسب المكاف كالزماف 
 كاإلمكانات المتكفرة، كبما يتناسب كعادات المجتمع كمعاييره السائدة كنظمو كقكانينو.

ب عمى األسرة أف تتجنب كقكع الخصكمات كالمنازعات الزكجية أك استخداـ أسالي .ُِ
العنؼ كاأللفاظ البذيئة ما أمكف، كالتركيز عمى قيـ التعاكف كالتسامح كالتآزر األسرم، 

حتى ال  ،كتجنب القياـ بأم مف الممارسات الخاطئة عمى مرأل كمسمع مف األبناء
  تتأثر نفسياتيـ أك يتمثمكف ذلؾ في حياتيـ المستقبمية.

لديني لمطفؿ كتعزيز القيـ كالعادات عمى األسرة االىتماـ بالجانب القيمي كاألخبلقي كا .ُّ
كالتقاليد الحميدة، كنبذ كؿ الممارسات كالعادات السيئة أك التي تتناقض مع القيـ 

 كالقكانيف السائدة في المجتمع.
ليشكؿ الرافد األساس في بناء ، الحرص عمى تطبيؽ تعاليـ كقيـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ .ُْ

 .عف غيرنا مف األمـ تنا التي تميزنا بياكالحفاظ عمى خصكصي، شخصيتنا اإلسبلمية
عب، ألنو يعد ػمتحرص عمى عدـ الدفع باألبناء إلى الشارع لم ينبغي عمى األسرة أف .ُٓ

مبلذان خطيران كيساىـ في دفعيـ نحك االنحراؼ، كما يجب عمييا عدـ الدفع باألطفاؿ 
 التعميـ تحت مبرر الحاجة كالفقر.  مف كحرمانيـ ،إلى سكؽ العمؿ

عامة تكفر ليـ المتعة كالبيجة كمتنزىات األطفاؿ، كساحات شعبية خاصة بإنشاء نكاد ة ضركر  .ُٔ
 في الشكارع. تسكعيـكتبعد عنيـ الممؿ كالضجر كاألذل الذم يمحؽ بيـ مف جراء ، كالفائدة

 التنشئة األسرية الصحيحة كطرائؽ التعامؿ مع الطفؿ، نشر الكعي كالمعرفة بأساليب .ُٕ
أفضؿ األساليب في لضماف الحصكؿ عمى  مالمناىج الدراسيةتضمينيا في  عف طريؽ

 كتأميف الصحة النفسية لؤلبناء.  ،تعزيز كتطكير العبلقات األسرية
دعـ المؤسسات كالمنظمات كالجمعيات األىمية كالحككمية التي تعمؿ في مجاؿ ضركرة  .ُٖ

 كاالجتماعي. األمكمة كالطفكلة، كتدريب المشرفيف كالقائميف عمييا عمى الصعيد النفسي
الكقائي كالعبلجي لمقياـ بكاجبيا في مكافحة بؤر الجريمة تعزيز دكر الشرطة  .ُٗ

التي تقؼ كراء تفشي سمككيات انحرافيو لدل األحداث،  عكامؿمكاجية الكاالنحراؼ، ك 
بتعزيز مراكز  -أيضان  -، كما نكصيبالتنسيؽ مع الجيات التربكية كاألجيزة المعنية

األخصائيات النفسييف كاالجتماعييف لما لو مف أىمية في ك  فالشرطة باألخصائيي
 .استقباؿ كمعالجة قضايا األطفاؿ قبؿ كبعد جنكحيـ

تبيف عبلمات كبكادر االنحراؼ البرامج التي  كسائؿ اإلعبلـ في تقديـاالستفادة مف  .َِ
 ، كأضرارىا عمى الطفؿ كاألسرة كالمجتمع ككيفية الكقاية منيا.األحداثكعكامؿ جنكح 

حتى نصؿ إلى فيـ أشمؿ  ماألحداث عف ميدانيةالدراسات بمزيد مف ال ترح القياـنق .ُِ
 .كعكامؿ انحرافيا ككسائؿ كقايتيا كأعمؽ لظركؼ ىذه الفئة مف أبناء المجتمع
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 ـٛــالدزاضـ صـــومد

 

ىػػػػذه الدراسػػػػة مكضػػػػكع فػػػػي غايػػػػة األىميػػػػة لػػػػـ يػػػػتـ البحػػػػث فيػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ كىػػػػك: تناكلػػػػت 
طمػػػػب رئػػػػيس الجميكريػػػػة إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي األحكػػػػاـ القضػػػػائية الباتػػػػة، عنػػػػدما تشػػػػتمؿ عمػػػػى 

تصػػػػبح فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة مصػػػػدر ظمػػػػـ خطػػػػأ، كتخػػػػالؼ الحقيقػػػػة، باعتبارىػػػػا عمػػػػؿ بشػػػػرم، ف
 كحيؼ باسـ العدالة كالقضاء.

كقػػػػػػػد اشػػػػػػػتممت ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى مقدمػػػػػػػة، تنػػػػػػػاكؿ فييػػػػػػػا الباحػػػػػػػث مشػػػػػػػكمة البحػػػػػػػث 
 كتساؤالتو كفركضو، ثـ تناكؿ الباحث ىذه الدراسة في مبحثيف: كأىميتو

تنػػػػػاكؿ فػػػػػي المبحػػػػػث األكؿ: مفيػػػػػـك إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات، كفػػػػػي المبحػػػػػث 
 ني: النظاـ اإلجرائي إلعادة النظر في الحكـ البات.الثا

 .ٔاخززى انجبحث ْزِ انذساسخ ثخبرًخ، رضًُذ أْى انُزبئج ٔانزٕصٛبد

 

ABSTRACT 

This study addressed a very important topic that was not discussed before, 

which is: The President's request to review the final judicial rulings, when it 

contains a mistake, and contradict the truth, as a human act, and in this case it 

becomes a source of injustice and injustice in the name of justice and judiciary. 

This study included an introduction, in which the researcher addressed 

the research problem, its importance, questions, and hypotheses, then the 

researcher examined this study in two chapters: 

The first chapter addressed the concept of reviewing the unqualified 

judgment, and in the second chapter the procedural system for reconsidering 

the unqualified judgment. 

The researcher concluded this study with a conclusion, which included the 

most important results and recommendations. 
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 دوــٛ:ـاملك
ييعػػػػد االسػػػػتقرار القػػػػانكني المتمثػػػػؿ فػػػػي معرفػػػػة األفػػػػراد لمراكػػػػزىـ القانكنيػػػػة معرفػػػػة أكيػػػػدة 

كمػػػػػات األساسػػػػػية التػػػػػي يترتػػػػػب عمييػػػػػا اسػػػػػتقرار المجتمػػػػػع كنمػػػػػكه كتقدمػػػػػو فػػػػػي كافػػػػػة مػػػػػف المق
 بحيث يعكد الخير لكؿ أفراد المجتمع. ،مياديف الحياة

فػػػػإذا حػػػػدث نػػػػزاع بػػػػيف األفػػػػراد حػػػػكؿ حقػػػػكقيـ كمراكػػػػزىـ القانكنيػػػػة فػػػػإف ذلػػػػؾ يػػػػؤدم إلػػػػى 
ة، مػػػػػف عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار ليػػػػػذه الحقػػػػػكؽ كالمراكػػػػػز كيجعميػػػػػا غامضػػػػػة بعػػػػػد أف كانػػػػػت كاضػػػػػح

ىنػػػػػا نشػػػػػأت الحاجػػػػػة لجيػػػػػاز القضػػػػػاء ليتػػػػػدخؿ بالفصػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذا النػػػػػزاع بحكػػػػػـ بنػػػػػاءن عمػػػػػى 
طمػػػػب ذكم الشػػػػأف لكػػػػي يعيػػػػد االسػػػػتقرار ليػػػػذه الحقػػػػكؽ كالمراكػػػػز مػػػػف خػػػػبلؿ إصػػػػدار حكػػػػـ 
فاصػػػػؿ فػػػػي النػػػػزاع يحػػػػدد فيػػػػو الشػػػػخص صػػػػاحب الحػػػػؽ، كينفيػػػػو عػػػػف الطػػػػرؼ ا خػػػػر فػػػػإذا 

تفػػػػػػرض عمػػػػػػى أطرافػػػػػػو احتراميػػػػػػا كعمػػػػػػى صػػػػػػدر ىػػػػػػذا الحكػػػػػػـ فإنػػػػػػو يتمتػػػػػػع بالحجيػػػػػػة التػػػػػػي 
بحيػػػػػث ال يجػػػػػكز ليػػػػػا أف تفصػػػػػؿ فػػػػػي نػػػػػزاع سػػػػػبؽ كأف صػػػػػدر فيػػػػػو حكػػػػػـ  ،المحكمػػػػػة أيضػػػػػان 

 قضائي.
غيػػػػػػر أف ىػػػػػػذا الحكػػػػػػـ ال يػػػػػػؤدم إلػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ االسػػػػػػتقرار لمحقػػػػػػكؽ كالمراكػػػػػػز القانكنيػػػػػػة 
ألنػػػو قابػػػػؿ لمتعػػػػديؿ كاإللغػػػاء مػػػػف خػػػػبلؿ الطعػػػف فيػػػػو بطػػػػرؽ الطعػػػف العاديػػػػة كغيػػػػر العاديػػػػة، 

 يحقػػػػػػؽ ىػػػػػػذا االسػػػػػػتقرار إال الحكػػػػػػـ البػػػػػػات الػػػػػػذم ال يجػػػػػػكز الطعػػػػػػف فيػػػػػػو بطػػػػػػرؽ الطعػػػػػػف كال
العاديػػػػػة كغيػػػػػر العاديػػػػػة، غيػػػػػر أف ىػػػػػذا الحكػػػػػـ ال يخمػػػػػك مػػػػػف الخطػػػػػأ كػػػػػكف الكمػػػػػاؿ ىػػػػػك  

كبالتػػػػالي فقػػػػد ال يكافػػػػؽ الحكػػػػـ البػػػػات الحقيقػػػػة الكاقعيػػػػة فيػػػػؿ مػػػػف العػػػػدؿ أف يػػػػتـ  ،عػػػػز كجػػػػؿ
مػػػػا عمػػػػؿ المشػػػػرع اليمنػػػػي عمػػػػى تبلشػػػػي ىػػػػذا  السػػػػككت عػػػػف حكػػػػـ اشػػػػتمؿ عمػػػػى خطػػػػأ، كىػػػػك
مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػنح رئػػػػيس الجميكريػػػػة باعتبػػػػاره  ،الخمػػػػؿ الػػػػذم لػػػػـ تعمػػػػؿ بػػػػو أغمػػػػب التشػػػػريعات

 كلي األمر الحؽ في طمب مراجعة الحكـ الذم اعتراه خطأ أضر بالعدؿ.
 :البحث مكضكعأسباب اختيار 

كػػػػػػػاـ التػػػػػػػي مراجعػػػػػػػة األحالخاصػػػػػػػة بكثػػػػػػػرة طمبػػػػػػػات المقدمػػػػػػػة إلػػػػػػػى رئػػػػػػػيس الجميكريػػػػػػػة  -ُ
 يشكبيا خطأ يضر بالعدؿ. 

كىػػػػػك مػػػػػا دفعنػػػػػي لمبحػػػػػث فػػػػػي  ،حاجػػػػػة المكتبػػػػػة القانكنيػػػػػة اليمنيػػػػػة لمثػػػػػؿ ىػػػػػذه األبحػػػػػاث -ِ
 ىذا المكضع

الغمػػػػكض الػػػػذم اعتػػػػرل الطريقػػػػة التػػػػي يػػػػتـ بيػػػػا تقػػػػديـ طمبػػػػات المراجعػػػػة إلػػػػى رئاسػػػػة  -ّ
جراءات إعادة النظر.  الجميكرية، كا 

 أىداؼ البحث:
 تي: ييدؼ ىذا البحث إلى ما يأ 
عمػػػػى طمػػػػب رئػػػػيس  تكضػػػػيح كدراسػػػػة دكر نظػػػػاـ إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات بنػػػػاءن  -ُ



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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الجميكريػػػػػػة، كمحاكلػػػػػػة إبػػػػػػراز آراء الفقػػػػػػو كأحكػػػػػػاـ القضػػػػػػاء فػػػػػػي ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿم بغيػػػػػػة 
 التعرؼ عمى حاالت إعادة النظر في الحكـ البات.

ا كنعتبػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف أىػػػػداؼ ىػػػػػذ ،نسػػػػعى كفقيػػػػاء قػػػػانكف إلػػػػى ترسػػػػيخ العدالػػػػػة الكاقعيػػػػة -ِ
 البحث.

عػػػػػػدـ تحميػػػػػػؿ المتقاضػػػػػػييف أخطػػػػػػاء القضػػػػػػاة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ رفػػػػػػع العػػػػػػكار المكجػػػػػػكد فػػػػػػي  -ّ
 األحكاـ.

إثػػػػراء المكتبػػػػة القانكنيػػػػة بمػػػػادة عمميػػػػة متخصصػػػػة فػػػػي شػػػػأف إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ  -ْ
البػػػػػات، فمػػػػػـ أجػػػػػد بحػػػػػث ينػػػػػاقش ىػػػػػذه الفكػػػػػرة ككػػػػػؿ مػػػػػا ىػػػػػك مكجػػػػػكد ىػػػػػك عبػػػػػارة عػػػػػف 

ات التػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػرحت قػػػػػػػػػػانكف مقتطفػػػػػػػػػػات بسػػػػػػػػػػيطة، تناكلػػػػػػػػػػت المكضػػػػػػػػػػكع فػػػػػػػػػػي المؤلفػػػػػػػػػػ
 المرافعات.

 إفادة الباحثيف كالمتخصصيف في المجاالت ذات العبلقة. -ٓ
 القضائية الباتة. األحكاـمعرفة صبلحيات رئيس الجميكرية في مراجعة  -ٔ

 مشكمة البحث:
حتػػػػى كلػػػػك  ،تكمػػػػف المشػػػػكمة بكجػػػػو عػػػػاـ فػػػػي أف الحكػػػػـ البػػػػات يصػػػػدر مػػػػف قضػػػػاة بشػػػػر

يسػػػػرم عمػػػػييـ مػػػػا  بشػػػػر عميػػػػامحكمػػػػة الال، فقضػػػػاة اكػػػػاف صػػػػادران مػػػػف قضػػػػاة المحكمػػػػة العميػػػػ
يسػػػػػرم عمػػػػػػى غيػػػػػػرىـ مػػػػػػف القضػػػػػػاة مػػػػػػف التضػػػػػميؿ كالكقػػػػػػكع فػػػػػػي األخطػػػػػػاء عنػػػػػػد ممارسػػػػػػتيـ 

صػػػػػػػػدار أحكػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدعاكل كالطعػػػػػػػػكف المرفكعػػػػػػػػة إلػػػػػػػػييـ، ألف  ،لػػػػػػػػكظيفتيـ القضػػػػػػػػائية كا 
القاضػػػػػي كىػػػػػك فػػػػػي سػػػػػبيؿ تطبيػػػػػؽ القكاعػػػػػد القانكنيػػػػػة ال يسػػػػػمـ مػػػػػف الخطػػػػػأ شػػػػػأنو شػػػػػأف أم 

، فػػػػػبل كتضػػػػػميؿ العدالػػػػػة اف، كألف نفػػػػػكس المتقاضػػػػػيف ال تسػػػػػمـ مػػػػػف الضػػػػػغائف كاألحقػػػػػادإنسػػػػػ
كلػػػػػػيس مػػػػػػف  مئػػػػػػة بالمئػػػػػػة، لحقيقػػػػػػة الكاقػػػػػػع ةمطابقػػػػػػة أحكػػػػػػاميـ يتصػػػػػػكر أف يصػػػػػػدر القضػػػػػػا

بحجػػػػة عػػػػدـ إجػػػػازة  ،المنطػػػػؽ كال المعقػػػػكؿ أف نتػػػػرؾ ىػػػػذه األخطػػػػاء دكف عػػػػبلج أك مراجعػػػػة
دكف  الباتػػػػػة باألحكػػػػػاـ خطػػػػػأأف اقتػػػػػراف ال كمػػػػػا .الػػػػػذم يعتريػػػػػو خطػػػػػأ، الحكػػػػػـ البػػػػػات مراجعػػػػػة
فييػػػػػا ييػػػػػدد العػػػػػدؿ كاالسػػػػػتقرار كالنظػػػػػاـ القػػػػػانكني ذاتػػػػػو، فيػػػػػك ييػػػػػدد  إعػػػػػادة النظػػػػػرإمكانيػػػػػة 

ألف االسػػػػتقرار  العػػػػدؿ بمػػػػا قػػػػد يتضػػػػمنو مػػػػف نسػػػػبة الحػػػػؽ لغيػػػػر صػػػػاحبو، كييػػػػدد االسػػػػتقرار
تػػػػكافرت الثقػػػػة ال يمكػػػػف أف يتحقػػػػؽ بمعػػػػزؿ عػػػػف العػػػػدؿ ، فػػػػبل يقػػػػـك اسػػػػتقرار حقيقػػػػي إال إذا 

فػػػػي صػػػػحة الحكػػػػـ كسػػػػبلمتو كعدالتػػػػو، فأسػػػػاس االسػػػػتقرار ىػػػػك العػػػػدؿ، فػػػػبل يتحقػػػػؽ اسػػػػتقرار 
كييػػػػػػدد إرادة القػػػػػػانكف كيصػػػػػػادرىا ألنػػػػػػو يػػػػػػؤدم  )العدالػػػػػػة(، األساسػػػػػػيةمتػػػػػػى تخمفػػػػػػت الركيػػػػػػزة 

 .، كيطابؽ الكاقعإلى تسكيف مراكز الخصـك في أكضاع مخالفة لما يقرره القانكف
بحجػػػػة تحقيػػػػؽ  ،تػػػػراؼ بحكػػػػـ بػػػػات بنػػػػي عمػػػػى خطػػػػأ أضػػػػر بالعػػػػدؿاالع :فالعدالػػػػة تػػػػأبى

االسػػػػػػػتقرار المترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى صػػػػػػػدكر الحكػػػػػػػـ البػػػػػػػات. فيػػػػػػػؿ يضػػػػػػػحى بالعدالػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػبيؿ 



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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بحيػػػػػث ال يجػػػػػكز مراجعػػػػػة الحكػػػػػـ البػػػػػاتأ أـ يضػػػػػحى باالسػػػػػتقرار الػػػػػذم يترتػػػػػب  ،االسػػػػػتقرار
 عمػػػػى صػػػػدكر الحكػػػػـ البػػػػات الػػػػذم احتػػػػكل عمػػػػى خطػػػػأ لصػػػػالح العػػػػدؿ بحيػػػػث يجػػػػكز إعػػػػادة

 النظر في ىذا الحكـأ
كلكػػػػػي تتضػػػػػػح المشػػػػػكمة نبػػػػػػيف، بػػػػػأف الخطػػػػػػأ الػػػػػذم يقػػػػػػع فػػػػػي الحكػػػػػػـ يمكػػػػػف أف يكػػػػػػكف 
ضػػػػػد مصػػػػػػمحة المجتمػػػػػػع كتكػػػػػكف النتيجػػػػػػة إفػػػػػػبلت مجػػػػػػـر مػػػػػف العقػػػػػػاب أك أف تطبػػػػػػؽ عميػػػػػػو 

حيػػػػث يجعػػػػؿ لػػػػدييـ حالػػػػة  ،عقكبػػػػة جريمػػػػة أخػػػػؼ، كىػػػػذا يػػػػنعكس عمػػػػى كافػػػػة أفػػػػراد المجتمػػػػع
كيفقػػػػػػػػدكف الثقػػػػػػػػة بالقضػػػػػػػػاء كبعدالػػػػػػػػة  ،القضػػػػػػػػائي مػػػػػػػػف خيبػػػػػػػػة األمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي كفػػػػػػػػاءة التنظػػػػػػػػيـ

أحكامػػػػػػػو، كقػػػػػػػد يكػػػػػػػكف أثػػػػػػػر ىػػػػػػػذا الخطػػػػػػػأ يقػػػػػػػع عمػػػػػػػى مصػػػػػػػمحة الخصػػػػػػػـ المحكػػػػػػػـك عميػػػػػػػو 
فيسػػػػػمب حقػػػػػو كتقيػػػػػد حريتػػػػػو، كيعطػػػػػي  ،كبطريقػػػػػة غيػػػػػر مباشػػػػػرة ،كالمجتمػػػػػع فػػػػػي كقػػػػػت كاحػػػػػد

الخصػػػػـ األخػػػػػر حػػػػؽ أخػػػػػذ مػػػػاؿ الغيػػػػػر بػػػػدكف كجػػػػػو حػػػػؽ، كىػػػػػذا الخطػػػػأ الػػػػػذم ترتػػػػب عميػػػػػو 
فػػػػي نفػػػػكس الكافػػػػة حالػػػػة مػػػػف القمػػػػؽ العػػػػاـ، تتجػػػػاكز بػػػػبل  ينشػػػػئاس بالباطػػػػؿ أخػػػػذ أمػػػػكاؿ النػػػػ

 شؾ مجرد خيبة األمؿ.  
ىػػػػػػذا مػػػػػػا جعػػػػػػؿ المشػػػػػػرع اليمنػػػػػػي يتنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذه الجزئيػػػػػػة بػػػػػػالنص عمييػػػػػػا فػػػػػػي قػػػػػػػكانيف 

إال أف المشػػػػػػكمة تكمػػػػػػف  ،المرافعػػػػػػات المتتابعػػػػػػة، فأجػػػػػػاز إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي ىػػػػػػذه األحكػػػػػػاـ
 بكجو خاص في ا تي:

ليمنػػػػػي جعػػػػػؿ ىػػػػػذه الكسػػػػػيمة بيػػػػػد رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة، كالػػػػػذم يمثػػػػػؿ رئػػػػػيس ف المشػػػػػرع اإ -ُ
كيمػػػػارس ىػػػػذه الكسػػػػيمة باعتبػػػػاره كلػػػػي األمػػػػر يقػػػػـك بطمػػػػب  ،السػػػػمطة التنفيذيػػػػة فػػػػي البمػػػػد

( مػػػػػف الدسػػػػػتكر، كىػػػػػذا َُٓإعػػػػػادة النظػػػػػر نيابػػػػػة عػػػػػف الشػػػػػعب بمكجػػػػػب نػػػػػص المػػػػػادة)
 السمطات. فينص دستكرم يتمثؿ في مبدأ الفصؿ ب يتعارض مع

ذا االختصػػػػػػاص بيػػػػػػد رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة فيػػػػػػو تعػػػػػػدم صػػػػػػارخ عمػػػػػػى السػػػػػػمطة جعػػػػػػؿ ىػػػػػػ -ِ
( مػػػػف الدسػػػػتكر اليمنػػػػي ُْٗالقضػػػػائية كاسػػػػتقبلليا كيخػػػػالؼ مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة )

كالتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى أف القضػػػػػػاء سػػػػػػمطة مسػػػػػػتقمة قضػػػػػػائيان   ،ـُُٗٗالصػػػػػػادر عػػػػػػاـ 
داريػػػػػػػػان...... كالقضػػػػػػػػاة مسػػػػػػػػتقمكف ال سػػػػػػػػمطاف عمػػػػػػػػييـ فػػػػػػػػي قضػػػػػػػػائيـ لغيػػػػػػػػ ر كماليػػػػػػػػان كا 

القػػػػػانكف كال يجػػػػػكز ألم جيػػػػػة كبػػػػػأم صػػػػػكرة التػػػػػدخؿ فػػػػػي القضػػػػػايا أك فػػػػػي شػػػػػأف مػػػػػف 
شػػػػػػئكف العدالػػػػػػة كيعتبػػػػػػر التػػػػػػدخؿ جريمػػػػػػة يعاقػػػػػػب عمييػػػػػػا القػػػػػػانكف كال تسػػػػػػقط الػػػػػػدعكل 

 فييا بالتقادـ.
كمػػػػػا إف جعػػػػػؿ ىػػػػػذا االختصػػػػػاص بيػػػػػد رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة يجعػػػػػؿ منػػػػػو خصػػػػػمان كحكمػػػػػان  -ّ

ـ الباتػػػػػة تكػػػػػكف قػػػػػد صػػػػػدرت عػػػػػف فػػػػػي نفػػػػػس الكقػػػػػت، السػػػػػيما كأف بعػػػػػض ىػػػػػذه األحكػػػػػا
كصػػػػػػػػاحبة االختصػػػػػػػػاص فػػػػػػػػي  ،المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا أعمػػػػػػػػى ىيئػػػػػػػػة قضػػػػػػػػائية فػػػػػػػػي البمػػػػػػػػد

كالػػػػػػػكزراء  ،كنكابػػػػػػػو ،كرئػػػػػػػيس الػػػػػػػكزراء ،محاكمػػػػػػػة رئػػػػػػػيس الجميكريػػػػػػػة كنائػػػػػػػب الػػػػػػػرئيس



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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 ( مف الدستكر.ُّٓبحسب نص الفقرة)ىػ/ 
جعػػػػػػؿ االختصػػػػػػػاص لػػػػػػػرئيس الجميكريػػػػػػػة يجعػػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الطعػػػػػػػف محػػػػػػػدكد الفائػػػػػػػدة لمػػػػػػػف  -ْ

يع الكصػػػػكؿ إلػػػػى رئػػػػيس الجميكريػػػػة، كىػػػػـ أصػػػػحاب النفػػػػكذ فقػػػػط، أمػػػػا المػػػػكاطف يسػػػػتط
عميػػػػو  تكىػػػػذا أيضػػػػاى يتعػػػػارض مػػػػع مبػػػػدأ دسػػػػتكرم نصػػػػ ،البسػػػػيط فػػػػبل يقػػػػدر عمػػػػى ذلػػػػؾ

كالتػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى أف المكاطنػػػػػكف جمػػػػػيعيـ متسػػػػػاككف  ،( مػػػػػف الدسػػػػػتكرُْ) المػػػػػادة
 في الحقكؽ كالكاجبات العامة.

تـ بيػػػػػا طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات، ف المشػػػػػرع لػػػػػـ يحػػػػػدد ا ليػػػػػة التػػػػػي يػػػػػإ -ٓ
كالمسػػػػتقر العمػػػػؿ بػػػػو ىػػػػك أف الػػػػتظمـ يقػػػػدـ إلػػػػى مكتػػػػب رئػػػػيس الجميكريػػػػة، بمعنػػػػى أف 
الػػػػذم يفحػػػػص الحكػػػػـ مػػػػا إذا كػػػػاف الحكػػػػـ قػػػػد اشػػػػتمؿ عمػػػػى خطػػػػأ أضػػػػر بالعػػػػدؿ ىػػػػك 
مكظػػػػػػؼ عػػػػػػادم فػػػػػػي فتػػػػػػرة كجيػػػػػػزة، كىنػػػػػػا تكمػػػػػػف المشػػػػػػكمة كفيػػػػػػو تعػػػػػػدم عمػػػػػػى حجيػػػػػػة 

أعمػػػػػـ كأفقػػػػػة مػػػػػف القضػػػػػاة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ كقضػػػػػاة المحكمػػػػػة الحكػػػػػـ مػػػػػف أشػػػػػخاص ليسػػػػػكا 
العميػػػػػا بشػػػػػػكؿ خػػػػػػاص، باعتبػػػػػارىـ أكثػػػػػػر درايػػػػػػة بعناصػػػػػػر الػػػػػدعكل فقػػػػػػد اسػػػػػػتمركا فػػػػػػي 

 البحث كالتدقيؽ فترة طكيمة.   
ف المشػػػػػرع اليمنػػػػػي لػػػػػـ يحػػػػػدد مػػػػػدة معينػػػػػة يػػػػػتـ خبلليػػػػػا تقػػػػػديـ طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر، إ -ٔ

كيبقػػػػػى  ،ي لمراكػػػػػز الخصػػػػػـككىػػػػػذا مػػػػػف شػػػػػأنو أف يػػػػػؤدم إلػػػػػى عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار القػػػػػانكن
كيفقػػػػد الثقػػػػة فػػػػي الجيػػػػاز القضػػػػائي لػػػػدل  ،ىػػػػذا الطعػػػػف سػػػػيفان مسػػػػمطان عمػػػػى الخصػػػػـك

 المكاطف اليمني كالمستثمر األجنبي.
ف المشػػػػرع لػػػػـ يكضػػػػح نػػػػكع الخطػػػػأ الػػػػذم يػػػػنقض الحكػػػػـ عمػػػػى أساسػػػػو فكضػػػػع معيػػػػاران إ -ٕ

ينػػػػتج عنيػػػػا  كمػػػػا ،عامػػػػان، كىػػػػذا يػػػػؤدم إلػػػػى كثػػػػرة طمبػػػػات المراجعػػػػة فػػػػي األحكػػػػاـ الباتػػػػة
 كفقداف الثقة في السمطة القضائية.  ،مف عدـ االستقرار

 أىمية البحث: 
تظيػػػػػػر أىميػػػػػػة البحػػػػػػث مػػػػػػف الناحيػػػػػػة العمميػػػػػػة فػػػػػػي أنػػػػػػو يكضػػػػػػح أف القاعػػػػػػدة المسػػػػػػتقرة 
عمػػػػػػى عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز الطعػػػػػػف فػػػػػػي األحكػػػػػػاـ الباتػػػػػػة ليسػػػػػػت مطمقػػػػػػة بػػػػػػؿ مقيػػػػػػدة بعػػػػػػدـ مخالفػػػػػػة 

ؿ بيػػػػا بشػػػػكؿ مطمػػػػؽ، يػػػػؤدم إلػػػػى انتيػػػػاؾ القػػػػانكفم ألف تكػػػػريس ىػػػػذه القاعػػػػدة كتػػػػكاتر العمػػػػ
كىػػػػك مػػػػا ال يجػػػػكز فػػػػي دكلػػػػة القػػػػانكف، فيػػػػؿ يقبػػػػؿ أف يرفػػػػع الطعػػػػف إلػػػػى المحكمػػػػة  ،القػػػػانكف

كتحكػػػػـ دائػػػػرة فحػػػػص الطعػػػػكف خطػػػػأ بعػػػػدـ قبػػػػكؿ الطعػػػػف شػػػػكبلن  ،العميػػػػا خػػػػبلؿ مػػػػدة الطعػػػػف
لرفعػػػػو بعػػػػد الميعػػػػاد، ثػػػػـ يصػػػػبح ىػػػػذا الحكػػػػـ باتػػػػان غيػػػػر قابػػػػؿ لمطعػػػػف فيػػػػو بػػػػأم طريػػػػؽ مػػػػف 

 رؽ الطعف.ط
ألحكػػػػػػاـ با كمػػػػػػف الناحيػػػػػػة العمميػػػػػػة تظيػػػػػػر أىميػػػػػػة البحػػػػػػث فػػػػػػي أف اقتػػػػػػراف الخطػػػػػػأ الظػػػػػػاىر

فييػػػػػا ييػػػػػدد العػػػػػدؿ كاالسػػػػػتقرار كالنظػػػػػاـ القػػػػػانكني ذاتػػػػػو، فيػػػػػك  إعػػػػػادة النظػػػػػردكف إمكانيػػػػػة  الباتػػػػػة



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
 فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ   
 

149 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

ألف  بمػػػػػػػا قػػػػػػػد يتضػػػػػػػمنو مػػػػػػػف نسػػػػػػػبة الحػػػػػػػؽ لغيػػػػػػػر صػػػػػػػاحبو، كييػػػػػػػدد االسػػػػػػػتقرار :ييػػػػػػػدد العػػػػػػػدؿ
أف يتحقػػػػػؽ بمعػػػػػزؿ عػػػػػف العػػػػػدؿ، فػػػػػبل يقػػػػػـك اسػػػػػتقرار حقيقػػػػػي إال إذا تػػػػػكافرت االسػػػػػتقرار ال يمكػػػػػف 

م فػػػػػإذا اسػػػػػػتمرت ىػػػػػك العػػػػػدؿ :الثقػػػػػة فػػػػػي صػػػػػحة الحكػػػػـػ كسػػػػػبلمتو كعدالتػػػػػػو، فأسػػػػػاس االسػػػػػتقرار
يػػػػؤدم إلػػػػى اىتػػػػزاز الثقػػػػة  ،ىػػػػذه األحكػػػػاـ كمػػػػا يترتػػػػب عمييػػػػا مػػػػف آثػػػػار دكف إعػػػػادة النظػػػػر فييػػػػا

 .  برمتييما ائي كالنظاـ القانكنيلدل جميكر المتقاضيف بعدالة الجياز القض
  :البحث تساةالت

 ا تية: التساؤالتيثير البحث 
ىػػػػؿ ىنػػػػاؾ عػػػػدـ كضػػػػكح لفكػػػػرة إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات، أدل إلػػػػى الخمػػػػط بينيػػػػا  -ُ

 كطريؽ مف طرؽ الطعف العاديةأ  ،كبيف فكرة الطعف بالتماس إعادة النظر
 التظممػػػػات(، ييعػػػػد سػػػػببان لكثػػػػرة ِّٗىػػػػؿ عػػػػدـ الدقػػػػة كالقصػػػػكر التشػػػػريعي فػػػػي المػػػػادة ) -ِ

 في األحكاـ القضائية الباتةأ
عبلقػػػػػة بكثػػػػػرة كجػػػػػكد ىػػػػػؿ يترتػػػػػب عمػػػػػى عػػػػػدـ تحديػػػػػد معيػػػػػار الخطػػػػػأ المضػػػػػر بالعػػػػػدؿ  -ّ

 طمبات التظمـ التي تكجو لؤلحكاـ القضائية الباتةأ
 : فركض البحث

 كيطرح ىذا البحث فرضيف ىما:
لباتػػػػػػة، كيتضػػػػػػح ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف ىنػػػػػػاؾ عػػػػػػدـ كضػػػػػػكح لفكػػػػػػرة إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي األحكػػػػػػاـ ا -ُ

 خبلؿ كثرة الطمبات التي تقدـ لمجنة التظممات كيتـ رفضيا.  
ف إ، حيػػػػػػػث ةقصػػػػػػػكر فػػػػػػػي المػػػػػػػكاد التػػػػػػػي نظمػػػػػػػت إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر فػػػػػػػي األحكػػػػػػػاـ الباتػػػػػػػ -ِ

الخصػػػػػػػـك ال يفيػػػػػػػدكف مػػػػػػػف نقػػػػػػػض الحكػػػػػػػـ كال يضػػػػػػػاركف منػػػػػػػو، كىػػػػػػػذا يتعػػػػػػػارض مػػػػػػػع 
خصػػػػػـك رغػػػػػـ نقضػػػػػو، العدالػػػػػة التػػػػػي تػػػػػأبى أف يظػػػػػؿ الحكػػػػػـ منتجػػػػػان كافػػػػػة آثػػػػػاره بػػػػػيف ال

كلػػػػػػـ تضػػػػػػع معيػػػػػػػاران محػػػػػػددان، يكضػػػػػػح متػػػػػػػي يكػػػػػػكف الخطػػػػػػأ مضػػػػػػػران بالعػػػػػػدؿأ كاكتفػػػػػػػى 
 بالمعيار العاـ المتمثؿ في الخطأ الذم يضر بالعدؿ. 

 : منيج البحث
 اعتمد الباحث عمى منيجيف ىما:

المػػػػػنيج االسػػػػػتقرائي: كذلػػػػػؾ بجمػػػػػع المػػػػػادة العمميػػػػػة الخاصػػػػػة بالبحػػػػػث مػػػػػف المصػػػػػادر  -ُ
 ة.العممية المعتمد

المػػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػػارف: عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ دراسػػػػػػػػػػة كجمػػػػػػػػػػع الحقػػػػػػػػػػائؽ  -ِ
كالمعمكمػػػػػػػػات المتمثمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي النصػػػػػػػػكص القانكنيػػػػػػػػة، كالمبػػػػػػػػادئ القضػػػػػػػػائية، كالكقػػػػػػػػائع 
الثابتػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػات العمميػػػػة القضػػػػائية، مسػػػػتعينان بػػػػآراء الفقػػػػو بيػػػػدؼ الكصػػػػكؿ إلػػػػى 

 كصؼ عممي مقارف كمتكامؿ ليا.
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 كسائؿ كأدكات البحث:
 الكتب كالمراجع: )كتب الفقو اإلسبلمي ككتب القانكف ككتب المغة(.  -ُ
 التشريعات كالقكانيف. -ِ
 السكابؽ القضائية. -ّ

 :البحثنطاؽ 
البحػػػػػػث عمػػػػػػى إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي األحكػػػػػػاـ الباتػػػػػػة كفقػػػػػػان لقػػػػػػانكف المرافعػػػػػػات رقػػػػػػـ 

 ـ، كبعض التشريعات العربية.ََِِ( لسنة َْ)
 خطة البحث: 

عمػػػػى النحػػػػك ، قسػػػػميا الباحػػػػث إلػػػػى مبحثػػػػيف الغايػػػػة منيػػػػا لكػػػػي تتفػػػػؽ ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػع
 ا تي:

 المبحث األكؿ: مفيـك إعادة النظر في الحكـ البات.
 .المطمب األكؿ: المقصكد بإعادة النظر في الحكـ البات

 نطاؽ الطعف بإعادة النظر في الحكـ البات كأسبابو.المطمب الثاني: 
 لنظر في الحكـ البات.النظاـ اإلجرائي إلعادة االمبحث الثاني: 

 كميعاده. في الحكـ البات المحكمة المختصة بإعادة النظرالمطمب األكؿ: 
 إعادة النظر في الحكـ البات. إجراءاتالمطمب الثاني: 

  .في الحكـ البات المطمب الثالث: آثار الطعف بإعادة النظر
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 ادلثذج األٔل
 يفٕٓو إػادج انُظر يف احلكى انثاخ

 تمييد كتقسيـ:
عمػػػػػى  يػػػػػتـ التعػػػػػرؼإعػػػػػادة النظػػػػػر ىػػػػػك الكسػػػػػيمة القانكنيػػػػػة التػػػػػي بمكجبيػػػػػا بالطعػػػػػف  دعػػػػػيي 

ىػػػػك المصػػػػمحة  البػػػػات، فأسػػػػاس إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػاتالخطػػػػأ الػػػػذم شػػػػاب الحكػػػػـ 
فػػػػػػي األحػػػػػػكاؿ التػػػػػػي  بالعدالػػػػػػة،الػػػػػػذم يضػػػػػػر  فػػػػػػي تبلفػػػػػػي الخطػػػػػػأ القضػػػػػػائي ،(ُ)االجتماعيػػػػػػة

جتماعيػػػػة فػػػػي االسػػػػتقرار القػػػػانكني، كبعبػػػػارة تتفػػػػكؽ فييػػػػا ىػػػػذه المصػػػػمحة عمػػػػى المصػػػػمحة اال
ىػػػػك إبػػػػراز الحقيقػػػػة المكضػػػػكعية عمػػػػى الحقيقػػػػة الشػػػػكمية  :أخػػػػرل فػػػػإف أسػػػػاس إعػػػػادة النظػػػػر

 .(ِ)حيث تكجب العدالة ىذا التغميب ،المستفادة مف حجية األحكاـ
كالتكفيػػػػػؽ بػػػػػيف المصػػػػػمحة فػػػػػي الحقيقػػػػػة المكضػػػػػكعية كالمصػػػػػمحة فػػػػػي الحقيقػػػػػة الشػػػػػكمية 

شػػػػارع، كىػػػػك يسػػػػتيدم فػػػػي ذلػػػػؾ باعتبػػػػارات العدالػػػػة، كيػػػػتـ ىػػػػذا التكفيػػػػؽ فػػػػي أمػػػػر منػػػػكط بال
كسػػػػػنتناكؿ ىػػػػػذا  ،(ّ)فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات إعػػػػػادة النظػػػػػر ،الحػػػػػاالت التػػػػػي يجيػػػػػز فييػػػػػا القػػػػػانكف
 .المبحث في مطمبيف عمى النحك التالي

  .المطمب األكؿ: المقصكد بإعادة النظر في الحكـ البات
 .ر في الحكـ البات كأسبابوالمطمب الثاني: نطاؽ إعادة النظ

 املطمب األٔه
 املكصٕد بإعادٚ الٍعس يف احلهي البات

 الفرع األكؿ
 كأساسيا الفني في الحكـ البات إعادة النظر طمب نشأة فكرة

كطريؽ طعف غير عادم  ،الحديث عف النشأة يفرض عمينا بياف نشأة طمب إعادة النظر
نظر في الحكـ البات ككسيمة لممراجعة بعد ثـ نبحث عف نشأة طمب إعادة ال ،األحكاـفي 

 .استنفاد جميع طرؽ الطعف كأساسيا الفني

                                  
التقاضػػػي بػػػيف االسػػػتعماؿ المشػػػركع كالتعسػػػؼ، دار النيضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة، د. عمػػػي عبدالحميػػػد تركػػػي: الحػػػؽ فػػػي  (ُ)

، كقد ذكر البعض في الفقو الفرنسي أف الحؽ في المجكء  لمقضاء يجد امتداده الطبيعي في ٕٗ،ٕٔ، صُِْـ، بند ََِٗ
   انظر:طرؽ الطعف، لممزيد 

Jean Vincent et Serge Guinchard ,Procédure civile, Dalloz.1999 , p.899 . 
(2) Maunoir Yves,  Révision pénale,Thèse,Genève,1950 p.34. 

جامعة  ،محمد زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ د. :أشار إليو
 .ُٕٔـ، صُْٕٗ اإلسكندرية،

م د. أحمػد فتحػي ُّٕ، صُْٕبنػد ـ،َُٖٗالطبعػة الرابعػة، اإلسػكندرية،  ،منشػأة المعػارؼ د. أحمد أبك الكفا: نظريػة األحكػاـ، (ّ)
 .ِـ، صُٖٔٗ ،، مطبعة جامعة القاىرةّٖسركر: الكاقعة الجديدة في االلتماس، مجمة القانكف كاالقتصاد، العدد األكؿ، س
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 في الحكـ البات كطريؽ طعف مير عادم: إعادة النظر أكالن: نشأة فكرة
إعادة النظر يتطمب منا البحث عف جذكر ىذه الفكرة  طمب إف الحديث عف مفيـك

ي ىي عميو حاليان، فمف المعركؼ أف أم حتى كصمت إلى الحاؿ الت ،كالمراحؿ التي مرت بيا
فكرة ال يمكف فيميا فيمان صحيحان إال بدراسة ماضييا، كالكقكؼ عمى نشأتيا، كالقانكف لـ 

نما  ،يكف يكمان حدثان عارضان مف األحداث التي تمر بيا الشعكب كلـ يكف كليد المصادفات، كا 
يتطمب اإلحاطة الشاممة  ،اىك كليد عكامؿ كظركؼم كليذا فإف الفيـ الصحيح لحقيقة م

كىي عكامؿ متطكرة كمتصمة الحمقات. فضبلن  ،لمعكامؿ التي ساعدت عمى نشأتيا ككجكدىا
 ،عف ذلؾ فإف المنيج العممي في البحث يقتضي مف الباحث مد بساط البحث طكالن كعرضان 

أدت  بحيث يستطيع الباحث الربط بيف األفكار القانكنية مف جية كالظركؼ كالعكامؿ التي
ال يمكف فيميا إال بالرجكع إلى ماضييا،  كرة مراجعة األحكاـإلى نشأتيا مف جية أخرل. فف

عمى شكؿ  قد ظير بدايةن فلفكرة إعادة النظر،  ريخياالتكىذا ما يجعمنا نتحدث عف التطكر 
التماس يرفعو المظمـك أك مف يظف أنو مظمـك إلى اإلمبراطكر عف طريؽ شككل تقدـ إلى 

لذم أصدر الحكـ ليعيد النظر فيو مف جديد في ضكء الكقائع الجديدة كبإجراءات القاضي ا
م حيث ظيرت أكؿ صكرة (ُ)مشددة، ككاف الظيكر األكؿ ليذه الفكرة في القانكف الركماني

حيث خكؿ مف صدر في مكاجيتو حكـ صحيح ، لتنظيـ إعادة النظر في العصر الجميكرم
لمعدالة بسبب خطأ كقع مف أحد األطراؼ، أف يطمب مف  مف الناحية القانكنية، كلكنو مجاؼ

إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو إذا تكافرت شركط  -كىك الحاكـ القضائي –البريتكر 
، أما قبؿ ذلؾ كبالتحديد في العصر الممكي فكانت األحكاـ تصدر كىي حائزة لحجية (ِ)معينة

 .(ّ)مطمقة، كاجبة النفاذ بمجرد صدكرىا
إلمبراطػػػػػكرم كػػػػػاف الخصػػػػػـ المحكػػػػػـك عميػػػػػو يسػػػػػتطيع أف يطمػػػػػب إعػػػػػادة كفػػػػػي العصػػػػػر ا

الحػػػػػػاؿ إلػػػػػػى مػػػػػػا كػػػػػػاف عميػػػػػػو قبػػػػػػؿ صػػػػػػدكر الحكػػػػػػـ، عػػػػػػف طريػػػػػػؽ طمػػػػػػب تظمػػػػػػـ يقػػػػػػدـ إلػػػػػػى 
اإلمبراطػػػػػكر نفسػػػػػو الػػػػػذم يممػػػػػؾ سػػػػػمطة مطمقػػػػػة فػػػػػي مراجعػػػػػة األحكػػػػػاـ التػػػػػي صػػػػػدرت عػػػػػف 

، كفػػػػػػػػػي منتصػػػػػػػػػؼ العصػػػػػػػػػر (ْ)مندكبيػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف حكػػػػػػػػػاـ القناصػػػػػػػػػؿ كالمقاطعػػػػػػػػػات كالعاصػػػػػػػػػمة

                                  
، ُٕٔـ، صُّٔٗط  ر،، بػدكف مكػاف نشػفي ذلػؾ : د. عمػي البػدكم: مبػادئ القػانكف الركمػاني، مطبعػة إليػاس انظر: (ُ)

 . ُِـ، صُٓٔٗد. صكفي أبك طالب، الكجيز في القانكف الركماني، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 كما بعدىا.  ُّٕ، صَٗد. محمد زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي، مرجع سابؽ، بند  (ِ)
 بعدىا. كما  ُّٕ، صَٗد. محمد زكي أبك عامر: المرجع السابؽ، بند  (ّ)

(4) Jean-Charles Devèze, Voies de nomination,  ont  lieu contre les jugements, Thèse 
Toulouse 1938,p.13. 

د. طاىر حساف سعد المياسي، الطعػف بالتمػاس إعػادة النظػر فػي األحكػاـ، فػي قػانكف المرافعػات اليمنػي كالمصػرم، انظر:  
 .ُٓص، ـَُِِجامعة أسيكط، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ، 



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
 فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ   
 

153 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 .(ُ)راطكرم فكض ىذه السمطة إلى مندكبيواإلمب
حينمػػػػػػا صػػػػػػدر أمػػػػػػر  ،ـَُِٔكفػػػػػػي فرنسػػػػػػا كػػػػػػاف أكؿ ظيػػػػػػكر ليػػػػػػذه الفكػػػػػػرة فػػػػػػي عػػػػػػاـ 

ممكػػػي ألغػػػى المبػػػارزة القضػػػائية، كأقػػػاـ بػػػدالن منيػػػا مػػػا كػػػاف يسػػػمى برفػػػع التكسػػػؿ إلػػػى الممػػػؾ 
 الحكـ نيائيان، ككانت ىذه التكسبلت نكعيف: في الحاالت التي يككف صدكر

 .: يرفع إلى الممؾ في حالة المخالفة لمقانكفكؿاأل النكع 
 .(ِ)يرفع إلى القاضي في حالة كجكد خطأ في تقدير الكقائع النكع الثاني:

كقد تطكر الكضع بعد ذلؾ، ففي بداية القرف الرابع عشر كاف يتـ الطعف في األحكاـ 
صاريح بيذه المنح الممكية أماـ البرلماف بكاسطة خطابات المنح، ككاف المسئكؿ عف إعطاء ت

ىك الممؾ، ككانت ىذه ىي الصكرة المبسطة لفكرة إعادة النظر، ثـ ظيرت بعد ذلؾ خطابات 
عرض الخطأ الناتج عف إساءة الخصـك لممنح الممكية، ككانت الطعكف تقدـ إلى البرلماف 
 الذم يرأسو الممؾ أك نكابو عمى اعتبار أف خطابات االدعاء بالغمط ىي نتيجة لكجكد غمط

في حالة صدكرىا  نتيائيةاالفي القانكف. ثـ ظيرت بعد ذلؾ صكرة أخرل لمطعف في األحكاـ 
معيبة لخطأ بالكقائع، كىي الصكرة التي سميت بالتماس إعادة النظر، ككاف ىذا في نياية 

ـ تـ إلغاء االدعاء بالغمط بكاسطة مرسـك ممكي ُٕٔٗالقرف الخامس عشر، كفي عاـ 
، كتـ حصر نتيائيةاالية ىي الطريقة الكحيدة لمطعف في األحكاـ كأصبحت الصكرة الثان

األسباب التي يجكز بناء الطعف عمييا في الغمط في تقدير الكقائع، كالخطأ في تقدير 
 . (ّ)اإلجراءات

، كاإليطاليكليذه الفكرة نظير في كثير مف التشريعات األجنبية، كالتشريع الفرنسي 
ىذه الفكرة لـ تكف مكجكدة في قانكف المرافعات المصرم  كالبمجيكي، كعمى الرغـ مف أف

إدخاؿ نظاـ الطعف بالنقض، في المكاد  القديـ، إال أف ليا جذكر في التشريع المصرم منذي 
المدنية كالتجارية، كما منع المشرع مف األخذ بيا في ذلؾ الحيف إال حرصو عمى تخفيؼ 

بء في مستيؿ عيدىا، كقد راكدت ىذه حتى ال يؤكدىا ىذا الع ،العبء عف محكمة النقض
األخذ  إرجاءكرؤل  ،ـُْْٗاألمنية مرة أخرل كاضعي مشركع قانكف المرافعات في سنة 

مكانياتو لتقبؿ ىذه الفكرة، كقد تـ األخذ بيا في قانكف إحتى يرسخ نظاـ النقض كتتسع  ،بيا
 ـ.ُٖٔٗ( لسنة ُّالمرافعات رقـ )

في تشريعاتو المتعاقبة، كالتي  في الحكـ البات دة النظركقد أخذ المشرع اليمني بفكرة إعا

                                  
 كما بعدىا.  ّٕٔ، صَٗد. محمد زكي أبك عامر: مرجع سابؽ، بند (ُ)
   كما بعدىا. ُِْ، صُٗالمرجع السابؽ، بند (ِ)
د. نبيؿ إسػماعيؿ عمػر: الكسػيط فػي الطعػف بالتمػاس إعػادة النظػر فػي المػكاد المدنيػة كالتجاريػة، دار الجامعػة الجديػدة،  (ّ)

 .  ُّـ، صُٗٗٗاإلسكندرية، 
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الحكـ البات حيث تناكؿ فكرة إعادة النظر في  ،ـََِِ( لسنة َْكاف آخرىا القانكف رقـ )
 إعادة النظربكلـ يحتفظ المشرع اليمني بالصكرة التي نشأ عمييا الطعف  (ِّٗ) ادةالمفي 

جمس القضاء األعمى بعد مكافقة المجمس، يقدـ الطعف رئيس م كىي أف ،لمصمحة القانكف
( ِٖ( مف القرار الجميكرم رقـ )ُِٓكحدد نطاقو باألحكاـ النيائية كىك ما جاء في المادة )

يككف قد ساير نظيره المصرم  ذلؾ. كىك بـ، بشأف المرافعات كالتنفيذ الجبرمُِٗٗلسنة 
كبالتحديد  ،ـُٖٔٗلسنة  (ُّالطعف لمصمحة القانكف في قانكف المرافعات رقـ)الذم نظـ 

ـ قد  أجاز مراجعة الحكـ البات في ََِِ( لسنة َْ( غير أنو في القانكف رقـ)َِٓالمادة)
كىك ما يجعؿ المشرع اليمني قد تميز عف نظيره  ،حالة اعترل الحكـ خطأ اضر بالعدؿ

  . المصرم 
  في الحكـ البات كطريؽ لمراجعة الحكـ: إعادة النظر نشأة فكرةثانيان: 

 أغمبيةلـ تأخذ بو  األحكاـالباتة كطريؽ لمراجعة  األحكاـإف طمب إعادة النظر في 
بطريؽ التماس إعادة النظر  إالالتشريعات التي ال تجيز الطعف في أحكاـ المحكمة العميا 

كال تراقب الكاقع  ،باعتبار أف المحاكـ العميا تراقب صحة تطبيؽ القانكف ،لمخطأ في الكاقع
تعتبر محكمة مكضكع. كبالتالي فإف محكمة النقض المصرية ترفض مراجعة الصرؼ كال 

 .أصابتالباتة في المكاد المدنية كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية أخطأت المحكمة أـ  أحكاميا
بمكجػػػػػػب خػػػػػالؼ ىػػػػػػذه القاعػػػػػدة اليمنػػػػػي التشػػػػػػريع كىنػػػػػاؾ عػػػػػدد مػػػػػػف التشػػػػػريعات كمنيػػػػػا 

لػػػػػػػرئيس الجميكريػػػػػػػة بعػػػػػػػد  -: أ ( مرافعػػػػػػػات التػػػػػػػي نصػػػػػػػت عمػػػػػػػى االتػػػػػػػيِّٗنػػػػػػػص المػػػػػػػادة)
مكافقػػػػة مجمػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػى أف يطمػػػػب مػػػػف رئػػػػيس المحكمػػػػػة العميػػػػا إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي 

 أم حكـ بات يػرل أنو يشتمؿ عمى خطأ يضر بالعدؿ مع تبييف كجو الخطأ.
ينظػػػػػر الحكػػػػػـ سػػػػػبعة مػػػػػف قضػػػػػاة المحكمػػػػػة العميػػػػػا يكػػػػػكف مػػػػػف بيػػػػػنيـ أحػػػػػد نػػػػػكاب  -ب

ليػػػػا كيكػػػػكف األعضػػػػاء مػػػػف رؤسػػػػػاء الدكائػػػػػر فييػػػػػا عمػػػػى أال  ،رئػػػػيس المحكمػػػػة العميػػػػا رئيسػػػػان 
ذا تعػػػػػػذر تشػػػػػػكيميا ليػػػػػػذا السػػػػػػبب يكػػػػػػكف  يكػػػػػػكف مػػػػػػنيـ مػػػػػػف سػػػػػػبؽ لػػػػػػو أف نظػػػػػػر القضػػػػػػية، كا 

 لرئيس المحكمة استكماؿ العدد مف بيف قضاة المحكمة العميا.
 يصدر الحكـ بأغمبية خمسة أعضاء عمى األقؿ. -ج
( ُِٓحيػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػادة ) ،جعػػػػػة الحكػػػػػـالمشػػػػػرع السػػػػػكداني قػػػػػد تنػػػػػاكؿ مراكػػػػػذلؾ ك  

ػػػػػػ ال تخضػػػػػع أحكػػػػػاـ المحكمػػػػػة العميػػػػػا لممراجعػػػػػة ُمػػػػػف قػػػػػانكف اإلجػػػػػراءات المدنيػػػػػة بقكليػػػػػا: 
اتيا لمراجعػػػػػة أم ضػػػػػعمػػػػػى أنػػػػػو يجػػػػػكز لرئيسػػػػػيا أف يشػػػػػكؿ دائػػػػػرة تتكػػػػػكف مػػػػػف خمسػػػػػة مػػػػػف ق

حكػػػػـ صػػػػادر منيػػػػا مكضػػػػكعيان إذا تبػػػػيف ليػػػػا أف ذلػػػػؾ الحكػػػػـ انطػػػػكل عمػػػػى مخالفػػػػة ألحكػػػػاـ 
 عة اإلسبلمية كيصدر قرار الدائرة بأغمبية أعضائيا.الشري
ممػػػػف لػػػػـ يشػػػػترككا فػػػػي إصػػػػدار الحكػػػػـ  أغمبيػػػػتيـػػػػػ تشػػػػكؿ دائػػػػرة المراجعػػػػة مػػػػف قضػػػػاة ِ
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 مكضكع المراجعة.
ػػػػػػػػ ميعػػػػػػػاد المراجعػػػػػػػة سػػػػػػػتكف يكمػػػػػػػان كفػػػػػػػؽ حسػػػػػػػاب الميعػػػػػػػاد المنصػػػػػػػكص عميػػػػػػػو فػػػػػػػي ّ
 (.ُٕٕالمادة)

( مػػػػف ِ/َِْد نصػػػػت المػػػػادة)المشػػػػرع األردنػػػػي فقػػػػ األحكػػػػاـكقػػػػد اخػػػػذ بنظػػػػاـ مراجعػػػػة 
عمػػػػػػى ـ كتعديبلتػػػػػػو ُٖٖٗ( لسػػػػػػنة ِْقػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات المدنيػػػػػػة األردنػػػػػػي رقػػػػػػـ )

مػػػػػف ىػػػػػذه المػػػػػادة يجػػػػػكز لمحكمػػػػػة التمييػػػػػز  ) عمػػػػػى الػػػػػرغـ ممػػػػػا كرد فػػػػػي الفقػػػػػرة )أ( ا تػػػػػي:
إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي قرارىػػػػػػا الصػػػػػػادر فػػػػػػي أم قضػػػػػػية إذا تبػػػػػػيف ليػػػػػػا أنيػػػػػػا قػػػػػػد ردت الطعػػػػػػف 

بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ القػػػػػرارات الصػػػػػادرة عػػػػػف  ،شػػػػػكمي خبلفػػػػػان لحكػػػػػـ القػػػػػانكف اسػػػػػتنادان ألم سػػػػػبب
   .(ز أك مف يفكضو برد طمب منح األذفرئيس محكمة التميي

الباتػػػػة  األحكػػػػاـأخػػػػذ بنظػػػػاـ مراجعػػػػة  :المشػػػػرع اليمنػػػػييتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ إف 
 سكاء كاف الخطأ كاقعي أـ قانكني، فميس مف العدؿ أف يتـ تنفيذ حكـ باطؿ. 

إذا خالفػػػػػػػػت أحكػػػػػػػػاـ  األحكػػػػػػػػاـ ةخػػػػػػػػذ بنظػػػػػػػػاـ مراجعػػػػػػػػفقػػػػػػػػد أ :لمشػػػػػػػػرع السػػػػػػػػكدانيأمػػػػػػػػا ا
الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية. كحصػػػػػر المشػػػػػرع األردنػػػػػي المراجعػػػػػة باإلخطػػػػػاء الشػػػػػكمية التػػػػػي تعتػػػػػرم 

 الحكـ البات.
 أقػػػػػرتكقػػػػػد سػػػػػبؽ القضػػػػػاء التكنسػػػػػي الييئػػػػػة العامػػػػػة لمحكمػػػػػة الػػػػػنقض الفرنسػػػػػية التػػػػػي  

 ـ.ُٓٗٗالباطمة( عاـ الباتة  األحكاـىذا المبدأ)الرجكع عف 
 األساس الذم تقـك عميو فكرة مراجعة الحكـ البات:  ثالثان: 

 ابػػػػف الخطػػػػاب الباتػػػػة إلػػػػى رسػػػػالة عمػػػػر األحكػػػػاـيرجػػػػع األسػػػػاس الفنػػػػي لفكػػػػرة مراجعػػػػة 
ف  اكأىػػػػػدافي ابأسػػػػػبابيه الفكػػػػػرة قػػػػػد عػػػػػرؼ الفقػػػػػو اإلسػػػػػبلمي ىػػػػػذ، لاألشػػػػػعرمألبػػػػػي مكسػػػػػى  كا 

لمسػػػػػممات أف الحكػػػػػـ الخػػػػػاطئ يسػػػػػتكجب اإللغػػػػػاء بيػػػػػذا االسػػػػػـ، فمػػػػػف ا الػػػػػـ يكػػػػػف قػػػػػد عرفيػػػػػ
بمػػػػا يػػػػتبلءـ كأحكػػػػاـ الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية، حيػػػػث يتعػػػػيف عمػػػػى القاضػػػػي الػػػػذم أصػػػػدر الحكػػػػـ 

كيصػػػػحح ىػػػػذا الخطػػػػأ دكف أف ينتظػػػػر طمػػػػب ذكم  ،عنػػػػدما يتبػػػػيف لػػػػو الخطػػػػأ أف يعػػػػدؿ عنػػػػو
 الشػػػػأف، كيؤكػػػػد العمػػػػؿ بيػػػػذا النظػػػػاـ كتػػػػػاب أميػػػػر المػػػػؤمنيف عمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب رضػػػػػي ا
عنػػػػو كأرضػػػػاه حينمػػػػا كتػػػػب إلػػػػى قاضػػػػيو أبػػػػي مكسػػػػى األشػػػػعرم: " ..... كال يمنعػػػػؾ قضػػػػاء 
قضػػػػػػيتو بػػػػػػاألمس فراجعػػػػػػت فيػػػػػػو نفسػػػػػػؾ فيػػػػػػديت فيػػػػػػو لرشػػػػػػدؾ أف تراجػػػػػػع فيػػػػػػو الحػػػػػػؽ. فػػػػػػإف 

.  كفػػػػػػػػي نصػػػػػػػػكص فقيػػػػػػػػاء (ُ)مراجعػػػػػػػة الحػػػػػػػػؽ خيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف التمػػػػػػػػادم فػػػػػػػػي الباطػػػػػػػػؿ......." 
القضػػػػػػاء اإلسػػػػػػبلمي قػػػػػػد  الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػبلمية كمػػػػػػا كقػػػػػػع مػػػػػػف حػػػػػػكادث، مػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف

                                  
 .ُٔـ، صُّٖٗنصر كاصؿ: السمطة القضائية كنظاـ القضاء في اإلسبلـ، مطبعة األمانة، القاىرة،  (ُ)



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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 . (ُ)عرؼ ىذا النظاـ بأحكامو كأىدافو كأسبابو
كقػػػػػد أكجػػػػػب فقيػػػػػاء اإلسػػػػػبلـ عمػػػػػى القضػػػػػاة العػػػػػدكؿ عػػػػػف أحكػػػػػاميـ المعيبػػػػػة مػػػػػف تمقػػػػػاء 
أنفسػػػػػيـ إف تعمػػػػػؽ الحكػػػػػـ بحػػػػػؽ مػػػػػف حقػػػػػكؽ ا، كبنػػػػػاء عمػػػػػى طمػػػػػب ذكم الشػػػػػأف إف كػػػػػاف 

الكضػػػػػعية سػػػػػبقان كبيػػػػػران فػػػػػي حػػػػػؽ الفػػػػػرد. كمػػػػػف ثػػػػػـ يكػػػػػكف الفقػػػػػو اإلسػػػػػبلمي قػػػػػد سػػػػػبؽ الػػػػػنظـ 
 في األحكاـ. إعادة النظربتقريره إمكانية 

 الفرع الثاني
 إعادة النظر كما يميزه عف ميرهتعريؼ 

أكالن: إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات كالطعػػػػف لمصػػػػمحة القػػػػانكف الػػػػذم نصػػػػت عميػػػػو 
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية:454المادة)

ؽ اسػػػػػػػتثنائي أعطػػػػػػػاه القػػػػػػػانكف لمنائػػػػػػػب يعػػػػػػػرؼ الطعػػػػػػػف لمصػػػػػػػمحة القػػػػػػػانكف بأنػػػػػػػو: طريػػػػػػػ
العػػػػػاـ لمطعػػػػػف بػػػػػالنقض فػػػػػي الحكػػػػػـ المخػػػػػػالؼ لمقػػػػػانكف، يسػػػػػتيدؼ فقػػػػػط المصػػػػػمحة العامػػػػػػة 
المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػماف تكحيػػػػػػد أحكػػػػػػاـ القضػػػػػػاء بشػػػػػػأف تطبيقيػػػػػػا كتفسػػػػػػيرىا لمقػػػػػػانكف تأكيػػػػػػدان 

. فػػػػػبل يرتػػػػػب أثػػػػػران لمصػػػػػمحة المحكػػػػػـك عميػػػػػو، كال يبنػػػػػى عمػػػػػى (ِ)لكحػػػػػدة القػػػػػانكف فػػػػػي الدكلػػػػػة
باب سػػػػبؽ كأف رفضػػػػتيا المحكمػػػػة العميػػػػا بمناسػػػػبة طعػػػػف سػػػػبؽ فػػػػي الحكػػػػـ نفسػػػػو كيكػػػػكف أسػػػػ

 كتتمثؿ في مخالفة الحكـ لمقانكف أك أخطأ في تطبيقو.  ،في حالت محددة
أمػػػػػا إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات فقػػػػػد اعتبػػػػػره بعػػػػػض الفقػػػػػو بأنػػػػػو نظامػػػػػان اسػػػػػتثنائيان 

 .(ّ)قانكفلمطعف أماـ محكمة النقض في األحكاـ المخالفة لم
طريػػػػػؽ اسػػػػػتثنائي أعطػػػػػى بمكجبػػػػػو لػػػػػرئيس الجميكريػػػػػة طمػػػػػب  :كمػػػػػف جانبنػػػػػا نػػػػػرل بأنػػػػػو

                                  
فقد قاؿ ابف عابديف مف الحنفية: " القضاء بخبلؼ الحؽ إما عف خطأ أك عمد، ككبلن عمى كجييف: إما في حقو تعالى،  (ُ)

فيػػو التػػدارؾ كالػػرد أك ال، فػػإف أمكػػف بػػأف قضػػى بمػػاؿ أك صػػدقة أك أك فػػي حػػؽ العبػػد، فالخطػػأ فػػي حػػؽ العبػػد إمػػا أف يمكػػف 
طػػبلؽ أك إعتػػاؽ، ثػػـ ظيػػر أف الشػػيكد عبيػػد أك كفػػار أك محػػدكدكف فػػي قػػذؼ يبطػػؿ القضػػاء، كيػػرد العبػػد رقيقػػان كالمػػرأة إلػػى 

ف لػػـ يمكػف الػرد بػأف قضػى بالقصػاص كاقػػتص ال يقتػؿ المقضػي لػو، كتعتبػر صػ كرة القضػػاء زكجيػا كالمػاؿ إلػى مػف أخػذه، كا 
بأف قضى بحد زنػا أك سػرقة أك شػرب، كاسػتكفي  :شبو مانعة، بؿ تجب الدية في ماؿ المقضي لو، أما الخطأ في حقو تعالى

ف كاف القضاء عف جكر أقر بو القاضػي فالضػماف فػي مالػو  :الحد ثـ ظير أف الشيكد كما مر، فالضماف في بيت الماؿ، كا 
محمػد  /رد المحتػار عمػى الػدر المختػار شػرح تنػكير األبصػار لخاتمػة المحققػيف، اإلمػاـفي الكجكه كميا" ابف عابػديف: حاشػية 

 فرحكف. كقاؿ ُْٖ، ص ٓـ، ج ُٔٔٗالطبعة األكلى ، سنة  ،أميف بف عمر الشيير بابف عابديف، مطبعة الحمبي، القاىرة
حكػـ بغيػر سػيك فمػو نقضػو ابػف فرحػكف: مف المالكية : "إذا قضى القاضػي بقضػيتو، ككػاف الحكػـ مختمفػان فيػو، كلػو فيػو رأم ف

برىػاف الػديف إبػراىيـ بػف عمػي بػف القاسػـ بػف محمػد بػف فرحػكف  /تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمنػاىج األحكػاـ لمقاضػي
 .ُٗٓـ، صُٖٔٗاألكلى، سنة  الطبعةالمدني، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، 

فػػػي شػػػرح قػػػانكف المرافعػػػات المدنيػػػة كالتجاريػػػة، دار النيضػػػة العربيػػػة،  : الكسػػػيط،مد. أحمػػػد السػػػيد صػػػاك  انظػػػر:لممزيػػػد  (ِ)
 .  ُِْٗ، صـَُٗٗالقاىرة، 

ـ، ََِٗ القػػػاىرة، ،، دار النيضػػػة العربيػػػةاد. أسػػػامة ركبػػػي عبػػػدالعزيز الركبػػػي: األحكػػػاـ كاألكامػػػر كطػػػرؽ الطعػػػف فييػػػ (ّ)
 .ِٖٗص



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات بسػػػػػبب خطػػػػػأ لحػػػػػؽ بػػػػػالحكـ أضػػػػػر بالعػػػػػدؿ، فػػػػػبل يقتصػػػػػر 
عمػػػػػػػى مخالفػػػػػػػة الحكػػػػػػػـ لمقػػػػػػػانكف، أك الخطػػػػػػػأ فػػػػػػػي تطبيقػػػػػػػو، كال يعتبػػػػػػػر طريػػػػػػػؽ مػػػػػػػف طػػػػػػػرؽ 

مػػػػػكاد المنظمػػػػػة لمطعػػػػػف بػػػػػالنقض أنػػػػػو الطعػػػػػف، كلػػػػػيس معنػػػػػى أف المشػػػػػرع قػػػػػد أكرده ضػػػػػمف ال
طعػػػػػف بػػػػػالنقض، كال يكػػػػػكف جػػػػػائزان إال إذا كػػػػػاف الحكػػػػػـ باتػػػػػان، باعتبػػػػػاره عنػػػػػكاف الحقيقػػػػػة، فػػػػػبل 
، يجػػػػكز البحػػػػث عػػػػف حقيقػػػػة أخػػػػرل غيػػػػر التػػػػي عبػػػػر عنيػػػػا ىػػػػذا الحكػػػػـ الػػػػذم يحػػػػكز حجيػػػػة

يسػػػػتطيع الخصػػػػـ أف يحػػػػتج بيػػػػذا الحكػػػػـ ككنػػػػو قرينػػػػة قانكنيػػػػة قاطعػػػػة ال تقبػػػػؿ إثبػػػػات حيػػػػث 
 .(ُ)لعكسا

إثبػػػػػػػات بغيػػػػػػػر أف المشػػػػػػػرع قػػػػػػػد أكرد اسػػػػػػػتثناء مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ سػػػػػػػمح فػػػػػػػي حػػػػػػػاالت محػػػػػػػددة 
(، بػػػػػو المقضػػػػػي األمػػػػػرعكػػػػػس القرينػػػػػة القانكنيػػػػػة الناتجػػػػػة عػػػػػف حجيػػػػػة األحكػػػػػاـ الباتػػػػػة )قػػػػػكة 

فأجػػػػػاز لػػػػػرئيس الجميكريػػػػػة أف يطمػػػػػػب مػػػػػف رئػػػػػيس المحكمػػػػػة العميػػػػػػا إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػػي أم 
عػػػػػػدؿ، كالػػػػػػذم جعػػػػػػؿ الحقيقػػػػػػة التػػػػػػي حكػػػػػػـ بػػػػػػات يػػػػػػرل أنػػػػػػو اشػػػػػػتمؿ عمػػػػػػى خطػػػػػػأ يضػػػػػػر بال

أصػػػػدرىا الحكػػػػـ مخالفػػػػة لمحقيقػػػػة الكاقعيػػػػةم ألف اإلبقػػػػاء عمػػػػى الحجيػػػػة المطمقػػػػة لمحكػػػػـ مػػػػع 
كجػػػػػكد خطػػػػػأ فيػػػػػو ىػػػػػك أمػػػػػر تتػػػػػأذل بػػػػػو العدالػػػػػة، كيػػػػػؤدم إلػػػػػى تشػػػػػكيو الحقيقػػػػػة التػػػػػي يعبػػػػػر 
عنيػػػػػا فػػػػػبل يكجػػػػػد مبػػػػػرر لمتحصػػػػػيف طالمػػػػػا كأف التصػػػػػحيح يػػػػػتـ مػػػػػف خػػػػػبلؿ المحكمػػػػػة العميػػػػػا 

 الرأم. إبداءمع مراعاة عدـ سبؽ التي أصدرتو ئة أعمى مف الدائرة كمف ىي
فمػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ يتبػػػػيف أف إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات يختمػػػػؼ عػػػػف الطعػػػػف 

( مػػػػػػف قػػػػػػانكف اإلجػػػػػػراءات ْٔٓ/ْٓٓ/ْْٓلمصػػػػػػمحة القػػػػػػانكف الػػػػػػذم نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػكاد)
 الجزائية مف عدة كجكه لعؿ أىميا: 

 عمػػػػى  عمػػػػى طمػػػػب رئػػػػيس الجميكريػػػػة بنػػػػاءن  بػػػػات يكػػػػكف بنػػػػاءن ف إعػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ الإ
تظمػػػػػـ الخصػػػػػـ المحكػػػػػـك عميػػػػػو ، أمػػػػػا الطعػػػػػف لمصػػػػػمحة القػػػػػانكف فيقػػػػػدـ  بمكجػػػػػب طمػػػػػب 

 مف النائب العاـ.
 كتتمثػػػػؿ  ،كمػػػػا أف الطعػػػػف لمصػػػػمحة القػػػػانكف محػػػػدد بحػػػػاالت محػػػػددة عمػػػػى سػػػػبيؿ الحصػػػػر

النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات مخالفػػػػة الحكػػػػـ لمقػػػػانكف أك أخطػػػػأ فػػػػي تطبيقػػػػو، أمػػػػا إعػػػػادة  :فػػػػي
فيشػػػػػمؿ كػػػػػؿ حكػػػػػـ مشػػػػػكب بخطػػػػػأ يترتػػػػػب عميػػػػػو ضػػػػػرر بالعػػػػػدؿ، سػػػػػكاء كػػػػػاف ىػػػػػذا الخطػػػػػأ 

 إجرائي أـ خطأ في تطبيؽ القانكف أك تفسيره.
                                  

 ـ،ُُِٗمطبعػػػػػة االعتمػػػػػاد، القػػػػػاىرة، النظػػػػػاـ القضػػػػػائي، د. عبدالحميػػػػػد أبػػػػػك الييػػػػػؼ: المرافعػػػػػات المدنيػػػػػة كالتجاريػػػػػة ك  (ُ)
 .َُٖ، صَُُُبند

Pierre Julien et Natalie Fricero, Droit judiciaire privé L.G.D.J. 2009  p.343.    
Serge Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2004, p.899 ; 
Ronan Bernard – Menoret, Fiches de procédure civile, Ellipses,2008,p.230. 
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  كمػػػػػػػا يختمػػػػػػػؼ الطعػػػػػػػف لمصػػػػػػػمحة القػػػػػػػانكف فػػػػػػػي أنػػػػػػػو ال يجػػػػػػػكز أف يبنػػػػػػػى الطمػػػػػػػب المقػػػػػػػدـ
طعػػػػػػػف  لمصػػػػػػػمحة القػػػػػػػانكف عمػػػػػػػى أسػػػػػػػباب سػػػػػػػبؽ أف رفضػػػػػػػتيا المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا بمناسػػػػػػػبة

نتيائيػػػػػة حكػػػػػاـ االحكػػػػػاـ التػػػػػي تكػػػػػكف محػػػػػؿ لػػػػػو ىػػػػػي األسػػػػػابؽ فػػػػػي الحكػػػػػـ نفسػػػػػو، كػػػػػكف األ
عنػػػػػدما يفػػػػػكت الخصػػػػػػـك الطعػػػػػف أك قضػػػػػػى بعػػػػػدـ قبكلػػػػػو، أمػػػػػػا طمػػػػػب إعػػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػػي 
الحكػػػػػـ البػػػػػػات فقػػػػػػد يتعمػػػػػػؽ ىػػػػػػذا الخطػػػػػػأ بالكقػػػػػػائع كاألمػػػػػػكر المكضػػػػػػكعية، كألسػػػػػػباب سػػػػػػبؽ 

 عمى الحكـ نفسو. كأف رفضتيا المحكمة العميا بمناسبة طعف سابؽ
  كمػػػػػػا يتميػػػػػػز الطعػػػػػػف لمصػػػػػػمحة القػػػػػػانكف فػػػػػػي أنػػػػػػو ال يترتػػػػػػب عمػػػػػػى الحكػػػػػػـ الصػػػػػػادر فػػػػػػي

 الطعف لمصمحة القانكف أم أثر بالنسبة لممحكـك عميو بعقكبة.
فقػػػػػػػػد جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي المػػػػػػػػذكرة اإليضػػػػػػػػاحية لقػػػػػػػػانكف المرافعػػػػػػػػات المصػػػػػػػػرم بػػػػػػػػأف المشػػػػػػػػرع 

كاجيػػػػػة صػػػػػعكبات تعػػػػػرض اسػػػػػتحدث نظػػػػػاـ الطعػػػػػف مػػػػػف النائػػػػػب العػػػػػاـ لمصػػػػػمحة القػػػػػانكف لم
فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ كتػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى تعػػػػػػػارض األحكػػػػػػػاـ القضػػػػػػػائية الصػػػػػػػادرة فػػػػػػػي المسػػػػػػػألة القانكنيػػػػػػػة 
الكاحػػػػػػدة، كيحسػػػػػػف لمصػػػػػػمحة القػػػػػػانكف كالعدالػػػػػػة أف تعػػػػػػرض ىػػػػػػذه المسػػػػػػائؿ عمػػػػػػى محكمػػػػػػة 
الػػػػنقض لتقػػػػكؿ فييػػػػا كممتيػػػػا فتضػػػػع حػػػػدان لتضػػػػارب األحكػػػػاـ، فػػػػبل يفيػػػػد الخصػػػػـك مػػػػف ىػػػػذا 

نمػػػػػػا يػػػػػػنقض المبػػػػػػدأ أك الطعػػػػػػف، بمعنػػػػػػى أف الطعػػػػػػف لمصػػػػػػ محة القػػػػػػانكف ال يػػػػػػنقض األثػػػػػػر كا 
القاعػػػػػدة القانكنيػػػػػة.  كىػػػػػذا يؤكػػػػػد أف المشػػػػػكمة تظيػػػػػر أيضػػػػػان فػػػػػي أف الخصػػػػػـك ال يسػػػػػتفيدكف 
مػػػػػف نقػػػػػض الحكػػػػػـ كال يضػػػػػاركف منػػػػػو، كىػػػػػذا يتعػػػػػارض مػػػػػع العدالػػػػػة التػػػػػي تػػػػػأبى أف يظػػػػػؿ 

 الحكـ منتجان كافة آثاره بيف الخصـك رغـ نقضو.
 ر في الحكـ البات كالعدكؿ عف اجتياد قضائي سابؽ: ثانيان: إعادة النظ

( مرافعػػػػػػات يمنػػػػػػي عمػػػػػػى أنػػػػػػو: إذا رأت إحػػػػػػدل دكائػػػػػػر المحكمػػػػػػة َِّنصػػػػػػت المػػػػػػادة )
العميػػػػػػا أثنػػػػػػاء نظػػػػػػر إحػػػػػػدل القضػػػػػػايا أف المسػػػػػػألة الشػػػػػػرعية كالقانكنيػػػػػػة الكاجػػػػػػب البػػػػػػت فييػػػػػػا 

دكره سػػػػبؽ صػػػػدكر أحكػػػػاـ مختمفػػػػة بشػػػػأنيا، أك رأت العػػػػدكؿ عػػػػف اجتيػػػػاد قضػػػػائي سػػػػبؽ صػػػػ
مػػػػػػف المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا، فعمييػػػػػػا رفػػػػػػع القضػػػػػػية إلػػػػػػى رئػػػػػػيس المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا لعرضػػػػػػيا عمػػػػػػى 
الجمعيػػػػػة العمكميػػػػػة لممحكمػػػػػػة العميػػػػػا مجتمعػػػػػة بمػػػػػػا ال يقػػػػػؿ عػػػػػف ثمثػػػػػػي أعضػػػػػائيا كيصػػػػػػدر 
حكميػػػػػػػػا بأغمبيػػػػػػػػة األعضػػػػػػػػاء الحاضػػػػػػػػريف، كعنػػػػػػػػد التسػػػػػػػػاكم يػػػػػػػػرجح الجانػػػػػػػػب الػػػػػػػػذم منػػػػػػػػو 

صػػػػػػػدكر حكمػػػػػػػيف متعارضػػػػػػػيف مػػػػػػػف  الػػػػػػػرئيس، كتطبػػػػػػػؽ ذات األحكػػػػػػػاـ السػػػػػػػابقة فػػػػػػػي حالػػػػػػػة
دائػػػػرتيف مختمفتػػػػيف مػػػػف دكائػػػػر المحكمػػػػة العميػػػػا مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف قػػػػد صػػػػدر الحكػػػػـ ا خػػػػر بنػػػػاءن 

 عمى التماس بإعادة النظر.
: ىػػػػػػػي ىيئػػػػػػة قضػػػػػػػائية مكسػػػػػػعة تشػػػػػػػكؿ فػػػػػػي المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا، فالجمعيػػػػػػة العمكميػػػػػػػة

تعقػػػػػػػد كتتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف رئػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػة كنكابػػػػػػػو كقضػػػػػػػاة المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا العػػػػػػػامميف فييػػػػػػػا. ك 
اجتماعاتيػػػػا بػػػػػدعكة مػػػػف رئػػػػػيس المحكمػػػػة أك مػػػػػف ينكبػػػػػو أك بنػػػػاءن عمػػػػػى طمػػػػب ربػػػػػع قضػػػػػاتيا 
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عمػػػػػى األقػػػػػؿ. كيكػػػػػكف االجتمػػػػػاع صػػػػػحيحان إذا حضػػػػػره ثمثػػػػػا أعضػػػػػاء المحكمػػػػػة العميػػػػػا، فػػػػػإذا 
لػػػػػػـ يتػػػػػػكفر ىػػػػػػذا النصػػػػػػاب أعيػػػػػػدت الػػػػػػدعكة خػػػػػػبلؿ أسػػػػػػبكع، كيكػػػػػػكف االنعقػػػػػػاد صػػػػػػحيحان إذا 

مميف بالمحكمػػػػػة، عمػػػػػى أف يتػػػػػكلى رئػػػػػيس المحكمػػػػػة حضػػػػػره األغمبيػػػػػة المطمقػػػػػة لمقضػػػػػاة العػػػػػا
العميػػػػػػػػا رئاسػػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة كعنػػػػػػػػد تعػػػػػػػػذر ذلػػػػػػػػؾ ألم سػػػػػػػػبب يرأسػػػػػػػػيا النائػػػػػػػػب األكؿ، 
كتصػػػػػػدر الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة قراراتيػػػػػػا باألغمبيػػػػػػة المطمقػػػػػػة، كعنػػػػػػد تسػػػػػػاكم األصػػػػػػكات يػػػػػػرجح 

 الجانب الذم منو الرئيس.    
فػػػػػي الػػػػػدعاكل التػػػػػي تحيميػػػػػا إلييػػػػػا كتخػػػػػتص الجمعيػػػػػة العامػػػػػة لممحكمػػػػػة العميػػػػػا بػػػػػالنظر 

إحػػػػػػػدل دكائػػػػػػػر المحكمػػػػػػػة إذا رأت ىػػػػػػػذه الػػػػػػػدائرة العػػػػػػػدكؿ عػػػػػػػف اجتيػػػػػػػاد قضػػػػػػػائي لممحكمػػػػػػػة 
العميػػػػػػا. فالعػػػػػػدكؿ عػػػػػػف اجتيػػػػػػاد قضػػػػػػائي يترتػػػػػػب عميػػػػػػو أثػػػػػػر عمػػػػػػى طعػػػػػػف بػػػػػػالنقض تنظػػػػػػره 
المحكمػػػػػة العميػػػػػا، كال تػػػػػأثير لمحكػػػػػـ الصػػػػػادر مػػػػػف المحكمػػػػػة العميػػػػػا بعػػػػػد تقريػػػػػر العػػػػػدكؿ عػػػػػف 

ضػػػػػػائي السػػػػػػابؽ عمػػػػػػى األحكػػػػػػاـ التػػػػػػي سػػػػػػبؽ أف بنيػػػػػػت عمػػػػػػى االجتيػػػػػػاد الػػػػػػذم االجتيػػػػػػاد الق
 . (ُ)عدؿ عنو

كبالتػػػػػػالي فإنػػػػػػو يجػػػػػػب عػػػػػػدـ الخمػػػػػػط مػػػػػػف حيػػػػػػث األثػػػػػػر بػػػػػػيف مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة 
حيػػػػػػػث يكػػػػػػػكف الغػػػػػػػرض منيػػػػػػػا العػػػػػػػدكؿ عػػػػػػػف  ،( مرافعػػػػػػػاتَِّ( مرافعػػػػػػػات كالمػػػػػػػادة )ِّٗ)

 القضائية.  كالذم يككف الغرض منو تكحيد المبادئ ،اجتياد قضائي سابؽ
 ثالثان: إعادة النظر في الحكـ البات كالتماس إعادة النظر في الحكـ النيائي:

: "طريػػػػػؽ طعػػػػػف غيػػػػػر عػػػػػادم فػػػػػي األحكػػػػػاـ الصػػػػػادرة بصػػػػػفة بأنػػػػػو عػػػػػرؼ االلتمػػػػػاس
انتيائيػػػػػػة ألحػػػػػػد األسػػػػػػباب التػػػػػػي نػػػػػػص عمييػػػػػػا القػػػػػػانكف عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ الحصػػػػػػر، ييػػػػػػدؼ إلػػػػػػى 

اقػػػػػػػع كالقػػػػػػػانكف، عمػػػػػػػى ضػػػػػػػكء سػػػػػػػحب الحكػػػػػػػـ كنظػػػػػػػر القضػػػػػػػية مػػػػػػػف جديػػػػػػػد مػػػػػػػف حيػػػػػػػث الك 
الظػػػػػػػػركؼ الجديػػػػػػػػدة التػػػػػػػػي لػػػػػػػػك كانػػػػػػػػت المحكمػػػػػػػػة تعمميػػػػػػػػا لمػػػػػػػػا أصػػػػػػػػدرت حكميػػػػػػػػا محػػػػػػػػؿ 

 .(ِ)الطعف"
: " طريػػػػػؽ طعػػػػػف غيػػػػػر عػػػػػادم لمطعػػػػػف فػػػػػي الحكػػػػػـ النيػػػػػائي، كعرفػػػػػو الػػػػػبعض بأنػػػػػو  

يرفػػػػػػػع إلػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة التػػػػػػػي أصػػػػػػػدرتو، فػػػػػػػي الحػػػػػػػاالت المبينػػػػػػػة فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف عمػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ 
اشػػػػػئ مػػػػػف فعػػػػػؿ الخصػػػػػـ المرفػػػػػكع عميػػػػػو االلتمػػػػػاس الحصػػػػػر، ييػػػػػدؼ إلػػػػػى إصػػػػػبلح خطػػػػػأ ن

. كعرفػػػػػو ا خػػػػػر بأنػػػػػو: " طريػػػػػؽ طعػػػػػف غيػػػػػر عػػػػػادم يػػػػػتـ مػػػػػف خػػػػػبلؿ (ّ)متػػػػػى تبػػػػػيف سػػػػػببو"
إعػػػػػػادة بحػػػػػػث مكضػػػػػػكع الػػػػػػدعكل مػػػػػػف جديػػػػػػد إذا شػػػػػػاب الحكػػػػػػـ النيػػػػػػائي خطػػػػػػأ فػػػػػػي تقػػػػػػدير 

                                  
فيصػػؿ عمػػر مثنػػى: الطعػػف لمصػػمحة القػػانكف، بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة البحػػكث القضػػائية، العػػدد الخػػامس،  /القاضػػي (ُ)

 . ُُـ، صََِٔالمكتب الفني، المحكمة العميا، صنعاء، 
 .ٕٕٓ، صْٗٓ، بند مرجع سابؽالتجارية، ( د. أحمد السيد صاكم: الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية ك ِ)
 . َْٕ، صِٕٔبند ـ، ُُِٗمطبعة االعتماد، القاىرة، ( د. محمد حامد فيمي: المرافعات المدنية كالتجارية، ّ)



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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 .(ُ)الكقائع"
كمػػػػػف جانبنػػػػػا نػػػػػرل أف الطعػػػػػف بااللتمػػػػػاس حػػػػػؽ إجرائػػػػػي لمخصػػػػػـ المحكػػػػػـك عميػػػػػو، يػػػػػتـ 

مكجبػػػػػو طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ الصػػػػػادر بصػػػػػػفة انتيائيػػػػػة أمػػػػػاـ المحكمػػػػػة التػػػػػػي ب
أصػػػػدرت الحكػػػػػـ، لظيػػػػػكر كقػػػػػائع جديػػػػدة لػػػػػـ تكػػػػػف مكجػػػػػكدة كقػػػػت صػػػػػدكر الحكػػػػػـ. فالمشػػػػػرع 

 كاجبة النفاذ. األحكاـاليمني قد جعؿ االلتماس في 
 فمػػػػػف خػػػػػبلؿ التعريفػػػػػات السػػػػػابقة يتبػػػػػيف أنيمػػػػػا يختمفػػػػػاف فػػػػػي أف الطػػػػػاعف فػػػػػي التمػػػػػاس
إعػػػػادة النظػػػػر البػػػػد أف يكػػػػكف طرفػػػػان فػػػػي الخصػػػػكمة التػػػػي صػػػػدر فييػػػػا ىػػػػذا الحكػػػػـ، أمػػػػا فػػػػي 
حالػػػػػػػة طمػػػػػػػب إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر فػػػػػػػي الحكػػػػػػػـ البػػػػػػػات، فػػػػػػػإف الطعػػػػػػػف يكػػػػػػػكف مػػػػػػػف الغيػػػػػػػر)رئيس 
الجميكريػػػػػة( الػػػػػذم لػػػػػـ يكػػػػػف طرفػػػػػان فػػػػػي الخصػػػػػكمة التػػػػػي صػػػػػدر فييػػػػػا الحكػػػػػـ الػػػػػذم يعتبػػػػػره 

 حجة عميو كلـ يكف قد أدخؿ أك تدخؿ فييا.
يختمػػػػػؼ طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات عػػػػػف االلتمػػػػػاس فػػػػػي أف األحكػػػػػاـ كمػػػػػا 

التػػػػي تكػػػػكف محػػػػبلن لطمػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػر ىػػػػي األحكػػػػاـ الباتػػػػػة، التػػػػي ال تقبػػػػؿ الطعػػػػف فييػػػػػا 
بػػػػػأم طريػػػػػؽ مػػػػػف طػػػػػرؽ الطعػػػػػف، أمػػػػػا االلتمػػػػػاس فػػػػػبل ينصػػػػػب إال عمػػػػػى األحكػػػػػاـ النيائيػػػػػة 

 كفي بعض الحاالت ينصب عمى الحكـ البات.
حتػػػػػى يرجػػػػػع عػػػػػف الخطػػػػػأ  ،لتمػػػػػاس ييػػػػػدؼ إلػػػػػى تكضػػػػػيح الحقيقػػػػػة لمقاضػػػػػيكمػػػػػا أف اال

الػػػػػذم صػػػػػدر منػػػػػو أك تػػػػػكرط فيػػػػػو بحيػػػػػث يتػػػػػدارؾ ىػػػػػذا الخطػػػػػأ كيعػػػػػدؿ عػػػػػف حكمػػػػػو، بينمػػػػػا 
بحيػػػػث  ،يعػػػػرض طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر الحكػػػػـ عمػػػػى ىيئػػػػة خاصػػػػة تفصػػػػؿ فيػػػػو كفقػػػػان لمقػػػػانكف

ب إعػػػػػػادة الخطػػػػػأ الػػػػػػذم كػػػػػاف يشػػػػػػكب الحكػػػػػـ، كال يتقيػػػػػػد طمػػػػػ إصػػػػػػبلحيترتػػػػػب عمػػػػػػى قرارىػػػػػا 
النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات بميعػػػػػاد معػػػػػيف، بعكػػػػػس االلتمػػػػػاس الػػػػػذم يجػػػػػب أف يقػػػػػدـ خػػػػػبلؿ 

 (.َّْمدة ثبلثكف يكمان يتـ احتسابيا بحسب الحاالت المنصكص عمييا في المادة)
 الفرع الثالث

 الباتة كمايتو األحكاـطبيعة طمب رئيس الجميكرية إعادة النظر في 
 الباتة:  األحكاـة إعادة النظر في أكالن: طبيعة طمب رئيس الجميكري

المشػػػػػػػػػرع لػػػػػػػػػرئيس  االحػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػف طبيعػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه الكسػػػػػػػػػيمة الػػػػػػػػػذم أعطػػػػػػػػػى بمكجبيػػػػػػػػػ
الجميكريػػػػػة طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات يقتضػػػػػي بيػػػػػاف مركػػػػػز ىػػػػػذا الحػػػػػؽ بػػػػػيف 
طػػػػػرؽ الطعػػػػػف األخػػػػػرل، بمعنػػػػػى ىػػػػػؿ يعتبػػػػػر طريػػػػػؽ مػػػػػف طػػػػػرؽ الطعػػػػػف أـ أف لػػػػػو طبيعػػػػػة 

 خاصة.
( مرافعػػػػات، ىػػػػك جعػػػػؿ الطعػػػػف ِّٕمشػػػػرع اليمنػػػػي فػػػػي المػػػػادة)المبػػػػدأ الػػػػذم أخػػػػذ بػػػػو ال

                                  
كمية الحقكؽ، جامعة رسالة دكتكراه مقدمة إلى ( د. سنية يكسؼ: غش الخصـك كسبب اللتماس إعادة النظر، ُ)

 . ُـ، صُُٗٗاالسكندرية،



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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م  ،بل يجػػػػػكز أف يطعػػػػػف فػػػػػي األحكػػػػػاـ إال المحكػػػػػـك عمػػػػػييـفػػػػػ فػػػػػي الحكػػػػػـ خػػػػػاص بالخصػػػػػـك
كال يجػػػػكز أف يطعػػػػف فييػػػػا مػػػػف قبػػػػػؿ الحكػػػػـ صػػػػراحة فػػػػي محضػػػػر الجمسػػػػة أك فػػػػي جمسػػػػة ال 

كػػػػػـ لػػػػػو حقػػػػػو أك ممػػػػػف قػػػػػاـ بتنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػو خػػػػػبلؿ مػػػػػدة الطعػػػػػف كال ممػػػػػف حي 
 بكؿ طمباتو.

