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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ودوليــاً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة.

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين



فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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11

أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــا صــالح  ــن، ومبيًن ــتقيًما للعالمي ــا مس ــون صراًط ــم ليك ــزل الشــرع الحكي ــذي أن ــد هلل ال الحم

ــان الحــالل  ــى لبي ــذي أرســله اهلل تعال ــى رســول اهلل، ال ــا والديــن، والصــالة والســالم عل الدني

ــاس بســؤال أهــل  ــى كل مســلم ومســلمة، وأمــر الن ــم فرًضــا عل ــب العل والحــرام، وجعــل طل

العلــم، وفــرض علــى العلمــاء بيــان األحــكام، والجــواب عــن الســؤال واالســتفتاء، وقــال عليــه 

الصــالة والســالم: »َمــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجــم بلجــام مــن نــار يــوم القيامــة«)1(، ورضــي 

اهلل عــن اآلل واألصحــاب أجمعيــن، وَمــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإّن اهلل تعالــى شــرع أحــكام الديــن فــي القــرآن العظيــم، ثــّم بّينهــا رســول اهلل ـــــ صلــى اهلل 

ــه الصــالة  ــال علي ــا؛ فق ــالغ عنه ــة بالب ــر الصحاب ــّنة الشــريفة، وأم ــي الس ــلم ـــــ ف ــه وس علي

والســالم: »بّلغــوا عنــي ولــو آيــة، وحّدثــوا عــن بنــي إســرائيل وال حــرج، وَمــن كــذب علــّي 

متعمــًدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«)2(، وأمــر القــرآن الكريــم بســؤال أهــل العلــم لمعرفــة الديــن 

واألحــكام؛ فقــال تعالــى: »فاســألوا أهــل الذكــر إْن كنتــم ال تعلمــون« )النحــل: 43، األنبيــاء: 

ــرض  ــد ف ــرعية؛ فق ــكام الش ــريع واألح ــريعة والتش ــي الش ــرار ف ــه ال أس ــّرر أن ــا تق 7(، ولم

رســول اهلل ـــــ صلــى اهلل عليــه وســلم ـــــ طلــب العلــم لمعرفــة الديــن واألحــكام الشــرعية مــن 

كل مســلم ومســلمة، فقــال عليــه الصــالة والســالم: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«)3(.

ــن  ــتفتاء ع ــكام، واالس ــن األح ــؤال ع ــلمين، بالس ــة المس ــم عام ــن بعده ــة، وم ــام الصحاب وق

ــان  ــي بي ــخ اإلســالمي، ف ــم، طــوال التاري ــاء واجبه ــاء والفقه ــع، وأدى العلم المســائل والوقائ

ــاس. ــاوى الن أحــكام الشــرع، والجــواب عــن فت

وللفتــوى أهميــة كبيــرة فــي الشــرع والواقــع، وهــي إحــدى الطرائــق لبيــان األحــكام الشــرعية 

للعمــل وااللتــزام بهــا، حتــى صــارت الفتــوى مــن المناصــب العليــا فــي الدولــة، ويطلــب مــن 

ــــ بيــان حكــم الشــرع فــي الوقائــع ومــا يجــري في الحيــاة، وما  ــــ باســتمرارـ  العلمــاء والفقهــاءـ 

يهــم النــاس فــي دينهــم ودنياهــم؛ فاإلفتــاء وظيفــة ورســالة، وخاصــة فــي مواكبــة تطــورات 

الحيــاة ومســتجداتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( هــذا الحديــث رواه أبــوداود 288/2، والترمــذي 407/7، وأحمــد 262/2، وابــن ماجــة 97/1، والحاكــم 102/1، 

ــه. ــي اهلل عن ــرة، رض ــي هري ــن أب ــي، ع ــه الذهب ــه، ووافق وصحح
)2( هــذا الحديــث رواه البخــاري، األنبيــاء، بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إســرائيل 1275/3، رقــم 3274، والترمــذي ص 432، 

رقــم 2669، وأحمــد 195/2، والدارمــي 136/1، عــن عبــداهلل بــن عمــرو، رضــي اهلل عنهمــا.
)3( هــذا الحديــث رواه ابــن ماجــة ص 39، رقــم 224، وابــن عبدالبــر، عــن أنــس رضــي اهلل عنــه مرفوًعــا، وهــو حديــث 

صحيــح.
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مشكلة البحث:

ظهــرت بعــض المشــكالت فــي الفتــوى فــي القديــم، حتــى قــّرر الفقهــاء الحجــر علــى المفتــي 

ــاأل بعــض  ــان األحــكام، وم ــي بي ــًة ف ــا قليل ــاء الحــكام أحياًن ــل بعــض العلم الماجــن)1(، وجام

ــّم رصــد ذلــك  الفقهــاء والمفتيــن بعــض الســالطين والــوالة فــي حكــم المســائل والوقائــع، وت

ــة العلمــاء، وكشــفوا الحقائــق)2(. عليهــم مــن بقي

ولكــن تفاقمــت المشــكلة فــي العصــر الحاضــر فــي إشــكاليات الفتــوى ألســباب كثيــرة، بعضهــا 

يرجــع إلــى ضعــف العلــم الدينــي الســائد اليــوم لــدى عامــة النــاس، وقلــة المتخصصيــن بالنســبة 

إلــى ســائر التخصصــات، وضعــف الــورع والخــوف مــن اهلل تعالــى، ومنــع المخلصيــن مــن 

ــة،  ــف الحكومي ــن الوظائ ــة، وع ــاحة العلمي ــن الس ــم ع ــم، أو إبعاده ــام بواجبه ــوى والقي الفت

ــن،  ــن والمفتي ــى الدِّي ــاس عل ــل الن ــة، وتحاي ــلط الظلم ــع تس ــوى، م ــال الفت ــي مج ــة ف وخاص

ــع  ــاة فــي جمي ــة، والمســتجدات فــي الحي ــع الطارئ ــوع الوقائ ــرة المســائل، وتنوعهــا، وتن وكث

النواحــي االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والعلميــة، وتســارع المخترعات واالكتشــافات، 

ــى  ــن عل ــع تجــرؤ المتطفلي ــروء، م ــي والمســموع والمق ــال اإلعــالم المرئ ــي مج وخاصــة ف

ــك  ــع ذل ــأدى جمي ــم؛ ف ــن دون عل ــم م ــم وفتاواه ــم، واإلدالء بآرائه ــن، بعــرض عضالته الّدي

إلــى وجــود إشــكاليات علميــة ومشــكالت عمليــة فــي واقــع الحيــاة، وفــي مجــال الفتــوى، مّمــا 

يعــرف بإشــكاليات الفتــوى، مّمــا يقتضــي التعــرف إليهــا، وبيانهــا، وتشــخيصها، وعرضهــا، 

وبيــان ســببها، ثــّم تقديــم الحلــول لهــذه اإلشــكاليات، واقتــراح الســبل لحّلهــا، وتقليلهــا مــا أمكــن، 

أو األمــل فــي التخلــص منهــا، لبيــان الحــق جلًيــا، والشــرع واضًحــا وقويًمــا، واألحــكام ســديدًة 

وصحيحــًة.

وهكــذا يطــرح البحــث أهــم اإلشــكاليات المعاصــرة للفتــوى، وأهــم الحلــول المقترحــة لمعالجــة 

هــذه المشــكالت، والرقــي بالفتــوى واإلفتــاء إلــى المــكان الالئــق بهمــا شــرًعا وتنظيًمــا وواقًعــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتح القدير، الكمال، ابن الهمام 310/7.

)2( وانظر: أحكام الحجر في الفقه في كتاب المعتمد في الفقه الشافعي 409/3 وما بعدها.
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الدراسات السابقة:

لقــد تنــاول العلمــاء ـــــ قديًمــا وحاضــًرا ـــــ موضــوع الفتــوى واإلفتاء، وصــدرت فيه دراســات 

ــوث  ــض البح ــت بع ــًدا، وتطرق ــدة ج ــرات مفي ــدوات ومؤتم ــه ن ــدت ل ــرة، وعق ــوث كثي وبح

ــن  ــتقل ع ــث مس ــى بح ــع عل ــم أطل ــن ل ــًة، ولك ــوى عام ــكاليات الفت ــض إش ــى بع ــب إل والكت

ــان  ــكان، وبي ــدر اإلم ــوى، وخاصــة اإلشــكاليات المعاصــرة، الســتعراضها بق إشــكاليات الفت

ــك. ــان ذل ــك أحببــت بي الحــل لهــا، أو لبعضهــا، ولذل

خطة البحث:

جــاءت خطــة البحــث فــي مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــة؛ فالمقدمــة عــن أهميــة 

الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وخطتــه، ومنهجــه، والتمهيــد عــن تعريــف مفــردات العنــوان 

الثــالث، والمبحــث األول عــن عــرض اإلشــكاليات المعاصــرة للفتــوى، وبيــان ســببها، 

ومصدرهــا، وحكمهــا، والمبحــث الثانــي عــن حــل اإلشــكاليات المعاصــرة للفتــوى، ومعالجتهــا 

ــه. ــات في ــي خالصــة البحــث ونتائجــه، وبعــض التوصي ــة ف ــا، والخاتم ــى مكانته ــاظ عل للحف

منهج البحث:

ــن إشــكاليات معاصــرة  ــا ورد م ــي لم ــع واالســتقراء الجزئ ــج التتب ــي البحــث منه ــت ف التزم

للفتــوى، ثــّم منهــج التحليــل والشــرح للمشــكلة وطريقــة حلهــا، مــع االســتعانة بمــا كتــب فــي 

ــوى عامــًة، وإشــكالياتها خاصــًة، والمعاصــرة منهــا بشــكل أخــص. الموضــوع عــن الفت

ــن وراء القصــد،  ــع، واهلل م ــول والنف ــواب، والقب ــق والســداد، واألجــر والث ونســأل اهلل التوفي

وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، والحمــد هلل رب العالميــن.

الشارقة

السبت:

6/10/ 1434ه.

الموافق 4/20/ 2013م.
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التمهيد
التعريفات

 

ينحصــر عنــوان البحــث فــي ثــالث كلمــات، وال بــدَّ مــن بيــان المــراد بــكل منهــا للولــوج فــي 

ــا،  ــرة ثالًث ــا، والمعاص ــكالية ثانًي ــا أواًل، واإلش ــوى وأحكامه ــي: الفت ــوع، وه ــر الموض جوه

ــوان. ولكــن نعرضهــا حســبما وردت فــي العن

أواًل ـــ اإلشكاليات:

1. اإلشــكاليات فــي اللغــة: جمــع إشــكالية، مــن أشــكل األمــر: التبــس، وشــكل األمــر شــكواًل: 

ــرٌة،  ــا حم ــط بياَضه ــن: خال ــون آخــر، وشــكلت العي ــوُن شــكاًل: خالطــه ل ــس، وشــكل الل التب

وشــكلت الخيــل: خالــط ســوادها حمــرة، واستشــكل األمــر التبــس، وأشــكل عليــه: أورد عليــه 

ــن،  ــن المختلطي ــَكُل، ذو اللوني ــم، واألش ــي الفه ــا ف ــر يوجــب التباًس ــكال: األم ــكااًل، واإلش إش

والشــكل: األمــر الملتبــس المشــكل)1(.

2. المــراد مــن اإلشــكالية فــي الفتــوى: االشــتباه فــي األحــكام، وااللتبــاس فــي بيــان المــراد، 

ومــا يختلــط فيهــا الحــق بالباطــل، ويثيــر الشــبهة، ومــا يثيــر االلتبــاس واالختــالط فــي الفهــم، 

ويشــكك فــي صــدق القــول.

ويمكــن تلخيــص إشــكاليات الفتــوى بالفوضــى فــي مصدرهــا، واالفتــراء فــي أحكامهــا، 

ــي  ــز ف ــز واللم ــارة التشــكيك والطعــن والغم ــا)2(، وإث ــرة، واالضطــراب فيه واألخطــاء الكثي

ــماها  ــر، وس ــاء المعاص ــم اإلفت ــي عال ــتجدة ف ــا المس ــكالت والقضاي ــن المش ــي م ــا، وه قائله

ــدة. ــباب ع ــا أس ــكالته)3(، وله ــاء ومش ــات اإلفت ــم آف بعضه

3. إّن بعــض هــذه اإلشــكاليات فــي الفتــوى قديمــة، وظهــر بعضهــا فــي الســابق، ولكــن بــرزت 

ــدة  ــكاليات جدي ــدت إش ــابًقا، ووج ــا كان س ــت عّم ــي العصــر الحاضــر، وتضاعف ــرة ف كظاه

مــع تطــور العصــر، وتجــدد الوســائل واآلليــات، حتــى صــارت اإلشــكاليات المعاصــرة فــي 

الفتــوى تضعهــا فــي حيــز الوظيفــة الضائعــة أو التائهــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( القاموس المحيط، مادة شكل ص 917، المعجم الوسيط، مادة شكل 491/1.

)2( انظر: مظاهر اضطراب الفتيا المعاصرة وآثارها في كتاب: الفتيا المعاصرة ص 410 وما بعدها، 439.
)3( بحث آفات اإلفتاء ومشكالته، الدكتور برهاني منوبة، إشكالية الفتوى 309/2.
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ثانًيا ـــ المعاصرة:

1.المعاصــرة: مــن العصــر، وهــو الدهــر، وتقــول: عاصــرت فالًنــا؛ أي كنــت فــي عصــره؛ 

أي زمــن حياتــه، وتقــول: أهــل هــذا العصــر؛ أي أهــل هــذا الزمــان، والمعاَصــَرة: مفاعلــة مــن 

المشــاركة، وذلــك باجتمــاع شــيئين فــي عصــر واحــد، ومنــه وصــف الشــيء بأنــه معاِصــر؛ 

بمعنــى أنــه قــد أدرك أهــل هــذا العصــر واجتمــع معهــم فــي زمــان واحــد، والمعاِصــرة؛ أي 

الكائنــة فــي العصــر الحاضــر)1(.

ــر  ــع عش ــرن الراب ــي الق ــده ف ــن تحدي ــر، ويمك ــر الحاض ــا؛ أي العص ــراد به ــو الم ــذا ه وه

ــن،  ــرين الميالديي ــادي والعش ــرن الح ــرين والق ــرن العش ــن، أو الق ــر الهجريي ــس عش والخام

ــنة 1924 ه. ــي س ــة ف ــة العثماني ــاء الخالف ــن إلغ ــدأ م ويب

2. يتصــف هــذا العصــر بغيــاب الخالفــة اإلســالمية، وإن معظــم الــدول فــي البــالد العربيــة 

واإلســالمية ال تلتــزم التطبيــق الكامــل لإلســالم والشــريعة، بــل تتخيــر مــن األحــكام الشــرعية 

مــا تشــاء، وتتنكــب وتتــرك مــا تشــاء، مّمــا يــؤدي إلــى خلــل كبيــر فــي تعييــن المفتيــن، وفتــح 

األبــواب وأجهــزة اإلعــالم لــإلدالء بدلوهــا فــي األحــكام الشــرعية مــن دون علــم، أو ضابــط، 

مــع عــدم الرقابــة علــى المخالفــات التــي تقــع قصــًدا وعمــًدا أو خًطــأ وتقصيــًرا.

3.ومــع أّن معظــم مــا يجــري فــي الحيــاة اليــوم قــد تــمَّ تنظيمــه، وضبطــه، وإصــدار القوانيــن 

واألنظمــة واللوائــح فيــه، إال الفتــوى، علــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات الفتــوى فــي معظــم 

ــة؛  ــا بالدول ــالد، وارتباطه ــي عــدد مــن الب ــوى ف ــا دار الفت ــي واإلســالمي، ومنه ــم العرب العال

ألّن الفتيــا نــوع مــن اإلمامــة والرئاســة فــي الديــن بمــا يتفــق مــع الشــرع، ويحقــق المصالــح 

العامــة)2(.

ــة  ــوات الفضائي ــة بالقن ــة المتمثل ــدد أجهــزة اإلعــالم المرئي ــا يتصــف هــذا العصــر بتع 4. كم

ــوب  ــرة، واإلعــالم المكت ــل باإلذاعــات المفتوحــة والكثي ــدة، واإلعــالم المســموع المتمث العدي

والشــهرية،  الدوريــة  والمجــالت  والشــهرية،  واألســبوعية  اليوميــة  بالصحــف  المتمثــل 

ــكان. ــي كل م ــرة ف ــع المنتش ــا المطاب ــي تنتجه ــب الت ــة، والكت ــات هائل ــرات بكمي والنش

ــع،  ــار الواس ــه، واالنتش ــة في ــالت الهائل ــت، والمراس ــالم اإلنترن ــًرا بإع ــر أخي 5. وزاد األم

والبرامــج العديــدة التــي تؤكــد حقيقــة أّن العالــم اليــوم أصبــح قريــة صغيــرة، وكأنــه فــي غرفــة 

واحــدة، يطــل النــاس فيهــا بعضهــم علــى بعــض، ويطلــع بعضهــم علــى ثقافــة بعــض، ويســمع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( القامــوس المحيــط، مــادة عصــر ص 397، المعجــم الوســيط، مــادة عصــر 604/2، الفتيــا المعاصــرة، المزينــي ص 21، 

والمراجــع التــي أحــال إليهــا فــي الهامــش.
)2( الفتيا المعاصرة، ص 31. 
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ــى  ــا، حت ــاوى، وغيره ــكام، والفت ــار، واألح ــم األخب ــداول بينه ــض، وتت ــوت بع ــم ص بعضه

األمــور الشــريرة والضــارة، ثــّم وصلــت اإلنترنــت إلــى أْن تكــون أحــد مصــادر الجريمــة فــي 

العالــم.

ــن  ــم، وم ــر عل ــم وبغي ــن عل ــداء اآلراء، ع ــي إب ــاح ف ــر باالنفت ــذا العص ــف ه ــا يتص 6. كم

مختــص وغيــر مختــص، مــع الحريــة الفكريــة التــي يســتغلها الكثيــرون فــي نشــر الفوضــى، 

والضــالل، والشــر، والكــذب، واألحــكام الباطلــة، بــل االفتــراء علــى الّديــن، واالفتــراء 

ــيس  ــمية، وتأس ــة، والرس ــخصية العلمي ــال الش ــن، وانتح ــهورين الصادقي ــاء المش ــى العلم عل

المؤسســات الوهميــة، أو المدسوســة، وتتداخــل األفــكار، مّمــا يوجــب التمييــز بيــن الصحيــح 

والزائــف، وبيــن الحــق والباطــل، مّمــا ســاهم فــي إشــكاليات الفتــوى، فكــم أنــِت مظلومــة أو 

ــة؟! ــا الحري ــة أو مســتَغلة أيته ظالم

ثالًثا ـــ الفتوى:

هي محل البحث، والمقصودة في البيان.

1.تعريف الفتوى:

الفتــوى لغــًة: مــن أفتــى يفتــي إفتــاء، وأفتــى فــي المســألة: أبــان الحكــم فيهــا، واإلفتــاء مصــدر، 

وهــو بيــان حكــم المســألة، والفتيــا والفتــوى جمــع فتــاوى وفتــاٍو.

وللفتــوى ـــــ اصطالحــًا ـــــ تعريفــات كثيــرة ومشــهورة، وأهمهــا: إخبــار العالــم عــن حكــم اهلل 

ــّم  ــة، ث ــع الطارئ ــوازل والوقائ ــي األصــل للن ــا، وهــي ف ــد الســؤال عنه ــة بع ــي قضي ــى ف تعال

ــوازل،  ــل: الن ــة، مث ــات مرادف ــا كلم ــق عليه ــًة، ويطل ــان األحــكام الشــرعية عام صــارت لبي

والواقعــات، والمســائل، واالستشــارات الفقهيــة، ثــّم أصبحــت علًمــا مســتقاًل مــن علــوم 

ــاس)1(. ــاة الن ــي حي ــن، وف ــي الّدي ــة ف ــا البالغ ــا أهميته ــرة، وله ــا الكثي ــا كتبه الشــريعة، وله

2.حكم الفتوى:

الفتــوى تعتريهــا األحــكام الخمســة الشــرعية؛ فتكــون واجبــًة، ومندوبــًة، ومباحــًة، ومكروهــًة، 

وحراًمــا، بحســب األحــوال واألشــخاص، وأهــم هــذه األحــكام الوجــوب والحرمــة؛ لمــا يترتــب 

عليهمــا مــن عمــل جليــل، وثــواب عظيــم، أو إثــم كبيــر، وخطــر جســيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظــر: القامــوس المحيــط، مــادة فتــو، المصبــاح المنيــر 622/2، القامــوس الفقهــي، ص 281، وانظــر: أهــم كتــب الفتــوى 
واإلفتــاء، فــي كتــاب: فتــاوى فقهيــة معاصــرة ص -27 31، وتعريــف الفتــوى وأهميتهــا، المرجــع الســابق، ص 18، 50، 

.51
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ــه،  ــم أحكام ــه، وتعلي ــغ لشــرع اهلل ودين ــي مجــال التبلي ــت ف ــرض وواجــب إذا كان ــوى ف فالفت

وبيــان منهجــه وســنته، واإلجابــة الحتميــة عــن ســؤال أو واقعــة، لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: 

»َمــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجمــه اهلل يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«)1(.

وتكــون الفتــوى حراًمــا إذا كان الشــخص ال يعلــم المســألة أو كان جاهــاًل باألحــكام الشــرعية، 

ويأثــم فاعلهــا، ألنــه يفتــي النــاس بغيــر علــم، وينشــر الضــالل والفســاد فــي الديــن، ويدخــل 

فــي ذلــك َمــن يفتــي النــاس والحــكام بحســب أهوائهــم وأغراضهــم ومصالحهــم؛ فيحــل الحــرام 

كالربــا، ويحــرم الحــالل بإعطــاء الحــق غيــر صاحبــه، وخاصــًة إذا أحاطــت بالفتــوى 

ــة. ــح الشــخصية والمعنوي ــة، والمطام ــات المادي المغري

3.أركان الفتوى:

للفتــوى أربعــة أركان، ولــكل ركــن شــروط مهمــة، وكثيــرة، ومتنوعــة، فــإْن اختــل ركــن أو 

ــي،  ــن األول: المفت ــك باختصــار؛ فالرك ــر ذل ــوى، ونذك ــى إشــكاليات الفت ــك إل شــرط أدى ذل

ــا،  ــة المســؤول عنه ــم بالواقع ــم باألحــكام الشــرعية، والعل ــا العل ــه شــروط أهمه ويشــترط في

والركــن الثانــي: المســتفتي، ويشــترط فيــه الصــدق فــي تصويــر الوقائــع، وتحديــد المســألة، 

ــم اهلل  ــة حك ــى معرف ــاج إل ــاة تحت ــي الحي ــة ف ــه، وهــو كل واقع ــث: المســتفتى في والركــن الثال

تعالــى فيهــا، ويشــترط فيهــا أْن تكــون واقعــة فعــاًل، والركــن الرابــع: المفتــى بــه؛ وهــو الحكــم 

الشــرعي الخــاص بالواقعــة، ويؤخــذ إمــا مــن نــص شــرعي مباشــر، وإمــا باجتهــاد)2(.

4.أنواع الفتوى بحسب موضوعها وحكمها:

الفتوى نوعان:

األّول: فتــوى لبيــان األحــكام المقــررة فــي الشــرع والديــن، والمنصــوص عليهــا فــي القــرآن 

ــكام  ــدة؛ كأح ــة المعتم ــب الفقهي ــي المذاه ــررة ف ــكام المق ــوع األح ــذا الن ــق به ــنة، ويلح والس

ــا. ــرة وغيره ــكام األس ــالت، وأح ــادات، والمعام العب

ــة،  ــائل الفرعي ــة، والمس ــوازل الحادث ــدة، والن ــع الجدي ــكام للوقائ ــان األح ــوى لبي ــي: فت والثان

ــط بالشــخص أو  ــا يحي ــي تظهــر، وم ــاس، والمســتجدات الت ــا الن ــف فيه ــي يختل ــا الت والقضاي

األشــخاص عنــد ممارســة شــؤون الحيــاة، وهــذا النــوع أصعــب، وأدق، ويحتــاج إلــى الفهــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( هذا الحديث رواه أبوداود 288/2، والترمذي 407/7، وابن ماجة 97/1، والحاكم 101/1، وسبق.
)2( انظــر فــي حكــم الفتــوى، وأركانهــا وشــروطها وآدابهــا، كتــاب: المجمــوع للنــووي، صفــة الفتــوى والمفتــى والمســتفتي 
ــرة  ــا المعاص ــالح، الفتي ــن الص ــتفتي، الب ــي والمس ــووي، أدب المفت ــتفتي للن ــي والمس ــوى والمفت ــدان، آداب الفت ــن حم الب

ــا، 54. ــا بعده ــة معاصــرة، ص 15 وم ــاوى فقهي ــي، ص 49، فت ــد المزين ــور خال للدكت
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ــوال  ــا، واألح ــة وظروفه ــألة الواقع ــة المس ــي معرف ــة ف ــديد، والدق ــاط الش ــق، واالحتي العمي

ــاد  ــى اجته ــاج إل ــذا يحت ــا، وه ــررة عليه ــة المق ــكام الثابت ــل األح ــك لتنزي ــا؛ وذل ــة به المحيط

ــاد  ــاورة واالجته ــى المش ــاج إل ــد يحت ــن، وق ــاء المختصي ــار العلم ــر بكب ــتنباط، وينحص واس

الجماعــي، إلصــدار الفتــوى الجماعيــة، وخاصــة فــي المســائل العامــة، والقضايــا الرئيســة، 

وهــذا النــوع الثانــي يغلــب فــي الفتــاوى المعاصــرة، وهــي كثيــرة، ومعظمهــا لــم يــرد فيــه نص 

صريــح، أو رأي متفــق عليــه، أو قــول راجــح فــي المذاهــب الفقهيــة، وكانــت الفتــوى قديًمــا 

ــوع األول)1(. ــوم الن ــي، وشــملت الي ــوع الثان ــي الن تنحصــر ف

5.ضوابط الفتوى:

تعتمد الفتوى الصحيحة على ضوابط وأسس متسلسلة:

أهمهــا: بيــان الــرأي الثابــت فــي القــرآن والســنة قطًعــا، وهــو مــا يعرف مــن الديــن بالضرورة، 

وهــو كثير.

ومنها: بيان الرأي المتفق عليه بين علماء المسلمين مّما نقل عنهم، وهو كثير أيًضا. 

ــر  ــو كثي ــم، وه ــي كتبه ــدّون ف ــة وم ــن المذاهــب الفقهي ــه بي ــق علي ــرأي المتف ــان ال ــا: بي ومنه

ــا.  أيًض

ومنهــا: بيــان الــرأي الــذي يقولــه جمهــور العلمــاء، وإْن خالــف بعضهــم فيــه، ومــا يقولــه أكثــر 

المذاهــب الفقهيــة، وإْن خالــف مذهــب واحــد أو بعــض العلمــاء. 

ومنهــا: بيــان القــول الــذي يــراه المفتــي راجًحــا فــي أحــد المذاهــب؛ لقــوة الدليــل، أو للمصلحــة، 

أو لموافقتــه للظــروف القائمــة، والحــاالت المعينة.

ــا لظــروف خاصــة،  ــًرا: الفتــوى بقــول أحــد العلمــاء أو أحــد المذاهــب، وإْن كان ضعيًف وأخي

ــم التجريبــي)2(. وحســابات عامــة، أو لعمــوم البلــوى، أو لموافقتــه لمــا وصــل إليــه العل

ــم أّن  ــى: »أعل ــه اهلل تعال ــووي رحم ــه الن ــا قال ــوى، بم ــة الفت ــن أهمي ــد ع ــذا التمهي ــم ه ونخت

اإلفتــاء عظيــم الخطــر، كبيــر الموقــع، كثيــر الفضــل؛ ألّن المفتــي وارث األنبيــاء صلــوات اهلل 

ــع  وســالمه عليهــم، وقائــم بفــرض الكفايــة، لكنــه معــّرض للخطــأ، ولهــذا قالــوا: المفتــي ُموقِّ

عــن اهلل تعالــى«)3(.

ونكتفــي بهــذه المقدمــات الضروريــة عــن الفتــوى، لننتقــل إلــى صلــب البحــث وجوهــره فــي 

عــرض اإلشــكاليات المعاصــرة للفتــوى، واقتــراح الحلــول لهــا، وبــاهلل التوفيــق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( فتاوى فقهية معاصرة، ص 23.
)2( فتاوى فقهية معاصرة، ص 24

)3( المجمــوع 97/1، وانظــر كالًمــا نفيًســا البــن القيــم ـــــ رحمــه اهلل تعالــى ـــــ فــي كتابــه: إعــالم الموقعيــن 11/1، وفــي 
ــا. ــا بعده ــي 1/ 46، 50 وم ــي ســنن الدارم ــات، للشــاطبي 163/4، وف الموافق
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المبحث األول
عرض اإلشكاليات المعاصرة للفتوى

إّن إشــكاليات الفتــوى المعاصــرة كثيــرة جــًدا اليــوم، وتتعــدد بحســب تعريفهــا، وأركانهــا فــي 

المفتــي والمســتفتي، والمســتفتى فيــه، والمفتــى بــه فــي مصــدره، كمــا تتعــدد إشــكاليات الفتــوى 

ــدد بحســب وســائل  ــة للمســؤولين والحــكام، وتتع ــراد، والعام ــا الخاصــة باألف حســب أنواعه

نشــر الفتــاوى فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة.

وإّن المنهــج الشــرعي، والعقلــي، والعلمــي، يوجــب تحريــر محــل النــزاع، أو تشــخيص 

المشــكلة، أو تحليــل الموضــوع؛ لمعرفــة حقيقــة الواقــع، وكشــف األســباب الموصلــة لذلــك، 

ــدواء،  ــالج وال ــن الع ــي البحــث ع ــك يأت ــد ذل ــوال والظــروف المحيطــة، وبع ووصــف األح

ــان الحكــم الشــرعي، ولذلــك يقــرر الفقهــاء أّن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره. وبي

ونبــدأ فــي هــذا المبحــث بعــرض اإلشــكاليات المعاصــرة للفتــوى، وتحليــل مضمونهــا، وكشــف 

أســبابها، وبيــان العوامــل المؤثــرة فيهــا، واألحــوال والظــروف المحيطــة بهــا، ونقتصــر علــى 

. همها أ

أواًل ـــ عدم اإللزام في الفتوى وتعميم ذلك:

ــذي  ــم ال ــي، أّن الحك ــم القاض ــن حك ــا وبي ــرق بينه ــوى، والف ــف الفت ــي تعري ــاء ف ــر العلم ذك

يبينــه المفتــي غيــر ملــزم للمســتفتي)1(، وال لغيــره، ولهــم أْن يقومــوا بتنفيــذه باختيارهــم، أو أْن 

يعرضــوا عنــه، ويتنكبــوا جانبــه، ويأخــذوا بفتــوى آخــر، أو بحكــم شــرعي آخــر)2(.

وهــذا بخــالف حكــم القاضــي، فإنــه ملــزم للطرفيــن: المحكوم لــه، والمحكــوم عليــه، ولغيرهما، 

ولذلــك عرفــه البهوتــي الحنبلــي بأنــه اإللــزام بالحكــم الشــرعي وفصــل الخصومــات)3(، وعّرفه 

ابــن رشــد المالكــي بأنــه اإلخبــار عــن حكــم شــرعي على ســبيل اإللــزام)4(.

فــكل مــن المفتــي والقاضــي يخبــر عــن الحكــم الشــرعي فــي القضيــة أو المســألة، ولكــّن إخبــار 

ــوف  ــم والوق ــذ الحك ــن تنفي ــن الطرفي ــزم كاًل م ــأْن ُيل ــزام، ب ــى ســبيل اإلل ــون عل القاضــي يك

عنــده، بينمــا ال ُيلــزم المفتــي حكمــه للمســتفتي)5(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( ولذلك عرف الحطاب المالكي الفتوى بقوله: »اإلخبار عن حكم شرعي ال على وجه اإللزام«، مواهب الجليل 32/1.
)2( الفــروق للقرافــي 48/4، الفــرق 224، فقــه القضــاء، ص 43، اإلحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن األحــكام، القرافــي، ص 

.84 ،29 ،20
)3( كشاف القناع 285/6، وانظر: الروض المربع، ص 365.

ــد  ــة المجته ــي بداي ــد ف ــن رش ــه اب ــرح ب ــم يص ــكام 8/2، ول ــرة الح ــد، تبص ــن رش ــن اب ــون ع ــن فرح ــه اب ــا نقل ــذا م )4( ه
ــر. ــاب آخ ــي كت ــه ف 1767/4، ولعل

)5( فقه القضاء، ص 54، 55. 
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وهــذا التفريــق صحيــح فــي الماضــي، وعلــى العمــوم، ولكــّن األمــر اختلــف فــي مــا بعــد، وفــي 

كثيــر مــن الحــاالت، وتكــون الفتــوى ملزمــة فــي الحــاالت اآلتيــة:

1.الحكــم الشــرعي الــذي يصــدره المفتــي العــام، أو مفتــي المملكــة، أو مفتــي الجمهوريــة، أو 

شــيخ اإلســالم فــي الخالفــة العثمانيــة، فــإّن فتــواه ملزمــة للدولــة كلهــا، ويجــب تنفيذهــا، ويحــق 

لــه االعتــراض علــى كل قــرار أو تشــريع أو نظــام يخالــف الشــرع؛ فهــو فــي نظــر اإلســالم 

مثــل المحكمــة الدســتورية العليــا اليــوم التــي تراقــب دســتورية القوانيــن واألنظمــة، وتبطــل أو 

تعــّدل مــا يخالــف الدســتور، وهــذا هــو الباعــث والهــدف لظهــور هــذا المنصــب.

2.إّن المفتــي الــذي يأتيــه الطرفــان، ويعرضــان قضيتهمــا، ويطلبــان حكــم الشــرع فــي ذلــك، 

فــإّن فتــواه ملزمــة لهمــا، ويصبــح كالمحّكــم الــذي يلتــزم الطرفــان حكمــه، وإال رفعــا األمــر 

ــرره  ــا ق ــو م ــك، وه ــي كذل ــم، والمفت ــم المحّك ــن حك ــزم الطرفي ــي ليل ــة والقاض ــى المحكم إل

الفقهــاء فــي حكــم المحّكــم.

3ّ. هيئــات الفتــوى الرســمية أو الخاصــة بشــركة أو مؤسســة أو دائــرة، فتواهــا ملزمــة لتلــك 

الجهــة المختصــة بهــا، بدليــل أّن معظــم األنظمــة فــي هــذه الحــاالت تصــرح بنــص خــاص أْن 

فتواهــا أو قراراتهــا ملزمــة.

4.اتفــق الفقهــاء علــى أّن الفتــوى تكــون ملزمــة للمســتفتي إذا حكــم بهــا القاضــي؛ ألّن حكمــه 

ملــزم ويرفــع الخــالف.

ونقــل الدكتــور األشــقر بعــض الحــاالت التــي تكــون فيهــا الفتــوى ملزمــة، وهــي: »بعد شــروع 

المســتفتي فــي العمــل بالفتــوى؛ ألّن الشــروع فــي مــا َيْلــَزم ملــزم، كالشــروع بالكفــارات، وهــذا 

قــول أكثــر األصولييــن، وإذا التــزم المســتفتي الفتــوى، أو وقــع فــي قلبــه صحتهــا، صــارت 

ملزمــة، وهــو قــول جماعــة مــن األصولييــن واختــاره ابــن تيميــة، وبمجــرد إفتــاء المفتــي فــي 

قــول بعضهــم، وإذا ضــاق الوقــت بالمســتفتي، فإنــه يلزمــه العمــل بفتــوى َمــن يفتيــه، وهو رأي 

ــواه ملزمــة، وهــو  ــٍت واحــد، فتكــون فت ــد إال مف ــي البل ــم يوجــد ف ــن، وإذا ل بعــض المعاصري

قــول ابــن حمــدان وابــن الصــالح، وابــن القيــم«)1(.

ويؤكــد ذلــك مــا نقلــه الجوينــي ـ رحمــه اهلل تعالــى ـ عــن قــول العلمــاء: »إذا لــم يكــن فــي البلــدة 

التــي فيهــا المســتفتي إال عالــم واحــد، فيقلــده )أي يلــزم قولــه( وال يكلــف االنتقــال عنــه«)2(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــق المصــادر والمراجــع، وانظــر:  ــى الهوامــش لتوثي ــة إل ــاء، األشــقر، ص 150 مــع التصــرف، واإلحال )1( فوضــى اإلفت

ــة معاصــرة، ص 115. ــاوى فقهي فت
)2( االجتهاد، للجويني، ص 130.
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ــع  ــا دف ــرة، مّم ــى إشــكاليات كثي ــة، أدى إل ــر ملزم ــوى غي ــول األول إّن الفت ولكــن شــيوع الق

بعضهــم إلــى التهــرب مــن تنفيــذ الفتــاوى، وعــدم الوقــوف عندهــا، أو التقيــد بمضمونهــا، حتــى 

شــاع ذلــك وانتشــر.

ــوى:  ــزام بالفت ــزام واإلل ــن االلت ــي ع ــالمي الدول ــه اإلس ــع الفق ــرار مجم ــي ق ــاء ف ــك ج ولذل

ــال يســع المســلم  ــًة، ف ــة ديان ــا ملزم ــة قضــاًء، إال أنه ــر ملزم ــا غي ــوى أنه ــي الفت »األصــل ف

مخالفتهــا إذا قامــت األدلــة الواضحــة علــى صحتهــا، ويجــب علــى المؤسســات الماليــة 

ــة«)1(. ــع الفقهي ــرارات المجام ــار ق ــي إط ــرعية ف ــا الش ــاوى هيئاته ــد بفت ــالمية التقي اإلس

كمــا نتــج عــن القــول بعــدم إلزاميــة الفتــوى أمــر خطيــر، وهــو إعطــاء المســتفتي الحــق فــي 

مراجعــة عــدد مــن المفتيــن فــي آن واحــد، أو بالتتابــع، وحقــه فــي االنتقــال مــن فتــوى إلــى 

أخــرى، حســب مصلحتــه وهــواه ومــا يعجبــه، أو وفــق تقديراتــه، أو حســب انتمائــه المذهبــي 

أو الطائفــي، مّمــا يــؤدي ـــــ أيًضــا ـــــ إلــى الحيــرة واالضطــراب واالرتبــاك بيــن النــاس، وقــد 

ينتــج عــن ذلــك المآســي والكــوارث فــي المجتمــع.

ثانًيا ـــ الفتوى من غير العالم أو غير المختص:

ــر  ــر مــن غي ــوى كثي ــى الفت ــد تجــرأ عل ــوى المعاصــرة؛ فق ــة أهــم إشــكاليات الفت وهــذه الحال

ــي األحــكام الشــرعية. ــام ف ــم يكــن لديهــم إلمــام ت ــك ل ــن بالشــريعة، فضــاًل عــن ذل المختصي

وهــذه اإلشــكالية تتعلــق بأهــم أركان الفتــوى؛ وهــو المفتــي الــذي يشــترط فيــه عــدة شــروط، 

وأهمهــا: العلــم باألحــكام الشــرعية، بــأْن يكــون مجتهــًدا ولــو كان االجتهــاد مقيــًدا أو جزئًيــا، 

ــا بأحــكام الفقــه ولــو علــى مذهــب معيــن، أو يكــون متفقهــًا؛ أي دارًســا  أو يكــون فقيًهــا عارًف

الفقــه، ويعــرف أحكامــه، ويحفــظ فروعــه؛ ليبيــن للنــاس الحكــم الشــرعي الموافــق للقضيــة، 

ــع عــن رب  والمناســب للمســألة؛ ألّن المفتــي فــي حكــم الُمخبــر عــن الشــرع، أو بحكــم الموقِّ

العالميــن، ولذلــك ورد التحذيــر الشــديد مــن الفتــوى بغيــر علــم، فقــال رســول اهلل، صلــى اهلل 

عليــه وســلم: »َمــن أفتــي بغيــر علــم كان إثمــه علــى الــذي أفتــاه«)2(، وقــال أيًضــا: »أجرؤكــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، القرار ذو الرقم 153 )17/2( فقرة ثالًثا.

)2( هــذا حديــث صحيــح رواه أبــوداود، كتــاب العلــم، بــاب التوقــي فــي الفتيــا 288/2، وابــن ماجــه، المقدمــة، بــاب اجتنــاب 
الــرأي والقيــاس، ص 23، رقــم 53، والحاكــم فــي المســتدرك 126/1، وانظــر: الفتــح الكبيــر 167/3.
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اإلشكاليات المعاصرة للفتوى دراسة وحلول

علــى الفتــوى أجرؤكــم علــى النار«)1(.ولكــّن الطامــة الكبــرى اليــوم، أّن كثيــًرا مّمــن يتصــدَّر 

للفتــوى العامــة والخاصــة، ال يتوافــر فيهــم شــرط العلــم باألحــكام الشــرعية، وفــي ذلــك صــور 

ــك مــا  ــه غيــر ذوي االختصــاص، ومــن صــور ذل ــم، يتطفــل علي متعــددة، وكأّن اإلســالم يتي

يأتــي:

1.كثيــًرا مــا يتســارع كل مســلم غيــر عالــم، لبيــان رأي الديــن والشــرع، بــل يصــّرح متبجًحــا، 

أو مــع الوقاحــة، فيقــول: رأي الّديــن كــذا، أو رأيــي فــي األمــر كــذا، والشــرع كــذا، والّديــن 

كــذا.

ــرآن، وأصــول  ــوم الق ــث، وعل ــات اإلســالمية؛ كالحدي ــن بالدراس ــد بعــض المختصي 2. يوج

الديــن، مّمــن لــم يتقــن الفقــه واألحــكام الشــرعية، ثــّم يتصــدرون لإلفتــاء، وكــذا دارســو التاريخ 

اإلســالمي، أو الفكــر اإلســالمي، ولذلــك يســعى أعــداء الدِّيــن لتعييــن أمثــال هــؤالء فــي لجــان 

الفتــوى أو البحــوث اإلســالمية، ويجعلــون منهــم األكثريــة، ثــّم يعرضــون عليهــم أهــم المســائل 

الشــرعية، وقضايــا األمــة؛ كالربــا وغيــره، وقتــل المتظاهريــن؛ لتكــون الفتــوى حســب أهــواء 

الحــكام، أو َمــن اختاروهــم، وهــؤالء ينطبــق عليهــم قــول ربيعــة بــن عبدالرحمــن، رحمــه اهلل 

تعالــى: »لبعــض َمــن ُيفتــي ههنــا، مّمــن ال علــم لــه، أحــق بالســجن مــن الّســراق«)2(، بينمــا 

يصــرح بعــض الدعــاة والمفكريــن اإلســالميين بعــدم اختصاصهــم بالفتــوى، ويمتنعــون عــن 

اســتقبال الفتــاوى، وهــذا أمــر ممتــاز، ويشــكرون عليــه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن حمــدان عــن  ــل اب ــره، ونق ــوى بغي ــح، ويتق ــاه صحي ــه ضعــف، ولكــّن معن )1( هــذا الحديــث رواه الدارمــي 157/1، وفي
ــن  ــة الفتــوى الب ــه مالئكــة الســماء، ومالئكــة األرض«، صف ــم لعنت ــر عل ــى بغي ــا آخــر، وهــو »مــن أفت ــن الجــوزي حديًث اب
حمــدان، ص 26، وهــو حديــث ضعيــف، ولكــن وردت عــدة آيــات كريمــة تحــذر مــن القــول علــى اهلل بغيــر علــم؛ فالمالئكــة 
ــَم َلَنــا ِإالَّ َمــا َعلَّْمَتَنــا ِإنَّــَك َأْنــَت اْلَعِليــُم اْلَحِكيــُم« )البقــرة: 32(،  اعتــذروا عــن الجــواب لعــدم العلــم، وقالــوا: »ُســْبَحاَنَك ال ِعْل
ــوَن ِفيَمــا َلْيــَس َلُكــْم ِبــِه ِعْلــٌم« )آل عمــران: 66(، وقــال تعالــى: »َوِإنَّ َكِثيــرًا  وقــال تعالــى مســتنكًرا بشــكل عــام: »َفِلــَم ُتَحاجُّ
ــْن اْفَتــَرى َعَلــى اهللَِّ َكِذبــًا ِلُيِضــلَّ النَّــاَس ِبَغْيــِر  َلُيِضلُّــوَن ِبَأْهَواِئِهــْم ِبَغْيــِر ِعْلــٍم« )األنعــام: 119(، وقــال تعالــى: »َفَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
ــٌم« )اإلســراء: 36(، وقــال تعالــى: »َوِمــْن  ــِه ِعْل ــَك ِب ــٍم« )األنعــام: 144(، وقــال تعالــى مســتنكًرا: »َوال َتْقــُف َمــا َلْيــَس َل ِعْل
النَّــاِس َمــْن ُيَجــاِدُل ِفــي اهللَِّ ِبَغْيــِر ِعْلــٍم« )الحــج: 3، 8، لقمــان: 20(، وقــال تعالــى: »ِإْذ َتَلقَّْوَنــُه ِبَأْلِســَنِتُكْم َوَتُقوُلــوَن ِبَأْفَواِهُكــْم 
َمــا َلْيــَس َلُكــْم ِبــِه ِعْلــٌم َوَتْحَســُبوَنُه َهيِّنــًا َوُهــَو ِعْنــَد اهللَِّ َعِظيــٌم« )النــور: 15(، وقــال تعالــى: »َمــا َلُهــْم ِبَذِلــَك ِمــْن ِعْلــٍم ِإْن ُهــْم ِإالَّ 
َيْخُرُصــوَن« )الزخــرف: 20(، وقــال أيًضــا: »َمــا َلُهــْم ِبَذِلــَك ِمــْن ِعْلــٍم ِإْن ُهــْم ِإالَّ َيُظنُّــوَن« )الجاثيــة: 24(، وقــال: »َمــا َلُهــْم 
ــنَّ ال ُيْغِنــي ِمــْن اْلَحــقِّ َشــْيئًا« )النجــم: 28(، واآليــات فــي ذلــك كثيــرة، وخاصــة  ــنَّ َوِإنَّ الظَّ ِبــِه ِمــْن ِعْلــٍم ِإْن َيتَِّبُعــوَن ِإالَّ الظَّ
قولــه تعالــى: »َوال َتُقوُلــوا ِلَمــا َتِصــُف َأْلِســَنُتُكْم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــالٌل َوَهــَذا َحــَراٌم ِلَتْفَتــُروا َعَلــى اهللَِّ اْلَكــِذَب، ِإنَّ الَِّذيــَن َيْفَتــُروَن 

َعَلــى اهللَِّ اْلَكــِذَب ال ُيْفِلُحــوَن« )النحــل: 116(.
)2( جامع بيان العلم وفضله، ابن عبدالبر 201/1، أدب المفتي والمستفتي، ابن الصالح، ص 185.
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أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

3. يــزداد األمــر غرابــة واســتهجاًنا مــن تجــرؤ بعــض األطبــاء، أو المهندســين، أو المؤرخيــن، 

أو األدبــاء، أو المختصيــن باللغــات، وحتــى المختصيــن بــاآلالت كالكمبيوتــر وغيــره، مّمــن 

ــي  ــيطان ف ــم الش ــس عليه ــهم، ويلّب ــم أنفس ــريعة؛ فتغره ــص بالش ــة وتخص ــم دراس ــس له لي

ــرعيًة  ــا ش ــون أحكاًم ــون أو يعلن ــرعية، ويصّرح ــاوى الش ــدرون الفت ــّم يص ــم، ث اختصاصه

حســب أهوائهــم.

4. ازدادت الطامــة ـــــ أيًضــا ـــــ مــن تجــرؤ رجــال اإلعــالم علــى اإلفتــاء فــي ديــن اهلل تعالــى، 

ــي أو المســموع، ويحشــرون أنفســهم  ــي الصحــف، أو المجــالت، أو اإلعــالم المرئ ســواء ف

فــي بيــان أحــكام الدِّيــن، إمــا صراحــًة ومباشــرًة، وإمــا باإليحــاء إلــى آخريــن ليعلنــوا رأيهــم، 

وإماباســتضافة غيــر المختصيــن بالشــريعة فــي برامــج وحلقــات، وُيســبغون عليهــم هالــة مــن 

التقديــس والتبجيــل، وإضفــاء صفــات العلمــاء عليهــم، أو كبــار المفكريــن، وهــم منهــا بــرآء، 

ثــّم يوجهــون إليهــم األســئلة، أو يحاورونهــم فــي الشــؤون الدينيــة، وال يتورعــون أْن يخبطــوا 

خبــط عشــواء، ويحرفــوا الكلــم عــن مواضعــه، ويأتــوا باألعاجيــب باســم الديــن والشــرع)1(.

ولذلــك قــال ابــن القيــم، رحمــه اهلل تعالــى: »َمــن أفتــى النــاس وليــس بأهــل للفتــوى فهــو آثــم 

عــاٍص، وَمــن أقــره مــن والة األمــور علــى ذلــك فهــو آثــم عــاٍص«)2(.

وهــذه اإلشــكالية مــن أكثــر إشــكاليات الفتــوى فــي العصــر الحاضــر، حتــى أصبحــت الفتــاوى 

فــي مجــال التنــدر، والســخرية، والتالعــب، والشــك، ولمــز العلمــاء، وضيــاع األحــكام 

الشــرعية.

ثالًثا ـــ تعميم الفتوى، أو فتاوى الجماهير:

ــع  ــى جمي ــم عل ــن؛ فتعّم ــا لشــخص معي ــص جواًب ــم مخت ــوى عــن عال ــأْن تصــدر فت ــك ب وذل

ــع. ــن للجمي ــة، والدِّي ــريعة عام ــة أّن الش ــوال؛ بحج ــاس واألح الن

وهنا يجب التفصيل بين نوعي الفتوى السابقين:

1.فــإْن كانــت المســألة لبيــان الحكــم الشــرعي العــام، والشــامل لجميــع المســلمين، فــال إشــكال 

فــي تعميــم الحكــم، بــل يجــب تعميمــه ونشــره وتبليغــه؛ ألنــه ثابــت، وال اختــالف فيــه؛ كمــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر: فوضى اإلفتاء، األشقر، مبحث اإلفتاء واإلعالم، ص 108 وما بعدها، فتاوى الفضائيات، ص 23.

)2( أعالم الموقعين 276/4.
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ســأل عــن الوضــوء، أو أحــكام الصــالة، أو حكــم قــراءة القــرآن، أو مصــارف الــزكاة العامــة، 

أو أحــكام الصيــام، أو أحــكام البيــع والربــا والســلم، أو أحــكام الــزواج والطــالق والميــراث؛ 

ــا  ــم، قديًم ــي العال ــلمين ف ــع المس ــمل جمي ــاالت تش ــذه الح ــي ه ــة ف ــرعية العام ــكام الش فاألح

وحاضــًرا، وال إشــكال فــي تعميمهــا.

2.الفتــوى فــي وقائــع خاصــة، أو قضايــا شــخصية، أو حــاالت طارئــة، أو مســتجدات متنوعــة، 

فــإّن الجــواب فــي المســألة يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر حســب ســؤاله وأحوالــه وواقعــه، 

ــــ كمــا ســبق  وهــذا تابــع للركــن الثانــي مــن أركان الفتــوى؛ وهــو المســتفتي الــذي يشــترط فيــهـ 

ـــــ أْن يكــون صادًقــا فــي ســؤاله، ودقيًقــا فــي تصويــر الواقعــة، وتحديــد المســألة، مثــل فتــوى 

ابــن عبــاس ـــــ رضــي اهلل عنــه ـــــ فــي توبــة القاتــل بحكميــن مختلفيــن؛ فــاألول لســائل يريــد 

القتــل، والثانــي لســائل ســبق لــه القتــل ويريــد التوبــة)1(، والفتــوى فــي ُقبلــة الصائــم لزوجتــه  

للشــاب أو للشــيخ.وهنا تكــون الفتــوى حكًمــا لمســألته وواقعتــه خاصــًة، ولذلــك قــال الفقهــاء: 

»الســؤال معــاد فــي الجــواب«، وقالــوا: »الفتــوى علــى قــدر المســألة«.

ونظــًرا إلــى تطــور وســائل اإلعــالم المختلفــة، وخاصــًة اإلعــالم المرئــي والمســموع، تنقــل 

هــذه الفتــاوى الخاصــة علــى القنــوات الفضائيــة، وتعّمــم علــى النــاس جميًعــا، ويغيــب عن ذهن 

الســامع والقــارئ صــورة المســألة، وأحــوال الســائل، وحــاالت الواقعــة؛ فتقــع الطامــة الكبرى، 

وكأّن الســامع أو القــارئ يقــوم بقيــاس حالتــه علــى حالــة غيــره، ويغفــل عــن الفــروق، ويأخــذ 

الحكــم الســابق ليعممــه، وهــذا مــا يســمى »الفتــاوى العابــرة للــدول«)2(.

رابًعا: الفتوى المذهبية، وتعدد المذاهب، والالمذهبية:

سبق أْن ذكرنا أّن األحكام الشرعية قسمان:

األول: ثابــت قطًعــا فــي القــرآن والســنة أو اإلجمــاع، وهــذا ال إشــكال فــي الفتــوى بــه، وتعميمه 

فــي األماكــن واألزمــان والبلدان.

والثانــي: أحــكام شــرعية ظنيــة ثابتــة باالجتهــاد الــذي قــام بــه الصحابــة والتابعــون، ثــّم األئمــة 

ــر  ــى خي ــي عمومهــا عل ــة، وهــي ف ــه المذاهــب الفقهي ــّم الفقهــاء، وتشــكلت من المجتهــدون، ث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرطبي 333/5، آداب الفتوى للنووي، ص 31.

)2( ملتقى إشكالية الفتوى 211/3.
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أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

وصــالح، وصحــة وقبــول، ويكثــر االختــالف االجتهــادي بيــن المذاهــب الفقهيــة، مّمــا أعطــى 

ــور:  ــول المأث ــا الق ــق عليه ــا، وينطب ــا ضخًم ــا فقهًي ــًة، وتراًث ــًة عظيم ــروًة فقهي ــلمين ث المس

ــة  ــى األم ــة صــدر، وشــفقة عل ــق، ورحاب ــا مــع ســعة، ورف ــا فيه ــة، لم ــي رحم ــالف أمت اخت

ــا تطــل اإلشــكالية فــي الفتــوى، مــع مالحظــة مــا يلــي: واألفــراد، ولكــن هن

1.  يشهد الواقع العملي أّن بالد المسلمين قسمان:

األول: يشــيع فيــه مذهــب واحــد بيــن جميــع المواطنيــن، ويســيرون عليــه، ويلتزمونــه؛ 

كالمذهــب المالكــي فــي شــمالي أفريقيــا والســودان، والمذهــب الحنفــي فــي تركيــا وباكســتان 

وأفغانســتان، والمذهــب الشــافعي فــي أندونيســيا وماليزيــا وشــرقي آســيا، وهــذه ميــزة ممتــازة 

لتوحيــد الفتــوى، ولكــّن هــذه الظاهــرة بــدأت تتراجــع بســبب انتقــال الطلبــة والعلمــاء مــن بلــد 

إلــى آخــر، وبســبب اإلعــالم الــذي يتخطــى الحــدود اإلقليميــة)1(.

والثانــي: مــا تختلــط فيــه المذاهــب، مذهبــان أو أكثــر، ويلتــزم بعــض النــاس مذهًبــا، وبعضهــم 

ــون  ــزم الباق ــال يل ــة، ف ــي الدول ــمًيا ف ــد رس ــا، أو اعتم ــاع أحدهم ــر أتب ــر، وإْن كث ــا آخ مذهًب

ــام،  ــالد الش ــج، وب ــن، والخلي ــعودية، واليم ــلمين؛ كالس ــالد المس ــر ب ــال أكث ــذا ح ــه، وه اتباع

ــو  ــا، وه ــات فيه ــكا، أو األقلي ــا وأمري ــي أوروب ــات اإلســالمية ف ــراق، ومصــر، والجالي والع

الواقــع اليــوم فــي العالــم اإلســالمي كلــه، مــع تطــور العصــر، وتقــّدم وســائل اإلعــالم، فــإّن 

كثيــًرا مــن الفتــاوى صــارت تعــّم جميــع العالــم، فــي البــالد اإلســالمية وغيــر اإلســالمية، فيمــا 

تنفــرد بمذهــب، أو تتعــدد فيــه المذاهــب، ويســتمع المســلم فــي أي مــكان فــي العالــم إلــى فتــوى 

فــي القنــاة الفضائيــة أو الراديــو، أو اإلنترنــت، وال يــدري الفتــوى مــن أي قســم، وال مــن أي 

مذهــب)2(.

ــا،  ــوب غالًب ــو المطل ــل ه ــن، ب ــب معي ــب مذه ــاء حس ــن اإلفت ــرًعا م ــع ش ــه ال مان ــا بأن علًم

ولكــن مــع اختــالف المذاهــب، وتعــّدد وســائل اإلعــالم، وتعــّدد المفتيــن والعلمــاء )المختصــون 

حصــًرا(، فــإّن المســألة الواحــدة تطــرح علــى عــدد منهــم، وكل يجيــب بحســب مذهبــه، وكثيــًرا 

مــا ُيغفــل اإلشــارة إلــى االختــالف المذهبــي فــي الموضــوع، وقــد يتشــّدد باإلعــالن أّن جوابــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( إشكالية الفتوى 69/3، 217.

)2( فوضــى اإلفتــاء، األشــقر، ص 129، 131، بحــث: آفــات اإلفتــاء ومشــكالته 317/2، بحــث ظاهــرة اإلفتــاء الفضائــي، 
إشــكالية الفتــوى 33/3.

27



26

اإلشكاليات المعاصرة للفتوى دراسة وحلول

هــو الحــق المطلــق، والحكــم الصحيــح، وغيــره باطــل وفاســد وغيــر شــرعي، ويســمع النــاس 

لفتــوى مخالفــة مــن مذهــب آخــر، فتقــع اإلشــكاليات، واالضطــراب، والفوضــى بتعــدد الفتــوى 

ــا دون غيــره يســتنكر مــا يســمعه مــن المفتــي  فــي األمــر الواحــد، كمــا أّن مــن يعــرف مذهًب

علــى المذهــب اآلخــر، وخاصــًة فــي العبــادات؛ وعلــى األخــص فــي ســنن الصــالة وواجباتهــا 

المختلفــة بيــن المذاهــب المعتمــدة، ودفــع القيمــة فــي زكاة الفطــر، وثبــوت األهلــة باالســتعانة 

بعلــم الفلــك أو االقتصــار علــى الرؤيــة.

وهنــا تقــع الطامــة بيــن المســتمعين، ويقــع االختــالف بينهــم، وكثيــًرا مــا يــؤدي إلــى التعصــب 

ــؤدي  ــد ت ــدد اآلراء، وق ــخص، وتع ــاع ش ــة باتب ــة، أو الخاص ــة المذهبي ــوت، والعصبي الممق

إلــى االنقســام، وهــو مــا نشــاهده كثيــًرا، لتطــل إشــكالية الفتــوى وأضرارهــا بســبب الفتــوى 

ــادات.  ــدد المذاهــب واآلراء واالجته ــة، وتع المذهبي

وُيضــاف إلــى ذلــك اإلشــكاليات العويصــة فــي الفتــوى غيــر المذهبيــة التــي يّدعــي أصحابهــا 

ــرآن  ــن الق ــتمدة م ــة المس ــكام الفقهي ــائر األح ــادات وس ــائل العب ــي مس ــة ف ــاد، وخاص االجته

والســنة، والتــي درســها الصحابــة واألئمــة والعلمــاء حتــى اســتوت ونضجــت واســتقرت فــي 

األذهــان، ليأتــي مّدعــي االجتهــاد بــرأي جديــد وغريــب، أو ليلتقــط األقــوال الشــاذة والغريبــة، 

ليشــيعها علــى النــاس ويشــوش أذهانهــم، ويثيــر البلبلــة بينهــم، فتقــع اإلشــكالية فــي الفتــاوى.

 

خامًسا ـــ اختالف األعراف والعادات:

تعتمــد الفتــوى كثيــًرا علــى األعــراف والعــادات، وكثيــًرا مــا يتضمــن الســؤال واالســتفتاء عدًدا 

مــن األعــراف القوليــة، أو العمليــة، أو األلفــاظ المتعــارف عليهــا، أو التصرفــات الشــائعة فــي 

بلــد، ماعــدا األحــكام الثابتــة التــي ال تتغيــر باختــالف الزمــان والمــكان؛ كوجــوب الواجبــات 

وتحريــم المحرمــات.

ــوى  ــي الفت ــره؛ فتأت ــى غي ــى آخــر، ومــن مــكان إل ــد إل ــادات مــن بل ــف األعــراف والع وتختل

ــموع، والصــورة المعروضــة. ــؤال المس ــة، والس ــة المطروح ــي الواقع ــم ف ــن الحك لتبي

ــاس،  ــس وااللتب ــع اللب ــن؛ فيق ــالن لآلخري ــائل اإلع ــي وس ــن ف ــوى، أو تعل ــذه الفت ــر ه وتنش

ــرعية. ــكام الش ــي األح ــرض ف ــم المفت ــة التعمي ــكام، نتيج ــي األح ــط ف والخل
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ــم،  ــاس وأعرافه ــة بأحــوال الن ــا: المعرف ــي شــروًطا، ومنه ــي المفت ــاء ف ــك اشــترط الفقه ولذل

وأوضــاع العصــر، ومســتجداته، ومراعــاة تغيرهــا فــي مــا ُبنــي علــى العــرف المعتبــر الــذي 

ال ُيصــادم النــص)1(؛ كالفتــوى عــن الــزواج العرفــي، وهــو يأخــذ عــدة صــور باختــالف البــالد؛ 

فهــو يعنــي فــي بعــض البــالد الــزواج بــال شــهود، ويعنــي فــي بــالد أخــرى الــزواج مــن دون 

توثيــق رســمي لــدى إحــدى مؤسســات الدولــة، ويعنــي فــي بــالد ثالثــة الــزواج مــن دون مــأذون 

شــرعي منتــدب مــن القاضــي، أو مرخــص مــن الدولــة.

ــر مــن البــالد،  ــد جمهــور العلمــاء وفــي كثي ــوم الشــك؛ فهــو عن ــام ي ــل الفتــوى عــن صي ومث

يقصــد بــه صــوم يــوم الثالثيــن مــن شــعبان احتياًطــا أنــه أّول رمضــان، وعنــد الحنابلــة وفــي 

بعــض البــالد، هــو صيــام اليــوم األول مــن رمضــان )يعنــي بعــد ثبــوت رؤيتــه(، لكــن وقــع 

الشــك فــي الرؤيــة.

ومثل الفتوى عن الوضوء في الحّمام، مع اختالف الناس في المراد من الحّمام.

ومثل لفظ »العيش«؛ فيراد به في بعض البالد األرز، وفي بعضها اآلخر الخبز.

ومثــل لفــظ »االختــالط«؛ فيــراد بــه فــي بعــض البــالد مجــرد اختــالط الذكــور باإلنــاث فــي 

األماكــن العامــة، ويــراد بــه شــرًعا اختــالط خــاص بشــروط معينــة.

وأمثال ذلك كثير، مثل لفظ الَبْسط في العراق، والعافية في المغرب.

ويضــاف إلــى ذلــك، اختــالف اللهجــات والمصطلحــات بيــن البلــدان فــي المشــرق والمغــرب، 

وأحياًنــا اختــالف اللهجــة فــي البلــد الواحــد بيــن المناطــق والمــدن.

ولذلــك قــال النــووي، رحمــه اهلل تعالــى: »ال يجــوز أْن يفتــي فــي األيمــان واإلقــرار ونحوهمــا 

ــرة  ــي الخب ــم ف اًل منزلته ــزِّ ــظ، أو متن ــد الالف ــل بل ــن أه ــون م ــاظ، إال أْن يك ــق باأللف ــا يتعل مّم

بمرادهــم مــن ألفاظهــم وعرفهــم فيها«)2(.ويلحــق بذلــك الفتــاوى عــن بلــدان ودول ال يعــرف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــب  ــه للخطي ــه والمتفق ــر: الفقي ــرة د، وانظ ــا، فق ــم 153 )17/2(، ثانًي ــي ذو الرق ــالمي الدول ــه اإلس ــع الفق ــرار مجم )1( ق
البغــدادي 334/2، فصــرح بوجــوب معرفــة أمــور النــاس الجاريــة بينهــم والعــادات المعروفــة منهــم، وأفــاض ابــن القيــم ـــــ 
رحمــه اهلل تعالــى ـــــ فــي بيــان مــا تتغيــر بــه الفتــوى لتغيــر العــرف والعــادة، إعــالم الموقعيــن 426/4، منهــج اإلفتــاء، ص 

304 ومــا بعدهــا.
)2( المجمــوع، للنــووي 46/1، وانظــر: أدب المفتــي والمســتفتي، ابــن الصــالح، ص 175، صفــة الفتــوى والمفتــي، ابــن 

ــاء، ص 307. ــا المعاصــرة، ص 197، 207، منهــج اإلفت ــن 11/3 ومــا بعدهــا، الفتي حمــدان، ص 37، أعــالم الموقعي
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المفتــي حقيقــة األوضــاع فيهــا، ومــا تقــوم عليــه هــذه البلــدان، وقــد يتوهــم أنهــا كبلــده، أو كبقيــة 

البلــدان؛ فيقــع فــي الخلــل والخطــأ، وخاصــة فــي النواحــي السياســية واالجتماعيــة فيهــا، مــع 

اختــالف األحــوال فــي تلــك البلــدان فــي ذلــك.

يقــول ابــن عابديــن، رحمــه اهلل تعالــى: »إن جمــود المفتــي والقاضــي علــى ظاهــر المنقــول 

مــع تــرك العــرف، والقرائــن الواضحــة، والجهــل بأحــوال النــاس، يلــزم منــه تضييــع حقــوق 

ــم خلــق كثيريــن«)1(. كثيــرة، وظل

ــق  ــل، وتحقي ــي األص ــاط ف ــح المن ــرر: تنقي ــي المق ــح األول ــت المصطل ــل تح ــك داخ وكل ذل

ــي  ــه، وف ــم الشــرعي علي ــُيبنى الحك ــذي س ــة الشــيء ال ــة حقيق ــرع؛ أي معرف ــي الف ــاط ف المن

ــه. ــم علي ــزل الحك ــا لين ــألة وموضوعه ــع المس ــم واق ــن فه ــّد م ــوى ال ب الفت

ــر  ــع تغي ــد م ــا العوائ ــي مدركه ــى: »إّن إجــراء األحــكام الت ــه اهلل تعال ــي، رحم ــول القراف ويق

تلــك العوائــد خــالف اإلجمــاع، وجهالــة فــي الدِّيــن، بــل كل مــا هــو فــي الشــريعة يتبــع العوائــد 

ــًدا  ــر العــادة إلــى مــا تقتضيــه العــادة المتجــددة، وليــس هــذا تجدي ــد تغّي يتغيــر الحكــم فيــه عن

لالجتهــاد«)2(، ثــّم قــال: فمهمــا تجــّدد مــن العــرف اعتبــره، ومهمــا ســقط أســقطه، وال تجمــد 

علــى الســطور فــي الكتــب طــول عمــرك، بــل إذا جــاءك رجــل مــن غيــر إقليمــك يســتفتيك، 

ــه ...، فهــذا هــو الحــق  ــده، وأجــرِه علي ــدك، واســأله عــن عــرف بل ــره عــن عــرف بل ال تخب

ــلمين  ــد المس ــل بمقاص ــن، وجه ــي الدي ــالل ف ــًدا ض ــوالت أب ــى المنق ــود عل ــح، والجم الواض

ــن«)3(. والســلف الماضي

ولهــذا قــرر مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي، أنــه »ليــس للفقيــه، مفتًيــا كان أو قاضًيــا، الجمــود 

علــى المنقــول فــي كتــب الفقهــاء، مــن غيــر مراعــاة تبــدل األعــراف«)4(؛ فــإذا صــدرت فتــوى 

ــن دون  ــائل اإلعــالم، م ــر وس ــت عب ــت ونقل ــّم ُعّمم ــه، ث ــده وأهل لشــخص حســب عــرف بل

االنتبــاه أو التنبيــه للمــراد مّمــا فيهــا، وقعــت اإلشــكالية، والخلــط، بــل والخطــأ، والتكديــر علــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجموعة رسائل ابن عابدين 47/1.

)2( الفروق 176/1، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام، ص 218.
ــن 100/3، وانظــر: إشــكالية  ــاوى عــن األحــكام، ص 232، أعــالم الموقعي ــز الفت ــي تميي ــروق 176/1، اإلحــكام ف )3( الف

ــاء، ص 318. ــج اإلفت ــوى 70/3، 143، منه الفت
)4( قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ذات الرقم 47 )5/9( ف رابًعا.
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الدِّيــن والمفتيــن.

وهــذا مــا نبــه إليــه العلمــاء قديًمــا؛ كقولهــم: »هــذا اختــالف عصــر وزمــان، ال اختــالف حجــة 

وبرهــان«، وقولهــم: األحــكام تختلــف باختــالف األزمــان، ومنهــا القاعــدة الفقهيــة: »ال ينكــر 

تغيــر األحــكام بتغيــر األزمــان«، وقاعــدة: »العــادة محكمــة«، والقواعــد الفقهيــة فــي العــرف: 

»المعــروف عرًفــا كالمشــروط شــرًطا«، »كل اســم ليــس لــه حــد فــي اللغــة وال فــي الشــرع 

فالمرجــع فيــه إلــى العــرف«، »اســتعمال النــاس حجــة يجــب العمــل بهــا«، »العبــرة للغالــب 

الشــائع ال للنــادر«، »الحقيقــة تتــرك بداللــة العــادة«، وغيرهــا كثيــر)1(.

سادًسا ـــ الفضائيات ووسائل اإلعالم:

ســبقت اإلشــارة إلــى كثيــر مــن اإلشــكاليات المعاصــرة للفتــوى بســبب الفضائيــات ووســائل 

اإلعــالم، ولكنهــا تســتحق أْن تفــرد بفقــرة مســتقلة لمــا لهــا مــن إيجابيــات وســلبيات، والمــراد 

فــي اإلشــكالية الجوانــب الســلبية.

فقــد صــارت القنــوات الفضائيــة حقيقــة واقعــة، ودخلــت البيــوت وتجــاوزت الحــدود والبلــدان، 

ــا فــي مختلــف  وبلــغ عددهــا ألــف قنــاة فأكثــر، وأصبــح تأثيرهــا كبيــًرا، وتلعــب دوًرا عظيًم

ــوى، أو  ــا للفت ــا، أو ركًن ــا دينًي ــص برنامًج ــا ُتخصِّ ــًرا م ــل كثي ــاوى، ب ــا الفت المجــاالت، ومنه

طرًحــا لمســائل الشــرع واألحــكام، حتــى شــاع مصطلــح »فتــاوى الفضائيــات«.

ــي  ــن تأت ــوى، ولك ــط الفت ــزم ضواب ــا جــاد، وملت ــات؛ فبعضه ــي الفضائي ــاوى ف ــف الفت وتختل

اإلشــكالية مــن ســبب آخــر، كمــا ســبق.

ــه،  ــكيك في ــن والتش ــي الّدي ــة ف ــيئة، وتقصــد البلبل ــا س ــة، ونواي ــا ذات أغــراض خبيث وبعضه

أو التوجيــه لسياســة معينــة، وأفــكار غريبــة، مــع تعــدد المفتيــن، وغالًبــا مــا تســتضيف غيــر 

ــدة، أو المعاديــن  المختصيــن، أو أصحــاب اآلراء الشــاذة)2(، أو المنحرفيــن فــي الفكــر والعقي

ــة والعجيبــة،  للدِّيــن واإلســالم؛ ليتحدثــوا عــن األحــكام الشــرعية، ويصــدروا الفتــاوى الضال

ــح  ــون الصحي ــه، وال يعرف ــون هدف ــدث، وال يدرك ــة المتح ــون خلفي ــاس ال يعرف ــم الن ومعظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المذاهــب األربعــة، الدكتــور محمــد الزحيلــي، 298/1 ومــا بعدهــا، 345، 353، طبــع 

دار الفكــر بدمشــق، منهــج اإلفتــاء، ص 309، 317.
)2( انظــر بحــث: الشــذوذ فــي الفتــوى، الدكتــور ابــن يحيــى أم كلثــوم 233/2، 239، 250، وبحــث: صناعــة الفتــوى علــى 

الشــبكة العالميــة 83/3، وبحــث صناعــة الفتــوى، القنــوات الفضائيــة نموذًجــا 128/3، 130.
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والصــواب، وال يــدرون الحقيقــة؛ فتقــع الطامــة الكبــرى واإلشــكالية فــي الفتــوى، ومــن 

ــات للتنافــس  ــاآلراء الشــاذة والمهجــورة التــي تحــرص عليهــا بعــض الفضائي ــك الفتــوى ب ذل

واإلثــارة، مثــل: رضــاع الكبيــر، وإباحــة الربــا عامــًة، وإباحــة ربــا الفضــل، ونــكاح المتعــة، 

وأكل ذوات المخالــب مــن الطيــر، وإباحــة الســفور، وإباحــة االختــالط بشــكل عــام، والربــا فــي 

دار الحــرب، وإمامــة المــرأة، وإباحــة التدخيــن للصائــم، والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل تقليًدا 

ــواء  ــى اله ــي عل ــج التلفزيون ــذ البرنام ــان، ُينفَّ ــي بعــض األحي للغــرب، ومصافحــة المرأة.وف

ــى طــرف  ــزأة عل ــل مجت ــا تكــون مختصــرة، ب ــا م ــة، وغالًب ــى األســئلة الديني مباشــرًة، ويتلق

ــى المســتمعين فــي المشــارق  ــم الجــواب العــام والعلنــي عل مــن الواقعــة، أو الموضــوع، ويت

والمغــارب لتقــع اإلشــكالية فــي الفتــوى.

وهــذا مــا حــّذر منــه مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي، فقــال: »الفتــوى التــي تنشــر فــي وســائل 

اإلعــالم المختلفــة، كثيــًرا مــا ال تصلــح لغيــر الســائل عنهــا، إال إذا كان حــال المطلــع عليهــا 

كحــال المســتفتي، وظرفــه كظرفــه«)1(، وهــذه الحــال ينــدر تحقيقهــا، لعــدم العــرض الكامــل 

للســؤال، وعــدم اإلحاطــة بظــروف المســتفتي وأحوالــه، مّمــا يغلــب عليــه االختصــار والتجزئة 

والعموميــة فــي فتــوى الفضائيــات، باإلضافــة إلــى اآلثــار الســلبية للفتــوى الفضائيــة فــي هــدم 

أو إضعــاف الوحــدة المذهبيــة المنتشــرة أو الســائدة فــي بعــض المجتمعــات، كمــا ســبق، وإثــارة 

الشــكوك والطعــن بالمفتيــن والعلمــاء، وفتــح المجــال لعــوام النــاس للتخيُّــر بيــن الفتــاوى حســب 

الهــوى والمصلحــة مــن دون منهــج أو اســتدالل، مــع نظــرة االســتهتار إلــى الفتــوى، والتنــدر 

والســخرية أحياًنــا بســبب بعــض الفتــاوى)2(.

سابًعا ـــ تسّلط الحكام على الفتوى:

يتــم اليــوم ـــــ فــي معظــم البــالد العربيــة واإلســالمية ـــــ تعييــن المفتــي العــام، وكــذا مفاتــي 

ــة. ــب معين ــف خاصــة، وروات ــم وظائ ــة، وتحــدد له ــل الدول ــن قب المحافظــات والمناطــق م

كمــا يتــم أحياًنــا تعييــن هيئــات الفتــوى مــن ســلطات محــّددة، وأصحــاب نفــوذ ومصالــح فــي 

المؤسســات والشــركات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، القرار ذو الرقم 153 )17/2( خامًسا، فقرة  2.

)2( انظــر بحــث: ضوابــط الفتــوى عبــر الفضائيــات، للدكتــور عبدالناصــر أبوالبصــل، ص 15، فــي مجمــع الفقــه اإلســالمي 
بمكــة المكرمــة، فوضــى الفتــوى، بحــث لألســتاذ صالــح عســكر 142/1، 145، 152، بحــث الشــذوذ فــي الفتــوى، ابــن يحيــى 
249/2، وانظــر: بحــوث الفتــوى والفضائيــات فــي ملتقــى إشــكالية الفتــوى 3/3 ومــا بعدهــا، 35، 83، 156، 204، الفتيــا 

المعاصــرة، ص 564. 

32



31

أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

ــا بشــأنهم،  ــن، وإشــارًة إليهــم، واهتماًم ــا للمفتي ــزًة، وتكريًم ــه مي ــي ابتدائ ــّل األمــر كان ف ولع

ــم. ــة واإلجــالل عليه ــم، وإســباَغ الهيب وإعــالًء لمكانته

وســبق القــول إّن معظــم الحــكام فــي البــالد العربيــة واإلســالمية ال يلتزمــون تطبيــق الشــريعة، 

بــل فرضــوا علــى شــعوبهم األنظمــة األجنبيــة والقوانيــن المســتوردة، وصــار لهــم موقــف ال 

يعتــّد بالشــريعة.

وامتــد األمــر إلــى التدخــل فــي أمــور الفتــوى، وتوجيــه المفتيــن، والهيئــات، ومجالــس الفتــوى 

إلــى تحقيــق مآربهــم، واإليحــاء، أو الطلــب، إلــى تمريــر بعــض األحــكام المخالفــة صراحــًة 

ــا، واالختــالط، والســفور، والقوانيــن المترجمــة، لمجــاراة رغبــات الحــكام،  للشــريعة؛ كالرب

ــــ فقــال: »كأولئــك المفتيــن الذين  ــــ رحمــه اهلل تعالــىـ  وصــّور حالهــم الشــيخ محمــد أبوزهــرةـ 

يتعرفــون مقاصــد الحــكام قبــل أْن يفتــوا، فهــم يفتــون مــن أجــل الحــكام، ال ألجــل الحــق«)1(.

وكان موقــف بعــض المفتيــن الســكوت المطبــق عــن كل مــا يصــدر عــن الحــكام والــوزارات 

والمؤسســات وكأّن شــيًئا لــم يكــن، ويكتفــون بالمراقبــة البعيــدة التــي تعنــي إقــرار كل مــا يجري 

ــنون  ــد تمضــي الس ــرج، وق ــف المتف ــون موق ــف، ويقف ــات وآراء ومواق ــن وتصرف ــن قواني م

الطويلــة مــن دون أْن يصــدر عنهــم فتــوى، أو رأي، وكأّن مــا يجــري فــي الحيــاة، ومــا يصــدر 

مــن إقــرارات ال تعنيهــم، وال تخصهــم)2(.

ــة،  ــات الدول ــى تصرف ــرعية عل ــة الش ــاء الصف ــاالت إلضف ــذه الح ــي ه ــوى ف ــارت الفت وص

وإعطــاء كل مــا يجــري الصبغــة الدينيــة؛ فضاعــت هيبــة المفتيــن بيــن النــاس، وفقــدوا الثقــة 

مــن الشــعب، مــع غضــب اهلل تعالــى فــي الدنيــا واآلخــرة، وصــاروا تبًعــا للحــكام، ويكتفــون 

بالمشــاركة فــي االحتفــاالت الرســمية، والمقابــالت الشــكلية، ويخصصــون ألنفســهم فــي 

ــادات، أو اآلداب واألخــالق، وال يتعرضــون  ــه العب وســائل اإلعــالم الرســمية برامــج فــي فق

ــة ســيادية. ــون مناصــب ديني ــه العــام والسياســة الشــرعية، مــع أنهــم يتول ــًا للفق نهائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص 341، وانظر: فتاوى فقهية معاصرة، ص 111.

ــان،  ــة اإليم ــي اإلســالم، بإشــرافي، مؤسس ــوى ف ــخ الفت ــة الحمصــي عــن تاري ــورة لين ــوراه للدكت ــالة الدكت )2( انظــر: رس
ــروت، ط 1، 1417 ه ـــــ 1996 م. بي

33



32

اإلشكاليات المعاصرة للفتوى دراسة وحلول

ــم  ــا؛ ألنه ــا، وأكثرهــا إثًم ــوى المعاصــرة، وأخطرهــا، وأقبحه وهــذا مــن أهــم إشــكاليات الفت

يبيعــون دينهــم فــي دنيــا غيرهــم؛ كالفتــوى فــي الفوائــد المصرفيــة، وتحديــد النســل، وإضفــاء 

الصفــة الدينيــة أو المذهبيــة علــى حاكــم، وهــو بعيــد عنهــا.

ــا،  ــاهل فيه ــوى، والتس ــي الفت ــدد ف ــوى؛ كالتش ــكاليات معاصــرة للفت ــن إش ــك م ــر ذل ــى غي إل

واللجــوء إلــى الحيــل أحياًنــا، والتلفيــق بيــن المذاهــب، والتســرع فــي الفتــوى والجــرأة عليهــا.
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المبحث الثاني
حل اإلشكاليات المعاصرة للفتوى

ــبابها،  ــم أس ــا أه ــوى، وبّين ــرة للفت ــكاليات المعاص ــم اإلش ــابق أه ــث الس ــي المبح ــا ف عرضن

ــا. ــب عليه ــي تترت ــيئة الت ــج الس ــا، والنتائ ــة به ــار المحدق ــى األخط ــرنا إل وأش

ونعــرض فــي هــذا المبحــث األمــور المقترحــة لحــل هــذه اإلشــكاليات، ســواء علــى المســتوى 

ــب العلمــاء  ــى جان ــع عل ــا يق ــي والشــعبي، وم ــى المســتوى الدين الرســمي والحكومــي، أو عل

ــة. والمفتيــن، أو مــا يتوجــب علــى المؤسســات الدينيــة والمراجــع العلمي

أواًل ـــ حصر الفتوى بالمختصين:

إّن الفتــوى علــم شــرعي، وتخصــص فقهــي، ولذلــك حصــره العلمــاء بالفقهــاء وعلمــاء 

الشــريعة الذيــن درســوا، وتخصصــوا بمعرفــة األحــكام الشــرعية، وكان تجــاوز هــذا الشــرط 

والجانــب ســبًبا رئيًســا إلشــكاليات الفتــوى قديًمــا، وتتضاعــف وتتفاقــم فــي العصــر الحاضــر، 

علًمــا بأننــا نعيــش فــي عصــر التخصــص فــي العلــوم، والجامعــات، والكليــات، والشــهادات، 

ــاء ســائًبا، ومشــاًعا، ومفتــوح  ــم يبــق إال اإلفت وفــي المهــن ومختلــف األعمــال والحــرف، ول

األبــواب لــكل طــارق ليــاًل أو نهــارًا.

ولذلــك يجــب حصــر الفتــوى بالمختصيــن بالشــريعة ومعرفــة األحــكام، ويتجلــى ذلــك اليــوم 

بَمــن يحمــل اإلجــازة )بكالوريــوس أو ليســانس( فــي الفقــه اإلســالمي، أو في الشــريعة؛ ليتحقق 

فيــه شــروط المفتــي التــي اتفــق عليهــا الفقهــاء، ونّصــوا عليهــا فــي كتبهــم عامــًة، وفــي كتــب 

الفتــوى وآدابهــا خاصــًة، وهــي التــي لخصهــا مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي بفقــرة مفصلــة، 

ثــّم خصــص فقــرة أخــرى لَمــن ال تؤخــذ عنهــم الفتــوى، وأولهــم قولــه: »ال تؤخــذ الفتــوى مــن 

غيــر المختصيــن المســتوفين للشــروط المذكــورة آنًفــا«)1(.

وأّول شــغب واعتــراض علــى هــذا الحــل، أنــه تضييــق لحريــة النــاس، وأّن اإلســالم أو الشــرع 

عــام للجميــع، ويهــم كل مســلم.

وهــذا االعتــراض مخالــف أواًل للشــرع، واتفــاق العلمــاء، وأنــه مجــرد ذريعــة للعبــث بالّديــن، 

وهدمــه، والتضليــل فيــه، وأنــه يخالــف منطــق االختصــاص والعصــر، فــإّن أكثــر مــن 99% 

مــن النــاس يمنعــون مــن مزاولــة الطــب إال لَمــن يحمــل شــهادة الطــب، ومثــل ذلــك يمنعــون من 

مزاولــة الصيدلــة، والهندســة، والمحامــاة، والتدريــس فــي المــدارس والمعاهــد والجامعــات إال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، القرار ذو الرقم 153 )7/2(.
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لَمــن يحمــل الشــهادة الخاصــة بعملــه، وحتــى الحــرف والمهــن واألعمــال التجاريــة والشــركات 

ــي فتحــت  ــر الرخصــة الت ــع مــن التجــاوز لغي والمطاعــم تشــترط شــروًطا لممارســتها، وتمن

. لها

ــق  ــا يحق ــيأتي، مّم ــا س ــم كم ــد تعيينه ــوى، عن ــن للفت ــرغ المختصي ــوع تف ــرد موض ــا ي وهن

الهــدف األســمى للفتــوى، كمــا يأتــي وجــوب تـــأهيل المفتيــن فــي كليــات الشــريعة، ووجــوب 

إقامــة دورات تأهيليــة لخريجــي كليــات الشــريعة، وهــو مــا يتــم عملــه للمحاميــن، والقضــاة، 

ــم. ــراء وغيره ــة، والخب ــاء، والصيادل واألطب

ثانًيا ـــ منع غير المختصين من الفتوى، ومؤاخذتهم:

ــح للفتــوى، وأولهــم عــدم  ــن ال يصل ــع َم ــي األمــر أْن يمن ــه ينبغــي لول ــى أن نــّص العلمــاء عل

المختصيــن بالشــريعة، قــال اهلل تعالــى، فــي قصــة أصحــاب الكهــف: »َوال َتْســَتْفِت ِفيِهــْم ِمْنُهــْم 

َأَحــدًا« )الكهــف: 22(، قــال الشــيخ الســعدي، رحمــه اهلل تعالــى: »ففيهــا دليــل علــى المنــع مــن 

اســتفتاء َمــن ال يصلــح للفتــوى، إمــا لقصــوره فــي األمــر المســتفتى فيــه، وإمــا لكونــه ال يبالــي 

بمــا تكلــم بــه، وليــس عنــده درع يحجــزه، وإذا نهــى عــن اســتفتاء هــذا الجنــس، فنهيــه هــو عــن 

الفتــوى مــن بــاب أولــى وأحــرى«)1(.

ــن  ــاء َم ــد األكثــر مــن اإلفت ــا وعن ــع عندن ــى: »يمن ــدران الحنبلــي، رحمــه اهلل تعال ــال ابــن ب ق

لــم ُيعــرف بعلــم، أو كان حالــه مجهــواًل، ويلــزم ولــي األمــر منعــه، وقــال ربيعــة: بعــض مــن 

يفتــي أحــق بالســجن مــن الّســّراق«)2(.

ومــن ذلــك الفتــوى باألقــوال الشــاذة، وتتبــع الرخــص، وقــال أبواســحاق المــروزي الشــافعي 

عّمــن يفعــل ذلــك: يفســق، وروى البيهقــي عــن األوزاعــي أنــه قــال: »َمــن أخــذ بنــوادر العلمــاء 

خــرج مــن اإلســالم«، وحكــى البيهقــي عــن إســماعيل القاضــي، قــال: »دخلــت علــى المعتضــد 

فرفــع إلــّي كتاًبــا ألنظــر فيــه، وقــد ُجمــع فيــه الرخــص مــن زلــل العلمــاء، ومــا احتــج بــه كل 

منهــم، فقلــت: مصّنــف هــذا زنديــق ...، ومــا مــن عالــم إال لــه زّلــة، وَمــن جمــع زلــل العلمــاء، 

ثــّم أخــذ بهــا ذهــب دينــه، فأمــر المعتضــد بحــرق ذلــك الكتــاب«)3(.

ــن كان  ــن، فَم ــح أحــوال المفتي ــب البغــدادي: »ينبغــي إلمــام المســلمين أْن يتصّف ــال الخطي وق

يصلــح للفتــوى أقــره، وَمــن لــم يكــن مــن أهلهــا منعــه منهــا، وتقــّدم إليــه بــأال يتعــرض لهــا، 

ــِه عنهــا«)4(. ــم ينت وأوعــده بالعقوبــة إْن ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( تيسير الكريم الرحمن، ص 474، وانظر: فتاوى الفضائيات، ص 49.
)2( المدخل إلى مذهب أحمد، البن بدران، ص 115.

ــوكاني، ص 272،  ــول للش ــاد الفح ــر: إرش ــواء، 211/1/ وانظ ــل األه ــهادة أه ــه ش ــوز ب ــا تج ــاب م ــي، ب ــنن البيهق )3( س
الموافقــات للشــاطبي 173/4.

)4( الفقيه والمتفقه 324/2، وانظر: آداب الفتوى للنووي، ص 17.
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وقــال ابــن النجــار الفتوحــي: ويلــزم ولــي األمــر عنــد األكثــر، منــع َمــن لــم يعــرف بعلــم، أو 

ــي أحــّق بالســجن مــن الســراق«)1(،  ــن يفت ــال ربيعــة: »بعــض َم ــا، ق ــه، مــن الفتي جهــل حال

ــى المفتــي الماجــن«)2(. ــة »وجــوب الحجــر عل وقــرر الحنفي

ــل المالكــي )1003 ه(: »يجــب علــى ولــي األمــر النظــر فــي مصالــح العبــاد،  وقــال ابــن المرحِّ

وتقديــم العلمــاء األعــالم فــي الفتــاوى واألحــكام، ويمنــع مــن تطــاول إلــى المناصــب العليــة 

بأمــور الديــن مــن الجهلــة باألحــكام الشــرعية«)3(.

وســبق قــول ابــن القيــم: »َمــن أفتــى النــاس وليــس بأهــل للفتــوى فهــو آثــم عــاٍص، وَمــن أقــره 

مــن والة األمــور علــى ذلــك فهــو آثــم أيًضــا«)4(، وال يرفــع اإلثــم عــن والة األمــور إال بمنــع 

غيــر المختصيــن مــن الفتــوى، ومؤاخذتهــم علــى ذلــك، كمــا يجــب علــى العلمــاء اإلنــكار علــى 

ــر  ــوالة األم ــه ل ــر ب ــك، والتذكي ــام بذل ــة القي ــى المؤسســات الديني ــا يجــب عل ــل، كم ــذا الفع ه

ولغيرهــم.

ثالًثا ـــ الفتوى الجماعية:

ــرض  ــي ُتع ــة الت ــوى الجماعي ــة بالفت ــة والعام ــا المهم ــر القضاي ــى حص ــرص عل ــب الح يج

ــا،  ــاوروا فيه ــوى، ليتش ــن بالفت ــاء المختصي ــن العلم ــدد م ــى ع ــة عل ــألة أو القضي ــا المس فيه

ويتداولــوا فــي موضوعهــا، ويتباحثــوا فــي حكمهــا وحلهــا، ويســتعينوا عنــد الحاجــة واللــزوم 

بأهــل االختصــاص الذيــن يتعلــق بهــم موضــوع الفتــوى؛ كاألطبــاء، والمخبرييــن، والصيادلــة، 

والمحاســبين، والقانونييــن، مــع الخبــراء فــي المهــن والصناعــات والمصنوعــات؛ لبيــان 

ــع  ــا للواق ــرعي موافًق ــم الش ــي الحك ــه؛ ليأت ــه، وأوصاف ــه، وأركان ــة الموضــوع، وأساس حقيق

والحقيقــة، كمــا هــو مطلــوب شــرًعا، وبالتالــي ال يفتــح مجــال لالعتــراض عليــه الحقــًا مــن 

ــي الموضــوع. ذوي االختصــاص ف

وهــذا مــا قــرره مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولي، بقولــه: »بمــا أّن كثيًرا مــن القضايــا المعاصرة 

بــة، فــإّن الوصــول إلــى معرفتهــا وإدراك حكمهــا، يقتضــي أْن تكــون الفتــوى  هــي معقَّــدة ومركَّ

جماعيــة، وال يتحقــق ذلــك إال بالرجــوع إلــى هيئــات الفتــوى ومجالســها والمجامــع الفقهيــة«، 

وجــاء فــي فقــرة أخــرى: ضــرورة »الرجــوع إلــى أهــل الخبــرة فــي التخصصــات المختلفــة؛ 

لتصــّور المســألة المســؤول عنهــا، كالمســائل الطبيــة واالقتصاديــة ونحوهــا«)5(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( شرح الكوكب المنير، 544/4.
)2( فتح القدير، الكمال بن الهمام 310/7. 

)3( تعظيم الفتيا، البن الجوزي، مقدمة المحقق، ص 16، وانظر: الفتوى في اإلسالم، القاسمي، ص 150. 
)4( أعالم الموقعين 276/4.

)5( قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، القرار ذو الرقم 153، الفقرة ثالًثا، والفقرة و.
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وال يشــك أحــد فــي أّن الفتــوى الجماعيــة أقــرب إلــى الحــق والصــواب، وأبعــد عــن الخطــأ، 

وادعــى للثقــة والقبــول، وتتضافــر فيهــا الجهــود لتحــري الصــواب، ومعرفــة األحــكام 

الشــرعية، والســعي إلــى تقريــب وجهــات النظــر، وتوحيــد الموقــف فــي المســائل المســتجدة، 

ــة)1(. ــكالت العويص والمش

ويتأكــد األمــر، ويصبــح الزًمــا، إذا كانــت الفتــاوى تتعلــق بعمــوم األمــة، وقــد تكــون مصيريــة 

ــتان،  ــراق وأفغانس ــي للع ــالل األمريك ــي، واالحت ــب الصهيون ــع المغتص ــح م ــة؛ كالصل لألم

ــف المجــاالت السياســية  ــي مختل ــر األمــة اإلســالمية ف ــق بمصي ــي تتعل ــاوى المهمــة الت والفت

ــوازل  ــع المســتجدة والن ــة بالوقائ ــاوى المتعلق ــة وغيرهــا، وكــذا الفت ــة واالجتماعي واالقتصادي

الحادثــة، مثــل: نقــل وزراعــة األعضــاء، والرضــاع مــن بنــوك الحليــب، وأطفــال األنابيــب، 

والوفــاة الدماغيــة تحــت أجهــزة اإلنعــاش وغيرهــا)2(.

ــن فوضــى  ــة، والحــد م ــوى الفردي ــب أخطــاء الفت ــي تجن ــاء الجماعــي ف ــدة اإلفت ــر فائ وتظه

ــال  ــاء تطّف ــدى لإلفت ــن يتص ــريعة، أو مم ــه بالش ــاص ل ــن ال اختص ــر مّم ــذي يظه ــاء ال اإلفت

بإحــدى إشــكالياتها الســابقة مّمــن يفتقــد الملكــة العلميــة، ارتجــااًل للفتــوى، وجــرأًة عليهــا، وحًبــا 

بالظهــور، ونشــًرا للفتــاوى الشــاذة، وممــاألًة للحــكام والساســة، وتســويغًا آلرائهــم واتجاهاتهم، 

وجــًرا لألحــكام إلــى النظريــات الغربيــة، واألفــكار األجنبيــة، وعــدم دراســة المفتــي للواقــع، 

وجهلــه بالمــآالت الناتجــة عــن فتــواه، مــع الحــد مــن ظاهــرة تضــارب الفتــاوى، والتناقــض 

فيهــا، مــع مواجهــة المشــكالت المعاصــرة، والمســائل المســتجدة، والتقريــب فــي الفتــوى بيــن 

البــالد واألقاليــم، والمذاهــب والطوائــف.

ومــن حســن الطالــع، أّن الفتــوى الجماعيــة أخــذت طريقهــا إلــى التطبيــق فــي عــدد مــن البــالد 

ــات  ــوى، وهيئ ــات الفت ــي هيئ ــد ف ــا تتجس ــدن)3(، كم ــن الم ــدد م ــي ع ــة اإلســالمية، وف العربي

الرقابــة الشــرعية فــي الشــركات والمؤسســات الماليــة اإلســالمية)4(، وتصــل إلــى الــذروة فــي 
المجامــع الفقهيــة التــي نخصــص لهــا عنواًنــا مســتقاًل)5(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا  ــاء، ص 98 وم ــى اإلفت ــي: فوض ــوازل ف ــي الن ــه ف ــه وتطبيقات ــر وضرورت ــي المعاص ــاء الجماع ــة اإلفت ــر أهمي )1( انظ
بعدهــا، وبحــث: الفتــوى الجماعيــة، لنــا، مجلــة المعيــار، كليــة اإلمــام مالــك بدبــي، العــدد الثانــي، 1434 ه ـــــ 2013 م، ص 
30، فتــاوى فقهيــة معاصــرة، ص 104، -123 161، الفقيــه والمتفقــه، 390/2، الفتــوى فــي اإلســالم، القاســمي، ص 88، 
الوجيــز فــي أصــول الفقــه اإلســالمي، محمــد الزحيلــي، 378/2، الفتيــا المعاصــرة، ص 777، وعنــد طباعــة هــذا البحــث 
صــدر العــدد الـــ17 لمجلــة الحــق بالشــارقة، وفيــه بحــث عــن أهميــة الفتــوى الجماعيــة لــألخ األســتاذ الدكتــور عبدالمجيــد 

السوســوة، وذكــر تســع فوائــد لهــا. 
)2( فوضى اإلفتاء، األشقر، ص 31، فتاوى الفضائيات، ص 53. 

ــاف، وهــي  ــة لألوق ــة العام ــاف، أو األمان ــات األوق ــاف، أو مديري ــى وزارات األوق ــة إل ــوى التابع ــك لجــان الفت ــن ذل )3( م
موجــودة فــي معظــم البــالد؛ كالســعودية، ومصــر وســورية، واألردن، واإلمــارات، ومنهــا: دار اإلفتــاء المصريــة أو لجنــة 
الفتــوى، ومجلــس اإلفتــاء فــي األردن، واإلمــارات، ولجنــة الفتــوى فــي ماليزيــا ســنة 1968 م، ولجــان الفتــوى فــي الكويــت، 
ودبــي، والشــارقة، وغيرهــا، ومنهــا مجلــس اإلفتــاء )العلمــاء( فــي أندونيســيا، انظــر: منهــج اإلفتــاء، األشــقر، ص 24، 90.

)4( فتاوى فقهية معاصرة، ص 142.
)5( انظــر بحــوث االجتهــاد الجماعــي فــي معالجــة النــوازل فــي ملتقــى إشــكالية الفتــوى 5/2، ومــا بعدهــا، فتــاوى فقهيــة معاصــرة، ص 

.142  ،123
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أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

رابًعا ـــ الفتوى في المجامع الفقهية:

ــا ينحصــر  ــًرا م ــن، وكثي ــاء المختصي ــن العلم ــدد م ــود ع ــق بوج ــة تتحق ــوى الجماعي إّن الفت

ــالث والعشــرة. ــن الث ــا بي ــم م عدده

ــد  ــة فيتوافــر فــي كل منهــا عشــرات الفقهــاء والعلمــاء، وتســتعين ـــــ عن أمــا المجامــع الفقهي

الحاجــة ـــــ بالخبــراء المختصيــن فــي موضــوع الفتــوى، ويضــم كل مجمــع كبــار العلمــاء مــن 

مختلــف البلــدان، والمذاهــب الفقهيــة، وأصحــاب اآلراء واألفــكار المتعــددة، ومّمــن لــه نصيــب 

وافــر فــي العلــم والخبــرات العلميــة، واإلفتــاء، والتدريــس.

ــا  ــوى، ألنه ــي الفت ــة ف ــبه الكامل ــة ش ــر الطمأنين ــة توف ــع الفقهي ــي المجام ــل ف ــة العم وإن آلي

ــي  ــة ف ــراء والمختصــون الكتاب ــف األعضــاء والخب ــار المســائل المطروحــة، ويكل ــم باختي تت

ــّم  ــك، ث ــا، واالســتدالل لذل ــم فيه ــا، والحك ــان حقيقته ــا، وبي ــد دراســتها وتمحيصه المســألة بع

تعــرض للمناقشــة العلنيــة بيــن جميــع الحاضريــن مــن األعضــاء وغيرهــم؛ فيتبادلــون وجهــات 

النظــر، وتقــدم االعتراضــات واإلجابــة عنهــا، ثــّم يصــاغ القــرار حســب إجمــاع الحاضريــن أو 

األغلبيــة، وتنشــر القــرارات، ولــو فــي إطــار ضيــق، علــى الجماهيــر.

ــوى  ــي الفت ــبق ف ــا س ــة، كم ــا المهم ــع بالقضاي ــى المجام ــة عل ــائل المعروض ــر المس وتنحص

الجماعيــة، وذلــك فــي مــا يتعلــق بعمــوم النــاس، والقضايــا المصيريــة، ومــا يتعلــق بمصيــر 

ــة. ــوازل الحادث ــع المســتجدة، والن ــة، والوقائ األم

وقــد تعــددت المجامــع الفقهيــة اليــوم، بــدًءا مــن مجمــع البحــوث اإلســالمية بمصــر، فالمجمــع 

الفقهــي اإلســالمي التابــع لرابطــة العالــم اإلســالمي بمكــة المكرمــة، فمجمــع الفقــه اإلســالمي 

الدولــي التابــع لمنظمــة التعــاون اإلســالمي بجــدة، فمجمــع الفقــه اإلســالمي بالهنــد، والســودان، 

ومجلــس اإلفتــاء والبحــوث فــي أوروبــا، ومجمــع فقهــاء الشــريعة بأمريــكا، ومجمــع آل البيــت 

فــي األردن)1(.

ويجــب علــى الــدول، والمؤسســات عامــة، األخــذ بقــرارات المجامــع الفقهيــة، وترجمتهــا إلــى 

ــه  ــى ب ــا أوص ــو م ــًا، وه ــدًا أو مذهب ــص بل ــة وال تخ ــا عام ــا قضاي ــق؛ ألنه ــع والتطبي الواق

مجمــع الفقــه الدولــي، بقولــه: »دعــوة القائميــن باإلفتــاء مــن علمــاء وهيئــات ولجــان إلــى أخــذ 

ــاوى وتنســيقها  ــط الفت ــى ضب ــي الحســبان، ســعًيا إل ــة ف ــع الفقهي ــات المجام ــرارات وتوصي ق

ــم اإلســالمي«)2(. وتوحيدهــا فــي العال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر: فتاوى فقهية معاصرة، ص 142.

)2( قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ذات الرقم 153 )17/2(، التوصية رقم 4 ب.
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اإلشكاليات المعاصرة للفتوى دراسة وحلول

خامًسا ـــ إنشاء جهات فتوى رسمية مستقلة:

هــذا األمــر، فــي هــذا العصــر، ســالح ذو حّديــن؛ فقــد يكــون إحــدى اإلشــكاليات المعاصــرة 

ــاًء، أو  ــًة، أو إيح ــوى صراح ــي الفت ــلطات ف ــكام والس ــل الح ــي تدخ ــبق، ف ــا س ــوى، كم للفت

ــوى  ــكالت الفت ــاًل لمش ــون ح ــد يك ــة، وق ــة أو اقتصادي ــية أو مذهبي ــداف سياس ــًة، أله مجامل

ــن،  ــر المختصي ــدي غي ــّل ي ــا، وش ــن عليه ــع المتطفلي ــوى، ومن ــم الفت ــي تنظي ــكالياتها، ف وإش

ــه. ــدي في ــرته، أو التع ــاء، أو مباش ــى اإلفت ــلط عل ــلبهم التس ــم، وس ــي وجوهه ــوف ف والوق

والمــراد إنشــاء مؤسســة أو جهــاز لإلفتــاء، ليكــون أحــد أجهــزة الدولــة، ويتمتــع بكافــة 

ــاق  ــاص، وميث ــام خ ــوى نظ ــون للفت ــى أْن يك ــة، عل ــزة الحكومي ــص األجه ــزات وخصائ مي

للعمــل، كمــا ســيأتي، وأْن يتــم تعييــن المختصيــن حصــًرا باإلفتــاء، مــع حصولهــم علــى كافــة 

الحقــوق والمزايــا لســائر الموظفيــن، وأْن يكونــوا تحــت المراقبــة الرســمية، ألجهــزة الدولــة، 

ــى  ــد عل ــا، والتأكي ــا وعلمًي ــوى، وإدارًي ــاز الفت ــال جه ــعبي ألعم ــمي والش ــراف الرس واإلش

المصلحــة العامــة فــي التعييــن واإلفتــاء والمتابعــة، والتفــرغ الكامــل لهــذا العمــل المهــم، مــع 

االســتقاللية الكاملــة عــن مؤسســات الدولــة، كمــا هــو شــأن القضــاء؛ فهــو رســمي ومســتقل، 

ــة)1(. ــم اإلعــالن عنهــا رســمًيا بالوســائل المختلف ــوى، ويت ــي الفت ــة ف ــك تتحــدد المرجعي وبذل

ــي  ــاء ف ــف اإلفت ــمَّ توظي ــة، ث ــا الكامل ــوى بضوابطه ــمية للفت ــة الرس ــود الجه ــق وج وإْن تحق

الشــكل الصحيــح، فإنــه يتــم تفعيلــه ألداء رســالته فــي بيــان حكــم اهلل تعالــى للنــاس، وتظهــر 

وظيفتــه الفاعلــة فــي إصــالح المجتمــع، وتنميتــه، وتوجيهــه نحــو الخيــر والســداد والمصلحــة 

ــه مــن اإلشــكاليات، والســلبيات)2(. ــه، وحمايت ــل طاقات ــع المجــاالت، وتفعي فــي جمي

ــوى الشــرعية،  ــوى الرســمية، ولجــان الفت ــات الفت ــن هيئ ــذا يقتضــي وجــوب التنســيق بي وه

ــة. ــات المالي ــي الشــركات والمؤسس ــة الشــرعية ف ــات الرقاب وهيئ

ــى  ــزام المســتفتين عل ــة؛ كالت ــج طيب ــي تصــدر عــن جهــات رســمية نتائ ــاوى الت ــت الفت وحقق

مســتوى القطــر الواحــد فتــوى معينــة؛ دفًعــا للخــالف والنــزاع، وهــو مــا يتــم عملًيــا فــي فتــاوى 

األحــوال الشــخصية، والفتــاوى التــي تهــم عمــوم النــاس؛ كإجــازة التبــرع باألعضــاء، ونقلهــا، 
والتبــرع بالقرنيــة، وحكــم التلقيــح االصطناعــي )طفــل األنابيــب( بيــن الزوجيــن حصــًرا)3(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتاوى فقهية معاصرة، ص 112.

)2( تأســس فــي ماليزيــا مجمــع الفتــاوى العالميــة لــإلدارة والبحــوث فــي جامعــة العلــوم اإلســالمية، فــي ســنة 2003م، لحــل 
المشــكالت المتعلقــة بالفتــوى، مــن دون إصــدار الفتــاوى، فتــاوى فقهيــة معاصــرة، ص 15، فوضــى اإلفتــاء، األشــقر، ص 

.72
)3( فوضى اإلفتاء، األشقر، ص 150، فوضى الفتوى، عسكر 158/1.
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سادًسا ـــ وضع نظام للفتوى، وميثاق للعمل:

المــراد بذلــك إصــدار قانــون رســمي وملــزم لإلفتــاء، ووضــع نظــام للفتــوى، واالتفــاق علــى 

ــى الفتــوى فــي مؤسســة أو  ــاق للفتــوى، يلتزمــه المفتــون عامــًة، أو يلتزمــه القائمــون عل ميث

دائــرة أو شــركة أو جهــة مــا.

والتقنيــن عامــًة ـــــ وهــو إصــدار قانــون أو نظــام ـــــ مــن األمــور المســتحدثة والمعاصــرة، 

ــا ونظاًمــا، وأصبــح مــن  وهــو أمــر مرغــوب فيــه ومقــرر ومســّلم بــه، شــرًعا وعقــاًل وقانوًن

ــا. ــاة وضروراته ــتلزمات الحي مس

ــول  ــة المعم ــن واألنظم ــة؛ كالقواني ــب العام ــي الجوان ــاة ف ــور الحي ــع أم ــمل جمي ــن ش والتقني

بهــا فــي جميــع دول العالــم الحديــث، كمــا أنــه مقــرر وواقــع لجميــع المؤسســات، والدوائــر، 

والمنظمــات، والجمعيــات، والشــركات، والجامعــات، والمعاهــد، والــوزارات، والمصــارف.

ــا، تنقاذفــه الريــاح، أو األهــواء، ولنتصــور مثــاًل  ــا، ضائًع ــا، غريًب وبقــي مجــال اإلفتــاء يتيًم

عــدم وجــود نظــام للســير فــي الطرقــات والســيارات، أو ســادت الفوضــى فــي القيــادة، فكــم هي 

المآســي، واألضــرار، واألخطــار، والمفاســد؟ فوجــود نظــام الســير يؤمــن الراحــة للجميــع، 

ويمنــع الســلبيات، ويحمــي النــاس، ولنتصــور عــدم وجــود نظــام للقضــاء، أو للمــدارس 

والجامعــات، أو غيرهــا.

