َظشٌخ انظشٔف انطبسئخ ٔػاللتٓب ثبنزٕائش
أ .يضًذ ثٕكًبػ
انًشكض انزبيؼً خُؾهخ
مقدمة:
إف حدكث اختبلؿ يف التوازف االقتصادم يف مرحلة الحقة على تكوين العقد ،كنقصد ّٔا مرحلة تنفيذ العقد،
كذلك بسبب حوادث استثنائية عامة كغَت متوقعة ،فإف معاعبة مثل ىذا االختبلؿ ،كإزالة الضرر الناشئ عنو تتم استنادان
إُف األحكاـ اػباصة بنظرية الظركؼ الطارئة ،اليت يظهر أثرىا يف معظم العقود ،لذا نصت عليها ـبتلف تشريعات الدكؿ،
كحظيت باىتماـ الفقهاء كشراح القانوف ككجدت ؽبا تطبيقات كاسعة يف أحكاـ القضاء ،كذلك لتحقيق التوازف العقدم،
كمراعاة مقتضيات العدؿ بُت أطراؼ العقد.
كحرصا على ربقيق ىذا اؽبدؼ قبد أف فقهاء اؼبسلمُت ،كإف َف يصوغوا نظرية الظركؼ الطارئة كما ىي يف
القانوف ،إال أهنم يف الواقع عرفوا تطبيقات للظركؼ الطارئة تنطبق على مفهوـ النظرية من كجهة نظر القانونيُت ،كيظهر
ذلك باألخص يف مسائل :العذر يف عقد اإلهبار ،تقلب قيمة النقود يف عقدم البيع كالقرض على اػبصوص ،كاعبوائح يف
بيع الثمار ،اليت كضع ؽبا فقهاء اؼبالكية نظرية متكاملة َف تدانيها حىت اآلف نظرية كضعيةف حيث َف تًتؾ أم مظهر من
مظاىر اؼبعامبلت كقت كضعها إال كجدت لو اغبل اؼبناسب ،بل ذباكزت إُف كضع اغبلوؿ ؼبا قد يطرأ من مشاكل
مستقبلية لتلك اؼبعامبلت.
فما ىي الصلة بُت نظرية الظركؼ الطارئة كاعبوائح ؟ كما مدل صبلحية اعبوائح ألف تكوف أساسا ؽبذه النظرية؟
لئلجابة عن ىذا التساؤؿ سوؼ أستعرض تعريف كل من الظركؼ الطارئة كاعبوائح ،مث بياف العبلقة بينهما من
خبلؿ:
 األساس القانوٓف ( التأصيل الفقهي) ؽبما. الشركط ،كاآلثار اؼبًتتبة عنهما. كأختم البحث باإلجابة عن مدل صبلحية تأسيس نظرية الظركؼ الطارئة على مبدأ اعبوائح يف الفقواإلسبلمي.
كمت تقسيم البحث إُف مطالب :يخصص أكؽبما لتعريف كل من الظركؼ الطارئة كاعبوائح ،كالثآف لؤلساس القانوٓف

لنظرية الظركؼ الطارئة كالتأصيل الفقهي ؼببدأ اعبوائح ،كالثالث للشركط اؼبشًتكة بينهما ،أما الرابع فخصصتو لبياف اآلثار
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اؼبًتتبة عن الظركؼ الطارئة كاعبوائح كتشأّهما ،كاػبامس لبياف مدل صبلحية فكرة اعبوائح كأساس لنظرية الظركؼ
الطارئة.
المطلب األكؿ تعريف الظركؼ الطارئة كالجوائح:
الفرع األكؿ :تعريف الظركؼ الطارئة
أكال :لغة :ىذا اؼبصطلح متآلف بُت كلمتُت كنبا :الظركؼ كالطارئة ،ككل كاحد منهما وبمل داللة ـبتلفة ،كيرجع
إُف األصل اللغوم اؼبتباين:
 كلمة الظركؼ :الظركؼ صبع ظرؼ ،كيعٍت الرباعة كذكاء القلب ،كحسن العبارة كاؽبيئة كاغبذؽ بالشيء ،كظرؼالشيء كعاؤه ،كمنو ظركؼ األزمنة كاألمكنة ،فالظرؼ كعاء كل شيء.1
 كلمة الطارئة:تؤكؿ ىذه الكلمة إُف أصلها االشتقاقي طرأ ،كىو ما حدث كخرج فجأة،كطرأ على القوـ ،أم أتاىم من مكاف بعيد فجأة ،كيقاؿ للغرباء الطراء ،كالطارئة مؤنث الطارئ.2
ثانيا :اصطالحا :عرؼ من قبل فقهاء القانوف على أنو:كل حادث عاـ الحق على تكوين العقد ،كغَت متوقع
اغبصوؿ أثناء التعاقد ،ينجم عنو اختبلؿ بُت يف اؼبنافع اؼبتولدة عن عقد يًتاخى تنفيذه إُف أجل أك آجاؿ ،حبيث يصبح
تنفيذ اؼبدين اللتزامو كما أكجبو العقد يرىقو إرىاقا شديدا كيتهدده خبسارة فادحة زبرج عن اغبد اؼبألوؼ يف خسائر
التجار؛ كذلك كخركج سلعة تعهد اؼبدين بتوريدىا من التسعَتة ،كارتفاع سعرىا ارتفاعا فاحشا غَت مألوؼ كال متوقع.3
نبلحظ أف تعريف القانونيُت يصف النظرية كصفا عاما يستند عادة إُف الوقائع اليت نظر فيها القضاء كأصدر يف
شأهنا أحكاما ،كالسبب يف ذلك يعود إُف أف الواقعة يف نظرىم ال تكوف ظرفا طارئا إال يف ضوء ما وبيط ّٔا من ظركؼ
زمانية كمكانية ،كعليو ال يبكن إهباد تعداد حصرم للظرؼ الطارئ ،نظرا للتغيَت كالتزايد اؼبستمرين لو عرب األياـ.
كلقد توسع الفقهاء يف طبيعة الظرؼ الطارئ ،خاصة مع التطور العلمي ليشمل أنواعا أخرل َف تكن معركفة من
قبل ،مثل انتشار اإلشعاع الذرم ،كتلوث البيئة ،كانتشار الغازات السامة ،ككلها
قد تكوف ظركفا طارئة تؤثر بشكل أك بآخر على تنفيذ االلتزاـ العقدم.4
الفرع الثاني :تعريف الجائحة
أكال لغة :مناعبوحواالجتياحوتعٍت:اؽببلكواالستئصاؿ ،كجاحتهمالسنةجوحانكجياحة،إذااستأصلتأمواؽبم ،كسنةجائحة

أهبدبة .5كفياغبديث ":إنأبييجتاضباِف" ،17أييستأصلو،كيأتيعليو أخذاكإنفاقا.

كيتضحأناعبائحةفياللغةىيسبب مذىب متلف للماؿ أك النفس أك غَته.
ثانيا اصطالحا :عرفها فقهاء اؼبالكية بتعاريف عديدة نذكر منها.:
 عرفها ابن عرفة تعريفا دقيقا فقاؿ ":ما أتلف من معجوز عن دفعو عاد نةقدرانمنثمرأكنبات بعدبيعو ".7
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 كعرفها اب ًن الٍ ىق ًبأم كجو كاف فهو ىجائً ىحةه سارقا كاف أك غَته ".8
اس ًم بأهنا ":أف كل ما أصاب الثَّمرة ّْ
ٍ
ً
ً
ً
ؼ يف الشرًع كاللغة ،فإذا
عر ه
يح اإلنسا ىف ىكيػيٍنق ي
صوي ،إال أىف ى ىذا لو ٍ
 كعرفها الباجي بقولو ":اعبائحة اسم لكل ما يهب يأيطٍلًق في ًهم منو فساد الثمرة كىو ً
ً
الثم ًن".9
الذم كضع عمر عن ً
اؼببتاع ى
قدرهي من ى
ى ى
نبلحظ من خبلؿ ىذه التعاريف أف اؼبالكية كسعوا من نطاؽ اعبائحة ليشمل اآلفات السماكية كأفعاؿ اآلدميُت

