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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

َوََل َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعَلى اْلَمرِيِض اْْلَْعَمى َحَرٌج َلْيَس َعَلى )

َأنْ ُفِسُكْم َأْن تَْأُكُلوا ِمْن بُ ُيوِتُكْم َأْو بُ ُيوِت آبَاِئُكْم َأْو  َحَرٌج َوََل َعَلى

بُ ُيوِت أُمََّهاِتُكْم َأْو بُ ُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو بُ ُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو بُ ُيوِت 

اِتُكْم َأْو بُ ُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بُ ُيوِت َخاََلِتكُ  ْم َأْو َما َأْعَماِمُكْم َأْو بُ ُيوِت َعمَّ

َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَْأُكُلوا َجِميًعا َأْو 

َأْشَتاتًا فَِإَذا َدَخْلُتْم بُ ُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى َأنْ ُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَبارََكًة 

 ( َلُكُم اْْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  طَيَِّبًة َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَّهُ 

             (                                                                                                                            18االية )                                                

 سورة النور                                                                                                     
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 وامتنانشكر 

ت الشكر اليمكف اف ااذا كاف الشكر اعترافا بالجميؿ , فأف كؿ مااتقدـ بو مف عبار 

 والدكتور )خميفة ابراىيـ التميمي ( لتفضم االستاذ توازي الجميؿ الذي اسداه لي

عمى ىذا البحث وتقديمو النصح واالرشاد لي خالؿ عممي فيو , فقد كاف  باإلشراؼ

و المستمرة حافزا لي في اكماؿ ىذا البحث فمو مني جزيؿ لتوجيياتو القيمة ومتابعت

 الشكر وجزاه اهلل عنا كؿ خير .

جامعة ديالى  /كافة في كمية القانوف والعمـو السياسية  ألساتذتيتوجو بالشكر اكـ 

 لما لقيتو منكـ مف دعـ ومساندة .

ىذا البحث دة في سبيؿ انجاز وال يفوتني اف انوه بشكري الى كؿ مف قدـ لي المساع

 جامعة ديالى  /منيـ العامميف في مكتبة كمية القانوف والعمـو السياسية  واخص

وكؿ مف قدـ لي المساعدة ولو بكممة او توجيو او موقؼ فاف لـ اعبر عف شكري 

 لؾ في قمبي ي فاني احتفظ بذنـ بمسايل

 وخير ما اختـ بو شكري قولو تعالى 

 العظيـصدؽ اهلل      )) اف ىذا كاف لكـ جزاءا وكاف سعيكـ مشكورا ((           

 (77 / ) االنساف                                                                 

 الباحثة                                                                         
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 لمقدمة ا

عممية اثبتت وجود حاالت مف اف التطورات التي شيدىا الطب وتوسع االبحاث ال
الى فقد االدراؾ واالختيار بشكؿ كامؿ وانما يتوقؼ  التفضي ة بعاىات عقميةباالصا

الى ظيور طائفة  نتيجةبالتأثيرىا عمى االنتقاص مف احدىما او كمييما مما يؤدي 
اي اف ىذه بيف الفعؿ وانعدامو يتوسطوف في ممكاتيـ الذكائية مف المصابيف عقميا 

عدـ كما في نالء وال يعقمف التمييز ال يصؿ الى درجة ال الطائفة يمتمؾ افرادىا قدرا
حالة المجانيف وىذه الحالة تعرؼ بالتخمؼ العقمي او العاىة العقمية والتي يقصد بيا 

نسبة ويات عديدة تتدرج بحسب نقص العقؿ وقصوره ويكوف التخمؼ العقمي بمست
االشارة اف ىناؾ  رجدتكما انو يكوف عمى انواع عديدة و  ذكاء المتخمفيف عقميا

جدير اء القانوف الجنائي وبيف الطب , ومف الياختالؼ في العاىة العقمية بيف فق
بعدـ مساءلة اي شخص عف ارتكاب فعؿ واف  فضياتقيبالذكر اف المنطؽ والعدالة 

ي منظور القانوف جريمة اذا لـ يكف بمقدور ذالؾ الشخص اف يدرؾ او يختار د فع
و العقمي ينكو تا لظرؼ خارجي الـ بو او ذاتي في لذلؾ الفعؿ , وذلؾ يعود ام ارتكابو

يؽ تدابير يكفؿ بواسطتيما , عمما اف المنطؽ والعدالة ذاتيما يبرراف لمجميع تطب
 . يور ىوالء االشخاصظاتقاف 

 بحثاىمية ال

حيث تبرز اىمية البحث في كونو محاولة مف الباحث لدراسة اثر العاىة العقمية في 
فييا االرادييف يختمؼ المسؤولية الجنائية باعتبارىا مف المواضيع الميمة التي قد 

ة معرفة المصابيف بيذا االمراض بيف القانوف الطب وبياف مسؤولية الشخص الجنائي
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وموقؼ القانوف العراقي والقوانيف االخرى مؾ الجرائـ تارتكابو لالتي تترتب عميو عند 
 .موانع المسؤولية الجزائية في في بياف ىذه الحالة 

 ة البحثممشك

اف االشكالية مف البحث ىي اف الجرائـ مستمرة , والطب في تطور مستمر والقوانيف 
مف البحث  ال تزاؿ تتمسؾ ببعض األحكاـ والنصوص الخاصة بيا لذلؾ اف الباعث

 ىو لحؿ بعض المشكالت التي تنص عمييا القوانيف ومدى معالجة بعض منيا .

 ىدف البحث 

اف اليدؼ مف البحث ىو معرفة المدلوؿ القانوني وتميزه عف المدلوؿ الطبي ودراسة 
وبعد ارتكابيا وتطبيؽ العقوبة شروط العاىة العقمية مف حيث وقت ارتكاب الجريمة 

اء العقوبة فمصاب تنطبؽ عميو بعض الشروط النتلشخص العمى الشخص اف كاف ا
زية مف خالؿ االجراءات التي تنص عمييا القوانيف العقابية اوتطبيؽ التدابير االحتر 

 .والجنائية 

 ىيكمية البحث 

رط المبحث شتضح مواضيعو في ثالث مباحث ااف ىيكمية البحث الذي سوؼ نو 
المدلوؿ  يوضحي تشمؿ ثالث مطالب االوؿ العاىة العقمية الت ةعمى دراسة ماىي

بحث في نبالعاىة العقمية و دشروط االعتدا يوضح ىة العقمية والثانياالقانوني لمع
في المبحث الثاني ثالث مطالب اما المطمب الثالث المدلوؿ الطبي لمعاىة العقمية

ىة العقمية يتضمف العاىة العقمية مانع كمي في المسؤولية الجزائية والثاني العااالوؿ 
مانع جزئي لممسؤولية الجزائية وفي الثالث ذاتية العاىة العقمية ويتضمف البحث 
كذلؾ المبحث الثالث الذي سنتناوؿ عمى ثالث مطالب ايضا االوؿ يشمؿ التكيؼ 
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التكيؼ القانوني المتصؿ بالفعؿ  القانوني المتصؿ بالشخص والثاني سنبحث منو
 .مية مطمب الثالث التدابير االحترازية لمعاىة العقالجرمي واخيرا سوؼ نتناوؿ في ال

 بحث االولمال

 ماىية العاىة العقمية

ظيرىا مطبي والفمسفي واالجتماعي غير اف القانوني والمنيامظاىر مختمفة  لعاىة العقؿاف 
فعاؿ ومباشر في حياة  رىميتيا في تأثياالستثنائية الالقانوني والطبي يشكالف دائما االىمية 

يا نو مضستيا مف جانبيا القانوني وتحدد مرى اف العموـ القانونية تيتـ بدرانذلؾ  المصاب بيا
وطبيعتيا وطرؽ معالجة التشريعات الجزائية ليا ولذلؾ مف الناحية الطبية ليا اىمية في 

)) ىي  تحديد انواعيا ومضمونيا وطرؽ معالجتيا . حيث عرفت مف الناحية القانونية
او  ىاضطراب عقمي او نفسي او عضوي ذو اصؿ مرضي ذاتي يصيب السير الطبيعي لمقو 

الممكات الذىنية عمى نحو يقضي الى فقد االدراؾ او االرادة او فقدىما معا او الى مجرد 
اما مف الناحية الطبية عرفت )) انيا مرض يؤثر في حالة ( ,االنتقاص مف احدىما او كمييما

نموا طبيعيا عاديا فيؤثر عمى وظيفتيا تأثيرا اليصؿ الى  ىاياز العصبي بعد نمو المخ او الج
المعروؼ طبيا وانما يشمؿ ممكة االدراؾ عند الشخص بحيث اليستطيع  8هحد الموت بمعنا

اما مف حيث التعريؼ المغوي لمفيوـ العاىة (.دائمة او مؤقتةالسيطرة عمى افعالو بصورة 
عمى قدرة العقؿ وعمى نمو الشخص في المغة سمبي بأنيا )) تأثير العقمية فيمكف تعريفيا 

فة واالنفعاالت والحركات وسموكيتو العامة اجتماعيا وال يوجد مستوى محدد لمعاىة منيا الخفي
  (1)(.والمتوسطة والشديدة

ذلؾ سوؼ نقسـ المبحث مف حيث ماىية العاىة العقمية إلى ثالث مطالب 
ليذه وؿ القانوني لمعاىة العقمية ودراسة فقياء القانوف يتضمف المطمب األوؿ المدل

األمراض , أما المطمب الثاني سوؼ يتضمف شروط االعتداد بالعاىة العقمية 

                                                           
1
 4112د.سمٌر اسحاق بنات _الجنون كمانع من موانع المسوؤلٌة الجزائٌة )دراسة مقارنة(_القدس_ 
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واثباتيا وكذلؾ يتضمف المبحث الثالث المدلوؿ الطبي لمعاىة العقمية الذي يختص 
 الطب العقمي والنفسي . اطباء بشأنو

 المطمب االول

 القانوني لمعاىة العقميةالمدلول 

اف مصطمح العاىة العقمية يرادؼ الجنوف ولذلؾ  ااف بعض فقياء القانوف الجنائي اعتبرو 
يرادؼ معناىا حيث اف بعض شراح القانوف  وعاىة العقؿ او ان وشرعوا بتعريفو عمى ان

يب في مفيوميـ مرضا مف االمراض التي تصه الجنائي اجتيدوا في تعريؼ الجنوف باعتبار 
فو او القوى الذىنية بالخمؿ او كمعنى مرادفا لمعاىة العقمية فأف االغمب منيـ اما اف عر 

بعض التعاريؼ  ,ومفرح الى عدـ ايراد تعريؼ لوصاصال التصدي لتعريفو وبعضيـ  تحاشى
لبعض شراح القانوف مف عرفو بأنو ))مرض يفقد المريض قدرتو عمى ادراؾ العالقة بيف 

الذاتية ويعجزه عف التمييز والتفكير بوضوح فيقبؿ في سيرًا افكارًا غير  هافكار العالـ الحقيقي و 
 8 (8).ة او الى ىموسة او انفعاالت او تغيرات في االرادةقعيوا

 فجنو لموتبدو االشارة اف بعض كتب الفقو الجنائي قد احتوت عمى اكثر مف تعريؼ , 
كمما يصيب العقؿ  )انوفقد عرفو بعضيـسميو البعض العيب في العقؿ اوالمرض العقمي ياوما
و مف حالتو الطبيعية ويترتب عميو الفقداف الكمي لألدراؾ اواالرادة اواحدىما سواء كاف جفيخر 

يعتبرالشخص  متقطعًااومطبقًا دائمًاوفيوو مؤقتًاا فذلؾ خمقيًااوعارضيًا. وقد يكوف الجنو 
 ( 7 ).المسؤولية الجنائية بشكؿ مطمؽغيرمسؤوؿ عف االفعاؿ 

اونقص  فسالنمؿ في خسببو اـ بأف السموؾ االجرامي تصيف بعمـ االجر خبعض الم يرى وقد
سناف في العقؿ او اية صراع داخمي وتعارض مع القيـ المجتمع ومصالحو بسبب فشؿ اال في

 (4) .تحقيؽ رغباتو االساسية

                                                           
1

 21_ص1894د.ضاري خلٌل محمود_اثر العاهه العقلٌه فً المسؤولٌة الجزائٌة_بغداد_الطبعه االولى_دار القادسٌة للطباعه_. 
4

 73.ا.د علً حسٌن الخلف،ا.دسلطان عبدالقادر الشاوي _المبادى العامه فً قانون العقوبات>بغداد_المكتبه القانونٌة_ص
7

 المعاصر_بغداد جمال ابراهٌم الحٌدري_علم االجرام.ا.د 
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بأنو " المرض الذي يبيـ  عاىة العقؿ او مصطمح الجنوف رؼيع القانوف قداف وال شؾ في 
الذكاء والعواطؼ الذيف ىما اساس التفكير واالحساس في الكائف البشري وقد يؤدي الى سمب 
المحاكمة العقمية مف ىذا الكائف واحالتو الى مستوى ادنى مف ذلؾ وقد يؤدي كذلؾ الى 

ي يخرؽ اعية العقمية التي تحيط بالسموؾ وتمنعو مف االنحراؼ الذدفالحصوف الانييار 
جية التي تكونيا يمال فعوا البائس سيء الحظ متروكًا لدواالحدود القانونية وبالتالي جعؿ ىذ

 (8) .اوىامو الجنونية

وعاىة العقؿ ولـ  في ىذا المجاؿ لـ يميز بيف الجنوفلذلؾ يمكف القوؿ بأف الكثير ممف كتب 
ذاتو يوجب التمييز بيف عاىة العقؿ رى بيذا الحد ييرى بأف ىناؾ فارقًا كبيرًا بيف المفيوميف و 

 فنية بالخمؿ واالضطراب وبيف الجنو في ذاتياكمرض مف االمراض التي تصيب القوى الذى
مقتضاه القانوف اثرًا محددًا  صابة بيا بحيث يترتب عميوألبأعتباره مظيرًا قانونيًا جنائيًا ل

ضاء الى حد شرطي المسؤولية فامتناع قياـ المسؤولية بتمؾ العاىة متى كاف مف شأنيا اال
( اصطالحًا اما اذا  طمؽ عمى ىذا المظير برمتو )الجنوفوىما سالمة االدراؾ واالرادة وي

توقؼ العارض المرضي لعاىة العقؿ تمنعيا عند حد اصابة االدراؾ وحدية االختبار بالنقص 
عقمي الذي يترتب ويعرؼ بالشذوذ الحينئذ تظير بمظير اخر غير الجنوف دوف االنتقاء فانيا 

 (7 )عميو القانوف احكامًا خاصة بو مجاليا تحقيؽ المسؤولية .

