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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 .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

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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ــدا  ــه وي ــاناً ينطــق ب ــاك لس ــا دام هن ــن الحــق والباطــل م ــتعرا بي ــزال الصــراع مس ال ي
تكتــب لــه واذا كانــت شــواهد التاريــخ تدلنــا علــى ســكوته او خفــوت ضوئــه فــي الفتــرات 
المظلمــة مــن حيــاة البشــر فمــا ذاك الســكوت والخفــوت اال محطــة اســتراحة لمواصلــة 

المســيرة والتقاطــا لألنفــاس.
ــة  ــي أروع األمثل ــالمي والعرب ــا االس ــي تاريخن ــهداؤه ف ــق وش ــراء الح ــكر نص ــد س لق
والمواقــف دغاعــا عــن الحــق ايمانــا منهــم بــان الحــق يعــو وال يعلــى عليــه وبأنــه البــد 
ــي  ــا ف ــبيل الخــق ولن ــي س ــم ف ــم وأمواله ــاس ضحــوا بأرواحه ــن ان ــم م وان ينتصــر فك
ــا  ــي ظلمــات الباطــل وســفينة نجــاة توصلن ــه ف ــدي ب ســيرتهم أســوة حســنة وســراج نهت

لشــاطئ الحــق
هيئة التحرير

افتتاحية العدد
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13

د. وهبة الزحيلي

الجــزاء فــي شــرعة اإلســالم إمــا أخــروي وإمــا دنيــوي، والعقــاب األخــروي مــرده إلــى 
هللا تعالــى إن شــاء عــذب العاصــي أو المجــرم، وإن شــاء هللا غفــر لــه فــاهلل غفــور رحيــم، 
ــل  ــى )أم نجع ــال تعال ــدل ق ــن الحــق والع ــة عي ــة األخروي ــاب، والعقوب ــديد العق ــو ش وه
ــن كالفجــار(  ــي األرض، أم جعــل المتقي ــوا الصالحــات كالمفســدين ف ــوا وعمل ــن آمن الذي
]ســورةص:آية 28[ )أفنجعــل المســلمين كالمجرميــن، مــا لكــم كيف تحكمــون( ]القلم:35[ 
فليــس عــدالً وال منطقــاً أن يتســاوى العاصــي مــع الطائــع، والمنحــرف مــع المســتقيم، لــذا 
كان يــوم الديــن »أي يــوم القيامــة ويــوم الجــزاء« هــو أمــل المعذبيــن والمظلوميــن، ألن 
فيــه العــدل المطلــق. روى اإلمــام مســلم فــي صحيحــه عــن عبــادة بــن الصامــت رضــي 
هللا عنــه، قــال »كنــا مــع رســول هللا )ص( فــي مجلــس فقــال: تبايعونــي علــى أال تشــركوا 
بــاهلل شــيئاً، وال تزنــوا، وال تســرقوا، وال تقتلــوا النفــس التــي حــرم هللا إال بالحــق، فمــن 
وفــى منكــم فأجــره علــى هللا، ومــن أصــاب شــيئاً مــن ذلــك فعوقــب بــه فهــو كفــارة لــه ومن 
أصــاب شــيئاً مــن ذلــك فســتره هللا عليــه، فأمــره إلــى هللا إن شــاء عفــا وإن شــاء عذبــه«.
ــن  ــاده الذي ــي عب ــة هللا ف ــدأ اإلنصــاف وعدال ــرة عــن مب ــة المعب ــات القرآني ــى اآلي وتتوال
امتثلــوا أو خالفــوا وقصــروا أو كانــوا رســل خيــر وهدايــة أو دعــاة شــر وضــالل وفســاد 
ــرون  ــر ويأم ــى الخي ــون إل ــة يدع ــم أم ــن منك ــى: )ولتك ــه تعال ــات قول ــك اآلي ــن هاتي م
ــوا  ــن تفرق ــوا كالذي ــك هــم المفلحــون، وال تكون بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر وأولئ
واختلفــوا مــن بعــد مــا جاءهــم البينــات وأولئــك لهــم عــذاب عظيــم، يــوم تبيــض وجــوه 
وتســود وجــوه، فأمــا الذيــن اســودت وجوههــم، أكفرتــم بعــد إيمانكــم فذوقــوا العــذاب بمــا 
كنتــم تكفــرون، وأمــا الذيــن ابيضــت وجوههــم، ففــي رحمــة هللا هــم فيهــا خالــدون، تلــك 
آيــات هللا نتلوهــا عليــك بالحــق ومــا هللا يريــد ظلمــاً للعالميــن( ]آل عمــران، 108-104[.

ــات  ــزات »عقوب ــدود وتعزي ــن ح ــالمية م ــريعة اإلس ــي الش ــة ف ــات الدنيوي ــا العقوب وأم
ــدرة« فهــي مــن الضــرورات األساســية  ــر مق ــداراً فــي الشــريعة وغي ــدرة نوعــاً ومق مق
المطلوبــة لــكل نظــام، وهــي مؤيــدات زجريــة لحمايــة أحــكام الشــريعة األصليــة، ولرعاية 
المصالــح الكبــرى لــكل مجتمــع، التــي تتطلــب الحفــاظ علــى العقيــدة أو الديــن والنفــوس 
»حــق الحيــاة« والعقــول، واألنســاب واألعــراض، واألمــوال ومــا تقتضيهــا مــن تعامــل 

وإبــرام عقــود.
ولكــن الــذي يالحــظ أن أكثــر التهــم والمكائــد والطعــون الموجهــة ألحــكام اإلســالم 
وتشــريعاته وأنظمتــه، ســواء فيمــا يتعلــق بالقوانيــن الدســتورية أو اإلداريــة أو الجنائيــة 
أو األحــوال الشــخصية، أمــا كــذب محــض وتعصــب وحقــد وافتــراء وإمــا جهــل بحقيقــة 



1415

د. وهبة الزحيليالجزاء والعقوبة في اإلسالم

الحكــم الشــرعي ومســوغاته، وأمــا بســبب عــدم الربط بيــن الوســائل والغايات التشــريعية، 
وإمــا بســبب تجزئــة أحــكام الشــريعة وتفكيكهــا عــن بعضهــا وإهمــال النظــر إلــى جملتهــا 
ــن  ــى، فم ــة أو المبتســرة العجل ــاء بالنظــرة الجانبي ــا، واالكتف ــا بينه ــة فيم ــائج الصل ووش
نظــر إلــى حكــم إســالمي مــن زاويــة الوســيلة وحدهــا دون ربطهــا بالهــدف التشــريعي 
العــام بــدا لــه أحيانــاً وجــه مــن النقــد فــي تقديــره الشــخصي مــن خــالل البيئــة الغريبــة عــن 

الوســط اإلســالمي، ومــن أوجــه النقــد بســبب عــدم الربــط بيــن الوســيلة والغايــة:
النظــر إلــى العقوبــة أو الجــزاء فــي اإلســالم وإتهــام الشــريعة بعــدم صالحيتهــا للمجتمــع 
ــة اإلنســانية ووصــف عقوبتهــا بالقســوة والعنــف  المتمــدن المعاصــر ذي النزعــة الفردي
أو التنكيــل أو التعذيــب غيــر اإلنســاني –فــي زعمهــم- والجديــر بالناقــد أن يتعــرف علــى 
ــادئ الجــزاء أو العقوبــات الشــرعية، كمــا ينبغــي عليــه معرفــة أهــداف العقوبــة فــي  مب
ــالد األخــرى  ــع الب ــا، وواق ــي ديارن ــة ف ــق للعقوب ــع التطبي ــن واق ــارن بي ــم يق اإلســالم، ث

بســبب تطبيــق العقوبــات غيــر الشــرعية أو القانونيــة.
تنطلــق أنــواع العقــاب فــي الشــريعة اإلســالمية مــن مبــادئ الرحمــة، والعدالــة، وحمايــة 
ــراد  ــوق الجماعــة واألف ــة والخاصــة أو حق ــح العام ــة المصال ــانية ورعاي ــة اإلنس الكرام
معــاً، والمســاواة بيــن الجريمــة والعقوبــة، وعــدم الحــرص علــى توقيــع العقوبــة فــي ظــل 
ــي  ــة ف ــى العقوب ــز عل ــم، ودرء الحــد بالشــبهة، والتركي ــو عــن المته ــدأ الســتر، والعف مب

حــال المجاهــرة واإلعــالن واالســتخفاف بالقيــم اإلنســانية.
ــدأ الرحمــة فمراعــى أصــالً مــن المشــرع حيــن وضــع العقوبــات ألن هللا رحيــم  أمــا مب
ــاده، قــال تعالــى: )كتــب ربكــم علــى نفســه الرحمــة( ]اإلنعــام:54[ )ورحمتــي  ــاً بعب حق
وســعت كل شــيء( ]األعــراف: 156[ ووصــف هللا تعالــى مهمــة نبيــه محمــد صلــى هللا 
ــاء: 107[ والمقصــود  ــن( ]األنبي ــة للعالمي ــا أرســلناك إال رحم ــه: )وم ــه وســلم بقول علي
ــق أو  ــاس، أو التســامح والشــفقة والرف ــة بالن ــة العام ــة هــي الرحم ــة المرعي ــن الرحم م
الرأفــة مــن ثبــت عليــه الجــرم فمســتبعد مــن الشــريعة )وال يأخذكــم بهمــا رأفــة فــي ديــن 
ــع  ــن فالمجتم ــاون والتضام ــال التع ــي مج ــا ف ــرم أم ــبة للمج ــذا بالنس ــور:2[ ه هللا( ]الن
اإلســالمي مجتمــع فــي غايــة الرحمــة )رحمــاء بينهــم( ]الفتــح: 29[ وكــذا كل فــرد مســلم 
مــن خصائصــه الرحمــة، جــاء فــي الحديــث النبــوي: »الراحمــون يرحمهــم الرحمــن« 
»ارحمــوا مــن األرض يرحمكــم مــن فــي الســماء« »رواه مســلم وأبــو داود والترمــذي 

والحاكــم عــن ابــن عمــر«.
ــد  ــه هللا« »رواه أحم ــاس ال يرحم ــم الن ــن ال يرح ــاً: »م ــح أيض ــث الصحي ــي الحدي وف

والشــيخان والترمــذي عــن جريــر بــن عبــد هللا« قــال ابــن تيميــة فــي السياســة الشــرعية: 
)ص98( »إن إقامــة الحــد مــن العبــادات كالجهــاد فــي ســبيل هللا، فينبغــي أن يعــرف أن 
إقامــة الحــدود رحمــة مــن هللا بعبــاده، فيكــون الوالــي شــديداً فــي إقامــة الحــد، ال تأخــذه 
رأفــة فــي ديــن هللا، فيعطلــه، ويكــون قصــده رحمــة الخلــق، يكــف النــاس عــن المنكــرات 
ال شــفاء غيظــه وإرادة العلــو عــن الخلــق، بمنزلــة الوالــد إذا أدب ولــده، فإنــه لــو كــف عــن 
تأديبــه كمــا تشــير بــه األم رقــة ورأفــة لفســد الولــد، وإنمــا يؤدبــه رحمــة بــه وإصالحــاً 

لحالــه، مــع أنــه يــود ويؤثــر أن ال يحوجــه إلــى تأديــب...«.
ــى ال  ــة حت ــلطة الحاكم ــدل الس ــا ع ــات ويوجبه ــن العقوب ــا موازي ــة فتقتضيه ــا العدال وأم
ــادهم دون  ــة فس ــى متابع ــي األرض عل ــال يتجــرأ المفســدون ف ــن ولئ تضطــرب الموازي
رقيــب وال عتيــد وألن كل إنســان مجــزي بعملــه، إن خيــراً فخيــر وإن شــراً فشــر، قــال 
ــم  ــا معه ــات وأنزلن ــلنا بالبين ــلنا رس ــد أرس ــلين )لق ــاء والمرس ــة األنبي ــاً مهم ــى مبين تعال
الكتــب والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ومنافــع للنــاس( 
]الحديــد: 25[ والعــدل أو القســط بيــن النــاس مــالزم للرحمــة الشــاملة فليســت الرحمــة 
ــور ذو  ــك الغف ــى: )ورب ــق تعال ــول الح ــل ق ــة بدلي ــوق الرحم ــدل ف ــدل وال الع ــوق الع ف
الرحمــة ال يؤاخذهــم بمــا كســبوا لعجــل لهــم العــذاب بــل لهــم موعــد لــن يجــدوا مــن دونــه 

ــف: 58[. ــال( ]الكه موئ
وحمايــة كرامــة اإلنســان أصــل مــن أصــول العقــاب فــي اإلســالم، فليــس فــي الشــريعة 
مــا ينافــي الكرامــة وال تســمح الشــريعة للحاكــم بإتخــاذ عقوبــات تخــل بالشــرف والمــروءة 
ــل  ــى القت ــؤدي إصابتهــا إل ــد ت ــي ق ــة الت والكرامــة وال يجــوز ضــرب األعضــاء المخوق
ــس  ــعود: »لي ــن مس ــال اب ــلية، ق ــرأس والصــدر والبطــن واألعضــاء التناس ــه وال كالوج
فــي هــذه األمــة مــد وال تجريــد، وال غــل والصفــد« ويحــرم التمثيــل أو المثلــة بالقتيــل 
ــر والبحــر(  ــي الب ــم ف ــي آدم وحملناه ــا بن ــد كرمن ــى: )ولق ــال تعال ــن األعــداء، ق ــو م ول

ــراء:70[. ]اإلس
ــزان  ــي مي ــاً ه ــراد مع ــة واألف ــوق الجماع ــة أو حق ــة والخاص ــح العام ــة المصال ورعاي
ــي ال  ــب أساس ــة واج ــام للجماع ــام الع ــظ النظ ــم فحف ــرع وحك ــا ش ــي كل م ــالم ف اإلس
يجــوز لألفــراد إســقاطه أو العفــو عنــه أو إهمــال إقامتــه، كمــا أنــه ليــس للجماعــة الحــق 
فــي مصــادرة حقــوق األفــراد الخاصــة وتعتبــر الحــدود علــى الجرائــم الخطيــرة كالزنــا 
ــوق هللا أو  ــة أو حق ــة العام ــات المصلح ــن مقوم ــكر م ــرب المس ــذف وش ــرقة والق والس
حقــوق الجماعــة، مثــل الصــالة والصــوم والــزكاة ألن المقصــود بهــا إقامــة الديــن والديــن 
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ــح التــي الحظهــا اإلســالم هــي  فــي تشــريع اإلســالم نظــام الجماعــة العــام  ألن المصال
ــس  ــظ النف ــن وحف ــظ الدي ــع وهــي: حف ــكل مجتم ــة ل ــة الضروري األصــول الخمســة الكلي
وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل وحفــظ المــال، فــال تتوافــر الحيــاة اإلنســانية الصحيحــة إال 

بهــا.
والمســاواة بيــن الجريمــة والعقوبــة أســاس تشــريع العقوبــات اإلســالمية فــال تجــاوز عــن 
ــو  ــد فه ــر ح ــي غي ــداً ف ــغ ح ــن بل ــره )م ــري وغي ــرعاً، روى الطب ــررة ش ــدود المق الح
ــكان  ــاص أو إم ــه والقص ــدر عن ــم يص ــرم ل ــد بج ــى أح ــات عل ــن( وال افتئ ــن المعتدي م
المماثلــة بيــن الجنايــة والعقوبــة شــرط جوهــري فــي العقوبــة، حتــى يطمئــن النــاس إلــى 
عدالــة الحكــم القضائــي ولتســهم العقوبــة فــي توفيــر عنصــر الرهبــة والزجــر المانــع مــن 
اإلقــدام فــي الغالــب علــى الجريمــة لــذا قــال تعالــى: )ولكــم فــي القصــاص حيــاة يــا أولــي 
األلبــاب( ]البقــرة: 179[ وال حــرص مــن المشــرع اإلســالمي علــى إيقــاع العقوبــة ليتــرك 
المجــال لإلنســان إلصــالح عيــوب نفســه بنفســه، لــذا أمــر بالســتر علــى المخطــئ غيــر 
ــا واآلخــرة« رواه  ــي الدني ــن ســتر مســلماً ســتره هللا ف ــث »م ــي الحدي ــر جــاء ف المجاه
مســلم فــي صحيحــه عــن أبــي هريــرة، وال توقــع العقوبــة إال بعــد إنتفــاء الشــبهات ومــا 
ــه وســلم »ادرأوا الحــدود بالشــبهات« رواه  ــى هللا علي ــه صل ــاً وشــرعاً لقول أكثرهــا فقه
ابــن عــدي عــن ابــن عبــاس، ولصاحــب الحــق الخــاص العفــو عــن القاتــل أو المخطــئ 
لقولــه تعالــى )وجــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا فمــن عفــا وأصلــح فأجــره علــى هللا( ]الشــورى: 
40[، وقولــه تعالــى فــي القصــاص: )فمــن عفــي لــه مــن أخيــه شــيء فإتبــاع بالمعــروف 
ــة  ــاب هــي حال ــن العق ــا م ــد فيه ــي الب ــة الت ــرة: 178[ والحال ــه بإحســان( ]البق وأداء إلي
المجاهــرة بالمعصيــة وإشــاعة الفاحشــة واإلصــرار علــى اإلقــرار أمــام القاضــي وإعــالن 
الــردة عــن اإلســالم والعمــل علــى تقويــض أركان العقيــدة اإلســالمية بالترويــج للشــكوك 
والشــبهات قــال صلــى هللا عليــه وســلم: »أيهــا النــاس، مــن ارتكــب مــن هــذه القــاذورات 
فاســتتر فهــو فــي ســتر هللا ومــن أبــدى صفحتــه أقمنــا عليــه الحــد« ولقــد وصــف هللا تعالــى 
الذيــن يعلنــون الجرائــم ويكذبــون علــى النــاس ويرمونهــم بالتهــم الباطلــة بأنهــم يحبــون أن 
تشــيع الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا، قــال تعالــى: )إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي 
الذيــن آمنــوا لهــم عــذاب أليــم فــي الدنيــا واآلخــرة، وهللا يعلــم وأنتــم ال تعلمــون( ]النــور: 
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وإن رقابــة هللا فــي الســر والعلــن أو تكويــن وازع الديــن وإيقــاظ ســلطان الضميــر هــو 
العنصــر الجوهــري المســاعد للقاضــي فــي الحكــم علــى المتهــم، وإصــدار العقــاب تخفيفــاً 

أو تشــديداً عليــه ألن مــن ال يصلــح حالــه بنفســه، صعــب علــى الدولــة أو المجتمــع 
إصالحــه وإذا كانــت الغايــة مــن العقــاب إصــالح الفــرد، فاألولــى يكــون تجنــب كل مــا 
يوقــع فــي الجرائــم بــوازع الديــن محققــاً لإلصــالح ألن الدفــع أولــى مــن الرفــع، ودرء 
المفاســد مقــدم علــى جلــب المصالــح، ولقــد بلــغ مــن شــدة الخــوف مــن هللا أو مــن قــوة 
الضميــر إن كان المســلم الصــادق اإليمــان يقــدم علــى المــوت بــال تــردد وال وجــل مــن 
أجــل تطهيــر نفســه وإرضــاء ربــه، فهــل لهــذا مثيــل فــي قوانيــن الدنيــا؟ أمــا أهــداف أو 

غايــات العقوبــة فــي شــريعة هللا فهــي مــا يلــي:
الزجر والردع:	- 

إن فــي تطبيــق العقوبــة زجــراً للمتهــم وأمثالــه مــن اإلقــدام علــى الجريمــة، وذلــك يســاهم 
ــن  ــة م ــة ألن الحكم ــبة الجريم ــل نس ــم أو تقلي ــن الجرائ ــالل م ــي اإلق ــر ف ــد كبي ــى ح إل
ــم،  ــك الجرائ ــراف تل ــن اقت ــم ع ــاس وردعه ــر الن ــي زج ــر ه ــدود الش ــات أو الح العقوب
ــدر  ــوان الفســاد، والتخلــص مــن ظاهــرة األجــرام ق ــة المجتمــع عــن ممارســة أل وصيان
اإلمــكان، قــال ابــن تيميــة فــي رســالته فــي القيــاس ص58: وفــي كتــاب السياســة 
ــات  ــي الجناي ــات ف ــى أن شــرع العقوب ــة هللا ســبحانه وتعال ــن رحم الشــرعية ص98: م
الواقعــة بيــن النــاس بعضهــم علــى بعــض فــي النفــوس واألبــداء واألعــراض واألمــوال 
والقتــل والجــرح والقــذف والســرقة، فأحكــم ســبحانه وتعالــى وجــوه الزجــر الرادعــة عــن 
هــذه الجنايــات غايــة األحــكام وشــرعها علــى أكمــل الوجــوه المتضمنــة لمصلحــة الــردع 
والزجــر مــع عــدم المجــاوزة لمــا يســتحقه الجانــي مــن الــردع، فلــم يشــرع فــي الكــذب 
قطــع اللســان وال القتــل، وال فــي الزنــا الخصــاء، وال فــي الســرقة إعــدام النفــس، وإنمــا 
ــه  ــه ولطف ــه ورحمت ــن حكمت ــه م ــمائه وصفات ــو موجــب اس ــا ه ــك م ــي ذل ــم ف شــرع له
وإحســانه وعدلــه لتــزول النوائــب وتنقطــع األطمــاع عــن التظالــم والعــدوان ويقتنــع كل 

إنســان بمــا آتــاه هللا مالكــه وخالقــه فــال يطمــع فــي إســتالب غيــره حقــه.
اإلصالح والتهذيب:	- 

إن الهــدف المقصــود مــن إيقــاع العقوبــة هــو إصــالح األفــراد وتهذيــب الحــواس وإقنــاع 
ــة كالضــرب  ــة الجماعــة مــن ضــرر المجــرم، فــال نقصــد العقوب ــه وحماي المتهــم بخطئ
ــال المــاوردي فــي األحــكام  ــام أو التشــفي، ق لذاتهــا وليــس تأديــب المجــرم بقصــد االنتق
الســلطانية عــن الحــدود ص312: الحــدود زواجــر وضعهــا هللا تعالــى للــردع عــن 
ارتــكاب مــا حظــر وتــرك مــا أمــر، وقــال فــي ص722 عــن التعزيــر: العقوبــات 
المفوضــة للحاكــم، وعــن الحــدود أيضــاً: إنهــا تأديــب اســتصالح وزجــر يختلــف بحســب 
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رئيس محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة

ــب. ــالف الذن اخت
محاربة الجريمة في ذاتها:	- 

الجريمــة فــي واقعهــا ضــرر بالنفــس وبالجماعــة، فهــي وبــاء أو نــار تقتضــي الحصــر 
فــي أضيــق نطــاق ممكــن للحــد مــن آثارهــا الفاحشــة، وعــدم إشــاعتها لــذا كان العقــاب 
ــكام  ــي األح ــاوردي ف ــال الم ــع، ق ــات المجتم ــن جنب ــتئصالها م ــاً الس ــراً الزم ــا أم عليه
ــم: محظــورات شــرعية زجــر هللا تعالــى عنهــا بحــد أو تعزيــز، ولهــا  ص112: الجرائ
عنــد التهمــة حــال اســتبراء تقتضيــه السياســة الدينيــة، لهــا عنــد ثبوتهــا وصحتهــا حــال 

ــه األحــكام الشــرعية. اســتيفاء توجب
منع الثأر وإطفاء نار الغيظ لدى المعتدى عليه أو أقاربه:	- 

ــن  ــي م ــي ه ــة والت ــي الجاهلي ــائدة ف ــت س ــي كان ــأر الت ــذ بالث ــام أو األخ ــادة االنتق إن إع
طبائــع النفــوس، عــادة قبيحــة توســع مــن رقعــة انتشــار الجريمــة، وتطــول غيــر المجــرم 
غالبــاً، لــذا كان مــن حكمــة اإلســالم المبــادرة إلــى تطبيــق العقوبــة علــى المجرميــن، منعــاً 
ــي  ــة ف ــظ المضطرم ــد والغي ــار الحق ــاء لن ــة، وإطف ــادة الذميم ــك الع ــي تل ــورط ف ــن الت م
ــة مــن جنــس الجريمــة  ــه، ومــن الحكمــة أن تكــون العقوب ــه أو أقارب نفــس المعتــدى علي
كالقصــاص، أو أشــد منهــا تحقيقــاً للمصلحــة العامــة بالحفــاظ علــى األمــوال واألعــراض 

والدمــاء والعقــول.
إذا نظــر المنصــف للمبــادئ واألهــداف الســابقة للعقوبــات الشــرعية، هــان عليــه األمر ولم 
يوجــه ســهام النقــد لشــرع أحكــم الحاكميــن، وأرحــم الراحميــن، وأدرك مــن واقعنــا وواقــع 
ــة فــي القضــاء علــى الجريمــة والمجرميــن،  ــا أن العقوبــات اإلســالمية أدوات فعال غيرن
ووســائل نفــاذة فــي نشــر األمــن والســالم، واســتئصال الجريمــة، هــذا واضــح فــي دنيــا 
اإلســالم وواضــح فــي أرقــى دول العالــم تحضــراً كأمريــكا حيــث تــزداد نســبة الجريمــة، 
فقــد بلغــت فيهــا أعلــى نســبة فــي العالــم كمــا تفنــن المجرمــون فــي ابتــكار عجائــب وفنــون 

اإلجــرام بمــا ال يتصــوره إنســان.
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مقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه ومــن اتبــع هديــه إلــى يــوم الديــن.
ــداً  ــرة ج ــرة وفي ــة المعاص ــالت المالي ــم المعام ــي تحك ــرعية الت ــود الش ــإن العق ــد ف وبع
ــا بحــال  ــة ال تدانيه ــي والدق ــن الرق ــة م ــت مرتب ــد بلغ ــي الشــريعة اإلســالمية ق ــي ف وه
ــا  ــق معه ــد تتف ــي ق ــة والت ــات الوضعي ــا التقني ــت إليه ــي وصل ــادئ الت ــن األحــوال المب م
ــد جــاءت الشــريعة  ــت عليهــا فق ــي بني ــة دون األصــول الت ــروع التفصيلي ــي بعــض الف ف

ــة. ــات الوضعي ــه التقني ــت إلي ــا وصل ــر مم ــا بأكث ــوم نزوله ــن ي اإلســالمية م
والعقــود الشــرعية التــي قننهــا وضبطهــا الفقهــاء رحمهــم هللا تعالــى فيهــا الكفايــة لتلبيــة 
حاجــة الجماعــة المســلمة وضبــط عالقاتهــم الماليــة فقــد اســتوعبوا أصنــاف عقــود 
المعاملــة التــي تتعلــق بهــا حاجــة المجتمــع وميــزوا بيــن الصحيحــة والفاســدة وحصروهــا 
ــن  ــن المحدثي ــه وكل مــا يمكــن للباحثي ــاً مســتوعباً ال يمكــن االســتدراك علي حصــراً دقيق
عملــه هــو كمــا قــال العالمــة المرحــوم الدكتــور عيســى عبــده1 هــو مجــرد إلقــاء الضــوء 
ــورة  ــا ص ــا كان منه ــا فم ــا وتصنيفه ــة تأويله ــتحدثة بغي ــالت المس ــض المعام ــى بع عل
جديــدة لعقــد شــرعي معــروف ضمــت إليــه ومــا كان عقــداً جديــداً ال مانــع منــه شــرعاً 
نبهــوا فيــه إلــى ذلــك وأن المقصــود بالعقــد الجديــد هــو مــا لــو بحــث لوجــد مركبــاً مــن 
عقديــن أو عــدة عقــود أو مركبــاً مــن عقــود وأعمــال متممــة بحيــث ال يمكــن دخولــه تحــت 
ــد جديــر بأفــراده بالبحــث تحــت  ــد واحــدد مــن العقــود المشــار إليهــا فمثــل هــذا العق عق
ــادة ويكشــف  ــواده م ــأن تنظــر م ــي الحــادث أو اســم مناســب يســتحدث وب االســم العرف

ــه2. النقــاب عــن موافقتهــا للشــرع أو مخالفتهــا وإمــكان تعديلهــا أو عــدم إمكان
ورغبــة منــي فــي أن أســهم فــي إثــراء مجلــة الحق الفتيــة –التــي التزمت بالخط اإلســالمي 
المســتقيم منهجــاً وطريقــاً إلــى قرائهــا عمــالً بقولــه تعالــى: )وإن هــذا صراطــي مســتقيماً 

فاتبعــوه وال تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن ســبيله ذلكــم وصاكــم بــه لعلكــم تتقــون(3.
أقــول لهــذه الرغبــة أقــدم بحثــي هــذا فــي عقــد القــرض الــذي يتداخــل مــع غيــره مــن عقود 
المعامــالت التــي تعتبــر مناهــج مشــروعة لتوظيــف األمــوال لهــا وزنهــا فــي المعامــالت 

اإلســالمية كالمضاربــة وغيرهــا مــن المشــاركات.

ــي  ــك دب ــي تأســيس بن ــد مشــكور ف ــد ســاهم بجه ــه وق ــن الل ــى دي ــدة الدعــوة إل ــن أعم 1  هــو واحــد م
ــة ــالمية المقارن ــوث اإلس ــاد والبح ــي االقتص ــات ف ــه مؤلف ــالمي ول اإلس

2  انظر: العقود الشرعية للدكتور عيسى عبده، طبع دار االعتصام، ص239، ص240
3  األنعام: اآلية 153
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وقــد قســمت هــذا البحــث قســمين وخصصــت القســم األول للــكالم فــي عقــد القــرض فــي 
الشــريعة اإلســالمية تناولــت فيــه معنــى القــرض لغــةً وشــرعاً، ثــم تناولــت فــي عجالــة 
الفــرق بيــن القــرض والمضاربــة ثــم بينــت األصــل العــام الــذي يقــوم عليــه عقــد القــرض 

وعقــد المضاربــة.
ــة  ــات الوضعي ــي التقني ــرض ف ــد الق ــة عق ــه عــن حقيق ــد تكلمــت في ــي فق ــا القســم الثان أم
والفــرق بينــه وبيــن غيــره مــن العقــود مثــل الشــركة والهبــة والبيــع والوديعــة والعاريــة 
ــم بينــت  ــة، ث ــد اإليجــار فــي النظــم الوضعي ــد القــرض مــع عق وبينــت أوجــه تشــابه عق

ــن ــز اســتحقاق الدائ ــة تجي ــن الوضعي ــف أن القواني كي
القوانيــن الوضعيــة تجيــز اســتحقاق الدائــن )المقــرض( لفوائــد ربويــة ثــم بينــت الفــروق 
بيــن العقــد فــي الشــريعة اإلســالمية والتقنيــات الوضعيــة وأخيــراً بينــت مقوقــف اإلســالم 

مــن عقــد القــرض فــي التقنيــات الوضعيــة بصــوره المختلفــة.
القسم األول

عقد القرض في الشريعة اإلسالمية
تناولــت فــي هــذا القســم معنــى مــادة »قــرض« فــي اللغــة ومــادة القــرض فــي القــرآن 
ــم  ــاء ث ــي لســان الفقه ــث وف ــاء التفســير والحدي ــالم علم ــي كل ــى القــرض ف ــم ومعن الكري
تناولــت فــي عجالــة الفــرق بيــن القــرض والقــراض »المضاربــة« ثــم نســتخلص األصــل 

العــام الــذي يقــوم عليــه عقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية.
أوالً – معنى قرض في اللغة العربية:

جــاء فــي مختــار الصحــاح: ق ر ض – قــرض الشــيء قطعــه وقرضــت الفــأرة الثــوب، 
وقــرض الرجــل الشــعر أي قالــه والشــعر قريــض، وبــاب الــكل ضــرب.. وقولــه تعالــى: 
)تقرضهــم ذات الشــمال(1 أي تخلفهــم شــماالً وتجاوزهــم وتقطعهــم وتتركهــم عــن شــمالها.

والقــرض مــا تعطيــه مــن المــال لتقضــاه، واســتقرض منــه طلــب منــه القــرض فأقرضــه، 
واقتــرض منــه أخــذ منــه القــرض.

ــه  ــه قول ــى التشــبيه ومن ــا ســلفت مــن إحســان ومــن إســاءة وهــو عل ــرض أيضــاً م والق
ــة وقارضــه قراضــاً دفــع  ــى: )وأقرضــوا هللا قرضــاً حســناً(2 والمقارضــة المضارب تعال
إليــه مــاالً ليتجــر فيــه ويكــون الربــح بينهمــا علــى مــا شــرطا والوضيعــة علــى المــال3.

1  سورة الكهف: جزء من آية 17
2  سورة المائدة: اآلية 12

3  مختار الصحاح مادة قرض ص259، ص530، طبعة دار الكتب العلمية، 1403-1983م

وجــاء فــي المصبــاح المنيــر: قرضــت الشــيء قرضــاً مــن بــاب ضــرب قطعتــه 
ــال إذا جمعــت  ــم والجمــع مقاريــض، وال يق ــراض أيضــاً بكســر المي ــن والمق بالمقراضي
ــه بالمقراضيــن  ــد اجتماعهمــا قرضت بينهمــا مقــراض كمــا تقــول العامــة وإنمــا يقــال عن
وفــي الواحــد قرضتــه بالمقــراض.. وقرضــت الــوادي حزنــه قــرض فــالن مــات.. 
والقــرض مــا تعطيــه غيــرك مــن المــال لتقضــاه والجمــع قــروض مثــل فلــس فلــوس1.

وجــاء فــي معجــم مقاييــس اللغــة: القــاف والــراء والضــاد أصــل صحيــح وهــو يــدل علــى 
القطــع يقــال قرضــت الشــيء بالمقــراض والقــرض مــا تعطيــه إلنســان مــن مالــك وكأنــه 
شــيء قــد قطعــت مــن مالــك والقــراض فــي التجــارة هــو مــن هــذا وكأن صاحــب المــال 
قطــع مــن مالــه طائفــة وأعطاهــا مقارضــة ليتجــر فيهــا.. ويقــال أن فالنــاً وفالنــاً تقارضــا 
ــا  ــد منهم ــذا أن كل واح ــى ه ــه وكأن معن ــى صاحب ــا عل ــد منهم ــى كل واح ــاء إذ أثن الثن

أقــرض صاحبــه ثنــاء كقــرض المــال وهــو يرجــع إلــى القيــاس2.
ثانياً – مادة القرض في القرآن الكريم:

وردت مادة القرض وما تفرع منها في القرآن الكريم على النحو التالي:
تقرضهم قال تعالى: )وإذا عربت تقرضهم ذات الشمال وهو في فجوة منه3(.
أقرضتم قال تعالى: )وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم هللا قرضاً حسنا4ً(.

أقرضــوا قــال تعالــى: )إن المصدقيــن والمصدقــات وأقرضــوا هللا قرضــاً حســناً يضاعــف 
.)5 لهم

تقرضوا قال تعالى: )إن تقرضوا هللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم6(.
ــاً  ــه أضعاف ــه ل ــرض هللا قرضــاً حســناً فيضاعف ــذي يق ــن ذا ال ــى: )وم ــال تعال ــرض ق يق

ــون7(. ــه ترجع ــط وإلي ــض ويبس ــرة وهللا يقب كثي
قال تعالى: )من ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً فيضاعفه له8(.

أقرضوا قال تعالى: )وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا هللا قرضاً حسنا9ً(.
1  المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، جـ1، ص497، 498

2  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، جـ 5، ص71، ص72، طبعة الحلبي 1369ه
3  سورة الكهف: جزء من اآلية 17

4  سورة المائدة: اآلية12
5  سورة الحديد: اآلية 18
6  سورة التغابن: اآلية 17
7  سورة البقرة: اآلية 245

8  سورة الحديد: اآلية11
9  سورة المزمل: اآلية 20
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قرضاً قال تعالى: )ومن ذا يقرض هللا قرضاً حسنا1ً(.
وقال تعالى: )وأقرضتم هللا قرضاً حسناً ألكفرن عنكم سيئاتكم2(.
وقال تعالى: )من ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً فيضاعفه له3(.

وقال تعالى: )إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا هللا قرضاً حسناً يضاعف لهم4(.
وقال تعالى: )إن تقرضوا هللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم5(.

وقال تعالى: )وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا هللا قرضا حسنا6ً(.
ثالثاً- معنى القرض عند علماء التفسير:

ال نســتطيع فــي هــذه العجالــة أن نلــم بمــا فتــح هللا بــه علــى علمــاء التفســير عنــد تناولهــم 
مــادة القــرض ومــا تصــرف منــه فــي القــرآن الكريــم بيــد أنــه يمكــن أن نعــرض علــى 
القــارئ الكريــم بعــض مــا أفــاض بــه هــؤالء العلمــاء الذيــن جــادت قرائحهــم بالعجيــل عــن 
التأويــالت التــي تحتــاج إلــى فهــم وعمــق للوقــوف علــى دقاقئهــا وفهــم مراميهــا ومــن هــذه 
التفســيرات يفهــم المقصــود مــن عقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية والبــون الشاســع 

بيــن هــذا المفهــوم ومــا عنتــه القوانيــن الوضعيــة مــن هــذا العقــد.
ــا7  ــي ســلف اإلشــارة إليه ــرة الت ــة 245 مــن ســورة البق ــي تفســير اآلي ــي ف ــال القرطب ق
مــا يلــي: »لمــا أمــر هللا بالجهــاد والقتــال عــن الحــق.. إذ ليــس شــيء مــن الشــريعة إال 
ويجــوز القتــال عليــه وعنــه وأعظمهــا ديــن اإلســالم كمــا قــال مالــك حــرض علــى اإلنفــاق 
فــي ذلــك فدخــل فــي هــذا الخبــر المقاتــل إلــى ســبيل هللا فإنــه يقــرض ربــه رجــاء الثــواب 
كمــا فعــل عثمــان رضــي هللا عنــه –فــي جيــش العســرة- وقــال زيــد بــن أســلم لمــا نــزل: 
)مــن ذا الــذي يقــرض هللا قرضــاً حســناً( قــال أبــو الدحــداح فــداك أبــي وأمــي يــا رســول 
هللا: إن هللا يســتقرضنا وهــو غنــي عــن القــرض؟ قــال: نعــم يريــد أن يدخلكــم الجنــة بــه« 
ــة..  ــي الجن ــة مع ــي الدحداح ــه ولصبيت ــي ب ــن ل ــي قرضــاً يضم ــإن أقرضــت رب ــال ف ق
ــال إن  ــده فق ــه وســلم ي ــى هللا علي ــه رســول  هللا صل ــدك فناول ــي ي ــال فناولن ــم، ق ــال نع ق
لــي حديقتيــن إحداهمــا بالســافلة واألخــرى بالعاليــة، وهللا ال أملــك غيرهمــا قــد جعلتهمــا 
قرضــاً هلل تعالــى، قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم اجعــل احداهمــا هلل واألخــرى 

1  سورة البقرة: اآلية 245
2  سورة المائدة: اآلية 12
3  سورة الحديد: اآلية 11
4  سورة الحديد: اآلية 18
5  سورة التغابن: اآلية 17
6  سورة المزمل: اآلية 20

7  انظر نص اآلية الكريم 245 من سورة البقرة

دعهــا معيشــة لــك ولعيالــك، قــال: فأشــهدك يــا رســول هللا إنــي جعلــت خيرهمــا هلل تعالــى 
وهــو حائــط فيــه ســتمائة نخلــة، قــال: إذن يجزيــك هللا بــه الجنــة«1.

