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التعريف بالمجلة
جملة علمية حمكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة سبأ ،وأكادميية الشرطة ،تُعىن بنشر البحوث والدراسات املتخصصة
يف جمال العلوم القانونية واالجتماعية املختلفة ،باللغتني العربية واإلجنليزية ،وفق املعايري العلمية ,بعد حتكيم البحوث من قبل
حمكمني متخصصني ،كما تُعىن بنشر ملخصات الرسائل العلمية.

رؤيتنا

الريادة والتميز يف نشر البحوث والدراسات العلمية احملكمة يف جمال العلوم القانونية واالجتماعية ،للوصول إىل قائمة أشهر
الدوريات احملكمة.

رسالتنا

تسعى اجمللة إىل اإلسهام يف تعميق وتطوير املعرفة القانونية واالجتماعية ،ونشر البحوث والدراسات اليت تسهم يف تنمية
اجملتمع ،وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

قيمنا

 .1اجلودة والتميز.
 .2العمل بروح الفريق.
 .3احلرية األكادميية.
 .4العدالة والنزاهة.
 .5الشفافية.

أهدافنا

تهدف المجلة إلى:
مرجعا علميًا يف جمال العلوم القانونية واالجتماعية.
 .1تشجيع البحث العلمي ،وأن تكون اجمللة ً
 .2نشر الدراسات والبحوث املتميزة ،لإلسهام يف تنمية اجملتمع.

 .3فتح نافذة جديدة للباحثني لنشر إنتاجهم العلمي ،وإبراز قدراهتم البحثية حمليًا وإقليميًا وعامليًا.
 .4الرتكيز على البحوث اليت تُعىن مبستجدات العصر يف جمال العلوم القانونية واالجتماعية.
 .5مساعدة اساتذة اجلامعات للرتقي العلمي ،بنشر اعماهلم البحثية وفق ضوابط وقواعد التحكيم والنشر.
 .6تشجيع طلبة الدراسات العليا على كتابة ونشر األحباث املتخصص
III
III

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

ISSN: 9636- 2617

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

مجلة العلوم القانونية واالجتماعية
Journal of Legal & Social
Sciences
الصفحة الرسمية للمجلة www.sabauni.net/ojs :

نائب رئيس التحرير
أ.م.د.محمد علي محمد قيس

رئيس التحرير
أ.م.د .نديم محمد حسن الترزي

أعضاء الهيئة االستشارية
جامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية
قانون إداري
أ.د /السيد خليل أحمد هيكل.
جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية
قانون دستوري
أ.د /صالح الدين فوزى محمد فرج.
جامعة ماليا  -ماليزيا
األدلة القانونية,قانون دولي عام
أ.د /رزمان بن محمد نور.
جامعة صنعاء
علم االجتماع
أ.د /حمود صالح العودي.
جامعة صنعاء
قانون تجاري
أ.د /عبدالرحمن عبداهلل شمسان.
جامعة صنعاء
قانون مرافعات
أ.د /عبدالكريم محمد عبد الرحمن الطير.
جامعة صنعاء
علم النفس
أ.د /علي سعيد أحمد الطارق.
جامعة األندلس
تربية
أ.د /شرف أحمد الشهاري.
الجامعة اليمنية
قانون مرافعات
أ.د /ابراهيم محمد حسين الشرفي.
جامعة تعز
القانون العام
أ.د /محمد محمد الدرة.
جامعة تعز
قانون دولي عام
أ.د /أحمد قاسم محمد الحميدي.
جامعة صنعاء
إعالم
أ.د /عبداهلل علي الزلب.
جامعة سبأ
اقتصاد
أ.د /علي شاطر مثنى
جامعة سبأ
محاسبة
أ.د/عنبرود الرازحي
جامعة تعز
القانون العام
أ.د /قائد بن قائد مساعد األسد.
جامعة تعز
علم النفس االجتماعي
أ.د /نبيلة عبدالكريم الشرجبي
جامعة صنعاء
فقه مقارن
أ.م.د /محمد سعد يحي نجاد.
جامعة صنعاء
فقه مقارن
أ.م.د /يحي بن أحمد علي الخزان
أكاديمية الشرطة
قانون جنائي
أ.م.د /محمد عبدالرزاق فرحان الحميدي.
جامعة المملكة/البحرين
قانون دستوري
أ.م.د /أبو بكر مرشد فازع الزهيري.

المراجعة اللغوية
أ.م.د.علي الجالل-د.خالد زهير

جرافكس
م .غيد عبدالوهاب صبره
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افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
يسر هيئة تحرير المجلة أن تقدم للقارئ الكريم العدد التاسع من مجلة العلوم القانونية واالجتماعية،

متضمنا مجموعة من األبحاث الرصينة ذات الصلة بالعلوم القانونية واالجتماعية.
ً

ويشتمل هذا العدد على خمسة أبحاث في مجاالت متنوعة من مجاالت القانون ،حيث تناول البحث
األول موضوع من أهم الموضوعات المعاصرة ،بعنوان :غسل األم ـوال بـين التبعية واالستقالل في البنيان
القانوني ،أما البحث الثاني فكان بعنوان :الدفع باإلحالة لالرتباط في قانوني المرافعات اليمني والمصري ،أما

البحث الثالث فقد ناقش جريمة االختراق اإللكتروني وطرق مواجهتها في القانون اليمني ،وتطرق البحث الرابع

قدم لنا البحث الخامس موضوعاً بعنوان :السيادة
إلى خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني ،و ّ
وتحدياتها.

نرجو من هللا تعالى أن نكون قد وفقنا في اختيار موضوعات هذا العدد ،وأن تسهم هذه األبحاث في إثراء

الفكر القانوني واالجتماعي ،وفي تلبية طموحات الباحثين والمهتمين بالمجاالت القانونية واالجتماعية.

ِ
ونعد الجميع أننا لن نألوا جهداً في مواصلة هذه المسيرة العلمية وتطويرها ،لتكون منب اًر لجميع األقالم

المستنيرة ،مرحبين بجميع المقترحات واآلراء التي تخدم هذا الجانب.

وتتوجه هيئة التحرير بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان لكل من أسهم في إصدار هذا العدد ،وفي مقدمتهم

األخ األستاذ الدكتور /عمرو النجار رئيس جامعة سبأ ،واألخ األستاذ الدكتور /مسعد الظاهري رئيس أكاديمية

الشرطة ،ولإلخوة الباحثين على إسهاماتهم العلمية القيمة التي تعالج العديد من الموضوعات القانونية
واالجتماعية ،والشكر موصول لألساتذة األفاضل الذين قاموا بتحكيم األبحاث بأسلوب علمي متميز ،والشكر
ممتد لجميع أعضاء هيئة تحرير المجلة على ما بذلوه من جهد إلصدار هذا العدد.
سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

أ.م.د/ندمي الرتزي
رئيس التحرير
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ضوابط النشر:
تقوم المجلة بالنشر باللغتين العربية واإلنجليزية وفق الضوابط واإلجراءات اآلتية:
 .1أن يُقدم الباحث طلبًا لنشر بحثه في المجلة.

 .2أصالة الدراسة أو البحث ,وأن ال يكون البحث مستالً من رسالة علمية (ماجستير أو دكتوراه).
 .3أن ال يكون البحث قد نُشر أو قُدم للنشر في مجلة محكمة أخرى.
 .4ال يجوز نشــر الدراســة أو البحث في مجلة أخرى أو مؤتمر أو ندوة علمية أو في أي وســيلة أخرى ،بعد قبول
البحث للنشر في المجلة.
 .5أن يُراعي الباحث قواعد البحث العلمي؛ مثل سالمة اللغة ,ودقة التوثيق ،والمنهجية المتعارف عليها في كتابة
البحوث األكاديمية.

 .6أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن خمسين صفحة ،وال تقل عن أربعين صفحة ،مقاس (.)A4
 .7أن يتصدر البحث ملخصاً ( )Abstractباللغتين العربية واالنجليزية ( 200 -150كلمة).

مواصفات النشر:

يتــم مراجعــة البحــث المقــدم للنشــر مــن قبــل هيئــة التحريــر ،للتأكــد مــن توافــق البحــث مع المواصفــات المذكورة أدناه
قبــل إرســاله للمحكــم:
 .1تقدم البحوث مطبوعة بخط ( ،)Traditional Arabicحجم ( )14للمتن ،ويكتب البحث على وجه
واحد مع ترك مســافة  1.5بين الســطور.
 .2تكتب العناوين الرئيسية والفرعية :بالخط األسود العريض حجم (.)16
 .3تــدرج الرســوم البيانيــة واألشــكال التوضيحيــة فــي النــص ،وتكــون الرســوم واألشــكال باللونيــن األبيــض واألســود،
وترقــم ترقيمـاً متسلسـاً ،وتكتــب أســماؤها والمالحظــات التوضيحيــة أســفلها.
ترقيما متسلسالً وتكتب أسماؤها أعالها ،أما المالحظات والتوضيحات فتكتب
 .4تدرج الجداول في النص وترقم ً
أسفل الجدول.

إجراءات النشر:
 .1ترسل البحوث والدراسات وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى العنوان التالي:
−

الجمهورية اليمنية ،صنعاء ،مدينة اآلنسي ،عصر.

−

جامعة سبأ – مجلة العلوم القانونية واالجتماعية.

VI
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هاتف.)01404077( :

−

البريد االلكتروني.)jlss@sabauni.net( :
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 .2تســليم ثــاث نســخ مــن البحــث مطبوعــة علــى ورق ( )A4مــع نســخة إلكترونيــة محفوظــة علــى قــرص مــرن
(.)CD
 .3فــي حالــة قبــول البحــث مبدئيًــا ،يتــم عرضــه علــى محكميــن مــن ذوي الكفــاءة واالختصــاص فــي مجــال البحــث،
لتحديــد مــدى صالحيــة البحــث للنشــر فــي المجلــة ،ويتــم اختيارهــم بسـرية تامــة ،وال يُعــرض عليهــم اســم الباحــث أو

بياناتــه.

 .4يُخطــر الباحــث بصالحيــة بحثــه للنشــر مــن عدمــه خــال فتــرة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اســتالم المجلــة
للبحــث ،وموعــد النشــر ،ورقــم العــدد الــذي ســيتم نشــر البحــث فيــه.

 .5يجــب علــى الباحــث تعديــل البحــث – إن طلــب منــه ذلــك ،بنــاء علــى مالحظــات محكمــي البحــث  -علــى أن
يُعــاد للمجلــة خــال مــدة ال تزيــد عــن شــهر.

 .6األبحاث والدراسات التي لم توافق لجنة التحكيم على نشرها ال تُعاد إلى الباحث دون إبداء األسباب.

ضوابط ختامية:

 .1يُرفــق بالبحــث ســيرة ذاتيــة موجــزة للباحــث متضمنًــة :عنــوان الباحــث ،أرقــام هواتفــه ،بريــده االلكترونــي ،ليســهل

التواصــل معــه.

 .2يرفــق مــع البحــث تعهــد مــن الباحــث بــأن البحــث لــم يســبق نشــره ولــم يُقــدم للنشــر فــي جهــة أخــرى حســب

النمــوذج المرفــق.

 .3البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن أراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الجامعة أو األكاديمية.
 .4جميع حقوق النشر تؤول إلى المجلة.
 .5رسوم النشر في المجلة :
أ-البحوث والدراسات المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية  20الف لاير يمني.
ب -البحوث والدراسات المرسلة من الدول العربية .$100
ج -البحوث والدراسات المرسلة من غير الدول العربية .$150
سواء تم قبول البحث للنشر أم لم يتم.
هذه الرسوم غير قابلة لإلرجاعً ،
VII
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مجلة العلوم القانونية واالجتماعية
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جدول المحتويات
العنوان
غسل األمــوال بـين التبعية واالستقالل في البنيان القانوني
د .محمد منصور الصايدي  -أستاذ القانون الجنائي المساعد -كلية الدراسات العليا –
أكاديمية الشرطة

رقم
الصفحة
88 -1

الدفع باالحالة لإلرتباط في قانوني المرافعات اليمني والمصري
عبداهلل أحمد أحمد عبدالقادر الملحاني-أستاذ المرافعات المدنية المساعد -جامعة الحديدة

170-89

جريمة االختراق اإللكتروني وطرق مواجهتها في القانون اليمني
د.صالح يحيى رزق ناجي-أستاذ القانون الجنائي المساعد

221-171

خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني
د.عبدالغني عبد الرقيب سعد الغرافي
السيادة وتحدياتها
د /يحيى أحمد النعماني-أستاذ القانون الدستوري المساعد-أكاديمية الشرطة  -كلية الشرطة
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عنوان البحث:

غسل األمــوال بـين التبعية
واالستقالل في البنيان القانوني

د .محمد منصور الصايدي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الدراسات العليا – أكاديمية الشرطة

ملخص البحث

معلومات البحث
تاريخ تسليم البحث:
 1يناير 2022
تاريخ قبول البحث:
 20يناير 2022

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهي الفقه التقليدي بشأن اعتبار غسل األموال
جريمة مستقلة بذاتها أو صورة من صور المساهمة الجنائية التبعية ،أو صورة من إخفاء
أشياء متحصلة من جريمة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي حاولت إزالة ذلك اللبس؛ منها :إن
تكييف غسل األموال كصورة من صور المساهمة الجنائية التبعية ال يستوعب بصورة
كاملة أنشطة غسل األموال ،بل تعترضه الكثير من العقبات الموضوعية واإلجرائية،
كما إن تكييف غسل األموال كصورة من صور إخفاء األشياء المتحصلة من جريمة
ـددا من
– وإن كان يمكن أن يستوعب الكثير من أنشطة غسل األمــوال – يناله عـ ً
أوجه النقد أيضاً ،بحيث يصعب أن يصمد هذا الوصف في مواجهة الكثير من أنشطة
وأخيرا فإن القول باستيعاب أو مواجهة جريمة الكسب غير المشروع
غسل األموالً ،

أو قانون مكافحة الفساد ،أو قانون مكافحة اإلتجار واالستعمال غير المشروعين
للمخدرات والمؤثرات العقلية ألنشطة غسل األمــوال أو الحد منها ،ال يصمد أمام
الباحث :د .محمد منصور الصايدي
البريد االلكتروني :
tmsa970@yahoo.com

فضل عن إمكانية إفالت الجناة من غير الموظفين العموميين
االنتقادات الجوهريةً ،
أو ذوي الصفة إذا تحصلوا على أموال من مصادر غير مشروعة ،وبالتالي ال تتحقق
المواجهة الفعالة.
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Abstract
This study aimed to know the two directions of traditional
jurisprudence regarding considering money laundering as an
independent crime or as a form of accessory criminal contribution, or
as a form of concealment of things obtained from a crime.
The study reached a number of results that tried to remove this
confusion; Including: The adaptation of money laundering as a form
of accessory criminal contribution does not fully comprehend money
laundering activities. Rather, it is encountered by many objective and
procedural obstacles, and adapting money laundering as a form of
concealment of things obtained from a crime - although it can
accommodate many Money laundering activities - it receives a
number of criticisms as well, so that it is difficult for this description
to stand in the face of many money laundering activities. Money
laundering or its curtailment does not stand up to substantial
criticism, as well as the possibility of non-public servants or other
qualified offenders escaping if they obtain funds from illegal
sources, and thus effective confrontation is not achieved.
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مقدم ـ ــة:
يف هناية الثمانينياا من القرا العأرين -هدر شطريعدة ااداة

ام المراة مصطلح ظهر يف اآل نة الخرية –

نأدا يهدددىل إىل إخفدداء املصدددر ددري املأدر ق لدمدراة املدراد اددلها الدديت اكتادرت مددن نأددطة ددري مأددر بة ،للددا
ابلقيددا شعمليدداا معقدددة مص درفية

ددري مص درفية ،ص درال إىل اسددتثمارها يف مدداالا مأددر بة متنربددة ،حبيددث تنقط د

الصلة شم تلا المراة املتحصلة من ر ة شم صلها مصدرها ري املأر ق.
اددم الم دراة مددن اجل درائب لاا الرعددد االقتصدداد ؛ إل الرددا مددا ت درترري ابجل درائب املنامددة ريهددا ،ال سدديما درائب
املتددراا ائجتددار ددري املأددر ق ابلسدلحة الددذخائر ،القرصددنة ،درائب الفاداد ائجتددار ابلرأددر ائرهدداب اختطدداىل
خددذ احتزدداز الرهددائن تقييددد ح دريتهب ،التي يددر التييي د  ،درائب الرييددة ،التهددرب الض دري اجلمركددي ريهددا مددن
اجل درائب؛ فلددب يعددد اددم الم دراة مرترطددا ابئجتددار ابملتدددراا فحاددب – كم دا كدداا سددائدا -شددم ضددحى إ دراء الزمددا
ضر رًي ل نأا إ رامي تتحصم منه مراة ري مأر بة.
م ظهرر مصادر متنربة لدمدراة دري املأدر بة؛ مدا شدهده العداق مدن تقدد يف بلدب االتصداالا تكنرلر يدا
املعلرمداا ،ظهدرر العرملدة ،كثدرة التحددرالا الاياسدية االقتصدادية ،خصرصدا خددًلة العقددين الخدريين مدن القددرا
العأرين ائم القرا اااد

العأرين تيايدا معدالا ام المراة شدر ة كررية ()1؛ ق تقد

سداليب ارتكاشده

بل ددى الرس ددائم التقليدي ددة ،كإنأ دداء ش ددركاا الرا ه ددة الرمهي ددة املض ددارشة يف الس ددهب الا ددنداا يف الرررص ددة الر ني ددة
العاملية ،شراء الراضي العقاراا ريها من صرر االسدتثمار للمداة دري املأدر ق ،شدم غ اسدتاًلة سدائم التقنيدة

) (1تأددري ائحصددائياا الد ليددة إىل ا حزددب املدداة املااددرة يف العدداق ق ددد يصددم إىل( )2,000,000,000,000ا نددم ترليددرا د الر يف الاددنة ،هددذا املدداة -يف تقدددير  -لددر
استتد يف التنمية الرأرية لتقد العاق ،ملا د فقري بلى ه الرض .للمييد ينار
Kevin Sullivan-Anti-Money Laundering in a Nutshell_ Awareness and Compliance for
Financial Personnel and Business Managers-Apress, 2015,p5.
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ااديثددة كاااسددرب الأددركة العنكررتيددة ( ائنرتنددت) ،يف اشتكددار سددائم لااددم الم دراة ،كالعمليدداا املص درفية ب د
ائنرتنت ،استتدا النقرد ائلكرت نية الرطاقاا املمانطة ،الأيا ائليكرت ين ،الكارا الذكي ريها(.)1
ناددرا لدخطددار

الض درار الرالاددة الدديت قددد مددد ها اددم الم دراة بلددى انتمعدداا املتقدمددة

الناميددة مددن

الناحيددة االقتصددادية اال تمابيددة الاياسددية المنيددة القيميددة ،فقددد درخ انتمد الددد يل خطددررة هددذه اآلفددة بلددى
املاتريم الر ين ا لد يل ،فرادر إىل إشرا ابتماد ائفة من االتفاقياا الصكرخ الد لية ملرا هة هذه الااهرة
ااد من آاثرها ،شرزها شياا ابزة شأ ا من االستتدا ائ رامي للنادا املصدريف ل دراض ادم المدراة بدا
 ، 1988ك ددذلا اتفاقي ددة الم ددب املتح دددة ملكافح ددة ائجت ددار ددري املأ ددر ق يف املت دددراا امل ددة راا العقلي ددة لع ددا
 ، 1988املعر فددة ابتفاقيددة فيينددا ،اتفاقيددة المددب املتحدددة ملكافحددة اجلر ددة املنامددة ب د الر نيددة (ابلريمددر) لاددنة
2000

ريها ،اليت حثت الد ة ال راىل بلى سن تأريعاا جتر بملياا ام المراة ،نأيت العديد

من ال هية الد لية املعنية مبكافحة هذه اآلفة (.)2
قددد تراينددت شعددن التقنيدداا يف اسددتيعاب نأددا

اددم المدراة يف ظددم

ددرد نصددرض قانرنيددة قددد تاددتربب شعددن

بناصددر اددم المدراة ،المددر الددذ يددب بندده تردداين يف هدداا الناددر لددد ،فقهدداء القددانرا اجلنددائي ،انعكد للددا شددد ره
بلددى كثددري مددن العدداملم يف هددية العدالددة؛ ليكد ندرا نربددا مددن اللددر يف فهددب إدراخ هددذا النأددا يف كرندده ماددتقًل يف شنياندده
القانرين ،منضرًي يف إ ار شنياا قانرين جلر ة خر ،،مرد صدررة مدن صدرر املادامهة اجلنائيدة الترعيدة ،كمدا ا كثدريا مدن
التقنياا قد حا لت حاب هذه املا لة.
كم للا كاا مدباة الختيار مرضرق هذا الرحث؛ الذ دبر هللا تعاىل ا يرفقين يف س

راره لتحقيق

الفائدة املر رة.
) (1د .بر دددالفتاو شي ددرمي حز دداز  ،ر ددة ا ددم المد دراة ش ددم الرسد ددائري ائلكرت ني ددة نص ددرض التأد دري  ،دار الفك ددر اجل ددامعي ،ائس ددكندرية ،1 ،مصد ددر،
الاددن ،اددم الم دراة مددن مناددرر قددانرين اقتص دداد إدار  ،املنامددة العرشيددة للتنميددة ائداريددة ،القدداهرة ،مصددر،
 ، 2005ض ،11 ،10د .بددادة برددد العييددي ن
 ، 2008ض .
) (2د .حممرد كريش ،الاياسة اجلنائية يف مرا هة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة ، 2001 ،،2 ،ض.59
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أوًل :مشكلة البحث:
ا
تكمددن مأددكلة الرحددث يف تضددمن ر ددة ائخفدداء ملتحصددًلا اجل درائب ،لددرعن بناصددر الاددلرخ ائ رامددي لااددم
المدراة ،فضددًل بددن إمكانيدة اسددتيعاب قرابددد املادامهة اجلنائيددة لددرعن صددرر هدذا الاددلرخ ،المددر الدذ قددد يرتتددب بليدده
اختًلىل الرص القانرين للزر ة املرتكرة من هة ،ابلتايل اختًلىل مقدار اجلدياء اجلندائي املرصدرد لتلدا اجلدرائب ،مدا
ينزب بنه من ظهرر مأكًلا قانرنية ،ما قد مد ه من لر لدد ،كثدري مدن العداملم يف هدية العدالدة ،ال سديما يف
اجلمهررية اليمنية.
ترتيرا ملا سرق كن صيا ة مأكلة الرحث يف الاةاة الرئي اآليت
هل يستقل غسل األموال عن إخفاء األشياء املتحصلة من جرمية ،وعن املسامهة اجلنائية التبعية ،وعن
بعض القوانني العقابية اخلاصة ،أم إنه ًليزال هناك بعض اللبس ؟
اثنياا :تساؤًلت البحث:
تنرثق بن مأكلة الرحث العديد من التااؤالا الفربية شرزها
 هم كن ابترار ام المراة صررة من صرر ر ة إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة؟ هم كن ابترار ام المراة صررة من صرر املاامهة اجلنائية الترعية؟ -هم كن ابترار نأا

ام المراة ماتربرا يف شعن القرانم اخلاصة؟

 -ما مرق املقنن من استقًلة ام المراة

ترعيته؟

 -ما مرق الفقه اجلنائي من استقًلة ام المراة

ترعيته؟

 ما مااهر استقًلة ام المراة بن ما يارقه من نأطة إ رامية؟ هددم كددن إزالددة اللددر لددد ،كثددري مددن الردداحثم العدداملم يف هددية العدالددة بنددد تكيي د فعددم ائخفدداءملتحصًلا اجلر ة

فعم التمريه ،تكيي

ام المراة؟
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اثلثاا :أهداف البحث:
يهدىل هذا الرحث إىل حتقيق ما أييت
 ترضدديح اجتدداهي الفقدده التقليدددصرر املاامهة اجلنائية الترعية،

ااددديث شأد ا ابترددار اددم المدراة ر ددة ماددتقلة شددذا ا
صررة من إخفاء شياء متحصلة من ر ة،

صددررة مددن

استيعاشه يف شعن القرانم

اخلاصة.
 -شياا مرق املقنن اليمين ريه من التقنيناا من ترعية

استقًلة ام المراة.

 الكأ بن مكامن اللر لد ،كثري من العاملم يف هية العدالة بند تكيي فعم ائخفاء ملتحصًلااجلر ة

فعم التمريه ام المراة ،حما لة إزالته.

ابعا :أمهية موضوع البحث:
را
تكمدن مهيددة هدذا الرحددث مدن تحيتددم أوهلمــا :ناريدة ،تتمثددم يف إ دراء املكترددة القانرنيدة مبييددد مدن التحليددم بددن
شعن بناصر ام المراة اليت ال زالدت تثدري شعضدا مدن اللدر لدد ،كثدري مدن العداملم يف هدية العدالدة ،مدًل يف
الرصرة إىل قناباا راستة شصرية تفذة للتمييي شم ام المراة ما يلتدر شده مدن مصدطلحاا

نأدطة،

حما الا تكييفه فقا لرؤ ،متراينة .واثنيهما :بملية ،تتمثم يف خدمدة هدية العدالدة ،شرتسدي الثقافدة القانرنيدة بدن
اددم المدراة ،مراكرددة تكيد هددذا النأددا مد التقددد العلمددي التكنرلددر ي العرملددة ،إزالددة

لددر قددد مددد

شأ ا بناصر هذا الالرخ ائ رامي ،نتيزة اسدتيعاب القرابدد اجلنائيدة العامدة لتزدر شعدن بناصدر ادم المدراة،
النص اخلاض جبر ة إخفاء الشياء املتحصلة من اجلرائب ،نصرض شعن القرانم اخلاصة.
خامسا :منهج البحث:
ا
سيتب يف هذا الرحث اتراق املنهج الرصفي ،كذلا املنهج التحليلي ،صرال للنتائج املر رة.
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سادسا :خطة تقسيم البحث:
ا
غ تقايب خطة هذا الرحث إىل مرحثم يارقهما مطلب متهيد بلى النحر اآليت
مطلب متهيدي :تعريف غسل األموال.
املبحث األول :اًلجتاه التقليدي لتكييف غسل األموال ،نتنا ة فيه :تكيي
صرر املاامهة اجلنائية الترعية ،تكيي

ام المراة كصررة من

ام المراة كصررة من ر ة إخفاء متحصًلا ر ة

استيعاشه يف

شعن القرانم العقاشية اخلاصة.
املبحث الثاين :اًلجتاه احلديث بشأن تكييف غسل األموال ،نتنا ة فيه تراين االجتاه ااديث شأ ا جتر
ام المراة ،مااهر استقًلة ام المراة يف الرنياا القانرين.
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مطلب متهيدي
تعريف غسل األموال
اددم الم دراة مر ددم يف القددد ؛ إل يعددرد ارةدده إىل شدايددة اكتأدداىل ائنادداا للثددر ة ،حما لتدده إخفائهددا إلا
كانددت تجتددة بددن نأددطة ددري مأددر بة ،كددذلا منددذ اسددتعماله للنقددرد ،احرتافدده للزر ددة ابترارهددا نأددا ا لدده،
حما الته إخفاء معاملها؛ كي ال يتب اكتأافها معرفة مقرتفيها (.)1
للترض يف تعري

ادم المدراة ،يتعدم ا نردم معنداه يف اللادة الفقده االتفاقيداا الد ليدة ،كدذلا يف

الفكر ائسًلمي ،كذلا معناه من هة نار الراحث بلى النحر اآليت
أوًل :تعريف غسل املال يف اللغة
ا
نارا ادا ة مصطلح ام املداة  -فقدا للمفهدر القدانرين -فلدب ق يدد معزمدا برشيدا يأدري إىل مددلرة ادم
املاة ،لكن سنحا ة الكأ بن مدلرله يف اللاة شرياا معىن الاام.
فالاَ ْام لاة مصدر الفعم الثًل ي َ َا َم ،يقاة ام الأيء؛

نافه زاة بنه الرس  ،شينما الاايم

صددياة مرالاددة تعمددم بمددم اسددب املفعددرة للأدديء املااددرة ،فاملااددرة الأدديء الددذ غ اددله( ،)2لددذلا ناددم
مصددطلح اددم المدراة ،مددن اخلطد يف اللاددة ا نقددرة ادديم المدراة ،ترضدديحا لددذلا فإننددا نقددرة قَتْيددم؛
الأدتص الدذ غ قتلده ،ابلتدايل نقدرة قَدْتدم الأدتص لدي قَتْيدم الأدتص ،ابملثدم َ ْادم املداة ،لدي
املاة ،فضًل بن للا فإا املقنن اجلنائي يريل اهتمامه ابلالرخ ائ رامي؛

َا ْديم

ابلفعم حمم التزر هر الاام

لي الاايم.
املت مددم لكْندده الااددم ددد ندده تعرددري مدداز  ،فالااددم مددن النزاسددة القددذارة يكددرا الرددا ابملدداء ،ئزالددة تلددا
النزاسددة القددذارة يصددرح الأدديء الأددتص دداهرا نايفددا حقيقددة ال زيفددا ،شينمددا اددم المدراة متددر بلددى
) (1د .خالد محد حممد ااماد  ،ر ة ام المراة يف بصر العرملة ،شد ا تشر ،مصر ، 2006 ،ض.24-23
) (2مجاة الدين حممد شن مكر النصار (اشن منارر) ،لااا العرب ،دار املعارىل ،القاهرة ،شد ا اري النأر ،ض .3256
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إظهار ري الراق إضفاء الأربية بلى المراة ظاهرا ،يف حم ا حقيقتها ري للا؛

هندا دري مأدر بة دري

نايفددة؛ ابلتددايل فددإا تعرددري و اددم المدراةو مدداز للداللددة بلددى قيددا اجلدداين بمليدداا مددن شد هنا تنايد
المراة شكليا ،حبيث تاهر ما اآلخرين أبهندا نايفدة

تريددين

داهرة مأدر بة ،مد للدا فهدر -يف تقددير  -كثدر

داللددة مددن ددريه مددن املصددطلحاا للتعرددري بددن العمليدداا الدديت ْجتد َدر ،للمدداة ددري املأددر ق ،صددرال إىل إظهدداره أبندده
مأر ق.
اثنياا :تعريف غسل املال يف الفقه.
تد د دعددا تنربت التعريفاا لاا د د د دم المراة ،فقا لرؤ ،متعد دددة ،قانرنية

اقتصد د د د د دادية،

لاا شعد د داد

سياسددية؛ لصددلة اددم الم دراة شتمريددم العمليدداا ائرهاشيددة يف الرقددت ال دراهن ،انقاددمت تلددا التعريفدداا إىل
قامم ضيق اس  ،سنقتصر بلى إيراد بينة منهما.
فااددم المدراة فقددا للمناددرر االقتصدداد هددرو بمليددة حتريددم لمدراة نقديددة بينيددة ،مددن خددًلة متريدده مصدددرها
صرال إىل إظهاره شصررة مأر بةو(.)1
هددرو صددررة مددن صددرر اجل درائب االقتصددادية( )2املرترطددة ابجلر ددة املنامددة ،هددي ر ددة ماددتقلة لاا نطددا د يل،
لي هلا مكاا حد معمو(.)3

) (1د .بددادة بلددي املددان  ،الرنيدداا القددانرين جلر ددة ادديم المدراة ،دراسددة حتليليددة مقارنددة يف التأ دري الك درييت املصددر الفرناددي ،ملددة ااقدر  ،امعددة الكريددت ،الع ددد
ال ة ،الانة التاسعة العأر ا ،صفر 1426هد ،مارس  ، 2005ض .77
) (2يقصد ابجلدرائب االقتصدادية و كدم فعدم امتنداق يأدكم خطدرا ،يلحدق ضدررا ابلنادا العدا االقتصداد  ،د االقتصداد القدرمي للد لدة رمده املقدنن
يعاقب بليهو ،اجلرائب االقتصادية نرباا تقليدية ماتحد ة ،من مثلة اجلرائب االقتصدادية التقليديدة درائب الادش التزدار  ،سدراء يف الادذاء الدد اء
يف مادة استهًلكية خر ،،رائب االحتكدار التًلبدب ابلسدعار ،اجلدرائب الضدريرية ،درائب التهدرب اجلمركدي ،مدن مثلدة اجلدرائب االقتصدادية املادتحد ة
رائب السرا املالية التتريب االقتصاد  ،كزرائب االئتماا املصدريف ،ادم المدراة .ملييدد مدن التفاصديم انادر د .بردد الكدر صدا حممدد اندذ ب ،د ر
الأر ة يف مكافحة اجلرائب االقتصادية( دراسة مقارنة) ،رسالة دكترراه ،كاد ية الأر ة املصرية ، 2011 ،ض 14ما تًلها.
) (3الاي د برد الرهاب برفة ،الر يي يف مكافحة ر ة ام المراة ،دار املطررباا اجلامعية ،ائسكندرية ،مصر ، 2005 ،ض.11
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ام المراة فقا ملنارر قانرين هر و كافة صرر الاددلرخ املاد اليت دىل إىل متريه ريعة المدراة دري
املأددر بة قط د الص ددلة شينهددا ش ددم مص دددرها الص ددلي ااقيقددي ددري املأ ددر ق ،لل ددا مددن خ ددًلة ممرب ددة م ددن
العملياا املتداخلة لترد ك هنا متحصلة من مصدر مأر ق؛ ليتمكن صاحرها من االستفادة منها شترظيفها يف
نأطة خر ،مأر بة

ري مأر بة د ا مًلحقة من انب الالطاا املتتصةو(.)1

اددم الم دراة فقددا ملفهددر اقتص داد

قددانرين( )2هددرو بمليدداا ماليددة قانرنيددة تقددر جلددا بصدداابا اجلر ددة

املنامة ،للا ئضفاء املأدر بية بلى املاة ري املأر قو(.)3
اددم الم دراة هددرو العمليددة الدديت مددن خًلهلددا ترددد الم دراة املتحصددلة مددن نأددطة ددري مأددر بة -كتزددارة
املتدراا النأطة ائرهاشيدة اجلدرائب اخلطدرية الخدر -،ك هندا لاا مصددر مأدر قو( ،)4هدذا التعريد ضديق،
يقصر املصدر ري املأر ق لدمراة من رائب حمددة.
ام المراة هرو بملية تنطر بلى إخفاء ملصدر ماة متحصم مدن نأدطة إ راميدة ،علهدا تردد يف
صررة مأر بةو(،)5

هدر بردارة بدن وبمليدة حتريدم بائدداا اجلر دة إىل مدراة

صدرة خدر ،تردد مأدر بة

ظاهرًيو( ،)6هذاا التعريفاا اسعاا؛ إل فتحا اناة لا يكرا املصدر ري املأر ق لدمراة من

ر ة.

الان ،مر ساشق ،ض.10
) (1د .بادة برد العييي ن
ري مأر ق ،يفضم صحاجلا دفد الضدرائب بليهدا ئكاداجلا ماهدر الأدربية ،شينمدا هنداخ تعردري
) (2هناخ تعرري المراة القذرة ،هي اليت مصدرها ري قانرين؛
المراة الارداء ،اليت يقصد جلا تلا المراة اليت يتب االحتفاظ جلدا سدرا جلددىل التهدرب مدن دفد الضدرائب املادتحقة بليهدا ،ابلتدايل يدر ،الدرعن ا ادم المدراة
يأددمم يضددا المدراة الدديت مصدددرها مأددر ق لكددن غ إخفاؤهددا للتهددرب مددن دفد الضدرائب املاددتحقة بليهددا .يرددد  -يف تقدددير  -ا هددذا الددر قددد انردده الصدراب؛
لا هندداخ نصرصددا قانرنيددة جتددر هددذا الاددلرخ ،ابلتددايل ةض د هددذا الاددلرخ لتلددا النصددرض ،مددن هنددا تاهددر ما د لة تددداخم اددم الم دراة م د كثددري م دن النأددطة
ائ راميددة .د .الادديد محددد برددد اخلددالق ،اآلاثر اال تمابيددة االقتصددادية لااددم المدراة ،ملددة الرحددر القانرنيددة االقتصددادية ،كليددة ااقددر  ،امعددة املنصددررة ،العدددد
 ،22كترشر  ، 1997ض.3
) (3د .خالد محد حممد ااماد  ،مر ساشق ،ض.26
(4) Schott, Paul Allan, Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of
terrorism. World Bank Publications. Second Edition, 2006,p2.
(5) Sue Titus Reid, Crime and Criminology,7 edition, Harcourt Brace, Florida United states of
America, 1994,p426.
(6) Frankl, Milan, and Ayse Ebru Kurcer, Money laundering and terrorist financing activities: a
primer on avoidance management for money managers. Business Expert Press, 2016. p11.
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اثلثاا :تعريف غسل املال يف اًلتفاقيات الدولية.
ب ددرىل إب ددًلا ابزة الاريا د درية ،الص ددادر يف  12ديا ددم  1988ا ددم المد دراة أبن دده ومجي د د البم دداة
املصرفية اليت يقر جلا الفابلرا شركاؤهب شقصدد إخفداء مصددر المدراة صدحاجلاو( ،)1هدذا ائبدًلا ركدي بلدى
من استعماة املةسااا املصرفية لاام المراة.
برفددت اتفاقيددة المددب املتحدددة ملكافحددة االجتددار ددري املأددر ق يف املتدددراا املددة راا العقليددة  -املنعقدددة يف
فيينا شت ري  20ديام  - 1988ام المدراة أبندهو حتريدم المدراة
حقيقة مصدرها مكاهنا
حياز ا

حركتها

ريقة التصرىل فيها

نقلهدا

إخفاؤهدا

ااقر املتعلقة فيها

ملكيتها

استتدامها قت تاليمها ،م العلب أبهنا ماتمدة من إحد ،درائب املتددراا

هذه اجلرائب ،للا كلده جلددىل إخفداء

متريده املصددر دري املأد د د د ددر ق لدمدراة

متريده حقيقتهدا

ماد ددابدة

اكتااجلا

االشدرتاخ مبثدم
شدتص متدرر

يف ارتكاب إحد ،هذه اجلرائب بلى ائفًلا من العقابو(.)2
مددا اتفاقيددة المددب املتحدددة ملكافحددة اجلر ددة املنامددة ب د الر نيددة املعر فددة ابتفاقيددة (ابلر ددر)  ، 2000فقددد
برفت ام المراة أبنهو يدة فعداة ترتكدب بمددا ،لتحريدم املمتلكداا
شارض إخفاء

متريده املصددر دري املأدر ق لتلدا املمتلكداا،

الصلي بلى ائفًلا من العراقب القانرنية لفعله،
مكاهن ددا كيفي ددة التص ددرىل فيه ددا

حركته ددا

إخفاء
ملكيته ددا

مادابدة

نقلهدا مد العلدب هندا بائدداا درائب
شدتص ضدال يف ارتكداب اجلدر

متريه الطريعة ااقيقيدة للممتلكداا

مصددرها

ااق ددر املتعلق ددة جل ددا ،م د د العل ددب هن ددا بائ ددداا

رائبو(.)3

(1) Basel AML Index 2016 Report, www.basselgovernance.org
) (2ملييد د د ددد مد د د ددن التفاصد د د دديم اناد د د ددر املد د د ددادة الثالثد د د ددة ( ب ،1ب ،2ج )1مد د د ددن االتفاقيد د د ددة املد د د ددذكررة املنأد د د ددررة بلد د د ددى مرقد د د د المد د د ددب املتحد د د دددة اآليت
شتاري  ، 2019/4/7رقب الر يقة (.)A/RES/55/25
http://www.un.org/ar/documents
( )3ملييد من التفاصيم انار مرق المب املتحدة بلى الراشري املذكرر آنفا ،شتاري  ، 2019/4/8رقب الر يقة (.)A/RES/55/25
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برفت االتفاقيدة العرشيدة ملكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب الصدادرة يف  21ديادم  2010ادم
المراة أبنهو ارتكاب

فعم الأر ق فيه يقصد من رائه إخفاء

متريه صم حقيقة مراة مكتارة خًلفا

ملا تنص بليه القرانم الناب الداخلية لكم د لة رىل ،علها ترد ك هنا مأر بة املصدرو(.)1
ابعا :غسل املال يف الفكر اإلسالمي.
را
اهتب ائسًل ابملاة اهتماما كرريا شرصفه بصب ااياة قدرا انتمد  ،يردد للدا ليدا يف تناديب ائسدًل
لعملييت الكاب ائنفا ؛ حيث ض ضراشري للكاب ائنفا ؛ سراء للفرد للد لة؛ فحر الترذير الرتىل،
ب الترسري االبتداة ،لي املالب ا يرتعد بن كم ما يثري شرهة اادرا بندد كادب الدرز  ،حدق لدر قدا
شصدرىل املدداة ددري املأددر ق يف مصدارىل شددربية؛ كاليكدداة الصدددقاا املأدداري اخلرييدة ارهددا؛ فددذلا مدداة حدرا ؛
لا هللا يب ال يقرم إال يرا ،ابلتايل فإا الكاب املت تى بن ر ة لدي مدن در كادب املداة اادًلة الديت
مر هللا جلا يف كتاشه الكر  ،كي ال الأرق هنى َّ
حذر من ارتكاب تلا اجلر ة املترلد بنها املاة صًل(.)2
ِ
ِ
َّ ِ
ين يَ ْك ِسبُو َن ا ِإل ْْثَ َسيُ ْج َز ْو َن ِِبَا َكـ انُواْ
قد جتلى للا يف قرله تعاىل ﴿ َوذَ ُرواْ ظَاه َر ا ِإل ِْْث َو ََبطنَهُ إِ َّن الذ َ
يـ ْق ََِتفُون﴾( ،)3قرله تعاىل ﴿وًلَ ََتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بـيـن ُكم َِبلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُواْ ِِبَا إِ ََل ا ْحلُ َّك ِام لِتَأْ ُكلُواْ فَ ِري اقا ِم ْن
َْ َ
َ
َ
َ
َْ
أ َْمو ِ
ال الن ِ
َّاس َِب ِإل ِْْث َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمون﴾ ( ،)4شم حر ائسًل كم حيلة تاتعمم للرصرة إىل مدا حدر هللا ،هدر
َ
مددا كددده حددديث الرسددرة  بندددما قدداة و قاتــل ا اليهــود هللاــرم ا علــيهم الشــحوم فباعوهــا ،وأكلــوا
أمثاهنــاو( ،)5فقددد اسددتتد اليهددرد اايلددة للرصددرة إىل مددا حددر هللا ،مددن ابب ىل فددإا كاددب املدداة بددن ريددق
اجلر دة -منهدا ادم المدراة  -يعدد ريقدا دري مأددر ق حمَّرمدا خدذه اكتاداشه االنتفدداق شده أبيدة صدررة كانددت؛
) (1ملييد مدن التفاصديم انادر املدادة ال ىل مدن االتفاقيدة العرشيدة ملكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب الصدادرة يف  ، 2010 /12/ 21امعدة الدد ة العرشيدة،
من منأرراا اللزنة الر نية ملكافحة ام المراة متريم ائرهاب ،صنعاء. 2012 ،
( )2للمييد من التفاصيم انادر د .خالدد قليندم ااداري ،فابليدة ضدراشري مكافحدة ر دة ادم المدراة يف النادا الادعرد  ،ر حدة دكتدرراه ،كليدة الد ارسداا العليدا ،امعدة
تي العرشية للعلر المنية ،الرًيض ،الاعردية ، 2010 ،ض.64 ،18 ،17
( )3سررة النعا  ،آية (.)120
( )4سررة الرقرة ،آية (.)188
) )5ائمددا شددر اااددم ماددلب شددن اازدداج شددن ماددلب القأددري النيادداشرر  ،اجلددام الصددحيح ،انلددد ( ،)6-5اجلدديء اخلددام  ،دار اآلفددا اجلديدددة ،شددري ا،
لرناا ،ض.41
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فالع ة يف الأرق ابملعاين املقاصد ال ابللفداظ العرداراا ،فااسدم المدراة يعلدب ا املداة الدذ معده حدرا  ،لكنده
يادتتد كدم اايدم ئخفداء مصددره دري املأدر ق ،فعردارة ادم المدراة شراقدة ،لكدن فحراهدا اب دم ينطدر بلدى
اايلددة إشدراز املدداة اا درا ابملاهددر ااددًلة .فضددًل بمددا سددرق فددإا يف اددم الم دراة إفادداد لددذمب دراىل املعاملددة
ابلكاددب اا درا الددذ يةخددذ شددم إا يف اددم الم دراة اتكدداة بددد العمددم لكاددب الددرز  ،التادداشق للكاددب
الادري بددن ريددق بمليددة اددم المدراة ،فيدده يضددا إبانددة بلددى انتأددار اجلر ددة ،شتضددليم الاددلطة اايلرلددة د ا
العثرر بلى املاة ري املأر ق املت يت من اجلرائب ،ري للا من املنكراا.
ترتيرا ملا سرق فإا الأريعة ائسًلمية قد شينت سرم الرقاية من هذه اجلر ة ،حرمت كم مدر فيده حيلدة
خداق خًلفا للحقيقة ،مما يةكد ا هذه الأريعة صااة لكم زماا مكاا.
خامسا :غسل األموال من منظور الباهللاث.
ا
كددن تعري د

اددم الم دراة أبندده كددم نأددا – ًي كدداا نربدده  -يقددر شدده شددتص ريعددي

ابترددار ؛

ئضفاء صفة الأربية بلدى مداة دري مأدر ق متحصدم مدن ر دة ،قطد الصدلة مبصددر للدا املداة ،أبيدة سديلة
كانددت -تقليديددة

تقنيددة حديثددة -ب د بمليدداا ماليددة متداخلددة،

متحصددلة مددن مصدددر مأددر ق ،لًلسددتفادة منهددا يف نأددطة مأددر بة
ينراددي ا يعلددب أبهنددا بائددداا

مأددر باا اسددتثمارية متنربددة؛ لترددد هنددا
ددري مأددر بة ،م د بلمدده شددذلا كدداا

متحصددًلا إ راميددة إلا كانددت مددن مقتضددياا ظيفتدده ،التهددرب بددن تتر د

مًلحقة هية إنفال القانرا.
جلذا التعري

مكن حتديد ماهية ادم المدراة شنيانده القدانرين سدائله ًي كاندت – تقليديدة

مراحله مهمدا تعدددا

حديثدة-

تدداخلت ،هدافده الديت تتزادد يف إخفداء الراشطدة شدم اندر اجلر دة ،الاهدرر مباهدر

امللت ددي ابلقد درانم النام ددة ،م ددن ا اس ددتثمار العائ ددداا ائ رامي ددة يف مأ ددر باا ما ددتقرلية ،مأ ددر بة
مأر بة.
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املبحث األول
اًلجتاه التقليدي بشأن تكييف غسل األموال
متهيد وتقسيم:
ام المراة -فقا لًلجتاه التقليد  -الذ ير ،نه

تعددا احملا الا اال تهاداا الرامية إىل تكيي

كن مرا هة نأطة ام المراة فقا للقرابد العامة لقانرا اجلرائب العقرابا كصررة من صرر االشرتاخ
املاامهة اجلنائية الترعية ،كما كن مااءلة مرتك
اجلرائب العقرابا،

رائب ام المراة نائيا رقا لنصرض حمددة يف قانرا

رقا لقرانم خاصة ترا ه هذه النأطة ائ رامية ،هر ما ترس يف لهاا كثري من

العاملم يف هية العدالة قرم صد ر قانرا خاض جبرائب ام المراة ،ال زاة هذا التصرر بالقا يف لهاا
الرعن منهب .لذلا كن تقايب هذا املرحث إىل مطلرم بلى النحر اآليت

املطلب األول
تكييف غسل األموال كإهللادى صور املسامهة اجلنائية التبعية
من املعر ىل ا املاامهة اجلنائية تفرتض تعدد اجلناة حدة اجلر ة املرتكرة ،فقا ملرد تقايب العمم بلى
املأر ق ائ رامي ،هذا الخري مثرة لتعا ا شم شتاض بديدين ،لكم منهب د ره املاد الذ قا شه ،لكم منهب
إرادته ائ رامية اليت اجتهت بلى ار يهدر يهدد ابخلطر حقر انتم ( .)1املاامهة اجلنائية تنقاب إىل نربم،
صلية ترعية ،املاامهة اجلنائية الصلية تعين قيا اجلاين شتصيا شنفاه شتحقيق بناصر الركن املاد للزر ة،
بلى القم الأر ق فيه(.)2

( )1د .حممرد ييب حاين ،املاامهة اجلنائية يف التأريعاا العرشية ،دار النهضة العرشية ،القاهرة ، 1992 ،2 ،ض.1
( )2نصت املادة ) (21من قانرا اجلرائب العقرابا اليمين رقب  12لانة  1994بلى نهو يعد فابم من مقق شالركه بناصر اجلر ة ،يأمم للا
املتماىلء املر رد بلى مارو اجلر ة قت حد ها  ،يعد فابم ابلراسطة من ممم بلى ارتكاب اجلر ة منفذا ري ماة ة ،هذا لر ختلفت لد ،الفابم
ابلراسطة صفة يأرت ها القانرا يف الفابم ،يعد فابلرا من يقرمرا معا شقصد إبمهاة مأرتخ ابلبماة املنفذة للزر ةو.
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شينما املاامهة اجلنائية الترعية تعينو نأا يرترري ابلفعم ائ رامي نتيزته شراشطة الاررية د ا ا يتضمن
تنفيذا للزر ة،

قياما شد ر رئي

يف تنفيذهاو ،قد تكرا املاامهة الترعية خبلق فكرة اجلر ة ،كي تتحرة إىل

تصميب بلى ارتكاجلا هر (التحرين)،
بليه هي (املاابدة)،

انعقاد إرادتم

تقد العرا – ًي كانت صررته – إىل الفابم ،فريتكب اجلر ة شناء
كثر بلى ارتكاب اجلر ة ،للا هر (االتفا )(.)1

قد نصت املادة ( )22من قانرا اجلرائب العقرابا اليمين رقب ( )12لانة  1994بلى نه و يعد حمرضا من
يار الفابم بلى ارتكاب ر ة ،يأرت ملعاقرته ا يرد الفابم يف التنفيذ ،م للا جترز املعاقرة بلى التحرين
الذ ال يرتتب بليه ر يف رائب معينةو .نصت املادة ( )23من القانرا لاته بلى ا والأريا هر من يقد
للفابم ماابدة ترعية شقصد ارتكاب اجلر ة هذه املاابدة قد تكرا ساشقة بلى التنفيذ

معاصرة له ،قد

تكرا الحقه ،مق كاا االتفا بليها قرم ارتكاب اجلر ة."..
شينما نصت املادة ( )24من القانرا لاته بلى بقرشة الأريا (املااهب) أبنه ويف اجلرائب التعييرية من
ساهب يف اجلر ة شرصفه فابًل
للا ،ري نه إلا اختل

حمرضا

شريكا ،يعاقب ابلعقرشة املقررة هلا ،ما ق ينص القانرا بلى خًلىل

قصد مااهب يف اجلر ة بن قصد ريه من املاامهم برقب كم منهب حاب

قصدهو.
ال تثار مأكلة إلا كاا اسم المراة ري املأر بة هر نفاه مرتكب اجلر ة الصلية؛ إل سيرق بليه
ياء اجلر الصلي الذ اقرتفه ،مصادرة املتحصًلا الناجتة من تلا اجلر ة كعقرشة تكميلية فقا للقرابد
العامة يف قانرا اجلرائب العقرابا()2؛ لهنا بماة مكملة متممة للركن املاد للزر ة الصلية ،مثاة للا
قيا اجلاين شأراء بقار من مراة تجتة بن اختًلس ماة با .
( )1د .حممرد ييب حاين ،املاامهة اجلنائية يف التأريعاا العرشية ،مر ساشق ،ض.302 ،286،296 ،247
( )2نصت املادة )  (103من قانرا اجلرائب العقدرابا اليمدين بلدى ندهو درز للمحكمدة بندد ااكدب ابئداندة ا حتكدب مبصدادرة الشدياء املضدرر ة الديت حتصدلت
من اجلر ة اليت استعملت يف ارتكاجلا اليت كانت معدة الستعماهلا فيها ،ب المر مبصدادرة الشدياء املضدرر ة الديت يعدد صدنعها حياز دا إحرازهدا
استعماهلا

شيعها

برضها للري

ر ة يف لاته ،لر ق تكن مملركة للمتهب

ق مكب إبدانته ،يف ااالتم ترابي احملكمة حقر الاري حان النيةو.
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لكن املأكلة اليت كن الترق بندها ،بندما يقر شتص آخر ري املااهب الصلي يف اجلر ة الصلية
اليت حتصلت منها مراة ري مأر بة مباابدته يف ارتكاب اجلر ة شنأا ال يعد بمًل تنفيذًي يف اجلر ة
د را رئيايا يف تنفيذها ،كاام المراة املتحصلة من اجلر ة الصلية ئضفاء صفة املأر بية بليها؛ فهم يعت
شريكا يف اجلر ة الصلية أب صررة من الصرر الثًل ( املاابدة
إسراغ ص املاامهة الترعية لنأا

التحرين

االتفا ) ،ابلتايل كن

اسم املاة املتحصم من اجلر ة الصلية؟

لإل اشة بن هذا التااؤة تطريقا بلى نأطة ام المراة ،فإنه كن لحد املصارىل ا يقرم إيداق
مراة متحصلة من رائب (قرصنة،

اجتار ابلرأر...إخل) ،م بلمه شذلا ،جلدىل إضفاء

فااد رشرة،

املأر بية بلى تلا المراة ،قيامه إب راء حتريًلا هلذه المراة اااابا متعددة يف د ة بديدة ،ا إباد ا
ملر نها الصلي؛ ئبادة استثمارها يف بماة مأر بة
(اببتراره شتصا معنرًي) نائيا بن للا شرص

ري مأر بة م بلمه شذلا؛ ابلتايل يا ة املصرىل

نأا ه اشرتاكا

ماامهة نائية ترعية للزاين يف اجلر ة

الصلية بن ريق سيلة املاابدة ،هي ضح سيلة كن انطراقها بلى نأطة ام المراة.
كن ا يا ة نائيا بن ماامهة ترعية شرسيلة املاابدة من لديه نأا جتار مأر ق كمتزر د اا
منيلية ،يقرم من م ٍ
اترة بلى ماة با

خاض مرلغ من املاة الستثماره يف نأطة للا املتزر ،يثرت ا

للا التا ر قد اتفق م مالا المراة ري املأر بة أبا يعيد املرلغ شعد سنتم -مثًل -ا تكرا الرابو
للتا ر ،شذلا غ ام املاة ري املأر ق مباابدة التا ر ،غ إضفاء صفة املأر بية بلى للا املاة.
شذلا رأت ،نصار االجتاه التقليد

ا نأطة ام المراة كن ا تاتربرها املاامهة اجلنائية

الترعية ،يا ة مرتكرها بلى هذا الساس ،هي القنابة اليت ال زالت راستة يف لهاا شعن العاملم أب هية
العدالة ،م للا يالنب نصار هذا االجتاه شر رد بقراا مرضربية إ رائية حترة د ا تقرير للا(.)1

( )1د .زدا حام دزة يي ،ر ة ام المراة ،املكتب اجلامعي ااديث ،ائسكندرية ،مصر ، 2013 ،1 ،ض.45
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م لكر المثلة اآلنفة الذكر فإنه ب ا تترفر ركاا املاامهة اجلنائية الترعية فقا للقرابد العامة يف
قانرا اجلرائب العقرابا؛ إل ب ا أييت الأتص نأا ا ثم ماابدة يف اجلر ة الصلية

تاهيًل هلا ،هنا

املقصرد ابجلر ة (اجلر ة املاتقرلية)؛ اليت تاتتد فيها هذه المراة شعد الها ،لي اجلر ة اليت ارتكرت قرم
إتياا العملياا اليت نتزت املاة حمم الاام

املاة ري املأر ق،

ب ا ترتكب اجلر ة الصلية – سراء

قعت امة ترقفت بند الأر ق – شناء بلى فعاة املاابدة ،فيكرا ام المراة قد سهم ارتكاجلا ،فضًل
بن للا ب ا يترفر القصد اجلنائي لد ،املااهب الترعي(املاابد) ،للا أبا يعلب حبقيقة فعله ا هذا
النأا يااهب يف تاهيم ارتكاب ر ة معينة( ،)1ابلتايل سيعرت تكيي
صررة من صرر املاامهة اجلنائية الترعية -العديد من

نأطة ام المراة -اببترارها

ه القصرر بلى النحر الذ سيتب شيانه ترابا.

 أوجه القصور املوضوعية واإلجرائية لتكييف غسل األموال كإهللادى صور املسامهة اجلنائية التبعية.
شاب تكيي

ام المراة كإحد ،صرر املاامهة اجلنائية الترعية العديد من

ه القصرر املرضربية

ائ رائية نر يها يف اآليت
أوًل :تعذر حتقق بعض عناصر املسامهة اجلنائية التبعية على أنشطة غسل األموال :لكرت آنفا نه يأرت
ا
لقيا املاابدة ا تكرا ساشقة بلى التنفيذ للزر ة الصلية

معاصرة له ،قد تكرا الحقه مق كاا االتفا

بليها قرم ارتكاب اجلر ة ،ا تكرا اجلر ة الصلية مثرة هلذه املا د د د د د د د د د دابدة هذه املاامهة ،شينما املاابدة
الًلحقة شد ا اتفا

كن ا تأكم ر ة ماتقلة( .)2يف ر ة ام المراة يتدخم اجلاين شعد قرق اجلر ة

الصلية ،هنا ينتفي إسراغ ص املاامهة الترعية بلى للا التدخم.

( )1للمييد من التفاصيم انار د .حممرد كريش ،مر ساشق ،ض.79 -75
ر ة إخفاء اجلناة ،انار بلى الترايل املادتم( )190 ،183بقرابا ين،
( ) 2كزر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة كإحد ،رائب تضليم القضاء،
كزر ة إخفاء املتطرىل شعد خطفه إخفاء المراة الشياء املتتطفة ،املادة ( )10من القانرا رقب ( )24لانة  1998شأ ا مكافحة رائب
االختطاىل التقط اليمين.
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ر ة ام المراة شعد اجلر ة الصلية( ،)1ابلتايل تنتفي بًلقة

راشطة الاررية شم نأا

اسم

المراة هر املااهب ابملاابدة شم اجلر ة الصلية؛ لا اجلر ة الصلية كانت ستق لر ق ارس اسم املاة
نأا ه ،سراء قرم التنفيذ

نائه ،ابنتفاء هذه العًلقة

الراشطة الاررية؛ اليت تعد حد بناصر الركن املاد

للماامهة اجلنائية الترعية ،تنتفي املاامهة الترعية إشتداء ،ابلتايل بد

راز معاقرة اسم المراة الفتقاده صفة

املااهب الترعي يف هذه ااالة(.)2
فضًل بما سرق فإا املاامهة اجلنائية الترعية تكرا شعمم إ ايب ،لي شعمم سل ؛ فاالمتناق بمم سل
ال يكرا إالَّ شنص خاض ،يف هذه ااالة ال ير د نص خاض ،هر ما يصد بلى حالة امتناق املصرىل بن
التحقق من العميم الذ يردق مراال ري مأر بة م بلمه شذلا ،هذا االمتناق يق الحقا بلى ارتكاب
اجلر ة الصلية ،المر الذ يتناقن كليا م املفهر القانرين للماامهة الترعية شطريق املاابدة؛ اليت تتطلب ا
تكرا ساشقة بلى اجلر ة الصلية

بلى القم معاصرة لتنفيذها ،فتكرا مهية،

ماهلة،

متممة هلا.

اثنياا :إفالت غاسل األموال من املسؤولية اجلنائية عند تكييف نشاطه أبنه مسامهة جنائية تبعية يف هللااًلت
توفر سبب من أسباب اإلَبهللاة أو صدور عفو شامل عن اجلرمية األصلية :فقا لقرابد املاامهة اجلنائية
الترعية فإا املااهب الترعي ياتعري إ رامه من إ را املااهب الصلي؛ لا نأا املااهب الصلي ري مأر ق
لذاته؛ اببتراره ةض لنص جتر  ،يف حم ا نأا املااهب الترعي ال يطاشق منرل ا معينا حدده القانرا ،من
ا ياتمد صفته ائ رامية ب صلته شنأا املااهب الصلي ،بن ريق هذه الصلة ياتعري صفة إ رامية ترعية
ماتمدة من الصفة ائ رامية الصلية لنأا املااهب الصلي(. )3
( ) 1هر ما كن معه القرة أبا املاامهة اجلنائية الترعية هلا أت ري يف ارتكاب اجلر ة الصلية ،هلا أت ري كذلا بلى آاثرها ،للا ال يصد بلى ام
د يف حيازته شارب ظيفته ،فكانت ستق حتما قرم ا
ر ة اختًلس املاة الذ
المراة؛ فاام المراة –مثًل -لي له أت ري بلى ارتكاب املرظ
يتب ام متحصًل ا ،كما ا فعم ام المراة لي له أت ري يف حصرة اجلاين بلى املاة املتحصم من ر ة االختًلس؛ لا فعم الاام لتلا
املتحصًلا الحق ماتقم بن اجلر ة الصلية.
( ) 2للمييد من التفاصيم انار د .مصطفى اهر ،املرا هة التأريعية جلر ة ام المراة املتحصلة من رائب املتدراا ،مطاش الأر ة للطرابة النأر
الترزي  ،القاهرة ،مصر ، 2002 ،ض.194-193
( )3د .حممرد ييب حاين ،املاامهة اجلنائية يف التأريعاا العرشية ،مر ساشق ،ض.49
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اسم المراة بندما نعده ماامهة نائية ترعية يرتب بددا مدن النتدائج القانرنيدة تدةد إىل إفدًلا

اسم المراة من املاة لية العقاب؛ للا بندما ةض نأا املااهب الصلي لارب مدن سدراب ائابحدة،
انقضدداء الدددبر ،اجليائيددة للزر ددة الصددلية الدديت حتصددلت منهددا الم دراة ابلتقدداد ،

صددد ر بفددر شددامم بددن

املااهب الصلي للا بلى التفصيم اآليت
 إَبهللاة نشاط املساهم األصلي :يتا نطا سراب ائابحة لطائفة من الفعاة متييها شر جتعلها ري لااخطررة بلى انتم  ،ساسها ر رة املقنن الترفيق شم املصا املتعارضة ض حد د ريعية لنصرض التزر (.)1
فقا للقرابد العامة يف قانرا العقرابا ،فإا ز اة الصفة ري املأر بة لنأا املااهب الصلي امتناق
بقاشه لارب من سراب ائابحة ،يةد إىل فقداا املاامهة الترعية للمصدر الذ تاتمد منه صفتها ري
املأر بة ،فتفقد ركنها الأربي ،تاد

ري قائمة يف نار القانرا ،ابلتايل إفًلا املااهب الترعي من املااءلة

اجلنائية ،اببترار سراب ائابحة – رقا للر الرا ح من الفقه -لاا ريعة مرضربية ،تد أت ريها إىل كم
شتص ساهب يف اجلر ة ،فياتفيد منها كافة القائمرا بلى املأر ق ائ رامي فابلم كانرا

شركاء

(ماامهم)( ،)2لذلا فإا اسم المراة إلا ابت ته ماامها ترعيا فإنه سياتفيد من هذه القابدة ،يفلت من
العقاب ،بلى الر ب من خطررة نأا ه.
 انقضاء الدعوى اجلزائية للجرمية األصلية بطريق التقادم :فقا للقرابد العامة يف قانرا العقرابا فإاالدبر ،اجليائية للزر ة الصلية اليت حتصلت منها المراة حمم الاام تنقضي شارب التقاد مر ر فرتة زمنية
مددها القانرا ،حيث ال رز مراشرة إ راءاا الدبر ،اجليائية( ،)3ابلتايل ال ترف دبر ،بلى تلا اجلر ة،
تد ر للا إىل املااهب الترعي فيها ،ترعا لذلا يفلت املااهب الترعي من املًلحقة العقاب ،هنا يفلت
اسم المراة املتحصلة من تلا اجلر ة إلا ابت ته شريكا

ماامها ترعيا فيها.

( )1من للا إابحة العمم الط للطريب ،استعماة الالطة للمرظ العا  ،د .حممرد ييب حاين ،املر الااشق ،ض.438
( )2للمييد من التفاصيم انار د .مصطفى اهر ،املر الااشق ،ض.195
( )3د .حممرد ييب حاين ،قانرا العقرابا ،القاب العا  ،النارية العامة للزر ة النارية العامة للعقرشة التدشري االحرتاز  ،تد القضاة ،مصر ، 1977 ،ض.957
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 انقضاء الدعوى اجلزائية للجرمية األصلية بطريق العفو الشامل :العفر الأد د د د دامم حر الصفة اجلنائيةللفعم -هر يرد استثناء بلى نصرض التزر  -فيزعلها ري س د د د دارية املفعرة بلى فعم

ممربة من

الفعاة ،ةتص مبزمربة معينة من الفعاة متييها الار ىل الراقعية اليت ارتكرت فيها ،تدف إىل إصداره
الر رة يف إسداة ستار الناياا بلى ممربة من الفعاة تثري لكرًيا ق يعد يف مصلحة انتم إاثر ا،
ابلتايل فإا أت ري العفر الأامم بن اجلر الصلي يفقد املاامهة الترعية ركنها الأربي ،لي اة املصدر الذ
ياتمد منه نأا املااهب الترعي الصفة ري املأر بة ،هر يصدر قرم صد ر ااكب يف اجلر ة الصلية
شعد صد ره .لذلا فإا اسم المراة إلا ابت ته ماامها ترعيا للزر ة الصلية ،فإنه سيفلت من العقاب بند
صد ر بفر شامم ملرتكب اجلر الصلي؛ لفقداا املاامهة الترعية حد ركاهنا ،هر الركن الأربي.
اثلثاا :تعذر املالهللاقة اجلنائية ملرتكب جرمية غسل األموال هللاينما يعد مسامهاا جنائياا تبعياا ًلختالف األنظمة
التشريعية والقضائية للدول املختلفة :الرا ما يتب ام المراة ب كثر من د لة؛ للحيلرلة د ا مًلحقته
من هة ،ئضفاء الصفة املأر بة بلى املاة ري املأ ددر ق ب بملياا مالية؛ لقط صلة املاة مبصدره ري
املأر ق .بندما تتب املاامهة الترعية شطريق املاابدة لاام المراة يف اخلارج – مثًل  -فإا النامة التأريعية
القضائية يف الد ة املتتلفة قد حترة د ا املًلحقة القضائية؛ فالد لة اليت يق فيها نأا

ام المراة قد ال

يي ناامها القانرين النار يف اجلر ة؛ كرا هذا النأا من نأطة املاامهة اجلنائية الترعية للزر ة الااشقة،
ابملقاشم فإا الد لة اليت ارتكرت فيها اجلر ة الصلية د ا ا يق فيها

نأا من نأطة ام المراة،

فإا حماكمها ال ختتص ابلنار يف تلا النأطة لرقربها خارج نطا إقليمها( ،)1ابلتايل بد اختصاصها
املكاين.

( )1د .زدا حام دزة يي ،مر ساشق ،ض.46
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نأطة ام المراة أبهنا ماامهة نائية ترعية يرد قاصرا شم با يا بن مًلحقة

مرتك تلا النأطة ري املأر بة ،سراء كانرا شتاصا ريعيم
النأطة ضمن اجلرائب املنامة ب الر نية
واخلالصة إا تكيي

ابتراريم ،ال سيما بندما تكرا تلا

العاشرة للحد د؛ لهنا ترتكب يف كثر من د لة.

ام المراة كصررة من صرر املاامهة اجلنائية الترعية ال ياتربب نأطة ام

المراة ،شم تعرتضه الكثري من العقراا املرضربية ائ رائية؛ سراء تعلق المر شتعذر حتقق شعن بناصر
املاامهة اجلنائية الترعية بلى نأطة ام المراة،
ترفر سرب من سراب ائابحة

إفًلا اسم المراة من املاة لية اجلنائية يف حاالا

تقاد الدبر ،اجلنائية للزر ة الصلية،

صد ر بفر شامم بن اجلر ة

الصلية ،خريا تعذر املًلحقة اجلنائية ملرتكب ر ة ام المراة الختًلىل االختصاصاا التأريعية
القضائية للد ة املتتلفة.

املطلب الثاين
تكييف غسل األموال كإهللادى صور جرمية إخفاء أشياء متحصلة من جرمية
أو استيعابه يف بعض القوانني العقابية اخلاصة
د االجتاه التقليد مار اا لتكيي

ام المراة أبنه صررة من صرر ر ة إخفاء شياء متحصلة من

ر ة ،ير ،هذا االجتاه ا شعن القرانم اخلاصة كقانرين رائب الكاب ري املأر ق مكافحة الفااد كن
ا ياتربرا نأطة ام المراة ،للا ما سيتب شيانه يف فربم بلى النحر اآليت
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الفرع األول
تكييف غسل األموال كإهللادى صور جرمية إخفاء أشياء متحصلة من جرمية
جتم

لب التأريعاا -ال سيما العرشية  -بلى جتر كم ما من ش نه إخفاء شياء متحصلة من

ر ة ،جلدىل م معاملها( ،)1من للا التأري اليمين؛ إل نصت املادة ( )183من قانرا اجلرائب العقرابا
حتت بنراا (تضليم القضاء) بلى ا و يعاقب ابار مدة ال تييد بلى سنتم …  -2 ،من خفى شياء
متحصلة من ر ة

استعملت فيها م بلمه شذلا و.

يعتقد نصار هذا االجتاه

()2

إا نأا

ام المراة أييت الحقا الرتكاب اجلر ة الصلية اليت نتزت

بنها المراة ري املأر بة ،ما ة اجلاين أبنأطة ام المراة إخفاء صفة املصدر ري املأر ق

تايري

صفته ،هر ما كن معه القرة أبا ائخفاء كن ا ياتربب نأطة ام المراة؛ يدللرا بلى للا
ابآليت
 -1إا فعددم ائخفدداء يف معندداه الراسد يعددين وحيددازة الأدديءو املتحصددم بددن اجلر ددة؛ سدراء كانددت تلددا اايددازة ماددترتة؛
أبا كدداا ائخفدداء قددد غ سددرا ،كانددت اايددازة بلنيددة بلددى مددر ،مددن اجلميد  ،سدراء كدداا سددرب اكتادداب اايددازة
مأر با ،كالأراء اهلرة الرديعة...إخل،

ري مأر ق ،ال يأرت يف اايازة نية التملا ،شم يكفدي ا تتصدم يدد

الأتص ابلأيء املتحصم من اجلر ة البتراره خمفيا ا يكرا سلطاا الأتص مرار ا بلى للا الأيء ،لدر
ق يك ددن يف حرزت دده الفعلي ددة ،اتا د د مفه ددر ائخف دداء ليا ددتربب ص ددررا بدي دددة ،كمز ددرد االس ددتعماة ددري املق ددرتا
ابالستيثار ابلأيء املاة املتحصم بن اجلر ة ،كذلا الرسا ة يف تدا لده ،اايدازة املفرتضدة

دري الأتصدية،

( )1من للا املادة ( 44مكررا) من قانرا العقرابا املصر رقب ( )58لانة ( ،) 1937املدادة ( )387مدن قدانرا العقدرابا اجليائدر رقدب ()156-66
لانة  ، 1966املادة ( )106من القانرا اجلنائي الارداين لانة  ، 1991املنأرر يف اجلريدة الرمسية شت ري . 1991 /2/20
( )2مدن للددا التقريددر الددر ين جلمهرريدة مصددر املقددد إىل مدةمتر المددب املتحددة التاسد ملند اجلر ددة معاملدة انددرمم ( القدداهرة  28اشريددم 8-مدداير ،) 1995
ض ،73حيث شار التقرير إىل ا ام المراة يعد صررة من ر ة صرر إخفاء الشياء املنصرض بليها يف املدادة ( 44مكدررا) مدن قدانرا العقدرابا املصدر ؛
إل ال ن يف القانرا اجلنائي املصر نارًي بلى القم من استيعاب ر ة حيازة المراة لاا املصدر ري املأدر ق لنأدا ادم المدراة ،ابلتدايل كدن العقداب
بلى كثري من الفعاة اليت يتحقق جلا ام المراة.
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كمادداكنة الأددتص ااددائي لشددياء

معامل التأثير العربي0.938 :

م دراة لاا مصدددر إ رامددي ،مددرد االنتفدداق شتلددا الم دراة املتحصددلة مددن

اجلر ة ،شم تتا اايازة إىل (اايازة املاتقرلية)؛ إ حمن قررة الأتص ايازة الأيء املاة ري املأدر ق ،لدر
ق يكن قد تالمه حازه ابلفعم(.)1
قددد س د املقددنن الفرناددي مددن مدددلرة ائخفدداء لياددتربب االس ددتفادة مددن متحصددًلا اجلر ددة أبيددة سدديلة
كانت( ، )2المر الذ ترعه ترس د الفق دده القضداء الفرناديم يف تفادريمها لإلخفداء( .)3حيدث ابتد ا ا ائخفداء
ال ينصددرىل إىل بمليدداا ماديددة تراشددر بلددى الأدديء ،شددم يددتب كددذلا شتصددرفاا قانرنيددة؛ كالتنددازة بددن الأدديء
اكتادداب ملكيتدده شطريقددة صددررية ابللزددرء إىل الأددركاا الرمهيددة لاا اجلناددية ال نريددة ،شددم إا القضدداء الفرناددي
ابتد ا مددرد الكدذب يف إبطدداء معلرمداا كدداا يتعدم بلددى الأدتص ائدالء جلدا شأد ا الشددياء املتحصدلة مددن
اجلر ددة ،ر ددة إخفدداء ،ابتد كددذلا قيددا الأددتص إبيددداق شدديكاا مددي رة يف حادداب مرتكددب ر ددة التي يددر،
ر ة إخفداء ،قيدا املادتفيد مدن الأديا ،شصدرىل مردالغ مردبدة يف حاداب دار يف املصدرىل ،مد بلمده أبا
هذه املرالغ متحصلة من ر ة ارتكرها الااحب ري للا من الصرر(.)4
كن القرة ا الخذ ابملفهر الراس لإلخفاء ،فضًل بن بد تقييد املقنن لنربية اجلرائب املتحصم
منها المراة؛ أبا يكرا حمم ائخفاء هر مثرة اجلر ة ً -ي كاا نربها -سراء كاا الأيء املتحصم منها شذاته
مثنه

شيء مأرت ،مباة متحصم من ر ة ،شم حق ماتردة شه ،فإنه ياتربب لب نأطة ام

المراة.

( )1للمييد من التفاصيم انار د .مصطفى اهر ،مر ساشق ،ض.200
( )2للدا بنددما بدرىل ائخفدداء يف املدادة ( )1-321مدن قدانرا العقددرابا لادنة  ، 1992فقدا لتعدديم  ، 2017-11-5أبندده و اقعدة إخفداء حيددازة
تدا ة الترسري شارض تدا ة شياء متحصدلة مدن نايدة نحدة أب سديلة كاندت ،مد العلدب شدذلا.و  ،هدر شدذلا ابتد النقدم الترسدري يف النقدم ضدمن
صد د د د د ددرر النأد د د د د ددا ائ رامد د د د د ددي يف ر د د د د د ددة ائخفد د د د د دداء ،بلد د د د د ددى الد د د د د ددر ب مد د د د د ددن بد د د د د ددد اايد د د د د ددازة املاديد د د د د ددة للأد د د د د دديء ،اناد د د د د ددر الد د د د د دراشري
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
( )3للمييد من التفاصيم انار د .حممرد كريش ،مر ساشق ،ض.87-86
( )4د .حممرد كريش ،املر الااشق ،ض.87-86
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 -2إ ا العلب ك حد بناصر الركن املعنر يف ر ة ائخفاء ينصرىل إىل بلب اجلاين أبا تلا المراة قد حتصلت
من ر ة ارتكرها فابم اجلر ة الصلية ،هر التأاشه م بنصر العلب يف ر ة ام المراة ،ال يأرت ا
يكرا باملا شكم الار ىل اليت قعت فيها اجلر ة اليت حتصلت منها المراة.
 -3إ ا ر ة ائخفاء ماتقلة يف شنياهنا القانرين بن اجلر ة الصلية ،كزر ة ام المراة.
 -4إا قردرة املصددارىل املةساداا املاليددة ئيددداق مدراة ددري مأددر بة يف حاداب مصددريف لددديها -سدراء كدداا حاددااب
ددارًي حا ددااب آل ددم ،عله ددا خاض ددعة جلر ددة ائخف دداء()1؛ لقررهل ددا حي ددازة مد دراة لاا مص دددر ددري مأد د د در ق؛
لًلنتفاق جلا

الرسا ة يف تدا هلا

نقلها.
ددري املاديددة بلددى حد ٍدد س دراء؛ كإخفدداء احملتددر ،املعلرمددايت

 -5إا حمددم ائخفدداء يتا د ليأددمم الشددياء املاديددة
للماتنداا الررقية

ل امج اااسب اآليل(.)2

 -6إا ر دة ائخفدداء تادتلي  -ابلضددر رة – قددرق ر دة سدداشقة بليهددا متثدم املصدددر الددذ حتصدلت بندده الشددياء
حمم ائخفاء

اايازة هي اجلر ة الصليةً ،ي كاا نربها ،هر ما لهردت إليده كثدري مدن التأدريعاا منهدا

التأري اليمين ،ابلتايل فإ ا ر ة ائخفاء ر ة ترعية جلر ة صلية ،كما يف نأطة ام المراة ،ابلتدايل
ياتربرها هذا الرص .
 أوجه القصور املوضوعية لتكييف غسل األموال كإهللادى صور جرمية إخفاء أشياء متحصلة من جرمية.
شاب تكيي
القصددرر،

نأدطة ادم المدراة كإحدد ،صدرر ر دة إخفداء شدياء متحصدلة مدن ر دة العديدد مدن

ده

هددت لدده الكثددري مددن االنتقدداداا ،يتعلددق هلددا ابلاددلرخ املكددرا للددركن املدداد جلر ددة ائخفدداء ،للددا

شصددعرشة ابتر ددار املص ددرىل ح ددائيا لدم دراة ،يتعل ددق اثنيه ددا مبح ددم ائخف دداء ،لل ددا ابلتص دداد م د مر ددد ب ددد قاشلي ددة
ااادداب املصددريف للتزيئددة ،يتعلددق اثلثهددا ابجلر ددة الصددلية ،للددا ابنتهدداخ مرددد الأددربية اجلنائيددة ،يتعلددق راشعهددا
( )1هر ما لهب إليه القضاء الفرناي .ينار د .بيا حممد العمر  ،ر ة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة ،مصر ، 2006 ،1 ،ض.96
( )2د .مصطفى اهر ،مر ساشق ،ض.201
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ابلركن املعنر لكم من ر يت إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة ر دة ادم المدراة ،للدا ابخدتًلىل القصدد
اجلنائي فيهما ،يتعلق خاماها إبفًلا اجلاين من العقاب يف شعن اااالا ،كم للا فقا للترضيح اآليت
هللاائزا لألموال ،كأهللاد عناصر السلوك للركن املادي يف جرمية اإلخفاء :لقيا
ا
أوًل :صعوبة اعتبار املصرف ا
الركن املاد يف ر ة إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة يلي ا يصدر بن اجلاين نأا إ ايب ،يتزاد يف
فعم يندرج ضمن بناصر الركن املاد جلر ة ائخفاء ،كإخفاء

المراة لاا املصدر

حيازة الشياء

ائ رامي .بندما يراشر (الأتص املعنر ) نأا ا من نأطة ام المراة ،ك ا يقرم املصرىل إيداق
حتريم

()1

استثمار مراة يعلب أبهنا متحصلة من مصدر ري مأر ق ،فإنه يصعب لد ،الرعن

القرة

ابرتكاب املصرىل جلر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة .للا ا قررة املصرىل إيداق مراة يف حااب حد
بمًلئه ال يعين ا املصرىل حائي ابلفعم لتلا المراة ،شم تام هذه المراة مردبة ابسب اااب للا العميم،
يام هلذا العميم حده حق التصرىل يف تلا المراة ،ال يتعد ،د ر املصرىل مرد تازيم العملية املصرفية يف
اجلانب الدائن

املدين للحااب املصريف فحاب ،املصرىل ملي ابلتصرىل بلى هذا النحر ،إالَّ فإنه قد يعد

مرتكرا جلر ة خيانة المانة إلا ق يتقيد إبرادة املردق يف كيفية التصرىل يف المراة املردبة لديه(.)2
فضًل بن للا فإا بملياا ام المراة ال تاتلي دائما اايازة املادية للماة مرضرق الاام ،فاام
المراة بن ريق إ راء قر ض مهية

التًلبب يف خطاابا الضماا ،ال يتضمن حيازة للماة املراد اله،

بلى الر ب من هنما ريقتاا شائعتاا لاام المراة .كما ا حالة مم املتح

– مثًل -الذ يضب إىل

مقتنياا املتح بمًل فنيا يعلب نه متحصم من سرقة ،ال يعد مرتكرا جلر ة ائخفاء فقا لرعن القرانم؛ لنه ال

()1د.سليماا برد املنعب ،ماة لية املصرىل اجلنائية بن المراة ري النايفة ،ظاهرة ام المراة ،دار اجلامعة اجلديدة ،ائسكندرية ، 1999،ض.74-72
( )2بلددى النقددين مددن للددا يددر ،آخددر ا ا املصددرىل ال يعددد خائنددا لدمانددة ،لا املالددا لدمدراة املردبددة لددد ،املصددرىل لددي املددردق شددم املصددرىل ،كمددا يف بقددد
الرديعة النقدية؛ إل تنتقم ملكية املاة إىل املصرىل إا كاا ملتيما شرد مثله مبزرد الطلب يف ميعاد اسدتحقا الرديعدة فقدا للعقدد مد العميدم ،انادر د .دًلة
فاء حممدين ،د ر الرنرخ يف مكافحة ايم المراة ،سلالة شنا الكريت الصنابي ،العدد  ،63ديام  ، 2000 ،ض.40
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ةفي هذا الأيء إمنا يقر شعرضه بلى اجلمهرر ،هر ال مرز هذا الأيء لنفاه ،شم يصرح اشعا للمتح  ،ال
مصم مم املتح بلى فائدة شتصية لنفاه من هذه العملية ،ابلتايل ال تتحقق بناصر ائخفاء(.)1
بلى افرتاض ا الالرخ ائ ايب لاام المراة كن ا يندرج ضمن ر ة ائخفاء ،إال ا الالرخ
الال لاام المراة يصعب تكييفه أبنه حد صرر الالرخ يف ر ة ائخفاء؛ للا ا امتناق املصرىل
تقاباه بن التيا اايطة ااذر التحر بن مصدر املاة املردق لديه،

التثرت من حقيقة العملياا

املصرفية املأررهة ال يرقى إىل ماتر ،النأا ائ ايب الذ تقر شه ر ة ائخفاء املعاقب بليها ،هر ما حدا
ابملقنن اجلنائي يف د ة بديدة إىل التدخم شتزر هذا الالرخ شنصرض خاصة(.)2
اثنياا :التصادم مع مبدأ عدم قابلية احلساب املصريف للتجزئة ،فيما بتعلق ِبحل اإلخفاء :فقا للمفهر املرا
حملم ائخفاء؛ الذ يدخم المراة املعنرية ضمن مفهر الأيء الذ يرد بليه فعم ائخفاء

اايازة من

تحية ،إمكانية تتر الأيء املتحصم بن اجلر ة من تحية خر ،،فإنه يصطد إبحد ،القرابد املصرفية
هي وبد قاشلية ااااب اجلار للتزيئةو( .)3حيث تندمج مجي شنرد هذا ااااب يف الكم ،يكرا ري
قاشم للتزيئة؛ فًل رز استتراج حد شنرد ااااب شصررة منفردة استقًلال بن ااااب يف ممربه لرتتيب
آاثر قانرنية بليه؛ إل ةتلري املاة املأر ق م املاة ري املأر ق ل املصدر ائ رامي بلى ار يصعب التمييي
شينهما ،مبا ال كن معه استتراج حمم ر ة ائخفاء ،ابلتايل بد إمكانية مًلحقة املصرىل استنادا إىل
ص ائخفاء

اايازة لدمراة املتحصلة من ر ة()4؛ فقابدة بد قاشلية ااااب اجلار للتزيئة تفقد حمم

اجلر ة لاتيته جتعله ري ل

ر.

( )1د .حممرد كريش ،املر الااشق ،ض.92
( )2د .مصطفى اهر ،مر ساشق ،ض.204
( )3د .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض ،99د .مصطفى اهر ،املر الااشق ،ض.205-204
( )4د .بيا حممد العمر  ،املر الااشق ،ض ،99د .مصطفى اهر ،املر الااشق ،ض.205-204
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اثلثاا :انتهاك مبدأ الشرعية اجلنائية فيما يتعلق َبجلرمية األصلية :ق حتدد التأريعاا اجلنائية اليت رمت
ائخفاء كزر ة ماتقلة ،ماهية اجلر ة الصلية الااشقة بلى فعم ائخفاء ،المر الذ سيدف القضاء إىل
الترس يف تطريقه ملفهر تلا اجلر ة ليأمم كم نراق اجلرائب ،يف للا انتهاخ ملرد الأربية اجلنائية؛ حيث ال
ر ة ال بقرشة إال شنص قانرين منضرري ،مدد بلى

ه الدقة كافة الركاا العناصر الًلزمة لقيا اجلر ة،

ابلتايل فإا التأريعاا اليت تقصر رائب ام المراة بلى ما يتب حتصيله من رائب حمددة -كزرائب االجتار
ابملتدراا  -يرتب نتائج شرزها ا ص نأا
مرتكرره للماة لية اجلنائية؛ لعد

ام المراة كصررة من صرر ر ة ائخفاء ،قد ال ةض

رد نص قانرين خاض ،هر المر الذ دبا كثري من الد ة إىل جتر

نأطة ام المراة شنصرض خاصة ،بلى الر ب من

رد النصرض العامة اليت تعاقب بلى إخفاء الشياء

املتحصلة من ر ة.
ابعا :اختالف القصد اجلنائي فيما بني جرمية إخفاء أشياء متحصلة من جرمية وجرمية غسل األموال :ر ة إخفاء
را
شياء متحصلة من ر ة من اجلرائب العمدية ،اليت تتطلب ترافر القصد اجلنائي؛ شينما كن ا تق

ر ة ام

المراة بمدا ،كما كن ا تق بن ريق ائمهاة حاب الحراة ،ابلتايل كن ا يفلت املصرىل

حد

ماتتدميه من املاة لية اجلنائية ،إلا ابت ت سلركه صررة من صرر ر ة ائخفاء؛ للا يف حالة تقاب
املصرىل بن الرفاء ابلتيا اايطة ااذر فيما يتعلق ابلتحقق من هرية العمًلء،
ري املأر ق لدمراة املطلرب إيدابها

نقلها

التثرت من حقيقة املصدر

استثمارها مبعرفة للا املصرىل(.)1

خامسا :إفالت اجلاين من املسؤولية اجلنائية يف بعض احلاًلت إذا اعتربان نشاطه صورة من صور جرمية
ا
إخفاء أشياء متحصلة من جرمية :يقتصر ماة التزر يف ر ة إخفاء شياء ما د د د د د ددر قة بلى فعم ائخفاء،

( )1د .دليلددة مردداركي ،ادديم المدراة ،ر حددة دكتددرراه ،اجليائددر ،امعددة اادداج خلضددر ابتنددة -كليددة ااقددر الاياسددية ، 2008 ،ض ،154د .زدا حاددم
دزة يي ،مر ساشق ،ض.51
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ال ينصرىل إىل نأطة ام املاة املعاقب بليها()1؛ فمثًل من ياابد متهب يف إضفاء املأر بية بلى الشياء
املتحصلة من ر ة ،ال يكرا ماابدا
ا إسراغ ص

صلي يف ر ة ام المراة،
شريكا يف ر ة ائخفاء ،لكنه ٌ
فابم ٌ

ر ة ائخفاء بلى نأطة ام المراة يةد إىل إفًلا اجلناة من مرتك هذا النأا من

العقاب( ، )2فيما إلا ترافر سرب من سراب ائابحة،

صدر بفر بن اجلر ة الااشقة؛ اليت نتزت بنها

المراة حمم الاام هي يف الرقت لاته حمم ائخفاء؛ لي اة الصفة ائ رامية بن اجلر ة الااشقة.
اجلدير ابلذكر ،إا ر ة إخفد دداء ش د ددياء متحصلة من ددر ة تركي بلى تتج اجلر ة الاد د دداشق ددة بليها ،شينما
تامح ر ة ام المراة مبرا هة ما كن ا يطلق بليه و اهلندسة املاليةو( ،)3اليت تعين تايري ريعة تتج
اجلر ة من م إلراسه لراسا مأر با؛

إ راء بملياا جتارية

مصرفية

ارها ئضفاء املأ د د د د د د ددر بية بلى

متحصًلا اجلر ة الااشقة ،اليت قد متتد إىل كثر من د لة ،قد تاتتد سائم التكنرلر يا ااديثة.
لذلا ،فإا تكيي

ام المراة كصررة من صرر إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة – إا كاا كن

ا ياتربب الكثري من نأطة ام المراة – إالَّ ا بددا من
يصمد هذا الرص

ه النقد كن ا تناله ،حبيث يصعب ا

يف مرا هة الكثري من نأطة ام المراة ،سراء كانت تلا االنتقاداا را عة لصعرشة

ابترار املصرىل حائيا لدمراة ،ك حد بناصر الالرخ للركن املاد يف ر ة ائخفاء ،التصاد م مرد بد
قاشلية ااااب املصريف للتزيئة ،فيما يتعلق مبحم ائخفاء ،انتهاخ مرد الأربية اجلنائية ،فيما شتعلق ابجلر ة
الصلية ،اختًلىل القصد اجلنائي فيما شم ر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة ،ر ة ام المراة ،شم
إمكانية إفًلا اجلاين من املاة لية اجلنائية يف شعن اااالا ،خريا فإا املقنن لاته ق يكن ماتربرا نأا

( )1د .دليلة مراركي ،ام المراة ،املر الااشق ،ض.153
( )2د .زدا حام دزة يي ،املر الااشق ،ض.52
( )3د .حممرد كريش ،مر ساشق ،ض.91
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ام المراة بند تقنم ر ة ائخفاء للمتحصًلا ،ابلتايل يكرا التفاري ابستيعاجلا لنأا

ام المراة

خًلفا لقصد املقنن بند سنه للنص اخلاض جبر ة ائخفاء.
وخالصة ما سبـ ـق فإنه يتعذر التكيي

القانرين ئسراغ ص

املاامهة اجلنائية الترعية بلى نأد د د دطة

اد د د دم المراة ،كما يصعب إسراغ إدراج نأطة ام المراة ضمن ر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة،
المر الذ حدا شرعن الفقهاء إىل القرة أبا نأطة ام المراة كن ا تاتربرها شعن نصرض القرانم
اخلاصة؛ كقانرا مكافحة الفااد

قانرا مكافحة الكاب ري املأر ق،

ما يامى يف اليمن قانرا ائقرار

ابلذمة املالية بلى النحر الذ سيتب شيانه ترابا.

الفرع الثاين
استيعاب بعض القوانني اخلاصة ألنشطة غسل األموال
فضًل بن احملا الا التقليدية -اآلنفة الذكر -ئسراغ تكيي بلى نأطة ادم المدراة ،فدإا هنداخ مدن
يددر ،ا شعددن القدرانم اخلاصددة ،كقددانرا الكاددب ددري املأددر ق،

مددا ياددمى يف التأدري اليمددين وقددانرا ائقدرار

ابلذم ددة املالي ددةو ،ق ددانرا مكافح ددة االجت ددار االس ددتعماة ددري املأ ددر بم للمت دددراا امل ددة راا العقلي ددة ،ق ددانرا
مكافحددة الفادداد ،كددن ا تكددرا د اا فابل دة

آليدداا ت عددة ملرا هددة نأددطة اددم الم دراة ،للددا بلددى

النحر اآليت
أوًل :قانون اإلقرار َبلذمة املالية.
ا
يهدىل هذا القانرا ( )1إىل محايدة املداة العدا  ،تعييدي الثقدة أب هدية الد لدة مرظفيهدا صدرا كرامدة الرظيفدة
العامة مكافحة الكاب ري املأر ق ،ااد من العرث شقيب خًلقياا الرظيفة العامة.

( )1القدانرا رقدب  30لادنة  2006شأد ا إقدرار الذمدة املاليدة ،الصددادر شتداري  25ر دب1427هدد ،املرافدق  19ادط  ، 2006/زارة الأدة ا القانرنيددة،
اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)16لانة . 2006
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يار هذا القانرا فقا للمادة ()4بلدى العداملم يف حدداا اخلدمدة العامدة كافدة ،سدراء ظدائ الادلطة
العليا( التنفيذي ة

القضائية)

التأريعية

ظائ ائدارة العليا الرظائ املالية.

حددا املادة ( )5من القانرا لاته ما يعد كارا ري مأر ق أبنهو كم ماة منقرة
خار ه مصم بليه

منفعة يف داخم اليمن

شارب استاًلة الرظيفة العامة
لذمة

دري منقدرة

حدق

شتص تار بليه حكا هذا القانرا ،سراء لنفاه

لاريه

الصفةو .ضحت املادة ( )7من القانرا لاتده أبا و إضدافة لقيمدة ماليدة

من الشتاض املأمرلم أبحكا هذا القانرا ،سراء شكاب بيدين
ري املنقرلة ،كاا للا ابستاًلة الصفة

مراة الد لة املنقرلة

شتصدي

ابالنتفداق أب مدن

الرظيفة شصررة ري مأدر بة ،كدذلا كدم

انتقدداض ممددا بلددى الأددتص مددن التيامدداا ماليددة ،س دراء كانددت هددذه ائضددافة

هددذا االنتقدداض مراشددر

ددري

مراشر ،فإهنا تعد من قريم الثراء ري املأر قو.
فقددا للمددادتم ( )16 ،15مددن القددانرا لاتدده فإندده يددتب تقددد إق دراراا إىل اهليي دة الر نيددة العليددا ملكافحددة
الفااد من فياا املرظفم العمرميم احملددة يف القانرا ،ملا لكه املرظ
منقرلددة ،داخددم الدديمن
املرظ يف

ز ه الده القصر من مراة اثشتدة

خار هددا ،خددًلة سددتم يرمددا مددن اري د صددد ر هددذا القددانرا

مددن اري د دخددرة

مدن الفيداا احملدددة اخلاضدعة لحكدا القدانرا ،بلدى ا يقدد املرظد شصدفة د ريدة إقدرارا ابلذمدة

املاليدة ،شعددد مددر ر بددامم مددن اريد تقددد إقدراره الادداشق،

بنددد الطلددب مدن اهلييددة ،للددا دراة مدددة خضددربه

لحكددا هددذا القددانرا ،بليدده ا يقددد إقدرارا قرددم شددهرين مددن التدداري احملدددد النتهدداء خدمتدده،
لحكددا هددذا القددانرا يف الح دراة الخددر ،،إلا مددا انتهددت خد د د د ددمته

خ د دضربه لحد د د دكا هددذا القددانرا قرددم

تقد د د د دد إقراره شذمته
املالية ،ب بليه تقد إقراره خًلة شهرين من اري تركه العمم ل سرب كاا(.)1

( )1املاداا ( )16،15من قانرا ائقرار ابلذمة املالية الااشق ائشارة إليه.
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تضددتب يف م دراة املرظ د  -د ا م د ر -يضددعه يف دائددرة االشددتراه ،ممددا ياددتدبي التحددر

التدقيق بن للا الثراء؛ إل قد يكرا نتيزة استاًلة الرظيفة العامة الرتشح من بماهلا ،ارتكاشه ية ر ة من
اجلرائب املاسة شنياهة الرظيفة العامة.
حدددا املددادة ( )21بقرشددة الكاددب ددري املأددر ق ابلددنص بلدى ندده ومد بددد ائخددًلة أبيددة بقرشددة شددد
منصرض بليها يف
مأر ق،

قانرا آخر ،يعاقب ابار مددة ال تييدد بلدى سد سدنراا ،كدم مدن كادب كادرا دري

سهم للا لاريه ،م إليامه شرد ما اكتاره شارب للاو.

دير ابلذكر ا املاة الذ يعزي صاحره بن ت ير مصدره ،هر متحصم من ر ة الكاب ري املأر ق،
ابلتايل فإا من ةفدي هدذا املداة ةضد لعقرشدة ر دة الكادب دري املأدر ق اببترارهدا العقرشدة الشدد ،مد بلمده
شذلا فقا لرعن التأريعاا(.)1
ل ددذلا ي ددر ،شع ددن الفقه دداء

()2

ا ق ددانرا الكا ددب ددري املأ ددر ق

ياددتربب نأددطة اددم الم دراة يعاقددب بلددى اقرتافهددا،
خ ددًلة ما ددامهته يف الرح ددث التح ددر ب ددن الث ددر ة

ق ددانرا ائق درار ابلذم ددة املالي ددة ك ددن ا

كددن ا مددد

التاي ددري ال ددذ

ن د بمليدداا اددم الم دراة مددن

ددر بل ددى بناص ددر الذم ددة املالي ددة لدش ددتاض

اخلاضعم هلذا القانرا.
م د ا قددانرا الكاددب ددري املأددر ق كددن ا ياددهب يف ااددد مددن بمليدداا اددم الم دراة ،إالَّ ا بددد
كفايتدده ملرا هددة خمتل د

نأددطة اددم الم دراة ،فضددًل بددن

دده قصددرر بديدددة سدديتب شياهنددا ترابددا ،يدددبر إىل

التدخم شتزر نأطة ام المراة شنصرض ماتقلة.
 أوجه القصور ًلستيعاب قانون الكسب غري املشروع ألنشطة غسل األموال
كن إشراز هب

ه القصرر الستيعاب قانرا الكاب ري املأرق لنأطة ام المراة يف اآليت

( )2املادة ( 44مكررا ) من قانرا العقرابا املصر نصدت بلدى ندهو  ...إلا كداا اجلداين يعلدب ا الشدياء الديت ةفيهدا متحصدلة مدن ر دة بقرشتهدا شدد ،حكدب
بليه ابلعقرشة املقررة هلذه اجلر ةو.
( )2د .حممد حممد مصراو القاضي ،ظاهرة ايم المراة د ر القانرا اجلنائي يف ااد منها ،دار النهضة العرشية ، 2000 ،ض.75
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ا النصدرض الدراردة يف قدانرا الكاددب دري املأدر ق هدي دبدرة دري مراشدرة لااددم

المراة اليت يتحصم بليها اخلاضعرا لحكا القانرا املأار إليه شارب استاًلهلب لرظائفهب
العامة؛ فحق يتمكن املرظ

لصفا ب

صاحب الصفة من ائفًلا من العقاب ،شارب مدا يطدر بلدى ر تده

صدر مدن زًيدة ،فإنده يكدرا مضدطرا يف سدريم إ رداا مصددر مأدر ق هلدا ا يلزد إىل
ر ة ز ته الده الق َّ
بملياا الاام أب من الساليب الفنية.
 )2ال تركي العقرشة يف ر ة الكاب ري املأر ق بلى اقعدة ااصدرة بلدى املداة شصدفة دري مأدر بة  -هدر
مددا تتكفددم شدده نصددرض خ ددر ،،كتلددا الدديت تعاقددب بل ددى الرشددرة
مبصلحة الد لة للحصرة بلى رشح

منفعة للمرظ

االخددتًلس

ائض درار

االسددتيًلء

لاريه -إمنا تركي بلى الكاب الناتج من اجلر ة

تاهيم للا للاري ،كدذلا مدن قدد شيداتا دري صدحيحة يف إقدراراا الذمدة املاليدة ،يضدا مدن ختلد
د ا بددذر مأددر ق بددن تقددد إق درار الذمددة املاليددة يف املرابيددد احملددددة
ابلتايل ال تأمم خمتل

امتن د بددن للددا شعددد إشًل دده(،)2

نأطة ام المراة ،اليت تتب شرسائم تكنرلر ية حديثة.

 )3ترا دده نص ددرض الكا ددب ددري املأ ددر ق (ق ددانرا ائقد درار ابلذم ددة املالي ددة) بين ددة م ددن انتمد د  ،ه ددب املرظف ددرا
العمرميددرا
العامددة

ل الصددفة العامددة ،ختددص المدراة ددري املأددر بة املت تيددة مددن اسددتاًلة تلددا العينددة للرظيفددة

الصددفة العامددة ،ترا دده سددلرخ مددن اكتاددب هددذه المدراة د ا ددريه مددن الددذين ضددفرا املأددر بية

بليها ،ابلتايل كن ا يفلت هةالء من اجلياء.
لذلا فإا القرة ابستيعاب

مرا هة ر ة الكاب ري املأر ق لنأطة ام المراة

ااد منهدا،

ال يصمد ما االنتقداداا اآلنفدة الدذكر ،فضدًل بدن إمكانيدة إفدًلا اجلنداة مدن دري املدرظفم العمدرميم
الصفة إلا حتصلرا بلى مراة من مصادر ري مأر بة ،ابلتايل ال تتحقق املرا هة الفعالة.
( )1د .حممرد كريش ،مر ساشق ،ض.96
( )2انار املراد ( )24 ،23 ،21من القانرا اليمين شأ ا ائقرار ابلذمة املالية ،سرقت ائشارة إليه.
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اثنياا :قانون مكافحة اًلجتار واًلستعمال غري املشروعني للمخدرات واملؤثرات العقلية
صد دددر املقد ددنن اليمد ددين القد ددانرا رقد ددب ( )3لاد ددنة  1993شأ د د ا مكافحد ددة ائجتد ددار االس د د د د د د د د د د د د ددتعماة د ددري
املأر بم للمتدراا املة راا العقلية()1؛ ليرا ه تلا اجلرائب ،ملا تأكله من خطر ،شم ضحت ضدررا يصديب
انتمعدداا بلددى املاددتريم الددر ين الددد يل .قددد تضددمنت املددادة ( )36مددن القددانرا لاتدده أبن ده و مكددب يف كددم
الحراة مبصادرة المراة املتحصلة من هذه اجلرائب ًي كاا نربها ،كما مكدب مبصدادرة سدائم النقدم الديت تكدرا
قد استتدمت يف اجلر ة....و
من النص الااشق ،كن القرة ا تلا املصادرة حترة شم اجلناة ا د د دلهب لتلا المراة ،المر الذ مد
من بملياا ام المراة.
إلا كاا هلذا القانرا د ر يف ااد من نأطة ام المراة ،إال نه يأرشه القصرر ،نرينه كما يلي
 أوجه القصور ًلستيعاب قانون مكافحة اإلجتار واًلستعمال غري املشروعني للمخدرات واملؤثرات العقلية ألنشطة
غسل األموال :كن إشراز رانب القصرر يف هذا القانرا فيما أييت
 )1تنصب بقرشة املصادرة بلى المراة املتحصلة مدن ائجتدار االسدتعماة دري املأدر بم للمتددراا املدة راا
العقلية ،ال تنصرىل إىل سائر اجلرائب ،ابلتايل تفلت كثري من نأطة ام المراة من العقاب يف ظم هذا
القانرا.
 )2ال ياددتربب هددذا القددانرا نأددطة اددم الم دراة املتتلفددة ،حتديدددا النأددطة الدديت تددتب أبسدداليب تكنرلر يددة
حديثددة،

الدديت تددتب ب د الددد ة،

الاددلرخ الاددل يف بمليدداا اددم الم دراة ،ابلدديت ال يضددمن مًلحقددة

فعالة لنأطة ام المراة.

http://www.ypwatch.org
( )1انار انمربة التأريعية نل النراب اليمين بلى الراشري اآليت
قددد ارترطددت درائب اددم المدراة يف الردايددة جبدرائب املتدددراا ،لددذلا كثفددت إ دراءاا مكافحددة اددم المدراة بلددى املاددتر ،الددد يل مددن خددًلة إقدرار اتفاقيددة
المب املتحدة ملكافحة املتدراا املة راا العقلية با 1988
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اثلثاا :قانون مكافحة الفساد.
هدىل القانرا اليمين رقب( )39لانة  2006شأ ا مكافحة الفاداد( )1إىل حتقيق العديد من ال راض،
منها من الفاداد مكافحتده درء خمدا ره آاثره ،مًلحقدة مرتكريده حزدي اسدرتداد المدراة العائدداا املرتتردة
بن ممارسته.
قدد تضدمن القددانرا حصدرا ملتتلد

ندراق درائب الفادداد ،هدر مددا تضدمنته املدادة ( )30مددن القدانرا لاتدده،

اليت بددا ما يعد من رائب الفاداد منهدا

درائب ادم العائدداا الناجتدة بدن درائب الفاداد املنصدرض بليهدا

يف هذه املادة ،رائب الثراء ري املأر ق.
ابلتدايل كددن القددرة ا هدذا القددانرا كددن ا يادتربب نأددطة اددم المدراة ،ال حا ددة ئصدددار قددانرا
ماتقم ملكافحة نأطة ام المراة ،اببترار ا نأطة ام المراة من رائب الفااد.
م

اهة هذا القرة – ظاهرًي -إالَّ نه يفتقر إىل الدقة ،فضًل بن بدد من

ه النقد ،نرينها ترابا.