اليت ال يبكن التحرز منها ،كاعبيش كاللص ماداـ من غَت فعل اؼبشًتم ،بشرط أف يكوف ىذا الفعل فبا ال يبكن رده كال
دفعو ،كما توسعوا كذلك يف ؿبل اعبائحة.
كتقوـ فكرة اعبائحة عند اؼبالكية على أف الثمار تباع كىي مازالت ملتصقة بأشجارىا ،فيحدث أف تصاب يف
الفًتة ما بُت بيعها كقطفها جبائحة تؤدم إُف تلفها أك نقصاف قيمتها أـ كميتها ،فإذا حدث ذلك كجب كضع اعبائحة،
كمراد الوضع ىنا اغبط ،أم اإلنقاص من الثمن بقدر ما تلف من الثمار.10
المطلب الثاني االشتراؾ في األساس القانوني (التأصيل الفقهي)
الفرع األكؿ أساس نظرية الظركؼ الطارئة في القانوف:
تبلور أساس نظرية الظركؼ الطارئة عرب اؼبراحل اليت صاحبت نشأهتا ،كنتيجة للخبلؼ الفقهي كالتشريعي حوؿ
اعتماد النظرية من عدمو اختلف الفقهاء يف األساس الذم تقوـ عليو نطرية الظركؼ الطارئة ،فنجد من رد أساس النظرية
إُف مبادئ العدالة كركح اإلنصاؼ  ، 11كىناؾ من قاؿ أف أساسها يكمن يف مبادئ الغنب ،كبلغ اػببلؼ أشده حُت ردد
البعض فكرة اإلثراء ببل سبب  ،12كعلى صعيد آخر ىناؾ من وباكؿ إقحاـ فكرة التعسف يف استعماؿ اغبق يف دائرة
البحث ،معلبل بأف الدائن الذم يصر على كجوب قياـ اؼبدين بتنفيذ التزامو رغم ما يتهدده من خسارة فادحة ،إمبا يكوف
متعسفا يف استعماؿ حقو ،كىناؾ من يؤسس النظرية على فكرة السببية يف العقد ،كىناؾ اذباه حديث حاكؿ ربط أساس
ىذه النظرية بفكرة التعادؿ اؼبوضوعي بُت اؼبتعاقدين.13
كأماـ تعدد ىذه األسس كعدـ استقرارىا كاالتفاؽ على أساس كاحد آثر البعض أف يؤسسها على التشريع ،أم
يرجعها إُف النص القانوٓف الذم أقر النظرية.14
غَت أف األساس الذم تبناه أغلب الفقهاء إُف اليوـ ىو العدالة ،ألنو إف كاف من العدالة أف ينفذ اؼبدين ما اتفق
عليو كقت إبراـ العقد ،لكاف من الصعب أف يلتزـ اؼبدين بأضعاؼ ما اتفق عليو لسبب اليد لو فيو ،كعليو فإف أحكاـ
العدالة تقتضي تدخل اؼبشرع غبماية مصلحة اؼبدين ،كذلك بإعطاء القاضي سلطة تعديل العقد برد االلتزاـ اؼبرىق إُف
اغبد اؼبعقوؿ.15
كأرل تأييد ىذا االذباه الذم هبعل أساس نظرية الظركؼ الطارئة ىو اعتبارات العدالة آّردةّٔ ،دؼ ربقيق
اؼبصلحة العامة بناء على فهم صحيح لطبيعة العبلقة بُت اؼبتعاقدين ،كؼبا وبملو ىذا األساس من مركنة يف إسعاؼ اؼبتعاقد
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اؼبنكوب الذم أصبح نتيجة لظركؼ ال يد لو فيها ربت كطأة اإلرىاؽ كاػبسارة الفادحة ،كىذا ما اعتمده اؼبشرع اعبزائرم
يف نص اؼبادة 3/107:من القانوف اؼبدٓف".16
الفرع الثاني :التأصيل الفقهي للجوائح:
إف األساس الفقهي للجوائح ينبٍت على مبدأ أساسي تقوـ عليو الشريعة اإلسبلمية كىو رفع اغبرج ،كإزالة الضيق
كحرمة أكل أمواؿ الناس بالباطل ،كال شك أف ىذا يبثل العدالة كأصل عاـ ،حيث قبد ؽبذا األساس أدلة من القرآف
كالسنة كالقواعد الفقهية.
ت﴾
كمن ىذه األدلة قولو تعاُف :ى
ت ىك ىعلىٍيػ ىها ىما ٱ ٍكتى ىسبى ٍ
ف ٱللَّوي نػى ٍف نسا إًَّال يك ٍس ىع ىها ۚ ىؽبىا ىما ىك ىسبى ٍ
﴿ال يي ىكلّْ ي
18
يد بً يك يم ٱلٍ يع ٍسىر﴾.
يد ٱللَّوي بً يك يم ٱلٍيي ٍسىر ىكىال ييًر ي
كقولو عز كجل﴿ :ييًر ي
19
﴿كىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم فًىٱلدّْي ًن ًم ٍن ىحىروج﴾.
كقولو عز كجل :ى
ىذه اآليات يف ؾبموعها فيها داللة على أف الشريعة اإلسبلمية هتدؼ إُف رفع الضرر كاغبرج عن الناس ،كحيث أف
17

إلزاـ اؼبدين بتنفيذ التزامو الذم يسبب لو اإلرىاؽ من جراء الظرؼ الطارئ فيو ضرر كمشقة ،لذا قبد الشريعة تنهى عنو،
كىذا األمر كاضح يف تشريع كضع اعبوائح ،حيث يكوف الضرر كاقعا على اؼبشًتم من جراء ما أحدثتو اعبائحة من تلف
لسلعتو اليت اشًتاىا ،فبسبب ىذا اإلرىاؽ كالضرر الواقع عليو ،خفف عنو ،كعوض لو عن النقص الواقع على سلعتو
.20

باشًتاؾ البائع يف التعويض عن النقص اغباصل

كإذا نظرنا إُف السنة النبوية فإننا قبد األدلة اؼبتضافرة اليت تدؿ على رفع اغبرج عن اؼبشًتم كتعويضو عن نقص
أتلف سلعتو اغباصل بسبب اعبائحة.
كمن أقول ىذه األدلة حديث جابر رضي ا﵁ عنو« أف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أمر بوضع اعبوائح»

 ،21كيف

لفظ آخر « :إف بعت من أخيك شبرا فأصابتو جائحة ،فبل وبل لك أف تأخذ منو شيئا ،مب تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق
22

».

فهذا اغبديث مع اللفظ اآلخر يعد اؼبصدر األساسي ؼببدأ اعبوائح ،كىو يؤكد قضية رفع الضرر عن اؼبشًتم،
كأما اإلرىاؽ اغباصل بإلزاـ اؼبشًتم بتنفيذ العقد مع تلف سلعتو بسبب اعبائحة فيجب أف يزكؿ إعماال ؽبذه النصوص
الثابتة ،كىو ما تؤكده نظرية الظركؼ الطارئة اليت تؤكد رفع الضرر عن اؼبدين ،كأف اإلرىاؽ اغباصل لو من جراء الظرؼ
الطارئ هبب أف يزكؿ ،لعدـ التزامو بسبب ىذا اإلرىاؽ.
أما القواعد الفقهية فقد دلت دبجموعها على أمور عامة تفيد رفع الضرر كدفعو عن اؼبتضرر ،كجلب اليسر
كالتخفيف عنو ،ك من ىذه القواعد قاعدة « :اؼبشقة ذبلب التيسَت » كقاعدة « :إذا ضاؽ األمر اتسع » اؼبتفرعة عنها،
كقاعدة« :الضرر يدفع بقدر اإلمكاف » كقاعدة « :الضركرات تبيح ا﵀ظورات » كقاعدة « :درء اؼبفاسد يقدـ على
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جلب اؼبصاٌف » ..كغَتىا من القواعد الفقهية اليت تدؿ دبجموعها على أف الضرر الذم يلحق باؼبتضرر ،كمنو اؼبدين
بسبب الظرؼ الطارئ ،يبيح لو فعل اؼبمنوع الذم ىو عدـ تنفيذ االلتزاـ اؼبرىق الذم َف يلتزمو بالعقد.23
كما تدؿ أيضا على أنو يف حالة تعارض مصلحة الدائن ،كىي( إلزاـ اؼبدين بتنفيذ التزامو ) مع مفسدة
( الضرر الذم يصيب اؼبدين إذا ما نفذ التزامو بالرغم من حدكث الظرؼ الطارئ ) ،فإنو يقدـ درء اؼبفسدة ،أم
يدفع الضرر الذم غبق باؼبدين.

24

ما سبق يعترب أدلة عامة تبُت التأصيل الفقهي ؼببدأ اعبوائح ،كفبا يزيد ذلك كضوحان أف نذكر أف الشريعة اإلسبلمية
بفضل أصلها الديٍت قد أفسحت يف قواعدىا ؾباال ؼببادئ األخبلؽ كالعدالة.
كىذا كلو يؤكد أف لنظرية الظركؼ الطارئة أصبل يف الشريعة اإلسبلمية ،من حيث قيامها على العدالة لطريف العقد
دكف ظلم ألحد منو ،فبا يوضح الصلة كالرابطة البينة بُت ىذه النظرية القانونية ،كبُت مبدأ اغبوائج.
المطلب الثالث :االشتراؾ في الشركط
تشًتؾ اعبوائح كالظركؼ الطارئة يف الشركط الواجب توافرىا يف الواقعة أك اغبادث حىت يعترب جائحة أك ظرفا
طارئا ،كتطبق األحكاـ اػباصة ّٔما ،كىذه الشركط ،أكردىا الفقهاء ،كنص عليها اؼبشرع يف اؼبادة 3/107:من القانوف
اؼبدٓف اعبزائرم كىي:
:25