وقــال القرطبــي فــي المســألة الخامســة المتفرعــة مــن اآليــة الكريمــة التــي معنــا: »ثوابــاً 
ــي  ــة ف ــن ماج ــرج اب ــه وخ ــاً عن ــلم وتفريج ــى المس ــعة عل ــه توس ــم ألن في ــرض عظي لق
ســننه عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »رأيــت ليلــة 
ــة عشــر«  ــة بعشــر أمثالهــا والقــرض بثماني ــاً بالدق ــة مكتوب ــاب الجن ــى ب أســرى بــي عل
ــده  ــأل وعن ــائل يس ــال ألن الس ــة؟ ق ــن الصدق ــرض أفضــل م ــال الق ــا ب ــل م ــت لجبري قل

ــن حاجــة«2. ــتقرض إال م ــتقرض ال يس المس
ــدي  ــام الواف ــال اإلم ــناً« ق ــى: »حس ــه تعال ــعة: قول ــألة التاس ــي المس ــي ف ــال القرطب وق
ــؤذي،  ــه وال ي ــن ب ــي: ال يم ــان الصدف ــن عثم ــرو ب ــال عم ــا نفســه وق ــة به محتســباً طيب

ــي قرضــه عوضــا3ً. ــد ف ــد هللا: ال يفتق ــن عب ــل ب ــال نه وق
وقــال اإلمــام القرطبــي كالمــاً طيبــاً عــن القــرض الحســن وذلــك فــي تأويــل قولــه تعالــى: 

)ومــن ذا الــذي يقــرض هللا قرضــاً حســنا4(.
»نــدب إلــى اإلنفــاق فــي ســبيل هللا والعــرب تقــول لــكل مــن فعــل فعــالً حســناً: قــد أقــرض 
وســمي قرضــاً ألن القــرض أخــرج الســترداد البــدل أي مــن ذا الــذي ينفــق فــي ســبيل هللا 

حتــى يبدلــه هللا باألضعــاف الكثيــرة قــال الكلبــي »قرضــاً أي صدقــة«.
وقبــل القــرض الحســن هــو أن يقــول ســبحان هللا والحمــد هلل وال إلــه إال هللا وهللا أكبــر رواه 
ســفيان عــن أبــي حيــان.. وقيــل هــو عمــل الخيــر والعــرب تقــول لــي عنــد فــالن قــرض 
صــدق وقــرض ســوء، والقــرض الحســن أن يكــون المتصــدق صــادق النيــة طيــب النفــس 
يبتغــي وجــه هللا دون الريــاء والســمعة وأن يكــون مــن الحــالل، ومــن القــرض الحســن 
أال يقصــد إلــى الــرديء فيخرجــه لقولــه تعالــى: )وال تيممــوا الخبيــث منــه تفقــون5( وأن 
ــه وســلم ســئل عــن أفضــل  ــى هللا علي ــي صل ــإن النب ــاة، ف ــي حــال يأمــل الحي يتصــدق ف
الصدقــة فقــال: »أن تعطيــه وأنــت صحيــح شــحيح تأمــل العيــش وال تمهــل حتــى إذا بلغــت 
التراقــي قلــت لفــالن كــذا ولفــالن كــذا، وأن يخفــي صدقتــه، لقولــه تعالــى: )وإن تخفوهــا 

وتؤتؤهــا الفقــراء فهــو خيــر لكــم6(.
1  الجامع ألحكام القرآن جـ3، ص237، ص238، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت

2  المرجع السابق، ص240
3  المرجع السابق، ص242

4  سورة الحديد: اآلية11
5  سورة البقرة: اآلية 267، انظر جـ3، ص325، المرجع السابق

6  سورة البقرة: اآلية 271، انظر جـ3، ص232، ص311 المرجع السابق
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ــراً مــا  ــوا صدقاتكــم بالمــن واألذى1( أن يســتحقر كثي ــى: )وال تبطل ــه تعال وأال تمــن لقول
يعطــي ألن الدنيــا كلهــا قليلــة وأن يكــون مــن أحــب أموالــه لقولــه تعالــى: )لــن تنالــوا البــر 
ــه وســلم: »أفضــل  ــى هللا علي ــه صل ــراً لقول ــون كثي ــون2( وأن يك ــا تحب ــوا مم ــى تنفق حت

الرقــاب أغالهــا ثمنــاً وأنفســها عنــد أهلهــا«3.
وقــال الجصــاص فــي تفســير قولــه تعالــى: )ومــن ذا الــذي يقــرض هللا....( اآليــة التــي 

معنــا:
»إنمــا هــو إســتدعاء إلــى أعمــال البــر واإلنفــاق فــي ســبيل الخيــر بألطــف الــكالم وأبلغــه 
وســماه قرضــاً تأكيــداً إلســتحقاق الثــواب بــه إذ ال يكــون قرضــاً والقــرض مســتحق بــه، 
وجهلــت يهــود ذلــك لمــا نزلــت هــذه اآليــة فقالــوا: إن هللا يســتقرض منــا فنحــن أغنيــاء 
وهــو فقيــر إلينــا4، فأنــزل هللا قولــه تعالــى: )لقــد ســمع هللا قــول الذيــن قالــوا إن هللا فقيــر 

ونحــن أغنيــاء5(«.
وقــال اإلمــام األلوســي عنــد تفســير اآليــة الكريمــة التــي معنــا »أخــرج اإلمــام أحمــد وابــن 
المنــذب وابــن أبــي حاتــم عــن أبــي عثمــان النهــدي قــال بلغنــي أن أبــي هريــرة رضــي هللا 
عنــه –إن هللا تعالــى ليكتــب لعبــده المؤمــن بالحســنة الواحــدة ألــف حســنة فحجبــت ذلــك 
العــام ولــم أكــن أريــد أن أحــج إال للقائــه فــي هــذا الحديــث فلقيــت أبــا هريــرة فقلــت لــه.. 
فقــال: ليــس هــذا قلــت ولــم يحفــظ الــذي حدثــك إنمــا قلــت: إن هللا تعالــى ليعطــي العبــد 
المؤمــن بالحســنة الواحــدة ألفــي ألــف حســنة ثــم قــال أبــو هريــرة أوليــس تجــدون هــذا فــي 
كتــاب هللا تعالــى: )مــن ذا الــذي يقــرض هللا قرضــاً حســناً فيضاعفــه لــه أضعافــاً كثيــرة( 
فالكثيــر عنــد هللا أكثــر مــن ألفــي ألــف وألفــي ألــف والــذي نفســي بيــده لقــد ســمعت رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول: »إن هللا تعالــى يضاعــف الحســنة ألفــي ألفــي حســنة6«.

ــا  ــام عــن إيراده ــا يقصــر المق ــا مم ــا وغيره ــي أوردناه ــول المفســرين الت ــع لنق والمتتب
ــذي فرضــه هللا  ــق عــن أصــل عــام هــو اإلحســان ال ــي اإلســالم ينبث يجــد أن القــرض ف
تعالــى علــى اإلنســان فــي كل شــيء ومنــه إيصــال النفــع إلــى أخوتــه علميــاً وماليــاً ودفــع 

1  سورة البقرة: اآلية 264
2  سورة آل عمران: اآلية 92

3  الجامع ألحكام القرآن، المرجع السابق، جـ17، ص242، ص243
4  أحكام القرآن لإلمام أبو بكر الرازي، جـ1، ص451 وما بعدها

5  سورة آل عمران: اآلية 181
6  روح المعاني له جـ2 ص140

الضــرر عنهــم1.
ــى أصــل الحــب  ــوم عل ــا تق ــف أنه ــي اإلســالم وكي ــة ف ــة الصدق ــا فهــم العلمــاء مكان ولم
الواجــب قيامــه بيــن المســلمين ومجتمــع اإلســالم أفاضــوا فــي بيــان فوائــد الصدقــة وهــي 
كثيــرة ال تحصــر نذكــر منهــا تطهيــر المــال وتطهيــر صاحبهــا مــن الذنــوب ورفــع البــالء 
واألمــراض ومنهــا إدخــال الســرور علــى المســاكين وهــو أفضــل األعمــال ومنهــا جلــب 
البركــة فــي المــال وتحصينــه ومنهــا أنهــا تظــل صاحبهــا يــوم القيامــة مــن شــدة الحــر 
ومنهــا أن فيهــا رضــا هللا ورســوله ومنهــا أنهــا تغيــظ الشــيطان ومنهــا أن فيهــا االقتــداء 

باألنبيــاء والصالحيــن2.
وقــد بيــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مكانــة الصدقــة فــي حديــث: ابراهيــم الســامي 
عــن األوزاعــي عــن محمــد بــن علــي بــن الحســين أخبرنــي أبــي عــن جــدي عــن علــي 
أنــه ســأل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن قــول هللا تعالــى: )يمحــو هللا مــا يشــاء 
ويثبــت3( فقــال هــي الصدقــة علــى وجههــا وبــرد الوالديــن واصطنــاع المعــروف وصلــة 

ــد فــي العمــر وتقــي مصــارع الســوء4«. الرحــم تحــول الشــقاء ســعادة وتزي
وضــرب الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مثــالً للجــواد والبخيــل فيمــا رواه أبــو هريــرة 
رضــي هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مثــل البخيــر والمتصــدق مثــل 
رجليــن عليمــا ســبتان مــن حديــد قــد اضطــرت أيديهمــا إلــى تراقبهمــا فكلمــا هــم المتصــدق 
بصدقــة اتســعت عليــه حتــى تعفــى أثــره وكلمــا هــم البخيــل بصدقــة انقبضــت عليــه كل 
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــال ســمعت رســول هللا صل ــه، ق ــا وتقلصــت علي ــى صاحبه ــة إل حلق

يقــول: فيجهــد أن يوســعها فــال تتســع5«.
ــه وســلم للجــواد  ــى هللا علي ــه صل ــل ضرب ــذا مث ــك ه ــى الحديث ــي معن ــي ف ــال الخطاب وق
والبخيــل وشــبههما برجليــن أراد أن يلبــس كل واحــد منهمــا درعــاً يســتجن بــه والــدرع 
أول مــا يلبــس إنمــا يقــع علــى موضــع الصــدر والثدييــن إلــى أن يســلك البســها يديــه فــي 
كميــة ويرســل ذيلهــا علــى أســفل بدنــه فيســتمر ســفالً فجعــل صلــى هللا عليــه وســلم مثــل 

1  انظــر فــي تفصيــل المســألة المبيــن المعيــن لفهــم األربعيــن ص103 ومــا بعدهــا وريــاض الصالحيــن 
ــة األزهــر  ــون، جامع ــة الشــريعة والقان ــة بكلي ــال المقدم ــوراه لصاحــب هــذا المق ص283 ورســالة الدكت

الشــريف ســنة 1967م، ص112، ومــا بعدهــا مبحــث العمــل واإلحســان
2  انظر نزهة الصالخين من ص78 إلى ص97

3  سورة الرعد: اآلية 39
4  عمدة القارئ، جـ 5، ص414

ــي، جـــ7،  ــوغ األمان ــع شــرجه بل ــي م ــح الزيان 5  أخرجــه البخــاري ومســلم والنســائي وغيرهــم، الفت
ص184-182
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المنفــق مثــل مــن لبــس درعــاً ســابغة فاسترســلت عليــه حتــى ســترت جميــع بدنــه وجعــل 
البخيــل كرجــل يــداه مغلولتــان مــا بيــن دون صــدره فــإذا أراد لبــس الــدرع حالــت يــداه 
ــه فكانــت  ــه فلزمــت ترقوت ــدن واجتمعــت فــي عنق ــى الب بينهمــا وبيــن أن تمــر ســفالً عل
ــه أن الجــواد إذا هــم  ــه، وحاصل ــن لبدن ــه وتحصي ــة ل ــر وقاي ــه مــن غي ــاالً علي ــالً ووب ثق
ــا بالعطــاء وأن البخيــل يضيــق صــدره  ــداه فامتدت ــة اتســع لذلــك صــدره وطالــت ي بالنفق
ــه  ــق يســتره هللا بنفقت ــا ألن المنف ــل بهم ــل ضــرب المث ــاق، وقي ــده عــن اإلنف ــض ي وتنقب
ويســتر عورتــه فــي الدنيــا واآلخــرة كســتر هــذه الجبــة البســها والبخيــل كمــن لبــس جبــة 

إلــى قدميــه فيبقــى مكشــوفاً ظاهــرة العــورة ومفتضحــاً فــي الداريــن1.
وبنفــس الفهــم الــذي انتهــى إليــه المفســرون وعلمــاء الحديــث لمعنــى القــرض فــي اإلســالم 
ــا بإيجــاز  ــة ونشــير هن ــدوا قواعــده المحكم ــه وقع ــوا حقيقت ــد وفه ــاء هــذا العق ــم الفقه فه
شــديد بقــدر مــا يتســع لــه المقــام إلــى نقولهــم بهــذا الصــدد فيمــا يتصــل بالتعــرف علــى 

حقيقــة عقــد القــرض فــي اإلســالم.
رابعاً – حقيقة القرض على ألسنة الفقهاء:

مذهب الحنفية:
قــال الكاســاني عــن الشــرائط التــي ترجــع إلــى نفــس القــرض: وأمــا الــذي يرجــع إلــى 
نفــس القــرض فهــو أن ال يكــون فيــه جــر منفعــة فــإن كان لــم يجــر نحــو مــا إذا أقرضــه 
أقرضــه وشــرط شــرطاً لــه فــي منفعــة لمــا روي عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
ــا ألنهــا فضــل ال  ــادة المشــروطة تشــبه الرب ــه نهــى عــن قــرض جــر نفعــاً وألن الزي أن
ــت  ــذا إذا كان ــا واجــب ه ــبهة الرب ــا وعــن ش ــة الرب ــه عــوض والتحــرز عــن حقيق يقابل
الزيــادة مشــروطة فــي القــرض فأمــا إذا كانــت غيــر مشــروطة فــي العقــد ولــم توجــد بــل 
هــذا مــن بــاب حســن القضــاء فإنــه أمــر منــدوب إليــه، قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
خيــار النــاس أحســنهم قضــاء وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عنــد قضــاء ديــن لزمــه 

للــوزان زن وأرجــح2«.
ــي يتعامــل بهــا التجــار أنهــا  ــى هــذا تخــرج مســألة الســفاتج الت ــال الكاســاني: وعل ــم ق ث
مكروهــة ألن التاجــر ينتفــع بهــا بإســقاط خطــر الطريــق فتشــبه قرضــاً جــر نفعــاً فــإن قبــل 
أليــس أنــه روي عــن عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا أنــه كان يســتقرض بالمدينــة 
علــى أن يــرد بالكوفــة وهــذا إنتفــاع بالقــرض بإســقاط خطــر الطريــق فالجــواب أن ذلــك 

1  المرجع السابق، ص184
2  بدائع الصنائع، جـ7، ص394 وما بعدها

ــم تكــون الســفتجة  ــاً ث ــم تكــن مشــروطة فــي القــرض مطلق محمــول علــى أن الســفتجة ل
وذذلــك ممــا البــأس بــه علــى مــا بينــا1.

ــة:  ــاب الحوال ــة كت ــي نهاي ــفتجة ف ــم الس ــن حك ــار ع ــدر المخت ــب ال ــدث صاح ــد تح وق
»وكرهــت الســفتجة بضــم الســين وتفتــح وهــي أقــراض لســقوط خطــر الطريــق فكأنــه 
حــال الخطــر المتوقــع علــى المســتقرض فــكان فــي معنى-الحوالــة، وقالــوا إذا لــم تكــن 

ــأس«2. ــال ب ــة ف ــة مشــروطة وال متعارف المنفع
مذهب المالكية:

قــال اإلمــام مالــك فــي المدونــة: قلــت أرأيــت لــو أســلمت ثوبــاً فــي ثــوب مثلــه إلــى أجــل؟ 
قــال: إن كان ذلــك ســلفاً جائــز وإن كان إنمــا اعتزمــا منفعــة البائــع أو المقــرض أو طلــب 

البائــع أو المقــرض منفعــة ذلــك لنفســه مــن غيــر أن يعلــم بذلــك صاحبــه فــال يجــوز3.
وجــاء بالمدونــة »وقــال ســمعت مالــكاً يتحــدث أن رجــالً أتــى عبــد هللا بــن عمــر فقــال يــا 
أبــا عبــد الرحمــن إنــي أســلفت رجــالً ســلفاً واشــترطت عليــه أفضــل ممــا أســلفته فقــال 
عبــد هللا ذلــك الربــا، قــال فكيــف تأمرنــي يــا عبــد الرجمــن قــال الســلف مــن ثالثــة وجــوه، 
ســلف تريــد بــه وجــه هللا، وســلف تريــد بــه وجــه صاحبــك فليــس لــك إال وجــه صاحبــك 
ــد  ــا عب ــا أب ــي ي ــال فكيــف تأمرن ــا، فق ــك الرب ــاً بطيــب فذل ــه خبيث وســلف تســلفه لتأخــذ ب
الرحمــن قــال أرى أن تشــق الصحيفــة فــإن أعطــاك مثــل الــذي أســلفته قبلتــه وإن أعطــاك 
دون مــا أســلفته فأخذتــه أجــرت وإن أعطــاك فــوق مــا أســلفته طيبــة بــه نفســه ذلــك شــكر 

فشــكره لــك ولــك أجــر مــا أنظرتــه4.
وقــال مالــك: كل مــا أســلف مــن القــروض والطعــام والحيــوان ببلــد علــى أن يوفيــك إيــاه 

فــي بلــد آلخــر حــرام ال خيــر فيــه5.
وقــال ابــن جــزى: القــرض جائــز وفعــل معــروف ســواء كان بالحلــول أو مؤخــراً إلــى 
أجــل معلــوم وإنمــا يجــوز بشــرطين أحدهمــا أال يجــر نفعــاً فــإن كانــت المنفعــة للدافــع منــع 
اتفاقــاً للنهــي عنــه وخروجــه مــن بــاب المعــروف وإن كانــت للقابــض جــاز، وإن كانــت 
بينهمــا لــم يجــز لغيــر ضــرورة، واختلــف فــي الضــرورة كمســألة الســفاتج وســلف طعــام 
مســوس أو معفــون ليأخــذ ســالماً أو مبلــول ليأخــذ يابســاً فيمنــع فــي غيــر المســبغة إتفاقــاً 

1  المرجع السابق
2  هامش حاشية ابن عابدين، جـ4، ص241 وما بعدها

3  المدونة جـ8، ص132
4  المدونة جـ8، ص133، ص134

5  المدونة جـ8، ص134
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ويختــاف معهــا، والمشــهور المنــع وكذلــك مــن أســلف ليأخــذ ففــي موضــع آخــر يمنــع لمــا 
فيــه مشــقة حمــل ويجــوز أن يصطلحــا علــى ذلــك بعــد الحلــول ال قبلــه، الشــرط الثانــي 

أن ال ينضــم إلــى الســلف عقــد آخــر كالبيــع وغيــره1.
وقــال أيضــاً: إذا أهــدى لصاحــب الديــن مدياتــه لــم يجــز لــه قبولهــا ألنــه يــزول إلــى زيــادة 
علــى التأخيــر وقــال بعضهــم يجــوز إن كان بينهمــا مــن اإلتصــال مــا يعلــم أن الهديــة لــه 

ال للديــن وفــي مبايعتــه لــه الجــواز والكراهــة2.
مذهب الشافعية:

قــال أبــو إســحاق الشــيرازي: القــرض قربــة منــدوب إليــه لمــا روى أبــو هريــرة رضــي 
هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مــن كشــف عــن مســلم كربــة مــن كــرب 
الدنيــا كشــف هللا عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة وهللا فــي عــون العبــد مــا دام العبــد 

فــي عــون أخيــه3«.
وقــال أيضــاً: »وال يجــو قــرض جــر منفعــة مثــل أن يقرضــه ألفــاً علــى أن يبيعــه داره، 
أو علــى أن يــرد عليــه أجــود منــه أو أكثــر منــه أو علــى أن يكتــب لــه ســفتجة يربــح فيهــا 

خطــر الطريــق«4.
وذكــر الشــيرازي أن الدليــل علــى ذلــك مــا روى عمــر بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده 
ــه وســلم »نهــى عــن ســلف وبيــع« والســلف هــو القــرض فــي  أن النبــي صلــى هللا علي
لغــة أهــل الحجــاز ومــا روي عــن أبــي بــن كعــب وابــن مســعود وابــن عبــاس رضــي هللا 
عنهــم –أنهــم نهــوا عــن قــرض جــر منفعــة وألنــه عقــد إرفــاق فــإذا شــرط فيــه منفعــة 
خــرج عــن موضوعــه فــإن شــرط أن يــرد عليــه دون مــا أقرضــه فيــه وجهــان: أحدهمــا 
ال يجــوز ألن مقتضــى القــرض رد المثــل فــإذا شــرط النقصــان عمــا أقرضــه فقــط شــرط 
ــرض  ــي يجــوز ألن الق ــادة- والثان ــو شــرط –الزي ــا ل ــم يجــز، كم ــي مقتضــاه فل ــا يناف م
ــم يجــز وشــرط  ــه عــن موضوعــه فل ــادة يخــرج ب ــرض وشــرط الزي ــاً بالمقت جعــل رفق
ــدأ المقتــرض فــزاده أو رد عليــه  النقصــان ال يخــرج بــه عــن موضوعــه فجــاز، فــإن ب
مــا هــو أجــود وكتــب لــه ســفجتة أو بــاع منــه داره جــاز لمــا روى أبــو رافــع رضــي هللا 
عنــه قــال: »اســتلف رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بكــراً لــم أجــد فــي اإلبــل إال حمــالً 
خيــاراً رباعيــاً فقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أعطــه فــإن خياركــم أحســنكم قضــاًء« 

1  القواعد الفقهية، ص288
2  المرجع السابق

3  المهذب، جـ1، ص302
4  المرجع السابق، جـ1، ص304

ــه وســقلم  ــى هللا علي ــى رســول هللا صل ــي عل ــال كان ل ــد هللا ق ــن عب ــر ب وروي عــن جاب
فقضانــي وزادنــي، فــإن عــرف الرجــل عــادة أنــه إذا اســتقرض زاد فــي العــوض ففــي 
ــل ألن المتعــارف  إقراضــه وجهــان أحدهمــا: ال يجــوز إقراضــه إال أن يشــترط رد المث
كالمشــروط ولــو شــرط الزيــادة لــم يجــز فكذلــك إذا عــرف بالعــادة والثانــي: أنــه يجــوز 
–وهــو المذهــب- ألن الزيــادة منــدوب إليهــا فــال يجــوز أن يمنــع ذلــك صحــة العقــد1«.

مذهب الحنابلة:
ــال:  ــاح للمقتــرض2، وق ــي حــق المقــرض مب ــه ف ــدوب إلي ــن قدامــة: القــرض من ــال اب ق
ــم يقــرض  ليس-يعنــي القــرض- بواجــب قــال أحمــد: ال إثــم علــى مــن ســئل القــرض فل
وذلــك ألنــه مــن المعــروف فأشــبه صدقــة التطــوع وليــس بمكــروه فــي حــق المقتــرض 
قــال أحمــد: ليــس القــرض مــن المســألة ليــس بمكــروه وذلــك ألن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم كان يســتقرض3، وقــال ابــن قدامــة أيضــاً: ومــن أراد أن يســتقرض فليعلــم ممــن 
ــد: إذا  ــال أحم ــه، وق ــذر رد مثل ــذي ال يتع ــير ال ــيء اليس ــه إال الش ــرض بحال ــأله الق يس
ــه  ــرض بجاه ــب أن يقت ــا أح ــال م ــي أو ق ــم يعجبن ــة ل ــه بحال ــم يعلم ــره ول ــرض لغي اقت
ألخوانــه، قــال القاضــي إذا كان مــن يقتــرض لــه غيــر معــروف بالوفــاء لكونــه تغريــراً 
بحــال المقــرض وإضــراراً بــه أمــا إذا كان معروفــاً بالوفــاء لــم يكــره لكونــه إعانــة لــه 

ــه4«. وتفريجــاً لكربت
وقــال ابــن قدامــة أيضــاً: وكل قــرض شــرط فيــه أن يزيــده فهــو حــرام بغيــر خــالف، قــال 
ابــن المنــذر اجمعــوا لــي أن المســلف إذا شــرط علــى المســتلف زيــادة أم هديــة فأســلف 
علــى ذلــك أن الزيــادة علــى ذلــك ربــا قــال وقــد روى ذلــك عــن أبــي كعــب وابــن عبــاس 
وابــن مســعود أنهــم زهــدوا عــن قــرض جــر منفعــة وألنــه عقــد إرفــاق وقربــة فــإذا شــرط 
فيــه الزيــادة أخرجــه عــن موضوعــه وال فــرق بيــن الزيــادة فــي القــدر أو فــي الصفــة مثــل 
أن يقرضــه مكســرة ليعطيــع صحاحــاً أو نقــداً ليعطيــع خيــراً منــه، وأن شــرط أن يعطيــه 
ــم يكــن لحميــه مؤنــة  ــادة وإن ل ــم يجــز ألنــه زي ــد آخــر وكان لحملــه مؤنــة ل ــاه فــي بل إي
جــاز قــال: وقــد نــص أحمــد علــى أن مــن شــرط أن يكتــب لــه بهــا ســفتجة لــم يجــز، معنــاه 

اشــتراط القضــاء فــي بلــد آخــر وروى عنــه جوازهمــا لكونهــا مصلحــة لهمــا جميعــاً.
ــى  ــا إل ــم به ــب له ــم يكت ــة دراهــم، ث ــوم مك ــر يأخــذ مــن ق ــن الزبي ــال عطــاء: كان اب وق

1  المهذب، جـ1، ص304
2  المغني، جـ4، ص313

3  المرجع السابق، جـ4، ص314
4  المرجع السابق
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مصعــب بــن الزبيــر بالعــراق فيأخذونهــا منــه فســئل عــن ذلــك فلــم يــر بــه بأســاً وروي 
عــن علــي أنــه ســئل عــن مثــل هــذا فلــم يــرد بــه بأســاً وممــن لــم يــر بــه بأســاً ابــن ســيرين 

والنخعــي رواه كلــه ســعيد1.
وقــال ابــن قدامــة: ولــو أقرضــه قرضــاً ثــم اســتعمله عمــالً لــم يكــن ليســتعمله مثلــه قبــل 
القــرض كان قرضــاً جــر منفعــة ولــو يســتضاف غريمــه ولــم تكــن العــادة جــرت بينهمــا 
بذلــك حســب لــه مــا أكلــه2، وقــال أيضــاً: فــإن أقرضــه مطلقــاً مــن غيــر شــرط فقضــاه 

خيــراً منــه فــي القــدر أو الصفــة أو دونــه برضــاه جــاز3.
مذهب الظاهرية:

ــك  ــه مــن مال ــال ابــن حــزم: »القــرض فعــل الخيــر وهــو أن تعطــي إنســاناً شــيئاً بعين ق
تدفعــه إليــه ليــرد عليــك مثلــه أمــا حــاالً فــي ذمتــه وإمــا إلــى أجــل مســمى هــذا مجمــع 

ــه«4. علي
وقــال أيضــاً: »والقــرض جائــز فــي كل مــا يحــل تملكــه وتمليكــه بهبــة أو غيرهــا ســواء 
جــاز بيعــه أو لــم يجــز ألن القــرض هــو غيــر البيــع ألن البيــع ال يجــوز إال بثمــن ويجــوز 
بغيــر نــوع مــا بعــت وال يجــوز فــي القــرض إال رد مثــل مــا اقتــرض ال مــن ســوى نوعــه 

.»5 أصالً
وقــال أيضــاً: »وال يحــل أن يشــترط رد أكثــر ممــا أخــذ وال أقــل وهــو ربــا مفســوخ وال 
يحــل إشــتراط رد أفضــل ممــا أخــذ وال أدنــى وهــو ربــا، وال يجــوز إشــتراط نــوع غيــر 

النــوع الــذي أخــذ وال اشــتراط أن يقضيــه فــي موضــع كــذا وال اشــتراط ضامــن6«.
ثــم قــال ابــن جــزم: برهــان ذلــك قــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »كل شــرط ليس 
فــي كتــاب هللا فهــو باطــل مــا بــال أقــوام يشــترطون شــروطاً ليســت فــي كتــاب هللا مــن 
اشــترط شــرطاً ليــس فــي كتــاب هللا فليــس لــه وإن اشــترط مائــة شــرط كتــاب هللا أحــق 

وشــرط هللا أوثــق وال خــالف فــي بطــالن هــذه الشــروط التــي ذكرناهــا فــي القــرض7.
وقــال ابــن جــزم أيضــاً: »فــإن تطــوع عــن قضــاء مــا عليــه بــأن يعطــي أكثــر ممــا أخــذ أو 
أقــل ممــا أخــذ أو أجــود ممــا أخــذ أو أدنــى ممــا أخــذ فــكل ذلــك حســن مســتحب، ومعطــي 

1  المرجع السابق، جـ4، ص319، ص320
2  المرجع السابق، جـ4، ص321
3  المرجغ السابق، جـ4، ص322

4  المحل الجزء الثامن، ص77
5  المرجع السابق
6  المرجع السابق

7  المحل، جـ8، ص77

أكثــر ممــا اقتــرض وأجــود ممــا اقتــرض مأجــور، والــذي يقبــل أدنــى ممــا أعطــى أو أقــل 
ممــا أعطــى مأجــور وســواء كان ذلــك عــادة أو لــم يكــن مــا لــم يكــن عــن شــرط وكذلــك 

إن قضــاه فــي بلــد آخــر وال فــرق فهــو حســن مــا لــم يكــن عــن شــرط1«.
وقــال ابــن جــزم أيضــاً: »فــإن قضــاه مــن غيــر نــوع مــا اســتقرض لــم يحــل أصــالً ال 
ــك  ــر ذل ــه فضــة أو غي ــرد علي ــاً لي ــل أن يكــون أقرضــه ذهب ــر شــرط مث بشــرط وال بغي
وهكــذا فــي كل شــيء وهــو إذا رد عليــه مــا كان عليــه فقــد أخــذ غيــر حقــه ومــن أخــذ 
غيــر حقــه فقــد أكل المــال بالباطــل فــإن قالــوا إنمــا مــن بــاب البيــع كأنــه بــاع منــه مــا كان 
لــه عنــده بمــا أخــذ منــه قلنــا هــذا حــرام ال يحــل ألنــه ليــس عنــده شــيء بعينــه وال يحــل 
البيــع إال فــي شــيء بعينــه وهــو بيــع مــا ليــس عنــده وبيــع مــا لــم يقبــض وكل هــذا صــح 
ــا.. فــإن احتجــوا بخبــر ابــن عمــر فــي ذلــك فهــو  النهــي عنــه وهــو فيمــا يقــع فيــه الرب
خيــر ال يصــح.. ألنــه مــن روايــة ســماك بــن حــرب لــو صــح لكانــوا مخالفيــن لــه علــى 

مــا نذكــره هنــا لــك إن شــاء هللا تعالــى ]يعنــي بذلــك فــي كتــاب البيــوع2[.
مذهب الزيدية:

القــرض مــن القــرب المؤكــدة ويصــح فــي مثــل أو قيمــي فالحيــوان ال يصــح والبــد فــي 
القــرض أن يكــون بغيــر شــرط بمــا يقتضــي الربــا مثــل أن يقرضــه مــن غيــر شــرط أو 
بشــرط ال يقتضــي الربــا نحــو أن تــرد لــي مثلــه وأمــا لــو شــرط أن يقضيــه فــي مــكان 
كــذا ولــه منفعــة بذلــك أو علــى أن يــرد لــه أكثــر ممــا أقرضــه فســد العقــد، وأمــا إن كان 
بغيــر شــرط فيجــوز إن كان الــذي نــوى ذلــك المســتقرض وعلــى ذلــك فلــو أدى مــن عليــه 
الديــن هديــة أو نحوهــا إلــى المقــرض فــإن قصــد بهــا المجــازاة فــي اإلحســان بالقــرض 
جــاز، ولــو أقرضــه فــي مــكان واســتوفى فــي مــكان آخــر وهــو مــا يســمى بالســفتجة جــاز 

مالــم يشــترط ذلك3«.
مذهب اإلباضة:

ــى أن  ــروف عل ــت مع ــي وق ــوم أو ف ــكان معل ــي م ــاً ف ــيئاً ملعوم ــل ش ــرض لرج ــن أق م
يعطيــه فــي مــكان آخــر أو فــي وقــت آخــر ممــا كان فيــه النفــع لهمــا أو لغيرهمــا فذلــك 
ــاس  ــن عب ــال اب ــة، ق ــل بالرخص ــه وقي ــن فعل ــوز لم ــة وال يج ــر منفع ــذي ج ــلف ال الس
ــوب  ــة وال رك ــه كرام ــن صاحب ــل م ــال يقب ــرض قرضــاً ف ــن أق ــا: »م رضــي هللا عنهم

1  المرجع السابق
2  المحل، جـ8، ص79

3  شرع اإلزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم األزهار جـ3ـ ص179-172
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دابــة، قــال المغيــرة أرض جيرانــي إلــى العطــاء فيجــيء عطاؤهــم أجــود مــن دراهمــي 
فقــال البــأس إن لــم تشــترط1«. وعــن الوبيــر عــن عطــاء قــال أقرضــت ابــن عمــي ألفــي 
درهــم فوزنتهــا فــإذا هــي تزيــد مائتيــن فقلــت لعلــه أراد إختبــاري فأتيتــه فقلــت لــه يــا أبــا 
عبــد الرحمــن أنــك بعثــت إلــي بزيــادة مائتيــن علــى حقــي، فقــال لــه هــي لــك وهــو قــول 
الربيــع وروي عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم »خيركــم أحســنكم قضــاًء« وروى 

»المؤمــن ســمح إذا قضــى ســمح إذا اقتضــى وإن أعطــاه أقــل قرضــى جــاز2«.
ــه  ــي عن ــع للنه ــع من ــة للداف ــت المنفع ــإن كان ــاً ف ــر نفع ــرط أال يج ــرض بش ــوز الق ويج
ــم تجــز لغيــر  ــاب المعــروف وإن كان للقابــض جــاز وإن كانــت بينهمــا ل وخــرج مــن ب

ــفاتج3«. ــألة الس ــي مس ــف ف ضــرورة وإختل
ذاك هــو عقــد القــرض فــي لســان الفقهــاء، وقــد نقلنــا بعــض األحــكام التــي تخــدم الغــرض 

الــذي نحــن بصــدده وهــو بيــان حقيقــة القــرض فــي اإلســالم.
خامساً- الفرق بين القرض والقراض )المضاربة(4:

بينــا فيمــا مضــى الطبيعــة القانونيــة لعقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية أي خصائصــه 
الشــرعية وإنتهينــا إلــى أن األصــل فيــه ال صدقــة وال يتســع المقــام هنــا للــكالم عــن عقــد 
المضاربــة تفصيــالً ولكننــا لتحقيــق الهــدف مــن البحــث نشــير بإيجــاز إلــى حقيقــة عقــد 
المضاربــة الــذي يعتبــر مــن أهــم الوســائل التــي شــرعها اإلســالم لتنميــة المالي واســتغالله 
وقــد حــاول أصحــاب العقــول الربويــة أن ينفــذوا إلــى تحليــل بعــض المعامــالت الربويــة 
ــة سنشــير إلــى طــرف منهــا خــالل هــذا  ــد متذرعيــن بحجــج واهي ــك العق مــن خــالل ذل

البحــث.
وعقد المضاربة جائز بنص الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول5.

1  شرع النيل وشفاء العليل جـ4، ص450
2  المرجع السابق

3  المرجع السابق، جـ3، ص447 وما بعدها
4  القــراض: معنــاه أن يدفــع رجــل مالــه إلــى آخــر يتجــر لــه فيــه علــى أن مــا حصــل مــن الربــح بينهمــا 
ــو  ــي األرض وه ــن الضــرب ف ــة مأخــوذ م ــراق يســمونه مضارب ــل الع ــا يشــترطانه وأه ــى حســب م عل
ــح يســهم ويســميه أهــل  ــي الرب ــا ف ــل أن يكــون مــن ضــرب كل واحــد منهم ــا للتجــارة ويحتم الســفر فيه
الحجــاز القــراض قبــل هــو مشــتق مــن القطــع فــكان صاحــب المــال اقتطــع مــن مالــه قطعــة وســلمها للعامــل 
واقتطــع لــه قطعــة مــن الربــح وقبــل اشــتقاقه مــن المســاواة والموازنــة يقــال تقــارض الشــاعران إذا وازن 
كل واحــد منهمــا اآلخــر يشــعره وهــا هنــا مــن العامــل العمــل ومــن اآلخــر المــال فتوازنــا )انظــر تفصيــل 

مــا قالــه الموفــق فــي أوجــز المســالك إلــى موطــأ مالــك جـــ11 ص402(
5  أشــارت الكتــب المتخصصــة إلــى تفصيــالت أدلــة ذلــك الجــواز منهــا نيــل األوطــار جـــ5 ص282، 
ــي ص253،  ــد الثان ــر المجل ــع األنه ــد جـــ2 ص236، مجم ــة المجته ــع جـــ6 ص79، بداي ــع الصنائ بدائ
أوجــز المســالك إلــى موطــأ مالــك جـــ11 ص400 ومــا بعدهــا، وهنــاك كتــب حديثــة اشــبعت هــذا الموضــع 
بحثــاً منهــا رســالة دكتــوراه لصاحــب هــذا المقــال مقدمــة لجامعــة األزهــر الشــريف ص234 ومــا بعدهــا

قال الزرقاني:
»عقــد المضاربــة كمــا بينــاه بالهامــش كان فــي الجاهليــة فأقــر فــي اإلســالم وعمــل بــه 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لخديجــة قبــل البعثــة ونقلتــه الكافــة عــن الكافــة1، فالرســول 
صلــى هللا عليــه وســلم أقــر تلــك المعاملــة التــي كانت فــي الجاهليــة فهي إذن بهــذه الصورة 
مشــروعة بالســنة التقريريــة وتعامــل بهــا الصحابــة بــذات صورتهــا فــكان ذلــك إجماعــاً 
منهــم رضــوان هللا عليهــم علــى الصــورة المشــروعة للمضاربــة فــإذا جــاء الفقهــاء بعــد 
ذلــك وأخــذوا هــذه الصــورة المشــروعة للمضاربــة وقننوهــا ووضعــوا لهــا الضوابــط التي 
أورودهــا فــي كتبهــم فــال محــل مــن بعــد للقــول بــأن الفقهــاء قــد اجتهــدوا فــي فهــم هــذا 
التشــريع وفقــاً لحاجــة زمانهــم وبعــد أن نــورد نقــول الفقهــاء التــي جــاءت تقنينــاً لصــورة 
المعاملــة المشــروعة للمضاربــة كمــا أقرهــا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم نناقــش مــا 
التــوت بــه الســنة البعــض فــي محاولــة لتطويــع هــذا العقــد لبعــض المعامــالت الربويــة 

فــي عصرنــا الحاضــر.