لمداللة عمى المرضى في  ف موفقًا عندما استيؿ كممة الجنوفع العراقي كاويالحظ اف المشر 
المتعارؼ  نىومعرفة بيف الناس الذي يعطي المعالمرض االكثر شيوعًا  والعقؿ , وذلؾ ألن

حيث لـ يعرؼ ىذا المصطمح مشابو في ذلؾ شأف غالبية , عميو لمعيوب التي تصيب العقؿ
رة مف رجاؿ الطب بتحققو ألىؿ الخالتشريعات الجنائية الحديثة انما ترؾ تحديد قيامو و 

العقمي والنفسي فيو بذلؾ مصيبًا كؿ االصابة فميس مف الحكمة اف يتورط المشرع بتعريؼ 
 (4 ).حصد االمر في دائرة قد تطبؽ اماـ ما يفسر عنو التقدـ العممي في ىذا الشأفيؤدي الى 

                                                           
1
 119_ص1889ا.د.معمر خالد الشابندر_الدفع بعدم المسؤولٌه بسبب جرائم القتل_بٌروت_دارالكتاب اللبنانً_ 
4
 74ا.د.علً حسٌن الخلف_ا.د.سلطان عبدالقادر الشاوي_مصدر سابق_ص 
7
 21_ص4111نٌة_ا.د.نظام توفٌق المجالً_شرح قانون العقوبات القسم العام_االردن_دائرة المكتبه الوط 



 

11 
 

وقد تتصدر صور االمراض العقمية ومايطمؽ عمييا )عاىة العقؿ( قد يكوف منيا شاماًل كؿ 
التاـ ,  كؿ وقتو وىو ما يطمؽ عميو الجنوف الممكات العقمية او الذىنية لمشخص ومستقراً 

االختالؿ ومنيا مايكوف دوريًا او متقطعًا كما تشمؿ االمراض العقمية المتخصصة بحيث 
العقمي يصيب الشخص في جانب مف جوانب شخصيتو وينعكس عمى طائفة مف تصرفاتو 

لعقائد الوىمية . وقد يتسع ا فعمقة باألدراؾ ومثاؿ عمى ذلؾ جنو وقد تكوف ىذه االمراض مت
ط درجات التحقؽ العقمي الناشيء عف توقؼ نمو حالعتو بأعتباره ا ليصؿ الى فالجنو 

الممكات العقمية دوف النضج الطبيعي ليشمؿ االمراض العصبية التي تتمثؿ في انحراؼ 
نشاط الجياز بيف مراكز التوجيو في المخ واعضاء الجسـ المختمفة منيا الصرع والجنوف 

 (8)وازدواج الشخصية .

االشارة الى مظاىر عاىة العقؿ التي وضعت ضمف مفيوـ المظاىر ولعؿ مف الضروري 
 الجزائية لعاىة العقؿ والتي تتمثؿ باآلتي :

  -الجنوف : -أ

قدـ مف تعريؼ لعاىة العقؿ يمكف اف نعرؼ الجنوف كمظير قانوني بأنو تفي ضوء ما
قد ضاء الى ففاالشانو ))مظير مف مظاىر اضطراب عقمي او نفسي او عضوي يكوف مف 

االدراؾ او حرية االرادة او كمييما (( ونيج المشرع العراقي في قانوف العقوبات وما استقر 
عميو قضاء محكمة التمييز ايضًا ذلؾ اف القضاء الجنائي العراقي تمييز في مساواة المرض 

فقد قضي المشرع العقمي والنفسي مف حيث تطبيؽ احكاـ امتناع المسؤولية الجزائية (( 
ابنياايضًا لثبوت اصابتو  بمنع مسؤولية المتيـ الذي قتؿ ابف زوجتو وشرع بقتؿالعراقي 

بداءاالوىاـ االضطيادي . كما منع مسؤولية المتيـ الذي قذؼ بطفمتو مف سطح الدار وشرع 
 (7 )بقتؿ زوجتو لثبوت اصابتو بداء الكآبة االنفعالية .

                                                           
- 7181 –دائرة المكتبة الوطنية  –االردف  –شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ  –د. نظاـ توفيؽ المجالي 8

 31ص
  41ص –مصدر سابؽ  –د. ضاري خميؿ محمود 7



 

12 
 

ربما غير محدودة االرادة اال انو وبالرغـ مف اف الجنوف يظير بصور شتى واشكاؿ عديدة و 
االوؿ اصميًا او والديًا ومقتضاه عدـ نمو الممكات الذىنية عمى  –يمكف اف يقسـ  الى قسميف 

النمو الطبيعي بحيث ال تصؿ الى مرحمة النضج والتكامؿ ويطمؽ عمى ىذه الحالة احيانًا 
او االكتآبي واحيانًا عارض بالتخمؼ العقمي اما القسـ الثاني مف الجنوف فيدعى بالجنوف ال

  (8 ).بالجنوف الطارىء ومقتضاه اف تنمو جميع الممكات الذىنية بشكؿ طبيعي

 الشذوذ العقمي  -ب

يالحظ اف الشذوذ العقمي ىو مظير جنائي لمعاىة العقمية شأنو في ذلؾ شأف الجنوف      
ويمكف اف يعرؼ )مظير مف مظاىر اضطراب عقمي او نفسي او عضوي يكوف مف شأنو 

رى اف ىناؾ ثالث ياالفضاء الى نقص االدراؾ او حرية االختيار او كمييما معًا( ويمكف اف 
في ذلؾ شأف المجانيف الطائفة االولى ىـ الذيف لـ يرتكبوا اي طوائؼ مف الشواذ شأنيـ 

جريمة وال تدؿ حالتيـ عمى احتماؿ ارتكابيـ جريمة مستقبال اما الثانية فيـ الذيف لـ يرتكبوا 
اي جريمة وتدعى حالتيـ بالحالة الخطرة اما الثالثة فيـ الذيف سبؽ ليـ ارتكاب جريمة بسبب 

  ( 7).يـ عمى ارتكابيـ جريمة تاليةاصابتيـ العقمية فتدؿ حالت

 -حاالت خاصة : -جػ

يالحظ اف ىناؾ في الواقع حاالت تتميز بطابع خاص يتعذر حسـ اعتبارىا عمى نحو مسبؽ 
مف حاالت الجنوف او حاالت الشذوذ العقمي وذلؾ تبعا الختالؼ درجة تأثير كؿ منيا عمى 

 -:كاآلتيممكتي االدراؾ واالرادة , وىذه الحاالت ىي 

 -. الصـ والبكـ :8

يالحظ اف االدراؾ يشكؿ شرط لقياـ المسؤولية الجنائية حيث يتطمب عمـ الشخص بما يحيط 
بو مف امور وال يتحقؽ ىذا العمـ مف غير السمع والقدرة عمى الكالـ فمف يولد محرومًا مف 
ىاتيف النعمتيف او يحـر منيما في سف مبكرة ولـ يستطع التخفيؼ مف اثر فقدىما عف طريؽ 

                                                           
1
 112_ص1883د.فتوح عبدهللا الشاذلً_شرح قانون لعقوبات القسم العام المسؤولٌة والجزاء_دار الهدى_االسكندرٌة_ 
4
 441_ص4118د.عبدالرحمن محمود العٌسوي_الجرٌمه والشذوذ العقلً_دار الحلبً الحقوقٌه_ 
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مية الحديثة مف الصعب عميو ادراؾ ماىو حولو مف امور بؿ قد يؤثر الصـ الوسائؿ العم
والبكـ عمى قدرة الشخص عمى االدراؾ ما ىو حولو مف امور بؿ قد يؤثر الصـ والبكـ عمى 
االدراؾ حتى لو اصيب بيما في سف متأخرة . مما يترتب عميو انو اذا ادى الصـ والبكـ الى 

رادة اصبح غير مسؤوؿ جنائيا اما اذا اقتصر أثرىما عمى اف يفقد صاحبيما االدراؾ واال
تقميص قوة االدراؾ واالرادة بقدر جسيـ فانو ينقص المسؤولية اي يخففيا وال يمنعيا , كما ىو 

 .(8)الحاؿ في حالة العيب الجزئي لمعقؿ 

 -. حالة اليقضة النومية :7

ي يتعمؽ بالممكات العقمية وىذه الحالة تكوف كالصـ والبكـ ظاىرة مرضية اساسيا ذات
النوبة لممصاب بيا وليست ناتجة عف تاثير خارجي عميو ياتي خالليا المصاب افعاال اثناء 

ال يدركيا او يسيطر عمييا , االمر الذي يفضي بعضيا الى جرائـ ينص عمييا القانوف عميو 
حكاـ امتناع اتفاؽ فقياء القانوف الجنائي عمى شموؿ المصاب بيذا الداء باانعقد فقد 

 (7 ).المسؤولية لعاىة العقؿ اذا ارتكب جريمة اثناء النوبة التي يفقد فييا ارداكو او ارادتو

 -. التنويـ المغناطيسي :4

يالحظ اف النائـ يخضع في ىذه الحالة الرادة المنوـ وتاتي االفعاؿ التي يممييا عميو      
دوف اف تكوف لو ارادة فييا فيو مجرد الة صماء ينفذ ما يدلي بو في حالة النوـ , وال شبو 
في اف الجاني ال يساؿ عما ياتيو في حالة اليقظة النومية الطبيعة الف شعوره واختياره 

ف وكذلؾ الحكـ في حالة اليقظة النومية بتاثير التنويـ المغناطيسي اذا ثبت اف ارادتو مفقودا
 (4 ).كانت معطمة تمامًا وانو لـ يكف لو اختيار في عممو

 المطمب الثاني

 شروط االعتداد بالعاىة العقمية واثباتيا
                                                           

 413ص –مصدر سابؽ  –أ.د. سمطاف عبدالقادر الشاوي  –. عمي حسيف الخمؼ .د8
4
 37د.ضاري خلٌل محمود_مصدر سابق_ص 
7
العام_دار الثقافه للنشر  د.فخري عبدالرزاق الحدٌثً_د.خالد حمٌدي الزعبً_شرح قانون العقوبات القسم 

 488_ص4111والتوزٌع_
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إف دراسة العاىة العقمية ومعرفة مسؤولية الفاعؿ الجزائية يتعيف توافر شرطيف لالعتداد بعاىة 
العقؿ مف حيث تاثيرىا عمى المسؤولية الجزائية ىما الحالة األولى اف يفقد الفاعؿ ادراكو 
واختياره لعاىة العقؿ والحالة الثانية اف يعاصر ىذا الفقد في االدراؾ او حرية االختيار 
الرتكاب الفعؿ كما يتعيف في ذلؾ اثبات ىذه العاىة العقمية مف خالؿ الوسائؿ التي 
يستخدميا خبراء الطب والقانوف لكي يكوف ىناؾ مانع لممسؤولية الجزائية لذلؾ نتولى بحث 

 -:(8).ىذه الشروط في الفروع التالية

 الفرع االول

 فقد االدراك او حرية االختيار لعاىة العقل

))اليساؿ جزائيا مف كاف وقت ارتكاب الجريمو فاقد  منو11العقوبات في المادة _نص قانوف 
االدراؾ او االراده لجنوف او عاىو في العقؿ ((. حيث يستفاد مف تحميؿ ىذا النص اف فقد 
االدراؾ واالراده بسبب الجنوف او عاىو العقؿ يودي الى اف الشخص يكوف غير مسؤوؿ 

  (7)جزائيا .