الشرط األكؿ :أف يكوف العقد الذم تثار النظرية في شأنو عقدا متراخيا

كذلك سواء أكاف العقد من أصل طبيعتو من عقود اؼبدة ( كعقد اإلهبار) ،أـ من العقود اؼبستمرة ،أكالعقود
الفورية ذات التنفيذ اؼبؤجل؛ أما العقود اليت يتم تنفيذىا فور انعقادىا ،فبل يتصور فيها كجود ىذه النظرية ،بل يؤخذ فيها
بنظرية االستغبلؿ ،كال تنطبق ىذه النظرية على العقود االحتمالية إذ ىي بطبيعتها تعرض اؼبتعاقد إُف كسب كبَت أك
ػبسارة جسيمة.
كىذا ماقبده متوافرا يف اعبوائح ،إذ أنو شرط مستفاد من طبيعة نطاؽ أحكاـ اعبوائح ،كىي حاالت بيع الثمار
على رؤكس الشجر قبل نضجها غبُت نضجها ،كىذا من قبيل عقود اؼبدة كىي مًتاخية التنفيذ.26 .
الشرط الثاني أف يكوف الظرؼ الطارئ حادثا استثنائيا عاما كمفاجئا غير متوقع:
كونو حادثا استثنائيا :نص عليو اؼبشرع بقولو ..." :إذا طرأت حوادث استثنائية عامة َف يكن يف الوسعتوقعها ،"...أم خارجة عن اؼبألوؼ نادرة الوقوع ،حبيث ال يبكن للرجل العادم أف يتوقعها عند إبراـ العقد ،فاؼبعيار ىنا
ىو معيار موضوعي ،كمثالو اغبرب أك الزلزاؿ،أك الفيضاف أك إضراب مفاجئ ،أك قياـ تسعَتة رظبية أك إلغائها ،أك ارتفاع
باىظ يف األسعار أك نزكؿ فاحش فيها....
كىذا الشرط يبكن أخذه من األحاديث اآلمرة بوضع اعبوائج ،حيث أمر النيب (صلى ا﵁ عليو كسلم) بوضع
اعبوائح ،كقد عرفها الفقهاء بأهنا :ما ال يستطاع دفعو يف العادة كالريح كاؼبطر ،كغَت ذلك من الظركؼ اليت ربدث حدكثا
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استثنائيا ،كلقد اتفق فقهاءاؼبالكيةعلىأناآلفاتالطبيعيةأك السماكيةتعتربمناعبوائحمثل :اغبر،الريح،اعبراد ،النار،العفن،اعبليد،
انقطاعماءالعيونوالسماء كقد تكوف بفعل اآلدميُت كاعبيش كاللص.27...
فهذا الشرط كىو كوف اغبادث الطارئ استثنائيا متفق سباما مع ما جاءت بو الشريعة يف معاعبتها ؼببدأ كضع
اغبوائج.
كونو ظرفا طارئا عاما :اؼبقصود بالعمومية أال يكوف اغبادث االستثنائي خاصا باؼبدين ،كال يشًتط فيو أف يعمالببلد بكاملها بل يكفي أف يشمل أثره عددا كبَتا من الناس كأىل بلد أك إقليم
أكطائفة منهم كاؼبزارعُت مثبل يف جهة من اعبهات ،أك منتجي سلعة بذاهتا أك اؼبتاجرين فيها.28
كباشًتاط كصف عمومية الظرؼ زبرج كل الظركؼ اػباصة باؼبدين من إعماؿ أحكاـ النظرية ،كإفبلس اؼبدين أك
موتو أك حريق متجره أك غرؽ زراعتو.29 ...
فعمومية الظرؼ الطارئ قد تنصرؼ إُف الناحية الشخصية ،فيتحدد معيار العمومية بعدد األشخاص اؼبتأثرين ّٔذا
الظرؼ ،كقد ينصرؼ إُف اإلقليمية ،فيتحدد دبقدار أك عدد األقاليم اليت تأثرت بو ،كقد يندمج العنصراف معا يف ربديد
كصف العمومية.30
ىذا ما ذكره القانونيوف حوؿ ىذا الشرط ،إال أف البعض يرل أف اشًتاط العمومية يف اغبادث االستثنائي يتعارض
مع الغاية اليت شرعت من أجلها نظرية الظركؼ الطارئة ،فغاية النظرية ربقيق مبدأ العدالة الذم يقضي برفع اإلرىاؽ عن
اؼبدين ،فهي إذف خاصة باؼبدين اؼبرىق ،فإذا تقيد اغبادث االستثنائي بشرط العموـ ،امتنع ربقيق العدالة يف حاالت
كثَتة ،قد ال يكوف اغبادث االستثنائي فيها عاما ،ضف إُف ذلك أف شرط العمومية شرط مصطنع ال سبليو طبيعة
الظركؼ ،إذ وبيد عن العدؿ كاؼبنطق ،فأما ألنو غَت منطقي ،فؤلنو يقيس األثر اعبزئي دبعيار كمقياس األثر الكلي،
كالعدالة تقتضي أف يقدر أثر الظرؼ بقدره سواء اؼبصاب فردا أك ؾبموعة أفراد ،يف إقليم أك عدة أقاليم ،كأما أف ىذا
الشرط غَت عادؿ فؤلنو وبرـ اؼبدين اؼبرىق من االحتماء بأحكاـ نظرية الظركؼ الطارئة قصد التخفيف من إرىاقو بداعي
عدـ إصابة غَته بذات اإلرىاؽ.31،
كلذلك َف تشًتط كثَت من القوانُت اؼبدنية يف بعض الدكؿ عمومية اغبادث االستثنائي كإيطاليا كبولونيا
كاليوناف ،كتونس يف الدكؿ العربية  ،32بل جعلت كل حادث استثنائي غَت متوقع يؤدم إُف إرىاؽ اؼبدين موجبا لتطبيق
النظرية (.)33
أما الفقو اإلسبلمي فبل يشًتط ىذا الشرط يف اعبائحة ،كلو نظرنا إُف النصوص الشرعية قبدىا جاءت مطلقة من
غَت تقييد بوصف خاص ،فالنص كىو أمره صلى ا﵁ عليو كسلم بوضع اعبوائج  34جاء مطلقان ،فيشمل ما أىلكتو اعبائحة
سواء كانت عامة لكثَت من الزركع كالثمار أـ خاصة بزرع معُت أك حقل كاحد.
كما جاء حديث « إف بعث من أخيك شبران فأصابتو جائحة فبل وبل لك أف تأخذ منو شيئا،
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مب تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق »  35مطلقان ينطبق مفهومو على صبيع اغبوادث عامة كانت أـ خاصة أـ فردية ،بل
لفظ اغبديث يدؿ على أنو جاء يف قضية فردية كليست عامة.
فبا سبق يبكن القوؿ أف الفقو اإلسبلمي قد عاًف شرط العمومية معاعبة أكسع كأعدؿ من القانوف كيف ىذا ربقيق
لغاية كمقصد مهم ىو ضباية الطرؼ اؼبنكوب كاألخذ بيده قصد زبفيف الضرر عنو تطبيقا لقاعدة " ال ضرر كال ضرار"،
كعليو ندعو اؼبشرع اعبزائرم إُف ضركرة مراجعة كتعديل شرط العمومية الوارد يف اؼبادة