ــر  ــيخة األزه ــت مش ــون لإلفتــاء، وتقدم ــض المســاعي الحميــدة إلصــدار قان وظهــرت بع

ــة بإصــدار تشــريع  ــي ســنة 2006 م، للمطالب ــان المصــري ف ــى البرلم ــراح إل مشــكورًة باقت

ــوى  ــر أّن الفت ــل األزه ــن وكي ــا، وأعل ــب دعاته ــن ويعاق ــر المختصي ــن غي ــوى م ــّرم الفت يج

ــه  ــذ ب ــك ال يؤخ ــدا ذل ــا ع ــر، وم ــي األزه ــوى ف ــة الفت ــة أو لجن ــاء المصري ــا دار اإلفت مكانه

ــم. ــا أعل ــد فيم ــذا الح ــد ه ــر عن ــف األم ــن توق شــرًعا)1(، ولك

ــي  ــواب ف ــس الن ــرَّ مجل ــد أق ــي األردن؛ فق ــاء إال ف ــام لإلفت ــون ونظ ــدور قان ــم ص ــم أعل ول

الـــ2006/9/26 م، قانــون اإلفتــاء الــذي يحصــر اإلفتــاء فــي المســائل العامــة بمجلــس اإلفتــاء 

المعيــن مــن قبــل مجلــس الــوزراء، وحــّدد القانــون شــروط المفتــي فــي المجلــس مّمــن حصــل 

علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى فــي العلــوم الشــرعية، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال 

تقــل عــن عشــرين ســنة، ولمجلــس اإلفتــاء تعييــن المفتيــن لمناطــق المملكــة، علــى أْن يكــون 

المفتــي حاصــاًل علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى، ومضــى علــى تخرجــه عشــر ســنوات، مــع 

اجتيــازه االمتحــان الشــفوي الــذي يجريــه مجلــس اإلفتــاء، وأْن يلتــزم المفتــي قانــون األحــوال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( صحيفة الشرق األوسط، 22 حزيران »يونيو« 2006.
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اإلشكاليات المعاصرة للفتوى دراسة وحلول

الشــخصية، وأْن ُيصــدر الفتــاوى الشــرعية فــي منطقتــه ذات الطابــع الشــخصي، أمــا الفتــاوى 

ذات الطابــع العــام فتحــال إلــى مجلــس اإلفتــاء)1(.

وهــذا النظــام للفتــوى، أو القانــون لإلفتــاء، ال يحظــر الفتــوى علــى ســائر العلمــاء المختصيــن 

ــررة  ــة المق ــة للمســلمين؛ أي األحــكام الفقهي ــان األحــكام التكليفي ــد بي بالشــريعة، وخاصــة عن

ــع  ــع والمســائل الشــخصية، ذات الطاب ــّص أو بالمذهــب، والجــواب عــن األســئلة والوقائ بالن

ــه  ــه ويفتي ــم المختــص؛ فيجيب ــى العال الخــاص، والتــي يعرضهــا المســتفتي، أو أي ســائل، عل

ويبيــن لــه الحكــم الشــرعي فــي ذلــك.

وإّن وضــع نظــام للفتــوى يحقــق المحافظــة علــى الــدور المتميــز لإلفتــاء فــي إظهــار حكــم اهلل 

تعالــى، ويضــع اإلجــراءات والضمانــات التــي تكفــل عــدم تصــّدر غيــر المختصيــن منصــب 

الفتــوى، ويضمــن عــدم توظيــف الفتــاوى ألغــراض سياســية أو طائفيــة، ويســهل التعامــل مــع 

ــاس، وتنشــرها  ــا للن ــاوى الصحيحــة )العامــة(، وتعلنه ــى الفت وســائل اإلعــالم الرســمية لتتبن

علــى أوســع نطــاق، ويوفــر االعتــراف بأهميــة اإلفتــاء وأثــره والحاجــة إليــه، ويحــدد العقوبات 

الالزمــة عنــد اإلخــالل بالفتــوى، أو تصــّدر غيــر المختصيــن لهــا، ويفتــح المجــال أمــام تفعيــل 

دور اإلفتــاء، وتطويــره المؤسســي، والمحاســبة عليــه، مــع دعمــه مالًيــا ومعنوًيــا للقيــام بمهامه 

ــم  ــن وتدريبه ــل المفتي ــة لتأهي ــرات الدوري ــدوات  والمؤتم ــدورات والن ــة ال ــه، وإقام وواجبات

واالرتقــاء بهــم، ويتــم وضــع نظــام مفّصــل لمؤسســة اإلفتــاء، والدوائــر واألقســام التــي تتبعهــا 

بشــكل كامــل، مــع تطبيــق الســلم الوظيفــي للمفتيــن، وحقهــم فــي الترقيــة والعــالوات، وســائر 

حقــوق الموظــف العــام)2(.

ــع  ــرارات المجام ــزام بق ــوع وااللت ــوب الرج ــوى، وج ــام الفت ــي نظ ــه ف ــب وضع ــا يج ومّم

ــي؛  ــه اإلســالمي الدول ــع الفق ــه مجم ــا أوصــى ب ــو م ــاس، وه ــة الن ــون لعام ــي تك ــة الت الفقهي

فقــال: »دعــوة القائميــن باإلفتــاء مــن علمــاء وهيئــات ولجــان إلــى أخــذ قــرارات وتوصيــات 

ــم  ــاوى وتنســيقها وتوحيدهــا فــي العال ــة فــي الحســبان، ســعًيا إلــى ضبــط الفت المجامــع الفقهي

اإلســالمي«)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( صحيفــة الــرأي األردنيــة، 9/26/ 2006 م، العــدد: 1349، عــن كتــاب فوضــى اإلفتــاء، األشــقر، ص 30 مــع التصــرف، 
وفــي لبنــان حــّدد المرســوم االشــتراعي فــي ســنة 1955 م الوضــع القانونــي للمفتــي، وكيفيــة انتخابــه، ومــدى الصالحيــات 
التــي يتمتــع بهــا، وحــّدد عــدد معاونيــه وصالحياتهــم، وهــذا تنظيــم إداري فحســب، انظــر: فوضــى اإلفتــاء، األشــقر، ص 75.
)2( انظــر تنظيــم الفتــوى، وأحكامــه، والحاجــة إليــه، وتعييــن راتــب للمفتيــن، وآليــات تنظيــم الفتــوى محلًيــا ودولًيــا، ومحاذيــر 
ــاء، األشــقر، ص 31، 32،  ــات، ص 50، فوضــى اإلفت ــاوى الفضائي ــة معاصــرة، ص -83 122، فت ــاوى فقهي ــك فــي فت ذل
75، 77، 83، وانظــر مشــروع نظــام مقتــرح لضبــط معاييــر االختــالف فــي الفتيــا المعاصــرة فــي كتــاب: الفتيــا المعاصــرة، 

ص 844.
)3( قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ذو الرقم 153 )17/2(، التوصيات 4/ ب.
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أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

سابًعا ـــ الرقابة على الفتوى:

إّن اإلفتــاء عمــل شــخصي مــن المفتــي، ســواء كان فــرًدا أو جماعــًة، وســواء كان رســمًيا أو 

ذاتًيــا.

وفــي جميــع الحــاالت، يجــب أْن تتــم الرقابــة واإلشــراف علــى أعمــال المفتيــن؛ ألّن المفتــي 

ــب  ــك يج ــا، ولذل ــس معصوًم ــة، ولي ــرات مختلف ــددة، وتأثي ــراض متع ــرض ألع ــر، ويتع بش

أْن يخضــع إلــى اإلشــراف والمراقبــة مــن قبــل جهــاز رقابــة ومتابعــة، كســائر العامليــن فــي 

ــالم  ــائل اإلع ــخاص ووس ــام األش ــا أم ــوى مفتوًح ــاب الفت ــي ب ــة إذا بق ــام، وخاص ــل الع الحق

والقنــوات الفضائيــة، فيجــب تأســيس جهــاز رقابــي يتولــى مراجعــة الفتــاوى التــي تصــدر، أو 

تــذاع علــى النــاس، لمنــع انتشــار الفتــاوى الشــاذة والباطلــة.

وهــذا الجهــاز للرقابــة علــى الفتــوى قــد يكــون مســتحدًثا وجديــًدا، ولكــن لــه أصولــه وجــذوره 

عنــد العلمــاء، وخاصــة فــي هــذا العصــر، لمعالجــة إشــكاليات الفتــوى التــي ســبقت اإلشــارة 

إليهــا؛ فقــد نقــل ابــن القيــم عــن ابــن الجــوزي، أّن خلفــاء بنــي أميــة تدخلــوا فــي تنظيــم عمليــة 

اإلفتــاء، نظــًرا إلــى التقصيــر الــذي بــدر مــن بعــض المفتيــن)1(.

وبيــن الخطيــب البغــدادي أنــه ينبغــي لإلمــام أْن يتصفــح أحــوال المفتيــن، فَمــن صلــح للفتيــا 

أقــره، وَمــن ال يصلــح منعــه ونهــاه، وتوّعــده بالعقوبــة)2(.

ودعــا الفقهــاء ولــي األمــر إلــى ضــرورة الحجــر علــى المفتــي الماجــن، وَمــن عــرف 

بالتقصيــر، يقــول ابــن النجــار الفتوحــي: »ويلــزم ولــي األمــر عنــد األكثــر منــع َمــن لــم يعــرف 

ــاء«)3(. ــه، مــن اإلفت ــم، أو ُجهــل حال بعل

ــم علــى ذلــك، ونــص علــى أّن والة األمــر آثمــون حــال ســكوتهم علــى مثــل  وشــدد ابــن القي

ــم بالطريــق،  ــة َمــن يــدّل الركــب، وليــس لــه عل ــل ذلــك بأنهــم بمنزل هــؤالء المفتيــن)4(، ويعّل

وبمنزلــة األعمــى الــذي يرشــد النــاس إلــى الِقبلــة، وبمنزلــة َمــن ال معرفــة لــه بالطــب، وهــو 

يطّبــب النــاس، بــل المفتــون أســوأ حــااًل مــن هــؤالء كلهــم، ثــّم قــال: »وإذا تعيــن علــى ولــي 

ــاب  ــن ال يعــرف الكت ــب مــن مــداواة المرضــى، فكيــف بَم ــم يحســن التطّب ــن ل ــع َم األمــر من

ــؤالء،  ــى ه ــكار عل ــديد اإلن ــة( ش ــن تيمي ــيخنا )اب ــن؟ وكان ش ــي الدِّي ــه ف ــم يتفق ــنة، ول والس

ــوى؟ ــى الفت ــا ومحاســًبا( عل ــَت محتســًبا )مراقًب ــي بعضهــم: أجعل ــال ل ــول: »ق فســمعته يق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أعالم الموقعين، 276/4.

)2( الفقيه والمتفقه، 324/2، وانظر: آداب الفتوى، النووي، ص 4، 17.
)3( شــرح الكوكــب المنيــر، 544/4، وانظــر: صفــة الفتــوى، البــن حمــدان، ص 11، المدخــل إلــى المذهــب، أحمــد، ص 

.195
)4( قــال ابــن القيــم: »َمــن أفتــى النــاس، وليــس أهــل للفتــوى، فهــو آثــم عــاِص، وَمــن أقــره مــن والة األمــور علــى ذلــك فهــو 

آثــم أيًضــا«، أعــالم الموقعيــن، 276/4.
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فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، وال يكون على الفتوى محتسب؟)1(.

ــي  ــع، وتحم ــن والمجتم ــة والدِّي ــة األم ــق مصلح ــوى تحق ــى الفت ــة عل ــي أّن الرقاب وال شــك ف

األفــراد مــن األخطــاء واالنحــراف، فهــي مــن بــاب منــع الشــر والفســاد، وهــذا أحــد واجبــات 

ــات  ــب مقتضي ــك حس ــيلة لذل ــف الوس ــكان، وتختل ــان وم ــي كل زم ــة ف ــر والدول ــي األم ول

ــي  ــات الت ــزة والمؤسس ــى األجه ــد عل ــة، ويعتم ــى الدول ــوم عل ــوم يق ــا الي ــر، وعصرن العص

ــات. ــر والمؤسس ــي للدوائ ــاص الوظيف ــب االختص ــراف حس ــة واإلش ــى المراقب ــع إل تخض

وهــذه الرقابــة تــؤدي إلــى محاســبة المفتيــن إْن تبيــن إهمالهــم أو تقصيرهــم، وتحيــل المخالفيــن 

ــاوى الصــادرة عــن دار  ــاء وغيرهــم، وتســهل مراجعــة الفت ــى القضــاء المختــص، كاألطب إل

ــة  ــارات الالزم ــام بإجــراء االختب ــع القي ــن، م ــى الشــكاوى عــن أخطــاء المفتي ــاء، وتتلق اإلفت

لتعييــن المفتيــن والتحقــق مــن مؤهالتهــم واختصاصهــم)2(.

وهــذه الرقابــة تحقيــق مــا طلبنــاه ســابًقا مــن وجــوب إنشــاء جهــات فتــوى رســمية، ووجــوب 

التنســيق والتعــاون بينهــا، وبيــن لجــان الفتــوى، وهيئــات الرقابــة الشــرعية، للتأكــد مــن صحــة 

الفتــاوى، وموافقتهــا لألحــكام الشــرعية، وتقويــم األخطــاء، وتقديــم البديــل الشــرعي الصحيــح، 

وممارســة الرقابــة واإلشــراف.

ــن  ــر المختصي ــع غي ــة بمن ــة والتنظيمي ــة اإلداري ــدأ مــن الناحي ــوى تب ــى الفت ــة عل وهــذه الرقاب

مــن الفتــوى، ومؤاخذتهــم تأديبًيــا، وقانونًيــا، وجزائًيــا، ثــّم تنتقــل للتنســيق بيــن جهــات الفتــوى 

المحليــة، واالرتبــاط بمؤسســات الفتــوى الدوليــة والعالميــة، ثــّم متابعــة الفتــاوى شــرعًيا 

ــر فــي مختلــف  ــى نشــرها وإعالنهــا للجماهي ــاوى، والعمــل عل ــّم تنســيق هــذه الفت ــا، ث وعلمًي

ــاس  ــًة للن ــت عام ــًة إذا كان ــعبًيا، وخاص ــمًيا وش ــا رس ــا وتوزيعه ــالم، وطباعته ــائل اإلع وس

جميعــًا، لتكــون متاحــة للجميــع، وتحــت أيــدي طلبــة العلــم، والباحثيــن، والعلمــاء، والمكتبــات، 

ــد. ــات، والمعاه ــات، والكلي والجامع

وبعد:

ــول  ــه حل ــل تحت ــام، ويدخ ــا ع ــرة، وبعضه ــوى المعاصــرة كثي ــكاليات الفت ــول إلش ــإّن الحل ف

فرعيــة، ولكنهــا تعتمــد فــي الغالــب علــى ســلطة الدولــة وسياســتها، وتحــت عنــوان »السياســة 

الشــرعية«، أو نظــام الحكــم، وتطــور الوســائل حســب األزمــان، والوســائل المتاحــة، ونكتفــي 

بهــذه الحلــول لتكــون أنموذجــًا وإشــارة إلــى غيرهــا، واهلل ولــي التوفيــق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( أعــالم الموقعيــن، 276/4، وانظــر: تعظيــم الفتيــا، ص 129، صفــة الفتــوى البــن حمــدان، ص 24، ونقــل المــاوردي 
أّن ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب ـــــ رضــي اهلل عنــه ـــــ قــد مــرَّ بالحســن البصــري )وهــو إمــام التابعيــن( وهــو يتكلــم بالنــاس، 

فاختبــره، األحــكام الســلطانية ص 374.
)2( فوضى اإلفتاء، ص 77، 79.
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أ.د. محّمد مصطفى الزحيلي

الخاتمة

ــه،  ــع نتائج ــه م ــي وردت في ــة الت ــكار الرئيس ــص األف ــث، لنلخ ــذا البح ــة ه ــي نهاي ــل ف نص

وبعــض التوصيــات فيــه.

أّوال ـــ نتائج البحث:

ــة بعــد الســؤال، ولهــا أهميتهــا  ــم عــن حكــم اهلل تعالــى فــي قضي ــار العال 1. الفتــوى هــي إخب

العظمــى فــي الشــرع؛ ألنهــا إحــدى الوســائل الرئيســة فــي بيــان أحــكام اهلل تعالــى للنــاس، ولهــا 

مكانتهــا الرفيعــة فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وهــي فريضــة دينيــة.

2. تضافــرت عوامــل متعــددة فــي العصــر الحاضــر لظهــور إشــكاليات كثيــرة فــي الفتــوى، 

وأدت إلــى الفوضــى، واالرتبــاك، والتشــكك فيهــا، واضطــراب مصادرهــا، واالختــالف فيهــا، 

والنيــل مــن المفتيــن والعلمــاء.

3. إّن القــول بعــدم إلزاميــة الفتــوى كان إحــدى إشــكالياتها، مــع أّن األصــل فــي الفتــوى الفرديــة 

أنهــا غيــر ملزمــة، ولكــن تصبــح الفتــوى ملزمــة فــي صــور عــدة، وحــاالت كثيــرة، ولذلــك 

يجــب االلتــزام بهــا.

4. إّن أخطــر إشــكاليات الفتــوى المعاصــرة وأســوؤها، صدورهــا مــن غيــر العالــم المختــص 

بهــا الــذي لــم تتوافــر فيــه شــروط اإلفتــاء، وقــد تجــرأت علــى الفتــوى فئــات مختلفــة، وأصناف 

متنوعــة أدت إلــى نتائــج وخيمــة.

5. إّن الفتــوى لبيــان الحكــم الشــرعي العــام الشــامل، هــي عامــة فــي الشــريعة لجميــع النــاس، 

ــة  ــب الواقع ــة حس ــي خاص ــخصية، ه ــاالت الش ــة والح ــائل الخاص ــي المس ــوى ف ــّن الفت ولك

المعروضــة، وتعميمهــا اليــوم بوســائل اإلعــالم أوجــد إشــكالية كبيــرة فيهــا.

ــرآن والســنة واإلجمــاع ال حــرج فــي تعميمهــا،  ــا فــي الق ــوى بالحكــم الثابــت قطًع 6. إّن الفت

ولكــن الفتــوى فــي المســائل االجتهاديــة التــي تختلــف بحســب المذاهــب، فإنهــا تكــون متعــددة، 

ــه  ــائل اإلعــالم، فإن ــي وس ــة ف ــوى المذهبي ــر الفت ــع نش ــب، م ــدد المذاه ــد تع ــوى عن وإّن الفت

ــى التشــويش واالضطــراب والتشــكيك. ــؤدي إل ي

7. إّن اختــالف األعــراف والعــادات أمــر مقــرر وثابــت، وكثيــًرا مــا يعــرض المســتفتي مســألة 

ــم الفتــوى ونشــرها فــي اإلعــالم، يلتبــس األمــر،  ــد تعمي ــده، وعن بحســب العــرف الســائد عن

وتختلــط األحــكام، ويقــع االرتبــاك والفوضــى فــي الفتــوى.

8. إّن تطــور وســائل اإلعــالم اليــوم، وكثرتهــا، وتنوعهــا، وعــدم التزامهــا األحــكام الشــرعية 
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غالًبــا، وتصّديهــا لبرامــج اإلفتــاء، ضاعفــت إشــكاليات الفتــوى، وشــككت فــي المفتيــن، 

ــام. ــراب واالنقس ــويش واالضط ــى التش ــكام، وأدت إل واألح

9. إّن تســلط الحــكام اليــوم علــى جهــات الفتــوى غالًبــا، والتدخــل فــي شــأنها، جعالهــا ُمسّيســة 

حســب الرغبــات، واألهــواء، وأصبحــت تابعــة لغيرهــا؛ لتســّوغ لهــم سياســتهم فــي مختلــف 

المجــاالت.

10. إّن أّول حــل إلشــكاليات الفتــوى المعاصــرة، هــو حصرهــا بالمختصيــن األكفــاء، شــأن 

ــن  ــرع ع ــا، ويتف ــة وغيره ــة والتجاري ــة واالجتماعي ــة والعملي ــات العلمي ــائر االختصاص س

ذلــك منــع غيــر المختصيــن بالشــريعة مــن الفتــوى، مــع مؤاخذتهــم، وتأديبهــم، وإحالتهــم إلــى 

المحكمــة والقضــاء.

11. إّن القضايــا المهمــة فــي الشــرع والحيــاة يجــب عرضها علــى اإلفتاء الجماعــي؛ ألهميتها، 

ولضمــان الحــق والصــواب فيهــا، وتأميــن الثقــة للعمــل بهــا، ويتأكــد ذلــك فــي عرضهــا علــى 

المجامــع الفقهيــة، لمــا يتوافــر فيهــا مــن تعــدد المختصيــن، وتوافــر الكفــاءة، وعــدم اإلقليميــة، 

والمنهجيــة المتبعــة فيهــا، ولشــمول قراراتهــا، وعمومهــا، وتوفــر الطمأنينــة فيهــا.

12. إّن التنظيــم المعاصــر للدولــة يوجــب أْن يشــمل الفتــوى بإنشــاء جهــات رســمية لهــا، علــى 

أْن تكــون مســتقلة، وبعيــدة عــن تأثيــر الحــكام، والســلطات، وأصحــاب النفــوذ؛ كالقضــاء.

13. وبنــاء علــى مــا ســبق، يجــب وضــع نظــام رســمي وملــزم لجهــات اإلفتــاء، وهــذا مــن 

ــر  ــاء ســائًبا وغي ــي اإلفت ــا بق ــاة، بينم ــب الحي ــع جوان ــي شــملت جمي ــات المعاصــرة الت التقنين

منظــم إال فــي بعــض البــالد، وفــي بعــض الجوانــب اإلداريــة، علــى أْن يبقــى الحــق للمختصيــن 

بالشــريعة عامــًة فــي بيــان األحــكام التكليفيــة للمســلمين، والجــواب عــن المســائل الشــخصية.

ــى  ــراف عل ــوى، واإلش ــى الفت ــة عل ــوب الرقاب ــابقين، وج ــن الس ــى األمري ــب عل 14. ويترت

أعمــال المفتيــن، ومتابعــة مؤسســات الفتــوى رســمًيا وشــعبًيا، قانونًيــا وشــرعًيا، مالًيــا وإدارًيا، 

وذلــك كســائر مؤسســات الدولــة المعاصــرة.

وهــذه أهــم الحلــول واألدويــة لمعالجــة إشــكاليات الفتــوى، مّمــا يضمــن لهــا الصــالح 

واإلصــالح، وتحقيــق أهدافهــا التــي شــرعت مــن أجلــه، ووجــدت للقيــام بــه.
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ثانًيا ـــ التوصيات

ــك  ــزأ، ولذل ــالم كل ال يتج ــل؛ فاإلس ــكل كام ــريعته بش ــن اهلل وش ــى دي ــودة إل ــوب الع 1. وج

ــه. ــرة ب ــه، والمتاج ــي أحكام ــب ف ــرع اهلل، والتالع ــع لش ــق والترقي ــب التمزي نتجن

2. يجــب االســتفادة مــن التجــارب الرائــدة لتطبيــق الفتــوى الســديدة فــي بعــض البــالد العربيــة 

ــات  ــن هيئ ــيق بي ــل والتنس ــع التواص ــركات، م ــات والش ــض المؤسس ــي بع ــالمية، وف واإلس

الفتــوى فــي العالــم اإلســالمي.

3. وجــوب اإلســراع فــي معالجــة إشــكاليات الفتــوى، ووضــع الحلــول الناجحــة لهــا، بــدًءا مــن 

منــع غيــر المختصيــن مــن الفتــوى، واالســتعانة باإلفتــاء الجماعــي، وإنشــاء جهــات رســمية 

للفتــوى، ووضــع نظــام رســمي وميثــاق ملــزم للمفتيــن، وتأميــن الرقابــة علــى الفتــوى.

4. تخصيــص مقــرر للفتــوى فــي كليــات الشــريعة، وعمــل معاهــد لتدريــب المفتيــن قبــل تســلم 

العمــل، وإقامــة نــدوات دوريــة لممارســي الفتــوى.

5. تنظيــم الفتــاوى موضوعًيــا، ثــّم طباعتهــا ونشــرها علــى أوســع نطــاق حينمــا تكــون عامــًة، 

وخاصــًة فتــاوى وقــرارات المجامــع الفقهيــة، ولجــان الفتــوى، وهيئاتهــا الرســمية، والجماعية.

وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد بــن عبــداهلل، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، والحمــد هلل 

رب العالميــن.
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أهم المصادر والمراجع

ــر،  ــووي، )676 ه(، دار الفك ــرف الن ــن ش ــى ب ــتفتي، يحي ــي والمس ــوى والمفت 1. آداب الفت

دمشــق، 1408 ه.

2. أدب المفتــي والمســتفتي، عثمــان بــن عبدالرحمــن، ابــن الصــالح، )643 ه(، عالــم الكتــب، 

د. م، 1407 ه/1986 م.

3. االجتهــاد، عبدالملــك بــن عبــداهلل، إمــام الحرميــن الجوينــي، )478 ه(، ت. د. عبدالحميــد 

ــم، دمشــق، ط 1، 1408 ه/1987 م. ــد، دار القل أبوزني

ــن إدريــس القرافــي المالكــي، )684  ــاوى عــن األحــكام، أحمــد ب ــز الفت 4. اإلحــكام فــي تميي

ه(، ت الشــيخ عبدالفتــاح أبوغــدة، مكتــب المطبوعــات اإلســالمية، حلــب، 1387 ه/1967 م.

5. إشــكالية الفتــوى بيــن الضوابــط الشــرعية وتحّديــات العولمــة، أعمــال ملتقــى دولــي، 

تلمســان، الجزائــر، نشــر وزارة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف، 1432 ه/2011 م.

6. إعــالم الموقعيــن عــن رب العالميــن، محمــد بــن أبــي بكــر، ابــن قيــم الجوزيــة، )751 ه( 

ــة، القاهــرة، 1388 ه/1968 م. ــب الحديث دار الكت

7. تعظيــم الفتيــا، عبدالرحمــن بــن محمــد؛ الشــهير بابــن الجــوزي، )597 ه(، مكتبــة التوحيــد، 

المنامــة، البحريــن، 1423 ه/2002 م.

8. شــرح الكوكــب المنيــر، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي، ابــن النجــار الحنبلــي، )972 ه(، ت 

الدكتــور محمــد الزحيلــي، والدكتــور نزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط 2، 1413 

ه/1993 م.

ــي، )695 ه(،  ــري الحران ــدان النمي ــن حم ــد ب ــتفتي، أحم ــي والمس ــوى والمفت ــة الفت 9. صف

المكتــب اإلســالمي، دمشــق، 1404 ه/1984 م.

ــان،  ــس، لبن ــاز، طرابل ــي، دار اإلعج ــد الزحيل ــور محم ــرة، الدكت ــة معاص ــاوى فقهي 10. فت

م. ه/2012   1433

ــة  ــة التجاري ــام، )861 ه( المكتب ــن الهم ــال اب ــد، الكم ــن عبدالواح ــد ب ــر، محم ــح القدي 11. فت

ــرة، د. ت. ــرى، القاه الكب

12. الفتــوى فــي اإلســالم، جمــال الديــن القاســمي، )1332 ه/1914 م(، ت محمــد عبدالحكيــم 

القاضــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط 1، 1406 ه/1968 م.

ــام، ط 1،  ــوزي، الدم ــن الج ــي، دار اب ــي المزين ــداهلل عل ــد عب ــرة، د. خال ــا المعاص 13. الفتي

ه.  1430
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ــة،  ــاء الكتــب العربي 14. الفــروق، أحمــد بــن إدريــس، القرافــي المالكــي، )684 ه(، دار إحي

ــروق، للشــيخ  ــب الف ــن الشــاط )723 ه(، وتهذي ــه إدرار الشــروق الب مصــر، 1344 ه، ومع

محمــد علــي بــن حســين، مفتــي المالكيــة فــي مكــة المكرمــة، )1367 ه(.

ــس العلمــي فــي جامعــة الشــارقة،  ــي، نشــر المجل ــور محمــد الزحيل ــه القضــاء، الدكت 15. فق

الشــارقة، 1422 ه/2002 م.

ــن  ــدادي، )462 ه(، دار اب ــب البغ ــت، الخطي ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــه، أحم ــه والمتفق 16. الفقي

الجــوزي، الريــاض، ط 3، محــرم، 1426 ه.

17. القامــوس المحيــط، مجدالديــن الفيروزآبــادي، )817 ه(، دار الفكــر، دمشــق، 1425 

م. ه/2005 

ــاون  ــة التع ــن منظم ــق م ــي، المنبث ــالمي الدول ــه اإلس ــع الفق ــات مجم ــرارات وتوصي 18. ق

ــارقة، 1433 ه/2012 م. ــع الش ــى الـــ19، طب ــن الـــ1 إل ــدورات م اإلســالمي، ال

19. المعجم الوسيط، مجموعة من العلماء، دار األمواج، بيروت، 1410 ه/1990 م.

20. منهــج اإلفتــاء عنــد اإلمــام ابــن قيــم الجوزيــة، أســامة عمــر ســليمان األشــقر، دار النفائس، 

عّمان، 1424 ه/2004 م.

21. الموافقــات فــي أصــول األحــكام، إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــاطبي، )790 ه(، مــط 

المدنــي بمصــر، نشــر مكتبــة صبيــح وأوالده، القاهــرة، د. ت.
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البحوث:

ــر  ــوى، الجزائ ــكالية الفت ــى إش ــة، ملتق ــي منوب ــور برهان ــكالته، الدكت ــاء ومش ــات اإلفت 1. آف

.309/2

2. أهميــة الفتــوى الجماعيــة وحجيتهــا، األســتاذ الدكتــور عبدالمجيــد محمــد السوســوة، مجلــة 

الحــق، جمعيــة اإلمــارات للمحاميــن والقانونييــن، العــدد الـــ17، جمــادى الثانيــة 1434 هـــ، 

ــل« 2013 م. نيســان »أبري

3. الشذوذ في الفتوى، الدكتور ابن يحيى أم كلثوم، ملتقى إشكالية الفتوى، الجزائر233/2.

4. ضوابــط الفتــوى عبــر الفضائيــات، الدكتــور عبدالناصــر أبوالبصــل، مؤتمــر الفتــوى 

ــة. ــة المكرم ــا، مك وضوابطه

5. فتــاوى الفضائيــات، الدكتــور ســند بــن عبــداهلل البريــك، مؤتمــر الفتــوى وضوابطهــا، مكــة 

المكرمــة.

ــريعة  ــة الش ــار، كلي ــة المعي ــي، مجل ــد الزحيل ــور محم ــتاذ الدكت ــة، األس ــوى الجماعي 6. الفت

ــي، 1434 هـــ/2013 م. ــون، دب والقان

ــح عســكر، ملتقــى إشــكالية  ــة الجامعــة، األســتاذ صال 7. فوضــى الفتــوى وإشــكالية المرجعي

ــوى، 128/1. الفت
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أ. عثمان رفعت  حجة

المقدمة

مراحل إجراءات التحكيم.

المرحلة التمهيدية.       

أ ـــ مشروعية التحكيم بين الدولة والشركات األجنبية أو قبول طلب التحكيم.

ب ـــ استقاللية اتفاق التحكيم عن عقد االمتياز أو العقد األساسي.

ج ـــ الجهة المخولة البت في صالحية اتفاق التحكيم.

د ـــ مصير الحكم القاضي بأهلية أو عدم أهلية المحكم أو هيئة التحكيم للبت في النزاع.

1. الحكم بأهلية المحكم أو هيئة التحكيم للبت في النزاع.

2. الحكم بعدم أهلية المحكم أو هيئة التحكيم للبت في النزاع.

3. رفض قبول الحكم بعدم أهلية المحكم أو هيئة التحكيم.

4. نتيجة إسقاط الحكم بعدم أهلية المحكم أو هيئة التحكيم.

هـ ـــ التشكيك في صالحية المؤسسة المكلفة تسمية المحكم أو هيئة التحكيم.

و ـــ امتناع أحد األطراف عن المشاركة في إجراءات التحكيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــن مؤلفات ــم، وم ــا التحكي ــي قضاي ــر ف ــان، خبي ــي لبن ــس ف ــان بطرابل ــة الجن ــي جامع ــي ف ــون الدول ــتاذ القان ــب، أس * الكات

ــرة. ــة المتاج ــى الدول ــة عل ــد المطبق ــط، والقواع ــركات النف ــا وش ــن ليبي ــم بي ــية: التحكي بالفرنس
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التحكيم بين الدولة والشركات األجنبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Report of international arbitral 1( انظــر مجموعــة قــرارات التحكيــم التــي أعدتهــا األمــم المتحــدة فــي 30 مجلــدًا(

  ).Awards )R.S.A
ــة  ــة جنســية الشــركة والدول ــاق بيــن دول ــى أســاس اتف ــة، عل ــة وشــركة أجنبي ــا بيــن دولتيــن أو بيــن دول ــج قضاي والتــي تعال

الطــرف اآلخــر.
ــارض أو  ــل، أو تع ــة أو فع ــى نقطــة قانوني ــم عل ــدم التفاه ــي »ع ــة، يعن ــة الدائم ــدل الدولي ــة الع )2( الخــالف حســب محكم
 Concessions Mavrommatis en   مواجهــة بيــن مفهوميــن قانونييــن أو مصالــح بيــن شــخصين«. انظــر قضيــة
Palestine, Sentence in du 30 August 1924,Preliminaries exceptions, I.P.C.J.  مسلســل A رقــم 2، 

 .11 ص 
 Jan Paulsson, La Lex mercatoria dans l’arbitrage CCI, Rev. Arb.1990,no.1,p.55et ss. Aussi, )3(
 Berthold Goldman, La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux :réalités et
 Aussi, Emmanuel .234-1979p.232-perspectives, In travaux du Comité français de DIP, 1977
 Gaillard : Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Martinus Nijhoff,

.2008,p.119
 Nathalie Najjar, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exiigences du commerce  )4(

.international, Thèse Paris, 2004
ــركات  ــك الش ــف، وكذل ــد المضي ــية البل ــي جنس ــر حامل ــن غي ــديين والمعنويي ــخاص الجس ــمية األش ــذه التس ــمل ه )5(   تش

ــب. ــاهمون أجان ــهمها مس ــة أس ــك أكثري ــي يمل ــة الت الوطني

المقدمة

ظهــر التحكيــم)1( مــع رغبــة اإلنســان فــي حــل خالفاتــه مــع اآلخريــن حبيــًا ومــن دون اللجــوء 

ــا  ــا أنه ــا، كم ــد تثبته ــة وق ــات القائم ــظ العالق ــة تحف ــذه الطريق ــأّن ه ــه ب ــف، وقناعت ــى العن إل

مريحــة أكثــر مــن العــودة إلــى محاكــم الدولــة)2(، كــون التحكيــم يكتســي الحياديــة مــن حيــث 

ــم  ــن يت ــم، والذي ــة التحكي ــن يشــكلون هيئ ــي؛ فالمحكمــون الذي ــي إطــار مدن ــدأ ويجــري ف المب

ــة  ــذه المهم ــف ه ــم تكل ــس، إْن ل ــم بأنفســهم الرئي ــاروا ه ــل األطــراف ليخت ــن قب ــم م اختياره

ــة، يصــدرون الحكــم باســمهم وليــس  ــا القانوني ــة بالقضاي شــخصية معروفــة أو مؤسســة معني

ــة. باســم الدول

وتطــور التحكيــم مــع توســع العمليــات التجاريــة وتشــكيل تجمعــات مهنيــة، اعتمــدت قواعــد 

ســلوكية خاصــة بهــا)3(، تنســجم مــع عالقــات األفــراد والمنظمــات العاملــة فــي إطارهــا؛ وذلــك 

إضافــًة أو بديــاًل عــن القواعــد المعتمــدة مــن قبــل الدولــة، لكــن بموافقتهــا الضمنيــة أو المعلنــة، 

ــي  ــد يســاهم ف ــل ق ــة، ب ــا ال يمــس ســيادة الدول ــل به ــذه القواعــد والعم والســيما أّن وضــع ه

تعزيــز وإنعــاش التجــارة واالقتصــاد الوطنــي، وبالتالــي تحقيــق الســلم المنشــود بيــن األفــراد 

والتجمعــات االجتماعيــة والمهنيــة)4(.

أمــا التحكيــم بيــن الدولــة والشــركات األجنبيــة)5(، فلقــد ظهــر مــع فتح أبــواب الــدول والمناطق 
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 Sébastien Manciaux.The Notion of Investment: New      :1(  لتعريــف االســتثمارات الخارجيــة، اقــرأ مقالــة(
 Controversies. In The journal of World Investment and Trade, vol.9 no.6, p.443, December

 2008
ــم  ــا المحاك ــددة األطــراف، أم ــة أو متع ــدات الثنائي ــي المعاه ــًا ف ــة وأحيان ــن الوطني ــي القواني ــرف االســتثمار ف ــا يع ــًا م غالب
التــي عقــدت فــي إطــار مركــز التحكيــم الدولــي فــي واشــنطن )ICRDI(، فاعتمــدت علــى أربعــة مؤشــرات، تخــص الفتــرة 
الزمنيــة، والمجازفــة، وتوظيــف مبالــغ مهمــة، والمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة للدولــة المضيفــة، ووردت فــي مــا ســمي 
 Salini Costruttori S.p.A and Italstrade    :فــي قضيــة بيــن المغــرب وشــركة أجنبيــة، انظــر ،»Salini  اختبــار«
 Emmanuel Gaillard,         :4(   وكذلــك مقالــة/S.p.A  c. Kingdom of Maroco )ICRDI, no ARB/00

                                                                                          Reconnaître ou définir, Réflexion sur l’évolution de la notion d’investissement dans
 la jurisprudence CIRDI, In Le Droit international économique à l’aube du XXIème siècle :  
     .En hommage aux professeurs D. Carreau et P. Juillard, 2009 p.17
)2( Jonathan Bonnitcha, Outline of a normative framework for evaluating interpretations 
of  investment treaty protection p.117144-, in Chester Brown and Kate Miles, Evolution in 
investment treaty law and arbitration, university Press, Cambridge,2011.     
 Gus Van Harten, Private authority and international governance. The contours : 3(  انظــر مقالــة(
 of the international system of investor protection. In Review of International  Political
 Economy,August 2006.In Philosophie du droit et droit économique   Philippes Fouchard ,
 L’arbitrage et la mondialisation de l’économie. Quel dialogue ? Mélange en l’honneur de G.
                                                                .Farjat, Ed.Frison-Roche,   1999.p.393

الخاضعــة إليهــا أمــام االســتثمارات اآلتيــة مــن الخــارج)1(، واســتغالل بعــض هــذه الشــركات 

ــدول الكبــرى والمســاهم األكبــر فــي  ــًا وبمســاندة دولهــا، التــي هــي فــي الغالــب مــن ال أحيان

ــًا وسياســيًا، والســيما خــالل  ــة اقتصادي ــدول الصغــرى والضعيف هــذه الشــركات؛ لثــروات ال

القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، وفــرض اتفاقيــات غيــر متوازنــة أو ال تأخــذ مصالــح هــذه 

الــدول فــي الحســبان، ثــّم رغبــة هــذه األخيــرة ـــــ مــع تجــدد أنظمتهــا وطواقمهــا السياســية ـــــ 

فــي تعديــل االتفاقيــات الموقعــة أو إســقاطها نهائيــًا؛ بهــدف اســتعادة ثرواتهــا والحفــاظ علــى 

ــل  ــي تعدي ــا ف ــتعمال حقه ــيادتها، باس ــا س ــي تضمنته ــات الت ــة الصالحي ــا، وممارس مصالحه

القوانيــن المطبقــة علــى االتفاقيــات الموقعــة مــع أصحــاب االســتثمارات، أو تأميــم الشــركات 

األجنبيــة العاملــة علــى أراضيهــا، بفضــل عقــود ســبق أّن وقعتهــا مــع هــذه الشــركات، ولكــن 

فــي ظــروف اســتثنائية. وال يمكــن إغفــال أّن بعــض الــدول، حينمــا تــرى أّن االتفــاق لــم يعــد 

لمصلحتهــا، تســتغل مــا توفــره لهــا ســيادتها مــن حريــة وقــدرة للتملــص مــن االتفــاق الموقــع 

مــع الشــركة األجنبيــة، أو تعديــل مضامينــه بســن قوانيــن جديــدة تحــرم هــذه الشــركات تحقيــق 

اآلمــال المشــروعة، التــي كانــت تنتظرهــا حينمــا تعاقــدت مــع الدولــة، وذلــك بفــرض قيــود 

وواجبــات قــد ال تحتملهــا قــدرات هــذه الشــركات؛ فتعرضهــا للضيــاع.

لكــّن تحســن وضــع الشــركات األجنبيــة تجــاه الدولــة، وخاصــة بعــد عقــد العديــد مــن 

المعاهــدات الثنائيــة والدوليــة الهادفــة لحمايــة االســتثمارات الخارجيــة)2(، والتــي أعطــي 

ــي،  ــي)3( والمحل ــتوى الدول ــى المس ــدًة عل ــًا جدي ــتثمارات حقوق ــذه االس ــاب ه ــا أصح بموجبه
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)1(  انظــر قضيــة ATA Construc, Industrial and trading compagny c.Jordanie, aff.noARB/08/2 فــي 
الـــ18 مــن أيــار »مايــو« لســنة 2010، الفقرتــان الـــ131 والـــ132؛ إذ أصــدرت المحكمــة حكمــًا أجبــرت فيــه األردن على أْن 
يقبــل طلــب المســتثمر األجنبــي، بإخضــاع الخــالف بشــأن العقــد األساســي علــى التحكيــم، وذلــك انســجامًا مــع اتفــاق التحكيــم 

الــوارد فــي العقــد.
)2( طلــب التحكيــم مــن قبــل منتــج الســجائرPhilip Morris against Australia ، وكذلــك مــن قبــل مســتثمرين ســويديين 
فــي إنتــاج الطاقــة مــن الــذرة  ضــد ألمانيــا، إثــر قرارهــا التخلــي عــن الــذرة فــي إنتــاج الطاقــة، مــع أمثلــة أخــرى وردت فــي
Annuaire français de droit international 2011,p.533
)3( Voir, affaire Abaclat et autres c/ Argentine, CIRDI ; ARB/075/, Rev.arb.2013p.478, 
Observation S. Lemaire                     
)4( Manuel R.Garcia-Mora, The Calvo Clause in Latin American constitutions and 
International Law, in Marquette Law Review, vol.33, 1950 no,4, p.206 and others. Aussi, 
Leboulanger,Philippe, Les contrats entre Etats et entreprises étrangères,éd.économica, Paris 
1985, pp.254255-.
 Anglo-Norvegian 5(  العــرف حســب محكمــة العــدل الدوليــة، هــو »الممارســة واالقتنــاع بأنها القانــون«. انظــر قضيــة(
fisheries أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، تقريــر ســنة 1951، ص 131 و138، وكذلــك ليبيــا ضــد مالتــا أمــام محكمــة العــدل، 
تقريــر ســنة 1985، ص 13، وتقريــر ســنة 1996، ص 226، رأي محكمــة العــدل فــي شــرعية التهديــد باســتعمال األســلحة 

النووية.  
)6(  انظر المادة الـ38 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.

)7(  لــم تمتنــع هــذه الــدول عــن إرســال قواتهــا العســكرية، البحريــة والبريــة، إلــى العديــد مــن دول أمريــكا الالتينيــة، وكان 
ــر« لســنة 1907، بهــدف حــل  ــي الـــ18 مــن تشــرين األول »أكتوب مــن نتيجــة هــذه الممارســات وضــع اتفاقيتــي الهــاي ف
ــــ علــى تجنــب الحــرب. وتجــدر اإلشــارة  ــــ أيضــًاـ  النزاعــات ســلميًا، والمــادة الثانيــة مــن ميثــاق األمــم المتحــدة التــي تحــضـ 
إلــى أّن القــوات البريطانيــة احتلــت قنــاة الســويس، حينمــا لــم يعــد بمقــدور مصــر دفــع الديــون المســتحقة، ثــّم عــادت لتحتــل 
ــي  ــا هــدد الســلم الدول ــي ســنة 1956، مّم ــل مصــر ف ــاة مــن قب ــم القن ــاة مجــددًا وبمســاعدة فرنســا وإســرائيل، بعــد تأمي القن

وتدخــل أمريــكا واالتحــاد الســوفييتي مــن أجــل ســحب القــوات األجنبيــة مــن القنــال.                                                               
.Bruno Oppetit, La Clause arbitrale par référence,in Rev.Arb.1990,no.3,p.551

ــة)1(. ــاة الدول ــن مقاض ــا م مكنه

ــب ـــــ  ــي الغال ــى ــــ ف ــة والشــركات، يعن ــن الدول ــم بي ــول: إّن التحكي ــدم، نســتطيع الق ــا تق مّم

ــة،  ــة باالســتثمارات االجنبي ــات المتعلق ــذ االتفاقي ــاب الناتجــة عــن تنفي بمســائل تخــص الصع

ــرى  ــادق الكب ــاء الفن ــع«، أو بن ــاح المصن ــع أو مــا ســمي »تســليم مفت والســيما إقامــة المصان

ــك  ــاع البحــر، وكذل والطــرق والمطــارات، والبحــث عــن المعــادن والنفــط فــي األرض أو ق

ــة)2( واالســتثمارات  ــات التجــارة الدولي ــى عملي ــة إل ــواع المناجــم، باإلضاف ــة أن اســتغالل كاف

األجنبيــة فــي ســندات الخزينــة)3(، وذلــك بــداًل مــن اللجــوء إلــى محاكــم الدولــة الطــرف، حســب 

مفهــوم )Calvo()4(، مــع احتمــال اســتعمال الحصانــة القضائيــة مــن قبلهــا ووقــف المحاكمــة، 
ــــ أي مجمــل المعاهــدات واألعراف)5(  أمــا الشــركة األجنبيــة فلقــد وجــدت فــي القانــون الدوليـ 

ــة  ــادئ العام ــارة، والمب ــة بالتج ــيما المعني ــة، والس ــم الدولي ــن المحاك ــادرة ع ــكام الص واألح

وآراء فقهــاء القانــون)6( ـــــ الســند الــالزم للدفــاع عــن حقوقهــا، مدعومــًة دبلوماســيًا وسياســيًا 

مــن قبــل بالدهــا التــي لــم تمتنــع أحيانــًا عــن التهديــد واســتعمال القــوة العســكرية)7(.
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)1(  Bruno Oppetit, La Clause arbitrale par référence,in Rev.Arb.1990,no.3,p.551.                                                                      
Magali Boucaron-Nardetto,
)2 ( Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage,Université.d’Aix-Marseille,PU
AM,2013.                                  
M.P.Mayer, L’autonomie de l’arbitre dans l’appréciation de sa propre compétence, 
R.C.A.D.I.1989,t.  
Th.Clay, l’arbitre, Dalloz, 2001spec.no.670,p.529. and, P. Mayer, l’autonomie de l’arbitre dans 
l’appréciation de sa propre compétence, In RCADI,1989, t.217, p.319 et s, et p.339.
ــي  ــول النظــر ف ــول أو عــدم قب ــة، وال تخــص قب ــة تشــكل مســألة إجرائي ــي فرنســا، أّن األهلي ــز ف ــة التميي )3( عــّدت محكم
 Cass. civ. 2 déc. 1839,Sirey, 1840.1.237 et ،الشــكوى؛ أي الشــروط الواجــب توفرهــا فــي اتفــاق التحكيــم. انظــر

.Août 1842, Sirey, 1842.1.824
 Aussi, P. Mayer, L’autonomie de l’arbitre international dans l’appréciation de sa proper compe
tence,R.C.A.D.I.1989.1.217.p.330.                                                          
ــة  ــدى غرف ــم، النســخة القديمــة، ل ــادة الـــ3 والـــ13 مــن نظــام التحكي ــة لهــذه القاعــدة، الم ــا ســمي النتيجــة اإليجابي )4(  مّم
التجــارة الدوليــة، والتــي تعطــي المحكــم الصالحيــة قطعــًا؛ لكــي يبــت فــي الخــالف، مّمــا يعنــي أنــه ال يحــق لمحاكــم مقــر 
American Bureau of shipping c.Copropriété.. in Rev. التحكيــم التدخــل، مّمــا ســمي النتيجــة الســلبية. قضيــة

arbit.2001, p.529 . هــذا مــا أقرتــه ـــــ أيضــًا ـــــ االتفاقيــة األوروبيــة للتحكيــم التجــاري الدولــي، جنيــف فــي الـــ21 مــن 
نيســان »ابريــل« لســنة 1961، فــي المــادة V )3(، وكذلــك اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 فــي مادتهــا II )3(، لكنهــا ال تعالــج 
ســوى المســائل المتعلقــة بالحكــم الصــادر وال تتعــرض لإلجــراءات، لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذه القاعــدة رفضــت فــي = 

مراحل إجراءات التحكيم

يعتمــد التحكيــم علــى تالقــي إرادتــي الدولــة والشــركة األجنبيــة، متجســدًة فــي عقــد التحكيــم أو 

فــي فقــرة مــن العقــد األساســي)1( تنــص علــى التحكيــم عنــد وقــوع خــالف؛ فالمحكم ال يســتطيع 

ــن مســتوفاة،  ــزاع إال بعــد التأكــد مــن أّن الشــروط الموضوعــة بتوافــق الطرفي ــي الن البــت ف

وأنــه يمتلــك صالحيــة معالجــة النــزاع، أمــا عمليــة التحكيــم فتنطــوي علــى عــدة مراحــل، تبــدأ 

بالتســاؤل عــن أهليــة المحكــم، للبــت فــي أي خــالف قــد يظهــر بيــن الطرفيــن أو األطــراف 

ــي:  ــد األساس ــأن العق ــه بش ــة إلي ــكاوى المرفوع ــول الش ــّم قب ــن ث ــم، وم ــاق التحكي ــأن اتف بش

Competence-( عقــد االســتثمار، مّمــا يعنــي أّن مــن صالحيــات المحكــم أو هيئــة التحكيــم

ــول أو  ــدة)2( بقب ــاس قاع ــى أس ــم عل ــدار حك ــة، إص ــة التمهيدي ــي المرحل competence( ف

رفــض النظــر فــي القضيــة، إمــا لكونــه غيــر مؤهــل للنظــر فــي موضــوع الخــالف)3(، وإمــا 

حينمــا يالحــظ أّن شــرطًا أساســيًا للتحكيــم غيــر مســتوفى فــي اتفــاق التحكيــم)4(، مّمــا تحــض 

ـــــ أيضــًا ـــــ علــى تجنــب الحــرب. وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن القــوات البريطانيــة احتلــت قنــاة 

ــاة  ــل القن ــّم عــادت لتحت ــون المســتحقة، ث ــع الدي ــدور مصــر دف ــد بمق ــم يع ــا ل الســويس، حينم

مجــددًا وبمســاعدة فرنســا وإســرائيل، بعــد تأميــم القنــاة مــن قبــل مصــر فــي ســنة 1956، مّمــا 

هــدد الســلم الدولــي وتدخــل أمريــكا واالتحــاد الســوفييتي مــن أجــل ســحب القــوات األجنبيــة 

مــن القنــال.                                                              
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 J,-F. Poudret, Litispendance entre l’arbitre et le juge, quelle priorité  أغلبية القوانين الوطنية، انظر  =

In Mélanges Jean P. Sortais, Bruxelles, Bruylant, 2003,p.495.. لكــّن سويســرا تعتمــد هــذه القاعــدة فحســب، 
حينمــا ُيجــرى التحكيــم علــى األراضــي السويســرية، وذلــك طبقــًا للمــادة الـــ7 مــن القانــون الدولــي الخــاص، الصــادر فــي 

الـــ29 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 1996. انظــر قضيــة:
Fondation MC.c.Banque X, ATF 122 III, 139. Bull. ASA,1996,527.. كذلــك تعطــي المــادة الـــ3 مــن 
Federal Arbitration Act إمــكان النظــر فــي صالحيــة اتفاقيــة للمحاكــم الوطنيــة ولهيئــة التحكيــم، لكــن يظهــر أّن 

ــم، انظــر: ــة التحكي ــت هيئ ــة أعطي األفضلي
 Cour suprême des Etats Unis, Buckey Check Coshing c.Cardegna, 22fév.2006,546 U.S. 440
2006(( كذلــك ال يعتــرف القانــون النموذجــي للجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــة، بالنتيجــة الســلبية، وهكــذا الحال 
مــع اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958، أمــا اتفاقيــة واشــنطن لســنة 1965 فتفــرض النتيجــة اإليجابيــة التفاقيــة التحكيــم فــي المــادة 
 Trib.arb. Cirdi du 1er nov.1999,Azinian   الـــ41 مــن نظامهــا، لكنهــا ال تأتــي علــى ذكــر النتيجــة الســلبية. انظــر

.JDI,2000 p.150 ,02/c.Mexique, ARB )AF(97
 Trib.arb.CIRDI,20nov.1984, aff. Amco c.Indonesie. In E.Gaillard, La jurisprudence du ،كذلــك

 ,CIRDI, vol.1. p.139 et 143
)1(  خاصــة حينمــا يحــدد اتفــاق التحكيــم مجــال صالحيــات المحكــم، بإخــراج بعــض مواضيــع العقــد األساســي مــن دائــرة 

التحكيــم. انظــر:
E.jolivet, Chronique de jurisprudence arbitrale de la CCI : L’incompétence de l’arbitre, Les 
cahiers de l’arbitrage,2006 /1.    
)2(  انظــر قضيــة:  Abela, Cass. civ. 1er, 6 oct.2010 التــي عــّدت فيهــا محكمــة االســتئناف، أّن محكمــة التحكيــم ال 
تحتــرم الوكالــة التــي كلفتهــا، حينمــا قــررت خطــًأ أنهــا غيــر قــادرة علــى البــت فــي القضيــة المعروضــة عليهــا بفعــل اتفــاق 

التحكيــم. انظــر ـــــ أيضــًا ـــــ مقال:   
Jean-Baptiste Racine : La sentence d’incompétence, in Revue de l’Arbitrage,2010, no.4, p.729-
780.

ويمكــن القــول: إن نفــس المبــررات ُتعطــى للدفــاع عــن اســتقاللية التحكيــم بشــأن الموضــوع 

 Trib. Arb.CIRDI, Décision :األساســي واألهليــة، للبــت فــي المســائل اإلجرائيــة. انظــر

.ICSID 16 ,2/sur la compétence, 8 mai 2002, Casado c.Chili, ARB/98

 P.Lalive, The First World Bank Arbt. Holiday Inn v.Morocco, Some

مــا  هــذا   .)Legal Problems, 51 British Yearbook of Inter.Law.123)1981

أقرتــه ـــــ أيضــًا ـــــ بعــض هيئــات التحكيــم العاملــة فــي إطــار غرفــة التجــارة الدوليــة، علــى 

أســاس نظــام التحكيــم فــي الغرفــة وقانــون دولــة مقــر التحكيــم. انظــر القــرار المرحلــي الخاص 

باألهليــة CCI no.10671, le 31 juil.2000,JDI, 2005.1.268.   الــذي يقــر بــأّن هيئــة 

التحكيــم ال تملــك صالحيــة البــت فــي أهليتهــا، إال حينمــا يعتــرف لهــا قانــون دولــة مقــر الهيئــة 

بهــذه الصالحيــة، لكــن فــي القضيــة التــي عولجــت فــي إطــار الغرفــة التجاريــة الدوليــة بيــن 

مصــر و)SPP( فــي الـــ5 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 1986، أصــدر المحكــم قــراره بشــأن 

Rev.( :األهليــة مــن دون التســاؤل عّمــا إذا كان القانــون المصــري يســمح بذلــك. انظــر

ــا  ــد محــل تســاؤل، كونه ــم تع ــة ل ــم أّن النتيجــة اإليجابي ــّد بعضه arbit.1986,p.469(  ويع

تشــكل حاليــًا مبــدًأ معترفــًا بــه يمكــن تفســيره بــأّن هيئــة التحكيــم ترفــض اقتــراح التعاقــد بينهــا 

وبيــن األطــراف)1( الذيــن يحــق لهــم اســتنكار القــرار والمطالبــة بإلغائــه)2( أمــام محاكــم مقــر 
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أ. عثمان رفعت  حجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Klockner c. Camerun, du 3 mai 1985, Journal de tribunaux) JDI(, 1987, 163,obser. E. 
Gaillard.

انظر المادة الـ52 من اتفاقية واشنطن لحل النزاعات الناتجة عن االستثمار بين الدولة والشركات األجنبية

التحكيــم، علــى أســاس أّن هيئــة التحكيــم تجــاوزت صالحياتهــا برفضهــا البــت فــي القضيــة)1(.

ــن  ــم بي ــي مشــروعية التحكي ــذه الدراســة، النظــر ف ــة، موضــوع ه ــة التمهيدي تقضــي المرحل

الشــركة األجنبيــة والدولــة فــي القضيــة المعروضــة، وحــق الدولــة فــي إســقاط اتفــاق التحكيــم 

ــع  ــية موض ــة األساس ــة القضي ــل معالج ــك قب ــر، وذل ــرف اآلخ ــرأي الط ــذ ب ــن دون األخ م

النــزاع، لهــذا يطــرح الســؤال: علــى َمــن تقــع مســؤولية البــت فــي صالحيــة المحكــم أو هيئــة 

التحكيــم للنظــر فــي أســاس النــزاع؟.          

ــة، فتشــمل اإلجــراءات الواجــب  أمــا المراحــل األخــرى التــي ســنعالجها فــي دراســات الحق

اتباعهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم عنــد النظــر فــي القضيــة المعروضــة؛ أي قانــون اإلجــراءات، 

وكذلــك القانــون الواجــب تطبيقــه مــن أجــل إيجــاد حــل للقضيــة قيــد الــدرس، باإلضافــة إلــى 

مســألة تنفيــذ الحكــم الصــادر، وهــل لحصانــة الدولــة عنــد التنفيــذ، دور فــي هــذا المجــال؟

المرحلة التمهيدية:

المبــدأ العــام هــو أنــه علــى المحكــم معالجــة بعــض المســائل التمهيديــة، قبــل النظــر فــي فحــوى 

القضيــة المعروضــة أمامــه، وذلــك حتــى لــو بــدت لــه أنهــا ال تتضمــن أي إشــكالية قــد تســيء 

ــب  ــذا يتجن ــذه المســائل، هك ــن ه ــن المتنازعي ــر أي م ــم يث ــذي ســيصدره، أو ل ــم ال ــى الحك إل

المحكــم إثــارة هــذه المســائل فــي مــا بعــد مــن جانــب األطــراف، بأمــل إســقاط الحكــم؛ فعلــى 

أســاس الموقــف الــذي يتخــذه المحكــم فــي المرحلــة التمهيديــة، يتحــدد ســير أو وقــف عمليــة 

التحكيــم، لكــن قــد يحصــل أْن يتطــرق المحكــم إلــى أســاس الموضــوع مــن دون النظــر فــي 

ــه أنهــا ليســت موضــع خــالف؛ وهــو  ــدو ل ــة، حينمــا تب ــة التمهيدي ــة بالمرحل المســائل المتعلق

الواقــع فــي أغلــب األحيــان كــون األطــراف تدارســوا المســألة مــع مستشــاريهم وتوصلــوا إلــى 

قــرار اللجــوء إلــى التحكيــم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Voir, Hanotiau,» L’arbitrabilité «, Recueil des cours de l’Académie de droit international 
)RCADI(, 2002,t.296,p.25 et s.
ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي ــات Jay، بي ــي شــكلت بنتيجــة اتفاقي ــم الثــالث الت ــات التحكي ــى هيئ )2(  تجــدر اإلشــارة إل
ــواردة فــي المسلســل الـــ9 مــن مجموعــة  ــا العظمــى، فــي الـــ19 مــن تشــرين الثانــي »نوفمبــر« لســنة 1794، ال وبريطاني
قــرارات التحكيــم المعــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة )R.S.A.(، كذلــك فــإن غالبيــة الــدول العربيــة ارتبطــت باتفاقيــات دوليــة 
ــن  ــا وبي ــات بينه ــل الخالف ــة لح ــيلة المفضل ــي الوس ــم الدول ــّدت التحكي ــن ع ــدرت قواني ــراف، وأص ــددة األط ــة ومتع ثنائي

ــة. الشــركات األجنبي
وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن توصيــف »دولــي« فــي هــذا المجــال، ال يعنــي تحكيمــًا بيــن دولتيــن، ويعــود التوصيــف إلــى إمــكان 
تطبيــق القوانيــن الدوليــة اإلجرائيــة علــى عمليــة التحكيــم، أو القانــون الدولــي عنــد حــل النــزاع بيــن الدولــة والشــركة ألجنبيــة.
انظــر القانــون التونســي ذا الرقــم 93ـ210 لســنة 1993، والمغربــي ذا الرقــم 1ـ95ـ213 لســنة 1995، والمصــري ذا 
ــري  ــنة 2001، والجزائ ــم 360 لس ــي ذا الرق ــون اللبنان ــنة 2000، والقان ــم 7 لس ــوري ذا الرق ــنة 1997، والس ــم 8 لس الرق
ــن الـــ67 والـــ68  ــن األردنيي ــنة 2006، والقانوني ــم 06ـ08 لس ــون ذي الرق ــدل بالقان ــنة 2001، والمع ــم 01ـ03 لس ذا الرق
Abdel Hamid El-Ahdab and Jalal El- لســنة 2003، والقانــون الليبــي ذا الرقــم 9 لســنة 2010. انظــر كتــاب
Ahadab,Arbitration with the Arab countries, revised and Expandad ed. Wolter Kluwer Law/

Busines,Netherlands 2011
)3(  انظــر االتفاقيــة الدوليــة لحــل النزاعــات المتعلقــة باالســتثمارات بيــن الــدول واألشــخاص المنتميــن إلــى دول أخــرى، 
والتــي تــّم بموجبهــا إنشــاء المركــز الدولــي للتحكيــم فــي واشــنطن، فــي إطــار البنــك الدولــي للتعميــر والتنميــة، واعتمــدت 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي الـــ12 آذار »مــارس« لســنة 1968، ووقعــت فــي واشــنطن فــي الـــ18 مــن آذار 

»مــارس« لســنة 1965، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي الـــ14 مــن تشــرين األول »أكتوبــر« لســنة 1966.

أ ـــ مشروعية اتفاق التحكيم بين الدولة والشركات األجنبية أو قبول طلب التحكيم:

يتميــز التحكيــم  مــن بيــن طرائــق حــل النزاعــات )مثــاًل بالتراضــي أو عــن طريــق وســيط أو 

مصلــح(، بأنــه طوعــي يعطــي ـــــ فــي اتفــاق بيــن طرفيــن متعاقديــن، هيئــة أو جهــة اختيــرت 

أو شــكلت مــن قبلهمــا، أو َمــن كلــف هــذه المهمــة ـــــ صالحيــة اتخــاذ قــرارات وأحــكام ملزمــة 

ــات ناتجــة عــن  ــن النزاع ــة مترابطــة م ــدد، أو مجموع ــزاع مح ــاًل لن ــن ح ــن، تتضم للطرفي

تنفيــذ أو عــدم تنفيــذ العقــد األساســي، وذلــك باالعتمــاد علــى القانــون الــذي اعتمــده المتعاقــدون 

صراحــًة أو ضمنــًا، أو حســب مــا يــراه المتعاقــدون مــن قواعــد ومبــادئ قانونيــة عامــة يتوجب 

تطبيقهــا، أمــا القاعــدة المعتمــدة فهــي أّن اتفــاق التحكيم بيــن الدولة والشــركة األجنبيــة، وبغياب 

نــص آخــر فــي االتفــاق، يجــد شــرعيته فــي القانــون الوطنــي أو فــي اتفاقيــة دوليــة أو عــرف)1(.  

ــن)2(،  ــن دولتي ــة بي ــة ثنائي ــود اتفاقي ــدم وج ــد ع ــم عن ــاق التحكي ــألة مشــروعية اتف تطــرح مس

الدولــة المضيفــة والدولــة التــي تنتمــي إليهــا الشــركة، أو اتفاقيــة دوليــة تجمــع عــدة أطــراف 

مــن بينهــا الدولتــان المعنيتــان بالنــزاع)3(، أو عــرف يقــر بهــذه الشــرعية، هــذا االلتــزام 

يســتدعي مــن الدولــة، التــي اعتمــدت الثنائيــة فــي نظامهــا الدســتوري، إصــدار قوانيــن تنســجم 

مــع االتفاقيــات التــي صّدقــت عليهــا، وتقــر باللجــوء إلــى التحكيــم فــي مســائل محــددة، عوضــًا 

عــن المحاكــم الوطنيــة، مّمــا يعطــي إجــراءات التحكيــم الصدقيــة، كونهــا تعتمــد علــى اتفاقيــة 

دوليــة.

والســؤال المطــروح ينحصــر فــي مــا يلــي: عنــد عــدم وجــود اتفاقيــة دوليــة ثنائيــة أو متعــددة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر قــرار محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة الصــادر فــي الـــ12 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1929، المسلســل A الـــ20، 

ص 41.
Henri Batiffol , Droit international privé, Paris 1967, 907 p  2(  انظر كتاب(

ــة  ــي، صالحي ــون الدول ــا القان ــل يعطيه ــة؟ أو ه ــيادة الدول ــن س ــل ضم ــل تدخ ــراف، ه األط

ــة،  ــا مــع المؤسســات الخاصــة األجنبي ــي تواجهه ــي النزاعــات الت ــم ف ــاق تحكي ــاط باتف االرتب

وذلــك بــداًل مــن العــودة إلــى محاكمهــا الوطنيــة؟ ومــا القانــون الــذي يحــدد صالحيــات 

ــن؟ المحكمي

لقــد أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، فــي قرارهــا بشــأن الديــون الصربيــة، »أّن كل مــا 

ال يشــكل عقــدًا بيــن الــدول، بصفتهــا شــخصية تخضــع إلــى القانــون الدولــي، يجــد أساســه فــي 

القانــون الوطنــي، ويمكــن معرفــة هــذا القانــون عــن طريــق مــا ســمي القانــون الدولــي الخــاص 

أو قانــون فــض النــزاع بيــن القوانيــن«)1( )ترجمــة الكاتــب(، لهــذا، عنــد توقيــع الدولــة اتفــاق 

التحكيــم، فإنهــا ال تفعــل أكثــر مــن ممارســة الحقــوق التــي تضمنتهــا ســيادتها، ومــن بينهــا عقــد 

اتفاقيــات للتحكيــم فــي مســائل تجاريــة مــع القطــاع الخــاص، داخــل أراضيهــا وخارجهــا، أو 

ســيادية مــع الــدول األخــرى.

وبالعــودة إلــى نظريــة فــض النــزاع بيــن القوانيــن، أو القانــون الدولــي الخــاص، نالحــظ أنــه 

يعطــي مــكان تنفيــذ االتفــاق األفضليــة، وبالتالــي قانــون الدولــة الطــرف)2( الــذي يضفــي علــى 

االتفــاق الشــرعية الالزمــة؛ بمعنــى أنــه لــو أّن هــذا القانــون حــرم علــى الدولــة االلتــزام باتفــاق 

أو بنــص تحكيمــي وارد فــي العقــد األساســي، موضــوع النــزاع، فــي ظــروف وحســب شــروط 

معينــة، فإننــا نســتطيع القــول: إّن اتفــاق التحكيــم يفقــد شــرعيته ويصبــح بالتالــي كأنــه لــم يكــن.

هــذا الواقــع لــم يمنــع بعــض الــدول، وبعــد توقيــع اتفــاق التحكيــم مــع شــركات أجنبيــة، مــن 

التــذرع بســيادتها؛ مــن أجــل القــول إنهــا غيــر مرتبطــة بالعقــد؛ نظــرًا إلى أّن ســيادتها ال تســمح 

 ،)Texaco-Calasiatic( لهــا بمثــل هــذا االرتبــاط؛ فعنــد وقــوع الخــالف بيــن ليبيــا وشــركة

أعلنــت ليبيــا فــي رســالة وجهتهــا إلــى رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة، المكلــف تعييــن المحكــم 

الوحيــد، فــي الـــ26 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1974، أنهــا دولــة ذات ســيادة، وأنــه ال يحــق 

لهــا أْن تكــون طرفــًا فــي إجــراءات هيئــة التحكيــم، كــون وزارة النفــط هــي الملزمــة فحســب 

فــي عقــد االمتيــاز النفطــي، كمــا أفــادت بأنــه ال يوجــد أي خــالف أو ســبب موجــب للتحكيــم 

بيــن ليبيــا والشــركة النفطيــة التــي فقــدت صفــة الطــرف صاحــب االمتيــاز بفعــل قــرار التأميــم، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              .391-International Law  report, )I.L.R.( vol.53,1979,p.390   :انظر  )2(
تجــدر اإلشــارة إلــى أّن محكمــة العــدل الدوليــة أصــدرت ـــــ بمناســبة مســألة اتفاقيــات الســلم ـــــ رأيــًا يقــول إّن: »االتفاقيــات 
التــي تشــير إلــى أّن الخالفــات المعروضــة علــى اللجــان بطلــب مــن طــرف أو آخــر، توجــب مــن باقــي األطــراف التعــاون 
لتشــكيل اللجــان، وذلــك بتعييــن ممثلهــا«. انظــر الــرأي الصــادر عــن المحكمــة فــي الـــ30 مــن آذار »مــارس« لســنة 1950، 

مجمــع ســنة 1950، ص 77.  
ــن  ــي الـــ16 م ــة، ف ــارة الدولي ــة التج ــام غرف ــة أم ــة مصــر العربي ــت جمهوري ــابهة جابه ــألة مش ــى مس ــارة إل ــن اإلش ويمك
 and Southern Pacific properties LTD     ــن شــركة ــا وبي ــم بينه ــر« لســنة 1983، وخصــت التحكي شــباط »فبراي

129-Revue Arbitrage 1986 p.105 فــي مجلــة    )Southern Pacific Properties )Middle East
   La règle résiduelle en droit 2( انظــر بشــأن مســألة »كل مــا هــو غيــر ممنــوع فهــو مســموح« أو نظريــة(

International
 Robert Kolb:reflexions de philosophe du Droit International,öd.Bruylant, université de

.Bruxelle, 2003,p. p.105 et ss
.I.L.R. 1979,vol.53,p.416  )3

)4( انظر المادة الـ7 من اتفاقية فيّنا الخاصة بقانون المعاهدات لسنة 1969. 
)5( انظر قضية وزارة المالية الفرنسية أمام مجلس الدولة الفرنسي في الـ7 من أيار »مايو« لسنة 1955.

   In Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du Tribunal des conflits   
                                                                                                                                            et des jugements des tribunaux administratifs, dit Recuel Lebon

        Vedel Georges,Droit administratif,)Presse universitaire de France(, P.U.F. Coll.Thémis
    1968, p.214

)6(  تجدر اإلشارة إلى أّن ليبيا لم تصّدق أو توقع هذه االتفاقية.

وبالتالــي فــإّن علــى رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة، المكلــف اختيــار المحكــم، االمتنــاع عــن 

ــي رســالتها أّن  ــت ف ــم تثب ــا ل ــّن ليبي ــي إيجــاد حــل للخــالف)1(، لك ــم للنظــر ف ــن أي محك تعيي

ــع  ــدًا ذا طاب ــًا جدي ــا أصــدرت قانون ــة، أو أنه ــع الشــركات األجنبي ــم م ــا تحــرم التحكي قوانينه

رجعــي يحــرم التحكيــم بيــن الدولــة والشــركات األجنبيــة)2(.

ولــم يتوقــف رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة عنــد شــروح الحكومــة الليبيــة؛ فقــام بتعييــن المحكم 

ــًا  ــه »شــخصًا ثالث ــه، كونــ ــن صالحيات ــط بي ــرر للخل ــد مب ــه ال يوج ــاس أن ــى أس ــد عل الوحي

مكلفــًا مســبقًا«، فــي عقــد التحكيــم تعييــن المحكــم المفــروض منــه البــت فــي موقــف ليبيــا منــه 

شــخصيًا، وتحديــد صالحياتــه قبــل المباشــرة بإجــراءات التحكيــم. أمــا المحكــم المعيــن فــرد 

بــدوره قائــاًل: إّن الــوزارة جهــاز حكومــي مكلــف مــن الدولــة التعامــل مــع اآلخريــن باســمها، 

مّمــا يعنــي أّن مــا تلتزمــه الــوزارة يلــزم الدولــة)3(، 

وبهــذا الموقــف يكــون الحكــم طبــق قاعــدة وحدانيــة الدولــة ومبــادئ وقواعــد التمثيــل 

الدبلوماســي)4(، واألمــر طبيعــي ومقنــع، وخاصــة أّن الوزيــر قــد يتغيــر فــي أي لحظــة، كمــا 

ــم األّول  ــدم، أّن القس ــا تق ــى م ــف إل ــة)5(، أض ــم الدول ــل باس ــاص ب ــمه الخ ــع باس ــه ال يوق أن

ــة باالســتثمارات  ــة واشــنطن الخاصــة بفــض النزاعــات المتعلق مــن المــادة الـــ25 مــن اتفاقي

ــى الدخــول فــي  ــة عل ــى قــدرة الدول ــة ومواطنــي دول أخــرى، تنــص صراحــًة عل بيــن الدول

ــم)6(.  ــراءات التحكي إج
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Jean-Baptiste Racine1(  انظر المقال الوارد سابقًا لـ(

oil Co,1952.  Affaire de l’Anglo-      صفحة 36ـ37، مذكرات، قضية ،C 2( انظر محكمة العدل الدولية، ملحق(
                              Iranian
نصــت المــادة الـــ22 مــن عقــد االمتيــاز النفطــي، علــى حــل النــزاع الممكــن أْن ينشــب بيــن إيــران والشــركة، باللجــوء إلــى 
التحكيــم، وكلفــت فــي الفقــرة )د( مــن هــذه المــادة، رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، تســمية الحكــم الوحيــد، عنــد نشــوب 

أي خــالف بشــأن التأميــم.  
)3(  انظر نفس المذكرات، قضية شركة النفط ... ص 389ـ391.

لكــّن موقــف رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة المبدئــي، ال يعنــي أنــه ال يمكــن تعطيــل إجــراءات 

التحكيــم بطرائــق أخــرى، وذلــك بإعــالن محكمــة التحكيــم عــدم أهليتهــا)1(، أو امتنــاع 

ــام بالمهمــة التــي كلفهــا لســبب أو  ــار المحكــم، عــن القي المؤسســة أو الشــخص المكلــف اختي

آخــر، وهــذا مــا حصــل فــي قضيــة )Anglo- Iranian Oil Compagny )AIOC((؛ 

فعنــد تأميــم الشــركة مــن قبــل حكومــة مصــدق فــي إيــران فــي ســنة 1951، طلبــت الشــركة  

تنفيــذ المــادة الـــ22، التــي تنــص علــى التحكيــم وفقرتهــا د)2(، التــي تعيــن الشــخص المكلــف 

اختيــار المحكــم )2(، ورفضــت إيــران هــذا الطلــب؛ ألّن تأميــم المــواد األوليــة يدخــل ضمــن 

ســيادة الدولــة، وأّن االتفاقيــات المدنيــة )Private contract(، مثــل االتفاقيــة النفطيــة بينهــا 

ــا  ــت بريطاني ــركتها )كان ــف ش ــا موق ــدت بريطاني ــق، وأي ــذا الح ــل ه ــركة، ال تبط ــن الش وبي

تملــك غالبيــة أســهم الشــركة(، وطلبــت مــن محكمــة العــدل الدوليــة، االعتمــاد علــى االتفاقيتيــن 

الموقعتيــن بينهــا وبيــن إيــران فــي ســنتي 1857 و1905، وأْن تعلــن صالحيــة اللجــوء إلــى 

التحكيــم، وأّن إيــران ارتكبــت عمــاًل غيــر مشــروع بإلغائهــا االتفاقيــة النفطيــة، بالمقابــل طلبــت 

ــت  ــران فوجه ــا إي ــد، أم ــم الوحي ــمية المحك ــة تس ــدل الدولي ــة الع ــس محكم ــن رئي ــركة م الش

رســالة إلــى المحكمــة، مفادهــا أّن القضيــة ليســت مــن اختصاصهــا، وأنهــا تدخــل فــي إطــار 

الفقــرة الـــ7 مــن المــادة الثانيــة مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، التــي تنــص علــى أنــه »ليــس فــي 

الميثــاق مــا يســوغ لألمــم المتحــدة، أْن تتدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان  

الداخلــي لدولــة مــا، وليــس فيــه مــا يقتضــي األعضــاء أْن يعرضــوا مثــل هــذه المســائل ألْن 

تحــل بحكــم هــذا الميثــاق ...«، وكان جــواب الرئيــس أّن القضيــة عالقــة فــي الوقــت الحاضــر 

ــًا)3(.  أمــام المحكمــة، وأنــه ال يســتطيع تســمية المحكــم حالي

الحقــًا، أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة عــدم اختصاصهــا بالبــت فــي القضيــة؛ فطلبــت الشــركة 

مجــددًا مــن الرئيــس تعييــن المحكــم الوحيــد، فأجــاب نائبــه ـــــ الــذي شــغل المنصــب بغيابــه ـــــ 

أنــه ليــس مــن حقــه تعييــن المحكــم؛ نظــرًا إلــى كــون الفقــرة )د( مــن المــادة الـــ22 مــن االتفاق، 

ــدل  ــة الع ــس محكم ــس رئي ــة، ولي ــذه المهم ــة ه ــة الدائم ــدل الدولي ــة الع ــس محكم ــت رئي كلف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظر نفس المذكرات، 1953، ص 45.

  326-Julien Claude, L’Empire Américain, éd. Grasset, Paris 1968 pp.313   2(  انظر كتاب(
 London,  ,1973-Mosley L. Power Play, The Tumultuous world of Middle East Oil,1890      

  ,Weindenfeld and Nicholson
       .187-pp.172,1973            

)3(  انظــر محكمــة العــدل الدوليــة، قضيــة أمباتيلــوس، اليونــان ضــد بريطانيــا العظمــى، أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، الحكــم 
الصــادر فــي األول مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1952، مجمــع ســنة 1952، ص 39؛ إذ جــاء فيــه: ال تســتطيع المحكمــة البــت 

فــي عمــق المســألة، لعــدم وضــوح النــص المتعلــق بالتحكيــم.
)4(  انظر القضية ذات الرقم 1434، في سنة 1968، والقضية ذات الرقم 1526 في سنة 1975

-et 1974 p.915  989-Journal de droit international, Clunet 1976,p.978                                       
Observations de Y.Derain .918

الدوليــة التــي أنشــئت فــي الـــ26 مــن حزيــران »يونيــو« لســنة 1945)1(.

وكانــت النتيجــة؛ أّن التحكيــم فــي هــذه القضيــة لــم يحصــل لعــدم تعييــن المحكميــن، مّمــا أدى 

إلــى االنقــالب العســكري الــذي أطــاح حكومــة مصــدق)2(.

ــان  ــن نيس ــي الـــ29 م ــركة، ف ــران والش ــن إي ــة بي ــة النفطي ــى أّن االتفاقي ــارة إل ــدر اإلش وتج

»أبريــل« لســنة 1932، تنــص ـــــ بوضــوح ـــــ علــى أّن إيــران لــن تســقط االتفاقيــة النفطيــة، 

ــن  ــل ع ــة تح ــأن االتفاقي ــن بش ــن الطرفي ــات بي ــرار كان، وأن الخالف ــأي ق ــوهها ب ــن تش ول

طريــق التحكيــم، لكــّن إيــران ـــــ فــي قرارهــا تأميــم الشــركة ـــــ ربطــت بيــن االتفاقيــة النفطيــة 

والنــص الخــاص بالتحكيــم، وعّدتهمــا يخضعــان إلــى القوانيــن المحليــة، وبالتالــي مــن حقهــا 

تغييــر هــذه القوانيــن بفعــل ســيادتها، وهــذا الموقــف ســبق أْن اعتمدتــه محكمــة العــدل الدوليــة 

الدائمــة، بخصــوص الديــون الصربيــة، فــي القــرار ســابق الذكــر، ومحكمــة العــدل الدوليــة)3(، 

ــي أّن  ــا يعن ــنة 1968)4(، مّم ــذ س ــة، من ــة الدولي ــة التجاري ــي الغرف ــم ف ــة التحكي ــك هيئ وكذل

ــد  ــي هــذا المجــال، عن ــي ف ــون الدول ــم بالقان ــى عل ــا عل ــة، كانت ــة البريطاني الشــركة والحكوم

توقيــع االتفــاق النفطــي مــع إيــران فــي ســنة 1932، ولــم تتخــذا االحتياطــات الالزمــة لتجنــب 

المفاجــأة.

ــا تقــدم نســتطيع القــول: إّن الســيادة ليســت عائقــًا أمــام الدولــة لالرتبــاط باتفــاق التحكيــم،  مّم

ــف تســمية  ــا أّن الشــخص المكل ــذا الحــق. كم ــا ه ــي تعطيه ــي الت ــيادة ه ــس: إّن الس ــل العك ب

المحكــم مجبــر قانونــًا علــى القيــام بالمهمــة المكلــف بهــا، كونــه قبلهــا مســبقًا وارتبــط بهــا، وإّن 

تقاعســه عــن القيــام بالمهمــة يعطــي المتعاقديــن: الدولــة والشــركة األجنبيــة، الحــق بمقاضاتــه 

أمــام محاكــم بلــد المقــر أو مــكان إقامتــه، وتحميلــه األضــرار الناتجــة عــن تقاعســه، وهــذا ال 

ــًا، كمــا فعــل رئيــس محكمــة  يعنــي أنــه ال يســتطيع إيجــاد مبــرر مــا قــد يكــون مقبــول قانون
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 5/no.ARB /07ــم ــي واشــنطن، ذات الرق ــي ف ــم الدول ــةAbaclat c.Argentine  أمــام مركــز التحكي )1(  انظــر قضي

فــي الـــ4 مــن آب »أغســطس« لســنة 2010.
 CNUDCI: Sergei Paushok, CJSC Golden East Company et CJSC أمــام  قضيــة  انظــر   )2(
 Vostokneftegaz company c.Mongoli sentence sur la competence and responsibility on 28 April

 2011,parag.220
وانظــر ـــــ أيضــًا ـــــ القضيــة ذات الرقــم Impregilo S.p.A. c. Argentine 17/ARB/07  قــرار الـــ21 مــن حزيــران 

»يونيــو« لســنة 2011.
 Abaclat c.Argentine 3( انظر القضية السابقة(

 Buzghata,Ahmed, Le principe de l’autonomie de la clause d’arbitrage, essaid’interprétation    )4(
.de la jurisprudence française,thèse droit Nice,1981p.162

العــدل الدوليــة، حينمــا قــال: إن التوكيــل هــو لرئيــس محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة؛ ليتجنــب 

ــام بمهمتــه، أو أّن ســبب التقاعــس غيــر مقبــول، ويعــود عندهــا إلــى المحاكــم للبــت فــي  القي

هــذا الموضــوع.                                                                                

ــم  ــة المعروضــة، يصبــح قبــول طلــب التحكي ــم فــي القضي ــد اإلقــرار بمشــروعية التحكي وعن

أمــرًا ملزمــًا للدولــة والطــرف اآلخــر، وال يجــوز عندهــا للمحكميــن التنصــل مــن واجباتهــم 

بفعــل اتفــاق التحكيــم، وهــذا القبــول علــى المحكميــن أْن يطرحــوه حينمــا يشــير الطلــب 

 competence( المرفــوع مــن أحــد األطــراف، إلــى مواضيــع لــم ينــص عليهــا اتفــاق التحكيــم

ــم تقــدم فــي  ratione materiae(، أو ال يمكــن اســتنتاجها مــن فحــوى االتفــاق)1(، أو أنهــا ل

الزمــن المحــدد لهــا )Competence ratione temporis()2(، وال مــن األشــخاص المعنييــن 

ــّد مــن طــرح الســؤال  ــم )Competence ratione persone()3(، ولهــذا ال ب ــاق التحكي باتف

التالــي: هــل اتفــاق التحكيــم مســتقل عــن اتفــاق االمتيــاز األساســي بيــن الدولــة والشــركة، أم 

يخضعــان إلــى نفــس القانــون؟

   

ب ـــ استقاللية اتفاق التحكيم عن عقد االمتياز أو العقد األساسي: 

الجــواب عــن هــذا الســؤال يســتدعي معرفــة القانــون الــذي يحكــم اتفــاق التحكيــم بيــن الدولــة 

والشــركة األجنبيــة، فهــل يحكــم نفــس القانــون هــذا االتفــاق واالتفــاق األساســي؟)4(.              

مــن المســلم بــه أنــه حينمــا يســقط األســاس يســقط معــه الفــرع، لكــن هــل باإلمــكان عــّد النــص 

ــق  ــي ال تطب ــد األساســي، وبالتال ــو ورد فــي العق ــه مســتقل ول ــم فرعــًا، أم أن الخــاص بالتحكي

عليــه نفــس المعاييــر المطبقــة علــى العقــد؟ 

ال بــّد مــن األخــذ فــي الحســبان، أنــه بســقوط النــص الخــاص بالتحكيــم ال يبقــى أي طريــق آخــر 

لحــل النــزاع، ســوى مــا تــراه الدولــة المعنيــة مناســبًا لمصالحهــا، أضــف إلــى مــا تقــدم، أّن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Nussbaum Arthur, The arbitration between Lena  )1930-Law Cases, no.1 and 258)1929  )1(
Goldfields, Ltd and the Soviet Government, in          Cornell,L.Q 31  )1950(, Affaire Losinger,

                                .I.L.R.vol.53,1979,p.409

الدولــة تســتطيع إشــهار حصانتهــا أمــام المحاكــم الخارجيــة، حينمــا توصــف العقــد بأنــه عقــد 

عــام؛ أي يدخــل ضمــن ســيادة الدولــة، وليــس عقــدًا خاصــًا يمكــن البــت فيــه مــن قبــل المحاكــم، 

مــع مــا كل مــا يتضمنــه ذلــك مــن عراقيــل لتوصيــف العقــد األساســي: 

  Public  Act or sovereign act  and( ــاص ــد خ ــيادي أم عق ــام أم س ــد ع ــو عق ــل ه ه

ــا  ــر أمامه ــم تث ــو ل ــى ل ــة، حت ــم الوطني ــدم، أّن المحاك ــا تق ــى م ــف إل Private  Act(، أض

ــة  ــر مخول ــا غي ــول إنه ــة، لتق ــح الوطني ــي الحســبان المصال ــد تأخــذ ف ــة، ق ــة القضائي الحصان

البــت فــي هــذه القضيــة، مّمــا يعنــي أّن المســألة قــد تــدور فــي حلقــة مفرغــة مــن دون الوصــول 

إلــى حــل مــا، وهــو مــا يريــده الطــرف غيــر الراغــب فــي أي حــل فــي نهايــة األمــر، حينمــا 

يــرى أّن مصالحــه تقضــي بهــذا التوجــه.

إّن مثــل هــذا الموقــف يســيء إلــى التجــارة الدوليــة واالســتثمارات؛ ألنــه يعطــي المســتثمرين 

االنطبــاع أنــه ال يمكــن االعتمــاد علــى االتفــاق المبــرم بينهــم وبيــن الدولــة، بشــأن التحكيــم، 

بهــدف حمايــة مصالحهــم؛ كونــه يمكــن تعديــل االتفــاق بتعديــل القانــون الواجــب تطبيقــه.

مّمــا تقــدم، يظهــر أنــه ال بــّد فــي بدايــة األمــر، مــن البحــث عــن القانــون الــذي يحكــم اتفــاق 

ــد  ــدد القواع ــون يح ــتقل؛ فالقان ــص مس ــي ن ــي أو ف ــد األساس ــي العق ــواء ورد ف ــم، س التحكي

المفتــرض االلتــزام بهــا؛ للحفــاظ علــى صالحيــة أي اتفــاق يبــرم بيــن طرفيــن عادييــن أو بيــن 

دولــة وشــخص آخــر، ولهــذا يطــرح الســؤال: هــل يطبــق نفــس القانــون علــى اتفــاق التحكيــم 

والعقــد األساســي، أم أنهمــا مســتقالن ويتوجــب تطبيــق قانــون معيــن علــى كل منهمــا؟ بعــد 

ــي  ــا الشــروط الواجــب توافرهــا ف ــة عــن هــذا الســؤال يطــرح ســؤال آخــر؛ وهــو: م اإلجاب

ــم مــن أجــل إعطائــه الصفــة القانونيــة أو الصالحيــة؟ اتفــاق التحكي

ــن  ــن ضم ــو ورد م ــى ول ــد األساســي، حت ــم مســتقل عــن العق ــد التحكي ــه؛ أّن عق ــق علي المتف

ــة)1(  ــم الدولي ــي المحاك ــف ف ــذا الموق ــد ه نصوصــه، وتأك
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   France, Affaire Gosset,Cour de cassation française du 7 mai 1963,in Dalloz 1963,p.545  )1(
 Note,J.Robert,J.C.P.1963.II.13405 note Goldman  et Rev.crit.1963,p.615 note Motulsky, Clunet
 1964,p.82 note Bredin. Aff.Hecht,Cour de cassation du 4 juillet.1972 in Clunet 1972 p.843 note

.Oppetit,Rev.crit.1974,p.82 note Level
note Mezger, aff. ,634-Allemagne,cour Fédérale de la RFA du 22 sept.1971,Rev.crit.1972,p.629

    .Société X c Société y
 .Suisse,Arrêt Téléfunkun c Philips,semaine judiciaire 1953 p.417

Italie,Cour de cassation, Arrêt du 27 mars 1954 Delfino et Cie du Niger français,Rev.
        crit.1956,note Barda et Motulsky

 The same in USA. Belgique,Cour de cassation,arrêt du 16 .110-Rev.Arbitrage 1955 no. 4p.107
janv.1958, Société Controlex,Rev.Crit.1959,p.122. Batiffol H et Lagarde P. Traité

 de droit international privé,1976,T.II,no.722 Gaudemet Hélène, La prorogation volontaire )2(
.de juridiction en droit international privé, thèse,Paris 1965,p.68 et s

 .Institut de droit international, Annuaire, Tome II, 1957, art.5 p.374 and Revue critique,1958, p 
.Arrêt Egetran SA du 5 janv.1967,ATF 93 I 49, Semaine judiciaire 1967 p .803 )3(

)4( لكن انتقد الفقيه  Goldman Bertholdهذا الموقف في  دراسته:  
 Les conflits de lois en matière d’arbitrage international de droit privé, Recueil des cours de
                                                                                                                                         .l’Academie de droit international,1963 vol.109 p.373

والوطنيــة)1(، كمــا ورد فــي المــادة الـــ5 مــن اتفاقيــة نيويــورك بخصــوص التحكيــم، والمــادة 

الـــ6 مــن االتفاقيــة األوروبيــة لســنة 1961، لكــن هــل اتفــاق التحكيــم محكــوم بقانــون وبــأي 

قانــون، أم بــإرادة أطــراف النــزاع؟ يعــّد بعــض الفقهــاء اتفــاق التحكيــم عقــدًا بيــن األطــراف، 

ولهــذا فهــم يتمتعــون بحريــة كاملــة واالعتمــاد علــى توافقهــم فحســب)2(، أمــا اتفــاق التحكيــم 

ــزاع؛ أي فــي مــكان  ــي بالن ــد القاضــي الطبيعــي المعن ــة األمــر ـــــ تجري ــي ـــــ فــي نهاي فيعن

ــذا  ــزاع، له ــت بالن ــي الب ــه ف ــن حق ــركة ـــــ م ــر إدارة الش ــكان مق ــه أو م ــى علي ــر المدع مق

يمكــن أْن تطــرح مســألة صالحيــة العقــد أمــام هــذا القاضــي كمســألة إجرائيــة، والتأكــد حســب 

قانــون اإلجــراءات فــي بلــد مقــره، مــن أّن العقــد صالــح للتنفيــذ علــى الرغــم مــن أنــه يحرمــه 

ــى هــذا الموضــوع فــي دورة امســتردام، فــي ســنة  ــي إل ــون الدول ــه، وتطــرق معهــد القان حق

1957، وأقــر أّن صالحيــة العقــد تخضــع إلــى القانــون المعمــول بــه فــي مقــر التحكيــم)3( ومــن 
المالحــظ أّن المحاكــم السويســرية تطبــق هــذه القاعــدة )4(

ولتجنــب هــذه الصعوبــة، كان ال بــّد مــن إيجــاد حلــول تقضــي باللجــوء إلــى القانــون الدولــي، 

ــة ال  ــة دولي ــارة عــن اتفاقي ــح عب ــه؛ لكــي يصب ــم تحــت مظلت ــد الخــاص بالتحكي ووضــع العق

يمكــن فكهــا مــن دون رغبــة الطرفيــن، أو فــي ظــروف اســتثنائية يصعــب تصورهــا ويحددهــا 

القانــون الدولــي نفســه.

ــه  ــع أن ــاًل؟ الواق ــة فع ــط الدول ــة هــل ترب ــذه المظل ــل ه ــو: مث ــا يطــرح ســؤااًل آخــر؛ وه وهن

ــو كان  ــم، ول ــاق التحكي ــاط باتف ــا االرتب ــد قبوله ــة عن ــك أّن الدول ــر؛ ذل ــق آخ ــد طري ال يوج
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر محكمــة العــدل الدوليــة، مجمــع ســنة 1970، ص 46 ومــا بعدهــا؛ فلقــد جــاء فــي قضيــة برشــلونة تركشــن أمــام 

المحكمــة، أنــه يتوجــب علــى الدولــة التــي تســمح باالســتثمار علــى أراضيهــا، أْن توفــر للمســتثمرين الحمايــة القانونيــة.
)2(  وذلك حسب المادة الـ34 من الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة، والخاص بحل المنازعات حاًل سلميًا.  

 )3(  يكفــي لظهــور الخــالف، حصــول تعــارض بيــن إرادتــي الطرفيــن بشــأن مســائل محــددة وخــالف علــى مصالحهمــا 
والقواعــد القانونيــة واجــب تطبيقهــا. 

ــون  ــة القان ــت مظل ــه تح ــى وضع ــت عل ــية، ووافق ــة األساس ــي االتفاقي ــص ف ــكل ن ــى ش عل

ــد تحركــت بإرادتهــا الناتجــة عــن ســيادتها وتخلــت عــن حقهــا فــي تعديــل  ــي، تكــون ق الدول

االتفــاق، كونهــا ال تســتطيع بمفردهــا تغييــر القانــون الدولــي، أضــف تخليهــا بهــذا الخيــار عــن 

حصانتهــا القضائيــة، كمــا أّن الشــركة األجنبيــة ستشــعر باالطمئنــان كــون االتفــاق ســيطبق، 

ــر لهــا طرائــق  ــي يوف ــون الدول ــإّن القان ــي بالتزاماتهــا، ف ــة وتف ــة المعني ــم تلتزمــه الدول وإن ل

ــة الدبلوماســية،  ــب الحماي ــر الشــركة)1( أو طل ــد مق ــم بل ــى محاك أخــرى، والســيما اللجــوء إل

وهــي أمــور ال ترغــب الــدول ـــــ عــادًة ـــــ فــي التعاطــي معهــا، كونهــا قــد تــؤدي إلــى محكمــة 

العــدل الدوليــة؛ بســبب تحــول النــزاع نزاعــًا بيــن دولتيــن، وقــد تصــل المســألة فــي النهايــة إلى 

ــن)2(.  مجلس األم

ولتســهيل األنشــطة االســتثمارية خــارج الحــدود، عقــدت اتفاقيــة واشــنطن لحــل النزاعــات بيــن 

الــدول والشــركات األجنبيــة، بشــأن االســتثمارات، فــي الـــ18 مــن آذار »مــارس«، وصّدقــت 

عليهــا أكثــر مــن 160 دولــة ومنطقــة تابعــة، ومــن بينهــا غالبيــة الــدول العربيــة، وتــّم بموجبهــا 

ـــــ فــي إطــار البنــك الدولــي فــي واشــنطن ـــــ إنشــاء المركــز الدولــي لحــل النزاعــات الناتجــة 

ــم  ــي عل ــن توضــع ف ــن والمحكمي ــداد الئحــة بالمصلحي ــز بإع ــوم المرك ــتثمار، ويق عــن االس

المســتثمرين والــدول األطــراف؛ لالســتعانة بهــا عنــد اختيــار  المحكــم أو المصلــح.

ج ـــ الجهة المخولة البت في صالحية اتفاق التحكيم:

ــة، عــدة مســائل  ــة والشــركات األجنبي ــن الدول ــد معالجــة أي خــالف)3( بي ــم عن يواجــه المحك

ــة تســتطيع التشــكيك فــي قــدرة المؤسســة المكلفــة تســمية الحكــم،  تتعلــق بصالحياتــه؛ فالدول

كمــا أنهــا تســتطيع أْن تثيــر مســألة بطــالن النــص الخــاص بالتحكيــم، ســواء ورد النــص فــي 

العقــد األساســي أو فــي اتفــاق ملحــق، وتســتطيع إعاقــة عمليــة التحكيــم، بعــدم المشــاركة فــي 

ــة الشــروط  ــذا يطــرح الســؤال لمعرف ــة، وله ــا القضائي ــارة مســألة حصانته الجلســات، أو بإث

الواجــب توافرهــا فــي االتفــاق والجهــة المخولــة البــت فــي صالحيتــه، إْن أتــى ضمــن العقــد أو 

فــي نــص خارجــه، أمــا الشــروط فيجــب أْن تتوافــر فــي الدولــة والطــرف األجنبــي؛ فالقاعــدة 

هــي أّن العقــد يبطــل عنــد افتقــاد أحــد المتعاقديــن القــدرة علــى التعاقــد ألي ســبب كان، مثــل 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم  المختلطة في مجموعة:

Reports of international arbitral Awards, vol.1 to XXX 
.Texaco- Calasiatic, In International law report,1979,vol.53,pp.415 et s

 P.Mayer, L’autonomie de l’arbitre dans l’appréciation de sa: ــا  أيضــًا ــم مــع ليبي ــة التحكي )2( انظــر قضي
 .propre compétence, R.C.A.D.I. 1989,  t.217p.339

 Salvioli,Gabriel,La jurisprudence de la Cour Permanente de justice internationale. Recueil de
 . cours de l’Académie de Droit International,vol.12,1926,P. 19 )3

)4(  انظــر محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، القضيــة المتعلقــة بــإدارة األميــر فــون بليــس، القــرار الصــادر فــي الـــ4 مــن شــباط 
»فبرايــر« لســنة 1933، مجموعــة أ وب، رقــم 52، ص 15.

ــة اللجــوء إلــى التحكيــم فــي القضيــة موضــع الخــالف مــع  وجــود تشــريع يحــرم علــى الدول

الطــرف األجنبــي، كــون هيئــة التحكيــم ال تســتطيع البــت فــي موضوعــات لــم يتطــرق إليهــا 

ــي  ــزام الشــركة ف ــه إل ــة تخول ــع بوكال ــي فيجــب أْن يتمت ــا الطــرف األجنب ــم، أم ــاق التحكي اتف

الموضوعــات الــواردة فــي اتفــاق التحكيــم، وأضــف إلــى مــا تقــدم، أّن اتفــاق التحكيــم يســقط 

عنــد تعــارض العقــد األساســي مــع المصالــح الوطنيــة أو القواعــد الخلقيــة أو المعتقــدات الدينيــة 

ــد تعارضــه مــع القانــون  ــذه، وكذلــك عن ــد اإللمــام المســبق باســتحالة تنفي واالجتماعيــة، وعن

الدولــي، وخاصــة فــي مســائل تخــص التجــارة الممنوعــة دوليــًا، مثــل تجــارة الــرق والمــواد 

المخــدرة وتهريــب األســلحة، ولهــذا يطــرح الســؤال: 

ــن  ــم؟ وَم ــاق  التحكي ــواردة ســابقًا، يبطــل اتف ــر األســباب ال ــد األساســي لغي هــل بطــالن العق

ــى  ــم، إْن أت ــاق التحكي ــه أّن اتف ــرف ب ــذا الموضــوع؟ المعت ــي ه ــت ف ــة للب صاحــب الصالحي

ــقوطه)1(؛  ــقط بس ــه، ال يس ــي أو خارج ــد األساس ــل العق داخ

ذلــك أنــه ال بــّد مــن البــت فــي النتائــج المترتبــة علــى ســقوط العقــد األساســي، واألنســب لتحديــد 

هــذه النتائــج المحكمــة المكلفــة التحكيــم، كــون المتعاقديــن اتفقــوا علــى ذلــك وكلفوهــا إيجــاد 

حــل لنزاعهــم، وعنــد ظهــور نــزاع آخــر علــى اتفــاق التحكيــم نفســه، فهنــاك توافــق علــى أنــه 

ــة المحاكــم  ــه كاف ــاق، وهــذا مــا أقرت ــة االتف ــن أنفســهم البــت فــي صالحي ــى المحكمي يعــود إل

ــه  ــاع أحــد المتنازعيــن عــن حضــور جلســات المحكمــة، فإن ــد امتن ــم)2(، وعن ــة بالتحكي المعني

يحــق للفريــق اآلخــر تقديــم األدلــة أو وســائل اإلثبــات الخاصــة بصالحيــة المحكمــة للبــت فــي 

المســألة)3(، 

كمــا يحــق للمحكمــة البــت فــي صالحياتهــا، حســب نــص االتفــاق، ومــن دون طلــب مــن أحــد 

الفرقــاء)4(، أضــف إلــى مــا تقــدم، أّن المحكمــة ال تحتــاج البحــث عــن القانــون الــذي يخولهــا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .Ph.Fouchard, L’arbitrage commercial international, p.157 et s     :1(  انظر تحلياًل لالتفاقية(

  Malicorp Limited c. ــة ــي قضي ــر« لســنة 1911، ف ــن شــباط »فبراي ــي الـــ7 م ــام )CIRDI( ف ــم أم )2(  انظــر الحك
.119-parag.115,18/Egypte, aff. noARB/08

كما انظر المالحظة الـ6 الواردة في الصفحة الـ3 بشأن األردن. 

ــاج  ــول: إّن المحكمــة تبــت فــي مســألة صالحياتهــا وال تحت ــدأ يق ــة، كــون المب هــذه الصالحي

تفويضــًا، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة األولــى فــي القســم الثالــث مــن االتفاقيــة األوروبيــة، 

بخصــوص التحكيــم التجــاري الدولــي، فــي الـــ21 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 1961، والتــي 

ــر المحكمــة،  ــون مق ــًا حســب قان ــة الحق ــة القضائي ــي الحســبان المراقب ــول: »مــع األخــذ ف تق

يحــق للمحكــم البــت فــي مســألة صالحياتــه، وكذلــك فــي مشــروعية اتفــاق التحكيــم واالتفاقيــة 

األساســية التــي تضمنــت نــص التحكيــم«)1(.

     

د ـــ مصير الحكم القاضي بأهلية أو عدم أهلية هيئة التحكيم للبت في النزاع:

ــكوى  ــى الش ــل التطــرق إل ــزاع قب ــي الن ــت ف ــا للب ــألة أهليته ــادًة ـــــ مس ــة ـــــ ع ــج الهيئ تعال

المرفوعــة بخصــوص العقــد األساســي، حتــى ولــو عــّد أحــد األطــراف أّن طلبــه يأخــذ شــكل 

ــائل  ــة والمس ــائل اإلجرائي ــن المس ــابك بي ــور تش ــكان ظه ــي إم ــا يعن ــدي، مّم ــراء التمهي اإلج

الخاصــة بالعقــد األساســي)2(. وبعــد االنتهــاء مــن معالجــة قضيــة األهليــة، يجــب علــى 

ــم  ــن تقدي ــى أســاس زم ــم عل ــب، بالتحكي ــول أو رفــض الطل ــى مســألة القب ــة التطــرق إل الهيئ

الطلــب )ratione temporis( ومــا ورد فــي العقــد األساســي مــن جهــة، واألهليــة المتعلقــة 

باألشــخاص أو بالموضوعــات )ratione personae and ratione materiae( مــن جهــة 

أخــرى، لكــن هنــا يبــدأ النظــر فــي الشــكوى وكذلــك قضيــة الباخــرة بتســي، الواليــات المتحــدة 

ضــد بريطانيــا العطمــى، لجنــة لنــدن المختلطــة، فــي ســنة 1979، المجمــع ذو الرقــم 2 فــي       

 De Lapradele et Politis

وكذلــك قضيــة )Alabama( فــي نفــس المجمــع، ص 713؛ إذ تواجهــت الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة مــع بريطانيــات العظمــى، قــرار المحكمــة فــي الـــ14 مــن أيلــول »ســبتمبر« لســنة 

                                                                                               .1872

وكذلــك تنــص المــادة الـــ9 مــن »القواعــد التوجيهيــة عــن إجــراءات التحكيــم«، التــي أعدتهــا 

لجنــة القانــون الدولــي فــي األمــم المتحــدة، فــي ســنة 1958، علــى أّن »المحكمــة تبــت 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظر القضية ذات الرقم ARB/07/5، في الـ4 من آب »أغسطس« لسنة 2011، الفقرة الـ303.

ــم  ــق بالتحكي ــد المتعل ــة تفســير العق ــع بصالحي ــا تتمت ــا أنه ــا، كم ــة تكليفه ــي صالحي بنفســها ف

والوثائــق األخــرى التــي تثبــت هــذه الصالحيــة«، كمــا يشــير برليــا جــورج فــي كتابــه    

 Jurisprudence des tribunaux internationaux en ce qui concerne leur

 compétence. Recueil de l’Académie de droit internationale de La Haye,

vol.88, 1955, p.122    علــى أّن قاضــي التحكيــم يمــارس صالحيــات قضائيــة، ولــه الحــق 

ــة أو ال. ــذه الصالحي ــع به ــا إذا كان يتمت ــر م ــي تقري ف

وفي موضوع الخالف.

ــل  ــن قب ــم )recevability( م ــب التحكي ــض طل ــة أو رف ــدم األهلي ــة أّن ع ــدر المالحظ وتج

الهيئــة، يؤديــان إلــى نفــس النتيجــة؛ أي أّن الهيئــة لــن تنظــر في الخالف بشــأن العقد األساســي، 

ــام )1(   ــة )Abaclat and al( أم ــي قضي ــاًل ف ــح؛ فمث ــر واض ــي أّن األم ــة ال تعن ــذه الحال وه

ــن  ــة الممثلي ــي الســندات الســيادية األرجنتيني ــن حامل ــد مــن اإليطاليي ــدم العدي ) CIRDI(، تق

بـــ)Task Force Argentina(، وطــرح الســؤال: هــل طلــب التحكيــم يكتســي طابــع األهليــة؟ 

هــل الهيئــة مؤهلــة أم غيــر مؤهلــة لهــذه المهمــة؟ أمــا القبــول فيعنــي أّن مــن صالحيــة الهيئــة 

النظــر أو االمتنــاع عــن النظــر فــي الموضــوع، وبمعنــى آخــر: هــل موضــوع النــزاع يدخــل 

ــد الســندات الواجــب تطبيقهــا بيــن األرجنتيــن  ــة الخاصــة بعق ــم؟ االتفاقي ضمــن اتفــاق التحكي

ــتكين،  ــتثمرين المش ــات المس ــن تجمع ــدم م ــب المق ــألة الطل ــى مس ــرق إل ــم تتط ــا، ل وإيطالي

كمــا أّن اتفاقيــة واشــنطن بخصــوص االســتثمار )CIRDI(، لــم تتطــرق إلــى هــذه المســألة؛ 

ــ  ــــ بشــكل أو بآخــرـ  فأهليــة الهيئــة للنظــر فــي طلبــات التجمعــات، تفتــرض قبــول األرجنتيــنـ 

الشــكوى الجماعيــة، مّمــا يعنــي أّن رفــض األرجنتيــن يــؤدي إلــى وقــف النظــر فــي األهليــة 

ــن،  ــة األرجنتي ــى موافق ــاج المحكمــة إل ــول، ال تحت ــى القب ــي اإلجــراءات، لكــن بالنظــر إل وف

وعليهــا فقــط النظــر فــي الشــروط المفتــرض توافرهــا فــي الطلــب مــن أجــل قبولــه، وال ســيما 

أّن نظــام )CIRDI( للتحكيــم ال يتعــارض مــع الشــكوى الجماعيــة، بحســبان أّن انضمــام 

األرجنتيــن إلــى اتفاقيــة واشــنطن، يتضمــن ـــــ حكمــًا ـــــ هــذه الموافقــة.

1. الحكم بأهلية هيئة التحكيم للبت في النزاع:

النـــــــزاع علــى أســــــاس قاعـــــــدة  فــي  للبــــــت  الهيئــة صالحيتهــــــا  عــادًة، تعلــن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 CIRDI,  Perenco Ecuador Limited c.Equateur et Empresa Estatal Petroleo, affaire  )1(

.decisión sur la compétence, 30 juin 2011,parag.239 ,6/no.ARB/08
decision sur la compétence ,31/CIRDI, Hochtief AG c.Argentine, aff.noARB/07 )2(

 .Bundesgerichtshof, on 5 may 1977, in BGHZ,68,p.356    :3( انظر المحكمة الفدرالية األلمانية(
 Metal Corporation Ltd v.Kate Shpping Ltd ) The Gladys( 1988. 1WLR :ــة ــم اإلنجليزي ــك المحاك وكذل

 ..767
والمادة الـ21 من نظام )CNUDCI(، والمادة الـ8، الفقرة الـ3 من نظام غرفة التجارة الدولية.