تعريف المضاربة عند الفقهاء:
ــن  ــل م ــب وعم ــن جان ــال م ــح بم ــي الرب ــة هــي شــركة ف ــة: المضارب ــد الحنفي  عن
جانــب آخــر يقــول رب المــال دفعتــه مضاربــة أو معاملــة علــى أن يكــون لــك مــن الربــح 

جــزء معيــن كالثلــث أو النصــف أو غيــره ويقــول المضــارب قبلــت2.
 عنــد المالكيــة: قــال ابــن جــزى صفــة القــراض أن يدفــع رجــالً مــاالً آلخــر ليتجــر 
بــه ويكــون الفضــل بينهمــا حســبنا يتفقــان عليــه مــن النصــف أو الثلــث أو الرابــع أو غيــر 

ذلــك بعــد إخــراج رأس المــال3.
 عنــد الحنابلــة: ذكــر ابــن قدامــة أن المضاربــة هــي أن يدفــع رجــل مالــه إلــى آخــر 

يتجــر لــه فيــه علــى أن مــا حصــل مــن الربــح بينهمــا حســب مــا يشــترطانه4.
ــى  ــع إل ــي أن يدف ــراض وه ــافعية، بالق ــد الش ــة عن ــمى المضارب ــافعية: س ــد الش  عن

ــا5. ــح مشــترك بينهم ــه والرب ــل في ــاال ليتجــر العام ــل م العام

1  انظــر أوجــز المســالك إلــى موطــأ مالــك جـــ11 ص402 وانظــر المغنــي البــن قدانــة جـــ5 ص23 
حيــث يقــول: » خاصــة وأن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم جــاء والنــاس يتعاملــون بهــا فأقرهــا وتعاملــت 

بهــا الصحابــة«
2  مجمع األنهر جـ2 ص254
3  القوانين الفقهية له ص282

4  المغني جـ5، ص134
5  مغنى المحتاج جـ2، ص278، النهاية في شرح الغابة جـ2 ص60
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طبيعــة عقــد المضاربــة بالصــورة التــي شــرعها الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وقتهــا 
الفقهاء:

ــوز  ــا يج ــة وم ــة الصحيح ــروط المضارب ــتقصي ش ــث أن نس ــذا البح ــي ه ــتطيع ف ال نس
للمضــارب أن يفعلــه ومــاال يجــوز فيهــا1، وسنشــير فــي ســياق البحــث إلــى بيــان الشــروط 
التــي تعيــن علــى التعــرف علــى طبيعــة عقــد المضاربــة المشــروعة وإنمــا مــود أن نبيــن 
ــث  ــة شــركة حي ــإن المضارب ــا ف ــا قلن ــة كم ــه صدق ــراض أن ــي الق ــه إن كان األصــل ف أن
يشــترك بــدن ومــال فيبــذل صاحــب المــال مالــه ويبــذل صاحــب البــدن جهــده ونشــاطه 
مــن وســائل االســتثمار المشــروعة لهــذا المــال علــى أن يكــون ربــح ذلــك بينهمــا علــى 
حســب مــا يشــترطانه وعلــى أن يكونــا شــريكين أيضــاً فــي الخســاة فــإذا ربحــت الشــركة 
ــح  ــم ترب ــى حســب الشــروط وإذا ل ــاً عل ــاً أو أخماس ــاً أو أثالث ــا أنصاف ــح بينهم كان الرب
الشــركة لــم يكــن لصاحــب المــال غيــر رأس مالــه وليــس لــه قبــل العامــل شــيء، وفــي 
هــذه الحالــة يضيــع علــى العامــل كــده ومــا بذلــه مــن جهــد فــي العمــل إذ ال حــق لــه إال 
فيمــا يحصــل مــن ربــح وإذا خســرت الشــركة بــأن نقــص رأس المــال عمــا كان عليــه مــن 
ابتــداء العمــل فــإن هــذه الخســارة علــى صاحــب العمــل ال يضمــن العامــل منهــا شــيئاً مــا 
ــاع علــى رب  ــم يقصــر وفــي هــذا يقــول ابــن جــزى »الخســران والضي ــم يجــد ول دام ل

المــال دون العامــل إال أن يكــون منــه تفريــط2.
األصل المحكم الذي تقوم عليه المضاربة:

واألصــل المحكــم الــذي تقــوم عليــه المضاربــة أن رب المــال يســتحق الربــح ألنــه نمــاء 
ــل  ــو العام ــا المضــارب وه ــة أم ــد المضارب ــي عق ــى شــرط ف ــك إل ــاج ذل ــه وال يحت مال
فــال يســتحق الربــح إال بالشــروط ألنــه إنمــا يســتحق بمقابلــة عملــه والعمــل ال يقــوم إال 
بالعقــد ومعنــى ذلــك أنــه إذا ســمى رب المــال للمضــارب جــزءاً معلومــاً مــن الربــح فــإن 

المضــارب يســتحق هــذا الجــزء والباقــي يكــون لــرب المــال3.
ــه فــي  ــة مــأذون في ــة أخــرى لمــا كان القــراض أو المضارب ــة ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
التجــارة وهــو البيــع والشــراء ومــا يقــع مــن ضرورتهمــا فقــط4، لمــا كان ذلــك فــال يمكــن 
تعييــن البيــع والشــراء أو مــا يــدل عليهمــا فــي عقــد المضاربــة »كأن يقــول ابتــع متاعــاً 
1  انظــر تفصيــل ذلــك أوجــز المســالك إلــى موطــأ مالــك جـــ11 ص407، ومــا بعدهــا وانظــر الهدايــة 
ص165 والمغنــي البــن قدامــة جـــ5 ص67، ومــا بعدهــا والنهايــة ص162-165، والمبســوط المســرحي 

جـــ22 ص18، ص19، ص25، ص83، ص125، وانظــر ابــن عابديــن جـــ4 ص538
2  القوانين الفقهية له ص283
3  بدائع الصنائع /81/80/6

4  إحياء علوم الدين /73/2/ النهاية في شرح الغاية جـ2، ص61-60

ــع  ــح إال بالبي ــون الرب ــح وال يك ــى رب ــدل عل ــل ي ــا فض ــه ألن م ــك نصف ــل فل ــا فض فم
والشــراء أمــا أن يقــال اشــتر فقــط فــال ينعقــد عقــد المضاربــة ألنــه لــم يذكــر مــا يوحــي 

بالربــح فحمــل علــى اســتئجاره علــى الشــراء بأحــر مجهــول وهــو فاســد1«.
إجمــاع الفقهــاء علــى إبطــال المضاربــة إذا شــرط رب المــال أو المضــارب أو كالهمــا 

لنفســه دراهــم معلومــة:
ــا  ــة إذا شــرط رب المــال أو المضــارب أو كالهم ــى إبطــال المضارب أجمــع الفقهــاء عل
لنفســه دراهــم معلومــة ونقــل ابــن قدامــة الحنبلــي مــا قالــه ابــن المنــذر عــن هــذا اإلجمــاع 
فقــال: »قــال ابــن المنــذر أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى إبطــال القــراض 

إذا شــرط أحدهمــا أو كالهمــا لنفســه دراهــم معلومــة«.
وقــال ابــن قدامــة: »وإنمــا ال يصــح ذلــك لمعنييــن: أحدهمــا أنــه إذا شــرط دراهــم معلومــة 
احتمــل أال يربــح غيرهــا فيحصــل علــى جميــع الربــح واحتمــل أال يربحهــا فيأخــذ مــن 

رأس المــال جــزءاً وقــد يربــح كثيــراً فيســتضر مــن شــرطت لــه الدراهــم.
ــا  ــذرر كونه ــا تع ــزاء لم ــة باألج ــون معلوم ــي أن تك ــل ينبغ ــة العام ــا: إن حص وثانيهم
ــترط أن  ــا يش ــدر فيم ــل الق ــو جه ــا ل ــت األجــزاء فســدت كم ــإذا جهل ــدر، ف ــة بالق معلوم
ــي  ــى ف ــا توان ــة ربم ــم معلوم ــى شــرط لنفســه دراه ــل مت ــه وألن العام ــاً ب ــون معلوم يك
طلــب الربــح لعــدم فائدتــه منــه وحصــول نفعــه لغيــره بخــالف مــا إذا كان لــه جــزء مــن 
الربح2«.وقــال الكاســاني: »وال يجــوز تحديــد اســتحقاقه أي مــن الطرفيــن بالمقــدار فــال 
يقــال للمضــارب مثــالً لــك مائــة ومــا بقــي فهــو لــي ألنــه يجــوز أال يربــح غيــر المائــة3«.
وقــال تــاج الشــريعة: »وال تصــح المضاربــة إال بمــال يصــح فيــه الشــراكة وتســليمه إلــى 

المضــارب وشــيوع الربــح بينهمــا فتفســد أن شــرط ألحدهمــا زيــادة عشــرة4«.
وقــال صــدر الشــريعة الشــارح »أعلــم أن كل شــرط يقطــع الشــرط فــي الربــح أو يوجــب 

جهالــة الربــح يفســدها«5.
وقــال الشــيخ عبــد الحكيــم األفغانــي فــي شــرح عبــارة ويكــون الربــح بينهمــا مشــاعاً قــال: 

ألن وضــع هــذا العقــد لغــرض الشــركة فــي الربــح6.
ــم  ــار وإن ل ــدر المخت ــى ال ــار عل ــة در المخت ــار لتكمل ــون األخب ــرة عي ــال صاحــب ق وق

1  بدائع الصنائع 80/6
2  المعنى 34/5

3  بدائع الصنائع 79/6
4  شرح متن الوقاية بهامش كشف الحقائق شرح كنز الدقائق 135/1

5  المرجع السابق
6  كشفت الحقائق شرح كنزل الدقائق 134/1/ط1
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يشــتركا فــي الربــح خــرج العقــد إلــى البضاعــة أو القــرض قــال فــي البحــر فلــو شــرط 
ــة1«. ــون مضارب ــا ال تك ــح ألحدهم الرب

ــث ال يســتحق أحدهمــا  ــح بينهمــا بحي ــة شــيوع الرب ــي المضارب ــال: يشــترط أيضــاً ف وق
دراهــم مســماة لقطعهــم الشــركة فــي الربــح الحتمــال أال يحصــل مــن الربــح إال مــا قــدر 

ــه وإذا انتفــت الشــركة فــي الربــح ال تتحقــق المضاربــة2. مــا شــرط ل
وجــاء فــي كتــاب الفوائــد البهيــة فــي القواعــد الفقهيــة مــا يلــي: »وتفســد المضاربــة بأشــياء 

منهــا إذا شــرط ألحدهمــا مــن الربــح شــيء خــارج عــن الشــركة كمائــة درهــم3«.
ــة حصــة المضــارب  ــى جهال ــؤدي إل ــذي ال ي ــد ال ــرط الفاس ــل بالش ــة ال تبط والمضارب
ــي  ــد ف ــرط الفاس ــه أن الش ــة« بيان ــن الخاني ــور م ــل المذك ــي المح ــذا ف ــح »ك ــي الرب ف
المضاربــة علــى وجهيــن فــإن كان شــرطاً يــؤدي إلــى جهالــة الربــح مثــل أن يشــترطا دفــع 
ــى  ــة فاســدة، وإن كان الشــرط عل ــال ليســكنهما فالمضارب ــى رب الم المضــارب داره إل
رب المــال كأن يدفــع داره إلــى المضــارب مــع نصــف الربــح مثــالً فالمضاربــة صحيحــة 

والشــرط باطــل »كــذا أفــاد« فــي المحــل المذكــور مــن الخانيــة4«.
ــة: »ولهــذا ال يجــوز أن يختــص أحدهمــا / ــم نقــالً عــن شــيخه ابــن تيمي ــال ابــن القي وق
ــي  ــب ف ــدل الواج ــن الع ــا ع ــذا يخرجهم ــدر ألن ه ــح مق ــال أو المضــارب/ برب رب الم
ــم  ــن المزارعــة فإنه ــه وســلم م ــى هللا علي ــي صل ــه النب ــا نهــى عن ــذا هــو م الشــركة وه
كانــوا يشــترطون لــرب األرض زرع بقعــة بعينهــا وهــو مــا ثبــت علــى المذابنــات وإقبــال 
الجــداول ونحــو ذلــك فنهــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عنــه ولــذا قــال الليــث بــن ســعد 
وغيــره أن الــذي نهــى عنــه صلــى هللا عليــه وســلم لــو نظــر فيــه ذو البصيــرة بالحــالل 
والحــرام أنــه ال يجــوز فتبيــن أن النهــي عــن ذلــك موجــب القيــاس فــإن هــذا لــو شــرط 
فــي المضاربــة لــم يجــز فــإن مبنــى المشــاركات علــى العــدل بيــن الشــريكين فــإذا خــص 
ــكل واحــد منهمــا  ــم يكــن ذلــك عــدالً بخــالف مــا إذا كان ل أحدهمــا بربــح دون اآلخــر ل
جــزء شــائع فإنهمــا يشــتركان فــي المغتنــم والمغــرم فــإن حصــل رحــب اشــترك فيــه وإن 
لــم يحصــل شــيء اتــرك فــي المغــرم وذهــب نفــع بــدن هــذا كمــا ذهــب نفــع مــال هــذا 

ولهــذا كانــت الوضعيــة علــى المــال ألن ذلــك فــي مقابلــة ذهــاب نفــع المــال5«.

1  ققرة عيون األخبار لتكملة رد المختار على الدر المختار 195/2
2  الدرر الحكام/311

3  الفوائد البهية في القواعد الفقهية/165 ط مطبعة حبيب بالشام 1298ه
4  المرجع السابق، 166-165

5  إعالم الموقعين جـ2، ص87-86

وقــال ابــن جــزى فــي بيــان شــروط المضاربــة أال يشــترط أحدهمــا لنفســه شــيئاً ينفــرد 
بــه مــن الربــح1.

وجــاء فــي كتــاب النهايــة فــي شــرح الغايــة ولــو قــال قارضتــك علــى أن الربــح بيننــا صــح 
وكان بينهمــا نصفيــن لتبــادره إلــى الفهــم وكــذا لــو قــال علــى أن لــك النصــف مــن الربــح 
ولــم يقــل ولــي النصــف ألن مــا ســدت عنــه يكــون للمالــك بحكــم األصــل فــكان كقولــه 
ــم يقــل ولــك  لــك النصــف ولــي النصــف فلــو قــال علــى أن لــي النصــف مــن الربــح ول
النصــف لــم يصــح ألن الربــح فائــدة »رأس المــال فهــو للمالــك إال مــا نســب منــه للعامــل 

ولــم ينســب إليــه شــيء منــه«2.
فوفقــاً لهــذا النــص األخيــر ال يعتبــر العقــد فــي الصــورة األخيــرة مضاربــة مشــروعة ألن 
ــم يشــترط للمضــارب النصــف اآلخــر  رب المــال شــرط لنفســه النصــف مــن الربــح ول
فــكان الربــح كلــه فائــدة لــرأس المــال الــذي أعطــى للمضــارب ولــم يشــترك األخيــر فــي 
ــة  ــد ألن المضارب ــال يصــح العق ــح ف ــم يكــن للمضــارب شــيء مــن الرب ــى ل ــح ومت الرب

شــركة فــي الربــح.
خالصة: المغنم والمغرم طبيعة قانونية لعقد المضاربة:

وهكــذا نــرى مــن النقــول المتقدمــة ومــا أوردنــاه عنــد تعريــف المضاربــة ومشــروعيتها 
أن هــذا العقــد لــه طبيعــة قانونيــة خاصــة فــال يصــح إال إذا كان شــركة فــي الربــح فــإذا 
لــم ينســب للمضــارب قــدر مــن هــذا الربــح لــم يصــح العقــد كمــا أن اإلجمــاع بيــن فقهــاء 
المســلمين مــن الصحابــة وغيرهــم قــد انعقــد علــى أنــه ال بصــح اشــتراط مقــدار معلــوم 
لــرب المــال أو المضــارب كعشــرة جنيهــات لــرب المــال فــي الشــهر أو عشــرة فــي المائــة 
ــدل  ــن الع ــا ع ــذا يخرجهم ــة ألن ه ــي المائ ــرة ف ــات للمضــارب أو عش ــرة جنيه أو عش
الــذي تنبنــي عليــه المشــاركات فــإذا خــص أحدهمــا بربــح دون اآلخــر لــم يكــن ذلــك عــدالً 
بخــالف مــا إذا كان لــكل واحــد منهمــا جــزء شــائع فإنهمــا يشــتركان فــي المغنــم والمغــرم 

علــى مــا ســلف تفصيلــه.
وقــد وضــح مــن النقــول الســابقة أن العلمــالء رحمهــم هللا حينمــا وضعــوا الشــروط التــي 
يصــح لهــا عقــد المضاربــة لــم يكــن ذلــك إال فهمــا منهــم لنــص تشــريع المضاربــة كمــا 
شــرعها رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بحســبان أن عقــد المضاربــة مــن جنــس 
المشــاركات فهــو كمــا قلنــا شــركة فــي الربــح وهــم المغنــم أمــا فــي حالــة المغــرم فكالهمــا 

1  القوانين الفقهية ص282
2  النهاية في شرح الغاية جـ2 ص61
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يخســر قــرب المــال يخســر المــال والمضــارب يخســر جهــده وعملــه فالمغنــم والمغــرم 
طبيعــة قانونيــة لعقــد المضاربــة الشــرعي فــإذا لــم يشــترك رب المــال والمضــارب فــي 
الربــح علــى اإلشــاعة بينهمــا ولــم يشــتركا فــي المغــرم علــى النحــو الــذي ســلف بيانــه 
خرجــت هــذه المعاملــة عــن طبيعتهــا القانونيــة ولــم تعــد مضاربــة مشــروعة فــي اإلســالم 

لخروجهــا عــن صــورة المعاملــة كمــا أقرهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وعلــى ذلــك ليســت الشــروط التــي وضعهــا الفقهــاء والتــي مــن أهمهــا وجــوب المشــاركة 
فــي الربــح والخســارة علــى التفصيــل المتقــدم ذكــره شــروطاً اجتهاديــة اســتنبطها الفقهــاء 
بطريــق القيــاس وإنمــا فهــم الفقهــاء المعاملــة كمــا شــرعها الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
وفهمــوا طبيعتهــا الشــرعية فوضعــوا الشــروط التــي تنفــق مــع هــذه الطبيعــة، بحيــث إّا لــم 

تتوافــر هــذه الشــروط لــم تعــد مضاربــة يقرهــا اإلســالم.
المعامالت المستحدثة يجب قياسها بهذا الضابط إذا أريد اعتبارها مضاربة شرعية:

ــة الشــرعي  ــد المضارب ــا بعق ــراد إلحاقه ــذا وي ــا ه ــي زمانن ــا ف ــل به ــة يتعام ــة معامل وأي
يجــب أن تعــرض علــى عقــد المضاربــة بصورتــه التــي أجمــع عليهــا الفقهــاء منــذ عصــر 
ــة بقصــد  ــد فــال محــل بعــد ذلــك للتمحــل والحيل ــة فــإن لفظتهــا طبيعــة هــذا العق الصحاب
إســباغ صفــة الشــرعية علــى المعاملــة المعروضــة ألن الشــريعة حاكمــة وليســت محكومة 

وفائــدة وليســت مقــودة وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
ــن  ــالف بي ــه اإلخت ــض أوج ــن بع ــة أن نبي ــن المضارب ــكالم ع ــي ال ــل أن ننه ــا قب ويهمن

ــا. ــة الرب ــة وحقيق ــد المضارب ــة عق حقيق
أوجه إختالف عقد المضاربة عن الربا:

إن حقيقة الربا تختلف عن حقيقة عقد المضاربة في اإلسالم في أوجه كثيرة منها:
عقــد المضاربــة –كمــا ســلف القــول- ضــرب مــن عقــود الشــركة فهــو مشــاركة فــي . 	

ــى إنحســاء هــذه  ــب عل ــث يترت ــن رب المــال والمضــارب بحي ــى اإلشــاعة بي ــح عل الرب
الخاصيــة خروجــه مــن عقــد المضاربــة المشــروع إلــى صــورة أخــرى لعقــد آخــر يجــري 
تكييفــه وفقــاً للقواعــد الضابطــة لــكل عقــد مــن العقــود المشــروعة فــي اإلســالم أمــا الربــا 

فــإن العالقــة بيــن الطرفيــن ليســت شــركة.
ــد شــركة تتضمــن . 	 ــة بإعتبارهــا عق ــن أن المضارب ــي حي ــالً ف ــا توكي ال يتضمــن الرب

توكيــل رب المــال المضــارب فــي أن يعمــل فــي مالــه علــى النحــو الــذي أوجزنــاه فيمــا 
ســلف.

ال يشــترط فــي الربــا المســاهمة فــي الربــح زيــادةً ونقصــاً كمــا ال يشــترط فيــه . 	

المســاهمة فــي الخســارة فــي حيــن أن المضاربــة شــرطها المشــاركة فــي المغــروم 
والمغنــم بالتفصيــل المتقــدم.

عقــد المضاربــة طريــق شــرعي للكســب المشــروع فهــو إحــدى الوســائل المشــروعة . 	
ــال ومــن  ــل والم ــزاوج العم ــث يت ــال حي ــه الم ــن يقصــد ب ــل حي ــة العم ــن حرك ــي تبي الت
خــالل هــذه المزاوجــة زكا المــال ألن المــال ال يزكــو إال بالعمــل وال يجــوز تأجيــره وإنمــا 
يجــوز المعاملــة عليــه ببعــض النمــاء الخــارج منــه أمــا الربــا فهــو أخبــث الكســوب التــي 
ــدة  ــذر هللا ورســوله كاســيها بالحــرب وشــهر الســالح وهــو فــي صــورة القــرض بفائ أن

تأجيــر للمــال.
عقــد المضاربــة يحقــق العدالــة التامــة بيــن الشــركين ويقــوم علــى مبــدأ النــص بيــن . 5

ــد مــع فطــرة  ــق هــذا العق ــه لنفســه ويتف المســلمين وأن يحــل كل مــن الشــريكين مــا يحب
اإلنســان فثمــرة هــذا العقــد اشــلرعي كســب مشــروع للشــريكين دون أن يســتغل أحدهمــا 
الطــرف اآلخــر فــي حيــن أن الربــا مــن أبشــع أنــواع أكل أمــوال النــاس بالباطــل حيــث 
يربــح أحــد الطرفيــن بــال عمــل ودون تحمــل الخســارة فيكــون ذلــك مناقضــاً لقاعــدة الغنــم 

بالغــرم.
ــة  ــد المضارب ــن عق ــه وبي ــرق بين ــي اإلســالم والف ــرض ف ــد الق ــة عق ــا حقيق ــد أن بين وبع
ــه  ــروق بين ــن الف ــم نبي ــة ث ــي النظــم الوضعي ــة القــرض ف ــان حقيق ــي لبي نعــرض فيمــا يل

ــي اإلســالم. ــرض ف ــد الق ــن عق وبي
ثــم نختتــم هــذا البحــث بمناقشــة الحجــج التــي تــذرع بهــا بعــض مــن أجــازوا المعامــالت 
الربويــة الحديــث والبديــل اإلســالمي لهــا المتمثــل فــي البنــوك التــي تقــوم علــى أســاس 

وســائل التنميــة المشــروعة.
القسم الثاني

عقد القرض في التقنيات الوضعية
أوالً- عقد القرض في التقنيات الوضعية:

 تعريف القرض:
القــرض كمــا تقــول المــادة 5381 مــن التقنيــن المدنــي المصــري »عقــد يلتــزم بــه 
ــي آخــر،  ــود أو أي شــيء مثل ــن النق ــغ م ــة مبل ــرض ملكي ــى المقت ــل إل ــرض أن ينق المق
علــى أن يــرد إليــه المقتــرض عنــد نهايــة القــرض شــيئاً مثلــه فــي مقــدراه ونوعــه وصفتــه 
واألصــل فــي القــرض أن يكــون تبرعــاً إذ القــرض يخــرج عــن ملكيــة الشــيء المقتــرض 

1  تقابل المادة 506 سوري، 754 لبناني، 1081 تونسي
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وال يســترد المثــل إال بعــد مــدة مــن الزمــن وذلــك دون مقابــل علــى أنــه إشــا اشــترط علــى 
المقتــرض دفــع فوائــد معينــة فــي مقابــل القــرض، أصبــح القــرض عقــد معاوضــة ولكــن 

الفوائــد ال تجــب إال إذا اشــترطت1«.
الفرق بين عقد القرض وعقد الشركة:

ويتميــز القــرض عــن الشــركة تمييــزاً واضحــاً فالمقــرض يســترد المثــل مــن المقتــرض 
ــا  ــرض أم ــتغالله للق ــن اس ــر ع ــح أم خس ــد رب ــرض ق ــا إذا كان المقت ــه بم ــأن ل وال ش
الشــريك فــال يســترد حصتــه مــن الشــركة بعــد إنقضائهــا إال بعــد أن يســاهم فــي الربــح أو 
الخســارة والمســاهمة فــي الربــح أو فــي الخســارة هــي التــي تميــز الشــركة عــن القــرض 
وإذا قــدم شــخص مــاال آلخــر واشــترط عليــه أن يســترد مثلــه وأن يســاهم فــي الربــح دون 
الخســارة2 فقــد ذهــب بعــض رجــال القانــون إلــى أن هــذه شــركة باطلــة إذ هــي شــركة 
األســد وذهــب البعــض اآلخــر إلــى أن هــذه المعاملــة ال تعــدو أن تكــون قرضــاً ذلــك أن 
مــن قــدم المــال قــد أقرضــه آلخــر بفائــدة هــي نســبة معينــة فــي الربــح وهــي أمــر احتمالــي 
قــد يتحقــق إذا تحقــق ربــح وقــد ال يتحقــق إذا انعــدم الربــح فــإذا تحقــق ربــح وزاد نصيــب 

المقــرض فيــه علــى الفائــدة المســموح بهــا قانونــاً أنــزل النصيــب إلــى الحــد القانونــي3.
الفرق بين عقد القرض وعقد الهبة:

ويتميــز القــرض عــن الهبــة فــي أنــه نقــل ملكيــة الشــيء علــى أن يســترد مثلــه، أمــا الهبــة 
فنقــل ملكيــة الشــيء دون أن يســترد ال هــو وال مثلــه، ويشــتركان فــي أن القــرض بغيــر 
فائــدة والهبــة كالهمــا عقــد تبــرع ويتميــز القــرض عــن عقــد اإليجــار بــأن القــرض ينقــل 
ملكيــة الشــيء، أمــا اإليجــار فــال ينقــل الملكيــة وإنمــا يلــزم المؤجــر بتمكيــن المســتأجر 
مــن اإلنتفــاع بالشــيء، علــى أن يــرده بعينــه فــي نهايــة اإليجــار ال أن يــرد مثلــه كمــا فــي 

القــرض4«.
الفرق بين عقد القرض وعقد البيع:

ويتميــز القــرض عــن عقــد البيــع فــي أن البيــع نقــل ملكيــة البيــع فــي مقابــل ثمــن النقــود، 

ــه وأحــكام الفقهــاء  ــي المصــري المعــدل بمذاهــب الفق ــون المدن ــى نصــوص القان ــق عل 1  انظــر التعلي
ــة للمستشــار أنــور العمروســي جـــ2 ص502 طبعــة 1979م ــة فــي مصــر واألقطــار العربي الحديث

2  هــذه المعاملــة غيــر مشــروعة مــن جهتيــن األولــى ألنهــا قــرض جــر نفعــاً فهــي ربــا والجهــة الثانيــة 
االشــتمال علــى الغــرر وهــو كــون النفــع الــذي جــر إليــه القــرض أمــراً إحتماليــاً قــد يقــع وقــد ال يقــع فهــو 

جهالــة نحــو عاقبــة العقــد
ــع  ــي المرج ــور العمروس ــار أن ــري للمستش ــي المص ــون المدن ــوص القان ــى نص ــق عل ــر التعلي 3  انظ

الســابق ص504
ــع  ــي المرج ــور العمروس ــار أن ــري للمستش ــي المص ــون المدن ــوص القان ــى نص ــق عل ــر التعلي 4  انظ

الســابق ص503

أمــا القــرض فنقــل ملكيــة الشــيء المقتــرض علــى أن يســترد مثلــه بفوائــد أو بــدون فوائــد، 
علــى أن فــي القانــون المدنــي الجديــد نوعــاً مــن اإلتفاقــات هــو شــرط التملــك عنــد الوفــاء، 
ــم يــف القــرض فــي الميعــاد، أن يمتلــك المقــرض للعيــن  بمقضــاه يقبــل المقتــرض إذا ل
المرهونــة فــي نظيــر القــرض فينقلــب القــرض بيعــاً، وشــرط التملــك عنــد الوفــاء باطــل 
)م 1052مدنــي( وصورتــه أن يبيــع المقتــرض متاعــاً للمقــرض بثمــن معجــل يقبضــه 
منــه »وهــذا هــو القــرض« ثــم يعيــد المقــرض بيــع نفــس المتــاع مــن المقتــرض بثمــن 
ــد  ــب أن تكــون فوائ ــد يغل ــرق فوائ ــذي دفعــه، والف ــى مــن الثمــن المعجــل ال مؤجــل أعل

فاحشــة ســترها عقــد البيــع1«.
الفرق بين عقد القرض وعقد الوديعة:

ــى  ــرض إل ــيء المقت ــة الش ــل ملكي ــرض ينق ــي أن الق ــة ف ــن الوديع ــرض ع ــز الق ويتمي
ــال  ــة ف ــا الوديع ــرض، أم ــى المق ــرض إل ــة الق ــي نهاي ــه ف ــرد مثل ــى أن ي ــرض، عل المقت
تنقــل ملكيــة الشــيء المــودع عنــده بــل يبقــى ملــك المــودع ويســترده بالــذات، هــذا إلــى 
أن المقتــرض ينتفــع بمبلــغ القــرض بعــد أن أصبــح مالــكاً، أمــا المــودع عنــده فــال ينتفــع 
بالشــيء المــودع بــل يلتــزم بحفظــه حتــى يــرده إلــى صاحبــه، فــإذا كانــت الوديعــة مبلغــاً 
ــه  ــاً ل ــده مأذون مــن النقــود أو أي شــيء آخــر ممــا يهلــك باإلســتعمال، وكان المــودع عن
فــي اســتعماله اعتبــر العقــد قرضــاً »م726 مدنــي مصــري« وهــو مــا يعــرف بالوديعــة 

الناقصــة.
الفرق بين عقد القرض وعقد العارية:

ويتميــز القــرض عــن العاريــة بــأن فــي القــرض ينقــل المقــرض ملكيــة شــيء مثلــي علــى 
ــرد  ــي ت ــود الت ــرض عــن العق ــم كان الق ــن ث ــرض، وم ــة الق ــد نهاي ــل عن أن يســترد المث
علــى الملكيــة أمــا فــي العاريــة فالمعيــر ال ينقــل ملكيــة العيــن المعــارة إلــى المســتعير، بــل 
يقتصــر علــى تســليمها إيــاه لينتفــع بهــا علــى أن يردهــا بذاتهــا عنــد نهايــة العاريــة، ومــن 
ثــم كانــت العاريــة مــن العقــود التــي تــرد علــى اإلنتفــاع بالشــيء، ومــن أجــل ذلــك فــرق 
القانــون المدنــي المصــري الجديــد مــا بيــن العقديــن، فوضــع القــرض بيــن العقــود التــي 

تــرد علــى الملكيــة، والعاريــة بيــن العقــود التــي تــرد علــى اإلنتفــاع بالشــيء.
ــاً ألن  والــذي يميــز القــرض عــن العاريــة أن محــل القــرض يجــب أن يكــون شــيئاً مثلي
ــب أن  ــة فيج ــل العاري ــا مح ــي مصــري« أم ــه »م538 مدن ــرد مثل ــزم ب ــرض يلت المقت
تكــون شــيئاً قيميــاً ال مثليــاً، ألن المســتعير بــرده بعينــه ال بمثلــه، والصحيــح  أن العبــرة 

1  المرجع السابق، ص504
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ــه. ــة ل ــة لإلســتهالك وعــدم القابلي ــة ال بالقابلي ــة والقيمي بالمثلي
وتســري القواعــد العامــة فــي نظريــة العقــد علــى عقــد القــرض بإعتبــاره عقــداً رضائيــاً، 
حيــث ال توجــد فــي هــذا الصــدد أحــكام خاصــة، أصبــح الوعد بالفــرض يعــدل القرض1«.

تشابه عقد القرض بالفائدة مع عقد اإليجار في النظم الوضعية:
إذا كان عقــد القــرض قــد تميــز تمييــزاً واضحــاً عــن غيــره مــن العقــود المعروفــة فــي 
القانــون الوضعــي مثــل الشــركة والهبــة والبيــع والوديعــة والعاريــة علــى النحــو المتقــدم 
ــد اإليجــار مــن  ــون الوضعــي يتشــابه مــع عق ــد القــرض فــي نظــر رجــال القان ــإن عق ف
الناحيــة االقتصاديــة حيــث نــرى أن النظــم الوضعيــة تخــول صاحــب المــال فــي الحالتيــن 
ــرض بمؤجــر  ــا ســموا المق ــل ومــن هن ــر مقاب ــي نظي ــه ف ــع بمال ــأن ينتف ــر ب ــن الغي تمكي
ــو  ــذا ه ــواء وه ــواء بس ــر األرض س ــود كمؤج ــر النق ــل مؤج ــم تجع ــذه النظ ــود2 فه النق
الخــالف الجوهــري بيــن عقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن الوضعيــة التــي 
ــة ســلفة أخــرى  ــدة ثمــن كأي ــرى أن الفائ ــة ت ــن الوضعي ــا أن القواني ــدة، طالم ــز الفائ تجي
وهــي فــي القوانيــن الوضعيــة تقابــل بقــاء المــال المقتــرض فــي ذمــة المديــن ألجــل ومــن 
أجــل هــذا قــال رجــال القانــون الوضعــي أن الشــكل القانونــي الــذي يأخــذه اإلئتمــان فــي 

الغالــب هــو قــرض النقــود.
القوانين الوضعية تجيز استحقاق الدائن فوائد ربوية:

تقضــي المــادة /542/ مدنــي مصــري وتقابلهــا المــادة /510/ ســوري بالتــزام المقتــرض 
بدفــع الفوائــد المتفــق عليهــا عنــد حلــول مواعيــد اســتحقاقها.

ــة ســمتها المــادة  ــد ربوي ــن فوائ ــي مصــري باســتحقاق الدائ وتقضــي المــادة /226/ مدن
فائــدة تعويضيــة عــن مبلــغ مــن النقــود لــم يحــل ميعــاد اســتحقاقه فلــو اتفــق زيــد مــع بكــر 
علــى أن يقــرض األول الثانــي مبلــغ مائــة درهــم يدفعهــا بكــر بعــد ســنة مائــة وخمســة 

دراهــم كانــت الخمســة دراهــم الزائــدة فوائــد تعويضيــة للدائــن زيــد.
ــة ســمتها المــادة  ــد ربوي ــن فوائ ــي مصــري باســتحقاق الدائ وتقضــي المــادة /226/ مدن
فائــدة تأخيريــة عــن مبلــغ مــن النقــود حــل ميعــاد اســتحقاقه وتأخــر المديــن فــي الوفــاء بــه 
كمــا لــو تأخــر بكــر عــن ســداد المائــة والخمســة دراهــم بعــد ســنة فتحســب عليــه فوائــد 

أخــرى تســمى بالفوائــد التأخيريــة.
1  المرجع السابق ص505 وانظر الوسيط للدكتور السنهوري جـ5، ص430-429
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عقد القرض في القوانين الوضعية قد يتخذ صوراً مختلفة غير صورته المألوفة:
مــن صــور القــرض غيــر المألوفــة إصــدار ســندات مــن إحــدى الشــركات أو األشــخاص 
المعنويــة العامــة فمــن يكتتــب فيهــا يعــد مقرضــاً للشــركة أو الشــخص المعنــوي بقيمــة 

مــا اكتتــب بــه.
ومنهــا فتــح اعتمــاد لعميــل فــي مصــرف ربــوي فالعميــل يعــد مقترضــاً مــن المصــرف 

مبلغــاً حــده األقصــى هــو اإلعتمــاد المفتــوح.
ومنهــا إيــداع نقــود فــي مصــرف ربــوي فالعميــل يكــون هــو المقــرض والمصــرف هــو 
المقتــرض، ومنهــا تعجيــل المصــرف مبلغــاً مــن النقــود لغميــل لقــاء أوراق ماليــة مودعــة 
فــي المصــرف فالمصــرف يكــون قــد أقــرض العميــل هــذا المبلــغ الــذي عجلــه فــي مقابــل 

رهــن هــو األوراق الماليــة المودعــة فــي المصــرف1.
وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه مــن الجائــز أن يتخــذ عقــد القــرض صــوراً 
مختلفــة غيــر صورتــه المألوفــة مــن قبيــل الخصــم وفتــح االعتمــاد وخطابــات الضمــان 
ــار أنــه يجمــع بينهــا كلهــا وصــف التســهيالت اإلئتمانيــة ويصــدق عليهــا تعريــف  باعتب

بوجــه عــام الــوارد فــي المــادة /538 مــن القانــون المدنــي2.
ثانيــاً – الفــروق بيــن عقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية والتقنيــات المدنيــة 

الوضعيــة:
واضــح مــن دراســة عقــد القــرض فــي اإلســالم وفــي التقنيــن المدنــي المصــري وغيــره 
مــن القوانيــن الوضعيــة أنهمــا وإن التقيــا مــن حيــث أنهمــا فــي اإلســالم والتقنيــن المدنــي 
ــة  ــاً جوهري ــة إال أن ثمــة فروق ــع والشــركة والوديعــة والعاري ــزان عــن البي ــد يتمي الجدي

بينهمــا نذكــر أهمهــا فيمــا يلــي:
عقــد الفــرض فــي اإلســالم مــن عقــود التبرعــات بإعتبــاره مــن التصرفــات الفضليــة . 	

التــي ال يقصــد فيهــا المقتــرض إال الثــواب مــن هللا تعالــى ومــن ثــم فــال يمكــن بحــال مــن 
األحــوال أن ينقلــب إلــى عقــد معاوضــة علــى حيــن أنــه فــي التقنيــن المصــري وغيــره 
مــن القوانيــن الوضعيــة عقــد تبــرع فــي األصــل إال أنــه إذا اشــترط علــى المقتــرض دفــع 

فوائــد معينــة فــي مقابــل القــرض أصبــح عقــد معاوضــة بنــص القانــون.
عقــد القــرض فــي اإلســالم بوصفــه مــن عقــود التبرعــات ال يتــم إال بالقبــض فهــو إذن . 	
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2  نقض مدني مصري جلسة 1969/12/30م، مجموعة المكتب الفني الـ20 ص1263
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مــن العقــود العينيــة التــي ال تعتبــر تامــة إال إذا حصــل تســليم العيــن التــي هــي موضــوع 
العقــد وال يكفــي فيهــا تبــادل األلفــاظ فتمــام االلتــزام فــي عقــد القــرض وغيــره مــن عقــود 
ــل  ــن ويعل ــى تســليم العي ــداع والرهــن يتوقــف عل ــة واإلعــارة واإلي ــل الهب التبرعــات مث
ــى هــذا األســاس وضعــت القاعــدة  ــرع1 وعل ــا تب ــا بأنه ــض لتمامه ــاء اشــتراط القب الفقه

القائلــة ال يتــم التبــرع إال بالقبــض )انظــر المــادة /57/ مــن مجلــة األحــكام العدليــة(.
تلــك هــي طبيعــة عقــد القــرض فــي اإلســالم أمــا عقــد القــرض فــي التقنيــات الوضعيــة 
فهــو مــن العقــود الرضائيــة تســري بشــأنه القواعــد العامــة فــي نظريــة العقــد فــي التقنيــات 

الوضعيــة.
ــر المقــرر فــي . 	 ــدأ النصــح والب ــد القــرض فــي اإلســالم شــرع إلتزامــاً بأصــل مب عق

اإلســالم أمــا عقــد القــرض فــي التقنيــات المدنيــة الوضعيــة فــال التــزام علــى المقــرض 
يجعلــه مــن بــاب اإلحســان واإلرفــاق بالمقتــرض2 إذا أبــاح القانــون اشــتراط فائــدة معينــة 
ــي أو أي  ــون المدن ــي القان ــرر ف ــى الســعر المق ــد عل ــرض بشــرط أال تزي ــر الق ــي نظي ف
قانــون آخــر يحــدد الســعر وقــد تكــون بســيطة أو مركبــة بحســب نــوع المعاملــة »مدنيــة 
أو تجاريــة« يكــون عقــد القــرض فــي التقنيــن المدنــي منطويــاً علــى الربــا بالصــورة التــي 
رأى واضــع القانــون أنهــا تخفــف مــن رزايــاه، ومــن ثــم فقــد تشــابه عقــد القــرض فــي 

النظــم الوضعيــة مــع عقــد اإليجــار فيهــا كمــا مــر.
مــا انتهــى إليــه أمــر النظــم الوضعيــة مــن جــواز تقاضــي فائــدة علــى عقــد القــرض . 	

نتــج عــن خــروج المســيحيين عــن أصــل التحريــم الــوارد فــي المســيحية والقانون الكنســي 
نفســه3، أمــا عقــد القــرض فــي اإلســالم فإنــه نتــاج خــط فكــري يســتحيل الخــروج عنــه 

عمــالً بأصــل تحريــم الربــا وإباحــة البيــع.
ثالثاً – موقف اإلسالم من عقد القرض في التقنيات الوضعية بصوره المختلفة:

نســتخلص ممــا تقــدم أن صــور عقــد القــرض المختلفــة التــي يبيــح فيهــا القانــون الوضعــي 
دفــع فوائــد معينــة فــي مقابــل كل ديــن فــي الذمــة أجــل الوفــاء بــه تصيــر مشــروعة مــن 

1  انظــر المدخــل الفقهــي العــام إلــى الحقــوق المدنيــة فــي البــالد العربيــة للمرحــوم، مصطفــى أحمــد 
ــد 163 ــة 1371ه-1952م ص237 بن ــاء طبع الزرق

2  وذلــك ألن اإلئتمــان فــي نظرهــم عمــل اقتصــادي –ال مبــرة وال إحســاناً فــرؤوس األمــوال المســتثمرة 
بيــن أيــدي الغيــر يجــب أن تــرد مضافــاً إليهــا فائــدة متفــق عليهــا مــن قبــل تلــك الفائــدة تقابــل مــن جهــة 
الربــع الــذي ينتجــه األصــل المقتــرض ومــن جهــة أخــرى عــوض المحــذورات التــي يتعــرض لهــا الدائــن 
مثــل ضيــاع أصــل مالــه عليــه أو عــدم رجوعــه إليــه فــي الموعــد المحــدد، الموجــز فــي علــم االقتصــاد 

جـ3، ص60، ص68
3  انظر افصيل ذلك مجلة الحق التي تصدرها جميعة الحقوقيين العدد الثاني ص32 وما بعدها

وجهــة نظــر القوانيــن الوضعيــة طالمــا أنهــا تتم وفــق القانــون والتكييف القانونــي الصحيح 
ــا الطبيعــة الشــرعية لعقــد القــرض  لــكل تلــك الصــور أنهــا عقــد قــرض بفائــدة وقــد بين
فــي الشــريعة اإلســالمية وأنــه عقــد مــن العقــود الفضليــة وال يمكــن بحــال أن تكــون مــن 
عقــود المعاوضــة علــى ذلــك وعلــى هــذا األصيــل يمكــن القــول بــأن الفائــدة بــكل صورهــا 
وبــكل حجومهــا اليســيرة والخطيــرة والبســيطة والمركبــة وباســمائها الملتويــة كالخصــم1 
ــالم  ــي اإلس ــرم ف ــيئة المح ــا النس ــا رب ــع كله ــل الدف ــماح بقصــد تعجي ــة2 والس والحطيط
والمســيحية واليهوديــة وهــي تســتحق فــي القوانيــن الوضعيــة التــي أجازتهــا ســواء حــدث 
ضــرر للدائــن أو لــم يحــدث وســواء أكان الضــرر ناشــئاً عــن خطــأ المديــن أو لــم تكــن 
بينهمــا عالقــة ســببية فالضــرر يفتــرض وكذلــك عالقــة الســببية واالفتــراض هنــا ال يقبــل 

اثبــات العكــس3.
والــذي تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا أن أي معاملــة ماليــة تكــون دينــاً فــي الذمــة أجــل الوفــاء 
بــه وحصــل الدائــن علــى مبلــغ مــن النقــود فــي نظيــر الديــن أو تأجيــل الوفــاء بــه فــإن 
هــذه المعاملــة تعتبــر وفقــاً للتكيــف القانونــي الصحيــح للقوانيــن التــي تجيــز الفائــدة عقــد 
ــد  ــا أري ــا وإذا م ــن لوازمه ــة م ــر الزم ــة تعتب ــة القانوني ــذه الطبع ــإن ه ــدة ف ــرض فائ ق
التعــرف علــى حكــم اإلســالم بشــأنها فيجــب أن تعــرض عليــه بهــذه الصــورة التــي أرادهــا 
واضــع القانــون وكل خــروج عــن هــذا التكييــف القانونــي للمعاملــة مرفــوض تمامــاً ألنــه 
يعتبــر مغالطــة مكشــوفة ألنهــا هــروب مــن نقطــة النــزاع موضــوع البحــث فليــس األمــر 
ــا إذا  ــان م ــر بالبحــث هــو بي ــر الجدي ــا األم ــا وإنم ــة م ــول بحــل معامل ــق أحــكام للق تلفي
ــق مــع  ــة تتف ــة معين ــة بخصائــص قانوني ــة معين ــة قانوني ــة ذات طبع ــة معين ــت معامل كان
أحــكام الشــريعة اإلســالمية أم أنهــا غيــر متفقــة معهــا ومناقضــة لهــا علــى نحــو مــا بينــا 

فــي المقدمــة.