الرأي التي تؤدي اف المسمؾ التشريعي الذي انتيجتو غالبية التشريعات الجزائية يرى      
تكفي الف تكوف شرطا مستقال العتداد القانوف الالذي يؤكد اف االصابة بعاىة العقؿ وحدىا 

وال فقد االدراؾ او االختيار يكفي لذلؾ ايضا انما يتعيف اف يدخؿ شموؿ احكاـ ىذا الشرط 
شؼ في نطاؽ العمـ مف حاالت فقد االدراؾ او االختيار شريطة اف تكوف كؿ ما يمكف اف يك

 (4).ناجمة اضطراب مرضي ذاتي

حيث اف التشريعات نصت عمى اف يكوف ىناؾ شرطاف لممسؤولية الجزائية فيما يمي )ال 
يحكـ عمى احد بعقوبة ما لـ يكف قد اخذ عمى الفعؿ مف وعي وارادة( معنى ذلؾ اف الشارع 

 ,يضع شرطيف لممسؤولية ىما الوعي واالرادة 

 الوعي واالدراك  -أواًل :
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لمسؤولية الجزائية قدرة الشخص عمى فيـ ماىية االشياء ليس المراد باالدراؾ في باب ا     
الزمة لوقوع الجريمة ذاتيا فاذا تخمفت لـ تقـ الجريمة 8االطبيعة القدرة واالفعاؿ وتمثؿ نتائجيا 

اصال لتخمؼ احد اركانيا وىو الركف المعنوي واذا انتفى موجب المسؤولية اي الجريمة فال 
ف اقتضاء الشخص الى ىذا االدراؾ يحوؿ دوف قياـ محؿ لمبحث في مواقعيا وعمة ذلؾ ا

العمد والخطأ في جانبو فالعمد يقتضي العمـ بماىية العقؿ ومحمو وسائر العناصر الالزمة 
قانونا لوقوع الجريمة والخطأ بدوره ال ينسب لشخص اال اذا كاف في وسعو ومف واجبو اف يمـ 

ى فيـ الماىية )الطبيعة( لالشياء بما قصر عنو عممو فاذا فقد الشخص عمى القدرة عم
واالفعاؿ بسبب جنونو او عاىتو العقمية فاف العمـ الالـز لقياـ الركف المعنوي بصورتيو يمتنع 

قانونا وذلؾ بشاف المعتوه الذي بؿ يستحيؿ تحصيمو ما ياتيو ىذا الشخص اف يكوف جريمة 
نساف واف ما يصفو بو ىو ال يدري اف الشيء الذي يحممو سكيف واف الكائف الذي امامو ا

عممية ذبح كرىت الحياة عمى اف الجنوف اذا كاف يفضي في بعض احوالو الى تجريد 
الشخص مف ىذه القدرة فانو في كثير مف االحواؿ ال يناؿ فييا لذلؾ فاف الركف المعنوي في 

ـ اف جانب المجنوف حيث اف القدرة عمى االدراؾ الزمة لثبوت المسؤولية الجزائية والمعمو 
وينبغي التفرقة ,لمسموؾ تفرض القدرة عمى ادراؾ ماىيتوالقدرة عمى ادراؾ القيمة االجتماعية 

بيف االدراؾ بوصفو قدرة مجردة واالدراؾ بوصفو حقيقة واقعة فالقدرة عمى االدراؾ ىي مكنو 
 تحصيؿ العمـ وثبوت القدرة ال يقتضي بالضرورة حصوؿ المقدرة عميو وليذا فقد يقوـ الجيؿ
رغـ القدرة عمى العمـ والعبرة في باب المسؤولية الجزائية بالقدرة عمى االدراؾ ال بحقيقة 

تكوف القدرة قد فقدت اف واليشترط ,االدراؾ . فال تنتفي المسؤولية بمجرد جيؿ الشخص ذلؾ
تماما بؿ يكفي اف تكوف جزء مف القدرة في نظر القانوف قد ال يعتد في مسؤولية الشخص 

  (7 ).الجنائية

 االرادة : -ثانيا :

                                                           
1
                                                                         31_ص4113نوفل عبدهللا الصفو_التخلف العقلً واثره فً المسؤولٌه الجنائٌه)دراسه مقارنه(_مكتبه الرافدٌن للحقوق_د. 

                                                                                                                       41_المادة1848وتعدٌالته_د.قانون العقوبات العراقً  4
 743د.علً حسٌن الخلف_سلطان عبدالقادر الشاوي _مصدر سابق_ص7
4
 717_714_صد.فخري عبدالرزاق الحدٌثً _د.خالد حمٌدي الزعبً_مصدر سابق 
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لممسؤولية الجزائية ويعبر عنيا بالقدرة عمى السيطرة عمى العقؿ تمثؿ االرادة العنصر الثاني 
باالختيار وىي تعني التصميـ الداعي لمشخص عمى تنفيذ فعؿ وافعاؿ معينة وبالتالي فيي ظاىرة 
نفسية ايضا وقوة يستعيف بيا االنساف لمتأثير عمى ما يحيط بو مف اشياء واشخاص وتصدر 
االرادة كنشاط نفسي واعي متجو الى تحقيؽ غرض معيف عف طريؽ وسيمة معينة عمى العديد 

النفسية وتتمثؿ ىذه العوامؿ في تصور الغرض الذي يريد لشخص بموغو ثـ تصور مف العوامؿ 
واالرادة بيذا المدلوؿ وكظاىرة نفسية كما تصدؽ عمى الغرض الوسيمة التي تفي عمى بموغ 

االفعاؿ المشروعة تصدؽ عمى االفعاؿ غير المشروعة الف اختالؼ التكييؼ القانوني لمعقؿ ال 
 .(8)يغير مف طبيعتو

 تالـز بالضرورة بيف وجود االرادة وحدتيا في االختيار فميس مف الغريب حتى في جميع وال
والعف مباشرتو في ظروؼ طبيعية ويكوف العقؿ في االسوياء اف يباشر الشخص بارادتو فعال 

ىذه الحالة اراديا مف حيث اف االرادة اتجيت اليو واف كانت غير حرة في اختياره , والمجنوف اذا 
ادراكو فعجز عف تصور البدائؿ الممكنة ولـ يعمؽ في ذىنو اال سموؾ واحد لمعالجة اختؿ 

الموقؼ فاحتدـ عميو , فاف حريتو في اختيار ىذا السموؾ تكوف معدومة اما ارادتو فتكوف قائمة 
 .(7)الف وجييا الثبات ىذا السموؾ وكذلؾ الشأف لو اف تمثؿ بعدة بدائؿ 

 الفرع الثاني

 االدراك او االختيار بسبب عاىة العقل والجنونمعاصرة فقد 

ف اصابة الجاني بالجنوف او العاىة في العقؿ وفقده عمى اثره االدراؾ او االختيار ا الحظي     
ال يكفي لتحقيؽ امتناع المسؤولية عف الفعؿ )الجريمة( الذي ارتكبو بؿ البد لذلؾ مف اف يكوف 

فاقدا االدراؾ او الشعور بسبب الذي كاف فيو الجاني ب خالؿ الوقت المحقؽ لمجريمة قد ارتكالفعؿ المرتكب 

                                                                  (4).صراحة عمى ىذا الشرط اصابتو , وقد نصت التشريعات الجنائية الحديثة ومنيا قانوف العقوبات العراقي
المسؤولية الجنائية اف يكوف الجاني مصابا بالجنوف او بالعاىة العقمية لذلؾ نرى انو يجب النتفاء 

                                                           
 313 -مصدر سابؽ  –المجالينظاـ توفيؽ د. 8
                                                                            413ص –مصدر سابؽ  –د. خالد حميدي الزعبي  –د. فخري عبدالرزاؽ الحديثي 7
 413_412د.عمي حسيف الخمؼ_د.سمطاف عبدالقادر الشاوي_مصدر سابؽ_ص4
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وقت ارتكابو لمفعؿ المحظور المكوف جريمة في ذاتو فاذا كاف الجنوف مطبقا اي مستمرا فالشرط 
يتحقؽ في جميع االحواؿ ولكف قد يكوف الجنوف متقطعا ال يظير اال في فترات وفي ىذه الحالة 

وتنتفي اذا كاف قد ارتكبيا في فترة االصابة  فاقةاالي فترة فارتكب الجريمة ف ـ المسؤولية اذاتقو 
لطارئ بعد ارتكاب الجريمة ال يؤثر عمى المسؤولية اال اف المحاكمة ويبنى عمى ىذا اف الجنوف 

ال تجري اال بعد شفائو.وقد يترتب عمى ذلؾ اف المتيـ الذي فقد الشعور او االختيار بسبب 
تى ثبت انو كاف قد شفي تماما مف لجريمة ال يسأؿ عف ىذه الجريمة مرتكاب االجنوف قبؿ ا

  (8 )اختياره وقت ارتكابو الفعؿ االجرامي .و  الجنوف واصبح متمتعا بكامؿ تمييزه

كما ينبغي مالحظة اف شرطة معاصرة االختالؿ العقمي او الجنوف الرتكاب الفعؿ ال يثير اي 
صعوبة بشأف الجرائـ الوقتية اذ تكوف العبرة حينئذ بحالة الجاني وقت ارتكاب الفعؿ المكوف 

ىذا الشرط بدقة بشأف بعض الجرائـ كالجرائـ المستمرة وجرائـ لمجريمة اال انو يقتضي تطبيؽ 
ة لمجرائـ المستمرة ال تمنع المسؤولية الجنائية لمجاني اال سبنالبف,عتياد والجرائـ متتابعة االفعاؿاال

اذا كاف مصابا بالمرض العقمي مدة االستمرار ليا فاف استرد الجاني قواه العقمية في جزء منيا 
الفعاؿ التي يكوف في ىذه المدة مسؤوال , اما في جرائـ االعتياد ال يدخؿ في تكوينيا سوى ا

ارتكبيا وىو متمتع االىمية , وفي جرائـ المتتابعة االفعاؿ يقتصر امتناع المسؤولية الجنائية عمى 
 .(7)ما ارتكب منيا تحت تأثير االختالؿ العقمي

ارتكب فيو الفعؿ  بوقت ارتكاب الجريمة الوقت الذياف المقصود ومما الشؾ يمكف اف نرى 
المكوف ليا فاذا وقع ىذا الفعؿ مف شخص سوي ثـ اعتراه الجنوف قبؿ تحقؽ النتيجة االجرامية 
فاف تراخي الجنوف ال يؤثر عمى مسؤوليتو ال مف حيث ثبوتيا وال مف حيث مداىا فيو يسأؿ عف 

نونو ثـ ذىب تحقؽ النتيجة عف جريمة تامة والعكس صحيح بمعنى انو اذا ارتكب الفعؿ حاؿ ج
عنو مرضو قبؿ تحقؽ النتيجة فانو ال يساؿ قانونا اذا كانت الجريمة مستمرة ووقع بعض الفعؿ 
في حالة الجنوف وبعضو في حالة افاقتو دوف ما وقع منو في حالة جنونو ثـ ذىب عنو مرضو 

ي حالة قبؿ تحقؽ النتيجة فانو ال يساؿ قانونيا اذا كانت الجريمة مستمرة ووقع بعض الفعؿ ف
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الجنوف وبعضو في حالة افاقتو دوف ما وقع منو في حالة جنونو , واذا كاف االصؿ اف المدى 
الزمني الذي يستغرقو الفعؿ ال اثر لو في الجريمة المستمرة فذلؾ ال ينفي اىميتو في بعض 

فجرمت الفعؿ او شددت العقاب االحياف , وعمى االخص اذا تعاقبت القوانيف في خالؿ ذلؾ 
رتب عمى ذلؾ انو اذا كاف الفعؿ وقت ارتكابو غير مجـر او كاف معاقبا عميو بعقوبة ما ثـ ويت

جـر بعد الجنوف او شددت العقوبة وامتنعت مسؤولية الشخص عنو في الحالة االولى وعوقب 
عنو بالعقوبة المخففة في الحالة الثانية الف ما وقع منو بعد الجنوف ال يؤخذ في االعتبار عند 

د مسؤوليتو واذا كانت الجريمة مف جرائـ االعتياد فالمسؤولية ال تثبت اال اذا وقع مف الجاني تحدي
في حالة صحوة ما يكفي لتكويف ركف االعتبار فاذا كاف ما وقع دوف ذلؾ  امتنعت المسؤولية 

ا كم.ولو وقعت منو في حالة جنونو افعاؿ كانت تكفي في الظروؼ االعتيادية لقياـ ركف االعتياد
يالحظ اف االختالؿ العقمي الالحؽ عمى ارتكاب الجريمة ال يؤثر في المسؤولية الجنائية متى 
ثبت تمتعو باالىمية الجنائية وقت ارتكابيا اال اف الجنوف الالحؽ يرتب بعض االثار القانونية في 

ية يتعيف مجاؿ اصوؿ المحاكمات الجزائية فاذا طرأ أثناء اجراءات التحقيؽ او المحاكمة الجزائ
   (1 ).وقؼ االجراءات الجزائية سيما في مرحمة المحاكمة

 الفرع الثالث

                                                                اثبات العاىة العقمية
قديظير من خالل نتيجو الفحص الذي يجري لممتيم المشكوك بقواه العقميو ودراسو سموكو 
خالل فتره الفحص انو غير قادر عمى الدفاع عن نفسو واقتنعت المحكمو بيذا ابتدا بمجرد 

او اكثر من اعضاء الييئو الطبية الفاحصو  تالوة التقرير او بعد استدعاء عضو
واستجوابو ومناقشتو عما ورد في التقرير ويجب عمى قاضي التحقيق او المحكمو تاجيل 

اجراءات التحقيق االبتدائي او القضائي او المحاكمو الى حين تمكن المتيم من اداء 
اجراء المجنو واجباتو في الدفاع عن نفسو حيث ان اثبات العاىو يكون مقتصرا عمى 

                         (2 )ال. ام  الطبيو المختصو في مااذا كان المتيم محتفظا بقواه العقميو
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المطمب الثالث                                                                      
 المدلول الطبي لمعاىو العقميو

حظ اف ىناؾ العديد مف التعاريؼ التي تعني بتحديد المدلوؿ الطبي لعاىة العقؿ والتي يال
واالمراض الذىانية حيث عرؼ الجنوف بمعناه الطبي تكوف منيا االمراض النفسية والعقمية 

ليس في ذاتو مرضا وانما ىو مف اعراض اصابة المخ بمرض يؤدي الى اضطراب كؿ 
جرح او  حدوثمرض الذي يصيب المخ قد يكوف سببو عضوي كوال,القوى العقمية او بعضيا

شمؿ في جزء المخ وقد تنتج اصابة المخ عف التسمـ بالمواد الكحولية او المخدرة او ببعض 
افرازات الجسـ التي يعجز عف التخمص منيا ويترتب عمى اصابة المخ انحراؼ في نشاطو 

او الخموؿ او حالة اليياج مثؿ اليذياف عف النمو العادي وليذا االنحراؼ عالمات تدؿ عميو 
ممريض باالضطراب وقد يكوف جزئيا او لوالجنوف قد يكوف عاما يشمؿ كؿ القوى العقمية 

متخصصاعندما تقتصراصابة عمى احداث االضطراب في جانب مف جوانب القوى العقمية 
التي  .وقدتدخؿ ضمف مجاؿ ىذا الجانب بعض االمراضمع بقاء الجوانب االخرى سميمة

يمكف اف تكوف سبب في ارتكاب الجريمو والتي تدخؿ في مجاؿ الدراسة الجنائيو حيث يمكف 
اف تقسـ ىذا االمراض الى مظاىر متعدده منيا المظاىر النفسيو والمظاىر الذىانيو ومظاىر 

  (8 )التخمؼ العقمي والنفسي.