)4( انظر سنوية II ،1959، ص 376، المادة الـ10.
Philippes Fouchard, l’arbitrage commercial international, 1965,no 243 p.139 )5(

Jean-baptiste Racine, La Sentence d’incompétence, in revue de l’Arbitrage, 2010 

ــن،  ــع األرجنتي ــة م ــي قضي ــها )1( ، وف ــم نفس ــا حك )competence comptence(؛ أي أنه

ــذي  ــم ال ــي الحك ــت ف ــون ليب ــد أي قان ــال يوج ــا ف ــدم أهليته ــرت ع ــو أق ــا ل ــة أنه ــّدت الهيئ ع

 a pendant might object that it had no right to determine even( ؛)اتخذتــه)2

that question(، ذلــك أّن صالحيــة اتفــاق التحكيــم تعنــي أّن حــل النــزاع يعــود إلــى التحكيم، 

وأّن علــى محاكــم الدولــة اإلعــالن عــن عــدم أهليتهــا لحــل النــزاع فــي وجــود اتفــاق صالــح 

ومشــروع، هــذا مــا نصــت عليــه المــادة الـــ1458 فــي الفقــرة الثانيــة مــن قانــون اإلجــراءات 

ــم  ــم، لكــن فــي التحكي ــات التحكي ــة أعطــي هيئ فــي فرنســا؛ أي أّن مــا أخــذ مــن محاكــم الدول

ال يعــرف مســبقًا ـــــ إال فــي النــادر ـــــ اســم المحكــم أو المحكميــن؛ فاالتفــاق يلــزم األطــراف 

ــاق  ــاق، ولكــي يعطــى اتف ــذ االتف ــم، مــع مــا ينتــج عــن عــدم تنفي ــى التحكي فحســب اللجــوء إل

ــم،  ــة التحكي ــاء هيئ ــن إعط ــّد م ــاده، ال ب ــل أبع ــة، كام ــروط الالزم ــتوفي للش ــم المس التحكي

ــروض  ــي الموضــوع المع ــت ف ــا للب ــدم أهليته ــا أو ع ــأن أهليته ــم بش ــة إلصــدار الحك األهلي

عليهــا)3(، وذلــك مــن دون األخــذ فــي الحســبان مــا قــد تقــرره محاكــم الدولــة الحقــًا، لــو رفــض 

الحكــم الــذي أصدرتــه بشــأن أهليتهــا مــن قبــل أحــد األطــراف وطلــب إســقاطه باللجــوء إلــى 

ــة المقــر، أمــا القانــون الواجــب تطبيقــه عنــد النظــر مــن قبــل هــذه المحاكــم فــي  محاكــم دول

الحكــم الصــادر بشــأن أهليــة الهيئــة، فقــد عــّد معهــد القانــون الدولــي قانــون مقــر الهيئــة هــو 

ــاق األطــراف؛ ــى اتف المعنــي)4(، لكــن يعــّد بعــض الفقهــاء أّن مــن األفضــل الرجــوع إل

ــد  ــة)5(، وق ــم ال يكتســي أي أهمي ــر التحكي ــك أّن مق ــة؛ ذل ــة أو المبطن ــم المعلن ــة رغبته لمعرف

ــذي  ــة ال ــم باألهلي ــى الحك ــة عل ــر أي فاعلي ــون المق ــس لقان ــه لي ــون اتخــذ عشــوائيا؛ أي أن يك

ــي  ــذ ف ــن األخ ــّد م ــن ال ب ــم،. لك ــاق التحكي ــى اتف ــه عل ــب تطبيق ــون الواج ــى القان ــع إل يخض

الحســبان، أّن قانــون اإلجــراءات فــي مقــر الهيئــة، قــد يعــّد أّن مســألة األهليــة مســألة تمهيديــة 

ــة  ــد ال يعتــرف بالحكــم الصــادر بشــأن األهلي ــه ق ــم، وأن ــل الشــروع فــي إجــراءات التحكي قب

عنــد مخالفــة هــذا القانــون، ويجــدر بنــا الســؤال: هــل يتمتــع الحكــم الصــادر بأهليــة الهيئــة، 
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أ. عثمان رفعت  حجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 J.Rubellin –Devichi, essai sur la nature de l’arbitrage, Librairie Générale de.781-no.4,p.730 )1(

 droit et de jurispruudence,1965,no.349,p.234
 P.Mayer, l’autonomie de l’arbitre   dans l’appréciation de sa propre compétence, in Recueil )2(

      .des Cours de l’Académie de droit international, )RCADI( 1989,t.217, no.23, p.353
)3( محكمة التمييز في فرنسا، الغرفة األولى، الـ29 من حزيران »يونيو« لسنة 2009،                                                      

Revue de l’arbitrage,2009,p.741, note C.Chainais 
)4( قضية )Suisse Oil( أمام محكمة استئناف باريس، في الـ16 من حزيران »يونيو« لسنة 1988                                 

 Revur de l’arbitrage,1989,p.309,note Ch.Jarrosson. Also article 190 parag.2 litt.b, loi sur le
 droit internationale privé droit belge,art. 1693.3 in fine, du Code judiciaire du droit autrichien,
 art.584.2 and 611.1 du Code de procédure civile, loi du13 janvier 2006 in Rev. De l’arbit.
                                      .2006. P.518. And droit anglais, art.67 de la loi du 17 juin 1996

 Pierre Lalive et E.Gaillard, Le   .5( هكذا الحال مع المادة الـ186، الفقرة الـ3 من القانون الدولي الخاص(
.nouveau droit de l’arbitrage international en suisse ,JDI ,1989,p.952

بالســلطة الواجبــة التــي يتمتــع بهــا الحكــم الصــادر عــن محاكــم الدولــة؟ وهــل مــن صالحيــة 

ــة؟ وكيــف؟ ــم الحكــم الصــادر بشــأن األهلي ــرة تقيي هــذه األخي

قوانيــن بعــض الــدول؛ كالواليــات المتحــدة األمريكيــة وانجلتــرا وبلجيــكا والســويد وسويســرا، 

ــة،  ــة، للبــت فــي طلــب أحــد األطــراف بشــأن الحكــم باألهلي تعطــي محاكمهــا هــذه الصالحي

بينمــا ال تنــص قوانيــن دول أخــرى؛ كألمانيــا وهولنــدا والقانــون الرائــد للجنــة األمــم المتحــدة 

للقانــون التجــاري الدولــي )CNUDCI( لســنة 1985، علــى مثــل هــذه الصالحيــة.

   

2. الحكم القاضي بعدم أهلية هيئة التحكيم للبت في النزاع)1(:

يعــّد بعــض الفقهــاء أّن الحكــم بعــدم األهليــة، ليــس لــه أي قيمــة أو ســلطة، وال يســتحق التســمية 

 )CNUDCI( كمــا ال يتطــرق قانــون ،)كــي يتــم النظــر فــي صالحيتــه مــن قبــل المحاكــم)2

الرائــد الخــاص بالتحكيــم التجــاري الدولــي، إلــى مثــل هكــذا قــرار، لكــن تعــّد بعــض المحاكــم 

الوطنيــة، والســيما فــي فرنســا، أّن مــن حــق المتنازعيــن الطعــن فــي الحكــم)3(، علــى الرغــم 

مــن أّن قانــون اإلجــراءات المدنــي لــم يتطــرق ـــــ صراحــًة ـــــ إلــى المســألة، بحســبان أّن َمــن 

يحــق لــه اتخــاذ حكــم بأهليتــه للبــت فــي النــزاع، يســتطيع اتخــاذ حكــم بعــدم أهليتــه أيضــًا، وإال 

فقــد التــوازن بيــن المتنازعيــن)4(.

أمــا األســباب التــي تســتدعي اتخــاذ حكــم بعــدم أهليــة المحكمــة، فيمكــن إرجاعهــا إلــى نوعيــن: 

طبيعــة القــرار المتعلــق بعــدم األهليــة، والظــروف التــي اســتدعت عــدم األهليــة؛ فالمحكمــة 

تقــرر فــي قــرار مســتقل)5(، أو عنــد النظــر فــي النــزاع فــي أهليتهــا أو عــدم أهليتهــا لمعالجــة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  قضيــة )Abela(؛ إذ اعتــرف الحكــم بأهليتــه تجــاه األطــراف أشــخاصًا معنوييــن فــي القضيــة، وعــدم أهليتــه تجاههــم 
 Cassation civile,première chambre 6 octobre 2010. Dalloz 2010, p.2441, أشــخاصًا عادييــن. انظــر

.observation X.Delpech
 .Zanzi, Cassation civ.1re ch.5 janv.1999, in Rev.Arb.1999 p.260,note ph. Fouchard  2( انظر قضية(
 Recommandations sur la litispendance et l’autorité de la chose jugée en توصيــات  انظــر   )3(

   Arbitrage In, L’International Law Association )ILA( Rev.Arb.2006,1.p.119
)4( خاصــة فــي مســائل تخــص اإلفســاد، انظــر القضيــة ذات الرقــم 1110، ســنة 1963، أمــام الغرفــة التجاريــة الدوليــة، 
 P.Mayer, Le contrat ص 744، المالحظــة ذات الرقــم 55. وكذلــك Jean-Baptiste Racine وردت فــي مقــال
illicite, Rev.Arb.1984,p.216
Ad hoc Comity,Vivandi c/Argentine,3 joulay2002,parag.86,J D I,2003,p.195,obs. E. 5( انظــر(

                                    .Gaillard
 Ad hoc Comity, Malasian historical Salvors )MHS(c.Malaisie, sentence du 17 may وكذلــك 
.10/2007,no ARB/05
 Cass. Civ.1er ch.6 janvier 1987, SPP c/Egypte, Rev.arb. 1987, p.469, note انظــر    )6(
Ph.Leboulanger

ــر  ــا تثي ــألة، أو حينم ــذه المس ــر أحــد األطــراف ه ــا يثي ــه، حينم ــزاع)1( أو كامل ــن الن جــزء م

ــع الحكــم الصــادر  ــرار طاب ــاء نفســها هــذا األمــر؛ فحينهــا يكتســي الق ــم مــن تلق ــة التحكي هيئ

عــن محكمــة، ويأخــذ مفعولــه تجــاه األطــراف والخــارج؛ أي محاكــم الدولــة وأي هيئــة تحكيــم 

أخــرى؛ فقــد تصــدر المحكمــة حكمــًا تعلــن فيــه عــدم أهليتهــا؛ لعــدم مشــروعية اتفاقيــة التحكيم، 

ــي، أو  ــاق األساس ــق االتف ــتحالة تطبي ــي، أو الس ــد األساس ــص العق ــالف ال يخ ــون الخ أو لك

تعارضــه مــع النظــام العــام)2(، وعندئــذ تتوقــف إجــراءات التحكيــم)3(، وال يبقــى أمــام األطراف 

ســوى اللجــوء إلــى المحاكــم المعنيــة للطعــن فــي الحكــم الصــادر بعــدم األهليــة)4(.

 

3. استئناف الحكم بعدم أهلية هيئة التحكيم:

ــا  ــر إم ــة، يســتدعي األم ــة الهيئ ــدم أهلي ــم الصــادر بع ــول أحــد األطــراف الحك ــد عــدم قب عن

ــباب  ــم األس ــب تقدي ــا يتطل ــر، مّم ــي المق ــة ف ــة المعني ــام المحكم ــم أم ــقاط الحك ــة بإس المطالب

ــي  ــي ُكلفتهــا مــن األطــراف للنظــر ف ــة الت ــزم الوكال ــة ال تلت ــى أســاس أّن الهيئ ــة، عل الموجب

ــن  ــًا م ــن الحق ــة تعي ــام لجن ــكوى أم ــع الش ــار )CIRDI( رف ــي إط ــن ف ــزاع، ويمك ــض الن ف

 ،)CIRDI( ــى المــادة الـــ52 مــن اتفاقيــة قبــل المركــز )ad hoc Comity(، باالعتمــاد عل

باإلشــارة إلــى أّن الهيئــة تجــاوزت صالحياتهــا)5(، وإمــا العــودة مــن جديــد إلــى اختيــار 

ــن. ــن آخري محكمي

وعنــد النظــر فــي الشــكوى المرفوعــة ضــد الحكــم بعــدم أهليــة الهيئــة، تتــم دراســة المســألة 

مــن كافــة جوانبهــا؛ أي الوقائــع والقانــون المطبــق، كمــا هــو الحــال عنــد النظــر فــي الشــكوى 

بخصــوص الحكــم بأهليــة الهيئــة؛ أي هــل هــي مؤهلــة التخــاذ القــرار بعــدم األهليــة؟)6(.
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 P. Fohlin, A case for a right of Appeal from Negative Jurisdictional Rulings in International )1(

.Arbitratio Governed by UNICITRAL Model Law, Asian DR,2008, p.113
 Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman Traité de l’arbitrage commercial international, Paris  )2(

 1996 no1591, p.924
 .A.Dimolitsa, Autonomie et ‘Kompetenz-Kompetenz’ in Rev.arb.1998, p.325,no 21 )3(

Paris,26 janvier 1988, Reverdy c/Courthéoux, in Rev.Arb.1988,p.307  ،4( محكمة استئناف باريس(
Tribunal federal Suisse,28 avril 1992, Société G c/Société V. Bull.ASA,1992.p.368. Rev.  )5(

                                                                            .Arb.1993,p.124, note  L. Idot. And sentence du 30 juin 1994,Bull.ASA 1995,p.269
 R.Perrot, Les recours devant la Cour d’Appel empêchent-ils l’arbitre de poursuivre sa  )6(

     .  mission. Rev.arb.1987.p.114
يجــب التأكيــد علــى مبــدأ المســاواة بيــن األطــراف عنــد اختيــار المحكميــن، وال يمكــن التخلــي عــن هــذا المبــدأ إال بعــد نشــوء 
الخــالف، مّمــا يعنــي أنــه ال يمكــن تــرك حريــة اختيــار المحكــم أو هيئــة التحكيــم لصاحــب الشــكوى فحســب، وأّن التوافــق بيــن 
المتنازعيــن ال يمكــن االســتغناء عنــه، أمــا عنــد عــدم التوصــل إلــى التوافــق فيتــرك األمــر لقاضــي محكمــة المقــر. انظــر،) 

. )Cour d’Appel de Paris )pôle1-Ch.1
 Aff.SCP Mongrelet Claude et Fabrice c.S.A.Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 3 juil.2012,  

                                                                                                                                .Rev,Arb,2913no1, p.160 et ss. In rev.Arb.2013 no.1 p.160 et ss

4. نتيجة إسقاط الحكم بعدم أهلية هيئة التحكيم: 

مــن صالحيــات محكمــة دولــة المقــر، إســقاط الحكــم بعــدم األهليــة، مّمــا يعنــي عــودة األهليــة 

ــن  ــز بي ــن التميي ــّد م ــن ال ب ــي)1(، لك ــد األساس ــأن العق ــزاع بش ــة الن ــن لمعالج ــى المحكمي إل

ــة  ــدم األهلي ــقاط ع ــق بإس ــا يتعل ــة؛ ففيم ــة الجزئي ــدم األهلي ــة وع ــة الكامل ــدم األهلي ــم بع الحك

الكاملــة، تجــب العــودة إلــى التحكيــم مــن جديــد، وذلــك بتعييــن محكــم جديـــــد أو نفــس المحكــم 

الســــابق)2(، 

لكــن قــد يرفــض المحكــم الــذي تــّم اختيــاره ســابقًا هــذه المهمــة علــى أســاس أنــه اتخــذ الحكــم 

ــم يتطــرق بعــد إلــى  ــه ل بعــدم األهليــة وأنــه قــد يصبــح متهمــًا بالتحيــز، علــى الرغــم مــن أن

معالجــة النــزاع، ولــم يعلــن أي رأي بشــأن العقــد األساســي، وقــد يكــون مــن األفضــل اختيــار 

محكــم جديــد)3(؛ فيطــرح الســؤال مــن جديــد: هــل يحــق للمحكميــن الجــدد الحكــم بعــدم أهليتهــم؟ 

بالطبــع، لــو طــرح عليهــم أحــد األطــراف مثــل هــذا االســتفهام، فعليهــم عنــد ذلــك البــت فــي 

أهليتهــم)4(، وال بــّد هنــا مــن اإلشــارة إلــى الــرأي الصــادر عــن هيئــة التحكيــم، والــذي عــّد أّن 

الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الفدراليــة فــي سويســرا وأســقط حكمــًا صــادرًا بعــدم األهليــة، 

يلــزم المحكميــن الجــدد)5(.

ــخص،  ــوع أو الش ــاس الموض ــى أس ــة، عل ــة الجزئي ــدم األهلي ــم بع ــقاط الحك ــأن إس ــا بش أم

)ratione materiae or ratione personae( ، فيجــدر بنــا القــول: إنــه ال يوقــف إجراءات 

التحكيــم)6(، لكنــه قــد يســقط لــو تــم اســتئنافه، وقــد يســبب إســقاط الحكــم بشــأن العقــد األساســي، 
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 Abela, Paris 22 mai 2008, D. 2008. 3113,obs.Th.Cléay, rev.arb.2008. p.730, note F.-X.   )1(
Train قضيــة إذ أســقطت محكمــة اســتئناف باريــس الحكــم بعــدم األهليــة الجزئيــة تجــاه األشــخاص العادييــن، فــي الوقــت 

ــم.  ــه إجــراءات التحكي ــذي اســتمرت في ال
)2( انظر قضية التحكيم مع ليبيا التي أوردناها سابقًا. 

 Emmanuel Gaillard, Les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage    )3(
 commercial international, Rev.Arb. 1990no.4.p.759 et ss. Aussi l’art.62 de la Convention
 de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui indique les conséquences d’un changement

                                                                                                   .fondamental de circonstances
 Cécile Chainais, L’arbitre, le droit et la contradiction : L’office du juge arbitral, à la  ،4( انظــر(

              recherche de son point
                                                    .d’équilibre, In Revue de l’arbitrage,2010 no.1

لكــن العكــس هــو مــا تــّم فــي قضيــة )Abela(؛ إذ أصــدرت محكمــة االســتئناف حكمــًا بأهليــة 

التحكيــم لكامــل القضيــة)1(.

      

هـ ـــ التشكيك في قدرة المؤسسة المكلفة تسمية المحكم أو هيئة التحكيم: 

ــة  ــل تشــكيل هيئ ــى تعطي ــة تســمية المحكــم، إل ــدرة المؤسســة المكلف ــؤدي التشــكيك فــي ق ال ي

التحكيــم عنــد وضــوح النــص المعنــي بتســميتها)2( وعــدم تغيــر الظــروف بشــكل ينتــج عنهــا 

وقــف فاعليــة اتفــاق التحكيــم)3(؛ فالمنتظــر مــن األطــراف المتنازعــة ـــــ عنــد مبادرتهــا بتعييــن 

ــا  ــع به ــروض أْن تتمت ــات المف ــف التســمية ـــــ دراســة المواصف المؤسســة أو الشــخص المكل

الجهــة المنتخبــة، وقبولهــم بتوافرهــا لــدى الهيئــة المســّماة، وإال فــإّن القبــول بهــذا التشــكيك ـــــ 

ــــ ســيؤدي فــي نهايــة األمــر إلى مســاندة  الــذي ال بــّد مــن أْن يصــدر عــن أحــد أطــراف النــزاعـ 

ــم، بســبب عــدم  ــل إجــراءات التحكي ــى تعطي ــت أو حت ــح الوق ــى رب هــذا الطــرف الســاعي إل

تشــكيل الهيئــة وســقوط اتفــاق التحكيــم)4(، ومــن ثــّم اللجــوء إلــى وســائل أخــرى لحــل النــزاع، 

مّمــا يتعــارض مــع اتفــاق التحكيــم. 

وعــادًة، يســمي كل طــرف المحكــم الــذي يــراه مناســبًا، ويطلــب إلــى رئيــس محكمــة العــدل 

الدوليــة، أو رئيــس غرفــة التجــارة الدوليــة، أو أمينهــا العــام، أو رئيــس المركــز الدولــي لحــل 

ــث  ــم الثال ــن المحك ــا، تعيي ــة بنزاهته ــة معروف ــتثمار، أو أي جه ــة باالس ــات المتعلق المنازع

ليتــرأس هيئــة التحكيــم، كمــا أنــه قــد يقتصــر التحكيــم علــى محكــم واحــد، لــو نــص االتفــاق 

ــة  ــا هيئ ــكل عنده ــرد؛ فتش ــم المنف ــى المحك ــن عل ــن المتنازعي ــق بي ــّم التواف ــك، أو ت ــى ذل عل

ــة أو  ــن الهيئ ــة لتعيي ــة المنتخب ــي الجه ــرض ف ــذا، يفت ــم فحســب؛ له ــذا المحك ــن ه ــم م التحكي

ــات  ــا بالمواصف ــة بتمتعه ــى دراي ــون عل ــن، أْن تك ــة التعيي ــا بمهم ــبقًا، لقبوله ــها، ومس رئيس

المناســبة لمثــل هــذه المهمــة، وكذلــك اقتناعهــا بصالحيــة اتفــاق التحكيــم، وتجــدر اإلشــارة إلــى 

أّن هــذا المســألة محســومة فــي اتفاقيــة واشــنطن لحــل النزاعــات فــي المــادة الـــ38 مــن النظــام.    
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 Sophie Lemaire, La mystérieuse umbrella clause )Interrogation sur l’impact de la انظــر،   )1(
clause de respect des engagements sur l’arbitrage en matières d’investissements(, in Rev.Arb.

                                                .2009no.3
)2( تشــير المــادة الـــ25 مــن القانــون النموذجــي ـــــ الــذي أعدتــه فــي ســنة 1985 لجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري 
الدولــي، بشــأن  التحكيــم ـــــ إلــى أنــه عنــد عــدم وجــود اتفــاق مســبق، وافتقــاد ســبب مشــروع المتنــاع المدعــي عــن تقديــم 
مطالبــه، يوقــف المحكــم إجــراءات التحكيــم، لكــن حينمــا ال يبــرر المدعــى عليــه امتناعــه عــن المشــاركة فــي اإلجــراءات 
وتقديــم دفوعاتــه، فــإّن علــى المحكــم أْن يتابــع اإلجــراءات، مــن دون أْن يعــّد هــذا االمتنــاع قبــواًل مــن المدعــى عليــه ادعــاءات 
ــة،  ــرازه الوثائــق المطلوب ــاب أحــد األطــراف، أو عــدم إب ــم، فــي غي المدعــي، كمــا يحــق للمحكــم متابعــة إجــراءات التحكي
وإصــدار الحكــم علــى أســاس مــا قــدم لــه مــن أدلــة وإثباتــات، بعــد التأكــد مــن أحقيتهــا فعــاًل وشــرعًا )نجــد نصــًا مشــابهًا 

للمــادة الـــ50 مــن نظــام التحكيــم المســتعجل للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة(. 
انظــر البــردل وبوليتيــس، المجمــع الـــ2، ص 190، فــي قضيــة كنــدا، اتفــاق التحكيــم فــي الـــ14 مــن آذار »مــارس« لســنة 
 De Lafontaine     :1870، الواليــات المتحــدة األمريكيــة ضــد البرازيــل، نفــس المجمــع، ص 625. وأيضــا فــي
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ــي  ــي الـــ10 مــن تشــرين الثان ــة وشــيلي، ف ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي ــم بي ــاق التحكي ــان، اتف ــة ماثيدوني )3( انظــر قضي
»نوفمبــر« لســنة 1858 3ـ اتفــاق التحكيــم فــي األول مــن آب »أغســطس« لســنة 1830، فــي قضيــة كمببــال بيــن بريطانيــا 
ــي، ص  ــدة، الجــزء الثان ــم المتح ــة لألم ــم الدولي ــم التحكي ــرارات الصــادرة عــن محاك ــع الق ــي مجم ــال، ف ــى والبرتغ العظم
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و ـــ امتناع أحد األطراف عن المشاركة في إجراءات التحكيم: 

كمــا هــو الحــال أمــام المحاكــم الوطنيــة والدوليــة؛ فــإّن القاعــدة المعمــول بهــا تقضــي بــأْن تتــّم 

المجابهــة بيــن مــا يبــرزه أطــراف النــزاع مــن وســائل وأدلــة وقواعــد قانونيــة، لكــي تتكــون 

لــدى هيئــة التحكيــم فكــرة واضحــة للحالــة المعروضــة أمامهــا )1(، تدفعهــا إلــى إصــدار الحكــم 

الــذي تــراه مناســبًا مــن دون خشــية أْن يتــّم الحقــًا إســقاطه لســبب أو آلخــر، ولهــذا، يجــب أال 

يؤثــر امتنــاع أحــد األطــراف عــن المشــاركة فــي اإلجــراءات، وذلــك انســجامًا مــع االتفــاق 

الــذي ارتبطــوا بــه مســبقًا، وبنــاًء علــى مبــدأ ضــرورة توافــر النوايــا الحســنة عنــد الجميــع)2(، 

ــة مراحــل  ــي كاف ــم ف ــم دفوعاته ــي اإلجــراءات، وتقدي ــذا يستحســن مشــاركة األطــراف ف له

عمليــة التحكيــم، علــى أســاس صالحيــة هيئــة التحكيــم للبــت فــي المســألة المعروضــة أمامهــا، 

ذلــك أنــه لــو أعلنــت الهيئــة أنهــا غيــر قــادرة علــى النظــر فــي القضيــة، بســبب تغيــب أحــد 

األطــراف، ورفــض إصــدار الحكــم علــى أســاس مــا تقــدم بــه الطــرف الحاضــر، فــإّن المحكــم 

يكــون بذلــك قــد لعــب الــدور الــذي يرغــب فيــه الطــرف المتغيــب، لهــذا عــّدت المحاكــم أْن 

تغيــب أحــد الطرفيــن وامتناعــه عــن المشــاركة وتقديــم مــا لديــه مــن وثائــق، وعلــى الرغــم مــن 

أنــه يعقــد مهمــة هيئــات التحكيــم، فإنــه ال يحرمهــا مــن صالحياتهــا للقيــام بالمهمــة المنوطــة 

ــا  ــًة حينم ــبًا )3(، وخاص ــراه مناس ــا ت ــب م ــا، حس ــروض عليه ــزاع المع ــي الن ــت ف ــا والب به

يتضمــن النــص المتعلــق بالتحكيــم فقــرة تشــير إلــى أّن غيــاب أحــد األطــراف ال ينــزع عــن 

ــدم  ــل، أّن ع ــن طوي ــذ زم ــم، ومن ــات التحكي ــض اتفاقي ــرت بع ــذا أق ــا، وله ــة صالحياته الهيئ

تقديــم الوثائــق أو المداخلــة فــي الوقــت المناســب، يتــرك لهيئــة التحكيــم الحريــة فــي اســتعمال 
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التحكيم بين الدولة والشركات األجنبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظــر المــادة الثالثــة مــن اتفــاق التحكيــم فــي الـــ11 مــن أيــار »مايــو« لســنة 1895، فــي قضيــة كوســتاريكا باكــت بيــن 

بريطانيــا العظمــى وهولنــدا. فــي   
Lafontaine Pascicrisie International      De ، ص 510.

)2( انظر البردل وبوليتيس، الجزء الثاني، ص 404.  
)3( انظر، مجمع قرارات التحكيم الدولية الصادر عن األمم المتحدة، الجزء الثاني ص 923.
)4( انظر مجمع قرارات التحكيم الدولية الصادر عن األمم المتحدة، الجزء الثاني، ص 923.

)5( انظر ده الفونتين، باسيكريزي أنترناشيونا، ص 170. 
)6( انظــر الحكــم الصــادر فــي الـــ23 مــن آذار »مــارس« لســنة 1936، وثائــق عصبــة األمــم، الجــزء الـــ18، ص 399 ومــا 

. بعدها
1-930Annual Digest, 1929 7( الحكم الصادر في الثاني من أيلول »سبتمبر« لسنة 1930، القضية الـ258، في(

 Revue Générale de Droit International      .438 8( انظــر المجلــة العامــة للقانــون الدولــي، ســنة 1954، ص(
De Martin .243 انظــر مجموعــة االتفاقيــات، السلســلة الثانيــة، الجــزء الـــ31، ص Publique

ــة،  ــة إضافي ــن مهل ــتثناًء)2(، وإعطــاء المتنازعي ــي بعــض الظــروف، أو اس ــا)1(، ف صالحياته

أضــف إلــى مــا تقــدم، أّن بعــض اتفاقيــات التحكيــم تحــدد النتائــج المترتبــة علــى امتنــاع أحــد 

ــم،  ــاق التحكي ــادة الرابعــة مــن اتف ــد نصــت الم ــي الجلســات؛ فلق األطــراف عــن المشــاركة ف

بشــأن قضيــة ممتلــكات شــيدر، بلومبــرغ وليبــرود، علــى أنــه »فــي نهايــة المهلــة الممنوحــة، 

وعنــد عــدم مشــاركة طــرف، يعــّد أنــه تنــازل عــن مطالبــه«)3(، 

لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أّن قبــول االســتمرار فــي إجــراءات التحكيم، حســب بعــض االتفاقيات 

التــي عقــدت فــي الســابق، لــم يتــم إال بصعوبــة؛ فاتفــاق التحكيــم بيــن شــيلي وبيــرو، نــّص علــى 

أّن غيــاب أحــد األطــراف يوقــف إجــراءات التحكيــم)4(، كمــا جــاء فــي المــادة السادســة مــن 

اتفــاق التحكيــم، بخصــوص قضيــة خليــج داالغــوا »أّن مــن صالحيــة هيئــة التحكيــم، البــت فــي 

القضيــة المعروضــة أمامهــا، فــي حضــور أو غيــاب األطــراف«)5(، أمــا فــي القضيــة الخاصــة 

بشــركة كهربــاء فرصوفيــا، بيــن فرنســا وبولنــدا، فعــّد الحكــم )Asser( فــي القضيــة الخاصــة 

بشــركة كهربــاء فرصوفيــا، بيــن فرنســا وبولنــدا، غيــاب أحــد األطــراف، ال يعيــق إجــراءات 

التحكيــم)6(، علــى الرغــم مــن أّن أي نــص فــي االتفــاق، ال يعطيــه هــذه الصالحيــة، وتصرفــت 

المحكمــة بنفــس الطريقــة فــي قضيــة شــركة لينــا غولدفيلــد ضــد االتحــاد الســوفييتي؛ فاكتفــى 

باإلعــالن أّن التحكيــم باطــل، ولــم يشــارك فــي الجلســات؛ فأصــدرت المحكمــة حكمهــا علــى 

أســاس الفقــرة الـــ90 مــن العقــد، الــذي يقــول باللجــوء إلــى التحكيــم عنــد ظهــور أي نــزاع بيــن 

ــة الذهبيــة  الطرفيــن، وتقديــم الوثائــق الالزمــة لغــرض التحكيــم)7(، وكذلــك فــي قضيــة العمل

األلبانيــة، أصــدر القاضــي ســوزر ـــــ هــال، قــراره، بغيــاب ألبانيــا، وأعطاهــا الحــق، علــى 

الرغــم مــن مقاطعتهــا جلســات المحكمــة)8(، ويمكننــا اإلشــارة إلــى المــادة الـــ40 مــن مشــروع 

ــي تدعــم  ــة لـــ)Prises Cour international de(، الت ــة الخاصــة بالمحكمــة الدولي االتفاقي
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أ. عثمان رفعت  حجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تشــير هــذه المــادة إلــى أنــه »فــي حــال عــدم حضــور أحــد األطــراف المدعــو بشــكل نظامــي، أو عــدم تقديــم الوثائــق 
الالزمــة فــي الفتــرة المحــددة مــن قبــل المحكــم، تســتمر اإلجــراءات، ويقــرر المحكــم ـــــ حســب تقييمــه ـــــ فاعليــة الوثائــق 

الموضوعــة أمامــه«.
 Eyma Jean, La Cour de Justice Centre ُ   .ــد ــا بع ــة، ص 59 وم ــة بواتي ــي جامع ــة ف ــر أطروح ــك انظ )2( كذل

américaine, 1928
)3( اعتمــدت المحكمــة المختلطــة الفرنســية األلمانيــة نظامــًا يقــول: إّن تغيــب أو امتنــاع أي طــرف عــن المشــاركة أو تقديــم 
الوثائــق المطلوبــة، ال يوقــف عمــل المحكمــة وإصــدار الحكــم. انظــر وثائــق المحاكــم المختلطــة، الجــزء الثانــي، ص 54. 
 Deffner c.Grands Magasins du Printemps, Tribunaux arbitrauxالمــادة الـــ73. الحكــم الصــادر فــي قضيــة

Mixtes,  الجــزء الثانــي، ص 331.
)4( انظر محكمة العدل الدولية، مجمع 1949، ص 248.

  ,324Charles Rousseau, Droit international public)D.I.P(, T.V, Paris 1983 انظر ص )5(
-D.I.P. Positif, T.II.Paris 1973,P.277 وأيضــًا ,Paris 1958 ,301-Reuter Paul, D.I.P. p.300              

Louis,  Cavaré  .278
)6( انظــر قضيــة بلونــدل بيــن بريطانيــا العظمــى وفنزويــال، أمــام المحكمــة المختلطــة فــي كاراكاس، فــي الـــ15 مــن تشــرين 

 De La Pradelle et Politis،531 الثانــي »نوفمبــر« لســنة 1869، المجمــع الثانــي، ص

ــى  ــارة إل ــن اإلش ــّد م ــا ال ب ــذ(، كم ــز التنفي ــة حي ــذه االتفاقي ــل ه ــم تدخ ــة)1( )ل ــذه الممارس ه

ــا المعروضــة  ــي القضاي ــس المنحــى ف ــي اتخــذت نف ــكا الوســطى، الت ــة أمري ــرارات محكم ق

ــتطيع  ــة تس ــرت أّن المحكم ــة)2(؛ فأق ــركات األجنبي ــة والش ــن الدول ــات بي ــأن خالف ــا بش عليه

البــت فــي القضايــا المعروضــة عليهــا فــي غيــاب أحــد األطــراف، كمــا أّن المحاكــم المختلطــة 

أصــدرت قــرارات فــي غيــاب أحــد األطــراف، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نصــوص فــي 

ــرارات الصــادرة ـــــ  ــة)3(، وأّن االســتئناف ضــد الق ــذه الصالحي ــا ه ــات الســالم تخوله اتفاقي

علــى الرغــم مــن غيــاب أحــد األطــراف ـــــ غيــر مقبــول،

أمــا محكمــة العــدل الدوليــة، فقــد طــرأت لهــا هــذه المســألة فــي قضيــة ممــر )Corfou( بيــن 

بريطانيــا العظمــى وألبانيــا؛ فأقــرت فــي حكــم أصدرتــه فــي الـــ9 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 

1949، بمســؤولية ألبانيــا، علــى الرغــم مــن امتناعهــا عــن المشــاركة فــي إجــراءات التحكيــم، 

معلنــًة أنــه يكفــي المحكمــة وبالطرائــق التــي تراهــا مناســبة، االقتنــاع أّن قرارهــا صائــب)4(.

ــى  ــا عل ــة، إصــدار قراراته ــات المحكم ــن صالحي ــول: إّن م ــا الق ــر، يمكنن ــة األم ــي نهاي وف

الرغــم مــن امتنــاع أحــد األطــراف عــن المشــاركة فــي إجــراءات التحكيــم، حتــى ولــو ســقط 

ــى الرغــم مــن ســقوط هــذا  ــا عل ــظ المحكمــة بصالحياته ــاق األساســي، بشــرط أْن تحتف االتف

االتفــاق، وهــذا مــا أقــره ـــــ أيضــًا ـــــ فقهــاء القانــون الدولــي)5(، 

ــــ إلــى شــلل التحكيــم ومــا ينتج عــن ذلك من  ــــ بــال شــكـ  ذلــك أّن عكــس هــذا الموقــف، يــؤديـ 

احتمــال إعطــاء الحــق طرفــًا علــى آخــر، ومــن دون النظــر في القضيــة موضع الخــالف)6(.
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وال بّد من اإلشارة إلى المادة الـ45 من نظام )CIRDI( التي تقول: 

إّن امتنــاع أحــد األطــراف عــن المشــاركة فــي اإلجــراءات أو عــدم تقديــم دفوعاتــه، ال يعنــي 

ــة  ــن هيئ ــب م ــارك الطل ــرف المش ــق للط ــه يح ــر، إال أن ــرف اآلخ ــه الط ــدم ب ــا تق ــه بم قبول

التحكيــم البــت فــي موضــوع الخــالف، علــى أســاس مــا تقــدم بــه، لكــن يجــب علــى المحكمــة، 

منــح الطــرف الممتنــع، مهلــة محــددة للعــودة والمشــاركة فــي اإلجــراءات وتقديــم مرافعتــه، 

قبــل البــت فــي موضــوع الخــالف، إال حينمــا تتكــون لــدى الهيئــة القناعــة بــأّن هــذا الطــرف 

لــن يعــود عــن موقفــه باالمتنــاع عــن المشــاركة. 

ونســتطيع القــول فــي نهايــة هــذه الدراســة: إّن اإلجــراءات التمهيديــة تقــرر فــي نهايــة األمــر، 

إمــكان متابعــة عمليــة التحكيــم، أو وقفهــا بســبب عــدم توافــر الشــروط المطلوبــة.
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المقدمة
أهمية البحث: 

اليميــن: إشــهاد اهلل علــى صــدق مــا يقولــه الحالــف، أو علــى عــدم صــدق مــا يقولــه الخصــم 

ــًا  ــن أْن يؤديهــا وفق ــَف اليمي ــن ُيكلــف حل ــإّن لَم ــًا، ف ــا كانــت اليميــن عمــاًل ديني اآلخــر)1(، ولّم

ــي(.  ــات اإلمارات ــون اإلثب ــه )م 66 مــن قان ــي ديانت ــررة ف لألوضــاع المق

وتعــّد اليميــن مــن طرائــق اإلثبــات غيــر العاديــة؛ ألنهــا ال ُيلتجــأ إليهــا إال عنــد تعــذر تقديــم 

الدليــل المطلــوب، وعندئــذ يحتكــم الخصــم إلــى ذمــة خصمــه بيميــن حاســمة يوجههــا إليــه. 

ــام  ــف أم ــم الحل ــم، ويت ــى الخص ــه إل ــي توج ــي الت ــة؛ وه ــن قضائي ــن يمي ــن بي ــوع اليمي وتتن

ــس القضــاء أمــام أشــخاص  ــؤدى خــارج مجل ــي ُت ــة؛ وهــي الت ــر قضائي ــن غي القضــاء، ويمي

معينيــن يتفــق عليهــم الطرفــان، ويخضــع االتفــاق بشــأن اليميــن غيــر القضائيــة إلــى القواعــد 

ــة. ــن القضائي ــي ســوى اليمي ــات اإلمارات ــون اإلثب ــم ينظــم قان ــة، ول العام

واليميــن القضائيــة نوعــان: يميــن حاســمة؛ وهــي التــي يوجههــا أحــد الخصميــن إلــى اآلخــر، 

ليحســم بهــا النــزاع، ومــن ثــّم فهــي تعــّد دليــاًل قاطعــًا وملزمــًا، واألخــرى يميــن متممــة؛ وهــي 

التــي يوجههــا القاضــي إلــى أي مــن الخصميــن، ليكمــل بهــا دليــاًل ناقصًا فــي الدعوى، وســوف 

ينصــب موضــوع بحثنــا علــى اليميــن الحاســمة، بحســبانها الدليــل الملــزم للقاضــي، والتــي بهــا 

تنحســم الدعــوى نهائيــًا، والســيما أّن اليميــن الحاســمة حجيتهــا مطلقــة فــي اإلثبــات؛ إذ يمكــن 

أْن يثبــت بهــا مهمــا كانــت قيمــة الحــق المدعــى بــه، حتــى ولــو تجــاوزت )5000( درهــم. 

ــًا، فإنهــا ال تخلــو  واليميــن الحاســمة علــى الرغــم مــن كونهــا دليــاًل ُتحســم بــه الدعــوى نهائي

مــن مجازفــة؛ ألنــه إذا حلــف َمــن وجهــت إليــه اليميــن، خســر المدعــي دعــواه، وإذا نــكل َمــن 

وجهــت إليــه اليميــن، حكــم لمصلحــة خصمــه المدعــى عليــه، مــع مالحظــة أّن اليميــن الحاســمة 

ال ُيلجــأ إليهــا إال عنــد اإلنــكار وعــدم وجــود دليــل لــدى المدعــي،  وعندئــذ يصبــح االلتجــاء 

إلــى اليميــن الحاســمة، أمــرًا ال بــّد منــه بحســبانها الورقــة األخيــرة فــي اإلثبــات.

وقــد نصــت علــى اليميــن الحاســمة معظــم التشــريعات العربيــة، إْن لــم يكــن جميعهــا، ونظمــت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  - د. عبدالودود يحيى – دروس في قانون اإلثبات – القاهرة - سنة 1970 - ص 168، وعّرفها د. توفيق حسن فرج، 

بأنها )الحلف الذي يصدر عن أحد الخصمين على صحة ما يدعيه أو عدم صحة ما يدعيه الخصم( - راجع: كتاب قواعد 
اإلثبات في المواد المدنية والتجارية - ص 303 – مكتبة الجلي الحقوقية – بيروت - سنة 2003.

83



86

اليمين الحاسمة ودورها في اإلثبات

أحكامهــا بنصــوص قانونيــة)1(، ونظــم قانــون اإلثبــات اإلماراتــي ذو الرقــم )10( لســنة 1992، 

اليميــن الحاســمة وأحكامهــا، فــي المــواد مــن )57 61-( منــه. 

خطة البحث

ــــ تقتضــي منا أْن  ــــ وهــي موضــوع بحثنــاـ  إّن دراســة اليميــن الحاســمة ودورهــا فــي اإلثبــاتـ 

نقّســم البحــث أربعــة مباحــث متتاليــة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

المبحث األول ـــ تعريف اليمين الحاسمة ومشروعيتها وطبيعتها القانونية:

قســمنا هــذا المبحــث عــدة مطالــب؛ المطلــب األول: تعريــف اليميــن الحاســمة ومشــروعيتها 

فــي الشــريعة اإلســالمية. المطلــب الثانــي: الطبيعــة القانونيــة لليميــن الحاســمة. 

المبحث الثاني ـــ شروط توجيه اليمين الحاسمة:

قســمنا هــذا المبحــث عــدة مطالــب؛ المطلــب األول: الشــروط المتعلقــة بالواقعــة محــل اليميــن. 

المطلــب الثانــي: الشــروط المتعلقــة بطالــب اليميــن. المطلــب الثالــث: الشــروط المتعلقــة 

ــن.  ــه اليمي بالشــخص الموجهــة إلي

المبحث الثالث ـــ إجراءات اليمين الحاسمة:

قســمنا هــذا المبحــث أربعــة مطالــب؛ المطلــب األول: كيفيــة توجيــه اليميــن الحاســمة. المطلــب 

الثانــي: وقــت توجيــه اليميــن الحاســمة. المطلــب الثالــث: العــدول عــن توجيــه اليميــن الحاســمة. 

المطلــب الرابــع: االتفــاق مقدمــًا علــى عــدم توجيــه اليميــن الحاســمة.

المبحث الرابع ـــ آثار اليمين الحاسمة:

قســمنا هــذا المبحــث مطلبيــن؛ المطلــب األول: اآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى توجيــه اليميــن 

الحاســمة. المطلــب الثانــي: اآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى آداء حلــف اليميــن الحاســمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  راجع على سبيل المثال: قانون اإلثبات المصري ذا الرقم )25( لسنة 1968 في المواد )114 – 130(، وقانون 

اإلثبات العراقي ذا الرقم )107( لسنة 1979 في المواد )114 – 119(، وقانون اإلثبات الكويتي ذا الرقم )39( لسنة 1980 
في المواد )61 – 70(، وقانون اإلثبات البحريني ذا الرقم )14( لسنة 1996 في المواد )113 – 125(، وقانون اإلثبات في 

المواد المدنية والتجارية في سلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم )68( لسنة 2008 في المواد )67 – 79(.
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الخاتمة:

ــا المشــرع  ــي نوصــي به ــات الت ــا، والتوصي ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــة النتائ ــي الخاتم ــا ف تناولن

ــنة  ــم )10( لس ــي ذي الرق ــادي اإلمارات ــات االتح ــون اإلثب ــل قان ــوص تعدي ــي بخص اإلمارات

1992 المعــدل. 

وبعــد؛ فقــد انتهيــت مــن هــذا البحــث المتواضــع الــذي كان حصيلــة عمــل متواصــل دؤوب، 

مّمــا اقتضــى إعــداده وإخراجــه وطبعــه جهــدًا كبيــرًا ووقتــًا ثمينــًا، وكنــت دائمــًا أرغــب فــي 

اإلتقــان، ولطالمــا كانــت تتــراءى لــي مقولــة العمــاد األصفهانــي: »إنــي رأيــت أنــه ال يكتــب 

إنســان كتابــًا فــي يومــه إال قــال فــي غــده لــو غّيــر هــذا لــكان أحســن، ولــو زيد لــكان يستحســن، 

ولــو قــدم هــذا لــكان أفضــل، ولــو تــرك هــذا لــكل أجمــل، وهــذا مــن أعظــم العبــر، وهــو دليــل 

علــى اســتيالء النقــص علــى جملــة البشــر.«. 

وأخيــرًا؛ آمــل أْن قــد أســهمت بهــذا العمــل المتواضــع فــي خدمــة العلــم وطالبــه مــن الباحثيــن 

ــاء مرضــاة اهلل،  ــة، ابتغ ــن بالدراســات القانوني ــن المختصي ــم م ــن وغيره والقضــاة والمحامي

عــز وجــل. 
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المبحث األول
تعريف اليمين الحاسمة ومشروعيتها وطبيعتها القانونية

قســمنا هــذا المبحــث عــدة مطالــب؛ المطلــب األول: تعريــف اليميــن الحاســمة ومشــروعيتها 

فــي الشــريعة اإلســالمية. المطلــب الثانــي: الطبيعــة القانونيــة لليميــن الحاســمة.

المطلب األول

تعريف اليمين الحاسمة ومشروعيتها في الشريعة اإلسالمية

الفرع األول ـــ تعريف اليمين الحاسمة:

نعــرض لتعريــف معنــى اليميــن بصــورة عامــة )لغــًة(، ثــّم نتطــرق إلــى معناهــا فــي 

االصطــالح الشــرعي؛ فاليميــن لغــًة: لفــظ يــدل علــى معــاٍن عــدة، ومنهــا القــوة، وذلــك لقولــه 

ــى  ــا عل ــادة قوته ــك لزي ــى كذل ــد اليمن ــك ســميت الي ــن«)1(؛ ولذل ــه اليمي ــا من ــى: »وألخذن تعال

اليــد اليســرى، وتــدل اليميــن علــى معنــى الحلــف والقســم، وســمي الحلــف والقســم يمينــًا؛ ألّن 

ــلم:  ــه وس ــى اهلل علي ــد، صل ــول الرســول محم ــك ق ــن ذل ــا)2(، وم ــة صاحبه ــوي كف ــن تق اليمي

ــه صاحبــك«، أمــا فــي االصطــالح الشــرعي، فعّرفهــا الفقهــاء  ــى مــا يصدقــك ب »يمينــك عل

المســلمون بتعريفــات متعــددة)3(؛ فقــال بعضهــم)4(: إنهــا تأكيــد ثبــوت الحــق أو نفيــه باستشــهاد 

ــام القاضــي.  ــى أم اهلل تعال

ــــ بتعريفــات مختلفة؛ فقــال بعضهم: إنها إشــهاد  ــــ أيضــًاـ  وفــي االصطــالح القانونــي، عّرفــتـ 

اهلل تعالــى علــى صــدق مــا يقولــه الحالــف أو عــدم صــدق مــا يقولــه الخصــم اآلخــر)5(، وقــال 

بعضهــم اآلخــر)6(: إنهــا طريقــة مــن طرائــق اإلثبــات يحتكــم فيهــا الخصــم الــذي يعــوزه دليــل 

علــى دعــواه، إلــى ضميــر خصمــه، بــأْن يســتحلفه بــاهلل العظيــم علــى صحــة أو عــدم صحــة 

مــا يدعيــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( سورة الحاقة آية 45.

)2( د.محمد مصطفى الزحيلي ــ وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في المعامالت  المدنية واألحوال الشخصية ــ ط1 
1982 ــ مكتبة دار البيان ــ دمشق ص 317 هامش

)3( راجع هذه التعريفات : في د.مصطفى الزحيلي – المرجع السابق ص 319.
)4(  د.مصطفى الزحيلي – المرجع السابق ص 319.  1970 ص168 . منشأة المعارف باإلسكندرية ــ اإلسكندرية ص 

200 ، ص 229.
)5( د.عبد الودود يحيى ــ دروس في قانون اإلثبات ــ دار النهضة العربية القاهرة ــ سنة 

)6( نبيل إبراهيم سعد ــ اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء ــ  رقم )3(.
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كمــا عّرفتهــا محكمــة النقــض)1( المصريــة، بأنهــا »إخبــار عــن أمــر مــع االستشــهاد بــاهلل تعالــى 

علــى صــدق الخبــر«، ويســتدل مــن هــذا التعريــف، أّن الحالــف ال بــّد مــن أْن يستشــهد اهلل علــى 

صــدق أو كــذب مــا يقولــه خصمــه لكــي يعــّد ذلــك يمينــًا؛ ألّن اليميــن فــي جوهرهــا وحقيقتهــا 

عمــل دينــي أواًل وعمــل مدنــي ثانيــًا، تقــوم علــى ذمــة وضميــر الحالــف. 

وتنقســم اليميــن مــن حيــث أداؤهــا أمــام القضــاء أو خارجــه: يمينــًا قضائيــًة؛ وهي التــي يوجهها 

الخصــم إلــى خصمــه اآلخــر ويتــم حلفهــا أمــام القضــاء، ويمينــًا غيــر قضائيــة؛ وهــي التــي يتــم 

حلفهــا خــارج مجلــس القضــاء حســب االتفــاق بيــن الطرفيــن الــذي ينظــم بموجب عقــد ويخضع 

إلــى القواعــد العامــة فــي اإلثبــات)2(؛ فــإذا كان موضــوع اليميــن غيــر القضائيــة تصرفــًا قانونيــًا 

تزيــد قيمتــه علــى خمســة آالف )5000( درهــم إماراتــي، وجــب إثباتــه بالكتابــة أو مــا يقــوم 

مقامهــا، أمــا واقعــة اليميــن ذاتهــا، فتعــّد واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بطرائــق اإلثبــات كافة)3(.

ــة  وإّن اآلثــار تترتــب علــى اليميــن غيــر القضائيــة حســب االتفــاق بيــن الطرفيــن، وفــي حال

ــار،  ــة هــذه اآلث ــد حقيق ــه اإلســالمي، لتحدي ــى أحــكام الفق ــم الرجــوع إل ــاق يت عــدم وجــود اتف

وذلــك طبقــًا لنــص المــادة الـــ)6( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي: »إذا لــم يجــد القاضــي نصــًا 

فــي هــذا القانــون حكــم بمقتضــى الشــريعة االســالمية ...«.

ويبــدو ـــــ كمــا يذهــب بعضهــم)4( مــن خــالل تعريفــات الفقهــاء المســلمين لليميــن ـــــ أنهــم لــم 

يفرقــوا بيــن اليميــن القضائيــة واليميــن غيــر القضائيــة.

وتنقســم اليميــن القضائيــة ـــــ وهــي التــي نظــم أحكامهــا القانــون الوضعــي ـــــ يمينــًا حاســمًة؛ 

وهــي محــل دراســتنا فــي هــذا البحــث، ويمينــًا متممــًة.

المعتمد في ألفاظ اليمين في الفقه اإلسالمي:

مــن المالحــظ أّن فقهــاء المذاهــب اإلســالمية، اتفقــوا علــى أّن اللفــظ الــذي تنعقــد بــه اليميــن، 

ــه  ــة، ومنهــا مــا قال ــث النبوي ــك ببعــض األحادي ــى ذل ــى(، واســتدلوا عل ــاهلل تعال هــو )القســم ب

عليــه الصــالة والســالم: »َمــن حلــف بغيــر اهلل فقــد أشــرك«، وفــي قــول آخــر: »فقــد كفــر«)5(. 

هنــا نالحــظ أّن جمهــور الفقهــاء ذهبــوا إلــى أنــه يكتفــى بلفــظ الجاللــة، بينمــا ذهــب بعضهــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نقض مدني مصري ــ 1990/4/19 ـــ مجموعة أحكام محكمة النقض ـــ سنة )41( ـــ ص 971 ـــ رقم 295.

)2(  د. نبيل إبراهيم سعد ــ المرجع السابق ــ ص 229.
)3(  د. محمد المرسي زهرة ــ أحكام اإلثبات في ضوء قانون اإلثبات االتحادي ذي الرقم ) 10( لسنة 1992 في المعامالت 

المدنية والتجارية ــ ص 499 ، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ــ سنة 2005.
)4(  د. محمد مصطفى الزحيلي ـ المرجع السابق ـ ص 318. 

)5(  راجع: د. محمد مصطفى الزحيلي ـ المرجع السابق ـ ص 321، والمراجع التي يشير إليها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  راجع: د. محمد مصطفى الزحيلي ـ المرجع السابق ـ ص 323.

)2(  أما قانون اإلثبات المصري، فإنه اكتفى بعبارة )أحلف( فحسب، من دون ذكر لفظ الجاللة، وذلك في المادة الـ)127( 
من قانون اإلثبات المصري ذي الرقم )25( لسنة 1968، وذهب بعض الفقه المصري، إلى أّن لفظ )أحلف( فيه معنى القسم، 

وجرى العمل في المحاكم المصرية بأْن يقول الحالف: »أحلف باهلل العظيم«. )راجع: د. محمد همام محمد محمود زهران ـ 
الوجيز في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ االسكندرية ـــ 2003 ـ ص 272(.

)3(  تمييز دبي ـــ الطعن ذو الرقم 1994/349 ــ مجلة القضاء والتشريع ــ العدد الـ)6( ـــ ص 288 ـــ مشار إليه في 
محمد عبداهلل عبدالكريم بلوكي المحامي ــ  األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة تمييز دبي ـــ ص 203، وراجع 

أيضًا: د. همام محمد محمود زهران – المرجع السابق – ص 272.

اآلخــر إلــى وجــوب أْن يضــم إلــى لفــظ الجاللــة عبــارة »ال إلــه إال هــو«.

ويــرى بعضهــم)1( أّن هــذه اإلضافــة إلــى لفــظ الجاللــة، هــي للنــدب واإلباحة وليســت للوجوب؛ 

ولذلــك ُيكتفــى فــي القســم بلفــظ الجاللة.

ــن  ــه اليمي ــد ب ــذي تنعق ــظ ال ــلمين؛ أّن اللف ــاء المس ــور الفقه ــه جمه ــق علي ــا اتف ــا بم ــد أخذن وق

هــو »القســم بــاهلل تعالــى«، )بعــض التشــريعات العربيــة، ومنهــا: قانــون اإلثبــات االتحــادي 

اإلماراتــي ذو الرقــم )10( لســنة 1992 فــي المــادة الـــ)66( منــه، وقانــون اإلثبــات العراقــي 

ذو الرقــم )107( لســنة 1979 فــي المــادة الـــ)108( منــه، وقانــون البينــات األردنــي ذو الرقــم 

)30( لســنة 1952)2(.(.

ــف  ــف حل ــذي يكل ــخص ال ــوز للش ــه يج ــي، فإن ــي ومدن ــل دين ــن عم ــف اليمي ــث إّن حل وحي

اليميــن، أْن يؤديهــا وفقــًا لألوضــاع المقــررة فــي ديانتــه إذا طلــب ذلــك. )»م 1/66« ـــــ إثبــات 

ــي(.  إمارات

وينبغــي أْن يكــون حلــف اليميــن أمــام المحكمــة المنظــورة أمامهــا الدعــوى، ومــن ثــّم ال يجــوز 

أْن يحلــف الشــخص أمــام الجهــة الدينيــة التــي يتبعهــا، وإذا حصــل ذلــك كانــت اليميــن باطلــة، 

وإذا كان الشــخص المكلــف حلــف اليميــن غيــر مســلم، فإنــه يجــوز لــه أْن يطلــب مــن المحكمــة 

تأديــة اليميــن وفقــًا لألوضــاع المقــررة فــي ديانتــه، وال يجــوز للمحكمــة أْن تمتنــع عــن ذلــك، 

وعليهــا إجابــة الطلــب، وليــس للحالــف أْن يحتمــي وراء ديانتــه لالمتنــاع عــن حلــف اليميــن، 

ومــن ثــّم فــإذا اختــاز الحالــف الحلــف طبقــًا لألوضــاع المقــررة فــي ديانتــه، فذلــك أمــر متــروك 

للحالــف، وإذا وافــق الحالــف علــى أْن يحلــف وفقــًا للصيغــة التــي قررهــا القانــون، فليــس ألحــد 

االعتــراض علــى ذلك)3(.

ويعتبــر فــي حلــف األخــرس ونكولــه إشــارته المعهــودة إْن كان ال يعــرف الكتابــة، فــإْن كان 
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ــك أّن  ــي()1(؛ ذل ــادي إمارات ــات اتح ــا )»م 2/66« ـــــ إثب ــان به ــه يكون ــه ونكول ــا فحلف يعرفه

ــؤدى  ــك، فإنهــا ُت ــف ذل ــم يســتطع الحال ــإْن ل ــؤدى شــفاهًا، ف ــن ـــــ بحســب األصــل ـــــ ُت اليمي

ــة. ــي هــذه الحال ــؤدى باإلشــارة المعهــودة ف ــا ُت ــة، فإنه ــة تعــذر الكتاب ــي حال ــًة، وف كتاب

الفرع الثاني ـــ مشروعية القضاء باليمين:

مــن المتفــق عليــه بيــن الفقهــاء المســلمين، أّن اليميــن وســيلة مــن وســائل اإلثبــات أمــام القضاء، 

وأنهــا مشــروعة لتأكيــد جانــب الصــدق علــى جانــب الكــذب فــي إثبــات الحقــوق أو نفيهــا)2(، 

ويلعــب حلــف اليميــن دورًا مهمــًا فــي اإلثبــات أمــام المحاكــم، بحســبانه المــالذ األخيــر الــذي 

يلجــأ إليــه الخصــم حينمــا يعــوزه الدليــل المطلــوب.

وورد الدليل على مشروعية اليمين في الكتاب والسنة واإلجماع:

ــي  ــاء ف ــروعية القض ــى مش ــدل عل ــرة ت ــات كثي ــم آي ــرآن الكري ــي الق ــاب: وردت ف 1ــــ الكت

اليميــن، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: »ويســتنبؤونك أحــق هــو قــل إي وربــي إنــه لحــق ومــا أنتــم 

ــن«)3(.  بمعجزي

ــو يعطــى  ــه وســلم: »ل ــى اهلل علي ــم، صل ــول الرســول الكري ــة: ومنهــا ق ــث النبوي 2ــــ األحادي

النــاس بدعواهــم الّدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم، ولكــّن البينــة علــى المدعــي واليميــن 

علــى مــن أنكــر«)4(.

3ــــ اإلجمــاع: كان الصحابــة ـــــ رضــوان اهلل عليهــم ـــــ يقضــون باليميــن للفصل فــي الدعاوى 

التــي تقــام، وهــذا مــا ســارت عليــه األمــة اإلســالمية مــن عهــد الرســول ـــــ صلــى اهلل عليــه 

وســلم ـــــ وحتــى الوقــت الحاضــر)5(.

الفرع الثالث ـــ حكمة اليمين:

ــى؛  ــي وخشــية اهلل تعال ــوازع الدين ــر ال ــا أث ــى فيه ــوي، ويتجل ــي ودني ــر دين ــن ذات أث إّن اليمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  وتقابل المادة الـ)110( إثبات عراقي، والمادة الـ)129( إثبات مصري.

)2( راجع: د. محمد مصطفى الزحيلي ــ المرجع السابق ــ ص 324.
)3( سورة يونس ـــ اآلية الـ53.

)4( راجع: د. محمد مصطفى الزحيلي ــ المرجع السابق ــ ص 325، والمراجع التي يشير إليها.
)5( محمد مصطفى الزحيلي ــ المرجع السابق ــ ص 326.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  مشار إلى ذلك في: د. محمد مصطفى الزحيلي ــ المرجع السابق ــ ص 328، والمراجع التي يشير إليها.

)2( هامش ناققص غير موجود
)3( هامش ناققص غير موجود

ألّن الحــق أصبــح معلقــًا علــى ذمــة الحالــف وضميــره، لذلــك أوعــد الشــارع الحكيــم الحالــف 

كذبــًا، بالهــالك والدمــار فــي الدنيــا والعــذاب فــي اآلخــرة، واألحاديــث النبويــة صريحــة فــي 

حســبان اليميــن الكاذبــة مــن الكبائــر، وأنهــا تغمــس صاحبهــا فــي النــار، وفــي هــذا الصــدد، 

قــال الرســول الكريــم محمــد، صلــى اهلل عليــه وســلم: )»َمــن اقتطــع بيمينــه مــال امــرئ حــرم 

اهلل عليــه الجنــة«، قيــل لــه: وإْن كان شــيئًا يســيرًا يــا رســول اهلل؟ قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: 

ــًا مــن آراك«)1((. »وإْن كان قضيب

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة

تعددت اآلراء في الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة؛ وذلك على تفصيل في األمر:

ــن  ــًا بي ــن اتفاق ــه اليمي ــّد توجي ــح؛ إذ يع ــد صل ــمة عق ــن الحاس ــى أّن اليمي ــب رأي إل 1ــــ ذه

الخصميــن، وُيــرّد علــى هــذا الــرأي، بــأّن العقــد يقتضــي توافــق إرادتيــن إلحــداث أثــر قانونــي 

ــذا  ــاط به ــاط أو عــدم االرتب ــي االرتب ــن ال يكــون حــّرا ف ــه اليمي ــن ُتوجــه إلي ــا َم ــن، بينم معي

ــة: الحلــف، النكــول،  ــن المواقــف الثالث ــًا واحــدًا مــن بي ــه أْن يتخــذ موقف ــه، وإنمــا علي التوجي

ــه، بينمــا  ــن عــن بعــض مــا يدعي ــازل كاّل مــن المتصالحي ــح يفتــرض تن ــرد، كمــا أّن الصل ال

ليــس فــي اليميــن شــيء مــن ذلــك؛ إذ إّن المدعــى عليــه إمــا أْن يقبــل دعــوى المدعــي كاملــة، 

وإمــا أْن يرفضهــا كّلهــا، كمــا أّن الخصــم يأمــل مــن توجيــه اليميــن نكــول خصمــه؛ ليتســنى لــه 

مــن وراء ذلــك ثبــوت حقــه كامــاًل)2(.

ــا  ــن يوجهه ــم؛ إذ إّن َم ــد التحكي ــبيهة بعق ــن الحاســمة ش ــى أّن اليمي 2ــــ وذهــب رأي آخــر إل

يحتكــم إلــى ذمــة خصمــه فــي النــزاع، ولكــن يالحــظ أّن المحكــم فــي عقــد التحكيــم شــخص 

ثالــث وليــس أحــد الخصــوم، وأّن التحكيــم يتــم برضــا الطرفيــن، بينمــا الخصــم الــذي ُوجهــت 

ــرد)3(. ــزم بالحلــف أو النكــول أو ال ــه اليميــن مل إلي

3ـ وقيــل إّن توجيــه اليميــن الحاســمة تنــازل عــن الحــق المدعــى بــه معلــق علــى شــرط واقــف 

90



93

د. قيس عبد الستار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( هامش ناققص غير موجود
)2( هامش ناققص غير موجود

)3( راجع في هذا المعنى: السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ــ الفقرة الـ267 ـــ ص 516، د. سليمان مرقس ــ أصول اإلثبات 
ـــ الفقرة الـ125 ــ ص 196، د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 503، مجموعة األعمال التحضيرية للقانون 
المدني المصري ـــ ج 3 ـــ ص 445 وما بعدها، ومع ذلك، فإن محكمة تمييز دبي ذهبت إلى أّن اليمين الحاسمة هي صلح، 
في قرارها في 1994/10/22 ــ مجلة القضاء والتشريع ــ العدد الـ)5( ـــ فبراير ـــ سنة 1997، وهذا الرأي منتقد كما بينا  

في متن البحث.
)4( راجع: د. السنهوري ـــ الوسيط ــ ج 2 ـــ الفقرة الـ267 ــ ص 519، د. محمد المرسي زهرة ـــ المرجع السابق  ـــ 

ص 504.

ــه أْن يردهــا علــى خصمــه)1(، ولكــن هــذا  ــذي ُوجهــت إلي هــو تأديتهــا، ويســتطيع الخصــم ال

الــرأي ال يفســر حكــم حالــة النكــول أو حالــة رد اليميــن، كمــا أّن َمــن يوجــه اليميــن ال يملــك 

حقــًا لكــي يتنــازل عنــه بتوجيهــه اليميــن معلقــًا علــى شــرط واقــف هــو حلــف هــذه اليميــن)2(. 

4ــــ وواقــع األمــر؛ أّن طلــب توجيــه اليميــن الحاســمة، تصــرف قانونــي يتــم بــإرادة منفــردة؛ 

ــه،  ــة بمجــرد حدوث ــة كاف ــاره القانوني ــب آث ــّم يرت ــن ث ــده، وم ــن وح ــب اليمي ــي إرادة طال وه

ــكام  ــن باالحت ــب اليمي ــل إرادة طال ــن الخصــم اآلخــر، وتتمث ــه م ــى قبول ــن دون حاجــة إل وم

إلــى ضميــر الخصــم اآلخــر فــي حســم النــزاع؛ وهــو احتــكام رتــب عليــه القانــون آثــارًا مهمــة 

ــًا  بالنســبة لــكّل مــن طالــب اليميــن والموجــه إليــه أداؤهــا)3(، ويعــّد رّد اليميــن تصرفــًا قانوني

كتوجيــه اليميــن، ولكنــه يكــون بــإرادة َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن؛ إذ هــو ـــــ أيضــًا ـــــ احتــكام 

إلــى ذمــة الخصــم والنكــول عــن أداء اليميــن؛ فهــو بمقــام إقــرار ضمنــي بحــق طالــب اليميــن، 

واإلقــرار ـــــ كمــا هــو معــروف ـــــ تصــرف قانونــي)4(.
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المبحث الثاني
شروط توجيه اليمين الحاسمة

إذا كان مــن المســّلم بــه قضــاًء وفقهــًا، أّن اليميــن الحاســمة ملــك للخصــم وليســت ملــكًا 

ــرد أْن  ــمة بمج ــن الحاس ــه اليمي ــزم توجي ــي يلت ــاه أّن القاض ــس معن ــك لي ــإّن ذل ــي)1(، ف للقاض

يطلبهــا أحــد الخصــوم، وإنمــا هنــاك شــروط عديــدة يجــب توافرهــا لكــي يلتــزم القاضــي توجيــه 

اليميــن الحاســمة، وهــي تخضــع إلــى تقديــر محكمــة الموضــوع، حســب ســلطتها التقديريــة، 

وعليــه؛ فــإذا ثبــت لــدى المحكمــة توافــر هــذه الشــروط، عندئــذ تســتجيب لطلــب توجيــه اليميــن 

الحاســمة)2(.

ــق بالواقعــة  ــن الحاســمة متنوعــة؛ إذ إّن بعضهــا يتعل ــه اليمي ــع األمــر؛ أّن شــروط توجي وواق

محــل اليميــن، وبعضهــا اآلخــر يتعلــق بطالــب اليميــن، ثــّم هنــاك شــروط أخــرى تتعلــق بَمــن 

ُتوجــه إليــه اليميــن.

وعليه؛ سندرس هذه الشروط في ثالثة مطالب متتالية.

المطلب األول
الشروط المتعلقة بالواقعة محل اليمين

ــون  ــمة، وأْن تك ــن الحاس ــه اليمي ــت إلي ــن ُوجه ــخص َم ــة بش ــة متعلق ــون الواقع ــب أْن تك يج

ــة. ــام أو اآلداب العام ــة للنظــام الع ــون مخالف ــزاع، وأال تك ــي الدعــوى وحاســمة للن منتجــة ف

وسنبحث كّل شرط من هذه الشروط في فرع مستقل.

الفرع األول ـــ أْن تكون الواقعة متعلقة بشخص َمن ُوجهت إليه اليمين الحاسمة:

يجــب أْن تكــون الواقعــة موضــوع اليميــن الحاســمة، متعلقــة بشــخص َمــن ُوجهــت إليــه اليمين، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( -1 راجع: تمييز دبي ـــ الطعن ذو الرقم 1994/77 ــ مشار إليه في محمد عبداهلل عبدالكريم بلوكي المحامي ــ األحكام 

والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة تمييز دبي ــ من سنة 1992 وحتى 2003 ـــ ص 284، وكذلك الطعن ذو الرقم 
1994/256 ـــ مشار إليه في محمد عبداهلل عبدالكريم بلوكي المحامي ــ المرجع السابق ــ ص 289، د. محمد المرسي 

زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 504.
)2( حكم المحكمة االتحادية العليا ــ 1994/3/22 ــ مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا ــ السنة الـ16 ـــ العدد الـ)1( 
ـــ سنة 2000 ـــ رقم )81( ـــ ص 420، تمييز دبي في 1994/11/27 ــ مشار إليه في بلوكي ــ المرجع السابق ـــ  ص 

.284
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  مع مالحظة أّن المالكية والحنابلة والشافعية، ذهبو إلى أّن الشخص يحلف على فعل غيره على البتات في اإلثبات، 

ويحلف على عدم العلم في النفي، راجع: د. محمد مصطفى الزحيلي ــ المرجع السابق ــ ص 345 وما بعدها.
)2(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 509 ــ 510.

وهــذا مــا أكدتــه المــادة الـــ)1/57( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي؛ إذ جــاء فيهــا: )يجــوز لــكّل 

مــن الخصميــن فــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، أْن يوجــه اليميــن الحاســمة إلــى الخصــم 

اآلخــر، بشــرط أْن تكــون الواقعــة التــي تنصــب عليهــا اليميــن، متعلقــة بشــخص َمــن ُوجهــت 

إليــه، وإْن كانــت غيــر شــخصية لــه انصبــت علــى مجــرد علمــه بهــا...(.

ومــن ثــّم فــال يجــوز أْن توجــه اليميــن إلــى خصــم عــن وقائــع ال تتعلــق بشــخصه، إال إذا أريــد 

تحليفــه علــى عــدم علمــه بهــذه الوقائــع، وعليــه؛ فــال يجــوز توجيــه اليميــن إلــى وارث علــى أّن 

مورثــه غيــر مديــن بالحــق المدعــى بــه، ولكــن يجــوز أْن يطلــب مــن الــوارث أْن يحلــف علــى 

عــدم علمــه بــأّن مورثــه مديــن بهــذا الحــق، ونصــت علــى ذلــك المــادة الـــ)117( مــن قانــون 

اإلثبــات العراقــي ذي الرقــم )107( لســنة 1979: )إذا حلــف شــخص علــى فعلــه يحلــف علــى 

البتــات، وإذا حلــف علــى فعــل غيــره يحلــف علــى عــدم العلــم()1(.

ــه  ــن ُوجهــت إلي ــة بشــخص َم ــن متعلق ــى اشــتراط أْن تكــون الواقعــة محــل اليمي ويترتــب عل

اليميــن، أنــه ال يجــوز توجيــه اليميــن إلــى نائبــه؛ ألّن الحلــف أمــر شــخصي ال تجــوز النيابــة 

فيــه، وهــذا مــا أكدتــه المــادة الـــ)112( مــن قانــون اإلثبــات العراقــي.

وأخــذ القانــون اإلماراتــي والقانــون العراقــي والقانــون المصــري بــرأي الحنفيــة؛ أْن يحلــف 

ــًا فــي حالتــي اإلثبــات والنفــي، والحكمــة مــن  الشــخص علــى فعــل غيــره بعــدم علمــه إطالق

هــذه التفرقــة، أّن تحليــف الشــخص علــى فعــل غيــره علــى ســبيل البتــات، ال يتفــق مــع المنطــق 

والواقــع؛ ألّن األصــل أّن الشــخص عــادًة ليــس لديــه العلــم الكافــي بأفعــال غيــره، وإّن إلزامــه 

ــه  ــد يصيب ــة، وق ــقة بالغ ــراج ومش ــه إح ــات، في ــبيل البت ــى س ــره عل ــال غي ــى أفع ــف عل الحل

الضــرر فيمــا لــو نــكل عــن اليميــن أو ردهــا علــى َمــن وجههــا)2(.

ــم الشــخص الــذي ُتوجــه إليــه اليميــن عــن فعــل  والســؤال الــذي يطــرح نفســه: فــي حالــة عل

غيــره، فيدعــي علمــه بذلــك الفعــل علمــًا كامــاًل، هــل ُتوجــه إليــه اليميــن فــي هــذه الحالــة علــى 

أســاس البتــات أم علــى أســاس عــدم العلــم فحســب؟
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إّن عــدم جــواز تحليــف الخصــم عــن فعــل غيــره علــى أســاس البتــات، مقــرر لمصلحــة الخصــم 

الموجــه إليــه اليميــن)1(، وحيــث إن الخصــم يدعــي علمــه بالواقعــة علمــًا حقيقيــًا، يجــوز تحليفــه 

اليميــن علــى البتــات)2(، مــع مالحظــة أّن هنــاك بعــض الوقائــع الشــخصية جــدًا التــي ال يعلمهــا 

ــا؛  ــدم منه ــزول ال ــاة بن ــوغ الفت ــأس، وبل ــوغ المــرأة ســن الي ــل: بل ســوى الشــخص نفســه، مث

فهــذه الوقائــع التــي تتعلــق باآلخــر، ال يجــوز الحلــف فيهــا علــى البتــات، وكذلــك علــى عــدم 

العلــم، ومــن ثــّم يجــوز للمحكمــة أْن ترفــض توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى الورثــة، عــن واقعــة 

شــخصية بحتــة تتعلــق بالمــورث ذاتــه؛ ألنــه الوحيــد الــذي يعلــم بهــا)3(.

ويكفــي أْن تكــون الواقعــة شــخصية بالنســبة لَمــن ُتوجــه إليــه اليميــن، وال يشــترط أْن تكــون 

ــه  ــه، وهــذا مــا نصــت علي ــة رد اليميــن علي ــن وجههــا، إال فــي حال ــى َم شــخصية بالنســبة إل

المــادة الـــ)»2/57« ـــــ إثبــات إماراتــي(، بقولهــا: )ولَمــن وجهــت إليــه اليميــن أْن يردهــا علــى 

خصمــه، علــى أنــه ال يجــوز الــرد إذا انصبــت اليميــن علــى واقعــة ال يشــترك فيهــا الخصمــان، 

بــل يســتقل بهــا شــخص َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن()4(.

الفرع الثاني ـــ أْن تكون الواقعة منتجة في النزاع: 

هــذا الشــرط أحــد الشــروط العامــة التــي ينبغــي توافرهــا فــي الواقعــة محــل اإلثبــات، أيــًا كانــت 

طريقــة اإلثبــات، ســواء كانــت يمينــًا حاســمًة أو كتابــًة أو إقــرارًا أو غيــر ذلــك، وهــذا مــا أكدتــه 

ــــ ثانيــًا( من قانــون اإلثبــات اإلماراتي. المــادة الـــ)1ـ 

وتعــّد الواقعــة منتجــة فــي الدعــوى إذا كانــت مؤثــرة فــي الفصــل فــي الدعــوى، مّمــا يقتضي أْن 

تكــون تلــك الواقعــة متعلقــة ومتصلــة بموضــوع الدعــوى، وعليــه؛ فــإّن كّل واقعــة منتجــة فــي 

الدعــوى تكــون متعلقــة بهــا، ولكــّن العكــس غيــر صحيــح؛ فليــس كّل واقعــة متعلقــة بالدعــوى 

تكــون منتجــة فيهــا)5(، ولكــي تكــون الواقعــة محــل اليميــن منتجــة فــي النــزاع، ينبغــي أْن تكــون 

ــم  ــك أّن اســتخالص حك ــون؛ ذل ــن مســائل القان ــس مســألة م ــع، ولي ــن مســائل الواق مســألة م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  راجع د. سليمان مرقس ــ أصول اإلثبات ـــ الفقرة الـ125 ـــ ص 195.

)2(  د. محمد مرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 510.
)3(  في هذا المعنى: محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ـــ ص 510.

)4( وهذا يقابل المادة الـ)119 ــ ثانيًا 2( من قانون اإلثبات العراقي، والمادة الـ)114ــ2( من قانون اإلثبات المصري ذي 
الرقم )25( لسنة 1968.

)5( د. سحر عبدالستار إمام يوسف ـــ دور القاضي في اإلثبات ـــ دراسة مقارنة ــ دار الفكر الجامعي ــ االسكندرية ــ 
2007 ص 75.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ الفقرة الـ280 ـــ ص 539، محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 506، د. 

همام محمد محمود زهران ــ الوجيز في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ــ دار الجامعة الجديدة للنشر ــ االسكندرية ـــ 
سنة 2003 ص 261.

)2( نقض مدني مصري في 1995/4/23 ـــ مجموعة أحكام النقض ـــ سنة 46 ـــ ج 2 ـــ رقم 136 ـــ ص 685.
)3( الطعن ذو الرقم 2001/107 ـــ )عمال( ـــ مجموعة األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية 
والجزائية ـــ سنة 2002 ـــ العدد الـ)13(، رقم 20 ـــ مشار إليه في بلوكي – المرجع السابق – ص 308، وقضت ـــ أيضًا 
ـــ محكمة تمييز دبي في حكمها في 1995/5/6، بأّن الترخيص اإلداري حجة رسمية كافية للداللة على أّن صاحب الحق فيه 
هو من صدر باسمه ذلك الترخيص، وأنه يحظر التعامل فيه بالتنازل عنه للغير أو بتأجيره ... مّما يجعل طلب توجيه اليمين 

الحاسمة إلثبات خالف ما وردت في التراخيص، طلبًا غير مقبول ـــ مشار إليه في بلوكي ــ المرجع السابق ــ ص 309.
)4(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ـــ ص 507.

)5(  د.محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ـــ ص 507، السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ ص 537.
)6(  تمييز دبي في 1994/4/3 ـــ مجلة القضاء والتشريع ــ العدد الـ)5( ـــ فبراير ـــ 1997 ـــ ص 297.

القانــون، مــن شــأن القاضــي وحــده ال مــن شــأن الخصــوم الذيــن ال ُيكلفــون إثباتــه)1(. 

وعليــه؛ فــال يجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة بخصــوص اســتحقاق الفوائــد ومقدارهــا وتاريــخ 

اســتحقاقها)2(؛ ألّن هــذه األمــور مــن مســائل القانــون التــي يكشــف عنهــا قاضــي الموضــوع، 

ولكــي تكــون الواقعــة محــل اليميــن منتجــة فــي النــزاع، ينبغــي أْن تكــون متعلقــة بواقعــة يجــوز 

إثبــات عكســها، ومــن ثــّم ال يجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة فــي واقعــة تخالــف حجيــة الشــيء 

ــّم ال يجــوز  المحكــوم فيــه؛ ألّن حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه تعــّد مــن النظــام العــام، ومــن ث

إثبــات عكــس مــا ورد فــي الحكــم القضائــي بــأي طريقــة مــن طرائــق اإلثبــات، ولــو كان فــي 

اليميــن الحاســمة، وهــذا مــا قضــت بــه محمكــة تمييــز دبــي)3(.

كمــا ال يجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة بخصــوص حــق متعلــق بالنظــام العــام؛ كتوجيــه اليميــن 

الحاســمة فــي إثبــات التنــازل عــن الحــق فــي النســب)4(، وكذلــك عــدم جــواز توجيــه اليميــن 

الحاســمة إذا كانــت الواقعــة محــل اليميــن ثابتــة بإقــرار الموجــه إليــه اليميــن؛ ألّن هــذه الواقعــة 

تكــون فــي هــذه الحالــة غيــر منتجــة فــي النــزاع، ألنــه ســبق إثباتهــا باإلقــرار)5(.

الفرع الثالث ـــ أْن تكون الواقعة حاسمة: 

تكــون الواقعــة حاســمة إذا كانــت تــؤدي إلــى الفصــل فــي النــزاع بشــكل كلــي أو جزئــي، بحيث 

ــي  ــة واســعة ف ــع قاضــي الموضــوع بســلطة تقديري ــة، ويتمت ــاء الخصوم ــا انته ــب عليه يترت

احتســاب الواقعــة حاســمًة للدعــوى أو غيــر ذلــك، وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة تمييــز دبــي 

بقولهــا: »مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة، أّن قاضــي الموضــوع يســتقل بتقديــر مــا إذا 

كانــت اليميــن حاســمة فــي الدعــوى أو ال«)6(.

وال يجــوز لطالــب اليميــن أْن يحتفــظ لنفســه بالحــق فــي تقديــم أدلــة أخــرى، بعــد حلــف اليميــن، 

95



98

اليمين الحاسمة ودورها في اإلثبات

ــــ أواًل( مــن قانــون اإلثبــات العراقــي: »طلــب توجيــه اليميــن  وقــد أكــدت ذلــك المــادة الـــ)111ـ 

يتضمــن التنــازل عّمــا عداهــا مــن طرائــق اإلثبــات بالنســبة للواقعــة التــي يــرد عليهــا، إذا بقــي 

طالبهــا مصــّرا علــى توجيههــا«.

وقد ُيثار السؤال: هل من الممكن أْن يطلب توجيه اليمين على سبيل االحتياط؟

قــد يحصــل ـــــ أحيانــًا ـــــ أّن األدلــة المقدمــة مــن الخصــم فــي الدعــوى، ال تكفــي للحكــم لــه 

بطلباتــه، بحيــث يطلــب الخصــم مــن المحكمــة إعــادة النظــر فــي الدعــوى والســماح لــه بتوجيــه 

اليميــن الحاســمة إلــى خصمــه، ومــن المالحــظ أّن الفقــه والقضــاء اختلفــا فــي هــذه المســالة؛ 

فذهــب بعضهــم)1( إلــى أنــه ال يوجــد مــا يمنــع ذلــك؛ ألّن المدعــي بحاجــة إلــى دليــل احتياطــي؛ 

وهــو اليميــن الحاســمة التــي ُيحتكــم بهــا إلــى ضميــر خصمــه، والســيما أّن القــول بغيــر ذلــك 

يــؤدي إلــى ضيــاع الفرصــة علــى المدعــي، الــذي ال يســتطيع أْن يتوقــع مقدمــًا قناعــة المحكمــة 

بمــا يقدمــه مــن أدلــة علــى دعــواه)2(.

بينمــا ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة فــي أحــد أحكامهــا، إلــى أّن اليميــن الحاســمة ليســت 

ملــكًا للقاضــي، بــل ملــك للخصــم الــذي يجــب أْن تســتند إرادتــه الجازمــة إلــى اليميــن الحاســمة، 

متخليــًا عــن األدلــة األخــرى فــي الدعــوى، وحيــث إنــه اســتند إلــى األدلــة المقدمــة منــه، فإنــه 

يمتنــع عليــه أْن يســتند فــي الوقــت ذاتــه ـــــ احتياطــًا ـــــ إلــى اليميــن الحاســمة، ومــن ثــّم يكــون 

الخيــار فيهمــا للخصــم وليــس للمحكمــة)3(.

أمــا الوضــع فــي قانــون اإلثبــات اإلماراتــي بالنســبة إلــى هــذه المســألة، فإنــه جــاء خاليــًا مــن 

ــا  ــي قدمه ــة الت ــت األدل ــاط، إذا كان ــبيل االحتي ــى س ــمة عل ــن الحاس ــه اليمي ــع توجي ــص يمن ن

ــه  ــي مذكرت ــًة ف ــك صراح ــب ذل ــرط أْن يطل ــة، بش ــة أو ناقص ــة للمحكم ــر مقنع ــم غي الخص

الختاميــة، وإال ُعــّد متنــازاًل عــن هــذا الطلــب؛ ألّن طلــب توجيــه اليميــن الحاســمة علــى ســبيل 

االحتيــاط غيــر متعلــق بالنظــام العــام، وإنمــا بوســيلة مــن وســائل اإلثبــات، وهــذا مــا قضــت 

ــات  ــادة الـــ)»1/57« ـــــ إثب ــا)4(، والســيما أّن الم ــي أحــد أحكامه ــي، ف ــز دب ــه محكمــة تميي ب

ــرع  ــوى. الف ــا الدع ــت عليه ــال كان ــي أي ح ــمة ف ــن الحاس ــه اليمي ــازت توجي ــي(، أج إمارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  د. سليمان مرقس ــ المرجع السابق ـــ الفقرة الـ195 ـــ ص 460 ــ ص 642.
)2(  د. همام محمد محمود زهران ــ المرجع السابق - ص 263.

)3(  نقض مصري في 1994/11/12 مشار إليه في د. همام محمد زهران ــ المرجع السابق ــ ص 263 ـــ الهامش الـ)6(.
)4(  الطعن ذو الرقم 1999/421 ــ مجموعة األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية في سنة 

2000 ـــ ص 195 ـــ مشار إليه في محمد بلوكي المحامي ــ المرجع السابق ــ ص 317.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د.عبدالرازق حسين – المرجع السابق – ص 217 – 218، د. محمد المرسي – المرجع السابق – ص 511.

-2 د. محمد المرسي ــ المرجع السابق ـــ ص 511. 
-3 السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ الفقرة الـ283 ـــ ص 542.

-4 د. محمد المرسي زهرة – المرجع السابق –  ص 511.
-5 سليمان مرقس ــ المرجع السابق ــ الفقرة الـ215 ـــ ص 621.

الرابــع ـــــ أال تكــون الواقعــة مخالفــة للنظــام العــام واآلداب:

إّن هــذا الشــرط تأكيــد للقاعــدة العامــة فــي الواقعــة محــل اإلثبــات، وهــو أْن تكــون ).... جائــزًا 

ــــ إثبــات اتحــادي(، كمــا أّن المشــرع أكــد  قبولهــا( المنصــوص عليهــا فــي المــادة الـــ)»م2/1«ـ 

ــه  ــي بقولهــا: )ال يجــوز توجي ــات اإلمارات ــون اإلثب هــذا الشــرط فــي المــادة الـــ)59( مــن قان

اليميــن الحاســمة فــي واقعــة مخالفــة للنظــام العــام واآلداب(، ويترتــب علــى ذلــك عــدم جــواز 

ــات  ــروعة، أو إلثب ــر مش ــية غي ــة جنس ــات عالق ــار، أو إلثب ــن قم ــات دي ــن إلثب ــه اليمي توجي

وصيــة تزيــد علــى الثلــث، أو إلثبــات اتفــاق علــى ربــا فاحــش، أو إلثبــات عقــد شــكلي)1(.

ــن  ــه اليمي ــا توجي ــوز فيه ــرة، ال يج ــوص آم ــون بنص ــا القان ــي نظمه ــائل الت ــه؛ فالمس وعلي

إلثبــات خــالف مــا أمــرت بــه النصــوص اآلمــرة)2(، وال يجــوز توجيــه اليميــن إلثبــات واقعــة 

ــات  ــق إثب ــة مــن طرائ ــك، أّن اليميــن طريق ــة)3(، وســبب ذل ــو صحــت لكانــت جريمــة جنائي ل

المســائل المدنيــة والتجاريــة فحســب، كمــا أّن للمســائل الجنائيــة طرائقهــا الخاصــة باإلثبــات 

ــة المقدمــة فــي الدعــوى.  تقــوم فــي أساســها علــى مــدى اقتنــاع المحكمــة باألدل

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي جــواز أو عــدم جــواز توجيــه اليميــن مــن الشــخص الــذي كان ضحيــة 

الواقعــة المخالفــة للنظــام العــام واآلداب، إلثباتهــا وتطبيــق القانــون بشــأنها؛ فذهــب بعضهــم 

إلــى أنــه يجــوز توجيــه اليميــن فــي هــذه الحالــة، وعليــه؛ يجــوز للمقتــرض أْن يوجــه اليميــن 

إلــى المقــرض، ليحلــف علــى أّن مبلــغ القــرض الــذي يطالــب بــه ال يشــتمل علــى فوائــد ربويــة 

فاحشــة)4(، بينمــا ذهــب بعضهــم اآلخــر إلــى عــدم جــواز توجيــه اليميــن فــي هــذه الحالــة؛ ألّن 

النــص علــى عــدم جــواز توجيــه اليميــن، جــاء بصيغــة مطلقــة فــي منــع توجيــه اليميــن فــي 

واقعــة مخالفــة للنظــام العــام واآلداب، ســواء مــن طالــب اليميــن، أو مــن الموجــه إليــه اليميــن، 

ومــن ثــّم يأتــي استـــثناء َمــن كان ضحيــة الفعــل غيــر المشــروع تخصيصــًا بغيــر مخصــص، 

ويكــون بالتالــي غيــر جائــز)5(. 

وذهــب المشــرع العراقــي إلــى أنــه يجــوز للخصــم المتضــرر مــن الواقعــة المخالفــة للنظــام 

العــام أو اآلداب، أْن يطلــب توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى خصمــه، فــي المــادة الـــ)116( مــن 
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قانــون اإلثبــات، وهــذا الحكــم اســتحدث فــي ظــل قانون اإلثبــات ذي الرقــم )107( لســنة 1979 

)المعــدل(، وحبــذا لــو أّن المشــرع اإلماراتــي أخــذ بهــذا النــص؛ مراعــاًة لقواعــد العدالــة فــي 

إحقــاق الحــق، أمــا إذا كانــت الواقعــة غيــر مخالفــة للنظــام العــام فعــاًل، ولكنهــا كانــت مخجلــة 

أو ماســة بشــرف أو كرامــة َمــن توجــه إليــه اليميــن، فــال يوجــد مــا يمنــع مــن توجيــه اليميــن 

إليــه)1(، مــع مالحظــة أّن معيــار النظــام العــام واآلداب الســائد فــي زمــن معيــن، معيــار مــرن: 

يختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومــن زمــن إلــى آخــر؛ فمــا يعــّد مخالفــًا للنظــام العــام واآلداب 

فــي بلــد معيــن، قــد ال يكــون كذلــك فــي بلــد آخــر، ومــا يعــّد مخالفــًا للنظــام واآلداب فــي عصــر 

وزمــان معينيــن، قــد ال يعــّد كذلــك فــي عصــر وزمــان آخريــن.

الفــرع الخامــس ـــــ أثــر توافــر شــروط الواقعــة التــي يــرد عليهــا حلــف اليميــن الحاســمة، 

ومــدى حــق الخصــم فــي المنازعــة فــي توافــر الشــروط

أ- أثر توافر شروط الواقعة محل اليمين:

إذا توافــرت الشــروط التــي شــرحناها ســابقًا فــي الواقعــة محــل اليميــن الحاســمة، فإنــه يجــوز 

توجيــه اليميــن الحاســمة فــي جميــع المعامــالت المدنيــة والتجاريــة، ســواء كانــت الواقعــة محــل 

اليميــن مّمــا يجــوز إثباتهــا بالشــهادة أو ال، وســواء كانــت الواقعــة مّمــا يجــب إثباتهــا بالكتابــة 

ــو تجــاوزت نصــاب الشــهادة،  ــت قيمــة التصــرف، ول ــوم مقامهــا أو ال، ومهمــا كان أو مــا يق

ويجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة فــي مــا يخالــف دليــاًل كتابيــًا، ولــو كان رســميًا، باســتثناء مــا 

ورد فيــه مــن أمــور ال يجــوز الطعــن فيهــا إال بالتزويــر)2(.

ب ــ مدى حق الخصم في المنازعة في توافر شروط الواقعة محل اليمين:

مــن حــق الخصــم الــذي ُوجهــت إليــه اليميــن، أْن ينــازع فــي أّن الواقعــة محــل اليميــن غيــر 

متعلقــة بالدعــوى، أو غيــر منتجــة فــي النــزاع، أو مخالفــة للنظــام العــام واآلداب، أو ليســت 

شــخصية، وهنــا يجــب علــى قاضــي الموضــوع أْن يفصــل فــي المنازعــة، ســواء كان بقبولهــا 

أو برفضهــا، فــإذا قبــل المنازعــة، ففــي هــذه الحالــة يرفــض توجيــه اليميــن، أمــا إذا رفــض 

المنازعــة، فإنــه يحكــم بتحليــف اليميــن)3(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  د.عصمت عبدالمجيد بكر – الوجيز قي شرح قانون اإلثبات – بغداد ـــ مطبعة الزمان ـــ 1997 ص 290، د.سليمان 
مرقس – المرجع السابق – الفقرة الـ215 ـــ ص 620 – 622.

)2(  تمييز دبي في 1993/5/23 – مجلة القضاء والتشريع ـــ العدد الـ)3( ـــ يونيو ـــ 1996 ـــ ص 534.
)3(  تمييز دبي ذو الرقم 468 لسنة 21 القضائية ــ مجلة العدالة ــ العدد الـ108 ـــ ص 60 ـــ مشار إليه في بلوكي ــ 

المرجع السابق ــ ص 289.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( و )2(  تمييز دبي ــ الطعن ذو الرقم 2002/25 ــ مجموعة األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية 

واألحوال الشخصية ــ سنة 2002 ـــ العدد الـ)13( ـــ ص 682 ـــ مشار إليه في بلوكي ــ مجلة القضاء والتشريع ـــ العدد 
الـ)8( ـــ ص 663، مشار إليه في بلوكي ــ المرجع السابق ـــ ص 293، د. سليمان مرقس ــ المرجع السابق ــ الفقرة 

الـ215 ـــ ص 620 ــ 622، د.عصمت عبدالمجيد بكر ـــ الوجيز في شرح قانون اإلثبات ــ بغداد ـــ مطبعة الزمان ـــ 
1997 ـــ ص 290.

)3(  تمييز دبي ـــ الطعنان الـ132 والـ124 ـــ 1992 ـــ مجلة القضاء والتشريع ـــ العدد الـ)3( ـــ ص 696 ـــ مشار 
إليهما في بلوكي ـــ المرجع السابق ــ ص 282.

)4(  تمييز دبي ـــ الطعن ذو الرقم 2001/298 ـــ مجموعة األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية واألحوال 
الشخصية والجزائية في سنة 2002 ـــ العدد الـ)13( ـــ ص 39، د. عبدالرازق حسين ـــ المرجع السابق ــ ص 220.

وإذا لــم يقــل القاضــي كلمتــه فــي قبــول المنازعــة أو رفضهــا، فإنــه يعــّد مخالفــًا للقانــون، مّمــا 

يتوجــب نقــض حكمــه إلخاللــه بحــق الدفــاع)1(، )2(.

ــه  ــذي ُوجهــت إلي ــن الحاســمة، إال مــن الخصــم ال ــي عــدم جــواز اليمي ــل المنازعــة ف وال تقب

اليميــن، وال تقبــل مــن الخصــم الــذي طلــب توجيــه اليميــن، ويأخــذ حكــم طالــب اليميــن فــي 

عــدم جــواز قبــول المنازعــة منــه فــي اليميــن، الخصــم الــذي يــرد اليميــن علــى خصمــه؛ ألنــه 

يكــون بــرده اليميــن علــى خصمــه، قــد تنــازل عــن حقــه فــي المنازعــة، وعلــى هــذا األســاس 

قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأّن: 

)المنازعــة فــي جــواز اليميــن الحاســمة أو تعلقهــا بالدعــوى، ال تكــون إال مــن جانــب الخصــم 

ــرد  ــن ي ــا، وَم ــب توجيهه ــذي طل ــه ال ــب خصم ــن جان ــس م ــن، ولي ــه اليمي ــت إلي ــذي ُوجه ال

اليميــن الحاســمة التــي ُوجهــت إليــه، علــى خصمــه، يأخــذ حكــم طالــب اليميــن فــي عــدم جــواز 

قبــول المنازعــة منــه فــي اليميــن؛ إذ يكــون بردهــا علــى خصمــه، قــد تنــازل عــن منازعتــه 

الســابقة فيهــا()3(.

وإّن تقديــر مــدى توافــر شــروط الواقعــة محــل اليميــن، مســألة وقائــع تخضــع لتقديــر محكمــة 

الموضــوع مــن دون معقــب عليهــا مــن محكمــة النقــض )التمييــز(، متــى أقامــت قضاءهــا علــى 

أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي األوراق)4(. 
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المطلب الثاني
شروط تتعلق بطالب اليمين

ال بّد من توافر شروط معينة في طالب اليمين، وهي:

الفرع األول ـــ أْن يكون خصمًا في الدعوى:

ُيقصــد بالخصــم أحــد أطــراف الدعــوى، ســواء كان مدعيــًا أو مدعــى عليــه أو مختصمــًا فــي 

ــاًء علــى طلــب المحكمــة، أو متدخــاًل فيهــا  ــاًء علــى طلــب أحــد الخصــوم، أو بن الدعــوى، بن

ــًا. تدخــاًل اختصامي

ــه؛  ــادة الـــ)1/57( من ــي الم ــي، هــذا الشــرط، ف ــات االتحــادي اإلمارات ــون اإلثب ــد قان ــد أك وق

ــوى، أْن  ــا الدع ــت عليه ــة كان ــي أي حال ــن ف ــن الخصمي ــكّل م ــوز ل ــه )يج ــى أن ــص عل إذ ن

يوجــه اليميــن الحاســمة إلــى الخصــم اآلخــر ...(، واســتقر القضــاء اإلماراتــي علــى أّن اليميــن 

ــّم ال يجــوز للقاضــي أْن يوجــه  ــن ث ــن دون القاضــي)1(، وم ــك الخصــم وحــده م الحاســمة مل

ــس للخصــم أْن  ــا لي ــب الخصــم، كم ــى طل ــاًء عل ــا بن ــاء نفســه، وإنم ــن الحاســمة مــن تلق اليمي

يوجــه اليميــن مباشــرة إلــى خصمــه، وإنمــا عليــه أْن يطلــب مــن المحكمــة ذلــك، والمحكمــة 

ــر شــروطها. ــا تتأكــد مــن تواف ــى الخصــم اآلخــر بعدم ــا إل بدورهــا توجهه

ــا إذا  ــة م ــي حال ــات، ف ــبء اإلثب ــه ع ــع علي ــن يق ــن مّم ــه اليمي ــب توجي ــدم طل ــب أْن يق ويج

عجــز طالــب اليميــن عــن إثبــات دعــواه بأدلــة كافيــة، وعندئــذ؛ يكــون طلــب توجيــه اليميــن ـــــ 

بحســبانه المــالذ األخيــر ـــــ محتكمــًا فيــه الخصــم إلــى ذمــة خصمــه وضميــره)2(.

ــه فــي الدعــوى  ــه يجــب علــى طالــب اليميــن أْن يبقــى محتفظــًا بصفت ــا يجــدر ذكــره؛ أن ومّم

إلــى حيــن توجيههــا فعــاًل؛ فــإذا زالــت صفتــه قبــل توجيههــا، فــال يجــوز لــه أْن يوجــه اليميــن، 

وعليــه؛ ال يجــوز لممثــل الشــركة توجيــه اليميــن إذا زالــت عنــه صفــة كونــه ممثــاًل لهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  المحكمة االتحادية العليا ــ 1994/3/22 ــ مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا ـــ السنة الـ)16( ـــ العدد األول ـــ 
سنة )2000( ـــ الرقم )81( ـــ ص 420، وكذلك تمييز دبي ــ 20 /1997/7 ـــ مجلة القضاء والتشريع ـــ العدد الـ)8( ـــ 

نيسان ـــ 1997 ـــ الرقم )106( ـــ ص 663.
)2(  قضت محكمة تمييز العراق بأنه إذا دفع المدعى عليه بأنه قام بتسديد ثمن المبيع، فيتعين تكليفه إثبات دفعه، وبعدها إْن 
عجز عن اإلثبات يمنح حق تحليف خصمه اليمين ـــ رقم القرار 5/252ـ86 في 1966/11/20 ـــ منشور في المختار من 

قضاء محكمة تمييز العراق ـ قسم اإلثبات ـ إعداد: القاضي إبراهيم المشاهدي ــ بغداد ـــ سنة 1999 ـــ )دار النشر: بال( ـــ 
ص 206.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ رقم 372 ـــ ص 524. 

)2(  د. محمد المرسي زهرة ـ المرجع السابق ـ ص 518.
)3(  د. عبدالرازق حسين ـ المرجع السابق ـــ ص 236.
)4(  د. عبدالرازق حسين ـ المرجع السابق ـ ص 231.

الفرع الثاني ـــ توافر األهلية القانونية:

ــب  ــك أّن طل ــة؛ ذل ــة الكامل ــة القانوني ــًا باألهلي ــن متمتع ــه اليمي ــب توجي ُيشــترط أْن يكــون طال

توجيــه اليميــن يعــّد تصرفــًا قانونيــًا يتــّم بــإرادة واحــدة، ومــن ثــّم ينبغــي توافــر جميــع الشــروط 

التــي تطبــق علــى التصرفــات القانونيــة، ومنهــا األهليــة الكاملــة، وســالمة اإلرادة مــن العيوب؛ 

ــة إكــراه خــارج  ــع ضحي ــن وق ــب اليمي ــد يحصــل أّن طال ــر؛ فق ــط أو التغري ــراه أو الغل كاإلك

ــد خطــًأ  ــو اعتق ــا ل ــط كم ــة غل ــا، أو أْن يكــون ضحي ــى طلبه ــس القضــاء، وهــذا دفعــه إل مجل

أّن قيمــة الدعــوى تزيــد علــى خمســة آالف )5000( درهــم، ومــن ثــّم يتطلــب األمــر إثباتهــا 

بالكتابــة؛ فطلــب توجيــه اليميــن، ثــّم اكتشــف بعــد ذلــك أنــه يجــوز إثبــات الدعــوى بالشــهادة، 

وفــي هــذه الحالــة، يجــوز لطالــب اليميــن أْن يطلــب فســخ اليميــن فــي حالــة الغلــط )»م 195« 

ـــــ معامــالت مدنيــة إماراتــي(، 

ــن )»م 182« ـــــ  ــب اليمي ــى إجــازة طال ــراه عل ــة اإلك ــي حال ــة ف ــن موقوف ــون اليمي ــا تك كم

معامــالت مدنيــة إماراتــي(، الــذي لــه أْن يطلــب ذلــك حتــى ولــو بعــد حلــف اليميــن، أو بعدمــا 

ــة التصــرف فــي الحــق  يقبــل الخصــم حلــف اليميــن)1(، ويجــب أْن يملــك طالــب اليميــن أهلي

محــل اليميــن وقــت حلــف اليميــن، ومــن ثــّم إذا كان طالــب اليميــن قاصــرًا أو محجــورًا عليــه 

لســفه أو غفلــة، كانــت اليميــن موقوفــة علــى إجازتــه بعــد بلوغــه ســن الرشــد، فــإْن أجازهــا 

نفــذت، وإْن لــم ُيجزهــا بطلــت بأثــر رجعــي حتــى وقــت حلفهــا)2(.

أمــا بالنســبة إلــى النائــب القانونــي كالولــي، فإنــه يجــوز لــه توجيــه اليميــن الحاســمة؛ ألنــه يملك 

التصــرف فــي أمــوال الصغيــر، وفــي حــدود ســلطته، أمــا إذا كان محــل التصــرف يتجــاوز 

حــدود ســلطته، فــال بــّد مــن اســتئذان المحكمــة فــي هــذه الحالــة)3(.

وبالنســبة لغيــر الولــي مــن النــواب القانونييــن أو االتفاقييــن، فــال يجــوز لهــم توجيــه اليميــن 

الحاســمة إال بموجــب ســند خــاص ينــص علــى حــق توجيههــا؛ ألنهــم ال يملكــون إال أعمــال 

ــل)4(. ــح األصي اإلدارة بالنســبة لمصال
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ــإذن مــن  ــن إال ب ــه اليمي ــه توجي ــال يجــوز ل ــب، ف ــل عــن الغائ ــم أو الوكي ــا الوصــي أو القي أم

ــي، وإذا  ــات اإلمارات ــون اإلثب ــادة الـــ)58( مــن قان ــه الم ــا أكدت ــة المختصــة، وهــذا م المحكم

كانــت النيابــة اتفاقيــة فــال يجــوز فيهــا التوكيــل العــام لتوجيــه اليميــن، إال إذا نــص فيهــا صراحًة 

علــى حــق توجيــه اليميــن، أو أْن يصــدر بهــا وكالــة خاصــة؛ ألّن التوكيــل العــام ال يمنــح غيــر 

أعمــال اإلدارة، ومــن ثــّم فــال يجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة مــن وكيــل عــام أو مــن محــاٍم، مــا 

لــم يكــن التوكيــل الصــادر إليــه منصوصــًا فيــه علــى تفويضــه حــق توجيــه اليميــن)1(، وعليــه؛ 

متــى توافــرت شــروط توجيــه اليميــن، ثبــت حــق الخصــم فــي توجيههــا، ومهمــا كانــت قيمــة 

الدعــوى، أو فــي مــا يخالــف أو يجــاوز مــا اشــتمل عليــه دليــل كتابــي)2(.

الفرع الثالث ـــ أال يكون الخصم متعسفًا في توجيهها: 

نــص قانــون اإلثبــات اإلماراتــي فــي المــادة الـــ)1/57(، علــى أنــه )يجــوز للقاضــي أْن يمنــع 

ــع  ــّم يجــوز للقاضــي أْن يمن ــن ث ــا(، وم ــي توجيهه ــفًا ف ــن إذا كان الخصــم متعس ــه اليمي توجي

ــق بموضــوع  ــا ال تتعل ــف عليه ــوب التحلي ــة المطل ــت الواقع ــمة إذا كان ــن الحاس ــه اليمي توجي

الدعــوى، أو كانــت غيــر منتجــة فــي اإلثبــات، أو غيــر جائــز قبــول إثباتهــا)3(. ويــرى جانــب 

ــه  ــب توجي ــروط طل ــن ش ــرط م ــر ش ــدم تواف ــس ع ــف لي ــود بالتعس ــه)4(، أّن المقص ــن الفق م

اليميــن؛ ألّن التعســف فــي طلــب توجيــه اليميــن شــيء، وشــرط قبــول اليميــن شــيء آخــر، كمــا 

ــــ يفتــرض توافــر شــروط طلــب حلــف اليمين جميعهــا، ومع  ــــ مــن جهــة أخــرىـ  أّن التعســفـ 

ذلــك؛ فــإّن القاضــي مــن حقــه أْن يرفــض توجيــه اليميــن إذا كان الخصــم متعســفًا فــي توجيههــا، 

كــون الخصــم أســاء اســتعمال حقــه فــي طلبهــا، كمــا لــو كان الخصــم ـــــ مثــاًل ـــــ يهــدف مــن 

وراء توجيــه اليميــن إلــى إحــراج خصمــه، لكونــه شــديد الــورع والتديــن)5(، أو يقصــد التشــهير 

بَمــن ُوجهــت إليــه اليميــن.

وتخضــع إلــى تقديــر قاضــي الموضــوع، ســلطة اســتخالص كيديــة اليميــن، مــن دون رقابــة 

عليــه مــن محكمــة التمييــز )النقــض(، إذا أقــام قضــاءه علــى حســابات ســائغة تــؤدي إليهــا)6(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ الفقرة الـ272 ـــ ص 485، وفي هذا المعنى: عبدالرازق حسين ـ المرجع السابق ـ 

ص 231.
)2(  د. عبدالرازق حسين ـ المرجع السابق ـ ص 231، د. محمد حسن قاسم ـ المرجع السابق ـ ص 382.

)3(  السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ رقم 273 ـــ ص 527. 
)4(  د. محمد المرسي زهره ـ المرجع السابق ـ ص 522.

)5(  اتحادية عليا ـــ 1994/10/25 ـ مجموعة أحكام االتحادية العليا ـــ السنة الـ)16( ـــ العدد الـ2000 ـــ رقم 232 ـ ص 
.1226

)6(  تمييز دبي ـ 1993/5/23 ـ مجلة التشريع والقضاء ـــ العدد الـ)4( ـــ رقم )92( ـــ ص 534، وقد نصت المادة 
الـ)115 ـ ثانيًا( من قانون اإلثبات العراقي ذي الرقم )107( لسنة 1979، على أّن للمحكمة أْن ترفض توجيه اليمين 

الحاسمة إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. عبدالرازق حسين يس ـ المرجع السابق ـــ ص 223.

)2(  تمييز دبي ـــ 1993/5/23 ـــ مجلة القضاء والتشريع ـ العدد الـ)4( ـــ 1996 ـــ رقم )92( ـــ ص 534.
)3(  تمييز دبي ـــ الطعن ذو الرقم 1998/248 ـ مجلة القضاء والتشريع ـ العدد التاسع ـــ ص 924.

)4(  السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2 ـــ ص 531 ـــ عبدالرازق حسين ــ المرجع السابق ـ ص 223

المطلب الثالث
الشروط المتعلقة بالشخص الموجه إليه اليمين

ُيســتخلص مــن نــص المــادة الـــ)»1/57« ـــــ إثبــات اتحــادي(، أّن اليميــن الحاســمة توجــه إلــى 

الخصــم اآلخــر فــي الدعــوى المنكــر للحــق المدعــى بــه عليــه، وعليــه؛ يشــترط فــي الشــخص 

الموجــه إليــه اليميــن، أْن يكــون خصمــًا حقيقيــًا وأصليــًا فــي الدعــوى، وأْن تســتمر هــذه الصفــة 

إلــى وقــت حلــف اليميــن، فــإذا زالــت عنــه هــذه الصفــة قبــل حلــف اليميــن، فــال يجــوز تحليفــه 

اليمين)1(.

ويترتــب علــى ذلــك، أنــه ال يجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى النائــب عــن األصيــل؛ ألّن 

ــــ للمدعــى عليه  ــــ مثــاًلـ  حلــف اليميــن أمــر شــخصي ال تجــوز النيابــة فيــه، وعليــه؛ ال يجــوزـ 

فــي الدعــوى غيــر المباشــرة، توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى الدائــن الــذي رفــع الدعــوى باســم 

ــــ ليــس خصمــًا أصليــًا فــي الدعــوى، وإنما نائــب قانوني  ــــ وهــو الدائــنـ  مدينــه؛ ألّن المدعــيـ 

عــن مدينــه، ومــن ثــّم يجــب توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى المديــن بعــد إدخالــه فــي الدعــوى، 

اســتنادًا إلــى المــادة الـــ)2/392( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي.

وإذا كان الشــخص الموجــه إليــه اليميــن شــخصًا معنويــًا، فيجــب توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى 

َمــن يمثلــه قانونــًا)2(، وعليــه؛ فــإّن توجيــه اليميــن إلــى غيــره يعــّد باطــاًل لمخالفنــه القانــون)3(.

ــه شــخصيًا؛ كتســلمه جــزءًا  ــت من ــي حصل ــة الت ــن عــن الواقع ــب اليمي ــف النائ ويجــوز تحلي

مــن الديــن الــذي لألصيــل، بشــرط أال يضــار األصيــل مــن نتيجــة اليميــن؛ بمعنــى أنــه يجــوز 

لألصيــل الرجــوع علــى النائــب إذا نــكل هــذا األخيــر عــن اليميــن، وذلــك بقيمــة الديــن الــذي 

نــكل عنــه)4(.