1  هــو تظهيــر الورقــة إلــى بنــك يدفــع قيمتهــا للمظهــر بعــد اســتنزال قــدر بمثــل فائــدة مبلــغ الورقــة عــن 
المــدة مــا بيــن تاريــخ الخصــم وتاريــخ االســتحقاق مضافــاً إليهــا العمولــة ويقــول رجــال القانــون الوضعــي 
ــول  ــدالً مــن إنتظــار حل ــي الحــال ب ــود ف ــاء والنق ــى الوف ــن إذ يحصــل عل ــد للتاجــر والدائ إن الخصــم مفي
ــاج  ــر الخصــم وإذا احت ــة نظي ــدة وعمول ــن فائ ــه م ــا يحصــل علي ــك لم ــد للبن ــاد االســتحقاق وهــو مفي ميع
البنــك الــذي قــام بالخصــم إلــى نقــود ميعــاد االســتحقاق أمكنــه أن يعيــد خصــم الكمبيالــة لــدى بنــك آخــر 
)انظــر األوراق التجاريــة واألفــالس فــي القانــون اللبنانــي للدكتــور مصطفــى كمــال طــه، الطبعــة الثانيــة، 

1975م، ص19-18(
ــة مقابــل  ــدة التــي يســددها الدائــن للمديــن أو لمصــرف مــن المصــارف الربوي 2  الحطيطــة: هــي الفائ
تحصيــل قيمــة دينــه فــي موعــد ســابق علــى تاريــخ االســتحقاق األصلــي للديــن )انظــر الرياضــة الماليــة 

للدكتوريــن محمــد فتحــي محمــد علــي وعبــد الحليــم أبــو بكــر، طبعــة 1918م، جـــ1، ص33(
3  انظــر نظريــة اإللتــزام فــي الشــريعة اإلســالمية والتشــريعات العربيــة للدكتــور عبــد الناصــر العطــار، 

ص232
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وحاصــل مــا تقــدم كلــه أن عمليــات االقتــراض وخصــم الكمبيــاالت وغيرهــا مــن صــور 
ــرآن  ــرم بالق ــة المح ــا الجاهلي ــن رب ــر م ــة تعتب ــوك الربوي ــي البن ــي تجــري ف ــدة الت الفائ
الكريــم طالمــا أن الشــريعة اإلســالمية حرمــت علــى طرفــي عقــد القــرض أن يخرجــاه 
مــن طبعتــه التــي أرادهــا الشــارع الحكيــم مــن كونــه عقــد إرفــاق إذا شــرط فيــه منفعــة 

خــرج عــن موضوعــه وصــار ربــا.
وكمــا ثبــت أن العمليــات التــي أشــرنا إليهــا ســلفاً مــن ربــا النســيئة المخــرب للبيــوت فــإن 
مجموعــة أعمــال االســتثمار التــي تقــوم بهــا البنــوك الربويــة مثــل شــهادات االســتثمار 
ــي شــأن شــهادات  ــم /8/ لســنة 1965م الصــادر ف ــون رق ــا مصــر بالقان ــي أصدرته الت
ــرارات  ــه والق ــة ل ــن المعدل ــي المصــري والقواني ــك األهل ــي يصدرهــا البن االســتثمار الت
الوزاريــة الصــادرة لتجيــز ذلــك القانــون بأنواعهــا المختلفــة هــذه المجموعــة مــن أعمــال 
االســتثمار مخالفــة للشــريعة اإلســالمية فالنوعــان األول والثانــي شــهادات االســتثمار ذات 
القيمــة المتزايــدة أو ذات العائــد الجــاري مــن ربــا النســيئة المخــرب للبيــوت أمــا النــوع 
الثالــث مــن شــهادات االســتثمار ذات الجوائــز أو يانصيــب فهــو أيضــاً مخالــف للشــريعة 
اإلســالمية فهــو قــرض جــر إلــى نفــع واشــتمل علــى غــرر وقمــار وكل معاملــة تصــدر 
ــى  ــة وتســير عل ــة أو غيرهــا مــن الشــركات أو الشــخصيات المعنوي ــوك الربوي مــن البن

منوالهــا فهــي معاملــة مخالفــة للشــريعة وكســبها غيــر مشــروع.
ــن  ــن المحدثي ــي يبيدهــا بعــض الكاتبي ــى خطــورة اآلراء الت ــه إل ــه يجــب التنبي والحــق أن
ــوم  ــي تق ــة الت ــة الحديث ــع اإلســالم وأحكامــه ليوافــق المعامــالت المصرفي بهــدف »تطوي

علــى إباحــة الربــا«.
ذلــك أنــه منــذ الجيــل الماضــي ومنــذ اقتبســت بعــض البــالد اإلســالمية أنظمــة المصــارف 
وهنــاك أصــوات ترتفــع بيــن الحيــن والحيــن يحــاول أصحابهــا بمختلف الحجــج أن يبرروا 
كل معاملــة قــررت أو تقــرر فــي هــذه المصــارف وإن كانــت حــدة هــذه المحــاوالت قــد 
خفــت بعــد أن انكشــف الغطــاء عــن النظــام الراســمالي الــذي يقــوم علــى الفائــدة والــذي 
يعتبــر الفائــدة كمــا يقــول المفكــر اإلســالمي مالــك بــن نبــي روحــه ويدونهــا يصبــح جســداً 
بــال حركــة وقــد أصبــح مــن المعلــوم بالضــرورة أن ذلــك النظــام هــو اآلن علــى حافــة 
ــي هــذا العصــر  ــاس األمــان ف ــي أن يعطــي الن ــس ف ــه أفل ــول أن ــل يمكــن الق اإلفــالس ب
ــان  ــه عصــر االئتم ــد بأن ــذر بران ــن وخصوصــاً هل ــن االقتصاديي ــر م ــه كثي ــذي يصف ال
ــه  ــب أن ــة والعجي ــتقبل بطــرق قانوني ــال مس ــر م ــال حاضــر نظي ــن م ــازل ع ــو التن وه
هــؤالء هــواة التطويــع نراهــم حيــن يعرضــون لعمليــة التطويــع ال يقفــون علــى المراحــل 

التــي مــرت بهــا المعامــالت الربويــة حتــى وصلــت إلــى شــكلها الحالــي وكيــف أنهــا مــا 
ــك  ــى حالهــا إال بفعــل اليهــود مصاصــي دم الشــعوب1، ونســوا أن نشــأة تل اســتقرت عل
المعامــالت وتطورهــا تســتعصي علــى المواءمــة بينهــا وبيــن النظــام المالــي اإلســالمي 
وإنمــا شــأن ذلــك النظــام كالشــأن بالنســبة للشــريعة اإلســالمية كلهــا التــي لــم تنشــأ ولــم 
ــا  ــة كله ــن الوضعي ــى القواني ــة وحت ــذي ســلكته المعامــالت الربوي ــق ال ــي الطري تســر ف
فلــم تكــن الشــريعة قواعــد قليلــة ثــم كثــرت وال مبــادئ متفرقــة ثــم جمعــت وال نظريــات 
ــة مــع الجماعــة  ــة طفل ــد الشــريعة –ومنهــا المعامــالت المالي ــم تول ــب ول ــم تهذي ــة ث أولي
اإلســالمية- ثــم ســارت تطورهــا ونمــت نموهــا وإنمــا ولــدت شــابة مكتملــة ونزلــت مــن 
عنــد هللا شــريعة كاملــة جامعــة مانعــة ال نــرى فيهــا عوجــاً وال نشــهد فيهــا نقصــا2ً، وقــد 
رأيــت فيمــا مــر كيــف أن عقــد المضاربــة المشــروع هــو بعينــه وبطبيعتــه القانونيــة التــي 
كان عليهــا منــذ عصــر التنزيــل عــو الــذي قننــه الفقهــاء وعلــى أســاس هــذه الطبيعــة ينبغي 
أن نبحــث فــي أيــة معاملــة مســتحدثة يــراد إدخالهــا ضمــن عقــد المضاربــة المشــروع. وال 
يتســع المقــام إلــى مناقشــة موضوعيــة لحجــج هــؤالء المجيزيــن ونأمــل فــي مقــال مقبــل 
أن نــورد تلــك الحجــج ونناقشــها مناقشــة موضوعيــة مســتفيضة كمــا نأمــل أن نعــرض في 
ذلــك المقــال بشــيء مــن التفصيــل لمــا ذهــب إليــه الفقهــاء فــي حكــم الســفاتج التــي أجازهــا 
البعــض ومنهــا البعــض اآلخــر إذا اشــتملت علــى الشــرط الــذي يســتفيد بــه المقــرض وهــو 
األمــان مــن خطــر الطريــق وهــو شــرط التوفيــة فــي بلــد آخــر وبيــان أجــه الشــبه بيــن 
الســفاتج التــي ذكرهــا فقهــاء الشــريعة والتحويــالت المصرفيــة الحديثــة وهــي مباحــث كنــا 

نــود أن نتعــرض لهــا فــي هــذا المقــال وإنمــا طــال بنــا الحديــث فيمــا مــر مــن مباحــث.

1  انظر بحث صاحب هذا المقال في مجلة الحق العدد الثاني ص40
2  انظر التشريع الجنائي في اإلسالم للمرحوم الشهيد عبد القادر عوده جـ1 ص13 وما بعدها
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مقدمة:
بينــا فــي المقــال الســابق أن الحكــم فــي اإلســالم أمانــة ثقليــة وأن مســؤوليتها حمــل فــادح 
أمــام هللا والنــاس، فهــي ليســت جنــون العظمــة عنــد كل محــب للســلطة والتســلط، فالحاكــم 
ــا  ــاء م ــة لق ــة والدنيوي ــة والديني ــم المدني ــد جمهــور المســلمين يرعــى مصالحه ــر عن أجي
يأخــذ أو يحــدد لــه مــن مرتبــات ولقــد كانــت حيــاة الخلفــاء الراشــدين ومســلكهم الواقــع 
فــي ممارســتهم لهــذه األمانــة مــا يكشــف عــن هــذه الحقيقــة التــي أخــذت حظهــا الوافــر 
فــي نفوســهم تطبيقــاً وتعليمــاً، فهــذا هــو الخليفــة األول أبــو بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه 

يقــول حيــن حضرتــه الوفــاة:
»إنــي اضطلعــت بأمانــة هــؤالء النــاس حيــن كان النكــوص إضاعــة والخــذل تفريطــاً – 
يعنــي أنــه مــا رغــب فــي الخالفــة وال أحبهــا- ثــم يقــول... فشــهيدي هللا، مــا كان يقبلنــي 
إيــاه مــا كان يقبــل منــي تركــه.. ثــم يذكــر أبــو بكــر أنــه مــا أخــذ مــن مــال األمــة إال النــزر 
ــول فتبلغــت  ــال فيق ــت الم ــه مــن بي ــة خصصــت ل ــن ناق ــن م ــا لب ــة فيه اليســير... صحف
ــراً  ــاالً أشــراً وال متكاث ــدرة لقحتهــم وأقمــت صالتــي معهــم ال مخت بصفحتهــم وتعللــت ب
بطــراً.. لــم أعــد )أتجــاوز( ســد الجوعــة وورى العــورة وقوانــة القــوام-أي قــدر مــا يعيشــه 

بــه مــن القــوت الــذي يمســك حياتــه.
ثــم يتابــع الخليفــة الراشــد األول كالمــه مستشــهداً بــاهلل أنــه اضطــر لــألكل مــن بيــت المــال 
دفعــاً للجــوع وأن أحشــاءه كانــت تمتعــض لغثائــة األكل الــذي يتناولــه ولكــن المضطــر 
ــه األحشــاء  ــو من ــه هــي »حاضــري هللا مــن طــوى ممعــض تهف يستســيغ المــر وعبارت
وتجــب لــه األمعــاء فاضطــررت إلــى ذلــك اضطــرار المريــض إلــى المعيــف اآلجــن.. 
ــم يوصــي وهــو يحتضــر ابنتــه أن تــرد علــى المســلمين مــا أخــذه مــن مالهــم فيقــول:  ث
فــإذا أنــا مــت فــردي إليهــم صحفتهــم وعبدهــم الــذي كان يخدمــه ولقحتهــم –الناقــة التــي 
كانــت تحلــب لــه ورحاهــم ودثــارة مــا فــوق اتقيــت بهــا البــرد ودثــارة مــا تحتــي اتقيــت 
بهــا نــز األرض وكان حشــوها قطــع اســلعف.. وكان أبــو بكــر يــرى أنــه ال حــق بــه فــي 
بيــت المــال نظيــر عملــه فأوصلــى بأرضــه للمســالمين مقابــل مــا أخــذ مــن مرتــب منهــم 
ــه:  ــن ســعد فــي طبقات ــول اب ــكان كمــا يق ــة الوصــف..( ف ــه.. )هــذه العيشــة آنف ليعيــش ب
ينفــق رضــي هللا عنــه –مــن اســتغالل ملكــه وعمــل يــده وقــد ظــل مــدة بعــد خالفتــه وهــو 
علــى حالــه تلــك، وال ينفــق علــى نفســه مــن بيــت المــال شــيئاً فأصبــح يومــاً يــرى وقــد 
ســاعده إبــراد وهــو ذاهــب إلــى الســوق ليبيعهــا فلقيــه عمــر بــن الخطــاب فقــال ايــن تريــد 
قــال إلــى الســوق، قــال تصنــع مــاذا؟ وقــد وليــت أمــر المســلمين قــال فمــن أيــن أطعــم 
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عيالــي –فقــال انطلــق يفــرض لــك أبــو عبيــدة )أي بيــت المــال( فلمــا ذهــب إبيــه قــال أبــو 
ــدة أفــرض لــك قــوت رجــل مــن المهاجريــن ليــس بأفضلهــم وال أوكســهم، وكســوة  عبي
الشــتاء والصيــف إذا أخلقــت شــيئاً رددتــه وأخــذت غيــره.. ففــرض لــه كل يــوم نصــف 
شــاه ومــا كســاه، وتقــول عائشــة: فيمــا رواه الطبرانــي –كان منــزل أبــي بالســنح- عنــد 
زوجتــه حبيبــة ابنــة خارجــة وكان قــد حجــر عليــه حجــرة مــن ســقف فمــا زاد علــى ذلــك 

حتــى تحــول إلــى منزلــه بالمدينــة.
وهكــذا كان إدراكمهــم ومعرفتهــم للحكــم وأمانــة المســوؤلية فكانــوا ينظــرون إليهــا علــى 
أنهــا حمــل وتكليــف ال ســلطة وتشــريف تعطــي لصاحبهــا مكانــاً فــوق النــاس يتعالــى أو 
ــه  ــزل علي ــه وســلم –وهــو المن ــى هللا علي ــم.. فالرســول صل ــم أو يســتبد به يطغــى عليه
الوحــي يقــول ربنــا ســبحانه وتعالــى عتــه )لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه 
ــه  ــى هللا علي ــول للرســول صل ــم( ويق ــن رؤوف رحي ــم بالمؤمني ــم حريــص عليك ــا عنت م
وســلم فــي القــرآن المنــزل عليــه )إنمــا أنــا بشــر مثكلــم يوحــى إلــي..( فهــو بشــر مثلهــم 

غيــر أنــه يوحــى إليــه.
وأبــو بكــر رضــي هللا عنــه يقــول عقــب توليــه أمــر الخالفــة –مخاطبــاً جمهــور المســلمين 
بمــا يشــعرهم بالثقــة واألمــان وحســن العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم- )لقــد وليــت عليكــم 
ــل  ــى باط ــي عل ــي، وإن رأيتمون ــق فأعينون ــى الح ــي عل ــإن رأيتمون ــم ف ــت بخيرك ولس
فقومونــي.. أطيعونــي مــا أطعــت هللا فيكــم، فــإن عصبتــه فــال طاعــة لــي عليكــم.. القــوي 
فيكــم ضعيــف عنــدي حتــى آخــذ منــه الحــق، والضعيــف فيكــم قــوي عنــدي حتــى آخــذ 

لــه الحــق(..
وهــا هــو عمــر بــن الخطــاب يبيــن فداحــة وعظــم هــذه المســؤولية ومتطلبــات تلــك األمانــة 
ــم  ــك أثقله ــر أن ــاس غي ــن الن ــد م ــت واح ــا أن ــي موســى األشــعري )إنم ــه ألب ــي خطاب ف

حمــالً(.
وإذا كانــت هــذه اإلشــارة الســريعة إلــى تبعــات هــذه األمانــة وثقلهــا يــوم القيامــة كمــا قــال 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم: إنهــا خــزي وندامــة إال مــن أخذهــا بحقهــا وأدى الــذي 
ــذي يتصــدى لهــذا األمــر  ــاس.. فمــن هــو ال ــه فيهــا.. فضــالً عــن عواقبهــا أمــام الن علي
ويتحمــل تبعاتــه وأمانتــه.. وكيــف يتــم تعيينــه وإختيــاره لهــذه األمانــة... فأمــا عــن شــروط 
ــدر فيهــا  ــاء بهــذا الق ــال الســابق ونــرى االكتف ــي المق ــا إليهــا ســريعاً ف ــد ألمحن الحكــم فق
علــى أن ننتقــل اآلن فــي هــذا البحــث إلــى الحديــث عــن طريقــة اختيــار الحاكــم أو اإلمــام 

أو أميــر الجماعــة المســلمة.

الرضى هم الطريق الختيار الحاكم
مــن المبــادئ اإلســالمي التــي يقــوم عليهــا نظــام المجتمــع اإلســالمي )الرضــى( فالرضــى 
مبــدأ أساســي أصيــل فــي المجتمــع اإلســالمي ال تقــوم العالقــات بيــن النــاس إال بــه وفــي 
ــى  ــوم إال عل ــاس فــي الصــالة ال تق ــى أمامــة الن ــات حت ــدات والعالق ــة التعاق ــه –فكاف ظل
الرضــى- فالرســول صلــى هللا عليــه وســلم يقــول فــي حديــث الرجــل الــذي يتولــى امامــة 
النــاس فــي الصــالة وهــم لــه كارهــون: ثالثــة ال ترفــع صالتهــم فوقهــم شــبراً.. وعــد منهــم 
»رجــل أم النــاس وهــم لــه كارهــون«، فكذكلــك واليــة المســلمين، األصــل فيهــا –أنهــا ال 
تصــح بغيــر رضــى فدعــوة اإلســالم ليســت غايتهــا إقامــة حكــم علــى صــورة مــا، وإنمــا 
غايتهــا إقامــة مجتمــع إنســاني ســليم معافــى مــن أدواء الظلــم والبغــي، غايتهــا خلــق جســد 
إنســاني مرتبــط بمشــاعر األخــوة والمــودة والرحمــة.. وأمــا الحكومــة فهــي جــزء مــن 
هــذا الجســد تصلــح بصالحــه وتفســد بفســاده »كمــا تكونــوا لــوى عليكــم« فاإلســالم قــد 
كــرم اإلنســان هــذا التكريــم الــذي يجعــل لــه ذاتيــة وشــخصية ال تــذوب أبــداً حتــى ولــو 
كان فــي قيــد الــرق والعبوديــة.. إنــه إنســان وطالمــا كان فــي ثــوب اإلنســانية فهــو أهــل 
لحمــل األمانــة وإحتمــال المســؤوليات.. وهللا ســبحانه وتعالــى يدعــوى المؤمــن أال يعطــل 
قدراتــه الفكريــة ومواهبــة الذهنيــة وذلــك بالتعبيــر عــن رأيــه فــي اختيــار مــن يتولــى أمــره 
وبــأن يرضــى بــه إمامــاً ثــم بعــد ذلــك لــه الســمع والطاعــة، فيقــول الدهلــوي فــي كتابــه 
حجــة هللا البالغــة 149 مانصــه: »إن المهــم فــي الخالفــة رضــا النــاس عنــه واجتماعهــم 

عليــه وتوقيرهــم إيــاه وأن يقيــم الحــدود ويناضــل دون الملــة«.
ــا أمــر المســلمين  ــى عندم ــه »إن هللا ســبحانه وتعال ــي كتاب ــوي ف ــول الدهل ــك يق ــي ذل وف
فــي اآليــة الكريمــة بقولــه تعالــى: »أطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر منكــم« 
فقــد أشــار إلــى هــذا الرضــى يقــول تعالــى »منكــم« وال يكــون ولــي األمــر منكــم، بغيــر 
رضــى مــن األمــة –مــن النــاس أنفســها وهــذا الرضــى مســتفاد أيضــاً مــن موقف الرســول 
فــي بيعتــي العقبــة األولــى والثانيــة ومســلك الخلفــاء الراشــدين بعــده فــي تولــي الخالفــة، 
فالخليفــة أبــو بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه تــم اختيــاره ال تعيينــه، إذ لــم يعهــد الرســول 
صلــى هللا عليــه وســلم حيــن انتقــل إلــى الرفيــق األعلــى بالخالفــة ألحــد مــن بعــده وآثــر 
ــي  ــا ف ــة بحقه ــظ لألم ــى يحتف ــك حت ــم وذل ــلمين ورضاه ــار المس ــر الختي ــرك األم أن يت
االختيــار، ولــو نــص الرســول صلــى هللا عليــه وســلم بالخالفــة مــن بعــده ألحــد لمــا كان 
الخــالف الــذي شــغل المســلمين عــن دفــن نبيهــم بعــد موتــه وتمــت الخالفــة ألبــي بكــر 
بالبيعــة مــن بعــض المســلمين يــوم الســقيفة ثــم مــن بقيتهــم فــي اليــوم التالــي ثــم توالــت 
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البيعــة مــن أنحــاء البــالد بعــد ذلــك، فــإن كان عمــر بــن الخطــاب هــو الــذي بــدأ بالبيعــة 
وصمــم عليهــا إال أنهــا كانــت بيعــة األمــة كلهــا وذلــك ببيعــة المهاجريــن واألنصــار الذيــن 
كانــوا قــد بايعــوا الرســول مــن قبــل وآزروه ونصــروه –وفــي ذلــك يقــول ابــن تيميــة فــي 

كتابــه )منهــاج الســنة(:
لــو أن عمــر وطائفــة معــه بايعــوا أبــا بكــر وامتنــع ســائر الصحابــة عــن البيعــة لــم يصــر 
ــة الذيــن هــم أهــل  ــذاك، وإنمــا صــار إمامــاً بمبايعــة جمهــور الصحاب ــو بكــر إمامــاً ب أب
القــدرة والشــوكة، وكذلــك يقــول اإلمــام الغزالــي )لــو لــم يبايــع أبــو بكــر غيــر عمــر وبقــي 
كافــة المســلمين مخالفيــن أو انقســموا انقســاماً متكافئــاً ال ييتميــز فيــه غالــب عــن مغلــوب 

لمــا انعقــدت اإلمامــة(.
وألن األميــر العــادل عمــر بــن الخطــاب يحــض األمــة علــى أن تحفــظ لنفســها بحقهــا فــي 
اختيــار حاكمهــا فيقــول فــي خطبــة لــه .. فمــن بايــع رجــالً عــن غيــر مشــورة المســلمين 

فإنــه ال بيعــة لــه هــو وال الــذي بايعــه..
وكذبــك فعــل عمــر بــن عبــد العزيــز عندمــا خالــف ســلفه قاعــدة الرضــى هــذه فــي واليتــه 
ــد أبليــت بهــذا األمــر مــن غيــر رضــا  رفــض ذلــك وصعــد المنبــر وهــو يقــول لهــم )ق
منــي وال مشــورة مــن المســلمين وإنــي قــد خلعــت مــا فــي أعناقكمــك مــن بيعــة فاختــاروا 

ألنفســكم( فرجــع بذلــك إلــى اإللتــزام باألصــل الــذي ســار عليــه الخلفــاء مــن قبــل.
فــإذا كان اختيــار أبــي بكــر لعمــر فإنمــا كان اختيــاراً لألصلــح مــن الرجــال لقيــادة 
ــد  ــه ق ــه أن ــم بوصف ــالمية ث ــة اإلس ــا الدول ــر به ــي تم ــروف الت ــك الظ ــي تل ــلمين ف المس
تبــوأ هــذا المنصــب بإقتــراع األمــة عليــه واختيارهــا لــه فكأنــه نقــل بيعــة األمــة إلــى مــن 
اختــاره، وكان قبــل اختيــاره قــد استشــار جمهــرة الصحابــة وقادتهــم، وفــي ذلــك يقــول 

ــي تاريخــه: ــري ف الطب
»إن أبــا بكــر لــم يكتــب عهــده لعمــر إال بعــد أن استشــار كبــار الصحابــة وهــم قــادة الــرأي 
وموضــع ثقــة األمــة فأثنــوا كلهــم علــى عمــر وقــال عثمــان بــن عفــان )اللهــم إن علمــي 
ــم استشــاراته أشــرف  ــه( ولمــا أت ــا مثل بــه أن ســريرته خيــر مــن عالنيتــه وأن ليــس فين
علــى النــاس فقــال لهــم )أترضــون بمــن اســتخلف عليكــم، فإنــي مــا الــوت مــن جهــد وال 
ــدم  ــم يتق ــوا ول ــع المســلمين وافق ــم إن جمي ــا( ث ــوا ســمعنا وأطعن ــة.. فقال وليــت ذات قراب
أحــد باإلعتــراض مــع قدرتهــم علــى ذلــك لــو أرادوا.. فهــا هــو األعرابــي يقــف فــي وجــه 
عمــر بعــد توليتــه األمــر ويقــول )وهللا لــو رأينــا فيــك اعوجاجــاً لقومنــاك بســيوفنا هــذه..( 
ثــم كانــت بيعــة بعــد ذلــك لعثمــان مــن الســتة الذيــن اختارهــم عمــر لإلختيــار والترشــيح 

والتــي يقــول عنهــا اإلمــان ابــن تيميــة فــي كتابــه )منهــج الســنة(:
)إن عثمــان لــم يصــر إمامــاً بإختيــار بعضهــم بــل بمبايعــة النــاس لــه وجميــع المســلمين 
بايعــوا عثمــان بــن عفــان ولــم يتخلــف عــن بيعتــه أحــد.. قــال اإلمــام أحمــد: مــا كان فــي 
القــوم مــن بيعــة عثمــان كانــت بإجماعهــم وإال لــو قــدر أن عبــد الرحمــن بــن عــوف بايعــه 
ثــم لــم يبايعــه علــي وال غيــره مــن الصحابــة أهــل الشــوكة لــم يصــر إمامــاً.. ثــم إن ابــن 
عــوف حلــف أنــه أقــام ثالثــاً لــم يغتمــض فيهــا بنــوم يشــارو الســابقين األوليــن والتابعيــن 
لهــم بإحســان ويشــاور امــراء األنصــار، فأشــار عليــه المســلمون بواليــة عثمــان وقدمــوا 

عثمــان وبايعــوه ال عــن رغبــة أعطاهــم إياهــا وال عــن رهبــة أخافهــم بهــا(.
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مناقشة الرأي المخالف لرأي الجمهور
إن أصحــاب الــرأي القائــل بنصــب اإلمــام عــن طريــق اإلختيــار والشــورى والبيعــة هــم 
جمهــور أهــل الســنة والمعتزلــة والخــوارج وأصحــاب الــرأي الــذي يقــول بتعييــن اإلمــام 
بالنــص عليــه فهــم الشــيعة إذ يقولــون بــأن التعييــن والنــص الــذي حــدث مــن هللا ورســوله 
علــى شــخص اإلمــام أو صفاتــه نصــاً جليــاً أو خفيــاً، وهــذا الواجــب ليــس واجبــاً علــى 
الجماعــة المســلمة وإنمــا هــو واجــب علــى هللا فليــس للبشــر ســبيل واختصــاص فــي هــذا 
ــة-  ــام ديني ــات اإلم ــة ومهم ــة اإلمام ــة أن طبيع ــى مقول ــم عل ــاد منه ــذا اعتم ــام –وه المق
وقــد رد عليهــم أصحــاب الــرأي األول بــأن منصــب اإلمــام دنيــوي وأنــه يقــام لمصالــح 
الدنيــا ويقــاس هــذا النصيــب طبيعــة ومهامــاً علــى المناصــب المتفــق علــى أنهــا ومهامهــا 
مناصــب دنيويــة كمــا يســتند الحكــم بأنــه يتــم عــن طريــق اإلختيــار ال النــص إلــى مــا فعــل 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي حياتــه مــن تقريــر مبــدأ اإلختيــار لألمــراء والــوالة، 
وقــد ســلك المســلمون بعــد وفــاة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم طريــق اإلختيــار لرئيــس 

دولتهــم ولــم يختلفــوا علــى هــذا الســبيل )وذلــك علــى نحــو مــا بينــا آنفــاً(.
ولــم يقــل أحــد منهــم بــأن هنــاك نصــاً، وهــم قــد تعلمــوا فلســفة اإلختيــار فــي حيــاة الرســول 
ــي باشــرها  ــة والعســكرية الت ــات السياســية واإلداري ــه وســلم مــن التصرف ــى هللا علي صل
ــق اإلمامــة  ــار كطري ــم كان اإلختي ــار ومــن ث ــدأ اإلختي ــة مب ــى تزكي ــي اعتمــدت عل والت
هــو اإلمتــداد لفلســفة الدولــة اإلســالمية ونظامهــا وهــي الفلســفة الشــورية التــي كانــت قــد 
اســتقرت منــذ عهــد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فهــذا الجانــب الدنيــوي مــن ســلطات 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم قــد تميــز عــن الجانــب الدينــي بتقريــر مبــدأ اإلختيــار فيــه 
وأن للبشــر دوراً فيــه بالــرأي والشــورى ولــو كان دينيــاً لمــا كان للــرأي وال للشــورى وال 
للبشــر شــأن فيــه إال شــأن المطيــع المســلم المتعبــد دون أن يطلــب حتــى معرفــة الوجــوه 

واألســباب.
وأن هنــاك أمثلــة مــن األحــداث السياســية والعســكرية واإلداريــة التــي طلــب فيها الرســول 
ــادة  ــاروا لهــم الق ــى رأيهــم فيخت ــه أن يلجــأوا فيهــا إل ــه وســلم مــن صحابت صلــى هللا علي
واألمــراء والــوالة وعليــه يقــاس منصــب اإلمــام علــى منصــب الحاكــم واألميــر والوالــي 
للصلــة القائمــة بيــن طبيعــة مهــام كل مــن اإلمــام والحاكــم والوالــي واألميــر، ولقــد عمــل 
الصحابــة فــي حيــاة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم بذلــك فإنــه لمــا أرســل جيشــاً لغــزو 
الــروم قــال لهــم )أميركــم زيــد بــن حارثــة فــإن هلــك فجعفــر بــن أبــي طالــب فــإن هلــك 
ــن  ــد ب ــداً لهــم هــو خال ــار الجيــش قائ ــة، فاخت ــك هــؤالء الثالث ــد هللا بــن رواحــة( فهل فعب

الوليــد أميــراً لهــم، فدبــر وساســهم ولقــي العــدو بهــم فمــا أنكــر عليهــم الرســول صلــى هللا 
عليــه وســلم ذلــك بــل صوبهــم.

وقــد كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد أنفــذ عمــاً ألبــي موســى األشــعري أميــراً علــى 
جماعــة فهلــك فاســتعملوا بعــده أبــا موســى األشــعري، فمــا أنكــر رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم ذلــك بــل صوبهــم وإنهــم فعلــوا هــذا ألنهــم قــد عرفــوه مــن ســيرته.
فالرسول صلى هللا عليه وسلم إذن قرر مبدأ اإلختيار للقادة واألمراء والوالة.

ــه(  ــة هللا علي ــودوي )رحم ــى الم ــو األعل ــر أب ــر اإلســالمي الكبي ــول المفك ــك يق ــي ذل وف
ــون والدســنور ص 283.. بعــد  ــي السياســة والقان ــه ف ــة اإلســالم وهدي ــه نظري ــي كتاب ف
ــال  ــار المســلمين لهــم ق ــق إختي ــاء األربعــة كان عــن طري ــة الخلف أن اســتعرض أن تولي
ــي  ــة ف ــس الدول ــة رئي ــي أمــر تولي ــة ف ــه تصــرف الصحاب ــا كان علي ــذا م ــا نصــه )فه م
عهــد الخالفــة الراشــدة.. وأن الظاهــر أن الــذي أســس بنيــان هــذا التصــرف أي اختيــار 
ــه وســلم  ــى هللا علي ــي صل ــو ســكوت النب ــه، ه ــة المســلمين ل ــق مبايع ــم عــن طري الحاك
ــع شــؤون  ــامل لجمي ــم..( الش ــم شــورى بينه ــى )وأمره ــه تعال ــة، وقول ــاب الخالف ــي ب ف
ــذه الســابقة  ــن ه ــت م ــذي ثب ــالً: وأن ال ــه هللا قائ ــم يســتطرد رحم ــة ث المســلمين الجماعي
الدســتورية ثبوتــاً قاطعــاً هــو أن انتخــاب رئيــس الدولــة اإلســالمية يتوقــف علــى رضــاء 
عامــة المســلمين وال يحــق ألحــد أن يســلط نفســه علــى رؤوســهم بالقســر واإلكــراه وال 
اختصــاص بهــذا المنصــب ألســرة أو طبقــة، وينبغــي أن يجــري اإلنتخــاب برضــاء 
المســلمين مــن غيــر مــا عنــف وال تدنيــس أمــا كيــف يتبيــن رضــا عامــة المســلمين فــإن 
ــف  ــه مختل ــار ل ــن أن نخت ــن الممك ــاً محــدداً وم ــذا الغــرض طريق ــم يضــع له اإلســالم ل
ــذه  ــن به ــرط أن نتمك ــم بش ــلمين وحاجاته ــوال المس ــب أح ــى حس ــج عل ــرق والمناه الط
ــه  ــك فإن ــى ذل ــة جمهــور األمــة المســلمة.. وعل ــن يحــوزون ثق ــة الذي الطــرق مــن معرف
إذا كان قــد تبيــن مــن القــرآن والســنة ومســلك الخلفــاء الراشــدين األربعــة ومــن بعدهــم 
ــة  ــورة والبيع ــو المش ــلمين ه ــم المس ــار حاك ــق الختي ــان أن الطري ــم بإحس ــن له والتابعي
والعقــد فمــا هــي البيعــة ومــا وجــه الشــبه بينهــا وبنــي األنظمــة المعاصــرة فــي إختيــار 

ــد؟ الحاكــم، ومــن هــم أطرافهــا وطبيعتهــا ومــن هــم أهــل الحــل والعق
أوالً – البيعة:

ماهيتها:
البيعــة كمــا يقــول ابــن خلــدون فــي مقدمتــه »هــي العهــد علــى الطاعــة« .. ألن المبايــع 
يعاهــد أميــره علــى أن يســلم لــه النظــر فــي أمــر نفســه وأمــور المســلمين ال ينازعــه فــي 
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ذلــك ويطيعــه فيمــا يكلفــه بــه مــن األمــر علــى المنشــط والمكــره.
وكانــوا إذا بايعــوا األميــر وعقــدوا عهــده جعلــوا أيديهــم فــي يــده تأكيــداً للعهــد فأشــبهه ذلك 
ــدي.. وهــذا  ــع فســمي بيعــة.. وصــارت البيعــة مصافحــة باألي كال مــن المشــترى والبائ
مدلولهــا فــي عــرف اللغــة ومعهــود الشــرع، وهــو المــراد فــي الحديــث فــي بيعــة النبــي 
ــة العقبــة وعنــد الشــجرة وحيثمــا ورد هــذا اللفــظ ومنــه بيعــة  صلــى هللا عليــه وســلم ليل

الخلفــاء.
وجــاء فــي أوجــز المســالك إلــى موطــأ اإلمــام مالــك عــن البيعــة مــا يفيــد هــذا المعنــى، 
ــص  ــة تخت ــا )أن المبايع ــال الباجــي عنه ــدة، وق ــن المعاه ــارة ع ــة عب ــأن المبايع ــال ب فق
بمعاقــدة اإلمــام..( فهــي إذ عقــد ومثيــاق بيــن طرفيــن أشــبه بمــا بيــن البائــع والمشــتري، 
فالخليفــة طــرف والجماعــة المســلمة الطــرف اآلخــر والخالفــة أو اإلمامــة )هــي موضــوع 
ــكل فــرد نصيــب فيهــا  العقــد(. وعلــى ذلــك فإنهــا حــق مشــاع بيــن المســاامين جميعــاً ل
علــى قــدم المســاواة مــع أي فــرد آخــر، فــكل مســلم عاقــل بالــغ لــه حقــه المباشــر فــي أن 
ــن يســتحقه  ــذا الحــق لم ــؤدي ه ــوالً أو رفضــاً وأن ي ــا قب ــة وأن يشــارك فيه يشــهد البيع
ويضعــه فــي موضعــه.. وهــي كمــا يقــول البعــض فــرض علــى كل المســلمين، رجــاالً 

ونســاء مــن البالغيــن ألن الحاكــم نائــب عنهــم جميعــاً فــي تولــي الحكــم والســلطة.
والبيعــة هــي ربــاط األمــة المؤمنــة التــي اجتمعــت علــى نهــج ربانــي نــدور مــع الحــق 
ــة  ــاء األم ــها التق ــات وشــطحات، فأساس ــوى أو رغب ــى ه ــق إل ــر الح ــث دار وال تدي حي
ــزام الجماعــة  ــي إلت ــل عمــالً ف ــذي يتمث ــه وال ــزام ب ــى منهــج هللا واإللت ــاً عل والحاكــم مع
المســلمة بالســمع والطاعــة للحاكــم علــى هــذا األســاس والتــزام الحاكــم بمراعــاة شــؤون 
األمــة والحفــاظ عليهــا، فهــي عهــد وميثــاق بينهمــا يشــمله ويظللــه ذلــك المبــدأ العريــض 
ــود1(،  ــوا بالعق ــوا أوف ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى: )ي ــه تعال ــة بقول ــة القرآني ــه اآلي ــذي تضمنت ال
فبيعــة المؤمــن غايتهــا هللا ورســوله، وهــي تدعــو المؤمــن أال يكــون إمعــة وأال يعطــل 
ــاس  ــى أس ــة عل ــذه األمان ــي به ــا فيف ــه هللا إياه ــة منح ــي أمان ــي ه ــة الت ــه الفكري قدرات
ــى هــذا فهــي  ــى األمــر عل ــه وســلم، وألول ــى هللا علي الســمع والطاعــة هلل ولرســوله صل
مدرســة تنمــي اإليمــان وترفــع المواهــب وتحمــل المؤمــن علــى إظهــار كوامــن الرجولــة 
والشــجاعة فــي نفســه ألنهــا تشــعره أنــه إذا أعطــى كلمتــه كانــت عهــداً بينــه وبيــن هللا أوالً 
ــه..  ــك ذهــاب روحــه ومال ــو كان فــي ذل ــداً ول ــه جازمــاً ال ينقصــه بحــال أب وحكمــاً علي
فــإن الكلمــة لــدى المؤمــن لهــا أثرهــا وقوتهــا العاملــة فــي نفســه، وليســت علــى مــا يبــدو 

1  األنعام: اآلية 1

ــم  ــون دائ ــن أن يك ــادي المؤم ــي تن ــاالة، وه ــدم المب ــف وع ــوان والضع ــن اله ــوم م الي
الصلــة والوعــي بواقــع حياتــه السياســية، وظروفــه حتــى يســتطيع أن يردهــا إلــى منهــاج 
هللا ليأخــذ حظــه فــي واقــع حياتــه كلهــا، وهــي فــوق كل ذلــك تدوعــة المؤمــن أن يعــرف 
مالــه ومــا عليــه فــال يتجــاوز حــدوده وال ينــازع األمــر أهلــه وال يتصــدى لمــا ال يقــدر 
عليــه، فهــي كمــا جــاء فــي الحديــث الصحيــح الــذي روتــه الكتــب الصحــاح عــن عبــادة 
بــن الصامــت قــال )بايعنــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم( علــى الســمع والطاعــة فــي 
العســر واليســر والمنشــط والمكــره وعلــى أثــره علينــا وأن ال تنــازع األمــر أهلــه وعلــى 

أن نقــول الحــق أينمــا كنــا ال نخــاف فــي هللا لومــة الئــم.
ــة اليســر والعســر والمكــره والمنشــط والرضــا وعلــى قولــة الحــق  فالبيعــة إذن فــي حال
وهــي حريــة الــرأي والمشــورة والنصيحــة هلل ورســوله صلــى هللا عليــه وســلم، ولكتابــه 
ولعامــة المســلمين وائمتهــم، وهــي النيــة الصادقــة المخلصــة والوســيلة النافعــة الناجعــة 
ــرد  ــم الف ــى حك ــالم يتأب ــة، فاإلس ــه العام ــي حيات ــلم ف ــة للمس ــوق الطبيعي ــة الحق لممارس
المطلــق ويرفــض الحجــر علــى الــرأي الواعــي الحــر وتكميم األفــواه المخلصــة الصادقة، 
وينــدد القــرآن بهــذا الــذي كان مــن أمــر فرعــون مــع قومــه )مــا أريكــم إال مــا أرى ومــا 

أهديكــم إال ســبيل الرشــاد(.
تكييــف البيعــة وهــل هنــاك وجــه للشــبه بينهــا وبيــن نظريــة العقــد االجتماعــي )أي التعاقــد 

السياســي لروسو(:
 تكييف البيعة:

ــي وأن  ــة أو الوال ــن الجماعــة اإلســالمية والخليف ــاق بي ــد وميث ــا عه ــا آنف ــا بين ــة كم البيع
طرفــي هــذا العقــد هــو مجمــوع أفــراد األمــة المســلمة مــن جهــة والمرشــح للخالفــة مــن 
ــد  ــرة الرضــى والتعاق ــى أســاس فك ــة عل ــون البيع ــاء يكيف ــإذا كان الفقه ــة أخــرى، ف جه
ويقولــون بأنهــا عقــد حقيقــي يتــم عــن رضــى وقبــول بيــن األمــة والخليفــة بإيجــاب وقبــول 
ــة  ــى الخليف ــة عل ــب لألم ــوق.. فيرت ــات وحق ــن التزام ــن الطرفي ــكل م ــب ل ــا ويرت منهم
ــه  ــى هللا علي ــوله صل ــنة رس ــاب هللا وس ــى مقتضــى كت ــته عل ــه وسياس ــي حكم ــير ف الس
وســلم، وإقامــة العــدل بيــن النــاس وحراســة الديــن وإقامــة شــعائره وحــدوده والدفــاع عــن 
ــي ســبيل  ــد ف ــذل الجه ــة الســمع والطاعــة وب ــى األم ــة عل ــب للخليف دار اإلســالم.. ويرت
النهــوض بأعبــاء الحكــم، ويســتدلون علــى ذلــك بمــا كان يفعلــه المســلمون حينمــا كانــوا 

ــداً لهــذا الغــرض. يبايعــون الخليفــة فيجعلــون أيديهــم فــي يــده تأكي
ــع  ــد بي ــو عق ــذا؟ هــل ه ــد ه ــأي عق ــد ف ــد التعاق ــع والمشــتري عن ــل البائ ــك فع فأشــبه ذل
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ــب  ــي جان ــاره ف ــم ويحــدث آث ــه بمجــرد أن يت ــع فإن ــد البي ــا عــن عق ــة؟ فأم ــد وكال أم عق
المتعاقديــن المتبايعيــن ينفصــل كل مــن طرفيــه عــن اآلخــر ويصبــح كل منهمــا ال شــأن لــه 
وال ســلطان قبــل الطــرف اآلخــر، فــإن قبــل بهــذا فــإن األمــر ينتهــي بعــد تمــام البيعــة بــأن 
يتملــك الخليفــة الخالفــة وال حســاب ألحــد عليــه إذ تصبــح الجماعــة اإلســالمية ال شــأن 
لهــا بــه، فــي حيــن أن البيعــة ترتــب حقوقــاً وواجبــات متبادلــة بيــن الطرفيــن موضوعهــا 
اســتقامة الخليفــة وعدلــه وصالحيتــه مــن ناحيــة الخالفــة وطاعــة الجماعــة ونصحهــا لــه 
ــا  ــا الشــرعية ومقصده ــة وغايته ــب الجماعــة اإلســالمية وهــي موضــوع البيع مــن جان

االســمى.
عقد وكالة:

قــال البعــض عنهــا أنهــا عقــد وكالــة إذ أن عقــد الوكالــة ليــس عقــد تمليــك وأن الوكيــل 
يتصــرف بمقتضــاه باســم المــوكل وفــي حــدود مــا رســمه المــوكل لوكيلــه واذنــه فيــه مــن 
ــاً لهــذا التكييــف وكيــل عــن األمــة  ــه الخــروج عنهــا والحاكــم وفق تصرفــات ال يجــوز ل
خاضــع لرقابتهــا ولهــا عليــه ســلطان التوليــة والعــزل والتوجيــه وذلــك بمــا منحــه هللا لــكل 
مســلم مــن ســلطة كبــرى وهــي واجــب األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ويؤيــدون 
ــة عــن األمــة وخضوعــه لرقابتهــا وســلطانها بــأن جميــع الفقهــاء اعتبــروه  فكــرة الوكال
واحــداً مــن أفــراد األمــة فــي تصرفاتــه والزمــوه بمتالفــه وجناياتــه وتطبيــق كافــة أحكامهــا 

الشــرعية عليــه، إال أن هــذا التكييــف قــد وجــه إليــه كثيــر مــن اإلعتراضــات منهــا:
إن التســوية فــي النظــر بيــن عقــد الوكالــة بنــي األفــراد وبيــن التفويــض الــذي تنــزل . 	