 أوجه القصور ًلستيعاب قانون مكافحة الفساد ألنشطة غسل األموال.
كن لكر بدد من

ه القصرر الستيعاب قانرا مكافحة الفااد لنأطة ام المراة كما يلي

 )1إا رائب الفااد حمددة يف القانرا ،لفظ الفااد با ينصدرىل إىل لدب درائب الفاداد يف قدانرا اجلدرائب
العقرابا،

رائب خر ،ينص بليها قانرا آخر شرصفها من رائب الفااد ،املاتهدىل من صدد ر

القانرا شصررة رئياة هب املرظفرا العمرميرا من يف حكمهب يف الالطاا الثًل (التنفيذية التأريعية
القضائية) ،الذين يرتكررا تلا اجلرائب ،ال ينصرىل إىل ابقي فياا انتم إالَّ إلا كانرا ماامهم فيها.
 )2إا قددانرا مكافحددة الفادداد يف املددادة ( )30قددد حدداة شأ د ا العقددرابا املقددررة لتلددا اجل درائب إىل الق درانم
النافذة ،ابلتايل كن ابتراره من القرانم املاابدة يف ااد من نأدطة ادم المدراة ،لكنده ال يادين بدن
القرانم الخر ،اليت ترا ه رائب الفااد منها القانرا الذ يرا ه ام المراة.
( )1انار املادة ( )3من القانرا رقب ( )39لانة  2006شأ ا مكافحة الفااد ،زارة الأة ا القانرنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد(. 2006 ،)24
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 )3إا كثريا من نأطة ام المراة ال يادتربرها قدانرا مكافحدة الفاداد ،منهدا النأدطة املصدرفية ،فضدًل
بددن نأددطة اددم الم دراة العدداشرة للحددد د ،الدديت تنفددذها بصدداابا إ راميددة تاددتتد سددائم تكنرلر يددة
حديثة.
وخالصة ما سبق فإا االجتاه التقليد لتكيي

نأطة ام المراة أبهنا صررة من صرر املاامهة اجلنائية
ا نص ددرض الق درانم اخلاص ددة ابلكا ددب

الترعي ددة،

ص ددررة م ددن ر ددة إخف دداء الش ددياء املتحص ددلة م ددن ر ددة،

املأر ق

مكافحة االجتار االستعماة ري املأر بم للمتدراا املة راا العقليدة،

مكافحدة الفاداد كدن

ا تاتربرها ،يعي ه الدقة ،فضًل بن بد كفاءة كفاية تلا النصرض لتحقيق املكافحة الفعالة هلدذه الاداهرة؛
اليت ق يعد رها بلى املاتر ،الر ين شم ضحت باشرة للحد د دد خمتلد الدد ة يف خمتلد انداالا ،المدر
الدذ دبددا انتمد الددد يل إىل الرقددرىل يف مرا هدة هددذه الادداهرة التصدد هلددا ،ابلعديددد مدن االتفاقيدداا الد ليددة؛
اليت لقدت شاًلهلدا بلدى التأدريعاا الر نيدة؛ لتفصدح بدن اسدتقًلة هدذه اجلر دة يف شنياهندا القدانرين ،التحدرر مدن
الترعية يف ظم الكيرىل اجلنائية التقليدية ،هر ما سيتب شيانه ترابا يف االجتاه ااديث شأ ا ام المراة.
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املبحث الثاين
اًلجتاه احلديث بشأن تكييف غسل األموال
نارا ل ه القصرر الذ شاب االجتاه التقليد لتكيي

نأطة ام المراة ،فقد شرز اجتاه حديث،

انقاب شد ره إىل قامم حدمها يعارض جتر نأطة ام المراة الرتة ،اثنيهما يةيدد جتدر

ادم المدراة

كزر دة مادتقلة يف الرنيداا القدانرين؛ لعدد كفايدة النصدرض التقليديدة ملرا هدة نأدطة ادم المدراة؛ الديت تعدداظب
خطرهدا تنربدت آاثرهدا ،كدذلا اسددتزاشة لًلتفاقيداا الد ليدة الديت حثدت الددد ة بلدى ضدر رة تضدمم تأدريعا ا
نصرصا جتر نأطة ام المراة ،لذلا سيتب تقايب هذا املرحث إىل مطلرم بلى النحر اآليت

املطلب األول
تباين اًلجتاه احلديث بشــأن جترمي غسل األموال
اثر دددة يف الفقدده اجلنددائي شأ د ا جتددر اددم الم دراة إىل اجتدداهم حدددمها يعددارض جتددر نأددطة اددم
المدراة يكتفددي ابلرسدائم ائداريددة ،لده م راتدده حززده ،اثنيهمددا يةيدد جتددر ادم المدراة شنصدرض مراشددرة
ماتقلة ،له م راته حززه .سيتب تقايب هذا املطلب إىل فربم بلى النحر اآليت

الفرع األول
املعارضون لتجرمي غسل األموال بتقنني خاص
ير ،هذا االجتاه نه ال دابي لتزر ام المراة؛ لا هناخ آاثر سلرية للتزر  ،من الفضم اللزرء إىل
الرسددائم ائداريددة( ، )1ال سدديما ا الاياسددة اجلنائيددة ااديثددة تندداد إىل ااددد مددن التزددر العقدداب اللزددرء إىل
اجلياءاا ري اجلنائية .يررد نصار هذا االجتاه بددا من امل راا اازج بلى النحر اآليت

( )1للمييد من التفاصيم انار د .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض.111
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 )1يا ددهب جت ددر ا ددم المد دراة يف إباق ددة االس ددتثمار ،ب ددد االس ددتقرار االقتص دداد  ،ه ددر ب رس امل دداة ،ابلت ددايل
التعددارض م د مصددلحة انتم د االقتصددادية( ،)1مددن

دده االسددتثمار ا بمليدداا اددم الم دراة تاددهب يف إقامددة

املأ ددر باا االس ددتثمارية ال دديت ت ددةد إىل ت ددرفري ف ددرض العم ددم ح ددم مأ ددكلة الرطال ددة ،ت ددرفري املع ددر ض الا ددلعي،
استقرار السعار احمللية ،ا املرالغ املاارلة يف اخلدارج تعدرد إىل مر نهدا الصدلي ليدتب اسدتثمارها اسدتثمارا حقيقيدا
منتزا(.)2
 )2جتددر اددم المدراة يددةد إىل إباقددة ائ دراءاا املصددرفية ،ابملادداس مبرددد سدرية ااادداابا املصددرفية فددرض
قيددرد بلددى تدددا ة الم دراة ،س دراء كانددت تأ دريعية تنايميددة ،ابلتددايل إباقددة االسددتثمار ،شددم يتعددارض م د
سياسة التحرر االقتصاد  ،ائخًلة ابلثقة يف املةسااا املالية املصرفية ،التناف شم املصارىل(.)3
 )3إنه ال دابي لتكرد العناء شان قرانم دىل إىل من استاًلة الناا املايل لاام مراة انرمم املناماا
ائ راميددة  ،ال سدديما ا تلددا الم دراة ددري املأددر بة مت تيددة مددن درائب ارتكرددت يف الاالددب يف د ة خددر،
هددي اجل درائب الصددلية ،مددن ا ال ضددرر مددن بمليدداا اددم الم دراة ابملةسد د ددااا املاليددة الر د ددنية( ،)4ندده
ددكن أت يم إ د د دراءاا مكاف ددحة ام المراة إىل ما شعد الرناء االقتصاد (.)5
 )4جتدر اددم المدراة يددةد إىل ائخددًلة أبصدم مددن صددرة احملاكمداا اجليائيددة ،الددذ يقضدي وشعددد

دراز

حماكمدة املدتهب بددن فعدم احددد كثدر مددن مدرة احددةو؛ لا املدداة دري املأددر ق مرضدرق الااددم متحصدم مددن
ر ة ،ابلتايل ال رز بقاب املتهب بن تلا اجلر ة ا بقاشه مرة خر ،بن ر ة ام للا املاة(.)6

( )1د .حممد حممد مصراو القاضي ،مر ساشق ،ض.63
الان ،مر ساشق ،ض.49
( )2لتفصيم ىف انار د .بادة برد العييي ن
( )3د .مجدداة برددد العييددي ،نددد ة املرا هددة اجلنائيددة لاادديم الم دراة ،مركددي الرحددر دراسدداا مكافحددة اجلر ددة معاملددة انددرمم ،كليددة ااقددر  ،امعددة القدداهرة،
ديام  ، 1999ض.34
( )4د .بصا محد حممد ،مكافحة ايم المراة شم التزر التعا ا الد يل ،املركي القرمي للدراساا القضائية ، 1998 ،ض.2
الان ،مر ساشق ،ض.47
( )5د .بادة برد العييي ن
( )6د .برد الفتاو سليماا ،مكافحة ام المراة ،دار بًلء الدين للطرابة النأر ، 2003 ،ض.29

37
37

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

ومما سبق ،يتبني إا املعارضم لتزر ام المراة قدد اسدتند ا إىل بددد مدن اازدج املد راا ،إالَّ هندا –
يف تقدير  -ال تصمد ما حزج م راا املةيدين لتزر ام المراة شتقنم خاض مراشر.

الفرع الثاين
املؤيدون لتجرمي غسل األموال بتقنني خاص ومباشر
يددر ،املةيددد ا لتزددر اددم الم دراة شتقنددم خدداض مراشددر ،ا حزددج م د راا املعارضددم لتزددر اددم
المراة ليات يف ممربها حامسدة ،فضدًل بدن درد ابترداراا بديددة تةيدد درب جتدر ادم المدراة شتقندم
خدداض مراشددر ،فيمددا أييت الددرد بلددى حزددج املعارضددم لتزددر اددم المدراة ،ا االبتردداراا الدديت تةيددد ددرب
جتر ام المراة.
أوًل :الـرد علـى هللاجـج املعارضـني لتجـرمي غسـل األمــوال :تصدد ،نص د د ددار هدذا االجتداه ازدج االجتداه الدرافن
ا
لتزر اد د د د ددم المراة ،للا ابلرد بلى تلا اازج بلى النحر اآليت
 )1القددرة أبا جتددر اددم الم دراة ياددهب يف إباق ددة االسددتثمار ،بددد االسددتقرار االقتصدداد  ،هددر ب رس امل دداة،
ابلتايل التعارض مد مصدلحة انتمد االقتصدادية ،هدر قدرة دري صدحيح تنقصده النادرة الأدمرلية للتنميدة ،فقردرة
مراة اجلر ة لًلستثمار يةد إىل تأريه مندا االسدتثمار العدا  ،يدةد إىل منافادة دري مأدر بة مد املأدر باا
اليت ال ترترري ابجلر ة ،فضًل بما يارره من إشعاد املاتثمر ال ن شم احمللي؛ نتيزة ملدا تادرره تلدا المدراة دري
املأر بة من بند

ديدد رشدا  ،بدد القددرة بلدى التعدايش مد للدا املندا  ،ابلتدايل سدتكرا احملصدلة سدلرية

بلى االستثمار(.)1
إا الددد ة الضددعيفة اقتصددادًي كددن ا تتعددرض لضدداري اجلمابدداا ائ راميددة؛ للددا شتالاددم تلددا الم دراة ددري
املأددر بة يف اقتصددادها ،مددن ا الت د ري بلددى الاياسدديم الناددا القضددائي سددائم ائبددًل  ،ددري للددا مددن مقدددراا
الاددن ،املر د الادداشق ،ض  ،49-48د .فدةاد شدداكر ،ادديم المدراة ددره يف االقتصدداد القددرمي كيفيددة مكافحتدده ،حماضدراا
( )1اناددر د .بددادة برددد العييددي ن
معهد الدراساا املصرفية للعا  ، 1996 ،1995ض.5
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انتم د  .القددرة أبا بملي داا اددم الم دراة هلددا آاثر إ اشيددة بلددى االسددتثمار قددرة ددري صددحيح؛ لا الددداف خلددر ج
المراة لي دافعا اقتصادًي شقدر ما هر حما لة اهلر ب من املًلحقة القانرنية ،هذه المراة كذلا يطلق بليهدا مدراال
سدداخنة ددري ماددتقرة؛ حيددث تتحددرة مددن دائ د إىل سددنداا ا بقدداراا ددري للددا مددن شددكاة االحتفدداظ ابلثددر ة،
كددذلا القددرة أبا مدراة اددم المدراة تعددرد إىل مر نهددا الصددلي ليددتب اسددتثمارها اسددتثمارا منتزددا قددرة ددري دقيددق()1؛
لا هددذه الم دراة الرددا ال تع ددرد إىل املددر ن الص ددلي إا كانددت د ل ددة تميددة ،إا ب ددادا ال يددتب اس ددتثمارها مبددا مق ددق
التنمية ،كأراء بقاراا مضارابا يف الرررصة ،ابلتايل ال تأكم إضافة حقيقية للطاقة ائنتا ية يف االقتصاد.
 )2القرة أبا جتر ام المراة يةد إىل إباقة ائ راءاا املصرفية زبيبة الثدقة يف املةسااا املدالية ،قرة
مرد د بليه؛ لا بائداا جتارة املتدراا النأطة ري املأر بة قد تضابفت يف اآل نة الخرية ،مبا عم
من سهرلة استتدا هذه العائداا ري املأر بة يف شراء املةسااا املالية لا ا ،فضدًل بدن شدراء ضدعاىل
النفرس بن ريق الرشرة لتياري استاًلة هذه املةسااا يف ام حصيلتهب من اجلرائب ،هر ما ترد ،يف
د ة االحتاد الارفييت (ساشقا) الذ كا نت املافيا متتلا تدير ًل ة رابق املصارىل اجلديدة فيه ،شذلا غ
استدراج املةسااا املالية لتترا م انرمم ،المر الذ

عدم مصدداقيتها مأدكرخ فيهدا ،شدم إا الادرب

الرئي الهنيار شنا االبتماد التزارة الد يل( )BCCIيف لندا ،هر قيامده شاادم مدراة مت تيدة مدن جتدارة
املتدراا ،ا فااد إدارته هر سرب اهنياره(.)2
 )3إا القرة أبا جتر ام المراة من ش نه التعدارض مد التحدرر االقتصداد ؛ لنده يدتب ابلتزدر ضد قيدرد
تأريعية تنايمية ،قرة ري صحيح؛ لا إ راءاا مكافحة بملياا ادم المدراة ال تعدين التزدر لتلدا
العمليدداا فقددري ،شددم ابلدر ددة ال ىل إشدراخ املةسادداا املاليددة يف مكافحددة اددم المدراة بددن ريددق إليامهددا
مبزمرب ددة م ددن الرا ر دداا ،ابلت ددايل ف ددإا اختاله ددا لإل د دراءاا ال ت ددة ر بل ددى ااري ددة االقتص ددادية
الان ،مر ساشق ،ض.49
( )1د .بادة برد العييي ن
( )2د .بصا محد حممد ،مر ساشق ،ض.5
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املأددر بة ،فالادرية املصددرفية – مددثًل -قددد يددتب التضددحية جلددا يف اادداالا املأددتره يف ترر هددا شااددم المددراة،
لي ائلااء التا للارية املصرفية ،إمنا ااصرة بلى املعلرماا اليت حتقدق المدن اال تمدابي يف مكافحدة
ظدداهرة اددم الم دراة ،فددًل يضددري املاددتثمر الأ دري الكأ د بددن مصددادر مرالدده ،فضددًل بددن للددا فددإا
التطددرر يف مدداة املعددامًلا املاليددة الرقميددة ب د الأددركة العنكررتيددة (ائنرتنددت)

الرطاقددة الذكيددة الدديت حتقددق

االنتقدداة الفددرر للنقددرد مددن د لددة لخددر ،ياددتدبي التدددخم الفعدداة للحيلرلددة د ا اسددتاًلة انددرمم هلددذه
التكنرلر يا لاام بائدا ب ائ رامية(.)1
 )4القرة أبا املاة هر املاة ًي كاا مصدره ،سراء كداا مأدر با

دري مأدر ق لدي حامسدا؛ لا هنداخ فارقدا

ددرهرًي شددم املدداة بندددما يكددرا مردبددا لددد ،سدديري مددايل ،حددق اسددتتدامه ال يدياة مكفددرال للمددردق ،شددم
املاة بندما ينتقم من شتص إىل آخر شصفة هنائية ،فيمكن انطردا القدرة بلدى ااالدة الثانيدة؛ لا اايدازة
للماة تكرا لد ،شتص ديد حصم بليه من هد

شي الصم ،ةض لالرخ ااائي اجلديد ،ما

ااالة ال ىل فإا استتدا املاة سيكرا يف إ ار املالا الذ حصم بلى املاة شادلرخ إ رامدي ابملتالفدة
للق ددانرا ،يةك ددد لل ددا قي ددا العص دداابا ائ رامي ددة إبدارة بم دداة يف ددرتض هن ددا مأ ددر بة إىل ان ددب بم دداة
إ رامية ،من ا ةتلري النأا املأر ق شاري املأر ق؛ مما يةد إىل إفااد منا العمم املنافاة املأدر بة،
اض ددطراب الا ددر  ،ابلت ددايل ددرد املأ ددر باا ال دديت ه ددي ش ددربية ،فض ددًل ب ددن اف ددت رابب النأ ددطة ددري
املأر بة خمالفتهب لدنامة القرانم يف سريم محاية تنمية مصااهب ،من هندا ياهدر الفدار شدم المدراة
املت تية من اجلر ة تلا املت تية من نأدطة مأدر بة( ،)2فضدًل بدن للدا فدإا املداة دري املأدر ق قدد يكدرا
تجتددا م ددن الته ددرب الض دري  ،مم ددا يا ددرب حرم دداا خيينددة الد ل ددة م ددن م دراة كانددت س ددتر هها خلدم ددة التنمي ددة
االقتصادية ،القرة أبنه كن أت يم إ راءاا مكافحة ام المراة إىل ما شعد الرناء االقتصاد  ،مر يف
( )1د .ما ددد برددد ااميددد بمددار ،مأددكلة ادديم المدراة سدرية ااادداابا املصددرفية ابلرنددرخ يف القددانرا املقددارا القددانرا املصددريف ،دار النهضددة العرشيددة ، 2002 ،ض،161
د .محد مجاة الدين مرسى ،اجلر ة الد لية املنامة ،حتليم اقتصاد  ،شد ا تشر ، 1998 ،ض.19
( )2د .بصا محد حممد ،مر ساشق ،ض.40
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ايددة اخلطددررة ،لندده كلمددا قريددت شددركة اجلر ددة ازدادا أت ريا ددا الاددلرية بلددى االقتصدداد انتم د  ،صددعرت
الايطرة بلى منرهدا انتأدارها( ،)1خدريا فدإا الكادب املتد يت مدن ر دة لدي مدن ضدمن در كادب املداة
ااًلة اليت مر هللا جلا يف كتاشه الكر  ،ابلتايل سيكرا خمالفاَ للأرق الخًل

قيب انتم النريلة.

 )5القددرة أبا جتددر اددم الم دراة يددةد إىل ائخددًلة أبصددم مددن صددرة احملاكمدداا اجليائيددة ،الددذ يقضددي
راز حماكمة املتهب بن فعم احد كثر من مرة احدةو ،قرة ري صائب؛ لا اجلدر تم مادتقلتاا

وشعد

بن شعضهما( ،)2فزر ة ائجتار ابملتدراا – مثًل  -ر ة ماتقلة بن ر ة ام المراة املت تيدة منهدا،
فقددد ترتكددب ر ددة ائجتددار ابملتدددراا ال يددتب اددم الم دراة املتحصددلة منهددا ،قددد ترتكددب ر ددة ائجتددار
ابملتدراا ال يتب بقاب فابلها؛ لعد معرفته مثًل ،يتب معرفة الفابم يف ام تلا المراة يتب بقاشه،
قددد يرتكددب ر ددة ائجتددار ابملتدددراا شددتص ،شينمددا يرتكددب ر ددة الااددم شددتص آخددر ،هددر مددا تةكددده
االبتراراا اليت تةيد جتر ام المراة اليت يتب شياهنا ترابا.
اثنياا :اًلعتبارات اليت تؤيد وجوب جترمي غسل األموال :هب االبتراراا هي
 )1بددد كف دداءة كفاي ددة النصددرض اجلنائي ددة التقليدي ددة ملرا ه ددة نأددطة ا ددم الم دراة ،ال سدديما م د تع دددد تن ددرق
بملياا الاام استتدامها السد دداليب الرسائم التقنية ااديثة بلى النحر املرم آنفا.
 )2بد

د  ،اجلياءاا ري اجلنائية لاا الطريعة ائدارية املالية ملرا هة ام المراة؛ ملا للزياء اجلنائي مدن

خاصية الردق الي ر.
 )3لعم اآلاثر الرالاة اخلطرة لاام المدراة بلدى كيداا انتمد  ،مدا ير دب جتدر ادم المدراة شصدررة مادتقلة،
ف دداآلاثر االقتص ددادية اال تمابي ددة الاياس ددية المني ددة الد لي ددة ت دددابيا ا ال دديت تق ددرض االس ددتقرار الاياس ددي
االقتصداد

المدين ،شددم ختلتدم كيدداا انتمد  ،نتيزددة ملدا حتد دده تلدا اآلاثر مددن شطالدة فقددر شديرق الرشددرة

الان ،مر ساشق ،ض.49-48
( )1د .بادة برد العييي ن

الان ،املر الااشق ،ض.52
( )2د .بادة برد العييي ن
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الكراهي ددة

إفادداد الددذمب تدددمري القدديب انتأددار اجلر ددة ،شددر ز التط ددرىل مددا ي درترري شدده مددن ظ دراهر كددالعن
ريمها.

لددذلا ،فددإا جتددر اددم الم دراة ياددهب يف إاحددة الفرصددة للمنافاددة الأ دريفة املتكافيددة مددا االسددتثماراا
املأددر بة الر نيددة ال نريددة ،إنقددال االقتصدداد مددن المدراة امللر ددة ،مددن تالاددم الفادداد ،شددم ياددهب جتددر اددم
المراة يف اسرتداد المراة املاارلة يف شنرخ نرية يف حالة مصادر ا لدبب هرد التنمية ابلد لة.
 )4جتر ام المراة شنص خاض ياهب يف مكافحة اآلفة اليت تأكم خطدر اآلفداا الديت صداشت انتمعداا
الفراد يف العصر ااايل ،يتيايد نطاقها يرما شعد ير  ،هي آفة ائرهاب ،لاررم هلما ا معاب المراة
اليت تاتتد يف دبب بملياا ائرهاب متحصلة من رائب ،ابلتايل فإا مصادرة المراة يضينق اخلنا بلى
مدرتك العمليداا ائ رهاشيددة حبرمداهنب مددن مصددر مهددب مدن مصدادر متريددم تلدا العمليدداا ائرهاشيدة ،اثنيهمددا
يتمثم يف استتدا ائرهاشيم بملياا ام المراة ئخفاء املصدر ري املأر ق لمراهلب ،ابلتايل يكرا يف
جتر ام المراة حرماا ملرتك هذه العملياا من تتج بمليا ب ائرهاشية.
 )5جتر ام المراة ياهب يف ااد مدن اجلدرائب الصدلية الاداشقة لعمليداا ادم المدراة؛ فدإ راءاا مكافحدة
ام المراة تتضمن ضرري جتميد المراة كإ راءاا حتفايدة با لدة ،فيرتتدب بلدى للدا حرمداا صدحاجلا
من متحصًلا نأا هب ائ رامي ،هن حما الا اسدلي المدراة لتدرقي إ دراءاا املصدادرة الديت تتهددد
تلا المراة ،فضًل بن بنصر الردق الذ

عم من التعامم م الصرة املالية املتحصلة من نأطة إ رامية

مرا ابلغ اخلطررة لرابجلا( ،)1سراء كانرا شتاصا مناماا إ رامية.
 )6جتددر اددم المدراة شددنص خدداض ق يعددد شددات داخليددا لكددم د لددة ،شددم ضددحى مطلرددا د ليددا ،تةيددده كثددري مددن
الراثئددق المميددة ائقليميددة ،كثددري مددن التقنيندداا الر نيددة ،منهددا التقنددم اليمددين؛ حيددث بددا

اددم الم دراة

ابلقددانرا رقددب ( )35لاددنة  ، 2003ا بدلدده ابلقددانرا رقددب( )1لاددنة  ، 2010خددريا غ تعديلدده ابلقددانرا
( )1د .مصطفى اهر ،مر ساشق ،ض.24-23
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رق د ددب( )17لا د ددنة  ،)1( 2013ليراك د ددب املتطلر د دداا الد لي د ددة م د ددا تفرض د دده ترص د ددياا ممرب د ددة العم د ددم امل د ددايل
( ) F.A.T.Fو(.)MENA- F.A.T.F

حيددث برفددت املددادة ( )3مددن القددانرا املذك ددرر ر ددة ا د د د د د د د ددم الم دراة ابلددنص بلددى ا و( ) يعددد مرتكرددا
جلر ددة اددم الم دراة كددم مددن أييت فعددًل مددن الفعدداة اآلتيددة ،س دراء ق د الفعددم داخددم

خددارج اجلمهرريددةو ،ا

حددا صرر الالرخ ائ رامي الذ يعد مرتكره اسًل لدمراة .ردفت الفقرة (ج) مدن املدادة لا دا ابلقدرةو
تعت الفعاة يف الرنرد( ) 2،3 ،1من الفقرة ( ) من هذه املادة رائب ادم مدراة ،للدا مدق مدا كاندت هدذه
الم دراة متحصددلة مددن ر ددة مددن اجل درائب الصددلية التاليددة بددددا اجل درائب مددن الرنددد( ،)20-1اختتمددت الرنددد
( ) 21شد و كافة اجلرائب اليت ق يرد لكرها يف بًله املعاقب بليها مبقتضى حكا القرانم النافذةو.
وخالصة ما سبق فإا االبتراراا اليت تةيد رب جتر ام المراة شنصرض مراشدرة مادتقلة ضدحت
اقعا ملمرسا ،تةيده الراثئق الممية ،االتفاقياا ائقليميدة ،التأدريعاا الر نيدة ،فضدًل بدن بدد كفداءة كفايدة
النصرض التقليدية ملرا هة نأطة ام المراة ،كم للا يددبرت إىل شيداا ماداهر هدذا االسدتقًلة يف الرنيداا
القانرين؛ ئزالة

لر

كن ا يثار شأ ا بناصر هذا الرنياا ،هر ما سيتب التعرض له يف املطلب اآليت.

املطلب الثاين
مظاهر استقالل غسل األموال يف البنيان القانوين
شعد ا ترم لنا اهة االبتراراا اليت تةيد جتر ام المراة بلى ار مراشر ماتقم ،فإا شرز مااهر
هذا االستقًلة هر استزاشة لب التأدريعاا يف النامدة املتتلفدة يف د ة العداق -منهدا التأدريعاا العرشيدة -
لاا ددم الم دراة ،لل ددا شا ددن ق درانم

نص ددرض خاص ددة شتز ددر ه ددذه اآلف ددة ال دديت تر ددم خما ره ددا اجلا دديمة بل ددى

املاتريم الر ين الد يل .للا يدبرت إىل اخلرض يف الرنياا القانرين هلذه اجلر ة ،لرياا ماداهر هدذا االسدتقًلة،
( )1القددانرا اليمددين رقددب ( )35لاددنة  ، 2003شأ د ا مكافحددة اددم الم دراة ،زارة الأددة ا القانرنيددة ،نددرفم  ، 2007الددذ لاددي ابلقددانرا اليمددين رقددب
( )1لادنة  ، 2010شأد ا مكافحددة اددم المدراة متريددم ائرهدداب ،اجلريدددة الرمسيددة ،العدددد( ،)2يرليددر  ، 2012الددذ بدددلت شعددن مدراده ابلقددانرا رقددب
( )17لانة  ، 2013شأ ا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب ،اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)17سرتم . 2013 ،
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الدركن املعندر  ،مد شيداا مدا ابدرت ،الدركنم املداد

املعندر مدن مادائم مثدارة قدد تعيدد

الرعن إىل املرش ال ة الذ شد ت شه هذا الرحث ،هر تأاشه شعن بناصدر الدركن املداد

املعندر جلر دة إخفداء

شياء متحصلة من ر ة ،قيا شتص احد ابرتكاب اجلر ة الصلية ام المراة ،خمتل املاائم املثارة
يف الركن املعنر  ،للا يف فربم بلى النحر اآليت
الفرع األول
مظاهر استقالل غسل األموال يف الركن املادي
اجلر ددة  -كمددا هددر معددر ىل  -متثددم بددد ات بلددى مصددلحة مميهددا القددانرا؛ س دراء كدداا القددانرا اجلنددائي
القرانم اخلاصة اليت حتمي بددا من املصا اجلديرة اباماية.
اددم الم دراة د مصددا متعددددة اقتصددادية ا تمابيددة سياسددية منيددة ريهددا ،هددي مصددا

ددديرة

إبسراغ ااماية اجلنائية بليها ،هر ما دبا املقنن اليمين التقنيناا املقارنة إىل التدخم إبصدار قرانم ماتقلة
نصدرض مراشددرة ملرا هددة اددم المدراة ،ال سدديما يف ظددم بددد صددمرد النصدرض التقليديددة ملرا هددة هددذه اجلر ددة،
تيايد خطارها بلى املاتريم الر ين العاملي .ام المراة ر ة تفرتض قرق ر ة ساشقة هلا ،لذلا سيتب
شيدداا الأددر املفددرتض جلر ددة اددم الم دراة ،ا بناصددر الددركن املدداد يف هددذه اجلر ددة ،شيدداا املاددائم املثددارة الدديت
تعرت كم بنصر من هذه العناصر بلى النحر اآليت
أوًل :الشرط املفَتض جلرمية غسل األموال :ام المراة ر ة لاا شعد اقتصاد
ا

من اجلرائب املنامة ،هلا

آاثر ماسة ابنتم  ،تفرتض ارتكاب ر ة ساشقة بليها ،لذلا فهي ر ة اقتصادية مركرة منامة ب د لية.
ر دة ادم المدراة تدرترري ارترا ددا يقدا جبر ددة سداشقة هلدا تتحصددم منهدا مدراة دري مأددر بة؛ لتكدرا حمددًل
للااددم ،هددذه اجلر ددة الادداشقة لااددم الم دراة يطلددق بليهددا اجلر ددة الصددلية
ابلتددايل فددإا ر ددة اددم المدراة ر ددة ترعيددة جلر ددة صددلية
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جلر ة ام المراة ما ق يتب النار إىل اجلر ة الصلية املت تى منها املاة حمم الاام ،الذ يراد إخفداء مصددره
ري املأر ق.
يف معرض ااديث بن الأر املفرتض جلر ة ام المراة نرا ه سدت مادائم مثدارة يتعدم شياهندا .هلدا
مالا التأريعاا يف حتديدها لنرق اجلر ة الصلية ،اثنيها شربية اجلر ة الصلية ،اثلثهدا معيدار قيدا اجلر دة
الصلية ،راشعها نرق املاة املتحصم من اجلر ة  ،خاماها إشكالية مكاا قدرق اجلر دة الصدلية .سادسدها
هم كن ا يرتكب اجلر ة الصلية ام المراة شتص احد؟ للا ما سيتب شيانه ترابا.
 )1مسلك التشريعات يف حتديدها لنوع اجلرمية األصلية :انقامت التأريعاا يف حتديدها لنرق اجلر ة الصدلية
إىل ًل ة اجتاهاا ( )1اًلجتاه األول :يطلق بليه االجتاه املطلق ،الذ يعين بد حتديد اجلرائب مصدر املاة
ددري املأددر ق ،ليأددمم اجل درائب الدديت سددنها املقددنن يف قددانرا العقددرابا ،كدداملقنن ( الفرناددي ،املصددر  ،اليمددين،
الكرييت الرحريين ،العمداين ،ريهدا) .اًلجتـاه الثـاين يطلدق بليده ( املقيدد

احملددد)؛ إل يدنص املقدنن بلدى

درائب صددلية حمددددة يتحصددم منهددا املدداة املدراد اددله بلددى سددريم ااصددر ،فيقددر شتعدددادها كدداملقنن ( القطددر ،
اللرناين ،العراقدي ،ريهدا) .اًلجتـاه الثالـث :يطلدق بليده (املتدتلري) ،حيدث مد شدم االجتداهم الاداشقم،
فيقر املقنن شتحديد فية من اجلرائب الصلية شصررة مردة كاجلناًيا اجلنح ،إىل انب لكر ندراق مدن اجلدرائب
بلى سريم ااصر ،ر ام المراة املتحصلة من تلا اجلرائب ،كالتأري المريكي ،التأري الفرناي قرم
التعددديم الخددري بددا  ، 1996الددذ

ددر اددم المدراة الناجتددة بددن بمدداة الدددبارة

القدرادة،

إحددد،

اجلدرائب اجلمركيددة ( .)2التأدري اليمددين -كمددا سددلفنا  -كدداا اضددحا ليددا يف ترددين االجتدداه ال ة ،حتديدددا يف الرنددد
( )21مددن الفقددرة(ج) مددن املددادة الثالثددة مددن قددانرا مكافحددة اددم الم دراة متريددم ائرهدداب ،يف تعددديم ، 2013
بندددما اختتمددت تلددا املددادة ش د و كافددة اجل درائب الدديت ق يددرد لكرهددا يف بددًله ،املعاقددب بليهددا مبقتضددى حكددا الق درانم
( )1للمييد من التفاصيم انار د .مسري حام العذر  ،املرا هة اجلنائية المنية جلرائب ام المراة( دراسة مقارنة) ،دار النهضة العرشية،1 ،
 ، 2018ض.221-220
( )2انار د .حممرد كريش ،مر ساشق ،ض.127-121
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النافذةو ،شذلا خذ املقنن اليمين ابلتزر العا لاام المراة ،جتنب ااصر للزرائب ،حرصا بلدى مرا هدة دم
لعملياا ام المراة ،مراباة للمعايري الد لية يف هذا اناة.
 )2شرعية اجلرمية األصلية :من املقرر رقا لقابدة وال ر ة ال بقرشة إال شناء بلى نص شربي
تكددرا يف ر ددة اددم الم دراة ماددائم مثددارة اببترارهددا ر ددة ب د

قانرينو ،ا

نيددة؛ إل مددن املمكددن ا يرتكددب اجلر ددة

الصدلية شدتص يف إقلديب د لدة مددا ،يرتكدب فعدم ادم المدراة يف إقلدديب د لدة خدر ،،فترعدا لقدانرا

د لددة

مرم ددا؟ فه ددم يطر ددق ق ددانرا د ل ددة اجلر ددة
نا ددتطي ا نق ددرر ا الفع ددم ال ددذ ارتكر ددت ش دده اجلر ددة الص ددلية يع ددد َّ
الصلية ،قانرا د لة ام المراة؟ لإل اشة بن لللا فإا مالا التأريعاا انقاب إىل فريقم

()1

أوهلما :بد تضمم قانرا مكافحة ادم المدراة نصدا ملعاجلدة هدذه املأدكلة ،يدرتخ انداة للقرابدد العامدة
لتحديددد مددا إلا كدداا فعددم اجلر ددة الصددلية مرمددا ال  ،هنددا سددتكرا املأددكلة مثددارة بندددما يكددرا فعددم اجلر ددة
الصلية يف د لة مرما شينما يف د لة خر ،مراحا ،فيكرا فعم ادم المدراة مراحدا يف تأدري الد لدة الديت ترديح
فعددم اجلر ددة الصددلية ،مثدداة هددذا الفريددق التأ دري الفرناددي التأ دري الكددرييت .واثنيهمــا :تأ دريعاا تقددرر شددنص
خاض كيفية التعامدم مد هدذه املأدكلة شعيددا بدن القرابدد العامدة ،مثداة الفريدق الثداين التأدري اليمدين التأدري
املصر .
فاملددادة ( ) /2مددن القددانرا اليمددين ملكافحددة ا د ددم الم دراة متريددم ائره د د دداب نصددت بلددى او يعددد مرتكرددا
جلر ة ام المراة كم من أييت فعًل من الفعداة اآلتيدة ،سدراء قد الفعدم داخدم

خدارج اجلمهرريدة..و ،كمدا

نصت املادة (/ 2د) من القانرا لاته بلى او تأمم اجلرائب الصدلية املريندة يف الفقدرة ( ) مدن هدذه املدادة اجلدرائب
الصلية اليت ترتكب خارج اجلمهررية إلا كانت تأكم ر ة فقا لقانرا الد لة اليت ارتكرت فيهدا ،تأدكم يف

( )1انار د .بادة بلي املان  ،مر ساشق ،ض.100-98
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الرقت لاته ر ة فقا للقرانم النافذة يف اجلمهرريةو .ابلتايل تدخم املقنن شنص خاض ملرا هة هذه املأدكلة،
كذلا فعم املقنن املصر يف املادة ( )2من قانرا مكافحة ام المراة.
يرد ا اجتاه الفريق الثاين قرب إىل الصراب ،إالَّ ا الصدرب منده  -يف تقددير  -هدر الدنص بلدى اشدرتا ترقيد
العقدداب بلددى الفعددم يف

مددن التأدريعم الددر ين ال ند لددي اشدرتا ترقيد العقدداب يف التأدريعم معددا؛ لا الفعددم

يف اجلر ددة الصددلية قددد يكددرا مراحددا يف التأ دري ال ن د كالدددبارة – مددثًل -مرمددا يف التأ دري الددر ين ،حينهددا سدديفلت
اسددم المدراة املتحصددلة مددن للددا الفعددم يف التأدري الددر ين؛ الشدرتا جتددر الفعددم يف التأدريعم الددر ين ال ند معددا؛
لددذلا فاشدرتا ترقيد العقدداب يف التأدريعم الددر ين ال ند كثددر فعاليددة الحتدراء الفعدداة الدديت تددتب جلددا اجلر ددة الصددلية
كافة (الأر املفرتض).
 )3مــا معيــار قيــام الشــرط املســبق (اجلرميــة األصــلية)؟ لإل اشددة بددن هددذا التادداؤة ،الددذ يقصددد مندده يضددا مددا
اللحاة اليت معها كن القرة شترافر اجلر ة الصلية ك رضية لقيا

ر ة ام المراة؟ هم من ااة ارتكاب

العناصر املكرنة للزر ة الصلية ،تتعد ،للدا إىل حدم إ رداا قيامهدا يف مرحلدة التحقيدق،

احملاكمدة،

ال شد من االنتاار حق صد ر حكب ابا إبدانة مرتكب اجلر ة الصلية ؟ ابملقاشم ما حزيدة ااكدب الصدادر
ابل اءة يف الأر املارق؟
ترضدديحا لددذلا ،فلددر خددذت مبعيددار صددد ر حكددب ابا ابئدانددة ملرتكددب اجلر ددة الصددلية ،فقددد ياددتار للددا قتددا
ريًل انتاارا لصدد ر للدا ااكدب ،سديتيح هدذا املعيدار لااسدم المدراة فرصدة لاادم المدراة د ا الدتمكن مدن مًلحقتده؛
لا املرحلة الااشقة بلى صد ر ااكب القضائي الراا ال تامح ابجلي أبا املاة متحصم مدن ر دة ،شدم إنده مد التادليب
أبا معيددار قيددا (الأددر املاددرق) اجلر ددة الصددلية هددر قددت رددرا قائعهددا املاديددة شعددد مددرحليت التحقيددق االشتدددائي النهددائي
فاددنق يف ائشددكاة لاتدده هددر االنتاددار قتددا دريًل ياددتفيد اجلندداة مندده لااددم الم دراة د ا جتددر فعدداهلب( .)1مددن هددة

( )1د .بادة بلي املان  ،مر ساشق ،ض.92
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خر ،فإا حماكمة املتهب بن اجلر ة الصلية صد ر حكب ش اءته يضدي بائقدا قدد مدرة د ا تدرافر ر دة ادم المدراة
املتحصلة بن هذه اجلر ة.
لتفدداد هددذا العددائق فإندده ددب التفرقددة شددم سددراب ال د اءة املرضددربية ،كعددد
ارتكدداب الفعددم املدداد املكددرا هلددا،

لعددد خضددربه لددنص جتددر

ددرد ر ددة؛ لعددد رددرا

لادرًيا سددرب إابحددة بليدده ،صددار ابا شعددد

الطعن بليه ،فإا هذه السراب حترة د ا ترفر ر ة ام المراة املتحصلة مدن هدذه اجلر دة ،شينمدا لدر صددر
حكددب ش دراءة كدداا مرنيددا بلددى بددد كفايددة الدلددة ،فددإا للددا يعددين ش دراءة املددتهب مددن اجلر ددة الصددلية ،لددي بددد
قربها؛ فقد يكرا الفابم شتصا آخر ،قا اثلث شاام المراة املتحصلة من تلا اجلر ة(.)1
فضدًل بمددا سددرق فدإا فدداة املددتهب قرددم حماكمتده،
ال را لعددد تددرفر الدلددة،

صددد ر مددر أبالَّ دده ئقامدة الدددبر ،اجليائيددة

حبفددظ

ددرد قيددد إ رائددي مددرة د ا حتريددا الدددبر ،اجليائيددة ضددد املددتهب ،كقيددد ائلا

شتحريدا الددبر ،اجليائيددة بلدى حدد بضدداء الادلطة القضدائية

االنتاددار ادم رفد ااصددانة بلدى حدد بضدداء

الالطة التأريعية ،كم للا يأكم بقرة ما تطريق نص جتر ام المراة ،فزمي تلا السراب جتعم من
اجلر ددة الصددلية مصدددر املدداة ددري املأددر ق حمتملددة الرقددرق ،للددا ددري كدداىل ،شددم إا شعددن اجلددرائب يصددعب إقامددة
الدليم بليها ،مما يةد

يف النهاية إىل صعرشة ترفر ركاا ر ة ام المراة ،لر قيم شاري للا لمكن النيم

من حق املتهب يف افدرتاض قريندة الد اءة فيده هدر مردد دسدترر ال درز النيدم منده .شينمدا ترسد شعدن الفقهداء يف
إ رداا اجلر ددة الادداشقة ،للددا مبزدرد ا املعلرمدداا بددن الذمددة املاليدة للمددتهب قددد ظهددرا بدد كفايددة دخلدده املأددر ق
لتمريددم نفقدداا ابهاددة نقدددا ،فددإا تلددا املعلرمدداا كددن ا تأددكم دلدديًل بلددى ا املدداة متحصددم مددن مصدددر ددري
مأر ق ،هر ما عم مدن مدرد تدرافر الددالئم القدرائن بلدى ا املداة تتدج مدن ر دة كافيدا لتطريدق الدنص اخلداض
( )1ال ن من حتقق ر ة ام المراة يف فرضية ا هناخ مراال تجتدة مدن اجتدار ابملدراد املتددرة ،ق تاادم تلدا المدراة إالَّ شعدد صدد ر حكدب قضدائي شد اءة
املتهب لر رد بيب إ رائي؛ كتط يف إ راءاا القرن التفتيش ،انار د .نا حممد نا  ،مكافحة ظاهرة اديم المدراة يف بصدر العرملدة ،مدةمتر الرقايدة مدن
اجلر ددة يف بص ددر العرمل ددة ،كلي ددة الأ دريعة الق ددانرا ،امع ددة ائم دداراا العرشي ددة املتح دددة ابلتع ددا ا م د كاد يددة تي د العرشي ددة للعل ددر المني دة 8-6 ،م دداير ، 2001
ض ،32د .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض ،152د .بادة بلي املان  ،املر الااشق ،ض.93
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شاام المراة حق لر ق حترخ الدبر ،اجلنائية بن اجلر ة الصدلية( ،)1هدذا االجتداه -سديةد إىل املاداس اباريدة
الفرديددة ،سياددهب يف تأددزي سددلطاا الضددرري التحقيددق بلددى للددا؛ ممددا يأددكم تأددزيعا مكاف د ة بددن بزيهددا
تقاباها يف إ راا اجلر ة الصلية ،ابلتايل النيم من قرينة ال اءة املفرتضة يف املتهب.
لذلا حتاشدى املقنن اليمين الرقرق يف هذه ائشكالية بندما نص يف املادة /3هد من القانرا رقب ( )1لانة
 2010شأ ا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب املعدة ابلقانرا رقدب( )17لادنة  ، 2013بلدى ندهو
ر ددة اددم الم دراة ر ددة ماددتقلة بددن اجلر ددة الصددلية املتحصددم منهددا املدداة ،ال يأددرت حصددرة إدانددة

تعت د

ابرتكاب اجلر ة الصلية ئ راا املصدر ري املأر ق ملتحصًلا اجلر ةو ،ابلتايل ق يأرت املقنن اليمين إ راا
اجلر ددة الصددلية

صددد ر حكددب ابا ابئدانددة ،شددم يكفددي إ ردداا بناصددر اجلر ددة الصددلية ،لددر ق حتددرخ الدددبر،

اجليائيددة للزر ددة الصددلية ،هددر اجتدداه يتعددم الخددذ شدده ،االكتفدداء ابقتندداق احملكمددة أبا املدداة متحصددم مددن ر ددة
معاقب بليها مبقتضى القرانم النافذة ،للمار اا اآلنفة الذكر ،فضًل بن ا ااكب الصادر ابئدانة يف اجلر ة
الصلية لي ركنا من ركاا ر ة ام المدراة( ،)2ق يأدرت القدانرا كدذلا صدد ر حكدب ابئداندة يف اجلر دة
الصلية ،كم للا يةكد استقًلة اجلر ة الصلية بن ر ة ام المراة ،إا كانت شر ا مفرتضا لقيامها.
 )4ما نوع املال املتحصل من اجلرمية األولية حمل جرمية الغسل؟
للماة مفهر قد ةتل من ر ة لخر ،من مداة آلخدر ،ضديقاَ اتادابا ،مدادًي فقدري
منقددرال

ددري منقددرة.

مدادًي معندرًي،

ر ددة اددم المدراة متطددررة ،سدراء يف سددائلها آليا ددا مراحلهددا؛ للددا السددتتدا

الرسائم التقنية الرنكية ااديثة اليت يتاري معها شكم املاة شاربة ،قد يدتب للدا يف مرحلدة احددة ،فضدًل بدن

( )1للمييد من التفاصيم انار د .بيا حممد العمر  ،املر الااشق ،ض.151-150
( )2هددر مددا سددلكته كثددري مددن التقنيندداا ،كددالتقنم ائمددارايت شعددد اشدرتا ه حصددرة ائدانددة ابرتكدداب اجلر ددة الصددلية ئ ردداا املصدددر ددري املأدر ق للمتحصددًلا،
انار املادة ( )3/2من املرسر ابلقانرا االحتاد رقب ( )20لانة  2018شأ ا مرا هة رائب ام المدراة مكافحدة متريدم ائرهداب متريدم التنايمداا دري
املأدر بة ،شعدد إلاداء القدانرا رقدب ( )4لادنة  2002شأد ا ادم المدراة متريدم ائرهداب ،كدذلا املدادة ( )3/2مدن املرسدر الرحدريين ابلقدانرا رقدب ( )4لادنة
 2001شأ ا حار مكافحة ام المراة ،انار الراشري اآليت https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws
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سعي اسم المراة لتايري ترديم شكم املاة من حدم آلخدر؛ لقطد الصدلة شدم للدا املداة شدم مصددره بلدى
النحر الذ شيناه آنفا .لذلا رابت كثري من التقنيناا(.)1
هذا التطرر التاري يف شكم املداة ،للدا ابلدنص بلدى تعريد المدراة املتحصدًلا مدن اجلر دة الصدلية،
تنفيددذا لًلتفاقيدداا الد ليددة شأد ا مكافحددة اددم المدراة منهددا الترصددياا الرشعددم الدديت صددت شترسددي نطددا
دري مراشدرة .بلددى سدريم املثداة بددرىل

املداة ليأدمم مجيد ندراق املمتلكداا ًي كانددت قيمتهدا شصدررة مراشددرة

املقنن اليمين المراة يف قانرا مكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب يف املدادة ( )2ابلقدرة هندا و الصدرة ًي
كدداا نربهددا ماديددة

ددري ماديددة ،منقرلددة

ددري منقرلددة؛ الدديت يتحصددم بليهددا أب

سدديلة كانددت ،الراثئددق

الصكرخ القانرنية ًي كاا شكلها ،مبا يف للا الأكم ائلكرت ين الرقمي اليت تدة بلى ملكية تلا المراة
مصلحة فيها ،تأدمم بلدى سدريم املثداة العمدًلا جبميد نرابهدا احملليدة ال نريدة ال را املاليدة التزاريدة
االبتم دداداا املص ددرفية الأ دديكاا الا ددياحية ااد دراالا املالي ددة الس ددهب الا ددنداا الكمري دداالا خط دداابا
االبتماد

ية فرائد

رابو

برائد من هذه المراة

القيمة املاتحقة منها

كما برفت املادة ( )2من القانرا لاته املتحصًلا أبهنا والمراة الناجتة
مراشددرة مددن ارتكدداب

الناشية بنهاو.
العائدة شطريقة مراشرة

ري

ر ددةو ،هددر مددا تعرضددت لدده املددادة ( )1مددن االتفاقيددة العرشيددة ملكافحددة اددم الم دراة

متريم ائرهاب الصادرة با . 2010
وخنلـ

ممــا سـبق إىل ا املدداة املتحصدم مددن اجلر دة الصددلية (حمدم الااددم) يأدمم املدداد

املنقرة ًي كاا شكله نقردا مادية

إلكرت نية

سهب

سنداا

معلرمدداا غ ااصددرة بليهددا بددن ريددق التزا د الصددنابي

خطاابا ابتمداد

التزددار

املعندر  ،العقددار
شديكاا سدياحية،

كددن تقر هددا ابملدداة ،يددة فرائددد

( )1انار بلى سريم املثاة املادة ( ، /1د) من قانرا مكافحة ام المراة املصدر لادنة  2002تعديًلتده ،املدادة ( )1مدن املرسدر الرحدريين شقدانرا رقدب
( )4لا ددنة  2001شأد د ا حا ددر مكافح ددة ا ددم المد دراة ،امل ددادة ( )1م ددن الق ددانرا اللرن دداين رق ددب ( )318لا ددنة  2001شأد د ا مكافح ددة تري ددين المد دراة
تعديًلتده ،املددادة ( )1مددن القدانرا الكددرييت رقددب ( )35لاددنة 2002شأد ا اد ددم المدراة تعديًلتده ،املددادة ( )1مددن القددانرا االحتداد ائمددارايت شأد ا اددم
المد دراة رق ددب ( )4لا ددنة  2002تعديًلت دده ،امل ددادة ( )1م ددن الق ددانرا الردين رق ددب ( )46لا ددنة  ، 2007شأد د ا مكافح ددة ا ددم المد دراة متري ددم ائره دداب
تعديًلته ،املادة ( )1من القانرا القطر رقب ( )4لانة  ، 2010شأ ا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب.
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برائدد مدن هدذه المدراة

رابو

شتلدا المدراة ،كددالتح
كن مراكرة التطرر

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

القيمدة املادتحقة منهدا

معامل التأثير العربي0.938 :

الناشدية بنهدا ،فيددخم يف للدا املقتنيداا املأدرتاة

اندرهراا ،شددم حدق املرددالغ الناشدية مددن بمليداا حتايددم بلدى السدرا املاليدة ،ابلتددايل
التاري يف شكم املاة حمم الاام مهما تاري

تردة.

شيددد ا تادداؤال يثددار شأ د ا املدداة (حمددم الااددم) ،هددم يأددرت ا يكددرا املدداة املتحصددم مددن اجلر ددة الصددلية
(الأر املفرتض) ري مأر ق؟
لإل اشة بدن هدذا التاداؤة يدر ،شعدن الفقهداء( )1نده لدي ابلضدر رة ا يكدرا الأدر املفدرتض هدر مصددر املداة دري
املأ ددرق؛ لن دده ق ددد يك ددرا ه ددذا امل دداة يف ح دداالا تدرة مص دددره الفع ددم املأ ددرق ،ه ددر فع ددم ال يأ ددكم ر ددة يف ق ددانرا
العقرابا ،كالعمرالا الكررية اليت يتقاضاها شعن الشتاض بند إشرا صدفقاا ضدتمة ،ال سديما يف صدفقاا التزدارة
الد لية ،لا هذه الم دراة يف هذه اااالا حتتاج إىل بملياا لاالها.
م

اهة هذا الر ظاهرًي إالَّ نه قد انره الصراب يف شعن المرر شرزها ا كم التأريعاا تأرت

ا يكددرا املدداة حمددم الااددم مددن مصدددر ددري مأددر ق ،إالَّ كدداا مدداال مراحددا ،ا شعددن الددد ة كددالرالًيا
املتحدة المريكية قد صدرا قانرت لتزر الرشرة يف املعامًلا التزارية الد ليدة ،منهدا العمدرالا ،فضدًل بدن
اشرتا قدرانم مكافحدة ادم المدراة أبا يعلدب الأدتص كداا ينرادي ا يعلدب أبا تلدا المدراة بائدداا
متحصًلا إ رامية( ،)2فضًل بن ا للا ةال قابددة معر فدة يف القدانرا اجلندائي هدي (ال ر دة ال بقرشدة
إالَّ شنص) ،ابلتايل فإنه يتعم ا يكرا املداة املتحصدم مدن اجلر دة الصدلية (الأدر املفدرتض) دري مأدر ق ،مدا
إلا كاا مأر با فًل ماة للحديث بن ر ة صلية.
اجلدددير ابلددذكر ندده ال يأددرت ضددرري حمددم

مرضددرق ر ددة اددم المدراة املتحصددم مددن اجلر دة املصدددر؛ إل

يكفدي لثردرا ائدانددة لدد ،احملكمددة ا الادلرخ ائ رامدي الددذ ينادب إىل اجلدداين ارتكاشده قدد انصددب بلدى مدداة
( )1للمييد من التفاصيم انار د .مسري حام العذر  ،مر ساشق ،ض.232-231
( )2بلى سريم املثاة انار املادة ( )1،2،3/3من قانرا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب اليمين  ،سرقت ائشارة إليه.
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متحصم من ر ة من اجلرائب اليت ر املقنن ام متحصًل ا( ،)1هر ما يةكد استقًلة ر ة ادم المدراة
بن اجلر ة املصدر( الأر املفرتض) ،إا كاا حتقق هذا الأر الز لرقرق ر ة ام المراة.
 )5إشكالية مكان وقوع اجلرمية األصلية والقانون الواجب التطبيق
يالددب الطد د دداش ال د د د ددد يل بلددى د د د ددر ة ا د د ددم الم دراة ،ا قددرق الدزري دمد د ددة الصددلية كأددر مفددرتض يثددري
إشكالية االختصاض القضائي يف حالة قرق اجلر ة الصلية يف د لة قرق ام المراة يف د لة خر ،،يثري
كذلا القانرا الرا ب التطريق.
إلا ر عنا للقرابد العامة يف قدانرا اجلدرائب العقدرابا اليمدين لادنة  ، 1994سدنزد ا هنداخ مردد مكدب
هذه املا لة هر مرد سلطاا النص اجلنائي من حيث املكاا؛ إل يعد ماهرا مدن ماداهر الاديادة بلدى ائقلديب،
الددذ يعددين ا مكددب الددنص اجلنددائي الددر ين كددم ر ددة تقد بلددى إقلدديب الد لددة ،مهمددا كانددت صددفة مرتكرهددا
انىن بليه فيها ،سراء هددا مصلحة الد لة صاحرة الايادة بلى ائقليب هددا مصلحة لد لة نرية(.)2
قد نص القانرا لاته يف املادة ( )3بلى او يار هذا القانرا بلدى كافدة اجلدرائب الديت تقد بلدى إقلديب الد لدة ًي
كانددت ناددية مرتكرهددا ،تعددد اجلر ددة مقرتفددة يف إقلدديب الد لددة إلا قد فيدده بمددم مددن البمدداة املكرنددة هلددا ،مددق قعددت
اجلر ددة كلهددا شعضددها يف إقلدديب الد لددة ياددر هددذا القددانرا بلددى مددن سدداهب فيهددا لددر قعددت ماددامهته يف اخلددارج ،كمددا
يار هذا القانرا بلى اجلرائب اليت تق خارج إقليب الد لة ختتص احملاكب اليمنية جلا فقدا لقدانرا ائ دراءاا اجليائيدةو،
قددد رد الددنص يف قددانرا ائ دراءاا اجليائيددة لاددنة  ، 1994أباو ختددتص احملدداكب اليمنيددة مبحاكمددة كددم ددين ارتكددب

( )1فعد ضرري املار لد ،املتهب إبخفائه لي من ش نه ا ينفي بنه اجلر دة ،فيكفدي اقتنداق احملكمدة ا الأديء املادر كداا يف حيازتده فعدًل ،فضدًل بدن ا
ضرري الأيء يف حيازة املتفي لي ركنا يف ر ة ائخفاء .للمييد من التفاصيم انار د .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض.171
( )2هددذا الاددلطاا لددي بلددى إ ًلقدده ،سدراء بلددى مددا يقد مددن درائب يف إقلدديب الد لددة بلددى مددا يقد يف قدداليب الددد ة الخددر،؛ إل يددرد بليدده اسددتثناءاا متليهددا
املصددلحة الر نيددة الد ليددة ،للمييددد يناددر د .بلددي حاددن الأددريف ،شددرو قددانرا اجل درائب العقددرابا اليمددين ،القاددب العددا  ،اجلدديء ال ة ،الناريددة العامددة للزر ددة،
صنعاء ،مكترة الرسطية للنأر الترزي  ،9 ،ض ،142-123د .حممرد ييب حاين ،شرو قانرا العقرابا ،القاب العا  ،مر ساشق ،ض.128
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خددارج إقلدديب الد لددة فعد ددًل يعددد مبقتضددى القددانرا ر ددة إلا بد د دداد إىل اجلمهرريددة كدداا الفعددم معاقرددا بليدده مبقتضددى قددانرا
الد لة اليت ارتكرت فيهو(.)1
شتطريددق القرابددد العامددة بلددى اجلر ددة الصددلية يف ر ددة اددم المدراة يددد ا العد ة يف حتديددد مكدداا قددرق
اجلر ددة هددر مبكدداا ارتكدداب ركددين ر ددة اددم المدراة لددي اجلر ددة الصددلية؛ لا الخددرية شددر مفددرتض ياددرق
ارتكدداب اددم الم دراة ،ابلتددايل ال يكددرا للأددر املفددرتض د ر يف حتديددد نطددا تطريددق القابدددة القانرنيددة مددن
حيث املكاا ،فالع ة يف حتديد القانرا الرا ب التطريق االختصاض القضائي ابحملاكمة بن اجلر ة هدر ابجلر دة
اليت ماكب اجلاين بليها

()2

هي يف هذه ااالة ر ة ام المراة ليات اجلر ة الصلية املت تية منها المراة.

ابلر رق إىل القانرا اليمين شأ ا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب لانة  2010املعدة ابلقانرا
رقددب ( )17لاددنة  ، 2013يددد ا املددادة (/3د) ق تفددر شددم ا ترتكددب اجلر ددة الصددلية يف داخددم

خددارج

اجلمهررية ،لكنه اشدرت ا تأدكم ر دة فقدا لقدانرا الد لدة الديت ارتكردت فيهدا ،تأدكم يف الرقدت لاتده ر دة
فقددا للقدرانم النافددذة يف اجلمهرريددة اليمنيددة .يتفددق هددذا املاددلا مد املددادة ( )2/6مددن اتفاقيددة سرتاسددرررغ الدديت نصددت
بلى ندهو ال يةخدذ يف االبتردار يف خصدرض جتدر ادم المدراة كدرا اجلر دة الصدلية مدن اختصداض قضداء العضدر الدذ
يعاقدب بلدى بمليددة الاادم مددن بدمدهو( .)3ددري نده يةخددذ بلدى هدذا املاد ددلا نده قددد مدرة د ا تطريددق القد ددانرا اليمددين إلا
كانت اجلر ة الصلية ال تأكم ر دة يف القدانرا ال ند  ،لكدن كدن سدد هدذه الثادرة – يف تقددير  -ابشدرتا جتدر
القانرا اليمين للزر ة الصلية د ا اشرتا التزر يف القانرنم معا اليمين ال ن .
 )6هــل ميكــن أن يرتكــب اجلرميــة األصــلية وغســل األمــوال شــخ

واهللاــد؟ لإل اشددة بددن هددذا التادداؤة شددرز

اجتاهاا

( )1املادة ( )246من قانرا ائ راءاا اجليائية اليمين رقب ( )13لانة  ، 1994زارة الأة ا القانرنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،19ج.4
( )2هر لاا املالا يف التأري الفرناي املادة( )2-113من قانرا العقرابا ،املادة( )2من قانرا مكافحة ام المراة املصر .
( )3للمييد من التفاصيم انار د .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض.155
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اًلجتــاه األول :يددر ،ندده كددن ا يكددرا اجلدداين فددابًل للزر ددة الصددلية الدديت حتصددلت منهددا المدراة يف الرقددت لاتدده
فابًل جلر ة ام المراة ،حزج هذا االجتاه ما أييت
 -1ا اتفاقية اسرتاسرررج لانة  ، 1990املدادة (/6ب) ،دازا ا يكدرا اجلداين يف ر دة ادم المدراة هدر
لاته يف اجلر ة اليت حتصم منهدا املداة( ،)1ابلتدايل كدن ا يكدرا الفابدم يف اجلر دة الصدلية فدابًل
فابًل م

شدريكا

ريه يف ر ة ام المراة.

 -2ا انر ال يرتكب ر ة ادم المدراة إالَّ بنددما يريدد إخفداء حقيقدة املداة دري املأدر ق املتحصدم بليده مدن
اجلر ة الص د د د ددلية ،هر س د د ددلرخ إ رامي ماتقم بن الاد ددلرخ ائ د د د د د درامي يف اجلر ة الصلية(.)2
 -3ا املقددنن ال يعاقددب بلددى ر ددة اددم المدراة مبزددرد حيددازة املدداة ددري املأددر ق ،إمنددا إبتيدداا الفابددم لفعدداة
معينة من ش هنا إخفاء املصدر ري املأر ق للماة ،للا خبًلىل ر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة اليت
ال رز ا يتحد اجلاين يف اجلر ة الصلية م اجلاين يف ر ة ائخفاء؛ لا نأا اجلاين ال يعد ا يكدرا
امتدادا للزر ة الصلية(.)3
 -4إا اجلر ة الصلية شر مفرتض جلر ة ام المراة ،ابلتدايل فهدي مادتقلة شعناصدرها شتاصدها بمدا أييت
شعدها ،هر ما يتصرر معه ارتكاب اجلر تم من قرم شتص احد.
 -5إ ا اشرتا املاايرة شم شتص من يقر ابجلر ة الصلية شم شتص من يقر جبر ة ادم المدراة سديةد
إىل نتددائج ددري حممددردة؛ شرزهددا ندده ال كددن مادداءلة شددتص بددن ر ددة اددم مدراة إلا كدداا هددر نفاده مددن
ارتكب اجلر ة الصلية ،قد يا ة بن اجلر ة الصلية فقري قد تكرا بقرشتها خ شكثري من بقرشة ر ة
ام المراة.
( )1كذلا شعن التقنيناا ال ر شيدة ،منهدا قدانرا العقدرابا الرلزيكدي فدق تعدديم  1995/4/7الفقدرة الثانيدة مدن التعدديم ،الديت دازا ا يكدرا الفابدم

الصلي الأريا يف اجلر ة الصلية فابًل يف ر ة ام المراة ،للمييدد مدن التفاصديم انادر Marcel culioli , Infraction général da
blanchiment ,Juris ,classeur droit pénal 1997 art 324-1 a324-9 fascicale 20,No.6.
( )2انار د .بادة برد العييي الان ،مر ساشق ،ض.86-85
( )3د  .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض.152
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 -6ا الخددذ جلددذا االجتدداه يكددرا ليددا يف التأدريعاا الدديت تتضددمن ر ددة إخفدداء شددياء متحصددلة مددن اجلر ددة ،هددر مددن
شرز املأكًلا – يف تقدير  -اليت تثري اللر شم ام المراة تلا اجلر ة.
اًلجتــاه الثــاين :يددر ،ندده ال ددرز ا جتتم د يف الأددتص صددفتا فابددم اجلر ددة الصددلية فابددم ر ددة اددم الم دراة
حزج هذا االجتاه ما أييت
 -1إا ر ة إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة قد لقت شاًلهلا بلدى هدذا االجتداه؛ فمرتكدب اجلر دة الصدلية شدتص
آخر ري مرتكب ر ة ائخفاء ،ابملثم يف ر ة ام المراة ،فضدًل بدن ا فعداة املادابدة يف اجلر دة تقتضدي
ا يكرا الفابم فيها شتصا آخر ري فابم اجلر ة الصلية(.)1
 -2إا القرة شاري هذا االجتاه يةد إىل املااس مبرد بد
ا نأ ددا

راز حماكمة املتهب بن فعم احدد مدرتم بلدى سداس

ا ددم المد دراة ه ددر تكمل ددة للنأ ددا الص ددلي ال ددذ حتص ددم من دده امل دداة؛ فكًلمه ددا مأ ددر ق إ رام ددي

احد(.)2
يرد ا االجتاه ال ة هر ال ىل ابالتراق للم راا اآلتية
 -1إا فابم اجلر ة الصلية قد يقرتىل اجلر ة ال يكتأ

مره ،يف الرقت لاته ال تاقري الدبر ،اجليائية ل

سرب ،ال تنقضي مبضي املدة ،يقر اجلاين نفاه شاام املاة املتحصم من اجلر ة الصلية اليت ارتكرها.
 -2إا كثريا من التأريعاا قد يدا إمكانية احتاد اجلاين يف اجلر ة الصلية ر ة ام المراة  -لر شصررة
ري مراشرة -منها التأري اليمين؛ الدذ

داز يف املدادة  ، ( 3ب،ج) مدن قدانرا مكافحدة ادم المدراة

متريددم ائرهدداب فقددا للتعددديم ابلقددانرا رقددب( )17لاددنة  ، 2013ا يقددر اسددم المدراة أبنأددطة لصددا
الفابم

لصا الاري ،ابلتدايل كدن ا يكدرا اسدم المدراة شدتص آخدر دري مرتكدب اجلر دة الصدلية،

كما كن ا يكرا الأتص نفاه مرتكرهما معا.
) (1قد از املقنن الفرناي يف املادة ( )415من قانرا اجلمارخ أبا يتحد اجلداين يف ر دة ادم المدراة املتحصدلة مدن ر دة مدن درائب اجلمدارخ؛ فمدن يقدر
Marcel culioli , op. cit,No.6.
ابسترياد تصدير مراة متحصلة من مصدر ري مأر ق يكرا مرتكرا جلر ة ام المراة ،ينار
الدين ،جتر ام المراة يف التأريعاا املقارنة ،دار النهضة العرشية ، 2001 ،ض.36
( ) 2د .شرىل ترفيق
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 -3القددرة شاددري للددا – يف تق دددير  -عددم مددن ر ددة اددم الم دراة امتدددادا للزر ددة الصددلية ،للددا ينف ددي
استقًلة ر ة ام المراة بن اجلر ة الصلية يف الرنياا القانرين.
 -4الراقد العملددي يةكددد ا الأددتص قددد يقددرتىل ر ددة يتحصددم منهددا بلددى مدراة ،فياددعى شنفادده شكددم الاددرم
القانرنية ري القانرنية ئخفاء مصدر تلا المراة ،قد ياتعم آبخرين كفابلم
مرظد بددا – مددثًل -مدداال ددد يف حيازتدده شاددرب ظيفتدده ا سددعى لأدراء

ماامهم؛ فإلا اختل

أتسددي شددركة اسددتثمار ،فإندده

شددذلا قددد ارتكددب ددر تم (االخددتًلس اددم الم دراة)؛ اببترارمه دا ددر تم ماددتقلتم منفددردتم شرنياهنمددا
القانرين ،لكنهما مرترطتاا م شينهما حدة الارض ائ رامي ،هر إضفاء الصفة املأر بة بلدى املصددر
ائ رامي لدمراة ،هر هنا املاة حمم االختًلس ،فيحكب بلى كم ر دة شعقرشتهدا ،ا تطردق العقرشدة الشدد
رقا لنص املادة ( )115من قانرا اجلرائب العقرابا ،كما لكرت آنفا.
اثنياــا :عناص ــر ال ــركن امل ــادي جلرمي ــة غس ــل األم ــوال :يددنهن الددركن املدداد ل

ر ددة -منهددا ر ددة ا ددم

المدراة -بلدى ًل دة بناصدر( سدلرخ إ رامدي نتيزددة إ راميدة بًلقدة سدررية) ،يثدري الادلرخ ائ رامدي النتيزددة
ائ رامية يف ر ة ام المدراة مادائم قانرنيدة بديددة ،شينمدا ال تثدري بًلقدة الادررية يدة مأدكًلا قانرنيدة(،)1
سنقتصددر يف ائيضدداو بلددى بنصددر الاددلرخ ائ رامددي النتيزددة ائ راميددة ا شيدداا الأددر ق يف اجلر ددة املاددامهة
اجلنائية فيها ،بلى النحر اآليت
 -1السلوك اإلجرامي يف جرمية غسل األموال :يتحلم الالرخ ائ رامي شأكم با إىل سلرخ إ ايب يتمثدم
يف صررة الفعم ،سلرخ سل يتمثم يف صررة االمتناق بلى النحر اآليت
أ -الس ــلوك اإلجرام ــي (اإلجي ــاي) يف جرمي ــة غس ــل األم ــوال :ه ددر ك ددم فعد د د د د ددم يا ددتهدىل إض ددفاء ماه ددر
مأ د د د ددر ق بلى الم د د د دراة العائدداا املتحصدلة بدن اجلر دة ،أبيدة سديلة كاندت ،مصدرفية

( )1للمييد من التفاصيم انار د .مسري حام العذر  ،مر ساشق ،ض.247-246
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د ددري مأد ددر بة ،كحيد ددم التمريد دده املصد ددريف اايد ددم املعتمد دددة بلد ددى التقد ددد التقد ددين؛

كالتحريًلا املصرفية ائلكرت نية التزارة ائلكرت نية الرررصة ب ائنرتنت ارها .ابلر رق إىل نص
املادة ( )3مدن القدانرا اليمدين ملكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب املعددة ابلقدانرا رقدب ( )17لادنة
 ، 2013يد هنا تضمنت اآليت و  -يعد مرتكردا جلر دة ادم المدراة كدم مدن أييت فعدًل مدن الفعداة
اآلتية؛ سراء ق الفعم داخم

خارج اجلمهررية  -1حتريم نقم مراة من قرم

شتص يعلب

ينراددي ا يعلددب أبهنددا بائددداا متحصددًلا إ راميددة ،شاددرض إخفدداء متريدده املصدددر ددري املأددر ق لتلددا
المراة ،شقصد ماابدة

شتص ضال يف ارتكاب اجلر دة الصدلية الديت نتزدت منده ،بلدى ائفدًلا

من العراقب القانرنية لفعاله -2 .إخفاء متريه الطريعة ااقيقية لدمراة مصدرها مكاهندا كيفيدة
التصددرىل فيهددا حركتهددا ملكيتهددا ااقددر املتعلقددة جلددا مددن قرددم شددتص يعلددب كدداا ينراددي ا يعلددب
أبهنددا بائددداا متحصددًلا إ راميددة -3 .اكتادداب حيددازة اسددتتدا المدراة مددن قرددم

شددتص

يعلب كاا ينراي ا يعلب قت تالمها ،أبهنا بائدداا متحصدًلا إ راميدة ،كدن اسدتتًلض العلدب
املأار إليه يف شنرد الفقرة ( ) من هذه املادة من الار ىل الراقعية املرضربيةو.
يًلحدظ مدن مادلا املقدنن اليمدين نده صداغ هدذه املدادة مارتشددا شكثدري مدن مفدرداا اتفاقيدة (فييندا) لادنة
 1988شأد ا مكافحدة ائجتددار دري املأدر ق يف املتدددراا املدة راا العقليدة ،كددذلا املدادة ( )9مدن االتفاقيددة
العرشيددة ملكافحددة اددم الم دراة متريددم ائرهدداب لاددنة  ، 2010هددر مددا سددلكته كثددري مددن التأ دريعاا يف هددذا
الأ د ا؛ لددذلا يددد ا صددرر النأددا ائ رامددي ائ ددايب هددي حتريددم
ااقيقية لدمراة ،اكتااب

حيازة

نقددم الم دراة ،إخفدداء

استتدا المراة.
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ويقصــد بتحويــل األمــوال :إ دراء بمليدداا مصددرفية

ددري مصددرفية بلددى تلددا المدراة شقصددد تايددري شددكم

المراة إىل شكم آخر( )1؛ كتحريم المراة القذرة املتحصلة من
نفياددة

لرحدداا فنيددة ريددة مثينددة
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ر ة إىل لهب

مرهراا

ارهددا ،ا شيعهددا مقاشددم بمددًلا نريددة ،حتريددم المدراة ددري املأددر بة إىل

بددة مصددارىل لقطد الصددلة شينهدا شددم مصدددرها ،اسددتتدامها شعددد للدا يف جتددارة مأددر بة،
ري املأر بة إىل بملة نريدة خصرصدا يف الدد ة الديت ال تفدرض
نريددة ب د املةسادداا املصددرفية،

معادا

حتريددم المدراة

قيدرد بلدى حتريدم العملدة الر نيدة إىل بملدة

التحددريًلا ائلكرت نيددة لدم دراة ،

التحريددم إىل شطاقدداا ائتمدداا مددي رة

الاددحب جل ددا م ددن حا دداابا العم ددًلء ،ا إي ددداق تل ددا الم دراة ابلتًلب ددب يف حا دداابا بادي ددة يف املص ددارىل
حتريلها بلى بدة فر ق ،ا استتدامها استاًلهلا يف التعامم ري للا من الرسائم التقليدية
ويقصد بنقل األموال :حتريا

ااديثة.

انتقاة المراة من مكاا آلخر ،يدخم يف للا المراة املهرشة ،لذلا

كثريا ما نام بن ضرري مراة مهرشة يف املرانئ ال يدة الرحريدة اجلريدة إىل اخلدارج

العكد  ،السدتتدامها يف

ص ددفقاا ددري مأ ددر بة ،ق ددد يك ددرا ري ددب تل ددا الم دراة للمض ددارشة فيم ددا يا ددمىو ر س امل دداة الا دداخن قص ددري
ال ددمو،

الته ددرب م ددن الا ددر ىل االقتص ددادية

الاياس ددية

النامددة الرقاشي ددة الص ددارمة بل ددى التعام ددم ابلنق ددد

ال ن (.)2
حقيقة النقم املاد لدمراة ال يعد اًل هلا يف حد لاته ،إالَّ ا اسلي المراة ياتعملرا هذه الطريقة
يف ام مراهلب القذرة الستتدامها يف صفقاا متنربة.
نتيز ددة القتر دداس املق ددنن اليم ددين حرفي ددا لنص ددرض اتفاقي ددة فيين ددا اخلاص ددة مبكافح ددة ائجت ددار ددري املأ ددر ق يف
املتدراا ،فقد ق يف خلري شم صدرر الادلرخ ائ رامدي– هدر هندا التحريدم النقدم -شدم النتيزدة ائ راميدة

( )1د .ااا برد العييي شاين ،ر ة تريين المراة( دراسة مقارنة) ،املةساة ااديثة للكتاب ،راشل  ،لرناا ، 2005 ،ض.70-69
( )2د .بردالفتاو شيرمي حزاز  ،مر ساشق ،ض.154-153
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املرتتردة بنهددا بنددما نددص بلدى و ...شاددرض إخفدداء

متريده املصدددر دري املأددر ق لتلدا المدراة...و ،يف الرقددت

لاته عم من ائخفاء التمريه سلركا إ راميا يف ام المراة ،كما سنر ،ترابا.
ويقصد إبخفاء الطبيعة احلقيقيـة لألمـوال وكدم بمدم مدن شد نه مند كأد حقيقدة املصددر دري املأدر ق
لدمراة املاارلة ،أب شكم

سديلة ،سدرا

بًلنيدة ،شطريقدة مأدر بة

دري مأدر بةو(،)1

هدر وإشعداد

المراة بن مصدرها ائ رامي املاتمدة منه بن ريق اتراق ساليب ابلاة التعقيد من التحريًلا املالية ،ااد
مددن إمكانيددة تتر د اخلط دراا للرصددرة إىل مصدددرها ،تصددعيب اكتأدداىل مصدددرهاو ( ،)2هددر معددىن ةتل د بددن
ائخفاء ملتحصًلا اجلر ة؛ الذ ينصرىل إىل املعىن اللار الضيق لإلخفاء.
لددب بمليدداا ائخفدداء تددتب مددن خددًلة حركددة الم دراة بلددى حادداابا يف املصددارىل خر ددا دخ درال إيدددابا
سددحرا بددن ريددق الأددركاا الرمهيددة شددركاا الاطدداء ،ش دراء سددهب اسددتثماراا بددن ريددق مساسددرة شطددر معقدددة
شعمرالا كررية ،شي ما سرق شراؤه قرن الثمن شأيكاا ،ري للا من الرسائم.
شينمدا يددر ،آخددر ا ا ائخفدداء فقدا للقرابددد العامددة هددر و بمليددة سدرت احتفدداظ حتريددم ترسددري للقيددا أب
من هذه العملياا ل شيء م العلب أبنه متحصم من ر ةو( ،)3ا إخفاء الطريعة ااقيقية لدمراة تعين و حيدازة
املدداة املتحصددم مددن اجلر ددة املصدددر شصددررة ال يدددرخ الاددري حقيقتدده مصدددره مكاندده صدداحره ،اايلرلددة د ا
اكتأاىل للا ،سراء كانت هذه اايازة ماترتة بًلنيةو(.)4
صدفرة مددا سددرق فإندده يتعدم بددد الخددذ ابملعددىن اللادر الضدديق لإلخفدداء ،إمنددا فهمده ابملعددىن الراسد الددذ يأددمم
كم بمم من ش نه من كأ حقيقة املصدر ري املأر ق لدمراة املاارلة بلى النحر املرم آنفا.
( )1مثاة للا شراء شيء متحصم بن الارقة اكتااب المدراة دري املأدر بة شطريدق اهلردة الرديعدة

دري للدا .د .خالدد محدد حممدد اامداد  ،مر د

ساشق ،ض.99
( )2د .بردالفتاو شيرمي حزاز  ،املر الااشق،ض.155-154
( )3للمييد من التفاصيم انار د .بادة بلي املان  ،مر ساشق ،ض . 110
( )4د .حاددا الدددين حممددد محددد ،شددرو القددانرا املصددر رقددب ( )80لاددنة 2002شأد ا مكافحددة اددم المدراة يف ضددرء االجتاهدداا ااديثددة( ،دراسددة مقارنددة)،
دار النهضة العرشية ،القاهرة ، 2003،ض  102ما تًلها.
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مصطلح وائخفاءو لدمراة يف ر ة ام المراة ،يثري ما لة مد بندها اللر لد ،كثري من العداملم يف
ه ددية العدال ددة ،لل ددا بن ددد تكيي د د فع ددم ائخف دداء ملتحص ددًلا اجلر ددة ،فه ددم ه ددر ا ددم م د دراة

ر ددة إخف دداء

متحصًلا ر ة؟
ئزالة للا اللر فإا التأدريعاا اجلنائيدة -يف هدذا الصددد -قدد سدلكت اجتداهم أوهلمـا ابتد ا فعدم
ائخفاء ملتحصًلا

ر ة يعد ر ة ماتقلة قائمة شذا ا ،هر الرض القائب يف التأدري الفرنادي املصدر

اليمددين ،واثنيهمــا :ابت د ا فعددم ائخفدداء ملتحصددًلا
الًلحقة ،لي

ر ددة يعددد فعددًل مددن فعدداة املاددامهة اجلنائيددة الترعيددة

ر ة ماتقلة؛ كالتأري الكرييت.

االجتدداه الثدداين يددرد بليدده مثالددب بديدددة ،منهددا إمكانيددة إفددًلا ش دريا اسددم الم دراة مددن املادداءلة إبمدداال
لقابدةو بد معاقرة االشرتاخ يف االشرتاخو ،إمكانية إفدًلا مدن شدرق يف ادم المدراة إبمداال لقابددةو بدد
املعاقرة بلى الأر ق يف فعاة االشرتاخو.
شينما االجتداه ال ة كدن ا دد مادر ا لقررلده إزالدة اللدر شأد نه؛ فر درد ندص خداض -كمدا يف القدانرا
اليمددين ملكافحددة اددم المدراة مكافحددة ائرهدداب -ال يعددين ددرد اضددطراب

تندداقن

اخددتًلىل مد الددنص

الع ددا املر ددرد يف ق ددانرا اجل درائب العق ددرابا ،ش ددم إا الض ددر رة العملي ددة تعق ددد النأ ددطة اجلدي دددة لاا ددم المد دراة
ارترا هددا ابلتكنرلر يددا ااديثدة تاددتدبي التعامددم اخلدداض مد مددا ياددنه املقددنن ،إبمدداال شقرابددد التنددازق الادداهر
للنصرض ،فيتب تقد النص اخلاض بلى النص العا ؛

تقد نص قانرا مكافحدة ادم المدراة بلدى الدنص

العا جلر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة ،فضًل بن اختًلىل العقرشة اامتها يف ر ة ام المراة بن
إخفاء شياء متحصلة من ر ة.
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ويقصد بتمويه الطبيعة احلقيقية لألموال ( اصطناق مصدر مأر ق ري حقيقي لدمراة ري املأر بة،
إبطدداء ت يددر

تاددريغ كددالب للمصدددر ددري املأددر ق لدمدراة أبيددة سدديلة كانددت) ()1؛ كإدخدداة هددذه المدراة يف

ص ددلب الرابو الناجت ددة ب ددن إح ددد ،الأ ددركاا القانرني ددة ،فتاه ددر ه ددذه الم دراة ك هن ددا رابو مأ ددر بة تجت ددة ب ددن
النأا املأر ق للأركة القانرنية.
يعرىل الرعن( )2التمريه أبنهو تد ير المراة فصم حصيلة المد د دراة ري املأر بة بن مصدرها ااقيقي ،مدن
خًلة ممربة معقدة متتاشعة مدن العمليداا املاليدة لتمريده الصدفة دري املأدر بة لدمدراةو ،يطلدق بليده و التأ د د د ددطريو؛
جتيئة هذه المد د د د د د دراة شعدد من التحريًلا الداخلية اخلار ية حبيث يصعب الرصد ددرة إىل مصدرها ااقيقي.
مددن مصددطلح التمريدده كددن ا يددد جلر ددة اددم المدراة ًل ددة مًلمددح هلددا هنددا تقددر شنأد د د ددا إ ددايب(،)3
اثنيهددا ا اجلر ددة ماديددة ،ا الاددلرخ فيهددا  -هددر التاددريغ الكددالب  -متدداج إىل فددرتة زمنيددة الددت قصددرا
لتحقق النتيزة ائ رامية ،المر الذ

كن معه القرة شتصرر حتقق الأدر ق يف هدذه اجلر دة ،هدر مدا يدده يف كثدري

من التقنيناا – منها التقنم اليمين – الذ

ر الأر ق يف هذه اجلر ة ،مثاله الردء يف تنفيذ فعم التمريه بد

إمتامه لسراب خار ة بن إرادة اجلاين ،تقرير بقرشة اجلر ة التامة لذلا الأر ق ،اثلثها ا ر ة ادم المدراة
ر ددة ماددتمرة حددايم ،مةقتددة حددايم خددر ،،لرقددرق فعددم التمريدده انتهائدده يف الرقددت لاتدده ،اسددتمرار فعددم التمريدده
ابستمرار املاة حمم الاام يف حيدازة حدائيه ،سدراء كداا شتصدا ريعيدا معندرًي .هندا يردد مدد ،االقترداس اادريف
للمأددرق اليمددين مددن اتفاقيددة فيينددا اآلنفددة الددذكر ،الخددذ مبصددطلح( التمريدده) ،كددذلا ااددرض بلددى اسددتيعاب خمتلد
صرر التمريه كالنقم التحريم لدمراة ارها؛ لتعدد تنرق صرر التمريه يف الراق العملي.
هنددا يثددار تادداؤة بددن مددد ،التأدداشه شددم مصددطلح التمريدده ائخفدداء ،هددم ابئمكدداا االكتفدداء مبصددطلح
احد؟
( )1د .تدر برد العييي شايف ،تريين المراة (دراسة مقارنة) ،املةساة ااديثة للكتاب ،راشل  ،لرناا ، 2005 ،ض.68
( )2د .هد ،حامد قأقرش ،ر ة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة  ،مصر ، 1998 ،ض.26
( )3د .بادة بلي املان  ،مر ساشق ،ض .108 -106
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لإل اشة بن هذا التااؤة ،فإنه للرهلة ال ىل من املعىن الراس لإلخفاء يد نه ياتربب معىن التمريه؛ سراء كاا
ائخفاء سرا بلنا( ،)1سراء كانت اايازة شتصية مبعىن رد الأيء بند من مرزه،

ري شتصية ،مبعىن رد

الأيء بند ري حائيه ،فضًل بن للا فإنه ال شد من حتقق (الأر املفرتض) هر رد ماة ري مأرق متحصم
من ر ة ،قرم الرحث يف مفهر ائخفاء فقا للقرابد العامة التمريه يف ر ة ام المراة ،هر ما يفار رد
لر

د يف التفريق شم املصطلحم ،المر الذ دف كثريا من املقننم – منهب اليمين – إىل النص بلى فعم التمريه

إىل رار ائخفاء ،تهيا بن بد استيعاب مصطلح ائخفاء لصرر التمريه املتعددة املتنربة يف ر ة ام المراة.
ويقصد َبكتساب األموال ( :قيا

شتص شتلقدي يدة مدراة -نقديدة بينيدة حتدريًلا مصدرفية -مدن اسدلي

المراة بلى سريم التكاب الرتشح؛ سراء كانت من قريم الرشرة مقاشم بمم

داء خدمة)(.)2

هللايازة األموال فيقصـد ِبـا" :االسدتيثار جلدا بدن ريدق التملدا االختصداض ابلتصدرىل جلدا ،د ا االسدتيًلء
بليها ،من مااهر اايازة التصرىل يف املاة شنقم ملكيته

رهنه

إدارته ،سراء كانت المراة ملكا للحائي

للاريو(.)3
واس ـ ـ ــتخدام األمـ ـ ــوال يقص ــد ب ــه :است د د د ددعماهلا يف

ددرض م ددن ال د دراض املأ ددر بة

ددري املأ ددر بة؛

كاستتدا سيارة يعلب هنا متحصلة من ر ة.
مددن النصددرض الادداشقة يددد هنددا قددد تعددددا تنربددت ،كانددت مبثاشددة الأددرو

الترضدديح -هددر بيددب يف

صيا ة النصرض التأريعية -مجيعها تندرج يف إ ار( إدارة التعامم املدايل) املصدريف

كدن

ا ياتربب تلا املصطلحاا.

( )1د .بادة بلي املان  ،املر الااشق ،ض .112 -110
) (2للمييد من التفاصيم انار د .خالد محد حممد ااماد  ،مر ساشق ،ض.100
( )3محد املهد  ،شرىل شافعي ،مر ساشق ،ض.53
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ب -السلوك السـل يف جرميـة غسـل األمـ ـ ـ ـ ـوال :الا د د دلرخ الا د د د دل هدر برد د د د دارة بدن امتنداق


إحزدا  ،هدر

سددكرا ال يتضددمن نأددا ا إ اشيددا ،هنددا ر  ،شعددن الفقهدداء( )1إا ر ددة اددم الم دراة ال تق د شاددلرخ
سل .
شينمددا الراق د ياهددر ا ر ددة اددم الم دراة كددن ا تق د شاددلرخ سددل يتزاددد يف االمتندداق
التيا معم يفرضه القانرا

للأتص الطريعي االبترار بن القيا شرا ب

ائحزددا

العقد ،هر ما كن ا تق

فيه املةسااا املالية ،كاملصارىل بندما تتنصم بن تلا االلتياماا ،فتق بليها املاة لية اجلنائية.
يقر االمتناق شصررة بامة بلى بناصر رشعة هلا
إتياا سلرخ معم .اثلثها إرادة للا االمتناق

رد التيا قانرين بلى املمتن  .اثنيها االمتنداق بدن

ائحزا  ،راشعها

رد صفة خاصة يف املمتن .

ـيحا لــذلك ،يتعددم ال ا يكدرا هندداخ التديا قددانرين يفددرض بلدى املمتند القيددا ابلفعددم الددذ امتند
توضـ ا
بندده ،س دراء كدداا مصدددره قددانرا

بقددد م د املةساددة املاليددة الدديت يعمددم فيهددا ،ا يكددرا إبمكاندده القيددا شددذلا

الفعدم؛ لنده ال التديا مبادتحيم ،خبدًلىل للدا يكدرا الكدم مادة ال بدن كدم مدا در حرلده ،للدا حمداة ،يف
العنصر الثاين يتعم ا تن اجلاين بن تنفيذ االلتياماا اليت تق بلى باتقه فقا لقانرا مكافحة ام المراة
متريددم ائرهدداب؛ للحيلرلددة د ا متكددن اجلندداة املتعدداملم م د املةساددة املاليددة مددن اسددتاًلهلا كقندداة ئسددراغ صددفة
املأددر بية بلددى م دراهلب املتحصددلة مددن نأددطة إ راميددة ،العنصددر الثالددث يتعلددق ابلقصددد اجلنددائي ،املتمثددم ابلعلددب
ابلرا راا احملددة يف القانرا ،إرادة االمتناق بن تنفيذ االلتياماا املفر ضة مبر ب للا القانرا.
شينما العنصر الراشد يتعلدق شصدفة خاصدة يف املمتند  ،تلدا الصدفة تتضدمن مدرين ،هلمدا ا يكدرا املمتند
من املرظفم يف املةسااا املالية

املتا رم أبحكا قانرا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب يف تكليفه

( )1د .بادة بلي املان  ،مر د سداشق ،ض  ،106شينمدا يعتد الدرعن درائب االمتنداق ،التعامدم انهدرة أبمسداء صدررية مهيدة ،إفأداء املعلرمداا اخلاصدة
جبر ددة اددم المدراة ،درائب الأددتص االبترددار مددن اجلدرائب امللحقددة جبدرائب اددم المدراة ،اناددر محددد املهددد  ،شددرىل شددافعي ،املرا هددة اجلنائيددة جلدرائب اددم
المراة ،الطرعة الثانية ،دار العدالة ،القاهرة ،. 2006 ،ض 58ما تًلها.
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ابلقيا شرا راا امتن بن القيدا جلدا لدر كداا دري مرظد يف تلدا املةساداا؛ كناقدم العملدة مدن داخدم الديمن
إىل خار ده

العكد  ،اثنيهمددا ا يكددرا املمتند خمتصددا إب دراء التعددامًلا املاليددة يئيدا كليددا فقددا للتنادديب

الفعلي الذ تالكه املةساد د دداا املالية يف حتديد اختصداض مرظفيهدا( .)1يف نطدا
العديد من صرر الالرخ الال

( االمتناق

ر دة ادم المدراة هنداخ

ائحزا ) شرزها التنصم بن االلتياماا املفر ضة مبر ب قانرا

مكافحة ام المراة متريم ائرهاب ،بد شذة العناية الًلزمة يف التعامم م اااالا اليت متثم در ة خما ر
مرتفعة ،بد إشًلغ حدة مج املعلرماا ابلرنا املركي اليمدين أب اشدتراه
ممتلكاا هلا صلة

مراال

هنا تأكم بائداا جلرائب صلية(.)2

ارترا شاام مراة

 -2النتيجــة اإلجراميــة يف جرميــة غســل األمــوال :النتيزددة ائ راميددة يف
برددارة بددن العددد اا الددذ يصدديب حقددا
يصيب ااق

سدراب معقرلدة لًلشدتراه يف ا

ر ددة  -كمددا هددر معلددر  -هددي

مصددلحة مميهددا القددانرا ،سدراء متثددم هددذا العددد اا يف ضددرر فعلددي
مرد تعرين هذا احملم للتطر.

املصلحة حمم ااماية اجلنائية،

لب اجلرائب يلي لترافرها حتقق نتيزة إ رامية ابملعىن املاد  ،يطلق بليها اجلرائب املاديةو و اجلرائب لاا
النتيزددة و

و درائب الضددررو ،شينمددا هندداخ فيددة خددر ،مددن اجلدرائب ،ال يتطلددب منرل هددا القددانرين حددد

ابملعىن اآلن الذكر ،يطلق بليها اجلرائب الأكلية
يف نطا
شكلية خمتلطة

رائب الالرخ احملن

انرد

نتيزددة

رائب اخلطر(.)3

ر ة ام المراة انقاب الفقه اجلنائي شأ ا ريعة النتيزة ائ رامية إىل ًل ة اجتاهاا مادية
()4

( )1د .حممرد ييب حاين ،رائب االمتناق املاة لية اجلنائية بن االمتناق ،املر الااشق ،ض ،8د .زدا حام دزة يي ،املر الااشق ،ض.65
( )2اناددر املددادة ( )13مددن القددانرا اليمددين ملكافحددة اددم الم دراة متريددم ائرهدداب ،سددرقت ائشددارة إليدده ،يددذكر الددرعن صددررا بديدددة جل درائب االمتندداق منهددا االمتندداق بددن
ائخطددار بددن العمليدداا املأددتره يف هنددا تتضدمن اددم مدراة ،االمتندداق بددن إمادداخ سددزًلا ماددتنداا لقيددد العمليدداا احملليددة الد ليددة ،االمتندداق بددن ضد الاددزًلا
املاتنداا حتت تصرىل الالطاا القضائية اجلهاا املتتصة بند لرها..إخل ،نار محد املهد  ،شرىل شافعي ،مر ساشق ،ض 60ما تًلها.
( )3يرتتددب بلددى التفريددق شددم اجلر ددة لاا النتيزددة املاديددة الأددكلية نتددائج مهمددة شرزهددا ا الأددر ق يف اجلر ددة الأددكلية ددري متصددرر ،فإمددا ا تقد امددة ال
تقد  ،شينمددا يتحقددق الأددر ق يف اجلر ددة املاديددة ،كددذلا ال حمددم للرحددث بددن بًلقددة الاددررية شددم الاددلرخ النتيزددة يف اجلر ددة الأددكلية ،خبددًلىل اجلر دة املاديددة ،يناددر
د.بلي يرس حرشة ،النارية العامة للنتيزة ائ رامية يف قانرا العقرابا (دراسة مقارنة) ،رسالة دكترراه ،كلية ااقر  ،امعة القاهرة ، 1995 ،ض. 5
( )4للمييد من التفاصيم بن تلا االجتاهاا انار د .زدا حام دزة يي ،مر ساشق ،ض 92ما تًلها.
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فاًلجتــاه األول يددر ،ا النتيزددة ائ راميددة يف اددم الم دراة ماديددة ،للددا بندددما يددنص املقددنن بلددى ا اددم
المدراة هدر إخفداء املدداة متريده ريعتده مصددره مكاندده صداحره تايدري حقيقتده؛ تايددري صدررة املداة الددذ
يتب ااصرة بليه من سائم دري مأدر بة ،ليردد يف ظداهره نده حتصدم شطريقدة مأدر بة ،مدن ا إدخداة هدذا املداة يف
الد رة االقتصادية ظهرره مباهر مأر ق ،ابلتايل فإا إضدفاء صدفة املأدر بية بلدى المدراة لاا املصددر دري املأدر ق
هي مبثاشة النتيزة يف هذه اجلر ة.
واًلجتــاه الثــاين يددر ،ا النتيزددة يف ر ددة ا د د د د د دم الم دراة ال تفددرتض حتقددق نتيزددة مد د د د دادية معينددة؛ لهنددا
د د در ة
شددكلية ،يكفددي ا أييت مرتكرهددا سددلركا إ راميددا يأددكم اددًل للمدداة ،مد تدرافر ابقددي الركدداا؛ لا اتفاقيددة فينددا
لانة  1988كثريا من تأريعاا مكافحة ام المراة علت من مرد قرق سلرخ إ رامي؛ كتحريم املداة
نقله

اكتااشه منا ا لترقي العقاب بلى مرتكره(.)1

واًلجتاه الثالث ير ،ا النتيزة ائ رامية يف ام المراة هي مادية شكلية يف قت احد؛ للا بند
حتقددق نتيزددة إ راميددة معينددة بنددد حتقددق الاددلرخ انددرد ،للددا بندددما يكددرا مددن احملتمددم تع درين املصددلحة حمددم
اامايددة للتطددر ،هددر مددا سددلكته شعددن التأدريعاا بندددما تطلرددت حتقددق ضددرر معددم ،شينمددا تأدريعاا خددر ،ال
ت تطلب للا تكتفي ابرتكاب سلرخ إ رامي معم

احتماة ا يةد للا الالرخ إىل نتائج خطرة(.)2

يرد ا االجتاهم ال ة الثاين ينصرفاا إىل املالا الذ اترعه كم مقنن ،فإا تطلدب نتيزدة معيندة كداا
االجتدداه ال ة ،إا تطلددب الاددلرخ انددرد

احملا لددة كدداا االجتدداه الثدداين ،شينمددا االجتدداه الثالددث خلددري شددم نددربي

النتيزة بلى الر ب من استقًلهلما خبصائص متييمها بن شعضهما.
( )1شدم إا شعدن التقنيندداا علدت مددن مدرد حما لددة إدارة تعامدم مددايل مدن ددم تايدري صددفة املداة ددري املأدر ق مكددرت جلر دة اددم المدراة ،خلطددررة هدذه اجلر ددة؛
كرهنددا مددن اجلدرائب االقتصددادية املضددرة ابالقتصدداد الددر ين ،كالتأدري العراقددي المريكددي الفرناددي ،للمييددد مددن التفاصدديم اناددر د .زدا حاددم دزة يددي ،املر د
الااشق ،ض 94ما تًلها.
( )2د .مفيد تي الدليمي ،ايم المراة يف القانرا اجلنائي ،1 ،دار الثقافة ،بماا -الردا ،2005 ،ض .135
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ابلر رق إىل نص املادة ( )3من القانرا اليمين ملكافحة ام المراة متريم ائرهاب املعدة ابلقانرا رقب
( )17لانة  ، 2013يد هنا نصت بلدى نده ( يعدد مرتكردا جلر دة ادم المدراة مدن أييت فعدًل مدن الفعداة
اآلتيددة ...حتري ددم
التصرىل فيها

نق ددم م دراة ...إخفدداء
حركتها

ملكيتها

متري دده الطريع ددة ااقيقي ددة لدم دراة

ااقر املتعلقة ... ،اكتااب

لددذلا فددإا كددم تلددا الفعدداة متثددم سددلركا

مص دددرها

مكاهن ددا كيفي ددة

حيازة ا استتدا المدراة مدن)....؛

نأددا ا إ راميددا يف هددذه اجلر ددة لياددت نتيزددة ماديددة حمددددة ،ا

النتيزة ائ رامية ق حتدد هي  -يف تقدير  -إضفاء الصفة املأدر بة لدمدراة املتحصدلة مدن اجلدرائب الديت ندص
بليها القانرا ،ابلتايل كن إدراج هذا املالا ضمن االجتاه الثاين يف تطلره الالرخ انرد الدذ يكفدي فيده ا
أييت مرتكرها سلركا إ راميا يأكم اًل للماة م ترافر ابقي الركاا.
شينما حددا الفقرة ( )1من املادة لا ا الارض من الالرخ اال رامي؛ س د دراء كداا حتدريًل
من قرم

شتص يعلدب كداا ينرادي ا يعلدب أبهندا بائدداا

املصدر ري املأر ق لتلا المراة ،شقصد ماابدة

نقدًل لدمدراة

متحصدًلا إ راميدة ،شادرض إخفداء

متريده

شتص ضال يف ارتكاب اجلر ة الصلية اليت نتزت

منه بلى ائفًلا مدن العراقدب القانرنيدة لفعالده ،ابلتدايل فدإا ائخفداء
يندددر اا ضددمن بناصد ر النتيزددة ،إمنددا مهددا ددرض مددن الاددلرخ ائ رامددي؛

التمريده هندا ليادا نتيزدة إ راميدة ،ال
قصددد نددائي خدداض تطلردده املقددنن

لتتحقق اجلر ة ،ال ينراي اخللري شينهما.
مما سرق فإا مااهر االستقًلة للنتيزة ائ رامية يف ام المراة اضحة لية فقا الجتاه املقنن ،هي
ختتل بن النتيزة ائ رامية يف ر ة إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة؛ فضًل بن مر ر املاة يف ر ة ام
المراة شعملياا جتارية

مصرفية

ارها ئضفاء املأر بية بلى متحصًلا اجلر ة الااشقة.

اثلثا :الشروع يف غسل األموال :برفت املادة ( )18من قانرا اجلرائب العقرابا اليمين رقب ( )12لانة 1994
الأر ق يف اجلر ة أبنه والرددء يف تنفيدذ فعدم شقصدد ارتكداب ر دة ،إلا قد سدلرخ الفابدم
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لارب ال دخم ئرادته فيه ،لر استحاة حتقق اجلر ة اليت قصد الفابم ارتكاجلا ،لقصرر الرسديلة املادتعملة
لتتل مرضرق اجلر ة

لعد

رد انين بليهو.

تطريقددا بلددى ر د ة اددم الم دراة فددإا الأددر ق كددن ا يتحقددق مبزددرد إدخدداة اجلدداين لدم دراة يف الددد رة
املاليددة (مرحلددة الترظي د ) مددن ددم إخفدداء مصدددرها ددري املأددر ق ( مرحلددة التزمي د ) ،د ا الرصددرة إىل مرحلددة
مأر بية تلا المراة (مرحلة الدمج) لارب خارج بن إرادة اجلاين.
قد ابت املقنن اليمين الأر ق يف ر ة ام المراة ر ة امة ياتحق مرتكره بقرشة اجلر ة التامة ،هر
مدا تضدمنته املدادة (/3ب) مددن قدانرا مكافحدة اددم المدراة متريدم ائرهداب املعدددة ابلقدانرا رقدب ( )17لاددنة
. 2013
شيد ا هناخ خر ا بلى القرابد العامة للأر ق يف نطدا

ر دة ادم المدراة؛ فكمدا ا املراحدم الديت تادرق

الرددء شتنفيدذ اجلر دة هدي التفكددري العدي بلدى ارتكداب اجلر دة ،التحضددري ائبدداد الرتكاجلدا ،فدإا التفكدري العددي ال
بقدداب بليهمددا ال يعدددا شددر با ،فددإلا َّ
فكددر شددتص يف إضددفاء صددفة املأددر بية بلددى م دراة متحصددلة مددن االجتددار
ابملتدراا – مدثًل -مدن خدًلة إ دراء العديدد مدن العمليداا املاليدة بليهدا ،مدن ا بدي بلدى فكرتده صدمب بليهدا،
فإا للا ال يعد شدءا يف تنفيذ ر ة ام المراة ،ال بقاب بليه ماق ينفذ فكرته أببماة مادية(.)1
مدا البمدداة التحضدريية يف هددذه اجلر ددة فإهنددا لاا دداش خدداض؛ إل ا القيددا أببمدداة ماليددة متهيدددا الرتكدداب
ر ة ام المراة ال يقصد جلا البماة التحضريية -كاريها من اجلرائب -شم هي بماة مادية تأكم شدر با يف
ر ددة الاا ددم لك ددن شأ ددر التثر ددت م ددن ا العملي دداا املالي ددة ال دديت مت ددت كان ددت جل دددىل إخف دداء املص دددر ائ رام ددي
لدمراة( ،)2فمن يقر شعملياا مالية ،كأراء بقاراا من مراة ري مأر بة متهيدا الكتااب تلدا المدراة صدفة
املأر بية ،جلدىل إخفاء متريه مصدرها ،يندرج يف مرحلة الردء يف التنفيذ خًلفا للقرابد العامة.
( )1د .زدا حام دزة يي ،مر ساشق ،ض 94ما تًلها.
) (2د .خالد محد حممد ااماد  ،مر ساشق ،ض.215-214
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يرددد ا للددا حددرض مددن املقددنن اجلنددائي بلددى شاددري محايددة ىف؛ ناددرا خلطددررة هددذا النددرق مددن اجلدرائب بلددى
االقتصاد الر ين خطري التنمية االقتصادية ،فضًل بن ا املقدنن قدد ابتد ا مدن شدرق يف ارتكداب هدذه اجلر دة
ةض لعقرشة اجلر ة التامة ،هر خر ج بلى القرابد العامة؛ إل نصت املادة ( )19من قانرا اجلرائب العقرابا
اليمين بلى او يعاقب بلى الأر ق دائما ال تييد العقرشة بن نص ااد القصى املقرر للزر دة التامدة إال إلا
نص القانرا بلى خًلىل للا...و.
()1

يدر ،شعدن الفقهدداء

ا الأدر ق دري متصددرر يف هدذه اجلر ددة؛ لا اجلاندب املداد فيهددا ل

تتعدارض مد فكددرة الرددء يف التنفيددذ ،لا إقدددا اجلدداين بلدى ارتكدداب

ريعدة خاصددة

فعددم مددن الفعداة الدديت حددددها القددانرا

ر ددة اددم المدراة؛ فددإا امتند بددن ائتيدداا شدده فددإا الددركن املدداد ال يتحقددق مطلقددا ،فإمددا ا تقد

يكفددي لتمددا

ر ة ام المراة امة ال تق ؛ فاايازة انردة لدمراة املتحصلة من ر ة صلية القيا أب سلرخ حدده
قددانرا مكافحددة اددم المدراة ،مد تدرافر القصددد اجلنددائي شأددقيه العددا اخلدداض تقد شدده ر ددة اددم المدراة يف
صرر ا التامة.
ممددا سددرق يترددم ا الأددر ق متصددرر يف هددذه اجلر ددة املددا ا النتيزددة فيهددا ماديددة ،مددا ْعددم املقددنن مددرد احملا لددة
ر ة امة ،فإا الأر ق يكرا ري متصرر؛ لا اجلر ة إما ا تق امة ال تق مطلقا.
رابعـ ا :املسـامهة اجلنائيـة يف غســل األمـوال :نصدت املدادة (/3ب) مددن القدانرا اليمدين رقدب ( )1لاددنة 2010
شأ ا مكافحة ام المراة متريم ائرهاب املعددة ابلقدانرا رقدب ( )17لادنة  2013بلدى او يعدد مرتكردا
جلر ددة اددم المدراة كددم مددن شددرق
ارتكاب

شددارخ

حددرض

مددر

ترا د

قددد مأددررة

مددر

سددابد بلددى

من الفعاة الراردة يف الرنرد( )1،2،3من الفقرة ( ) من هذه املادةو.