ويشــترط باإلضافــة إلــى مــا تقــدم، أْن يكــون الشــخص الموجــه إليــه اليميــن كامــل األهليــة، 
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وإرادتــه خاليــة مــن العيــوب؛ ألّن َمــن ُتوجــه إليــه اليميــن الحاســمة، إمــا أْن يحلفهــا، وإمــا أْن 

يردهــا، وإمــا أْن ينــكل عنهــا، وحيــث إّن رد اليميــن كتوجيههــا، يشــترط فيــه أهليــة التصــرف 

ــة  ــي الحــق، مــع مالحظــة أّن األهلي ــك التصــرف ف ــن مل ــرار ال يملكــه إال َم والنكــول؛ كاإلق

القانونيــة المطلوبــة وســالمة اإلرادة مــن العيــوب، ينبغــي أْن تتحققــا وقــت أداء اليميــن أو رّدهــا 

أو النكــول عنهــا، وليــس وقــت توجيههــا فحســب)1(. 

وإذا كان المدعــى عليهــم متعدديــن، فيجــب توجيــه اليميــن الحاســمة إلــى كّل منهــم، وال يجــوز 

أْن يحلــف بعضهــم أو أحدهــم؛ ألّن حلــف اليميــن شــيء شــخصي ال تقبــل فيــه النيابــة أو 

ــن، فيجــب أْن  ــن متضامني ــى مديني ــه؛ إذا كان االدعــاء عل ــا ســابقًا، وعلي ــا ذكرن ــة، كم الوكال

ــه  ــا ال يجــوز توجي ــن)2(، كم ــة متعددي ــو كان الورث ــك الحــال ل ــم، وكذل ــف كّل واحــد منه يحل

ــي، وال  ــون الجنائ ــي القان ــررة ف ــة المق ــى المتهــم؛ ألنهــا ليســت مــن األدل ــن الحاســمة إل اليمي

يجــوز للمتهــم أْن يوجــه اليميــن الحاســمة إلــى المدعــي بالحــق المدنــي؛ الحتمــال ردهــا عليــه، 

وفــي هــذه الحالــة، ال يجــوز لــه حلــف اليميــن)3(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 525.

)2(  د. أحمد نشأت ــ رسالة اإلثبات ــ الجزء الـ2 ـــ الفقرة الـ543 ـــ ص 81، عبدالرازق حسين ــ المرجع السابق ــ ص 
.224

)3(  تمييز دبي ـــ الطعن ذو الرقم 2003/292 – مجموعة االحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والجزائية ـــ سنة 
2002 ــ العدد الـ)14( ـــ ص 1427.
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المبحث الثالث
إجراءات اليمين الحاسمة

إذا توافــرت شــروط توجيــه اليميــن الحاســمة، وفــق مــا درســناه ســابقًا، وجــب علــى القاضــي 

أْن يقــوم بتوجيــه اليميــن الحاســمة، وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى القاضــي أْن يراعــي اتبــاع 

اإلجــراءات التــي حددهــا القانــون، وعليــه؛ ســوف نــدرس فــي هــذا المبحــث، كيفيــة توجيــه 

ــن الحاســمة، وهــل يجــوز  ــه اليمي ــن الحاســمة، ووقــت توجيههــا، والرجــوع عــن توجي اليمي

االتفــاق مقدمــًا بيــن الخصــوم علــى عــدم توجيــه اليميــن الحاســمة؟ وذلــك فــي أربعــة مطالــب 

متتاليــة:

المطلب األول
كيفية توجيه اليمين الحاسمة

يجــب علــى الخصــم أْن يتقــدم بطلــب توجيــه اليميــن إلــى المحكمــة، فتقــوم المحكمــة ـــــ بعــد 

التأكــد مــن توافــر شــروط اليميــن ـــــ بتوجيههــا إلــى الخصــم اآلخــر، ومن ثــّم ال يجــوز للخصم 

ــن  ــك اليمي ــرة بتل ــك فعــاًل، فــال عب ــى الخصــم اآلخــر مباشــرًة، وإْن حصــل ذل أْن يوجههــا إل

فــي اإلثبــات. واألصــل أّن توجيــه اليميــن يكــون بالصيغــة التــي أعدهــا موجــه اليميــن، وهــذه 

ــا، وبشــكل  ــف عليه ــوب التحلي ــع المطل ــد الواقعــة أو الوقائ الصيغــة ينبغــي أْن تتضمــن تحدي

دقيــق وواضــح، ومــن دون االلتــزام بصيغــة محــددة مقدمــًا )»م1/64« ـــــ إثبــات إماراتــي(، 

ويجــوز للخصــم الــذي ُوجهــت إليــه اليميــن الحاســمة، أْن يعتــرض علــى صيغــة اليميــن، وفــي 

ــر  ــة نظ ــت بوجه ــا اقتنع ــن إذا م ــة اليمي ــدل صيغ ــة أْن تع ــى المحكم ــب عل ــة، يج ــذه الحال ه

الخصــم، وأْن تعــرض الصيغــة المعدلــة علــى الخصــم الموجــه لليميــن؛ ألخــذ موافقتــه عليهــا، 

أمــا إذا كانــت الصيغــة المعدلــة ال تمــس جوهــر موضــوع اليميــن، فــال حاجــة ـــــ عندئــذ ـــــ 

إلــى عرضهــا علــى موجــه اليميــن ألخــذ موافقتــه عليهــا)1(، وإذا اعتــرض موجــه اليميــن علــى 

الصيغــة المعدلــة، فــال يجــوز للمحكمــة أْن توجــه اليميــن بالصيغــة المعدلــة، ومــن حــق موجــه 

اليميــن ســحبها، وعندئــذ يجــب علــى المحكمــة أن تفصــل فــي موضــوع الدعــوى حســب األدلــة 

المتوافــرة فــي الدعــوى)2(، وفــي هــذا المعنــى، قضــت محكمــة تمييــز دبــي بأنــه )مــن المقــرر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 527.

)2(  محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ نفس الصفحة.
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قانونــًا، أّن لقاضــي الموضــوع تعديــل صيغــة اليميــن الحاســمة، بنــاًء علــى اعتــراض الخصــم، 

ــن،  ــى موجــه اليمي ــة عل ــاء نفســه، ومــن دون عــرض الصيغــة المعدل ــه أو مــن تلق موجــه إلي

ــف عليهــا مــن دون  ــوب الحل ــى إيضــاح عبارتهــا والواقعــة المطل ــل اقتصــر عل مــادام التعدي

المســاس بموضوعهــا()1(.

المطلب الثاني
وقت توجيه اليمين الحاسمة

ــــ إثبــات إماراتــي(، علــى أنــه )يجــوز لــكّل مــن الخصميــن في أي  نصــت المــادة الـــ)»1/57«ـ 

حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، أْن يوجــه اليميــن الحاســمة إلــى الخصــم اآلخــر()2(، ومضمــون 

هــذا النــص، أنــه يجــوز توجيــه اليميــن الحاســمة مــن لحظــة افتتــاح الدعــوى وحتــى صــدور 

حكــم نهائــي فاصــل فــي موضوعهــا، وســواء كان ذلــك قبــل تقديــم أدلــة أخــرى أو بعــد تقديمها، 

ــى، كمــا يســتطيع توجيههــا  ــّم يســتطيع الخصــم توجيههــا أمــام محكمــة الدرجــة األول ومــن ث

ــن الحاســمة أّول  ــه اليمي ــن ال يجــوز توجي ــرة)3(، ولك ــو أّول م ــتئناف ول ــة االس ــام محكم أم

مــرة أمــام محكمــة النقــض )التمييــز(، إال إذا تصــدت محكمــة النقــض للدعــوى كونهــا محكمــة 

موضــوع، وذلــك فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا قانونــًا)4(. 

المطلب الثالث
العدول عن توجيه اليمين

نصــت المــادة الـــ)»35/57« ـــــ إثبــات إماراتــي(، علــى أنــه )... وال يجــوز لَمــن وجــه اليميــن 

أو ردهــا، أْن يرجــع فــي ذلــك متــى قبــل خصمــه أْن يحلــف(. 

ويالحــظ أّن َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن، قــد ينــازع فــي جــواز توجيــه اليميــن إليــه بســبب فقــدان 

أحــد شــروط توجيــه اليميــن، وقــد ال ينــازع فــي ذلــك، بــل يوافــق علــى توجيــه اليميــن إليــه، 

ــه  ــا بتوجي ــة قراره ــه، تصــدر المحكم ــة منازعت ــازع ورفضــت المحكم ــازع أو ن ــم ين ــإذا ل ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  تمييز دبي في 1995/10/8 ـــ مجلة القضاء والتشريع ــ العدد الـ)6( ـــ سنة 1997 ـــ رقم 98 ـــ ص 568.

)2(  تقابل المادة الـ)116( ـــ إثبات عراقي، والمادة الـ)4/115( ـــ إثبات مصري.
)3(  محمد المرسي زهرة ـــ المرجع السابق ــ ص 528، د. عبدالرازق حسين ــ المرجع السابق ــ ص 229، تمييز دبي 

في 1995/10/8 ـــ مجلة القضاء والتشريع ــ العدد الـ)6( ـــ سنة 1997، رقم 98 ـــ ص 568.
)4(  وهي الحاالت المنصوص عليها في المادة الـ)184( من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي التي تنص على أنه )إذا 
قبلت المحكمة الطعن، وكان موضوع الطعن صالحًا للحكم فيه، أو كان الطعن المرة الثانية، فإنها تتصدى للفصل فيه ...(.

106



109

د. قيس عبد الستار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(   د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 530.

)2(  اتحادية عليا ــ مجموعة أحكام االتحادية العليا ـــ الطعن ذو الرقم 650 لسنة )26( القضائية في 2005/6/14 ـــ 
)الدائرة األولى(.

اليميــن إليــه، مــع بيــان صيغــة اليميــن التــي ســبق للخصــم أْن قدمهــا إلــى المحكمــة، وفــي هــذه 

الحالــة، يجــب علــى الخصــم الموجــه إليــه اليميــن، أْن يحلفهــا أو يردهــا علــى خصمــه، فــإذا 

حلــف اليميــن انتهــى األمــر وحســمت الدعــوى، وإذا لــم يحلفهــا وإنمــا ردهــا علــى َمــن وجههــا، 

فــال يجــوز لهــذا األخيــر أْن يرجــع فــي طلــب اليميــن، وكذلــك ال يجــوز لَمــن رّد اليميــن علــى 

َمــن وجههــا، أْن يرجــع فــي ذلــك مــادام الخصــم الــذي وجــه اليميــن أبــدى اســتعداده للحلــف، 

ويرجــع ذلــك إلــى أّن طلــب توجيــه اليميــن حــق للخصــم يجــوز لــه الرجــوع عنــه قبــل قبــول 

الخصــم اآلخــر بالحلــف؛ ألنــه فــي هــذه الحالــة ال يتعلــق بــه حــق للخصــم اآلخــر)1(، وإذا جــاز 

لَمــن رّد اليميــن أْن يرجــع عــن الــرد قبــل قبــول موجــه اليميــن، فيجــب عليــه فــي هــذه الحالــة 

حلــف اليميــن، وإال ُعــّد نــاكاًل.

ــي  ــة الت ــائل الموضوعي ــن المس ــن، م ــه اليمي ــب توجي ــد طل ــدول عن ــر الع ــتخالص تواف واس

تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع، ومــن دون رقابــة عليهــا مــن محكمــة النقــض )التمييــز()2(.

المطلب الرابع
االتفاق مقدمًا على عدم توجيه اليمين

قــد ُيثــار التســاؤل: هــل يجــوز االتفــاق مقدمــًا عنــد التعاقــد وقبــل حصــول المنازعــة، علــى 

ــه اليميــن الحاســمة؟ عــدم توجي

هــذا التســاؤل ليــس ببعيــد مــن الناحيــة العمليــة؛ ألنــه قــد يحصــل فــي الواقــع العملــي، أّن هنــاك 

شــخصًا يكــره أْن يوجــه إليــه اليميــن؛ لشــدة ورعــه وتدينــه، أو حمايــًة لســمعته مــن كّل شــبهة، 

أو لمنــع التقــول عليــه، أو لمنــع توجيــه يميــن كيديــة إليــه لغــرض وضعــه فــي موقــف حــرج 

جــدًا، أو لكثــرة نســيانه األمــر الــذي يجعلــة متشــككًا فــي مــا يأتيــه مــن أعمــال وأمــور، وغيــر 

ذلــك مــن الحســابات األخــرى. 

لذلك، رأينا من المناسب بحث هذه المسألة؛ ألهميتها من الناحية القانونية والعملية.

وواقــع األمــر؛ أنــه ال يوجــد نــص صريــح فــي قانــون اإلثبــات اإلماراتــي يعالــج هــذه المســألة، 

لذلــك ال بــّد مــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي اإلثبــات، ونالحــظ فــي هــذا الصــدد، مــا 

نصــت عليــه المــادة الـــ)»1/35« ـــــ إثبــات إماراتــي(: )فــي غيــر المــواد التجاريــة، إذا كان 

ــوز  ــال تج ــة، ف ــدد القيم ــر مح ــم، أو كان غي ــة آالف دره ــى خمس ــه عل ــد قيمت ــرف تزي التص
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ــر  ــاق أو نــص يقضــي بغي ــم يوجــد اتف ــه، مــا ل ــات وجــوده أو انقضائ شــهادة الشــهود فــي إثب

ذلــك(.

ُيســتخلص مــن النــص المتقــدم، أّن قواعــد اإلثبــات ليســت مــن النظــام العــام، وهــذا مــا اســتقر 

عليــه القضــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة؛ ألّن نــص المــادة الـــ)1/35( نــص مكمــل، ومــن 

ثــّم يجــوز مخالفــة النــص المذكــور، واالتفــاق علــى اإلثبــات بشــهادة الشــهود، فــي األحــوال 

التــي يجــب اإلثبــات فيهــا بالكتابــة)1(.

ــًا عــن التمســك  ــأّن ســكوت الخصــم يعــّد تنــازاًل ضمني ــا، ب وقضــت المحكمــة االتحاديــة العلي

ــات التــي رســمها القانــون)2(. ــة اإلثب بطريق

ــن  ــه اليمي ــدم توجي ــى ع ــًا، عل ــن مقدم ــن الطرفي ــاق بي ــدم، يجــوز االتف ــا تق ــى م ــًا عل وتأسيس

الحاســمة فــي أي نــزاع ينشــأ بينهمــا بخصــوص عقــد معيــن تــّم إبرامــه بينهمــا، ســواء كان هــذا 

االتفــاق وقــت التعاقــد وقبــل حصــول المنازعــة، أو بعــد حصــول المنازعــة بينهمــا)3(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  اتحادية عليا ــ 1994/3/8 ـــ مجموعة أحكام االتحادية العليا ــ سنة )16( ـــ العدد الـ)1( ـــ سنة )2000( ـــ ص 

382، تمييز دبي ــ 1997/6/6 ـــ مجلة القضاء والتشريع ــ العدد الـ)8( ـــ سنة 1999 ـــ ص 622.
)2(  اتحادية عليا ــ في 1993/3/20 ـــ مجموعة احكام االتحتدية العليا ــ سنة )16( ـــ العدد الـ02( ـــ سنة 1998 ـــ ص 

  .606
)3(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 536، وفي هذا المعنى: عبدالرازق حسين ــ المرجع السابق ــ ص 

.225
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المبحث الرابع
آثار اليمين الحاسمة

ســندرس فــي هــذا المبحــث، اآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى توجيــه اليميــن الحاســمة، واآلثــار 

القانونيــة المترتبــة علــى الحلــف، وذلــك فــي مطلبيــن متتالييــن.

 

المطلب األول
اآلثار القانونية المترتبة على توجيه اليمين الحاسمة

ُيســتخلص مــن نــص المــادة الـــ)»3/2/57« ـــــ إثبــات إماراتــي(، أّن الشــخص الــذي ُوجهــت 

إليــه اليميــن الحاســمة، ال يكــون ملزمــًا بالحلــف، وإنمــا لــه الحــق فــي أْن يردهــا علــى خصمــه 

الموجــه لليميــن، ومــن ثــّم يكــون لَمــن ُوجهــت إليــه اليميــن، الحــق فــي أْن يحلفهــا أو يردهــا 

علــى َمــن وجههــا، وإذا لــم يحلــف ولــم يردهــا، ُعــّد نــاكاًل عــن اليميــن فــي هــذه الحالــة وخســر 

دعــواه، وعليــه؛ سنقســم هــذا المطلــب فرعيــن.

الفرع األول ـــ حق الموجه إليه اليمين في الخيار من بين الحلف والرد:

يتمتــع َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن الحاســمة، بســلطة مطلقــة فــي الخيــار مــن بيــن حلــف اليميــن 

وردهــا علــى خصمــه، وال يقيــد هــذه الســلطة ســوى مــا يحقــق مصلحتــه الشــخصية ومــدى 

قناعتــه وتأكــده مــن حقيقــة األمــور المطلــوب الحلــف عليهــا، وعليــه؛ ســوف نبيــن اآلثــار التــي 

تترتــب علــى الحلــف والــرد فــي الحالتيــن. 

الحالة األولى ـــ اختيار الحلف: 

ــة  ــا ورفضــت المحكم ــازع فيه ــا، أو ن ــدى جوازه ــي م ــن ف ــه اليمي ــازع الموجــه إلي ــم ين إذا ل

ــم  ــه إْن كان حاضــرًا بنفســه ول ــن، فيجــب علي ــه وفــق صيغــة اليمي ــه وحكمــت بتحليف منازعت

يردهــا علــى خصمــه، أْن يحلفهــا فــورًا، وإال ُعــّد نــاكاًل، فــإذا لــم يكــن حاضــرًا وجــب تبليغــه 

بصيغــة اليميــن، بغــرض الحضــور فــي جلســة أخــرى تحددهــا المحكمــة لحلفــه، فــإذا حضــر 

ــّد نــاكاًل)1(. وامتنــع عــن الحلــف أو تخلــف عــن الحضــور مــن دون عــذر مشــروع، ُع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  م 2/64 ـــ إثبات إماراتي.
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ــن دون أْن  ــن بنفســه م ــف اليمي ــن، أْن يحل ــه اليمي ــى الموجــه إلي ــه يجــب عل ــع مالحظــة أن م

يــوكل فيهــا غيــره، كمــا ال يجــوز للحالــف أْن يجــزئ صيغــة اليميــن التــي أقرتهــا المحكمــة، 

ومــن ثــّم الحلــف علــى بعضهــا مــن دون بعــض اآلخــر، وأخيــرًا؛ ينبغــي إعــداد محضــر بحلــف 

اليميــن يوقعــه الحالــف ورئيــس الجلســة والكاتــب)1(.

الحالة الثانية ـــ اختيار رد اليمين:

ُيســتخلص مــن نــص المــادة الـــ)2/57( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي، أنــه يحــق لَمــن ُوجهــت 

إليــه اليميــن، أْن يردهــا علــى خصمــه، ولكــّن الــرد حتــى يكــون صحيحــًا، ينبغــي أْن تتوافــر 

فيــه شــروط معينــة، وهــي:

ــة  ــه األهلي ــر في ــّم ُيشــترط أن تتواف ــن ث ــًا، وم ــًا انفرادي ــًا قانوني ــّد تصرف ــن يع أ ــــ إّن رد اليمي

ــه  ــك؛ كتوجي ــه فــي ذل ــرد مثل ــة، وســالمة اإلرادة مــن العيــوب، وعــدم التعســف فــي ال الكامل

ــن. اليمي

ــادة  ــه الم ــرط أكدت ــو ش ــن، وه ــن الخصمي ــتركة بي ــن مش ــل اليمي ــة مح ــون الواقع ب ـ أْن تك

الـــ)2/57( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي؛ لكــي يمكــن أْن يحلــف الشــخص الــذي ُرّدت عليــه 

ــك، عــدم  ــى ذل ــب عل ــن، ويترت ــة محــل اليمي ــم بالواقع ــه يعل ــات؛ ألن ــى ســبيل البت ــن عل اليمي

جــواز الــرد إذا كانــت الواقعــة متعلقــة بشــخص َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن فحســب، فــال يجــوز 

ـــــ مثــاًل ـــــ للمشــتري أْن يــرد اليميــن علــى الشــفيع فــي شــأن مقــدار الثمــن؛ ألّن هــذه الواقعــة 

يختــص بهــا المشــتري فحســب. 

ـــ أْن يكــون الــرد علــى نفــس الواقعــة المطلــوب التحليــف عليهــا مــن دون تعديــل فــي صيغــة  جـ 

ــت  ــن ُوجه ــل َم ــن قب ــا م ــّم يجــوز رده ــن ث ــدًة، وم ــًا جدي ــّدت يمين ــردودة، وإال ُع ــن الم اليمي

إليــه)2(.

ــا،  ــن أْن يحلفه ــب اليمي ــى طال ــن عل ــرد صحيحــًا، وتعي ــرت الشــروط الســابقة كان ال إذا تواف

وإال ُعــّد نــاكاًل؛ ألنــه ال يجــوز لَمــن ردت عليــه اليميــن، أْن يردهــا مــرًة ثانيــًة، وإال دخلنــا فــي 

حلقــة مفرغــة ال تنتهــي)3(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  م 3/66 ـــ قانون اإلثبات اإلماراتي.

)2(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 542.
)3(  السنهوري ـــ الوسيط ـــ ج 2، رقم 295 ـــ ص 565، د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 542، د. 

يوسف عبيبدات ــ شرح أحكام اإلثبات ــ ص 246، مكتبة الجامعة ــ سنة 2012 ــ الشارقة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ـــ ص 544.

)1(  طعن 1999/421 ـــ مجموعة االحكام في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ـــ سنة 2000 ـــ مشار إليه 
في محمد بلوكي المحامي ــ المرجع السابق ــ ص 314.

)1(  المحكمة االتحادية العليا ـــ مجموعة أحكام المحكمة االتحادية ـــ الطعن ذو الرقم 821 لسنة )24( القضائية ـــ صادر 
في 2005/6/18.

الفرع الثاني ـــ النكول:

نصــت المــادة الـــ)60( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي، علــى أّن )كّل َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن 

ــا،  ــكل عنه ــن فن ــه اليمي ــن ُرّدت علي ــه، وكّل َم ــى خصم ــا عل ــن دون أْن يرده ــا م ــكل عنه فن

خســر دعــواه(.

تتكلــم المــادة الـــ)60( عــن النكــول، كونــه موقفــًا ســلبيًا يتمثــل باالمتنــاع عــن الحلــف مــن دون 

أْن يــرده الخصــم علــى خصمــه اآلخــر، والنكــول عــن اليميــن إمــا أْن يكــون صراحــًة، بــأْن 

يقــول الخصــم: ال أحلــف، وإمــا أْن يكــون ضمنيــًا، بالســكوت عــن الحلــف والــرد، كمــا يعــّد 

نكــواًل غيــاب الخصــم عــن الجلســة المحــددة لحلــف اليميــن مــن دون عــذر مقبــول، وتقديــر 

قيــام العــذر المقبــول مــن عدمــه، مســألة وقائــع تخضــع إلــى تقديــر قاضــي الموضــوع)1(.

والجديــر بالذكــر؛ أنــه ال يعــّد نــاكاًل عــن حلــف اليميــن، إذا كان الشــخص ينــازع فــي شــروط 

توجيــه اليميــن إليــه؛ كالشــخص الــذي يرفــض اليميــن بحســبان الواقعــة غيــر شــخصية بالنســبة 

ــذه  ــي ه ــام واآلداب، وف ــام الع ــة للنظ ــا مخالف ــف عليه ــوب الحل ــة المطل ــه، أو ألّن الواقع إلي

ــإذا  ــة، ف ــة المنازع ــدى صح ــي م ــل أواًل ف ــوع أْن يفص ــي الموض ــى قاض ــب عل ــة، يج الحال

ــاكاًل.  ــّد ن ــزم قاضــي الموضــوع الخصــم حلــف اليميــن أو ردهــا، وإال ُع رفضــت أل

وفــي هــذا المعنــى، قضــت محكمــة تمييــز دبــي، بأنــه )يجــب علــى محكمــة الموضــوع قبــل أْن 

تحكــم بتوجيــه اليميــن الحاســمة إلــى َمــن طلــب توجيههــا إليــه، أْن تعــرض تصفيــة كّل نــزاع 

يثيــره الخصــم الموجــه إليــه اليميــن عــن جوازهــا أو تعلقهــا بالدعــوى، فــإذا خلصــت إلــى عــدم 

صحــة هــذا النــزاع، وجــب عليهــا أْن تحكــم بتوجيــه اليميــن بالصيغــة التــي أقرتهــا()2(. 

ويترتــب علــى النكــول خســران الدعــوى، وقــد جــرى قضــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا، علــى 

عــّد النكــول بمقــام بــذل وليــس إقــرارًا، ومعنــى البــذل تــرك الخصومــة واإلعــراض عنهــا)3(. 
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المطلب الثاني
اآلثار القانونية المترتبة على أداء حلف اليمين الحاسمة

ــــ أّن َمــن وجهــت إليــه اليميــن قــد حلفهــا أو نــكل عنهــا، فــإْن كان  ــــ فــي هــذه الحالــةـ  يفتــرضـ 

ــــ أّن َمــن ُردت عليــه قــد حلفهــا أو نــكل عنهــا. ــــ أيضــًاـ  قــد ردهــا فيفتــرضـ 

وُيســتخلص مــن نــص المــادة الـــ)60( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي، أّن )كّل َمــن ُوجهــت 

إليــه اليميــن فنــكل عنهــا مــن دون أْن يردهــا علــى خصمــه، وكّل َمــن ُرّدت عليــه اليميــن فنــكل 

عنهــا، خســر دعــواه(، كمــا يتضــح مــن نــص المــادة الـــ)»61« ـــــ قانــون إماراتــي(، أنــه )ال 

ــه أو ُردت  ــت إلي ــذي ُوجه ــم ال ــا الخص ــا يؤديه ــن بعدم ــذب اليمي ــت ك ــم أْن يثب ــوز لخص يج

عليــه(.

ويظهــر مــن نــص المادتيــن أعــاله، أّن حلــف اليميــن أو النكــول عنهــا، يترتــب عليــه حســم 

النــزاع نهائيــًا، ومــن ثــّم فــإّن الدليــل المســتمد مــن ذلــك يعــّد حجــة ملزمــة للقاضــي، ال يجــوز 

لــه أْن يحكــم  بخــالف مقتضــاه)1(.

ويالحــظ أّن حجيــة اليميــن الحاســمة تكــون قاصــرة علــى موجــه اليميــن وعلــى َمــن ُوجهــت 

إليــه وورثتهمــا، مثلــه فــي ذلــك مثــل حجيــة اإلقــرار)2(.

ويترتــب علــى ذلــك، أنــه إذا وجــه أحــد الشــركاء فــي الشــيوع اليميــن الحاســمة، فحلفهــا َمــن 

ــر  ــإّن أث ــا، ف ــكل عنه ــى أحــد الشــركاء أو ن ــن الحاســمة إل ــت اليمي ــه، أو إذا ُوجه ــت إلي ُوجه

اليميــن يقتصــر فحســب علــى الشــريك الــذي حلفهــا أو وجههــا أو نــكل عنهــا، وال يمتــد أثرهــا 

إلــى بقيــة الشــركاء)3(، وقــد اســتثنى المشــرع اإلماراتــي مــن هــذا األصــل، حالــة مــا إذا كان 

حلــف المديــن المتضامــن اليميــن الحاســمة الموجهــة إليــه مــن الدائــن، فــإّن أثــر هــذا الحلــف 

يمتــد إلــى باقــي المدينيــن المتضامنيــن؛ فيســتفيدون منــه، تطبيقــًا لفكــرة النيابــة التبادليــة فــي مــا 

ينفــع بقيــة المدينيــن المتضامنيــن مــن دون مــا يضرهــم)4(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 545.

)1(  نقض مدني مصري ـــ في 1995/4/16 ــ مجموعة أحكام محكمة النقض ــ ج 1 ـــ رقم 119 ص 596 ـــ مشار إليه 
في د. محمد المرسي ــ المرجع السابق ــ ص 545 ـــ الهامش الـ)2(.

)1(  د. محمد المرسي ــ المرجع السابق ــ ص 545.
)4(  راجع المادة الـ)461( ـــ معامالت مدنية إماراتي.

112



115

د. قيس عبد الستار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( راجع د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص547.

)2(  د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 547.
)3(  راجع د. محمد المرسي زهرة ــ المرجع السابق ــ ص 548.

)4(  تطابق المادة الـ)119/رابعًا( من قانون اإلثبات العراقي ذي الرقم )107( لسنة 1979، وكذلك تطابق المادة الـ)117( 
من قانون اإلثبات المصري ذي الرقم )25( لسنة 1968.

مدى جواز الطعن باألحكام الصادرة بناًء على حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها:

مــن المقــرر قضــاًء، أّن الحكــم الصــادر بنــاًء علــى حلــف اليميــن الحاســمة أو النكــول عنهــا، 

ال يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريقــة مــن طرائــق الطعــن، ولكــن يجــوز اســتثناء الطعــن فيــه، إذا 

ــن الحاســمة أو عــدم تعلقهــا بالدعــوى، أو  ــه اليمي ــر شــروط توجي ــى عــدم تواف ــًا عل كان مبني

علــى بطــالن إجــراءات توجيههــا أو حلفهــا)1(. وقــد ُيثــار الســؤال: مــا مــدى جــواز الطعــن فــي 

األحــكام الصــادرة بتوجيــه اليميــن الحاســمة، وذلــك قبــل أداء اليميــن؟

يذهــب بعضهــم إلــى وجــوب التفرقــة بيــن يميــن عــدم العلــم مــن ناحيــة، ويميــن البــت والقطــع 

مــن ناحيــة أخــرى)2(؛ فــإذا كان الحكــم الصــادر بتوجيــه يميــن عــدم العلــم، ال ينهــي الخصومــة 

كّلهــا أو بعضهــا، فإنــه ال يجــوز الطعــن بــه اســتقالاًل، وإنمــا يعــّد مســتأنفًا مــع اســتئناف الحكــم 

ــع،  ــت والقط ــه الب ــى وج ــا الخصــم عل ــد وجهه ــن ق ــت اليمي ــا إذا كان ــة، أم ــم للخصوم الحاك

ــث مــدى صحــة  ــن الحاســمة، مــن حي ــه اليمي ــي األحــكام الصــادرة  بتوجي فيجــوز الطعــن ف

توجيههــا أو صحــة الحلــف أو صحــة إجراءاتهــا)3(.

وقد ُيثار سؤال آخر: هل يجوز إثبات كذب اليمين بعدما يؤديها الخصم؟ 

نصــت المــادة الـــ)61( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي، علــى أنــه )ال يجــوز للخصــم أْن يثبــت 

ــت  ــه إذا ثب ــى أن ــه، عل ــه أو ُرّدت علي ــذي ُوجهــت إلي ــا الخصــم ال ــا يؤديه ــن بعدم كــذب اليمي

كــذب اليميــن بحكــم جنائــي، فــإّن للخصــم الــذي أصابــه ضــرر منهــا، أْن يطالــب بالتعويــض 

مــن دون إخــالل بمــا قــد يكــون لــه مــن حــق فــي الطعــن علــى الحكــم الــذي صــدر ضــده()4(؛ إذ 

إّن  حلــف اليميــن مــن الشــخص الــذي ُوجهــت إليــه أو ُرّدت عليــه، يترتــب عليــه حســم النــزاع 

ــًا، ومــن ثــّم يخســر َمــن وّجــه اليميــن دعــواه؛ فــإذا تضمــن الحلــف إنــكارًا لمــا يطالــب  نهائي

بــه َمــن وّجــه اليميــن، حكــم برفــض الدعــوى، وهــذا الحكــم نهائــي؛ فــال يســتطيع َمــن خســر 

الدعــوى أْن يطعــن بالحكــم باالســتئناف، ليثبــت أّن خصمــه حلــف كذبــًا، كمــا ال يســتطيع أْن 

يرفــع دعــوى مبتــدأة مســتندًا إلــى أدلــة جديــدة، وفــي هــذا الصــدد، تقــول المــادة الـــ)61( مــن 

قانــون اإلثبــات اإلماراتــي: )ال يجــوز للخصــم أْن يثبــت كــذب اليميــن بعدمــا يؤديهــا الخصــم 

ــل  ــة يمث ــوى مدني ــي دع ــًا ف ــف كذب ــث إّن الحل ــه ...(. وحي ــه أو ردت علي ــت إلي ــذي ُوجه ال
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جريمــة جنائيــة، جــاز للخصــم الــذي خســر دعــواه نتيجــة حلفهــا كذبــًا، أْن يبلــغ النيابــة العامــة 

ــى ثبــوت الواقعــة المســتحلف عليهــا والتــي  ــة القاطعــة عل ــدم إليهــا األدل بهــذه الجريمــة، ويق

ــإذا تجــاوز  ــه؛ ف ــوف علي ــل بحســب قيمــة الحــق المحل ــه، ويتحــدد الدلي أنكرهــا الخصــم بيمين

نصــاب الشــهادة فلــم يجــز إثباتــه إال بالكتابــة أو مــا يقــوم مقامهــا مــن إقــرار أو يميــن)1(، 

فــإذا ثبــت كــذب اليميــن بحكــم جنائــي، فــإّن ذلــك ال يؤثــر فــي الحكــم المدنــي الــذي بنــي علــى 

هــذه اليميــن؛ فتبقــى لــه حجيــة األمــر المقضــي، ولكــن للخصــم الــذي خســر دعــواه بنــاًء علــى 

اليميــن الكاذبــة، أْن يرفــع دعــوى مبتــدأة يطالــب فيهــا بالتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه، 

وســبب التعويــض هــو الفعــل الضــار؛ وهــو اليميــن الكاذبــة، وهــو ســبب يختلــف عــن ســبب 

ــدة  ــك ال تصطــدم دعــوى التعويــض الجدي ــن، ولذل ــت بشــأنه اليمي ــذي حلف ــي ال الحــق األصل

ــع  ــتطيع أْن يرف ــوى، ال يس ــر الدع ــن خس ــة أّن َم ــع مالحظ ــه، م ــي ب ــر المقض ــة األم بحجي

دعــوى التعويــض إال بعــد صــدور حكــم جنائــي نهائــي)2(، 

ــي يصــدر فيهــا حكــم  ــة الت ــي الحال ــه ف ــي بـ)أن ــز دب ــى، قضــت محكمــة تميي ــي هــذا المعن وف

ــن،  ــه اليمي ــن وج ــق لَم ــه يح ــم، فإن ــا الخص ــي أداه ــن الت ــذب اليمي ــوت ك ــي بثب ــي نهائ جنائ

المطالبــة بالتعويــض عّمــا لحقــه مــن ضــرر فــي هــذه الحالــة، نتيجــة حلــف اليميــن كذبــًا، كمــا 

يجــوز لــه ســلوك طريــق الطعــن المناســب علــى الحكــم الصــادر ضــده بنــاًء علــى هــذه اليميــن 

التــي ثبــت كذبهــا بموجــب الحكــم الجنائــي)3(، 

ــن  ــى اليمي ــاًء عل ــادر بن ــم الص ــي الحك ــن ف ــرى، أْن يطع ــة أخ ــن جه ــم م ــوز للخص ــا يج كم

الكاذبــة، إذا لــم يكــن ميعــاد االســتئناف انقضــى، أو أْن يقــدم التماســًا بإعــادة النظــر فــي الحكــم 

الصــادر بنــاًء علــى اليميــن الكاذبــة، إذا كان هنــاك مــا يبــرر ذلــك)4(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  راجع د. همام محمد محمود زهران ــ المرجع السابق ــ ص 282.

)2(   د. عبدالودود يحيى ــ دروس في قانون اإلثبات ــ القاهرة ـــ سنة 1970 ـــ ص 179 ـــ دار النهضة العربية، د.همام 
محمد محمود زهران ــ المرجع السابق ــ ص 282.

)3(  تمييز دبي ـــ 2002/227 ــــ مجموعة األحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية ـــ سنة 2002 ـــ العدد الـ)13( 
ـــ ص 653 ـــ مشار إليه في محمد بلوكي، المرجع السابق ــ ص 311.

)4(  كما إذا وقع غش من الخصم الذي حلف اليمين الكاذبة، فمن شأنه التأثير في الحكم المدني )المادة الـ1/169( من قانون 
اإلجراءات المدنية اإلماراتي، وكذلك إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد 
حال دون تقديمها )المادة الـ3/169( من قانون اإلجراءات المدنية اإلمارتي(، د. عبدالودود يحيى ــ المرجع السابق ــ ص 

179، د. همام محمد محمود زهران ــ المرجع السابق ــ ص 282.
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الخاتمة

تعــّد اليميــن الحاســمة مــن طرائــق اإلثبــات غيــر العاديــة، أو مــن الطرائــق االحتياطيــة فــي 

اإلثبــات، وأخــذت معظــم التشــريعات العربيــة باليميــن الحاســمة طريقــًة لإلثبــات فــي المــواد 

ــإّن  ــة اإلثبــات، ف ــد أدل ــدأ اســتقرار المعامــالت يقتضــي تحدي ــة، وإذا كان مب ــة والتجاري المدني

العــدل يوجــب إفســاح الطريــق أمــام َمــن يعــوزه دليــل إثبــات، وذلــك باالحتــكام إلــى ضميــر 

خصمــه الــذي أنكــر عليــه حقــه، وقــد قــرر القانــون اليميــن الحاســمة وســيلًة لتحقيــق العــدل، 

ــــ عــن طريق  مــن خــالل تفعيــل الــوازع الدينــي لــدى الشــخص الموجــه إليــه اليميــن، بتذكيــرهـ 

الحلــف ـــــ باألجــر والثــواب إْن كان صادقــًا، وبالعقــاب إْن كان كاذبــًا.

وإذا كان ال يشــترط عــادًة لتوجيــه اليميــن أال يكــون لــدى طالبهــا دليــل إثبــات، فــإّن الغالــب ـــــ 

عمــاًل ـــــ أّن الخصــم ال يلجــأ إليهــا إال إذا أعــوزه الدليــل المؤيــد للحــق المدعــى بــه، ومــن ثــّم 

فــال يجــد فــي هــذه الحالــة ســوى االحتــكام إلــى ضميــر خصمــه الــذي ينكــر عليــه حقــه، قبــل 

أْن ُيحكــم ضــده فــي الدعــوى. 

وعليــه؛ تبــدو اليميــن الحاســمة وســيلة ال تخلــو مــن مجازفــة؛ لكونهــا الورقــة األخيــرة التــي 

يلجــأ إليهــا الخصــم، حينمــا يفقــد األمــل فــي أي دليــل إثبــات، وقــد رأينــا مــن خــالل البحــث 

ــام  ــن يــرى أنهــا تعــّد بمق ــاك َم ــة لليميــن الحاســمة؛ فهن اختــالف الــرأي فــي الطبيعــة القانوني

اتفــاق، بينمــا يــرى فريــق آخــر أنهــا تعــّد صلحــًا. 

ــق  ــب تواف ــاق يتطل ــًا، ألّن االتف ــمة اتفاق ــن الحاس ــبان اليمي ــن حس ــه ال يمك ــر؛ أن ــع األم وواق

ــام  ــن بمق ــه اليمي ــبان توجي ــن حس ــن، وإذا كان يمك ــي معي ــر قانون ــداث أث ــى إح ــن عل إرادتي

ــه  ــواًل؛ ألّن الموجــه إلي ــن قب ــه اليمي ــف الموجــه إلي ــب حســبان موق ــن الصع ــه م إيجــاب، فإن

اإليجــاب يكــون حــرًا فــي قبــول اإليجــاب أو رفضــه، بينمــا الموجــه إليــه اليميــن يكــون مجبــرًا 

قانونــًا علــى اتخــاذ موقــف واحــد مــن خــالل ثالثــة مواقــف: أداء اليميــن، ردهــا علــى طالبهــا، 

ــه  ــار فــي قبــول اليميــن أو رفضهــا؛ ألّن توجي ــّم فليــس هنــاك خي ــه عــن أدائهــا، ومــن ث نكول

اليميــن يرتــب آثــارًا قانونيــة، وهــي التــي حددهــا المشــرع فــي ذمــة َمــن ُوجهــت إليــه اليميــن، 

ــــ ال يمكــن حســبان اليمين  ــــ مــن جهــة أخــرىـ  بغــض النظــر عــن قبولــه أو رفضــه، كمــا أنــهـ 

ــا  ــا بّين ــدًا، كم ــن الحاســمة ليســت عق ــد، واليمي ــام عق ــّد بمق ــح يع ــًا؛ ألّن الصل الحاســمة صلح
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ســلفًا، كمــا أّن الصلــح يقتضــي تنــازل كّل طــرف عــن بعــض مــن مطالبــه، بينمــا َمــن يوجــه 

اليميــن الحاســمة، قــد يكســب كّل شــيء، وقــد يخســر كّل شــيء.

وواقــع األمــر؛ أّن توجيــه اليميــن الحاســمة تصــرف قانونــي يتــم بــإرادة منفــردة: إرادة طالــب 

اليميــن وحــده، ومــن ثــّم فــإّن توجيــه اليميــن الحاســمة، يرتــب جميــع آثــاره القانونيــة مــن دون 

حاجــة إلــى قبولــه مــن الخصــم اآلخــر؛ أي االحتــكام إلــى ذمــة وضميــر الخصــم اآلخــر فــي 

ــب  ــى كّل مــن طال ــة بالنســبة إل ــارًا معين ــون آث ــه القان ــكام رتــب علي ــزاع؛ وهــو احت حســم الن

اليميــن والموجــه إليــه اليميــن، كمــا أّن رّد اليميــن يعــّد هــو اآلخــر تصرفــًا قانونيــًا انفراديــًا، 

ــإّن  ــكًا للقاضــي، ف ــك للخصــم، وليســت مل ــن الحاســمة مل ــه أّن اليمي وحيــث إّن مــن المســلم ب

ذلــك ال يعنــي أّن الخصــم بإمكانــه أْن يوجــه اليميــن الحاســمة مباشــرًة إلــى خصمــة اآلخــر، أو 

ــا الخصــم، ومــن دون شــروط  ــن الحاســمة بمجــرد أْن يطلبه ــه اليمي ــزم القاضــي توجي أْن يلت

أو ضوابــط معينــة، وإنمــا هنــاك شــروط متعــددة يجــب توافرهــا لكــي يلتــزم القاضــي توجيــه 

ــي  ــلطة القاض ــى س ــع إل ــروط تخض ــي ش ــم، وه ــب الخص ــى طل ــاًء عل ــمة بن ــن الحاس اليمي

ــه  ــه االســتجابة لطلــب توجي ــإذا قــدر القاضــي توافــر هــذه الشــروط، وجــب علي ــة؛ ف التقديري

اليميــن الحاســمة.

ــمة،  ــن الحاس ــه اليمي ــددًة لتوجي ــاك شــروطًا متع ــذا البحــث، أّن هن ــن خــالل ه ــا م ــر لن وظه

ــا  ــن، وبعضه ــب اليمي ــق بطال ــر يتعل ــا اآلخ ــن، وبعضه ــل اليمي ــة مح ــق بالواقع ــا يتعل بعضه

ــن.  ــه اليمي ــه إلي ــق بالشــخص الموج ــث يتعل الثال

ومــن ضمــن الشــروط المهمــة فــي الواقعــة محــل اليميــن: أْن تكــون الواقعــة متعلقــة بشــخص 

َمــن ُوجهــت إليــه، أمــا إذا كانــت غيــر شــخصية لــه، انصبــت اليميــن علــى مجــرد نفــي علمــه 

بهــا، وأْن تكــون الواقعــة التــي يــرد عليهــا اليميــن، غيــر مخالفــة للنظــام العــام واآلداب، ومــن 

ثــّم فــال يجــوز ـــــ مثــاًل ـــــ توجيــه اليميــن الحاســمة إلثبــات ديــن قمــار أو عالقــة جنســية غيــر 

مشــروعة، وأْن تكــون الواقعــة منتجــة فــي النــزاع، وأْن تكــون الواقعــة حاســمة فــي النــزاع، 

وهــي تكــون كذلــك إذا كان حلــف اليميــن يــؤدي إلــى الفصــل فــي النــزاع كّلــه أو بعضــه أو فــي 

دفــع موضوعــي، ويخضــع إلــى تقديــر قاضــي الموضــوع تقريــر مــا إذا كانــت اليميــن حاســمة 

فــي الدعــوى أو ال، مــن دون رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض، متــى أقــام حكمــه علــى أســباب 

ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي أوراق الدعــوى. 
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ــى ســبيل  ــن الحاســمة عل ــه اليمي ــه فــي توجي ــاظ الخصــم بحق ــع مــن احتف ــه ال يمن ويالحــظ أن

ــه. ــم لمصلحت ــي للحك ــا ال تكف ــتند إليه ــي يس ــة الت ــة أّن األدل ــاط، إذا رأت المحكم االحتي

ويجــوز للخصــم الــذي ُوجهــت إليــه اليميــن، أْن ينــازع فــي مــدى توافــر شــروط الواقعــة محــل 

ــــ فــي أّن الواقعــة محــل اليميــن ليســت شــخصية بالنســبة إليه،  ــــ مثــاًلـ  اليميــن، كمــا لــو نــازعـ 

ــى المحكمــة أْن  ــة، يجــب عل ــي هــذه الحال ــة للنظــام العــام واآلداب العامــة، وف أو أنهــا مخالف

تفصــل فــي المنازعــة ســلبًا أو إيجابــًا.

ومــن جهــة أخــرى، هنــاك شــروط أخــرى تتعلــق بطالــب اليميــن الحاســمة لكــي تكــون اليميــن 

مقبولــة، وهــي: أْن يكــون طالــب اليميــن خصمــًا فــي الدعــوى، ســواء كان مدعيــًا أو مدعــى 

عليــه أو مختصمــًا فــي الدعــوى أو متدخــاًل فيهــا تدخــاًل اختصاميــًا، واألهليــة القانونيــة 

الكاملــة، وأْن تكــون إرادتــه ســليمة مــن العيــوب؛ كالغلــط واإلكــراه والتغريــر، والعبــرة فــي 

توافــر األهليــة الكاملــة فــي وقــت توجيــه اليميــن ووقــت الحلــف معــًا، ويأخــذ الــرد عندئــذ حكــم 

ــن  ــن مّم ــف اليمي ــى حل ــة حت ــة الكامل ــّم يجــب اســتمرار شــرط األهلي ــن، ومــن ث ــه اليمي توجي

ــه. ُرّدت علي

ومــن الشــروط أيضــًا: أال يكــون طالــب اليميــن متعســفًا فــي توجيههــا، وقــد أكــدت هــذا الشــرط 

صراحــًة المــادة الـــ)1/57( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي؛ ألّن كــون اليميــن الحاســمة ملــكًا 

للخصــم، فليــس معنــى ذلــك أّن الخصــم يتمتــع بســلطة مطلقــة فــي توجيههــا؛ ألّن هــذا الحــق 

مقيــد اســتعماله بعــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق الــذي قــرره المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة 

الـــ)1/6( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة. 

وظهــر لنــا مــن خــالل هــذا البحــث ـــــ كذلــك ـــــ أّن هنــاك شــروطًا تتعلــق بالشــخص الموجــه 

إليــه اليميــن، ومنهــا: أْن يكــون الموجــه إليــه اليميــن خصمــًا فــي الدعــوى، وإذا كان الخصــم 

ــًا،  ــه قانون ــذي يمثل ــى الشــخص ال ــا إل ــًا، وجــب توجيهه ــن شــخصًا معنوي ــه اليمي الموجــه إلي

ــي  ــة ف ــه تجــوز النياب ــه؛ ألن ــى نائب ــى الخصــم شــخصيًا وليــس إل ــن إل ويجــب أْن توجــه اليمي

التحليــف مــن دون الحلــف.

كمــا يجــب أْن تتوافــر فــي الموجــه إليــه اليميــن، الشــروط ذاتهــا الواجــب توافرهــا فــي طالــب 

اليميــن، مــن حيــث األهليــة وســالمة اإلرادة مــن العيــوب والصفــة. 
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وال يجــوز ـــــ أخيــرًا ـــــ للمتهــم توجيــه اليميــن، وال تحليفــه؛ ألّن اليميــن الحاســمة ليســت دليــل 

ــل  ــة مح ــن الواقع ــي كّل م ــابقة ف ــرت الشــروط الس ــإذا تواف ــة؛ ف ــائل الجنائي ــي المس ــات ف إثب

اليميــن وفــي طالــب اليميــن والموجــه إليــه اليميــن، وجــب علــى القاضــي توجيــه اليميــن، وفــي 

هــذه الحالــة، يجــب عليــه اتبــاع اإلجــراءات التــي قررهــا القانــون، مــن حيــث وقــت توجيــه 

اليميــن، وصيغتهــا، وكيفيــة توجيههــا، والرجــوع فيهــا، وغيــر ذلــك مــن األحــكام التفصيليــة 

التــي جــاء ذكرهــا فــي ثنايــا البحــث، مــع مالحظــة أنــه ال يجــوز الرجــوع عــن اليميــن بعدمــا 

حلفهــا َمــن ُوجهــت إليــه. 

والحظنــا مــن خــالل البحــث، أنــه يجــوز االتفــاق مقدمــًا علــى عــدم توجيــه اليميــن الحاســمة 

فــي أي نــزاع ينشــأ بيــن الطرفيــن فــي المســتقبل بخصــوص عقــد معيــن تــّم إبرامــه بينهمــا؛ 

ــه غيــر مخالــف للنظــام العــام واآلداب؛ إذ ُيســتخلص مــن نــص المــادة  ــاق بحــد ذات ألّن االتف

ــ ليســت مــن النظام  ــــ عمومــًاـ  الـــ)1/35( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي، أّن قواعــد اإلثبــاتـ 

العــام، وهــو مــا اســتقر عليــه القضــاء اإلماراتــي، يســتوي أْن يكــون مثــل هــذا االتفــاق وقــت 

التعاقــد وقبــل نشــوء النــزاع أو بعــد نشــوء النــزاع.

ــل أْن  ــي نأم ــات الت ــض التوصي ــه ببع ــب أْن نختم ــن المناس ــا م ــث، رأين ــا البح ــا أنهين وبعدم

ــون، وهــذه  ــل القان ــى تعدي ــة عل ــد الني ــا يعق ــي الحســبان، حينم ــي ف يأخذهــا المشــرع اإلمارات

ــي:  ــات ه التوصي

ــب  ــنة 1992، أّن )طل ــم )10( لس ــي ذي الرق ــات اإلمارات ــون اإلثب ــى قان ــص إل ــة ن -1 إضاف

توجيــه اليميــن يتضمــن النــزول عّمــا عداهــا مــن طرائــق اإلثبــات بالنســبة إلــى الواقعــة التــي 

يــرد عليهــا، إذا بقــي طالبهــا مصــّرا علــى توجيههــا(، وبهــذا النــص يمتنــع علــى المدعــي طلــب 

االســتماع إلــى شــاهد آخــر، مادامــت المحكمــة منحتــه حــق تحليــف المدعــى عليــه اليميــن بعــد 

عجــزه عــن اإلثبــات وقــد حلــف اليميــن. 

ــن، وال  ــه اليمي ــب توجي ــي طل ــة ف ــرى النياب ــات، أْن )ُتج ــون اإلثب ــى قان ــص إل ــة ن 2– إضاف

ُتجــرى فــي حلــف اليميــن(؛ ألّن حلــف اليميــن عمــل شــخصي خــاص بالحالــف؛ فهــو الــذي 

يعــرف حقيقــة الواقعــة المطلــوب الحلــف عليهــا، كمــا أنــه يقــدر نتائجهــا الدينيــة أمــام اهلل ـــــ 

ــه؛ ال يجــوز  ــه، وعلي ــام خصم ــة أم ــاس، والقانوني ــام الن ــة أم ــى ـــــ واألخالقي ــبحانه وتعال س
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للوكيــل أْن يحلــف اليميــن نيابــًة عــن األصيــل، وإْن كان لــه حــق طلــب توجيــه اليميــن إذا كان 

ــده تفويــض خــاص بذلــك مــن األصيــل. عن

-3 تعديــل نــص المــادة الـــ)57( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي، بإضافــة عبــارة )بــإذن مــن 

المحكمــة(، بعــد عبــارة )يجــوز لــكّل مــن الخصميــن(؛ ألنــه إذا كان مــن المســلم بــه أّن اليميــن 

الحاســمة ملــك للخصــم وليــس للمحكمــة، فليــس معنــى ذلــك أّن مــن حــق الخصــم أْن يوجههــا 

إلــى الخصــم اآلخــر مباشــرًة، أو أّن القاضــي ملــزم االســتجابة لطلــب اليميــن الحاســمة بمجــرد 

أْن يطلبهــا الخصــم؛ ألّن هنــاك شــروطًا أو ضوابــط معينــة ينبغــي توافرهــا فــي الواقعــة محــل 

اليميــن، وفــي طالــب اليميــن، وكذلــك فــي الشــخص الموجــه إليــه اليميــن؛ إذ يقــوم القاضــي 

بتدقيــق مــدى توافــر هــذه الشــروط، وهــذه مــن مهامــه األساســية عنــد طلــب توجيــه اليميــن فــي 

أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، ومــن ثــّم يجــوز للقاضــي أْن يرفــض توجيــه اليميــن إذا تخلــف 

أو انعــدم أي شــرط مــن تلــك الشــروط المبينــة فــي هــذا البحــث المتواضــع. 

ــون  ــمة تك ــن الحاس ــة أداء اليمي ــي، أّن )حجي ــات اإلمارات ــون اإلثب ــى قان ــص إل ــة ن 4– إضاف

قاصــرة علــى الخصــوم وخلفهــم العــام أو الخــاص طبقــًا للقواعــد العامــة(؛ لتأكيــد وتوضيــح 

أّن أداء اليميــن الحاســمة ال يتعــدى أثــره إلــى غيرهــم مــن الخصــوم، تحاشــيًا للبــس واإلبهــام 

الــذي قــد يحصــل أحيانــًا.

)وما توفيقي إال باهلل(
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الســلطاني ذي الرقــم )68( لســنة 2008. 
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المرفق الـ)1( ـــ خالصة البحث:

تعــّد اليميــن مــن طرائــق اإلثبــات غيــر العاديــة أو االحتياطيــة؛ ألّن الخصــم ال يلجــأ إليهــا عــادًة 

إال إذا أعــوزه الدليــل المطلــوب قانونــًا إلــى إثبــات دعــواه.

واليميــن )قــول يتخــذ فيــه الحالــف اهلل شــاهدًا علــى صــدق مــا يقــول أو علــى إنجــاز مــا يعــد، 

ويســتنزل عقابــه إذا مــا حنــث(.

كمــا تعــّد اليميــن عمــاًل مدنيــًا ودينيــًا، لذلــك نــص قانــون اإلثبــات اإلماراتــي ذو الرقــم )10( 

لســنة 1992 وغيــره مــن القوانيــن العربيــة، علــى أنــه َمــن يكلــف حلــف اليميــن أْن يؤديهــا وفقــًا 

لألوضــاع المقــررة فــي ديانتــه.

وتقســم اليميــن مــن حيــث أداؤهــا أمــام القضــاء، يمينــًا قضائيــًة، ويمينــًا غيــر قضائيــة، واليميــن 

القضائيــة هــي التــي ُتوجــه مــن خصــم إلــى الخصــم اآلخــر وتحلــف أمــام القضــاء، أمــا اليميــن 

ــًا  ــا وفق ــم إثباته ــس القضــاء، ويت ــارج مجل ــا خ ــى حلفه ــق عل ــي يتف ــي الت ــة فه ــر القضائي غي

ــى  ــة، عل ــريعات العربي ــة التش ــه غالبي ــي ومع ــرع اإلمارات ــر المش ــة، واقتص ــد العام للقواع

تنظيــم اليميــن القضائيــة بنصــوص قانونيــة محكمــة، وتقســم اليميــن القضائيــة نوعيــن: اليميــن 

الحاســمة، واليميــن المتممــة.

وانصــب بحثنــا علــى اليميــن الحاســمة، بشــكل مفصــل، مبينــًا شــروطها وأحكامهــا وآثارهــا، 

ــة  ــاء؛ ألهمي ــة وآراء الفقه ــات القضائي ــًا بالتطبيق ــة، مقرون ــة والتطبيقي ــن النظري ــن الناحيتي م

ــاًل  ــد دلي ــا ال يج ــه الخصــم، حينم ــأ إلي ــذي يلج ــر ال ــالذ األخي ــبانها الم ــمة بحس ــن الحاس اليمي

كتابيــًا أو إقــرارًا إلثبــات دعــواه، وألّنهــا تتمتــع بقــوة إثبــات مطلقــة، ومهمــا كانــت قيمــة الحــق 

المدعــى بــه فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة.

 

Summary of research المرفق الـ)2( ـــ

)The crucial oath(      

The oath, considering as methods of proof, and is not ordinary or back-

 up, because the opponent usually does not want the oath, only if he

.wants to prove his case
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What to say when take the oath« take the faithful oath, take the faithful 

god is witness 

I believe what it says«

The person will receive punishment if he perjured.

The oath is the work of civilians and religions ,therefore the text of the 

law of evidence the oath is the work of civilian and religions, therefore 

, the text of the law of evidence in united Arab Emirates number)10( 

1992 ,and 

Also written in other Arab States laws.

The person who ask to take the oath must performed in accordance with 

the condition prescribed in religion, the oath must perform in front of 

judges and perform inside the court.

The oath divides into two types one in front of judges and call it judicial 

the other one take the oath outside the court not in front the judges 

after agreement between the opponents and this will perform according 

to the rules , but legislator of law in Emirates and majority of Arab 

legislation. The oath have to perform in front of the judges, and there 

are two types the first the crucial oath shown the terms and conditions 

and the effects of both theoretical and applied coupled with applications 

and judicial opinions of law professors and that why so importance of 

the crucial oath to consider the last recourse for opponent when has 

does not find legal evidence to prove his case, because the crucial oath 

has the strength to the prove the absolute value of the right of which was 

alleged in civil and commercial matters. 
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المرفق الـ)3( ـــ السيرة العلمية للدكتور قيس عبدالستار:

1– خريج كلية الحقوق في جامعة بغداد، وبدرجة جيد جدًا.

ــــ الــدورة األولــى،  2– حاصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي القانــون المدنــي مــن جامعــة بغــدادـ 

وبدرجــة جيــد جــدًا، فــي ســنة 1973.

3– حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون المدنــي مــن جامعــة بغــداد – الــدورة األولــى، 

وبدرجــة جيــد جــدًا، فــي ســنة 1979.

4– ُعيــن بوظيفــة مستشــار فــي مجلــس شــورى الدولــة فــي العــراق فــي ســنة 1987، يقابــل 

مجلــس الدولــة فــي مصــر.

5– ُرقي إلى درجة رئيس مجلس شورى الدولة في سنة 2004.

6– خبيــر فــي الفتــوى واالستشــارات القانونيــة لدوائــر الدولــة والمؤسســات والهيئــات 

الحكوميــة. 

7– خبير في إعداد وصوغ القوانين واللوائح المختلفة.

8– مارس القضاء اإلداري في العراق، من سنة 1990 م وحتى سنة 2006 م.

9– كان عضوًا في مجلس وزارة العدل في العراق، من سنة 2000 وحتى سنة 2006.

10– اختيــر خبيــرًا لتقويــم رســائل الدكتــوراه فــي القانــون الخــاص فــي جامعــة بغــداد وجامعــة 

النهريــن فــي العــراق. 

11–دّرس فــي كليــات القانــون فــي جامعــة عجمــان والجامعــة األمريكيــة باإلمــارات فــي دبــي 

وجامعــة العيــن، ودّرس المــواد اآلتيــة: 

أ- مصادر االلتزام اإلدارية.

ب- مصادر االلتزام غير اإلدارية.

ج- الحقوق العينية األصلية.

د- الحقوق العينية التبعية.

هـ- قانون اإلجراءات المدنية.

و- القانون الدولي الخاص. 

ز- المدخل لدراسة القانون.

س- أحكام االلتزام.

ع- أحكام اإلثبات. 

-12 دّرس في كليتي القانون في جامعة بغداد وجامعة النهرين في العراق. 

ــاص  ــون الخ ــي القان ــوراه ف ــتير والدكت ــائل الماجس ــة رس ــي مناقش ــتراك ف ــح لالش 13– رش
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ــل.  ــة باب ــن وجامع ــة النهري ــي جامع ــون اإلداري ف والقان

14– شــغل وظيفــة وكيــل عميــد كليــة القانــون فــي جامعــة عجمــان، فــرع الفجيــرة، فــي ســنة 

.2008/2007

15– المؤلفات:

أ– اإلقرار واستجواب الخصوم في اإلثبات المدني، بغداد سنة 1979 مطبعة شفيق ط 1. 

ب– شــروط مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، دراســة فــي ضــوء آراء الفقــة وأحــكام القضــاء ـــــ بغــداد 

ــــ ط 1. ــــ الناشــر: مطبعــة العانــيـ  ـــــ ســنة 1986ـ 

ج– مبــدأ الثبــوت بالكتابــة فــي قانــون اإلثبــات فــي المعامــالت المدنيــة والتجاريــة اإلماراتــي، 

ــ ط 1. ــــ دبــيـ  دراســة تحليلــة وتطبيقيــة  ســنة 2010  الناشــر: دار الصــدى للنشــر والتوزيــعـ 

ــة  ــة والتجاري ــي المعامــالت المدني ــات ف ــون اإلثب ــي قان ــات ف د– شــرح أحــكام وقواعــد اإلثب

ــــ اإلمــارات العربيــة المتحــدة – دار الكتاب الجامعي  اإلماراتــي ذي الرقــم )10( لســنة 1992ـ 

ـــ ســنة 2014. 

16– البحوث المنجزة: 

ــكام  ــى األح ــاء اإلداري عل ــز للقض ــة تميي ــه محكم ــة بوصف ــورى الدول ــس ش ــة مجل أ– رقاب

الصــادرة عــن مجلــس االنضبــاط العــام )محكمــة قضــاء الموظفيــن( ومحكمة القضــاء اإلداري 

ــ  ــــ ســنة 1998ـ  ــــ منشــور فــي مجلــة دراســات قانونيــة يصدرهــا بيــت الحكمــةـ  فــي العــراقـ 

مجلــة علميــة محكمــة. 

ب– هــل يتحمــل العامــل المشــمول بقانــون العمــل الــذي خســر الدعــوى أتعــاب محاميــه فــي 

قانــون العمــل العراقــي؟ ـــــ بحــث منشــور فــي الوقائــع العدليــة التــي تصدرهــا وزارة العــدل 

ــــ ســنة 1985.  ــــ بغــدادـ  العراقيــةـ 

ج– مــدى منــع المشــرع العراقــي الطعــن فــي بعــض القــرارات اإلداريــة – تعليــق علــى حكــم 

– منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق بجامعــة النهريــن ـــــ مجلــة علميــة محكمــة، بغــداد ـــــ ســنة 

.2004

د– تحــول القرائــن القضائيــة إلــى قرائــن قانونيــة وبالعكــس ـــــ بحــث منشــور فــي مجلــة الحــق 

ــة محكمــة ـــــ ســنة  ــة علمي ــة اإلمــارات للمحاميــن والقانونييــن ـــــ مجل التــي تصدرهــا جمعي

2013 ـــــ ع )17(.

17– اشــترك فــي دورات قانونيــة تطويريــة فــي خــارج العــراق: الواليــات المتحــدة األمريكية، 

والنمسا، واألردن.

ــاول موضوعــات  ــة، تتن ــي الصحــف اليومي ــاالت ف ــل مــن المق ــر قلي ــه عــدد غي 18– ُنشــر ل

ــة.  ــة مختلف قانوني
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المقدمة

ــات؛  ــة ونشــر المعلوم ــة، وهــي إحــدى أدوات المعرف ــت اســم للشــبكة المعلوماتي ]1[ اإلنترن

ــي شــتى نواحــي  ــات ف ــن مصــادر المعلوم ــّد مصــدرًا م ــات، وتع ــن المعلوم ــرًا م فتضــم كثي

الحيــاة، حتــى إّن بعضهــم يعّدهــا بنــكًا للمعلومــات، وبعضهــم اآلخــر يســميها كنــز المعلومــات، 

ــا  ــم أنه ــا بعضه ــر صحيحــة، ويتلقاه ــات غي ــى معلوم ــا عل ــت احتواؤه إال أّن مشــكلة اإلنترن

عنــوان الحقيقــة؛ وهــو أمــر يترتــب عليــه انتشــار للمعلومــات الكاذبــة، وهــذا حــال أي مجتمــع 

إنســاني بحســبان اإلنترنــت عالمــًا افتراضيــًا )monde virtuel( للتعبيــر اإلنســاني، وبالتالــي 

يحمــل الصفــات اإلنســانية مــن الصــدق والكــذب.

]2[ وأمــام هــذه المشــكلة، دعــا بعضهــم إلــى ضــرورة التحــري عــن المعلومــات المنشــورة 

ــم  ــي يت ــات الت ــًا، وخاصــة أّن بعــض المعلوم ــدو صعب ــر يب ــو أم ــا، وه ــن صدقيته ــد م والتأك

نشــرها غيــر معروفــة المصــدر، وقــد ال يتــاح لبعضهــم الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة 

مــن مصدرهــا، فــي ظــل سياســات انعــدام الشــفافية وعــدم اإلفصــاح عــن المعلومــات، نجدهــا 

لــدى كثيــر مــن الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، كمــا أّن كثيــرًا مــن المعلومــات تفتقــر إلى 

التوثيــق، بعــدم إســنادها إلــى باحــث محــدد، أو بإســنادها مــن دون بيــان مصــادر معلوماتــه، 

وهــو أمــر يقلــل قيمــة وصدقيــة المعلومــات المنشــورة.

]3[ وعليــه؛ فــإّن المعلومــات المنشــورة فــي اإلنترنــت تنقســم بحســب مصدرهــا: معلومــات 

معروفــة المصــدر، وأخــرى مجهولــة المصــدر، كمــا تنقســم المعلومــات معروفــة المصــدر: 

مصــادر رســمية، وأخــرى غيــر رســمية.

وتفتــرض الثقــة بمصــادر المعلومــات المعروفــة، ســواء كانــت رســمية أو غيــر رســمية، إال 

أّن األمــر يتعلــق مــن ناحيــة أخــرى بمــدى مشــروعية المعلومــات، ومــا إذا كانــت مشــروعة 

مــن عدمــه، وبالتالــي فــإّن الثقــة بمعلومــات اإلنترنــت تقتضــي أْن يكــون المصــدر معروفــًا، 

وأن تكــون موثقــة بإســنادها إلــى شــخص مــا أو هيئــة مــا، وأْن تكــون المعلومــات مشــروعة، 

ــام  ــام الع ــد النظ ــح أو قواع ــن واللوائ ــف القواني ــي ال تخال ــي الت ــروعة ه ــات المش والمعلوم

ــة. واآلداب العام

]4[ ونظــرًا إلــى عالميــة شــبكة اإلنترنــت، فــإّن المعلومــات المنشــورة تنتشــر انتشــارًا ســريعًا؛ 

ــال  ــت صحيحــة ف ــإذا كان ــة؛ ف ــات صحيحــة أو كاذب ــذه المعلوم ــت ه ــاق ســواء كان ــغ اآلف فتبل

ضيــر فيهــا، بحســبانها تحقــق منفعــة لبعضهــم، وبالتالــي تحقــق صدقيــة الشــبكة، وتمثــل أحــد 

ــإّن ناشــريها يبغــون مــن  ــة، ف ــة لإلنترنــت، أمــا إذا كانــت المعلومــات كاذب الجوانــب اإليجابي
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وراء ذلــك تحقيــق أهــداف غيــر مشــروعة، وهــو مــا يمثــل أحــد الجوانــب الســلبية لإلنترنــت، 

وهــو األمــر الــذي يترتــب عليــه حــدوث أضــرار لبعضهــم، ســواء كانــت أضــرارًا ماديــًة أو 

معنويــًة، وســواء كانــوا أشــخاصًا طبيعييــن أو أشــخاصًا معنوييــن.

ــًة  ــه؛ حماي ــون لتنظيم ــى القان ــاج إل ــاني؛ يحت ــع إنس ــل أي مجتم ــت مث ــع اإلنترن ]5[ ومجتم

لألشــخاص مــن اآلثــار الســلبية للمعلومــات، وهــو األمــر الــذي دعــا دول العالــم إلــى وضــع 

قوانيــن منظمــة لإلنترنــت؛ حتــى ال تتــرك ســاحة مباحــة النتهــاك الحقــوق أو تشــويه الحقائــق  

أو النيــل مــن ســمعة وشــرف األفــراد، وكذلــك النيــل مــن ســمعة الشــركات التجاريــة، وخاصــة 

أّن الســمعة التجاريــة عنصــر مهــم فــي المعامــالت التجاريــة، وإهــدار هــذه الســمعة أو النيــل 

منهــا يؤثــر فــي المركــز المالــي للشــركات. 

]6[ ونظــرًا إلــى هــذه اآلثــار الســلبية للمعلومــات المنشــورة علــى شــبكة اإلنترنــت، وضعــت 

ــن  ــت م ــوى اإلنترن ــل بضــرورة إخضــاع محت ــًة، تتمث ــًا قانوني ــم أحكام ــن دول العال ــر م كثي

المعلومــات إلــى الرقابــة؛ وذلــك للحفــاظ علــى النظــام العــام واآلداب العامــة وحمايــة حقــوق 

اآلخريــن، ويقــوم بأعمــال الرقابــة كّل مــن الجهــات اإلداريــة لتنظيــم االتصــاالت »بحســبان 

ــت. ــت إحــدى أدوات االتصــال«، ومقدمــي خدمــات االنترن اإلنترن

ــح، ومقتضــاه  ــرد أو التصحي ــت، مــا يعــرف بحــق ال ــم اإلنترن ــة لتنظي ومــن األحــكام القانوني

ــى الشــبكة، وهــذا  ــح مــا ورد مــن معلومــات غيــر صحيحــة عل حــق كّل شــخص فــي تصحي

ــكام  ــى األح ــق إل ــذا الح ــل ه ــّم نق ــة، وت ــة الصحاف ــالم، وبخاص ــال اإلع ــي مج ــأ ف ــق نش الح

ــا. ــا فرنس ــم، ومنه ــي بعــض دول العال ــت ف ــة لإلنترن ــة المنظم القانوني

]7[ وعليــه؛ ســنلقي الضــوء علــى حــق الــرد فــي الصحافــة وفــي اإلنترنــت، وذلــك فــي ضــوء 

النصــوص الــواردة فــي القانــون، فــي كّل مــن مصــر واإلمــارات وفرنســا، وقــد قســمنا البحــث 

ــة مباحث: أربع

المبحث األول: دور الصحافة واإلنترنت في نشر المعلومات.

المبحث الثاني: ماهية حق الرد.

المبحث الثالث: أحكام حق الرد في الصحافة.

المبحث الرابع: ممارسة حق الرد في شبكة اإلنترنت.
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المبحث األول
دور الصحافة واإلنترنت في نشر المعلومات

]8[ يطلــق علــى شــبكة اإلنترنــت اســم بنــك المعلومــات)1(؛ إذ تحتــوي الشــبكة علــى كثيــر مــن 

المعلومــات، ســواء كانــت عســكرية أو سياســية أو اقتصاديــة أو قانونيــة ...، وتعمــل الشــبكة 

علــى نشــر المعلومــات، إال أنهــا ليســت الوحيــدة فــي هــذا المجــال؛ إذ توجــد أدوات أخــرى، 

ــات،  ــر المعلوم ــي نش ــت ف ــة اإلنترن ــات، وأهمي ــر المعلوم ــي نوضــح أدوات نش ــا يل ــي م وف

وذلــك فــي فرعيــن:

الفرع األول
أدوات نشر المعلومات

]9[ هنــاك أدوات عديــدة لنشــر المعلومــات، تشــمل: الكتــب، والمجــالت العامــة، والمجــالت 

بكافــة صورهــا مــن مطبوعــة ومســموعة ومرئيــة،  المتخصصــة، والصحــف  العلميــة 

والقواميــس والمعاجــم، واإلنترنــت، ولكــّن أهــم هــذه األدوات الصحافــة واإلنترنــت.

:)la preese( 10[ -1 الصحافة[

ــي  ــم ف ــدور مه ــوم ب ــار، وتق ــر األخب ــل وتنش ــج وتحل ــي تنت ــائل الت ــوع الوس ــة مجم الصحاف

اإلعــالم والتوجيــه والتثقيــف)2(، وهــي ســلطة شــعبية تمــارس رســالتها بحريــة مســؤولة فــي 

خدمــة ؛ تعبيــرًا عــن مختلــف اتجاهــات الــرأي وإســهامها فــي تكوينــه وتوجيهــه، مــن خــالل 

ــي إطــار المقومــات األساســية  ــه ف ــك كّل ــاء، وذل ــد ونشــر األنب ــر وممارســة النق ــة التعبي حري

ــون)3(. ــع وأحــكام الدســتور والقان للمجتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( راجع مؤلفات د. محمد حسام: عقود خدمات المعلومات، القاهرة، من دون ناشر، سنة 1994. د. أيمن البقلي: النظام 
القانوني لعقد االشتراك في بنوك المعلومات االلكترونية، رسالة دكتوراه غير منشورة، أسيوط، كلية حقوق أسيوط، سنة 

2009. د. أسامة مجاهد: خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة 2000.
.mohjaber.maktooblog.com :2( راجع الموقع(

)3( المادة األولى من القانون المصري للصحافة ذي الرقم 96 لسنة 1996، وقد انتقد جانب كبير من الفقه مسلك الدستور 
والقانون المصريين، وعّده سابقة ال مثيل لها في دساتير العالم وقوانينها؛ إذ إّن الفقه أجمع على أّن السلطات ثالث: 
»تشريعية وتنفيذية وقضائية«، وال يمكن قبول أّن الصحافة سلطة، راجع في ذلك رأي د. أشرف عبدالحميد: حرية 

الصحافة، من دون ناشر، الطبعة األولى، سنة 2004، ص 7 في الهامش.
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ويتــم نشــر المعلومــات فــي الصحافــة مــن خــالل الصحــف، وقــد جــاء فــي تعريــف الصحــف، 

أنهــا المطبوعــات التــي تصــدر باســم واحــد وبصفــة دوريــة من الصحــف والمجــالت ووكاالت 

األنبــاء)1(، ويقصــد بالمطبوعــات كّل الكتابــات أو الرســوم أو القطــع الموســيقية أو الصــور أو 

ــك  ــواء كان ذل ــت، س ــادة كان ــأي م ــر ب ــائل التعبي ــن وس ــك م ــر ذل ــية، أو غي ــور الشمس الص

مقــروءًا أو مســموعًا أو مرئيــًا إذا كان قابــاًل للتــداول)2(.

 preese(  أو الصحافــة الورقيــة )presse écrite( 11[ وتنقســم الصحافــة: صحافــًة مكتوبــًة[

ــف  ــب وصح ــن كت ــة م ــات المكتوب ــر المعلوم ــي تنش ــائل الت ــع الوس ــي جمي papier(؛)3( وه

ومجــالت، وصحافــًة مســموعًة وهــي اإلذاعــة، وصحافــًة مرئيــًة وهــي التلفزيــون، ولــكّل نــوع 

مــن الصحافــة يتــم إصــدار صحــف لهــا؛ فتوجــد الصحــف المكتوبــة أو المقــروءة، والصحــف 

المســموعة، والصحــف المرئيــة)4(.

ويجــب أْن يكــون لــكل صحيفــة رئيــس تحريــر مســؤول عــن كّل محتوياتهــا، ويشــرف إشــرافًا 

فعليــًا عليهــا)5(، ويقــوم علــى تحريــر المــواد الصحافيــة أشــخاص يطلــق عليهــم الصحافيــون، 

ــا ينشــره،  ــي م ــي ف ــزم كّل صحاف ــم 96 لســنة 1996، يلت ــون المصــري ذي الرق ــًا للقان ووفق

المبــادئ والقيــم التــي يتضمنهــا الدســتور وأحــكام القانــون، متمســكًا فــي كّل أعمالــه بمقتضيــات 

الشــرف واألمانــة والصــدق وآداب المهنــة وتقاليدهــا، بمــا يحفــظ للمجتمــع مثلــه وقيمــه، وبمــا 

ال ينتهــك حقــًا مــن حقــوق المواطنيــن أو يمــس إحــدى حرياتهــم)6(، كمــا يلتــزم االمتنــاع عــن 

ــا ال  ــا، كم ــى كراهيته ــوة إل ــان أو الدع ــان األدي ــة أو امته ــوات العنصري ــى الدع ــاز إل االنحي

ــى  ــم نجــد أي التزامــات عل ــاة الخاصــة للمواطنيــن)7(، ول يجــوز للصحافــي أْن يتعــرض للحي

الصحافييــن فــي القانــون اإلماراتــي ذي الرقــم 15 لســنة 1980، وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى 

وضــع التزامــات بهــذا القانــون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المادة الـ2 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.

)2( المادة األولى من قانون المطبوعات والنشر اإلماراتي ذي الرقم 15 لسنة 1980.
 ,2006/11/Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, le régime juridique du droit de réponse, le 15  )3(
.sur le site, www.droit-technologie.org/dossier

)4( راجع الموقع: mohjaber.maktooblog.com. د. أشرف عبدالحميد: المرجع السابق، ص 8.
)5( المادة الـ54 من القانون المصري ذي الرقم 96 لسنة 1996، والمادة الـ26 من القانون اإلماراتي ذي الرقم 15 لسنة 

1980، والمادة الـ6 من قانون حرية الصحافة الفرنسي في 29 يوليو 1881.
)6( المادة الـ18 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.

)7( المادتان الـ20 والـ21 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. يامين بودهان: المكون المعرفي ودوره في ضمان الجودة في التعلم اإللكتروني، مجلة المعلوماتية، العدد الـ43، 

يناير، 2011، ص 18.
)2( د. يامين بودهان: المرجع السابق، ص 18.

)3( د. أحمد فرح: النظام القانوني لمقدمي خدمات اإلنترنت، مجلة المنارة، عّمان، العدد الـ9، سنة 2007، ص 327. د. 
عبدالفتاح الكيالني: مدى المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات اإلنترنت، على الموقع: www.flaw.bu.edu.eg ، ص 

487. د. محمد منصور: المسؤولية اإللكترونية، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، سنة 2009، ص 168. د. عايد الخاليلة: 
المسؤولية التقصيرية اإللكترونية، عّمان، دار الثقافة، سنة 2009، ص 325.

]12[ -2 اإلنترنت:

ــم مصــادر  ــي أه ــات، وه ــداول المعلوم ــر وت ــي نش ــتخدمة ف ــدى األدوات المس ــت إح اإلنترن

المعلومــات اإللكترونيــة، وترجــع هــذه األهميــة إلــى أّن اإلنترنــت تحقــق العديــد مــن المزايــا؛ 

فهــي أســرع طريقــة للحصــول علــى المعلومــات، كمــا أنهــا تحتــوي علــى العديــد مــن 

ــاألدوات األخــرى،  ــًة ب ــة مقارن ــة التكلف ــز الشــبكة بقل ــرة، وتتمي ــة كبي ــّد مكتب ــات فتع المعلوم

وكذلــك تعمــل علــى توفيــر الوقــت؛ فــال تحتــاج إلــى االنتقــال إلــى أماكــن عديــدة للوصــول إلــى 

الكتــب أو غيرهــا مــن مصــادر المعلومــات؛ فمــن خاللهــا يمكــن الحصــول علــى المعلومــات 

ــن  ــد م ــا العدي ــز بتوفيره ــا تتمي ــدة)1(، كم ــة موح ــبكة عالمي ــبانها ش ــد، بحس ــكان واح ــن م م

الخدمــات كالبريــد اإللكترونــي، وتحقيــق التواصــل االجتماعــي بأطيــاف عديــدة مــن البشــر، 

مــن خــالل المواقــع االجتماعيــة مثــل: )Facebook(، و)Twiteer(، ومجموعــات األخبــار 

)news groups, usenet(، وخدمــة االتصــال الصوتــي بــداًل مــن اســتخدام الهاتــف الثابــت 

أو المحمــول، وخدمــة التعليــم عــن ُبعــد)2(، ويقــوم علــى نشــر المعلومــات فــي الشــبكة، العديــد 

ــت؛ وهــم مــورد المعلومــات ومتعهــد  ــق عليهــم مقدمــو خدمــات اإلنترن مــن األشــخاص يطل

إيــواء المعلومــات ومــورد الدخــول فــي الشــبكة، ولــكّل منهــم دور؛ فــدور مــورد المعلومــات 

ــوى  ــن محت ــؤول األول ع ــّد المس ــو يع ــبكة، وه ــى الش ــر عل ــي تظه ــات الت ــد المعلوم توري

المعلومــات، ولــه ســلطة الرقابــة علــى هــذا المحتــوى بحســبانه المنشــئ لهــا، ســواء بتأليفهــا أو 

جمعهــا وترتيبهــا؛ حتــى تظهــر موضوعــًا واحــدًا، ويعــّد مديــر التحريــر للموقــع أو للمواقــع 

ــًا،  ــًا، أمــا إذا كان شــخصًا معنوي ــد معلوماتهــا، هــذا إذا كان شــخصًا طبيعي التــي يتولــى توري

ــد المعلومــات  ــة توري ــّد خدم ــن، وتع ــر مــن األشــخاص الطبيعيي ــر التحري ــد مدي ــزم تحدي فيلت

مثــل خدمــة الناشــر فــي الصحافــة)3(.

بينمــا ُيخــزن متعهــد اإليــواء المعلومــات لعمالئــه، ويمدهــم بالوســائل التقنيــة التــي تمكنهــم مــن 

الوصــول إلــى ذلــك المخــزون عبــر اإلنترنــت خــالل الســاعات األربــع والعشــرين، 
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ويعــّد متعهــد اإليــواء بمقــام مؤجــر لمكانعلــى الشــبكة؛ إذ يقــوم بإيــواء صفحات الـــ)web( على 

حاســباته الخادمــة مقابــل أجــر، ويكــون للمســتأجر حريــة نشــر مــا يشــاء من معلومــات)1(.

هــذا باإلضافــة إلــى مــورد الدخــول فــي شــبكة اإلنترنــت، ويســمى مــورد الدخــول أو متعهــد 

ــي  ــد ف ــن ُبع ــال ع ــبكات االتص ــتغل ش ــوي يس ــي أو معن ــخص طبيع ــو كّل ش ــول؛ وه الوص

ســبيل إيصــال عمالئــه بشــبكة اإلنترنــت بموجــب عقــد تقديــم خدمــات الدخــول، وعمــل مــورد 

الدخــول ذو طبيعــة فنيــة؛ فهــو الــذي يمكــن مســتخدمي اإلنترنــت مــن الوصــول إلــى المواقــع 

ــة)2(. اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. أحمد فرح: المرجع السابق، ص 324. د. محمد منصور: المرجع السابق، ص 169. د. عايد الخاليلة: المرجع 

السابق، ص 314.
)2( د. محمد منصور: المرجع السابق، ص 175. د. عايد الخاليلة: المرجع السابق، ص 321.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.www.teqtoday :1( راجع الموقع(

.www.fevod.com/wploods :2( راجع الموقع(
.ar.wikipedia.org :3( راجع التقرير على الموقع(

الفرع الثاني
أهمية اإلنترنت في نشر المعلومات

ــر  ــي نش ــم ف ــدور مه ــوم ب ــًا، وتق ــة حالي ــم األدوات اإلعالمي ــت أه ــبكة اإلنترن ــّد ش ]13[ تع

ــة: ــباب التالي ــى األس ــة إل ــذه األهمي ــع ه ــات، وترج المعلوم

]14[ 1 - أنهــا شــبكة عالميــة؛ فهــي ال تعــرف الحــدود الجغرافيــة بيــن الــدول؛ إذ يمكــن مــن 

خاللهــا االتصــال بــأي فــرد فــي العالــم؛ فجعلــت العالــم قريــة صغيــرة علــى الرغــم مــن تباعــد 

المســافات.

ــتى  ــي ش ــات وف ــن الموضوع ــر م ــى كثي ــوي عل ــة؛ إذ تحت ــر متخصص ــبكة غي ــا ش 2 - أنه

المجــاالت، ســواء عســكرية أو اقتصاديــة أو قانونيــة أو ...، لــذا تســمى عنــد بعضهــم الشــبكة 

ــات. ــك المعلوم ــة أو بن المعلوماتي

ــام نحــو  ــى اهتم ــي تســتحوذ عل ــن البشــر؛ فه ــم أداة اتصــال بي ــت أه ــبكة اإلنترن ــّد ش 3 - تع

%30 مــن ســكان العالــم؛ إذ بلــغ عــدد مســتخدمي الشــبكة نحــو 2.095 مليــار مســتخدم فــي 

ــغ عــدد المســتخدمين فــي فرنســا نحــو  ــم، فــي آب »أغســطس« مــن ســنة 2011)1(، وبل العال

%77 مــن الســكان، فــي نهايــة ســنة 2011)2(، وجــاء فــي تقريــر كتــاب حقائــق العالــم، أّن عــدد 

مســتخدمي اإلنترنــت فــي الواليــات المتحــدة %77، وفــي مصــر نحــو %24، وفــي اإلمــارات 

نحــو %75 مــن الســكان، خــالل ســنة 2010)3(.

]15[ 4 - أّن معظــم محطــات التلفــزة ووكاالت األنبــاء العالميــة، تعتمــد علــى اإلنترنــت فــي 

نقــل األخبــار واألحــداث العالميــة، ويمكــن معرفــة أي خبــر أو حــدث فــي العالــم فــي خــالل 

ــف  ــت والهات ــى اإلنترن ــة أساســية عل ــي تعتمــد بصف ــة الت ــًا لخدمــة األخبارالعاجل ــق، وفق دقائ

المحمــول، وتعتمــد فــي ذلــك علــى المراســلين المنتشــرين فــي جميــع أنحــاء العالم.كمــا تقــوم 

هــذه المحطــات بعمــل فلتــرة لألحــداث واألخبــار؛ للتأكــد مــن صحــة الخبــر أو الحــدث؛ فمثــاًل 

ــة  ــتخدمين، ومهم ــن المس ــدم م ــوى المق ــي المحت ــم )UGC(، ويعن ــاة )BBC( أنشــأت قس قن

هــذا القســم التحقــق مــن صحــة الصــور واألخبــار ومقاطــع الفيديــو التــي تــرد، وعــادًة مــا يتــم 

التحقــق مــن المصــدر بالتواصــل بالبريــد اإللكترونــي أو غيــره مــن وســائط االتصــال، كمــا 
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قامــت )CNN( بإنشــاء خدمــة )E-Repporter( فــي ســنة 2006، ويقــوم بهــذه الخدمــة أحــد 

األقســام فــي المحطــة، ويتــّم العمــل فيهــا بــدوام كامــل؛ إذ يتــّم تمريــر الخبــر علــى الصحافييــن، 

وإذا تــّم اعتمــاده يتــّم عرضــه بعــد ذلــك علــى فريــق )E-Repporter( للتحقــق مــن صدقيــة 

الخبــر، وعــادًة مــا يتــم التحقــق مــن خــالل إحــدى خطوتيــن، وهمــا: التواصــل مــع المســتخدمين 

ــد  ــئلة للتأك ــرح أس ــّم ط ــف، ويت ــت« والهات ــات اإلنترن ــد خدم ــي »أح ــد اإللكترون ــر البري عب

ــراء؛ للتأكــد  ــًا باالســتعانة بخب ــوى فني ــة فحــص المحت ــوى، والخطــوة الثاني مــن صحــة المحت

ــا »رويتــرز« و«أسوشــيتدبريس«، محرريهمــا،  مــن صحــة المعلومــات، كمــا أعطــت وكالت

ــّم التحقــق مــن  ــواردة فــي اإلنترنــت؛ حتــى يت ــة التعامــل مــع المعلومــات ال نصائــح فــي كيفي

صحــة المعلومــات، وقــد تــم اكتشــاف تالعــب فــي العديــد مــن األخبــار والصــور والفيديــو، مــن 

خــالل اســتخدام برنامــج »فوتوشــوب« فــي اإلنترنــت، وعــن طريــق البرنامــج يمكــن تركيــب 

وجــه أي شــخص علــى فيلــم أو صــور إباحيــة)1(.

5 - أّن اإلنترنــت تقــدم العديــد مــن الخدمــات التــي تعمــل علــى نشــر المعلومــات، وأهــّم هــذه 

الخدمــات)2(:

ــن  ــبكة م ــتخدمي الش ــن مس ــاري يمك ــج تج ــي برنام ــكيب« »Skype«(؛ وه ــة )»س أ- خدم

ــى مســتخدمي هــذا  ــي بالنســبة إل ــت، وبشــكل مجان ــر اإلنترن ــًا« عب ــًا »هاتفي االتصــال صوتي

البرنامــج، وبتكلفــة قليلــة فــي حــال االتصــال بخطــوط الهاتــف الثابتــة أو الجوالــة؛ وهــي تكلفــة 

علــى أي حــال أقــل مــن تكلفــة االتصــال بالخطــوط العاديــة.

ب- المجموعــات اإلخباريــة )usenet(؛ وهــي بروتوكــول لإلنترنــت تعمــل علــى نقــل األخبار 

عبــر الشــبكة، وتتيــح للمشــتركين مناقشــة موضوعــات وفتح نقاشــات.

ج- خدمــة )»يوتيــوب« »youtube«(؛ وهــي موقــع متخصــص يســمح للمســتخدمين برفــع 

ومشــاهدة ومشــاركة مقاطــع الفيديــو بشــكل مجانــي.

د- خدمة )hotmail(؛ وهي مجانية للبريد اإللكتروني على اإلنترنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( راجع الموقع: blogs.dw-akademie.de./middleeast في 26 آب »أغسطس« 2012.

)2( علي شاهين: اإلعالم الجديد، في 14 كانون األّول »ديسمبر« 2012، على الموقع:
alishaheen1.blogsport.com 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( راجع الموقع: www.djelfa.info في 2011/2/12، من دون باحث.

ــاة الخاصــة، »دراســة مقارنــة فــي مصــر وفرنســا«،  )2( د. رضــا دســوقي: الموازنــة بيــن حريــة الصحافــة وحرمــة الحي
ــة حقــوق بنــي ســويف، ســنة 2009، ص 389. ــوراه، كلي رســالة دكت

المبحث الثاني
ماهية حق الرد

]16[ تحتــوي شــبكة اإلنترنــت علــى كثيــر مــن المعلومــات، إال أّن هــذه المعلومــات قــد تكــون 

ــر مشــروعة؛  ــون غي ــد تك ــة ق ــات الصحيح ــة، والمعلوم ــر صحيح ــون غي ــد تك ــة وق صحيح

لمخالفتهــا النظــام العــام واآلداب العامــة، أو العتدائهــا علــى الحقــوق الشــخصية لآلخريــن.

وللحــد مــن انتشــار المعلومــات غيــر الصحيحــة والمعلومــات الصحيحــة وغيــر المشــروعة، 

تخضــع شــبكة اإلنترنــت إلــى قواعــد قانونيــة، ومنهــا فــرض الرقابــة علــى محتوياتهــا، وكفالــة 

حــق الــرد )droit de réponse( للمســتخدمين؛ فمــا هــو حــق الــرد وخصائصــه ومبــررات 

األخــذ بــه وطبيعتــه القانونيــة؟ هــذا مــا ســنتناوله بالتفصيــل فــي الفــروع التاليــة:

الفرع األول
مفهوم حق الرد

]17[ األصــل فــي وســائل اإلعــالم، أّن تقــوم بســرد الحقائــق مــن دون تبديــل أو تحريــف أو 

تغييــر، إال أّن الواقــع العملــي يثبــت وجــود بعــض وســائل اإلعــالم التــي تقــوم بتغييــر الحقائــق 

لهــدف أو آلخــر، وقامــت بعــض الوســائل اإلعالميــة بنشــر أخبــار وصــور وتحقيقــات، 

بغــرض التشــويه لفــرد أو لمجموعــة أفــراد أو لشــركة أو غيرهــا، وهــو األمــر الــذي دعــا إلــى 

ظهــور حــق الــرد.

ــة،  ــة أو دوري ــا صحيف ــوُن كلَّ شــخص يختصــم فيه ــا القان ــزة منحه ــرد؛ مي ويقصــد بحــق ال

ليعــرض وجهــة نظــره فــي الموضــوع الــذي اختصــم فيــه فــي ذات الصحيفــة أو الدوريــة)1(، 

وجــاء أنــه حــق كّل شــخص تناولتــه صحيفــة مــا بالنشــر فــي التعليــق بــذات الصحيفــة علــى مــا 

نشــر بشــأنه ويحــدث ضــررًا لــه، ووفقــًا لهــذا التعريــف يقــوم حــق الــرد علــى عناصــر ثالثــة 

ــى  ــب عل ــن، وأْن يترت ــق النشــر بشــخص معي ــة بالنشــر، وتعل ــام صحيف ــة؛ وهــي: قي مجتمع

النشــر حــدوث ضــرر)2(، وذكــر آخــرون أنــه حــق األشــخاص فــي التعليــق بــذات الصحيفــة
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علــى مــا قــد ينشــر فيهــا صراحــًة أو ضمنــًا، متــى كان النشــر ضــارًا بمصلحتهــم الماديــة أو 

األدبيــة)1(، وجــاء أنــه حــق خــاص باألفــراد أو مجموعــة مــن األفــراد؛ للتعبيــر عــن آرائهــم 

وتقديــم شــرح للمعلومــات المنشــورة فــي الوســائل اإلعالميــة.

ووفقــًا للمــادة الـــ13 مــن قانــون حريــة الصحافــة الفرنســي والصــادر فــي 29 تمــوز »يوليــو« 

ــة أو نشــرة  ــي صحيف ــه ف ــّم تعيين ــر اســمه أو ت ــّم ذك ــكّل شــخص ت ــن ســنة 1881، يحــق ل م

ــه،  ــن رأي ــر ع ــة؛ للتعبي ــس الصحيف ــي نف ــة ف ــكّل حري ــرد ب ــارس ال ــة، أْن يم ــة مكتوب دوري

كمــا جــاء فــي المــادة الـــ)VI/6( مــن قانــون الثقــة باالقتصــاد الفرنســي )LCEN( ذي الرقــم 

)2004/575(، فــي الـــ21 مــن حزيــران »يونيــو« مــن ســنة 2004، أّن كّل شــخص يتلقــى 

ــح )Corroction( أو  ــب تصحي ــرد بطل ــق ال ــع بح ــط، يتمت ــى الخ ــة عل ــال عام ــة اتص خدم

إلغــاء )Suppression( للرســالة)2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. جابر نصار: حرية الصحافة، دار النهضة العربية، من دون سنة، ص 195. د. حمدي حمودة: التنظيم القانوني 

لحرية الصحافة في مصر والمملكة المتحدة، »دراسة مقارنة«، رسالة دكتوراه، كلية حقوق الزقازيق، سنة 2007، ص 
.204

 Maitre Bem, réputation sur internet: conditions d› exercice du droit de réponse en ligne, le  )2(
sur le site, www.legavox.fr/blog ,2011/02/23
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــابق، ص  ــع الس ــوقي: المرج ــا دس ــث. د. رض ــن دون باح ــي 2011/2/12، م ــع: www.djelfa.info ف ــع الموق )1( راج
394. د. حمــدي حمــودة: المرجــع الســابق، ص 204. د. جابــر نصــار: المرجــع الســابق، ص 196. د. أشــرف عبدالحميــد: 

المرجــع الســابق، ص 313.
 les  ,87.987-Cass. Crim, 14 Dec. 1999, N98  &  83.414-Cass. Crim, 9 Mai 1990, N88  )2(

sentences, sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence
)3( د. أشرف عبدالحميد: المرجع السابق، ص 314.

)4( د. جابر نصار: المرجع السابق، ص 195.
 Thibault du Manoir de Juaye, le droit de réponse dans la presse écrite, entrepresse, Nov/Déc. )5(

2001, sur le site, www.france-lex.com
 Cass. Crim, & 16.921-Cass. Civ, 19 Fév. 1997, N93 & 17.347-Cass. Civ, 24 Juin 1998, N96  )6(

le sentences, sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence ,85.218-12 Mai 2009, N08

الفرع الثاني
خصائص حق الرد

]18[ يتميز حق الرد بالخصائص التالية)1(:

1 - حــق شــخصي)2(؛ فهــو يرتبــط بشــخص مــا، ســواء كان شــخصًا طبيعيــًا أو شــخصًا 

معنويــًا، وســواء كان هــذا الشــخص مــن المواطنيــن أو األجانــب، وال يشــترط تحديــد الشــخص 

ــده باإلشــارة، ســواء بذكــر صفاتــه أو لقبــه، وســواء كانــت اإلشــارة  باســمه، بــل يكفــي تحدي

بالكتابــة أو بالرســم أو بالصــورة، وأيــًا كان الشــكل الــذي يتخــذه؛ ســواء كان مقــااًل أو تحقيقــًا 

ــة أو الخبــر الباعــث  ــًا)3(، وإذا كانــت المقال ــًا أو إعالن ــًا أو خبــرًا أو رســمًا كاريكاتيري صحافي

علــى الــرد يتضمــن المســاس بمصلحــة أكثــر مــن شــخص، 

فيكــون حــق الــرد مكفــواًل لهــم جميعــًا مادامــت الصحيفــة لــم تحــدد المقصــود بمــا نشــرته)4(، 

وإذا كان الخطــاب فــي المقالــة يتنــاول مجموعــة أشــخاص محدديــن بمهنــة مــا مثــل األطبــاء؛ 

فيتوافــر حــق الــرد لــكّل شــخص يمــارس هــذه المهنــة، إال إذا كانــت لهــم نقابــة فتملــك النقابــة 

ــة بالتشــويه أو  ــاول المهن ــا يتن ــى كّل م ــرد عل ــاع، بال ــة حــق الدف ــة عــن أعضــاء المهن بالنياب

التجريــح)5(، وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض الفرنســية؛ بــأّن المقالــة المنشــورة إذا تناولــت 

مجموعــة أشــخاص علنــًا علــى الشــيوع )indivisible( بالتجريــح، فيجــوز لــكّل شــخص حــق 

الــرد، مــا لــم يتفــق المجمــوع علــى رد واحــد)6(.
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2 - حــق عــام )general(؛ إذ إنــه مقــرر للجميــع وفقــًا لمبــدأ المســاواة بيــن البشــر، وهــو حــق 

مــن الحقــوق األساســية، وبمقتضــاه يتمكــن أي شــخص مــن إعــالم الجمهــور بالحقيقــة)1(، وقــد 

اســتقرت أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية علــى ذلــك)2(.

3 -  حــق مطلــق )absolue(، وصفــة اإلطــالق تعنــي أّن األصــل فــي ممارســة هــذا الحــق 

اإلباحــة، وأّن مــا يــرد عليــه مــن قيــود إنمــا يعــّد اســتثناء مــن األصــل العــام، وهــذه الصفــة 

ــه، مــادام فــي  ــأْن يصوغــه كمــا يشــاء، مــن حيــث شــكله ومضمون تســمح لصاحــب الشــأن ب

ــأي ألفــاظ أو كلمــات، إال أّن هــذا اإلطــالق ال يعنــي عــدم  ــّم ب قالــب التصحيــح؛ فيمكــن أْن يت

وجــود قيــود، بــل يخضــع إلــى حــدود بــأال يخالــف القوانيــن )contraire aux lois(، وحســن 

اآلداب )bonnes moeures(، أو التعــدي علــى مصالــح الغيــر، أو انتهــاك شــرف الصحافــي 

)honneur du journaliste(، وهــذا األمــر أكدتــه العديــد مــن األحــكام الفرنســية)3(.

4 - حــق مســتقل؛ إذ يمكــن ممارســته باســتقالل وبــال ارتبــاط )indépendamment( بــأي 

جرائــم أو حقــوق أخــرى، وعليــه؛ فــإّن الحــق ال يمنــع مــن المطالبــة بالتعويــض أمــام القضــاء 

عــن أي حقــوق أخــرى، كمــا ال يمنــع الحــق مــن تحريــك الدعــوى الجنائيــة إذا تضمــن المقــال 

قذفــًا أو ســبًا)4(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Alain Bensoussan, le droit de réponse ne peut se transformes en tribune libre, sur le site, )1(
 sur le site,  ,15158-www.alain-bensoussan.com/avocats & Cass. Civ, 27 Janvier. 1993, N95
sur le site, www.legifrance. ,17347-www.legifrance.gouv.fr & Cass. Civ, 24 Juin. 1998, N96

gouv.fr & Jacques Robert, libertes publiques, éd. Montchrestion. Paris, 1971, P. 437
د. جابــر نصــار: المرجــع الســابق، ص 196. د. أشــرف عبدالحميــد: المرجــع الســابق، ص 313. د. حمــدي حمــودة: المرجــع 

السابق، ص 204.
 Cass. & 93.242-Cass. Crim, 29 Juin 1965, N64 & 92.648-Cass. Crim, 16 Jan. 1969, N67  )2(
 les sentences, sur ,81.093-Cass. Crim, 28 Mars 1995, N92 & 80834-Crim, 14 Mars 1995, N93

le site, www.easydroit.fr/jurisprudence
)3( د. جابــر نصــار: المرجــع الســابق، ص 197. د. أشــرف عبدالحميــد: المرجــع الســابق، ص 314. د. حمــدي حمــودة: 

المرجــع الســابق، ص 205. 
 Alain Bensoussan, op. cit & Bruno Ducoulombier, Dubarry Le Douarin Veil, le droit de
 Murielle Cahen, Comment faire paraître un  & réponse, sur le site, www.obs-reputation.org
 droit de réponse dans le presse?, le 23 Sep. 2009, sur le site, www.lestrucsdunjournaliste.com
 & Guy Pécheu, le »droit de réponse« en maitière de presse écrite télématique, audiovisuelle, le
 Cass. & 92.648-2 Juin 2007, sur le site, justice-ellv.fr/le-droit & Cass. Crim, 16 Jan. 1969, N67
 Cass. Crim, 23 & 81.197-Cass. Crim, 19 Déc. 1989, N89 & 93.242-Crim, 29 Juin 1965, N64
 Cass Crim, 12 Mai 2009, & 15.158-Cass. Civ, 27 Jan. 1993, N91 & 83.174-Mars 1993, N91
 es sentences sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence & Jacques Robert, op..  ,218-85-N08
 cit., P. 437 & Jacques Robert, Jean Duffar, droits de l› homme et libertés fondamentales, 6 éd,

.Montchrestien, Paris, 1996, P. 656
 Thomas Turlin, Blog droit de réponse et réponse en droit, publie le 3 Mai. 2012, sur le site, )4(
 ribaut-pasqualini.avocat.fr & Bruno Ducoulombier, Dubarry Le Douarin Veil, op. cit., & Guy
 Pécheu, op. cit & Catherine Vannypelseer, Presse. Levez-Vous, droit de réponse à l› emission

»au nom de la loi«, Banc Public, N45, Decembre. 1995, sur le site, www.bancpublic.be
د. رضــا دســوقي: المرجــع الســابق، ص 397. د. جابــر نصــار: المرجــع الســابق، ص 197. د. أشــرف عبدالحميــد: المرجــع 

الســابق، ص 315.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المادة الـ30 من دستور اإلمارات 1971، والمادة الـ47 من الدستور المصري 1971.

)2( د. ماجــد الحلــو: حريــة اإلعــالم والقانــون، منشــأة المعــارف باالســكندرية، ســنة 2009، ص 313. د. رضــا دســوقي: 
المرجــع الســابق، ص 391 ،

 Tri. A de Lille, 19 June 1996, N942920, sur le site, www.legifrance.gouv.fr & Cass. Crim,  
 les sentences sur le site, ,92.648-Cass. Crim, 16 Jan. 1969, N67 & 93.242-29 Juin. 1965, N64

www.easydroit.fr/jurisprudence

الفرع الثالث
مبررات األخذ بحق الرد

]19[ يرجع األخذ بحق الرد إلى األسباب التالية:

ــر  ــة التعبي ــت؛ ألّن ممارســة حري ــى شــبكة اإلنترن ــرأي عل ــر وال ــة التعبي 1 - الحــد مــن حري

ــة  ــرر نتيج ــه ض ــن نال ــكّل َم ــيء ل ــل ش ــن، وأق ــوق اآلخري ــن حق ــال م ــب أال تن ــرأي يج وال

نشــر مقالــة أو خبــر علــى اإلنترنــت، أْن يقــوم بتصحيــح للواقعــة التــي ذكــرت، وخاصــًة أّن 

ــون)1(. ــي حــدود القان ــر ف ــرأي والتعبي ــة ال ــى أْن تكــون حري الدســاتير نصــت عل

ــتغلًة  ــم، مس ــخاص وحرياته ــوق األش ــف بحق ــي تعص ــف الت ــاوزات الصح ــة تج 2 - مواجه

ــرد  ــق ال ــر ح ــد ظه ــذا فق ــة، ل ــلطة الصحاف ــام س ــخاص أم ــف األش ــع وضع ــارها الواس انتش

واعتــرف بــه القانــون للفــرد صــورًة مــن صــور الدفــاع الشــرعي أو وســيلًة ليــذود بهــا عــن 

نفســه؛ بــأْن ينشــر دفاعــه فــي ذات الصحيفــة التــي أســاءت إليــه؛ ليعيــد اعتبــاره فــي مواجهــة 

ــة،  ــة والدق ــزام الموضوعي ــى عــدم الت ــرد كجــزاء لهــا عل ــة نشــر ال ــزم الصحيف ــراء، وتلت الق

أو تجــاوز حــدود المبــاح، علــى الرغــم مّمــا فــي الــرد مــن مســاس بســمعتها وصدقيتهــا لــدى 

ــراء)2(. الق

3 - انتشــار األخبــار والمقــاالت الكاذبــة علــى الشــبكة، وهــو أمــر يــؤدي إلــى إشــاعة الفوضــى 

إْن تــّم تركهــا مــن دون رد، كمــا يــؤدي إلــى فقــد الثقــة بــوكاالت األنبــاء العالميــة ومحطــات 

التلفــزة، وهــو األمــر الــذي دعــا تلــك الــوكاالت والمحطــات إلــى التحقــق مــن األخبــار والتأكــد 

مــن صدقيتهــا قبــل نشــرها، مــن خــالل المراســلين أو مرشــدين، كمــا يتــّم فحــص التســجيالت 

والصــور للتأكــد مــن عــدم التالعــب بهــا، عــن طريــق الفحــص الفنــي.
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ــة  ــى الشــبكة، ويقصــد بالتشــهير كّل رواي ــم التشــهير )diffamation( عل 4 - انتشــار جرائ

ــن  ــهير م ــّم التش ــة)1(، ويت ــخص أو لمجموع ــار لش ــرف أو اعتب ــن ش ــال م ــل ين ــناد فع أو إس

خــالل جريمتــي الســب والقــذف فــي حــق اآلخريــن، وهــذه الجرائــم معاقــب عليهــا فــي قانــون 

ــن  ــن الـــ372 الـــ373، والمادتي ــي المادتي ــم 3 لســنة 1987، ف ــي ذي الرق ــات اإلمارات العقوب

الـــ302 والـــ303 مــن قانــون العقوبــات المصــري، كمــا أنهــا معاقــب عليهــا بالحبــس والغرامة 

ــنة  ــم 5 لس ــارات ذي الرق ــادي لإلم ــون االتح ــن القان ــادة الـــ20 م ــب الم ــا، بموج أو إحداهم

ــذف باســتخدام  ــّم الســب أو الق ــى ت ــات، مت ــة المعلوم ــم تقني ــق بمكافحــة جرائ 2012، والمتعل

ــات. ــة معلوم ــة أو وســيلة تقني شــبكة معلوماتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Thomas Turlin, op. cit )1(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــع  ــوقي: المرج ــا دس ــدى: د. رض ــك ل ــع ذل ــوقي. راج ــا دس ــي، ود. رض ــال العطيف ــاه: د. جم ــذا االتج ــار ه ــن أنص )1( م
الســابق، ص 402. د. جابــر نصــار: المرجــع الســابق، ص 198. د. حمــدي حمــودة: المرجــع الســابق، ص 206. د. أشــرف 

ــد: المرجــع الســابق، ص 315، عبدالحمي
.Thibault du Manoir de Juaye, op. cit

sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence ,93.242-Cass. Crim, 29 Juin 1965, N64  )2(
)3( مــن أنصــار هــذا االتجــاه: د. حســين قايــد، مذكــور لــدى د. رضــا دســوقي: المرجــع الســابق، ص 402. د. جابــر نصــار: 

المرجــع الســابق، ص 198. د. أشــرف عبدالحميــد: المرجــع الســابق، ص 315.
 Cass.  & 12.295-Cass. Civ, 11 Juin. 2009, N08 & 83.414-Cass. Crim, 9 Mai. 1990, N88 )4(
les sentences sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence  ,87.986-Crim, 14 Déc. 1999, N98

الفرع الرابع
الطبيعة القانونية لحق الرد

تعددت اآلراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الرد، وهناك اتجاهان:

]20[ االتجاه األول:

ــى ضــرورة الحــد  ــاع شــرعي، تأسيســًا عل ــام حــق دف ــرد يعــّد بمق ــه أّن حــق ال يــرى أصحاب

مــن التجــاوز الــذي تمارســه الصحيفــة فــي االنتقــادات، وأّن مــا ينشــر ضــد شــخص يعــّد ماســًا 

بمصلحتــه، ســواء كانــت مصلحــة ماديــة أو أدبيــة، كمــا أّن المقــال المــراد الــرد عليــه، يعــّد فــي 

حقيقتــه خطــرًا وعدوانــًا يقــع علــى هــذا الشــخص وال يمكــن دفعــه إال بممارســة حــق الــرد، 

وليســت هنــاك وســيلة أخــرى لدفــع هــذا العــدوان وتجنــب آثــاره ســوى ممارســة حــق الــرد، 

كمــا أّن هــذا الخطــر يعــّد حــااًل ويظــل محتفظــًا بهــذه الصفــة مــادام لــم يتــّم الــرد؛ إذ تبقــى آثــار 

ــد ذكــرت محكمــة  ــرد)1(، وق ــن ينتهــي إال بممارســة حــق ال النشــر قائمــة بمجــرد النشــر، ول

)moyen de defense(. )2( النقــض الفرنســية، أّن حــق الــرد بالتحليــل يعــّد وســيلة دفــاع

]21[ االتجاه الثاني:

يــرى أصحابــه أّن حــق الــرد ال يعــدو أْن يكــون حقــًا مــن الحقــوق الشــخصية، وأّن ممارســته ال 

تتطلــب وجــود خطــر، وال يشــترط أْن يكــون الــرد لمواجهــة أمــر حــال)3(، وقــد ذهبــت بعــض 

أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية، إلــى أّن حــق الــرد يعــّد حقــًا شــخصيًا )personnel(، وحقــًا 

.)exceptionnel( )4( استثنائيًا
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]22[ رأي الباحث:

نــرى أّن حــق الــرد يعــّد حــق دفــاع شــرعي ضــد تجــاوزات الصحيفــة فــي إخاللهــا بحريــة 

ــة  ــة، وحري ــة الصحاف ــا حري ــات، ومنه ــة الحري ــي أّن ممارس ــه ف ــد أساس ــذي يج النشــر، وال

التعبيــر، وحريــة الــرأي، يجــب أْن تكــون فــي إطــار القوانيــن؛ فــال يوجــد حريــة مطلقــة، وإنمــا 

هنــاك حريــة مقيــدة، بحيــث إّن مــا ينشــر ال ينــال مــن حقــوق اآلخريــن أو يخالــف القوانيــن أو 

اآلداب العامــة، كمــا يجــب علــى الصحافييــن عنــد ممارســتهم مهنتهــم، االلتــزام بشــرف المهنــة 

التــي تقتضــي منهــم عــدم التشــهير باألشــخاص بوقائــع غيــر صحيحــة.