تدرس المظاىر النفسية لذلؾ سوؼ نتناوؿ ىذه المظاىر في الفروع الثالث التالية التي 
 والذىانية والتخمؼ العقمي والنفسي .

 الفرع االول

 المظاىر النفسية لمعاىة العقمية

عف ةيتبيف لنا اف االمراض النفسية قد تسمى باالمراض العصابية وىي بمجموعيا عبار 
تنشأعف صراعات نفسية مختمفة تشترؾ جميعيا في صفات عامة منيا اضطرابات نفسية 
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ارفضال عف الحساسية المتزايدة قر مؽ واالكتئاب والشعور بعدـ االستالمريض بالقاصابة 
 (8 ).والشكوؾ والمخاوؼ واالنتشارات غير العقالنية

  .حيث قسـ المختصوف ىذه المظاىر الى االمراض النفسية المجردة واالمراض النفسية العقمية

 ة .داالمراض النفسية المجر  -8

لممشاكؿ النفسية التي سبؽ لممريض اف تدادا مالنفسية التي تعتبر اوىي مجموع االمراض 
في الالشعور عانى منيا مف خالؿ حياتو والتي تستقر جذورىا في الصراع النفسي المكبوت 

. وقد تكوف ىذه االمراض اكثرىا شيوعا واحتماال في دفع المصاب بيا الرتكاب الجريمة 
ومف ىذه االمراض قد تكوف اليستريا التي يصاب بيا المريض وتؤدي الى اختالؿ في توازف 
الجياز العصبي واضطرابا في العواطؼ والرغبات وقد تكوف ىذه اليستريا تحويمية او 

التي تؤدي الى فقداف الذاكرة والتشرد وتصدع الشخصية , وكذلؾ مف ىذه انشطارية 
ويدفعو شعوره الى االمراض الحصر القيري الذي ىو تفكير غير معقوؿ يالـز المصاب 

 تكرار فكرة الموت بطريقة معينة او بفعؿ سموؾ يتميز باالندفاعية والالمعقولية

  -االمراض النفسية العقمية : -7

يقصد بيا مجموع مف االضطرابات النفسية والبدنية الناتجة عف مشاكؿ نفسية  وىي قد     
الذي راىنة يعانييا المصاب في حالتو الحاضرة , وتشمؿ ىذه الطائفة مف االمراض داء القمؽ 

يكوف بحالة نوبات مفاجئة بفقده الشعورالرتكاب  يكوف شعور عاـ مبيـ بالخوؼ والتوجس والتوتر دوف مصدرالخوؼ

 الوىف العصبي الذي يشعر بو المصاب باالنحطاط العاـ في طاقتو ونشاطو  اما .جريمةال
  (2 ).الراحةالبدني والعقمي غير انو يتميز بالزيؼ الظاىر حيث اليزوؿ اال بالنـو و 

 

 الفرع الثاني

 المظاىر الذىانية لمعاىة العقمية
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التصرؼ المناسب يشار الى الشخص الذىاني انو شخص اليستطيع اف يتصرؼ 
حيث اف ىناؾ فرؽ بيف الذىاني  في الحياة العادية وبذلؾ يصبح خطرا عمى نفسو

والعصابي ىو اف العصابي ال يعاني منو حالة تدىور في الوظائؼ العقمية بينما 
الذىاني يعاني مف ضعؼ القدرة العقمية , وىناؾ فرؽ قوي ىو اف العصابي ال 

ىاني الذي يبتعد عف عالـ الواقع ويخمؽ يبتعد عف الحقيقة كما يفعؿ الذ
 (8 ).لنفسو عالما خاصا يختمؼ عف عالـ االسوياء اختالفا كميا

وتقسـ ىذه االمراض الى طائفتيف ىما المظاىر الذىانية الوظيفية 
 والمظاىر الذىانية العضوية .

 -. المظاىر الذىانية الوظيفية :8

مما ال شؾ اف امراض الذىاف الوظيفي والتي يحتمؿ بسبب      
اعراضيا المرضية اقداـ المصاب بيا عمى ارتكاب الجرائـ وقد تكوف 
ىذه االمراض منيا ما يدعى الفصاـ الذي ىو اكثر االمراض خطورة 
وانتشارا بيف المرضى العقمييف ومنو الفصاـ البسيط وفصاـ المراىقة , 

الكآبة الذىانية واليوس الدوري واكتئاب سف مراض وكذلؾ مف ىذه اال
   (2 )اليأس .

 -. المظاىر الذىانية العضوية :7

                                                           
1
 421_478د.عبدالرحمن محمد العٌسوي_مصدر سابق_ص 
4
د.عباس سامً مكً _الخبٌر الجنائً فً الجرائم االخالقٌه المعاصره_الطبعه االولى_الجامعٌه للدراسات والنشر  

                                                                                                                                       123_4113والتوزٌع_بٌروت_



 

22 
 

يعتبر الذىاف العضوي او تناذر الذىاف عبارة عف مجموعة مف      
االضطرابات العقمية المرتبطة سببا بامراض الجياز العصبي المركزي عمى نحو 

  -الذي يكوف عمى نوعيف :واضح يمكف اثباتو بالوسائؿ الطبية 

االوؿ الذىاف العضوي الحاد الذي يتميز بكونو اضطراب عقمي وقتي ينتج عف 
اما الثاني فيدعى بالذىاف العضوي المزمف يكوف ,مرض او عصب جسمي حاد

اضطراب عقمي بصورة مستديمة وليس وقتي , حيث اف مف اىـ اعراض ىذيف 
اب جريمة مف الجرائـ ىي اليذياف المرضيف التي تندر اعراضيا ارتكاب المص

الحاد وتصمب الشراييف والتيابات واوراـ الدماغ والشمؿ الجنوني العاـ وذىاف الصرع والنوبات 
 الكبرى والصغرى والحركية حيث يقوـ المصاب بيذه االمراض بافعاؿ غريبةاومخالفةلالداب

                                                 (1)اي مناسبواعتدائي يياجم من يراه صدفو دون  وقواعدالقانوف فيكوف ذاطابع
الفرع.الثالث                                                                                               1

                                             التخمف العقمي والنفسي                                                                                                        

إف المرض العقمي عبارة عف اضطراب في الممكات الذىنية لالنساف المصاب 
بالمرض قد تصؿ الى حد توقؼ ىذه الممكات كميًا وقد تكوف في مستوى أقؿ مف 
ذلؾ فتجعمو دوف المستوى الطبيعي لمنضوج الفكري , لذلؾ سوؼ نتكمـ في ىذا 

ية والنفسية وأثرىا عمى الفرد المصاب , وىذه الفرع عف بياف ىذه األمراض العقم
 -األمراض كاآلتي :

 -أ. التخمؼ العقمي :

يالحظ اف التخمؼ العقمي ظاىرة مرضية مفادىا اعاقة النمو الطبيعي لمقوى 
العقمية قبؿ اكتماليا وفي ذلؾ يختمؼ عف المرض العقمي يكوف المريض عقميا 
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الذىني بعد ما ادرؾ نصيبو الطبيعي منيا في حيف كاف قد اصيب باالضطراب 
يتميز المصاب بالتخمؼ العقمي بعدـ ادراكو ىذا النصيب مف القوى الذىنية , 

السباب وراثية او والتخمؼ العقمي قد يكوف والديا الصابة المريض بو منذ الوالدة 
السباب يكوف ثانويا , ويصاب بو المريض اثناء الوالدة او بعدىا بفترة قصيرة 

والمعروؼ اف .مرضية طارئة كاصابة الجنيف بالزىري او نقص الفيتامينات
لمتخمؼ العقمي مراتب منيا العتو الذي ىو عدـ اتماـ المدارؾ اي القوى العقمية , 
وقد يكوف عمى نوعيف عدـ تكامؿ النمو بسبب وراثي لنقص خمقي وقد يكوف 

بالنمو ولكف يقؼ نموىا بعد  وقوؼ نمو المدارؾ بمعنى خاص ولكف تبدأ مداركو
وكذلؾ البمو الذي ىو يكوف عمى درجة مف التخمؼ العقمي يقؿ عف .سف معيف

العتو بحيث يقابؿ نمو العمر العقمي لالبمو طفؿ سوي يبمغ مف العمر سبع سنيف 
الحمؽ الذي  ويتميز عف المعتوه بقدرة عمى التفاىـ البسيط مع االخريف , وكذلؾ

تخمؼ العقمي يقابؿ عمره العقمي طفال بيف السابعة الى مف الىو اعمى درجة 
العاشرة , لذا فيو يكوف قادرا عمى تطميف حاجاتو الرئيسية واداء شؤونو 

 .(8)الشخصية والقياـ ببعض االعماؿ

  -ب. التخمؼ النفسي :

بشكؿ عاـ اف مظاىرالتخمؼ النفسي التظيرمنذ الطفولة وذلؾ الختالفيا مع المظاىر      
وكية السوية لمطفؿ االانياتظيرحالمايصؿ الطفؿ دورالمراىقة وتبرزاىـ السمات لو مف السم

االنانية واالندفاعية والالاخالقية , حيث اف المصاب بو ال يقيـ اي وزف لمقسـ والمفاىيـ التي 
تسودالمجتمع , حيث اف فقياء القانوف الجنائي اختمفوا في تحديد مسؤولية المتخمؼ النفسي 

مف اعتبرسموكو متميزابمجردالفجاجة  منيـال تقـو مسؤولية و مف اعتبره مريضا عقميا.فمنيـ 
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فنفى عنو صفة المريض العقمي والنفسي ونادى واالنحراؼ 
ا لما ق, والبعض يرى اف امر تحديد المصاب تركيا طببمسؤوليتو مسؤولية كاممة 

الى فقد االدراؾ واالرادة وانو  اف المرض قد افضىاتظيره وسائؿ االثبات مف 
                  (7)منيا. المسؤولية او خفؼ8 افضى الى االنتقاص منيا وانعدمت

 المبحث الثاني

 طبيعة العاىة العقمية

إف عاىة العقؿ بمفيوميا القانوني تتخذ في مجاؿ المسؤولية الجزائية دوريف أو مظيريف      
قياـ المسؤولية الجزائية كميًا , وتسمى عندئذ بالجنوف اصطالحًا , ما الحيمولة دوف ىقانونييف , 

أو أف تحوؿ دوف قياـ المسؤولية جزئيًا فتقضي حينئذ إلى مجرد تحقيقيا وتسمى الحالة بالشذوذ 
تتولى بحث دورتي عاىة العقؿ باعتبارىا مانعًا جزئيًا حينًا وأخرى كميًا لممسؤولية  .حيثالعقمي

مف الالـز بياف األساس القانوني الذي يقوـ عميو كؿ مف المنع الجزئي والكمي الجزائية , فإنو 
عاىة اللممسؤولية الجزائية , فضاًل عف وجوب تحديد المعيار الذي بموجبو يمكف أف يحكـ عمى 

 (7 ).عقمية ما تمنع قياـ المسؤولية كميًا في حيف يكوف مف شأف أخرى منعيا جزئياً ال

ىذا المبحث في ثالث مطالب يتضمف أف تكوف العاىة العقمية مانع كمي لذلؾ سوؼ نتناوؿ في 
 لممسؤولية ومانع جزئي وذاتية العاىة العقمية .

 المطمب األول

 العاىة العقمية مانع كمي لممسؤولية الجزائية

بالنظر لما يتمتع بو االساس القانوني المتناع المسؤولية الجزائية الكمي مف أىمية كبيرة في      
ساس المتناع المسؤولية يعتبر أمرًا ال غنى عنو االاستجالء حقيقة ىذا المنع , حيث أف تحديد 
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عند رسـ السياسة الجنائية ويتناوؿ األساس الذي ترتكز عميو أحكاـ القانوف الجنائي , حيث يرى 
ارتكابو البعض عدـ مسؤولية المتخمفيف عقميًا وذلؾ في الحاالت التي يكوف فييا المتيـ وقت 

الجريمة عاجزًا عف االدراؾ واالختيار بسبب اصابتو بالجنوف , إذ ال يتقيد بمدلوؿ طبي محدد 
نما يرتكز عمى أثر المرض وىو الشعور واالختيار فمف كاف الفاعؿ وقت ارتكابو  لمعمة العقمية وا 

  (8).يمةالجريمة تحت تأثير عمة عقمية فإنو مسؤولية الجنائية ال تقـو أيا ما كانت الجر 

 حيث يمكف باإلمكاف معرفة مصدر ىذا المنع والعمة والمعيار الخاص بيا .