فمػػػػػف خػػػػػبلؿ ىػػػػػذا الػػػػػنص يتبػػػػػيف أف الطعػػػػػف ال يكػػػػػكف إال مػػػػػف الخصػػػػػـ المحكػػػػػـك عميػػػػػو 
عػػػػػػػف أطػػػػػػػراؼ الخصػػػػػػػكمة فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف  أك الخصػػػػػػػـك تسػػػػػػػتخدـ لمتعبيػػػػػػػر  ككممػػػػػػػة الخصػػػػػػػـ

 .(ُ)القضػػػػػػػائي، كيعنػػػػػػػي كجػػػػػػػكد نػػػػػػػزاع بيػػػػػػػنيـ يثيػػػػػػػر الجانػػػػػػػب المكضػػػػػػػكعي فػػػػػػػي الخصػػػػػػػكمة
، فمػػػػف مػػػػف يمثمػػػػوبشخصػػػػو أك بكاسػػػػطة فالخصػػػػـ ىػػػػك كػػػػؿ مػػػػف كػػػػاف طرفػػػػان فػػػػي الخصػػػػكمة  

المبػػػػادئ المسػػػػتقرة فػػػػي قػػػػانكف المرافعػػػػات أف الحكػػػػـ ال يحػػػػتج بػػػػو إال فػػػػي مكاجيػػػػة مػػػػف كػػػػاف 
طرفػػػػان فػػػػي الخصػػػػكمة القضػػػػائية، كلكػػػػي يسػػػػتطيع الخصػػػػـ أف يطعػػػػف فػػػػي ىػػػػذا الحكػػػػـ فبلبػػػػد 

كصػػػػػػفة الخصػػػػػػـ تثبػػػػػػت لمػػػػػػف يتػػػػػػكفر فيػػػػػػو الحػػػػػػد األدنػػػػػػى الػػػػػػبلـز يكػػػػػػكف محككمػػػػػػان عميػػػػػػو، أف 
 .(ِ)لخصـ، كىك أف يكجو طمبان باسمو أك يكجو إليو طمبلكصؼ ا

كمػػػػف يقػػػػدـ طمػػػػب المراجعػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة ىػػػػك رئػػػػيس الجميكريػػػػة كىػػػػك شػػػػخص مػػػػف 
الغيػػػػر كىػػػػك كلػػػػي األمػػػػر، فكيػػػػؼ نعتبػػػػر ىػػػػذا الحػػػػؽ طعنػػػػان فػػػػي الحكػػػػـ كمػػػػف يتقػػػػدـ بػػػػو ىػػػػك 

 شخص مف الغير.
أحػػػػػد أطػػػػػراؼ  كعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف طمػػػػػب رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة يكػػػػػكف بنػػػػػاءن عمػػػػػى طمػػػػػب

الخصػػػػػكمة، كلكػػػػػف ال يعتبػػػػػر طعػػػػػفم الف طػػػػػرؽ الطعػػػػػف محػػػػػددة عمػػػػػى درجتػػػػػيف، كالمحكمػػػػػة 
العميػػػػا ىػػػػي محكمػػػػة قػػػػانكف، كالييئػػػػة التػػػػي تعيػػػػد النظػػػػر تتطػػػػرؽ لممكضػػػػكع، كىػػػػك مػػػػا يجعمنػػػػا 

الباتػػػػػة ىػػػػػك مراجعػػػػػة لمحكػػػػػـ إلصػػػػػبلح العػػػػػكار  األحكػػػػػاـنقػػػػػكؿ أف طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي 
 الذم يعتريو.

، كذىػػػػب رأيػػػػان مػػػػنيـ (ّ)ة الفقػػػػو أنػػػػو طعػػػػف بػػػػالنقض لمصػػػػمحة القػػػػانكفكقػػػػد اعتبػػػػر غالبيػػػػ
بحيػػػػػث ال يمكػػػػػف كلكجػػػػػو إال عنػػػػػدما  ،إلػػػػػى القػػػػػكؿ بأنػػػػػو طريقػػػػػاى احتياطيػػػػػان لمطعػػػػػف فػػػػػي الحكػػػػػـ

يكػػػػػػكف طريػػػػػػؽ الطعػػػػػػف أمػػػػػػاـ الخصػػػػػػـك مغمقػػػػػػاى، بػػػػػػأف يكػػػػػػكف الحكػػػػػػـ القضػػػػػػائي الصػػػػػػادر ال 
الخصػػػػػػـك فكتػػػػػػكا ميعػػػػػػاد كلكػػػػػػف  ،يجػػػػػػكز الطعػػػػػػف فيػػػػػػو أصػػػػػػبلن، أك كػػػػػػاف قػػػػػػاببلن لمطعػػػػػػف فيػػػػػػو

 . (ْ)الطعف أك تنازلكا عنو
                                  

فػي قػانكف المرافعػات، رسػالة دكتػكراه مقدمػة إلػى كميػة الحقػكؽ،  د. صبلح أحمػد عبدالصػادؽ: نظريػة الخصػـ العػارض  (ُ)
 . ُٔ، ُٓ، صـُٖٔٗجامعة عيف شمس،

د. صػػػادؽ يحيػػػى العػػػرم: إدخػػػاؿ الغيػػػر كاختصػػػامو فػػػي الخصػػػكمة، رسػػػالة ماجسػػػتير مقدمػػػة إلػػػى معيػػػد  انظػػػر:لممزيػػػد  (ِ)
 . ّّ، صـََُِبية، القاىرة، البحكث كالدراسات العر 

 .ُِْٗد. أحمد السيد صاكل:  مرجع سابؽ، ص (ّ)
 .ُْٖـ، صَََِد. محمد السيد عمر التحيكل: الطعف في األحكاـ القضائية، ممتقى الفكر، اإلسكندرية،  (ْ)
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( مرافعػػػػات ىػػػػك ِّٗأف طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر الػػػػذم تناكلتػػػػو المػػػػادة) :كمػػػػف جانبنػػػػا نػػػػرل
الباتػػػػػػة الصػػػػػادرة فػػػػػػي  األحكػػػػػاـلػػػػػيس طريقػػػػػان مػػػػػػف طػػػػػرؽ الطعػػػػػف بػػػػػػؿ ىػػػػػك كسػػػػػػيمة لمراجعػػػػػة 

لػػػػػذم العػػػػػكار ا إصػػػػػبلحالشخصػػػػػية اليػػػػػدؼ منػػػػػو ىػػػػػك  كاألحػػػػػكاؿالمسػػػػػائؿ المدنيػػػػػة كالتجاريػػػػػة 
 .، كرفع الظمـ، كتحقيؽ العدالةاعترل الحكـ

  :األحكاـثانيان: الغاية مف مراجعة 
إف دكر المحكمػػػػػة العميػػػػػا ال يقتصػػػػػر عمػػػػػى الطعػػػػػكف التػػػػػي يتقػػػػػدـ بيػػػػػا الخصػػػػػـك فيػػػػػؤالء 

حتػػػػػى كلػػػػػك كػػػػػاف مخالفػػػػػان لمقػػػػػانكف، كقػػػػػد يجيػػػػػز  ،قػػػػػد ال يجيػػػػػز ليػػػػػـ القػػػػػانكف الطعػػػػػف بػػػػػالنقض
كبالتػػػػػالي يكػػػػػكف الطعػػػػػف غيػػػػػر مقبػػػػػكؿ،  ،ؿ ىػػػػػذا الحػػػػػؽليػػػػػـ ذلػػػػػؾ غيػػػػػر أنيػػػػػـ أىممػػػػػكا اسػػػػػتعما

كمػػػػا يترتػػػػػب عميػػػػػو مػػػػػف تعطيػػػػػؿ لػػػػػدكر المحكمػػػػة العميػػػػػام فيحصػػػػػف الحكػػػػػـ المخػػػػػالؼ لمقػػػػػانكف 
كىػػػػػك مػػػػػا يجعػػػػػؿ أحكػػػػػاـ القضػػػػػاء متناقضػػػػػة فيمػػػػػا بينيػػػػػا بشػػػػػأف تطبيػػػػػؽ القػػػػػانكف أك تفسػػػػػيرهم 
ـك لػػػػػذا فػػػػػإف الحكمػػػػػة اقتضػػػػػت أف يػػػػػنظـ إلػػػػػى جانػػػػػب الطعػػػػػف العػػػػػادم الػػػػػذم يمثمػػػػػو الخصػػػػػ

حفاظػػػػػان عمػػػػػى مصػػػػػالحيـ الخاصػػػػػة، طعنػػػػػان اسػػػػػتثنائيان يككػػػػػؿ أمػػػػػر تقديمػػػػػو إلػػػػػى جيػػػػػة عامػػػػػة 
  .(ُ)حفاظان عمى الصالح العاـ في تكحيد أحكاـ القضاء

إمػػػػا بسػػػػبب  األحكػػػػاـسػػػػتحدث ىػػػػذا النظػػػػاـ لغػػػػرض تصػػػػحيح العػػػػكار الػػػػذم لحػػػػؽ افقػػػػد  
خالفػػػػػة أحكػػػػػاـ خطػػػػػأ قػػػػػانكني أك كاقعػػػػػي كمػػػػػا فػػػػػي الػػػػػيمف، أك شػػػػػكمي كمػػػػػا فػػػػػي األردف، أك لم

مػػػػػف  ةالشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية كمػػػػػا فػػػػػي السػػػػػكداف كالػػػػػيمف أيضػػػػػان ألف جميػػػػػع قكانينيػػػػػا مستسػػػػػقا
فػػػػػػػإذا خػػػػػػػالؼ القػػػػػػػانكف يعنػػػػػػػي خػػػػػػػالؼ الشػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػبلمية. فطمػػػػػػػب  ،الشػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػبلمية

فػػػػػبل يقتصػػػػػر عمػػػػػى مصػػػػػمحة  ؼإعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات يسػػػػػتفيد منػػػػػو أحػػػػػد األطػػػػػرا
غػػػػػاه المشػػػػػرع مػػػػػف ىػػػػػذا الػػػػػنص ىػػػػػي الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى العدالػػػػػة القػػػػػانكف فقػػػػػط فالغايػػػػػة التػػػػػي ابت

العػػػػػػكار الػػػػػػذم  إصػػػػػػبلحالكاقعيػػػػػػة التػػػػػػي تضػػػػػػفي الرضػػػػػػاء فػػػػػػي قمػػػػػػكب الخصػػػػػػـك مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ 
 صاحب الحكـ سكاء كاف عكار قانكني أك كاقعي.

كتظيػػػر أىميػػػػة ىػػػذا النظػػػػاـ فػػػػي الحػػػاالت التػػػػي يسػػػقط فييػػػػا حػػػػؽ الخصػػػـك فػػػػي الطعػػػػف 
ث يمكػػػػف عػػػػف طريػػػػؽ ىػػػػذه الكسػػػػيمة اسػػػػتكماؿ رسػػػػالة لفػػػػكات الميعػػػػاد أك لقبػػػػكليـ الحكػػػػـ، حيػػػػ

 القانكف كتفسيره.  كدكر المحكمة العميا كحارس يسير عمى ضماف كحدة تطبيؽ
  

                                  
 . ُِْٗد. أحمد السيد صاكل:  مرجع سابؽ، ص انظر:لممزيد  (ُ)
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 املطمب الجاٌ٘
 ٌطام الطعَ بإعادٚ الٍعس يف احلهي البات ٔأضبابْ

 الفرع األكؿ
 في الحكـ البات طمب إعادة النظرنطاؽ 

مرافعػػػػػات يتبػػػػػيف أف المشػػػػػرع اليمنػػػػػي  (ِّٗمػػػػػف خػػػػػبلؿ االطػػػػػبلع عمػػػػػى نػػػػػص المػػػػػادة )
كالحكػػػػـ ال  ،بػػػػات بػػػػأم حكػػػػـ المقػػػػدـ مػػػػف رئػػػػيس الجميكريػػػػة إعػػػػادة النظػػػػر طمػػػػبنطػػػػاؽ حػػػػدد 

 يككف باتان إال إذا لـ يكف قاببلن لمطعف فيو بطرؽ الطعف العادية كغير العادية.
باألحكػػػػػػػػاـ التػػػػػػػػي تصػػػػػػػػدر مػػػػػػػػف  األحكػػػػػػػػاـكالمشػػػػػػػػرع السػػػػػػػػكداني حػػػػػػػػدد نطػػػػػػػػاؽ مراجعػػػػػػػػة 

ػػػػػػ ُ( مػػػػف قػػػػانكف اإلجػػػػػراءات المدنيػػػػة بقكليػػػػا: ُِٓيػػػػا، حيػػػػث نصػػػػػت المػػػػادة )المحكمػػػػة العم
ال تخضػػػػػػع أحكػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا لممراجعػػػػػػة عمػػػػػػى أنػػػػػػو يجػػػػػػكز لرئيسػػػػػػيا أف يشػػػػػػكؿ دائػػػػػػرة 

اتيا لمراجعػػػػة أم حكػػػػـ صػػػػادر منيػػػػا مكضػػػػكعيان إذا تبػػػػيف ليػػػػا ضػػػػتتكػػػػكف مػػػػف خمسػػػػة مػػػػف ق
كيصػػػػػدر قػػػػػرار الػػػػػدائرة  ،بلميةأف ذلػػػػػؾ الحكػػػػػـ انطػػػػػكل عمػػػػػى مخالفػػػػػة ألحكػػػػػاـ الشػػػػػريعة اإلسػػػػػ

 بأغمبية أعضائيا.
ممػػػػف لػػػػـ يشػػػػترككا فػػػػي إصػػػػدار الحكػػػػـ  أغمبيػػػػتيـػػػػػ تشػػػػكؿ دائػػػػرة المراجعػػػػة مػػػػف قضػػػػاة ِ

 مكضكع المراجعة.
الصػػػػػػػادرة مػػػػػػػف محكمػػػػػػػة   باألحكػػػػػػػاـنطػػػػػػػاؽ المراجعػػػػػػػة  :كقػػػػػػػد حػػػػػػػدد المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي

األردنػػػػػي  ( مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات المدنيػػػػػةِ/َِْالتمييػػػػػز، حيػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػادة)
مػػػػػف  ـ كتعديبلتػػػػػو بقكليػػػػػا )) عمػػػػػى الػػػػػرغـ ممػػػػػا كرد فػػػػػي الفقػػػػػرة )أ(ُٖٖٗ( لسػػػػػنة ِْرقػػػػػـ )

ىػػػػذه المػػػػادة يجػػػػكز لمحكمػػػػة التمييػػػػز إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي قرارىػػػػا الصػػػػادر فػػػػي أم قضػػػػية إذا 
تبػػػػيف ليػػػػا أنيػػػػا قػػػػد ردت الطعػػػػف اسػػػػتنادان ألم سػػػػبب شػػػػكمي خبلفػػػػان لحكػػػػـ القػػػػانكف بمػػػػا فػػػػي 

عػػػػػػف رئػػػػػػيس محكمػػػػػػة التمييػػػػػػز أك مػػػػػػف يفكضػػػػػػو بػػػػػػرد طمػػػػػػب مػػػػػػنح ذلػػػػػػؾ القػػػػػػرارات الصػػػػػػادرة 
 األذف.((  

قػػػػػػد حػػػػػػدد نطاقػػػػػػو  :أمػػػػػػا الطعػػػػػػف لمصػػػػػػمحة القػػػػػػانكف الػػػػػػذم أخػػػػػػذ بػػػػػػو المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم
باألحكػػػػػاـ االنتيائيػػػػػة التػػػػػي ال يجػػػػػكز لمخصػػػػػـك الطعػػػػػف فييػػػػػا كفقػػػػػان لمقػػػػػانكف، أك أنيػػػػػـ فكتػػػػػكا 

عػػػػف الطعػػػػف  تنػػػػازلكاأنيػػػػـ عمػػػػى أنفسػػػػيـ الطعػػػػف فػػػػي ىػػػػذه األحكػػػػاـ بانتيػػػػاء مػػػػدة الطعػػػػف، أك 
 .(ُ)فييا

  

                                  
 . ُِْٗكل:  مرجع سابؽ، صد. أحمد السيد صا انظر:لممزيد  (ُ)
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 الفرع الثاني
 إعادة النظر في الحكـ البات الجميكريةرئيس أسباب طمب 

ىػػػػػك السػػػػػبب الػػػػػذم بمكجبػػػػػو يطمػػػػػب رئػػػػػيس  بالعػػػػػدؿ الضػػػػػرر الػػػػػذم يمحػػػػػؽ خطػػػػػأالييعػػػػػد 
 :الجميكرية مف المحكمة العميا إعادة النظر في الحكـ البات

نبيػػػػػاء، فالخػػػػػالؽ سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى ىػػػػػك بشػػػػػرية لػػػػػـ يػػػػػنج منػػػػػو حتػػػػػى األ طبيعػػػػػةفالخطػػػػػأ 
، ك  مػػػػف صػػػػػفات ا سػػػػبحانو كتعػػػػالى، كىػػػػي مطمػػػػػب ينشػػػػده كػػػػؿ فػػػػرد فػػػػػي  ةالعدالػػػػالمعصػػػػـك

المجتمػػػػػػػع ، كالدكلػػػػػػػة تمتػػػػػػػـز بتحقيػػػػػػػؽ العػػػػػػػدؿ لكػػػػػػػؿ مكاطنييػػػػػػػا، كذلػػػػػػػؾ باعتبػػػػػػػار أف العػػػػػػػدؿ 
عنصػػػػػر أساسػػػػػي لحفػػػػػظ النظػػػػػاـ الػػػػػبلـز لحيػػػػػاة المجتمػػػػػع، كالدكلػػػػػة تقػػػػػـك بيػػػػػذه الميمػػػػػة عػػػػػف 

سػػػػمطة القضػػػػائية، فالقاضػػػػي قػػػػد أنػػػػيط بػػػػو ميمػػػػة إقامػػػػة العػػػػدؿ بػػػػيف النػػػػاس، كيجػػػػب طريػػػػؽ ال
 . (ُ)عميو أف يسمؾ كؿ سبيؿ يكصمو إليو

كعنػػػػػػػػدما يتعػػػػػػػػرض اإلنسػػػػػػػػاف ألم اعتػػػػػػػػداء عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف حقكقػػػػػػػػو فقػػػػػػػػد أعطانػػػػػػػػا   
الدسػػػػػتكر كسػػػػػيمة لحمايػػػػػة حقكقنػػػػػا، ىػػػػػذه الكسػػػػػيمة ىػػػػػي المجػػػػػكء إلػػػػػى السػػػػػمطة القضػػػػػائية عػػػػػف 

القضػػػػاء صػػػػحيحان،  يصػػػػدر عػػػػفعكم القضػػػػائية، كلكػػػػف لػػػػيس كػػػػؿ مػػػػا طريػػػػؽ مػػػػا يسػػػػمى بالػػػػد
فينػػػػػػاؾ حقيقػػػػػػة غامضػػػػػػة يجػػػػػػب عمػػػػػػى القضػػػػػػاء أف يسػػػػػػعى إلػػػػػػى الكصػػػػػػكؿ إلييػػػػػػا، فالقضػػػػػػاء 

 يبذؿ جيدان كبيران في ذلؾ، فمكي يفصؿ في الدعكل البد أف يقـك بعمميتيف:
كىػػػػػػػذا  عمميػػػػػػػة مكضػػػػػػػكعية كىػػػػػػػي اسػػػػػػػتخبلص الصػػػػػػػكرة الصػػػػػػػحيحة لمكقػػػػػػػائع األكلػػػػػػػى:

كقػػػػرار القاضػػػػي فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة قػػػػد يكػػػػكف صػػػػحيحان، أم  .(ِ)ميػػػػو الحكػػػػـ الػػػػكاقعييطمػػػػؽ ع
متطابقػػػػػػان مػػػػػػع الحقيقػػػػػػة الكاقعيػػػػػػة ذاتيػػػػػػا، كقػػػػػػد يكػػػػػػكف خاطئػػػػػػان أم غيػػػػػػر متطػػػػػػابؽ مػػػػػػع تمػػػػػػؾ 
الحقيقػػػػة فيثبػػػػت الكاقعػػػػة مػػػػع أنيػػػػا لػػػػـ تحػػػػدث، فيكػػػػكف الحكػػػػـ ىنػػػػا مصػػػػابان بخطػػػػأ فػػػػي الكاقػػػػع 

كنفػػػػػي  ،ينفػػػػػي كقكعيػػػػػا مػػػػػع أنيػػػػػا حػػػػػدثتكىػػػػػذا يضػػػػػر بمصػػػػػمحة الخصػػػػػـ المحكػػػػػـك عميػػػػػو أك 
التيمػػػػة عػػػػف المػػػػتيـ مػػػػع أنػػػػو قػػػػد أقتػػػػرؼ الجريمػػػػة، كفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة يكػػػػكف الحكػػػػـ مصػػػػابان 

 بخطأ في الكاقع ضد مصمحة المجتمع. 
، كيطمػػػػػػؽ عمييػػػػػػا عمميػػػػػػة قانكنيػػػػػػة كىػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ القػػػػػػانكف عمػػػػػػى ىػػػػػػذه الكقػػػػػػائع الثانيػػػػػػة:
 .(ّ)الحكـ القانكني

باسػػػػػػػػتخبلص الصػػػػػػػػكرة عنػػػػػػػػدما تقػػػػػػػػـك لمحكمػػػػػػػػة ا أف :فمػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ يتبػػػػػػػػيف
                                  

المجمػػد  ،حسػػف المرصػػفاكم: الكجػػو العممػػي لؤلحكػػاـ الجنائيػػة، مقػػاؿ منشػػكر فػػي المجمػػة الجنائيػػة القكميػػة، عػػدد يكليػػك د. (ُ)
 .ٓٗـ، صَُٔٗسنةالقاىرة، الثالث، 

، د. محمػد  قرار القاضي بثبكت الكاقعة أك عدـ ثبكتيا كنسبتيا أك عدـ نسبتيا :يعرؼ الحكـ الكاقعي بأنو (ِ) ألحد الخصػـك
 .َْْص ، مرجع سابؽ،زكي أبك عامر: شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي

الحكـ القانكني ىك كؿ تقدير تحكمو قاعدة قانكنية جرل كفقان لمحدكد التػي رسػـ القػانكف لقاضػي المكضػكع المخػتص فػي  (ّ)
خراجو لمحكـ القانكني. د. محمد زكي أبك عامر: المرجع السا  .  َّْبؽ، صإعداده كا 



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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بػػػػبعض اإلجػػػػراءات كقػػػػد تكػػػػكف بعػػػػض ىػػػػذه الصػػػػحيحة لمكقػػػػائع قػػػػد يقتضػػػػي األمػػػػر أف تقػػػػـك 
، بالعدالػػػػػػػةاإلجػػػػػػػراءات خاطئػػػػػػػة يترتػػػػػػػب عمييػػػػػػػا بعػػػػػػػض األضػػػػػػػرار التػػػػػػػي تمػػػػػػػس  ، كالخصػػػػػػػـك

يأخػػػػذ ممتمكػػػػات فصػػػػدكر الحكػػػػـ ألحػػػػد الخصػػػػـك عػػػػف طريػػػػؽ ىػػػػذا الخطػػػػأ يترتػػػػب عميػػػػو أف 
جػػػػو حػػػػؽ، كالضػػػػرر االجتمػػػػاعي الػػػػذم يمػػػػس العدالػػػػة أعظػػػػـ مػػػػف الضػػػػرر ا خػػػػريف بػػػػدكف ك 

ينطػػػػػكم عمػػػػػى ضػػػػػرر  خطػػػػػأالػػػػػذم يمػػػػػس األفػػػػػرادم ألنػػػػػو عامػػػػػؿ مشػػػػػترؾ فػػػػػي الحػػػػػالتيف فكػػػػػؿ 
 . (ُ)اجتماعي
ال يقتصػػػػػػػر عمػػػػػػػى  الخطػػػػػػػأالضػػػػػػػرر الػػػػػػػذم ينػػػػػػػتج عػػػػػػػف الحكػػػػػػػـ الصػػػػػػػادر بنػػػػػػػاءن عمػػػػػػػى ف

عدالػػػػػػة، الخصػػػػػػـ الػػػػػػذم صػػػػػػدر الحكػػػػػػـ ضػػػػػػده فقػػػػػػط بػػػػػػؿ يمتػػػػػػد ىػػػػػػذا الضػػػػػػرر ليصػػػػػػؿ إلػػػػػػى ال
فيجعػػػػػؿ الثقػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت مكجػػػػػكدة فػػػػػي قمػػػػػب كػػػػػؿ مػػػػػكاطف ميػػػػػزكزةم ألنػػػػػو يعمػػػػػـ أف ىػػػػػذا 
القضػػػػػػاء قػػػػػػد أصػػػػػػدر حكمػػػػػػان لصػػػػػػالح شػػػػػػخص مػػػػػػف األشػػػػػػخاص دكف كجػػػػػػو حػػػػػػؽ، فيجعمػػػػػػو 
ينحػػػػى منحنػػػػى آخػػػػر، أك يبحػػػػث عػػػػف طريقػػػػة أخػػػػرل لمكصػػػػكؿ إلػػػػى حقػػػػو، كقػػػػد تكصػػػػؿ فػػػػي 

أضػػػػرار تمػػػػس المجتمػػػػعم  بعػػػػض األكقػػػػات إلػػػػى حػػػػد اسػػػػتعماؿ القػػػػكة، كمػػػػا يترتػػػػب عمييػػػػا مػػػػف
 ألف العدؿ كما قمنا سابقان عنصر أساسي الستمرار الحياة داخؿ المجتمعات. 

كلكػػػػػف يتبػػػػػادر إلػػػػػى الػػػػػذىف تسػػػػػاؤؿ مفػػػػػاده مػػػػػا نػػػػػكع ىػػػػػذا الخطػػػػػأ الػػػػػذم يجيػػػػػز لػػػػػرئيس 
 الجميكرية طمب إعادة النظر في الحكـ الباتأ

كف إال إذا بػػػػػػأف الرجػػػػػػكع عػػػػػػف الحكػػػػػػـ البػػػػػػات ال يكػػػػػػ :فػػػػػػذىب بعػػػػػػض الفقػػػػػػو إلػػػػػػى القػػػػػػكؿ
كالػػػذم يقصػػػد بػػػو كقػػػكع عيػػػب فػػػي الحكػػػـ كعمػػػؿ  .(ِ)كػػػاف ىػػػذا الحكػػػـ مشػػػكبان بخطػػػأ إجرائػػػي

قػػػػانكني سػػػػكاءن كػػػػاف عيبػػػػان ذاتيػػػػان فيػػػػو أك فػػػػي عمػػػػؿ سػػػػابؽ عميػػػػو، فيػػػػذا النػػػػكع مػػػػف األخطػػػػاء 
 ىك الذم يبرر كيجيز الرجكع في ىذا الحكـ.

ـ لمصػػػػػػمحة بػػػػػأف الخطػػػػػػأ الػػػػػذم يجػػػػػػكز بمكجبػػػػػو الطعػػػػػػف فػػػػػي الحكػػػػػػ :كذىػػػػػب رأم آخػػػػػػر
 .(ّ)القانكف ىك الخطأ في تفسير القانكف كتطبيقو

نػػػػػػكع الخطػػػػػػأ الػػػػػػذم يجػػػػػػكز بمكجبػػػػػػو لػػػػػػرئيس الجميكريػػػػػػة  :كلػػػػػػـ يبػػػػػػيف المشػػػػػػرع اليمنػػػػػػي
طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات، فقػػػػػد جػػػػػاء الػػػػػنص عامػػػػػان يشػػػػػمؿ كػػػػػؿ خطػػػػػأ يترتػػػػػب 

ف أك عميػػػػػو ضػػػػػرر بالعػػػػػدؿ، سػػػػػكاء كػػػػػاف ىػػػػػذا الخطػػػػػأ إجرائػػػػػي أـ خطػػػػػأ فػػػػػي تطبيػػػػػؽ القػػػػػانك 
 تفسيره أـ خطأ كاقعي.

                                  
عقكبػات عمػى مػف يشػيد  (ِٔٗ)كفي ىذا قضت محكمة النقض المصػرية بأنػو" ال يجػكز تكقيػع العقكبػة المقػررة بالمػادة  (ُ)

، ُٗ، مػجـُُٖٗإبريػؿ  ِالزكر عمى مػتيـ بجنحػة  إال إذا كػاف قػد أدلػى بالشػيادة الكاذبػة بقصػد اإلضػرار بػالمتيـ " نقػض 
أف كػؿ ضػرر  :تكجب لمعقاب ىك الضػرر الػذم يقػع عمػى األشػخاص فقػط بػؿ تعنػي، فيي لـ تقصد أف الضرر المسٔٗعدد

 باألفراد يمثؿ ضرران بالعدالة. 
 .ٕٔ، ص دار كمكاف كتاريخ نشرد. محمد حساـ لطفي: سحب أحكاـ محكمة النقض، بدكف  (ِ)
 .ُِْٗد. أحمد السيد صاكل: مرجع سابؽ، ص (ّ)
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حيػػػػػػػث نصػػػػػػػت  ،فقػػػػػػػد قصػػػػػػػر األمػػػػػػػر عمػػػػػػػى الخطػػػػػػػأ الشػػػػػػػكمي :أمػػػػػػػا المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي
( لسػػػػػػػػنة ِْ( مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات المدنيػػػػػػػػة األردنػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ )ِ/َِْالمػػػػػػػػادة)
مػػػػػف  ) عمػػػػػى الػػػػػرغـ ممػػػػػا كرد فػػػػػي الفقػػػػػرة )أ( ا تػػػػػي: ـ كتعديبلتػػػػػو التػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػىُٖٖٗ

ز إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي قرارىػػػػا الصػػػػادر فػػػػي أم قضػػػػية إذا ىػػػػذه المػػػػادة يجػػػػكز لمحكمػػػػة التمييػػػػ
تبػػػػيف ليػػػػا أنيػػػػا قػػػػد ردت الطعػػػػف اسػػػػتنادان ألم سػػػػبب شػػػػكمي خبلفػػػػان لحكػػػػـ القػػػػانكف بمػػػػا فػػػػي 

أك مػػػػػػف يفكضػػػػػػو بػػػػػػرد طمػػػػػػب مػػػػػػنح  ذلػػػػػػؾ القػػػػػػرارات الصػػػػػػادرة عػػػػػػف رئػػػػػػيس محكمػػػػػػة التمييػػػػػػز
 .( األذف

لػػػػػػدفع بعػػػػػػدـ قضػػػػػػت اإلداريػػػػػػة العميػػػػػػا فػػػػػػي الطعػػػػػػف الػػػػػػذم قضػػػػػػى بػػػػػػرد ا :كتطبيقػػػػػػان لػػػػػػذلؾ
كحيػػػػث ثبػػػػت دفػػػػع الرسػػػػـك مػػػػف الطاعنػػػػة فػػػػي الػػػػدفع  :الدسػػػػتكرية لعػػػػدـ دفػػػػع الرسػػػػـك  بقكليػػػػا

بعػػػػػدـ الدسػػػػػتكرية لمقػػػػػانكف كالنظػػػػػاـ بػػػػػالقرار الصػػػػػادر عػػػػػف المحكمػػػػػة اإلداريػػػػػة بتػػػػػاريخ تقػػػػػديـ 
( َُِٖ/ِِّالئحػػػػػػػػة الطعػػػػػػػػف الثػػػػػػػػاني لػػػػػػػػدل المحكمػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا بالػػػػػػػػدعكل رقػػػػػػػػـ)

كعميػػػػػػو يكػػػػػػكف  ،(َِّّٕٔٔب كصػػػػػػكؿ المقبكضػػػػػػات رقػػػػػػـ)ـ بمكجػػػػػػَُِٖ/ّ/ُِكبتػػػػػػاريخ 
 القرار بالشؽ مكضكع الطمب قد صدر مخالفان لحكـ القانكف .

عػػػػػػػػػػادة النظػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي مكضػػػػػػػػػػكع الطعػػػػػػػػػػف بالػػػػػػػػػػدعكل تلػػػػػػػػػػذلؾ  قػػػػػػػػػػرر قبػػػػػػػػػػكؿ الطمػػػػػػػػػػب كا 
 ـ حسب األصكؿ.َُِٖ/ّ/ُِ( كبتاريخ َُِٖ/ِِّرقـ)

  . (ُ)ـَُِٖ/ُُ/ُِىػ المكافؽ َُْْربيع األكؿ  ُّصدر تدقيقان بتاريخ  قرار
ـ فػػػػي ُٖٔٗفقػػػػد أكجػػػػد نظػػػػاـ الطعػػػػف لمخطػػػػأ البػػػػيف فػػػػي عػػػػاـ  :أمػػػػا المشػػػػرع التكنسػػػػي

بينػػػػػان كاضػػػػػحان فػػػػػي حكميػػػػػا بػػػػػالحكـ  جميػػػػػان  صػػػػػكرة ارتكػػػػػاب محكمػػػػػة التعقيػػػػػب )الػػػػػنقض( خطػػػػػأن 
بػػػػػالرفض شػػػػػػكبلن لسػػػػػػقكط الطعػػػػػػف بفػػػػػػكات األجػػػػػؿ القػػػػػػانكني لمطعػػػػػػف مػػػػػػع أف الطعػػػػػػف حصػػػػػػؿ 

 في األجؿ.
ا جػػػػاء فػػػػي التشػػػػريع األردنػػػػي كالتكنسػػػػي نجػػػػد أنيمػػػػا قػػػػد كمػػػػف خػػػػبلؿ االطػػػػبلع عمػػػػى مػػػػ

كػػػػاف بالنسػػػػبة لممشػػػػرع األردنػػػػي، كالتكنسػػػػي فػػػػي الحكػػػػـ  بالخطػػػػأ الشػػػػكمي أيػػػػان  :حصػػػػرا الخطػػػػأ
، بعكػػػػػس المشػػػػػرع اليمنػػػػػي الػػػػػذم كضػػػػػع معيػػػػػار عػػػػػاـ يشػػػػػمؿ ا جػػػػػؿبػػػػػرفض الطعػػػػػف لسػػػػػقكط 
 كؿ خطأ اضر بالعدؿ.

الباتػػػػػة يشػػػػػمؿ  األحكػػػػػاـجعػػػػػة أف الخطػػػػػأ الػػػػػذم يجػػػػػكز بمكجبػػػػػو مرا :كمػػػػػف جانبنػػػػػا نػػػػػرل 
الخطػػػػػػػأ النػػػػػػػاتج عػػػػػػػف مخالفػػػػػػػة القػػػػػػػانكف أك الخطػػػػػػػأ فػػػػػػػي تطبيقػػػػػػػو أك تأكيمػػػػػػػو. كيسػػػػػػػرم عمػػػػػػػى 
األحكػػػػاـ التػػػػي ال يجيػػػػز القػػػػانكف لمخصػػػػـك الطعػػػػف فييػػػػا، أك فكتػػػػكا ميعػػػػاد الطعػػػػف أك تنػػػػازلكا 

 عنو. 

                                  
 ـ.ََِِ/ْ/ِٓكة االنترنت، تاريخ الدخكؿ منشكر: بمنتدل التحكيـ العربي عمى شب (ُ)



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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كلمػػػػا كػػػػاف أسػػػػاس الفكػػػػرة تحقيػػػػؽ مصػػػػمحة عميػػػػا ىػػػػي مصػػػػمحة العدالػػػػة، فػػػػإف مقتضػػػػى  
ذ بيػػػػا فػػػػي كػػػػؿ حالػػػػة تتحقػػػػؽ فييػػػػا ىػػػػذه المصػػػػمحة، كعػػػػدـ قصػػػػرىا عمػػػػى الحالػػػػة ذلػػػػؾ األخػػػػ

التػػػػي يكػػػػكف الحكػػػػـ فييػػػػا الخطػػػػأ متعمػػػػؽ بالقػػػػانكف، فقػػػػد يتعمػػػػؽ ىػػػػذا الخطػػػػأ بالكقػػػػائع كاألمػػػػكر 
المكضػػػػػػكعية، كألسػػػػػػباب سػػػػػػبؽ كأف رفضػػػػػػتيا المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا بمناسػػػػػػبة طعػػػػػػف سػػػػػػابؽ عمػػػػػػى 

لؼ لمػػػػػا ىػػػػػك منصػػػػػكص عميػػػػػو فػػػػػي الحكػػػػػـ نفسػػػػػو، كمػػػػػا لػػػػػك بنػػػػػي الحكػػػػػـ عمػػػػػى اجتيػػػػػاد مخػػػػػا
القػػػػانكف، كبالتػػػػالي يكػػػػكف قػػػػد خػػػػالؼ القاعػػػػدة القانكنيػػػػة التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى أنػػػػو ال اجتيػػػػاد فػػػػي 
حالػػػػػة كجػػػػػكد الػػػػػنص، ككػػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ لػػػػػك أف الػػػػػنص القػػػػػانكني الػػػػػذم تػػػػػـ االسػػػػػتناد عميػػػػػو قػػػػػد 

كبنػػػػػػػي الحكػػػػػػػـ عمػػػػػػػى الػػػػػػػنص السػػػػػػػابؽ، أك لػػػػػػػـ يفصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي دفػػػػػػػع  ،سػػػػػػػبؽ كأف تػػػػػػػـ تعديمػػػػػػػو
 ،ى الفصػػػػػػؿ فيػػػػػػو تغيػػػػػػر كجيػػػػػػة نظػػػػػػر المحكمػػػػػػة فيمػػػػػػا حكمػػػػػػت بػػػػػػومكضػػػػػػكعي يترتػػػػػػب عمػػػػػػ

أك أف تحكػػػػػػـ المحكمػػػػػػة فػػػػػػي مكضػػػػػػكع دكف أف ترفػػػػػػع دعػػػػػػكل فيػػػػػػو مػػػػػػف كالػػػػػػدفع بػػػػػػالتزكير، 
الطػػػػػرؼ المحكػػػػػـك لػػػػػػو، كمػػػػػا لػػػػػك حكػػػػػػـ ألحػػػػػد الكرثػػػػػػة باختصاصػػػػػو بعقػػػػػار معػػػػػػيف لػػػػػـ يقػػػػػػدـ 

 .(ُ)المحكـك لو دعكل اختصاص
ب عريضػػػػػػػة طمػػػػػػػب تنفيػػػػػػػذ السػػػػػػػير فػػػػػػػي إجػػػػػػػراءات تنفيػػػػػػػذ بمكجػػػػػػػ -أيضػػػػػػػان –كمػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ 

بمقتضػػػػػى بصػػػػػيرة شػػػػػراء كبػػػػػدكف سػػػػػند تنفيػػػػػذم، فأصػػػػػدرت المحكمػػػػػة قػػػػػراران تنفيػػػػػذيان اختياريػػػػػان 
فتعاممػػػػػػػت مػػػػػػػع القضػػػػػػػية ككأنيػػػػػػػا قضػػػػػػػية تنفيذيػػػػػػػة. فػػػػػػػأكقع رئػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػة الحجػػػػػػػز عمػػػػػػػى 
العقػػػػػار، كقػػػػػاـ بحػػػػػبس المػػػػػدعك ... حتػػػػػى ينفػػػػػذ قػػػػػرار المحكمػػػػػة، كمػػػػػا أرسػػػػػمت عمػػػػػى كفيمػػػػػو 

ىػػػػػذه اإلجػػػػػراءات التػػػػػي قامػػػػػت بيػػػػػا المحكمػػػػػة أدت إلػػػػػى سػػػػػبؽ لكػػػػػي يفػػػػػي بمػػػػػا ضػػػػػمف بػػػػػو، ك 
تكػػػػػكيف عقيػػػػػدة القاضػػػػػي بأحقيػػػػػة طالػػػػػب التنفيػػػػػذ بالعقػػػػػار، كىػػػػػذا كمػػػػػو إخػػػػػبلالن بحػػػػػؽ الػػػػػدفاع، 

، كتػػػػػـ تأييػػػػػد الحكػػػػػـ مػػػػػف كمباغتػػػػػة الخصػػػػػـك فػػػػػي نػػػػػزاع لػػػػػـ ينضػػػػػبط بػػػػػدعكل مقدمػػػػػة ابتػػػػػداءن 
 االستئناؼ كالمحكمة العميا، كىذه كميا أخطاء أضرت بالعدؿ.

أنػػػػػو تجػػػػػاكز االنحػػػػػراؼ اإلجرائػػػػػي فيمػػػػػا بػػػػػيف الخصػػػػػـك كاإلخػػػػػبلؿ بمبػػػػػدأ المكاجيػػػػػة  كمػػػػػا
إلػػػػى شػػػػمكؿ إجػػػػراءات الحجػػػػز التنفيػػػػذم لمػػػػف يعتبػػػػر مػػػػف الغيػػػػر فػػػػي ىػػػػذه الخصػػػػكمة، حيػػػػث 

كتكميػػػػػػؼ أمػػػػػػػف المنطقػػػػػػة بضػػػػػػػبط المسػػػػػػػتأجريف  ،قػػػػػػررت المحكمػػػػػػػة حجػػػػػػز إيجػػػػػػػارات الشػػػػػػػقؽ

                                  
كمنيػػػػػػا عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ إذا دفػػػػػػع المسػػػػػػتأنؼ ضػػػػػػده بسػػػػػػقكط الحػػػػػػؽ فػػػػػػي االسػػػػػػتئناؼ، كاعتبػػػػػػار الحكػػػػػػـ االبتػػػػػػدائي  (ُ)

سػػػػػػندان تنفيػػػػػػذيان، فقامػػػػػػت الشػػػػػػعبة بحجػػػػػػز القضػػػػػػية لمحكػػػػػػـ فػػػػػػي الػػػػػػدفع الشػػػػػػكمي فحسػػػػػػب، إال أنيػػػػػػا كقبػػػػػػؿ مباشػػػػػػرتيا لنظػػػػػػر 
قضػػػػت خطػػػػأ كخبلفػػػػان لمػػػػا طمبػػػػػو الخصػػػػـ مقػػػػدـ الػػػػدفع الشػػػػكمي، كذلػػػػؾ إلػػػػى الحكػػػػـ مػػػػػف االسػػػػتئناؼ مػػػػف حيػػػػث المكضػػػػكع 

حيػػػػث المكضػػػػكع، حيػػػػث عممػػػػت حكميػػػػا بػػػػأف المسػػػػتأنفة لػػػػـ تػػػػأت بشػػػػيء جديػػػػد مػػػػف شػػػػأنو التػػػػأثير عمػػػػى الحكػػػػـ االبتػػػػدائي، 
فيػػػػي بػػػػذلؾ تكػػػػكف قػػػػد ارتكبػػػػت خطػػػػاءن حػػػػيف قضػػػػت بمػػػػا لػػػػـ يطمبػػػػو الخصػػػػـ كرفضػػػػت اسػػػػتئناؼ الطاعنػػػػة مكضػػػػكعيان، مػػػػع 
أف مػػػػػػا طمبػػػػػػو مقػػػػػػدـ الػػػػػػدفع ىػػػػػػك سػػػػػػقكط الحػػػػػػؽ فػػػػػػي االسػػػػػػتئناؼ كقامػػػػػػت محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض بتأييػػػػػػد مػػػػػػا قضػػػػػػت بػػػػػػو محكمػػػػػػة 

 االستئناؼ، فمممحكـك عميو في ىذه الحالة أف يتقدـ بطمب إعادة النظر لرئاسة الجميكرية.



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  

        

168 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 . (ُ)تمردىـ يتـ القبض عمييـدكف إببلغيـ بالتكريد إلى خزينة المحكمة، كفي حالة 
كمػػػػف األخطػػػػاء التػػػػي يمكػػػػف أف تعتػػػػرم الحكػػػػـ مخالفػػػػة الحكػػػػـ لقاعػػػػدة قانكنيػػػػة كمػػػػا لػػػػك 
خػػػػػػػالؼ القػػػػػػػانكف النافػػػػػػػذ، أك مبػػػػػػػدأ دسػػػػػػػتكرم كمػػػػػػػا لػػػػػػػك خػػػػػػػالؼ مبػػػػػػػدأ المسػػػػػػػاكاة بػػػػػػػيف جميػػػػػػػع 
المػػػػػكاطنيف، أك خػػػػػالؼ قاعػػػػػدة األثػػػػػر الفػػػػػكرم المباشػػػػػر، كحكػػػػػـ بنػػػػػاء عمػػػػػى القػػػػػانكف الجديػػػػػد 

تمػػػػت فػػػػي ظػػػػؿ القػػػػانكف القػػػػديـ، فػػػػي حػػػػيف أف القػػػػانكف الجديػػػػد ال يسػػػػرم بػػػػأثر  عمػػػػى كاقعػػػػة
ـ أم قبػػػػػؿ صػػػػػدكر القػػػػػانكف رقػػػػػـ ُٗٗٗرجعػػػػػي، كمػػػػػا لػػػػػك حكػػػػػـ بانعػػػػػداـ حكػػػػػـ صػػػػػدر عػػػػػاـ 

لغائػػػػػو.  كىػػػػػذا مػػػػػا حػػػػػدث إـ، أك حكػػػػػـ بنػػػػػاء عمػػػػػى قػػػػػانكف قػػػػػديـ قػػػػػد تػػػػػـ ََِِ( لسػػػػػنة َْ)
                                  

كػػاـ قػػد تضػػمنت كمػػف حيػػث المكضػػكع تبػػيف أف ىػػذه األح ،ىػػذا كقػػد حاكلػػت تمخػػيص بعػػض مػػا جػػاء فػػي حيثيػػات حكميػػا (ُ)
................ بممكيػة البيػت دكف أف يكػكف قػد تقػدـ بعريضػة  عمى أخطاء أضرت بالعدؿ كترتب عمييا أف حكػـ لممػدعك .

 رتكبت األخطاء التالية:ادعكل بمكجب األصكؿ المتبعة في ذلؾ. بالنسبة لحكـ محكمة غرب األمانة 
دعػػكل مكضػػكعية، فضػػبلن عػػف عػػدـ سػػداد رسػػـك عنيػػا أك حصػػكؿ  أػػػ لػػـ تسػػتيؿ اإلجػػراءات كمػػا ىػػك المفػػركض برفػػع عريضػػة

............. دكف سػند  تصريح بيا مف قبؿ رئيس المحكمػة االبتدائيػة. كمػا قػدـ ىػك عبػارة عػف عريضػة طمػب تنفيػذ ضػد ..
 تنفيذم، بمقتضى بصيرة شراء.  

 يذية.قضية تنف اب ػ أصدرت المحكمة قرار تنفيذ اختيارم فتعاممت مع القضية ككأني
ج ػػ أكقع رئيس المحكمة الحجز عمى العقار، كقاـ بحبس المدعك ... حتى ينفذ قرار المحكمة. كما أرسمت عمى كفيمػو لكػي 

اإلجػػراءات التػػي قامػػت بيػػا المحكمػػة أدت إلػػى سػػبؽ تكػػكيف عقيػػدة القاضػػي بأحقيػػة طالػػب التنفيػػذ  هيفػػي بمػػا ضػػمف بػػو، كىػػذ
 .مباغتة الخصـك في نزاع لـ ينضبط بدعكل مقدمة ابتداءن بالعقار. كىذا كمو إخبلؿ بحؽ الدفاع، ك 

د ػػ تجاكز االنحراؼ اإلجرائي فيما بػيف الخصػـك كاإلخػبلؿ بمبػدأ المكاجيػة إلػى شػمكؿ إجػراءات الحجػز التنفيػذم لمػف يعتبػر 
ف دكف حجػػز إيجػػارات الشػػقؽ كتكميػػؼ أمػػف المنطقػػة بضػػبط المسػػتأجري ةمػػف الغيػػر فػػي ىػػذه الخصػػكمة، حيػػث قػػررت المحكمػػ

إبػػبلغ ليػػـ إلػػػى خزينػػة المحكمػػػة، كفػػي حالػػة تمػػػردىـ يػػتـ القػػػبض عمػػييـ. حكػػـ الشػػػعبة االسػػتئنافية: تقػػػدمت المحكػػـك عمييػػػا 
باستئناؼ أمػاـ شػعبة االسػتئناؼ باألمانػة، دفػع المسػتأنؼ ضػده بسػقكط الحػؽ فػي االسػتئناؼ، كاعتبػار الحكػـ االبتػدائي سػندان 

لمحكػػـ فػػي الػػدفع الشػػكمي فحسػػب، إال أنيػػا كقبػػؿ مباشػػرتيا لنظػػر االسػػتئناؼ مػػف حيػػث  تنفيػػذيان. قامػػت الشػػعبة بحجػػز القضػػية
حيػػث عممػػت  ،كذلػػؾ إلػػى الحكػػـ مػػف حيػػث المكضػػكع ،المكضػػكع قضػػت خطػػأ كخبلفػػان لمػػا طمبػػو الخصػػـ مقػػدـ الػػدفع الشػػكمي

ت خطػػأ حػػيف قضػػت بمػػا لػػـ حكميػػا بػػأف المسػػتأنفة لػػـ تػػأت بشػػيء جديػػد مػػف شػػأنو التػػأثير عمػػى الحكػػـ االبتػػدائي . فقػػد ارتكبػػ
 ، مع أف ما طمبو مقدـ الدفع ىك سقكط الحؽ في االستئناؼ.يطمبو الخصـ كرفضت استئناؼ الطاعنة مكضكعان 

تقػػدمت المحكػػـك ضػػدىا بالتمػػاس إعػػادة النظػػر فػػي الحكػػـ الصػػادر مػػف الشػػعبة االسػػتئنافية، كحكمػػت الشػػعبة بقبػػكؿ         
لغاء حكـ الشعبة الصادر  ،االلتماس كرفض الدفع المقدـ مف المستأنؼ ضده، كقبػكؿ اسػتئناؼ الطػاعف  ،مف الييئة السمؼكا 

 ....ألخ كحكمت لصالح الطاعنة.
تقدـ المحكـك ضده بعريضة طعف بالنقض ترتب عمييا صدكر حكـ ألغى الحكـ بجميع فقراتو، كلـ يكتفي بذلؾ بؿ أقػر      

ؼ، كأقػػر الحكػػـ االبتػػدائي الصػػادر مػػف محكمػػة غػػرب األمانػػة. دكف الحكػػـ الممػػتمس فيػػو الصػػادر مػػف شػػعبة االسػػتئناؼ السػػم
كالية فكقع حكـ الػدائرة فيمػا عابػو عمػى غيػره، فمػا تمتمكػو الػدائرة ىػك أف تػنقض الحكػـ فػي حالػة مخالفػة قكاعػد االختصػاص، 

ذا كاف النقض لغير قكاعد االختصاص فإف عمى الػدا ئرة أف تحيػؿ القضػية كتعيف المحكمة المختصة كتحيؿ القضية إلييا، كا 
. فالػدائرة تصػدت لممكضػػكع  إلػى المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ المطعػكف فيػو لػتحكـ فيػو مػف جديػد بنػاءن  عمػى طمػب الخصػـك

 رغـ أف الطعف بالنقض كاف لممرة األكلى كالحكـ المطعكف فيو أماميا ىك حكـ التماس.....إلخ. 
ـ، فػػي طمػب إعػػادة ََِٗ( لسػنة ٗٗقػػرار رئػيس المحكمػة العميػػا رقػـ )حكػػـ الييئػة القضػائية المشػػكمة بمكجػب  انظػر:لممزيػد 

ـ المكافػػػػػؽ َُِِ/ُُ/ِٓ(. كالصػػػػػادر بتػػػػػاريخ َْٕٕٖالنظػػػػػر المقػػػػػدـ مػػػػػف رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة السػػػػػابؽ، فػػػػػي الػػػػػتظمـ رقػػػػػـ )
 كما بعدىا. ِّٓـ. صَُِّ ،العدد الثالث ،منشكر في المجمة القضائية الصادرة عف كزارة العدؿ ىػ.ُّْْ/ُ/ُُ



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
 فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ   
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قػػػػػػدر أرش  يػػػػػػة كالػػػػػػذمفػػػػػػي الحكػػػػػػـ الصػػػػػػادر مػػػػػػف محكمػػػػػػة غػػػػػػرب األمانػػػػػػة عمػػػػػػى كزارة الداخم
بالعممػػػػػػػػػػة الذىبيػػػػػػػػػػة الناتجػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف جريمػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف م ......المجنػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػو الجنػػػػػػػػػػد

)رئػػػػػػػػػػيس قسػػػػػػػػػػػـ التحريػػػػػػػػػػػات بمديريػػػػػػػػػػػة الكحػػػػػػػػػػػدة(  ك......)جنػػػػػػػػػػػدم بالنجػػػػػػػػػػػدة(   ...........
ـ تسػػػػػػػببا بخطئيمػػػػػػػا فػػػػػػػي المسػػػػػػػاس بسػػػػػػػبلمة جسػػػػػػػـ المجنػػػػػػػي 21/12/2112أنيمػػػػػػػػا بتػػػػػػػػاريخ
بأربعمائػػػػػػػة جنيػػػػػػػو ذىػػػػػػػب أبػػػػػػػك كلػػػػػػػد  مػػػػػػػدنياالداخميػػػػػػػة فحكمػػػػػػػت عمػػػػػػػى كزارة  ،عميػػػػػػو المػػػػػػػذككر

عمػػػػػػػػى قاعػػػػػػػدة مسػػػػػػػؤكلية التػػػػػػػابع عػػػػػػػف عمػػػػػػػػؿ  تأسيسػػػػػػػان  كسػػػػػػػبعة جنييػػػػػػػات كسػػػػػػػػدس الجنيػػػػػػػػو
فعػػػػػؿ خطػػػػػأ تػػػػػـ عبػػػػػر أفرادىػػػػػا، ال سػػػػػيما أف  أم مسػػػػػؤكلية تمػػػػػؾ الػػػػػكزارة عػػػػػف كػػػػػػؿ ،المتبػػػػػكع

كر الفعػػػػػػؿ تػػػػػػـ بسػػػػػػبب كأثنػػػػػػاء تأديػػػػػػة األفػػػػػػراد لكاجبػػػػػػاتيـ مقػػػػػػدرة أركش المجنػػػػػػي عميػػػػػػو المػػػػػػذك
 باعتبار أف الدية الشرعية ىي خمسمائة جنيو ذىب أبك كلد. 

كأشػػػػارت الػػػػكزارة فػػػػي تظمميػػػػا إلػػػػى أف الحكػػػػـ خػػػػالؼ النصػػػػكص النافػػػػذة كمػػػػا تجػػػػرم بػػػػو 
عمػػػػى  تأسيسػػػػوعمػػػػى الحكػػػػـ عػػػػدـ  ناعيػػػػوعمػػػػى ا خػػػػريف بالعممػػػػة اليمنيػػػػة المحميػػػػة،  األحكػػػػػاـ

نمػػػا بنػػػ الػػػنص القػػػػانكني عمػػػى فتػػػكل مػػػف المفتػػػي، كتػػػـ إحالػػػة  اءن النافػػػذ الػػػذم يحكػػػـ النػػػزاع، كا 
إلػػػػػى ىيئػػػػػة رفػػػػػع المظػػػػػالـ برئاسػػػػػة الجميكريػػػػػة التػػػػػي خمصػػػػػت إلػػػػػى أف  تظمػػػػػـ كزارة الداخميػػػػػة

( مػػػػػػف قػػػػػػانكف 42ك41( مرافعػػػػػػات كالمػػػػػػادتيف )293الػػػػػػتظمـ كالطمػػػػػػب يتفقػػػػػػاف مػػػػػػػع المػػػػػػادة )
ـ الػػػػػذم حػػػػػدد الديػػػػػة الكاممػػػػػة بمبمػػػػػ  سػػػػػبعمائة 1994( لسػػػػػنة 12الجػػػػػرائـ كالعقكبػػػػػػات رقػػػػػػـ )

لمجريمػػػػػة، كتخفػػػػػض الديػػػػػة  يمنػػػػػي كاألرش بنسػػػػػبة معينػػػػػة مػػػػػف الديػػػػػة تقػػػػػدر تبعػػػػػان  يػػػػػػاؿألػػػػػؼ ر 
فكػػػػػػاف أف كجػػػػػػو  ريػػػػػػػاؿ،فػػػػػػي الخطػػػػػػأ بمقػػػػػػدار الخمػػػػػػس أم بمبمػػػػػػ  خمسػػػػػػمائة كسػػػػػػتيف ألػػػػػػؼ 

لكجػػػػػػػكد خطػػػػػػػأ يضػػػػػػػر  نظػػػػػػػرابإعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر فػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ األحكػػػػػػػاـ  رئػػػػػػػيس الجميكريػػػػػػػة طمبػػػػػػػان 
ـ( عنػػػػد عػػػػرض 4/2114رقػػػػػـ ) كتػػػػبل ذلػػػػؾ صػػػػدكر قػػػػرار مجمػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػى ،بالعػػػػدؿ

 التظمـ عميو قضى بالمكافقة عمى الطمب. 
المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا بتشػػػػػػكيؿ ىيئػػػػػػة الحكػػػػػػـ مػػػػػػف  لػػػػػػذلؾ صػػػػػػدر قػػػػػػراراف مػػػػػػف رئػػػػػػػيس كتبعػػػػػػان 

ـ( بتسػػػػػػػمية رئػػػػػػيس كأعضػػػػػػػاء الييئػػػػػػػة ٨٧/2114سػػػػػػبعة قضػػػػػػػاة كػػػػػػاف آخرىػػػػػػػا القػػػػػػػرار رقػػػػػػـ )
ؾ فإننػػػػا نجػػػػد أف كػػػػاف كػػػػذل مصػػػػدرة ىػػػػذا الحكػػػػـ عمػػػػى النحػػػػك المضػػػػمف فػػػػي ديباجتػػػػو. كلمػػػػػا

 .  قبكلو شكبلن  لمقانكف مما يتعيف معػو الطمب قد استكفى أكضاعو الشكمية كفقان 

أمػػػػػػا مػػػػػػف حيػػػػػػث المكضػػػػػػكع فإننػػػػػػا نجػػػػػػد أف الطمػػػػػػب قػػػػػػد أسػػػػػػس عمػػػػػػى اكتنػػػػػػاؼ الحكػػػػػػـ 
مػػػف حيػػػػث إنيػػػا أفضػػػػت إلػػػى تمييػػػػز  ،االبتػػػدائي كمػػػػا تعقبػػػو مػػػػف أحكػػػاـ لخطػػػػأ أضػػػر بالعػػػػدؿ

طبيف بػػػػػالنص القػػػػػانكني النافػػػػػذ بػػػػػأكثر ممػػػػػا يقضػػػػػي المحكػػػػػـك لػػػػػو بػػػػػاألرش عػػػػػف كافػػػػػة المخػػػػػا
بقاعػػػػدة أف القػػػػانكف عبػػػػارة عػػػػف قكاعػػػػد عامػػػػة مجػػػػردة،  بػػػػو، كىػػػػك األمػػػػر الػػػػذم ييػػػػدـ كيخػػػػػؿ

تمييػػػػػز، كيقػػػػػع عمػػػػػى عػػػػػاتؽ القضػػػػػاء إنػػػػػزاؿ أحكػػػػػاـ  تسػػػػػرم عمػػػػػى كافػػػػػة المخػػػػػاطبيف بيػػػػػػا دكف
القاعػػػػػػػدة كيترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى اإلخػػػػػػػبلؿ بيػػػػػػػذه ، تمػػػػػػػؾ القكاعػػػػػػػد عمػػػػػػػى الكقػػػػػػػائع المنظػػػػػػػػكرة أمامػػػػػػػػو



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
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المخػػػػػػػػاطبيف بػػػػػػػػالنص التشػػػػػػػػريعي  بالضػػػػػػػػركرة، اإلخػػػػػػػػبلؿ بمبػػػػػػػػدأ المسػػػػػػػػػاكاة بػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػكاطنيف
عػػػػػػف أف قػػػػػانكف المرافعػػػػػات فػػػػػي  ( مػػػػػف الدسػػػػػتكر. فضػػػػػبلن 41ذاتػػػػػو، المقػػػػػرر بػػػػػنص المػػػػػادة )
قضػػػػائو بػػػػالقكانيف  آمػػػػر قػػػػد نػػػػص عمػػػػى أف يتقيػػػػد القاضػػػػي فػػػػػيٍ المػػػػادة )الثامنػػػػة( منػػػػو كبػػػػنص

 يا.  النافذة كيجب عميو تطبيق

كبػػػػػالرجكع إلػػػػػػى الحكػػػػػػـ االبتػػػػػػدائي الصػػػػػػادر مػػػػػػف محكمػػػػػػة غػػػػػػرب األمانػػػػػػة محػػػػػػؿ طمػػػػػػب 
( مرافعػػػػػات نجػػػػػػده قػػػػػػد تضػػػػػمف فػػػػػػػي حيثياتػػػػػػػو 293إعػػػػػادة النظػػػػػػر باالسػػػػػتناد لػػػػػػنص المػػػػػػادة )

كىػػػػػػك القػػػػػػانكف النافػػػػػػذ الػػػػػػػذم  ،القانكنيػػػػػػة التػػػػػػي اسػػػػػػتند إلييػػػػػػا فػػػػػػي صػػػػػػدكره نصػػػػػػػكص المػػػػػػػكاد
( 245، 11٧، 119يمػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػكاد )التطبيػػػػػػػػػؽ كقػػػػػػػػػت الجر  يفتػػػػػػػػػػرض أنػػػػػػػػػػو الكاجػػػػػػػػػػب

بيػػػػد أف الحكػػػػـ قػػػػد كقػػػػع  ،ـ1994( لعػػػػاـ 12فحسػػػػب مػػػػػف قػػػػػانكف الجػػػػػرائـ كالعقكبػػػػات رقػػػػـ )
ـ قػػػػػد 1994( لعػػػػػاـ 12المشػػػػػار إليػػػػػو فػػػػػي الحكػػػػػـ رقػػػػػـ ) أف القػػػػػػانكف يتمثػػػػػؿ فػػػػػي  فػػػػػي خطػػػػػأ

منػػػػػػو كىػػػػػػي  ،(41ـ لحػػػػػػؽ المػػػػػػادة )1995( لسػػػػػػنة 16طػػػػػػرأ عميػػػػػػو تعػػػػػػديؿ بالقػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ )
الديػػػػػػة الكاممػػػػػػة بمكجػػػػػػب ذلػػػػػػؾ التعػػػػػػديؿ  مقػػػػػػة بتحديػػػػػػد مقػػػػػػدار الديػػػػػػة كاألرش فأصػػػػػػبحتالمتع

 كاألرش نسبة معينة مف الدية...إلخ.   ريػاؿ،سبعمائة ألؼ 

( عنػػػػػػد تضػػػػػػميف 42( كالمػػػػػػادة )41مػػػػػػف ذكػػػػػػر المػػػػػػادة ) غيػػػػػػر أف الحكػػػػػػـ خػػػػػػبل مطمقػػػػػػان 
اف المكضػػػػػػػكعية التػػػػػػػي كػػػػػػػاف يفتػػػػػػػرض إيرادىػػػػػػػا كأسػػػػػػػانيد لصػػػػػػػدكره، كىمػػػػػػػا المتػػػػػػػ النصػػػػػػػػكص

مػػػػػف أم إشػػػػػارة  كمػػػػػا خػػػػػبل الحكػػػػػـ أيضػػػػػان  ،الكاممػػػػػة كأركش الجنايػػػػػات تحػػػػػدداف مقػػػػػدار الديػػػػػػة
ـ بالقػػػػػانكف 1994( لسػػػػػنة 12أك ذكػػػػػر لمتعػػػػػديؿ الػػػػػذم طػػػػػرأ عمػػػػػى نصػػػػػكص القػػػػػانكف رقػػػػػـ )

ـ. كبػػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػػى أف الكاقعػػػػػػػة محػػػػػػػػؿ المحاكمػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت بتػػػػػػػػاريخ 1995( لسػػػػػػػػنة 16رقػػػػػػػـ )
بقرابػػػػػػة السػػػػػػبع السػػػػػػنكات، فػػػػػػإف الػػػػػػنص  ككرـ أم بعػػػػػػد نفػػػػػػاذ التعػػػػػػػديؿ المػػػػػػػذ21/12/2112

الػػػػػذم  القػػػػػانكف ـ، كىػػػػػك1995( لعػػػػػاـ 16القػػػػػانكني الػػػػػذم يحكػػػػػـ الكاقعػػػػػة ىػػػػػك القػػػػػانكف رقػػػػػـ )
أحكامػػػػػو، كىػػػػػك الػػػػػذم نػػػػػص  ألػػػػػـز القاضػػػػػي التقيػػػػػد بػػػػػو فػػػػػي قضػػػػػػائو كأكجػػػػػػب عميػػػػػػو تطبيػػػػػػؽ

ة معينػػػػػػة مػػػػػػف الديػػػػػػ ، كأف األرش نسػػػػػػػبةريػػػػػػػاؿعمػػػػػػى تحديػػػػػػد الديػػػػػػة الكاممػػػػػػة بسػػػػػػبعمائة ألػػػػػػؼ 
 مس.الخي  لمجريمة، كما نص عمى أف تخفض الدية فػي الخطػأ بمقػدار يقدر تبعان 

كمػػػػػػا تعقبػػػػػػو مػػػػػػف أحكػػػػػػاـ ىػػػػػػدـ قاعػػػػػػدة  ،فترتػػػػػػب عمػػػػػػى الحكػػػػػػـ االبتػػػػػػدائي سػػػػػػالؼ الػػػػػػذكر
مسػػػػتقرة فػػػػي كافػػػػة التشػػػػريعات، ىػػػػي أف القػػػػانكف عبػػػػارة عػػػػف قكاعػػػػد عامػػػػة مجػػػػردة، تقتضػػػػي 

مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذا القضػػػػػػػػاء مخالفػػػػػػػػة  خضػػػػػػػػكع جميػػػػػػػػع المخػػػػػػػػاطبيف بيػػػػػػػػا دكف تمييػػػػػػػػز، كمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػد
لنصػػػػػػػػكص قػػػػػػػػانكف المرافعػػػػػػػػات فػػػػػػػػي مادتػػػػػػػػو الثامنػػػػػػػػة سػػػػػػػػالفة الػػػػػػػػذكر التػػػػػػػػي تكجػػػػػػػػب التقيػػػػػػػػد 

أنػػػػو ال اجتيػػػػاد مػػػػع كجػػػػكد  :كقضػػػػاءن  بيػػػػا فقيػػػػان  بنصػػػػكص القػػػػكانيف النافػػػػذة، كالقاعػػػػدة المسػػػػػمـ
يفضػػػػػي إلػػػػػى اإلخػػػػػبلؿ بػػػػػأىـ األسػػػػػس  عػػػػػف أف فػػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذا القضػػػػػػاء مػػػػػػا الػػػػػنص، فضػػػػػبلن 

المػػػػػػكاطنيف المقػػػػػػرر بصػػػػػػريح  كىػػػػػػك مبػػػػػػدأ المسػػػػػػػاكاة  بػػػػػػػيف ،رية األساسػػػػػػيةكالمبػػػػػػادئ الدسػػػػػػتك 
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فػػػي الحكػػػػـ، فإنػػػػو يقطػػػػع  نػػػص المػػػػادة الحاديػػػػة كاألربعػػػيف مػػػػف الدسػػػػتكر، كبتحقػػػؽ ذلػػػػؾ فعػػػػػبلن 
اشػػػػترطتو المػػػػادة  دكف أدنػػػػى ريػػػػب، بتحقػػػػؽ حالػػػػة كجػػػػكد الخطػػػػأ الػػػػذم يضػػػػر بالعػػػػدؿ الػػػػػذم

شػػػػػػائبة،  ع مػػػػػػا حػػػػػػاؽ بػػػػػػالحكـ مػػػػػػػف( مػػػػػػف قػػػػػػانكف المرافعػػػػػػات، ممػػػػػػا يسػػػػػػتمـز معػػػػػػو رفػػػػػػ293)
نزاؿ حكـ صحيح القانكف عمى كقائعو  .(ُ)كا 

                                  
حيث جاء في حيثيات الحكـ ........فإف قاضي محكمة غرب األمانة قاـ باعتماد تقدير األركش المعد مف أمػيف السػر  (ُ)

حينيا .......... حرفيان دكف تدقيؽ بغض النظر عف إعمالو قاعػدة الػذىب، كعمى افتراض صحة ذلؾ، كىك لـ يكف كذلؾ، 
نزالو عمى أنكاع الجنايات المقدرة مف نجد أف تقدير األركش سالؼ الذكر قد كقع في  خطأ ترجمة ما حكاه التقرير الطبي كا 

كنسبة كؿ منيا مف  ،( مػف القػانكف بتفاصيمياِْالمشػرع أك الجنايات التي لـ يكرد المشرع ليا تقدير، كالتي حفمت المػادة )
كما سيرد بيانو:  أخطأ الحكـ ككذا  ،ابي(الدية الكاممة، كما كقع التقدير أيضان في خطأ احتساب مقدار األرش )خطأ حس

تقدير األركش الذم اعتمده، حيف اعتمد أرش ىاشمة كػأرش كػؿ ثقب في األمعاء كحككمة، بينما أنو ال كجو لمقياس دكف 
مراء، فأرش الياشمة مقصكر في صكرة أف تؤدم الجناية إلى تيشـ العظـ في محمو دكف أف تنقمو، كلك كاف اليشـ بػدكف 

سـ مف َٔما فكؽ العظـ مف الجمد كالمحـ، مع أف التقرير الطبي يحكي ا تي:  تمزؽ في األمعاء الدقيقة عمى بعد جرح 
الكستر تريس.  تمزؽ كتيتؾ لمقكلكف المستعرض.  تمزؽ كتيتؾ لمجدار األمامي كالخمفي لمقكلكف الصاعد. كالراجح في 

ف الفقو أف ما كاف لو جكؼ في سائر األعضاء فبل يخمك  إما أف يككف عظمان كالساعد كفي خرقو مف الجانبيف فمنقمتيف، كا 
لـ يكف عظمان كلو جػكؼ كخرقػو مػف الجانبيف فأربع بكاضع.  كعميو فإف أرش التمزؽ كالتيتؾ في األمعاء الدقيقة كالقكلكف 

خمس عشػر الدية الخطأ  المستعرض كالقكلػكف الصاعد ىك أرش أربع بكاضع لكؿ منيا بمجمكع اثنتي عشرة باضعة بكاقع
دية الخطأ. كما جاء في التقرير الطبي فيما ذكر ريػاؿ ( َٔٓ,َََكأرش لمباضعة مف أصؿ مبم  )ريػاؿ  (ُُ,ََِمبم  )

أعبله كاؼ لبياف لحكؽ النقص بما تػـ مػف استئصاؿ كترقيع كخياطة. كالباضعة ىي التي قطعت الجمد كغاصت في أكثر 
 أىمؿ الحكـ االبتدائي بإىداره جنايات ثابتة بالتقرير الطبي كىي عمى النحك ا تي:   المحـ إلػى نحك الثمثيف. 

ما قاـ بو المستشفى مف إزالة لمطمقة النارية المتيشمة الساكنة في الجمد األعمػى لمكح الكتؼ.  غير أف الحكـ االبتدائي  -ُ
لمحـ كال تصؿ إلى العظـ، بما ال يكافئ جناية الطمؽ قدر ذلؾ خطأ بتضميف الحكـ أرش المتبلحمة، كىي التي تشؽ أكثر ا

النارم المكصكفة في التقريػر الطبي، ككاف األكلى أف تقدر بأرش السمحاؽ التي تكصؼ جنايتيا بأنيا ىي التي تصػؿ إلى 
 البشرة فكؽ العظـ كال تصؿ إلى العظـ.  

التقرير الطبي مػف أنو تـ كضع فتحة تبرز صناعية  :يوجػ( أىمؿ الحكـ االبتدائي تقدير األرش الذم اعتمده، ما أشار إل
ية اقتضتيا الضركرة باعتبارىا أثران مباشران نجـ عف الجنايات التي حفػؿ أعبر جدار البطف مف القكلػكف إلػى األعػكر كسػر 

 تفصيميا كالتي أصابت المجني عميو.   الطبيالتقريػر 
كعمى فرض صحة  ،در أرش المتبلحمة )بعشرة حبات جنيػو ذىب كنصؼ(د( كقع الحكـ االبتدائي في خطأ حسابي حيف ق

جنييان(.  ىذا كبمراجعة كتدقيؽ ما كرد  ُٓمف الدية أم ) ََُّاحتساب الذىب، كىك ليس كذلؾ، فػاألرش لممتبلحمػة ىك 
لو أحمد ......كسفر في بقية فقرات منطكؽ الحكـ االبتدائي حيف قضى عمى المسئكؿ عف الحقكؽ المدنية بتسميـ المحكـك 

بناء عمػى تقدير مف المحكمة فنجده قضاء لو سنده مف كاقع الثابت في األكراؽ المزبكرة في الممؼ ريػاؿ مبم  خمسمائة ألؼ 
بما في ذلؾ مستندات كفكاتير المراجع الطبية في اليند، فضبلن عف أنيا مف مسائؿ الكاقع التي تختص بتقديره محكمة 

اف استخبلصيا لمدليؿ سائغان كما سمؼ البياف.  كبالرجكع إلى التقرير الطبي الذم اعتمده الحكـ المكضكع سيما متى ك
األساسي في تقدير الجنايات كمف ثـ تحديد أركشيا، كلما كاف الثابت مما تقدـ أف الحكـ قد اعتكرتو األخطاء كما نكىنا، 

دؿ، فضبلن عف تصكيب ما اعتراه مف خطأ إنزاؿ الجنايات فػإف األمر يقتضي إزالة ما اكتنؼ الحكـ مف أخطاء أضرت بالع
 ـ كذلؾ عمى النحك ا تي:  ُٓٗٗ( لسنة ُٔكأركشيا بما ال يطابؽ التقرير الطبي طبقان لنص القػانكف رقػـ)

 .  ريػاؿ( َِٖ,َََ)ريػاؿ ( أرش الكمية التي تمزقت تمزقان  كامبلن ىك نصؼ دية الخطأ مبم  مائتيف كثمانيف ألؼ ُ
 . أرش إزالة ريػاؿ (ُٖٔ,ٔٔٔ( أرش الجائفة لممقذكؼ النارم النافذ إلى الجكؼ ىك أرش الجائفة ثمث دية الخطػأ)ِ

 =.ريػاؿ (ِِ,ََْالطمؽ النارم الساكف في الجمد األعمى فكؽ الكتؼ، ىك أرش السمحاؽ)
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كمػػػػػػػف األخطػػػػػػػاء التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف االعتمػػػػػػػاد عمييػػػػػػػا فػػػػػػػي تقػػػػػػػديـ الػػػػػػػتظمـ عػػػػػػػدـ األخػػػػػػػذ     
بػػػػو تغيػػػػر الحكػػػػـ فػػػػػي  األخػػػػذبالػػػػدفع المكضػػػػكعي الػػػػذم يثيػػػػره الخصػػػػـ كالػػػػذم يترتػػػػػب عمػػػػى 

تعػػػػز، كالحكػػػػـ الصػػػػادر  القضػػػػية، كىػػػػك مػػػػا جػػػػاء فػػػػي الحكػػػػـ الصػػػػادر مػػػػف محكمػػػػة اسػػػػتئناؼ
أف مقػػػػػدـ طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر أثػػػػػار أمػػػػػاـ محكمتػػػػػي  حيػػػػػث تبػػػػػيف ،مػػػػػف المحكمػػػػػة االبتدائيػػػػػة

الفرعيػػػػػػة  المكضػػػػػػكع مسػػػػػػألة إقػػػػػػرار المقػػػػػػدـ ضػػػػػػده الطمػػػػػػب عنػػػػػػد رده عمػػػػػػى دعػػػػػػػكل األخيػػػػػػػر
كممكيتػػػػػو لنصػػػػػؼ بنػػػػػاء البيػػػػػت  ،ممكيتػػػػػو لبنػػػػػاء العمػػػػػارة الكائنػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػارع مستشػػػػػفى الثػػػػػكرة

                                                                               
( كفقان لمفقو الراجح. أرش ْْ،ََٖ=ْ×ُُ,ََِأرش التمزؽ في األمعاء الدقيقة ىك أرش أربع بكاضع لدية الخطأ )= 

( كفقان لمفقو الراجح. أرش ْْ,ََٖ=ْ×ُُ,ََْتمزؽ كتيتؾ القكلكف المستعرض ىك أرش أربػع بكاضػع لديػة الخطػأ )
( كفقان ْْ,ََٖ=ْ×ُُ,ََِتمزؽ كتيتؾ الجدار األمامي كالخمفي لمقكلكف الصاعد ىك أرش أربع بكاضع لدية الخطأ )

 لمفقو الراجح.  
(.  فيكػػػكف إجمػػػالي ُٖٔ,ٔٔٔكضع فتحة تبرز صناعية عبر جدار البطف كسراية أرش الجائفة ثمػث ديػة الخطأ )( أرش ٕ

 َُٖ,ُِّ= ُٖٔ,ٔٔٔ+ ْْ,ََٖ+ْْ,ََٖ+ْْ,ََٖ+ِِ,ََْ+ ُٖٔ,ٔٔٔ+َِٖ,َََمبػػػال  األركش كػػػا تي: 
رياالن،  ُ,َُٖ,ُِّلداخؿ كالخارج يصػبح بمبمػ رياالن. فإذا ما أضيؼ إليو مثمي ما سبؽ الحكـ بو كمصاريؼ عبلج في ا

كلما كاف المضطرد في قضاء المحكمة العميا أف العبػرة فػي دفػع الديات كاألركش ىػك بكقػت األداء كبػالنظر إلػى أف الجنايػة 
 .ـََِِ/ُِ/َِقػد كقعػت بتػاريخ

أربعة عشر عامان. كحيث إف الثابت لمجميع لحكؽ  كلـ يزؿ المجني عميو حتى يكمنا لـ ينصؼ بما يستحقو رغػـ مضػي قرابة
( مف القانكف المػدني فػإف مقتضػيات العدالػة كتحقيؽ ْٓٓكبالقياس عمى حكـ المادة ) لمريػاؿاالنخفاض في القػكة الشػرائية 

 اإلنصاؼ الذم تنشده الشريعة الغراء يقتضي دفع مبم  األركش أك ما حكػـ بػو كمصاريؼ عبلج كسفر لمخارج
بالدكالر، كحيث إف الثابت مف تسعيرة البنؾ المركزم أف سعر صرؼ ريػاؿ )اليند(...إلخ، بما كاف يعادؿ سعر صرؼ 

$( تسعة ٗ,ّٖٖ/ُِ( رياالن لمدكالر الكاحػد فػإف المجنػي عميػو يكػكف مسػتحقان لمػا يعػادؿ)ُّٖ/ٗٗـ ىػك)ََِّالدكالر لعػاـ 
اليمني بسعر صرؼ الدكالر عند التنفيذ، فيمـز  بالريػاؿران ككاحػد كعشػريف سنتان تػدفع آالؼ كثمانمائة كثمانية كثبلثيف دكال

بدفعيا لممجني عميو ......  كلما كانت الشريعة تقرر عصمة الدماء، كأنو ال  -كزارة الداخمية-المسؤكؿ عف الحقػكؽ المدنيػة
غير فرؽ أف تككف صغيرة أك كبيرة، سكاء كرد في الشرع  يحؿ إراقة شيء منيا بغير حقو، كال الجناية عمى معصـك الدـ مف

 ،تقديرىا أك لـ يرد، كفي حالة األخيرة التي لـ يرد تقديرىا فإنو البد مػف الرجػكع فػي التقدير إلى ذكم الخبرة في ىذا الشأف
جع إلى الخبرة( عمى بحيث ال يككف في التقدير أك في كصؼ الجناية أم حيؼ ال عمى الجاني كال عمى المجني عميو )ير 

الجنايات فيتكلى الطبيب الجراح مثبلن كصؼ الجناية، كيقـك الحاكـ بتقريبو إلى أرش مػا كرد بو الشرع  مأالتأف تراعػى 
 بحسب نسبتو إليو كحككمة......إلخ 

( مف قانكف الجرائـ َْ)كالمادة  ،ـََِِ( لسػنةَْ( مف قانكف المرافعات كالتنفيذ المدني رقػـ )ِّٗلنص المادة ) :كاستنادان 
 ـ كبعػد المداكلة يصدر الحكـ التالي منطكقػػػو:  ُٓٗٗ( لسػنة ُٔكالعقكبات رقػـ )

أكالن: قبكؿ طمب رئيس الجميكرية إعادة النظر في القضية محؿ ىػذا الحكػـ شػكبلنم الستيفاء أكضاعو القانكنية لما عممناه في 
ىػ( ُِْٔ/ٗٗ) الرابعة الكاردة في منطكؽ حكـ محكمة غرب األمانة الصادر بػرقـ حيثيات ىذا الحكـ.  ثانيان: إلغاء الفقرة

ـ الشتماليا عمى خطأو أضر بالعدؿ عمى النحك المفصؿ في حيثيات ىذا ََِٓ/ٗ/ِٕىػ المكافؽ ُِْٔ/ٖ/ِّكتاريخ 
 يعػادؿ بػدفع مػا -كزارة الداخميػة-الحكـ كأسبابو. ثالثان: إلزاـ المسؤكؿ عػف الحقػكؽ المدنيػة

اليمني بسعر صرؼ  بالريػاؿ$( تسعة آالؼ كثمانمائة كثمانية كثبلثيف دكالران ككاحد كعشػريف سػنتان، يدفع ٗ,ّٖٖ/ُِ)
الدكالر عند التنفيذ كذلؾ لممجني عميو، المحكػـك لػو/ ..... مقابؿ أركش الجنايات التي حصمت فيو كمقابؿ مصاريؼ عبلج 

لما عممناه. رابعان: ترسؿ األكراؽ إلى محكمة غرب األمانةم إلعبلف كؿ طرؼ بنسخة ٍ اضفػي الداخؿ كالخارج كمصاريؼ تق
 ـ.  َُِٔ/ٕ/ُٕىػ المكافؽُّْٕ/َُ/ُِمف ىذا الحكـ كمباشرة التنفيذ بمقتضاه.  صدر بالمحكمة العميا باإلجماع بتاريخ



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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غيػػػػػػػػػر أف المحكمتػػػػػػػػػيف  ،نػػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػػا كالكػػػػػػػػػائف فػػػػػػػػػي حبيػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػبيكنصػػػػػػػػػؼ األرض المب
أف مػػػػػا أثػػػػػاره مقػػػػػدـ الطمػػػػػب متعمػػػػػؽ بػػػػػدفع مكضػػػػػكعي  مػػػػػػع ،تجاىمتػػػػػا ذلػػػػػؾ بػػػػػدكف كجػػػػػو حػػػػػؽ

دعػػػػكل المقػػػػدـ ضػػػػده الطمػػػػب لتقػػػػدـ مػػػػا  كيترتػػػػب عميػػػػػو عػػػػػدـ سػػػػػماع ،متعمػػػػؽ بالنظػػػػاـ العػػػػاـ
كيتيمػػػػا لجميػػػػع الكرثػػػػة مم كمػػػػػف ثػػػػػـ ،كىػػػػك إقػػػػراره بممكيػػػػة المػػػػكرث لمعمػػػػارتيف ضػػػػان،يكػػػػذبيا مح

( مرافعػػػػػػات ُٖٓعمػػػػػى الشػػػػػػيكع كػػػػػػؿ كاحػػػػػػد بقػػػػػػدر حصػػػػػػتو الشػػػػػػرعية مػػػػػػف التركػػػػػػة، كالمػػػػػػػادة )
بالنظػػػػاـ العػػػػاـ جػػػػاز إبػػػػداؤه فػػػػي أيػػػػة مرحمػػػػة مػػػػف  صػػػػريحة فػػػػي أنػػػػو: إذا كػػػػاف الػػػػدفع متعمقػػػػان 

كعمػػػػى المحكمػػػػػة أف تقضػػػػػي بػػػػػو مػػػػػف تمقػػػػػاء  ،الخصػػػػػكمة كلػػػػػك أمػػػػػاـ المحكمػػػػػة العميػػػػػا مراحػػػػػؿ
( مرافعػػػػػات ُٖٔكقػػػػػد أكردت المػػػػػادة ) ،ؿ كقبػػػػػؿ الفصػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػدعكل(نفسػػػػػيا بحكػػػػػـ مسػػػػػتق

منيػػػػػا مػػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػػو الفقػػػػػرة الخامسػػػػػػة مػػػػػػف  نمػػػػػاذج لمػػػػػػدفكع المعتبػػػػػرة مػػػػػػف النظػػػػػػاـ العػػػػػػػاـ
أف  كالمعمػػػػـك قانكنػػػػػان  ،محضػػػػان  كىػػػػك الػػػػدفع بعػػػػػدـ سػػػػماع  الػػػػدعكل لتقػػػػدـ مػػػػػػا يكػػػػػذبيا ،المػػػػادة

قػػػػػػانكف  ( مػػػػػػػفٖبػػػػػػنص المػػػػػػادة ) مػػػػػػا ال تسػػػػػػمع فيػػػػػػو الػػػػػػدعكل ال تسػػػػػػمع فيػػػػػػو البينػػػػػػة عمػػػػػػبلن 
 . (ُ)كىك ما جاء في حيثيات الحكـ ،اإلثبات

                                  
ف كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا سػػػػػػػمؼ أف المقػػػػػػدـ ضػػػػػػده كالظػػػػػػاىر مػػػػػػ ..............  ( حيػػػػػػث جػػػػػػاء فػػػػػػي حيثيػػػػػػات الحكػػػػػػـ بػػػػػػأف ..........ُ)

............... أقػػػػػر أمػػػػػػاـ ىيئػػػػػة التحكػػػػػػيـ المختػػػػػارة منػػػػػػو كبقيػػػػػػة كرثػػػػػػػة كالػػػػػده بممكيػػػػػػة العمػػػػػارة الكائنػػػػػػة  الطمػػػػػب/ .........
عمػػػػى شػػػػارع مستشػػػػفى الثػػػػكرة العػػػػاـ بتعػػػػز كالبيػػػػت الكػػػػائف فػػػػي حبيػػػػؿ الضػػػػبي لكالػػػػده كأنيمػػػػا مػػػػف ضػػػػمف مكجػػػػكدات التركػػػػة 

قػػػػراره بػػػػذ لؾ شػػػػفاىة ككتابػػػػة فيػػػػك مكاقػػػػع عمػػػػى حصػػػػر التركػػػػة المشػػػػتمؿ عمػػػػى العقػػػػاريف كتمسػػػػؾ بحكػػػػـ التحكػػػػيـ العقاريػػػػة كا 
كفػػػػركز القسػػػػمة الصػػػػػادرة عػػػػف ىيئػػػػػػة التحكػػػػػيـ، كدافػػػػػع عمػػػػا قػػػػػاـ بػػػػو المحكمػػػػػكف مػػػػف إجػػػػػراءات كمػػػػف ذلػػػػػؾ تركيػػػػز القسػػػػػمة 

ـ/ تعػػػػػز فصػػػػػار إقػػػػػراره كمكازنػػػػػة السػػػػػياـ كمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػػي رده عمػػػػػى دعػػػػػكل بطػػػػػبلف حكػػػػػـ التحكػػػػػيـ أمػػػػػاـ محكمػػػػػة اسػػػػػتئناؼ 
مسػػػػتكفيان ألركانػػػػو كشػػػػركط صػػػػحتو الكاجػػػػب تكافرىػػػػا فػػػػي المقػػػػر كالمقػػػػر بػػػػػو كاإلقػػػػػرار  بػػػػذلؾ أمػػػػاـ محكمػػػػػة االسػػػػتئناؼ إقػػػػراران 
( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اإلثبػػػػػػػات كبػػػػػػػذلؾ يكػػػػػػػكف منتجػػػػػػػان ألحكامػػػػػػػو ْٖ، ّٖ، ِٖ، ُٖ، َٖ، ٕٗالمنصػػػػػػػكص عميػػػػػػػو فػػػػػػػي المػػػػػػػكاد: )

كيجػػػػػب إلزامػػػػػو بمػػػػػا  ،ثبػػػػػات بصػػػػػيركرة اإلقػػػػػرار حجػػػػػة قاطعػػػػػة عمػػػػػى المقػػػػػر( إٔٗ، ٕٖالمنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي المػػػػػادتيف: )
أك فػػػػػي حػػػػػؽ مػػػػػف  ،تسػػػػػقط بالشػػػػػبية أقػػػػػر بػػػػػو، كعػػػػػدـ صػػػػػحة الرجػػػػػكع فػػػػػي اإلقػػػػػرار إال أف يكػػػػػكف فػػػػػي حػػػػػؽ مػػػػػف حقػػػػػكؽ ا

 .بشرط قبكؿ المقر لو ،حقكؽ العباد المالية
إقػػػػرار المقػػػػدـ ضػػػػده الطمػػػػب عنػػػػد رده  أف مقػػػػدـ طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر أثػػػػار أمػػػػاـ محكمتػػػػي المكضػػػػكع مسػػػػألة :كالثابػػػػت ىنػػػػا

عمػػػػػى دعػػػػػػكل األخيػػػػػػر الفرعيػػػػػة ممكيتػػػػػو لبنػػػػػاء العمػػػػػارة الكائنػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػارع مستشػػػػػفى الثػػػػػكرة كممكيتػػػػػو لنصػػػػػؼ بنػػػػػاء البيػػػػػت 
غيػػػػػر أف المحكمتػػػػػيف تجاىمتػػػػػا ذلػػػػػؾ بػػػػػدكف كجػػػػػو حػػػػػؽ مػػػػػػع  ،كنصػػػػػؼ األرض المبنػػػػػي عمييػػػػػا كالكػػػػػائف فػػػػػي حبيػػػػػؿ الضػػػػػبي

كيترتػػػػػب عميػػػػػػو عػػػػػػدـ سػػػػػػماع دعػػػػػكل المقػػػػػدـ  ،بػػػػػدفع مكضػػػػػكعي متعمػػػػػؽ بالنظػػػػػاـ العػػػػػاـأف مػػػػػا  أثػػػػػاره مقػػػػػدـ الطمػػػػػب متعمػػػػػؽ 
كمػػػػػف ثػػػػػـ ممكيتيمػػػػا لجميػػػػع الكرثػػػػة عمػػػػى  ،ضػػػػده الطمػػػػب لتقػػػػدـ مػػػػا يكػػػػذبيا محضػػػػان كىػػػػك إقػػػػراره بممكيػػػػة المػػػػكرث لمعمػػػػارتيف

كػػػػػػاف الػػػػػػدفع  ( مرافعػػػػػػات صػػػػػػريحة فػػػػػػي أنػػػػػػو: إذآُٖالمػػػػػػػادة )الشػػػػػػيكع كػػػػػػؿ كاحػػػػػػد بقػػػػػػدر حصػػػػػػتو الشػػػػػػرعية مػػػػػػف التركػػػػػػة، ك 
كعمػػػػى المحكمػػػػة أف  ،متعمقػػػػان بالنظػػػػاـ العػػػػاـ جػػػػاز إبػػػػداؤه فػػػػي أيػػػػة مرحمػػػػة مػػػػف مراحػػػػػؿ الخصػػػػكمة كلػػػػك أمػػػػاـ المحكمػػػػة العميػػػػا

 .تقضي بو مف تمقاء نفسيا بحكـ مستقؿ كقبؿ الفصؿ في الدعكل(
عميػػػػػو الفقػػػػػرة الخامسػػػػػة ( مرافعػػػػػات نمػػػػػاذج لمػػػػػدفكع المعتبػػػػػرة مػػػػػف النظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ منيػػػػػا مػػػػػا نصػػػػػت ُٖٔكقػػػػػد أكردت المػػػػػادة )

مػػػػف المػػػػادة كىػػػػك الػػػػدفع بعػػػػدـ سػػػػماع  الػػػػدعكل لتقػػػػدـ مػػػػػا يكػػػػػذبيا محضػػػػان كالمعمػػػػـك قانكنػػػػان أف مػػػػا ال تسػػػػمع فيػػػػو الػػػػدعكل ال 
( مػػػػػػف قػػػػػانكف اإلثبػػػػػات، كمػػػػػف ثػػػػػـ فػػػػػإف سػػػػػماع محكمػػػػػة شػػػػػرؽ تعػػػػػز كمحكمػػػػػة ٖتسػػػػػمع فيػػػػػو البينػػػػػة عمػػػػػبلن بػػػػػنص المػػػػػادة )

 =.. ممكيتػػػػػػو فػػػػػػي العقػػػػػػاريف السػػػػػػالؼ تعيينيمػػػػػػا مػػػػػػع سػػػػػػبؽ إقػػػػػػراره بممكيتيمػػػػػػا............ االسػػػػػػتئناؼ لػػػػػػدعكل ...........