 3/107من القانوف اؼبدٓف

اعبزائرم ،ليًتؾ آّاؿ للقاضي يعمل سلطتو التقديرية ،كيكيف كل حالة على حدة ،فينقص االلتزاـ أك يزيد فيو أك يوقف
تنفيذه إُف حُت زكاؿ الظرؼ الطارئ دبا وبقق العدؿ كيعيد التوازف العقدم إُف نصابو.
كونو ظرفا طارئا غير متوقع :كىذا ىو الشرط اعبوىرم الذم ظبيت النظرية باظبو ،ذلك أف كل عقد وبمل يفطياتو بعض اؼبخاطر ،ككل متعاقد حذر يقدر ىذه اؼبخاطر كيزهنا عند إبراـ العقد ،فإذا قصر يف ذلك فعليو أف يتحمل
كزر تقصَته ،أما ما هبب أف يؤمن اؼبتعاقد ضده فهو الظرؼ الذم يفوؽ كل تقدير يبكن أف يتوقعو اؼبتعاقداف.36
كنعٍت بتوقع الظرؼ الطارئ احتماؿ كقوعو ،كما ستسفر عنو من صعوبات يف تنفيذ االلتزاـ ،فإذا كاف اؼبدين
متوقعان حدكث الظرؼ الطارئ عند التعاقد كمع ذلك أقدـ على إبراـ العقد ،فإنو يكوف بذلك مقدران لكل الظركؼ راضيان
بكل االحتماالت اليت يسفر عنها الظرؼ الطارئ ،كليس لو اغبق أف يطالب بتطبيق النظرية عندما يلحق بو الضرر الذم
كاف ؿبتمبلن أثناء العقد.
كلذلك يتفرع على أف اغبادث ال يبكن توقعو أف يكوف فبا ال يستطاع دفعو أك رباشيو ،فإذا كاف يف كسع اؼبدين
أف يدرأه ،أك أف يتغلب عليو ،فيستوم عندئذ أف يكوف متوقعان أك غَت متوقع ،كيكوف قعود اؼبدين عن دفعو أك رباشيو مع
قدرتو على ذلك ،خطأ يتحمل كزره  ،37كاؼبعيار ىنا معيار موضوعي اليتعلقبشحص اؼبدين ،فلو أف الرجل العادم كاف
يف إمكانو توقع ىذا اغبادث كلو كاف اؼبدين نفسو َف يتوقعو فإف اغبادث ال يعترب غَت متوقع.38
كشرط عدـ التوقع متوفر كمتأكد يف اعبوائح؛ فكما سبق تعريفها :ما ال يستطاع دفعو يف العادة كاألمور
السماكية ،اليت ىي بطبيعة اغباؿ أمر مفاجئ غَت متوقع ،ليس يف إمكاف أحد أف يدفعو أك أف يتوقعو كالريح كاؼبطر
كالزالزؿ ،كالسماء إذا احتبست على الثمرة حىت ماتت الثمرة ،كاعبيش الغالب ككبوىا من اآلفات ،فإف اعبائحة توضع
بسببها ،غَت أف ىناؾ جانبا من الفقو يرل أف بعض اعبوائح يبكن توقعها كالعفن كالدكدة كالعطش ،كما شأّها ،فإف
كاف من اؼبستطاع دفعها كتوقعها َف توضع اعبائحة ،ككاف على العاقدين ربمل ما يقع كيطرأ بسبب تقصَتنبا .39
كىكذا يتضح توافق نظرية الظركؼ الطارئة مع اعبوائح يف ىذا الشرط ،كىو عدـ التوقع كاستحالة الدفع.
الشرط الرابع :أف يكوف تنفيذ االلتزاـ مع كجود الظرؼ الطارئ مرىقان:
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نصت على ذلك اؼبادة  3/107ؽ ـ ج بقوؽبا ...":ترتبت على حدكثها أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدم ،كإف َف
يصبح مستحيبل ،صار مرىقا للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة،كإف َف يصبح مستحيبل ،صار مرىقا للمدين حبيث
يهدده خبسارة فادحة".
اإلرىاؽ كصف يلحق بالتزاـ أحد اؼبتعاقدين هبعل تنفيذه اللتزامو مهددا إياه خبسارة فادحة نتيجة تأثر ىذا
االلتزاـ بظرؼ طرأ بعد إبراـ العقد ،هبعل تنفيذ العقد مرىقا ،لكن ال يبلغ درجة االستحالة ،كىذا ما يبيز الظرؼ الطارئ
40

عن القوة القاىرة.

كاإلرىاؽ الذم يعتد بو ىنا ىو اإلرىاؽ الشديد الذم هباكز اػبسارة اؼبألوفة يف التعامل ،كيتسم دبعيار مرف ليس لو
مقدار ثابت ،بل يتغَت بتغَت الظركؼ ،فما يكوف مرىقان ؼبدين يف ظركؼ معينة قد ال يكوف مرىقان لنفس اؼبدين يف ظركؼ
أخرل ،كاؼبهم أف تنفيذ االلتزاـ يكوف حبيث يهدد اؼبدين خبسارة فادحة ،فاػبسارة اؼبألوفة يف التعامل ال تكفي ،فإف
.41

التعامل مكسب كخسارة

كىذا اؼبعيار اؼبرف اؼبذكور عند فقهاء القانوف ،لو مقدار ثابت كمضبوط عند فقهاء الشريعة ،فمعيار الضرر الناتج
عن مبدأ اعبوائح موضوعي منضبط ،كىو كوف التالف بسبب اعبائحة يبلغ مقدار الثلث  42أك يزيد ،فإف كاف أقل فبل
توضع اعبائحة ،كىذا القوؿ ىو قوؿ اإلماـ مالك  43يف الثمار ،كركاية عن اإلماـ أضبد  ،44كقوؿ اإلماـ الشافعي يف
القدٔف ،45فقد قالوا :ال توضع اعبائحة إال إذا بلغت الثلث ،كاستدلوا لذلك بأنو البد أف يأكل الطَت من الثمرة كتنثر الريح
كيسقط منها فلم يكن بد من ضابط ،كحد فاصل بُت ذلك كبُت اعبائحة ،فبل بد من ربديد الثلث ،كاعتباره فاصبل
مناسبا ،كدليل ذلك أف الشرع قد اعترب الثلث يف مواضيع كثَتة ذكرىا الفقهاء كبينوىا يف كثَت من أبواب الفقو ،كالوصية
يف قولو (صلى ا﵁ عليو كسلم) «:الثلث كالثلث كثَت »  ،46الذم يدؿ على أف الثلث آخر حد الكثرة ،فلهذا قدر بو،
ككالنذر كعطايا اؼبريض كالوقف يف مرض اؼبوت كتساكم جراح اؼبرأة جراح الرجل إُف الثلث ،كغَتىا من اؼبسائل الكثَتة
اليت اعترب فيها الثلث ،كما قاؿ اإلماـ أضبد :إهنم يستعملوف الثلث يف سبع عشرة مسألة.47
ففقهاء الشريعة كضعوا معيارا دقيقا منضبطا للضرر الناتج عن مبدأ اعبوائح ،خببلؼ ما ذكره أىل الفقو القانوٓف
حيث اختلفوا يف كضع معيار منضبط لئلرىاؽ الذم يقع فيو اؼبدين من جراء اغبادث الطارئ ،فبا يدؿ داللة كاضحة
على عمق كدقة ىذه الشريعة يف أحكامها كمسائلها الفرعية ،كسبقها يف ىذا آّاؿ فقهاء القانوف.

المطلب الرابع :التشابو في اآلثار
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إذا توافرت الشركط اؼبتقدمة " جاز للقاضي تبعا للظركؼ كبعد مراعاة ؼبصلحة الطرفُت أف يرد االلتزاـ اؼبرىق إُف
اغبد اؼبعقوؿ ،كيقع باطبل كل اتفاؽ على خبلؼ".48
كلذلك فصبلحية القاضي برد االلتزاـ إُف اغبد اؼبعقوؿ كاسعة ،فهو قد يرل زيادة االلتزاـ اؼبقابل ،أك إنقاص االلتزاـ
اؼبرىق ،أك كقف تنفيذ العقد حىت يزكؿ اغبادث الطارئ.49
- 1فهو قد يرل إعفاء اؼبدين من اػبسارة الفادحة ك يبقي على اػبسارة اؼبألوفة.
- 2أك يوزع اػبسارة بُت الطرفُت أف يزيد يف االلتزاـ اؼبقابل أك ينقص من االلتزاـ اؼبرىق.
- 3كهبوز لو ،مع توفر شركط معينة كحسب نظرتو يف ربقيق اؼبصلحة بُت الطرفُت ،أف يوقف تنفيذ االلتزاـ تنفيذا
مؤقتان حىت زكاؿ آثار الظرؼ الطارئ.
- 4كيف كل األحواؿ ال هبوز للقاضي أف يفسخ العقد فإف ىذا ليس من سلطتو ،إذ سلطتو تكوف يف رد االلتزاـ
اؼبرىق إُف اغبد اؼبعقوؿ.
أما اعبزاء يف اعبوائح ،كىو اغبكم الذم يطبق بشأهنا إذا اجتاحت الثمر ،فأتلفت بعض ؿبصولو
فقد ذىب اؼبالكية  ،50كاغبنابلة  ،51كالشافعي يف القدٔف  ،52إُف أف ما أىلكتو اعبوائح ،ىو من ضماف البائع،
فيوضع على اؼبشًتم شبن ما أىلكتو اعبائحة من ذلك ،كاستدلوا على قوؽبم ىذا من السنة النبوية الشريفة ،كفبا كرد يف
ذلك:
 -حديث جابر رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ « :لو بعت من أخيك سبران فأصابتو

جائحة ،فبل وبل لك أف تأخذ منو شيئان ،مب تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق.53

ما ركاه اإلماـ مالك يف اؼبوطأ ":ابتاع رجل شبر حائط يف زماف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم فعاعبو ،كقاـ فيوحىت تبُت لو النقصاف ،فسأؿ رب اغبائط أف يضع لو أك أف يقيلو ،فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم « :تأُف أال يفعل
خَتان » فسمع بذلك رب اغبائط ،فأتى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم فقاؿ :يا رسوؿ ا﵁ ىو لو".54
يفهم من ىذه النصوص األثر اؼبًتتب على اعبائحة ،حيث أف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أمر بوضع اعبوائح كما
يف حديث جابر ،فيكوف الضماف على البائع فيما أتلففتو اعبائحة ،فيحط أك يسقط عن اؼبشًتم ما دفع من اؼباؿ ،فهو
إما فسخ للبيع ،أك تيسَت على اؼبشًتم جراء الضرر الواقع عليو ،كذلك حبط جزء من الثمن عنو تقديران للحاؿ الذم ىو

عليها.55

كإُف ىذا خلص آّمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطةالعاَف اإلسبلمي ،يف قراره رقم:

 7الدكرة  :اػبامسة

بتاريخ:السبت  21ذك اغبجة  143اؼبوافق  27نوفمرب  ،2010بشأف الظركؼ الطارئة كتأثَتىا يف اغبقوؽ.56
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فبا سبق يتضح لنا أف اآلثار اؼبًتتبة على نظرية الظركؼ الطارئة ،تتقارب مع اآلثار اؼبًتتبة على مبدأ كضع اغبوائج،
كيتجلى ذلك من خبلؿ توزيع نتائج أثر اغبادث الطارئ كاعبائحة على كل من اؼبتعاقدين دبا وبقق العدؿ كاؼبساكاة كعدـ
الظلم لكل منهما ،كىذا كلو حبسب ما يراه القاضي مناسبا كؿبققان للعدالة يف ىذا التقسيم دكف ظلم ألحد من الطرفُت.
كبالرغم من ىذا التقارب ،إال أنو يبكننا القوؿ بأف الفقو اإلسبلمي فاؽ الفقو القانوٓف يف أنو ظبح للقاضي
حسب ما يراه من مصلحة الطرفُت أف يفسخ العقد ،إذا كجد لذلك مربران.
المطلب الخامس :مدل صالحية الجوائح أساسا لنظرية الظركؼ الطارئة:
اعتٌت الفقو اإلسبلمي دبشكلة أثر تغَت الظركؼ الطارئة على االلتزاـ العقدم من خبلؿ اؼببادئ التشريعية اليت
أرست مبدأ اعبوائح مبدأ عاما فيو لبلستعانة بو عند اقتضاء اغباؿ ؼبعاعبة أثرىا على االلتزاـ العقدم.
كسبثل ذلك يف رفع الضرر عن اؼبتعاقد الذم اختل توازف عقده اقتصاديا ،كالتخفيف من آثاره آّحفة ،كذلك من
خبلؿ إعادة التوازف العقدم إُف نصابو يف ظل الظركؼ اعبديدة.
كسند ذلك يف األصوؿ اليت ينبٍت عليها الفقو اإلسبلمي ،كاليت تقوـ على مبادئ العدالة يف اغبقوؽ كالواجبات
كافة ،كعلى كجو اػبصوص اؼبعامبلت كالعقود اليت تقضي بامتناع الضرر ،كحرمة أكل أمواؿ الناس بالباطل ،مستندة إُف
النصوص الشرعية اليت سبتنع ربميل أحد اؼبتعاقدين أعباء زائدة َف يكن ليتحملها لوال تغَت ظركؼ العقد؛ فعدـ استحقاؽ
ىذه األعباء أصبل يف االلتزاـ ،أكجب على اؼببادئ التشريعية اعتبار مبدأ اعبوائح يف الفقو اإلسبلمي.57
كىدؼ ذلك حرص التشريع اإلسبلمي على االلتزامات كالعقود اليت ينشؤىا العقد يف كل األحواؿ كالظركؼ؛
فليس غريبا على التشريع حرصو ىذا ،فقد سعى يف كافة األحكاـ اليت شرعت يف العقود للمحافظة على التوازف العقدم
بقدر اإلمكاف؛ فشرع مبدأ الرضا يف العقود ،كحرـ الربا كالغش كاالحتكار ،كغَت ذلك من األحكاـ ،كما ىذا إال دليل
58

على أف مبدأ العدالة مطلوب عند إنشاء العقد ،كيف حاؿ استمراره.

فاالعتبارات السابقة منطق تشريعي استند عليو فقهاء اؼبالكية كمن كافقهم لؤلخذ دببدأ كضع اعبوائح ،فقرركا أف
موجب االلتزاـ يف ظل تغَت الظركؼ ىو التزاـ للضرر الزائد غَت اؼبستحق يف أصل العقد ،ألف اؼبضي على موجب العقد
يف ظل التغَت يوثر على االلتزامات قطعا ،فيحدث تفاكت بُت بُت التزامات اؼبتعاقدين ،كىذا ىو عُت الضرر الزائد.
كىذا اؼبنطق التشريعي لدل فقهاء اؼبالكية ،كمن كافقهم ىو ملحظ رئيسي يف القانوف الوضعي ،إذ سعت نظرية
الظركؼ الطارئة من خبلؿ أحكامها إُف ؿباكلة معاعبة اػبلل الواقع يف االلتزاـ العقدم بفعل تغَت الظركؼ؛ ففرضت
أنواع اعبزاء اؼبختلفة لرفع الضررعن اؼبدين ،أك التخفيف عنو كإعادة التوازف االقتصادم كاؼباِف إُف العقد ،كذلك حسب
مقتضيات العدالة اليت ينشدىا القانوف يف ذلك ،فكانت ىذه االعتبارات من أىم اؼببادئ القانونية اليت استند عليها يف
59

مشركعية نظرية الظركؼ الطارئة.
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كتأسيسا على ما سبق ،يبكن القوؿ بأف اؼبنطق الشرعي كالقانوٓف يف مبدأ اعبوائح كنظرية الظركؼ الطارئة يستند
إُف أساس كاحد كىو ربقيق العدالة.
غَت أف اؼبقارنة اعبزئية اليت قمت ّٔا ،أظهرت أف شبة بعض الفوارؽ البسيطة يف بعض األحكاـ يتجلى ذلك
خاصة يف سبيز الشريعة يف بعض الشركط (،عدـ اشًتاطها للعمومية يف الظرؼ الطارئ مثبل) ،كبعض اآلثار ( اشتماؿ
األثر على فسخ العقد) ،كىذا ما يعضد إمكاف أف يشكل مبدأ اعبوائح أحد األسس

60اليت تقوـ عليو نظرية الظركؼ

الطارئة ،كتستمد منو بعضا من أحكامها.
خاتمة:
من خبلؿ ما تقدـ يتبُت أف التأصيل الفقهي للجوائح ينبٍت على مبدأ أساسي تقوـ عليو الشريعة اإلسبلمية،
كىو منع أكل أمواؿ الناس بالباطل ،كال شك أف ىذا يبثل العدالة كأصل عاـ ،كيشًتؾ ّٔذا يف األساس القانوٓف لنظرية
الظركؼ الطارئة ،باإلضافة إُف اشًتاكهما يف ؾبمل الشركط كاآلثار ،كعليو لبلص إُف أف مبدأ اعبوائح يعد أحد األسس
اليت تقوـ عليو نظرية الظركؼ الطارئة ،كتستمد منو بعضا من أحكامها ،كإذا أردنا صياغة مادة قانونية تستند إُف أحكاـ
اعبوائح ،نقًتح مايلي:
كبَتا ،بأسباب
تغيَتا ن
" إذا تبدلت الظركؼ اليت مت فيهاالتعاقد تبدالن ىغيَّػىر األكضاع كالتكاليف كاألسعار ،ن

طارئةعامةَ ،ف تكن متوقعة حُت التعاقد ،فأصبح ّٔا تنفيذ االلتزاـ العقدم يلحق باؼبلتزـبسائر جسيمة غَت معتادة ،فإنو
هبوز للقاضي تبعا للظركؼ كبعد مراعاة مصلحة الطرفُت رد االلتزاـ اؼبرىق إُف اغبد اؼبعقوؿ.
كلو أف يبهل اؼبلتزـ إذا كجد أف السبب الطارئ قاببل للزكاؿ يف كقت قصَت ،كلو أف يفسخ العقد،فيما َف يتم تنفيذه
منو ،إذا رأل أف فسخو أصلح ،كيقع باطبل كل اتفاؽ على خبلؼ ذلك".
الهوامش:
 -1ابن منظور ؿبمد بن مكرـ اإلفريقي اؼبصرم ،لساف العرب ،ط ( ،1بَتكت :دار صادر،
د ت) ،ج ،7ص ،320.مادة :ظرؼ.
 -2الفَتكزآبادم ؾبد الدين أضبد بن يعقوب ،القاموس المحيط  ،ربقيق مكتب ربقيق الًتاث يف مؤسسة
الرسالة ،بإشراؼ ؿبمد نعيم العرقسوسي ،ط ( ،8بَتكت :مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،)2005،ص.46.
-3عبد الرزاؽ أضبد السنهورم  ،الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد ،االلتزاـ بوجو عاـ ،مصادر
االلتزاـ ،ط  3اعبديدة ( ،بَتكت :منشورات اغبليب اغبقوقية ،)2000 ،مج ،1ج ،1ص .705.ؿبمد صربم السعدم،
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شرح القانوف المدني الجزائرم –النظرية العامة لاللتزامات -
 )1993ج ،1ص.319.

 ،ط (1عُت مليلة،اعبزائر :دار اؽبدل - 1992 ،

 -4عادؿ مبارؾ اؼبطَتات ،أحكاـ الجوائح في الفقو اإلسالمي كصلتها بنظريتي الضركرة كالظركؼ الطارئة ،
(رسالة دكتوراه من قسم الشريعة اإلسبلمية ،كلية دار العلوـ ،جامعة القاىرة1422 ،ق2001-ـ) ،ص.68.
 -5ابن منظور ،اؼبرجع السابق ج ،2ص ،413.مادة :جوح.
 -6أخرجو:ابن ماجو يف السنن(،بَتكت :دار الفكر ،د ت) ،باب ماؿ الرجل من ماؿ كلده،
ج ،2ص ،229.اغبديث رقم.229:
-7اػبرشي أبو عبد اللهمحمد بن عبد ا﵁ اؼبالكي ،شرح مختصر خليل (بَتكت:دارالفكرللطباعة
 ،د ت) ،ج ،5ص.190.
 -8الباجي أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث التجييب  ،المنتقى شرح الموطإ (القاىرة:
مطبعة السعادة1332 ،ق) ،ج ،4ص.232.
 -9الباجي ،اؼبرجع السابق ،ج ،4ص.232.
 -10سعيد السيد علي ،نظرية الظركؼ الطارئة في العقود اإلدارية كالشريعة اإلسالمية –دراسة مقارنة-

(،القاىرة:دار أبو آّد للطباعة ،)2005 ،ص.247.