 مصدر المنع الكمي لممسؤولية الجزائية . -أواًل :

ؿ بيذا الصدد في اتجاىات يقضي األوؿ بأف مصدرالمنع الكمي لممسؤولية و الحظ أف الفقو قد تناي
يرتب ىذا الحكـ.ولواله لما أمكف اقرارالدفع النص القانوني الذي و الجزائية بسبب عاىة العقؿ ى
نص صريح أف الجنوف كمانع مف موانع المسؤولية إنما مصدره عمؿ ببعدـ المسؤولية حيث يرى و 

القانوف دائمًا ولعؿ ىذا االتجاه يفسر المسمؾ الذي اعتمده بعض الفقو حينما أكد عمى فكرة 
ف اقرار أحكاميا والقوؿ بوجودىا قانونًا . وجوب تحديد موانع المسؤولية عمى وجو الحصر المكا

حيث أف ىذا األمر يخالؼ ما ذىب إليو جميور الفقياء وحيث أكد أف موانع المسؤولية شأنيا في 
ذلؾ شأف أسباب االباحة يجوز القياس عمييا ويفسرىا تفسيرا واسعا . أما االتجاه الثاني فيذىب 

وليست .سالمة اإلدراؾ وحرية االختيارىو ة إلى أف مصدر المنع الكمي لممسؤولية الجزائي
النصوص القانونية بؿ يعد أساسو أيضًا إلى القواعد الجزائية العامة ألف االصابة بعاىة العقؿ 
المفضية إلى فقد االدراؾ أو االختيار ترتب امتناع قياـ المسؤولية الجزائية قانونًا حتى لو لـ 

عقابية قد اختمفت في طريقة النص عمى حالة حيث أف التشريعات ال.ينص القانوف عمى ذلؾ
امتناع المسؤولية الجزائية بسبب عاىة العقؿ , منيا ما نص عمى عدـ اعتبار عاىة العقؿ سببًا 
خاصًا لمنع المسؤولية الجزائية إنما أوردتو عمى سبيؿ المثاؿ في سياؽ تقرير القاعدة العامة لمنع 

وىي بذلؾ ال ترى وجود فارؽ بيف الحاالت  واالختيارالمسؤولية الجزائية بسبب فقد االدراؾ أ
ذىبت غالبية  حيف فيالمرضية والحاالت الطبيعية التي تفضي إلى فقد االدراؾ واالختيار,

 ,التشريعات الجزائية المعاصرة إلى إرساء األحكاـ القانونية لعاىة العقؿ بنصوص قانونية خاصة
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أحكاـ امتناع المسؤولية  حخاصة لكي توض ضع القوانيف نصوصاف تما ىو جدوى  يرى حيث
التي يترتب عمييا عاىة العقؿ طالما كاف المنطؽ القانوف أي أف القواعد واألعراؼ استمزمت أف 
تكوف ىناؾ تدابير احترازية خاصة لمشخص المصاب الذي يرتكب جريمة مف الجرائـ حيث أنو 

رة واإلكراه حيث أف المكره قد يكوف يختمؼ عف بعض حاالت امتناع المسؤولية منيا حالة الضرو 
يمتمؾ االدراؾ ويتمتع بشخصية قاعدة عامة حيث ال تنطبؽ عميو التدابير االحترازية ألنو ال 
يشكؿ خطورة إجرامية عمى عكس مف الشخص المصاب بعاىة العقؿ الذي يحتمؿ ارتكابو جريمة 

 ( 8).تالية اذا ترؾ دوف أي تدبير احترازي

 المنع الكمي لممسؤولية الجزائيةعمة  -ثانيًا :

مف الوقائع التي حدثت أف شخص  اف عمو المنع الكمي لممسؤوليو ىي فقد االدراؾ واالختيار,و   
كاف مصاب بعاىة عقمية )جنوف( أدت إلى فقده االدراؾ واالختيار وأف إصابتو بعاىة العقمية كاف 
بسبب خارج عف إرادتو وليس السكر أو مخدر , وأدت اإلصابة إلى االستمرار معو حيث ال 

شخص سوي مما أدى إلى  يمكف إرجاء شفاؤه مما أدى ذلؾ أف يقوـ ىذا الشخص باالعتداء عمى
إصابتو بعاىة مستديمة حيث أف ىذا الشخص لـ يسأؿ جزائيا عف الجريمة التي ارتكبيا ألنو كاف 
وقت ارتكاب الفعؿ فاقد االدراؾ واالختيار مما أدى إلى تطبيؽ التدابير االحترازية عمى المصاب 

 (7)ب جريمة تالية .بحجزه في مأوى صحي بموافقة ذويو وذلؾ خوفا لتكرار ارتكاب المصا

 معيار المنع الكمي لممسؤولية الجزائية : -ثالثًا :

ىناؾ عدة معايير لمنع الكمي لممسؤولية الجزائية يمكف تقسيميا إلى تقميدية وحديثة وذلؾ      
ألف األولى قد اتسمت بعدـ اعتمادىا والتخمي عف تطبيقيا أو مجرد الدعوة إلييا , في حيف 

بحداثة طرقيا أو استمرار تطبيقيا رغـ ظيور البعض منيا , ومف المعايير  اتسمت الثانية إما
التقميدية ىي معيار الوحش الكاسر ومعيار الخير والشر , أما المعايير الحديثة ىي معيار 
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ماكنوتف ومعيار الواقع الذي ال يقاوـ وكذلؾ معيار دردىاـ ومعيار النفسي أو معيار فقد االدراؾ 
 .(4)رأو حرية االختيا

 المطمب الثاني 

 العاىة العقمية مانع جزئي لممسؤولية الجزائية

حاالت مرضية ال تفضي إلى فقد االدراؾ واالختيار كميا ولكف قد مما الشؾ انو يالحظ اف ىناؾ 
يفقد المصاب أحدىما , مما يؤدي إلى أف تكوف ىناؾ حالة وسط بيف فاقدي عديمي المسؤولية 

األمر الذي دعا منذ منتيى القرف التاسع عشر إلى المناداة بوجوب مساءلة والمؤىميف لتحمميما . 
ىؤالء مساءلة تتناسب ودرجة النقص الذي يصيب إدراكيـ أو حريتيـ في االختيار النابع عف 
المرض العقمي طالما كانت سالمة اإلدراؾ أو االختيار مناط المسؤولية الجزائية واساس قياميا . 

لعقابية الوصفية وفقياء الشريعة اإلسالمية قد اختمفوا في مدى تأثير العاىة إال أف القوانيف ا
حيث أنو إذا .العقمية في المسؤولية الجنائية وىؿ تعد مانعا مف موانع المسؤولية أـ عذرا محققا

كاف فقد االدراؾ أو االختيار كميا يؤدي إلى امتناع المسؤولية الجزائية كميا فإنو قد أدى إلى 
المسؤولية مما يتناسب ودرجة النقص أو الضعؼ الذي يصيب عنصري االدراؾ أو تخفيؼ 
  (8 ).االختيار

حيث نستنتج مف ذلؾ أف فقد االدراؾ او االختيار لجزء منيا أي الحرماف الجزئي اف الجاني      
مف  احتفظ بقدر مف االدراؾ او االختيار يكفي لفيـ اعمالو وتوجيو ارادتو عمى نحو ما وال يمنع

المسؤولية غير انو يصح اف يكوف عندئذ عذرا او سببا لتخفيؼ العقوبة في حدود ما يبيحو 
 (7 ).القانوف لمقاضي

 -ويمكف أف نعرؼ مصدر ىذا المنع والعمة والمعيار الخاص بيا :

 مصدر المنع الجزئي لممسؤولية الجزائية . -أواًل :
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بسبب عاىة العقؿ ىي القواعد العامة الجزائية حظ اف مصدر المنع الكمي لممسؤولية الجزائية يال
وليس نص القانوف حيث اف ىذا النص ىو ضرب مف تطبيقات القواعد العامة قدر تعمقو بحاالت 
امتناع المسؤولية الجزائية بسبب عاىة العقؿ العتبارات عممية ونظرية تتعمؽ بالخصوصية التي 

غير اف االمر اذا كاف كذلؾ بالنسبة .ة التطبيؽ عميياتتميز بيا التدابير االحترازية والتقويمية واجب
لمصدر المنع الكمي لممسؤولية الجزائية فانو يختمؼ تماما بالنسبة لمصدر المنع الجزئي ليا , 

ا او موجبا لتطبيؽ التدابير خففالذي يستمـز اقراره بالنص عميو صراحة طالما اعتبر عذرا م
ة شأنيا شأف االعذار المعقبة مف طبيعة يستوجب خففذار الماالحترازية أو التقويمية حيث اف االع

اقرارىا اف ينص عمييا المشرع صراحة ما دامت مبرراتيا قانونية صرفة يعود امر استقصائيا 
والبت في درجة تأثيرىا عمى العقوبة الى المشرع حصرا لذلؾ كاف تطبيقيا وجوبيا عمى القاضي 

حيث نص عميو قانوف العقوبات  ,مبدأ المشروعية  االمر الذي جعؿ منيا اف تقع في نطاؽ
( منو عمى انو ))ال عذر إال في الحاالت التي يعينيا القانوف(( . مف 873العراقي في المادة )

ذلؾ ىناؾ أحكاـ خاصة بتحقؽ المسؤولية منيا تعذر مساءلة المصابيف بنقص االدراؾ مف جرائـ 
 .(8)موجبيا إلى تيمة القتؿ الخطأ القتؿ العمد وذلؾ بابداؿ التيمة الموجية ب

 عمة المنع الجزئي لممسؤولية الجزائية  -ثانيًا :

مما ال شؾ اف العمة في المسؤولية الجزائية ورد منيا يترتب عميو فقد او نقص في االدراؾ      
او االختيار حيث اف عمة المنع الكمي ال تختمؼ كثيرا عف عمة المنع الجزئي . حيث اف المنع 

مي لممسؤولية الجزائية مرتبط بفقد االدراؾ واالختيار بسبب االصابة بعاىة العقؿ , اما عمة الك
المنع الجزئي فانو مرتبط بنقص االدراؾ او االختيار بسبب عاىة العقؿ .حيث اف نقص االدراؾ 
او االختيار وقت العمة في منع المسؤولية جزئيا او رفعيا وقت ارتكاب الفعؿ )الجريمة( حيث 
يبقى صاحبيا مسؤوال جنائيا رغـ ذلؾ لعدـ تحقؽ العمة في منع المسؤولية .حيث اف بعض 
التشريعات الجزائية اعتمدت احكاـ خاصة بالمسؤولية المخففة عمى مضموف عمة المنع الجزئي 
لممسؤولية الجزائية اال انيا قد عبرت عنيا بصيغ مختمفة حيث نص القانوف العراقي في المادة 
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))... اما اذا لـ يترتب عمى العاىة في الفعؿ ... سوى نقص او ضعؼ في االدراؾ ,  ( منو11)
 (8).عد ذلؾ عذرا مخففا((

 معيار المنع الجزئي لممسؤولية الجزائية : -ثالثًا :

يالحظ اف فكرة المسؤولية المخففة ىي فكرة حديثة نسبيا قياسا عمى فكرة المسؤولية      
المعدومة فاف ذلؾ ادى الى اتساع المعايير التي ظيرت شأنيا بالحداثة والقمة الواضحة معا . إذ 

اعتماد ال يوجد فييا ما يعتبر قديما أو تقميديا االمر الذي حدا بغالبية التشريعات الجزائية الى 
المبدأ الذي يقوـ عميو المعيار النفسي وليس المعيار النفسي المتناع المسؤولية الكمي ذاتو .حيث 

متناع الجزئي لممسؤولية والمجاؿ لتطبيؽ أحكاـ المسؤولية المخففة مالـ تكف اليرى انو ال قياـ ل
اكو او العاىة العقمية المصاب بيا الفاعؿ قد أفضت الى نقص او ضعؼ محسوس في ادر 

اختياره او كمييما معا . حيث انو بالرغـ مف سالمة المبدأ الذي يقوـ عميو المعيار ووضوحو اال 
اف الصعوبة تثور عند محاولة تحديد درجة النقص في االدراؾ او االختيار القوؿ بوجوب تطبيؽ 

امراضا أحكاـ المسؤولية المخففة ولعؿ ما يزيد االمر صعوبة عدـ وجود اسس عممية تحدداف 
معينة تفضي الى انعداـ المسؤولية او تخفيفيا , بغية اعتمادىا كمعيار لمقضاء بيف االمتناع 
الكمي او الجزئي لممسؤولية .حيث اف المرض الواحد قد يفضي الى امتناع المسؤولية الجزائية او 

فوارؽ التي تخفيفيا تبعا لدرجة تأثيرىا عارضة المرضى عمى االدراؾ او االختيار مما يجعؿ ال
تفصؿ ما بيف المانع الكمي والجزئي لممسؤولية الجزائية فوارؽ كمية وليست نوعية االمر الذي 
بسببو لـ يضع المشرع الجزائي في اغمب الدوؿ وربما لـ يكف في مقدوره اف يضع ضوابط محددة 

  (7) .لمتمييز بيف ىذه الفوارؽ الكمية عمى نحو عممي يسيؿ الرجوع اليو واالحتكاـ بو

 لمطمب الثالث ا

 ذاتية العاىة العقمية
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تشير الوقائع باف ىناؾ مجموعو مف االفعاؿ التي تكوف ناجمو عف االصابو بعاىو العقؿ والتي 
تكوف غير اراديو اي اف المصاب اليستطيع السيطره عمى افعالو واليستطيع االختيار بسبب عدـ 

الناجمو عف السموؾ الذي يقـو بو الشخص قدرتو عف االدراؾ بماىيو افعالو .بعكس االفعاؿ 
الاراديا ولكنو يكوف غير مصاب بعاىو عقميو اي تكوف افعالو غير جنونيو . لذلؾ سوؼ نبحث 

 (7):_ثالث مف ىذه االفعاؿ مف الناحية الجنائية

 -. االفعاؿ االنعكاسية :8

ا ناتجة عف اسباب أف انماط السموؾ غير االرادية يشتبو بيا البعض فيعتبرى يالحظ يمكف أف
ذاتية مرضية ىي االفعاؿ االنعكاسية قد يقصد بيا )االفعاؿ الذاتية الناشئة عف المراكز العصبية 
غير االرادية كالحبؿ الشوكي والنخاع المستطيؿ( التي تتضمف ردود فعؿ سريعة ال يستطيع فييا 

لتمييز بيف االفعاؿ غير التفكير او التدبيروتكوف ظاىرة عضوية أكثر منيا نفسية .لذلؾ يجب ا
االرادية المرضية )الجنونية( عف االفعاؿ غير االرادية المنعكسة , حيث اف االولى مرضية تظير 
الى العالـ الخارجي نتيجة عوامؿ دافعة داخمية تكمف في خصائص التكويف النفسي والعقمي . 