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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مصػػػػػػطمح الضػػػػػػرر الػػػػػػذم لحػػػػػػؽ بالعدالػػػػػػة عمػػػػػػى أف ينصػػػػػػب يجػػػػػػب  :خالصػػػػػػة القػػػػػػكؿ
جزئيػػػػة مػػػػف جزئيػػػػات الحكػػػػـ التػػػػي ال لػػػػبس فييػػػػا كال غمػػػػكض كال تقبػػػػؿ االجتيػػػػاد أك التأكيػػػػؿ 

 في أصميا أك فرعيا. 
  

                                                                               
لممػػػػػػكرث كأنيمػػػػػػا مػػػػػػف مكجػػػػػكدات التركػػػػػة مخالفػػػػػة صػػػػػريحة لػػػػػنص المػػػػػكاد السػػػػػالؼ ذكرىػػػػػا، كىػػػػػي مخالفػػػػػة يترتػػػػػب عمييػػػػػا =

كػػػػػؿ ذم مصػػػػمحة الػػػػػبطبلف المطمػػػػؽ لتعمػػػػؽ تمػػػػؾ المخالفػػػػة بالقكاعػػػػد المتعمقػػػػة بالنظػػػػاـ العػػػػاـ كمػػػػف ثػػػػـ يجػػػػكز التمسػػػػػؾ بػػػػػو ل
كيجػػػػػب عمػػػػػى المحكمػػػػػة أف تقضػػػػػي بػػػػػو مػػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػيا عمػػػػػبلن  ،كلمنيابػػػػػة العامػػػػػة فػػػػػي أم مرحمػػػػػة كانػػػػػت عمييػػػػػا الػػػػػدعكل

( مرافعػػػػػات، كمػػػػػا أف الػػػػػبطبلف المتعمػػػػػؽ بالنظػػػػػاـ العػػػػػاـ ال يػػػػػزكؿ بتنػػػػػازؿ أطػػػػػراؼ الخصػػػػػكمة، كالظػػػػػاىر ِٓبػػػػػنص المػػػػػادة )
ف كالخطػػػػػأ فػػػػػي تطبيقػػػػػو لػػػػػـ تقتصػػػػػر عمػػػػػى سػػػػػماع دعػػػػػكل المقػػػػػدـ ضػػػػػده أف مخالفػػػػػة الحكمػػػػػيف االبتػػػػػدائي كاالسػػػػػتئنافي لمقػػػػػانك 

 ............  الطمػػػػػب مػػػػػع تقػػػػػدـ مػػػػػا يكػػػػػذبيا محضػػػػػان، بػػػػػؿ إنيمػػػػػا حكمػػػػػا بممكيػػػػػة مقػػػػػدـ طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر/ .............
لنصػػػػؼ األرض المقػػػػاـ عمييػػػػا البيػػػػت )العمػػػػارة( الكػػػػائف فػػػػي حبيػػػػؿ الضػػػػبي مػػػػع أنػػػػو لػػػػـ يػػػػدع بػػػػذلؾ فيكػػػػكف حكميمػػػػا بػػػػذلؾ 

( مرافعػػػػات، كحيػػػػث إف الثابػػػػت ذلػػػػؾ فػػػػبل ُِِان بغيػػػػر دعػػػػكل كبمػػػػا لػػػػـ يطمبػػػػػو الخصػػػػػـك مخالفػػػػان بػػػػذلؾ نػػػػص المػػػػادة )حكمػػػػ
منػػػػاص مػػػػف القػػػػكؿ: إف الطمػػػػػػب المقػػػػدـ مػػػػف األخ رئػػػػػيس الجميكريػػػػة عطفػػػػان عمػػػػػى طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػػر المرفػػػػكع إليػػػػو مػػػػػف 

.... ............ اـ زكجػػػػػػػػة كالػػػػػػػػده/ ..........بصػػػػػػػػفتو أحػػػػػػػػد الكرثػػػػػػػػة كانضػػػػػػػػم .............. المحكػػػػػػػػـك عميػػػػػػػػػو / ........
يمػػػػاف لمطمػػػػب قػػػػد بنػػػػي عمػػػػى أسػػػػاس مػػػػف الشػػػػرع كالقػػػػانكف لثبػػػػكت الخطػػػػأ الػػػػذم شػػػػاب األحكػػػػاـ محػػػػػؿ الطمػػػػب  كأختيػػػػػو آيػػػػة كا 
ضػػػػػرار ذلػػػػػؾ الخطػػػػػأ بالعػػػػػدؿ بحرمػػػػػاف مقػػػػػدمي طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر مػػػػػػف حقيػػػػػػـ الشػػػػػػرعي فػػػػػػي العمػػػػػارتيف كتمميػػػػػؾ أحػػػػػد  كا 

 .مع ثبكت إقراره بممكية مكرثو لمعمػارتيف الكرثة ما ال يستحؽ
( ُٗٔكحيػػػػػػػػػث إف القاعػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػرعية أف مػػػػػػػػا بنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى باطػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػك باطػػػػػػػػؿ، فػػػػػػػػإف قػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػدائرة الشخصػػػػػػػػػية رقػػػػػػػػػـ: )

.....، ............ ـ القاضػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػرفض طعػػػػػػػػػػػػف/ .......ََِٕ/ْ/ُىػػػػػػػػػػػػػ المكافػػػػػػػػػػػػؽ:ُِْٖ/ربيػػػػػػػػػػػػع األكؿ/ُّكتػػػػػػػػػػػػاريخ:
.....، يككنػػػػػػػػػػػاف ............ ـ بػػػػػػػػػػػرفض .......ََِٖ/ْ/ٗىػػػػػػػػػػػػ المكافػػػػػػػػػػػؽ:ُِْٗ/ْ/ّ( كتػػػػػػػػػػػاريخ:ُْٕكقرارىػػػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػػػـ: )

بػػػػاطميف، األمػػػػر الػػػػذم يسػػػػتكجب قبػػػػكؿ طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر مكضػػػػػكعان كسػػػػحب مػػػػا قضػػػػت بػػػػو األحكػػػػاـ محػػػػؿ الطمػػػػب فيمػػػػا 
 يتعمؽ بيذه الجزئية، كاستبداليا بحيثيات كمنطكؽ ىذا الحكـ.  

ب ضػػػػده إعػػػػادة النظػػػػر فإنيػػػػا ال تنطبػػػػؽ عمػػػػى الكاقعػػػػة محػػػػػؿ الطمػػػػب كىػػػػك أمػػػػا مػػػػا كرد فػػػػي الػػػػدفكع المقدمػػػػة مػػػػف المطمػػػػك   
 ما يقتضي رفضيا.  

لػػػػػى قػػػػرار رئػػػػػيس  ،لػػػػذلؾ كاسػػػػتنادا إلػػػػػى طمػػػػب فخامػػػػػة األخ/ رئػػػػيس الجميكريػػػػػة كقػػػػرار مجمػػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػػى باإلحالػػػػة كا 
الحكػػػػػػػػػـ إلعػػػػػػػػػادة  ـ بتشػػػػػػػػػكيؿ ىيئػػػػػػػػػةَُِّ/ُِ/ِِىػػػػػػػػػػػ المكافػػػػػػػػػػؽ:ُّْٓ/ِ/ُٗ( كتػػػػػػػػػػاريخ ُّٗالمحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػـ: )

( َُّ، ََّ، ِٗٗ، ِّٗ، ِِٗ، ُِٗالنظػػػػػػػػر فػػػػػػػػي األحكػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػادرة فػػػػػػػػي القضػػػػػػػػية، كعمػػػػػػػػبلن بنصػػػػػػػػكص المػػػػػػػػكاد: )
مػػػػػف قػػػػػانكف المرافعػػػػػات فػػػػػإف الػػػػػدائرة المتمثمػػػػػة بييئػػػػػة الحكػػػػػـ المشػػػػػكمة لمنظػػػػػر فػػػػػي طمػػػػػب رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة بعػػػػػد المداكلػػػػػة 

 -تحكـ با تي: 
. .................. . فػػػػػػي األحكػػػػػػاـ الصػػػػػػادرة بػػػػػػيف كرثػػػػػػػة / ..........قبػػػػػػكؿ طمػػػػػػب رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة بإعػػػػػػادة النظػػػػػػر -

 شكبلن كمكضكعان. 
ىػػػػػػػػػػػ ُِْٖ/ربيػػػػػػػػػػع األكؿ/ُّ( كتػػػػػػػػػػػاريخ :ُٗٔبػػػػػػػػػرقـ: ) :سػػػػػػػػػحب القػػػػػػػػػػراريف الصػػػػػػػػػادريف مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدائرة الشخصػػػػػػػػػػية األكؿ-

 ـ ََِٖ/ْ/ٗىػ المكافؽ:ُِْٗ/ْ/ّ( كتاريخ:ُْٕبرقـ: ) :ـ كالثانيََِٕ/إبريؿ/ُالمكافؽ:
ىػػػػػػػػ ُِْٓ/جمػػػػػػادل ا خػػػػػػػرة/َُىػػػػػػػ بتػػػػػػػاريخ:ُِْٓ( لسػػػػػػػػنة : ْٔاء مػػػػػػػا سػػػػػػبقيما عػػػػػػػف محكمػػػػػػة شػػػػػػػػرؽ تعػػػػػػػػز بػػػػػػػرقـ: )إلغػػػػػػ

 ـ ...إلخََِْ/ٕ/ِٕالمكافؽ:
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 ادلثذج انثاَٙ
 إلػادج انُظر يف احلكى انثاخ  انُظاو اإلجرائٙ

 تمييد كتقسيـ:
باعتبػػػػاره طريقػػػػان الباتػػػػة  األحكػػػػاـفػػػػي إعػػػػادة النظػػػػر طمػػػػب رئػػػػيس الجميػػػػكرم إف دراسػػػػة 

يفػػػػرض عمينػػػػا دراسػػػػة نظامػػػػو اإلجرائػػػػي كبالتحديػػػػد المسػػػػائؿ  األحكػػػػاـلمراجعػػػػة ىػػػػذ اسػػػػتثنائيان 
ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة اإلجرائيػػػػػػة الخاصػػػػػػة التػػػػػػي يتميػػػػػػز بيػػػػػػا عػػػػػػف طػػػػػػرؽ الطعػػػػػػف، كبالتػػػػػػالي فػػػػػػإف 

طمػػػػػػب كميعػػػػػػاده، باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى إجػػػػػػراءات رفػػػػػػع  بػػػػػػوتنحصػػػػػػر حػػػػػػكؿ المحكمػػػػػػة المختصػػػػػػة 
مػػػػف ناحيػػػػة الحكػػػػـ بقبكلػػػػو أك  كالحكػػػػـ فيػػػػو سػػػػكاءن  وكا ثػػػػار المترتبػػػػة عمػػػػى رفعػػػػ إعػػػػادة النظػػػػر

مكضػػػػكع باعتبػػػػاره المػػػػف ناحيػػػػة الفصػػػػؿ فػػػػي مكضػػػػكعو، كسػػػػعيان مػػػػف الباحػػػػث إلػػػػى اإللمػػػػاـ ب
رصػػػػان منػػػػو عمػػػػى عػػػػدـ اإلسػػػػياب فػػػػي ىػػػػذه الجزئيػػػػة فقػػػػد تػػػػـ كح ،البحػػػػث جػػػػزء ميػػػػـ لمكضػػػػكع

 عمى النحك ا تي: طمبيفإلى م مبحثتقسيـ ال
 إعادة النظر كميعاده. باألكؿ: المحكمة المختصة  طمبالم
 الثاني: إجراءات إعادة النظر كآثاره. طمبالم

 األٔه طمبامل
 ٔوٗعادٓيف احلهي البات إعادٚ الٍعس باحملهىٛ املدتصٛ 

  
أف الطعف في الحكـ يكجػو إلػى محكمػة أعمػى درجػة مػف المحكمػة التػي أصػدرت  األصؿ

الحكـ، كىذا ما جرل العمؿ بو في أغمب طرؽ الطعف باستثناء الطعػف بالمعارضػة كاعتػراض 
الػذم اخػذ بػو المشػرع  إعػادة النظػرالتمػاس كالطعػف ب ،في الدكؿ التػي تأخػذ بيػذا النظػاـ الغير
كفػي ىػذه الجزئيػة يتميػز طمػب رئػػيس م ة التػي أصػػدرت الحكػـحيػث يقػدـ إلػى المحكمػ ،اليمنػي

مػػف ىيئػػة خاصػػة يػػتـ  :الجميكريػػة إعػػادة النظػػر فػػي الحكػػـ البػػات عػػف الطعػػكف فػػي أنػػو ينظػػر
، كمػػا أف ميعػػاد ( مرافعػػاتِّٗاختيارىػػا بقػػرار مػػف رئػػيس المحكمػػة العميػػا كفقػػان لػػنص المػػادة)

ييز يفرض عمينا البحث في ىذه الجزئية يختمؼ عف مكاعيد الطعف، كؿ ىذا التم تقديـ الطمب
فػػرعيف إلػى  طمػبكحرصػان منػا عمػى تحقيػؽ ذلػؾ فقػد تػـ تقسػيـ الم ،بشػكؿ مختصػر غيػر مخػؿ

 عمى النحك ا تي:
 .في الحكـ البات إعادة النظرب األكؿ: المحكمة المختصة فرعال
 .في الحكـ البات إعادة النظر تقديـ طمبالثاني: ميعاد  فرعال
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 ؿاألك فرعال
 في الحكـ البات إعادة النظرب المحكمة المختصة

( مرافعات عمى ضركرة تشكيؿ ىيئة لمفصؿ ِّٗأكجب المشرع اليمني في المادة)     
في طمب رئيس الجميكرية إعادة النظر في الحكـ البات الذم اشتمؿ عمى خطأ أضر 

مة العميا يككف ينظر الحكـ سبعة مف قضاة المحك) بالعدؿ، حيث نصت الفقرة )ب( عمى أف
كيككف األعضاء مف رؤسػاء الدكائػر  ،مف بينيـ أحد نكاب رئيس المحكمة العميا رئيسان ليا

ذا تعذر تشكيميا ليذا السبب يككف  فييػا عمى أال يككف منيـ مف سبؽ لو أف نظر القضية، كا 
 .(لرئيس المحكمة استكماؿ العدد مف بيف قضاة المحكمة العميا

بؽ يتبػػػػػيف أف المشػػػػػرع اشػػػػػترط فػػػػػي الييئػػػػػة التػػػػػي تفصػػػػػؿ فػػػػػي فمػػػػػف خػػػػػبلؿ الػػػػػنص السػػػػػا
 الحكـ البات ما يمي:

 ػ أف يصدر بتشكيميا قرار مف رئيس المحكمة العميا.ُ
 ػ أف يرأس ىذه الييئة أحد نكاب رئيس المحكمة العميا.ِ
 ػ أف يككف بقية األعضاء مف رؤساء الدكائر في المحكمة العميا.ّ
 نظر في القضية محؿ الحكـ.  ػ أال يككف منيـ مف سبؽ كأفْ

أما المشرع التكنسي فقد جعؿ االختصاص لمحكمة النقض كحدد الييئة التي تنظر 
بحيث ينظركف في  ،كأقدـ مستشار مف كؿ دائرة ،الطعف كالمككنة مف كؿ رؤساء الدكائر

 . األحكاـمجمكعيـ الطعف. كما جعؿ المشرع األردني محكمة التمييز ىي المختصة بمراجعة 
المختصة  ة( مف قانكف اإلجراءات المدنية السكداني المحكمُِٓكبينت المادة )

عمى  ،ػ ال تخضع أحكاـ المحكمة العميا لممراجعةُىي المحكمة العميا، بقكليا: ك بالمراجعة 
أنو يجكز لرئيسيا أف يشكؿ دائرة تتككف مف خمسة مف قضاتيا لمراجعة أم حكـ صادر 

أف ذلؾ الحكـ انطكل عمى مخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية  منيا مكضكعيان إذا تبيف ليا
 كيصدر قرار الدائرة بأغمبية أعضائيا.

ممػػػػف لػػػػـ يشػػػػترككا فػػػػي إصػػػػدار الحكػػػػـ  أغمبيػػػػتيـػػػػػ تشػػػػكؿ دائػػػػرة المراجعػػػػة مػػػػف قضػػػػاة ِ
 مكضكع المراجعة.

ىػػػػي المحكمػػػػة  األحكػػػػاـفمػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ يتبػػػػيف أف المحكمػػػػة المختصػػػػة بمراجعػػػػة 
 ا ما اتفقت عميو التشريعات التي أخذت بنظاـ المراجعة.العميا كىذ

ىػػػػػـ قضػػػػػاة لػػػػػـ يشػػػػػترككا فػػػػػي إصػػػػػدار  األحكػػػػػاـكمػػػػػا أنيػػػػػا اتفقػػػػػت عمػػػػػى أف مػػػػػف ينظػػػػػر 
ف اختمفت في أعداد الييئة.  الحكـ مكضكع المراجعة، كا 

كمػػػػػػف القيػػػػػػكد التػػػػػػي كضػػػػػػعيا المشػػػػػػرع فػػػػػػي ىػػػػػػذه المػػػػػػادة أنػػػػػػو اشػػػػػػترط مكافقػػػػػػة أكثريػػػػػػة 
 غمبية حسب ما اعتاد العمؿ في جميع دكائرىا.كليس األ ،أعضاء الييئة
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 لثانيا فرعال

 إعادة النظر في الحكـ الباتميعاد تقديـ طمب 
 

ال يتقيػػػػد طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات لػػػػدل المشػػػػرع اليمنػػػػي بميعػػػػاد معػػػػيف، 
كالسػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ ىػػػػك أف أسػػػػباب طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر ال تسػػػػتبيف إال بعػػػػد انتيػػػػاء مكاعيػػػػد 

أف رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة أك النائػػػػػب العػػػػػاـ، لػػػػػيس خصػػػػػمان فػػػػػي الػػػػػدعكل حتػػػػػى  الطعػػػػػف ، كمػػػػػا
يعمػػػػف باألحكػػػػاـ التػػػػي تصػػػػدر فييػػػػا، كألف تحديػػػػد ميعػػػػاد لتقػػػػديـ طمػػػػب المراجعػػػػة مبنػػػػي عمػػػػى 
فكػػػػرة منتفيػػػػػة فػػػػي الطعػػػػػف المرفػػػػكع مػػػػػف رئػػػػػيس الجميكريػػػػة، أك مػػػػػف النائػػػػب العػػػػػاـ لمصػػػػػمحة 

االعتبػػػػػار تػػػػػاريخ صػػػػػدكر الحكػػػػػـ . كيجػػػػػب عمػػػػػى مجمػػػػػس القضػػػػػاء أف يأخػػػػػذ بعػػػػػيف (ُ)القػػػػػانكف
محػػػػػؿ المراجعػػػػػة كتػػػػػاريخ طمػػػػػب رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة عنػػػػػدما يعػػػػػرض عميػػػػػو الطمػػػػػب لممكافقػػػػػة 

بيػػػػػا كمعيػػػػػار لممكافقػػػػػة أك الػػػػػرفض  األخػػػػػذباعتبػػػػػار المػػػػػدة مػػػػػف المسػػػػػائؿ الفنيػػػػػة التػػػػػي يمكػػػػػف 
قػػػػد تػػػػـ تنفيػػػػذىا كأف إعػػػػادة النظػػػػر مػػػػف شػػػػأنو أف يثيػػػػر مشػػػػاكؿ  األحكػػػػاـخاصػػػػة كأف بعػػػػض 

 حجـ المصمحة التي تعكد عمى المتظمـ.تتعارض مع 
ككػػػػػذلؾ الحػػػػػػاؿ بالنسػػػػػبة لممشػػػػػػرع المصػػػػػػرم، فمػػػػػـ يحػػػػػػدد ميعػػػػػػادان معينػػػػػان لتقػػػػػػديـ الطعػػػػػػف 

كىػػػػػػذا  ، ككػػػػػػذا المشػػػػػػرع األردنػػػػػػي كالتكنسػػػػػػي(ِ)لمصػػػػػػمحة القػػػػػػانكف المقػػػػػػدـ مػػػػػػف النائػػػػػػب العػػػػػػاـ
 االتجػػػػػػاه كػػػػػػاف محػػػػػػبلن لبلنتقػػػػػػادات ألنػػػػػػو ييػػػػػػدد االسػػػػػػتقرار القػػػػػػانكني، كىػػػػػػك مػػػػػػا دفػػػػػػع بعػػػػػػض
الػػػػػػدكؿ كمنيػػػػػػا دكلػػػػػػة األمػػػػػػارات إلػػػػػػى تبلفػػػػػػي مثػػػػػػؿ تمػػػػػػؾ االنتقػػػػػػادات، فحػػػػػػدد فػػػػػػي القضػػػػػػايا 
المدنيػػػػػة مػػػػػدة سػػػػػنة مػػػػػف تػػػػػاريخ صػػػػػدكر الحكػػػػػـ، بحيػػػػػث يكػػػػػكف النائػػػػػب العػػػػػاـ ممزمػػػػػان بتقػػػػػديـ 
الطعػػػػػف خػػػػػبلؿ ىػػػػػذه المػػػػػدة، ككػػػػػذا المشػػػػػرع السػػػػػكداني حػػػػػدد مػػػػػدة سػػػػػتكف يكمػػػػػا مػػػػػف تػػػػػاريخ 

، أك مػػػػف تػػػػاريخ إعبلنػػػػو لمػػػػف لػػػػـ يكػػػػف صػػػػدكر الحكػػػػـ لمػػػػف كػػػػاف حاضػػػػران جمسػػػػة النطػػػػؽ بػػػػو
حاضػػػػران جمسػػػػة النطػػػػؽ بػػػػالحكـ، كبيػػػػذا يكػػػػكف المشػػػػرع اإلمػػػػاراتي كالسػػػػكداني قػػػػد تميػػػػزا عػػػػف 
بقيػػػػػػة التشػػػػػػريعات التػػػػػػي لػػػػػػـ تحػػػػػػدد مػػػػػػدة لممراجعػػػػػػة، ، بحيػػػػػػث ال يبقػػػػػػى ىػػػػػػذا النظػػػػػػاـ سػػػػػػيفان 
، فأكجػػػػد نكعػػػػان مػػػػف التناسػػػػب بػػػػيف اعتبػػػػار العدالػػػػة كاالسػػػػتقر  ار مسػػػػمطان عمػػػػى رقػػػػاب الخصػػػػـك

 القانكني لؤلحكاـ. 

  

                                  
 .ِٕٓـ، صََِٖ : التعميؽ عمى قانكف المرافعات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،معبدالحميد المنشاك  /المستشار (ُ)
، ـََِٓ، شػػركة نػػاس لمطباعػػة، القػػاىرة، ٓجي التعميػػؽ عمػػى قػػانكف المرافعػػات، د. أحمػػد مميجػػي: المكسػػكعة الشػػاممة فػػ (ِ)

 .ّٔٔص 
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 املطمب الجاٌ٘
 إدساٞات إعادٚ الٍعس يف احلهي البات

: عبػػػػارة عػػػػف عمػػػػؿ إجرائػػػػي يسػػػػتطيع الخصػػػػـ بمكجبػػػػو المجػػػػكء لطمػػػػب القضػػػػائييهعػػػػد ا
أك االتصػػػػػػاؿ الفعمػػػػػػػي بالقاضػػػػػػػي لمحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى حكػػػػػػػـ فػػػػػػي مكضػػػػػػػكع النػػػػػػػزاع المعػػػػػػػركض 

مسػػػػػػػتقمة عػػػػػػػف إجػػػػػػػراءات فػػػػػػػي الحكػػػػػػػـ البػػػػػػػات  إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر إجػػػػػػػراءات كتعتبػػػػػػػر، (ُ)عميػػػػػػػو
فيػػػػػػؿ تنطبػػػػػػؽ عميػػػػػػو صػػػػػػبغات الطمػػػػػػب  فبلبػػػػػػد أف يكػػػػػػكف ىنػػػػػػاؾ طمػػػػػػب، السػػػػػػابقةمالتقاضػػػػػػي 
كػػػػػػكف الطػػػػػػابع  ،يجػػػػػػب أف يمتػػػػػػـز ىػػػػػػذا الطمػػػػػػب بالشػػػػػػكؿ المقػػػػػػرر قانكنػػػػػػان بحيػػػػػػث  ،القضػػػػػػائي

إعػػػػادة  تنظػػػػر ىيئػػػػة المظػػػػالـ طمػػػػبالشػػػػكمي مػػػػف أىػػػػـ مميػػػػزات اإلجػػػػراءات القضػػػػائية، كلكػػػػي 
مػػػػػػف  تظمـفػػػػػػبل بػػػػػػد أف تتحقػػػػػػؽ كاقعػػػػػػة العمػػػػػػـ بػػػػػػالمحة، النظػػػػػػر المقػػػػػػدـ مػػػػػػف صػػػػػػاحب المصػػػػػػ

كمػػػػف جانػػػػب الييئػػػػة  إلييػػػػا، طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػرممثمػػػػة فػػػػي  العميػػػػا المحكمػػػػةرئػػػػيس جانػػػػب 
كسػػػكؼ نحػػػدد فػػػي ىػػػذا المطمػػػب مػػػف الدراسػػػة الطريقػػػة التػػػي  التػػػي تفصػػػؿ فػػػي ىػػػذا الطمػػػب،

لخصػػػػكمة، يجػػػػب أف يقػػػػدـ بيػػػػا طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر، ككيفيػػػػة تحقػػػػؽ الكجػػػػكد القػػػػانكني ليػػػػذه ا
 -عمى النحك ا تي:ك 

  :في الحكـ البات طمب إعادة النظر: كيفية أكالن 
( مػػػػػف قػػػػػانكف المرافعػػػػػات الطريقػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػدـ ِّٗبػػػػػيف المشػػػػػرع اليمنػػػػػي فػػػػػي المػػػػػادة )

الحػػػػؽ فػػػػي رئػػػػيس الجميكريػػػػة بعػػػػد مكافقػػػػة مجمػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػى فقػػػػد أعطػػػػت بيػػػا الطعػػػػف 
نظػػػػر فػػػػي أم حكػػػػـ بػػػػات يػػػػػرل أنػػػػو يشػػػػتمؿ أف يطمػػػػب مػػػػف رئػػػػيس المحكمػػػػػة العميػػػػا إعػػػػادة ال

 فمػػػػػػف خػػػػػػبلؿ نػػػػػػص المػػػػػػادة السػػػػػػابقة ،عمػػػػػػى خطػػػػػػأ يضػػػػػػر بالعػػػػػػدؿ مػػػػػػع تبيػػػػػػيف كجػػػػػػو الخطػػػػػػأ
 أف طمب إعادة النظر في ىذه الحالة يشترط فيو مف الناحية الشكمية ما يمي: يتبيف:

يجب أف يتقدـ صاحب الشأف بالتظمـ مف الحكـ الذم يرل أنو احتكل عمى خطأ اضر  -ُ
 التي يرل أنيا اختكت عمى خطأ. األحكاـكيذكر فيو مكاطف الخطأ كيرفؽ بو بالعدؿ، 

يقدـ التظمـ إلى مكتب رئاسة الجميكرية الذم يقـك بقيد التظمـ كعرضو عمى ىيئة  -ِ
المظالـ التي بدكرىا تقـك بدراسة التظمـ لمتأكد مف مدل صحة أف الحكـ قد اعتراه ضرر 

خطأ في الحكـ تقـك برفع تقرير لرئيس الجميكرية  أضر بالعدؿ، كبعد التأكد مف أف ىناؾ
 مجمس القضاء األعمى لمنظر فيو كالمكافقة عميو.  يخاطبالذم بدكره 

يجب أف يقدـ طمب إعادة النظر مف قبؿ رئيس الجميكرية، بناءن عمى عرض مكتب  -ّ
رئاسة الجميكرم كلجنة المظالـ بعد التأكد مف كجكد الخطأ، بعريضة يكقعيا رئيس 

 ميكرية. كيشترط في الطمب االتي:الج

                                  
(1) Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland  , Droit judiciaire privé, Litec, 2004, p.922. 
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أف يكػػػػػكف الطمػػػػػب مسػػػػػببان تسػػػػػبيبان قانكنيػػػػػان صػػػػػريحان ككاضػػػػػحان لمػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ  -أ
. كيفيػػػػػػـ مػػػػػػف ىػػػػػػذه الفقػػػػػػرة أف مػػػػػػف يقػػػػػػـك بفحػػػػػػص األحكػػػػػػاـ األحكػػػػػػاـمػػػػػػف مسػػػػػػاس باسػػػػػػتقرار 

لمتأكػػػػػد مػػػػػف أنيػػػػػا قػػػػػد احتػػػػػكت عمػػػػػى أخطػػػػػاء تضػػػػػر بالعػػػػػدؿ ىػػػػػك مكتػػػػػب رئاسػػػػػة الجميكريػػػػػة 
ة المختصػػػة بػػػو فػػػي فتػػػرة كجيػػػزة، كىػػػذا مػػػا جػػػاء فػػػي قػػػرار مجمػػػس القضػػػاء عػػػف طريػػػؽ الجيػػػ

 /أ( مرافعاتِّٗاألعمى بشأف آلية التعامؿ مع نص المادة)
غيػػػػر أف ربػػػػط لجنػػػػة المظػػػػالـ بمػػػػدير مكتػػػػب رئاسػػػػة الجميكريػػػػة يعػػػػد إجػػػػراء مػػػػف شػػػػأنو 

 أف يقيد عمؿ لجنة المظالـ الذم نرل أف تككف مستقمة كييئة لنظر التظممات.  
ف جانبنػػػػػا نػػػػػرل أف المشػػػػػرع اليمنػػػػػي لػػػػػـ يكػػػػػف مكفقػػػػػان فػػػػػي ىػػػػػذه المػػػػػادة عنػػػػػدما جعػػػػػؿ كمػػػػػ

 االختصاص في طمب إعادة النظر لرئيس الجميكرية لؤلسباب ا تية:
  إف جعػػػػػؿ ىػػػػػذا االختصػػػػػاص بيػػػػػد رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة فيػػػػػو تعػػػػػدم صػػػػػارخ عمػػػػػى السػػػػػمطة

( مػػػػػػػػف ُْٗالقضػػػػػػػػائية كاسػػػػػػػػتقبلليا كيخػػػػػػػػالؼ نػػػػػػػػص دسػػػػػػػػتكرم نصػػػػػػػػت عميػػػػػػػػو المػػػػػػػػادة )
داريػػػػان...... ال دسػػػػتكر كالػػػػذم نصػػػػت عمػػػػى أف القضػػػػاء سػػػػمطة مسػػػػتقمة قضػػػػائيان كماليػػػػان كا 

كالقضػػػػاة مسػػػػتقمكف ال سػػػػمطاف عمػػػػييـ فػػػػي قضػػػػائيـ لغيػػػػر القػػػػانكف كال يجػػػػكز ألم جيػػػػة 
كيعتبػػػػر التػػػػػدخؿ  ،كبػػػػأم صػػػػكرة التػػػػدخؿ فػػػػي القضػػػػايا أك فػػػػي شػػػػأف مػػػػف شػػػػئكف العدالػػػػة

 ييا بالتقادـ.جريمة يعاقب عمييا القانكف كال تسقط الدعكل ف
  إنػػػػػو يجعػػػػػؿ رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة يػػػػػتظمـ لنفسػػػػػو، السػػػػػيما كأف بعػػػػػض ىػػػػػذه األحكػػػػػاـ الباتػػػػػة

تكػػػػػػكف قػػػػػػد صػػػػػػدرت عػػػػػػف المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا أعمػػػػػػى ىيئػػػػػػة قضػػػػػػائية فػػػػػػي البمػػػػػػد كصػػػػػػاحبة 
االختصػػػػػاص فػػػػػي محاكمػػػػػة رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة كنائػػػػػب الػػػػػرئيس كرئػػػػػيس الػػػػػكزراء كنكابػػػػػو 

 تكر. ( مف الدسُّٓكالكزراء بحسب نص الفقرة)ق/ 
  جعػػػػػػػؿ االختصػػػػػػػػاص لػػػػػػػػرئيس الجميكريػػػػػػػػة يجعػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا النظػػػػػػػػاـ محػػػػػػػػدكد الفائػػػػػػػػدة لمػػػػػػػػف

يسػػػػػتطيع الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة، كىػػػػػـ أصػػػػػحاب النفػػػػػكذ فقػػػػػط، أمػػػػػا المػػػػػكاطف 
عميػػػػو  تالبسػػػػيط فػػػػبل يقػػػػدر عمػػػػى ذلػػػػؾ، كىػػػػذا أيضػػػػاى يتعػػػػارض مػػػػع مبػػػػدأ دسػػػػتكرم نصػػػػ

يعيـ متسػػػػاككف فػػػػػي ( مػػػػف الدسػػػػػتكر كالتػػػػي نصػػػػػت عمػػػػى أف المكاطنػػػػكف جمػػػػػُْ) المػػػػادة
 الحقكؽ كالكاجبات العامة.

لػػػػػػذا فإننػػػػػػا نطمػػػػػػػب مػػػػػػف المشػػػػػػرع تعػػػػػػػديؿ ىػػػػػػذه المػػػػػػادة كيجعػػػػػػػؿ االختصػػػػػػاص لييئػػػػػػػة   
المظػػػػالـ ممثمػػػػة برئيسػػػػيا كتكػػػػكف ىيئػػػػة مسػػػػتقمة عػػػػف مكتػػػػب رئاسػػػػة الجميكريػػػػة، بحيػػػػث يقػػػػدـ 

 التظمـ إلييا كيقدـ الطمب باسميا إلى المحكمة العميا .
يس الجميكرية عريضة التظمـ المقدمة مف الخصـ المحكـك يجب أف يرفؽ بطمب رئ -ب

 محؿ التظمـ كطمب كقؼ التنفيذ إف أراد ذلؾ.  األحكاـعميو مرفؽ بيا 
كػػػػػػاف  يجػػػػػػب أف يكػػػػػػكف طمػػػػػػب إعػػػػػػادة النظػػػػػػر محصػػػػػػكر فػػػػػػي الحكػػػػػػـ البػػػػػػات سػػػػػػكاءن  -ج



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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كػػػػػػػكف طمػػػػػػػب إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر فػػػػػػػي الحكػػػػػػػـ  ،ابتػػػػػػػدائي أك اسػػػػػػػتئنافي أك حكػػػػػػػـ محكمػػػػػػػة عميػػػػػػػا
كفػػػػػكؿ ألطػػػػراؼ الحكػػػػػـ فقػػػػط ، بينمػػػػػا التشػػػػريعات المقارنػػػػػة اشػػػػترطت أف يصػػػػػدر االنتيػػػػائي م

 األمػػػػػػرمػػػػػف المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا بالنسػػػػػبة لممشػػػػػػرع األردنػػػػػػي كالسػػػػػػكداني كالتكنسػػػػػي. كيعػػػػػػد ىػػػػػػذا 
مطمػػػػػػؽ فيػػػػػػك عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ  األمػػػػػػربحيػػػػػػث ال يكػػػػػػكف  ،قيػػػػػػد عمػػػػػػى سػػػػػػمطة رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة
 االستثناء التي يجب عدـ التكسع فيو.

 الجميكرية كجو الخطأ الذم اضر بالعدؿ أيان كاف نكع الخطأ.  أف يكضح رئيس -د
كيفيػػػػػـ مػػػػػف ىػػػػػذه الفقػػػػػرة أف مػػػػػف يقػػػػػـك بفحػػػػػص األحكػػػػػاـ لمتأكػػػػػد مػػػػػف أنيػػػػػا قػػػػػد احتػػػػػكت 
عمػػػػى أخطػػػػاء تضػػػػػر بالعػػػػدؿ ىػػػػػك مكتػػػػب رئاسػػػػة الجميكريػػػػػة عػػػػف طريػػػػػؽ الجيػػػػة المختصػػػػػة 

التظممػػػػات  تػػػػكلى النظػػػػر فػػػػييبػػػػو فػػػػي فتػػػػرة كجيػػػػزة، كلػػػػـ يكضػػػػح المشػػػػرع طريقػػػػة تعيػػػػيف مػػػػف 
تبعيػػػػا، ىػػػػؿ مكتػػػػب رئاسػػػػة الجميكريػػػػة أـ مجمػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػى يكمػػػػف ىػػػػي الجيػػػػة التػػػػي 

مػػػػػػا جعػػػػػػؿ مجمػػػػػػس  كالدرجػػػػػػة التػػػػػػي يجػػػػػػب أف تتػػػػػػكفر فػػػػػػي مػػػػػػف يتػػػػػػكلى ىػػػػػػذه الميمػػػػػػة، كىػػػػػػك
 . (ُ)/أ( مرافعاتِّٗلية لكيفية التعامؿ مع نص المادة)القضاء األعمى كضع آ

سػػػػػة الجميكريػػػػػة كضػػػػػع آليػػػػػة لتطبيػػػػػؽ فقػػػػػد حػػػػػاكؿ مجمػػػػػس القضػػػػػاء األعمػػػػػى كمكتػػػػػب رئا
( مرافعػػػػات، كتػػػػـ تشػػػػكيؿ لجنػػػػة مككنػػػػة مػػػػف أمػػػػيف عػػػػاـ مجمػػػػس القضػػػػاء ِّٗنػػػػص المػػػػادة)

                                  
 ( كالػذم أصػدرٖـ، ص رقػـ )ََِٔ/ٗ/ْ( بتػاريخ ُّمجمس القضػاء األعمػى  رقػـ ) اجتماعفي ذلؾ محضر  انظر:(  ُ)

ـ، حيػػث نػػص عمػػى ا تػػي: بعػػد اطػػبلع مجمػػس القضػػاء األعمػػى فػػي اجتماعػػو المنعقػػد بتػػاريخ ََِٔ( لعػػاـ َٓالقػػرار رقػػـ)
ـ عمى المقترح المقدـ مف األخكيف أميف عاـ مجمس القضاء األعمى، كرئيس ََِٔسبتمبر  ْىػ المكافؽ ُِْٕ/شعباف ُُ

رئاسػػة الجميكريػػة، بمكجػػب التكميػػؼ مػػف المجمػػس كمكتػػب رئاسػػة دائػػرة السػػمطة المحميػػة، كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني بمكتػػب 
ـ بشػػػػأف ََِِ( لسػػػػنة َْ/أ( مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ )ِّٗالجميكريػػػػة بشػػػػأف اقتػػػػراح ا ليػػػػة المناسػػػػبة لمتعامػػػػؿ مػػػػع نػػػػص المػػػػادة)

 المرافعات كالتنفيذ المدني.
 قرر المجمس ا تي:    
ا تي: يقـك مكتب رئاسة الجميكرية بكاسطة الجية المختصة بو  ػػ المكافقة عمى ا لية المقترحة كيككف ذلؾ عمى النحكُ

بإجراء دراسة دقيقة لمتظمـ المرفكع لرئيس الجميكرية الذم يراد فيو إعادة النظر فيما انتيى النزاع بشأنو بحكـ بات عمى 
يا الحكـ محؿ التظمـ /أ( مرافعات، عمى أف يراعى في ىذه الدراسة بياف أكجو الخطأ التي يشتمؿ عميِّٗضكء المادة)

كالتي تمحؽ ضرران جسيمان بالعدالة يستكجب معو تدخؿ رئيس الجميكرية لطمب إعادة النظر في الحكـ باعتبار أف ىذا 
الطريؽ استثنائي جدان ال ينبغي التكسع فيو، كىذا يقتضي أف تقتصر الدراسة عمى بياف الخطأ الذم يضر بالعدؿ كقيمة 

. عامة بصرؼ النظر عف مصالح  الخصـك
في حالة التكصؿ إلى قناعة بناءن عمى الدراسة بضركرة إعادة النظر في الحكـ البات محؿ التظمـ يتـ إحالة المكضكع     

بمذكرة تحت تكقيع رئيس الجميكرية أك عف طريؽ مكتب رئاسة الجميكرية إلى مجمس القضاء األعمى لمنظر فيو كاتخاذ ما 
.  يمـز
يػػتـ إحالتيػػا إلػػى رئػػيس  ،ذم رأل مجمػػس القضػػاء األعمػػى المكافقػػة عمػػى طمػػب إعػػادة النظػػر فييػػاالػػ اتكبالنسػػبة لممكضػػكع   

 المحكمة العميا بمذكرة مف فخامة رئيس الجميكرية إلعادة النظر فييا. 
 ـ .ََِٔسبتمبر  ْىػ المكافؽ ُِْٕ/شعباف ُُػ يعمؿ بيذا القرار مف تاريخ ِ
 ميكرية.   ػ تبم  صكرة مف القرار لمكتب رئاسة الجّ



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
 فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ   
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األعمػػػػػػى، كرئػػػػػػيس دائػػػػػػرة السػػػػػػمطة المحميػػػػػػة، كمنظمػػػػػػات المجتمػػػػػػع المػػػػػػدني بمكتػػػػػػب رئاسػػػػػػػة 
الجميكريػػػػػة لكضػػػػػع آليػػػػػة معينػػػػػة لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع نػػػػػص المػػػػػادة سػػػػػالفة الػػػػػذكر، كنعتقػػػػػد أف ىػػػػػذه 

حيػػػػػث جعمػػػػػت القضػػػػػاة مػػػػػرتبطيف بمكتػػػػػب رئاسػػػػػة الجميكريػػػػػة كمػػػػػا  ،مكفقػػػػػة لػػػػػـ تكػػػػػف ا ليػػػػػة
 يترتب عمى ذلؾ مف تعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات.

أنػػػػػو فػػػػػي حالػػػػػة االسػػػػػتمرار عمػػػػػى الػػػػػنص بكضػػػػػعو الحػػػػػالي أف تعػػػػػيف لجنػػػػػة  :لػػػػػذا نقتػػػػػرح
لفحػػػػػص المظػػػػػالـ مككنػػػػػة مػػػػػف قضػػػػػاة ليػػػػػـ بػػػػػاع طكيػػػػػؿ فػػػػػي مجػػػػػاؿ العمػػػػػؿ القضػػػػػائي كمػػػػػف 

يكػػػػكف ميمتيػػػػا فحػػػػص التظممػػػػات كالتأكػػػػد مػػػػف مػػػػدل صػػػػحتيا كالرفػػػػع بػػػػذلؾ رجػػػػاؿ القػػػػانكف، 
 إلى رئيس الجميكرية في حالة كجكد أخطاء تضر بالعدؿ. 

ىػػػػك ىػػػػؿ يجػػػػكز تقػػػػديـ طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ  :كالسػػػػؤاؿ الػػػػذم يفػػػػرض نفسػػػػو
 البات مف غير رئيس الجميكريةأ

ىػػػػػذا الحػػػػػؽ عمػػػػػى ( مرافعػػػػػات قػػػػػد قصػػػػػر ِّٗ) فػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة :ف المشػػػػػرع اليمنػػػػػيإ
( َٓرئػػػػػيس الجميكريػػػػػة دكف غيػػػػػره، كىػػػػػذا مػػػػػا أكػػػػػده قػػػػػرار مجمػػػػػس القضػػػػػاء األعمػػػػػى رقػػػػػػـ )

( أنػػػػو فػػػػي حالػػػػة التكصػػػػؿ إلػػػػى ُـ فػػػػي فقرتيػػػػو الثانيػػػػة كالثالثػػػػة مػػػػف البنػػػػد رقػػػػـ )ََِٔلسػػػػنة 
قناعػػػػػة بنػػػػػاءن عمػػػػػى الدراسػػػػػة بضػػػػػركرة إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات محػػػػػؿ الػػػػػتظمـ يػػػػػتـ 

تحػػػػػػت تكقيػػػػػػع رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة أك عػػػػػػف طريػػػػػػؽ مكتػػػػػػب رئاسػػػػػػة إحالػػػػػػة المكضػػػػػػكع بمػػػػػػذكرة 
، كبالنسػػػػبة  ،الجميكريػػػػة إلػػػػى مجمػػػػس القضػػػػاء األعمػػػػى لمنظػػػػر فيػػػػو لؤلحكػػػػاـ كاتخػػػػاذ مػػػػا يمػػػػـز

رأل مجمػػػػػس القضػػػػػاء األعمػػػػػى المكافقػػػػػة عمػػػػػى طمػػػػػب إعػػػػػادة النظػػػػػر فييػػػػػا يػػػػػتـ إحالتيػػػػػا  التػػػػػي
ادة النظػػػػػر فييػػػػػا إلػػػػػى رئػػػػػيس المحكمػػػػػة العميػػػػػا بمػػػػػذكرة مػػػػػف فخامػػػػػة رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة إلعػػػػػ

يعنػػػػػى أف المػػػػػذكرة تكػػػػػكف تحػػػػػت تكقيػػػػػع رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة دكف غيػػػػػره، كلػػػػػـ يكتفػػػػػي بػػػػػالقكؿ 
 بمذكرة تحت تكقيع مكتب رئاسة الجميكرية. 

كىػػػػذا يجعمنػػػػا نتسػػػػاءؿ عػػػػف مػػػػدل جػػػػكاز تقػػػػديـ طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات 
صػػػػػػػػاص باعتبػػػػػػػػار أف ىػػػػػػػػذا االخت ،مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ نائػػػػػػػػب الػػػػػػػػرئيس فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة غيػػػػػػػػاب الػػػػػػػػرئيس

( مػػػػػف الدسػػػػػتكر التػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى أنػػػػػو فػػػػػي ُُٔاسػػػػػتثنائي ال تنطبػػػػػؽ عميػػػػػو نػػػػػص المػػػػػادة)
حالػػػػة خمػػػػك منصػػػػب رئػػػػيس الجميكريػػػػة أك عجػػػػزه الػػػػدائـ يتػػػػكلى ميػػػػاـ الرئاسػػػػة نائػػػػب الػػػػرئيس 
كفػػػػي حالػػػػة خمػػػػك المنصػػػػبيف يتػػػػكلى ميػػػػاـ الرئاسػػػػة مجمػػػػس النػػػػكاب، كاعتقػػػػد أنػػػػو لػػػػيس ىنػػػػاؾ 

منصػػػػػب رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة أك عجػػػػػزه عػػػػػف  مػػػػػا يمنػػػػػع ذلػػػػػؾ مػػػػػف أجػػػػػؿ مكاجيػػػػػة حالػػػػػة خمػػػػػك
أداء عممػػػػو م لػػػػػذا فػػػػػإف الحػػػػػؿ يكمػػػػػف فػػػػػي جعػػػػػؿ ىػػػػػذا النظػػػػػاـ مػػػػػف اختصػػػػػاص ىيئػػػػػة قضػػػػػايا 
المظػػػػػػالـ تجنبػػػػػػان لممشػػػػػػاكؿ التػػػػػػي يثيرىػػػػػػا خمػػػػػػك منصػػػػػػب رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة كلتحقيػػػػػػؽ مبػػػػػػدأ 

 الفصؿ بيف السمطات. 
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كم كبالتػػػػػالي فػػػػػإف الطمػػػػػب تنطبػػػػػؽ عميػػػػػو شػػػػػركط عريضػػػػػة الػػػػػدعكل كمػػػػػا يجػػػػػب أف تحتػػػػػ
كالتػػػػي يجػػػػب  ،عميػػػػو مػػػػف بيانػػػػات، فتعػػػػد تمػػػػؾ الصػػػػحيفة كرقػػػػة شػػػػكمية مػػػػف أكراؽ اإلجػػػػراءات

أف تجعػػػػػػؿ مقكمػػػػػػات كجكدىػػػػػػا فيتعػػػػػػيف أف يكقعيػػػػػػا مػػػػػػف ألػػػػػػـز القػػػػػػانكف صػػػػػػدكرىا عنػػػػػػو كىػػػػػػك 
حصػػػػػػكليا ممػػػػػػف ف التكقيػػػػػػع ىػػػػػػك السػػػػػػند الكحيػػػػػػد الػػػػػػذم يثبػػػػػػت رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة اعتبػػػػػػاران بػػػػػػأ

 كنان.صدرت عنو عمى أحد الكجكه المعتبرة قان
عمػػػػػى طمػػػػػب رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة إعػػػػػادة النظػػػػػر األعمػػػػػى أف يكافػػػػػؽ مجمػػػػػس القضػػػػػاء  -ق

فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات، كىػػػػذا يعػػػػد قيػػػػد عمػػػػى سػػػػمطة رئػػػػيس الجميكريػػػػة فػػػػي طمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر 
فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات الغػػػػرض منػػػػو تطبيػػػػؽ مبػػػػدأ اسػػػػتقبلؿ القضػػػػاء الػػػػذم يعػػػػد مبػػػػدأ دسػػػػتكرم، 

كبالتػػػػػػالي فقػػػػػػد كضػػػػػػع المشػػػػػػرع ىػػػػػػذا  ،ات( مرافعػػػػػػِّٗبػػػػػػنص المػػػػػػادة ) عميػػػػػػو تػػػػػػـ اإلفتئػػػػػػات
عمػػػػى النظػػػػاـ القضػػػػائي  األمػػػػرالسػػػػمبية التػػػػي سػػػػكؼ يثيرىػػػػا ىػػػػذا  ا ثػػػػارالقيػػػػد بغػػػػرض تجػػػػب 

 برمتو. 
أمػػػػاـ الطمػػػػب المقػػػػدـ مػػػػف األعمػػػػى مػػػػا ىػػػػي الصػػػػبلحيات التػػػػي يمتمكيػػػػا مجمػػػػس القضػػػػاء 

 رئيس الجميكريةأ
تفصػػػػؿ فػػػػي  فػػػػالمجمس ينظػػػػر إلػػػػى الطمػػػػب بصػػػػفتو جيػػػػة إداريػػػػة ال بصػػػػفتو جيػػػػة حكػػػػـ

صػػػػحة الطمػػػػب مػػػػف عدمػػػػو، ألف ذلػػػػؾ سػػػػكؼ يفػػػػرغ الييئػػػػة التػػػػي تشػػػػكؿ لمفصػػػػؿ فػػػػي الطمػػػػب 
عمػػػػى أسػػػػباب كحيثيػػػػات قانكنيػػػػة  مػػػػف المحكمػػػػة العميػػػػا عػػػػف مضػػػػمكنيا التػػػػي تفصػػػػؿ فيػػػػو بنػػػػاءن 

فػػػػػإف  :كمػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرل ،ككاقعيػػػػػة غيػػػػػر ممزمػػػػػة بمكافقػػػػػة مجمػػػػػس القضػػػػػاء ىػػػػػذا مػػػػػف جيػػػػػة
 ءكػػػػػكف بنػػػػػاء عمػػػػػى مكافقػػػػػة الطمػػػػػب لمقػػػػػانكف كأنمػػػػػاقػػػػػرار المجمػػػػػس بالمكافقػػػػػة أك بػػػػػالرفض ال ي

السياسػػػػية  الظػػػػركؼفػػػػي االعتبػػػػار  األخػػػػذيكػػػػكف بنػػػػاء عمػػػػى الفحػػػػص الظػػػػاىرم لمطمػػػػب مػػػػع 
ىػػػػػؿ يتكقػػػػػع منػػػػػو  األحكػػػػػاـ، كمػػػػػف قػػػػػاـ بإصػػػػػدار ىػػػػػذه كاإلداريػػػػػةكاالجتماعيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية 
 أف يقع في ىذا الخطأ أـ ال. 

يصدر قرار مف المحكمة العميا بتشكيؿ الذم  :أف يقدـ الطمب لرئيس المحكمة العميا -ْ
فميس لو الحؽ في قبكؿ الطمب أك رفضو، كما أنو ال يمتمؾ ، الييئة التي تنظر الطمب

الرأم في ذلؾ عندما  إبداءالحؽ في فحصو لمتأكد مف الجكانب الفنية، ككنو قد سبؽ كأف 
 عمى مجمس القضاء باعتباره عضك في المجمس. األمرعرض 

تػػػػػكم ىػػػػػذا الطمػػػػػب عمػػػػػى مكافقػػػػػة مجمػػػػػس القضػػػػػاء فيػػػػػؿ يمتمػػػػػؾ رئػػػػػيس كلكػػػػػف إذا لػػػػػـ يح
 المحكمة العميا رفضوأ

ال يمتمػػػػػؾ حػػػػػؽ رفػػػػػض الطمػػػػػب فيقػػػػػـك بالتأشػػػػػير عميػػػػػو كيصػػػػػدر قػػػػػرار بتشػػػػػكيؿ الييئػػػػػة 
التػػػػػي تنظػػػػػره، كىػػػػػي مػػػػػف تتػػػػػكلى قبػػػػػكؿ أك رفػػػػػض الطمػػػػػب فػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ مكافقػػػػػة مجمػػػػػس 

  ية.القضاء ككنو شرط شكمي لقبكؿ الطمب مف الناحية الشكم



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
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 لخصكمة إعادة النظر أماـ المحكمة العميا.: كيفية تحقؽ الكجكد القانكنيثانيان: 
 قانكنػػػػػػػان  التحقيػػػػػػػؽ كجكدىػػػػػػػ خصػػػػػػػكمةاعتمػػػػػػػد المشػػػػػػػرع اإلجرائػػػػػػػي عمػػػػػػػى كاقعػػػػػػػة العمػػػػػػػـ بال

رئػػػػيس المحكمػػػػة العميػػػػا بطمػػػػب مػػػػف رئػػػػيس الجميكريػػػػة المرفػػػػؽ بػػػػو تظمػػػػـ سػػػػكاء مػػػػف جانػػػػب 
فػػػػي الخصػػػػكمة، بقػػػػرار تشػػػػكيميا الصػػػػادر مػػػػف الييئػػػػة التػػػػي تنظػػػػر جانػػػػب  ـ مػػػػف، أالخصػػػػـ

رئػػػػػػيس المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا، كلمػػػػػػا كػػػػػػاف الخصػػػػػػـ الحقيقػػػػػػي ىػػػػػػك ذات الحكػػػػػػـ المطمػػػػػػكب إعػػػػػػادة 
 .النظر فيو فيؿ يتـ دعكة الخصـك أـ ال أ

( مرافعػػػػات يمنػػػػي لػػػػـ نجػػػػد أف المشػػػػرع قػػػػد تنػػػػاكؿ ىػػػػذه ِّٗمػػػػف خػػػػبلؿ نػػػػص المػػػػادة )
لػػػػدل المحكمػػػػة العميػػػػا بػػػػأف يػػػػتـ إعػػػػبلف  الجزئيػػػػة كتركيػػػػا مبيمػػػػة، غيػػػػر أف العمػػػػؿ قػػػػد اسػػػػتقر

كمكاجيػػػػة المػػػػتظمـ كمػػػػف يطمػػػػب إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي مكاجيتيمػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ األمانػػػػة العامػػػػة 
كيػػػػػػتـ تقػػػػػػديـ مػػػػػػذكرة رد عمػػػػػػى الػػػػػػتظمـ مػػػػػػف المطمػػػػػػكب إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي  ،لممحكمػػػػػػة العميػػػػػػا

 مكاجيتيما .
ا بػػػػػإعبلف تقػػػػػـك األمانػػػػػة العامػػػػػة لممحكمػػػػػة العميػػػػػأت أنػػػػػو البػػػػػد مػػػػػف  :كمػػػػػف جانبنػػػػػا نػػػػػرل

الخصػػػػـ المطمػػػػكب إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي مكاجيتػػػػو بأكليػػػػات الػػػػتظمـ المرفػػػػكع مػػػػف مكتػػػػب رئاسػػػػة 
عميػػػػوم فػػػػبل بػػػػد مػػػػف دعػػػػكة الخصػػػػـك لمحضػػػػكر كالمكاجيػػػػة  الجميكريػػػػة كبكػػػػؿ مػػػػا صػػػػدر بنػػػػاءن 

 بينيـ. 
 املطمب الجاٌ٘

 يف احلهي البات ســبإعادٚ الٍعاز الطعَ ــثآ
مجمكعػػػػػة مػػػػػف -ع عريضػػػػػتيا قمػػػػػـ الكتػػػػػاببإيػػػػػدا –يرتػػػػػب القػػػػػانكف عمػػػػػى رفػػػػػع الػػػػػدعكل 

 إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي الحكػػػػػػـ البػػػػػػاتا ثػػػػػػار اإلجرائيػػػػػػة كالمكضػػػػػػكعية، كلمػػػػػػا كانػػػػػػت خصػػػػػػكمة 
أف ىنػػػػػاؾ  أـ، طمػػػػػب رئػػػػػيس الجميكريػػػػػةىػػػػػذه ا ثػػػػػار عمػػػػػى تنطبػػػػػؽ  يػػػػػؿف ،خصػػػػػكمة مسػػػػػتقمة

إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي الحكػػػػػػـ  رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة آثػػػػػػاران قانكنيػػػػػػة خاصػػػػػػة تترتػػػػػػب عمػػػػػػى طمػػػػػػب
تنفيػػػػذ  كىػػػػؿ يػػػػتـ كقػػػػؼ، عميػػػػاالمحكمػػػػة الرئػػػػيس إلػػػػى مػػػػف رئػػػػيس الجميكريػػػػة  المقػػػػدـ، البػػػػات
مػػػػػػذيؿ  طمػػػػػػب إعػػػػػػادة النظػػػػػػر ىػػػػػػك حكػػػػػػـ بػػػػػػاتالحكػػػػػػـ الػػػػػػذم يػػػػػػتـ فيػػػػػػو أف  باعتبػػػػػػار الحكػػػػػػـ

فػػػػي الفػػػػرع األكؿ مػػػػف ىػػػػذا المطمػػػػب، كمػػػػا  جيػػػػب عميػػػومػػػػا سػػػػكؼ ن كىػػػػذابالصػػػيغة التنفيذيػػػػة، 
سػػػػكاء بػػػػػالقبكؿ  ادة النظػػػػرإعػػػػأف ىنػػػػاؾ آثػػػػاران تكػػػػكف ناتجػػػػة عػػػػػف قػػػػرار المحكمػػػػة فػػػػي طمػػػػػب 

أك بػػػػػالرفض، كىػػػػػذه ا ثػػػػػار سػػػػػكؼ نتناكليػػػػػا فػػػػػي الفػػػػػرع الثػػػػػاني مػػػػػف ىػػػػػذا المطمػػػػػب . كبنػػػػػاء 
 -عمى ما سبؽ فقد رأل الباحث تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى النحك ا تي :

 .في الحكـ البات إعادة النظرالفرع األكؿ: ا ثار الناتجة عف تقديـ طمب 
 .الحكـ الباتالييئة التي شكمت لمنظر في ار الناتجة عف قرار الفرع الثاني: ا ث

  



 زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعسطمــب  
   فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ  
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 الفرع األكؿ
 في الحكـ البات إعادة النظراآلثار الناتجة عف تقديـ طمب 

 :( مف قانكف المرافعات عمى أنوِْٗنصت المادة)
يترتػػػػػػب عمػػػػػػى الطعػػػػػػف بػػػػػػالنقض كقػػػػػػؼ تنفيػػػػػػذ األحكػػػػػػاـ كآثارىػػػػػػا إذا كانػػػػػػت صػػػػػػادرة فػػػػػػي  -أ

 ة:المنازعات ا تي
 مسائؿ األحكاؿ الشخصية ما عدا ما استثني في ىذه المادة. -ُ
 المنازعات العقاريػػػة. -ِ
 المنازعات المتعمقة باإلزالة. -ّ
 المنازعات المتعمقة بالحؽ المدني في القضايا الجنائية. -ْ
 المنازعات المتعمقة بالمسائؿ اإلدارية. -ٓ

لنقض كقػػػػػؼ تنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ، كلممحكمػػػػػة فيمػػػػػا عػػػػػدا مػػػػػا تقػػػػػدـ ال يترتػػػػػب عمػػػػػى الطعػػػػػف بػػػػػا -ب
العميػػػػػػا أف تػػػػػػأمر بكقػػػػػػؼ التنفيػػػػػػذ إذا طمػػػػػػب ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي صػػػػػػحيفة الطعػػػػػػف كرأت المحكمػػػػػػة 
مبػػػػػرران لػػػػػػذلؾ، كليػػػػػا أف تػػػػػػأمر بتقػػػػػػديـ ضػػػػػمانة تكفػػػػػػؿ صػػػػػػيانة حقػػػػػكؽ المطعػػػػػػكف ضػػػػػػده، 
كعمػػػػػى المحكمػػػػػة أف تنظػػػػػر طمػػػػػب كقػػػػػؼ التنفيػػػػػذ خػػػػػبلؿ مػػػػػدة خمسػػػػػة عشػػػػػر يكمػػػػػان مػػػػػف 

كعنػػػػػدما تػػػػػأمر المحكمػػػػػة بكقػػػػػؼ  ،مػػػػػف المطعػػػػػكف ضػػػػػدهتػػػػػاريخ رفػػػػػع الػػػػػرد عمػػػػػى الطعػػػػػف 
التنفيػػػػػذ ينسػػػػػحب أمرىػػػػػا عمػػػػػى جميػػػػػع إجراءاتػػػػػو مػػػػػف تػػػػػاريخ طمػػػػػب كقػػػػػؼ التنفيػػػػػذ، كفػػػػػي 
ىػػػػػذه الحالػػػػػة عمػػػػػى المحكمػػػػػة أف تفصػػػػػؿ فػػػػػي الطعػػػػػف خػػػػػبلؿ خمسػػػػػة أشػػػػػير مػػػػػف تػػػػػاريخ 

 األمر بكقؼ التنفيذ.
 ية:يمتنع عمى المحكمة العميا األمر بكقؼ التنفيذ في األحكاـ ا ت -ج 

 األحكاـ الصادرة في مسائؿ النفقات الشرعية. -ُ
 األحكاـ الصادرة في مسائؿ الحضانة. -ِ

فمػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ النصػػػػػػػكص السػػػػػػػابؽ يتبػػػػػػػيف أف المشػػػػػػػرع لػػػػػػػـ يكضػػػػػػػح فػػػػػػػي المػػػػػػػادة التػػػػػػػي 
نظمػػػػت طمػػػػب رئػػػػيس الجميكريػػػػة إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي الحكػػػػـ البػػػػات، أنػػػػو يترتػػػػب عمػػػػى طمػػػػب 

لحكػػػػػـ، كمػػػػػا عمػػػػػؿ فػػػػػي قػػػػػانكف اإلجػػػػػراءات إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات كقػػػػػؼ تنفيػػػػػذ ا
حيػػػػػث نػػػػػص عمػػػػػى أنػػػػػو ال يترتػػػػػب عمػػػػػى الحكػػػػػـ الصػػػػػادر فػػػػػي  ،(ْٔٓالجزائيػػػػػة فػػػػػي المػػػػػادة)

 الطعف لمصمحة القانكف أم أثر بالنسبة لممحكـك عميو بالعقكبة.
فػػػػػإذا كػػػػػاف المشػػػػػرع قػػػػػد منػػػػػع ترتيػػػػػب أم أثػػػػػر عمػػػػػى الحكػػػػػـ الصػػػػػادر لمصػػػػػمحة القػػػػػانكف 

ر عمػػػػػػى تقػػػػػػديـ الطعػػػػػػف مػػػػػػف النائػػػػػػب العػػػػػػاـ لمصػػػػػػمحة فمػػػػػػف بػػػػػػاب أكلػػػػػػى أال يرتػػػػػػب أم أثػػػػػػ
 القانكف.

 ،( مػػػػف قػػػػػانكف المرافعػػػػػاتَِٓككػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ بالنسػػػػبة لممشػػػػػرع المصػػػػػرم فػػػػي المػػػػػادة )
أنػػػػو  :بمعنػػػػى ،حيػػػػث جػػػػاء فػػػػي نيايػػػػة المػػػػادة عبػػػػارة أنػػػػو ال يفيػػػػد الخصػػػػـك مػػػػف ىػػػػذا الطعػػػػف

 ال يترتب عميو أثر كقؼ التنفيذ الذم يترتب عمى الطعف بالنقض.



 طمــب زٟٗظ اجلىّٕزٖــــٛ إعــــادٚ الٍعس 
 فـــ٘ األحهــــاً الكضـــاٟٗــــٛ الباتــــٛ   
 

185 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

أف طمػػػػػػب إعػػػػػػادة   :طمػػػػػػب إعػػػػػػادة النظػػػػػػر المقػػػػػػدـ مػػػػػػف رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة نػػػػػػرل كفػػػػػػي
النظػػػػػر فػػػػػي الحكػػػػػـ البػػػػػات ال يكقػػػػػؼ تنفيػػػػػذ ىػػػػػذا الحكػػػػػـ إال إذا صػػػػػدر قػػػػػرار بػػػػػالكقؼ، بنػػػػػاء 
عمػػػػى طمػػػػب يػػػػتـ تقديمػػػػو بػػػػالتظمـ المقػػػػدـ إلػػػػى مكتػػػػب رئاسػػػػة الجميكريػػػػة، كػػػػكف الييئػػػػة التػػػػي 

أنيػػػػػػا محكمػػػػػػة  :نػػػػػػزاع، بمعنػػػػػػىتنظػػػػػػر األحكػػػػػػاـ تمتمػػػػػػؾ الحػػػػػػؽ فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ فػػػػػػي مكضػػػػػػكع ال
عمػػػػػػى المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا أف يصػػػػػػدر قػػػػػػرار  ومكضػػػػػػكع، كيترتػػػػػػب عمػػػػػػى تقػػػػػػديـ الػػػػػػتظمـ كعرضػػػػػػ

عمػػػػػى الطمػػػػػب المرفػػػػػؽ مػػػػػع  بػػػػػالكقؼ مػػػػػف قبػػػػػؿ الييئػػػػػة المشػػػػػكمة مػػػػػف المحكمػػػػػة العميػػػػػا بنػػػػػاءن 
بػػػػػػإجراءات القضػػػػػػاء المسػػػػػػتعجؿ. كال يمتمػػػػػػؾ  ،كتنظػػػػػػر فػػػػػػي طمػػػػػػب الكقػػػػػػؼ ،عريضػػػػػة الػػػػػػتظمـ

 قرار الكقؼ حيث إف سمطتو ىي إدارية. ارإصدمجمس القضاء سمطة 
كيكػػػػكف ذلػػػػؾ بنػػػػاءن عمػػػػى مقتػػػػرح مػػػػف لجنػػػػة المظػػػػالـ التػػػػي تقتػػػػرح بكقػػػػؼ التنفيػػػػذ إذا كػػػػاف 
الطمػػػػػب قػػػػػائـ عمػػػػػى أسػػػػػاس ككػػػػػاف الخطػػػػػأ بينػػػػػان ككاضػػػػػحان، كتصػػػػػدر الييئػػػػػة المشػػػػػكمة لنظػػػػػر 
الطمػػػػػػػب قػػػػػػػرار بكقػػػػػػػؼ تنفيػػػػػػػذ الحكػػػػػػػـ بشػػػػػػػرط أف يتقػػػػػػػدـ بطمػػػػػػػب كقػػػػػػػؼ التنفيػػػػػػػذ مػػػػػػػع طمػػػػػػػب 

عػػػػة، فمػػػػيس مػػػػف العػػػػدؿ االسػػػػتمرار فػػػػي تنفيػػػػذ حكػػػػـ اشػػػػتمؿ عمػػػػى خطػػػػأ أضػػػػر بالعػػػػدؿ، المراج
كقػػػػػػػؼ دكف إمكانيػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتمرار فػػػػػػػي تنفيػػػػػػػذىا  الباتػػػػػػػةألحكػػػػػػػاـ با فػػػػػػػاقتراف الخطػػػػػػػأ الظػػػػػػػاىر
عػػػػػادة النظػػػػػر فييػػػػػا ييػػػػػدد العػػػػػدؿ كاالسػػػػػتقرار كالنظػػػػػاـ القػػػػػانكني ذاتػػػػػو، فيػػػػػك ييػػػػػدد  التنفيػػػػػذ كا 

ألف االسػػػػتقرار  غيػػػػر صػػػػاحبو، كييػػػػدد االسػػػػتقرارالعػػػػدؿ بمػػػػا قػػػػد يتضػػػػمنو مػػػػف نسػػػػبة الحػػػػؽ ل
ال يمكػػػػػف أف يتحقػػػػػؽ بمعػػػػػزؿ عػػػػػف العػػػػػدؿ، فػػػػػبل يقػػػػػـك اسػػػػػتقرار حقيقػػػػػي إال إذا تػػػػػكافرت الثقػػػػػة 

م فػػػػإذا اسػػػػتمرت ىػػػػذه فػػػػي صػػػػحة الحكػػػػـ كسػػػػبلمتو كعدالتػػػػو، فأسػػػػاس االسػػػػتقرار ىػػػػك العػػػػدؿ
از الثقػػػػػة األحكػػػػػاـ كمػػػػػا يترتػػػػػب عمييػػػػػا مػػػػػف آثػػػػػار دكف إعػػػػػادة النظػػػػػر فييػػػػػا يػػػػػؤدم إلػػػػػى اىتػػػػػز 

 لدل جميكر المتقاضيف بعدالة الجياز القضائي كالنظاـ القانكني.  
 الفرع الثاني

 الحكـ الباتالييئة التي شكمت لمنظر في اآلثار الناتجة عف قرار 
سػػػػبؽ القػػػػكؿ بأنػػػػو يػػػػتـ نظػػػػر الحكػػػػـ مػػػػف سػػػػبعة مػػػػف قضػػػػاة المحكمػػػػة العميػػػػا يكػػػػكف مػػػػف 

كيصػػػػدر الحكػػػػـ بأغمبيػػػػة خمسػػػػة أعضػػػػاء بيػػػػنيـ أحػػػػد نػػػػكاب رئػػػػيس المحكمػػػػة العميػػػػا رئيسػػػػان، 
عمػػػػى األقػػػػؿم فػػػػإذا لػػػػـ تتحقػػػػؽ األغمبيػػػػة، فػػػػإف طمػػػػب نقػػػػض الحكػػػػـ لػػػػـ يمقػػػػى تأييػػػػد األغمبيػػػػة 

 المطمكبة مف ىيئة الحكـ مما يقتضي بقاء الحكـ عمى حالو.
فػػػػػػالقرار الصػػػػػػادر عػػػػػػف الييئػػػػػػة التػػػػػػي نظػػػػػػرت طمػػػػػػب اإلعػػػػػػادة قػػػػػػد تقضػػػػػػي بعػػػػػػدـ قبػػػػػػكؿ 

كلػػػػو، كتػػػػنقض الحكػػػػـ البػػػػات، كلكػػػػف مػػػػا يعنينػػػػا بحثػػػػو الطمػػػػب أك رفضػػػػو، كمػػػػا قػػػػد تحكػػػػـ بقب
كػػػػز اىػػػػك ىػػػػؿ يػػػػؤثر نقػػػػض الحكػػػػـ عمػػػػى مراكػػػػز الخصػػػػـك كحقػػػػكقيـ المحكػػػػـك بيػػػػا، أـ أف مر 

 الخصـك ال تتأثر بنقض الحكـأ
لػػػػػػـ يػػػػػػنص المشػػػػػػرع اليمنػػػػػػي فػػػػػػي قػػػػػػانكف المرافعػػػػػػات عمػػػػػػى ىػػػػػػذه الجزئيػػػػػػة كمػػػػػػا نصػػػػػػت 

مػػػػػػا عممػػػػػػت بعػػػػػػض التشػػػػػػريعات ( مػػػػػػف قػػػػػػانكف اإلجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة، ككْْٔعمييػػػػػػا المػػػػػػادة)
 كمنيا المشرع المصرم في مسألة الطعف لمصمحة القانكف. 
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المشرع لـ يكضح في نص المادة  إففعمى الرغـ  ،األحكاـكىذا مخالؼ لنظاـ مراجعة 
( مرافعات مدل استفادة الخصـك مف ىذا الطعف، كأف مجمس القضاء األعمى قد أقر ِّٗ)

( كالذم جاء في البند ٓـ، كبمكجب القرار رقـ )ََِٔ/ٗ/ْ( بتاريخ ُّفي اجتماعو رقـ)
أف ىذا الطريؽ استثنائي جدان ال ينبغي التكسع فيو، ( كفي نياية الفقرة األكلى ..... ُرقـ )

كىذا يقتضي أف تقتصر الدراسة عمى بياف الخطأ الذم يضر بالعدؿ كقيمة عامة بصرؼ 
اليمنية ىك أف الخصـ  المحكمة العميا ، إال أف الكضع القائـ لدلالنظر عف مصالح الخصـك

منتجان  ثاره  - بعد نقضو -لغاء الحكـم فبل يبقى الحكـ القضائي البات يستفيد مف إ
، كتنظر المحكمة العميا مكضكع القضية محؿ إعادة النظر كتفصؿ  القانكنية بيف الخصـك

 فييا مف حيث المكضكع. 
مقدـ مف رئيس الجميكرية في التظمـ الذم كىك ما قضت بو المحكمة العميا في التظمـ ال

في التظمـ المرفكع  -عمى عرض مكتب رفع المظالـ بمكتب رئيس الجميكرية رأل فيو بناءن 
مف ..... في األحكاـ الباتة الصادرة مف محكمة غرب األمانة، كشعبة االستئناؼ، كحكـ 

 بالعدؿ.  أنيا اشتممت عمى أخطاء أضرت -ا الدائرة المدنية بالمحكمة العمي
كقد استكفى الطمب أكضاعو الشكمية، حيث كافؽ رئيس مجمس القضاء األعمى عمى 
طمب إعادة النظر، كصدر قرار رئيس المحكمة العميا بتشكيؿ ىيئة الحكـ طبقان لؤلحكاـ 

مرافعات حيث كاف مف بينيا أحد نكاب رئيس المحكمة  ،(ِّٗالمنصكص عمييا في المادة )
 ألعضاء مف رؤساء الدكائر ممف لـ يسبؽ ليـ نظر القضية. ككاف بقية ا ،العميا

كمػػػػػػف حيػػػػػػث المكضػػػػػػكع تبػػػػػػيف أف ىػػػػػػذه األحكػػػػػػاـ قػػػػػػد تضػػػػػػمنت عمػػػػػػى أخطػػػػػػاء أضػػػػػػرت 
بالعػػػػػػػدؿ كترتػػػػػػػب عمييػػػػػػػا أف حكػػػػػػػـ لممػػػػػػػدعك ..... بممكيػػػػػػػة البيػػػػػػػت دكف أف يكػػػػػػػكف قػػػػػػػد تقػػػػػػػدـ 

 بعريضة دعكل بمكجب األصكؿ المتبعة في ذلؾ. 
طمػػػػػػػب إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر المقػػػػػػػدـ مػػػػػػػف رئػػػػػػػيس  كخمصػػػػػػػت الييئػػػػػػػة المشػػػػػػػكمة لمنظػػػػػػػر فػػػػػػػي

الجميكريػػػػة إلػػػػى إلغػػػػاء الحكػػػػـ الصػػػػادر مػػػػف محكمػػػػة غػػػػرب األمانػػػػة كمػػػػا تعقبػػػػو مػػػػف أحكػػػػاـ 
فػػػػي الفقػػػػرة األكلػػػػى، كفػػػػي الفقػػػػرة الثانيػػػػة قضػػػػت بانتكػػػػاؿ مبيػػػػع المػػػػدعك ...الػػػػذم تقػػػػدـ بطمػػػػب 

 . (ُ)تنفيذ بصيرة الشراء إلى محكمة غرب األمانة
الػػػػذم أخػػػػذت بػػػػو المحكمػػػػة العميػػػػا اليمنيػػػػة يتكافػػػػؽ مػػػػع ف ىػػػػذا الكضػػػػع كيػػػػرل الباحػػػػث: إ

بػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػض  أخػػػػػػػػذتقكاعػػػػػػػػد العػػػػػػػػػدؿ كالمنطػػػػػػػػؽ، كيتكافػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػع االتجػػػػػػػػػاه الحػػػػػػػػديث الػػػػػػػػػذم 
( مػػػػػػف ُْٕحيػػػػػػث جػػػػػػاء فػػػػػػي نيايػػػػػة نػػػػػػص المػػػػػػادة ) ،التشػػػػػريعات كمنيػػػػػػا المشػػػػػػرع اإلمػػػػػاراتي

  قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية).... كيفيد الخصـك مف ىذا الطعف...(.

                                  
ـ، فػي قضػػيت ََِٗ( لسػنة ٗٗحكػـ الييئػة القضػائية المشػكمة بمكجػب قػرار رئػيس المحكمػة العميػا رقػـ ) انظػر:لممزيػد  (ُ)

ـ المكافػػؽ َُِِ/ُُ/ِٓ(. كالصػػادر بتػػاريخ َْٕٕٖإعػػادة النظػػر المقػػدـ مػػف رئػػيس الجميكريػػة السػػابؽ، فػػي الػػتظمـ رقػػـ )
 كما بعدىا. ِّٓص ،ـَُِّ ،العدد الثالث ،الصادرة عف كزارة العدؿ منشكر في المجمة القضائية ىػ.ُّْْ/ُ/ُُ
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 اخلـاتـًـح
الحمػػػد  رب العػػػػالميف الػػػػذم كفقنػػػػا عمػػػػى إنجػػػػاز ىػػػػذا البحػػػػث، كالػػػػذم بػػػػذلنا فيػػػػو جيػػػػدنا 

بشػػرم ال نػػدعي كلػػف نػػدعي الكمػػاؿ فيػػو، ألف الكمػػاؿ  كصػػفة مػػف  بحثػػي كاجتيادنػػا، كعمػػؿ
 أىػػػـالخاتمػػػة عمػػػى ىػػػذه اشػػتممت د نصػػػيب، كقػػػد يػػػصػػفاتو، كحسػػػبي أنػػػي اجتيػػػدت، كلكػػؿ مجت

 :يمي النتائج كالتكصيات نبينيا كما
 أكالن: النتائج: 

 نبيف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث كما يمي:
ف الحكـ البات ىك الحكـ الذم يمثؿ أىـ أدكات تحقيؽ االستقرار في المجتمعم ألنػو ال إ -ُ

 يجكز الطعف فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف التي نص عمييا القانكف.
صادران مف قضاة المحكمة العميا،  حتى كلك كاف ،ف الحكـ البات يصدر مف قضاة بشرإ -ِ

فقضاة المحكمة العميا بشر يسرم عمييـ ما يسرم عمى غيرىـ مف القضاة مف التضميؿ 
صدار أحكاـ في ،كالكقكع في األخطاء عند ممارستيـ لكظيفتيـ القضائية الدعاكل  كا 

 ،بشرأنا  إنما، كىذا ما قالو الرسكؿ صمى ا عميو كآلو كسمـ: "كالطعكف المرفكعة إلييـ
نحك لو بأقضي ف ميككف ألحف بحجتو مف بعضأف نكـ تختصمكف إلي، كلعؿ بعضكـ ا  ك 

 .(1)قطع لو قطعة مف النار"أفإنما ، فمف قضيت لو بحؽ أخيو، ما أسمع
إف اقتػػراف الخطػػػأ الظػػػاىر باألحكػػاـ الباتػػػة دكف إمكانيػػػة إعػػػادة النظػػر فييػػػا ييػػػدد العػػػدؿ  -ّ

، فيك ييدد العدؿ بما قػد يتضػمنو مػف نسػبة الحػؽ لغيػر كاالستقرار كالنظاـ القانكني ذاتو
 صاحبو، كييدد االستقرار ألف االستقرار ال يمكف أف يتحقؽ بمعزؿ عف العدؿ.

أكجد المشرع اليمني نظامان خاصان لمعالجة مثؿ تمؾ األحكاـ التي اشتممت عمى خطأ، فقد  -ْ
ئيس الجميكرية كالذم أجاز إعادة النظر فييا بشركط معينةم غير أنو جعؿ ذلؾ بيد ر 

يمثؿ رئيس السمطة التنفيذية، كىذا يتعارض مع نص دستكرم يتمثؿ في مبدأ الفصؿ في 
 السمطات.

إف جعؿ ىذا االختصاص بيد رئيس الجميكرية فيو تعدم صارخ عمى السمطة القضائية  -ٓ
( مف الدسػتكر كالػذم نصػت ُْٗكاستقبلليا كيخالؼ نص دستكرم نصت عميو المادة )

داريان...... كالقضاة مسػتقمكف ال سػمطاف عمى أف  القضاء سمطة مستقمة قضائيان كماليان كا 
عمييـ في قضائيـ لغير القانكف كال يجكز ألم جية كبأم صكرة التدخؿ في القضايا أك 
فػػػي شػػػأف مػػػف شػػػئكف العدالػػػة، كيعتبػػػر التػػػدخؿ جريمػػػة يعاقػػػب عمييػػػا القػػػانكف كال تسػػػقط 

 الدعكل فييا بالتقادـ.
                                  

 متفؽ عميو. (ُ)
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ا االختصػػاص بيػػػد رئػػيس الجميكريػػة يجعػػؿ منػػػو خصػػمان كحكمػػان فػػي نفػػػس إف جعػػؿ ىػػذ -ٔ
الكقػػت، السػػػيما كأف بعػػػض ىػػذه األحكػػػاـ الباتػػػة تكػػكف قػػػد صػػػدرت عػػف المحكمػػػة العميػػػا 
أعمى ىيئة قضائية في البمد كصاحبة االختصاص في محاكمة رئيس الجميكرية كنائب 

 ( مف الدستكر.ُّٓىػ/ الرئيس كرئيس الكزراء كنكابو كالكزراء بحسب نص الفقرة)
إف جعؿ االختصاص لرئيس الجميكريػة يجعػؿ ىػذا الطعػف محػدكد الفائػدة لمػف يسػتطيع  -ٕ

الكصكؿ إلى رئيس الجميكرية، كىـ أصحاب النفكذ فقط، أما المكاطف البسيط فػبل يقػدر 
( مػػػف ُْعميػػػو المػػػادة) تيتعػػػارض مػػػع مبػػػدأ دسػػػتكرم نصػػػ -أيضػػػان –عمػػػى ذلػػػؾ كىػػػذا 

ى أف المكاطنػػػكف جمػػػيعيـ متسػػػاككف فػػػي الحقػػػكؽ كالكاجبػػػات الدسػػػتكر كالتػػػي نصػػػت عمػػػ
 العامة.

 ف المشرع لـ يحدد ا لية التي يتـ بيا طمب إعادة النظر في الحكـ البات. إ -ٖ
ف المشػػرع اليمنػػي لػػـ يحػػدد مػػدة معينػػة يػػتـ خبلليػػا تقػػديـ طمػػب إعػػادة النظػػر، كىػػذا مػػف إ -ٗ

كيبقػػى ىػػذا الطعػػف سػػيفان  ،صػػـكشػػأنو أف يػػؤدم إلػػى عػػدـ االسػػتقرار القػػانكني لمراكػػز الخ
مسمطان عمى الخصـك كيفقد الثقة فػي الجيػاز القضػائي لػدل المػكاطف اليمنػي كالمسػتثمر 

 األجنبي.
يترتب عمى إعادة النظر في الحكػـ البػات أف تضػع الييئػة المختصػة بنظػر الحكػـ يػدىا  -َُ

يػػده، عمػػى مكضػػكع الطعػػف، كيكػػكف ليػػا كافػػة السػػمطات المتمثمػػة فػػي رفػػض الحكػػـ أك تأي
 كليا أف تقـك بتصحيح مضمكف الحكـ كينصرؼ ىذا عمى مراكز الخصـك كحقكقيـ.

 ثانيان: التكصيات: 
 حث إلى عدد مف التكصيات نبينيا كما يمي:اتكصؿ الب

كيجعػػؿ طمػػب إعػػادة  ،( مرافعػػاتِّٗنكصػػي المشػػرع اليمنػػي بػػأف يعػػدؿ نػػص المػػادة) -ُ
ض ىػػذا ، لكػي ال يتعػػار ظػػالـىيئػة قضػػاء المالنظػر فػػي األحكػػاـ الباتػة مػػف اختصػػاص 

بعػػد مكافقػػة  بحيػػث يكػػكف الػػنص )لػػرئيس ىيئػػة المظػػالـالػػنص مػػع المبػػادئ الدسػػتكرية، 
مجمس القضاء األعمى أف يطمب مف رئيس المحكمػة العميا إعادة النظػر فػي أم حكػـ 

 .(بات يػرل أنو يشتمؿ عمى خطأ يضر بالعدؿ مع تبييف كجو الخطأ
صػػػاص لػػػرئيس الجميكريػػػة فيجػػػب أف تعػػػيف لجنػػػة مػػػف االخت إبقػػػاءإذا كػػػاف البػػػد مػػػف  -ِ

القضػاة كرجػاؿ القػانكف لفحػص الػتظمـ المقػػدـ إلػى مكتػب رئاسػة الجميكريػة لمتأكػد مػػف 
 و، كتككف مستقمة عف مدير مكتب رئاسة الجميكرية.مدل صحتو مف عدم

حتػى ال يبػؽ  ،نكصي المشرع أف يحدد مدة معينة يتـ خبلليا تقديـ طمب إعادة النظػر -ّ
 مسمطان عمى األحكاـ ييدد استقرارىا. سيفان 
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 الدزاضـــٛص ـــدــمـو
إعانػػػة العػػدك مػػػف أقػػػدـ كأخطػػر الجػػػرائـ، كيعػػػد تجريميػػا بمثابػػػة السػػػياج األكؿ  جػػػرائـ تعػػدي  

لحمايػػػة الدكلػػػة كالمحافظػػػة عمػػػى مصػػػالحيا األساسػػػية كحمايػػػة كجكدىػػػا كبقائيػػػا كتماسػػػؾ كحػػػدة 
ي العقكبػة التػي يػتـ أبنائيا كسػبلمة إقميميػا، كقػد ككجػو مرتكبػك ىػذه الجػرائـ بالشػدة كالصػرامة فػ

 .م ككنيا مف جرائـ الخيانة العظمىتكقيعيا عمييـ
( مػف قػانكف الجػرائـ ُِٕكلخطكرة ىذه الجرائـ فقد نص عمييا المشرع اليمني في المادة )

كالعقكبػػات، كتضػػمنت عػػدة صػػكر لجػػرائـ إعانػػة العػػدك، كااللتحػػاؽ بقػػكات العػػدك، أك مسػػاعدة 
مػػف أسػػر أفػػراد الجػػيش اليمنػػي، أك مػػد العػػدك بالجنػػد، أك  أسػػراه عمػػى الفػػرار، أك تمكػػيف العػػدك
 األمكاؿ، أك األشخاص، أك اإلرشاد.