ــاة  ــرد بوف ــإّن مقتضــاه انقضــاء حــق ال ــًا شــخصيًا، ف ــرد يعــّد حق ــأّن ال أمــا بالنســبة للقائليــن ب

الشــخص؛ ألّن األمــر مســتقر لــدى الفقــه، بــأّن مــن خصائــص الحقــوق الشــخصية أنهــا لصيقــة 

ــر، وال  ــى الغي ــال إل ــل االنتق ــه، وال تقب ــد وفات ــل بع ــه، وال تنتق بالشــخص، وتنقضــي بانقضائ

ــه  ــع ب ــرد يتمت ــازل عنهــا، باســتثناء حــق المؤلــف األدبــي)1(، فــي حيــن أّن حــق ال يصــح التن

ورثــة الشــخص المنســوب إليــه الخبــر أو المقــال فــي الصحيفــة، وهــذا األمــر وإْن لــم يتناولــه 

ــم  ــه كّل ذي شــأن، ومنه ــع ب ــرد يتمت ــرى أّن حــق ال ــا ن المشــرع المصــري صراحــًة، إال أنن

بالطبــع ورثــة الشــخص بحســبان ذلــك مــن الضــرر، وفقــًا للمــادة الـــ163 مــن القانــون المدنــي 

المصــري، الــذي يلتــزم كّل َمــن ســبب ضــررًا التعويــض، ســواء كان الضــرر ماديــًا أو 

ــارات، أجــاز  ــي اإلم ــوي)2(. وف ــن الضــرر المعن ــّد التشــهير والســب م ــًا، ويع ضــررًا معنوي

ــادة الـــ293، للقضــاء، الحكــم  ــي الم ــم 5 لســنة 1985، ف ــة ذو الرق ــون المعامــالت المدني قان

ــي عرضــه أو  ــر ف ــب مورثهــم مــن تعــدي الغي ــا يصي ــي، عّم بالتعويــض عــن الضــرر األدب

ــي مــن  ــي، وبالتال ــاره المال شــرفه، أو فــي ســمعته، أو فــي مركــزه االجتماعــي، أو فــي اعتب

ــا يصيــب مورثهــم مــن ســب أو تشــهير، بينمــا  بــاب أولــى أْن يتمتــع الورثــة بحــق الــرد عّم

نــّص فــي المــادة الـــ34 مــن القانــون الفرنســي، الصــادر فــي الـــ29 مــن تمــوز »يوليــو« مــن 

ســنة 1881، علــى تمتــع الورثــة بحــق الــرد عّمــا ينــال مورثهــم مــن وقائــع تعــّد ســبًا أو قذفــًا، 

 )heritiers( وفــي هــذا قضــت محكمــة النقــض الفرنســية، بــأّن حــق الــرد يمــارس مــن ورثــة
الشــخص، إذا كانــت األفعــال تشــكل جريمــة ســب وقــذف)3(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. جــالل إبراهيــم: نظريــة الحــق، مــن دون ناشــر، ســنة 1999، ص 25. د. نبيــل ســعد: المدخــل إلــى القانــون، »نظريــة 

الحــق«، منشــأة المعــارف باالســكندرية، ســنة 2001، ص 63.
ــرأي: د. رضــا دســوقي: المرجــع الســابق، ص 410. د. حمــدي حمــودة: المرجــع الســابق، ص 209. د.  ــد هــذا ال )2( يؤي

ــد: المرجــع الســابق، ص 318. أشــرف عبدالحمي
sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence ,90.819-Cass. Crim, 14 Juin. 1972, N70  )3(
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)1( المادة الـ25 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.

المبحث الثالث
أحكام حق الرد في الصحافة

]23[ نشــأ حــق الــرد فــي األســاس لحمايــة األفــراد والمؤسســات التــي يتــّم تشــويه صورتهــا 

أمــام الجمهــور مــن خــالل وســائل اإلعــالم المختلفــة، وهــذا الحــق تــّم إقــراره فــي العديــد مــن 

ــنتناول  ــا، فس ــارات وفرنس ــن مصــر واإلم ــكّل م ــق ب ــى أّن البحــث يتعل ــن، ونظــرًا إل القواني

أحــكام حــق الــرد فــي كّل منهــا فــي فــروع ثالثــة:

الفرع األول
حق الرد في قانون الصحافة المصري

]24[ أخــذ القانــون المصــري للصحافــة ذو الرقــم 96 لســنة 1996، بحــق الــرد، وذلــك تحــت 

اســم »حــق التصحيــح«، وأفــرد لــه أحكامــًا قانونيــًة نتناولهــا بالتفصيــل فــي النقــاط التاليــة:

]25[ أواًل ـــ لَمن حق التصحيح؟:

وفقــًا للمــادة الـــ24 مــن القانــون 96 لســنة 1996، يجــوز لــكّل ذي شــأن طلــب تصحيــح مــا 

ورد ذكــره مــن وقائــع أو ســبق نشــره مــن تصريحــات فــي الصحــف، ونــرى أّن تعبيــر كّل ذي 

شــأن يشــمل ورثــة الشــخص، ويقصــد بــذي الشــأن كّل شــخص، ســواء كان شــخصًا طبيعيــًا أو 

شــخصًا معنويــًا ينالــه ضــرر مّمــا نشــر فــي الصحــف.

]26[ ثانيًا ـــ تقديم طلب التصحيح:

يتــّم تقديــم طلــب التصحيــح مــن كّل ذي شــأن، إلــى رئيــس تحريــر الصحيفــة، بموجــب خطــاب 

ــن  ــه م ــرًا لدي ــون متواف ــد يك ــا ق ــب م ــق بالطل ــى أْن يرف ــول، عل ــم الوص ــه بعل ــى علي موص

مســتندات)1(.
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]27[ ثالثًا ـــ قواعد نشر التصحيح:

1 - المــدة الالزمــة لقبــول الطلــب: يجــب أْن يقــدم طلــب التصحيــح عــن الوقائــع التــي نشــرت 

فــي الصحيفــة، خــالل ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ النشــر، وإال كان علــى الصحيفــة االمتنــاع عــن 

نشــر التصحيــح)1(.

ــؤول،  ــرر المس ــر أو المح ــس التحري ــى رئي ــب عل ــح: يج ــر التصحي ــة لنش ــدة الالزم 2 - الم

ــة لتســلم الطلــب، أو نشــره فــي أّول عــدد يظهــر مــن  ــام تالي ــة أي نشــر التصحيــح خــالل ثالث

الصحيفــة بجميــع طبعاتهــا؛ أيهمــا يقــع أواًل، وبمــا يتفــق مــع مواعيــد طبــع الصحيفــة، وحســنًا 

فعــل المشــرع؛ ألّن هنــاك مــن الصحــف والمجــالت مــا يصــدر أســبوعيًا أو شــهريًا أو نصــف 

شــهرية.

]28[ رابعًا ـــ شروط نشر التصحيح:

أ- أْن يقــدم طلــب التصحيــح خــالل ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ نشــر المقالــة أو الخبــر أو المــادة 

الصحافيــة، والباعثــة علــى طلــب التصحيــح.

ب- أال تكــون الصحيفــة قــد ســبق أْن نشــرت تصحيحــًا لمــا ورد فــي المــادة الصحافيــة، وهــذا 

ــد يكــون غيــر  ــة ق ــد يكــون وســيلة للهــروب مــن التصحيــح؛ ألّن تصحيــح الصحيف الشــرط ق

كاٍف فــي نظــر َمــن نالــه الضــرر، لــذا نوصــي بتعديــل المــادة الـــ26 مــن القانــون ذي الرقــم 

96 لســنة 1996.

ج- أال يتضمــن التصحيــح مــا يخالــف النظــام العــام واآلداب، أو يشــكل جريمــة مــن الجرائــم 

المنصــوص عليهــا قانونــًا.

د- أْن يتــّم النشــر فــي نفــس المــكان وبنفــس الحــروف التــي نشــر بهــا المقــال أو الخبــر أو المــادة 

الصحافيــة المطلــوب تصحيحها)2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المادة الـ26 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.
)2( المادة الـ24 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.
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)1( المادة الـ28 من القانون ذي الرقم 96 لسنة 1996.

هـــ- أال يتجــاوز التصحيــح مثلــي مســاحة المــادة الصحافيــة المطلــوب تصحيحهــا، فــإذا جــاوزه 

كان للصحيفــة الحــق فــي مطالبــة طالــب التصحيــح بمقابــل نشــر للقــدر الزائــد محســوبًا بســعر 

تعريفــة اإلعــالن المقــررة.

]29[ خامسًا ـــ حاالت االمتناع عن نشر التصحيح:

يجوز للصحيفة أْن تمتنع عن نشر التصحيح في الحاالت التالية:

أ- إذا وصــل طلــب التصحيــح بعــد مضــي ثالثيــن يومــًا مــن نشــر المــادة الصحافيــة المطلــوب 

. تصحيحها

ب- إذا ســبق للصحيفــة أْن صححــت مــن تلقــاء نفســها مــا يطلــب تصحيحــه، وهــي حالــة قــد 

تكــون وســيلة لهــروب الصحيفــة مــن التــزام نشــر التصحيــح، إذا قامــت بنشــر تصحيــح غيــر 

كاٍف فــي نظــر َمــن نالــه الضــرر، وهــو األمــر الــذي يتطلــب تعديلــه، بحيــث يتــّم وضــع شــرط 

أْن يكــون التصحيــح كافيــًا، وهــو أمــر يمكــن أْن تقــدره محكمــة الموضــوع إذا تــّم إحالــة النــزاع 

. ليها إ

ج- إذا كان طلــب التصحيــح يزيــد علــى مثلــي مســاحة المــادة الصحافيــة المطلــوب تصحيحهــا، 

ولــم يقــم طالــب التصحيــح بدفــع المقابــل المالــي عــن القــدر الزائــد وفقــًا لســعر تعريفــة اإلعالن 

المقــررة بالصحيفة.

ــن  ــام أو اآلداب، أو يتضم ــام الع ــة للنظ ــى مخالف ــوي عل ــح ينط ــب التصحي هـــ- إذا كان طل

ــم. ــن الجرائ ــة م جريم

]30[ سادسًا ـــ جزاء اإلخالل بنشر التصحيح:

يترتــب علــى اإلخــالل بحــق نشــر التصحيــح، تعــرض رئيــس التحريــر أو المحــرر المســؤول 

أو الصحيفــة، للجــزاءات التاليــة)1(:
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ــة  ــل بعقوب ــر أو المحــرر المســؤول، ويتمث ــس التحري ــن رئي ــى كّل م ــي عل ــزاء الجنائ أ- الج

ــى  ــد عل ــه، وال تزي ــف جني ــل عــن أل ــة ال تق ــة أشــهر، وبغرام ــل عــن ثالث ــدة ال تق ــس م الحب

ــح. ــع عــن نشــر التصحي ــن يمتن ــكّل َم ــن، ل ــن العقوبتي ــه، أو بإحــدى هاتي ــة آالف جني أربع

ــرت أركان  ــى تواف ــه المحكمــة، مت ــذي تقضــي ب ــل بالتعويــض ال ــي: ويتمث ب- الجــزاء المدن

ــًا للقواعــد العامــة. ــة ســببية بينهمــا وفق المســؤولية مــن خطــأ وضــرر وعالق

ــض  ــي أو التعوي ــزاء الجنائ ــم بالج ــن الحك ــاًل ع ــة فض ــوز للمحكم ــة: يج ــة إضافي ج- عقوب

المدنــي، أْن تأمــر بنشــر الحكــم الصــادر بالعقوبــة أو بالتعويــض فــي صحيفــة يوميــة واحــدة 

علــى نفقــة الصحيفــة، فضــاًل عــن نشــره بالصحيفــة التــي نشــر بهــا المقــال أو الخبــر موضــوع 

ــًا،  الدعــوى، خــالل مــدة ال تجــاوز خمســة عشــر يومــًا مــن صــدور الحكــم إذا كان حضوري

ــّم إال إذا أصبــح  ــًا، وجديــر بالذكــر أّن تلــك العقوبــة ال تت أو مــن تاريــخ إعالنــه إذا كان غيابي

الحكــم نهائيــًا.

ــال  ــف نشــر المق ــة نفســها؛ إذ تتحمــل مصاري ــى الصحيف ــع عل ــة توق ويالحــظ أّن هــذه العقوب

ــث  ــاًل، بحي ــب تعدي ــا يتطل ــة أخــرى، وهــو م ــة يومي ــي صحيف ــى نشــره ف ــة إل ــا، باإلضاف فيه

ــف النشــر عــن األحــكام الصــادرة. ــي مصاري ــر والصحاف ــس التحري ــل رئي يتحم
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)1(  المادة الـ39 من القانون ذي الرقم 15 لسنة 1980.

الفرع الثاني
حق الرد في قانون النشر اإلماراتي

]31[ تنــاول المشــرع اإلماراتــي حــق الــرد تحــت اســم »حــق التصحيــح«، وذلــك فــي قانــون 

المطبوعــات والنشــر ذي الرقــم 15 لســنة 1980، وفــي مــا يلــي نبيــن أهــم أحــكام حــق 

ــح: التصحي

]32[ أواًل ـــ لَمن حق التصحيح؟:

وفقــًا للمــادة الـــ4 مــن القانــون ذي الرقــم 15 لســنة 1980، يجــوز لــكّل ذي شــأن، أْن يتقــدم 

بطلــب تصحيــح لمــا ســبق نشــره مــن وقائــع فــي إحــدى الصحــف، وعليــه يكــون حــق 

ــّم النشــر فــي ذات المــكان وبنفــس  ــكّل شــخص طبيعــي أو شــخص معنــوي، ويت التصحيــح ل

الحــروف التــي تــّم بهــا النشــر الســابق. وعلــى الرغــم مــن أّن النــص الســابق يشــمل األشــخاص 

ــوزارات  ــح ال ــي من ــة، إال أّن المشــرع اإلمارات ــات العام ــوزارات والهيئ ــم ال ــن، وه المعنويي

ميــزة خاصــة، بــأْن يتــّم نشــر ردهــا فــي المــكان المخصــص لألخبــار المهمــة متــى تعلــق رّدهــا 

بالمصلحــة العامــة)1(.

]33[ ثانيًا ـــ تقديم طلب التصحيح:

ــرر  ــة أو المح ــر الصحيف ــس تحري ــى رئي ــأن إل ــن كّل ذي ش ــح م ــب التصحي ــم طل ــّم تقدي يت

ــًا للمــادة الـــ40 مــن القانــون ذي الرقــم 15 لســنة 1980، مــن دون أْن يحــدد  المســؤول، طبق

شــكل الطلــب، وعليــه يمكــن أْن يكــون الطلــب رســميًا بموجــب إنــذار علــى يــد محضــر، أو 

ــّم التأكــد مــن تحقــق  ــى يت ــم الوصــول؛ حت ــه بعل غيــر رســمي بموجــب خطــاب موصــى علي

ــر أو المحــرر المســؤول، كمــا يمكــن تقديمــه بطلــب عــادي »عرفــي«  ــم لرئيــس التحري العل

ــخ  ــب مــن الجهــة المتســلمة وتاري ــّم اعتمــاد صــورة الطل ــة، بشــرط أْن يت ــى إدارة الصحيف إل

ــح. ــب التصحي ــة طل ــد عــدم إجاب ــق المســؤولية عن تســليمه؛ لضمــان تحق
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]34[ ثالثًا ـــ قواعد نشر التصحيح:

ــخ نشــر  ــب خــالل شــهرين مــن تاري ــدم الطل ــب: يجــب أْن يق ــول الطل 1 - المــدة الالزمــة لقب

ــذي اقتضــاه. ــال ال المق

2 - المــدة الالزمــة لنشــر التصحيــح: يجــب أْن يتــّم نشــر التصحيــح فــي أول عــدد يظهــر بعــد 

تســلم الطلــب.

3 - شروط نشر التصحيح:

أ- أْن يقدم طلب النشر خالل شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.

ب- أال تكون الصحيفة قد سبق أْن نشرت التصحيح.

ج- أْن يكون التصحيح محررًا بنفس اللغة التي نشر بها المقال أو التصريح األصلي.

د- أال يتضمن التصحيح جريمًة معاقبًا عليها.

هـ- أال يتجاوز التصحيح ضعف مساحة النشر السابق.

]35[ رابعًا ـــ حاالت االمتناع عن نشر التصحيح:

يجوز للصحيفة االمتناع عن نشر التصحيح في الحاالت التالية)1(:

1 - إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مرور شهرين من تاريخ نشر المقال األصلي.

2 - إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها.

3 - إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي نشر بها المقال األصلي.

4 - إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  المادة الـ41 من القانون ذي الرقم 15 لسنة 1980.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المادة الـ42 من القانون ذي الرقم 15 لسنة 1980.
)2( المادة الـ43 من القانون ذي الرقم 15 لسنة 1980.

]36[ خامسًا ـــ جزاء اإلخالل بنشر التصحيح:

يترتــب علــى عــدم نشــر التصحيــح، تعــرض رئيــس تحريــر الصحيفــة أو المحــرر المســؤول، 

للعقوبــات التاليــة:

1 - الجــزاء الجنائــي: إذا امتنــع رئيــس التحريــر أو المحــرر المســؤول عــن نشــر التصحيــح، 

تتــّم معاقبتــه بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف درهــم، وال 

تزيــد علــى 10 آالف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن)1(.

2 - الجــزاء المدنــي: يتمثــل بالمطالبــة بالتعويــض وفقــًا للقواعــد العامــة فــي المســؤولية، والتــي 

تشــترط توافــر الخطــأ والضــرر وعالقــة الســببية بينهمــا، وحــق المطالبــة بالتعويــض مقــرر 

وفقــًا لألحــكام العامــة فــي المســؤولية المدنيــة فــي القانــون المدنــي؛ إذ ال يوجــد نــص خــاص 

بقانــون النشــر ذي الرقــم 15 لســنة 1980، إال أّن ذلــك ال يمنــع مــن إمــكان المطالبــة بهــا.

3 - عقوبــة إضافيــة: يجــب علــى المحكمــة عنــد الحكــم بتوقيــع عقوبــة علــى رئيــس التحريــر 

ــي  ــم ف ــر الحك ــح، أْن تنش ــر التصحي ــن نش ــاع ع ــة االمتن ــن جريم ــؤول، ع ــرر المس أو المح

العــدد األول أو الثانــي بعــد صــدور الحكــم إذا كان حضوريــًا، أو فــي العــدد الــذي يلــي إعــالن 

الحكــم إذا كان غيابيــًا، فــإذا امتنــع المحكــوم عليــه عــن النشــر، كان لصاحــب الشــأن أْن 

ينشــر التصحيــح فــي ثــالث صحــف يعينهــا علــى نفقــة المحكــوم عليــه، ولرئيــس التحريــر أو 

المحــرر المســؤول إذا ألغــي الحكــم الصــادر بالعقوبــة بعــد نشــر التصحيــح، أْن ينشــر الحكــم 

الصــادر بإلغــاء الحكــم األول علــى نفقــة الخصــم الــذي أقيمــت الدعــوى بنــاًء علــى طلبــه)2(.
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الفرع الثالث
حق الرد في قانون حرية الصحافة الفرنسي

ــوز  ــن تم ــي الـــ29 م ــادر ف ــة، الص ــة الصحاف ــون حري ــن قان ــادة الـــ13 م ــت الم ]37[ نص

»يوليــو« مــن ســنة 1881)1(، علــى حــق الــرد وأحكامــه، ويمكــن عــرض أحــكام حــق الــرد 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــه ف وأحكام

]38[ أواًل ـــ ممارسة حق الرد:

ــه خبــر يتضمــن وقائــع غيــر صحيحــة،  ــرد، مــن كّل شــخص نشــر عن ــّم ممارســة حــق ال تت

تنــال مــن شــرف أو اعتبــار أي شــخص، وتســبب ضــررًا، ســواء كان ضــررًا ماديــًا أو 

ــه باإلشــارة، وســواء  ــّم تعيين ــّم ذكــر اســم الشــخص صراحــًة أو ت ــًا، وســواء ت ضــررًا معنوي

ــًا. ــًا أو معنوي ــخص طبيعي كان الش

1 - ممارسة حق الرد من الشخص الطبيعي:

تتــّم ممارســة الحــق مــن كّل شــخص طبيعــي ذكــر اســمه )nommée(، أو تــّم تعيينــه 

)designee( باإلشــارة إليــه، بذكــر صفــات أو عناصــر تــؤدي إلــى معرفتــه، وإذا كان 

الشــخص المذكــور باســمه عاجــزًا عــن الــرد، أو منعــه ســبب مشــروع مثــل ناقصــي األهليــة 

أو فاقديهــا، فيتولــى النائــب عنهــم ممارســة حــق الــرد، بحســبانه الممثــل القانونــي للقاصــر أو 

ــون)2(. ــفيه أو المجن الس

2 - ممارسة حق الرد من الشخص المعنوي:

ُيقصــد بالشــخص المعنــوي كّل مجموعــة مــن األشــخاص واألمــوال تتحــد مــن أجــل تحقيــق 

ــه أهليــة التقاضــي  ــه بالشــخصية القانونيــة، وكّل شــخص معنــوي ل هــدف معيــن ومعتــرف ل

وذمــة ماليــة منفصلــة، وعليــه يتأثــر الشــخص المعنــوي بمــا قــد ينشــر عنــه مــن أخبــار غيــر 

صحيحــة، وهــو مــا قــد يترتــب عليــه حــدوث أضــرار، بــل إّن األضــرار التــي تحــدث لشــخص 

معنــوي أحيانــًا، أكثــر حــّدة مــن أضــرار الشــخص الطبيعــي، متــى مّســت المركــز المالــي إذا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-Art. 13 du loi 29 Juillet. 1881, sur le libereté de la presse, modifie par ordannance n 2000  )1(

.du 19 Septembre. 2000 916
)2( راجع الموقع: www.djelfa.info في 2011/2/12، من دون باحث. د. رضا دسوقي: المرجع السابق، ص 413. د. 

أشرف عبدالحميد: المرجع السابق، ص 318. د. حمدي حمودة: المرجع السابق، ص 209.
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 sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence & ,90.819-Cass. Crim, 14 Juin 1972, N70 )1(

 Pierre Kayser, la protection de la vie privée par le droit, 3 éd. Economica, Paris, 1995, P. 145
.& Claude – Albert Colliard, libertés publiques, 5 éd., Dalloz, Paris, 1975, P. 623

)2( د. أشرف عبدالحميد: المرجع السابق، ص 318. د. حمدي حمودة: المرجع السابق، ص 209. د. رضا دسوقي: 
المرجع السابق، ص 412.

 Jacques Englebert, la demande de diffusion d› une réponse dans la presse audiovisuelle,  )3(
 loi du 23 Juin 1961, questions de procedure, Larcier 2006, cup, vol, 87, P. 414 & Cass. Crim,

 les sentences sur le site, ,83.414-Cass. Crim, 9 Mai 1990, N88 & 82.011-22 Fév. 2000, N99
www.easydroit.fr/jurisprudence

كان شــركة وأدى إلــى اهتــزاز ثقــة العمــالء بــه، وخاصــًة إذا كانــت شــركة لهــا أوراق ماليــة 

فــي البورصــة.

3 - ممارسة حق الرد من الورثة:

نــّص القانــون الفرنســي فــي المــادة الـــ34 مــن قانــون الـــ29 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1881، 

علــى حــق الورثــة فــي ممارســة حــق الــرد في حالــة وحيــدة؛ وهــي إذا كانــت الوقائع المنشــورة 

ــاول  ــم يتن ــا ل ــه والقضــاء الفرنســيان)1(، بينم ــده الفق ــذي أك ــًا، وهــو األمــر ال ــّد ســبًا أو قذف تع

المشــرع المصــري صراحــًة حــق الورثــة فــي ممارســة الــرد عــن مورثهــم، إال أّن الغالــب مــن 

الفقــه ذهــب إلــى أحقيــة الورثــة فــي ممارســة حــق الــرد عــن الوقائــع التــي تتعلــق بمورثهــم)2(. 

وفــي اإلمــارات، أجــاز المشــرع فــي المــادة الـــ293 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة ذي الرقــم 

5 لســنة 1985، للقضــاء، أْن يحكــم بالتعويــض للضــرر األدبــي عّمــا يصيــب ورثــة الشــخص 

مــن تعــدي الغيــر فــي عرضــه أو شــرفه، أو فــي ســمعته، أو فــي مركــزه االجتماعــي، أو فــي 

ــع  ــى، التمت ــاب أول ــة الشــخص مــن ب ــي يجــوز لورث ــة(، وبالتال ــه المالي ــي )ذمت ــاره المال اعتب

بحــق الــرد عّمــا يصيــب مورثهــم مــن ســّب أو تشــهير.

4 - ممارسة حق الرد بالوكالة:

أجــاز الفقــه والقضــاء الفرنســيان لوكيــل الشــخص، أْن يمــارس حــق الــرد بالنيابــة عنــه، إال أّن 

تلــك الممارســة تكــون حقــًا اســتثنائيًا )exceptionnel(، لــذا فقــد اشــترط القضــاء أْن تكــون 

.)mandat special( )3( الوكالــة خاصــة

]39[ ثانيًا ـــ تقديم طلب الرد:

وفقــًا للمــادة السادســة مــن قانــون الـــ29 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1881، يلتــزم كّل ناشــر 

تحديــد مديــر للنشــر، وهــو الشــخص الــذي يتــّم تقديــم طلــب الــرد إليــه وفقــًا للمــادة الـــ13 مــن 
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قانــون الـــ29 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1881، ويكــون مديــر النشــر شــخصًا طبيعيــًا، كمــا 

قــد يكــون ممثــاًل قانونيــًا لشــركة النشــر، وإذا كانــت شــركة النشــر مــن الشــركات المســاهمة، 

فيكــون مديــر النشــر هــو رئيــس مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام الوحيــد، وقــد اســتقر قضــاء 

محكمــة النقــض الفرنســية، علــى أّن طلــب الــرد يقــدم بتقريــر مكتــوب، علــى أْن يشــمل 

مضمــون المقالــة أو الخبــر الباعــث علــى الــرد)1(، ويتــّم تقديــم طلــب الــرد بموجــب خطــاب 

ــات إرســال الطلــب)2(. ــم الوصــول )letter recommandée( إلثب ــه بعل موصــى علي

]40[ ثالثًا ـــ قواعد نشر الرد:

-1 يجــب علــى مديــر النشــر إدراج الــرد فــي الصحيفــة خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 

الطلــب، ويجــب أْن يتــّم نشــر الــرد تمامــًا )intégralement( مــن دون تعديــل، وهــو التــزام 

قانونــــــــي)3(.

2 - يجــب فــي الــرد أْن يكــون محــدد الطــول لنفــس المقالــة الباعثــة علــى الــرد، وتكــون فــي 

حــدود 50 ســطرًا أو لنفــس المقالــة؛ أيهمــا أقــل، وال تزيــد علــى 200 ســطر أو لنفــس المقالــة؛ 

أيهمــا أعلــى، وإذا زاد الــرد علــى ذلــك يتــّم النشــر بعــد دفــع المقابــل عــن القــدر الزائــد.

3 - يتّم إدراج الرد في نفس المكان وبنفس خصائص المقالة الباعثة على الرد.

4 - يتــّم إدراج الــرد متــى كان بنفــس المصطلحــات )termes(؛ وهــو مــا يعنــي أْن يكــون الــرد 

بنفــس لغــة المقــال الباعــث علــى الــرد، وفقــًا لحكــم المحكمــة االبتدائيــة لباريــس فــي الـــ29 مــن 

أيــار »مايــو« لســنة 2001.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Cass. & 83.146-Cass. Crim, 3 Nov. 1999, N96 & 93.095-Cass. Crim, 20 Nov. 1975, N74  )1(

 Cass. Crim, 4 & 575-85-Cass. Crim, 16 Jan. 1996, N94 & 558-86-Crim, 8 Juin 1999, N98
 les sentences sur le site, ,85.218-Cass. Crim, 12 Mai 2009, N08 & 80.928-Nov. 1997, N97

www.easydroit.fr/jurisprudence
 Cass. Crim, 6 Nov. & 80.834-Murielle Cahen, op, cit & Cass. Crim, 14 Mars 1995, N93  )2(

les sentences sur le site, www.easydroit.fr/juricprudence ,84.422-2007, N06
 les ,84.422-Cass. Crim, 6 Nov. 2007, N06 & 90.915-Cass. Crim, 30 Avril 1970, N69  )3(

sentences sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence
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 Cass. & 92.648-Cass. Crim, 16 Jan. 1969, N67 & 93.575-Cass. Crim, 15 Avril 1982, N80  )1(
 ,Cass. Crim, 21 Nov. 2000 & 90.909-Crim, 22 Fév. 1972, N70
-Cass. Crim, 19 Déc. 1989, N89 & 93.242-Cass. Crim, 29 Juin 1965, N64 & 82.796-N00
les sentences sur le site, www.easydroit.fr/ ,15.461-Cass. Civ, 10 Avril 2008, N07 & 81.197
.juriceprudence & Alain Bensoussan, op. cit., & Murielle Cahen, op. cit

 Cass. & 83.146-Cass. Crim, 3 Nov. 1999, N96 & 93.095-Cass. Crim, 20 Nov. 1975, N74    )2(
les sentences sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence ,86.558-Crim, 8 Juin 1999, N98
 sur le site, www.easydroit.fr/jurisprudence & Guy ,90.915-Cass. Crim, 30 Avril 1970, N69 )3(
.Pécheu, op. cit & Murielle Cahen, op. cit

 ,558-86-Cass. Crim, 8 Juin 1999, N98 & 80.005-Cass. Crim, 4 Sep. 2001, N01                    )4(
 les sentences sur les site, www.easydroit.fr/jurisprudence & Guy Pécheu, op. cit & Murielle
.Cahen, op. cit

]41[ رابعًا ـــ شروط إدراج الرد:

ــرد مخــاًل  ــإذا كان ال ــرد؛ ف اســتقر القضــاء الفرنســي علــى وجــود ضوابــط لممارســة حــق ال

ــّم رفــض إدراج  بــأي مــن هــذه الضوابــط، جــاز لمديــر النشــر رفــض إدراج الــرد، ومتــى ت

الــرد فــي الصحيفــة، فــإّن ذلــك يخضــع إلــى رقابــة محكمــة النقــض، وتتمثــل شــروط إدراج 

الــرد ـــــ وفقــًا لمــا جــاء فــي أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية ـــــ باآلتــي:

1 - توافــر الضوابــط الموضوعيــة فــي الــرد؛ بــأال يخالــف القوانيــن أو اآلداب العامــة أو يمــّس 

االعتــداء علــى مصالــح الغيــر أو االعتــداء علــى شــرف الصحافــي)1(.

2 - توافــر الضوابــط الشــكلية فــي الــرد؛ بــأْن يكــون مكتوبــًا ومتضمنــًا مــا جــاء فــي المقالــة 

الباعثــة علــى الــرد)2(، وأْن يكــون محــدد الطــول؛ فــال يجــوز للــرد أْن يتجــاوز المقالــة الســبب 

بالرفــض)3(.

3 - وجــود ارتبــاط )correlation( بيــن الــرد ومقالــة الصحيفــة، فــإذا لــم يتوافــر االرتبــاط 

كان لمديــر التحريــر رفــض اإلدراج، وهــو أمــر يخضــع إلــى رقابــة محكمــة النقــض)4(.

]42[ خامسًا ـــ جزاء عدم نشر الرد:

وفقــًا للمادتيــن الـــ6 والـــ13 مــن قانــون الـــ29 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 1881، يتحمــل مديــر 

النشــر مســؤولية عــدم نشــر الــرد فــي الصحيفــة، ويتعــرض للجــزاءات التاليــة:
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1 - الجزاء الجنائي بغرامة تبلغ 3750 يورو.

ــر  ــًا لعناص ــخص، وفق ــب أي ش ــي تصي ــرار الت ــن األض ــض ع ــي بالتعوي ــزاء المدن 2 - الج

ــببية. ــة س ــأ وضــرر وعالق ــن خط ــة م ــؤولية المدني المس

3 - دعــوى اإلدراج بالقــوة )insertion Forcée(: يجــوز لــكّل شــخص لــم يتــّم نشــر رّده، أْن 

يرفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة خــالل ثالثــة أشــهر؛ تحســب مــن تاريــخ نشــر المقالــة 

الباعثــة علــى الــرد، وتقضــي المحكمــة بصفــة مســتعجلة باألمــر، بــإدراج الــرد خــالل عشــرة 

ــة  ــم المحكم ــا: حك ــكام، ومنه ــن األح ــد م ــذا، صــدر العدي ــي ه ــر، وف ــن صــدور األم ــام م أي

االبتدائيــة لباريــس فــي الـــ26 مــن آذار »مــارس« لســنة 2009)1(، وحكــم محكمــة اســتئناف 

باريــس فــي الـــ8 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 2009)2(، والــذي أيــد حكــم المحكمــة االبتدائيــة 

فــي مــا قضــى بــه مــن إلــزام شــركة النشــر )le monde( ـــــ بصــورة مســتعجلة ـــــ إدراجــًا 

بالقــوة لحــق الــرد؛ ألنهــا نشــرت صــورة هزليــة )caricatures( لســيدنا محّمــد، عليــه الصالة 

والســالم.

4 - اإللــزام بنشــر الــرد فــي صحــف أو مجــالت أخــرى: يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر دعــوى 

ــب نشــر  ــرد فــي صحــف أو مجــالت أخــرى يحددهــا طال ــوة، أْن تأمــر بنشــر ال اإلدراج بالق

الــرد، بخــالف نشــر الــرد فــي ذات المــكان وبنفــس المواصفــات للمقالــة الباعثــة علــى الــرد. 

وفــي هــذا، أيــدت محكمــة اســتئناف باريــس فــي حكمهــا فــي الـــ8 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 

2009، مــا قضــت بــه المحكمــة االبتدائيــة »ســالف اإلشــارة«، مــن اإللــزام بنشــر الــرد فــي 

أربــع مجــالت يختارهــا رئيــس المجلــس الفرنســي لشــعائر المســلمين؛ وذلــك ردًا علــى نشــر 

صــورة هزليــة لســيدنا محّمــد، عليــه الصــالة والســالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TGI Paris, 26 Mars. 2009, publie le 7 Mai. 2009, sur le site, www.legalis.net )1(
.CA Paris, 8 Avril. 2009, publie de 8 Avril. 2009, sur le site, www.legalis.net )2(
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Didier Frochot, le droit de réponse sur internet, le 3 Decembre. 2005, sur le site, www. )1(

 les-inforstrateges.com & Thibault Verbiest, internet a son droit de réponse, publie le 28
Septembre. 2004, sur le site, www.journaldenet.com

du 24 Octobre, sur le site, www.legifrance.gouv.fr 1527-Décret n 2007 )2(

المبحث الرابع
ممارسة حق الرد في شبكة اإلنترنت

]43[ تعــّد شــبكة اإلنترنــت إحــدى الوســائل اإلعالميــة الحديثــة؛ مثلهــا فــي ذلــك مثــل الصحــف 

ــة  ــف المرئي ــة«، والصح ــموعة »اإلذاع ــف المس ــالت«، والصح ــف أو مج ــة »صح المكتوب

»التلفزيــون«، بــل تعــّد أكثــر األدوات انتشــارًا وأوســعها مجــااًل؛ وذلــك ألنهــا شــبكة عالميــة 

ــق  ــْن أن تتحق ــة، يمك ــي تحــدث بالعالني ــم الت ــك أّن الجرائ ــى ذل ــب عل ــة، ويترت مفتوحــة للكاف

ــه والقضــاء الفرنســي  ــذا اتجــه الفق ــذف، ل ــم الســب والق ــت، ومنهــا جرائ ــى شــبكة اإلنترن عل

إلــى تطبيــق أحــكام قوانيــن الصحافــة علــى جرائــم اإلنترنــت، ومنهــا حــق الــرد، إال أّن قضــاء 

ــو« لســنة 2002، رفــض إدراج  ــران »يوني ــي الـــ5 مــن حزي ــس ف ــة لباري المحكمــة االبتدائي

حــق الــرد علــى شــبكة اإلنترنــت قياســًا علــى حــق الــرد بالصحافــة، علــى ســند أّن حــق الــرد 

فــي موضوعــات الصحافــة غيــر حــق الــرد بوســيلة إلكترونيــة، ولهــذا الســبب قــرر المشــرع 

الفرنســي تنــاول حــق الــرد فــي قانــون الثقــة باالقتصــاد الرقمــي ذي الرقــم 575 لســنة 2004، 

والصــادر فــي الـــ21 مــن حزيــران »يونيــو« لســنة 2004)1(.

وباإلضافــة إلــى القانــون ذي الرقــم 575 لســنة 2004، أصــدر المشــرع الفرنســي مرســومًا ذا 

الرقــم 1527 لســنة 2007 فــي الـــ24 مــن تشــرين األّول »أكتوبــر« لســنة 2007، والمتعلــق 

بحــق الــرد المطبــق علــى خدمــات االتصــاالت للجمهــور علــى الخــط)2(، لــذا األمــر مســتقر 

ــي  ــت مــن تجــاوزات ف ــي شــبكة اإلنترن ــا ينشــر ف ــى م ــرد عل ــى إمــكان ممارســة حــق ال عل

فرنســا، بينمــا لــم يتــّم تنظيــم هــذا الحــق علــى التجــاوزات التــي تتــّم مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت 

فــي إطــار القانــون المصــري، كمــا لــم يــرد تنظيــم لهذا الحــق فــي القانــون االتحــادي اإلماراتي 

لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات ذي الرقــم 5 لســنة 2012، وهــو األمــر الــذي يتطلــب العمــل 

علــى تعديــل هــذا القانــون؛ ليشــمل النــص علــى إمــكان حــق الــرد لــكّل ذي شــأن علــى مــا يتــّم 

نشــره علــى شــبكة اإلنترنــت مــن وقائــع، وعليــه؛ ســنتناول أحــكام ممارســة حــق الــرد فــي 

ــرد،  ــب ال ــم طل ــرد، وتقدي ــن صاحــب حــق ال ــون الفرنســي، فنبي ــًا للقان ــت وفق ــبكة اإلنترن ش

وقواعــد الــرد، وجــزاء اإلخــالل بحــق الــرد، وذلــك فــي فــروع أربعــة:
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الفرع األول
صاحب حق الرد

]44[ وفقــًا للمــادة الـــ)IV/6( مــن قانــون )LCEN( )1( ذي الرقــم 575 لســنة 2004، يســتفيد 

مــن حــق الــرد كّل شــخص يتلقــى خدمــة اتصــال عامــة علــى الخــط، ســواء كان هــذا الشــخص 

محــددًا باالســم )nommée( أو غيــر محــدد، ولكــن يتــّم تعيينــه )designee( بصفــة أو 

ــخصًا  ــًا أو ش ــخصًا طبيعي ــواء كان ش ــه، وس ــى معرفت ــؤدي إل ــر ت ــه أو بعناص ــارة إلي باإلش

ــات«)2(. ــات عامــة، نقاب ــًا »شــركات، مشــروعات، هيئ معنوي

ــا  ــوى م ــت لمحت ــى اإلنترن ــر عل ــن نش ــرر م ــه ض ــخص نال ــكّل ش ــق، ل ــذا الح ــب ه وبموج

تضمــن إســاءة إليــه أو مــا يمــس شــرفه أو اعتبــاره، أْن يقــوم بالــرد علــى مــا جــاء بالمحتــوى.

الفرع الثاني
تقديم طلب الرد

]45[ أواًل ـــ شكل طلب الرد:

ــم الوصــول، أو بــأي وســيلة أخــرى  ــًا بموجــب خطــاب موصــى عليــه بعل يقــدم الطلــب كتابي

تثبــت تســلم الطلــب، مثــل رســالة بالبريــد اإللكترونــي، وذلــك وفقــًا للمادتيــن الـــ1 والـــ2 مــن 

المرســوم ذي الرقــم 1527 لســنة 2007، وكذلــك المــادة الـــ)IV/6( مــن القانــون ذي الرقــم 

ــنة 2004. 575 لس

]46[ ثانيًا ـــ إلى َمن يقدم طلب الرد؟:

هناك حالتان، وهما:

-1 يتــم تقديــم الطلــب إلــى مديــر النشــر، وفقــًا للمــادة الرابعــة مــن المرســوم ذي الرقــم 

1527 لســنة 2007، إذا كان مديــر النشــر معروفــًا وفقــًا للبيانــات التــي تظهــر علــى الموقــع 

اإللكترونــي، وعــادًة مــا يكــون مديــر النشــر مــورد المعلومــات إذا كان شــخصًا طبيعيــًا، أمــا إذا 

كان مــورد المعلومــات شــخصًا معنويــًا ـ وهــو الغالــب ـــــ فيتــّم تحديــد مديــر نشــر مــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
loi pour la confiance dans l› economie numérique :1( اختصارًا لـ(

 Didier Frochot, op. cit & Thomas Turlin, op. cit & Thibault verbiest, Pascal Reynaud, op. )2(
.cit & Maitre Bem, op. cit & Alain Bensoussan, op. cit
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Maitre Bem, op. cit & Alain Bensoussan, op. cit & Thibault verbiest, Pascal Reynaud, )1(

sur le site, www.droit- ,2006/05/Comment excrcer un droit de réponse sur l› internet?, le 22
.technologie.org & Christaine Féral-Schuhl, cyber droit, )Paris, Dalloz, 2010(, P. 822

 Maitre Bem, op. cit & Alian Bensoussan, op. cit & Thibault Verbiest, Pascal Reynoud,  )2(
 Comment excercer …., op. cit & Nicalas Herzog, droit de réponse sur internet: publication

 sur le site, www.nicolas-herzog.net/article & Benoit ,2007/10/du décret d› application, le 30
 ,2007/10/Tabaka, droit de réponse en ligne: l› hébergeur soumis à une nouvelle pression, le 28

.sur le site, tabaka.blogspot.com & Didier Frochot, op. cit
 Maitre Bem, op. cit & Nicolas Herzog, op. cit & Thibault Verbiest, Pascal Reynaud,  )3(

.Comment exercer …., op. cit
 Alain Bensoussan, op. cit & TGI Paris, 7 Juin. 2012, publie le 7 Juin. 2012, sur le site,  )4(

www.legalis.net/spip

األشخاص الطبيعيين، ويعّد ممثاًل قانونيًا للشخص المعنوي على شبكة اإلنترنت)1(.

-2 يتــّم تقديــم طلــب الــرد إلــى متعهــد اإليــواء )hébergeur(، فــي حالــة كــون مديــر النشــر 

ــًا لنــص المــادة الـــ)IV/6( مــن  ــن، وفق ــر المتخصصي ــر معــروف أو مــن األشــخاص غي غي

القانــون ذي الرقــم 575 لســنة 2004، والتــي أشــارت إلــى تقديــم الطلــب إلــى شــخص غيــر 

متخصــص؛ وهــو الشــخص المذكــور فــي المــادة الـــ)2/6( مــن القانــون ذي الرقــم 575 لســنة 

2004، والــذي يقــوم بخدمــات االتصــال للجمهــور علــى الخــط، بتخزيــن توقيعــات أو كتابــات 

أو صــور أو أصــوات، والــذي يقــوم بذلــك هــو متعهــد اإليــواء، الــذي يلتــزم نقــل طلــب الــرد 

إلــى مديــر النشــر خــالل أربــع وعشــرين ســاعة)2(.

]47[ ثالثًا ـــ محتوى الطلب:

يقــدم طلــب الــرد كتابيــًا، متضمنــًا البيانــات الشــخصية للطالــب، وموضــوع الــرد مــن 

نصــوص أو أصــوات أو صــور، كمــا يجــب علــى الطالــب تحديــد طلباتــه، التــي ال تخــرج عــن 

إمــا تعديــل الرســالة أو تصحيحهــا )correction(، ســواء كان تعديــاًل كليــًا أو جزئيــًا، وإمــا 

طلــب حــذف )suppression( للرســالة، وذلــك وفقــًا للمــادة الـــ)IV/6( مــن القانــون ذي الرقم 

575 لســنة 2004، وأيضــًا المــادة الخامســة مــن المرســوم ذي الرقــم 1527 لســنة 2007)3(، 

وفــي هــذا قضــت المحكمــة االبتدائيــة لباريــس فــي الـــ7 مــن حزيــران »يونيــو« لســنة 2012، 

بحــذف المقالــة المحــررة مــن )Sergeh(، مــن علــى الموقــع )Ouest France(، مــدة شــهر 

تحســب مــن تاريــخ الحكــم)4(.
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الفرع الثالث
قواعد إدراج الرد

]48[ أواًل ـــ المدة الالزمة لتقديم طلب اإلدراج:

ــرد  ــم 575 لســنة 2004، يقــدم طلــب إدراج ال ــًا للمــادة الـــ)IV/6( مــن القانــون ذي الرق وفق

خــالل ثالثــة أشــهر، تحســب مــن تاريــخ نشــر الرســالة الباعثــة )provoquée( علــى الطلــب)1(.

]49[ ثانيًا ـــ المدة الالزمة لنشر الرد:

يتــّم إدراج الــرد علــى الشــبكة خــالل ثالثــة أيــام، تحســب مــن تاريــخ تســلم الطلــب، وفقــًا للمــادة 

الخامســة مــن المرســوم ذي الرقم 1527 لســنة 2007)2(.

]50[ ثالثًا ـــ مدة بقاء الرد على الشبكة:

وفقــًا للمــادة الـــ4 مــن المرســوم ذي الرقــم 1527 لســنة 2007، تكــون مــدة بقــاء الــرد علــى 

الشــبكة نفــس مــدة الرســالة األصليــة الباعثــة علــى الــرد، وال تقــل عــن يــوم واحــد فــي حدهــا 

األدنــى.

]51[ رابعًا ـــ شروط إدراج الرد:

1 - شروط شكلية)3(:

أ- أْن يكون طلب اإلدراج مكتوبًا ومشتماًل على بيانات االسم والموضوع.

ب- أْن يكــون الــرد محــددًا بحــدود طــول الرســالة الباعثــة علــى الــرد، وال تزيــد فــي جميــع 

ــى 200 ســطر. األحــوال عل

ج- أْن يتــّم اإلدراج فــي نفــس المــكان وبنفــس المواصفــات فــي المحتــوى الباعــث علــى الــرد 

ومــن دون اختــالف.

2 - شروط موضوعية:

ــي هــذا قضــت محكمــة النقــض الفرنســية  ــن، وف ــوق اآلخري ــرد مــن حق ــال إدراج ال أ- أال ين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Didier Frochot, op. cit & Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, le régime juridique …, op. cit )1(

.& Maitre Bem, op. cit
 Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, Comment exercer …., op. cit & Alain Bensoussan, op. )2(

.cit & Maitre Bem, op. cit & Didier Frochot, op. cit & Thibault Verbiest, op. cit
.1527-Art. 2 et 3 du décret n 2007 )3(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Cass. Civ, 3 Avril. 2007, op. cit )1(

.Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, Comment exercer …., op. cit )2(
 Dider Frochot, op. cit & Thibault Verbiest, op. cit & Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, )3(

.Comment exercer …., op. cit & Maitre Bem, op. cit
.Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, Comment exercer …, op. cit )4(

.CA Paris, 8 Avril. 2009, op. cit )5(

فــي الـــ3 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 2007، أّن حــق الــرد محــدد باحتــرام حقــوق الغيــر)1(.

.)bonne mœurs( )2( ب- أال يكون الرد مخالفًا للنظام العام أو حسن اآلداب

الفرع الرابع
جزاء اإلخالل بإدراج الرد

]52[ يترتــب علــى عــدم إدراج الــرد فــي شــبكة اإلنترنت، وقــوع الملتزم بــاإلدراج للجزاءات، 

ولّمــا كان الملتــزم األصلــي بــاإلدراج مديــر النشــر »مــورد المعلومــات«، فيخضــع إلــى العديــد 

ــي  ــك الجــزاءات ف ــاب، ونوضــح تل ــى العق ــواء إل ــد اإلي ــا يخضــع متعه ــن الجــزاءات، كم م

النقــاط التاليــة:

]53[ أواًل ـــ الجزاءات الواقعة على مورد المعلومات:

ــت،  ــبكة اإلنترن ــى ش ــات عل ــر للمعلوم ــر النش ــبانه مدي ــات بحس ــورد المعلوم ــى م ــع عل تق

الجــزاءات التاليــة)3(:

ــة،  ــم الجنائي ــن الجرائ ــي الشــبكة، م ــرد ف ــاع عــن إدراج ال ــّد االمتن ــي: يع 1 - الجــزاء الجنائ

ــورو. ــغ 3750 ي ــة وتبل ــة المالي ــى الغرام ــر النشــر إل ويخضــع مدي

2 - الجــزاء المدنــي: يلتــزم مديــر النشــر إدراج الــرد متــى توافــرت شــروطه، فــإذا لــم يلتــزم 

تحققــت مســؤوليته المدنيــة التــي تتمثــل بالتعويــض عــن األضــرار، وفقــًا ألحــكام المســؤولية 

مــن قيامهــا علــى عناصــر الخطــأ والضــرر وعالقــة الســببية.

3 - اإلدراج بالقــوة: هــو دعــوى مدنيــة بموجبهــا يجــب علــى القاضــي متــى تحقــق لــه حــق 

ــة  ــرض غرام ــار )astreinte(، بف ــت اإلجب ــك تح ــوة، وذل ــرد بالق ــإدراج ال ــر ب ــرد، األم ال

ــخ تســلم  ــة أشــهر، تحســب مــن تاري ــوة خــالل ثالث ــع دعــوى اإلدراج بالق ــّم رف ــة، ويت تهديدي

طلــب الــرد)4(، وفــي هــذا قضــت محكمــة اســتئناف باريــس فــي الـــ8 مــن نيســان »أبريــل« 

لســنة 2009، بتأييــد المحكمــة االبتدائيــة فــي مــا قضــت بــه بصــورة مســتعجلة، بــإدراج الــرد 

بالقــوة علــى الموقــع )lemonade.fr( )5(، كمــا قضــت المحكمــة االبتدائيــة لباريــس بصــورة
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مســتعجلة، فــي الـــ26 مــن آذار »مــارس« لســنة 2009، بــإدراج حــق الــرد)1(، وأيضــًا قضــت 

محكمــة اســتئناف باريــس، فــي الـــ12 مــن تمــوز »يوليــو« لســنة 2006، بإلغاء قــرار المحكمة 

ــار »مايــو« لســنة 2006، والــذي كان  االبتدائيــة لـــ)Fontain ebleau(، فــي الـــ23 مــن أّي

يقضــي بنشــر الــرد علــى الموقــع )leparisien.com( لـــ)ADE(، تحــت الغرامــة التهديديــة 

ــرد يمــارس  ــى ســند أّن حــق ال ــوم مــدة شــهرين، وكان إلغــاء الحكــم عل ــورو عــن الي 300 ي

بشــروط، ومنهــا ضــرورة احتــرام حقــوق الغيــر)2(.

4 - نشــر الــرد بوســائل أخــرى: يجــوز للمحكمــة عنــد نظــر دعــوى اإلدراج بالقــوة، أْن تأمــر 

ــذا قضــت  ــي ه ــي، وف ــع اإللكترون ــى الموق ــائل أخــرى، بخــالف نشــره عل ــرد بوس بنشــر ال

محكمــة اســتئناف باريــس، فــي الـــ8 مــن نيســان »أبريــل« لســنة 2009، بإلــزام مديــر النشــر 

نشــر الــرد علــى الموقــع )lemonade.fr(، مــع النشــر فــي أربــع مجــالت يختارهــا رئيــس 

المجلــس الفرنســي لشــعائر المســلمين)3(.

5 - حــذف المــادة اإلعالميــة: ســبق الذكــر أّن مضمــون الــرد يتضمــن إمــا تصحيــح المحتــوى 

ــة، كان للقاضــي أْن  ــّم رفــع دعــوى قضائي ــم يقــم مديــر النشــر بالحــذف، وت ــإذا ل أو حذفــه، ف

يقضــي بحــذف المــادة اإلعالميــة، وفــي هــذا قضــت المحكمــة االبتدائيــة لباريــس، فــي الـــ7 

مــن حزيــران »يونيــو« لســنة 2012، بحــذف المقالــة غيــر المشــروعة مــن علــى الموقـــــــع 

)ouest France(، مــدة شــهر، تحســب مــن تاريــخ الحكــم)4(.

]54[ ثانيًا ـــ جزاء إخالل متعهد اإليواء:

يلتــزم متعهــد اإليــواء ـــــ فــي حالــة تســلمه طلــب الــرد ـــــ أْن يقــوم بنقــل الطلــب إلــى مديــر 

النشــر خــالل 24 ســاعة مــن تســلم الطلــب، ويتــّم ذلــك حينمــا يتعلــق المحتــوى علــى اإلنترنــت 

بطالــب الــرد، ولــم يتمكــن مــن إرســال طلبــه إلــى مديــر النشــر، بســبب غيــاب معلومــات مديــر 

النشــر، أو ألّن المحتــوى مجهــول االســم )anonyme(، فــإذا أخــل متعهــد اإليــواء بالتزامــه، 

تعــرض لغرامــة ماليــة تبلــغ 3750 يــورو)5(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TGI Paris, 26 Mars. 2009, publie le 7 Mai. 2009, sur le site, legalis.net/spip )1(

CA Paris, 12 Juillet. 2006, publie le 2 Mai. 2007, sur le site, www.legalis.net/spip )2(
.CA Paris, 8 Avril. 2009, op. cit )3(
.TGI Paris, 7 Juin. 2012, op. cit )4(

.Thomas Turlin, op. cit & Nicolas Herzog, op. cit & Benoit Tabaka, op. cit )5(
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الخاتمة

]55[ تناولنــا بالبحــث حــق الــرد فــي الصحافــة واإلنترنــت، وقــد قســمنا البحث أربعــة مباحث، 

جــاء فــي المبحــث األول الحديــث عــن دور الصحافــة واإلنترنــت فــي نشــر ، وبيّنا أدوات نشــر 

ــة اإلنترنــت فــي نشــر المعلومــات.  ــا أهمي ــّم بيّن المعلومــات وأهمهــا الصحافــة واإلنترنــت، ث

ــاص  ــق خ ــه ح ــا أن ــح، وذكرن ــرد أو التصحي ــق ال ــة ح ــا ماهي ــي، تناولن ــث الثان ــي المبح وف

باألفــراد أو مجموعــة مــن األفــراد؛ للتعبيــر عــن آرائهــم، وتقديــم شــرح للمعلومــات المنشــورة 

ــق  ــه حــق شــخصي وعــام ومطل ــز بأن ــرد يتمي ــا أّن حــق ال ــة، وذكرن ــي الوســائل اإلعالمي ف

ــم التشــهير،  ــرد؛ وهــي: انتشــار جرائ ــي أدت لألخــذ بحــق ال ــا األســباب الت ومســتقل، وذكرن

والحــد مــن األضــرار التــي تنــال اآلخريــن، وانتشــار األخبــار الكاذبــة. وفــي المبحــث الثالــث، 

ــة  ــون الصحاف ــا بقان ــى أحكامه ــن الضــوء عل ــة، ملقي ــي الصحاف ــرد ف ــكام حــق ال ــا أح تناولن

ــة  ــة الصحاف ــون حري ــي، وقان ــات والنشــر اإلمارات ــون المطبوع ــي قان ــك ف المصــري، وكذل

ــًا  ــت، وفق ــبكة اإلنترن ــي ش ــرد ف ــق ال ــة ح ــا ممارس ــع، تناولن ــث الراب ــي المبح ــي. وف الفرنس

ــم نجــد تنظيمــًا لهــذا الحــق فــي شــبكة اإلنترنــت فــي كّل مــن  ــون الفرنســي، ول ألحــكام القان

مصــر واإلمــارات، علــى الرغــم مــن إصــدار المشــرع اإلماراتــي القانــون االتحــادي ذا الرقــم 

5 لســنة 2012؛ ألنــه جــاء خلــوًا مــن هــذا الحــق.
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التوصيات

1 - ضــرورة العمــل علــى التنظيــم القانونــي لحــق الــرد أو التصحيــح فــي شــبكة اإلنترنــت؛ 

ــادًا  ــراد، استرش ــوق األف ــة حق ــة وحماي ــام واآلداب العام ــام الع ــى النظ ــة عل ــك للمحافظ وذل

ــر  ــنة 2004، واألم ــم 575 لس ــي ذي الرق ــي الفرنس ــاد الرقم ــة باالقتص ــون الثق ــكام قان بأح

يتطلــب العمــل علــى تعديــل القانــون االتحــادي لإلمــارات ذي الرقــم 5 لســنة 2012، ليشــمل 

ــى مــا ينشــر فــي شــبكة اإلنترنــت. ــرد عل ــم ممارســة حــق ال تنظي

ــم 96 لســنة 1996، والتــي تقضــي  2 - إلغــاء المــادة الـــ29 مــن القانــون المصــري ذي الرق

بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة لرئيــس التحريــر أو المحــرر المســؤول فــي جريمــة االمتنــاع عــن 

النشــر، إذا قامــت الصحيفــة بنشــر التصحيــح »الــرد« قبــل تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضدهــا؛ 

وذلــك ألّن َمــن أخطــأ يجــب أال يتحكــم فــي مصيــر الدعــوى، وبالتالــي عــدم توقيــع عقوبــة، 

وهــو أمــر يدعــو الصحافييــن إلــى عــدم التــزام تحــري الدقــة فــي المعلومــات التــي يتــّم نشــرها، 

كمــا أّن أثــر وقــوع الجريمــة بعــدم صحــة المعلومــات المنشــورة، عــادًة مــا يكــون أشــد وطــأًة 

وأكثــر إيالمــًا مــن أثــر انتهــاء الجريمــة، وخاصــة أّن هنــاك حــاالت ال ينفــع فيهــا التصحيــح 

بعــد ذيــوع المعلومــات غيــر الصحيحــة ووقــوع آثارهــا الســيئة مــن تشــويه الســمعة لألفــراد، 

ويمكــن االهتــداء هنــا بأحــكام المــادة الـــ103 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر اإلماراتــي ذي 

ــه  الرقــم 15 لســنة 1980، بجعــل رفــع الدعــوى مرتبطــًا بشــكوى المجنــي عليــه، ويجــوز ل

النــزول عنهــا فــي أي وقــت حتــى يصــدر فيهــا حكــم.

3 - تعديــل المــادة الـــ26 مــن القانــون المصــري ذي الرقــم 96 لســنة 1996، وكذا المــادة الـ41 

مــن القانــون اإلماراتــي ذي الرقــم 15 لســنة 1980، فــي مــا تضمــن مــن جعــل نشــر التصحيــح 

مــن الصحيفــة نفســها، ســببًا مــن أســباب حــق الصحيفــة فــي االمتنــاع عــن نشــر التصحيــح؛ 

ــر تشــويه  ــه، كمــا أّن أث ــر كاٍف فــي نظــر المجنــي علي ــد يكــون غي ــة ق ــح الصحيف ألّن تصحي

الحقائــق والســمعة قــد يكــون أكثــر إيالمــًا مــن مجــرد تصحيــح ال يغنــي وال يســمن مــن جــوع، 

وعليــه يجــب إلغــاء أحــد أســباب امتنــاع الصحيفــة عــن نشــر التصحيــح؛ وهــو إذا قامــت مــن 

نفســها بنشــر التصحيــح، وخاصــة أّن هــذا الســبب غيــر معــروف فــي القانــون الفرنســي.

4 - تعديــل المــادة الـــ28 مــن القانــون المصــري ذي الرقــم 96 لســنة 1996، بحيــث يتحمــل 

ــه ـــــ ســواء كان رئيــس التحريــر أو المحــرر المســؤول ـــــ مصاريــف النشــر  المحكــوم علي
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فــي صحيفــة أخــرى، بــداًل مــن أْن تتحملهــا الصحيفــة، ويمكــن االهتــداء هنــا بأحــكام المــادة 

ــم  ــف نشــر الحك ــل مصاري ــم 15 لســنة 1980، بجع ــي ذي الرق ــون اإلمارات ــن القان الـــ43 م

ــه، وال  ــوم علي ــة المحك ــى نفق ــأن، عل ــب الش ــا صاح ــف يختاره ــالث صح ــي ث ــادر، ف الص

ــة. ــا الصحيف تتحمله

5 - العمــل علــى إضافــة مــادة إلــى القانــون اإلماراتــي ذي الرقــم 15 لســنة 1980، لوضــع 

التزامــات علــى الممارســين نشــاطًا صحافيــًا، أْن يلتــزم كل صحافــي المحافظــة علــى المبــادئ 

والقيــم، ويتمســك فــي أعمالــه بمقتضيــات الشــرف واألمانــة والصــدق وآداب المهنــة، بما يحفظ 

ــن،  ــاة الخاصــة للمواطني ــي أْن يتعــرض للحي ــا ال يجــوز للصحاف ــه، كم ــه وقيم ــع مثل للمجتم

ــك  ــى كراهيتهــا، وذل ــان أو الدعــوى إل ــة أو امتهــان األدي ــاع عــن الدعــوات العنصري واالمتن

علــى غــرار المــواد الـــ18 والـــ20 والـــ21 مــن قانــون الصحافــة المصــري ذي الرقم 96 لســنة 

.1996

ــكان  ــى إم ــي، عل ــون النشــر اإلمارات ــذا قان ــة المصــري، وك ــون الصحاف ــي قان ــص ف 6 - الن

قيــام دعــوى مســتعجلة لــإلدراج بالقــوة لحــق الــرد، وذلــك علــى غــرار أحــكام قانــون حريــة 

ــالل  ــود إخ ــت وج ــة إذا ثب ــر المحكم ــوى، أْن تأم ــذه الدع ــى ه ــي، ومقتض ــة الفرنس الصحاف

ــة أو  ــي نشــرت المقال ــة الت ــي الصحيف ــوة ف ــا بالق ــراد أو الجماعــات، بنشــر رده ــوق األف بحق

ــب. ــرد فــي صحــف أخــرى يختارهــا الطال ــر المــراد تصحيحــه، كمــا يجــوز نشــر ال الخب

وآخر دعوانا

أْن الحمد هلل رب العالمين

165



170

حق الرد في الصحافة واإلنترنت

المراجع

أواًل ـــ المراجع العربية:

1 - أحمــد فــرح: النظــام القانونــي لمقدمــي خدمــات اإلنترنــت، )عّمــان، مجلــة المنــارة، العــدد 

الـ9، ســنة 2007(.

ــة،  ــرة، دار النهضــة العربي ــت، )القاه ــر اإلنترن ــد عب ــة التعاق ــد: خصوصي ــامة مجاه 2 - أس

ــنة 2000(. س

3 - أشرف عبدالحميد: حرية الصحافة، من دون ناشر، الطبعة األولى، سنة 2004.

4 - أيمــن البقلــي: النظــام القانونــي لعقــد االشــتراك فــي بنــوك المعلومــات اإللكترونيــة، رســالة 

دكتــوراه غيــر منشــورة، )أســيوط، كليــة حقــوق أســيوط، ســنة 2009(.

5 - جابر نصار: حرية الصحافة، دار النهضة العربية، من دون سنة.

6 - حمــدي حمــودة: التنظيــم القانونــي لحريــة الصحافــة فــي مصــر والمملكــة المتحدة »دراســة 

مقارنــة«، رســالة دكتــوراه، كليــة حقــوق الزقازيق، ســنة 2007.

7 - رضــا دســوقي: الموازنــة بيــن حريــة الصحافــة وحرمــة الحيــاة الخاصــة »دراســة مقارنــة 

فــي مصــر وفرنســا«، رســالة دكتــوراه، كليــة حقــوق بنــي ســويف، ســنة 2009.

8 - عايد الخاليلة: المسؤولية التقصيرية اإللكترونية، )عّمان، دار الثقافة، سنة 2009(.

9 - عبدالفتــاح الكيالنــي: مــدى المســؤولية التقصيريــة لمقدمــي خدمــة اإلنترنــت، علــى 

.www.flow.bu.edu.eg الموقــع: 

10 - علــي شــاهين: اإلعــالم الجديــد، فــي الـــ14 مــن كانــون األول »ديســمبر« لســنة 2012، 

.alishaheen1.blogspot.com :علــى الموقــع

11 - ماجد الحلو: حرية اإلعالم والقانون، منشأة المعارف باالسكندرية، سنة 2009.

12 - محمد حسام: عقود خدمات المعلومات، )القاهرة، من دون، سنة 1994(.

13 - محمــد حســين منصــور: المســؤولية اإللكترونيــة )االســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، 

ســنة 2009(.

14 - ياميــن بودهــان: المكــون المعرفــي ودوره فــي ضمــان الجــودة فــي التعلــم اإللكترونــي، 

مجلــة المعلوماتيــة، العــدد الـــ43، كانــون الثانــي »ينايــر« لســنة 2011.

166



171

د. طاهر شوقي مؤمن

ثانيًا ـــ المراجع األجنبية:

1 - Alain Bensoussan, le droit de réponse ne peut se transformes en 

tribune libre, sur le site, www.alain-bensoussan.com/avocats

2 - Benoit Tabaka, droit de réponse en ligne: l› hébergeur soumis à une 

nouvelle pression, le 282007/10/, sur le site, tabaka.blogspot.com

3 - Bruno Ducoulombier, Dubarry Le Douarin Veil, le droit de 

réponse, sur le site, www.obs-reputation.org

4 - Catherine Vannypelseer, presse, levez-vous, droit de réponse à l› 

emission au nom de la loi, Banc Public, N45, Decembre 1995, sur le 

site, www.bancpublic.be

5 - Christaine Féral-Schuhl, cyber droit )Paris, Dalloz, 2010(.

6 - Claude – Albert Colliard, Libertés publiques, 5 éd., Dalloz, Paris, 

1975.

7 - Didier Frochot, le droit de réponse sur internet, le 3 Decembre 

2005, sur le site, www.les-infostrateges.com

8 - Fabrice de Korodi, droit de réponse sur internet, les brèves 

juridiques, n58, Janvier 2008, sur le site, www.avens.fr

9 - Guy Pécheu, le »droit de réponse« en maitière de presse écrite, 

télématique, audiovisuelle, le 2 Juin 2007, sur le site, justice-eelv.fr/

le-droit

10 - Jacques Robert, libertés publiques, éd. Montchrestion, Paris, 

1971.

11 - Jacques Robert, Jean Duffar, droits de l› homme et libertés 

fondamentales, 6 éd., Montchrestien, Paris, 1996.

12 - Maitre Bem, réputation sur internet: conditions d› exercice du 

droit de réponse en ligne, publie le 232011/02/, sur le site, www.

legavox.fr/blog

13 - Murielle Cahen, Cooment faire paraître un droit de réponse dans 

167



172

حق الرد في الصحافة واإلنترنت

le presse?, le 23 Sep. 2009, sur le site, www.lestrucsdunjournaliste.

com

14 - Nicolas Herzog, droit de répnose sur internet: publication du 

décret d› application, le 302007/10/, sur le site, www.nicolas-herzog.

net/article

15 - Pierre Kayser, la protection de la vie privée par le droit, 3 éd., 

Economica, Paris, 1995.

16 - Thibault du Manoir de Juaye, le droit de réponse dans le preese 

écrite, entrepresse, Novembre/Decembre 2001, sur le site, www.

france-lex.com

17 - Thibault Verbiest, internet a son droit de réponse, publie le 28 

Septembre. 2004, sur le site, www.journaldenet.com

18 - Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, Comment exercer un droit 

de réponse sur l› internet?, le 222006/05/, sur le site, www.droit-

technologies.org

19 - Thibault Verbiest, Pascal Reynaud, le régime juridique du droit de 

réponse, le 152006/11/, sur le site, www.droit-technologie.org/dossier

20 - Thomas Turlin, Blog, droit de réponse et réponse en droit, publie 

le 3 Mai. 2012, sur le site, ribaut-pasqualini .avocat.fr

ثالثًا ـــ مواقع في شبكة اإلنترنت:

www.legalis.net/spip - 1

www.droit-technologies.org - 2

www.easydroit.fr/jurisprudence - 3

www.legifrance.gouv.fr - 4

mohjaber.maktooblog.com - 5

.www.teqtoday - 6

Ar.wikipedia.org - 7

www.ferod.com/wploods - 8

168



مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة 
االغتصاب في القانون اإلماراتي

دراسة قانونية مقارنة بالفقه اإلسالمي

الدكتور أمين عبده محمد دهمش

أستاذ القانون الجنائي المساعد في

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ) فره الفجيرة (





177

د. أمين عبده محمد  دهمش

المقدمة

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين؛ ســيدنا محمــد، وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:

موضوع الدراسة وأهميته:

األطفــال زينــة الحيــاة الدنيــا، زرع اهلل فيهــم طهــارة القلــب وبــراءة الــروح، وهــم أحبــاب اهلل 

وعصافيــر جنتــه، وهــم نعمــة مــن نعــم اهلل التــي وهبهــا اإلنســانية، وهــم شــباب الغــد الذيــن 

تنعقــد عليهــم آمــال المســتقبل. 

ــم مجهــول ليــس لديهــم  ــى ضعفهــم واندفاعهــم ونقــص إدراكهــم، يســيرون فــي عال وهــم عل

معرفــة كاملــة باألخطــار المحيطــة بهــم؛ فيتعرضــون لالعتــداءات المختلفــة، ويســاقون إلــى 

االنحــراف.

ــاع األرض،  ــف بق ــي مختل ــات ف ــروب والصراع ــوع الح ــى أّن وق ــير إل ــال يش ــع الح وواق

ومتغيــرات األوضــاع االقتصاديــة لــدى العديــد مــن دول العالــم، قــد ســاهمت فــي حــدة 

ــال. ــا األطف ــرض له ــي يتع ــار الت األخط

والمعلــوم أّن الطفــل كائــن ضعيــف بدنــًا وذهنــًا، وبســبب انعــدام أو نقــص فــي اإلدراك 

والتمييــز، فضــاًل عــن قلــة خبرتــه، قــد يكــون أكثــر عرضــًة مــن غيــره للعديــد مــن الجرائــم؛ 

ــي  ــات الت ــد مــن االتفاقي ــرام العدي ــى إب ــة إل ــود الدولي ــن الطبيعــي أْن تتجــه الجه ــك كان م لذل

تتكفــل الحمايــة القانونيــة لهــذا اإلنســان الضعيــف، وأْن يتعــزز ذلــك بحــرص الــدول علــى ســن 

التشــريعات التــي تتولــى حمايــة حقــوق الطفــل، بتقريــر وســائل الحمايــة القانونيــة، وبصفــة 

ــة بتقريــر العقوبــات علــى األفعــال التــي تشــكل جرائــم. خاصــة الحمايــة الجنائيــة المتمثل

ــك  ــل، تل ــتقبل الطف ــى مس ــغ الخطــورة عل ــر بال ــا تأثي ــي له ــداء الت ــم صــور االعت ــد أّن أه بي

المتمثلــة باالعتــداء علــى عرضــه، وبصفــة خاصــة حينمــا يتعــرض لالغتصــاب ومــا مــن شــك 

فــي أّن الطفــل الــذي يكــون ضحيــة لمثــل هــذه الجريمــة، يعانــي مشــكالت اجتماعيــة ونفســية 

معقــدة، تــؤدي إلــى اهتــزاز ثقتــه بنفســه وبالمحيطيــن بــه، وهــو أمــر مــن شــأنه أْن يــؤدي إلــى 
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عــدم التكيــف االجتماعــي، وإلــى العزلــة، وغيرهمــا مــن األخطــار التــي تؤثــر ســلبًا فــي ســير 

حياتــه.

المشكلة التي يثيرها موضوع البحث:

تعــّد جريمــة االغتصــاب الواقعــة علــى األطفــال، مــن أخطــر جرائــم االعتــداء الماســة بالطفــل 

وأســرته، بالنظــر إلــى مــا يصيــب الطفــل الــذي يكــون ضحيــة لمثــل هــذا االعتــداء، مــن آثــار 

نفســية وبدنيــة، ولمــا يلحــق بأســرته مــن مســاس بشــرفها وكرامتهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع.

وتشــير العديــد مــن وســائل اإلعــالم الــواردة فــي الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة وغيرهمــا، 

إلــى تزايــد وقائــع اإلســاءة الجنســية لألطفــال، وبخاصــة جرائــم االغتصــاب التــي يتعــرض 

ــات  ــديد العقوب ــًة بتش ــوات مطالب ــى األص ــم، وتتعال ــن دول العال ــد م ــي العدي ــال ف ــا األطف له

الجنائيــة علــى هــذه الوقائــع، فــي عــدة محافــل برلمانيــة وحكوميــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي 

ــي جســامة  ــق بمــدى إدراك المشــرع الجنائ ــره الدراســة، يتعل ــذي تثي وغيرها)1(.والتســاؤل ال

هــذه الجريمــة، وبالتالــي مواجهتهــا بالعقوبــة الرادعــة التــي تتناســب مــع خطورتهــا؛ ثــّم َمــن 

هــو الطفــل محــل الحمايــة الجنائيــة؟ ومــا مضمــون االغتصــاب محــل تجريــم المشــرع؟ وهــل 

تمتــد الحمايــة إلــى الطفــل عامــًة ذكــرًا كان أو أنثــى؟ ومــا موقــف الفقــه اإلســالمي مــن هــذه 

المســائل الدقيقــة والحساســة؟

منهجية البحث:

اتجهــت الدراســة إلــى بحــث هــذا الموضــوع فــي التشــريع اإلماراتــي؛ لمعرفــة مــدى الحمايــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى  ــة عل ــًا، والواقع ــاب عموم ــم االغتص ــي جرائ ــق مرتكب ــات بح ــد العقوب ــزال أش ــة بإن ــوات المطالب ــدت الدع )1(  تصاع
األطفــال بشــكل خــاص، فــي العديــد مــن الــدول؛ ففــي ماليزيــا وبعــد ارتفــاع جرائــم االغتصــاب ضــد األطفــال، دعــا رئيــس 
حــزب الحركــة الوطنيــة الديمقراطــي وأعضــاء آخــرون فــي البرلمــان الماليــزي، إلــى إنــزال عقوبــة اإلعــدام بحــق مرتكبــي 

هــذه الجرائــم، علــى الرغــم مــن عقوبــة الســجن الطويلــة المقــررة فــي التشــريع، والتــي تبلــغ مدتهــا ثالثيــن ســنة.
-69f5fa67/122741d17432-9c10-4dff-4ca1-http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603 
4bab-b00a-0e5324d03319-59a3
وفي الهند، صوت مجلس النواب الهندي على مّسودة قانون يشدد العقوبات على جرائم االغتصاب، لتصل إلى السجن 
المؤبد أو اإلعدام، وقد جاء ذلك في أعقاب موجة الغضب التي اجتاحت البالد من جراء االغتصاب الجماعي لفتاة على متن 
http://www.aljazeera.net/humanrights/pages/ce00ba00-ccde-4841-b32c-:حافلة مّما أدى إلى وفاتها
b16aa44dc648
وفــي المغــرب، اقترحــت وزارة العــدل تشــديد عقوبــة االغتصــاب بالســجن 30 ســنة، إذا وقعــت علــى قاصــر بالتغريــر أو 

االختطــاف 
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12474&article=714120=&feature
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ــة  ــا يتعــرض لالغتصــاب، ومقارن ــل حينم ــي للطف ــي يبســطها المشــرع اإلمارات ــة الت الجنائي

ــي  ــة بمــا هــو وارد ف ــة هــذه المســائل القانوني ــّم مقارن ــي، ث ــن المصــري واليمن ــك بالقانوني ذل

الفقــه اإلســالمي.

ومــن شــأن ذلــك أْن يــؤدي الــى معرفــة أوجــه االتفــاق أو االختــالف القائمــة بيــن التشــريعات 

محــل الدراســة، وكشــف أوجــه القصــور إن وجــدت، وبالتالــي اقتــراح الحلــول والمعالجــات 

القانونيــة التــي يتعيــن اإلشــارة إليهــا.

واقتصرت الدراسة على أوجه الحماية الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب.

الهدف من الدراسة:

ــة للطفــل فــي التشــريعات  ــة القانوني ــز الحماي ــى المســاهمة فــي تعزي تهــدف هــذه الدراســة إل

ــع  ــى وض ــه إل ــي تتج ــارات الت ــة اإلم ــي دول ــة ف ــورة خاص ــة، وبص ــل الدراس ــة مح الجنائي

قانــون للطفــل، وكذلــك فــي التشــريع اليمنــي الــذي تالزمــه أوجــه قصــور فــي بعــض المســائل 

المتعلقــة بالطفولــة، وجريمــة االغتصــاب مــن ضمــن الجرائــم التــي تعالــت األصــوات بتقريــر 

العقوبــات الرادعــة وتوفيــر الحمايــة الفاعلــة للطفــل؛ حتــى ال يكــون ضحيــة لهــذه الجريمــة.

ــم  ــة بالتشــريعين اإلماراتــي والمصــري، ســتتضح معال ــه مــن خــالل المقارن وال شــك فــي أن

هــذا القصــور التــي تســعى الدراســة إلــى إظهــاره والتوصيــة بمعالجــة هــذه المســائل القانونيــة.

خطة الدراسة: 

قسمنا الدراسة أربعة مباحث، على النحو التالي:

المبحث األول: ماهية الطفل محل الحماية الجنائية.

المبحــث الثانــي: األخطــار التــي يتعــرض لهــا الطفــل مــن جــراء االغتصــاب، وتقريــر الحماية 

الدولية.

المبحــث الثالــث: مــدى الحمايــة الجنائيــة للطفــل فــي جريمــة االغتصــاب فــي القانــون 

والمقــارن. اإلماراتــي 

المبحــث الرابــع: مــدى الحمايــة الجنائيــة للطفــل الــذي يتعــرض لالغتصــاب فــي الفقــه 

اإلســالمي.

وينتهــي هــذا البحــث بخاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج التــي خلــص إليهــا، والتوصيــات التــي نــرى 

ضــرورة األخــذ بهــا.
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المبحث األول 
ماهية الطفل محل الحماية الجنائية

تمهيد وتقسيم:

الطفــل فــي اللغــة: الصغيــر مــن أوالد النــاس، والطفــل هــو الوليــد مــادام رخصــًا؛ أي ناعمــًا. 

وكلمــة طفــل تطلــق علــى الذكــر واألنثــى )1(، والصبــي يدعــى طفــاًل حيــن يســقط مــن بطــن 

أمــه إلــى أن يحتلــم)2(.

وثمــة مصطلحــات تتــرادف فــي مضمونهــا مــع مدلــول الطفــل، وهــي: الحــدث، والقاصــر، 

ــر  ــي الصغي ــدث يعن ــر؛ فالح ــي الصغ ــدة؛ وه ــة واح ــن صف ــر ع ــى المعب ــد ذات المعن وتفي

الحديــث العهــد بالحيــاة)3(، والقاصــر الصغيــر الــذي لــم يبلــغ الرشــد )4(، وجميعهــا تعبيــرات 

ــكات. ــدرات والمل ــي الق ــى نقــص ف ــدل عل ت

ولّمــا كانــت حقــوق الطفــل محــط اهتمــام كّل مــن المجتمــع الدولــي والتشــريع الوضعــي والفقــه 

اإلســالمي، فقــد قســمنا هــذا المبحــث ثالثــة مطالــب، نتنــاول فــي المطلــب األول مدلــول الطفــل 

فــي االتفاقيــات الدوليــة، ونخصــص المطلــب الثانــي لمدلــول الطفــل فــي القانــون اإلماراتــي 

والمقــارن، وفــي المطلــب الثالــث، نعــرض مدلــول الطفــل فــي الفقــه اإلســالمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(   انظــر: لســان العــرب، لإلمــام جمــال الديــن أبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم علــي األنصــاري؛ الشــهير بابــن منظــور ، 
دار المعــارف، القاهــرة، مــن دون تاريــخ، بــاب »الطــاء«، ج 4، ص 2681 ومــا بعدهــا. مختــار الصحــاح، للشــيخ محمــد 

بــن أبــي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي، مطبعــة الحلبــي، القاهــرة ، 1414 هـــ - 1994 م، ص 394.
)2(  لسان العرب، المرجع نفسه، ص 2682.

)3(  والحــدث مصطلــح يغلــب اســتخدامه فــي مســؤولية الصغيــر جنائيــًا، إمــا لتركــه تكاليــف شــرعية أمــر بهــا القانــون، وإمــا 
الرتكابــه أحــد المحظــورات التــي أمــر بتركهــا. 

انظــر: شــيخة خلفــان الحافــري، جرائــم األحــداث الجانحيــن والمشــردين وســبل معالجتهــا فــي الفقــه اإلســالمي ـــــ دراســة 
مقارنــة بقانــون األحــداث اإلماراتــي، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة، دبــي، 2008 م، طبعــت بدعــم 

مؤسســة الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 2009 م، ص 46.
)4(  انظــر: د. علــي حســن الشــرفي، محاضــرات عــن حقــوق الطفــل الحــدث والحمايــة المقــررة لــه فــي القوانيــن اليمنيــة، 
قدمــت للــدورة التدريبيــة للعامليــن مــع األحــداث، المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة، صنعــاء، 2004 م، ص 3. د. محمــود 

أحمــد طــه، الحمايــة الجنائيــة للطفــل المجنــي عليــه، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض، 1999 م، ص 12
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د. أمين عبده محمد  دهمش

المطلب األول
مدلول الطفل في االتفاقيات الدولية

 
نصــت المــادة األولــى مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، علــى أنــه »ألغــراض هــذه االتفاقيــة، ُيعنــى 

بالطفــل كّل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك، بموجــب 

القانــون المنطبــق عليــه«)1(.

ــال  ــي مج ــل ف ــمل الطف ــل يش ــام للطف ــول ع ــاء بمدل ــد ج ــه ق ــص، أن ــذا الن ــى ه ــظ عل ويالح

الحمايــة التــي ينبغــي كفالتهــا لحقــوق الطفــل بصفــة عامــة، أو فــي مجــال المعاملــة الجنائيــة 

ــداث(. ــاء األح )قض

كمــا يالحــظ أّن االتفاقيــة قــد رفعــت مــن نطــاق الحــد األقصــى لَمــن يعــّد طفــاًل، بهــدف إســباغ 

الحمايــة القانونيــة للطفــل ألطــول مــدة ممكنــة، ومــع ذلــك، فقــد اتســم تعريــف الطفــل الــوارد 

ــدول  ــة لل ــدو ذلــك حينمــا أجــاز واضعــو االتفاقي ــة، ويب ــة بقــدر عــاٍل مــن المرون فــي االتفاقي

ــن  ــه س ــل بلوغ ــدًا قب ــخص راش ــبان الش ــة حس ــريعاتها الوطني ــي تش ــرر ف ــاء، أْن تق األعض

الثامنــة عشــرة، وهــو أمــر قــد يفضــي إلــى تناقــض بيــن مــا تهــدف إليــه االتفاقيــة مــن إســباغ 

الحمايــة علــى َمــن هــم دون الثامنــة عشــرة، ومــا تقــرره التشــريعات الوطنيــة)2(.

أمــا البروتوكــول الملحــق باتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

ــد  ــاء، فق ــال والنس ــخاص، وخاصــة األطف ــي األش ــار ف ــة االتج ــع ومعاقب ــع وقم ــق بمن المتعل

عــّرف الطفــل بأنــه »أي شــخص دون الثامنــة العشــرة مــن العمــر«)3(، وهــذا التعريــف تفــادى 

االنتقــادات التــي وجهــت إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ إذ يضفــي الحمايــة مــن أخطــار االتجــار 

فــي األطفــال علــى كل َمــن هــو دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر، مــن دون أْن يربــط ذلــك بســن 

الرشــد)4(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة هــذه االتفاقيــة فــي 20 نوفمبــر 1989م، وقــد القــت االتفاقيــة القبــول العالمــي 
لــدى مختلــف دول العالــم؛ فقــد تــم التصديــق عليهــا مــن 193 دولــة:
http://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50765.html

   فقــد صــّدق عليهــا اليمــن فــي ســنة 1991مhttp://hcmc-yemen.org/ar/?p=317 ، ودولــة اإلمــارات العربيــة في ســنة 
1997م. 40a1-aedf-396e293bb5fd-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/22df4fbd-ea81، ومصر 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=1866 .في ديسمبر 1989م
)2(  د. حســنين المحمــودي بــوادي، حقــوق الطفــل بيــن الشــريعة اإلســالمية والقانــون الدولــي، دار الفكــر الجامعــي، 

ـ28. م، ص   2005 االســكندرية، 
)3(  انظر: املادة 3/د من الربوتوكول ـــ متاح عىل الرابط التايل:

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?type=conven
ــة  ــة البحــوث القانوني ــدويل، مجل ــون ال ــال يف ضــوء القان ــم، االتجــار باألطف )4(  انظــر: د. نجــوان الســيد إبراهي
واالقتصاديــة والرشعيــة، جامعــة املنصــورة، ع 48، املجلــد الثــاين، أكتوبــر، 2010 م، )طبعــة دار الفكــر والقانــون، 

ــورة(، ص 317. املنص
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ــة إلدارة  ــال، أشــارت قواعــد األمــم المتحــدة النموذجي ــة لألطف ــة الجنائي  وفــي نطــاق المعامل

ــوز  ــن يج ــر الس ــخص صغي ــل أو ش ــو طف ــدث ه ــى أّن »الح ــداث)1(، إل ــاء األح ــؤون قض ش

ــة  ــن طريق ــف ع ــة تختل ــرم بطريق ــن ج ــاءلته ع ــة مس ــة ذات العالق ــم القانوني ــب النظ بموج

ــغ«. ــاءلة البال مس

ــة الحــدث، تشــير قواعــد األمــم  ــد حري ــذ الجــزاء الجنائــي وتقيي ــق بقواعــد تنفي وفــي مــا يتعل

المتحــدة بشــأن حمايــة األحــداث المجرديــن مــن حريتهــم، إلــى أّن )الحــدث هــو شــخص دون 

الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ويحــدد القانــون الســن التــي ينبغــي دونهــا عــدم الســماح بتجريــد 

الطفــل مــن حريتــه، أو الطفلــة مــن حريتهــا.)2(.

ــن  ــة يمك ــن للطفول ــد س ــى تحدي ــاق عل ــرورة االتف ــي ض ــة تول ــد الدولي ــإّن القواع ــذا، ف وهك

ــًا االهتمــام؛ فعلــى الرغــم مــن أنهــا ـــــ فــي بعــض الحــاالت ـــــ تتــرك البــاب  تعميمــه عالمي

مفتوحــًا أمــام الــدول ذات الثقافــات المختلفــة، إال أنهــا جميعــًا ال تنفــك عــن اإللحــاح علــى ســن 

ــة الثانويــة التــي ينقطــع اإلنســان قبلهــا لتحصيــل  الثامنــة عشــرة، وهــي ســن اجتيــاز المرحل

ــة)3(.  ــاة العملي الدراســة، مبتعــدًا عــن تجــارب الحي

المطلب الثاني
مدلول الطفل في القانون اإلماراتي والمقارن

تتجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى وضــع قانــون للطفــل؛ فهنــاك مشــروع لقانــون 

الطفــل )مشــروع قانــون وديمــة( محــل لنقــاش مســتفيض أمــام المجلــس الوطنــي االتحــادي)4(، 

ــاة  ــر الحي ــة بتوفي ــاالت المتعلق ــل والمج ــوق الطف ــم حق ــى تنظي ــون إل ــروع القان ــدف مش ويه

ــي  ــر ســلبًا ف ــاًل يؤث ــن يرتكــب فع ــى َم ــات مشــددة عل ــق عقوب ــه، وتطبي ــة والمســتقرة ل اآلمن

توازنــه العاطفــي والنفســي والجســدي واألخالقــي واالجتماعــي)5(، فضــاًل عــن الحاجــة التــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.un.org/arabic/ .1(  وهــي القواعــد التــي يطلــق عليهــا قواعــد بكــن املعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ســنة 1985م( 

documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=111

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/ .2(  اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة هــذه القواعــد يف ديســمرب ســنة 1990م(

docs_subj_ar.asp?subj=111

)3(  محمــد عبدالســام منصــور، عــن ســن املســؤولية الجنائيــة يف الرشيعــة اإلســامية واالتفاقيــات الدوليــة، محــارضات يف الــدورة التدريبيــة للعاملــن 

مــع األحــداث، املجلــس األعــىل لألمومــة والطفولــة، صنعــاء، 2004م، ص 10. 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=33556&y=2013 .4(  انظر: صحيفة االتحاد اإلماراتية، العدد الصادر يف 11 يونيو 2013 م(

)5(  وقــد ســارعت الحكومــة بإعــداد مــرشوع قانــون الطفــل، واشــتهر بقانــون )ودميــة( تخليــداً الســم الطفلــة التــي كانــت ضحيــة والدهــا ورشيكتــه، 

مؤكــدًة أّن لجميــع األطفــال دون متييــز الحــق يف حيــاة آمنــة وبيئــة مســتقرة ورعايــة دامئــة وحاميــة مــن أي أخطــار أو انتهــاكات، صحيفــة 

 1.540666-13-01-http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013. .اإلمــارات اليــوم، العــدد الصــادر يف 13 ينايــر 2013 م

http://www.alittihad.ae/details.. ــل ــون الطف ــرشوع قان ــة إىل م ــون ودمي ــرشوع قان ــم م ــل اس ــق تعدي ــخ الح ــي يف تاري ــس الوطن ــر املجل ــد أق وق

  php?id=115362&y=2013
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يقتضيها تحديث النصوص المتعلقة بقانون األحداث)1(. 

ويفضــل منعــًا لتعــدد النصــوص وتداخلهــا، العمــل علــى توحيــد اإلطــار التشــريعي فــي قانــون 

ــة، أو  ــة والحماي ــة، ســواء فــي مجــال الرعاي ــة بالطفول واحــد ينظــم مختلــف المســائل المتعلق

فــي مجــال قضــاء األحــداث. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن هنــاك العديــد مــن التشــريعات المتعلقــة بالطفولــة فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة، قــد أوردت مدلــواًل للطفــل يتفــق والمعيــار العالمــي لســن الطفولــة والمحــدد 

بالثامنــة عشــرة، ومــن هــذه التشــريعات مــا يلــي:

نــّص قانــون األحــداث ذو الرقــم )9( لســنة 1976 م فــي المــادة األولــى، علــى أنــه »يعــّد حدثــًا 

َمــن لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره وقــت ارتكابــه الفعــل محــل المســاءلة أو وجــوده 

فــي إحــدى حــاالت التشــرد«.

ــم  ــة جرائ ــأن مكافح ــي ش ــنة 2006 م، ف ــم )51( لس ــادي ذو الرق ــون االتح ــّص القان ــا ن كم

ــاوز  ــم يتج ــخص ل ــل »أي ش ــى أّن الطف ــه، عل ــى من ــادة األول ــي الم ــر، ف ــي البش ــار ف االتج

ــره«)2(. ــن عم ــرة م ــة عش الثامن

ونــّص القانــون االتحــادي ذو الرقــم 15 لســنة 2005 م، فــي شــأن تنظيــم ســباقات الهجــن، فــي 

المــادة األولــى، علــى أنــه »يحظــر بــأي صــورة مــن الصــور، مشــاركة األشــخاص الذيــن تقــل 

أعمارهــم عــن ثمانــي عشــرة ســنة ميالديــة مــن الجنســين فــي ســباقات الهجــن، وتبطــل كافــة 

ــتقدامهم.«)3(. إجراءات اس

كمــا أّن المرســوم بقانــون اتحــادي ذي الرقــم 5 لســنة 2012م، فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة 

المعلومــات، قــد حــدد مضمــون مــواد إباحيــة األحــداث فــي شــأن الجرائــم التــي ترتكــب فــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــز بحــوث رشطــة  ــة املتحــدة، مرك ــارات العربي ــة االم ــل يف دول ــة الطف ــا يف حامي ــات ودوره ــن والترشيع ــد، القوان ــدة جاســم محم )1(  انظــر: د. زبي

الشــارقة، املجلــد الـــ17، العــدد الـــ3 أكتوبــر 2008 م، ص 100.

)2(  وحاميــًة للطفــل وخاصــة الفتيــات مــن أخطــار الــزواج املبكــر، وضــع املــرشع اإلمــارايت حــداً أدىن لســن الــزواج؛ فقــد جعــل األهليــة للــزواج ملـَـن 

بلــغ الثامنــة عــرشة مــن العمــر. انظــر: املــادة الـــ)30( مــن قانــون األحــوال الشــخصية ذي الرقــم 28 لســنة 2005 م. 

)3(  وتعــّد رياضــة ســباقات الهجــن مــن الرياضــات املوروثــة عــن اآلبــاء واألجــداد يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، غــر أنهــا قــد ترتبــط يف بعــض 

الحــاالت باســتغال األطفــال، باســتقدامهم للمشــاركة يف هــذه الرياضــة مبــا فيهــا مــن األخطــار التــي قــد يتعرضــون لهــا، ولقــد تنبهــت دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة إىل هــذه األخطــار، وأصــدرت القانــون االتحــادي ذا الرقــم 15 لســنة 2005 م، يف شــأن تنظيــم ســباقات الهجــن. انظــر: ســامل إبراهيــم 

النقبــي، جرائــم االتجــار بالبــرش واســراتيجيات مكافحتهــا عــىل الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي، دار املتحــدة للطباعــة، مــن دون تحديــد مــكان الطبــع، 

2012 م، ص 95

177



184

مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي

وســائل تقنيــة المعلومــات، ارتباطــًا بالحــدث الــذي ال يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره؛ فقــد 

نصــت المــادة األولــى منــه، علــى أّن المقصــود بمــواد إباحيــة األحــداث؛ أي صــور أو رســوم 

ــدث ال  ــاكاة، لح ــة أو بالمح ــة أو افتراضي ــية حقيقي ــال جنس ــيًا، أو أفع ــرة جنس ــا مثي أو غيره

يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره. 

وفــي مــا يتعلــق بالمشــرع المصــري، فإنــه قــد وحــد مدلــول الطفــل، ســواء فــي مجــال صــور 

ــة الجنائيــة  الحمايــة التــي ينبغــي كفالتهــا حقــوق الطفــل بصفــة عامــة، أو فــي مجــال المعامل

لألطفــال؛ إذ أطلــق تعبيــر الطفــل علــى كل َمــن لــم يبلــغ ثمانــي عشــرة ســنة؛ فقــد نّصــت المــادة 

الـــ2 مــن قانــون الطفــل ذي الرقــم 12 لســنة 1996 م، علــى أنــه يقصــد بالطفــل فــي مجــال 

الرعايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، كّل َمــن لــم يبلــغ ثمانــي عشــرة ســنة ميالديــة 

ــال،  ــة لألطف ــة الجنائي ــق بالمعامل ــون، ويتعل ــذا القان ــن ه ــن م ــاب الثام ــي الب ــة ...«، وف كامل

تقضــي المــادة الـــ95 بأنــه »تســري األحــكام الــواردة فــي هــذا البــاب، علــى َمــن لــم تبلــغ ســنه 

ثمانــي عشــرة ســنة ميالديــة كاملــة وقــت ارتــكاب الجريمــة أو عنــد وجــوده فــي إحــدى حــاالت 

التعــرض لالنحــراف ...«.

وتحديــد ســن الطفولــة بالثامنــة عشــرة، هــو الســائد فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة، كمــا هــو 

الشــأن فــي ألمانيــا وفرنســا وإيطاليا وسويســرا)1(.

ــم يتجــاوز  ــن ل ــى كّل َم ــًا عل ــه منطبق ــل؛ فجعل ــول الطف ــق مدل ــد ضي ــي فق ــا المشــرع اليمن أم

الخامســة عشــرة مــن عمــره؛ فقــد نّصــت المــادة الـــ22 مــن قانــون رعايــة األحــداث ذي الرقــم 

24 لســنة 1994 م، علــى أّن الحــدث »كّل شــخص لــم يتجــاوز ســن خمــس عشــرة ســنة كاملــة 

وقــت ارتكابــه فعــاًل مجرمــًا قانونــًا أو عنــد وجــوده فــي إحــدى حــاالت التعــرض لالنحــراف«.

وفــي تاريــخ الحــق علــى قانــون األحــداث، صــدر قانــون الطفــل ذو الرقــم 45 لســنة 2002 

م، ونــّص فــي المــادة الثانيــة علــى أّن »الطفــل هــو كّل إنســان لــم يتجــاوز ثمانــي عشــرة ســنة 

مــن عمــره مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك«، وواضــح مــن هــذا النــص، أّن المشــرع علــق 

هــذا التحديــد بعــدم بلــوغ الطفــل ســن الرشــد قبــل ذلــك، والواقــع أّن المشــرع أورد ـــــ وفــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظر: د. شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لألطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 م، ص 2.
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نفــس القانــون ـــــ فــي المــادة الـــ59، أّن »ســن الرشــد هــو خمــس عشــرة ســنة كاملــة ...«)1(.

وأثــار هــذا التحديــد نقــد العديــد مــن الفقهــاء والمهتميــن بحقــوق الطفــل)2(، كمــا أّن لجنــة حقوق 

ــن، أوصــت  ــي لليم ــدوري الثان ــر ال ــى التقري ــا عل ــي تعليقه ــم المتحــدة ف ــة لألم ــل التابع الطف

بزيــادة ســن الرشــد، وســن المســؤولية الجنائيــة، والحــد األدنــى القانونــي لســن الــزواج)3(.

المطلب الثالث
مدلول الطفل في الفقه اإلسالمي

ــى:  ــه تعال ــم، لقول ــغ الحل ــم يبل ــذي ل ــر ال ــل هــو الصغي ــه اإلســالمي، أّن الطف ــي الفق ــت ف الثاب

»َوِإَذا َبَلــَغ اأْلَْطَفــاُل ِمنُكــُم اْلُحُلــَم َفْلَيْســَتْأِذُنوا َكَمــا اْســَتْأَذَن الَِّذيــَن ِمــن َقْبِلِهــْم َكَذِلــَك ُيَبيِّــُن اهللَُّ َلُكــْم 

آَياِتــِه َواهللَُّ َعِليــٌم َحِكيــٌم«)4(؛ إذ يصبــح ببلوغــه مكلفــًا األحــكام الشــرعية، إعمــااًل لقولــه صلــى 

ــى  ــي حت ــتيقظ، وعــن الصب ــى يس ــم حت ــة: عــن النائ ــم عــن ثالث ــع القل ــلم: »رف ــه وس اهلل علي

يحتلــم، وعــن المجنــون حتــى يعقــل.«)5(.

والبلــوغ قــوة تحــدث للشــخص تنقلــه مــن حالــة الطفولــة إلــى غيرهــا، ولــه عالمــات يســتدل 

بهــا علــى حصولــه )6(، وتعــددت العالمــات التــي ذكرهــا الفقهــاء، لعــّل مــن أهمهــا أّن المــرأة 

تختــص بعالمتــي الحيــض والحبــل؛ وأّن االحتــالم عالمــة يشــترك فيهــا الرجــل والمــرأة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــغ  ــم يبل ــابعة ول ــّم الس ــن أت ــو كّل َم ــات ه ــون العقوب ــي قان ــة هــي خمــس عشــرة؛ فالحــدث ف )1(  وســن المســؤولية الجنائي
الخامســة عشــرة مــن عمــره، ويعــّد َمــن أتــّم الخامســة عشــرة ولــم يبلــغ الثامنــة عشــرة، مســؤواًل جنائيــًا يخضــع إلــى العقوبــات 
التقليديــة ولكــن بصــورة مخففــة. )انظــر: المــادة 31 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي ذي الرقــم 12 لســنة 1994م(.
ــــ الورقــة الســابقة، ص 4، محمد قاســم  )2(  انظــر فــي نقــد مســلك المشــرع اليمنــي: د. علــي الشــرفي، حقــوق الطفــل الحــدثـ 
النجــار، حقــوق الطفــل بيــن النــص القانونــي والممارســة وأثرهــا علــى جنــوح األحــداث، رســالة ماجســتير، كليــة اآلداب، 

قســم علــم االجتمــاع، ســنة 2007 م، ص 162 و169.
)3(  انظــر: توصيــات اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل عــن التقريــر الــدوري الثالــث عــن مســتوى تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
فــي اليمــن لســنة 2005 م، المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة، وضــع األطفــال فــي اليمــن، صنعــاء، ص 202، وص 191. 
وبمقتضــى المــادة الـــ15 مــن قانــون األحــوال الشــخصية اليمنــي، فــإّن »عقــد ولــي الصغيــرة صحيــح وال يمكــن للمعقــود لــه 
الدخــول بهــا وال تــزف إليــه إال بعدمــا تكــون صالحــة للــوطء ولــو تجــاوز عمرهــا خمــس عشــرة ســنة«، وهــو نــص يشــوبه 
ــد  ــرة مهمــا كان عمرهــا، وهــو محــل لنق ــزواج بالصغي ــد ال ــز عق ــزواج، ويجي ــم يضــع حــدًا واضحــًا لســن ال الغمــوض، فل

واســع، داخليــًا وخارجيــًا.
)4(  سورة النور، اآلية الـ)59(.

ــر  ــة للنش ــكار الدولي ــت األف ــم )4403(، بي ــث رق ــتاني، حدي ــعث السجس ــن األش ــليمان ب ــوداود س ــي داود؛ أب ــنن أب )5(  س
والتوزيــع، الريــاض، 1420 ه - 1999م، ص 481. 

)6(  شرح مختصر خليل، ألبي عبداهلل محمد الخرشي، المطبعة األميرية الكبرى، مصر، 1317 ه، ج 5، ص 291.
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مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي

غيــر أّن العالمــات الجســدية والطبيعيــة قــد تتقــدم وقــد تتأخــر، وقــد يكــون بعضهــا خفيــة ال 

يطلــع عليهــا غيــر أصحابهــا، كمــا أنهــا غيــر منضبطــة فــي جميــع األشــخاص، وتختلــف مــن 

بيئــة إلــى أخــرى)1(؛ لذلــك ُرؤي تحديــد البلــوغ بالســن، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تقديــره بيــن 

اتجاهيــن:

األول: ويقــدره بخمــس عشــرة ســنة لــكل مــن الفتــى والفتــاة، وذهــب إلــى هــذا الــرأي 

الشــافعية)2(، والحنابلــة)3(، ومحمــد وأبويوســف مــن فقهــاء الحنفيــة)4(، وابــن وهــب مــن فقهــاء 

المالكيــة)5(، وقــد اســتندوا فــي ذلــك إلــى مــا روي عــن ابــن عمــر ـــــ رضــي اهلل عنــه ـــــ أنــه 

قــال: »ُعرضــت علــى رســول اهلل ـــــ صلــى اهلل عليــه وســلم ـــــ وأنــا ابــن أربــع عشــرة ســنة، 

فلــم يجزنــي فــي القتــال، وُعرضــت عليــه وأنــا ابــن خمــس عشــرة، فأجازنــي«)6(؛ فــدل هــذا 

ــح  ــة ويصب ــى طــور الرجول ــل إل ــة وينتق ــة الطفول ــي يتخطــى مرحل ــى أّن الصب ــث عل الحدي

ــغ الخامســة عشــرة مــن عمــره. قــادرًا علــى القتــال، متــى بل

ــال  ــذا ق ــاة، وبه ــًا للفت ــى وســبعة عشــر عام ــًا للفت ــة عشــر عام ــوغ بثماني ــدر البل ــي: ويق الثان

أبوحنيفــة)7(، والقــول المشــهور فــي مذهــب اإلمــام مالــك يقــدره بثمانيــة عشــر عامــًا للذكــر 

واألنثــى)8(؛ وذلــك ألّن األصــل فــي البلــوغ االحتــالم، وهــو حالــة غيــر منضبــط وقتهــا فــي كل 

النــاس، وأّن مــن العــدل األخــذ بأبعــد اآلجــال التــي تتحقــق معهــا حالــة االحتــالم، والتــي هــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر: التشــريع الجنائــي اإلســالمي، عبدالقــادر عــودة، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1984 م، ج 1، ص 603، د. علــي 
حســن الشــرفي، المســؤولية الجنائيــة للصغيــر، بدؤهــا وتمامهــا فــي الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن العربيــة، ورقــة بحثيــة 
ضمــن وثائــق ورشــة العمــل الخاصــة بدعــم ومناصــرة مشــروع التعديــالت الخاصــة بالطفــل، مجلــس النــواب 2008/3/22 

م، ص 4 ومــا بعدهــا.
)2(  المهــذب، لإلمــام أبــي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، 1416ه 

– 1996 م، ج 2، ص 130.
ــب،  ــم الكت ــن قدامــة، دار عال ــد ب ــن أحم ــداهلل ب ــي محمــد عب ــن أب ــق الدي ــام موف ــي، لإلم ــى مختصــر الخرق ــي عل )3(  المغن

الريــاض، الطبعــة الثالثــة، 1417 ه – 1997، ج 6، ص 598.
)4(  بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، لإلمــام عالءالديــن أبــي بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، 1424 ه – 2003 م، ج 10، ص 94.
)5(  شرح مختصر خليل، ألبي عبداهلل محمد الخرشي، المرجع السابق، ص 291.

)6(  المغنــي علــى مختصــر الخرقــي، المرجــع الســابق، ص 599، والحديــث متفــق عليــه. انظــر: صحيــح مســلم، لإلمــام 
ــة  ــم 1868، دار طيب ــث ذو الرق ــوغ، الحدي ــن البل ــاب س ــابوري، ب ــيري النيس ــاج القش ــلم الحج ــين مس ــي الحس ــظ أب الحاف
الريــاض، 1427 ه – 2006 م، ص 904. صحيــح البخــاري، لإلمــام الحافــظ أبــي عبــداهلل محمــد بــن إســماعيل البخــاري، 

ــاض 1419 ه 1997- م، ص 779.  ــة، الري ــكار الدولي ــت األف ــم 4097، بي ــث ذو الرق الحدي
)7(  بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، المرجــع الســابق، ص 94، ويعلــل اإلمــام أبوحنيفــة هــذا التفــاوت مــن حيــث إّن 

نشــوء وإدراك  اإلنــاث أســرع مــن الذكــور؛ فنقــص فــي حقهــن ســنة.
)8(  شرح مختصر خليل، ألبي عبداهلل محمد الخرشي، المرجع السابق، ص 291. 
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د. أمين عبده محمد  دهمش

األصــل فــي البلــوغ)1(.

وقــال الكاســاني صاحــب البدائــع فــي الحديــث الــذي يســتند اليــه أصحــاب الــرأي األول: إنــه 

ــــ أجــاز لــه المشــاركة فــي  ــــ صلــى اهلل عليــه وســلمـ  »ال حجــة فيــه؛ ألنــه يحتمــل أّن الرســولـ 

القتــال، لّمــا علــم أنــه احتلــم فــي ذلــك الوقــت، ويحتمــل ـــــ أيضــًا ـــــ أنــه  أجــاز ذلــك لّمــا رآه 

صالحــًا للحــرب، محتمــاًل لــه علــى ســبيل االعتيــاد للجهــاد، كمــا أمرنــا باعتبــار ســائر القــرب 
فــي أول أوقــات اإلمــكان واالحتمــال لهــا، فــال يكــون حجــة مــع االحتمــال«)2(.