بــه األمــة عــن ســلطانها للخليفــة أو نحــوه قائــم علــى النظــرة الســطحية لألمــور بيــن 
ــي أي  ــل ف ــل حــق عــزل الوكي ــح لألصي ــراد يبي ــي األف ــة بن ــد الوكال ــن، فعق الحالتي
لحظــة وأن يمنعــه مــن التصــرف فيمــا أبــاج لــه ســواء أســاء الوكيــل التصــرف أم ال، 
فهــل يملــك الذيــن يبايعــون الخليفــة أن يعزلــوه بمجــرد قولهــم بســحب الوكالــة عنــه؟ 
إن الخليفــة يــرى أن الخالفــة بعــد أن تصيــر إليــه أنــه ال حــق لهــم فــي ذلــك وأنهــم 
مجــرد وســيلة ثــم لــه بهــا هــذا األمــر وهــم يــرون أنهــم هــم الذيــن أقامــوه ومــن حقهــم 
أن ينزعــوا عنــه وكالتهــم.. ولقــد قالهــا النــاس لعثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه فمــا 

كان منــه إال أن قــال: »ال أنــزع قميصــاً قمصيتــه هللا«.
إن الحاكــم بعــد البيعــة يصيــر صاحــب الســلطان المتمكــن ويجمــع بيــن يديــه كل مــا . 	

للدولــة مــن مــال وجنــد فــإذا لــم يكــن لــه وازع مــن ديــن أو ضميــر أصبــح متســلطاً 
مســتبداً، فــإذا كان كمــا يقولــون، فــي الحيــاة شــيء يدفــع المــرء إلــى الظلم واإلســتبداد 

ــه  ــق ب ــا تتعل ــو أشــهى م ــة، فه ــام الخالف ــك مق ــي فذل ــدوان والبغ ــه الع ــهل علي ويس
ــغ والغيــرة الشــديدة كانــت  ــإذا اجتمــع الحــب البال النفــوس وأهــم مــا تغــار عليــه، ف
لهمــا القــوة الغالبــة فــال شــيء إال الســعف وال حكــم إال بالســيف، اإلســالم وأصــول 

الحكــم ص28 األســتاذ علــي عبــد الرزتــاق.
فلــو كانــت الخالفــة مجــرد وكالــة لمــا كان للخليفــة منهــا هــذا الســلطان الــذي يلغــي بــه 
شــخصية األصيــل وال يحســب لــه أي حســاب والذيــن يجعــل إلــى يــده األمــر كلــه حتــى ال 

يــدع لألمــة صاحبــة الشــأن فيــه شــيئاً منــه.
ــة يقــوم بهــا الخليفــة مــن  ــرأي ليســت وكال ــى هــذا ال ــإذا كانــت الخالفــة اإلســالمية عل ف
ــة فهــل لهــا ثمــة  ــم تكــن البيعــة إذن عقــد وكال األمــة مقــام الوكيــل مــن األصيــل، وإذا ل
ــاء  ــي إن ش ــال التال ــي المق ــه ف ــا ســوف نبحث ــذا م ــد السياســي؟ ه ــة التعاق ــة بنظري عالق
هللا، إن كان فــي العمــر بقيــة، مــع بيــان أهــل الحــل والعقــد وهــل يغنــي نظــام اإلنتخــاب 

ــا.. ــه المعاصــر عنه المباشــر بوضع
وهللا موفق والمستعان وعليه اإلتكال وهو حسبنا ونعم الوكيل...
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مقدمة:
إن نظريــة القصــد الجنائــي هــي مــن النظريــات الحديثــة فــي القانــون، لكــن الفقــه 
ــرن  ــا تق ــي عمومه ــالمية ف ــريعة اإلس ــث أن الش ــأته حي ــذ نش ــا من ــد عرفه ــالمي ق اإلس
األعمــال بالنيــات خيــراً كانــت أم شــراً، ولهــذا كان للنيــة أهميــة فــي كل تصرفــات 
اإلنســان، ومنهــا أفعالــه الجنائيــة، وإن كل شــخص مســؤول عــن تصرفاتــه وأفعالــه ســواء 
ــة التــي خاطــب بهــا هللا كل  ــات الفردي ــة بالواجب كانــت هــذه التصرفــات واألفعــال متعلق
مكلــف وحتــم عليــه القيــام بهــا أو كانــت متعلقــة بعالقاتــه مــع الغيــر، وأن مبــدأ المســؤولية 
ــد نطــاق هــذه المســؤولية  ــادئ األساســية فــي النظــام اإلســالمي حيــث يمت هــو مــن المب
ومداهــا ليشــمل كافــة التصرفــات واألفعــال التــي يمكــن أن توصــف بالمعصيــة ولكــن هــذه 
المعصيــة التــي اقترفهــا الشــخص إن كانــت ممــا وضــع لــه الشــارع عقوبــة فــي الدنيــا 
فهــي مــا يســمى »جريمــة« وتســمى المســؤولية عنهــا، مســؤولية جنائيــة وتؤســس هــذه 

المســؤولية علــى ثالثــة أمــور وهــي:
أوالً: أن يأتي اإلنسان المكلف فعالً محرماً.	 
ثانياً: أن يكون الفاعل مختاراً.	 
ثالثاً: أن يكون الفاعل مدركاً.	 

ــكاب  ــو إرت ــببها وه ــاء س ــة إلنتف ــؤولية الجنائي ــت المس ــا ارتفع ــد منه ــف واح ــإن تخل ف
ــن  ــار اللذي ــا اإلدراك واإلختي ــر أحــد شــرطي المســؤولية، وهم ــدم تواف ــة، أو لع المعصي

ــر. ــن اآلخ ــا ع ــي أحدهم ــاً، وال يغن ــل عاصي ــار الفاع ــا إعتب ــف عليهم يتوق
إذن فــإن التكيــف الشــرعي للمســؤولية الجنائيــة يتوقــف علــى وجــود العصيــان وبالتالــي 
فــإن درجــات المســؤولية تكــون تابعــة لدرجــات العصيــان، واألصــل فــي ذلك أن الشــريعة 
ــو  ــذا ه ــه وه ــن نيت ــاً م ــرئ نصيب ــكل ام ــل ل ــات وتجع ــال بالني ــرن األعم ــالمية تق اإلس
المعنــى الــذي يســتفاد مــن الحديــث الصحيــح: »إنمــا األعمــال بالنيــات وإنمــا لــكل امــرئ 

مــا نــوى.. الــخ« متفــق عليــه.
والنيــة محلهــا القلــب ومعناهــا القصــد فتقــول العــرب نــواك هللا بحفظــه أي: قصــدك هللا 
بحفظــه، وتطبيقــاً لقاعــدة اقتــران األعمــال بالنيــات فــإن الشــريعة اإلســالمية ال تنظــر إلــى 
الجنايــة وحدهــا عندمــا تقــرر مســؤولية الجانــي، وإنمــا تنظــر إلــى الجنايــة أوالً، وإلــى 
قصــد الجانــي ثانيــاً، وعلــى هــذا األســاس تترتــب مســؤولية الجانــي، ألن األعمــال تتبــع 
النيــة فســائر األعمــال ال تجــزء فيهــا النيــة دون العمــل وال العمــل دون النيــة1 وتأسيســاً 

1  فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـ1 ص9
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ــد  ــا يتعم ــن م ــة بي ــؤولية الجنائي ــي المس ــالمية ف ــريعة اإلس ــت الش ــد فرق ــك فق ــى ذل عل
الجانــي إتيانــه وبيــن مــا قــد يقــع مــن الجانــي نتيجــة خطتــه، فجعلــت مســؤولية الجانــي 
ــه  ــد أن ــى العام ــط عل ــة التغلي ــة وعل ــي المخطــئ مخفف ــد مغلطــة، ومســؤولية الجان العام
ــئ أن  ــى المخط ــف عل ــة التخفي ــة، وعل ــه متكامل ــه فجريمت ــه وقلب ــان بفعل ــد العصي يتعم
العصيــان ال يخطــر بقلبــه وأن تلبــس بفعلــه فجريمتــه غيــر متكاملــة، وقــد فــرق القــرآن 
بيــن العامــد والمخطــئ فــي قولــه جــل وعــال )وليــس عليكــم جنــاح فيمــا أخطأتــم لــه ولكــن 

مــا تعمــدت قلوبكــم1(.
ــن  ــع ع ــلم: »رف ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــث الرس ــي حدي ــى أيضــاً ف ــذا المعن ــاء به وج
أمتــي الخطــأ والنســيان.. الــخ، الحديــث، والمقصــود مــن عــدم الجنــاح ورفــع الخطــأ هــو 
ــن  ــن التعبيري تخفيــف مســؤولية المخطــئ وعــدم مســاواته بالعامــد، وال يقصــد مــن هذي
محــو المســؤولية الجنائيــة كليــة2، وعليــه فــإن المســؤولية الجنائيــة فــي الفقــد اإلســالمي 
تتنــوع وتتعــدد درجاتهــا بحســب تنــوع وتعــدد العصيــان ودرجاتــه، وبذلــك قســم الفقهــاء 
ــك  ــد وكذل ــبه عم ــد وش ــى عم ــه إل ــد نفس ــم العم ــا ينقس ــد وخطــأ، كم ــى عم ــان إل العصي
ــع  ــى أرب ــان عل ــون العصي ــم يك ــن ث ــا جــرى مجــرى الخطــأ، وم ــى خطــأ وم الخطــأ إل
ــى  ــوم عل ــا تق ــع درجــات ألنه ــى أرب ــة عل ــون المســؤولية الجنائي ــي تك درجــات، وبالتال
العصيــان وتغلــظ وتخفــف بحســب درجــة العصيــان مــن الجســامة والبســاطة3 هــذا علــى 
رأي ججمهــور الفقهــاء إال أن فقهــاء المالكيــة يجعلــون المســؤولية علــى درجتيــن همــا: 

عمــد وخطــأ فقــط، حســب نصــوص القــرآن.
والــذي يهمنــا فــي هــذا المجــال أنــه قــد وضــح لنــا أن العمــد هــو أكبــر أنــواع العصيــان 
وبالتالــي فهــو أعلــى درجــة فــي المســؤولية ولهــذا تترتــب عليــه أغلــظ العقوبــات ألنــه 
يشــكل ركنــاً هامــاً فــي المســؤولية الجنائيــة بــل هــو شــرط إليقــاع أشــد العقوبــات حيــث 

يقــول العــدل الخبيــر »ومــن يقتــل مؤمنــاً متعمــداً فجــزاؤه جهنــم«.
كمــا نجــد أن القوانيــن الوضعيــة أيضــاً فــي عمومهــا لــم تختلــف كثيــراً عــن الفقــه 
ــة أهــم ركــن مــن  ــى درجــات المســؤولية الجنائي اإلســالمي فهــي تجعــل العمــد هــو أعل
أركان الجريمــة العمديــة، وأن مــن ارتكــب فعــالً عامــداً يجــازى بأشــد العقوبــة، ومــن هــذا 
المنطلــق كان البحــث عــن مدلــول القصــد الجنائــي ذا أهميــة مــن حيــث مســؤولية الجانــي.

1  سورة األحزاب: اآلية5
2  التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب، جـ21، ص65

3  راجع التشريع الجنائي للمرحوم عبد القادر عودة، جـ1، ص4

طبيعة القصد الجنائي
قصــد وعمــد ونــوى، كلهــا كلمــات مترافــدة المعنــى عنــد الفقهــاء حينمــا يعبــرون بهــا عــن 

الحالــة المعنويــة التــي تســبق أي فعــل يصــدر عــن إنســان شــراً كان أمــر خيــراً.
أمــا تعبيــر »القصــد الجنائــي« هكــذا فلــم يــرد علــى لســان الفقهــاء األوائــل، وإنمــا كانــوا 
يكتفــون بإضافــة كلمــة »قصــد« إلــى الجريمــة المرتكبــة، قصــد قتلــه، وقصــد ضربــه، 
ــي  ــإن الفقهــاء أول مــن اســتعملها ف ــة ف ــي جناي ــي يجن ــي فهــي مــن جن ــا كلمــة الجنائ أم
ــب  ــى كت ــم إل ــمون مؤلفاته ــم يقس ــك نجده ــرم لذل ــب والج ــم الذن ــي عنده ــم وتعن كتاباته
فيقولــون: كتــاب الجنايــات مثــالً فيتبيــن مــن ذلــك أن الفقهــاء قــد تعرضــوا للقصــد الجنائــي 

بمفهومــه الحديــث وإن اختلفــوا فــي إســتعمال األلفــاظ.
مدلول القصد الجنائي عند الفقهاء:

باستقراء آراء الفقهاء نجد أن مدلول القصد الجنائي لديهم يتمثل في ثالث نظريات:
 النظرية األولى:

يقــول بهــا اإلمــام أبــو حنيفــة وهــي مؤسســة علــى أن العمــد أو القصــد الجنائــي أمــر غيــر 
محســوس وال يمكــن الوقــوف عليــه إال بدليلــه ودليلــه اســتعمال القاتــل آلتــه، فأقيــم الدليــل 
مقــام المدلــول ألن الدالئــل تقــوم مقــام مدلوالتهــا فــي المعــارف الفنيــة الشــرعية، ولذلــك 
ــيف  ــن كالس ــد وطع ــه ح ــد ل ــل بحدي ــد: »أن يقصــد القت ــة العم ــو حنيف ــام أب ــرف اإلم يع
والســكين والرمــح واإلشــفاء واإلبــرة ومــا أشــبه ذلــك أو مــا يعمــل عمــل هــذه األشــياء 
فــي الجــرح والطعــن، كالنــار والزجــاج وليطــة القصــب والمــروة والرمــح الــذي ال ســنان 

لــه«1 وقــد اســتدل اإلمــام أبــو حنيفــة علــى رأيــه هــذا بالســنة والمعقــول.
السنة:

بمــا روي أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »كل شــيء خطــأ إال الســيف وفــي كل 
خطــأ الديــة2، ووجــه اإلســتدالل فيــه أن الحديــث قــد أبــان أن القتــل يعتبــر عمــداً إذا كانــت 
اآللــة وأداتــه المســتعملة فيــه ســالحاً وقــد مثــل الرســول صلــى هللا عليــه وســلم بالســيف 
علــى ذلــك، كذلــك اســتدل اإلمــام بمــا روى الحجــاج بــن أرطــأة مــن أن رجــالً قتــل رجــالً 
ــى  ــه الرســول صل ــه وســلم بالحجــارة فقضــى علي ــى هللا علي ــى عهــد رســول هللا صل عل
هللا عليــه وســلم بالديــة، وأيضــاً بمــا روي عــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم »ال قــوة 

إال بالســيف«.

1  بدائع الصنائع جـ1 ص4616
2  السنن الكبرى لإلمام البيهقي جـ2، ص42
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المعقول:
إن القصــاص يجــب فــي القتــل العمــد وصفــة العمديــة، تظهــر مباشــرة الجانــي للقتــل بآلــة 
هــي اآللــة الجارحــة ألن الجــرح يعمــل فــي نقــض البنيــة باطنــاً وظاهــراً، وقــوام البنيــة 
بالظاهــر والباطــن جميعــاً، فالقتــل الــذي هــو نقــض للبنيــة إذا كان ممــا يعمــل فــي الظاهــر 
والباطــن يكــون قتــالً مــن كل وجــه، وإن كان ممــا يعمــل فــي الباطــن دون الظاهــر يكــون 

قتــالً مــن دون وجــه والثابــت مــن وجــه دون وجــه يكــون قاصــراً علــى نفســه1.
النظرية الثانية:

ــد  ــى القص ــموالً لمعن ــر ش ــي أكث ــة وه ــافعية والحنابل ــم: الش ــة ه ــذه النظري ــاب ه أصح
الجنائــي، وهــي تقــوم علــى أن العمــد المحــض ال يعــرف إال مــن اســتعمال الجانــي فــي 
ــث عــرف  ــاً حي ــاً أو غالب ــا المــوت قطع ــة يحصــل به ــه آل ــي علي إحــداث المــوت بالمجن

ــل(2. ــاً جــارح أو مثق ــل غالب ــا يقت ــه »قصــد الفعــل والشــخص بم ــد بأن ــة العم الحنابل
أمــا اإلمــام الشــافعي فقــد عــرف العمــد بأنــه »يقتــل قصــداً بمــا يغلــب علــى الظــن موتــه 

بــه عالمــاً بكونــه آدميــاً معصومــا3ً«.
وقــد اســتدل الحنابلــة والشــافعية لرأيهــم هــذا بمــا جــاء فــي الصحيحيــن مــن: أن جاريــة 
وجــدت وقــد رض رأســها بيــن حجريــن، فقيــل لهــا مــن فعــل بــك هــذا أفــالن؟! أو فــالن؟ 
حتــى ســمي لهــا يهــودي، فأومــأت برأســها فأخــذ اليهــودي فإعتــرف فأمــر الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم بــرض رأســه بالحجــارة، وقــد قــال بهــذا الــرأي أيضــاً صاحبــا أبــي حنيفــة 

خالفــاً لإلمــام.
النظرية الثالثة:

تتمثــل فــي رأي اإلمــام مالــك بــن أنــس الــذي ســلك منهجــاً أوســع مــن غيــرع فــال عبــرة 
لآللــة عنــده فــي تكييــف الوصــف الشــرعي للعمــد وإنمــا المطلــوب تحققــه إلعتبــار الفعــل 

عمــداً أمــران:
أن يصدر الفعل من الجاني من غير نظر لنوعية هذا الفعل.. 	
أن يترتــب علــى الفعــل المذكــور نتيجــة هــي مــوت أو جــرح أو أذى يلحــق بالمجنــي . 	

. عليه
ولهذا جاء تعريف العمد عند اإلمام مالك هو:

1  المبسوط جـ 26، ص122، بدائع الصنائع جـ7 ص233
2  مغنى المحتاج شرح ألفاظ المنهاج، جـ4، ص2

3  األم لإلمام الشافعي جـ7 ص330

»فــي كل مــا يعمــد بــه الرجــل مــن ضربــة أو وكــزة أو لطمــة أو رميــة ببندقيــة أو حجــر 
أو ضــرب بقضيــب أو عصــا أو غيــر ذلــك ولــو قــال لــم أرد الضــرب ال يصــدق1«

يتســبين لنــا مــن اســتعراض آراء الفقهــاء أن مدلــول القصــد الجنائــي لديهــم يــدور محــوره  
ــا  ــا أنه ــى المجتمــع كم ــغ عل ــة ذات خطــر بال ــا جريم ــد لكونه ــل العم ــة القت حــول جريم
أول جريمــة عرفهــا اإلنســان علــى وجــه األرض، وترتــب علــى ذلــك أن مفهــوم العمــد 
أو القصــد الجنائــي يضيــق علــى حســب نظــرة الفقهــاء لجريمــة القتــل فأصحــاب الــرأي 
األول وهــم األحنــاف يعتقــدون أن اإلقــدام علــى جريمــة القتــل ليــس باألمــر الســهل فيتحتــم 
علــى الفاعــل أن يفكــر مليــاً ثــم ينفــذ نيتــه، وطالمــا أن األمــر كذلــك فــال ســبيل إلــى معرفــة 
قصــده إال بالوســيلة التــي توصــل بهــا إلــى النتيجــة، فاآللــة المســتعملة فــي الجريمــة هــي 
المعيــار لمعرفــة قصــد الجانــي. ويتفــق الشــافعية والحنابلــة وصاحبــا أبــي حنيفــة مــع هــذا 
الــرأي مــن حيــث أن اآللــة المســتعملة هــي المعيــار الــذي بــه يعــرف قصــد الجانــي إال 
أنهــم يجعلــون مفهــوم اآللــة أوســع معنــى مــن األحنــاف، فاآللــة عندهــم هــي كل مــا يغلــب 
بــه القتــل ســالحاً أو غيــره، بينمــا أبــو حنيفــة يحصــر اآللــة القاتلــة فــي الســالح الــذي لــه 

طعــن أو حــد.
ــن  ــي م ــل الجان ــث أن فع ــن حي ــك م ــام مال ــع اإلم ــة م ــافعية والحنابل ــق الش ــك يتف وكذل
العناصــر التــي تدخــل فــي تحديــد قصــد الجانــي، فاإلمــام مالــك يشــترط إلعتبــار الجانــي 
ــي  ــد الجان ــة أن يقص ــافعية والحنابل ــترط الش ــك اش ــه وكذل ــل من ــدر الفع ــداً أن يص عام

ــا. ــاج لقصــد خــاص به ــاً للفعــل وال تحت ــراً حتمي ــك النتيجــة أم ــر مال النتيجــة وإعبت
مدلول القصد الجنائي عند القانونيين:

إن القاعــدة العامــة فــي القانــون اإلنجليــزي بالــذات هــي: ال يعــد الفعــل جريمــة إال 
ــال  ــة اإلهم ــي حال ــدة ف ــذه القاع ــن ه ــتثناء م ــاك إس ــي2 وهن ــب بتصــور إجرام إذا ارتك
أو الطيــش وفــي جرائــم المســؤولية المطلقــة، وإن كل جريمــة ال تكتمــل إال بتوافــر 

عنصريــن هاميــن:
أ العنصر المادي: وهو السلوك اإلرادي ذو المظهر الخارجي في العالم الملموس.	.
أ العنصر المعنوي: وهو الحالة العقلية التي تصاحب ذلك السلوك.	.

والقصــد هــو أحــد عناصــر العنصــر المعنــوي فهــو الحالــة العقليــة لتصــورات ورغبــات 
تظهــر فــي نتائــج الســلوك فتــدل علــى أن الشــخص العاقــل يوجــه ســلوكه فينتــج عنــه أثــر 

1  المدونة الكبرى جـ16، ص108 لإلمام مالك
2  GLED HILL p.4, the penul gootes of N’Nigeria and Sudan
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معيــن، وأن القصــد هــو أخــم صــور العنصــر النعنــوي األخــرى التــي تتمثــل فــي:
العلم بالبديهيات وهو مفترض في كل شخص مالم يثبت العكس.. 	
الفعــل اإلرادي وهــو تســيب أثــر بوســائل يقصــد بهــا تســبيبه أو باســتعمال وســائل . 	

كان وقــت اســتعمالها يعلــم أو لديــه مــا يحملــه علــى اإلعتقــاد بأنهــا يحتمــل أن تســبب 
ذلــك األثــر.

الطيــش: أن يخاطــر اإلنســان بإتيــان فعــل ذي خطــر فــي ذاتــه مــع علمــه بأنــه كذلــك . 	
وبأنــه قــد تســبب عنــه ضــرر ولكــن بــدون قصــد تســيب أي نتيجــة ضــارة.

ــة عــدم إتخــاذ الحيطــة الالزمــة والمناســبة للتوقــي مــن . 	 اإلهمــال: ويكــون فــي حال
ــه. ــة، أو بالنســبة لشــخص بعين ــاس كاف ــي بالنســبة للن حصــول األذى أو الضــرر الجنائ

ســوء القصــد: وذلــك إذا فعــل الشــخص إذا فعــل الشــخص فعــالً بقصــد تســيب . 5
الحصــول علــى كســب غيــر مشــروع لنفســه ولغيــره، أو بقصــد تســيب خســارة غيــر 

مشــروعة لشــخص آخــر.
ــى . 6 ــداع إل ــذا الخ ــل به ــره ليتوص ــداع غي ــد خ ــالً بقص ــخص فع ــل ش ــش: إذا فع الغ

ــر. ــخص آخ ــارة لش ــيب خس ــى تس ــره أو إل ــه أو لغي ــزة لنفس ــى مي ــول عل الحص
ــابهة خــدع . 7 ــذا المش ــيئا آخــر قاصــداً به ــبه ش ــيئاً يش ــل شــخص ش ــر: إذا جع التزوي

ــر. ــي خــدع الغي ــل أن تســتخدم ف ــابهة يحتم ــأن المش ــه ب ــع علم ــر أو م الغي
موازنة:

ــي  ــة النفســية الت ــون هــو: الحال ــي القان ــي ف ــول القصــد الجنائ ــا ســبق أن مدل يالحــظ مم
تقــع فــي نفــس اإلنســان قبــل إقدامــه علــى الفعــل، وهــي تعبــر عــن تصوراتــه ورغباتــه 
ــاً عــن  ــف تمام ــوم يختل ــذا المفه ــا ســلوكاً خاصــاً، وه ــة فيســلك له لحــدوث نتيجــة معين
مفهــوم القصــد الجنائــي لــدى فقهــاء الشــريعة اإلســالمية، فهــو عندهــم يتمثــل فيــه الركــن 
المعنــوي للجريمــة بأكملــه، ولهــذا نجــد أن جمهــور الفقهــاء يجعلــون اآللــة المســتعملة فــي 

الجريمــة هــي المعيــار لتحديــد قصــد الجانــي.
وهــذا يقودنــا إلــى تحديــد العناصــر التــي يتكــون منهــا القصــد الجنائــي عنــد الفقهــاء طالمــا 

أنــه يمثــل الركــن المعنــوي للجريمــة.
عناصر القصد الجنائي:

لقــد اســتبان لنــا مــن رأي فقهــاء الشــافعية والحنابلــة وصاحبــي أبــي حنيفــة أن القصــد أو 
العمــد ال يكتمــل إال بتوافــر عنصريــن همــام:

إرادة الفعل.. 	

القصد إلى نتيجة الفعل.. 	
فــاإلرادة شــرط أساســي للمســؤولية الجنائيــة بوجــه عــام، فــإذا انتفــت انتفــت معهــا 
المســؤولية فــي جميــع الجرائــم عمديــة كانــت أم غيــر عمديــة، أمــا انتفــاء القصــد فينفــي 
المســؤولية فــي الجرائــم العمديــة وحدهــا فالقصــد الجنائــي يســتلزم حتمــا توافــر اإلرادة 

ــاً. ــي دائم ــر القصــد الجنائ ــال يســتتبع تواف ــر اإلرادة ف أمــا تواف
ــي  ــي أشــارت ألعضــاء الجان ــا هــي الت ــادي ألنه ــى الفعــل الم ــاإلرادة تنصــب عل إذن ف
وحواســه بــأن تتحــرك فــي الخــارج لتأتــي بذلــك الفعــل، أمــا نتيجتــه التــي تترتــب عليــه 
فأمــر ال يتعلــق بــاإلرادة وإنمــا بعلــم الشــخص الجانــي، وهــذا يقضــي فــي الترتيــب الزمني 

أن يســبق علــم الشــخص إراداتــه1.
وتأسيســاً علــى مــا ذكــر فيمكننــا القــول أن عناصــر القصــد الجنائــي التــي يجــب توافرهــا 

لمؤاخــذة الجانــي بإرتكابــه جريمــة عمديــة همــا:
العلم.. 	
اإلرادة.. 	

1 العلم:	
ــه  ــع عن ــا يجــب، ويدف ــب م ــاً لجل ــر باغضــاً للشــر كادح ــاً للخي ــان محب ــق اإلنس ــد خل لق
ــى  ــع حت ــر والناف ــيء المض ــة وإدراك الش ــى معرف ــرورة إل ــر بالض ــره فافتق ــا يك كل م
ــا وســائل توصــل  ــل له ــة وجع ــة والمعرف ــق هللا الهداي ــد خل ــع ذاك، وق ــذا ويدف ــب ه يجل
ــل هللا  ــرة جع ــي تتحــرك الحــواس الظاه ــة، ولك ــرة والباطن ــا وهــي الحــواس الظاه إليه
لإلنســان الرغبــة والغــرض والدافــع والباعــث وكل هــذه العوامــل النفســية ال بــد لهــا مــن 
معرفــة أو ظــن أو إعتقــاد ليقــوى فــي نفــس صاحبهــا كــون الشــيء موافقــاً لــه أم ال.. فــإذا 
جزمــت المعرفــة بــأن الشــيء موافــق أفســحت المجــال لــإلرادة لتعطــي إشــارتها للحــواس 

ــم الخارجــي. الظاهــرة للتحــرك فــي العال
ــا ال نجــد  ــه اإلســالمي، ولكنن ــذي يمكــن أن يســتنبط مــن الفق هــذا هــو المفهــوم العــام ال
ــن  ــة عنصــر م ــم أو المعرف ــأن العل ــول ب ــاء يق ــد الفقه ــاً ألح ــة أو رأي نصوصــاً صريح
ــة هلل ســبحانه  ــم كصف ــوا عــن العل ــوا تحدث ــد، وإن كان ــي أو العم عناصــر القصــد الجنائ
وتعالــى وقــد أصبــغ هــذه الصفــة علــى اإلنســان فميــزه عــن غيــره مــن المخلوقــات، ومــن 
ثــم لــم يكــن مفــر مــن االحتــكام إلــى القواعــد العامــة للفقــه اإلســالمي لتحديــد مفهــوم العلــم 

كعنصــر مــن عناصــر القصــد الجنائــي.
1  إحياء علوم الدين جـ4، ص353 لإلمام الغزالي
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حد العلم:
العلــم صفــة يتأتــى للموصــوف بهــا إتقــان الفعــل وأحكامــه1 هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 
أخــرى فهــو اســم مشــترك قــد يطلــق علــى اإلبصــار واإلحســاس، ويطلــق علــى التخيــل 

والظــن، وفــوق ذلــك يطلــق علــى علــم هللا ســبحانه وتعالــى2.
كمــا يطلــق علــى إدراك العقــل وهــو المقصــود بالبيــان، والعلــم كصفــة يفتــرض وجودهــا 
فــي كل مــن توافــرت فيــه شــروط أهليــة المســألة الجنائيــة ألنهــا »أي صفــة العلــم« تبنــى 
علــى إدراك العقــل الــذي هــو منــاط التكليــف. وعليــه فــإن العلــم للعاقــل ال يحتــاج إلثبــات 
ــة  ــة هــذا مــن الناحي ــا الجريم ــي تتكــون منه ــع األخــرى الت ــان كالوقائ ــي بعــض األحي ف
العامــة أمــا إذا نظرنــا إلــى الجرائــم الجنائيــة فنجــد أن كل جريمــة تتكــون مــن عــدة وقائــع 
معنويــة وماديــة، إذن فالبــد مــن تحديــد الوقائــع التــي ينبغــي للجانــي أن يكــون عالمــاً بهــا 

حتــى يكــون مســؤوالً جنائيــاً عــن الجريمــة التــي تتكــون منهــا تلــك الوقائــع.
الوقائع التي يتعين العلم بها:

العلــم بالوقائــع ال يكــون إال بقــدر مــا يواتــي اإلنســان مــن فــرص اإلحاطــة بحالــة األشــياء 
ــال األشــياء3  التــي تعــرض لهــا، فهــو حصــول الصــور فــي مــرآة العقــل التــي هــي مث
فالعقــل هــو منــاط التكليــف لإلنســان إال أنــه هــو الــذي يتيــح العلــم لــه بصــور تختلــف مــن 
شــخص آلخــر، وقــد يتخلــف العلــم ببعــض الحقائــق الكونيــة مــع وجــود العقــل فيترتــب 
علــى ذلــك انتفــاء التكليــف للجهــل بالواقــع، فالوقائــع التــي يتعيــن علــى المكلــف أن يعلــم 

بهــا هــي:
أ العلم بموضوع الحق المعتدى عليه:	.

تنقســم الحقــوق وفقــاً لمســتحقيها إلــى حقــوق هلل ســبحانه وتعالــى، وحقــوق للعبــد، ويقصــد 
بحــق هللا كل حــق تعلقــت بــه مصلحــة عامــة بجلــب نفــع للجماعــة أو دفــه ضــرر عنهــا 

بحيــث ال تغلــب علــى هــذه المصلحــة مصلحــة خاصــة إلنســان معيــن.
والجريمــة التــي هــي عبــارة عــن محظــورات شــرعية زجــر هللا عنهــا، بحــد أو تعزيــز، 
لحمايــة حقــوق قــدر الشــارع جدارتهــا بالحمايــة، والعمــد أو القصــد الجنائــي فــي الجريمــة 
هــو فــي أساســه إرادة اإلعتــداء علــى مثــل هــذه الحقــوق فــكان القصــاص حمايــة للنفــس، 
ــر  ــرب الخم ــد ش ــراض، وح ــة لألع ــا حماي ــة الزن ــال، وعقوب ــة للم ــرقة حماي ــد الس وح

1  المتحول على تعليقات األصول ص37 للغزالي
2  المستصفى من علم األصول جـ1، ص17، ألبي حامد الغزالي

3  إحياء علوم الدين جـ1، ص18

حمايــة للعقــل، أمــا حــد الــردة فجعــل حمايــة للنظــام العالــم اإلســالمي، ومــن ثــم ينبغــي 
علــى أي شــخص العلــم بهــذه الحقــوق حتــى يحجــم عــن اإلعتــداء عليهــا، ومــن ثــم فــإن 

الجهــل بهــا ينفــي التكليــف إال إذا تعلــق األمــر بجريمــة خطــأ نتيجــة لإلهمــال وغيــره.
العلم باألحكام الشرعية:	.أ

إن التكاليــف الشــرعية عامــة تقتضــي المكلــف أن يفعــل أمــراً أو يتركــه وإال حقــت 
عقوبتــه، وهللا ســبحانه وتعالــى يقــول: )ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث رســوال1ً( فــال يحــق 
ــة  ــد أشــارت النصــوص القرآني ــه، وق ــذار المكلــف بمــا يســتوجبه ليتقي ــاب إال بعــد إن عق
التــي فرضــت بعــض المحظــورات إلــى أنهــا ال تنطبــق علــى مــا قــد ســلف، وقــد أتــى 
عمــر بــن الخطــاب بنــكاح لــم يشــهد عليــه إال رجــل وإمــرأة فقــال: هــذا نــكاح ال أجيــزه، 
ولــو كنــت تقدمــت فيــه لرجمــت، يعنــي لــو أعلمــت النــاس أنــه ال يجــوز النــكاح بشــاهد 

وامــرأة حتــى يعرفــوا ذلــك لرجمــت فيــه مــن فعلــه بعــد تقدمــي2.
لربما تتعلق هذه الحادثة بمبدأ الشرعية ولكنها أيضاً تدل على عدم العلم.