في ىذا البحث األحكػاـ المشػتركة لجػرائـ إعانػة العػدك مػف خػبلؿ بيػاف كتكضػيح  كسندرس
أركػػاف كػؿ جريمػػة مػػف  نبػيفالقكاعػد كالمسػػائؿ التػي تشػػترؾ فييػا ىػػذه الطائفػة مػػف الجػرائـ، كمػػا 

 العدك كعقكبتيا.جرائـ إعانة 
كتـ تقسيـ ىذا البحث إلى ثبلثة مباحث، يسبقيا مطمب تمييدم كضحنا فيو مفيػـك جػرائـ 

فػػي المبحػػث األكؿ جريمػػة التحػػاؽ اليمنػػي بػػالقكات المسػػمحة لدكلػػة فػػي  كسػػندرسإعانػػة العػػدك، 
ت فػػي المبحػػث الثػػاني جريمػػة تسػػميـ أحػػد أفػػراد القػػكا كنبػػيفحالػػة حػػرب مػػع الجميكريػػة اليمنيػػة، 

المسمحة إلى العدك أك مساعدة أحد أسراه عمى العكدة إليػو، كخصصػنا المبحػث الثالػث لدراسػة 
جريمة مد العدك بالجند أك األشخاص أك األمكاؿ أك اإلرشاد، كاختتمنا دراستنا بخاتمػة كضػحنا 

 فييا أىـ النتائج كالتكصيات.
ABSTRACT 

 The crimes of helping the enemy are among the oldest and most dangerous crimes, 
and criminalizing them is considered the first fence to protect the State, preserve its 
basic interests, protect its existence, its survival, the cohesion of its children, and the 
territorial integrity of the people. It is a crime of high treason. 

The seriousness of these crimes has been stipulated by the Yemeni legislator in 
Article (127) of the Crime and Penalties Law, and it included several types of crimes of 
enemy support, such as joining enemy forces, or assisting their captives to escape, or 
enabling the enemy to capture members of the Yemeni army, or providing the enemy 
with soldiers, or Money, people, or guidance. 

In this research, we will study the common provisions of enemy aid crimes by 
stating and clarifying the rules and issues that this range of crimes are involved in, as we 
show the pillars of each enemy aid crime and its punishment. 

This research has been divided into three sections, preceded by an introductory 
section in which we clarified the concept of crimes of assisting the enemy. In the first 
chapter we will study the crime of a Yemeni joining the army of a State in war with 
Yemen Republic. In the second chapter we will study the crime of submitting one of the 
soldiers to the enemy or helping one of his captives to return to him, and we devoted the 
third chapter to studying the crime of providing the enemy with soldiers, persons, 
money, or guidance, and we concluded our study with a conclusion, in which we 
clarified the most important findings and recommendations. 
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 :ٛـــدوـــكامل
الحمد  رب العالميف، جمت قدرتو، عميو عز كجؿ اعتمدنا، كبو سبحانو كتعػالى تككمنػا، 
كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى سػػيدنا محمػػد رسػػكؿ اإلنسػػانية كميػػا كنػػكر األبصػػار كضػػيائيا، المبعػػكث 

ـ بإحسػاف إلػى رحمة لمعالميف كعمى آلو الطيبػيف الطػاىريف كأصػحابو الغػر الميػاميف كمػف تػبعي
 يـك الديف، كبعػػد:

إف لئلنسػػػاف مػػػع الجريمػػػة صػػػحبة قديمػػػة قػػػدـ تاريخػػػو، كعبػػػر التػػػاريخ تطػػػكرت الجريمػػػة، 
كتطػكر معيػػا العقػػاب، كتنكعػػت آليػات إنزالػػو، كبقػػي العقػػاب راسػخان فػػي األذىػػاف باعتبػػاره تعبيػػران 

نػة تحػت مظمػة القػانكف عف معادلة عادلػة الزمػة لنجػاة البشػرية كاسػتقرارىا فػي حيػاة آمنػة مطمئ
 كسمطاتو.

كتعػػد الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف الدكلػػة مػػف أشػػػد الجػػرائـ خطػػران عمػػى كيػػاف الدكلػػة كسػػػبلمتيا، 
فكقكعيا يؤدم إلى أذل كضرر بمي  يتسع مػداه لينػاؿ األمػة بأسػرىا، فيػذه الطائفػة مػف الجػرائـ 
ليست جريمة فرد ضد فرد، لكنيا في الكاقع جريمػة ضػد الدكلػة كمصػالحيا األساسػية، كيتنػاكؿ 

جنائي حماية المصالح األساسية في المجتمع، كتأتي الجرائـ المضرة بأمف الدكلة في القانكف ال
مقدمة الجرائـ التي يعطييا القانكف عنايػة كبيػرة، كيرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػى حػرص كػؿ دكلػة 
عمػػى تحقيػػؽ حمايػػة فعالػػة ألمنيػػا الػػكطني ككيانيػػا السياسػػي مػػف مخػػاطر العػػدكاف عميػػو، كأيػػان 

 ف، إذ ليس بالنسبة لمدكلة ما ىك أكثر مف حماية ذلؾ األمف أك ذلؾ الكياف.كانت درجة العدكا
كتعػػد جػػرائـ إعانػػة العػػدك مػػف أقػػدـ الجػػرائـ التػػي عرفتيػػا البشػػرية، كيعػػد تجريميػػا  بمثابػػة 
السػػياج األكؿ لحمايػػة الدكلػػة كالمحافظػػة عمػػى بقائيػػا كاسػػتمرار كجكدىػػا كتماسػػؾ كحػػدة أبنائيػػا، 

الجػػرائـ بالشػػػدة كالصػػرامة فػػي العقكبػػػة التػػي يػػتـ تكقيعيػػػا عمػػييـ جػػػزاءن كقػػد ككجػػو مرتكبػػػك ىػػذه 
لخيػانتيـ، كالسػبب فػي ىػذا التشػديد ينبػع مػف خطػكرة ىػذه الجريمػة، ألنيػا تصػيب الدكلػة بشػكؿ 

 مباشر، سكاءن بيدـ كيانيا أـ بتقكيض كجكدىا.
 مشكمة البحث:

ىػذه الجريمػة مػف الجػرائـ  تبرز مشػكمة الدراسػة فػي خطػكرة جػرائـ إعانػة العػدك، حيػث تعػد
الماسة بأمف الدكلة، كالتي نص عمييا المشرع اليمني فػي قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات، كشػدد مػف 
عقكبتيػػػا ككنيػػػا مػػػف جػػػرائـ الخيانػػػة العظمػػػى، كمػػػا تظيػػػر مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي غمػػػكض بعػػػض 

ف ( فػػػي قػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات، كالتػػػي مػػػُِٕالمصػػػطمحات التػػػي تضػػػمنيا نػػػص المػػػادة )
 األىمية بمكاف تكضيحيا نظران لخطكرة ىذه الجرائـ كشدة العقكبة المقررة ليا، كىي اإلعداـ.

 أسباب اختيار المكضكع:
نظران لما تتصؼ بػو جػرائـ إعانػة العػدك مػف شػدة كمػا تنطػكم عميػو مػف خطػكرة ككنيػا مػف 

بلليا مػف أىميػة جرائـ الخيانة العظمى، كما يتصؼ بو محميا، كىك أمف الدكلة كسيادتيا كاسػتق
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ضػػػركرة شػػػرح أحكاميػػػا كفػػػؽ مػػػا جػػػاء فػػػي قػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات اليمنػػػي مقارنػػػان  :فقػػػد رأينػػػا
باألحكػػػاـ الػػػكاردة فػػػي بعػػػض القػػػكانيف الكضػػػعية فػػػي ىػػػذا الشػػػأف كبأحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػبلميةم 

 لتكضيح طبيعة كخطكرة ىذه الجرائـ.
 أىمية البحث:

 ية:تبرز أىمية البحث في العناصر ا ت
ككف جرائـ إعانة العدك مف أخطر الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، كتعد مف جرائـ الخيانػة  -

 العظمى.

كمػػا تظيػػر أىميػػة البحػػث فػػي أف جػػرائـ إعانػػة العػػدك نػػص عمييػػا المشػػرع اليمنػػي فػػي المػػادة  -
، كتضػػػػػمنت عػػػػػدة صػػػػػكر لجػػػػػرائـ إعانػػػػػة العػػػػػدك ُ()( مػػػػػف قػػػػػانكف الجػػػػػرائـ كالعقكبػػػػػاتُِٕ)

العدك أك مساعدة أسراه عمى الفرار أك تمكيف العدك مػف أسػر أفػراد الجػيش  كااللتحاؽ بقكات
اليمنػػي أك مػػد العػػدك بالجنػػد كاألمػػكاؿ كاألشػػخاص كاإلرشػػاد، كىػػذه الصػػكر المختمفػػة تحتػػاج 

 إلى دراسة كتكضيح كتبلفي ألم قصكر قد كقع فيو المشرع.
 أىداؼ البحث:

 داؼ، أىميا:يسعى الباحث مف خبلؿ دراستو إلى تحقيؽ عدة أى
معرفة األحكاـ المشتركة لجرائـ إعانة العدك مػف خػبلؿ بيػاف كتكضػيح القكاعػد كالمسػائؿ  -

 التي تشترؾ فييا ىذه الطائفة مف الجرائـ.

 بياف أركاف جريمة االلتحاؽ بالقكات المسمحة لمعدك كعقكبتيا. -

ة أحػد أسػراه تكضيح أركاف جريمة تسميـ أحد أفراد القكات المسمحة إلى العػدك أك مسػاعد -
 عمى العكدة إلى صفكفو كعقكبتيا.

 إبراز أركاف جريمة مف يمد العدك بالجند أك األشخاص أك األمكاؿ أك اإلرشاد كعقكبتيا. -

 كضع معيار لمتمييز بيف جرائـ إعانة العدك كغيرىا مف جرائـ أمف الدكلة. -

 رىا مف الجرائـ.كالذم تتميز بو عف غي ،بياف األركاف المفترضة في جرائـ إعانة العدك -
 منيج البحث:

المػػػػنيج الكصػػػػفي كالتحميمػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ عمػػػػى فػػػػي إعػػػػداد ىػػػػذا البحػػػػث  سػػػػيعتمد الباحػػػػث
اسػػػتخبلص األفكػػػار المتعمقػػػة بمكضػػػكعو مػػػف المؤلفػػػات العامػػػة كالرسػػػائؿ كاألبحػػػاث كالمقػػػاالت 
كالػػػػدكريات المتخصصػػػػة مػػػػف جيػػػػة، كتحميػػػػؿ النصػػػػكص القانكنيػػػػة لمعرفػػػػة األحكػػػػاـ التشػػػػريعية 

 جزئيات المختمفة المتعمقة بو مف جية أخرل.بال
 

                                  
ـ، بشأف الجرائـ كالعقكبات، منشكر في الجريدة الرسمية، العدد التاسع ُْٗٗ( لسنة ُِ( القرار الجميكرم بالقانكف رقـ )ُ)

 ـ.ُْٗٗأكتكبر  ُٓالمكافؽ  -ىػ ُُْٓجمادم األكؿ  َُعشر، الصادرة بتاريخ 
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 تساةالت البحث:
 تثير الدراسة مجمكعة مف التساؤالت، أبرزىا:

 ما المقصكد بجرائـ إعانة العدكأ. -

 ما الطبيعة القانكنية لجرائـ إعانة العدكأ. -

 ما صكر جرائـ إعانة العدك في التشريع اليمنيأ. -

 لمسمحة لمعدكأ، كما عقكبتياأ.ما أركاف جريمة التحاؽ اليمني بالقكات ا -

ما أركاف تسميـ أحد أفراد القكات المسمحة إلى العدك أك مساعدة أحد أسراه عمى العكدة  -
 إلى صفكفوأ، كما عقكبتياأ.

 ما أركاف جريمة مد العدك بالجند أك األشخاص أك األفراد أك اإلرشادأ، كما عقكبتياأ. -
 خطة البحث:

نػػػى خطتػػػو مػػػف مقدمػػػة، كمطمػػػب تمييػػػدم، كثبلثػػػة لقػػػد اقتضػػػت مكضػػػكعية البحػػػث أف تب
 مباحث، كذلؾ عمى النحك ا تي:
 إعانة العدك. جرائـالمطمب التمييدم: مفيكـ 

 إعانة العدك. بجرائـالفرع األكؿ: المقصكد 
 إعانة العدك. جرائـالفرع الثاني: خصائص 

 ب مع الجميكرية اليمنية.المبحث األكؿ: جريمة التحاؽ اليمني بالقكات المسمحة لدكلة في حالة حر 
 المطمب األكؿ: الركف المفترض لجريمة االلتحاؽ.

 المادم لجريمة االلتحاؽ. المطمب الثاني: الركف
 .االلتحاؽ لجريمة المعنكم الركفالمطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: عقكبة جريمة االلتحاؽ.
دك أك مسػاعدة أحػد أسػراه المبحث الثاني: جريمة تسميـ أحد أفراد القكات المسمحة إلػى العػ

 عمى العكدة إليو.
 المطمب األكؿ: الركف المادم في جريمة التسميـ أك مساعدة األسرل عمى الفرار.
 المطمب الثاني: الركف المعنكم لجريمة التسميـ أك مساعدة األسرل عمى الفرار.

 المطمب الثالث: عقكبة جريمة التسميـ أك مساعدة األسرل عمى الفرار.
 الثالث: جريمة مد العدك بالجند أك األشخاص أك األمكاؿ أك اإلرشاد. المبحث

 المطمب األكؿ: الركف المادم لجريمة تقديـ المدد لمعدك.
 المطمب الثاني: الركف المعنكم لجريمة تقديـ المدد لمعدك.

 المطمب الثالث: عقكبة جريمة تقديـ المدد لمعدك.
 الخاتمة.
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 ادلطهة انتًٓٛذ٘
 ح انؼذٔــإػاَ جرائىيفٕٓو 

جرائـ إعانة العدك نص عمييا المشرع اليمني فػي قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات ضػمف الجػرائـ 
الماسة بأمف الدكلة مف الخارج، كسنتناكؿ ىذا المطمب بالدراسػة فػي فػرعيف، نكضػح فػي الفػرع 

 .األكؿ المقصكد بجرائـ إعانة العدك، كنبيف في الفرع الثاني خصائص جرائـ إعانة العدك
 الفرع األكؿ

 إعانة العدك بجرائـالمقصكد 
، الجرائـجرائـ إعانة العدك تتككف مف عدة كممات، ليذا سنكضح معنى كؿ كممة في ىذه 

ككذلؾ سنبيف المقصكد بجرائـ أمػف الدكلػة كػكف جػرائـ إعانػة العػدك تناكليػا المشػرع اليمنػي فػي 
 لدكلة".الباب األكؿ مف القسـ الخاص كالمعنكف بػ: "جرائـ أمف ا

 :أكالن: تعريؼ الجريمة
 :تعريؼ الجريمة لغةن -أ

 : ، كىػػػػػك الجريمػػػػػة، كالجػػػػػاـر : الػػػػػذنب، كالجمػػػػػع إجػػػػػراـ كجػػػػػرـك : التعػػػػػدم، كالجػػػػػـر  الجػػػػػـر
: المػػػذنب َّتَّتَّتِ ْي ...، قػػػاؿ تعػػػالى: ُ()الجػػػاني، كالمجػػػـر َحَّتَّتَّتيَّ يَِلَّتَّتَّتَم ا ََمَّتَّتَّتُِّ ِِف ََِّّ اََيََّّتَّتَّتاِ  َوَكَّتَّتَّتَذِ َ َ ْ

املُْجِرِمْيَ 
()ِ. 

 ريؼ الجريمة اصطالحان:تع-ب
عرؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية الجريمة بأنيا: "محظكرات شرعية زجر ا عنيا بحد أك 

  .ّ()تعزير"
أما تعريػؼ الجريمػة عنػد فقيػاء القػانكف، فقػد تعػددت فػي الصػياغة، لكنيػا تحمػؿ نفػس المعنػى، 

 .ْ()ة أك تدبير احترازم"فيي: "فعؿ غير مشركع صادر عف إرادة جنائية يقرر لو القانكف عقكب

                                  
، ّ( محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم، لساف العرب، دار صادر، بيركت، طُ)

 .ُٗ، َٗ، صُِىػ، جُُْْ
 (.َْ) :( سكرة األعراؼ، ا يةِ)
، ُط( عمي بف محمد أبك الحسف الماكردم، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، مكتبة دار بف قتيبة، الككيت، ّ)

 .ِِّـ، صُٖٗٗ
، ْٓصبػدكف تػاريخ نشػر، محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العػاـ، دار النيضػة العربيػة، القػاىرة،  .( دْ)

محمػد  .، دّٕـ، صََِٗنظاـ تكفيؽ المجالي، شرح قػانكف العقكبػات، القسػـ العػاـ، دار الثقافػة، عمػاف،  .: دانظرلممزيد 
عبػدالرحمف تكفيػؽ  .، دّٓـ،  صََِٕكبات، القسػـ العػاـ، دار الجامعػة الجديػدة، اإلسػكندرية، زكي أبك عامر، قانكف العق

 ، د.ُٗـ، صََِٔ، ُلنشػػػر، عمػػػاف، طمحاضػػػرات فػػػي األحكػػػاـ العامػػػة لقػػػانكف العقكبػػػات، دار كائػػػؿ لمطباعػػػة كا أحمػػػد،
 .ِّـ، صََِٗلقاىرة، عبدالرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، دار النيضة العربية، ا



 إعاٌــٛ العــدٔ يف التػسٖع الٗىين دساٟي 

197 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

كىذا التعريؼ يحتكم عمػى جميػع أركػاف الجريمػة، فيػي فعػؿ غيػر مشػركع أم مجػـر كفػؽ 
قانكف العقكبات، كىي فعؿ ينطكم عمى مسػاس بمصػمحة جػدير بالحمايػة، أك ىػي أمػر يحظػره 
، الشارع، كفي ذلؾ إشارة إلى ركني الجريمة المادم كالشرعي، ثـ ىي صادرة عف إرادة جنائيػة

أم أنيا فعؿ مقترؼ بإرادة منصرفة إلى عصياف الشػارع، كفػي ذلػؾ إشػارة إلػى الػركف المعنػكم 
لمجريمػػة، كأخيػػران فإنيػػا سػػبب فػػي كقػػكع الجػػزاء الجنػػائي كىػػك العقكبػػة المقػػررة بمكجػػب الػػنص أك 

 .ُ()سبب في إنزاؿ التدبير االحترازم المقرر لمكاجية حالة الخطكرة اإلجرامية
 :إلعانةثانيان: تعريؼ ا

 :تعريؼ اإلعانة لغةن -أ
إعانة: مف عكف، كالعكف: الظيير عمى األمر، الكاحد كاالثناف كالجمع، كالعرب تقكؿ: إذا 
، جاءت السنة: جاء معيا أعرابيا، كقالكا: عاكنتو معاكنة كعكنػان، كتعاكنػان: أعػاف بعضػنا بعضػان 

كسػػػػعادان  ةن اكنػػػػة، كسػػػػاعده مسػػػػاعد، كاإلسػػػػعاد: المعكنػػػػة، كالمسػػػػاعدة: المعِ()كالمعكنػػػػة: اإلعانػػػػة
 .ّ()كأسعده: أعانو

 تعريؼ اإلعانة اصطالحان:-ب
نمػا اسػتخدـ لفػظ المسػاىمة الجنائيػة التبعيػة فػي  لـ يكرد المشرع اليمني تعريؼ لئلعانػة، كا 

( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات التي عرفػت الشػريؾ ِّالتعريؼ الذم أكرده لمشريؾ في المادة )
 لمفاعؿ مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة...".بأنو: "مف يقدـ 

الفاعػػؿ  -اإلعانػػة لمجػػانيكيسػػتخدـ فقيػػاء القػػانكف الجنػػائي لفػػظ المسػػاعدة لمتعبيػػر عػػف العػػكف أك 
في ارتكاب الجريمة كيعرفكف المسػاعدة بأنيػا: "تقػديـ العػكف إلػى مرتكػب الجريمػة بػأم طريقػة  -المباشر

 ْ()المان بأنو يفعؿ ذلؾ إعانة لمجاني كتسييبلن عميو"كانت، كىي تقتضي أف يككف المساعد ع

 :ثالثان: تعريؼ العدك
 :تعريؼ العدك لغةن -أ

العدك: أصميا عدا، العدك ضد الكلي، كالجمع األعداء، يقاؿ: عدك بيف العػداكة كالمعػاداة 
كالعدل: جماعة القـك يعدكف لقتاؿ كنحكه، كالعدل، صػكؿ صػاؿ عمػى قرنػو صػكالن، كالصػؤكؿ 

َّتْ م ، قػاؿ تعػالى: ٓ()الرجاؿ: الذم يضرب الناس كيتطاكؿ عمييـمف  َِ ََ َََّتدَواب ِبْيََّتْ ِ  بووا  فَيَسَّتُُ
()ٔ ،

                                  
 .ٓـ، صُٗٗٗعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مقرر دراسي بالمعيد العالي لضباط الشرطة، صنعاء،  .( دُ)
 .ِٗٗ، صُّ( ابف منظكر، مرجع سابؽ، جِ)
 .ُِْ، صّ( المرجع السابؽ، جّ)
النظريػػة العامػػة لمجريمػػة، أكاف لمخػػدمات  عمػػي حسػػف الشػػرفي، شػػرح قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات اليمنػػي، القسػػـ العػػاـ، .( دْ)

 .ُّٗـ، صََِْ، ْاإلعبلمية، صنعاء، ط
 .ّٕٖ، صُُسابؽ، جالجع المر ( ابف منظكر، ٓ)
 (.َُٖ) :( سكرة األنعاـ، ا يةٔ)
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كالعػػػدم جمػػػع عػػػدك، كقيػػػؿ العػػػدل األعػػػداء الػػػذيف ال قرابػػػة بينػػػؾ كبيػػػنيـ، كتعػػػادل مػػػا بيػػػنيـ: 
 .ُ()اختمؼ، كعدكت لو: أبغضتو

 تعريؼ العدك اصطالحان:-ب
اإلسػػبلمي مصػػطمح الصػػائؿ لمتعبيػػر عػػف العػػدك بشػػكؿ عػػاـ،  يسػػتخدـ معظػػـ فقيػػاء الفقػػو

كيعػػػرؼ الصػػػائؿ بأنػػػو الػػػذم يقصػػػد إنسػػػانان فػػػي نفسػػػو أك أىمػػػو أك مالػػػو أك يػػػدخؿ منزلػػػو بغيػػػر 
 كرت كممة العدك كاالعتداء في عدة آيات قرآنية، منيا:، كذي ِ()إذنو

َٓ قاؿ تعالى:  ْيَن أ ِ ُكْوالََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َََداَوةب ِلَّلَّ ْيَن َأْْشَ ِ َمنُوا الََيُْوَد َواَّلَّ
()ّ. 

بو املُْعَتِدْينَ كقاؿ تعالى:  ََ اَل ُُيِ نَّ 
ِ
يَن يَُقاِتلُْونَُُكْ َواَل تَْعَتُدوا ا ِ َِ اَّلَّ َوقَاِتلُوا ِِف َسِبْيِِّ 

()ْ. 
ْيَّتَّتكقػػاؿ عػػز كجػػؿ:  َّتَّتوَن اّ ِ َُ ُو َويَ َّتَّتوَن ِفْ نََّتَّت َُ ْ َحَّتَّتيَّ اَل وَ ُْ اَل َََّتَّتَ  َوقََّتَّتاِتلُو

ِ
َْ ََُّتَّتْدَواَن ا ََّتَّتْوا فََّتَّت ََ ِن اْن

ِ
ِ فََّتَّتا ُن ّلِِلَّ

اِلِمْيَ  الظَّ
()ٓ. 

كاعتبػػػر العػػػدك فػػػي قػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات اليمنػػػي نػػػكعيف، النػػػكع األكؿ: دكلػػػة أجنبيػػػة 
 معادية لمجميكرية اليمنية، أما النكع الثاني فيك الجماعات الباغية.

تعريػػؼ العػػدك فػػي البػػاب األكؿ المتعمػػؽ بجػػرائـ نػػي قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات اليمكتنػػاكؿ 
( عمى أف: "العدك ىك كؿ دكلػة ُِْ، ُِّأمف الدكلة، فأكرد تحت عنكاف "العدك" المادتيف )

فػػي حالػػة عػػداء مػػع الجميكريػػة اليمنيػػة، كيعتبػػر فػػي حكػػـ العػػدك الجماعػػات السياسػػية التػػي لػػـ 
 مة المحاربيف".تعترؼ بيا الجميكرية بصفة الدكلة ككانت تعامؿ معام

( عمػػػى أف: "البغػػػي ىػػػك الخػػػركج عمػػػى الدكلػػػة مكػػػابرة اسػػػتنادان إلػػػى منعػػػو، ُِْكنصػػػت المػػػادة )
 كيعاقب الباغي كفقان لؤلحكاـ المقررة لمجرائـ الماسة بأمف الدكلة المنصكص عمييا في ىذا القانكف".

و: "كػؿ دكلػة ( عمػى أنػِكما عرؼ قانكف الجػرائـ كالعقكبػات العسػكرية العػدك فػي المػادة )
في حالػة عػداء مػع الجميكريػة اليمنيػة كتعتبػر فػي حكػـ العػدك العصػابات كالعصػاة المسػمحكف 

 .ٔ()الذيف يمارسكف نشاطان يستيدؼ مصالح الكطف كأمنو كسبلمتو"

                                  
 .ّٕ، صُٓ( ابف منظكر، مرجع سابؽ، جُ)
 . َِٕـ، صُٗٗٗ، ف نشر، بدكف مكا( أمير عبدالعزيز، فقو الكتاب كالسنة، دار السبلـ لمطباعة كالنشرِ)

كالصػكؿ: ىػك الكثػكب عمػى معصػـك بغيػر حػؽ أك االسػتطالة، كالكثػػكب عمػى الغيػر بغيػر حػؽ، إبػراىيـ بػف محمػد البػػاجكرم، 
، بيػػركتدار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة، ، ُمػػتف ابػػف شػػجاع، ج ،حاشػػية البػػاجكرم عمػػى شػػرح العبلمػػة/ ابػػف قاسػػـ الغػػز بػػف عمػػي

 .ِْٗـ، صُٕٓٗ
 (.ِٖ) :ة، ا ية( سكرة المائدّ)
 (.َُٗ) :( سكرة البقرة، ا يةْ)
 (.ُّٗ) :( سكرة البقرة، ا يةٓ)
 ـ.ُٖٗٗ(، لسنة ُْـ، المنشكر في الجريدة الرسمية، العدد )ُٖٗٗ( لسنة ُِ( قانكف الجرائـ كالعقكبات العسكرم رقـ )ٔ)
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كيتبيف مف ىذه النصكص القانكنية أف العدك ىػك كػؿ مػف فػي حالػة عػداء مػع الجميكريػة 
د رعاياىا أك جماعة سياسػية معاديػة ال تحمػؿ صػفة الدكلػة أك اليمنية، سكاءن كانت دكلة أـ أح

 مف يعصي الدكلة كيحاربيا كالتنظيمات المسمحة أك اإلرىابية.
 رابعان: تعريؼ جرائـ إعانة العدك.

مف خبلؿ تعريفنا لمكممات التي يتككف منيا مصطمح جرائـ إعانة العدك، يمكف تعريؼ 
تكب بقصد معاكنة دكلة أك كياف مسمح أك منظمة معادية جرائـ إعانة العدك بأنيا: "كؿ فعؿ ير 

 ككاف مف شأف ىذا الفعؿ أف يضر أك يعرض أمف كسبلمة الجميكرية اليمنية لمخطر".
 خامسان: جريمة أمف الدكلة.

تعػػػددت تعريفػػػات الفقيػػػاء لجريمػػػة أمػػػف الدكلػػػة، كمػػػف ىػػػذه التعريفػػػات التػػػي اشػػػتممت عمػػػى جميػػػع 
، بأنيػػا: "كػػؿ مػػا يمػػس أمػػف الدكلػػة أك مصػػالحيا األساسػػية بالضػػرر أك ىػػذا النػػكع مػػف الجػػرائـ عناصػر

 .ُ()حتى بمجرد تيديده بالخطر مف جية الخارج أك مف جية الداخؿ"
 الفرع الثاني

 إعانة العدك جرائـخصائص 
تتميز ىذه الجرائـ بالخصائص التي تتميز بيا جػرائـ أمػف الدكلػة، كمػا تتميػز بخصػائص 

 باقي جرائـ أمف الدكلة، كنبيف ذلؾ في ا تي: خاصة بذاتيا تميزىا عف
 أكالن: خصائص جرائـ إعانة العدك المشتركة مع خصائص جرائـ أمف الدكلة.

 الدكلة ىي مناط الحماية: -ُ

إف المصمحة المحمية في جرائـ إعانة العدك كبقية جرائـ أمف الدكلػة ىػي الدكلػة ككػؿ مػا 
ياسػػي، كاالجتمػػاعي، كاالقتصػػادم، كالدبمكماسػػي، يتعمػػؽ بسػػيادتيا، كاسػػتقبلليا، كبنظاميػػا، الس

 كالعسكرم، كنظاـ الحكـ.

 مركنة الصيامة التشريعية: -ِ

األصػػؿ أف النصػػكص القانكنيػػة تتصػػؼ بدقػػة التعبيػػر ككضػػكح األلفػػاظ، كصػػراحة الداللػػة 
عمى المراد مف النص، غير أف النصكص الخاصة بجرائـ أمف الدكلة ال تككف بيذه الصػكرة، 

 .ِ()اد تككف الصفة األساسية لنصكصيا التجريميةفالمركنة تك

                                  
اليمنػػي، دار جامعػػة عػػدف لمطباعػػة كالنشػػر،  عبػػدالرحمف سػػمماف عبيػػد، شػػرح قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات .د انظػػر:( لممزيػػد ُ)

محمػػػػػكد سػػػػػميماف مكسػػػػػى، الجػػػػػرائـ الكاقعػػػػػة عمػػػػػى أمػػػػػف الدكلػػػػػة، دار المطبكعػػػػػات الجامعيػػػػػة،  .، دِِـ، صََِّعػػػػػدف، 
إبػػػػراىيـ محمػػػػكد المبيػػػػدم، الحمايػػػػة الجنائيػػػػة ألمػػػػف الدكلػػػػة، دار الكتػػػػب القانكنيػػػػة، القػػػػاىرة،  .، دٕـ، صََِٗاإلسػػػػكندرية، 

أسامة عبدا قايد، شرح قانكف العقكبات، جرائـ االعتػداء عمػى المصػمحة العامػة، دار النيضػة العربيػة،  .، دٗـ، صََِٖ
 .ّٓـ، صَُٗٗ، ُالقاىرة، ط

ـ، ََِٓ عمػاف،عبداإللو النكايسة، الجػرائـ الكاقعػة عمػى أمػف الدكلػة فػي التشػريع األردنػي، دار كائػؿ لمنشػر كالتكزيع، .( دِ)
 .ُٓـ، صَُٗٗفاعي، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، دار البشر لمنشر كالتكزيع، عماف، أحمد محمد الر د. ، ُٗص
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 أنيا مف جرائـ الخطر: -ّ

كذلػػػػؾ بػػػػالنظر إلػػػى النتيجػػػػة المترتبػػػة عمػػػػى النشػػػػاط  ،تكػػػكف الجريمػػػػة مػػػف جػػػػرائـ الخطػػػر
اإلجرامي، فعندما تتمثؿ النتيجػة القانكنيػة المترتبػة عمػى النشػاط اإلجرامػي ىػي مجػرد تعػريض 

الشػأف نتيجػة ماديػة أـ ال فػإف ىػذه الجريمػة تكػكف مػف المصمحة لمخطر سكاءن ترتب عمى ىػذا 
جرائـ الخطر، كفي مجاؿ الجرائـ الكاقعة عمى أمػف الدكلػة فػإف ىنػاؾ تكسػعان فػي مجػاؿ جػرائـ 
الخطػر، حيػث اكتفػى المشػػرع بالسػمكؾ اإلجرامػي الػذم ييػػدد المصػمحة بكقػكع الضػرر ألىميػػة 

 .ُ()المصمحة المحمية في ىذه الجرائـ

 :شدة العقكبات -ْ

مف الخصائص اليامة التي تتميز بيا جرائـ أمف الدكلة ىي شػدة العقكبػات المقػررة عمػى 
مرتكبييػػػا، فجميػػػع جػػػرائـ أمػػػف الدكلػػػة مػػػف الخػػػارج عقكبتيػػػا اإلعػػػداـ، كجػػػرائـ أمػػػف الدكلػػػة مػػػف 

 الداخؿ عقكبتيا الحبس الذم يصؿ إلى عشر سنكات.

 تناكب السمكؾ اإلجرامي: -ٓ

ئـ أمف الدكلة تقـك عمى فكرة تناكب السمكؾ اإلجرامي، أم جرائـ إعانة العدك كمعظـ جرا
الجريمة التي يتككف نمكذجيا القانكني مف أكثر مف سمكؾ يحؿ أحػدىما محػؿ ا خػر، فالمػادة 

( التي تجـر إعانة العدك، سػكاءن بااللتحػاؽ بقكاتػو المسػمحة، أـ بتسػميـ أحػد أفػراد القػكات ُِٕ)
د أسػراه عمػى العػكدة إلػى صػفكفو، أـ بإمػداد العػدك بالجنػد المسمحة إلى العدك، أـ بمساعدة أح

 أك باألشخاص أك األمكاؿ أك اإلرشاد.

 عدـ الخضكع لمبدأ اإلقميمية )االختصاص الذاتي(: -ٔ
يعػػػد مبػػػدأ اإلقميميػػػة ىػػػك األصػػػؿ العػػػاـ فػػػي تحديػػػد مجػػػاؿ االختصػػػاص المكػػػاني لمقػػػكانيف 

يطبػػؽ عمػػى الجػػرائـ التػػي ترتكػػب فػػي داخػػؿ الجنائيػػة، كطبقػػان ليػػذا المبػػدأ فػػإف قػػانكف العقكبػػات 
إقميـ الدكلة بصرؼ النظر عف جنسية مرتكبيا أك مكاف كجػكده، كىػك يسػرم داخػؿ حػدكد ىػذا 

 .ِ()اإلقميـ كحده كال يتعداه إلى غيره مف أقاليـ الدكؿ األخرل
كحرصان مف الدكؿ عمى حمايػة مصػالحيا األساسػية فإنيػا تخضػع صػبلحية نظػر الجػرائـ 

أمف الدكلػػة لقضػػائيا الػػكطني بغػػض النظػػر عػػف جنسػػية مرتكبيػػا كعػػف المكػػاف الػػذم الماسػػة بػػ
 ارتكبت فيو، كىذا االستثناء إنما يستند إلى حؽ الدكلة في رعاية مصالحيا أينما كجدت.

                                  
مػأمكف سػبلمة، قػانكف  .، دِٔ، ِٓإبػراىيـ المبيػدم، مرجػع سػابؽ، ص .، دُِعبداإللو النكايسة، مرجػع سػابؽ، ص .( دُ)

 كما بعدىا. ّٗـ، صُٕٕٗي، القاىرة، العقكبات، القسـ الخاص، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، دار الفكر العرب
مقدمػة إلػى كميػة  ( حناف محمد حسف عمي، مبدأ إقميمية القانكف الجنائي في القانكف كالشريعة اإلسبلمية، رسالة ماجسػتيرِ)

، الحقػػكؽ عمػػي حسػػف الشػػرفي، النظريػػة العامػػة لمجريمػػة، مرجػػع سػػابؽ،  .د انظػػر:، لممزيػػد ٔـ، صََِٖ، جامعػػة الخرطػػـك
 بعدىا.كما  ُْٓص
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 ثانيان: الخصائص التي تميز جرائـ إعانة العدك عف بقية جرائـ أمف الدكلة.
لخصػائص التػي تنفػرد بيػا عػف سػائر جػرائـ أمػف تتميز جرائـ إعانة العدك بمجمكعة مف ا

 الدكلة، كمنيا:
 تعدد صكرىا: -ُ

 جـر إعانة العدك يظير لنا أف لجرائـ( التي تُِٕمف خبلؿ االطبلع عمى نص المادة )
إعانػػػة العػػػدك عػػػدة صػػػكر، ككػػػؿ صػػػكرة منيػػػا صػػػالحة ألف تكػػػكف جريمػػػة مسػػػتقمة عػػػف بػػػاقي 

التػي تنفػرد بػو عػف غيرىػا، ليػذا كػاف األحػرل الصكر، كليا أركانيا الخاصة بيػا، كمكضػكعيا 
 بالمشرع أف يفرد لكؿ صكرة نص تجريمي خاص بو، كال يجمعيا في نص تجريمي كاحد.

 استخداـ مصطمح العدك: -ِ

تميزت جرائـ إعانة العدك عف غيرىا مف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة بأف المشرع استخدـ 
جريمة إال بكجػكده، كظيػر ذلػؾ فػي صػكر مصطمح العدك كشرط أك ركف مفترض ال تتحقؽ ال

إعانػػة العػػدك المختمفػػة كجريمػػة التحػػاؽ اليمنػػي بقػػكات العػػدك، كجريمػػة إمػػداد العػػدك بالجنػػد أك 
األشخاص أك األشخاص أك األمكاؿ، كجريمة تسػميـ أحػد أفػراد القػكات المسػمحة إلػى العػدك أك 

 مساعدة أحد أسراه مف العكدة إلى العدك.

 ة:جنسية مرتكب الجريم -ّ

إعانػة العػدك شػرط أك ركػف مميػز مفتػرض ال جػرائـ ( لقياـ ُ/ُِٕاشترط المشرع في المادة )
تقػـك الجريمػػة إال إذا تحقػؽ، كىػػك أف يكػكف مرتكػػب جريمػػة االلتحػاؽ بػػالقكات المسػمحة لمعػػدك يحمػػؿ 
، الجنسية اليمنية، كتعد جنسية مرتكب الجريمة معيػار لكصػؼ ىػذه الجػرائـ بجػرائـ الخيانػة العظمػى

حيث يككف المكاطف قاصدان بفعمو تكجيػو كتقػديـ خدمػة لدكلػة معاديػة لمقيػاـ بعمػؿ عػدائي، كبػذلؾ ال 
يعد الشخص الحامؿ لجنسية أخرل غير جنسػية الجميكريػة اليمنيػة كالتحػؽ بػالقكات المسػمحة لدكلػة 

 في حالة حرب مع الجميكرية اليمنية مرتكبان لجريمة إعانة العدك.

 العدك جرائـ الخيانة العظمى:تتصدر جرائـ إعانة  -ْ
ا مف جرائـ الخيانة العظمػى، غيػر معظـ جرائـ أمف الدكلة كبالذات مف الخارج تكيؼ أني

ف جػػرائـ إعانػػة العػػدك تعػػد عمػػى رأس جػػرائـ الخيانػػةم كػػكف مرتكػػب الجريمػػة يحمػػؿ الجنسػػية أ
تحػؽ بقػكات العػدك اليمنية، ك يخالؼ مبػادئ كقكاعػد الػكالء لمػكطف كاألمػة التػي ينتمػي إلييػا كيم

التػي تعتػدم عمػى كطنػو أك يمػد العػدك بالجنػد كاألشػخاص كاألمػكاؿ كاإلرشػاد أك يسػاعد العػدك 
عمػػى أسػػر أفػػراد القػػكات المسػػمحة أك يسػػاعد أسػػراىـ عمػػى العػػكدة إلػػى العػػدك، كنبلحػػظ أف ىػػذه 

 األفعاؿ مف أخطر كأعمى جرائـ الخيانة العظمى.
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 ادلثذج األٔل
 تانمٕاخ ادلطهذح جرميح انتذاق انًُٛٙ

 نذٔنح يف دانح درب يغ اجلًٕٓرٚح انًُٛٛح
 تمييد كتقسيـ:

تعػػد جريمػػة االلتحػػاؽ بػػالقكات المسػػمحة لمعػػدك، مػػف أخطػػر الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف الدكلػػة، ذلػػؾ 
ألف قياـ المكاطف بمثػؿ ىػذا الفعػؿ يمثػؿ أعمػى درجػات الخيانػة، كليػذا السػبب ال تقػـك ىػذه الجريمػة 

يػػػا مػػػف مػػػكاطني الجميكريػػػة اليمنيػػػة، فجنسػػػية الفاعػػػؿ تشػػػكؿ ركنػػػان مػػػف أركػػػاف ىػػػذه إذا لػـػ يكػػػف فاعم
 الجريمة.

كجريمة االلتحاؽ بجيش العدك أك ما يعبر عنيا في بعػض التشػريعات بجريمػة االنضػماـ 
لقػػكات العػػدك أك جريمػػة حمػػؿ السػػبلح فػػي صػػفكؼ العػػدك، جريمػػة تنظػػر إلييػػا مختمػػؼ الػػنظـ 

د الجػػػرائـ، ألنيػػػا تكشػػػؼ عػػػف عػػػدـ الكفػػػاء لمػػػكطف، ألف ارتكػػػاب القانكنيػػػة باعتبارىػػػا مػػػف أشػػػ
  المكاطف ىذه الجريمة في حؽ بمده الذم يرتبط بو برابطة الكالء يصعب تفسيره أك تبريره.

 كعقكبتيا في المطالب ا تية: ،بقكات العدك كسنكضح  في ىذا المبحث أركاف جريمة االلتحاؽ
 االلتحاؽ.المطمب األكؿ: الركف المفترض لجريمة 

 المطمب الثاني: الركف المادم لجريمة االلتحاؽ.
 المطمب الثالث: الركف المعنكم لجريمة االلتحاؽ.

 المطمب الرابع: عقكبة جريمة االلتحاؽ.
 املطمب األٔه

 السنَ املفرتض جلسميٛ االلتحام
  

صػت ( مػف قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات، كالتػي نُ/ُِٕكرد حكـ ىػذه الجريمػة فػي المػادة )
 عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ:

 اليمني الذم يمتحؽ بأم كجو بالقكات المسمحة لدكلة في حالة حرب مع الجميكرية". - أ
ـ، فنصػػت ُّٔٗ( لسػػنة ِِككػػاف قػػد كرد الػػنص عمػػى ىػػذه الجريمػػة فػػي القػػانكف رقػػـ )

ة ( منو عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ كؿ يمني يمتحػؽ بػأم كجػو بػالقكات المسػمحة لدكلػُالمادة )
 في حالة حرب مع الجميكرية العربية اليمنية".

( لسػنة ّ( مف القانكف رقػـ )َُِفي المادة ) -أيضان  -نص عمى ىذه الجريمةالكرد كما 
ـ الصػػادر فػػي جميكريػػة الػػيمف الديمقراطيػػة الشػػعبية )الشػػطر الجنػػكبي سػػابقان(، إذ جػػاء ُٕٔٗ

 يو الشرطاف ا تياف:فييا: "يعاقب في الحالتيف كؿ يمني ارتكب فعبلن يتكافر ف
 أف يككف ىذا الفعؿ ىك االنتقاؿ إلى جانب العدك...". - ب
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يتضػػػػح مػػػػف النصػػػػكص السػػػػابقة أف االلتحػػػػاؽ بػػػػالقكات المسػػػػمحة فػػػػي حالػػػػة حػػػػرب مػػػػع 
الجميكريػػة اليمنيػػة يعتبػػر جريمػػة ماسػػة بػػأمف الدكلػػة، كمػػا يتضػػح أنػػو البػػد مػػف تػػكافر شػػرطيف 

اني كصػفة الدكلػة الممتحػؽ ذلػؾ الجػاني بقكاتيػا مفترضيف لقيػاـ ىػذه الجريمػة، ىمػا: صػفة الجػ
المسػػػمحة، كيعبػػػر عػػػف ىػػػذيف الشػػػرطيف بالعنصػػػر كبػػػالركف المفتػػػرض لمجريمػػػة، كيمثػػػؿ الػػػركف 

 األكؿ مف أركاف ىذه الجريمة.
كيطمؽ اسـ العنصر أك الركف المفترض عمى كؿ أمر يشترط القػانكف تقدمػو عمػى أركػاف 

ال إذا كجد فيك بمثابة الشرط الذم يترتب عمى عدمو الجريمة، بحيث ال يصح الحديث عنيا إ
 العدـ.

كيشػػترط المشػػػرع لقيػػػاـ الجريمػػػة التػػػي نحػػػف بصػػػدد دراسػػػتيا أف يكػػػكف الجػػػاني يمنيػػػان، كأف 
تكػػػكف الػػػيمف فػػػي حالػػػة حػػػرب مػػػع الدكلػػػة التػػػي التحػػػؽ الجػػػاني بقكاتيػػػا، كسػػػكؼ نبػػػيف ىػػػذيف 

 الشرطيف في الفرعيف ا تييف:
 الفرع األكؿ

 ي )أف يككف الجاني يمني الجنسية(صفة الجان
تتطمػػػب أغمػػػب النصػػػكص الجنائيػػػة المتعمقػػػة بجريمػػػة االلتحػػػاؽ بقػػػكات العػػػدك، أف تتػػػكافر 

، كىػي أف يكػكف مػف مػكاطني الدكلػة المعتػدل عمييػا، أم أف ُ()صفة معينة في فاعؿ الجريمػة
ية ىػذه الدكلػػة يكػكف حػامبلن لجنسػية ىػذه الدكلػػة، فػإذا كػاف الجػاني كقػت الفعػػؿ، ال يحمػؿ جنسػ

 .ِ()تحديدان، ال تقع الجريمة
كتفتػػرض ىػػذه الجريمػػة أف يكػػكف فييػػا الجػػاني متمتعػػان بجنسػػية الدكلػػة اليمنيػػة، فيػػي ال 
يمكػػف أف تقػػع مػػف أجنبػػي ميمػػا كانػػت جنسػػيتو، ككضػػع ىػػذا الشػػرط ىػػك أمػػر لػػو مػػا يبػػرره، 

                                  
( في جريمة االلتحاؽ بقكات العدك ال يكتفى باألركاف األساسية المشترطة بيف جميع الجرائـ ، كىي الركف المادم كالػركف ُ)

المعنػػكم، ألف النمػػكذج القػػانكني ليػػا يتطمػػب زيػػادة عمػػى ذلػػؾ تػػكافر عناصػػر أخػػرل خاصػػة كصػػفة الجػػاني، كحالػػة الحػػرب، 
جػػكدان كعػػدمان، بحيػػث إذا مػػا انتفػػت مػػثبلن الصػػفة المفترضػػة لمجػػاني عػػف الفاعػػؿ قبػػؿ كىاتػػاف الصػػفتاف ترتبطػػاف بيػػذا الػػنص ك 

ف أمكػف قيػاـ جػرائـ أخػرل، كيطمػؽ عمػى  ارتكابو الجريمة، أك اكتسػبت بعػد ذلػؾ فإننػا ال نكػكف أمػاـ ىػذا النػكع مػف الجػرائـ، كا 
عينػة يتطمبيػا القػانكف فػي فاعميػا قبػؿ لحظػة ىذا النكع مف الجرائـ بالجرائـ ذات الصفة، حيث يشترط لقياميػا كجػكد صػفات م

اقترافو لمسمكؾ المجـر فييا، بحيث إذا تخمفت ىذه الصفة أك الشركط المفترضة فييا ال نككف بصدد ىذه الجريمة، إذ يشترط 
أف تكػػكف ىػػذه الصػػفات قػػد الزمػػت الفاعػػؿ فػػي ارتكابػػو لجريمتػػو، كىػػذه الصػػفات عبػػارة عػػف عناصػػر إيجابيػػة أك سػػمبية تسػػبؽ 
بالضركرة كجكد الجريمة، كيترتب عمى كجكدىا المعاقبة عمى الكاقعة تحت كصػؼ معػيف، كمػف أمثمتيػا صػفة المكظػؼ العػاـ 

عبػػدالعظيـ مرسػػي كزيػػر، الشػػركط المفترضػػة فػػي الجريمػػة، دار النيضػػة  .د انظػػر:فػػي جريمتػػي الرشػػكة كاالخػػتبلس )لممزيػػد 
 كما بعدىا. ٕٔـ، صُّٖٗالعربية، القاىرة، 

، مصػػطفى مجػػدم ىرجػػة، التعميػػؽ عمػػى قػػانكف العقكبػػات فػػي ضػػكء ِٖٔمحمػػكد سػػميماف مكسػػى، مرجػػع سػػابؽ، ص .( دِ)
 ، ُْعبػػػػػػػدالرحمف عبيػػػػػػػد، مرجػػػػػػػع سػػػػػػػابؽ، ص .، دٖـ، صُٖٖٗ، ُالفقػػػػػػػو المقػػػػػػػارف، منشػػػػػػػاة المعػػػػػػػارؼ، اإلسػػػػػػػكندرية، ط

عامػػة، المطبعػػة العالميػػة، القػػاىرة، اص فػػي قػػانكف العقكبػػات، الجػػرائـ المضػػرة بالمصػػمحة الخػػ. عبػػدالمييمف بكػػر، القسػػـ الد
 .ْْـ، صُٔٔٗ
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ى نتائجػو الضػارة، حيػث فالمقنف لـ يقصد تجريـ االلتحاؽ بقكات العدك لذاتو، كال بػالنظر إلػ
نمػػػا أراد تجػػػريـ الجنايػػػة التػػػي تقػػػع مػػػف  يصػػػير الممتحػػػؽ عنصػػػران عػػػامبلن فػػػي قػػػكات العػػػدك، كا 
المػػػػكاطف اليمنػػػػي إضػػػػراران بدكلتػػػػو، ثػػػػـ إف األجنبػػػػي ال يمتػػػػـز أمػػػػاـ الدكلػػػػة اليمنيػػػػة بكاجػػػػب 

بلالن اإلخػػبلص كالػػكالء، كمػػف ثػػـ فػػإف فعمػػو المتمثػػؿ فػػي االلتحػػاؽ بقػػكات العػػدك ال يعتبػػر إخػػ
بكاجبو، لعدـ كجكد ذلؾ الكاجب في حقػو أصػبلن، كبمػا أف العمػة مػف تجػريـ االلتحػاؽ بقػكات 
األعداء ىي تحقؽ الخيانة عنػد كقػكع الفعػؿ مػف كطنػي فػي الكقػت الػذم تمػس الحاجػة إليػو 

حتى كلك كاف  ،لمدفاع عف الكطف كافتدائو، كلذلؾ فإف األجنبي ال يعاقب عمى ىذه الجريمة
 .(ُ)و بتمؾ القكات عديـ الجنسية ككانت إقامتو في اليمفقبؿ التحاق

كشرط حيازة الجاني لمجنسية اليمنية في ىذه الجريمػة جػاء صػريحان، كىػك أف يكػكف يمنيػان 
 .ِ()طبقان لقانكف الجنسية اليمني

 حاالت اكتساب الجنسية اليمنية:
بطريقػػة أصػػمية عػػف  حػػدد قػػانكف الجنسػػية اليمنػػي عػػدة حػػاالت الكتسػػابيا، فيػػي إمػػا تثبػػت لػػو

( مػػػف قػػػانكف الجنسػػػية عمػػػى أنػػػو: "يتمتػػػع بالجنسػػػية ّطريػػػؽ النسػػػب )الػػػدـ(، حيػػػث نصػػػت المػػػادة )
 اليمنية:
 مف كلد ألب متمتع بيذه الجنسية. -أ 

 مف كلد في اليمف مف أـ تحمؿ ىذه الجنسية كأب مجيكؿ الجنسية أك ال جنسية لو. -ب 

 ت نسبتو إلى أبيو قانكنان.مف كلد في اليمف مف أـ تحمؿ ىذه الجنسية كلـ تثب -ج 

مػف كلػػد فػي الػػيمف مػف كالػػديف مجيػكليف، كيعتبػػر المكلػكد الػػذم يعثػر عميػػو فػي الػػيمف  -د 
 مكلكدان فييا ما لـ يقـ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ.

مػػف كػػػاف يحمػػػؿ الجنسػػية اليمنيػػػة مػػػف المغتػػربيف حػػػيف مغادرتػػػو أراضػػي الػػػكطف، كلػػػـ  -ق 
مى طمب صريح منو كلك اكتسػب جنسػية يتخؿ عف ىذه الجنسية كفقان لمقانكف كبناءن ع

 الببلد التي يقطنيا بمفركض قكانينيا."
 .ٓ()، أك التجنيسْ()، أك عف طريؽ الزكاجّ()كقد تثبت الجنسية عف طريؽ االكتساب

                                  
أنقػػع، جػػرائـ الخيانػػة العظمػػى فػػي  عمػػي مطيػػر .، دْٗعمػػي حسػػف الشػػرفي، جػػرائـ أمػػف الدكلػػة، مرجػػع سػػابؽ، ص .( دُ)

عبػػدالمييمف بكػػر، مرجػػع  .، دِْٗـ، صََِّكميػػة الحقػػكؽ، جامعػػة القػػاىرة، مقدمػػة إلػػى  التشػػريع اليمنػػي، رسػػالة دكتػػكراه
 .ِٗٔ، ِٖٔمحمكد سميماف مكسى، مرجع سابؽ، ص .، دْٓ، ْْسابؽ، ص

 ـ.ََِّ( لسنة ِْـ، كالمعدؿ بالقانكف رقـ )َُٗٗ( لسنة ٔ( القانكف الصادر برقـ )ِ)
 .اليمني ( مف قانكف الجنسيةْالمادة ) انظر:( ّ)
 .اليمني ( مف قانكف الجنسيةُُالمادة ) انظر:( ْ)
 .اليمني نسية( مف قانكف الجٓالمادة ) انظر:( ٓ)
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ىذا كمع كضكح أحكاـ قانكف الجنسػية فػإف الشػخص الػذم ال جنسػية لػو، أك الػذم يكػكف 
ية، كفؽ الطرؽ السػابؽ ذكرىػا ال يمكػف اعتبػارىـ في كضعية تسمح لو باكتساب الجنسية اليمن

يمنييف، كبالتالي ال ينبغػي كصػؼ كاقعػة التحػاقيـ بقػكات العػدك ضػد الجميكريػة اليمنيػة، بأنيػا 
( كالسػػبب فػي ذلػؾ يرجػع إلػػى أف المشػرع قػد اشػترط تمتػػع ُ/ُِٕتشػكؿ جريمػة طبقػان لممػادة )

ف متحققػػػان بالنسػػػبة لعػػػديمي الجنسػػػية، كال الجػػػاني فعػػػبلن بالجنسػػػية اليمنيػػػة، كىػػػذا الشػػػرط ال يكػػػك 
 بالنسبة لؤلجانب المقيميف في اليمف.
( مػف قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات، كالتػي نصػت عمػى أنػو: ُِِكقد أكد عمى ذلؾ نػص المػادة )

"اليمنػػي ىػػك الػػذم يتمتػػع بجنسػػية الجميكريػػة اليمنيػػة بصػػفة أصػػمية أك عػػف طريػػؽ االكتسػػاب كفقػػان 
كف يمنيػػان كفػػؽ ىػػذا الػػنص مػػف تػػكافرت فيػػو حػػاالت اكتسػػاب الجنسػػية اليمنيػػة لقػػانكف الجنسػػية"، فيكػػ

سػقطت  أكبصفة أصمية أك عف طريؽ االكتساب كما حددىا قانكف الجنسية، أمػا مػف فقػد الجنسػية 
عنو أك سحبت منػو، فإنػو ككػذلؾ عػديـ الجنسػية، إذا كػاف يقػيـ عمػى األرض اليمنيػة دكف أف يكػكف 

 .ُ()جميعان ال يعتبركف كفقان لقانكف الجرائـ كالعقكبات مف اليمنييف مكلكدان فييا فإف ىؤالء
كينبغي أف يككف الفاعؿ متمتعان بالجنسية اليمنية كقت ارتكػاب الجريمػة، أم عنػد التحاقػو 
بالقكات المسمحة لمعدك، كال يكفي أف يككف قد تمتع بيذه الجنسية في فترة سابقة عمػى ارتكابػو 

نم ا يجب أف تككف ىذه الصفة قائمة كقت ارتكاب الفعؿ المػادم، بصػرؼ السمكؾ ثـ فقدىا، كا 
 .ِ()النظر عف سبب اكتسابو الجنسية اليمنية

كجػػدير بالػػذكر أف صػػفة اليمنػػي التػػي اشػػترطيا القػػانكف تتػػكافر كلػػك كػػاف الشػػخص مػػزدكج 
إذ  الجنسية، أم يتمتع بالجنسية اليمنية، كيتمتع فػي ذات الكقػت بجنسػية دكلػة أك دكؿ أخػرل،

 .ّ()يكفي ثبكت ككنو متمتعان بالجنسية اليمنية

                                  
أف حامؿ السبلح في قكات دكلة في حالة حرب مع الجميكرية اليمنية أجنبيان كاف أك عديـ الجنسية،  :( كيترتب عمى ذلؾُ)

 . حتػػى كلػػك كػػاف مقيمػػان فػػي الجميكريػػة إقامػػة دائمػػة، أك يتخػػذىا مقػػران لػػو كمركػػز لنشػػاطو ،ال يمكػػف إسػػناد ىػػذه الجريمػػة إليػػو
جرائـ االعتداء عمػى المصػمحة العامػة، دراسػة فػي القسػـ الخػاص مػف قػانكف العقكبػات المصػرم، أحمد صبحي العطار،  .د 

 .ّٖ، صكتاريخ نشر كمكافبدكف دار 
عبدالناصر الزنداني، شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني، القسـ الخاص، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة كجرائـ  .( دِ)

 .َٗعبداإللو النكايسة، مرجع سابؽ، ص .، دِٕـ، صَُِٗ، ٗشر كالتكزيع، صنعاء، طاألمكاؿ، الصادؽ لمطباعة كالن
( ىناؾ رأييف حكؿ مسؤكلية مزدكج الجنسية، أكليما: يقكؿ بأف الشخص حينئذ ما زاؿ يؤاخذ عف جناية إعانػة العػدك طبقػان ّ)

مثابػة إعػبلف عػف اتجػاه نيػة ىػذا الشػخص إلػى لمنمكذج التجريمي الخاص بيا، كثانييما: يرل بأف التحاقػو بقػكات العػدك يعػد ب
التخمي عف الجنسية اليمنية، كبالتالي ال يمكف مؤاخذتو عف جريمة إعانة العػدك، كالػرأم الػراجح أف ازدكاج الجنسػية ال يمكػف 

، عبدالناصػػػر الزنػػػداني .د انظػػػر:)لممزيػػػد   ،أف يمحػػػك الصػػػفة غيػػػر المشػػػركعة مػػػف الفعػػػؿ كأف الجريمػػػة متحققػػػة فػػػي مرتكبيػػػا
عبدالكاحػػػػد العممػػػػي، شػػػػرح القػػػػانكف الجنػػػػائي  .، دُِٓأنقػػػػع، مرجػػػػع سػػػػابؽ، صعمػػػػي مطيػػػػر  .، دِٖسػػػػابؽ، صالمرجػػػػع ال

 (.ٕٗ، ٖٕنشر، صكتاريخ  كمكاف المغربي، القسـ الخاص، بدكف دار
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206 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

كمػػف الكاضػػح أف التكسػػع فػػي شػػرط الجنسػػية يسػػب  صػػفة الكطنيػػة عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف 
األشػػخاص، كيسػػاعد فػػي بسػػط الحمايػػة الجنائيػػة عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف المصػػالح التػػي يشػػترط  

 دمة السياسة الجنائية.القانكف في فاعميا تكافر ىذه الصفة، كذلؾ أمر لو فائدة ظاىرة في خ
كالظاىر أف األساس الذم يقـك عميو معيار الكطنية يرجع إلى فكرة "التبػادؿ النفعػي" بػيف 
الشخص ككطنو، فإذا كاف المرء ينتفع باإلقامة عمى أرض الكطف، كيتمتػع بالحمايػة الكطنيػة، 

فػإف لػـ يفعػؿ فإف عميو أف يقابؿ ذلؾ بالكفاء لكطنػو، كالحػرص عمػى مصػالحو، كالػدفاع عنػو، 
ذلػػؾ، كقابػػؿ اإلحسػػاف باإلسػػاءة فيػػك جػػدير بػػالمـك كالعقػػاب، أم أف القػػانكف ينكػػر عميػػو ذلػػػؾ 
التنكػػػر لكطنػػػو، كذلػػػؾ البػػػركز لمحاربتػػػو بااللتحػػػاؽ بقػػػكات أعػػػداءه، كيعتبػػػر ذلػػػؾ منػػػو خيانػػػة 

 .ُ()كنككثان 
 الفرع الثاني

 قياـ حالة الحرب
 أكالن: طبيعة الحرب القائمة.

حاؽ بقكات العدك، ال يتصػكر كقكعيػا إال فػي زمػف الحػرب، كىنػاؾ بعػض إف جريمة االلت
التشريعات تقرر ذلؾ صػراحة، كبعضػيا ا خػر يشػترط لكػي تقػع الجريمػة أف ترتكػب فػي زمػف 

 .ِ()الحرب ضمنان، كذلؾ حيف تصؼ الجيش الذم يمتحؽ بو المكاطف بالجيش المعادم
ل، كقػد يػؤدم ذلػؾ إلػى قطيعػة سياسػية فقد ينشأ عداء بػيف الجميكريػة اليمنيػة كدكلػة أخػر 

أك اقتصادية أك نحكىا، كقد ينتج عػف ذلػؾ قطػع العبلقػات بينيمػا بكػؿ صػكرىا كأشػكاليا، كمػا 
أف ذلؾ قػد يػؤدم إلػى مػا يعػرؼ بػالحرب اإلعبلميػة، ككػؿ ذلػؾ ال يعتبػر حربػان بػالمفيـك الػذم 

المسػػمح، أم اسػػتخداـ  يشػػير إليػػو الػػنص، إذ أف إشػػارة الػػنص منصػػرفة إلػػى مػػا يعػػرؼ بػػالنزاع
 .ّ()القكة العسكرية في الخصكمة

كليػػذا فػػإف ىػػذه الجريمػػة تفتػػرض أف الجميكريػػة اليمنيػػة فػػي حالػػة حػػرب مػػع دكلػػة أخػػرل، 
كالمقصكد بالحرب في ىذه الحالة نشكب قتاؿ مسمح بيف الجميكرية اليمنيػة كبػيف الدكلػة التػي 

التػي تشػنيا بعػض القػكل أك الجماعػات أك  التحؽ الجاني بقكاتيا المسمحة، أما الحرب األىميػة

                                  
اليمنيػة أك  ( كمعمـك أنو ال يشترط فػي اليمنػي الػذم يمتحػؽ بقػكات الدكلػة المحاربػة أف يكػكف مػف منتسػبي القػكات المسػمحةُ)

نما يكفي أف يككف مكاطنان بغض النظر عف طبيعة عممو أك كظيفتو أك حرفتو أك مركزه االجتماعي )د عمي  .قكات األمف، كا 
 (.ِٓحسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص

 .ِْٕمحمكد سميماف مكسى، مرجع سابؽ، ص .( دِ)
التحؽ بالقكات المحاربة في ذات الزمف التي نشبت فيو الحرب، كألىميتو  ( كالفرض في ىذه الحالة أف المكاطف اليمني قدّ)

بعد ذلؾ يككف ىذا االلتحاؽ قد كقع في أكؿ ذلؾ الػزمف أك فػي آخػره مػا داـ قػد كقػع خبللػو، كبغػض النظػر عػف حجػـ النػزاع 
مرجػػع المػػي حسػػف الشػػرفي، ع .كمكانػو كزمانػػو، كبغػػض النظػػر عػف النصػػر أك اليزيمػػة التػػي انتيػى إلييػػا أمػػر ىػػذه الحػرب )د

 (.ّٓسابؽ، صال
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المكاطنيف عمى الدكلة، فإف اإلسياـ فييا مف قبؿ الجاني ال يحقؽ الجريمة محؿ الػنص ذلػؾ، 
( عقكبػػات تتمثػؿ فػي حقػكؽ الدكلػة األساسػػية ُ/ُِٕأف المصػمحة المحميػة فػي نػص المػادة )

خرل، أمػا الحػرب األىميػة باعتبارىا شخصان مف أشخاص القانكف الدكلي في مكاجية الدكؿ األ
فبل تمس في الغالب سيادة الدكلة أك استقبلليا إال إذا حدث تػدخؿ مػف إحػدل الػدكؿ األجنبيػة 
لمسػػػاعدة الطائفػػػة الخارجػػػة عمػػػى الدكلػػػة بمػػػا يػػػؤثر عمػػػى سػػػيادة الدكلػػػة كاسػػػتقبلليا، فػػػإف حالػػػة 

 .ُ()الحرب تعد قائمة بيف الجميكرية اليمنية كالدكلة األجنبية المتدخمة
 .(2)ثانيان: فترة الحرب

تبػػدأ الحػػرب بإعبلنيػػا مػػف جانػػب الدكلػػة أك الػػدكؿ التػػي اعتزمػػت خػػكض غمارىػػا، إال أف 
إعبلف الحرب ليس شرطان لكجكدىا، فقد تبػدأ أعمػاؿ القتػاؿ مفاجػأة دكف إعػبلف سػابؽ، فتكػكف 

رىػا فػي الحرب قػد قامػت بيػذه األعمػاؿ فعػبلن، كيكػكف مػف المتعػيف تطبيػؽ قكاعػدىا كترتيػب آثا
 .ّ()القانكف الدكلي

كتظػػؿ حالػػة الحػػرب قائمػػة مػػف الناحيػػة القانكنيػػة مػػا دامػػت لػػـ تنتػػو فعػػبلن، كىػػذا يعنػػي أف 
اليدنػة أك االتفػػاؽ المؤقػػت المبػػـر بػػيف طرفػػي الحػرب أك المفػػركض مػػف قبػػؿ المجتمػػع الػػدكلي، 

ائمػػة مػػف ككػػذلؾ اإليقػػاؼ االضػػطرارم، كػػؿ ىػػذا ال يعتبػػر إنيػػاء لحالػػة الحػػرب، فتظػػؿ معػػو ق
الناحية الحكمية، فيككف كؿ انضماـ إلػى قػكات الدكلػة المحاربػة فػي ظػؿ ىػذه الظػركؼ مككنػان 
لجريمة االلتحاؽ بقكات األعداء، كتنتيي الحرب بالصمح أك باستسبلـ أحد طرفييػا، كفػي ىػذه 
الحالػػة يتحقػػؽ كضػػع جديػػد ال يكػػكف فػػي ظمػػو االلتحػػاؽ بقػػكات الدكلػػة األخػػرل مككنػػان لجريمػػة 

 .ْ()لتحاؽ بقكات األعداءاال
 ثالثان: صفة المجني عميو )اتجاه الحرب إلى الجميكرية اليمنية(.

ال يكفػي لقيػاـ الجريمػػة، أف تتػكافر فػي فاعميػػا صػفة المػػكاطف، بػؿ يمػـز فضػػبلن عػف ذلػػؾ، 
أف تكػػكف ىػػػذه الجريمػػػة مكجيػػػة فػػي المقػػػاـ األكؿ لمجميكريػػػة اليمنيػػػة التػػي ينتمػػػي إلييػػػا فاعػػػؿ 

ذا االشتراط أمر بدييي، إذ أف الجريمػة التػي نحػف بصػدد دراسػتيا ىػي مػف جػرائـ الجريمة، كى
الخيانػػة، كىػػي ال تكػػكف كػػذلؾ إال إذا كػػاف الجػػاني قػػد التحػػؽ بقػػكات أجنبيػػة تحػػارب الجميكريػػة 

  اليمنية.

                                  
 .ِٗ، ِٖعبدالناصر الزنداني، مرجع سابؽ، ص .( دُ)
( الحرب صراع مسمح بيف دكلتيف لكؿ مف الفػريقيف المتنػازعيف ىػدؼ، يرمػي بػو كػؿ منيمػا إلػى صػيانة حقكقػو كمصػالحو ِ)

 ، بدكف تاريخُُشأة المعارؼ، اإلسكندرية، طعمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ، من .في مكاجية الفريؽ ا خر )د
 (.ٕٕٗ، صنشر
 .ٗٓعبدالمييمف بكر، مرجع سابؽ، ص .( دّ)
 .ٔٓعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .( دْ)
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 رابعان: تكافر صفة الدكلة في الجية التي التحؽ اليمني بقكاتيا المسمحة.
كلة بكصفيا القانكني، بمعنى دكلة مستقمة ذات سيادة تتكافر فييا المقصكد بالدكلة ىنا الد

مقكمات الدكلة مف حيث ككنيا شخصان معنكيان قائمان عمى عناصر الدكلة الثبلثة، كىي 
)الشعب، كاإلقميـ، كالسمطة الحاكمة(، فإذا كاف قد التحؽ بأفراد عصابة ال تكصؼ عرفان بأنيا 

 يمة، حتى كلك كانت تمؾ العصابة تحارب الجميكرية اليمنية.دكلة، فبل تقـك في حقو ىذه الجر 
غيػػر أف األمػػر قػػد تطػػكر فػػي القػػانكف الػػدكلي، فمػػـ تعػػد حالػػة الحػػرب قاصػػرة عمػػى القتػػاؿ 
نمػػا يصػح أف تكجػد حالػػة الحػرب مػع جماعػة سياسػػية ليسػت ليػا صػػفة  المسػمح بػيف دكلتػيف، كا 

دك ىػك كػؿ دكلػة فػي حالػة عػداء مػع ( عقكبػات عمػى أف: "العػُِّالدكلة، كقد نصت المادة )
الجميكرية اليمنية، كيعتبر في حكـ العدك الجماعات السياسية التي لػـ تعتػرؼ بيػا الجميكريػة 

 بصفة الدكلة ككانت تعامؿ معاممة المحاربيف".
كمعمػػـك أف معاممػػة الجماعػػات السياسػػية معاممػػة الدكلػػة فيمػػا يتعمػػؽ بنشػػكء الجريمػػة التػػي 

ا ىك أمر منطقي، بشػرط أف تكػكف ليػذه الجماعػات قػكات خاصػة بيػا، نحف بصدد دراستيا ىن
كأرض محػػددة يقػػيـ عمييػػا أفرادىػػا، كلػػك كانػػت أيضػػان مغتصػػبة، كقيػػادة تمثػػؿ السػػمطة الحاكمػػة 
فييػػا، كأف تكػػكف ليػػا عبلمػػات كشػػارات تميزىػػا عػػف غيرىػػا، كأف تحمػػؿ السػػبلح كتقاتػػؿ عمنػػان، 

يف الحرب كأحكاميا المتعارؼ عمييا، كأف تنسب إلػى باسميا كلحسابيا، كأف تتبع في ذلؾ قكان
 .ُ()نفسيا صفة الدكلة

 املطمب الجاٌ٘
 السنَ املادٙ جلسميٛ االلتحام

يقصػػػد بػػػالركف المػػػادم: "كػػػؿ سػػػمكؾ إنسػػػاني يترتػػػب عميػػػو نتيجػػػة يعاقػػػب عمييػػػا القػػػانكف 
معقػػػاب إذا الجنػػػائي، كيشػػػمؿ ىػػػذا السػػػمكؾ اإلنسػػػاني الفعػػػؿ كاالمتنػػػاع، ككبلىمػػػا يكػػػكف محػػػبلن ل

ترتػػب عميػػو نتيجػػة معينػػة فػػي العػػالـ الخػػارجي، كيمػػـز أف تكػػكف ىنػػاؾ عبلقػػة سػػببية بػػيف ىػػذا 
 .ِ()السمكؾ كتمؾ النتيجة اإلجرامية"

كيتحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة بالتحاؽ الجػاني بشػكؿ فعمػي بػالقكات المسػمحة لدكلػة 
ركػات السياسػية األجنبيػة التػي لػػـ فػي حالػة حػرب مػع الجميكريػة اليمنيػة، أك بقػػكات إحػدل الح

 .ّ()تعترؼ بيا الجميكرية اليمنية بصفة الدكلة، ككانت تعامؿ معاممة المحاربيف
                                  

عصػابات العػدك الصػييكني فػي فمسػطيف، فيػي ليسػت فػي نظػر الػيمف دكلػة، بػؿ  :( كأبرز مثاؿ ليذه الجماعػات السياسػيةُ)
ماعة غاصبة تكافرت فييا الشػركط السػابقة، فيكػكف فػي حكػـ مػف التحػؽ بقكاتيػا المسػمحة حكػـ مػف التحػؽ بقػكات دكلػة ىي ج

، ٖٓعمػػي حسػػف الشػػرفي، جػػرائـ  أمػػف الدكلػػة، مرجػػع سػػابؽ، ص .محاربػػة، مػػع أننػػا ال نعتػػرؼ بيػػا رسػػميان بصػػفة الدكلػػة )د
 (.ٖٓ، ٕٓمرجع سابؽ، ص عبدالمييمف بكر، .، دِّٓأنقع، مرجع سابؽ، ص عمي مطير.د
 .ُِّمحمكد نجيب حسني، مرجع سابؽ، ص .( دِ)
 .َّعبدالناصر الزنداني، مرجع سابؽ، ص .( دّ)
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كيقػػـك الػػركف المػػادم ليػػذه الجريمػػة عمػػى الفعػػؿ كحػػده، كذلػػؾ خركجػػان عمػػى القاعػػدة العامػػة التػػي 
ميػػو، كىػػذا يعنػػي أف ىػػذه تقضػػي بػػأف الػػركف المػػادم فػػي الجػػرائـ يقػػـك عمػػى الفعػػؿ كالنتيجػػة المترتبػػة ع

الجريمة ىي مف جرائـ الخطر، لككنيا ال تشترط تحقؽ ضػرر مػا، كالفعػؿ الػذم يقػـك عميػو ىػذا الػركف 
ىػػػك االلتحػػػاؽ بػػػالقكات المسػػػمحة لدكلػػػة فػػػي حالػػػة حػػػرب مػػػع الجميكريػػػة كااللتحػػػاؽ يعنػػػي االنضػػػماـ 

 .ُ()تو كأغراضوالفعمي، أك الدخكؿ الكاقعي في تمؾ القكات بغض النظر عف شكمو كطبيع
 أحكاـ االلتحاؽ بالقكات المسمحة لمعدك:

 ىناؾ مجمكعة مف األحكاـ لبللتحاؽ بقكات العدك، أىميا:
 اختمفت التشريعات المقارنة في التعبير عف الفعؿ المككف ليذه الجريمة إلى اتجاىيف: -

اـ، : يمثمػػػو المشػػػرع الفرنسػػػي، كتشػػػريعات دكؿ المغػػػرب العربػػػي كدكؿ الشػػػاالتجػػػاه األكؿ
حيث يعبر عف الفعؿ بعبارة )رفع السبلح(، كىذا يعني أف الجريمة تقتصر عمى رفع السبلح، 
إال أف الفقو كالقضاء تكسع في مدلكؿ عبارة )رفع السبلح(، حتى تشػمؿ األفعػاؿ القانكنيػة فػي 

 الحرب.
ارة "التحػؽ : يمثمو المشرع اليمنػي كالمصػرم كالعراقػي، فيػذه التشػريعات تسػتخدـ عبػاالتجاه الثاني

بػػأم كجػػو" أك "تجنػػػد"، أمػػا المشػػرعاف البريطػػػاني كاألمريكػػي فيسػػتخدماف عبػػػارة "انظػـػ إلػػى العػػػدك"، كال 
( يحمػػؿ معنػػى أكسػػع مػػف عبػػارة رفػػع السػػبلح كأكثػػر ضػػبطان  شػػؾ أف لفػػظ )التحػػؽ( أك )تجنػػد( أك )انظػـػ

 .ِ()كأدؽ كأقرب إلى تحقيؽ المصمحة التي يقصدىا المشرع

عدك مسألة كاقعية مجردة ال تحتاج إلى تكقيع عقد، أك إمضاء أك تعيػد، االلتحاؽ بقكات ال -
أك تقريػػر عمػػؿ يمتػػـز بػػو المنضػػـ، أك تحديػػد مركػػز كظيفػػي، يشػػغمو أك تقميػػد رتبػػة عسػػكرية 
يحمميػػا، إذ أف العقػػػد أك تحديػػد طبيعػػػة العمػػؿ أك المركػػػز أك الرتبػػة إنمػػػا ىػػي مػػػف األمػػػكر 

 .ّ()أك الناشئة عنو، كىي ليست جزءان منو الممحقة باالنضماـ أك المترتبة عميو

القػػكات المسػػمحة التػػي يتعػػيف أف يكػػكف التحػػاؽ الجػػاني بيػػا ىػػي كافػػة قػػكات العػػدك المعػػدة  -
لمحرب أك المحاربة بكافة أسمحتيا، البرية كالبحرية كالجكية، فبل يدخؿ فييا رجاؿ الشػرطة 

                                  
( كااللتحاؽ بقكات العدك سكاءن بصفتو محاربػان أـ مسػتخدمان أـ خبيػران أـ بػأم صػفة أخػرل، كيعنػي االنضػماـ كاالنخػراط فػي ُ)

كانت الكاقعػة ال تعػدك ككنيػا مجػرد تقػديـ عػكف دكف االنضػماـ الفعمػي لتمػؾ القػكات فػإف الخدمة الفعمية لمقكات المعادية، فإذا 
 (.ُِٖمحمكد سميماف مكسى، مرجع سابؽ، ص .الجريمة ال تقـك بيذا الكصؼ )د

( إف كاف سائغان في الحركب القديمة أف تتمثؿ الجريمة في رفع السبلح، إال أف الحركب الحديثة ىػي أعػـ مػف مجػرد رفػع ِ)
لسبلح، فالذم يشترؾ في أعماؿ إدارية أك فنية ال يككف قد رفع السبلح عمى كجو الحقيقة، إال أنو قاـ بأعماؿ ال تقؿ خطران ا

عف رفع السبلح إف لـ تزد عمييا، كليذا نجد أف التشريعات الحديثة تستخدـ مصطمح )التحػؽ(، أك )تجنػد(، أك تجمػع بينيمػا 
 (.ِْٓأنقع، مرجع سابؽ، صعمي مطير  .)د
 .ٗٓعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .( دّ)
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جكف أك غيرىػػػا مػػػف ألف عمميػػػـ ىػػػك المحافظػػػة عمػػػى األمػػػف الػػػداخمي، ككػػػذلؾ حػػػرس السػػػ
 .ُ()المؤسسات العقابية، إال ما كاف منيا تابعان لمقكات المسمحة

نمػػػا أطمػػػؽ الػػػنص صػػػراحة ليقػػػع تحػػػت  - لػػػـ يحصػػػر القػػػانكف كجػػػكه االلتحػػػاؽ كلػػػـ يقيػػػدىا، كا 
طائمتػػو كػػؿ يمنػػي "التحػػؽ بػػأم كجػػو بػػالقكات المسػػمحة لدكلػػة فػػي حالػػة حػػرب مػػع الػػيمف"، 

بكصػفو مقاتػؿ االشػتراؾ فػي عمػؿ فنػي أك إضػافي، فيدخؿ في ذلؾ فضػبلن عػف االنضػماـ 
كمػػف يعمػػؿ فػػي بنػػاء خػػط لمػػدفاع فػػي قػػكات العػػدك، أك فػػي إدارة المخػػابرات أك يعمػػؿ فػػي 
ىيئات الصيانة أك النقؿ أك التمكيف، أك في األعماؿ الطبية ليذه القكات، أك فػي األعمػاؿ 

 .ِ()الميكانيكية، أك في الخدمات البلسمكية كنحكىا

ىميػة لممػػدة التػي قضػاىا الجػػاني فػي صػػفكؼ األعػداء، كال لممكػاف الػػذم تحقػؽ لػػو أنػو ال أ -
االنضماـ فيو إلى تمؾ القكات، كال لممنطقة التػي مػارس فييػا نشػاطو مػع القػكات المعاديػة، 
فسكاءن كاف ذلؾ داخؿ الجميكرية أـ خارجيا، كسػكاءن كجػدت تمػؾ القػكات داخػؿ الجميكريػة 

 .ّ()أـ خارجيا

يككف االنضماـ قد تـ إلى الكحدة التي تخػكض غمػار الحػرب، بػؿ يكفػي أف  ال يشترط أف -
يكػػكف إلػػى ذات الجػػيش الػػذم تحػػارب بعػػض كحداتػػو، كلػػك كانػػت الكحػػدة التػػي انضػػـ إلييػػا 
كحػػػدة فنيػػػة ممحقػػػة بػػػالقكات المسػػػمحة كليسػػػت المحاربػػػة، أك كانػػػت قػػػكاتن متطكعػػػة كليسػػػت 

 .ْ()جزءان مف قكاتيا المسمحة نظامية ما دامت الدكلة المحاربة قد اعتبرتيا
  

                                  
 .ْٔعبدالمييمف بكر، مرجع سابؽ، ص .( دُ)
تحت طائمة ىذا النص إذا كاف العػدك  ( كمف يمتحؽ بعمؿ إضافي أك فني بقكات المتطكعيف في صؼ العدك يدخؿ بداىةن ِ)

بػؿ إنػو يكفػي كلػك كانػت الخػدمات  ،(ٕٔسػابؽ، صالمرجػع البكػر،  عبػدالمييمف .قد أنشأ ىذه القكات كسػمح ليػا بالتػدخؿ )د
نمػا ىػي خػدمات إضػافية، كغسػؿ مبلبػس الجنػكد، أك ترتيػب أمتعػتيـ، أك تعمػيميـ عمكمػان عامػة  التي يقدميا ليست أساسية، كا 

 (.ٗٓعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .ليست متخصصة في المجاؿ العسكرم أك نحك ذلؾ )د
( فيصح أف يمتحؽ بيا كىك عمى أرض الكطف، كىي بعيدة عنو، ثـ يعمؿ لحسابيا داخؿ الكطف أك خارجػو بعػد مغادرتػو، ّ)

كما يصح أف يمتحؽ بيا خارج الكطف ثـ يعكد إليو ليمارس نشاطو لحسابيا، كمػا يصػح أف يكػكف االنضػماـ كالعمػؿ معػان فػي 
ة يسػػتكم أف تكػػكف تمػػؾ القػكات مكجػػكدة عمػػى األرض اليمنيػػة أـ ال، كػػأف يقبػػؿ الخػارج أك العمػػؿ فػػي الػػداخؿ، كفػػي ىػذه الحالػػ

الجػاني العمػؿ فػػي صػفكؼ تمػػؾ القػكات بكصػػفو كاحػدان مػػف أفرادىػا، كيمػارس ذلػػؾ العمػؿ كىػػك عمػى أرض الػػكطف كىػي بعيػػدة 
يؿ العػكف بمقابػؿ أك بغيػر عنو، كلكنو في ىذه الحالة البد مف التمييز بيف األعماؿ المسػاعدة التػي يقػدميا الشػخص عمػى سػب

ال تشػخص  :مقابؿ، كبيف االنضماـ الحقيقي كالعمؿ في صػفكؼ تمػؾ القػكات باعتبػاره كاحػدان مػف أفرادىػا، ففػي الحالػة األكلػى
الجريمػػة التػػي تحػػف بصػػدد دراسػػتيا، كذلػػؾ النعػػداـ ركػػف االلتحػػاؽ، الػػذم يعنػػي االنضػػماـ حقيقػػة، كمػػا ال يشػػترط أف يكػػػكف 

صؼ الشخص محاربان، فيكفي مجرد االنضػماـ، كلػك لمقيػاـ بأعمػاؿ أخػرل غيػر الحػرب، كاألعمػاؿ الفنيػة، االنضماـ قد تـ بك 
 (.ِٓٓأنقع، مرجع سابؽ، ص عمي مطير .أك اإلدارية، أك الخدمية )د

 .َٔسابؽ، صالمرجع العمي حسف الشرفي،  .، دِٓٓسابؽ، صالمرجع الأنقع،  عمي مطير .( دْ)
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 املطمب الجالح
 السنَ املعٍٕٙ جلسميٛ االلتحام

 أكالن: جريمة االلتحاؽ مف الجرائـ العمدية.
نما البػد أيضػان أف يكػكف الفعػؿ المؤلػؼ  ال يكفي أف يتحقؽ الركف المادم لمجريمة فقط، كا 

رادة، كباشػػتراؾ اإلرادة فػػي الفعػػؿ  ػػرؼ مػػا يسػػمى لمجريمػػة قػػد ارتكػػب عػػف كعػػي كا  الخػػارجي عي
 .ُ()بالعنصر الشخصي أك العنصر النفسي في الجريمة

كجريمػػػة االلتحػػػاؽ بصػػػفكؼ العػػػدك، جريمػػػة عمديػػػة، يمػػػـز لقياميػػػا ضػػػركرة تػػػكافر القصػػػد 
الجنػػػائي لػػػدل الجػػػاني، كذلػػػؾ بػػػأف تتجػػػو إرادتػػػو فػػػي ارتكػػػاب الفعػػػؿ مػػػع عممػػػو بػػػذلؾ، أم أف 

االلتحػاؽ بعمػؿ فػي القػكات المسػمحة لدكلػة معاديػة، تنصرؼ نيتو إلى إرادة الفعؿ المادم كىك 
مػػع عممػػو بػػذلؾ، فػػإذا كػػاف الفاعػػؿ يجيػػؿ قيػػاـ حالػػة الحػػرب، أك أنػػو كػػاف كقػػت الفعػػؿ يجيػػؿ 
حقيقة جنسيتو كككنو مكاطنان، كعمى ذلؾ لػك قػاـ الػدليؿ عمػى عػدـ عمػـ الجػاني حقيقػة جنسػيتو 

ف جػػاز أف يقػػع الفعػػؿ تحػػت أك بحالػػة الحػػرب، فػػإف القصػػد الجنػػائي ينتفػػي فػػي ىػػذه ال حالػػة، كا 
 طائمة نص آخر متى تكافرت شركطو.

كذلؾ الحاؿ، ينتفػي القصػد الجنػائي كينيػار الػركف المعنػكم، كمػف ثػـ تنتفػي الجريمػة، إذا 
ثبت أف الدكلة المعادية قد جندت الفاعؿ رغمػان عنػو كأكرىتػو عمػى حمػؿ السػبلح فػي صػفكفيا 

 عني أنو البد مف إحاطة الجاني بعدة مسائؿ، أىميا:، فيذا يِ()إكراىا ال قبؿ لو بدفعو
 أف يعمـ أف القكات التي التحؽ بيا تنتسب إلى دكلة أجنبية: -

البػػد أف يحػػيط عمػػػـ الجػػاني بػػأف الجيػػػة التػػي انضػػـ إلييػػػا ىػػي دكلػػة أخػػػرل غيػػر الدكلػػػة 
رل فػإف اليمنية، فإذا ظف اليمني أنػو قػد التحػؽ بػالقكات المسػمحة لدكلتػو كلػيس لقػكات دكلػة أخػ

القصد ال يككف متكافران لديو، كيحدث مثؿ ىذا الفرض في حالة ما إذا كاف لدكلة أجنبية قكات 
ترابط عمى األرض اليمنية، ثـ التحؽ بيا أحد اليمنييف معتقدان أنيا قكات يمنيػة، أك أف العميػؿ 

، فػأكىـ الذم طمب مف اليمنػي االلتحػاؽ بتمػؾ القػكات كػاف قػد اسػتخدـ أسػاليب المكػر كالخػداع
نمػػا ىػػي كطنيػػة فينضػػـ ذلػػؾ الشػػخص  ،ذلػػؾ الشػػخص بػػأف تمػػؾ القػػكات ليسػػت قػػكاتن أجنبيػػة كا 

  .ّ()إلييا تحت تأثير ىذا الكىـ

                                  
، مقدمة إلػى كميػة الحقػكؽ أحمد، السكر كأثره في المسؤكلية الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراهعبدالرحمف تكفيؽ  .( دُ)

 كما بعدىا. ّّـ، صُٕٓٗجامعة القاىرة، 
 .ِٖٔمحمكد سميماف مكسى، مرجع سابؽ، ص .( دِ)
تصكر الشخص الممتحػؽ بيػا حتى كلك كانت تمؾ القكات تحارب القكات الرسمية لمدكلة اليمنية، أك قد ي ،( كيصح الفرضّ)

أنيا قكات متمردة عمى الدكلة أك باغية عمييا، كمف ثـ فػإف االلتحػاؽ بيػا ال يجعمػو مرتكبػان لجريمػة االلتحػاؽ بقػكات األعػداء، 
نما يجعمو باغيان إذا تكافرت شركط جريمة البغي )د  (.ّٔ، ِٔعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .كا 
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 ثانيان: عناصر العمد في جريمة االلتحاؽ )العمـ كاإلرادة(.