لددر بدددت إىل الفقددرة ( ) مددن املددادة لا ددا سددنزد ا تلددا الفعدداة هددي حتريددم
متريه الطريعة ااقيقيدة لدمدراة

مصددرها

مكاهندا كيفيدة التصدرىل فيهدا

نقددم المدراة ،إخفدداء

حركتهدا

ملكيتهدا

( ) 1د .محد بلي الردر بلي ،الحكا املرضربية ائ رائية جلر ة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة ،مصر ، 2012 ،ض .167
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اسدتتدا المدراة ،...سدنزد ا املقدنن اليمدين قدد اسدتقى لدب املفدرداا

م ددن اتفاقي ددة فيين ددا لا ددنة  1988شأ د ا مكافح ددة االجت ددار ددري املأ ددر ق يف املت دددراا امل ددة راا العقلي ددة ،امل ددادة
(1/3ج.)4/
املاامهة اجلنائية تعين تعددد اجلنداة الدذين ارتكردرا اجلر دة ،يطلدق بليهدا يضدا االشدرتاخ ،تقدر بلدى مدرين
تعدد اجلناة حدة اجلر ة املرتكرة ،هي تنقاب إىل ماامهة صلية ،ماامهة ترعية ،ال ىل تعين من ساهب مد
ددريه يف تنفيددذ اجلر ددة ،الثانيددة تعددين نأددا ي درترري ابلفعددم ائ رامددي نتيزتدده شراشطددة الاددررية ،د ا ا يتضددمن
قيامددا شددد ر رئياددي يف تنفيددذها( .)1يدددخم يف نطددا املاد د د د د دامهة اجلنائيددة الصددلية الد د د د دفابم،

تنفيددذا للزر ددة،

هرو من مقق شالركه بناصر اجلر ة يأد د دمم للا املتمالئ املر رد بلى مارو اجلر ة قت حدد هاو ،يعدد
فابًل ابلراسدطة؛و مدن ممدم بلدى ارتكداب اجلر دة منفدذا دري مادة ة -هدذا لدر ختلفدت لدد ،الفابدم ابلراسدطة
صددفة يأددرت ها القددانرا يف الفابددم ،يعددد فددابلم مددن يقرمددرا معددا شقصددد

إبمهدداة مأددرتخ ابلبمدداة املنفددذة

للزر ددةو( ،)2شينم ددا حص ددرا د د ددلب التأ دريعاا س ددائم املا دداه د ددمة اجلنائي ددة الترعي ددة يف التح درين املا ددابدة

()3

االتفا .
يف نطا

ر ة ادم المدراة ترسد املقدنن يف صدرر املادامهة اجلنائيدة الترعيدة؛ إل ق يقتصدر بلدى التحدرين

املاددابدة االتفددا

فقددا للقرابددد العامددة ،شددم ضدداىل و ...مددر

ترا د

مددر

قددد مأددررة..و ،هددي

الفعاة لا ا اليت تضمنتها اتفاقية فيينا.

( )1د .حممرد ييب حاين ،املاامهة اجلنائية يف التأريعاا العرشية ،مر ساشق ،ض.54، 16
( )2انار املادة ( )21من قانرا اجلرائب العقرابا اليمين ،سرقت ائشارة إليه.
( )3يددر ،شعددن الفقهدداء ا املاددابدة يف اددم الم دراة فعددًل صددليا ،حزددتهب يف للددا ضددماا الفعاليددة القانرنيددة اددر تفعيددم املًلحقددة اجلنائيددة ايددم مص درفية
مأدر بة يف لا دا متكددن اسددلي المدراة املأددررهة مددن اسدتتدامها بلددى اددر ددري مأددر ق ،ال سدديما ا صددررة املادابدة تعددد مددن كثددر الرسددائم املصدرفية شدديربا يف
ماة ام المراة .للمييد من التفاصيم انار د .زدا حام دزة يي ،مر ساشق ،ض .106
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لددر متعنددا يف هددذه الفعدداة سددنزد هنددا تندددرج ضددمن صددرر املاددامهة اجلنائيددة ،كدداا لكرهددا إفرا ددا إسددهااب،
لكنها ردا -كما يرد  -احتيا ا

رال إحا ة جبمي صرر نأطة ام المراة؛ نارا آلاثرها الرالاة بلى

االقتصاد انتم .
وخالصة ما سبق فإا جلر ة ام المراة ماداهر اسدتقًلة يف الدركن املداد جبميد بناصدره ،شدم إا املقدنن
قد خرج بلدى شعدن القرابدد العامدة يف قدانرا اجلدرائب العقدرابا ،لإلحا دة جبميد صدرر النأدطة ائ راميدة الديت
كن ا ترتكب يف بملياا ام المراة ،فضًل بن املاا اة يف العقرشة شم اجلر ة التامة الأر ق فيها.

الفرع الثاين
مظاهر استقالل غسل األموال يف الركن املعنوي
الددركن املعنددر هددر برددارة بددنو بًلقددة ت درشري شددم مددادًيا اجلر ددة شتصددية اجلدداين الددذ ارتكرهددا ،القصددد
اجلنائي حد بمدة الركن املعنر ( ،)1له شعد نفاي قرامه بناصدر نفادية ،لده شعدد قدانرين قرامده بناصدر نفادية
يضا يهتب جلا القانرا ،يرتب بليها قرابد قانرنية معينة ،هب العناصر القانرنية اليت يقر بليها القصد اجلنائي
العلب ائرادةو( .)2قيا اجلاين ابلالرخ ائ رامي املكرا للركن املاد جلر ة ام المراة دري كداىل؛ إل دب
ا يترفر لديه القصد اجلنائي املكرا للركن املعنر شعنصريه العلب ائرادة.
لريدداا مادداهر اسددتقًلة اددم المدراة يف الددركن املعنددر  ،فإندده يتعددم شيدداا بناصددر القصددد اجلنددائي املاددائم
اليت تعرتيه بلى النحر اآليت
أوًل :عناصر القصد اجلنائي يف جرمية غسل األموال.
ا
يتكرا القصد اجلنائي يف ر ة ام المراة من بنصرين مها العلب ائرادة.

( )1القصد اجلنائي له صرر بديدة شرزها القصد العا القصد اخلاض ،القصد االحتمايل القصد املتعدد ،،القصدد دري احملددد ،القصدد املصدمب بليده (سدرق
د .بمر الأري  ،در اا القصد اجلنائي ،دار النهضة العرشية ،القاهرة ، 2002 ،1 ،ض  2ما تًلها.
ائصرار) ،للمييد من التفاصيم را
( )2د .بمر الأري  ،املر الااشق ،ض  4ما تًلها.
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العلــم يع د ٍين معرفددة اجلدداين شنأددا ه الددذ يقرتفددهً -ي كدداا نربدده -اكتادداب م دراة ،نقلهددا ،إيدددابها ،اسددتثمارها،
حياز ددا ،إدار ددا ،حفاهددا ،اسددترداهلا ،حتريلهددا ،التًلبددب يف قيمتهددا...إخل ،بلمدده حبقيقددة الم دراة الدديت ينصددب بليهددا
متحصددلة مددن إحددد ،اجلدرائب الدديت نددص بليهددا القددانرا ،فددإلا كدداا هددم

نأددا ه ،شكرهنددا مددن مصدددر ددري مأددر ق؛

حقيقة مصدرها ،يعتقد حبان نية ا مصدر تلا المراة مأر ق ،فينتفي القصد اجلنائي لديه لعد ترافر العلب.
دب ا يعلددب اجلداين شنتيزددة فعلده

ا يترقعهددا ،هدر مددا نصدت بليدده املدادة ( )9مددن قدانرا اجلدرائب العقددرابا

اليمين ابلقرة و يتحقق القصد كذلا إلا ترق اجلاين نتيزة إ رامية لفعله ف قد بليه قاشًل حد
كذلا ب ا يكرا باملا ابلقانرا الذ

هذه النتيزةو.

ر سدلركه ،هدر بلدب مفدرتض ،اسدتقرا بليده التقنينداا اجلنائيدة؛ إل

ال يعذر حد جبهله ابلقرانم العقاشية.
ابحملصلة ب ا ينصب العلدب بلدى الرقدائ املاديدة جلر دة ادم المدراة ،بلدى العلدب ابلقدانرا املفدرتض صدًل،
ابلتايل فإا العلب ساس لتكرين ائرادة ،واإلرادة تعينو نأا نفاي يصدر بن بدي إدراخ ،اجتده إىل حتقيدق درض
بن ريق سيلة معينةو(.)1
يف ر ة ام المراة يلي لتحقيق بنصر ائرادة ا تتزه إرادة اجلاين إىل إحد ،صرر الالرخ ائ رامي
ائ ددايب

الاددل  ،إىل النتيزددة املرتترددة بلددى للددا الاددلرخ هددي إضددفاء صددفة املأددر بية بلددى الم دراة لاا

املصدر ائ رامي ،ا تكرا تلا ائرادة بن بي إدراخ؛ للا ا صد ر النأدا بدن إرادة دري ابيدة ،كمدا
يف حالة صار الان

اجلنرا

الايررشة

الاكر ري االختيار

بدن إرادة منعدمدة مأدرشة شعيدب ائكدراه،

ال يعتد جلا ال كن ما د د د دداءلة الأتص بما ارتكره من فعاة د ا بي إدراخ (.)2
ف إلا قا مرظ املصرىل شتحريم مراة لاا مصدر إ رامي إىل مصرىل يف شلد آخر،

امتن بن الترليدغ

بددن تعامددم مأددرره ،ددب لقيددا ماددة ليته اجلنائيددة بددن ر ددة اددم مدراة ا تتزدده إرادتدده إىل فعددم حتريددم تلددا
( ) 1د .حممرد ييب حاين ،شرو قانرا العقرابا ،القاب العا  ،النارية العامة للزر ة النارية العامة للعقرشة التدشري االحرتاز  ،مر ساشق ،ض.613
( )2د.بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض.190-189
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إىل االمتندداق بددن الترليددغ فقددا للددنص احملدددد يف القددانرا؛ فددإلا ق د للددا املرظ د حتددت أت ددري ائك دراه
بددد الترليددغ ،فددإا املرظد ال يكددرا ماددة ال نائيددا؛ لندده شدداب

كتهديددده ابلاددًلو للقيددا شعمليددة التحريددم
إرادته بيب ائكراه(.)1

مما سرق يترم استقًلة ر ة ام المراة يف الركن املعندر شعنصدريه العلدب ائرادة ،إالَّ ا للدا ال ند
من رد ماائم تعرت القصد اجلنائي يف هذه اجلر ة ،هر ما سيتب ترضيحه ترابا.
اثنياا :املسائل اليت تعَتي القصد اجلنائي يف جرمية غسل األموال.
هندداخ ماددائم تعددرت القصددد اجلنددائي يف ر ددة اددم الم دراة ،مددن شرزهددا العلددب ابملصدددر ددري املأددر ق
قت للا العلب ،ما نرق القصد اجلنائي املطلرب يف هذه اجلر ة،

لدمراة( العلب املفرتض  ،العلب ااكمي)،
هر ما سيتب شيانه فيما أييت

أ) العلم َبملصدر غري املشروع لألموال ( العلم املفَتض ،والعلم احلكمي).
يلددي لتددرفر القصددد اجلنددائي يف ر ددة اددم الم دراة ا يتددرفر بلددب الفابددم ابملصدددر ددري املأددر ق لدم دراة
املتحصددلة مددن اجلر ددة الصددلية الادداشقة لااددم الم دراة ،الدديت قددا
اكتا دداجلا
حركتهددا

اس ددتتدامها

متري دده حقيقته ددا

يف إخفائه ددا

اشددرتخ يف حتريلهددا

مص دددرها

نقلهددا

حياز ددا

مكاهن ددا كيفي ددة التص ددرىل فيه ددا

ملكيتهددا ا ااقددر املتعلقددة جلددا ،هنددا م دراة متحصددلة مددن ر ددة تضددمنها الددنص التزر ددي لاا ددم

المراة.
القرابد اجلنائية التزر ية ،هر بلب مفدرتض بلدى اجلميد  ،تطريقدا لحدد

العلب ابلصفة ائ رامية للالرخ

()2

املرادئ الراستة يف القانرا اجلنائي هر

( افرتاض العلب ابلقانرا بد

راز االبتذار جبهله) ،مدن ا تقدر

املاة لية اجلنائية للزاين لر رت هله – من الناحية الراقعية -أبا الالرخ الذ اه يأكم ر ة يف قانرا
( )1د .زدا حام دزة يي ،مر ساشق ،ض.130-129
( )2د .مصطفى اهر ،مر ساشق ،ض.115
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يف حد القرانم املكملة له.

شيددد ا العلددب ابلعناصددر الراقعيددة اجلرهريددة يف ر ددة اددم الم دراة الزمددة لقيددا الددركن املعنددر

فقددا للنمددرلج

التزر دي املنصددرض بليدده يف القددانرا ،ال سدديما العلددب حبقيقددة اجلر دة املصدددر للمدداة ددري املأددر ق ،ابلتددايل ينتفددي
العمددد( القصددد) متتن د املاددة لية اجلنائيددة للفابددم إلا رددت هلدده ابملصدددر ائ رامددي هلددذه الم دراة ،للددا أبا
ابتقد – حبان نية – مبأر بية مصدرها ،كاا ابتقاده مرنيا بلى سراب دية معقرلة(.)1
إالَّ ا تااؤال كن إاثرته هر هم يكفي العلب شعد مأر بية مصدر المراة املتحصلة من ر ة حددها
القانرا

نه يتعم العلب شطريعة تلا اجلر ة اليت حتصلت منها المراة ،ما قد يقرتا جلا من ظر ىل؟

لإل اشة بن للا التااؤة ،فإا كثريا من التقنيناا اكتفت ابشرتا ترفر العلب أبا المراة متحصلة من
ر ددة( ،)2شينمددا شعضددها كددالتقنم الفرناددي اجلديددد يف املددادة ( )4،2،1/324اشددرت العلددب حبقيقددة لاتيددة اجلر ددة
املصدددر لااددم المدراة ،مبددا قددد يقددرتا جلددا مددن ظددر ىل مأددددة ،تطريددق بقرشددة اجلر ددة املصدددر إلا كانددت شددد،
لكن شأر بلب الفابم ابجلر ة املصدر شذاتيتها(.)3
ابلر رق إىل القانرا اليمين شأ ا مكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب فدق تعدديم  ، 2013يدد نده
اشرت أبا يعلب الفابم كاا ينراي ا يعلب أبهنا بائداا

متحصًلا إ رامية ،فلب ير ب العلب شطريعة

لاتيددة اجلر ددة املصدددر ،شددم إا القددانرا ق يأددرت ائدانددة ابرتكدداب اجلر ددة الصددلية ئ ردداا املصدددر ددري املأددر ق
ملتحصددًلا اجلر ددة ،بندددما نددص يف املددادة /3ه د بلددى نددهو تعتد

ر ددة اددم المدراة ر ددة ماددتقلة بددن اجلر ددة

الصددلية املتحصددم منهددا املدداة ،ال يأددرت حصددرة إدانددة ابرتكدداب اجلر ددة الصددلية ئ ردداا املصدددر ددري املأددر ق
ملتحصددًلا اجلر ددةو ،ابلتددايل فددإا ااكددب الصددادر ابئدانددة يف اجلر ددة الصددلية لددي مددن متطلردداا العلددب ك حددد
بناصر الركن املعنر يف ر ة ام المراة.
( )1د .مصطفى اهر ،املر الااشق ،ض.119
( )2كالتقنينم املصر الكرييت مثًل .
( )3د .بادة بلي املان  ،مر ساشق ،ض.127
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ري ا اشرتا القانرا اليمدين العلدب اليقيدين

العلدب املفدرتض شقرلده يف املدادة ( ....)3،2،1/ /3ومدن قردم

شتص يعلب كاا ينراي ا يعلب أبهنا بائداا
املأددر ق لتلددا المدراة،

قصددد ماددابدة
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متحصًلا إ رامية شارض إخفاء

متريه املصدر ري

شددتص ضددال يف ارتكدداب اجلر ددة الصددلية الدديت نتزددت مندده بلددى

ائفدًلا مددن العراقددب القانرنيدة لفعالددهو يثدري ماد لة العلددب املفددرتض ،يفددرغ القصدد اجلنددائي ا الددركن املعنددر مددن
حمتراه.
للا ا العلب شكم اقعة تقر بليها اجلد د در ة ب ا يكرا بلما يقينيا ال ظنيا ال افرتاضيا ،هر ما كدا
بليدده احملكمددة الدسددتررية العليددا يف مصددر يف حددد حكامهددا( ،)1هددر مددا ياددترعد العلددب املفددرتض؛ لا ر ددة اددم
المراة ر ة بمدية ،افرتاض العلب كفيم شتأريه بنصر العمد تايري ريعته.
يرد  -يف تقدير  -ا املقنن اليمين يف قانرا ام المراة متريم ائرهاب فق تعديم  ، 2013املادة
( ) 3قد قصدد شعردارة (  ...كداا ينرادي ا يعلدب ،) ..نده ابتدد (ابلعلدب املفدرتض) مدن خدًلة إليامده املةساداا
املالية ري املالية املهن املعنية ابختال إ دراءاا مدن شد هنا ائشدًلغ إىل اجلهداا املتتصدة بدن
سددراب معقرلددة لًلشددتراه أبا م دراال
مةس اددة ماليددة

اشدتراه

تدرفر

متحص ددًلا هلددا صددلة شعمليدداا ا ددم م دراة ،اببترددار ا تقدداب

ي ددة

مددن مرظفيهددا بددن داء الرا ردداا الدديت فرضددها القددانرا يعددين التحايددم بلددى العلددب ،يف للددا

لريعدة لًلحتزدداج شعددد العلددب ،لددذلا تضددمن القددانرا الددنص بلددى ندده كدداا ينراددي بلدديهب ا يعلمدرا؛ لندده لدديمهب
ابلفحص التحقق من خمتل بملياا ام المراة مصدرها ري املأر ق ،إالَّ تعرضدرا للعقدرابا احملدددة يف
املددادة ( )41مددن القددانرا لاتدده  ،للددا– يف تقدددير  -احتيددا تأ دريعي؛ ئسددراغ مييددد مددن املرا هددة اجلنائيددة
لعملياا ام المراة ،سد الذريعة شعد العلب مبصدر تلا المراة ،هر كذلا تطريق لدنص املدادة ( )8مدن
قانرا اجلرائب العقرابا اليمين اليت تنص بلى نه (ال يا ة شتص بن ر ة إال إلا ارتكرها قصدا (بمدا)
إبمهاة).
( )1للمييد من التفاصيم انار د .مصطفى اهر ،مر ساشق ،ض.121
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ما العلب ااكمي ،فإنه ياتتلص ضمنا من شعن الار ىل املًلشااا اليت ال ترقدى إىل حدد العلدب اليقيدين
مبصدر المراة ري املأر بة ،المر الذ يةد إىل تايري ريعة الركن املعنر جلر ة ام المراة ،عله مرنيا
بلى مرد اخلط

ائمهاة لي العمد(.)1

الراقد مدن المددر نده – يف تقددير  -كددن اسدتتًلض العلدب مبصدددر المدراة دري املأددر بة هندا متحصددلة
م ددن ر ددة فق ددا للنم ددرلج ال ددذ ح دددده ق ددانرا مكافح ددة ا ددم الم دراة متري ددم ائره دداب م ددن خ ددًلة الا ددر ىل
املًلشادداا الراقعيددة للراقعددة ائ راميددة الدديت تكد ندرا بقيدددة القاضددي اجلنددائي شتحقددق العلددب اليقيددين ال املفددرتض
ااكمي؛ حق ال نضحي مبرادئ قانرنية ماتقرة ،حق ال يتب تفري القصد (العمد) من حمتراه حبيدث يادتربب
اخلط

ائمهاة.

 وقت توفر العلم ِبصدر األموال غري املشروعة يف جرمية غسل األموال
هم يأرت تعاصر العلب م الادلرخ ائ رامدي يف ر دة ادم المدراة،

كدن ا يرتاخدى العلدب إىل شعدد

ارتكاب الالرخ ائ رامي؟
الراق ا للا يترق بلى حتليم الاد د د د د دلرخ

النأدا ائ رامدي( فعدًل كداا امتنابدا)؛ فدإلا كداا الفعدم

االمتندداق يقرددم االسددتمرار فددإا اجلر ددة تكددرا ماددتمرة ،مددن املتصددرر ا يرتاخددى العلددب ابملصدددر ددري املأددر ق
لدمراة حمم الاام إىل قت الحدق بلدى حتقيدق بنصدر الادلرخ ،شأدر الَّ يتزدا ز قدت
االستمرار ،مثاة للا فعاة اايازة لدمراة اليت حتصلت من اجلر ة الصدلية

اادة انتهداء حالدة

ال ليدة ،شينمدا إلا كداا الفعدم

ال يقرددم االسددتمرار فددإا اجلر ددة تكددرا قتيددة ،مددن ا يتعددم ا يتعاصددر العلددب م د الفعددم

الاددلرخ ائ رامددي؛

كالري أبقم من الثمن ااقيقي(.)2

الاند ر ،املرا هة اجلنائية جلر ة ام المراة( دراسة مقارنة) رسالة دكترراه ،كلية ااقر

( )1د .ن برد العلي شر ضي
ض.157
( )2د .بادة الأرشيين ،التطريقاا العملية جلر ة ايم المراة ،دار الفكر القانرا ،املنصررة ،مصر ، 2007 ،ض.57-56
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كذلا فإنه بند حتديد ما إلا كانت ر ة ام المراة مدن اجلدرائب الرقتيدة

املادتمرة فإنده يتعدم الر درق

إىل منرلج التزر اخلاض ابجلر ة ،فدإلا فصدح هندا ر دة قتيدة فدًل منداض مدن التادليب شدذلا ،إلا سدكت بدن
حتديددد الرقددت الددذ
التفددا للددا م د

ددب ا يتددرفر فيدده العلددب أبا املتحصددًلا ماددتمدة مددن ر ددة ،فاجلر ددة تكددرا ماددتمرة؛
ريعتهددا املاددتمرة قتددا ددريًل ناددريا ،م د للددا فددإا تقادديب اجلر ددة إىل قتيددة ماددتمرة لددي

مطلقا؛ فاجلر ة قد تكرا قتية حيات ،قد تكرا ماتمرة حيات خر ،،ابلتايل ال شد ا تةخدذ شعدم االبتردار
الاددر ىل الراقعيددة الدديت تعاصددر تنفيددذ اجلر ددة االب درتاىل للقاضددي شاددلطته التقديريددة يف تطريددق هددذا التقادديب ل
الطاش النا (.)1
ابلعردة إىل نص املادة ( )3،2،1/3من القدانرا اليمدين ملكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب فدق تعدديم
 ، 2013يددد ا هندداخ لفاظددا للا ددلرخ ائ رامددي تضددمنتها املددادة امل ددذكررة ،تقتضددي ا تكددرا اجلر ددة ما ددتمرة؛
كاكتااب حيازة استتدا المراة لاا املصدر ري املأر ق ،إخفاء متريه الطريعة ااقيقية لدمراة
مصدرها مكاهنا مصدرها كيفية التصرىل فيها حركتها ملكيتها()2؛ هنا يكفي ا يعلب اجلاين حبقيقة
املصدددر ددري املأ ددر ق لدم دراة املتحص ددًلا يف

ااددة اليددة الرتكاش دده الاددلرخ ائ رام ددي املنصددرض بلي دده يف

القانرا ،فإلا كاا هم املصدر ري املأر ق لدمراة املتحصدًلا ،كداا يعتقدد حبادن نيدة مبأدر بية املصددر،
كاا ابتقاده مرنيا بلى سراب معقرله ،فإا القصد اجلنائي ينتفي.
شينما لفاظ (حتريم

نقم) تقتضي ا تكرا اجلر ة مةقتة؛ لا النقدم التحريدم كدن ا يكدرا يف اادة

احدة ري ممتدة فرتة من اليمن ،حينها يتعم ا يتعاصر العلب ابلمراة

املتحصًلا ري املأر بة مد الرددء

ابلنأا ائ رامي ،يكرا العلب يف ية ااة معاصرة لذلا النأا .
( )1د .بيا حممد العمر  ،مر ساشق ،ض.186
( )2م للا فإا هناخ من ير ،ا ر ة ام المراة ر ة مةقتة حيات ماتمرة حيات خر،؛ لتناسب للا م ريعة اجلر ة ،فعلب اجلاين حبقيقة
املاة ري املأر ق قد يتحقق بند شداية فعم التمريه ناء قيامه ،لذلا حانا فعلت كثري من التقنيناا بندما ق حتدد ااة قيا العلب ابلركن املاد ،
فرتكته ريعة ما يرتكب من منا

سلرخ خمتلفة ترعا لفعم التمريه .للمييد من التفاصيم انار د .بادة املان  ،مر ساشق ،ض.125
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ب) نوع القصد اجلنائي املطلوب يف هذه اجلرمية.
الصم ا يتطلب املقنن لقيا اجلر ة يف ركنها املعنر ترافر القصد اجلنائي؛ الذ يقر بلى بنصر العلب
ائرادة فحادب ،هددر مدا يعد بنده ابلقصددد اجلندائي العددا الدذ مدديري أبركداا اجلر ددة .يف ر دة اددم المدراة
متريم ائرهاب ،يتعم ا يترفر العلب جبمي الرقائ املادية منها املصدر ري املأر ق لدمراة ،القانرنية -هي
مفرتضددة  -إرادة النأددا املكددرا لل ددركن املدداد هلددذه اجلر ددة ،كاكتا دداب
املصدر ري املأر ق

حيددازة

اسددتتدا الم دراة لاا

نقلها حتريلها ،إرادة النتيزة ائ رامية املتمثلة يف إضفاء الصفة املأر بة لدمراة

متحصًلا اجلر ة.
إالَّ نه قد يتطلب املقنن -حيات – ترافر قصدا نائيا خاصدا ،يعتد ا الاايدة الادرض بنصدر مدن بناصدر
القصددد اجلنددائي يف شعددن اجل درائب إلا ر  ،ا خطددررة الفعددم تتمثددم يف انصدراىل نيددة اجلدداين إىل حتقيددق هددذه الاايددة
للددا الاددرض ،لددي مددرد اجتدداه نيتدده إىل النتيزددة ددري املأددر بة( ،)1مددن ا فددإا القصددد اخلدداض ينصددرىل إىل ائرادة
العلب شعنصر شعد من ركاا اجلر ة هر الااية من الالرخ ،هر هنا يف ر ة ادم المدراة قصدد متريده إخفداء
املصدر ري املأر ق لدمراة.
لدذلا فدإا القصدد اجلندائي اخلداض فقدا للقدانرا اليمدين ملكافحدة ادم المدراة متريدم ائرهداب فقدا لتعددديم
 2013هر ترفر نية إخفاء متريه املصدر ري املأدر ق لتلدا المدراة ،قصدد مادابدة

شدتص ضدال يف

ارتكاب اجلر ة الصلية اليت نتزت منه بلى ائفًلا من العراقب القانرنية لفعاله.
فإلا ق يثرت القصد اخلاض فًل ماة للقرة شرقدرق ر دة ادم مدراة إا حتققدت ركداا ر دة خدر ،،إلا
كانت مرصرفة فقا للنمرلج القانرين شذلا الرص .

( )1هدر مدا سدلكته كثدري مدن التقنينداا ،كالقدانرا املصدر ملكافحدة ادم المدراة املعددة ابلقدانرا رقدب ( )13لادنة  2014يف املدادة( )2القدانرا االحتدداد
ائمارايت رقب ( )20لانة  2018شأ ا مرا هة رائب ام المراة مكافحة متريم ائرهاب متريم التنايماا ري املأر بة املادة (.) /1/2
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ا ماددلا املقددنن اليمددين ددريه كددالتقنم املصددر يف تطلددب تددرفر القصددد اجلنددائي

اخلاض للقرة شتحقق ر دة ادم المدراة يثدري صدعرابا بندد التطريدق يفادح انداة لإلفدًلا مدن تطريدق ندص
التزر .
ترضيحا لذلا فإا هناخ صعرابا يف إ راا ترافر القصد اجلنائي اخلاض؛ لا املقنن ندر حتريدم
مراة متحصلة من ر ة،
فيها

إخفاء

متريه الطريعة ااقيقية لدمراة

مصدرها

نقدم

مكاهندا كيفيدة التصدرىل

حركتها ،ملكيتها ااقر املتعلقة جلا ،اكتااجلا حياز ا استتدامها ،إلا كاا يعلب كاا

ينراددي ا يعلددب أبهنددا بائددداا

متحصددًلا إ راميددة ،ابلتددايل فددإا مددرد العلددب ال يكفددي لتحقددق ر ددة اددم

المدراة يف ركنهددا املعنددر  ،شددم ينراددي ا تثرددت سددلطة اال ددا ا اجلدداين كدداا يقصددد مددن سددلركه إخفدداء
املصدددر ددري املأددر ق لتددا المدراة كدداا يقصددد ماددابدة

متريدده

شددتص ضددال يف ارتكدداب اجلر ددة الصددلية الدديت

نتزت منه بلى ائفًلا من العراقب القانرنية لفعاله.
فددإلا بزدديا سددلطة اال ددا بددن إ ردداا للددا تنتفددي اجلر ددة ،ممددا يددةد إىل التضددييق مددن نطددا تطريددق ر ددة
ام المراة ،ابلتايل قد يفلت اجلناة من اجلياء.

( )1د .شرىل ترفيق

الدين ،مر ساشق ،ض ،62د .مسري حام العذر  ،مر ساشق ،ض.265
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الخـاتـمـــة
ختاماَ هلذا الرحث ،حصاداَ لثمداره ،فإنده كدن إشدراز هدب النتدائج الديت غ الترصدم إليهدا ،الديت هدي يف الرقدت لاتده
مبثاشة ترصياا ملعاجلة

ه اللر الذ غ شيانه يف منت الدراسة بلى النحر اآليت

 )1لعددم هددب مددا اثر اللددر لددد ،كثددري مددن الردداحثم العدداملم يف هددية العدالددة شأد ا ترعيددة اددم المدراة يف الرنيدداا
القانرين للزر ة الصلية ،إمدا شرصدفه ر دة إخفداء شدياء متحصدلة مدن ر دة ،شرصدفه مادامهة ترعيدة بدن ريدق
املاددابدة ،اسددتيعاشه يف شعددن القدرانم اخلاصددة ،كقددانرا الكاددب ددري املأددر ق (ائقدرار ابلذمددة املاليددة) ،قددانرا
مكافحة الفااد ما أييت
أ -التأاشه يف شعن بناصر الركن املاد لاام المدراة ر دة ائخفداء ،السديما فعدم ائخفداء لشدياء متحصدلة
مددن ر ددة صددلية ،ترس د شعددن الق درانم ملدددلرة ائخفدداء لياددتربب االسددتفادة مددن متحصددًلا اجلر ددة أبيددة
سيلة كانت ،ليأمم شعن نأطة ام المراة.
ب -التأاشه يف ترعية ر ة ائخفاء جلر ة صلية ،كما يف نأطة ام المراة.
ج -التأداشه يف بنصددر العلدب ك حددد بناصددر الدركن املعنددر يف اجلدر تم؛ فزر ددة ائخفدداء ينصدرىل بلددب اجلدداين أبا
تلددا المدراة قددد حتصددلت مددن ر ددة ارتكرهددا فابددم اجلر ددة الصددلية ،هددر التأدداشه مد بنصددر العلددب يف ر ددة
ام المراة.
د -قصرر يف الربي القانرين جبر ة ام المراة لد ،الكثري من الراحثم العاملم أب هية العدالة اجلنائية.
ه -رد شعن املعارضم لتزر ام المدراة ،تفضديلهب اللزدرء إىل الرسدائم ائداريدة؛ لا هنداخ آاثرا سدلرية
للتزر منها إباقة االستثمار ،بدد االسدتقرار االقتصداد  ،هدر ب رس املداة ،إباقدة ائ دراءاا املصدرفية
ابملادداس مبرددد س درية ااادداابا املص درفية فددرض قيددرد بلددى تدددا ة الم دراة ،ابلتددايل التعددارض م د مصددلحة
انتم االقتصادية.

79
79

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

 )2ترم ا تكيي

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

ام المراة كصررة من صرر إخفاء الشياء املتحصلة من ر ة – إا كاا كدن ا يادتربب

الكثددري مددن نأددطة اددم الم دراة – إالَّ ا بددددا مددن

دده النقددد كددن ا تنالدده ،حبيددث يصددعب ا يصددمد هددذا

الرص يف مرا هة الكثري من نأطة ام المراة ،سراء كانت تلا االنتقاداا را عة لصدعرشة ابتردار املصدرىل
حددائيا لدمدراة ،ك حددد بناصددر الاددلرخ للددركن املدداد يف ر ددة ائخفدداء ،التصدداد مد مرددد بددد قاشليددة ااادداب
املصددريف للتزيئددة ،فيمددا شتعلددق مبحددم ائخفدداء ،انتهدداخ مرددد الأددربية اجلنائيددة ،فيمددا يتعلددق ابجلر ددة الص ددلية،
اخددتًلىل القصددد اجلنددائي فيمددا شددم ر ددة إخفدداء شددياء متحصددلة مددن ر ددة ،ر ددة اددم الم دراة ،شددم إمكانيددة
إفًلا اجلاين من املاة لية اجلنائية يف شعن اااالا ،خريا فإا املقنن لاته ق يكن ماتربرا نأدا
بنددد تقنددم ر ددة ائخفدداء للمتحصددًلا ،ابلتددايل يكددرا التفاددري ابسددتيعاجلا لنأددا

ادم المدراة

اددم الم دراة خًلفددا لقصددد

املقنن بند سنه للنص اخلاض جبر ة ائخفاء ،بلى النحر املرم يف منت الرحث.
 )3أتكد ليا أبا تكيي

ادم المدراة كصدررة مدن صدرر املادامهة اجلنائيدة الترعيدة ال يصدمد ال يادتربب نأدطة ادم

المدراة ،شددم تعرتضدده الكثددري مددن العقردداا املرضددربية ائ رائيددة؛ سدراء تعلددق المددر شتعددذر حتقددق شعددن بناصددر املادامهة
اجلنائية الترعية بلى نأدطة ادم المدراة ،إفدًلا اسدم المدراة مدن املادة لية اجلنائيدة يف حداالا تدرفر سدرب مدن
سددراب ائابحددة تقدداد الدددبر ،اجلنائيددة للزر ددة الصددلية صددد ر بفددر شددامم بددن اجلر ددة الصددلية ،خددريا تعددذر
املًلحقددة اجلنائيددة ملرتكددب ر ددة اددم الم دراة الخددتًلىل االختصاصدداا التأ دريعية القضددائية للددد ة املتتلفددة ،بلددى
النحر املرم يف منت الرحث.
 )4ترم ا ر ة إخفاء شياء متحصلة من ر ة تركي بلى تتج اجلر ة الااشقة بليها ،شينما تامح ر ة ام المراة
مبرا هة ما كن ا يطلق بليه و اهلندسة املاليةو؛ اليت تعين تايري ريعة تتج اجلر ة من م إلراسه لراسا مأر با؛
إ راء بملياا جتارية مصرفية ارها ئضفاء املأر بية بلى متحصًلا اجلر ة الااشقة ،اليت قد متتد إىل كثر
من د لة ،قد تاتتد سائم التكنرلر يا ااديثة.
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 )5اتضددح ا القددرة ابسددتيعاب مرا هددة ر ددة الكاددب ددري املأددر ق قددانرا مكافحددة الفادداد ،قددانرا مكافحددة
االجتددار االسددتعماة ددري املأددر بم للمتدددراا املددة راا العقليددة لنأددطة اددم المدراة ااددد منهددا ،ال يصددمد
مددا االنتقدداداا املرينددة يف مددنت الرحددث ،فضددًل بددن إمكانيددة إفددًلا اجلندداة مددن ددري املددرظفم العمددرميم ل
الصفة إلا حتصلرا بلى مراة من مصادر ري مأر بة ،ابلتايل ال تتحقق املرا هة الفعالة.
 )6لعم هب ما ر ح استقًلة ام المراة يف الرنياا القانرين ،مكن إزالة

لر ما أييت

أ -بد كفاءة كفاية النصرض اجلنائية التقليديدة ملرا هدة نأدطة ادم المدراة ،ال سديما مد تعددد تندرق بمليداا
الاام استتدامها الساليب الرسائم التقنية ااديثة.
ب -بن دددما ت ددتب املا ددامهة الترعي ددة ب ددن ري ددق املا ددابدة لاا ددم المد دراة يف اخل ددارج – م ددثًل -ف ددإا النام ددة التأد دريعية
القضائية يف الد ة املتتلفة قد حترة د ا املًلحقة القضائية؛ فالد لة اليت يق فيها نأدا

ادم المدراة قدد ال

يددي ناامهددا القددانرين الناددر يف اجلر ددة؛ كددرا هددذا النأددا مددن نأددطة املاددامهة اجلنائيددة الترعيددة للزر ددة الادداشقة،
ابملقاشدم فددإا الد لدة الدديت ارتكرددت فيهدا اجلر ددة الصدلية د ا ا يقد فيهددا

نأدا مددن نأدطة اددم المدراة،

ف ددإا حماكمه ددا ال خت ددتص ابلنا ددر يف تل ددا النأ ددطة لرقربه ددا خ ددارج نط ددا إقليمه ددا ،ابلت ددايل ب ددد اختصاص ددها
املكاين ،المر الذ ياتدبي حم هذه ائشكالية ابلتصد لاام المراة شنصرض قانرنية ماتقلة.
ج -إا ددرد قددانرا خدداض مبكافحددة اددم المدراة ،أييت ضددمن حددرض املقددنن اجلنددائي بلددى شاددري محايددة ىف؛ ناددرا
خلطررة هذا النرق من اجلرائب بلى االقتصاد الر ين خطري التنمية االقتصادية ،فضًل بدن ا كثدريا مدن التقنينداا
قد ابت ا ا من شرق يف ارتكاب هذه اجلر ة ةض لعقرشة اجلر ة التامة ،هر أتكيد بلدى للدا اادرض ،إا
كاا فيه خر ج بن القرابد العامة.
د -اآلاثر الرالاددة اخلطددرة لااددم الم دراة بلددى كيدداا انتم د  ،تر ددب جتددر اددم الم دراة شصددررة ماددتقلة ،فدداآلاثر
االقتصددادية اال تمابيددة الاياس ددية المنيددة الد ليددة ت دددابيا ا الدديت تقددرض االس ددتقرار الاياسددي االقتص دداد
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المددين ،شددم ختلتددم كيدداا انتم د  ،نتيزددة ملددا حتد دده تلددا اآلاثر مددن شطالددة فقددر شدديرق الرشددرة إفادداد الددذمب
تدمري القيب انتأار اجلر ة ،شر ز التطرىل ما يرترري شه من ظراهر كالعن

الكراهية ريمها.

ه -جتددر اددم الم دراة ياددهب يف ااددد مددن اجل درائب الصددلية الادداشقة لعمليدداا اددم الم دراة؛ فددإ راءاا مكافحددة
ام المراة تتضمن ضرري جتميد المراة كإ راءاا حتفاية با لة ،فيرتتب بلى للدا حرمداا صدحاجلا مدن
متحصًلا نأا هب ائ رامي.
و -جتر ام المراة شنص خاض ق يعد ش ت داخليا لكم د لة ،شم ضحى مطلردا د ليدا ،تةيدده كثدري مدن الراثئدق
المميددة ائقليميددة ،كثددري مددن التقنيندداا الر نيددة الدديت صدددرا ملكافحددة اددم الم دراة متريددم ائرهدداب شصددررة
ماتقلة ،لتةكد استقًلة ام المراة يف الرنياا القانرين.
واحلمد هلل أوًلا وآخرا
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قائمـة المراجـع
أوًل :معاجم اللغة.
ا
 ائما شدر ااادم مادلب شدن اازداج شدن مادلب القأدري النياداشرر  ،اجلدام الصدحيح ،انلدد ( ،)6-5اجلديءاخلام  ،دار اآلفا اجلديدة ،شري ا ،لرناا ،شد ا اري النأر.
 مجاة الدين حممد شن مكر النصار  ،لااا العرب الشن منارر ،دار املعارىل ،القاهرة ،شد ا اري النأر.اثني ا :الكتب العامة.
 د .محد مجاة الدين مرسى ،اجلر ة الد لية املنامة ،حتليم اقتصاد  ،شد ا تشر. 1998 ، د .محد بلي الردر بلي ،الحكدا املرضدربية ائ رائيدة جلر دة ادم المدراة ،دار النهضدة العرشيدة ،القداهرة،. 2012
 د .بلي حان الأريف ،شرو قانرا اجلرائب العقرابا اليمين ،القاب العا  ،اجليء ال ة ،النارية العامة للزر ة،صنعاء ،مكترة الرسطية للنأر الترزي .9 ،
 د .بمر الأري  ،در اا القصد اجلنائي ،دار النهضة العرشية ،القاهرة. 2002 ،1 ، د  .حممددرد ييددب حاددين ،درائب االمتندداق املاددة لية اجلنائيددة بددن االمتندداق ،دار النهضددة العرشيددة ،القدداهرة ،شددد ااري النأر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،شددرو قددانرا العقددرابا ،القاددب العددا  ،الناريددة العامددة للزر ددة الناريددةالعامة للعقرشة التدشري االحرتاز  ،تد القضاة ،مصر. 1977 ،4 ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،املاددامهة اجلنائيددة يف التأ دريعاا العرشيددة ،دار النهضددة العرشيددة ،القدداهرة،. 1992 ،2
اثلث ا :الكتب املتخصصة.
 د .محد املهد  ،شرىل شافعي ،املرا هة اجلنائية جلرائب ام المراة ،2 ،دار العدالة ،القاهرة. 2006 ،83
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الدين ،جتر ام المراة يف التأريعاا املقارنة ،دار النهضة العرشية. 2001 ،

 د .الايد محد برد اخلالق ،اآلاثر اال تمابية االقتصادية لاام المراة ،ملة الرحر القانرنية االقتصادية،كلية ااقر  ،امعة املنصررة ،العدد  ،22كترشر . 1997
 الادديد برددد الرهدداب برفددة ،الددر يي يف مكافحددة ر ددة اددم الم دراة ،دار املطرربدداا اجلامعيددة ،ائسددكندرية،مصر. 2005 ،
 -د .زدا حاد ددم دزة يد ددي ،ر د ددة ا د دم الم د دراة ،املكتد ددب اجلد ددامعي ااد ددديث ،ائسد ددكندرية ،مصد ددر،

،1

. 2013
 د .حاا الدين حممد محدد ،شدرو القدانرا املصدر رقدب ( )80لادنة 2002شأد ا مكافحدة ادم المدراة يفضرء االجتاهاا ااديثة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة. 2003،
 خالد محد حممد ااماد  ،ر ة ام المراة يف بصر العرملة ،شد ا تشر ،مصر. 2006 ، د .سليماا برد املنعب ،ماة لية املصرىل اجلنائية بن المراة ري النايفة ،ظاهرة ام المدراة  ،دار اجلامعدةاجلديدة للنأر ،ائسكندرية. 1999،
 د .مسري حام العذر  ،املرا هة اجلنائية المنيدة جلدرائب ادم المدراة ( دراسدة مقارندة) ،دار النهضدة العرشيدة،. 2018 ،1
 د .بادة الأرشيين ،التطريقاا العملية جلر ة ايم المراة ،دار الفكر القانرا ،املنصررة ،مصر2007 ،الان ،ام المراة من منارر قانرين اقتصاد
 -د .بادة برد العييي ن

إدار  ،املنامة العرشية للتنمية ائدارية،

القاهرة ،مصر. 2008 ،
 -د .برد الفتاو سليماا ،مكافحة ام المراة ،دار بًلء الدين للطرابة النأر ،مصر. 2003 ،
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 د .بردددالفتاو شيددرمي حزدداز  ،ر ددة اددم الم دراة شددم الرسددائري ائلكرت نيددة نصددرض التأ دري  ،دار الفكددراجلامعي ،1 ،ائسكندرية ،مصر2005 ،
 د .بيا حممد العمر  ،ر ة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة ،مصر2006 ،1 ، د .بصا محد حممد ،مكافحة ايم المراة شم التزر التعا ا الد يل ،املركي القرمي للدراساا القضائية،. 1998
 د .ااا برد العييي شاين ،ر ة تريين المراة( دراسة مقارنة) ،املةساة ااديثة للكتاب ،دراشل  ،لرنداا،. 2005
 د .فةاد شاكر ،ايم المراة ره يف االقتصاد القرمي كيفية مكافحته ،حماضراا معهد الدراساا املصدرفيةللعا . 1995 ،1995
 د .ما ددد برددد ااميددد بمددار ،مأددكلة ادديم الم دراة س درية ااادداابا املصددرفية ابلرنددرخ يف القددانرا املقدداراالقانرا املصريف ،دار النهضة العرشية ،القاهرة2002 ،
 د .حممد حممد مصراو القاضي ،ظاهرة ايم المراة د ر القانرا اجلنائي يف ااد منها ،دار النهضة العرشية،القاهرة. 2000 ،
 د .حممرد كريش ،الاياسة اجلنائية يف مرا هة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة. 2001 ،2 ، د .مصددطفى دداهر ،املرا هددة التأ دريعية جلر ددة اددم الم دراة املتحصددلة مددن درائب املتدددراا ،مطدداش الأددر ةللطرابة النأر الترزي  ،القاهرة ،مصر. 2002 ،
 د .مفيد تي الدليمي ،ايم المراة يف القانرا اجلنائي ،دار الثقافة ،بماا -الردا. 2005 ،1 ، د .تدر برد ددد العييد ددي شد ددايف ،تريد ددين المراة(دراسد ددة مقارند ددة) ،املةساد ددة ااديثد ددة للكتد دداب ،د دراشل  ،لرند دداا،. 2005
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 د .هد ،حامد قأقرش ،ر ة ام المراة ،دار النهضة العرشية ،القاهرة  ،مصر. 1998 ،رابع ا :الرسائل العلمية.
 د .ن برد العلي شر ضي الاندد ر ،املرا هدة اجلنائيدة جلر دة ادم المدراة (دراسدة مقارندة) رسدالة دكتدرراه،كلية ااقر

امعة سير . 2014 ،

 د .خالددد قلينددم ااددار ي ،فابليددة ضدراشري مكافحددة ر ددة اددم المدراة يف الناددا الاددعرد  ،ر حددة دكتددرراه،كلية الدراساا العليا ،امعة تي العرشية للعلر المنية ،الرًيض ،الاعردية. 2010 ،
 د .دليلة مراركي ،ايم المراة ،ر حة دكترراه ،امعة اااج خلضر ،اجليائر ،ابتنة ،كلية ااقر الاياسية،. 2008
 د .بر ددد الك ددر ص ددا حمم ددد ان ددذ ب ،د ر الأ ددر ة يف مكافح ددة اجل درائب االقتص ددادية( دراس ددة مقارن ددة) ،رس ددالةدكترراه ،كلية الدراساا العليا ،كاد ية الأر ة املصرية. 2011 ،
 د .بلددي يرس د حممددد حرشددة ،الناريددة العامددة للنتيزددة ائ راميددة يف قددانرا العقددرابا( دراسددة مقارنددة) ،رسددالةدكترراه ،كلية ااقر  ،امعة القاهرة. 1995 ،
خامسا :الدورايت واملؤمترات والندوات.
 دً .لة فاء حممدين ،د ر الرنرخ يف مكافحة ايم المراة ،سلالة شندا الكريدت الصدنابي ،العددد ،63ديام . 2000 ،
 -د .مجاة برد العييي ،ند ة املرا هة اجلنائية لااديم المدراة ،مركدي الرحدر

دراسداا مكافحدة اجلر دة معاملدة

انرمم ،كلية ااقر  ،امعة القاهرة ،ديام . 1999
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 د .بادة بلي املان  ،الرنياا القانرين جلر ة اديم المدراة ،دراسدة حتليليدة مقارندة يف التأدري الكدرييت املصدرالفرناددي ،ملددة ااقددر  ،امعددة الكريددت ،العدددد ال ة ،الاددنة التاسددعة العأددر ا ،صددفر 1426ه دد ،مددارس
. 2005
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 8ماير . 2001
سادسا :القوانني.
ا
 القددانرا رقددب ( )12لاددنة  1994شأ د ا اجل درائب العقددرابا اليمددين ،الصددادر ابلق درار اجلمهددرر  ،زارة الأددة االقانرنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)19ج ، 1994 ،3تعديًلته يف العدد( )24لانة . 2006
 ق ددانرا ائ د دراءاا اجليائي ددة اليم ددين رق ددب ( )13لا ددنة  ، 1994زارة الأ ددة ا القانرني ددة ،اجلري دددة الرمسي ددة ،الع دددد،19ج ،4لانة . 1994
 القددانرا رقددب ( )24لاددنة  1998شأد ا مكافحددة درائب االختطدداىل التقطد  ،زارة الأددة ا القانرنيددة ،اجلريدددةالرمسية ،العدد((،)2ج )2لانة . 2002
 القددانرا رقددب  30لاددنة  2006شأد ا إقدرار الذمددة املاليددة ،الصددادر شتدداري  25ر ددب 1427هدد ،املرافددق 19اط  ، ، 2006/زارة الأة ا القانرنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)16لانة . 2006
 القانرا رقب ( )39لانة  2006شأ ا مكافحة الفااد ،زارة الأة ا القانرنية ،اجلريددة الرمسيدة ،العددد(،)24. 2006
 الق ددانرا رق ددب ( )17لا ددنة  ، 2013شأ د ا مكافح ددة ا ددم الم دراة متري ددم ائره دداب ،زارة الأ ددة ا القانرني ددة،اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)17سرتم . 2013 ،
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عنوان البحث :الدفع باالحالة لإلرتباط في قانوني
المرافعات اليمني والمصري (دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة)

د .عبداهلل أحمد أحمد عبدالقادر الملحاني
أستاذ المرافعات المدنية المساعد

ملخص البحث

معلومات البحث
تاريخ تسليم البحث:
 1فبراير2022

جامعة الحديدة

الدفوع باإلحالة لالرتباط هي نوع من أنواع الدفوع الشكلية في غالبية التشريعات،
ويجب االهتمام بها لما لها من أهمية كبيرة ،وما يترتب عليها من آثار المترتبة في
توحيد إجراءات نظر القضايا المتعددة ذات العالقة في السبب والموضوع واألطراف،
وفي تخفيف العبء على القضاء.

تاريخ قبول البحث:

ويهدف هذا البحث إلى معرفة مفهوم الدفع باإلحالة لالرتباط ،والمفترضات القانونية

 20فبراير 2022

للدفع باإلحالة لالرتباط ،ومعرفة المشكالت والمعوقات التي تحول دون تطبيق النظام
القانوني للدفع باإلحالة لالرتباط.
ويشتمل هذا البحث على مبحثين :خصصت المبحث األول لتوضيح فكرة ومفترضات
الدفع باإلحالة لالرتباط .أما المبحث الثاني فقد خصصته لبيان آثار ومشكالت الدفع
باإلحالة لالرتباط.
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والتأصيلي االستقرائي ،لتحديد مفهوم
الدفع باإلحالة لالرتباط من خالل المراجع القانونية المتوفرة ،وتحليل الواقع والنصوص
القانونية في قانون المرافعات المدنية وتعديالته بالقانون رقــم  1لسنة 2021م،

الباحث :د .عبداهلل أحمد أحمد الملحاني

ومقارنتها بالقانون المصري والقوانين ذات العالقة بموضوع البحث ،وقد توصلت في
نهاية البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات كما ذكرت في الخاتمة.
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Abstract
Defenses by referral to engagement are a type of formal defense
in most legislation, and they must be taken into account because of
their great importance, and the implications they have for unifying
procedures for considering multiple cases related to cause, subject
and parties, and in easing the burden on the judiciary.
This study aimed to know the concept of payment by referral of
the link, the legal assumptions for payment by referral of the link,
and to know the problems and obstacles that prevent the application
of the legal system for payment by referral of the link.
This research includes two sections: The first section is devoted
to clarify the idea and assumptions of payment by referral for the
link. The second section was devoted to show the effects and
problems of payment by referral for engagement.
The descriptive, analytical and inductive approach was used to
define the concept of payment by referral for the link through the
available legal references, and to analyze the reality and legal texts
in the Civil Procedures Law and its amendments by Law No. 1 of
2021 AD, and compared them with the Egyptian law and laws
related to the subject of the research. A number of results and
recommendations were achieved as mentioned in the conclusion.
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مقدمة:
احلاببدب رل العبباملب والاببالة والسببالهب يلببى سببيد

اببد مببن ع ببه هللا تعببا رح بة للعبباملب ،ويلببى لببه

وصىلبه وسل  ،أما عدح فإن مسألة تايرير الدفوع الشكلية ليس ابملسألة الس لة ألهنبا حتتباإ ج مواةنبة انونيبة
ب مسالتب مهاح التشديد يف الشكلية والتساهه في ا ،وكال األمرين لبه ضبرر  ،فالتشبديد يف الشبكلية يبىلتا ج
مجوت ن اهب التاياضي وير لة سري العدالة ويىلتا ج ج طال الدياوى ألتىن األسبال ،كون عض الدياوى أت بل
مببدى ةمببو كبببري وهببي تسببري يف سببلل اابباك و ببب أيببدا الاي بباة املتعببدتين ،فكببان ل امببا أن يببت ا ا ب ببب
الدياوى املرتبطة اليت ين رها

اة متعدتون أمباهب باك متعبدتة ،أبن تكبون تيبوى واحبدة أمباهب كابة واحبدة

و ٍ
اض واحد ،حىت يكون للاتاياضي الوصبول حلايبه أب برل و ب وأ به ر بد حكبن ،وحيبر جن جهبدار م به هبل
احللول تىلتا صدور أحكاهب متعارضة ومتنا ة.
والدف ابهحالة لالرتباط ِهو نوع من أنواع الدفوع الشكلية يف غالبية التشبريعات ،وحتتبه البدفوع الشبكلية
مكا م اا يف جمال املرافعات ،ألهنا مرتبطة ابلن اهب الاي بائي نفسبه ،حيبر يببب بانون املرافعبات ا ب ات املتتب
يلببى لالفببة الايوايببد املن اببة إلربراتات املرافعببات ،والببدفوع الشببكلية هلببا معببا واحببد و ببدت يف ببانون املرافعببات
مرت

كيفية التاسل ا وحق اخلا التاسل ابلبدفوع الشبكلية حبق أساسبي ،ومبا يرهبق الاي بات ويطيبه أمبد

التاياضبي و اصببة يف الاي ببات الياببو هببو وربوت الببدياوى املكببررة الببيت ه تنايطب سلسبلت ا جه عببد أمب ٍبد عيببد ،أمببا
التساهه يف الشكلية فايد يىلتا ج فوضى يف العاه الاي ائي وجاتحة الفرصة للخاوهب لالحتيال يلى جرراتات
التاياضي كسبا للو

اياد املاطلة يند شعور اخلا أبنه يلى وشل أن خيسر تيوا أو تفعه أو رت .

لللل ،فإن املواةنة ب الدفوع الشكلية – ومن ا الدف ابهحالة لالرتباط -هي مسألة أساسية ،حير يت
للببل يببا تراسببة مايارنببة ببب ببانون املرافعببات الياببو مببن ر ببة و ببانون املرافعببات املاببرا مببن ر ببة أ ببرى ،م ب
اإلشببارة ج عببض التشبريعات الببيت هلببا اجتببا لببالف ،مب يببرض وحتليببه عببض رات شبرار ببانون املرافعببات وللببل
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غية حتديد أف ه األسس اليت يفتض أن تبا يلي ا الدفوع الشكلية – ومن ا الدف ابهحالة لالرتباط – حير
جند عض ناون انون املرافعات الياو حبارة ج جياتة ن ر وتعديه ،مىلكدين يلى مسألتب م اتبح األو ح
ضببرورة ر ب كببه جر برات ابلغايببة الببيت اببدها الايببانون ،وال انيببةح جيطببات الاياضببي الببدور اإلجيبباي .و بببه البببدت يف
تفاصيه البىلر نعرض يف هل املايدمة الناياط اآلتيةح

أولا :إلشكاليات اليت يعاجلها موضوع البحث:
جن جهشكاليات البيت ت بور حبول البدف إبهحالبة لالرتبباط من با يبدهب وربوت تراسبات او أحبباة منشبورة يف
هلا الشأن اورة مستايلة ومتخااة ومكتالة لتعريف من يريد اللجىل ج للل النوع مبن البدف  ،كبللل يبدهب
وربوت نببص صبريل يف ببانون املرافعببات خيبرإ جه بباهب والغابوض الايببانوين حببول للببل الببدف ببنص مسببتايه ،لورببوت
أمهية لللل الدف ولك رة جاثرته يف الوا العالي ،وصدور أحكاهب

بائية متكبررة ومتعارضبة ومتنا بة يف نفبس

الن اع ومن اك متعدتة ،األمر اللا يىلتا ج جطالة أمد الن اع وجيباتة ن بر مبن رديبد ،وهبل أكبا جشبكالية
يعا با املوضبوع ،كبللل يبدهب ف ب عبض الاي باة يف باك الدرربة األو للبدف إبهحالبة لالرتبباط مبن كاببة
ج أ رى لكون الاي ية متىلبدة لبنفس السبب واملوضبوع واألطبراف ،وتكابن جهشبكالية شبكه يباهب يفح (يبدهب
وروت نص انوين واضبل ،يبدهب يباهب ااباك تطبيبق للبل البدف هحالبة أا

بية مبن كابة ج أ برى لوربوت

ارتببباط موضببويي ،كببللل يببدهب معرفببة اخلابوهب تلببل الببدفوع ،يببدهب ف ب عببض ااببامب للببدف إبهحالببة والبببعض
من غرضه جطالة أمد الن اع وتعدت الن اع أماهب باك يبدة مبن أربه جهسبتفاتة املاليبة ،وغيبال التن بي الاي بائي
الواضل للاىلاك املتخااة نوع من الاي ات وحىت يدهب وروت

اة متخااب يف جمال معب).

اثني ا :أسباب اختيار املوضوع ونطاقه:
ابلتأمه يف ك رة املعو ات يف اااك لسري العدالة وأت ر عض الاي اة ين ججناة م ام يف و

مناسب

وأحيببا ي ب وف البببعض يببن اهسببتِارار يف أتات وارباتببه الاي ببائية وفايببا للايوايببد الاي ببائية الاببىليىلة املتا لببة يف
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الايوايد اإلررائية ،حا يتت يلى للل تطويه اإلرراتات واستىلالة التنفيل ،األمر البلا رعلنبا ضبوض ونبىلبر
يف هلا النوع من املوضويات ،من بالل املاارسبة العاليبة يف ااباك ختلبف تررا با ،ومبن بالل البىلبر يف
هلا املوضبوع تببب يبدهب التطبري اليبه ابلبىلبر والدراسبة جه مبا نبدر ،وتالفيبا ملبا فيبه مبن ابور يف الف ب مبن ببه
عض الاي اة ،وملا نبص يليبه بانون املرافعبات ،ول برورة العابه به يف التن بي اهررائبي ،األمبر البلا هتباإ معبه
تراسة كه موضوياته تراسة مستفي ة ومتعااية ،لللل رر اخلوض يف تراسة متعااية ملوضوع (الدف ابهحالبة
لالرتببباط) ،كببون فكببرة اهرتببباط مفيببدة رببدا وهببو معرفببة سببب اخلل ب

ببب فكببرة اإلحالببة اببفة يامببة وفكر ببا

كنتيجببة هرتببباط موضببويات الببدياوى ،ومببانتج يببن للببل مببن يبباهب حاييايببة تع ببر تنفيببل األحكبباهب أو اسببتىلالة
تنفيببلها ،وكاببا أشببر فببإن الايليببه مببن كت ب يببن هببل الفكببرة اببورة متنويببة ،اصببة توضببيل وحتديببد هيكل ببا
وتطبيايا ا يف تراسة واحدة متكاملة لرفد املكتبة الايانونية اليانية ه تلل البىلوة.

اثلث ا :أمهية موضوع البحث:
جن أمهية موضوع الدف ابهحالة لالرتباط هبو لتعلايبه ابلعابه الاي بائي البلا به ج امبة العبدل ورفب ال لب ،
فبالاي ات العاتل تستاير الدولة وتنت ي اهضطراابت والفوضى ،والدفوع الشكلية ومن ا الدف اب األحالة لالرتباط
ه اهتااهب ررال وشرار الايانون كونه يغي ين ااكاة وين صاح احلق اللا ينعكس سلبا يلى جرراتات
التاياضي كون عض روان احلق تنت ي جرت ا بدات البدف اباهحالبة لالرتبباط وهبد مبن تبراك الاي بات وصبدور
أحكاهب

ائية متعارضة ومتنا بة ،كابا جن هبلا ملوضبوع يتطبري جليبه رربال الايبانون كتبال منفابه أو حببر

مستايه .ون را ألن هلا البىلر متعلق ايانون املرافعات فيجب توضبيل األحكباهب الايانونيبة املتعلايبة بل املوضبوع
وللل سب

لو املكتبات من م ه تلل البىلوة ،ووروت حارة للعاملب يف السلطة الاي ائية وررال الايانون

واهكاتمييب ج م ه هل البىلوة كون هلا الدف ه يايه أمهيبة يبن اب بي البدفوع األ برى ،ه سبياا وأن البدف
ابهحالة لالرتباط يعاجل مسالة م اة د ه ت ر اثرها السلبية جه يف و
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متنا ة وظ ور ن ايات لتلفة أماهب اك متعدتة النوع والدررة حا يتت ين ا  -يندما يغفه يبن تالفي با يف
مسببت ه تكوين ببا  -جطالببة أمببد النب اع وجيا ببة التنفيببل ،حببا يعببو أن مببن يلجبأ ج الاي ببات ه ياببه ج حايببه
وو

ببد

أ ه ،والدف ابهحالة لالرتباط هو الطريق األنسب لتايابري أمبد التاياضبي يف و ب ور بد ليبه ،فااباك

تسبتطي جيباتة تن ببي سبري الببديوى املرتبطبة كببون البدف وسببيلة و ائيبة يبتالحي ببا مبا ببد هبدة ببب ااباك ونايببه
االديوى حبالت ا من كاة ج أ رى للىلك ا حبك واحد وجرراتات موحدة.

رابعا :أهداف البحث:
جن اهلببدف مببن البىلببر ه بو معرفببة مف بوهب الببدف إبهحالببة لالرتببباط واملفتضببات الايانونيببة للببدف إبهحالببة
لالرتباط ،ومعرفة املشكالت واملعو ات اليت حتول تون تطبيق الن اهب الايانوين للدف إبهحالة لالرتباط.

خامس ا :منهجية البحث:
نتناول هلا البىلر ابملبن ج التىلليلبي والتأصبيه جهسبتايرائي الوصبفي للوا ب ولنابون بانون املرافعبات ملبا
جي ياله وتطبيايه ،كونه يعو ابلفاه يف الدف ابهحالة لالرتباط وكللل أرات شرار الايانون.
تقسيم البحث :سبنتناول يف هبلا البىلبر التايسبي ال نبائي الالتيبو البلا يعتابد يلبى تايسبي البىلبر ج
مبىل ب ،وكه مبىلر ينايس ج مطلبب م وروت عض التفريات املتنوية ،وللل كاا يليح
املبىلر األولح فكرة ومفتضات الدف إبهحالة لإلرتباط حير نتناوله يف مطلببح
املطل األولح مف وهب الدف إبهحالة لالرتباط ومتيي ين املاطلىلات املشا ة.
املطل ال اينح املفتضات الايانونية للدف إبهحالة لالرتباط.
املبىلر ال اينح اثر ومشكالت الدف إبهحالة لالرتباط.
املطل األولح اثر الدف إبهحالة لالرتباط.
املطل ال اينح مشكالت الدف إبهحالة لالرتباط.
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املبحث األول
فكرة ومفرتضات الدفع إبلحالة لإلرتباط
متهيد وتقسيم:
الدف افة يامة هو ما يرت ه اخلا يلى طل

ااه ،والغرض منه تفاتا احلك له افة مىل تة أو

تائاة ،والدفوع يلى أنواع ،فايد تكون تفويبا موضبويية و بد تكبون تفويبا شبكلية متعبدتة ومن با البدف إبحالبة
الديوى ج

كاة أ رى ،ومن أنواع جهحالبةح جهحالبة لعبدهب جه تابان ،واهحالبة لسببق اهتيبات ،واهحالبة

لإلتفباي ،واهحالببة لإلرتبباط وغريهببا ،وهبلا األ ببري هبو موضببوع تراسبتنا ،ومببن البدفوع اببفة يامبة الببدف عببدهب
الايبول ،وموضوع البىلر ينىلار يف نوع من أنواع الدفوع الشكلية هو الدف إبهحالة ليس للل فاي  ،ه يف
نوع من أنواع الدفوع إبهحالة وهو الدف إبهحالة لإلرتباط ،واإلرتباط فكرة موضبويية هلبا جنعكباج جررائبي يف
كافة مراحه الديوى ،ف ي تىلتا الل تلل املراحه تورها األساسي املتا ه يف اااف ة يلى وحدة اخلاومة
كي تدرك هدف ا املنشوت اللا يدور حول حسن سري الاي ات وجتن تعارض األحكاهب وصيانة احلايوي.
والطريق املرسوهب حله مشبكلة اإلرتبباط بب البدياوى هبو البدف إبهحالبة لإلرتبباط فتضباته الايانونيبة(،)1
وم ببن هن ببا ميك ببن الاي ببول أن لل ببدف إبهحال ببة لإلرتب بباط ر ببانبب م ببن الدراس ببة الايانوني ببة مت ببه ن ام ببه الاي ببانوين (أو
مفتضبباته الايانونيببة) ،ا ان ب األول يتا ببه ابملفتضببات املوضببويية ويتا ببه ا ان ب املوضببويي يف الشببروط الببيت
جي أن تتوافر لكي نكون أماهب وا يتعب معه ج دات الدف إبهحالة لإلرتباط ،لبللل فإننبا سبوف نتنباول اثر
للل الدف واملشكالت العالية اليت ت ور حوله يف مطلببح األولح مف وهب البدف إبهحالبة لالرتبباط ومتييب يبن
املاطلىلات املشا ة ،املطل ال اينح املفتضات الايانونية للدف إبهحالة.

 -1ت /أحد أ و الوفبات ،اهحالبة ايت بى املباتة ( )135مرافعبات ابلايبانون ر ب ( )100لسبنة 1962هب جملبة ااامباة ،السبنة  1978 ،58يبدت  4-3مبارج
وج رايه 1980هب ،ن 88وما يلي ا.
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املطلب إلول
مفهوم الدفع إبلحالة لإلرتباط ومتييزه عن املصطلحات املشاهبة له
الدف الشكلي عنا اللغواح ميكن تعريفبه جلا ررعنبا ج لف بة البدف ولف به الشبكلي كبه يلبى حبدة يف
اللغببة( )1فإننببا جنببد أن كلاببة تف ب ببد ورتت يف اللغببة العر يببة عببا أ عببد ايببوة وأةالببه ،وتف ب الايببول رت وأ طلببه
ابحلجببة ،وجن كلاببة شببكه ببد ورتت عببا صببورة الشببيت وهي تببه ،ولعببه هببلا املعببا اللغببوا ه يتطببا ق كليببا مب
املعببا جهصببطالحي للببدف الشببكلي ،للببل أن ماببطلل الببدفوع الشببكلية أو املتعلايببة ابإلربراتات ببد أصبببل هلببا
معببا ببدت يف التعريببف جهصببطالحي يف نطبباي ببانون املرافعببات ،حيببر يرفببه عببض ش برار الايببانون تعبباريف
متعدت  ،فعرف البعض الدف الشكلي أبنهح "هو وسيلة تفاع ،يوره ج جرراتات اخلاومة تون املساج أبصه
احلق املديى ه ،وياياد ه تفاتا احلكب مىل تبا يف املوضبوع"( .)2ويرفبه بر أبنبهح "البدفوع البيت تتعلبق ابىلة
اخلاببومة أمبباهب ااكاببة أو بببعض جرراتا ببا ،كالببدف عببدهب ج تاببان ااكاببة أو إبحالببة الببديوى ج

كاببة

أ رى أو بطالن أوراي التكليف ابحل ور أو أا تف شكلي يتعلق إبهرراتات"(.)3
كاببا يرف ببه ببرح "أبن ببه الوس ببيلة الببيت يطع ببن في ببا اخلا ب يف ص ببىلة اخلاببومة أو يف جهر براتات املىلك ببدة
هلبا"( .)4ويرفببه بر أبنببهح "هبو الببلا يتعبرض ج جربراتات البديوى ايابد تعطيبه سببريها ،ف بو ه يتعببرض ج
احلق املوضويي اللا يستند املديي جليه وه يتعرض ج الوسيلة اليت هاي املديي حايه ا ،ولكن يتعرض ج
يدهب صىلة ياه من أيااله كالدف بطالن يري ة الديوى)(.)5

 -1اإلماهب اد ن أي كر يبدالاياتر الراةا ،لتار الاىلار ،ابل النون معج الرائد ،راان مسعوت ،تار العل للااليب ،هن ة مار.
 - 2أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع يف انون املرافعات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الساتسة1988 ،هب ،ند  ،74ن.169
 -3ت/أحد الايد صاوا ،الوسي يف شرر انون املرافعات املدنية والتجارية ،تار الن ة العر ية ،الاياهرة ،سنة 1981هب ،ن.209
 -4ت /أحد هندا ،أصول اااكاات املدنية ،املكتبة الايانونية ،الدار ا امعية ،ريوت ،سنة 1999هب ،ن .217

 -5الاياضي مدح اااوت ،شرر انون املرافعات املدنية ر ( )83لسنة 1969هب وتطبياياته العالية ا ت األول1992 ،هب ،ن.197

96
96

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

ISSN: 9636- 2617

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

لللل ،يعد الدف إبهحالة لالرتباطح من الدفوع األو اليت ختتص ه أك ر مبن كابة بديوى واحبدة،
حا جيعه اخلاوهب يرفعون أك ر من تيوى أو تياوى مرتبطة أماهب يدة اك لتاة ،ويف هل احلالة ينشبأ حبق
اخلاب يف الببدف إبهحالببة لالرتببباط الببلا ياياببد ببه منب ااكاببة مببن الفاببه يف الببديوى وجحالت ببا ج

كاببة

غري تلل املطرور أمام ا الن اع املرتب  ،ويكون للل النب اع مطروحبا أمباهب كاتبب ينبه و بب نب اع مطبرور يلبى
كاة أ رى لالرتبباط وجيعبه مبن املابلىلة ا اب ين ابا لتسب يه الفابه في ابا ومنب تعبارض األحكباهب ،وجلا
كان الدف إبهحالة هو تف شكلي له نفس هدف الدف عدهب جه تاان االي وهو منب ااكابة املعبروض
يلي ا ا لن اع من الفاه فيبه ،فإنبه كبللل جيب ج بدال ببه أا تفب أو تفباع بر يف املوضبوع وجه سباي احلبق
فيه ،و د تناول الايانون اليابو البدف إبهحالبة يف املباتتب ( )184 ،181مبن بانون املرافعبات املدنيبة والتنفيبل
املدين ،كاا أن الايانون املارا د تناول الدف إبهحالة يف املاتة ( )112من انون املرافعات ،وسوف تايتار
تراستنا يلى نوع واحد من الدفوع إبهحالة وهو الدف إبهحالة لالرتباط ،وللل يف فريب كاا يليح
الفرع األول
تعريف الدفع إبلحالة لإلرتباط وأسسه الفنية وأنواعه
أولا :تعريف الدفع إبلحالة.
 .1املعىنىنا القىنىنير لإلرتبىنىناط :يببه جن جهرتببباط يتبوافر ببب تيببويب جلا كببان موضببوي اا أو سبببب اا واحببد
وهلا التعريف ي يق من نطاي جهرتباط ،ومن حية اثنية اهرتباط هو صلة وثياية بب تيبويب جتعبه مبن
الالةهب مجع اا أماهب كاة واحبدة وجه فايبد يابدر في ابا حكابان يابع تنفيبلمها أو بد يسبتىليه هبلا
التنفيل(.)1

 1ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوا والطلبات يف انون املرافعات ،مرك الشريي للطباية والنشر ،صنعات ،سنة 1997هب ،ن .34
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وهببلا التعريببف ببه نايببد ألنببه ي ببيق حبيببر ه يشببتاه يلببى كببه ح باهت اهرتببباط ،وابلتبباف فإنببه ياببلل
تعريفا حلالة يدهب التج ئه ه اهرتباط ،فل ياياد من الدف إبهحالبة لإلرتبباط جمبرت تفباتا جسبتىلالة أو صبعو ة
تنفيببل األحكبباهب ،وجقببا ياياببد ببه ضبباان حسببن سببري الاي ببات تببوفري ا ببد والو ب  ،ولل بل ألن مج ب الاي ببات
املرتبطة أماهب كاة وا حدة يسري حتايياي ا والفاه في ا يف و

اري و نفايات ليلبة ،ويلبى للبل فبال يشبتط

وحبدة املوضببوع والسببب واخلابوهب ،وجقببا يكفببي وربوت صببله وثيايببة بب الببديويب جتعببه احلكب يف جحببدامها مببىلثر
يلى احلك يف األ رى(.)1
 .2املعىنىنا الواسىنىنع لإلرتبىناط :اإلرتببباط ابملعببا الواسب ح هببو فكببرة انونيببة موضببويية تعببو ورببوت صببلة ببب
تيببويب تببىلتا ج جهش بتاك ا ئببي يف يناببر مببن يناصببر الببديوى ببال وسببببا وأشخاصببا حبيببر ي ببىلثر
جحدامها يف األ رى (.)2
ف لا التعريف يتاي أبنه يوضل فكرة جهرتباط عناصر موضويية ه أبشيات يامة م ه حسن سبري العدالبة
أو ضا

التوفيق ب األحكاهب ،جه أن تلل الالة الغام ة ميكن أن تت ل من الل حتليبه يناصبر البديوى

املوضويية ،فإلا كان أحد تلل العناصر متىلدا أو مشتكا بب البديويب ،كنبا ابدت صبلة جرتبباط جتعبه احلكب
الااتر يف جحدى الديويب يىلثر يلى احلك الااتر يف األ رى .لللل ه د من معرفة به البديوى وسببب ا
حىت نكون فكرة يامة ين صلة اهرتباط كاا يليح
أ -حمل الدعوى :هو ما يطل من الاياضي احلك ه ،ويتا ه يف احلق املطال

ه أو جهلت اهب املطلول وفال ،

ووحدة ااه تتىلايق يندما تبرت كبه مبن البديويب يلبى لات الشبيت املباتا أو يلبى لات احلبق أو ينبدما
يطل املديي من الاياضي ال اين لات ما طلبه من الاياضي األول(.)3
 -1ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوا ،هب .ج ،ن.271

 -2ت/أحد هندا ،املرر السا ق ،ن.35
 -3ت /اح ببد مس ببل أص ببول املرافع ببات ن ببد  ،99هب .ج ،ن208 ،207هب ،.ت /فتىل ببي واف ،الوس ببي يف الاي ببانون امل ببدين طبع ببة تا الاي بباة ،تار الكت ببال
ا امعي1980 ،هب ،ن.85
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عض شرار الايانون( )1ج أن ه الديوىح هو األثر الايانوين املطلول احلك ه يف موار بة

املببديى يليببه ،ويطلببق يليببه طلبببات املببديي أو أن يكببون تايريببر يببدهب ورببوت مركب ببانوين (البديوى التايديريببة) أو
جل اهب املديى يليه أبتات معب (تيوى جهل اهب) أو تغري مرك انوين (الديوى املنش ة).
ب -سبب الدعوى :جن سب الديوى هيح جماوية الو ائ املىلتية للىلق املديى ه من للبل الشبخص البلا
يلجأ ج الاي ات مدييا أو شاكيا ،يايدهب جماوية من الو ائ مت ه أساج تيوا ف ي سند يف جتيائه ،كاا
أهنا سب تيوا  ،وهنا يكون اهرتباط يف السب جلا أحتد الديويب أو كان مشتكا ين اا ،فإلا ج تلف
الو ائ اليت يستند جلي ا املديي يف تيوا ين الو ائ يف الديوى األو فإن السب يكون لتلفبا يف هبل
احلال ببة ح ببىت ل ببو تش ببا

ه ببل الو ببائ أو متاثلب ب  ،ويف املايا ببه يتىلاي ببق اهرتب بباط وح ببدة الو ببائ املىلي ببدة

للطل  ،وابلتاف يكون اهرتباط فكرة موضويية ميكن البىلر ينه يف العناصبر املوضبويية للبديوى (اابه
والسب ) ،والفاه يف جحدامها ميكن أن يىلثر يف الفاه يلبى األ برى ،لبللل فاهرتبباط فكبرة موضبويية
لات جنعكاج جر رائي ،أما العنار الشخاي فوحدته يامه مسايد فاي يف الكشف يبن صبلة اهرتبباط
والعنار الشخاي من الس ه يلى اضي املوضوع جتراكه ،ويتيل اكاة النايض حارسة ر ا ت با يليبه يف
للببل وهببو األمببر الببلا مينب جحتاببال صببدور أحكبباهب متعارضببة أو ه ميكببن التوفيببق ين اببا يف الببدياوى أو
املتالة وتلل هي أه غاتت اهرتباط(.)2
اثنيا :األساس الفين لإلحالة لإلرتباط.
تعتببا الرا طببة املوضببويية ببب تيببويب أو أك ببر أسبباج لإلحالببة الاي ببائية لإلرتببباط تتا ببه يف ورببوت تا ببه
املراك ب املوضببويية ببل الببدياوى وماببدر هببل الاببلة هببي الرا طببة األصببلية ليشببيات املتنبباةع يلي ببا ،فاإلرتببباط

 -1ت /وردا راغ  ،ن رية العاه الاي ائي يف انون املرافعات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،سنة 1974هب ،ن429
 -2ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوا والطلبات هب .ج ،ن .272 ،45
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املوضويي ب تيويب أو أك ر يورد وحدة الرا طة جهصلية ليشبيات املتنباةع يلي با أو يال بة الفبرع أبصبله(،)1
وابلتاف تعدتت باوهت شبرار الايبانون والاي بات حبول البىلبر يبن معيبار أو ضبا

اهرتبباط وهبل ااباوهت

رغ تعدت صورها خترإ ين ججتاهبح أحدمها موضبويي واآل بر غبائي ،أا ابلن بر ج الغايبه منبه ،نببب للبل
يلى النىلو اآليتح
أ -املعيار املوضويي كأساج لإلحالة لإلرتباط فايد حاول أصىلال هلا جهجتا ( )2ججيات وحتديد معيار لفكرة
جهرتب بباط م ببن ببالل من ببور العنا ببر ش بباييه املوض ببوع والس ببب ،حي ببر أن اهرتب بباط يايت ببي أن تش ببتك
الببديوتن يف أحببد يناببرا املوضببوع والسببب ملببا ينببتج يببن اهشبتاك يف أا مببن العنابرين وحببدة املسببائه
الايانونيبة املشببتكة ،الببيت تايت ببي مجب الببديويب أمبباهب كاببة واحببدة ،وتطبيايببا لببللل

ببى ببرفض اهحالببة

لإلرتباط لعدهب وروت وحدة يف أا من ينارا املوضوع والسب (.)3
ل -معيار اهشتاك يف ينارا املوضوع والسب يعد ضا طا غري رام ألن اهرتباط د يورد رغ ج تالف
املوضوع والسبب يف تيبويب كبديوى تنفيبل يايبد ،وتيبوى فسبخه ،فالبديويب وجن ج تلفتبا بال وسبببا
جه أنببه ه ميكببن جنكببار مببا ين اببا مببن جرتببباط ،كاببا أنببه ه يورببد اهرتببباط رغب ج ببتالف اخلابوهب ،فوحببدة
اخلاوهب ليس ضرورية لوروت جهرتباط وليس كافية لوروت  ،فايد يورد جرتباط رغب ج بتالف اخلابوهب،
و د ه يورد رغ وحد ومن مث فوحدة اخلاوهب ليس هةمه لوروت جهرتباط(.)4
إ -معيار الغايةح له جهجتا الغال لدى شرار الايانون والاي بات املابرا والفرنسبي ج تببا املعيبار الغبائي
لإلرتباط( )5جه اهن ا تلفوا يف تبا هلا املعيار يلى النىلو اآليتح

 -1ت /أحد مليجي ،حتديد نطاي الوهية الاي ائية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ط1984 ،1هب ،ن .372
 -2ت /اد حامد ف اي املرافعات املدنية والتجارية ،تار الن ه العر ية ،الاياهرة1940 ،هب ،ن.353

 -3ت /يلي أ و يطية هيكه ،الدف ابإلحالة يف انون املرافعات ،هب .ج ن  ،248وما عدها.
 - 4ت/نبيه يار ،سلطة الاياضي التايديرية ،منشأة املعارف ،ط1984 ،1هب ،ن ،350ت/أحد مليجي حتديد  ،هب .ج ،ن.375
 -5ت /احد أ و الوفات ن رية الدفوع هب .ج ،ن .262
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 له ب البببعض ج أن اهرتببباط صببلة وثيايببة ببب تيببويب ،هببل الاببلة جتعببه مببن العببدل واملناس ب أنجتا الديويب أماهب كاة واحدة للىلك في اا معا(.)1
 وله البعض اآل ر ج أن اهرتباط صلة وثيايبة بب طلببب ،جتعبه مبن املابلىلة أن تن رمهبا وتفابهفي اا معبا كابة واحبدة تفباتت لابدور أحكباهب بد يابع أو يسبتىليه التوفيبق ين با لبو فابل يف
الطلبب كاتان( .)2وهلا جهجتا اكتفبى إبيبرات غايبة مب ابه ليسب
ه هي غاية يامة لكه ياه
 -وله ب رأا اثلببر

()3

اصبة يف الور بة البيت اجتبه جلي با

ائي.

باوه جرببالت الغاببوض يببن املعيببار الغببائي لإلرتببباط ،فببر معيببار ابلغايببة منببه

(تعارض األحكاهب) ائالح ميكن تاور تعارض األحكاهب أو يدهب التوافق ين اا رغ غيال الوحبدة يف
أا يناببر مببن العناصببر ال الثببة للببدياوى املرتبطببة وللببل مببن ببالل يال ببة منطاييببة ،تتا ببه يف يال ببة
الفببرع أبصببله ،أو يال ببة التبعيببة أو يال ببة السببببية ،جه أن هببلا ال برأا ابرت ببات

خيببرإ الفكببرة يببن

غاوض ا كابا أنبه خيبرإ جرت بات هبو اآل بر يبن جهجتبا الغبائي؛ سبوات مبن رانب

نبات املعيبار يلبى

الغايبة (تفباتا تعبارض األحكباهب) أهب مبن رانب العال بة املنطاييبة البيت ميكبن جسبتخالن التعبارض مببن
الهلا وكلا جستخالن التنا ض والتكرار.
اثلث ا :أنواع الرتباط ودرجاته:
لكر اهرتباط يف ن ر شرار الايانون وحتاييق صلة سري العدالة يف ن ر البديويب معبا جتنببا لابدور أحكباهب
متعارضة ف ل الالة د تايوى وتابل متا لة يف جرتبباط بوا أو جرتبباط ه يايببه التج ئبه أو تبعبي؛ سبوات كبان
جرتببباط جمبباةا أهب شخاببي أهب حاييايببي ختلببف أنوايببه ،وهببلا التايسببي لببدى شبرار الايببانون ،أمببا الايببانون الياببو
 -1ت /يلي أ و يطية ،هب .ج ،ن  ،253ت /اد حامد ف ابي ،املرافعبات ،هب .ج ،ن  ،493ت /أحبد أ بو الوفبات ،ن ريبة البدفوع ،هب .ج ،ن  ،263ت/
أحد أ و الوفات ،التعليق يلى انون املرافعات ،ا ت األول ،طبعة اإلسكندرية1975 ،هب.
 -2ت /أمينه النار ،انون املرافعات ،الكتال ال الر ،الاياهرة ،الطبعة 1982هب ،ن.244
 -3ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن  263وما عدها.
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واملارا ين اا تلل املرات لإلرتباط ،لللل سوف ندرج ما لهب جليبه شبرار الايبانون مبن تايسبي ترربات
اهرتباط كاا يليح
 .1الرتباط الذي ل يقبل التجزئة:
يعتا جهرتباط اللا ه يايبه التج ئه من أ وى صور جهرتباط ،ف و جرتباط وثيق ،ومن أم لة للل ،تيوى
البببائ يلببى املشببتا طلب الب ان وتيببوى املشببتا يلببى البببائ فسببي العايببد وتيببوتن ابلتعببويض مببن شببخص
يلببى ببر ابلتببباتل يلببى نفببس احلاتثببة ،أو تيببوتن يلببى شخاببب شببيت غببري ا ببه للتج ئ بة طبيعتببه كىلببق
جهرتفاي من ال رورا الفاه يف تلل الدياوى وأم اهلا ين طريق كاة واحدة وجه فإنه ميكن أن تادر في ا
أحكاما متعارضة أو ه ميكن التوفيق ين اا( ،)1هلا م التأكيد أبن جهرتباط اللا ه يايبه التج ئبة أشبار جليبه
الايانون الياو يف املاتة ( )2/89مرافعات حت ينوانح "جه تاان حبس نوع الديوى" ،حير رات في اح
" جنشات كاة ج تدائية متخااة لن ر نوع معب من الدياوى جيعه وهيت ا اصبرة يلبى للبل النبوع فبال جيبوة
هلا الن ر يف غريها من الدياوى ما تكن مرتبطة ديوى أصلية مرفوية أمام ا جرتباطا ه يايبه التج ئه" .ومب
للببل فالايببانون الياببو يبببب معببا اهرتببباط الببلا ه يايبببه التج ئ بة هببه هببو اهرتببباط الببلا نشببأ ببلات احلببق
املرتب طبيعته ويتىلايق يندما يكون ا هلت اهب طبيعته ه يايبه جهنايساهب وهي ما تساى عدهب التج ئه املطلاية(.)2
أما الايانون املارا فايد أورت معا بة للاوضبوع يف املباتة ( )46مرافعبات البيت تبنص يلبى أنح "ه ختبتص
كاببة امل بوات ا ئيببة ابحلك ب يف الطل ب العببارض أو الطل ب امل برتب ابلطل ب األصببلي جلا كببان حبس ب

يات ببا

ونويه ه يد ه يف ج تااص ا ،وجلا يرض يلي ا طل من هلا الايبيه رباة هلبا أن حتكب يف الطلب األصبلي
وحد جلا يتت يلى للل ضرر يسبري العدالبة وجه ورب يلي با أن حتكب مبن تلايبات نفسب ا إبحالبة البديوى
 -1ت /أحببد أ ببو الوفببات ن ريببة الببدفوع هب.ج ،ن  ،250ت /رمب ا سببيف ،الوسببي يف شببرر ببانون املرافعببات املدنيببة ،تار الن ببه العر يببة ،الايبباهرة1968 ،هب،
ند  ،319ن .402
 -2ت /يبببد الببرةاي السببن ورا ،الوسببي يف الايببانون املببدين ،اإلثبببات و اثر اإللتب اهب 1985هب ،ن ريببة اإللت ب اهب ورببه يبباهب ،أو جنابباف احلوالببة اإلناي ببات ،إ،3 .
ن .375
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ا هصببلية والطال ب العببارض أو امل برتب حبالت ببا ج ااكاببة جه تدائيببة املختاببة ويكببون حك ب اهحالببة غببري ا ببه
للطعن".
لللل ،فإن الايانون الياو واملابرا يتفايبان أبن اهرتبباط الايبوا والبلا ه يايببه التج ئبه أشبد اتثبريا يلبى
جه تاان هو صورة يدهب التج ئهِ وأتثبريا يلبى اه تابان ،وهبو السبائد عبدهب التج ئبة يلبى أهنبا أ بوى صبور
اهرتباط ف ي جرتباط وثيق أو مديوهب وليس جمرت جرتباط سي (.)1
 .2الرتباط التبعي( :فكرة التبعية):
جن فكرة التبعيةح هي صلة ب تيويب جحدامها أصلية وأ رى ات عة هلا ،وابلتاف فالديوى التبعية جقا هي
تيببوى تتتب يببن تيببوى أ ببرى أو تنشببأ ين ببا .والسبىلال الببلا ي ببور حببول فكببرة التبعيببة هببه تعببو اهرتببباط أهب
صببورة مببن صببورة أهب ه تعببو للببل يف شببيت سببوف نتنباول للببل مببن ببالل اهرا ببة يلببى السبىلال وللببل مببن
حير املدلول والنطاي واهلدف اللا تسعى جليه يلى النىلو اآليتح
 له ب ش برار الايببانون والاي ببات يف ماببر ج الايببول إب ببتالف الببديوى التبعيببة يببن الببديوى املرتبطببة،وللل ألن التبيعة ه تايوهب ياتة ب تيويب أصليتب ه تيوى أصلية وأ رى ات عة(.)2
ل ببللل ميك ببن الاي ببول جن فك ببريت اهرتب بباط والتبعي ببة ببدفان ج غاي ببة واح ببدة ه ببي تف بباتا ص ببدور أحك بباهب
متعارضببة أو ه ميكببن التوفيببق ين اببا ،ألن اهرتببباط يكببون ببب تيببويب ببائاتب يف و ب واحببد مهببا الببديوى
األصلية واملناةية التبعية ،ف ي تنشأ ين ن اع أصلي أو تتولد ين تنفيبل احلكب الاباتر يف البديوى جهصبلية وه
ياة عد للل أبن تكون اخلاومة اهصلية مطروحة فعال أماهب الاي ات و

رف الديوى(.)3

 -1أحد أ و الوفبات ،ن ريبة البدفوع ،هب .ج ،ن  ،250ت /ج براهي جنيب  ،ايبدة ه حتكب تون اباع اخلابوهب ،منشبأة املعبارف ،اإلسبكندرية1981 ،،هب ،ن
 440وما عدها.

 2ت /أحببد هنببدا ،جرتببباط الببدياوا ،هب.ج ،ن  ،52ت .أحببد أ ببو الوفببات ،ن ريببة الببدفوع ،هب .ج ،ن  ،252ت /ج براهي جني ب  ،ايببدة ه حتكب تون ابباع
اخلاوهب ،هب .ج ،442 ،ت /يلي أ و يطية هيكه ،الدف ابإلحالة ،هب .ج ،ن  139وما يلي ا.
 -3ت /ماطفى كامه كري  ،شرر املرافعات اللييب ،طرا لس1997 ،هب ،ن  ،425وما عدها.
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 .3الرتباط اجملازي والشخصي(:)1
اهرتببباط ازبباةا ه يعببو اهشبتاك أو جهحتببات يف العناصببر املوضببويية ،فكببه تيببوى تباشببر اببورة مسببتايلة
ولتلفة متاما ين الديوى األ رى ،ويعو جهشتاك يف مسائه متىلدة يف احله وروت حالة جرتباط كاا هو احلال
شبأ ن تيبباوى ائابة ببب أشبخان لتلفببب ومشبتكب فياببا يبن يف مسببائه انونيبة ،كاببا لبو رفب يابال ماببن
تيببوى يلببى صبباحبه ،ألنببه بباهب فاببل ألسبببال لتلفببة ولكببه مببن يايببد مسببتايه ،فببال يورببد يف هببل احلالببة
جرتباط ه جشتاك يف املسالة املعروضة يلى الاياضي – أا جرتباط افتاضي  -حا يدف الاياضي ألن جيا تلبل
الدياوى املتعدتة أمامه طاملا ين اا تدا ه يتا ه يف وحدة املسائه املتعلاية ابلن اع(.)2
أما ا هرتباط الشخاي فإنه يتا ه يف وحدة اخلاوهب فاي تون اإلتاال أبا صلة موضويية ،كالطلببات
املتعدتة املايدمة يف موار ة الشخص لاته ،تشاه مجي الفوائد املستىلاية واملااريف والتعوي ات السا اية يلى
تايدمي تيوى رأج املال ،واهرتباط الشخاي يلى هلا النىلو ه هبدة أا أتثبري يلبى اه تابان ،وه ميكبن
أن يىلتا ج التعدا يلى اه تاان االي( )3أويلى اه تاان الايياي جه يف حدوت معينبة ،ألن لإلرتبباط
تورا م اببا يف ويببد جه تاببان ببا في ببا املتعلايببة ابلن بباهب العبباهب ،فالايببانون الياببو يف املبباتة ( )2/89مرافعببات
رعببه جهرتببباط سببببا جسببت نائيا لإل تاببان النببويي ،أمببا الايببانون املاببرا ايت با اهرتببباط سببببا ملخالفببة وايببد
جه تاان النويي يف املاتة ( )46مرافعات ،حير رعه ااكاة ا ئية اللا أور يلي ا أن حتيه الطلب
ا هصببلي جلا جرتببب

ببه طل ب يببارض يكببن مببن ج تااص ب ا ،فتىليببه الطل ب األصببلي والطل ب العببارض ج

ااكاببة جه تدائيببة ألن الايببانون املاببرا رعببه اهرتببباط سببببا إلحالببة الببديوى مببن ااكاببة صبباحبة اه تاببان
اا ببدت ج ااكا ببة ص بباحبة جه تا ببان الع بباهب ،ويف ك ببال احل ببالتب فاهرتب بباط س ببببا للخ ببروإ أو ملخالف ببة واي ببد
اه تاان النويي والوهئي املتعلق ابلن اهب العاهب.
 -1ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوا والطلبات حت ينوان تررات اإلرتباط أو انوايه يف الفايه املايارن ،ن .47
 -2املرر السا ق ،ن .47

 -3ت /سعيد الد الشرييب ،املور يف أصول انون الاي ات املدين تراسة يف أساسيات انون املرافعات الياو ،مكتبة الااتي ،صنعات ،ن .248
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الفرع الثاين
متييز الدفع إبلحالة لإلرتباط عن املصطلحات املشاهبة له
أولا :متييز الدفع إبلحالة لإلرتباط عن سبر الدعاء وعدم الختصاص.
 .1التمييز عن سبر إلدعاء:
جن ورببه الش بببه يف ه ببلين النببويب م ببن جهحال ببة يتا ببه يف أن كالمه ببا ي ببدف ج تبباليف (جتن ب ) ص ببدور
أحكاهب متعارضة ه ميكن التوفيق ين اا يف لات الاي ية أو يف الاي ات املرتبطة ،ألن الفكرتب دف ج توفري
جهرراتات ،وألن فكريت اهحالة لإلرتباط ولسبق جهتيات دف ج جياال مبدأ حسن سري العدالة اللا يعد
من املباتئ احلاكاة اليت تعطي للاىلكاة حق جهشراف واملرا بة يف تسيري اإلرراتات ،أا من الفكرتب (فكبرة
الدف إبهحالة لإلرتباط ولسبق جهتيات) ،وترت يلي اا مج الديويب والفاه في اا معا ،أا أنبه يتولبد يبن
الفكرتب جحالة وحتاييق وحك واحد وأحيبا ضباا للبديويب املتشبا تب أمباهب كاتبب و بد تايومبان أمباهب نفبس
ااكاة( ،)1والفري هو اهرتباط واهحالة ج

كاة واحدة للن ر يف موضوع الن اع املتعدت.

أما أوره جه تالف ب كلي الفكرتب اهرتباط ولات الن اعح فيتا ه يف أن فكرة جهرتباط تعا ين صلة
تياوى لتلفة وت ر هل الالة الت من بالل جشبتاك تلبل البدياوى املختلفبة يف اابه أو يف السبب  ،وه
يشتط اهشتاك أو اهحتات يف ينارا السب وااه كون فكرة جهرتباط ي في يلي ا الغاوض و لبة جهنتشبار
ن برا لإل ببتالف ح ببول أتص ببيله وتعريف ببه( ،)2ينا ببا فك برة لات الن ب اع ه تتىلاي ببق جه يف احلال ببة ال ببيت تك ببون في ببا
البدياوى متىلببدة أو متطا ايببة يف مجيب يناصبرها (جهطبراف وااببه والسببب ) ،حيبر أنببه جلا أ تلببف أا يناببر
مببن تلببل العناصببر فببإن مف بوهب تلببل الفكببرة ه تتىلايببق ،أا أن فكببرة لات النب اع تعبباين تطببا ق اتهب للببدياوى،
كون فكرة ياهب لات الن اع تتس ابلوضور والتىلديد وكللل إبهنتشار ،فايلاا يورد انون ه يعرف ياهب لات
 -1ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوا والطلبات ،هب.ج ،ن .69
 -2ت /سعيد الد الشرييب ،املور  ،هب .ج ،ن.380
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الن اع ،وم هلا فإن ياهب لات الن اع تكات تكون ترة للا جند عض من الدياوى ترفب مبرتب وهبلا ه هبدة
ياتة ين اد ه ين جمهال أو وف أو حاتة طارئ كالوفاة وغريها(.)1
 .2التمييز عن الدفع بعدم إلختصاص:
الببدف إبهحالببة لإلرتببباط هببو الببدف الببلا اببد منببه من ب ااكاببة مببن الفاببه يف الببديوى وجحالت ببا ج
كاببة غببري ااكاببة املطببرور أمام ببا الن ب اع( ،)2أمببا الببدف عببدهب اه تاببان ف ببو الببدف الببلا ياياببد ببه من ب
ااكاة من الفاه يف الديوى املعروضه أمام ا خلرور ا ين حدوت وهيت ا طبايا لايوايد اه تاان ،فاخلا
يطل من ااكاة التنىلى ين الفاه يف الديوى خلروإ هل الاي ية من حدوت الوهية اليت را ا الايبانون(،)3
جه أن الايانون الياو يف املاتة ( )181مرافعات والايانون املارا يف املاتة ( )180مرافعات ،ار للل يلى
الدف عدهب اه تاان االي ،حا يعو الد ول يف املوضوع ه د تكون ااكاة أهدرت و تا ه يست ان ه،
وهنببا تكاببن أمهيببة الببدف إبهحالببة ،و نببات يلببى للببل جي ب جهببدار الايايببدة ال بوارتة يف نببص املبباتة ( )181مببن
حير ورول ج دائه به التكل يف املوضوع و به تايدمي أا تف عدهب الايبول ،كاا جي ج راربه مبن م باون
هلا النص ،حىت يكون للخا احلق يف ج دائه يف أية حالة كان يلي ا الديوى أماهب أول تررة جن يكن يف
أا مرحلة كان يلي ا اخلاومة ،ألن املنطق العايلي ياي ي للل ،كون الدف متعلايا ابلن اهب العاهب(.)4
اثنيا :متييز الدفع إبلحالة لإلرتباط عن الدفع ابلقم وإلحتواء.
 .1الرتباط والقم:
يعتببا الببدف إبهحالببة لإلرتببباط والببدف ابل ب مببن الببدفوع الشببكلية الوار ب التاسببل ببا ،فايببد تنببأول
الايببانون الياببو الببدف إبهحالببة لإلرتببباط يف املبباتة ( )184مببن ببانون املرافعببات ،وكببلا تنببأول الايببانون املاببرا
 -1ت /أحد أ و الوفات ،الدفوع ،هب .ج ،ن  ،175ت /أحد أ و الوفات ،املرافعات ،هب .ج ،ن .156
 -2ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن 176
 -3ت /يلي أ و يطيه هيكه ،الدف ابإلحالة ،هب .ج ،ن .140

 -4ت/سعيد الد الشرييب ،الوري يف انون املرافعات الياو ،هب .ج ،ن .381
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الدف إبهحالة لالرتباط يف املاتة ( ،)112و يناا يلى كونه تفعا يتعلق ابلن اهب العاهب ،ويايوهب يف حالة وروت
جرتباط ب تيويب يلى مستوى كاتب ،ووفايا للاايت يات السالفة اللكر يدل يلبى وربول جحالبة البديوى
لوروت جهرتباط ،ولتاي ال

ياا سبق فإننا جند أن ال

غري اهحالة لإلرتباط ياال نص املاتتب (- 181

 )184مرافعات ميو واملاتة ( )112مرافعات مارا اللا أيتا أبن ال

يت تا ه نطاي ااكاة الواحدة،

ويكبون جمبا لإلرتبباط وحتبتف كبه تيبوى كياهنبا وجسبتايالهلا مبن حيبر تايبدير يات با ونابا ا الايبانوين وكبللل
جهسببت ناف ،وهببق للاىلكاببة أن تتخببل مسببتندات جحببدى الببديويب تيامببة لاي ببائ ا يف الببديوى األ ببرى(،)1
ونببرى ينببد تراسببة املبباتتب ( )186 - 184مرافعببات ميببو واملبباتة ( )112مرافعببات ماببرا جلا كان ب تعتببا
اخلاببومة واحببدة ينببد ضب تيببويب أو جن كببه تيببوى تكببون هلببا اببومت ا املسببتايلة ينببد جياببال هبباتب املبباتتب
اللتب متنعان الطعن املباش ر يف األحكاهب اليت تادر أثنات ن ر الديوى يدا تلل اليت تن ي اخلاومة رمت ا.
 .2الرتباط وإلحتواء:
جن فكرة جهحتواتح هي يال بة بب يناصبر تيبوى وتيبوى أ برى ليسب يال بة كيفيبة ،به يال بة كايبة،
عببا أن يكببون سببب أو ببه جحببدامها أك ببر جتسببايا مببن سببب أو ببه األ ببرى ،كاببا ه بدة يف طل ب أحببد
األموال يف تيوى وطل جماوع األمبوال يف تيبوى أ برى ،أو جلا طلب أحبد اخلابوهب تايسبي شبيت يف تيبوى
وطلب يف تيببوى أ ببرى تايسببي لمببة ماليببة أكببا جتسببايا – يف كببه األح بوال يكببون هنبباك احتبوات تيبباوى ببه
جحدامها يكون أكا من ه األ رى(.)2
أا أنه ميكن الايول أن اهحتوات هو ياهب لات الن اع ولكن اورة ر ئية تتا ه ديويب جحدامها صغرية،
واأل ببرى كبببرية ،وابلتبباف ي ببر ج ببتالف فكببرة اهحتبوات يببن فكببرة جهرتببباط يف تيببويب – لتلفتببب – كببه مببا

 -1ت /احد أ و الوفات ،ن رية األحكاهب ،هب .ج ن .498

 -2ت /احد هندا ،ارتباط الدياوا والطلبات يف انون املرافعات ،هب .ج ،ن .77
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ين اا جشتاك أو جحتات ر ئي موضويي ،يناا اهحتوات يتطل الوحدة التامة يف ينارا السب واخلاوهب ب
تيويب ،والتطا ق ا ئي يف ينار ااه.
وي تات الفاري وضوحا ب فكريت اهحتوات واهرتباط جلا فرض أن رف شخص تيوى مطالبا في ا شخاا
أ بر بلببن مببن املببال ج رانب طلب الفوائببد يببن هببلا املبلببن ،أا طلب رأج املببال والفوائببد معببا ،ورفب تيببوى
أ ببرى يلببى نفببس الشببخص مطالبببا جت ابلفوائببد فايب – يف هببلا العببرض نكببون اببدت جحتبوات تيبباوى لتطببا ق
ينارا السب وجهشخان يف الديويب اورة كلية م التطبا ق ا ئبي يف ينابر اابه – جلا البديوى برأج
املال والفوائد حتتوا متاما الديوى ابلفوائد فاي – يناا جلا فرض أن طال شخص رأج املال اللا له لدى
شخص

ر يف تيبوى مث طالببه يف تيبوى أ برى ابلفوائبد فايب يبن هبلا املبلبن فإننبا نكبون ابدت جرتبباط بب

الببديويب لإلش بتاك يف السببب  ،يناببا ه يكببون هنبباك أا تطببا ق اببدت يناببر ااببه ،ففكببرة اهحت بوات تتاي ب
شكه جررائي يتوس فكرة ياهب لات الن اع وفكرة اهرتباط ب هاتب الفكرتب( ،)1و نات يلبى مبا تايبدهب ميكبن
الايول أن اهرتباط أي من اهحتوات فكه جحتوات ارتباط وليس العكس.
اثلث ا :التمييز بني الرتباط والتجزئه والتبعية.
 .1التمييز بني الرتباط والتجزئة:
تعريف يدهب التج ئه جصطالحاح هو ه هاه معا بانو جه جلا انطببق يلبى به يكبون موضبويا انونيبا
للديوى عا أن يدهب التج ئة ليس صلة ب أشخان وه ب مفاهي انونية وه حىت ب يدة طلبات ،ه
جهنا يف الوا را طة لهنية توحد اهياال املختلفة ع ا بعض ،كاا توحد الشروط املختلفة لنفس العاه ،جن
يدهب التج ئة يف املطل اللا يستىليه معه أن يكون حلس الن اع غري حه واحد ،حبير جلا صدر فيه حكاان
خيالف جحدامها جه ر جستىلال تنفيلمها معا(.)2
 -1املرر السا ق ،ن .83

 -2ت /حامد اد حامد ف اي ،النايض يف املوات املدنية والتجارية ،مطبعة نة التأليف والتمجة والنشر ،الاياهرة ،طبعه 1937هب ،ند  ،278ن .567
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وابلتبباف ميكببن الايببول جن به ابلببرغن مببن جحتببات الغايببة يف كلببى الفك برتب ،جه أن هنبباك ج ببتالف ين اببا كاببا
يلي()1ح
 الطبيعىنىنة القانونيىنىنة لارتبىنىناطح وهببوجفتاض تيببويب لتلفتبب ين اببا صببلة جتعببه مببن ال ببرورا حتايياي ابباوالفاه في اا معا جتنبا لادور أحكاهب غري متوافاية ومتعارضة.
 الطبيعة القانونية لعدم التجزئهح ه تستل هب وروت تيويب ف ي ه تعا ين صلة ب طلبب ولكن فاييبن طببا الطلب  ،وهببو طبا يسببتنتج مبن ببه البديوى وهببلا اابه طبيعتببه يتطلب حببال وحيبدا يايببوت
لتجن تنا ض الايرارات واألحكاهب.
وهلا التنا ض ااتاه للايرارات وجن كان تفاتيه هو غاية كه من اهرتباط ويدهب التج ئه ،جه أنه يف حالة
جهرتباط يستنتج من الالة اليت جتا الديويب ،يناا يف يدهب التج ئه يستنتج فاي من طبيعة ااه ،فليس من
ال ببرورا أن تكببون هنبباك تيببوتن كاببا هببو احلببال يف اهرتببباط؛ فا ب ال جلا تايببدهب املشببتا عببد ي ب العايببار ج
كاة موطن العايار مطالبا ابلفسي وتايدهب البائ ج

كاة موطن املشتا مطالبا ابلوفبات ،فبإن كبان البيب بد

فسبي فبال ان ه يسبتىلق ويكبون مبن األف به أن جتاب هبااتن البديوتن والفابه في ابا بنفس احلبه ،وهنبا مببن
ال ببرورا وحببدة احلببه ألن جهرتفبباي مبباتة غببري جم ئبة ،وهنببا ي ب طا عببه أو ابباته يلببى تكييببف لات الطل ب
الاي ائي ،وصفة يدهب التج ئة لاياية وضوع الطل الاي ائي املرفوع شأنه الن اع(.)2
 .2التمييز بني الرتباط والتبعية:
جن فكرة التبعية تتفق م اهرتباط من حير جهيتببارات البيت تببا يليبه؛ فاألسباج البلا تببا يلي با هبي
جحلبباي الببدياوى التبعيببة ابلببدياوى جهصببلية وهببي نفببس جهيتبببارات واألسببس ال بلا ببو يلي ببا جحالببة الببدياوى

 -1ت /حامد اد ف اي ،هب .ج ،ن.565

 -2ت /بىلاد هندا ،هب .ج ،ن  104و ا عدها.
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املرتبطة وهي من تعارض األحكاهب وتفاتا ك رة جهرراتات( ،)1فالتبعية ختتلف ين جهرتباط من حير املبدلول
والنطاي جل هي صلة ب تيويب جحدامها أصلية وأ رى ات عة هلا.
فالديوى التبيعبةح هبي تيبوى تتتب يبن تيبوى أ برى أو تنشبأ ين با ،م بالح تيبوى املطالببة إبهتعبال،
الببيت تعتببا تيببوى تبعيببة للببديوى أ ببرى الببيت أسببتورب األتعببال سبببب ا ،كاببا أن طل ب الفوائببد أو ال اببار أو
املابباريف يعببد مببن الطلبببات التا عببة للطلب األصببلي برأج املببال( ،)2جل أن ين اببا صببلة تبعيببة حبيببر ان احلكب
الااتر يف جحدامها يىلثر ابحلك يلى األ رى جه أهناا ليس هي جهرتباط(.)3
امببا اهرتببباط ف ببوح صببلة ببب تيببويب أصببليتب ينشببأ يببن الفاببه يف جحببدامها أتثببري يف األ برى فاهرتببباط
أوس من حير املدلول يايت ي مج الديويب املرتبطتب اماهب كاة واحدة كبي هكب في ابا معبا حبكب واحبد
جلا ج ت ى احلال( ،)4وابلتاف فإن فكرة التبعية وجن ج تلف يبن اهرتبباط يف املبدلول والنطباي جه جهنابا يتفايبان
من حير اهيتبارات اليت تبا يلي ا كه من ا.