تتضمف بكونيا ظاىرة غير  بعكس االفعاؿ االنعكاسية التي واف كانت غير ارادية ايضا اال انيا
 (8) .مرضية

حيث يالحظ انو اذا كاف حقا عدـ امكاف تقرير منع المسؤولية عمف صدر منو الفعؿ المنعكس 
فاحدث ايذاء او ضررا باالخريف طبقا الحكاـ عاىة العقؿ فاف عدـ قياـ المسؤولية تجد اساسيا 

لى الفاعؿ انو اتى فعال جرميا , في احكاـ االكراه المادي الذي يستحيؿ مع شدتو اف ينسب ا
طالما كانت ىناؾ قوة قاىرة افقدتو سيطرتو عمى اعضاء جسمو فسخرتيا لمقياـ بفعؿ افضى الى 
بروز ظاىرة الجريمة , التي يمـز اف تنسب الى القوة القاىرة التي سيطرت عميو . فاف كانت قوة 

ية مثؿ الطبيعة او الحيواف فال قياـ انسانية نسبت الى مف صدرت عنو , اما اذا كانت غير انسان
ما نصت عميو بعض تطبيقات القضاء , حيث قضى بعدـ مسؤولية الشخص الذي ىذالممسؤولية.
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ىاجمتو مجموعة مف النحؿ اثناء قيادتو سيارتو فجعؿ وخزىا مف حركات يديو وساقيو مجرد 
 (8).ر باالخريفانعكاسات ليا , االمر الذي ادى بو الى احداث بعض االصابات واالضرا

 -. السكر والتخدير :7

)ال يسأؿ جزائيا مف كاف وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراؾ او االرادة لجنوف او عاىة في )     
العقؿ او بسبب كونو في حالة سكر او تخدير نتجت عنو مواد مسكرة او مخدرة اعطيت لو قسرا 

لـ . اما اذا ((او عمى غير عمـ منو بيا , او الي سبب اخر يقدر العمـ انو يفقد االدراؾ اواالرادة 
يترتب عمى العاىة في العقؿ او المادة المسكرة او المخدرة او غيرىا سوى نقص او ضعؼ في 

 (7).االدراؾ او االرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلؾ عذرا مخففا(

حيث اعتبر المشرع االتحادي اف الغيبوبة الناشئة عف سكر اضطراري او اجباري مانع مف موانع 
اف يتوافر فييا شرطيف , االولى اف يؤدي الى فقد االدراؾ واالرادة  المسؤولية الجزائية , ويجب

وقت ارتكاب الجريمة اي اف يكوف الجاني في حالة غيبوبة كاممة وقت ارتكاب الجريمة , اما اذا 
كانت الغيبوبة جزئية فانيا تعد عذرا مخففا يقتضي تخفيؼ العقوبة , والشرط الثاني اف يكوف قد 

قاقير المخدرة قسرا ودوف عمـ منو بتحقيقيا اي اف يكوف تحت اكراه مادي او تناوؿ المواد والع
وانو اف تناوليا بعمـ منو بحقيقتيا لـ تعد مانع مف موانع المسؤولية  .معنوي او يجيؿ حقيقتيا

الجنائية حتى واف ادت الى فقد االدراؾ او االرادة وقت ارتكاب الجريمة . اما اذا تناوليا بعمـ منو 
 (7)و اراد اف يرتكب الجريمة بطريقة ال يشعر بيا ادت الى اف تكوف العقوبة مشددة في ذلؾ .والن

                                                               ورةالعاطفو))االنفعاؿ((ث_:4
نساف العواطؼ الجانحة كالحب الشديد والبغض الشديد والغيرة واالنتقاـ في شعور االتؤثر 

واختياره فتدفعو الى الجريمة وقد يرتكبيا مسوقا بانفعاؿ شديد وقع تحت تأثيره فاخرجو عف صورة 
ولواله لما ارتكبيا , كما لو استفزه المجني عميو في ىذه الحالة اف الثورة العاطفية وشدة االنفعاؿ 
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اني واثرت فيو فيؿ كاف ليا اثرىا الفعاؿ في وقع الجريمة وىي مف غير شؾ لعبت في اختيار الج
 انيا تؤثر عمى مسؤولية عف الجريمة فتمنعيا ؟

القاعدة اف ثورة العاطفة واف اشدت واالنفعاؿ واف بمغ اقصى درجاتو 
اليعتبر مف قبيؿ العيب في العقؿ وبالتالي اليؤدي الى اجتماع 

    (4).المسؤولية ولكنو يكوف سببا مف اسباب تحقيقيا
 المبحث الثالث

 العقمية في التكيف القانوني والعقوبة والتدابير االحترازية أثر العاىة

طالما كانت الواقعة غير المشروعة تتضمف دائما عناصر شخصية تتعمؽ بالشخص المتصؿ     
واخرى مادية تتعمؽ باالفعاؿ الجرمية المرتكبة فقد حث البحث عما يخص عاىة العقؿ طبقا لما 

المسؤولية الجنائية كميا او جزئيا . مف اثار عمى التكييؼ تبوء بو مف ادوار قانونية في مجاؿ 
القانوني الخاص بالعناصر , باعتبار اف االولى تتصؿ بشخص الفاعؿ المصاب , في حيف 

 (8 ).تتصؿ الثانية بالفعؿ الجرمي الذي يرتكبو الفاعؿ

انوني لذلؾ سنخصص المطمب االوؿ مف ىذا البحث لدراسة أثر عاىة العقؿ في التكييؼ الق
المتصؿ بشخص الفاعؿ ثـ نخصص المطمب الثاني لدراسة أثرىا عمى التكييؼ القانوني المتصؿ 

 بفعمو الجرمي وسنخصص المطمب لدراسة تطبيؽ التدابير االحترازية .

 المطمب االول 

 التكييف القانوني المتصل بالشخص 

بوضوح الى اف اثر عاىة العقؿ في الحظ اف دراسة االحكاـ الجنائية المتعمقة بعاىة العقؿ تشير ي
نطاؽ تاثيرىا عمى العناصر الشخصية لمواقعة غير المشروعة انما تنصب عمى اىمية المصاب 
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بيا لتحمؿ المسؤولية الجزائية فيي اما اف تعدميا اذا كانت ىذه العاىة مف درجة مرضية تفضي 
او جزئيا او انيا تنقص مف ىذه الى فقد االدراؾ او حرية االختيار بحيث تمنع المسؤولية كميا 

المسؤولية اذا كاف مف شأنيا االفضاء الى ضعؼ او نقص االدراؾ او حرية االختيار لتنتيي 
لذلؾ سوؼ نقوـ بدراسو اىمية المصاب في الفروع التاليو مف حينئذ الى منع المسؤولية جزئيا.

  (8) حيث انعداـ االىمية ونقص االىميو.

 الفرع األول

 ىميةانعدام اال

اف انعداـ االىمية ىي اف تكوف اىمية المصاب منعدمة اي يكوف فاقد االدراؾ واالرادة اما      
منذ والدتو او انو بعد فترة مف الزمف بسبب طارئ حدث لو يؤدي الى فقداف االىمية وانعداميا . 

بة االمر حيث اف تخمؼ االىمية لعاىة العقؿ يؤدي الى منع قياـ المسؤولية وتعذر فرض العقو 
الذي تعترضو االسس النظرية لممدرسة التقميدية حيث اخذت بتطبيؽ التدابير االحترازية عمى 
,            مرتكبي الجرائـ مف المصابيف بعاىة العقؿ توقيا مف احتماؿ ارتكابيـ جرائـ اخرى

العقوبة كأثر لالصابة مما ال شؾ انو يتعذر تطبيؽ اما بمنسبو النتفاء العقوبو النعداـ االىمية :
بعاىة العقؿ يستمد اساسو ووجوده مف عدـ قياـ مسؤولية الفاعؿ عما ارتكبو مف افعاؿ نتيجة 
فقده االدراؾ او حرية االختيار . اذ استمد االثر العاـ المتقدـ الى الجنايات والجنح والمخالفات 

مة الجزاء وفؽ سير العمدية منيا وغير العمدية حيث يتعيف عمى قاضي التحقيؽ او محك
            (7)االجراءات الجزائية المتخذة قبؿ الفاعؿ واصدار القرار القاضي بعدـ المسؤولية.

وقد جاء في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي الذي نص عمى أنو )اذا تبيف مف تقرير 
مة بعاىة العقؿ فيقرر المجنة الطبية اف المتيـ غير مسؤوؿ جزائيا الصابتو وقت ارتكاب الجري

الحاكـ عدـ مسؤولية وتصدر المحكمة حكما بعدـ مسؤوليتو , حيث انو اذا كاف المتيـ غير 
قادر عف الدفاع عف نفسو اذا كاف فاقد االدراؾ وقت المحاكمة ويوضع تحت الحراسة في 

لؾ مف مؤسسة صحية حكومية اذا كاف مرتكب الجرائـ ال يجوز اطالؽ سراحو بكفالة اما غير ذ
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الجرائـ فيجوز تسميمو الى ذويو بكفالة , واذا كاف المتيـ غير قادر عف الدفاع عف نفسو فال 
يجوز الحكـ بعدـ مسؤوليتو بمجرد ثبوت اصابتو بعاىة العقؿ التي افضت الى فقد االدراؾ او 

لمدفاع حرية االختيار وقت الفعؿ ما لـ يكف وقت المحاكمة قد عاد اليو الرشد والعقؿ ما يكفي 
عف نفسو ادى ذلؾ اف تبقى الدعوة قيد النظر . ما يقضي انو اذا ثبت اصابة المتيـ بمرض 
عقمي فعمى المحكمة اف ال تقرر عدـ مسؤوليتو بؿ تؤجؿ المرافعة الى وقت الذي يعود فيو الى 

لمحاكمة رشده , اما الحكـ بعدـ المسؤولية فيمكف ذىاب المحكمة أليو فيما اذا كاف المتيـ اثناء ا
صحيح العقؿ وثبت اصابتو بعاىة العقؿ حيف ارتكابو الجريمة , واف اصابة المتيـ بعاىة العقؿ 
وقت ارتكاب الجريمة يعتبر جميع ما يتخذه قبمو مف اجراءات جزائية بما يتمخض عنو مف 

لقضاء اعترافات او غيره باطمة ال قيمة ليا مف الناحية القانونية وىو ما جرى عميو بعض أحكاـ ا
 (8) .العراقي

 الفرع الثاني 

 نقص االىمية

تكوف اىمية االنساف ناقصة ويكوف ذلؾ في مرحمة مف ىي اف اف نقص االىمية مما الشؾ   
مراحؿ اصابتو اوالحداثة اذتتدرج االىمية تبعاالزدياد قدرتو عمى التمييز ونمو مداركو حتى يصؿ 
الى مرحمة الخير والشر ويضع التدابير ومراقبة لممحافظة عمى سالمتو وسالمة المجتمع في 

الة الثانية . حيث أف عاىة العقؿ التي تفضي الى الحالة االولى والى عقوبات مخففة في الح
انعداـ االىمية لـ يكف ىناؾ خالؼ بيف فقياء القانوف حوؿ ما اثاره موضوع نقص االىمية وقد 

اف الخطورة ىنا يرى نعني بو ما يتركو الشذوذ العقمي مف اثر عمى المسؤولية الجزائية . حيث 
المصابيف بنقص االىمية ال يشكموف خطورة كبيرة تكمف بالفعؿ المرتكب ال بشخص الفاعؿ الف 

 (7)مثمما يكونوا عميو فاقدي االىمية .