 -11ؿبمد ؿبي الدين ابراىيم ؿبمد سليم  ،نظرية الظركؼ الطارئة بين القانوف المدني كالفقو اإلسالمي –
دراسة مقارنة،)1992(،-ص.103.
 -12عبد الرزاؽ أضبد السنهورم،اؼبرجع السابق،مج ،1ج ،1ص.709.
 -13حسب الرسوؿ الشيخ الفزارم،

أثر الظركؼ الطارئة على االلتزاـ العقدم في القانوف المقارف،

(اإلسكندرية :مطبعة اعبيزة ،)1979 ،ص 528كما بعدىا.
 -14عبد الرزاؽ أضبد السنهورم،اؼبرجع السابق،مج ،1ج ،1ص.709.
 -15مصطفى أضبد الزرقا ،شرح القانوف المدني السورم نظرية االلتزاـ العاـ ،ط ( ،2دمشق :مطبعة جامعة
دمشق.1960 ،
 -16األمر رقم 58-75 :اؼبؤرخ يف 20 :رمضاف 1395ق،اؼبوافق 26:سبتمرب  1975اؼبتضمن القانوف اؼبدٓف
اعبزائرم اؼبعدؿ كاؼبتمم.
 -17سورة البقرة :اآلية .286
-18سورة البقرة :اآلية .185
 -19سورة اغبج :اآلية .78
 -20عادؿ مبارؾ اؼبطَتات ،اؼبرجع السابق ،ص.447.
 -21أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو ،كتاب اؼبساقاة ،باب كضع اعبوائح ،اغبديث رقم.3008:
 -22أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو ،كتاب اؼبساقاة ،باب كضع اعبوائح ،اغبديث رقم.3004:

331

 -23ؿبمد ؿبي الدين ابراىيم ؿبمد سليم ،اؼبرجع السابق ،ص 193كما بعدىا.
 -24نفس اؼبرجع كالصفحة.
َ -25ف ينص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا الشرط على غرار اؼبشرع اؼبصرم كبقية تقنينات الدكؿ العربية اليت أخذت
ّٔذه النظرية ،إذ يعترب ىذا الشرط شرط غالب يف نظرىا الشرط ضركرم ،كَف وبدد ىذه العقود أكيذكر شيء
خبصوصها.أنظر :العريب بلحاج ،النظرية العامة لاللتزاـ في القانوف المدني الجزائرم-التصرؼ القانوني العقد كاإلرادة
المنفرده،-ط(،3اعبزائر :ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،)2004،ص.256.

 -26العريب بلحاج ،نفس اؼبرجع ،ص.255 .ككذلك :ؿبمد رشيد قبآف " ،نظرية الظركؼ الطارئة في الفقو

اإلسالمي كالقانوف الوضعي" حبث منشور يف ؾبلة آّمع الفقهي اإلسبلمي ،العدد ،2السنة الثانية ،ص.142.
 -27ابن رشدأبو الوليد ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن أضبد القرطيب الشهَت بابن رشد اغبفيد،

بداية المجتهد

كنهاية المقتصد (القاىرة :دار اغبديث1425– ،ق  2004 -ـ) ،ج ،3ص.168.
ككذلك :العدكم أبو اغبسن ,علي بن أضبد بن مكرـ ،حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباني ،ربقيق:
يوسف الشيخ ؿبمد البقاعي( ،بَتكت :دار الفكر1414– ،ق 1994 -ـ) ،ج ،2ص.217.
 -28عبد اغبكم فودة،آثار الظركؼ الطارئة كالقوة القاىرة على األعماؿ القانونية،ط1
( اإلسكندرية :منشأة اؼبعارؼ،)1999 ،ص.31.
 -29ؿبمد صربم السعدم ،شرح القانوف المدني الجزائرم –النظرية العامة لإللتزامات  ،-ط1
( عُت مليلة ،اعبزائر :دار اؽبدل) 1993- 1992،،ج ،1ص.322.
 -30حسب الرسوؿ الشيخ الفزارم ،اؼبرجع السابق ،ص.313.
 -31نفس اؼبرجع ،ص.315.
 -32راجع نص:الفصل  283 ،282من ؾبلة االلتزامات كالعقود التونسية ،منشورات اؼبطبعة الرظبية لللجمهورية
التونسية،2008 ،ص.62.

 –33عبد السبلـ الًتمانيٍتنظرية الظركؼ الطارئة (بَتكت :دار الفكر،د ت)
ص.138 – 137.
 –34سبق زبرهبو.
 –35سبق زبرهبو.
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 – 36سليماف ؿبمد الطماكم ،األسس العامة للعقود اإلدارية  ،ط  ( ،5القاىرة :مطبعة جامعة عُت مشس،
 ،) 1991ص.677 .
 – 37السنهورم ،اؼبرجع السابق،ج ،1ص.722-721.
 – 38ؿبمد صربم السعدم:اؼبرجع السابق ،ص.323.
 – 39ؿبمد رشيد قبآف ،اؼبرجع السابق،ص .176 .ككذلك :ؿبمد ؿبي الدين ابراىيم ؿبمد سليم ،اؼبرجع
السابق ،ص.467.
 – 40ؿبمد ؿبي الدين ابراىيم ؿبمد سليم ،اؼبرجع السابق ،ص.398.
 – 41السنهورم ،اؼبرجع السابق،ج  ،1ص .723 .سليماف ؿبمد الطماكم،اؼبرجع السابق ،ص .685 .العريب
بلحاج ،اؼبرجع السابق ،ص.258.
– 42األمر ؿبل خبلؼ فقهاء اؼبذاىب القائلُت بوضع اعبائحة ،حيث ،قالوا:
ذبرياعبوائحفيالثماربشرطذىابالثلث ،أمايف البقولوماجرىمجراىافبليشًتطذىابالثلث.اعبائحةالتيسببهاالعطشتوضعقليلةكانتأك كثَتة،كاليشًتطالثلثفيها.اؼبعتربفيحسابالثلثفيالثمرالذيييبسأك وببسأكؽبعنآخرىهوثلثالكميةأمافياألجناساؼبختلفةفهناكطريقتاف :الثلثأكالقيمة.أنظر :الباجي ،اؼبرجع السابق،ج  ،4ص.224 .ككذلك:ابنرشد اغبفيد،بداية آّتهد كهناية اؼبقتصد ،اؼبرجع السابق،ج  ،2ص .141 .ككذلك :مالك بن أنس ،المدكنة الكبرل،

(بَتكت :دار صادر ،د ت) ،ج،12ص 32.كما بعدىا
 – 43الباجي ،اؼبرجع السابق،ج ،4ص.224.

 – 44اؼبرداكم علي بن سليماف أبو اغبسن ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ على مذىب اإلماـ
أحمد بن حنبل ،ربقيق :ؿبمد حامد الفقي (،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب،
د ت) ،ج ،5ص.75.
 – 45ابن قدامة اؼبقدسي أبو ؿبمد عبد ا﵁ بن أضبد ،المغني في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني ،ط،1
(بَتكت :دار الفكر1405 ،ق)،ج،4ص.233.
 – 46أخرجو اإلماـ البخارم يف الصحيح ،كتاب الوصايا ،باب الوصية بالثلث ،اغبديث
رقم.2618:
 – 47ابن قدامة ،اؼبغٍت ،اؼبرجع السابق،ج،4ص.233.
 – 48العبارة بُت اؼبزدكجتُت ىي اعبزء األخَت من الفقرة الثالثة من اؼبادة 107:قانوف مدٓف جزائرم.
 –49صربم السعدم ،اؼبرجع السابق،ص .326-325.العريب بلحاج ،اؼبرجع السابق،
ص ص.260-258
 – 50مالك بن أنس ،المدكنة الكبرل،المرجع السابق ،ج،12ص 25.كما بعدىا.
 – 51ابن قدامة ،اؼبغٍت ،اؼبرجع السابق،ج،4ص.233.
 – 52نفس اؼبرجع.
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 – 53سبق زبرهبو.
– 54أخرجو اإلماـ مالك يف اؼبوطأ ،كتاب البيوع ،باب اعبائحة يف بيع الثمار كالزرع ،اغبديث رقم.1313:
 – 55ؿبمد رشيد قبآف ،اؼبرجع السابق،ص .169 .ككذلك :ؿبمد ؿبي الدين ابراىيم ؿبمد سليم ،اؼبرجع
السابق ،ص 707.كما بعدىا.
7
 – 56راجع نص القرار ،بالرجوع إُف :آّمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطةالعاَف اإلسبلمي ،قرار رقم:
الدكرة :اػبامسة بتاريخ :السبت  21ذك اغبجة  1431اؼبوافق  27نوفمرب  ،2010بشأف الظركؼ الطارئة كتأثَتىا يف
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32اغبقوؽ ،اؼبوقع:
4558.htmبتاريخ 2011/03/15:الساعة.10:00:
 – 57قذايف عزات الغنانيم ،العذر كأثره في عقود المعاكضات المالية في الفقو اإلسالمي ،ط( ،1عماف،

األردف :دار النفائس للنشر كالتوزيع1428،ق2008-ـ) ،ص.328.
 – 58كىبة الزحيلي ،نظرية الضركرة الشرعية مقارنة مع القانوف الوضعي (،بَتكت:مؤسسة الرسالة1405،ق-
1985ـ).ص320.
 – 59قذايف عزات الغنانيم ،اؼبرجع السابق ،ص.329.
 -60كيتكامل ىذا األساس مع األسس األخرل ،كالعذر الطارئ ،كمبدأ تغَت النقود ،لصياغة نظرية للظركؼ
الطارئة يف الفقو اإلسبلمي متكاملة األحكاـ.

اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية
ك تطبيقاهتا على اعبرائم الواردة يف التشريع اعبزائرم .
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د .عبد اؼبنعم بن أضبد
جامعة اعبلفة

مػقدـ ػة
تعد اعبريبة اؼبنظمة ظاىرة إجرامية تقوـ ّٔا صباعات تستخدـ العنف أساسا لنشاطها اإلجرامي كهتدؼ إُف الربح ،
كقد سبارس نشاطها داخل إقليم الدكلة أك تقوـ بأنشطة إجرامية عرب كطنية  ،أك تكوف ؽبا عبلقات دبنظمات متشأّة يف دكؿ
أخرل.1
ك لقد تصدل آّتمع الدكِف ؽبذه اعبريبة من خبلؿ العديد من االتفاقيات ك الندكات العاؼبية ؼبكافحة آثارىا من
خبلؿ اتفاقية مكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية ،ك اليت عرفت اعبريبة اؼبنظمة عرب كطنية على أهنا تلك اليت تقوـ إذا ارتكبت
يف أكثر من دكلة أك إذا مت التخطيط أك اإلعداد أك اإلشراؼ يف دكلة كارتكبت يف دكلة أخرل  ،أك إذا ارتكبت يف دكلة كارتكبتها
صباعة إجرامية منظمة سبارس نشاطها اإلجرامي يف أكثر من دكلة أك إذا ارتكبت يف دكلة ككاف ؽبا آثار شديدة يف دكلة أخرل.
ك لقد انضمت اعبزائر إُف اعبهود الدكلية يف ؾباؿ مكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية من خبلؿ اؼبصادقة عديد
االتفاقيات ذات الصلة من بينها على اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية للوقاية ك مكافحة اإلرىاب اؼبعتمدة خبلؿ الدكرة العادية
اػبمسة ك الثبلثوف اؼبنعقدة باعبزائر من  12إُف  14جويلية  1999ك اؼبصادؽ عليها دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم 79/2000
اؼبؤرخ يف  19افريل  .2 2000ك االتفاقية الدكلية لقمع سبويل اإلرىاب اؼبعتمدة من طرؼ اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة
بتاريخ  09ديسمرب  1999ك اؼبصادؽ عليها دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم  445/2000اؼبؤرخ غي  23ديسمرب .3 2000
ك يف سنة  2002صادقت اعبزائر على اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية اؼبعتمدة من قبل
4
اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة بتاريخ  5فيفرم . 2002دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي  55-02اؼبؤرخ يف  05فرباير 2002
باإلضافة للربكتوكوال ت اؼبكملة لبلتفاقية ك من بينها بركتوكوؿ منع ك قمع االذبار باألشخاص خباصة النساء ك األطفاؿ اؼبكمل
التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية ك اؼبصادؽ عليها دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي  417/03مؤرخ يف  9نوفمرب

محمود شريف بسيوني :اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية ,الطبعة األكُف ،دار الشركؽ,القاىرة  ،مصر  ، 2004ص. 11
اؼبرسوـ الرئاسي  79-2000مؤرخ يف  09أفريل  2000اؼبتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية ؼبنع اإلرىاب ك مكافحتو  ،ج ر
عدد  30مؤرخة يف  28مام . 2000
3
اؼبرسوـ الرئاسي  445-2000مؤرخ يف  23ديسمرب  2000يتضمن التصديق بتحفظ على االتفاقية الدكلية لقمع ك سبويل اإلرىاب  ،ج ر عدد
 01مؤرخة يف  03جانفي . 2001
4
اؼبرسوـ الرئاسي  55-02مؤرخ يف  05فيفرم  2002اؼبتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة  ،ج ر عدد 09
مؤرخة يف  10فيفرم . 2002
1
2
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 .1 2003ك برتوكوؿ مكافحة هتريب اؼبهاجرين عن طريق الرب ك البحر ك اعبو اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة
اؼبنظمة عرب الوطنية ك اؼبصادؽ عليو دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي  418-03اؼبؤرخ يف  9نوفمرب . 2 2003
ك من خبلؿ اؼبعاعبة القانونية لنصوص اتفاقية مكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية قبد أهنا تتضمن أربع أنواع من اعبرائم
ك ىي االشًتاؾ يف صباعة إجرامية منظمة  ، 3ك تبيض األمواؿ  4ك الفساد 5ك إعاقة سَت العدالة. 6
ك يف سبيل مراجعة القوانُت الداخلية بالوارد ضمن ىذه االتفاقية ك الربكتوكوال ت اؼبصادؽ عليها من اعبزائر باشر اؼبشرع
إُف إصدار عديد التشريعات يف ىذا الشأف ك سنحاكؿ إعماؿ الدراسة على اعبرائم األربع اؼبنطوية ضمن اعبرٔف ة اؼبنظمة عرب
الوطنية األكُف ؽبا تأثَت مباشر على آّتمع ك تكوينو ك غالبا ما تتم يف شكل صباعات إجرامية ك تتعلق باالستعماؿ ك االذبار غَت
اؼبشركعُت للمخدرات ك اؼبؤثرات العقلية ك يف ىذا الصدد أصدر اؼبشرع القانوف رقم 7 18/04اؼبتعلق بالوقاية من اؼبخدرات ك
اؼبؤثرات العقلية ك قمع الستعماؿ ك االذبار غَت اؼبشركعُت ك اعبريبة الثانية ماسة باالقتصاد الوطٍت تقوـ على تبيض األمواؿ ك
سبويل اإلرىاب ك مكافحتهما ك يف ىذا االذباه أصدر اؼبشرع القانوف  8 01-05اؼبتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ ك سبويل
اإلرىاب ك مكافحتهما  .ك أما جريبيت الفساد ك إعاقة سَت العدالة الواردتُت يف اؼبادتُت  08ك  23من اتفاقية األمم اؼبتحدة
ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة فقد مت تضمينهما يف القانوف رقم 9 01/06اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ك مكافحتو .
ك عليو ك من خبلؿ ىذا التقدٔف سنحاكؿ اإلجابة على اإلشكالية التالية  :ما اؼبقصود باعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية
بوجو عاـ ك ما ىي تطبيقاهتا يف اعبرائم الواردة يف التشريع اعبزائرم ؟ ك لئلجابة على ىذه اإلشكالية نرل
اعتماد اػبطة التالية :
اؼببحث األكؿ  :اؼبقصود باعبريبة اؼبنظمة .
اؼبطلب األكؿ  :تعريف اعبريبة اؼبنظمة ك خصائصها .
اؼبطلب الثآف  :أركاهنا اعبريبة اؼبنظمة.
اؼببحث الثآف  :جرائم اؼبخدرات ك تبيض األمواؿ ك الفساد يف اعبزائر :مباذج عن اعبريبة اؼبنظمة
اؼبطلب األكؿ  :جرائم اؼبخدرات .
اؼبطلب الثآف  :جريبة تبيض األمواؿ .
اؼبطلب الثالث  :جريبة الفساد .
اؼبرسوـ الرئاسي  417-03مؤرخ يف 09نوفمرب  2003متضمن التصديق بتحفظ على برتوكوؿ منع ك قمع االذبار باألشخاص  ،خاصة النساء ك
األطفاؿ اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة  ،ج ر عدد  69مؤرخة يف  12نوفمرب . 2003
2
اؼبرسوـ الرئاسي  418-03مؤرخ يف  09نوفمرب  2003يتضمن التصديق بتحفظ على بركتوكوؿ مكافحة هتريب اؼبهاجرين عن طريق الرب ك البحر ك
اعبو اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة  ،ج ر عدد  69مؤرخة يف  12نوفمرب . 2003
3
اؼبادة  05من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة
4
اؼبادة  06من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة
5
اؼبادة  08من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة
6
اؼبادة  23من اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة
7
القانوف  18-04مؤرخ يف  25ديسمرب  2004يتعلق بالوقاية من اؼبخدرات ك اؼبؤثرات العقلية ك قمع االستعماؿ ك االذبار غَت اؼبشركع ّٔما  ،ج ر
عدد  82مؤرخة يف  26ديسمرب . 2003
8
القانوف  01-05مؤرخ يف  06فرباير  2005يتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ ك سبويل اإلرىاب ك مكافحتها ج ر عدد  11مؤرخة يف  09فيفرم
. 2005
9
القانوف  01-06مؤرخ يف  20فيفرم  .2006اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ك مكافحتو  ،ج ر عدد  14مؤرخة يف  08مارس .2006
1
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المبحث األكؿ  :المقصود بالجريمة المنظمة .
لبياف اؼبقصود باعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية سنقدـ يف البداية تعريفا ؽبذه اعبريبة ك خصائصها يف اؼبطلب األكؿ مث كباكؿ
ربليل األىداؼ اليت ألجلها كجدت ىذه اعبريبة ك أركاف قيامها يف اؼبطلب الثآف
المطلب األكؿ  :مفهوـ الجريمة المنظمة ك خصائصها