 أف يعمـ أف القكات التي انضـ إلييا تتبع دكلة في حالة حرب مع اليمف: -1

ند االنضماـ بحالة الحرب الدائرة بػيف الػيمف كالدكلػة التػي ينضػـ البد أف يعمـ الشخص ع
إلى قكاتيا المسمحة، فإف جيؿ ذلؾ، كأف يعتقد بأف الحرب دائرة بيف تمؾ القكات كدكلة أخرل 
غير اليمف أك بينيا كبيف عصابات متمردة عمى الحككمة اليمنية، بحيث يظف أف تمػؾ القػكات 

نما تحارب الخػارجيف عمػى حككمػة الػيمف، كأنيػا تفعػؿ ذلػؾ  التي التحؽ بيا ال تحارب اليمف كا 
تعاكنان كتحالفان مع الحككمة اليمنية، أك أف يعتقد أف ما يدكر مف قتاؿ بيف القػكات التػي التحػؽ 
بيػػا كبػػيف الجػػيش اليمنػػي منػػاكرات مشػػتركة لقػػكات الػػدكلتيف، فػػإف القصػػد الجنػػائي فػػي كػػؿ ىػػذه 

 .ُ()، كمف ثـ فبل تنيض ىذه الجريمة في حقوالفركض كأمثاليا ال يككف متكافران 

 أف يدرؾ أف الفعؿ الذم يقـك بو ىك االلتحاؽ بالقكات المسمحة لدكلة تحارب اليمف: -2
يجػػب أف يػػدرؾ الجػػاني أنػػو التحػػؽ بقػػكات العػػدك، فػػإف جيػػؿ طبيعػػة فعمػػو، فمػػـ يػػدرؾ أنػػو 

نمػػا يعنػػي التحػػاؽ بتمػػؾ القػػكات، كػػأف يعتقػػد بػػأف عقػػد العمػػؿ الػػذم كقعػػو ال يعنػػي  االنضػػماـ، كا 
إقامػػة عبلقػػات صػػداقة كتعػػاكف فػػي أمػػكر محػػددة أك غيػػر محػػددة، مػػع بقػػاءه بعيػػدان عػػف تمػػؾ 
ف كانػػت الجيػػة التػػي  تعاقػػد معيػػا تعتبػػر  القػػكات فػػإف القصػػد الجنػػائي ال يػػنيض فػػي حقػػو، كا 

يتػكافر  تصرفو ذلؾ نكعان مف االلتحػاؽ بيػا أك االنضػماـ إلييػا، إذ العبػرة ىنػا بالقصػد، كىػك لػـ
 .ِ()النعداـ العمـ بطبيعة الفعؿ ذاتو

 .(3)ثالثان: نكع القصد بجريمة االلتحاؽ بقكات العدك
القصػػػد الجنػػػائي العػػػاـ ىػػػك العمػػػـ المصػػػاحب إلرادة النشػػػاط بكافػػػة العناصػػػر الكاقعيػػػة فػػػي 
الجريمة، كلكف القانكف يتطمب فػي بعػض الجػرائـ أف يكػكف الجػاني قػد ارتكػب النشػاط لتحقيػؽ 

نما يجب فضػبلن عػف ذلػؾ أف يكػكف الجػاني  غاية معينة، كعندئذو ال يكفي مجرد العمـ بالكاقع كا 
 مستيدفان تحقيؽ ىذه الغاية بنشاطو، كيسمى القصد في ىذه الحالة بالقصد الخاص.

كمع أف مف المسػتقر فػي الفقػو أف القصػد الخػاص يتقػرر بػالنص أك ألف طبيعػة الجريمػة 
ئبلن دكف نشػػػكء الخػػػبلؼ فػػػي الػػػرأم حػػػكؿ تحديػػػد نػػػكع القصػػػد تسػػػتكجبو، فػػػإف ذلػػػؾ لػػػـ يكػػػف حػػػا

                                  
 .ِٔٓأنقع، مرجع سابؽ، صعمي  مطير .( دُ)
 .ّٔ، ِٔعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .( دِ)
( يتخػذ القصػػد الجنػػائي صػػكران متعػػددة، كتنبنػي عمػػى كثيػػر منيػػا أحكػػاـ ىامػػة فػي مجػػاؿ المسػػؤكلية الجنائيػػة، كىػػذه الصػػكر ّ)

ات الشػػراح كاسػػتنباطاتيـ، كدراسػػة ىػػذه الصػػكر ىػػي تسػػتند إلػػى نصػػكص محػػددة فػػي التشػػريع العقػػابي، أك ترجػػع إلػػى اجتيػػاد
القصػد العػاـ  –مكممة لدراسة أحكاـ القصد الجنائي، كأىـ صكر القصد الجنائي ىػك: القصػد المباشػر كالقصػد غيػر المباشػر 

عمػػي حسػػػف  .د انظػػػر:القصػػػد البسػػيط كالقصػػػد المشػػدد )لممزيػػد  –القصػػػد المحػػدد كالقصػػػد غيػػر المحػػدد  –كالقصػػد الخػػاص 
كمػا  ِّٔنظػاـ تكفيػؽ المجػالي، مرجػع سػابؽ، ص .كمػا بعػدىا، د َُْفي، النظرية العامة لمجريمة، مرجػع سػابؽ، صالشر 

 كما بعدىا(. ِِٗمحمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص .بعدىا، د
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الجنائي بجريمة االلتحاؽ بقكات العدك المسمحة، فقد ذىب البعض إلى أف القصػد العػاـ يكفػي 
لقيػػاـ الػػركف المعنػػكم، بينمػػا يػػرل الػػبعض كجػػكب تػػكفر "غايػػة اإلضػػرار" لػػدل الجػػاني بكطنػػو، 

 كسنكضح ىذيف االتجاىيف كا تي:
 : القائؿ بالقصد العاـ.االتجاه األكؿ

( مػا ُ/ُِٕيسكد ىذا االتجػاه فػي الفقػو اليمنػي عمػى اعتبػار أنػو لػيس فػي نػص المػادة )
يكجب تكفر نية خاصة، كأنو يكفي أف تنصرؼ نية الجاني إلى إرادة الفعؿ المادم مػع العمػـ، 

ف كانػت  فبل يتطمب الشػارع أف يػذىب الجػاني فػي نشػاطو الػذىني إلػى أكثػر مػف ىػذا العمػـ، كا 
طبيعة الجريمة تجعؿ حصكؿ الضرر بالمصمحة الكطنية متبلزمان مع الفعؿ دكف تكافر باعث 

 .ُ()خاص أك نية تحقيؽ نتيجة معينة
كيستند أنصار ىذا الرأم إلى أف المشرع لـ يتطمب في النصػكص المتعمقػة بالجريمػة نيػة 

ما يتطمبو القانكف ىػك انضػماـ الجاني بمكغ غاية معينة بااللتحاؽ جكىران لمنشاط المادم، ككؿ 
الجػػػاني لصػػػفكؼ القػػػكات المعاديػػػة، كعمػػػى أم كجػػػو، كأف يكػػػكف ىػػػذا االنضػػػماـ إراديػػػان، كدكف 
حاجة إلثبات تكافر غاية معينة مف االنضػماـ، إذ لػك أراد المشػرع اقتضػاء قصػد خػاص لكػاف 

ف: "كػؿ قد حدد الغاية المعكؿ عمييا كضػابط فػي خصكصػية القصػد، كػأف يػنص مػثبلن عمػى أ
مػػػكاطف التحػػػؽ بصػػػفكؼ العػػػدك بنيػػػة اإلضػػػرار بكطنػػػو"، أمػػػا كقػػػد تجػػػردت النصػػػكص المتعمقػػػة 
بالجريمػػػػػة مػػػػػف الداللػػػػػة عمػػػػػى الباعػػػػػث، فػػػػػبل سػػػػػبيؿ إلػػػػػى تطمبػػػػػو كال مجػػػػػاؿ القتضػػػػػاء القصػػػػػد 

 .ِ()الخاص
 االتجاه الثاني: القائؿ بالقصد الخاص.

 -جرد القصػد العػاـ، بػؿ يمػـز يرل أصحاب ىذا االتجاه أنو ال يكفي لقياـ ىذه الجريمة م
أف يتكافر القصد الخاص، بأف يكػكف الجػاني قػد ارتكػب الفعػؿ لغايػة معينػة  –فضبلن عف ذلؾ 

مػػف الجريمػػة كىػػي الخيانػػة، كأف الػػركف المعنػػكم لمجريمػػة ال يكتمػػؿ إال بتػػكافر ىػػذه الغايػػة، فقػػد 
لفاعػؿ التجسػس عمػى يككف االلتحاؽ بصفكؼ العدك بغرض آخر، غير الخيانة، كما لػك أراد ا

القػػكات المعاديػػة، كال منػػاص لتبريػػر امتنػػاع المسػػؤكلية فػػي ىػػذا الغػػرض إال باالعتػػداد بالقصػػد 
 .ّ()الخاص

                                  
 .ْٖعبدالمييمف، بكر، مرجع سابؽ، ص .( دُ)
لمككنػة لجػكىر القصػد الخػاص، إذ اعتبػار فعػؿ االلتحػاؽ ( كال يصح في ىذا المقاـ أف يقاؿ بأف قصد الخيانة ىك الغايػة اِ)

بالقكات المعادية بمثابة خيانة لمكطف ىك عمة بالتجريـ أك الحكمة التشريعية مف كراءه، كعمة التجريـ ال ينبغي ليػا أف تخػتمط 
 (.ِٖٖصمحمكد سميماف مكسى، مرجع سابؽ،  .بالغاية المعتبرة في تككيف القصد الجنائي )د

نمػا ينبغػي ( كيبلحّ) ظ ىنا أف السائد في الفقػو الفرنسػي أف الػركف المعنػكم لمجريمػة ال يتحقػؽ بمجػرد تػكافر القصػد العػاـ، كا 
 أف يتػػػكافر كػػػذلؾ القصػػػد الخػػػاص، كىػػػك نيػػػة الخيانػػػة لممصػػػالح الكطنيػػػة، كمػػػف ثػػػـ ال تقػػػع الجريمػػػة دكف تػػػكافر ىػػػذا القصػػػد 

 (.ِٖٖسابؽ، صالمرجع السميماف مكسى،  محمكد .، دٖٓسابؽ، صالمرجع العبدالمييمف بكر،  .)د



 إعاٌــٛ العــدٔ يف الكإٌُ الٗىين دساٟي 

214 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

في عدـ صكاب ىذا الرأم، ألف نتائجو مػف الناحيػة العمميػة  :م بعض الفقياءأنتفؽ مع ر 
أجنبيػػة محاربػػة  غيػػر مقبكلػػة، فيػػك يػػؤدم إلػػى أف اليمنػػي الػػذم التحػػؽ بػػالقكات المسػػمحة لدكلػػة

لدكلتػػػو مػػػع عممػػػو بػػػذلؾ ال يكػػػكف مرتكبػػػان لمجريمػػػة التػػػي نحػػػف بصػػػدد دراسػػػتيا، مػػػا داـ قصػػػده 
التكسب أك اإلثراء، أك تحقيؽ غرض سياسي أك نحػك ذلػؾ نظػران النتفػاء نيػة اإلضػرار بدكلتػو، 

إطػػبلؽ الحكػـ ليشػػمؿ كػؿ مػف التحػػؽ بقػكات األعػػداء  :كىػذا أمػر ال يصػػح، كمػف ثػػـ فإننػا نػرل
مػع تػكافر العمػـ كاإلرادة المنصػػرفاف إلػى ماديػات ىػذه الجريمػػة ككقائعيػا األساسػية، كلػك انتفػػت 

 "نية اإلضرار" بالدكلة اليمنية.

 املطمب السابع
   ام  ــــٛ االلتحــٛ دسميــعكٕب

يقصد بالعقكبة الجزاء الذم يقرره القػانكف كيكقعػو القاضػي بحكػـ قضػائي، باسػـ المجتمػع 
كبمػػا يتناسػػب معيػػا، ككػػكف العقكبػػة جػػزاء يجػػب أف  ،سػػؤكليتو عػػف الجريمػػةعمػػى مػػف تثبػػت م

كذلػػؾ بحرمانػػو  ،تنطػػكم عمػػى إيػػبلـ يحيػػؽ بػػالمجـر نظيػػر مخالفتػػو نصػػكص القػػانكف أك أكامػػره
، كسنكضح في ىػذا المطمػب عقكبػة جريمػة االلتحػاؽ بقػكات ُ()بحؽ مف حقكقو التي يتمتع بيا

 في الفركع ا تية:العدك األصمية كالتكميمية كالتبعية 
 الفرع األكؿ

 العقكبة األصمية لجريمة االلتحاؽ
العقكبة األصمية ىي العقكبات األساسية المقررة كجزاءات أصػمية لمجػرائـ كىػذه العقكبػات 
يجب النص عمييا صراحة في الحكـ، ككذلؾ، كىي عقكبات مقدر فييا أنيا تكفي لمكفاء بيذا 

 .ِ()افئان لمجريمةالغرض، أم تصمح ألف تككف جزاءن مك
( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات عمى أف العقكبات األصمية أحد عشرة، ّٖكنصت المادة )

 كىي:

                                  
( كتيػػػدؼ العقكبػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ العدالػػػة كحمايػػػة المصػػػمحة العامػػػة كالمجتمػػػع، كالمحافظػػػة عمػػػى حيػػػاة النػػػاس كممتمكػػػاتيـ، ُ)

محمد عبػدا العاقػؿ، شػرح قػانكف  .د انظر:كأعراضيـ، كردع مرتكبييا كزجر كؿ مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب جريمة )لممزيد 
ـ، َُِٖ، ُـ كالعقكبات اليمني، القسـ العاـ، األحكاـ العامػة لمعقكبػة، الصػادؽ لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع، صػنعاء، طالجرائ
اليمنػػػػي  بالقػػػانكفأحمػػػد محمػػػد يكسػػػؼ حربػػػة، النظػػػاـ العقػػػابي فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي، دراسػػػة مقارنػػػة  .كمػػػا بعػػػدىا، د ُِص

،  ،مقدمة إلى كمية الحقكؽ كالسكداني، رسالة دكتكراه  كما بعدىا(. َّـ، صََِْجامعة أفريقيا العالمية، الخرطـك
، ّٓٓص بدكف تاريخ نشر، ،ّعمي حسف الشرفي، عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، الكسطية لمنشر كالتكزيع، صنعاء، ط .( دِ)
كػػاظ لمنشػػر تكفيػػؽ عمػػي كىبػػو، الجػػرائـ كالعقكبػػات فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية، ع .، دَُِسػػابؽ، صالمرجػػع الأحمػػد حربػػة، .د

 .ٖٓىػ، صَُّْ، ِط الرياض، كالتكزيع،
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القطع حدان،  -ّالرجـ حتى المكت،  -ِاإلعداـ )القتؿ( حدان أك قصاصان أك تعزيران،  -ُ
-ٗاألرش،  -ٖالديػػػة،  -ٕالحػػػبس،  -ٔالجمػػػد حػػػدان،  -ٓالقصػػػاص بمػػػا دكف الػػػنفس،  -ْ
 العمؿ اإللزامي. -ُُالصمب في األحكاؿ التي ينص عمييا القانكف،  -َُغرامة، ال

كتػػػػػدخؿ عقكبػػػػػة اإلعػػػػػداـ ضػػػػػمف العقكبػػػػػات البدنيػػػػػة، كىػػػػػي تتصػػػػػدر العقكبػػػػػات األصػػػػػمية نظػػػػػران 
لخطكرتيػػا، فيػػي تمػػس حػػؽ اإلنسػػاف فػػي حياتػػو، كيبػػرز اإلعػػداـ فػػي قػػانكف العقكبػػات اليمنػػي فػػي أنػػو 

ع عمى سبيؿ الحصر، كال يجكز القيػاس عمييػا، كتنفػذ مػف قبػؿ الدكلػة عمػى عقكبة لجرائـ حددىا المشر 
نياء حياتو.  مف يرتكب أيان مف الجرائـ المعاقب بيا، فيتـ إزىاؽ ركح المحكـك عميو كا 

( حػػددت عقكبػػة االلتحػػاؽ األصػػمية باإلعػػداـ، كتنفػػذ فػػي حػػؽ المحكػػـك ُ/ُِٕكالمػػادة )
( مػف قػانكف اإلجػراءات الجزائيػة عمػى ْٖٓادة )عميو بدكف تمثيؿ أك تعذيب، حيث نصت المػ

حتػى المػكت  ،أنو: "تنفذ عقكبة اإلعداـ بقطع رقبة المحكـك عميػو بالسػيؼ أك رميػان بالرصػاص
 .ُ()بدكف تمثيؿ أك تعذيب"

كرغػػـ قسػػاكة كخطػػكرة ىػػذه الجريمػػة إال أف المشػػرع مػػف خػػبلؿ أخػػذه بعقكبػػة اإلعػػداـ عمػػى 
د بإنزاؿ ىػذه العقكبػة عمػى كػؿ مػف يتجػرأ عمػى خيانػة كطنػو، جريمة االلتحاؽ، عمد إلى التيدي

 .ِ()كيأمؿ المشرع مف كراء ىذا التيديد أف يبتعد الناس عف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة
 الفرع الثاني

 العقكبة التكميمية لجريمة االلتحاؽ
ك كىي جزاءات إضافية قد يرل القاضي أف إضافتيا إلى العقكبات األصمية في الحكػـ ىػ

، فينص عمييا بقصد تكممة الفائدة التػي تحققيػا العقكبػة األصػمية، كعندئػذو  أمر مناسب أك الـز
يجب أف يضمنيا حكمو، أم أف ينص عمييػا فيػو نصػان صػريحان إلػى جانػب العقكبػة األصػمية، 

 .ّ()فإف خبل الحكـ منيا فيي معدكمة أك أف الحكـ معيب
( مػف قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات ََُيػة فػي المػادة )كلقد عرؼ المشرع اليمني العقكبػات التكميم

عمػػى أف: "العقكبػػة التكميميػػة عقكبػػة تكمػػؿ العقكبػػة األصػػمية كتتكقػػؼ عمػػى نطػػؽ القاضػػي بيػػا، كال 
، كالعقكبػات التكميميػة ىػي الحرمػاف مػف  يجكز تنفيذىا عمى المحكـك عميو إذا لـ يػنص عمييػا الحكـػ

                                  
 ـ.ُْٗٗ( لسنة ُّ( قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني، رقـ )ُ)
( تعد عقكبة اإلعداـ مف أكثر العقكبات ردعان كأعظميا أثران في مكافحة البكاعث اإلجرامية، كتكفر الحماية االجتماعية ما ِ)

عقكبة تعيد التكازف إلى فكرة الشعكر بالعدالة الذم اختؿ عندما أصابت الجريمة حقان ال تكفره أم عقكبة أخرل، كما أف ىذه ال
عمي حسف الشرفي، الباعث كأثره في المسػؤكلية الجنائيػة، دراسػة مقارنػة بأحكػاـ الشػريعة  .ذا أىمية خاصة في نظر العاـ )د

 (.ُّٓ، ُِٓـ، صُٖٔٗجامعة القاىرة،  ،مقدمة إلى كمية الحقكؽاإلسبلمية، رسالة دكتكراه، 
عبػػػدالرؤكؼ ميػػػدم، مرجػػػع سػػػابؽ،  .، دِٔٓعمػػػي حسػػػف الشػػػرفي، عمػػػـ اإلجػػػراـ كعمػػػـ العقػػػاب، مرجػػػع سػػػابؽ، ص .( دّ)

 .َُٕٓص
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كالكضػػع تحػػت المراقبػػػة  –( َُُ) -ادة التاليػػة كػػؿ أك بعػػض الحقػػكؽ المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػ
 كالمصادرة فضبلن عف العقكبات التكميمية التي ينص عمييا القانكف لجرائـ معينة".

( عقكبػػات، نجػػد أنيػػا قػػد نصػػت عمػػى إحػػدل العقكبػػات ُِٕكبػػالرجكع إلػػى نػػص المػػادة )
ة المصػػػػػادرة التكميميػػػػػة المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي قػػػػػانكف الجػػػػػرائـ كالعقكبػػػػػات، كالمتمثمػػػػػة بعقكبػػػػػ

 .ُ()( عقكباتَُّالمنصكص عمييا في المادة )
مضػػبكطة ذات صػػمة بالجريمػػة قيػػران عػػف صػػاحبيا  أشػػياءكالمصػػادرة ىػػي نػػزع المػػاؿ أك 

ضػػافتو إلػػى ممػػؾ الدكلػػة ، فيػػي عقكبػػة ذات أثػػر ناقػػؿ لمممكيػػة، ِ()كبغيػػر مقابػػؿ مػػف مالكػػو، كا 
يػػة األشػػياء المحكػػـك بمصػػادرتيا جكىرىػػا حمػػكؿ الدكلػػة محػػؿ المحكػػـك عميػػو أك غيػػره، فػػي ممك

 ممكية تامة تشمؿ االستعماؿ كاالنتفاع كالتصرؼ.
كتكقػػػػع عقكبػػػػة المصػػػػادرة عمػػػػى كافػػػػة األدكات كاألمػػػػكاؿ ككسػػػػائؿ النقػػػػؿ التػػػػي اسػػػػتخدمت 
الرتكػػػاب الجريمػػػة فػػػي حالػػػة الحكػػػـ باإلدانػػػة كاألدكات تنصػػػرؼ إلػػػى كػػػؿ أداة اسػػػتخدمت فػػػي 

 .ّ()ت ككجكب مصادرة تمؾ المكاد في حالة الحكـ باإلدانةارتكاب الجريمة كالحقائب كالسيارا
 الفرع الثالث

 العقكبة التبعية لجريمة االلتحاؽ
العقكبات التي تترتب تمقائيان عمى الحكـ باإلدانة، دكف حاجة  :تعرؼ العقكبة التبعية بأنيا

بعقكبػػػة  إلػػى الػػنص عمييػػػا فيػػو، فبمجػػرد ثبػػػكت التيمػػة فػػي مكاجيػػػة المػػتيـ كالحكػػـ عميػػػو فييػػا
، فيػي ْ()أصمية تمحؽ بو العقكبػة التبعيػة بقػكة القػانكف دكف حاجػة إلػى ذكرىػا أك التأكيػد عمييػا

                                  
( عقكبات عمى أنو: "يجكز لممحكمة عند الحكـ باإلدانة أف تحكـ بمصادرة األشياء المضػبكطة التػي َُّ( تنص المادة )ُ)

عممت في ارتكابيا، أك التي كانت معدة السػتعماليا فييػا، كيجػب األمػر بمصػادرة األشػياء تحصمت مف الجريمة، أك التي است
كلػك لػـ تكػػف  ،المضػبكطة التػي يعػد صػػنعيا أك حيازتيػا أك إحرازىػا أك اسػتعماليا أك بيعيػػا أك عرضػيا لمبيػع جريمػة فػػي ذاتيػا

 الغير حسف النية".مممككة لممتيـ أك لـ يحكـ بإدانتو، كفي الحالتيف تراعي المحكمة حقكؽ 
( الفػػرؽ بػػيف المصػػادرة كالغرامػػة أف المصػػادرة عينيػػة، بينمػػا الغرامػػة نقديػػة، كال يجػػكز اسػػتبداؿ المصػػادرة بغيرىػػا، كمػػا أف ِ)

طػػػاىر العبيػػػدم، األحكػػػاـ العامػػػة لمعقكبػػػات كقكاعػػػد تنفيػػػذىا فػػػي قػػػانكف الجػػػرائـ  .المصػػػادرة تكميميػػػة بينمػػػا الغرامػػػة أصػػػمية )د
 (.ْٕـ، صََِْ، ِني كالشريعة اإلسبلمية، دار الفكر المعاصر، صنعاء، طكالعقكبات اليم

ذا كانت األدكات المستعممة في الجريمة ككسائؿ النقؿ مممكؾ لشخص آخر حسف النية غير المػتيـ، فػبل يمكػف القػكؿ ّ) ( كا 
مػػا إجػػراء كقػػا ئي، كال يمكػػف كصػػفيا فػػي ىػػذه بإجػػازة المصػػادرة مػػا دامػػت حيازتػػو لممػػاؿ مشػػركعة، ألف المصػػادرة إمػػا عقكبػػة كا 

الصكرة بأنيا عقكبػة ألف صػاحب المػاؿ لػيس متيمػا فػي الجريمػة، كالعقػاب ال يمحػؽ إال بشػخص سػاىـ فػي الجريمػة، كمػا ال 
يمكػف اعتبارىػا إجػراءن كقائيػان ألف ىػذا ال يكػكف إال عنػدما تكػكف حيػػازة المػاؿ محرمػة، كعمػى ىػذا يقتصػر تقػدير األحػكاؿ عمػػى 

محمد فتحي عيد، جرائـ المخدرات في الفقػو  .حتى كلك كاف المضبكط كالمممكؾ لممتيـ مباحان حيازتو )د ،درةالقضاء بالمصا
 (.َُٖص كمكاف كتاريخ نشر، المقارف، بدكف دار

أحمػػد فتحػي بينسػػي، العقكبػة فػػي الفقػػو  .، دِٕٓعمػي حسػػف الشػرفي، عمػػـ اإلجػراـ كعمػػـ العقػاب، مرجػػع سػابؽ، ص .( دْ)
 .ُِٕىػ، صَُِْ، ِالشركؽ، القاىرة، ط اإلسبلمي، دار
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، فيػػي عقكبػػة مرتبطػػة بالعقكبػػة ُ()جػػزاء ثػػانكم لمجريمػػة يسػػتيدؼ بيػػا تػػدعيـ العقكبػػة األصػػمية
األصػػػمية كال يتصػػػكر تكقيعيػػػا بمفردىػػػا، كيحكػػػـ بيػػػا عمػػػى الجػػػاني دكف حاجػػػة ألف ينطػػػؽ بيػػػا 

 .ِ()لقاضي، حيث تكقع بقكة القانكف لمجرد الحكـ بالعقكبة األصميةا
مػػا يترتػػب عمػػى الحكػػـ باإلدانػػة فػػي الجػػرائـ الماسػػة بالشػػرؼ  :كمػػف أمثمػػة العقكبػػة التبعيػػة

كاألمانػة، كجػػرائـ أمػف الدكلػػة مػف حرمػػاف لممحكػػـك عميػو مػػف أف يكػكف ناخبػػان أك منتخبػػان أك أف 
ة أك أف يشػػػػترؾ فػػػػي إدارتيػػػػا أك يتػػػػكلى بعػػػػض الكظػػػػائؼ يتػػػػكلى إدارة شػػػػركة أك مؤسسػػػػة عامػػػػ

العامػػػة، كيكػػػكف حكػػػـ إدانتػػػو ىػػػك السػػػبب فػػػي حرمانػػػو مػػػف ىػػػذه الحقػػػكؽ كال يسػػػتعيد كضػػػػعو 
 الطبيعي إال إذا رد إليو اعتباره.

فػػإف المشػػرع اليمنػػي لػػـ يميػػز بػػيف  :كفيمػػا يتعمػػؽ بالعقكبػػة التبعيػػة عمػػى جريمػػة االلتحػػاؽ
مية، كذلؾ كاضػح مػف خػبلؿ جمعػو إياىػا فػي مكػاف كاحػد، كىػك البػاب العقكبات التبعية كالتكمي

(، كلمػا َُّ-ََُالخامس، تحت عنكاف "العقكبات التكميمية"، كالتي نص عمييا في المكاد )
كانت العقكبة األصمية لجريمة إعانة العدك اإلعداـ تعزيران، كالعقكبات التكميمية ىػي المصػادرة 

 رماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا.فتككف العقكبة التبعية ىي الح

                                  
ـ، ُّٗٗحسػػني الجنػػدم، فكػػرة العقكبػػات التبعيػػة كالتكميميػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة،  .( دُ)

 .ُٕص
، كتقضػػي القاعػػدة أف كػػؿ عقكبػػة تبعيػػة تػػرتبط بعقكبػػة أصػػمية ٖٖٔ، ٕٖٔمحمػػكد نجيػػب حسػػني، مرجػػع سػػابؽ، ص .( دِ)

لعقكبػة بايػرتيف بارتبػاط العقكبػة التبعيػة  عيا كجكدان كعدمان، كلذلؾ فإف تأثير الظركؼ المشػددة عمػى العقكبػات التبعيػةكتدكر م
األصمية، فإذا كاف مف شأف الظركؼ المشددة تقرير عقكبة أصمية تقتضي عقكبة تبعية معينة، طبقت تمؾ العقكبة تبعان لذلؾ 

 (.ِٓٔـ، صََِٕ، ُمعقكبة، مكتبة الصادؽ، صنعاء، طأنقع، النظرية العامة ل عمي مطير .)د
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 ادلثذج انثاَٙ
 جرميح تطهٛى أدذ أفراد انمٕاخ ادلطهذح إىل انؼذٔ

 أٔ يطاػذج أدذ أضراِ ػهٗ انؼٕدج إنّٛ

 تمييد كتقسيـ:
( عقكبػػات، إذ نصػػت عمػػى أنػػو: ُِٕكردت ىػػذه الجريمػػة فػػي الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة )

القػكات المسػمحة إلػى العػدك أك سػاعد أحػد أسػراه  مف سمـ أحد أفػراد -ِ"يعاقب باإلعداـ: ... 
 عمى العكدة إلى صفكفو".

ـ فػي فقرتيػا الثانيػة قػد نصػت ُٕٓٗ( لسػنة ُٓ( مػف القػانكف رقػـ )ُُٓككانت المػادة )
عمى أف: "كؿ يمني سيؿ الفرار ألسير حرب أك أحػد رعايػا العػدك المعتقمػيف عكقػب باألشػغاؿ 

( لسػػنة ِِية ليػػذه الجريمػػة فػػي نصػػكص القػػانكف رقػػـ )الشػػاقة المؤقتػػة"، كلػػـ يػػرد حكػػـ مشػػاب
 .ُ()ـ الصادر في عدفُٕٔٗ( لسنة ّـ، كال في نصكص القانكف رقـ )ُّٔٗ

( لػػػـ يشػػػترط فػػػي الفاعػػػؿ شػػػركط معينػػػة ِ/ُِٕفػػػي المػػػادة ) :كنجػػػد أف المشػػػرع اليمنػػػي
نما جاء بمفظ عاـ، كبيذا نجد أف جريمة تسميـ أحد أفػراد القػكا ت المسػمحة تستكجب تحديده، كا 

لمعػدك أك مسػػاعدة أحػػد أسػػراه عمػى العػػكدة إلػػى صػػفكؼ العػػدك قػد تتحقػػؽ مػػف قبػػؿ أم شػػخص 
سػػكاءن كػػاف يمنػػي أـ أجنبػػي مقػػيـ فػػي الػػيمف بصػػفة قانكنيػػة أك غيػػر شػػرعية أك غيػػر مقػػيـ فػػي 

كلػك كػاف  ،اليمف، كبيذا يمكف القكؿ بقياـ الجريمة تجاه كؿ شػخص قػاـ بتقػديـ مسػاعدة لمعػدك
يػػذا يسػػتكم فػػي الجػػاني أف يكػػكف فػػردان يمنيػػان مػػدني أك عسػػكرم أك أجنبػػي مقػػيـ فػػي أجنبػػي، كب

الػػيمف أك غيػػر مقػػيـ فييػػا، كمػػا يبلحػػظ أف المشػػرع لػػـ يحػػدد صػػفة معينػػة فػػي العػػدك، كمػػا ىػػك 
الحػػػاؿ فػػػي الجريمػػػة السػػػابقة، كبالتػػػالي فػػػإف مصػػػطمح العػػػدك يشػػػمؿ كافػػػة األعػػػداء لمجميكريػػػة 

كسنكضح في ىذا المبحث أركاف ىذه الجريمة كعقكبتيا فػي المطالػب اليمنية داخميان كخارجيان، 
 -ا تية:

                                  
 تأمؿ في النصيف المذككريف آنفان، يكشؼ عف اختبلؼ بينيما مف ثبلث نكاحي، ىي:م( كالُ)
مف حيث صفة الجاني: إذ لـ يشترط قانكف الجرائـ كالعقكبات أم صفة في الجاني، فسػكاءن كػاف يمنيػان أـ أجنبيػان، فػي حػيف  -

 ـ قد اشترط في الجاني الجنسية اليمنية.ُٕٓٗ( لسنة ُٓأف القانكف رقـ )
مػف حيػث نطػاؽ األعمػػاؿ التػي تقػـك عمييػا الجريمػػة: فيػي فػي قػػانكف الجػرائـ كالعقكبػات تشػمؿ نػػكعيف مػف األعمػاؿ، ىمػػا:  -

ى صػفكؼ تسميـ أحد أفراد قكاتيا المسمحة إلى العدك كمساعدة أحد األسػرل الػكاقعيف فػي يػد القػكات اليمنيػة عمػى العػكدة إلػ
ـ قػػد قصػػر ىػػذه الجريمػػة عمػػى النػػكع الثػػاني، كلكنػػو تكسػػع فيػػو، فأقػػاـ ُٕٓٗ( لسػػنة ُٓالعػػدك، فػػي حػػيف أف القػػانكف رقػػـ )

 الجريمة عمى كؿ عمؿ مف شأنو تسييؿ الفرار ألسير حرب أك أحد رعايا العدك المعتقميف، كلك لـ يكف مف أسرل الحرب.
( لسػػػنة ُٓقػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات اإلعػػػداـ، فػػػي حػػػيف أف القػػػانكف رقػػػـ )مػػػف حيػػػث العقكبػػػة المقػػػررة لمجريمػػػة: فيػػػي فػػػي  -

 .(ٔٔعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .ـ كاف قد جعميا األشغاؿ الشاقة المؤقتة. )دُٕٓٗ
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 املطمب األٔه
 السنَ املادٙ يف دسميٛ التطمٗي أٔ وطاعدٚ األضسٝ عمٜ الفساز

( عقكبػػػات، يتبػػػيف لنػػػا أف ىنػػػاؾ صػػػكرتيف لمػػػركف ِ/ُِٕبػػػاالطبلع عمػػػى نػػػص المػػػادة )
قػكات المسػمحة، كالمسػاعدة التػي تقػع ألحػد المادم، كىما: التسػميـ الػذم يقػع عمػى أحػد أفػراد ال

أفػراد قػكات العػػدك، كىػك بيػػذا يحصػر نطػاؽ ىػػذه الجريمػة فػػي مجػاؿ محػدد، ىػػك مجػاؿ العػػكف 
المتصػػؿ بالعنصػػر البشػػرم سػػكاءن كػػاف تسػػميمان لفػػرد مػػف أفػػراد القػػكات المسػػمحة إلػػى العػػدك، أـ 

اتيف الصػكرتيف فػي الفػرعيف إعانة لفرد مف أفراد العدك األسرل عمى العكدة إليػو، كسنكضػح ىػ
 ا تييف:

 الفرع األكؿ
 تسميـ أفراد القكات المسمحة لمعدك

جـر المشرع تسميـ أفراد القكات المسػمحة إلػى العػدك فػي قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات كقػانكف 
 الجرائـ كالعقكبات العسكرم، كسكؼ نبيف ذلؾ كا تي:

 عدك في قانكف الجرائـ كالعقكبات.أكالن: جريمة تسميـ أحد أفراد القكات المسمحة لم
( عمػى أنػو: "يعاقػب باإلعػداـ مػف سػمـ أحػد أفػراد القػكات المسػمحة ِ/ُِٕنصت المػادة )

إلى العػدك..."، كمحػؿ الحمايػة فػي ىػذه الجريمػة ىػك الحفػاظ عمػى كضػع المقػاتميف فػي الدكلػة 
كات الػدفاع، مػف أم فعػؿ يػؤثر عمػى سػير العمميػات الحربيػة، ألف األسػر يػؤدم إلػى إنقػاص قػ

كما يؤدم إلى المساس بأسرار الػدفاع إذا مػا تػـ اإلدالء بيػا مػف قبػؿ األسػير، كمػا يػؤدم إلػى 
 .ُ()معاناة األسير أثناء فترة األسر

 صفة الفعؿ الذم تقـك بو ىذه الجريمة: -1
يتخذ الركف المادم صػكرة السػمكؾ الػذم يػتـ بػو تسػميـ أحػد أفػراد القػكات المسػمحة اليمنيػة 

ك، كالتسميـ عممية مادية، تتـ بمجرد تمكيف العدك مف القبض أك السيطرة، كنظػران إلػى إلى العد
كلػػيس عمػػى سػػمعة فػػإف معنػػاه البػػد أف يختمػػؼ عػػف معنػػى  ،أف التسػػميـ ىنػػا يقػػع عمػػى شػػخص

التسميـ فػي مجػاؿ المعػامبلت التجاريػة كالماليػة، فػبل يشػترط فيػو أف يكػكف الشػخص الػذم يقػع 
فػػرد المػػراد تسػػميمو، فالقائػػد العسػػكرم الػػذم يمكػػف العػػدك مػػف أسػػر بعػػض منػػو التسػػميـ حػػائزان لم

أفراده كالجندم الذم يستدرج زميمو إلى فخ نصبو العدك الصطياده أك الفرد المكمػؼ بالحراسػة 
إذا مكػف العػدك مػف الكصػكؿ إلػى بعػض زمبلئػو كػؿ ىػؤالء تنسػب إلػييـ عمميػة التسػميـ، لكػػكف 

                                  
 .ِٓٔأنقع، جرائـ الخيانة العظمى، مرجع سابؽ، ص عمي مطير .( دُ)
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لقبض أك السػيطرة عمػى بعػض أفػراد القػكات المسػمحة عمػى كؿ كاحد منيـ قد مكف العدك مف ا
 .ُ()نحك ما كاف يقدر عميو بغير تمؾ المساعدة

 صفة الشخص الذم تقع عميو الجريمة: -2
اشترط المشرع اليمني أف يككف محؿ الجريمة أحد أفػراد القػكات المسػمحة، كعرفػت المػادة 

ة بأنيػػػػا: "القػػػكل البريػػػػة كالقػػػػكل ( مػػػف قػػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػػات العسػػػكرم القػػػػكات المسػػػمحِ)
، كبيذا يقصد بػأفراد القػكات المسػمحة ِ()البحرية كالدفاع الساحمي كالقكل الجكية كالدفاع الجكم

كػؿ شػػخص ينتمػػي لمقػػكات العسػػكرية، كىػػـ المشػمكلكف فػػي قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات العسػػكرم 
 الذم تطبؽ عمييـ أحكامو، كىـ:

 مسمحة.ضباط كضباط صؼ كجنكد القكات ال -

 مجندك خدمة الدفاع الكطني اإللزامية كالمستدعكف لبلحتياط العاـ أثناء التعبئة العامة. -

 طمبة الكميات كالمعاىد كالمدارس كمراكز التدريب العسكرم. -

 المدنيكف الذيف يعممكف في القكات المسمحة. -

 رية.عسكريك القكات الحميفة أك الممحقكف بيـ إذا كانكا يقيمكف في أراضي الجميك  -

 أسرل الحرب. -

 كؿ شخص كمؼ بتأدية خدمة عامة أك خاصة أك مؤقتة لدل قكات عسكرية. -
كبالتالي إذا كقع محؿ التسميـ عمى غير منتسبي المؤسسة العسػكرية كػأف يكػكف مػدنيان أك 

نمػػا  ،شػػخص يعػػد خػػارج المؤسسػػة العسػػكرية، ففػػي ىػػذه الحالػػة ال تطبػػؽ أحكػػاـ ىػػذه الجريمػػة كا 
 .ّ()جريمي آخرنككف بصدد نمكذجي ت

كسياسة المشرع في ذلؾ ىػي حمايػة المؤسسػة العسػكرية مػف أم خطػر ييػددىا فػي حالػة 
الحرب، أك حالة عداء تنذر بقياـ خطر الحرب ككف ىؤالء األشخاص بحكـ كظػائفيـ يككنػكف 

                                  
ك قد أفمح في القبض الفعمي أك السيطرة الفعمية أك لـ يفمح، فإذا كاف الفرد الذم سمـ إلى ( كال ييـ بعد ذلؾ أف يككف العدُ)

العدك قد استطاع التخمص كاإلفبلت منو، أك أف العدك انشغؿ عنو فمـ يمؽ عميو القبض أك نحك ذلؾ، فإف كؿ ىذا ال يحػكؿ 
عمػي حسػف الشػرفي، جػرائـ أمػف الدكلػة، مرجػع سػابؽ،  .دكف تحقيؽ صفة التسميـ لككنيا قائمة أساسان عمى مجرد التمكػيف )د

 (.ٖٔ، ٕٔص
( ِالمادة ) انظر:( كقد أشار قانكف تنظيـ الكميات العسكرية لنفس التعريؼ مع إضافة عبارة "أك أية جية تنشئيا الدكلة" )ِ)

 ـ، بشأف تنظيـ الكميات العسكرية(.ُِٗٗ( لسنة ّٓرقـ )الجميكرم مف القرار 
ككف الشخص الذم تػـ تسػميمو فػردان مػف أفػراد القػكات المسػمحة الرئيسػية أك الفرعيػة، أك االحتياطيػة، أك أم ( كيستكم أف يّ)

قكات تساىـ في الدفاع عف الببلد ضد العدك، كالقكات الشعبية كمجمكعات المتطكعيف كأفراد الشرطة، إذا مػا تػـ اسػتخداميـ 
 في القتاؿ لمكاجية العدك.

ذم تػـ تسػميمو قػػد كػاف كاقعػان فػي األسػر مػف قبػػؿ كفػر، ككػاف العػدك يطػارده أك يبحػث عنػػو، أك كيسػتكم أف يكػكف الشػخص الػ
كػػاف يطػػارده أثنػػاء القتػػاؿ، كسػػػكاءن كػػاف القتػػاؿ مكاجيػػة كتحقػػػؽ النصػػر لمعػػدك فػػي تمػػؾ المحظػػػة، كالجػػيش الػػكطني فػػي حالػػػة 

 (.ِٗٔأنقع، جرائـ الخيانة العظمى، مرجع سابؽ، ص عمي مطير .انسحاب تكتيكي )د
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عمػػى اطػػبلع حػػكؿ مػػا يػػدكر داخػػؿ الثكنػػات العسػػكرية أك المرافػػؽ العسػػكرية كبإمكػػانيـ تقػػديـ 
لمتعمقة بذلؾ لمعدك فػي حػاؿ كصػكلو إلػييـ، كليػذا بسػط المشػرع الحمايػة القانكنيػة المعمكمات ا

لكػػػؿ مػػػف يعمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة العسػػػكرية، كػػػكف القػػػكات المسػػػمحة ىػػػي صػػػماـ أمػػػاف الػػػدكؿ 
 كتستطيع مف خبلؿ قكاتيا مف مكاجية أعدائيا.

 صفة الجية التي ينتمي إلييا الفرد )القكات المسمحة(: -3
الجيػػػة التػػػي ينتسػػػب إلييػػػا الفػػػرد الػػػذم كقػػػع عميػػػو التسػػػميـ ىػػػي القػػػكات يجػػػب أف تكػػػكف تمػػػؾ 

المسػػػمحة، كصػػػفة القػػػكات المسػػػمحة تطمػػػؽ عمػػػى القػػػكات العسػػػكرية النظاميػػػة المعػػػدة لمقتػػػاؿ بحسػػػب 
 كظيفتيا األساسية، كىي ما يعرؼ بالجيش، كتمحؽ بيا كتأخذ حكميا كؿ قكة ممحقة بيا كظيفيان.

 لفرد:صفة الجية التي يسمـ إلييا ا -4
( عقكبات، يظير لنا أف الجية التي يسمـ إلييا الفرد ِ/ُِٕبالتأمؿ في نص المادة )

 .ُ()ىي العدك
كالعداكة حالة أعـ مػف حالػة الحػرب الكاقعيػة، أك المعمنػة، كذلػؾ أف حالػة الحػرب تعنػي نشػكب 

 د تسػػػبؽ النػػػزاع المسػػػمح فعػػػبلن، أك اإلعػػػبلف عػػػف نشػػػكبو رسػػػميان، أمػػػا حالػػػة العػػػداكة فيػػػي مرحمػػػة قػػػ
 تمػػػػؾ الحالػػػػة كقػػػػد تمحقيػػػػا، فقػػػػد ال تقػػػػـك حالػػػػة النػػػػزاع المسػػػػمح فعميػػػػان أك رسػػػػميان، كمػػػػع ذلػػػػؾ تكػػػػكف 
عػبلف القطيعػػة أـ فػػي  العػداكة قائمػػة، سػكاءن تمثمػػت فػػي اتخػاذ إجػػراءات دبمكماسػية كسػػحب السػػفراء كا 

انػت ىػذه نشكب ما يعرؼ بالحرب اإلعبلمية كتبػادؿ حمػبلت التشػيير أك نحػك ذلػؾ، كخاصػة إذا ك
العداكة تمثػؿ مقػدمات الحػرب أك أنيػا كانػت بعػد إنيػاء الحػرب، فػإذا تػكافرت حالػة العػداكة عمػى ىػذا 
النحػػك فػػبل أىميػػة بعػػد ذلػػؾ ألم صػػفة أخػػرل فػػي الجيػػة التػػي يسػػمـ إلييػػا أحػػد أفػػراد قكاتنػػا المسػػمحة، 

دكلػػة، مػػا دامػػت فسػػكاءن كانػػت ىػػذه الجيػػة ىػػي دكلػػة أجنبيػػة أـ عصػػابات تخريبيػػة ال تتمتػػع بصػػفة ال
 كلػػػػػك لػػػػـػ تعتػػػػػرؼ بيػػػػػا الجميكريػػػػػة اليمنيػػػػػة  ،تمػػػػػؾ العصػػػػػابات تتخػػػػػذ صػػػػػفة الجماعػػػػػات السياسػػػػػية

 .ِ()بصفة الدكلة
( مػػف قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات أم صػػفة فػػي الجػػاني ِ/ُِٕكلػػـ يشػػترط نػػص المػػادة )

كاجيػة أم الذم قاـ بتسميـ أحد أفراد القكات المسمحة اليمنية إلى العدك فتنيض الجريمػة فػي م
شخص يقـك بعممية التسميـ، سكاءن كاف يمنيان أـ أجنبيان أـ عسكريان أـ مػدنيان، كسػكاءن كػاف مقيمػان 

                                  
( عقكبػػات العػػدك بأنػػو: "كػػؿ دكلػػة فػػي حالػػة عػػداء مػػع الجميكريػػة اليمنيػػة، كيعتبػػر فػػي حكػػـ العػػدك ُِّ( عرفػػت المػػادة )ُ)

 الجماعات السياسية التي لـ تعترؼ بيا الجميكرية بصفة الدكلة، ككانت تعامؿ معاممة المحاربيف".
ة  المناكئػة لمدكلػة أك ألحػد األحػزاب السياسػية المعارضػة فػإف ( كلكف لك أف التسميـ تـ إلى بعض الفئات السياسية الداخميِ)

شركط ىذه الجريمة ال تكتمؿ لعدـ صحة كصؼ ىػذه الفئػة بصػفة العػدك إال إذا صػارت ىػذه الفئػة جػزءان مػف قػكات األعػداء، 
 (.َٕعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .)د ،كذلؾ بانضماميا إلييا
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222 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

عمى األرض اليمنية أـ خارجيا، فالجريمة ىي عدكاف عمى عسكرم يمني بتسميمو إلى عػدكه، 
 .ُ()كىي تقع مف أم شخص ميما كانت صفتو أك جنسيتو

ف قبػػؿ العػػدك كىػػك الػػذم يسػػيطر عمييػػا أـ فػػي منطقػػة كسػػكاءن كػػاف فػػي منطقػػة محتمػػة مػػ
 .ِ()سيطرة القكات المسمحة اليمنية

 ثانيان: في قانكف الجرائـ كالعقكبات العسكرم.
نص المشرع عمى جريمتيف، األكلى: تسميـ القائد لجنكده، كالثانية: تسػميـ العسػكرم نفسػو 

( عقكبػات، ِ/ُِٕيػو المػادة )لمعدك، كسنكضح الجريمة األكلى التي تتماثؿ مػع مػا نصػت عم
/د( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات العسكرم عمػى أف: "يعاقػب باإلعػداـ ُٓحيث نصت المادة )

أك بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة مف ارتكػب بقصػد الخيانػة ... لتسػميمو لمعػدك جنػكدان ممػف 
 يعممكف تحت قيادتو".

(م ألف األخيرة ال تتطمب ِ/ُِٕدة )كىذه الجريمة تختمؼ عف الجريمة الكاردة في الما
في الجاني سكل الصفة اليمنية، أما التي نحف بصددىا فإنيا تتطمب شركطان خاصة بيا، 

أف يككف مرتكبيا قائدان عسكريان، سكاءن كاف ضابطان أـ صؼ ضابط، كسكاءن كاف  -ُكىي: 
أف القائد ىك صاحب  تكليو القيادة بصكرة قانكنية أـ بتكميؼ بحكـ الكاقع، كعمة ىذا الشرط

أف يككف الجنكد الذيف يتـ تسميميـ مف العامميف تحت قيادتو، فإف لـ  -ِالسمطة في التسميـ، 
كأف يتـ  -ّيكف الجنكد تحت قيادتو فإف الجريمة ال تنيض، كقد تنيض جريمة أخرل، 

ركط التسميـ لمعدك مما يفيد كضعيـ تحت تصرفو باعتبارىـ أسرل حرب، كباإلضافة إلى الش
السابقة فإف الجريمة تقـك عمى ركنيف: مادم، كمعنكم، حيث يتخذ الركف المادم صكرة 
السمكؾ الذم تتـ بو الجريمة، فقد يأخذ شكؿ الفعؿ اإليجابي باالتفاؽ عمى التسميـ أك شكؿ 
االمتناع كذلؾ بعدـ استنفاذه كؿ كسائؿ الدفاع الممكنة، أك عدـ القياـ بما يفرضو عميو 

لشرؼ، األمر الذم يحقؽ النتيجة غير المشركعة، كىي كقكع الجنكد في قبضة الكاجب كا
 .(ّ)العدك

                                  
ـ يشترط في الجاني الجنسية اليمنية كاشتراط ىذه الصفة يضيؽ كال شؾ مف نطاؽ ُٕٓٗ( لسنة ُٓرقـ ) ( ككاف القانكفُ)

 ىذه الجريمة كىك أمر ال مبرر لو.
 .ِٗٔأنقع، جريمة الخيانة العظمى، مرجع سابؽ، صعمي مطير  .( دِ)
أنػػو ال يكفػػي مجػػرد القصػػد العػػاـ القػػائـ عمػػى ( يتخػػذ الػػركف المعنػػكم فػػي ىػػذه الجريمػػة صػػكرة العمػػد، أم القصػػد الجنػػائي، غيػػر ّ)

رادتو، بؿ البد أف يتكفر لديو قصد جنائي خػاص، كىػك نيتػو الخيانػة، كال تنتفػي إال إذا أثبػت  العمـ بالسمكؾ الذم يقـك بو الجاني كا 
بكػػؿ مػػا يكجبػػو عميػػو الجػاني أنػػو قػػد قػػاـ بالسػػمكؾ بنػاءن عمػػى أمػػر مػػف سػػمطات مختصػة، أك بعػػد اسػػتنفاذ كػػؿ كسػػائؿ الػدفاع كالقيػػاـ 

، ألنػو جػاء نتيجػة لظػركؼ القتػاؿ بحيػث أصػبح عػدـ تسػميـ الجنػكد الػذيف  الكاجب كالشرؼ، ففي ىذه الحالة يككف التسميـ غير آثـػ
 تحػت قيادتػػو يعنػػي قػػتميـ بيػػد العػػدك، كبالتػػالي فػػإف محافظتػػو عمػػى حيػاة ىػػؤالء أصػػبح سػػببان إلفادتػػو مػػف حالػػة الضػػركرة قياسػػان عمػػى

( عقكبػات الخاصػػة بجريمػػة االسػػتيبلء، كالتػي تػػنص عمػػى أنػػو: "يعاقػب بالعقكبػػة المقػػررة فػػي المػػادة ِِٖد فػػي المػػادة )الػنص الػػكار 
 =كؿ قائد تشػكيمة عسػكرية أك قػكة بحريػة أك جكيػة أك سػفينة بحريػة أك طػائرة عسػكرية ثبػت استسػبلمو لمعػدك –اإلعداـ  –السابقة 
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 الفرع الثاني
 مساعدة األسرل عمى العكدة إلى العدك

جـر المشرع اليمني إعانة العدك في صػكرة مسػاعدة أسػراه عمػى الفػرار فػي قػانكف الجػرائـ 
تنػاكؿ الجريمػة الػكاردة فػي القانكنيػة، كالعقكبات، كقانكف الجرائـ كالعقكبػات العسػكرم، كسػكؼ ن

 كا تي:
 أكالن: تجريـ مساعدة أسرل العدك في قانكف الجرائـ كالعقكبات.

( عمػػى أف: "يعاقػػب باإلعػػداـ مػػف: سػػاعد أحػػد أسػػراه عمػػى العػػكدة ِ/ُِٕنصػػت المػػادة )
إلى صػفكفو"، كيشػترط أف تكػكف الجريمػة فػي زمػف الحػرب، كىػذا الشػرط يفيػـ مػف كركد كممػة 

لعػدك( كىػػك مػا يحػػدث أثنػاء زمػػف الحػرب، كأف تكػػكف المسػاعدة ألسػػير الحػرب مػػف األعػػداء، )ا
فػػإذا كانػػت المسػػاعدة ألحػػد رعايػػا العػػدك المعتقمػػيف، سػػكاءن كػػاف جاسكسػػان أـ غيػػر جاسػػكس فػػإف 

حتػػػػى تكصػػػػؼ الجريمػػػػة بالخيانػػػػة أف يكػػػػكف الجػػػػاني كطنيػػػػان،  ،الجريمػػػػة ال تػػػػنيض، كيشػػػػترط
نطػاؽ  :صػفة الفػرد الػذم تػتـ مسػاعدتو كاألخػرل :ألتيف، األكلػىكسنكضح في ىذا الجانب مس

 المساعدة.
 صفة الفرد الذم تتـ مساعدتو: -1

تتميز ىذه الصكرة عف بػاقي صػكر جػرائـ العػدك فػي أف النمػكذج القػانكني ليػا يقػـك عمػى ركػف 
ي أك شػرط مفتػرض إلػػى جانػب الػركنيف المػػادم كالمعنػكم، ىػػذا الشػرط أك الػركف المفتػػرض يتمثػؿ فػػ

كجكد أسير يتبع العدك في قبضة القكات المسػمحة لمجميكريػة اليمنيػة، كالمبلحػظ أف المشػرع اليمنػي 
لـ يبػيف مفيػـك أك معنػى مصػطمح األسػير، سػكاءن أكػاف ذلػؾ فػي قػانكف الجػرائـ كالعقكبػات أك قػانكف 

نمػػا أكرد ىػػذا المفػػظ فػػي قػػكانيف أخػػرل، حيػػث عرفػػت المػػاد ( مػػف ِة )الجػػرائـ كالعقكبػػات العسػػكرم، كا 
، ِ()األسير بأنو: "مف كقع في قبضة العػدك بػأم طريقػة كانػت" ُ()قانكف الخدمة في القكات المسمحة

                                                                               
كذلؾ بأف أمر بتكقؼ القتاؿ أك إنػزاؿ العمـػ أك تػرؾ أك سػمـ لمعػدك السػفينة أك  ،فرة لديوكقبؿ أف تستنفذ جميع كسائؿ الدفاع المتك =

 طائرة أك أسمحة أك ذخائر أك حصنان أك مكقعان أك ميناءن أك مطاران أك غير ذلؾ مما أعد لمدفاع".
 .الخاص بالخدمة في القكات المسمحة ـُُٗٗ( لسنة ٕٔ( القانكف رقـ )ُ)
( مػػػف قػػػانكف المعاشػػػات كالمكافػػػآت لمقػػػكات المسػػػمحة كاألمػػػف الصػػػادر بػػػالقرار ِؼ الػػػكارد فػػػي المػػػادة )( كىػػػك نفػػػس التعريػػػِ)

ـ، كعرؼ القانكف الدكلي األسير بأنو المقاتؿ القػانكني المشػمكؿ بالحمايػة الدكليػة، كحػددت ُِٗٗ( لسنة ِّالجميكرم رقـ )
أفػػراد القػػكات  -ُـ المقصػػكد بأسػػرل الحػػرب بػػأنيـ "ُْٗٗ( مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ بشػػأف معاممػػة أسػػرل الحػػرب لعػػاـ ُْالمػػادة )

أفػػراد  –ِالمسػػمحة ألحػػد أطػػراؼ النػػزاع أك الميميشػػيات أك الكحػػدات المتطكعػػة التػػي تشػػكؿ جػػزءان مػػف ىػػذه القػػكات المسػػمحة" 
أحػػػد الميميشػػيات األخػػرل كالكحػػػدات المتطكعػػة األخػػػرل، بمػػف فػػػييـ أعضػػاء حركػػػات المقاكمػػة المنظمػػػة، الػػذيف ينتمػػػكف إلػػى 

أطػػراؼ النػػزاع كيعممػػكف داخػػؿ أك خػػارج إقمػػيميـ، حتػػى لػػك كػػاف ىػػذا اإلقمػػيـ محػػتبلن، عمػػى أف تتػػكافر الشػػركط التاليػػة فػػي ىػػذه 
أف يقكدىا شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو،  -الميميشيات أك الكحدات المتطكعة بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرة: أ

 =أف تمتػػػـز فػػي عممياتيػػػا -أف تحمػػؿ األسػػػمحة جيػػران، د -كػػف تمييزىػػػا مػػف بعػػػد، جأف تكػػكف ليػػا شػػػارة مميػػزة محػػػددة يم -ب
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كبػػالرجكع إلػػى كتػػب الفقػػو نجػػد تعػػدد التعريفػػات التػػي أكردىػػا الفقيػػاء لؤلسػػير، حيػػث عػػرؼ الػػبعض 
مسػمح لػػيس  األسػير بأنػو: "الشػخص الػذم يػتـ إلقػػاء القػبض عميػو مؤقتػان عػف طريػػؽ العػدك فػي نػزاع

نمػػا ألسػػباب عسػػكرية" ، كمػػا عػػرؼ الػػبعض األسػػير بأنػػو: "الشػػخص الػػذم يقػػع ُ()لجريمػػة ارتكبيػػا كا 
 .ِ()في يد قـك بينيـ كبيف قكمو عداكة يتكقع منيا قياـ الحرب المسمحة"

كيبيف القانكف الدكلي الشركط التي بيا يعتبر الشخص المقبكض عميػو أسػير حػرب، فػإذا 
صفة األسير فبل تتحقؽ ىذه الجريمػة، فالػذم يسػاعد أحػد رعايػا الدكلػة لـ تتكافر في الشخص 

حتػى  ،المعادية فػي العػكدة إلػى بػبلده بصػكرة غيػر قانكنيػة فإنػو ال يعتبػر مرتكبػان ليػذه الجريمػة
 كلك كاف ذلؾ الشخص محبكسان أك مطالبان بحقكؽ أك غير ذلؾ.

ذا صح كصؼ الشخص الذم تمت مساعدتو بأنو أسير حرب فبل  أىمية بعد ذلؾ ألم كا 
صفة أخرل، فبل ييـ أف يككف ذلؾ الشخص ضابطان أك جنػديان، كمػا أنػو ال ييػـ أف يكػكف مػف 
رعايػػا الدكلػػة المعاديػػة التػػي عػػاد إلػػى صػػفكفيا أك أنػػو أجنبػػي عنيػػا مرتػػزؽ يعمػػؿ لحسػػابيا فػػي 

 صفكؼ جيشيا عندما تـ أسره.
 دة:ػػاؽ المساعػنط -2

سرل العدك مف العكدة إلػى صػفكفيـ تتمثػؿ بػأم  فعػؿ نطاؽ المساعدة في جريمة إعانة أ
أك سمكؾ لمجاني مف شأنو مساعدة األسير لمخركج مف أسره كاليػركب كالكصػكؿ إلػى صػفكؼ 
العػػدك، كتقػػديـ الكسػػائؿ البلزمػػة لحممػػو عمػػى الفػػرار كالعػػكدة لصػػفكؼ قكاتػػو مثػػؿ تقػػديـ خػػرائط 

مػػدا ده بمػػا يحتػػاج إليػػو مػػف سػػبلح كمػػؤف أك لمطرقػػات ا منػػة لتفػػادم مراقبػػة القػػكات الكطنيػػة، كا 
( أنػػو جػػاء ُِٕمبلبػس ليسػػتعيف بيػا أثنػػاء فػػراره، كنبلحػظ مػػف نػػص الفقػرة الثانيػػة مػػف المػادة )

                                                                               
أفػراد القػكات المسػمحة النظاميػة الػذيف يعمنػكف كالئيػـ لحككمػة أك سػمطة ال تعتػرؼ بيػا الدكلػة  -ّبقكانيف الحػرب كعاداتيػا، =

جزءان منيا كاألشخاص المدنييف المكجكديف األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع  -ْ الحاجزة.
ضمف أطقـ الطائرات الحربية كالمراسميف الحربييف، كمتعيدم التمكيف، كأفراد كحدات العمػاؿ أك الخػدمات المختصػة بالترفيػو 

ييـ أفػراد األطقػـ المبلحيػة، بمػف فػ -ٓعف العسػكرييف، شػريطة أف يكػكف لػدييـ تصػريح مػف القػكات المسػمحة التػي يرافقكنيػا، 
القػادة كالمبلحػكف كمسػاعدكىـ فػي السػفف التجاريػة كأطقػـ الطػػائرات المدنيػة التابعػة ألطػراؼ النػزاع الػذيف ال ينتفعػكف بمعاممػػة 

سػػكاف األراضػػي غيػػر المحتمػػة الػػذيف يحممػػكف السػػبلح مػػف تمقػػاء  -ٔأفضػػؿ بمقتضػػى أم أحكػػاـ أخػػرل مػػف القػػانكف الػػدكلي. 
كات الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية شريطة أف يحممكا أنفسيـ عند اقتراب العدك لمقاكمة الق

 السبلح جيران كأف يراعكا قكانيف الحرب كعاداتيا.
، ّعمػػر سػػعدا، كأحمػػد  بػػف ناصػػر، قػػانكف المجتمػػع الػػدكلي المعاصػػر، ديػػكاف المطبكعػػات الجامعيػػة، الجزائػػر، ط .( دُ)

 .ُْٓـ، صََِٓ
يؼ عػػامر، أحكػػاـ األسػػرل كالسػػبايا فػػي الحػػركب اإلسػػبلمية، دار الكتػػب اإلسػػبلمية، دار الكتػػاب المصػػرم، عبػػدالمطد. ( ِ)

 .ٖٖـ، صُٖٔٗالقاىرة، 
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عامػػان كشػػامبلن، إذ جػػـر كػػؿ األعمػػاؿ التػػي تػػتـ بشػػتى الكسػػائؿ التػػي تيػػدؼ إلػػى تسػػييؿ عػػكدة 
 .ُ()األسير لصفكؼ العدك

 انكف الجرائـ كالعقكبات العسكرم.ثانيان: تجريـ مساعدة أسرل العدك في ق
/د( عمى أنو: "يعاقب بػالحبس مػدة ال تزيػد عمػى عشػر سػنكات كػؿ شػخص ُٖنصت المادة )

خاضع ألحكاـ ىذا القانكف ارتكب إحدل الجرائـ ا تية: بسط حمايتػو بنفسػو أك بكاسػطة غيػره عمػى 
 ممو إلى السمطات المختصة".أسير أك أحد رعايا العدك المعتقميف أك أخفاه أك سيؿ فراره، كلـ يس

يتطمب لقياـ الجريمة كفقان ليذا الػنص فضػبلن عػف زمػف الحػرب أف يكػكف الجػاني عسػكريان 
 كأف يرتكب أحد األفعاؿ المبينة بالنص عمدان في مكاجية أسرل العدك أك رعاياه.

 صفة الجاني: -1
 يشػػػػترط الػػػػنص أف يكػػػػكف الجػػػػاني مػػػػػف األشػػػػخاص الخاضػػػػعيف ألحكػػػػاـ قػػػػانكف الجػػػػػرائـ
كالعقكبات العسكرم، أم أف يككف الجاني عسكريان أك مػف الممحقػيف بالعسػكرييف، فػإذا لػـ يكػف 
عسكريان أك مػف الممحقػيف بيػـ، فػإف الجريمػة ال تػنيض، كقػد تػنيض جريمػة أخػرل إذا تػكافرت 

 شركطيا.
 صفة الشخص الذم تتـ مساعدتو: -2

ايػػػاه المعتقمػػػيف، يشػػػترط الػػػنص أف يكػػػكف الفعػػػؿ فػػػي مكاجيػػػة أسػػػرل العػػػدك أك أحػػػد رع
كاألسير كما بينا سػابقان ىػك أحػد أفػراد قػكات العػدك المسػمحة أك مػا يماثميػا الػذيف يقعػكف فػي 
أيػػدم الدكلػػة، أمػػا رعايػػا العػػدك فيػػـ األشػػخاص الػػذيف يحممػػكف جنسػػية الدكلػػة المعاديػػة، كقػػد 

عتقػاليـ ـ المتعمقػة بحمايػة المػدنييف زمػف الحػرب اُْٗٗأباحت اتفاقية جنيؼ الرابعػة لعػاـ 
ألسػػباب تتعمػػؽ بمصػػالح الدكلػػة، عمػػى أف ال يتخػػذ ىػػذا اإلجػػراء صػػفة العقػػاب، كقػػد أكصػػت 
ىذه االتفاقية عمى الدكلػة التػي بيػا رعايػا دكلػة معاديػة السػماح ليػـ بمغػادرة أراضػييا إذا لػـ 

 .(ِ)يحؿ دكف ذلؾ ضركرات أمنية

                                  
كذلػؾ ألف فػي ىػذه  ،أف الجػاني قػد سػاعد األسػير عمػى العػكدة إلػى قكاتػو التػي كػاف يعمػؿ فييػا :( كالفرض في ىذه الحالػةُ)
كلػك لػـ يكػف ذلػؾ  ،لكف األمر أشمؿ مػف ذلػؾ ، إذ يشػمؿ كػؿ تمكػيف ألسػير مػف الفػرارك ، لمساعدة نكعان مف الخدمة لؤلعداءا

كذلػؾ بتمكينػو مػف اليػرب ثػـ المجػكء إلػى جيػات ، خدمة لؤلعػداء، فيصػح أف تكػكف المسػاعدة قػد تمػت لمصػمحة األسػير فقػط
خبلالن   .بأمنيا الخارجيأخرل غير دكلتو، إذ أف في ىذه المساعدة نكعان مف اإلضرار بالدكلة اليمنية كا 

( عمػػى مسػػاعدة األسػػير فػػي العػػكدة إلػػى صػػفكؼ القػػكات التػػي كػػاف يعمػػؿ فييػػا قبػػؿ ِ/ُِٕأف اقتصػػار نػػص المػػادة ) :كنػػرل
األسر إنما كاف باعتبار ذلؾ ىك األصؿ، كلكنو ال يمنع أف تتحقؽ ىذه الجريمة لتسييؿ فػرار األسػير مطمقػان، سػكاءن عػاد بعػد 

ا دامت عممية المساعدة قد تمت عمى نحك يجعؿ األسػير قػادران عمػى العػكدة إلػى صػفكؼ القػكات ذلؾ إلى دكلتو أـ لـ يعد، م
 التػػي كػػاف عػػامبلن فييػػا، كىػػذا يعنػػي أف الجريمػػة تقػػـك إذا ثبػػت أف األسػػير الػػذم تمػػت مسػػاعدتو لػػـ يعػػد إلػػى صػػفكؼ العػػدك 

 (.ّٕ، ِٕعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ ، ص .)د
 .ِٕٓ، ِْٕأنقع، جرائـ الخيانة العظمى، مرجع سابؽ، صعمي مطير  .( دِ)
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 املطمب الجاٌ٘
 سٝ عمٜ الفسازالسنَ املعٍٕٙ يف دسميٛ التطمٗي ٔوطاعدٚ األض

نما ىي كيػاف نفسػي فػإذا كػاف الػركف  -أيضػان  -ليست الجريمة ىي كياف مادم فحسب، كا 
المػػػادم لمجريمػػػة يتكػػػكف مػػػف النشػػػاط كالنتيجػػػة اإلجراميػػػة المترتبػػػة عميػػػو كعبلقػػػة سػػػببية تػػػربط 

ىػذه بينيما، فإف الركف المعنكم يمثؿ األصكؿ النفسية لماديات الجريمة كالسػيطرة عمييػا، ألف 
إال إذا صػدرت عػف إنسػاف يسػأؿ كيتحمػؿ العقػاب المقػرر ليػا، الماديات ال يعني بيػا الشػارع: 

كاشتراط صدكرىا عف إنساف معناه اشتراط نسبتيا إليو في كؿ أجزائيا، كال يككف كػذلؾ إال أف 
 .ُ()يككف ليا أصكؿ في نفسيتو

اه عمػػى العػػكدة إليػػو كجريمػة تسػػميـ العػػدك أحػػد أفػػراد القػػكات المسػػمحة أك مسػػاعدة أحػػد أسػػر 
مػػف الجػػرائـ العمديػػػة التػػي يتطمػػػب لقياميػػا تػػػكافر القصػػد الجنػػػائي العػػاـ لػػػدل الجػػاني المتمثػػػؿ 
بعنصػػريو العمػػـ كاإلرادة، أم أف تتجػػو إرادتػػو إلػػى تسػػميـ أحػػد أفػػراد القػػكات المسػػمحة لمعػػدك أك 

، كيمثػػؿ لمعػػدك مسػػاعدة أحػػد أسػػراه عمػػى العػػكدة إليػػو، كػػذلؾ العمػػـ بػػأف مػػا يقػػـك بػػو ىػػك إعانػػة
 .جريمة، كخيانة كطنية عظمى

 أكالن: المسائؿ التي يجب أف يعمـ بيا الجاني.
يعمػػـ أنػػو يقػػـك بالفعػػؿ ذاتػػو، بحيػػث يكػػكف التصػػرؼ الصػػادر منػػو قػػد تػػـ عػػف كعػػػي  أف -ُ

دراؾ، فمـ يكف نتيجة غفمة أك سيك أك إغماء أك نـك أك نحك ذلػؾ، فالػذم يفعػؿ  فعػبلن  كا 
بغير كعي أعماؿ تؤدم إلى تمكيف العدك مف القػبض عمػى  غير مقصكد أك تصدر منو

أحد أفراد القكات المسمحة أك تؤدم إلى فرار أحد أسرل العدك أك تمكينو مف العكدة إليو 
 فإف القصد الجنائي ال يككف متكافران لديو، كمف ثـ فبل تنيض في حقو ىذه الجريمة.

سػكاءن أدرؾ أىميػة تمػؾ المسػاعدة أف يعمـ أف سمككو ينطكم عمى نكع مف العػكف لمعػدك،  -ِ
 أـ لـ يدرؾ.

أف يعمػػػـ أنػػػو يعػػػيف جيػػػة معينػػػة ليػػػا صػػػفة العػػػدك، فػػػإف ظػػػف أنػػػو يسػػػاعد القػػػكات المسػػػمحة  -ّ
فػػإف القصػػد الجنػػائي ال  ،الكطنيػػة أك القػػكات الحميفػػة ليػػا أك أنػػو يسػػاعد قػػكات غيػػر معاديػػة

 ينيض في حقو.
  

                                  
( كبقدر سيطرة اإلرادة الجرميػة عمػى ماديػات الجريمػة تتحػدد صػكرة الػركف المعنػكم فييػا كالتجػاه اإلرادة الجرميػة صػكرتاف ُ)

القصػػد الجنػػائي  –مػػا رئيسػػيتاف: القصػػد الجرمػػي، كبػػو تكػػكف الجريمػػة المقصػػكدة، كالخطػػأ، كبػػو تكػػكف غيػػر مقصػػكدة، ككبلى
محمكد نجيب حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائي، دراسة تأصيمية  .يمثؿ صكرة الركف المعنكم في الجريمة )د –كالخطأ 

 (.ٗـ، صُٖٕٗمقارنة لمركف المعنكم في الجرائـ العمدية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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 الجاني.ثانيان: المسائؿ التي يجب أف تنصرؼ ليا إرادة 
أف يريد الفعؿ الذم سبؽ أف أحاط بو عممو إرادة صحيحة، فإف كقع فعمو ىذا عف إرادة  -ُ

 معيبة كأف يككف في حالة إكراه أك ضركرة فبل يتكافر القصد الجنائي في حقو.

أف يريػػػد بسػػػمككو مسػػػاعدة العػػػدك، كاإلرادة فػػػي ىػػػذا الشػػػأف قضػػػية مفترضػػػة كجكبػػػان كممػػػا  -ِ
 .ُ()أحاط عمـ الجاني بذلؾ

كىػػذا يعنػػي أنػػو لػػك ثبػػت بالػػدليؿ القػػاطع أف الجػػاني الػػذم قػػاـ بفعػػؿ المسػػاعدة عػػف حريػػة 
تامػػة بعػػد عممػػو بأنػػو ينطػػكم عمػػى عػػكف العػػدك إنمػػا أراد تحقيػػؽ بعػػض المنػػافع الشخصػػية أك 

فػإف ذلػؾ ال يحػكؿ  ،اتقاء بعض المضار، كلك لـ يكف راغبان في تقديـ العكف حقيقة إلػى العػدك
قصػد، ألف إرادة تحقيػؽ ىػذا العػكف أمػر مفتػرض افتراضػان قطعيػان ال يقبػؿ دكف تحقؽ عنصر ال

 .ِ()ما داـ الفاعؿ قد قاـ بفعمو عف حرية تامة ككاف مدركان لما فيو مف العكف ،إثبات العكس
 املطمب الجالح

 عكٕبٛ دسميٛ التطمٗي أٔ وطاعدٚ األضسٝ عمٜ الفساز

 دافيا.أكالن: عالقة العقكبة بالحماية التشريعية كأى
مػف المعػػركؼ أف المشػػرع فػي المجتمعػػات الحديثػػة، ىػػك المعنػي بحمايػػة المصػػالح العامػػة 
كالخاصة، كتستمـز تمؾ الحماية منو، أف يضع مجمكعة مػف القكاعػد القانكنيػة، تتضػمف حظػر 

كيضػػع العقكبػػات الرادعػػة لمػػف يخػػالؼ ىػػذه  ،بتمػػؾ المصػػالح ان ه ضػػار يػػراقػػد  ،إتيػػاف سػػمكؾ مػػا
 .ّ()ية المعنية بحماية المجتمعالقكاعد القانكن

كتيدؼ العقكبة إلى مكاجية االعتػداء المترتػب عمػى الجريمػة برفػع الظمػـ كتحقيػؽ العدالػة 
نػكع مػف  بما تحققػو مػف إيػبلـ يػؤدم إلػى التػكازف، مقابػؿ مػا ألحقػو الجػاني مػف ضػرر فيػي إذان 

حكػـك عميػو كردع كافػة المقاصة القانكنية، فالعقكبة إرضاء لشعكر المجتمع كتكجيو لسػمكؾ الم
نػذارىـ با ثػػار السػيئة التػي تترتػػب عمػى سػمكؾ سػػبيؿ اإلجػراـ، كتػكجيييـ إلػػى  أفػراد المجتمػع كا 

حتػػى يتكلػد الشػعكر المضػػاد لػدييـ بمقاكمػػة  ،كالقػانكف كؾ السػميـ المتفػػؽ مػع أحكػاـ الشػػرعالسػم
  .ْ()الدكافع التي تؤثر عمييـ أك تغرييـ في تقميد الجناة
                                  

، ثـ قاـ بػذلؾ الفعػؿ عػف حريػة كاختيػار فػبل بػد أف يكػكف قػرار أك تحقيػؽ إذا عمـ الشخص أنو بفعمو يعيف العدك :( أم أنوُ)
 (.ْٕعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .ذلؾ العكف إذ أنو لك لـ يرده لما قاـ بالفعؿ )د

ب الجريمػػة، فسػػكاءن كػػاف ( فػػإذا تحقػػؽ القصػػد الجنػػائي عمػػى النحػػك السػػابؽ بيانػػو فػػبل أىميػػة لمػػدافع الػػذم دفػػع الجػػاني إلػػى ارتكػػاِ)
الدافع ىك الحصكؿ عمى المػاؿ أـ التقػرب إلػى العػدك بصػناعة معػركؼ لػو، أـ اإلضػرار بالدكلػة اليمنيػة أـ أم غػرض آخػر ميمػا 

 (.ٕٓسابؽ، صالمرجع العمي حسف الشرفي،  .كاف، إذ أف الدافع ال يدخؿ عنصر في الركف المعنكم في ىذه الجريمة )د
 .ُٖٔـ، صَُِٓنشر،  كمكاف ب، المدخؿ لدراسة عمـ اإلجراـ كالعقاب، بدكف دارمحمد صالح غبل .( دّ)
، ِْٓـ، صَُِٔ، ٕخالد عبدالباقي الخطيب، المدخؿ إلى دراسة عممي اإلجراـ كالعقاب، دار الكتب اليمنية، صنعاء، ط .( دْ)

 .َُْ، ُّٓـ، صََِٓ، ِبلمية، صنعاء، طأميف عبده دىمش، الكجيز في عممي اإلجراـ كالعقاب، أكاف لمخدمات اإلع .، دِٓٓ
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 ع العقكبات.ثانيان: أنكا
كمػا كضػػحنا فػػي جريمػػة االلتحػاؽ أف ليػػا ثػػبلث عقكبػػات: عقكبػة أصػػمية، كعقكبػػة تبعيػػة، 

 كعقكبة تكميمية، ككذلؾ في ىذه الجريمة.
 العقكبة األصمية. -1

مػف سػمـ أحػد أفػراد القػكات  -ِ( عمى أنػو: "يعاقػب باإلعػداـ .... ِ/ُِٕنصت المادة )
ى العػػكدة إلػػى صػػفكفو، كيجػػكز مصػػادرة كػػؿ أك المسػػمحة إلػػى العػػدك أك سػػاعد أحػػد أسػػراه عمػػ

 بعض أمكالو".
يتبػػيف لنػػا مػػف ىػػذا الػػنص أف العقكبػػة األصػػمية لجريمػػة التسػػميـ أك مسػػاعدة األسػػرل عمػػى 
الفػػػرار ىػػػي اإلعػػػداـ، كتػػػدخؿ ىػػػذه العقكبػػػة ضػػػمف العقكبػػػات البدنيػػػة، كىػػػي تتصػػػدر العقكبػػػات 

تػػػو، كيتمثػػػؿ اإلعػػػداـ فػػػي قػػػانكف األصػػػمية نظػػػران لخطكرتيػػػا، فيػػػي تمػػػس حػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي حيا
الجرائـ كالعقكبات اليمني في أنو عقكبة لجرائـ حددىا المشػرع عمػى سػبيؿ الحصػر، كال يجػكز 
القياس عمييا، كتنفذ مف قبؿ الدكلة عمى مف يرتكب أيان مػف الجػرائـ المعاقػب بيػا، فيػتـ إزىػاؽ 

نياء حياتو.  ركح المحكـك عميو كا 
 العقكبة التكميمية.  -2

( عقكبػػػات نجػػػد أنيػػػا قػػػد نصػػػت عمػػػى إحػػػدل العقكبػػػات ُِٕإلػػػى نػػػص المػػػادة ) بػػػالرجكع
 التكميمية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كالمتمثمة في عقكبة المصادرة.

 العقكبات التبعية.  -3
فيما يتعمؽ بيذه العقكبػة محػؿ البحػث فػإف المشػرع اليمنػي لػـ يميػز بػيف العقكبػات التبعيػة 

التمييػػز بينيػػػا كمػػػا فعمػػػت معظػػـ التشػػػريعات، كليػػػذا فػػػإف  :بالمشػػػرع كالتكميميػػة، ككػػػاف األحػػػرل
كال تحتػػاج إلػػى الػػنص عمييػػا فػػي الحكػػـ، كتتمثػػؿ فػػي  ،العقكبػػة التبعيػػة تتبػػع العقكبػػة األصػػمية
 الحرماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا.
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 ادلثذج انثانج
 جرميح يذ انؼذٔ تاجلُذ أٔ األشخاص أٔ األيٕال أٔ اإلرشاد

 ـ:تمييد كتقسي
( عقكبػػػات، إذ نصػػػػت عمػػػػى أف: ُِٕ( مػػػف المػػػػادة )ّىػػػذه الجريمػػػػة كردت فػػػي الفقػػػػرة )

مف أمد العدك بالجنػد، أك األشػخاص، أك األمػكاؿ، أك كػاف مرشػدان،  -ّ"يعاقب باإلعداـ: ... 
( ُٓ( مػػف القػػانكف رقػػـ )ُُٓكيجػػكز الحكػػـ بمصػػادرة كػػؿ أك بعػػض أمكالػػو"، ككانػػت المػػادة )

فقرتيػا األكلػى عمػى أف: "كػؿ يمنػي قػدـ سػكنان أك طعامػان أك لباسػان ـ قد نصت في ُٕٓٗلسنة 
لجندم مف جنكد األعداء أك بجاسكس لبلستكشػاؼ كىػك عمػى بينػة مػف أمػره، أك سػاعده عمػى 

( لسػػنة ِِكلػػـ يػػرد حكػػـ مشػػابو فػػي القػػانكف رقػػـ ) ،اليػػرب عكقػػب باألشػػغاؿ الشػػاقة المؤقتػػة"
 ـ الصادر في عدف.ُٕٔٗ( لسنة ّـ، كال نص القانكف رقـ )ُّٔٗ

كسػػػندرس ىػػػذه الجريمػػػة فػػػي ثبلثػػػة مطالػػػب، نكضػػػح فػػػي المطمػػػب األكؿ: الػػػركف المػػػادم 
لجريمػػة تقػػديـ المػػدد لمعػػدك، كنبػػيف فػػي المطمػػػب الثػػاني: الػػركف المعنػػكم لجريمػػة تقػػديـ المػػػدد 

 لمعدك، كنخصص المطمب الثالث لدراسة عقكبة جريمة تقديـ المدد لمعدك.
 املطمب األٔه

 ملادٙ جلسميٛ إوداد العدٔالسنَ ا
ىػػذه الجريمػػة مػػف جػػرائـ الخطػػر التػػي ال يتطمػػب فييػػا تحقػػؽ النتيجػػة الماديػػة، فيػػي تقػػـك 
عمػػػػػى أسػػػػػاس النتيجػػػػػة القانكنيػػػػػة، فػػػػػبل يمػػػػػـز فيػػػػػو أف يصػػػػػؿ الجنػػػػػد أك الرجػػػػػاؿ أك األمػػػػػكاؿ أك 

 .(ُ)المعمكمات إلى العدك
بػو ىػذه الجريمػة، ىػي: إمػداد  كحدد قانكف الجرائـ كالعقكبات أربػع صػكر لمعػكف الػذم تػتـ

مػػداده بػػاألمكاؿ،  مػػداده باألشػػخاص الػػذيف ال تنطبػػؽ عمػػييـ صػػفة الجنديػػة، كا  العػػدك بالجنػػد، كا 
 .ِ()كأخيران تقديـ اإلرشاد لو
 أكالن: المقصكد باإلمداد.

يعرؼ اإلمداد في المغة بػأف المػدد: مػا مػدىـ بػو أك أمػدىـ، كالمػدد: العسػاكر التػي تمحػؽ 
بيؿ ا، كاإلمػػػداد: يرسػػػؿ الرجػػػؿ لمرجػػػؿ مػػػددان، نقػػػكؿ: أمػػػددنا فبلنػػػان بجػػػيش، بالغػػػازم فػػػي سػػػ

 .ّ()كاألمداد: جمع مدد كىـ األعكاف كاألنصار الذيف كانكا يمدكف المسمميف في الجياد

                                  
 .ِٕٕأنقع، جرائـ الخيانة العظمى، مرجع سابؽ، صعمي مطير  .( دُ)
أف ىػػذا الحصػر ال يحقػػؽ أغػراض الحكػػـ المقصػكد، فينػػاؾ صػكر لمعػػكف المػادم كػػاف ينبغػي أف يشػػمميا الػػنص،  :( كنػرلِ)

ذ أف ىػػػػذا العػػػػكف أيسػػػػر كأخطػػػػر مػػػػف اإلمػػػػداد بالجنػػػػد كمػػػػف ذلػػػػؾ اإلمػػػػداد بػػػػالمؤف كالمعػػػػدات العسػػػػكرية كالطبيػػػػة كنحكىػػػػا، إ
 (.ٖٕشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ ، صلعمي حسف ا .كاألشخاص، أك عمى األقؿ ال يقؿ عنو خطكرة )د

 .ّٖٗ، صّ( ابف منظكر، مرجع سابؽ، جّ)
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كػػؿ فعػػؿ يػػؤدم إلػػى تزكيػػد العػػدك باألشػػياء النافعػػة لػػو، كىػػك يشػػمؿ التقػػديـ  :كاإلمػػداد ىػػك
 كالتسميـ كالتمكيف.

 جمب األشياء كتقريبيا لتصبح في متناكؿ يد المستفيد. :ىك كالتقديـ
 المناكلة عمى ىيئة تمكف المستفيد مف القبض كالحيازة. :كالتسميـ ىك
زالػػة العكائػػؽ كتسػػييؿ الكصػػكؿ إلػػى الشػػيء ككػػؿ ىػػذه المعػػاني  :كالتمكػػيف ىػػك التخميػػة كا 

 .ُ()متقاربة، ككؿ كاحد منيا يكفي لقياـ الفعؿ المنشئ ليذه الجريمة
كيتحقؽ اإلمداد الذم تقـك بو ىػذه الجريمػة سػكاءن اسػتفاد العػدك ممػا أمػد بػو أك لػـ يسػتفد، 
إذ قد يفر الجند الذيف سمميـ الجاني لمعػدك، كقػد ينقمبػكا ضػده، كقػد تتمػؼ األمػكاؿ التػي قػدميا 

أك  الجػػاني أكال يسػػتفيد منيػػا العػػدك، إمػػا السػػتغنائو عنيػػا أك لعػػدـ كفايتيػػا أك لعػػدـ صػػبلحيتيا،
لعػػػدـ نفعيػػػا فػػػي تمػػػؾ الظػػػركؼ، كقػػػد تكػػػكف اإلرشػػػادات التػػػي قػػػدميا الجػػػاني غيػػػر مفيػػػدة لعػػػدـ 
الحاجػػة إلييػػا، أك لعػػدـ قػػدرة العػػدك عمػػى االسػػتفادة منيػػا، ككػػؿ ذلػػؾ ال يحػػكؿ دكف قيػػاـ الفعػػؿ 

 الذم ينيض بو الركف المادم ليذه الجريمة.
مػادم أك معنػكم أك كػاف قػد  فإف فعؿ اإلمداد يتحقؽ سكاءن كقع بغرض :كمف جية أخرل

نما العبرة بكقكع المدد ذاتو. ،كقع مجانان دكف مقابؿ، إذ ال عبرة بالعرض  كا 
كأخيػػران يسػػتكم أف يكػػكف المػػدد قػػد كقػػع فػػي زمػػف الحػػرب أك فػػي كقػػت الحػػؽ عمػػى تكقػػؼ 

ف أالعمميػػات الحربيػػة أك سػػابؽ عمػػى بػػدئيا، مػػا داـ قػػد كقػػع إلػػى جيػػة تكصػػؼ بأنيػػا "عػػدك" إذ 
كىػك لػيس بػبلـز لقيػاـ ىػذه الجريمػة التػي ىػي  ،لحرب ليس بػبلـز لتحقػؽ ىػذا الكصػؼنشكب ا

 .ِ()إمداد العدك
 ثانيان: صكر إمداد العدك.

 ( أربع صكر لئلمداد، نكضحيا كا تي:ّ/ُِٕحددت المادة )
 إمداد العدك بالجند: -1

لػػػى درج اسػػػتخداـ لفػػػظ الجنػػػدم كمفػػػظ مػػػرادؼ لمفػػػظ العسػػػكرم، لمتعبيػػػر عػػػف فػػػرد ينتمػػػي إ
السػػمؾ العسػػكرم، أمػػا المشػػرع اليمنػػي فقػػد غمػػب عميػػو اسػػتخداـ مصػػطمح العسػػكرم فػػي جػػػؿ 

 تشريعاتو لمتعبير عف أفراد المؤسسة العسكرية )القكات المسمحة(.

                                  
يػػده أك فػػي حػػدكد قدرتػػو عمػػى ( فجمػب األشػػياء أك األشػػخاص كتقريبيػػا إلػػى مكػاف يسػػيطر عميػػو العػػدك كجعميػػا فػػي متنػاكؿ ُ)

األخذ كالقبض ىك نكع مف اإلمداد، كتسميمو تمؾ األشياء أك األشخاص تسميمان حقيقيان أك كضعو في مخازنو أك معسكراتو أك 
عمى كسائؿ النقؿ المخصصة لو ىك نكع مف اإلمداد، كتمكينػو مػف الكصػكؿ إلػى تمػؾ األشػياء أك األشػخاص بتييئػة الفرصػة 

 (.ٕٗعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .ألخذ كالحيازة ىك نكع مف اإلمداد كذلؾ )دلو ليتمكف مف ا
 .ٕٗعمي حسف الشرفي، المرجع السابؽ، ص .( دِ)
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، المجنػػد بأنػػو "كػػؿ مكمػػؼ يػػؤدم ُ()( مػػف قػػانكف خدمػػة الػػدفاع الػػكطنيِكعرفػػت المػػادة )
 خدمة الدفاع الكطني اإللزامية".

جنػػد يطمػػؽ عمػػى منتسػػبي الجػػيش مػػف العسػػكر، كمػػا يمحػػؽ بيػػـ مػػف قػػكات أم أف لفػػظ ال
األمػػف كالكحػػػدات النظاميػػػة التػػي تسػػػرم عمييػػػا أحكػػاـ القػػػكات المسػػػمحة، كيتسػػع ىػػػذا الكصػػػؼ 
ليشمؿ كؿ منتسبي ىذه الجيات، بغػض النظػر عػف مػراتبيـ كدرجػاتيـ كتخصصػاتيـ، فيشػمؿ 

ف عمك، كضباط الصؼ كالجنكد، كما يشمؿ  األشخاص الذيف يتكلكف مراكػز قياديػة الضباط كا 
 .ِ()أك درجات كظيفية أك ال يتكلكف شيئان مف ذلؾ

 إمداد العدك باألشخاص: -2
الشػػػػخص فػػػػي المصػػػػطمح القػػػػانكني ىػػػػك: كػػػػؿ كػػػػائف صػػػػالح ألف يكػػػػكف صػػػػاحب حػػػػؽ، 
كالشخص في القانكف اليمني الذم تطبػؽ عميػو أحكػاـ الشػرع كالقػانكف، نكعػاف: األكؿ شػخص 

 .ّ()شخص اعتبارم كالثاني ،طبيعي
كاألشػػخاص المقصػػكديف ىنػػا ىػػـ مػػف لػػـ  تنطبػػؽ عمػػييـ صػػفة "الجنػػد"، كاإلمػػداد بيػػـ ال 
يخمكا مف فائدة لمعدك، فقد يككنكا خبراء أك فنييف أك طياريف أك معممػيف، كقػد يقػدمكف خػدمات 

كالبناء مساعدة، ميدانية أك إدارية أك عممية أك فنية، أك حتى خدمات النقؿ كالحمؿ كالتنظيؼ 
كالتجييػػػػز كاإلخػػػػبلء كنحػػػػك ذلػػػػؾ، كتتحقػػػػؽ ىػػػػذه الجريمػػػػة كلػػػػك كػػػػاف المػػػػدد بشػػػػخص كاحػػػػد أك 
أشخاص قميميف، كما يستكم أف يؤدم ىؤالء األشخاص خػدمات جميمػة أك حقيػرة أك ال يػؤدكف 

 أم خدمة عمى اإلطبلؽ، إذ العبرة باإلمداد المجرد كال عبرة بالنتائج المترتبة عميو.
 مكاؿ:إمداد العدك باأل -3

يقصد باألمكاؿ: كؿ ما يقـك بالماؿ، بحيث يشمؿ العمػبلت الكرقيػة الكطنيػة أك األجنبيػة، 
كاألسيـ كالسندات، كالذىب كالفضة، كغير ذلؾ ممػا يػكفر كسػيمة لمػدفع كاالئتمػاف، كمػا تشػمؿ 
األمػػػكاؿ المنقكلػػػة كاألغذيػػػة كالمبلبػػػس كالخػػػدمات كا الت كغيرىػػػا، كقػػػد ظيػػػرت أىميػػػة تجػػػريـ 

األمػػكاؿ لحسػػاب العػػدك أك إمػػداده بيػػا فػػي الحػػرب الحديثػػة، ألف األمػػكاؿ ىػػي العصػػػب جمػػع 
الرئيسي إلعداد سبلح الحػرب كعػدتيا كتغذيػة اسػتمرارىا كتعػكيض خسػائرىا الفادحػة كمكاجيػة 

 تكاليفيا الباىظة.