فالعلــم فاألحــكام الشــرعية يشــترط للتكليــف والــزام العقوبــة معــاً فهــو كاألهليــة، والعلــم 
بالتكاليــف الجنائيــة أمــر واجــب فــي ذاتــه، كالقتــل والســرقة وشــرب الخمــر ومــا كان فــي 
معنــى هــاا وقــد حــددت هــذه التكاليــف فــي نصــوص ذائعــة بيــن المكلفيــن، أمــا فــي القرآن 
الــذي يتعبــد بتالوتــه وأمــا فــي الســنة التــي ال يختلــف فــي روايتهــا، فــال يعــذر الشــخص 

المقيــم بــدار اإلســالم فــي الجهــل بتلــك األحــكام3.
ــد صــار بإمــكان كل شــخص اإللمــام باألحــكام الشــرعية حيــث أن وســائل  أمــا اآلن وق
اإلعــالم المختلفــة والمتطــورة جعلــت األمــر ميســراً، فــال يقــوم الجهــل باألحــكام هــذراً 
يســقط القصــد الجنائــي عــن مرتكــب جريمــة فيصبــح كل مســلم عالمــاً باألحــكام الشــرعية 
بالضــرورة، أمــا مــن يدخــل اإلســالم حديثــاً فيمهــل لفتــرة معقولــة لتعلمــه تلــك األحــكام، 

هــذا فيمــا يتعلــق بالعلــم كأحــد عنصــري القصــد الجنائــي، أمــا العنصــر اآلخــر فهــو:
اإلرادة:

واإلرادة هــي صفــة توجــب للحــي حــاالً يقــع منــه الفعــل علــى وجــه جــون وجــه، وهــي 
حقيقــة مــاال يتعلــق إال بالمعــدوم، لقولــه ســبحانه وتعالــى: )إنمــا أمــره إذا أراد شــيئاً أن 
يقولــه لــه كــن فيكــون4(، وهــي بذلــك أي اإلرادة ميــل يعقــب إعتقــاد النفــع عــن طريــق 

1  سورة اإلسراء: اآلية 15
2  األم جـ7 ص235

3  رسالة الشافعي، ص357
4  يس: اآلية 82
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وســيلة معينــة وبالتالــي فهــي ظاهــرة نفســية لهــا نشــاط مــادي يصــدر عــن وعــي وإدراك.
أمــا عالقتهــا بالقصــد أو العمــد، فــإن اإلرادة شــرط أساســي للمســؤولية الجنائيــة بوجــه 
عــام، فــإذا انتفــت انتفــت المســؤولية فــي جميــع الجرائــم عمديــة كانــت أم غيــر عمديــة، 
وأمــا انتفــاء القصــد فينفــي المســؤولية العمديــة وحدهــا، إذن فالقصــد أخــص مــن اإلرادة 
ألن القصــد الجنائــي يســتلزم حتمــاً توافــر اإلرادة وتوافــر اإلرادة ال يلــزم توافــر القصــد 

دائمــاً.
فيســتابين مــن ذلــك أهميــة اإلرادة كعنصــر هــام مــن عناصــر القصــد لجنائــي، واإلرادة ال 
تعتبــر موجــودة لــدى الشــخص إال إذا ظهــرت وهــي إذا لــم تجتــز عتبــة النفــس ال يمكــن 
للشــرع أن يرتــب عليهــا أي أثــر لحديــث الرســول )ص(: إن هللا تجــاوز ألمتــي مــا حدثــت 

بــه أنفســها مالــم يتكلمــوا أو يعملــوا به1.
ولقــد ميــز الفقهــاء بيــن مراحــل الواقعــة اإلراديــة فتكــون عزمــاً يتقــدم العمــل، وقصــداً 
ــي  ــع ف ــا يق ــام الســبكي م ــث قســم اإلم ــاً، حي ــه غرضــاً معين ــة تقصــد من ــه وني ــرن ب يقت

ــى خمــس: النفــس إل
الهاجــس، الخاطــر، حديــث النفــس، الهــم والعــزم، )الحلبيات، األشــباه والنظائر للســيوطي 
ص 37( فالهاجــس والخاطــر ال يؤخــذ المــرء بهمــا وكذلــك حديــث النفــس عمــالً لقــول 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي حديــث النفــس رواه مســلم جـــ1 ص117، وأخيــراً 
ال يؤخــذ أيضــاً بالهــم ويتــم القصــد بالعــزم وهــو الجــزم والثبــات عليــه، فــاإلرادة بهــذا 
المعنــى هــي: نشــاط نفــس اتجــه إلــى تحقيــق غــرض عــن طريــق وســيلة معينــة، وهــي 
المحــرك ألنــواع مــن الســلوك ذات طبيعــة ماديــة فــي العالــم الخارجــي مــن اآلثــار المادية 
مــا يشــبع بــه اإلنســان حاجاتــه المتعــددة وهــي تصــدر عــن وعــي وإدراك، وبهــذا المعنــى 
فهــي تصــدق علــى األفعــال المشــروعة وغيــر المشــروعة، وإنمــا اإلختــالف فــي التكييف 

الشــرعي.
اإلرادة واألهلية:

تختلــف اإلرادة عــن األهليــة التــي هــي صالحيــة مجــردة لوجــوب التكليــف واإلســتحقاق 
العقوبــة معــاً، حيــث يمكــن أن توجــد األهليــة وتنعــدم اإلرادة أو تختل في حالة اإلســتكراه، 

وربمــا توجــد اإلرادة دون األهليــة فــي أفعــال الصبــي والمجنــون.
وأن القصــد الصحيــح الــذي يعتــد بــه شــرعاً فــي الجرائــم هــو العمــد الــذي يكــون محظوراً 

محضــاً بصــدوره هــن ذي أهليــة، ليوصــف الفعــل الصــادر عنــه بالجناية.
1  صحيح مسلم جـ1 ص116

وأمــا قصــد فاقــد األهليــة فــال يعتبــر قصــداً ألنــه يصــدر مــن غيــر مكلــف، فــال يوصــف 
بالخطــر، وال يصلــح لبنــاء األحــكام الشــرعية عليــه )المبســوط جـــ26 ص86 المغنــي( 
علــى الشــرح الكبيــر جـــ9 ص4، فاألهليــة شــرط العتبــار اإلرادة جنائيــاً، فــإذا صــدرت 
اإلرادة ســواء فــي العمــد أو فــي الخطــأ عــن ذي أهليــة مكلــف قامــت ركنــاً فــي الســبب 
الــذي يتحــق بــه العفويــة شــرعاً، هكــذا تكــون األهليــة مقرونــة مــع اإلرادة وهنــاك فــرق 
ــوع  ــن وق ــترط حي ــل وال تش ــدور الفع ــن ص ــرط حي ــة تش ــو: أن األهلي ــا ه ــر بينهم آخ

النتيجــة.
كالقتــل مثــالً فــال يجــب القصــاص فيــه بمجــرد وقــوع الفعــل القاتــل، وإنمــا تجــب إذا حدث 
المــوت نتيجــة لذلــك الفعــل ألن الفعــل يدخــل فــي التكفــي لتوقفــه علــى إرادة الشــخص، 
أمــا النتيجــة فتقــع بمقتضــى الســنن الكونيــة فــال تتعلــق بــإرادة المكلــف وال قدرتــه عــادة 
ــع الفعــل  ــا يق ــام الشــاطبي جـــ1 ص19( فلربم ــات لإلم بعــد أن ارتكــب الفعــل )الموافق
مــن الفاعــل وهــو فاقــد األهليــة ولكنــه يصيــر أهــالً قبــل وقــوع النتيجــة، فــإذا كان قــادراً 
علــى وقــف أثــر فعلــه ومنــع نتيجتــه أن تترتــب عليــه كلــف ذلــك ولكنــه إذا لــم يفعــل ولــم 
يبــال لوقــوع النتيجــة فيعتبــر فعلــه عمــداً وإن كان فاقــد األهليــة حيــث إحــداث الفعــل، ألن 
مــا أقــره هللا منــه فــي أهليتــه يعتبــر محظــوراً، هــذه هــي فكــرة اإلرادة كعنصــر مكــون 
للقصــد الجنائــي بــل هــي أهميــة اإلرادة أشــمل مــن ذلــك حيــث المســؤولية الجنائيــة ككل 
ألن الشــخص ال يؤاخــذ علــى أفعالــه إال إذا صــدرت عــن إرادة صحيحــة، فالتفرقــة بيــن 
الجريمــة العمديــة وغيــر العمديــة والتميــز بيــن مجالــي القصــد المباشــر وغيــر المباشــر 

أو القصــد اإلحتمالــي تكــون نتيجــة اختــالف فــي كيفيــة إتجــاه اإلرادة.
موازنة:

يبــدو لنــا ممــا ســبق عرضــه أن القانــون ال يتفــق فــي ظاهــره مــع الفقــه اإلســالمي، وهــذا 
الخــالف ناشــئ مــن أن القانــون عندمــا يتحــدث عــن الجانــب المعنــوي للجريمــة فليــس 
مقصــوداً بهــا الجريمــة التــي يرتكبهــا الجانــي عمــداً إنمــا يشــمل ذلــك كل أنــواع الجرائــم 
المطلــوب فيهــا العنصــر المعنــوي، ولهــذا جعــل لــكل نــوع مــن الجرائــم نــوع خــاص مــن 

الركــن المعنــوي.
أمــا الفقهــاء عندمــا يتحدثــون عــن هــذا الجانــب فيحصرونــه فــي الجرائــم العمديــة، لذلــك 
فالقصــد الجنائــي ال يكــون إال فــي الجرائــم العمديــة ألن الجرائــم فــي الفقــه اإلســالمي إمــا 
أن ترتكــب عمــداً أو خطــأً وكل جريمــة تختلــف فيهــا عنصــر العمــد فهــي خطــأ، ولكــن 
رغــم ذلــك فهنــاك إتفــاق ضمنــي بيــن الفقــه والقانــون مــن حيــث أنهمــا يتفقــان فــي وجــوب 
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ــم  ــتثني جرائ ــون يس ــة إال أن القان ــادي للجريم ــن الم ــة للرك ــع المكون ــكل الوقائ ــم ب العل
ــاه  ــي بإتج ــون يكتف ــب اإلرادة إال أن القان ــي تطل ــان ف ــك يتفق ــة، وكذل ــؤولية المطلق المس
اإلرادة إلــى الفعــل بينمــا يتطلــب الفقــه اتجاهــاً إلــى النتيجــة وإلــى كل الوقائــع التــي تحــدد 
الداللــة اإلجراميــة للفعــل، ونســتطيع أن نخلــص مــن كل ذلــك أن القانــون والفقــه يتفقــان 

فــي وصــف العمــد أو القصــد الجنائــي بأنــه علــم وإرادة.
أقسام القصد الجنائي:

إن القصــد الجنائــي كحالــة نفســية لــه صــور شــتى تختلــف بإختــالف نــوع الجريمــة ونيــة 
المجــرم ولهــذا فإنــه ينقســم إلــى األقســام اآلتيــة:

القصد العام والقصد الخاص:. 	
القصــد العــام هــو علــم الشــخص بأنــه يوجــه إرادتــه إلرتــكاب فعــل محظــور شــرعاً وهــذا 
مــا تتطلبــه معظــم األفعــال العمديــة أمــا القصــد الخــاص فيتطلــب لتوافــره باإلضافــة إلــى 
القصــد العــام، نيــة خاصــة رغبــة فــي نتيجــة معينــة أو ضــرر خــاص ويظهــر ذلــك جليــاً 

فــي جريمــة القتــل والســرقة مثــالً.
ففــي الســرقة ال يكفــي أن يأخــذ الجانــي مــال الغيــر خفيــة مــن حــرزه وهــو عالــم بــأن هــذا 
الفعــل محــرم، بــل يجــب أن يتعمــد مــع ذلــك تملــك المــال، فــإذا أخــذه ولــم يقصــد تملكــه 
ــي فيهــا أن  ــه ال يكف ــرأى الجمهــور أن ــل ف ــم تتكــون جريمــة الســرقة، أمــا جريمــة القت ل
يضــرب الجانــي المجنــي عليــه أو يجرحــه وهــو عالــم بــأن الضــرب أو الجــرح محــرم، 
بــل البــد أن يتعمــد مــع الضــرب أو الجــرح إزهــاق روح المجنــي عليــه إذا توافــر القصــد 
العــام فقــط ومــات المجنــي عليــه نتيجــة ذلــك كان الفعــل قتــالً شــبه عمــد ال قتــالً عمــداً 
ولذلــك جعــل جمهــور الفقهــاء اآللــة التــي تســتعمل فــي القتــل الدليــل علــى قصــد الجانــي 
ــرى  ــن وي ــه حــد وطع ــد ل ــا كان بحدي ــد م ــرى أن العم ــة ي ــو حنيف ــي الخــاص، فأب الجان
الشــافعية والحنابلــة أن العمــد يتوافــر إذا اســتعمل الجانــي آلــة يحصــل بهــا المــوت قطعــاً 

أو غالبــا ًكالمــا أن قصــده العــام منصــب علــى الفعــل والشــخص.
أمــا اإلمــام مالــك فهــو ال يقــول بالقتــل شــبه العمــد، وإنمــا الفعــل المكــون للجريمــة عنــده 
أمــا عمــد أو خطــأ ألنــه ليــس فــي كتــاب هللا عزوجــل إال العمــد أو الخطــأ فمــن زاد قســماً 

ثالثــاً زاد علــى النــص »المدونــة الكبــرى لإلمــام مالــك جـــ16 ص108(.
فــال يشــترط اإلمــام مالــك الشــرط الخــاص فــي جريمــة القتــل فيعتبــر قاتــالً عمــداً عنــده 
كل مــن أتــى الفعــل بقصــد العــدوان ولــو لــم يقصــد إزهــاق روح المجنــي عليــه، فالقصــد 
العــام كاف لوحــده لتكويــن جريمــة القتــل العمــد، إال أن المالكيــة اســتثنوا مــن هــذه القاعــدة 

إذا كان الضــرب علــى وجــه اللعــب أو التأديــب فهــو مــن الخطــأ أن كان الضــرب بآلتهمــا 
ــة  ــة مغلظ ــه الدي ــل في ــال قصصــا ب ــوه ف ــي األب ونح ــود، إال ف ــه الق ــد في ــو عم وإال فه

)حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر- جــــ4 ص243(.
القصد المباشر وغير المباشر:

خلصنــا إلــى أن األصــل فــي القصــد أن يكــون عامــاً ولكــن هنــاك بعــض الجرائــم التــي 
تحتــاج إلــى قصــداً خــاص باإلضافــة إلــى العــام والقصــد بنوعيــه هذيــن قــد يكــون مباشــراً 

أو غيــر مباشــر:
والقصــد المباشــر هــو الصــورة الواضحــة للقصــد الجنائــي وفيــه يتوفــر العلــم واإلرادة 
علــى أوضــح نحــو حيــث يوجــه شــخص أرادتــه نحــو إرتــكاب أمــر محظــور شــرعاً وهــو 
عالــم بذلــك، أمــا القصــد غيــر المباشــر وهــو مــا يعبــر عنــه القانــون بالقصــد اإلحتمالــي، 
فهــو علــى النقيــض مــن القصــد المباشــر ألنــه فعــل إرادي مــع علــم يشــوبه شــك أو خلــل.
باســتقراء آراء الفقهــاء نجــد أنهــم ال يتعرضــوا صراحــة للقصــد المباشــر وغيــر المباشــر، 
ــر  ــن القصــد المباشــر وغي ــز بي ــى أســاس التميي ــوم إال عل إال أنهــم قــرروا أحكامــاً ال تق
المباشــر ومــن ذلــك مثــالً: أنهــم قالــوا بمســؤولية الضــارب عــن المــوت إذا أدى الضــرب 
إلــى المــوت، ولــو لــم يكــن بقصــده، وإن اختلفــوا فــي تحديــد درجــة المســؤولية فــي هــذه 
ــوت  ــه للم ــذي أدى فعل ــارب ال ــاء أن الض ــور الفقه ــرى جمه ــث ي ــرة، حي ــة األخي الحال
يكــون مســؤوالً عــن جريمــة القتــل شــبه العمــد، بينمــا يقــرر اإلمــام مالــك أن المســؤولية 
عمديــة فــي هــذه الحالــة، وبمعنــى آخــر فــإن المالكيــة يقولــون بفكــرة القصــد اإلحتمالــي 
أو القصــد غيــر المباشــر، ألن القاعــدة عندهــم أن اإلنســان فــي الجرائــم العمديــة ال يســأل 
ــزه  ــر أو لك ــم آخ ــن لط ــل، فم ــده المحتم ــذ بقص ــا يؤخ ــط وإنم ــر فق ــده المباش ــن قص ع
بقصــد العــدوان وأدى ذلــك إلــى موتــه يعتبــر قاتــالً عمــداً، مــا دام أنــه فعــل ذلــك بقصــد 
ــدث  ــأنه أن يح ــن ش ــس م ــل لي ــذا الفع ــل ه ــم أن مث ــوت رغ ــل للم ــدوان، وأدى الفع الع
المــوت وال يتجــه قصــد الجانــي عــادة إلحــداث المــوت )المدونــة الكبــرى لإلمــام مالــك 

جـــ16 ص108، الشــرح الكبيــر جـــ 4، ص242(.
جمهور الفقهاء:

ــون بشــبه  ــة ال يقول ــاء، إن المالكي ــة وغيرهــم مــن الفقه ــن المالكي إن أســاس الخــالف بي
العمــد فــي القتــل، أو فــي كل الجرائــم علــى مــا دون النفــس، بينمــا يقــول بذلــك جمهــور 
الفقهــاء وهــم يميــزون فــي ذلــك بالوســيلة المســتعملة فــي اإلعتــداء، فاعتبــروا الوســيلة 
ــل  ــي الدلي ــا ه ــا ألنه ــة بدونه ــذه الني ــات ه ــن إثب ــل، وال يمك ــة القات ــى ني ــدل عل ــة ت قرين
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ــا مــن رأيهــم هــذا اآلتــي: ــل، ويبــرز لن ــة القت ــى ني الخارجــي الظاهــر عل
أوالً- إن القصــد المباشــر عندهــم هــو التصــور فــي القصــد ال اإلرادة فيــه، فــال يشــترط 
أن يكــون الجانــي قــد قصــد القتــل مــا دام فعلــه لذاتــه يــؤدي إليــه، فكأنمــا أقامــوا القصــد 
المباشــر مقــام القصــد غيــر المباشــر مــا دام الجانــي قــد تصور حصــول النتيجة الســتعماله 

فــي اإلعتــداء آلــة تقتــل قطعــاً أو غالبــاً، أو أنهــا ممــا أعــد للقتــل أصــالً.
ثانيــاً – إن القصــد غيــر المباشــر يتميــز عــن القصــد المباشــر بــأن الجانــي ال يســأل عــن 
نتيجــة فعــل عمــدي وإنمــا بإعتبــاره شــبه عمــد، كان يســتعمل الجانــي فــي جريمــة القتــل 

آلــة ال تقتــل قطعــاً وال غالبــاً، وال تكــون معــدة للقتــل.
القصد المعين والقصد غير المعين:

القصــد المعيــن هــو أن يقصــد الجانــي ارتــكاب فعــل علــى شــخص معيــن أو أشــخاص 
معينيــن، وهــو بهــذا التعريــف نــوع مــن القصــد المباشــر.

أمــا القصــد غيــر المعيــن هــو: أن يقصــد الجانــي مــن فعلــه هــالك شــخص غيــر معيــن، 
فــإن قصــده فالقصــد معيــن، فمــن حفــر بئــراً فــي الطريــق ليســقط فيههــا مــن يمــر فــي 
الطريــق، كان المجنــي عليــه غيــر المعيــن أمــا أن حفــر البئــر فــي بيتــه لضــرورة اقتضــت 
ذلــك فهلــك فيهــا إنســان أو غيــره فيكــون الفعــل غيــر معيــن )التشــريع الجنائــي للعــودة 

جـ1 ص414(.
مــن اســتقراء أقــوال الفقهــاء نجــد أنهــم بصفــة عامــة ال يقيمــون وزنــاً للتفرقــة بيــن القصــد 
المعيــن أو غيــر المعيــن بالنســبة للمســؤولية الجنائيــة للشــخص الجانــي فــي جميــع الجرائم 
باســتثناء جريمــة القتــل فإنهــم اختلفــوا فــي مســؤولية الجانــي فيهــا وتكييــف فعلــه وهــم فــي 

ذلــك ثــالث فــرق:
الشافعية:. 	

نــص الشــافعية علــى أن القتــل العمــد يشــترط فيــه أن يقصــد الجانــي الفعــل والشــخص معاً 
فــإن فقــد أحدهمــا بــأن وقــع عليــه فمــات، أو رمــى شــجرة فأصابــه فخطــأ )متــن المنهــاج 
مــن مغنــي المحتــاج جـــ4 ص4( فلــو قصــد إصابــة أحــد رجليــن فأصــاب واحــداً منهمــا 
لــم يجــب القصــاص، ويؤخــذ مــن ذلــك أن الجانــي ال يســأل بإعتبــاره قاتــالً متعمــداً إذا 
قصــد قتــل غيــر معيــن، حيــث انعــدم عنــده قصــد إزهــاق روح القتيــل بعينــه وبقــي قصــد 

الفعــل يكيــف شــرعاً عندهــم بأنــه قتــل شــبه عمــد.
المالكية:. 	

ــي  ــلفنا فف ــا أس ــبب، كم ــل بالتس ــر والقت ــل المباش ــن القت ــون بي ــم يفرق ــة فإنه ــا المالكي أم

حالــة القتــل المباشــر فــال فــرق عندهــم بيــن القصــد المعيــن وغيــر المعيــن، فــإذا قصــد 
ضــرب مــن ال يجــوز لــه ضربــه، وســواء قصــد الشــخص المضــروب نفســه أو قصــد أن 
يضــرب شــخصاً، عدوانــاً فأصــاب غيــره فإنــه يقتــل به)الخــرش شــرح مختصــر خليــل 

جـ8 ص7(.
أمــا فــي حالــة القتــل بالتســبب فــال يســأل القتــل بإعتبــاره قاتــالً عمــداً إال إذا قصــد شــخصاً 
معينــاً لفعلــه، وهلــك هــذا المعيــن، فــإن قصــد غيــر معيــن فــال يســأل إال عــن قتــل خطــأ 
)المصــدر الســابق( وعلــة هــذا التفريــق عنــد المالكيــة أن المجنــي عليــه فــي حالــة القتــل 
المباشــر يكــون فــي الغالــب معينــاً، ألن القاتــل بنفســه دون واســطة، فهــو ال يباشــر الفعــل 
ــه، بعكــس  ــاً لدي ــح معين ــه أصب ــه وإذا تمكــن من ــي علي ــل أن يتمكــن مــن المجن ــل قب القات
الحــال فــي القتــل بالتســبب ففــي أغلــب األحيــان يســتطيع أن يباشــر االفعــل القاتــل قبــل أن 
يتمكــن مــن المجنــي عليــه وقبــل أن يصبــح معينــاً لديــه، فمــن حفــر بئــراً أو وضــع مزلقــاً 
أو ربــط دابــة بطريــق عــام بقصــد الضــرر، وهلــك بذلــك شــخص، فهــو قــد قصــد الضــرر 

لكنــه علــى غيــر معيــن ألنــه اليــدري مــن يتضــرر بذلــك ومتــى ذلــك.
الحنفية والحنابلة:. 	

أمــا الحنفيــة والحنابلــة فإنهــم ال يفرقــون بيــن القصــد المعيــن وغيــر المعيــن فــي القتــل 
وغيــر القتــل، فالجانــي ســواء قصــد بالفعــل شــخصاً معينــاً أو قصــد شــخصاً غيــر معيــن 

فهــو قاتــل متعمــد إذا أدى فعلــه إلــى النتيجــة التــي قصدهــا1.
يتضــح لنــا مــن كل هــذه اآلراء للفقــه اإلســالمي أن القصــد المعيــن هــو القصــد المباشــر 
فــي أضيــق صــوره، والقصــد غيــر المعيــن: هــو أيضــاً صــورة مــن القصــد المباشــر، 
ففيــه تنصــرف اإلرادة إلــى تحقيــق الواقعــة الجنائيــة بكافــة أركانهــا، كمــا تنصــرف أيضــاً 
ــر  ــذا كان القصــد غي ــة وله ــر المعين ــا غي ــة بنتائجه ــكاب الجريم ــى إرت ــي إل إرادة الجان
المعيــن مــن صــور القصــد المباشــر، إذن فــال صلــة لــه بالقصــد اإلحتمالــي، أو القصــد 

غيــر المباشــر.
في القانون:

ــون  ــه تقســيم القان ــن يقابل ــر معي ــن وغي ــى معي ــه اإلســالمي إل ــي الفق إن تقســيم القصــد ف
ــون اإلنجلوسكســوني القصــد  ــي القان ــه ف ــق علي ــر محــدد2 ويطل ــى محــدد وغي للقصــد إل
ــدد  ــن القصــد المح ــرق بي ــه ال ف ــون أن ــاء القان ــتقراء آراء فقه ــن اس ــدو م ــول، ويب المح

1  بدائع الصنائع جـ7 ص233، المعني البن قدامة جـ9 ص319
2  قواعد مسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، د. حسن المرصفاوي، ص80
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وغيــر المحــدد فــي جريمــة القتــل فهــو يتفــق مــع مــا قــال بــه فقهــاء األحنــاف والحنابلــة، 
ــة  ــل المباشــر ويختلــف معــه فــي حال ــاً بالنســبة للقت ــك جزئي ويتفــق مــع رأي اإلمــام مال

ــن الفعــل مباشــرة أم بتســبب. ــرق بي ــون ال يف ــل بالتســبب ألن القان القت
القصد البسيط والقصد المشدد )سبق اإلصرار(:. 	

ــه  ــق ب ــة وتتحق ــكاب الفعــل المكــون للجريم ــت إرت ــوم وق ــذي يق القصــد البســيط هــو: ال
النتيجــة المعاقــب عليهــا وصورتــه أن ينشــب خــالف بيــن اثنيــن فيثــور فــي نفــس أحدهمــا 
ــو  ــا القصــد المشــدد: فه ــه بجــراح، أم ــك ويصيب ــى ذل ــادر إل ــى اآلخــر ويب ــداء عل اإلعت
التصميــم علــى ارتــكاب الفعــل بعــد تــرو هــادئ، ولــو كان تنفيــذه معلقــاً علــى شــرط أو 
وقــع علــى غيــر الشــخص المقصــود، وتطلــق عليــه غالبيــة التشــريعات الوضعيــة )ســبق 

اإلصــرار(1.
هــذا هــو مدلــول القصــد البســيط والمشــدد بصفــة عامــة عنــد القانونييــن أمــا عنــد فقهــاء 
الشــريعة اإلســالمية فإنهــم لــم يتعرضــوا لمثــل هــذا التقســيم ال بصريــح القــول وال بغيــره، 
ولكــن الــذي دفعنــي إلــى وصفــه مــن أقســام القصــد الجنائــي، ألن بعــض القوانيــن العربيــة 
ــرار –طرفــاً مشــدداً للعقوبــة وبالــذات فــي جرائــم القتــل- وكلــن  تعتبــر ســبق اإلص
بالنظــر، بصفــة عامــة، للشــريعة اإلســالمية كنظــام شــمولي للحيــاة فــي جميــع نواحيهــا، 
وكنظــام دينــي خلقــي يقــوم علــى التربيــة األخالقيــة الواقيــة مــن الوقــوع فــي الجريمــة، 
قبــل أن يكــون قائمــاً علــى العقوبــة كعنصــر مــن العناصــر التربويــة فــي المجتمــع فنجــد:

ــي تكــون مــن اختصــاص النظــام . 	 ــة وهــي الت ــا دنيوي ــن: إحداخم أن لإلســالم عقوبتي
ــا. ــة وال شــأن للبشــر فيه ــي اإلســالمي واألخــرى: أخروي القضائ

ــى . 	 ــص وإل ــة بالنف ــدودة العقوب ــدود مح ــى ح ــم إل ــالمي للجرائ ــه اإلس ــيم الفق أن تقس
ــل  ــدول اإلســالمية يجع ــي ال ــلطة التشــريعية ف ــا للس ــة فيه ــر العقوب ــل تقدي ــر، جع تعازي
األمــر ظاهــراً بــأن عقوبــات الحــدود ال مجــال للتشــديد أو التخفيــف فيهــا، أمــا التعازيــر 
ــدود  ــر الح ــات غي ــع عقوب ــا وض ــوز له ــي يج ــريعية الت ــلطة التش ــروك للس ــا مت فأمره
للجرائــم التعزيزيــة ولهــا أن تأخــذ بظــرف ســبق اإلصــرار، كمشــدد أو مخفــف للعقوبــة.

1  المصدر السابق

الخاتمة:
ــذ نزولهــا ربطــت األفعــال بالمقاصــد  ــا أن الشــريعة اإلســالمية من ممــا ســبق يتضــح لن
بقــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم: إنمــا األعمــال بالنيــات، ولــكل امــرئ مــا نــوى..، 
وتأسســاً علــى ذلــك وضــع الفقهــاء القاعــدة الكليــة )األمــور بمقاصدهــا( فيؤخــذ اإلنســان 
ــور  ــن األم ــي م ــة قصــد الجان ــه، ألن معرف ــدر درجــة عصيان ــى ق بقصــده فيجــازى عل
الجنائــي إال أخيــراً ولهــذا تعتبــر مــن إحــداث النظريــات، ويتفــق القانــون مــع الشــريعة 
ــكاب الجريمــة، وأيضــاً  ــه قصــد فــي ارت ــى مــن توفــر لدي ــات عل فــي جعــل أشــد العقوب
مــن النظريــات التــي تعتبــر حديــث فــي عالــم القانــون نظريــة القصــد اإلحتمالــي، ولكننــا 
وجدنــا أن الفقــه اإلســالمي يعرفهــا منــذ القديــم، فــإن جمهــور الفقهــاء متفقــون فــي أخــذ 
الجانــي بقصــده االحتمالــي فــي جرائــم الضــرب والجــرح وهــي مــا يطلقــون عليهــا جرائــم 
فيمــا دون النفــس، وهــو تعبيــر دقيــق يتســع لــكل أنــواع اإلعتــداء واإليــذاء التــي يمكــن 

تصورهــا.
ــات  ــا القانونين ــول هم ــد المح ــة القص ــال بنظري ــن ق ــون أن أول م ــر القانوني ــك يعتب كذل
ــا أن الفقهــاء قــد عرفــوا ذلــك مــن  ــد اســتبان لن هــول واســتردلك عــام 1825، ولكــن ق
قبــل وفصلــوا فيــه القــول، وأخيــراً نســأل هللا أن يزيــل عــن القلــوب حجبهــا وينــزع عــن 
األبصــار غشــاوتها، وأن يعمــل المســلمون علــى إحيــاء مبــادئ اإلســالم بتطبيــق قواعــده 

فــي جميــع مياديــن القانــون وفروعــه. وهللا مــن وراء القصــد وإليــه المصيــر.
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العامــة الحريــات  إحــدى  هــي  عنــه  والتعبيــر  الــرأي  حريــة   إن 
 Les Libert Es public-ques التــي تنــص عليهــا أغلــب دســاتير العالــم1 وتتضمــن 
هــذه الحريــة مــا يســمى بحريــة الطبــع والنشــر، ومنهــا الحريــة المعتــرف بهــا للصحافــة 
ــرأي والخبــر والتحقــق، ســواء تعلــق ذلــك بمؤسســات عامــة أو خاصــة أو  فــي نشــر ال
حتــى باألشــخاص العادييــن أحيانــاً وهــذا مــا يمكــن تســميته »بحــق النشــر« ويقابــل الحــق 
حــق آخــر هــو حــق الشــخص الــذي يــرد اســمه فــي خبــر أو تحقيــق صحفــي بــأن يكــون 
هــذا الخبــر أو التحقيــق قــد تــم نشــره بشــكل موضوعــي وحيــادي وضمــن حــدود اللباقــة، 
وإال فمــن حــق هــذا الشــخص نفســه أن يطلــب تصحيــح مــا يوجــد فــي الخبــر أو التحقيــق 
المنشــور مــن تحريــف أو مغالطــات أو وقائــع غيــر صحيحــة، وهــذا مــا يســمى حــق الــرد 
أو حــق التعقيــب، ســواء أخــذ ذلــك شــكل رد كامــل علــى الخبــر أو التحقيــق أو مجــرد 

تصحيــح لبعــض الوقائــع الــواردة فيــه.
وهكــذا فحــق الــرد والتعقيــب هــو إذا جــاز التعبيــر صــورة مــن صــور الدفــاع الشــرعي 
ــت  ــدة دع ــم المتح ــة األم ــل إن هيئ ــدول، ب ــع ال ــه جمي ــت ب ــد اعترف ــذا فق ــس ل ــن النف ع
إلــى التصديــق علــى إتفاقيــة دوليــة لمنــح حــق التعقيــب علــى مســتوى الــدول فيمــا بيــن 
بعضهــا بعضــاً منــذ أكثــر مــن ثالثيــن ســنة ونظــراً ألهميــة هــذا الحــق علــى المســتوى 
العربــي أيضــاً منــذ أقــر المؤتمــر الثالــث التحــاد الصحفييــن العــرب المتعقــد فــي بغــداد 
ــع  ــده الراب ــي بن ــي بنــص ف ــاً للعمــل الصحف ــل 1972م، ميثاق ــن 25/17 نيســان ابري بي

علــى مــا يلــي حرفيــاً:
رســالة الصحافــة تقتضــي الموضوعيــة والتأكــد مــن صحــة المعلومــات قبــل النشــر كمــا 
يلتــزم الصحافيــون بالحصــول علــى المعلومــات والحقائــق بالطــرق المشــروعة ويلتزمون 
ــات  ــاب الحري ــح مــا ســبق نشــره إذا ثبــت خطــأ المعلومــات المنشــورة )عــن كت بتصحي
الصحافيــة فــي الوطــن العربــي( الصــادر عــن االتحــاد العــام للصحفيين العــرب 1981م.
وإذا انتقلنــا مــن المجــال العربــي عامــة إلــى المجــال الخليجــي خاصــة، فإننــا مجــد بعــض 
ــة،  ــرة طويل ــذ فت ــات من ــردود والتصحيح ــر ال ــق نش ــت بح ــد اعترف ــة ق ــدان الخليجي البل
ــو  ــب 1327ه )13 يولي ــي 11 رج ــادر ف ــي الص ــون العثمان ــك القان ــى ذل ــال عل والمث
1909م( الــذي كان مطبقــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي فتــرة مــا والــذي كــرس 
مادتيــن مــن مــواده )المادتــان 12 و21( لمعالجــة هــذا الحــق، وأمــا فــي الوقــت الحاضــر 
ــذا الحــق  ــة به ــدول الخليجي ــي ال ــات الصــادرة ف ــن المطبوع ــع قواني ــت جمي ــد اعترف فق

1  انظر مثالً المادة 30 من الدستور المؤقت لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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وأفــردت لــه مــادة أو عــدة مــواد فــي نصوصهــا1، وهــذا الحــق منظــور إليــه مــن وجهــة 
ــه  ــم« يقابل ــي حــال وفاته ــم ف ــرد وورثته ــن »أصحــاب حــق ال نظــر األشــخاص المعنيي
ــال أو  ــرت المق ــي نش ــة الت ــق الصحيف ــى عات ــع عل ــر يق ــب مباش ــوق، واج ــع الحق كجم
ــلها  ــي يرس ــات الت ــردود والتصحيح ــر ال ــأن تنش ــه ب ــرد علي ــراد ال ــي الم ــر األصل الخب
ــه القانــون علــى عاتــق  ــذي يلقي ــردود والتصحيحــات ال هــؤالء، وهكــذا فواجــب نشــر ال
ــه  ــا عن ــذي تكلمن ــب ال ــرد والتعقي ــد أصــالً عــن حــق ال ــر الصحــف يتول رؤوســاء تحري
حتــى اآلن، وبمــا أن الحــق واإللتــزام المتولــد عنــه مترابطــان لــذا ســنكرس بحثنــا هــذا 
لشــرح واجبــات الصحــف فــي نشــر الــردود والتصحيحــات وذلــك ضمــن أربــع فقــرات 

أساســية هــي التاليــة:
واجب نشر الردود والتصحيحات بشكل عام.. 	
حاالت إعفاء الصحيفة من النشر.. 	
العقوبات المقررة في حالة رفض النشر.. 	
أساليب إلزام الصحيفة المتنمعة عن النشر.. 	

أوال – واجب نشر الردود والتصحيحات بشكل عام:
تنــص جميــع القوانيــن الخليجيــة موضــوع الــدراس )وهــي قوانيــن المطبوعــات والنشــر 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي( علــى واجــب رئيــس التحريــر أو المحرريــن 
المســؤولين »رؤســاء األقســام« فــي الصحــف بنشــر الــردود والتصحيحــات التــي تردهــم 
ــم  ــت صحفه ــات كان ــار أو تعليق ــاالت أو أخب ــوص مق ــن بخص ــخاص المعنيي ــن األش م
ــون حســب  ــون وقان ــن قان ــذ هــذا الواجــب بي ــف إجــراءات تنفي ــد نشــرتها، ولكــن تختل ق

ــي: ــل التال التفصي
قانون دولة اإلمارات:. 	

ــرر  ــر أو المح ــس التحري ــب رئي ــى واج ــى عل ــون الملغ ــن القان ــادة /23/ م ــص الم تن
المســؤول بــأن ينشــر تصحيــح الوقائــع والتصريحــات التــي ســبق نشــرها فــي صحيفتــه 

ــم  ــون رق ــى )القان ــدة الملغ ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــون دول ــن قان ــواد 23،24، 41 م 1  انظــر الم
ــادة 37  ــام 1980، والم ــم 15 لع ــون رق ــي، القان ــون الحال ــن القان ــواد 40، 43 م ــام 1974( والم 5 لع
مــن نظــام المطبوعــات والنشــر الســعودي لعــام 1982 والمــادة 22 مــن القانــون البحرينــي الســابق لعــام 
1965م، والمــادة 65 مــن القانــون البحرينــي الحالــي، المرســوم بقانــون رقــم 14 لعــام 1979، والمــواد 
ــى 40 مــن  ــم 8 لســنة 1979 والمــواد 38 حت ــي رق ــون القطــري، القانون ــى 21 و68 مــن القان 17 حت
القانــون المدنــي العمانــي الســابق القانــون رقــم 3 لســنة 1975، والمــواد 56-59 مــن القانــون العمانــي 
الحالــي، المرســوم الســلطاني رقــم 84/49 بتاريــخ 26 مايــو 1984 والمــادة 40 فــي القانــون الكويتــي، 

القانــون رقــم 3 لســنة 1961م

ــتالم  ــن اس ــام م ــة أي ــالل ثالث ــر خ ــم النش ــب أن يت ــأن ويج ــب ذوي الش ــى طل ــاًء عل بن
التصحيــح وإال فــي أول عــدد يظهــر مــن الصحيفــة إذا كانــت يوميــة، والصحيفــة حســب 
التعابيــر المســتخدمة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كلمــة عامــة تشــمل الجريــدة 
»يوميــة« المجلــة »دوريــة غيــر يوميــة« والنشــرة غيــر الدوريــة، ويجــب أن يتــم نشــر 
التصحيــح فــي ذات المــكان وبــذات الحــروف التــي تــم بهــا النشــر الســابق المــراد الــرد أو 
التعقيــب عليــه أو تصحيحــه، ويكــون نشــر التصحيــح مجانــاً بــال أي مقابــل إذا لــم يتجــاوز 
ــة  ــق للصحيف ــك فيح ــن ذل ــا إذا زاد ع ــابق، أم ــر الس ــاحة النش ــف مس ــح ضع التصححي
المطالبــة بأخــذ إجــرة الجــزء الزائــد عــن الضعــف حســب تعريفــه اإلعالنــات المطبقــة 
فيهــا، وقــد تكــررت األحــكام نفســها فــي قانــون دولــة اإلمــارات الحالــي1 مــع فــارق بســيط 
وهــو أن النشــر يجــب أن يتــم فــي أول عــدد يظهــر مــن الصحيفــة، ســواء كانــت جريــدة 

أو مجلــة بعــد إســتالم التصحيــح.
القانون السعودي:. 	

ــر  ــة« ال رئيــس التحري ــزم »الصحفي أمــا نظــام المطبوعــات والنشــر الســعودي فهــو يل
حصــراً بالنشــر، ولكــن مســؤولية رئيــس التحريــر تفــرض نفســها حكمــاً بداللــة الفقــرة 
األولــى مــن المــادة 36 التــي تنــص علــى أن رئيــس التحريــر مســؤول عــن كل مــا ينشــر 

فــي المطبعــة التــي يرأســها.
والجديــر بالذكــر أن النــص الســعودي ال يلــزم الصحيفــة بنشــر الخبــر فــي نفــس المــكان 
الــذي تــم فيــه النشــر الســابق حصــراً، وإنمــا فــي نفــس المــكان أو فــي أي مــكان بــارز2.

القانون البحريني:. 	
ينــص القانــون البحرينــي الســابق لعــام 1965 علــى واجــب نشــر الــردود والتصريحــات 
ولكنــه يحصــر ذلــك بحالتــي »القــذف واإلهانــة« وهــذا تقيــد خطيــر لحــق الــرد إذ يجــوز 

أن يكــون الخبــر المنشــور كاذبــاً أو ملفقــاً بــدون أن يشــكل نشــره قذفــاً أو إهانــة3.
وقــد تالفــى الشــارع البحرينــي فــي هــذا النقــص فــي القانــون الجديــد 1979 فنــص علــى 
حــق الشــخص المعنــي فــي الــرد علــى خبــر أو مقــال نشــرته إحــدى الجرائــد، وأعطــى 
هــذا الحــق للورثــة أيضــاً، وأجــاز أن يوجــه الــرد أو التصحيــح مباشــرة أو عــن طريــق 

1  انظــر المــادة 40 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر الحالــي لدولــة اإلمــارات القانــون رقــم 15 لعــام 
1980

2  انظر المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر السعودي لعام 1982
3  انظر القانون البحريني السابق لعام 1965 المادة 22 منه
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وزارة اإلعــالم1.
القانون الكويتي:. 	