املطلب الثاين
املفرتضات القانونية للدفع إبلحالة لإلرتباط
جن اإل حالة لإلرتباط تواره مفتضات يف الوا العالي فتكون في ا تياوى ائاة أماهب عبض ااباك مبن
املفيد حلسن سري العدالة مج تلل الدياوى اماهب كاة واحدة جتنبا لادور أحكاهب متعارضة ،لللل فإهحاله
للديوى من كاة ج

كاة أ رى يفتض توافر شروط موضويية رئيسية كاا يلي()5ح

أولاح التعاصر جهررائيح أا ياهب الدياوى أماهب يدت من اااك يف نفس الو .
 -1ت /رم ا سيف ،تناةع اإل تاان ب اااك األهلية واملختلطة ،هب .ج ،ن .210
 -2ت /ماطفى كامه كرية ،انون املرافعات ،هب .ج ،ن .430
 -3ت /أحد هندا ،ارتباط الديوى ،هب .ج .52
 -4ت /أحد هندا ،هب .ج ،ن .551
 -5ت /أحد هندا هب .ج ،ن .128 – 127
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اثنيىنا ح جحتببات ا ببة والدررببة ،أا مببدى ضببرورة ،أن تكببون تلببل اابباك ات عببة لببلات ا ببة أو ائاببة أمبباهب
نفس تررة التاياضي.
اثلث اح ج تاان ااكاتب املطلول اهحالة ج أحدمها ابلديوى الايائاة أمام اا ابلديوى اليت ستىلال
ج ااكاة املطلول اهحالة جلي ا.
وتفايه تلل يف مخسة فروع يلى النىلو اآليتح

الفرع األول
تعاصر الدعويني أمام حمكمتني متحدتني جهة ودرجة
يعببد جرتببباط الببدياوى ضببرورة منطاييببة لإلحالببة ،وتلببل هببي غايببة الببدف ابهحالببة لإلرتببباط ،ومعببا تعاصببر
الببدياوى أمبباهب كاتبببح أبن تكببون الببديوتن ببائاتب ابلفعببه أمبباهب ااكاتببب ،فببإلا كببان احلكب ببد صببدر يف
جحدامها ةال مار جهحالة( ،)1ونتناول للل يف املسائه اآلتيةح
أولا :تقدمي الدفع ابإلحالة قبل الفصل يف إحدى الدعاوى.
لكي يكون للدف ابإلحالة لإلرتباط له ،فان ال رورا أن يت ا دال أثنات وروت فعلبي للبديويب ،وأن
يكون للل الوروت أماهب كاتب أو أك ر ،فإلا جناي

جحدى الديويب سوات كبان للبل جهناي بات حبكب يف

املوضوع أهب غري  ،كأن يكون احلك سايوط ا أو إبناي ائ ا ابلتاياتهب أو

ي املبدة ،أو إبيتبارهبا كبان تكبن

أو بطالن صىلفية الديوى فإنه ه يتاور أن يايبه البدف إبهحالبة لإلرتبباط( ،)2فبإلا كانب جحبدى ااكاتبب
ببد فاببل يف الببديوى الايائاببة أمام ببا وأصبببل رارهببا هنائيببا فببإن الببدف ابهحالببة لإلرتببباط ه يعببد مايبببوه أمبباهب

 -1ت /سعيد الد الشرييب ،انون املرافعات هب .ج ،ن .381
 -2ت /أحد أ و الوفات ،الدفوع هب .ج ،ند  ،133ن .256
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ااكاة األ رى( ، )1والديوى اليت تبايى وحدها ائابة تتبب سبريها ابل برورة ونفبس األمبر يتىلايبق حبىت جلا كبان
احلك الااتر واسطة جحدى ااكاتب يابل هنائيا حىت لو طعن فيه إبهست ناف.
اثنيا :الفصل يف إحدى الدعويني قبل إمتام الحالة.
معا للل لو حتايق تعاصر الديويب جررائيا و به جمتاهب اهحالبة فابل ااكابة البيت حتبال جلي با البديوى
املرتبطة يف موضوع الديوى حا ينعدهب هنعداهب ياهب اهحالة لإلرتباط ،وللل لتىلايق مفتض الدف ابحلجية ،جه
أن شرار الايانون د ساروا يف ججتاهب لتلفب()2ح
الجتاه األولح يله ج أنه يتعب أن تعوت الديوى اليت حك في ا إبهحالة ج ااكاة البيت كانب
تن رهببا ل ب وال احلكاببة م ببن اهحال ببة ،اوصببا ببد تكببون ااكا ببة ال ببيت أحلي ب جلي ببا الببديوى غ ببري لتا ببة
ن رها(.)3
الجتاه الثاين ح له ج أنه ليس هناك ما مين هل ااكاة من الفاه يف الديوى اليت أحلي جلي ا
يلى جيتبار أن املاياوت من اهحالة هو الفاه يف الديويب عرفة كاة واحدة ه الفاه في اا معا ،ألن
اهحالة الاياد من ا تفاتا تنا ض األحكاهب يف الديويب وتيسري الفاه في اا ،ويلى وره اخلاون تيسري
الفاه يف الديوى املطلول جحالت ا(.)4
جه أن اهجتببا ال بباين تعببرض للنايببد مببن بببه عببض شبرار الايببانون( ،)5حيببر يببرى أن الغببرض مببن اهحالببة
لإلرتباط ليس هو ابلتىلديد ه هو مج الديويب أماهب لات ااكاة كي حتاياي ا وتفابه في ابا معبا ملبا ي بان
يدهب تعارض األحكاهب الااتر في اا ،حا يعو يدهب وروت أا مار لبايات الديوى أماهب ااكاة ااال جلي ا.
 -1ت /أحد هندا هب .ج ن ،132 ،ت /وردا ف اي /مباتئ الاي ات املدين ،يف انون املرافعات ،تار الن ة العر ية ،الاياهرية2001،هب ،ن.654

 -2ت /يلي أ و يطية هيكه ،الدف ابإلحالة يف انون املرافعات ،تراسة حتليلية وتطبيايية للديوى ،تار املطبويات ا امعية ،الاياهرة2007 ،هب ،ن.444
 -3ت /أحد أ و الوفات ،الدفوع ،هب .ج ،ند  ،132ن.357

 -4ت /أحببد مسببل  ،أصببول املرافعببات والتن ببي الاي ببائي واإلربراتات واألحكبباهب يف املبوات املدنيببة والتجاريببة والشخاببية ،تار الفكببر العببري ،الايبباهرة1979 ،هب،
ن.21 ،16
 -5ت /أحد هندا ،يف جرتباط الدياوا والطلبات هب .ج ،ن.133
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لكننا نرى أنه طاملا أن الدف إبهحالة لإلرتباط دهب يف و ته الايانوين وله ما يار – أثنات تعاصر املدييب
ااكاببة املايببدهب أمام ببا الببدف وأصببدرت برار إبهحالببة ج ااكاببة ااببال جلي ببا لتلببل الببديوى

– واسببتجا

لوروت جرتباط ين ابا فبإن ااكابة اابال جلي با تلبل البديوى هبي األو ن رهبا حبىت ولبو بد فابل ابلبديوى
املن ورة أمام ا.

الفرع الثاين
إحتاد احملكمتني جهة ودرجة
جن تعدت الاي ات يف أا لد فيه

ات ياتا و ات جتارا كاار م ال وج تالف الدوائر تا ه ااكاة

الواحدة ه يعد جرتباطا وجقا حهه ايرار إبيتبار ياه مبن أيابال جهتارة الاي بائية يت بان ضب الاي بات املرتبطبة
أماهب تائرة واحدة ،يلى الرغ أن الايانون املارا ين

هلا جهررات ،أما يف اليان فبإن تعبدت ر بات الاي بات

معدومة ،وناياد للل الاي ات العاتا والاي ات اإلتارا أو ما يساى جلس الدولة ،وهلا النبوع مبن الاي بات
غري موروت يف اليان يدا وروت اك ا تدائية ختتص ابلاي ات اإلتارا ،وسنبب للل يلى النىلو اآليتح
أولا :وحدة اجلهة الققائية التابع إليها حمكميت الحالة:
جن فكرة جهرتباط ب اك ر ة الاي ات جهتارا والاي ات العاتا تىلتا تورا واحدا ج تااتا لإلرراتات
ومنعا لتنا ص األحكاهب وتكرارها ،فكان من املنطايي مج الدياوى والفاه في ا معا ،حىت لو ج تلفتا سببا أو
موضويا جتنبا لادور أحكاهب متعارضة ه ميكن التوفيبق ين با ،ويلبى هبلا النىلبو تايبوهب فكبرة اهرتبباط ولبو أمباهب
اك طعن جتارية( ،)1والسىلال اللا ميكن أن ي بار هبه هنباك مبا يبار جتبباع كبه مبن كابيت اهحالبة لإلرتبباط
ر ببة

ببائية لتلفببة أهب واحببدة ،ميكببن الايببول أبن ش برار الايببانون ببد ج تلف بوا يف جهرا ببة يلببى هببلا الس بىلال ج

ججتاهب ب مىليد لإلحالة ورافض يلى النىلو اآليتح

 -1ت/يبد الع ي

ليه يدومي ،الوري يف املباتئ العامة للديوى اإلتارية وجرراتا ا ،تار الفكر العري ،ط 1970 ،1هب ،ن 165وما عدها
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الجتىنىناه األول :املؤيىنىند لإلحالىنىنة بىنىنني جهىنىنات الققىنىناءح يببرى جمكانيببة تلببل جهحالببة ،ألن فكببرة جهسببتايالل
امل ي بوهب ببب ر ببات الاي ببات ع ب ا يببن البببعض جه ببر فكببرة يعببد هلببا ببه عببد تطببور الاي ببات وج سببار يف
ر تببب تتبعببان سببياتة واحببدة ،كاببا أنببه ميكببن يبباج اهحالببة لإلرتببباط إبهحالببة لعببدهب جه تاببان ،وفايببا لببنص
املبباتة ( )110مرافعببات ماببرا ويايا ل ببا املبباتة ( )183واملبباتة ( )89مرافعببات ميببو الببيت مىلتاهبباح (أن يلببى
ااكاة جلا

عدهب ج تااص ا أن أتمر إبحالة الديوى حبالت ا ج ااكاة املختاة ولو كان جه تاان

متعلايا ابلن اهب العاهب وابلوهية) ،هلا ابلنسبة للايانون املارا البلا ن ب ر بات الاي بات( ،)1أمبا الايبانون اليابو
ويلى الرغ من أنه يورد فيه ما يساى إبه تاان الوظيفي جه أنه أراة جنشات كاة ج تدائية متخااة
لن ببر نببوع معببب مببن الببدياوى جيعببه وهيت ببا اصببرة يلببى للببل النببوع وه جيببوة هلببا الن ببر يف غببري مببن الببدياوى
حبس ما نا يليه املاتة ( )89مرافعات ميو الفايرة ال انية واللا جيتات اه تاان هو من اه تاان
املتعلق ابلن اهب العاهب و ار للل النوع من الدياوى ،جه أنه ورغ للل فايد أراة هلا ن ر عض البدياوى البيت
ه تد ه يف ج تااص ا ،حير ورت يف هناية الفايرة السبا اية (مبا تكبن مرتبطبة بديوى أصبلية مرفويبة أمام با
جرتباطا ه يايبه

التج ئه).

واستند أصىلال هلا اهجتا ج أن اهرراتات اليت تبت أمباهب هبل ااباك متااثلبة وأن الايبانون نفسبه بد
ببب اه تاببان واهرتببباط يف مواض ب يببدة و ببنفس الطريايببة يف عببض امل بوات ( )112 ،108مرفعببات ماببرا
واملوات ( )274 ،184 ،181مرافعات ميو ،فيكون رواة اهحالة لإلرتباط حالة ج تالف ا ة يلى اهحالة
لعدهب جه تاان وله ما يار (.)2
الجتاه الثاين الرافض لإلحالةح يرى أن تكون ااكاتان ات عتان

ة واحدة ،مىلكدا يلبى نبص املباتة

( )110مرافعببات ماببرا والببيت تايا ل ببا نببص املبباتة ( )182مرافعببات ميببو الببيت جتي ب اهحالببة مببن ر ببة ج
 -1ت/يلي أ و يي ة هيكه ،هب .ج ،ن .490

 -2ت/ماطفى جمدا هرره ،تفوع وأحكاهب يف انون املرافعات املدنية والتجارية ،تار الفكر والايانون ،املناورة2008 ،هب ،ن 276وما عدها.
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أ رى ابلنسبة للايانون املارا وتور اهحالة من كاة نوييبة ج

كابة ياتيبة ابلنسببة للايبانون اليابو،

وهل املوات اصة إبهحالة عد احلك عدهب جه تاان وهو نص ه جيوة الايياج يليه وتطبيايه يلبى حالبة
اهرتببباط ملببا يف اهحالببة مببن كاببة ج

كاببة أ ببرى و ببروإ يلببى مبببدأ جهسببتايالل املتببباتل ببب ر ببات

الاي ببات ولالفببة لايوايببد جه تاببان الببوهئي الببيت تتعلببق ابلن بباهب العبباهب( ،)1ألنببه ياببع أو يكببون مسببتىليال
ورببوت جرتببباط حاييايببي أو مىلكببد ببب طلبببات تطببرر يلببى أا مببن الاي بائب كبعببد املسببافة ببب طبيعببة الطل ب
اهتارا والعاتا.
اثني ا :قيام الحالة لإلرتباط بني حمكميت الدرجة الثانية.
اهحالة لإلرتباط ب كاتب من اك اهست ناف ين اه الايانون الياو أو املارا ،للا فايد راتت
جرت اتات شرار الايانون متباينه يف هلا الادت( )2ونتطري لللل يلى النىلو اآليتح
الجتاه القائل بعدم جواز الدفع إبلحالة لإلرتباطح جلا كان ااكاتان من اك الدررة ال انية ،ألن
الببدف إبهحالببة يسبباي

وار ببة املوضببوع ،وه جيببوة ا ببدال يف اهسببت ناف ،ألن للببل الت امببا حرفيببا ببنص املبباتة

( )108مرافع ببات ما ببرا ويايا ل ببا ن ببص امل بباتة ( )181مرافع ببات مي ببو ،يل ببى أن جابح ببة اهحال ببة ام بباهب بباك
اهستن اف يعد ج اله تبعية اااك ع ا للبعض ،وهل املسالة من الن اهب العاهب(.)3
جه أن ال بببعض جس ببتدركوا ببائلب جت ببوة اهحال ببة جلا ارتبط ب تي ببوتن أم بباهب كا ببة الدرر ببة األو وختل ببف
املببديي يليببه يببن احل ببور يف جح ببدامها وصببدر احلك ب في ببا ،فإنببه م ببن ا ببائ أن ي ببان صببىليفة املعارض ببة أو
اهست ناف متسكه ابلدف طل اهحالة لإلرتباط ،وللل ياال ابملاتة ( )108مرافعات مارا حير توضل
يف هنايببة فاير ببا األو أنببه يسبباي حببق الطبباين يف الببدف املتعلببق إبهربراتات ومببن هببل الببدفوع الببدف إبهحالببة
 -1ت /أحد هندا ،هب .ج ،ن.138

 -2ت /أح ببد أ ببو الوف ببات ،ن ري ببة ال ببدفوع ،هب .ج ،ن ببد  131ن ،272ت /نبي ببه يا ببر ،أص ببول املرافع ببات املدني ببة والتجاري ببة ،منش ببأة املع ببارف ،اإلس ببنكدرية،
1986هب ،ن.608
 -3ت /أحد هندا ،هب.ج ،ن 140وما عدها ،ت/أحد أ و الوفات ،هب.ج ،ن 275وما عدها.
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لإلرتباط طاملا جهنا تبدت معا يف داية الن اع جلا يبدي ا يف صىليفة الطعن( ،)1أما الايانون الياو فايد أورت يف
هناية املاتة ( )289ا ناهح "وفياا يايض ه الايانون نص ان يتب يف شأن اومة اهست ناف الايوايد
املتعلاية با هبو مايبرر أمباهب كابة الدرربة األو  ،وكبلا مبا ورت يف الفايبرة (إ) مبن املباتة ( )288البيت ت بان
أبنهح "جي يلى كاة ا هست ناف أن تن ر الاي ية املستأنفة يلى أساج ما يايدهب هلا من تفوع وأتلبة رديبدة
وما كان د دهب من للل أماهب كاة الدررة األو ".
الجتىنىناه القائىنىنل إبلحالىنىنةح لإلرتببباط ببب كاتببب مببن بباك اهسببت ناف ألن اهلببدف مببن مج ب الببدياوى
املرتبطة أماهب كاة واحدة هو احليلولة تون صدور أحكاهب متعارضة ،حتاييايا حلسن سري العدالة ،وهو مبا جيب
تف يله يلى مببدأ تبعيبة ااباك ع ب ا الببعض ،ألنبه يعبد مبن املبباتئ احلاكابة ،ومبن مث فإهحالبة بب كابيت
الدررة ال انية (اهستن اف) رائ ة اصة وأهناا أا كايت جهست ناف من اك املوضوع.
لللل ،فإننا نىليد ما له جليه اهجتبا الايائبه إبهحالبة لإلرتبباط بب كابيت الدرربة ال انيبة كبون هباتب
ااكاتببب بباك موضببوع جلا مببا جنكشببف أثنببات ن ببر الببديويب أمبباهب كاببيت اهسببت ناف أن هنبباك صببلة ارتببباط
ين اببا ،ويلببى للببل فببإلا مببا

ب

كاببة اهسببت ناف إبهحالببة لإلرتببباط ج

كاببة جسببت ناف أ ببرى فيعببد

اتها صىليىلا( ،)2حا يتعب مراياة هل الالة لتو التعارض فياا تادر هل اااك من أحكاهب موضويية
أو مستعجلة وجه كان هل األحكاهب ال للطعن ابلنايض لتعارض ا أو تكرارها وتنا

ا(.)3

 -1ت /أحبد هنببدا ،هب .ج نببد  ،47ن  ،150ت /أحبد أ ببو الوفببات ن ريبة الببدفوع هب .ج ،نببد  ،131ن  ،256ت /نبيبه ياببر ،أصببول املرافعببات ،هب .ج،
ند  ،536ن.208

 -2ت/يلي أ و يطية هيكه ،هب .ج ،ن .514
 -3ت/أحببد هنببدا ،هب .ج ،نببد  ،47ن  ،151ت /أحببد أ ببو الوفببات ،ن ريببة الببدفوع ،هب .ج ،ن  ،256ت /نبيببه جااييببه ياببر ،الوسببي يف التنفيببل ا بباا
ليحكاهب ،تار ا امعة ا ديدة للنشر ،اإلسكندرية2000 ،هب ،ن .54
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اثلثا :حكم الرتباط أمام حمكمة النقض.
جلا حاه ارتباط أماهب كاة النايض فإن الدف إبهحالة لإلرتبباط ه يايببه أبا حبال مبن األحبوال حبىت
م ب مببن يببرى ر بواة ج ببدات الببدف إبهحالببة لإلرتببباط يف أا حالببة كان ب يليببه الببديوى( )1أمبباهب لتلببف تررببات
التاياضي كون

ات النايض أا ااكابة العليبا كابة نبص فبال تعتبا ترربة تاياضبي اثل بة وجقبا هبي أيلبى هي بة

ائية تشرف وترا

األحكاهب الاي ائية الااترة مبن ترربيت الاي بات ،ومبن مث ميكبن أن تايبرر وربوت اهرتبباط

وتايرر جياتة الاي ية أو الاي ات ااك اهست ناف ،ويند للل يابل هناك بال لإلحالبة ،وللبل إبيباتة ن بر
الاي ية أماهب كاة اهست ناف أا أن للل ه يعو أن تيوى يرضب امباهب كابة البنايض

بية في با جرتبباط

ابلدياوى(.)2
رابعا :إختاف حمكميت لحالة يف الدرجة.
ومعا ج تالف اهحالة يف هلا الادت هو اه تالف يف الدررة ،وسوف نتناول للل كاا يليح
مبدأ التقاضي على درجتني :جن مبدأ التاياضي يلى تررتب يعو كفالة ن ر الن اع الواحد كافة يناصر
أماهب كاتب يلى التواف( ،)3أا أن الن اع اللا يطرر أماهب أول تررة يعات طرحه أماهب كاة اثين تررة لكي
تعيد الن ر فياا حكا

ه ااكاة األو  ،ويلى للل يعتا الطل ا ديد أماهب كاة اثين تررة اليبا مبن

اومة أول تررة ،و بول للل الطل يعو ابل رورة جلغات الدررة األو  ،ه يعد لالفا لايوايد جه تاان
النببويي الببيت تورب ج ببدات للببل الطلب أمبباهب بباك أول تررببة يف الاي ببات ياومببا ،هسببياا يف الاي ببات ا نببائي
املارا ،حير أن أي

ا رائ وأ طرها تن ر أماهب كاة ا ناتت ،حير تتكون تلل ااكاة من توائر يف

 -1وهو الفايه والايانون الفرنسي .ين رح ت/أحد هندا هب .ج ،ن .151
 -2ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن  ،255ت/أحد هندا ،هب .ج ن.151 ،

 -3ت /أحد هندا ،مبدأ التاياضي يلى تررتب ،هب .ج ،ن ،48ت /أحد ليه ،مبدأ التاياضي يلى تررتب ،هب .ج ،ص ب .39
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كه كاة من اك اهست ناف ،وما تابدر تلبل ااباك مبن أحكباهب فإهنبا ه تايببه الطعبن( )1كبون التاياضبي
يلى تررتب(.)2
وحا جيعه للتاياضي يلى تررتب فايليتبه هبو مبا أريب طرحبه ألول مبر أمباهب كابة اهسبتن اف إبهتيبات
أمام ا مباشرة ؛كجرائ ا لسات واليت تاي أمام ا وتن رها وفايا لإلرراتات املتبعة أمام با وفايبا لنابون املبوات
( )174وم ببا ع ببدها م ببن ببانون املرافع ببات اليا ببو ،وك ببلا تي بباوى ال ببرت واملخاص بباة وك ببلا طلب ب التع ببويض ي ببن
جهسببت ناف الكيببدا ( )58مرافعببات ميببو ،م ب أن الايببانون الياببو يف املبباتة ( )300مببن نفببس الايببانون أربباة
طل التعويض ين حارسة حق الطعن ابلنايض جلا تببب أنبه كيبدا ،فابن ابل أو جيبوة طلب التعبويض أمباهب
كاة اهست ناف جلا كان كيدت ،م أن تلل الناون د ل من تن ي م ه هل املسألة ،يلى الرغ مبن
أن كاة اهست ناف تكون أ در من غريها يف تايدير مسألة كيدية اهست ناف ومسألة احلك ابلتعويض.
و د انايس الرأا لدى شرار الايانون يف هلا النوع من جهحالة( )3ج اجتاهبح
الجتىنىناه ال ىنرافض لإلحالىنىنة :يعتببا األصببه السببائد لببدى شبرار الايببانون( )4ضببرورة أن تتبب

كاببيت اهحالببة

لإلرتباط تررة تاياضي واحدة ،وه جيوة اهحالبة مبن الدرربة األو ج الدرربة اهيلبى من با وه العكبس ،ألن
الايببول غببري يعببو حرمببان اخلابوهب مببن حببق مببن حايببو

املكفببول هلب ايت ببى الايببانون ،األمببر الببلا يببىلتا ج

تفوي تررة من ترريت التاياضي يلى و يىلتا ج اه الل بدأ التاياضبي يلبى تررتبب ،كابا أنبه ه ميكبن
الايول واة اهحالة من الدرربة ال انيبة ج الدرربة األو ملبا فيبه مبن ج بالل ملببدأ التبدرإ الاي بائي ،ألن الايبول
املاكن هو اهحالة من الدرربة األو ج الدرربة األيلبى من با ،كبون مببدأ التاياضبي يلبى تررتبب مبن املبباتئ
املتعلاية ابلن اهب العاهب.
 -1ت /اد ةكي أ و يامر ،هب .ج ،ن 742وما عدها.
 -2ت /يلي أ و يطية هيكه ،هب .ج ،ند  ،517ن .26

 -3ت/يلي أ و يطية هيكه ،هب.ج ،نبد  ،520ن ،528ت /نبيبه يابر ،التعليبق يلبى بانون ،هب.ج ،ن .506ت /وربدا راغب  ،مببدائ الاي بات ،هب .ج،
ن .354ت /أحد مليجي ،اإل تاان ،هب .ج ،ن  278ت /أحد هندا ،هب .ج ،ند  ،46ن 148وما عدها.
 -4ت /أحد ماهر ةيلول ،شرر انون املرافعات ،هب .ج ،ن ،477ت /وردا راغ  ،مبدائ الاي ات ،هب .ج ،ن  354وما عدها.
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الجتىنىناه القائىنىنل إبلحالىنىنة لإلرتبىنىناط( :)1لهب هببلا اهجتببا ج رفببض اهحالببة يف حببال ج ببتالف الدررببة،
معلال للل أبن الايول رفض اهحالة من ااكاة األتىن ج ااكاة األيلى من ا تررة يعد ابحلجة الاياطعة،
ملا أصال مبدأ التاياضي يلى تررتب من ضعف نتيجة اخلروإ املتواف يليه من الل الناون الارهة يلبى
بو رعبه التاسبل به كىلجبة لبرفض اهحالبة أمبر مشبكوك فيبه وأصببل اخلبروإ يليبه متاحبا مبىت مبا وربد مببارا
ملشاكه ا تااتية وارتاايية يعج ين حل با ،متخفيبا ورات سبتار املببدأ التايليبدا – التاياضبي يلبى تررتبب –
اللا أثبب الايبانون يكبس للبل بدليه أن املببدأ لاتبه ا تلبف ربدا يبن وضبعه البلا مت توارثبه حبىت

يف الو

أصبل ينىلدر ج اهنداثر كلاا أت ر الايانون ين التطبور والتايبدهب بو اه تابات يف اهربراتات وجتنببا للاابدر
اهررائي.
جه أن الايببانون املاببرا أربباة يف املبباتة ( )4/214جر براتات رنائيببة اهحالببة لإلرتببباط جلا كان ب ا برائ
املرتبطة من ج تاان اك يلبى ترربات لتلفبة حتبال ج ااكابة األيلبى ترربة ،حبا يعبو يبدهب ربواة اهحالبة
مببن ااكاببة األيلببى تررببة ج ااكاببة األتىن تررببة ،ويببدهب ا بواة لعببدهب اه ببالل بببدأ التببدرإ الاي ببائي ،وكببلا
يدهب اه الل ابلايايدة اليت مايت اهاح الاي ات األيلى خيتص إبهتىن وليس العكس.
و ببن نببرى مببا ي برا عببض ش برار الايببانون( )2يف ر بواة جهحالببة الاي ببائية لإلرتببباط مببن أول تررببة ج اثين
تررة وليس العكس حتاييايا للغاية اليت ي دف جلي ا الدف إبهحالة لإلرتباط وهو مالئاة احللول الاي ائية للن اع
املرتب املتعدت ،ف ال ين اخلروإ يلى مبدأ التاياضي يلى تررتب ناون صرهة؛ سوات واة جهتيات مباشر
وألول مرة يف جهست ناف أهب واة ا دات الطلبات ا ديدة ألول مرة أماهب اهست ناف وهبو نب اع يطبرر مبن ببه
يلى كاة أول تررة.

 -1ت /يلي أ و يطية هيكه ،هب .ج ،البند  ،521ن .272

 -2ت /نبيه يار الطعن ابإلست ناف ،هب .ج ،ند  ،49ن ،90ت /أحد ماهر ةيلول ،تيوى ال اان الفريية ،هب .ج ،ن .130
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الفرع الثالث
إختصاص حمكمتني ابلحالة
ه ميكن أن يطل من جحدى اااك أن حتيه تيوى ائاة أمام ا ج

كاة أ رى تون أن تكون هل

ااكاة لتاة تلل الديوى ،ألن الدياوى املرتبطة ليس تياوى متىلدة ه تياوى لتلفة جتاع ا صلة ما؛
سوات ايوة تلل الالة أو

عف ا ،ونتناول للل يلى النىلو اآليتح

أولا :إختصاص احملكمة املطلوب الحالة منها ابلدعوى القائمة أمامها.
م ببن مفتض ببات ال ببدف إبهحال ببة لإلرتب بباط أن تك ببون ااكا ببة املطل ببول من ببا اهحال ببة لتا ببة ابل ببديوى
املطلببول جحالت ببا وجه فيبببدا أمام ببا الببدف عببدهب جه تاببان ه الببدف إبهحالببة لإلرتببباط ،ألن الايببول بواة
ا هحالة من كاة غري لتاة يىلتا ج نتائج غري منطايية فايد يت ل للاىلكاة ااال جلي ا الديوى أهنبا هبي
غري لتاة ألن ااكاة اايلة ليس هلا سلطة التىلايق مبن ج تابان ااكابة املطلبول اهحالبة جلي با( ،)1ويلبى
للل فالايانون الياو واملارا خيوه ااكاة اايلة التىلايق من ج تاان ااكاة املطلول اهحالة جلي ا ،جه
أنه ه مين التىلايق من ج تااص ا جلا وردت ااكاة املطلول اهحالة من ا أن ااكاة املطلول اهحالة جلي ا
غري لتاة ،فتايوهب حبج الاي ية لنفس ا وتفاه في ا توفريا للو

وا د واهرراتات.

و بد نبص الايبانون يلبى ج تابان ااكاتبب أو يببدهب ج تااصب اا ون ب لكبه من ابا حكب خيتلبف يببن
اآل ببر ،حيببر نا ب املبباتة ( )184مرافعببات ميببوح "جلا كببان الن ب اع أو مببا ي برتب

ببه مطروحببا أمبباهب كاتببب

لتاتب أور ج دات الدف إبهحالبة أمباهب ااكابة البيت رفب جلي با النب اع أ بريا" ،وابلتباف فبإن مبا ربات يف املباتة
( )112مرافع ببات ما ببرا ال ببيت ناب ب يل ببىح "وجلا تفب ب إبهحال ببة لإلرتب بباط ر بباة ج ببدات ال ببدف أم بباهب أا م ببن

 -1ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوى ،هب .ج ،ن  176وما عدها ،ت /سعيد الد الشرييب ،هب .ج ،ن .381
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ااكاتب" ،لللل فإ ن الدف أماهب كاتب لتاتب ابلديوى املرتبطة رائ  ،رغب أن الايبانون املابرا يبنص
يلى ج تاان كايت جهحالة وترك للل ج املاتة ( )110اليت تن

اه تاان من يدمه.

اثنيا :إختصاص احملكمة املطلوب الحالة إليها.
يعت ببا ج تا ببان ااكا ببة اا ببال جلي ببا م ببن املفتض ببات الايانوني ببة لل ببدف إبهحال ببة لإلرتب بباط؛ سب بوات ك ببان
ج تااص ا ابلديوى ائاا أمام ا أهب إبهرتباط للاىلال جلي ا ،للا نتناول للل يلى النىلو اآليتح
أ-إختصاصها ابلدعوى القائمة أمامها:
أكبد الايبانون اليابو يلبى هبلا النبوع مببن اه تابان صبراحة يف املباتة ( )184لكبي يكبون شبرطا هةمببا
ايبول الدف إبهحالة أو واة ج دائه أماهب ااكاة اايلة كابا سبلف ،وللبل بالف الايبانون املابرا فايبد ن ب
الببدف إبهحالببة يف املبباتة ( )112تون جهشببارة في ببا ج اه تاببان مببن يدمببه ،لببللل فيشببتط بواة ج ببدات
الببدف إبهحالببة لإلرتببباط عببدهب ج تاببان ااكاببة اايلببة وج تاببان ااكاببة ااببال جلي ببا الببديوى ج تااصببا
وهئيا ونوييا طبايا للايانون الياو وه يشتط توفر جه تاان االبي كابا سببق( ،)1ألن جهجتبا السبائد يبله
ج أن ااكاببة غببري لتاببة ليببا ابلببديوى الايائاببة أمام ببا ،و يعببتض يلببى للببل يف الو ب املناسب ثبب هلببا
هببلا اه تاببان وايتببات لتاببة ليببا ن ببر تلببل الببديوى ،ألن وايببد جه تاببان االببي شببري مببن أرببه
املالىلة اخلاصة للخاوهب ياوما(.)2
ب -إختصاص احملكمة ابلدعوى احملالة إليها.
لكي تتىلايق مفتضات الدف إبهحالة ه د أن تكون ااكاة ااال جلي ا الديوى لتاة تلل الديوى
مببن مجيب ا ببات وظيفيببا ونوييببا و يايببا اببرف الن ببر يببن ج تااصب ا االببي( ،)3وجلا كببان األصببه أن تكببون

 -1ت /سعيد الد الشرييب هب .ج ،ن ،381ت /أحد هندا ،هب .ج ،ن 139و.178
 -2ت /أحد أ و الوفات ،الدفوع ،هب .ج ،ن ،255ت /اد حامد ف اي ،املرافعات ،إ 2ند  ،126هب .ج ،ن  110وما عدها.
 -3ت /أحد مليجي ،اإل تاان ،هب .ج ،ند  ،341ن 279وما عدها.
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ااكابة اابال جلي با البديوى لتابة ابلبديوى املطلبول جحالت با جلي با تبوافر للبل الشبرط ميكبن جحالبة البديوى
جلي ا ه ميكن أن ت ه تلل البديوى أمباهب ااكابة املطلبول اهحالبة من با جلا كانب مرتبطبة ابلبديوى املرفويبة
أمام ببا جرتباطببا ه يايبببه التج ئ بة وفايببا لببنص املبباتة ( )2/89مرافعببات ميببو الببيت تببنص يلببى أنح "جنشببات كاببة
ج تدائية متخااة لن ر نوع معب من الدياوى جيعه وهيت ا اصرة يلى للل النوع فال جيوة هلا الن ر يف غري
مببن الببدياوى مببا تكببن مرتبطببة ببديوى أصببلية مرفويببة أمام ببا جرتباطببا ه يايبببه التج ئبة" ،وهببلا مببا أكبد يليببه
الايببانون املاببرا ،جلا كانب ااكاببة ا ئيببة لتاببة أساسببا طلب أصببلي ويببرض يلي ببا عببد الطلب املبرتب أو
العببارض ،وخيببرإ مببن ج تااص ب ا ويببد ه يف ج تاببان ااكاببة جه تدائيببة ،فإنببه جي ب أن حتيببه هببل الببديوى
اهصلية والطل املرتب معا ج ااكاة جه تدائيبة مبن أربه حسبن سبري العدالبة والفابه يف الطلببب معبا ،رغب
أن الطل اهين ه يد ه أساسا يف ج تااصب ا الاييابي أو النبويي تطبيايبا للاباتة ( )46مرافعبات مابرا جلا
كاة يامة ياتية كاا يف اليان.

كان ااكاة ج تدائية كاا يف مار ،وجلا كان

الفرع الرابع
مدى قيام الرتباط وأتثريه على قواعد الختصاص
جن ج تاان كايت اهحالة لإلرتباط شرط ضرورا ه هو ما ميي الدف إبهحالة لإلرتبباط يبن البدف
ع ببدهب اه تا ببان ،وه ببلا الن ببوع م ببن ال ببدفوع ببد تناولت ببه التع ببديالت ا دي ببدة لاي ببانون املرافع ببات ابلاي ببانون ر ب ب
1لسنة2021هب يف املاتة ( ،)91كاا أن هلا النوع من الدفوع ليس جماله هنا جه جلا كان له جرتباط ابلدياوى
أماهب كايت الن اع ،نبب للل يلى النىلو اآليتح
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أولا :إختصاص حمكميت النزاع إختصاصا حمليا.
يعد هلا النوع من أنواع اه تاان ال للخروإ يلى وايد يف حاهت ،وما يبار هبلا اخلبروإ جرتبباط
الدياوى( ،)1م أن الايانون املارا والياو هدتا ما هو اه تاان النويي أو املكاين ،ويف ب مبن الايبانون
الياببو أن ببه ا ببد لل ببل اه تاببان الن ببويي لل ببديوى ،أم ببا اه تا ببان املكبباين فاي ببد أورت نا ببا ص براحة يل ببى
ج تاان كاة الطل األصلي ابلطل العارض والطل املرتب طبايبا للاباتة ( )99مرافعبات ،ألن اهلبدف
من اهرتباط هو اه تاان االي اللا هايق حسن سري العدالة ،وي دف اهرتباط ج حتاييق املابا العامبة
اي أطراف الدياوى املرتبطة ادور أحكاهب متوافاية يف موار ة األطراف ،حا يسب ه معبه تطبياي با بده مبن
تعببدتها أو تنا ب ا أو تكررهببا فياببع تطبياي ببا ،ولببلا ايت با اهلببدف مببن تطبيببق اهرتببباط هببو تطبيببق وايببد
اه تاببان املكبباين ،وجن يببدهب اه تاببان االببي ن ببر الببديوى ااالببة للاىلكاببة ااببال جلي ببا هببو ج تاببان
نسيب ه يايوى يلى يدهب تطبيق املاتة ( )184مرافعات ميو واملاتة ( )112مرافعات مارا مىت توافرت صلة
اهرتباط اماهب كايت الدررة األو (.)2
اثني ا :إختصاص حمكميت الحالة إختصاص ا نوعي ا.
جن اهرتببباط نايببه الببديوى مببن كاببة ج أ ببرى يعببد ضببا طا إلنتايببال اه تاببان النببويي للاىلكاببة
ااببال جلي ببا ،وهببلا اهمتببدات لإل تاببان هببدة ايببوة الايببانون ألنببه املايببرر لايوايببد جياالببه ينببدما تتىلببد الرا طببة
األصببلية ليشببيات املتنبباةع يلي ببا ببه التببدايي ،لببللل تعببد ااكاببة اه تدائيببة أو ا ئيببة (كاببا يف ماببر) ااببال
جلي ببا لتاببة نوييببا ببا أحيببه جلي ببا لإلرتببباط ،فيكببون ن رهببا فياببا مت جحالتببه جلي ببا وارتا يف لببه ببه ي يببد يلببى

 -1ت/يلببي أ ببو يطيببة هيكببه ،هب .ج ،ن ،510ت /اببد حامببد ف اببي ،املرافعببات ،هب .ج ،ن ،453ن  ،495،ت /أحببد أ ببو الوفببات ،ن ريببة الببدفوع ،هب.
ج ،ن ،283ت /رم ا سيف ،الوسي  ،هب .ج ،ن ،406ت /سعيد الد الشرييب ،هب .ج ،ن 252وما عدها.
 -2ت /سعيد الشرييب ،املور  ،ن 250وما عدها.
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ج تااصب ا ن رهببا فياببا مت جحالتببه جلي ببا مب مببا هببو مطببرور أمام ببا ،نببات يلببى صببلة اهرتببباط وحتاييايببا ملاببلىلة
العدالة واخلاوهب معا ،وتوافايا ملا د يادر يف الديويب معا من أحكاهب يس ه تنفيلها(.)1
اثلثا :إختصاص حمكميت الحالة إختصاصا قيميا.
هلا النوع من اه تاان يعد موروتا يف الن اهب الاي ائي املارا بالف الن باهب الاي بائي اليابو ،يبدا
اه تاببان املتعل ببق ابلن بباهب الع بباهب ،فإهرتببباط وجن ك ببان ي ببىلثر يلببى م ببه هببلا الن ببوع مببن اه تا ببان ابلنس بببة
للاىلكاببة اايلببة تخلي ببا يببن ج تااصب ا اببدت الببديوى ااالببة تون سبواها ،فإنببه ي ببه اه تاببان حبسب
ياتببه منعايببدا هلببا ،ومنبباط للببل هببو جسببتاياللية كببه تيببوى مببن الببدياوى املرتبطببة اييات ببا وجه جيتببات اهحالببة
لالرتباط من بيه البطئ يف التاياضي(.)2
ومببىلتى للببل أن وايببد اه تاببان النببويي والايياببي يف جماوي ببا وجن كان ب مببن الن بباهب العبباهب جه أن
ا هرتباط ه يايه أمهية ين ا كونه ه ي دف ج غاية اصة فىلس

ه وج غاية يامة تتا به يف تبوفري الو ب

وا د للاي اة واااك شكه ياهب.

الفرع اخلامس
اجلانب الجرائي للدفع إبلحالة لإلرتباط
ي دف الن اهب الايانوين للدف اهررائي ج تفباتا ضبياع الو ب وا بد أمباهب ااكابة يف منا شبة املسبائه
اهررائية ،وملبا كبان البدف اهررائبي ي بري يايببه ببه ن بر موضبوع البديوى فبإن الايبانون اهررائبي بد ميب ن باهب
انوين خيتلبف يبن غبري مب ن البدفوع يف للبل الن باهب البلا يتعلبق إب دائبه و سبلطه ااكابة وحكا با املتعلبق به،
ونستعرض للل يلى النىلو اآليتح

 -1ت /اد العشااوا وت /يبد الوهال العشااوا ،وايد املرافعات ،إ ،2املطبعة الناولرية1958 ،هب ،ند  ،396ن.510
 -2ت /يلي ييطه هيكه هب .ج ،ند  ،500ن.509
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وقت إبداء الدفع إبلحالة لإلرتباط.
الببدف إبهحالببة لإلرتببباط كغببري مببن الببدفوع اهررائيببة لببه وايببد و يببوت جلا الف ببا صبباح الشببأن سبباي
حايببه يف اإلربرات؛ سبوات مببن حيببر الو ب الببلا يبببدى فيببه أو الكيفيببة الببلا يتايب ببه جربرات الببدف إبهحالببة،
ويايدهب الدف إبهحالة لإلرتباط ج ااكاة املطلول اهحالبة من با ،وهنبا خيتلبف الايبانون اليابو يبن املابرا جل
جند الايانون الياو د نص صراحة يلى تايدمي الدف إبهحالة لإلرتباط أماهب ااكاة اليت رفب جلي با النب اع أ بريا
الف الايانون املارا( ،)1فايد أراة ج دات البدف أمباهب أا مبن ااكاتبب وهبلا مييب الايبانون املابرا ،جل أنبه
ياييببد حريببة اخلابوهب ىلكاببة واحببدة وهببي ااكاببة األ ببرية ،كاببا أن الايببانون الياببو ببد سببوى يف تلببل اهحالببة
لإلرتببباط إبهحالببة لببلات النب اع بالف الايببانون املاببرا فايببد يببد اخلابوهب ابلنسبببة للببدف إبهحالببة لاييبباهب لات
الن اع أماهب ااكاة اليت دهب جلي ا الن اع أ ريا ،جل الدف إبهحالة لإلرتباط يعد أك ر أمهية من جهحالة لإلرتباط،
وأنببه رعببه اخليببار يف تايدميببه ج أا ااكاتببب تون تايدميببه ج

كاببة معينببة ،وهنببا ميكببن أن يببتك تايببدير للببل

للخا بوهب وللاي ببات تون أا تايييببد ،ويلببى للببل سببوف نتن باول الن بباهب الايببانوين للببدف إبهحالببة لإلرتببباط يلببى
النىلو اآليتح
أولا :نظام تقدمي الدفع إبلحالة لإلرتباط :سوف نتناول للل من الل الايوايد اآلتيةح
 يتعببب ج ببدات الببدف إبهحالببة لإلرتببباط ابيتبببار تفعببا شببكليا بببه اخلببوض يف املوضببوع( ،)2فا ب ال جلا ببدهباخلاب طلبببا أو تفعببا ميببس موضببوع الببديوى أو مسببألة فرييببة في ببا كاسببألة تسببتورية الايببانون أو التسببلي
اىلة الديوى أو طل رف ا أو تفويض األمر للاىلكاة شأهنا؛ سوات كبان للبل الطلب أو البدفاع
املتعلق ابملوضوع أ دى شفاهة أو كتا ة ،فإنه ه ميكن أن يكبون مناسببا البدف إبهحالبة لإلرتبباط؛ سبوات
يل اخلا سايوط حايه يف الدف أو يعلب  ،ألن البدف لبه طبيعتبه اخلاصبة بب سبائر البدفوع اهررائيبة
 -1ت /سعيد الد الشرييب ،هب.ج ،ن.381
 -2ت /سعيد الد الشرييب ،هب .ج ،ن.372
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األ ببرى ،وكببون الببدفوع اهررائيببة تسبباي حببىت ولببو يطلب اخلاب التأريببه؛ كطلب التأريببه إلت ببال
ض ب امن أو لإلطببالع يلببى املسببتندات املتعلايببة ابملوضببوع ،أو تايببدمي مسببتندات تون يببان م بباون هببل
املستندات(.)1
وابلتبباف ،فببإن الببدف إبهحالببة لإلرتببباط ه يسبباي

طلب رت الاياضببي أو املناةيببة يف صببىلة مت يببه اخلاب ،

كاببا ه يسبباي جلا جشببتال املببلكرة الببيت ببدهب ببا الببدف اهررائببي يلببى تفب موضببويي حببىت لببو كببان الببدف يف
مايدم ببة امل ببلكرة ،وجه ك ببان لل ببل جغرا ببا يف الش ببكه ،كا ببا أن س ببايوط ال ببدف لإلرتب بباط يف موار ببة ا بباه يف
املوضوع ه يساي حق غري يف الدف ( .)2و د جنايس شرار الايانون ج ثالثة ججتاهاتح
الجتاه األولح له ج جمكان ج دات الدف يف أية حالة تكون يلي ا الديوى.
الجتاه الثاين ح يرى ورول ج دات هلا الدف يف داية الن اع وهو ما له جليه غالبيه شرار الايانون(.)3
الجتىناه الثالىنثح لهب ج ربواة ج بدات البدف إبهحالبة لإلرتبباط يف أيبة حالبة تكبون يلي با البديوى أمباهب
كاة أول تررة تون اهست ناف والنايض ،و د ل هلا اهجتا التأييد( ،)4ورغ هل اه تالفات حول و
تاي ببدمي ال ببدف إبهحال ببة لإلرتب بباط ،جه أنن ببا نىلي ببد م ببا له ب جلي ببه اهجت ببا األول ولل ببل لع ببدة أس بببال وم ببن ه ببل
جهسبال ما أورت الرأا املعارض لإلجتا األول( ،)5ومن هل جهسبال جن اهرتباط يايوهب يلى جيتبارات يديدة
وجن كان ب يف أغلب ببا ويف املايبباهب األول مببن ماببلىلة اخلا بوهب ،ألهنببا تببىلتا يف الن ايببة ج حسببن سببري الاي ببات
و دف أساسا لتجن صدور رارات متعارضة ،وليس من املنطايي أن ن ىلي تلل اهيتبارات اهلامة زرت أن
صاح املالىلة يف الدف د نسي أو يستط ج بدات البدف يف دايبة النب اع ،به أن فكبرة اهرتبباط لا با هبي

 -1ت /اد كاال يبدالع ا ،هب .ج ،ن .646
 -2ت/وردا راغ هب .ج ،ن  ،418ت /سعيد الد ،هب .ج ،ن  ،372اد كاال هب .ج ،ن .647
 -3ت/أحد هندا ،هب .ج ،ن .201
 -4ت / /سعيد الد الشرييب هب .ج ،ن .381
 -5ت  /أحد هندا ،هب .ج ،ن .205
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فكرة ت ياية اهكتشباف والتايبدير ف بي صبلة بب تيبويب ولبيس مبن السب ه الو بوف يلبى معبا تلبل الابلة(،)1
فكيف نطل من اخلا أن يستبب تلل الالة مبن أول مبرة وأن يببو يلي با تفعبا ي بري يف أول حل بة أو حبىت
يف أول رلسة ،م أن الاي ات لاته ه يستطي للل يف أحوال ك رية م ماله من حنكبة و باة وترايبة يف للبل
وه تتوافر حبال من األحوال للخا أو حىت لوكيله الايانوين(.)2
 يتعب ج دات الدف به أا تف عدهب الايبول()3؛ سوات كان عدهب الايبول موضوييا كالدف إبنعداهب الافة أواملالىلة أو لسبق الفاه يف الديوى أو كبان يبدهب الايببول جررائيبا ،كعبدهب الايببول طلب سبايوط اخلابومة
أو يدهب الايبول للطعن لرفعه عد امليعات أو لرف البديوى عبد امليعبات الايبانوين اابدت لرفع با( ،)4وهبلا يتنباحي
م ب صببعو ة الكشببف يببن صببلة اهرتببباط جل هببي مسببألة غام ببة ببد ه ت ببر يف أغل ب الببدياوى جببرت
ال ببد ول يف املوض ببوع ،وابلت بباف جن ببد أن الاي ببانون املا ببرا ببد ن ببص يل ببى لل ببل ص براحة يف امل بباتة ()108
ببالف الايببانون الياببو فل ب يببرت فيببه مببا مين ب ج ببدات الببدف اهررائببي عببد الببدف عببدهب الايبببول حبس ب املبباتة
( )181مرافعات ميو ،وهنا جند أنه يرت فيه صراحة ج دات الدفوع الشكلية به أا تف عدهب الايبول ه
جك تفى تعدات الدفوع اليت جي ج دائ ا به الد ول يف املوضبوع ومن با البدف إبهحالبة لإلرتبباط و يبلكر
أبنه جي ج دات الدفوع اهررائية به ج دات أا تف  ،وهلا ه يستايي م ما لإلرتباط من اصية ه ميكبن
تطبيببق كافببة الايوايببد املتعلايببة ابلببدفوع اهررائيببة يليببه لعببدهب الكشببف ي بن صببلة اهرتببباط بببه الببد ول يف
املوضوع و به تايدمي أا تف

ر متعلايا إبهرراتات.

 ج ببدات مجي ب الببدفوع الشببكلية معببا وجه سبباي احلببق فياببا يبببدى من ببا عببد الببدف إبهحالببة لإلرتببباط مببنالببدفوع الشببكلية الببيت تسببرا يليببه هببل الايايببدة وهببو مببا اببد الايببانون املاببرا ،وكببللل الياببو يف نببص
 -1ت /أحد هندا ،هب .ج ،ن.206

 -2أحد هندا ،ارتباط الدياوى والطلبات ،هب .ج ،ند ،68 ،ن  603وما عدها ،ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب.ج ،ند  ،139ن .262
 -3املاياوت ابلدف عدهب الايبول هو الدف املناون يليه يف املاتة ( )115مرافعات مارا ويايا له ( )181 ،180ميو.
 -4ت/سعيد الد ،هب .ج ،ن  ، 372ن .453
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املبباتة ( ) 181سبباي احلببق يف الببدف طلب جحالببة الببديوى ج

كاببة أ ببرى لاييبباهب نفببس لات الن ب اع أو

لإلرتباط ديوى أ رى مرفوية أمام ا أو سائر الدفوع املتعلاية إبهرراتات جلا تبد مجيع ا أو يرات ج دال
من ا تفعة واحدة به الد ول يف موضوع الن اع ...اخل.
 يتعب ج دات كافة األوره اليت يبا يلي ا الدف معا وجه ساي احلق فياا يبد من ا ،واملاياوت لا الشرطأن يكون اإل ررات الواحد بد شبا ه أك بر مبن ييب فيتعبب يندئبل التاسبل كافبة العيبول البيت شبا ته وجه
ساي احلق يف التاسل ابلعيب البلا يتاسبل به صباح الشبأن ،فبإلا كانب صبىليفة البديوى معيببة
نايص جحدى يا ا ومعيبة ،كللل رفع ا من متعدتين ه تر ط را طة ،ورفع با طلببات ه جياب ين با
أا جرتبباط فإنبه يتعببب التاسبل كافببة هبل األوربه وجه سبباي فيابا يبببد من با( ،)1وهنبا جنببد أن كبال مببن
الايبانون املاببرا الياببو ناببا صبراحة يلببى هببل الايايببدة يف املباتتب ( )108ماببرا واملبباتة ( )181ميببو،
حير رات في اا وجي ج دات مجي الورو اليت بو يلي با البدف املتعلبق إبهربراتات معبا وجه سباي احلبق
فياا يبد من ا ،وميكن أن يست ا من تلل الايايدة مسالتان()2ح
 املسألة األوىلح الدفوع املتعلاية ابلن اهب العاهب كالدف عدهب جه تاان النويي أو الوظيفي وكالدف بطالناهيالن لعدهب تو ي اا ر ،حير جيوة التاسل ا يف أا و

وأماهب مجيب ااباك با يف للبل ااكابة

العليا.
 املسألة الثانيةح جلا كان الدف اهررائي د نشبأ عبد الكبالهب يف املوضبوع كالبدف ببطالن اااكابة ولالفبةالايانون ،حير أن الكالهب يف املوضوع كان به نشأة الدف اهررائي ،و للل ه يساي احلق يف التاسل
ه وجقا اللا يساي الكالهب ا ديد يف املوضوع عد نشأة احلق فيه( ،)3وهنا كبان األحبرى ابلايبانون اليابو
أن ينص يلى للل صراحة وإبه ص الدف إبهحالة لإلرتباط ملا يكتنفه من الغاوض ويدهب ظ بور صبلة
 -1ت /اد كاال يبد الع ي  ،هب .ج ،ن  ،650ت/أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ر ( ،)79هب .ج ،ن .173
 -2ت /وردا راغ  ،هب .ج ،ن  ،418ت /سعيد الد الشرييب ،هب .ج ،ن  ،453ت /ج راهي سعد ،هب .ج ،ن.647
 -3ت /سعيد الد الشرييب ،هب .ج ،ن  ،374ت /أحد مسل  ،أصول املرافعات ،هب .ج ،ن  567وما عدها.
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اهرتباط جه عد السري يف جرراتات الديوى واخلوض يف املوضوع ،ور ا يكون السري يف الديوى د يكون
به النطق ابحلك  ،ه د ه يكون أماهب ااكاة اه تدائية وجقا أماهب كاة اهست ناف.
سلطة احملكمة يف احلكم ابلدفع إبلحالة لإلرتباط:
سوف ندرج سلطت ا يف احلك وللل يلى النىلو اآليتح
 -احلكم يف الدفع :جيوة للاىلكاة أن تاي ي يف الدف اهررائي يلى جستايالل أو أن يت بانه املوضبوع

(،)1

أا أن هنبباك أصببه وجسببت نات ،فإهصببه أن تاي ببي ااكاببة يف الببدف بببه حبببر املوضببوع ،ألن الفاببه يف
الدف د يغني ا ين التعرض للاوضوع ،وجل يتت يلى بوله جناي ات اخلاومة أمام ا ،أما اهست نات فإنبه
ه مين ااكاة من أن تايرر ضب البدف ج املوضبوع وأن تاي بي في ابا معبا حبكب واحبد ،غبري أنبه مب هبلا
اهست نات جه أن ااكاة ماييدة اييدين ،مها()2ح
أ-جي يلى ااكاة أن تنبه اخلاوهب إل دات الدفوع املوضبويية احتامبا حلبق البدفاع وللبل حبىت ه يفبارئ
اخلاوهب ابهنت ار للفاه يف الدف تون أن يايدموا تفوع موضويية وجه كان حكا ا ابطال.
ل -يتعببب يلببى ااكاببة أن تبببب مببا حكاب فيببه يف كببه مببن الببدف املوضببويي والببدف إبهحالببة لإلرتببباط
يلى حد ايرار مسب  ،جل يغني ا ين الفاه يف املوضوع ،مسايرة م مبدأ حسن سري العدالة ،فايد
ايتببا عببض ش برار الايببانون مببن املببباتئ احلاكاببة( ،)3أمببا جلا كببان يغني ببا يببن الفاببه يف املوضببوع فايببد
أور الايانون الفابه فيبه جسبتاياله أو كبان للبل حبا جيبوة فيبه الفابه يف اهسبتايالل كالبدف إبهحالبة
لإلرتباط وفايا لنص املاتة ( )274مرافعات ميو.

 -1ا ببد كا ببال يب ببد الع يب ب  ،هب .ج ،ن  ،653ج براهي جني ب س ببعد ،اي ببدة ه حتك ب تون ا بباع اخلاب بوهب ،منش ببأة املع ببارف ،اإلس ببكندرية1981 ،هب ،ن
.646
 -2هلان الاييدان ورتا يف نص املاتة ( )180ميو واملاتة ( )108مارا صراحة من أره مسايرة مبدأ حسن سري العدالة.
 -3ت / /سعيد الشرييب ،هب .ج ،ن .375
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 تقدير احملكمة لطلب الحالة :يتو الاياضي امل ار أمامه الدف إبهحالبة لإلرتبباط تايبدير  ،مت يبدا للفابهفيه يلى ااه املتناةع يليه ومدى العال بة أو الابلة ينبه و بب غبري مبن املراكب الايانونيبة املرتبطبة به ليىلبدت
الرا طة األصلية وتايدير لالة جهرتباط ،ويكون ماييدا ا يت انه طل اهحالة من وا الديوى مستعينا
ابلن ري ببة العام ببة للاي ببانون و ببا ت ببانه م ببن برائن وحي ببه ومع ببايري وض بوا

انوني ببة ووس ببائه منطايي ببة للف ب

وجهتراك ،م شرحه ألسبال تايدير  ،وطري ج تيار عض األتلة تون البعض ،وما در وما يايدر  ،فإلا
جنت ى تايدير ج وروت صلة اهرتباط وحدت مادرها أمكنه تكييف ا( ،)1ومن مث الوصول ج النتيجة اليت
يكون في ا د أصبل له سلطة تايديرية يف الاي ات إبهحالة من يدمه.
وااكاببة مببىت مببا أصببدرت برار اهحالببة أصبببل مل مببا هلببا ألهنببا ببدرت الببديوى الايائاببة أمام ببا وينبغببي أن
حتببال ج ااكاببة األ ببرى وأصببدرت برارا ببلا ،كاببا أن ااكاببة ااببال جلي ببا الببديوى تلت ب هب إبهحالببة وتن ببر
الديوى ااالة جلي ا ،وه ميكن هلا أن ترفض ن ر تلل الديوى طاملا أهنا مرتبطة ديوى أمام ا ،فبال يكبون هلبا
أن ترفض اهحالة واحلك عدهب ا تااص ا (املاتة ( )184مرافعات ميو ،واملاتة ( )112مرافعات مارا).
 الطعن إبلحالة لإلرتبىناط ورقابىنة الىننقض :وهنبا يبت معا بة للبل يف ظبه املايارنبة بب نبص املباتة ()274مرافعات ميو واملاتة ( )212مرافعات مارا ،مث نايارن رات شرار الايانون والتعليق ،يلى النىلو اآليتح
الطعن يف احلكم الصادر يف الدفع( :)2يعتا احلك الااتر ابلدف إبهحالة لإلرتباط مبن األحكباهب البيت
جيوة الطعن في ا أثنات سري اخلاومة ولو تكن من ية للخاومة ور نص املاتة ( )174مرافعات ميو اليت
 -1اد العشااوا ويبد الوهال العاشاوا ،وايد املرافعات يف التشري املارا واملايارن ،إ ،2ط1958 ،2هب ،ن.444

 -2وهببلا حبس ب ن ببص امل بوات ( )180مرافع ببات مي ببو (والفا ببه فيببه حبك ب مس ببب ) وكببلا املا ببرا و(( )274م ببا أص ببدرته ااكاببة) ويايا لببه املاببرا يف املبباتة
( ،)212كابا أن التعببديالت ا ديببدة لايببانون املرافعببات ابلايبانون ر ب  1لسببنة2021هب يف املبباتة ( )86الببيت تببنص يلبى (أ -يكببون احلكب اه تببدائي هنائيببا غببري
ا ببه للطعببن ابهسببت ناف و ببا ال للطعببن أمبباهب ااكاببة العليببا يف األح بوال التاليببةح -1يف ببات األح بوال الشخاببية الابباترة شببأن النفايببات وال ب واإ والطببالي
والفسببي واحل ببانة والرليببة والكفالببة -2 .يف ببات اإلجيببارات والشببفعة واهحكبباهب الابباترة يف الت لاببات مببن أوامببر األتات ويف اه تاببان  -3.يف املسببائه
املدنيببة جلاكببان ااك بوهب ببه ه يتجبباوة مخسببة ماليببب رتل -4.يف املسببائه التجاريببة الا كببان ااك بوهب ببه ه يتجبباوة يشببرة ماليببب رتل .ل -يف ببات الفسببي
املرفوية ضد ال وإ الغائ جي يلى النيا ة العامة فور استالم ا نسخة احلكب ابلفسبي يرضبه يلبى ااكابة العليبا وتعتبد املبرأة مبن اتريبي اسبتالهب نسبخة احلكب
الااتر من ااكاة العليا وه يايبه الطعن فيه أبا طريق من طري الطعن).
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تببنص يلببى أنببهح "ه جيببوة الطعببن فياببا أصبدرته ااكاببة مببن أحكبباهب غببري من يببة للخاببومة أثنببات سبريها جه عببد
صببدور احلك ب املن ببي هلببا كل ببا يببدا مببا لكببر من ببا (الببدف إبهحالببة لإلرتببباط) .يناببا جنببد نببص املبباتة ()212
مرافعات مارا اليا من للل الدف إبهحالة لإلرتباط من األحكاهب اليت ه جيوة الطعن جه جلا كان من ية
للخاببومة وجيتبببار حببا جيببوة فيببه الطعببن جسبتاياله أثنببات سببري اخلاببومة ،ببه نا ب يلببىح احلكب الابباتر عببدهب
جه تاببان وجهحالببة فايب  ،مب أنببه ببد أفببرت للببدف إبهحالببة لإلرتببباط نببص ببان يف البببال السبباتج الفاببه
جهول من املاتة ( )112وأيطى اخليار يف تايدميه أماهب أا كاة تون أن ياييد للل يف رفعه أماهب ااكاة اليت
رف جلي ا الن اع أ ريا ،كاا هو يليه الايانون الياو.
و عد يرض رأا الايانون يف املسألة سبوف نتعبرض حلكب الطعبن يف الايبرار الاباتر إبهحالبة وابلتباف فبإن
الايرار الااتر يف الدف إبهحالة لإلرتباط جما يكبون ايببول البدف وتبت جهحالبة أو برفض البدف ويبدهب جهحالبة
وللل يلى النىلو اآليتح
أ -احلكىن ىنىنم الصىن ىنىنادر بقبىن ىنىنول الحال ىن ىنة :ا تل ببف ش ب برار الاي ببانون ح ببول احلك ب ب ايب ببول جهحال ببة لإلرتب بباط ج
ججتاهب

()1

ب من يرى رواة الطعن مباشرة ويدمهح

الجتىنىناه األولح يببرى ربواة الطعببن فيببه يلببى جسببتايالل تون جنت ببار لاببدور احلكب املن ببي للخابومة كلببه،
ف و د أهنى اخلاومة أماهب ااكابة املطلبول من با اهحالبة وابلتباف جيبوة جسبت نافه يلبى جسبتايالل( ،)2و بد اتفبق
م ب هببلا اهجت ببا الايببانون الياببو يف امل بباتة ( )274مرافعببات ال ببلا أربباة الطعببن يف ال ببدف إبهحالببة لإلرتب بباط
جستاياله فيكون اد الايانون الياو أن احلكب ايببول اهحالبة ين بي اخلابومة ككبه به أهنبى اخلابومة أمباهب
ااكاة اايلة يف موضوع اهحالة.

 -1ت /أحد هندا ،هب .ج ،ن  ،194ت /الشر اوا ،هب .ج ،ن ،309أ /اد كاال ،هب .ج ،ن .262
 -2ت /أحد هندا هب .ج ،ن ،194ت /اد كاال يبد الع ي  ،هب .ج ،ن.262
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الجتاه اآلخرح يبرى أن احلكب الاباتر إبهحالبة لإلرتبباط ه يايببه الطعبن الفبورا املباشبر ملبا يتتب يليبه
من جنتايال الديوى حبالت ا تون جناي ات اخلاومة ألن املاياوت ابحلك املن ي للخاومة هو املن ي هلا يف تررة
التاياضي تون اهيتدات ج

ا ما أو اكاة ما( ،)1وهو ما يتوافق م ما له جليه الايانون املارا يف املاتة

( ) 212مرافعات اللا يلكر الدف إبهحالة لإلرتباط من مجلة األحكاهب اليت جيوة الطعن في ا جستاياله ولو
تنه اخلاومة كاا هو يليه الايانون الياو ،وللل ألن صدور احلك يف املوضوع د يغو اخلا اللا متسل
ابلدف ين الطعن يف احلك الااتر يف هلا الدف جلا صدر ملالىلته(.)2
للا نىليد الرأا الايائه واة الطعبن املباشبر يف احلكب الاباتر إبهحالبة لإلرتبباط ،ألنبه وجن يكبن من بي
للخاومة كل ا جه أنبه من بي للخابومة أمباهب ااكابة اايلبة يلبى بو يبايبى شبي ا مطروحبا يلبى ااكابة البيت
أصدرته ،فاف وهب املاتة ( )183واملاتة ( )184م املاتة ( )274مرافعات ميبو ه ختتلبف مبن حيبر اهحالبة
لعببدهب جه تاببان هببي نفببس اهحالببة لإلرتببباط ،وللببل ه مين ب مببن كببون اهحالببة يف املبباتة ( )112مرافعببات
مارا هي نفس اهحالة يف املاتة ( )110مارا من حير النتيجة.
ل -احلكىنىنم الصىنىنادر بىنىنرفض الىنىندفع إبلحالىنىنة :يعتببا احلكب الابباتر ببرفض اهحالببة لإلرتببباط مببن األحكبباهب
اليت ه تنت ي ه اخلاومة كل با أو ع ب ا ،وابلتباف ف بو مبن األحكباهب الفرييبة الاباترة أثنبات سبري اخلابومة
حسب نببص املبباتة ( )212مرافعببات ماببرا( ،)3ويطعببن فيببه عببد احلكب املن ببي للخاببومة ،وهببو مببا ميكببن
تنفيببل فببورا إبسببتارار ن ببر الببديوى ،وهببلا حبسب املبباتة ( )274مرافعببات ميببو الببيت تببن

احلكب ببرفض

الدف إبهحالة لإلرتباط ،ه ن ا احلك إبهحالة اللا جيوة الطعن فيه مباشرة يلى جستايالل ،أما نص
املاتة ( ) 212مرافعات مارا فال ميكن جسنات حك رفض الدف إبهحالة لإلرتباط من يدمه لعدهب وروت
أصال.
 -1ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن ،261ن رية األحكاهب ،هب .ج ،ن ،655ت /نبيه يار ،الطعن ابإلست ناف ،هب .ج ،ن .263
 -2ت /فتىلي واف ،الوسي  ،هب .ج ،ن ،722السيد متاهب ،هب .ج ،ند  ،204ن.249
 -3ت /أحد أ و الوفات ،ن رية األحكاهب ،هب .ج ،ن ،248نبيه يار ،الطعن ابإلست ناف ،ند ر  ،182هب .ج ،ن .262
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اثنيا :رقابة حمكمة النقض على تقىندير الرتبىناط( :)1تعبدتت ججتاهبات شبرار الايبانون والاي باة يف مبدى
وع تايدير وتكييف اهرتباط لر ا ة النايض يلى النىلو اآليتح
 -1ذه ىنىنب الجت ىنىناه األولح ج أن تاي ببدير فك ببرة جهرتب بباط وتكييف ببا مس ببالة موض ببويية يس ببتايه ببا اض ببي
املوضببوع تون معاي ب يليببه مببن كاببة الببنايض ألهنببا فكببرة تتعلببق ببروف كببه تيببوى ومال سببا ا ،ج
الايول أبن تايدير اضي املوضوع وتكييفه حس ظبروف كبه تيبوى ووفايبا إليتببار املالئابة يلبى تايبدير
اضي املوضوع وتكييفه لفكرة اهرتباط ه خي

لر ا ة ااكاة العليا.

 -2ذهىنىنب الجتىنىناه الثىنىناين()2ح ج أن لاياضببي املوضببوع السببلطة العامببة يف جسببتخالن اهرتببباط مببن و ببائ
الببديوى ،أمببا تكييفببه لببه ف ببو خي ب لر ا ببة كاببة الببنايض ،يلببى جيتبببار أن ياليببة تايببدير العال ببة ببب
تيويب وما جلا كان هل العال ة تور أن تفابه في ابا معبا كابة واحبدة تعتبا هبل العاليبة لات
ينابر بانوين ،وجن اخلطبأ يف تايبدير هبل العال بة يكبون انونيبا ،وهبو بلا التايبدير ميبنل اه تابان ج
كاة كان

رومة منه وين ع ج تااصا من أ رى كان لوه هلا الفاه في ا(.)3

 -3الجتاه الثالث(:)4له ج أن اضي املوضوع يف تايدير وتكييفه لفكرة اهرتباط خي

لر ا ة النايض

ببا هلببل الفكببرة مببن أتثببري يلببى وايببد اه تاببان وهببو مببن الايوايببد الايانونيببة ،أو ألن اهرتببباط فكببرة
انونية أو ألن رار الاياضي إبهرتباط جي أن يكون مسببا ،ابلرغ من أن الايانون يعرف اهرتباط.
لبللل نببرى أن للاياضببي حريببة التايببدير والتايريببر للوصببول ج فكببرة طبيعيببة للو ببائ املايدمببة جليببه ليتببو عببد
للل صياغة األسبال الايانونية للىلك والفاه يف الدف لالرتباط وابلتاف نوافق ما له جليه الرأا ال اين.

 -1ت /يلي أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ن 556ند ر  ،549ت /اد حامد ف اي ،هب .ج ،ن.353
 -2ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن.252

 -3ت /اد حامد ف اي ،هب .ج ،ند ر  ،327ن .353
 -4ت /يلى أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ن ،557ت /اد حامد ف اي ،هب .ج ،ن ،238ت /رم ا يببدالفتار تسببي األحكباهب يف أيابال الاي بات يف املبوات
املدنية والتجارية ،تار الفكر العري ،الاياهرة ،ط1983 ،1هب ،ن.170
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املبحث الثاين
آاثر ومشكات الدفع إبلحالة لإلرتباط
للببدف إبهحالببة لإلرتببباط اثر؛ من ببا مببا يتعلببق اب انب املباشببر أو املببالةهب للىلكب إبهحالببة لورببوت صببلة
جرتباط يعو جحالة ما مت جختال من جهرراتات وأحكاهب تون الفاه يف املوضبوع أمباهب ااكابة اايلبة ،ومن با مبا
يتعلق اب ان الالحق أو ا يساى ابألثر املستايبلي اللا نعو منه تفاتا صدور أحكاهب غري متوافاية وتفاتا
مشببكلة تنفيببل األحكبباهب يف املس ببتايبه واملببدى ال ب مو للتاياض ببي والبىلببر يببن احل ببه املناس ب لتنفيببل األحك بباهب،
وسوف نتناول للل يف مطلبب يلى النىلو اآليتح

املطلب إلول
األثر املباشر ابلدفع لإلحالة لإلرتباط
سوف نتناول هل اآلاثر يف ثالثة فروع يلى النىلو اآليتح

الفرع األول
مدى سلطة احملكمة يف قبول أو رفض الدفع
ملعرفة تلل اآل اثر يلى سبلطة ااكابة ابلفابه يف للبل البدف ومبا يتتب يليبه مبن جربراتات مبن بالل
معرفة مدى سلطة ااكاة يف ن ر الدف إبهحالة ،وهنا ميكن أن ي ار تسبالل هبه ااكابة مل مبة ايببول طلب
اهحالة لإلرتباط
ولالرا ببة يلببى هببلا الس بىلال ميكببن للببل مببن ببالل معرفببة رات شبرار الايببانون الببلا ا تلببف يف جهرا ببة
حول هلا السىلال ج ججتاهب يلى النىلو اآليتح
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الجتىنىناه األول( :)1له ب ج أنببه لببيس للاىلكاببة أن تاي ببي إبهحالببة لإلرتببباط مببن تلايببات نفس ب ا ،ألن
البدف إبهحالببة ه يتابه ابلن بباهب العبباهب فيجب أن ي ببري أا مبن اخلابوهب ،وجلا طلب أا مبن اخلابوهب اهحالببة
من جحدى اااك كابا يف مابر أو مبن ااكابة البيت بدم جلي با البديوى أ بريا كابا هبو يف البيان ،فبإن تلبل
ااكاة تتات يف هلا الادت سلطة كبرية ،ف ي غري مل مة أبن تاي ي إبهحالة ،ه هلا أن ترف ا رغ أهنا د
تتىلايق من ياهب اهرتبباط بب البديويب وتبوافر سبائر شبروط اهحالبة ،فباألمر يبد ه يف مطلبق سبلطا ا حسب
هلا اهجتا  ،فااكاة املطلول من ا اهحالة غري مل مة ايبول هلا الطل فل ا سلطة رف ه واهستارار يف ن ر
الديوى الايائاة أمام ا حسباا ترا وتبعا لل روف واألحوال ،وهي يف للل ه خت

لر ا ة كاة النايض ،ما

تكن د بل طل اهحالة أو الدف إبهحالة فإهنا تابل مل مة إبحالة الديوى الايائاة امام ا ج ااكاة
األ ببرى ،والاي برار الابباتر من ببا يل م با هببي وااكاببة ااببال جلي ببا الببديوى وفايببا لببنص املبباتة ( )112مرافعببات
مارا ،حير

ي يف تلل املاتة أبنهح "تل هب ااكاة ااال جلي ا الديوى ن رها"( ،)2الف انون املرافعات

الياو فال يورد ما يل هب ااكاة ااال جلي ا ن ر الديوى.
الجتىناه الثىناين( :)3لهب ج أن ااكابة مل مبة ايببول طلب اهحالبة ،و تايبديرها لإلرتبباط فبإلا طلب أ ٍا
من اخلاوهب املديي أو املديى يليه الداف إبهحالة أماهب أ ٍا من كايت اهحالة يف حالة جحتاتمها يف الطباية أو
أماهب ااكاة األ تىن يف الطباية أو الدررة حال ج تالف ااكاتب يف أا من الطبايبة أو الدرربة كابا هبو احلبال
يف ماببر وأمبباهب ااكاببة الببيت ببدهب جلي ببا الببدف أ بريا كاببا هببو يف الببيان ،تعببب يلببى ااكاببة امل ببار أمام ببا الببدف
طل اهحالة و بوله ،وتعد ااكاة مل مة ايبول طل اهحالة ولو تايض ا ،وللل حىت ه يكون
يف املوضوع حالة تعارض ال للطعن ابلنايض لوروت التعارض(.)4
 1أحد هندا ،هب .ج ،ن  ،63يلي أ و يطيه هيكه ،الدف ابهحالة /هب .ج 445 ،وما يلي ا.

 -2ت/أحد هندا ،هب .ج ،ن.63
 -3ت /يلي أ و يي ه هيكه ،الدف ابإلحالة ،هب .ج ،ن  ،456ت /وردا راغ  ،مباتئ الاي ات ،هب .ج ،ن.357
 -4أحد السيد صاوى ،الوسي  ،هب .ج ،ند  ،6ن.297
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وابلتبباف فببإن الاياضببي امل ببار أمامببه طل ب اهحالببة يتببو تايببدير والفاببه فيببه كاببا هببو احلببال يف املسببائه
اهررائية اليت يتعب تافيت ا أوه أبول حىت تسري الديوى سريا منت اا ،فإلا انت بى الاياضبي تايبدير ج وربوت
صلة اهرتباط امل ار أمامه وحبدت مابدرها أمكنبه تكييف با تون اهيتبدات تكييبف اخلابوهب ،فبإلا انت بى تكييفبه
ج أ ن الالة ب املراك الايانونية املتناةع يلي ا هي صلة جرتباط وحدت مادرها فيكون للل د جتاوة مرحلبة
اهل اهب وأصبل له السلطة التايديرية يف الاي ات إبهحالة من يدمه(.)1
وإبهيتاات يلى السلطة التايديرية فايد يرى أنه األك ر فائبدة أن هجب النب اع ليفابه فيبه ،أو يررب يلبى
اهرتباط ايتبارا ر ،كأن تكون الديوى الايائاة أمامه أك ر أمهية أو أ طر شأ  ،أو أن يف

ائه إبهحالة ما

يتعببارض م ب ماببلىلة اخلا بوهب أو ماببلىلة العدال ببة ،أو أنببه ه يفببة مببن تعببارض األحكبباهب أو تكراره با أو أن
ااكاببة املطلببول اهحالببة جلي ببا ببد حجب ت تيواهببا للىلكب في ببا ورفببض الاياضببي لإلحالببة يف هببل احلالببة يببدهب
وروت جرتباط ،وجقا إليتبارات تتجاوة غايت ا – فالغاية من اهرتباط – سوات تعلاي هل اهيتبارات الىلة
اخلا بوهب ،أهب اببلىلة العدالببة( ،)2أمببا جلا

ببى إبهحالببة ي بد

ببائه مل مببا لببه وللاياضببي املطلببول اهحالببة جليببه

وللخاوهب ،ومادر جهل اهب كاا سبق هو الايانون(.)3
ويند املايارنة والتريل ب الرأيب السا اييب نىليد الرأا الايائه إبل اهب ااكاة ايببول طلب اهحالبة ،ألن
الايببول غببري للببل فيببه مابباترة حلببق مببن حايببوي الببدفاع الببلا جي ب يلببى الاياضببي أن يرايببي للببل وي ببعه يف
ا هيتبار ،كاا أن الايول غري للل معنا جيطات ااكاة السلطة التايديرية املطلاية ويف للل من التىلك واحليف
مببا ه خيفببى ،اصببة لببو كان ب صببلة اهرتببباط فعببال مورببوتة ،فببإن الايببول عببدهب جل اميببة ااكاببة ايبولببه ومببن مث
الفاه فيه يتتب يليبه تعبارض أو تنبا ض األحكباهب جضبافة ج جهبدار الو ب وا بد والنفايبات ،كابا أن ببول
طلب اهحالببة لإلرتببباط مسببألة سببا اية يلببى الفاببه يف للببل الطلب كاببا ه يتتب يلببى بببول طلب اهحالببة
 -1ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ند  ،4ن .82
 -2ت /يلي أ و يي ه هيكه ،هب .ج ،ند  ،546ن .55
 -3ت/يلى يي ه هيكه ،هب .ج ،ن .556

136
136

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

ISSN: 9636- 2617

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

حتاببا الفاببه في ببا ،ببه أن للببل الطل ب أا طل ب اهحالببة لإلرتببباط اض ب لتايببدير وتكييببف الاياضببي امل ببار
أمامه ،وأن الاياضي د يرى عد اهنت ات من تايدير لللل الدف ومعرفة مادر  ،ووروت صلة اهرتباط ما يار
للل اهررات كاا سبق.
الفرع الثاين
إحالة الدعوى املرتبطة
جن اآل اثر املباشرة أو املالةمة للىلك إبهحالة لوروت صلة جرتباط ،تعو جحالبة مبا مت جختبال مبن جربراتات
وأحكبباهب تون الفاببه يف املوضببوع أمبباهب ااكاببة اايلببة ،ف ببال يببن حتديببد رلسببة للخابوهب أمبباهب ااكاببة ااببال
يلي ببا وجيالهن ب ببا ،وتلت ب هب ااكاببة ااببال يلي ببا كببه مببا مت جخت بال أمبباهب ااكاببة األو  ،وسببنتناول للببل مببن
حير جحالة الديوى وحتديد ااكاة ااال جلي ا الديوى والت ام ا ن رها ،وحتديد رلسبة أمام با ،وللبل يلبى
النىلو اآليتح
أولا :إحالة الدعوى:
تعتببا جحالببة الببديوى األثببر املباشببر الرئيسببي للببدف إبهحالببة لإلرتببباط ،فالايببانون الياببو واملاببرا ببد ناببا
ص براحة يلببى اهحالببة لإلرتببباط يف املبباتة ( )184مرافعببات ميببو واملبباتة ( )112مرافعببات ماببرا ،وهنببا ي ببور
سىلال هه حتال الديوى حبالت ا وهه تلت هب ااكاة ااال جلي ا الديوى ن رها
لإلرا ة يلى هلا السىلال ميكن أن نستعرض ما أورت الايانونب الياو واملارا وما شه شبرار الايبانون
يلى النىلو اآليتح
جن عض شرار الايانون املارا( )1له ج

انون املرافعات يف ماتته ال انية ويف الفايرة األو من ا ،واليت

نا يلى أنح "كه جررات من جربراتات املرافعبات مت صبىليىلا يف ظبه بانون معابول به يبايبى صبىليىلا مبا
 -1ت /يل ببي أ ببو يطي ببه هيك ببه ،هب .ج ،ن ،610ت /ورب ببدا راغب ب  ،مب بباتئ الاي ببات ،هب .ج ،ن ، 251ت /أحب ببد أ ببو الوف ببات ،ن ري ببة الب ببدفوع ،هب .ج،
ن ،286ت /أحد أ و الوفات ،ن رية األحكاهب ،هب .ج ،ن ،592 ، 591ت /أحد السيد صاوا ،الوسي  ،هب .ج ،ن.285
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يببنص يلببى غببري للببل" ،واملبباتة ( )2/46مرافعببات ماببرا نا ب يلببى أنببهح " ...إبحالببة الببديوى جهص ببلية
والطلب العببارض أو املبرتب

حبالت اببا" ،كاببا أن نببص املبباتة ( )181مرافعببات ميببو يلببى أن ح "حتببال الببديوى

حبالت ببا" ،ويف فاير ببا ال اني ببةح "تلتب ب هب ااكا ببة اا ببال جلي ببا ن ببر ال ببديوى" ،وه ببو لاتب به م ببا ناب ب يلي ببه امل بباتة
( )3/112مرافعات ميوح "تلت هب ااكاة ااال جلي ا الديوى ن رهبا" ،و بد أكبد للبل التعبديه التشبريعي 23
لسنة 1992هب يف مات ا ال انية يشر أنهح "حتال الديوى ابحلالة اليت تكون يلي ا".
ويتتب يلببى للببل الايببول جن الببديوى حتببال ببا اشببتال يليببه مببن جر براتات وأحكبباهب فرييببة حببىت و ب
احلك إبحالت ا ويعتد هلا الوره دور ليىلتوا ما يت انه احلكب إبهحالبة مبن حتديبد ااكابة البيت حتبال جلي با
الديوى(.)1
ومببن هببل اهربراتات مببا يتعلببق واييببد مت جختالهببا ،أو تعلببق ايوايببد احل ببور وامل ببول أمبباهب ااكاببة اايلببة
وتكييف ا للديوى ا يف للل صىليفت ا وما يتت يلى تايدمي الاىليفة من اثر( ،)2فإلا كان جهحالة يلبى
هلا النىلو يعو للل أن الايانون د اد احلفاظ يلى هل اهرراتات والو اية من هدرها حىت و ب جحالت با
للديوى ليجد هلا التوريه رور ومبنا يف فكرة أك ر جتسايا وهبي فكبرة الو ايبة مبن اهلبدر اهررائبي ،واحلفباظ
يلى ما مت جختال من جرراتات صىليىلة ،حا يىلتا ل اااف ة و دورها ج احلفاظ ال او يلى األموال اليت
صرف يلي ا أو احلفاظ يلى الو

اللا لل يف جختالها والنتائج اهررائية واملوضويية اليت تولدت من ا(.)3

ويلى للل ،فإن الايول إبحالة الديوى حبالت ا له ما يار يف الوا ب وأن يبدهب البنص يلبى للبل مبن ببه
الايببانونب الياببو واملاببرا ه يعببو أن ااكاببة يف حالببة احلك ب إبحالببة ال بديوى ه حتيل ببا وجه فاببا الفائببدة مببن
جهحالببة جلا تكببن حبالت ببا ،ببه أن الايببول ببللل يعببو جيبباتة الن ببر يف كببه مببا تايببدهب ن ببر أمبباهب ااكاببة اايلببة
وللل يتعارض م اهلدف والغاية اليت ادها الايانون من الدف إبهحالة لإلرتباط اليت هي اه تاات يف الو
 -1ت/يلى أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ن.612 – 611
 -2ياشور مبوركح الن اهب الايانوين مل ول اخلاوهب أماهب الاي ات املدين ،مكتبة ا الت ا ديدة ،املناورة ،الطبعة األو 1988 ،هب ،ن.99

 -3ت/نبيه يار ،اهلدر اإلررائي وج تااتتت اإلررات ،هب .ج ،ن  ،44ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن 286وما عدها.
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وا د والنفايات ،ويكبون يلبى ااكابة اابال يلي با البديوى أن تسبتكاه السبري يف تلبل اهربراتات يلبى أن
تكببون اهر براتات الببيت مت جختالهببا أمبباهب ااكاببة اايلببة صببىليىلة ،ألن ي ببة الببديوى إبر براتات صببىليىلة أمبباهب
ااكاة اايلة ه يايت ي جختال جرراتات رديدة لتىل ريها عرفة ااكاة ااال جلي ا.
واملاياوت تلل اهرراتات هي تلل اليت ين ا ا انون املرافعات وأي ا تكييبف ااكابة للبديوى ،فكبه
هل اهرراتات تعد أثرا مالةما للىلك إبهحالة وهلا األثر يعد اصرا يلى ما مت جختال من جرراتات صىليىلة
تون غريها(.)1
فإلا كان ااكاة د فال يف عض املسائه الفريية واليت جتاع ا فكرة واحبدة وهبي أهنبا تابدر أثنبات
سري الديوى ،وتون أن حتس الن اع ولو يف شق منه حبول أصبه احلبق ،سبوات تعلايب هبل األحكباهب إبربراتات
غري من ية أهب من ية للخاومة.
فاألحكاهب املن ية للخاومة كاحلك عدهب اه تاان إلنتفبات الوهيبة ،واحلكب سبايوط اخلابومة واحلكب
عدهب بول الديوى ،ف ل األحكاهب تعتبا من يبة للخابومة و يبايبى عبد صبدورها مبا ميكبن جحالتبه ألا سبب
من أسبال جهحالة ما تكن هل اهحالة صاترة يف ر ت من الديوى(.)2
أم ببا األحك بباهب الفريي ببة غ ببري املن ي ببة للخاب بوهب ،ك بباحلك يف مس ببألة اه تا ببان واحلكب ب ايب ببول ال ببديوى
و تكي يف ببا ،واحلك ب ايبببول الطلبببات العارضببة والتببد ه وهببل األحكبباهب هببي مببا يطلببق يلي ببا األحكبباهب الايطعيببة
اهررائية واألحكباهب الاباترة يف مسبائه فرييبة وتتعلبق ابخلابومة اهصبلية تون أن يعبد الفابه يف هبل املسبائه
فاببال يف اخلاببومة اهصببلية ،كبباحلك ببرت و طببالن يايببد ي ب بببه الفاببه يف موض بوع اهتيببات األصببلي ،ف ببل
األحكاهب وفايا ملا أستاير يليبه شبرار الايبانون والاي بات والتشبري يت بان ا احلكب إبهحالبة أت كانب صبور ا(،)3

 -1ت /يبد الباس مجيعي ،اإلساتة يف ازال اإلررائي ،ن.203 ،209
 -2ت /يلي أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ند  ،609ن.617
 -3ت /نبيه يار ،الدف عدهب الايبول ،هب .ج ،ن  283وما عدها.
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واحلك يف مسألة جررائية أو يارضبة حسبات ا ااكابة تون أن يكبون للبل احلكب فابال يف اخلابومة اهصبلية
يعد أت من احلكاب مل ما للىلك إبهحالة.
واهيتببدات ابألحكبباهب الابباترة تون الفاببه يف املوضببوع أمبباهب ااكاببة ااببال جلي ببا يعببد رورببا يلببى مببا
تستل مه املاتة ( )167مرافعات مارا واملاتة ( )222مرافعات ميو ،ووره اخلروإ هو أن ااكاة اليت تادر
احلكب اه بري تسبا املرافعبة يف األحكباهب الفرييبة البيت جحتواهببا احلكب إبهحالبة ونايل با جلي با ،ومب للبل جيببد
اهيتدات ل األحكاهب أماهب ااكاة ااال جلي ا روهر ومبنا يف ايدتب أساسيتبح
القاعدة األوىلح جن تغري اهلي ة مرحلة من مراحه الديوى ،وجيعه املراحه اه رية مستايلة ياا سباي ا(،)1
فكه مرحلة من مراحه الديوى جنت

حبك تعتا مستايلة ين غريها من املراحبه مبن حيبر اهلي بة البيت تابدر

احلكب في ببا ،وللببل ه منببان مببن أن تكببون األحكبباهب الفرييببة أصببدر ا هي ببة ببالف اهلي ببة الببيت تاببدر احلكب
الن ائي(.)2
القاعىنىندة الثانيىنىنة :جن احلك ب الببلا ياببدر مببن هي ببة غببري الببيت اع ب املرافعببة يكببون صببىليىلا جلا حببدت
اخلاوهب طلبا أماهب اهلي ة ا ديدة(.)3
كاا أن جنتايال العابه مبن مرحلبة ج أ برى ه يتتب يليبه جلغبات املرحلبة اهو وجهبدار مبا متخبض ين با
مبن نتبائج ،ألن طبيعببة العابه الاي ببائي تتكبون مببن بالل مراحبه جررائيببة متعا ببة ،حيببر تعبد كببه مرحلبة في ببا
مفتضا للارحلة التالية هلا فإن احلك إبهحالة ينطوا يلى حتديد ااكاة ال انية ااال جلي ا(.)4

 -1ت /اد حامد ف اي ،املرافعات ،هب .ج ،ن .622

 -2ت /أحد السيد صاوا ،الوسي  ،هب .ج ،ند  ،407ن .628
 -3ت /يلي أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ن .622ت/أحد أ و الوفات ،ن رية األحكاهب ،هب .ج ،ن ،80ند .35
 -4ت /يلي أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ن.623
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اثنيا :حتديد احملكمة اليت حتال إليها الدعوى:
مببن اآلاثر الببلا يرتبببه احلكب إبهحالببة حتديببد ااكاببة ااببال جلي ببا الببديوى ،وحتديببد كاببة اهحالببة يعببد
أمبرا ببدي يا ألنببه مببن غببري املتاببور أن حتببال الببديوى تون أن يببرت احلكب إبهحالببة يلببى ااكاببة ببدتة تلتب هب ببه
وتعاه يلى تطبيايه.
وه ببو م ببا أيتا ببد الاي ببانو ن اليا ببو واملا ببرا يف امل بباتة ( )184مرافع ببات مي ببو وامل بباتة ( )112مرافع ببات
مابرا ،حيبر أن الايبانون اليابو بد أورب تايبدمي البدف أمباهب ااكابة البيت رفب جلي با النب اع أ بريا األمبر البلا
يت ل معه حتديد ااكاة ااال جلي ا الديوى وهي ااكاة اليت رف جلي ا الن اع أوه ،ف و معلوهب مسبايا الف
الايانون املارا فايبد أرباة ملبن لبه احلبق يف البدف إبهحالبة لإلرتبباط ج بدال أمباهب أا مبن ااكاتبب ،لبللل فبإن
معرفة ااكاة اليت حتال جلي ا الديوى ه ميكن معرفت ا ابلنسبة للتشري املارا جه عد أن يكون صاح احلق
يف الدف إبهحالبة لإلرتبباط بد بدهب تفعبه أمباهب جحبدى ااكاتبب ،ويكبون مبن املعلبوهب أن ااكابة األ برى هبي
ااكابة الببيت حتببال جلي ببا الببديوى( ،)1ولببللل فببإن حتديببد ااكاببة ااببال جلي ببا الببديوى مفببتض ولببيس ابلاببع
فإن يكن صرها ف و ضاينا( ،)2أما انون املرافعات اليابو فايبد أكبد يف املباتة ( )184البيت تبنص يلبى أنبهح
"جلا كان الن اع أو ما يبرتب

به مطروحبا أمباهب كاتبب لتابتب ورب ج بدات البدف ابإلحالبة أمباهب ااكابة البيت

رفب جلي ببا النب اع أ بريا وجلا كانب جحببدى ااكاتببب غببري لتاببة ورب ج ببدات الببدف أمبباهب ااكاببة غببري املختاببة
ويلببى ااكاببة أن حتببدت للببديوى أمبباهب ااكاببة األ ببرى رلسببة لن ببر لات النب اع أو لن ببر الاي ببية املرتبطببة ببه"،
عا يلى ااكاة أا اايلة أن حتدت للبديوى أمباهب ااكابة األ برى رلسبة لن بر لات النب اع أو لن بر الاي بية
املرتبطببة وهببو مببا نببص يليببه الايببانون املاببرا يف املبباتة ( )113مرافعببات (كلاببا حكا ب ااكاببة يف جهح بوال

 -1ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ن ، 288ند  ،45ت /أحد مليكي ،اإل تاان ،هب .ج ،ن .240

 -2ت/يلي أ و يطيه هيكه ،هب .ج ،ن  .625أحد هندا ،انون املرافعات ،هب .ج ،ن  ،295ت /اوت ماطفى يونس ،هب .ج ،ن  63وما عدها.
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املتايدمة – ومن ا جهحالة لإلرتباط – كان يلي ا أن حتدت للخاوهب ا لسة اليت ه رون في ا أماهب ااكاة اليت
أحيل جلي ا الديوى) ،وللل ه ميكن جه جلا حدتت ااكاة ااال جلي ا.
اثلثا :حتديد جلسة للخصوم أمام احملكمة احملال إليها:
يعتا حتديد رلسة أماهب ااكاة ااال جلي ا الديوى من اآلاثر البيت يرتببه احلكب إبهحالبة لإلرتبباط ،وهبو
مببا نببص يليببه الايببانون الياببو يف املبباتة ( )184يف فاير ببا األ ببرية والايببانون املاببرا يف املبباتة ( ،)113وابلتبباف
فإن جل اهب ااكاة اايلة ج حتديد رلسة للخاوهب وجيالن هىلهت اخلاوهب ايرار اهحالة ،الف الايانون الياو
فإنه جكتفى تىلديبد ا لسبة لن بر الاي بية املرتبطبة تون جيبالن للبل للخابوهب وسبوف نتنباول للبل مبن بالل
نايطتب مها حتديد ا لسة واإليالنح
النقطة األوىل :حتديد جلسة للخصوم أمام احملكمىنة احملىنال إليهىنا الىندعوى :وهبو مبا أتفبق يليبه كبه مبن
الايانونب الياو واملارا يف الناون الارهة اليت

يلى أن ينطوا احلكب إبهحالبة يلبى حتديبد ا لسبة

اليت حت ر في ا اخلاوهب أماهب ااكاة ااال جلي ا الديوى ،ف لا التىلديد خيتلف من حير ضبروريته وأثبر ختلفبه
ين حتديد ااكاة نفس ا اليت حتال جلي با البديوى والبلا يعبد التىلديبد األ بري مفبتض للتىلديبد األول ،فعبدهب
جحتوات احلك إبهحالة يلى حتديد ااكاة اليت حتال جلي ا ،ه يتاور معه مثة جحالة(.)1
كابا أن يببدهب جحتبوات احلكب إبهحالببة يلبى حتديببد رلسببة للخابوهب ه ببرون أمبباهب ااكابة ااببال جلي ببا ه
يتت يلى ختلف للل طالن احلك ألن حتديد رلسبة وجن كانب أثبرا مالةمبا للىلكب إبهحالبة جه أنبه يابال
تن يايببا( ،)2فإهحالببة تعببد ائاببة ولببو يت ببان احلكب هببلا التىلديببد طاملببا أحيلب الببديوى ج
فإحالبة الببديوى ج

كاببة معينببة،

كاببة معينببة خيبول األ ببرية حتاييايببا لببدورها جهجيبباي مكنببة السببري يف اخلاببومة ،ولببو هببدت

 -1ت /أحد أ و الوفات ،ن رية الدفوع ،هب .ج ،ند  ،145ن  .289يلي أ و يطية هيكه ،هب .ج ،ن .632
 -2ت /أحد مسل  ،التأصيه املنطايى ألحوال جناي ات اخلاومة ،ن .88
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أمام ب ببا رلسب ببة ه ب ببر في ب ببا اخلا ب بوهب ،فعب ببدهب حتديب ببد هب ببل ا لسب ببة ه يعب ببد مب بببطال للىلك ب ب وه يعب ببد مسب ببايطا
للخاومة(.)1
النقطة الثانية :إعان اخلصوم بقرار إلحالة :حير يعتبا جيبالن اخلابوهب مبن ببه ااكابة اايلبة ايبرار
اهحالببة أث برا مببن اثر للببل الاي برار وياياببد الايببانون ببللل جيببالن اخلا بوهب الغببائبب ،وهببو مببا صببرر ببه الايببانون
املارا يف الفايرة جه رية من املباتة ( )113مرافعبات ومبا أاثر عبض شبرار الايبانون(،)2وللبل بالف الايبانون
الياببو فايببد رببات نببص املبباتة ( )184منببه اليببا مببن للبل جهر برات و يببنص يلببى ج بببار الغببائبب مببن اخلا بوهب
كتال مسجه ماىلول علب الوصبول وابلتباف فبإن حكب هبل املسبألة يف التشبري اليابو ميكبن الرربوع في با
ج الايوايد العامة إليالن اهوراي الاي ائية وفايا لنص املاتة ( )42واملباتة ( )276مرافعبات البيت

ب يلبى

أنح "يبدأ ميعات الطعن من اتريي جستالهب ااكوهب يليه نسخة احلك أو من اتريي جيالنه جيال صىليىلا".
و ا أن الايانون املارا يف املاتة ( )174مرافعات نا يلى للل صراحة أبنهح "يعتا النطق ابألحكاهب
اليت تادر أثنات سري الديوى وه تنت ي ا اخلاومة جيال للخاوهب اللين ح روا جحدى ا لسات أو بدموا
مبلكرات ببدفاي  ،وللبل مببا ينايطب تسلسبه ا لسببات ،"...فيشبتط إليتبببار النطببق ابحلكب يف هببل احلالببة
جيببال أن يكببون اخلا ب ببد ح ببر أو ببدهب مببلكرة دفايببة ،وأن يكببون سببري ا لسببات ياي ب للببل متتا عببا يف
تسلسببه يعتضببه يببائق ،وه يت ب يلببى مببن ه ببر رلسببة النطبق ،جل املفببتض يف الشببخص العبباتا املعببو
أبمور نفسه أن يتا سبري تيبوا ؛ سبوات ببه ج فبال ابل املرافعبة فيبه أهب عبد  ،مبا تاهب سبري ا لسبات متتا عبا يف
تسلسببه يعتضببه يببائق( ،)3فىل ببور اخلا ب نفسببه أو وكيببه ينببه رلسببة النطببق اي برار اهحالببة وكببلا لببو ببدهب

-1ت/نبي ببه يا ببه ،جي ببالن األوراي الاي ببائية ،منش ببأة املع ببارف ،اإلس ببكندرية،1983 ،ن.88ت/أح ببد هن ببدا ،الايلب ب الاي ببانوين ببب الوا ب ب واملنط ببق يف التن ببي
الايانوين ،تار ا امعة ا ديدة،1999 ،ن.94
 -2ت /يلي أ و يطية هيكه ،هب .ج ،ند  ،625ن .634

 -3ت /اد كاال يبد الع ي  ،هب .ج ،ن ،977يالإ ظاهرة

ت التاياضي ،مايال املستىلدة يف انون املرافعات ،هب .ج ،ن.13 -7
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ملكرة دفايه ،ولو ه ر عبد مواصبلة السبري يف البديوى أيتبا النطبق بلا الايبرار جيبال لبه ،ويليبه فبال به
إليالنه ابلطري املايررة لإليالن؛ سوات يف للل ما يليه الايانون املارا أهب الياو.
رابعا :إلزام احملكمة احملال إليها الدعوى بنظرها:
يعتببا جلب اهب ااكاببة ااببال جلي ببا مببن اآلاثر ال برورية لإلحالببة الاي ببائية شببكه يبباهب( ،)1جل أن الايببول غببري
للل يعو جتريد اهحالبة مبن الفائبدة املرربوة من با ،واه براف ابلايابد البلا ج تغبا الايبانون والغايبة البيت هبدف
جلي ببا مببن تش بري اهحالببة ،فببال تكفببي اهحالببة ازببرتة ،كاببا ه يكفببي تعيببب ااكاببة وحتديببد رلسببة للخا بوهب
ه برون أمام ببا جل أن اهحالببة ه تكتاببه جه جلا إلب جلب اهب ااكاببة ااببال جلي ببا الببديوى ن رهببا ،ألن متا عببة
كاببة جهحالببة للببديوى ااالببة جلي ببا مببن حيببر جنت ب ااكاببة اايلببة أمببر جيعببه احلك ب إبهحالببة يببىلتا مثرتببه
ومببدى فايليتببه وحتاييايببا للغايببة مببن تش بريعه( .)2فببإل اهب ااكاببة اا بال جلي ببا هببي الايايببدة العامببة يف اهحالببة وأن
ا أو ااكاة البيت تلتب هب با ،ولبو كبان احلكب إبهحالبة

مادر اهل اهب هو الايانون أت كان ااكاة اليت

بد بو يلبى ايببدة انونيبة غبري سبلياة أو ببالف نابا انونيبا صببرها حبا ميتنب يلبى ااكاببة اابال جلي با ويلببى
اخلاوهب ا دل من رديد يف املسألة اليت فاه في ا احلك إبهحالة(.)3
ومب للبل ،فببإن للاىلكابة ااببال جلي با الببديوى احلبق اارسبة سببلطت ا يف بوهلبا أو يببدهب بوهلبا للببديوى
لبببطالن صببىليفت ا ،أو إلنعببداهب الاببفة لببدى املببديى يليببه ،كاببا هلببا حببق جحالت ببا لسببب

ببالف السببب الببيت

أحيل جلي ا ه ،كاا لو كان البديوى بد جحيلب جلي با لإلرتبباط ،فبأثريت أمام با مسبألة وحبدة لات النب اع،
فل ببا أن تاي ببي إبهحالببة لورببوت املسببألة األ ببرية و ببات ااكاببة إبهحالببة عببد جهحالببة ه يعببو التعببارض ببب
حكاببب؛ فبباحلك ا ديببد الابباتر يف املسببألة اهررائيببة يلغببي ضببانيا احلك ب السببا ق ،وابلتبباف ه نكببون أمبباهب
حكاب ائاب حىت ميكن ا هنتايال ج حبر مسألة مدى وروت تعارض ين اا ،ه سنكون أماهب حك وحيبد
 1ت /أحد هندا ،جرتباط الدياوى والطلبات يف انون املرافعات ،طبعة الدار ا امعية ،الاياهرة ،سنة 1997هب ،ن .495
 -2ت /أحد ليه ،التعارض ب اهحكاهب الاي ائية ،هب .ج ،ن 91،وما عدها.
 -3ت /يلي أ و يطية هيكه ،هب .ج ،البند  ،619ن.628
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هو احلك الااتر هحايا ،وجن كان صىليىلا فإن هلا اهلغات يعد غري انوين ن برا لايطعيبة احلكب السبا ق ،ومبا
يتت يلى هل الايغة من جستنفات ااكا ة لوهيت ا ،وورول جمتناي ا ين جياتة حبر املسألة ال انيبة ،جه أن
هببل املخالفببة للايببانون تعبباجل مببن ببالل طببري الطعببن املتاحببة ولكببن عيببدا يببن حالببة الطعببن لتعببارض األحكبباهب،
فاألحكبباهب الابباترة بببه الفاببه يف املوضببوع كاألحكبباهب جهررائيببة ختببرإ مببن مشببكلة التعببارض( .)1أمببا الايببانون
ال ياو فل ينص يلى جلب اهب ااكابة اابال جلي با البديوى ن رهبا ،كابا هبو يليبه احلبال يف الايبانون املابرا وكبان
األحرى ابلايانون اليابو أن يبنص صبراحة يلبى للبل والتاكيبد يليبه ،هن للبل اهربرات هبو الغايبة واهلبدف مبن
احلك إبهحالة حىت تكتاه الاورة احلايياية لإلحالة الاي ائية.