 -تطبيؽ االجراءات واالقتصار عمى العقوبة في نقص االىمية :
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اف المسؤولية الجزائية ال تنتفي بالنسبة الى االشخاص المصابيف بالعاىة العقمية نقص االىمية 
عنيـ بؿ يترؾ امر تخفيؼ عقوبة المجـر لمقضاء . حيث انو  حيث ال تنتفي المسؤولية الجزائية

في حالة نقص تمؾ الممكات النعداميا ينبغي اف تنخفض درجة مسؤولية الجاني بنفس القدر 
الذي تنقصو درجة االثر الخطأ تبعا لنقص االدراؾ او االرادة وىذه ىي فكرة المسؤولية الجزائية 

االختيار يؤدي الى نقص في العقوبة او تخفيفيا .حيث  حيث انو يعني اف نقص في االدراؾ او
يمكف في ذلؾ استبداؿ السجف بالحبس وغيره او الحاكـ بالعقوبات السالبة لمحرية 
لمدة قصيرة حتى يمكف معرفة المصاب اف كاف ال يمكف الخوؼ منو لمرجوع الى 

 (8).مرة ثانيةارتكاب الجريمة

 المطمب الثاني 

 المتصل بالفعل الجرميالتكييف القانوني 

فيما تقدـ مدى تأثير عاىة العقؿ عمى التكييؼ القانوني لعناصر الواقعة غير قد تبيف      
المشروعة المتصمة بشخص مرتكبيا وىو المصاب ذاتو فانتيي الى أف اثر عاىة العقؿ قد يصؿ 

بحسب ما يكوف عميو ىمية لتحمؿ المسؤولية الجزائية او انقاصيا فقط وذلؾ الالى درجة انعداـ ا
العارض المرضي لالصابة مف شدة .فاف عاىة العقؿ ىذه ال تترؾ مف االثار ما ينصب عمى 
التكييؼ القانوني لعناصر الواقعة غير المشروعة والمحرمة قانونا قائمة رغـ تعذر مساءلة 

ف الطبيعة مرتكبيا المصاب بالعاىة العقمية , والواقع أف العمة في ذلؾ انما تستمد اساسيا م
الشخصية لعاىة العقؿ بوصفيا احدى موانع المسؤولية الجزائية التي ال تتصؿ اال بشخص 
المصاب بيا دوف غيره , االمر الذي بسببو يؤدي استمرار الصفة غير المشروعة لما يرتكبو 
المصاب عقميا مف افعاؿ الى بقاء كؿ ما يترتب عمييا مف احكاـ قانونية سواء ما يتعمؽ منيا 

 . (7)بالمساىمة الجنائية أو بقياـ المسؤولية المدنية مف جرائيا رغـ تعذر مساءلة المصاب جزائيا
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عالقة عاىة العمؿ بالمساىمة الجنائية ومف عالقتيا بالدفاع الشرعي فضال  نقسـحيث يمكف أف 
تيجة فيو نعف بحث عالقتيا بقياـ المسؤولية المدنية لممصاب بيا مف العمؿ الضار الذي تسبب 

 -وذلؾ كاآلتي :ارتكابو الفعؿ الجرمي 

 عالقة العاىة العقمية بالمساىمة الجنائية -أواًل :

إف مف بيف ما يؤكد انعداـ تأثير عاىة العقؿ عمى التكييؼ القانوني لمعناصر المادية      
وف حيث اف المساىم لمواقعة غير المشروعة التي يرتكبيا المصاب والمتعمقة بفعؿ الجرمي ذاتو

في ارتكاب الجريمة يسألوف عف الفعؿ الذي وقع فيو ارتكاب الجريمة في حيف اف المصاب ىو 
الذي فقط يكوف يستفيد مف الحكـ المقرر لعدـ المسؤولية الجزائية طالما كاف تاثير العاىة العقمية 

لقيمة المصاب بيا الفاعؿ بوصفيا مف موانع المسؤولية حيث انو ينتفي الى تجريد ارادتو مف ا
القانونية فيصبح المصاب غير مسؤوؿ عف المسألة والعقاب . أما المساىميف الذيف يتمتعوف 
باالدراؾ واالختيار وتتوفر لدييـ الرابطة النفسية بينيـ وبيف الواقعة غير المشروعة ذاتيا , االمر 

لجنائية ف مساىمتيـ في ارتكاب الجريمة بحسب قواعد المساىمة اعالذي يفضي الى مساءلتيـ 
(8). 

 عالقة العاىة العقمية بالدفاع الشرعي  -ثانيًا :

يالحظ اف استخداـ قصة الدفاع الشرعي ضد المصاب بعاىة العقؿ او كما يمكف شموؿ      
احكاـ الدفاع الشرعي اذا قاـ بصد اعتداء الغير اذا قاـ بافعاؿ مف شأنيا أف تعتبر جرائـ في 
حالة عدـ شمولو بتمؾ االحكاـ , وقد نقمت االمر بالمسألة االولى انو طالما كانت عاىة العقؿ 

مة التاثير عمى التكييؼ القانوني لمفعؿ الجرمي الذي ارتكبو المصاب بيا عمى ما سمؼ بيانو عدي
حسب انو مف يطمؽ عميو اعتداء المصاب بعاىة العقؿ تطبؽ عميو احكاـ الدفاع الشرعي اذا ما 
توافرت شروطيا , حيث اف مسمؾ التشريعات الجزائية في عدـ افراد نص خاص لحكـ ىذه 

لما كانت القواعد العامة تفضي الى جواز الدفاع الشرعي ضد المصاب عقميا , اال الحالة . طا
اف بعض التشريعات الجزائية حبذا النص صراحة عمى حكـ ىذه المسألة.أما المسألة المتعمقة بما 
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اذا كاف بامكاف شموؿ المصاب عقميا باحكاـ الدفاع الشرعي اذا صدر اعتداء وقع عميو فاف 
نائي اكد مصيبا عمى انو ال يوجد مف الناحية القانونية ما يحوؿ دوف شموؿ  بعض الفقو الج

المصاب  عقميا باحكاـ الدفاع الشرعي اذا انطبقت شروط قياـ ىذه الحالة عمى الواقعة التي قاـ 
بيا وحيث اف تطبيؽ احكاـ الضرورة ال يغير مف االمر شيئا طالما كانت حاؿ الضرورة ال سيما 

( مف موانع المسؤولية فانيا في ىذه الحالة اذ تحوؿ دوف مسالة 14عراقي )المادة في القانوف ال
المصاب جزائيا فانيا تسمح بمسالتو مدنيا عف افعالو . االمر الذي يكوف فيو المصاب عقميا 
يمثؿ ىذه الظروؼ في مركز قانوني اضعؼ منو فيما لو كاف متمتعا بالعقؿ حيث يكوف عند 

ة الدفاع الشرعي التي تحوؿ دوف قياـ المسؤولية الجزائية المدنية معا اذا مشموؿ بحالذلؾ 
 .(8)بوصفيا مف اسباب االباحة 

 عالقة العاىة العقمية بالمسؤولية المدنية : -:ثالثا 

يالحظ اف عاىة العقؿ مف موانع المسؤولية وىي تؤدي الى التاشير عمى العناصر الشخصية 
ضوعية حيث اف اىـ ما يترتب عميو ذلؾ مف نتائج فضال عف الواقعة غير المشروعة وليس المو 

قواعد المساىمة الجنائية وىو عدـ انصراؼ اثرىا الى مسؤولية المصاب بيا المدنية عما اقتضى 
اليو فعمو الجرمي مف ضرر يستوجب التعويض االمر الذي يستمزمو المنطؽ والعدالة معا فاذا 

عمى فكرة الخطا او الذنب واف مف المتعذر اف ينسب خطا  كانت المسؤولية الجزائية تقوـ تقميدا
لعديـ االىمية بسبب اصابتو العقمية فاف المسؤولية المدنية تفترض وجود ضرر ينسب لمفاعؿ 
يستمـز تعويضو بصرؼ النظر عف كونو متمتعا باالىمية القانونية مف عدميا وذلؾ النو اذا 

خص عف سموكو الجنائي ولو لـ تتمخض عنو نتائج كانت المسؤولية الجزائية تفترض مسألة الش
جرمية . فاف المسؤولية المدنية تفترض مسألتو عف التعويض بسبب ما افضى اليو سموكو مف 
فعؿ ضار اصاب الغير بغض النظر عف جواز مسألتو عنو جزائيا اـ ال , ومف ىنا كاف اشتراط 

المدنية التي تستمـز مجرد وقوع الضرر  االىمية وارتكاب الخطأ لقياـ المسؤولية الجزائية دوف
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( " 8( ؼ)848لقياميا .حيث اف المشرع العراقي اعتمد عمى ىذا المنيج حيث نص في المادة )
مميزاو مف في حكميا ماؿ غيره لزمو الضماف في مالو , ويكوف المشرع اذا اتمؼ مميزا او غير 

أنو " اف كانت عاىة العقؿ تمنع  العراقي سار عمى نيج احكاـ الشريعة االسالمية التي اقرت
مف تعويض ما يترتب عمى فعمو مف ضرر طالما كانت مسالة الفاعؿ جزئيا اال انيا ال تعفيو 

                                                                            (2).الدماء واالمواؿ معصومة واف االعذار ال تبيح عصمة المحؿ

                                             المطمب الثالث                           

                                               تطبيؽ التدابير االحترازية 
مجموعة مف االجراءات التي عمى مف تثبت خطورة يمكف اف تعرؼ التدابيراالحترازية بانيا) 

االجرامية او االجتماعية عمى النظاـ االجتماعي , ويعرفو بانيا بعض االجراءات التي تيدؼ 
الى منع العود الى ارتكاب الجريمة او تجسيد حالة الخطورة االجرامية .حيث اف جوىر التدابير 

تي تضمف حماية المجتمع مف تكرار ارتكاب االحترازية يتمثؿ في مجموعة مف االجراءات ال

, فيي ليست عالجا الرادة ىاويتيا ابتداءا في منع السقوط  أوالجريمة )ظاىرة العود( 
  (8 ).الشخص وحريتو وانما ىي اجراء قسري ينبغي تحقيؽ مصمحة عامة

( مف 747يث اف المشرع العراقي قد جعؿ مف تطبيؽ االجراء المنصوص عميو في المادة )ح
القاضي بتسميـ المحكـو عميو بعدـ المسؤولية لذويو لقاء قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية 

( مف قانوف العقوبات 812ضماف يبذؿ العناية وتطبيؽ االجراء المنصوص عميو في المادة )
ة عمى الشخص المصاب فمتى قضى بعدـ مسؤوليتو ولـ يكف خطرا عمى وىي توافر الخطور 

السالمة العامة جاز لممحكمة تسميمو الى احد ذويو لقاء الضماف , اما اذا رأت اف المحكوـ بعدـ 
 المسؤولية يكوف خطرا عمى السالمة العامة ويحتمؿ ارتكابو جريمة تالية يمـز عندئذ تطبيؽ

  (7)متى ارتكب المتيـ الجريمو وثبت خطورتو عمى المجتمع. صاالمنصو  لتدبير االحترازيا
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رض عقمي حيف ارتكابو الجـر وثبت ذلؾ لممحكمة مالحظ انو اذا كاف المتيـ مصابا بيحيث 
وكاف مف شأف ىذا المرض اف يجعؿ المتيـ عاجزا عف ادراؾ اعمالو او عف العمـ بانو محظور 

فيو الجـر , فاف المحكمة تقرر ادانتو وعدـ مسؤوليتو , عميو اتياف العمؿ او الترؾ الذي يكوف 
 -( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية عمى ما يمي :744فقد نصت المادة )

اذا ثبت لممدعي العاـ او القاضي اصابة المتيـ بمرض نفسي او اعاقة عقمية   _8  
  .النفسية والعقميةاف يضعو تحت الرقابة الطبية الالزمة وذلؾ لتحقؽ مف سالمتو 

. اذا ثبت لممحكمة مف الرقابة الطبية التي اجرتيا اف المتيـ المصاب باعاقة عقمية وتبيف ليا 7
وعدـ مسؤولية ووضعو تحت اشراؼ مراقب السموؾ مف  ارتكابو لمتيمة المسندة اليو قررت ادانتو

االدراؾ او االختيار  سنة الى خمس سنوات , أما مف كاف وقت ارتكاب الفعؿ قد يممؾ درجة مف
وكاف عمى درجة مف الوعي واثناء الحكـ عميو او اثناء تطبيؽ العقوبة اصيب بمرض نفسي او 

 -عاىة عقمية فانو تطبؽ عميو الشروط االتية :

. يحجز في مستشفى االمراض العقمية مف حكـ عميو بعقوبة مانعة لمحرية او مقيدة ليا 8
فيودع في المستشفى لحيف اتماـ معالجتو والحجز ليكوف  واصيب بالجنوف اثناء تنفيذ الحكـ

 لمعناية الطبية لو الف الجنوف طرأ بعد ارتكاب الجريمة واثناء تنفيذ الحكـ.

. اما مف حكـ عميو بالعداـ واصيب بالجنوف قبؿ تنفيذ الحكـ فيو فاالصؿ اف يودع الى 7
بعدئذ وىذا ما نصت عميو الفقرة الثالثة المستشفى لمعالجتو لحيف شفاؤه ثـ يتـ تنفيذ العقوبة بو 

والتي جاء فييا " يرجى تنفيذ عقوبة االعداـ الصادرة بحؽ مف اصيب بالجنوف قبؿ  (74المادة )
 (8)تنفيذ الحكـ فيو فاذا تـ شفاؤه بتقرير طبي صادر عف لجنة طبية مختصة يتـ تنفيذ العقوبة ".