ويبــدو أّن األخــذ بالــرأي القائــل بتقديــر ســن البلــوغ بثمانيــة عشــر عامــًا فــي هــذا العصــر، 

ــدم  ــة، والتق ــك أّن  التطــورات الصحي ــة؛ ذل ــق البيولوجي ــة والحقائ ــع االجتماعي تعضــده الوقائ

ــمانية  ــوغ الجس ــات البل ــر عالم ــد؛ فتظه ــي نضــوج الجس ــارع ف ــى التس ــان إل ــي، يؤدي الغذائ

فــي وقــت مبكــر، فــي حيــن أّن تعقيــدات الحيــاة المعاصــرة وانقطــاع الشــباب عــن ممارســتها 

بســبب طــول مراحــل التعليــم، كّل ذلــك يؤجــل اكتمــال نضوجهــم العقلــي؛ فيبلــغ معظمهــم ســن 

العشــرين وهــو مــازال عديــم الخبــرة مضطــرب اإلرادة، مّمــا يجعلــه عرضــة للوقــوع ضحيــة 

للعديــد مــن الجرائــم)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  بدائــع الصنائــع، المرجــع الســابق، ص 95، التشــريع الجنائــي اإلســالمي، عبدالقــادر عــودة، ج 1، المرجــع الســابق، 

ص 603.
)2(  بدائع الصنائع، المرجع نفسه، ص 95.

 )3(  محمد عبدالسالم منصور، المرجع السابق، ص 19
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المبحث الثاني
أخطار جريمة اغتصاب األطفال وتقرير الحماية الدولية

تقسيم:

ــة  ــار جريم ــب األول أخط ــي المطل ــاول ف ــن، نتن ــث مطلبي ــذا المبح ــي ه ــة ف ــمنا الدراس قس

ــة. ــة الدولي ــر الحماي ــرض تقري ــي نع ــب الثان ــي المطل ــال، وف ــاب األطف اغتص

المطلب األول
أخطار جريمة اغتصاب األطفال

ــى أّن  ــم، إل ــي العال ــال ف ــنة 2012 م، عــن وضــع األطف ــة يونيســيف لس ــر منظم ــير تقري يش

الجريمــة والعنــف يمّســان مئــات المالييــن مــن األطفــال؛ فبعــض منهــم يكــون ضحيــة لهــذا 

العنــف، وبعــض آخــر يشــارك فــي أفعــال عنيفــة عديــدة ومتنوعــة)1(، وأنــه علــى الرغــم مــن 

الجهــود التــي تبــذل للحفــاظ علــى حقــوق الطفــل علــى المســتوى الدولــي، فــإّن الواقــع العملــي 

يثبــت أّن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد األطفــال فــي تزايــد مســتمر، وأّن تحديــات عديــدة فــي 

مجــال الطفولــة التــزال قائمــة)2(. 

ــى  ــة إل ــة مفضي ــال، وتتخــذ أنماطــًا مختلف ــي تمــارس ضــد األطف وتتعــدد أشــكال اإلســاءة الت

ــة  ــي بيئ ــش ف ــي العي ــل ف ــق الطف ــاك لح ــا انته ــي حقيقته ــي ف ــددة، وه ــيمة ومتع ــار جس أخط

ــال)4(. ــائد ضــد األطف ــف الس ــر عــن العن ــة)3(، وتعبي آمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــط  ــى الراب ــاح عل ــم، 2012 م، ص 42، مت ــي العال ــال ف ــة عــن وضــع األطف ــة يونيســيف للطفول ــر منظم )1(  انظــر: تقري
ــي: التال

http://www.unicef.org/arabic/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-Main-Report_AR.pdf
)2(  انظر: د. شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لألطفال، المرجع السابق. ص 11.

)3(  انظــر: د. نوريــة علــي حمــد، د. حســن قاســم خــان، اإلســاءة لألطفــال، المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة، صنعــاء، 
دراســة ميدانيــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة )يونيســيف(، 2007 م، ص 6 ومــا بعدهــا، وجــرى فــي هــذه الدراســة 

تصنيــف اإلســاءة لألطفــال إســاءًة جســديًة، وجنســيًة، ولفظيــًة وإهمــااًل، متــاح علــى الرابــط التالــي:
pdf.8/10/http://hcmc-yemen.org/ar/wp-content/uploads/2012.

ــة  ــن خــالل ســوء المعامل ــارس م ــذي يم ــف الجســدي، والنفســي، والجنســي، وال ــال: العن ــف ضــد األطف )4(  ويشــمل العن
أو االســتغالل؛ كأفعــال متعمــدة أو غيــر متعمــدة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، تــؤدي إلــى وضــع الطفــل عرضــًة لألخطــار 
ــراء  ــة الخب ــدى لجن ــف ل ــف العن ــي. )تعري ــوه الطبيع ــزه االجتماعــي أو نم ــه وجســده ونفســيته أو مرك أو اإلضــرار بكرامت
االستشــاريين للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي جنيــف، مشــار إليــه فــي العنــف ضــد األطفــال، د. ناصــر الذبحانــي، العنــف 
ــيف أّن  ــة يونيس ــر منظم ــد تقاري ــاء، 2006، ص 10.(، وتؤك ــة، صنع ــة والطفول ــى لألموم ــس األعل ــال، المجل ضــد األطف
»هنــاك أدلــة كثيــرة علــى أّن العنــف واالســتغالل واإليــذاء، يمكــن أْن تؤثــر فــي صحــة األطفــال الجســدية والنفســية علــى 

ــي المجتمــع ...« ــم واالندمــاج ف ــى التعل ــا يضعــف قدرتهــم عل ــل، مّم ــر والطوي ــن القصي المديي
http://www.unicef.org/arabic/protection/24267.html 
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د. أمين عبده محمد  دهمش

ولعــّل االعتــداء الجنســي يعــّد أحــد أكثــر أشــكال العنــف الممــارس ضــد األطفــال قســوًة، مــن 

ــيئة؛  ــة الس ــاده االجتماعي ــث أبع ــن حي ــوه، وم ــل ونم ــية الطف ــي نفس ــرة ف ــاره المدم ــث آث حي

ــي  ــية ف ــاءة الجنس ــرًة، لإلس ــًة ومباش ــرًة، فردي ــارًا خطي ــات آث ــض الدراس ــرت بع ــد أظه فق

ــي  ــة ف ــق، والرغب ــاب، والقل ــية؛ كاالكتئ ــات نفس ــم اضطراب ــه تنتابه ــك أن ــن ذل ــة، وم الطفول

ــل الدراســي، ويكــّون لديهــم  ــي مســتوى التحصي ــذات وف ــر ال ــي تقدي ــاض ف االنتحــار، وانخف

ســلوكًا عدوانيــًا، نتيجــًة للشــعور بالظلــم والغضــب تجــاه المحيطيــن بهــم الذيــن لــم يوفــروا لهــم 

الحمايــة الكافيــة، كمــا ينتابهــم الخــوف مــن المســتقبل، والحمــل غيــر المرغــوب فيــه بالنســبة 

للطفلــة، فضــاًل عــن آثــار بعيــدة المــدى تنعكــس  ـــــ بطريقــة  غيــر مباشــرة ـــــ علــى التنميــة 

ــي المجتمــع)1(. ــة ف ــة واالقتصادي االجتماعي

ويرتبــط االعتــداء الجنســي باألطفــال، باســتغاللهم فــي التجــارة العالميــة للجنــس فــي بعــض 

ــي تلحــق بهــم مــن أشــكال متعــددة مــن اإلســاءة والعنــف، وانتشــار األمــراض  األخطــار الت

ــدز. ــة، وخصوصــًا مــرض اإلي الجنســية المعدي

واســتغالل حالــة الضعــف فــي الطفــل تفضــي إلــى فقــدان ثقتــه بالكبــار؛ إذ يصبــح الكبــار فــي 

نظــره أشــخاصًا مبتزيــن ال هــّم لهــم ســوى المتعــة، مّمــا يجعلــه قاســي القلــب ال يعــرف مــن 

الحيــاة ســوى االســتغالل)2(.

ــإّن  ــم جنســيًا، ف ــدى عليه ــال المعت ــي أذهــان األطف ــي ترســخت ف ــة الت ــى عــدم الثق ونظــرًا إل

المختصيــن والمرشــدين النفســيين، يواجهــون صعوبــة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة والنفســية، 

وبصــورة خاصــة فــي إعــادة بنــاء الثقــة مــع ضحايــا ســوء المعاملــة الجنســية، وإقــرار عالقــة 

قائمــة علــى الموثوقيــة مــن أجــل مســاعدتهم؛ ألّن المعرضيــن لإلســاءة الجنســية قــد ال تظهــر 

عليهــم عالمــات أو دالئــل جســمية لــألذى أو اإلصابــة، وقــد يــؤدي التكتم والســرية، والمشــاعر 
الكثيفــة بالخــزي، إلــى تمنــع األطفــال عــن الســعي إلــى الحصــول علــى مســاعدة)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر: د. نهــى عدنــان القاطرجــي، االغتصــاب ـــــ دراســة نفســية اجتماعيــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

ــان، األردن، 2003 م، ص 358 ومــا بعدهــا، د. نوريــة علــي حمــد، المرجــع الســابق، ص ـ35. والتوزيــع، عّم
ــة  ــا، أكاديمي ــة عليه ــار المترتب ــال واآلث ــة األطف ــوء معامل ــيري، س ــر عس ــن عم ــد ب ــن محم ــن ب ــر: د. عبدالرحم )2(  انظ
نايــف للعلــوم األمنيــة )جامعــة األميــر نايــف حاليــًا(، ورد ضمــن نــدوة ســوء معاملــة األطفــال واســتغاللهم غيــر المشــروع، 

الريــاض، 2001 م. ص ـ35.  
)3(  د. طلعــت منصــور غبريــال، نحــو اســتراتيجية لحمايــة الطفــل مــن ســوء المعاملــة واإلهمــال، مجلــة الطفولــة والتنميــة، 

المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، القاهــرة، العــدد الرابــع، 2001 م، ص 13.
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ويطلــق علــى جرائــم االغتصــاب، وخاصــة الواقعــة منهــا علــى األطفــال، الجرائــم الغامضــة 

التــي ال يصــل علمهــا إلــى الســلطات إال بصــورة نــادرة؛ فهنــاك فجــوة بيــن مــا تظهــره البيانات 

ــك  ــرد ذل ــم أو األســود، وي ــم المظل ــا الرق ــق عليه ــع، يطل ــي الواق ــب ف ــا يرتك ــة وم اإلحصائي

إلــى أســباب متعــددة، ومنهــا الخــوف علــى ســمعة العائلــة، والوصمــة التــي تلحــق بالطفــل، 

ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تأثيــر فــي مســتقبله، باإلضافــة إلــى االعتقــاد الــذي يرتســم فــي 

ذهــن الضحايــا وأهاليهــم، بعــدم الحصــول علــى العدالــة، بالنظــر إلــى صعوبــة إثبــات وقائــع 

االغتصــاب؛ ألنهــا تتــم فــي الخفــاء وبعيــدة عــن األنظــار)1(.

المطلب الثاني
تقرير الحماية الدولية

اهتــّم المجتمــع الدولــي بحقــوق الطفــل علــى أســاس أنهــا حقــوق تتفــرع عــن حقــوق اإلنســان، 

واتجــه إلــى تأطيــر هــذه الحقــوق فــي العديــد مــن اإلعالنــات والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، 

ــم  ــل إّن العال ــى قي ــة، حت ــة الطفول ــًا واضحــًا بمرحل ــًا دولي ــي اهتمام ــا شــهد العصــر الحال كم

يعيــش عصــر حقــوق الطفــل)2(؛ فقــد وضــع المجتمــع الدولــي فــي حســاباته الحاجــة إلــى توفيــر 

رعايــة للطفــل، فــي إعــالن جنيــف لحقــوق الطفــل لســنة 1924 م، وفــي إعــالن حقــوق الطفــل 

الصــادر فــي 20 تشــرين الثانــي »نوفمبــر« مــن ســنة 1959 م، والمعتــرف بــه فــي اإلعــالن 

العالمــي لحقــوق اإلنســان، كمــا أنــه وفقــًا للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة، يشــكل 

االعتــراف بالكرامــة المتأصلــة لجميــع أعضــاء األســرة البشــرية وبحقوقهــم المتســاوية وغيــر 

القابلــة للتصــرف، أســاس الحريــة والعدالــة والســلم فــي العالــم، ولمــا هــو معلــوم ـــــ أيضــًا ـــــ 

مــن تقريــر اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، أنــه يتعيــن إيــالء األطفــال رعايــة ومســاعدة 

خاصتيــن)3(.

ــدول  ــة، بال ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــاط العه ــد أن وق

ــن  ــال م ــع األطف ــة ومســاعدة خاصــة لمصلحــة جمي ــر حماي األعضــاء، وجــوب اتخــاذ تدابي

ــب  ــن الواج ــروف، وم ــن الظ ــره م ــب أو غي ــبب النس ــز بس ــن دون أي تميي ــن، وم المراهقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  انظر: د. نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص 263. 
)2(  انظــر: د. عبدالحميــد األنصــاري، نحــو فهــم أفضــل التفاقيــة حقــوق الطفــل فــي ضــوء أحــكام الشــريعة اإلســالمية، مجلــة 

الطفولــة والتنميــة، المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، القاهــرة، 2001 م، العدد الرابــع، ص 169. 
http://www.un.org/arabic/documents/:ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل ــل، مت ــوق الطف ــة حق ــة اتفاقي ــر: ديباج )3(  انظ

instruments/docs_ar.asp
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حمايــة األطفــال والمراهقيــن مــن االســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي ...)1(.

وأهــم مــا جــاء مــن أحــكام تفصيليــة تولــي الطفــل الرعايــة والحمايــة، اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

ــرار 25/44 لســنة 1989 م)2(؛  ــي الق ــم المتحــدة ف ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــت عليه ــي وافق الت

فقــد أناطــت بالــدول أْن تتخــذ جميــع التدابيــر التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والتعليميــة 

المالئمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة 

واإلهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو االســتغالل، بمــا فــي ذلــك 

ــه، أو أي شــخص  ــي علي ــن، أو الوصــي القانون ــة الوالدي ــي رعاي ــو ف اإلســاءة الجنســية، وه

ــن  ــل م ــة الطف ــة بحماي ــر الكفيل ــاذ التدابي ــك باتخ ــه )م/19(، وكذل ــل برعايت ــد الطف آخــر يتعه

جميــع أشــكال االســتغالل الجنســي، وعلــى وجــه الخصــوص بمنــع تســخير الطفــل فــي تعاطــي 

أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع، وأيضــًا االســتغالل فــي مجــال الدعــارة وعــروض المــواد 

ــأي  ــن ســائر أشــكال االســتغالل الضــارة ب ــة م ــر الحماي الداعــرة )م/34(، فضــاًل عــن توفي

جانــب مــن جوانــب رفــاه الطفــل )م/36(.

وتصنــف جرائــم اغتصــاب األطفــال أنهــا مــن أخطــر جرائــم العنــف ضــد األطفــال؛ ولذلــك 

تؤكــد منظمــة يونيســيف المعنيــة بالطفولــة، أّن »العنــف الجنســي ضــد األطفــال يشــكل انتهــاكًا 

جســيمًا لحقــوق الطفــل، وهــو يمثــل ـــــ أيضــًا ـــــ واقعــًا عالميــًا فــي كافــة البلــدان وبيــن جميــع 

الفئــات االجتماعيــة، ويأخــذ شــكل االعتــداء الجنســي أو االغتصــاب أو التحــرش الجنســي أو 

االســتغالل فــي الدعــارة أو المــواد اإلباحيــة.«)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر: المادة الـ3/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

http://www.un.org/arabic/ :ــي ــط التال ــى الراب ــدة عل ــم المتح ــع األم ــى موق ــل عل ــة الطف )2( انظــر: نصــوص اتفاقي
documents/instruments/docs_ar.asp?type=conven

http://www.unicef.org/arabic/ التالــي:  الرابــط  علــى  للطفولــة  يونيســيف  منظمــة  )3( انظر:موقــع 
protect ion/24267_46562.html

185



192

مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي

المبحث الثالث
نطاق الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي والمقارن

تمهيد وتقسيم:

ــع  ــس م ــر مشــروعة للجن ــى ممارســة غي ــة االغتصــاب تنطــوي عل ــن الواضــح أّن جريم م

ــى  ــوم عل ــذي يق ــوي ال ــن: الركــن المعن ــى ركني شــخص مــن دون رضــاه، وهــي تنهــض عل

ــر رضــاه،  ــه بغي ــدى علي ــة المعت ــه مواقع ــادي وقوام ــن الم ــي، والرك صــورة القصــد الجنائ

ــات. ــون العقوب ــي قان ــى شــروح القســم الخــاص ف ــر بشــأنه إل ــل األم ــل، نحي ــى تفصي وعل

غيــر أّن التشــريعات الجنائيــة تختلــف فــي تحديــد نطــاق التجريــم بوصــف االغتصــاب، مــن 

حيــث قصــره علــى المواقعــة التــي تحــدث مــن ذكــر علــى أنثــى، وفــي مــدى امتــداده ليشــمل 

المواقعــة التــي تحــدث باإلكــراه بيــن ذكريــن، والتــي يطلــق عليهــا اللــواط كرهــًا مــع ذكــر؛ 

ومــن حيــث مقــدار العقــاب الــذي يوقــع علــى الجانــي الــذي يغتصــب طفــاًل، ومــدى حســبان 

ذلــك ظرفــًا يقتضــي تشــديد العقــاب.

ولذلــك قســمنا الدراســة فــي هــذا المبحــث مطلبيــن، نعــرض فــي المطلــب األول نطــاق 

التجريــم، وفــي المطلــب الثانــي نطــاق العقــاب.

المطلب األول
نطاق التجريم 

تنــدرج جريمــة االغتصــاب ضمــن الجرائــم الماســة بالعــرض، وأخــذ المشــرعان اإلماراتــي 

ــي  ــالمية، وبالتال ــريعة اإلس ــه الش ــن فق ــتمد م ــرض والمس ــي للع ــول األخالق ــي بالمدل واليمن

فــإّن الــزواج هــو النظــام الشــرعي والوحيــد للممارســة الجنســية؛ إذ يعــّد الزنــا جريمــة حديــة 

مقــررة فــي التشــريعين اإلماراتــي واليمنــي)1(، ومثــل الزنــا فــي التجريــم والتحريــم مقدماتــه 

وأســباب إثارتــه؛ إذ ال يتــم المقصــود بتحريــم الزنــا إال بتحريــم مــا يدنــو إليــه ويثيــر بواعثــه)2(، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظر: المادة األولى من قانون العقوبات االتحادي، والمادة الـ263 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

ــة  ــارايت، جامع ــات االتحــادي اإلم ــون العقوب ــاين، أحــكام القســم الخــاص يف قان ــد شــال الع )2(  انظــر: د. محم

ــي، 2008 م، ص 145. ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــارقة، كلي الش
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وهــذا األمــر يختلــف عــن معظــم التشــريعات الوضعيــة التــي تعتمــد علــى المدلــول االجتماعــي 

ــم  ــون التجري ــّم يك ــن ث ــراد، وم ــية لألف ــة الجنس ــة الحري ــى حماي ــز عل ــذي يرتك ــي ال أو النفع

ــداد  ــراه، أو عــدم االعت ــة عــدم الرضــا؛ كاإلك ــي حال ــة ف ــذه الحري ــاك ه ــى انته مقتصــرًا عل

بــإرادة مــن صــدر عنــه هــذا الرضــا، كمــا لــو كان طفــاًل أو مجنونــًا)1(.

ــه  ــوي علي ــا تنط ــرض؛ لم ــى الع ــًا عل ــم عدوان ــد الجرائ ــن أش ــاب م ــة االغتص ــّد جريم وتع

المواقعــة الجنســية مــن دون رضــا مــن اعتــداء علــى الحريــة ومــن أضــرار بالغــة بالمعتــدى 

ــرأي العــام فــي مــا  ــى ال ــد إل ــه، وإنمــا تمت ــدى علي ــى المعت ــه، وال تقتصــر خطورتهــا عل علي

تحدثــه هــذه الجريمــة لديــه مــن صدمــة وترويــع تتزامــن معهــا ـــــ غالبــًا ـــــ مطالــب عامــة 

ــاًل؛  ــه طف ــي علي ــون المجن ــا يك ــة حينم ــزداد خطــورة الجريم ــي)2(، وت ــن الجان بالقصــاص م

ــة.  ــة والمعنوي ــن البدني ــه مــن أضــرار شــديدة مــن الناحيتي ــا يلحق ــى م بالنظــر إل

ومــن جهــة أخــرى، تبــرز خطــورة الجانــي الــذي يقــوم باســتغالل حالــة الضعــف المتوافــرة 

ــــ فــي كثيــر مــن وقائــع اغتصــاب األطفال ـــ ســوى  لــدى الصغيــر؛ فقــد ال يحتــاج األمــر منــهـ 

إلهــاء الطفــل أو إغوائــه والتحقــق مــن عــدم وجــود مغيــث لــه، وإذا تشــّكك فــي اكتشــاف أمــره 

فإنــه قــد يســعى إلــى قتلــه كــي يخفــي جرمــه.

وتتجــه بعــض التشــريعات إلــى التضييــق مــن نطــاق االغتصــاب؛ وذلــك بقصــره علــى فعــل 

ــــ على امــرأة، ومــن ذلــك التشــريع المصري،  ــــ مــن جهــة أخــرىـ  صــادر عــن رجــل وواقــعـ 

وغيــره مــن التشــريعات التــي أخــذت عــن التشــريع الفرنســي تنظيــم الجرائــم الواقعــة علــى 

العــرض.

ــات المصــري،  ــون العقوب ــع المــادة الـــ267 مــن قان ــك جــاء ذكــر االغتصــاب فــي مطل ولذل

بالنــص علــى أنــه »َمــن واقــع أنثــى بغيــر رضاهــا ...«، وجــرى الفقــه علــى تعريــف 

االغتصــاب بأنــه »اتصــال رجــل بامــرأة اتصــااًل جنســيًا كامــاًل مــن دون رضــا صحيــح مــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  انظــر: د. محمــود نجيــب حســني، الحــق فــي صيانــة العــرض فــي الشــريعة اإلســالمية وقانــون العقوبــات المصــري، 
ــريع  ــي التش ــرض ف ــة للع ــة الجنائي ــر، الحماي ــي أبوعام ــد زك ــرة، 1983 م. ص 29؛ د. محم ــة، القاه ــة العربي دار النهض
المصــري، دار الجامعــة الجديــدة، االســكندرية، 2011 م، ص 12 ومــا بعدهــا؛ د. أشــرف توفيــق ســليمان، الحمايــة الجنائيــة 
للحــق فــي صيانــة العــرض فــي الشــريعة اإلســالمية والقانــون الوضعــي ـــــ رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 1995 م، 

ص 11 ومــا بعدهــا. 
)2(  د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1994، ص 527؛ 

د. محمــد زكــي أبوعامــر، المرجــع الســابق، 122. 
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جانبهــا«)1(.

ولذلــك فالتشــريع المصــري لــم يــدرج المواقعــة التــي تتــم مــن رجــل علــى رجــل والتــي تقــع 

باإلكــراه تحــت مضمــون االغتصــاب، وبالتالــي لــم يرتــب علــى ذلــك األثــر العقابــي المقــرر 

علــى جرائــم االغتصــاب، وســواء كان الفعــل وقــع علــى طفــل صغيــر الســن أو علــى شــخص 

كبيــر، واضطــر الفقــه والقضــاء إلــى إدراجهــا ضمــن جريمــة هتــك العــرض إذا تمــت بغيــر 

رضــا المجنــي عليــه؛ فــإذا تحققــت بالرضــا فــال جريمــة مــا لــم يكــن علنيــًا؛ إذ يحقــق عندئــذ 

الفعــل العلنــي الفاضــح)2(. 

والمشــرع المصــري فــي هــذا األمــر يســير علــى نهــج التشــريع الفرنســي القديــم، الــذي كان 

يحصــر االغتصــاب فــي مواقعــة األنثــى)3(، وقــد تخلــى المشــرع الفرنســي عــن هــذا المدلــول 

الضيــق لالغتصــاب، ونــص فــي المــادة الـــ222-23 مــن قانــون العقوبــات الصــادر فــي ســنة 

1992، علــى أّن »االغتصــاب يشــمل كّل إيــالج جنســي أيــًا كانــت طبيعتــه يقــع علــى شــخص 

الغيــر بالقــوة أو التهديــد أو المباغتــة.«)4(.

أمــا المشــرع اإلماراتــي فقــد وســع نطــاق االغتصــاب؛ فلــم يحصــره فــي المواقعــة الجنســية 

التــي تقــع مــن رجــل علــى أنثــى، وإنمــا ضــّم إليهــا المواقعــة التــي تقــع باإلكــراه مــن ذكــر 

علــى ذكــر، والتــي أطلــق عليهــا اللــواط كرهــًا مــع ذكــر؛ فالمــادة الـــ354 مــن قانــون العقوبات 

ــى أن »... يعاقــب باإلعــدام كّل شــخص اســتخدم اإلكــراه فــي مواقعــة  ــّص عل االتحــادي، تن

أنثــى أو اللــواط مــع ذكــر...«.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(   د. محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص، المرجع السابق، ص 527.

)2(  د. رمســيس بهنــام، قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، منشــأة املعــارف، االســكندرية، مــن دون تاريــخ، ص 

 .942

د. عبدامليهمــن بكــر ســامل، القســم الخــاص يف قانــون العقوبــات، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1970 م، ص 184، 

)نقــض، 14 أبريــل 1964 م، مجموعــة أحــكام النقــض، س 12، رقــم 62، ص 318(.

)3(  انظر: د. محمد زيك أبوعامر، املرجع السابق، ص 131. 

- Rassat )Michele-Laure(: Droit penal speciel,infractions des et contre les particuliers, Dalloz,paris 

,1997,n 450,p449 .   

)4(  Tout acte de pénétrationsexuelle, de quelque nature qu›ilsoit, commissur la personned›autrui 

par violence, contrainte, menace ou surprise est un violLe viol estpuni de quinzeans de 

réclusioncriminelle».) Article 222 — 23(

-Malabat )Valerie(:Droit penal special, 2 editions,Dalloz,paris,2005,n,281,p114
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ــأّن االغتصــاب جريمــة  ــى أّن ظاهــر هــذا النــص يوحــي ب ويذهــب جانــب مــن الفقــه)1(، إل

ــة  ــاث، وجريم ــة اغتصــاب اإلن ــن: جريم ــى جريمتي ــع ينطــوي عل ــي الواق ــه ف واحــدة، إال أن

اللــواط كرهــًا بذكــر، ولــكّل منهمــا أركانهــا الخاصــة، ويجمــع بينهمــا ركــن مشــترك؛ وهــو 

ــــ  وّحد  ــــ كما ســنرىـ  اإلكــراه، ومــع التســليم بصحــة هــذا الــرأي، إال أّن المشــرع اإلماراتــيـ 

األثــر القانونــي المترتــب علــى كل منهمــا؛ وذلــك بتقريــر عقوبــة اإلعــدام علــى الجريمتيــن.

وأخــذ بهــذا االتجــاه المشــرع اليمنــي؛ فقــد جعــل مضمــون االغتصــاب ينصــرف إلــى الذكــر 

واألنثــى؛ فقــد نــّص فــي عجــز المــادة الـــ269 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، علــى أنــه »... 

ويعــّد اغتصابــًا كّل إيــالج جنســي جــرى ارتكابــه علــى شــخص الغيــر ذكــرًا كان أو أنثــى مــن 

دون رضــاه«.

المطلب الثاني 
نطاق العقاب

تقــرر معظــم التشــريعات الجنائيــة وضــع جريمــة االغتصــاب فــي فئــة الجنايــات، وتتجــه ـــــ 

أيضــًا ـــــ إلــى جعــل صغــر ســن المجنــي عليــه ظرفــًا مشــددًا للعقوبــة، غيــر أنهــا تختلــف فــي 

مقــدار التشــديد، وكذلــك فــي مــدى االعتــداد برضــا الطفــل فــي قيــام الجريمــة مــن عدمــه.

أواًل ـــ نطاق العقاب في التشريع اإلماراتي: 

نــّص المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة الـــ354 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، علــى أنــه »مــع 

عــدم اإلخــالل بأحــكام قانــون األحــداث الجانحيــن والمشــردين، يعاقــب باإلعــدام كّل شــخص 

اســتخدم اإلكــراه فــي مواقعــة أنثــى أو اللــواط مــع ذكــر، كمــا يعــّد اإلكــراه قائمــًا إذا كان عمــر 

المجنــي عليــه أقــل مــن أربعــة عشــر عامــًا وقــت ارتــكاب الجريمــة«.

ــي  ــة ف ــة متناهي ــة تعزيري ــع عقوب ــي وض ــرع اإلمارات ــص، أّن المش ــذا الن ــن ه ــح م والواض

الشــدة؛ وهــي اإلعــدام، ســواء كان االعتــداء وقــع علــى ذكــر أو أنثــى، وســواء كان المعتــدى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. لطيفــة حميــد الجميلــي، شــرح قانــون العقوبــات اإلماراتــي )الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص(، اآلفــاق المشــرقة 

)الشــارقة(، 1432ه2011- م. ص 223.
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ــك مــن  ــه أو ال، وذل ــة بالمجنــي علي ــرًا، وســواء كان الجانــي علــى صل ــرًا أو كبي عليــه صغي

ــرة. ــل مــن هــذه الجريمــة الخطي ــة للطف ــردع، ويعــزز الحماي ــة ال ــق فاعلي شــأنه أْن يحق

ويالحــظ ـــــ أيضــًا ـــــ أّن المشــرع اإلماراتــي لــم يعتــد برضــا َمــن يقــل عمــره عــن أربعــة 

عشــر عامــًا؛ فقــد وضــع قرينــة قانونيــة قاطعــة علــى وقــوع اإلكــراه إذا كان المعتــدى عليــه 

ــًا بالفعــل  ــو كان راضي ــكاب الجريمــة، ول ــغ مــن العمــر أربعــة عشــر عامــًا وقــت ارت ــم يبل ل

مــن الناحيــة الواقعيــة)1(، علــى أســاس أّن َمــن لــم يبلــغ هــذه الســن ال يملــك القــدرات الذهنيــة 

ــك  ــه، وأّن مــن شــأن ذل ــر داللت ــى فهــم المغــزى الحقيقــي لرضــاه وتقدي ــادرة عل ــة الق والعقلي

ــة للطفــل)2(.  ــة الجنائي ــز الحماي تعزي

وتتعــزز هــذه الحمايــة ـــــ أيضــًا ـــــ بتقريــر المشــرع اإلماراتــي عقوبــة اإلعــدام إذا أفضــى 

االعتــداء إلــى مــوت المجنــي عليــه)3(، وكذلــك بتقريــر عقوبــة الســجن المؤبــد علــى الشــروع 

فــي ارتــكاب الجريمــة)4(، فضــاًل عــن الحكــم بإبعــاد األجنبــي عــن الدولــة )5(، وغيرهــا مــن 

ــًا للقواعــد العامــة. العقوبــات التبعيــة والتكميليــة المقــررة وفق

ويالحــظ ـــــ أيضــًا ـــــ أّن الرضــا بالفعــل مّمــن تجــاوز الرابعــة عشــرة مــن العمــر، ال يجعــل 

الفعــل مباحــًا، وإنمــا يكــون طرفــا المواقعــة الجنســية فــي إطــار جريمــة الزنــا، غيــر أنــه ال 

يطبــق حــد الزنــا علــى َمــن لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، وإنمــا يخضــع إلــى التدابيــر المقــررة 

علــى األحــداث، أمــا الجانــي الــذي بلــغ مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة، فإنــه يطبــق عليــه حــد 

ــا إذا توافــرت شــروط تطبيــق الحــد وأدلتــه المقــررة فــي الشــريعة، اســتنادًا إلــى المــادة  الزن

الـــ)1( مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، التــي تقضــي بأنــه »تســري فــي شــأن جرائــم الحــدود 

والقصــاص والديــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وتحــدد العقوبــات التعزيريــة وفــق أحــكام هــذا 

القانــون والقوانيــن العقابيــة المكملــة«.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  ونــص المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة الـــ370 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، علــى أنــه »يفتــرض علــم الجانــي بســن 
المجنــي عليــه فــي المــواد المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل«، والمقصــود بذلــك الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، ومــن 
ثــّم فــإن دفــع المتهــم بأنــه لــم يعلــم بســن المجنــي عليــه وقــت ارتــكاب الجريمــة، يكــون غيــر مقبــول. انظــر: حكــم المحكمــة 
ــة، شــبكة قوانيــن  ــم 23 لســنة 24 قضائي ــة، الطعــن ذو الرق ــا بتاريــخ 20 11- – 2013 م، األحــكام الجزائي ــة العلي االتحادي

/http://www.eastlaws.com. ــرق الش
)2(  د. شــريف ســيد كامــل، شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي، القســم الخــاص، مطبوعــات جامعــة الجزيــرة، دبــي، 2010 

م، ص 105. د. لطيفــة حميــد، المرجــع الســابق، ص 229.
)3(  انظر: المادة الـ355 من قانون العقوبات االتحادي.
)4(  انظر: المادة الـ357 من قانون العقوبات االتحادي.
)5(  انظر المادة الـ121 من قانون العقوبات االتحادي.
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ــدرأ  ــي الشــريعة؛ لوجــود شــبهة ت ــررة ف ــه المق ــق الحــد أو أدلت ــر شــروط تطبي ــد ال تتواف وق

ــذ  ــن عندئ ــه؛ فيتعي ــه، وكان القاضــي مقتنعــًا بإدانت ــي عــن اعتراف ــو رجــع الجان الحــد، كمــا ل

تطبيــق عقوبــة تعزيريــة كان ينبغــي علــى المشــرع اإلماراتــي أْن يحددهــا ليتمكــن القاضــي 

مــن تطبيقهــا، غيــر أّن قانــون العقوبــات االتحــادي قــد جــاء خلــوًا مــن عقوبــة تعزيريــة توقــع 

علــى الجانــي فــي حالــة ســقوط الحــد، وتــرك األمــر بيــد القاضــي لتوقيــع العقوبــة التعزيريــة 

المناســبة)1(.

واألحــرى فــي هــذا األمــر، أْن يتدخــل المشــرع اإلماراتــي، وينــص علــى عقوبــة تعزيريــة فــي 

حالــة ســقوط الحــد تطبــق علــى الجانــي البالــغ حينمــا يرتكــب جريمــة الزنــا أو اللــواط، وذلــك 

إعمــااًل لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، المرســخ فــي القانــون والدســتور اإلماراتييــن)2(.

ونــرى فــي هــذا الشــأن، أْن تكــون العقوبــة التعزيريــة فــي حالــة المواقعــة الجنســية التــي تتــم 

ــه، ذكــرًا كان أو  ــدى علي ــد ســقوط الحــد الشــرعي، متدرجــة بحســب ســن المعت بالرضــا عن

أنثــى، بحيــث يحــاط الطفــل الــذي يكــون فــي المرحلــة العمريــة مــن 14 إلــى 18 ســنة، بحمايــة 

جنائيــة مــن وســائل التغريــر واالحتيــال التــي تمــارس ضــده، فتجعلــه يرضــى بالفعــل المــاس 

بعرضــه وهــو غيــر كامــل اإلدراك والتمييــز، وبمعنــى آخــر؛ أْن يكــون صغــر ســن المجنــي 

ــًة  ــا، مقارن ــد الزن ــقوط ح ــة س ــي حال ــة ف ــي التعزيري ــة الجان ــي عقوب ــددًا ف ــًا مش ــه ظرف علي

بالعقوبــة التعزيريــة التــي تتقــرر فــي حالــة الزنــا بيــن شــخصين بالغيــن)3(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر فــي هــذا الشــأن: د. ممــدوح خليــل البحــر، الجرائــم الواقعــة علــى األشــخاص فــي قانــون العقوبــات اإلماراتــي، 
إثــراء للنشــر والتوزيــع، األردن، 2011 م، ص 140، وقــد أكــدت المحكمــة االتحاديــة العليــا، أنــه »مــن المقــرر فــي مذهــب 
ــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية حــدًا، وإن تخلــف شــروط  ــى القاضــي تطبي ــن عل ــة، ويتعي ــواط حدي ــة، أّن جريمــة الل المالكي
الحــد وامتنــاع توقيــع العقوبــة، فــإّن جرائــم الحــدود تبقــى خاضعــة إلــى أحــكام الشــريعة حــدًا أو تعزيــرًا، وللمحكمــة الســلطة 
التامــة فــي توقيــع العقوبــة التعزيريــة التــي تراهــا مناســبة لــردع المتهــم وإصــالح المجتمــع، مالــم يوجــد نــص يعاقــب تعزيــرًا 

علــى الجريمــة.«.
ــا بتاريــخ -7 -1 2013م - األحــكام الجزائيــة، الطعــن ذو الرقــم 80 لســنة 2012 م.  ــة العلي انظــر: حكــم المحكمــة االتحادي

/http://www.eastlaws.com. ــن الشــرق ــبكة قواني ش
والواقــع أنــه ال يوجــد نــص فــي التشــريع اإلماراتــي يقــرر عقوبــة تعزيريــة علــى جريمــة اللــوط أو الزنــا فــي حالــة ســقوط 
الحــد، وتقديــر هــذه العقوبــة يرجــع إلــى القاضــي، والجديــر بالذكــر أّن المشــرع اليمنــي يعــّد الزنــا واللــواط جريمــة حديــة 
كمــا هــو الشــأن فــي التشــريع اإلماراتــي، ولكنــه يضــع عقوبــة تعزيريــة فــي حالــة ســقوط الحــد؛ فتنــص المــادة الـــ267 مــن 
قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، علــى أنــه »يعــزر الزانــي والزانيــة بالحبــس مــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات، إذا لــم تتوافــر 
الشــروط الالزمــة لتطبيــق الحــد، أو لــم يقــم الدليــل الشــرعي الموجــب لتطبيــق العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة 

متــى اقتنعــت المحكمــة مــن القرائــن القائمــة علــى ثبــوت الزنــا.«. 
)2(  انظر المادة الـ27 من الدستور االتحادي؛ والمادة الـ1 من قانون العقوبات االتحادي.

ــه »مــن واقــع أنثــى  ــى أن ــات، عل )3(  وفــي هــذا الشــأن، ينــص المشــرع األردنــي فــي المــادة الـ1/294مــن قانــون العقوب
)غيــر زوجــه( أكملــت الخامســة عشــرة ولــم تكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، عوقــب باألشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدة ال 

تقــل عــن خمــس ســنوات.«.
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مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي

ــه ـــــ  ــي والمجنــي علي ــن الجان ــة القائمــة بي ــي مــن الصل ــك أْن يجعــل المشــرع اإلمارات وكذل

كمــا لــو كان الجانــي لــه ســلطة علــى المجنــي عليــه، أو كان خادمــًا أو عامــاًل لــدى َمــن يتولــى 

تربيتــه ورعايتــه واإلشــراف عليــه ـــــ ظرفــا مشــددًا للعقــاب، وهــو األمــر الــذي تذهــب إليــه 

بعــض التشــريعات، ومــن ذلــك التشــريع األردنــي)1(. 

ثانيًا ـــ نطاق العقاب في التشريع المصري:

ــد  ــرة، فق ــرة األخي ــي الفت ــع االغتصــاب ف ــد وقائ ــى تزاي ــا المشــرع المصــري، ونظــرًا إل أم

ــادة  ــي الم ــص ف ــك بالن ــنة 2011 م؛ وذل ــم 11 لس ــوم ذي الرق ــاب بالمرس ــدد العق ــل وش تدخ

الـــ267 مــن قانــون العقوبــات  ـــــ بعــد تعديلهــا ـــــ علــى أنــه »مــن واقــع أنثــى بغيــر رضاهــا، 

ــم  يعاقــب باإلعــدام أو الســجن المؤبــد، ويعاقــب الفاعــل باإلعــدام إذا كانــت المجنــي عليهــا ل

ــة، أو كان الفاعــل مــن أصــول المجنــي عليهــا  ــة كامل ــغ ســنها ثمانــي عشــرة ســنة ميالدي تبل

ــن لهــم ســلطة عليهــا، أو كان خادمــًا باألجــر  أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو مالحظتهــا، أو مّم

ــون للجريمــة«)2(. ــدم ذكرهــم، أو تعــدد الفاعل ــن تق ــد َم عندهــا، أو عن

وعلــى الرغــم مــن أّن المشــرع المصــري شــدد العقوبــة بخــالف مــا كان منصوصــًا عليــه مــن 

ــــ ممتــدة للفتــاة التي تتعــرض لالغتصاب  ــــ بالظــرف المشــددـ  قبــل، وجعــل الحمايــة الجنائيــةـ 

ــة  ــم يجــرم ســوى مواقع ــه ل ــه)3(؛ ألن ــد الفق ــاًل لنق ــه يظــل مح ــة عشــرة،  فإن ــى ســن الثامن إل

ــر  ــإّن األم ــي، ف ــل الجان ــت بفع ــرة إذا رضي ــك أّن الصغي ــى ذل ــا؛ ومعن ــر رضاه ــى بغي األنث

ــون  ــي ال يك ــراه، ولك ــي اإلك ــا ينف ــذا الرض ــاس أن ه ــى أس ــم عل ــاق التجري ــن نط ــرج م يخ

ــوق  ــر ق ــكًا للعــرض بغي ــى حســبانه هت ــاب، ذهــب بعضهــم إل هــذا الفعــل خــارج نطــاق العق

ــاب  ــة الجنســية التامــة، فمــن ب ــد)4(؛ ألّن جريمــة هتــك العــرض تقــوم مــن دون الصل أو تهدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  ينــص المشــرع األردنــي فــي المــادة الـــ1/295 مــن قانــون العقوبــات، علــى أّن »مــن واقــع أنثــى أكملت الخامســة عشــرة 
ولــم تكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، وكان الجانــي أحــد أصولهــاـ ســواء كان شــرعيًا أو غيــر شــرعي، أو واقعهــا أحــد 
محارمهــا أو َمــن كان مــؤكاًل تربيتهــا أو رعايتهــا أو لــه ســلطة شــرعية أو قانونيــة عليهــا، عوقــب باألشــغال الشــاقة المؤقتــة 

مــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات«. 
)2(  فقــد كان المشــرع المصــري ينــص فــي المــادة الـــ267 ـــــ قبــل تعديلهــا ـــــ علــى أنــه »َمــن واقــع أنثــى بغيــر رضاهــا 
يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المشــدد، فــإذا كان الفاعــل مــن أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتوليــن تربيتهــا أو مالحظتهــا، أو 

مّمــن لهــم ســلطة عليهــا، أو كان خادمــا باألجــرة عندهــا أو عنــد َمــن تقــدم ذكرهــم، يعاقــب بالســجن المؤبــد.«.
)3(  د. أكمــل يوســف الســعيد يوســف، الحمايــة الجنائيــة لألطفــال مــن االســتغالل الجنســي، دار الجامعــة الجديــدة، 
االســكندرية، 2014 م، ص 81، د. فتــوح الشــاذلي، مكافحــة القانــون المصــري للعنــف والتمييــز ضــد المــرأة، متــاح علــى 

ــي: ــط التال ــى الراب ــرأة  عل ــي للم ــس القوم ــع المجل ــت، موق ــبكة اإلنترن ش
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/445-vaw3ara 

)4(  انظــر: د. عبدالمهيمــن بكــر، جرائــم االعتــداء علــى األشــخاص واألمــوال، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، 1970، ص 
ــم 62، ص 318، مشــار  ــض، س 12، رق ــل 1964، مجموعــة أحــكام النق ــي 14 ابري ــض المصــري ف 200. وقضــاء النق

إليــه فــي المرجــع نفســه.
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أولــى تقــوم إذا وصــل الفعــل إلــى حــد إتمــام هــذه الصلــة؛ ألّن كّل وقــاع ينطــوي بالضــرورة 

علــى هتــك العــرض، ويؤخــذ علــى هــذا التكييــف أنــه يجعــل المســؤولية والعقــاب علــى قــدم 

المســاواة بيــن الصلــة الجنســية التامــة وأفعــال أقــل منهــا فحشــًا)1(.

والجديــر بالذكــر؛ أّن التشــريع الفرنســي يعاقــب علــى االغتصــاب بالســجن مــدة خمســة عشــر 

عامــًا، ويشــدد العقــاب إلــى الســجن مــدة عشــرين ســنة، إذا كان مــن وقــع عليــه االغتصــاب 

ــى  ــة إل ــد العقوب ــادة الـــ24/222(، ويصع ــره عــن خمــس عشــرة ســنة )الم ــل عم قاصــرًا يق

الســجن مــدة ثالثيــن ســنة، إذا ترتــب علــى االغتصــاب وفــاة المجني عليــه )المادة الـــ25/222(

)2(، مــع مالحظــة أّن المشــرع الفرنســي ـــــ ومنــذ ســنة 1992 ـــــ اســتبعد عقوبــة اإلعــدام مــن 

نطــاق العقوبــات الجنائيــة)3(.

ثالثًا ـــ نطاق العقاب في التشريع اليمني:

نــّص المشــرع اليمنــي علــى عقوبــة جريمــة االغتصــاب فــي المــادة الـ269 مــن قانــون الجرائم 

والعقوبــات، التــي قضــت بأنــه »متــى ســقط الحــد الشــرعي لســبب مــن األســباب المقــررة، 

ــى أي  ــدى باالغتصــاب عل ــن اعت ــنوات، كّل َم ــبع س ــى س ــد عل ــدة ال تزي ــس م ــب بالحب يعاق

ــل عــن  ــدة ال تق ــس م ــة الحب ــون العقوب ــن دون رضــاه، وتك ــى، م ــرًا كان أو أنث شــخص، ذك

ســنتين وال تزيــد علــى عشــر ســنين، إذا ارتكــب الجريمــة شــخصان فأكثــر، أو كان الجانــي 

مــن المتوليــن اإلشــراف علــى المجنــي عليــه أو حمايتــه أو تربيتــه أو حراســته أو معالجتــه،  أو 

أصيــب المجنــي عليــه بســبب الحــادث بضــرر جســيم فــي بدنــه أو صحتــه، أو حملــت المجنــي 

عليهــا بســبب الجريمــة، وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات وال تجــاوز 

ــة عشــرة، أو تســبب عــن  ــغ الرابع ــم تبل ــا ل ــي عليه خمــس عشــرة ســنة، إذا كان ســن المجن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــب  ــود نجي ــور المرحــوم محم ــتاذنا الدكت ــرق أس ــابق، ص 382. ويف ــليمان، المرجــع الس ــق س )1(  انظــر: د. أشــرف توفي
حســني، بيــن الصغيــرة غيــر المميــزة والصغيــرة المميــزة؛ فيجعــل االغتصــاب قائمــًا فــي مواقعــة غيــر المميــزة؛ ألّن إرادتهــا 
متجــردة مــن القيمــة القانونيــة، أمــا إذا كانــت مميــزة، فيــرى أنــه مــن المالئــم أْن يتدخــل المشــرع بالنــص علــى صــوره مخففــة 
مــن االغتصــاب فــي حالــة رضــا الصغيــرة المميــزة بالفعــل. أنظــر: د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات، القســم 

الخــاص، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1994، ص 537. 
1-http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F020CAF481F20CD1BAFA33  )2(
43671AB798.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006181753&cidTexte=LEGITEXT00

0006070719&dateTexte=20131125
ــي  ــون الصــادر ف ــا بالقان ــي ســبق إلغاؤه ــة اإلعــدام الت ــي 1992 م، عقوب ــد اســتبعد المشــرع الفرنســي الصــادر ف )3(  وق

م.  1981  /10/19
 Bernard) Bouloc(, et  Matsopoulou) Haritini(: Droit penal general et procedure penale.:انظر .
                        . 15 edition, Dalloz, paris, 2004 , n,904 ,p402
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مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي

الفعــل انتحــار المجنــي عليهــا، ويعــّد اغتصابــًا كّل إيــالج جنســي جــرى ارتكابــه علــى شــخص 

الغيــر، ذكــرًا كان أو أنثــى، مــن دون رضــاه.«.

ــة  ويالحــظ علــى موقــف المشــرع اليمنــي، أّن العقوبــات المذكــورة يجــري تطبيقهــا فــي حال

ــة الشــرعية  ــم تتوافــر األدل ــو ل ســقوط الحــد الشــرعي لســبب مــن األســباب المقــررة، كمــا ل

المقــررة لتطبيــق حــد الزنــا أو اللــواط، أو توافــرت شــبهة تــدرأ تطبيــق الحــد، أمــا إذا توافــرت 

شــروط حــد الزنــا وأدلتــه الشــرعية، فــإّن الواقعــة تخضــع إلــى حــد الزنــا المقــرر فــي المــادة 

ــواط المقــرر فــي المــادة الـــ264 مــن  ــم والعقوبــات)1(، أو حــد الل الـــ263 مــن قانــون الجرائ

قانــون الجرائــم والعقوبــات)2(.

ــــ أّن العقوبــة الحديــة قــد تكــون رادعــة فــي حالــة كــون الجانــي محصنًا؛  ــــ أيضــًاـ  والمالحــظـ 

إذ تتــم معاقبتــه بالرجــم حتــى المــوت، غيــر أنــه فــي حالــة االغتصــاب الواقــع مــن شــخص 

غيــر محصــن، وتوافــرت شــروط تطبيــق الحــد الشــرعي؛ وهــو الجلــد مائــة جلــدة والتعزيــر 

جــوازًا بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة، فــإّن هــذه العقوبــة غيــر رادعــة، وخاصــًة فــي حالــة 

وقــوع االغتصــاب علــى طفــل؛ فقــد افتــرض المشــرع فــي المــادة الـــ269 مــن قانــون الجرائــم 

والعقوبــات ســالفة الذكــر، أّن االغتصــاب زنــا أو لــواط، وقــرر تطبيــق الحــد الشــرعي، فــي 

ــه إذا صاحــب  ــى أن ــة الخطــف، أشــار إل ــك جريم ــي موضــع آخــر، ونقصــد بذل ــه ف ــن أن حي

الخطــف زنــا أو لــواط، فــإّن الجانــي يعاقــب باإلعــدام تعزيــرًا، وذلــك بمقتضــى المــادة الـــ249 

مــن قانــون العقوبــات)3(، والمــادة الـــ2 مــن قانــون االختطــاف والتقطــع)4(، وهــو تناقض عجيب 

ــواء  ــة، س ــة تعزيري ــاب جريم ــة االغتص ــل جريم ــه، بجع ــن إزالت ــرع يتعي ــب المش ــن جان م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  تنــص المــادة الـــ263 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي، علــى أّن »الــوطء المعتبــر زنــا هــو الــوطء فــي القبــل، 
ويعاقــب الزانــي والزانيــة فــي غيــر شــبهة أو إكــراه بالجلــد مائــة جلــدة حــدًا، إْن كان غيــر محصــن، ويجــوز تعزيــره بالحبــس 

مــدة ال تجــاوز ســنة، وإذا كان الزانــي أو الزانيــة محصنــًا، يعاقــب بالرجــم حتــى المــوت.
)2(  والمــادة الـــ264 فــي شــأن اللــواط تنــّص علــى أن )... ويعاقــب الالئــط والملــوط، ذكــرًا كان أو أنثــى، بالجلــد مائــة جلــدة، 

إْن كان غيــر محصــن، ويجــوز تعزيــزه بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة، ويعاقــب بالرجــم حتــى المــوت إْن كان محصنــًا(.
)3(  تنــص المــادة الـــ249 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات: »يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات، كّل َمــن 
خطــف شــخصًا، فــإذا وقــع الخطــف علــى أنثــى أو علــى حــدث أو علــى مجنــون أو معتــوه، أو كان الخطــف بالقــوة أو التهديــد 
ــداء أو  ــذاء أو اعت ــاله إي ــنوات، وإذا صاحــب الخطــف أو ت ــبع س ــى س ــد عل ــدة ال تزي ــس م ــة الحب ــت العقوب ــة، كان أو الحيل
تعذيــب، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات، وذلــك كلــه مــن دون إخــالل بالقصــاص أو الديــة أو األرش 
علــى حســب األحــوال، إذا ترتــب علــى اإليــذاء مــا يقتضــي ذلــك، وإذا صاحــب الخطــف أو تــاله قتــل أو زنــا أو لــواط، كانــت 

العقوبــة اإلعــدام«.
ــه  ــق علي ــم 24 لســنة 1998م، أطل ــًا خاصــًا ذا الرق ــي قانون ــادة حــوادث الخطــف، وضــع المشــرع اليمن )4(  وبالنظــر لزي
»قانــون مكافحــة جرائــم االختطــاف والتقطــع«، ونصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أْن »يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن اثنتــي 
عشــرة ســنة وال تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة، كّل َمــن خطــف شــخصًا، فــإذا وقــع الخطــف علــى أنثــى أو حــدث، تكــون 
العقوبــة الحبــس مــدة عشــرين ســنة، وإذا صاحــب الخطــف أو تــاله إيــذاء أو اعتــداء، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة ال تزيــد 
علــى خمــس وعشــرين ســنة، وذلــك كلــه مــن دون اإلخــالل بالقصــاص أو الديــة أو األرش علــى حســب األحــوال، إذا ترتــب 
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اقترنــت باالختطــاف أو لــم تقتــرن، وهــو األمــر الــذي اتجــه إليــه المشــرع اإلماراتــي حينمــا 

قــرر عقوبــة اإلعــدام علــى جريمــة االغتصــاب، علــى الرغــم مــن أّن المشــرع اإلماراتــي يأخذ 

بجرائــم الحــدود والقصــاص والديــة، ويدرجهــا ضمــن الجنايــات علــى نحــو مــا هــو مقــرر فــي 

التشــريع اليمنــي، الــذي يــدرج جرائــم الحــدود والقصــاص ضمــن الجرائــم الجســيمة.

ــداء  ــوع االعت ــك أّن وق ــل؛ ذل ــى طف ــل عل ــوع الفع ــة وق ــي حال ــرأي ف ــذا ال ــة ه ــدو وجاه وتب

ــرن  ــم يقت ــو ل ــى، ول ــرًا أو أنث ــه ضــررًا شــديدًا، ســواء كان ذك ــل يلحــق ب ــى طف الجنســي عل

باالختطــاف، كمــا أّن االغتصــاب وخاصــة الواقــع منــه علــى الطفــل، يمكــن أْن يتحقق بوســائل 

ــن  ــك م ــر ذل ــاء، وغي ــة أو اإلله ــة أو المباغت ــراه باإلغــراء أو الحيل ــر االختطــاف أو اإلك غي

وســائل الخــداع التــي يتعــرض لهــا الطفــل، ومــن الفقــه اإلســالمي مــا يذهــب ـــــ كمــا ســنرى 

ـــــ إلــى تطبيــق حــد الحرابــة ليــس علــى قطــع الطريــق وأخــذ المــال فحســب، وإنمــا ـــــ أيضــًا 

ـــــ فــي جرائــم االعتــداء علــى العــرض)1(، كمــا أّن العقوبــة التعزيريــة التــي قررهــا المشــرع 

علــى جريمــة االغتصــاب فــي حالــة ســقوط الحــد والمقــدرة بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســبع 

ســنوات)2(، هــي ـــــ أيضــًا ـــــ عقوبــة متواضعــة، ال تتناســب مــع جســامة الجريمــة واألضــرار 

الناشــئة عنهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن مــا أورده المشــرع اليمنــي مــن تشــديد للعقــاب فــي الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة الـــ269 ســالفة الذكــر، والمقــدرة بالحبــس مــن ســنتين إلــى عشــر ســنين، ال يرقــى 

إلــى مســتوى الخطــورة التــي تمثلهــا الجريمــة فــي الحــاالت التــي ذكرهــا المشــرع؛ وهــي التــي  

ترتكــب فيهــا الجريمــة مــن شــخصين أو أكثــر، أو مــن شــخص تربطــه صلــة بالمجنــي عليــه 

ــة مــا إذا كان مــن المتوليــن  ــك فــي حال ــه، وذل ــة واالهتمــام بالمجنــي علي ــه العناي تقتضــي من

اإلشــراف عليــه أو حمايتــه أو تربيتــه أو حراســته أو معالجتــه، أو فــي الحالــة التــي يتمخــض 

عــن الفعــل آثــار فــي جســد المجنــي عليــه، أو أْن تحمــل المجنــي عليهــا حمــاًل غيــر مرغــوب 

فيــه.

وكان يفتــرض أْن يواجــه المشــرع مثــل هــذه الحــاالت الخطيــرة بعقوبــات رادعــة، كمــا هــو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على اإليذاء ما يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تاله قتل أو زنا أو لواط، كانت العقوبة اإلعدام.«. 
)1(  لمزيد من التفصيل؛ انظر: العقوبة، لإلمام محمد أبوزهرة، دار الفكر، القاهرة، ص 139.

ــس 24  ــى للحب ــر الجســيمة، والحــد األدن ــم الجســيمة وغي ــي الجرائ ــة ف ــدة الســالبة للحري ــة الوحي ــس هــو العقوب )2(  والحب
ســاعة، وحــده األقصــى فــي الجرائــم غيــر الجســيمة ثــالث ســنوات، وفــي الجرائــم الجســيمة خمــس عشــرة ســنة، مــا لــم ينــص 

القانــون علــى خــالف ذلــك، )انظــر المادتيــن الـــ17 والـــ18 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي(.
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الحــال فــي التشــريع اإلماراتــي، الــذي قــرر عقوبــة اإلعــدام علــى جريمــة االغتصــاب علــى 

نحــو مــا أســلفنا. 

وكذلــك؛ فــإّن مــا ذهــب إليــه المشــرع اليمنــي مــن تشــديد للعقوبــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن 

ثــالث ســنوات وال تجــاوز خمــس عشــرة ســنة، إذا كان ســن المجنــي عليهــا لــم يبلــغ الرابعــة 

عشــرة، أو تســبب عــن الفعــل انتحارهــا، هــو ـــــ أيضــًا ـــــ ال يتناســب مــع جســامة الجريمــة 

ــي  ــة الت ــي حــق الطفل ــة ف ــذه الجريم ــكاب ه ــى ارت ــدم عل ــذي يق ــع خطــورة المجــرم ال وال م

يكــون عمرهــا أقــل مــن أربــع عشــرة ســنة، والتــي مــن شــأنها أْن تقضــي علــى حياتهــا وتدمــر 

مســتقبلها وتســيء إلــى شــرف أســرتها، وخاصــًة فــي مجتمــع محافــظ تســوده أعــراف وتقاليــد 

القبيلــة، تدفــع بأســرتها إلــى االنتقــام والثــأر مــن الجانــي، ويصــل فــي كثيــر مــن الحــاالت إلــى 

ــغ  ــم تبل ــي ل ــى المجنــي عليهــا الت ــة يقتصــر عل ــى أّن التشــديد فــي العقوب ــة إل ــل، باإلضاف القت

الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا، أو تســبب عــن الفعــل انتحارهــا؛ ويعنــي ذلــك إخــراج الطفــل 

الذكــر الــذي يتعــرض لالغتصــاب، مــن نطــاق التشــديد فــي عقوبــة الجانــي.

كمــا أّن المشــرع اليمنــي بتحديــده ســن المجنــي عليهــا بأربــع عشــرة ســنة، يكــون قــد اســتبعد 

ــي عــن  ــة الجان ــى 18 مــن التشــديد فــي عقوب ــراوح أعمارهــن مــن 14 إل ــي تت ــات الالت الفتي

ــق  ــرى تطبي ــن، ُيج ــن المذكورتي ــي الحالتي ــه ف ــك أن ــي ذل ــن؛ ويعن ــع عليه ــاب الواق االغتص

العقوبــة العاديــة لالغتصــاب؛ وهــي الحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســبع ســنوات؛ وهــي عقوبــة 

زهيــدة ال تحقــق الــردع وال ترضــي الشــعور بالعدالــة؛ ذلــك أّن جريمــة االغتصــاب ـــــ ســواء 

وقعــت علــى ذكــر أو علــى أنثــى ـــــ جريمــة خطيــرة، وتكــون أشــد خطــورة إذا وقعــت علــى 

َمــن يقــل عمــره عــن 18 ســنة.

كمــا أّن المشــرع لــم يشــر إلــى أثــر رضــا المجنــي عليــه الــذي يقــل عمــره عــن أربعــة عشــر 

عامــًا فــي مســؤولية الجانــي، ويعنــي ذلــك أّن رضــاه بالمواقعــة الجنســية ـــــ وهــو فــي هــذه 

ــا،  ــى أســاس الزن ــة عل ــي قائم ــل مســؤولية الجان ــوع االغتصــاب، ويجع ــي وق الســن ـــــ ينف

والمجنــي عليــه يعــّد حدثــًا يخضــع إلــى التدابيــر المقــررة علــى األحــداث، وإذا ســقط حــد الزنــا 

ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الـــ267  ــة التعزيري ــى العقوب ــه يخضــع إل عــن الجانــي، فإن

مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات؛ وهــي الحبــس مــدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات؛ وهــي عقوبــة 

متواضعــة ليــس مــن شــأنها أْن تحقــق الــردع. 
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وقــد كان لهــذا التســاهل فــي العقــاب، أثــره البالــغ فــي تزايــد حــوادث االغتصــاب التــي تتــردد 

أخبارهــا فــي الصحــف ووســائط اإلعــالم بصــورة مســتمرة)1(، جعلــت العديــد مــن المهتميــن 

بأمــر الطفولــة والمناصريــن لحقــوق المــرأة فــي اليمــن، ينــادون بتشــديد عقوبــة االغتصــاب 

عامــًة وعلــى األطفــال خاصــًة)2(؛ لذلــك كان األحــرى التشــديد برفــع العقوبــة التعزيريــة إلــى 

الحبــس مــدة ال تزيــد علــى عشــرين ســنة، وتقريــر عقوبــة اإلعــدام خيــارًا آخــر أمــام القاضــي، 

إذا قــدر أّن الجانــي جديــر بالتشــديد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظر تقريرًا على موقع العربية نت حول تنامي ظاهرة اغتصاب األطفال في اليمن:

html.263105/28/01/http://www.alarabiya.net/articles/2013
)2(  انظــر فــي مقابلــة مــع الدكتــور نجيــب جميــل: موقــع صحيفــة 14 أكتوبــر عــن ظاهــرة اغتصــاب األطفــال فــي المجتمــع 

اليمنــي، متــاح علــى الرابــط التالــي: 
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=92119
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المبحث الرابع
مدى الحماية الجنائية للطفل الذي يتعرض لالغتصاب في الفقه اإلسالمي

تمهيد وتقسيم:

ــل  ــغ العاق ــي البال ــؤولية الجان ــة مس ــن معرف ــالمي، ع ــه اإلس ــاق الفق ــي نط ــث ف ــور البح يث

ــؤولية  ــا مس ــر؟ وم ــد أم بالتعزي ــب بالح ــل يعاق ــل(، فه ــة )طف ــر بالغ ــرة غي ــأ صغي ــذي يط ال

الجانــي الــذي يغتصــب طفــاًل: هــل يطبــق عليــه حــد الزنــا أم ال؟ وإذا كانــت اإلجابــة بتطبيــق 

حــد الزنــا، فهــل هــذه العقوبــة هــي المقصــودة؟ وهــل مــن شــأنها أن تحقــق الــردع، وبصفــة 

خاصــة، إذا كان الجانــي غيــر محصــن، وعقوبتــه عندئــذ هــي الجلــد مائــة أو التغريــب عامــًا 

عنــد َمــن يضيــف التغريــب إلــى الجلــد؟

لإلجابــة عــن ذلــك، ال بــّد أْن نعــرض موقــف الفقــه اإلســالمي فــي المســألتين التاليتيــن: األولــى 

أثــر رضــا الصغيــرة أو الطفــل فــي مســؤولية الجانــي، والثانيــة مســؤولية الجانــي فــي حالــة 

اغتصــاب الطفــل، ونخصــص لــكل واحــدة منهــا مطلبــًا.

المطلب األول
رضا الطفل وأثره في مسؤولية الجاني

ــزواج،  ــع خــارج نطــاق ال ــوم أّن الشــريعة اإلســالمية تعــّد كّل ممارســة جنســية تق مــن المعل

جريمــة تســتوجب العقــاب، ويختلــف نــوع العقــاب ومقــداره باختــالف الجريمــة التــي ارتكبت؛ 

فــإذا كان الفعــل ينطــوي علــى وطء محــرم فــي غيــر حــالل، فهــو إمــا أْن يكــون تحــت وصــف 

الزنــا إذا كان بيــن رجــل وامــرأة، وإمــا أْن يكــون بوصــف اللــواط إذا تــم بيــن ذكريــن.

أمــا إذا لــم يكــن ثمــة وطء وإنمــا أفعــال ال تبلــغ مبلــغ الصلــة الجنســية التامــة، فهــي مــن قبيــل 

التعزيــر الــذي يفــوض فــي تجريمــه والعقــاب عليــه ولــي األمــر، كمــا أّن التعزيــر يكــون متعينًا 

ــم  ــا مــن جرائ ــه الشــرعية؛ فالزن ــق الحــد أو أدلت ــر شــروط تطبي ــم تتواف ــا ول إذا ارتكــب الزن

ــم  ــن الجرائ ــّد م ــى، ويع ــًا هلل تعال ــدرة حق ــة مق ــه عقوب ــالمية، ول ــريعة اإلس ــي الش ــدود ف الح

ــى  َن ــوْا الزِّ ــى: »َواَل َتْقَرُب ــال تعال ــه؛ فق ــى عــن اقتراف ــبحانه وتعال ــى اهلل س ــي نه ــرة الت الخطي

ِإنَّــُه َكاَن َفاِحَشــًة َوَســاء َســِبياًل«)1(، وعقوبتــه محــددة وثابتــة؛ وهــي الجلــد مــع التغريــب لغيــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  اإلسراء )32(.
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ــا  ْنُهَم ــٍد مِّ ــُدوا ُكلَّ َواِح ــي َفاْجِل اِن ــُة َوالزَّ اِنَي ــى: »الزَّ ــه تعال ــزوج؛ لقول ــر المت المحصــن؛ أي غي

ِمَئــَة َجْلــَدٍة َواَل َتْأُخْذُكــم ِبِهَمــا َرْأَفــٌة ِفــي ِديــِن اهللَِّ ِإن ُكنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهللَِّ َواْلَيــْوِم اآْلِخــِر َوْلَيْشــَهْد 

ــَن اْلُمْؤِمِنيــَن«)1(، ولقــول الرســول، صلــى اهلل عليــه وســلم: »خــذوا عنــي،  َعَذاَبُهَمــا َطاِئَفــٌة مِّ

خــذوا عنــي، قــد جعــل اهلل لهــن ســبياًل؛ البكــر بالبكــر جلــد مائــة ونفــي ســنة ...«)2(، والقتــل 

ــى اهلل  ــًا؛ أي متزوجــًا؛ لمــا هــو ثابــت أّن رســول اهلل ـــــ صل ــًا بالحجــارة إْن كان محصن رمي

عليــه وســلم ـــــ أمــر بتنفيذهــا علــى ماعــز والغامديــة، ونفذهــا خلفــاؤه مـــن بعــده، باإلضافــة 

إلــى إجمــاع العلمــاء علــى العمــل بهــا)3(.

ــّده  ــم يع ــا)4(، وبعضه ــم الزن ــه كحك ــون حكم ــّدا؛ فيك ــه ح ــاء يجعل ــض الفقه ــواط فبع ــا الل أم

جريمــة تعزيريــة)5(.

ولتطبيــق عقوبــة الزنــا أو اللــواط، فإنــه يفتــرض ـــــ وفقــًا لقواعــد المســؤولية الجنائيــة ـــــ أْن 

يكــون كّل مــن طرفــي المواقعــة الجنســية كامــل األهليــة، بــأْن يكــون كّل منهمــا بالغــًا عاقــاًل، 

وحــّرا مختــارًا غيــر مكــره أو مضطــر.

وينــدرج البحــث فــي أثــر رضــا الطفــل فــي مســؤولية الجانــي، فيمــا تناولــه الفقــه اإلســالمي 

مســألة مواقعــة البالــغ العاقــل لصغيــرة بحســبانها مــن مســائل الفــروع المرتبطــة بالزنــا، وقــد 

ــه  ــد مناط ــق الح ــا؛ ألّن تطبي ــد الزن ــا ح ــب عليه ــرة ال يج ــى أّن الصغي ــاء)6( عل ــق الفقه اتف

التكليــف؛ وهــو يتطلــب البلــوغ؛ لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »رفــع القلــم عــن ثالثــة: عــن 

النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن المجنــون حتــى يعقــل«)7(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  النور )2(.
)2(  أخرجه األمام مسلم، باب حد الزنا، حديث رقم »1690«، صحيح مسلم، المرجع السابق، ص 806. 

)3(   وردت فــي الزنــا أحاديــث كثيــرة رويــت بطرائــق متعــددة، ولقــد قــال النــووي فــي معــرض ذكــره اختــالف الفقهــاء فــي 
تفســيرها: »إّن العلمــاء أجمعــوا علــى وجــوب جلــد الزانــي البكــر مائــة، ورجــم المحصــن؛ وهــو الثيــب، ولــم يخالــف فــي 
هــذا أحــد مــن أهــل القبلــة ...«، )انظــر: شــرح صحيــح مســلم، لإلمــام محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي، دار الخيــر، 

دمشــق - بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1416 هـــ - 1996 م، ج 11، ص 337 ومــا بعدهــا(.
ــر المحصــن،  ــد والتغريــب لغي ــا )الجل ــه؛ فبعضهــم يــرى أْن يحــد للزن ــواط حــد، يختلفــون فــي عقوبت ــون إّن الل )4(  والقائل
ــًا  ــا رمي ــل، إم ــر محصــن، أو القت ــًا أو غي ــواء كان محصن ــًا، س ــل مطلق ــده القت ــرى أّن ح ــم ي ــم للمحصــن(، وبعضه والرج
بالحجــارة وإمــا مــن شــاهق وإمــا قتــاًل بالســيف. لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: التشــريع الجنائــي اإلســالمي، عبدالقــادر عــودة، 

المرجــع الســابق، ج 2، ص 386. 
ــل سياســة. انظــر:  ــواط يقت ــاد الل ــة، وإذا اعت ــى يحــدث توب ــس حت ــرى أْن يحب ــة؛ في ــام أبوحنيف ــذا يذهــب األم ــى ه )5(  وإل

ــه، ص 387. ــع نفس ــودة، المرج ــادر ع ــالمي، عبدالق ــي اإلس ــريع الجنائ التش
)6(  المدونــة الكبــرى، لإلمــام مالــك بــن أنــس األصبحــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ج 4، 1415 ه – 1994 م،  ص 
508. المغنــي، المرجــع الســابق، ح 12، ص 341. الغــرر البهيــة، لإلمــام الشــيخ زكريــا بــن محمــد األنصــاري، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، 1418 ه – 1997 م، ج 9، ص 216. 
)7(  سبق تخريجه، انظر: ص 9 في هذا البحث.
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وعلــى ذلــك؛ فإنــه إذا وطــأ البالــغ العاقــل طفــاًل، ذكــرًا أو أنثــى، فإنــه يطبــق عليــه حــد الزنــا 

أو اللــواط، ويســقط الحــد عــن الطفــل ولــو كان راضيــًا بالمواقعــة الجنســية، وفــي ذلــك يقــول 

اإلمــام النــووي فــي المجمــوع شــرح المهــذب: »وإْن كان أحــد الشــريكين فــي الــوطء بالغــًا، 

وجــب الحــد علــى َمــن هــو أهــل للحــد، ولــم يجــب علــى اآلخــر؛ ألن أحدهمــا انفــرد بمــا يوجب 

الحــد، وانفــرد اآلخــر بمــا يســقط الحــد؛ فوجــب الحــد علــى أحدهمــا وســقط عــن اآلخــر«)1(.

ويشــترط بعــض الفقهــاء لتطبيــق الحــد علــى البالــغ العاقــل، أْن تكــون الصغيــرة مّمــن يوطــأ 

ــب  ــال يج ــا، ف ــع مثله ــا أو يجام ــأ مثله ــن ال يوط ــت مّم ــإْن كان ــا)2(، ف ــع مثله ــا أو يجام مثله

الحــد وإنمــا التعزيــر، والتعزيــر متــروك تقديــره لولــي األمــر؛ يقــدره بحســب جســامة الفعــل 

وخطــورة الجانــي. علــى أســاس أّن تطبيــق حــد الزنــا يتطلــب أْن يكــون بيــن طرفيــن يمكــن 

الوقــاع بينهمــا، فــإْن لــم يتحقــق وكان أحدهمــا غيــر صالــح للــوطء، فــإّن فــي ذلــك شــبهة تــدرأ 

ــع التعزيــر)3(. الحــد، وال تمن

المطلب الثاني
مسؤولية الجاني في حالة اإلكراه على الزنا )االغتصاب(

ــه  ــي الفق ــًا ـــــ ف ــة ـــــ أيض ــدة الثابت ــاب(؛ فالقاع ــا )االغتص ــى الزن ــراه عل ــة اإلك ــي حال وف

اإلســالمي، أنــه ليــس علــى َمــن اســتكره علــى شــيء مــن ذلــك أي مســؤولية؛ فقــد ورد فــي 

المغنــي البــن قدامــة: »وال حــّد علــى مكرهــة فــي قــول عامــة أهــل العلــم«)4(؛ وذلــك إعمــااًل 

لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه«، ولما 

ــ فــدرأ عنها الحد،  ــــ صلــى اهلل عليه وســلمـ  روي أّن امــرأة اســتكرهت علــى عهــد رســول اهللـ 

ولمــا روي ـــــ أيضــًا ـــــ أّن امــرأة جــاءت إلــى عمــر، رضــي اهلل عنــه، وقــد زنــت، فقالــت: 

»إنــي كنــت نائمــة فلــم أســتيقظ إال برجــل وقــد جثــم علــّي«، فخّلــى ســبيلها ولــم يضربهــا؛ ألّن 

فــي اإلكــراه شــبهة، والحــدود تــدرأ بالشــبهات، وال فــرق بيــن اإلكــراه باإللجــاء ـــــ وهــو أْن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  المجمــوع شــرح المهــذب، لإلمــام أبــي بكــر زكريــا محيــي الديــن شــرف النــووي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

1426 ه – 2005 م، ج 21، ص 311.      
)2(  تبصــرة الحــكام فــي أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام، لالمــام برهــان الديــن أبــي الوفــاء ابــن اإلمــام شــمس الديــن أبــي 
ــــ 2003 م، ص 194، وقــد جــاء فيــه مــا نصــه: »ويحــد البالــغ  عبــداهلل بــن فرحــون، دار الكتــب العلميــة، الريــاض، 1423 هـ 
ــــ شــرح فتــح القديــر، لإلمــام كمــال الديــن محمــد بــن عبدالواحد؛  ــــ أيضــًاـ  بــوطء الصبيــة إذا كان مثلهــا يجامــع ...«، وانظــرـ 

المعــروف بابــن الهمــام، المطبعــة األميريــة الكبــرى ببــوالق، مصــر، 1316 ه، ص 150. 
)3(  انظر: التشريع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة، المرجع السابق، ج 2، ص 359.

)4(  المغني، البن قدامة، المرجع السابق، ح 12، ص 347.
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يغلبهــا علــى نفســها ـــــ واإلكــراه بالتهديــد بالقتــل ونحــوه.

أّمــا عــن مســؤولية الجانــي، فــإّن جمهــور الفقهــاء يــرون تطبيــق حــد الزنــا، ســواء كان المجني 

عليــه ذكــرًا أو أنثــى؛ فحكــم الزنــا يمتــد ليطبــق علــى الالئــط، بينمــا فقهــاء الحنفيــة والظاهريــة 

يعــّدون اللــواط جريمــة تعزيريــة)1(؛ فاالغتصــاب يعــّد فــي نظــر جمهــور الفقهــاء إكراهــًا علــى 

الزنــا، فــإذا ســقط الحــد علــى المعتــدى عليهــا، فإنــه يجــب الحــد علــى َمــن أكرههــا.

وحــّد الزنــا هــو الجلــد مائــة جلــدة والتغريــب مــدة عــام، عنــد القائليــن بالتغريــب، والقتــل رميــًا 

بالحجــارة بالنســبة للمحصــن، فــإذا اغتصــب رجــل امــرأة، وثبــت فعلــه بدليــل شــرعي، فقــد 

ارتكــب الزنــا الموجــب للحــد، أمــا المــرأة فــال يوقــع عليهــا الحــد؛ ألنهــا كانــت مكرهــة علــى 

ــدرأ  ــه القاضــي، أو شــبهة ت ــع ب ــل اقتن ــر دلي ــل الشــرعي، وتواف ــر الدلي ــم يتواف الفعــل، وإذا ل

الحــد، فــال يوقــع الحــد وإنمــا التعزيــر. 

لكّن التساؤل الذي يفرض نفسه: هل الزنا يماثل االغتصاب في المضمون؟

فــي اعتقادنــا أّن االغتصــاب يفــوق الزنــا فــي عنصــر عــدم الرضــا؛ فالزنــا يفتــرض الرضــا 

بيــن طرفيــه، بينمــا االغتصــاب ال يتحقــق فيــه هــذا الفــرض، وإنمــا يتــم باإلكــراه أو الحيلــة 

ــإْن  ــتقنع: »ف ــى زاد المس ــع عل ــرح الممت ــب الش ــول صاح ــك يق ــوه، ولذل ــف أو نح أو الخط

أكرههــا حتــى زنــا بهــا ـــــ والعيــاذ بــاهلل ـــــ فليــس عليهــا حــد، لكــّن اُلمِكــره يحــد بــال شــك، بــل 

ــداء ...«)2(، كمــا أّن تطبيــق حــد  ــا ويعــزر لالعت ــو قيــل بالحــد والتعزيــر أولــى؛ فيحــد للزن ل

الزنــا علــى ُمغتصــب المــرأة بالنســبة للجانــي غيــر المحصــن، بالجلــد مائــة والتغريــب عامــًا، 

ــردع أو الزجــر، بــل إّن األمــر أشــد حــدة حينمــا يتجــه الجانــي  ليــس مــن شــأنه أْن يحقــق ال

بجرمــه ضــد طفــل؛ فهــل هــذه العقوبــة مــنِ شــأنها أْن تــردع المجرميــن الذيــن يقترفــون هــذه 

الجرائــم الخطيــرة فــي حــق أطفالنــا، والتــي تطالنــا أخبارهــا بيــن الفينــة واألخــرى فــي وســائط 

اإلعــالم المختلفــة فــي العديــد مــن الــدول، والتــي يطالــب العديــد مــن المفكريــن بتغليــظ عقوبــة 

االغتصــاب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظر: التشريع الجنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة، المرجع السابق، ص 386 وما بعدها. 

)2(  الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، لفضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة 
الســعودية، الريــاض، الطبعــة األولــى، 1428 ه، ج 14، ص 254.
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فــي الحقيقــة؛ هنــاك رأي فــي الفقــه اإلســالمي ينســب إلــى فقهــاء المالكيــة والظاهريــة جديــر 

باالهتمــام والتأييــد؛ ومــؤداه التوســع فــي تطبيــق حــد الحرابــة، بحيــث يشــمل باإلضافــة إلــى 

ــى  ــة عل ــة الســبيل قصــدًا للغلب ــن خــرج إلخاف ــل نفــس أو أخــذ مــال، كّل َم ــة الســبيل بقت إخاف

الفــروج، بحســبان هــذا األمــر شــكاًل مــن أشــكال الفســاد فــي األرض الــوارد تجريمــه والعقــاب 

ــي اأَلْرِض  ــَعْوَن ِف ــْوَلُه َوَيْس ــْوَن اهلَل َوَرُس ــَن ُيَحاِرُب ــَزاء الَِّذْي ــا َج ــى: »إنََّم ــه تعال ــي قول ــه ف علي

ــَع َأْيِدْيِهــْم َوَأْرُجُلُهــْم ِمــْن ِخــاَلٍف َأْو ُيْنَفــْوا ِمــَن اأَلْرِض َذِلــَك  َفَســاًدا َأن ُيَقتَُّلــْوا َأْو ُيَصلَُّبــْوا َأْو ُتَقطَّ

َلُهــْم ِخــْزٌي ِفــي الدُّْنَيــا َوَلُهــْم ِفــي اآلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظْيــٌم«)1(.

ــا نصــه: »...  ــك م ــام مال ــى موطــأ اإلم ــي أوجــز المســالك إل ــى، جــاء ف ــذا المعن ــًا له وتطبيق

والبضــع أحــرى مــن المــال؛ فمــن خــرج إلخافــة الســبيل قصــدًا للغلبــة علــى الفــروج، فهــو 

محــارب أقبــح مّمــن خــرج إلخافــة الســبيل ألخــذ المــال«)2(، وفــي روايــة اإلمــام ســحنون فــي 

المدونــة الكبــرى لإلمــام مالــك، أّن اإلمــام مالــك قــال: »َمــن دخــل علــى رجــل فــي حريمــه 

علــى أخــذ مالــه، فهــو عنــدي بمنزلــة المحــارب يحكــم فيــه كمــا يحكــم فــي المحــارب«)3(. 

وجــاء فــي المحلــى البــن حــزم الظاهــري مــا نصــه: »... أّن المحــارب هــو المكابــر المخيــف 

ــاًل أو  ــواء لي ــاًل، س ــالح أص ــال س ــالح أو ب ــواء بس ــي األرض، س ــد ف ــق المفس ــل الطري أله

نهــارًا، فــي مصــر أو فــي فــاله ...«، واســتطرد فــي تعــداد صــور الحرابــة والمحاربيــن إلــى 

ــى ذكــر: »... أو النتهــاك فــرج فهــو محــارب ...«)4(. أْن انتهــى إل

وفــي أحــكام القــرآن البــن العربــي، تطبيــق قضائــي شــهير لحــد الحرابــة فــي جرائــم العــرض 

ــوا  ــوم خرج ــّي ق ــع إل ــد رف ــاء، ق ــة القض ــام تولي ــت أي ــد كن ــي: »لق ــؤداه التال ــره م ــي عص ف

ــة  ــن جمل ــا وم ــن زوجه ــها م ــى نفس ــة عل ــرأة مغالب ــم ام ــذوا منه ــة؛ فأخ ــى ُرفق ــن إل محاربي

المســلمين معــه فيهــا فاحتملوهــا، ثــّم جــد فيهــم الطلــب فأخــذوا وجــيء بهــم، فســألت َمــن كان 

ابتالنــي اهلل بــه مــن المفتيــن، فقالــوا: ليســوا محاربيــن؛ ألّن الحرابــة إنمــا تكــون فــي األمــوال 

ال فــي الفــروج، فقلــت لهــم: إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون؛ ألــم تعلمــوا أّن الحرابــة فــي الفــروج 

أفحــش منهــا فــي األمــوال، وأّن النــاس كلهــم ليرضــون أْن تذهــب أموالهــم وتحــرب مــن بيــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  المائدة )33(. 
ــدوي  ــي الحســن الن ــز الشــيخ أب ــي، مرك ــوي المدن ــا الكاندهل ــد زكري ــام محم ــك، لإلم ــى موطــأ مال )2(  أوجــز المســالك إل

للبحــوث والدراســات اإلســالمية، الهنــد، 1424 ه – 2003 م، ج 15، ص 447. 
)3(  المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج 4، ص 557.

)4(  انظر: المحلى، ألبي محمد علي بن سعيد بن حزم، مطبعة النهضة، مصر، ج 11، 1347 ه، ص 306. 
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ــن  ــة لكانــت لَم ــه عقوب ــو كان فــوق مــا قال ــه، ول ــه وبنت أيديهــم وال يحــرب المــرء مــن زوجت

يســلب الفــروج، وحســبكم مــن بــالء ُصحبــة الجهــال، وخصوصــًا فــي الُفتيــا والقضــاء ...«)1(.

وذهــب إلــى هــذا االجتهــاد بعــض المفســرين والفقهــاء المعاصريــن، الذيــن يؤيــدون تطبيــق 

حــد الحرابــة علــى وقائــع االغتصــاب؛ فمــن شــأن ذلــك قطــع دابــر هــذه الجرائــم الخطيــرة، 

بالنظــر إلــى زيــادة هــذه الجرائــم، وعــدم جــدوى العقوبــات الســالبة للحريــة فــي مواجهتهــا؛ 

فقــد قــال القرطبــي مــا نصــه: »إّن المحــارب إذا خــرج يريــد إخافــه الطريــق بإظهــار الســالح 

قصــدًا للغلبــة علــى الفــروج فهــذا أفحــش المحاربــة، وأقبــح مــن أخــذ األمــوال، وقــد دخــل فــي 

معنــى قولــه تعالــى: »ويســعون فــي األرض فســادًا«)2(.

واإلمــام محمــد عبــده فــي تفســير آيــة المحاربــة، يقــول: »إّن اآليــة تــدل داللــة صريحــة علــى 

ــالك  ــل، أو إه ــب والقت ــلب والنه ــي األرض، بالس ــدون ف ــن يفس ــاص بَم ــاب خ ــذا العق أّن ه

ــن هلل  ــوا محاربي ــراض، إذا كان ــى األع ــداء عل ــه االعت ــك أو من ــل ذل ــل، ومث ــرث والنس الح

ورســوله بقــوة يمتنعــون بهــا مــن اإلذعــان والخضــوع لشــرعه، وال يتأتــى ذلــك إال حيــث يقــام 

شــرعه العــادل مــن دار اإلســالم...«)3(.

ويقــول اإلمــام محمــد أبوزهــرة فــي تأييــده فقهــاء المالكيــة وفــي تفســيره كلمــة محاربــة: »إن 

المحاربــة تكــون بقــوة قــادرة تقهــر اآلحــاد وترهبهــم، تتحــدى الشــريعة جهــارًا، وألّن النــص 

ــن  ــار بهاتي ــد وردت آث ــت ق ــل بالنــص، وإذا كان ــة الســرقة والقت ــه جريم ــم يذكــر في ــم ل الكري

الجريمتيــن، فليــس ذلــك للقصــر، وإنمــا ألنهــا هــي التــي كانــت تكثــر فــي هــذا الزمــان؛ ألّن 

كل جريمــة ترتكــب تحــت ظــل القــوة تعــّد تحديــًا لولــي األمــر الشــرعي، وهــذا التحــدي بــال 

ريــب محاربــة هلل ورســوله.«)4(.

ووفقــًا لمذهــب اإلمــام مالــك، فــإّن اإلمــام مخيــر فــي الحكــم علــى المحاربيــن بــأي عقوبــة مــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  أحــكام القــرآن، ألبــي بكــر محمــد بــن عبــداهلل؛ المعــروف بابــن العربــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1424 ه – 2003 

م، ج 2، ص 95. 
)2(  انظــر: الجامــع ألحــكام القــرآن، ألبــي عبــداهلل محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

1427 ه 2006- م، ج 6، ص 444. 
)3(  الشــيخ اإلمــام محمــد عبــده، تفســير القــرآن الكريــم الشــهير بتفســير المنــار، دار المنــار للطباعــة، مصــر، 1367 ه، ج 

6، ص 359 . 
)4(  انظر: العقوبة، لإلمام محمد أبوزهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 140. 
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العقوبــات الــواردة فــي اآليــة الكريمــة، ومــن ثــّم يجــوز لولــي األمــر قتــل الزانــي المحــارب 

ــة  ــة بجريم ــد بالشــروط المتعلق ــن دون تقيي ــر محصــن، وم ــو كان غي ــام، ول درءًا للفســاد الع

الزنــا)1(؛ ذلــك أنــه وفقــًا لمذهــب اإلمــام مالــك، إذا كان الزنــا داخــاًل فــي عمــوم المحاربــة، فــإّن 

اإلمــام إذا قتــل فيهــا َمــن لــم يقتــل ولــم يســرق، ال يكــون مســرفًا وال متجــاوزًا حــد العدالــة)2 (.

ــا؛  ــي بعــض أحكامه ــرأي ف ــذا ال ــارات، تأخــذ به ــة اإلم ــي دول ــا ف ــة العلي ــة االتحادي والمحكم

ــذي  ــى المذهــب المالكــي ال ــة، اســتنادًا إل ــى أنهــا حراب ــع عل ــد جــرى تكييــف إحــدى الوقائ فق

ــة  ــات، مــن أولوي ــون العقوب ــى مــا يقــرره الدســتور وقان ــه المحاكــم فــي اإلمــارات، وإل تطبق

التطبيــق ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، غيــر أّن تطبيــق قاعــدة درء الحــدود بالشــبهات، يــؤدي 

إلــى تطبيــق العقوبــة التعزيريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الـــ354 مــن قانــون العقوبــات 

االتحــادي؛ وهــي عقوبــة اإلعــدام، كمــا أســلفنا)3(.

وتطبيقــًا لذلــك، أيــدت المحكمــة االتحاديــة العليــا، التكييــف الــذي حكمت به محكمــة الموضوع، 

فــي قضيــة مضمونهــا أّن عــددًا مــن الجنــاة خرجــوا بقصــد الغلبــة علــى الفــروج وهــم أكثــر 

ــتغاثة،  ــوا االس ــوا ومنع ــالحًا، وأخاف ــون س ــا يحمل ــي عليه ــوروا دار المجن ــد، وتس ــن واح م

وأتــوا المنكــر عنــوًة معهــا، وتحقــق لهــم مــا خرجــوا مــن أجلــه؛ فــكان حكــم الحرابــة فــي حقهــم 

جــزاًء وفاقــًا، وعلــى أســاس شــرعي ســليم، ويكــون النعــي علــى غيــر أســاس.

وقــد اســتندت المحكمــة العليــا فــي قضائهــا، إلــى مــا ذهــب إليــه فقهــاء المالكيــة، فقالــت: »... 

إّن الزنــا يدخــل فــي عمــوم الحرابــة؛ ألّن البضــع أحــرى مــن المــال ـــــ كمــا ذكــر القرطبــي 

وابــن عربــي ـــــ فمــن خــرج إلخافــة الســبيل قصــدًا للغلبــة علــى الفــروج، فهــو محــارب، أقبــح 

مّمــن خــرج ألخــذ المــال، وألّن الحرابــة فــي الفــروج أفحــش منهــا فــي األمــوال، وأّن النــاس 

ليرضــون أْن تذهــب أموالهــم وتحــرب مــن بيــن أيديهــم وال يرضــون أّن يحــرب المــرء مــن 

زوجتــه وبنتــه، وتحــدث الحرابــة مــن جماعــة أو فــرد قــادر علــى الفعــل، ويكفــي فــي مذهــب 

المالكيــة ـــــ المعمــول بــه فــي هــذه البــالد ـــــ مجــرد المخادعــة ولــو لــم تســتعمل القــوة، بــأن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  العقوبة، المرجع نفسه، والموضع نفسه. 

)2(  العقوبة، المرجع السابق، ص 139.
)3(  يســتطيع القاضــي بمقتضــى المــادة الـــ98 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، أّن يســتخدم ســلطته التقديريــة فــي تخفيــف 

العقوبــة، إذا رأى مبــررًا لذلــك مــن اإلعــدام إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت.
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يســتعمل المحــارب أعضــاءه كاللكــز والضــرب بجمــع الكــف«)1(.

ــا عــن جريمــة االغتصــاب فــي عنصــر اإلكــراه أو عــدم  ونظــرًا إلــى اختــالف جريمــة الزن

الرضــا، ولمــا تنطــوي عليــه هــذه الجريمــة مــن خطــورة علــى المعتــدى عليــه، وعلــى 

المجتمــع، يــرى بعــض الفقهــاء أّن تقريــر عقوبــة تعزيريــة مشــددة كاإلعــدام، ال يخالــف أحــكام 

ــارات،  ــة اإلم ــي دول ــا ف ــة العلي ــة االتحادي ــول المحكم ــك، تق ــي ذل الشــريعة اإلســالمية)2(، وف

ــون  ــادة الـــ354 مــن قان ــي عــدم دســتورية الم ــا ف ــّدم إليه ــى طعــن ق ــي معــرض ردهــا عل ف

العقوبــات: »إّن جريمــة مواقعــة األنثــى باإلكــراه علــى التفصيــل الــوارد فــي تلــك المــادة، هــي 

جريمــة تعزيريــة ال حديــة فــي أركانهــا وشــروطها وطرائــق إثباتهــا عــن جريمــة الزنــا، وهــي 

ــة  ــي األمــر أْن يضــع لهــا وللشــروع فيهــا عقوب ــت ول ــي خول ــف أحــكام الشــريعة الت ال تخال

مغلظــة، مراعــاًة للمصلحــة العامــة، وردعــًا لمــن يقتــرف هــذا الفعــل، ســواء كان محصنــًا أو 

غيــر محصــن«)3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر: حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا بتاريــخ 28/ 1998/3م – األحــكام الجزائيــة، الطعــن ذو الرقــم 77 لســنة 19 

قضائيــة.
/http://www.eastlaws.com

http:// :ــي ــط التال ــى الراب ــاح عل ــرأة، مت ــز ضــد الم ــف والتميي ــون المصــري للعن ــة القان ــاذلي، مكافح ــوح الش )2(  د. فت
www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/444-vawara

)3(  انظــر: حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا بتاريــخ 28/ 1990/2م – األحــكام الدســتورية، الطعــن ذو الرقــم 2 لســنة 17 
/http://www.eastlaws.com :قضائيــة
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الخاتمة
نتائج الدراسة وتوصياتها

تناولنــا فــي صفحــات هــذا البحــث، موضوعــًا غايــًة فــي الدقــة والحساســية، يتعلــق بجريمــة 

اغتصــاب األطفــال، وحاولنــا أْن نتعــرف إلــى مــدى مــا يقــرره المشــرع اإلماراتــي مــن حمايــة 

ــة ذلــك بالتشــريعين المصــري واليمنــي،  ــا مقارن للطفــل مــن هــذه الجريمــة الخطيــرة، ورأين

ولــم نغفــل اإلشــارة إلــى موقــف القانــون الفرنســي، والحظنــا أّن المقارنــة ال يســتقيم حالهــا إال 

بإبــراز مــا ذكــره فقهــاء الشــريعة اإلســالمية.

ــى  ــا، وإل ــا إليه ــي خلصن ــج الت ــم النتائ ــى أه ــير إل ــن أْن نش ــة، يحس ــذه الدراس ــام ه ــي خت وف

ــا: ــذ به ــرورة األخ ــرى ض ــي ن ــات الت التوصي

أ – نتائج الدراسة:

ــي  ــرعين اإلمارات ــا، أّن المش ــن لن ــة، وتبي ــة الجنائي ــل الحماي ــل مح ــون الطف ــا مضم عرضن

ــة عشــرة، أمــا المشــرع  ــة والمحــدد بالثامن ــار العالمــي لســن الطفول والمصــري أخــذا بالمعي

اليمنــي فقــد تعــددت النصــوص المحــددة لســن الطفولــة؛ األمــر الــذي أدى إلــى وجــود تنــازع 

ــم يتجــاوز 18 ســنة مــن  فــي مــا بينهــا؛ فقانــون حقــوق الطفــل يقــرر أّن الطفــل كّل إنســان ل

عمــره مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك، فــي حيــن أنــه فــي موضــع آخــر يحــدد ســن الرشــد 

بالخامســة عشــرة، وقانــون رعايــة األحــداث وقانــون العقوبــات، يحــددان ســن الحداثــة وســن 

المســؤولية الجنائيــة بالخامســة عشــرة؛ وهــو تحديــد يضيــق نطــاق الحمايــة الجنائيــة للطفــل، 

والفقــه اإلســالمي يجعــل بلــوغ الحلــم نهايــة لمرحلــة الطفولــة، ويعــرف الحلم بعالمات جســدية 

وطبيعيــة، ولكــّن هــذه العالمــات غيــر منضبطــة وتختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى، ولذلــك تــم 

اللجــوء إلــى الســن، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تقديرهــا؛ فبعضهــم يحددهــا بالخامســة عشــرة، 

وآخــرون يحددونهــا بالثامنــة عشــرة. 

ــاب  ــراء االغتص ــن ج ــل م ــا الطف ــرض له ــي يتع ــيمة الت ــار الجس ــة األخط ــرزت الدراس وأب

الواقــع عليــه، وهــذه األخطــار قــد تكــون آنيــة تلحــق بــه أضــرارًا بدنيــًة ونفســيًة وســلوكيًة، 

ــة األمــد تــالزم الطفــل ولهــا تأثيــر فــي مســتقبله وتكيفــه االجتماعــي، كمــا  وقــد تكــون طويل

أنهــا ال تقتصــر علــى الطفــل فحســب، وإنمــا أثرهــا يمتــد إلــى أســرته فــي مــا يمــس شــرفها 
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وكرامتهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع؛ ولذلــك تكّثــف االهتمــام الدولــي بحمايــة الطفــل فــي العديــد 

مــن النصــوص التــي وردت فــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، وفــي غيرهــا مــن المواثيــق 

الدوليــة.

وكشــفت الدراســة أّن المشــرع اإلماراتــي جعــل التجريــم لواقعــة االغتصــاب شــاماًل للطفــل، 

ذكــراً كان أو أنثــى، وأنــه قــرر عقوبــة متناهيــة فــي الشــدة )اإلعــدام(؛ لمواجهــة هــذه الجريمة، 

وردعــًا لــكل َمــن توســوس لــه نفســه اإلقــدام علــى ارتكابهــا، كمــا أنــه لــم يعتــد برضــا الطفــل 

الــذي يقــل عمــره عــن أربعــة عشــر عامــا؛ فعــّد اإلكــراه قائمــًا ولــو كان الطفــل راضيــًا مــن 

ــي  ــي هــذه الســن مــن ضعــف بدن ــل وهــو ف ــه الطف ــا يعاني ــى م ــة، بالنظــر إل ــة الواقعي الناحي

وذهنــي وقلــة خبــرة، تجعلــه يعجــز عــن التقديــر الســليم لألخطــار واألضــرار المترتبــة علــى 

الفعــل الواقــع عليــه، أمــا إذا كان الطفــل عمــره بيــن 14 و18 ســنة، ورضــي بالفعــل الواقــع 

عليــه، فــإّن الجانــي يعاقــب بحــد الزنــا، إذا توافــرت شــروطه وأدلتــه، فــإْن لــم تتوافــر يعاقــب 

بالتعزيــر المناســب الــذي تقــدره المحكمــة. 

أمــا المشــرع المصــري فقــد قصــر التجريــم بوصــف االغتصــاب علــى مواقعــة األنثــى، واتجــه 

ــم 11 لســنة 2011 م،   ــات بالمرســوم ذي الرق ــون العقوب ــادة الـــ267 مــن قان ــل الم ــى تعدي إل

ليرفــع مقــدار العقوبــة إلــى اإلعــدام، فــي حالــة االغتصــاب إذا كانــت المجنــي عليهــا لــم تبلــغ 

ســنها ثمانــي عشــرة ســنة، غيــر أّن هــذه الحمايــة تقتصــر علــى مواقعــة األنثــى بغيــر رضاهــا.

ــرت شــروط  ــى توف ــا مت ــدي بالحــد الشــرعي للزن ــة المعت ــرر معاقب ــي ق ــا المشــرع اليمن بينم

تطبيقــه، وذكرنــا أنــه إذا كان تطبيــق الحــد الشــرعي فــي حالــة كــون الجانــي محصنــًا محققــًا 

للــردع؛ فــإّن المجــرم ســوف تطبــق عليــه عقوبــة اإلعــدام رجمــًا بالحجــارة، بيــد أنــه بالنســبة 

لغيــر المحصــن، فــإّن مــا يقــرره المشــرع مــن عقوبــة حديــة، ومــا يقــرره ـــــ كذلــك ـــــ مــن 

عقوبــة تعزيريــة فــي حالــة ســقوط الحــد، بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســبع ســنوات فــي حالــة 

االغتصــاب، إذا كان َمــن وقــع عليــه االعتــداء بلــغ الرابعــة عشــرة، وتشــديد العقــاب بالحبــس 

ــع  ــغ أرب ــم تبل ــت ل ــالث ســنوات وال تجــاوز خمــس عشــرة ســنة، إذا كان ــل عــن ث ــدة ال تق م

ــق  ــس مــن شــأنه أْن يحق ــك لي ــإّن ذل ــا ...، ف ــداء انتحاره ــى االعت ــب عل عشــرة ســنة، أو ترت

الــردع ويرســخ العــدل، مقارنــًة باألضــرار المترتبــة علــى اغتصــاب الطفــل أو الطفلــة،  ومــا 

يلحــق األســرة مــن وصمــات عــار ومســاس، ربمــا يدفعهــم إلــى االنتقــام مــن الجانــي، ولــن 

يشــفي غليلهــم ســوى القتــل. 
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وفــي الفقــه اإلســالمي، وجدنــا اتجاهــًا فــي الفقــه يذهــب إلــى أّن االغتصــاب إكــراه علــى الزنــا، 

ــاء،  ــدى بعــض مــن الفقه ــا ل ــم الزن ــواط حك ــا، ويأخــذ الل ــى حــد الزن ــه إل ــي في يخضــع الجان

بينمــا يــرى بعــض آخــر أنــه جريمــة تعزيريــة، ولّمــا كانــت جريمــة االغتصــاب تفــوق جريمــة 

الزنــا فــي عنصــر عــدم الرضــا، فضــاًل عــن خطــورة ارتكابهــا علــى الطفــل، ذكــرًا كان أو 

أنثــى، ذهــب اتجــاه آخــر فــي الفقــه اإلســالمي، إلــى حســبان الخــروج إلخافــة الســبيل وانتهــاك 

الفــروج، شــكاًل مــن أشــكال الفســاد فــي األرض ينــدرج فــي إطــار حــد الحرابــة، ولّمــا كان حــد 

الحرابــة يخضــع إلــى قاعــدة »درء الحــدود بالشــبهات«، فــإّن وضــع عقوبــة تعزيريــة لهــذه 

الجريمــة الخطيــرة تصــل إلــى اإلعــدام، ليــس فيــه مــا يخالــف الشــريعة، ســواء كعقوبــة بديلــة 

ــى اختــالف  ــة أو أساســية، بالنظــر إل ــة أصلي ــة ســقوطه، أو عقوب ــة فــي حال عــن حــد الحراب

ــه التشــريع  ــذي يذهــب إلي ــاه ال ــو االتج ــة االغتصــاب، وه ــا عــن جريم ــة الزن ــة جريم طبيع

والقضــاء اإلماراتييــن.

  

ب ـــ توصيات الدراسة: 

لعّل أهم التوصيات التي نرى ضرورة األخذ بها، تبدو في ما يلي:

- فــي مــا يتعلــق بالمشــرع اليمنــي، يتعيــن إعــادة النظــر فــي تحديــد ســن الطفولــة أو الحداثــة، 

باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لرفــع الســن إلــى الثامنــة عشــرة، وهــذا يقتضــي أواًل إزالــة التعــارض 

بيــن النصــوص المتعــددة الــواردة فــي قانــون الطفــل، وقانــون األحــداث، وقانــون العقوبــات، 

ــة  ــة يشــمل الرعاي ــون موحــد للطفول ــي إطــار قان ــل ف ــة بالطف ــة المســائل المتعلق ــم كاف وتنظي

والحمايــة فــي آن واحــد.

- وارتباطــًا بالتوصيــة الســابقة، يقتضــي األمــر إعــادة النظــر فــي صــوغ المــادة الـــ269 مــن 

ــم االغتصــاب، ليــس  ــدي فــي جرائ ــة المعت ــك بتشــديد عقوب ــات؛ وذل ــم والعقوب ــون الجرائ قان

علــى حالــة َمــن وقــع عليهــا االعتــداء فحســب، ولــم تكــن قــد بلغــت الرابعــة عشــرة، بحســب 

منطــوق النــص، وإنمــا مــد التشــديد فــي عقوبــة الجانــي، إذا كان َمــن وقــع عليــه االعتــداء ذكرًا 

أو أنثــى، وأْن يغطــي هــذا التشــديد كّل َمــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة، ويكــون قــدر هــذا التشــديد 

فــي شــكل يطــرح أمــام القاضــي خيــارات للعقــاب: الحبــس مــدة ال تزيــد علــى  عشــرين ســنة، 

أو اإلعــدام تعزيــرًا.
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- فــي مــا يتعلــق بالتشــريع اإلماراتــي، يتعيــن وضــع عقوبــة تعزيريــة فــي حالــة ســقوط حــد 

الزنــا أو اللــواط، وأْن تكــون هــذه العقوبــة متدرجــة بحســب ســن المجنــي عليــه، بحيــث تشــدد 

ــة  ــًة بالعقوب ــن 14 و18 ســنة، مقارن ــاًل برضــاه، وعمــره بي ــع طف ــذي يواق ــي ال ــة الجان عقوب

ــة  ــة، والثاني ــى بوصــف الجناي ــة األول ــن الجريم ــن، ولتك ــى شــخصين بالغي ــرر عل ــي تتق الت

بوصــف الجنحــة.

- فــي مــا يتعلــق بالتشــريع المصــري، يتعيــن إعادة صــوغ المادة الـــ267 من قانــون العقوبات، 

بحيــث تمتــد الحمايــة الجنائيــة للطفــل، ذكــرًا كان أو أنثــى، وأْن يجعــل رضــا الطفــل بالمواقعــة 

غيــر محتســب مــن الناحيــة القانونية.
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ــع، 2001 م. ــدد الراب الع
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40a1-aedf--http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/22df4fbd-ea81

396e293bb5fd

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_
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13--01-http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013

http://www.alittihad.ae/details.php?id=33556&y=20131.540666

http://www.alittihad.ae/details.php?id=115362&y=2013

pdf.8/10/http://hcmc-yemen.org/ar/wp-content/uploads/2012.

http://www.unicef.org/arabic/protection/24267.html

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp
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المقـــــدمة

موضوع الدراسة:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة تحليليــة لنظــام »اإلشــراف القضائــي علــى التنفيــذ الجنائــي«، وهو 

موضــوع أصبــح مثــار اهتمــام العديــد مــن القانونييــن والحقوقييــن واالجتماعييــن، وغيرهــم 

مــن منظمــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.

والتنفيــذ الجنائــي حالــة قانونيــة مترتبــة علــى العالقــة التــي تنشــأ بالحكــم الجنائــي البــات القابــل 

للتنفيــذ، بيــن الدولــة والمحكــوم عليــه، وتختلــف طبيعــة هــذه العالقــة بحســب الفكــر الجنائــي 

والعقابــي الــذي يهيمــن علــى ســلطة التشــريع، وتكــون هــذه العالقــة قانونيــة تتضمــن حقوقــًا 

والتزامــاٍت متبادلــًة بيــن طرفيهــا.

والمقصــود باإلشــراف فــي الدراســة، ليــس تدخــل القضــاء لمراقبــة ســير العمــل داخــل 

المؤسســات العقابيــة والتأكــد مــن احتــرام تطبيــق القانــون فحســب، وإنمــا مفهــوم المصطلــح 

ــة. ــة العقابي ــلوب المعامل ــى أس ــراف عل ــًا ـ اإلش ــمل ـ أيض ــة، يش ــًا للدراس طبق

ــى  ــدوره عل ــم والعقــاب، انعكــس ب ــر الحديــث فــي مجــال التجري ــه أّن التفكي ــا ال شــك في ومّم

مجــال التنفيــذ الجنائــي، ومضمــون التنفيــذ أّن الحكــم الجنائــي ال يصــدر دائمــًا مســتوفيًا جميــع 

عناصــر تحديــده، بــل أصبــح يتــّم بصفــة نهائيــة فــي أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، ومــن هنــا ظهــرت 

األصــوات التــي تنــادي بضــرورة وجــود الســلطة القضائيــة فــي أثنــاء التنفيــذ، حتــى ال يتــّم 

المســاس بحقــوق وحريــات المحكــوم عليهــم.

أهمية الدراسة:

ــة  ــذ الجنائــي فــي ظــل السياســة العقابي ــى التنفي ــح الحديــث عــن اإلشــراف القضائــي عل أصب

ــك بحســبانه دعامــة أساســية فــي مجــال حقــوق اإلنســان،  ــا ســبق، وذل ــة، يختلــف عّم الحديث

ــه. ــوق المحكــوم علي ــة حق ــي رعاي ــة ف ــة مهم وضمان

نطاق الدراسة:

مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة، تحديــد االرتبــاط بيــن أهــداف الجــزاء الجنائــي ومرحلــة تنفيــذ 
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هــذا الجــزاء، ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه، ذلــك التطابــق بيــن أغــراض الجــزاء الجنائــي وفًقــا 

لمــا رســمته السياســة العقابيــة الحديثــة، وأهــداف التنفيــذ الجنائــي المتمثلــة باإلصــالح والتأهيــل 

لتنقيــة المجتمــع مــن آثــار الجريمــة.

منهج الدراسة:

ســيكون منهــج البحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لهــذا ســنعتمد ـ بصــورة 

أساســية ـ علــى النظريــات التــي ينبغــي أْن يقــوم عليهــا منطــق المعاملــة العقابيــة، واألســاليب 

المتبعــة فــي ذلــك.

خطة الدراسة:

ــن  ــي، م ــذ الجنائ ــى التنفي ــي عل ــل نظــام اإلشــراف القضائ ــذه الدراســة تحلي ــي ه ســنحاول ف

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــدي، وذل ــبقها مبحــث تمهي ــة مباحــث، يس خــالل ثالث

المبحث التمهيدي: النشأة التاريخية لنظام اإلشراف القضائي على التنفيذ الجنائي.

المبحث األول: مبررات وأساليب تدخل القضاء في التنفيذ.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لنظام اإلشراف القضائي على التنفيذ.

المبحث الثالث: كيفية تطبيق نظام اإلشراف القضائي على التنفيذ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. أحمد عوض بالل: »محاضرات في الجزاء الجنائي« - دار النهضة العربية - طبعة 2002، ص 7.

المبحث التمهيدي
النشأة التاريخية لنظام اإلشراف القضائي على التنفيذ الجنائي

تمهيد:

شــكلت العقوبــة منــذ نشــأتها األولــى رد الفعــل الطبيعــي علــى الجريمــة؛ فهــي أداة ثابتــة لزجــر 

كّل َمــن يخالــف النظــام المفــروض مــن المجتمــع، ولكــّن منطــق مواجهــة العنــف بالعنــف لقــي 

معارضــة شــديدة، وخصوصــًا مــع انتشــار مبــادئ حقــوق اإلنســان.