الفرع الثالث
األثر الاحر لإلحالة
ي دف الدف إبهحالة لإلرتباط ج حتاييق الغاية منه املتا لة يف جحالة الديوى املرتبطة ج

كاة أ برى

كاا سبق لكر  ،من أره الوصول ابلديوى أماهب كاة واحدة لتكتاه الغاية املاياوتة ،وهبي صبدور أحكباهب
متوافايبة غبري متكبررة ،وه متنا بة وتفبباتا تع بر التنفيبل لتلبل األحكبباهب يف مرحلبة تنفيبلها ،وابلتباف فببإن اآلاثر
املتتبة يلى اهحالة الاي ائية لإلرتباط يف املرحلة املستايبلية متعدتة ومتنوية ،وميكن اه تاار يلى أمه ا ،يلى
النىلو اآليتح
أولا :تفادي صدور أحكام غري متوافقة يف موضوع النزاعات املرتبطة.
وياياد من اهحالة الاي ائية لإلرتباطح أن أتيت احللول الاي ائية اليت تابدر يف موضبويات هبل املناةيبة
متوافاي ببة ،ليتىلاي ببق في ببا جي بباتة الت ب بواةن يف املا ببا املتعارض ببة ،أا أن أتيت األحك بباهب املوض ببويية في ببا متوافاي ببة
ومتايار ة ،إلرتباط املراكب املوضبويية البيت تابدر في با هبل األحكباهب ،جتنببا لابدورها يلبى بو ه ميكبن التوافبق
 -1ت/أحببد حشببيب ،مبببدأ يببدهب ربواة تنببا ض اهحكبباهب ،ن  ،25طعببن 30/436ي ،نايببض 1965/5/27هب ،املكتب الفببو ،ازاويببة  ،16ن ،651
ايدة .104
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ين اا أو صدورها متنا ة؛ فاألحكاهب املتوافاية هي اليت يستايي ويتوافق منطو ا م ع ب ا الببعض يلبى بو
يسب ه تنفيببلها معببا ببدون و ببف لتنفيببل احلكب أو طببالن احلكب املكببرر أو املتنببا ض ،والايايببدة هببي جن احلك ب
يبطه جلا ال من املنطوي ،كاا يكون ال للطعن جلا رات املنطوي متعارضبا مب ع به الببعض ،أمبا األحكباهب
املتنا ة ف ي اليت تتعارض تايديرا ا الوا عية أو الايانونية ،حا يىلتا حتايايه ج صعو ة تنفيلها(.)1
ويتت يلى توافق األحكاهب يدهب تنا

ا ويدهب تكرارها ،فكه من التوافق ويدهب التنا ض والتكرار ور ا

حلاييايببة واحببدة ،وهببل احلاييايببة هببي أن األحكبباهب الببيت تاببدر يف موضببويات الن ايببات املرتبطببة جي ب أن تكببون
متوافاية ،يلى و ه تادر وره متنا ض أو متكرر ،فكبه مبن التوافبق ويبدهب التنبا ض أو التكبرار يتتب يلبى
اآل ر ويكاله ،ومبناها واحد اللا هو يال ة الفرع أبصبله ،أو وحبدة الرا طبة األصبلية ليشبيات املتنباةع يلي با،
ويىلكبد للبل حالبة الكشبف يبن اهرتبباط املوضبويي مببن رانب اخلابوهب ،وتطبيايبه مبن رانب ااكابة وسببوف
هايببق الغايببة مببن اهحالببة لإلرتببباط وتك برار األحكبباهب( ،)2وأن هببل الغايببة ه تتىلببق جه يف شببأن األحكبباهب ببه
حجية األمر املاي ي ه.
فالبدف إبحالببة الببديوى لورببوت صببلة جرتببباط يببن ي ببدف ج مجب املناةيببة املرتبطببة أمبباهب كاببة واحببدة،
يلى و يبىلتا ج التوافبق بب األحكباهب البيت تابدر يف موضبوع هبل املناةيبة ،و بدف التبو ي مبن جحتاباهت
تكرار هل األحكاهب وتنا

ا ده من صدورها يلى و ه ميكن أو ياع تنفيلها(.)3

فتوافببق األحكبباهب لوحببدة الرا طببة األصببلية ليشببيات املتنبباةع يلي ببا ببه املناةيببة املرتبطببة خيتلببف يببن وحببدة
احلك ب  ،فوحببدة احلك ب يكببون لوحببدة موضببوع لات الن ب اع ين اببا ،أمببا توافببق األحكبباهب فيكببون ا ب املناةيببة

 1أن بر حاشبية يلبى أ بو يطيببه هيكبه ،البدف ابإلحالبة ر ب  2 ، 1هب .ج  ،ن  - 648حامببد ف ابي  ،الطعبن ابلبنايض  ،هب .ج  ،ن  488نببد - 216
نبيه يار الوسي يف األلتااج  ،هب .ج  ،ن  ، 320وما عدها ند 249
 2ت /فتىلي وج  ،ن رية البطالن ،هب .ج ،ن -161ت /يااهب سلي  ،ايدة يدهب تفر ه التارف الايانوين يف الايانون املدين ،لسنة 1991هب ،ن،698
 3ت/يلي أ و يطية هيكه هب .ج.648 ،
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املرتبطة ،فاهلدف والغاية من الدف إبهحالة أن يكون ال للدف إبهحالة لإلرتباط وتوافق األحكاهب م ع ا
هي الغاية األساسية من التشريعات.
اثنيا :تفادي مشكلة تنفيذ األحكام يف املستقبل.
س بببق وأن تناولن ببا الوس ببائه العالري ببة ال ببيت ن ا ببا الاي ببانون اليا ببو ون ببري املا ببرا جتنب ببا ل بباهريت تكب برار
األحكاهب وتنا

ا ،وتوصلنا ج كشف عض الاياور يف تلل الوسائه وللل ل عف اآلليات اليت جستخدم ا

الايانو ن اليابو واملابرا م به يبدهب اههتاباهب مبن ببه الايبانون اهررائبي إبهحالبة الاي بائية ،األمبر البلا أظ بر
العي يف وسائه العالإ يلى و أتى ج ظ ور عبض الايابور يف الوسبائه العالريبة ويلبى بو ظ برت معبه
مشكلة تنفيل األحكاهب ،حا يعو اههتااهب وضوع الدف إبهحالة لإلرتباط إبيتبار وسيلة من الوسائه الفايلبة
يف العاه يلى تبديد مكو ت هاتب ال اهرتب يف مست ه تكوين اا ،فإهحالة الاي ائية لإلرتباط من الوسائه
اليت تعابه يلبى احلبد مبن تنبا ض األحكباهب به مبن شبأن اهحالبة الاي بائية لإلرتبباط تطبياي با تسبعى ج توافبق
احلك الاي ائي م غري من األحكاهب اليت تابدر يف املناةيبة املرتبطبة ،وللبل ايابد تنفيبل احلكب مب غبري مبن
األحكاهب لتفعيه اهحالة الاي ائية ،و ايت ى للل تعاه يلبى تفباتا مشبكلة تنفيبل األحكباهب تبديبد مكو با
يف مست ه تكوين ا ،سوات تعلاي هل املشكلة و ف احلك املعارض أهب طالنه(.)1
وتبديد مشكلة و ف تنفيل حكب بد يابدر متعارضبا حلكب

بر يف نب اع مبرتب  ،وكبلا تبديبد مكبو ت

طالن احلك ال اين ،أو احلك عدهب رواة حس األحوال ،هو تبديد لآلاثر اليت د تتتب يلبى التنبا ض أو
تكرار حالة تواردها ،ف ال يلى جحتاهب وة األمر املاي ي ه جيبالت لشبأنه ،و تطبيبق اهحالبة وسبعي ا مبن ورات

 -1ت/يلي أ و يطيبه هيكبه ،هب .ج ،ن .650ت /أحبد ليبه ،طلببات و بف التنفيبل هب .ج ،نبد  ،24ن ،39ت /أحبد أ بو الوفبات ،هب .ج ،ن 348ومبا
عدها.
ت /جنيب أح بد يبببدهللا ،ببانون التنفيببل ا بباا يف املسببائه املدنيببة والتجاريببة ،تراسببة للتنفيببل املباشببر وغببري املباشببر ،منشببورات مكتبببة ومركب الابباتي ،صببنعات،
ط2009 ،4هب ،ن.55
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مجع ببا – يف املناةيببة املرتبطببة  -أمبباهب كاببة واحببدة اياببد وحببدة احلك ب  ،أو توافاي به م ب غببري اياببد تبديببد
ظاهريت تكرار األحكاهب وتنا

ا ،و دور تبديد ملشكليت و ف تنفيلها ،أ و طالهنا.

فو ببف تنفيببل احلك ب يعببد مببن الوسببائه الببيت تاي بوهب ببدور و ببائي ضببد لبباطر اخل ببوع أو جسببتارار اخل ببوع
لتنفيل حك معرض لإللغات ،كاا أنه يايوهب دور و ائي ضد لاطر جستىلالة جياتة احلال ج ما كان يليه ،وغري
للبل مببن النتبائج غببري املرغو بة الببيت بد يفرةهببا التنفيبل غببري املالئب ( ،)1وتعتببا اهحالبة الاي ببائية للبديوى كوسببيلة
و ائيببة تعاببه يلببى تفبباتا وجتنب تكبرار وتنببا ض األحكبباهب ومببن مث العاببه يلببى وأت وو ببف تنفيببل األحكبباهب أو
طالهنبا( ،)2وهبو األمبر الببلا ي يبد مبن أمهيببة اهحالبة الاي بائية كوسببيلة و ائيبة تعابه يلببى التوافبق بب األحكبباهب
اليت تادر متنا ة أو متعارضة ،و ى تطبياي ا.
لللل يلى اااك كلاا ظ ر هلا جحتاال و وع التنا ض ب األحكاهب أن تدير ا يسر هلبا الايبانون مبن
سبه ومن ا جحالت ا ج

كاة أ رى مطرور أمام ا ن اع مرتب  ،وللل كله مجعا لشتات املناةيات املتدا لبة،

ومن أره الوصول ج الفاه في ا مجلة واحدة وحتاييايا للعدالة الشاملة ،وتو يا من ت ارل األحكاهب ولو كبان
يلى حسال عض وايد اه تاان ،وللل كله تفاتت لو ف تنفيل األحكاهب ،أو احلك بطالهنا.

املطلب الثاين
مشكلة الدفع إبلحالة لإلرتباط
املشبكالت البيت تبىلثر يلببى فعاليبة الن باهب الايببانوين للىلكب الاي بائي يديبدة ،وهببي تنبتج حسب جيتايببات
سبب ج ببتالل وظببائف الببن

بوانب العدالببة الاي ببائية؛ فاملشببكالت الببيت تببىلتا ج جطالببة

اهررائيببة الببيت تببن

أمد الن اع – جرراتات التاياضي – ك رية ومتنوية جتعه املستجري ابلاي ات ه ياه ج حايه الل الو
يتو عببه وهل ب ببه ببه يابببل الوصببول ج احلبق املطال ب

ببه – ببه الببديوى – أمنيببة أصببا ا اليببأج ،ومببن هببل

 -1ت /يلي أ و يطيه هيكه ،أن ر احلاشية ر ( )3هب .ج ،ن.650
 -2املرر السا ق ،ن.651
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اهشكإهت النص الايانوين شكه ياهب وناون املوات ( )274 - 184 – 183مبن بانون املرافعبات اليابو
يف املوضببوع الببلا ببن اببدت تراسببته شببكه ببان مببن ببالل املشببكالت الببيت ت ببور حببول الببنص الايببانوين
والو ائ العالية.
لببللل سببوف نتن باول يف هببلا املطل ب أه ب املشببكالت الببيت ت ببور حببول املوضببوع – اهحالببة لإلرتببباط -
واحله املناس  ،وللل يف فريب يلى النىلو اآليتح
الفرع األول
النص القانوين واملشكات اليت تثور حوله
جن املشكالت اليت ت ور حول النابون الايانونيبة ك برية ،ومبن هبل املشبكالت مبا ي بار حبول نبص املباتة
( )1()274مرافعات ميو ،املتعلاية شكلة تناةع اه تاان بب باك الدرربة األو  ،يلبى البرغ أن الايبانون
الياو يف املاتة ( )181مرافعات واملاتة ( )180مرافعبات مابرا

()2

بد أورببا ضبرورة أن يتايبدهب اخلاب بدف

أمبباهب ااكاببة بببه الن ببر يف املوضببوع ،وأن تلببل الناببون تعببد مببن األسبببال الببيت تببىلتا ج جطالببة الن ب اع يف
األحوال اليت د يتايدهب اخلا بلا البدف  ،وينبتج يبن للبل صبدور أحكباهب متعارضبة ،ومبا بد يبىلتا جليبه للبل
األمببر مببن جطالببة النب اع؛ جمببا سببب جهربراتات اإلضببافية الببيت يسببتل م ا هببلا الوضب إلةالببة هببلا التعببارض ،وجمببا
سب جستىلالة التنفيل ،حا ترت يليه وروت أحكاهب منا ة ،أضف ج للل لو ختلل جرراتات التاياضي يف
هببل املرحلببة طلبببات رت الاياضببي( )3ألن هببلا السببب يعببد مببن أسبببال اهطالببة يف جر براتات التاياضببي يف هببل
املرحلة.
 -1حير تنص املاتة ( )274من انون املرافعات يلى أنهح "ه جيوة الطعن فياا تادر ااكاة من أحكاهب غري من ية للخاومة أثنات سريها جه عد
صدور احلك املن ي هلا كل ا فياا يدا ما يليح أ -ما تادر ااكاة من أحكاهب و ف اخلاومة أو يف اه تاان أو يف اإلحالة يلى كاة أ رى
لالرتباط ،فيجوة الطعن يف هل األحوال استاياله بالل مخسة يشر يوما من اتريي صدورها ويلى كاة اإلست ناف الفاه في ا يلى وره اهستعجال.
ل -يف األحكاهب املستعجلة أو الايا لة للتنفيل ا اا ويت الطعن في ا وفايا للاواييد املناون يلي ا يف هلا الايانون".
 -2ت / /هيكه أحد ي اان ،ن رية احلك الاي ائي ،هب .ج ،ن.387 ،377
 -3أحد صد ي اوت ،املديى يليه وظاهرة الب ت يف التاياضي تار الن ة العر ية ،الاياهرة ،ن.84 – 61
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كاا أن املشكلة اليت ت ور حول املوات ( )184 - 181مرافعات ميو وكلا نص املاتة ( )112مرافعات
مارا مشتكة ،حير راتت تلل الناون الية من تن ي اهحالة ب ااباك املختلفبة يف الدرربة كابا يف
مار ،األمر اللا هول ب اخلا وحايه يف جستخداهب وسيلة الدفاع أو الدف إبهحالة للديوى لوروت جرتباط
وثيق ب الديوى ،فان املنطق العالي والطبيعي أن تكون تلل الديوى املن بورة أمباهب ااكابة واحبدة ،ولبو أن
اخلا تايدهب دف يطل فيه جحالة الديوى مبن ااكابة األتىن ج ااكابة األيلبى من با ترربة ،لبللل سبوف
نايس هلا الفرع ج فايرتب ،وللل يلى النىلو اآليتح
الفقرة األوىل :طول املدى الزمين واستحالة تنفيذ احلكم الققائي:
فاببن املشببكالت الببيت ميكببن أن ت ببور حببول نببص املبباتة ( )89مرافعببات ميببو أهنببا رعلب ااكاببة النوييببة
تن ر نويا مبن البدياوى البيت ه تبد ه ج تااصب ا مب أهنبا صباحبة ج تابان مايابور ،حيبر ربات يف الفايبرة
ال انيةح "جنشات كاة ج تدائية متخااة لن ر نوع معب من الدياوى جيعه وهيت ا اصرة يلى للل النوع فال
جيوة هلا الن ر يف غري من الدياوى" ،مث جست نات من للل الديوى املرتبطة – ما تكن مرتبطة ديوى أصلية
مرفوية أمام ا جرتباطا ه يايبه التج ئة – ومتكن هل املشكلة يف أن الايبانون اليابو يببب ماهيبة اهرتبباط البلا
ه يايبببه التج ئ بة حببىت نكببون أمبباهب رليببة واضببىلة ،ومببن لببه احلببق يف التاسببل ببللل احلببق ومببىت يكببون للببل
التاسل واربا حىت ولو عد اخلوض يف موضوع الديوى ،مب أنبه الايبانون بد رعبه البدف إبهحالبة لإلرتبباط
مببن الببدفوع الببيت يسبباي التاسببل ببه جببرت الببد ول يف املوضببوع ،كاببا أنببه كببان مببن األحببرى ابلايببانون رعببه
جه تابان األصبيه والعباهب للاىلكابة اه تدائيبة العاتيببة ،وأن جيعبه ااكابة النوييبة لات اه تابان الاياصببر
حتيه الاي ية املرتبطة كاملة ج ااكاة لات الوهية العامبة ،ألن يف للبل تكليبف أميبا تكليبف ،ألن ج تابان
ااكاببة النببويي هببو جسببت نات وج تاببان ابلببديوى املرتبطببة جسببت نات جضببايف ،وللببل لببيس جه جيتافببا مببن الايببانون
أبمهية اهرتباط وجهنا ه تايه أمهية ين الايوايد اليت تتعلق ابلن اهب العاهب اللا نسعى ونوصي املاينن إبياتة الن ر
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يف وايد اهرتباط ورعل با مبن الن باهب العباهب ،فالغايبة مبن اهحالبة لإلرتبباط شبكه يباهب أكبا أمهيبة منبه يف نبص
املاتة ( )2/88نفة اللكر وأو إبهست نات ،ورعه حق جاثرته للاىلكاة وللخاوهب يف أا مرحلة تكون يلي ا
اخلاومة.
مشىنكات الواقىنع العملىني :رتبب الابور التشبريعية ويبدهب التن بي الايبانوين السبلي مشبكالت يف الوا ب ،
من ا ما ورت يف نص املاتة (/274أ) مرافعات ميو اليت تاي ي أبنهح "ه جيوة الطعن فيابا أصبدرته ااكابة مبن
أحكبباهب غببري من يببة للخاببومة أثنببات سببريها جه عببد صببدور احلكب املن ببي هلببا حلل ببا يببدا مببا يلببيح أ -مببا أصببدرته
ااكاببة مببن أحكبباهب و ببف اخلاببومة أو عببدهب اه تاببان أو إبهحالببة يلببى كاببة أ ببرى لإلرتببباط فيجببوة
الطع ببن يف ه ببل األح بوال جس ببتاياله ببالل مخس ببة يش ببر يوم ببا م ببن اتري ببي ص ببدورها ،ويل ببى كا ببة اهس ببت ناف
والفاه فيه يلى وره اهستعجال" .ففي هبلا البنص رعبه الايبانون اليابو اهحالبة لإلرتبباط مبن األحكباهب البيت
جيوة الطعن ا جستاياله ولو تنته اخلاومة ،وهنا ت ور املشكلة فلو أن الشخص تايدهب أمباهب ااكابة املختابة
ابلدف إب حالة الديوى ج

كاة أ رى لوروت صلة جرتباط مث أن ااكاة بل للل الدف وحكاب إبحالبة

ال ببديوى ج ااكا ببة املطلو ببة جحال ببة ال ببديوى جلي ببا جه أن اخلاب ب اآل ببر طع ببن ايب برار اهحال ببة أم بباهب كا ببة
جهست ناف يف الو

اللا تستار فيه ااكاة ااال جلي ا الديوى ابلسري يف اهرراتات حىت جصدار رارها يف

الببديوى املرتبطببة الن ببورة أمام ببا مث أن كاببة اهسببت ناف

ب إبلغببات الايبرار الابباتر إبهحالببة ،وهنببا يكببون

تعارض وتنا ض يف األحكاهب.
ويف للل جهدار للو

وا د والنفايات؛ سوات للخاوهب أهب اااك أهب للاي اة ،والسب يف للل هو أن

الايببانون الياببو نببص يلببى اهحالببة املن يببة للخاببومة وأغفببه مسببألة يف غايببة اهمهيببة وهببي و ببف السببري يف ن ببر
الببديوى ااالببة حببىت يببت الفاببه ايبرار اهحالببة أمبباهب اهسببت ناف ،فببإن يببدهب الببنص هببو يببب السببب يف جضبباية
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الو ب وا ببد (جطالببة أمببد الن ب اع) ،كاببا أن نببص املبباتة ( )274ميببو يببىلتا ج تعببارض النت بائج وهنببا تكببون
املشكلة العالية املرتبة يلى النص الايانوين العايي ا امد.
و ببا أن الايببانون الياببو يف املبباتة ( )274مرافعببات ببد أور ب يلببى كاببة جهسببت ناف الفاببه يف برار
اهحالببة يلببى ورببه جهسببتعجال ببالل مخسببة يشببر يومببا جه أن للببل لببو ببيس ابلوا ب لورببد ك بريا مببن تلببل
املسائه ه أغلب با تكبات تكبون مسبتىليلة الفابه يف تلبل املسبائه البوارتة يف املباتة ( )274نفبة البلكر بالل
تلببل املببدة اخلاسببة يشببر يومببا ،ألن مببن تلببل املسببائه مببا ميببر يلي ببا السببنة ومببا ي يببد تون رببدوى ملرايبباة تلببل
املدة ،والسب يف للل هو ك رة الاي ات و لة الاي اة ،ه ر ا السبب يف للبل هبو الن بر ج للبل البدف إبنبه
ليس من الن اهب العاهب لللل ه يكون له جههتااهب.
وللل الف الايانون املارا يف املاتة ( )212مرافعات اليت

ب يف فاير با األ برية أبنبه" جيب يلبى

ااكاة ااال جلي ا الديوى أن تو ف ا حىت يفاه يف الطعن" ،وم أن الايانون املارا أفرت ناا انونيا اصا
للبدف إبهحالبة كابا هبو يف املباتة ( )112مرافعبات ماببرا جه أنبه جيعبه البدف إبهحالبة لإلرتبباط مبن مجلببة
األحكاهب اليت جيوة الطعن في ا إبهست ناف ولو ين ي اخلاومة كاا فعه الايانون الياو.
الفقرة الثانية :استحالة التنفيذ لألحكام واملفرتضات لتناققها.
جن جستىلالة تنفيل احلك الاي ائي الااتر يف الديوى املرتبطة يعد نتيجة منطايية للتنبا ض بب احلكابب
اللا يفتض أن احلكاب فاال يف تيوى واحدة أو مرتبطبة – جيتاباتا يلبى مسبألة أساسبية مشبتكة – عبا
أنه جي أن تكون الديوى اليت رفع وفاه في ا من به جحدى اااك الوطنية هي لات الديوى اليت فاه
في ا من به اااك األرنبية.
أما املفتضات ا لالةمة ملعرفة تنا ض األحكاهب فالايايدة أنه يفتض لتىلايق التنا ض ب التأكيد الاي بائي
ضرورة توافر يدة مفتضات ه ميكن الايول وروت تنا ض جه جلا توافرت تلل املفتضات ،وهي وربوت سبندين
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ت نفيليب يتاتعان ابلايوة التنفيلية ،كللل ضرورة أن يكون احلق ل اا مت أتكيد وروت وتعب مايدار وأتكيد
حلول و

أتائه ور السند التنفيلا ،أما ابلنسبة لتنا ض السندين التنفيلين فال ميكن الايول وروت حالة

من حاهت التنا ض اليت تىلتا ج تع بر تنفيبل احلكب الاي بائي جه جلا تبوافرت هبل املفتضبات بب احلكابب،
لللل يفتض أن تتىلدت يدة فروض من اح
الفرض األول :وروت حكاب

ائيب يتاتعان ايبوة األمبر املاي بي به ،ويتتب يلبى للبل أن التنبا ض

أو جسببتىلالة التنفيببل ه ياي بوهب جلا يكببن ألا مببن احلكاببب أو لكلي اببا معببا حجيببة األمببر املاي ببي ببه يف لات
املسألة ويف لات الو  ،وينتج ين للل يدة نتائج أنه ه تنا ض ب حك له حجية األمر املاي ي ه وحك
ر ه يتات

ل احلجية ،ويتا ه للل ادور حكاب من كاتب ويف تيوى مرتبطة(.)1

الفرض الثاين :يدهب بول البدف إبهحالبة لاييباهب البديوى أو صبلة با أمباهب ااكابة األ برى ،األمبر البلا
يتت ب يلببى للببل صببدور أحكبباهب أو حكاببب متعارضببب أو متنا ببب ،يلببى ببو يببىلتا ج جسببتىلالة التنفيببل
لتلببل األحكبباهب أو احلكاببب ،حببا يسببتل هب معببه جربراتات جضببافية إلةالببة التنببا ض حببىت ميكببن معببه جختببال جربراتات
التنفيل عيبدا يبن أا تنبا ض أو تعبارض يبلكر ،وهبلا سبب مبن أسببال جطالبة أمبد النب اع ج رانب جسبتىلالة
التنفيل(.)2
الفرض الثالث :فرض وروت تنا ض ب احلكاب ،عا أنه يل هب أن يكون احلكاب متنا ب حبيبر ه
يستايياان معا ،وأن التنا ض ب حكاب هنائيب أو مستعجلب

ائيب ،عبا أنبه ه ميكبن أن يوربد تنبا ض

ب حك موضويي وحك مستعجه ،أو حك هنائي وحك غري هنائي ،أو حك له حجية األمر املاي بي به،
وياه ر ه يتات

ل احلجية.

 -1ت /الاياضي /هيكه ي اان ،ن رية احلك الاي ائي كسند تنفيلا يف انون الاي ات املبدين ،تراسبة حتليليبة تطبياييبة مايارنبة ،املطبعبة الاي بائية ،الطبعبة األو ،
2012هب ،ن.255
 -2املرر السا ق ،ن.255

153
153

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

ISSN: 9636- 2617

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

الفرع الثاين
الوسائل الوقائية والعاجية حلل مشكلة تعارض أو تناقض األحكام
جن التنببا ض يببىلتا ج جهببدار ياببة التأكيببد الاي ببائي ،ومين ب جكتسببا ه للايببوة التنفيليببة ،ويعطببه وظيفببة
الاي ببات ،فايببد حببرن الايببانون الياببو واملاببرا يلببى ججيببات ن بباهب ببانوين م اتببه الو ايببة أو احليلولببة تون جصببدار
أحكباهب متنا ببة ووسببائه يالريببة ببدف ج معا ببة املشببكالت الناجتببة يببن يجب الن بباهب الايببانوين وت يببه ييب
التنا ض عد حدوثه ،لللل نبب الوسائه الو ائية والعالرية يلى النىلو اآليتح
أولا :الوسائل الوقائية اليت حتول دون إصدار أحكام متناققة.
أ ترك الايانون الياو ون ري املارا أمهية وسائه الو اية من التنا ض ب األحكاهب وتعبدت تلبل الوسبائه،
كاببة أ ببرى لورببوت اهرتببباط املوضببويي

وأييت يلببى رأس ب ا مببا ببن اببدت تراسببته وهببو الببدف إبهحالببة ج

للاي ية ،وم هل األمهية فإن الايانون الياو وكلا املارا د رعال الدفوع تساي

جرت الد ول يف املوضوع،

األمر اللا يوصف ابلاياور يف التشري  ،جل لو أراة الايانون ج داتها يف أية حالة كان يلي ا الديوى  -ولو
أماهب اهست ناف  -حلد من مشكالت تعارض األحكاهب ووفر الو

وا د للاي ات واملتاياضب ،فللل ي دف

ج حتاييق املالىلة العامة إبهضافة ج مالىلة املتاياضب (اخلاوهب).
كاا أن هناك وسائه أ رى أتيت يف املرتبة التالية عد الدف إبهحالة لإلرتبباط هبي البدف إبهحالبة لاييباهب
لات النب اع أمبباهب كاتببب لتاببتب يف لات الو ب  ،ويببدهب ر بواة ن ببر الببديوى لسبببق الفاببه في ببا ،وورببول
و ف الديوى املدنية ج حب صدور حك رنائي يف الديوى ا نائية ،وهلا يىلكبد يلبى ايبدة تايييبد الاياضبي
املدين ا فاه فيه احلك ا نائي من و ائ فاله في ا ضرورت كايايدة ربواة التبد ه جن بااميا أو ج تاباميا،
حببه تنباةع الوهيببة أو اه تاببان ،الو ببف التعليايببي للخاببومة ابحلجيببة ،ورغب ورببوت التن ببي الايببانوين لوسببائه
الو ايببة مببن التنببا ض جه أنببه يتجلببى لنببا مببن ببالل جسببتايرات الن بباهب الايببانوين جن هنبباك اببور يف الن بباهب الايببانوين
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لوسبائه الو ايبة ،وتتا به أوربه للبل الايابور يف البنص الايبانوين ( )184 - 181مرافعبات ميبو ،وميكبن

للاياض ببي جاثرة ال ببدف م ببن تلاي ببات نفس ببه ،وه جيب ب أن يس بباي جلا ي ببت تايدمي ببه يف أول اخلا ببومة ،ون ب برا ألن
جحتااليببة فشببه وسببائه الو ايببة يببن حتاييببق حببه مشببكلة التنببا ض ،فببإن الايببانونب الياببو واملاببرا حببدتا وسببائه
يالإ التنا ض ،واليت سنبين ا يف الفايرة التالية.
اثني ا :الوسائل العاجية اليت تزيل عيب التناقض بعد حدوثه(:)1
حببدت كببال مببن الايببانون الياببو والايببانون املاببرا وسببائه يالريببة ببدف ج جةالببة التنببا ض ببب األحكبباهب
الناجتة ين اور الوسائه الو اية ينبد اتتيبة يال با ،وتتا به تلبل الوسبائه ابلطعبن يف احلكب املنبا ض لآل بر؛
الطعن إبهست ناف ،الطعن ابلنايض يف أا من احلكاب املنا ب ،املفاضلة ب املتنا ب ،ح ر األمر تنفيل
حك أرنيب.
وابل برغ مببن للببل ،ومببن ببالل جسببتايرات ناببون الن بباهب الايببانوين ،يتجلببى لنببا ورببوت عببض الاياببور يف
ناببون الايببانونيب الياببو واملاببرا ،حيببر أهناببا يبينببا الوسببائه العالريببة حلببه مشببكلة التنببا ض و اصببة يف
األحوال اليت يكون في ا التنا ض ائاا ب حك

بائي وطبو و بر أرنبيب أو بب سبندين تنفيبليب يتاتعبان

ابلايوة التنفيلية.
كاا أن الايانون املارا يوضل احله الايانوين لكيفية جةالة التنا ض بب سبندين تنفيبليب صباترين يبن
هي ة

ائية واحدة ،وهلا احلبال ه يايبه به يتسباوى مب جنكبار العدالبة ،جضبافة ج أن مبن أوربه الايابور كابا

سبببق ن ببص امل بباتة ( )181مرافعببات مي ببو ون ببص املبباتة ( )180مرافع ببات ما ببرا ،أهناببا تورب ببان ج ببدات ال ببدف
إبهحالببة لإلرتببباط بببه الببد ول يف املوضببوع وسببايوط ا جلا يببت ج ببدالها ،األمبر الببلا يببىلتا حتاببا ج ورببوت

 -1ت /أحد اد حشيب ،مبدأ يدهب رواة تنا ض األحكاهب ،الاياهرة ،طبعة 1997هب ،ن .139ت /الاياضي /هيكه ،هب .ج ،ن.257
ت /يلي هاتا العيدا ،اإل تاان الاي ائي للاىلاك اإل تدائية يف سلطنة ياان ،جملة العلبوهب الايانونيبة واإل تاباتية ،العبدت األول ،السبنة السبا عة واألر عبون،
يناير 2005هب ،ن .289
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أحكاهب متعارضة  ،وكان املفتض أن تت ان تلل الناون جيطات احلق للاياضي أن ي ري مبن تلايبات نفسبه ،وأن
يعطي للل احلق للخاوهب حىت عد دت اخلاومة ،يلى و جيعه املستجري ابلاي ات يلى ينه من أمر .
كاا أن املالح يف هل الناون أهنا تىلتا ج جطالة الن اع ه تكون السب يف للل يف األحوال اليت
ببد ه يتايببدهب اخلاب ببلا الببدف وينببتج يببن للببل صببدور أحكبباهب متعارضببة ،ومببا ببد يببىلتا جليببه للببل األمببر مببن
جطالببة الن ب اع ،أمببا سببب جهر براتات جهضببافية الببيت يسببتل م ا هببلا الوض ب إلةالببة هببلا التعببارض ،وجمببا سببب
جستىلالة التنفيل يف حالة جستارار هلا األمر.
أما موضوع جرتباط البدياوى في بري ا بدل حبول مشبكالت تنفيبل األحكباهب ،فاهرتبباط بب البدياوى يعبد
نتيجببة منطاييببة لاببدور أحكبباهب متعارضببة ،وهببلا يببىلتا ابلتأكيببد ج مشببكالت تع ببر تنفيببل األحكبباهب الابباترة،
اصة م غيبال البويي الايبانوين لبدى اخلابوهب ويبدهب فايليبة السياسبة الاي بائية احلكيابة ،البيت متكبن املسبتجري
ابلاي ات من احلاول يلى املطلول أب ه و

ور د ونفايات.

إبهضافة ج تلل السياسة التشريعية الاياصرة ،نواره كب مبن النابون الايانونيبة البيت جتعبه مبن احلابول
يلى احلك عد ينات وجرهاي شديد ،ف ال ين صدور أحكاهب متعارضة ومتنا ة أو ه ميكن التوفيبق ين ابا،
أضبف ج للبل يبدهب جحبتاهب أحكباهب الاي بات وكفالببة تنفيبلها ،ألن اه بالل بلا املبببدأ يابري ببدأ الايببانون ج
العدهب ،فال حاية

ائية جه كفالة تنفيل األحكاهب الااترة من السلطة الاي ائية ،وه ياة للايانون غري تنفيل

مايت ببا  ،وجه فا ببالا جي ببدا أن جيت ببد ويبتك ببر الاياض ببي يف ججي ببات احلل ببول النارىل ببة ببا ي ببتالتهب وص ببون احلاي ببوي
واحلببرتت املشببروية جلا كان ب أحكامببه ه هاببه يليببه املسببتجري ابلاي ببات جه عببد أن يكببون ببد أرهببق كاهل به
ويكون ماريها عد احلاول يليه يف عض األحبوال املبوت أو يبدهب التنفيبل ،جل أن مبا يطابل جليبه كبه متاي ٍ
باض
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من رف تيوا لدى الاي ات جستادار حك لاباحله هابي حايو به املعتبدى يلي با مبن طبرف املعتبدا يف مبدى
ةمو مناس م ترمجة منطو ة يلى أرض الوا

تنفيل (.)1

لللل فاملشكالت اليت مت التطري الي ا وحتاياي يلى أرض الوا  ،ليس معنا يدهب وربوت حكب

بائي

وأنه ه هف حايا يلكر ه نفال له ،ه يتت يلى للل احلق أثر حتاي وهو جمهبال احلايبوي واملسباج ابملراكب
الايانونيبة البيت ورببد الاي بات مببن أربه حايت با ،وأن يببدهب احلاايبة جيعببه الاي بات م ب وةا لببدى أصبىلال احلايببوي،
وابلتبباف تنت ببي الايياببة الايانونيببة واهليبببة الاي ببائية وتغي ب رسببالة الاي ببات الببلا مببن أرل ببا أنشببئ ،ومببن مث يببدهب
فايلية الايوايد الايانونية ،األمر اللا د يىلتا ا تعطيه تلل الايوايبد واهنيبار من ومبة الاي بات وت بور الفوضبى
ويببدهب اهسببتايرار ،وابلتبباف ه ببد مببن احلفبباظ يلببى الاي ببات وتطبيببق الايببانون مببن أرببه يببدهب الوصببول ج مرحلببة
الفوضى ويدهب اهستايرار.

 -1ت /الاياضببي /هيكببه ي اببان ،هب.ج ،ن  .426ت /أحببد السببيد صبباوا  ،الوسببي يف شببرر ببانون املرافعببات املدنيببة والتجاريببة ،هب.ج ،ن 83ومببا عببدها.
التىلكي طبايا للايانون ر  27لسنة 1994هب وأن اة التىلكي الدولية ،تار الن ة العر ية ،الاياهرة ،طبعة 2002هب ،ن ،5وما عدها.
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الىنخىن ىن ىنىنامتىنىنة
تناولن ببا موض ببوع ال ببدف إبهحال ببة لالرتب بباط م ببن ببالل تراس ببة ومعرف ببة ماهيت ببا ،ومتيي ب ب ي ببن غ ببري م ببن
ماطلىلات الدفوع املشا ة له ،مث معرفة مفتضاته الايانونية مرورا ابآلاثر املتتبة يليبه ،وو وفبا يلبى املشبكالت
واملعو ات اليت حتول تون تطبيايه ،فايد تطر نا ج املعو ات يف فكرة الدف إبهحالة لوربوت اهرتبباط ومبا يتتب
يلي ببا م ببن جض بباية الو ب وا ببد ال ببلا تبلل ببه الدول ببة ح ل ببة ابلس ببلطة الاي ببائية واه ببدارا حلاي ببوي املتاياض ببب يف
الببدياوى املتعببدتة أمبباهب يببدة بباك لببنفس األطبراف واملوضببوع واألسبببال ،والببيت أت ببل و ب وةمببن طويببه وهببي
تن ر يف أرو ة اااك و ب أيدا الاي اة املتعدتين ،فكان ل اما يلى الاي ات والاي اة ا ا ب تلل الدياوى
املتىلدة ليطراف والسب واملوضوع أماهب كاة واحدة و اض واحد ،حىت يتاكن صباح احلبق الوصبول ج
حايببه سب ولة ويسببر ويف و ب

اببري ور ببد أ ببه ،ويف حالببة جمهببال للببل احلببق سببتىلتا ج يوا ب كبببرية يلببى

املتاياضب ويلى الاي ات يلى ٍ
حد سوات ،ويلى سبيه امل ال صدور أحكاهب متعدتة ومتعارضة لنفس اهشخان
واملوضببوع والسببب  ،وه ميكببن تبباليف للببل جه تطبيببق الببدف إبهحالببة لالرتببباط ويكببون للببل الببدف إبهحالببة
لالرتببباط مسببببا تسبببيبا انونيببا ،كببون للببل النببوع مببن الببدفوع تعتببا تفويببا شببكلية يف غالبيببة التشبريعات ،كوهنببا
حتته مكا مرمو ا يف بانون املرافعبات هرتباط با ابلن باهب الاي بائي ،كبون بانون املرافعبات يوضبل ا ب ات املتتب
يلبى لالفببة الايوايببد املن اببة إلربراتات املرافعببات ،وكيفيببة التاسببل ببلا اهربرات والببدفوع الشببكلية ،كوهنببا حببق
أساسي من أره اااف ة يلى اهشكال واألوضاع اليت نص يلي ا انون املرافعبات وا ب ات املتتب يلبى لالفبة
للل الدف إبهحالة.
كاا تناولنا الدفوع الشكلية وهبي ليسب ابملسبألة السب لة ألهنبا حتتباإ ج مواةنبة ت يايبة بب مسبألتب مهبا
التشديد يف اهرراتات الشكلية والتسباهه في با ،ويف كبال األمبرين لبه أضبرار ؛ فالتشبديد يف الشبكلية يبىلتا ج
مجوت ن اهب التاياضي وير لة سري العدالة حا يىلتا ج ج طال الدياوى ألتىن األسبال ،ويرهق الاي ات دياوى
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مكررة ه تنايط سلسلت ا جه عد أمد عيد ،اما التساهه يف الشكلية د يىلتا ج فوضى يف العابه الاي بائي
وج جاتحة الفرصة أماهب احل ور لالحتيال يلى جرراتات التاياضي كسبا للو

أو للاااطلة يند شعور اخلا

أبنببه يلببى وشببل أن خيسببر تي بوا أو تفعببه ،ومببن ببالل تلببل الدراسببة الببيت تناول ب الببدف إبهحالببة مببن مجي ب
روانب ا والبىلر يف حتليه وتوصيف وأتصيه الدف إبهحالة لوروت اهرتباط املوضويي فايد توصلنا ج النتائج
والتوصيات اآلتيةح
أولا :النتائج:
 الببدف إبهحالببة لإلرتببباط يعببد مببن أه ب الوسببائه الببيت را ببا الايببانون يف سبببيه الو ايببة مببن ييببول و اببورالتن ببي الاي ببائي املببىلتا ج صببدور أحكبباهب متعارضببة أو متنا ببة يلببى ببو ه ميكببن التوفيببق ببب تلببل
األحكاهب وهو ما متي ت ه جهحالة ين غريها من اهفكار اهررائية األ رى اليت د ختتل

ا وتعياي ا.

 اإل حالة الاي ائية لإلرتباط تعتا من الوسائه امل اة والفايلة حله مشكالت الوا العالي يلى و يىلتاج ا تاببات يف اهر براتات وتع ي ب ال ايببة لببدى املتاياضببيب يف

ببات أك ببر مالئاببة م ب متطلبببا الاي ببائية

ومشكال الوا عية اليت أصبىل حبارة ج تن ي معاصر وفعال يلتاس الوا احلاف.
 اهحالة الاي بائية لإلرتبباط فكبرة أك بر جرتباطبا مب اه تابان الاي بائي يف مجيب أنوايبه ،جل هبي نبوع مبناه تاان.
 يببورت الايببانون الياببو واملاببرا ناببا صببرها يلببى تعريببف ببان ابلببدف إبهحالببة لإلرتببباط ،كاببا أهنابباهدتا فكرة واضىلة حول فكرة اهرتباط ،وأن كه ما هو سائد يف اليان ومار جقا هو يبارة ين تعريفات
تتس ابلغاوض ويدهب الد بة والتأصبيه الايبانوين والبعبد يبن التىلليبه املنطايبي السبلي البلا يعبا وينبب مبن
ا وهر وامل اون ،ه للغاية واألثر.
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 أتفببق الايببانو ن الببيان واملاببرا يلببى رعببه الببدف إبهحالببة لإلرتببباط مببن الببدفوع اإلررائيببة ،مب ضببرورة أنيتايببدهب اخلا ب ابلببدف إبهحال ببة لإلرتببباط أمبباهب ااكا ببة بببه الن ببر يف موضببوع ال ببديوى ،ورت ب كببال م ببن
الايانونب يلى يدهب ج دات هلا الدف به الن ر يف املوضوع سايوط احلق فيه.
 أظ رت الدراسة اورا يف التن ي الايانوين الياو واملارا من حير أهناا ي عا أا حبه للتعبارض ببسندين تنفيليب.
 -يببدهب ورببوت سببيلة لعببالإ التعببارض ببب حكاببب ابتببب صبباترين مببن بباك تتبب ر ببة

ببائية واحببدة ،فببال

يورد يف الايانون املارا أية وسيلة يالإ ،وهو أمر غري مايبول ألنه يتساوى م جنكار العدالة ويىلتا ج
تع ر تنفيل األحكاهب وطول املدى ال مو للتاياضي.
 جنفببرت الايببانون الياببو يف ورببول ج ببدات الببدف إبهحالببة لإلرتببباط أمبباهب ااكاببة الببيت رفب جلي ببا أ بريا ببالفالايانون املارا فايد أيطى اخليار يف تايدميه أماهب ات من ااكاتب وانفبرت الايبانون املابرا يف جلب اهب ااكابة
ااال جلي ا ن ر الديوى ااالة ،واكتفى الايانون الياو إبل اهب ااكاة اايلة أن حتدت للديوى أماهب ااكاة
األ رية رلسة لن ر الاي ية املرتبطة ه تون جل ام ا ن رها.
 أنفببرت الايببانون الياببو يف رعببه برار اهحالببة لإلرتببباط مببن األحكبباهب الببيت جيببوة الطعببن في ببا جسبتاياله ولببوين ي اخلاومة ،جه أنه ينص يلى و ف التنفيل حىت يت الفاه يف رار اهحالبة وللبل بالف الايبانون
املارا.
 ينص الايانون الياو واملارا يلبى اهحالبة لإلرتبباط أمباهب باك الدرربة ال انيبة وهبي مبا تسباى اهحالبةبب كاتبب متىلبدتب يف الدررببة ،كابا أهنابا يناببا يلبى اهحالبة مببن الدرربة األو ج الدرربة ال انيببة
وهي ما تساى إبهحالة ب كاتبب لتلفتبب يف الدرربة ،وه يلبى اهحالبة بب ر بات الاي بات كابا يف
مار.
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 ي ب الايببانون الياببو واملاببرا ضببا طا ببدتا لفكببرة اهرتببباط وأكتفيببا ببلكر ماببطلل اهرتببباط الببلا هيايبه التج ئة ،كاا أهناا يفر ا ب أنواع وتررات اهرتباط كاا هي يليه ايية الايوانب.
 اهرتباط كفكبرة جررائيبة تلعب تورا هامبا يف لتلبف مراحبه اخلابومة ،وجه تابان ختلبف أنوايبه يتبأثرتلل الفكبرة؛ فااكابة –يف بانون املرافعبات اليابو – جتبد نفسب ا لتابة بديوى أ برى أو طلب

بر

ببالف مببا هببو ببائ أمام ببا ،يلببى الببرغ مببن كوهنببا غببري تاببة ببللل حسب األصببه ،كاببا هببو يف املبباتة
( ،)2/89وهببلا اإلمتببدات يف اه تاببان يررب يف أساسببه ج اهرتببباط ،كاببا أن اهرتببباط فكببرة تببر أو
ترس اهطار اللا تايوهب في ا الطلبات العارضة ختلف أنواي ا ،فإهرتباط هبو منباط ببول تلبل الطلببات
يف جماوية ،ه هو أساج للل الايبول.
 جن لإلرتبباط الببدور اهلبباهب والفعببال؛ سبوات يف مرحلببة جصببدار احلكب أهب يف مرحلببة الطعببن فيببه ،جل هبباف يلببىوحبدة احلكب ويبسب حجيتبه ج أحكبباهب أ ببرى مرتبطببة به أو هحايبة يليببه ،ويكبرج جطبار احلجيببة لببللل
احلكب  ،فتاتببد احلجيببة ج اهسبببال املوضببويية ويوسب مببن نطبباي الطعببن املورببه ج هببلا احلكب  ،كاببا أن
اهرتباط يبيل تايدمي طلبات رديدة يف اهست ناف ،ه هو سب لايبول اهست ناف واهست ناف الفريي.
 لالرتببباط لببه تور واس ب يف جم باهت املرافعببات؛ س بوات جمببال اه تا بان أهب احلك ب أهب الطعببن أهب الطلببباتامل ارة أثنات مرحلة اخلاومة ،ويف لتلف مراحل ا و دررات متفاوته.
 اهرتب بباط ل ببه م ببن األمهي ببة م ببا جيعل ببه ي ببىلثر يل ببى واي ببد الن بباهب الع بباهب؛ كإه تا ببان الن ببويي ،حي ببر ميت ببدجه تاان النويي ج اهرتباط يف الطلبات األصلية والعارضة ،جه أن للل اهمتدات أو التأثري خيتلف من
حير النطاي يف التشري الياو ينه يف املارا ،كاا خيتلف من حير النطاي يف التشبري اليابو ينبه يف
املاببرا ،وك ببه لل ببل اهمتببدات لإل تا بباهب وج ببتالف ال ببا

والطرياي ببة ال ببيت يسببري يلي ببا يرر ب ج ي ببدهب

اههتا بباهب ايواي ببد اهرتب بباط وتوس ببي احل ببق يف التاس ببل ببه أم بباهب اا بباك املختلف ببة؛ فالاي ببانون اليا ببو رع ببه
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اهرتب بباط جمت ببداتا إل تا ببان ااكا ببة النويي ببة ص بباحبة اه تا ببان املايا ببور كا ببا ه ببو يف امل بباتة ()89
مرافعات ميو ،يلى الف ما هو يليه الايانون املارا البلا رعبه اهرتبباط جمتبداتا إل تابان ااكابة
اه تدائيببة طلبببات ه تببد ه أساسببا يلببى اهرتببباط ن برا ملببا تتات ب ببه مببن وهيببة يامببة ،أو ن برا ملببا يتببوفر
للاىلكاببة اه تدائيببة مببن ضبباا ت ،أو ألن ااكاببة املختاببة ابلك ببري ختببتص ابلايليببه وج براإ للببل مببن
ااكاة ا ئية صاحبة جه تاان املاياور.
اثنيا :التوصيات.
جلا كان تلل هي النتائج واألفكار اليت توصلنا جلي ا يف حب نا لفكرة اهحالة الاي ائية لإلرتباط كسب من
أسبال الدف إبهحالة ،فإنه من أره تع ي وظبائف الن باهب الايبانوين هلبلا النبوع مبن البدفوع ووصبوه ج العدالبة
الاي ببائية أب ببه ر ببد وو ب ونفاي ببات فإنن ببا ناي ببدهب ع ببض التوص ببيات ال ببيت م ببه أن تلاي ببى ب ببوه ،وتىل ببل ع ببب
اهيتبار ،وهي يلى النىلو اآليتح
 ميكببن تعريببف اإلحالببة لالرتببباط أبنببهح يبببارة يببن صببلة ببب تيببويب مشببتكيتب يف يناصبرمها املوضببويية –ااه أو السب – أو يف ر ت من ا ينشأ ين الفاه يف جحدامها أتثري يلى اآل ر.
 نوصي املاينن وكللل سلطيت الاي ات والتشري الياو واملارا حبلف يبارةح والدف طل جحالة الديوىج

كاة أ رى إلرتباط ا ديوى أ رى مرفوية أمام ا من املاتة ( )181مرافعات ميو واملاتة ()108

مرافعببات ماببرا أو جسببت نات ،وللببل عببد حببلف ا مببن أول الببنص حبيببر يابببل نببص العبببارة يف ببر نببص
املبباتة امل برات تع ببديل ا كا ببا يل ببيح " ..إبس ببت نات ال ببدف طل ب جحال ببة ال ببديوى ج

كا ببة أ ببرى إلرتباط ببا

ديوى أ رى".
 نايتر يلى جملس الاي ات األيلى أن يتايبدهب طلب ج السبلطة التشبريعية وللبل أبن تبدرإ يببارةح "جه جلانش ببأ س ببب ال ببدف ع ببد ال ببد ول يف املوض ببوع" ،يف ن ببص امل بباتة ()181ح يس بباي احل ببق يف ال ببدف ع ببدهب
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اه تاان املكاين ويف الدف ببطالن اهيبالن أو اهسبتديات يف البدف طلب جحالبة البديوى ج

كابة

أ ببرى لاييبباهب نفببس لات الن ب اع أمام ببا أو إلرتباط ببا ببديوى أ ببرى مرفويببة أمام ببا وكببللل سببائر الببدفوع
املتعلاية إبهرراتات جلا تبد مجيع ا أو ما يرات دال من ا تفعة واحدة به الد ول يف موضوع الن اع.
 نوصي السلطتب التشريعية والاي ائية يف اليان ومار إبفرات نص ان إبهحالة لإلرتباط يلى و يعطياخلاوهب احلق يف ج دات يف أا مرحلة تكون يلي ا اخلاومة ولو أماهب اهست ناف.
 نوصبي املايببنن الياببو والسبلطة الاي ببائية أبن يعطبى اخلابوهب – صبباح احلببق يف البدف – اخليببار يف تايببدميالدف إبهحالة لإلرتباط أماهب أا من ااكاتب وجل اهب ااكاة ااال جلي ا البديوى ن رهبا ماتامب لتابة
كاا فعه الايانون املارا ،وه ياييد للل أماهب ااكاة اليت دم جلي ا الديوى أ ريا.
 نوصي السلطة الاي ائية واملاينن الياو حبلف يبارةح وجلا كان جحدى ااكاتب غري لتاة ور ج داتالدف أماهب ااكاة غبري املختابة مبن املباتة ( )184مرافعبات ،لعبدهب ا بدوى مبن لكرهبا يف البنص اخلبان
اللا ين

أحكاهب اهحالة لإلرتباط.

 نوصي السلطة التشريعية والاي ائية اليانية إبضافة يبارةح ويف احلالة األ رية جي يلى ااكاة ااال جلي االببديوى أن تو ف ببا حببىت يفاببه يف برار اهحالببة ج نببص املبباتة ( )274مرافعببات ميببو كاببا فعببه الايببانون
املارا.
 نوصببي االسببلطة التش بريعية والاي ببائية اليانيببة وكببلا املا برية الببنص ص براحة يلببى ر بواة اهحالببة مببن الدررببةاألو ج الدررببة ال انيببة مببىت مببا ت بوافر مببار اإلحالببة ،والتفريببق ببب أن بواع اهرتببباط؛ العبباتا ،وغببري الايا ببه
للتج ئة.
 نوصببي السببلطة التش بريعية والاي ببائية اليانيببة أن يعال بوا يلببى جضببافة نببص يلببى الت ب اهب ااكاببة ااببال جلي بباالديوى املرتبطة ن رها كاا فعه الايانون املارا ،ألن الايول غبري للبل أو يبدهب البنص يليبه صبراحة يعبو
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أن للاىلكاة ااال جلي ا الديوى رفض تلل الديوى أو يدهب السري في ا ،األمبر البلا يبىلتا ج

بالف

ما اد الايانون من اإلحالة ،وسوف نكون أماهب حلاية ليس هلا هناية.
 نوصي املاينن الياو أن يعاه يلى تعديه الفايرة ال انية من املاتة ( )89جما حبلف يبارة ما تكن مرتبطةببديوى أصببلية مرفويببة أمام ببا جرتباطببا ه يايبببه التج ئببة حببىت يبايببى اه تاببان يلببى األصببه العبباهب ،وتعببوت
الاي ية املرتبطة ج ااكاة العامة ،ألهنا صاحبة اه تاان األصيه.
مت حباد هللا رل العاملب.
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قائمة املراجع
أولا :املراجع اللغوية:
جهماهب اد ن أي كر يبد الاياتر الراةا ،لتار الاىلار ابل النون ،هن ة مار ،معج الرائد.
اثنيا :املراجع القانونية العامة:
 ت /ج ب ب ب ب ب براهي جني ب ب ب ب ب ب سب ب ب ب ب ببعد ،ايب ب ب ب ب ببدة ه حتك ب ب ب ب ب ب تون اب ب ب ب ب بباع اخلا ب ب ب ب ب بوهب ،منشب ب ب ب ب ببأة املعب ب ب ب ب ببارف،اإلسكندرية1981،هب.
 ت/أحبد صبد ي ابوت ،املبديى يليبة وظباهرة البب ت يف التاياضبي ،تار الن بة العر يبة ،الايبباهرة ،ت.ت.
 ت/أحد مليجي ،حتديد نطاي الوهية الاي بائية واه تابان الاي بائي ،تارسبة مايارنبة ،تار الن بةالعر ية ،الاياهرة.
 ت/أحببد هنببدا ،العلب الايببانوين ببب الوا ب واملنطببق يف التن ببي الايببانوين ،تار ا امعببة ا ديببدة ،سببنة1999هب.
 ت/حام ببد ا ببد حام ببد ف ا ببي ،ال ببنايض يف املب بوات املدني ببة والتجاري ببة ،مطبع ببة ن ببة الت ببأليف والتمج ببةوالنشر1937 ،هب.
 ت/رم ب ا يبببد الفتببار ،تسبببي األحكبباهب يف أياببال الاي ببات يف امل بوات املدنيببة والتجاريببة ،تار الفكببرالعري ،الاياهرة ،ط1983 ،1هب.
 ت/ياش ببور م بباوك ،الن بباهب جهررائ ببي للطع ببن ابل ببنايض يف امل ب بوات املدني ببة مكتب ببة ا دي ببد ،املنا ببورة،1995هب.
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 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،الن بباهب الاي ببانوين مل ببول اخلا بوهب أم بباهب الاي ببات امل ببدين ،مكتب ببة ا ببالت ا دي ببدة ،الطبع ببةاألو 1988 ،هب.
 ت/ي/يبد امللل ا ندارا ،الوهية الاي بائية واه تابان الاي بائي ،تراسبة مايارنبة ،الطبعبة األو ،1434هب 2013 -هب.
 يبيببد اببد الاياببان ،تنببا ض األحكبباهب الابباترة يف امل بوات املدنيببة والتجاريببة ،تار الن ببة العر يببة،الاياهرة1997 ،هب.
 ت/فتىلي واف ،الوسي يف الايانون املدين ،طبعة تا الاي اة ،تار الكتال ا امعي1980 ،هب. ت /اببد توفيببق ف اببي ،ج تيببار وايببد العدالببة وجهنابباف حلببه مناةيببات التجاريببة الدوليببة ،رسببالةتكتورا  ،رامعة يب إس.
 ت/نبيه يار ،اهصدار جهررائي وج تااتتت اهررات ،تار ا امعة ا ديدة1999 ،هب. ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،التج يه اهررائي ،تراسة يف انون املرافعات ،تار ا امعة ا ديدة ،ط 2008هب. ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،الوسببي يف التنفيببل ا بباا ليحكبباهب ،طبعببة تار ا امعببة ا ديببدة للنشببر ،اهسببكندرية،2000هب.
 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،الوسي يف الطعن يف اهست ناف ،تار ا امعة ا ديدة2000 ،هب. ت /جنيب أحببد يبببدهللا ا بلببي ،ببانون التنفيببل ا باا ،يف املسببائه املدنيببة والتجاريببة ،تراسببة للتنفيببلاملباشر وغري املباشر ،منشورات مكتبة ومرك الااتي ،صنعات ،الطبعة الرا عة2009 ،هب.
 ت/ورب ببدا راغ ب ب  ،ن ريب ببة العاب ببه الاي ب ببائي يف ب ببانون املرافعب ببات ،منشب ببأة املعب ببارف ،اهسب ببكندرية،1974هب.
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اثلثا :املراجع اخلاصة:
 ت/أحد أ و الوفات ،أصول اااكاات املدنية ،املكتبة الايانونية ،الدار ا امعية ،ريوت1999 ،هب. ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،ن رية البدفوع يف بانون املرافعبات ،منشبأة املعبارف ،جهسبكندرية ،الطبعبة الساتسبة،1988هب.
 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،التعليب ببق يلب ببى ناب ببون ب ببانون املرافعب ببات ،منشب ببأة املعب ببارف ،اإلسب ببكندرية ،الطبعب ببةاخلامسة1987 ،هب.
 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،املرافعات املدنية والتجارية ،منشأة املعارف ،جهسكندرية1986 ،هب. ت/أحد ليه ،التعارض ب األحكاهب الاي ائية ،تار املطبويات ا امعية ،اهسكندرية1988 ،هب. ت /أحد اد يشيب ،مبدأ يدهب رواة تنا ض األحكاهب ،الاياهرة1997 ،هب. ت/أحد مسل  ،أصول املرافعات ،تار الفكر العري الاياهرة1979 ،هب. ت/أحد هندا ،جرتباط الدياوى والطلبات يف انون املرافعات ،طبعة الدار ا امعية1997 ،هب. ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،مبدأ التاياضي يلى تررتب ،مكتبة ومطبعة اهشعاع1992 ،هب. ت/أشرف الندا ،األ صول الاي ائية يف املرافعات الايانونية ،املكت الفو لإلصدارات الايانونية. ت/السيد يبدالعال متاهب ،أتثري جرتباط الديوى يلى وحدة اخلاومة املدنية ،الاياهرة1991 ،هب. ت/أمنية النار ،انون املرافعات ،الكتال ال الر1982 ،هب. ت/رم ا سيف ،الوسي يف شرر انون املرافعات املدنية ،تار الن ة العر ية ،الاياهرة1968 ،هب. ت /سببعيد الببد الشببرييب ،املببور يف أصببول ببانون الاي ببات املببدين ،مركب الابباتي للطبايببة والنشببر،صنعات1421 ،هب.
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 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،حببق الببدفاع أمبباهب الاي ببات املببدين ،تراسببة فاي يببة مايارنببة يف الايببانونيب املاببراوالياو ،وشرار الايانون اهسالمي ،رسالة تكتورا  ،يب إس1990 ،هب.
 ت/يبد الباس مجيعي ،مباتئ املرافعات يف انون املرافعات ا ديد ،تار الفكر1980 ،هب. ت/يل ببي أ ببو يطي ببة هيك ببه ،ال ببدف إبهحال ببة يف ببانون املرافع ببات ،تراس ببة حتليلي ببة ،تار املطبوي بباتا امعية2007 ،هب.
 ت/فتىلي واف ،ن رية البطالن يف انون املرافعات ،اهب تىلدي ا أحد ماهر ةغلول ،الطبعبة ال انيبة،1997هب.
 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،الوسي يف شرر انون املرافعات املدنية والتجارية ،تار الن ة العر ية ،الاياهرة ،ت.ت. -اببد رات ب و اببد ناببر الببدين كامببه ،و اببد فبباروي رات ب ،

ببات اهمببور املسببتعجلة ج تاببان

اضي جهمور املستعجلة ،يا الكت  ،الطبعة الساتسة1976 ،هب.
 ت /اب ببد ويبب ببد الوهب ببال العشب ببااوا ،وايب ببد املرافعب ببات ،ا ب ب ت ال ب بباين ،الطبعب ببة الناولريب ببة ،سب ببنة1958هب.
 ت /اد العشااوا ويبد الوهال العشااوا ،وايد املرافعات يف التشبري املابرا واملايبارن ،إ،11957 ،2هب1958 ،هب.
 ت /اببد كاببال يبببد الع يب  ،تاينببب املرافعببات يف ضببوت شبرار الايببانون والاي ببات ،ا ب ت األول ،الطبعببةال ال ة1995 ،هب.
 ت/ماطفى جمدا هررة ،تفبوع وأحكباهب يف بانون املرافعبات املدنيبة والتجاريبة ،تار الفكبر والايبانوناملناورة ،طبعة2008 ،هب
 -ت /نبيه يار ،أصول املرافعات ،املدنية والتجارية ،منشأة املعارف ،اهسكندرية ،طبعة 1986هب.
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 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بب ،ال ببدف ع ببدهب الايب ببول ون ام ببه الاي ببانوين ،منش ببأة املع ببارف ،اإلس ببكندرية ،الطبع ببة جهو ،دون اتريي نشر.
 ت .ي/هيكببه أحببد ي اببان ،ن ريببة احلكب الاي ببائي كسببند تنفيببلا يف ببانون الاي ببات املببدين ،تراسببةحتليلية تطبيايية مايارنة ،املطبعة الاي ائية ،الطبعة األو 2012 ،هب.
 ت /ور ببدا راغ ب ب  ،مب بباتئ الاي ب ببات امل ببدين ،يف ب ببانون املرافع ببات ،تار الن ب ببة العر ي ببة ،الايب بباهرة،2001هب.
رابع ا :املقالت واجملات:
 -ت /ج ب براهي

اب ببد العنب بباي ،احلب ببق يف اكاب بباة ياتلب ببة يف ضب ببوت املي ب بباي جهفريايب ببي حلايب ببوي جهنسب ببان

والشب ببعول ،مايب ببار واثئب ببق الب ببدول األ ب ببرى ،جملب ببة العل ب بوهب الايانونيب ببة ،األرتن ،العب ببدت األول ،ينب بباير
1996هب.
 ت/أحببد أ ببو الوفببات ،اهحالببة ايت ببى املبباتة ( )135مرافعببات مدنيببة ابلايببانون ر ب ( )100لسببنة 1962هب ،جملة جتارة

ات الدولة ،السنة ال امنة العدت ال الر ،يوليو سبتاا 1962هب.

 ت/أحد ليه ،التاياضي يلى تررة واحدة ويلى ثالة تررات يف الايانون اللبناين ،جملة احلايبوي،العدت 1994 ،1،2هب.
 ت/أحد مسل  ،التأصيه املنطايي ألحوال اناي ات اخلاومة ،جملة العلوهب الايانونية وجه تااتية ،السنةال انية ،ع1960 ،1هب.
 ت/توفيبق الشباوش ،اهرتببباط ببب الببدياوى وأثببر يف توةيب جه تاببان ببب اابباك ا نائيببة العاتيببة،مايال يف جملة الايانون وجه تااتا ،يدت  ،4سنة 1954هب.
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 ت /يبد الباس مجيعي ،سلطة الاياضي الوهئية ،جملبة العلبوهب الايانونيبة واه تاباتية ،السبنة اخلامسبةيشر ،ع ،2يوليو 1969هب.
 ت /يلي هباتا العبيبدا ،اه تابان الاي بائي للاىلباك جه تدائيبة يف سبلطنة يابان ،جملبة العلبوهبالايانونية وجه تااتية ،العدت األول ،السنة السا عة واهر عون ،يناير2005 ،هب.
 ت /نببور حببد مسببل احلجببات ،التنببا ض ببب األحكبباهب الاي ببائية وأثببر يلببى التنفيببل يف الايببانون الببدوفاخلان األرتين ،جملة احلايوي العدت الرا  29 ،لو الايعدة1426 ،هب 2005 -هب.
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مجلة العلوم القانونية واالجتماعية
Journal of Legal & Social
Sciences
الصفحة الرسمية للمجلة www.sabauni.net/ojs :

عنوان البحث :جريمة االختراق اإللكتروني وطرق مواجهتها
في القانون اليمني
د .صالح يحيى رزق ناجي
أستاذ القانون الجنائي المساعد

ملخص البحث

معلومات البحث
تاريخ تسليم البحث:

بالرغم من الفوائد الكبيرة التي أنتجها التقدم التكنولوجي في مجال االتصاالت

 25فبراير 2022

والمعلومات في جميع مناحي الحياة ،إال أنه ساير ذلك ظهور العديد الجرائم ذات
طــابــع تكنولوجي وال تتطلب أي جهد بــدنــي؛ ومــن هــذه الـجـرائــم جـرائــم االخـتـراق

تاريخ قبول البحث:
 18مارس 2022

اإللكتروني.
وفي هذه الجريمة يقوم مرتكبها بالدخول غير المشروع إلى نظام الكمبيوتر والشبكات
والقيام بأنشطة غير مصرح له بها؛ كتعديل البرمجيات التطبيقية وسرقة البيانات السرية
أو تدمير الملفات والبرمجيات أو النظام أو لمجرد االستخدام غير المشروع.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية جريمة االختراق اإللكتروني وأركانها ،وكيفية
مواجهتها ،واقتراح األساليب والوسائل المناسبة للحد من هذه الجرائم ذات الخطورة
البالغة.
وقد تناول هذا البحث التعريف بجريمة االختراق اإللكتروني وأركانها ،كما تناول هذا
البحث كيفية المواجهة الوقائية والعقابية لجريمة االختراق اإللكتروني.

الباحث :د .صالح يحيى رزق ناجي
البريد االلكتروني :
salehrzq777800576@Gmail.

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات التي نرجو من اهلل تعالى أن تُحقق
الهدف المرجو منه.
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Abstract
Despite the great benefits produced by technological progress in
the field of communications and information in all aspects of life,
this has been accompanied by the emergence of many crimes of a
technological nature that do not require any physical effort; Among
these crimes are the crimes of electronic hackers.
In this crime, the perpetrator illegally enters the computer system
and networks and performs unauthorized activities; Such as
modifying the application software, stealing confidential data,
destroying files, software, or the system, or just for illegal use.
This study aimed to clarify the nature of the crime of electronic
penetration and its elements, and how to confront them, and to
suggest appropriate methods and means to reduce these crimes of
extreme danger.
This research dealt with the definition of the crime of electronic
hackers and its pillars, and this research also dealt with how to
confront the preventive and punitive crime of electronic hackers.
The research reached a number of results and recommendations,
which we hope from God Almighty to achieve the desired goal.
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مقدمـة:
احلباد

العااملو والصاوة والساوم علااي أنارف األنبيااني واملريالو دبااد ان عباد هللا الصاا ق األمااو

وعلى آلس وأصحا س ومن يا على جس إىل لوم الدلن أما عد:
لشهد العامل اليوم ثو ة معلومات نظراً لتطو قطا االتصاالت و تقنية املعلومات واليت نتج عنها اخرتا
وتطولر األجهزة اإللكرتونية اليت وذرت للبشرلة قد ات هائلة على االيتفاظ ابملعلومات ومعاطاهتا سرعة خيالية
مل تكن ختطر على ابل اإلنسا من قبل(.)1
كبا تحعد نبكة اإلنرتنه إيدى تقنيات املعلومات واالتصاالت ويهله للناس التواصل مع عضهم
البعض مشاهدة وُتاو ييث ير ت املستخدم تد جيياً من قيو املكا إىل أ يوله العامل كقرلة صغرية
تتونى ذيس ييا ة الدول(.)2
وابلرغم من الفوائد الكثرية هل الطفرة العلبية اليت ال غىن عنها يف ه ا العصر إال أنس نتج عن ظل
التطو جانأ يليب خطري سبأ يوني ايتخدام ه التقنية املتطو ة ذبتويع نبكة اإلنرتنه و دني ايتخدامها
يف املعلومات لشىت اجملاالت اليومية و خول معظم ذئات اجملتبع إىل قائبة املستخدمو لهرت أمناط إجرامية
يدلثة على ه الشبكة (.)3
ونتيجة تطو ه التقنية لهرت جرائم جدلدة ال تتطلأ أج جهد دي واليت للزمها وييلة منايبة
لتنفي اطرمية؛ كاطرمية اإللكرتونية اليت تعد من أخطر جرائم العصر وظل لسهولة ا تكاهبا ذاجملرم هنا حيتاج إىل
وييلة الكرتونية ذقط للقيام جبرميتس.
()1

 .هويل عبد الو أمحد يجية املخرجات الكببيوترلة يف املوا اطنائية مكتبة النسر ال هيب القاهرة 1999م ص.6

( )2تعترب نبكة النه مهبة للغالة يف ه ا العصر حبيث ال ميكن االيتغناني عنها لعبل النظم املعلوماتية ونبكات االتصاالت اليت تعبل وايطة رامج
معلوماتية والدخول إىل النظم املعلوماتية وايطة نبكات االتصاالت وك ل يراي املعلومات من مكا آلخر يف العامل كلس لتم وايطة نبكة النه
للبزلد انظر . :أمحد يسام يس متام احلبالة اطنائية لتكنولوجيا االتصاالت ا النهضة العر ية القاهرة 2002م ص.1
( )3ا .إ راهيم دبد القامسي جرائم الدخول والبقاني غري املشرو يف نظام املعاطات اآللية للبعطيات اإللكرتونية يالة ماجستري -كلية احلقوق -جامعة
اإلما ات العر ية املتحدة 2018م ص.1
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مشكلة البحث :تظهر مشكلة البحث يف النقاط التالية:
 يداث ااة ه ا اطرمي ااة وتطو ه ااا املس ااتبر م ااع ع اادم كفال ااة وق ااد ة النص ااوص القانوني ااة احلالي ااة ملواجهته ااا
(القصو التشرلعي).
 خطو ة اطرمية اإللكرتونية على أمن املعلومات يف كاذة اجملاالت العامة واحليولة وعلى األمن القومي.
 يهولة إخفاني معامل اطرمية اإللكرتونية وصعو ة احلصول على ليل إثباهتا مما لصعأ مواجهتها.
أمهية البحث :تظهر أمهية البحث يف النقاط التالية:
 أمهيااة الد ايااة م اان الوجهااة العبليااة؛ خاص اةً مااع التزال ااد امللحااوظ واملتسااا ملع اادالت جرميااة االخ ارتاق
اإللكرتوي على األذرا واملؤيسات والدول.
 ذااع الااوعي لاادى القضاااة وغااريهم ماان العاااملو يف اجملااال القااانوي واألجهاازة العاملااة علااى مكاذحااة تلا
اطرائم.
 إثراني الفكر القانوي ابلد ايات ظات الصلة جبرمية االخرتاق اإللكرتوي يف اجملتبع اليبين.
أهداف البحث :تسعى ه الد اية إىل ُتقيق األهداف اآلتية:
 .1يا ماهية جرمية االخرتاق اإللكرتوي وأكا ا.
 .2توضيح كيفية مواجهة جرائم االخرتاق اإللكرتوي.
 .3اقرتاح األياليأ والويائل املنايبة للحد من ه اطرائم ظات اخلطو ة البالغة.
تساؤالت الدراسة :تطرح اية جرمية االخرتاق اإللكرتوي العدلد من التساؤالت أمهها:
 .1ما املقصو جبرمية االخرتاق اإللكرتوي وماهي صو ها وأكا ا
 .2ما أياليأ مواجهة جرمية االخرتاق اإللكرتوي
 .3هل توجد قوانو جترم االخرتاق اإللكرتوي وتضع هلا عقوابت
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منهج الدراسة:
ينتبع يف كتا ة ه ا البحث املنهج الوصفي و التحليلي من خول ايتخوص األذكا املتعلقاة ابملوضاو
ماان الريااائل العلبيااة واملؤلفااات العامااة واألحبااااي والاادو ايت املتخصصااة ماان جهااة وجتبيااع النصااوص القانونيااة
اليبنية ظات العوقة من جهة أخرى وُتليلهاا وتشاخيا الظااهرة وصاوالً إىل وضاع احللاول واملعاطاات املنايابة
للحد منها.
كبااا ياانتبع املاانهج املقااا ألمهيتااس يف ها الد ايااة غيااة ُتقيااق النتااائج العلبيااة املرجااوة ماان خااول إ ارا
أوجس االختوف والتشا س و عد من القوانو ومن مث اخللوص إىل نتائج دد ة ليسرتند هبا املقنن اليبين.
خطة الدراسة :يوف نتناول ه الد اية يف مبحثو على النحو اآليت:
املبحث األول :ماهية جرمية االخرتاق اإللكرتوين.
املطلأ األول :مفهوم جرمية االخرتاق اإللكرتوي.
املطلأ الثاي :أكا جرمية االخرتاق اإللكرتوي.
املبحث الثاين :املواجهة الوقائية والعقابية جلرمية االخرتاق اإللكرتوين.
املطلأ األول :التدا ري الوقائية من جرائم االخرتاق اإللكرتوي.
املطلأ الثاي :املواجهة اطنائية العقا ية طرائم االخرتاق اإللكرتوي.

175
175

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

املبحث األول
ماهية جرمية االخرتاق اإللكرتوين
متهيد وتقسيم:
من املعلوم أ التقدم التكنولوجي يف جمال االتصاالت واملعلومات لس العدلد من اإلجيا ياات الايت خادمه
ويو ت ويهله لإلنسا يف كثري مان ناوايي احليااة العبلياة والعلبياة وال ميكان االياتغناني عنهاا يف ها ا العصار
ومع ظل لهر هل ا التطو جانأ يليب نتيجة امليول اإلجرامي لدى البعض وإيانية اياتخدام ها التكنولوجياا
يف أمناط خمتلفة من اطرائم؛ كجرمية االخرتاق اإللكرتوي.
ييااث صااايأ التقاادم العلبااي والتكنولااوجي لهااو أمنااط وأياااليأ إجراميااة مل تكاان معروذااة ماان قباال
وأييت يف مقدمتها جرمياة االخارتاق اإللكارتوي والادخول غاري املشارو علاى نابكات احلاياأ ونظام املعلوماات
ونش اار الفريوي ااات وإت ااوف ال اربامج وتزول اار املس ااتندات ومهامج ااة املراك ااز املالي ااة والبن ااو ال اايت ت ااؤ ج إىل احل اار
اإللكرتونية واإل ها اإللكارتوي ونشار الشاائعات واألكاظلاأ إضااذة إىل نشار الرظللاة واإلابيياة وغريهاا مان
اطرائم اإللكرتونية(.)1
كبااا ختتلااف األهااداف املباناارة هل ا اطرميااة ذقااد تكااو املعلومااات هااي اهلاادف املباناار ييااث لسااعى
املخرتق لتغيري أو يرقة أو إ الة معلومات معينة وقد لكو اطها هو اهلدف املبانر غض النظر عن املعلومات
املخزن ااة علي ااس؛ ك اامل لق ااوم املخ اارتق عبليت ااس قص ااد إ ارا قد ات ااس االخرتاقي ااة أو إلثب ااات وج ااو ثغ ارات يف اطه ااا
املخرتق(.)2

( . )1يليبا عبد الر اق الغداي صو جرائم اال تزا اإللكرتوي و واذعها واآلاث النفسية املرتتبة عليها من وجهة نظر املعلبو و جال اهليئة واملستشا لن
النفسيو حبث منشو يف جملة البحواي األمنية -كلية املل ذهد األمنية العد 1439 69ه2018 /م ص.162
()2

 .دبد دسن يسينات جرائم احلايو واإلنرتنه جملة جامعة ذلسطو لألحبااي والد ايات ذلسطو العد 2012 2م ص.334
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ينتناول يف ه ا املبحث مفهوم جرمية االخرتاق اإللكرتوي يف مطلأ أول مث نتناول أكا اطرمياة

يف مطلأ اثي على النحو اآليت:

املطلب األول
مفهوم جرمية االخرتاق اإللكرتوين
ال نا أ التقاادم احلضااا ج ال ا ج لشااهد العااامل أثاار يف كاذااة منااايي احلياااة ي اوانيً كااا ظل ا التغيااري يف
ياالوكيات األذارا أم غااري ظلا ماان التااملثريات اخلاصااة نوعيااة اطرميااة واجملاارم وأصاابح ملبويااً لاادى كاال املختصااو
()1

واملهتبااو علاام اإلج ارام

وماان ه ا اآلاث جرميااة االخ ارتاق اإللكاارتوي

()2

ل ا ل ياانحاول التعاارف علااى ه ا ا

النو من اإلجرام من خول البحث يف مصطلحات الد اية مث أهم صو جرمية االخرتاق على النحو التايل:
الفرع األول
مصطلحات الدراسة
ينتعرف يف ه ا الفر على مصطلحات احلايأ اآليل واطرمية اإللكرتونية واالخرتاق اإللكرتوي وظل
على النحو اآليت:
أوالً :تعريف احلاسب اآليل:
احلايأ اآليل عبا ة عن جها إلكرتوي لستطيع أ لقوم ن اني العبليات احلسا ية واملنطقية يبقاً
للتعليبات املعطاة لس سرعة كبرية تصل إىل عشرات املولو من العبليات احلسا ية يف الثانية الوايدة و د جة
عالية من الدقة ولس القد ة على التعامل مع كم هائل من البياانت وتشغيلها وايرتجاعها عند احلاجة إليها(.)3
( )1جمبع البحواي والد ايات اطرمية اإللكرتونية يف اجملتبع اخلليجي وكيفية مواجهتها أكا ميية السلطا قا وس لعلوم الشرية -يلطنة عبا 2016م
ص.19

( )2أصبحه جرمية االخرتاق من اطرائم اليت لصعأ محالة أج مؤيسة أو ذر منها وظل لعدة أيبا منها :احملاوالت املستبرة من قبل املخرتقو للعثو
على يرق جدلدة اليتهداف املعلومات . ( .إمساعيل عبدهللا يسن محيد :األمن السيرباي مكتبة اطيل اطدلد – صنعاني 2021م ص.)101
( )3أ .دبد أمو الرومي جرائم الكببيوتر واإلنرتنه ا املطبوعات اطامعية – اإليكند لة 2004م ص.13
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كبااا حع ا رف احلايااأ اآليل ننااس :زجهااا إلكاارتوي لسااتطيع ترمجااة أواماار مكتو ااة تسلساال منطقااي لتنفي ا
عبليااات إ خااال ياااانت أو إخ اراج معلومااات وإج اراني عبليااات يسااا ية أو منطقيااة وهااو لقااوم ابلكتا ااة علااى
أجهزة اإلخراج أو التخزلن والبياانت لتم إ خاهلا وايطة مشغل احلايأ عن يرلق ويدة اإل خال مثل لوية
املفاتيح أو ايرتجاعها من خول ويدة املعاطة املركزلة اليت تقوم إبجراني العبليات احلساا ية وكا ل العبلياات
املنطقية و عد معاطة البياانت تتم كتا تها على أجهزة اإلخراج مثل الطا عات أو ويائط التخزلن املختلفة(.)1
اثنيا :اجلرمية اإللكرتونية:
تعرف اطرمية شكل عام ن ا :زكل ذعل أو امتنا عن ذعل لرا املشر اطنائي متعا ضاً مع القيم
واملصاحل االجتباعية ذيتدخل ابلنا على العقا عليسز(.)2
أما اطرمية اإللكرتونية ذتٌعرف ن ا :زنشاط غري مشرو موجس لنسخ أو تغيري أو ي ف أو الوصول إىل
املعلومات املخزنة اخل احلايأ أو اليت ُتول عن يرلقسز(.)3
كبا حعرذه ن ا :زجرمية انعبة ترتكأ و عنف ويف اخلفاني ال أثر خا جي هلا وميكن تادمري أج أثار
عليها يف اثنية وايدة أو عدة ثواي ولكو اكتشاذها يف الغالأ ابلصدذةز(.)4
وعرذهااا آخاار ن ااا :زنشاااط إلكاارتوي لااؤ ج إىل إحلاااق الضاار ابلغااري مااا ايً ومعنااوايً عاان يرلااق ايااتخدام
احلايأ اآليل من اطاي ضد يايو اجملين عليسز(.)5

()1
()2
()3
()4

 .هويل عبد الو أمحد تفتيش نظم احلايأ اآليل وضباانت املتهم املعلومايت ا النهضة العر ية القاهرة 2006م ص.17
ا النهضة العر ية القاهرة دو ات لخ نشر ص.14
 .ذو لة عبد الستا مبا ئ علم اإلجرام وعلم العقا
 .هدى يامد قشقوش جرائم احلايأ اإللكرتوي يف التشرلع املقا ا النهضة العر ية القاهرة 1992م ص.5
ذرلد منعم جبو ج محالة املستهل عرب اإلنرتنه ومكاذحة اطرائم املعلوماتية منشو ات احلليب احلقوقية -لبنا 2010م ص.183

( . )5دبد مصلح علي اطرا ج آاث مسرح اطرمية و و ها يف اإلثبات اطنائي يف الفقس اإليومي والقانو اليبين يالة كتو ا جامعة القرآ الكرمي
وعلومس اإليومية السو ا 2019م ص  .278أ /يا ق الشدا ج آلية البناني األمين لنظم املعلومات ا الوين للطباعة والنشر – الرايض
1421ه ص.21 20
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وعرذه ألضاً ن ا :زنشاط إجرامي تستخدم ذيس التقنية اإللكرتونية (احلايو ونبكة اإلنرتنه) طرلقاة
ح
مبانرة أو غري مبانرة كوييلة لتنفي الفعل اإلجرامي املستهدفز(.)1
واطدلر ابل كر إ اطرمية اإللكرتونية دأت يف االنتشا مع لهو رامج قياس جات األما يف أنظباة
احلاياابات اآلليااة ييااث د ايااتخدام ها الاربامج اللتقاااط املعلومااات والتوعااأ ننظبااة احلاياابات الاايت ُتتااوج
عليها وظل ألغراض غري مشروعة وتستخدم ه الربامج للتعرف على نقاط الضعف يف نظام احلايأ اآليل
اخلاص ابجملين عليس واليت من خوهلا لستطيع اطاي أ لسيطر على النظام مث لقوم نشاايس غاري املشارو وحياول
ه ا النشاط إىل مكايأ غري مشروعة ولنتهي دو كل أثر ميكن أ لكشف اطرمية(.)2
وخوصااة القااول إ اطرميااة اإللكرتونيااة عبااا ة عاان :زياالو غااري مشاارو صااا عاان إ ا ة جنائيااة موجااس
لألجهزة الرقبية أو ابيتخدامهاز.
اثلثاً :تعريف جرمية االخرتاق اإللكرتوين:
ائبااً االخارتاق مارتبط ابلشاابكة العنكبوتيااة

()3

الاايت تحعااد وياايلة الخارتاق األجهاازة والشاابكات املعلوماتيااة

ولقصد ابالخارتاق :زالادخول ادو تصارلح و طرلقاة متعبادة إىل احلاياأ اآليل أو املوقاع اإللكارتوي أو النظاام

( )1أ .أيامة أ و كلحوش علي جرائم احلايو وويائل مواجهتها جملة الشرية اطزائر العد 2007 84م .ص .51أ .صغري لويف اطرمية املرتكبة
عرب اإلنرتنه يالة ماجستري -جامعة مولو معبرج -تيزج و و -اطزائر2013 -م ص.9

( . )2انئلة عا ل دبد قو ة جرائم احلايأ اآليل االقتصا لة منشو ات احلليب احلقوقية -لبنا 2005م ص.36
( )3لصنف االخرتا ق إىل ثوثة أنوا هي( :اخرتاق األجهزة اخرتاق املواقع اخرتاق الربلد) .ويىت تتم عبلية االخرتاق ال د من رانمج لتم تصبيبس ليتيح

للبخرتق اخرتاق احلايأ اآليل لشخا آخر أو اخرتاق موقع إلكرتوي أو اخرتاق الربلد اإللكرتوي اخلاص شخا ما وقد صببه العدلد من تل
ا لربامج اليت تتيح عبلية االخرتاق( .أ .منري اطنبهي أ .ممدوح اطنبهي أمن املعلومات اإللكرتونية ا الفكر اطامعي -اإليكند لة 2005م ص.)27
وآلية عبل رامج االخرتاق :تستخدم نوعو من امللفات :األول :لسبى  CLIENT EXEوالثاي SERVER. EXE :وكومها لند ج ُته
ايم  TROJANييث لعبل ملف  SERVERعلى ذتح ثغرة يف احلايأ املستهدف ليبكن ملف  CLIENTمن الدخول إىل احلايأ
من خول ه الثغرة= = VULNERABILITIEواملقصو ابلثغرة هنا  PORTوكل رانمج اخرتاق لعتبد على قم منف خاص س ييث
أ رانمج  NET BUSلستخدم املنف (  ) 1 2 3 4 5للدخول من خولس وعليس ذإ عبلية االخرتاق مبنية على ذكرة السيطرة عن
عد  REMOTE CONTROLوه العبلية ال تتم إال من خول امللفو امل كو لن آنفاً واملنف اخلاص س ال ج ميكن املخرتق من إ خال
عنوا احلايأ املستهدف  I.P ADDRESSولريل ه ا امللف إىل احلايأ املستهدف وايطة الطرق التالية - :يائل الربلد اإللكرتوي E-
 – . MAIL MESSAGESرانمج الد نة ( – .)ICQإنزال الربامج من املواقع غري املوثوق هبا .أ .منري دبد اطنبهي أ.ممدوح دبد اطنبهي
جرائم اإلنرتنه واحلايأ اآليل وويائل مكاذحتها ا الفكر اطامعي -اإليكند لة 2005م ص.53

179
179

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

املعلوم ااايت ع اارب ن اابكة الن ااه يي ااث لق ااوم ااس أن ااخاص هل اام ال ااة ومعرذ ااة ننظب ااة احلاي ااأ والش اابكات ونظ اام
التشغيل مما ميكنهم من ختطي ويائل احلبالة وإجرانيات األمن قد ة ذائقة وأغلأ اطارائم اإللكرتونياة تاتم عان
يرلااق االخ ارتاق وال لقتصاار و االخ ارتاق يف ايااتهداف النظااام اإللكاارتوي ذقااط وإمنااا لشاابل يالااة ايااتخدام
النظام اإللكرتوي يف ا تكا اطرميةز(.)1
ل ل لحعرف اخرتاق األنظبة ننس :ز خول ناخا غاري خماول ا ل إىل نظاام الكببياوتر والقياام ننشاطة
غري مصرح لس هبا كتعادلل الربجمياات التطبيقياة ويارقة البيااانت السارلة أو تادمري امللفاات والربجمياات أو النظاام أو
جملر االيتخدام غري املشرو ز(.)2
ولحعرذااس آخاار ننااس :زعبااا ة عاان ذعاال خااول غااري مصاارح ااس إىل جهااا احلايااأ اآليل العائااد للغااري وناابكتس
اإللكرتوني ااة ول ااتم ها ا ا االخ ا ارتاق ابي ااتخدام ا ارامج متط ااو ة لس ااتخدمها أن ااخاص ل اادلهم اخل ااربة والق ااد ة عل ااى
ايتخدامها يف الدخول غري املصرح س()3ز.
وق اد ه ا ا الصااد عرذااه املااا ة ( )1ماان قااانو مكاذحااة ج ارائم تقنيااة املعلومااات املصاارج االخ ارتاق ننااس:
زال اادخول غ ااري امل اارخا ااس أو املخ ااالف أليك ااام الرتخ اايا أو ال اادخول نج يرلق ااة غ ااري مش ااروعة إىل نظ ااام
معلومايت أو يايأ آيل أو نبكة معلوماتية وما يف يكبهاز(.)4
أما مشرو قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات اليبين( .)5ذلم ل كر تعرلفاً لوخرتاق اإللكرتوي.

( )1أ .خالد انصر السيد احلايأ واجملتبع اإللكرتوي مكتبة الرند -الرايض ط2005 2م ص.197

( . )2إيوم عبدهللا دبد عباس أمن املعلومات على نبكة اإلنرتنه وايتخدام يرلقة يقن لغة االيتعوم يف اخرتاق قواعد ياانت املواقع اإللكرتونية
يالة كتو ا  -جامعة النيلو السو ا 2010م ص.18

( . )3ندمي دبد يسن الرت ج اإلقرا وايطة الويائل احلدلثة يف القضااي اطنائية -اية ُتليلية و الشرلعة اإليومية والقانو اليبين مكتبة الصا ق
للطباعة والنشر -صنعاني 2012م ص .213أ/أيامة غامن ا لعبيدج جرمية الدخول غري املشرو إىل النظام املعلومايت اية قانونية يف ضوني القوانو
املقا نة جملة ايات املعلومات العد 2012 14م ص.13
( )4القانو املصرج قم ( )175لسنة 2018م يف نمل مكاذحة جرائم تقنية املعلومات.

( )5مشرو قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات اليبين النسخة املعدلة تا لخ 2020/11/13م واملعبدة من و ا ة الشئو القانونية..
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وخوصااة القااول إ جرميااة االخ ارتاق عبااا ة عاان ياالو غااري مشاارو لااتم عاارب الاادخول غااري املصاارح ااس إىل
أجهزة احلايأ اآليل أو التلفو

للتجسس أو إلتوف أو دو أو تعدلل أو نسخ أو ا تزا أو إ ها أو غريها

من اطرائم املاية ابحلايو والتلفو .
الفرع الثاين
صور من جرائم االخرتاق
()1

لوجد العدلد من صو اطرائم املرتبطة شبكات املعلومات واليت تنوعه ذيبا ينها

ما و جرائم ظات

يا ع ييايي أو ظات ا تباط ابألمن القومي و و جرائم ظات يبيعة جنائية تنوعه دو ها إىل جرائم ظات
يا ع اقتصا ج؛ كقرصنة الربامج وعبليات االيتيال اليت تتم عرب الشبكة وعبليات غسيل األموال وجرائم
تتعلق سومة األذرا واطرائم املخلة ابآل ا

العامة وك ل

اطرائم اليت تتعلق سومة نبكات املعلومات

ظاهتا؛ كتعطيل وإذسا أنظبتها وااليتيوني على املعلومات اليت لتم نقلها عرب الشبكة واالعتداني على املواقع
اإللكرتونية إلذسا ها( .)2ل ل يوف نتناول يف ه ا الفر أهم صو جرائم االخرتاق اإللكرتوي على النحو
اآليت:
أوالً :جرمية التجسس اإللكرتوين:
من املعلوم أ الثو ة املعلوماتية و فضل وجو تقنيات عالية التطو أصبحه يدو الدول مستباية نقبا
التجسس والبث الفضائي مما أ ى إىل ُتول ويائل التجسس من الطرق التقليدلة إىل الطرق اإللكرتونية خاصةً
مع ايتخدام اإلنرتنه وانتشا عاملياً.

( )1أ .صغري لويف اطرمية املرتكبة عرب اإلنرتنه يالة ماجستري جامعة مولو معبرج -تيزج و و اطزائر 2013م ص.43
( . )2انئلة عا ل دبد ذرلد قو ة مرجع يا ق ص .37وهنا تقسيم ألنوا االخرتاق من ييث دل االعتداني مثل -1 :اخرتاق املزو ات أو األجهزة
الرئيسية للشركات واملؤيسات أو اطهات احلكومية وظل ابخرتاق اطد ا النا لة اليت توضع حلبالتها -2 .اخرتاق األجهزة الشخصية والعبث مبا ُتولس من
معلومات -3 .التعرض للبياانت أ ثناني انتقاهلا والتعرف على نفراهتا وه الطرلقة تستخدم يف كشف أ قام البطاقات االئتبانية وكشف األ قام السرلة
للبطاقات البنكية .أ .أمحد املشد القرصنة اإللكرتونية وأمن املعلومات مؤيسة األمة العر ية للنشر والتو لع القاهرة 2017م ص.34
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ل ل لعترب التجسس اإللكرتوي من اجملاالت اخلصبة للجرائم اإللكرتونية ييث لعد احلايأ اآليل من
أهم الويائل اليت تساعد يف ا تكاهبا كبا لتسع التجسس يف جمال املعلوماتية ليشبل أمناياً متعد ةً من
املعلومات واليت تتعلق نيرا الدولة وابلعدلد من اجملاالت؛ الييبا أيرا الدذا ( .)1كبا يهله نبكة
اإلنرتنه األعبال التجسسية شكل كبري ييث لقوم اجملرمو ابلتجسس على األنخاص أو الدول أو
املنظبات أو اهليئات أو املؤيسات الدولية أو الوينية ييث تستهدف عبلية التجسس يف العصر املعلومايت
ثوثة أهداف ئيسية وهي :التجسس السيايي والعسكرج واالقتصا ج( .)2ل ل لعترب التجسس اإللكرتوي
أيد أنكال التجسس احلدلث؛ ال ج لتم وايطة األقبا الصناعية و وايطة يائرات االيتطو املتقدمة
مما لصعأ يف معظم األييا متكن الدول من ضبط الشخا ال ج قام ابلتجسس اإللكرتوي غم معرذتها
ابملكا ال ج لتم التجسس عليها من خولس(.)3
وتكبن خطو ة جرمية االخرتاق أثناني عبليات التجسس اليت تقوم هبا األجهزة االيتخبا لة للحصول على
أيرا ومعلومات الدولة غرض إذشائها لدولة أخرى معا لة أو ايتغوهلا صو ة تضر املصلحة الوينية للدولة.
ييث توجد رامج معينة للجمل إليها قراصنة اإلنرتنه عند التجسس حبيث تتيح هلم االيو على املعلومات
()4

والبياانت اخلاصة ابألنخاص املتعاملو عرب نبكة اإلنرتنه

كالشركات التجا لة واملؤيسات حبيث لقوم

قراصنة اإلنرتنه ابيتخدام ه املعلومات والبياانت من أجل مما ية األنشطة اإلجرامية(.)5

()1

 .انئلة عا ل دبد قو ة مرجع يا ق ص . .272إ راهيم دبو اللبيدج احلبالة اطنائية ألمن الدولة دو ا نشر القاهرة 2007م ص.76

( )2أ .علي عدان الفيل اإلجرام اإللكرتوي منشو ات لن احلقوقية مشق 2011م .ص.96 79
( )3أ .منري دبد اطنبهي أ .ممدوح اطنبهي جرائم اإلنرتنه واحلايأ اآليل وويائل مكاذحتها مرجع يا ق ص.110

( )4ومن األمثلة الشهرية يف جرمية التجسس عرب االخرتاق اإللكرتوي إىل منظومة معلوماتية ختا الدولة ما قام س موقع ولكيليكس من عبلية اخرتاق
املواقع اإللكرتونية لبعض احلكومات والربلد اإللكرتوي للعدل د من اطهات احلكومية و عض مشاهري العامل ونشر املعلومات السرلة لتل احلكومات
واألنخاص عرب اإلنرتنه من خول موقعهم املسبى ولكيليكس .على النه.
( . )5مجيل عبد الباقي الصغري احلبالة اطنائية واملدنية لبطاقات االئتبا املبغنطة

اية تطبيقية يف القضاني الفرنسي واملصرج ا النهضة العر ية

القاهرة ط2003 2م ص. 36
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()1

اطدلر ظكر أ جرائم االخرتاق ا ت يف املراكز العسكرلة االيرتاتيجية وتعرضها لقرصنة معلوماتية
غرض احلصول على البياانت واملعلومات املخزنة يف ظاكرة األجهزة املستعبلة لدلها.

وخوصة القول إ التجسس اإللكرتوي هو عبا ة عن اعتداني على يرلة املعلومات املوجو ة على جها
احلايو

و إظ صايبها؛ يوانيً كا نخا أم ولة و و معرذس ل .

اثنياً :جرمية التزوير اإللكرتوين:
لحعرف التزولر ننس عبا ة عن تغيري احلقيقة يف احملر ات إبيدى الطرق املخالفة للطرق اليت يد ها القانو
تغيرياً من نملنس أ لرتأ ضر اً للغري وظل

نية ايتعبال ه ا احملر ذيبا أحعد لس(.)2

ل ل لعترب التزولر اإللكرتوي تغيري احلقيقة يف املستندات املعاطة آلياً واملستندات املعلوماتية وظل

غية

ايتعبالس وخيتلف التزولر اإللكرتوي عن التزولر التقليدج ييث لتضبن التزولر املعلومايت إتوف املعلومات أو
تشولشها أو ُترلفها ابلتعدلل؛ يوانيً ابحل ف أم ابإلضاذة إضاذة إىل أنس قد لتعلق ابلكيا املا ج للحايأ
اآليل أو الربامج ظاهتا ييث لعترب التزولر اإللكرتوي يلو غري مشرو لتعلق مبعاطة املعلومات ونقلها ذهو
يلو غري قانوي وغري مسبوح س لتعلق ابلتعامل الفو ج مع املعلومات والبياانت أو انتقاهلا( .)3ويف ه ا
اخلصوص لوجد التزولر اإللكرتوي و لس صو ات مها:
.1
()1

تزولر التوقيع اإللكرتويز(.)4

ومن ه احلوا اي يرقة معلومات عسكرلة من أنظبة احلايو اخلاص ابلقوات املسلحة الفرنسية يف صيف 1994م .وك ل اخرتاق نظام الدذا

األمرلكية -البنتاجو  -من قبل قرصا أمرلكي ايتطا اخرتاق نظم احلبالة وضعه حلبالة ه ا النظام . .مجيل عبد الباقي الصغري اإلنرتنه والقانو
اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة 2001م ص .33أنا إليس  .عبد الفتاح يومي يجا ج جرائم الكببيوتر واإلنرتنه مرجع يا ق ص.217
()2
()3

 .ذو لة عبد الستا نرح قانو العقوابت  -القسم اخلاص ا النهضة العر ية القاهرة 1988م ص.244
دبد محا مرهج اهلييت جرائم احلايو ا املناهج للنشر والتو لع -عبا 2005م ص76

()4عرف القانو اليبين قم  40لسنة 2006م شمل أنظبة الدذع والعبليات املالية واملصرذية اإللكرتونية التوقيع اإللكرتوي يف املا ة ( )2ننس :زعبا ة عن
جزني مشفر يف إ يال البياانت أو مضاف إليها أو مرتبط هبا ولتخ هيئة يروف أو أ قام أو مو أو إنا ات أو غريها ولكو مد جاً شكل إلكرتوي أو
قبي أو ضوئي أو أج وييلة أخرى مماثلة حبيث ميكن من خولس التعرف على املنشئ ومتييز وُتدلد هولتس والتملكيد على مواذقتس على دتوا ز .ذيبا عرف
املقنن املصرج التوقيع اإللكرتوي يف الفقرة (ج ) من املا ة ( )1من القانو قم  15لسنة 2004م تنظيم التوقيع اإللكرتوي ننس :زما لوضع على در
إلكرتوي ولتخ نكل يروف أو أ قام أو مو أو إنا ات أو غريها ولكو لس يا ع متفر لسبح تحدلد نخا املوقع ومييز عن غري ز.

183
183

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

.2

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

تزولر الربلد اإللكرتوي(.)1
وهنا يرق عدة للتزولر اإللكرتوي منها(:)2
 تغيري احملر ابإلضاذة أو احل ف :والتزولر اإللكرتوي من املبكن وقوعس طرلقة احل ف أو اإلضاذة.
 وضع أو تغيري إمضاني أو ختم صبة صحيحة :ولتم التزولر اإللكرتوي هب الطرلقة مىت د إ خال
التوقيع أو اإلمضاني أو البصبة طرلقة املايح الضوئي على مستند معاجل أو دفوظ اخل احلايو
وتصبح الوثيقة وكمل ا موقعة وممضاة من قبل صايأ التوقيع أو اإلمضاني أو البصبة.
 احلصول طرلق املباغتة أو الغش على إمضاني أو ختم أو صبة :واملتبثل يف التزولر املعلومايت يو
لقوم أيدهم ابحلصول على توقيع اطاي أو صبتس أو ختبس وإضاذتس عرب املايح الضوئي إىل مستند
مل لعرض مضبونس على ظل الشخا صايأ البصبة أو اخلتم أو اإلمضاني أو لتم احلصول على
التوقيع و ضا الشخا نفسس.
 اصطنا در أو تقليد ونسبتس إىل الغري :ميكن ايتخراج در يبق األصل للبحر املوجو عرب
تقنيات املايح الضوئي والطا عات امللونة.
 ملني و قة موقعة على ياض و مواذقة صايأ التوقيع :وميكن يصول التزولر املعلومايت يف احملر ات
الرمسية كتزولر قسائم يدا الريوم يف مصلحة يكومية.