على الرغم من اػبطورة البالغة للجريبة اؼبنظمة كمع تعدد الدراسات اليت تناكلت ظاىرة اإلجراـ اؼبنظم سواء على
اؼبستول الوطٍت أك الدكِف إال انو ال يوجد حىت اآلف تعريف جامع متفق عليػو ؽبذه اعبريبة كذلك بسبب تعدد أنواع كأشكاؿ اعبريبة
اؼبنظمة.1
كبناء عليق سوؼ نتناكؿ ا﵀اكالت الفقهية ك اؼبسانبات الدكلية يف تعريف اعبريبة اؼبنظمة يف الفرع األكؿ مث خصائص
ىذه اعبريبة يف الفرع الثآف
الفرع األكؿ  :تعريف الجريمة المنظمة .

اعبرـ لغة الذنب كما يطلق لفظ اعبريبة على اؼبخالفة القانونية اليت يقرر القانوف ؽبا عقابان  ،أما مصطلح اؼبنظمة
فهي مشتقة من نظم أم التدليل على الوضع أك اغبالة اليت تكوف عليها اعبماعة أك االرباد الذم ذبمعت إرادة األعضاء فيو على
ربقيق أغراض معينة.2
ك لقد حاكؿ الفقو تقدٔف تعريف للجريبة اؼبنظمة كما سانبت اؼبنظمات الدكلية يف بياف ك ضبط اإلطار اؼبفاىيمي
ؽبذه اعبريبة .
أكال  :المحاكالت الفقهية في تعريف الجريمة المنظمة

عرفت اعبريبة اؼبنظمة على أهنا صباعة كبَتة من آّرمُت ك من الوسائل اإلجرامية ترتكب اعبرائم إما ألجل الربح أك
لبلحتماء كراء الضوابط االجتماعية ك القانونية بطرؽ غَت مشركعة ك تعتمد عدة أساليب كالعنف ك الًتكيع ك السرقة ك الفساد يف
3
أكسع الطرؽ ك األساليب .
ك يعرفها الدكتور شريف سيد كامل بأهنا فعل أك أفعاؿ غَت مشركع ة ترتكبها صباع ة إجرامية ذات تنظيم ىيكلي
متدرج  ،كتتمتع بصفة االستمرارية كيعمل أعضاؤىا كفق نظاـ داخلي وبدد دكر كل منهم  ،كيكفل كال ءىم كإطاعتهم لؤلكامر
الصادرة من رؤساىم كغالبا ما يكوف اؽبدؼ من ىذه األفعاؿ اغبصوؿ على الربح  ،كتستخدـ اعبماعة اإلجرامية التهديد أك
العنف أك الرشوة لتحقيق أىدافها كما يبكن أف يبتد نشاطها اإلجرامي عرب عدة دكؿ.4
ك تعرفها الدكتورة فائزة يونس الباشا على أهنا جريبة صباعية ال يرتكبها شخص كاحد  ،هتدؼ إُف ربقيق أرباح
مادية من خبلؿ فبارستها لعدد من األنشطة اؼبشركعة كغَت اؼبشركعة كاستخدامها للعنف أك التخويف أك أم أدكات ترغيب أخرل
كدفع الرشاكل كتقدٔف اػبدمات ؼبن يتعاكف معها يف ربقيق أىدافها اإلجرامية  ،فضبل عن النظاـ الصا رـ الذم يقوـ عليو ىيكلها

الداخلي.5

شريف سيد كامل :اعبريبة اؼبنظمة,الطبعة األكُف ،دار النهضة العربية  ,القاىرة  ،مصر  ، 2000 ،ص.16

1

فائزة يونس الباشا  :اعبريبة اؼبنظمة يف ظل االتفاقيات الدكلية كالقوانُت الوطنية  ،دار النهضة العربية ,القاىرة  ،مصر  ، 2002ص. 30

2

نعيم مغبغب  :هتريب ك تبيض األمواؿ  ،بدكف مكاف نشر  ، 2005 ،ص . 193

3

4

شريف سيد كامل :مرجع سابق  ،ص  71ك ما يليها .

 5فائزة يونس الباشا :مرجع سابق  ،ص. 49
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كيعرفها البعض بأهنا مشركع إجرامي يقوـ على أشخاص يوحدكف صفوفهم للقياـ بأنشطة إجرامية دائمة كمستمرة ،
أىدافو
كيتميز ىذا التنظيم بكونو يشبو البناء اؽبرمي كربكمو لوائح كنظم داخلية لضبط سَت العمل داخلو يف سبيل ربقيق
باستخداـ كسائلو من عنف كهتديد كابتزاز كرشوة إلخضاع كإفساد اؼبسؤكلُت سواء يف أجهزه إدارة اغبكم أك أجهزة إدارة العدالة
كفرض السمطرة عليقـ ّٔدؼ ربقيق االستفادة القصول من النشاط اإلجرامي  ،سواء كاف ذلك بوسائل مشركعة أك غَت
مشركعة.1
ثانيا  :المساىمات الدكلية في تعريف الجريمة المنظمة

عريف المنظمة الدكلية للشرطة الجنائية للجريمة المنظمة:
أ /ت
خبلؿ انعقاد الندكة اليت عقدىا اؼبنظمة الدكلية للشرطة اعبنائية حوؿ اعبريبة اؼبنظمة بفرنسا سنة  1988خلص
اغباضركف إُف تعريف اعبريبة اؼبنظمة بأهنا صباعة من األشخاص تقوـ حبكم تشكيلها بارتكاب أفعاؿ غَت مشركعة بصفة مستمرة
 ،كهتدؼ بصفة أكلية إُف ربقيق الربح  ،كلو ذباكزت أنشطتها اغبدكد الوطنية .غَت الواليات اؼبتحدة األمريكية كؾندا  ،أبدتا ربفظا
م تعريفو للجريبة
على ىذا التعريف ذلك انو َف يشر إُف استخداـ العنف لتحقيق أىداؼ اعبماعة اؼبنظمة  ،فبا جعل األنًتبوؿ معد
عنصر جديدان كىو االعتماد غالبا على التخويف
اؼبنظمة كيضيف ا
شرطن يف تكوين اعبماعة اؼبنظمة كىو اؽبيكل التنظيمي كيضيف ان
كالفساد يف تنفيذىا ألىدافها.2

ب /تعريف االتحاد األكركبي للجريمة المنظمة

عرفت ؾبموعة مكافحة اؼبخدرات كاعبريبة اؼبنظمة باالرباد األكركيب اعبريبة اؼبنظمة بأهنا ( صباعو مشكلة من أكثر
من شخصُت سبارس نشاطان إجراميا بارتكاب جرائم جسيمة ؼبدة طويلة أك مدة غَت ؿبددة كيكوف لكل عضو فيها مهمة ؿبددة
يف إطار التنظيم اإلجرامي  ،كهتدؼ للحصوؿ على السطوة أك ربقيق األرباح كتستخدـ يف ارتكأّا اعبريبة العنف كالتهديد ،
كالتأثَت على األكساط السياسية كاإلعبلـية كاالقتصادية كاؽبيئات القضائية.3
ج  /تعريف األمم المتحدة

أصدرت األمم اؼبتحدة اتفاقية مكافح ة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية  ،كاليت عرفت ىذه اعبريبة يف مادهتا الثانية بأهنا
صباعو ذات ىيكل تنظيمي تتألف من ثبلثة أشخاص فأكثر  ،موجودة لفًتة من الزمن كتعمل بصورة متضافرة ّٔدؼ ارتكاب
كاحدة أك أكثر من اعبرائم اػبطَتة أك األفعاؿ آّرمة كفقا ؽبذه االتفاقية  ،من اجل اغبصوؿ بشكل مباشر أك غَت مباشر على
منفعة مالية أك منفعة مادية أخرل.4
كيبكن القوؿ كفق ما مت عرضو من مفاىيم للجريبة اؼبنظمة على أهنا ؾبموعة أشخاص هبمعهم تنظيم ىرمي يهدؼ
إُف ربقيق الربح دبمارستها ألنشطة مشركعة كغَت مشركعة كغالبا ما تستخدـ التهديد كالعنف مع إمكانية امتداد أنشطتها إُف
خارج حدكد الدكلة.
الفرع الثاني  :خصائص الجريمة المنظمة

أ /عدد األعضاء
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