وَعِقــب التقــدم الــذي شــهده المجــال العقابــي وخصوصــًا فــي أســلوب تنفيــذ الجــزاء، ظهــرت 

أزمــة العقوبــات، وتبيــن عــدم كفايتهــا لتحقيــق أهــداف السياســة الجنائيــة والعقابيــة الحديثــة؛ 

فظهــرت التدابيــر الوقائيــة لمواجهــة الخطــورة اإلجراميــة فــي بعــض المجرميــن.

وكان لهــذه األهــداف دور كبيــر فــي إشــراك القضــاء فــي عمليــة التنفيــذ، وبــروز تيــار يطالــب 

بتطويــر أســاليب المعاملــة العقابيــة وجعلهــا تحــت إشــراف قضائــي.

ــون  ــا بتطــور مضم ــزاء وتطــور أغراضــه، وربطه ــوم الج ــن مفه ــرة ع ــا فك ــنطرح هن وس

ــذ. ــي التنفي ــى تدخــل القضــاء ف ــي عل ــح الخــالف الفقه ــّم توضي ــي، ث ــذ الجنائ التنفي

المطلب األول: مفهوم الجزاء الجنائي وتطور أغراضه.

المطلب الثاني: الخالف الفقهي على تدخل القضاء في التنفيذ.

المطلب األول
مفهوم الجزاء الجنائي وتطور أغراضه

تمهيد:

الجــزاء الجنائــي »المظهــر القانونــي لــرد الفعــل االجتماعــي إزاء الجنــاة، والمتمثــل بصــورة 

ــه  ــت لدي ــن تثب ــه َم ــرازي يواج ــر احت ــورة تدبي ــة، أو بص ــة المرتكب ــه الجريم ــة، تواج عقوب

ــة«)1(. خطــورة إجرامي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. فوزية عبدالستار: »مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب« – دار المطبوعات الجامعية – 2007م، ص 219.

)2(  د. محمود نجيب حسني: »علم العقاب« - دار النهضة العربية - 1972م، ص 33.

ــة،  ــة بحت ــة عقابي ــا ذات صبغ ــن: إحداهم ــزاء صورتي ــح أّن للج ــف، يتض ــالل التعري ــن خ م

واألخــرى ذات صبغــة وقائيــة، وتفســير ذلــك مرتبــط بتحديــد المفهــوم التقليــدي للجــزاء 

ــر االحترازيــة.  المتمثــل بالعقوبــة، والمفهــوم الحديــث المتمثــل بالتدابي

وســندرس شــقي الجــزاء الجنائــي باختصــار، مــن خــالل تحديــد أنــواع الجــزاءات، وتوضيــح 

ــا  ــذ؛ ألّن م ــة التنفي ــاء مرحل ــي أثن ــا ف ــه أغراضه ــذي عرفت ــا، والتطــور ال بعــض خصائصه

ــات  ــذ العقوب ــى تنفي ــي لإلشــراف عل ــا بتدخــل القضــاء الجنائ ــذ وعالقته ــة التنفي ــا مرحل يهمن

ــة. ــة الحديث ــة والعقابي ــًا لمــا رســمته السياســة الجنائي والتدابيــر، وفق

 

أواًل ـ العقوبة والتدابير االحترازية:

1 – العقوبة:

»جــزاء جنائــي يقــرره المشــرع لَمــن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة«)1(، ويعرفهــا بعضهــم 

بأنهــا »إيــالم مقصــود يوقــع مــن أجــل الجريمــة ويتناســب معهــا«)2(.

ــات  ــا كالعقوب ــالم بدنّي ــه، ويكــون اإلي ــدر جســامة جرم ــالم المجــرم بق ــة إي وتســتهدف العقوب

البدنيــة، أو معنوّيــا كالعقوبــات الســالبة والمقيــدة للحريــة، أو مادّيــا كالعقوبــات الماليــة، 

ــع. ــل المجتم ــخص داخ ــة الش ــوط مكان ــي لهب ــم النفس ــى األل ــة إل باإلضاف

وتتميــز العقوبــة بعــدة خصائــص، تتمثــل بالشــرعية التــي يعبــر عنهــا بمبــدأ »ال جريمــة وال 

عقوبــة إاّل بنــص قانونــي«، والشــخصية التــي تفيــد بــأّن العقــاب يوقــع علــى شــخص المجــرم 

مــن دون غيــره، والقضائيــة التــي يعبــر عنهــا بقاعــدة »ال عقوبــة بغيــر حكــم«، ثــّم المســاواة 

بيــن األشــخاص بأنهــم ســواء أمــام العقوبــة مــن حيــث تطبيقهــا عليهــم.

ــة  ــن األنظم ــدارة ضم ــل الص ــى أْن تحت ــة إل ــالبة للحري ــة الس ــة أدى بالعقوب ــور العقوب وتط

ــى مؤسســات  ــت إل ــر فــي أســلوب تنفيذهــا داخــل الســجون؛ فتحول ــك تأثي ــة، وكان لذل الجنائي

ــجناء. ــة الس ــاس بكرام ــن دون المس ــا م ــتعصي ضبطه ــة يس مكتظ

وإثــر هــذه الصعــاب التــي عرفتهــا العقوبــات الســالبة للحريــة فــي أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، اهتدى 

ــة العقابيــة، ســواء بتغييــر أســلوب  الفكــر الجنائــي إلــى البحــث عــن أســاليب متعــددة للمعامل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر: الدكتــور أيمــن رمضــان الزينــي - »العقوبــات الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة وبدائلهــا« - دار النهضــة العربيــة 

- الطبعــة األولــى - 2003م، ص 181 ومــا بعدهــا.
)2(  د. علــي عبدالقــادر القهوجــي، د. فتــوح عبــداهلل الشــاذلي: علــم اإلجــرام والعقــاب – مــن دون دار نشــر– 1998م – ص 

408

تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، عــن طريــق إشــراك القضــاء فــي هــذه العمليــة؛ حتــى يكــون 

ضامنــًا للحقــوق والحريــات، أو باللجــوء إلــى العقوبــات البديلــة، أو بإيجــاد بدائــل للعقوبــات 

تتمثــل بالتدابيــر االحترازيــة)1(.

2 – التدابير االحترازية:

الزيــادة المســتمرة فــي ارتفــاع نســبة الجريمــة، والخطــورة اإلجراميــة، وحالــة العــود 

واالعتيــاد، أبانــت عــن إفــالس العقوبــة ومــا وجــه إليهــا مــن انتقــادات، وخصوصــًا العقوبــات 

ــل الســجون. ــا داخ ــلوب تنفيذه ــة وأس ــالبة للحري الس

ــي  ــى عديم ــا عل ــع تطبيقه ــة، يمن ــؤولية األخالقي ــرة المس ــى فك ــة عل ــيس العقوب ــا أّن تأس كم

اإلدراك والتمييــز، وهــم فئــة خطــرة، مّمــا يــؤدي إلــى إفالتهــا مــن العقــاب النعــدام مســؤوليتها.

وكانــت هــذه العوامــل وراء بــروز سياســة جديــدة شــعارها المنــع الخــاص أفضــل مــن الــردع؛ 

أي منــع وقــوع الجريمــة قبــل ارتكابهــا، ووســيلة ذلــك التدابيــر بأنواعهــا.

والتدابيــر االحترازيــة »مجموعــة مــن اإلجــراءات القانونيــة التــي تواجــه الخطــورة اإلجرامية 

الكامنــة في شــخص مرتكــب الجريمــة«)2(.

ومــن التعريــف يتضــح أّن للتدابيــر وظيفــة نفعيــة تتمثــل بالدفــاع عــن المجتمــع ضــد خطــورة 

المجــرم لمنــع ارتــكاب جرائــم جديــدة، وفــي نطــاق هــذه الوظيفــة، يمكــن التمييــز بيــن ثــالث 

ــر  ــى التدابي ــه، فنجــد األول ــى تحقيق ــذي تســعى إل ــًا لطبيعــة الهــدف ال ــر وفق ــات مــن التدابي فئ

ــة  ــة تســتهدف الرعاي ــى األحــداث، والثاني ــة عل ــي تســتهدف التهذيــب واإلصــالح والمطبق الت

ــا والمدمنيــن، أمــا الثالثــة فتســتهدف مباشــرة الدفــاع  والعــالج، وتطبــق علــى المرضــى عقلّي

والرقابــة، وتطبــق علــى المجرميــن العائديــن.

واختلفــت التشــريعات علــى تحديــد طبيعــة التدابيــر؛ فيصفهــا بعضهــم بأنهــا قضائيــة، وبعضهم 

ــي أّن  ــة؛ إذ يكف ــة بحت ــة قضائي ــر ذات صبغ ــد أّن التدابي ــا نعتق ــة، إال أنن ــا إداري ــر بأنه اآلخ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. عبدالرحيم صدقي: »علما اإلجرام والعقاب« – من دون دار نشر – 2002 - ص 250.

)2(  انتشرت هذه الفكرة في المحافل الدولية والمؤتمرات، كان أولها مؤتمر لندن في سنة 1925م.

تطبيقهــا مــن اختصــاص القضــاء، كمــا أّن فــي بعــض التدابيــر مساســًا بحريــات األشــخاص، 

مّمــا يتطلــب تدخــل القضــاء لحمايتهــا فــي أثنــاء التنفيــذ.

ثانيًا ـ تطور أغراض الجزاء الجنائي:

ــف  ــام، بتخوي ــردع الع ــق ال ــام وتحقي ــى االنتق ــدف إل ــوة، ويه ــم بالقس ــًا يتس ــاب قديم كان العق

المجتمــع مــن ســلوك الجريمــة، والــردع الخــاص بمنــع المجــرم مــن العــودة إليهــا، وتولــد عــن 

هــذا الهــدف مشــكالت متعــددة، وأبرزهــا تحديــد مقــدار الجــزاء وأنواعــه.

وبظهــور الديانــات الســماوية، تغيــر هــدف العقــاب إلــى التكفيــر عــن الذنــب، وأصبــح ذا طابــع 

دينــي يتمثــل بتطهيــر المجــرم مــن ذنبــه)1(.

ومــع تغلغــل الســلطة السياســية وهيمنتهــا علــى الحيــاة العامــة، أصبــح للعقوبــة هــدف سياســي 

يتمثــل بتحقيــق اســتقرار المجتمــع وأمنــه، وتحــول مضمــون الجــزاء بظهــور التدابيــر الوقائيــة 

التــي عرفــت انتشــارًا مــع حركــة الدفــاع االجتماعــي.

ــذ؛  ــة التنفي ــد أهــداف الجــزاء واالهتمــام بمرحل ــي تحدي ــر ف ــر كبي ــوق اإلنســان تأثي وكان لحق

ــب  ــى إصــالح وتهذي ــة تســعى إل ــة العقابي ــدة للمعامل ــك ظهــور أســاليب جدي ــى ذل ــب عل فترت

ــه. ــل ب ــداًل مــن البطــش أو التنكي المجــرم، ب

ــة  ــاب متناســب مــع الجريمــة المرتكب ــد وضــع عق ــد ال يقــف عن ــاب هــدف جدي ــح للعق وأصب

نوعــًا ومقــدارًا؛ بــل يقــوم علــى بحــث آثــار تنفيــذه بعــد إنزالــه علــى الجانــي؛ أي مراقبــة تنفيــذ 

العقوبــة علــى المجــرم، ومتابعــة تغيــر ســلوكه وإعــادة تكيفــه، ومــن هنــا ظهــرت فكــرة قاضــي 

ــذ  ــق أغــراض التنفي ــذي أصــدره قاضــي الموضــوع، لتحقي ــم ال ــذ الحك ــى تنفي اإلشــراف عل

العقابــي، ولكشــف العيــوب التــي قــد تشــوب قيمــة العقوبــة)2(. 

وظهــرت عــدة نظريــات تؤكــد ســيطرة الهــدف اإلصالحــي والتأهيلــي للجــزاء، ومنهــا نظريــة 

اإلصــالح األخالقــي ونظريــة الحفــظ االجتماعــي، إال أّن اهتمامهــا الزائــد بالمجــرم وبالرعايــة 

التــي تقــدم إليــه والتــي ال يلقاهــا الشــريف، جعلهــا تتعــرض للنقــد؛ فالمعاملــة اإلنســانية المبالــغ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. لطيفة المهداتي: الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية – الشركة الشرقية – الرباط – 2005م – ص 13.

)2(  انظــر فــي تفصيــل حجــج االتجــاه المعــارض لتدخــل القضــاء فــي التنفيــذ: الدكتــور محمــد مصبــاح القاضــي، »دروس 
فــي علــم العقــاب« – مــن دون دار نشــر- 1989م - ص 139.

)3(  د. محمد أبوالعال عقيدة: »أصول علم العقاب« - دار النهضة العربية – 2002م - ص 305.

فيهــا، قــد تفســد أســلوب التنفيــذ، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور تيــار يطالــب باالعتــدال عنــد إنــزال 

الجــزاء وتنفيــذه بيــن ضرورتــي الزجــر واإلصــالح)1(.

المطلب الثاني
الخالف الفقهي على تدخل القضاء في التنفيذ

انقســم الــرأي بشــأن اإلشــراف القضائــي علــى التنفيــذ اتجاهيــن: االتجــاه الكالســيكي المناهــض 

ــه، وكان  ــن مذهب ــاع ع ــا الدف ــاول كالهم ــه، وح ــد ل ــث المؤي ــاه الحدي ــل، واالتج ــذا التدخ له

لهــذا االختــالف مــا يبــرره تاريخّيــا؛ الرتباطــه بتطــور أغــراض الجــزاء الجنائــي ومضمــون 

تنفيــذه؛ فالسياســة العقابيــة المعاصــرة أصبحــت تنظــر إلــى الجــزاء نظــرة شــمولية، ســواء مــن 

خــالل إجــراءات تطبيقــه أو فــي أثنــاء تنفيــذه.

االتجاه المعارض لتدخل القضاء في مجال التنفيذ:

ــة كان  ــي، عقوب ــد النطــق بالجــزاء الجنائ ــي عن ــدي أّن دور القاضــي ينته ــر التقلي ــرى الفك ي

ــل  ــة؛ فينتق ــات باإلدان ــم الب ــدور الحك ــرد ص ــي بمج ــة تنته ــوى الجنائي ــرًا، وأّن الدع أو تدبي

المحكــوم عليــه إلــى مرحلــة التنفيــذ التــي تتوالهــا اإلدارة العقابيــة، وهــذا الــرأي لــم ينكــر حــق 

القضــاء فــي زيــارة المؤسســات العقابيــة للتأكــد مــن تنفيــذ العقوبــة أو التدبيــر وفقــًا للقانــون، 

أمــا إجــراءات التنفيــذ فهــي مــن شــأن اإلدارة العقابيــة وحدهــا.

أواًل ـ الحجج التي استند إليها المعارضون)2(:

الفكــر التقليــدي دعــم اتجاهــه بعــدة حجــج تجعــل الســلطة اإلدارية وحدهــا المختصة باإلشــراف 

علــى التنفيــذ، وأهمها:

-1 اإلدارة العقابيــة وحدهــا القــادرة علــى عمليــة تنفيــذ الجــزاء، بمــا لديهــا مــن كفــاءة وتجربــة 

تفرضهمــا المعاملــة اليوميــة للمحكــوم عليهــم، وهــو األمــر الــذي يفتقــده القضــاء.

ــلطات)3(؛  ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــرق مب ــي، يخ ــذ العقاب ــة التنفي ــي مرحل ــاء ف ــل القض -2 تدخ

فأعمــال التنفيــذ ذات طبيعــة إداريــة وليســت قضائيــة، مّمــا يتعيــن معــه انفــراد اإلدارة العقابيــة 

225



232

نظام اإلشراف القضائي على التنفيذ الجنائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. هــدى حامــد قشــقوش: »ضمــان حقــوق اإلنســان فــي مرحلــة تنفيــذ األحــكام الجنائيــة فــي فرنســا« ـ بحــث منشــور 

ــات فــي ســنة 1988م – ص 1. ــة لقانــون العقوب ــة الدولي ضمــن أعمــال مؤتمــر الجمعي
)2(  د. رفيــق أســعد ســيدهم: دور القاضــي الجنائــي فــي تنفيــذ العقوبــة – رســالة دكتــوراه – كليــة الحقــوق – جامعــة عيــن 

شــمس – مــن دون تاريــخ نشــر - ص 185.
ــرة –  ــة القاه ــوق – جامع ــة الحق ــوراه – كلي ــالة دكت ــي – رس ــذ العقاب ــى التنفي ــة عل ــة القضائي ــعد: الرقاب ــس س )3(  د. مرق

.124 1972م - ص 

ــي عــدم التعســف. ــه ف ــا)1(، إال لرقابت بمباشــرتها، وال يســوغ للقضــاء التدخــل فيه

3 - تدخــل القضــاء فــي مرحلــة التنفيــذ، يــؤدي إلــى تنــازع فــي االختصاصــات بيــن القضــاء 

واإلدارة العقابيــة؛ فيترتــب علــى ذلــك اضطرابــات فــي ســير العمــل داخــل المؤسســات 

ــه. ــوم علي ــى مصلحــة المحك ــك عل ــة، وينعكــس ذل العقابي

4 - ليــس مبــررًا أّن تدخــل القضــاء فــي مرحلــة التنفيــذ ضمــان لحمايــة حقــوق المحكــوم عليــه؛ 

فهــذه الحقــوق مصونــة بحســبانها حــددت ســلفًا فــي الحكــم علــى نحــو ملــزم لــإلدارة العقابيــة 

التــي يقــف دورهــا عنــد حــد التنفيــذ المــادي لمضمــون الحكــم.

ثانيًا ـ تفنيد حجج المعارضين والرد عليها:

رفض مؤيدو تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ الجنائي هذه الحجج، وردوا عليها باآلتي:

ــك ال  ــرة، إال أّن ذل ــة والخب ــك التجرب ــًة أّن القاضــي ال يمل ــى، فحقيق بخصــوص الحجــة األول

يمنــع مــن تشــكيل جهــاز قضائــي متخصــص)2( وإعــداده لهــذا الغــرض، فضــاًل عــن إمــكان 

ــراء. اســتعانته بالخب

وإذا كان إشــراف القضــاء علــى مرحلــة التنفيــذ ســيخرق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، فهــو 

حجــة مــردود عليهــا)3(؛ فمرحلــة التنفيــذ الجنائــي قــد تتضمــن فــي جوانبهــا أعمــااًل قضائيــًة، 

إذا مــا تركــت لــإلدارة العقابيــة، فــإّن ذلــك يعــّد تدخــاًل فــي أعمــال الســلطة القضائيــة، مثــل 

قــرار منــح اإلفــراج الشــرطي للمحكــوم عليــه، أو تحديــد مــدة التدبيــر االحتــرازي أو تعديلــه.

ــازع االختصــاص  ــى تن ــذ ســيؤدي إل ــة التنفي ــي مرحل ــى حجــة أّن تدخــل القضــاء ف ورّدا عل

مــع اإلدارة العقابيــة؛ فهــذه المشــكلة يســهل التغلــب عليهــا عــن طريــق تحديــد االختصاصــات 

مســبقًا بطريقــة قانونيــة لمنــع التداخــل. 

كمــا أّن عالقــة اإلدارة العقابيــة بالمحكــوم عليــه، عالقــة قانونيــة تحكمهــا مجموعــة مــن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  بصــدور حكــم اإلدانــة القابــل للتنفيــذ، تقــوم رابطــة قانونيــة تنفيذيــة بيــن الدولــة والمحكــوم عليــه، تتولــد عنهــا حقــوق 

والتزامــات متبادلــة؛ كأن يحــق للدولــة تشــغيله مقابــل أجــرة، كمــا تلتــزم تقديــم الغــذاء والــدواء للمحكــوم عليــه.  
)2(  د. إدوار غالي الذهبي: »مبادئ علم العقاب« - المكتبة الوطنية – 1975م - ص 123.

)3(  Jean Malherbe: »le juge de l›application des peines«-Rev.sc.crim.dr.pen.comp1959 p635.
)4(  د. أحمــد فتحــي ســرور: »االختبــار القضائــي« ـ دراســة مقارنــة – منشــورات المركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة 

والجنائيــة - المطبعــة العالميــة – مــن دون تاريــخ نشــر – ص 195. 
)5(  د. عبدالعظيــم مرســي وزيــر: دور القضــاء فــي تنفيــذ الجــزاءات الجنائيــة – رســالة دكتــوراه - جامعــة المنصــورة – 

1978م - ص 127.

القواعــد)1(، وهــذه العالقــة قــد تنشــأ عنهــا منازعــات بيــن الطرفيــن)2(، وعــدم تدخــل القضــاء 

ــت واحــد. ــي وق ــًا ف ــًا وحكم ــاه أّن اإلدارة ســتصبح خصم ــا معن للفصــل فيه

ثالثًا ـ االتجاه المؤيد لتدخل القضاء في التنفيذ الجنائي:

يــرى المؤيــدون أّن تدخــل القضــاء فــي التنفيــذ، أصبــح ضــرورة فــي ظــل األنظمــة العقابيــة 

الجديــدة، وهــو انعــكاس للتطــور الــذي لحــق بالجــزاء الجنائــي، وبغرضــه األساســي، ومــن 

أمثلــة ذلــك، مــا قامــت بــه اإلدارة العقابيــة فــي فرنســا مــن اســتباق المشــرع، ورحبــت بتدخــل 

ــي  ــتوى العلم ــا بالمس ــًا منه ــي، إيمان ــذ الجنائ ــراءات التنفي ــى إج ــراف عل ــي اإلش ــاء ف القض

ــذ الجنائــي ال تتضمــن  ــة)3(؛ فإجــراءات التنفي ــرة الكبيــرة فــي األعمــال القضائي ــع والخب الرفي

ــي  ــذ)4(، وف ــاء التنفي ــي أثن ــد ف ــذا التحدي ــق ه ــا يتحق ــم، وإنم ــن النطــق بالحك ــًا حي ــدًا كافي تحدي

ضــوء التطــور الــذي يطــرأ علــى شــخصية المحكــوم عليــه، كمــا أّن أنصــار االتجــاه المؤيــد 

لتدخــل القضــاء يســتندون إلــى الحجــج اآلتيــة:

1 - الغرض األساس للجزاء الجنائي:

ــى  ــرة عل ــي قاص ــاس للقاض ــة األس ــد الوظيف ــم تع ــد، ل ــي الجدي ــاع االجتماع ــكار الدف ــع أف م

الفصــل فــي النــزاع، بــل أصبحــت لــه مهمــة تتمثــل بتحقيقــه أهــداف السياســة العقابيــة المتمثلــة 

باإلصــالح والتأهيــل.

2 - احترام حقوق األفراد وحرياتهم:

الحكــم الجنائــي ال يعنــي حرمــان المحكــوم عليــه كليَّــًة مــن حقوقــه وحرياتــه األساســية)5(، وقــد 

ينشــأ بيــن اإلدارة العقابيــة والمحكــوم عليــه نزاعــات بشــأن هــذه الحقــوق، وهــو مــا يســتدعي 

تدخــل القضــاء الجنائــي، كونــه صاحــب االختصــاص إلحــداث تــوازن بيــن مصالــح اإلدارة 

العقابيــة ومصالــح المحكــوم عليــه. 
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3 - توفير الخبرة الضرورية للقاضي:

إّن مســاهمة القاضــي فــي مرحلــة التنفيــذ، تجعــل وظيفتــه ال تقــف عنــد حــد النطــق بالحكــم، 

بــل تمتــد إلــى تأهيــل المحكــوم عليــه، مّمــا يحســن دوره فــي تحقيــق العدالــة.

رابعًا ـ ظهور التدابير االحترازية:

ــي  ــة الت ــورة اإلجرامي ــة الخط ــة، لمواجه ــة العقابي ــي السياس ــة ف ــر االحترازي ــدت التدابي وج

ــا يقتضــي عــدم تحديــد نــوع أو  تتصــف بأنهــا متطــورة ويصعــب معرفــة وقــت زوالهــا، مّم

مــدة أو طبيعــة هــذه التدابيــر، وقــد تتطلــب حالــة الخطــورة ـ أحيانــًا ـ اســتبدال تدبيــر بآخــر، 

وهــذا يعنــي تغييــر مضمــون الحكــم الــذي يتطلــب تدخــل القضــاء مــّرة ثانيــة، لتصحيــح مــا 

ــذه، وهــو مــا ال يجــوز تركــه لــإلدارة العقابيــة. ــه الجــزاء وأســلوب تنفي تضمن
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المبحث األول
مبررات وأساليب تدخل القضاء في التنفيذ

تمهيد:

ــذه  ــح تنفي ــم، ليصب ــدور الحك ــرد ص ــي بمج ــه تنته ــوم علي ــاء بالمحك ــة القض ــت صل إذا كان

بيــد جهــاز إداري؛ فــإّن األمــر أصبــح مختلفــًا فــي ظــل السياســة الجنائيــة والعقابيــة الحديثــة 

ــداف  ــق األه ــذ، لتحقي ــة التنفي ــار عملي ــع مس ــي تتب ــي ف ــررت إشــراك القضــاء الجنائ ــي ق الت

ــن انتهــى بــأْن  ــن والمؤيدي ــالف الفقهــي بيــن المعارضي ــزاء، وإذا كان الخ ــع الج ــن توقي م

ــه كثيــر مــن  ــرًا وأخــذت ب ــذ الجنائــي رواجــًا كبي ــى التنفي لقــي نظــام اإلشــراف القضائــي عل

التشــريعات األوروبيــة كالقانــون الفرنســي، وبعــض التشــريعات العربيــة كالقانــون المغربــي، 

فــإّن التشــريعات المقارنــة كانــت متفاوتــة؛ فمنهــا مــا أفســح المجــال بشــكل واســع كالتشــريع 

ــذ  ــا اتخ ــا م ــون المصــري، ومنه ــا منحــه مجــرد ســلطة محــدودة كالقان ــا م ــي، ومنه اإليطال

ــن هــذا وذاك. ــًا وســطًا بي موقف

ــى  ــي عل ــراف القضائ ــت اإلش ــي نظم ــريعات الت ــًا ـ التش ــا ـ أيض ــب، وإنم ــذا فحس ــس ه لي

التنفيــذ، لــم تنتهــج نهجــًا موحــدًا مــن حيــث أســاليب هــذا اإلشــراف، وأشــكاله، ونطــاق تطبيقــه، 

ــذ؛ فمــن التشــريعات مــا توســع  ــى التنفي ــى الســلطة المشــرفة عل ــة إل واالختصاصــات الموكل

فــي هــذه االختصاصــات، ومنهــا مــا اكتفــى بمنــح اختصاصــات معينــة، كمــا أنهــا اختلفــت فــي 

القواعــد اإلجرائيــة التــي تنظمهــا.

وســنوضح ذلــك فــي مطلبيــن، خصصنــا األول الســتعراض التصــور القانونــي المؤيــد لتدخــل 

القضــاء فــي التنفيــذ، والثانــي لتوضيــح أســاليب هــذا التدخــل. 

المطلب األول
التصور القانوني المؤيد لتدخل القضاء في التنفيذ

علــى الرغــم مــن اتفــاق الفقــه علــى مبــدأ تدخــل القضــاء فــي اإلشــراف علــى التنفيــذ؛ إاّل أنهــم 

اختلفــوا علــى أســاس هــذا التدخــل، وهــو مــا يتضــح مــن تعــدد النظريــات التــي اعتمــد بعضهــا 

علــى التصــور القانونــي، فــي محاولــة إليجــاد مبــرر يقــوم عليــه التدخــل القضائــي فــي التنفيــذ، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر عرض هذه النظريات: الدكتور عبدالعظيم مرسي وزير - المرجع السابق- ص 192 وما بعدها.

)2( د. محمود نجيب حسني - المرجع السابق – ص 313.
)3( د. لطيفة المهداتي - المرجع السابق - ص 217.

فــي حيــن ذهبــت أخــرى للبحــث فــي األســاس اإلجرائــي)1(، ويتعلــق األمــر بالنســبة إلــى هــذه 

الفئــة األخيــرة بنظريــة »إشــكاالت التنفيــذ«، فــي محاولــة لتوضيــح التمييــز بيــن تنفيــذ الحكــم 

وتنفيــذ الجــزاء، وســنوضح هــذه النظريــات فــي مــا يلــي: 

أواًل ـ نظريات التصور:

1 - نظرية الظروف الطارئة:

مضمونهــا أّن التغيــرات التــي تعرفهــا مرحلــة تنفيــذ العقوبــة، مــن نــوع »الظــروف الطارئة«، 

وتتيــح إعــادة النظــر مــن طــرف القضــاء بنــاًء علــى مــا يســتجد مــن ظــروف؛ بغيــة إصــدار 

قــرار جديــد فــي ضــوء تقييــم جديــد. ويمكــن تقســيم هــذه العوامــل: أساســية تدخــل فــي تكويــن 

ــذ، وتؤثــر فــي  ــاء التنفي الجــزاء، ومســتقلة ال يمكــن التنبــؤ بهــا لحظــة الحكــم تحــدث فــي أثن

المركــز القانونــي للمحكــوم عليــه، مثــل التــي تنتــج عــن تطبيــق نظــام اإلجــازات التــي ُيمنحهــا 

المحكــوم عليــه.

ــوم  ــوق الشــخصية للمحك ــة الحق ــة مــع نظري ــى حســبانها مترادف ــه)2( إل ــي الفق وذهــب رأي ف

عليــه، لكــّن رأيــًا آخــر أنكــر هــذا التــرادف بحســبان أّن األخيــرة أساســها حمايــة هــذه الحقــوق 

عــن طريــق القضــاء، ولــم يعتــد بهــذه النظريــة كأســاس لتدخــل القضــاء فــي التنفيــذ.

2 - نظرية اإلنابة أو التفويض:

هنــاك نظريتــان فــي هــذا البــاب، تقــوم إحداهمــا علــى تفويــض قضــاء الحكــم قضــاَء التنفيــذ، 

واألخــرى تفويــض اإلدارة العقابيــة قضــاَء التنفيــذ، ونــورد النظريتيــن تباعــًا:

أ- تفويض قضاء الحكم قضاَء التنفيذ:

ــوم  ــم ســلوك المحك ــذ وتقوي ــق أهــداف التنفي ــة تحقي ــة؛ بغي ــوم بإصــدار إناب ــم يق قاضــي الحك

عليــه، وهــذا هــو مــا يبــرر تفويــض الســلطة القضائيــة المصــدرة للحكــم، الســلطَة القضائيــَة 

التــي تقــوم علــى التنفيــذ، اســتكمال األمــر الضمنــي الناتــج مــن الحكــم)3(، ويعيــب الفقــه علــى 

ــي  ــص بالتدخــل ف ــم هــو المخت ــا نصــًا تشــريعيًا يقضــي بكــون قضــاء الحك ــة افتقاده النظري

التنفيــذ.

ب- تفويض اإلدارة العقابية القضاء:
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قاضــي التنفيــذ مفــوض مــن طــرف اإلدارة العقابيــة، والقــرارات الصــادرة عنــه يتخذهــا باســم 

الســلطة التنفيذيــة كونــه ممثــاًل لهــا، ووجــه إليهــا النقــد كونهــا تعنــي حــق الســلطة التنفيذيــة فــي 

إدارة مرحلــة التنفيــذ.

 

3 - نظرية استمرار القضاء:

يعرض الفقه هنا تيارين: معتداًل ومتطرفًا.

أ- التيار المعتدل:

ــدأ المراجعــة الدوريــة لألحــكام  ــدال مب ــه وإب ــة األمــر المقضــي ب ــدأ حجي ــادي باســتبعاد مب ين

بــه، وانطالقــًا مــن المبــدأ األخيــر، فــإّن عمــل القاضــي ال ينتهــي عنــد النطــق بالحكــم؛ فالحكــم 

ــذي يحمــل حــدود  ــي ال ــل اإلطــار القانون ــه يمث ــة؛ ألن ــة الدعــوى الجنائي ــي ال يعــّد نهاي الجنائ

العمــل العقابــي لتنفيــذه مــن طــرف اإلدارة العقابيــة. 

ب- التيار المتطرف:

ذهــب أنصــار هــذا التيــار إلــى حســبان التنفيــذ وظيفــة قضائيــة محضــة، وهــو مــا يدفــع إلــى 

وجــوب منــح القضــاة مهــام مديــري الســجون، مّمــا يتيــح لهــم إدارة التنفيــذ باألســلوب الــوارد 

فــي الحكــم، وانتقــدت هــذه النظريــة؛ ألنهــا لــم تعــِط تفســيرًا قانونّيــا لهــذه االســتمرارية.

ثانيًا ـ أساس تدخل القضاء في التنفيذ:                                               

ــى  ــي عل ــي لإلشــراف القضائ ــرر قانون ــاد مب ــاول إيج ــي تح ــات الت ــم النظري ــى أه ــرنا إل أش

ــة  ــول بصح ــى الق ــه إل ــض الفق ــب بع ــب، وذه ــض الجوان ــي بع ــا ف ــت قصوره ــذ، وثب التنفي

نظريــة اســتمرار القضــاء، بشــرط تكاملهــا مــع نظريــات المركــز القانونــي للمحكــوم والحقــوق 

ــل  ــم تدخ ــرر بعضه ــذ، وب ــة التنفي ــى مرحل ــرعية إل ــداد الش ــه وامت ــوم علي ــخصية للمحك الش

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــي، وذل ــد العقاب ــدأ التفري ــى أســاس مب ــذ عل ــي التنفي القضــاء ف

-1 المركز القانوني للمحكوم عليه:

يــرى بعضهــم أّن حكــم اإلدانــة ينشــئ للمحكــوم عليــه مركــزًا قانونّيــا، يقــرر لــه حقوقــًا ويحمله 

التزامــات، لــذا وجــب تدخــل القضــاء لضمــان احتــرام هــذه الحقــوق كونــه الحــارس الطبيعــي 

للحريــات، وانتقــد هــذا الــرأي إلقامتــه تدخــل القضــاء علــى أســاس حــل النــزاع بيــن المحكــوم 

ــق أهــداف السياســة  ــة، مــن دون حســبان أّن هــذا التدخــل يكــون لتحقي ــه واإلدارة العقابي علي

العقابيــة الحديثــة.
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)1( G. novelli: »l›intervention du juge dans l›exécution pénale« rapport présenté au IVe congrès 
international de droit pénal )paris 1937(- Rev. inter. dr. pen. 1937 p 582.

  

-2 الحقوق الشخصية للمحكوم عليه:

يعــّد الفقيــه نوفيلــي )Novelli ()1(  أّول َمــن تحــدث عــن هــذه الفكــرة، ومضمونهــا أّن المحكوم 

عليــه يتمتــع ببعــض الحقــوق التــي ينبغــي علــى اإلدارة العقابيــة أْن تعتــرف بهــا وتحترمهــا، 

وعليــه يكــون لــه اقتضــاء هــذه الحقــوق عــن طريــق القضــاء إذا مــا ثــار بشــأنها أي نــزاع. 

ــوق  ــة الحق ــى حماي ــي عل ــل القضائ ــرت التدخ ــابقتها؛ إذ قص ــل س ــة مث ــذه الرؤي ــدت ه وانتق

المتنــازع بشــأنها، ولــم تقــدم أساســًا لإلشــراف القضائــي.

-3 تدخل القضاء لتكريس مبدأ الشرعية:

مرحلــة التنفيــذ ذات أهميــة كبيرة بحســبانها األرضية األســاس لبنــاء المحكوم عليــه وإصالحه؛ 

لــذا قــال بعضهــم بوجــوب أْن يمتــد إليهــا مبــدأ الشــرعية الــذي يتطلــب ـ بالضــرورة ـ تدخــل 

الســلطة القضائيــة كونهــا أفضــل حــاٍم لشــرعية التنفيــذ.

ــليم  ــاس الس ــذ، األس ــة التنفي ــى مرحل ــداد الشــرعية إل ــدأ امت ــبان مب ــى حس ــم إل ــه بعضه واتَّج

لتبريــر تدخــل القضــاء فــي التنفيــذ؛ إاّل أنــه يقــف عنــد حــدود مطابقــة التنفيــذ للقانــون مــن دون 

االهتمــام بتوجيــه التنفيــذ إلــى تحقيــق أغــراض السياســة العقابيــة الحديثــة.

ــإّن  ــذ، ف ــى التنفي ــي عل ــراف القضائ ــًا لإلش ــح أساس ــرعية يصل ــدأ الش ــه إذا كان مب ــرى أن ون

ذلــك يقتضــي إعــادة صــوغ مضمــون الشــرعية، لتحقيــق العالقــة بيــن هــدف التنفيــذ وحمايــة 

ــذي أصبــح ضــرورة  ــك التدخــل ال ــه والتدخــل القضائــي، ذل المركــز القانونــي للمحكــوم علي

حتميــة أملتهــا حســابات تتعلــق باحتــرام الشــرعية فــي مرحلــة التنفيــذ مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى تتعلــق بأســاليب التنفيــذ الهادفــة إلــى اإلصــالح والتأهيــل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  ينقســم التفريــد العقابــي تفريــدًا تشــريعيًا؛ وهــو الــذي يراعيــه المشــرع حينمــا يقــدر عقوبــات تتفــاوت بتفــاوت ظــروف 
ــة  ــددة المتصل ــر الظــروف المش ــة لتواف ــديد العقوب ــره تش ــن مظاه ــًا، وم ــى القاضــي وجوب ــاة، ويفرضــه عل ــم والجن الجرائ
بماديــات الواقعــة كاإلكــراه فــي الســرقة، وتفريــدًا قضائيــًا؛ وهــو الــذي يراعيــه القاضــي عنــد تفريــد العقوبــة بترخيــص مــن 
المشــرع وبطريقــة غيــر ملزمــة، ومــن مظاهــره تــراوح العقوبــة بيــن حــد أقصــى وحــد أدنــى، وأيضــًا نظــام وقــف تنفيــذ 
العقوبــة، وتفريــدًا إداريــًا؛ وهــو الــذي يخضــع إلــى تقديــر الســلطة العقابيــة مــن دون أْن ترجــع فيــه إلــى أي ســلطة قضائيــة، 
ومــن دون أْن تكــون لهــا صلــة مــا بالحكــم الصــادر علــى المتهــم، ومــن مظاهــره اإلفــراج الشــرطي، وأيضــًا حــق العفــو عــن 

العقوبــة كلهــا أو بعضهــا بأمــر مــن رئيــس الدولــة.
)2(  د. فوزية عبدالستار – المرجع السابق – ص 347.

)3(  د. أحمد عوض بالل: »علم العقاب« – القاهرة - دار الثقافة العربية - 1984 - ص 258.

 -4 تدخل القضاء لتحقيق مبدأ التفريد العقابي:

مــن المنطقــي أْن تهــدف مالحظــة شــخصية الجانــي قبــل الحكــم إلــى التفريــد العقابــي)1(، مــن 

أجــل اختيــار الجــزاء المالئــم واألســلوب الدقيــق للمعاملــة العقابيــة، وقــد عــّد بعضهــم الفحــص 

الســابق لحالــة الجانــي، بمقــام البديــل عــن التعديــل الالحــق فــي األحــكام الجنائيــة، وبالتالــي 

ــه تطــور شــخصية  ــه تجاهل ــَب علي ــه ِعْي ــذ، إاّل أن ــي التنفي ــرر لتدخــل القضــاء ف ال يوجــد مب

المحكــوم عليــه فــي أثنــاء عمليــة التنفيــذ، ورغبــًة مــن بعضهــم فــي تأكيــد اختصــاص الســلطة 

القضائيــة بالتفريــد، قيــل إّن اإلدارة العقابيــة غيــر مؤهلــة معنوّيــا إلدارة العقوبــة، والحقيقــة أّن 

هــذا االتجــاه ال يســتند إلــى أســاس؛ ألّن كثيــرًا مــن اإلنجــازات التــي عرفتهــا السياســة الجنائيــة 

والعقابيــة، كانــت مــن صنــع اإلدارة العقابيــة.

المطلب الثاني
أساليب تدخل القضاء في التنفيذ

ــي  ــاليب الت ــه »أفضــل األس ــذ، بأن ــة التنفي ــي مرحل ــل القضــاء ف ــه)2( تدخ ــض الفق يصــف بع

ــو«. ــن نح ــى أحس ــة عل ــق أغــراض العقوب ــاب لتحقي ــم العق ــا عل ــل به يتوس

كمــا اختلــف الفقــه)3( فــي تصنيــف أشــكال هــذا التدخــل، لكــن يمكــن جمــع هــذه األشــكال فــي 

نوعيــن أساســيين، وهمــا: اللجــان القضائيــة المختلطــة، واألجهــزة القضائيــة، ويدخــل القضــاء 

المتخصــص بالتنفيــذ ضمــن األجهــزة القضائيــة.

ــض  ــاء بع ــالل إعط ــن خ ــذ، م ــى التنفي ــي عل ــراف القضائ ــة اإلش ــح أنظم ــنحاول توضي وس

النمــاذج مــن القانــون المقــارن، وســيكون ذلــك عــن طريــق شــرح اللجــان القضائيــة المختلطة، 

ثــّم األجهــزة القضائيــة، وأخيــرًا القضــاء المتخصــص بالتنفيــذ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Pierre de Casabianca: »de l›intervention de l›autorité judiciaire dans l›exécution des peines 
et des mesures de sûreté« rapport présenté au IVe congrès international de droit pénale paris 
1937  Rev. inter. dr. pen 1937  p574575-.

)2(  د. عبدالعظيم مرسي وزير – المرجع السابق -  ص 281.
)3(  د. رفيق أسعد سيدهم - المرجع السابق -  ص 239.

أّوال ـ اللجان القضائية المختلطة:

يــرى بعضهــم)1( أّن أســلوب اللجــان القضائيــة المختلطــة، يمثــل صــورة مــن صــور التعــاون 

المشــترك بيــن القضــاء واإلدارة العقابيــة، ويــؤدي إلــى تجنــب مشــكالت تنــازع االختصــاص، 

ويختلــف تشــكيل هــذه اللجــان باختــالف األنظمــة القانونيــة التــي تتبناهــا، وتضــم هــذه اللجــان 

قاضيــًا متخصصــًا وخبــراء وفنييــن يســاعدونه علــى اتخــاذ القــرارات.

ويذهــب بعضهــم)2( إلــى أّن تشــكيل هــذه اللجــان يعتمــد علــى عنصريــن؛ أحدهمــا ثابــت وهــو 

العنصــر القضائــي الــذي يــرأس اللجنــة، واآلخــر متغيــر وهــو الــذي يضــم األطبــاء النفســيين 

والمختصيــن االجتماعييــن، وبعضهــم اآلخــر ذهــب إلــى ضــرورة إشــراك اإلدارة العقابيــة فــي 

الرقابــة علــى القــرارات القضائيــة؛ ألنــه ال يمكــن الوصــول إلــى تعــاون جــدي إذا مــا تــّم إبعــاد 

اإلدارة العقابيــة عــن اتخــاذ القــرارات الحاســمة.

ويضيــف بعضهــم ممثلــي جمعيــات الرعايــة الالحقــة، التــي تعــّد مهمتهــا ضروريــة لمتابعــة 

المفــرج عنهــم، وهــو عمــل ال يقــدر عليــه القضــاء أو اإلدارة العقابيــة.

ــه  ــوم علي ــه بشــخصية المحك ــة؛ لمعرفت ــذه اللجن ــة ه ــم لرئاس ــم قاضــي الحك ويرشــح بعضه

وظــروف المحاكمــة، وتتخــذ هــذه اللجنــة قراراتهــا بعــد االســتماع إلــى النيابــة العامــة ومديــر 

المؤسســة العقابيــة والمحكــوم عليــه ومحاميــه، كمــا يمكــن لهــا أْن تســتعين بــأي شــخص ينيــر 

ســبيلها، وذهبــت بعــض التشــريعات إلــى تبنــي نظــام اللجــان المختلطــة، وتعــّد بلجيــكا النموذج 

البــارز لتكريــس هــذا األســلوب.

أما عن االنتقادات الموجهة إلى أسلوب اللجان المختلطة، فنجملها في اآلتي:

ــلطة  ــه س ــت ل ــى وإْن كان ــة)3( حت ــتقاللية الكامل ــاء االس ــق للقض ــان، ال يتحق ــذه اللج ــي ه - ف

ــت. ــق التصوي ــن طري ــه ع ــذت ب ــي أخ ــريعات الت ــي التش ــذ ف ــرارات تتخ ــذه الق ــرار؛ فه الق

ــة  ــر المؤسس ــى رأي مدي ــًا إل ــاز دائم ــا تنح ــة أعضائه ــان، أّن أغلبي ــذه اللج ــى ه ــاب عل - يع
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Jean-claude soyer: »droit pénal et procédure pénale« 12e édition L. G.D.J 1995 p 238.

)2(  د. عبدالعظيم مرسي وزير - المرجع السابق -  ص 310.

ــدة. ــى ح ــة عل ــكّل حال ــام ب ــت لالهتم ــعفهم الوق ــاة ال يس ــة؛ فالقض العقابي

- هيمنــة اإلدارة العقابيــة فــي هــذه اللجــان علــى عمليــة التنفيــذ، جعلــت بعضهــم يصــف دور 

القضــاء بأنــه اســتثنائي؛ ألّن التنفيــذ يبقــى إداريــًا علــى الرغــم مــن تدخــل القضــاء.

- ذهــب بعضهــم إلــى القــول بالطبيعــة اإلداريــة لهــذه اللجــان، مّمــا يفقدهــا الضمــان القضائــي، 

ويشــكك فــي توافرهــا علــى الســرعة والفاعليــة المطلوبــة فــي مجــال التنفيــذ.

ثانيًا ـ األجهزة القضائية:

إذا كانــت غالبيــة التشــريعات الحديثــة أصبحــت تقــر مبــدأ تدخــل القضــاء فــي مرحلــة التنفيــذ، 

فإنهــا اختلفــت فــي أســلوب هــذا التدخــل، وانعكــس هــذا الفكــر علــى تحديــد الســلطة التــي خولها 

المشــرع التدخــل فــي التنفيــذ. ولتوضيــح هــذه األســاليب التــي اعتمدتهــا التشــريعات المختلفــة، 

ــي  ــة الت ــذه المهم ــع به ــي تضطل ــة، الت ــن المقارن ــن القواني ــاذج م ــن أخــذ بعــض النم ــّد م ال ب

أصبحــت ضــرورة ملحــة مــع تكريــس مبــدأ التفريــد التنفيــذي)1(؛ مــن أجــل تأهيــل المحكــوم 

عليهــم، فــي إطــار معاملــة قائمــة علــى مالحظتهــم وفحــص شــخصيتهم، مــع ضمــان حقوقهــم 

خــالل فتــرة التنفيــذ الجنائــي.

ــة  ــاء النياب ــق وقض ــاء التحقي ــى لقض ــص األول ــن، نخص ــي نقطتي ــزء ف ــذا الج ــنتناول ه وس

ــذه. ــاء تنفي ــم وقض ــاء الحك ــن قض ــع بي ــة للجم ــة، والثاني العام

-1 قضاء التحقيق وقضاء النيابة العامة: 

ذهبــت بعــض التشــريعات ـ نذكــر منهــا القانــون النرويجــي ـ)2(، إلــى تخويــل قضــاء التحقيــق 

إمــكان تمديــد فتــرة االختبــار عنــد إيقــاف النطــق بالعقوبــة أو إيقــاف تنفيذهــا؛ كحالــة إمــكان 

إيقــاف االلتزامــات المفروضــة علــى المحكــوم عليــه، ولكــْن فــي بعــض الــدول االشــتراكية، 

تمــارس النيابــة العامــة دورًا مهمــًا فــي مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنائــي؛ فقــد خــول المشــرع 

البولونــي ـ بموجــب مرســوم 1919م المنظــم لألحــكام العقابيــة ـ النائــب العــام، ســلطة 

ــات. ــذ العقوب ــى تنفي اإلشــراف عل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. لطيفة المهداتي - المرجع السابق -  ص 245.

)2(  انظر أهم هذه االنتقادات: د. رفيق أسعد سيدهم - المرجع السابق -  ص 221-220.

وحســب الفقــه، يختــص النائــب العــام بمراقبــة شــرعية تنفيــذ العقوبــة أو التدبيــر، فــي حيــن 

يســهر القاضــي العقابــي علــى مراقبــة تنفيــذ العقوبــة مــن زاويــة مطابقــة هــذا التنفيــذ إلمكانــات 

ووســائل المعاملــة العقابيــة المالئمــة.

وإذا كان بعضهــم يجــد فــي هــذه الرقابــة مســاهمة فــي تحقيــق أهــداف قانــون العقوبــات، فــإّن 

هــذا المســلك منتقــد مــن عــدة أوجــه، أهمهــا أّن مهمــة قاضــي التحقيــق تنحصــر فــي البحــث 

عــن األدلــة لكشــف الحقيقــة للوصــول إلــى حكــم عــادل، وبالتالــي تختلــف هــذه المهمــة جوهريًا 

عــن مهمــة صيانــة شــرعية التنفيــذ، كمــا أّن اختصــاص النيابــة العامــة يتعــارض مــع مهمتهــا 

ــاء  ــور فــي أثن فــي ممارســة ســلطة االتهــام فــي الدعــوى؛ فــال يحــق لهــا الفصــل فــي مــا يث

التنفيــذ؛ ألّن ذلــك يجعــل منهــا خصمــًا وحكمــًا، لكــّن هــذا ال يعنــي حرمانهــا مــن حقهــا التقليــدي 

فــي الرقابــة التــي علــى المؤسســات العقابيــة.

2 - قضاء الحكم وقضاء مكان التنفيذ:

هــذا النــوع مــن التدخــل يكــون إمــا مــن طــرف المحكمــة المصــدرة للحكــم، وإمــا مــن طــرف 

محكمــة الموضــوع فــي مــكان التنفيــذ.

أ- قضاء الحكم:

يتدخــل قضــاء الحكــم فــي التنفيــذ بموجــب ســلطته فــي التفريــد القضائــي؛ فيملــك القضــاء هنــا 

ــي  ــرارات ف ــا واتخــاذ بعــض الق ــا، واســتثناًء أســلوب تنفيذه ــة، ومقداره ــوع العقوب ــد ن تحدي

أثنــاء التنفيــذ كاإلفــراج الشــرطي، أو كمــا يحــدث فــي بعــض التشــريعات؛ كالقانــون المجــري 

الــذي أجــاز للمحكمــة تعييــن أســلوب للتنفيــذ مختلــف عّمــا ينــص عليــه القانــون، كمــا ســمح لهــا 

بتغييــر األســلوب فــي أثنــاء التنفيــذ)1(، كمــا تحــدد المحكمــة فــي بلغاريــا نظــام التنفيــذ األولــي 

لســلب الحريــة، وهــو مــا يستحســنه بعضهــم بحســبان قضــاء الحكــم فــي وضعيــة تؤهلــه بشــكل 

أكثــر لتحديــد كيفيــة التنفيــذ. 

لكــْن علــى الرغــم مــن هــذه المزايــا، تعــرض للعديــد مــن االنتقــادات، وأهمهــا)2( أّن انشــغال 

القاضــي بالقضايــا الكثيــرة، ال يســمح لــه بالمعرفــة الدقيقــة بالمحكــوم عليــه وحالتــه النفســية، 

كمــا أنــه قــد يتأثــر بماضــي المحكــوم عليــه وســوابقه؛ مّمــا يعيــق مرحلــة التنفيــذ، وكذلــك منــح 
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القاضــي مصــدر الحكــم إمــكان اإلفــراج الشــرطي، يجعــل المحكــوم عليهــم فــي وضعيــة غيــر 

متســاوية نتيجــة الختــالف قضــاة الحكــم، وأخيــرًا ال يعقــل أْن يســند إلــى قاضــي الحكــم ـ الــذي 

ــن أمــام محكمــة االســتئناف ـ مهمــة  ــا، لكــْن دي ــه ابتدائّي ــراءة المحكــوم علي ســبق أْن حكــم بب

تنفيــذ الحكــم األخيــر.

وهــذه االنتقــادات التــي وضحــت الصعــاب العمليــة التــي تحــول دون إســناد هــذه المهمــة إلــى 

قضــاء الحكــم، أدت إلــى التفكيــر فــي قضــاء مــكان التنفيــذ.

ب - قضاء مكان التنفيذ:

ــذ، مــن اختصــاص محكمــة مــكان  ــة التنفي يذهــب بعضهــم إلــى جعــل اإلشــراف علــى مرحل

ــي  ــريع العقاب ــن التش ــادة الـــ36 م ــي الم ــا ورد ف ــاء م ــذا القض ــى ه ــوذج عل ــذ، وكنم التنفي

الروســي، التــي تخــول محكمــة مــكان التنفيــذ، األمــر بإنهــاء االلتــزام بالعمــل الــذي فرضتــه 

ــه نظــرًا  ــراج عن ــررت اإلف ــا ق ــه المحكمــة المصــدرة لهــذا الحكــم، بعدم ــى المحكــوم علي عل

إلــى ظروفــه الشــخصية، كمــا يحــق لهــا أْن تطبــق ســلب الحريــة إْن رأت ذلــك، كذلــك خــّول 

المشــرع الرومانــي محكمــة مــكان التنفيــذ، منــح اإلفــراج الشــرطي وإلغــاءه، ومنــح المشــرع 

ــي. ــار القضائ ــق باالختب ــي مــا يتعل ــي نفــس المحكمــة، االختصــاص ف األلمان

وتعــرض هــذا األســلوب للنقــد؛ لغيــاب معرفــة قضــاء مــكان التنفيــذ بتفاصيــل ووقائــع القضيــة 

المحكــوم فيهــا، وجهلــه بمنــاخ الســجن وســير العمــل فيــه، كمــا يعــاب عليــه تطــاول قضــاء 

أدنــى علــى قضــاء أعلــى بمراجعــة وتعديــل قراراتــه.

ثالثًا ـ قضاء مستقل للتنفيذ:

ــي؛ إذ  ــذ الجنائ ــة التنفي ــي مرحل ــي ف ــل القضائ ــورة للتدخ ــاليب المتط ــن األس ــام م ــذا النظ ه

يخصــص فيــه قــاٍض لإلشــراف علــى تنفيــذ الجــزاء، تقتصــر مهمتــه علــى متابعــة المعاملــة 

ــة. ــات العقابي ــارج المؤسس ــل وخ ــة داخ الجنائي

واختلفــت اآلراء فــي األخــذ بهــذا األســلوب مــن التدخــل القضائــي بيــن القاضــي الفــرد والهيئــة 

القضائية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. عبدالحميد الشواربي – التنفيذ الجنائي في القضاء والفقه – منشأة المعارف – من دون تاريخ – ص 165.

)2(  د. عبدالعظيم مرسي وزير – المرجع السابق - ص 393.
)3(  د. شــريف ســيد كامــل: تعليــق علــى قانــون العقوبــات الفرنســي الجديــد القســم العــام – دار النهضــة العربيــة – 1998م 

– ص 241-240.

ويذهــب بعــض الفقــه)1( إلــى أّن النظــام األمثــل للرقابــة القضائيــة علــى التنفيــذ، يتمثــل بنظــام 

قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ، أو قاضــي تطبيــق العقوبــات، بينمــا يــرى جانب آخــر ضرورة 

ــدة، ومنهــا توافــره علــى االســتقالل  ــة القاضــي الفــرد المتخصــص ألســباب عدي تبنــي طريق

والمرونــة فــي اتخــاذ القــرار فــي اختيــار المعاملــة، وتعديلهــا، وأيضــًا قــدرة القاضــي الفــرد 

علــى تتبــع شــخصية المحكــوم عليــه وتطورهــا، لكــّن هــذه الحســابات لــم تمنــع بعــض الــدول 

مــن األخــذ بهيئــة قضائيــة للتنفيــذ.

وأّيــا كان نــوع القضــاء المتخصــص فــي التنفيــذ؛ فردّيــا أو جماعّيــا، فإنــه يحقــق عــدة مزايــا، 

وأهمهــا ضمــان شــرعية التنفيــذ، وحمايــة حقــوق وحريــات المحكــوم عليهــم، وتوجيــه التنفيــذ 

نحــو تحقيــق أهــداف السياســة العقابيــة الحديثــة.

وســنحاول هنــا دراســة مؤسســة قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ أو قاضــي تطبيــق العقوبــات، 

ــه؛ ســنخصص الجــزء  ــة، وعلي ــاذج مــن التشــريعات المقارن مــن خــالل إعطــاء بعــض النم

األول لقاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ فــي التشــريع اإليطالــي، والجــزء الثانــي لقضــاء تطبيــق 

العقوبــات فــي التشــريع الفرنســي، ثــّم نحــاول أخيــرًا تقديــر هــذا األســلوب.

أ- قاضي اإلشراف على التنفيذ اإليطالي:

ــدر  ــذي أص ــي ال ــو القاض ــذ؛ وه ــي التنفي ــن قاض ــز بي ــى التميي ــي إل ــريع اإليطال ــب التش ذه

الحكــم، وتكــون مهمتــه الفصــل فــي إشــكاالت التنفيــذ وتصحيــح األخطــاء التــي تتعلــق بالحكــم 

الــذي أصــدره، وقاضــي اإلشــراف)2( أو المراقبــة، الــذي يتولــى مهمــة اإلشــراف علــى تنفيــذ 

الجــزاء وتحقيــق أهدافــه، ويملــك قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ اإليطالــي، صالحيــات 

متعــددة، ويمكــن حصرهــا فــي ثــالث وظائــف أساســية)3(، وهــي: وظيفــة الرقابــة، وتتجلــى 

مــن خــالل زياراتــه المؤسســات العقابيــة والتقاريــر التــي يوجههــا إلــى وزيــر العــدل، ووظيفــة 

استشــارية، وتتمثــل بإبــداء الــرأي والمشــورة بالنســبة إلــى كّل مــا يتعلــق بأمــور اإلدارة 

العقابيــة؛ كاقتراحــات العفــو وإعــداد مشــروعات اللوائــح الداخليــة للمؤسســات، ووظيفــة اتخــاذ 

القــرار، وتترجــم الوجــود الفعلــي لهــذا القاضــي فــي مجــال التنفيــذ داخــل المؤسســات العقابيــة 
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)1(  François staechele: »La pratique de l›application des peines«-libraire de la cour de cassation 
1995   p1.
)2(  Pierre couvrat: »dispositions générales et nouvelle organisation judiciaire de l›application 
des peines« Rev. sc. crim. dr. pen. com p 2004 p 685 -687,

وخارجهــا؛ إذ يملــك قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ، قــرار نقــل المحكــوم عليــه مــن مؤسســة 

إلــى أخــرى، والســماح لــه بالعمــل فــي الخــارج.

ب - قضاء تطبيق العقوبات الفرنسي:

ــة لســنة 1958م،  ــون اإلجــراءات الجنائي ــي قان ــات الفرنســي ف ــق العقوب ــاز قاضــي تطبي جه

أوكل إليــه مهمــة متابعــة تنفيــذ العقوبــات)1( ورئاســة لجنــة تطبيــق العقوبــات، وتقضــي المــادة 

الـــ722 مــن هــذا القانــون، بتدخــل هــذا القاضــي لــدى كّل المؤسســات العقابيــة لإلشــراف علــى 

تنفيــذ العقوبــات، وحــددت المــادة الـــ116 مــن نفــس القانــون، وظيفــة هــذا القاضــي فــي العمــل 

علــى كفالــة تفريــد تنفيــذ الحكــم القضائــي، بتوجيهــه ورقابــة تطبيقــه؛ مــن أجــل بلــوغ هــدف 

العقــاب، وهــو إصــالح وإعــادة إدمــاج المحكــوم عليــه داخــل المجتمــع.

ــال  ــي مج ــات ف ــن الصالحي ــد م ــات، العدي ــق العقوب ــي تطبي ــي قاض ــرع الفرنس ــح المش ومن

التنفيــذ العقابــي، وأنشــأ محاكــم تطبيــق العقوبــات إلــى جانــب قاضــي تطبيــق العقوبــات الفــرد، 

بمقتضــى قانــون الـــ9 مــن آذار »مــارس« لســنة 2004م، وعّدهمــا مــن الدرجــة األولــى، ويتــّم 

الطعــن فــي القــرارات واألحــكام الصــادرة عــن قاضــي تطبيــق العقوبــات أو محكمــة تطبيــق 

العقوبــات، باالســتئناف أمــام غرفــة تطبيــق العقوبــات أو رئيســها فــي المحكمــة االســتئنافية.

وبذلــك، يكــون المشــرع الفرنســي قــد أحــدث قضــاء متخصصــًا فــي مجــال التنفيــذ الجنائــي، 

كمــا أنــه اســتحدث مجموعــة مــن التعديــالت، ســواء علــى مســتوى االختصاصــات أو 

اإلجــراءات المتبعــة فــي ذلــك)2(.
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رأينا في الموضوع:

ــًا  ــًا وثيق ــات، ارتباط ــق العقوب ــذ أو قاضــي تطبي ــى التنفي ــط نظــام قاضــي اإلشــراف عل يرتب

بمبــدأ الشــرعية فــي مرحلــة التنفيــذ، بحســبانه الحلقــة الثالثــة مــن حلقــات الشــرعية الجنائيــة، 

ــة التنفيــذ الجنائــي. ــّم مرحل ــدأ بالتجريــم والعقــاب، فمراحــل الدعــوى، ث التــي تب

ونعتقــد أّن القضــاء المتخصــص فــي مجــال التنفيــذ الجنائــي، يحقــق عــدة مزايــا وفوائــد؛ إاّل 

أنــه يجــب تحديــد اختصاصاتــه بدقــة، باإلضافــة إلــى أّن اإلجــراءات المتبعــة أمامــه يجــب أْن 

تتســم بالوضــوح والمرونــة؛ حتــى ال يتــّم عرقلــة عمليــة التأهيــل، كمــا يجــب أْن تتســم قراراتــه 

بالطابــع القضائــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن قواعــد إجرائيــة وطرائــق الطعــن، وأخيــرًا 

يجــب خلــق روح التعــاون بيــن كافــة الجهــات المتدخلــة فــي مرحلــة التنفيــذ؛ وخاصــًة اإلدارة 

ــة  ــداف السياس ــق كّل أه ــن تحقي ــز ع ــده يعج ــاء وح ــي؛ ألّن القض ــع المدن ــة والمجتم العقابي

العقابيــة الحديثــة.
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)1(  انظر في ذلك: د. عبدالعظيم مرسي وزير –  المرجع السابق – ص 81-80.

)2(  د. محمود كبيش: »اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية« – دار النهضة العربية – طبعة 2007م - ص 8.
)3(   إدريس بالمحجوب: »قواعد تنفيذ العقوبات« - الجزء األول – من دون دار نشر- ط 1988م - ص 76.

المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لنظام اإلشراف القضائي على التنفيذ

الحكــم الجنائــي القاضــي باإلدانــة، ال تكــون لــه أي قيمــة إاّل مــن خــالل تنفيــذه وتحقيــق اآلثــار 

المترتبــة عليــه، وقــد يشــوبه بعــض الصعــاب التــي تعيــق تنفيــذه.

ويفرق بعض الفقه بين نوعين من التنفيذ: تنفيذ الحكم، وتنفيذ الجزاء)1(.

وقبــل أْن نعــرض الطبيعــة القانونيــة لمرحلــة اإلشــراف القضائــي علــى التنفيــذ الجنائــي، نــود 

اإلشــارة إلــى التفرقــة بيــن مرحلتــي تنفيــذ الحكــم وتنفيــذ الجــزاء.

المطلب األول
التمييز بين مرحلتي تنفيذ الحكم وتنفيذ الجزاء

ــم  ــم؛ لنقي ــذ الحك ــرض تنفي ــي تعت ــكاالت الت ــة اإلش ــب دراس ــز، يج ــذا التميي ــتعراض ه الس

التفرقــة بينهــا وبيــن الصعــاب التــي تثــار فــي أثنــاء تنفيــذ الجــزاء داخــل المؤسســات العقابيــة 

أو خارجهــا، وسنســتعرض ذلــك مــن خــالل تعريــف إشــكاالت التنفيــذ، ثــّم التمييــز بيــن قاضــي 

التنفيــذ وقاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ وقاضــي تطبيــق العقوبــات.

أواًل ـ تعريف إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية: 

يطلــق علــى المنازعــات التــي تثــار أمــام القضــاء الجنائــي بخصــوص تنفيــذ الحكــم الصــادر 

عنــه، تعبيــر اإلشــكاالت فــي تنفيــذ األحــكام الجنائيــة)2(، وحرصــت مجموعــة مــن التشــريعات 

ــان  ــة؛ لضم ــواد الجنائي ــي الم ــذ)3( ف ــكاالت التنفي ــة إلش ــة متنوع ــى وضــع أنظم ــة عل المقارن

حســن ســير العدالــة فــي مرحلــة االنتقــال إلــى تنفيــذ الجــزاء الجنائــي. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (  أيمــن جابــر ســليمان: »أســباب اإلشــكال فــي تنفيــذ األحــكام الجنائيــة« - رســالة ماجســتير - كليــة الحقــوق - جامعــة 

القاهــرة - 2004م - ص 3.
)2(  د. محمود سامي قرني: »إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية« – من دون دار النشر- 2002م - ص

)3(  د. عصــام عفيفــي عبدالبصيــر: »قاضــي تطبيــق العقوبــات قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ الجنائــي« – مــن دون دار 
ــر- 2004م – ص 37. النش

واإلشــكال فــي تنفيــذ الحكــم نوعــان: مؤقــت؛ وهــو الــذي يــرد علــى تنفيــذ حكــم بطلــب وقفــه 

ــه  ــن في ــاب الطع ــوع، إذا كان ب ــة الموض ــن محكم ــًا م ــزاع نهائي ــي الن ــل ف ــن الفص ــى حي إل

مــازال مفتوحــًا، وصورتــه أْن ترفــع دعــوى اإلشــكال عنــد تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، وهنــا 

يجــب اإلشــارة إلــى أّن اإلشــكال فــي التنفيــذ ليــس طريقــة مــن طرائــق الطعــن فــي األحــكام)1(، 

واآلخــر موضوعــي؛ يطلــب فيــه مــن محكمــة اإلشــكال أْن تقضــي بوقــف تنفيــذ الحكــم نهائيــًا 

أو منــع تنفيــذه)2(، حتــى بعدمــا يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه.

ــب التشــريعات  ــإّن أغل ــي، ف ــم القضائ ــذ الحك ــى تنفي ــذه المنازعــات عل ــل ه ــد نشــوء مث وعن

أجــازت تقديــم طلــب إلــى النيابــة العامــة، كونهــا المختصــة أصــاًل بتنفيــذ األحــكام، وتتولــى 

األخيــرة عندئــذ تقديــم النــزاع إلــى المحكمــة المختصــة؛ للنظــر فــي الدعــوى المستشــكلة فــي 

تنفيــذ الحكــم الصــادر فيهــا، وتفصــل المحكمــة فــي موضــوع اإلشــكال؛ إمــا برفضــه والمضــي 

فــي تنفيــذ الحكــم، وإمــا منــع تنفيــذه كليــًة.

ــق  ــي تطبي ــذ أو قاض ــى التنفي ــراف عل ــي اإلش ــذ، وقاض ــي التنفي ــن قاض ــز بي ــًا ـ التميي ثاني

العقوبــات:

يتــردد بعضهــم بيــن اســتخدام اصطــالح التطبيــق واصطــالح التنفيــذ)3(، ويذهــب آخــرون إلــى 

تجنــب اصطــالح التنفيــذ؛ حتــى ال يترتــب علــى ذلــك الخلــط بيــن فكــرة تنفيــذ الحكــم وتنفيــذ 

الجــزاء، وتأثــرت التشــريعات المقارنــة بهــذه اآلراء الفقهيــة؛ إذ نجــد المشــرع اإليطالــي يميــز 

ــي  ــكام، وقاض ــة باألح ــذ المتعلق ــكاالت التنفي ــي إش ــر ف ــص بالنظ ــذ المخت ــي التنفي ــن قاض بي

ــره المشــرع  ــس األمــر أق ــة، ونف ــة العقابي ــى المعامل ــذي يختــص باإلشــراف عل اإلشــراف ال

الفرنســي، إاّل أنــه اختــار اســم قاضــي تطبيــق العقوبــات تمييــزًا لــه عــن قاضــي التنفيــذ. 

ونــرى أّن اصطــالح قاضــي تطبيــق العقوبــات الــذي اســتخدمه القانــون الفرنســي غيــر كاٍف؛ 

ــون اإلشــراف  ــا يك ــات فحســب، بينم ــذ العقوب ــى تنفي ــه يفصــح عــن إشــراف القضــاء عل ألن

القضائــي فــي مجــال التدابيــر أوســع نطاقــًا وأكثــر أهميــًة.

ــزًا  ــه تميي ــًة؛ ألّن في ــر مالءم ــذ أكث ــى التنفي ــد أّن اصطــالح قاضــي اإلشــراف عل ــذا، نعتق ول
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. عبدالعظيم مرسي وزير - المرجع السابق – ص 103.

)2(  د. مرقس سعد - المرجع السابق - ص 148.

ــذه؛  ــم الواجــب تنفي ــة بالحك ــة المتعلق ــات القانوني ــي المنازع ــا ينظــر ف ــة القاضــي حينم لمهم

ــذا الموضــع. ــي ه ــه الواســع ف ــح إشــراف مدلول فالســتخدام مصطل

ــة  ــق بالطبيع ــم يتعل ــؤال مه ــا س ــمية، يواجهن ــى التس ــكلية عل ــات الش ــا االختالف وإذا تجاوزن

ــي. ــا يل ــي م ــه ف ــنجيب علي ــا س ــو م ــي، وه ــزاء الجنائ ــذ الج ــة تنفي ــة لمرحل القانوني

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لمرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي

ــع إجــراءات  ــرى أّن جمي ــم ي ــًا وتشــريعيًا واســعًا؛ فبعضه ــذ جــداًل فقهي ــة التنفي ــارت مرحل أث

التنفيــذ إداريــة، بينمــا يذهــب آخــرون إلــى أنهــا قضائيــة بحتــة، وهنــاك رأي وســط يجمــع بيــن 

الطبيعتيــن)1(.

ــة  ــن الدول ــة الناشــئة بي ــى العالق ــة عل ــة مترتب ــة قانوني ــذ الجــزاء حال ــة تنفي ــت مرحل وإذا كان

والمحكــوم عليــه، فهــي تختلــف مــن تشــريع إلــى آخــر باختــالف النظــرة إلــى هــذه العالقــة 

التــي هــي؛ إمــا عالقــة خضــوع وإذعــان تتفــوق فيهــا الدولــة، وإمــا عالقــة قانونيــة يتســاوى 

ــة الطــرف الضعيــف، وهــو المحكــوم  فيهــا األطــراف، وتفــرض فيهــا عــدة ضمانــات لحماي

عليــه، ومعرفــة الطبيعــة القانونيــة لمرحلــة تنفيــذ الجــزاء، ســيترتب عليهــا عــدة آثــار، وأهمهــا 

تحديــد الجهــاز الــذي تتبعــه هــذه المرحلــة.

أّوال ـ الطبيعة اإلدارية لمرحلة التنفيذ:

ــا  ــة، كم ــراءة أو اإلدان ــم الب ــي بصــدور حك ــى أّن دور القضــاء ينته ــدي إل ــاه تقلي ــب اتج يذه

تنقضــي الدعــوى الجنائيــة لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن اختصــاص الســلطة العقابيــة، وكّل 

ــن  ــف ع ــًة)2( تختل ــًة محض ــااًل إداري ــّد أعم ــة، تع ــذه المرحل ــي ه ــذ ف ــي تتخ ــراءات الت اإلج

ــوم  ــذ ـ اســتثناء ـ يق ــة التنفي ــي مرحل ــه ف ــارس مهام ــا يم ــة؛ فالقاضــي حينم ــال القضائي األعم

ــة  ــارة المؤسســات العقابي ــي زي ــه ف ــى القاضــي حق ــذا االتجــاه عل ــر ه ــل إداري، وال ينك بعم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. رفيق أسعد سيدهم - المرجع السابق -  ص 155.

ــة القاهــرة - ســنة 1960م  ــوق - جامع ــة الحق ــوراه - كلي ــي الســجون« - رســالة دكت ــل ف ــؤاد عــالم: »العم )2(  د. حســن ف
-  ص 116.

)3(  د. رفيق أسعد سيدهم - المرجع السابق - ص 156-155.

ــجالت. ــة الس ومراقب

ويدعــم هــذا الــرأي موقفــه بالتفرقــة بيــن تنفيــذ الحكــم وتنفيــذ الجــزاء؛ فــاألول يتعلــق بالشــروط 

األساســية للتنفيــذ؛ كالتحقــق مــن شــخصية المحكــوم عليــه، وأهليتــه لتحمــل العقاب، وإشــكاالت 

التنفيــذ، أمــا الثانــي فيتصــل بــكّل مــا يدخــل فــي نطــاق المعاملــة العقابيــة ونظــام الســجون؛ فهــو 

يدخــل فــي الســلطة التقديريــة لألجهــزة العقابية.

ثانيًا ـ الطبيعة القضائية لمرحلة التنفيذ:

ــاره  ــر أّن أنص ــة، غي ــة قضائي ــذ ذات طبيع ــة التنفي ــبان مرحل ــى حس ــي إل ــاه فقه ــب اتج ذه

ــي  ــة ال تنته ــوى الجنائي ــّد أّن الدع ــاك رأي يع ــه؛ فهن ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــي األس ــوا ف اختلف

بمجــرد صــدور الحكــم، بــل تمتــد إلــى مرحلــة التنفيــذ)1(، وإذا كانــت الدعــوى الجنائيــة تتســم 

بكونهــا قضائيــة، فــإّن مرحلــة التنفيــذ هــي بدورهــا قضائيــة؛ فقــد تقتضــي هــذه المرحلــة تدخــل 

ــة، وهــو مــا يســتوجب عــدم إنهــاء دور القاضــي. ــة دوري القضــاء لمراجعــة األحــكام بصف

ــن  ــات الناشــئة بي ــى أســاس العالق ــذ عل ــة للتنفي ــق آخــر إقامــة الطبيعــة القضائي ويحــاول فري

اإلدارة العقابيــة والمحكــوم عليهــم ومــا قــد يشــوبها مــن نزاعــات، مّمــا يســتوجب تدخــل جهــاز 

محايــد ـ وهــو الســلطة القضائيــة ـ لتنظيــم هــذه العالقــات والفصــل فيهــا)2(.

إال أّن هــذا االتجــاه بــدوره لــم يســلم مــن النقــد؛ فليســت كّل األنشــطة التــي تنشــأ داخــل 

المؤسســات العقابيــة أو خارجهــا، تحتــاج إلــى تدخــل القضــاء؛ فمثــاًل التســيير اإلداري اليومــي 

ــه. ــا، ال يســتوجب إشــراف القضــاء علي ــم وغيره ــة وتعلي مــن حراســة ورعاي

ثالثًا ـ الطبيعة المختلطة لمرحلة التنفيذ:

ــه اإلدارة  ــوم ب ــن مــن األعمــال)3(، أحدهمــا تق ــذ يشــمل نوعي ــّد أنصــار هــذا االتجــاه التنفي يع

العقابيــة، واآلخــر يقــوم بــه القضــاء، ومــن ثــّم يــرون ضــرورة تقســيم االختصاصــات، 

ويجعــل بعضهــم القــرارات التــي تتعلــق بالجانــب المــادي تختــص بهــا الســلطة العقابيــة، بينمــا 

القــرارات المتعلقــة بالجانــب المعنــوي تختــص بهــا الســلطة القضائيــة، ويصعــب األخــذ بهــذا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2(  د. آمــال عبدالرحيــم عثمــان، د. يســر أنــور علــي: أصــول علمــي اإلجــرام والعقــاب - دار النهضــة العربيــة – مــن دون 

تاريــخ نشــر - ص214.

ــذ. ــاء التنفي الــرأي، ألّن الجانبيــن مرتبطــان فــي أثن

ويــرى آخــرون أّن للتنفيــذ الصفــة اإلداريــة)1(، لكــن حينمــا يتعلــق األمــر بالنزاعــات التــي قــد 

تنشــأ بيــن اإلدارة العقابيــة والمحكــوم عليهــم، يتدخــل القضــاء.

ومبدئيــًا يمكــن قبــول هــذا الــرأي بالنســبة إلــى التشــريعات التــي لــم تأخــذ باألســلوب المتقــدم 

فــي تدخــل القضــاء فــي أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، إاّل أنــه يصعــب األخــذ بــه بالنســبة إلــى األنظمــة 

التــي أخــذت بقضــاء مســتقل لتنفيــذ الجــزاء؛ فــدوره يتعــدى النظــر فــي النزاعــات، ممتــّدا إلــى 

أســلوب المعاملــة العقابيــة وكيفيــة تنفيذهــا.

رأينا في الموضوع:

نعتقــد أّن السياســة العقابيــة الحديثــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن تغييــر أســاليب المعاملــة العقابيــة 

وإشــراك القضــاء فــي اإلشــراف علــى عمليــة التأهيــل واإلصــالح، جعــال مرحلــة التنفيــذ تضــم 

ــن؛  ــن الجهازي ــاون بي ــول تع ــب حص ــا يتطل ــة، مّم ــة والقضائي ــال اإلداري ــن األعم ــًا م خليط

للوصــول إلــى أغــراض التنفيــذ الجنائــي؛ فالجهــاز اإلداري وحــده غيــر قــادر علــى تحقيــق كل 

أهــداف السياســة العقابيــة؛ ألنــه ال يتوافــر علــى جميــع الضمانــات، ومصالحــه قــد تتعــارض 

مــع مصالــح المحكــوم عليهــم، والجهــاز القضائــي هــو القــادر علــى حمايــة حقــوق وحريــات 
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المحكــوم عليهــم، إاّل أنــه يعجــز عــن تحقيــق أهــداف المعاملــة العقابيــة مــن دون مســاعدة مــن 

الســلطة العقابيــة.

المبحث الثالث
كيفية تطبيق نظام اإلشراف القضائي على التنفيذ

يلــزم لتحديــد آليــة تطبيــق نظــام اإلشــراف القضائــي علــى التنفيــذ، دراســة أّوال اختصاصــات 

قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ، ثــّم دراســة عمــل قاضــي التنفيــذ مــن الناحيــة الفنيــة، وأخيــرًا 

اســتعراض موقــف المشــرع اإلماراتــي فــي هــذا الشــأن.

المطلب األول
اختصاصات قاضي اإلشراف على التنفيذ

مــن خــالل القــراءة األوليــة فــي التشــريعات التــي تقــر هــذا النظــام، يمكــن القــول: إّن 

االختصاصــات تتــراوح بيــن مجــرد إبــداء الــرأي وتقديــم االقتراحــات، والتدخــل الفعلــي فــي 

ــرارات. ــاذ الق ــق اتخ ــن طري ــة ع ــة العقابي ــلوب المعامل ــد أس تحدي

ــن خــالل  ــك م ــي، وذل ــوذج الفرنس ــن خــالل النم ــذه االختصاصــات م ــة ه ــنحاول دراس وس

ــات. ــم االختصاص ــى أه ــوء عل ــليط الض تس

أّوال ـ االختصاصات داخل المؤسسات العقابية:

يختــص قضــاء تطبيــق العقوبــات بعــدة اختصاصــات داخــل المؤسســات العقابيــة، وتنقســم هــذه 

االختصاصــات مــن حيــث طبيعتهــا: اختصاصــات عقابيــة، وغيــر عقابيــة، وتتمثــل األخيــرة 

بوظيفــة التفتيــش والمراقبــة، وتقديــم االقتراحــات، أمــا االختصاصــات العقابيــة فتتمثــل باتخــاذ 

كّل مــا هــو ضــروري لتحديــد نــوع المعاملــة العقابيــة، مــع اســتحداث أنظمــة يترتــب عليهــا 

خــروج المحكــوم عليــه مــن المؤسســة العقابيــة، ويراقــب قاضــي تطبيــق العقوبــات الجــزاءات 

ــة،  ــل المؤسس ــام داخ ــم للنظ ــة مخالفته ــي حال ــم ف ــوم عليه ــد المحك ــذ ض ــي تتخ ــة الت التأديبي

وسنســتعرض أهــم هــذه االختصاصــات فــي ثــالث نقــاط علــى النحــو التالــي:

1 - مراقبة الجزاءات التأديبية:
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)1( voir à ce propos, la circulaire du 31 octobre 2000 sur quelques principes concernant 
l,intervention de l›avocet ou le mandataire.- Bernard bouloc: »chronique lègislative«. Rev. sc. 
crim. dr. pen. comp 2003 p 133.
)2( Pierre Darbeda: » contrôler les›etablissements pènitentiaires« Rev. pen. dr. pen  N0 1 avril 
2000  p 541.

)3(  د. شريف سيد كامل – »علم العقاب« – دار النهضة العربية – 1995م – ص 327.

ــا يســتوجب تدخــل اإلدارة  ــات المفروضــة، مّم ــة لاللتزام ــه مخالف ــوم علي ــد يرتكــب المحك ق

العقابيــة وتوقيــع جــزاءات تأديبيــة عليــه، وأمــام هــذا الوضــع قــد يخشــى تشــدد اإلدارة العقابيــة 

ــر  ــه؛ فتظه ــي تأهيل ــة ف ــود المبذول ــاع الجه ــه وضي ــه وحريات ــوم علي ــوق المحك ــاك حق وانته

الحاجــة إلــى فــرض رقابــة القضــاء. 

وذهــب بعضهــم إلــى ضــرورة منــح قضــاء تطبيــق العقوبــات، اختصــاص تأديــب الســجناء، 

بينمــا رأى بعــض آخــر إبقــاء االختصــاص لــإلدارة العقابيــة، لكــْن بوضــع ضمانــات، وأهمهــا 

ــي إجــراءات  ــه ف ــه أو وكيل ــوم علي ــي المحك ــات، وتدخــل محام ــق العقوب ــة قضــاء تطبي رقاب

ــر  ــب يرأســها مدي ــة تأدي ــد لجن ــي ي ــب ف ــب التشــريعات تضــع ســلطة التأدي التأديــب)1(، وأغل

المؤسســة، ويكــون دور القضــاء مراقبــة عمــل اإلدارة العقابيــة؛ ففــي القانــون الفرنســي 

ــب  ــة التأدي ــن خــالل لجن ــة، م ــع الجــزاءات التأديبي ــة بتوقي ــة العقابي ــس المؤسس ــص رئي يخت

علــى المخالفيــن، ويقــوم بعدهــا بإخطــار قاضــي تطبيــق العقوبــات بالجــزاء، فــي أَجــٍل مدتــه 

خمســة أيــام مــن تاريــخ النطــق بالقــرار.

ــن  ــة م ــون المقدم ــي الطع ــة للنظــر ف ــات جه ــق العقوب ــل قضــاء تطبي ــم بجع ــب بعضه وطال

ــة. ــة اإلدارة العقابي ــًا لهيب ــه إضعاف ــض؛ ألّن في ــل بالرف ــه، وقوب ــوم علي المحك

هــذا وقــد أوجــب المشــرع الفرنســي، فــي المــادة الـــ727 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، 

علــى قاضــي تطبيــق العقوبــات، زيــارة المؤسســات العقابيــة)2( فــي دائــرة االختصــاص التابعــة 

لهــم، ومراقبــة الجــزاءات التأديبيــة التــي توقعهــا اإلدارة العقابيــة.

وجــزاءات اإلدارة العقابيــة فــي القانــون الفرنســي محــددة حصــرًا، وال يدخــل ضمنهــا 

الجــزاءات التــي يوقعهــا قضــاء تطبيــق العقوبــات؛ كإلغــاء اإلفــراج الشــرطي)3(.

2 - أساليب المعاملة العقابية:

تتعــدد أســاليب التنفيــذ داخــل المؤسســات العقابيــة، ومنهــا مــا يترتــب عليــه خــروج المحكــوم 
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ــة الشــرطة  ــوراه - أكاديمي ــم« - رســالة دكت ــرج عنه ــة المســجونين والمف ــز: »رعاي ــد عبدالعزي ــر خال ــم جاب )1(  د. إبراهي

المصريــة – 2004م - ص 390 و391. 

عليــه مــن المؤسســة، ومــن أهمهــا فــي القانــون الفرنســي: أنظمــة شــبه الحريــة، والوضــع فــي 

الخــارج، وتصاريــح الخــروج، وتجزئــة العقوبــة.

أ- نظام شبه الحرية:

يقتضــي هــذا النظــام الســماح للمحكــوم عليــه بالخــروج مــن المؤسســة العقابيــة مــن دون فرض 

رقابــة مســتمرة مــن طــرف اإلدارة العقابيــة؛ لممارســة نشــاطه المهنــي، أو اســتكمال دراســته، 

مــع االلتــزام بالعــودة إلــى المؤسســة يومّيــا بانتهــاء الوقــت الــالزم للعمــل.

ومنــح المشــرع قاضــي تطبيــق العقوبــات، اختصــاص تطبيــق هــذا النظــام؛ فيحــدد أســاليب 

تنفيــذه، وفــي حالــة مخالفــة المحكــوم عليــه االلتزامــات المقــررة مــن المحكمــة، يمكــن لقاضــي 

ــائل  ــت الوس ــه، إذا كان ــرى ب ــة أخ ــتبدال أنظم ــام، أو اس ــذا النظ ــحب ه ــات س ــق العقوب تطبي

ــة(. المتاحــة تســمح بذلــك )م723-2 إجــراءات جنائي

ويجــوز الطعــن فــي القــرارات التــي يصدرهــا قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي هــذا الشــأن، أمــام 

غرفــة تطبيــق العقوبــات فــي محكمــة االســتئناف.

ب- نظام الوضع في الخارج:

هــذا النظــام يطبــق فــي العقوبــات القصيــرة، أو فــي نهايــة العقوبــات الطويلــة، ويكــون ببقــاء 

الســجين فــي المؤسســة ليــاًل، وفــي أثنــاء النهــار فــي الخــارج، ويســمح للمحكــوم عليــه بالعمــل 

فــي الخــارج تحــت مراقبــة المؤسســة العقابيــة، والعــودة كّل يــوم عمــل مــا لــم يقــرر قاضــي 

تطبيــق العقوبــات غيــر ذلــك بنــاء علــى طلــب اإلدارة.

وحــدد المشــرع هــؤالء الســجناء، وهــم الذيــن ينفــذون مــدة حبــس ال تتجــاوز خمــس ســنوات، 

ولــم يســبق الحكــم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة تتجــاوز ســتة أشــهر.

ت- تصاريح الخروج:

يســمح هــذا النظــام للمحكــوم عليــه بالتغيــب عــن المؤسســة العقابيــة زمنــًا معينــًا يحتســب مــن 

مــدة العقوبــة، وكان هــذا النظــام فــي أّولــه يقــوم علــى حســابات إنســانية)1(، ثــّم أصبــح يلعــب 

دورًا فــي إصــالح المحكــوم عليــه، ويختــص قاضــي تطبيــق العقوبــات بمنح تصاريــح الخروج 
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)1(  لمزيد من التفاصيل عن مبدأ استمرارية التنفيذ، انظر: د. رفيق أسعد سيدهم – المرجع السابق - ص 310

)2(  Anne bonenfant: »l›application des réductions de peine à la maison d›arrêt de Flery- 
merogis« Rev. pen dr. pen N0 1 avril 2002 p 545.
)3(   Gilbert marc: »les juges de l›application des peines devant leurs nouvelles responsabilités 
Rev. sc. crim. dr. pen. comp 1973 p 467.

بعــد أخــذ رأي لجنــة تطبيــق العقوبــات، وفــي حالــة مخالفــة المحكــوم عليــه االلتزامــات، يمكــن 

للقاضــي ســحب هــذه التصاريــح.

ث- نظام تجزئة العقوبات:

ــة التنفيــذ، أو الحبــس نهايــة األســبوع، أو نهايــة األســبوع  يطلــق عليــه ـ أيضــًا ـ نظــام تجزئ

العقابــي، ويتــّم عــن طريــق تنفيــذ العقوبــة علــى دفعــات، ويكــون أيــام العطــالت األســبوعية 

واإلجــازات الســنوية، ويطبــق فــي العقوبــات قصيــرة المــدة.

ــي مــواد  ــة ف ــات الســالبة للحري ــى العقوب ــذا األســلوب بالنســبة إل ــون الفرنســي به وأخــذ القان

ــى عــام. ــا عل ــد مدته ــي ال تزي ــة الت ــة العقوب ــم، تجزئ ــح؛ فأجــاز المشــرع لقاضــي الحك الجن

ــدأ اســتمرارية  ــى مب ــة الســابقة، أنهــا تعــّد خروجــًا عل ــة العقابي ــى أســاليب المعامل وعيــب عل

التنفيــذ)1(، ورد علــى ذلــك بــأّن هــذا الخــروج جــاء ليحقــق غايــة مهمــة، وهــي تأهيــل المحكــوم 

عليــه والحفــاظ علــى روابطــه األســرية والمهنيــة واالجتماعيــة.

                            
3 - تخفيضات العقوبة:

ــاء عــن  ــة باإلعف ــذي تمارســه الســلطة القضائي ــي ال ــو القضائ يدخــل هــذا النظــام ضمــن العف

جــزء مــن العقوبــة، بهــدف تحقيــق إعــادة التوافــق االجتماعــي، ويتميــز بكونــه يشــجع المحكوم 

عليــه علــى االنضبــاط)2( لالســتفادة منــه.

وقــد أخــذ المشــرع الفرنســي بنظــام تخفيضــات العقوبــة الجديــد بإصــدار القانــون 1226 لســنة 

1972م، ويطلــق عليهــا تخفيضــات العقوبــة لحســن الســلوك، وتكــون فــي العقوبــات الســالبة 

للحريــة التــي تزيــد مدتهــا علــى ثالثــة أشــهر، ومقدارهــا هــو منــح تخفيــض ثالثــة أشــهر فــي 

الســنة أو ســبعة أيــام فــي الشــهر، ويقــوم قاضــي تطبيــق العقوبــات بفحــص المحكــوم عليــه؛ 

ــه  ــات)3(، ول ــق العقوب ــة تطبي ــذ رأي لجن ــد أخ ــض أم ال، بع ــن التخفي ــتفيد م ــل يس ــر ه لتقري

ســحبها بنــاء علــى طلــب رئيــس المؤسســة.  
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)1(  د. أحمــد شــوقي أبوخطــوة: »نظــام المعاملــة خــارج المؤسســات العقابيــة فــي التشــريعات الجنائيــة الحديثــة« - بحــث 

منشــور فــي مجلــة مركــز بحــوث الشــرطة - العــدد الـــ19 – كانــون الثانــي »ينايــر« – 2001م - ص 84.
ــذ فــي القانــون الجنائــي« - دار النهضــة العربيــة – 2007م - ص  ــدة لنظــام وقــف التنفي )2(  د. عمــر ســالم: »مالمــح جدي

.152
)3(  د. شــريف ســيد كامــل: »الحبــس قصيــر المــدة فــي التشــريع الجنائــي الحديــث« – دار النهضــة العربيــة – 1999م – 

ص -33 36. 
)4(  وقد كان الحد األدنى لمدة االختبار قبل تعديل 9 آذار »مارس« 2004م، ثمانية عشر شهرًا.

ــس  ــض أقصــاه خم ــن تخفي ــتفادة م ــه االس ــوم علي ــن للمحك ــد، يمك ــة الســجن المؤب ــي حال وف

ــرة  ــس عش ــي خم ــرطي، وه ــراج الش ــل اإلف ــن أج ــة م ــار المتطلب ــدة االختب ــن م ــنوات م س

ســنة)1(، ويجــوز الطعــن باالســتئناف أمــام غرفــة تطبيــق العقوبــات فــي محكمــة االســتئناف، 

ــات، أو عــن محكمــة تطبيــق  ــق العقوب فــي األحــكام والقــرارات الصــادرة عــن قاضــي تطبي

ــة. ــواع تخفيضــات العقوب ــع أن ــات، بخصــوص جمي العقوب

ثانيًا ـ االختصاصات خارج المؤسسات العقابية:

هــذه االختصاصــات يمارســها قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ فــي الوســط المفتــوح، وتهــدف 

إلــى إعــداد المحكــوم عليــه للحيــاة الحــّرة، وأهــم األنظمــة المعمــول بهــا خــارج المؤسســات 

ــة  ــار، ونظــام الوضــع تحــت المراقب ــذ مــع الوضــع تحــت االختب ــة، نظــام وقــف التنفي العقابي

اإللكترونيــة، ونظــام اإلفــراج الشــرطي، وأخيــرًا نظــام رد االعتبــار. وســنتناول توضيــح هــذه 

األنظمــة تباعــًا.

1 -  وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار:

ــة يحددهــا  ــرة معين ــى الشــخص، خــالل فت ــة المحكــوم بهــا عل ــذ العقوب ــه عــدم تنفي ويقصــد ب

ــذت بنجــاح خــالل هــذه  ــي حكمــه، مــع فــرض مجموعــة مــن االلتزامــات، إذا نف القاضــي ف

الفتــرة عــّد الحكــم كأْن لــم يكــن، وإذا حــدث العكــس ينفــذ الحكــم بكافــة عناصــره)2(، ويعــّد هــذا 

النظــام بديــاًل مــن بدائــل الحبــس قصيــر المــدة، ويخضــع فــي القانــون الفرنســي إلــى شــروط 

معينة هــي)3(:

أ- أْن يكون المحكوم عليه شخصًا طبيعّيا، وال يشترط أْن يكون مجرمًا مبتدئًا.

ب - أْن تكون العقوبة هي الحبس لجناية، أو جنحة من القانون العام.

ت - حصر المشرع العقوبات التي يجوز فيها وقف التنفيذ، في عقوبة الحبس فحسب.

ث - يجــب أاّل تقــل مــدة االختبــار عــن اثنــي عشــر شــهرًا، وأاّل تزيــد علــى ثــالث ســنوات)4(، 

ويبــدأ ســريان مــدة التجربــة مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائّيــا.

250



257

د. محّمد فوزي إبراهيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي  ــى أســاس وضــع إســورة تشــبه الســاعة ف ــة bracelet électronique، عل ــق عليهــا اســم اإلســورة اإللكتروني )1( يطل

معصــم المحكــوم عليــه، تســمح بإرســال إشــارة محــددة إلــى المركــز الرئيــس الموجــود فــي المؤسســة العقابيــة.
)2( د. عمــر ســالم: »المراقبــة اإللكترونيــة طريقــة حديثــة لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة خــارج الســجن« – دار النهضــة 

العربيــة – 2005م – ص 10.

ــر:  ــن مــن التدابي ــل بنوعي ــه التزامــات تتمث ــى المحكــوم علي وخــالل هــذه المــدة، تفــرض عل

ــة؛  ــر خاص ــة، وتدابي ــر المراقب ــا تدابي ــق عليه ــون، ويطل ــوة القان ــق بق ــة؛ وتطب ــر عام تدابي

يختــار مــن بينهــا القاضــي مــا يتــواءم مــع شــخصية المحكــوم عليــه، ويمكــن لقاضــي تطبيــق 

ــزام. ــة االلت ــة مخالف ــي حال ــا ف ــا أو جزئّي ــار كلّي ــات إلغــاء االختب العقوب

2 - الوضع تحت المراقبة اإللكترونية:

ــّم عــن  ــة العقابيــة، وليســت عقوبــة ســالبة للحريــة، وتت المراقبــة اإللكترونية)1(وســيلة للمعامل

طريــق وضــع أداة إرســال علــى يــد المحكــوم عليــه تشــبه الســاعة، وتســمح لمركــز المراقبــة 

بمعرفــة مــا إذا كان المحكــوم عليــه موجــودًا فــي المــكان والزمــان المحدديــن أم ال )2(.

وقــد عهــد المشــرع الفرنســي إلــى قاضــي تطبيــق العقوبــات، مهمــة متابعــة اإلشــراف علــى 

تنفيــذ المراقبــة اإللكترونيــة وتحديــد أســاليب ومــدد وأماكــن التنفيــذ، ويجــوز لــه ســحب نظــام 

ــة بهــا، أو الوضــع فــي الخــارج، وللمحكــوم  ــة اإللكترونيــة، أو اســتبدالها شــبه الحري المراقب

عليــه حــق الطعــن باالســتئناف أمــام الجهــة المختصــة.

                    

3 - اإلفراج الشرطي:

ــل  ــة قب ــالبة للحري ــة الس ــذ العقوب ــدة تنفي ــاء م ــّم إنه ــام بمقتضــاه يت ــراج تحــت شــرط نظ اإلف

ــي  ــدرج ف ــق الت ــًا يحق ــًا تأهيلي ــّد نظام ــا أصــاًل، ويع ــدة المقضــي به ــة للم ــذ العقوب ــال تنفي إكم

ــى تشــجيع المحكــوم  ــة، ويهــدف إل ــاة االجتماعي ــى التآلــف مــع الحي ــه إل عــودة المحكــوم علي

عليــه علــى تغييــر ســلوكه داخــل الســجن حتــى يفلــت مــن جــزء مــن العقوبــة، ويحثــه علــى 

ــزة. ــى ال يحــرم مــن هــذه المي ــراج؛ حت ــد اإلف االســتقامة بع

ــلوك  ــن س ــه؛ كحس ــدة شــروط لتطبيق ــام ع ــذا النظ ــذ به ــي تأخ ــريعات الت ــت التش ــد وضع وق

المحكــوم عليــه فــي أثنــاء التنفيــذ، وأاّل يكــون فــي اإلفــراج عنــه مــا يهــدد األمــن العــام، وأْن 

ــه.  ــراج عن ــل اإلف ــي الســجن قب ــة ف ــة، وأْن يقضــي مــدة معين ــي بااللتزامــات المالي يوف

وفــي فرنســا لقاضــي تطبيــق العقوبــات ســلطة إصــدار قــرار اإلفــراج الشــرطي، إذا كانــت 
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)1( انظر في ذلك: د. آمال عبدالرحيم عثمان، د. يسر أنور علي – المرجع السابق – ص 236 وما يليها. 

ــذ ال تتجــاوز  ــة للتنفي ــدة المتبقي ــت الم ــا ال تتجــاوز عشــر ســنوات، أو كان ــدة المحكــوم به الم

ــي الحــاالت. ــات بباق ــق العقوب ثــالث ســنوات، وتختــص محكمــة تطبي

 4 - رد االعتبار:

يهــدف نظــام رد االعتبــار إلــى إعــادة مرتكــب الجريمــة مــّرة أخــرى فــردًا ســويًا بيــن أفــراد 

المجتمــع، وكأنــه لــم يســبق أْن صــدر ضــده أي حكــم جنائــي. 

ــي  ــة الت ــا محــو الوصم ــّم مــن خالله ــة يت ــار وســيلة قانوني ــه أّن رد االعتب ــرى بعــض الفق وي

يمثلهــا حكــم اإلدانــة؛ فيســقط وتســقط معــه آثــاره بالنســبة إلــى المســتقبل، وهــذا النــوع مــن رد 

االعتبــار القانونــي ال يكــون لقضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ دخــل فيــه.

 

المطلب الثاني
عمل قاضي التنفيذ من الناحية الفنية

هنــاك عــدة إجــراءات تنظــم عمــل قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ، وهــي تختلــف مــن تشــريع 

إلــى آخــر، ومرتبطــة بتحديــد الطبيعــة القانونيــة للقــرارات التــي يصدرهــا؛ فهــذه اإلجــراءات 

تعــّد القنــوات التــي يمــر بهــا عمــل قاضــي تطبيــق العقوبــات.

ولذلــك ســنحاول دراســة أهــم القواعــد اإلجرائيــة، المتمثلــة بتحديــد الطبيعــة القانونيــة للقرارات 

ــات،  ــق العقوب ــاء تطبي ــي قض ــا ف ــول به ــراءات المعم ــم اإلج ــي، وأه ــا القاض ــي يصدره الت

وقواعــد الطعــن فــي هــذه القــرارات علــى النحــو التالــي:

 

أواًل ـ الطبيعة القانونية لقرارات قاضي تطبيق العقوبات:

ــذ،  ــى التنفي ــي يصدرهــا قضــاء اإلشــراف عل ــرارات الت ــي طبيعــة الق ــت التشــريعات ف اختلف

ــة؟)1(.  ــة أم قضائي ــة إداري وهــل هــي ذات طبيع

واختلفــت اآلراء الفقهيــة فــي تحديــد طبيعــة هــذه القــرارات؛ فذهــب اتجــاه أّول إلــى حســبانها 

ــي بصــدور الحكــم، وأّن  ــاء العمــل القضائ ــى أســاس انته ــة، عل ــرارات اإلداري ــل الق مــن قبي

تدخــل قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ يتــّم مــن خــالل قيامــه بأعمــال إداريــة، وذهــب رأي ثــاٍن 
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)1(Pascal faucher: »la juridictionnalisation de l›application des peines une révolution 
tranquille« Rev. pen. dr. penal 2001 p 216.

ــي  ــر ف ــة«  actes d› administration- judiciaire انظ ــة قضائي ــرارات إداري ــم »ق ــم اس ــا بعضه ــق عليه )2(  ويطل
ــابق – ص 640. ــع الس ــر – المرج ــي وزي ــم مرس ــك: د. عبدالعظي ــل ذل تفصي

)3( Christine lazerges: »le renforcement de la protection de la 
présomption d›innocence et des droits des victimes« Rev. sc.crim.
dr.pen.comp 2001 p22

إلــى أّن هــذه القــرارات ذات طبيعــة قضائيــة)1(، ويبــرر ذلــك علــى أســاس أّن المشــرع عنــد 

تنظيمــه قضــاء التنفيــذ، قصــد إنشــاء جهــة قضائيــة تقــوم بوظائــف قضائيــة، وأّن إعطــاء هــذه 

القــرارات الصفــة اإلداريــة، يجعلهــا غيــر ذات جــدوى. 

ــي  ــرارات الت ــة خاصــة)2(؛ فالق ــن طبيع ــرارات م ــذه الق ــبان ه ــى حس ــث إل ــاه ثال وذهــب اتج

ــا ال  ــة، لكونه ــة إداري ــة، ذات طبيع ــأة العقابي ــات داخــل المنش ــق العقوب ــا قاضــي تطبي يتخذه

تتقيــد بمــدد معينــة، وال تقبــل الطعــن فيهــا؛ فيجــوز لــه تعديلهــا أو إلغاؤهــا، أمــا القــرارات التــي 

يتخذهــا خــارج المؤسســة، فهــي ذات طبيعــة قضائيــة، ســواء تعلقــت بمعاملــة عقابيــة تنفــذ فــي 

مؤسســة مفتوحــة، أو شــبه مفتوحــة وفــي اإلفــراج الشــرطي. 

وانتقــد بعضهــم هــذه التفرقــة بيــن قــرارات قاضــي تطبيــق العقوبــات، لمــا يترتــب عليهــا مــن 

تــردد وحيــرة ضــارة، وبإنشــاء المشــرع الفرنســي غرفــًا اســتئنافيًة لتطبيــق العقوبــات، لــم يعــد 

لهــذه التفرقــة أهميــة؛ إذ أجــاز الطعــن فــي جميــع قــرارات قاضــي تطبيــق العقوبــات، ومحاكــم 

تطبيــق العقوبــات، وهــو مــا يؤكــد طابعهــا القضائــي.

ثانيًا ـ أهم اإلجراءات المعمول بها في قضاء تطبيق العقوبات:

اختلفــت التشــريعات التــي تأخــذ بنظــام قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ، فــي اإلجــراءات التــي 

يمكــن اتباعهــا أمــام هــذا القضــاء، ويرجــع هــذا االختــالف إلــى التباين فــي منــح االختصاصات 

مــن تشــريع إلــى آخــر، كمــا يرجــع إلــى االختــالف فــي توضيــح طبيعــة مرحلــة التنفيــذ، وهــل 

هــي إحــدى مراحــل الخصومــة الجنائيــة أم ال؟)3(، وســنحاول توضيــح أهــم اإلجــراءات التــي 

يتــّم إعمالهــا فــي هــذا الشــأن وفقــًا للنمــوذج الفرنســي.

 

1 - إخطار قضاء تطبيق العقوبات:

بصــدور حكــم اإلدانــة القابــل للتنفيــذ، تقــوم النيابــة العامــة بإصــدار األمــر بتنفيذ الجــزاء عقوبًة 
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كان أو تدبيــرًا، وتقــوم بإخطــار قضــاء تطبيــق العقوبــات، ويتضمــن اإلخطــار القــرارات التــي 

اتخــذت بشــأن المحكــوم عليــه، وبمجــرد إخطــار القاضــي يبــدأ ممارســة صالحياتــه.

2 - تحريك اإلجراءات أمام قضاء تطبيق العقوبات:

هنــاك عــدة جهــات يمكنهــا تحريــك اإلجــراءات أمامــه؛ فقــد يتــّم تحريكهــا منــه تلقائّيــا، كمــا لــو 

اطلــع علــى خــرق لمقتضيــات القانــون بشــأن قانونيــة الســجن، وقــد يتــّم تحريكهــا بنــاء علــى 

طلــب النيابــة العامــة، ويمكــن تحريــك اإلجــراءات بمعرفــة المحكــوم عليــه أو محاميــه؛ كتقديــم 

تظلــم ضــد اإلدارة العقابيــة، وهــذه األخيــرة بدورهــا يمكنهــا تحريــك اإلجــراءات.

 

3 - إجراء التحقيقات والبحوث والدراسات الفنية:

ــر  ــإّن األم ــًا، ف ــاج توضيح ــة تحت ــائل فني ــي مس ــراء ف ــتعين بالخب ــم يس ــاء الحك إذا كان قض

فــي قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ، يكــون أكثــر حاجــة إلــى االســتعانة باألطبــاء النفســيين، 

ــل  ــي تأهي ــالته ف ــن أداء رس ــن م ــى يتمك ــن؛ حت ــدين الدينيي ــن، والمرش ــن االجتماعيي والمربي

ــم. ــوم عليه المحك

4 - مبدأ علنية الجلسات والمرافعات الحضورية:

ــة والبعــد عــن  إذا كانــت طبيعــة عمــل قضــاء تطبيــق العقوبــات، تقتضــي نوعــًا مــن المرون

الشــكليات اإلجرائيــة، فــإّن هــذه المســألة يجــب أْن تخضــع لســلطته التقديريــة، وإذا كان مبــدأ 

ــي  ــون ف ــات نك ــق العقوب ــام قاضــي تطبي ــا أم ــام، فإنن ــردع الع ــق ال ــى تحقي ــدف إل ــة يه العلني

ــة المحكــوم عليــه فــي محاكمــة علنيــة منصفــة. وضــع مختلــف؛ إذ ســبق إدان

 

5 - سماع الشهود:

ال يوجــد مــا يمنــع قضــاء تطبيــق العقوبــات مــن ســماع الشــهود؛ فلــه أْن يدعــو كّل َمــن يتوافــر 

ــي  ــوا مــن موظف ــن أْن يكون ــرار، وهــؤالء الشــهود يمك ــي اتخــاذ الق ــده ف ــات تفي ــه معلوم لدي

اإلدارة العقابيــة أو الســجناء أو األطبــاء والخبــراء.
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6 - دور الدفاع أمام قضاء تطبيق العقوبات:

ــام قضــاء  ــة أم ــي حــدود معين ــه ف ــوم علي ــاع المحك أجــازت بعــض التشــريعات حضــور دف

اإلشــراف علــى التنفيــذ، أمــا بخصــوص الوضــع فــي القانــون الفرنســي، فــإّن حضــور دفــاع 

ــه أصبــح أمــرًا مفروضــًا فــي أغلــب الحــاالت. المحكــوم علي

7 - تعليل قرارات قضاء تطبيق العقوبات:

ــه، ســواء  ــل كّل قرارات ــات ســلطة اتخــاذ القــرار، يســتوجب تعلي ــق العقوب ــح قاضــي تطبي من

كانــت بالقبــول أو الرفــض، بــل أكثــر مــن ذلــك؛ فبعــض التشــريعات تلزمــه تعليــل اقتراحاتــه 

التــي يتقــدم بهــا؛ لتوضيــح رؤيتــه.

ثالثًا ـ قواعد الطعن في قرارات قضاء تطبيق العقوبات:

كان القانــون الفرنســي يميــز بيــن قــرارات قاضــي تطبيــق العقوبــات، ويجيــز الطعــن 

ــي  ــاش ف ــر نق ــح، وأثي ــم الجن ــام محاك ــر أم ــا اآلخ ــن دون بعضه ــا م ــي بعضه ــتئناف ف باالس

إمــكان الطعــن أمــام القضــاء اإلداري فــي قراراتــه بتخفيــض العقوبــة، وأصــدر مجلــس الدولــة 

الفرنســي قــرارًا بعــدم اختصــاص القضــاء اإلداري بالنظــر فــي هــذه الطعــون، تأسيســًا علــى 

كــون هــذه القــرارات ال تعــّد مــن أشــكال المعاملــة العقابيــة؛ وإنمــا إجــراء يعــدل العقوبــة)1(.