ومــا قلنــاه عــن القانــون البحرينــي لعــام 1965م الملغــي ينطبــق علــى القانــون الكويتــي 
الصــادر عــام 1961م مــن حيــث أنــه يقصــر حالــة الــرد علــى حالتــي القــذف واإلهانــة 

فقــط2.
القانون القطري:. 5

أعطــى القانــون القطــري رقــم 8 لعــام 1979 حــق الــرد للشــخص الــذي تنشــر إحــدى 
المطبوعــات الصحفيــة تعريضــاً أو تشــهيراً أو إســاءة بحقــه ويكــون النشــر مجانيــاً فــي 
ــه  ــك مؤخــذ تعريف ــإذا زاد عــن ذل ــوب تصحيحــه ف ــر المطل ــال أو الخب حــدود حجــم المق
ــال  ــالً لإلنتق ــق قاب ــذا الح ــون ه ــل القان ــد جع ــط، وق ــد فق ــزء الزائ ــن الج ــات ع اإلعالن

ــاإلرث3. ب
القانون العماني:. 6

أمــا القانــون العمانــي فقــد كــرس فصــالً خاصــاً لحــق الــردود والتصحيــح هــو الفصــل 
الرابــغ مــن القانــون الملغــى )المــواد 38-40( والفصــل الســادس مــن القانــون الحالــي 
)المــواد 56-59( وهنــاك مالحظــات علــى القانــون العمانــي الملغــي فــي هــذا المجــال.
ــي  ــك ف ــح، وذل ــزام بنشــر التصحي ــه أدخــل عنصــر »القصــد« كشــرط لإللت ــى: أن األول
خــالل تعبيــر )يــراد فيــه المــس بشــخص معيــن( وهــذا تزيــد ال موجــب لــه فــي رأينــا، 
ألن القصــد ركــن ضــروري لتوفــر جــرم »القــذف« أو »إشــانة الســمعة« ولكنــه ليــس 
ضروريــاً بالترتيــب واجــب نشــر الــرد أو التصحيــح علــى عاتــق الصحيفــة التــي نشــرت 

المقــال الــذي يــراد الــرد عليــه أو تصحيحــه.
والمالحظــة الثانيــة: هــي أن هــذا القانــون خفــف مــن هــذا الواجــب كثيــراً حينمــا 
أعطىلرئيــس تحريــر الصحفيــة الحــق فــي أن يتوقــف عــن نشــر الــرد أو التصحيــح الــذي 
ــه  ــع صاحب ــى أن يدف ــر المــراد تصحيحــه )إل ــال أو الخب ــد حجمــه عــن مســاحة المق يزي

ــدة4(. ــارات الزائ أجــر النشــر عــن العب
أمــا القانــون العمانــي الحالــي فقــد تالفــى هاتيــن المالحظتيــن وأصبــح يتطابــق تقريبــاً مــع 
مــا نــص عليــه قانــون اإلمــارات الجديــد فــي مادتــه األربعيــن مــن حيــث مــكان النشــر 

1  انظر المادتين 61و62 من القانون البحريني الجديد
2  انظر المادة 40 من القانون الكويتي

3  انظر المادتين 18-19 من القانون القطري
4  انظر المادة 39 من القانون العماني السابق

»نفــس مــكان النشــر الســابق والمهلــة« فــي أول عــدد يظهــر مــن الصحيفــة بعــد ورود 
ــراد  ــر الم ــال أو الخب ــم المق ــف حج ــاوز ضع ــا ال يتج ــر فيم ــة النش ــح، ومجاني التصحي

تصحيحــه1.
ثانياً – حاالت إعفاء الصحيفة من النشر:

إن الغايــة مــن إلــزام الصحيفــة بنشــر الــردود والتصحيحــات ليســت مجــرد عقــاب لهــا 
علــى نشــرها خبــراً ملفقــاً أو غيــر صحيــح أو غيــر دقيقــي وليســت اقتصاصــاً منهــا حســب 
مبــدأ »العيــن بالعيــن والســن بالســن« ولهــذا فــإن الشــارع الــذي فــرض علــى الصحيفــة 
واجــب نشــر الــرد أو التصحيــح كمبــدأ أحلهــا مــن هــذا الواجــب فــي مجــاالت معينــة هــي 
ــي يظهــر  ــك الت ــح أو تل ــدة المرجــوة مــن نشــر التصحي ــا الفائ ــي تنعــدم فيه الحــاالت الت
فيهــا عــدم وجــود نيــة ســيئة مــن رئيــس التحريــر المســؤول عــن النشــر، أو تلــك التــي 
يشــكل فيهــا نشــر التصحيــح خطــأ يعــادل الخطــأ المــراد تصحيحــه أو يزيــد عنــه وكذلــك 
ــاالت  ــذه الح ــي كل ه ــا، وف ــوق طاقته ــراً ف ــة أم ــل الصحي ــبب تحمي ــي تس ــاالت الت الح
أعطــى المشــرع للمســؤولين عــن المطبوعــة، الصحيفــة )ســواء كانــت جريــدة أو مجلــة 
ــي تردهــم مــن ذوي الشــأن،  ــردود والتصحيحــات الت أو نشــرة( الحــق برفــض نشــر ال
وقــد اجمعــت القوانيــن الخليجيــة علــى ذكــر أهــم هــذه الحــاالت وعلــى إعفــاء المطبوعــة 

–الصحيفــة- مــن النشــر لمــا يتحقــق مــن وجــود إحداهمــا وهــي التاليــة:
ــا . 	 ــوب تصحيحه ــع المطل ــح الوقائ ــة نفســها تصحي ــى- إذا ســبق للصحيف ــة األول الحال

مــن تقــاء ذاتهــا بشــكل الئــق حيــث يكــون مــن قبيــل التشــديد الــذي ال فائــدة منــه إلزامهــا 
بالتصحيــح مــرة ثانيــة وقــد نــص علــى هــذه الحالــة قانونــا اإلمــارات القديــم والحديــث، 
والقانــون الســعودي والقانــون القطــري والقانــون العمانــي فــي نصيــه الســابق والحالــي، 

وأمــا القانــون البحرينــي والكويتــي فلــم يتعرضــا لذكرهــا.
ــر أو . 	 ــر الخب ــى نش ــة عل ــدة معين ــوات م ــد ف ــح بع ــاء التصحي ــة: إذا ج ــة الثاني الحال

المقــال المــراد تصحيحــه ألن فــوات هــذه المــدة يشــكل نوعــاً مــن »التقــادم« الــذي يحــل 
الجريــدة مــن اإللتــزام بالنشــر، والحقيقــة أنــه إذا كانــت جرائــم النشــر نفســها تســقط بعــد 
فــوات مــدة تقــادم ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر بحســب أغلــب القوانيــن الخليجية2فنــت غيــر 
المنطقــي إلــزام الجريــدة بنشــر الــردود والتصحيحــات خــالل المــدة أو تزيــد عنهــا، ويحدد 
قانــون دولــة اإلمــارات هــذه المــدة بشــهرين بعــد نشــر المقــال األصلــي، وكذلــك القانــون 

1  انظر المادة 56 من القانون العماني الحالي
2  انظر المادة 99 من قانون المطبوعات والنشر الجديد لدولة اإلمارات على سبيل المثال
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ــماً . 5 ــكل قاس ــي تش ــاله والت ــورة أع ــع المذك ــاالت األرب ــى الح ــف إل ــن أن نضي ويمك
مشــتركاً فــي أغلــب القوانيــن الخليجيــة، حالــة خامســة إنفــرد القانــون القطــري والقانــون 
العمانــي الســابق بالنــص عليهــا وهــي حالــة مــا إذا كان الــرد أو التصحيــح يحمــل اســماً 
مســتعاراً أو توقيعــاً غيــر صحيــح1 وإذا كان بوســع رئيــس التحريــر أو المحــرر المســوؤل 
عــن الصحيفــة أن يعــرف أحيانــاً إذا كان اســماً مســتعاراً أم ال فإننــا نتســاءل عــن الطريقــة 
ــن  ــد أحس ــح وق ــر الصحي ــع غي ــن التوقي ــح م ــع الصحي ــة التوقي ــا معرف ــن به ــي يمك الت
الشــارع العمانــي صنعــاً حيــن أهمــل ذكــر هــذه الحالــة فــي النــص الجديــد 1984 بالرغــم 

مــن أنهــا كانــت موجــودة فــي نــص عــام 1975م.
ــردود والتصحيحــات  ــاء الصحــف مــن نشــر ال ــكالم عــن حــاالت إعف ــرد إنهــاء ال وال ن
الخمــس المذكــورة أعــاله، دون اإلشــارة إلــى أن اســتفادة الصحيفــة المعينــة مــن حــاالت 
اإلعفــاء هــذه هــي أمــر اختيــاري ال إلزامــي فــإذا تحققــت إحــدى هــذه الحــاالت يصبــح 
ــاً أو  ــا إداري ــا مالحقه ــن به ــاً بشــكل ال يمك ــرراً قانوني ــة عــن النشــر مب ــاع الصحيف امتن
قضائيــاً، ولكــن ال شــيء يمنــع الصحيفــة نفســها مــن نشــر الــرد أو التصحيــح حتــى إذا 

كانــت مغطــاة قانونــاً بوجــود حالــة مــن حــاالت اإلعفــاء هــذه.
فمثــالً يمكــن لصحيفــة أن تنشــر رداً أو تصحيحــاً وصلهــا ولــو بعــد مــرور ســنة كاملــة 
علــى نشــر الخبــر أو التحقيــق األصلــي المــراد الــرد عليــه أو تصحيحــه حتــى ولــو كان 
بلغــة أخــرى غيــر لغتهــا األصليــة كمــا يمكنهــا النشــر ولــو كانــت قــد صححــت المقــال أو 

الخبــر مــن تلقــاء نفســها قبــل ذلــك.
والحالــة الوحيــدة التــي يشــكل اإلعفــاء فيهــا واجبــاً علــى الصحيفــة وليــس خيــاراً مفتوحــاً 
ــن  ــة م ــة أو جريم ــة قانوني ــح مخالف ــرد أو التصحي ــن ال ــا تضم ــة إذا م ــي حال ــا ه أمامه

ــن. ــة أو بحــق أشــخاص آخري ــة بحــق الصحيف ــارات مهين ــة أو عب ــم الصحاف جرائ
ثالثاً – العقوبات المقررة في حالة رفض النشر:

إذا امتنعــت عــن نشــر رد أو تصحيــح وصلهــا، وكان هنــاك حالــة مــن الحــاالت الخمــس 
المذكــورة أعــاله تبــرر امتناعهــا، فــال يمكــن مســاءلتها أو مالحقتهــا أمــا إذا امتنعــت ولــم 
يكــن هنــاك أحــد أســباب اإلعفــاء فــإن القانــون ينــص علــى عقوبــات رادعــة تطبــق فــي 

حقهــا، وهــذه العقوبــات الرادعــة هــي عــادة مــن فئتيــن:
الفئــة األولــى: عقوبــات حاجــزة للحريــة وذلــك بحبــس رئيــس التحريــر أو المحــرر 	 

المســؤول لمــدة معينــة يحددهــا القانــون.
1  انظر المادة 20 فقرة ب من القانون القطري

القطــري 60 يومــاً بينمــا يرفــع القانــون البحرينــي هــذه المــدة إلــى ثالثــة أشــهر، وكذلــك 
القانــون العمانــي الســابق 90 يومــاً، أمــا القانــون العمانــي الجديــد فقــد فــرق بيــن مــا إذا 
ــة  ــت الصحيف ــا إذا كان ــن م ــا وبي ــم داخــل الســلطنة أو خارجه ــح يقي ــب التصحي كان طال
التــي نشــرت الخبــر المــراد تصحيحــه يوميــة أو غيــر يوميــة، فــإذا كانــت يوميــة تكــون 
المــدة 14 يومــاً بالنســبة للمقيميــن داخــل الســلطنة و60 يومــاً للمقيميــن خارجهــا، وأمــا 
إذا كانــت المطبوعــة غيــر يوميــة فترتفــع المــدة إلــى شــهر واحــد للمقيميــن داخــل الســلطنة 

وإلــى 60 يومــاً للمقيميــن خارجههــا.
الحالــة الثالثــة التــي تبــرر إمتنــاع الصحيفــة عــن نشــر التصحيــح هــي حالــة مــا إذا . 	

ورد هــذا التصحيــح بلغــة غيــر لغــة الصحيفــة التــي نشــر بهــا المقــال أو الخبــر المــراد 
ــاء ماليــة إضافيــة  ــا هــي عــدم تحميــل الصخيفــة أعب ــاء هن ــة هــذا اإلعف تصحيحــه، وعل
ــة  ــي الترجم ــن أن يحــدث ف ــا يمك ــل م ــرد وإعــداده للنشــر وتحمي ــة ال ــث ترجم ــن حي م
مــن أخطــاء جديــدة، وقــد نــص علــى حالــة اإلعفــاء هــذه قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي صيغتــه الســابقة 973 والحاليــة 1980 والقانــون الســعودي والقانــون 
البحرينــي والقانــون القطــري والقانــون العمانــي فــي نصيــه الســابق والحالــي ولــم يتخلــف 
عــن ذكرهــا إال القانــون الكويتــي لعــام 1961 والقانــون البحرينــي القديــم المقتبــس عنــه 

.1965
الحالــة الرابعــة: وتعفــى الجريــدة مــن نــش التصحيــح أيضــاً إذا كان فــي نشــره . 	

جريمــة أو مجــرد مخالفــة يعاقــب عليهــا القانــون، وقــد كان النــص الــذي أتــى بــه القانــون 
البحرينــي الجديــد جامعــاً مانعــاً فــي هــذا المجــال حيــث قــرر إعفــاء الجريــدة مــن نشــر 
ــة  ــه منافي ــت عبارات ــون، أو كان ــكام القان ــاً ألح ــرد مخالف ــح )إذا كان ال ــرد أو التصحي ال
لــآلداب أو مهنيــة لألشــخاص أو أيــة عبــارة أخــرى يعــرض نشــرها للمســؤولية«1 وقــد 
ــه  ــي فــي صيغت ــون العمان ــا2ً وأمــا القان ــون القطــري بهــذا النــص نفســه تقريب جــاء القان
الجديــدة فقــد كــرس مــادة مســتقلة لهــذه الحالــة مــن حــاالت إعفــاء الصحيفــة مــن نشــر 
ــاع عــن  ــي: )يجــب اإلمتن ــا يل ــي تنــص كم ــادة 58 الت ــردود والتصحيحــات وهــي الم ال
نشــر التصحيــح إذا كانــت فحــواء مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون أو أي مــن مــواده( وبهــذا 
ــم يحــل الصحيفــة مــن نشــر التصحيــح المخالــف فحســب، وإنمــا جعــل اإلمتنــاع عــن  ل

النشــر واجبــاً قانونيــاً علــى عاتقــه فــي هــذه الحالــة.

1  انظر المادة 62/ فقرة ب من القانون البحريني
2  انظر المادة 20 فقرة ذ من القانون القطري
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والفئــة الثانيــة: غرامــة ماليــة يحكــم بهــا علــى رئيــس التحريــر عــادة ولكــن الصحيفــة 	 
هــي التــي تتحملهــا فــي أغلــب األحــوال، حيــث أن القانــون ينــص عــادة علــى تضامــن 
مالــك الصحيفــة مــا رئيــس التحريــر فــي الغرامــات الماليــة1 وإذا انتقلنــا اآلن إلــى 

ــي: ــا نجــد مــا يل ــة مــن هــذه النقطــة فإنن اســتعراض مواقــف القوانيــن الخليجي
قضــت المــادة 42 مــن قانــون اإلمــارات بمعاقبــة رئيــس التحريــر أو المحــرر . 	

المســؤول الممتنــع عــن النشــر لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة ماليــة مــا بيــن 
1000 و10000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

ــه . 	 ــادة 38 من ــام 1982 فيقضــي بالم ــعودي لع ــر الس ــات والنش ــام المطبوع ــا نظ أم
بعقوبــة الســجن وكان األصــح اســتخداماً تعبيــر الحبــس لمــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة أو 

ــن. ــا العقوبتي ــة ال تتجــاوز 30000 لاير ســعودي أو بكلت بغرام
ــه فــي ردع هــذه المخالفــة، فبعــد أن . 	 ويتســاهل القانــون القطــري تســاهالً ال مبــرر ل

يقــرر وجــوب ارســال الــردود والتصحيحــات عــن طريــق وزارة اإلعــالم يكتفــي بمعاقبــة 
رئيــس التحريــر أو المحــرر المســؤول عــن عــدم النشــر بالحبــس لمــدة ال تتجــاوز شــهراً 
أو بغرامــة ال تتجــاوز ألــف لاير إذا رفــض األمــر بالنشــر الموجــه مــن قبــل وزارة 

اإلعــالم2.
أمــا القانــون العمانــي الملغــي فقضــى بمعاقبــة رئيــس التحريــر الممتنــع عــن النشــر . 	

ــى 500 لاير  ــن 25 إل ــة م ــة مالي ــهر وبغرام ــتة أش ــى س ــام إل ــرة أي ــن عش ــجن م بالس
ــن3. ــن العقوبتي ــدى هاتي ــي أو بإح عمان

ــس  ــنتي حب ــاوز س ــدة ال تتج ــى م ــة إل ــذه العقوب ــد ه ــي الجدي ــون العمان ــع القان ــد رف وق
وبغرامــة ماليــة ال تتجــاوز ألــف لاير عمانــي أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن4.

رابعاً – أساليب إلزام الصحيفة الممتنعة بالنشر:
قــد يرفــض رئيــس تحريــر الصحيفــة نشــر الــرد أو التصحيــح الــذي يصــل إليــه، وبــدون 
ــخص  ــق للش ــا يح ــه، عنده ــرر موقف ــي تب ــاالت الت ــن الح ــة م ــاك أي حال ــون هن أن يك
ــالم( أو  ــلطة اإلداريــة )وزارة اإلع ــق الس ــن طري ــر ع المعنــي إذا شــاء إلزامــه بالنش
برفــع دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة )تختلــف هــذه المحكمــة بإختــالف البلــد 
فهــي محكمــة أبــو ظبــي اإلبتدائيــة بدولــة اإلمــارات، والمحكمــة الجزائيــة العليــا بدولــة 

1  انظر المادة 97 من قانون دولة اإلمارات العربية
2  انظر المادة 68 من القانون القطري

3  انظر المادة 49 من قانون المطبوعات العماني السابق
4  المادة 59 من القانون العماني الحالي

ــة المتنعــة عــن  ــزام الصحيف ــاك أســلوبان إلل ــه هن ــا أن ــن لن ــخ( ومــن هــذا يتبي قطــر.. ال
ــة  ــأ دول ــد تلج ــي( وق ــلوب القضائ ــلوب اإلداري واألس ــا )األس ــك هم ــام بذل ــر بالقي النش
ــة  ــات قضائي ــة صالحي ــة معين ــة إداري ــاء لجن ــك بإعط ــاً وذل ــلوبين مع ــزج األس ــى م إل
ــرح  ــط« وسنش ــلوب المختل ــو »األس ــث ه ــلوب ثال ــام أس ــون أم ــال فنك ــذا المج ــي ه ف
 كالً مــن هــذه األســاليب الثالثــة مــع إعطــاء مثــال مــن واقــع القوانيــن الخليجيــة.

األسلوب القضائي:
وال يتــم إال برفــع دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة مــن قبــل الشــخص المتضــرر 
أو ورثتــه ألن النيابــة العامــة ال يمكنهــا تحريــم الدعــوى العموميــة دون موافقــة الشــخص 
المعنــي، وقــد أخــذ بهــذا األســلوب قانــون دولــة اإلمــارات، حيــث أن المــادة 43 مــن هــذا 
القانــون تلــزم ضمنيــاً الشــخص المعنــي )الــذي طلــب نشــر تصحيــح ولــم يتــم نشــره( برفع 
ــد  ــة المســؤولة عــن النشــر، وعن ــر الصحيف ــس تحري ــار رئي ــام القضــاء إلجب دعــوى أم
وصــول الدعــوى إلــى المحكمــة وقبولهــا شــكالً فإنهــا تبــدأ بالنظــر فــي موضوعهــا علــى 
ــة التــي يقدمانهــا ثــم تصــدر حكمهــا، وفــي ذلــك تفصيــل  ضــوء أقــوال الطرفيــن واألدل

بيــن ثــالث حــاالت.
ــإذا صــدر الحكــم ببــراءة رئيــس التحريــر فــي جريمــة اإلمتنــاع عــن النشــر فإنــه  -	 ف

يجــوز للمحكمــة أن تلزمــه مــع ذلــك بنشــر التصحيــح بالصيغــة األصليــة التــي ورد فيهــا 
أو ضمــن صيغــة أخــرى معدلــة تعينهــا المحكمــة1 ومــن الحــاالت التــي تقــود المحكمــة 
ــول  ــات وص ــي إثب ــي ف ــل المدع ــا فش ــالً إذا م ــر مث ــس التحري ــراءة رئي ــم بب ــى الحك إل
التحصحــي فيــه لبعــض الوقائــع الخطيــرة التــي تحتــاج إلثبــات ممــا يعــرض الصحيفــة 

ــي ردود وتصحيحــات أخــرى. ــى تلق إل
ولكــن مــاذا لــو حكمــت المحكمــة ببــراءة رئيــس التحريــر مــع إلزامــه بنشــر التصحيــح 
ضمــن صيغتــه األصليــة ثــم رفــض نشــره بعــد ذلــك؟ الجــواب علــى ذلــك هــو أن األمــر 
ــذا  ــه ككل، ول ــذي أصدرت ــرار ال ــة يشــكل جــزءاً مــن الق ــذي تصــدره المحكم بالنشــر ال
ــذه  ــم ينف ــر إذا ل ــن التش ــع ع ــر الممتن ــس التحري ــاب رئي ــى حس ــراً عل ــذه جب ــن تنفي يمك

طوعــاً، وذلــك بنشــره فــي صحيفــة أخــرى ثــم تحيــل أجــور النشــر مــن المســؤول.
وإذا صــدر الحكــم بإدانــة رئيــس التحريــر وفــرض عقوبــة الحبــس والغرامــة الماليــة  -	

أو أحدهمــا بحقــه، فيجــب عليــه نشــر التصحيــح موضــوع الدعــوى فــي العــدد األول أو 
الثانــي الــذي يبــي صــدور الحكــم إذا حضوريــا أو فــي العــدد الــذي يلــي إعــالن الحكــم 

1  انظر الفقرة األولى من المادة 43 قانون دولة اإلمارات
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مباشــرة إذا كان غيابيــاً.
وإذا امتنــع المحكــوم عليــه رئيــس التحريــر أو المحــرر المســؤول عــن النشــر رغــم ذلــك، 
جــاز للمحكــوم لــه عندئــذ نشــر التصحيــح فــي ثــالث صحــف أخــرى علــى نفقــة المحكــوم 
عليــه بصــرف النظــر عمــا إذا كان هــذا األخيــر قــد باشــر إجــراءات الطعــن بالحكــم أم ال.

وفــي حالــة الطعــن بالحكــم أمــام محكمــة أعلــى »محكمــة االســتئناف مثــالً«  -	
الدرجــة  محكمــة  أصدرتــه  الــذي  األساســي  الحكــم  األخيــرة  هــذه  تثبــت  أن  فأمــا 
األولــى، وعندهــا ال يختلــف الوضــع عمــا كان عليــه فــي الســابق، وأمــا أن تقضــي 
ــر  ــح جب ــر الصحي ــن نش ــة م ــاء الصحيف ــى إعف ــود إل ــذا يق ــم وه ــاء الحك ــة بإلغ المحكم
إذا كان لــم ينشــر بعــد، وأمــا إذا كان قــد نشــر فيحــق لرئيــس التحريــر كنــوع مــن 
األصلــي. المدعــي  حســاب  علــى  باإللغــاء  القاضــي  الحكــم  ينشــر  أن   التعويــض 

األسلوب اإلداري:
ويكــون ذلــك حيــن يعطــي القانــون لــوزارة اإلعــالم أو لدائــرة مــن دوائرهــا الحــق فــي 
إصــدار أمــر إلــى رئيــس تحريــر الصحيفــة المعنيــة للقيامــب نشــر التصحيــح ويتــم ذلــك 
بواســطة خطــاب يرســله الشــخص المعنــي طالــب الترخيــص إلــى وزيــر اإلعالم مباشــرة 

أو بعــد رفــض الصحيفــة نشــر التصحيــح.
والمثــال علــى هــذا األســلوب مــا جــاء فــي المــادة الحاديــة والعشــرين مــن قانــون 
المطبوعــات والنشــر القطــري التــي تنــص كمــا يلــي »إذا رفضــت المطبوعــة – الصحيفة 
نشــر الــرد لســبب غيــر أســباب الرفــض الــواردة فــي المــادة الســابقة، أو متذرعــة بــدون 
ــر  ــوب التش ــراراً بوج ــدر ق ــالم أن يص ــر اإلع ــباب فلوزي ــذه األس ــد ه ــق بأح ــه ح وج
ــرار أمــام  ــي هــذا الق ــزم المطبوعــة بالنشــر، وال يجــوز الطعــن ف ــة تلت ــي هــذه الحال وف
ــه  ــر اإلعــالم بالنشــر فإن ــرار وزي ــر ق ــس التحري ــذ رئي ــم ينف ــة« وإذا ل ــة جهــة قضائي أي
ــة الحبــس لمــدة ال تجــاوز شــهر واحــدد ولغرامــة ال تتجــاوز ألــف لاير  يتعــرض لعقوب
ــن  ــن المذكورتي ــدى العقوبتي ــر بإح ــس التحري ــى رئي ــم عل ــدور الحك ــري1. وإن ص قط
ــره  ــن نش ــث يمك ــح، حي ــر التصحي ــب نش ــن واج ــه م ــاً، ال يعفي ــن مع ــاله أو باالثنتي أع
ــه. ــر من ــرة النش ــل أج ــم تحصي ــه ث ــوم علي ــاب المحك ــى حس ــرى عل ــة أخ ــي صحيف  ف

األسلوب المختلط:
وهــو أســلوب اللجنــة اإلداريــة التــي تتمتــع بصالحيــات قضائيــة، ويمثــل هــذا األســلوب 
خيــر تمثيــل القانــون العمانــي الملغــي الــذي ينــص فــي المــادة 40 ف منــه علــى مــا يلــي:
»تراقــب لجنــة المطبوعــات مــا إذا كان العــذر الــذي يتــذرع بــه رئيــس التحريــر ليرفــض 

1  انظر الماة 68 من القانون القطري

نشــر الــرد أو التصحيــح أو التكذيــب حريــاً بالقبــول، وفــي مطلــق األحــوال يعــود للجنــة 
المذكــورة أن تأمــر بنشــره ولــو ارتــأت ذلــك وأن تفــرض العقوبــات المنصــوص عليهــا 
قانونــاً، وأن تحكــم ببــدل العطــل والضــرر عنــد االقتضــاء« ويظهــر بوضــوح أن القانــون 

يعطــي لهــذه اللجنــة أصــالً صفــة »المحكمــة القضائيــة المختصــة« فــي هــذا الشــأن.
ــك مــن خــالل  ــط، وذل ــد األخــذ بهــذا األســلوب المختل ــي الجدي ــون العمان ــع القان ــد تاب وق
»لجنــة المطبوعــات والنشــر« التــي تضــم ســتة موظفيــن عاميــن برئاســة وكيــل وزارة 
اإلعــالم، والتــي تنظــر جميــع قضايــا المطبوعــات والنشــر ومــن ضمنهــا محاكمــة 
الصحفييــن، وفضــر العقوبــات بحقهــم، حيــث تنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة 66 مــن 
القانــون المذكــور علــى مــا يلــي: تتولــى اللجنــة فضــالً عــن االختصاصــات المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا القانــون المهــام التاليــة:
ــة . 	 ــي وكفال ــل الصحف ــة العم ــة بحماي ــن والخاص ــة بالصحفيي ــائل المتصل ــة المس كاف

حقــوق الصحفييــن وضمــان أدائهــم لواجباتهــم ومحاســبتهم فــي حــال مخالفتهــم لواجباتهــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو ميثــاق الشــرف اإلعالمــي، وتكــون للجنــة 
ســلطة البــت وفــرض العقوبــات المناســبة طبقــاً ألحــكام هــذا القانــون، وذلــك بعــد دعــوة 
المخالــف وســماع أقوالــه وال تعتبــر قراراتهــا نافــذة إال بعــد التصديــق عليهــا مــن وزيــر 
اإلعــالم وبعــد، فهــذه هــي األحــكام الخاصــة بنشــر الــردود والتصحيحــات الملقــى علــى 
عاتــق الصحــف، والــذي يقابلــه مــن جهــة أخــرى حــق نشــر هــذه الــردود المعتــرف بــه 

لألشــخاص الذيــن تمــس بهــم التحقيقــات واألخبــار التــي تنشــرها هــذه الصحــف.
وإذا كانــت الدعــاى القضائيــة التــي تتعلــق بنشــر الــردود والتصحيحــات ليســت عديــدة فــي 
دول الخليــج فليــس معنــى ذلــك عــدم وجــود مخالفــات تقــع مــن الصحــف، وإنمــا معنــاه 
عــدم طلــب األشــخاص المعنييــن تحريــك الدعــوى الجزائيــة بحــق هــذه الصحــف، والــذي 
نأملــه مــن كتابــة هــذا البحــث هــو أن نلقــي بعــض الضــوء علــى حقــوق كل مــن الصحيفــة 

والمواطــن فــي هــذا المجــال:
وهكــذا فإنــه إذا كان نقــذ المجتمــع وأفــراده هــو حــق مــن حقــوق الصحافــة الحــرة، فإنــه 
مــن العــدل والمنطــق أيضــاً أن نطلــب مــن هــذه الصحافــة »أن تلتــزم الصــدق وأن تنتهــج 
منهــج البنــاء والتقويــم والتوجيــه ال الهــدم والتشــهير واالفتــراء« وهــذا هــو واجبهــا نحــو 
مــن تنتقدهــم1 وهــذا يحــدث التــوازن بيــن )حريــة الصحافــة مــن جهــة وبيــن واجبهــا فــي 

نشــر الــردود والتصحيحــات مــن جهــة ثانيــة..(.

ــرة  ــاب، القاه ــة للكت ــة المصري ــة، ص513، الهيئ ــريعة والحري ــي الش ــي، آراء ف ــال العطيف 1  د. جم
1980



شروط تسليم المجرمين في ظل 
إتفاقيات التعاون القضائي1

عبد الوهاب عبدول

المحامي العام لنيابة االستئناف

1  المقصــود بإتفاقيــات التعــاون القضائــي تلــك اإلتفاقيــات التــي أبرمتهــا ددولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مــع غيرهــا مــن الــدول، وقــد عقــدت الدولــة حتــى اآلن خمــس إتفاقيــات ثنائيــة للتعــاون القضائــي نشــرت فــي 

الجريــدة الرســمية للدولــة بالمراســيم التاليــة:
1 مرســوم اتحــادي رقــم /32/ لســنة 1975 بالموافقــة علــى إتفاقيــة التعــاون القضائــي وتنفيــذ األحــكام 	

وتســليم المجرميــن بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والجمهوريــة التونســية.
1 ــات 	 ــي واإلعالن ــاون القضائ ــة التع ــى إتفاقي ــة عل ــم /80/ لســنة 1978 بالموافق مرســوم اتحــادي رق

ــة. ــة المتحــدة والمملكــة المغربي ــة اإلمــارات العربي ــن دول ــن بي ــات وتســليم المجرمي واإلناب
1 مرســوم اتحــادي رقــم /12/ لســنة 1980 بالموافقــة علــى إتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي فــي 	

المــواد المدنيــة والتجاريــة ومــواد األحــوال الشــخصية والمــواد الجزائيــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والجمهوريــة العربيــة الســورية.

1 ــي 	 ــي والقضائ ــاون القانون ــة التع ــى إتفاقي ــة عل ــنة 1982 بالموافق ــم /95/ لس ــادي رق ــوم اتح مرس
ــة. ــال الديمقراطي ــة الصوم ــدة وجمهوري ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــودة بي المعق

1 ــة 	 ــن دول ــي بي ــاون القضائ ــة التع ــى إتفاقي ــة عل ــنة 1984 بالموافق ــم /12/ لس ــادي رق ــوم اتح مرس
ــعبية. ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــدة والجمهوري ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــا  ــي منه ــة الســعودية تضمــن القســم الثان ــن المملكــة العربي ــا وبي ــي بينه ــة تعــاون أمن ــة إتفاقي ــدت الدول ــا عق كم
األحــكام الخاصــة بتســليم المجرميــن، نشــرت فــي الجريــدة الرســمية بموجــب المرســوم االتحــادي رقــم /104/ 

لســنة 1982
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ــات  ــور العصاب ــة بظه ــذ أشــكاالً منظم ــة تأخ ــتفحل اإلجــرام وغــدت الجريم ــد أن اس بع
الدوليــة التــي تمــارس اإلجــرام علــى المســتوى الدولــي فــإن الحاجــة أصبحــت ماســة إلــى 
إيجــاد نــوع مــن التعــاون الدولــي بهــدف التنســيق بيــن الــدول توصــالً إلــى القضــاء علــى 

الجريمــة وتقديــم مرتكبهــا إلــى العدالــة.
ــط  ــل أن يضب ــة أخــرى، وقب ــى دول ــر إل ــم يف ــة ث ــي دول ــه ف ــد يرتكــب المجــرم جريمت فق
ينتقــل إلــى دولــة ثالثــة وهكــذا، وإذا مــا تــم ضبطــه وطلبــت الدولــة التــي اقترفــت الجريمــة 
ــد وأن يكــون مســتوفياً لشــروط  ــا الب ــإن طلبه ــالً- تســليم المجــرم، ف ــا –مث ــى أرضه عل

معينــة وأن يكــون التســليم وفــق اجــراءات معينــة كــي ينتــج آثــاره.
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إيمانــاً منهــا بأهميــة التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال 
ــى  ــت إل ــد انضم ــة، فق ــى الجريم ــاء عل ــبل للقض ــذل كل الس ــرورة ب ــا بض وإدراكاً منه
عــدة إتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة فــي مجــال مكافحــة الجريمــة وتنفيــذ األحــكام وتســليم 
المجرميــن، كإتفاقيــة تســليم المجرميــن المعققــودة بيــن الــدول العربــةي وإتفاقيــة الريــاض 
ــي  ــة ف ــات الثنائي ــد مــن اإلتفاقي ــا العدي ــى إبرامه ــة إل ــي1. إضاف ــاون القضائ ــة للتع العربي

مجــال التعــاون القضائــي وتنفيــذ األحــكام وتســليم المجرميــن2.
ــاون  ــات التع ــي إتفاقي ــى شــروط التســليم ف ــذا نحــاول تســليط الضــوء عل ــا ه ــي بحثن وف
القضائــي التــي أبرمتهــا الدولــة مــع إشــارة لهــا فــي إتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بين 
الــدول العربيــة وإتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي مرجئيــن بحــث إجراءاتــه 

وآثــاره علــى أمــل اللقــاء فــي بحــث شــامل جامــع إن شــاء الرحمــن ذلــك.
ويتعيــن بــادئ ذي بــدء بيــان ماهيــة التســليم أو تحديــد المقصــود منــه وذلــك عــن طريــق 
1  انضمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن حكومــات الــدول 
ــاون  ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــا إتفاقي ــنة 1972، أم ــم/29/ لس ــادي رق ــة بموجــب المرســوم االتح العربي
ــة  ــرة المملك ــاض حاض ــة الري ــم بمدين ــن حكوماته ــة ع ــرب نياب ــدل الع ــا وزراء الع ــد وقعه ــي فق القضائ
ــن  ــرة م ــي الفت ــدت ف ــي عق ــرب والت ــدل الع ــس وزراء الع ــى لمجل ــدورة األول ــي ال ــعودية ف ــة الس العربي
4-1983/4/6، وحتــى اآلن لــم يصــدر مرســوم اتحــادي بوضــع نصــوص هــذه اإلتفاقيــة موضــع التنفيــذ
ــان  ــن يتضمــن بي ــون لتســليم المجرمي ــة المتحــدة قان ــة اإلمــارات العربي ــي دول ــى اآلن ف 2  ال يوجــد إل
القواعــد العامــة عــن األحــوال العامــة التــي يجــوز فيهــا التســليم، واإلجــراءات اإلداريــة والقضائيــة التــي 
يجــب أن تســبق هــذا التســليم أو حتــى قــرار فــي هــذا الخصــوص ســوى توجيــه صــادر عــن وزيــر العــدل 

ــو 1972. ــم 475/7/6/3 بتاريــخ 13 يوني رق

ــن  ــة بي ــات القضائي ــم العالق ــي شــأن تنظي ــم 11 لســنة 1973 ف ــون االتحــادي رق ــوم أن القان ــن المعل وم
اإلمــارات األعضــاء فــي االتحــاد نظــم فــي الفصــل األول مــن البــاب الثالــث موضــوع تســليم المجرميــن 
الفاريــن مــن العدالــة، وينحصــر نطــاق تطبيــق هــذا القانــون علــى طلبــات التســليم واإلســترداد فيمــا بيــن 
اإلمــارات األعضــاء داخــل حــدود االتحــاد فقــط، وســيكون هــذا القانــون غيــر ذي محــل بصــدور قانــون 
العقوبــات اإلنحــادي وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة االتحــادي، ربمــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن المــادة /121/ 

مــن دســتور الدولــة المؤقــت تقضــي بإنفــراد االتحــاد بالتشــريع فــي شــؤون تســليم المجرميــن
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وضــع تعريــف جامــع مانــع لــه حتــى ال تختلــط بــه إجــراءات أخــرى تقــوم بهــا الدولــة 
أحيانــاً، كاألبعــاد والنفــي والــرد، والتخلــي.

وقــد عــرف الفقهــاء التســليم بأنــه إجــراء تتخلــى بموجبــه الدولــة عــن شــخص موجــود فــي 
إقليمهــا إلــى دولــة أخــرى بنــاًء علــى طلبهــا لتحاكمــه عــن جريمــة منســوب إليــه ارتكابهــا 

يعاقــب عليهــا قانونهــا، أو لتنفــذ فيهــا حكمــاً صــادراً عليــه مــن محاكمهــا1.
يســتفاد مــن هــذا التعريــف أن التســليم ينصــف علــى فئتيــن مــن األشــخاص فئــة المتهميــن 
ــة اســتردادهم لتالحقهــم وتحاكمهــم أمــام  ــة األولــى تطلــب الدول ــة المحكوميــن، فالفئ وفئ
ــإن اســتردادهم بغــرض  ــة ف ــة الثاني محاكمهــا مــن أجــل التهــم المنســوبة إليهــم، أمــا الفئ

تنفيــذ الحكــم الصــادر بحقهــم مــن محاكــم الدولــة الطالبــة.
وال يأتــي التســليم إال بتوافــر شــروط معينــة نصــت عليهــا كافــة المعاهــدات واإلتفاقيــات 
ــرعت  ــا ش ــروط إنم ــك الش ــك أن تل ــن، ذل ــترداد المجرمي ــليم واس ــة لتس ــة المنظم الدولي
ضمانــاً وحمايــة للمطلــوب تســليمه مــن تعســف الســلطة فليــس مــن العــدل فــي شــيء أن 
تالحــق الدولــة شــخصاً اقتــرف مخالفــة بســيطة، أو انقضــت الدعــوى الجنائيــة ضــده، أو 
ســقطت العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه، أو أن الفعــل المقتــرف منــه لــم يعــد يشــكل جريمــة 

فــي قوانيــن إحــدى الدولتيــن الطالبــة أو المطلــوب إليهــا التســليم.
وجريــاً علــى مــا جــرى عليــه الفقهــاء فــي تقســيم تلــك الشــروط وترتيبهــا فإننــا نوردهــا 

حســب ورودهــا فــي إتفاقيــات التعــاون القضائــي2.
أوالً – ازدواج التجريم:

يقصــد بشــرط ازدواج التجريــم أن يكــون الفعــل جريمــة فــي تشــريع الدولــة الطالبــة –
طالبــة التســليم- وفــي تشــريع الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أيضــاً.. وقــد نصــت كافــة 
اتفاقيــات التعــاون القضائــي علــى هــذا الشــرط فاشــترطت جميعهــا قاعــدة ازدواج التجريم 
ــة  ــدة والجمهوري ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــن بي ــن المعقودتي ــر أن اإلتفاقيتي غي
التونســية والجمهوريــة الجزائريــة قــد أوردتــا هــذا االســتثناء بقولهمــا »أمــا إذا كان 
الفعــل غيــر معاقــب عليــه فــي قوانيــن الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، أو كانــت العقوبــة 
المقــررة للجريمــة فــي الدولــة طالبــة التســليم ال نظيــر لهــا فــي قوانيــن الدولــة المطلــوب 
ــد  ــة عشــر ص301، د. محم ــة الحادي ــام، الطبع ــي الع ــون الدول ــف، القان ــو هي ــي صــادق أب 1  د. عل
ــوعة  ــك، الموس ــد المل ــدي عب ــة 1967 ص22، جن ــن، طبع ــليم المجرمي ــي تس ــرات ف ــل، محاض الفاض

الجنائيــة جـــ2 ص590
ــع  ــف، المرج ــو هي ــي صــادق أب ــا، د. عل ــا بعده ــابق، ص40 وم ــع الس ــد الفاضــل، المرج 2  د. محم
الســابق، ص302 ومــا  بعدهــا، جنــدي عبــد الملــك، الموســوعة الجنائيــة، الجــزء الثانــي ص594 ومــا 

بعدهــا

ــة  ــن الدول ــي قواني ــا ف ــرا له ــاً، إال إذا كان نظي ــليم واجب ــون التس ــال يك ــليم ف ــا التس إليه
المطلــوب إليهــا التســليم فــال يكــون التســليم واجبــاً، إال إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه 
مــن مواطنــي الدولــة طالبــة التســليم أو مــن مواطنــي دولــة أخــرى تقــرر العقوبــة ذاتهــا..
ــى  ــرد عل ــدة االزدواج ي ــن شــرط الخضــوع لقاع ــتثناء م ــابق أن االس ــص الس ــاد الن فمف

ــن: حالتي
ــة  ــة طالب ــي الدول ــن مواطن ــليمه م ــوب تس ــى: إذا كان الشــخص المطل ــة األول  الحال

التســليم.
 الحالــة الثانيــة: إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مــن مواطنــي دولــة أخــرى تقــرر 

العقوبــة ذاتهــا.
وبمــا تجــدر إليــه اإلشــارة أن إتفاقيتــي تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربيــة، 

وإتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي نصتــا علــى هذيــن االســتثنائين.
ومــن األفضــل أن تــدرج الدولــة هذيــن االســتثنائين فــي اإلتفاقيــات األخــرى التي ســتبرمها 

فــي مجــال التعــاون القضائــي بغيــة تحقيــق هدفين:
 الهــدف األول: توســيع نطــاق التســليم أو االســترداد، ألن أعمــال قاعــدة ازدواج 
التجريــم علــى إطالقهــا قــد يــؤدي إلــى إفــالت المتهــم مــن المحاكمــة أو المحكــوم عليــه 
مــن العقــاب خاصــة وأن التشــريعات تختلــف وتتفــاوت مــن دولــة إلــى أخــرى ســواء فــي 
مجــال التجريــم أو العقــاب، فقــد يرتكــب شــخص جريمــة فــي الدولــة ويفــر هاربــاً إلــى 
دولــة أخــرى ال تؤثــم الفعــل المقتــرف مــن قبــل الشــخص المطلــوب تســليمه أو اســترداده، 
أو قــد تكــون العقوبــة المقــررة لفعلــه فــي قانــون الدولــة الطالبــة ال نظيــر لهــا فــي قوانيــن 
الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم ففــي هــذه الحالــة وإعمــاالً لقاعــدة االزدواج فإنــه ال إجبــار 
أو إلــزام علــى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أن تســلم الشــخص المطلــوب منهــا تســليمه 

إلــى الدولــة الطالبــة بينمــا يتغيــر الوضــع فــي حالــة وجــود االســتثنائين المشــار إليهمــا.
 الهــدف الثانــي: إيجــاد نــوع مــن التنســيق واإلتســاق بيــن اتفاقيــات التعــاون القضائــي 
ــة  ــدول العربي ــي ال ــودة بن ــن المعق ــليم المجرمي ــة تس ــن إتفاقي ــة وبي ــا الدول ــي أبرمته الت

ــي. ــة للتعــاون القضائ ــاض العربي ــة الري وإتفاقي
وقــد اشــترطت اتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربيــة هــذا الشــرط فــي 

مادتهــا الثالثــة وتبعتهــا اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي )م.4/أ(.
ــى  ــي شــأنها إل ــد مــا إذا كان الفعــل المقتــرف موضــوع التســليم يشــكل جريمــة ف وتحدي
قانــون العقوبــات فــي الدولــة طالبــة التســليم والمطلــوب إليهــا التســليم والعبــرة فــي ذلــك 
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بتاريــخ وقــوع الجريمــة.
وال ينفــي قاعــدة اإلزدواج اختــالف وصــف التهمــة المســندة للشــخص المطلــوب تســليمه، 
ــد  ــة فق ــرة بوحــدة الواقع ــا العب ــر مــن تشــريع آلخــر إنم ــد تتغي ــة ق إذ أن أوصــاف التهم
توصــف الواقعــة بوصــف اإلخــالل بــاآلداب العامــة فــي دولــة مــا، بينمــا نفــس الواقعــة 

توصــف بوصــف الفعــل الفاضــح فــي دولــة أخــرى.
ثانيــاً – أال تكــون الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم سياســية أو مرتبطــة بجريمــة 

سياسية:
خلــت معظــم معاهــدات التســليم وقوانينــه واجتهــادات الفقهــاء مــن إيــراد أو وضــع تعريف 
ــا،  ــار له ــد معي ــم بتحدي ــي اهت ــه الجنائ ــر أن الفق ــية، غي ــة السياس ــامل للجريم ــع ش جام
وتنقســم نظريــات الفقــه الجنائــي فــي صــدد تحديــد ضابــط لمفهــوم الجريمــة السياســية إلــى 
مذهبيــن أساســيين المذهــب الشــخصي والمذهــب الموضوعــي، فيــرى أنصــار المذهــب 
الشــخصي أن العبــرة بالباعــث الــذي حمــل الجانــي علــى ارتــكاب الجريمــة أو الغــرض 
الــذي قصــد إليــه منــه، ويــرى أنصــار المذهــب الموضوعــي أن العبــرة بطبيعــة الجريمــة 

نفســها وصفتهــا الخاصــة وطبيعــة الحــق المعتــدى عليــه1.
وتقســم الجرائــم السياســية إلــى قســمين، الجرائــم السياســية الخالصــة، والجرائــم السياســية 
النســبية وهــذه األخيــرة، إمــا أن تكــون مركبــة أو مرتبطــة بجريمــة سياســية2. فالجريمــة 
السياســية عمــل سياســي يجرمــه القانــون فمرتكبهــا تــرك الطــرق المرســومة والمقــررة 
فــي القانــون لتحقيــق أهدافــع ولجــأ إلــى العنــف والعــدوان علــى الحقــوق السياســية للدولــة 

كوســيلة لتوجيــه النشــاط السياســي لهــا علــى نحــو معيــن3.
ــدد  ــة تع ــي حال ــا ف ــاً كم ــاً وثيق ــية ارتباط ــة سياس ــة بجريم ــة العادي ــط الجريم ــد ترتب وق
الجرائــم، وقــد يكــون التعــدد معنويــاً وقــد يكــون ماديــاً، فــإن كان التعــدد معنويــاً ســميت 
ــب نظــام الحكــم فيهــا، وال  ــة يقصــد قل ــل رئيــس دول بالجريمــة السياســية المختلطــة كقت
تعتبــر جرائــم سياســية، االغتيــاالت السياســية والجرائــم الفوضويــة وأعمــال اإلرهــاب4.
أمــا إذا كان التعــدد ماديــاً ســميت الجرائــم المرتبطــة بجريمــة سياســية كمــا إذا ارتكبــت 
جريمــة عاديــة فــي أثنــاء حــوادث سياســية وكانــت لهــا صلــة مــا بهــذه الحــوادث كنهــب 
1  انظــر د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي القســم العــام، الطبعــة الثانيــة ســنة 

1975 ص460، جنــدي عبــد الملــك، الموســوعة الجنائيــة، الجــزء الثانــي، ص598
ــة  ــة العدال ــن، مجل 2  المستشــار الســيد محمــد مصــري شــرعان، الجريمــة السياســية وتســليم المجرمي

ــنة 1982م ــدد 32 لس الع
3  د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص462

4  المستشار السيد محمد مصري شرعان، المرجع السابق، ص10

محــل أســلحة بمعرفــة ثائريــن سياســيين1.
حقيقــة أن نطــاق الجريمــة السياســية بــدأ يضيــق شــيئاً فشــيئاً نتيجــة انتــزاع جرائــم منهــا 
كانــت تعتبــر جرائــم سياســية كجرائــم اإلعتــداء علــى حيــاة رؤوســاء الــدول مثــالً وفــي 

هــذا توســعة لنطــاق التســليم.
وقــد قضــت كافــة اإلتفاقيــات الثنائيــة التــي أبرمتهــا الدولــة فــي مجــال التعــاون القضائــي 

بعــدم جــواز التســليم فــي الجرائــم السياســية.
ــا  ــوب إليه ــة المطل ــن الدول ــى قواني ــة إل ــية للجريم ــة السياس ــد الصف ــي تحدي ــع ف ويرج
التســليم2 اســتبعدت الجرائــم التاليــة مــن نطــاق الجرائــم السياســية وأجــازت فيهــا التســليم 

وهــي:
جرائــم التعــدي علــى رئيــس إحــدى الدولتيــن المتعاقديــن أو أحــد أفــراد عائلتــه، أو . 	