                                  
 الخاص بخدمة الدفاع الكطني. ـُِٗٗ( لسنة ِِ( القانكف رقـ )ُ)
ىميػة لمعػدد الػذم أمػد بػو العػدك إذ تتحقػؽ الجريمػة كلػك ( كتتحقؽ جريمة إمداد العػدك بالجنػد إذا أمػد بشػيء ممػا ذكػر كال أِ)

كاف المػدد بكاحػد أك أكثػر، كمػا أنػو ال أىميػة لمقػدار مػا يحققػو ىػؤالء الجنػد لمعػدك مػف نفػع أك فائػدة ماديػة أك معنكيػة، إذ أف 
نػت ضػارة بػو مػا دامػت ىذه الجريمة تنيض بعممية اإلمداد المجردة، التي قد ال تككف مفيدة لمعدك عمى اإلطبلؽ، بػؿ كلػك كا

 (.َٖعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .قد كقعت لمصمحتو )د
 ـ.ََِِ( لسنة ُْرقـ ) اليمني ( مف القانكف المدنئّ( المادة )ّ)
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كيتحقؽ إمداد العدك باألمكاؿ سكاءن كانت مف ثركة الجػاني الخاصػة، أك عػف طريػؽ جمػع 
مصمحة العدك بصكرة عمنيػة، أك لألمكاؿ امكاؿ مف الغير، كيستكم أف تتـ عممية جمع ىذه األ

بصػػكرة سػػرية، كمػػا يسػػتكم أف يكػػكف جمػػع المػػاؿ بطريقػػة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة، كػػأف يجمػػع 
 .ُ()الماؿ تحت تغطية معينة

أك قميبلن،  الماؿ كثيران كال يشترط القانكف قدران معينان مف الماؿ المقدـ لمعدك، فيستكم أف يكك ذلؾ 
كسكاءن انتفع بو العدك أـ لـ ينتفع بو، كال أىمية بعد ذلؾ لكصكؿ الماؿ إلى يد العدك، فتتحقؽ 
الجريمة، سكاءن تسممو أـ لـ يتسممو، كيستكم أف يتـ اإلمداد باألمكاؿ لمعدك كشخص معنكم باسـ 

 .ِ()رد مف أفراد الجيش المعادمالدكلة المعادية أك القكات المسمحة المعادية أك أف يتـ لف
 إمداد العدك باإلرشاد: -4

اإلرشاد نكع مف أنػكاع اإلمػداد، كىػك إمػداد العػدك بمعمكمػات تشػكؿ فػي مجمميػا إعانػة أك 
 مساعدة لمعدك تمكنو مف تحقيؽ ىدفو في اإلضرار بأمف كسبلمة الدكلة.

قكلػو: "أك كػاف لػو ( إذ اكتفػى بّ/ُِٕكلئلرشاد مجػاالت متعػددة لػـ يقيػدىا نػص المػادة )
مرشدان"، فشمؿ كػؿ أنػكاع اإلرشػاد، كىػذا يعنػي أف اإلرشػاد قػد يكػكف متعمقػان بالمجػاؿ العسػكرم 
كتبصػػػػػير العػػػػػدك لظػػػػػركؼ كتضػػػػػاريس األرض كطػػػػػرؽ اإلمػػػػػدادات كمكاقػػػػػع الميػػػػػاه، كاألمػػػػػاكف 

 المحصنة أك نحك ذلؾ مف طرؽ اإلرشاد.
الجتمػػػػاعي أك السياسػػػػي كىكػػػػػذا، كقػػػػد يكػػػػكف اإلرشػػػػػاد متعمقػػػػان بالمجػػػػاؿ االقتصػػػػػادم أك ا

 :إفشػػاء األسػػرار أك تسػػميميا لمعػػدك، إذ أف اإلفشػػاء يعنػػي كاإلرشػػاد بيػػذه المعػػاني يختمػػؼ عػػف
كذلؾ يتـ بذكر بيانات أك أرقاـ أك معمكمات ذات صمة بأمف الدكلػة أك بػأمر  ،اإلخبار المجرد

إلػػى  ويػػأدـ خبرتػػو كر الحػػرب، فػػي حػػيف اإلرشػػاد ىػػك التبصػػير كتقػػديـ النصػػح، فكػػأف المرشػػد يقػػ
 .ّ()العدك ليستفيد منو، كيستكم أف يككف اإلرشاد بالقكؿ أك بالفعؿ أك بالكتابة

كجريمة إرشاد العدك تفترض لقياميا كجكد عدك، كعبلقة قائمة بػيف العػدك كالجػاني، كمػف 
ثـ فإف ىذه الجريمة تتحقؽ بأم سمكؾ يقـك بو الجاني مف شأنو إعانة العدك في الكصكؿ إلى 

 فيككف الجاني مرشدان كسمككو إرشادان متى تحققت تمؾ الركابط. ،تحقيؽ ىدفو

                                  
 ( مثػػؿ أف يعمػػف فػػتح بػػاب التبػػرع لمجمعيػػات الخيريػػة، أك المؤسسػػات ذات النفػػع أك تحػػت غطػػاء مسػػاعدة المجيػػكد الحربػػيُ)

 (.ِٕٗمطير أنقع، جرائـ الخيانة العظمى، مرجع سابؽ، ص .الكطني، طالما أف نيتو عمى جمع الماؿ لمصمحة العدك )د
( كيستكم أف يكػكف اإلمػداد بػاألمكاؿ بشػكؿ مباشػر كغيػر مباشػر، فتتحقػؽ الجريمػة كلػك عػف طريػؽ دفػع النػاس إلػى القيػاـ ِ)

ديػػة، أك تسػػييؿ أعماليػػا الماليػػة بكسػػيمة مػػف الكسػػائؿ )المرجػػع السػػابؽ، بمسػػاىمة فػػي قػػرض أك اكتتػػاب لمصػػمحة الدكلػػة المعا
 ذات الصفحة(.

ذا كػاف بالفعػؿ فإنػو يسػتكم أف يكػكف ّ) ذا كاف بالقكؿ فإنو يستكم أف يككف شػفاىة أك عبػر كسػائؿ االتصػاؿ المختمفػة، كا  ( كا 
ف كػػػاف بالكتابػػػة فإنػػػو يسػػت كم أف يكػػػكف بالشػػػرح المكتػػػكب أك بالرسػػػكمات أك باإلشػػارة أك الحركػػػة أك االنتقػػػاؿ أك نحػػػك ذلػػؾ، كا 

 (.ِٖعمي حسف الشرفي، جرائـ أمف الدكلة، مرجع سابؽ، ص .الخرائط أك األرقاـ أك نحك ذلؾ )د
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 املطمب الجاٌ٘
 السنَ املعٍٕٙ جلسميٛ تكدٖي املدد لمعدٔ

ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية التي تتطمػب لقياميػا ضػركرة تػكافر القصػد الجنػائي لػدل 
انػػة العػػدك بالجنػػد كاألشػػخاص كذلػػؾ باتجػػاه إرادة الفاعػػؿ إلػػى تحقيػػؽ غرضػػو فػػي إع ،الجػػاني

كاألمكاؿ كاإلرشاد، كال تقـك إذا انتفى كحؿ محمو الخطأ غير العمدم، كالعمػد الػذم تقػـك عميػو 
ىذه الجريمة ىك العمـ كاإلرادة المحيطاف بماديػات الجريمػة كعناصػرىا التػي تقػـك عمييػا، كىػذا 

يقة فعمو، فإف كاف صغيران أك مجنكنان يعني أنو البد أف يككف الجاني بالغان عاقبلن حران مدركان حق
 أك غائبان عف الكعي فبل ينيض ركف العمد لديو، كمف ثـ ال تنيض ىذه الجريمة.

 أكالن: المسائؿ التي يجب أف يعمـ بيا الجاني في جريمة إمداد العدك.
أف الجية التي يقدـ ليػا العػكف ىػي العػدك، فػإذا جيػؿ حقيقػة األمػر فظػف أنػو يقػدـ عكنػان  -ُ

بعض كحدات الجػيش الػكطني، أك أم كحػدة صػديقة أك حميفػة فإنػو ال يكػكف عامػدان إلى 
 لكقكعو في غمط جكىرم أسقط عنو القصد الجنائي، كأسقط عنو ىذه الجريمة.

أف يعمـ أف ما يفعمو ىػك عػكف لػذلؾ العػدك، فػإذا قػدـ العػكف لمعػدك بقصػد محاربػة العػدك  -ِ
دمػػو قػػد تحػػكؿ إلػػى عػػكف حقيقػػي لمعػػدك أك منػػع تقدمػػو ال بقصػػد معاكنتػػو، غيػػر أف مػػا ق

 .ُ()فإنو ال يككف عائنان  ،خبلفان لنية الفاعؿ
ذا تكفر العمـ عمى ىذا النحك فإنو البد أف تتجػو إرادة تامػة معتبػرة شػرعان خاليػة مػف أم  كا 

فإنو ال  ،إكراه أك اضطرار، فإذا كقع الفعؿ مف الشخص كىك تحت ضغط اإلكراه أك الضركرة
ريمػػة لعػػدـ تػػكفر حالػػة العمػػد لديػػو، ألف العمػػد يقتضػػي تػػكافر اإلرادة التامػػة يسػػأؿ عػػف ىػػذه الج
 الصحيحة المعتبرة.

 ثانيان: القصد الجنائي لجريمة إمداد العدك.
ىذه الجريمة ال يكفي فييا القصد الجنائي العاـ، بؿ البد مف تكافر غايػة إضػافية أخػرل، 

 كسكؼ نبيف نكعي القصد المطمكب فييا تباعان:
 د الجنائي العاـ في جريمة إمداد العدك:القص -1

يقـك القصػد الجنػائي العػاـ فػي جػرائـ إعانػة العػدك عمػى عمػـ الجػاني بطبيعػة الفعػؿ الػذم 
يقػػـك بػػو كىػػك إمػػداد جػػيش العػػدك بالجنػػد أك األشػػخاص أك األمػػكاؿ أك اإلرشػػاد، كعمػػى اإلرادة 

عمػـ الجػاني بكػؿ العناصػر المنصرفة إلى ذلؾ الفعؿ، كلكف ىذا ال يكفي، بؿ يجب أف يحػيط 
األخرل التي تقـك عمييا ىذه الجريمة، كىي أف األفعاؿ تتمثؿ في إمداد العػدك باألشػخاص أك 
األمكاؿ، كأف ذلؾ يتـ في زمف الحرب فإذا لـ يعمـ بحالة العداء، أك أنػو يعتقػد أف تمػؾ القػكات 

 غير معادية كأنيا قكات صديقة فبل تنيض الجريمة.

                                  
نئك انجُذ قذ 1) ( كأٌ ٚكٌٕ قذ دفغ ثجؼض انجُذ إنٗ انًٛذاٌ نًُغ رقذو انؼذٔ ٔأ ثُصت كًٍٛ ٔأ ٔضغ ػٕائق ٔأ َحٕ رنك غٛش ٌأ ٔأ

ا إنٗ  صف انؼذٔ ٔأ ٌأ انؼذٔ قذ اسزفبد يٍ ٔجٕدْى فٙ رنك انًٕقغ انز٘ دفؼٓى انفبػم إنّٛ ٔػُذئٍز ال ٚكٌٕ رنك انفبػم ػبيذاً، رحٕٕن
 (.٧3ػهٙ حسٍ انششفٙ، جشائى أيٍ انذٔنخ، يشجغ سبثق، ص .ٔيٍ ثى ال رُٓض فٙ حقّ ْزِ انجشًٚخ )د
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234 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 لخاص في جريمة إمداد العدك:القصد الجنائي ا -2
رادتػو كالظػركؼ المحيطػة بػو، بػؿ البػد  ال يكفي لقياـ الجريمػة أف يعمـػ الجػاني بطبيعػة الفعػؿ كا 
أف يتػػكافر لديػػو نيػػة خاصػػة، كىػػي إعانػػة العػػدك كقػػت الحػػرب كشػػد أزره، أم البػػد أف يمتػػد نشػػاطو 

كمػػػف الطبيعػػػي أف القصػػػد  الػػػذىني إلػػػى فكػػػرة الخيانػػػة، أم يجػػػب أف يكػػػكف عامػػػدان معاكنػػػة العػػػدك،
الجنػػائي ال ينتفػػي لمجػػرد تػػكفر غايػػة أخػػرل لمجػػاني كالحصػػكؿ عمػػى المػػاؿ أك لمنػػافع مػػا دامػػت ال 
تتعارض مع نية إعانة العدك، كما ال عبرة بالبكاعػث الدافعػة فػي كجػكد القصػد الجنػائي، سػكاءن كػاف 

 .ُ()كانتالحقد عمى النظاـ أك الطمع في الماؿ أك تحقيؽ مصمحة شخصية ميما 
 املطمب الجالح

 عكٕبٛ دسميٛ تكدٖي املدد لمعدٔ
مػداده بالجنػد كاألشػخاص كاألمػكاؿ  كضع قانكف الجرائـ كالعقكبػات لجريمػة إعانػة العػدك كا 

( عمػى أنػو: "يعاقػب باإلعػداـ ... كيجػكز ُِٕكاإلرشاد عدة عقكبات، فجاء في نػص المػادة )
اد العػدك ليسػت إال صػكرة مػف صػكر جػرائـ الحكـ بمصادرة كؿ أك بعض أمكالو"، كجريمة إمػد

إعانػػة العػػدك، كىػػػذا الػػنص كضػػػع عقػػكبتيف: عقكبػػة أصػػػمية، كعقكبػػة تكميميػػػة، باإلضػػافة إلػػػى 
 عقكبة تبعية ال تحتاج إلى النطؽ بيا في الحكـ.

 أكالن: العقكبة األصمية لجريمة إمداد العدك.
م كػػب جريمػػة إعانػػة العػػدفػػي عقػػاب مرت شػػدد المشػػرع اليمنػػي كمعظػػـ التشػػريعات المقارنػػة

ككنيػػا مػػف الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف الدكلػػة، كتعػػد مػػف جػػرائـ الخيانػػة العظمػػى ليػػذا كضػػع المشػػرع 
 ليذه الجريمة عقكبة أصمية كىي اإلعداـ، كىذه العقكبة مف أشد أنكاع العقكبات.

 ثانيان: العقكبة التكميمية لجريمة إمداد العدك.
ررة ليػػػذه الجريمػػة أضػػاؼ المشػػػرع عقكبػػة تكميميػػػة، باإلضػػافة إلػػى العقكبػػػة األصػػمية المقػػ

كىػػي عقكبػػة جكازيػػة تخضػػع لمسػػمطة التقديريػػة لمقاضػػي، كلػػو سػػمطة مصػػادرة  ،كىػػي المصػػادرة
 كؿ أك بعض أمكالو.

 ثالثان: العقكبة التبعية لجريمة إمداد العدك.
ت رغػػـ أف المشػػرع اليمنػػي لػػـ يػػنص عمػػى مصػػطمح العقكبػػة التبعيػػة إال أنيػػا مػػف العقكبػػا

المطبقة كال يشترط أف يتضػمنيا الحكػـ القضػائي، كتتمثػؿ فػي الحرمػاف مػف بعػض الحقػكؽ أك 
المزايػػػػا كالحرمػػػػاف مػػػػف الترشػػػػح أك تػػػػكلي مناصػػػػب معينػػػػة، أك االلتحػػػػاؽ بػػػػبعض المؤسسػػػػات 

 الكظيفية أك األكاديمية.

                                  
 .َِٖص أنقع، جرائـ الخيانة العظمى، مرجع سابؽ،عمي  مطير .( دُ)



 إعاٌــٛ العــدٔ يف التػسٖع الٗىين دساٟي 

235 

 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 ـحــــاخلامت

َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسْيَنا َأْو َأْخَطْأَنا
(ُ) 

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، كأشػيد 
أف محمدان عبده كرسكلو، الذم يسر لي أمرم في إنجاز ىذا العمػؿ، كال نريػد أف تكػكف خاتمػة 
نمػا مػا نريػده ىػك أف نجعػؿ خيػر الكػبلـ خكاتمػو، كفػي ىػذه الخاتمػة  ىذا البحث تمخيصػان لػو، كا 

ألىػػػػـ مػػػػا تػػػػـ اسػػػػتنتاجو مػػػػف خػػػػبلؿ عرضػػػػنا ليػػػػذا البحػػػػث، ليػػػػتـ عمػػػػى ضػػػػكئو كضػػػػع نتطػػػػرؽ 
 المعالجات "التكصيات".

 أكالن: النتائػج.
 خمص الباحث مف خبلؿ دراستو إلى عدد مف النتائج، أىميا:

إف جرائـ إعانة العػدك مػف أخطػر الجػرائـ الماسػة بػأمف الدكلػة مػف الخػارج، كتكيػؼ  -ُ
مػػػىم ككنيػػػا تمػػػس بأمنيػػػا كتضػػػر بمصػػػالحيا العميػػػا بأنيػػػا مػػػف جػػػرائـ الخيانػػػة العظ

 كعناصر كجكدىا كسيادتيا الكطنية.

استبعد المشرع كالفقو اليمني جرائـ إعانة العػدك مػف عػداد الجػرائـ السياسػيةم ككنيػا  -ِ
مػػف جػػرائـ الخيانػػة العظمػػى، حتػػى ال يسػػتفيد مرتكػػب ىػػذه الجػػرائـ )الخػػائف لكطنػػو( 

 ياسي في الجانبيف العقابي كاإلجرائي.مف االمتيازات المقررة لممجـر الس

تتميز جرائـ إعانة العدك عف غيرىا مف الجرائـ الماسة بػأمف الدكلػة بضػركرة تػكافر  -ّ
الشرط أك الركف المفتػرض، كبػاألخص فػي الصػكرة األكلػى مػف صػكر جػرائـ إعانػة 
العػػدك، كىػػي االلتحػػاؽ بقػػكات العػػدك، حيػػث اشػػترط المشػػرع أف تكػػكف الجػػرائـ حػػاؿ 

كأف تكجد في الجاني صفة معينة، كىي أف يتمتع بالجنسية اليمنيػة، كليػذا  الحرب،
 يصؼ بعض الفقياء ىذه الجرائـ بأنيا مف جرائـ الصفة.

عػػػدـ دقػػػة المشػػػرع اليمنػػػي فػػػي اسػػػتخداـ مصػػػطمح األشػػػخاص فػػػي الػػػنص العقػػػابي  -ْ
( مػػف قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات، إذ ّ/ُِٕلجريمػػة إمػػداد العػػدك الػػكارد فػػي المػػادة )

أف مصػػػػػػطمح األشػػػػػػخاص يشػػػػػػمؿ كػػػػػػبلن مػػػػػػف األشػػػػػػخاص الطبيعيػػػػػػيف كاألشػػػػػػخاص 
االعتباريػػة، كمػػا أف مصػػطمح الجنػػد يػػدخؿ ضػػمف األشػػخاص سػػكاءن كػػانكا أفػػراد أـ 

 ضباط.

                                  
 (.ِٖٔ) :سكرة البقرة، ا ية (ُ)
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قيػػاـ جريمػػة التحػػاؽ اليمنػػي بػػالقكات المسػػمحة لدكلػػة فػػي حالػػة حػػرب مػػع الجميكريػػة  -ٓ
مػف الحػرب تعػد الجريمػة اليمنية عمى القصػد الجنػائي العػاـ، فمجػرد االلتحػاؽ فػي ز 

 مكتممة ميما كانت بكاعث أك مقاصد الجاني.

عػػدـ تمييػػز المشػػرع اليمنػػي بػػيف العقكبػػات التكميميػػة كالعقكبػػات التبعيػػة، كذلػػؾ مػػف  -ٔ
خػػػبلؿ جمعػػػو العقػػػكبتيف فػػػي البػػػاب الخػػػامس مػػػف قػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات ضػػػمف 

 عنكاف "العقكبات التكميمية".

( عقكبات تحقؽ جريمة االلتحػاؽ بػالقكات ُ/ُِٕة )قصر المشرع اليمني في الماد -ٕ
المسػػمحة لمعػػدك عمػػى مػػف يتمتػػع بالجنسػػية اليمنيػػة فقػػط، كىػػذا تقييػػد فػػي محمػػو، كال 

 يكسع مف الحماية الجنائية ألمف الدكلة.

 ثانيان: التكصيػات.
 انتيى الباحث مف خبلؿ دراستو إلى عدد مف التكصيات، أىميا:

( مػػف قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات، كذلػػؾ ُِٕادة )نكصػػي المشػػرع بتعػػديؿ نػػص المػػ -ُ
بتنظيـ كؿ صكرة مف صكر جرائـ إعانة العدك بمادة قانكنية مستقمة، كذلؾ ألىميػة 

 كخطكرة ىذه الجرائـ.

نكصػػي المشػػرع بتمييػػز العقكبػػات التكميميػػة عػػف العقكبػػات التبعيػػة، كعػػدـ جمعيمػػا  -ِ
ات التبعيػػة كتميزىػػا عػػف تحػػت مسػػمى العقكبػػات التكميميػػة، كذلػػؾ الخػػتبلؼ العقكبػػ

 العقكبات التكميمية مف حيث طبيعتيا كصكرىا.

ضػػػركرة تكضػػػيح مفيػػػـك مصػػػطمح األسػػػير كتعريفػػػو بصػػػكرة دقيقػػػة ككاضػػػحة، كػػػكف  -ّ
الصكرة الثانية مف صكره جرائـ إعانػة العػدك تػرتبط بيػذا المصػطمح كلكػكف المشػرع 

ت اليامػػة فػػي ىػػذا البػػاب الخػػاص بجػػرائـ أمػػف الدكلػػة قػػد عػػرؼ بعػػض المصػػطمحا
 المرتبطة بيذه الجرائـ كمصطمح العدك كالبغي كالحرب...

( عقكبػػات، بػػأف ال يقصػػر ُِٕنكصػػي المشػػرع بتعػػديؿ الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ) -ْ
كرة عكدة األسير إلى صفكؼ قكاتػو، بػؿ يكتفػى بمسػاعدتو ر تحقؽ الجريمة عمى ض

نػػص المػػادة  عمػػى اليػػركب سػػكاءن عػػاد إلػػى صػػفكؼ قكاتػػو أـ لػػـ يعػػد، بحيػػث يكػػكف
كالتػػػالي "يعاقػػػب باإلعػػػداـ ... مػػػف سػػػمـ أحػػػد أفػػػراد القػػػكات المسػػػمحة إلػػػى العػػػدك أك 

 ساعد أحد أسراه عمى اليرب".

( مػػف قػػانكف الجػػػرائـ ُِٕنكصػػي المشػػرع بتعػػديؿ نػػص الفقػػرة الثالثػػػة مػػف المػػادة ) -ٓ
كالعقكبات، كالتي حصرت جػرائـ تقػديـ المػدد لمعػدك فػي أربػع صػكر، كنػرل أف ىػذا 

ر ال يحقؽ ىدؼ الشارع، فيناؾ صكر لمعكف المادم كػاف ينبغػي أف يشػمميا الحص
الػػػػػنص، كاإلمػػػػػداد بػػػػػالمؤف كالمعػػػػػدات العسػػػػػكرية كالطبيػػػػػة كالمعمكمػػػػػات العسػػػػػكرية 
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كالدبمكماسية كاألمنية... كنحكىا، بحيث يككف نص المادة كالتالي "يعاقب باإلعداـ 
ألمػكاؿ أك كػاف لػو مرشػد، كبكػؿ مػا ... مف أمد العدك بالمقاتميف أك المتعػاكنيف أك ا

 يفيده، كيجكز الحكـ بمصادرة كؿ أك بعض أمكالو".

كمصػطمح  ،عمى المشرع أف يضع تعريؼ كاضح لمصطمح المرشد )صفة الجػاني( -ٔ
اإلرشاد )السػمكؾ اإلجرامػي(، بحيػث يسػتكعب التعريػؼ الخصػائص األساسػية ليػذه 

كجريمػػة  ،ابية كجريمػػة التخػػابرالجػػرائـ، كالتػػي تميزىػػا عػػف غيرىػػا مػػف الجػػرائـ المشػػ
 إفشاء أسرار الدفاع كغيرىا.

( عقكبػػػات، اشػػػترط لتحقػػػؽ جريمػػػة االلتحػػػاؽ بػػػالقكات ُ/ُِٕالمشػػػرع فػػػي المػػػادة ) -ٕ
المسػػػمحة لمعػػػدك أف يكػػػكف الجػػػاني متمتعػػػان بالجنسػػػية اليمنيػػػة، كىػػػذا تقييػػػد فػػػي غيػػػر 

الخضػػكع  محمػػو يسػػاعد الكثيػػر مػػف المقيمػػيف عمػػى أراضػػي الجميكريػػة اإلفػػبلت مػػف
( عقكبػات كالتػالي ُ/ُِٕليذا النص، كلذلؾ نكصي المشرع بتعديؿ نػص المػادة )

"يعاقب باإلعداـ: اليمني كالمقيـ عمى أراضييا الذم يمتحؽ بػالقكات المسػمحة لدكلػة 
 في حالة حرب مع الجميكرية".
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 ـعـاملسادـقاٟىــٛ 
 كتب الفقو اإلسالمي كالمعاجـ: -أكالن 

مػتف ابػف  ،لباجكرم، حاشية الباجكرم عمى شرح العالمة/ ابػف قاسػـ الغػز بػف عمػيإبراىيـ بف محمد ا -1
 .ـ1957، بيركتدار إحياء الكتب العربية، ، 1جشجاع، 

 ىػ.1429، 2أحمد فتحي بينسي، العقكبة في الفقو اإلسالمي، دار الشركؽ، القاىرة، ط .د -2
 .ـ1999، ، بدكف مكاف نشرلنشرأمير عبدالعزيز، فقو الكتاب كالسنة، دار السالـ لمطباعة كا -3
عبػػدالمطيؼ عػػػامر، أحكػػاـ األسػػػرل كالسػػػبايا فػػي الحػػػركب اإلسػػالمية، دار الكتػػػب اإلسػػػالمية، دار  د. -4

 .ـ1986الكتاب المصرم، القاىرة، 
عمػػي بػػف محمػػد أبػػك الحسػػف المػػاكردم، األحكػػاـ السػػمطانية كالكاليػػات الدينيػػة، مكتبػػة دار بػػف قتيبػػة،  -5

 .ـ1989، 1الككيت، ط
مد بف مكـر بػف عمػي أبػك الفضػؿ، جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم، لسػاف العػرب، دار صػادر، مح -6

 .15، 13، 12، 3،11ىػ، ج1414، 3بيركت، ط
 الكتب القانكنية المتخصصة كالعامة: -ثانيان 

 .ـ2998إبراىيـ محمكد المبيدم، الحماية الجنائية ألمف الدكلة، دار الكتب القانكنية، القاىرة،  د. -1
أحمد صبحي العطار، جرائـ االعتداء عمى المصمحة العامػة، دراسػة فػي القسػـ الخػاص مػف قػانكف  .د -2

 نشر.كتاريخ كمكاف العقكبات المصرم، بدكف دار 
أحمػػػد محمػػػد الرفػػػاعي، الجػػػرائـ الكاقعػػػة عمػػػى أمػػػف الدكلػػػة، دار البشػػػر لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف،  د. -3

 .ـ1999
لعقكبػػات، جػػرائـ االعتػػداء عمػػى المصػػمحة العامػػة، دار النيضػػة أسػػامة عبػػداهلل قايػػد، شػػرح قػػانكف ا د. -4

 .ـ1999، 1العربية، القاىرة، ط
، 2أمػػيف عبػػده دىمػػش، الػػكجيز فػػي عممػػي اإلجػػراـ كالعقػػاب، أكاف لمخػػدمات اإلعالميػػة، صػػنعاء، ط د. -5

 ـ.2995
، 2ط الرياض، تكفيؽ عمي كىبو، الجرائـ كالعقكبات في الشريعة اإلسالمية، عكاظ لمنشر كالتكزيع، د. -6

 ىػ.1493
حسػػني الجنػػدم، فكػػرة العقكبػػات التبعيػػة كالتكميميػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية، دار النيضػػة العربيػػة،  د. -7

 ـ.1993القاىرة، 
خالد عبدالباقي الخطيب، المدخؿ إلػى دراسػة عممػي اإلجػراـ كالعقػاب، دار الكتػب اليمنيػة، صػنعاء،   د. -8

 .ـ2916، 7ط
العامػػة لمعقكبػػات كقكاعػػد تنفيػػذىا فػػي قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات اليمنػػي طػػاىر العبيػػدم، األحكػػاـ  د. -9

 ـ.2994، 2كالشريعة اإلسالمية، دار الفكر المعاصر، صنعاء، ط
عبداإللو النكايسة، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة في التشريع األردني، دار كائؿ لمنشر كالتكزيػع،  د. -19

 .ـ2995عماف، 
لمطباعػػػة ، محاضػػػرات فػػػي األحكػػػاـ العامػػػة لقػػػانكف العقكبػػػات، دار كائػػػؿ عبػػػدالرحمف تكفيػػػؽ أحمػػػد د. -11

 ـ.2996، 1كالنشر، عماف، ط
عبدالرحمف سمماف عبيد، شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني، دار جامعة عدف لمطباعة كالنشر،  د. -12

 .ـ2993عدف، 
  .ـ2999العربية، القاىرة، عبدالرةكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لقانكف العقكبات، دار النيضة  د. -13
 .ـ1983عبدالعظيـ مرسي كزير، الشركط المفترضة في الجريمة، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. -14
عبدالمييمف بكر، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، الجػرائـ المضػرة بالمصػمحة العامػة، المطبعػة  د. -15

 .ـ1966العالمية، القاىرة، 
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قػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات اليمنػػػي، القسػػػـ الخػػػاص، الجػػػرائـ المضػػػرة  عبدالناصػػػر الزنػػػداني، شػػػرح د. -16
  ـ.2919، 9لنشر كالتكزيع، صنعاء، طبالمصمحة العامة كجرائـ األمكاؿ، الصادؽ لمطباعة كا

  .كمكاف كتاريخ نشربدكف دار عبدالكاحد العممي، شرح القانكف الجنائي المغربي، القسـ الخاص،  د. -17
 .ـ1999ائـ أمف الدكلة، مقرر دراسي بالمعيد العالي لضباط الشرطة، عمي حسف الشرفي، جر  د. -18
، شػػرح قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات اليمنػػي، القسػػـ العػػاـ، النظريػػة العامػػة لمجريمػػة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -19

 .ـ2994، 4أكاف لمخدمات اإلعالمية، صنعاء، ط
 ، بدكف تاريخ3، عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب، الكسطية لمنشر كالتكزيع، صنعاء، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -29

 .نشر
 ، بػدكف تػػاريخ11عمػي صػادؽ أبػك ىيػؼ، القػانكف الػدكلي العػاـ، منشػأة المعػارؼ، اإلسػكندرية، ط د. -21

 .نشر
المعاصػر، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة،  عمر سعداهلل، كأحمد  بػف ناصػر، قػانكف المجتمػع الػدكلي د. -22

 .ـ2995، 3الجزائر، ط
مػػأمكف سػػالمة، قػػانكف العقكبػػات، القسػػـ الخػػاص، الجػػرائـ المضػػرة بالمصػػمحة العامػػة، دار الفكػػر  د. -23

 .ـ1977العربي، القاىرة، 
 .ـ2997محمد زكي أبك عامر، قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  د. -24
 ـ.2915نشر،  كمكاف محمد صالح مالب، المدخؿ لدراسة عمـ اإلجراـ كالعقاب، بدكف دار د. -25
محمد عبداهلل العاقؿ، شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني، القسـ العػاـ، األحكػاـ العامػة لمعقكبػة،  د. -26

 .ـ2918، 1الصادؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، صنعاء، ط
 .كمكاف كتاريخ نشربدكف دار مخدرات في الفقو المقارف، محمد فتحي عيد، جرائـ ال د. -27
ات الجامعيػة، اإلسػكندرية، محمكد سميماف مكسى، الجػرائـ الكاقعػة عمػى أمػف الدكلػة، دار المطبكعػ د. -28

 ـ.2999
محمكد نجيب حسني، النظرية العامػة لمقصػد الجنػائي، دراسػة تأصػيمية مقارنػة لمػركف المعنػكم فػي  د. -29

 .ـ1978ر النيضة العربية، القاىرة، الجرائـ العمدية، دا
 ـ.1993ػ، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -39
مصطفى مجدم ىرجة، التعميؽ عمػى قػانكف العقكبػات فػي ضػكء الفقػو المقػارف، منشػاة المعػارؼ،  د. -31

 .ـ1988، 1اإلسكندرية، ط
 ـ.2997، 1أنقع، النظرية العامة لمعقكبة، مكتبة الصادؽ، صنعاء، ط عمي مطير د. -32
 ـ.2999نظاـ تكفيؽ المجالي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار الثقافة، عماف،  د. -33

 الرسائؿ العممية: -ثالثان 
قارنػة بػيف القػانكنيف اليمنػي أحمد محمد يكسؼ حربة، النظاـ العقابي في الفقو اإلسالمي، دراسة م د. -1

 ـ.2994، جامعة أفريقيا العالمية، الخرطكـ، مقدمة إلى كمية الحقكؽ كالسكداني، رسالة دكتكراه
حنػػاف محمػػد حسػػف عمػػي، مبػػدأ إقميميػػة القػػانكف الجنػػائي فػػي القػػانكف كالشػػريعة اإلسػػالمية، رسػػالة  -2

 .ـ2998، جامعة الخرطكـ، مقدمة إلى كمية الحقكؽ ماجستير
مقدمة  ية، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراهعبدالرحمف تكفيؽ أحمد، السكر كأثره في المسةكلية الجنائ د. -3

 ـ.1975جامعة القاىرة، إلى كمية الحقكؽ، 
عمػػػي حسػػػف الشػػػرفي، الباعػػػث كأثػػػره فػػػي المسػػػةكلية الجنائيػػػة، دراسػػػة مقارنػػػة بأحكػػػاـ الشػػػريعة  د. -4

 ـ.1986قكؽ، جامعة القاىرة، كمية الح مقدمة إلى اإلسالمية، رسالة دكتكراه
كميػػة  ي التشػػريع اليمنػػي، رسػػالة دكتػػكراه مقدمػػة إلػػىأنقػػع، جػػرائـ الخيانػػة العظمػػى فػػ عمػػي مطيػػر د. -5

 .ـ2993، الحقكؽ، جامعة القاىرة
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 التشريعػات: -رابعان 
ـ، بشػأف الجػرائـ كالعقكبػات، منشػكر فػي الجريػػدة 1994( لسػنة 12القػرار الجميػكرم بالقػانكف رقػـ ) -1

أكتػػكبر  15المكافػػؽ  -ىػػػ 1415جمػػادم األكؿ  19ية، العػػدد التاسػػع عشػػر، الصػػادرة بتػػاريخ الرسػػم
 ـ.1994

ـ، المنشػػكر فػػي الجريػػدة الرسػػمية، العػػدد 1998( لسػػنة 21رقػػـ ) قػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػات العسػػكرم -2
 ـ.1998(، لسنة 14)

 ـ.2993( لسنة 24ـ، كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1999( لسنة 6رقـ ) اليمني قانكف الجنسية -3
 ـ.1994( لسنة 13قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني، رقـ ) -4
 ـ، بشأف تنظيـ الكميات العسكرية.1992( لسنة 35رقـ )الجميكرم القرار  -5
 .، في الجميكرية العربية اليمنيةـ1975( لسنة 15قانكف العقكبات العسكرم رقـ ) -6
( لسػػػنة 23ر الجميػػكرم رقػػـ )لصػػادر بػػالقراقػػانكف المعاشػػات كالمكافػػوت لمقػػكات المسػػمحة كاألمػػػف ا -7

 ـ.1992
 ـ، بشأف خدمة الدفاع الكطني.1992( لسنة 22القانكف رقـ ) -8
 ـ.2992( لسنة 14رقـ ) اليمني القانكف المدني -9

 .في الجميكرية العربية اليمنية ـ، بشأف األحكاـ العامة لمعقكبة1963( لسنة 22القانكف رقـ ) -19

 الخاص بالخدمة في القكات المسمحة. ـ،1991( لسنة 67القانكف رقـ ) -11

 ـ الصادر في جميكرية اليمف الديمقراطية الشعبية.1976( لسنة 3رقـ ) قانكف الجرائـ كالعقكبات -12
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 ـــــةــــــات إدارة العالقــــــات العامـــــتـــحديــــ

 معاجلتوا  مكرتحات بوزارة الداخمية اليمهية و

  

 

 
 

 إعـــــــداد

 عبداهلل حممد عبداهلل القضبهد/ عقيد. 
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 ص الدزاضــٛــــومد
قػات العامػة فػي الشػرطة اليمنيػة، استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى النشأة القانكنية لمعبل

كمػػف ثػػـ التعريػػؼ بالعبلقػػات العامػػة، كالعبلقػػات اإلنسػػانية، كتطكرىمػػا التشػػريعي، كمػػا تعرضػػنا 
 ألساليب إدارة العبلقات العامة ككظيفتيا كخصائصيا.

ككذلؾ أىمية العبلقػات اإلنسػانية، كمػا جػاء بالقػانكف كتقسػيماتيا كمػدل االىتمػاـ بالجانػب 
 باعتبارىا إدارة مف إدارات العبلقات العامة كالتكجيو المعنكم بكزارة الداخمية اليمنية.اإلنساني، 

كما أشرنا إلى التحديات التي تكاجو الكزارة كمنيا العبلقات العامة كالتكجيو المعنكم، كمف 
ىػػػذه التحػػػديات البيئيػػػة السياسػػػية كاالقتصػػػادية كاألمنيػػػة، كمػػػدل تأثيرىػػػا عمػػػى العبلقػػػات العامػػػة 

اإلنسػػانية، إضػػافة إلػػى أىػػـ التحػػديات المػػؤثرة عمػػى  إدارة المجتمػػع اليمنػػي، كمػػا تعرضػػنا ىنػػا ك 
إلػػى عكامػػؿ الصػػراع االجتمػػاعي كاالعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيف كسػػائؿ اإلعػػبلـ كالػػنظـ االجتماعيػػة، 
كمػػػا تكصػػػمت إليػػػو بعػػػض الدراسػػػات العمميػػػة مػػػف نتػػػائج كتكصػػػيات أجريػػػت عمػػػى الجميكريػػػة 

 ات ذات الصمة بمعنكيات مكظفي العبلقات العامة.اليمنية، كالتحدي
ثـ كضع تصكر لمستقبؿ العبلقات العامة، يقـك عمى أساس المقكمات المسػاندة لمعبلقػات 
العامػػة عمػػى المسػػتكل الحكػػكمي كالشػػعبي، كاستئناسػػان بمػػا سػػبؽ شػػرحو، تكصػػمنا إلػػى عػػدد مػػف 

إلػػػػى كزارة الداخميػػػة اليمنيػػػػة،  النتػػػائج كالتكصػػػػيات العامػػػة المستخمصػػػػة مػػػف الدراسػػػػة كالمكجيػػػة
عامػػة كالتكجيػػو المعنػػكم باعتبارىػػا صػػاحبت القػػرار فػػي إحػػداث أم تطػػكر فػػي دكر العبلقػػات ال

 تفعيؿ دكر العبلقات اإلنسانية، بالعبلقات العامة.بالكزارة، ك 
ABSTRACT 

This study aimed to identify the legal origins of public relations in the Yemeni 
police, and then public relations and human relations, and their legislative development, 
as well as addressing the methods of public relations management, its function and 
characteristics. 

As well as the importance of human relations, as stated in the law and its divisions 
and the extent of interest in the human aspect, as it is one of the departments of public 
relations and moral guidance in the Yemeni Ministry of Interior. 

We also pointed out the challenges facing the ministry, including public relations 
and moral guidance, and among these are the environmental, political, economic and 
security challenges, and the extent of their impact on public and human relations, in 
addition to the most important challenges affecting the management of Yemeni society, 
as we have also addressed here the factors of social conflict and interdependence 
between the media And social systems, and the results of some scientific studies of the 
results and recommendations made on the Republic of Yemen, and challenges related to 
the morale of public relations employees. 

Then developing a vision for the future of public relations, based on the 
foundations supporting public relations at the governmental and popular levels, and 
based on what has been explained above, we reached a number of general conclusions 
and recommendations drawn from the study and addressed to the Yemeni Ministry of 
Interior, as it accompanied the decision to effect any development in the role of relations 
Public and moral guidance in the ministry, and activating the role of human relations 
with public relations.  
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 :ٛــاملكدوــ
الحمػد  رب العػالميف، كالصػبلة كالسػبلـ عمػى سػيدنا كقائػدنا كمعممنػا نبينػا محمػد رسػكؿ 

 ا صمى ا عميو كآلو كصحبو كسمـ.. 
 د:ػػأما بع

ؿ عشػرينيات ىػذا إف مصطمح العبلقات العامة قػد أصػبح معركفػان عمػى نطػاؽ كاسػع خػبل
القػػرف، إال أنػػو تحػػيط بػػو بعػػض التغيػػراتم لػػذلؾ فػػإف العبلقػػات العامػػة كالعبلقػػات اإلنسػػانية ال 
تثمر إال فػي جػك ثقػافي كحضػارم، تحتػـر فيػو قيمػة اإلنسػاف بمػا لػو مػف حقػكؽ كمػا عميػو مػف 

 كاجبات.
زؿ، كألىميػة جتماعية، ارتبط ظيكرىػا بنشػأة المجتمعػات منػذ األاكالعبلقات العامة ظاىرة 

دكر العبلقات العامة كاإلنسانية في التاريخ المعاصر مف حيث تعاكنيا مػع الجميػكر الػداخمي 
كالخارجي، فيي ميمة صعبة تتعمؽ بشرح القػكانيف التػي تحفػظ لمجميػكر حقكقػو ككاجباتػوم لػذا 

أثيرات نجػد أف ىنػاؾ تبلزمػان كتػأثيران مباشػران عمػى العبلقػات العامػةم مػف خػبلؿ مػا يحػدث مػف تػ
اجتماعيػػة كسياسػػية كاقتصػػادية كأمنيػػة عمػػى تنظػػيـ كزارة الداخميػػة اليمنيػػة، إلػػى جانػػب بعػػض 
العكامؿ الذاتية المؤثرة تأثيران مباشػران سػمبيان عمػى أداء الميػاـ اإلداريػة ليػا فػي المجػاؿ اإلنسػاني 

 المرتبط بالجميكر الداخمي لييئة الشرطة.
العامػة، فبلبػد مػف قيػاـ عبلقػات جيػدة بػيف أكسػاط  فالتفاىـ اإلنساني ىك جػكىر العبلقػات

الشرطة أكالن، ثـ بيف أفراد ىذا المجتمع، ثـ بيف الشػرطة كالمجتمػع، كتمػؾ العبلقػة ال تتأكػد إال 
( مػػف الدسػػتكر ّٗإذا تػػـ العمػػؿ بػػبعض النصػػكص الدسػػتكرية كالقانكنيػػة، فقػػد نصػػت المػػادة )

الشػػػرطة ىيئػػػة مدنيػػػة نظاميػػػة، تػػػؤدم ـ عمػػػى أف: "ََُِـ المعػػػدؿ سػػػنةُُٗٗاليمنػػػي لسػػػنة 
كاجباتيػػػا لخدمػػػة الشػػػعب، كتكفػػػؿ لممػػػكاطنيف الطمأنينػػػة كاألمػػػف، كتعمػػػؿ عمػػػى حفػػػظ النظػػػاـ، 

 كاألمف العاـ، كا داب العامة، كتنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات".
 أكالن: مشكمة الدراسة كأىميتيا:

 ميتيا في ا تي:يظير حجـ مشكمة ىذه الدراسة كمدل أى
ف تطػػكر األحػػداث كالمتغيػػرات الداخميػػة فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة كمػػا تمخػػض عنيػػا مػػف إ -ُ

أزمػػات كحػػركب كأمػػراض كصػػراعات، قػػد أثٌػػرت سػػمبان عمػػى دكر العبلقػػات العامػػة داخػػؿ 
اإلدارة األمنيػػة بصػػفة عامػػةم ممػػا أعػػاؽ القيػػاـ بكاجباتيػػا كمػػا يجػػب، السػػيما فػػي المجػػاؿ 

 اإلنساني.
داريػان فػي بعػض كاجباتيػا، يجد ا -ِ لمتتبع لػدكر العبلقػات العامػة أف ىنػاؾ قصػكران قانكنيػان كا 

 كباألخص الجانب اإلنساني، فيما يتعمؽ بالجميكر الداخمي لمنتسبي الداخمية.
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تسػػػتمد أىميتيػػػا مػػػف ككنيػػػا مرتبطػػػة بػػػإدارة العبلقػػػات العامػػػة التػػػي تقػػػـك بػػػدكر العبلقػػػات  -ّ
ؼ تحسػػيف العبلقػػة فيمػػا بػيف الشػػرطة كالجميػػكر العػػاـ، العامػة كاإلعػػبلـ األمنػػي، كتسػتيد

 ككذا بيف الجميكر كالنظاـ السياسي.
تكاجػػػو العبلقػػػات العامػػػة عػػػددان مػػػف التحػػػديات، بسػػػبب تػػػداخؿ اختصاصػػػاتيا كأنشػػػطتيا  -ْ

 ككظيفة إدارية في كزارة الداخمية مع اختصاص غيرىا مف الجيات اإلدارية كاألمنية.
ان إلدارة العبلقػػػات العامػػػة، كرعايػػػة أسػػػر الشػػػيداء كالجرحػػػى الػػػدكر اليػػػاـ المككػػػكؿ قانكنػػػ -ٓ

الكثيرة جدان، السيما أف األزمػات كالفػتف فػي الػيمف قػد آلػت إلػى كػكارث صػحية كمعيشػية 
 كاجتماعية تدميرية.

ييػػدؼ البحػػث إلػػى تطػػكير عمػػؿ إدارة العبلقػػات العامػػة مػػف خػػبلؿ محاكلػػة كشػػؼ حجػػـ  -ٔ
الممكنػػػة عمميػػػان، كذلػػػؾ فػػػي ضػػػكء المتغيػػػرات  تحػػػديات ىػػػذه اإلدارة، مػػػع إيجػػػاد الحمػػػكؿ

 الراىنة.
 ثانيان: أىداؼ الدراسة:

تكثيؽ مدل كجكد حسف العبلقات فيمػا بػيف الجميػكر كاإلعػبلـ كالػرأم العػاـ، كبمػا يخػدـ  -ُ
 العمؿ األمني، كخدمة قيـ المجتمع الدينية كاألخبلقية كالقانكنية كالكطنية.

فػػي تحسػػيف أكضػػاع أسػػر الشػػيداء، كالجرحػػى، الكشػػؼ عػػف دكر إدارة العبلقػػات العامػػة  -ِ
 إلخ. ..كالمعاقيف.

كمػػا تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى إيجػػاد إطػػار ىيكمػػي لمعالجػػة بعػػض قضػػايا الجميػػكر الػػداخمي  -ّ
 لكزارة الداخمية اليمنية، كتفعيؿ دكر إدارة العبلقات العامة في المجاؿ اإلنساني.

 ثالثان: منيج الدراسة:
تقرائي أساسان في تناكؿ الجكانب النظرية، كما يعكؿ في الباحث عمى المنيج االساعتمد  

ىذا الصدد عمى المنيج الكصفيم لمتعػرؼ عمػى كجيػات النظػر فػي شػأف دكر إدارة العبلقػات 
 العامة بكزارة الداخمية اليمنية، كما تكاجيو مف تحديات أك معكقات، ككيفية تفادييا مستقببلن.

 رابعان: الدراسات العممية السابقة:
ف االستشياد ببعض الدراسات العممية السابقة لبػاحثيف آخػريف سػبقكا الباحػث فػي ىػذا يمك

المجػػاؿ، كمحاكلػػة االسػػتفادة منيػػا فػػي ىػػذا البحػػث، مػػع ضػػركرة إحػػداث المقارنػػة بػػيف كػػؿ ىػػذه 
الدراسػػات مػػف جانػػب، كبػػيف ىػػذا البحػػث مػػف جانػػب آخػػر، مػػف حيػػث أىميػػة كأىػػداؼ كمنيجيػػة 

، كمػػدل تميػػزه عػػف ىػػذه الدراسػػات إف كجػػد ىػػذا التميػػز، كمػػدل كػػؿ دراسػػة مقارنػػة بيػػذا البحػػث
اإلضػػافة العمميػػة التػػي تضػػمنيا مقارنػػة بتمػػؾ الدراسػػات السػػابقة، ككػػؿ ذلػػؾ سػػيتـ إبػػرازه عمػػى 

 النحك ا تي:
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دراسة عبدالمحسف بدكم أحمد، العالقات العامة في األجيزة األمنية كدعـ تنسػيقيا مػع  -1
 :(1)ـ2996كسائؿ اإلعالـ، 

الدراسػػػة إلػػػى بمػػػكرة التنسػػػيؽ بػػػيف األجيػػػزة األمنيػػػة كاإلعبلميػػػة فػػػي إطػػػار كاضػػػح  كىػػػدفت
المبلمػػح، ككػػذلؾ جمػػع المعمكمػػات التػػي تتعمػػؽ بالصػػكرة الذىنيػػة لرجػػؿ الشػػرطة كتحميميػػا، كقػػد 

 خمص الباحث إلى العديد مف النتائج أىميا:
لرجؿ الشرطة  أسمكب التيديد، كالتخكيؼ الذم تستخدمو الشرطة، يشكؿ صكرة سمبية إف -أ 

 لدل الجميكر.
 ف برامج العبلقات العامة في األجيزة الشرطية نشاطيا غير منظـ.إ -ب 
 االىتماـ بالتدريب المشترؾ ، كتكطيد عبلقة تنسيقية مباشرة مع األجيزة اإلعبلمية. -ج 
 : (2)دراسة عمي الباز، العالقة العامة كاإلنسانية -2

كاإلنسػػانية، كقػػد خمصػػت النتػػائج العامػػة  كتيػػدؼ الدراسػػة إلػػى االىتمػػاـ بالعبلقػػات العامػػة
 إلى النتائج التالية:

 ف العبلقات العامة كاإلعبلـ بالداخمية ال يزاالف يصطدماف بالعديد مف المعكقات.إ -أ 
 ف اختبلؼ طبيعة األنظمة يؤدم إلى اختبلؼ طبيعة التعامؿ مع القضايا األمنية.إ -ب 
 بلـ كالرأم العاـ.ما ىي التأثيرات المتبادلة فيما بيف الشرطة كاإلع -ج 
: تتحدث عػف التػأثيرات ىناؾ العديد مف الدراسات في العالقات العامة في المجاؿ األمني -ّ

بػػػيف الشػػػرطة كاإلعػػػبلـ كالػػػرأم العػػػاـ، كتناكلػػػت مػػػدل التػػػأثيرات المتبادلػػػة مػػػا بػػػيف الشػػػرطة 
كاإلعػػبلـ، كخمصػػت إلػػى أف عمميػػة العبلقػػػات العامػػة كاإلعػػبلـ بالداخميػػة اليػػزاؿ يصػػػطدـ 

العديػػػد مػػػف المعكقػػػات، ككػػػذلؾ اخػػػتبلؼ طبيعػػػة األنظمػػػةم اخػػػتبلؼ طبيعػػػة التعامػػػؿ مػػػع ب
 .(ّ)القضايا األمنية

: خمصت الدراسػات السػابقة إلػى كيتميز ىذا البحث عف تمؾ الدراسات عمى النحك اآلتي
أىمية العبلقات العامة لمقياـ بالتكعية األمنية كالتعريؼ بدكر األمف، في حيف لـ تتعرض تمػؾ 

لدراسػػػات إلػػػى مناقشػػػة مشػػػاكؿ رجػػػاؿ األمػػػف كقضػػػاياىـ الصػػػحية، كالنفسػػػية، كالماديػػػة، التػػػي ا
تحصؿ بسبب أدائيـ لمكاجػب األمنػي، كمػا يتعرضػكف لػو مػف إصػابات، ككيػؼ يػتـ معالجتيػا، 

                                  
أكاديميػػة نػػايؼ د. عبدالمحسػػف بػػدكم أحمػػد، العبلقػػات العامػػة فػػي األجيػػزة األمنيػػة، كدعػػـ تنسػػيقيا مػػع كسػػائؿ اإلعػػبلـ،  (ُ)

 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕ، العربية لمعمـك األمنية، الرياض
 العػػاـ، دار الجامعػػات المصػػرية، اإلسػػكندرية، بػػدكف تػػاريخد. عمػػي البػػاز، العبلقػػات العامػػة كالعبلقػػات اإلنسػػانية كالػػرأم  (ِ)

 .ْٕ، صنشر
كمية الدراسػات العميػا،  إلىرسالة دكتكراه مقدمو  د. عامر الحصيناف ، دكر العبلقات العامة في تفعيؿ الحمبلت األمنية، (ّ)

يػػة األزمػػات، بحػػث مقػػدـ إلػػى ـ. د. محمػػد كمػػاؿ القاضػػي، دكر العبلقػػات العامػػة فػػي مكاجَُِٓأكاديميػػة الشػػرطة المصػػرية،
 كما بعدىا. ٕٓـ، صُٖٗٗ ،، القاىرةالمؤتمر السنكم الثالث إلدارة األزمات كالككارث، جامعة عيف شمس
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كىنا تكمف المشكمة في عدـ المعالجة أك التطرؽ إلى الحمكؿ، كىذا ما يميػز دراسػتنا عػف ىػذه 
ف حيػػث التعػػرؼ عمػػػى دكر العبلقػػات العامػػة كاىتماميػػا بالجانػػب الصػػػحي الدراسػػة السػػابقة مػػ

 كالمادم لمجميكر الداخمي لكزارة الداخمية اليمنية، كالتكصؿ إلى بعض تمؾ الحمكؿ.
 خامسان: تساةالت الدراسة:

 في ضكء ما تقدـ تتبمكر تساؤالت الدراسة عمى النحك ا تي:
ي دعػػـ أسػػر الشػػيداء كالجرحػػى مػػف رجػػاؿ مػػا مػػدل حجػػـ دكر إدارة العبلقػػات العامػػة فػػ -ُ

 الشرطةأ.
مػػػا ىػػػي التحػػػديات التػػػي تحػػػكؿ دكف أداء العبلقػػػات العامػػػة لػػػدكرىا مػػػع الجيػػػات المعنيػػػة  -ِ

 األخرلأ.
كيػػؼ يمكػػف معالجػػة تحػػديات العبلقػػات العامػػةم لكػػي تػػؤدم دكرىػػا القػػانكني كاالجتمػػاعي  -ّ

 كالخارجي لمشرطةأ.تجاه بعض القضايا اإلنسانية ذات الصمة بالجميكر الداخمي 
لمػػاذا يطغػػى الػػدكر اإلعبلمػػي إلدارة العبلقػػات العامػػة الشػػرطية عمػػى حسػػاب العبلقػػات  -ْ

 اإلنسانية تجاه الجميكر الداخمي لمشرطةأ.
 سادسان: خطة الدراسة:
 إلى ثبلثة مباحث كما يمي: البحثقسـ الباحث ىذا 

 المبحث األكؿ: نشأة كتطكر مفيكـ العالقات العامة بالشرطة.
 المبحث الثاني: تحديات إدارة العالقات العامة بكزارة الداخمية.

 المبحث الثالث: مستقبؿ العالقات العامة في الشرطة.
  

  



 تـحدٖــات إدازٚ العالقــات العاوــٛ           
 بٕشازٚ الداخمٗٛ الٗىٍٗٛ ٔوكرتحات وعاجلتّا

247 

 
 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 

 ادلثذج األٔل
 َشأج ٔتطٕر يفٕٓو انؼاللاخ انؼايح تانشرطح

 تمييد كتقسيـ:
تمبر نشػػػػأت إدارة العبلقػػػػات العامػػػػة بالشػػػػرطة اليمنيػػػػة بعػػػػد قيػػػػاـ الثػػػػكرتيف اليمنيتػػػػيف )سػػػػب

كأكتػػػػكبر( بمسػػػػميات عػػػػدة بمكجػػػػب نظػػػػـ قانكنيػػػػة، مثػػػػؿ الشػػػػئكف العامػػػػة كالتكجيػػػػو المعنػػػػكم، 
كالعبلقات العامة كالتكجيو السياسي، كالعبلقات العامػة كالتكجيػو المعنػكم )كمػا ىػك معمػكؿ بػو 

 حاليان(، كقد أدل ذلؾ إلى التطكر التشريعي إلدارة العبلقات العامة.
 إلى مطمبيف كما يمي: كسيقيـ الباحث ىذا المبحث

 المطمب األكؿ: التطكر التشريعي لمعبلقات العامة بالشرطة اليمنية.
 المطمب الثاني: ماىية العبلقات اإلنسانية كمياميا.

 ب األٔهــاملطم
 التطٕز التػسٖع٘ لمعالقات العاوٛ بالػسطٛ الٗىٍٗٛ

  
داراتيػػػا ال مختمفػػػة عبػػػر مراحػػػؿ زمنيػػػة تػػػـ االىتمػػػاـ بػػػالتطكير التشػػػريعي لػػػكزارة الداخميػػػة كا 

عديػػدة، كالتػػي منيػػا العبلقػػات العامػػة سػػكاءن فػػي المنػػاطؽ الجنكبيػػة أـ الشػػمالية )سػػابقان(، كحتػػى 
 ـ. ُُٗٗصدكر القانكف المكحد عاـ 

كنظران لذلؾ سيتـ الحديث في ىذا المطمب عف التطكر التشريعي لمعبلقات العامة بجميػع 
 لمطمب إلى الفرعيف ا تييف:مراحمو، كنتيجة ذلؾ قسـ الباحث ىذا ا

 الفرع األكؿ: ماىية العبلقات العامة.
 الفرع الثاني: التطكر التشريعي لمعبلقات العامة بالشرطة اليمنية.

 الفرع األكؿ
 ماىية العالقات العامة

ىناؾ خبلؼ فقيي حكؿ تعريؼ العبلقات العامػة، فيختمػؼ تعريػؼ إدارة العبلقػات بصػفة 
لعبلقات العامة في الشرطة، كما تختمؼ ميػاـ كػؿ منيػا عػف األخػرل عامة عف تعريؼ إدارة ا

 عمى النحك ا تي:
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 أكالن: مفيـك العالقات العامة:
ذىب البعض إلى القكؿ بأف العبلقات العامة: "ىي جيد مخطط لمتأثير عمى الرأم العاـ 

ؤسسػػػة عمػػػى ، أك "ىػػػي قػػػكة تػػػأثير الم(ُ)مػػػف خػػػبلؿ األداء النػػػاجح كاالتصػػػاؿ ذات االتجػػػاىيف"
 .(ِ)الجميكر الذم تتعامؿ معو"

فػػي حػػيف عرفيػػا المعيػػد البريطػػاني لمعبلقػػات العامػػة بأنيػػا: "الجيػػكد اإلداريػػة المخططػػة 
 .(ّ)كالمستمرة لبناء كصيانة كتدعيـ التفاىـ المتبادؿ بيف المؤسسة كجميكرىا"

لتػػػي أف العبلقػػػات العامػػػة تكاجػػػو عػػػددان مػػػف الصػػػعكبات ا :كيػػػرل عػػػدد مػػػف المتخصصػػػيف
كاجيتيػػا فػػػركع اإلدارات األخػػرل قبػػػؿ أف تصػػؿ إلػػػى مرحمػػة النضػػػج، فمػػيس ىنػػػاؾ اتفػػاؽ بػػػيف 
ممارسييا حكؿ كظائفيػا كأغراضػيا، كىػك مػا أدل إلػى تػداخؿ اختصاصػات كأنشػطة العبلقػات 
العامة ككظيفة إدارية أساسية في المنظمػة ممػا أدل إلػى قيػاـ العبلقػات العامػة بميػاـ كأعمػاؿ 

نمػا ىػي مػف اختصاصػات اإلدارات األخػرل داخػؿ  كأنشطة ال تمت بصمة إلى اختصاصيا، كا 
 المنظمة.

أف عدـ االتفاؽ حكؿ تحديد الكظائؼ التي ينبغي عمى إدارة  :في حيف ذىب البعض إلى
 :(ْ)العبلقات العامة القياـ بيا يرجع لعدة معايير أىميا

 تتعامؿ معيا. طبيعة كحجـ كمجاؿ عمؿ المنظمة، كأىمية كحجـ الجماىير التي -ُ
 حجـ المكارد المالية المتاحة أك المخصصة إلدارة العبلقات العامة. -ِ
 المناخ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كاألمني الذم تعمؿ فيو المنظمة. -ّ
مػدل إدراؾ اإلدارة العميػػا لمفيػػـك العبلقػػات العامػػة، كمػػدل اقتنػػاعيـ بأىميػػة كقػػدرة ىػػذه  -ْ

 كمفت بيا.اإلدارة عمى إنجاز األعماؿ التي 
 ثانيان: ماىية العالقات العامة بالشرطة:

عػػرؼ الػػبعض العبلقػػات العامػػة بالشػػرطة عمػػى أنيػػا: "ىػػي فػػف معاممػػة الشػػرطة لمجميػػكر 
 بكسب ثقتو كتعاكنو معيا".

أك "ىي النشاط اإلدارم كاالتصالي لمشرطة مع الجميػكر بيػدؼ خمػؽ عبلقػة طيبػة"، فػي 
"ىػػػي إعػػػداد كدعػػػـ جيػػػاز الشػػػرطة عمميػػػان، كثقافيػػػان، حػػػيف ذىػػػب الػػػبعض إلػػػى تعريفيػػػا بػػػالقكؿ: 

 .(ٓ)كمعنكيان كسياسيان، كاجتماعيان، لينيض عمى الكعي األكمؿ"

                                  
 .ْٕد. عمي الباز، العبلقات العامة كالعبلقات اإلنسانية، كالرأم العاـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)
 .ْٕالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ُٕ، بدكف دار كمكاف كتاريخ نشر، صُبلقات العامة، المبادئ كاألسس العممية، طد. داليا ىاني الشامي، الع (ّ)
 .ّٓـ، صُٕٕٗد. عمي السيد إبراىيـ عجكة، األسس العممية لمعبلقات العامة، عالـ الكتب، القاىرة،  (ْ)
 .ِٖـ، صُٖٔٗ، ِد. فخرم جاسـ سمماف كآخركف، العبلقات العامة، بدكف دار كمكاف نشر، ط (ٓ)
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ذا مػػػا خصػػػص الحػػػديث عػػػف ماىيػػػة العبلقػػػات العامػػػة فػػػي الشػػػرطة فإنيػػػا تتعػػػاظـ فػػػي  كا 
ىػي تحقيػؽ األمػف. لكػف  –فػي أم مجتمػع  –درجتيا عػف أم منظمػة أخػرل، فرسػالة الشػرطة 

ميما بذلت مف جيكد كاستحدثت مف أساليب عممية في مكافحة الجريمػة، ال تسػتطيع الشرطة 
أف تحقػػؽ األمػػف كاالسػػتقرار المطمػػكبيف لممجتمػػع مػػا لػػـ تتػػكافر أسػػباب الثقػػة كالتعػػاكف المتبادلػػة 

 بيف رجاؿ األمف كالشعب.
كمف الطبيعي أف تحرص كؿ حككمة عمى رفع كفاءة جياز الشرطة بيا، كأف تسعى إلى 

حقيؽ التفاىـ بيف أفراده مػف جيػة، كبيػنيـ كبػيف جمػاىير الشػعب مػف جيػة أخػرل، كذلػؾ مػف ت
 :(ُ)خبلؿ ا تي

متابعة تنفيذ مراحؿ الخطة بمختمؼ األقساـ المتخصصة، كتقديـ التقارير الدكرية نتيجة  -ُ
 المتابعة.

صػػدارىا كنشػػرىا ك  -ِ اتخػػاذ صػػياغة األكامػػر كالتعميمػػات كالكتػػب الدكريػػة الخاصػػة بػػاإلدارة كا 
 إجراءات تجميعيا كحفظيا.

متابعػػة حالػػة األمػػف كالظػػكاىر اإلجراميػػة بمختمػػؼ الكسػػائؿ، كاقتػػراح الخطػػط اإلعبلميػػة  -ّ
 لمكاجية تمؾ الظكاىر، كتبصير المكاطنيف باألساليب التي يمجأ إلييا مرتكبك الجرائـ.

رة، كذلػؾ مػف االىتماـ بإنشاء كحدة خاصة بالتخطيط كالمتابعة تابعة مباشرة لمػدير اإلدا -ْ
 خبلؿ ا تي:

متابعػػة اإلشػػراؼ عمػػى األقسػػاـ كالكحػػدات الجغرافيػػة لمعبلقػػات العامػػة بمػػديريات األمػػف  - أ
 كالمصالح كاإلدارات، كالتأكد مف مدل التزاميا بالخطة العامة لئلدارة.

دكرىػػػا فػػػي قيػػػاس الػػػرأم العػػػاـ لمشػػػرطة لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجاىاتػػػو باألسػػػاليب العمميػػػة   - ب
 يا كرفع تقارير بشأنيا إلى قيادات الكزرات المسؤكلة.الدقيقة،  كتحميم

 ثالثان: مياـ العالقات العامة بالشرطة:
يمكػػف القػػكؿ: إنػػو ميمػػا اختمفػػت الميػػاـ أك الكظػػائؼ المحػػددة إلدارة العبلقػػات العامػػة مػػف 
منظمػػة إلػػى أخػػرل، فػػإف ىنػػاؾ قاسػػمان مشػػتركان يجمػػع بينيػػا بغػػض النظػػر عػػف طبيعػػة المنظمػػة 

بيػػا، فإنيػػا ينبغػػي أف تسػػعى لتفسػػير الػػرأم العػػاـ كاىتماماتػػو كاتجاىاتػػو كمشػػكبلتو  التػػي تعمػػؿ
نجازاتيػا كمػا تؤديػو مػف خػدمات،  لئلدارة، كأف تشرح لمرأم العػاـ أىػداؼ المنظمػة كسياسػاتيا كا 
كذلؾ مف خػبلؿ مػا تقػـك بػو إدارة العبلقػات العامػة مػف بحػكث فػي مجػاؿ الػرأم العػاـ كتجميػع 

المعمكمػػات البلزمػػة عػػف جماىيرىػػا، كتخطػػيط برامجيػػا االتصػػالية، ثػػـ ممارسػػة كافػػة البيانػػات ك 

                                  
لشػػػرؽ األكسػػػط، د. إبػػػراىيـ عبػػػدالرحمف الطحػػػيف، د. عمػػػر الجربتمػػػي، العبلقػػػات العامػػػة كالعبلقػػػات اإلنسػػػانية، مطػػػابع ا (ُ)

 .ٖص ـ،ُْٖٗ، ُالرياض، ط
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العمميػػػػػة االتصػػػػػالية مػػػػػع جماىيرىػػػػػا المسػػػػػتيدفة، ككػػػػػذلؾ تقكيميػػػػػا لتػػػػػأثير برامجيػػػػػا كعممياتيػػػػػا 
 االتصالية عمى الرأم العاـ.

كميمػػا قيػػؿ مػػف كظػػائؼ إدارة العبلقػػات العامػػة، كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف انتقػػاد، فإنػػو يمكػػف 
لقػػكؿ: إف مػػا تػػكفره ىػػذه العبلقػػات مػػف رعايػػة كاىتمػػاـ كظػػركؼ عمػػؿ مناسػػبة، يػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ ا

 .ُ()درجة مف اإلشباع لجميع األطراؼ، بحيث يتحقؽ في النياية ىدؼ كؿ منيما بصكرة متكازنة
كمف تمؾ المياـ التي نظمتيا تمؾ النظـ كضع الخطط كبرامج ألنشطة اإلعبلـ كالتكجيو، 

ات االجتماعيػػػة كاإلنسػػػانية لكافػػػة العػػػامميف بػػػالكزارة، كتقكيػػػة الصػػػمة بيػػػنيـ كبػػػيف كتقػػػديـ الخػػػدم
المجتمػػع، كتنميػػة الػػكعي األمنػػي لػػدييـ، كرصػػد اتجاىػػات الػػرأم العػػاـ كتحميمػػو، بالتنسػػيؽ مػػع 
أجيػػػزة ككسػػػائؿ اإلعػػػبلـ بيػػػدؼ نشػػػر األخبػػػار الخاصػػػة بػػػالكزارة كالتغطيػػػة اإلعبلميػػػة لمبػػػرامج 

لتكعيػػة عبػػر الكسػػائؿ اإلعبلميػػة المختمفػػة، مػػع الترتيػػب لمقػػاءات الصػػحفية األمنيػػة الكقائيػػة كا
كالندكات، كتحسػيف صػكرة الشػرطة لػدل الجميػكر، كمػا تعمػؿ عمػى تكعيػة أفػراد ىيئػة الشػرطة 

 بالمعارؼ القانكنية كمحك األمية.
ة كتػػػـ شػػػراء مطبعػػػة تتبػػػع العبلقػػػات العامػػػة بػػػالكزارة لمقيػػػاـ بتنفيػػػذ كافػػػة األعمػػػاؿ الدعائيػػػ

صػػػدار كافػػػة المطبكعػػػات الخاصػػػة بػػػالكزارة كاألجيػػػزة األمنيػػػة، كمػػػف ميػػػاـ قسػػػـ  كاإلعبلميػػة، كا 
الطباعػػػة القيػػػاـ بتنفيػػػذ كاسػػػتخداـ كافػػػة الرمػػػكز مػػػف شػػػعارات كدركع كأكسػػػمة كأنػػػكاط، كاإلعػػػداد 

 .(ِ)كالتدريب لممناسبات كاالحتفاالت الشرطية المحمية كالعربية
الميػػاـ الدعائيػػة كاإلعبلميػػة، كرغػػـ شػػراء مطبعػػة تتبػػع كممػػا يجػػدر ذكػػره أنػػو لتنفيػػذ تمػػؾ 

العبلقات العامة بكزارة الداخميػة، إال أنيػا لػـ تػؤد  دكرىػا المنػكط بيػا إذا مػا قػكرف بمػا قامػت بػو 
 دائرة التكجيو المعنكم التابعة لمقكات المسمحة.

 الفرع الثاني
 التطكر التشريعي لمعالقات العامة بالشرطة اليمنية

ـ، كسػيتـ اإلشػارة إلييػا ُِٔٗكزارة الداخمية بعدة مراحػؿ منػذ قيػاـ ثػكرة سػبتمبر لقد مرت 
 بصكرة سريعة، فمف خبلؿ ذلؾ ستتـ معرفة نشأة العبلقات العامة، كذلؾ عمى النحك ا تي:

: المرحمػػػػػػة األكلػػػػػػى: تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي إنشػػػػػػاء كتنظػػػػػػيـ كزارة الداخميػػػػػػة اليمنيػػػػػػة كبنػػػػػػاء ىيكميػػػػػػا أكال
ـ، ُّٔٗ( لسػػػػنة ِْد صػػػػدر القػػػػرار الجميػػػػكرم بالقػػػػانكف رقػػػػـ )، كعميػػػػو فقػػػػ(ّ)التنظيمػػػػي

 ـ. ُٕٓٗكاستمر العمؿ بو حتى عاـ 

                                  
 .ِٖٓعمر الجربتمي ، مرجع سابؽ، ص .د. إبراىيـ عبدالرحمف الطحيف، ك د (ُ)
 ظيمية لمعبلقات العامة كالتكجيو المعنكم.ـ بشأف البلئحة التنُٖٗٗ( لسنة ُقرار كزير الداخمية رقـ ) (ِ)
ـ، ُٕٖٗسػػػبتمبر  ِٔصػػػنعاء، كزارة الداخميػػػة، ربػػػع قػػػرف مػػػف التضػػػحية كالعطػػػاء، الشػػػؤكف العامػػػة كالتكجيػػػو المعنػػػكم،  (ّ)

 .ْٓ–ِٗص
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( لعػاـ ْٖ: المرحمة الثانية: مف مراحؿ تطكر كزارة الداخميػة تتمثػؿ بصػدكر القػانكف رقػـ )ثانيا
ـ الذم تضمف إنشاء إدارة العبلقات العامة تحت إشراؼ الكزير، ثـ صدر القانكف َُٖٗ
ـ بإنشػػاء اإلدارة ُٖٔٗ( لسػػنة ٔـ، كمػػف ثػػـ صػػدر القػػانكف رقػػـ )ُٖٓٗلسػػنة  (ِٖرقػػـ )

العامػة لمشػئكف العامػػة كالتكجيػو المعنػكم، التػػي تخػتص بنشػر الػػكعي بػيف رجػاؿ الشػػرطة، 
كتحسيف العبلقات كتنميػة ركح المحبػة كالتعػاكف فيمػا بيػنيـ، كتكثيػؽ الػركابط بػيف الشػرطة 

لمختمفػػػػة، ككضػػػػع الخطػػػػط فػػػػي مجػػػػاؿ الرعايػػػػة كالمػػػػكاطنيف عػػػػف طريػػػػؽ كسػػػػائؿ النشػػػػر ا
االجتماعيػػػة كالصػػػحية كالثقافيػػػة، كمػػػا تػػػـ تحديػػػد اإلدارة كتقسػػػيماتيا الفرعيػػػة، عمػػػى غػػػرار 

ـ بإنشػاء اإلدارة كتتبػع كزيػر الداخميػة تحػت مسػمى ُٖٔٗ( لسػنة ِْالقرار الكزارم رقػـ )
ـ، بشأف تنظيـ ُٖٔٗ ( لسنةِٓإدارة العبلقات العامة، بعدىا صدر القرار الكزارم رقـ )

 كتحديد كاجبات كاختصاصات ىذه اإلدارة.
ـ كاف ميتمان أكثػر بالناحيػة التكجيييػة ألفػراد القػكات المسػمحة ُٖٓٗككما يبدك أف قانكف 

كاألمػػف، كبميػػاـ أك كاجبػػات اإلدارة العامػػة لمعبلقػػات كالتكجيػػو المعنػػكم إلػػى جانػػب تنظػػيـ إدارة 
إلػػى مػػا بذلػػو مجمػػس كزراء الداخميػػة العػػرب مػػف  –مػػا يبػػدك ك –اإلنتربػػكؿ الػػدكلي، كىػػذا يعػػكد 

االىتماـ بالجانب التكجييي كاإلعبلمي لرجاؿ األمف، فكانت الجيػكد مكحػدة فػي ىػذا الجانػب، 
ف اختمفت طرؽ كأساليب التنفيػذ فػي كػؿ قطػر عربػي حسػب قدراتػو كظػركؼ بيئتػو السياسػية  كا 

ؿ تحقيػػػؽ تمػػػؾ التكجييػػػات اإلعبلميػػػة جيػػػكد جيػػػدة فػػػي سػػػبي -إذف  -أك االجتماعيػػػة.. فيػػػي 
 .(ُ)األمنية

كمما يجدر ذكره أف قسـ اإلعبلـ بػاإلدارة العامػة لمتكجيػو المعنػكم بػكزارة الداخميػة اليمنيػة 
ـ، ُْٕٗفػػي شػػماؿ الػػيمف )سػػابقان( قػػد عمػػؿ عمػػى إصػػدار مجمػػة الحػػراس الشػػيرية منػػذ عػػاـ 

رطة فػي خدمػة الشػعب )إذاعػي(، ـ، كبرنػامج الشػُِٖٗكبرنامج الحراس التمفزيػكني مػف عػاـ 
عػػداد صػػفحة الشػػرطة كالمجتمػػع األسػػبكعية فػػي صػػحيفة الثػػكرة الرسػػمية، كركػػف الشػػرطة فػػي  كا 

 صحيفة الجميكرية.
فػػي حػػيف كانػػت صػػبلحيات كاختصاصػػات العبلقػػات العامػػة كالتكجيػػو السياسػػي بالمنػػاطؽ 

يػا القكيػة بالجيػات ذات التكجػو الجنكبية سابقان أكثر تكسعان كأداءن مف الناحيػة السياسػية كعبلقات
قامػػػة حفػػػبلت ترفيييػػػة متكاصػػػمة فػػػي  السياسػػػي الفاعػػػؿ، فكانػػػت ىنػػػاؾ إصػػػدارات صػػػحفية، كا 

 األكساط األمنية كالقكات المسمحة.
ـ، كبعػػد َُٗٗمػػايك  ِِ: المرحمػػة الثالثػة: بعػػد إعػػبلف قيػػاـ الكحػػدة اليمنيػة المباركػػة فػػي ثالثػػا

ـ بشػأف صػبلحيات ُُٗٗ( لعػاـ ِْالقػانكف رقػـ )صدكر قكانيف دكلػة الكحػدة التػي منيػا 

                                  
 .ٕـ، صَُِْ، ُ، اإلعبلـ األمني، مكتبة الصادؽ، صنعاء، طود. عبدا محمد القضب (ُ)
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كالمػػػكائح ذات  (ُ)ككاجبػػػات الشػػػرطة بالجميكريػػػة اليمنيػػػة، نجػػػد أف ىػػػذا القػػػانكف التنظيمػػػي
 قد حددت مياـ العبلقات العامة. (ِ)الصمة

ذا مػا خصػػص الحػديث عػػف العبلقػات العامػػة لمشػػرطة بعػد قيػػاـ الكحػدة اليمنيػػة نجػػد أف  كا 
ـ لػػـ تػػنظـ دكر العبلقػػات العامػػة كالتكجيػػو َََِـ، ُُٗٗرة مػػا بػػيف الػػنظـ القانكنيػػة الصػػاد

ـ كالئحتو التنفيذية، كمف ثـ فيك أكسع كأدؽ ُُٖٗ( لسنة ٓالمعنكم كما حددىا القانكف رقـ )
، (ّ)ـُّٖٗ( لسػػنة ِمػػف تمػػؾ الػػنظـ، ككػػذلؾ صػػدر قػػرار القائػػد العػػاـ لمقػػكات المسػػمحة رقػػـ )

المعنػكم فػي كحػدات القػكات المسػمحة كاألمػف، كمػا لحقػو  بإنشاء فركع كمكاتب ضباط التكجيو
مػػف قػػرارات كزاريػػة تنظيميػػة، إال أنػػو لػػـ يسػػتكعب معالجػػة المشػػكمة كمػػا ينبغػػي فػػي نطػػاؽ كزارة 

 الداخمية.
 الباحث: رأمرابعان: 

ـ كالئحتػػػػو َََِ( لسػػػػنة ُٓمػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ تكضػػػػيحو: يبلحػػػػظ أف القػػػػانكف رقػػػػـ )
م ألنػػو قػػد أغفػػؿ الكثيػػر ممػػا ذكػػره القػػانكف السػػابؽ سػػكاءن مػػف حيػػث التنفيذيػػة قػػد رافقيمػػا قصػػكر

التعامؿ مع المكاطنيف أك مف حيث المحظكرات عمى رجاؿ األمف، فقد أشػار بكممػة االسػتعانة 
بػػػالمكاطنيف مؤقتػػػان فػػػي أكقػػػات الضػػػركرة، كاألزمػػػات األمنيػػػة كالكػػػكارث، كاختصػػػر الكثيػػػر مػػػف 

صبلحيات إعبلـ الشػرطة تييئػة الػرأم العػاـ الحتػكاء التشديد عمى كاجبات رجاؿ األمف، كمف 
المكاقػػؼ األزمكيػػة أك تييئػػة الػػرأم العػػاـ فػػي حػػؽ إنػػزاؿ قػػكة فػػض الشػػغب، كمػػا جػػاء فػػي آخػػر 
مادة مف صبلحيات الشػرطة، مراعػاة الحصػانات الممنكحػة كفقػان لمدسػتكر كالقػكانيف، كاالتفاقيػة 

كف السػابؽ كػاف حريصػان فػي ميػاـ كصػبلحيات الدكلية المعمكؿ بيا في الجميكرية، بينمػا القػان
الشػػرطة، حيػػث نػػص عمػػى أف تػػؤدم الشػػرطة مياميػػا كتمػػارس نشػػاطيا عمػػى أسػػاس الدسػػتكر 

 كالقكانيفم ألف الدستكر قد كفؿ حرية الرأم كالفكر.
ـ بشػػػأف الخدمػػة فػػػي القػػػكات ُُٗٗ( لسػػنة ٕٔ( مسػػػتمدة مػػف القػػػانكف رقػػػـ )ٗٓفالمػػادة )

( يحظػر عمػى الضػابط اإلفضػاء بػأم بيانػات َٗقد جاء في المػادة )المسمحة كاألمف، إال أنو 
أك معمكمات عف أعماؿ الشرطة أك النشر عنيا إال بعد التصريح بذلؾ مف الجيػة المختصػة، 
كبيػػػذا تكػػػكف مركنػػػة ىػػػذه المػػػادة مػػػع مػػػا يتطمبػػػو اإلعػػػبلـ كالعبلقػػػات األمنيػػػة األزمكيػػػة أثنػػػاء 

 ا.األزمات )اإلعبلـ األزمكم(، عكس سابقتي

                                  
 ـ، بشأف البلئحة التنظيمية لكزارة الداخمية.ُٓٗٗ( لعاـ ُٗٔ)القرار الجميكرم رقـ  (ُ)
 ـ، بشأف البلئحة التنظيمية إلدارة أمف المحافظات.ُٖٗٗ( لسنة ِّّقرار كزير الداخمية رقـ ) (ِ)
ـ، بإنشػػػاء فػػػركع كمكاتػػػب ضػػػباط التكجيػػػو فػػػي كحػػػدات القػػػكات ُّٖٗ( لسػػػنة ِقػػػرار القائػػػد العػػػاـ لمقػػػكات المسػػػمحة رقػػػـ ) (ّ)
 سمحة كاألمف.الم
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كتكضػػػيحان إلبػػػراز الػػػدكر الحيػػػكم الػػػذم يجػػػب أف تحدثػػػو الرسػػػالة اإلعبلميػػػة فػػػي تحقيػػػؽ 
الفعاليػػات كالغايػػات األمنيػػة، قامػػت كزارة الداخميػػة اليمنيػػة بإنشػػاء مركػػز لئلعػػبلـ األمنػػي ككػػاف 

 .(ُ)ـ، استجابة منيا لقرار مجمس كزراء الداخمية العربََِْذلؾ في عاـ 
رجػػكع إلػػى عػػدة دراسػػات كالتػػي ذىػػب الػػبعض فييػػا إلػػى القػػكؿ : أنػػو كبعػػد الكيػػرل الباحػػث

بضركرة كجكد رؤية إعبلميػة أمنيػة عربيػة فػي إطػار مفيػـك األمػف الجمػاعي العربػي تبػيف مػف 
خبلليػػػا )أف المركػػػز اإلعبلمػػػي كالشػػػئكف اإلعبلميػػػة فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة، يكػػػكف ضػػػمف ىيئػػػة 

 (.العبلقات العامة كالتكجيو المعنكم بكزارة الداخمية

 ب الجاٌ٘ـاملطم
 ٛــٛ العالقات اإلٌطاٌٗــواِٗ 

إف العبلقات اإلنسانية مرتبطة بكؿ عكامؿ العبلقات العامة، كىي إدارة ميمة مػف إدارات 
 العبلقات العامة ينظميا قانكف ىيئة الشرطة كالئحة العبلقات العامة بكزارة الداخمية.

 كقد قسـ الباحث ىذا المطمب إلى فرعيف كما يمي:
 لفرع األكؿ: مفيـك العبلقات اإلنسانية.ا

 الفرع الثاني: أكجو التمييز بيف العبلقات اإلنسانية كالعبلقات العامة.

 الفرع األكؿ
 مفيكـ العالقات اإلنسانية

إف العبلقػػػات اإلنسػػػانية ىػػػي دراسػػػة النػػػاس أثنػػػاء العمػػػؿ بكصػػػفيـ أعضػػػاء فػػػي جماعػػػات 
رة، كأعضػػاء فػػي النقابػػة، كأعضػػاء فػػي منظمػػات دكريػػة لمعمػػؿ، كبكصػػفيـ أفػػراد تنفيػػذ فػػي اإلدا

 .(ِ)اقتصادية

 أكال: تعريؼ العالقات اإلنسانية:
عػػرؼ الػػبعض العبلقػػػات اإلنسػػانية بالشػػرطة بأنيػػػا: "فػػف رعايػػة األفػػػراد العػػامميف بجيػػػاز -ُ

الشرطة كتحقيؽ احتياجاتيـ المختمفة، بغرض االرتقاء بمسػتكل األداء الػكظيفي، لتحقيػؽ 
 .(ّ)ركة، سكاءن لمفرد أك ىيئة الشرطة"المصالح المشت

                                  
ـ، بشػػأف َََِ( لعػػاـ ُٓـ، بإصػػدار البلئحػػة التنفيذيػػة لمقػػانكف رقػػـ )ََِِ( لعػػاـ ّٓقػػرار رئػػيس مجمػػس الػػكزراء رقػػـ ) (ُ)

 ىيئة الشرطة.
 .ِٗـ، صُٕٖٗ، مكتبة كىبة، القاىرة، ٔلعامة، االتجاىات كالمجاالت، طد. السيد حنفي عكض، العبلقات ا (ِ)
 ـ.َُٗٗ، ُعبلقات اإلنسانية في الشرطة، كمية الشرطة، دبي، طد. جاسـ خميؿ مرزا، ال (ّ)
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إلػى أف أىميػة العبلقػات اإلنسػانية كجانػب ىػاـ مػف )إدارة األفػراد(  :كما يذىب رأم آخػر-ِ
تتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ تكفيتيػػػا لممطالػػػب األساسػػػية فػػػي الحيػػػاة، بحيػػػث إذا مػػػا أشػػػبعت ىػػػذه 

قباالن عمى العمؿ كأقؿ ضجران   .(ُ)كتكتران  المطالب أصبح المرء أكثر رضاءن كتعاكنان كا 
كيقػػكؿ ريتشػػارد عػػف العبلقػػات اإلنسػػانية أنيػػا: "العمميػػة التػػي مػػف خبلليػػا تحمػػؿ العمػػاؿ  -ّ

 عمى االتصاؿ بالمنظمة في نفس االتجاه الذم تتحقؽ مف خبللو كؿ منيما".
إف الدراسات االجتماعية كالسمككية الحديثة تتجو إلػى االعتػراؼ بػأف العبلقػات اإلنسػانية -ْ

مسػػػتقبلن لػػػو دراسػػػاتو كأبحاثػػػو، كأنيػػػا أيضػػػان كظيفػػػة أساسػػػية مػػػف كظػػػائؼ  أصػػػبحت عممػػػان 
المؤسسة ليا أىدافيا ككظائفيا كبرامجيا الكاجب تنفيذىا لتحقيؽ المصالح المشتركة لكؿ 
مػػف المؤسسػػػة كالعػػػامميف بيػػا، كيجػػػب أف تكلييػػػا الحككمػػػة اليمنيػػة حقيػػػا مػػػف التشػػػريعات 

 كاالىتماـ الفعاؿ.
العبلقػػات اإلنسػػانية ذات أىميػػة كبيػػرة، أكػػدت عمييػػا البلئحػػة التنظيميػػة  كبنػػاءن عميػػو، تعػػد-ٓ

، حيػػػث تعػػػد إدارة العبلقػػػات اإلنسػػػانية (ِ)إلدارة العبلقػػػات العامػػػة بػػػكزارة الداخميػػػة اليمنيػػػة
ضػػػػمف مككنػػػػات تمػػػػؾ اإلدارة، كتتكػػػػكف ىػػػػي األخػػػػرل مػػػػف قسػػػػـ رعايػػػػة أسػػػػر الشػػػػيداء، 

ة، كالتكافػػؿ االجتمػػاعي مػػع الرعايػػة الصػػحية، كالمتقاعػػديف، كرعػػايتيـ الرعايػػة االجتماعيػػ
ككذلؾ مف قسـ التحفيز كالتكريـم إال أف إدارة العبلقات اإلنسانية لـ تقـ بدكر فاعؿ مػف 

 الناحية العممية في نطاؽ كزارة الداخمية اليمنية.
 ثانيا: االىتماـ بالجانب اإلنساني:

ي المجػػاؿ اإلنسػػاني، فيجػػب أف كلكػػي تػػنجح إدارة العبلقػػات العامػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا فػػ
 تيتبع بعض األساليب، أىميا:

 تييئة ظركؼ العمؿ المناسبة، ككجكد عبلقة إنسانية كنفسية سميمة. -ُ
 المكضكعية في نظاـ األجكر كالحكافز. -ِ
شراكو في رسـ الخطط. -ّ  تكفير قنكات االتصاؿ المباشر كغير المباشر بالجميكر، كا 
كاتجاىػػػػاتيـ عنػػػػد تخطػػػػيط اسػػػػتراتيجيتيا، لتضػػػػمف االىتمػػػػاـ بػػػػالقيـ الشخصػػػػية لممػػػػديريف  -ْ

 تحقيؽ كؿ مف أىداؼ المنظمة كالعامميف بيا.
ثارة دكافع العمؿ لدييـ، التي تتمثؿ في  -ٓ تشجيع القيادات التي تعمؿ عمى تحفيز األفراد كا 

االىتمػػاـ بالجانػػب التػػكجييي كاإلعبلمػػي الخػػاص كالعػػاـ، كتأىيػػؿ الكػػكادر البلزمػػة لػػذلؾ، 
 ىتماـ بالحاالت المرضية كالنفسية لمعامميف.إلى جانب اال

                                  
 .ّٗٔـ، صَُٖٗد. عبدالكريـ دركيش، د. ليمى تكبل، أصكؿ اإلدارة العامة، مكتبة اإلنجمك المصرية، القاىرة،  (ُ)
 ـ.ُٖٗٗلعاـ ، بشأف البلئحة التنظيمية لمعبلقات العامة كالتكجيو المعنكم، (ُرقـ ) قرار كزير الداخميةانظر:  (ِ)
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 الفرع الثاني
 أكجو التمييز بيف العالقات اإلنسانية كالعالقات العامة

ىنػػػػاؾ عػػػػدة عكامػػػػؿ كثيػػػػرة تػػػػؤثر عمػػػػى عبلقػػػػة إدارة العبلقػػػػات العامػػػػة، فػػػػي أم منظمػػػػة 
لعامػػة بػالجميكر قػد تػؤدم إلػػى كجػكد أزمػة ثقػػة بينيمػا، كسػنتطرؽ إلػػى كسػائؿ إدارة العبلقػات ا

 :(ُ)مياميا، كذلؾ عمى النحك ا تي -كأيضا –التي تمكنيا مف أداء مياميا المرسكمة سمفان 
 أكالن: األسمكب االتصالي العاـ: 

تػػكزع مسػػئكلية األقسػػاـ فػػي ىػػذا األسػػمكب عمػػى أسػػاس كسػػائؿ االتصػػاؿ الجماىيريػػة التػػي 
ى صػػػػياغة البيانػػػػات تكجػػػػو رسػػػػائميا إلػػػػى الجميػػػػكر العػػػػاـ، فيكػػػػكف ىنػػػػاؾ قسػػػػـ لمصػػػػحافة يتػػػػكل

الصحفية كتكزيعيا، كتنظيـ المؤتمرات الصحفية، كرعاية العبلقات بالصحفييف، باإلضافة إلى 
إصػػدار صػػحيفة خاصػػة بالمنظمػػة، كيخصػػص قسػػـ آخػػر لئلذاعػػة كالتمفزيػػكف، كثالػػث لئلنتػػاج 

ات السينمائي، كرابع لمندكات، كخامس إلنتاج المطبكعات كالنشرات. كفي بعض إدارات العبلق
العامة يخصص قسـ مستقؿ لمتخطيط اإلعبلمي، بينما يقـك بيذه الكظيفة في بعض اإلدارات 
األخرل مدير العبلقات العامة بمسػاعدة رؤسػاء األقسػاـ، كمػف الكاضػح أف ىػذا التقسػيـ يعتمػد 

 عمى الكسيمة اإلعبلمية، كلذلؾ يسمى أحيانان باألسمكب اإلعبلمي أك الكظيفي.
 تصالي النكعي:ثانيان: األسمكب اال 

كفػػػػؽ ىػػػػذا األسػػػػمكب يػػػػتـ تكزيػػػػع العمػػػػؿ عمػػػػى األقسػػػػاـ عمػػػػى أسػػػػاس الجمػػػػاىير النكعيػػػػة 
 لممؤسسة، أك حسب طبيعة نشاط المنظمة كعبلقاتيا.