 

وعلــى الرغــم مــن النــص التشــريعي علــى طرائــق الطعــن المتاحــة فــي القــرارات المذكــورة، 

ــي  ــرع الفرنس ــع بالمش ــا دف ــة، مّم ــا القانوني ــوص طبيعته ــي بخص ــدل الفقه ــتمر الج ــد اس فق

مؤخــرًا إلــى إحــداث غــرف اســتئنافية لتطبيــق العقوبــات؛ للنظــر فــي الطعــون الموجهــة ضــد 

ــك أّن  ــدًا بذل ــات، مؤك ــق العقوب ــم تطبي ــات، ومحاك ــق العقوب ــي تطبي ــن قاض ــرارات كّل م ق

ــة للطعــن باالســتئناف. جميــع قــرارات قضــاء تطبيــق العقوبــات قابل

المطلب الثالث
موقف التشريع اإلماراتي من نظام اإلشراف القضائي على التنفيذ

باســتقراء النصــوص التشــريعية التــي تناولــت إشــراف الســلطة القضائيــة علــى مرحلــة 

التنفيــذ العقابــي، ســواء الــواردة فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة االتحــادي الصــادر فــي ســنة 

1992م، أو فــي القانــون االتحــادي الـــ43 لســنة 1992م، فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة، 

والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة فــي ســنة 1995م، يتبيــن أّن المشــرع اإلماراتــي يأخــذ باالتجــاه 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  ومّما جاء في القرار المذكور أنه: 

 il n›appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la Nature et «
 Aux Limites d›une peine infligée par une juridicion judiciaire et dont L›exécution est poursuivie
 à la diligence du ministère public la décision par laquelle le juge de  l›application des peines
 après consultation de la commission de l›application des peines, accorde une réduction de peine
 ou une réduction supplémentaire de peine , en application des Articles 721 et 721 -1 du code
 de procèdure pènale n›est pas une simple modalité du traitement pènitentiaire mais constitue
 une mesure qui modifie les limites de la peine. il s›ensuit que la   juridiction administrative
 n›est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre une décision relative à une

.réduction de peine

التقليــدي، الــذي يجعــل اإلدارة العقابيــة هــي المختصــة أساســًا باإلشــراف علــى تنفيــذ الجــزاء 

ــة العامــة فــي اإلشــراف علــى المنشــآت  الجنائــي، وإْن كان قــد اعتــرف بــدور محــدود للنياب

العقابيــة)1(.

كمــا نصــت المــادة الـــ)320( مــن هــذا القانــون، علــى أّن ألعضــاء النيابــة العامــة حــق دخــول 

المنشــآت العقابيــة؛ للتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة، ولهــم أْن يطلعــوا 

علــى الســجالت وأوامــر القبــض والحبــس، وأْن يتصلــوا بــأي محبــوس.

كمــا يظهــر دور القضــاء مــن ناحيــة أخــرى فــي مــا أجــازت بــه المــادة الـــ)45( مــن القانــون 

االتحــادي الـــ43 لســنة 1992م، فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة للمحكــوم عليــه بالســجن 

ــى ضابــط  ــب إل ــدم بطل ــة خمــس عشــرة ســنة، أْن يتق ــذ العقوب ــذي أمضــى فــي تنفي ــد ال المؤب

المنشــأة العقابيــة لإلفــراج عنــه، وعلــى الضابــط أْن يبــدي رأيــه فــي هــذا الطلــب، ثــّم يحيلــه 

مــع ملــف الســجين إلــى اإلدارة المختصــة إلبــداء رأيهــا فــي خطــورة اإلفــراج عــن الســجين 

ــراج  ــي خطــورة اإلف ــا ف ــداء رأيه ــى اإلدارة المختصــة إلب ــه إل ــّم يحيل ــام، ث ــن الع ــى األم عل

عــن الســجين علــى األمــن العــام، ثــّم تحــال األوراق إلــى النيابــة العامــة المختصــة؛ لتحقيــق 

ــن حســن ســيرته واســتقامته،  ــت م ــزم عــن ســلوك الســجين، والتثب ــن يل ــب، وســؤال َم الطل

ــم  ــة، وتحك ــم بالعقوب ــي أصــدرت الحك ــة الت ــى المحكم ــا إل ــدم األوراق مشــفوعًة برأيه ــّم تق ث

ــت لهــا حســن ســلوكه وصــالح أمــره، ويجــوز لهــا أْن تجعــل  ــراج عــن الســجين إذا ثب باإلف

اإلفــراج مقترنــًا بــأي تدبيــر مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات، ويكــون 

حكــم المحكمــة بقبــول الطلــب أو رفضــه، نهائيــًا غيــر قابــل للطعــن فيــه، وإذا حكــم برفــض 

ــم  ــخ الحك ــن تاري ــل م ــى األق ــنة عل ــاء س ــل انقض ــد قب ــب جدي ــم طل ــوز تقدي ــال يج ــب ف الطل

ــب الســابق. برفــض الطل
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كمــا تشــير المــادة الـــ)48( مــن القانــون االتحــادي، فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة، إلــى 

ــجين  ــن الس ــراج ع ــق باإلف ــكوى تتعل ــي أي ش ــر ف ــص بالنظ ــون المخت ــام يك ــب الع أّن النائ

ــع أســبابها. ــاًل رف ــراه كفي ــا ي وفحصهــا، واتخــاذ م

رأينا في الموضوع:

إّن إعطــاء النيابــة العامــة الحــق فــي دخــول المنشــآت العقابيــة علــى النحــو الســابق، ال يعنــي 

ـ فــي الواقــع ـ التســليم بمســاهمة حقيقيــة للســلطة القضائيــة فــي اإلشــراف علــى تنفيــذ الجــزاء 

الجنائــي؛ فهــذه المســاهمة تقتضــي إنشــاء قــاٍض متخصــص لإلشــراف علــى تنفيــذ العقوبــات 

والتدابيــر الســالبة والمقيــدة للحريــة، وإعطــاءه ســلطات فــي هــذا الشــأن يحددهــا القانــون، كمــا 

هــو الحــال فــي التشــريعات الحديثــة، كمــا اســتعرضنا ذلــك فــي متــن بحثنــا هــذا، بحيــث يكفــل 

هــذا النظــام تحقيــق الغــرض األســاس مــن التنفيــذ العقابــي علــى النحــو الــذي تقتضيــه مصلحــة 

ــوق  ــة حق ــة مهمــة لحماي ــت نفســه ـ ضمان ــي الوق ــّد ـ ف ــي مكافحــة الجريمــة، ويع المجتمــع ف

المحكــوم عليهــم فــي مرحلــة التنفيــذ. 

وفــي مــا يتعلــق باإلفــراج الشــرطيـ  كمــا أشــارت إليــه المــادة الـــ)45( مــن القانــون االتحادي، 

فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة ـ نعتقــد أّن أفضــل االتجاهــات هــو الــذي يخــول القضــاء 

ــه(، ســلطة األمــر  ــد أخــذ المشــرع ب ــي )عن ــذ العقاب ــى التنفي وبخاصــة قاضــي اإلشــراف عل

باإلفــراج الشــرطي؛ لمــا ينطــوي عليــه هــذا األمــر مــن مســاس بالحكــم الصــادر باإلدانــة، ومــا 

يقتضيــه مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. 
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الخاتمة والتوصيات

ــي«، ومــن  ــذ الجنائ ــى التنفي ــي عل ــي موضــوع البحــث دراســة »اإلشــراف القضائ ــا ف تناولن

المعــروف أّن الفكــر الجنائــي الحديــث، ينظــر إلــى الجانــي أنــه شــخص ضــل الطريــق؛ فيجــب 

األخــذ بيــده وإصالحــه وتأهيلــه، وهــذا التأهيــل ال يتــّم إاّل مــن خــالل مجموعــة مــن الوســائل 

واألســاليب التــي تطبــق ـ فــي الغالــب ـ فــي أثنــاء مرحلــة التنفيــذ الجنائــي، التــي ينظــر إليهــا 

الفقــه المعاصــر أنهــا أهــم مراحــل الدعــوى الجنائيــة؛ فهــي مرحلــة البنــاء األســاس لشــخصية 

المحكــوم عليــه وإعــادة توافقــه مــع أفــراد المجتمــع؛ ليصبــح بذلــك عضــوًا فاعــاًل ومنتجــًا.

ويثيــر تحديــد الطبيعــة القانونيــة لمرحلــة التنفيــذ جــداًل فقهّيــا واســعًا، ويذهــب الــرأي الراجــح 

إلــى أّن مرحلــة التنفيــذ تضــم خليطــًا مــن األعمــال اإلداريــة والقضائيــة، ويفتــرض حصــول 

ــة  ــداف السياس ــق أه ــن تحقي ــى يمك ــة؛ حت ــة واإلدارة العقابي ــة القضائي ــن المؤسس ــاون بي تع

ــة. ــة الحديث ــة والعقابي الجنائي

وإذا كان أنصــار الفكــر الجنائــي المؤيــد للتدخــل القضائــي متفقيــن علــى مبــدأ التدخــل، فإنهــم 

اختلفــوا فــي أســاس هــذا التدخــل، ولــم يقــف االختــالف عنــد أســاس التدخــل، وإنمــا شــمل ـ 

أيضــًا ـ أســلوب هــذا التدخــل.

ــة،  ــريعات المقارن ــن التش ــاذج م ــض النم ــة لبع ــث، دراس ــوع البح ــي موض ــا ف ــد عرضن وق

ــات. ــق العقوب ــاء تطبي ــي قض ــرع الفرنس ــم المش ــف نظ ــا كي ورأين

ــق تطــورًا  ــد حق ــة، يكــون ق ــة العقابي ــه أســاليب المعامل ــد أّن المشــرع الفرنســي بإحداث ونعتق

ــد التنفيــذي للجــزاء الجنائــي، بخــالف بعــض التشــريعات األخــرى؛  مهمــًا فــي مجــال التفري

كالمشــرعين المصــري واالتحــادي اللذيــن اليــزاالن متأثريــن بالفكــر الجنائــي التقليــدي 

الــذي ال يأخــذ بأســلوب القضــاء المتخصــص فــي مجــال التنفيــذ، وهــذا نقــص يجــب تفاديــه، 

ــن تؤهلهمــا لألخــذ بهــذا  ــة اللتي ــاءة القضائي ــة والكف وخصوصــًا أّن لديهمــا المقومــات القانوني

النظــام.

ومــن خــالل مــا تــّم التوصــل إليــه فــي أثنــاء دراســة موضــوع اإلشــراف القضائــي علــى التنفيذ 
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الجنائــي، يمكــن اســتخالص بعــض التوصيــات التاليــة فــي مــا يتعلــق بالتشــريعات التــي تأخــذ 

بنظــام قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ:

ــى  ــراف عل ــاء اإلش ــات قض ــن اختصاص ــذ م ــكاالت التنفي ــوع إش ــراج موض ــب إخ 1 - يج

ــم. ــذ الحك ــى تنفي ــات عل ــي منازع ــكاالت ه ــذه اإلش ــه؛ فه ــن أعبائ ــف م ــذ؛ للتخفي التنفي

ــّد مــن خلــق روح  ــة العقابيــة، بــل ال ب 2 - ال يجــب إقصــاء دور اإلدارة العقابيــة فــي المعامل

التعــاون بينهــا وبيــن الســلطة القضائيــة، وتحديــد اختصاصــات كّل منهمــا بدقــة؛ حتــى ال تتــّم 

ــة  ــة مركزي ــاء لجن ــن خــالل إنش ــاون م ــذا التع ــّم ه ــل واإلصــالح، ويت ــة التأهي ــة عملي عرقل

تختــص بتصنيــف المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة، واختيــار المؤسســات العقابيــة، 

وأيضــًا لجــان لالختبــار القضائــي والعفــو واإلفــراج الشــرطي، ويجــب أْن تضــم هــذه اللجنــة 

ــاًل  ــذ، وممث ــى التنفي ــن، وقاضــي اإلشــراف عل ــن النفســيين واالجتماعيي ــاء، والمختصي األطب

ــة. عــن اإلدارة العقابي

3 -  نــرى أّن الضــرورة العمليــة تفــرض تحديــد القواعــد اإلجرائيــة بدقــة ووضــوح، علــى أْن 

يتــّم منــح كّل القــرارات الصــادرة عــن قضــاء اإلشــراف علــى التنفيــذ الصفــة القضائيــة؛ حتــى 

يمكــن الطعــن فيهــا باالســتئناف.

4 -  تكويــن وإعــداد القضــاة واألطــر اإلداريــة وتلقينهــا مناهــج وأســاليب التواصــل والتحــاور، 

ســواء فــي مــا بينهــا أو بيــن المحكــوم عليهــم، مــع تطويــر المؤسســات العقابيــة بمــا يتناســب 

مــع أهــداف التأهيــل واإلصــالح.

-5 وأخيــرًا نــرى أنــه يجــب عــدم المغــاالة فــي اإلنســانية فــي أثنــاء التنفيــذ؛ لمــا فــي ذلــك مــن 

عيــوب، بــل ال بــّد مــن تنفيــذ الجــزاء الجنائــي بيــن ضرورتــي الزجــر واإلصــالح.

259



266

نظام اإلشراف القضائي على التنفيذ الجنائي

قائمة المراجع

أّوال ـ المراجع باللغة العربية:

* الدكتور أحمد عوض بالل:

1 - »علم العقاب » – دار الثقافة العربية – 1984م.

2 - محاضرات في الجزاء الجنائي - دار النهضة العربية – 2002م.

* الدكتور أحمد فتحي سرور:

3 - »االختبــار القضائــي دراســة مقارنــة« - منشــورات المركــز القومــي للبحــوث االجتماعيــة 

والجنائيــة – المطبعــة العالميــة – مــن دون تاريــخ نشــر.

* الدكتور أيمن رمضان الزيني: 

4 - »العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها« – دار النهضة العربية – 2003م.

* الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان، والدكتور يسر أنور علي:

-5 »أصول علمي اإلجرام والعقاب« - دار النهضة العربية – من دون تاريخ نشر.

* الدكتور إدوار غالي الذهبي: 

6 - »مبادئ علم العقاب« - المكتبة الوطنية – 1975م.

* الدكتور إدريس بلمحجوب: 

7 - »قواعد تنفيذ العقوبات« – الجزء األول – من دون دار نشر – 1975م.

* الدكتور شريف سيد كامل: 

8 - »علم العقاب« – دار النهضة العربية – 1995م.

9 - »تعليــق علــى قانــون العقوبــات الفرنســي الجديــد القســم العــام« – دار النهضــة العربيــة 

– 1998م.

10 - »الحبــس قصيــر المــدة فــي التشــريع الجنائــي الحديــث« - دار النهضــة العربيــة – 

1999م.

* الدكتور عبدالحميد الشواربي: 

-11 »التنفيذ الجنائي في القضاء والفقه« – منشأة المعارف – من دون تاريخ نشر.

* الدكتور عبدالرحيم صدقي: 

12 - »علما اإلجرام والعقاب« – من دون دار نشر – 2002م.

* الدكتور عصام عفيفي عبدالبصير: 

13 - »قاضــي تطبيــق العقوبــات، قاضــي اإلشــراف علــى التنفيــذ« – مــن دون دار نشــر – 

260



267

د. محّمد فوزي إبراهيم

2004م.

* الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، والدكتور فتوح عبداهلل الشاذلي:

14 - »علم اإلجرام والعقاب« – من دون دار نشر – 1998م.

* الدكتور عمر سالم:

15 - »مالمــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي« – دار النهضــة العربيــة – 

2007م.

16 - »المراقبــة اإللكترونيــة طريقــة حديثــة لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة خــارج الســجن« 

– دار النهضــة العربيــة – 2005م.

* الدكتورة فوزية عبدالستار:

17 - »مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب« – دار المطبوعات الجامعية – 2007م.

* الدكتورة لطيفة المهداتي:

18 - »الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية« – من دون دار نشر – 2005م.

* الدكتور محمد أبوالعال عقيدة:

19 - »أصول علم العقاب« – دار النهضة العربية – 2002م.

* الدكتور محمد مصباح القاضي:

20 - »دروس في علم العقاب«– من دون دار نشر – 1989م.

* الدكتور محمود سامي قرني:

21 - »إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية« – من دون دار نشر – 2002م.

* الدكتور محمود كبيش:

22 - »اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية« - دار النهضة العربية – 2007م.

* الدكتور محمود نجيب حسني:

23 - »علم العقاب« - دار النهضة العربية – 1972م.

ثانيًا ـ الرسائل العلمية: 

* الدكتور أيمن جابر سليمان: 

24 - »أســباب اإلشــكال فــي تنفيــذ األحــكام الجنائيــة« –رســالة ماجســتير - كليــة الحقــوق – 

جامعــة القاهــرة – 2004م.

* الدكتور إبراهيم جابر خالد العبدالعزيز:

25 - »رعايــة المســجونين والمفــرج عنهــم« - رســالة دكتــوراه - أكاديميــة الشــرطة المصريــة 

261



268

نظام اإلشراف القضائي على التنفيذ الجنائي

– 2004م. 

* الدكتور حسن فؤاد عالم: 

26 - »العمل في السجون« – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1960م.

* الدكتور رفيق أسعد سيدهم:

27 - »دور القاضــي الجنائــي فــي تنفيــذ العقوبــة« - رســالة دكتــوراه - كليــة الحقــوق - جامعــة 

عيــن شــمس – مــن دون تاريــخ نشــر.

* الدكتور عبدالعظيم مرسي وزير:

ــوق -  ــة الحق ــوراه - كلي ــالة دكت ــة« - رس ــزاءات الجنائي ــذ الج ــي تنفي ــاء ف 28 - »دور القض

جامعــة المنصــورة – 1978م.

* الدكتور مرقس سعد: 

ــة  ــوق - جامع ــة الحق ــوراه - كلي ــي - رســالة دكت ــذ العقاب ــى التنفي ــة عل ــة القضائي 29 - الرقاب

القاهــرة – 1972م. 

ثالثًا ـ األبحاث:  

30 - د. أحمــد شــوقي أبوخطــوة: »نظــام المعاملــة خــارج المؤسســات العقابيــة فــي التشــريعات 

الجنائيــة الحديثــة« -مجلــة مركــز بحــوث الشــرطة – العــدد الـــ19 – كانــون الثانــي »ينايــر« 

– 2001م.

31 - د. هــدى حامــد قشــقوش: »ضمــان حقــوق اإلنســان فــي مرحلــة تنفيــذ األحــكام الجنائيــة 

فــي فرنســا« - بحــث منشــور ضمــن مؤتمــر الجمعيــة الدوليــة لقانــون العقوبــات – 1988م.

رابعًا ـ المراجع باللغة الفرنسية:

1-  Anne bonenfant:« l›application des réductions de peine à la maison 

d›Arrêt de flery- Merogis« - Rev. pen. dr. pen، N01 avril 2002.

2-  Bernard bouloc: chronique législative -Rev. sc. crim. dr. pen. comp 

2003.

3-  Christine lazerges: »Le renforcement de la protection de la présonption 

d›innocence et des droits des victimes »- Rev. sc. crim 2001. 

4-  François staechele: »La pratique de l›application des peines«-libraire 

de la cour de cassation 1995   .

262



269

د. محّمد فوزي إبراهيم

5- Gilbert Marc: »les juges de l›application des peines devant leurs 

nouvelles responsabilités »-Rev. sc. crim. dr. pen. comp 1973.

6- G. novelli: rapport présenté au IVe  congrès international de droit 

pénal )paris 1937(- Rev. inter dr. pen 1937.

7- Jean Malherbe: »le juge de l›application des peines«- Rev. sc. crim. 

dr. pen. comp 1959.

8- Jean-claude soyer: »droit pénal et procédure pénale« 12e édition L. 

G.D.J 1995 . 

9- Pierre couvrat: »dispositions générales et nouvelle organisation 

judiciaire de l›application des peines« Rev. sc. crim. dr. pen. com p 

2004.

10- Pierre Darbeda: »contrôler les établissements pénitentiaires« – Rev. 

pen. dr. pénal N01 avril 2000.

11- Pierre de casabianca: »Rapport présenté au  IVe cong int. drt. Pen« 

)paris 1937( –Rev. Inter. dr. pen 1937.

12- Pascal faucher: »la juridictionnalisation de l›application des peines 

une révolution tranquille«- Rev. pen. dr. pénal 2001.

263





وقف تنفيذ العقوبة
في قانون العقوبات اإلماراتي

دراسة مقارنة

الدكتور محمد أمين خرشة

كلية القانون جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا





273

د. محمد أمين خرشة

 

ملخص

يمثــل نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة، أحــد تطبيقــات التطــور فــي السياســة العقابيــة الحديثــة، الــذي 

أظهــر ضــرورة إيجــاد بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة، تســعى مــن خاللــه إلــى منــع المحكوم 

ــا  عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة، مــن االختــالط بغيــره مــن المجرميــن األكثــر خطــورًة، ومّم

يترتــب علــى ذلــك، أْن يكســبهم ســلوكات إجراميــة لــم يكــن لهــم بهــا ســابق عهــد، تحولهــم مــن 

مجرميــن بالمصادفــة إلــى مجرميــن بالعــادة نتيجــة اختالطهــم.

ويقــوم نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة علــى تعليــق تنفيــذ العقوبــة علــى شــرط مؤقــت خــالل مــدة 

ــذ   ــة يحددهــا القانــون، وقــد حــرص المشــرع اإلماراتــي علــى األخــذ بنظــام وقــف تنفي تجرب

ــات  ــون العقوب ــى الـــ)86( مــن قان ــم أحكامــه بموجــب المــواد مــن الـــ)83( إل ــة، ونّظ العقوب

ــي. اإلمارات

وفــي ســبيل التعــّرف إلــى أحــكام وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي قانــون العقوبــات اإلماراتــي، قســمنا 

البحــث ثالثــة مباحــث، نســتهلها بمبحــث عــن ماهيــة وقــف تنفيــذ العقوبــة، لندخــل مــن ذلــك 

إلــى رحــاب المبحــث الثانــي، لنحــدد فيــه شــروط وقــف تنفيــذ العقوبــة، وفــي المبحــث الثالــث، 

ــا انتهــاء وقــف تنفيــذ العقوبــة، وقــد أنهينــا البحــث بخاتمــة اشــتملت علــى أهــم النتائــج  تناولن

والتوصيــات.

267



274

وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات اإلماراتي

المقدمة

ــات  ــل المؤسس ــة داخ ــة العقابي ــين المعامل ــى تحس ــرة، إل ــريعات المعاص ــم التش ــعى معظ تس

العقابيــة؛ فبعدمــا كانــت العقوبــة فــي بدايــة أمرهــا تعكــس طابــع االنتقــام مــن المحكــوم عليــه 

ــكنه  ــخص تس ــع وش ــدّو للمجتم ــه ع ــة أن ــب الجريم ــى مرتك ــر إل ــالم؛ إذ كان ُينظ ــد إي بقص

األرواح الشــريرة، ومــن ثــّم لــم يُكــن هنــاك احتــرام آلدميتــه أو لحقوقــه األساســية، أصبحــت 

المعاملــة العقابيــة فــي عصرنــا الحاضــر، تهــدف إلــى إصــالح المحكــوم عليــه وتأهيلــه 

ــية)1(. ــه األساس ــقط حقوق ــًا ال تس ــًا ومواطن ــخصًا عادي ــبانه ش ــه، بحس وتهذيب

ــن المعاملــة العقابيــة وتنوعهــا داخــل المؤسســات العقابيــة، واتخاذهــا  وعلــى الرغــم مــن تحسُّ

ــة  ــاة االجتماعي ــى الحي ــى يعــود إل ــه؛ حت ــل والتهذيــب للمحكــوم علي جانــب اإلصــالح والتأهي

عضــوًا صالحــًا ومــن دون التفكيــر فــي ارتــكاب الجريمــة مــرة أخــرى، فــإّن الوســط المغلــق 

الــذي يتــم فيــه تنفيــذ الجــزاء الجنائــي، ال يســمح ـــــ فــي بعــض األحــوال ـــــ بتحقيــق أهــداف 

تلــك المعاملــة فــي تأهيــل وإصــالح المحكــوم عليهــم وتهذيبهــم.

ويرجــع ذلــك إلــى اآلثــار النفســية التــي تنشــأ عــن ســلب الحريــة، وصعوبــة تأقلــم المحكــوم 

ــدة داخــل المؤسســة العقابيــة، وعــدم قــدرة العامليــن فــي المؤسســات  ــاة الجدي عليــه مــع الحي

العقابيــة علــى إزالــة تلــك اآلثــار أو التخفيــف منهــا، وعــدم توافــر العــدد الكافــي والكــفء مــن 

المختصيــن، أو أّن بلــوغ المحكــوم عليــه مرحلــة مــن التأهيــل واإلصــالح والتهذيــب، ال يجــدي 

معــه فيهــا اســتمراره داخــل المؤسســة العقابيــة، أو أنــه يتعيــن منــذ البدايــة عــدم إيداعــه تلــك 

المؤسســة، والبحــث عــن وســيلة أخــرى لتنفيــذ الجــزاء الجنائــي بحيــث يتــم مــن خاللهــا تأهيــل 

وإصــالح المحكــوم عليــه)2(.

ومــن هنــا، ظهــرت أهميــة تنفيــذ الجــزاء الجنائــي خــارج المؤسســات العقابيــة، بــأْن يتــّم ذلــك 

ــات  ــه واجب ــرض علي ــت تف ــه، وإْن كان ــوم علي ــة المحك ــه حري ــلب في ــر ال ُتس ــط ح ــي وس ف

ــة وتقيدهــا فحســب. ــك الحري والتزامــات تحــّد مــن تل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. محمــود نجيــب حســني، دروس فــي علــم اإلجــرام وعلــم العقــاب، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، 1988، 

ص 288. د. رفاعــي ســيد ســعيد، مبــادئ علــم العقــاب، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، ص 51.
)2(  د. محمــد صبحــي نجــم، أصــول علــم اإلجــرام وعلــم العقــاب، دار الثقافــة، عّمــان، 2008، ص 194. د. علــي عبدالقــادر 

القهوجــي، علــم اإلجــرام وعلــم العقاب، الــدار الجامعيــة، بيــروت، 1985، ص 316.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــم المشــرع اإلماراتــي أحــكام نظــام اإلفــراج الّشــرطي فــي المــواد الـــ)44-47( مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة  )1(  نظَّ

ذي الرقــم )43( لســنة 1992 م.
)2( المشــرع اإلماراتــي يطبــق االختبــار القضائــي علــى األحــداث فحســب، المــادة الـــ)15( مــن قانــون األحــداث اإلماراتــي 

ذي الرقــم 9 لســنة 1976 م.

وتنفيــذ الجــزاء الجنائــي فــي وســط حــر ال ُتســلب فيــه حريــة المحكــوم عليــه، قــد يكــون جزئيــًا 

ــام  ــة؛ كنظ ــة العقابي ــارج المؤسس ــه خ ــدِّدت ل ــي ُح ــدة الت ــن الم ــزء م ــذ ج ــى تنفي ــر عل يقتص

ــًا يســتوفي كّل مــدة  ــة كلي ــد يكــون تنفيذهــا خــارج المؤسســة العقابي اإلفــراج الّشــرطي)1(، وق

العقوبــة، ومــن أهمهــا االختبــار القضائــي)2( ووقــف تنفيــذ العقوبــة.

ــم المشــرع اإلماراتــي أحكامــه  وســيكون محــور هــذا البحــث وقــف تنفيــذ العقوبــة،  الــذي نظَّ

بموجــب المــواد الـــ)83-86( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي ذي الرقــم 3 لســنة 1987 م.

أهمية البحث:

تظهــر أهميــة البحــث بتناولــه موضوعــًا ذا صلــة بالتطــور المعاصــر فــي المعاملــة العقابيــة 

داخــل المؤسســات العقابيــة وآليــة تنفيــذ الجــزاء الجنائــي، وإْن كان الموضــوع قــد ظهــر قديمــًا 

ــم يحــَظ  ــه ل ــة؛ ألن ــي يصبغــه باألهمي ــي التشــريع اإلمارات ــه ف ــإّن بحث ــة، ف ــدول الغربي ــي ال ف

بفرصــة التقييــم والتعليــق عليــه فــي التشــريع اإلماراتــي مقارنــًا بالتشــريعات األخــرى.

ــه مــن العــودة  ــه وحمايت ــل المحكــوم علي ــر فــي تأهي ــدور كبي ــة ب ــذ العقوب ويســاهم وقــف تنفي

ــة، يجنــب المحكــوم  ــك مــن عــدة وجــوه؛ فمــن ناحي ــى الجريمــة مــرة أخــرى، ويتضــح ذل إل

عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، وبصفــة خاصــة المجرميــن بالمصادفــة وبعــض 

ــي  ــم خطــورة، وبالتال ــد منه ــم أش ــن ه ــالط بَم ــن، دخــول الســجن واالخت ــن المبتدئي المجرمي

يكفــل تفــادي اآلثــار الســيئة لهــذا االختــالط، ومــن ناحيــة ثانيــة، فإنــه يجعــل اإلعفــاء مــن تنفيــذ 

العقوبــة غيــر نهائــي خــالل مــدة معينــة تمثــل فتــرة اختبــار للمحكــوم عليــه ينبغــي أْن يكــون 

ســلوكه حســنًا خاللهــا.

مشكلة البحث:

اشــترط المشــّرع اإلماراتــي أســوًة بالتشــريعات العربيــة، شــروطًا معينــًة ال بــّد مــن تحقيقهــا 

ع اإلماراتــي أحكامــه  ــم المشــرِّ حتــى يســتفيد المحكــوم عليــه مــن وقــف تنفيــذ العقوبــة؛ فقــد نظَّ

بموجــب المــواد الـــ)83-86( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي ذي الرقــم 3 لســنة 1987 م.
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ومــن هنــا، تســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف إلــى وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي قانــون العقوبــات 

اإلماراتــي مقارنــًة ببعــض التشــريعات. 

ــذ؟  ــف التنفي ــة بوق ــة المختص ــا الجه ــا:  م ــاؤالت، ومنه ــن التس ــد م ــوع العدي ــر الموض ويثي

وهــل تملــك النيابــة العامــة الحــق فــي وقــف التنفيــذ؟ ومــا شــروط وقــف التنفيــذ؟ وهــل يتطلــب 

ــًا يســاعد  ــه نظامــًا تأهيلي ــذ؟ وكيــف نجعل ــه بوقــف التنفي ــى المحكــوم علي ــات عل فــرض واجب

علــى الحــد مــن الظاهــرة اإلجراميــة؟

ويهدف البحث إلى اإلجابة عن هذه التساؤالت. 

منهج البحث:

ــا فــي هــذا البحــث منهــج التحليــل المقــارن؛ إذ ســيتم تحليــل الموضــوع مــن مختلــف  اعتمدن

ــة فــي  ــذ العقوب ــة لنظــام وقــف تنفي ــة أبعــاده، بهــدف اســتجالء المالمــح القانوني ــه وكاف جوانب

ــإّن  ــن، ف ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــدة عل ــون الفائ ــل أْن تك ــن أج ــي، وم ــات اإلمارات ــون العقوب قان

ــذ. ــف التنفي ــي تأخــذ بوق ــن التشــريعات الت ــد م ــتمتد لتشــمل العدي ــة س المقارن

تقسيم البحث:

قسمنا البحث ثالثَة مباحث على النحو اآلتي:

المبحث األول: ماهية وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب األول: تعريف وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الثاني: تمييز وقف تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة.

المبحث الثاني: شروط وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب األول: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه.

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالعقوبة.

المطلب الثالث: السلطة المختصة بوقف تنفيذ العقوبة.

المبحث الثالث: انتهاء وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب األول: مدة وقف تنفيذ العقوبة وأثر انقضائها.

المطلب الثاني: إلغاء وقف تنفيذ العقوبة.

وفي الخاتمة، أبرزنا أهم النتائج والتوصيات. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط 6 ، دار النهضة العربية، 1989 م، ص 857.

)2(  د. علــي عبدالقــادر القهوجــي، علــم اإلجــرام وعلــم العقــاب، الــدار الجامعيــة، االســكندرية، 1985 م، ص 323. د. نظــام 
توفيــق المجالــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، ط 3، دار الثقافــة، 2010 م، ص 442.

 

المبحث األول
ماهية وقف تنفيذ العقوبة 

ــا التشــريعات  ــي أخــذت به ــة نســبيًا الت ــة الحديث ــن األنظم ــة م ــذ العقوب ــف تنفي ــّد نظــام وق ُيع

العربيــة، وتســعى مــن خاللــه إلــى منــع المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة، مــن االختــالط 

ــلوكات  ــبهم س ــك، أْن يكس ــى ذل ــب عل ــا يترت ــورًة، ومّم ــر خط ــن األكث ــن المجرمي ــره م بغي

ــن  ــى مجرمي ــة إل ــن بالمصادف ــم مــن مجرمي ــد، تحوله ــا ســابق عه ــم به ــم يكــن له ــة ل إجرامي

ــم.   ــادة نتيجــة اختالطه بالع

ف إلــى ماهيــة وقــف التنفيــذ، ال بــّد مــن التعــّرف إلــى تعريــف وقــف التنفيــذ  وفــي ســبيل التعــرَّ

وتمييــزه عــن غيــره مــن األنظمــة، وهــو مــا ســنعالجه فــي هــذا المبحــث الــذي قســمناه مطلبين:

المطلب األول: تعريف وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب الثاني: تمييز وقف تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة.

المطلب األول
تعريف وقف تنفيذ العقوبة

يعــرف وقــف تنفيــذ العقوبــة، بأنــه تعليــق تنفيــذ العقوبــة علــى شــرط مؤقــت خــالل مــدة تجربــة 

ــة فــور صــدور حكــم بهــا  ــذ العقوب ــق تنفي يحددهــا القانــون)1(، وفــي تعريــف آخــر؛ هــو تعلي

ــم  ــإذا انقضــت هــذه المــدة ول ــار يحددهــا القانــون)2(؛ ف ــرة اختب ــى شــرط موقــف خــالل فت عل

يلــغ إيقــاف التنفيــذ، ســقط الحكــم وُعــّد كأْن لــم يكــن، أمــا إذا ألغــى هــذا اإليقــاف نفــذ العقوبــة 

المشــمولة بالوقــف مــع العقوبــة الجديــدة المقضــى بهــا.

ونالحــظ مــن التعريــف، أّن وقــف التنفيــذ يفتــرض صــدور حكــم بإدانــة المتهــم والحكــم عليــه 

بعقوبــة، ويفتــرض ـــــ أيضــًا ـــــ عــدم اتخــاذ أي إجــراء لتنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا؛ فــإذا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. محمــد الســعيد عبدالفتــاح، شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ط 1، دار اآلفــاق 
المشــرقة، اإلمــارات، 2014 م، ص 332. د. غنــام محمــد غنــام، شــرح قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، مطبوعــات جامعــة اإلمــارات، 2003 م، ص 511

كانــت العقوبــة مانعــة للحريــة يتــرك حــّرا طليقــًا، وإذا كان موقوفــًا احتياطــًا يتــم اإلفــراج عنــه 

علــى الفــور.

كمــا يشــترط نظــام وقــف التنفيــذ، أْن يبقــى المحكــوم عليــه طيلــة فتــرة التجربــة التــي يحددهــا 

القانــون، تحــت رحمــة الشــرط الموقــف لتنفيــذ العقوبــة، فــإذا تحقــق هــذا الشــرط خــالل هــذه 

الفتــرة، اســتوجب تنفيــذ العقوبــة بحقــه، وإذا لــم يتحقــق الشــرط خــالل هــذه المــدة، فليــس هنــاك 

محــل لتنفيــذ العقوبــة، بــل إّن الحكــم الصــادر بحقــه يعــّد كأْن لــم يكــن.

ــة الحبــس  ــاه، مــن خــالل  تجنــب مســاوئ عقوب ــذ تكمــن فــي مزاي ــة تقريــر وقــف التنفي وعل

قصيــرة المــدة، نتيجــة االختــالط واتصــال المحكــوم عليــه ـــــ الــذي ليــس لــه نزعــة إجراميــة 

ـــــ بأصحــاب ذوي الســوابق القضائيــة، كمــا أنــه يــؤدي إلــى تخفيــف االزدحــام داخــل مراكــز 

ــج اإلصــالح  ــق برنام ــي لتطبي ــت الكاف ــه الوق ــن علي ــح للقائمي ــا يتي ــل، مّم اإلصــالح والتأهي

والتأهيــل علــى المحكــوم عليهــم بعقوبــات طويلــة المــدة، كمــا يتيــح الفرصــة أمــام المحكــوم 

عليــه ليبــدأ حيــاة جديــدة مــن دون أْن تدخــل فــي صحيفــة ســوابقه القضائيــة، وبذلــك ال تقفــل 

أبــواب العمــل فــي وجهــه.

ــخاص  ــى أش ــق عل ــه يطب ــة أن ــع، وخاص ــة للمجتم ــة مصلح ــذ العقوب ــف تنفي ــق وق ــا يحق كم

يعــّدون مجرميــن بالمصادفــة، ومــن ثــّم فــإّن الــزج بهــم فــي مركــز اإلصــالح والتأهيــل لتنفيــذ 

العقوبــة ـــــ قصيــرة المــدة ـــــ قــد يحولهــم مــن مجرميــن بالمصادفــة إلــى مجرميــن بالعــادة، 

نتيجــة اختالطهــم فــي مراكــز اإلصــالح والتأهيــل بغيرهــم مــن الجنــاة، ولهــذا يكــون المجتمــع 

قــد وقــى نفســه مــن شــر مجــرم جديــد يوجــد فــي صفوفــه.

ــة كّل مجــرم  ــى معامل ــاب، إل ــد العق ــًا مــن أنظمــة تفري ــذ بحســبانه نظام ــف التنفي ويهــدف وق

حســب الوضــع الــذي يقــدره قاضــي الموضــوع وبما يتــالءم مع شــخصية المجــرم وظروفه)1(.

ويقــوم نظــام وقــف التنفيــذ علــى أســاس تهديــد المحكــوم عليــه بتنفيــذ العقوبــة، إذا لــم يلتــزم 

شــروط وقــف التنفيــذ خــالل فتــرة التجربــة المحــددة؛ فهــو نظــام يتفــق وأغــراض العقوبــة التــي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  انظــر: المــواد الـــ)55 – 59( مــن قانــون العقوبــات المصــري، والمــواد الـــ)81-86( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي، 

والمــادة الـــ)54 مكــرر( مــن قانــون العقوبــات األردنــي.
)2(  قانــون اتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 م، وعــدل بالقوانيــن التاليــة: القانــون االتحــادي ذي الرقــم )34( لســنة 2005 م، 
والصــادر بتاريــخ 24 ديســمبر 2005، والمنشــور فــي العــدد الـــ)441( مــن الجريــدة الرســمية، والقانــون االتحــادي ذي الرقــم 

)52( لســنة 2006م، والصــادر بتاريــخ 14/ 12 / 2006، والمنشــور فــي العــدد الـــ)459( مــن الجريــدة الرســمية.
)3(  د. أحمــد فتحــي ســرور، االختبــار القضائــي، دراســة مقارنــة، منشــورات مركــز القــوى للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة، 

ص 103.
بــدأت التشــريعات بتطبيقــه علــى األحــداث، ثــّم اســتقرت بتطبيقــه علــى األحــداث والبالغيــن ســواء، إال أّن المشــرع اإلماراتــي 
اليــزال يطبقــه علــى األحــداث وحدهــم، وعــن البالغيــن فيأخــذ بنظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة. انظــر المــادة الـــ)15( مــن قانــون 

األحــداث اإلماراتــي.

تهــدف إلــى إصــالح المتهــم وتأهيلــه.

وقــد أخــذ بهــذا النظــام كّل مــن المشــرع المصــري والبحرينــي واألردنــي)1(، وســلك المشــرع 

اإلماراتــي مســلك التشــريعات، ونظــم أحــكام وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي نصــوص المــواد الـ)83 

ـــــ 86( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي)2(؛ إذ تنــّص المــادة الـــ83 علــى أّن »للمحكمــة عنــد 

ــر  ــى ســنة، أْن تأم ــد عل ــدة ال تزي ــس م ــبية أو بالحب ــر النس ــة غي ــة بالغرام ــي جريم ــم ف الحك

فــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة، إذا رأت مــن أخــالق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنه أو 

الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة، مــا يبعــث علــى االعتقــاد أنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب 

جريمــة جديــدة، وللمحكمــة أْن تجعــل وقــف التنفيــذ شــاماًل أي عقوبــة فرعيــة عــدا المصادرة«.  

المطلب الثاني
تمييز وقف تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة

ــّد مــن أْن نبيــن  ــا، ال ب ــة، وحتــى تكتمــل الصــورة لدين ــذ العقوب ــان مفهــوم وقــف تنفي  بعــد بي

ــي  ــره مــن األنظمــة األخــرى، الت ــة وغي ــذ العقوب ــن وقــف تنفي ــاق واالختــالف بي أوجــه االتف

ــار  ــب أخــرى، وهــي االختب ــي جوان ــه ف ــف عن ــب، وتختل ــي بعــض الجوان ــه ف ــق مع ــد تتف ق

ــي: ــى النحــو اآلت ــا ســنبحثه عل ــذا م ــار، وه ــرطي، ورد االعتب ــراج الشَّ ــي، واإلف القضائ

أّوال ـــ وقف تنفيذ العقوبة واالختبار القضائي:

ــار القضائــي نظــام عقابــي يســتهدف تأهيــل نــوع مــن المجرميــن المنتقيــن، بتجنيبهــم  االختب

دخــول الســجن مــع تقييــد حريتهــم، بفــرض مجموعــة مــن االلتزامــات، باإلضافــة إلــى تقديــم 

المســاعدة اإليجابيــة لهــم تحــت التوجيــه واإلشــراف والرقابــة، فــإْن ثبــت فشــلهم ُســلبت 

ــم)3(. حريته
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وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات اإلماراتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. عمــر ســالم، مالمــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي، دار النهضــة العربيــة، ط 1، 1998، ص 9. 
د. محمــد عبدالحميــد حســنين، وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي المقــارن، رســالة دكتــوراه، جامعــة عيــن شــمس، 1997، 

ص 66.
)2(  المادة الـ85 من قانون العقوبات اإلماراتي.

)3(  المــادة الـــ)15 و18( مــن قانــون األحــداث اإلماراتــي، والمــواد الـــ)44-47( مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة ذي 
ــم )43( لســنة 1992 م. الرق

)4(  د. عبدالوهــاب البطــراوي، علــم اإلجــرام والتنفيــذ فــي القانــون البحرينــي مقارنــًة بالقانــون األردنــي، مطبوعــات جامعــة 
العلــوم التطبيقيــة، البحريــن، ط 2، 2010 م، 276. 
)5(  المادة الـ)83( من قانون العقوبات اإلماراتي.
)6(  المادة الـ)15( من قانون األحداث اإلماراتي.

ــات  ــارج المؤسس ــم خ ــة َتِت ــة عقابي ــار معامل ــر االختب ــف، يتضــح أّن جوه ــذا التعري ــن ه وم

العقابيــة ال تفتــرض ســلب الحريــة، وإنمــا تفــرض التزامــات تقيدهــا، وذلــك فــي تقييــد حريــة 

ــى  ــود عل ــة؛ أي فــرض قي ــق اإلشــراف والرقاب ــار عــن طري ــى االختب الشــخص الخاضــع إل

ــه وعالجــه. ــة المجــرم مــع مراقبت حري

وكمــا بيّنــا ســابقًا؛ أّن وقــف وقــف تنفيــذ العقوبــة هــو تعليــق لتنفيــذ العقوبــة خــالل فتــره يحددها 

القانــون، فــإذا لــم يرتكــب المحكــوم عليــه أي جريمــة خــالل تلــك الفترة، ســقط الحكــم بالعقوبة، 

وُعــّد كأْن لــم يكــن)1(، أمــا إذا عــاد إلــى ارتــكاب الجريمــة خــالل تلــك المــدة، أو أخــل بشــروط 

وقــف التنفيــذ، فإنــه يترتــب علــى ذلــك تنفيــذ العقوبــة التــي كان قــد قضــي بوقــف تنفيذهــا)2(.

ومــن َثــمَّ، يمكــن القــول: إّن وقــف تنفيــذ العقوبــة يتفــق مــع نظــام االختبــار القضائــي، فــي أّن 

كاًل منهمــا يهــدف إلــى إصــالح وتأهيــل المحكــوم عليــه وتجنيبــه اآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم 

عــن العقوبــة الســالبة للحريــة، كمــا أّن ِكال النظاميــن ذا طبيعــة اختياريــة للقاضــي، فــال ُيجَبــُر 

عليهــا، ولــو كانــت ضــد رضــاء المحكــوم عليــه؛ إذ ال يســتطيع الطعــن فيهــا)3(، باإلضافــة إلــى 

أنــه ال مجــال للنظاميــن إال إذا كان المحكــوم عليــه خاليــًا مــن الخطــورة، ومــن حيــث اآلثــار، 

ــدة  ــالل م ــة خ ــه جريم ــوم علي ــب المحك ــا يرتك ــن حينم ــاء النظامي ــم إلغ ــدة؛ إذ يت ــي واح فه

االختبــار أو الوقــف، ثــّم تطبــق عليــه عقوبــة الجريمتيــن معــًا: القديمــة والجديــدة)4(.

ــا  ــة بينهم ــات جوهري ــاك اختالف ــإّن هن ــن، ف ــن النظامي ــاق بي ــذا االتف ــن ه ــم م ــى الرغ  وعل

ــة: ــاط اآلتي ــي النق ــا ف نجمله

* وقــف تنفيــذ العقوبــة يطبــق علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة، ســواء كان بالغــًا 

أو حدثــًا)5(، أمــا االختبــار القضائــي فيطبقــه القانــون اإلماراتــي علــى األحــداث فحســب)6(.
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د. محمد أمين خرشة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( د. عبدالوهاب البطراوي، المرجع السابق، ص 276. 

)2( نصــت المــادة الـــ)83( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي، علــى أّن »للمحكمــة عنــد الحكــم فــي جريمــة بالغرامــة غيــر 
النســبية أو بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة، أْن تأمــر فــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة، إذا رأت مــن أخــالق المحكــوم عليــه 
أو ماضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة، مــا يبعــث علــى االعتقــاد أنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة 
جديــدة، وللمحكمــة أْن تجعــل وقــف التنفيــذ شــاماًل أي عقوبــة فرعيــة عــدا المصــادرة. وفــي الجنــح المنصــوص عليهــا فــي 
المــواد الـــ328، الـــ329، الـــ330، الـــ339، الـــ372، الـــ373، الـــ374، الـــ394، الـــ395، الـــ403، الـــ404، الـــ405، وفي 
الســرقة واالحتيــال وخيانــة األمانــة وإخفــــاء األشــياء المتحصلــة منهـــا، إذا كان المجنــي عليــه زوجـــًا للجانــي أو كان أحـــد 
أصـــوله أو فـــروعه، توقــف النيـــابة العامـــة تنفيـــذ العقــــوبة المقيــدة للحريــة المقضــي بها متى تنــازل المجني عليــه أو تصالح 

مــع المحكــوم عليــه«.
)3( د. محمــود أبوزيــد، المعجــم فــي علــم اإلجــرام واالجتمــاع القانونــي والعقــاب، دار الكتــاب للنشــر والتوزيــع، )د. ط(، 
ــرطي فــي ضــوء السياســة العقابيــة الحديثــة، مكتبــة الجــالء الجديــدة،  1987، ص 131. د. محمــد عيــد الغريــب، اإلفــراج الشَّ

المنصــورة، ص 31 ومــا بعدهــا.
ــاب، منشــأة المعــارف باالســكندرية، )د. ط(، 2000 م، ص  ــراج والعق ــم اإلف ــداهلل الشــاذلي، أساســيات عل ــوح عب )4( د. فت
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ــن  ــه م ــى بيئت ــود إل ــه يع ــلبية؛ فيترك ــه بس ــوم علي ــع المحك ــل م ــة يتعام ــذ العقوب ــف تنفي * وق

دون إشــراف، أمــا االختبــار القضائــي فإنــه يتعامــل مــع المحكــوم عليــه بإيجابيــة؛ إذ يلتمــس 

القاضــي دوافــع الجريمــة ويحــاول معالجتهــا عــن طريــق مشــرف خــالل مــدة االختبــار، كمــا 

أّن أســباب إلغــاء االختبــار القضائــي أوســع مــن أســباب اإللغــاء فــي حالــة وقــف التنفيــذ)1(، 

وأّن الجهــة المختصــة بوقــف تنفيــذ العقوبــة، هــي المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم باإلدانــة، 

كمــا أضــاف المشــرع اإلماراتــي بموجــب القانــون ذي الرقــم 52 لســنة 2006 م، فقــرة جديــدة، 

إلــى نــص المــادة الـــ83 عقوبــات، منــح مــن خاللهــا حــق وقــف تنفيــذ العقوبــة للنيابــة العامــة 

فــي بعــض الجرائــم)2(، أمــا االختبــار القضائــي فهــو مــن اختصــاص المحكمــة التــي أصــدرت 

الحكــم باإلدانــة.

رطي: ثانيًا ـــ وقف تنفيذ العقوبة واإلفراج الشَّ

ــه  ــوم علي ــرج عــن المحك ــة، وبمقتضــاه يف ــة العقابي ــاليب المعامل ــرطي أحــد أس ــراج الشَّ اإلف

بعقوبــة ســالبة للحريــة قبــل انقضــاء مدتهــا، وذلــك بفتــرة معينــة؛ للتأكــد مــن حســن ســلوكه 

واســتقامته؛ فــإذا انقضــت تلــك المــدة مــن دون أْن يخــل المفــرج عنــه بشــروط اإلفــراج، صــار 

ــد  ــه وتقي ــي تفــرض علي ــه االلتزامــات الت ــف المفــرج عن ــًا)3(، أمــا إذا خال ــراج نهائي هــذا اإلف

حريتــه، ُأعيــد مــرة أخــرى إلــى المؤسســة العقابيــة الســتكمال مــدة العقوبــة.

ــرطي يعنــي اســتبدال عقوبــة ســالبة للحريــة  ويبــدو مــن هــذا التعريــف، أن اإلفــراج الشَّ

بتقييدهــا، مــن خــالل تغييــر فــي كيفيــة تنفيــذ الجــزاء الجنائــي فحســب؛ فبعدمــا كان الجــزاء 

ــك  ــد تل ــه بتقيي ــي في ــي وســط حــر يكتف ــّم ف ــح يت ــل، أصب ــز اإلصــالح والتأهي ــي مراك ــذ ف ُينّف

ــرطي انتهــاء تنفيــذ الجــزاء الجنائــي،  الحريــة)4(، مّمــا يعنــي أنــه ال يترتــب علــى اإلفــراج الشَّ
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)1(  د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، مصــر، ط 9، 1989 م، ص 

.746
)2(  د. ســعيد نمــور، وقــف تنفيــذ العقوبــة نظــام نفتقــده فــي تشــريعاتنا الجزائيــة فــي األردن، بحــث منشــور فــي مجلــة مؤتــة 

للبحــوث والدراســات، المجلــد الثالــث، العــدد الثانــي، 1988 م، ص 49، د. ســيف المصــاروة، المرجــع الســابق، ص 414.
)3(  المادتان الـ)44( والـ)45( من قانون تنظيم المنشآت العقابية اإلماراتي.

)4(  المادة الـ)83( من قانون العقوبات االماراتي.

بــل إنــه مجــرد تعديــل لكيفيــة التنفيــذ فحســب خــالل المــدة المتبقيــة مــن العقوبــة؛ بمعنــى أنــه 

يجــوز الرجــوع فيــه، ومــن ثــّم قيــل إنــه معلــق علــى شــرط فاســخ؛ وهــو اإلخــالل بااللتزامــات 
المفروضــة)1(.

ــرطي يتفــق مــع نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة،  وكمــا أســلفنا؛ يمكــن القــول إّن نظــام اإلفــراج الشَّ

فــي أّن كاًل منهمــا يقــوم باختيــار األشــخاص المحكــوم عليهــم المؤهليــن لالســتجابة واالســتفادة 

بــأي منهمــا، باإلضافــة إلــى أّن كليهمــا يهــدف إلــى إصــالح وتأهيــل المحكــوم عليــه، وتجنيبــه 

اآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عــن العقوبــة الســالبة للحريــة، وذلــك بوقــف هــذه األخيــرة كليــًا، 

كمــا هــو الحــال فــي نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة، أو جزئيــًا، كمــا هــو الحــال فــي نظــام اإلفــراج 

ــرطي)2(، كمــا أّن كاًل مــن النظاميــن ذو طبيعــة اختياريــة للقاضــي؛ فــال يجبــر عليهــا، ولــو  الشَّ

كانــت ضــد رضــاء المحكــوم عليــه؛ إذ ال يســتطيع الطعــن فيهــا.

ــا،  ــة بينهم ــات جوهري ــاك اختالف ــإّن هن ــن، ف ــن النظامي ــاق بي ــذا االتف ــن ه ــم م ــى الرغ وعل

ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف نجمله

ــدة  ــة م ــة العقابي ــل المؤسس ــه داخ ــوم علي ــي المحك ــا يمض ــون بعدم ــرطي يك ــراج الشَّ * اإلف

معينــة، بحيــث ُينفــذ بحقــه جــزء مــن العقوبــة، فــي حيــن يكــون وقــف التنفيــذ بقــرار يصــدر 

وقــت النطــق بالعقوبــة فــي نفــس قــرار الحكــم؛ إذ يقــوم هــذا النظــام بتجريــد الحكــم مــن قوتــه 

ــة. التنفيذي

ــرطي وزيــر الداخليــة، ولكنــه يصــدر بقــرار مــن المحكمــة  * الجهــة المختصــة باإلفــراج الشَّ

ــذي  ــد ال ــه بالســجن المؤب ــة المحكــوم علي ــة واحــدة؛ هــي حال ــي حال ــي أصــدرت الحكــم ف الت

أمضــى فــي تنفيــذ العقوبــة خمــس عشــرة ســنة)3(، أمــا وقــف تنفيــذ العقوبــة فهــو مــن اختصاص 

المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم باإلدانــة الجهــة المختصــة، كمــا أضــاف المشــرع اإلماراتــي 

بموجــب القانــون ذي الرقــم 52 لســنة 2006 م، فقــرة جديــدة، إلــى نــص المادة الـــ83 عقوبات، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  د. سيف المصاروة، المرجع السابق، ص 415.

)2(  المادة الـ3/302 من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.
)3(  المادة الـ85 من قانون العقوبات اإلماراتي.

ــة  ــرة، مصــر، الطبع ــة، القاه ــام، دار النهضــة العربي ــم الع ــات، القس ــون العقوب ــني، شــرح قان ــب حس ــود نجي )4(  د. محم
السادســة، 1989 م، ص 919. د. نظــام توفيــق المجالــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار الثقافــة، عّمــان، ط 3، 

2010 م، ص 455.

منــح مــن خاللهــا النيابــة العامــة حــق وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي بعــض الجرائــم)4(.

ــرطي يخضــع إلــى تدابيــر الرقابــة التــي تتمثــل بفــرض بعــض  * المســتفيد مــن اإلفــراج الشَّ

القيــود علــى المفــرج عنــه، لكــي يتســنى للســلطات العامــة اإلشــراف عليــه ومراقبــة ســلوكه 

خــالل مــدة اإلفــراج، باإلضافــة إلــى تدابيــر المســاعدة الماديــة والمعنويــة، لكــي يتمكــن المفرج 

عنــه مــن االندمــاج مــن جديــد فــي المجتمــع، أمــا المســتفيد مــن نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة، فــال 

يقــدم لــه أي مــن تدابيــر اإلشــراف والمســاعدة، كمــا ال تفــرض عليــه أي التزامــات)1(.

ــرطي أوســع منهــا فــي حالــة وقــف تنفيــذ العقوبــة؛ إذ يكفــي  * إن أســباب إلغــاء اإلفــراج الشَّ

ــًا  ــف أي ــن، وأْن يخال ــر حس ــلوكًا غي ــه س ــرج عن ــلك المف ــرطي، أْن يس ــراج الشَّ ــاء اإلف إللغ

مــن االلتزامــات المفروضــة عليــه، يعــاد إلــى المؤسســة العقابيــة ليمضــي المــدة المتبقيــة مــن 

ــب  ــة، أْن يرتك ــذ العقوب ــف تنفي ــاء وق ــن إللغ ــن يتعي ــي حي ــه)2(، ف ــا علي ــوم به ــة المحك العقوب

ــدة)3(.  ــة أو جنحــة جدي المســتفيد جناي

ثالثًا ـــ وقف تنفيذ العقوبة ورّد االعتبار:

رّد االعتبــار هــو إزالــة حكــم اإلدانــة بالنســبة إلــى المســتقبل، علــى وجــه تنقضــي معــه جميــع 

آثــاره ويصبــح المحكــوم عليــه ابتــداًء مــن رّد اعتبــاره فــي مركــز َمــن لــم يســبق إدانتــه)4(. 

ــع  ــًا منتجــًا جمي ــار يكــون قائم ــل رّد االعتب ــة قب ــف، أّن حكــم اإلدان ويتضــح مــن هــذا التعري

آثــاره، أمــا بعــد رّد االعتبــار فإنــه لــم يعــد لحكــم اإلدانــة وجــود، وتبعــًا لذلــك، تنتهــي جميــع 

ــي  ــوق الت ــة الحق ــع بكاف ــع، ليتمت ــان المجتم ــى أحض ــه إل ــوم علي ــود المحك ــث يع ــاره، بحي آث

ــراد. ــون لألف ــا القان يقرره

ومن ثّم، فإّن وقف تنفيذ العقوبة يتميز عن رّد االعتبار بما يلي:

ــذ  ــف تنفي ــا وق ــة، أم ــدة العقوب ــذ م ــار يســمح للشــخص بدخــول الســجن لتنفي 1. إّن رّد االعتب
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ــار خــارج الســجن. ــرة االختب ــإّن الشــخص ال يدخــل الســجن أصــاًل، ويقضــي فت ــة ف العقوب

2. إّن رّد االعتبــار يتطلــب تنفيــذ العقوبــة أو ســقوطها بالتقــادم أو العفــو الشــامل، أمــا وقــف 

التنفيــذ فــإن المحكــوم عليــه ال ينفــذ فــي حقــه الحكــم أصــاًل.

3. إّن رّد االعتبــار يتطلــب مــن المحكــوم عليــه مضــي مــدة زمنيــة محــددة بعــد انتهــاء تنفيــذ 

الحكــم، لكــي يــرّد اعتبــاره ويرفــع الحكــم مــن صحيفــة ســوابقه، أمــا وقــف تنفيــذ العقوبــة فإنــه 

ــم  ــه كأْن ل ــار، لكــي يعــّد الحكــم الصــادر بحق ــك بعــد االنتهــاء مــن فتــرة االختب ال يتطلــب ذل

يكــن.

ونخلــص مّمــا تقــدم، إلــى أّن نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة ذو طابــع مســتقل؛ لــه شــروطه وآثــاره 

ــن المحكــوم عليــه مــن تجنــب  الخاصــة، باإلضافــة إلــى الهــدف الــذي وجــد مــن أجلــه؛ إذ ُيمكِّ

ــه ـــــ الــذي  مســاوئ عقوبــة الحبــس قصيــرة المــدة نتيجــة االختــالط واتصــال المحكــوم علي

ليــس لــه نزعــة إجراميــة ـــــ بأصحــاب ذوي الســوابق القضائيــة، كمــا أنــه يــؤدي إلــى تخفيــف 

االزدحــام داخــل الســجون، مّمــا يمنــح القائميــن عليــه الوقــت الكافــي لتطبيــق برنامــج اإلصالح 

والتأهيــل علــى المحكــوم عليهــم بعقوبــات طويلــة المــدة، كذلــك يتيــح الفرصــة أمــام المحكــوم 

عليــه ليبــدأ حيــاة جديــدة مــن دون أْن تدخــل فــي صحيفــة ســوابقه القضائيــة، وبذلــك ال تقفــل 

أبــواب العمــل فــي وجهــه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي، والمــادة  ــات األردن ــون العقوب ــات المصــري، والمــادة الـــ54 مــن قان ــون العقوب ــل نــص المــادة الـــ55 مــن قان )1(  تقاب
الـــ81 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي، والمــادة الـــ169 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، والمــادة الـــ144 مــن قانــون العقوبات 

العراقــي، والمــادة الـــ168 مــن قانــون العقوبــات الســوري. 
)2(  د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 861. د. محمد السعيد عبدالفتاح، المرجع السابق، ص 333. 

 

المبحث الثاني
شروط وقف تنفيذ العقوبة 

حــددت المــادة الـــ83 مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي)1(، الشــروط الواجــب توافرهــا للحكــم 

بوقــف التنفيــذ؛ إذ تنــص علــى أّن »للمحكمــة عنــد الحكــم فــي جريمــة بالغرامــة غيــر النســبية 

أو بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة، أْن تأمــر فــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة، إذا رأت مــن 

أخــالق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة، مــا يبعــث 

علــى االعتقــاد أنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة جديــدة«.

ــق  ــا، وتتحق ــن توافره ــّد م ــة شــروطًا ال ب ــذ العقوب ــف تنفي ــص، أّن لوق ــذا الن ــن ه ويتضــح م

المحكمــة منهــا قبــل األمــر بوقــف التنفيــذ، ويمكــن أْن نقســم هــذه الشــروط، شــروطًا تتعلــق 

بالمحكــوم عليــه، وشــروطًا تتعلــق بالعقوبــة، وهــذا مــا ســنتناوله من خــالل مطلبيــن، باإلضافة 

إلــى بيــان الســلطة المختصــة بوقــف تنفيــذ العقوبــة فــي مطلــب ثالــث علــى النحــو اآلتــي:

المطلب األول 
الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه 

حــدد المشــرع اإلماراتــي بعــض العناصــر التــي تســتهدي بهــا المحكمــة حــال الحكــم بوقــف 

التنفيــذ، وهــي أْن تــرى المحكمــة مــن أخــالق المحكــوم عليــه، أو ماضيــه أو ســنه، أو الظروف 

التــي ارتكــب الجريمــة فيهــا، مــا يبعــث علــى االعتقــاد أنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة 

جديــدة، وعلــى المحكمــة أْن تبحــث فــي تلــك الشــروط وجميــع ظــروف المتهــم، بــأْن تــدرس 

ماضيــه وأخالقــه والظــروف والدوافــع التــي جعلتــه يرتكــب الجريمــة، كمــا علــى المحكمــة أْن 

تتوقــع مســتقبل المحكــوم عليــه لكــي تحــدد مــا إذا كان غــرض العقوبــة يمكــن تحقيقــة بمجــرد 

هــذا اإلنــذار أو ال)2(.
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)1(  د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص 512. 

)2(  نصــت المــادة الـــ169 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، علــى أّن »للقاضــي عنــد القضــاء بعقوبــة جنحيــة أو تكديريــة، أْن 
يأمــر بوقــف تنفيذهــا إذا لــم يســبق أْن قضــي علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة مــن نوعهــا أو أشــد. ال يمنــح المحكــوم عليــه وقــف 
التنفيــذ، إذا لــم يكــن لــه فــي لبنــان محــل إقامــة حقيقــي، أو إذا تقــرر طــرده قضائيــًا أو إداريــًا. ال يعلــق وقــف التنفيــذ العقوبــات 

اإلضافيــة أو الفرعيــة أو تدابيــر االحتــراز«.
)3(  نصــت المــادة الـــ168 مــن قانــون العقوبــات الســوري، علــى أّن »للقاضــي عنــد القضــاء بعقوبــة جنحيــة أو تكديريــة، أْن 
يأمــر بوقــف تنفيذهــا إذا لــم يســبق أْن قضــي علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة مــن نوعهــا أو أشــد. ال يمنــح المحكــوم عليــه وقــف 
التنفيــذ، إذا لــم يكــن لــه فــي ســورية محــل إقامــة حقيقــي، أو إذا تقــرر طــرده قضائيــًا أو إداريــًا. ال يعلــق وقــف تنفيــذ العقوبــات 

اإلضافيــة أو الفرعيــة أو تدابيــر االحتــراز«.

واألمــر كلــه متــروك للســلطة التقديريــة للمحكمــة؛ فلهــا مطلــق الحريــة فــي هــذا التقديــر، ومــن 

ــّم يمكــن أْن تحكــم بإيقــاف التنفيــذ لمجــرم عائــد أو مبتــدئ أّول مــرة يرتكــب جريمــة، مــن  ث

خــالل تقديــر المحكمــة أنــه أهــل إليقــاف التنفيــذ، وأّن صالحــه فــي هــذا اإليقــاف وليــس فــي 

تنفيــذ العقوبــة، باإلضافــة إلــى أّن النــص يخلــو مــن وجــود تحفــظ خــاص باســتبعاد وقــف تنفيــذ 

العقوبــة بالنســبة إلــى َمــن ســبق الحكــم عليــه)1(.

كمــا أّن بعــض التشــريعات العربيــة، وضعــت شــروطًا واضحــًة فــي هــذا الشــأن؛ فالمشــرع 

اللبنانــي)2( اشــترط أال يكــون المحكــوم قــد ســبق أْن قضــي عليــه بعقوبــة مــن نوعهــا أو أشــد 

منهــا، وال يمنــح المحكــوم عليــه وقــف التنفيــذ إذا لــم يكــن لــه فــي لبنــان محــل إقامــة حقيقــي، أو 

إذا تقــرر طــرده قضائيــا أو إداريــا، وأخــذ المشــرع الســوري)3( بهــذه الشــروط أيضــًا، بحيــث 

يمكــن للقاضــي أْن يأمــر بوقــف التنفيــذ، إذا تبيــن لــه أّن المحكــوم عليــه لــم يســبق أن قضــي 

عليــه بمثــل هــذه العقوبــة التــي فرضهــا فــي حكمــه أو أشــد منهــا، فــإذا كان قــد حكــم بعقوبــة 

بالحبــس أو الغرامــة جنحيــة أو تكديريــة أقــل مــن العقوبــة أو ال تماثلهــا نوعــًا، فلــه أْن يصــدر 

األمــر بوقــف التنفيــذ.

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإّن الشــرط بوجــود محــل إقامــة فــي البــالد ـــــ حســب القانونيــن الســوري 

ــــ أو عــدم صــدور قــرار بطــرد المحكــوم عليــه، شــرط يتفــق والمقصد  واللبنانــي، كمــا أشــرناـ 

اإلصالحــي مــن وقــف التنفيــذ، ويــا حبــذا لــو أخــذ المشــرع اإلماراتــي بهــذا الشــرط، فلربمــا 

يتعيــن الحقــًا تنفيــذ العقوبــة بقيــام مبــررات اإللغــاء، فكيــف يمكــن التنفيــذ مــادام المحكــوم عليــه 

مبعــدًا أو ليــس لــه محــل إقامــة فــي البــالد؟  كمــا أّن القاضي ال يســتطيع اتخــاذ تدابيــر احترازية 

كالكفالــة العاديــة لالمتثــال عنــد الطلــب أو الكفالــة االحتياطيــة لضمــان حســن الســلوك؛ لعــدم 

ــن أّن المشــرع  ــي حي ــي، ف ــات اإلمارات ــون العقوب ــي قان ــك ف ــز للقاضــي ذل وجــود نــص يجي

اللبنانــي عالــج هــذا األمــر فــي المــادة الـــ)170( مــن قانــون العقوبــات، بقولــه: )للقاضــي أْن 

ينيــط وقــف التنفيــذ بواجــب أو أكثــر مــن الواجبــات اآلتيــة: 1. أْن يقــدم المحكــوم عليــه كفالــة 
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د. محمد أمين خرشة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  المادة الـ145 من قانون العقوبات العراقي.

)2(  قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا، بــأّن »الحكــم الــذي قضــى بوقــف تنفيــذ عقوبــة الحبــس ســنتين الصــادر علــى المتهــم، 
أخطــأ فــي تطبيــق القانــون«، طعــن رقــم 150 لســنة 18 القضائيــة )شــرعي(، مجموعــة األحــكام، س 18، طبعــة 2000، 

ص 420، رقــم 81.
)3(  الغرامــة النســبية: هــي التــي ال يحددهــا القانــون بكيفيــة ثابتــة، كمــا هــو محــدد فــي الغرامــة البســيطة والمنصــوص عليهــا 
فــي المــادة الـــ)71( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي، بــل يجعلهــا نســبية تتماشــى مــع الضــرر الفعلــي الناتــج عــن الجريمــة، 
أو الضــرر االحتمالــي للجريمــة، أو الفائــدة التــي حققهــا الجانــي، أو حــاول تحقيقهــا، د. محمــد الســعيد، المرجــع الســابق، ص 
287. انظــر: نقــض إماراتــي رقــم 69 لســنة 2011، س 5، مجموعــة األحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة 

النقــض ـــــ الدائــرة الجزائيــة، الجــزء األول، المكتــب الفنــي، 2011، ص 225.
)4(  د. غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص 513.

ــى تعويضــه  ــة. 3. أْن يحصــل المدعــي الشــخصي عل ــى الرعاي ــة. 2. أْن يخضــع إل احتياطي

كلــه أو بعضــه فــي مــدة ال تتجــاوز ســنتين فــي الجنحــة أو ســتة أشــهر فــي المخالفــة«، أمــا 

المشــرع العراقــي)1( فقــد أجــاز للمحكمــة حينمــا تقــرر إيقــاف تنفيــذ العقوبــة، أْن تلــزم المحكــوم 

عليــه أْن يقــدم تعهــدًا خطيــًا بحســن الســلوك خــالل المــدة المقــررة لوقــف التنفيــذ، أو أْن تلزمــه 

أداء التعويــض المحكــوم بــه أو بعضــه خــالل أجــل يحــدد بالحكــم، أو أن تلزمــه األمريــن معــًا.

ونــرى مــن المالئــم أْن يأخــذ المشــرع اإلماراتــي بموقــف المشــرعين العراقــي واللبنانــي، فــي 

مــا يتعلــق بالواجبــات التــي تفــرض علــى المحكــوم عليــه.  

المطلب الثاني
الشروط المتعلقة بالعقوبة 

حــدد المشــرع اإلماراتــي بموجــب نــص المــادة الـــ)83( مــن قانــون العقوبــات، نطــاق تطبيــق 

ــر  ــة الغرامــة غي ــى ســنة وعقوب ــه عل ــد مدت ــذي ال تزي ــس ال ــة الحب ــى عقوب ــذ عل ــف التنفي وق

النســبية، ومــن ثــّم ال يجــوز وقــف تنفيــذ عقوبــة الحبــس التــي تزيــد مدتهــا علــى ســنة)2(، أمــا 

الغرامــة فــال حــّد لهــا؛ إذ جــاء النــص مــن دون تحديــد لمبلغهــا، ومــن ثــّم تتــرك علــى إطالقهــا. 

ومــن المبــررات التــي تقــف وراء عــدم جــواز وقــف تنفيــذ الغرامــة النســبية)3(، أنهــا تنطــوي 

علــى جانــب تعويضــي باإلضافــة إلــى الجانــب العقابــي)4(.

وإذا تعــددت عقوبــات الحبــس المحكــوم بهــا علــى المتهــم، تؤخــذ كّل عقوبــة علــى حــدة، ويقــدر 

مــدى جــواز وقــف تنفيذهــا أو ال، ومــن ثــّم يمكــن إيقــاف بعــض العقوبــات مــن دون بعــض 

اآلخــر.

كمــا أجــاز المشــرع للمحكمــة أْن تجعــل وقــف التنفيذ شــاماًل أي عقوبــة فرعية عــدا المصادرة؛ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  تنــاول المشــرع اإلماراتــي أحــكام العقوبــات التبعيــة فــي المــواد الـــ)80،81،82( مــن قانــون العقوبــات؛ إذ تنــص المــادة 
الـــ80 علــى أّن »للمحكمــة عنــد الحكــم فــي جنايــة بالحبــس، أْن تأمــر بحرمــان المحكــوم عليــه مــن حــق أو مزيــة أو أكثــر مّمــا 
نــص عليــه فــي المــادة الـــ)75(، وذلــك مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات، تبــدأ مــن نهايــة تنفيــذ العقوبــة 

أو انقضائهــا ألي ســبب آخــر«. 
ــى أّن  ــص عل ــي تن ــات، الت ــون العقوب ــن قان ــادة الـــ)73( م ــص الم ــي ن ــة ف ــات التبعي ــي العقوب )2(  حــدد المشــرع اإلمارات
»العقوبــات التبعيــة هــي: 1. الحرمــان مــن بعــض الحقــوق والمزايــا. 2. مراقبــة الشــرطة. وتلحــق هــذه العقوبــة المحكــوم 

ــى النحــو المبيــن فــي هــذا الفــرع«. ــى النــص فــي الحكــم، وذلــك عل ــه بقــوة القانــون مــن دون حاجــة إل علي
)3(  د. علــي فاضــل حســن، نظريــة المصــادرة فــي القانــون الجنائــي المقــارن، رســالة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 1973 

م،  ص 73.
وتنــاول المشــرع اإلماراتــي أحــكام عقوبــة المصــادرة فــي نــص المــادة الـــ)82( مــن قانــون العقوبــات، التــي تنــص علــى أّن 
»للمحكمــة عنــد الحكــم باإلدانــة فــي جنايــة أو جنحــة، أْن تحكــم بمصــادرة األشــياء المضبوطــة التــي تحصلــت مــن الجريمــة، 
أو التــي اســتعملت فيهــا، أو التــي كان مــن شــأنها أْن تســتعمل فيهــا، وذلــك كلــه مــن دون إخــالل بحقــوق اآلخريــن حســني 
النيــة، وإذا كانــت األشــياء المذكــورة مــن التــي يعــّد صنعهــا أو اســتعمالها أو حيازتهــا أو بيعهــا أو عرضهــا للبيــع جريمــة فــي 

ذاتــه، وجــب الحكــم بالمصــادرة فــي جميــع األحــوال ولــو لــم تكــن األشــياء ملــكًا للمتهــم.«.
)4(  حصــر المشــرع اإلماراتــي التدابيــر المقيــدة للحريــة، فــي نــص المــادة الـــ110 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، التــي 
ــن،  ــكان معي ــي م ــة ف ــع اإلقام ــة، ومن ــال العام ــاد بعــض المح ــي: حظــر ارتي ــة ه ــدة للحري ــر المقي ــى أّن »التدابي ــص عل تن
والمراقبــة، واإللــزام بالعمــل، واإلبعــاد عــن الدولــة.«، كمــا تناولــت المــادة الـــ122 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، النــص 
علــى التدابيــر الســالبة للحقــوق والتدابيــر الماديــة؛ إذ تنــص علــى أّن »التدابيــر الســالبة للحقــوق والتدابيــر الماديــة هــي: 1. 
إســقاط الواليــة أو الوصايــة أو القوامــة أو الوكالــة عــن الغائــب. 2. حظــر ممارســة عمــل معيــن. 3. ســحب ترخيــص القيــادة. 

4. إغــالق المحــل«.

ــذ العقوبــات التكميليــة)1( والتبعيــة)2( أو بعضهــا، عــدا  أي أّن للمحكمــة أْن تقضــي بوقــف تنفي

المصــادرة؛ إذ تنــص المــادة الـــ83 فــي فقرتهــا األخيــرة، علــى أّن »للمحكمــة أْن تجعــل وقــف 

التنفيــذ شــاماًل أي عقوبــة فرعيــة عــدا المصــادرة«.

ــا  ــت أو يخشــى وقوعه ــة وقع ــة بجريم ــه صل ــال ل ــة م ــزع ملكي ــا ن وتعــرف المصــادرة بأنه

ــى حكــم مــن القضــاء  ــاًء عل ــل، بن ــر مقاب ــة بغي ــك الدول ــى مل ــه إل ــرًا عــن مالكــه، وإضافت جب

ــي)3(. الجنائ

وطبقــًا لنــص المــادة الـــ83 مــن قانــون العقوبــات اإلماراتي، يشــمل إيقــاف التنفيــذ كّل الجرائم، 

ــم يحــدد المشــرع نطــاق تطبيقــه، بــل ورد  ســواء كانــت جنايــات أو جنحــًا أو مخالفــات؛ إذ ل

ــظ عــام  ــو لف ــّم ه ــن ث ــد، وم ــن دون تحدي ــة م ــظ جريم ــا؛ إذ اســتخدم المشــرع لف ــص عاّم الن

ينطبــق علــى كافــة أنــواع الجرائــم.

ال يقتصــر الجــزاء الجنائــي علــى العقوبــة فحســب، ولكــن يوجــد بجوارهــا نــوع آخــر تواجــه 

بــه الخطــورة االجتماعيــة والجنائيــة لألفــراد، يطلــق عليــه التدابيــر غيــر العقابيــة أو التدابيــر 

ــون  ــن قان ــادة الـــ131 م ــص الم ــب ن ــي بموج ــرع اإلمارات ــرص المش ــد ح ــة، وق االحترازي

العقوبــات، علــى عــدم جــواز وقــف تنفيــذ التدابيــر الجنائيــة)4(.
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د. محمد أمين خرشة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــم  ــا، س 16، رق ــة العلي ــة االتحادي ــكام المحكم ــة أح ــة، 1994/3/16، مجموع ــنة 16 قضائي ــم 12 لس ــن ذو الرق )1(  الطع

.118 24، ص 
)2(  نقــض إماراتــي رقــم 507 لســنة 2011 م، س 5، مجموعــة األحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض 
ـــــ الدائــرة الجزائيــة، الجــزء الثالــث، المكتــب الفنــي، 2011 م، ص 808، وفــي نفــس المعنــى انظــر: نقــض إماراتــي رقــم 
ــــ الدائــرة الجزائيــة، الجــزء  69 لســنة 2011 م، س 5، مجموعــة األحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــضـ 

األول، المكتــب الفنــي، 2011 م، ص 225.

ــا كان نــص المــادة الـــ131 مــن  ــا بأنــه »لّم ــة العلي ــًا لذلــك، قضــت المحكمــة االتحادي وتطبيق

قانــون العقوبــات االتحــادي صريحــًا وواضــح الداللــة علــى أنــه ال يجــوز األمــر بوقــف تنفيــذ 

التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب )وهــو البــاب الســابع الخــاص بالتدابيــر الجنائيــة(، 

ــواردة بــه،  ــة ال ــدة للحري ــة ورد مــن بيــن التدابيــر المقي والثابــت أّن تدبيــر اإلبعــاد عــن الدول

ــات  ــي الجناي ــه ف ــم ب ــادة الـــ121 الحك ــي الم ــر؛ فأوجــب ف ــذا التدبي ــة ه ــد المشــرع أهمي وأك

ــن اســتثنى  ــذه، حي ــل تنفي ــى عــدم المســاس أو تعطي ــّم حــرص عل ــى العــرض، ث ــة عل الواقع

فــي المــادة الـــ132 هــذا التدبيــر وحــده مــن بيــن التدابيــر األخــرى بكافــة أنواعهــا مــن حــق 

ــاًء علــى طلــب صاحــب الشــأن أو النيابــة العامــة، إنهــاء أي مــن هــذه التدابيــر  المحكمــة، بن

األخــرى أو تعديــل نطاقــه أو إلغــاءه، وإذا خالــف الحكــم المطعــون فيــه صريــح نــص القانــون 

فــي هــذا الشــأن وقضــى بوقــف تنفيــذ تدبيــر اإلبعــاد، فيتعيــن نقضــه مــع تصحيحــه إلــى إلغــاء 

هــذا الوقــف)1(. 

كمــا ذهبــت محكمــة النقــض بنفــس االتجــاه، وقضــت بأنــه »لّمــا كانــت المــادة الـــ36 مكــرر 

مــن القانــون االتحــادي ذي الرقــم 6 لســنة 1973، فــي شــأن دخــول إقامــة األجانــب، قــد جــرى 

نصهــا علــى أنــه )فــي تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة ـــــ المــواد 

الــواردة فــي الفصــل الســابع المتعلقــة بالعقوبــات ـــــ ال تســري أحــكام المــواد الـــ83 والـــ121 

والـــ147 الخاصــة بوقــف التنفيــذ واســتبدال العقوبــة والعفــو القضائــي الــواردة قــي القانــون 

االتحــادي ذي الرقــم 3 لســنة 1987(، مّمــا مفــاده إذا مــا قضــي علــى أجنبــي فــي أي جريمــة 

مــن الجرائــم المبينــة فــي مــواد الفصــل الســابع مــن قانــون دخــول وإقامــة األجانــب ذي الرقــم 

ــك المــواد، فــال يجــوز شــمول الحكــم  ــة المنصــوص عليهــا فــي تل 6 لســنة 1973 م، بالعقوب

بوقــف التنفيــذ المنصــوص عليــه فــي المــادة الـــ83 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي ذي الرقــم 

ــنة 1987 م ...«)2(.  3 لس

283



290

وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات اإلماراتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  نقــض إماراتــي رقــم 254 لســنة 2011 م، س 5، مجموعــة األحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض 

ـــــ الدائــرة الجزائيــة، الجــزء األول، المكتــب الفنــي، 2011 م، ص 350.

المطلب الثالث
السلطة المختصة بوقف تنفيذ العقوبة

محكمــة الموضــوع هــي الســلطة المختصــة بالحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة؛ فللقاضــي أْن يقــرر 

وقــف التنفيــذ لَمــن انطبقــت عليــه الشــروط التــي تضمنتهــا المــادة الـــ83 مــن قانــون العقوبــات 

اإلماراتــي؛ فوقــف التنفيــذ مــن الســلطة التقديريــة للقاضــي؛ فــال يجبــر عليــه، وال يلتــزم الحكــم 

بــه إذا توافــرت شــروطه أو إذا طلــب الدفــاع ذلــك)1(.

وإذا أمــر قاضــي الموضــوع بوقــف التنفيــذ، فعليــه أْن يســبب هــذا األمــر؛ بذكــر األســباب التــي 

تبــرر حكمــه بوقــف التنفيذ.

ــة  ــت الجريم ــإذا كان ــن دون األخــرى؛ ف ــة م ــاف عقوب ــك قاضــي الموضــوع ســلطة إيق ويمل

ــًا عليهــا بالحبــس والغرامــة، يمكــن للقاضــي أْن يوقــف الحبــس ويقضــي بالغرامــة، أو  معاقب

ــًا. يقضــي بالحبــس ويوقــف الغرامــة، أو يقضــي بوقفهمــا مع

وال يجــوز للقاضــي تبعيــض العقوبــة؛ وذلــك بوقــف جــزء منهــا والحكــم بتنفيــذ الجــزء اآلخــر، 

إذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا هــي الحبــس مــدة ســنة.

ــات  ــي العقوب ــا كان األصــل ف ــه »لّم ــا، بأن ــة العلي ــة االتحادي ــك، قضــت المحكم ــًا لذل وتطبيق

المقــررة فــي القانــون تنفيذهــا، وأّن الترخيــص للمحكمــة بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا 

حســب نــص المــادة الـــ83 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، جــاء اســتثناء مــن هــذا األصــل، 

ــص،  ــذا الترخي ــي الخــاص به ــص القانون ــكام الن ــد بأح ــزوم التقي ــه ل ــن مع ــذي يتعي ــر ال األم

مــن دون التوســع والخــروج عــن مدلــول عباراتــه، بإعمــال أحــكام لــم يفصــح عنهــا المشــرع 

صراحــًة فــي نصــه القانونــي، وحيــث إّن مــؤدى نــص المــادة الـــ83 عقوبــات ســابقة الذكــر، 

أّن المشــرع إذ خــول محكمــة الموضــوع الســلطة فــي وقــف تنفيــذ العقوبــة عنــد الحكــم بهــا ـــــ 

ــــ لــم يطلــق يــد المحكمــة فــي تبعيــض ذات العقوبــة وتجزئتهــا بيــن التنفيذ  فــي حــدود شــروطهـ 

علــى المحكــوم عليــه بجــزء منهــا ووقفــه عنــه بالجــزء اآلخــر، وحيــث إّن الحكــم المطعــون 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة  ــة االتحادي ــكام المحكم ــة أح ــخ 1998/1/24، مجموع ــرعي(، بتاري ــة )ش ــنة 18 القضائي ــم 115 لس ــن ذو الرق )1( الطع

العليــا، العــدد الـــ20، ص 13.

فيــه لــم يلتــزم هــذا النظــر، فإنــه يكــون معيبــًا بمــا نعتــه عليــه الطاعــن مجافيــًا للقانــون فيتعيــن 

نقضــه«)1(. 

وصالحيــة النظــر فــي وقــف التنفيــذ، تكــون ـــــ أيضــًا ـــــ مــن اختصــاص محكمــة االســتئناف 

بصفتهــا محكمــة موضــوع؛ فلهــا أْن تصــدر األمــر بوقــف التنفيــذ حتــى لــو لــم يطلبه المســتأنف 

بصفتهــا محكمــة موضــوع، وتصــدر األمــر بوقــف التنفيــذ وفقــًا للشــروط التــي نــص عليهــا 

القانــون، ســواء ذهبــت إلــى فســخ الحكــم المســتأنف أو تصديقــه مــن حيــث العقوبــة.

ــون ذي  ــب القان ــاف بموج ــي أض ــرع اإلمارات ــّن المش ــك، ولك ــق ذل ــلطة التحقي ــك س وال تمل

الرقــم 52 لســنة 2006 م، فقــرة جديــدة إلــى نــص المــادة الـــ83 عقوبــات، تنــص علــى أنــه 

»وفــي الجنــح المنصــوص عليهــا في المواد الـــ328، والـ329، والـ330، والـــ339، والـ372، 

الســرقة  ــي  وف والـــ405،  والـــ404،  والـــ403،  والـــ395،  والـــ394،  والـــ374،  والـــ373، 

واالحتيــال وخيانــة األمانــة وإخفــــاء األشــياء المتحصلــة منهـــا، إذا كان المجنــي عليــه زوجـــًا 

للجاني، أو كان أحـــد أصـــوله أو فـــروعه، توقف النيـــابة العامـة تنفيـــذ العقــوبة المقيدة للحرية 

المقضــي بهــا، متــى تنــازل المجنــي عليــه أو تصالــح مــع المحكــوم عليــه«.

فطبقــًا لهــذا النــص، يصبــح للنيابــة العامــة الحــق فــي وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي أي مــن الجرائــم 

ــم  ــى جس ــداء عل ــم االعت ــرة، وجرائ ــة باألس ــم الماس ــي: الجرائ ــص، وه ــا الن ــي تضمنه الت

ــة مــن دون  ــذف والســب، وجريمــة اســتعمال ســيارة أو دراجــة بخاري ــم الق اإلنســان، وجرائ

ــك مــن دون دفــع مقابــل،  ــاول طعــام أو شــراب فــي محــل معــد لذل إذن مالكهــا، وجريمــة تن

ــة،  ــة األمان ــة خيان ــة، وجريم ــوء ني ــد بس ــن دون رصي ــة م ــيكات بريدي ــدار ش ــة إص وجريم

وجريمــة االســتيالء علــى مــال ضائــع مملــوك لغيــر الجانــي بنيــة تملكــه، وذلــك حــال تنــازل 

ــه. ــه أو تصالحــه مــع المحكــوم علي المجنــي علي

كمــا يمكــن للنيابــة العامــة أْن توقــف التنفيــذ فــي جرائــم الســرقة واالحتيــال وخيانــة األمانــة 

ــي أو أحــد  ــًا للجان ــه زوج ــي علي ــون المجن ــا، بشــرط أْن يك ــة منه ــاء األشــياء المتحصل وإخف

ــه. ــه أو تصالحــه مــع المحكــوم علي ــي علي ــازل المجن ــه أو أحــد فروعــه، مــع تن أصول
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)1(  المادة الـ55 من قانون العقوبات المصري.
)2(  المادة الـ54 من قانون العقوبات األردني.

ــي،  ــي والســوري والعراق ــس االتجــاه، ذهــب المشــرع اللبنان ــي نف ــي، وف ــات البحرين ــون العقوب ــادة الـــ81 مــن قان )3(  الم
انظــر: نــص المــادة الـــ169 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، والمــادة الـــ144 مــن قانــون العقوبــات العراقــي، والمــادة الـــ168 

مــن قانــون العقوبــات الســوري.

كمــا يمكــن للنيابــة العامــة أْن توقــف التنفيــذ فــي جرائــم الســرقة واالحتيــال وخيانــة األمانــة 

ــي أو أحــد  ــًا للجان ــه زوج ــي علي ــون المجن ــا، بشــرط أْن يك ــة منه ــاء األشــياء المتحصل وإخف

ــه. ــه أو تصالحــه مــع المحكــوم علي ــي علي ــازل المجن ــه أو أحــد فروعــه، مــع تن أصول

ــوع،  ــي الموض ــي)3(، قاض ــي)2( والبحرين ــري)1( واألردن ــرع المص ــن المش ــح كّل م ــد من وق

ــة. ــذ العقوب ــف تنفي ســلطة وق
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)1(  أجمعــت علــى ذلــك أغلــب التشــريعات العربيــة، انظــر: نــص المــادة الـــ83 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي، والمــادة 
الـــ54 مكــرر مــن قانــون العقوبــات األردنــي، والمــادة الـــ56 مــن قانــون العقوبــات المصــري، والمــادة الـــ146 مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي.
)2(  د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 870.

المبحث الثالث
انتهاء وقف تنفيذ العقوبة 

 

ينتهــي وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي، فــي حالتيــن: أوالهمــا إلغــاء وقــف التنفيــذ 

نتيجــة ارتــكاب المحكــوم عليــه مــا يبــرر إلغــاء وقــف التنفيــذ، وثانيتهمــا انقضــاء مــدة االختبــار 

مــن دون إلغــاء وقــف التنفيــذ، وهــذا مــا ســنبحثه فــي مطلبيــن كاآلتــي: 

المطلب األول: مدة وقف تنفيذ العقوبة وأثر انقضائها.

المطلب الثاني: إلغاء وقف تنفيذ العقوبة.

المطلب األول
مدة وقف تنفيذ العقوبة وأثر انقضائها

أواًل ـــ مدة وقف تنفيذ العقوبة:

ــة التــي  ــات، مــدة التجرب حــدد المشــرع اإلماراتــي بموجــب المــادة الـــ84 مــن قانــون العقوب

ــذ  ــف تنفي ــون وق ــه »يك ــى أن ــص عل ــنوات؛ إذ تن ــالث س ــة،  بث ــذ العقوب ــا تنفي ــف خالله يوق

العقوبــة مــدة ثــالث ســنوات، تبــدأ مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه الحكــم نهائيــًا«، وهــذه المــدة 

مقــررة الختبــار المحكــوم عليــه، فــإذا انقضــت تلــك المــدة مــن دون إخــالل أو ارتــكاب جريمــة 

جديــدة، ُعــّد الحكــم كأْن لــم يكــن)1(.

ــتطيع  ــنوات ال يس ــالث س ــي ث ــاف؛ فه ــدة اإليق ــاه م ــة تج ــلطة تقديري ــي أي س ــس للقاض ولي

القاضــي مدهــا مــدًة أكثــر أو انقاصهــا عــن ثــالث الســنوات، كمــا ال يملــك تغييــر لحظــة بــدء 

ــذا الشــأن)2(. ــي ه ــة للقاضــي ف ــي الســلطة التقديري ــد التشــريعي ينف ــذا التحدي ســريانها، وه

ثانيًا ـــ آثار وقف تنفيذ العقوبة: 

يتمتــع المحكــوم عليــه بحصانــة خــالل فتــرة وقــف تنفيــذ العقوبــة التــي قضــي بوقــف تنفيذهــا، 
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)1(  تقابــل نــص المــادة الـــ59 مــن قانــون العقوبــات المصــري، والمــادة الـــ54 مكــرر مــن قانــون العقوبــات األردنــي، والمادة 

الـــ86 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي، والمــادة الـــ149 من قانــون العقوبــات العراقي.
)2(  نــص المــادة الـــ85 مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي، تقابــل نــص المــادة الـــ56 مــن قانــون العقوبــات المصــري، والمــادة 

الـــ54 مكــرر مــن قانــون العقوبــات األردنــي، والمــادة الـــ85 مــن قانــون العقوبــات البحريني.

فــال يتخــذ ضــده أي إجــراء مــن إجــراءات تنفيــذ العقوبــة المقضــي بوقــف تنفيذهــا.

وال ينصــرف وقــف التنفيــذ إلــى اآلثــار المدنيــة واإلداريــة للحكــم، ويراعــى أّن الحصانــة التــي 

ــددًا  ــه مه ــة؛ إذ يظــل المحكــوم علي ــة مؤقت ــذ، حصان ــف التنفي ــه بوق ــا المحكــوم علي ــع به يتمت

بتنفيــذ العقوبــة إذا ألغــي اإليقــاف خــالل مــدة  ثــالث الســنوات. 

ونظــم المشــرع اإلماراتــي اآلثــار المترتبــة علــى انقضــاء مــدة التجربــة مــن دون إلغــاء وقــف 

التنفيــذ، وذلــك بنــص المــادة الـــ86 مــن قانــون العقوبــات، التــي تنــص علــى أنــه »إذا انقضــت 

الفتــرة المبينــة فــي المــادة الـــ)84( مــن دون أْن يتوافــر ســبب مــن أســباب إلغــاء وقــف التنفيــذ، 

ُعــّد الحكــم كأْن لــم يكــن«)1(، ويعنــي هــذا أّن المحكــوم عليــه يصبــح كأنــه لــم يرتكــب جريمــة 

مــن قبــل، ومــن ثــّم ال يعــّد هــذا الحكــم ســابقة فــي العــود، وتنتهــي أي آثــار جنائيــة لــه، وال 

تتضمنــه صحيفــة الســوابق الجنائيــة للمتهــم.

 

المطلب الثاني
إلغاء وقف تنفيذ العقوبة

أجاز المشرع اإلماراتي)2( إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين:

الحالــة األولــى: إذا ارتكــب المحكــوم عليــه خــالل فتــرة وقــف التنفيــذ )ثــالث ســنوات(، جريمة 

عمديــة حكــم عليــه فيهــا بحكــم بــات بعقوبــة مقيــدة للحريــة أكثــر مــن شــهرين، ســواء أصــدر 

الحكــم باإلدانــة فــي أثنــاء هــذه الفتــرة، أو بعــد انقضائهــا، بشــرط أْن تكــون الدعــوى الجنائيــة 

حركــت خاللهــا.

الحالــة الثانيــة: إذا ظهــر خــالل فتــرة وقــف التنفيــذ )ثــالث ســنوات(، أّن المحكــوم عليــه كان 

قــد صــدر ضــده قبــل األمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة، حكــم مّمــا نــص عليــه فــي الفقــرة الســابقة، 

ولــم تكــن المحكمــة قــد علمــت بــه حيــن أمــرت بوقــف التنفيــذ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــات المصــري، والمــادة الـــ54 مكــرر مــن قانــون  )1(  وفــي نفــس المعنــى، انظــر: نــص المــادة الـــ58 مــن قانــون العقوب

ــي. ــات العراق ــون العقوب ــي، والمــادة الـــ148 مــن قان ــات البحرين ــون العقوب ــي، والمــادة الـــ85 مــن قان ــات األردن العقوب

ويصــدر الحكــم باإللغــاء مــن المحكمــة التــي أمــرت بوقــف التنفيــذ، بنــاًء علــى طلــب النيابــة 

العامــة، بعــد تكليــف المحكــوم عليــه بالحضــور.

وإذا كانــت العقوبــة التــي بنــي عليهــا اإللغــاء قــد حكــم بهــا بعــد األمــر بوقــف التنفيــذ، جــاز ـــــ 

ــــ أْن يصــدر الحكــم باإللغــاء مــن المحكمــة التــي قضــت بهــذه العقوبــة، ســواء مــن تلقاء  أيضــًاـ 

نفســها، أو بنــاًء علــى طلــب النيابــة العامــة، وذلــك مــن دون اإلخــالل بدرجــات التقاضــي.  

ويترتــب علــى الحكــم بإلغــاء وقــف تنفيــذ العقوبــة، أْن يتــم تنفيــذ العقوبــة علــى المحكــوم عليــه؛ 

إذ نصــت علــى ذلــك الفقــرة األخيــرة مــن المــادة الـــ85 مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي)1(، 

ــه،  ــة المحكــوم علي ــة، ويعامــل الجانــي معامل ــاره الجنائي ــة آث ــى الحكــم كاف ــّم تعــود إل ومــن ث

ويتــم تنفيــذ العقوبــة.
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الخاتمة

تناولنــا فــي هــذا البحــث، موضــوع وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي قانــون العقوبــات اإلماراتــي؛ فبيّنــا 

ماهيــة وقــف التنفيــذ، مــن خــالل بيــان تعريفــه وتمييــزه عــن غيــره مــن األنظمــة، ثــّم بحثنــا 

آليــة تنفيــذه وفــق أحــكام التشــريع اإلماراتــي، مــن خــالل بيــان شــروط تطبيقــه، ثــّم تعرضنــا 

إلــى انتهــاء وقــف تنفيــذ العقوبــة مــن خــالل إلغائــه وانقضــاء مــدة وقــف التنفيــذ.

النتائج

أواًل: إّن قانــون العقوبــات اإلماراتــي نظــم أحــكام وقــف تنفيــذ العقوبــة، بموجــب المــواد الـ)83 

ــلطة المختصــة  ــه والس ــي شــروط تطبيق ــة ف ــريعات المقارن ــض التش ــع بع ــق م – 86(، واتف

بإقــراره.

ــراج  ــي واإلف ــار القضائ ــذه عــن االختب ــة تنفي ــي آلي ــف ف ــة يختل ــذ العقوب ــف تنفي ــًا: إّن وق ثاني

ــرطي ورّد االعتبــار؛ فهــو نظــام ذو طابــع مســتقل؛ لــه شــروطه وآثــاره الخاصــة،  الشَّ

ــن المحكــوم عليــه مــن تجنــب مســاوئ  باإلضافــة إلــى الهــدف الــذي وجــد مــن أجلــه؛ إذ ُيمكِّ

عقوبــة الحبــس قصيــرة المــدة، نتيجــة االختــالط واتصــال المحكــوم عليــه ـــــ الــذي ليــس لــه 

نزعــة إجراميــة ـــــ بأصحــاب ذوي الســوابق القضائيــة، كمــا أنــه يــؤدي إلــى تخفيــف االزدحام 

داخــل الســجون، مّمــا يمنــح القائميــن عليــه الوقــت الكافــي لتطبيــق برنامــج اإلصــالح والتأهيــل 

علــى المحكــوم عليهــم بعقوبــات طويلــة المــدة، كمــا يتيــح الفرصــة أمــام المحكــوم عليــه ليبــدأ 

حيــاة جديــدة مــن دون أْن تدخــل فــي صحيفــة ســوابقه القضائيــة، وبذلــك ال تقفــل أبــواب العمــل 

فــي وجهــه.

ثالثــًا: اتفــق المشــرع اإلماراتــي مــع بعــض التشــريعات العربية، مثــل: )المصــري، واألردني، 

والبحرينــي، والعراقــي(، علــى مــدة االختبــار؛ وهي ثالث ســنوات.
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رابعــًا: إّن المشــرع اإلماراتــي لــم يفــرض التزامــات علــى المحكــوم عليــه بوقف تنفيــذ العقوبة، 

فــي مقابــل ذلــك نجــد أّن بعــض التشــريعات العربيــة )اللبنانــي والعراقــي والســوري(، فرضــت 

بعــض االلتزامــات علــى المحكــوم عليه.

خامســًا: إّن المشــرع اإلماراتــي جعــل محكمــة الموضــوع الســلطة المختصــة بالحكــم بوقــف 

تنفيــذ العقوبــة، كمــا منــح النيابــة العامــة الحــق فــي وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي الجرائــم الماســة 

باألســرة، وجرائــم االعتــداء علــى جســم اإلنســان، وجرائــم القــذف والســب، وجريمة اســتعمال 

ســيارة أو دراجــة بخاريــة مــن دون إذن مالكهــا، وجريمــة تنــاول طعــام أو شــراب فــي محــل 

معــد لذلــك مــن دون دفــع مقابــل، وجريمــة إصــدار شــيكات بريديــة مــن دون رصيــد بســوء 

نيــة، وجريمــة خيانــة األمانــة، وجريمــة االســتيالء علــى مــال ضائــع مملــوك لغيــر الجانــي 

بنيــة تملكــه، وذلــك حــال تنــازل المجنــي عليــه أو تصالحــه مــع المحكــوم عليــه، وفــي جرائــم 

ــون  ــرط أْن يك ــا، بش ــة منه ــياء المتحصل ــاء األش ــة وإخف ــة األمان ــال وخيان ــرقة واالحتي الس

المجنــي عليــه زوجــًا للجانــي أو أحــد أصولــه أو أحــد فروعــه، مــع تنــازل المجنــي عليــه أو 

تصالحــه مــع المحكــوم عليــه.

ــاء  ــا إلغ ــن: أوالهم ــي حالتي ــي ف ــي التشــريع اإلمارات ــة ف ــذ العقوب ــف تنفي ــي وق سادســًا: ينته

وقــف التنفيــذ نتيجــة ارتــكاب المحكــوم عليــه مــا يبــرر إلغــاء وقــف التنفيــذ، وثانيتهمــا انقضــاء 

مــدة االختبــار مــن دون إلغــاء وقــف التنفيــذ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  نصــت المــادة الـــ170 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، علــى أّن »للقاضــي أْن ينيــط وقــف التنفيــذ بواجــب أو أكثــر مــن 
الواجبــات اآلتيــة: 1. أْن يقــدم المحكــوم عليــه كفالــة احتياطيــة. 2. أْن يخضــع إلــى الرعايــة. 3. أْن يحصــل المدعــي الشــخصي 
علــى تعويضــه كلــه أو بعضــه، فــي مــدة ال تتجــاوز ســنتين فــي الجنحــة، أو ســتة أشــهر فــي المخالفــة«، وفــي نفــس المعنــى 

المــادة الـــ145 مــن قانــون العقوبــات العراقــي.

التوصيات

أواًل: وقــف تنفيــذ العقوبــة يتعامــل مــع المحكــوم عليــه بســلبية؛ إذ يتركــه يعــود إلــى بيئتــه مــن 

ــى المحكــوم  ــي التزامــات عل ــم أْن يفــرض المشــرع اإلمارات ــرى مــن المالئ دون إشــراف. ن

ــار، وأْن يحــذو حــذو  ــدة االختب ــه خــالل م ــم اإلشــراف علي ــة، ويت ــذ العقوب ــف تنفي ــه بوق علي

المشــرعين العراقــي واللبنانــي فــي هــذا المجــال)1(.

ثانيــًا: ندعــو المشــرع اإلماراتــي إلــى تعديــل مــدة وقــف تنفيــذ العقوبــة، ومنــح القاضــي ســلطة 

تقديريــة ليحــدد المــدة حســب الخطــورة اإلجراميــة لــدى المحكــوم عليــه. 
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أوالً: تكــرم ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 	 
الشــارقة بمنحهــا مقــراً مؤنثــاً أصبــح قبلــة لألنظــار بحكــم موقعــه وقــد قــام ســموه بافتتــاح 
دار الجمعيــة رســمياً فــي يــوم األربعــاء الموافــق 1981/4/22 وشــرف حفــل االفتتــاح 
ك1لــك ســعاد األســتاذ شــبيب الزم المالكــي األميــن التحــاد الحقوقييــن العــرب لمــا 

للمناســبة مــن أهميــة علــى الصعيديــن المحلــي والعربــي عمومــاً.
ــه 	  ــس اإلدارة وعمل ــة مجل ــه ولعزيم ــا إال أن ــة عهده ــن حداث ــم م ــى الرغ ــاً: وعل ثاني

الــدؤوب لرفــع رايــة الجمعيــة وســماع صوتهــا محليــاً وعربيــاً فقــد اســتطاعت الجمعيــة 
أن تنضــم لألمانــة العامــة للحقوقييــن العــرب فــي عــام 1981 حيــث شــاركت فــي اجتمــاع 
األمانــة العامــة بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة وكذلــك شــاركت فــي اجتمــاع الــدورة 
 االعتياديــة التحــاد الحقوقييــن العــرب التــي عقــدت فــي الجزائر فــي مارس من هــذا العام.
واشــتركت رســمياً فــي وفــد الدولــة الرســمي فــي اجتماعــات منظمــة العمــل الدوليــة الــذي 

عقــد فــي جنيــف فــي شــهر يونيــو مــن هــذا العــام.
عـــدة 	  بنشـــر  الجمعيـــة  قامـــت  فقـــد  المحلـــي  الصعيـــد  وعلـــى  ثالثـــاً: 

المؤقـــت  الدســـتور  موضـــوع  حـــول  اليوميـــة  الصحـــف  فـــي  مقـــاالت 
الموضـــوع. حـــول  إيضاحيـــة  آراء  وأبـــدت  للبـــالد  الدائـــم   والدســـتور 
القضـــاء  حـــول  محاضـــرة  منهـــا  قانونيـــة  محاضـــرات  سلســـلة  أقامـــت  كمـــا 
ــو  ــس هـ ــن تونـ ــف مـ ــا ضيـ ــة قدمهـ ــدان العربيـ ــي للبلـ ــم القانونـ ــي التنظيـ اإلداري فـ
األســـتاذ الطيـــب عبيـــد ونـــدوة مماثلـــة حـــول القضـــاء اإلداري فـــي اإلمـــارات 
ــارقة. ــة بالشـ ــة االبتدائيـ ــتئناف والمحكمـ ــة االسـ ــاة محكمـ ــن قضـ ــف مـ ــا لنيـ  حضرهـ
ـــاؤالت  ـــن التس ـــر م ـــالً لكثي ـــنة 1980 كان مح ـــاة لس ـــون المحام ـــر أن قان ـــر بالذك وجدي
ــة  ــت الجمعيـ ــم فأقامـ ــن منهـ ــة المحاميـ ــي وخاصـ ــل القانونـ ــي الحقـ ــن فـ ــن العامليـ بيـ
المستشـــاران محمـــد مصـــري شـــرعان وحســـين  ذلـــك حضرهـــا  نـــدوة حـــول 
ـــدة  ـــة ع ـــت الجمعي ـــد تبن ـــن وق ـــن الحقوقيي ـــر م ـــع غفي ـــدل وجم ـــن وزارة الع ـــش م دروي
ــة االختصـــاص بـــوزارة العـــدل. ــا لجهـ  مقترحـــات حـــول القانـــون المذكـــور ورفعتهـ
وكذلـــك فقـــد شـــاركت الجمعيـــة فـــي كافـــة المهرجانـــات الثقافيـــة والقوميـــة منهـــا وخاصـــة 
تلـــك المتعلقـــة بالقضيـــة الفلســـطينية وقـــد كان للجمعيـــة دور أكثـــر بـــروزاً علـــى أثـــر 
ـــة  ـــة العالمي ـــل الصهيوني ـــن قب ـــي م ـــى الشـــعبين الفلســـطيني واللبنان ـــدوان الوحشـــي عل الع
ـــات  ـــة الجمعي ـــة مـــن جمـــع كاف ـــي ظـــل هـــذه الظـــروف العصيب ـــة ف ـــت الجمعي ـــث تمكن حي
المهنيـــة واألنديـــة الثقافيـــة وكللـــت مســـاعيها بمهرجـــان التضامـــن مـــع الشـــعبين 
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ـــى 1982/9/3م  ـــرة مـــن 1 إل ـــا بالشـــارقة خـــالل الفت الفلســـطيني واللبنانـــي بقاعـــة افريقي
ـــق. ـــع بح ـــث المجتم وكان حدي

أقامــت 	  بــأن  االجتماعيــة  العالقــات  كذلــك  الجمعيــة  راعــت  وقــد   : رابعــاً 
وكانــت  الدولــة  أرجــاء  كافــة  فــي  الحقوقييــن  بيــن  للتعــارف  حفــالت  عــدة 
ال  المجــال  وألن  اعاراتهــم.  مــدة  انتهــت  الذيــن  القضــاة  للســادة  وداع  حفــالت 
عليهــا  المنصــوص  الجمعيــة  أهــداف  إلــى  باإلشــارة  ســنكتفي  لإلســهاب  يســمح 
 فــي المــادة الثالثــة مــن النظــام األساســي للجمعيــة والتــي تنــص علــى مــا يلــي:

تعمل الجمعية على تحقيق األهداف اآلتية:
تعميــق المعرفــة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء، وااللتــزام بهــا باعتبارهــا . 1

المصــدر األول والرئيســي للحقــوق.
تعزيــز حقــوق اإلنســان وتأكيــد الحريــات وســيادة القانــون طبقــاً للشــريعة اإلســالمية . 2

والمبــادئ والقواعــد الدوليــة التــي ال تتعــارض مــع أحكامهــا.
رفع مستوى الحقوقيين مهنياً وثقافياً واجتماعياً.. 3
توثيــق التعــاون بيــن الجمعيــة واألنديــة واالتحــادات والجمعيــات األخــرى الموجــودة . 4

فــي الدولــة بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة.
إقامــة الصلــة والتعــاون بيــن الجمعيــة وبيــن الحقوقييــن العامليــن فــي األجهــزة . 5

الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة والخاصــة وغيرهــا بالدولــة.
التعــاون مــع الجمعيــات والمؤسســات الحقوقيــة العربيــة والدوليــة ذات الصلــة بأهداف . 6

الجمعية.
ــي . 7 ــي تصــدر ف ــن والتشــريعات الت ــي مشــروعات القواني ــرأي ف ــداء ال المســاهمة بإب

ــة. ــي ترمــي إليهــا الجمعي ــق األهــداف الت ــة مــن أجــل تحقي الدول
ــدوات . 8 ــه وإقامــة الن ــك بنشــر األبحــاث والدراســات حول ــي، وذل ــة الفكــر الحقوق تنمي

ــات الدراســية. والحلق
اإلســهام بتنظيــم مزاولــة مهنــة المحامــاة واالستشــارات القانونيــة واقتــراح الوســائل . 9

الكفيلــة برفــع مســتوى التدريــب للحقوقييــن وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة.
الحفــاظ علــى كرامــة مهنــة الحقوقييــن والدفــاع عــن حقــوق األعضــاء وذلــك وفقــاً . 10

لهــذا النظــام واللوائــح الصــادرة بموجبــه.
هــذا بإيجــاز وتواضــع شــديدين مــا قدمتــه الجمعيــة مــن إنجــازات ونشــاطات خــالل هــذه 

الفتــرة الوجيــزة نتــرك مهمــة الحكــم عليــه لعدالــة قرائنــا األعــزاء.
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ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