()1

لعرف الربلد اإللكرتوي ننس :وييلة لتبا ل يائل إلكرتونية على عنوا دد و أكثر من نخا يبيعي أو اعتبا ج عرب نبكة معلوماتية أو غريها من

ويائط الر ط اإللكرتوي من خول أجهزة احلايأ اآليل وما يف يكبها .املا ة ( ) 2يف التسبية والتعا لف من مشرو قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات
اليبين .ولعرف اخرتاق الربلد اإللكرتوي ننس :خرق خلصوصية اآلخرلن وهت حلرماهتم وجتسس على معلوماهتم و ياانهتم اليت ال لرغبو أ لطلع عليها
غريهم .ومن األخطا اليت تكتنف الربلد اإللكرتوي -1 :إغراق صنا لق الربلد اإللكرتوي يوانيً الشخصية أم املبلوكة ألنخاص اعتبا لة ابإلمييوت
الدعائية ملنتجات معينة مما لؤ ج إىل خنق نبكات نقل املعلومات وايتهو ملوا احلايأ ويرما مستخدميس من تشغيل التطبيقات اليت حيتاجو ا أو
الوصول إىل نركة اإلنرتنه  -2ايتغول الربلد اإللكرتوي لنقل العدلد من الربامج الضا ة ونشرها -3 .ايتخدام الربلد اإللكرتوي كوييلة طبع املعلومات
الشخصية واملالية احلساية أو ما لسبى ابلنصأ اإللكرتوي ابيتخدام نبكة اإلنرتنه .للبزلد أنظر . :إمساعيل عبد هللا حمحيد مرجع يا ق ص.350

( . )2عبد الفتاح يومي يجا ج جرائم الكببيوتر واإلنرتنه يف التشارلعات العر ياة مرجاع ياا ق ص. .79عباد الفتااح ياومي يجاا ج :النظاام القاانوي
حلبالااة احلكومااة اإللكرتونيااة اجمللااد الثاااي ا الفكاار اطااامعي اإليااكند لة 2003م ص .225الاادليل اطنااائي و التزولاار يف ج ارائم الكببيااوتر واإلنرتنااه
ا الكتا القانونية مصر 2001م ص .216 209اطرمية يف عصر العوملة ا الفكر اطامعي اإليكند لة 2007م م 1ص.572 127
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 انتحال الشخصية أو ايتبداهلا يف در أعد إلثباهتا :وميكن التزولر املعلومايت عن يرلق انتحال
نخصية الغري يف االيتيوني على طاقتس االئتبانية مدعياً أنس صايبها وابلتايل قيامس سحأ مبالغ
مالية من أ صدة اجملين عليس وتكو جرمية انتحال الشخصية غالباً مقرتنة جبرمية أخرى إما يرقة
ياانت أو عبليات نصأ أو ايتيال أو ايتيوني على أمو الغري(.)1
ُ ترلف احلقيقة يف در يال ُترلر ذيبا أعد إلثباتس.
ل ل يرصه التشرلعات احلدلثة على محالة املعلومات اإللكرتونية من التزولر اإللكرتوي ذجرمه كل
صو االعتداني عليس مثل :الدخول طرلق الغش أو التدليس على نظام معلومات أو قاعدة ياانت تتعلق ابلتوقيع
اإللكرتوي صناعة أو ييا ة رانمج أو نظام إلعدا توقيع إلكرتوي و مواذقة صايبس تزولر أو تقليد در أو
توقيع إلكرتوي أو نها ة اعتبا إلكرتوي(.)2
و نانيً على ما يبق إ جرمية التزولر اإللكرتوي تكو ابلدخول طرلقة مشروعة أو غري مشروعة هبدف
تزولر البياانت على القاعدة املوجو ة يف نظم املعلومات وتعدللها؛ يوانيً إبلغاني ياانت موجو ة ابلفعل أو إبضاذة
ياانت مل تكن موجو ة من قبل ابيتخدام احلايأ اآليل وملحقاتس للحصول على در أو وثيقة إلكرتونية
مزو ة.
اثلثاً :جرمية االبتزاز اإللكرتوين:
تحعد جرمية اال تزا اإللكرتوي من اطرائم احلدلثة فعل التقدم الكبري يف تكنولوجيا املعلومات اليت يهله
الكثري من أمو احلياة ييث أ ت إىل تطو ات وذوائد يف النوايي االقتصا لة والسيايية واالجتباعية والعلبية
إال أنس لكل ثو ة علبية ثو ة مضا ة لتم من خوهلا تسهيل لظهو نو من اجملرمو لستخدمو ه التقنيات

( )1أ .عبرو عيسى الفقي اطرائم املعلوماتية مرجع يا ق ص.103
()2

 .دبد يسو منصو املسئولية اإللكرتونية ا اطامعة اطدلدة  -اإليكند لة 2007م ص.152
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لتنفي جرائبهم وايطتها كجرمية اال تزا اإللكرتوي ال ج لتم ذيس ايتخدام اإلمكانيات التكنولوجية احلدلثة
لتنفي ها واليت أغلأ ضحاايها من النساني من خول ا تزا هن ما ايً أو جنسياً.
ولتبثل ه ا اال تزا يف ايتعبال أيلو

من أياليأ الضغط واإلكرا ميا يس املبتز على الضحية

للخضو والرضوخ ملطالبس ويف يالة عدم تلبية مطالبس للجمل املبتز إىل عدة يرق لتهدلد الضحية منها :التشهري
تلأ يلباتس وغالباً ما لكو عرب التقنية املعلوماتية أو إ وغ أقا
على النطاق الوايع إ مل َ

املرأة من وج أو

أخ أو أ أو غريهم مما جيعل الضحية ضعيفة ُته ويملة وضغوط املبتز ليجربها على جما اتس وُتقيق غباتس
غري املشروعةز(.)1
ل ل ذقد د تعرلفها ن ا عبا ة عن :جرمية من اطرائم اليت حييط هبا الغبوض لستخدم ذيها التهدلد
كشف معلومات مع ينة عن نخا اجملىن عليس نفسس أو من لهبس أو ا تكا أذعال تؤ ج إىل إلومس وتدمري
يف يالة عدم الرضوخ وااليتجا ة لطلبات اطاي وكل ظل لتم ابيتخدام التكنولوجيا يف التطبيقات اإللكرتونية
ابألجهزة ال كية أو احلواييأ وكل ما لشبههاز(.)2
واملويظ مما يبق أ جرمية اال تزا عبا ة عن عبلية هتدلد وترهيأ للضحية من خول نشر صو أو
موا ذيلبية خملة ابلشرف أو تسرلأ معلومات يرلة وخطرية ختا الضحية مقا ل ذع مبالغ مالية أو
ايتغوهلا للقيام نعبال غري مشروعة لصاحل املبتزلن كاإلذصاح مبعلومات يرلة خاصة جبهة العبل أو غريها من
األعبال غري القانونية.
ومثال التهدلد أو اال تزا ال ج لتم عن يرلق ويائل التقنية احلدلثة قيام اطاي عبلية مونتاج للصو ة
اخلاصة شخا اجملىن عليس ييث لقوم ابحل ف واإلضاذة مبطا قة الصو ة مع الغرض ال ج لرا ايتخدمس مما

( )1أ .ذوح الشبرج جرمية ا تزا النساني و و جها احلسبة يف مكاذحتها يالة ماجستري جامعة مؤتس األ 1428ه ص.10
( )2أ .وائل يليم ناير اإليا اإللكرتوي طرمية اال تزا اإللكرتوي يف األلعا اإللكرتونية اجمللة العر ية للنشر العلبي السعو لة عد 2020 16م
ص.428
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حيداي نكالة شخصية اجملين عليس عن يرلق تركيأ صو ة لس يف موقف مل لكن موجو اً ذيس األمر ال ج لؤ ج
إىل اإلضرا سبعة اجملىن عليس و اللجوني إىل ا تزا غرض القيام فعل معو أو االمتنا عن ذعل معو (.)1
كبا أ هنا ا تزا اً معلوماتياً لقوم ذيس الشخا سرقة معلومات عرب ما لسبى ا( :االخرتاق) وهو
خول الشخا إىل قاعدة ياانت الشركة أو املنظبة ولقوم سرقة تل املعلومات أو تغيري يف البياانت أو
تعطيل نبكتها يىت لصبح السوذه ولر(الربانمج) غري مؤهل لنقل البياانت اليت تطلبها الشركة املبتزة(.)2
وأتييساً على ما يبق ذإ اال تزا اإللكرتوي هو عبا ة عن ايتخدام التهدلد ابإلل اني اطسدج أو
النفسي أو اإلضرا ابلسبعة واملكانة االجتباعية تلفيق الفضائح وإلصاق التهم ونشر األيرا مما جيرب الشخا
املبتز على الدذع حمكرهاً ملن ميا س اال تزا عليس وخاصةً ا تزا النساني نخ صو غري الئقة هلن؛ يوانيً كانه
ح
صو يقيقية أم د ُترلفها واليت حيصل عليها اجملرم املعلومايت من خول اخرتاقس ألجهزهتم اإللكرتونية
الشخصية.
رابعاً :جرمية اإلتالف املعلومايت:
تشكل املعلومات والبياانت املخزنة ثروة هائلة وأمهية ابلغة مما لدذع البعض إىل داولة اخرتاق النظم
احلبائية اخلاصة هبا والوصول إليها واكتشاف أيرا ها من جهة و تدمريها من جهة أخرى ييث لتم دو
املعلومة أو الربانمج كلياً أو جزئياً أو تشولهس أو تدمري إلكرتونياً على حنو جيعلس غري صاحل لويتعبال ل ل
لنتج عن ه ا التعدج لتل

الثروة املعنولة خسا ة ذا ية نظراً طسامة تكاليف إعدا ها وما تتضبنس من

معلومات و ياانت ظات قيبة وخصوصية يف جماالت عدة

()1
()2
()3

(.)3

.عبد الفتاح يومي يجا ج جرائم الكببيوتر واإلنرتنه يف التشرلعات العر ية مرجع يا ق ص .122عبرو عيسى الفقي مرجع يا ق ص.110
 .يليبا عبد الر اق الغداي مرجع يا ق ص.175
 .دبد يسو منصو املسئولية اإللكرتونية ا اطامعة اطدلدة -اإليكند لة 2007م ص.238
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كبا ميكن أ لتم اإلتوف املعلومايت عن يرلق االعتداني على يري نظام املعاطة اآللية للبياانت( )1أو
املعطيات وإحلاق الضر نظام املعاطات اآللية للبياانت وما لتضبنس من معلومات من خول القيام
ابلتصرذات التدليسية وما لرتتأ عليها من إتوف للبياانت واملعلومات والربامج واألنظبة املعلوماتية مما لؤ ج
إىل إذسا نظام التشغيل(.)2
ل ل لقصد تدمري نظم املعلومات إتوف أو دو التعليبات أو الربامج أو البياانت ظاهتا و التدمري هنا
ال لهدف إىل جمر احلصول على منفعة احلايأ اآليل أايً كا نكلها مثل :ايتيوني على نقو أو ايو على
معلومات ييث لهدف إىل إيدااي ضر ابلنظام املعلومايت وإعاقتس عن أ اني وليفتس( .)3وهنا عدة أياليأ
إلتوف رامج احلايأ اآليل منها(:)4
 إتوف املعلومات املنسوخة على الدعامات والشرائط املبغنطة :نج يرلقة من يرق اإلتوف األمر ال ج
خيرجها عن نطاق الصويية وااليتعبال.
 إتوف املعلومات املوجو ة اخل النظام املعلومايت.
وخنلا مما يبق إ اإلتوف املعلومايت من اطرائم اليت تتطلأ نتيجة ييث لشرتط لقيامها يصول
نتيجة معينة كإتوف املعلومات أو دوها أو التوعأ ابلنظام املعلومايت أو تعطيلس عن أ اني ولائفس.

( )1يف العام 2010م هاجم ذريوس منشملة نطنز النوولة يف إلرا وتسبأ عطل يف أكثر من  30ألف يايو يف مفاعل نطنز واهتبه إلرا يف يينها
واننطن وتل أ يأ إبنتاج الفريوس ال ج أصا و مر يوايل  100جها ير مركزج يف نطنز ما أاث خلوً يف الربانمج اخلاص تخصيأ اليو انيوم منشو
على الرا ط www.syria.tv:ات لخ الدخول  2022/1/5م .وك ل اخرتاق إلكرتوي لشبكة الكهرابني يف منشملة نطنز النوولة يف إلرا يبأ يف قطا
التيا الكهرابئي عن املنشملة مما تسبأ يف أضرا مل لتم ظكرها منشو على الرا ط www.france24.com :ات لخ الدخول 2022/1/5م.
( . )2صو لة أمحد و اب ة جرمية اإلتوف املعلومايت للبعلومات وتطيل أنظبة معاطتها حبث منشو يف جملة منا ات األمن -أكا ميية الشرية صنعاني
العد 2021 6م ص  . .175دبد أمو الشوا كة جرائم احلايو واإلنرتنه ا الثقاذة للنشر والتو لع -عبا ط2011 4م ص .222
( . )3علي عبد القا القهوجي جرائم التعدج على نظم معاطة املعطيات حبث مقدم ملؤمتر القانو والكببيوتر واإلنرتنه جامعة اإلما ات 2000م
ص.34
( )4أ .خالد السعدج جرمية إتوف رامج ومعلومات احلايأ اآليل -يف التشرلعو الكوليت واملقا

ا النهضة العر ية القاهرة 1433ه2012 -م

ص.96
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خامساً :جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآليل:
الن

أ كثرياً من أنظبة وأجهزة احلايبات اآللية اليت تعبل من خول نبكات املعلومات تتعرض

لوخرتاق من أنخاص غري مصرح هلم ابلدخول إليها ييث ختتلف الويائل اليت ميكن اللجوني إليها للدخول
غري املصرح س إىل نظام احلايأ اآليل واليت تستلزم مجيعها قد اً من املعرذة تكنولوجيا احلايبات اآللية ذهنا
ياالت ال لتطلأ الدخول أكثر من تشغيل احلايأ اآليل أو ذتح الربانمج ال ج لقوم تشغيلس غري أ هنا
ياالت أخرى تتطلأ للدخول ويائل أكثر تعقيدا كبا يف يالة احلصول على الشفرات اخلاصة ابلدخول
ابيتخدام جها لف الشفرة(.)1
ولقصد ابلدخول :كل األذعال اليت تسبح ابلولوج إىل نظام معلومايت واإلياية أو السيطرة على املعطيات
()2

واملعلومات اليت لتكو منها

كبا لعين الدخول إىل دتوايت جها الكببيوتر ظاتس أج إجراني اتصال ابلنظام

دل احلبالة ابلطرق الفنية الو مة ل ل ( .)3ل ل

ذإ جرمية الدخول غري املشرو إىل النظام املعلومايت تعترب

جرمية ظات يبيعة خاصة ييث ال تتحقق إال تواذر نرط خاص أو مفرتض هو دل اطرمية املتبثل يف وجو
الكيا املا ج للنظام اآليل ملعاطة املعلومات واملكوانت املا لة لس من أجهزة وآالت ومعدات أو نظام معلومايت
أو نظام إلكرتوي أو غري من ويائل تقنية املعلومات(.)4
و نانيً على ما يبق ذإ جرمية الدخول غري املشرو إىل النظام املعلومايت تتبثل يف ثواي صو :
 .1الدخول إىل النظام املعلومايت دو تصرلح.
 .2جتاو يدو تصرلح الدخول إىل النظام املعلومايت.
 .3البقاني صو ة غري مشروعة يف النظام املعلومايت.
( . )1انئلة عا ل دبد ذرلد قو ة مرجع يا ق ص.315
( )2أ .لة عبد القا املومين اطرائم املعلوماتية ا الثقاذة للنشر والتو لع -عبا 2008م ص .158

( )3أ .دبد أمو الرومي جرائم الكببيوتر واإلنرتنه ا املطبوعات اطامعية 2004م ص.102
( )4أ .إ راهيم القامسي جرمية الدخول والبقاني غري املشرو يف نظام املعاطة اآللية للبعطيات اإللكرتونية يالة ماجستري جامعة اإلما ات 2018م
ص.10
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املطلب الثاين
أركان جرمية االخرتاق اإللكرتوين
من املعلوم أنس ال عقا

و وجو ما ايت اطرمية مبعىن ضرو ة أ لتواذر الركن املا ج للجرمية ذإظا

انعدم الركن املا ج ذو قيبة للركن املعنوج للجرمية إظ ال عقا على جمر اإلمث اطنائي وإمنا ال د من تواذر
ما ايت اطرمية( .)1ييث لشرتط لقيام أج جرمية من تواذر أكا ا املا لة واملعنولة حبسأ األصل .ل ل يوف
نتكلم يف ه ا املطلأ عن أكا جرمية االخرتاق اإللكرتوي يف ذرعو على النحو اآليت:
الفرع األول
الركن املادي جلرمية االخرتاق اإللكرتونية
لقصد ابلركن املا ج ألج جرمية ظل

املكو للسلو اإلجرامي ال ج لدخل يف البنيا
النشاط املا ج ّ

القانوي للجرمية وهو مظهرها اخلا جي وجمبو العناصر املا لة وذ ًقا ملا لنا عليس املشر (.)2
ولتبثل الركن املا ج طرمية االخرتاق اإللكرتوي يف املظهر ال ج تظهر س اطرمية إىل العامل احمليط ابطاي
وعلى كاذة األجهزة اليت اخرتقها يف النشاط اإلجرامي(.)3
والسلو اإلجرامي يف جرمية االخرتاق اإللكرتوي لرتبط ائباً ابملعلومة املخزنة على احلايأ اآليل أو
تل اليت لتم إ خاهلا للحايأ اآليل وصعو ة املشكلة أ السلو اإلجرامي قد لتحقق مبجر ضغط

()1

 .دبد أمحد يس  .عبد الر اق املوايف :نرح قانو العق وابت القسم العام مطا ع جامعة املنوذية القاهرة .ت ص.208

يف

( . )2هدى يامد قشقوش :نرح قانو العقوابت القسم العام ا النهضة العر ية القاهرة 2010م ص . .114ؤوف عبيد :القسم العام من
التشرلع العقايب ا الفكر العريب القاهرة ط1979 4م ص.289-288
()3

 .هدى يامد قشقوش :جرائم احلايأ اآليل يف التشرلع املقا

ا النهضة العر ية القاهرة 1992م ص.100
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احلايأ ذيتم تدمري النظام املعلومايت أو يصول التزولر أو التجسس أو اال تزا أو السرقة عن يرلق التسلل إىل
أ صدة العبوني يف البنو ( .)1ولتخ الركن املا ج يف جرمية االخرتاق اإللكرتوي عد اً من الصو منها(:)2
 الدخول إىل دتوى جها احلايأ اآليل اخلاص ابألذرا أو ابلشخا املعنوج و غبتهم و و علبهم
لغرض اإلضرا نجهزهتم أو نفسياهتم ومعنوايهتم وظل من خول االخرتاق لشبكة اإلنرتنه.
 اقتحام األنظبة والشبكات املعلوماتية يوانيً اخلاصة ابألذرا أم ابألنخاص االعتبا لة.
 ايتعبال رامج خمصصة يف ذ السر من خول نفرة خاصة متكن اطاي من االخرتاق.
 إضاذة معطيات جدلدة مل تكن موجو ة من قبل على الدعامة اخلاصة؛ يوانيً كانه خالية أم لوجد هبا
معطيات وهي من أكثر الصو نيوعاً وانتشا اً.
 التشولش على صحة البياانت واملعلومات القائبة.
 تدمري البياانت واملعلومات والربامج أو التعطيل وتعد ه الصو األخطر واأل عد أثراً.
 دو البياانت واملعلومات أو إخفائها.
 التهدلد؛ يوانيً ابلقول أم ابلكتا ة أم نج ذعل آخر من نملنس إذزا اجملىن عليس أو إلقاني الرعأ يف نفسس
من خطر لرا إلقاعس شخصس أو مالس أو شخا لهبس أمر .
 التجسس وهتدلد أمن الدولة قيام اطاي إبنشاني موقع إلكرتوي هبدف احلصول على ياانت متس أمن
الدولة من جهة الداخل أو اخلا ج وك ل البياانت اخلاصة ابالقتصا الويين.
وال د من اإلنا ة إىل أنس يف عض اطرائم قد لتطلأ القانو تواذر يالة واقعية أو قانونية حيبيها القانو
()3

ولفرتض تواذرها قبل وقو اطرمية وتسبى ابلشرط املفرتض
()1

ال ج لعترب البعض ننس :زمركز قانوي ُتبيس

أ .مسرية معاني :ماهية اطرمية املعلوماتية حبث منشو يف جملة املنتدى القانوي جامعة خضري سكرة اطزائر العد 2011 7م ص( .280أنا

إليس أ .عبد هللا غش العجبي املشكوت العبلية والقانونية للجرائم اإللكرتونية يالة ماجستري جامعة الشرق األويط ذلسطو 2014م ص.)27
( . )2عبد الفتاح يومي يجا ج جرائم الكببيوتر واإلنرتنه يف التشرلعات العر ية ا النهضة العر ية القاهرة 2009م ص.215
()3

 .أمحد ذتحي يرو  :الوييط يف قانو العقوابت القسم العام ج 1ا النهضة العر ية القاهرة 1981م ص.409
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وابلتايل لعترب كن احملل يف اطرائم اإللكرتونية هو تواذر نظام معلومايت؛ يوانيً موقعاً

إلكرتونياً أم أنظبة معلومات إلكرتونية أم نبكة معلومات أم أج وييلة تقنية معلومات حبيث لتم االعتداني
عليها ذيتحقق كن احملل أو حبسأ مسبياتس املختلفة.
خوصة القول إ الركن املا ج يف جرمية االخرتاق لتبثل يف السلو أو النشاط اإلجرامي ال ج لسببس
اطاي عبداً يف اخرتاق الشبكة املعلوماتية لغرض تعطيلها أو إعاقتها أو التجسس عليها أو انتها خصوصية
اآلخرلن لغرض اال تزا أو اإلتوف أو احملو أو التزولر.
الفرع الثاين
الركن املعنوي جلرمية االخرتاق اإللكرتوين
لقصد ابلركن املعنوج جمبوعة العناصر النفسية وال هنية اليت لسهم هبا الشخا يف ا تكا اطرمية أج يف
مقا ذة السلو املبنو نرعاً( .)2وال لكفي لقيام جرمية االخرتاق وجو الركن املا ج ذقط ل للزم أ لكو
ظل

قانوان( )3كانتحال
السلو قد صد عن إ ا ة آمثة أل ا اجتهه اجتاهاً إ ا ايً منحرذاً أج إ ا ة جمرمة ً

نخصية املزو عرب اإلنرتنه.
وتحعد جرمية االخرتاق اإللكرتوي من اطرائم العبدلة اليت لتخ كنها املعنوج صو ة القصد اطنائي
ولتطلأ ه ا القصد لتواذر العلم واإل ا ة ولتواذر العلم إظا كا اطاي لعلم ابلوقائع املكونة للجرمية وتوقع أو
تصو النتيجة اليت يترتتأ على ه ا الفعل مث اجتا إ ا ة الفعل املكو للجرمية وإ ا ة نتيجتس ال ج لتبثل ذيها
االعتداني على احلق ال ج حيبيس القانو (.)4

()1

 .عبد العظيم مريي و لر :نرح قا نو العقوابت النظرلة العامة للجرمية ا النهضة العر ية القاهرة ط2008 6م ص.199
 .علي يسن الشريف :نرح قانو اطرائم والعقوابت اليبين النظرلة العامة للجرمية القسم العام ج 1مكتبة الويطية صنعاني 2012م ص.339

()4

 .دبو جنيأ يسين النظرلة العامة للقصد اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة ط1988 3م .ص.32

()2

( . )3أمحد عوض ول اإلمث اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة 1988م ص . . 23هدى يامد قشقوش نرح قانو العقوابت مرجع يا ق
ص.189
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وخوصة القول إنس لتواذر القصد اطنائي يف جرمية االخرتاق اإللكرتوي ذإ ظل
اطاي ننس لعتدج فعل اخرتاق األجهزة اإللكرتونية اليت هي مل الغري

()1

لقتضي ثبوت علم

وتتجس إ ا تس إىل إيدااي إتوف أو

خترلأ أو تعطيل أو جتسس أو تزولر إلكرتوي أو ا تزا الضحااي لنتج عنس ُتقق الضر املرتتأ على ه
اطرائم أج ال د من ثبوت علم اطاي عناصر اطرمية وأ حييط علبس كل واقعة ظات أمهية قانونية.
و نانيً على ما يبق ذإ ُتقق العلم لدى اطاي ال لكفي لقيام القصد اطنائي ل ال د من تواذر عنصر
اإل ا ة ألضاً ذو لكو مكرهاً وال مضطراً ل قام ابقرتاف الفعل مبحض إ ا تس وعلبس.
و غم التواذق و مجيع اطرائم يف وجو تواذر الركن املعنوج ذيها إال أ هنا ايتثنانيات ذيبا خيا
اطرمية املرتكبة عرب اإلنرتنه وظل يف لل الطبيعة الوما لة للجرمية والسرعة يف ا تكاهبا ييث ال تد اجملال
لتحدلد الفعل من عدمس ذبا ابل

تحدلد القصد اطنائي ذيها ابإلضاذة إىل اختوف يبيعة اجملرمو ال لن

لقومو نذعاهلم غري املشروعة عرب اإلنرتنه عن نظرائهم يف اطرمية التقليدلة ذيبا خيا الباعث(.)2
لل

أ ى أ القصد اطنائي يف جرمية االخرتاق اإللكرتوي لكو ايتخوصس إب ا الظروف احمليطة

ابلدعوى واملظاهر اخلا جية اليت أيتيها اطاي وتكشف عبا لضبر يف نفسس وهي عبلية مرتوكة للسلطة
التقدلرلة للقاضي اطنائي ييث لنظر يف الوقائع املقدمة لس والظروف واملو سات وقه وقو اطرمية( .)3وإ
جرمية االخرتاق اإللكرتوي هي من اطرائم العبدلة اليت ُتتاج إىل تواذر القصد اطنائي العام ذقط عنصرلة العلم
واإل ا ة.

( )1أ .خالد يريب السعدج جرمية إتوف رامج ومعلومات احلايأ اآليل مرجع يا ق ص.96
( )2أ .صغري لويف اطرمية املرتكبة عرب اإلنرتنه مرجع يا ق ص . 72والباعث هو القوة النفسية احلاملة على السلو اإل ا ج املنبعثة عن إ ا وتصو
للغالة . .علي الشريف الباعث وأثر يف املسئولية اطنائية
ص.41

اية مقا نة نيكام الشرلعة اإليومية يالة كتو ا كلية احلقوق جامعة القاهرة 1986م

( )3نصه املا ة ( 367إ.ج.ج) على أنس :زحيكم القاضي يف الدعوى مبقتضى العقيدة اليت تكونه لدلس كامل يرلتس من خول احملاكبات....ز.
ولقا لها املا ة ( )302من قانو اإلجرانيات اطنائية املصرج قم  )058لسنة 1937م يبقاً لتعدلوت 2006م .واملا ة ( )427من قانو اإلجرانيات

اطنائية الفرنسي.
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املبحث الثاين
املواجهة الوقائية والعقابية جلرمية االخرتاق اإللكرتوين
مما الن

ذيس أ مواجهة جرمية االخرتاق اإللكرتوي حباجة إىل تفعيل الدو الوقائي من قبل اطهات

ظات العوقة وتشدلد العقوابت على مرتكبيها من خول إصدا القوانو الرا عة ملكاذحة ه
املستحدثة ل ل

اطرائم

ينتناول يف ه ا املبحث مواجهة جرمية االخرتاق عرب التدا ري الوقائية يف املطلأ األول مث

العقوابت املقر ة هل اطرمية يف القوانو اليبنية و عض القوانو املقا نة يف مطلأ اث ٍ على النحو اآليت:

املطلب األول
التدابري الوقائية من جرائم االخرتاق اإللكرتوين
ر الدو الوقائي إىل الوجو كدو أيايي لتحقيق األهداف املرجوة وأصبح املبدأ املعروف يف العلوم
الطبية :زن الوقالة خري من العوجز وه ا املبدأ لنطبق يف جمال السياية اطنائية يف عصران احلايل ل ل
ينتناول يف ه ا املطلأ التدا ري الوقائية للحد من جرمية االخرتاق من خول اآليت:
الفرع األول
التدابري اإلدارية ملواجهة جرائم االخرتاق اإللكرتوين
ينتناول يف ه ا الفر اإلجرانيات اإل ا لة الوقائية اليت اخت ها املقنن اليبين يف مشرو القانو

()1

مث

ويائل الوقالة من اطرمية شكل عام على النحو اآليت:
أوالً :اإلجراءات الوقائية الواردة يف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات:
 ألزم املشر اليبين يف مشرو قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات مجيع اطهات ومزو ج اخلدمة
ابختاظ اإلجرانيات الوقائية للحد من جرائم االخرتاق واملتبثل يف نا املا ة ( )35من املشرو اليت
( )1مسو ة معدلة تا لخ  2020/11/13م من مشرو القانو اليبين ملكاذحة جرائم تقنية املعلومات واملعبدة من و ا ة الشئو القانونية.
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نصه على أنس :زعلى كاذة األنخاص واطهات العامة واخلاصة واملختلطة وضع وتطبيق القواعد
واإلجرانيات اإل ا لة والفنية واملا لة الكاذية حلبالة أنظبتها املعلوماتية ومواقعها اإللكرتونية ونبكاهتا
املعلوماتية والبياانت واملعلومات اإللكرتونية اخلاصة هبا وأتمو ايتبرا لة وانتظام تشغيلها.
 أقر مشرو القانو إنشاني مركز ويين ألمن تقنية املعلومات لتبتع ابلشخصية االعتبا لة وال مة املالية
املستقلة وخيضع إلنراف و لر االتصاالت وتقنية املعلومات ولهدف إىل ضبا أمن املعلومات
وتوذري املساعدة الفو لة يف اإلجرانيات املتعلقة جبرائم تقنية املعلومات(.)1
اثنياً :وسائل الوقاية من جرمية االخرتاق اإللكرتوين بشكل عام :تتبثل ه الويائل يف اآليت(:)2
 ذع كفانية األجهزة التقنية املختصة رصد التهدلدات واملخاير والتبليغ ابإلن ا املبكر وتزولدها
نيداي املعدات.
 تد لأ وأتهيل الفنيو واملهنديو العاملو يف جمال األ لة الرقبية وتطولر أ ائهم.
 تد لأ وأتهيل املختصو نجهزة العدالة اطنائية على كيفية التعامل مع األ لة الرقبية.
 إتبا كاذة ويائل التوعية األمنية للحد من خماير اطرمية اإللكرتونية.
 عبليات احلفظ :وهي القيام عبل نسخة إضاذية من املوا املخزنة على إيدى ويائط التخزلن؛
يوانيً اخل النظام أم خا جس وختضع عبليات احلفظ لقواعد لتعو أ تكو دد ة يلفاً وموثقة
ومكتو ة وجيرج االلتزام هبا لضبا توييد معالري احلفظ ومحالة النسخ االيتيايية.
 التنسيق والشراكة و خمتلف األجهزة الرمسية وغري الرمسية ملكاذحة جرائم اخرتاق النظم اإللكرتونية.

( )1املا ة ( /41أ  ) /من مشرو القانو اليبين ملكاذحة جرائم تقنية املعلومات 2020م.
( )2جمبع البحواي والد ايات أكا ميية السلطا قا وس لعلوم الشرية اطرمية اإللكرتونية يف اجملتبع اخلليجي وكيفية مواجهتها 2016م ص .41أ .منري
دبد اطنبهي ممدوح اطنبهي أمن املعلومات اإللكرتونية مرجع يا ق ص.19
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الفرع الثاين
اإلجراءات الفنية ملواجهة جرمية االخرتاق اإللكرتوين
لقصااد ابلاادو الفااين إتبااا أياااليأ املكاذحااة اإللكرتونيااة للج ارائم ماان خااول االيااتخدام األمثاال للويااائل
التكنولوجية واإللكرتونية املتبثلة يف نظام احلايابات اآللياة واالتصااالت .وهناا عاد مان الوياائل ميكان اختاظهاا
حلبالة أمن املعلومات واألنظبة من االخرتاق اإللكرتوي ومن أمهها(:)1
أوالً :التشفري:
وهو تد ري ايرتا ج لحوضع ملواجهة اطرائم املرتكبة ابيتخدام التقنيات العلبية احلدلثة والتدخوت غري
املشروعة من الغري قصد ضبا عدم تسر البياانت واملعلومات املخزونة إلكرتونياً إىل الغري ييث لقوم
الرتميز أو التشفري ابحليلولة من الدخول غري املشرو يف االتصاالت واملبا الت اليت تتم و يريف العقد ألنس
لكو أمام نا مشفر عبا ة عن مو غري مفهومة وه ا لؤ ج ابلنتيجة إىل محالتس(.)2
والتشفري هو عبلية ترميز البياانت املسجلة اخل احلايو أو على نبكة املعلومات الدولية وغريها مان
الويائل اإللكرتونية ليظل دتوى البياانت يرايً إظا ماا تعارض احلاياو أو الشابكة للخطار أج أناس مبثا اة قفال
على املخزو اإللكرتوي؛ ليكو يف مملمن من اخرتاقس( .)3وقد لتم التشفري من خول نوعو من املفاتيح( )4هي:
 .1التش ــفري املتلا( ــل حاملفت ــاح الع ــام :يف ه ا ا الن ااو لس ااتخدم ك اال مري اال البي اااانت ومس ااتقبلها املفت اااح
اخلصوصي ال ج د إعدا

و يريف العوقة ليتم التشفري من خولس وُتوللها إىل مو وإناا ات غاري

مفهومة ولتم ذ الشفرة وايطة املفتاح نفسس املعد للتشفري ويف يال إنشاني املفتاح لتم االتفاق و
ح
()1
()2

 .إمساعيل عبدهللا يسن محيد مرجع يا ق ص.81
 .عصبه عبد اجمليد أثر التقدم العلبي يف العقد مويوعة القوانو العراقية غدا 2007م ص .131أنا إليس :أ .يفصي عباس جرائم التزولر

اإللكرتوي يالة كتو ا جامعة وهرا اطزائر 2015/2014م ص.132
( )3أ .نرباس دبد جايم االيبايب أثر اإل ا ة اإللكرتونية يف إ ا ة املراذق العامة ا اطامعة اطدلدة 2018م ص .154أنا إليس  .مصطفى عبد
الرمحن الفاتكي النظام القانوي لإل ا ة العامة اإللكرتونية يالة كتو ا كلية احلقوق جامعة أييوط مصر 2020م ص . .629دبد يسو
منصو املسئولية اإللكرتونية ا اطامعة اطدلدة اإليكند لة 2007م ص.152
( )4أ .يفصي عباس جرائم التزولر اإللكرتوي مرجع يا ق ص.132
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الطاارذو يف البدالااة علااى كلبااة املاارو ييااث لااتم إعاادا كلبااة ماارو يوللااة لتسااتخدم يف التشاافري وذ ا
الشفرة اليت د إعدا ها.
 .2التشفري غري امللا(ل  :ولستخدم ذيس مفتايا لكال مساتخدم أيادمها مفتااح عاام ()public key
معااروف ماان قباال اآلخ ارلن ييااث لسااجلس الشااخا عااا ًة مااع توقيعااس علااى الربلااد اإللكاارتوي يف يالااة
الرغبة يف إ يال يالة مشفرة إىل ظل الشخا لتم اياتخدام ظلا املفتااح العاام لكتا اة الرياالة أماا
لفكها ذيستخدم مفتاح خاص( )Private keyال لعرذس إال املستقبل نفسس(.)1
وهك ا ل تباو أ التشافري هاو الويايلة األهام للبحاذظاة علاى يارلة البيااانت ومحالتهاا لكاي ال لساتطيع أج
نااخا القيااام عبليااة االخ ارتاق اإللكاارتوي وابلتااايل صااعو ة االيااو علااى البياااانت أو ياارقتها أو إتوذهااا أو
التجسس على املعلومات.
اثنياً :جدار احللاية:
ملقاومة أخطا املخرتقو ومحالة املعلومات منهم ذقد لهرت تقنيات ومفاهيم متعاد ة مان أكثرهاا انتشاا اً
جاادا احلبالااة ) (Firewallال ا ج لساابى ألض ااً اطاادا النااا ج وهااو عبااا ة عاان نظااام مؤلااف ماان ارانمج
) (softwareيف احلايأ اآليل وذكرة جدا احلبالة تشابس ذكارة نقطاة تفتايش الايت تسابح مبارو معلوماات
ومتنع مرو أخرى نانيً على تعليبات مسبقة(.)2
أنواع جدار احللاية:
 .1ج ا ااد ا ان ل ا ااة حلبال ا ااة املنش ا ا ا ت الكب ا اارية (Enterprise) :وه ا ا ا ا الن ا ااو ت ا ااوذر ن ا ااركات ك ا ااربى
متخصصااة؛ مثاال (CISCO):و ) (Nortelو ) (Symantecوغالبااً مااا تااوذر الشااركة املصاانعة
أنواعاً متعد ة من جد ا احلبالة تتفاوت من ييث يرعتها واخلدمات اليت تقدمها.
( . . )1هدى يامد قشقوش احلبالة اطنائية للتجا ة اإللكرتونية عرب اإلنرتنه ا النهضة العر ية القاهرة 2000م ص.60
()2

 .إمساعيل محيد مرجع يا ق ص.123 118
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 .2جااد ا ان لااة حلبال ااة املنش ا ت الص ااغرية :وه ا ا الن ااو لشاابس إىل ي ا ٍاد مااا الن ااو األول يف كونااس جه ااا
خمصصاً قائباً اتس إال أنس أقل منس يرعة يف معاطة البياانت وأقل من ييث اخلدمات املقدمة.
 .3جد ا ان لاة حلبالاة األجهازة الشخصاية :وهاي عباا ة عان ارامج لاتم ُتبيلهاا يف احلاياأ الشخصاي
حبيث متر من خوهلا مجيع املعلومات اخلا جة من احلايأ أو الداخلة إليس.
اثلثاً :التحديث املستلر ألنظلة وبرامج احلاسب والشبكات:
أاتيه الشركات املنتجة ألنظبة التشغيل احلدلثة يرلقة ويهلة يرلعة لكي لستطيع املستخدم ُتدلث
النظام ال ج لتعامل معس على جها

وهو التحدلث األوتوماتيكي للنظام ولهدف ُتدلث نظام التشغيل إىل

يد الثغرات األمنية اليت ميكن أ لنف منها الفريويات والربامج الضا ة ابحلايأ.
رابعاً :املصادقة الثنائية ):)TWO- Factor (2FA) Authentication
وتعين أن حباجة إىل تقدمي نيئو خمتلفو من مصد لن خمتلفو إلثبات هولت

وميكن ايتخدام ثوثة

أنوا خمتلفة من املعرذات ألغراض املصا قة الثنائية ) (2FAعندما لتعلق األمر ابحلساابت عرب اإلنرتنه.
خامساً :ايتخدام كلبة مرو قولة وجدا محالة نخصي لتصعأ مهبة من لرلد احلصول على املعلومات
املخزنة يف اطها .
سادساًُ :تبيل رانمج خفي لسهل معس متا عة اطها حبيث لقوم ابالتصال ربانمج آخر كلبا ا تبط
اطها ابإلنرتنه وميكن أ لكو الربانمج املتصل س خمزانً يف اطها اخلا م اخلاص ابلشركة املالكة للجها .
وأتييساً على ما يبق ذإ اإلجرانيات الوقائية اليت ُتد من جرائم االخرتاق اإللكرتوي أمر يف غالة
األمهية يف لل التطو ات املتسا عة اليت أثرت على اإلمكانيات التقنية املتقدمة واملتاية والرامية إىل خرق
منظومات احلايو هبدف السرقة أو إتوف املعلومات أو تدمري أجهزة احلايو

ذكا ال د من البحث

إلجيا ويائل ذاعية ووقائية حلبالة ه التقنيات املعلوماتية وأجهزة احلايو من أج اخرتاق.
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الفرع الثالث
التعاون الدويل ملواجهة جرائم االخرتاق اإللكرتوين
لتبثل التعاو الدويل يف اآليت:
أوالً :إصدا التشرلعات املواكبة لتطو ات اطرمية اإللكرتونية لتكو منسجبة مع القوانو الوينية مع
االتفاقيات والقواعد الدولية والقوانو املقا نة ظات الصلة ولتبكو أجهزة العدالة اطنائية من أ اني و ها على
النطاق الويين واإلقليبي والدويل ابلصو ة اليت تسهم ابملكاذحة الفعالة للجرمية اإللكرتونية.
اثنياً :االتفاقية العر ية ملكاذحة جرائم تقنية املعلومات  -القاهرة 2010م واليت تحعد من أهم االتفاقيات
العر ية اليت أ رمه يف جمال مكاذحة اطرمية التقنية هبدف احلد منها .مثل :االعتداني على يومة البياانت
وجرائم إيانية ايتخدام ويائل تقنية املعلومات والتزولر اإللكرتوي واالعتداني على يرمة احلياة اخلاصة.
اثلثاً :اتفاقية و ا سه ملكاذحة جرائم املعلوماتية :انعقدت االتفاقية األو ية طرائم اإلنرتنه يف و ا سه
عاصبة اجملر عام 2001م وتعترب هي األياس األول للتعاو الدويل يف مكاذحة اطرمية اإللكرتونية( .)1وقد
يثه االتفاقية على ين قوانو اخلية لدول األعضاني ملكاذحة اطرائم املعلوماتية ومن ه اطرائم:
 .1الولوج غري القانوين :أوجبه املا ة ( )2من االتفاقية على كل يرف أ لتبىن اإلجرانيات التشرلعية أو
ألة إجرانيات أخرى لرى أ ا ضرو لة من أجل اعتبا ها جرمية جنائية وذقاً لقانونس الداخلي؛ يوانيً الولوج
العبدج لكل جها احلايأ أم طزني منس دو يق(.)2
 .2االعتداء على سالمة البياانت :أوجبه االتفاقية على كل يرف أ لتبىن اإلجرانيات التشرلعية أو ألة
إجرانيات أخرى لرى أ ا ضرو لة للتجرمي تبعاً لقانونس احمللي إظا يداي ظل عبداً و و وجس يق

()1

 .هويل عبد الو أمحد :اتفاقية و ا سه ملكاذحة جرائم املعلوماتية معلقاً عليها ا النهضة العر ية القاهرة 2011م ص 48وما عدها.

( )2نا املا ة ( )2من اتفاقية و ا سه.
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أج ضر أو دو أو تعطيل أو إتوف أو يبس لبياانت احلايأ .كبا ميكن ألج يرف أ حيتفظ
حبق انرتاط أ لكو السلو املنصوص عليس يف الفقرة األوىل لؤ ج إىل أضرا جسيبة(.)1
 .3االعتداء على سالمة النظام :ألزمه املا ة ( )5من االتفاقية كل يرف أ لتبىن اإلجرانيات التشرلعية
أو ألة إجرانيات أخرى لرى أ ا ضرو لة للتجرمي تبعاً لقانو احمللي إظا د ظل

عبداً و و يق

لوليفة نظام احلايأ عن يرلق إ خال أو نقل أو إضرا أو دو أو تعطيل أو إتوف أو يبس
البياانت املعلوماتية(.)2
 .4التزوير املعلومايت املتصل ابحلاسب اآليل :أحوجبه املا ة ( )7من االتفاقية على كل يرف أ لتبىن
اإلجرانيات التشرلعية أو ألة إجرانيات أخرى لرى أ ا ضرو لة من أجل اعتبا ها جرمية جنائية وذقاً
لقانونس الداخلي اإل خال اإلتوف احملو أو الطبس العبدج و دو يق للبياانت املعلوماتية ال ج
لتولد عنس ياانت غري صحيحة .وميكن ألج يرف أ لشرتط يف قانونس الداخلي نية الغش أو نية
إجرامية مشاهبة من أجل تقرلر املسئولية اطنائية(.)3

املطلب الثاين
املواجهة العقابية جلرمية االخرتاق اإللكرتوين
لعرب عن اطزاني اطنائي تقليدايً ابلعقو ة اليت تتضبن طبيعتها عنصر اإللوم أج ذرض معاانة من نو أو
آخر على احملكوم عليس أو انتقاصاً وجس أو آبخر من يق من يقوقس أو تكبيد مشقة دد ة تشعر ويملة
األثر ال ج لرتد إليس من جراني جرميتس(.)4

( )1نا املا ة ( )4من اتفاقية و ا سه

( )2نا املا ة (  )5من اتفاقية و ا سه
( )3نا املا ة ( )7من اتفاقية و ا سه.
()4

 .أمحد عوض ول النظرلة العامة للجزاني اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة 1995م ص.14
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والعقو ة هي اطزاني ال ج لقر القانو وخيتا القاضي توقيعس مبقتضى يكم صا من دكبة خمتصة
على نخا مسئول عن جرمية معينة( .)1ل ل

ينتناول يف ه ا املطلأ العقوابت احملد ة يف القانو اليبين

والتشرلعات املقا نة على النحو اآليت:
الفرع األول
عقوبة جرمية االخرتاق يف القانون اليلين
ينتحداي يف ه ا الفر عن عقو ة جرمية االخرتاق اإللكرتوي يف عد من القوانو على النحو اآليت:
أوالً العقوابت األصلية:
 .1قانون اجلرائم والعقوابت رقم  12لسنة 1994م :عاقأ املشر اليبين ابإلعدام على كل األعبال
واإلجرانيات اليت من نمل ا املساس نمن الدولة نلة وييلة؛ يوانيً التقليدلة منها أم التقنية احلدلثة(.)2
جرم االعتداني على يرمة احلياة اخلاصة جببيع أنكاهلا ومنها االعتداني وايطة تقنية املعلومات
كبا ّ
ييث نصه املا ة ( ) 256عقوابت على أنس :زلعاقأ ابحلبس مدة ال تزلد على ينة أو ابلغرامة كل
من اعتدى على يرمة احلياة اخلاصة ...ز .واالعتداني على احلياة اخلاصة قد لتحقق عرب االخرتاق
اإللكرتوي .كبا جرمه املا ة ( )255عقوابت انتها يرمة املرايوت قوهلا :زلعاقأ ابحلبس مدة
ال تزلد على ينة أو ابلغرامة ...ز .
وعاقااأ املشاار كاال ماان هااد غااري نلااة يرلقااة أو عاارب أج وياايلة كانااه ييااث نصااه املااا ة ()254
عقوابت على أناس :زلعاقاأ ابحلابس مادة ال تزلاد علاى يانة أو ابلغراماة كال مان هاد غاري نج ويايلة اب تكاا

()1

 .ذو لة عبد الستا مبا ئ علم اإلجرام وعلم العقا

ا النهضة العر ية القاهرة دو ات لخ نشر ص.219

( )2نصه املا ة ( )125عقوابت على أنس :زلعاقأ ابإلعدام كل من ا تكأ ذعوً قصد املساس ابيتقول اطبهو لة أو ويدهتا أو يومة أ اضيها..ز.
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جرميااة أو عباال ضااا أو عباال لقااع عليااس أو علااى وجتااس أو ايااد أقا ااس يااىت الد جااة الرا عااة إظا كااا ماان ناامل
التهدلد أ حيداي ذزعاً لدى من وقع عليسز .كبا عاقأ ألضاً على التهدلد إبظاعة األيرا اخلاصة(.)1
وعاقأ املشر ألضاً اال تزا شكل عام :اال تزا التقليدج أو اال تزا عارب وياائل التقنياة احلدلثاة (اال تازا
اإللكرتوي) ييث نصه املا ة ( ) 313عقاوابت علاى أناس :زلعاقاأ ابحلابس مادة ال تتجااو تاس يانوات أو
ابلغرامة كل من لبعث قصداً يف نفس نخا اخلوف من اإلضرا س أو نج نخا آخار لهباس أمار وحيبلاس
ل و سوني قصد علاى أ لسالبس أو لسالم أج ناخا آخار أج ماال أو ياند قاانوي أو أج نايني لوقاع علياس
إبمضاني أو ختم ميكن ُتوللس إىل يند قانويز.
كبااا جا ّارم املشاار االيتيااال وماان ظل ا االيتيااال اإللكاارتوي واملتبثاال ابملااا ة ( )310عقااوابت والاايت
عاقبه ابحلبس مدة ال تزلد على ثواي ينوات أو ابلغراماة مان توصال غاري ياق إىل احلصاول علاى ذائادة ما لاة
لنفسس أو لغري وظل اباليتعانة طرق ايتيالية.
وعاق ااأ املش اار ك ا ا ل األذع ااال والص ااو املخل ااة ابآل ا العام ااة ابحل اابس م اادة ال تزل ااد ع اان ي اانتو أو
ابلغرامة(.)2
كبااا جاارم املشاار كاال عباال لااؤ ج إىل خترلااأ األماوال املتعلقااة ابالقتصااا الااويين ومنهااا جارائم االخارتاق
اإللكرتوي اليت تؤثر على اقتصا ايت الدول(.)3
وميكن القول إ مجيع املوا السالفة ظكرها من قانو العقوابت تعترب قواعد عامة للجرائم اليت ظكرت
ذيها؛ يوانيً كانه تقليدلة أم مستحدثة وابلتايل كا ال د علينا من األخ هبا كو املشر اليبين مل لصد

( )1نصه املا ة ( ) 257عقوابت على أنس :زلعاقأ ابحلبس مدة ال تزلد عن ينتو أو ابلغرامة كل من أظا أو يهل إظاعة أو ايتعبل ولو يف غري عونية
تسجيوً أو مستنداً متحصوً عليس إبيدى الطرق املبينة ابملا ة السا قة أو كا ظل غري ضاني صايأ الشمل ..ز.
()2املا ة ( )199من قانو اطرائم والعقوابت اليبين.
( )3املا ة ( ) 147عقوابت واليت نصه قوهلا :زلعاقأ ابحلبس مدة ال تقل عن ينة وال تزلد عن عشر ينوات من خر

القومي ...ز.
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قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات أيوة دول العامل وه ا لعترب قصو اً من املشر اليبين .كبا أ العقوابت
يف املوا السا قة ال تفي ابلغرض كو ا عقوابت خفيفة؛ وخاصةً عقو ة الغرامة اليت مل حيد مقدا ها.
 .2قانون أنظلة الدفع والعلليات املالية واملصرفية اإللكرتونية( :)1عاقأ املشر يف املا ة ( )38من
ه ا القانو كل من قام إبنشاني أو نشر أو قدم نها ة توثيق مستعيناً طرق ايتيالية غرض االيتيوني
أو التوصل إىل يصول ذائدة ما لة لس أو لغري نج نكل من إنكال الطرق التقليدلة أو ابلتقنية
احلدلثة ابحلبس مدة ال تقل عن ينتو و غرامة ال تقل عن مليو اي ل(.)2كبا عاقبه املا ة ()41
على كل ذعل لشكل جرمية ابيتخدام الويائل اإللكرتونية ييث نصه على أنس :زلعاقأ كل من
لرتكأ ذعوً لشكل جرمية مبوجأ أيكام القوانو الناذ ة وايطة ايتخدام الويائل اإللكرتونية ابحلبس
مدة ال تقل عن ثوثة أنهر وال تزلد على ينة أو غرامة ال تقل عن ثومثائة الف ايل وال تزلد على
مليو ايلز.
()3
جرم املشر كل جرائم غسل األموال ومتولل
 .3قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ّ :

اإل ها يوانيً مته ابلطرق التقليدلة أم وايطة اخرتاق النظم اإللكرتونية( .)4كبا عاقبه املا ة ()41
من ال قانو ظاتس كل من ا تكأ ألة جرمية من جرائم غسل األموال أو متولل اإل ها ابلسجن مدة ال
تزلد عن يبع ينوات واملصا ة.

( )1قانو أنظبة الدذع والعبليات املالية واملصرذية اإللكرتونية قم ( )40لسنة 2006م.
( )2املا ة ( )38من قانو أنظبة الدذع والعبليات املالية واملصرذية اإللكرتونية.
( )3قانو مكاذحة غسل األموال ومتولل اإل ها اليبين قم ( )1لسنة 2010م.

( )4املا ات ( )4( )3من قانو مكاذحة غسل األموال ومتولل اإل ها اليبين قم ( )1لسنة 2010م.
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 .4مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية املعلوماتح : 1جرم املشر اليبين يف مشرو القانو االعتداني على
يومة ويرلة البياانت واملعلومات اإللكرتونية واملنظومة املعلوماتية وعاقأ عقوابت متفاوتة لعد من
اطرائم.
ييث نصه املا ة ( )6من مشرو القانو على أنس :زلعاقأ ابحلبس مدة ال تزلد على ينة و غرامة ال
تزلد على مليو ايل كل من خل عبداً و وجس يق أو خل خبطمل غري عبدج و قي و وجس يق أو
جتاو يدو احلق املخول لس من ييث الزما أو مستوى الدخول موقعاً إلكرتونياً أو رلداً إلكرتونياً أو يساابً
خاصاً أو نظام معلومات إلكرتوي أو نبكة معلومات أو وييلة تقنية معلومات أو جزنياً منها .ذإظا كا
الدخول أو التجاو ملوقع لدا مبعرذة أو حلسا الدولة أو أيد األنخاص االعتبا لة العامة أو مملوكاً هلا أو
خيصها ذتكو العقو ة احلبس مدة ال تزلد على ثوثة ينوات وغرامة ال تزلد على عشرلن مليو ايل .ذإظا
ترتأ على أج من األذعال السا قة إلغاني أو ي ف أو نسخ أو تغيري أو تعدلل أو إتوف أو دو أو إخفاني أو
إضاذة أو تعطيل أو خترلأ أو إعاقة أو توقيف أو نقل أو ايتخدام أو إحلاق ضر ابملستخدمو أو املستفيدلن
أو إذشاني أو نشر أو إعا ة نشر ياانت ومعلومات إلكرتونية خمزنة يف موقع إلكرتوي أو يف نظام معلومات
إلكرتوي أو نبكة معلوماتية أو وييلة تقنية معلومات أو تدمري أج منها أو تغيري تصاميم املوقع اإللكرتوي أو
نغل عنوانس أو يرلقة ايتخدامس أو انتحال صفة ونخصية مالكس أو املخول إب ا تس ذتكو العقو ة احلبس مدة
ال تزلد على تس ينوات و غرامة ال تزلد على عشرلن مليو ايل .ذإظا يدثه أج نتيجة مما تقدم مبوقع لس
صلة ابلدولة أو أيد األنخاص االعتبا لة أو ترتأ على أج ذعل من األذعال السا قة احلصول على ياانت أو
معلومات إلكرتونية يكومية يرلة ذتكو العقو ة احلبس ال ج ال تقل مدتس عن ثواي ينوات وال تزلد على
عشر ينوات و غرامة ال تقل عن تسة مولو ايل وال تزلد على تسو مليو ايلز.

( )1مسو ة مشرو القانو (آخر تعدلل) تا لخ 2020 / 11 / 13م و وجعه من و ا ة الشئو القانونية.
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كبا نصه املا ة ( )14من املشرو ظاتس على أنس :زأ -لعاقأ ابحلبس مدة ال تقل عن ينة وال تزلد
على تس ينوات و غرامة ال تقل عن مليو ايل وال تزلد على عشرة مولو ايل كل من ايتخدم موقعاً
إلكرتونياً أو نظام معلومات إلكرتوي أو نبكة معلوماتية أو وييلة تقنية معلومات يف ا تكا
معلومايت وظل

جرمية تزولر

تغيري احلقيقة يف ياانت ومعلومات إلكرتونية أو يف مستند إلكرتوي أو يجل إلكرتوي أو

عقد إلكرتوي أو ني

إلكرتوي أو توقيع إلكرتوي أو نظام معلومات إلكرتوي ابإلضاذة أو احل ف أو

االيتبدال أو التغيري قصد ايتعباهلا كبياانت ومعلومات إلكرتونية صحيحة تكو مقبولة قانوانً يف نظام
معلومايت ما من نملنس ُتقيق منفعة لنفسس أو لغري أو إحلاق ضر ابلغري وتكو العقو ة احلبس مدة ال تقل عن
ثوثة ينوات وال تزلد على عشر ينوات وغرامس ال تقل عن عشرلن مليو ايل وال تزلد على مائة مليو ايل
إظا كانه البياانت واملعلومات أو السجل أو العقد أو الشي أو التوقيع اإللكرتوي يكومياً أو كانه متعلقة
بياانت ومعلومات إلكرتونية يبية.
 لعاقأ ات العقو ة املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من ه املا ة وحبسأ األيوال كل منايتعبل البياانت واملعلومات اإللكرتونية املزو ة غم علبس تزولرهاز.
كبا عاقبه املا ة ( )15من مشرو القانو ابحلبس مدة ال تزلد على ثواي ينوات و غرامة ال تزلد
على عشرة مولو ايل كل من ايتخدم موقعاً إلكرتونياً أو نظام معلومات إلكرتوي أو نبكة معلومات يف
االعتداني على يرمة احلياة اخلاصة .وعاقبه املا ة ( )17من املشرو ظاتس ابحلبس مدة ال تقل عن يتة أنهر
وال تزلد على تس ينوات و غرامة ال تقل عن تسبائة الف ايل وال تزلد على تسة مولو ايل كل من
ا تكأ جرمية هتدلد أو ا تزا ابيتخدام موقعا إلكرتونياً أو نظام معلومات إلكرتوي أو نبكة معلوماتية أو
وييلة تقنية معلومات.
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وعاقبه الفقرة ( ) من املا ة ( )22من مشرو القانو احلبس مدة ال تقل عن ثواي ينوات وال تزلد
على عشر ينوات و غرامة ال تقل عن تسة مولو ايل وال تزلد على مائة مليو ايل كل من قام نج عبل
إ هايب على أنظبة املعلومات اإللكرتونية العامة أو البياانت والربامج املخزنة هبا املتعلقة ابالقتصا الويين أو
األمن الويين إظا ترتأ على ظل

إتوذها أو تعطيلها أو إعاقة نشايها ولند ج ضبن ظل

مما ية اال تزا

والتهدلد ابالخرتاق أو التدمري ألنظبة املعلومات اإللكرتونية.
خوصة القول :نرى أنس كا من األيرى على املشر اليبين يف مشرو القانو ُتدلد يد أ ىن للعقو ة
يف املا تو ( )15 6كبا عبل يف املوا ( )22 17 14اليت يد ت يد أ ىن ويد أعلى للعقو تو يىت
ال لفله اطاي من العقا
ومع ظل

سبأ يوني ايتخدام القاضي لسلطتس التقدلرلة.

ذقد جاني مشرو قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات -ولو متملخراً  -مواكباً للبتغريات

التكنولوجية واملعلوماتية واالقتصا لة واالجتباعية اليت أ ت إىل لهو اطرائم اإللكرتونية على املستوى العاملي
ونيوعها يف العدلد من الدول والتنبؤ نضرا ها وقد أهتم املشر اليبين إبتبا يياية تشرلعية جنائية هدذه
إىل يا أغلأ األذعال والسلوكيات اليت تعد من قبيل اطرائم اإللكرتونية مع وضع العقوابت الو مة يياهلا.
ل ل ننصح ضرو ة اإليرا يف املصا قة على مشرو القانو نظراً ألمهيتس يف ه ا العصر ال ج تزالد
االعتبا على تقنية املعلومات يف نىت جماالت احلياة.
اثنياً :العقوابت التكليلية:
 .1يف قانون اجلرائم والعقوابت :العقوابت التكبيلية تكبل العقو ة األصلية وتتوقف على نطق القاضي
هبا وال جيو تنفي ها على احملكوم عليس إظا مل لنا القاضي عليها يف احلكم والعقو ة التكبيلية هي
احلرما من كل أو عض احلقوق املنصوص عليها يف املا ة ( )100من قانو العقوابت والوضع ُته
املراقبة واملصا ة.
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كبا أجا ت املا ة ( )102من قانو العقوابت وضع احملكوم عليس ابحلبس ُته املراقبة ملدة ال تقل عن
ينة وال تزلد عن ثواي ينوات وتبدأ من لوم انقضاني عقو ة احلبس .وأجا ت ألضا املا ة ( )103من نفس
القانو عند احلكم ابإل انة أ ُتكم مبصا ة األنياني املضبوية اليت ُتصله من اطرمية أو اليت ايتعبله يف
ا تكاهبا أو اليت كانه معدة اليتعباهلا ذيها.
 .2يف مشروع قانون مكافحة تقنية املعلومات :نصه املا ة ( )31من املشرو على عقوابت تكبيلية
على أنس" :حأ  -مع عدم اإلخول حبقوق الغري يسن النية على احملكبة يف يالة احلكم إب انة يف أج
جرمية من اطرائم املنصوص عليها يف ه ا القانو أ تقضي مبا للي:
 )1مصا ة أو إتوف األجهزة والربامج واأل وات واملعدات والتجهيزات والويائل املستخدمة أو
املعدة اليتعباهلا يف ا تكا أج جرمية من اطرائم املنصوص عليها يف ه ا القانو .
 )2مصا ة األموال املتحصلة من تل اطرائم.
 )3يظر النفاظ أو اإللواني أو قطع النفاظ أو يجأ املوقع اإللكرتوي أو نظام املعلومات اإللكرتوي أو
الشبكة املعلوماتية أو وييلة تقنية املعلومات اليت ا تكبه اطرمية ذيها أو وايطتها.
حب  -للبحكبة أ ُتكم عقو ة أو أكثر من العقوابت التكبيلية املنصوص عليها يف قانو اطرائم
والعقوابت أو عقو ة أو أكثر من العقوابت التالية:
 إغوق املنشملة أو املقر ال ج ا تكبه ذيس أو وايطتس أج من اطرائم املنصوص عليها يف ه ا القانو .
 إلقاف الرتخيا والنشاط مؤقتاً ملدة ُتد ها احملكبة واليت ال تزلد على نصف املدة احملد ة للرتخيا.
 إلغاني الرتخيا كلياً أو جزئياً.
 يل الشخا االعتبا ج.
 نشر احلكم على نفقة احملكوم عليس.
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الفرع الثاين
عقوبة جرمية االخرتاق اإللكرتوين يف القوانني املقارنة
أوالً :العقوابت يف القانون املصري:
جرم املشر املصرج االعتداني على يومة نبكات وأنظبة وتقنية املعلومات يف القانو قم ( )175لسنة
ّ
2018م يف نمل مكاذحة تقنية املعلومات ييث نصه املا ة ( )13منس على أنس :زلحعاقأ ابحلبس مدة ال
تقل عن ثوثة أنهر و غرامة ال تقل عن عشرة ألف جنيس وال جتاو تسو ألف جنيس أو إبيدى هاتو
العقو تو كل من انتفع دو وجس يق عن يرلق نبكة النظام املعلومايت أو إيدى ويائل تقنية املعلومات
خبدمة اتصاالت أو خدمة من خدمات قنوات البث املسبو واملرئيز.
كبا نصه املا ة ( )14من القانو ظاتس على أنس :زلحعاقأ ابحلبس مدة ال تقل عن ينة و غرامة ال تقل
عن تسو ألف جنيس وال جتاو مائة ألف جنيس أو إبيدى هاتو العقو تو كل من خل عبداً أو خل
خبطمل غري عبدج و قي دو وجس يق على موقع أو يسا خاص أو نظام معلومايت دظو الدخول عليس
ذإظا نتج عن ظل الدخول إتوف أو دو أو تغيري أو نسخ أو إعا ة نشر للبياانت أو املعلومات املوجو ة على
ظل املوقع أو احلسا اخلاص أو النظام املعلومايت تكو العقو ة احلبس مدة ال تقل عن ينتو وغرامة ال
تقل عن مائة ألف جنيس وال جتاو مائيت ألف جنيس أو إبيدى هاتو العقو توز.
اثنياً :العقوابت يف القانون العلاين:
جرم املشر العباي يف القانو قم( )12لسنة 2011م شمل مكاذحة جرائم تقنية املعلومات التعدج
ّ
على يومة ويرلة وتواذر البياانت واملعلومات اإللكرتونية والنظم املعلوماتية يف املا ة ( )3منس اليت نصه على
أنس :زلعاقأ ابلسجن مدة ال تقل عن نهر وال تزلد على يتة أنهر و غرامة ال تقل عن مائة ايل عباي وال
تزلد على تسبائة ايل عباي أو إبيدى هاتو العقو تو كل من خل عبداً و و وجس يق موقعاح إلكرتونياً
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أو نظاماً معلوماتياً أو وييلة تقنية املعلومات أو جزنيً منها أو جتاو الدخول املصرح س إليها أو ايتبر ذيها عد
علبس ل  .ذإظا ترتأ على ما ظكر يف الفقرة األوىل إلغاني أو تغيري أو تعدلل أو تشولس أو إتوف أو نسخ أو
تدمري أو نشر أو إعا ة نشر ياانت أو معلومات إلكرتونية خمزنة يف النظام املعلومايت أو ويائل تقنية املعلومات
أو تدمري ظل

النظام أو ويائل تقنية املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو إحلاق ضر ابملستخدمو أو

املستفيدلن تكو العقو ة السجن مدة ال تقل عن يتة أنهر وال تزلد على ينة وغرامة ال تقل عن تسبائة
ايل عباي وال تزلد على ألف ايل عباي أو إبيدى هاتو العقو تو .ذإظا كانه البياانت أو املعلومات
املنصوص عليها يف الفقرة الثانية نخصية تكو العقو ة السجن مدة ال تقل عن ينة وال تزلد على ثواي
ينوات وغرامة ال تقل عن ألف ايل عباي وال تزلد على ثوثة آالف ايل عباي أو إبيدى هاتو
العقو توز.
كبا عاقأ املشر يف املا ة ( )6من القانو على جرمية التجسس على املعلومات احلكومية السرلة
عقوابت مشد ة إظا ترتأ على الفعل اجملرم إلغاني أو تغيري أو تعدلل أو تشولس أو إتوف أو نسخ أو تدمري أو
نشر البياانت أو املعلومات اإللكرتونية السجن مدة ال تقل عن ثواي ينوات وال تزلد على عشر ينوات
وغرامة ال تقل عن ثوثة ألف ايل عباي وال تزلد على عشرة آالف ايل عباي.
كبا عاقأ املشر يف املا ة ( )12من القانو كل من ايتخدم تقنية املعلومات يف ا تكا جرمية تزولر
معلومايت تكو يكومية تكو العقو ة السجن املؤقه مدة ال تقل عن ثواي ينوات وال تزلد عن تس عشر
ينة وغرامة ال تقل عن ثوثة ألف ايل عباي وال تزلد على تسو ألف ايل عباي.
ولويظ أ املشر العباي قد ند العقو ة عندما لكو التجسس أو التزولر أو التهدلد أو اإلتوف
على جهات يكومية.
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اثلثاً :العقوابت يف القانون الكوييت:
عاقأ املشر الكوليت يف القانو قم ( )63لسنة 2015م شمل مكاذحة جرائم تقنية املعلومات
ييث نصه املا ة ( )2منس على أنس :زلعاقأ ابحلبس مدة ال جتاو يتة أنهر و غرامة ال تقل عن تسبائة
لنا وال جتاو ألفي لنا أو إبيدى هاتو العقو تو كل من ا تكأ خوالً غري مشرو إىل جها يايأ
آيل أو إىل نظامس أو إىل نظام املعاطة إلكرتونياً للبياانت أو إىل نظام إلكرتوي مؤمته أو إىل نبكة معلومات.
ذإظا ترتأ على ه ا الدخول إلغاني أو ي ف أو إتوف أو تدمري أو إذشاني أو تغيري أو إعا ة نشر ياانت أو
معلومات ذتكو العقو ة احلبس مدة ال جتاو ينتو والغرامة اليت ال تقل عن ألفي لنا وال جتاو تسة
آالف لنا أو إبيدى هاتو العقو تو .ذإظا كانه تل البياانت أو املعلومات نخصية ذتكو العقو ة احلبس
مدة ال جتاو ثواي ينوات والغرامة اليت ال تقل عن ثوثة آالف وال جتاو عشرة آالف لنا أو إبيدى هاتو
العقو تو.
كبا عاقبه املا ة ( )3من القانو احلبس مدة ال جتاو ثواي ينوات و غرامة ال تقل عن ثوثة آالف
لنا وال جتاو عشرة آالف لنا أو إبيدى هاتو العقو تو كل من:
 ا تكأ خوالً غري مشرو إىل مواقع أو نظام معلومايت عن يرلق الشبكة املعلوماتية.
 و أو أتلف مستنداً أو يجوً أو توقيعاً إلكرتونياً أو نظام معاطة إلكرتوي للبياانت.
 ايتخدم وييلة من ويائل تقنية املعلومات يف هتدلد أو ا تزا نخا يبيعي أو اعتبا ج حلبلس على
القيام فعل أو االمتنا عنس.
وال ج أ ا أ املشر العباي قد أصا يو يد لعقو ة جرائم تقنية املعلومات يداً أ ىن يف يو
جانأ الصوا املشر الكوليت واملصرج يف عدم ُتدلد يد أ ىن للعقو ة مما قد لسهم يف إذوت اطناة من
العقا

ييث لستخدم القاضي يلطتس التقدلرلة يف عدم يبسس كونس ال لوجد يداً أ ىن للعقو ة ويف نفس
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الوقه القاضي يبق النا القانوي و أج خمالفة واعتقد إ املشر الكوليت قد أخ من القانو املصرج
وال ج دو أخ من القانو الفرنسي يف أيلو ُتدلد العقا وتد جس.
رابعاً :العقوابت يف القانون الفرنسي:
كا املشر الفرنسي من أوائل التشرلعات اليت عاطه جرمية االخرتاق يف قانو العقوابت  19/88مث
القانو اطدلد ال ج دأ تطبيقس عام 1994م ييث عاقأ على جرمية إتوف أو تعطيل نظام املعاطة اآللية
للبعلومات احلبس  3ينوات و غرامة ( )45ألف لو و .ولعاقأ نفس العقو ة السا قة على جرمية إتوف
معلومات متضبنة يف نظام معلومايت(.)1
ويف تعدلوت القانو قم ( )575لسنة 2004م للبا ة ( )2-323ذع العقوابت السا قة طرمية
اإلتوف؛ يوانيً للبعطيات أم البياانت أو ابلنسبة لتشغيل النظام عقو ة احلبس ملدة تس ينوات وغرامة
( )75ألف لو و.
()2

ويف تعدلوت 2012م و2014م

يف املا تو ( )3-323 2-323اي ة عقو ة احلبس إىل ()7

ينوات وغرامة ( )100000ألف لو و إظا وقع اإلتوف املعلومايت أو جرمية التوعأ املعلومايت على نظام
املعاطة اآللية للبياانت الشخصية اليت تنف ها الدولة.
ويف تعدلوت نا املا ة ()3-323املعدلة ابلقانو قم ( )912لسنة 2015م على أ الفعل ال ج
مبقتضا لتم إعاقة وإذسا عبل نظام املعاطات للبياانت لعاقأ عليس ابحلبس...وتكو العقو ة يبع ينوات
وغرامة ثومثائة ألف لو و إظا كا الفعل ضد نظام املعاطة اآللية لبياانت الدولةز(.)3
كبا تد ج قانو العقوابت الفرنسي يف ذع عقو ة جرمية الدخول والبقاني غري املشرو يف صو هتا املشد ة
وذقاً للقوانو املتعاقبة ذقانو 1988م ذع عقو ة احلبس من ينة إىل ينتو ينبا تر احلد األ ىن للجرمية
( )1املا ة ( )2-232املعدل واملا ة (  )3-323املتبم من قانو العقوابت الفرنسي لعام 1994م.
.
()2املا ة  2-323عقوابت ذرنسي واملا ة  3- 323عقوابت ذرنسي.
( )3أنا إليس . :مصطفى الفاتكي مرجع يا ق ص.454
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صو تيها نهرلن و ذع عقو ة الغرامة يف يدها األ ىن واألقصى أما يف قانو 1994م ال ج نا على نفس
عقو ة احلبس و ذع عقو ة الغرامة إىل ثوثو ألف لو و ينبا ذعه عقو ة احلبس مبوجأ قانو العقوابت
لعام 2004م إىل ثواي ينوات للجرمية يف صو هتا املشد ة وينتو للجرمية البسيطة كبا ذعه الغرامة وذقاً
للقانو األخري إىل تسة وأ عو ألف لو و(.)1
وايتخوصاً ملا يلف لويظ البايث أ مجيع القوانو املقا نة اليت د ظكرها واليت مل ن كرها جترم وتعاقأ
على جرمية االخرتاق اإللكرتوي عقوابت متفاوتة وعووة على ظل تقوم ه الدول ابلتجدلد والتطولر و
كل ذرتة وأخرى مواكبةً للبتغريات التكنولوجية واملعلوماتية واالقتصا لة واالجتباعية والتنبؤ نضرا ها وعلى
العكس من ظل نرى املشر اليبين ال ج مل لصد قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات يىت اللحظة.

( )1أ .دبد خليفة :احلبالة اطنائية ملعطيات احلايأ اآليل يف القانو اطزائرج واملقا
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اخل ـ ـ ـ ـ ــامتة
لقد تناوله يف ه ا البحث اطزني اليسري من جرمية االخرتاق اإللكرتوي وآليات مواجهتها يف التشرلع
اليبين و عض التشرلعات املقا نة وتوصله إىل عدة نتائج وتوصيات نبينها على النحو اآليت:
أوالً :النتائ ـ ـ ـ ـ ــج:
خلا البايث إىل عد من النتائج أمهها:
-1عدم إصدا املقنن اليبين قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات.
-2إ البياااانت واملعلومااات اإللكرتونيااة معرضااة لوخ ارتاق اإللكاارتوي وخاص اةً يف لاال التطااو املعلومااايت
املستبر.
 -3ماان أهاام ج ارائم االخ ارتاق اإللكاارتوي :التجسااس اإللكاارتوي اال ت ازا اإللكاارتوي التزولاار اإللكاارتوي
اإلتوف املعلومايت الدخول غري املصرح س إىل نظام احلايأ اآليل.
 -4عدم اختاظ إجرانيات وقائية ومحائية لألجهزة اإللكرتونية لعرضها لوخرتاق والقرصنة اإللكرتونية.
-5إ جرائم االخرتاق اإللكرتوي ال تتسم ابلعنف على عكس اطرائم التقليدلة.
-6إ مجيع القوانو جرمه األذعال اليت تساعد على اخرتاق نظم محالة أنظبة احلايبات اآللية.
-7إ التشفري وجدا احلبالة مها الوييلة األهم للبحاذظة على يرلة البياانت ومحالتها لكي ال لساتطيع
أج نخا القياام عبلياة االخارتاق اإللكارتوي وابلتاايل صاعو ة االياو علاى البيااانت أو يارقتها أو
إتوذها أو التجسس على املعلومات.
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اثنياً :التوصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:
خلا البايث إىل عد من التوصيات أمهها:
-1نوصي السلطة التشرلعية سرعة إصدا قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات نظراً ألمهيتس القصوى يف
لل ه ا التطو املتسا لتقنية املعلومات والتصاالت.
 -2إنش ا اااني طن ا ااة مش ا اارتكة م ا اان و ا يت الداخلي ا ااة و و ا ة االتص ا اااالت وتقني ا ااة املعلوم ا ااات وجه ا ااا األم ا اان
واملخا رات لوضع ايرتاتيجية وينية ناملة ملكاذحة اطرائم اإللكرتونية.
 -3إنشاني ويدة متخصصة ملكاذحة جرائم تقنية املعلومات ات عة لإل ا ة العامة لأل لاة اطنائياة ماع تاوذري
اإلمكانيات الفنية واملا لة الو مة لنجايها.
-4إنشاااني نيا ااة متخصصااة يف اط ارائم اإللكرتونيااة إضاااذة إىل داااكم خاصااة للبااه يف ه ا اط ارائم عااد
أتهيل عد من أعضاني النيا ة والقضاة يف ه ا اجملال.
-5تكثيف رامج التوعية عرب ويائل اإلعوم املختلفة؛ يوانيً املقارونية أم املسابوعة أم املرئياة عان خطاو ة
اخرتاق األجهزة اإللكرتونية الشخصية وعدم اإل وغ عنها.
 -6نوصي و ا ة االتصاالت وتقنية املعلومات إلقامة املاؤمترات والنادوات الثقاذياة والتوعولاة نمهياة وخطاو ة
ويائل التقنية املعلوماتية والعقوابت اليت تنتظر من لتجااو يادو االياتخدام املشارو هلا الوياائل
وتسخريها لإلضرا ابلغري ابملخالفة للقانو .
-7نوصااي و ا ة االتصاااالت وتقنيااة املعلومااات إبنشاااني موقااع إلكاارتوي خاااص لكااو مفتويااً للجبيااع للاار
على كاذة الشكاوج واليتفسا ات.
-8نوص ااي اطه ااات املختص ااة (و ا ة االتص اااالت وتقني ااة املعلوم ااات و ا ة الداخلي ااة وغريه ااا) أ تتب ااىن
األنخاص املرب لن يف جمال تقنية املعلومات لويتفا ة من خرباهتم يف ه ا اجملال.
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املراج ـ ـ ـ ــع
أوالً :الكتب العامة:
-1

 .أمحد عوض ول اإلمث اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة 1988م.

 __________ -2النظرلة العامة للجزاني اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة 1995م.
 . -3أمحد ذتحي يرو الوييط يف قانو العقوابت القسم العام ج 1ا النهضة العر ية -القاهرة
1981م.
 . -4ؤوف عبيد القسم العام من التشرلع العقايب ا الفكر العريب -القاهرة ط1979 4م.
 . -5علي يسن الشريف نرح قانو اطرائم والعقوابت اليبين -النظرلة العامة للجرمية -القسم العام
ج 1مكتبة الويطية للنشر والتو لع -صنعاني 2012م.
 . -6ذو لة عبد الستا مبا ئ علم اإلجرام وعلم العقا

ا النهضة العر ية القاهرة دو ات لخ نشر.

 ___________ -7نرح قانو العقوابت  -القسم اخلاص

ا النهضة العر ية القاهرة

1988م.
. -8دبد أمحد يس  .عبد الر اق املوايف عبد اللطيف نرح قانو العقوابت -القسم العام مطا ع
جامعة املنوذية دو ينة نشر.
 . -9دبو جنيأ يسين النظرلة العامة للقصد اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة ط1988 3م.
 . -11هدى يامد قشقوش نرح قانو العقوابت – القسم العام
2010م.
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اثنياً :الكتب املتخصصة:
 . -1إ راهيم دبو اللبيدج احلبالة اطنائية ألمن الدولة دو ا نشر 2007م.
 -2أ .أمحد املشد القرصنة اإللكرتونية وأمن املعلومات مؤيسة األمة العر ية للنشر والتو لع -القاهرة
2017م.
 . -3أمحد يسام يس متام احلبالة اطنائية لتكنولوجيا االتصاالت ا النهضة العر ية 2002م.
 . -4إمساعيل عبدهللا يسن محيد األمن السيرباي مكتبة اطيل اطدلد – صنعاني 2021م.
 . -5مجيل عبد الباقي الصغري احلبالة اطنائية واملدنية لبطاقات االئتبا املبغنطة

اية تطبيقية يف

القضاني الفرنسي واملصرج ط 2ا النهضة العر ية 2003م.
 ___________ -6اإلنرتنه والقانو اطنائي ا النهضة العر ية القاهرة 2001م.
 -7أ .خالد يريب السعدج جرمية إتوف رامج ومعلومات احلايأ اآليل -يف التشرلعو الكوليت واملقا
ا النهضة العر ية 1433ه2012 -م.
 -8خالد انصر السيد احلايأ واجملتبع اإللكرتوي مكتبة الرند -الرايض ط2005 2م.
 -9يا ق الشدا ج آلية البناني األمين لنظم املعلومات ا الوين للطباعة والنشر – الرايض 1421ه.
 . -11عبد الفتاح يومي يجا ج جرائم الكببيوتر واإلنرتنه يف التشرلعات العر ية ا النهضة العر ية
القاهرة 2009م.
 __________ -11النظام القانوي حلبالة احلكومة اإللكرتونية اجمللد الثاي ا الفكر اطامعي-
اإليكند لة 2003م.
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 ___________ -12الدليل اطنائي و التزولر يف جرائم الكببيوتر واإلنرتنه

ا الكتأ

القانونية -احمللة الكربى -مصر 2001م.
 -13أ .علي عدان الفيل اإلجرام اإللكرتوي منشو ات لن احلقوقية -مشق 2011م.
 -14أ .عبرو عيسى الفقي اطرائم املعلوماتية املكتأ اطامعي احلدلث -اإليكند لة 2006م.
 . -15ذرلد منعم جبو ج محالة املستهل

عرب اإلنرتنه ومكاذحة اطرائم املعلوماتية منشو ات احلليب

احلقوقية -لبنا 2010م.
 . -16دبد أمو الرومي جرائم الكببيوتر واإلنرتنه ا املطبوعات اطامعية اإليكند لة 2004م.
 . -17دبد أمو الشوا كة جرائم احلايو

واإلنرتنه ا الثقاذة للنشر والتو لع -عبا

ط4

2011م.
 . -18دبد يسو منصو املسئولية اإللكرتونية ا اطامعة اطدلدة اإليكند لة 2007م
 -19دبد محا مرهج اهلييت جرائم احلايو

ا املناهج للنشر والتو لع -عبا 2005م

 . -21دبد علي العراي اطرائم املعلوماتية ا اطامعة اطدلدة للنشر -اإليكند لة 2004م.
 . -21دبد يسو منصو املسئولية اإللكرتونية ا اطامعة اطدلدة  -اإليكند لة 2007م.
 -22أ .منري دبد اطنبهي أ .ممدوح دبد اطنبهي جرائم اإلنرتنه واحلايأ اآليل وويائل مكاذحتها
ا الفكر اطامعي -اإليكند لة 2005م.
 ________________ -23أمن املعلومات اإللكرتونية ا الفكر اطامعي – اإليكند لة
2005م.
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 . -24انئلة عا ل دبد قو ة جرائم احلايأ اآليل االقتصا لة منشو ات احلليب احلقوقية -لبنا
2005م.
 -25أ .نرباس دبد جايم االيبايب أثر اإل ا ة اإللكرتونية يف إ ا ة املراذق العامة ا اطامعة اطدلدة
اإليكند لة دو ينة نشر.
 . -26ندمي دبد يسن الرت ج اإلقرا وايطة الويائل احلدلثة يف القضااي اطنائية -اية ُتليلية و
الشرلعة اإليومية والقانو اليبين مكتبة الصا ق للطباعة والنشر -صنعاني 2012م.
 -27أ .لة عبد القا املومين اطرائم املعلوماتية ا الثقاذة للنشر والتو لع -عبا 2008م.
 . -28هدى يامد قشقوش احلبالة اطنائية للتجا ة اإللكرتونية عرب اإلنرتنه ا النهضة العر ية
القاهرة 2000م.
 ____________ -29جرائم احلايأ اآليل يف التشرلع املقا

ا النهضة العر ية القاهر

1992م.
 . -31هويل عبد الو أمحد يجية املخرجات الكببيوترلة يف املوا اطنائية كلية احلقوق -جامعة
أييوط 1999م.
 ___________ -31تفتيش نظم احلايأ اآليل وضباانت املتهم املعلومايت ا النهضة العر ية
القاهرة 2006م.
 ___________ -32اتفاقية و ا سه ملكاذحة جرائم املعلوماتية -معلقاً عليها
العر ية القاهرة 2011م.
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اثلثاً :الرسائل العللية:
 رسائل الدكتوراه:
 . -1إيوم عبدهللا عباس أمن املعلومات على نبكة اإلنرتنه وايتخدام يرلقة يقن لغة االيتعوم يف
اخرتاق قواعد ياانت املواقع اإللكرتونية يالة كتو ا  -جامعة النيلو السو ا 2010م.
 -2يفصي عباس جرائم التزولر اإللكرتوي يالة كتو ا جامعة وهرا – 1اطزائر 2015/2014م.
 . -3علي يسن عبدهللا الشريف الباعث وأثر يف املسئولية اطنائية – اية مقا نة نيكام الشرلعة
اإليومية يالة كتو ا جامعة القاهرة 1986م.
 . -4دبد مصلح علي اطرا ج آاث مسرح اطرمية و و ها يف اإلثبات اطنائي يف الفقس اإليومي
والقانو اليبين يالة كتو ا جامعة القرآ الكرمي وعلومس اإليومية السو ا 2019م.
 . -5مصطفى عبد الرمحن عبد الفاتكي النظام القانوي لإل ا ة العامة اإللكرتونية يالة كتو ا
جامعة أييوط -مصر 2020م.
 رسائل املاجستري:
 -1أ .إ راهيم دبد القامسي جرائم الدخول والبقاني غري املشرو يف نظام املعاطات اآللية للبعطيات
اإللكرتونية يالة ماجستري -جامعة اإلما ات العر ية املتحدة 2018م.
 -2م .كراي أمحد عبا محالة الشبكات الرئيسية من االخرتاق والربامج الضا ة يالة ماجستري جامعة
النيلو السو ا 2011م.
 -3أ .صغري لويف اطرمية املرتكبة عرب االنرتنه يالة ماجستري جامعة مولو معبرج -تيزج و و
2013م.
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 -4أ.عبد هللا غش العجبي املشكوت العبلية والقانونية للجرائم اإللكرتونية

يالة ماجستري جامعة

الشرق األويط ذلسطو 2014م.
 -5أ .ذوح الشبرج جرمية ا تزا النساني و و جها احلسبة يف مكاذحتها ماجستري جامعة مؤتس
األ

1428ه.

رابعاً :الدورايت:
 -1أ .أيامة أ و كلحوش علي جرائم احلايو وويائل مواجهتها جملة الشرية اطزائر العد 84
2007م.
 -2أيامة غامن العبيدج جرمية الدخول غري املشرو إىل النظام أملعلومايت

اية قانونية يف ضوني القوانو

املقا نة جملة ايات املعلومات العد 2012 14م.
 . -3يليبا عبد الر اق الغداي

صو جرائم اال تزا اإللكرتوي و واذعها واآلاث النفسية املرتتبة غليها

من وجهة نظر املعلبو و جال اهليئة واملستشا لن النفسيو حبث منشو يف جملة البحواي األمنية -كلية
املل ذهد األمنية الرايض العد 1439 69ه2018 /م.
 -4أ .مسرية معاني ماهية اطرمية املعلوماتية حبث منشو يف جملة املنتدى القانوي -جامعة خضري سكرة
 اطزائر العد 2011 7م. . -5صو لة أمحد و اب ة جرمية اإلتوف املعلومايت للبعلومات وتطيل أنظبة معاطتها حبث منشو يف
جملة منا ات األمن -صنعاني العد 2021 6م.
 . -6عصبه عبد اجمليد اثر التقدم العلبي يف العقد مويوعة القوانو العراقية غدا 2007م.
 . -7علي عبد القا

قهوجي جرائم التعدج على نظم معاطة املعطيات حبث مقدم ملؤمتر القانو

والكببيوتر واإلنرتنه جامعة اإلما ات 2000م.
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 . -8دبد دسن يسينات جرائم احلايو واإلنرتنه جملة جامعة ذلسطو لألحبااي والد ايات
العد 2012 2م.
 -9جمبو البحواي والد ايات اطرمية اإللكرتونية يف اجملتبع اخلليجي وكيفية مواجهتها أكا ميية السلطا
قا وس لعلوم الشرية -يلطنة عبا 2016م.
 -10وائل يليم عبدهللا ناير اإليا اإللكرتوي طرمية اال تزا اإللكرتوي يف اللعا

اإللكرتونية حبث

منشو ابجمللة العر ية للنشر العلبي -السعو لة العد 2020 16م.
خامساً :القوانني:
 -1قانو اطرائم والعقوابت اليبين قم ( )12لسنة 1994م.
 -2قانو أنظبة الدذع والعبليات املالية و املصرذية اإللكرتونية اليبين قم ( )40لسنة 2006م.
 -3قانو مكاذحة غسل األموال ومتولل اإل ها اليبين قم ( )20لسنة 2010م.
 -4قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات املصرج قم( )175لسنة 2018م.
 -5قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات العباي قم( )12لسنة 2011م.
 -6قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات الكوليت قم( )63لسنة 2015م.
 -7قانو العقوابت الفرنسي قم ( )19لسنة 1988م وقانو ينة 1994م والقانو قم( )575لسنة
 2004والتعدلوت لسنة 2012م وعام 2014م 2015م.
 -8مشرو قانو مكاذحة جرائم تقنية املعلومات اليبين قم( دو ) لسنة 2020م.
سادساً :االتفاقيات:
 -1اتفاقية و ا سه ملكاذحة جرائم املعلوماتية لسنة 2001م.
 -2االتفاقية العر ية ملكاذحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 2010م.
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مجلة العلوم القانونية واالجتماعية
Journal of Legal & Social
Sciences
الصفحة الرسمية للمجلة www.sabauni.net/ojs :

عنوان البحث:
خيار الرؤية
في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني (دراسة مقارنة)
د.عبدالغني عبد الرقيب سعد الغرافي

ملخص البحث

معلومات البحث
تاريخ تسليم البحث:

إن خيار الرؤية من الخيارات الشرعية والقانونية التي تثبت بقوة الشرع والقانون ال

 2مارس 2022

باتفاق األطراف عليه؛ ألن األساس الشرعي الذي من أجله شرع هذا الخيار هو دفع
الضرر عن المتعاقد الذي تعاقد على ما لم َير .واألخذ بخيار الرؤية له أهمية كبيرة في

تاريخ قبول البحث:
 20مارس 2022

الحياة العملية بين المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية التي تقبل الفسخ؛ بهدف
استقرار المعامالت بين المتعاقدين.
ويهدف هذا البحث إلى بيان خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني ،ومعرفة
مدى قيام المشرع اليمني بأخذ جميع أحكامه كما هو عليه الحال في الخيارات
األُخرى.
وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث؛ تم تخصيص المبحث األول منه لبيان
ماهية خيار الرؤية ومشروعيته ،واحتوى المبحث الثاني على شروط خيار الرؤية ونطاقه،
وجاء المبحث الثالث متضمناً وجهة نظر الفقه اإلسالمي والقانوني من خيار الرؤية،
وتطرق المبحث الربع إلى آثار خيار الرؤية وأسباب سقوطه.

الباحث :د .عبدالغني عبدالرقيب سعد الغرافي.
البريد االلكتروني :
@abdualghanialghorafi
gmail.com

وقد اتبع الباحث في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على
االستقراء والتحليل واالستنباط ،وخرج البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.
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Abstract
The option of vision is one of the legitimate and legal options
that are proven by the strength of Sharia and the law, not by the
agreement of the parties on it. Because the legal basis for which this
option was legislated is to pay the damages for the contracting party
who contracted for what he did not see. The adoption of the option
of vision is of great importance in practical life among the
contracting parties in financial exchange contracts that accept
rescission; In order to stabilize transactions between the contracting
parties.
This study aimed to clarify the option of vision in Islamic
jurisprudence and Yemeni law, and to know the extent to which the
Yemeni legislator has taken all its provisions as is the case in the
other options.
This research included four sections; The first section was
devoted to clarify the nature of the vision option and its legitimacy,
the second section contained the conditions and scope of the vision
option, and the third section included the viewpoint of Islamic and
legal jurisprudence from the vision option, and the fourth one dealt
with the effects of the vision option and the reasons for its downfall.
In this research, the researcher followed the descriptive
analytical approach based on induction, analysis and deduction, and
the research came out with a set of results and recommendations.
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مقدم ة:
احلمد هلل رب العاملني ،حنمده ونستعني به ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليماًكثرياً إىل يوم الدين ،أما بعد:
لقد أوىل الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضعية مسألة اخليارات عناية كبرية؛ ابعتبارها من املوضوعات ذات
األمهية البالغة يف املعامالت؛ والتصاهلا بركن الرضا بني املتعاقدين من انكية؛ والعتبار اخليار أمر عارض على العقد
من انكية أخرى؛ لذلك فقد قخسمت اخليارات إىل نوعني رئيسيني:
النوع األول :خيارات إرادية تثبت ابالتفاق بني املتعاقدين ويقوم هذا النوع على مبدأ سلطان اإلرادة.
النوع الثاين :اخليار الشرعي أو القانوين الذي نص عليه املشرع كخيار اجمللس ،وخيار العيب ،وخيار الرؤية (وهذا
األخري هو موضوع حبثنا هذا) ،واألساس الشرعي الذي يقوم عليه هذا النوع من اخليارات هو دفع الضرر عن
املتعاقد وف ًقا لقاعدة ال ضرر وال ضرار ،فدفع الضرر عن املتعاقد هو األساس الذي من أجله شرع فسخ العقد
مبقتضى اخليارات ،فحق املتعاقد يف الفسخ يف خيار الرؤية يهيئ املتعاقد الذي مل ير املعقود عليه دفع الضرر عنه
ونظرا لألمهية العملية هلذا النوع من اخليارات خاصةً يف وقتنا
من خال عدم إلزام نفسه بشيء ال يوافق رغباتهً ،
احلاضر؛ نتيجة توسيع نطاق املعامالت بني االشخاص ،سو ًاء كانت اشخاص طبيعية أم اعتبارية يف خمتلف املناطق
واألقطار املتباعدة واقتضاء أن تاون السرعة عنصر هام يف هذه املعامالت ،األمر الذي أبرز أمهية خيار الرؤية
بصورة أكثر ،ومن خال هذه األمهية اخلاصة هلذا خليار فقد وقع اختياري له كموضوع لبحثي هذا املوسوم بـ:
"خيار الرؤية ِف الفقه اإلسالمي والقانون اليمين".
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 مشكلة البحث:
تامن مشالة البحث يف أن املشرع اليمين مل يتناو خيار الرؤية كتناوله لبقية اخليارات جبميع أكاامه اليت
تناوهلا الفقه اإلسالمي ،كيث تناو خيار الرؤية يف أربعة مواد على عاس ما تناوله يف خيار اجمللس وخيار الشرط
والذي تناو فيهما يميع األكاام ،رغم عدم معرفة الاثري من الناس كام هذا اخليار وآاثره يف ظل التعامل ابلبيع
والشراء عن بعد عرب وسائل التقنية احلديثة يف عصران احلاضر.
 سبب اختيار موضوع البحث:
 -1انتشار هذا النوع من أنواع اخليارات بني املتعاقدين يف اجملتمعات البشرية دون الوقوف على مدى
مشروعيته وما يرتتب عليه من آاثر.
 -2كاجة الناس يف هذا العصر ملعرفة احلام الشرعي والقانوين هلذا النوع من أنواع اخليارات الذي ميس
املعامالت يف كياهتم اليومية.
 -3تساهل بعض املتعاقدين يف موضوع اخليارات خاصة خيار الرؤية وما يرتتب عليه من آاثر.
 -4معرفة املزيد من األكاام الشرعية والقانونية املنظمة هلذا النوع من اخليارات والذي ميس معامالت الناس
اليومية.
 أمهية البحث  :تامن أمهية البحث يف اآليت:
 -1إفادة املهتمني والباكثني يف جما املعامالت هبذا النوع من أنواع اخليارات وأفراد اجملتمع الذين يتعاملون
هبذا النوع من أنواع اخليارات.
 -2رغبة الباكث يف دراسة هذا النوع من أنواع اخليارات وهو (خيار الرؤية) ،وبيان كامه الشرعي والقانوين
كونه أصبح واقعاً فعلياً ومعاشاً يف كثري من معامالتنا اليومية.
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 -3رغبة الباكث يف اإلسهام واملشاركة قدر املستطاع يف بيان هذا النوع من أنواع اخليارات ،خاصةً يف ظل
التعامل ابلبيع والشراء عن بعد عرب وسائل التواصل االجتماعي والذي ظهر يف عصران احلاضر.
 -4إفادة الباكثني واملهتمني ابجلانب الشرعي والقانوين من خال موضوع البحث .
 أهداف البحث :يهدف هذا البحث إىل:
 -1بيان مدى مشروعية خيار الرؤية الشرعية والقانونية.
 -2معاجلة القصور القانوين لدى املشرع اليمين يف خيار الرؤية.
 -3معرفة آراء الفقهاء كو خيار الرؤية يف املذاهب الفقهية املختلفة والقانون اليمين.
 أسئلة البحث :سوف أكاو أن أجيب يف هذا البحث على عدة أسئلة أمهها:
 -1ما هو املقصود يخيار الرؤية وشروطه ونطاقه وآاثره وأسباب سقوطه؟
 -2ما هو احلام الشرعي خليار الرؤية يف الفقه االسالمي والقانوين؟
 -3ها هو القصور لدى املشرع اليمين بشأن خيار الرؤية؟
 منهج البحث :سوف أسلك يف حبثي املنهج الوصفي القائم على االستقراء والتحليل واالستنباط ،وسيتم
االستقراء من خال يمع النصوص الشرعية والقانونية واآلراء كو هذا النوع من أنواع اخليارات والقيام
ابملقارنة بني الفقه الشرعي والقانون اليمين.
 الدراسات واألحباث السابقة :سوف أُشري إىل بعض الدراسات اليت ذكرت وتناولت موضوع خيار الرؤية
ولعل أمهها:
 أكاام اخليارات يف الشريعة االسالمية والقانون اليمين :للدكتور /عبدهللا عبدهللا العلفي" ،دراسة مقارنة"،دار النهضة العربية ،القاهرة1998 ،م.
 -أكاام املعامالت الشرعية :للدكتور /علي اخلفيف ،دار الفار العريب ،ط1996 ،1م.
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 فقه املعامالت االسالمية والشرعية :للدكتور علي القليصي ،ماتبة اجليل اجلديد ،صنعاء ،ط1992 ،1م. الفقه االسالمي وأدلته :وهبة الزكيلي ،دار الفار املعاصر ،ط ،٤سنة ١٩٩٧م. مشروعية خيار الرؤية يف الفقه االسالمي :حبث مقدم من رايكي أمحد وعماري ابراهيم ،جملة األكادمييةللدراسات االجتماعية واالنسانية ،دورية دولية حمامة ،جامعة كسيبة بن بو علي الشلف ،اجلزائر ،العدد،
اتريخ 2020 /8 /25م.
هذه الدراسات السابقة وإن كانت تناولت خيار الرؤية فقد تناولته من جوانب متعددة اختلفت عن
بعضها البعض وفق رؤية كل ابكث فيها ،من منطق هدف حبثه ،وإن كان املرجع الرئيسي هلا كتب الفقه
اإلسالمي اليت تناولت موضوع خيار الرؤية.
يف كني متيز حبتنا يف بيان خيار الرؤية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين "دراسة مقارنة" ،من منطلق
الغاية واهلدف املرجو من قبل الباكث حلل املشالة اليت وجدها لدى املشرع اليمين يف القانون املدين الصادر برقم
( )14لسنة2002م يف عدم بيان أكاام خيار الرؤية بااملها كما تناوهلا الفقه اإلسالمي ،على عاس ما هو
عليه احلا يف بقية اخليارات.
 تقسيمات البحث :لقد قسمت هذا البحث إىل أربعة مباكث ،وذلك على النحو اآليت:
املبحث األول :ماهية خيار الرؤية ومشروعيته وفيه مطلبان :مها :ماهية خيار الرؤية ،مشروعية خيار الرؤية.
املبحث الثاين :شروط خيار الرؤية ونطاقه ،وفيه مطلبان ،مها :شروط خيار الرؤية ،نطاق خيار الرؤية.
املبحث الثالث :وجهة نظر الفقه االسالمي والقانوين من خيار الرؤية ،وفيه مطلبان ،مها :وجهة نظر الفقه
اإلسالمي من خيار الرؤية ،وجهة نظر الفقه القانوين من خيار الرؤية.
املبحث الرابع :آاثر خيار الرؤية وأسباب سقوطه ،وفيه مطلبان ،مها :آاثر خيار الرؤية ،أسباب سقوطه.
اخلامتة :وفيها النتائج والتوصيات.
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املبحث األول
ماهية خيار الرؤية ومشروعيته
ماهية الشيء كقيقته وطبيعته وبيانه ،وملا كانت عقود املعامالت املربمة بني املتعاقدين تقتضيها الثقة
واالئتمان فيبيع شخص آلخر شيئاً مل يره قبل العقد أو أثناه فيثبت للمشرتي كق اخليار عند رؤيته للمعقود عليه إن
شاء فسخ العقد أو أمضاه ،وهذا احلق مشروع يف الفقهني االسالمي والقانوين ،وسوف نتناو يف هذا املبحث
ماهية خيار الرؤية ومشروعيته يف مطلبني ،وذلك على النحو اآليت:

املطلب األول
ماهية خيار الرؤية
للتعرف على خيار الرؤية البد من اخلوض يف معىن ذلك اخليار من الناكية اللغوية واالصطالكية:
أوالً :خيار الرؤية ِف اللغة:
لفظ خيار الرؤية هو من املركب اإلضايف ،يتاون من لفظني ،لفظ اخليار ولفظ الرؤية ،فاخليار اسم من
االختيار ،وخالف األشرار ،وأنت ابخليار خياره(( ،)1وخيار مشر) شجر ،له مثر كاخلروب يستعمل يف الطب
كملني لطيف(.)2
أما الرؤية فهي مصدر للفعل رأى يرى ،ومعناه لغةً النظر ابلعني والقلب ،وكقيقة تعين النظر ابلعني ،أما جمازاً
فهي إدراك ماهية الشيء املرئي والوقوف على خصائصه املادية ابستعما أي كاسة من احلواس ،ومبعىن آخر أن
ياون العلم به يف ذهن الرائي صورة كقيقية لذلك الشيء ،ويقا ( :رأى -رؤية ،ورؤاي) أي نظر ابلعني أو القلب،

) (1جركي شاهني عطية ،املعتمد ،ماتبة صادر ،بريوت ،سنة 1927م ،ص.208

( )2األب لويس معلوف اليسوعي ،املنجد ،املطبعة الااثولوكية ،ط ،9سنة  ،1937ص.198
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ومضارعه( :يرى -أرها -يرائ) ،وال تستعمل يف أصلها إال اندراً ،ورأى ابألمر رأايً ذهب إليه)( ،)1وكما قا الشاعر
يميل :ومل نرى ليلى ونسمع قوهلا ،وليلى هلا رأي يصاغخ.
والرؤية مبعىن العلم يقا ( :رأيت زيداً عاملاً مبعىن علمته)( ،والرؤية ابلعني تتعدى إىل مفعو واكد ،ومبعىن
العلم تتعدى إىل مفعولني)( ،)2ويقا ( :أمل تر)( )3كلمة تقا للتعجب وتنبيه املخاطب ،وقا تعاىل:أملْ تـر كْيف
صح أ
اب الْ أف أيل ،)4(والرؤاي ما نراه يف املنام ،ويمعها رؤى ،ويقا  :جاء كني جن رؤاي ،أو رأى أي
فـعل ربُّك أأب ْ
كني اختلط الظالم فرتة الرؤية.
اثنيًا :خيار الرؤية ِف االصطالح:
لبيان املعىن االصطالكي خليار الرؤية فإن ذلك يتطلب بيان معناه يف فقه الشريعة والقانون كي نتوصل إىل
تعريف جامع مانع هلذا اخليار وذلك على النحو اآليت:
 خيار الرؤية ِف الفقه االسالمي:
تناو فقهاء املسلمني خيار الرؤية ابلبحث من جوانب عديدة وعرفوه بتعريفات كثرية كل منها يعرب عن
اجتاه فقهاء مذهب معني ورؤيتهم اخلاصة هلذا اخليار كيث عرفه:
( )1فقهاء الشيعة اإلمامية أبنه" :اخليار الذي يثبت للمتعاقد الذي تعاقد على ما مل يره إذا ما وصف يف العقد أو
أخربه به البائع واتضح أنه يخالف ذلك الوصف أو سبقت له رؤيته قبل التـعاقد واتضــح تغريه"( ،)5فخيار
الرؤية لدى الشيعة اإلمامية يثبت للمتعاقد الذي اشرتى املعقود عليه بناءً على رؤية سابقة أو على الوصف،
فإن ظهر عند الرؤية أن املعقود عليه متغري عن الرؤية السابقة أو مغايراً للوصف ثبت له خيار الرؤية.
( )1حممد بن أيب بار الرازي ،خمتار الصحاح ،دار الاتاب العريب ،سنة1981م ،ص .226جركي شاهني عطية ،املعتمد ،مرجع سابق ،ص.250

( )2خمتار الصحاح للرازي ،مرجع سابق ،ص.226
( )3جركي شاهني عطية ،املعتمد ،مرجع سابق ،ص.250

( )4سورة الفيل :اآلية (.)1
) (5زين الدين احلبعي العاملي :الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية  ،ج ،1الاتاب العريب مؤسسة مصرية للطباعة احلديثة ،مصر ،ص ، 324العالمة
احلسن بن املظهر احللي :تذكرة الفقهاء ،ج ،7مطبعة النجف األشرف ،سنة 1955م ،ص. 34
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( )2فقهاء احلنفية :هم ممن توسع يف إيراد ما يتعلق هبذا اخليار من أكاام ويف رفع ما يقيده لدى فقهاء املذاهب
األخرى ،فهم ال يقيدون كق املتعاقد ابستعما اخليار بضرورة عدم مطابقة املعقود عليه ألوصافه املذكورة؛
لذلك يعرفونه أبنه" :احلق الثابت للمتعاقد الذي مل ير املعقود عليه املعني جنسه ال وقت العقد وال قبله وإن
وصف له وجاء مطابقاً للوصف فلـه اخليـار ،فتعيني املعقود عليه يتم ابإلشارة إليه أو بتسميته أو بوصفه"(.)1
( )3فقهاء احلنابلة :عند البحث فيما ذهب إليه فقهاء احلنابلة على القو الذي أثبتوا فيه خيار الرؤية للمتعاقد مل
نعثر على تعريف خيص هذا اخليار ،إال أنه يف استعراضهم ألكاام هذا اخليار الذي يثبتونه للمتعاقد إن
توفرت عدة قيود ما ميان أن نستنتج منه تعريف يخعرب عن رأي املذهب ابلنسبة خليار الرؤية ومن أهم
هذه القيود ما يلي:
أ -أن ياون املعقود عليه غائباً عن نظر املتعاقدين وقت العقد.
ب -أن ياون التعاقد قد مت بناءً على رؤية سابقة للمعقود عليه أو بناءً على الوصف.
ج -أن ال يظهر املعقود عليه عند رؤيته بعد العقد مطابقاً للصورة اليت كان عليها يف الرؤية السابقة أو
مطابقة للوصف وإال فإن كصو املطابقة يعين لديهم عدم قيام اخليار.
د -إن خيار الرؤية لديهم يخعد خياراً شرعياً يثبت يف العقد دون كاجة الشرتاطه ودون دخل إلرادة
املتعاقدين يف انشائه(.)2
وميان أن نستنتج مما ذكر أعاله تعريفاً يخعرب عن ما ذهب إليه فقهاء احلنابلة فيعرف أبنه" :خيار شرعي
يثبت للمتعاقد الذي مل ير املعقود عليه يف وقت العقد إن مت التعاقد بناءً على رؤية سابقة أو على الوصف
شريطة عدم مطابقة املعقود عليه عند رؤيته ملا كان عليه سابقاً أو ملا وصف به".
( )1الشيخ كما الدين حممد بن عبدالواكد السيواسي :فتح القدير،ج ،5املطبعة األمريية ببوالق  ،مصر ،ط ،1سنة 1316ه ،ص ،137عالء الدين ايب
بار بن مسعود الااساين احلنفي :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الاتاب العريب ،بريوت ،ط1982 ،2م ،ج ،5ص ،292مشس الدين السرخسي:
املبسوط ،ج ،13مطبعة السعادة ،مصر ،ط ،1بدون سنة نشر ،ص.70
( )2شيخ اال سالم ايب حممد موفق الدين عبدهللا ابن قدامه املقدسي :الاايف يف فقه االمام أمحد بن كنبل ،ج ،2منشورات املاتب اإلسالمي ،بدون سنة
طبع ،ص .12الشيخ اسحاق حممد بن عبدهللا بن مفلح احلنبلي :املبدع يف شرح املقنع ،ج ،4املاتب اإلسالمي ،بريوت ،سنة 1400هـ ،ص.25
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( )4فقهاء الزيدية :مل يصركوا بتعريف خيار الرؤية على وجه اخلصوص رغم أهنم من الفقهاء الذين توسعوا يف
بيان أكاام هذا اخليار ،فخيار الرؤية لديهم يثبت للمتعاقد الذي مل ير املعقود عليه ال وقت العقد وال
قبله وإن مل يوصف ،فإن مت التعاقد بناءً على الوصف وإن ظهر املعقود عليه مطابقاً له لدى الرؤية بعد
العقد فله اخليار وله استعماله ،فخيار الرؤية لدى الزيديـة هو خيار شرعي ال حيتاج املتعاقد الشرتاطه يف
العقد( ،)1ومن خال ذلك ميا ن أن نستنتج أهنم يعرفون خيار الرؤية أبنه خيار شرعي يثبت للمتعاقد
الذي مل ير املعقود عليه ال وقت العقد وال قبله ،وله أن يستعمله يف امضاء العقد أو فسخه وإن جاء
املعقود عليه مطابقاً للوصف عند رؤيته بعد العقد.
( )5فقهاء املالكية :يعتربون خيار الرؤية شرطاً تعاقدايً إرادايً ال يثبت يف العقد إال إذا اشرتط فيه ،ويثبت هذا
اخليار لديهم يف كالتني ،األوىل :إن كان املعقود عليه مسترتاً عن نظر املتعاقد غري موصوف ،والثانية :إن
كان املعقود عليه موصوفاً إال أنه غائب يف ماان بعيد جداً حبيث ال ميان للمتملك من املتعاقدين أن
يتعرف عليه بسهولة ،فيثبت اخليار له ابشرتاطه يف العقد ،أما إن كان املعقود عليه غائباً غري موصوف مع
عدم اشرتاط اخليار يقع العقد ابطالً لديهم( ،)2وميان أن نستنتج أن املالاية يعرفون خيار الرؤية أبنه:
"خيار عقدي ال يثبت للمتعاقد إال إذا اشرتطه يف العقد وهو بذلك خيار إرادي ،أي أن إرادة املتعاقد
هي األساس يف إنشائه وبه يتمان من فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية املعقود عليه" ،فاملالاية يف ذلك
خيتلفون عن بقية الفقهاء الذين يعتربون خيار الرؤية خيار شرعي.