كيككف كؿ قسـ مسئكالن عف رعاية عبلقات المنظمة بكؿ قطاع مف ىذه القطاعات، سكاءن 
سػػتعانة بالكسػػائؿ الجماىيريػػة، كييسػػٌمى كػػاف ذلػػؾ باسػػتخداـ كسػػائؿ االتصػػاؿ المباشػػرة، أك باال

ىػػذا األسػػمكب أحيانػػان باألسػػمكب االتصػػالي كفنػػان مػػف فنكنػػو، فػػإف ىػػذه التسػػمية تصػػبح تسػػمية 
 شاممة غير معبرة عف طبيعة التقسيـ.
 ثالثان: األسمكب االتصالي المزدكج: 

ر كيعتمد ىذا األسمكب عمػى تخصػيص بعػض أقسػاـ اإلدارة لبلتصػاؿ بقطاعػات الجمػاىي
المؤثرة عمى المؤسسة بشكؿ مباشر، باإلضافة إلى بعض األقساـ اإلعبلمية التي تقـك بإنتػاج 

 مكاد االتصاؿ لخدمة الجميكر العاـ كالجماىير النكعية كذلؾ.
كليس ىناؾ تفضيؿ مطمؽ ألم مف ىذه األساليب الثبلثة، فاألسمكب األمثؿ ىك ما اتفػؽ 

مكاناتيػ لػى مع حاجات المنظمػة كأىػدافيا، كا  ا التػي تسػتعيف بيػا عمػى تحقيػؽ ىػذه األىػداؼ، كا 
جانػػػب أقسػػػاـ البحػػػكث كاإلعػػػبلـ تخصػػػص بعػػػض اإلدارات قسػػػمان لمنشػػػاط الػػػداخمي، كإعػػػداد 

                                  
 .ٓٓـ، صُٗٗٗ، ُد. عمي السيد إبراىيـ عجكة، مقدمة في العبلقات العامة، مركز كمية اإلعبلـ، جامعة القاىرة، ط (ُ)
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الحفػػػبلت، كالػػػرحبلت، كالمعػػػارض، كتكزيػػػع اليػػػدايا فػػػي المناسػػػبات العامػػػة كالخاصػػػة كتنظػػػيـ 
يدؼ إلى الترفيو عمى العػامميف المسابقات الرياضية، كالثقافية، كغير ذلؾ مف األنشطة التي ت

كرفػع الػركح المعنكيػة لػدييـ. كتبػدم بعػض اإلدارات اىتمامػان كبيػران بػالمجتمع المحمػي كالييئػات 
التشريعية كالتنفيذية القائمة في ىذا المجتمع، فتجعػؿ لمشػئكف العامػة قسػمان أك أكثػر مػف أقسػاـ 

لػػى لػػئلدارة، بػػؿ إف بعػػض المنظمػػات إدارتيػػا، كأحيانػػان تصػػبح ىػػذه الكظيفػػة ىػػي المسػػئكلية األك 
فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تجعػػؿ إدارة العبلقػػات العامػػة بيػػا قسػػمان فػػي إدارة أكبػػر تسػػمى 

 .(ُ)الشئكف العامة
 رابعا: مياـ العالقات العامة:

 :(ِ)يرل البعض أف العبلقات العامة تنيض بعدد مف المياـ، أىميا
فيف ىمػػا: الجميػػكر كالمنظمػػة، كذلػػؾ بيػػدؼ خمػػؽ تسػػيؿ كتػػأميف انتقػػاؿ ا راء بػػيف طػػر  -ُ

 تكازف بيف سياسات المنظمة مف جانب، كاحتياجات الجميكر مف جانب آخر.
إطبلع المسئكليف في المنظمة عمى السػبؿ المناسػبة لتنفيػذ البػرامج العمميػة كاالتصػالية  -ِ

 بيدؼ مضاعفة درجة القبكؿ نحك المنظمة.
دة بيػػػػدؼ تكسػػػػيع دائػػػػرة التفاعػػػػؿ بػػػػيف السياسػػػػات تقػػػػديـ المشػػػػكرة كتنفيػػػػذ البػػػػرامج المعػػػػ -ّ

 كالعمميات التنفيذية مف جية، كزيادة العبلقات مف جية أخرل.
كقػػد ركػػز الػػبعض بشػػكؿ أساسػػي عمػػى ميػػاـ تقػػـك بيػػا العبلقػػات العامػػة مػػع الجميػػكر  -ْ

 الداخمي، كىي تتمثؿ فيما يمي:
ريػؽ تػكفر معمكمػػات تفسػير كشػرح آراء الجمػاىير الداخميػػة لػئلدارة العميػا، كذلػؾ عػػف ط .أ 

 عف مكاقؼ )آراء الجميكر الداخمي(.
تقػػػػديـ النصػػػػح كالمشػػػػكرة إلػػػػى اإلدارة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالتعامػػػػؿ مػػػػع الجميػػػػكر الػػػػداخمي  .ب 

 بالمنظمة.
القياـ بأبحاث لمرأم العػاـ كتقػكيـ تػأثير بػرامج العبلقػات العامػة مػع الجميػكر الػداخمي  .ج 

 لممنظمة.
 عامة مع الجميكر الداخمي.كضع برامج الخطط الخاصة بالعبلقات ال .د 

                                  
، كمػف ىػذه المنظمػات عمػى سػبيؿ ِٕ، صمرجػع سػابؽد. عمي السػيد إبػراىيـ عجػكة، األسػس العمميػة لمعبلقػات العامػة،  (ُ)

(، Public Affairsبالكاليػات المتحػدة األمريكيػة، التػي تكجػد بيػا إدارة الشػئكف العامػة ) Pittsburghالمثاؿ: جامعة بتسػبيرج 
رئاسة نائب رئيس الجامعة لمشئكف العامة، كيأتي قسـ العبلقات العامة كأحد األقساـ الرئيسية فػي تمػؾ اإلدارة، كيسػمى بقسػـ ب

ف كاف يستعيف بقسـ البحكث األخبار كالمطبكعات، كعمى الرغـ مف ىذه التسمية فيك يقـك بكظيف ة العبلقات العامة كاممة ، كا 
 الحضرية بالجامعة في إجراء أبحاثو.

مبارؾ كأمف مصر، التجربة في اإلعبلـ األمني لئلدارة العامة لئلعبلـ كالعبلقات، كزارة الداخمية المصرية، مطابع  :راجع (ِ)
 .ُٓٔـ، صُٕٗٗدار اليبلؿ، القاىرة، 
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العمػػػؿ عمػػػى تمكػػػيف الجميػػػكر الػػػداخمي مػػػف التعبيػػػر عػػػف كجيػػػة نظػػػره لػػػئلدارة، كذلػػػؾ  .ق 
 باستخداـ الكسائؿ االتصالية المناسبة لتحقيؽ ذلؾ.

كلمزيػػد مػػف التفصػػيؿ حػػكؿ ميػػاـ العبلقػػات العامػػة، فإنيػػا ال تخػػرج عػػف ميػػاـ ككظػػائؼ  -ٓ
 :(ُ)ثبلث، ىي

 المياـ اإلعالمية: -أ
جميكر المنظمػة بمخرجاتيػا )سػمعان كخػدمات(، ككيفيػة االنتفػاع منيػا أك اإلسػياـ تكعية  (ُ)

 في تطكيرىا.
تطػػػكير تقنيػػػات األنشػػػطة اإلعبلميػػػة بمػػػا يحقػػػؽ مركنػػػة التفاعػػػؿ اإليجػػػابي مػػػع جميػػػكر  (ِ)

 المنظمة.
رفػػع كفػػاءة اسػػتخداـ كسػػائؿ االتصػػاؿ المتاحػػة بمػػا يحسػػف مػػف العبلقػػات مػػع الجميػػكر  (ّ)

 كيدفعيا لؤلماـ.
 ياـ االستعالـ: م-ب
إجراء البحكث المسحية لجميكر المنظمة أك لمرأم العاـ كصكالن إلى مؤشرات دقيقة في  (ُ)

 مكاقفيا مف المنظمة.
تحميػػػؿ مكاقػػػؼ الجميػػػكر كالػػػرأم العػػػاـ لتحديػػػد ا ثػػػار المترتبػػػة عمييػػػا، كسػػػبؿ معالجػػػة  (ِ)

 الجكانب السمبية، كدعـ اإليجابية منيا.
مكاقػػؼ الجميػػكر )حاجاتػػو كرغباتػػو(، ككيفيػػة الػػتحكـ تطػػكير تقنيػػات اسػػتيعاب متغيػػرات  (ّ)

 بيا.
 مياـ التنسيؽ: -ج
ربػػػط خطػػػة العبلقػػػات العامػػػة مػػػع خطػػػط اإلدارات األخػػػرل فػػػي إطػػػار الخطػػػة الشػػػاممة  (ُ)

 لممنظمة.
تصػػميـ الييكػػؿ التنظيمػػي لمعبلقػػات العامػػة بمػػا يتفػػؽ مػػع مكقعيػػا فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي  (ِ)

 ف الكحدات المختمفة في الييكؿ.لممنظمة كينسجـ مع بناء العبلقات بي
برمجة أنشطة العبلقات العامة مع األنشطة األخرل في المنظمػة بمػا يمنػع التػداخؿ أك  (ّ)

 االزدكاجية، ككذلؾ التعارض كالتقاطع بينيا.
 خامسا: مياـ إدارة العالقات العامة في الشرطة اليمنية:

يػػة ككنيػػا إحػػدل اإلدارات العامػػة تنبػػع أىميػػة إدارة العبلقػػات العامػػة التابعػػة لػػكزارة الداخم
التابعػػة إلشػػراؼ كزيػػر الداخميػػة، كتخػػتص بالعمػػؿ عمػػى تقكيػػة الصػػبلت بػػيف الشػػرطة كالشػػعب 

                                  
 .ٔٗعجكة، األسس العممية لمعبلقات العامة، مرجع سابؽ، ص راىيـإب د. عمي السيد (ُ)
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لمعمػػؿ عمػػى كسػػب ثقتػػو كتنميػػة الػػكعي لديػػو، كلمتعػػاكف مػػع أجيػػزة األمػػف، كتعتبػػر كػػذلؾ حمقػػة 
كفير الرعايػػة كصػػؿ كاتصػػاؿ بػػيف الػػكزارة كفركعيػػا، كأجيػػزة اإلعػػبلـ المختمفػػة، كمػػا تخػػتص بتػػ

 االجتماعية كالصحية، كالثقافية لضباط كأفراد الشرطة، كتقكية أكاصر المكدة كالتعاكف بينيما.
ـ، بحيػػث ُُٖٗ( لسػػنة ٓكقػػد كرد تنظػػيـ ىػػذه اإلدارة بمكجػػب قػػرار كزيػػر الداخميػػة رقػػـ )

 :(ُ)تختص با تي
 مراجعة كؿ ما ينشر أك يذاع بكسائؿ اإلعبلـ عف ىيئة الشرطة. -ُ
 ادة الرأم العاـ كما يكتبكنو كمدل تأثير ذلؾ عمى أمف الجماىير.آراء ق -ِ
متابعة ما تكتبو المؤسسات كالمنظمات، كالرعايػة االجتماعيػة، كتنظػيـ زيػارات لممرضػى  -ّ

كالرعايػػػة الصػػػحية ألفػػػراد الشػػػرطة كأسػػػرىـ، مػػػع إعػػػداد البػػػرامج لزيػػػارات الكفػػػكد العربيػػػة 
ناسػبات العامػة كتبػادؿ الػرحبلت الثقافيػة ألفػراد كاألجنبية، كتنظيـ اشػتراؾ الػكزارة فػي الم

ف لػػػـ تكػػػف مكجػػػكدة  –الشػػػرطة  كالػػػرد الفػػػكرم عمػػػا ينشػػػر فػػػي الصػػػحافة كالمجػػػبلت  –كا 
 ألجيزة الشرطة المختمفة.

مف خبلؿ لقاءات الباحث مع مسئكلي التكجيو المعنكم بكزارة الداخمية اليمنية، تبػيف أف  -ْ
بالشئكف اإلعبلمية كالتكجيػو، يغمػب عميػو الطػابع  أكثر مياميـ التكجيو المعنكم المتعمؽ

اإلعبلمػػػي عمػػػى الطػػػابع التػػػكجييي لمكحػػػدات األمنيػػػة، كىػػػذا عمػػػى عكػػػس دائػػػرة التكجيػػػو 
المعنػػكم لمقػػكات المسػػمحة، حيػػث يغمػػب عمييػػا الطػػابع التػػكجييي لمكحػػدات القتاليػػة عمػػى 

 الطابع اإلعبلمي.

  

                                  
 ـ، بشأف تنظيـ بعض إدارات كزارة الداخمية.ُُٖٗ( لعاـ ٓقرار كزير الداخمية رقـ ) (ُ)
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 ادلثذج انثاَٙ
 تٕزارج انذاخهٛح حتذٚاخ إدارج انؼاللاخ انؼايح

 تمييد كتقسيـ:
ىناؾ الكثير مف المتغيرات المؤثرة في تنظيـ كزارة الداخمية، كىذا ما أكدت عميو دراسات 

. كمػف (ُ)عممية، منيا إحدل الدراسات الميدانية التػي تمػت بشػأف ىػذه الػكزارة فػي تػاريخ سػابؽ
عػػػض اإلدارات التػػي منيػػػا المسػػمـ بػػو أف أم تػػػأثير عمػػى كزارة الداخميػػة فإنػػػو سػػينعكس عمػػى ب

العبلقػػات العامػػة بػػالكزارةم لػػذلؾ سػػيتـ الحػػديث عػػف بعػػض ىػػذه المتغيػػرات أك العكامػػؿ، كمػػدل 
انعكاسػػاتيا عمػػى أداء العبلقػػات العامػػة، ككػػذلؾ سػػيتطرؽ الباحػػث إلػػى بعػػض العكائػػؽ المػػؤثرة 

كمػػػدل  ،(ِ)عمػػػى أداء العبلقػػػات العامػػػة، مسػػػتعينان بػػػبعض الدراسػػػات األخػػػرل فػػػي ىػػػذا الشػػػأف
يجابيػػػات العبلقػػػات العامػػػة تجػػػاه منتسػػػبي الػػػكزارة مػػػف الناحيػػػة الصػػػحية، كالحقػػػكؽ  سػػػمبيات كا 

 .(ّ)اإلنسانية التي كفميا القانكف اليمني لرجاؿ الشرطة كمف في حكميـ
 كتبعا لذلؾ قسـ الباحث ىذا المبحث إلى المطمبيف ا تييف:

 كاالجتماعية.المطمب األكؿ: تحديات البيئة السياسية كاالقتصادية 
 المطمب الثاني: تحديات ذات صمة بمعنكيات مكظفي إدارة العبلقات العامة.

 املطمب األٔه

 حتدٖات الب٠ٗٛ الطٗاضٗٛ ٔاالقتصادٖٛ ٔاالدتىاعٗٛ
تتحرؾ في ظؿ الظركؼ العادية كاالستثنائية القكل المعادية لؤلنظمة الحاكمة العربية في 

ضػػػعافيا، تمييػػدان لمسػػػيطرة عمييػػػا أك الػػداخؿ كالخػػػارج لتشػػف حمبلتيػػػا الكيد يػػة لمتشػػػكيؾ فييػػا كا 
تحطيميػػػا، كتسػػػتغؿ ىػػػذه القػػػكل بشػػػكؿ أكبػػػر الصػػػراعات القائمػػػة كتمجػػػأ إلػػػى تغػػػذيتيا كتكسػػػيع 
الفجػػػكة بػػػيف األنظمػػػة الحاكمػػػة كالجمػػػاىير دكف أف تسػػػفر عػػػف كجييػػػا كأىػػػدافيا، كفػػػي بعػػػض 

اؿ العدكانية لتحقيؽ مصالحيا تحػت األحياف تسفر ىذه القكل عف كجييا الحقيقي فتقكد األعم
 .(ْ)ستار االدعاء بمناصرة المصالح الكطنية كغيرىا

                                  
 د. عبدالرحمف بدرالديف، تأثير المنظكر البيئػي عمػى التنظػيـ اإلدارم لمجميكريػة اليمنيػة، رسػالة دكتػكراه، مقدمػة إلػى كميػة (ُ)

 ـ.ُٗٗٗالحقكؽ، جامعة القاىرة، لعاـ 
إلػى كميػة مقدمػة  اهد. عبدا محمد القضبو، دكر اإلعبلـ فػي معالجػة األزمػات األمنيػة بالجميكريػة اليمنيػة، رسػالة دكتػكر  (ِ)

 .ِِٗـ، صَُِِالدراسات العميا، أكاديمية الشرطة المصرية، لعاـ 
 ـ.َََِ( لعاـ ُٓقانكف ىيئة الشرطة رقـ ) (ّ)
 .ُِْـ، صُِٕٗ، ُ، جِد. مختار التيامي، الرأم العاـ كالحرب النفسية، دار المعارؼ، القاىرة، ط (ْ)
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العدكانيػػة البيئػػة السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة  كاألعمػػاؿكتسػػتيدؼ ىػػذه الحمػػبلت 
ضػػعاؼ أدا العبلقػات العامػػة، ممػػا ييسػػتمـز عمػػى الباحػػث إلمكصػكؿ إلػػى  ضػػعافيا كتحطيميػػا، كا 

 ت في الفرعيف ا تييف:تكضيح ىذه التحديا
 الفرع األكؿ: تحديات البيئة السياسية كاالقتصادية.

 الفرع الثاني: تحديات البيئة االجتماعية.
 الفرع األكؿ

 تحديات البيئة السياسية كاالقتصادية
 أكالن: تحديات البيئة السياسية:

د في المجتمع مف بأنيا: "المناخ السائ (ُ)تعددت تعريفات البيئة السياسية، فعرفيا البعض
حيث نظاـ الحكػـ كعبلقػة الحػاكـ بالحككمػة، كمػدل تمتػع المػكاطنيف بالحريػة السياسػية، كنمػط 
الحكـ السائد، فيما إذا كاف يتصؼ بالديمقراطية أك الدكتاتكريػة، كحريػة المػكاطنيف فػي التعبيػر 

ر بأنيػا: "تمػؾ عف آرائيـ كاعتناؽ المذاىب التي يرغبكنيا مف عدمو"، كما عرفيا البعض ا خ
التنظيمػػػات التػػػي تعػػػد أدكات الحككمػػػة كاألحػػػزاب كنقابػػػات العمػػػاؿ التػػػي يمكػػػف أف تػػػؤثر عمػػػى 

 عممية منشأة معينة".
 :(ِ)كيتبيف مف مضمكني التعريفيف السابقيف ما يأتي

يػػػػؤثر النظػػػػاـ السياسػػػػي عمػػػػى المجتمػػػػع بصػػػػفة عامػػػػة، كعمػػػػى القطػػػػاع الشػػػػرطي بصػػػػفة  -ُ
 خاصة.

إال ترجمػػػػػػة ألحػػػػػػكاؿ المجتمػػػػػػع االقتصػػػػػػادم  –غالبػػػػػػان  –ي القػػػػػػرارات السياسػػػػػػية مػػػػػػا ىػػػػػػ -ِ
كاالجتمػػاعي كغيرىػػا، كلػػذا فػػالقرار السياسػػي المتعمػػؽ بالخػػدمات الشػػرطية مػػرتبط تقريبػػان 

 بأحكاؿ المجتمع كظركفو )أنكاع المشكبلت كاألزمات التي يتعرض ليا(.
اإلعبلميػػػة، إف النظػػػاـ السياسػػػي ىػػػك الػػػذم يحػػػدد طػػػرؽ إدارة كتقػػػديـ الخػػػدمات األمنيػػػة ك  -ّ

كالرقابة عمييا، بما يضمف تحقيؽ الطمأنينة، كحفظ النظاـ كاألمف العاـ كا داب العامة، 
كىػػذا يعنػػي حفػػظ األمػػكاؿ العامػػة كالخاصػػة، كتحقيػػؽ اليػػدكء كالعدالػػة األمنيػػة ليتمتػػع بيػػا 

 .(ّ)المجتمع كالدكلة عمى حدو سكاء

                                  
د. عمػػػي الشػػػرقاكم، السياسػػػػات اإلداريػػػة كتحميػػػػؿ كبنػػػاء كتطبيػػػػؽ االسػػػتراتيجيات فػػػػي منشػػػآت اإلعػػػػبلـ، المكتػػػب العربػػػػي  (ُ)

 .ُّّ، صنشر الحديث، اإلسكندرية، بدكف تاريخ
 .ُٕٔدرالديف، مرجع سابؽ، صد. عبدالرحمف ب (ِ)
  .ـُُٗٗعاـ الجميكرية اليمنية الصادر دستكر مف  (ّٖدة )انظر: الما (ّ)
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ف كمػػا ال يمكػػف القيػػاـ بػػو مػػف إف النظػػاـ التشػػريعي فػػي الدكلػػة يحػػدد لممنظمػػات مػػا يمكػػ -ْ
 .(ُ)أنشطة كأىداؼ

االىتمػػاـ بالجانػػب اإلعبلمػػي األمنػػي لمػػا لػػو مػػف دكر فٌعػػاؿ فػػي ترسػػيخ أىػػداؼ األنظمػػة  -ٓ
المختمفػػة المتفرعػػة منػػو، كالتػػي منيػػا المنظمػػة الشػػرطية كاالىتمػػاـ بشػػؤكف العػػامميف فييػػا 

 ككيفية معاممتيـ ماليان كصحيان كنفسيان..إلخ.
كاجيػت الحككمػة كمازالػت كزارة الداخميػة ىػي الكاجيػة التػي تتحمػؿ تنفيػذ برزت تحػديات  -ٔ

رساء قكاعد األمف االستقرار، كالحد مف ركاسب الماضي كمشكبلتو.  تمؾ القكانيف كا 
يعػػد نظػػاـ تقاسػػـ السػػمطة كالمحابػػاة الحزبيػػة سػػببان رئيسػػان لكثيػػر مػػف السػػمبيات التػػي أثػػرت  -ٕ

سػػة األمنيػػة، كبػػركز عنصػػر الػػكالء الػػكظيفي عمػػى مسػػتكل األداء، كضػػعؼ الػػكالء لممؤس
 لمحزب..إلخ.

ـ، كأزمػة ُْٗٗزيادة المكاجية األمنية لؤلزمػات السياسػية المفتعمػة كأزمػة حػرب صػيؼ  -ٖ
ـ َُِٓـ، كأزمػػة َُِْـ، كأزمػػة سػػنة َُُِمػػا سػػمي بػػالتغيير أك الربيػػع العربػػي سػػنة

 كتداعياتيا حتى ا ف، 
بعادىػػػا عػػػف النازعػػػات السياسػػػية  كيػػػرل الباحػػػث: العمػػػؿ عمػػػى تحييػػػد الكظيفػػػة اإلداريػػػة كا 

 كالحزبية، كاالبتعاد عف المحاصصة كتقاسـ السمطة )نخبة اليمف السعيد(..
 ثانيان: تحديات البيئة االقتصادية:

العجػػػز االقتصػػػادم، كالفشػػػؿ فػػػي  –كمازالػػػت  –أحػػػدثت األزمػػػة االقتصػػػادية فػػػي الػػػيمف 
ب األزمػة االقتصػادية فػي الجميكريػة اليمنيػة إلػى تطبيؽ البرامج التنمكية المقررة. كترجػع أسػبا

 :(ِ)عدد مف األسباب، أىميا
ندرة مقكمات اإلنتاج الذاتي، فضبلن عف التدىكر العاـ فيمػا ىػك متػكافر، كاالعتمػاد عمػى  -ُ

المقكمػػات الخارجيػػة بصػػفة أساسػػية، كاألزمػػات المتداعيػػة فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة، كذلػػؾ 
ـ التػػي لػػـ تكقػػؼ أكزارىػػا َُِٓـ، ثػػـ أزمػػة َُِْأزمػػةـ ك َُُِابتػػداءن مػػف أزمػػة سػػنة 
 حتى كتابة ىذا البحث.

أسػػػباب تعػػػكد إلػػػى عػػػػكدة المغتػػػربيف عمػػػى إثػػػر أزمػػػػة الخمػػػيج الثانيػػػة كالػػػدكر المعػػػػارض  -ِ
كالمناىض لحركات المعارضة المختمفػة كاسػتيداؼ السػياحة بشػكؿ مباشػر، ممػا انعكػس 

 ..(ّ)سمبان عمى االقتصاد القكمي لميمف

                                  
 .ـُّٗٗ، ، صنعاء، مطابع الصباحيُجلمزيد مف التفاصيؿ راجع: المجمكعة التشريعية اليمنية،  (ُ)
 .ُٕٓد. عبدالرحمف بدرالديف، مرجع سابؽ، ص (ِ)
كانعكاسػػاتيا عمػػى االقتصػػاد القػػكمي  ،ـُٗٗٗة اختطػػاؼ السػػياح فػػي محافظػػة أبػػيف لعػػاـ لمزيػػد مػػف التفصػػيؿ: حػػكؿ أزمػػ (ّ)

 (.ِِٖاإلعبلـ األمني، مرجع سابؽ، صاليمني، )انظر: د. عبدا محمد القضبو، 
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 تب عمى األزمة االقتصادية أزمات أمنية تمثمت في ا تي:كقد تر  -ّ
انتشػػار ظػػػاىرة العصػػابات المسػػػمحة التػػي تقػػػـك بالسػػرقات، كقطػػػع الطػػرؽ، كاختطػػػاؼ  - أ

األجانػػب، يحػػدث ىػػذا عمػػى الػػرغـ مػػف محاكلػػة الجيػػات األمنيػػة المتعػػددة لكقػػؼ تمػػؾ 
 الظكاىر.

متزايدة، التي دفعػت بػبعض تصاعد التحديات االقتصادية، التي منيا ظاىرة البطالة ال - ب
أفراد المجتمع إلى ارتكاب الجرائـ المختمفة، فييٌدد كياف المجتمع، األمػر الػذم زاد مػف 

 .(ُ)أعباء الجياز الحككمي بصفة عامة، ككزارة الداخمية بصفة خاصة
انقطػػػاع مرتبػػػات مػػػكظفي أجيػػػزة الدكلػػػة التػػػي منيػػػا كزارة الداخميػػػة، كتػػػأثير ذلػػػؾ عمػػػى  -ج

ي كالمادم كالمعنكم، لمنتسبي الكزارة، الػذيف مػنيـ منتسػبك إدارة العبلقػات العمؿ األمن
 العامة التابعة لمكزارة.

 زيادة تدىكر العممة اليمنية جراء األزمات التي مني بيا اليمف. -ْ
كبنػاءن عميػػو، فقػػد تػأثر سػػمبان الكضػػع االقتصػادم اليمنػػي، حيػػث تراجػع متكسػػط دخػػؿ الفػػرد 

 دية المتبلحقة نتيجة لؤلزمات السياسية كاالجتماعية.متأثران باألزمات االقتصا
 الفرع الثاني

 تحديات البيئة االجتماعية
إف تنظػيـ المجتمػع كبنػػاؤه ىػك ضػماف اسػػتقراره، كذلػؾ لتكزيػع الكظػػائؼ بػيف عناصػر ىػػذا 

 التنظيـ بشكؿ متكازف يحقؽ االعتماد المتبادؿ بيف ىذه العناصر.
 جتماعي:أكالن: السمات الخاصة بالتنظيـ اال

 .(ِ)يتفؽ الباحثكف عمى عدد مف السمات الخاصة بيذا التنظيـ كما يمي
 النظر إلى المجتمع في حركتو نحك التكازف كمجمكعة عناصره، تضمف استمرار ذلؾ. -ُ
كػػؿ عناصػػػر النظػػػاـ كاألنشػػطة المتكػػػررة فيػػػو تقػػـك بػػػدكرىا فػػػي المحافظػػة عمػػػى اسػػػتقرار  -ِ

 النظاـ.
 تعتبػػػػر ضػػػػركرة السػػػػتمرار كجػػػػكده، فكسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ األنشػػػػطة المتكػػػػررة فػػػػي المجتمػػػػع  -ّ

ىػػػي عبػػػارة عػػػف األنشػػػطة المتكػػػررة التػػػي تعمػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ كظائفيػػػا عمػػػى تمبيػػػة حاجػػػة 
 المجتمع.

  

                                  
 ـ.ُُٗٗ/َُ/ٗ(، ٓٓأكتكبر، العدد) ُْجريدة  (ُ)
ـ، َََِاسػػات اإلعبلميػػة، عػػالـ الكتػػب، القػػاىرة، )د. عبدالحميػػد، البحػػث العممػػي فػػي الدر انظػػر:  لتأييػػد ىػػذا المضػػمكف (ِ)

، كميػػة رسػػالة ماجسػتير غيػر منشػكرةدكر كسػػائؿ اإلعػبلـ كػأداة فػي الصػراع،  ،محمػد عبػدالفتاح عبدالحميػد :، ككػذلؾُّٗص
 (.ُٓٗـ، صُْٗٗاإلعبلـ، قسـ اإلذاعة كالتمفزيكف، جامعة القاىرة، لعاـ 
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 ثانيان: السمات الخاصة بالصراع االجتماعي: 
ذا ما خصص الحديث عف الصراع االجتماعي، فيمكف القكؿ  : (ُ)كا 

التغيير في المجتمػع، كيمكػف تفسػير جكانػب ىػذا  إف الصراع االجتماعي ىك األساس في
 التغيير في ا تي:

 يتككف المجتمع مف فئات أك جماعات مف الناس، تختمؼ خصائصيـ مف فرد  خر. -ُ
تحقيػػؽ مصػػالحيا الخاصػػة أثنػػاء منافسػػتيا مػػع  –غالبػػان  –كػػؿ عناصػػر المجتمػػع تحػػاكؿ  -ِ

 فسية لآلخريف.ا خريف، أك المحافظة عمى مصالحيا بمقاكمة الجيكد التنا
 الصراع مكجكد في كؿ مكاف كزماف، التي مف )مظاىره المشكبلت كاألزمات(. -ّ
مف خبلؿ المنافسة كصراع المصالح تتحقؽ عممية التغيير، فالمجتمعات إذف ليست في  -ْ

حالة تكازف، كلكنيا في حالة تغيير دائـ )أم تغيير في األسباب لكؿ مشكمة كأزمة عمػى 
 حدة(.

ميػػػؿ الػػػبعض لمػػػنظـ اإلعبلميػػػة فقػػػد قػػػدمكا نمكذجػػػان يكضػػػح فيػػػو العبلقػػػة كفػػػي  إطػػػار تح -ٓ
المتبادلػػة بػػيف كسػػائؿ اإلعػػبلـ كالػػنظـ، فيػػركف العبلقػػة بػػيف كسػػائؿ اإلعػػبلـ كالمجتمعػػات 
ىي عبلقة تبادلية، فالمجتمع ينشئ النظػاـ اإلعبلمػي القػكمي.. كيقػـك األخيػر بػدكره فػي 

مجتمعػات تختمػؼ أيضػان الػنظـ اإلعبلميػة مػف تطكير المجتمع أك تغيره، كمػع اخػتبلؼ ال
ألنيػػا عبلقػػة متحركػػة كنشػػطة كليسػػت سػػاكنة، حيػػث  مجتمػػع  خػػر كىػػي عبلقػػة منفػػردة.

 .(ِ)يؤثر كؿ منيما في ا خر فتختمؼ األنظمة
كيظير تأثير البنػاء السياسػي كاتجاىاتػو عمػى تطػكر النظػاـ االقتصػادم كاإلعبلمػي فػي  -ٔ

رسيا الحككمػات عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ، فػالقكل السياسػية ىػي نكع كقدر السيطرة التي تما
 التي تضع القكانيف كالتشريعات التي تعمؿ في إطارىا المؤسسات اإلعبلمية.

كىنػػػاؾ تكجػػػو إلبػػػراز دكر القبيمػػػة كمشػػػاركتيا الفاعمػػػة فػػػي السػػػمطة، مسػػػتقببلن، كاعترافػػػان  -ٕ
أحػػد رؤسػػاء الػػيمف السػػابقيف  بأىميػػة كضػػخامة اإلمكانػػات الحربيػػة لمقبائػػؿ اليمنيػػة، يؤكػػد

بػػأف قبيمػػة كاحػػدة فػػي الػػيمف تسػػتطيع أف تجنػػد سػػبعيف ألػػؼ مسػػمح إذا أرادت كىػػك عػػدد 
 .(ّ)يكازم تقريبان حجـ الجيش النظامي سابقان 

كما جاء في كثير مف الخطابات السياسية بأىمية القبيمة اليمنية فػي الػدفاع عػف الػكطف، 
 ية، تقؼ ضد كؿ معتدم..كأف التركيبة اليمنية ىي تركيبة قبم

                                  
 .ُٓٗص مرجع سابؽ،بدالحميد، محمد عبدالفتاح ع (ُ)
 .ُٓٗصسابؽ، المرجع العبدالحميد، عبد الفتاح محمد  (ِ)
عبػػػدالرحمف بدرالػػػديف، د.  أشػػػار إليػػػو:ـ، ُٕٓٗ/ِ/ِحػػػديث صػػػحفي لمػػػرئيس إبػػػراىيـ الحمػػػدم، مجمػػػة الصػػػياد، بيػػػركت،  (ّ)

 .ُِٖمرجع سابؽ، ص
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يرل الباحث: ضركرة االىتماـ بالجانب اإلعبلمي األمني التقميػدم االجتمػاعي كتجيػيش ك 
اإلعػػػبلـ األمنػػػي كالعبلقػػػات العامػػػة لمػػػا لػػػو مػػػف أثػػػر بػػػال  فػػػي إصػػػبلح بعػػػض عػػػادات كتقاليػػػد 

ب أكلػى القبائؿ اليمنيػة، كتنميػة سػمككيات القبيمػة اإليجابيػة فػي ظػؿ الظػركؼ العاديػة، كمػف بػا
 في حاالت األزمات.

كتختمػػػػؼ درجػػػػة كنػػػػكع السػػػػيطرة مػػػػف مجتمػػػػع  خػػػػر، كتعتمػػػػد عمػػػػى الفمسػػػػفات السياسػػػػية 
لممجتمعات كأىػدافيا، ثػـ تػأتي نظريػة تػدفؽ المعمكمػات عمػى مػرحمتيف، كنظريػة تبػايف الحػكافز 

 .(ُ)ككذلؾ نظرية التأثير المحدكد
أ المشػػػػكار مػػػػف جديػػػػد، فالعكامػػػػؿ بعػػػػد أف عرفنػػػػا التحػػػػديات المختمفػػػػة يػػػػأتي الباحػػػػث ليبػػػػد

االجتماعيػػػة ليػػػا أثرىػػػػا البػػػال  عمػػػػى كافػػػة صػػػػكر األداء فػػػي المنظمػػػػة األمنيػػػة، أك اإلعبلميػػػػة 
األمنيػػػة، فػػػاألعراؼ كالعػػػادات كالتقاليػػػد السػػػائدة فػػػي البيئػػػة ليػػػا تأثيرىػػػا عمػػػى نظػػػـ العمػػػؿ، كقػػػد 

اليػد القبميػة أك العرفيػة، كفػي يحػدث تصػارع فيمػا بػيف القػكانيف كالػنظـ أك المػكائح كالعػادات كالتق
النياية البد أف يترؾ لمقيـ آثارىا عمى أنمػاط السػمكؾ اإلدارم، كمػف ثػـ يصػبح رضػا المكظػؼ 

نما بإنجاز مصالح األىؿ كاألقارب.  عف نفسو ليس مقركنان باإلنجاز الكظيفي كا 
كظيػػر ذلػػؾ  كفػػي الجميكريػػة اليمنيػػة كانػػت لمتحػػديات االجتماعيػػة أثرىػػا عمػػى النظػػاـ اإلدارم،

كاضػػحان فػػي شػػيكع بعػػض القػػيـ االجتماعيػػة، مثػػؿ التبػػاىي بحمػػؿ السػػبلح بمختمػػؼ أنكاعػػو، كظػػاىرة 
اختطػاؼ األجانػب، كظػاىرة تفشػي الكسػاطة كالرشػكة كالمحسػكبية فػي العمػؿ اإلدارم، كانعكػس ذلػؾ 

الظػػكاىر عمػى نظػـػ التعيػيف كالترقيػػات كمحاكلػػة مسػاعدة األىػػؿ كاألقػارب، كمػػا أف ظػػاىرة الثػأر مػػف 
 المتعمقة بأمف المجتمع، السيما عند تأجيج مشاعر األخذ بالثأر. 

لػػذلؾ يػػرل الباحػػث إلزامػػان عمػػى كزارة الداخميػػة تشػػجيع العمػػؿ التػػكجييي عػػف طريػػؽ العبلقػػات 
 العامة كالمكاجية مف حيف  خر.

ي التأثير كفي دراسة ميدانية تبيف أف العكامؿ االجتماعية الثقافية احتمت المرتبة األكلى ف
 .(ِ)عمى أدكات ككفاءة كفاعمية األجيزة األمنية في الجميكرية اليمنية

  

                                  
 .ِّٖعبدالحميد، مرجع سابؽ، صعبدالفتاح محمد (ُ)
 .ُْٖسابؽ، صد. عبدالرحمف بدرالديف، مرجع  (ِ)
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 املطمب الجاٌ٘

 حتدٖات ذات صمٛ مبعٍٕٖات وٕظف٘ إدازٚ العالقات العاوٛ
إلػػى مجمكعػػة االتجاىػػات كالعكاطػػؼ  –بصػػفة عامػػة  –يشػػير مصػػطمح الػػركح المعنكيػػة 

اه منظمػػتيـ كرؤسػػائيـ كأعمػػاليـ كزمبلئيػػـ فػػي كالحالػػة النفسػػية التػػي تحكػػـ سػػمكؾ العػػامميف تجػػ
 .(ُ)العمؿ

لذلؾ يمكننا الحكـ عمى درجة الركح المعنكية في إدارة مػا مػف صػكرة العبلقػات اإلنسػانية 
السػػػائدة داخميػػػام ألنيػػػا نتيجػػػة ليػػػذه العبلقػػػات أكثػػػر مػػػف أف تكػػػكف سػػػببان ليػػػا، فسػػػكء العبلقػػػات 

عنكيػػةم لػػذلؾ كػػاف مػػف كاجػػب أم إدارة أف تتأكػػد اإلنسػػانية يكػػكف مسػػؤكالن عػػف تػػدىكر الػػركح الم
مػػف شػػيكع الػػركح المعنكيػػة العاليػػة بػػيف مكظفييػػا مػػف كقػػت  خػػر لتتأكػػد مػػف فاعميػػة العبلقػػات 

 .(ِ)اإلنسانية الجيدة بيا
كيمكف أف نعتبر أف الركح المعنكية لممكظؼ ىي تمؾ الحالة النفسية كالذىنيػة التػي تعبػر 

فػي العمػؿ، كالحمػاس كالتعػاكف، كالرغبػة المسػتمرة فػي التجديػد عف الكالء لممنظمة كاإلخػبلص 
 .  (ّ)كالخمؽ كاالبتكار

كتتػػأثر الػػركح المعنكيػػة داخػػؿ المنظمػػة ارتفاعػػان كانخفاضػػان بتػػكافر أك عػػدـ تػػكافر عػػدد مػػف 
 فرعيف كما يمي: إلىكتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب  ،(ْ)العكامؿ منيا

 بمعنكيات األفراد. الفرع األكؿ: تحديات ذات صمة
 الفرع الثاني: تحديات ذات صمة بمعنكيات المنظمة كقيادتيا.

 الفرع األكؿ
 تحديات ذات صمة بمعنكيات األفراد

 يتناكليا الباحث فيما يمي:
 أكالن: المساكاة في المنافع كالتضحيات: 

بعػض فشعكر األفراد بالمعاممػة غيػر العاديػة يػؤثر عمػى معنكيػاتيـ، كػأف يحصػؿ أحػد أك 
 عمى امتيازات ال يحصؿ عمييا أقرانيـ، كبالتالي تنخفض معنكياتيـ. األفراد

 ثانيان: المشاركة:
فقػػػد أثبتػػػت الدراسػػػات كالبحػػػكث أف الػػػركح المعنكيػػػة تكػػػكف قيمتيػػػا عنػػػدما يشػػػارؾ جميػػػع 
العامميف في تحقيؽ اليدؼ المشترؾ، كعمى قيادة المنظمة دائمػان مسػؤكلية إشػعار كػؿ فػرد مػف 

                                  
 .ّّٓد. إبراىيـ الطحيف، د. عماد الجربتمي، مرجع سابؽ، ص (ُ)
 .ِّّالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ِٗٔد. عبدالكريـ دركيش ، د. ليمى تكبل، مرجع سابؽ، ص (ّ)
 .ِّـ، صُُٕٗ، ُد. عبدالرحمف عبدالباقي، المكجز في العبلقات اإلنسانية، مكتبة عيف شمس، القاىرة، ط (ْ)
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ف أف جيكده ضػركرية كميمػة لتحقيػؽ ىػدؼ المنظمػة، فػالفرد الػذم يشػعر أنػو ال يمكػف العاممي
قداـ عمى العمؿ.  االستغناء عنو كعف جيكده، يككف أكثر رغبة في التعاكف بحماس كا 

 ثالثان: حب العمؿ كاالقتناع بو:
مف أىـ العكامؿ التي تشعر المكظؼ بالرضا كالسعادة ىك حبو لعممو، كمف أشؽ األمػكر 

 عمى نفسو ىك قيامو بعمؿ ال يميؿ إليو.
 الشعكر بالتقدـ كتحقيؽ األىداؼ:رابعان: 

كيرتبط ىذا العامؿ بالعامؿ السابؽ، فإذا ارتبط حب العمػؿ بالشػعكر بػإحراز تقػدـ مسػتمر 
دراؾ مممكس يحقؽ أىداؼ العمؿ، فإف ذلؾ يساعد عمى رفع معنكيات الجماعة.  كا 

 الفرع الثاني
 عنكيات المنظمة كقيادتياتحديات ذات صمة بم

 يتناكليا الباحث فيما يمي:
 كالن: كفاءة المنظمة كأىدافيا:أ

فحسػف سػمعة المنظمػة التػي يعمػؿ بيػا العامػؿ ككفاءتيػا الممتػازة كجػكدة اإلدارة بيػا أمػكر 
يعتػػز بيػػا، كتكػػكف مكضػػع فخػػر لػػو، ممػػا يرفػػع مػػف ركحػػو المعنكيػػة النتسػػابو لمعمػػؿ فػػي ىػػذه 

 ي خدمتيا بدافع ذاتي.المنظمة، كيتفانى ف
 ثانيان: تكافؽ الفرد مع عممو كمع زمالئو:

أف تكافؽ الفرد كالكظيفة التي يعمػؿ بيػا ضػركرم الرتفػاع معنكياتػو، كيتحقػؽ ىػذا التكافػؽ 
عندما يشعر الفرد بأف العمؿ يتناسب مع إمكاناتو كقدراتو، كمف جية أخػرل ينبغػي أف يتكافػؽ 

ـ بشعكره بأنو ىك نفسػو مقبػكؿ مػف جماعػة العمػاؿ، كأنػو قػد أيضان مع زمبلئو الذيف يعمؿ معي
 نجح في تككيف عبلقات إيجابية كصداقات كدية بينو كبينيـ.

 ثالثان: كفاءة القيادة:
مػػف العكامػػؿ التػػي ترفػػع مػػف الػػركح المعنكيػػة قػػدرة ككفػػاءة الػػرئيس أك القائػػد عمػػى القيػػادة 

نيػػة ك اإلداريػػة كالميػػارات اإلنسػػانية التػػي كاإلشػػراؼ، كتشػػمؿ ىػػذه الكفػػاءة مجمكعػػة القػػدرات الف
 .(ُ)يتمتع بيا القائد

 رابعان: الشعكر باألمف:
فاألمف مف الحاجات األساسية لممرء كإنسػاف يحتػاج فػي عممػو إلػى ىػذا الشػعكر، فيػك ال 
يعمػػؿ بػػنفس مطمئنػػة كبػػركح معنكيػػة عاليػػة مػػا لػػـ يشػػعر بكػػؿ مػػا يػػدخؿ فػػي نفسػػو االطمئنػػاف 

                                  
رجب عبدالحميد السيد، دكر القيادة في اتخاذ القرارات خبلؿ األزمات، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية التجارة، جامعػة د.  (ُ)

 .ّٓـ، صََُِقناة السكيس ، لعاـ 
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زه االقتصادم )مرتبة، ترقياتػو، عبلكاتػو..إلخ(، ككػذلؾ شػعكره باالسػتقرار بسبب ما يتعمؽ بمرك
 كعدـ تعرضو لمفصؿ أك الطرد مف الكظيفة.

 خامسان: رأم الباحث:
يػػرل الباحػػث: إف منظمػػات القطػػاع العػػاـ تتعػػرض فػػي الػػدكؿ الناميػػة لضػػغكط اجتماعيػػة 

كاألحػػزاب فػػي المجتمػػع، أك  كسياسػػية كبيػػرة، مػػف السػػمطة السياسػػية نفسػػيا، أك مػػف بقيػػة القػػكل
مف أصحاب النفكذ، كتؤدم ىذه الضغكط في الغالب إلى تعريض ىذه المنظمػات لمنقػد، كىنػا 

، المػػؤثرة سػػمبان عمػػى (ُ)تقػػـك إدارة العبلقػػات العامػػة عبػػر برامجيػػا بػػالتخفيؼ مػػف ىػػذه الضػػغكط
 .(ِ)المكظؼ كأحاسيسو كآمالو كنقاط ضعفو كقكتو

المشػاكؿ كاليمػـك األزمكيػة لمعػالـ العربػي عمػى اخػتبلؼ ىػذه باإلضافة إلػى التخفيػؼ مػف 
األزمػػات ك المشػػاكؿ )سػػكاءن كانػػت ثقافيػػة، تربكيػػة، اقتصػػادية كتنمكيػػة، تكنكلكجيػػة، اجتماعيػػة، 

 نفسية، أمنية، سياسية، عسكرية..(.
ذا كاف العمؿ عمى رفع الػركح المعنكيػة لجميػع العػامميف مػف أكلػى مسػؤكليات العبلقػات  كا 

انية فػػي المنظمػػة، فػػإف قيػػاس درجػػة ىػػذه الػػركح كالتعػػرؼ عمػػى االتجاىػػات يصػػبح أمػػران اإلنسػػ
 ضركريان الكتماؿ ىذا الدكر.

كتيػػدؼ عمميػػة تحديػػد مسػػتكل الػػركح المعنكيػػة لمعػػامميف فػػي المنظمػػة إلػػى إعطػػاء اإلدارة 
صػػكرة كاممػػة عػػف مػػػدل تكافػػؽ العػػامميف فػػػي عمميػػـ كمػػدل إشػػػباعيـ لحاجػػاتيـ المختمفػػة فػػػي 

 –، كسػػيتـ ذكػػر (ّ)عمػػؿ، كاتجاىػػاتيـ بالنسػػبة لمسياسػػات كالػػنظـ كالبػػرامج التػػي تضػػعيا اإلدارةال
 أىـ الطرؽ المستحدثة لقياس الركح المعنكية كتتمثؿ فيما يمي: –بإيجاز 
 االستبياف. -ُ
 المقابمة. -ِ
دراسػػػة سػػػجبلت المنشػػػأة: )معػػػدؿ غيػػػاب األفػػػراد، عػػػدد الشػػػكاكل، إنتػػػاج الفػػػرد، مقػػػدار  -ّ

 ـ التالية، معدؿ اإلصابات..(.المكاد الخا
  

                                  
د. خالد سعيد النقبي، الشرطة المجتمعية، نحػك اسػتراتيجية جديػدة لمشػاركة الجمػاىير فػي العمػؿ األمنػي، دراسػة مقارنػة،  (ُ)

 .كمابعدىا ِٓ ـ، صََِٓ، لعاـ، أكاديمية الشرطة المصريةالدراسات العمياة دكتكراه مقدمة إلى كمية رسال
 .ُٖـ، صُٖٔٗ، ِد. راسـ محمد الجماؿ، اإلعبلـ العربي المشترؾ ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ط (ِ)
 .ْْد. عبدالرحمف عبدالباقي، مرجع سابؽ، ص (ّ)



 تـحدٖــات إدازٚ العالقــات العاوــٛ           
 جلتّاوعاوكرتحات بٕشازٚ الداخمٗٛ الٗىٍٗٛ ٔ

268 
 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 

 ادلثذج انثانج
 يطتمثم انؼاللاخ انؼايح تٕزارج انذاخهٛح انًُٛٛح

 تمييد كتقسيـ:
يتنػػػاكؿ الباحػػػث فػػػػي ىػػػذا المبحػػػث تصػػػػكر لمسػػػتقبؿ العبلقػػػات العامػػػػة، لمعرفػػػة العكامػػػػؿ 

التػي  المساعدة بشأف تطػكير منظكمػة العبلقػات العامػة كاإلنسػانية بجيػاز الشػرطة، كالتحػديات
 تقؼ دكف تحقيؽ ذلؾ، كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المبحث إلى مطمبيف، كما يمي:

 المطمب األكؿ: تصكر لمستقبؿ العبلقات العامة في الشرطة)المعالجات(.
 المطمب الثاني: مقترح لتطكير مستقبؿ العبلقات العامة في الشرطة.

 املطمب األٔه

 طٛ )املعاجلات(تصٕز ملطتكبن العالقات العاوٛ يف الػس

لكػػي يػػتـ النيػػكض بمسػػتقبؿ العبلقػػات العامػػة كاإلنسػػانية فػػي الشػػرطة فإنػػو يتطمػػب تػػكافر 
مقكمات مساندة، سكاءن عمى المستكل الحككمي، أك المستكل االجتماعي، ثـ يأتي رسـ صػكرة 

 لمعبلقات العامة كاإلنسانية، مبنية عمى أساس سميـ، كسنتناكؿ ذلؾ عمى النحك ا تي:
خبلصان مف الدراسة تكصػمنا إلػى عػدد مػف المقترحػات لتحسػيف أداء العبلقػات العامػة كاست

كاإلنسػػانية، كىػػي المقكمػػات التػػي يجػػب تكافرىػػا، سػػكاءن عمػػى المسػػتكل الحكػػكمي أك المسػػتكل 
الشػػػعبي، ثػػػـ تػػػأتي صػػػكرة أداء العبلقػػػات العامػػػة، كالعبلقػػػات اإلنسػػػانية، عمػػػى أسػػػاس عممػػػي 

 .(ُ)كاضح
 الباحث ىذا المطمب إلى فرعيف كما يمي: كتبعان لذلؾ قسـ

 .ات المساندة عمى المستكل الحككميالفرع األكؿ: المقكم
 .الفرع الثاني: المقكمات المساندة عمى المستكل االجتماعي

  

                                  
، ُ)د. عبػػػػدالرحمف محمػػػػد عسػػػػيرم، العمػػػػؿ اإلعبلمػػػػي األمنػػػػي، المشػػػػكبلت كالحمػػػػكؿ، طانظػػػػر: ضػػػػمكف لتأكيػػػد ىػػػػذا الم (ُ)

دكر اإلعػػػبلـ فػػػي معالجػػػة األزمػػػات (، )د. عبػػػدا محمػػػد القضػػػبو، ٕٗـ، صَََِ، العربيػػػة لمعمػػػـك األمنيػػػة أكاديميػػػة نػػػايؼ
كمػة العمػؿ الشػرطي، دراسػة تطبيقيػة عمػى (، )د. جاسـ خميؿ ناصر، اإلعبلـ األمني في منظَّٓمرجع سابؽ، صاألمنية، 

 (.ََّـ، صََِّ، دكلة اإلمارات، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الدراسات العميا، أكاديمية الشرطة المصرية
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 الفرع األكؿ
 المقكمات المساندة عمى المستكل الحككمي

 يتناكؿ الباحث ىذه المساندات كالتالي:
قبػػػػػؿ الحككمػػػػػة باتجػػػػػاه تطػػػػػكير الػػػػػكعي الثقػػػػػافي كالػػػػػديني، كاألمنػػػػػي كالن: ضػػػػػركرة الحػػػػػـز مػػػػػف أ

 إلخ.…كاالجتماعي
ثانيان: ضركرة مكاكبة المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية المتبلحقة لممتغيرات الثقافية كالتعميمية 
كالمالية، لمكاجية الفجكة بيف كعي كفيـ األفراد مف جية، كالمتغيرات الجارية عمى المستكل 

كىك ما يشعر بو األفراد في المجتمعات مف  ،ماعي كاإلنساني ككؿ مف جية أخرلاالجت
الخدمات الصحية كالنفسية كالتثقيفية، كالتعميمية كالنكعية، كالتعاكنية كاألمنية، باإلضافة إلى 

 البطالة التي تمس أمف المجتمع، كتيدد حالة األمف كالسمـ العاـ.
 البحكث كالدراسات العممية في أىمية التكعية األمنية كالقانكنية.ثالثان: ضركرة االعتماد عمى نتائج 

رابعان: أف تقـك المؤسسات األمنية بدراسة الكاقع كاستشراؼ المستقبؿ لتككف قادرة عمى التعرؼ 
عمػػى عبلمػػات الخطػػر، كأف تكػػكف مسػػتعدة بسػػرعة مػػف أجػػؿ حصػػر الضػػرر فػػي أضػػيؽ 

 مختمفة.الحدكد، كتعاكنيا مع جميع كسائؿ اإلعبلـ ال
خامسػػان: يجػػب عمػػى القػػائميف بالعبلقػػات العامػػة أف يتحمػػكا بطػػكؿ الػػنفس، كمػػف ال يممػػؾ طػػكؿ 

 النفس فإنو سيصاب بالتكتر النفسي.
 الفرع الثاني

 المقكمات المساندة عمى المستكل االجتماعي.
 يكرد الباحث أىـ ىذه المقكمات المساندة كما يمي:

نشػػر الػػكعي الثقػػافي كاألمنػػي مػػف خػػبلؿ المجػػالس المحميػػة، أكالن: تنظػػيـ المقػػاءات اإلرشػػاديةم ل
 كاألجيزة الشعبية.

ثانيػا: تظػافر الجيػكد الشػعبية لػدعـ لجػاف المصػالحة كالتعػاكف مػع األجيػزة األمنيػة كالمعنكيػة، 
لمحفاظ عمى األمف العاـ، كقياـ رجػاؿ الػديف بػدكرىـ فػي نشػر ذلػؾ الػكعي، يضػاؼ إلػى 

 ي كالمادم كالمعنكم لمنتسبي الكزارة.ذلؾ االىتماـ بالجانب النفس
ثالثان: االىتماـ بالدكر الذم تقـك بو النخبة )الصفكة( في التأثير عمى سمكؾ الفرد ك الجماعة، 

 كمساعدة السمطة أك الحككمة في تثبيت كاستقرار أمف المجتمع.
مػػػى تحسػػػيف رابعػػػان: التكعيػػػة اإلعبلميػػػة بنشػػػر الػػػكعي االجتمػػػاعي كالػػػديني كالثقػػػافي، كالعمػػػؿ ع

 المستكل االجتماعي كالمعيشي لممكاطنيف.
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 املطمب الجاٌ٘

 وكرتح لتطٕٖس وطتكبن العالقات العاوٛ يف الػسطٛ
فػػي ضػػكء النتػػائج التػػي كشػػفت عنيػػا ىػػذه الدراسػػة النظريػػة، يمكػػف رسػػـ صػػكرة لمسػػتقبؿ 

التنظػيـ  بعض الترتيبات في عممية (ُ)العبلقات العامة كاإلنسانية في الشرطة مف خبلؿ إجراء
 .كالتقييـ

 كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب إلى فرعيف كما يمي:
 الفرع األكؿ: المقترحات الخاصة بالتنظيـ .
 الفرع الثاني: المقترحات الخاصة بالتقييـ.

 
 الفرع األكؿ

 المقترحات الخاصة بالتنظيـ
 يتناكليا الباحث كما يمي: 

ة كمػػػدل ارتباطيػػػا أك عبلقتيػػػا بالعبلقػػػات العامػػػة، أكالن: ضػػػركرة تنظػػػيـ عمػػػؿ السػػػمطات األمنيػػػ
إلزالة العقبات التي تحكؿ دكف تعاكف كتبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ الجيات اإلعبلمية 
قامػػػة العبلقػػػة بينيػػػا عمػػػى أسػػػاس مػػػف الشػػػفافية كالكضػػػكح  كالعبلقػػػات العامػػػة كاألمنيػػػة، كا 

 كالمشاركة في تحمؿ مسؤكلية التكعية األمنية.
كػػبلن مػػف الكحػػدات األمنيػػة كالعبلقػػات العامػػة كاإلعػػبلـ األمنػػي إلػػى تشػػكيؿ فريػػؽ  ثانيػػان: حاجػػة

دائـم لتتبػع حػاالت الشػيداء كأسػرىـ، كالجرحػى كالمصػابيف كاالىتمػاـ بيػـ ماديػان كصػحيان 
كمعنكيان، كتزكيد ىذا الفريؽ بيف الحيف كا خر ببعض الكفػاءات الجديػدة كالمدربػة، كممػا 

عبػػػػر إدارة الشػػػػيداء، كالتنسػػػػيؽ بينيمػػػػا فػػػػي ضػػػػكء الػػػػنظـ  اقتضػػػػت الضػػػػركرة ذلػػػػؾ، أك
 القانكنية.

ثالثان: تطكير اليياكؿ التنظيمية لمعبلقات العامة بإدارة أمف المحافظػات، لمسػايرة التغيػرات فػي 
إدارة معالجػػة القضػػايا اإلنسػػانية الماديػػة كالمعنكيػػة لمشػػيداء كالجرحػػى، كالمسػػجكنيف، مػػع 

لكامػػؿ مػػع اإلدارة العامػػة لممتقاعػػديف كالشػػيداء، كالمستشػػفيات التعػػاكف الكثيػػؽ كالتنسػػيؽ ا
 العامة بالشرطة أك ما يسمى بالخدمات الطبية في الشرطة، كالقكات المسمحة اليمنية.

رابعػػػان: ضػػػركرة مشػػػاركة إدارة العبلقػػػات العامػػػة مػػػع األجيػػػزة األمنيػػػة كاإلداريػػػة التابعػػػة لػػػكزارة 
إلعبلميػة، كمػف خبلليػا يػتـ تعزيػز مكقػع العبلقػات الداخمية في كضع السياسة األمنية كا

 العامة كاإلنسانية، كتحديد دكرىا اإلنساني.

                                  
 .ُِٓد. جاسـ خميؿ ناصر، مرجع سابؽ، ص (ُ)



 تـحدٖــات إدازٚ العالقــات العاوــٛ           
 بٕشازٚ الداخمٗٛ الٗىٍٗٛ ٔوكرتحات وعاجلتّا

271 

 
 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 

 الفرع الثاني
 المقترحات الخاصة بالتقييـ

 يتناكليا الباحث فيما يمي:

أكالن: ضػػركرة مكاكبػػة دكر العبلقػػات العامػػة كاإلنسػػانية مػػع تقػػدـ العبلقػػات الشػػعبية كالرسػػمية، 
 .(ُ)زميا في ذلؾ التطكر بمختمؼ أشكالياكالمعارضة، كأف تبل

ثانيان: تقييـ أداء المنظمة األمنية كالعبلقات العامة كاإلعبلـ األمني، كاالستفادة مف الػدركس ، 
 كالخركج بنتائج تزيد المنظمة قكة كفاعمية، مع سرعة إجراء التغيير لؤلفضؿ.

تكلى الرعاية النفسية ألسر الشيداء، ثالثان: مف األىمية بمكاف التفكير في إنشاء ىيئة مستقمة ت
 كالمعاقيف، كاالىتماـ بقضاياىـ المادية كالمعنكية مستقببلن.

رابعػػان: بػػدكف الرعايػػة كاالىتمػػاـ بمػػكظفي العبلقػػػات العامػػة فػػي الشػػرطة، مػػف الناحيػػة النفسػػػية 
 كالصػػػحية كاالجتماعيػػػػة..، فمػػػف يممكػػػػكا المعنكيػػػة المطمكبػػػػة لمقيػػػاـ بكاجبػػػػاتيـ اإلنسػػػػانية،

 كعندىا تتحقؽ مقكلة: "فاقد الشيء ال يعطيو".
خامسان: ضركرة التقييـ العػادؿ كالمنصػؼ لمػكظفي العبلقػات العامػة بمكافئػة الميًجػٍد، كمحاسػبة 

 الميمؿ كالمقصر في عممو، ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.
 

  

                                  
ـ، ََِّ، ُالقػػػػاىرة، طد. محمػػػػكد يكسػػػػؼ، دراسػػػػات فػػػػي العبلقػػػػات العامػػػػة المعاصػػػػرة، مركػػػػز كميػػػػة اإلعػػػػبلـ، جامعػػػػة  (ُ)

 .َُِص
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 اخلـامتــــح
المرحمػة العصػيبة مػف تػاريخ شػعبنا  الحمد  الػذم كفقنػا إلػى إنجػاز ىػذا البحػث فػي ىػذه

إلخراج ىذا البحث بيذه الصكرة كالكماؿ ، كقد تكصمنا  كاجتيادمالعظيـ، كقد بذلت جيدم 
إلى كضع تصكر لمستقبؿ العبلقات العامػة فػي مجػاؿ الشػرطة، كنؤكػد ذلػؾ بعػرض عػدد مػف 

ار في إحداث أم تطكير النتائج كالتكصيات المكجية إلى كزارة الداخمية باعتبارىا صاحبة القر 
 في دكر العبلقات العامة في الشرطة، كذلؾ عمى النحك ا تي:

 :النتػائجأكالن: 
يمكف أف تتطكر أجيػزة العبلقػات العامػة تطػكران مكازيػان مػع كسػائؿ اإلعػبلـ، السػيما إذا  -ُ

تػػكافرت أجػػكاء الحريػػة ألجيػػزة العبلقػػات كاإلعػػبلـ األمنػػي، مػػع مراعػػاة اخػػتبلؼ طبيعػػة 
 ؿ مع القضايا األمنية بسبب اختبلؼ طبيعة األنظمة السياسية.التعام

 تقـك العبلقات العامة بدكر ميـ، يضطمع بو مركز اإلعبلـ األمني فييا. -ِ
ف العبلقػػػات العامػػػة تكاجػػػو قيػػػكدان كضػػػكابط قانكنيػػػة كأمنيػػػة، كترجػػػع ىػػػذه القيػػػكد إلػػػى  إ -ّ

باإلضػػػافة إلػػػى كجػػػكد عكامػػػؿ فنيػػػة أك تقنيػػػة أك تنظيميػػػة أك إداريػػػة، ككػػػذلؾ سياسػػػية، 
 تداخؿ في االختصاصات كاألعماؿ الشائكة.

تعمؿ العبلقات العامة عمػى تقكيػة الصػبلة بػيف الشػرطة كالشػعب ككسػب ثقتػو، كتنميػة  -ْ
الػػكعي لديػػو، كتعتبػػر حمقػػة الكصػػؿ كاالتصػػاؿ بػػيف الػػكزارة كالجيػػات األخػػرل، كأجيػػزة 

 عف الرأم العاـ.اإلعبلـ األخرل، كما تعمؿ عمى نقؿ صكرة معبرة ككاقعية 
ف نجػػاح العبلقػػات العامػػة مرىػػكف بتػػكفير المقكمػػات البلزمػػة لػػذلؾ مػػف خػػبلؿ كضػػع إ -ٓ

 سياسة استراتيجية عامة لمعبلقات العامة كاإلنسانية.
مػػػا يػػػزاؿ عمػػػؿ العبلقػػػات العامػػػة يحػػػاط بعػػػدد مػػػف المعكقػػػات الداخميػػػة، كالقصػػػكر فػػػي  -ٔ

ممػػا يػػؤدم إلػػى عػػدـ تنػػػاكؿ  البيانػػات الصػػادرة مػػف الجيػػات الحككميػػة أك المعارضػػةم
مختمػؼ القضػايا كالػػرؤل، ممػا يػنعكس سػػمبان عمػى عمػؿ العبلقػػات العامػة مػع الجميػػكر 

 الخارجي.
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 ثانيان: أىـ التكصيات:
إدخػػاؿ تعػػديبلت فػػي قػػانكف ىيئػػة الشػػرطة اليمنػػي، كالئحتػػو التنفيذيػػة عمػػى نحػػك يكفػػؿ  -ُ

 ذلؾ.ترابط العبلقات كاإلعبلـ كالجميكر، كالعمؿ عمى إنجاح 
ضػػػػركرة االسػػػػتفادة مػػػػف خريجػػػػي األقسػػػػاـ التخصصػػػػية لمعبلقػػػػات العامػػػػة كالمنتسػػػػبيف  -ِ

لمداخميػػة، كعقػػد دكرات إعبلميػػة كأمنيػػة ليػػـ، إضػػافة إلػػى تأىيػػؿ العػػامميف الحػػالييف مػػف 
 خبلؿ الدكرات التدريبية التخصصية.

كالخػاص العمؿ عمى تكثيؽ العبلقػة كالتعػاكف فيمػا بػيف كسػائؿ اإلعػبلـ المختمفػة العػاـ  -ّ
كالشرطة، فرجؿ اإلعبلـ بحاجة إلى معمكمة أمنيػة، كرجػؿ الشػرطة بحاجػة إلػى صػكرة 

 إعبلمية أمنية تكضيحية، إلبراز دكر رجؿ الشرطة.
العمػػػؿ عمػػػى تػػػكفير المقكمػػػات الماديػػػة كالفنيػػػة، لكػػػي تػػػنيض العبلقػػػات العامػػػة بػػػدكرىا  -ْ

رسػػػاء قكاعػػػد كآداب الممارسػػػة المينيػػػة، عمػػػى أسػػػس أخبلقيػػػة، دينيػػػة،  المنػػػكط بيػػػا، كا 
 إلخ.…كاجتماعية

العمؿ عمى دعػـ المجنػة الكطنيػة لمتكعيػة األمنيػة كالكقايػة مػف الجريمػة، كالتشػديد عمػى  -ٓ
التنسػػيؽ بػػيف األجيػػزة األمنيػػة كاإلعبلميػػة، كتعميػػؽ التعػػاكف بػػيف األجيػػزة األمنيػػة فػػي 

 الدكؿ العربية، كتبادؿ الخبرات المختمفة فيما بينيا.
يجية لمعبلقػػػػات العامػػػػة كاإلنسػػػػانية، بتحػػػػديث المنػػػػاىج العمميػػػػة صػػػػياغة خطػػػػة اسػػػػترات -ٔ

كالتدريبية بالمنشآت األمنية بالتنسيؽ مع إدارة التدريب في إعداد تمػؾ المنػاىج العمميػة 
 التدريبية.

عػػػداد الكػػػكادر البشػػػرية المدربػػػة كالمؤىمػػػة ذات  -ٕ ضػػػركرة اسػػػتكماؿ اليياكػػػؿ التنظيميػػػة كا 
ككف لػو انعكاسػان إيجابيػان عمػى العبلقػات اإلنسػانية فػي الصمة بالعبلقات العامةم فذلؾ ي

 جياز الشرطة.
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 عممــْحبــــث  ممـخص 
 عــــو

 ُدٓـــالععمــْ ح ــُد صالـمــأ.د/ح
 جامعة صهعاء -كمّة اآلداب َالعمُم اإلنشانّة -أستاذ عمم االجتماع 

خبلؿ ثبلثة عناصر رئيسية: تكمـ فييا عف المفاىيـ  تناكؿ الباحث ىذا البحث مف
العامة لمجريمة، ثـ األسباب االجتماعية كالسياسية لمجريمة، كاختتـ ىذا البحث بأىـ 

 -التكصيات لمحد مف الجريمة، كذلؾ عمى النحك ا تي:
:

الجتماعية االجتماعية كالمشكمة أك المشاكؿ الظكاىر ما يتـ تناكؿ الظاىرة أك ا كثيران 
إال أنو لك سؤؿ أم منيـ أف يقدـ  ،الثقافة العامة لمكثير مف الناس كمفاىيـ شائعة في
لمعنى الظاىرة االجتماعية أك  هكالمكضكعي المفيد كالمقنع لنفسة كلغير  التعريؼ العممي

 عمـ في المتخصصيف بعض عند حتى، بسيكلة ذلؾ كجدنا لما المشكمة االجتماعيةم
كالذم بالرغـ مف كجكد التعريؼ القانكني  الجتماعية،ااالجتماع، ككذلؾ ىك مفيـك الجريمة 

الجتماعي لمجريمة اإال أف المفيـك  ليا بصكرة أك بأخرل كنص جنائي محدد كبعقكبة محددة،
لذم يستمـز معو في عف التعريؼ كالمفيـك القانكني الجنائي ليا، كىك ا مر ا يختمؼ كثيران 

الجتماعية المعتمدة في عمـ االجتماع بشكؿ ابداية ىذه الدراسة تقديـ التعريفات كالمفاىيـ 
الجتماعية كالمشكمة اكعمـ اجتماع الجريمة عمى كجو الخصكص لكؿ مف الظاىرة  ،عاـ
تعرؼ  بالمقكلة المنطقية القائمة بأف األشياء قد عمبلن  الجتماعية كالجريمة االجتماعية،ا

 : عمى النحك االتيذلؾ ك  ،ال بتعريفياإال تفيـ  بمسمياتيا لكنيا
 .الجتماعيةامفيـك كخكاص الظاىرة -1

أك تفكير أك سمكؾ يصدر عف جماعة بالتفاعؿ  قكؿ كؿ فعؿ أك :الجتماعية ىياالظاىرة 
يط مع بعضيا البعض أك مع غيرىا مف الجماعات كمع البيئة كالمكاف كالزماف الطبيعي المح

ىك مجمكع أفعاؿ كتفكير كسمكؾ الجماعات  -الجتماعية اأم الظكاىر  -ف مجمكعياكأ بيا،
عبر المكاف كالزماف غير  كمع المكاف كالزماف المحيط بيـ البعضم البشرية تجاه بعضيـ

لى ما شاء ا. ،أف بدء دبيب اإلنساف عمى ىذه األرض المحدكد، منذي   كا 
بالعمـك كالشمكلية الزائدة  الجتماعية المتصؼاـ لمظاىرة ىذا التعريؼ أك المفيك غير إف 

لخكاص  حينما نعرض ،كمكضكعية كعممية أكثر دقة كتحديدان  سيصبح ،كما يبدك ألكؿ كىمة
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أك الحقيقة التاريخية  "كايـ دكر أميؿ "الحديث االجتماع عمـ لمؤسس كفقان  الجتماعيةاالظاىرة 
، قبؿ أربعة قركف كما أسماه  الجتماع أك عمـ العمرافا لعمـ المؤسس األكؿ ألبف خمدكف كفقان 
مؤسس عمـ االجتماع الحديث مع نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف العالـ  مف

الجذر الجبرم لعمـ  الجتماعية باعتبارىااحدد خكاص الظاىرة كايـ" الذم  الفرنسي "اميؿ دكر
  :عمى النحك االتي (ُ)االجتماع

 ".ةشيئي نياأ، " -أ
ىي أشياء قابمة  الجتماعية بالمطمؽ كجمعاالجتماعية كمفرد كالظكاىر اأم أف الظاىرة 

بؿ إنيا كذلؾ شيء مادم في جانب أساسي  ،ككؿ األشياء المادية لمقياس الكمي كالكيفي،
 ،ن ككيفا كمان  قياسيا يمكف الجتماعية بدءان بالجريمة التيامنيا كأم شيء، ككؿ الظكاىر 

بالزكاج كالطبلؽ  مركران  معيف كمكاف زماف في كأشياء كأدكات كاقعية أفعاؿ مجمكعة ىاباعتبار 
لى كحتى الحرب كالسبلـ كالدكلة كالديف ،كالثأر  كالسمكؾ الفعؿ ظكاىر مف نياية ال ما كا 

 كبصرؼ المعيف، كالزماف المكاف كفي البعض بعضيا تجاه البشرية لمجماعات الجتماعيا
 . قبحيا أك حسنيا عف النظر

 نيا تتمتع "بقكة الجبر كاإللزاـ".أ،  -ب
مف السطكة كالقكة اإللزامية عمى سمكؾ الفرد كالجماعة ما  لياالجتماعية ا الظاىرة "نعـ"

لزامية سمطة النظـ كالقكانيف الرسمية،  يتجاكز أم قكة أك إلزاـ أخر مثؿ كيتبما في ذلؾ قكة كا 
تعتبر السمطة ، كالذم ال عةيؿ حياة أم جماالجتماعي" المنظـ لتفاصاذلؾ بقكة "الضبط 
لزامان  كأقميا ثباتان  ال أحد مظاىره إكالقكانيف الرسمية   لمفرد كالجماعة، فإذا كاف القانكف الرسمي كا 

ف قكة الضبط إف ارتكابيا السيؿ مف مخالفة أك جريمة المركر الحمراء،  إشارة تجاكز مف يجعؿ
 ،مى رجؿ أف يدخؿ مجمس الرجاؿ بمبلبس نسائيةالجتماعي ىي التي تجعؿ مف المحاؿ عا

أف يعتمي منصة القضاء  كعمى قاضو  ،تقتحـ مجمس النساء بمبلبس الرجاؿكعمى امرأة أف 
كىكذا إلى ماال  ة،كبسيكل حافي القدميف أك مدمف القات كالسجائر أف يتخمى عف ذلؾ فجأةن 

يقع تحت طائمة القكانيف الرسمية  مما نياية مف ظكاىر األفعاؿ كالسمكؾ في حياة البشر سكاءن 
غير الرسمي مف  االجتماعيبما ال يحد مما يقع تحت طائمة قكة الضبط  كىك القميؿ قياسان 

بؿ أف القكانيف الرسمية ليست إال الجزئية  أفعاؿ كسمككيات تنظـ حياة الناس جماعات كأفراد،
 صدرىا أصبلن.ىر الجبر كاإللزاـ االجتماعي الذم ىك مااألقؿ كاألضعؼ مف ظك 

                                  
( ىك الجذر الجبرم لكؿ العمـك ٗ/ُبأف لكؿ عمـ مف العمـك جذر جبرم يرتكز عميو، فالرقـ مف ) ( يقاؿ عمميان ُ)

، ك"الحركة" لعمـ ي الجذر الجبرم لعمـ البيكلكجيا"الرياضية،"كالنكاة أك الذرة ىي الجذر الجبرم لعمـ الفيزياء"، "كالخمية ى
 .بالنسبة لعمـ االجتماع االجتماعيةككذلؾ الظاىرة  ،الخ…الميكانيكا 
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 خاصية "الشمكؿ كاالنتشار" -ج
تتصؼ بخاصية العمـك كاالنتشار في  كانت البد كأف  أيان  االجتماعيةبمعنى أف الظاىرة 

جماعة أك مجتمع أك أكثر، كال يمكف أف تككف خاصية فرد بذاتو أك كاقعة بذاتيا، فالجريمة 
لى فعاؿ كسمكؾ البشر ىي تسميات ماال نياية مف أ كالسرقة كالتديف كالحب كالكراىية كا 

، كمالـ كال يخمك منيا أم مجتمع ،كصفات لظكاىر اجتماعية تتصؼ بالعمـك كاالنتشار
تتصؼ الظاىرة بمثؿ ىذا الشمكؿ كالعمـك في مجتمع معيف عمى األقؿم فبل ينطبؽ عمييا 

خر ثائران مفيـك الظاىرة  االجتماعية، فمك حدث أف قاـ شخصان في السكيد أك النركيج بقتؿ آ
غير مقصكدم أك قاـ شخصان آخر في اليمف بعممية  أك أخيو بحادث سير ابنومنو لقتؿ 

م لما جاز قط كصؼ مثؿ ىذه الحكادث   انتحار قبؿ ثبلثيف أك أربعيف عامان مف اليـك
حكادث فردية منقطعة ال ترقى لمستكل الظاىرة االجتماعية  ألنيا االجتماعيةم بالظكاىر

اىرة اجتماعية عامة لمثائر في السكيد أك النركيج، كال ظاىرة االنتحار كانت الممتدةم فبل ظ
عامة أك مكجكدة في اليمف في ذلؾ الزمفم رغـ أنيا قد صارت اليـك ظاىرة اجتماعية  

كالعكس بالعكس صحيح بالنسبة لمثائر كظاىرة اجتماعية قديمة جديدة في  منتشرة كعامة..
في الدكلتيف األنفتا الذكر  نتحار منتشرةنما ظاىرة االالسمكؾ االجتماعي اليمنيم بي

كالمجتمعات الصناعية ككؿم ألسباب اجتماعية أخرل ليس ىذا مجاالن لتحميميا أك الحديث 
 عنيا.

 خاصية "االستمرار في المكاف كالزماف"  -د
ماف كانت البد كأف تتمتع بصفة االستمرار الممتد في الز  أيان  االجتماعيةأم أف الظاىرة 

كالمكاف، كليست قط حادثة أنية أك عرضية محدكدة الزماف كالمكاف كاإلنساف، كذلؾ ما يمكف 
 ،مبلحظتو عمى ظاىرة الجريمة الممتدة بامتداد زماف كمكاف اإلنساف مف كاقعة ىابيؿ كقابيؿ

إلى ىذا الحد أك  االجتماعيةكحتى يـك الناس ىذا، كذلؾ ما ينطبؽ عمى الكثير مف الظكاىر 
 ؾ.ذا
 خاصية "النسبية" -ق

 ة، فميس كؿ الظكاىر أبدية ثابتاالجتماعيةفالنسبية ىي مف أىـ كأبرز خكاص الظكاىر 
، بؿ ىي نسبية بكؿ ما تعنيو ىذه الكممة مف معنى، فمف الظكاىر ةكال عرضية طارئ

مؼ ما ىك ممتد امتداد تاريخ اإلنساف كاألسرة كالزكاج كالحب كالكره، لكنيا تخت االجتماعية
مف جية الشكؿ كالمضمكف كالدرجة، كمنيا ما قد يظير كيختفي في فترات زمنية محدكدة 

كتعاطي القات   كمنيا ما قد يكجد في مجتمع كال يكجد في غيره، ،األطفاؿ المكسمية كألعاب
، كحرؽ المكتى في الديانة البكذية مقابؿ مف المجتمعات في اليمف مقابؿ الخمرة في غيره

ينيـ كالصبلة عمييـ كدفنيـ عند المسمميف، كمف الظكاىر ما قد ينتشر في جزء تغسيميـ كتكف
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كليس في عمكمو كما في ظاىرة فف "الداف" في حضرمكت ك"ميرجاف  ،مف المجتمع الكاحد
 الجريمة ىي ككذلؾ النخيؿ" في تيامة ك"كرنفاالت أعياد عرفو" في يافع كالمناطؽ الكسطى،

 . ألخر مجتمع مف كخطكرتيا اانتشارى كنسبة نكعيا كاختبلؼ
 "خاصية "التمقائية-ك

في  التمقائية"بشكؿ عاـ ىي " االجتماعيةلظكاىر مف أىـ كأبرز خكاص الظاىرة أك ا
 أم الظيكر كاالنتشار كاالستمرار أك االختفاء كالتراجع، بحيث ال يمكف ربط ظيكر أك اختفاء

ما أنيا  دكلة كتشريع رسمي بقدر ظاىرة اجتماعية بقرار أدارم مف فرد أك جماعة أك حتى
الجمعي لمناس أكمف بدايات فردية أك جماعية مف الصعب جدان  كالسمكؾ لمعقؿ كنتاج تبرز

 حيث يككف ،بعينيا، رغـ أنيا قد تككف كذلؾ بالضركرة جماعة تحديدىا أك نسبتيا لفرد أك
  تفاالت الزكاجالقات في اليمف أك سف اح المستحيؿ القكؿ بمف ىك أكؿ مف زرع شجرة مف

 بدأ كفنكف الرقص كالغناء كطريقة خياطة كارتداء مبلبس الرجاؿ مقابؿ النساء، كحتى مف
 الخ . …خرؿ مختمفة مف مجتمع ألكتناكؿ الطعاـ بأشكا طبخ كعادات كطرؽ ،الثأر
 :ظاىرة الجريمة كنمكذج لمصداقية المفيـك كالخكاص-2

مف خبلؿ  االجتماعيةكالمكضكعي لمظاىرة  كىكذا في النياية ال يتجسد المفيـك العممي
بؿ كمف خبلؿ الخكاص الست السابقة القائمة عمى تحديد  ،التعريؼ العاـ السابؽ فحسب

، كباعتبارىا الجذر ككيفما كانت كأيف ما كانت ،كانت ان الجتماعية أياكتعريؼ مفيـك الظاىرة 
م ألخرلاف بقية العمـك الطبيعية كعمـ كضعي تجريبي ال يختمؼ كثيران ع االجتماع الجبرم لعمـ

بحيث لك قمنا بإسقاط مفيـك الظاىرة االجتماعية كخكاصيا السابقة إلى "أنو فعؿ أك سمكؾ 
كانت دكافعو أك أسبابو" لما كجدنا إمكانية إلخراج أم فعؿ أك سمكؾ فردم أك  ان بشرم أي
كىي صمب مكضكعنا اجتماعية كظاىرة  –ي خارج المفيـك كالخكاص السابقةم فالجريمةجماع
ىي في األصؿ فعبلن اجتماعيان يتميز بالشيئية كاإللزاـ تحت كطأة التعكد كالحاجة  كالنسبة -مثبلن 

، كبالشمكؿ كاالنتشار في كؿ مف مجتمع  خر كمف كقت  خر في التنكع كاالختبلؼ
 جة انتشارىا ...إلخ.المجتمعات تقريبان كبالتمقائية التي تحدد بدايتيا كنيايتيا كزمانيا كمكانيا كدر 

 .مفيكـ المشكمة االجتماعية أك الجريمة االجتماعية-3
ككذلؾ الجريمة أك الجرائـ  ،الجتماعيةااف أف ندرؾ مبدئيان بأف المشكمة مف األىمية بمك

، كأف ما يميزىا كظكاىر االجتماعيةىي جزء ال يتجزأ مف منظكمة الظكاىر  االجتماعية
كغير مستحبة في المجتمع مقارنة بما عداىا  ة،تماعية سمبياج ظكاىر اجتماعية ىك ككنيا

كحسف المعاممة كاحتراـ  الخير مف الظكاىر اإليجابية كالعمؿ الصالح كقكؿ الحؽ كفعؿ
إلى غير ذلؾ مف كؿ ما تستقيـ بو حياة المجتمع السكم، كأما  الرسمي، النظاـ كالقانكف

  :كؿ منيما باالتي فيتمثؿ االجتماعيةئـ كالجرا االجتماعيةمفاىيـ كخكاص كؿ مف المشاكؿ 
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 .مفيكـ المشكمة االجتماعية-أ
 جماعة في كؿ فعؿ أك سمكؾ اجتماعي لفرد :كظاىرة اجتماعية ىي االجتماعيةالمشكمة 

بؿ كما قد يسبب   ،أخرل غير مرغكب أك مستحب مف المجتمع المحيط تجاه أك جماعة معينة
األكبئة كاختناقات المركر كأزمات المشتقات  انتشارككالضرر الفردم كالجماعي،  األذللو 

مع األخذ في االعتبار إف مثؿ ىذه  كالكيرباء كالطبلؽ كاألميو كالرشكة ...الخ، النفطية كالمياه
في المجتمع  انتشارىا حينما يتجاكز معدؿ ،الظكاىر السمبية ال تعتبر مشاكؿ اجتماعية إال

مف ظاىرة اجتماعية عادية كىامشية ال  لنسبةا ىذه عند حيث تتحكؿ %،ُٓ% إلى َُإلى
إلى مشكمة ميددة  االجتماعييخمك منيا أم مجتمع كغير ميددة لقاعدة االستقرار كالتكازف 

، بحيث يتنبو المجتمع كالدكلة ألىمية معالجتيا بالطرؽ الجتماعي العاـا قاعدة االستقرارل
 .المناسبة

 .مفيكـ الجريمة االجتماعية-ب
الفعؿ المخالؼ  :تتجاكز المفيـك القانكني ليا باعتبارىا االجتماعيمفيـك الجريمة بال

 غير االجتماعيةلممشاكؿ  ةالنتائج البلحق :لنص القانكف إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ باعتبارىا
كمنقطع عما سكاه  ،كالجريمة ليست فعؿ قائـ بذاتو ،كاألكثر ضرران بالفرد كالمجتمع المعالجة

بؿ ىي بالمفيـك  فردية كحسب، ةكمسؤكلي الرسمي كالقانكف لقضاءكما يتعامؿ معيا ا
بحيث يمكف أف  ،ةحصيمة تراكـ مقدمات كأسباب اجتماعية منظكرة كغير منظكر  االجتماعي

انكف بؿ  حقيقي آخر غير منظكر خارج الق يككف المجـر أماـ القانكف ىك مجرد ضحية لمجـر
كحتى المخالفات  بالظمـ البكاح، لسياسي العاـ كانتياءن ا ، بدءان بالفسادكربما مف القائميف عميو

تي مف خبلؿ البند ا  لسبب أك ألخر كىذا ما سيتضح ،طفاليـعمى أى  ا باءككذب  المركرية،
 الجتماعية كالسياسية لمجريمة،ا المتعمؽ باألسباب مكضكعنا جكىر الذم ننتقؿ فيو إلى

 . البحثية الكرقة ىذه مف تيةا  البنكد بقية في منيا الحد ككيفية

ف الكريـ فإف الجريمة كظاىرة اجتماعية آإذا كاف لكؿ شيء سبب كما جاء في نص القر 
ال  :فإنيا بالتالي ،لتعريؼ كالخكاص الجكىرية السابقةكالتي ينطبؽ عمييا ا ،في كؿ المجتمعات

كالمقدمات  ىر األخرل، كالتي ليا مف األسبابكغيرىا مف الظكا تتعدل ككنيا ظاىرة اجتماعية
كليس حدان   كالظركؼ الزمانية كالمكانية كاالجتماعية ما يجعميا مجرد نتيجة حتمية لما قبميا،

بذاتو يخص فاعميا دكف غيره كما ىي رؤية الميشٌرع القانكني مف منظكر الجريمة كالعقاب 
كتحديد العقكبة عمى  -أيضان –تي تيتـ بأسباب كخمفية الجريمة ال االجتماعيةبمعزؿ عف الرؤية 

كمعالجتيا ىك الكفيؿ بالحد  ،كالسياسية لمجريمة االجتماعيةمعرفة األسباب  ألفضكء ذلؾ، 
الجتماعية المنتجة اكليس مجرد تكقيع العقكبة عمى الفاعؿ مع بقاء األسباب كالبيئة  ،منيا
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كالفساد  كغياب مبدأ المساكاة بيف الناس، ،الجتماعيا مييزلمجريمة، كمف أىـ ىذه األسباب الت
 ،السياسي العاـ، كضعؼ قكة القانكف العادؿ فكؽ الجميع كمف أجؿ الجميع، كالشعكر بالحرماف

  كالمكضح داللة كؿ ذلؾ في االتي:  .كتدني مستكل القيـ الدينية كاألخبلقية
 .الناس بيف المساكاة كعدـ التمييز-1

في مجتمعنا اليمني عمى سبيؿ المثاؿ إلى ما يعرؼ "بابف الناس كابف  جتماعيةاالفالنظرة 
كالجزار  كالقناديؿ، السكؽ "كالمنصب كالطرؼ، كالسيد كالقاضي، كالفقيو كالقبيمي كالزنابيؿ

  كممارسة كحتى الخادـ كالطباؿ، كميا مفاىيـ لمتمييز االجتماعي  ،كالحداد كالنجار ،ؽكالحبل
مف شرع أك قانكف  كال أساس ليا ،مف سمطاف لـ ينزؿ ا بيا بيف الناس، كالتية اعدـ المساك 

ىذا الحد أك ذاؾ في الكاقع  إلىالسمبي  االجتماعي الضبط كمطبقو بقكة مقرة  أك ديف ،لكنيا
عبلمية كفي كجكد سياسات مذىبية كطائفية االجتماعي  كراء مةكتعميمية رسمية كغير رسمي كا 

كلذلؾ كبخبلؼ ما كاف قد تحقؽ مف سياسات كتكجيات  ،ةمباشر  غير أك مباشرة بصكرة ذلؾ
، ككاف الجيؿ القديـ  الثكرة كالجميكرية في الحد مف كؿ ذلؾ عمى مدل النصؼ قرف المنصـر

، لكنو إال باعتباره تاريخان منسيان  كاألجياؿ الجديدة لـ تعد تعرؼ منو شيء كؿ ذلؾ،  قد تجاكز
الجتماعي  كالسياسي كالكراىية الضاربة ا بعاثو لـ يبعث التمييزيبعث اليـك مف جديد، كبان

الجتماعية كالسياسية بشكؿ عاـ، ناىيؾ عف أف التمييز اكالجريمة  كالعنؼ بؿ ،أطنابيا فحسب
الجتماعي العاـ كاألكثر خطكرة كتيديدان ألمف كاستقرار امساكاة بيف الناس ىك الجـر البلأك 

جتماعي، كما الجرائـ الفردية أك الجماعية التي تتفشى كيعاقب المجتمع كتكازنو النفسي كاال
حتى أماـ القانكف  لعدـ المساكاة،المباشرة  عمييا القانكف إال النتيجة أك الحصيمة المباشرة كغير
أنو ال يقـك عمى الكسب الفردم أك  ...نفسو، كمف أىـ خكاص التمييز االجتماعي السمبي 

 ،حياتوم بقدر ما يقكد دعاكل الحقكؽ الكراثية كالطائفية كالعرقيةالجماعي المباشر لمشخص في 
كحتى القبمية كالمناطقية كالمينيةم التي ال عبلقة ليا بقدرات ككفاءة كتمٌيز األشخاص بما 

 يكتسبكنو مف عمـ أك عمؿ صالح.
 إمفاؿ التميز االجتماعي:-2

 الناس عمييا كما سبقت غياب المساكاة التي فطر ا :الجتماعي ىكاإذا كاف التمييز 
لمشركعة ما ينتج الفركؽ ا :تمامان ىك الجتماعي بخبلؼ ذلؾ أك بعكسوا "زفإف "التمي ،اإلشارة

في الغناء كالفقر كالمكانة كالميانة كالحسف كالقبح ككؿ ما يرتبط  بيف الناس جماعات كأفراد
ع كاالستقامة كالخيرية ..الخ المختمفة مف العمـ كاألبدا بتنكع مزايا كمحاسف البشر كمساكئيـ

ف إ :ىك "التميُّز" عف "التٍمًيًيز"، كما يميز بما في ذلؾ الجريمة  ة كاالنحراؼ،امقابؿ البلمساك 
بصفات كحقكؽ غير مشركعة لمفرد أك الجماعة المعنية عمى  الجتماعي يتصؼاالتمييز 

اثي أك السبللي أك الكر " "التمييز كدعاكل حقكؽ حساب الغير مف خارج ذكاتيـ الفردية،
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 الجتماعي اإليجابيا "التميز "بخبلؼ ،..الخ.الطائفي أك المناطقي أك الديني أك القكمي 
عمى الصفات كالمزايا المكتسبة لمفرد التي يكتسبيا لنفسو بنفسو في حياتو في  :الذم يرتكز

 المشركع، شتى مناحي الحياة كالعمـ كالعمؿ النافع لو كلغيره مف الناس كاإلبداع كالكسب
مثؿ ىذه القدرات كالصفات المتميزة أك تيمؿ أك تحارب  كال تقدر بالتميز فحينما ال يعترؼ

المشركع" كأف يعطى حؽ مف  غير التمييزحقكؽ "مف يدعكف لصالح " تميز مشركع" كحقكؽ
الحقد كالكراىية كالظمـ،  يكرس ما فإف ىذا ىك ،يستحؽ في الكظيفة العامة لمف ال يستحؽ

 ، كذلؾ ىككفساد المجتمع كانيياره بالمجمؿ بؿ ،المجتمع فحسب لي ليس الجريمة فيكبالتا
 . في ىذه المرحمة عمى مستكل الكطف كاألمة نعاني منو ما
 الفساد السياسي كجـر كمصدر لمجريمة:-3

الفئة   أك باختصار شديد ادعاء الحاكـ :إف الفساد السياسي "كجـر كمصدر لمجريمة" يعني
المالؾ المطمؽ لمسمطة كالثركة العامة مف دكف الناس   الحاكمة أك الحاكـ الفرد بأنوأك الطبقة 

إما بمبرر أكذكبة باسـ السماء أك اغتصاب ككراثة عمى األرضم أك حالة مف الفكضى كالفساد 
الذم يجعؿ مف فآت كمراكز السمطة مجرد عصابات سطك كنيب لؤلمكاؿ كالحقكؽ العامة 

م كال مكف الكصكؿ إليو بالقكة أك غيرىاف عف االستيبلء عمى كؿ شيء يكال يتكرعك  ،كالخاصة
ـر السياسي ليس مجرد ا لـ يتمكنكف مف الكصكؿ إليو بعديتكقفكف إال عند م م حيث يصبح الجي

الخطأ كغير  االتجاهرمز لمنجاح كالشطارة فحسبم بؿ كمصدر صناعة كتنفيذ القرار في 
 المشركع.