اف اختالؼ العقوبة مع التدبير االحترازي حيث يعتبر االخير ىو صورة مف الجزاء حيث يالحظ 
الجنائي ويختمؼ عف العقوبة في طبيعتو واغراضو وبعض احكامو , وعمى الرغـ مف اشتراكو 
معيا في اليدؼ النيائي بوصفو مف ادوات السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة االجراـ .اما 

والردع ىي ايالـ مقصود يتناسب مع الجريمة ومف بيف اغراضيا تحقيؽ العدالة  العقوبة كما راينا
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العاـ وىي محددة بالمدة .ما التدبير االحترازي فال يقصد منو االيالـ وينحصر غرضو في 
مواجية الخطورة االجرامية وال ينظر فيو الى تناسب بينو وبيف الجريمة وانما يراعى مالئمتو 

التي يراد استئصاليا بالتدبير , وىو غير محدد المدة اذ يواجو خطورة ال لمخطورة االجرامية 
 .(8)يمكف التنبؤ سمفا بالمدة الالزمة لمقضاء عمييا

 

                                                                                                              

                                                اٌخاذّح                                             

ؼذ اْ أر١ٕٙا ِٓ اُ٘ ِا ٠ّىٓ ذٕاٌٚٗ ِٓ ِٛػٛع اثش اٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح فٟ اٌّغؤ١ٌٚح ت

اٌدضائ١ح ٚٔىْٛ لذ اعّٕٙا ٌٚٛ تدضء تغ١ؾ فٟ اٌىشف ػٓ تؼغ اٌدٛأة اٌّّٙح 

ٛٞ ػ١ٍٙا اثش اٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح فٟ اٌّغؤ١ٌٚح اٌدضائ١ح ٔظشا ٌّا ذؼشفٗ ٘زٖ اٌرٟ ذٕط

اٌظا٘شج االخرّاػ١ح ِٓ ا٘رّاَ وث١ش ِٓ ؽشق اٌثازث١ٓ ِٓ اخً ا٠داد ٔظُ ٚعثً 

وف١ٍح فٟ ِؼاٌدرٙا ٚا٠داد زً ٌثؼغ اٌّشاوً اٌرٟ ذثٛس خالف زٛي تؼغ االٔٛاع 

 اػا .ثط١اخ اٌرٟ ٔرٕاٌٚٙا ذِٕٙا , ٚلذ ذٛطٍٕا اٌٝ تؼغ االعرٕراخاخ ٚاٌرٛ

 

 االستنتاجات

. اٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح ِٓ االِشاع اٌرٟ ذفمذ اٌّظاب تٙا لذسذٗ ػٍٝ االدسان ٚاالخر١اس 1

ٟ٘ ٔمض فٟ ّٔٛ اٌؼمً ٚذطٛسٖ ٚٔؼٛخٗ ٚذىْٛ االعثاب اٌّؤد٠ح اٌٝ ٠ٚمظذ تٙا 

 سخح ٚازذج فٙٛ ػٍٝ دسخاخ ِرفاٚذح .االطاتح ِرؼذدج ٚلذ ال ٠ىْٛ تذ

ذث١ٓ ػشٚسج اٌر١١ّض ت١ٓ اٌّف١ِٛٙٓ اٌمأٟٛٔ ٚاٌطثٟ ٌٍؼا٘ح اٌؼم١ٍح تشىً ػاَ . 2

ز١ث اْ اٌّفَٙٛ اٌمأٟٛٔ ال ٠فٟ تّا ذىْٛ ػ١ٍٗ ٘زٖ اٌؼا٘ح ِٓ ؽث١ؼح ِشػ١ح اٚ 

ذسد اٞ ؽائفح ِٓ االِشاع ذٕرّٟ ٚأّا ػٍٝ ذأث١ش٘ا ػٍٝ اٌٍّىاخ اٌز١ٕ٘ح اٌّىٛٔح 

 . ٌمذسج اٌشخض ػٍٝ االدسان ٚاالخر١اس

إٌفغٟ فٟ  –. اْ اٌّششع اٌؼشالٟ لذ ذثٕٝ ِظطٍر اٌّؼ١اس اٌّخرٍؾ اٌث١ٌٛٛخٟ 3

فش ذسذ٠ذ ِؼ١اس اٌدْٕٛ اٌّأغ ِٓ اٌّغؤ١ٌٚح اٌدٕائ١ح ٚ٘ٛ ِؼ١اس ٠شرشؽ ذٛا

                                                           
 731ص –مصدر سابؽ  –د, فتوح عبداهلل الشاذلي 8



 

41 
 

اٌؼاسع اٌّشػٟ ِٓ خٙح ٚافؼاءٖ اٌٝ أرفاء اال١ٍ٘ح اٌدٕائ١ح ٚأؼذاِٗ ِٓ خٙح 

 أخشٜ .

ٌدْٕٛ اٌزٞ ٠ؼذَ االدسان ال ٠ث١ر اٌؼمً اٌّدشَ ٚأّا . اذفك فمٙاء اٌمأْٛ ػٍٝ اْ ا4

٠رشذة ػٍٝ اٌدْٕٛ اٌّؼاطش ٌٍدش٠ّح سفغ ٌؼمٛتح ػٓ اٌدأٟ الٔؼذاَ ادساوٗ اال اْ 

 ٘زا االػفاء ِٓ اٌؼمٛتح ال ٠ؼف١ٗ ِٓ اٌّغؤ١ٌٚح اٌّذ١ٔح .

. ٠ؼاب ػٍٝ اٌرٕظ١ُ اٌمأٟٛٔ ٌٍّغؤ١ٌٚح اٌدٕائ١ح فٟ تؼغ 5

طفا ٌُ ٠سذٚ زذٖٚ ِٓ إٌاز١ح اٌؼ١ٍّح ِسً اٌرشش٠ؼاخ ذداٍ٘ٙا ٚ

شه االِش اٌزٞ ٠مرؼٟ ادخاي ذؼذ٠ً ػٍٝ ازىاَ ٘زٖ اٌّغؤ١ٌٚح تّا 

 ٠رفك ِغ إٌظ١ة اٌّسذٚد اال١ٍ٘ح ٌٙا .

 

 -التوصيات :

. ٔذػٛ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌٝ أرٙاج ٔٙح ِسذد رٌه ِٓ خالي إٌضاَ 1

ثثاخ اٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح ٚرٌه اٌمؼاء تاٌٍدٛء اٌٝ اٌخثشج اٌطث١ح ػٕذ اٌرظذٞ ال

ِٓ اخً ذفادٞ ػذَ اعرمشاس اٌمؼاء اٌدٕائٟ اٌؼشالٟ ػٍٝ ٔٙح ِسذد ػٕذ 

ِٛاخٙح زاالخ االشرثاٖ فٟ اٌساٌح اٌؼم١ٍح ٌٍّرُٙ ٌىٟ ذىْٛ لشاساخ 

اٌّسىّح ِغرٕذج إٌٝ أعظ ػ١ٍّح فٟ ذسذ٠ذ وْٛ اٌّرُٙ ِغؤٚال أٚ غ١ش 

 ِغؤٚي خٕائ١ا .

. ػٍٝ اٌدٙاخ اٌّخرظح تئ٠ظاي اٌمأْٛ ٚاألٔظّح ٚاٌّٛأغ اٌٝ األفشاد 2

تؼ١ذج ػٓ اٌرؼم١ذاخ تس١ث أْ ذمَٛ تئ٠ظاٌٙا تظٛسج ِثغطح ٚٚاػسح 

٠رّىٓ خ١ّغ االفشاد ِٓ فّٙٙا ٚاعر١ؼاتٙا الْ افشاد اٌّدرّغ ١ٌظ خ١ّؼُٙ 

 ػٍٝ دسخح ِٓ اٌثمافح ٚاالعر١ؼاب .

شأْ اٌؼًّ ػٍٝ فرر اٌّؤعغاخ رٚٞ . ػٍٝ اٌدٙاخ اٌّخرظح رٚٞ ا3ٌ

االخرظاص ٌؼالج األشخاص اٌّظات١ٓ تاٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح ٚػالج األِشاع 

 إٌفغ١ح األخشٜ , ِٚطاٌثح ر٠ُٚٙ تئ٠ذاػُٙ فٟ ٘زٖ اٌّؤعغاخ .
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. ٠دة ػٍٝ ٚعائً اإلػالَ اٌّشاسوح فٟ ٔشش اٌثمافح اٌما١ٔٛٔح ٚاٌّغاّ٘ح 4

ذث١ٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌخاطح اٌّرؼٍمح تٙا ٚرٌه ِٓ خالي ٔشش االػالٔاخ اٌرٟ 

 تاٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح ٚخطٛسج تؼغ األشخاص اٌّظات١ٓ ترٍه األِشاع .

. اٌذػٛج إٌٝ ػمذ اٌّؤذّشاخ ٚاٌذٚساخ اٌرٟ ذث١ٓ خطٛسج تؼغ 5

األشخاص اٌّظات١ٓ تاألِشاع اٌؼم١ٍح ٚدساعح اٌّشاوً اٌرٟ ذغثثٙا 

ٌٍّسافظح ػٍٝ  ٚوزٌه األػشاس اٌرٟ ذرشوٙا فٟ اٌّدرّغ ٚذٛػ١ح ر٠ُٚٙ

 أِٓ اٌّدرّغ .

 

  
اٌّظادس                                                                                                                                        

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 اٌىرة  -أٚالً :

اٌمظذ اٌدٕائٟ ٚاٌّغؤ١ٌٚح اٌدٕائ١ح ٚاٌششٚع ٚاٌذفاع  –. اٌذورٛس أزّذ أتٛ اٌشٚط 1

 . 2212 –اٌّىرة اٌداِؼٟ اٌسذ٠ث  –اٌششػٟ ٚػاللرٗ اٌغثث١ح 

 .تغذاد  –ػٍُ االخشاَ اٌّؼاطش  –. د. خّاي اتشا١ُ٘ اٌس١ذسٞ 2

 .1161 –تغذاد-اٌّىرثح اٌما١ٔٛٔح -لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمغُ اٌؼاَ –. د. زّذٞ اٌغؼذٞ 3

داس  –ششذ لأْٛ أطٛي اٌّساوّاخ اٌدضائ١ح  –زغة هللا ػثذهللا . د. عؼ١ذ 4

 .1112 –اٌّٛطً  –اٌسىّح ٌٍطثاػح 

داس دخٍح  –اٌمؼاء اٌدٕائٟ اٌؼشالٟ لأْٛ اٌؼمٛتاخ ٚذؼذ٠الذٗ  –. د. عٍّاْ ت١اخ 5

 .1141 –ٌٍطثاػح 

 اٌدْٕٛ وّأغ ِٓ ِٛأغ اٌّغؤ١ٌٚح اٌدضائ١ح )دساعح –اخ . د. ع١ّش اعساق ت6ٕ

 . 2214 –اٌمذط  –ِماسٔح( 

داس  –1ؽ-أثش اٌؼا٘ح اٌؼم١ٍح فٟ اٌّغؤ١ٌٚح اٌدٕائ١ح  –. د. ػاسٞ خ١ًٍ ِسّٛد 1

 .1192 –تغذاد  –اٌمادع١ح ٌٍطثاػح 

 –اٌخث١ش اٌدٕائٟ ٚذٕاِٟ اٌدشائُ االخالل١ح اٌّؼاطشج  –. د. ػثاط عاِٟ ِىٟ 9

 .2221 -ت١شٚخ  –1ؽ-اٌّؤعغح اٌداِؼ١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ 
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 –ػّاْ  –داس اٌثمافح  -1ؽ–ػٍُ االخشاَ ٚاٌؼماب  –د. ػثذاٌشزّٓ ذٛف١ك أزّذ . 1

2212. 

داس اٌسٍثٟ -دش٠ّح ٚاٌشزٚر اٌؼمٍٟ اٌ –. د. ػثذاٌشزّٓ ِسّٛد اٌؼ١غٛٞ 12

 .2221 -اٌسمٛل١ح 

مٗ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمغُ اٌؼاَ )ت١ٓ اٌرشش٠غ ٚاٌف –اس اٌثشصواْغر. اٌماػٟ ػثذا11ٌ

 ٚاٌمؼاء( .

اٌّثادا اٌؼاِح فٟ  –د. عٍطاْ ػثذاٌمادس اٌشاٚٞ  –. د. ػٍٟ زغ١ٓ اٌخٍف 12

 تغذاد . –اٌّىرثح اٌما١ٔٛٔح  –لأْٛ اٌؼمٛتاخ 

داس  –1ؽ-(دساعح ِماسٔحإٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌٍرذات١ش االزرشاص٠ح ) –. د. ػّش عاٌُ 13

 .1115 -اٌما٘شج  –إٌٙؼح 

اٌّغؤ١ٌٚح  –ششذ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمغُ اٌؼاَ  –. د. فرٛذ ػثذهللا اٌشارٌٟ 14

 .1111 -االعىٕذس٠ح  -داس اٌٙذٜ  -ٚاٌدضاء 

 .2221 -2ؽ –لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمغُ اٌؼاَ  –. د. فخشٞ ػثذاٌشصاق اٌسذ٠ثٟ 15

ششذ لأْٛ اٌؼمٛتاخ  –خاٌذ ز١ّذٞ اٌضػثٟ  –. د. فخشٞ ػثذاٌشصاق اٌسذ٠ثٟ 16

 .2212 –داس اٌثمافح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  –اٌمغُ اٌؼاَ 

 .2212-ِفَٙٛ اال١ٍ٘ح فٟ لأْٛ اٌؼمٛتاخ  –. د. وش٠ُ عٍّاْ واظُ اٌر١ّّٟ 11

 –اٌذفغ تؼذَ اٌّغؤ١ٌٚح تغثة اٌدْٕٛ فٟ خشائُ اٌمرً  –. د. ِؼّش خاٌذ اٌشاتٕذس19

 . 1119 –ت١شٚخ  –داس اٌىراب اٌٍثٕأٟ 

 –دائشج اٌّىرثح اٌٛؽ١ٕح  –ششذ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼاَ  –. د. ٔظاَ ذٛف١ك اٌّداٌٟ 11

 .2212 –االسدْ 

اٌرخٍف اٌؼمٍٟ ٚأثشٖ فٟ اٌّغؤ١ٌٚح اٌدٕائ١ح  –. د. ٔٛفً ػٍٟ ػثذهللا اٌظفٛ 22

                                              . 2225 –اٌّٛطً  –اٌشافذ٠ٓ ٌٍسمٛق  –)دساعح ِماسٔح( 

       ثا١ٔا:_اٌمٛا١ٔٓ                                                                                                              

 ٚذؼذ٠الذ1161ٗ.لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼشالٟ ٌغٕٗ 1

 )ِٛالغ ػٍٝ شثىح االٔرش١ٔد( :ِظادس االٔرش١ٔد  -اً :ٌثثا

1 .w.w.w.LMD2. iq.com.                                                