( )1الشيخ حممد بن علي بن حممد الشوكاين :السيل اجلرار املتدفق على كدائق األزهار ،ج ،3حتقيق إبراهيم زايد ،دار الاتب العلمية ،بريوت ،ط ،1سنة
1405هـ ،ص . 99أبو احلسن عبدهللا ابن مفتاح :شرح األزهار املنتزع املختار من الغيث املدرار ،ج ،3دار إكياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط ،2سنة
1332هـ  ،ص. 92

( )2أيب الوليد حممد بن امحد بن رشد القرطيب :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ،2دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط1402 ،6هـ1982-م،
ص . 156حممد حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب املعروف ابخلطاب :مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،طرابلس ليبيا ،بدون سنة طبع ،ص.296
الشيخ أبو عمر يوسف بن عبدالرب النمري :الاايف ،ج ،1دار الاتب العلمية ،بريوت ،ط ،1سنة  1407هـ ،ص. 329
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 خيار الرؤية ِف الفقه القانوين:
تناو فقهاء القانون خيار الرؤية ابلتعريف به وبيان أكاامه كما فعل فقهاء الشريعة اإلسالمية؛ ألمهية هذا
اخليار يف نظام املعامالت املالية ،كيث عرفوه بتعريفات عديدة ،وال ختتلف تلك التعريفات عن التعريفات اليت
وضعها فقهاء الشريعة ومن تلك التعريفات:
تعريف الدكتور حامد حممود مشروخ والذي عرفه أبنه" :هو أن ياون للمتعاقد احلق يف فسخ العقد أو
إمضائه عند رؤية املعقود عليه إذا مل يان قد رآه عند التعاقد أو قبله بوقت ال يتغري فيه"(.)1
وعرفه علي اخلفيف أبنه" :ما يثبت ألكد املتعاقدين عند رؤية حمل العقد من احلق يف فسح العقد أو
إمضائه؛ بسبب عدم رؤية حمله عند إنشاء العقد أو قبله"(.)2
وعرفه الدكتور عبدهللا العلفي أبنه" :كق قانوين سببه عدم رؤية حمل العقد يرد على عقود حمدودة وخيو
صاكبه سلطة فسخ العقد أو إمضائه إبرادة منفردة"(.)3
وعرفه الدكتور /ذبيان بن حممد الذبيان أبنه" :كق يثبت به للمتملك الفسخ أو اإلمضاء عند روية حمل
العقد املعني الذي عقد عليه ومل يره

(.)4

وعرفه القانون اليمين أبنه" :احلق يف إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية املعقود عليه يف عقود املعاوضات
املالية ،وهي الشراء أو اإلجارة وقسمة األعيان والصلح مبا وال يثبت يف العقود اليت ال حتتمل الفسخ"(.)5
وابالطالع على التعريفات السابقة جند أهنا ال ختتلف عن التعريفات اليت وضعها فقهاء الشريعة اإلسالمية
وإن كانت خمتلفة يف األلفاظ ،غري أهنا موكدة املعىن ابعتبار أن هذا اخليار مأخوذ عن فقهاء الشريعة اإلسالمية.

( )1د .كامد حممود مشروخ :مدخل الفقه اإلسالمي1410 ،هـ 1990 -م ،ص.425
( )2علي اخلفيف :أكاام املعامالت الشرعية ،دار الفار العريب ،ط1996 ،1م ،ص.378

( )3د .عبدهللا عبد هللا العلفي :أكاام اخليارات يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين" ،دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة1998 ،م ،ص.328
( )4د .ذبيان بن حممد الذبيان ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ،سنة 2013م ،ص.331
( )5املادة ( )238من القانون املدين رقم ( )14لسنة 2002م ،اجلريدة الرمسية ،وزارة الشئون القانونية.
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لذلك فإن خيار الرؤية هو" :أن ياون للمتعاقد احلق يف فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية املعقود عليه إذا
مل يان قد رآه عند التعاقد أو قبله بوقت ال يتغري فيه"(.)1

املطلب الثاين
مشروعية خيار الرؤية
أوالً :مشروعية خيار الرؤية :اختلف الفقهاء كو مشروعية خيار الرؤية على ثالثة مذاهب:
املذهب األول :وهو مذهب اإلمام أبو كنيفة والزيدية والرواية املشهورة عن اإلمام أمحد والشافعي يف
مذهبه القدمي( ، )2كيث يرون أن خيار الرؤية يف بيع الغائب اثبت ومشروع ابلقرآن والسنة واإليماع واملعقو .
اَّللخ الْبـْيع وكَّرم أ
الراب (3)اآلية تد على جواز البيع عموماً.
أما القرآن :عموم قوله تعاىل :وأك َّل َّ
أما السنة :فمنها ما روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا " :من اشرتى شيئاً مل يره فله اخليار إذا
رآه"( ، )4فهذا احلديث يد على أن رسو هللا صلى هللا عليه قد جعل للمشرتي اخليار بني إمضاء العقد أو
فسخه عند رؤيته للمبيع ،سواء وصف له املبيع أم مل يوصف ،وسواء شرطه العاقد ام مل يشرتطه(.)5
أما اإلمجاع :فقد روي أن عثمان ابع لطلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهما أرضاً ابلبصرة مل يرها كل واكد
منهما ،فقيل لطلحة إنك قد غبنت ،فقا  :يل اخليار ألين اشرتيت ما مل أره ،وقيل لعثمان :إنك قد غبنت،
فقا  :يل اخليار ألين بعت ما مل أره ،فح ًاما بينهما جبري بن مطعم ،فحام أبن اخليار لطلحة".
( )1د .كامد حممود مشروخ :مدخل الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.425
( )2الااساين :بدائع الصنائع ،ج ،5مرجع سابق ،ص ، 163أبو احلسن علي بن أيب بار عبداجلليل املرغيناين :اهلداية ،ج ،3دار الاتب العلمية،
بريوت ،ط1990 ،1م ،ص ،37عبدهللا بن مفتاح :شرح األزهار ،ج ،3مرجع سابق ،ص ، 91موفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة :املغين،
ج ،4دار الفار ،بريوت ،طبعة1992م ،ص ،82إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي :املهذب ،ج ،1دار الفار ،بريوت ،ص.263
( )3سورة البقرة :اآلية (.)275
( )4اإلمام علي بن عمر أبو احلسن الدار قطين ،سنن الدار قطين ،دار املعرفة ،بريوت ،1966 - 1386 ،حتقيق ،السيد عبد هللا هاشم مياين املدين،ج،3
ص.5
( )5د .جباش سركان املخاليف :أكاام املعامالت املالية يف الفقه االسالمي ،الصادق للطباعة والنشر والتوزيع ،صنعاء ،ط1435 ،7هـ 2014 -م،
ص.90
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فقا الفقهاء إن هذه القصة اشتهرت وانتشر خربها ومل يخرو عن أكد خالف ذلك ،فاان إيماعاً.
أما املعقول :فهو أن احلاجة والضرورة قد دعت إىل هذا اخليار؛ ألن الشخص رمبا حيتاج إىل شراء شيء
غائب عنه ،فلو انتظر كىت يتمان من رؤيته رمبا فاتته الفرصة يف شرائه ،وذلك أبن يشرتيه شخص آخر ياون
قد رآه ،فيضطر إىل شرائه دون رؤيته ،ولو أجزان العقد وألزمناه به ومل جنعل له اخليار ألحلقنا به الضرر والغنب؛
ألنه قد جيد املعقود عليه غري موافق لغرضه الذي اشرتاه من أجله ،فاانت املصلحة تقتضي مشروعية العقد على
الغائب مع إثبات خيار الرؤية للعاقد(.)1
املذهب الثاين :وهو مذهب اإلمام مالك والرواية الثانية عن اإلمام أمحد( ،)2كيث يرون جواز خيار
الرؤية يف كاالت معينة وبشروط حمددة ،وهو جوازه للمشرتي الذي اشرتى العني الغائبة عن جملس العقد
واشرتط ذلك يف العقد ،أو وصف له وصفاً يعني نوعه وجنسه ،فإن مل يشرتطه فليس له اخليار.
وبناءً على ذلك ،إذا ابع شخص سلعة ما بيعاً اباتً بدون خيار رؤية من املشرتي هلا ،وبدون أن توصف
له وصفاً دقيقاً من غري البائع أو من البائع على املعتمد فإن البيع يقع فاسداً.
املذهب الثالث :وهو مذهب الشافعي  -يف اجلديد – ( ،)3والذي يرى أن خيار الرؤية غري جائز وغري
مشروع ،وكجته يف ذلك أن هذا اخليار ياون يف العقد على الشيء الغائب ،والعقد على الشيء الغائب ال
يصح ولو كان موصوفاً؛ ألنه غرر يفضي إىل النزاع ،وقد هنى الرسو صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر ،ويف
هذا البيع غرر ،فياون ابطالً مبقتضى النهي ،وإذا كان العقد ابطالً فال خيار فيه؛ ألن اخليار ال يلحق إال العقد
الصحيح.

( )1د .جباش سركان حممد املخاليف :أكاام املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.91

( )2حممد عرفه الدسوقي :كاشية الدسوقي على الشرح الابري ،ج ،3دار الفار ،بريوت ،حتقيق :حممد عليش ،ص 25وما بعدها ،املغين ،مرجع سابق،
ج ،4ص.77
( )3املهذب ،مرجع سابق ،ج ،1ص.263
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والذي يظهر لنا ،إن ما ذهب إليه أصحاب املذهب األو هو الراجح ،وذلك حتقيقاً للمصلحة العامة
ومسايرة لعرف الناس وتصحيحاً ملعامالهتم ،كما أن احلامة اليت من أجلها شرع خيار اجمللس الذي ورد النص
به ،وخيار العيب الذي أيمع الفقهاء عليه جندها حمققة يف هذا اخليار.
اثنياً :سبب مشروعية خيار الرؤية:
سبب مشروعية خيار الرؤية هو عدم رؤية املتعاقد حمل العقد أثناء التعاقد أو قبله ،لذلك يثبت يف هذه
احلالة بدون اشرتاطه يف العقد (بقوة الشرع) ،فإذا كان قد رآه سقط اخليار بشرط توافر أمران:
األول :أن ياون املتعاقد على علم أبن هذا احملل الذي يتعاقد عليه هو الذي رآه من قبل فإن مل يان
على علم بذلك كان له اخليار.
الثاين :أن ياون احملل وقت التعاقد على الصفة اليت كان عليها عند رؤية املتعاقد له ،فإن مل يعد احملل
على الصفة اليت رآها عليه كان له اخليار ،وسوف نتناو هذا بشيء من التوضيح عند احلديث عن أسباب
سقوط خيار الرؤية.
وال مينع هذا اخليار ما إذا كان حمل العقد قد وصف للمتعاقد عند التعاقد وصفاً ينفي اجلهالة عنه؛ ألن
الوصف ولو كان دقيقاً ال يبلغ مبلغ العلم به عند الرؤية ،وهلذا شرع اخليار عند الرؤية ليحصل العلم الاايف
اتماً ،وهذا الرضا هو أساس صحة العقود ولزومها( ،)1ويثبت
مبحل العقد كىت إذا أمضى العقد كان عن رضاً ً
خيار الرؤية حبام الشرع من غري كاجة إىل اشرتاطه يف العقد يخالف خيار الشرط أو التعيني ،فال بد من
اشرتاطهما يف العقد(.)2

( )1د.كامد حممود مشروخ :مدخل الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص . 425
( )2املرجع السابق ،ص  ،426علي اخلفيف ،مرجع سابق ،ص  ،379د .وهبه الزكيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،النظرايت الفقهية والعقود ،ج ،3دار
الفار العريب ،دمشق ،ط1985 ،2م ،ص.267
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اثلثاً :كيفية حتقق الرؤية:
خيار الرؤية من قبيل إضافة الشيء إىل شرطه؛ ألن الرؤية شرط ثبوت اخليار ،وعدم الرؤية هو السبب
لثبوت اخليار عند الرؤية( ،)1واملقصود ابلرؤية اليت يثبت هبا خيار الرؤية هي الرؤية املميزة اليت تتمثل يف الوقوف
على خصائص الشي وماوانته ومزاايه إبكدى احلواس اخلمس ،أي العلم مبحل العقد أبي كاسة من كواس
اإلنسان اليت تناسب طبيعة احملل ،لذلك فهي ختتلف ابختالف نوع السلعة فإن كانت من املرئيات كالقماش
كان العلم هبا بواسطة كاسة البصر ،وإن كانت من املشمومات؛ كالروائح العطرية تعرف بواسطة الشم ،وإن
كانت من األطعمة كان العلم هبا بواسطة الذوق ،وإن كانت من السلع اليت ال تعرف إال ابللمس كان العلم هبا
بواسطة اللمس ،وهاذا فليس املراد ابلرؤية اإلبصار فقط ،ولذلك حتصل الرؤية من األعمى يف األشياء اليت ال
حيتاج العلم هبا إىل النظر( )2والسلع القيمية تتحقق رؤيتها مبعاينتها معاينة مادية شاملة وإن تعددت؛ ألن رؤية
أكدها ال يغين عن رؤية الباقي ملا بينها من تفاوت ،ويف السلع املثلية وهي اليت تتشابه آكادها واملتساوية أمثاهنا،
فإن رؤية إكدامها أو بعضها تغين عن رؤية الباقي منها ،كما يف بيع املايالت واملوزوانت واملعدودات املتقاربة،
وال ياون للمشرتي بعد ذلك اخليار لتحقق التساوي بني ما رآه ،وما مل يره ما مل تان هذه السلعة ختتلف مع
ما رآه(.)3
أما القانون اليمين فقد اشرتط الرؤية املميزة لثبوت خيار الرؤية يف املادة ( )239مدين واليت تنص على
أنه" :من تعاقد على من مل يره فهو خمري عند رؤيته املميزة إن شاء قبل وأمضى العقد ،وإن شاء فسخه ،وله
الفسخ قبل الرؤية وعقبها ما مل يسقط كقه أو ما مل يرض بعد الرؤية قوالً أو فعالً ،ويثبت اخليار لـألعمى مبا
يقوم مقام الرؤية".
( ) 1د .عبدهللا العلفي :أكاام عقد البيع ،دراسة يف القانون املدين اليمين ،دار الفار ملعاصر ،صنعاء ،ط1418 ،2ه ـ 1997 -م ،ص  ،79زين الدين
إبراهيم بن حممد بن جنيم :البحر الزخار ،ج ،6دار املعرفة ،بريوت ،ص.28
( )2د .علي اخلفيف ،مرجع سابق ،ص .38د .كامد حممود مشروخ ،مرجع سابق ،ص.426

( )3القاضي أمحد بن قاسم العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،دار إكياء الاتب العربية ،ج ،2ط1947 ،1م ،ص.397
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املبحث الثاين
شروط خيار الرؤية ونطاقه
لاي يثبت خيار الرؤية للمتعاقد الذي مل ير حمل العقد أثناء التعاقد أو قبله ال بد من توافر يملة من
الشروط وبتخلفها أو ختلف إكداها ال يثبت اخليار ،وذلك الستقرار املعامالت بني املتعاقدين ومحاية لطريف
تلك املعامالت حمل نطاق خيار الرؤية الذي يخعد جماله الذي يعمل فيه ،وهي عقود املعاوضات املالية ،وسوف
نتناو يف هذا املبحث شروط خيار الرؤية ونطاقه يف مطلبني وذلك على النحو اآليت:

املطلب األول
شروط خيار الرؤية
كما أسلفنا القو أبن خيار الرؤية ال يثبت للمتعاقد الذي مل ير املعقود عليه يف عقود املعاوضات املالية
أثناء التعاقد أو قبله إال بتوافر عدد من الشروط نوجزها ابآليت:
الشرط األول :أن يكون حمل العقد مما يتعني ابلتعني.
ومعىن ذلك أن ياون حمل العقد معيناً بذاته؛ كالدار اليت يف اجلهة الفالنية ويف املوقع الفالين فيخرج
بذلك احملل املعني بنوعه وأوصافه كبيع السلم ،وبيع األشياء املثلية كالقمح فال يثبت فيها خيار الرؤية؛ ألن
وسيلة معرفتها الوصف ال الرؤية؛ وألن ما ال يتعني ابلتعني ال ميلك ابلعقد بل ابلقبض ،والفسخ إمنا ياون فيما
ميلك ابلعقد()1؛ وألن هذه األشياء تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والوفاء ابملثل ممان ،هلذا ميتنع الفسخ
يخيار الرؤية ،وإن تعذر الوفاء ابملثل فخسخ العقد مبقتضى خيار فوات الوصف(.)2

( )1د .كامد حممود مشروخ :مدخل الفقه اإلسالمي (،مرجع سابق ) ،ص  ،429د  /وهبة الزكيلي ( مرجع سابق ) ،ج ،4ص . 582

( )2د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين ( مرجع سابق ) ،ص . 326
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الشرط الثاين :عدم رؤية العاقد حمل العقد أثناء العقد أو قبله:
وذلك ابعتبار أن عدم الرؤية حملل العقد هو السبب لثبوت اخليار عند الرؤية ،فإذا كان قد رآه سقط كقه
يف اخليار ،وسواءً كانت هذه الرؤية سابقة على إبرام العقد أم مصاكبة له ،بشرط أن تاون هذه الرؤية مميزة،
وأن ياون احملل مما ال يتغري عادةً ،وأن ال تاون املدة املتخللة بني رؤية احملل والعقد طويلة يتغري خالهلا احملل
غالباً ،فإذا وجده متغرياً كان له اخليار( ،)1وقد نص املشرع اليمين على ذلك يف املادة ( )478مدين على أنه:
"من اشرتى ما رآه وتعرف عليه طبقاً ملا تقدم فليس له أن يرده إال إذا وجده متغرياً عن احلالة اليت رآه عليها".
الشرط الثالث :أن يكون العقد مما يقبل الفسخ:
لثبوت خيار الرؤية جيب أن ياون العقد من العقود اليت تقبل الفسخ ،كعقد البيع واإلجيار وعقد قسمة
األعيان ،وعقد الصلح ،أما العقود اليت ال تقبل الفسخ ال يثبت فيها خيار الرؤية لصعوبة رد حمل العقد بعد
انعقاده ،كعقد الزواج وعقد الصلح على دم العمد ،فال يدخلها خيار الرؤية ،فعقد الزواج ال ينفسخ برد املهر،
وكذلك إسقاط القصاص ال ينفسخ برد الدية ،فاألصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه اخليار وماال
ينفسخ فال خيار فيه(.)2

( )1د .علي القليصي :فقه املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية ،ج ،1دار اجلامعة اليمنية ،صنعاء ،ط1997 ،3م ،ص  ،65د /عبدهللا العلفي :أكاام
عقد البيع ،مرجع سابق ،ص .82علي اخلفيف ،مرجع سابق ،ص.339
( )2عالء الدين الااساين :بدائع الصنائع ،ج ، 5مرجع سابق ،ص.292
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املطلب الثاين
نطاق خيار الرؤية
نطاق خيار الرؤية هو جماله الذي يعمل فيه ويتحدد هذا النطاق يف جوانب ثالثة هي :نطاقه من كيث
األشخاص ،ونطاقه من كيث العقود ،ونطاقه من كيث املدة.
أوالً :نطاقه من حيث األشخاص:
يثبت خيار الرؤية لال من تلقى تصرفاً دون أن يرى العني حمل التصرف ،وقد نص على ذلك املشرع
اليمين يف املادة ( )239مدين ،كيث نصت على أنه" :من تعاقد على من مل يره فهو خمري عند رؤيته املميزة إن
شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه ،"..لذلك يثبت خيار الرؤية يف عقد البيع للمشرتي إذا اشرتى ما مل
يره ،ويثبت للمستأجر يف عقد اإلجيار إذا استأجر عني مل يرها ،ويثبت للشريك الذي مل ير نصيبه أثناء القسمة
يف عقد قسمة األعيان ،ويثبت أيضاً للمتصاحل يف عقد الصلح الذي مل ير العني اليت تصاحل عليها(.)1
ويثبت خيار الرؤية يف الفقه اإلسالمي عند القائلني به للمشرتي وحنوه – املتملك – ابتفاق القائلني به،
أما ثبوته للبائع وحنوه – اململأك – إذا ابع ماالً من غري أن يراه فقد اختلفوا فيه ،فأكثر الفقهاء يرون عدم ثبوته
للبائع ،ويربرون ذلك أبن دليل مشروعيته هو قصة عثمان وطلحة ،كيث ثبت فيها اخليار للمشرتي دون البائع،
كما أن اخليار أبنواعه ثبت على خالف القياس فيقتصر فيه على مورد النص وال يتوسع فيه ،وقالوا :أنه ال
كاجة إلثباته يف جانب البائع؛ ألن املعقود عليه ياون يف الغالب حتت يده ،وابلتايل ياون على علم أ
كاف به
ويندر أن يبيع اإلنسان شيئاً من غري أن يراه ولو فعل لاان مقصراً يف كقه ،وعليه أن يتحمل نتيجة تقصريه

( )1د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.332

239
239

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

يخالف املشرتي أبن شراءه ملا مل يره يقع كثرياً يف احلياة العملية ،غري أنه يف بيع املقايضة يثبت للمتعاقدين معاً إذ
كل منهما يعترب ابئعاً ومشرتايً(.)1
ويف املذهب الزيدي مينحون البائع خياراً آخر بدالً من خيار الرؤية ،هو خيار الغرر ،وذلك يف كالة أن
يقع على البائع تدليس من املشرتي او من الغري بتحريض من املشرتي(.)2
اثنيًا :نطاق خيار الرؤية من حيث العقود:
كددت املادة ( )238من القانون املدين اليمين نطاق خيار الرؤية من كيث العقود واليت تنص على أن:
"خيار الرؤية هو احلق يف إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية املعقود عليه يف عقود املعاوضات املالية ،وهي الشراء
واإلجارة وقسمة األعيان والصلح مبا  ،"..وبذلك تاون العقود اليت يثبت فيها خيار الرؤية أربعة عقود هي:
 -1عقد البيع :ويثبت اخليار فيه للمشرتي إذا اشرتى ما مل يره ،وكان املبيع معيناً ابلذات ،أما إذا كلن
معيناً ابلوصف كما يف السلم فال يثبت فيه اخليار.
 -2عقد اإلجارة :يثبت اخليار فيه للمستأجر إذا كانت اإلجارة واردة على حمل معني ابلذات كشقة أو
أرض زراعية حمددة مل يرها املستأجر أثناء العقد أو قبله.
 -3عقد قسمة األعيان ِف األموال القيمية :كاحليواانت واألراضي فإذا قسم الشركاء هذه األموا ومل
ير أكد الشركاء نصيبه أثناء القسمة كان له اخليار إذا رآه.
 -4عقد الصلح ِف دعوى املال :كيث يثبت خيار الرؤية فيه للمتصاحل الذي مل ير املا الذي تصاحل
عليه إذا كان هذا املا معيناً ابلذات؛ ألن الصلح يف معىن البيع إذ يعترب معارضة بني احلق املدعى به واملا
املصاحل عليه(.)3
( )1كامد حممود مشروخ ،مدخل الفقه االسالمي ،مرجع سابق ،ص ،427د .عبدالرزاق السنهوري :مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،ج ،3دار الفار،
ط1954م ،ص.123
( )2العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،3مرجع سابق ،ص.397

( )3د.جباش املخاليف :أكاام املعامالت املالية يف الفقه االسالمي ،مرجع سابق ،ص .93د.كامد مشروخ ،مدخل الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.428
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وال يثبت هذا اخليار يف العقود اليت ال حتتمل الفسخ كالزواج؛ ألن من شروط خيار الرؤية أن ياون العقد
الذي يدخله قابالً للفسخ ،وان يرد على عقد الزم ،وان ياون العقد حمل اخليار من عقود املعاوضات املالية،
فال يثبت يف عقود التربع كاهلبة وحنوه ،وان ياون حمل العقد مما يتعني ابلتعيني( )1كما أسلفنا بيانه عند احلديث
يف شروط خيار الرؤية(.)2
اثلثاً :نطاق خيار الرؤية من حيث املدة:
كل نطاق حتامه بداية وهناية ،وبداية زمن خيار الرؤية تتحام فيها واقعة رؤية الشيء حمل العقد ،فإما أن
تاون هذه الواقعة بعد العقد مباشرة أو بعد ذلك أبايم ،وعليه فنطاق خيار الرؤية من كيث املدة يبدأ برؤية
املشرتي للشيء حمل العقد وينتهي ابستعما كقه يف اخليار مباشرة بعد هذه الرؤية ،فإذا تراخى سقط كقه يف
الفسخ ولزم العقد ،وقد نص على ذلك القانون اليمين يف املادة ( )239واليت نصت على أنه ":من تعاقد على
ما مل يره فهو خمري عند رؤيته املميزة له ،إن شاء قبل وامضى العقد ،وإن شاء فسخه ." ..
كما قضت الفقرة الثانية من املادة ( )240من نفس القانون بسقوط كق من له اخليار أصيالً أو كيالً
برؤية الشيء بعد إبرام العقد إذا مل يفسخ بعدها مباشرة.
وهذا يعين أن استعما كق الرؤية من قبل املتعاقد الذي مل ير حمل العقد على الفور ال على الرتاخي بعد
الرؤية املميزة(.)3

( )1د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.344 -338
( )2يخنظر :شروط خيار الرؤية من هذا البحث.

( )3د .عبدهللا العلفي :أكاام عد البيع ،مرجع سابق ،ص.84
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املبحث الثالث
وجهة نظر الفقه اإلسالمي والقانوين من خيار الرؤية
متهيد وتقسيم:
لقد انفرد الفقه اإلسالمي ابلقو يف خيار الرؤية ،وأخذ ذلك منه الفقه القانوين ،كيث أثرى الفقهاء
املسلمون خيار الرؤية إثراءً كبرياً يف كتبهم الفقهية ،وكذلك أثرى فقهاء القانون املدين هذا اخليار يف كتبهم
القانونية ،ورغم اختالف الفقهاء يف هذا اخليار من كيث جوازه وعدم جوازه إال أن ذلك بني أمهية هذا اخليار
يف احلياة العملية يف جما عقود املعاوضات املالية ،وسوف نتناو يف هذا املبحث وجهة نظر الفقه االسالمي
والقانوين من خيار الرؤية يف مطلبني ،وذلك على النحو اآليت:
املطلب األو  :وجهة نظر الفقه اإلسالمي من خيار الرؤية.
املطلب الثاين :وجهة نظر الفقه القانوين من خيار الرؤية.
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املطلب األول
وجهة نظر الفقه اإلسالمي من خيار الرؤية
لقد تفرد الفقه اإلسالمي ابلقو يخيار الرؤية؛ نظراً لألمهية العملية هلذا اخليار يف جما املعامالت املالية،
كون فارة خيار الرؤية تقوم على أساس محاية املتعاقد الذي مل ير املعقود عليه أثناء التعاقد؛ ودفع الضرر عنه مبا
يدعم مبدأ استقرار املعامالت وحتقيق الغاية اليت يسعى من وراء تعاقده ،لذلك فقد اعتىن هبذا اخليار الفقهاء
املسلمون اجمليزون له ،فصاغوا أكاامه وقواعده وأاثره بدقة ،وتناولوا ذلك يف كتبهم الفقهية على مر العصور
واألزمان ،وكشفت االجتاهات واآلراء الفقهية املتباينة من هذا اخليار مدى أمهيته لتعلقه بركن الرضا من انكية
واملعقود عليه من انكية أخرى ،وسوف نتناو ذلك ابلنقاط اآلتية:
 مدى جواز بيع العني الغائبة بناءً على وصفها.
 من يثبت له خيار الرؤية من املتعاقدين.
 التقدير لالجتاهات الفقهية من خيار الرؤية.
 مدى جواز بيع العني الغائبة بناءً على وصفها :اختلف الفقهاء املسلمون كو مسالة بيع الغائب
بناءً على وصفه ،وهل العلم أبوصاف املبيع والثمن شرط لصحة العقد؟ واجلهل هبا مانع من الصحة؟ وهل
يافي الوصف للعلم حبقيقة املبيع؟ أم البد من الرؤية للشيء املبيع لاي يتحقق العلم الاايف به؟ لذلك سوف
نستعرض إجابة كل اجتاه على هذه األسئلة على النحو اآليت:
 -1ذهب األحناف يف ردهم على هذه األسئلة إىل القو  :أبن العلم أبوصاف املبيع والثمن ليس شرطاً
لصحة العقد ،واجلهل هبا ليس مانعاً من الصحة ،لانه شرط للزوم( ،)1وأن جهالة األوصاف بسبب عدم

( )1الااساين ،بدائع الصنائع :مرجع سابق ،ص.163
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الرؤية ال تفضي إىل املنازعة بعد ما صار معلوم العني ،وإمنا أتثري هذه اجلهالة يف انعدام الرضا به ،وذلك
شرط إبرام العقد ال شرط جوازه ،فيصح بيع ما مل يره املشرتي لانه ال يلزمه(.)1
 -2وعند الزيدية أن من اشرتى أو أجاز شيئاً غائباً مل يان قد رآه رؤية مثله أو رآه رؤية غري مميزة ،وقد ذكر
جنسه وقدره صح البيع وله اخليار كىت وإن وجده على الصفة املذكورة( ،)2أي أن اجلهل أبوصاف املبيع من
قبل املشرتي ال يفسد العقد بل أن العقد صحيح وله اخليار.
 -3وعند الشافعي (رمحه هللا تعاىل) كون املبيع معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة ،فال جيوز بيع ما مل
يره املشرتي عنده( ،)3وأن جهالة الذات إمنا منعت صحة العقد إلفضائها إىل املنازعة.
ووجه ذلك أن األعيان ختتلف رغبات الناس فيها ابختالف ماليتها؛ وألن عدم الرؤية يوجب متان الغرر
يف البيع ،وقد هنى الرسو صلى هللا عليه وسلم عنه ،والغرر هو اخلطر ،واخلطر يف هذا البيع من ثالثة وجوه،
وهي يف أصل املعقود عليه ويف وصفه ويف وجوه التسلم.
 -4وعند املالكية فقد جاء يف بداية اجملتهد" :وأما مالك فرأى أن اجلهل املقرتن بعدم الصفة مؤثر يف انعقاد
البيع ،وال خالف عند مالك أن الصفة إمنا تنوب عن املعاينة ملاان غيبة املبيع أو ملاان املشقة اليت يف
نشره ،وما خياف أن يلحقه من الفساد بتارار النشر عليه وهلذا أجاز البيع على الصفة ( ،)4كما اهنم اعتربوا
البيع على الصفة يف جهة ما هو غائب يدخله غرر آخر ،لذلك اشرتطوا فيه أن ياون قريب الغيبة.
 -5وعند احلنابلة فأظهر الرواايت عن اإلمام أمحد (رمحه هللا تعاىل) أن الغائب الذي مل يوصف ومل تتقدم
رؤيته ال يصح بيعه ،وإذا وصف املبيع للمشرتي فذكر من صفاته ما يافي لصحة السلم صح بيعه يف ظاهر

( )1حممد بن ايب سهل السرخسي :املبسوط ،ج ،13دار املعرفة ،بريوت1406 ،هـ ،ص .68

( )2العنسي :التاج املذهب ،ج ،2مرجع سابق ، ،ص.397 -396
( )3إبراهيم الشريازي :املذهب ،ج ،1مرجع سابق ،ص.263

( )4القرطيب :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ،2مرجع سابق ،ص.117
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املذهب ،وهو قو أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة .وعن أمحد ال يصح كىت يراه؛ ألن الصفة ال حتصل
هبا معرفة املبيع ،فلم يصح البيع هبا كالذي ال يصح فيه ،ورجح ابن قدامة الصحة(.)1
• من يثبت له خيار الرؤية من املتعاقدين:
من خال بيان اآلراء الفقهية السابقة يف مدى جواز بيع العني الغائبة بناءً على وصفها تبني لنا اجتاهات
ثالثة كو ذلك :أكدهم جموز مطلقاً ،واثنيهم مانع مطلقاً ،والثالث توسط فلم مينع مطلقاً وإمنا جوز ذلك البيع
يف كاالت معينة وفقاً لشروط حمددة ،فإذا قلنا أبنه جيوز بيع ما مل يره املتعاقد – كما ذهب اجمليزون – فهل
يثبت اخليار لال املتعاقدين أم ألكدمها؟ ويف اإلجابة على ذلك فقد اختلف الفقهاء املسلمون فيها ،ونوجز
هذا االختالف على النحو اآليت:
اإلجتاه األول :وهم األحناف والزيدية وقول الشافعي ِف القدمي :فقد ذهبوا إىل القو بثبوت خيار
الرؤية للمشرتي الذي تعاقد على شيء مل يره وليس للبائع خيار ،وسندهم يف ذلك هو عموم قوله تعاىل:وأكلَّ
اَّللخ الْبـْيع ،)2(وقوله صلى هللا عليه وسلم" :من اشرتى شيئاً مل يره فهو ابخليار إذا رآه"( ،)3كما اكتجوا مبا روي
عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه وطلحة بن الزبري أهنما تبايعان داريهما ابلاوفة واألخرى ابملدينة فقيل
لعثمان :إنك غبنت ،فقا  :ما أابيل؛ ألين بعت ما مل أره ،وقيل لطلحة :إنك غبنت ،فقا  :يل اخليار؛ ألين
اشرتيت ما مل أره ،فتحاكما إىل جبري فجعل اخليار لطلحة(.)4
االجتاه الثاين :وهو قول الشافعي ِف اجلديد وأظهر الرواايت عن أمحد :فقد ذهبوا إىل القو  :أن
الغائب الذي مل يوصف ومل تتقدم رؤيته ال يصح بيعه وأن الرؤية شرط لصحة العقد ،وكجتهم يف ذلك إضافة
( )1ابن قدامة املقدسي :املغين ،ج ،4مرجع سابق ،ص.15

( )2سورة البقرة :اآلية (.)275
( ) 3رواه أبو بار بن عبدهللا بن أيب مرمي :واحلديث مرسل ،سنن البيهقي الاربى ،ج ،5ألمحد بن احلسن بن علي بن موسى ،أبو بار البيهقي ،ماتبة
البار ،ماة املارمة1414 ،هـ 1994 -م ، ،ص.268
( )4بدر الدين حممود بن أمحد العيين :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ج ،11دار إكياء الرتاث العريب ،بريوت ،بدون اتريخ النشر ،ص ،267ابن
قدامة املقدسي ،املغين ،ج ،4مرجع سابق ، ،ص.15
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إىل أدلة اإلجتاه األو ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن بيع الغرر؛ وألنه ابع ما مل يره ومل
يوصف له فلم يصح ،وان اآلية خمصوصة ابألصل الذي ذكر وهو احلديث السابق ،وأما كديث عثمان وطلحة
فيحتمل أهنما تبايعا ابلصفة على أنه قو صحايب ويف كونه كجة خالف ،وأما االكتجاج حبديث الرسو
صلى هللا عليه وسلم  ":من اشرتى ما مل يره فهو ابخليار إذا رآه" فقد رواه عمر بن إبراهيم الاردي وهو مرتوك
احلديث ،وحيتمل أنه ابخليار بني العقد عليه وتركه(.)1
اإلجتاه الثالث :وهم املالكية وأحد قويل اإلمام أمحد :وهذا اإلجتاه أجاز بيع العني الغائبة كما مر ولان
يف كاالت معينة وبشروط حمددة ،وتبعاً لذلك فقد ذهب اإلمام مالك إىل القو  :يخيار الرؤية يف كالة واكدة
وهي أن يشرتطه املشرتي الذي اشرتى العني الغائبة عن جملس العقد ،فإن مل يشرتطه فليس له اخليار ،وله خيار
فوات الوصف إن مل جيده كسب ما وصف له عند العقد( ،)2أي أن املالاية جعلوا خيار الرؤية من اخليارات
اإلرادية اليت تثبت إال ابشرتاطها عند العقد.
اإلجتاه الرابع :وهم احلنابلة :فأظهر الرواايت عند احلنابلة عدم جواز بيع الغائب ،ومن ذهب منهم جبواز
ذلك إذا وصف من صفاته ما يافي لصحة السلم( ،)3وعلى ذلك فال وجود عندهم خليار الرؤية كالشافعية.
• التقدير لالجتاهات الفقهية من خيار الرؤية:
من خال ما مت استعراضه يف االجتاهات الفقهية من خيار الرؤية جند أن اإلجتاه القائل يخيار الرؤية قد
دعم رأيه ابألدلة النقلية اليت استند إليها وإن كانت ال تنهض هبا كجة عند أصحاب االجتاه اآلخر القائلني
بعدم خيار الرؤية ،كما ذهب إىل ذلك اإلمام الشوكاين بقوله" :أقو ال خيفاك أنه قد صح النهي أن بيع البائع
ما ليس عنده كما قدمناه ،وبيع البائع للغائب هو من بيع ما ليس عنده ،وصح أيضاً النهي عن بيع الغرر ،وهو
( )1ابن قدامة :املغين ،ج ،4مرجع سابق ،ص .15الشافعي :األم ،ج ،3دار املعرفة ،بريوت ،ط1993 ،2م ،ص.74

( )2حممد اخلطيب الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،2دار الفار ،بريوت ( ،بدون اتريخ سنة نشر) ، ،ص.18
( )3د .وهبة الزكيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،4مرجع سابق ،ص .587د /عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص .84د .علي القليصي:
فقه املعامالت ،مرجع سابق ،ص.64
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ما مل يقف املشرتي على كقيقته ،والغائب عن املشرتي الذي مل يان قد رآه ووقف على كقيقته ،فال بد أن
أييت دليل خيصص هذا البيع من النهي ومل يثبت يف ذلك شيء تقوم به احلجة  ،...ومع ذلك فقد مر أن البيع
الشرعي هو الرتاضي ،فعلى تقدير أهنما تراضيا على بيع الغائب فإن وجده على الصفة اليت رضي هبا فيها وإن
مل جيده على تلك الصفة فله أن يرتكه الناشافه عدم الرضا احملقق ،وهذا معىن خيار الرؤية .)1("...
والذي يبدو أن أصحاب هذا االجتاه جييزون بيع الغائب على أساس الرتاضي كون العقود تقوم على
ذلك ،فمىت شاب هذا الرضا خلل جاز ملن اختل رضاه فسخ العقد ،ومهما كان االجتاه القائل جلواز هذا اخليار
ال تسعفه األدلة النقلية إال أن العمل به يعد دعامة أساسية ملبدأ استقرار املعامالت ومراعاة للمصاحل والغاايت
اليت من أجلها شرعت العقود ،وما دامت الشريعة هتدف إىل جلب املنافع ومحاية مصاحل العباد ودفع املفاسد
ورفع احلرج عنهم ،فالقو يخيار الرؤية يعد من إكدى هذه الوسائل اليت حتقق ذلك ،والقو بعدم جواز بيع
الغائب بناءً على وصفه وعدم جواز خيار الرؤية فيه كرج ومشقة وتعطيل للمعامالت بني املتعاقدين ،خاصة يف
وقتنا احلاضر الذي توسعت فيه نطاق املعامالت بني االفراد والدو داخلياً وخارجياً ،خاصة يف جما التجارة
الدولية واليت يتم فيها عقد الصفقات التجارية بناءً على عقود منوذجية منطية معدة مسبقاً تبني التزامات
املتعاقدين ،ويتم إجراء عملية البيع والشراء فيها عرب وسائل االتصاالت احلديثة كالتلاس أو الفاكس ووسائل
التواصل االجتماعي دون رؤية حمل التعاقد ،وعلى أساسه يتم التعاقد ،والتزام كل طرف مبا تضمنه ذلك العقد.
وعلى هذا األساس نقو  :جبواز خيار الرؤية للمتعاقد الذي تعاقد على ما مل يره يف عقود املعاوضات
املالية.

( )1حممد بن علي حممد الشوكاين :السيل اجلرار املتدفق على كدائق االزهار ،دار الاتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد
ص.98

247
247

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

ISSN: 9636- 2617

املطلب الثاين
وجهة نظر الفقه القانوين من خيار الرؤية
عرفت املادة (  )238مدين ميين خيار الرؤية أبنه" :احلق يف إمضاء العقد او فسخه بعد رؤية املعقود عليه
يف عقود املعاوضات املالية ،وهي الشراء أو اجلارة وقسمة األعيان والصلح مبا ."...
وال ختتلف التعريفات اليت وضعها فقهاء القانون خليار الرؤية عن هذا التعريف وإن كانت خمتلفة يف
األلفاظ غري أهنا موكدة املعىن ابعتبار أن هذا اخليار مأخوذ عن الفقه اإلسالمي ،ومن تلك التعريفات :تعريف
الدكتور حامد حممود مشروخ والذي عرف خيار الرؤية أبنه" :أن ياون للمتعاقد احلق يف فسخ العقد أو إمضائه
عند رؤية املعقود عليه إذا مل يان قد رآه عند التعاقد أو قبله بوقت ال يتغري فيه"(.)1
وعرفه علي اخلفيف أبنه" :ما يثبت ألكد املتعاقدين عند رؤية حمل العقد من احلق يف فسح العقد أو
إمضائه؛ بسبب عدم رؤية حمله عند إنشاء العقد أو قبله" .وعرفه الدكتور عبدهللا العلفي أبنه" :كق قانوين سببه
عدم رؤية حمل العقد يرد على عقود حمدودة وخيو صاكبه سلطة فسخ العقد أو إمضائه إبرادة منفردة"( .)2وعرفه
الدكتور /ذبيان بن حممد الذبيان أبنه" :كق يثبت به للمتملك الفسخ أو اإلمضاء عند روية حمل العقد املعني
الذي عقد عليه ومل يره"( ،)3وقد سبق بيان ذلك.
موقف الفقه القانوين من خيار الرؤية :يخقر الفقه القانوين املعاصر خيار الرؤية غري أنه مل يسر يف اجتاه
واكد يف تايفه هلذا اخليار ،فذهب فريق إىل القو  :أبن خيار الروية ويعرب عنه (بشرط العلم ابملبيع) يخعد تطبي ًقا
من تطبيقات الغلط(.)4
( )1د .كامد حممود مشروخ :مدخل الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.425
( )2د .عبدهللا عبد هللا العلفي :أكاام اخليارات يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين ،مرجع سابق ،ص.328

( )3د .ذبيان بن حممد الذبيان ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ،مرجع سابق ،ص.331
( ) 4أ.د .حممد بن كسني الشامي :النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اليمين (املعامالت املالية) ،ج ،1ط ،6ص181م .عبدالرزاق السنهوري :مصادر
احلق يف الفقه اإلسالمي ،ج ،2دار الفار ،سنة1954م ،ص 123وما بعدها.
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وذهب فريق آخر إىل القو  :أبن شرط العلم ابملبيع (خيار الرؤية) يخعد سبباً إلبطا العقد مستقبالً عن
سائر أسباب اإلبطا ( ،)1وسوف نستعرض هذين االجتاهني إبجياز على النحو اآليت:
أوالً :خيار الرؤية يقوم ِف أساسه على فكرة الغلط:
األصل أن شراء املشرتي ملا مل يره غري الزم؛ ألن اجلهالة يف الوصف تؤثر يف الرضا فتوجب خلالً فيه،
واختالف الرضا يف البيع يوجب اخليار ،وهذا اخليار يقوم يف أساسه على فارة الغلط؛ ألن املشرتي مل يقدم على
الشراء إال على ظن أ نه يصلح له ،فلما تبني له بعد الرؤية أنه ال يصلح له ،جاز له اخليار لرفع الغلط الذي وقع
فيه(.)2
ويتميز هذا الغلط القائم على عدم علم املشرتي ابملبيع علماً كافياً عن غريه من الغلط املفسد للرضا أبنه
غلط يفرتضه القانون ويعفي املشرتي من إثباته ،فيصدق املشرتي يف شأنه مبجرد قوله ،ويقع على عاتق البائع أن
يثبت علم املشرتي ابلبيع العلم الاايف(.)3
وما يدعم كجة هذا االجتاه هو أن الفقه االسالمي القائل هبذا اخليار قد ذهب إىل اعتبار عدم العلم
الاايف ابملبيع خلالً يف الرضا يوجب اخليار للمشرتي ،كيث جاء يف كتاب املبسوط للسرخسي" :وجهالة
األوصاف بسبب عدم الرؤية ال تفضي إىل منازعة بعد ما صار معلوم العني ،وإمنا أتثري هذه اجلهالة يف انعدام
متام الرضا به وذلك شرط إبرام العقد ال شرط جوازه"(.)4
وبناءً على ذلك ،ميان القو أبن العلم ابملبيع علماً كافياً يعترب يف الفقه القانوين ومنه القانون اليمين شرط
لسالمة الرضا ،مبعىن أن عدم العلم الاايف فيه يعد غلطاً يف صفات املبيع اجلوهرية يرتتب عليه قابلية العقد

( )1د .عبدهللا عبد هللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص 383، 377وما بعدها.

( )2د .حممد بن كسني الشامي :النظرية العامة لاللتزام ،ج ،1مرجع سابق ،ص.181
( )3د .سليمان مرقس :العقود املسماة (عقد البيع) ،دار الاتب القانونية ،ط ،5ص.307
( )4الااساين :بدائع الصنائع ،ج ،5مرجع سابق ،ص.292
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للفسخ عند رؤية احملل ،كيث نصت املادة ( )473مدين ميين على أنه" :يلزم تعيني املبيع كا العقد بذاته أو
بذكر جنسه ووصفه أو ابإلشارة إليه مع بيان ماانه".
كما أن املادة ( )474من نفس القانون كددت احلاالت اليت ياون فيها املشرتي عاملا ابملبيع علماً كافياً
انفياً للجهالة ،وذلك إذا اشتمل العقد على بيان املبيع وأوصافه األساسية بياانً ميانه من التعرف عليه ،وبينت
املادة ( )475من ذات القانون احلالة اليت يسقط فيها كق املشرتي يف التمسك بدعوى عدم علمه ابملبيع وهي
إذا ذخكر يف العقد أن املشرتي عاملاً ابملبيع ،إال إذا أثبت غش البائع فال يسقط كقه بدعوى عدم علمه ابملبيع.
اثنياً :خيار الرؤية يعد سبباً مستقالً لإلبطال:
إن عدم العلم ابملبيع يخعد سبباً مستقالً لإلبطا يقرر كاماً خاصاً يتميز عن الغلط ،وهذا ما ذهب إليه
أغلب الشراح يف وقتنا احلاضر( ،)1ويبين هذا االجتاه كجته على أساس عدم العلم ابملبيع أو عدم رؤيته ،ويرتتب
على ذلك أن املشرتي ليس له احلق يف إبطا املبيع بدعوى عدم علمه به إذا أثبت علمه به أو تضمن العقد
بياانً ألوصافه األساسية أو ذكر فيه أنه عاملاً ابملبيع.
ومع ذلك جيوز له أن يطلب إبطا هذا العقد للغلط إذا أثبت أنه ابلرغم من علمه ابملبيع فإن إقدامه
على التعاقد جاء نتيجة تومهه غري الواقع ،وهذا يعين أنه ليس هناك تالزم بني شرط العلم ابملبيع والغلط ،فوجود
أكدمها ال يعين ابلضرورة وجود اآلخر؛ وذلك ألن لال منهما معىن خاص به ،فالغلط وهم يقوم يف نفس
املتعاقد فيصور األمر على غري كقيقته ،أما عدم العلم ابملبيع فهو جهل يخصائص ومميزات املبيع.
وعليه فإن احلق يف إبطا العقد لعدم توافر العلم الاايف ابملبيع ال يرتبط بنظرية عيوب الرضا اليت يعرفها
القانون الوضعي ،فنظام اإلبطا نظام متميز مأخوذ من الشريعة االسالمية ،وفقهاء الشريعة ال يربطون مطلقاً
بني خيار الرؤية وبني تعيب إرادة املشرتي أو وقوعها يف غلط(.)2
( )1د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.377

( )2د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.377
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املبحث الرابع
آاثر خيار الرؤية وأسباب سقوطه
متهيد وتقسيم:
يرتب خيار الرؤية أثراً ملزماً لطريف العقد كانتقا امللاية للمبيع من البائع إىل املشرتي ،وانتقا الثمن من
املشرتي إىل البائع ،وذلك يف كالة اإلمضاء على العقد بعد الرؤية؛ كون العقد صار الزماً ،ابإلضافة إىل أثره يف
االلتزام ابلتسليم ،وكذلك أثره يف ملاية مثار املبيع وتبعة اهلالك على خالف بني الفقهاء يف ذلك كما سنوضحه
الكقاً ،ويسقط هذا اخليار بتوافر شروط معينة وحمددة ،وسوف نتناو يف هذا املبحث آاثر خيار الرؤية
وأسباب سقوطه يف مطلبني ،وذلك على النحو اآليت:

املطلب األول
آاثر خيار الرؤية
أثر خيار الرؤية على أكاام العقد يستلزم تناو مسائل ثالث هي :أثره على انتقا امللاية ،أثره على
االلتزام ابلتسليم ،أثره على ملاية الثمار وتبعة اهلالك ،وسوف نتناو هذه املسائل على النحو اآليت:
أوالً :أثر خيار الرؤية على انتقال امللكية:
ملا كان أي عقد من عقود املعاوضات املالية يرد على عني مل يعاينها املشرتي يثبت له اخليار عند رؤيتها،
ولان ما هو أثر هذا اخليار على انتقا امللاية قبل الرؤية أو بعدها؟.
 مرحلة ما قبل الرؤية  :تبدأ هذه املركلة من حلظة انعقاد العقد وتنتهي ابلرؤية للعني حمل التعاقد ،وقد
اختلف الفقهاء يف اعتبار العقد يف هذه املركلة اتماً والزماً ومن مث تنتقل ملاية املبيع إىل املشرتي والثمن إىل
البائع ،أم يعترب العقد غري اتم وذلك على وجهني:
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الوجه األول  :وهو مذهب األكناف والزيدية وياون عندهم العقد الوارد على العني الغائبة غري الزم ملن
ثبت له اخليار()1؛ وذلك ألن متامه ابلرضا به وقبل الرؤية ال حيصل الرضا ،وترتب على هذا القو نتائج هامة
وهي أنه جيوز للمشرتي فسخ العقد قبل الرؤية( ،)2وهذا احلق يف الفسخ يقوم على أساس أن العقد مع عدم
العلم ابملبيع عقد غري الزم ،والعقد غري الالزم عقد قابل للفسخ استناداً إىل عدم لزومه ال استناداً إىل خيار
الرؤية ،كيث أن هذا اخليار مل يتحقق بعد لعدم توافر أهم شروطه وهي الرؤية(.)3
الوجه الثاين :هو قو احلنابلة واملالاية والشيعة اإلمامية( )4والذين يرون أن العقد يف هذه املركلة عقد اتم
فال جيوز فسخه ،وال فرق بينه وبني أي عقد موصوف إال إذا وجد حمل العقد خالفاً ملا وصف له(.)5
أما أثر اخليار خال فرتة ما قبل الرؤية فال مينع انتقا امللاية يف البدلني ،فتنتقل ملاية املبيع إىل املشرتي
والثمن إىل البائع؛ ألن عقد انتقا امللاية هو العقد الصحيح.
 مرحلة ما بعد الرؤية :وتبدأ هذه املركلة من حلظة الرؤية حملل العقد ،وتنتهي أبي سبب من اسباب
سقوط احلق يف اخليار ،كما أنه يتحقق للمشرتي هبذه الرؤية شرط من شروط قيام خيار الرؤية ،وأصبح من كقه
فسخ العقد ورد العني املبيعة إىل البائع واسرتداد الثمن ،وإذا كان مستأجراً سلم العني املؤجرة إىل صاكبها واسرتد
اإلجيار منه(.)6
وابلنسبة مللاية املبيع والثمن فياون املبيع يف ملك املشرتي والثمن يف ملك البائع كىت ولو مل يتسلم
املشرتي العني حمل التعاقد ،أو مل يدفع الثمن إىل البائع ،وللمشرتي كق التصرف ابملبيع لاونه يف ملاه وله مثاره

( )1د .وهبة الزكيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،4مرجع سابق ،ص ،272زين الدين ابن جنيم احلنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ،6دار املعرفة،
بريوت ،ط ،2ص.29-28
( )2العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص.403
( )3د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص ،387ابن جنيم :البحر الرائق ،ج ،6مرجع سابق ،ص.29

( )4اإلمام أيب زكراي حيىي بن شرف النووي الدمشقي :اجملموع يف شرح املهذب ،ج ،9دار الفار ،بريوت ،ط1417 ،1هـ 1996-م ،ص.284
( )5املرجع السابق ،ص.284
( )6د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.389
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وعليه نفقاته من يوم إبرام العقد ،هذا عند فقهاء األكناف الذين ال جيعلون خيار الرؤية سبباً مانعاً من انتقا
امللاية.
أما القانون اليمين فقد قرر كام عام يشمل كل بيع مقرتن حبق اخليار مفاده ،أن العقد املقرتن يخيار ال
يرتتب عليه أي أثر من آاثره إال إذا أجازه من له اخليار يف مدته أو سقط خياره ،وذلك يف املادة ( )524مدين
واليت تنص على أنه" :إذا انعقد البيع انفذاً غري الزم أبن كان فيه خيار ألكد املتعاقدين أو هلما معاً فال ترتتب
عليه آاثره إال إذا أجازه من له اخليار يف مدته أو سقط خياره طبقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون".
اثنياً :أثر خيار الرؤية على االلتزام ابلتسليم:
وفقاً لنص املادة ( )524مدين ميين السالف بياهنا ،فالقانون اليمين ال يقر ابنتقا امللاية يف العقد الثابت
فيه خيار الرؤية ،ويعين ذلك عدم وجوب االلتزام بتسليم املبيع ،أما يف الفقه اإلسالمي فإن األكناف الذين
جيعلون العقد مع خيار الرؤية عقد انقل للملاية ،فمقتضى هذا االنتقا وجوب االلتزام بتسليم املبيع ال الثمن؛
ألن العقد الزم يف كق البائع فقط ،فليس للبائع أن يطالب املشرتي ابلثمن ما مل يسقط خيار الرؤية منه.
اثلثاً :أثر خيار الرؤية على ملكية الثمار وتبعة اِلالك(:)1
عند األكناف تصري مثار املبيع للمشرتي مبجرد متام العقد وال حمل للرد بعد القبض بسبب اخليار بعد
كدوث الرؤية ،وابلتسليم تنتقل تبعة اهلالك من البائع إىل املشرتي ،أما قبله فتقع على البائع.
وتقسم الزيدية فوائد املبيع إىل نوعني :فرعية وأصلية ،وجيعلون الفوائد الفرعية للمشرتي يف كالة الفسخ يف
خيار الرؤية ،أما الفوائد األصلية فرتد مع املبيع للبائع ،كيث جاء يف التاج املذهب ألكاام املذهب للعنسي
أنه" :إذا قبض املشرتي املبيع ومل يره مث كصلت منه فوائد مث رآه ففسخه ابلرؤية استحق فرعية فوائد ما قبض وال
يلزمه ردها وإن رد املبيع ،واملراد ابلفرعية هذا كيث اشرتاه وهو مؤجر ومل تنفسخ اإلجارة أو غصب عليه فلزمه

( )1الااسائي :بدائع الصنائع ،ج ،5مرجع سابق ،ص.257
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األجرة  ...وأما الفوائد األصلية وهي ما هلا جرم كالصوف واللنب والولد والثمر ،فحامها يف يده أمانة ،فإنه
يلزمه ردها إذا فسخ ،وتصري يف يده أمانة ال يضمنها إذا تلفت بدون جناية منه وال تفريط".

املطلب الثاين
أسباب سقوط خيار الرؤية
يسقط خيار الرؤية بتوافر عدد من األسباب ،وقبل احلديث عن بيان تلك األسباب نتحدث عن انتقا
خيار الرؤية إىل الورثة أوالً ،مث عن أسباب سقوطه وذلك على النحو اآليت:
أوالً :انتقال خيار الرؤية:
ذهب القائلون يخيار الرؤية وهم الزيدية واألكناف إىل منع انتقا خيار الرؤية إىل الورثة ،فلو توىف املشرتي
تد وحلق بدار احلرب.
بعد ثبوت اخيار له بطل خيار الرؤية يف كقه ولزم املبيع ورثته ،وهو نفس احلام كما لو ار ً
إال أن الزيدية مل أيخذوا مببدأ السقوط يف كالة فقد األهلية ،فلو جن من تقرر له اخليار انتقل كقه يف
الفسخ إىل من ينوب عنه يف مباشرة تصرفاته ،وكذلك إذا تقرر اخليار لويل القاصر وبلغ هذا القاصر قبل سقوط
اخليار عن الويل انتقل اخليار إليه( ،)1وهذا خالف األكناف الذين ال يفرقون بني وفاة صاكب اخليار أو فقدان
أهليته ،فيرتتب على األمرين عندهم سقوط احلق يف اخليار.
بينما املشرع اليمين أورد نصوصاً صرحية قضت ابنتقا خياري اجمللس والشرط إىل الورثة وذلك يف املادة
( )229مدين بشأن انتقا خيار اجمللس ،واملادة ( )235مدين بشأن انتقا خيار الشرط إىل الورثة ،أما يف
انتقا خيار الرؤية إىل الورثة فلم يشر إىل ذلك.
وقد ذهب أستاذان الدكتور /عبدهللا العلفي إىل القو " :ابنتقا خيار الرؤية إىل الورثة قياساً على مذهب
املشرع اليمين ابنتقا خيار اجمللس والشرط إىل الورثة" ،وكجته يف ذلك أن فارة كق اخليار وكده ال تتجزأ وإن
( )1العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص.399
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اختلفت أسباهبا؛ ألن خيار الرؤية كخيار اجمللس وخيار الشرط كق يغلب عليه الطابع املايل لتعلقه مبحل
التعاقد( ،)1وما دام األمر كذلك فإن انتقا خيار الرؤية إىل الورثة ياون أمراً طبيعياً؛ ألن الرسو صلى هللا عليه
وآله وسلم يقو " :من ترك ماالً فلورثته"(.)2
اثنياً :أسباب سقوط خيار الرؤية:
نصت املادة ( )240مدين ميين" :يسقط من له كق خيار الرؤية أصيالً أو وكيالً يف األكوا اآلتية:
 -1تصرف من له اخليار يف العني تصرفاً يوجب كقاً للغري.
 -2رؤية املتعاقد عليه قبل العقد مبدة ال تتغري فيها عادة رؤية مميزة تفي ابلغرض أو رؤيته بعد العقد إذا مل
يفسخ بعدها مباشرة.
 -3رؤية بعض املتعاقد عليه مما يد على ذاته ،حبيث حيصل برؤيته لبعضه معرفته لباقيه.
وسوف نتناو هذه األسباب بشيء من التوضيح بصورة موجزة على النحو اآليت:
أ  -التصرف ِف العني حمل التعاقد:
التصرف بطبيعته هو تعبري إرادي يرتتب عليه أاثر قانونية( )3سواءً ابلبيع أم ابهلبة أم التأجري أو الرهن للعني
حمل العقد ،فإذا تصرف من ثبت له خيار الرؤية يف العني حمل التعاقد أبكد هذه التصرفات أو غريها تصرفاً
يوجب كقاً للغري سقط كقه يف خيار الرؤية ،ولو كان تصرفه على وجه فاسد فيسقط اخليار ،حنو أن يبيعه قبل
أن يقبضه أو يرهنه أو يؤجره ،وضابط ذلك" :إن كل تصرف غري االستعما يبطل اخليار ،والفرق بني التصرف
واالستعما أن االستعما قد جيوز يف ملك مع ظن الرضا ،وأما التصرف فال ياون إال يف امللك؛ فلذلك كان

( )1د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات يف الشريعة االسالمية والقانون امليين ،مرجع سابق ،ص.403

( )2أيب هريرة :صحيح البخاري ،يف ابب من ترك ديناً ،رقم احلديث ( ،)2176ج ،2ص .805ورواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة يف ابب من ترك
ماالً فورثته ،رقم احلديث ( ،)1619صحيح مسلم ،ج ،3ص.1237

( )3د .عبدهللا العلفي :أكاام عقد البيع ،مرجع سابق ،ص.86
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قرينة الرضا يخالف االستعما فليس بقرينة ،ولذا فال يبطل به اخليار ولو كثر"( ،)1وهذا عند الزيدية يخالف
األكناف ،كيث يعتربون استعما املبيع – بعد الرؤية – دليالً على التمسك ابلعقد وسبب من أسباب سقوط
اخليار ،أما التصرفات اليت تصدر ممن له اخليار وال توجب كقاً للغري كالبيع مع شرط اخليار وقبض العني حمل
اخليار أو غرضها على البيع أو طلب الشفعة هبا فهذه التصرفات ال يسقط هبا خيار الرؤية إال إذا كانت بعد
الرؤية وليس قبلها.
ب -عدم فسخ العقد بعد الرؤية:
إذا رأى من تقرر له اخليار حمل العقد ومل يفسخ العقد مباشرة أبن سات كان ساوته دليالً على الرضا
ابلعقد ،وكان سبباً يف سقوط خيار الرؤية ،وقد أخذ املشرع اليمين هبذا احلام يف املادة ( )239مدين ،وهو
مذهب بعض القائلني جبواز خيار الرؤية وهم الزيدية ،كيث جاء يف التاج املذهب" :إذا رأى املبيع بعد العقد
مع علمه أنه املبيع وأن الساوت مبطل وأن الفسخ على الفور فسات ومل يفسخ نفذ البيع وبطل اخليار
بساونه عقبيها ،ولو سات بتأمله بعد أن رآه رؤية كاملة فإنه يبطل خياره"( ،)2وذلك خالفاً ملا ذهب إليه
يمهور األكناف الذين ال يعدون الساوت عند ممارسة اخليار رضاً ابلعقد ،فإن سات املشرتي بعد رؤية العني
ظل كقه يف اخليار قائماً إىل أن يوجد ما يبطله( ،)3كما اعترب املشرع اليمين رؤية املتعاقد عليه قبل العقد مبدة ال
تتغري فيها عادة رؤية مميزة تفي ابلغرض من مسقطات خيار الرؤية( ،)4ويعترب هذا حمل انتقاد عند بعض
()5

الشراح

ابعتبار أن الرؤية قبل العقد ال تخعد سبباً من أسباب سقوط اخليار ،وإمنا من أسباب عدم قياسه،

فيشرتط لثبوت خيار الرؤية عدم رؤية العني حمل التعاقد؛ سواءً كانت الرؤية سابقة للعقد أو معاصرة له.

( )1العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص.400-399
( )2العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص.400-399

( )3الااسائي :بدائع الصنائع ،ج ،5مرجع سابق ،ص.295
( )4الفقرة الثانية من املادة ( )240مدين ميين.

( )5د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.411
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ج -رؤية بعض املتعاقد عليه:
وهو ما يعرف ببيع النموذج يف الفقه اإلسالمي ،فرؤية بعضاً من املبيع أو عينة منه إذا كان ذلك البعض
يد على الباقي وحيصل به معرفة يميعه ،حنو رؤية بعض الطعام وبعض الثياب املستوية يف النسيج واجلنس
والصفة والصبغ أو ظاهرها الذي يعرف به خشونتها ولينها ورقتها ،ألن رؤيته يف البعض للمستوى مبنزلة رؤيته
للجميع فيبطل خياره ولو مل يدخل الذي رآه يف املبيع أما إذا كان رؤية البعض ال يد على الباقي مل يبطل
خياره كون املبيع خمتلفاً ملا رآه(.)1
وقد اعترب املشرع اليمين رؤية بعض املتعاقد عليه مما يد على ذاته حبيث حيصل برؤيته لبعضه معرفته للبقية
من مسقطات خيار الرؤية( ،)2وقد تعرض هذا لنقد بعض الشراح(.)3
وهناك أسباب أخرى يف الفقه اإلسالمي يسقط هبا خيار الرؤية نوردها إبجياز على النحو اآليت:
 -1هالك حمل العقد كله أو بعضه أو زايدته زايدة منفصلة أو متصلة متولدة أو غري متولدة؛ ألن اهلالك
جيعل رؤية حمل العقد منعدمة النعدام احملل(.)4
 -2موت من له اخليار ،فإذا مات من له اخليار سقط هذا اخليار ولزم حمل التعاقد ورثته ،كذلك إذا ارتد
وحلق بدار احلرب عند الزيدية( ،)5وعند احلنفية يبطل العقد واخليار معاً فال يلزم ورثته(.)6
 -3التعيب احلادث يف املبيع قبل رؤيته ،إذا كدث بعد القبض ولو بسبب من البائع أو بفعل املشرتي(.)7
 -4رؤية الوكيل حملل التعاقد؛ ألن رؤيته رؤية للموكل ،فلو رآه الوكيل مث فسخ املوكل مل يفسخ.
 -5ساوت من له اخليار بعد الرؤية كىت ينتهي وقته؛ كون ذلك يعترب رضا ابلعقد يسقط اخليار.
( )1العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص.402
( )2الفقرة الثانية من املادة ( )240مدين ميين.

( )3د .عبدهللا العلفي :أكاام اخليارات ،مرجع سابق ،ص.430
( )4الااسائي :بدائع الصنائع ،ج ،5مرجع سابق ،ص.295

( )5العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص.400
( )6البحر الرائق ،ج ،6مرجع سابق ،ص.28

( )7العنسي :التاج املذهب ألكاام املذهب ،ج ،2مرجع سابق ،ص ،401-400د .كامد مشروخ ،مدخل الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.431
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اخلامت ة
بعد هذا االس تطراد خليار الرؤية يف الفقه اإلسالمي والقانون اليمين ميان أن خنلص إىل اخلامتة املتضمنة
ألهم النتائج والتوصيات وهي كالتايل:
أوالً :النتائج :ابالطالع على ما تضمنته مادة هذا البحث نستخلص النتائج التالية:
 -1أسبقية الفقه اإلسالمي ابلقو يخيار الرؤية للمتعاقد الذي مل ير حمل العقد أثناء التعاقد أو قبله ،غري
أنه مل يان حمل اتفاق عند يميع املذاهب الفقهية اإلسالمية ،فمنهم من أجازه وهم األكناف والزيدية ،ومنهم
من مل جيزه وهم الشافعية واحلنابلة ،ومنهم من أجازه بشروط وهم املالاية ،وهذا يد على ثراء الفقه اإلسالمي
وعظمة فقهاؤه الارام ،وصالكية الشريعة اإلسالمية يف كل زمان وماان.
 -2أخذ الفقه القانوين يخيار الرؤية من الفقه اإلسالمي؛ ملا هلذا اخليار من أمهية كبرية يف احلياة العملية
بني املتعاقدين يف عقود املعاوضات املالية ،خاصة يف وقتنا احلاضر؛ نتيجة لتوسيع نطاق املعامالت؛ سواءً
الداخلية أو اخلارجية (التجارة الدولية) واليت صارت تعتمد على العقود النمطية ويتم إجراء الصفقات التجارية
عرب وسائل التواصل احلديثة كالتلاس أو الفاكس ووسائل التواصل االجتماعي وفق مناذج معينة وعلى أساسه
يتم التعاقد والتزام كل طرف مبا تضمنه ذلك العقد.
 -3إن خ يار الرؤية من اخليارات اليت تثبت بقوة الشرع والقانون ال ابتفاق األطراف عليه؛ ألن األساس
الشرعي الذي من أجله شرع هذا اخليار هو دفع الضرر عن املتعاقد الذي تعاقد على ما مل ير؛ كرصاً من
الشارع على سالمة رضاه ،وذلك من أن يلزم نفسه بشيء ال يتوافق مع ما تصوره يف ذهنه كقيقة أثناء التعاقد
مث تبني عند املعاينة يخالف ذلك التصور.
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 -4إن خيار الرؤية ال يرد إال على العقود الالزمة اليت تقبل الفسخ وهي عقود املعاوضات املالية وهي
عقد البيع وعقد اإلجيار وعقد قسمة األعيان وعقد الصلح على ما  ،وأما العقود اليت ال تقبل الفسخ فال يرد
عليها هذا اخليار كعقد الزواج وحنوه.
 -5إن خيار الرؤية صورة من صور الغلط يف صفة جوهرية يف حمل العقد؛ كونه يتعلق بركن الرضا؛ ألن
إقدام املتعاقد يف التعاقد على شيء بناء على أوصافه دون رؤيته وقت التعاقد أو قبله مث يناشف له على غري ما
وصف له أو خالفاً ملا يتصوره يف ذهنه يخعد إخالالً يف رضاه مبوجبه حيق له فسخ العقد.
 -6إن فارة خيار الرؤية تقوم على أساس محاية املتعاقد الذي تعاقد على شيء مل ير حمله أثناء التعاقد أو
قبله ودفع الضرر عنه ،وهذا يدعم مبدأ استقرار املعامالت بني املتعاقدين وحتقيق الغاية اليت يسعى إليها كل
متعاقد من وراء تعاقداته.
 -7إن خيار الرؤية مل حيدد مبدة زمنية حمددة جيب خالهلا على املتعاقد الذي ثبت له اخليار مباشرة رؤية
املبيع واستعما كقه يف الفسخ أو اإلمضاء ،سواءً يف الفقه االسالمي أم الفقه القانوين ،مما جيعل تلك املدة
داخله حتت تقدير صاكب اخليار ،األمر الذي قد يتيح للمتعاقد سيء النية أن يسيء استخدام ذلك يف إحلاق
الضرر ابملتعاقد اآلخر فيرتاخى عن رؤية حمل التعاقد ،وبعد فرتة طويلة يفسخ العقد ويفوت بذلك على املتعاقد
اآلخر فرصة إبرام صفقة ممانة راحبة ،فاان من الضروري حتديد مدة زمنية معقولة حلماية املتعاقدين من نظرائهم
سيئي النية.
 -8مل ينص املشرع اليمين على مسألة انتقا خيار الرؤية إىل الورثة كما هو احلا يف خياري اجمللس
والشرط ،مما جيعل األمر حمل لالجتهادات الفقهية والقضائية واليت قد ال تتوافق مع ما يهدف إليه املشرع من
تشريعه هلذا اخليار؛ لذا فإن النص على انتقا هذا اخليار إىل الورثة يف كالة وفاة من له اخليار قبل الرؤية حملل
العقد حيقق الغاية من تشريع هذا اخليار.
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 -9القو أبن املوت يسقط اخليار ويلزم املبيع الورثة يتناقض مع اهلدف األساسي من تشريع خيار الرؤية
وهو منع وقوع الضرر لقوله صلى هللا عليه وسلم  ":ال ضرر وال ضرار".
اثنياً :التوصيات :يوصي الباكث ابآليت:
 -1أن يتناو املشرع اليمين يميع أكاام خيار الرؤية كما وردت يف الفقه االسالمي بدالً من قصر بيانه
يف أربعة مواد فقط ،خاصةً وأن الفقه القانوين قد أخذ هذا اخليار من الفقه اإلسالمي.
 -2أن يتالىف املشرع اليمين القصور الذي أورده عند تقنينه ألكاام خيار الرؤية وذلك ابلنص على انتقا
خيار الرؤية إىل ورثة املتويف الذي له كق اخليار وتوىف قبل رؤية حمل العقد كما هو الشأن يف خياري اجمللس
والشرط.
 -3أن حتدد مدة معقولة للمتعاقد الذي له كق اخليار ومن معيار موضوعي حمدد محاية للمتعاقد اآلخر
من املتعاقد سيء النية وذلك من أجل استقرار املعامالت بني املتعاقدين.
 -4أن يقرر املشرع اليمين بنص القانون عدم سقوط خيار الرؤية لورثة املتويف بعد وفاة مورثهم الذي تقرر
له كق اخليار.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :القرآن الكرمي.
اثنيًا :مراجع السنة النوية:
-1أبو احلسن مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري :صحيح مسلم ،دار إكياء الرتاث
العريب ،بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بدون سنة نشر).
-2أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري :صحيح البخاري ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط ،3سنة
1407ه1986-م.
-3أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بار البيهقي :سنن البيهقي الاربى( ،املتويف سنة 458ه)،
ماتبة الباز ،ماة املارمة1414 ،هـ 1994 -م.
-4بدر الدين حممود بن أمحد العيين :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إكياء الرتاث العريب،
بريوت ،بدون اتريخ النشر.
-5اإلمام علي بن عمر أبو احلسن الدار قطين :سنن الدار قطين ،ج ،3دار املعرفة ،بريوت ،حتقيق:
السيد عبد هللا هاشم مياين املدين.1966 – 1386 ،
اثلثًا :املراجع اللغوية:
 -1حممد بن أيب بار الرازي :خمتار الصحاح ،دار الاتاب العريب ،سنة1981م.
 -2األب لويس معلوف اليسوعي :املنجد ،املطبعة الااثولياية ،ط ،9سنة .1937
 -3جركي شاهني عطية :املعتمد ،ماتبة صادر ،بريوت ،سنة 1927م.
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ابعا :املراجع الفقهية:
رً
 الفقه احلنفي:
 -1ابن جنيم :زين الدين إبراهيم بن حممد بن جنيم (املتويف سنة 970هـ) :البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت( ،بدون اتريخ سنة النشر).
 -2أبو بار حممد بن سهل السرخسي (املتويف سنة473هـ) :املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت ،طبعة
1406هـ.
 -3عالء الدين أبو بار بن مسعود الااسائي (املتويف سنة 587هـ) :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،
دار الاتاب العريب ،بريوت ،ط ،2سنة1982م.
 -4الشيخ كما الدين حممد بن عبدالواكد السيواسي :فتح القدير ،ج ،5املطبعة األمريية ببوالق ،مصر،
ط ،1سنة 1316ه .
 الفقه املالكي:
 -1أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،دار املعرفة
للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط1402 ،6هـ1982-م.
 -2الشيخ أبو عمر يوسف بن عبدالرب النمري الاايف :دار الاتب العلمية ،بريوت ،سنة1407ه.
 -3حممد عرفه الدسوقي :كاشية الدسوقي على الشرح الابري ،ج ،3دار الفار ،بريوت ،حتقيق :حممد
عليش ،بدون اتريخ سنة النشر.
 -4حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب اخلطاب :مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل،
طرابلس ،ليبيا ،بدون سنة نشر.
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 الفقه الشافعي:
 -1أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي الشريازي (املتويف سنة 476هـ) ،املهذب يف
فقه اإلمام الشافعي ،دار الفار ،بريوت ،بدون اتريخ النشر.
 -2أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي (املتويف سنة204هـ) ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،سنة
1393م.
 -3الشيخ حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب ،املتويف سنة977هـ ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
املنهاج شرح على منت املنهاج ،مطبعة مصطفى البابلي احلليب وأوالده مبصر ،طبعة سنة1377هـ-
1958م.
 -4حمي الدين بن زكراي بن حيىي بن شرف النووي الدمشقي (املتويف سنة631هـ) ،اجملموع شرح املهذب،
دار الفار ،بريوت ،ط ،1سنة1417هـ1996 -م.
 الفقه احلنبلي:
 -1أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي :املبدع يف شرح املقنع ،املاتب اإلسالمي،
بريوت ،سنة1400ه.
 -2الشيخ/موفق الدين حممد موفق الدين عبدهللا ابن قدامه املقدسي :الاايف يف فقه االمام امحد بن
كنبل ،منشورات املاتب االسالمي ،بدون سنة نشر.
 -3موفق الدين حممد بن عبدهللا بن أمحد بن قدامة (املتويف سنة 670هـ) :املغين ،دار الفار ،بريوت،
ط ،1سنة 1405هـ.
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 الفقه الزيدي:
 -1أيب احلسن عبدهللا بن مفتاح (املتويف سنة 877هـ) :شرح األزهار ،ماتبة الرتاث االسالمية ،صعدة،
طبعة خاصة بوزارة العد  ،سنة 1424هـ 2003 -م.
 -2أمحد بن قاسم النسي اليماين الصنعاين (املتويف سنة1390هـ) :التاج املذهب ألكاام املذهب ،دار
إكياء الاتب العربية ،ط ،1سنة 1947م.
 -3حممد بن علي الشوكاين (املتويف 1250هـ) :السيل اجلرار ،دار الاتب العلمية ،بريوت ،ط ،1سنة
1405هـ.
 الفقه الشيعي:
 -1زين الدين بن علي اجلبعي العاملي :الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ،طبعة الاتاب العريب مبصر
مؤسسة مصرية للطباعة احلديثة ،بدون اتريخ سنة النشر.
 -2العالمة احلسن بن يوسف بن علي بن مطهر احللي :تذكرة الفقهاء ،مطبعة النجف األشرف،
1955م.
خامسا :مراجع الفقه العام:
ً
 -1د /جباش سركان حممد املخاليف :أكاام املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،ماتبة الصادق
للطباعة والنشر والتوزيع ،صنعاء ،ط1435 ،7هـ 2014 -م.
 -2د /كامد حممود مشروخ :مدخل الفقه اإلسالمي ،ط ،3سنة 1410هـ 1990 -م.
 -3د /ذبيان بن حممد الذبيان :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ،سنة2013م.
 -4د /عبدالرزاق السنهوري :مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،دار الفار ،سنة 1954م.
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 -5د /عبدهللا عبد هللا العلفي :أكاام اخليارات يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين "دراسة مقارنة"،
دار النهضة العربية ،القاهرة1998 ،م.
 -6د /عبدهللا العلفي :أكاام عقد البيع دراسة يف القانون املدين اليمين ،دار الفار املعاصر ،صنعاء،
ط ،2سنة 1418ه ـ 1998 -م.
 -7د  /علي أمحد القليصي :فقه املعامالت املالية يف الشريعة اإلسالمية ،دار اجلامعة اليمنية ،صنعاء،
ط1997 ،3م.
 -8علي اخلفيف :أكاام املعامالت الشرعية ،دار الفار العريب ،ط1996 ،1م.
 -9د /حممد بن كسني الشامي :النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اليمين (املعامالت املالية)،
ط ،6سنة 1422ه2002 -م.
 -10د  /وهبه الزكيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،النظرايت الفقهية والعقود ،دار الفار العريب ،ط،2
دمشق1985 ،م.
 -11القانون املدين اليمين رقم ( )14لسنة 2002م ،اجلريدة الرمسية ،وزارة الشئون القانونية.
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مجلة العلوم القانونية واالجتماعية
Journal of Legal & Social
Sciences
الصفحة الرسمية للمجلة www.sabauni.net/ojs :

عنوان البحث:

السيادة وتحدياتها
د /يحيى أحمد النعماني
أستاذ القانون الدستوري المساعد
كلية الشرطة  -أكاديمية الشرطة

ملخص البحث

معلومات البحث
تاريخ تسليم البحث:

السيادة هي جوهر البناء التقليدي في العالقات الدولية واألساس الذي تمارس عليه

 18فبراير 2022

الدول عالقاتها في ظل القانون الدولي ،وقد شهد العالم في السنوات األخيرة تحديات
عديدة للسيادة ،كان لها األثر العميق في تشكيل العالقات الدولية على النحو القائم.

تاريخ قبول البحث:
 25مارس 2022

وأبــرز هــذه التحديات التدخل الــدولــي اإلنساني ،والعولمة بما تدعيه من تحريرها
لالقتصاد العالمي ،وكذلك مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم السيادة وتطورها التاريخي ،والوقوف على
أبرز تحديات السيادة؛ والتي تعمل على اضعافها بذرائع متنوعة ،مستهدفة بذلك النيل
من كيان الدولة واستالب قراراها وثرواتها الوطنية ،مع توضيح مستقبل السيادة في
ظل تلك التحديات.
وقد اشتمل البحث على مبحثين ،تطرق المبحث األول إلى مفهوم السيادة وتطورها
التاريخي ،بينما تناول المبحث الثاني تحديات السيادة ومستقبلها.
وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى عدد من النتائج ،أهمها إن ظهور فاعلين جدد

الباحث :د /يحيى أحمد النعماني
البريد االلكتروني :
AMENALANSI@yahoo.com

على مسرح الحياة الدولية؛ كالشركات متعددة الجنسية ومنظمة التجارة الدولية كان
لهم بالغ األثر على السيادة ،حتى انتهى به الحال إلى هذا التحجيم القائم حاليًّا.
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Abstract
Sovereignty is the essence of the traditional structure in international
relations and the basis on which states practice their relations under
international law. In recent years, the world has witnessed many
challenges to sovereignty, which have had a profound impact in
shaping international relations as they exist. The most prominent of
these challenges are international humanitarian intervention,
globalization, with what it claims to liberalize the global economy,
as well as combating terrorism and organized crime.
This study aimed to clarify the concept of sovereignty and its
historical development, and to identify the most prominent
challenges of sovereignty; to weaken it under various pretexts,
aiming to undermine the entity of the state and usurp its decisions
and national wealth, while clarifying the future of sovereignty in
light of these challenges.
The research included two sections, the first section dealt with the
concept of sovereignty and its historical development, while the
second section dealt with the challenges of sovereignty and its
future.
At the end of this research, I reached a number of results, the most
important of which is the emergence of new actors on the
international life scene; Such as multinational companies and the
World Trade Organization had a great impact on sovereignty, until it
ended up with this current scaling.
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مقدمة:
﴿مددن يدَ ِهد هدد افَ فَد َهد َدو
إن احلمددد حن دمددده ونسددتعينه ونسددت فره ،ونع دواب ابحن مددن شددرور أنفسددنا وسدديتات أعمالندداَ ،
ه
لددله ِل فَدلَددن َههد َدد لَددهَ َولهيًّددا م ِرهشدددا سددورة الكهددة (يددة  ،)17وأشددهد أن إ إلدده إإ د وحددده إ
الِ َم ِهتَدددي َوَمددن يَ ِ
ِم إهإ ههفه أ ََمَر أَإ تَد ِعبَ َدواِ إهإ إهايهَ سورة يوسة( ،ية  ،)40وأشدهد أن ممدد عبدده
شريك له القائل﴿ :إه هن ِ
احلَك َ
ورسوله القائل :تركتكم على احملجة البيلاء ليلها كنهارها إ يزيغ عنها إإ هالك).
لقد واجهت السيادة وخاصة بعد احلدرب العامليدة الثانيدة حتددايت عديددة ،ومدن هدذه التحددايت املفداهيم الليةاليدة
للسيادة اليت أعطت للحرايت العامدة وحقدوق اإنسدان قدسدية أعلدى مدن سديادة الددول ،وكدذلك مفداهيم و(ليدات
العوملددة اإقتصددادية الدديت جدداءت لتنكددد دن تنميددة قدددرات أيدة دولددة إ ميكددن أن يددتم ابإعتمدداد علددى نفسددها بدددون
اإنفتدداح علددى الدددول األخددرث ،كددذلك ثددورة املعلومددات واإتصدداإت كانددت أعظددم شددلة يف اخد اق سدديادة الدولددة
وإحداث ت يري فيها ،وعليه فاملةرات الفكرية والقانونية اليت عدززت مدن فكدرة السديادة قدد تصددعت وجعلدت مدن
مفهوم السيادة مفهوما مرة أو نسبيا.

مشكلة البحث:
إن اخلالف يف تفسري مفهوم السديادة يف املفداهيم الدوليدة هلدا واملفداهيم الداخليدة أدث إىل ظهدور مشدكلة كبدرية يف
حتديددد نطاقهددا علددى املسددتوث الدددويل إ سدديما وأن الدددول القويددة إ زالددت تفهددم السدديادة مددن خددالل القددوة ،وهددذه
املشكلة تنبع منها تساؤإت منعية عديدة :ما املقصود ابلسيادة؟ وما هي أنواعها وأشكاهلا؟ وما أثر العوملة على
السيادة؟ وكذلك ما أثر اإرهاب على السيادة؟ وما أثر التدخل اإنساين على السيادة؟ وأخريا مدا أثدر املت دريات
الدولية على السيادة؟
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أمهية البحث:
تظهددر أمهيددة البحددث يف إبدراز الدددور املهددم الددذي تلعبدده السدديادة يف العالقددات الدوليددة ،فلشددصاا القددانون الدددويل
ملزمني ابح امها ،من أجل احلفدا علدى قواعدد القدانون الددويل ،وعددم السدماح بتهديدد السدلم واألمدن العدامليني،
من خالل اإستصدام املفرط للقوة يف العالقات الدولية ،والددور الواجدت تقدميده مدن قبدل األمدم املتحددة وا تمدع
الدويل إح ام سيادة الدول.

أهداف البحث :يهدف هذا البحث إىل حتقيق ما يلي:
 .1بيان مفهوم السيادة وتطورها التارخيي.
 .2الوقوف على أبرز حتدايت السيادة؛ واليت تعمل على اضعافها بذرائع متنوعة ،مستهدفة بدذلك النيدل
من كيان الدولة واستالب قراراها وثرواهتا الوطنية.
 .3توضيح مستقبل السيادة يف ظل تلك التحدايت.

منهج البحث:
للملي يف هذا البحث ،سنحاول اإلجابة على مشكلة البحث وتساؤإته ،منتهجني املنهج الوصفي والتحليلدي
الددذي يعتمددد علددى اثددع الورئددق والدراسددات واإقدداث ابات العالقددة ابملوضددوأ ،وكددذلك املددنهج التددلرخيي كمددنهج
مساعد ،ألنه إ ميكن إعطاء نظرة شاملة ملوضوأ ما ،دون ربط حاضره مبستقبله ،وقدد رأيندا ضدرورة إعطداء نبدذه
موجزة عن تطور مفهوم السيادة عة العصور بعد التعرية الل وي واإصطالحي.
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خطة البحث:
ترتيبا على ما سبق ،سيتم تناول مواضيع البحث وتقسيمها ضمن خطة على النحو اآليت:
املبح ددث اإول :تعريف ددات مفه ددوم الس دديادة وتطوره ددا الت ددارخيي وابل ددك يف مطلب ددني ،يتن دداول املطل ددت األول تعري ددة
السدديادة ل ددة واصددطالحا ،ويتندداول املطلددت الثداين التطددور التددارخيي ملفهددوم السدديادة ،موضددحا فيدده نظدرايت السدديادة
ومظاهر السيادة وخصائصها والسيادة يف الفكر اإسالمي.
امددا املبحددث الثدداين :فهددو بعندوان حتدددايت السدديادة ومسددتقبلها ،وقددد ت تقسدديمه أيلددا إىل مطلبددني ،املطلددت األول
سنوضح فيه حتدايت السيادة وهي ثالث حتدايت :التدخل الدويل اإلنساين ،العوملة ،مكافحة اإرهاب.
واملطلددت الثدداين سددنبني فيدده مسددتقبل السدديادة يف ظددل تلددك التحدددايت ،مث نَنهددي هددذا البحددث خبامتددة تتلددمن أهددم
النتائج والتوصيات ،واخريا املصادر اليت اعتمدت عليها هذه الدراسة.
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املبحث األول
مفهوم السيادة وتطوره التأرخيي
متهيد وتقسيم:
لقددد ظهددر وتبلددور مفهددوم السدديادة مددع ظهددور وتبلددور نشددلة الدولددة ،ابعتبددار السدديادة خاصددية أساسددية قامددت عليهددا
الدولة يف شكلها احلديث ومميزا هلا عن غريها من الكياةت األخرث ،وهذا ما جعل مفهوم السيادة يتبوأ حيزا إ
يستهان به يف اباكرة فقهاء القانون الدستوري والدويل على حد سواء ،وأصبح من أكثر املفاهيم إررة للجدل ملا
حيملدده مددن معددان خمتلفددة ،بددل كرمددز للحريددة والكرامددة واإسددتقالل .ونظ درا ألن الدولددة متتلددك وجهددان وجدده ابطددن
يتجسد فيه رغبتها الشديدة إستعمال القوة ل رض سيطرهتا ،ووجه (خر ظاهر يتجسدد فيده جاندت اللدني إلقنداأ
مواطنيها بشرعيتها اليت يفرضها القانون  ،)1ونظرا ملا حيمله هذا املعىن من دإإت خمتلفة فسوف نتعرض لتعريفه
ل ة واصطالحا ،مث نثين بتناول التطور التارخيي للمفهوم ،وابلك يف مطلبني كما يلي:

املطلب األول
واصطالحا
تعريف السيادة لغة
ً
هناك تعريفني للسيادة؛ الل وي ،واإصطالحي ،وسنتطرق لكل منهما على حده على النحو اآليت:

الفرع األول
تعريف السيادة لغة
كلمة السيادة يف الل ة العربية جاءت من الفعل ساد ،مبعىن يسود سيادة وسدود أي شرفا وجمدا ،وساد قومه أي
صار سيدهم ،والسود مصدر السيادة أو السندد ،ويعين كرم املنصت واملكانة الرفيعة ،والسيادة تعين أيلا لقت

 )1د /امين أمحد الورداين ،حق الشعت يف اس داد السيادة  ،مكتبة مدبويل ،القاهرة 2008 ،م ،ا.12
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شريف أي صاحت سيادة ومسو  ،)1وهي يف الل ة العربية عموما تعين رفعة القدر واملكانة وشرف املنزلة ،وتدل
على أن فالن سيد قومه وكبريهم ،أي أنه املقدم على غريه جاها أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة وأمرا ورأاي ،فهو
مفهوم يدل على العلم والقوة واملنزلة .)2

الفرع الثاين
اصطالحا
تعريف السيادة
ً
عرف السيادة يف اصطالح الفقه القانوين أحياة ابلسلطة العليا ،وهي مستقاه من األصل الالتيين superana
تَ ه
وهي مصطلح قانوين م جم من كلمة فرنسية ،معناها األعلى وهي  souveraineteورغم أهنا من املفاهيم
احلديثة نسبيا اليت ظهرت يف فرنسا وسط ظروف أترخييه معينة ،إإ أهنا حظيت ابهتمام كبري لدث فالسفة
اليوةن كلرسطو) الذي أشار اليها يف كتابه السياسة على أهنا السلطة العليا للدولة .فهو تعرية فيه إحياء دهنا
الطاعة املطلقة لقوانني الدولة على إعتبار أهنا صاحبة السيادة العليا اليت إ تعلوها أي سيادة أخرث . )3
َعهرفت السيادة دهنا" :السلطة العليا الديت إ تعدرف فيمدا يدنظم مدن عالقدات سدلطة عليدا أخدرث" .و َعهرفدت كدذلك
دهنا " :وصة للدولة احلديثة أي مبعىن أن تكون هلا الكلمة العليا واليد الطوىل على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه
وعهرفت كذلك دهنا" :السلطة العليا املطلقة اليت تفدردت وحددها ابحلدق يف إنشداء اخلطداب امللدزم املتعلدق
أو فيه"َ ،
ابحلكم على األشياء واألفعال".
والتعريفدات السددابقة متقاربدة ولعددل أهلهددا ملفهدوم السدديادة ،هددو التعريددة األخددري لوصدفه السدديادة دهنددا سددلطة عليددا
ومطلقة وإفرادها ابإللزام وهوهلا ابحلكم لكل األمور والعالقات؛ سواء اليت هري داخل الدولة أم خارجها .)4

 )1مراد هبه ،املعجم الفلسفي ،دار قباء احلديثة ،القاهرة ،ط2007 ،5م ،ا.346
 )2د /ممد أمحد مفين ،السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسدية اإلسدالمية ،مركدز قدوث الدراسدات اإلسدالمية ،جامعدة أم القدرث ،السدعودية1991 ،م،
ص د.27
 )3خدجيدة غددرداين ،إشددكالية السدديادة والتدددخل اإلنسدداين ،حالدة الدددول العربيددة ،رسددالة ماجسددتري ،كليددة احلقدوق والعلددوم السياسددية ،قسددم القددانون العددام ،جامعددة
تلمسان ،اجلزائر2015 ،م ،ص د .)42
 ) 4د /ممد طلعت ال نيمي ،الوسيط القانوين الدويل العام ،قانون اإمم وقت السالم ،منشلة املعارف ،اإلسكندرية1971 ،م ،ص د .)317
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فالسيادة أهل من السلطة ،ألن السلطة هي ممارسة مظاهر السيادة ،حيث أن أول من وضع حتديدا ملفهوم
السيادة هو الكاتت الفرنسي بودان) يف كتابه املسمى ابلكتت السته للجمهورية سنة 1576م بقوله :إهنا
سلطة الدولة العليا املطلقة واألبدية واجلازمة والدائمة اليت خيلع هلا اثيع األفراد ،وأضاف أهنا السلطة العليا
املع ف هبا ،واملسيطرة على املواطنني والرعااي دون تقييد قانوين ،ما عدا القيود اليت تفرضها القوانني الطبيعية
والشرائع السماوية ،واخلاصية األساسية هلذه السيادة تكمن يف وضع القوانني أي مبعىن سلطة التشريع ،بل إنه
أول من وضع نظرية متكاملة للسيادة حتمل أبدية تواجدها رغم إمكانية زوال حاملها ،وأكد دنه يف غياب
السيادة ختتفي الدولة .)1
ومل يكددن ب ددودان ه ددو مددن اس ددتند يف تعريف دده للسدديادة عل ددى الش ددلن الددداخلي ،ب ددل س ددبقه عدددد م ددن رج ددال الق ددانون
والسياسة الذين اختلفوا يف حتديدهم ملفهوم السيادة ،وسنتطرق إىل بعض تعريفات هنإء على النحو اآليت:
 تعريددة تومدداس هددوبز) :لقددد أسددت هددوبز فكرتدده يف السدديادة علددى اإلنسددان الددذي هددو بطبعدده مصددلحي،
وابايت التفكري ،وإ حيافظ على عهوده ،وعقوده ،وإ يطيع قوانني ا تمع إابا مل تنسجم مع مصاحله ،وهلذا
نشلت احلاجة إىل سلطة عليا ،تستطيع أن تفرض النظام والسلم اإجتماعي على جمموعات قد إ تتجه
دو العيش بسالم وانسجام مع بعلها البعض ،وابلتايل فإن سلطة الدولة وسيادهتا ضرورية للبقاء .)2
 تعريددة جددون أوسددن) للسدديادة دهنددا تقددوم علددى فكددرة القددانون الطبيعددي ومفادهددا :وجددود رئدديت أعلددى يف
الدولة إ يطيع أحد ،بل يفرض هو طاعته على اجلميع ،وهذا الرئيت هو صاحت السيادة يف ا تمع ،)3
والسيادة ليست سوث ممارسة اإدارة العامة.

 )1ط ددالل ايس ددني العبس ددي ،الس دديادة ب ددني مفهومه ددا التقلي دددي واملعاص ددر ،دراس ددة يف م دددث ت ددداول الس دديادة يف العص ددر احلاض ددر ،جمل ددة جامع ددة دمش ددق للعل ددوم
اإقتصادية والقانونية ،دمشق 2010م ،ا لد  ،26ص د.62
 )2اثعة صاحل حسني ،القلاء الدويل ،دار النهلة العربية  ،القاهرة 1998م ،ا.54
 )3علبان مةوك ،التصادم بني العوملة والسيادة ،حقوق اإلنسان منوابجا ،ماضرات القيت جبامعة سطية ،اجلزائر2005 ،م ،ا.15
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 وهناك تعريفات عربية ،كان هلا إسهام كبري يف تعرية هذا املفهوم ،ومنها تعرية العالمة عبدالرمحن ابن
خلدددون) الددذي عرفهددا :دهنددا العصددبة القدداهرة وال البددة لكددل العجددالت األخددرث ،وكددذلك تعريددة الدددكتور
ممددد طلعددت ال نيمددي يف كتابدده األحكددام العامددة يف قددانون األمددم) حيددث عرفهددا دهنددا :أحددد معطيددات
القددانون الدددويل األساسددية فهددي مرتبطددة بدده ،ويلددية دن السدديادة لدددث العددرب بدددأت ابات صددب ة دينيددة
إبسدم اخلالفدة ،مث اههدت وراثيدة يف عهدد بدين أميددة ،لتصدبغ بصدب ة احلدق اإلهلدي يف العهدد العباسدي ،واليددوم
فإن مفهوم السيادة يف الدولة اإسالمية هو الذي يتكلم عنه القانون الدويل .)1
 تعريددة د /مصددطفى أبددو زيددد فهمددي للسدديادة دهنددا :السددلطة األصددلية الدديت تنبددع سددائر السددلطات األخددرث
منها ،وهي إ تتبع أي منها ألهنا اإصل.
 تعريددة مكمددة العدددل الدوليددة يف قلددية ملدديق كورفددو) عددام 1949م للسدديادة دهنددا :وإيددة الدولددة يف
حدود إقليمها وإية انفرادية ومطلقة ،وأن إحد ام السديادة اإلقليميدة فيمدا بدني الددول املسدتقلة يَعدد أساسدا
جوهراي من أست العالقات الدولية .)2
ومن خالل التعريفات السابقة ،جند أن هناك تطور تدرجيي يف فهم مدلول السيادة يرجع أساسا إىل كون الفكرة
مل تكن وليدة قوث ودراسات ،وإمنا كانت نتيجة صراأ أترخيي طويل ومرير بني احلاكم والرعية ،حيث حتولت
السيادة من أداة يف يد الشعت حملاربة النظم اإستبدادية املتسلطة يف القرن الثامن عشر ،إىل شرط إستكمال
اإستقالل التام يف القانون الدويل العام) يف الوقت احلاضر ،وأن هذه التعريفات تش ك يف ال كيز على اعتبار
السيادة سلطة عليا ،تلمن للمتمتع هبا  -سواء احلاكم أم الشعت أم الدولة حست التطور التلرخيي -
اإلستقاللية وعدم اخللوأ ،وإهنا أي السيادة حتولت من مبدأ فلسفي عند بودان ،إىل سيادي يف معاهدة

 )1د /ممد طلعت ال نيمي ،مرجع السابق ،ا .318
 )2علبان مةوك ،مرجع سابق ،ا.16
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ووستفاليا 1648م ،إىل مبدأ قانوين يف معاهدة فيينا 1815م ،وارتبطت ابلقانون الدويل ارتباطا وثيقا إىل درجة
أن يف انتهاكها انتهاكا للقانون الدويل يف حد اباته .)1
وعلى هذا ،فالسيادة هي السلطة العليا املطلقة اليت تفردت ابحلق يف إنشاء اخلطاب امللزم املتعلق ابإشياء
واألفعال ،فهي اليت متلك جعل الفعل واجبا ،أو مرما ،أو مباحا ،وهي اليت متلك جعل الشيء سببا أو شرطا أو
مانعا ،ويالحظ أن السيادة والدميقراطية تعبريان عن فكرة واحدة ،فالسيادة التعبري القانوين والدميقراطية هي
التعبري السياسي .)2
وميكن القول دن السلطة السيادية اليت متارس مظاهر السيادة تشكل إىل جانت اإقليم والسكان أركان الدولة
وإ ميكن أن تكتمل الشصصية القانونية للدولة إإ بتوافر هذه األركان ،وإابا كانت السيادة أهم خصائص
ومسات الدولة احلديثة فإن من ميلك السيادة هم األفراد وفقا لنظرية سيادة الشعت أو األمة بوصفها جمموأ
األفراد وفقا لنظرية سيادة األمم .)3

املطلب الثاين
التطور التارخيي ملفهوم السيادة
ابلنظدر إىل العصدر القددم ،جندد أن فالسدفة اليدوةن قدد عددةوا عدن السديادة مبفداهيم خمتلفدة ،نتيجدة لتدارخيهم احلافددل
ابإزدهار العلمي ،وخاصة يف ميدان الفلسفة والرايضيات ،ساعدهم على إقامة جمتمع دميقراطي ،كما يف املدينة
الفاضلة عند كل من روادها افالطون وساعدهم ابلك يف وضع قوانني تدنظم عالقداهتم الداخليدة واخلارجيدة وحسدم
النزاعات اليت قد تنشاء فيما بينهم وفيما بني جمتمعهم وا تمعات األخرث ،وابلك ابللجوء إىل التحكديم للفصدل
فيها وحلها.