ؿ السكاد األعظـ مف الناس أماـ فساد سياسي كيذاأ! ىؿ فماذا يمكنؾ أف تتصكر حا
جمكع مف المبلئكة أـ نفر مف الشياطيفأ ال شؾ إف المحكـك في مثؿ ىذه  يمكف أف يككنكا

لممقكلة السائدة "الناس عمى  لف يككف إال الكجو األخر مف العممة طبقان  ةالحالة كفي كؿ حال
كبالتالي الجريمة السياسية  ،فيصبح الفساد كالظمـ ،ديف ممككيـ" ك"كيفما تككنكا يكلى عميكـ"

 إال مف رحـ ربي. القاعدة ىي الرسمية كاالجتماعية غير الرسمية
 . الجميع كعمى الجميع فكؽ القانكف قكة ضعؼ -4

في العالـ مثؿ "كمينتكف" رئيس الكاليات المتحدة  عظمى دكلة  بأف رئيس أكبر عممت إذا
ال ألنو  قد قاـ بجـر  كقضي عمى حاضره كمستقبمو السياسي،األمريكية األسبؽ قد حككـ 

مشيكد في حؽ كطنو أك غيره مف الناس، أك أنو قد قاـ بعبلقة غير مشركعة مف كجية 
بؿ لمجرد أنو قد كذب حينما سألتو المحكمة   نظرنا مع مكظفة مكتبو الجميمة "مكنيكا" قط،

إسحاؽ رابيف  -أيضان -إسرائيؿ األسبؽ  كأف سفير كقاؿ إنو لـ يفعؿ كثبت العكس، ذلؾ عف
السياسي لمدة  العمؿ ممارسة كحجر عميو ،في الكاليات المتحدة قد حككـ كعزؿ مف منصبو

لفيف دكالر باسـ أحد أكالدىا في المدرسة أبإيداع  خمس سنكات مع زكجتو التي قامت بعممو
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بمكظفي الدكلة في مصرؼ أمريكي بخبلؼ ما يقضي بو القانكف اإلسرائيمي المتعمؽ 
" يحاكـ اليكـ مبادكنالد تر اإلسرائيمية بالنسبة لممثمييا في الخارج..! كما أف الرئيس الحالي "

إال ألنو متيـ باإلساءة إلى سمعة منافسو القادـ في  لشيء،كييدد بالعزؿ قبؿ نياية كاليتو ال 
 االنتخابات!

لثكاب كالعقاب فكؽ الجميع كعمى إذا كانت قكة القانكف كاحترامو كفؽ مبدأ ا :كالسؤاؿ ىك
سرائيؿ أمريكا في بالكبير قبؿ الصغير الجميع بدءان  ىك ما جعؿ مف أمريكا  النحك ىذا عمى كا 

سرائيؿ أقكل القكل السياسية كاالقتصادية كالعسكرية في العالـ كأكثرىا تقدمان   كخدمةن  كا 
ربي األكبر مف أمريكا فماذا يمكننا أف نقكؿ عف حالنا في اليمف كالكطف الع …لشعكبيا

ىؿ سبؽ كأف سمعنا  …كمكطف رساالت السماء إلى األرض كاإلغناء مكاردان كاألعرؽ تاريخان 
عف حؽ بجريمة مخالفة  أك رأينا في تاريخنا المنظكر عف رئيس أك أمير أك كزير حككـ

يو ما ال يكجد!! كمف لد -أيضان -كعممكـ رءأ في حد عمميديف أك بي أي  كأ ،لمقانكف كالدستكر
 يثبت عكس ذلؾ فميفيدنا مشككران.

ىك أحد  …في محاكلة لئلجابة عمى السؤاؿ السابؽ كالمثير :كالتساؤؿ ا خر كاألخير
 "كأئمتنا مان الجريمة تما يككف حكامنا معصكمكف مف الخطأ أكأف  :احتماليفم األكؿ

المبلئكة ال  كأف الكؿ قد صار مف عداد " الظاىريف منيـ كالمخفييف،-أيضان  -المعصكمكف
خطأ أك خطيئة ليـم أك أنيـ عمى العكس مف ذلؾ ىـ مف عداد األبالسة كالشياطيف 

كلـ يعد يكجد في الناس إال مىف ينافقيـ أك يعينيـ  ،كالمجرميف الباغكف كالمفسدكف في األرض
م كىذا ىك األصح صحيـ أك يمنعيـ أك يحاسبيـ عميياكيشاركيـ في الجريمة ال مف ين

لى الحكمة القائمة " إذا كاف رب البيت كاألقرب إ فشيمة أىؿ  ان لدؼ ضارببالى الحقيقة كا 
ذا كاف الييكد قد لعنكا في كتاب ا باألمس البعيد ألنيـ كانكا ال  ،البيت كميـ الرقص" كا 
أ! كاال يككف األحؽفمف ىك  ،فعمكه ان يتناىكف عف منكر  الذيف  أكلئؾ بمثؿ ىذه المعنة اليـك
 لثكاب كالعقاب عمى الكبير قبؿ الصغير ىـ أحؽ بما ىـ فيو مف المكانةيطبقكف مبدأ ا

 إذا مف نحف ألننا ،كالجـر كالذؿ الميانة مف نحف فيو بما أحؽ كنحف ،كالقكة كالتقدـ كالخير
ذا ،عاقبناه صغيرنا أجـر بؿ ككافأناه. بؿ كحصناه مف المسألة عف أم  تركناه كبيرنا أجـر كا 

نكف كنص دستكرنا المبجؿ، الذم يحصف بالنص كؿ شاغمي كظائؼ خطأ أك جـر بقكة الفا
 .ة قانكنية...!ءلالدرجة األكلى كالثانية مف أية مسا
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 الشعكر بالحرماف كالحاجة كسبب لمجريمة. -5
كثيران ما يقاؿ بأف الشعكر بالحرماف كالحاجة نتيجة الفقر أك قؿ ما في اليد ىي أسباب 

ذا  المعيشية، المستكيات االجتماعيةفي لمجريمة اجتماعية مباشرة  الدنيا كمتكسطة الحاؿ، كا 
بأف "الحاجة ىي أـ االختراع" عف حؽ فقد تككف كذلؾ ىي أـ الجريمة  تقكؿ الحكمة كانت

أنو كاف ذات يـك في  ما، يؤكد ذلؾ ما يركل عف حكيـ اليمف الزراعي عمي كلد زايد، إلى حدو 
منو حاجتيف مع أكالدىفم فغاب عنيف ذات مساء  ضائقة معيشية كلو ثبلث زكجات يطالبف

كبينما ىك عند عكدتو عمى عتبة الباب مف  أك تأخر عف العكدة إلى بيتو كما ىي العادة،
فدفعو الفضكؿ إلى البقاء خمؼ  ،تأخره الخارج سمع نسائو في الداخؿ يتحدثف عف سبب

 :فسمع األكلى تقكؿ عتاد،الباب مف الخارج لبلستماع عما يقكلينو عنو كعف تأخره غير الم
"إنو ذىب ليسرؽ لنا شيء مف الطعاـ لسد  :"إنو غائب لدل امرأة أخرل غيرنا"م كقالت الثانية

ؿ الما مف عميو سيحصؿ ما مقابؿ زكران  ليشيد ذىب إنو قد":الثالثة كقالت ،حاجتنا كحاجتو"
كجاتو بشيء مما سمع كدخؿ البيت كلـ يشعر ز  الباب قرع فما كاف منو إال أف ا"، حاجتن لسد

 بكاحد مف أشير أقكالو كحكمو قائبلن: كفي اليـك التالي كىك يحرث في األرض غرد منيف،
 "أصبحت مف فقر ليمة سارؽ كزاني كحبلؼ".  زايد كلد عمي يقكؿ

إال أف ذلؾ لـ يكف قط ىك   كىذا صحيح بأف الفقر كالفاقة مف أسباب ارتكاب الجريمة،
الجتماعية قد االدراسات  ألف ،ريمة في المجتمع أك أكثرىا خطران جالسبب الكحيد لظاىرة ال

الفقر كشظؼ العيش لـ يكف ىك السبب األبرز أك الكحيد قط في ظاىرة الجريمة  بأفأثبتت 
بقدر ما ىك الشعكر بالحرماف كالتبايف الحاد في مستكيات المعيشة بيف ترؼ الغناء المجاكر 

طبقة كالمقترف بمشاعر الحرماف مما حكلو لدل ال ،طلمظاىر بؤس الفقر أك العيش البسي
المشبعة بمشاعر  كالدنيا الكسطى الطبقات عمى ذلؾ كانعكاس ،العميا في المجتمع بشكؿ عاـ

تنتشر في أكساط  االجتماعيةم لذلؾ فإف الجريمة كالمتطمعة إلى ترؼ الطبقة العمياالحرماف 
الطبقة العميا  أكساط كفي ،إلى الترؼاطؽ الحضرية كالمتطمعة الطبقة الكسطى في المن

، كما ىك حاؿ الطبقة بالطرؽ المشركعة كغير المشركعة لمحفاظ عمى الترؼ كالمزيد منو
 .ا سابقان يالسياسية المشار إلي
الجتماعية الفقيرة أك محدكدة اكالفئات كالطبقات  ،القديمة التقميدية المجتمعات كىذا بخبلؼ

ال يقترف الفقر كمعيشة القكت الزراعية البسيطة بمظاىر حيث  ،الدخؿ مف فبلحيف الريؼ
حيث تغيب بذلؾ أسباب الشعكر بالحرماف كسبب مباشر لنمك كتفشي  الترؼ الحضرم،

 إضافة إلى قكة الضبط الجريمة كتتعزز مشاعر الرضاء كالقناعة بما ىك متاح مف العيش،
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ظاىرة الجريمة في   تراجع أك يابغ إلى يؤدم ما، كاألخبلقي في مجتمع القرية (ُ)االجتماعي
 إلى حد كبيرم كالعكس صحيح فيما يتعمؽ بالمجتمع الحضرم البسيطة كالمجتمعات الريؼ 

ذا كانت نسبة الجريمة ال تتعدل   الجتماعية،االمركب كالمتناقض الطبقات  في الريؼ % ٓاؿ كا 
الحضرم  فإنيا في اعياالجتمغير خطيرة أك ميددة لبلستقرار  كتظؿ ظاىرة اجتماعية ىامشية

لنتائج معظـ  % لتصبح مشكمة كجريمة ميددة لكياف المجتمعم طبقان ُٓكاؿ  َُ اؿتتجاكز 
 . عالميان  الجتماعيةاالدراسات 

 تدني الكازع كالضمير األخالقي:  -6
في أكاخر عقد سبعينيات القرف الماضي كاف عمى راس المستشارية األلمانية الغربية 

كالذم كاف  ،الشتراكية الديمقراطية الدكليةاكزعيـ  ،لمانياأي برانت" رئيس الرجؿ الشيير "قيم
، كالذم قاـ بتعييف مكظؼ عادم في لمانياأمي غير محدكد داخؿ كخارج يحظى باحتراـ عال

لبلتحاد السكفيتي كقتيا، فما كاف مف  ، كبعد فترة مف الزمف اكتشؼ أنو يعمؿ جاسكسان ومكتب
ير مف تقالتو كاعتزالو السياسة فدىش األلماف بؿ فزعكا كمعيـ الكثعمف اسأ"برانت" إال أف 

األمر ال يستحؽ ىذا  ألفمنو الرجكع عف االستقالة  كا، كطمبقادة كشعكب أكركبا كالعالـ
عمى مكقفو  صرٌ أالشتراكية الديمقراطية الدكلية، لكنو االخسارة الفادحة أللمانيا كحركة الثمف ك 
لبلستمرار في مكقعي ىذا الذم ال  عد صالحان أما يعني أنني لـ  خاطئان  "لقد اتخذت قراران  قائبلن 

 ".أك كبيران  ينبغي لشاغمو أف يحتمؿ الخطأ إلى ىذا الحد ميما كاف صغيران 
كىذا ىك "شارؿ ديجكؿ" محرر فرنسا مف النازية يختمؼ مع الجمعية الفرنسية "البرلماف 

طمبو مف الجمعية المكافقة عمى بعض القرف الماضي بشأف  ستيناتالفرنسي" في عقد 
التكجيات السياسية العامة لفرنسا ، فمـ تكافقو، فما كاف منو إال أف أنتقؿ إلى الشعب الفرنسي 

فما كاف منو إال أف استقاؿ  النتيجة بعدـ المكافقة أيضان  فجأتكطرح مطمبو لبلستفتاء العاـ 
ذلؾ قاؿ" ما داـ الشعب قد قاؿ لي مف رئاسة الجميكرية الفرنسية ، كحينما سؤؿ عف سبب 

ف رأم الشعب ىك الحؽ  عد صالحان أ"ال" فيذا يعني أنني لـ   األحؽلمبقاء في مكاني ىذا، كا 
كما كؿ ىذا كذاؾ إال تجسيدان أك تعبيران عف سمطة كازع الضمير األخبلقي لحاكـو ، "أف ييتىبع

م تجاه شعبو كاعو كديمقراطي.  صالحو

                                  
 المحيط المجتمع قبؿ مف كالجماعة الفرد عمى اليائمة القيرية السمطة أك المكتكب غير القانكف ىك االجتماعي: ( الضبطُ)

 بدكافع ليا كيخضعكف مجتمعكال الفرد ذات داخؿ كمعايير قيـ إلى تتحكؿ كالتي ،الراسخة كالتقاليد كالعادات التربية خبلؿ مف
 الضبط مظاىر أحد إال الرسمية كالتشريعات القكانيف كؿ كما خارجيـ، مف اجتماعية سمطة ككنيا مف أكثر داخميـ مف ةذاتي

 .ثباتان  كأقميا االجتماعي
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حكاـ كساسة شعكبنا كأمتنا عمى أفعاليـ فينا كتعامميـ معنا!! فأيف سمطة رقابة ضمير 
ة ظفيؿ سمعتـ بحاكـ أك كزير يمني أك عربي استقاؿ مف منصبو لخطأ أرتكبو مف باب يق

ككـى عمى جريمة خاصة أك عام كحكـ عميو باإلدانة أك  ةالضميرأ أك عممتـ بحاكـو حي
يخطئكف أـ مف الشياطيف كاألبالسة الذيف لـ البراءةأ! كىؿ ذلؾ ألنيـ مف المبلئكة الذيف ال 

يعد يكجد مف يحاسبيـأ كألف اإلجابة ىي بالنفي لكؿ مف ىذا أك ذاؾ فإف السبب الحقيقي 
لة أك أىك في دساتيرىـ التي تشرع ليـ ارتكاب الجرائـ الخاصة أك العامة كتحصنيـ مف المس

ءم أك الكراثي مف األرض في العقكبة، بؿ كدعاكل الكثير منيـ بالحؽ اإلليي مف السما
السمطة كالثركة مف دكف الناس، كأف ا ال يعاقبيـ عمى ما لـ يؤخذكنو مف الناس عنكةن 

م كما جاء في أقكاؿ  كفتاكل بعضيـ قديمان حؽ ليـ! بؿ عمى ما يترككنو لدييـباعتباره 
 ال ف ا "كحديثانم فيؿ ال نكؼ عف مبلحقة مف يسرؽ البعرة كنترؾ مف يسرؽ البعيرأ أل

  حتى يغيركا ما بأنفسيـ". ،يغير ما بقـك
 انييار الكازع الديني كاإلسالمي:  -7

المسمـ أخك "  :ذا كاف حديث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ المتفؽ عميو القائؿ فيوإ
 ،(ُ)"كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، دمو كعرضو كمالو…المسمـ، ال يظممو كال يخذلو كال يحقره

يعاني  ، كأخرل تدخؿ الجنة لرييا كمبان ةنت امرأة تدخؿ النار بسبب حبسيا لحرية قطكاذا كا
ِو  )… :فماذا عف قكؿ ا في كتابو الكريـ ،سكرات المكت مف العطش ا فَقَْد َجَعلْنَا ِلَولِيِّ َوَمن قُ َِِّ َمْظلُومب

ا َُّو ََكَن َمنُْصورب ه
ِ
َْ يُْْسِف ِّفِ الْقَْ ِِّ ا ِ  )… :، كقكلو تعالى(ِ)(ُسلَْطاًنب فَ ذا إ، (ّ) …( فََمْن َعَفا َوَأْصلََح فَأَْجُرُه َََ  اّلِلَّ

ىك مف أعطى  ،كاف الخالؽ عز كجؿ ىك" الرحمف الرحيـ" كما كصؼ بذلؾ نفسو عف حؽ
كرادع إلتياف  ،الحؽ في القصاص مف القاتؿ كحؽ في الجزاء العادؿ مر المقتكؿ ظممان أكلي 

مف قائؿ قد طمب مف صاحب الحؽ أك كلي الدـ فيما يشبو الرجاء الغير بمثمو فإنو عز 
كيقكؿ لو إف العفك كالتصالح أجره عند  ،كاستنياض الرحمة في نفسو بأف ال يسرؼ في القتؿ

ا اكبر كأبم  مف مجرد سفؾ دـ إنساف بالحؽ .. فما بالنا اليـك بمف يسفؾ الدماء كينتيؾ 
الفتف الضاربة أطنابيا في الكطف كاألمة بالباطؿ ال األعراض كيخرب الديار في الحركب ك 

إلى  الديف كتقربان  سـاب! بؿ األدىى كاألمر مف ذلؾم أف يتـ كطاغكتان  أك متجبران  باعتباره باغيان 
كزغاريد  ا بسفؾ دماء بعضنا بعضا! بؿ كنجعؿ مف قتؿ المسمـ ألخيو المسمـ أعراسان 

كتاب ا الذم يحث بكازع مف الديف كالرحمة عمى  ...الخ!  ككأننا لـ نقرأ قط ما سبؽ مف

                                  
 ركاه البخارم كمسمـ. (ُ)
 (.ّّسكرة اإلسراء، ا ية: ) (ِ)
 (.َْسكرة الشكرل، ا ية: ) (ّ)
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التنازؿ كالعفك عما ىك حؽ في القصاص ألف عند ا ما ىك خير منو، كلـ نسمع حديث 
السابؽ ذكره، كالذم يحـر تحريمان قاطعان ال لبس فيو دـ المسمـ الرسكؿ األعظـ المتفؽ عميو 

سكرات  يتمظىخؿ الجنة إلركائيا كمبان كال قصة امرأة بغية تدكعرضو كمالو تحت أم مسمى، 
المكت مف شدة العطش، فأيف ىذا مف ذاؾأ كأيف نحف مف ديف الحؽ كديف الباطؿ أك ديف 

الشيطاف!! بؿ كأيف منا الضمير األخبلقي كاإلنساني كالذم غاب فينا  غكايةالرحمف مقابؿ 
نجيؿ  ،ءان مف تكراة مكسىأكثر مف غيرناأ! رغـ أف ا قد أنزلو إلينا كفينا قبؿ غيرنا بد كا 

، ناىيؾ عف كؿ قيـ صمى ا عميو كآلو كسمـ كحتى قرآف خاتـ األنبياء محمد ،عيسى
 كأخبلقيات الضمير اإلنساني.

أقصد ىنا بالضمير األخبلقي القيـ اإلنسانية التي ال تقـك عمى القيـ الدينية الحقة 
ما  العابرة لؤلدياف كالمعتقدات سكاءن فحسب بؿ كتتجاكز ذلؾ إلى القيـ اإلنسانية المطمقة 

ككؿ ما يتعمؽ باإلقداـ عمى ارتكاب الخطأ المضر  ،يتعمؽ منيا بالجريمة الخاصة أك العامة
كحتى الكطف كالمجتمع اإلنساني كمو، كيكفي في ىذا الصدد ما  ،كاف أك جماعة بالغير فردان 

لضمير لدل حكاـ الييكد ا بةسبؽ عرضو مف بعض األمثمة مف قيـ كأخبلقيات سمطة كرقا
بيـأ  كنسأؿ أنفسنا كمسمميف أيف السمطة كرقابة ضمائرنا عمينا قياسان  ،كالنصارل في الغرب

ف أنبياء ا ككتب السماء كشرائعيا كقيميا السمحة كخاتمتيا قد كنحف األحؽ بذلؾ منيـ أل
 أنزلت إلينا قبؿ غيرنا فأضعناىا كعممكا ىـ بيا كما سبقت اإلشارة.

:    )      (
 بو نبدأ أف يمكف ما أفضؿ ىي "العجب بطؿ السبب عرؼ إذا "القائمة الحكمة ىذه ""نعـ

 الكرقة عنكاف مف الثاني الشؽ عمى بو كنجيب ،ىذه العمؿ كرقة مف الختامي البند ىذا
 المسافة نصؼ ىك أسبابو كتشخيص داءال معرفة الجريمة، ألف مف الحد بكيفية المتعمقة
زالة منو الحد أك منو لمخبلص  برصد قمنا فمك منو، لمكقاية المسافة ككؿ بؿ ،همخاطر  كا 
التيا بدال الجريمة لتفشي السابقة كاالجتماعية السبعة السياسية لؤلسباب العكسية المعاني
 كأكفى المعاني عباراتال قؿأكب بساطة بكؿ الجريمة مف الحد كيفية عمى لعثرنا العكسية

  : يمي كما كباختصار
 في كالخيرية الصالح بالعمؿ كالمشركع المكتسب اإليجابي الجتماعيا" زيالتم " مبدأ تعزز-ُ

 كما الناس بيف المساكاة لعدـ المشركع السمبي كغير" االجتماعي التمييز " مف الحد مقابؿ
 قبمية أك كسبللية مذىبية أك عقائدية أك كراثية حقكؽ إلى استنادان  خمقو في ا سنة ىي
 أك عرقية لـ ينزؿ ا بيا مف سمطاف. قكمية أك
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 كفكؽ الجميع عمى العادؿ القانكف قكة بتعزيز لمفساد السياسي كاإلدارم العاـ حد كضع-ِ
بغيرنا مف األمـ كالشعكب المتقدمة، كالتزامان  إسكةن  الصغير قبؿ الكبير كعمى ،الجميع

 .الحنيؼ الحؽبتعاليـ ديننا 
غير  كالترؼ كالفاقة ىالفقر كالغن بيف المسافة في تباعد االجتماعي الحرماف مف الحد-ّ

 كتابو في ا أمر كما- جية مف لمفقراء حؽ مف األغنياء أمكاؿ في ما بأخذ المشركعم
  .أخرل جية مف لمجميع الكريـ كالعيش العمؿ كفرص كسائؿ كتأميف -الكريـ

 كالسبلـ كالمحبة الصالح كالعمؿ الخير فعؿ نحك الحؽ كاألخبلقي الديني الكازع استنياض-ْ
السماكية بما  كالرساالت األدياف ككؿ اإلسبلمي الديف كرسالة جكىر ىك كما ،الناس بيف

س عك ىك فيما لمديف التكظيؼ السياسي مف بدالن  مفي ذلؾ القيـ األخبلقية األرضية
 تحت البعض بعضيـ كقتؿ الناس فريؽ بيفكالت الكراىية عمى التحريض مف جكىره
 كحتى طمع ،بدءان مف شيطنة التسنف كالتشييع سمطافم مف بيا ا ينزؿ لـ مبررات
 السماء مف مكذكب إليي حؽ باسـ الناس دكف مف كالثركة بالسمطة االستئثار في البعض

 .ض، أك خدمةن لعدكاف خارجي غير مبرراألر  عمى مغتصب كراثي أك
لكؿ األدياف  كاألخبلقي العاـ كالمطمؽ كالعابر اإلنساني الضمير تنياضاس أىمية-ٓ

 الخير فعؿ في نفسو عمى رقابتو كإنساف، كتعزيز اإلنساف كجداف في كالقكانيف كالقكميات
 الجياد ىك النفس جياد ألف المطمؽ كاإلنساني كالجماعي الفردم بالمعنى الشر كترؾ
وْا َما …)كلو تعالي: كتصديقان لق الحرب، جياد مف األكبر ُ ُ َما بِقَْومم َحيَّ يُْيَّ ِ نَّ اّلِّلَ اَل يَُْيّ ِ

ِ
ا

  ، صدؽ ا العظيـ.(ُ) (…ِبأَهُْفِسهِمْ 

                                  
 (.ُُالرعد، ا ية: )سكرة  (ُ)
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 حبــــث عممــْ ص ــممـخ
 عــــو

 اد َالتماض املعمُمات.ــار نظرِيت االعتمـدراسة مقارنة يف إط 

  :إعـــــداد
 ْ ــٌ كافـد عبدالُياب الفقّـد. حمم

 استاذ اإلذاعة َالتمفزُِى املشارك بلمّة اإلعالم 
 يف جامعيت صهعاء َاإلمام حممد بو سعُد اإلسالمّة

 ْـــأ.حاتــــم عمْ حّدر الصاحل
  املدرض بقشم العالقات العامة َاإلعالى      

 جامعة صهعاء –كمّة اإلعالم 

 مشكمة الدراسة كأىدافيا:
شبكات التكاصؿ االجتماعي سرعة نشر األخبار كالمعمكمات حكؿ األحداث  غيرت
ما  كطريقة تفاعؿ الجميكر معيا، فالمعمكمات األكلية حكؿ األحداث اإلرىابية غالبان  ،اإلرىابية
كليس مف  ، كالكاتس آب،يكر عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي كالفيس بكؾ كتكيترتأتي لمجم

خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ التقميدية، إذ أف انتشار اليكاتؼ النقالة الذكية المزكدة بالكاميرات 
كتطبيقات شبكات التكاصؿ االجتماعي ساعدت عمى نشر المعمكمات كاألخبار كقت حدكثيا 

ت إحدل الدراسات الحديثة بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي إلى جميكر كاسع، حيث كشف
كانت المصدر الرئيسي األكؿ في معرفة الحادثة اإلرىابية عمى الجندم البريطاني "لي ريغبي" 

ـ، ففي الدقيقة األكلى َُِّمايك  ِِالذم قتؿ في أحد شكارع لندف بمنطقة ككليتش بتاريخ 
، ككذلؾ حادثة قتؿ )فمكريد جكرج( (ُ)الحادثةتدكينة عمى تكيتر حكؿ  ََٖنيشرت حكالي 

   .(ِ)ـََِِمايك  ِٓعمى يد الشرطة األمريكية في 
الثالث بعد الفضائيات الخاصة  الترتيب االجتماعي التكاصؿ شبكات احتمت كقد

كالفضائيات العربية، في االعتماد عمييا مف قبؿ الجميكر المصرم في الحصكؿ عمى 
ث تقدمت عمى الفضائيات كاإلذاعات كالصحؼ الكطنية حي ،معمكمات حكؿ اإلرىاب

                                  
)1( Urgent Invite –After Woolwich : Social Reactions On Social Media, Available online @ 
http://gtr.rcuk.ac.uk/project/778971E8-3625-48B6-A3C6-720BD69FDADD , 5-11-2015 .   

)2( http://www.ar.m.wikipedia.org.   

http://gtr.rcuk.ac.uk/project/778971E8-3625-48B6-A3C6-720BD69FDADD
http://gtr.rcuk.ac.uk/project/778971E8-3625-48B6-A3C6-720BD69FDADD
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 اإلرىابية األحداث متابعة في اإللكتركنية المعمكمات أىمية مصادر ،يعكس بما المصرية
 التحديث خبلؿ مف األخبار مكاكبة في سرعة بو مف تتميز لما بالنظر الجميكر لدل كغيرىا
 .(ُ)ألخبارىا السريع

بكات التكاصؿ االجتماعي مف قبؿ جميع فئات المجتمع كفي ظؿ االستخداـ المتنامي لش
 ،كبخاصة فئة الشباب، كمع بركز الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية بقكة في ا كنة األخيرة

كاستخداميا لشبكات التكاصؿ االجتماعي في نشر أفكارىا كمعتقداتيا كالتركيج لعممياتيا، 
بكات التكاصؿ االجتماعي في إمداد : الكشؼ عف دكر شا تيفي  مشكمة الدراسة تتحدد

الشباب العربي باألخبار كالمعمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب مف خبلؿ معرفة  التماس الشباب 
كاعتمادىـ عمييا كمصدر  ،العربي لؤلخبار كالمعمكمات مف شبكات التكاصؿ االجتماعي

 اإلرىاب. لممعمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب، كاتجاىاتيـ نحك أدكارىا في نشر التطرؼ ك 
 : تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التاليةكفي إطار اإلشكالية التي سبؽ تحديدىا، 

معرفة المعمكمات التي يمتمسيا الشباب العربي مف شبكات التكاصؿ االجتماعي حكؿ  -ُ
 ظاىرة اإلرىاب . 

رصد العكامؿ المؤثرة عمى التماس الشباب العربي لؤلخبار كالمعمكمات مف شبكات  -ِ
 اصؿ االجتماعي حكؿ ظاىرة اإلرىاب .التك 

معرفة تأثيرات اعتماد الشباب العربي عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي في الحصكؿ  -ّ
 عمى األخبار كالمعمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب. 

الكشؼ عف اتجاىات الشباب العربي نحك دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في نشر  -ْ
 اإلرىاب كالتطرؼ.

 اسات السابقة:اإلطار النظرم كالدر 
أىداؼ الدراسة، كاإلجابة عف تساؤالتيا، تـ االعتماد عمى نظريتي:  تحقيؽمف أجؿ 

المعمكمات، كإطار كمحدد نظرم لمسار الدراسة كبناء  كالتماساالعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ، 
لمتعرؼ عمى النتائج التي  –فركضيا العممية، كما تـ مراجعة العديد مف الدراسات السابقة 

تكصؿ إلييا الباحثكف، كاألساليب المنيجية التي استخدمكىا في دراسة القضية، كالسياقات 
المجتمعية التي أجريت فييا تمؾ الدراسات، بيدؼ االستفادة منيا في بناء المقاييس العممية 

شمؿ عدة مجتمعات تخبلؿ تكسيع نطاؽ تطبيؽ الدراسة للمدراسة الحالية كاإلضافة عمييا مف 
جراء مقارنة بينيا، كقد تـ تقسيـ الدراسات السابقة ذات العبلقة بالقضية المدركسة عربية ك  ا 

                                  
(، المسئكلية االجتماعية كاألمنية لكسائؿ اإلعبلـ في تناكؿ قضايا اإلرىاب: دراسة تطبيقية عمى َُِْىبة شاىيف، ) (ُ)

ر كالصفكة اإلعبلمية كاألمنية، كرقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر دكر اإلعبلـ العربي في التصدم لظاىرة اإلرىاب الجميك 
 . ُْديسمبر ،) الرياض ، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية(، صُٖ-ُٔالمنعقد بالفترة مف 
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إلى محكريف، يتناكؿ المحكر األكؿ: الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف شبكات التكاصؿ 
االجتماعي كالممارسات اإلرىابية، بينما تناكؿ المحكر الثاني: الدراسات التي تناكلت نظريتي 

 التماس المعمكمات في إطار اإلعبلـ الجديد.  االعتماد ك 
 ة: ػػػػػػػالمنيجي

في الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ الظاىرة المدركسة،  Surveyتـ تكظيؼ منيج المسح 
عمى  الذم تـ تطبيقو Online Questionnaireمف خبلؿ استخداـ االستبياف اإللكتركني 

ليمف، كاألردف، كالسعكدية، كمصر( ىي:)ا(ُ)عينة مف الشباب العربي في أربع دكؿ عربية
كتـ الكصكؿ إلى عينة الدراسة باستخداـ ممف يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي، 

أسمكب )عينة الكرة الثمجية(، كما تـ بناء مقاييس الدراسة باالعتماد عمى النظريات العممية 
كر يجيب عف تساؤؿ كالدراسات السابقة، كتككنت استمارة االستبياف مف عدة محاكر، كؿ مح

محدد في الدراسة، مثؿ: محكر معدؿ استخداـ الشباب لشبكات التكاصؿ، كمقياس درجة 
عمى شبكات التكاصؿ كمصدر لممعمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب، كمقياس تأثيرات  االعتماد

االعتماد المتحققة، كمقياس التماس الشباب العربي لممعمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب مف 
 التكاصؿكر شبكات ياس اتجاىات الشباب العربي نحك دصؿ االجتماعي، كمقاك شبكات الت

 االجتماعي في نشر التطرؼ كاإلرىاب.
 ََُفرد، مكزعيف بكاقع ) ِّٓجمع البيانات مف المبحكثيف البال  عددىـ  كبعد
، كاختبار يمني(، تـ معالجة البيانات إحصائيان  َٕ -أردني ٕٓ –مصرم  َٖ -سعكدم

أداة القياس، كاستكشاؼ العبلقات االرتباطية كالفركؽ اإلحصائية باستخداـ صدؽ كثبات 
 ، كفيما يمي عرض ألبرز النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:SPSSبرنامج 

 ة: ػػػج الدراسػػائػػػنت
%( تستخدـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ٗ,ْْأف النسبة األكبر مف الشباب )تبيف  -ُ

%( مف الشباب يستخدمكف ُ,ّّكميا(، مقابؿ )ساعات فأكثر ي ْبدرجة مرتفعة )
%( مف ِْساعات(، بينما ) ْإلى أقؿ مف  -ِشبكات التكاصؿ بدرجة متكسطة )

(م كىذه الشباب يستخدمكف شبكات التكاصؿ بدرجة منخفضة )أقؿ مف ساعتيف يكميان 
                                  

 لعدد مف المبررات، منيا:  ان عينة الدراسة كفقكتـ اختيار األربع الدكؿ  (ُ)
  .(الدكؿ )عينة الدراسة ىذهاع نسبة المستخدميف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في ارتف -
حدكث عمميات إرىابية متعددة ككاضحة في البمداف العربية التي طيبقت الدراسة فييا، حيث شيدت المممكة العربية  -

ـ االنتحارم عمى مسجد القطيؼ السعكدية عدة ىجمات إرىابية كمنيا: ىجـك إرىابي عمى حسينية شرؽ السعكدية، كاليجك 
كمنيا اليجـك االنتحارم عمى  ،رىابية عمى المساجد في العاصمة صنعاءإبالسعكدية، فيما شيدت اليمف عدة ىجمات 

مسجدم بدر كالحشكش، كمثميا مصر التي شيدت ىجمات إرىابية متعددة في سيناء، فيما تعرض األردف ليجـك تينيسي، 
عداـ الطيار األردني مع  .اذ الكساسبةكا 

 )عينة الدراسة(. الدكؿ ىذه لكجكد مف يساعد الباحثيف في عممية جمع البيانات في -
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النتيجة تكشؼ لنا مدل خطكرة ىذه الشبكات عمى الشباب عندما يتـ استخداميا بشكؿ 
ئ، كعندما يتـ استيداؼ الشباب عبرىا مف قبؿ التنظيمات كالجماعات اإلرىابية، سي

 إيجابيعمى إمكانية استغبلؿ ىذه الشبكات بشكؿ  جيدان  كفي الكقت نفسو تعطينا مؤشران 
المتطكرة كالرخيصة التكاليؼ ببث  امف خبلؿ تكظيؼ إمكانياتي ،اإلرىابفي مكافحة 

 كشؼ أساليب استغبلؿ اإلرىابييف ليذه الكسائؿ. رسائؿ كفيديكىات تحمؿ مضاميف ت
المعمكمات مف شبكات التكاصؿ االجتماعي بالدرجة األكلى يمتمس الشباب اتضح أف  -ِ

المتعمقة بالحكادث كالعمميات اإلرىابية التي تحصؿ في بمدانيـ، يمييا التماس 
، ثـ معمكمات المعمكمات المتعمقة بالحكادث اإلرىابية التي تحصؿ في البمداف األخرل

 عامة حكؿ اإلرىاب.
جاء عامؿ إشباع الحاجات األساسية كالحاجة لممعرفة في مقدمة العكامؿ المؤثرة عمى  -ّ

التماس الشباب لممعمكمات مف شبكات التكاصؿ االجتماعي حكؿ ظاىرة اإلرىاب، يميو 
 عامؿ الحاجة إلى التنكيع، ثـ عامؿ تكظيؼ المعمكمات لتحقيؽ أىداؼ محددة .

التأثيرات المعرفية مقدمة التأثيرات الناتجة عف اعتماد الشباب عمى شبكات  رتتصد -ْ
كمصدر لممعمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب، تمتيا التأثيرات االجتماعي التكاصؿ 

 الكجدانية، ثـ التأثيرات السمككية. 
يرل غالبية الشباب بأف شبكات التكاصؿ االجتماعي ساعدت الجماعات اإلرىابية في  -ٓ

صؿ مع قاعدة جماىيرية عريضة بسيكلة كيسر، كما سيمت عممية اجتذاب التكا
مجنديف جدد ضمف الجماعات اإلرىابية، كعززت عممية تضخيـ حجـ كقكة الجماعات 

 اإلرىابية.
كجكد ارتباط طردم معتدؿ بيف العكامؿ المؤثرة عمى التماس الشباب لممعمكمات كدرجة  -ٔ

كمصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ  ،ياعتمادىـ عمى شبكات التكاصؿ االجتماع
 ظاىرة اإلرىاب. 

كشفت النتائج عف كجكد فركؽ معنكية في تأثيرات اعتماد الشباب عمى شبكات  -ٕ
التكاصؿ االجتماعي لمحصكؿ عمى معمكمات حكؿ ظاىرة اإلرىاب تعكد الختبلؼ 

، فيما ككجدانيان  جنسيات الشباب، حيث تأثر الشباب السعكدم بالدرجة األكلى معرفيان 
تأثر الشباب المصرم بدرجة أعمى بالتأثيرات الكجدانية، مقابؿ تأثر الشباب اليمني 

المعرفية تشكُّؿ معرفة لدل الفرد بتفاصيؿ الحكادث  التأثيراتم حيث تتضمف سمككيان 
اإلرىابية، فيما تتضمف التأثيرات الكجدانية إثارة مشاعر الخكؼ كالقمؽ لدل الفرد، 

الضحايا، كتشمؿ التأثيرات السمككية مشاركة األصدقاء بالنقاش كالتعاطؼ مع أسر 
 ، كالمشاركة في األعماؿ المناىضة لمتطرؼ كاإلرىاب.  اإلرىابحكؿ 
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  :اتػػػػػالتكصي
 :ياأىما، قدمت الدراسة بعض التكصيات، مف خبلؿ النتائج التي تـ التكصؿ إليي  
ت التفاعمية لشبكات التكاصؿ اإلمكانيات كالقدرا استغبلؿأكصت الدراسة بضركرة  -ُ

االجتماعي مف قبؿ المؤسسات الحككمية كالخاصة في المجاالت التعميمية كالثقافية، 
فما أحكجنا إلى مئات بؿ آالؼ الحسابات في ىذه المنصات االجتماعية الفاعمة، التي 
خراج متميز، ليس فقط لمرد عمى شبيات  تنتج أفبلمان كمقاطع قصيرة كبإنتاج كا 

نما لمتكعية كالتثقيؼالتنظ كمكاجية الفكر المتطرؼ بنفس األدكات  ،يمات اإلرىابية، كا 
 .كالتقنيات كعكامؿ الجذب كالتشكيؽ

ينبغي عمى الدكؿ كشركات االتصاالت الكطنية كضع ضكابط كقكانيف عمى ما يتـ  -ِ
حتى ال تصبح  ،نشره عبر ىذه الشبكات كبالتعاكف مع الشركات المالكة ليذه الشبكات

  .اة ىدـ في المجتمع، مف خبلؿ ما تنشره مف رسائؿ كمقاطع مصكرهأد
إجراء المزيد مف الدراسات الكيفية المتعمقة لتحميؿ مضمكف ما تنشره الجماعات  -ّ

كاالستراتيجيات  األساليبكمعرفة  ،اإلرىابية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كالتنظيمات
لى طرؽ مف أجؿ التكصؿ إ ،لتنظيماتماالت التي تستخدميا تمؾ اعاالتصالية كاالست

 .مجدية كفعالة في مكاجيتيا
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 الٗىٍٗٛ اجلىّٕزٖٛ عمٜ تطبٗكٗٛ دزاضــٛ           

296 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

 ممخــص رسالـة دكتُراٍ

 دراسٌة تطبّقّـــة عمــى اجلمًُرِــة الّمهّــة 

 عني مشصجامعة  –مقدمة إىل كمّة احلقُق 
 ْـالصرابحشـو ْ ــى عمــحيّ الباحث/

كبعًض البمداًف  ،اليجرةى الكافدةى بشقييا التسمؿ كالمجكء مف دكًؿ القرًف األفريقيييعتبر مكضكع 
كاألجنبية عمى الجميكرية اليمنية مف المكضكعات التي تأخذي أىميةن كبيرة، كىى ىجرة  العربيةً 

قميميةو كمحمية ذاًت ط ابعو سياسي منظمة كغير منظمة، نتيجةن لمتغيراتو كعكامؿى دكليةو كا 
كاقتصادم كاجتماعي كعقائدم، دفعت مكاطني تمؾ الدكؿ إلى التسمًؿ كالمجكًء عبر الحدكد 
البحرية الجنكبية كالغربية لميمف بأعداد كبيرة، كبدكف كثائؽ ثبكتية، كاستقرارىـ في بعض المناطؽ 

، بخبلؼ الذيف الساحمية كبعضيـ زحؼ نحك المدف الكبرل، كتيقدري أعدادىـ بحكالي مميكف كافدو 
لجأكا إلى اليمًف، في أعقاب الحركب األىمية كالككارث الطبيعية التي شيدتيا تمؾ الدكؿ مطمع 
، ينشدكف األمف كاألماف كاالستقرار، كتقدر أعدادىـ بأكثر مف  ثمانينات القرف الماضي كحتى اليـك

 ألؼ الجئ. َٕٓ
حة، تصؿي ألكثرى طكيمة كمفتك  عمى اليجرة امتبلؾ اليمف كتمتعو بسكاحؿ بحرية كييساعد

حتى تؤمف السيادة الكطنية  ،تطمب ضركرة بناء قكات بحرية متطكرةيكـ، مما ََِٓمف 
لممياه اإلقميمية لمجميكرية اليمنية مف أم تدخبلت أجنبية أك تسمؿ إرىابي أك قرصنة بحرية 

 تأـز أمنيان.أك تيريب بشر إلى األراضي اليمنية مف دكؿ القرف األفريقي المضطرب كالم
 كيرجعه اختيار مكضكع الدراسة إلى عدة عكامؿ، نكجزىا فيما يمي:

، كبػػػاألخص عمػػػػى نػػػدرًة الدراسػػػاًت العربيػػػة المتعمقػػػػة، المتعمقػػػة بظػػػاىرة اليجػػػرة الدكليػػػػة كالمجػػػكء .ُ
الجميكريػة اليمنيػػة، كػكف ىػػذه الظػاىرة تعػػد مػػف أىـػ المشػػاكؿ الحديثػة كأعقػػدىا، نظػران لطػػكؿ فتػػرة 

 ييقاربي العقديف مف الزمف، كألنيا تعتبر مف مصادر المنازعات الدكلية. النزكح لما
إف خطػػكرةى ظػػاىرًة التسػػمؿ كالمجػػكء كأبعادىػػا العميقػػًة عمػػى النػػكاحي األمنيػػة كاالجتماعيػػة  .ِ

كاالقتصػػادية كاإلنسػػانية، تحتػػاجي لممزيػػد مػػف الدراسػػة المتصػػمة التػػي تضػػع الحقػػائؽ أمػػاـ 
ياسػػػات عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات السػػػميمة، كتقتػػػرح البػػػدائؿ المسػػئكليف، كتسػػػاعد كاضػػػعي الس

 المختمفة لصانعي القرار.
إشػعار الجيػات المعنيػػة بأىميػة الرقابػػة كالحمايػة األمنيػػة لممنافػذ البحريػػة كالبريػة كالجكيػػة  .ّ

لمػػػيمف، كتػػػكفير كافػػػة اإلمكانػػػات البلزمػػػة لػػػذلؾ، مػػػع تطبيػػػؽ القػػػكانيف كاألنظمػػػة المتعمقػػػة 
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جػػػراءات البلزمػػػة لمحػػػد مػػػف ظػػػاىرة اليجػػػرة غيػػػر القانكنيػػػة، التػػػي باألجانػػػب، كاتخػػػاذ اإل
 أصبحت تيشكؿي تيديدان لؤلمف الكطني في مختمؼ دكؿ العالـ.

إشكاليةي البحًث في أف اليجرةى الكافدةى بشقييا التسمؿ كالمجكء، تيشكؿي ظاىرةن اجتماعيةن  كتكمفي 
اعي كالثقافي كاألمني لكثير مف دكًؿ العالـً تمتدي آثارىا إلى المساس بالبينياف االقتصادم كاالجتم

كمنيا اليمف، كاتخاذ ىذه اليجرات شكبلن مستمران كمتعاظمان، جعؿ مف حجـ الظاىرة كانعكاساتيا 
كما أف االزدياد المضطرد في أعداد النازحيف كالبلجئيف، أمران يستحؽ الكقكؼ عنده كثيران، 

مستمران، ىك في حد ذاتو مدعاة أساسية لمحاجة  الذم تجاكزى المميكف شخص كالتدفؽى ال يزاؿي 
 لممزيد مف الخدمات األمنية.

 لذلؾ تيدؼه ىذه الدراسةه إلى تحقيِؽ جممٍة مف األىداِؼ، نكجزهىا فيما يمي:
تشػػخيص ظػػاىرًة اليجػػرة الكافػػدة بشػػقييا التسػػمؿ كالمجػػكء إلػػى أراضػػي الجميكريػػة اليمنيػػة،  -ُ

كطني لمجميكريػة، مػف أجػؿ المعاكنػة لمتخفيػؼ مػف كأثرىا عمى منظكمة األمف القكمي الػ
 حدتيا، في إطار القانكف الدكلي المنظـ لميجرة كالجنسية.

البحػػث عػػف األسػػباب الحقيقيػػة كالعكامػػؿ المسػػاعدة السػػتمرار النػػزكح كالتسػػمؿ عمػػى السػػكاحؿ  -ِ
 اليمنية، كاإلحاطة بجكانبيا المختمفة الظاىرة كالباطنة مف منظكر أمني.

دة الجيػػات المعنيػػة فػػي الحػػد مػػف آثػػار ىػػذه الظػػاىرة عمػػى الجميكريػػة اليمنيػػة مػػف محاكلػػة مسػػاع -ّ
 مختمؼ الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاألمنية.

إظيػػػار دكر الػػػيمف كتعامميػػػا مػػػع قضػػػية البلجئػػػيف، التػػػي يكلييػػػا المجتمػػػع الػػػدكلي جػػػؿ  -ْ
ت األساسػػػػية الشخصػػػػية باعتبػػػػار أف حػػػػؽ اليجػػػػرة كالمجػػػػكء مػػػػف الحقػػػػكؽ كالحريػػػػااىتمامػػػػو، 

 .المصيقة بذاًت اإلنساف، كمف أىـ حقكقو في الشريعًة اإلسبلميًة كالقانكف الكضعي
كضػػػع الرؤيػػػة المسػػػتقبمية ألىميػػػة الحفػػػاظ عمػػػى األمػػػف القػػػكمي اليمنػػػي، كعبلقتػػػو بػػػدكؿ  -ٓ

 الجكار المطمة عمى البحريف األحمر كالعربي.
، استخدـ الباحثي في ىذه الدراسًة أربعةى بكؿ ما تقدـ، كتحقيقان ألىداؼ البحث كارتباطان 

مناىج بحثية عممية، ىي: المنيجي الكصفي كالقانكني كالتاريخي كالتحميمي، كاستعاف بالعديد 
مف المصادر كالمستندات الكثائقية، كالكثير مف المراجع القانكنية كالسياسية العربية كاألجنبية، 

 بمكضكع الدراسة.فضبلن عف المقاببلت الشخصية بمف ليـ صمةه 
حقيقةى اليجػرة الكافػدة كالمجكء،  الباب األكؿ تناكلنا في، ثالثة أبكابٍ كتـ تقسيـي الدراسًة إلى 

لبحث ماىية اليجرة كعبلقتيا بنظاـ المجكء،  أكليما: خيصص فصميفحيث تـ تقسيموي إلى 
في حيف خيصصى بحقكؽ اإلنسافم  رة الدكلية كطبيعة حجميا، كعبلقة العكلمةمتضمنان اليج

لدراسة أسباب ظاىرة اليجرة الكافدة كمنافذ دخكليا كاستقرارىا في اليمف، مبينان  الثاني الفصؿ
العكامؿ كاألسباب التي ساعدت عمى ذلؾ، مكضحان منافذ الدخكؿ الرئيسية كأماكف استقرار 

 الكافديف في اليمف.
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ثالثة قان لمقانكف الدكلي، في مكضكع أحكاـ اليجرة الكافدة طب الباب الثاني نا فيكتناكل
منيا لميجرة الكافدة في القانكف الدكلي العاـ، مبينان حؽ الممجأ طبقان  األكؿ: خيصص فصكؿ

الجيكد الدكلية كالكطنية تجاه البلجئيف، حيث تـ بياف  الفصؿ الثانيلمقانكف الدكلي، فيما تناكؿ 
في حماية البلجئيف، كسياسة اليمف تجاه  التعريؼ بمفكضية األمـ المتحدة لشئكف البلجئيف كدكرىا

 البلجئيف كجيدو كطني بارز.
لمحديًث عف الجنسػػية كاليػػجرة الكافػػػدة، حيث تـ بياف أحكاـ  الفصؿه الثالثه كخصص 

الجنسية كالمكطف في القانكف اليمني، باعتبارىما مف المسائؿ األكلية التي يتعيفي عمى 
 صدم لممنازعاًت المتضمنًة عنصران أجنبيان.القاضي الكطني مكاجيتيا عند الت

: ثالثة فصكؿٍ األمنية لميجرة الكافدة، في  األبعاد نامف البحث فقد تناكل البابه الثالثه أما 
منيا لمسألًة اليجرة الكافدة كاألمف القكمي اإلقميمي كالكطني، حيث تـ بياف أثر  األكؿه خيصصى 

عمى ذلؾ، كانعكاسات اليجرة الكافدة عمى األمف القكمي المتغيرات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية 
 اإلقميمي كالكطني.

تـ عرض اإلجراءات المتخذة حياؿ الكافديف عمى المستكييف الكطني  الفصِؿ الثانيكفي 
 كالدكلي، فيما يتعمؽي بمكافحة اليجرًة غير القانكنية.

تـ بياف منظكمة  لصعكبات حؿ مشكمة اليجرة الكافدة، حيث الفصؿه الثالثه كخصصى 
مف معكقات حؿ مشكمة اليجرة الكافدة إلى الجميكرية اليمنية، كالتي تكمف في عدة صعكبات 
داريةن، كعكامؿى جغرافيةن، إضافة  خارجية كداخمية، تشمؿي جكانب سياسيةن كقانكنيةن كماديةن كا 

 إلى أثر ىجرة العمالة الكطنية إلى الخارج.
 كالتطبيقي إلى عدد مف النتائج كالتكصيات، نكجزىا فيما يمي:كخمصت الدراسةي بشقييا النظرم 

 أكالن: النتػػػائج: 
تيعتبػػر اليجػػرة غيػػر القانكنيػػة مشػػكمة رئيسػػية تعػػاني منيػػا معظػػـ دكؿ العػػالـ، كمنيػػا الػػيمف،  -ُ

 ََِٓخاصػػة بعػػد تحقيػػؽ الكحػػدة كامتػػداد السػػكاحؿ اليمنيػػة الكاسػػعة كالمفتكحػػة ألكثػػر مػػف 
 اعمة.كـ، دكف أية رقابة ف

دفعػػػت العكامػػػؿ التػػػي أثػػػرت فػػػي دكؿ شػػػرؽ أفريقيػػػا كغربيػػػا كالكاقػػػع السياسػػػي كاالقتصػػػادم  -ِ
، كمػػػا صػػػاحب ذلػػػؾ مػػػف صػػػراعات كحػػػركب أىميػػػة، كتكاصػػػؿ أعمػػػاؿ  كاالجتمػػػاعي المتػػػأـز
العنػػؼ كالفكضػػى، عمػػى كجػػو الخصػػكص فػػي الصػػكماؿ، باألسػػر كالجماعػػات إلػػى اليجػػرة 

 .كالمجكء إلى اليمف بشكؿو جماعي كفردم
افتقػػاري اإلحصػػائياًت كالبيانػػات كالمعمكمػػات عػػف البلجئػػيفى المكجػػكديف فػػي الػػيمف، كانتشػػارىـ  -ّ

فػػػي جميػػػع محافظػػػات الجميكريػػػة إلػػػى الدقػػػة، كمػػػا تػػػـ الحصػػػكؿ عمييػػػا عبػػػارة عػػػف أرقػػػاـ 
 تقديرية، ككؿ منيا ييناقض ا خر.
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يشارؾ في عممية معظـ البلجئيف كالكافديف اليمف عبر التيريب عف طريؽ البحر، حيث  يدخؿ -ْ
التيريب صيادكف كأصحاب سفف يمنيكف كأجانب، عبر الشريط الساحمي الممتد مف الخكخة 
غربان عمى البحر األحمر، كحتى نياية الشريط الساحمي لمحافظتي أبيف كحضرمكت عمى 
البحر العربي شرقان، كيرجع ذلؾ إلى أسباب عدة، أىميا: عدـ تغطية كافة المنافذ كاألماكف 

 مة البرية كالبحرية بالرقابة الفاعمة، نظران لمحدكدية المكارد كاإلمكانات المادية كالبشرية.اليا
، كيكمفػكف البمػد أعبػاء اقتصػادية عمػى الجميكريػة اليمنيػة البلجئكف عبئػان اقتصػاديان حقيقيػان  يمثؿ -ٓ

 إضافية  مباشرة كغير مباشرة، كال يقابؿ ذلؾ أم مردكد سياسي عمى الصعيًد الخارجي.
كمحػددة لمفيكمػو المختمػؼ تمامػان  ،افتقار اليمف إلػى تشػريع أك إجػراءات قانكنيػة منظمػة لمجػكء -ٔ

 عف مفيـك اليجرة بأنكاعيا المتعددة. 
 ثانيان: التكصيات:

 انتيًت الدراسةي إلى عددو مف التكصيات في مجاالتو عدة، نكجزي أىميا في ا تي:
 بما يمي:في مجاؿ الدراسات كالبحكث: يكصي الباحثه -1

االىتمػػاـ بتشػػػجيع البحػػػكث كالدراسػػػات العمميػػة، ذات الطػػػابع االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم  -أ 
كاألمني، التي ليا عبلقةه باليجرة بشكؿو عاـ كالكافدة عمػى كجػو الخصػكص، باعتبارىػا 

 ظاىرةن اجتماعيةن متكررةن متناميةن، يحتاجي إلييا البشري بمختمًؼ دكافعيـ كاتجاىاتيـ.
مراكػػزى البحػػكًث كالدراسػػاًت األمنيػػة، كتعميػػؽ دكرىػػا العممػػي فػػي دراسػػة  إنشػػاء كتفعيػػؿ -ب 

الظػػػػكاىر اإلجراميػػػػة كتحميميػػػػا، خاصػػػػةن الكافػػػػدًة منيػػػػا لمتعػػػػرًؼ عمػػػػى تطػػػػكر أسػػػػاليبيا 
 ككسائميا كالتكصؿ إلى تحديًد الطرؽ الكفيمة بمكاجيتيا كمعالجتيا.

 لمجكء:في مجاؿ معالجة ظاىرة اليجرة الكافدة بشقييا التسمؿ كا-2
 يكصي الباحث في ىذا المجاؿ بما يمي:

 تعميـ البطاقًة الشخصية لميمنييف كبطاقاًت اإلقامًة لؤلجانب. -أ 
 ضبط كتشديد حراسة الحدكد: كذلؾ مف خبلؿ: -ب 

زيػػادة نقػػاط التفتػػيش فػػي منػػاطؽ الحػػدكد مػػع سىػػف القػػكانيف الرادعػػة لمعاقبػػة أصػػحاب  (ُ)
لييا.المركبات كالشاحنات الذيف يساعدكف في تيريب ا  لبشر مف اليمف كا 

إيجػػاد الكسػػائؿ الكفيمػػة بمتابعػػة الكافػػد الػػذم ييمػػنحي تصػػريحه محمػػيه لزيػػارة الػػيمف ألم  (ِ)
 غرض كاف، حتى يعكد لببلده بعد انتياء مدة التصريح.

كقؼ سياسة الباب المفتكح التي تنتيجيا الحككمة اليمنية، كتسمح لمكافديف بالدخكؿ  (ّ)
ىمت كثيران في تصعيد عممية تدفؽ الكافديف األفارقة إلى األراضي اليمنية، ألنيا سا

 كمف إلييـ إلى اليمف.
ضركرة العمؿ عمى إيجاد آلية فعالة لتحقيؽ التعاكف كالتكامؿ االقتصادم بػيف شػعكب  -ج 

 المنطقة العربية المطمة عمى البحر األحمر مف الناحيتيف الغربية كالشرقية.



  الٕافدٚ لمّذسٚ األوٍٗٛ ادٔاألبع الكإٌٌٗٛ املػسٔعٗٛ
 الٗىٍٗٛ اجلىّٕزٖٛ عمٜ تطبٗكٗٛ دزاضــٛ           

300 
 

 

 م2020 يونيو -يناير( 4) العـدد

لبلجئػػػيف كحصػػػرىـ بأمانػػػة العاصػػػمة تكػػػكيف لجنػػػة عميػػػا لمبػػػدء فػػػي عمميػػػات تسػػػجيؿ ا -د 
كالمحافظػػػػات األكثػػػػر ازدحامػػػػان، كاستصػػػػدار بطاقػػػػات الجئػػػػيف، كيكػػػػكف ىػػػػذا الحصػػػػر 
متمشيان جنبان إلى جنبو مع حصر الكافديف المتسمميف كتسجيميـ، تكطئة إلحكاـ الرقابػة 
عمػػى تحركػػات البلجئػػيف، كتقنػػيف كضػػعيتيـ العشػػكائية بالمػػدف الرئيسػػية، بالتنسػػيؽ مػػع 

 يات المعنية ذات العبلقة.الج
إيجػاد آليػةو إلقنػاع المجتمػع الػدكلي بالمزيػد مػف المشػاركة كالػدعـ، ألف حجػـ المشػاركة  -ق 

 مقارنةن بكثافة المجكء المستمر إلى األراضي اليمنية. ،الحالية دكف المطمكب بكثيرو 
كغيػرى  إعادة تشكيًؿ المجنػة الكطنيػة العميػا لشػئكف البلجئػيف، لتشػمؿى الجيػات الحككميػة -ك 

الحككميػػػػػًة كمنظمػػػػػات المجتمػػػػػًع المػػػػػدني ذات العبلقػػػػػة، لمقيػػػػػاـ بمسػػػػػئكلياتيا السياسػػػػػية 
 كالتنسيقية بكفاءة كاقتدار.

 في مجاؿ اإلجراءات الكقائية لمحد مف ظاىرة المجكء كالتسمؿ:-3
 يكصي الباحث في ىذا المجاؿ با تي:

 تفعيؿ أداء الجانب الحككمي، كذلؾ عف طريؽ: -أ 
ة األمنية المكمفة بحماية السكاحؿ كالشكاطئ اليمنيػة باإلمكانػات الماديػة تزكيد األجيز   (ُ)

كالكسػػػائؿ كالقػػػكل البشػػػرية البلزمػػػة، لتعزيػػػز قػػػدراتيا لمتصػػػدم لظػػػاىرة تكافػػػد النػػػازحيف 
 كالمتسمميف مف دكؿ القرف األفريقي كغيرىا.

السػكاحؿ  التنسيؽ المتكاصؿ بيف القكات البحرية كالعسكرية كسبلح الطيراف في مراقبة (ِ)
 كالمكاد المحظكرة شرعان كقانكنان. ،كفي عمميات مطاردة الميربيف لمبشر

نشػػػاء  تشػػػديد -ب  العقكبػػػة بالنسػػػبة لممتسػػػمميف لتكػػػكف أكثػػػر ردعػػػان كزجػػػران ممػػػا ىػػػي عميػػػو حاليػػػان، كا 
معسكرات خاصة لمسجناء منيـ، كتخصيصيا السػتثمارىـ فػي المشػاريع اإلنتاجيػة المختمفػة، 

 كفير النفقات البلزمة إلبعادىـ بعد انتياء مدة العقكبة.مما يعكد بالنفع كت
 أمنية فعالة، كذلؾ مف خبلؿ: استراتيجيةكضع  -ج 

كضػػع قػػكائـ خاصػػة بالمبعػػديف، يػػتـ تعميميػػا عمػػى جميػػع الجيػػاًت المعنيػػة فػػي الػػداخؿ  (ُ)
 كالخارج لمنع دخكؿ المبعديف مرة ثانية.

اـ ا لي كربطو بالشبكة المركزيػة فػي بقية نقاط الرقابة الحدكدية المختمفة بالنظ استكماؿ (ِ)
 مصمحة اليجرة كالجكازات كالجنسية.

ربط مصمحة اليجرة كالجكازات كاإلدارة العامة لئلنتربكؿ كمصمحة خفػر السػكاحؿ بنظػاـ  (ّ)
 آلي مركزم رقابي، ييشرؼ عمى سير عممو كزير الداخمية.

في مكافحػة الجريمػة،  تعزيز التعاكف كالتنسيؽ مع المنظمات كالييئات الدكلية المختصة (4)
بيدؼ استقاء المعمكمات كالبيانات كنتػائج البحػكث المتعمقػة بمكافحػة الجريمػة المنظمػة، 

 .لزيادة رصيد المعرفة المتاحة كاستثمارىا في كضع الخطط كالبرامج
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 ُراٍــص رسالة دكتــممخ

 أكادميّة الشرطة املصرِة –كمّة الدراسات العمّا مة إىل مقد ة(ــة مقارنــ)دراس
 / فتحْ حممد أمحد املهصُرٓالباحث 

مما الشؾ فيو أف ا ثار ىي سجؿ اإلنسانية كالراكم الذم ال يكذب لمسيرة الحياة البشرية 
كالتطػػػكر اإلنسػػػاني كالحضػػػارم بمراحمػػػو المختمفػػػة، مػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ فإنػػػو لػػػيس مػػػف الغريػػػب أف 

ار باألىميػػػة البالغػػػة عمػػػى مسػػػتكل الفػػػرد كالجماعػػػة كاألمػػػة، كأف تحظػػػى باالىتمػػػاـ تحظػػػى ا ثػػػ
 الكطني كاإلقميمي كالدكلي.

زمػف بعيػد نشػكء عناصػر إجراميػة  كلما كانت ىذه األىمية البالغة لآلثار قػد اسػتتبعتيا منػذي 
كر تػدميران عممت كما زالت تعمؿ عمى النيؿ مف أمنيا كاستقرارىا باالعتداء عمييا بمختمؼ الصػ

كحفػر كنػبش كتنقيػب غيػر مػرخص إلػى غيػر ذلػؾ  ،تجار غيػر مشػركعكا   ،كتخريبان كنيبان كسرقةن 
برمػػت االتفاقيػػات أي كنتيجػػةن لػػذلؾ مػػف األعمػػاؿ التػػي أضػػرت بيػػذه ا ثػػار أك عرضػػتيا لمخطػػر، 

الدكلية كالمعاىدات اإلقميمية اليادفػة إلػى إيجػاد أسػاس تشػريعي مكتػكب لحمايػة كصػكف ا ثػار 
 عمى المستكل الدكلي في السمـ كالحرب.

نت التشػريعات الداخميػة العامػة كالخاصػة اليادفػة لمغايػة عينيػا، كعمى المستكل الػكطني سيػ
فنجػػػد عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ فػػػي مصػػػر كالػػػيمف نصكصػػػان دسػػػتكرية كقػػػكانيف عامػػػة كخاصػػػة تجػػػـر 

ركعة أك التنقيػب عنيػػا االعتػداء عمييػا أك المتػػاجرة بيػا أك تيريبيػا أك حيازتيػػا بصػكرة غيػر مشػػ
دكف رخصة، كتحظػر العبػث بيػا باعتبارىػا ثػركة كتراثػان لؤلمػة كاإلنسػانية، ككػاف مػف مقتضػيات 

 ذلؾ فرض أحكاـ حازمة تكفؿ الحماية الجنائية كاألمنية.
كلمػػػا كانػػػت الحمايػػػة الجنائيػػػة المكضػػػكعية لآلثػػػار ال تكفػػػي كحػػػدىا لتػػػكفير أقصػػػى مراتػػػب 

شػػرطية كغيػػر شػػرطية  -ف ال بػػد مػػف تػػكفير أجيػػزة إداريػػة أمنيػػة الحمايػػة كالصػػكف كالحفػػظ كػػا
الػػػػداخمي  تضػػػػطمع بميػػػػاـ الحمايػػػػة كالحراسػػػػة كالتػػػػأميف، كبػػػػإجراءات الضػػػػبط عمػػػػى المسػػػػتكييف

إنشػػاء أجيػػزة ‘، فنجػػد العديػػد مػػف الػػدكؿ التػػي تمتمػػؾ مكركثػػان حضػػاريان كبيػػران تعمػػد إلػػى كالػػدكلي
عمػػػى أعمػػػاؿ الحصػػػر كالجػػػرد  النػػػكع، عػػػبلكةن حككميػػػة مدنيػػػة كشػػػرطية تخػػػتص بميػػػاـ مػػػف ىػػػذا 

كالتسػجيؿ كالتكثيػؽ لكافػة طكائػؼ ا ثػار الثابتػة كالمنقكلػة، كتتػكلى ضػبط الجػرائـ الكاقعػة عمييػػا 
 كتعقب مرتكبييا، كمنع تيريبيا كاسترداد ما تسرب منيا.

ؿ كمف أجؿ ذلؾ، آثرنا البحث في جانب فاعمية الحماية بشقييا القانكني كاألمنػي، مػف أجػ
كالكقػػػكؼ عمػػػى  ،إبػػػراز مػػػدل فاعميػػػة الحمايػػػة التشػػػريعية فػػػي القػػػكانيف الداخميػػػة لمصػػػر كالػػػيمف

مكاطف القكة كالضعؼ لمػا قػد يسػيـ فػي بمػكرة فكػرة تعزيػز سياسػة الحمايػة الجنائيػة كفقػان لمػنيج 
كىػك مػا يصػدؽ عمػى فكػرة الكشػؼ عػف  ،المقارنة مع التشريعات األنجمك أمريكية األكثر تطػكران 
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الحمايػػة األمنيػػة اإلداريػػة كالشػػرطية لمبمػػديف عمػػى ضػػكء الكاقػػع كالمػػأمكؿ مػػف أجػػؿ مسػػايرة مػػدل 
 التطكر اإلقميمي كالدكلي في ىذا الجانب. 

 لقد رافقت مسيرة ىذه الدراسة جممة مف الصعكبات منيا:
قمػػػة  المراجػػػع المتخصصػػػة الكفيمػػػة بإلقػػػاء الضػػػكء عمػػػى التشػػػريعات الخاصػػػة با ثػػػار  -ُ

جكانب تقدير الفاعمية التجريمية كالعقابية، أك تمؾ التي تركز عمى مقدار كالتي تتناكؿ 
مػػػا تػػػكفره المعاىػػػدات الدكليػػػة مػػػف حمايػػػة لآلثػػػار فػػػي السػػػمـ كالحػػػرب، كيعػػػكد عػػػزكؼ 
البػػػػاحثيف عنيػػػػا لعػػػػدـ تبمػػػػكر فكػػػػرة عقػػػػاب مرتكبػػػػي جػػػػرائـ االعتػػػػداء عمػػػػى ا ثػػػػار مػػػػف 

 ي بصكرة مستقمة.الشخصيات المعنكية كالطبيعية عمى المستكل الدكل
عدـ كجكد دراسات سابقة معمقة تتناكؿ تقدير فاعمية دكر سمطات ا ثػار فػي الحمايػة  -ِ

كالتأميف كاسترداد ا ثار الميربة، ككذا النػدرة الشػديدة لمدراسػات التػي تتنػاكؿ المكاجيػة 
 كتقدير دكر الشرطة المتخصصة في ذلؾ. ،األمنية لجرائـ ا ثار

لعممية لمبحػث السػيما فػي الجانػب المتعمػؽ بمنظكمػة التشػريع عدـ سيكلة جمع المادة ا -ّ
األنجمػػػك أمريكػػػي الخػػػاص بحمايػػػة ا ثػػػار، كصػػػعكبة الحصػػػكؿ عمػػػى تفاصػػػيؿ التنظػػػيـ 

مريكيػػػة كاألكركبيػػػة، كالبنػػػاء التنظيمػػػي مطات ا ثػػػار فػػػي األنظمػػػة األنجمػػػك أاإلدارم لسػػػ
 لمشرطة المختصة في تمؾ البمداف.

يػػػػا مػػػػف حيػػػػث إنيػػػػا تعػػػػالج مسػػػػألة الحمايػػػػة الجنائيػػػػة بشػػػػقييا كتكتسػػػػب ىػػػػذه الدراسػػػػة أىميت
تعمقػت بالحمايػة الداخميػة  )التجريـ كالعقاب(، كالحماية األمنية بشقييا الكقائي كاإلجرائػي، سػكاءن 

أـ الحماية الدكلية، مع مراعاة تقدير الباحث لمدل فاعمية ىذه الحماية أك تمؾ ما استطاع إلى 
 حث.ذلؾ سبيبل في كؿ مراحؿ الب

، كأرًدفػٍت يف يسبقيما فصػؿ تمييػدم كمقدمػةيبابيف رئيسكلقد تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى 
الدراسػػػة  الدراسػػػة بخاتمػػػة تػػػـ تخصيصػػػيا ألىػػػـ النتػػػائج كأبػػػرز التكصػػػيات التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا

 :فجاءت عمى نحك ما ىك آت
كاجييػػػا : كفييػػا تػػـ التطػػرؽ ألىميػػة كأىػػػداؼ كمشػػكمة الدراسػػة كالصػػعكبات التػػي المقدمػػة

 .كخطتيا الباحث، كفرضيات الدراسة
: خصػػص الفصػػؿ التمييػػدم لؤلحكػػاـ العامػػة لمسياسػػة الجنائيػػة كاألمنيػػة الفصػػؿ التمييػػدم

لحمايػػػة ا ثػػػار، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تقسػػػيمو إلػػػى مبحثػػػيف: تناكلنػػػا فػػػي أكليمػػػا المػػػدلكليف العػػػاـ 
بػػيف السياسػػة الجنائيػػة كالخػػاص لمسياسػػة الجنائيػػة لحمايػػة ا ثػػار بيػػدؼ الكشػػؼ عػػف العبلقػػة 

كالسياسػػػة األمنيػػػة، كىػػػؿ يمكػػػف دمػػػج المػػػدلكليف فػػػي مفيػػػـك كاحػػػد، ك مػػػف ثػػػـ تعريػػػؼ السياسػػػة 
بينمػػا تػػـ التعػػرض فػػي المبحػػث الثػػاني إلػػى تعريػػؼ  ،الجنائيػػة كاألمنيػػة عمػػى ضػػكء ىػػذا المػػدلكؿ
ات كتصػػػنيفيا كعػػػرض طكائفيػػػا عمػػػى ضػػػكء التعريفػػػ ،ا ثػػػار فػػػي التشػػػريعات الكطنيػػػة كالدكليػػػة
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فػي التشػريعات العربيػة كالمقارنػة، باعتبارىػا مكضػكع الحمايػة الجنائيػة كاألمنيػة  لآلثػارالقانكنية 
 التي ينبغي التعرؼ عمييا بدقة.

كلمػا كػاف مكضػكع الدراسػة فػي شػقيف جنػائي كأمنػي كػاف البػد مػف تخصػيص بػاب مسػتقؿ 
يػػة ا ثػػار فػػي التشػػريعات لدراسػػة السياسػػة الجنائيػػة لحما البػػاب األكؿكلػػذلؾ كػػاف  ،لكػػؿ منيمػػا

دراسػػػة سياسػػػة التجػػػريـ خصػػػص ل، الفصػػػؿ األكؿ كالمقارنػػػة كتػػػـ تقسػػػيمو إلػػػى فصػػػميف العربيػػػة
كفاعميتيا، مف خػبلؿ عػرض مصػادر التجػريـ األساسػية كالثانكيػة فػي القػكانيف الداخميػة العربيػة 

 األكؿ. كاألنجمك أمريكية كالدكلية، كأنكاع الجرائـ الكاقعة عمى ا ثار، في المبحث
بينمػػا خصػػص المبحػػث الثػػاني لتقػػدير فاعميػػة سياسػػة التجػػريـ، كمػػدل شػػمكليتيا لمختمػػؼ  

فقػد كػاف مخصصػان لدراسػة  الفصؿ الثانيأك خطران عمى ا ثار، أما  األفعاؿ التي تشكؿ ضرران 
سياسػػػة العقػػػاب كفاعميتيػػػا فػػػي التشػػػريعات العربيػػػة كالمقارنػػػة، كتعرضػػػنا مػػػف خبللػػػو لمصػػػادر 

التشػػريعات الداخميػػة العربيػػة كاألنجمػػك أمريكيػػة كالدكليػػة كأنػػكاع العقكبػػات كطبيعتيػػا، العقػػاب فػػي 
فػػػي المبحػػػث األكؿ، ككػػػاف ال بػػػد مػػػف مناقشػػػة مػػػدل فاعميػػػة السياسػػػة العقابيػػػة كتقػػػدير فاعميػػػة 
العقكبات المقررة عمى مرتكبي جرائـ ا ثار بمقتضى القكاعد العقابيػة الداخميػة كالدكليػة، كمػدل 

 ة مف قكاعد العقاب الجنائية كالمدنية، كىك ما خصصنا لو المبحث الثاني. االستفاد
فقد انصبت الدراسة فيو عمى السياسػة األمنيػة اإلداريػة كالشػرطية، ، كتػـ  أما الباب الثاني

لدراسػة سياسػة الحمايػة اإلداريػة لسػمطات  الفصؿ األكؿتقسيـ ىذا الباب إلى فصميف خصصنا 
بيعػػػػة أمنيػػػػة مػػػػع عػػػػرض لمػػػػنظـ المتبعػػػػة فػػػػي إدارة كحمايػػػػة المتػػػػاحؼ ا ثػػػػار باعتبارىػػػػا ذات ط

كالمكاقػػػع كالمنػػػاطؽ األثريػػػة، كنظػػػاـ ككسػػػائؿ الحمايػػػة الكقائيػػػة كاإلجرائيػػػة المتبعػػػة فػػػي األنظمػػػة 
العربيػػة كاألنجمػػػك أمريكيػػػة كالمبػػػادئ التكجيييػػػة لممجمػػس الػػػدكلي لممتػػػاحؼ، كذلػػػؾ فػػػي المبحػػػث 

لثاني مدل فاعمية التنظيـ اإلدارم كالنظػاـ األمنػي المتبػع مػف األكؿ، بينما ناقشنا في المبحث ا
قبؿ سمطات ا ثار الكطنية متعقبيف مكاطف القكة كالضعؼ في األنظمة المعمػكؿ بيػا بالمقارنػة 

 كي بغية تطبيؽ أفضؿ النظـ.يمع النظاـ األنجمك أمر 
فػي الػنظـ األمنيػة تمت دراسة السياسة األمنية الشرطية لحماية ا ثػار  كفي الفصؿ الثاني

لحمايػة ا ثػار  متخصصػة الداخمية كالمقارنة، كتعرفنا مف خبلليا عمى أىمية تخصيص شرطة
تتمتػػع بالكفػػاءة كالكفايػػة قػػادرة عمػػى تمبيػػة كافػػة ميػػاـ التػػأميف كالحفػػظ كالصػػكف، بعػػد أف ميػػدنا 

كاإلجرائػػي،  لػذلؾ بتعريػػؼ األمػف األثػػرم، كتعرفنػا عمػػى دكر ىػذه األجيػػزة فػي الجػػانبيف الكقػائي
كمياميا كاختصاصاتيا، فػي المبحػث األكؿ، بينمػا  لشرطة ا ثار كتـ التعرض لمبناء التنظيمي

كمػػػدل  ،تػػـ فػػي المبحػػػث الثػػاني مناقشػػػة مػػدل فاعميػػػة دكر الشػػرطة األثريػػػة فػػي مصػػػر كالػػيمف
ا قدرتيا عمػى أعمػاؿ الحفػظ كالتػأميف كالحمايػة، كفاعميػة بنائيػا التنظيمػي كمػدل شػمكلية مياميػ

جرائيػػة كقػػدرتيا عمػػى اسػػترداد ا ثػػار الميربػػة  ،كاتسػػاع صػػبلحياتيا كاضػػطبلعيا بميػػاـ كقائيػػة كا 
 كتعقب مرتكبي ىذه الجرائـ. ،إلى الخارج
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 :كالتكصيات نذكر أىميا كاآلتيىذا كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج 
 أكالن: النتائج:

 يما في مفيـك كاحد.دمج ألمنية يمكفىناؾ عبلقة بيف السياسة الجنائية كا -ُ
إف جػػرائـ ا ثػػار عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الخطػػكرة كىػػي فػػي تطػػكر مسػػتمر كمتبلحػػؽ،  -ِ

كمنيا الجرائـ البسيطة، كالمنظمة، كالعبر كطنية، كالدكلية، كترتكب عمػى درجػة عاليػة 
مف الدقة كالتنظيـ في عناصرىا ككسائميا، بينما لـ تنػؿ نصػيبيا مػف الدراسػة كالبحػث، 

عمػػػى المسػػػتكل التشػػػريعي أـ  جػػػو بآليػػػات مكافحػػػة تحاكييػػػا فػػػي التطػػػكر سػػػكاءن كلػػػـ تكا
 .في مصر كاليمف المستكل الكقائي كاإلجرائي مف قبؿ الجيات المعنية

عػػػادة نظػػػر فػػػي  -ّ ال تػػػزاؿ التشػػػريعات الداخميػػػة الخاصػػػة با ثػػػار بحاجػػػة إلػػػى مراجعػػػة كا 
األثػػر كتصػػنيفو كتمييػػزهم الصػػياغة كفػػي قكاعػػدىا التجريميػػة كالعقابيػػة بػػدءان مػػف تعريػػؼ 

فعػػدـ شػػمكلية التجػػريـ لكافػػة صػػكر الجػػرائـ، كعػػدـ المعاقبػػة عمػػى العديػػد مػػف األفعػػاؿ 
المجٌرمة، كعدـ فاعمية قكاعد المنظكمة العقابية كػؿ ذلػؾ بػات العبلمػة الكاضػحة التػي 

 كصـ بيا القانكف اليمني لحماية ا ثار.
ثػػػار العربػػػي المكحػػػد الصػػػادر عػػػف اليػػػزاؿ المشػػػرع اليمنػػػي مكػػػببلن بنصػػػكص قػػػانكف ا  -ْ

 كالذم يعد قانكنان استرشاديان كبات بحاجة لتطكيره. ،عقكد مؤتمر ا ثار منذي 
ىنػػػاؾ تكجػػػو عػػػالمي كدكلػػػي نحػػػك تعزيػػػز الحمايػػػة الجنائيػػػة كاألمنيػػػة لآلثػػػار كػػػاف مػػػف ثمػػػاره  -ٓ

الثقػافي التكصؿ إلى عدد مف االتفاقيات الدكلية اليادفة إلى حمايػة ا ثػار كعناصػر التػراث 
كىنػػػاؾ حػػػض دائػػـػ كمسػػػتمر لمػػػدكؿ عمػػػى العمػػػؿ فػػػي تػػػأميف كحمايػػػة  ،كالطبيعػػػي األخػػػرل
قػػػدت العديػػػد مػػػف المػػػؤتمرات كالنػػػدكات ككرش العمػػػؿ التدريبيػػػة فػػػي ىػػػذا كصػػػكف آثارىػػػا، كعي 

 السياؽ إال أف العديد مف الدكؿ العربية كمنيا اليمف لـ تستفد مف كؿ ذلؾ كما ينبغي.
 كسائؿ كمظاىر العمؿ الدكلي اليادؼ إلى استرداد ا ثار الميربة. لـ تستفد اليمف مف كؿ  -ٔ
أكضػػػحت الدراسػػػة عػػػدـ كفايػػػة ككفػػػاءة الػػػدكر الػػػذم تضػػػطمع بػػػو الييئػػػة العامػػػة لآلثػػػار  -ٕ

كالمتاحؼ اليمنية في الحماية كالتأميف كصكف ا ثار كتسجيميا كجردىا كتكثيقيا كرسـ 
 ،كانيػػػات الماديػػػة كالبشػػػرية كالتقنيػػػةخرائطيػػػا، كأف ىنػػػاؾ حاجػػػةن ممحػػػةن لمزيػػػد مػػػف اإلم
عادة بناء ىيكميا التنظيمي.  كتكسيع صبلحياتيا كا 

ال تزاؿ اإلدارة العامة لشرطة السياحة كحماية ا ثار اليمنية في طكر اإلنشاء رغـ  -ٖ
كال يمكف التعكيؿ عمييا في صكرتيا الحالية في  ،مركر عقد كامؿ عمى تأسيسيا

لمتاحؼ مالـ يتـ إعادة تنظيميا كتكسيع كمد تأميف كحراسة كصكف ا ثار كا
كرفدىا بالككادر المتخصصة كالمؤىمة، كتخصيص اعتمادات كافية  ،صبلحياتيا

 إلدارة نشاطيا.
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تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى نتيجػػػة مفاديىػػػا كجػػػكد العديػػػد مػػػف عكامػػػؿ الفاعميػػػة فػػػي التنظػػػيـ  -ٗ
دارة العامػػة لشػػرطة كلػػئل ،اإلدارم ككسػػائؿ الحمايػػة اإلداريػػة لسػػمطات ا ثػػار المصػػرية

الػػذم ينبغػػي أف تقتفيػػو الػػيمف  النمػػكذجالسػػياحة كا ثػػار ممػػا يجعػػؿ تجربػػة مصػػر ىػػي 
 كسائر الببلد العربية. 

 التكصيػػػػػات:ثانيان: 
يكصي الباحث بضركرة إلغاء قانكف حماية ا ثار اليمني الحالي لعدـ فاعميتو كتبديمػو  -ُ

لمقػػػانكف  فػػػي تمػػػؾ المثالػػػب كالقصػػػكرعػػػدـ الكقػػػكع  صػػػياغتوعنػػػد  يبقػػػانكف جديػػػد يراعػػػ
 التي بينتيا الدراسة في كافة مراحميا. الحالي

المشػػرع المصػػػرم بمراعػػػاة تعػػديؿ المػػػادة السادسػػػة كالفقػػرة الثانيػػػة مػػػف  يكصػػي الباحػػػث -ِ
 ََُِ( لسنة ّالمعدلة بالقانكف رقـ ) ُّٖٗلسنة  ُُٕ( مف القانكف رقـ ٖالمادة )

ف كانػػػت ممكيػػػة مقيػػػدة بػػػؿ  ،كيػػػة الفرديػػػة لآلثػػػارلغائيػػػا ألنيػػػا أصػػػبحت تقػػػرر الممإأك  كا 
 كأنشئت بمكجبيا حاالت جديدة لمحيازة لـ تكف مقررة قبؿ إجراء التعديبلت.

عمػػى كافػػة األفعػػاؿ  باسػػتحداث نػػص قػػانكني يعاقػػبيكصػػي الباحػػث المشػػرع المصػػرم  -ّ
كالمتعمقػػػػػػػػة  ،( ِِ،  ُِ،  ُٖ،  ُُ،  ٕ،  ْ،  ِالمحظػػػػػػػػكرة بمكجػػػػػػػػب المػػػػػػػػكاد: ) 

 ،االعتداء عمى البيئة المحيطة بػاألثر كحػـر األثػر كحقػكؽ االرتفػاؽ كغيػر ذلػؾبتجريـ 
( مػػف القػػانكف قبػػؿ تعػػديميا ْْكالتػػي كػػاف منصػػكص عمػػى عقكباتيػػا بمكجػػب المػػادة )

 .ـََُِ( لسنة ّمكجب القانكف رقـ )ب
يكصػػي الباحػػث بضػػركرة تضػػميف تشػػريعات ا ثػػار العربيػػة عقكبػػاتو مدنيػػةن كبيػػرة إلػػى  -ْ

السػػيما فػػػي جػػرائـ التػػدمير كاإلتػػبلؼ الكمػػي أك الجزئػػػي أك  ،قكبػػات الجنائيػػةجانػػب الع
كفػي جػرائـ التيريػب كالتزييػؼ فصؿ جزء مف األثر الثابت أك التشكيو المتعمد لآلثػار، 

ف تصػػػؿ إلػػػى خمسػػػة أضػػػعاؼ القيمػػػة التجاريػػػة كالسػػػكقية لؤلثػػػر فػػػي المػػػزادات عمػػػى أ
قيمػة ات المتحػدة األمريكيػة، مػع مراعػات الالعالمية، كفقان لمػا ىػك معمػكؿ بػو فػي الكاليػ

ريخيػػة كالتعػػكيض عػػف الضػػرر الػػذم نػػتج عػػف الفعػػؿ بالنسػػبة لعمػػـ ا ثػػار، ااألثريػػة كالت
عػػػػادة البيانػػػػات كالمعمكمػػػػات المتعمقػػػػة بػػػػاألثر أك  كتقػػػػدير تكمفػػػػة اإلصػػػػبلح كالتػػػػرميـ كا 

 بالمكقع األثرم.
احؼ فػي الػيمف كفقػان لمػا ىػك يكصي الباحث بضركرة إنشاء كزارة خاصة با ثػار كالمتػ -ٓ

معمكؿ بو في جميكرية مصر العربيػة، كضػركرة األخػذ بالتجربػة المصػرية الفريػدة فػي 
تنظػػػػيـ اإلدارة العامػػػػة لشػػػػرطة السػػػػياحة كحمايػػػػة ا ثػػػػار، مػػػػع مراعػػػػاة تخصػػػػيص إدارة 
لشػػػػرطة ا ثػػػػار كأخػػػػرل لشػػػػرطة المتػػػػاحؼ مسػػػػتقمتيف، كعمػػػػى أف تشػػػػتمؿ فػػػػي ىيكميػػػػا 

ـ خاصة بمباحث ا ثار كمباحث المتاحؼ، ككحدة مكافحػة غسػؿ التنظيمي عمى أقسا
دارة لآلثار المستردة، كأخرل إلزالة التعديات.  األمكاؿ المتحصمة مف جرائـ ا ثار، كا 
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