 )1املرجع السابق ،ا.18
 )2د /صالح الصاوي ،نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية ،بدون طبعة ،ا.11
 )3ماجد عمران ،السيادة يف ظل احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإقتصادية والقانونية ،العدد 2001 ،27م ،ا.464
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وعلى الرغم من ارتباط السيادة يف أابهان كثري من كتاب السياسدة ورجدال القدانون الدسدتوري يف العصدر احلدديث
بظهور الدولة وتطورها فيه ،إإ أهنا وجدت يف العصور القدمية ،حيث نشلت وتطورت ابلتزامن مع ظهور الدولة
وممارستها للسيادة والسلطة يف العديد من دول احللارات القدمية كاإلغريق والصني وبالد الرافدين.
إن الفلسفة اليوةنية هي ما مهدت الطريق فيما بعد لطرق موضوأ السديادة ،رغدم اهندا كاندت ماطدة لدديهم هبالدة
من املعتقدات الدينيدة الديت تلدفي عليهدا صدفة القداسدة واإللزاميدة والطاعدة ،غدري أن هنداك ندوأ مدن اإلنقسدام بدني
منظ دريهم يف حيندده ،فددالبعض كددان مييددل إىل تركيددز السدديادة يف اجلماعددة ،كالعددامل ارسددطو ،الددذي أوردهددا يف كتابدده
السياسة ،ومنهم من اهه دو لصق السيادة ابلطبقة احلاكمة كافإلطون .)1
وقد أدث هذا اإلنقسام إىل مطالبة الشعت بتدوين هذه القوانني ابعتبارها كانت عرفية لتحديد حقوق وواجبات
كل فرد من أفراد ا تمدع ،فداليوةنيون كدانوا يعتدةون السديادة هدي حدق تقريدر املصدري ،بينمدا الرومدان كدانوا يعتدةون
السيادة مرادفة للسلطة ،إاب أن الدولة ا سدة يف سلطة اإمةاطور ،كانت هلا احلق يف كل شيء ،أما األفراد فقد
كان ددت مت ددنح هل ددم بع ددض اإمتي ددازات القابل ددة لإلل دداء يف أي وق ددت  ،)2وإلن احلل ددارتني اليوةني ددة والروماني ددة كانت ددا
متقدداربتني يف فهمهمددا ملدددلول السدديادة إىل حددد بعيددد ،فقددد كددانوا ينظددرون إليهددا علددى أهنددا متثددل الدولددة الدديت تسددتلثر
بك ددل مظ دداهر الس ددلطة وهل ددا ص ددالحية خيل ددع هل ددا اجلمي ددع ،وه ددي جمس دددة يف فت ددة ص د رية م ددن الن دداس ،ه ددم احلك ددام
والزعماء .)3
أمددا يف العصددور الوسددطى فقددد نشددل ص دراأ طبقددي ،نتيجددة سدديادة النظددام اإلقطدداعي ،وانتشددار اإسد قاق ،وسدديطرة
املفدداهيم الدديت متجددد احلدداكم ،ومتنحدده سددلطان مطلددق مسددتمد مددن د ،علددى اعتبددار أندده ميثددل ظددل د علددى األرض،
وكان مور هذا الصراأ سلطة احلاكم ،وسلطة البااب الديت اكتسديها مدع اإنتشدار الواسدع للدايندة املسديحية وسديطرة
الكنيسة ،ابعتبارها كياة مستقال عن الدولة ،وتفشى تبعا لذلك نظام اإقطاأ ،مبا أحدثه من تنازأ للسيادة بني
 )1د /أمين أمحد الورداين ،حق الشعت يف اس داد السيادة  ،مكتبة مدبويل ،القاهرة2008 ،م ،ا  - 30ا.36
 )2اثعة صاحل حسني ،مرجع سابق ،ا.55
 )3أمين أمحد الورداين ،مرجع سابق ،ا.37
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احلدداكم امللددك ،وبددني اإقطدداأ الددذي كددان حيكددم الددداخل ،وبددني املسدديحية كداينددة ،فكددان اإمةاطددور هددو صدداحت
السلطة السياسية ،يف حني اإلقطاأ يسريون شنون املقاطعات داخليا ،وأما البااب فيتمتع ابلسلطة الروحية.
وقد نتج عن هذا الصراأ بدني التنظيمدات الثالثدة اإمةاطدور والكنيسدة واإقطداأ) حتدول يف مفهدوم السديادة علدى
يد القديت توما اإللكويين) ،الذي جاء بنظرية اإلمارة اليت أطاحت مبركز اإمةاطور واإقطاأ الديين وسلطتهما
املطلقددة ،وحددل ملهمددا الدولددة املسددتقلة اخلاضددعة للقددانون اإلهلددي والقددانون الطبيعددي  ،)1وأصددبح هندداك فصددل بددني
السلطة الزمنية املتمثلة يف احلاكم ،والسلطة الدينية املتمثلة يف الكنيسة ورجال الدين.
أما السيادة يف اإلسالم ،فقد ظهرت بظهور الدولة اإسالمية اليت كانت بداية نشلهتا يف املدينة املنورة بعد هجرة
الرسدول صددلى د عليدده وسددلم عددام 622م إليهددا واسدتقراره فيهدا ،تلددك الدولددة الدديت كفلددت متددع املدينددة حقددوقهم
وحرايهتم ،ووضحت ماعليهم من واجبات ،ففي الوقت الذي كانت فيه أورواب تتصبط يف صدراعها الددامي حدول
السلطة والسيادة ،أسست أعظم دولدة قانونيدة يسدودها العددل واملسداواة بدني كدل البشدر علدى يدد رسدول د صدلى
د عليه وسلم ،واستمرت يف عهد خلفائه الراشدين ،إاب بقي مفهوم السديادة ربتدا إ يت دري ،والدذي مدنداه وجدود
إرادة عامددة غددري إرادة األفدراد خيلددع هلددا الكددل هددي إرادة د جددل وعددال ،فهددو احلدداكم احلقيقددي للعددامل ،وقانوندده هددو
دك لهِلمالَئه َكد هدة إههين ج ه
اعد ردل هيف األ َِر ه
ض
﴿وإه ِاب قَد َ
ه َ
دال َربد َ َ
القددانون السددامين بينمددا اإلنسددان جمددرد خليفددة لدده ،قددال تعدداىلَ :
ه
﴿وَِجي َعلَ َكد ِدم َخلَ َفدداء ِاأل َِر ه
ض سددورة النمددل( ،يددة ، )62فكانددت
َخلي َفددة سددورة البقددرة( ،يددة  ،)30وقددال تعدداىلَ :
دولددة قانونيددة شددوروية قائمددة علددى أسددت ربتددة مددن القددر(ن والسددنة مددع وضددع اإلرادة العامددة ألفددراد الشددعت موضددع
اإلعتبار عند إختيدار احلكدام ،أو عدزهلم ،وكدان ابلدك معيدار وجدود السديادة مدن عدمده ،إإ إنده ومبدرور الوقدت حداد
البعض من حكام املسلمني عن هذا املفهدوم فتحولدت مدن خالفدة اسدالمية راشددة يف عهدد اخللفداء الراشددين إىل
حكم وراثي يف عهد بين أمية مث إىل حق إهلي يف عهد العباسيني.

 )1عدةن نعمه ،السيادة يف ضوء التنظيم الدويل املعاصر ،بريوت 1998م ،ا.122
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ومددع حلددول عصددر النهلددة يف أورواب ،أثددريت فكددرة السدديادة كوسدديلة للتحددرر مددن النف دواب الددديين البددااب) والددزمين
اإمةاطور) ،وانتهت بزوال فكرة السديادة املطلقدة ،وحلدول السديادة ،املقيددة ملهدا ،وقدد مهدد هلدذه الفكدرة الكثدري
مددن الفقهدداء وعلددى رأسددهم الفقيدده الفرنسددي بدودان صدداحت التلصدديل احلددديث لفكددرة السدديادة فهددو أول مددن صددا
نظرية السيادة احلديثة يف مواجهة الباابوات وأمدراء اإقطداأ ،وابلدك لتددعيم سدلطة امللدوك ،واعتةهدا سدلطة دينيدة،
وغري مددة بقوانني إىل أن جاء الفيلسوف الفرنسي جان جداك روسدو) يف القدرن الثدامن عشدر ،وةدث إبخلداأ
الس ديادة لددإلرادة العامددة للشددعت ،مددن خددالل كتابدده الشددهري "العقددد اإجتمدداعي" ،ممددا أدث إىل قيددام العديددد مددن
الثورات بني امللك والطبقة اإلرستقراطية من جهة والةجوازية مدعمة ابلشدعت مدن جهدة أخدرثن لتتحدول مصددر
السيادة من احلق اإلهلي إىل اإلرادة العامة للشعت.
ويف العصددر احلددديث وجدددت نظ درايت متعددددة قللددت مددن أمهيددة السدديادة ،كالنظريددة املاركسددية الدديت طالبددت إبل دداء
السدديادة متهيدددا إلقامددة جمتمددع شدديوعي ،وأبددرز روادهددا "هدداريول إسددكي" الددذي اعتددة السدديادة مبثابددة خطددر مدددق
وهذا ينتقص من حقوق الشعوب ،وتقيهد حرايهتم ،ليقابلها على النقيض متاما النظرية الواقعية اليت كانت كثريا ما
تنكددد علددى ضددرورة بقدداء السدديادة املطلقددة يف يددد الدولددة ،إميدداة منهددا دمهيددة مددا تددوفره السدديادة للدولددة مددن القددوة الدديت
هعلها حاضرة بفاعلية يف ا تمع الدويل كوهنا الفاعل الرئيسي يف العالقات الدولية .)1
إن السيادة يف مفهومها املعاصر ختتلة شكال وملموة ،فرصيد السيادة الوطنية يتنداقص لصداحل سديادة القواعدد
الدولية وحقوق اإنسان املعنية هبا املنظمات الدولية ،كاألمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان ،مما أدث لقياس
سيادة الدولة الفعلية مبا متتلكه من هيمنة ،وقوة يف ا تمع الدويل ،كما أن التدخل يف الشدنن الداخليدة للددول مل
يعد أمرا غري مشروأ كما كدان يف املاضدي ،بدل أصدبح جدائزا ومدةرا ققدائق راهندة ،ومدن أبدرز تلدك املدةرات عالقدة
الدددول برعاايهددا حتديدددا يف جمددال حقددوق اإلنسددان واحل درايت العامددةن ابإلضددافة إىل عالقتهددا مبكافحددة اإلرهدداب،
وكذلك سياساهتا املالية واإقتصادية.
 )1خدجية غرداين ،مرجع سابق ،ا.76
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ولكي تتلح الرؤية أكثر ،فإننا سنعرض حتليال موجزا لنظرايت السيادة ،مث ملظاهر السيادة وخصائصها ،وكذلك
السيادة يف الفكر اإلسالمي وابلك يف ثالثة فروأ على النحو اآليت:

الفرع األول
نظرايت السيادة
هندداك إه دداهني رئيسدديني يتج دداابابن مفهددوم فك ددرة السدديادة أح دددمها يددرث دهن دا مطلقدده واآلخ ددر يددرث دهن ددا مقي دددة.
وسنعرض لكال املفهومني ابلشرح والتوضيح على النحو اآليت:
أ -السيادة املطلقة:
لقد جاءت فكرة السيادة املطلقة من الفلسفة املنيدة للحكم املطلدق خدالل القدرنني السدابع عشدر والثدامن عشدر،
إنطالقددا مددن نظريددة تومدداس هددوبز الدديت تددةر احلكددم املطلددق واملسددتبد للملددك ،كوهنددا تنكددد دن عجددز أي اثاعددة مددن
الناس عن حفظ استقالهلا والدفاأ عن نفسها ضد أي إعتداء ينفي عنها وصدة الدولدة ،فجعدل بدذلك السديادة
مرادفه للقوة وأعتةها ركيزة للدولة .كون الدولة يف أصل نشلهتا قامت على تنازل األفراد ابلتعاقد فيمدا بيدنهم عدن
اثيدع حقدوقهم لصداحل ملدك إختداروه ،وإ حيدل هلدنإء األفدراد اإبتعداد عدن التزامداهتم إإ يف حالدة تندازل امللدك عدن
سلطانه أو إهنزامه مثال يف حرب خارجية .)1
وقد تبنت أملانيا هذه النظرية ،فظهرت نظرية األملدان القوميدة يف السديادة علدى يدد "كاندت وهيجدل" ،ومنداهدا أن
احلرب والقوة مها ا لقدانون الطبيعدي بدني األمدم وبشدرت بسدمو األملدان علدى ابقدي الشدعوب بسدبت إحتفاظده بنقائده
العرقددي منددذ القدددم وأن القددوة هددي مصدددر القددانون وأن العنايددة اإلهليددة قددد اختددارت اجلددنت األملدداين حلكددم األجندداس
واألمدم األخددرث ،وقددد طبقددت املانيددا هددذه النظريددة بظهددور النازيددة األملانيددة خددالل احلدرب العامليددة الثانيددة حتددت شددعار
"املانيا فوق اجلميع" ،وأختذت هذه النظرية مةرا لل زو واإعتدداء علدى الددول ا داورة خدالل القدرنني الثدامن عشدر

 )1د /فوزي أو صديق ،الوايف يف شرح القانون الدستوري ،ا لد األول ،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2003 ،م ،ا.33
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والتاسع عشر ،وبطبيعة احلال فقد تعرضت هذه النظرية إلنتقادات حادة ملا حتمله من أفكار خطرية تعمدل علدى
هدم القانون الدويل وم بادئه وتكرس منطق القوة والعنة واإعتداء الذي ساد تلك الف ة.
ومن أبرز منتقدي هذه النظرية "شارل روسو" الذي يدرث أنده مدن ال ريدت أن الشدصص القدانوين يكدون سدعيدا إاب
وجددد فددوق القددانون ،وأن السدديادة املطلقددة إ تكددون للدولددة إإ إابا كانددت تعدديش يف عزلددة ومددة عددن العددامل ،وهددو مدا
يتندداقض مددع واقددع العالقددات الدوليددة املتشددعبة الدديت أصددبحت تلددم كددل دول العددامل ،كمددا إن اعتمدداد فكددرة السدديادة
املطلقة يندي إىل انتفداء املسدتولية الدوليدة ،وابلتدايل حصدول تصدادم بدني الددول ،ومزيددا مدن اإلفدراط يف اسدتعمال
القوة ،ولكن بوجود القانون الدويل الذي مينع ابلك التصادم ،فإن القول ابلسيادة املطلقة ضراب من اخليال .)1
وخالصددة القددول ،فددإن املفهددوم التقليدددي للسدديادة كددان قائمددا علددى اسددتتثار الدولددة وحدددها هبددذه السدديادة ،وجعلهددا
مطلقة هلا حىت تتمكن من مواجهدة الدداخل واخلدار يف حتقيدق اسدتقالهلا ،غدري أنده بظهدور مفداهيم متعدددة ومنهدا
التعدداون الدددويل والعوملددة ،أصددبحت تلددك السدديادة مقيدددة بصددعود العديددد مددن القواعددد الدوليددة علددى غريهددا والدديت
جاءت تنافسها يف عقر دارها بل ويف كثري من األحيان تعلو عليها شكال وملموة وخاصة يف بعض ا اإت
كحقددوق اإنسددان ،والسددلم الدددويل ،والعمددل الدددويل ،والبيتددة والتلددوث ،والطاقددة ،والتلددصم والبطالددة ،واإلرهدداب
والعنة السياسي ،واألمراض الوابئية...اخل).
ب -السيادة املقيدة أو احملدودة.
لقد ظهرت فكرة السيادة املقيدة ،كنتيجة حتمية للتطور اإجتماعي وتشابك العالقات الدوليدة ،وإزدايد احلاجدة
إىل التعدداون الدددويل ،وقكددم تواجددد هددذه الدولددة أو تلددك يف جمتمددع مددنظم اجلماعددة الدوليددة)أو جمتمددع تنظيمددي
املنظمات الدولية) ،فبانتماء الدولة إىل جمتمع دويل منظم رتت بعض القيود املفروضة على سيادهتا ،فالدولة هلدا
مطلق السيادة على اقليمها مع تقيدها دحكام القانون الدويل يف عالقاهتا مع الدول كعدم جواز إستصدام القوة

 )1عبد القادر القادري ،القانون الدويل العام ،مكتبة املعارف ،الرابط1984 ،م ،ا.10
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يف حدل منازعتهددا الدوليددة ،واح امهددا لسدديادة اراضددي الدددول األخددرث ،واسددتقالهلا السياسددي ،بددل وضددرورة تعاوهنددا
الدويل حلل املشكالت الدولية  .)1وهناك مدرستني تنيد فكرة السيادة املقيدة مها:
 .1مدرسةةة القةةانوط الطبيعةةي :الددذي تزعمهددا الفقيدده "بددودان" ،وكددان خالصددة فكددر هددذه املدرسددةن أن قواعددد
القانون الطبيعي ،ليست من وضع البشر ،وهي قابلة للتطبيدق علدى اثيدع النداس إبعتبارهدا القاسدم املشد ك
بددني األمددم ،وكوهنددا ربتددة إ تت ددري بت ددري الزمددان واملكددان ،كمددا هددو احلددال ابلنسددبة للق دوانني الوضددعية ،وحددىت
تتمكن الدولة من حتقيق التوازن اإجتماعي الذي يكفل هلا اإستقرار وحتقيق العددل واملسداواة ،كدان لزامدا
عليهددا التقيددد الكامددل بقواعددد القددانون الطبيعددي ،فالدولددة إ تتصددرف إبرادهتددا املطلقددة ،وإمنددا ختلددع للقددانون
الطبيعددي ،الددذي سددبق وجودهددا ويعلددو سددلطاهنا ،وهبددذا فددإن السدديادة مقيدددة بقواعددد القددانون الدددويل الددذي
يستمد شرعيته من قواعد القانون الطبيعي الذي له السمو على ابقي القوانني .)2
 .2مدرسةةة العقةةد ااعت ةةا ي :الددذي تزعمهددا املفكددر الفرنسددي الشددهري "جددان جدداك روسددو" يف كتابدده العقددد
اإجتمدداعي الددذي جدداء فيدده دن اجلسددم السياسددي ككيددان (دمددي لدده إرادة ،وهددذه اإلرادة اآلدميددة تنددزأ إىل
احملافظدة علددى كدل جددزء مدن الكددائن وعلدى رفاهيتدده ،كددذلك فدإن السدديادة ملدك لامدده اثعداء ،وأهنددا كاجلسددم
احلي غري قابلة للتجزئة وإ للتنازل عنها وكدان هلدذه املدرسدة أتثدري ابرز علدى رجدال الثدورة الفرنسدية بتحويلده
إىل مبدأ دستوري ،نص عليه اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان 1789م ،ورد فيه األمة هي مصدر كدل
سدديادة) أي أن الشددعت هددو صدداحت السدديادة وأن احلدداكم إ يكتسددت صددفة الشددرعية ،إإ إابا كددان قائمددا
على رضا الشعت .فاحلاكم ميارس سدلطانه ابلوكالدة عدن الشدعت الدذي تندازل لده عدن جدزء مدن حقوقده مدن
خالل التفويض املمنوح له من قبلهم وهو ما يعرف ابلعقد اإجتماعي.

 )1أمحد أبو الوفاء ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،ط ،4دار النهلة العربية ،القاهرة ،2004 ،ا.413
 )2ممد السناري ،القانون الدستوري ،نظرية الدولة واحلكومة ،دراسة مقارنة ،دار النهلة العربية ،القاهرة2006 ،م ،ا.770
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وقددد جنحددت كلتددا املدرسددتني يف احلددد مددن السددلطة املطلقددة للحدداكم ،وبينددت املصدددر احلقيقددي للسدديادة ،ومحددت
احلقوق واحلرايت العامة لافراد ،وكانت بذرة لظهدور مدا يسدمى اليدوم املنظمدات الدوليدة) الديت متثدل اجتمداأ (راء
جمموعة من الدول لتحقيق هدف مش ك مع ما ي تت عليها من جعل سيادهتا مقيدة دحكام تلك املنظمات.
وخالصة ملا سبق ،نستطيع القول دن مبدأ السيادة دائما مستمر إ يت ري ،إإ أن صورهتا وحقيقتها واملسنوليات
اليت تنهض هبا تت ري مع الزمنن أو يعاد توزيعها.
وإ تعين التطورات الراهنة هناية مفهوم السيادة ،ولكن تعين أن السيادة قد ت ري مفهومها وت إعادة توزيعها فقبل
الثددورة الفرنسددية كانددت السدديادة ملكددا لاابطددره وامللددوك مث انتزعهددا الث دوار ومنحوهددا للشددعت ،وجدداءت التطددورات
العامليددة احلاليددة بتدددويل السدديادة ،وتوسدديع نطاقهددا ،قيددث مل تعددد خاصددة ابلشددعت والدولددة وحدددها ،ولكددن يشددارك
فيها ا تمع الدويل ممثال يف القوث املتحكمة به ،أما ما يشار إليه من مبدأ املسداواة يف السديادة بدني الددول ،فإمندا
هدو مبدددأ نظددري يكداد يكددون العمددل يف ال الدت والواقددع علددى غدري ابلددك ،ومددندث ابلدك أن السدديادة تدرتبط إرتباطددا
وثيقا من حيث طبيعتها ومدث اتساأ نطاق تطبيقها بقدر الدولة وإمكاةهتا الذاتية .)1
ومما سبق ،ابكر ميكن تلصيص تطور مفهوم السيادة الداخلية يف ثالثة مراحل على النحو اآليت:
)1

السيادة يف التاريخ القدم كانت تنحصر يف احلكام.

)2

السيادة يف التاريخ الوسيط كانت مش كة بني احلكام والشعت.

)3

السيادة يف التاريخ احلديث أصبحت مطلقة للشعت فهو مصدرها الوحيد.

أمدا السدديادة اخلارجيددة فقدد كانددت تنحصددر يف القدوة مث جدداءت عصددبة األمدم املتحدددة وبعدددها هيتدة األمددم املتحدددة،
ووضعت قواعد تلتزم هبا الدول على قدم املساواة من الناحية النظرية على األقل ،وتع ف بسيادة كل دولة علدى
اقليمها وشعبها ابستثناء ما تنص عليه اإلتفاقات الدولية واملعاهدات وهذا ما سيتلح أكثر يف الفرأ التايل.
 )1عثمددان علددي مريائيددك ،السدديادة يف ضددوء القددانون الدددويل املعاصددر ،دراسددة السدديادة العراقيددة  ،2003-1991ط ،1أربيددل ،الع دراق2009 ،م ،ا.81
وكذلك عبد الواحد ةصر ،اإلرهاب وعدم املشروعية يف العالقات الدولية الراهنة ،الرابط2002 ،م ،ا.520
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الفرع الثاين
مظاهر السيادة وخصائصها
بعد أن تناولنا فيمدا سدبق مفهدوم السديادة وتطورهدا فدال بدد مدن بيدان مظاهرهدا وخصائصدها حدىت يكتمدل املوضدوأ
وتتلح الفكرة بصورة أهل وادق ،على النحو اآليت:
أواً :مظاهر السيادة:
للسيادة مظهران :مظهر خارجي ،ومظهر داخلي؛ فاملظهر اخلارجي يكون بتنظيم عالقاهتا مع أشصاا القدانون
الدددويل العددام يف ضددوء أنظمتهددا الداخليددة ،وحريتهددا يف إدارة شددتوهنا اخلارجيددة وحتديددد عالقاهتددا ب ريهددا مددن الدددول،
واملنظمدات الدوليدة وحريتهدا يف إبدرام املعاهددات واإلتفاقدات الدوليدة معهددا وحقهدا يف إعدالن احلدرب أو السددالم أو
التزام احلياد.
والسدديادة اخلارجيددة للدولددة :هددي مرادفددة لالسددتقالل السياسددي ،فكثددري مددا يسددتعمل كالمهددا يف العديددد مددن احملافددل
الدولية ،على غرار ارتباط السيادة ابإستقالل بدرجة وثيقة من ةحية ،وقددود اإسدتقالل السياسدي للدولدة مدن
ةحيددة أخددرث ،فاإسددتق الل هددو مددا يتدديح للسدديادة ممارسددة أعماهلددا الداخليددة واخلارجيددة فكالمهددا متكددامالن ،فلينمددا
وجد شعت مستقل عن غريه كانت لديه سيادة  ،)1ومقتلداها عددم خلدوأ الدولدة صداحبة السديادةن ألي دولدة
أجنبية ،بل إهنا تقة على قدم املساواة مع اثيع الدول ابات السيادة.
فإنش دداء وتنظ دديم العالق ددات اخلارجي ددة يك ددون عل ددى أس دداس م ددن اإس ددتقالل ،ويعط ددي الدول ددة احل ددق يف متثي ددل األم ددة
والدددخول ابمسهددا يف عالقددات مددع األمددم األخددرث ،وإ مينددع هددذا مددن ارتباطهددا وتقييدددها ابلتزامددات أو معاهدددات
دولية مع غريها من الدول.

 )1د /مم ددد واصد ددل ،أعمد ددال السد دديادة واإختصد دداا القلد ددائي ،جملد ددة جامع ددة دمشد ددق للعلد ددوم اإقتصد ددادية والقانونيد ددة ،جملد ددد  ،22العد دددد الثد دداين2006 ،م،
ا.116
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واملظهر الداخلي للسيادة يكون ببسط سلطتها على إقليمها برا وجوا وقرا ،بكافة تقسيماته احمللية وإايت ،أو
مافظدات) ،وبسدط سدلطاهتا علددى كدل الرعدااي الدذين حيملددون جنسديتها وتطبيدق انظمتهدا علدديهم اثيعدا فهدي أقددوث
سلطة ،وإ ينب ي أن توجد داخل الدولة سلطة أخرث أقوث منها ،فسلطتها سامية وشاملة وإ يعلو عليها سلطة
أخرث ،أو تنافسها يف فرض إرادهتا ،فهي اليت حتدد نفسها ،بنفسها وهي ربته هلا ابألصالة حيث إ توجد جهة
أخددرث خددري منهددا أو مثلهددا ،فهددي إرادة تعلددو اثيددع اإلرادات ،وسددلطة هتدديمن علددى كافددة السددلطات  )1وقددد ورد يف
دساتري بعض الدول قيود حتد من السيادة مبا يتوائم مع تلك الشرائع الدينية فيها.
ومع ابلك ،ف إن اإلطالق للسيادة الذي كان ميثل خاصية أساسية يف سيادة الدولة يف الفقه التقليدي بدأ خيلع
لقيددود كثددرية؛ س دواء يف ا ددال الددداخلي أم ا ددال اخلددارجي ،ويرجددع ابلددك إىل مددا تسددود الدددول املعاصددرة مددن مبدددأ
سيادة القانون ،والذي مبقتلاه حتولت الدولة من دولة استبدادية إىل دولة قانونية.
اثنياً :خصائص السيادة.
السيادة تتميز خبصائص عديدة ميكن إاثاهلا يف ست خصائص أساسية هي:
 -1إهنا سيادة شاملة :أي أهنا تطبق على اثيع مواطين الدولة ،ومن يقيم يف إقليمها ،بفرض طاعتهم هلا مهما
كانت جنسياهتم ،مبعىن هول السيادة لإلقليم ومن عليه من أشصاا واثعيات وأموال وثروات ،ابستثناء ما
يرد يف اإتفاقات واملعاهدات الدولية ،مثل موظفي املنظمات الدولية ،والدبلوماسيني ،والقنصليات،
والسفارات الذين يتمتعون ابحلصانة الدبلوماسية .)2
 -2سيادة دائ ة :مبعىن أهنا تدوم بدوام الدولة ،فالعالقة بني السيادة ودميومتها عالقة متالزمة فبقاء السيادة
مرتبط ببقاء الدولة ،وانتهاؤها ابنتهاء الدولة ،فالسيادة تكون شبيهة قرية الفرد اليت إ تنتهي إإ ابنتهائه .)3

 )1د /صالح الصاوي ،مرجع سابق ،ا.67
 )2د /عبد القادر القادري ،مرجع سابق ،ا.48
 )3د /خالد النويب ،السيادة الوطنية وحتوإت العالقات الدولية الراهنة ،املعهد العريب للدراسات4 ،ديسمة 2019م ،ا.7
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 -3سيادة مطلقة :مبعىن أنه ليت هناك سلطة أو هيتة داخل إقليم الدولة تعلوها ،فهي بذلك تفرض سلطتها
على اثيع املواطنني ،وإمكان لسلطة أخرث منافسة أو معارضة والقانون هو التعبري عن إرادهتا.
 -4سيادة ا ميكن التنازل نها :وهذا يعين أن التنازل عنها يفقد الدولة ركنا من أركان قيامها ،فالسيادة
والدولة مفهومان متالزمان ومتكامالن إ جيوز التصرف يف أي منهما ففي تنازل الدولة عن سيادهتا فقدان
لذاهتا ،إإ أن هذا إ يعين رفض الدولة التقيد ابلتزاماهتا يف نطاق ما تةمه من اتفاقيات ومعاهدات يف إطار
عالقاهتا الدولية ،وإن كان حيد من حريتها يف ممارسة سيادهتا ،وهو ما أقرته مكمة العدل الدولية
الدائمة  ،)1يف حكمها املشار إليه.
 -5سيادة واحدة غري قابلة للتجزئة :مبعىن أنه إ يوجد يف الدولة الواحدة سوث سيادة أو سلطة عليا واحدة
إ ميكن هزئتها مهما كان النظام الدستوري أو اإلداري للدولة ،فسواء كانت الدولة موحدة أم احتادية أم
كانت تتبع نظام املركزية اإدارية أو الالمركزية اإدارية فإهنا ابات سيادة واحدة ،وميكن توزيع ممارسة السلطة
على األجهزة احلكومية املصتلفة للدولة ،إإ أن السيادة تظل واحدة.
وقدد أثدري موضددوأ هزئدة سدديادة الدولدة مبناسددبة الصدالحية املعطدداة للمنظمدات الدوليددة الديت تتصددذ قدرارات يف بعددض
املسددائل الدديت تدددخل أساسددا يف نطدداق السدديادة والسددلطان الددداخلي للدولددة ،إإ أندده أجيددت علددى ابلددك دن الدولددة
هي من منحت تلك املنظمات هذه اإختصاصات إبرادهتا ورضاها ،دون أن ميثل ابلك إنتهاكا لسديادهتا ،وألن
تلك املنظمات إ تستطيع ممارسة دورها داخل اقليم الدولة إإ بتلك اإختصاصات املمنوحة.
ويدرتبط مبدددأ وحدددة السدديادة وعدددم هزئتهددا مببدددأ عدددم إمكانيددة نقددل السدديادة وعدددم امكانيددة تفويلددها ،والتفددويض
يقصددد بدده التوكيددل ،أي مبعددىن نقددل املفددوض بعددض صددالحياته إىل املفددوض إليدده مددع حقدده يف العدددول عددن ق دراره،
وممارسددة الصددالحيات الدديت ت تفويلددها مباشددرة دون الرجددوأ إىل املفددوض إليدده ،وبندداء عليدده فددإن تنددازل الدولددة عددن

 )1بن عامر تونسي ،قانون ا تمع الدويل املعاصر ،دار املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2000 ،م ،ا.91
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سيادهتا ابطل ومستحيل ،ألن السيادة إميكن تفويلها ،وألن التفويض يعد يف هذا املقام فقدان الدولة إلرادهتا
وشصصيتها.
 -6سيادة غري قابلة للتقادم :مبعىن أن السيادة إ تسقط حىت لو توقة العمل هبا ملدة معينة ،سواء كانت
تلك املدة طويلة أو قصرية ،كما يف حال الدول املتملثة سابقا فهي إ تنقل من دولة ألخرث إإ يف حالة
توقيع الدولة مالكة اإلقليم امل تصت ،معاهدة صلح بلم اإلقليم مع الدولة امل تصبة .فإابا اغتصبها من ليت
أهال هلا ،وفرض على الناس سلطانه ف ة من الزمن ،فإنه إ يستطيع أن يدعي شرعية سيادته مهما طال
األمد ،ف صت السيادة ستظل دائما غصبا وإ يثبت ابحليازة وإ يةره التقادم.

الفرع الثالث
السيادة يف الفكر اإلسالمي
لقددد جدداء اإلسددالم بتشدريع كامددل متكامددل إ يع يدده أي نقددص ،وقجددة قاطعددة ،دن احلكددم األعلددى هددو للشددرأ إ
ل ريه ،وأن القبول هبدذا الشدرأ هدو قبدول ابإلسدالم ،واإلعدراض عنده كفدر بده؛ فحقيقدة اإلنقيداد للشدرأ هدو الرضداء
ابلشرأ حاكما ،و(مرا  ،وةهيا ،ومصدرا للحالل واحلرام ،وقبول سائر ما يصدر عنه من تشريعات وأحكام.
لقددد تعرضددنا فيمددا سددبق لقلددية السدديادة يف الفكددر ال ددريب ،وبينددا دهنددا السددلطة العليددا املطلقددة الدديت إ تسدداويها أو
تساميها سلطة أخرث ،وإن إرادهتا هي القانون ،وأهنا ربته هلا ابألصالة أي أن إرادهتا تعلو اثيع اإرادات.
ومفهوم السيادة لدث ال رب قد إنتقل مبفهومه احلديث إىل البلدان العربية ،وبدأ ي زو دسداتري العديدد مدن الددول
العربيددة واإلسددالمية ،حيددث صددي ت العديددد مددن القواعددد الدسددتورية فيهددا دن التش دريع املطلددق واإرادة العليددا هددي
ملمثلي الشعت أو األمة ،وما يقتليه ابلك من فصل الدين عن الدولة ،لتكون بذلك السيادة لامة والقانون هو
التعبري عن إرادهتا ،لذا كان لزاما علينا يف هذا البحث ان نتعرض للسيادة يف الفكر اإلسالمي حىت نلم ابملوضوأ
من اثيع جوانبه.
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إن اإرادة اليت تعلو اثيدع اإلرادات يف الفقده اإلسدالمي ،هدي إرادة د عدز وجدل ،وانعقدد ااثداأ األمدة كلهدا علدى
ابلددك ،وان إ ح درام إإ مددا حرمدده د وإ حددالل كددذلك إإ مددا أحلدده د ،وأن مددن رد شدديتا مددن ابلددك التحليددل
والتحددرم ،كددافر إباثدداأ املسددلمني  ،)1وإن هددذا اإلاثدداأ قددد انعقددد علددى أن احلدداكم يف اإلسددالم هددو د عددز وجددل،
ِدم
وأنه إ شرأ إإ من د ،وقد صرح بذلك القران الكرم يف أكثدر مدن موضدع ،حيدث قدال د تعداىل﴿ :إه هن ِ
احلَك َ
إهإ هفه سورة األنعام( :ية  ،)57وسورة يوسدة( :يدة  )67 ، 40وقدال تعداىل :ه
اح َكدم بدَِي دنَد َهم همبَدَ أَن َدزَل
ه
﴿وأَن ِ
َ
وك َعن بدَ ِع ه
ك  ،سورة املائدة( :ية  ،)49وهنداك أدلدة
اح َذ ِرَه ِم أَن يدَ ِفتهنَ َ
افَ إهلَِي َ
َنزَل ه
افَ َوإَ تَدتبه ِع أ َِه َو َ
ه
اءه ِم َو ِ
ض َما أ َ
كثرية تدل على تفرد الشريعة اإلسالمية ابلسيادة ومن تلك األدلة ما يلي:
أ -إن اإلسالم هو اإستسالم حن وحده ،وهذا يتلمن عبادته وحده وطاعته وحده ،فهو الدين الذي إ يقبل
ه ه
ند هه ه
﴿وَمدن يدَِبدتَد هغ
ين هع َ
د غريه ،قال تعاىل﴿ :إن ال هد َ
اف اإل ِسالَ َم سورة (ل عمران( :ية  ،)19وقال تعاىلَ :
ه ه ه
اآلخرةه همن ِ ه
ه ه
ه
ين  ،سورة (ل عمران( :ية .)85
اخلَاس هر َ
َغِيدَر اإل ِسالَم دينا فَدلَن يدَ ِقبَ َل مِنهَ َوَه َو يف َ َ
ب -إ ن عقيدة التوحيد تتلمن إفراد د عز وجل ابحلكم والتشريع املطلق ،فهو اخلالق اآلمر بدال مندازأ ،فمدن
ةزعه فهو مشرك بعبادته أو كافر به ،واألمر حن عز وجل له وجهني أمر كوين يدبر به شتون املصلوقات اثيعا
بقوله للشيئ كن فيكون ،وأمر شرعي يفصل به احلالل واحلدرام وسدائر التكدالية ،ومدن ادعدى مشداركة د عدز
وجددل مددن العلمددانيني يف هددذا األمدرين ملحددد ،حيددث أن بعددض العلمددانيون ادعددو مشدداركة د عددز وجددل يف هددذا
احلددق وجعل دوا الكددون مملكددة تدددار مشدداركة بيددنهم وبددني د وزعم دوا ابن حن حكددم القلددوب واألرواح وهلددم حكددم
اجلسد والعالقة بني العباد .)2
َحبَ َدارَه ِم
إن طواغيت البشر قد ةزعوا د يف هذا احلق فلدعى أحبار اليهود ورهباهنم ابلك ،قال تعداىل﴿ :اختَد َذواِ أ ِ
ون افه والِم هسدديح ابددن مددرَم ومددا أ هَمددرواِ إهإ لهيدعبد َددواِ إهلَددها و ه
ه
ه
احدددا  ،سددورة التوبددة( :يددة ،)31
َ َِ
َ
َوَرِهبَدداندَ َه ِم أ َِرَاباب همددن َد ه َ َ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َ
 )1د /صالح الصاوي .مرجع سابق ،ا.31
 )2املرجع السابق ،ا.34
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فدلحلوا بدده احلدرام وحرمدوا احلدالل وصددارو بددذلك أيلددا أراباب مددن دون د ،مث ةزعهدم امللددوك ابلددك احلددق يف القددرون
الوسطى فاقتسموا السلطة معهم ،حىت جداء العلمدانيون والثدوار بعدد الثدورة الفرنسدية فدانتزعوا هدذا احلدق مدن هدنإء
ونقلوه إىل هيتة متثل األمة أو الشعت أطلق عليها اسم الةملان أو جملت األمة.
فالدين القيم عكت ما أراده األحبار وامللوك والعلمانيون ،هو ديدن أفدرد د عدز وجدل ابخللدق واألمدر واحلكدم قدال
احلكِم إهإ هفه أَمر أَإ تَدعبدواِ إهإ إهايه َابله ه
هه
ين الِ َقيهه َم  ،سورة يوسة( :ية .)40
َِ َ
َ َ
ك ال هد َ
تعاىل ﴿إن َِ َ ه َ َ
 إاثدداأ األمددة علددى كفددر مددن زعددم لنفسدده حددق التشدريع املطلددق مددن دون د عددز وجددل قددال تعدداىل﴿ :أ َِم َهلدَ ِدمَشد َدرَكاء َشد َدر َعوا َهلدَدم ههمد َدن الد ههدي هن َمددا َملِ َاِابَن بهد هده افَ  ،سددورة الشددورث( :يددة  ،)21وهددذه اآليددة دليددل علددى أن مددن
شرأ من الدين مامل اابن بده د فهدو مشدرك ابحن؛ فالتشدريع حدق خدالص حن عدز وجدل ومدن زعمده لنفسده فقدد
أدعددى الربوبيددة ومددن وبعدده علددى ابلددك مددن عامددة الندداس قددد عبددده مددن دون د .ويف هددذا يقددول أحددد الفقهدداء:
"واإلنسان مىت حلل احلرام ا مع عليه وحرم احلالل ا مع عليه ،أو بدل الشرأ ا مع عليه كان كافرا ومرتددا
ه
ك َهد َدم الِ َكددافهَرو َن  ،سددورة املائدددة( :يددة
افَ فَل َِولَددته َ
﴿وَمددن ملِ َِحي َكددم مبدَدا أَند َدزَل ه
ابتفدداق الفقهدداء" ،بدددليل قولدده تعدداىل َ
.)44
د -إن اإحتكام إىل الشرأ شرطا لإلميان :فقد نفى د عز وجل اإلميان عمن مل حيتكم إىل شرعه أو صد عن
ول إهن َكنتم تدَنهمنَو َن هابفه والِيدوهم ه
التحاكم إليه قال تعاىل﴿ :فَهإن تَدنَ َاز ِعتَم هيف َشيء فَدردوه إه َىل افه والرس ه
اآلخ هر ،
َِ ِ
ِ َ َ
ه َ َ
ه َ َِ
ِ
سددورة النسدداء( :يددة  ،)59ويف هددذه اآليددة أمددر مددن د عددز وجددل دن كددل شدديء يتنددازأ فيدده الندداس مددن أصددول
الدددين أن يددردو الفصددل يف ابلددك التنددازأ إىل الكتدداب والسددنة كمددا ورد يف تفسددري إبددن كثددري رمحدده د هلددذه اآليددة
ههه
ِمدهَ إه َىل افه سدورة الشدورث( :يدة  ،)10فمدا حكدم
﴿وَما ِ
اختَدلَ ِفتَ ِم فيه من َش ِديء فَ َحك َ
وأكدها بقوله تعاىلَ :
بدده الكتدداب والسددنة وشددهد لدده ابلصددحة فهددو احلددق ،ومدداابا بعددد احلددق إإ اللددالل بددل أقسددم د سددبحانه وتعدداىل
بذاته املقدسة على نفي اإلميان عمن مل حيكمو رسول د صلى د عليه وسلم فيما شجر بينهم أو وجدوا يف
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انفسهم حرجا من حكمه قال تعاىل﴿ :فَالَ وربهك إَ يدنهمنو َن حىت َحي ههكم َ ه
دجَر بدَِي دنَد َه ِم َمث إَ َهجي َددواِ هيف
يما َش َ
وك ف َ
َ َه َ َ ِ َ َ َ َ َ

ه
ه
ت َويَ َسدلهه َمواِ تَ ِسدلهيما سدورة النسداء( :يدة  ،)65فمدن تدرك الشدرأ احملكدم واملندزل علدى
أَن َفس ه ِم َحَرجا هممدا قَ َ
ل ِدي َ
ممد إبن عبدد خات اإنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسدوخة كفدر إباثداأ املسدلمني بدل جيدت قتلده ،)1

وسواء كان ابلك ال ك بعدم القبول والتسليم به أم ابلشك فيه.
ه -إن التحاكم إىل غري ما انزل د نفاق :فكما أن من سو اخلرو علدى الشدرأ كدافر ابإلاثداأ كدذلك فمدن
ه ه
دك
ين يدَِز َع َمو َن أَند َه ِم َ(منَواِ همبَا أَند هزَل إهلَِي َ
حتاكم إىل غري ما أنزل د منافق معلوم نفاقه قال تعاىل﴿ :أََملِ تَدَر إ َىل الذ َ
ه
ه
وت وقَد ِد أ هَمددرواِ أَن ي ِك َفددرواِ بهد هده وي هريد َدد الشدديطَا َن أَن ي ه
ه
لددل َه ِم
َوَمددا أَند هزَل همددن قَدِبلد َ
ِ
َ َ ََ
َ
دك يَهريد َددو َن أَن يدَتَ َحددا َك َمواِ إ َىل الطدداغَ َ
َ
هه
ه
ه
ه
دك
ص دددو َن َعن د َ
َ
دت الِ َمنَ ددافق َ
افَ َوإه َىل الر َس ددول َرأَيِ د َ
ضد دالَإ بَعي دددا ﴿َ 60وإه َابا قي د َدل َهلَد ِدم تَد َع ددالَ ِواِ إه َىل َم ددا أَن د َدزَل ه
ني يَ َ
ص َدودا سدورة النسداء( :يدة  ،)61، 60وعلدى ابلدك فدإن مدن حتداكم أو حداكم إىل غدري مدا جداء بده الرسدول
َ
صلى د عليه وسلم فقد ح هكم الطاغوت وحتاكم إليه .والطاغوت هدو كدل مدا هداوز بده العبدد حدد مدن معبدود
أو متبوأ أو مطاأ؛ فعبادة غري د أو اتباأ غري شرأ د أو طاعة غري د ورسوله كله طاغوت.
و -إن الطاعددة املطلقددة حددق خددالص حن :فلقددد حددث القددر(ن الكددرم يف أكثددر مددن مانيددة وعش درين موضددع علددى
َطيع دواِ اف وأ ه
ه
دول َوأ َِوهيل األ َِم د هر همددن َك ِم سددورة النسدداء( :يددة
َط َيع دواِ الر َسد َ
وجددوب طاعددة د ورسددوله قددال تعدداىل ﴿أ َ هَ َ
 ،)59فطاعة د ورسوله مطلقة ،وأما طاعة ويل األمدر فمشدروطة بطاعدة د ،قدال رسدول د صدلى د عليده
وسددلم" :السددمع والطاعددة علددى املددرء املسددلم فيمددا أحددت وكددره مددامل يددنمر مبعصددية فددإن أمددر مبعصددية فددال مسددع وإ
ه ه
دك به هده
ت لَ َ
﴿وإهن َج َ
طاعة" ،وكذلك الطاعة للوالدين أيلا مقيدة ،قال تعاىلَ :
اه َد َاك َعلى أَن تَ ِشرَك يب َمدا لَ ِدي َ
هع ِلم فَ َال تَ هطعهما وص ه
احِبد َه َما هيف الدنِديَا َم ِعَروفدا سدورة لقمدان( :يدة  ،)15وكدذلك طاعدة الزوجدة لزوجهدا فدال
ََِ َ َ
ر
طاعة يف معصية ألحد وإمنا الطاعة يف املعروف.

 )1ابن كثري ،البداية والنهاية ،ا لد  ،13دار الكتت العلمية ،بريوت ،لبنان ،ا.119
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إابا فالش دريعة حاكمددة ل ريهددا وإ جيددوز هاوزهددا أو إل ائهددا أو تبددديلها أو تعددديلها  )1وهددي حن عزوجددل متمثلددة يف
الكتاب والسنة ،والدولة إمنا تستمد سيادهتا من خالل التزامها ابألحكام الشرعية وتنفيذها هلا ،ولامة بعد ابلك
حق تولية اإلمام وماسبته وعزله ،فدال عبداده إإ حن وإ طاعدة إإ حن وملدن يعمدل دمدره وشدرعه ،وإابا كاندت بعدض
الدول احلديثة تعتز دهنا تلتزم بسيادة الدستور ،فإن الدول اإلسالمية تعتز ابلتزامها دحكام الشريعة اإلسالمية.
وللسديادة يف اإلسددالم مظهدران :مظهددر داخلددي متمثددل يف بسدط الدولددة سددلطاهتا علددى اقليمهددا ووإايهتددا ورعاايهدا،
ومظهر خارجي متمثل يف عدم خلوأ الدولة صاحبة السيادة ألي دولة اجنبيدة واملسداواة مدع اثيدع الددول ابات
السيادة ،وإ مينع هنا من ارتباطها ابلتزامات أو معاهدات دولية مع غريها من الدول.
وهنا يثار حتدي السيادة يف الفكر اإلسالمي مبن هو مصدر هذه السيادة وما يتبعه من إزدوا يف السيادة ،وقدد
وجددد اهدداهني ،األول :يددرث دن األمددة وحدددها لدددث عدددد مددن الفقهدداء هددي مصدددر السددلطة والنددزول علددى إرادهتددا
فريلة واخلرو على رأيها مترد  ،)2فاملسلمون هم أول من قال دن األمة هي مصدر السلطات كلها.
وهبذا يتبني لنا أن األمة هي صاحبة السديادة والسدلطان يف إدارة شدتووهنا العامدة ،قيدث أن مدا تنتهدي إليده إرادهتدا
العامة يكون قانوة ملزما للجميع حكاما ومكومني.
وقددد نددتج عددن ابلددك إزدوا السدديادة ،فاألمددة والش دريعة ميددثالن مصدددر السدديادة يف الدولددة اإلسددالمية ويفددرق
أيلا هذا اإهاه بدني النصدوا ،فمدا كدان فيده ندص قطعدي الدإلدة أصدبحت السديادة حن وينتفدي دور األغلبيدة أو
اإلاثاأ ،وما كان فيه نص ظين الدإلة فتصبح السيادة شعبية مكملة لدور الشريعة .)3
ويرث معارضوا هذا اإلهاه ،وهم أصحاب الدرأي الثداين :إن اإجتهداد يف مصدادر الشدريعة إسدتنباط حكدم
شدرعي فيمدا مل يدرد فيده ندص قطعدي إ يعطدي صداحبه حدق السديادة فالشدرأ مهديمن علدى اإجتهداد ،بقولده تعدداىل:

 )1د /عبدالواحد ةصر ،مرجع سابق ،ا.48
)2د /ممد الصويف ،حتوإت النظام الدويل يف عصر العوملة ،مكتبة دار السالم ،بريوت ،لبنان ،ط ،2001 ،1ا.3
)3د /ممد علي ال را ،العوملة واحلدود ،جملة عامل الفكر  ،العدد ، 4ا لد ،32الكويت  ،2004 ،ا.80
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﴿فَهإن تَدنازعتم هيف شيء فَدردوه إه َىل ه
ه
اختَدلَ ِفدتَ ِم فهي هده همدن
﴿وَمدا ِ
ه
َ َ َِ ِ َ ِ َ َ
اف َوالر َسول سورة النساء( :ية  ،)59وقولده تعداىلَ :
ِمهَ إه َىل افه سورة الشورث( :ية .)10
َش ِيء فَ َحك َ
بل إن القول بتجزئة السيادة وقيام سيادة شدعبية يددل علدى وجدود نقدص يف الشدريعة ،وأن سديادة الشدعت
تكمل هذا النقص ،وهذا اف اء على د ملناقلته النص القدر(ين الددال علدى كمدال الددين وإكمدال النعمدة ،حيدث
ه
ه
ه
يت لَ َك َم ا هإل ِسالَ َم هدينا سورة املائدة (ية
ت لَ َك ِم دينَ َك ِم َوأَِمتَ ِم َ
ت َعلَِي َك ِم ن ِع َم هيت َوَرض َ
يقول د تعاىل﴿ :الِيَد ِوَم أَ ِك َم ِل َ
 ،)30وخلص أ صحاب الرأي الثاين إىل أن السيادة للشرأ وليست للشعت الذي ميتلك فقط السلطان املتمثل
يف تولية اإلمام ومراقبته وعزله.
يتل ددح مم ددا س ددبق عرض دده أن إ س دديادة إإ للش ددرأ وأن الش د دريعة اإلس ددالمية حص ددرت الس دديادة يف عقي دددهتا
وأحكامها الشرعية وحرمت على احلاكم واحملكوم اخلرو عليهما.
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املبحث الثاين
حتدايت السيادة ومستقبلها
متهيد وتقسيم:
إن التطددور السدريع وغددري املسددبوق الددذي تشددهده العالقددات الدوليددة جعددل إختصاصددات سدديادة الدولددة علددى
خ ددالف كب ددري ب ددني الب دداحثني يف العل ددوم السياس ددية والقانوني ددة ،وابل ددك إنع دددام املعي ددار الواض ددح ال ددذي م ددن املمك ددن
اإعتماد عليه يف التمييز بني ما يدخل ضمن اختصاصات وسيادة الدولة من عدمه.
إن ملمون مبدأ السيادة قد ت ري تبعا لت ري العالقات الدولية الديت هدي بددورها تت دري وفقدا لتزايدد احلاجدات
املش كة للمجتمع البشري وت رياته ،بل وتطوره ،فقد تطور التنظيم الدويل من نقطة الفوضى إبهاه مرحلة القبض
علدى اثيدع السددلطات الدوليدة ،وابملقابددل ينطبدق علدى مفهددوم السديادة مددن نقطدة السدلطة املطلقددة إىل نقطدة إنعدددام
السلطة .)1
وقد برز اهاهني يف هذا املوضوأ ،األول :يرث أنه أمام التطورات الدولية تراجع مفهوم السيادة من صي ته
املطلقددة إىل الصددي ة النسددبية ،قيددث أصددبح وسدديلة ولدديت غايددة ،ويعمددل علددى حتقيددق اخلددري العددام الددداخلي والدددويل
ابعتبددار اإنسددان هددو اهلدددف األمسددى لدده ،ومل تعددد السدديادة مددةرا إنتهدداك حقوقدده ،وأصددبح القددانون الدددويل يف ظددل
النظددام العدداملي اجلديددد إحدددث أدوات اخ د اق حرمددة اإختصدداا الددداخلي للدول ددة ،والوسدديلة املثلددى للحددد م ددن
السدديادة .واإهدداه الثدداين يددرث دن فكددرة السدديادة مبفهومهددا اجلديددد واملتطددور مل تعددد عائقددا للدولددة لإللتدزام بلددمان
حقوق اإنسان ،إاب اصبح مقبوإ أن توقع الدولة على اإتفاقيات الدولية اخلاصدة ققدوق اإنسدان ،قيدث تسدلم
جددزءا مددن اختصاصدداهتا السدديادية إىل ا تمددع الدددويل ،فدداحلرايت مل تعددد أمدرا داخليددا قتددا ،بددل هددي شددلن دويل يهددم
اجلماعة الدولية ،ويتجاوز السيادة القومية ليجعل من اإنسان شصصيا دوليا على دوما ،وإ يوجد تعدارض بدني
 )1ندوة السيادة الوطنية وحتوإت العالقات الدولية الراهنة ،املعهد املصري للدراسات ،مرجع سابق.
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مستولية الدولة وسيادهتا يف أن الدولة من منطلق ممارستها لسيادهتا تلتزم بقواعدد قانونيدة دوليدة ،مبدا فيهدا القواعدد
املنظمة حلقوق اإنسان وأن ابلك إ يل ي شصصيتها الدولية بل يكرسها )1؛ سنناقش على النحو اآليت:

املطلب األول
حتدايت السيادة
يَعد التدخل الدويل اإنساين أحد ابرائع التدخل يف سيادة الدولة ،كما تَعد العوملة مبفهومها املعاصر ابريعة
أخرث من ابرائع التدخل يف سيادة الدولة ،وكذلك مكافحة اإلرهاب ،وميكن توضيح ابلك على النحو اآليت:

الفرع األول
التدخل الدويل اإلنساين (محاية حقوق اانساط)
هنالك تعرية ضيق للتدخل اإلنساين وتعرية واسع ،فالتعرية الليق هو املساعدة املصحوبة ابستصدام
القوة اهلادفة إىل توفري احلماية ملواطين دولدة مدا إزاء املعاملدة التعسدفية وغدري اإنسدانية الديت يتعرضدون هلدا واملتجداوزة
للحد من العدالة واحلكمة  ،)2أما التعرية الواسع للتدخل اإنساين فهو التدخل الذي يتم دون اسدتصدام القدوة
أو التهديد هبا ،كاستصدام وسائل الل ط السياسية واإقتصادية والدوبلوماسية ،وإن املعيار اإنساين هو اهلدف
من استعمال تلك الوسائل.
وبناء على ما تقدم ،يتفق البعض  )3على أن التفسري الليق للتدخل اإنساين قد يتفق مع املرحلة السابقة
لقيددام األمددم املتحدددة ،إاب كانددت احلددرب وسدديلة مشددروعة ومقبولددة لتسددوية النزاعددات الدوليددة ،إإ أندده إ يتفددق مددع
املرحلة الالحقة إلبرام ميثاق األمم املتحدة عام 1945م حيث ت حظر استصدام القوة يف العالقات الدولية.

 )1خدجية غرداين ،السيادة يف القانون الدويل املعاصر ،جملة الدراسات القانونية والسياسية ،ا لد الرابع العدد  ،2يناير2018م ا.419
 )2د /ممد ا ذوب ،القانون الدويل العام ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت2003 ،م ،ا.240
 )3الددبعض هنددا أمثددال الدددكتور :حسددام حسددن حسددان يف كتابدده التدددخل اإلنسدداين يف القددانون الدددويل املعاصددر وكددذلك الدددكتور فرسددت سددويف يف كتابدده الوسددائل
القانونية لت األمن يف تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها.
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إن التدخل اإنساين هو مفهوم قدم وحدديث يف (ن واحدد؛ حيدث أن هدذا املبددأ ظهدر ابألسداس يف إطدار
مددا عددرف قمايددة حقددوق األقليددات ،وبعددض اجلماعددات العرقيددة األخددرث يف منتصددة القددرن التاسددع عشددر ،وبعددد
احلرب العاملية الثانية وقيام منظمدة األمدم املتحددة أضدحت املسدللة اخلاصدة ابحلمايدة الدوليدة حلقدوق اإنسدان أحدد
املبددادا األساسددية للتنظدديم الدددويل املعاصددر ،وقددد أصدددرت اجلمعيددة العامددة لامددم املتحدددة يف سددنة  1988الق درار
 ) 131/43املتعلددق ابملسدداعدة اإنسددانية للددحااي الكدوارث الطبيعيددة ،كددون بقدداء اللددحااي بدددون مسدداعدة ميثددل
هتديدا حلياة اإنسان ومساسا ابلكرامة اإنسانية .)1
واحلقي قة أن التدخل اإنساين إ ينثر بشكل كبري على السيادة عندما يقتصدر علدى التزويدد ابملدواد ال ذائيدة
والطبيددة أو حددىت إنقددااب بعددض املدددنيني ملعاجلددة أوضدداأ الك دوارث املستعصددية ،إإ أن األمددر خيتلددة عندددما يتعلددق
بتدخل قوة مسلحة ملنع بعض خروق حقوق اإنسان ،كما حدث يف حرب كوسوفو ،عندما تذرأ حلة هدال
األطلسي دن حرب كوسوفو هي حرب أخالقية ،اهلدف منها القلاء على سياسة التطهري العرقدي يف كوسدوفو،
دون مباإة ابلسيادة ،بينما هناك حاإت مشاهبة مل حيدرك حلدة األطلسدي وإ الدوإايت املتحددة األمريكيدة فيهدا
ابإ ،واألمثلددة علددى ابلددك عديدددة منهددا إابدة اجلددنت البشددري دبشددع الصددور يف رواندددا وليبددرياي وأن ددوإ والكون ددو
وفلسطني .)2
وهددذا يدددل علددى أن التدددخل اإنسدداين مددن قبددل الدددول الكددةث هددو ملصدداحلها فقددط ،قجددة محايددة حقددوق
اإنسان يف بلداهنم ،بل تكريسا للتفوق ال ريب الشامل بقيادة امريكا.
أن مفهوم األمن اإنساين يف سعيه إلظهار سبل حتقيق األمن الشامل دعم حق التدخل اإنساين وأحدث
ضددرورة التجديددد يف املنسسددات املوكددل إليهددا مهمددة احملافظددة علددى األمددن والسددلم الدددوليني ،وطددرح تصددورا جديدددا
للسيادة لتفادي اجلدل حول مشروعية وعدم مشروعية التدخل إعتبارات انسانية .فلم يَعد اإلشكال يف السيادة
 )1ديباجددة الق درار  131/43الفقددرة  ، )3ال ددذي أصدددرته اجلمعي ددة العامددة لام ددم املتحدددة س ددنة 1988م املتعلددق ابملس دداعدات اإلنسددانية للددحااي الك دوارث
الطبيعية واحلاإت اإستعجالية املشاهبة.
 )2مسعود أمحد رحيان ،مستقبل السيادة يف ظل املت ريات الدولية اجلديدة ،جملة جامعة األنبار ،العراق ،العدد األول( ،ابار 2012م ،ا.308
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ألهنا مرتبطة مبسنولية الدولة يف ضمان أمن مواطنيها والرعااي األجاندت علدى إقليمهدا ،فدإن عجدزت عدن ابلدك أو
كانددت هددي املتسددببة يف اإنتهاكددات يسددقط حقهددا يف الددتحجج ابلسدديادة ،وانتقلددت املسددنولية إىل أط دراف دوليددة
أخرث مبا فيها الدول.
وممددا إشددك فيدده ،إن انتهاكددات حقددوق اإلنس دان تعددرض السددلم واألمددن الدددوليني للصطددر ،غددري أن هاهددل
السدديادة الوطنيددة مددن شددلنه أن يددندي إىل الفوضددى وعدددم اإسددتقرار يف العالقددات الدوليددة ،لددذا إبددد مددن تددوخي
احلددذر ،لك ددي إ يص ددبح ال دددفاأ عددن حق ددوق اإنس ددان حج ددة ال ددبعض للتعدددي عل ددى اختص دداا الدول ددة وتق ددويض
سدديادهتا ،وهددو األمددر الددذي تتصددوف مندده دول العددامل الثالددث ،ألن املسددللة تنخددذ مبعيددار الكيددل مبكيددالني وفددق مددا
تقتلدديه مصدداحل الدددول الكددةث ،ولدديت وفددق مددا تسددتدعيه مصدداحل الشددعوب واألف دراد ،وإن كددان األمددن اإلنسدداين
مفهوما كونيدا ،تعاونيدا ،اثاعيدا ودميقراطيدا ،فامليددان العملدي ينكدد أن سديادة الددول مل متدت ودن سديادة األفدراد مل
تفز بعد.
م ددن جه ددة أخ ددرث ،إ جي ددوز أن تك ددون مس ددنولية احلماي ددة التةي ددر ال ددذي تس ددتند إلي دده ال دددول للقي ددام بت دددخلها
عسكراي يف غريها من الدول ،خار الشرعية األممية ،وخار نطاق توظية القوة املسموح به يف القدانون الددويل،
وإإ فقدت كل من األمم املتحدة والقانون الدويل قوهتما القانونية ،وأصبح اإلحتكام يف العالقات الدولية ملنطق
القوة ،وليت ملنطق القانون واملساواة يف السيادة ما بني الدول ،األمر الذي سيندي يف األخري إىل اإلضدرار أكثدر
ققوق اإلنسان وليت محايتها.
وعلى الرغم من أن القانون الدويل حيظر على أي دولة التدخل يف الشنون الداخلية لدولة أخرث ،كون كل
دولددة حددرة يف اختيددار وتطددوير نظامهددا السياسددي واإقتصددادي واإجتمدداعي والثقددايف ،إإ أن سدديادة الدولددة مقيدددة
دحكام القانون الدويل ،وخباصة فيما يتعلق ققوق اإنسان من جرائم احلرب ،وإابدة اجلنت البشري) ،فالدولة
ليست مطلقة ال تصرف يف ميدان العالقات الدولية بل مقيدة يف عالقتها مع الدول األخرث واهليتات الدولية.
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فدداإلقرار بوجددود حقددوق دوليددة لإلنسددان ،جعددل اثيددع الدددول تقددر دن هندداك جمدداإ مددن ا دداإت األساسددية
إختصاصاهتا الداخلية ،وهناك جماإت قد أصبحت مل تدخل للقانون الدويل ابلتنظديم واحلمايدة ،وابلدك بفعدل
املفاهيم املعاصرة الديت تبنتهدا األمدم املتحددة ،خاصدة بعدد هنايدة احلدرب البداردة .وهدو األمدر الدذي مكدن هيتدة األمدم
املتحدة مدن رقابدة سدلوك الددول األعلداء فيهدا ،يف حالدة هتديدد السدلم واألمدن الددوليني ،وهبدذا أصدبح الزامدا علدى
السيادة الوطنية ،التلحية جبزء من حقوقها يف هذه السيادة من أجل استمرار الدولدة نفسدها ،واسدتمرار اجلماعدة
الدوليدة يف ابات الوقددت ،وبدددأت احلقددوق السديادية الوطنيددة تنحسددر لصدداحل احلقدوق الدوليددة حفاظددا علددى مصددلحة
السالم الدويل.
ويف هذا السياق ميكن أن نرصد الدور األمريكي يف تعزيز التدخل اإلنساين ،واختااب حقوق اإنسدان ابريعدة
للتدددخل يف الشددنن الداخليددة للدددول ،ابعتبارمهددا مددورين رئيسدديني للعمددل علددى تقددويض مددا تبقددى مددن مبدددأ السدديادة
الوطنية .)1
إن مس ددللة الت دددخل اإلنس دداين وفق ددا للمفه ددوم احل ددديث للق ددانون ال دددويل ،مل تع ددد اخ اق ددا للس دديادة الوطني ددة ،حي ددث
أصبحت من اختصاصات ا ال الدويل ،فالتوسع املتزايد يف عقد اإتفاقات الدولية اليت تشرعن للهيتات الدولية
القيددام مبهددام مراقبددة ومتابعددة الدددول األعلدداء يف جمدداإت حقددوق اإنسددان ،والسددلم النددووي أظهددر مشدداكل دوليددة
تستلزم تلافر اجلهود واإلرادات السياسية للدول األعلاء للتوصل إىل حلول جمديه وفعاله هلا.
ومددن تل ددك املشدداكل البيت ددة والتلددوث والطاق ددة ،واجلفدداف والتص ددحر ،والتلددصم والبطال ددة والفقددر ،ونق ددص ال ددذاء،
اإلرهاب والعنة السياسي ،األمراض الوابئية كاإليدز وكروة ،وكذلك اجلرائم املنظمة ومنها اإلابدة اجلماعية.
إن التدددخل اإلنسدداين وإن كددان حيمددل يف بعددض جوانبدده إعتددداء علدى السدديادة الوطنيددة ،فهددو ميثددل يف جوانبدده
األخرث (لية حلماية حقوق اإنسان من املمارسات القمعية لانظمة اإستبدادية ،الديت خيتبدئ وراء فكدرة السديادة
ومبدأ عدم التددخل ،ولكدن اإلشدكاليه احلقيقيدة هدي يف كيفيدة اسدقاط فكدرة التددخل اإنسداين مببادئده علدى أرض
 )1د /ممد اثيل الشيصي ،مفهوم السيادة الوطنية ومبدأ استصدام القوة يف العالقات الدولية ،بدون طبعة ،ا.83
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الواقع دون أن جيرد من انسانيته ،فيكون تدخل انتقامي مبعايري مزدوجدة وهدذا مدا اثبتتده هدارب التددخل اإنسداين
يف كل من سوراي وليبيا واليمن والعراق وغريها من بلدان املنطقة العربية .)1
إن التدددخل الدددويل اإنسدداين أرر إشددكالية ثالثيددة األبعدداد تكدداد تطددال جممددل جوانددت النظددام الدددويل ،فمددن
جهددة متددت السدديادة الوطنيددة ،ومددن جهددة أخددرث متددت حقددوق اإنسددان ،أمددا مددن اجلهددة الثالثددة ،فهددي متددت األمددن
والسلم الدوليني .)2
ويف ظددل تطددور مفهددوم التدددخل اإنسدداين علددى حسدداب السدديادة الوطنيددة  ،وجددد غموضددا ملسددتقبل السدديادة
الوطنية بني أنصدار ينكددون اختفداء السديادة مسدتقبال ،وبدني اهداه يدرث اسدتمرار السديادة مسدتقبال مرهدوة بقددرهتا
على التطور والتكية وستبقى ما دامت الدولة ابقية يف النظام الدويل.

الفرع الثاين
العوملة وحترير ااقتصاد العاملي
منذ منتصة القرن املاضي وظهور مصطلح العوملة ،بدأ يتلائل مصطلح السيادة الكاملة للدولة ،فلم تعد
هددي الدولددة اآلمددرة املددنثرة صدداحبة الكلمددة األوىل واألخددرية ،بددل ظهددرت بصددعود العديددد مددن الفدداعلني مددن األجهددزة
واألدوات الدولية قيود عديدة على تلدك السديادة ،وتلدك الفواعدل الدوليدة مدن منظمدات وهيتدات وشدركات عدابرة
القارات جاءت لتنافت الدولة يف عقر دارها ،بل يف كثري من األحيان تعلو عليها شكال وملموة .)3
وهناك تعريفات متعددة للعوملة ،منها تعرية مالكوم واترز ،دهنا" :كل املستجدات والتطورات اليت تسعى
بقصددد أو بدددون قصددد إىل دمددج سددكان العددامل يف جمتمددع عدداملي واحددد" ،وكددذلك تعريددة الدددكتور امساعيددل صددةي
عب دددد ،دهن ددا" :الت دددخل الواض ددح ألم ددور اإقتص دداد واإجتم دداأ والسياس ددة والثقاف ددة دون إعتب ددار ي ددذكر للح دددود
 )1علددي عدددةن مدراد ،التدددخل اإلنسدداين بددني محايددة حقددوق اإلنسددان ومبدددأ السدديادة ،جملددة جامعددة تكريددت للحقددوق ،السددنة  ،)2ا لددد  ،)2العدددد  ،)3اجلددزء
 ،)2مارس 2018م ،العراق ،ا.240
 )2املرجع السابق ،ا.241
 )3ممد سعد أبو عامور ،العوملة والدولة ،جملة السياسة الدولية ،العدد  1يوليو2005م ،مصر ،ا.203
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السياسية للدول ابات السيادة" ،وهناك من يعرفها دهنا" :القوث اليت إ ميكن السيطرة عليها كاألسواق الدولية،
والشركات املتعددة اجلنسية ،واليت ليت هلا وإء ألي دولة إقليمية" .)1
ومددن خددالل التعريفددات السددابقة ،ميكننددا القددول :دن العوملددة ومددا ي درتبط هبددا مددن ظ دواهر ومشددكالت عددابرة
للحدددود ،ختلددق حقددائق تتلددمن بعددض القيددود الدديت حتددد مددن قدددرة الدولددة علددى ممارسددة السدديادة املطلقددة مبفهومهددا
التقليدددي  ،وهب ددذا َه ددة ال دددول ابإنتق ددال م ددن الس دديادة املطلقددة إىل الس دديادة النس ددبية ال دديت تك ددون مرن ددة مب ددا يتواف ددق
والسيادة الدولية احلديثة والشاملة .وقد نتج عن العوملة ظهور فاعلني جدد على مسرح احلياة الدولية ،كالشركات
متعددة اجلنسية ،ومنظمة التجارة العاملية ،وكان هلم ابلغ األثر على سيادة الدول.
وقددد اختلددة امللددمون يف التسددميات الدديت تطلددق علددى هددذه الكيدداةت مثددل :الشددركات العددابرة للحدددود،
والشددركات الكوكبيددة ،الشددركات العامليددة ،الشددركات العمالقددة) ،إن تفجددر الثددورة الصددناعية ورسددوخها كددان هلددا ابلددغ
األثددر يف نشدداط وهياكددل هددذه الشددركات متعددددة اجلنسددية الدديت أخددذت يف التطددور والتوسددع والتنددوأ يف نشدداطها
وخاصة بعد احلرب العاملية األوىل حىت وصدلت إىل قددرات وطاقدات فاقدت معهدا العديدد مدن الددول ،حيدث يدرث
البعض أن سيادة الدول واحلكومات مددة على أراضيها ،بينما هذه الشركات ليت لسيادهتا اإنتاجية والتوزيعية
والتسويقية أية أراضي أو حدود سياسية أو ج رافية أو إقليمية أو ثقافية أو عقائديدة ،فهدي حتدوم حدرة فدوق العدامل
وتطوف طليقة حوله ابستصدام سرعة املواصالت وسهولة اإتصاإت املعلوماتية .)2
وهذه الشركات تسعى يف تسهيل مصاحلها إىل عقد صفقاهتا يف الدول اليت تعمدل هبدا عدن طريدق الرشداوي
للمسددتولني يف هددذه الدددول ،األمددر الددذي أدث إىل اضددطراابت سياسددية واقتصددادية عنيفددة يف كثددري مددن الدددول مثددل
اف انستان والعراق وإعالن احلرب عليها وتدمريها لنهت ثرواهتا الب ولية واإقتصادية .)3

 )1املرجع السابق ،ا.207
 )2أمددريه حناشددي ،مب ددأ السدديادة يف ظددل التحددوإت الدوليددة الراهنددة ،رسددالة ماجسددتري يف القددانون الدددويل ،كليددة احلقددوق ،جامعددة منتددوري ،قسددنطينه ،اجلزائددر،
2007م.
 )3عبيد أمحد ،الشركات متعددة اجلنسية يف ظل العوملة وأتثريها على اقتصادايت الدول النامية ،شبكة البصرة ،العراق13 ،سبتمة2008م.ا.2

298
298

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة © 2022

ISSN: 9636- 2617

 - J.L.S.Sالعدد التاسع ( ) 2022

معامل التأثير العربي0.938 :

كددذلك فددإن منظمددة التجددارة العامليددة الدديت أتسسددت 1995م وضددمت يف علددويتها  155دولددة مددن بينهددا
جمموعة من الدول العربية ،جعلت أهم أهدافها حترير التجارة العاملية عن طريق رفع احلواجز اجلمركية ،وابلك من
أجددل تدددفق السددلع واخلدددمات عددة العددامل بدددون قيددود  ،)1وهددذا بدددوره عمددل علددى إدسددار وةكددل السدديادة الوطنيددة
للدول الناميدة ،فالددعوات اإقتصدادية اجلديددة تددعو إىل اسدتبدال النظدام اإقتصدادي الدوطين املددار مدن احلكومدة
ابقتصدداد عدداملي يتكامددل بصددوره متزايددده خ دار نطدداق التنظدديم احلكددومي ،فالتلددحية مببدددأ السدديادة أوىل خط دوات
اإنددما يف النظددام اإقتصدادي العدداملي اجلديدد ألن هددذه املنظمدات تعمددل بتوجيده مددن الددول الكددةث ابات القددوة
اإقتصادية اهلائلة .وهذا ما جيعل العالقة غري متوازنة يف اإستفادة من هذه املنظمات.
وقد وضع الباحثون أربعة سيناريوهات رئيسية ملستقبل السيادة يف ظل العوملة هي:
أ .سةةيناريو اختفةةاس السةةيادة :يددرث أنصددار هددذا السدديناريو أندده كمددا حلددت سددلطة اإلقطدداأ تدددرجييا منددذ دددو
مخسة قدرون ،سدوف حتدل اليدوم الشدركات املتعدددة اجلنسديات تددرجييا مدل الدولدة ،مبدا يدندي تددرجييا إىل
اختفاء السيادة ،مث الدولة القومية اباهتا إحقا ،وسيكون دور الدولة محاية املصاحل املسيطرة ،والواقع أن
فكرة تالشي الدولة من األفكار الشائعة يف وريخ تطور الفكر السياسي.
ب.سيناريو است رارية السيادة :يرث انصار هذا السيناريو إن التطورات الراهنة يف النظدام الددويل لدن أتيت
علدى السديادة متامددا ،فالسديادة سددتظل دائمدا مددا بقيدت الدولددة القوميدة اباهتددا ،وأقصدى مددا ميكدن للتطددورات
اجلارية أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائة مقارنة بوظائفها يف النظام الدويل التقليدي.
 .سةةيناريو امكومةةة العامليةةة :يددذهت هددذا السدديناريو إىل أن هندداك ت ي دريا سدديحدث يف مفهددوم السدديادة
الوطني ددة ،حي ددث تتن ددازل الدول ددة القومي ددة ع ددن س دديادهتا لص دداحل حكوم ددة عاملي ددة منبثق ددة م ددن نظ ددام ع دداملي
دميقراطي.

 )1د /السيد عبد املنعم املراكيب ،التجارة الدولية وسيادة الدولة يف ظل تنامي التجارة الدولية ،دار النهلة العربية ،القاهرة ،2005 ،ا.217
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د .سيناريو التفكيك :يتوقع أنصار هذا السديناريو أن الدولدة القوميدة لدن تكدون قدادرة علدى مباشدرة مظداهر
سيادهتا على إقليمها بسبت تفككها إىل دول قوميدة صد رية ،حتدت ابرائدع خمتلفدة مدن بينهدا :التعبدري عدن
هوايت من حقها التعبري عن نفسها ،وحتيهز النظام الدويل جلماعات دون أخرث .)1
ويفهم هنا أن الدولة يف عصدر العوملدة إ تفقدد شدكلها كوحددة حقوقيدة سياسدية دوليدة ،غدري أن العوملدة تدنثر أتثدريا
عميقددا بسياسددة احلكومددات وتنظيماهت ددا ،وقددد بددرر ابل ددك األمددني العددام السددابق لام ددم املتحدددة "كددويف عن ددان" يف
مشروعه الذي طرحه على اجلمعية العامة لامم املتحدة يف دورهتدا  54عدام 2000م ،حدني قدال " :إن السديادة
مل تعد خاصة ابلدولة القومية ،ولكن تتعلق ابألفدراد انفسدهم ،وهدي تعدىن احلدرايت األساسدية لكدل فدرد ،واحملفوظدة
من قبل األ مم املتحدة ،وابلتايل أصبحت السيادة هي احلفا على حقوق األفراد ،والسديطرة علدى مصدريهم ،أمدا
الدولة فمهمتها حراسة حقوق األفراد".
وابلتددايل يكددون عنددان قددد أزال العقبددات أمددام التنظيمددات الدوليددة ،لكددي تباشددر أعماهلددا يف مشددروأ التدددخل لوقددة
انتهاكات حقوق اإنسان دون تفويض من األمم املتحدة.
وقد متكنت الشركات متعددة اجلنسية من القفز فوق احلدود وإزالة احلواجز اجلمركية ،فسدلبت بدذلك الكثدري مدن
سدلطات الددول الدديت كاندت متارسددها ضدمن حدددودها السياسدية  ،)2وكانددت الددول العربيددة مهدددة أكثددر مدن غريهددا
خبطرين ،نبينهما على النحو اآليت:
أواً :خطر إن تزاأ السيادة ونقلها إىل كياةت دولية أكة منها  ،كمنظمة التجارة العاملية وكياةت إقليمية أضصم
منها كمشروأ الشرق األوسط الكبري والشراكة األورو متوسطية.
اثنياً :خطر احلروب األهلية اليت هتدد بتفتت السيادة ومتزيق الوحدة الوطنية كسوراي وليبيا واليمن).

 )1جالل أمني ،العرب والعوملة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2000 ،ا.160
 )2ممد سعد أبو عامور ،العوملة والدولة .السياسة الدولية ،عدد 1يوليو2005 ،م ،ا.203
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وبذلك فإ ن هلذه املنظمات والشدركات متعدددة اجلنسدية أثدر سدليب علدى سديادة الددول يف اثيدع ا داإت مبدا
فيه ددا ا د ددال السياسد ددي ،إاب تس ددتطيع هد ددذه الشد ددركات مبد ددا متتلك دده مد ددن قد دددرات وامك دداةت ووسد ددائل غد ددري قانونيد ددة
اإنقالابت وتقدم الرشاوي) أن ت ري مسار الدولة اليت متانعها يف السياسات اإقتصادية وهذا قد اباته يشكل
أكة هتديد ملبدأ السيادة.

الفرع الثالث
مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظ ة
لق ددد أررت أح ددداث 11س ددبتمة 2001م تس دداؤإت عدي دددة ح ددول مس ددللة الت دددخل ،ب دددعوث مكافح ددة
اإلرهاب ،بعد اهلجوم الذي تعرضت له الوإايت املتحدة األمريكية على برجدي مركدز التجدارة العداملي يف نيويدورك
ومبددىن البنتدداجون ،وأثددر ابلددك التدددخل علددى سدديادة الدددول ،فكددان للددوإايت املتحدددة األمريكيددة أبعدداد ثالثددة مددن
خوضها تلك احلرب:
البعد األول :إثبات أساس زعامتها للعامل .
البعد الثاين :حتقيق البعد اإنتقامي من املذلة واملهانة اليت تعرضت هلا إزاء ابلك اهلجوم.
البعد الثالث :حتقيق البعد الوقائي بتحويل تلك احلروب إىل دول الشرق األوسط واألقصى.
وكان لذلك التدخل األمريكي بدعوث مكافحة اإلرهاب جددل واسدع حدول مسدللة السديادة .فبينمدا رفدض
بعددض فقهدداء القددانون الدددويل إعددالن الددوإايت املتحدددة اإمريكيددة أهنددا يف حالددة حددرب ،فددإن قدرارات جملددت األمددن
صددنفت مددا حدددث ،دندده هتديددد لامددن والسددلم الدددوليني ،ولكددن وابلددرغم مددن هددذا التصددنية ،فددإن ا لددت اباتدده مل
يستطع أن يقوم مبباشرة إجراء مدد مبوجت الفصل السابع ،كون مصدر اإلرهاب جمهول ،ومل حيدد دولة بذاهتا،
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وإن كدان هنداك إشدارات إىل تنظديم القاعدددة ،ولكدن تنظديم القاعددة لديت مصددورا بدولدة معيندة حدىت يفعدل الفصددل
السابع ابلك فهو تنظيم منتشر على مستوث العامل .)1
وهذا األمر أعطى للوإايت املتحدة مةرين ،األول :أن تقوم بشن احلرب منفدردة أو مدع حلفائهدا ضدد أي
تنظيم أو دولة أو حىت شصص يف العامل ،واملةر الثاين :إن تشن تلك احلرب دون رقابدة مدن جملدت األمدن وبددون
حتدي ددد زم ددين هل ددا ،وهب ددذا جعل ددت املمارس ددة األمريكي ددة الس دديادة القانوني ددة لل دددول عرض ددة خلس ددارة تل ددك املكتس ددبات
القانونيددة ،والدديت منهددا حتددرم اسددتصدام القددوة واحد ام السدديادة ،واإسددتقالل السياسددي ،والسددالمة اإلقليميددة للدددول،
ومبدأ عدم التدخل .)2
إن احلرب املعلنة على اإلرهاب هي حرب امريكية األهداف واملصداحل ،بدل حدرب صدليبية جديددة ابملفهدوم
التلرخيي للحروب ،كوهنا موجهة هلدم املكاست اليت حققها القانون الدويل منذ نشلة األمم املتحدة ،ويتلح هذا
مددن خددالل تصددرحيات وزيددر الدددفاأ األمريكددي (نددذاك روةلددد رامسددفيلد) ال ديت تنكددد دن هددذه احلددرب لددن تنتهددي
ابح ددتالل منطق ددة أو ابهند دزام ق ددوة عس ددكرية معادي ددة ،ألهن ددا حس ددت تعب ددريه تتطل ددت عملي ددة ض ددبط سياس ددي وأم ددين
واستصبارايت على املدث الطويل وحتقيق الشفافية يف األنشطة السياسية واإقتصادية واملالية جلميع الدول .)3
فاحلرب على اإلرهاب أعطت للوإايت املتحدة األمريكية فرصة ابتداأ شرعية دولية جديدة موازية وبديلدة
عن شرعية األمم املتحدة ،وهذه الشرعية اجلديدة املزعومة سدتفتح البداب علدى مصدراعيه أمدام أي تددخل بددعوث
الدفاأ عن املبادا أو احملافظة على املصاحل حتت ابريعة ماربة األرهاب ،ويف التواجد الدائم يف مناطق معينة ألية
مواجهددة متملددة مددع القددوث الكددةث األخددرث كروسدديا والصددني ،أو مددع القددوث اإلقليميددة ا دداورة ،كددإيران وابكسددتان
واف انستان ،بل وصياغة مقاربة جديدة ملبدأ التدخل الذي تتحصن وراءه الدول الص رث حلماية سيادهتا الوطنية
واست الهلا ،بدعوث ممارسة احلق يف الدفاأ الشرعي بصورة اثاعية.
 )1ممد بو بوش ،أثر التحوإت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2006 ،ا. 137
 )2عبد الواحد ةصر ،مرجع سابق ،ا.48
 )3املرجع السابق ،ا.52-49
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وحتت مةر مكافحة اإلرهاب انتهكت حصانة رؤساء الدول الذين يعددون رمدوز السديادة لددوهلم ،فالدولدة
شصص إعتباري ورئيسها هو الشصص الطبيعي الذي يقوم بتمثيلهدا والتعبدري عدن ارادهتدا يف ا تمدع الددويل ،وهدو
رمددز السدديادة الوطنيددة مبددا لدده مددن وضددع ق ددانوين خدداا واختصاصددات وظيفيددة كبددرية ومتعددددة  )1وهددو املعددة ع ددن
شصصدها القددانوين وإرادهتددا أمددام ا تمددع الدددويل ،وقددد وجددت نظدريتني لتةيددر تلددك احلصددانة النظريددة األوىل :نظريددة
الصددي ة التمثيليددة والنظريددة الثانيددة نظريددة مقتلدديات الوظيفددة  ،وكالمهددا يقدددمان أساسددا قانونيددا وافيددا لتةيددر تلددك
احلص د انة مبعناه ددا الواس ددع ،مب ددا فيه ددا احلص ددانة القل ددائية ال دديت حتت ددل املكان ددة األكث ددر أمهي ددة ب ددني جمموع ددة احلص دداةت
واإمتيازات اليت يتمتع هبا رؤساء الدول يف القانون الدويل العام.
ومددن هددذه اإنتهاكددات حكددم إحدددث احملدداكم الفرنسددية جبدواز خلددوأ ال درئيت الليدديب السددابق معمددر القددذايف
للمحاكمة أمامها لسبت إهتامه ابسقاط الطائرة الفرنسية فوق النيجر1989

)2

إن احلرب على اإلرهاب أعطى فرصة إبتداأ شدرعية حديثدة مدن شدلهنا فدتح البداب علدى مصدراعيه أمدام أي
تدددخل بدددعوث الدددفاأ عددن املبددادا أو احملافظددة علددى املصدداحل حتددت ابريعددة ماربددة اإلرهدداب .وهددذا مددا أكددده وزيددر
الدفاأ األمريكدي رمسدفيلد بقولده" :دن احلدرب علدى اإلرهداب لدن تنتهدي ابحدتالل منطقدة أو إبهندزام قدوة عسدكرية
معادية ،ألن هذه احلرب تتطلت عملية ضبط سياسي وأمين واستصبارايت على املددث الطويدل ،لتحقيدق الشدفافية
يف كافة األنشطة السياسية واإقتصادية واملالية جلميع الدول"  )3وهو ما يعين هاوز اثيع املكتسبات اليت حققها
مبدأ السيادة القانونية للدول وخاصة املستلعة منها.

 )1ممد ا ذوب ،القانون الدويل العام ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،الطبعة السادسة2007 ،م ،ا.720-710
 )2د /عز الدين اخلطيت ،سيادة الدولة وحصانة رؤسائها يف القانون الدويل ،قث منشدور يف جملدة العددل ،وزارة العددل اململكدة العربيدة السدعودية ،العددد 38
إبريل 2013م ،ا12
 )3د /ممد اثيل الشيصي ،مرجع سابق ،ا.83
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املطلب الثاين
مستقبل السيادة يف ظل تلك التحدايت
تواجدده الس دديادة يف ظ ددل التح دددايت القائمددة خي ددارين ،اخلي ددار األول ي دددعو إىل بقدداء الدول ددة ،واآلخ ددر يق ددول
ابختفائهدا  ،إإ أن الواقدع الددويل مدا زال يقدر بوجدود السدديادة ،ولكنده ابت يقيددها أكثدر فدلكثر ابلقدانون الدددويل،
نَبني تفاصيل هذين اخليارين يف فرعني على النحو اآليت:

الفرع األول
خيار بقاس سيادة الدولة
يددرث أنصددار هددذا اخليددار أن التطددورات يف النظددام الدددويل لددن أتيت ابلقلدداء علددى الدولددة القوميددة وسدديادهتا،
فالسيادة الوطنية ابقية ما بقيت الدولة القومية ،وأقصى مدا ميكدن للتطدورات اجلاريدة يف النظدام الددويل املعاصدر أن
تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائة واألدوار اليت تلطلع الدولة هبا ابملقارنة مبا كان عليه احلال يف ظل النظام
الدويل التقليدي .)1
ويقلددل أصددحاب هددذا الدرأي مددن أمهيددة اآلراء الدديت تقددول دن الدولددة سددتنهار بعددد أعدوام ،بددل علددى العكددت،
ف ددإهنم ينك دددون دن الدول ددة أعظ ددم اخ د اأ انس دداين يف الت ددلريخ ،ألهن ددا مكن ددت ا تمع ددات م ددن أن تق ددوم ،وأن ت ددنظم
نفسددها ،وأتمددن أمنهددا يف الددداخل واخلددار  ،فكمددا أن الدددين هنددض اب تمعددات ،وصددقل وجدددان اإف دراد ،وهددذهبم
ابلقديم اإنسدانية الرفيعدة ،كدذلك هنلددت الدولدة بددور هتدذيت سدلوك اجلماعددات وترشديده ،وضدبط انفالتده ،ولددوإ
الدولة لكانت احلياة اإجتماعية إ تطاق ،بل لكان فنداء الندوأ اإنسداين ممكندا ،وقدد إ يعدرف قيمدة الدولدة ،إإ
مددن عدداش هربددة غيدداب الدولددة ،كمددا يف حالددة ا تمع دات املن مسددة يف حددروب اهليددة  ،)2فددال سددبيل للمجتمعددات

 )1خليل حسني  ،قلااي دولية معاصرة دراسة موضوعات يف النظام الدويل اجلديد)  ،دار املنهل اللبناين ،بريوت ،ط ،2007 ،1ا.221
 )2عبداإلله بلقزير ،الدولة كلعظم اخ اأ انساين يف التاريخ ،اثعية اإحتاد اإلمارايت ،فةاير ،2008 ،ا.25
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اإجتماعية لكي تتقدم وتنتج وتنظم كياهنا الداخلي إإ بتحوهلا إىل اثاعات سياسية ،وإ سبيل ان يعيش جمتمع
من دون دولة مهما كانت درجة التنظيم الذايت لذلك ا تمع.
فلقد ولد ا تمع مرتني؛ املرة األوىل ابلتتام األفراد بروابط النست واجلوار ،واملرة الثانية حيث قامت الدولة،
وتلك كانت الدوإدة احلقيقيدة كمجتمدع؛ ألنده مدن خالهلدا فقدط أمكنده أن حيقدق تنظيمده الدداخلي ،ويقسدم العمدل
فيدده ،ويددوزأ السددلطة بددني أفدراده وفتاتدده ،ويددردأ العدددوان الددداخلي بددني اثاعاتدده ،ويفددرض احد ام ارادتدده مددن خددالل
التمييز بني حقوق األفراد واجلماعات وحقوق ا تمع ككل.
ويددرث أيلددا هددذا اخليددار أن أقصددى مددا ميكددن هلددذه التطددورات والتحددوإت الراهنددة فعلدده أن تنددال مددن طبيعددة
األدوار أو الوظائة اليت تلطلع هبا الدول ،فالنظام الدويل اجلديدد يف سدلوكه يعمدل علدى تعزيدز السديادة يف دول
املركدز ،يف الوقددت الدذي يعمددل علدى إضددعاف السديادة يف دول األطدراف أو مدا ابت يعددرف بعدامل اجلنددوب ومنطقددة
الش ددرق األوس ددط عل ددى وج دده اخلص ددوا .وي ددرون أيل ددا دن اإه دداه د ددو تقل دديص دور الس دديادة الوطني ددة يف نط دداق
العالقات الدولية أخذ دون شك يف التزايد ،إإ أن ابلك لن يفلي إىل زوال مبددأ السديادة الوطنيدة متامدا ،وهربدة
اإحتداد األوريب خدري مثدال علدى ابلددك ،فعلدى الدرغم مدن كددل مدا يقدال عدن الوحدددة األوربيدة الشداملة ،وفدتح احلدددود
السياسية للدول األعلاء أمام حرية انتقدال األشدصاا ،ورؤوس األمدوال ،عدة األقداليم املصتلفدة هلدذه الددول ،إإ
أن الشيء املنكد يف هذا اخلصوا هو أن السديادة الوطنيدة لفرنسدا أو ألملانيدا أو غريهدا مل ختتفدي متامدا وان كاندت
تلك الدول ستفقد إ شك بعدض سدلطتها السديادية لصداحل ابلدك اإحتداد  ،)1ولطاملدا بقيدت الددول سدتبقى معهدا
رموزها السياسية ومنها مبدأ السيادة.
فالوظ ددائة ال دديت تنديه ددا الدول ددة ،هع ددل احتفاظه ددا بس دديادهتا قائم ددة ش دداء م ددن ش دداء وأو م ددن أو ،فالوظيف ددة
اإقتص ددادية ال دديت تنديهد ددا الدول ددة يف حتقي ددق الت د دوازن ب ددني املطالد ددت التنافس ددية واملتص ددارعة ،والتوسد ددط ب ددني القد ددوث
 )1أمح ددد الرش دديدي ،التط ددورات الدولي ددة الراهن ددة ومفه ددوم الس دديادة الوطني ددة ،مرك ددز البح ددوث والدراس ددات السياس ددية ،جامع ددة الق دداهرة ،الع دددد ،85ع ددام،1994
ا.22
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اإقتصددادية القوميددة وغددري القوميددة تنكددد حتميددة وجددود الدولددة بسدديادهتا ،حددىت تددتمكن مددن القيددام هبددذه الوظيفددة،
فالددول األوربيددة يوجدد فيهدا مددا إ يقددل عددن  18مليدون عاطددل ،كمددا أن  %17مددن سدكاهنا يعيشددون حتددت خددط
الفقر األمر الذي يتطلت ضرورة تدخل الدولة .)1
كذلك الوظيفة الثقافية للدولة ،فالدولة بقدر ما تولد مشاعر التقارب والتجانت والتشابك بدني الثقافدات ،فإهندا
تعزز يف الوقت نفسه مشاعر التمايز واخلصوصية للدولة اباهتا ،واحملافظة على الثقافة الوطنية واحللول دون زواهلا.

الفرع الثاين
خيار اختفاس سيادة الدولة
يددرث أنصددار هددذا اخليددار أندده كمددا حلددت الدولددة مددل سددلطة اإقطدداأ تدددرجييا ،سددوف حتددل اليددوم الشددركات
متعددة اجلنسيات مل الدولة ،والسبت أن الشركات متعددة اجلنسديات تسدعى خدالل تلدك املرحلدة إىل إحدداث
تقليص تدرجيي يف سيادة الدولة ،مبا يندي إىل اختفاء مفهوم السيادة ،مث الدولة القومية اباهتا يف مرحلة إحقده،
وستكون الوظيفة اجلديدة للدولة هي خدمة املصاحل املسيطرة وهي يف األساس مصاحل شركات الدولدة العمالقدة،
والواقع أن فكرة تال شي سيادة الدولة ،مث اختفاء الدولة القومية يف مرحلة إحقة من األفكار الشدائعة يف وريدخ
تطور الفكر السياسي؛ حيث قال هبا ماركت ،ومع ابلك مل تنتهي السيادة ومل تتالشى الدولة القومية .)2
وينطلق انصار هذا اخليار من القول دن التنظيم الدويل بشكله احلايل يتنداقض مدع مبددأ السديادة ،ألن املنظمدات
الدولية تفرض ضماةت وقواعد تعلو فوق الدول ،وعلى الدول إح ام تلك القواعد وابلتايل إ جمال للقول مببدأ
السيادة ،بل إن الدولة غاية وجودهدا سدعادة الرعدااي الدذين يقيمدون علدى إقليمهدا  )3وي تدت علدى ابلدك أن معيدار
السدديادة معيددار خدداطئ ،ألندده يعطددي السددلطة اختصاصددات مطلقددة ،تظهددر مبوجبهددا علددى أهنددا إرادة إ ختلددع ألي

 )1نيفني مسعد ،يف تعقيت على دراسة جالل أمني ،العوملة والدولة والتنمية العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،1999 ،ا185
)2ممد مسعد أبو عامور ،العوملة والدولة  ،السياسة الدولية ،عدد ،1يوليو،2005 ،ا.203
 )3مسري عبد السيد ،النظرية العامة للقانون ،نشلة املعارف ،اإلسكندرية ،1989 ،ا.185
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إرادة أخددرث حددىت القددانون .ويددرث أيلددا هددذا اخليددار أن السدديادة أصددبحت إ معددىن هلددا يف القددانون ألهنددا تددندي إىل
عرقلة القانون الدويل العام بسبت متسك الدولة بسيادهتا.
ويذهت جانت من الفقه إىل أن مبدأ السيادة قد شد هكل خطدرا كبدريا علدى جاندت السدلم واألمدن الددوليني،
ألنه قد أسيئ استصدامه ليسو اإلستبداد الداخلي والفوضى الدولية ،وابلتايل يعد اداة بيد الدولة تعرقل أعمال
أحكام القانون الدويل اإلنساين ،خاصة يف ظل ظروف النزاعات املسلحة غري ابات الطابع الدويل .)1
ويف الوضع الراهن مة عملية انسحاب وتنازل طوعي هريها الدولة حلساب رأس املال ممثال بشدكل رئيسدي
ابلشددركات املتعددددة اجلنسددية ،والعوملددة هددي الصددي ة املتقدمددة الدديت تنكددد ضددرورة انتقددال كددل شدديء مددن أسددر الدولددة
القومية إىل رحاب اإلنسانية الواسعة ،ومن الوإءات اإقتصادية الليقة والثقافات احمللية إىل األسواق املفتوحة.
لذا نستطيع القول :إ ن النظام العاملي اجلديد لديه ميل إستالم السيادة الوطنية للدولدة عدة شدركاته العدابرة
للحدود والقوميدات ،ليصدبح العدامل كلده سدوقا هلدا ،سداعده يف ابلدك اللدعة الدذي يعد ي الددول الديت توجدد فيهدا
نزاعات داخلية ،وسينهج النظام العاملي اجلديد طريقتني لذلك مها:
الطريق ددة األوىل :التفكي ةةك :وابل ددك جبع ددل ال دددول القومي ددة غ ددري ق ددادرة عل ددى مباش ددرة مظ دداهر س دديادهتا عل ددى
أقاليمهددا ،بسددبت تفكيكهددا إىل عش درات مددن الدددول القوميددة الصد رية ،ورة حتددت دعددوث التعبددري عددن هددوايت مددن
حقها أن تعة عدن نفسدها ،وورة احتجاجدا علدى حتيدز النظدام الددويل اجلديدد جلماعدات دون أخدرث ،األمدر الدذي
يزيد من تلك احلروب األهلية والنزاعات اإلنفصالية .)2
الطريقة الثانية  :الرتويج مكومة املية :تتنازل يف ظلها الدولة القومية عن سيادهتا لصاحل تلك احلكومة
العاملية ،املنبثقة من نظام عاملي دميقراطدي ،وعلدى العوملدة الد ويج لدذلك جبعدل احلكومدة العامليدة عمليدة تطدور كدوين
وحال قريت املنال.
 )1جريانيكو جنيكو ،تنفيذ القانون اإلنساين ومبدأ السيادة للدولة ،ا لة الدولية للصليت األمحر ،العدد ،18مارس ،1991ا.121
 )2خليل حسني ،مرجع سابق ،ا70
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اخلامتة
اخلالصة ملا تقدم إ ن مبدأ السيادة دائم ومستمر إ يت ري إإ أن صورهتا وحقيقتها واملستوليات اليت تدنهض
هبدا تت دري مدع الدزمن ويعداد توزيعهدا ،فقبدل الثدورة الفرنسدية كاندت السديادة ملكدا لاابطدرة وامللدوك ،مث انتزعهدا الثدوار
ومنحوها للشعت ،وإ ن التطورات العاملية احلالية قد أدت إىل تدويل السيادة وتوسيع نطاقها قيث مل تعد خاصة
ابلشعت والدولة وحدها ،ولكن يشارك فيها ا تمع الدويل ممثال يف القوث املتحكمة به.
أما ما يشار إليه يف الفقه القانوين عادة مببدأ املساواة يف السيادة فإمنا هو مبدأ نظدري ،ألن السديادة تدرتبط
إرتباطا وثيقا من حيث طبيعتها ومدث إتساأ أو ضيق نطاق تطبيقها بقدرات الدولدة وامكاةهتدا الذاتيدة ،أي أن
القوة شرط من شروط ممارسة السيادة واحلفا عليها.
أواً :النتائج:
-1

إ ن املت ريات الدولية الكبرية اليت أصابت التنظيم الدويل قلول األحادية القطبية ،كان هلا أتثري كبري على
مبدأ سيادة الدولة ،حىت انتهى به احلال إىل هذا التحجيم القائم حاليًّا.

-2

إن ظهور فاعلني جدد علدى مسدرح احليداة الدوليدة؛ كالشدركات متعدددة اجلنسدية ومنظمدة التجدارة الدوليدة
كان هلم ابلغ األثر على السيادة.

-3

َخت ق السيادة من خالل العوملة والتدخل اإلنساين ومكافحة اإلرهاب.
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اثنيًا :التوصيات:
-1

العمل على منع الشركات متعددة اجلنسية من التهرب عن دفع املسدتحقات الديت عليهدا والديت تدنثر سدلبا
على مالية الدولة وسيادهتا.

-2

الع مل على محاية مبدأ السيادة من اإنتهاك وابلك من خالل تنسيق اجلهود ،والسعي حلل اإلشكاإت
واألزمات ضمن إطار األمم املتحدة ،وليت ضدمن شدرعية دول املركدز الدرأس مدايل وسديطرهتا ،مدع ضدرورة
إدرا ضوابط ومعايري دقيقة وموضوعية للقيام بعملية التدخل اإلنساين وبيان حدودها إلجياد توازن بدني
السيادة والتدخل إعتبارات إنسانية.

-3

مبا أن حقوق اإنسدان احلجدة الديت تسدتصدم للتددخل يف سديادة الددول مدن قبدل أمريكدا وحلفائهدا؛ فعلدى
هذه الدول اتباأ مبادا العدالة واإلنسانية إلزالة هذا العذر.
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قائ ة املراعع
أواً :الكتب الفقهية:
 .1ابن كثري ،البداية والنهاية ،ا لد  ،13دار الكتت العلمية ،بريوت ،لبنان.

اثنياً :الكتب:
 .1د /أمحد أبو الوفاء ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،دار النهلة العربية ،القاهرة ،ط2004 ،4م.
 .2د /السيد عبد املنعم املراكيب ،التجارة الدولية وسيادة الدولة يف ظل تنامي التجارة الدولية ،دار
النهلة العربية ،القاهرة.2005 ،
 .3د /أمين أمحد الورداين ،حق الشعت يف اس داد السيادة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة2008 ،م.
 .4د /بن عامر تونسي ،قانون ا تمع الدويل املعاصر ،دار املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2000 ،م.
 .5جالل أمني ،العرب والعوملة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.2000 ،
 .6اثعه صاحل حسني ،القلاء الدويل ،دار النهلة العربية ،القاهرة1998 ،م.
 .7د /خالد النويب ،السيادة الوطنية وحتوإت العالقات الدولية الراهنة ،املعهد العريب للدراسات،
4سبتمة 2019م ،ا.7
 .8خليل حسني ،قلااي دولية معاصرة "دراسات موضوعات يف النظام الدويل اجلديد" ،دار املنهل
اللبناين ،بريوت ،ط.2007 ،1
 .9مسري عبد السيد ،النظرية العامة للقانون ،نشلة املعارف ،اإلسكندرية.1989 ،
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 .10د /صالح الصاوي ،نظرية السيادة وأثرها على شرعية اإنظمة الوضعية ،بدون طبعة.
 .11عبداإلله بلقزير ،الدولة كلعظم اخ اأ انساين يف التاريخ ،اثعية اإحتاد اإمارايت ،فةاير.2008
 .12د /عبد القادر القادري ،القانون الدويل العام ،مكتبة املعارف ،الرابط1984 ،م.
 .13د /عبدالواحد ةصر ،اإلرهاب وعدم املشروعية يف العالقات الدولية الراهنة ،الرايض.2002 ،
 .14عثمان علي مريائيك ،السيادة يف ضوء القانون الدويل املعاصر ،دراسة السيادة العرقية -1991
 2003إبريل 2009م.
 .15عدةن نعمه ،السيادة يف ضوء التنظيم الدويل املعاصر ،بريوت1998 ،م.
 .16فوزي أوصديق ،الوايف يف شرح القانون الدستوري ،ا لد األول ،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر2003 ،م.
 .17د /ممد أمحد على مفين ،السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسية اإسالمية ،مركز قوث
الدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرث ،اململكة العربية السعودية1991 ،م.
 .18ممد السناري ،القانون الدستوري نظرية الدولة واحلكومة ،دراسة مقارنة  ،قناة املعارف ،
اإلسكندرية1995 ،م.
 .19د /ممد الصويف ،حتوإت النظام الدويل يف عصر العوملة ،مكتبة دار السالم ،ط.2001 ،1
 .20ممد ا ذوب ،القانون الدويل العام ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة السادسة ،بريوت،
2007م.
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 .21ممد بوبوش ،أثر التحوإت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت2006 ،م.
 .22د /ممد اث يل الشيصي ،مفهوم السيادة الوطنية ومبدأ استصدام القوة يف العالقات الدولية ،بدون
طبعة.
 .23د /ممد طلعت ال نيمي ،الوسيط يف القانون الدويل العام ،قانون األمم يف وقت السالم ،منشلة
املعارف ،اإلسكندرية1971 ،م.
 .24مراد هبه ،املعجم الفلسفي ،القاهرة ،دار قباء احلديثة ،ط2007 ،5م.

اثلثاً :الرسائل العل ية:
.1

أمرية حناشي ،مبدأ السيادة يف ظل التحوإت الدولية الراهنة ،رسالة ماجستري يف القانون الدويل،
كلية احلقوق ،جامعة منتوري ،قسنطينه ،اجلزائر2007 ،م.

 .2خدجية غرداين ،إشكالية السيادة والتدخل اإلنساين ،حالة الدول العربية ،رسالة ماجستري ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،قسم القانون العام ،جامعة تلمسان ،اجلزائر2015 ،م.

رابعاً :الدورايت:
 .1أمحد الرشيدي ،التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنية  ،مركز البحوث والدراسات
السياسية ،جامعة القاهرة ،العدد  ،85عام.1994
 .2جريانيكو جنيكو ،تنفيذ القانون اإلنساين ومبدأ السيادة للدولة ،ا لة الدولية للصليت األمحر،
العدد ،18مارس.1991
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 .3خدجية غرداين ،السيادة يف القانون الدويل املعاصر ،جملة الدراسات القانونية والسياسية ،ا لد الرابع
العدد  ،2اجلزائر ،يناير2018م.
 .4طالل ايسني العبسي ،السيادة بني مفهومها التقليدي واملعاصر ،دراسة يف مدث تداول السيادة يف
العصر احلاضر ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإقتصادية والقانونية ،العدد األول2010م.
 .5د /عز الدين اخلطيت ،سيادة الدولة وحصانة رؤسائها يف القانون الدويل ،قث منشور يف جملة
العدل ،العدد  38ابريل 2013م.
 .6علي عدةن مراد ،التدخل اإنساين بني محاية حقوق اإنسان ومبدأ السيادة ،جملة جامعة تكريت
للحقوق ،السنة  )2ا لد  )2العدد  )3اجلزء  )2مارس 2018م.
 .7ماجد عمران ،السيادة يف ظل احلماية الدولية حلقوق اإنسان ،جملة جامعة دمشق للعلوم
اإقتصادية والقانونية ،2001 ،ا لة.27
 .8ممد سعد أبو عامور ،العوملة والدولة ،السياسة الدولية ،العدد  1يوليو2005م.
 .9د /ممد علي ال را ،العوملة واحلدود ،جملة عامل الفكر ،العدد ، 4ا لد .،2004 ،32
 .10د/ممد واصل ،أعمال السيادة واإختصاا القلائي ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإقتصادية
والقانونية ،جملد  ،22العدد الثاين2006 ،م.
 .11مسعود أمحد رحيان ،مستقبل السيادة يف ظل املت ريات الدولية اجلديدة ،جملة جامعة األنبار ،العدد
األول( ،ابار 2012م.
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خامساً :األوراق والندوات:
 .1عبيد أمحد ،الشركات متعددة اجلنسية يف ظل العوملة وأتثريها على اقتصادايت الدول النامية ،شبكة
البصرة13 ،سبتمة2008م.
 .2علبان مةوك ،التصادم بني العوملة والسيادة ،حقوق اإلنسان منوابجا ،ماضرات القيت جبامعة
سطية2005 ،م.
 .3ندوة السيادة الوطنية وحتوإت العالقات الدولية الراهنة ،املعهد املصري للدراسات،
https.//eipss-eg.org 3/13
 .4نيفني مسعد ،يف تعقيت على دراسة جالل أمني ،العوملة والدولة والتنمية العربية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت1999 ،م.
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