الشــروع فــي ارتكابهــا3.
جرائــم التعــدي أو الشــروع فيــه التــي تقــع ضــد أحــد أعضــاء المجلــس األعلــى لدولــة . 	

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أو أحــد أفــراد عائلته4.
ــم . 	 ــلطات والجرائ ــراد أو الس ــد األف ــراه ض ــة بإك ــرقة المصحوب ــل والس ــم القت جرائ

ــالت. ــل والمواص ــائط النق ــة أو وس ــوال العام ــى األم ــة عل الواقع
الجرائم اإلرهابية5.. 	

كمــا قضــت إتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربــةي فــي مادتهــا الرابعــة 
بعــدم إجــراء التســليم فــي الجرائــم السياســية.

ــليم إذا  ــواز التس ــدم ج ــد قضــت بع ــي فق ــاون القضائ ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــا إتفاقي أم
كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم معتبــرة بمقتضــى القواعــد القانونيــة النافــذة 
ــية )م41/أ(  ــة سياس ــا صبغ ــة له ــليم جريم ــه التس ــوب إلي ــد المطل ــرف المتعاق ــدى الط ل
ــم  ــدة أو زوجاته ــراف المتعاق ــاء األط ــوك ورؤوس ــى مل ــدي عل ــم التع ــتبعدت جرائ واس
وأصولهــم أو فروعهــم وكذلــك القتــل العمــد والســرقة المصحوبــة بإكــراه ضــد األفــراد 

1  جندي عبد المكل، الموسوعة الجنائية، الجزء الثاني ص598
2  لــم تــورد اإلتفاقيــات الثنائيــة تعريفــاً للجريمــة السياســية، بــل تركــت ذلــك للقوانيــن الداخليــة والعــرف 

وقواعــد القانــون الدولــي العــام
3  نصــت اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي المعقــودة بيــن الدولــة وجمهوريــة الصومــال أيضــاً علــى 
اســتبعاد الجرائــم الواقعــة علــى أعضــاء المكتــب السياســي للجنــة المركزيــة للحــزب االشــتراكي الثــوري، 

أو أحــد أفــراد عائلتهــم مــن نطــاق الجرائــم السياســية.
4  يقصد بأفراد العائلة الزوجة واألصول والفروع

5  يرجــغ فــي تحديــد الجرائــم الغرهابيــة إلــى العــرف وقواعــد القانــون الدولــي وذلــك أن اإلتفاقيــات لــم 
تــرود تعريفــاً أو تحديــداً لهــا
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أو الســلطات أو وســائل النقــل والمواصــالت مــن عــداد الجرائــم ذات الصبغــة السياســية 
ولــو كانــت بهــدف سياســي1.

ثالثاً – خطورة وجسامة الجريمة المقترفة:
لمــا كان التســليم يســتلزم إتخــاذ إجــراءات كثيــرة وطويلــة أحيانــاً بعضهــا تمــس المطلــوب 
تســليمه فــي حريتــه كالقبــض والحبــس االحتياطــي، وبعضهــا تلقــي علــى كاهــل الدولــة 
وأجهزتهــا المختلفــة بتبعــات جمــة كالحراســة ونفقــات الترحيــل فــإن الضــرورة اقتضــت 
أن يكــون التســليم فــي الجرائــم ذات الخطــورة كالجنايــات والجنــح الخطيــرة، أمــا 
المخالفــات والجنــح المعاقــب عليهــا بعقوبــات بســيطة فــال تصبــح ألن تكــون ســبباً للتســليم 
ألن مــا يســتلزمه التســليم ال يتناســب حينئــذ مــع الجريمــة وتتجــاوز فــي الشــدة حــد الجــزاء 

الموضــوع لهــا2.
ولئــن كانــت األســاليب المتبعــة فــي المعاهــدات واإلتفاقيــات الدوليــة فــي تحديــد الجرائــم 
الخاضعــة للتســليم مختلفــة ومتنوعــة، فــإن كافــة إتفاقيــات التعــاون القضائــي التــي أبرمتها 
الدولــة أخــذت بأســلوب تحديــد نــوع العقوبــة ومقدارهــا، ومــؤدى هــذا األســلوب تقســيم 
ــإذا  ــة المحكــوم عليهــم ف ــن وفئ ــة المتهمي ــن، فئ ــى فئتي ــوب تســليمهم إل األشــخاص المطل
ــررة  ــة المق ــى فيشــترط تســليمه أن تكــون العقوب ــة األول ــوب تســليمه مــن الفئ كان المطل
للجريمــة المســندة إليــه ال يقــل حدهــا األقصــى عــن مقــدار أدنــى معيــن )كالحبــس ســنة 
مثــالً( وفــق قانــون الدولتيــن أو إحداهمــا، أمــا إذا كان المطلــوب تســليمه محكومــاً عليهــا 
فيشــترط أن تكــون العقوبــة المحكــوم عليــه ال تقــل عــن حــد معيــن كالحبــس ســتة أشــهر 
مثــال3ً وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن اإلتفاقيــات المشــار إليهــا تركــت الدولــة المطلــوب 
ــوم  ــب والرس ــواد الضرائ ــي م ــه ف ــليم أو رفض ــب التس ــول طل ــر قب ــليم تقدي ــا التس إليه

والجمــارك والنقــد.
ــون  ــا اشــترطت أن يك ــة أنه ــات الثنائي ــة اإلتفاقي ــتقراء نصــوص كاف ــن اس والمالحــظ م
ــن  ــى قواني ــا بمقتض ــب عليه ــم، معاق ــح أو جرائ ــات، أو جن ــن جناي ــا ع ــام موجه اإلته
الطرفيــن المتعاقديــن بعقوبــة مقيــدة للجريــة لمــدة ســنة علــى األقــل، أو أن يكــون المطلوب 
ــدة  ــة مقي ــة بعقوب ــة الطالب ــاً مــن محاكــم الدول ــاً أو غيابي ــه حضوري تســليمه محكومــاً علي
للحريــة لمــدة ســنة فــي جنايــة أو جنحــة أو جريمــة معاقــب عليهــا بمقتضــى قانــون الدولــة 

1  كمــا قضــت اإلتفاقيــة أيضــاً بعــدم جــواز التســليم إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم 
ــات عســكرية )م41/ب( تنحصــر فــي اإلخــالل بواجب

2  جندي عبد الملك، المرجع السابق ص597
3  د. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص64

ــاً كان الحــدان األقصــى  ــر أي ــس لمــدة ســنة أو أكث ــة الحب ــا التســليم بعقوب ــوب إليه المطل
واألدنــى فــي تــدرج العقوبــة المنصــوص عليهــا، عــدا اإلتفاقيتيــن المبرمتيــن بيــن الدولــة 
ــوب  ــون المطل ــترطتا أن يك ــا اش ــة فإنهم ــة الجزائري ــية والجمهوري ــة التونس والجمهوري
تســليمه محكومــاً عليــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر علــى األقــل وأضافتــا أنــه إذا كان الفعــل 
غيــر معاقــب عليــه فــي قوانيــن الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أو كانــت العقوبــة المقــررة 
ــا  ــوب إليه ــة المطل ــن الدول ــي قواني ــا ف ــر له ــة التســليم ال نظي ــة طالب ــي الدول ــة ف للجريم
ــا  ــن رعاي ــليمه م ــوب تس ــاً إال إذا كان الشــخص المطل ــليم واجب ــون التس ــال يك ــليم ف التس
الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم فــال يكــون التســليم واجبــاً إال إذا كان الشــخص المطلــوب 
ــة  ــرر العقوب ــة أخــرى تق ــا دول ــن رعاي ــة التســليم أو م ــة طالب ــا الدول ــن رعاي تســليمه م
ــليم  ــر التس ــرك تقدي ــا لت ــدم ذكرهم ــن ع ــى ذات اإلتفاقيتي ــظ أيضــاً عل ــا يالح ــا، كم ذاته
للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم فــي مــواد الضرائــب والرســوم والجمــارك والنقــد أســوة 

بباقــي اإلتفاقيــات.
أمــا إتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربيــة فقــد نصــت فــي مادتهــا الثالثــة 
علــى أنــه »يشــترط للتســليم أن تكــون الجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا بالحبــس 
لمــدة ســنة أو بعقوبــة أشــد فــي قوانيــن كلتــا الدولتيــن –طالبــة التســليم والمطلــوب إليهــا 
التســليم- أو أن يكــون المطلــوب تســليمه عــن مثــل هــذه الجريمــة محكومــاً عليــه بالحبــس 
ــة  ــن الدول ــي قواني ــه ف ــب علي ــر معاق ــا إذا كان الفعــل غي ــل، أم ــى األق لمــدة شــهرين عل
المطلــوب إليهــا التســليم، أو كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة فــي الدولــة طالبــة التســليم 
ال نظيــر لهــا فــي الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم فــال يكــون واجبــاً إال إذا كان الشــخص 
ــس  ــرر نف ــة أخــرى تق ــا دول ــن رعاي ــليم أو م ــة التس ــة طالب ــا الدول ــن رعاي ــوب م المطل

العقوبــة«.
وقــد نحــت إتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي نفــس المنحــى الســابق فاشــترطت 
شــرط خطــورة الجريمــة ونــوع العقوبــة ومقدارهــا فــي مادتهــا األربعيــن بفقراتهــا األربع.

رابعاً – جنسية المطلوب تسليمه:
ــض  ــية ســبباً لرف ــون الجنس ــليم، فأحيانــاً تك ــي التس ــر ف ــليمه أث ــوب تس ــية المطل لجنس
التســليم وأحيانــاً ســبباً لقبولــه، وأحيانــاً أخــرى ســبباً يدعــو إلــى تفضيــل أو ترجيــح إجــراء 
التســليم، وقــد يكــون المطلــوب تســليمه تابعــاً للدولــة الطالبــة أو المطلــوب إليهــا التســليم 
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ــة ثالثــة1. أو لدول
وقــد أخــذت كافــة اإلتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة فــي مجــال التعــاون القضائــي بقاعــدة عــدم 
ــي  ــه التســليم وف ــوب إلي ــد التزمــت الطــرف المطل ــك فق ــا، ومــع ذل جــواز تســليم الرعاي
ــه  ــه اإلتهــام ضــد مــن ارتكــب مــن مواطني ــد إليهــا إختصاصــه بتوجي ــي يمت الحــدود الت
جرئــام فــي بلــد الدولــة األخــرى معاقبــاً عليهــا بعقوبــة الجنايــة أو الجنحــة فــي الدولتيــن2، 
ــاً  ــي طلب ــق الدبلوماس ــة- بالطري ــرى –الطالب ــة األخ ــا الدول ــت إليه ــا وجه ــك إذا م وذل
ــياء  ــق واألش ــات والوثائ ــاً بالملف ــب مصحوب ــون الطل ــى أن يك ــراء عل ــذا اإلج ــاذ ه بإتخ
والمعلمــات التــي تكــون فــي حيازتهــا وعلــى أن تحــاط الدولــة الطالبــة علمــاً بمــا يتــم فــي 
شــأن طلبهــا3. ويعتــد فــي تحديــد جنســية المطلــوب تســليمه بوقــت ارتــكاب الجريمــة التــي 

يطلــب تســليمه مــن أجلهــا.
ــوب  ــة المطل ــز للدول ــة فتجي ــدول العربي ــن ال ــودة بي ــن المعق ــليم المجرمي ــة تس ــا إتفاقي أم
إليهــا التســليم اإلمتنــاع عنــه إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مــن رعاياهــا علــى أن 
تتولــى هــي محاكمتــه وتســتعين فــي هــذا الشــأن بالتحقيقــات التــي أجرتهــا الدولــة طالبــة 

التســليم )المــادة7(.
أمــا إتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي فقــد قضــت بجــواز اإلمتنــاع عــن التســليم 
فــي مادتهــا التاســعة والثالثيــن بقولهــا »يجــوز لــكل طــرف مــن األطــراف المتعاقــدة أن 
ــه  ــد إليهــا اختصاصــه بتوجي ــه ويتعهــد فــي الحــدود التــي يمت ــع عــن تســليم مواطني يمتن
اإلتهــام ضــد مــن يرتكــب منهــم لــدى أي مــن األطــراف المتعاقــدة األخــرى جرائــم معاقبــاً 
عليهــا فــي قانــون كل مــن الدولتيــن بعقوبــة ســالبة للحريــة مدتهــا ســنة أو بعقوبــة أشــد 
ــاً  لــدى أي مــن الطرفيــن المتعاقديــن وذلــك إذا وجــه إليــه الطــرف المتعاقــد اآلخــر طلب
بالمالحقــة مصحوبــاً بالملفــات والوثائــق واألشــياء والمعلومــات التــي تكــون فــي حيازتــه 

ويحــاط الطــرف المتعاقــد الطالــب علمــاً بمــا يتــم فــي شــأن طلبــه.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

1  د. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص119
ــة وجمهوريــة الصومــال نــص حرفــي مماثــل عــدا فــارق بســيط  2  فــي اإلتفاقيــة المعقــودة بيــن الدول

يتمثــل فــي العبــارة التاليــة:

»... ارتكــب مــن مواطنيهــا جرائــم فــي بلــد الدولــة األخــرى معاقبــاً عليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة ســنة 
أو أكثــر فــي الدولتين...الخ«

3  لــم توجــب اإلتفاقيتــان المعقودتــان بيــن الدولــة والجمهوريــة التونســية والجمهوريــة الجزائريــة 
ضــرورة إحاطــة الدولــة الطالبــة علمــأً بمــا يتــم فــي شــأن طلبهــا فــي هــذا الخصــوص، وكان مــن األفضــل 

اشــتراط اإلحاطــة لمــا لهــا مــن أهميــة علميــة فــي الواقــع العلمــي

ــأي ســبب  ــدة أو ب ــة بمضــى الم ــة أو العقوب خامســاً  - عــدم إنقضــاء الدعــوى الجنائي
آخــر:

األصــل أن تنقضــي الدعــوى الجنائيــة بصــدور الحكــم البــات وهــو الحكــم الــذي اســتنفذ 
ــد  ــر المقضــي، وق ــوة األم ــم ق ــوز الحك ــة يح ــذه الحال ــي ه ــه ف ــن في ــع طــرق الطع جمي
ــاة  ــة وف ــم ألســباب أخــرى، وأهــم أســباب انقضــاء الدعــوى الجنائي ــر الحك تنقضــي بغي
المتهــم، التقــادم »مضــي المــدة«، التنــازل، والعفــو والصلــح1 أمــا العقوبــة فإنهــا تنقضــي 
ــا  ــى له ــث ال يبق ــا بحي ــا ألغراضه ــادي لتحقيقه ــو األســلوب الع ــك ه ــا فذل ــادة بتنفيذه ع
بعــد ذلــك محــل، ولكــن ثمــة أســباب أخــرى تنقضــي بهــا العقوبــة علــى الرغــم مــن عــدم 

تنفيذهــا وتقــوم هــذه األســباب علــى أحــد اعتباريــن:
تقديــر الشــارع أن أغــراض العقوبــة يمكــن أن تتحقــق علــى الرغــم مــن عــدم تنفيذهــا، أو 
تقديــر أن مصلحــة المجتمــع تملــي فــي ظــروف خاصــة العــدول عــن الســعي إلــى هــذه 
األغــراض، وأهــم أســباب انقضــاء العقوبــة وفــاة المحكــوم عليــه، التقــادم »مضــي المــدة« 

العفــو العــام، العفــو الخــاص وإعــادة اإلعتبــار2.
وفــي مجــال تســليم أو اســترداد المجرميــن فــإن اشــتراط عــدم إنقضــاء الدعــوى الجنائيــة 
أو العقوبــة مــن األهميــة بمــكان، إذ ال جــدوى مــن اســترداد شــخص انقضــت الدعــوى 
ــي  ــررة ف ــه لســبب مــن األســباب المق ــة الصــادرة بحق ــه، أو ســقطت العقوب ــة قبل الجنائي
ــض تســليم  ــل أو ترف ــن أن تقب ــا التســليم م ــوب إليه ــة المطل ــون، وال مصلحــة للدول القان
ــن  ــار بي ــة اإلختي ــا حري ــرك له ــة تقتضــي أن يت ــا المصلح ــه، إنم ــوم علي ــم أو محك مته
القبــول والرفــض إذا كانــت الدعــوى الجنائيــة أو العقوبــة قــد ســقطت لســبب مــن األســباب 
بمقتضــى قوانينهــا، فقــد تــرى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أن المصلحــة تنقضــي تســليم 

المطلــوب تســليمه فــي حالــة، وقــد تــرى عكــس ذلــك فــي حالــة أخــرى3.
ــة  ــه الدول ــتقل ب ــر تس ــا أم ــدى توافره ــا وم ــا وجديته ــة وأهميته ــوع المصلح ــر ن وتقدي

المطلــوب إليهــا التســليم وحدهــا دون معقــب عليهــا.
وقــد أوردت كافــة اإلتفاقيــات الثنائيــة التــي أبرمتهــا الدولــة فــي مجــال التعــاون القضائــي 
شــرط عــدم إنقضــاء الدعــوى الجنائيــة أو العقوبــة، بــأن نصــت علــى عــدم جــواز 
التســليم إذا كانــت الدعــوى الجنائيــة قــد انقضــت أو أن العقوبــة قــد ســقطت بمضــي المــدة 

1  د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، 1979 ص251
2  د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص580

3  انظر محاضرات في تسليم المجرمين د. محمد الفاضل ص58
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ــة شــرط جوهــري  ــاً لقانــون الدول شــرط عــدم إنقضــاء الدعــوى أو ســقوط العقوبــة طبق
مــن شــروط التســليم وعلــى الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم التأكــد مــن توافــر شــرط عــدم 
إنقضــاء الدعــوى الجنائيــة أو انقضــاء العقوبــة، ففــي واقعــة ملخصهــا أن إحــدى الــدول 
العربيــة طلبــت مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تســليمها شــخصاً مــن رعايــا دولــة 
عربيــة ثالثــة محكومــاً عليــه بحكــم صــادر مــن محاكمهــا يقضــي بحســبه ســنتين وذلــك 
تنفيــذاً التفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربيــة، وأرفقــت بطلبهــا ملــف 
ــذا  ــوب اســترداده به ــا وإذ وجــه المطل االســترداد حســب اإلجــراءات المنصــوص عليه
ــة  ــن الدول ــول أن قواني ــن الق ــند م ــى س ــدة عل ــة بمضــي الم ــع بســقوط العقوب ــب دف الطل
العربيــة تأخــذ بمبــدأ التقــادم »مضــي المــدة« كســبب مــن أســباب ســقوط العقوبــة كمــا أن 

قوانيــن دولتــه تأخــذ بهــذا المبــدأ أيضــاً.
وبعــرض الطلــب علــى النيابــة العامــة فقــد انتهت إلــى أن »التحقــق من تحقيق هذا الشــرط 
ــة المطلــوب إليهــا التســليم، إذ هــي المختصــة  بعثــوره بعــض الصعوبــات بالنســبة للدول
وفقــاً للقوانيــن والمعاهــدات بالتثبــت مــن ذلــك، وعليهــا تفســير القانــون المــراد تطبيقــه، 
والتثبــت مــن بدايــة التقــادم وأســباب وقفــه وانقطاعــه واســتكمال المــدة المنصــوص عليهــا 
وتقديــر الظــروف المحيطــة بذلــك وإزاء ذلــك ال منــاص مــن االســتعانة بالدولــة الطالبــة 
ــع المعلومــات المشــار  ــا التســليم جمي ــوب إليه ــة المطل ــدم للدول ــا أن تق ــي يجــب عليه الت
ــي الموضــوع  ــر وحســن التصــرف والفصــل ف ــن ســالمة التقدي ــا م ــي تمكنه ــا والت إليه

المطــروح أمامهــا1.
ــرك األمــر  ــة وت ــة الطالب ــاء بشــرط عــدم اإلنقضــاء بالنســبة للدول ومــن األفضــل االكتف
اختيــاراً للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم إذا كانــت الدعــوى قــد انقضــت أو ســقطت 

ــا. ــب قوانينه ــة بموج العقوب
وقــد نصــت اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي فــي مادتهــا الحاديــة واألربعيــن 
ــد  ــليم ق ــب التس ــول طل ــد وص ــوى عن ــت الدع ــليم إذا كان ــواز التس ــدم ج ــرة »ه« بع فق
ــب  ــد طال ــون الطــرف المتعاق ــاً لقان ــدة طبق ــد ســقطت بمضــي الم ــة ق انقضــت أو العقوب

ــليم2. التس

1  انظــر محاضــرات فــي تســليم المجرميــن، د. محمــد الفاضــل ص57، وكذلــك مذكــرة الســتاذ ســالم 
ــي 1984/9/11ص2 ومــا  ــب العــام والمؤرخــة ف ــي المرفوعــة للنائ ــو ظب ــة أب كبيــش محامــي عــام نياب

بعدهــا
ــدى  ــة فــي الفقــرة »ز« مــن ذات المــادة بعــدم جــواز التســليم إذا صــدر عفــو ل 2  كمــا قضــت االتفاقي

ــد الطالــب الطــرف المتعاق

»التقــادم« طبقــاً لقانــون إحــدى الدولتيــن الطالبــة أو المطلــوب إليهــا التســليم وذلــك عنــد 
وصــول طلــب التســليم.

والمالحــظ علــى تلــك اإلتفاقيــات جميعهــا أنهــا ذكــرت مضــي المــدة »التقــادم« كســبب 
ــو  ــا العف ــت بعــض منه ــة، بينمــا أضاف ــة أو العقوب مــن أســباب انقضــاء الدعــوى الجنائي
كســبب آخــر مــن أســباب اإلنقضــاء1. ولــم تــورد أي منهــا عبــارة تشــمل األســباب 
ــة والجمهوريــة  األخــرى لإلنقضــاء عــدا إتفاقيــة التعــاون القضائــي المعقــودة بيــن الدول
ــة قــد  ــة والتــي نصــت علــى عــدم جــواز التســليم إذا كانــت الجريمــة أو العقوب الجزائري
ســقطت وفقــاً لقانــون أي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن أو قوانيــن الدولــة التــي وقــع الجــرم 
ــم يقصــر اإلنقضــاء علــى  فــي إقليمهــا عنــد وصــول طلــب التســليم )م4/24( فالنــص ل
ســبب واحــد وهــو مــرور الزمــن أو العفــو، بــل شــمل كافــة األســباب األخــرى لإلنقضــاء، 
وهــذا اإلتجــاه جديــر بالتأييــد ذلــك أنــه وكمــا قلنــا أن أســباب انقضــاء الدعــوى الجنائيــة 
ــاك أســباباً أخــرى  ــط إذ أن هن ــى مضــي المــدة فق ــر مقصــور عل ــة غي أو ســقوط العقوب
تنقضــي بهــا الدعــوى أو تســقط بهــا العقوبــة، فمــن غيــر المعقــول أن تكــف الدولــة عــن 
طلــب تســليم أو اســترداد المتهــم أو المحكــوم عليــه إذا انقضــت الدعــوى الجنائيــة ضــده 
ــليم أو  ــب التس ــا يظــل طل ــدة، بينم ــه بمضــي الم ــا علي ــوم به ــة المحك ــقطت العقوب أو س
ــبب  ــه بس ــة بحق ــقطا العقوب ــن انقضــت الدعــوى ضــده أو س ــق م ــارياً بح ــترداد س االس

ــار. ــازل أو إعــادة اإلعتب التن
أمــا إتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربيــة فإنهــا توجــب رفــض التســليم 
إذا كانــت الجريمــة أو العقوبــة قــد ســقطت بمــرور الزمــن وفقــاً لقانــون إحــدى الدولتيــن 
طالبــة التســليم أو المطلــوب إليهــا التســليم، غيــر أنهــا اســتثنت مــن هــذه القاعــدة حالتيــن، 
إذا كانــت الدولــة طالبــة التســليم ال تأخــذ بمبــدأ الســقوط بمــرور الزمــن أو إذا كان 
ــذا  ــة أخــرى ال تأخــذ به ــا دول ــا، أو مــن رعاي ــوب تســليمه مــن رعاياه الشــخص المطل

المبــدأ.
ــة  ــة بالنســبة للدول ــة أو ســقوط العقوب ونــرى أن اشــتراط عــدم إنقضــاء الدعــوى الجنائي
ــة شــخص  ــة مــن مالحق ــة الطالب ــه ال مصلحــة للدول ــك أن ــل حاصــل، ذل ــة تحصي الطالب
ــإن  ــه، إذن ف ــا علي ــوم به ــة المحك ــقطت العقوب ــة ضــده، أو س ــوى الجنائي انقضــت الدع

1  راجــع اإلتفاقيــات المبرمــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  والمملكــة المغربــةي والجمهوريــة 
العربيــة الســورية وجمهوريــة الصومــال الديمقراطيــة، أمــا اإلتفاقيــة التونســية فقــد أوردت مضــي المــدة 

فقــط كســبب مــن أســباب ســقوط الجريمــة أو العقوبــة
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ونــرى أن هــذه العبــارة ال تــؤدي إلــى المقصــود منهــا بشــكل دقيــق وربمــا أدت إلــى نــوع 
مــن اللبــس فــي اإلفهــام والتفســير، ومــن المستحســن ذكــر عبــارة »عــدم إنقضــاء الدعــوى 
الجنائيــة« »الجزائيــة« و«ســقوط العقوبــة« بــدالً مــن عبــارة ســقوط الجريمــة الــواردة 
فــي بعــض اإلتفاقيــات، ذلــك أن الجريمــة وكمــا يعرفهــا الفقهــاء بأنهــا »كل فعــل أو تــرك 

يعاقــب عليــه القانــون بعقوبــة جنائيــة وال يبــرزه اســتعمال حــق وال أداء واجــب«1.
ــه فــي  ــي المرصــود ل ــق النمــوذج القانون ــي يطاب فالجريمــة إذن فعــل يصــدر عــن الجان
ــه الجانــي دونمــا  ــات أو فــي أي قانــون جزائــي خــاص، هــذا الفعــل يقترف قانــون العقوب
اســتعمال لحــق يقــرره القانــون أو أداء لواجــب يبــرره، بــه يضيــر مقترفــه المجتمع وينشــأ 
بالتالــي حــق للمجتمــع فــي عقابــه عــن طريــق تحريــك الدعــوى الجنائيــة ومباشــرتها أمــام 

المحكمــة المختصــة بالشــكل واإلجــراءات المنصــوص علهــا فــي القوانيــن اإلجرائيــة.
فحــق المجتمــع فــي العقــاب ينشــأ منــذ لحظــة وقــوع الجريمــة ومصــدر هــذا الحــق الفعــل 
المخالــف لقوانينــه الــذي وقــع مــن الجانــي »الجريمــة« فــإذا تخلــى المجتمــع عــن حقــه 
فــي عقــاب المتهــم ســواء عــن طريــق تــرك هــذا الحــق وعــدم اســتعماله أو التمســك بــه 
لفتــرة طويلــة وتقــادم العهــد عليــه، أو عــن طريــق اســدال ســتار مــن النســيان عليــه أو 
بالعفــو عنــه لقــاء تحقيــق مصلحــة أخــرى أجــدر وأنفــع للمجتمــع مــن عقــاب الجانــي فــإن 
حقــه يســقط، فالســقوط إذن يــرد علــى حــق الدولــة فــي العقــاب ال علــى الجريمــة ذاتهــا 
التــي تبقــى وال تصبــح فعــالً مباحــاً ويبقــى للمتضــرر مــن الجريمــة أن يجبــر الضــرر 
ــذي حاقــه منهــا باإلجــراء والطــرق التــي تنــص عليهــا القوانيــن.. فمثــال ًإذا انقضــت  ال
الدعــوى الجنائيــة بالتقــادم فــال أثــر لذلــك علــى الدعــوى المدنيــة المرفوعــة معهــا أو تبعــاً 
لهــا فهــي ال تنقضــي إال بمضــي المــدة المقــررة فــي القانــون المدنــي2. والعفــو العــام ال 
يرفــع الصفــة اإلجراميــة عــن الفعــل المرتكــب بأثــر رجعــي فيصبــح غيــر معاقــب عليــه، 
ــج  ــا ينت ــات وإنم ــون العقوب ــي أحــكام قان ــراً ف ــه ال يحــدث تغيي ــي حقيقت ــو ف ــك أن العف ذل
أثــره فــي مجــال قانــون اإلجــراءت فهــو ال يلغــي النــص المجــرم، وإنمــا يســقط الدعــوى 
الجنائيــة الناشــئة عنــه فحســب، فالفعــل يظــل بعــد العفــو كمــا كان قبلــه غيــر مشــروع فــي 
نظــر القانــون الجنائــي ولذلــك فــال تأثيــر للعفــو علــى الدعــوى المدنيــة التابعــة للدعــوى 

الجنائيــة فهــو إجــراء مســقط للدعــوى الجنائيــة ال للجريمــة3.

1  راجع االتفاقية المبرمة بين الدولة والجمهورية التونسية
2  انظر د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات الجنائية الجزء األول ص278

3  انظر د. عوض محمد، الوجيز في قانون اإلجراءات الجنائية ص119 وما بعدها

سادساً – االختصاص:
يشــترط فــي التســليم أن تكــون محاكــم الدولــة الطالبــة ذات اختصــاص لمحاكمــة الشــخص 
ــن اإلجــراءات هــو الســلطة  ــوب تســليمه، وإذا كان االختصــاص فــي نطــاق قواني المطل
التــي يخولهــا القانــون محكمــة مــن المحاكــم للفصــل فــي قضايــاي معينــة بحيــث ال تكــون 
المحكمــة الجنائيــة مختصــة بنظــر الدعــوى المرفوعــة إليهــا إال إذا كانــت مختصة بالنســبة 
لشــخص المتهــم ومــن حيــث الجريمــة المســندة إليــه ومــن حيــث المــكان1، فــإن المقصــود 
باالختصــاص فــي نطــاق التســليم أن تكــون الدولــة بمــا لهــا مــن واليــة عامــة واختصــاص 
شــامل فــي اســتيفاء حــق العقــاب، حــق إحالــة الجريمــة المقترفــة علــى أجهزتهــا القضائيــة 

للنظــر فيهــا ومحاكمــة فاعلهــا2.
ولتحديــد قواعــد االختصــاص فــي مجــال التســليم عــدة طــرق ونشــوء هــذا التعــدد 

االختالفــات القائمــة بيــن تشــريعات الــدول فــي هــذا المجــال.
وقــد تبنــت االتفاقيتــان المبرمتــان بيــن الدولــة والجمهوريــة التونســية والجمهوريــة 
الجزائريــة طريقــة تماثــل التشــريعين -تشــريع الولــة الطالبــة والمطلــوب إليهــا التســليم- 
لتحديــد قواعــد االختصــاص، وتــؤدي هــذه الطريقــة إلــى عــدم وجــوب التســليم مــا 
ــة  ــون الجريم ــة أي تك ــن متماثل ــن المتعاقدي ــدى الطرفي ــاص ل ــد االختص ــن قواع ــم تك ل
المطلــوب التســليم مــن أجلهــا قــد ارتكبــت فــي إقليــم الدولــة »طالبــة التســليم« أو أن تكــون 
قــد ارتكبــت خــارج اقليــم الدولتيــن وكانــت قوانيــن كل منهــا تعاقــب علــى ذات الفعــل إذا 
ارتكــب خــارج اقليمهــا وهــذه الطريقــة تبنتهــا أيضــاً اتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة 

بيــن الــدول العربيــة فــي مادتهــا الثانيــة.
أمــا االتفاقيــات الثنائيــة األخــرى فقــد قضــت بعــدم جــواز التســليم إذا كانــت الجريمــة قــد 
ارتكبــت خــارج إقليــم الدولــة الطالبــة مــن أجنبــي عنهــا إذا كان قانــون الدولــة المطلــوب 
إليهــا التســليم ال يجيــز توجيــه اإلتهــام عــن مثــل هــذه الجريمــة إذا ارتكبهــا أجنبــي خــارج 
ــة  ــة الطالب ــي الدول ــو ف ــليم إذا صــدر عف ــواز التس ــدم ج ــا قضــت أيضــاً بع ــا، كم إقليمه
ــة  ــو مــن الدول ــي حــال صــدور العف ــا التســليم ويشــترط ف ــوب إليه ــة المطل ــي الدول أو ف
المطلــوب إليهــا التســليم أن تكــون الجريمــة فــي عــداد الجرائــم التــي يمكــن توجيــه اإلتهــام 
بشــأنها مــن هــذه الدولــة –المطلــوب إليهــا التســليم- إذا مــا ارتكبــت خــارج إقليمهــا مــن 

ــنة 1976  ــة11 س ــة طبع ــراءات الجنائي ــون اإلج ــرح قان ــى، ش ــود مصطف ــود محم ــر د. محم 1  انظ
ص47

2  انظر د. محمد الفاضل، محاضرات في تسليم المجرمين



114115

المحامي :عبد الوهاب عبدولشروط تسليم المجرمين في ظل إتفاقيات التعاون القضائي

أجنبــي عنهــا.

أمــا إتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي فقــد قضــت أيضــاً بعــدم جــواز التســليم 

إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم قــد ارتكبــت فــي اقليــم الطــرف المتعاقــد 

المطلــوب إليــه التســليم، إال إذا كانــت هــذه الجريمــة قــد أضــرت بمصالــح الطــرف 

المتعاقــد، طالــب التســليم وكانــت قوانينــه تنــص علــى تتبــع مرتكبــي هــذه الجرائــم 

ــت  ــد ارتكب ــة ق ــت الجريم ــاً إذا كان ــليم أيض ــواز التس ــدم ج ــت بع ــا قض ــم، كم ومعاقبته

ــون  ــيته وكان قان ــل جنس ــخص ال يحم ــن ش ــب م ــد الطال ــرف المتعاق ــم الط ــارج إقلي خ

الطــرف المتعاقــد المطلــوب إليــه التســليم ال يجيــز توجيــه اإلتهــام عــن مثــل هــذه الجريمــة 

ــادة 41(. ــل هــذا الشــخص )الم ــه مــن مث ــت خــارج اقليم إذا ارتكب

ــة  ــا ويعــود للدول ــة ذاته ــق اإلتفاقي ــم عــن طري ــوع مــن االختصــاص يت ــد هــذا الن وتحدي

المطلــوب إليهــا التســليم أمــر التأكــد والتثبــت مــن توافــر اختصــاص الدولــة الطالبــة أيــاً 

ــى االختصــاص. كان مبن

إن اختــالف تشــريعات الــدول فــي تحديــد قواعــد اختصاصهــا الجنائــي يــؤدي أحيانــاً إلــى 

بــروز ظاهــرة التعــدد االختصــاص فــي مجــال التســليم فينعقــد االختصــاص لمحاكــم كلتــا 

ــوب  ــوب إليهــا التســليم- حــق محاكمــة الشــخص المطل ــة التســليم والمطل الدولتيــن -طالب

تســليمه بموجــب قوانينهــا.

إن هــذا التعــدد ممكــن الحــدوث وفــق نــص المــادة الثانيــة مــن قانــون العقوبــات إلمــارة أبو 

ظبــي لعــام 1970، فبموجــب هــذا النــص يأخــذ القانــون بمبــدأ االختصــاص الشــخصي 

اإليجابــي واالختصــاص العينــي إضافــة إلــى االختصــاص اإلقليمــي الــذي هــو األســاس.

ــليم إذا كان الشــخص  ــواز التس ــدم ج ــي بع ــاون القضائ ــات التع ــة اتفاقي ــد قضــت كاف وق

ــا  ــن أجله ــليمه م ــوب تس ــة المطل ــن الجريم ــه ع ــبقت محاكمت ــد س ــليمه ق ــوب تس المطل

وحكــم ببراءتــه أو بإدانتــه واســتوفى العقوبــة المحكــوم بهــا أو كان يجــري تنفيذهــا فــي 

شــأنه، كمــا قضــت أيضــاً بعــدم جــواز التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه رهــن 

التحقيــق أو المحاكمــة فــي الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم عــن ذات الجريمــة المطلــوب 

تســليمه مــن أجلهــا1.
وتقضــي المــادة 41 فقــرة جـــ، د، حـــ مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي 
بعــدم جــواز التســليم إذا كانــت الجريمــة المطلوبــة مــن أجلهــا التســليم قــد ارتكبــت فــي 
إقليــم الطــرف المتعاقــد المطلــوب إليــه التســليم إال إذا كانــت هــذه الجريمــة قــد أضــرت 
ــي  ــع مرتكب ــى تتب ــه تنــص عل ــت قوانين ــب التســليم وكان ــد طال ــح الطــرف المتعاق بمصال
هــذه الجرائــم ومعاقبتهــم أو إذا كانــت الجريمــة قــد صــدر بشــأنها حكــم نهائــي اكتســب 
ــبق  ــد س ــليم أو إذا كان ق ــه التس ــوب إلي ــد المطل ــرف المتعاق ــدى الط ــة ل ــة القطعي الدرج
توجيــه االتهــام بشــأن أيــة جريمــة لــدى الطــرف المتعاقــد المطلــوب إليــه التســليم أو إذا 

ــد ثالــث. كان قــد ســبق صــدور حكــم نهائــي لــدى طــرف متعاق
أمــا المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن الــدول العربيــة فتقضــي 
فــي فقرتهــا األولــى بعــدم التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد ســبقت محاكمتــه 
عــن الجريمــة التــي طلــب تســليمه مــن أجلهــا فبــرئ أو عوقــب أو كان قيــد التحقيــق أو 
المحاكمــة عــن ذات الجريمــة المطلــوب تســليمه مــن أجلهــا فــي الدولــة المطلــوب إليهــا 

التســليم.
ــل  ــن أج ــليم م ــا التس ــوب إليه ــة المطل ــى الدول ــواردة إل ــليم ال ــات التس ــددت طلب وإذا تع
الجريمــة الواحــدة، كمــا إذا ارتكــب الشــخص المطلــوب تســليمه جريمــة فــي إقليــم دولــة 
ــوب إليهــا التســليم  ــة المطل ــى الدول ــاً إل ــم فــر هارب ــة أخــرى ث نمــس بأمــن وســالمة دول
فقــد قضــت كافــة االتفاقيــات الثنائيــة بإعطــاء األولويــة فــي التســليم للدولــة التــي أضــرت 
ــة  ــم للدول ــا ث ــة بإقليمه ــت الجريم ــي ارتكب ــة الت ــم للدول ــا ث ــا أو بمصالحه ــة بأمنه الجريم
ــروف  ــدث الظ ــا إ ذا اتح ــيته2 أم ــليمه بجنس ــوب تس ــخص المطل ــا الش ــي إليه ــي ينتم الت

ــب التســليم. ــة األســبق فــي طل ــة للدول فاألفضلي
أمــا إتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي فقــد قضــت فــي مادتهــا السادســة 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــة بي ــة المبرم ــاون الثنائي ــات التع ــر أن اتفاقي ــر بالذك 1  والجدي
والمملكــة المغربيــة والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهوريــة الصومــال الديمقراطيــة قضــت بعــدم جــواز 
الســتليم إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم قــد ارتكبــت فــي الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم، 
ــة  ــذه الحال ــر ه ــة الجزائ ــة التونســية وجمهوري ــة والجمهوري ــن الدول ــان بي ــان المبرمت ــورد االتفاقيت ــم ت ول
ولعــل مرجــع ذلــك أن الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم غيــر ملزمــة بالتســليم حينمــا يكــون قضاؤهــا الجزائــي 
ــوق  ــة ف ــراف الجريم ــليم وألن  اقت ــا التس ــن أجله ــة المطــاوب م ــي الجريم صاحــب اختصــاص النظــر ف
أراضــي الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم يجعــل اختصــاص محاكمهــا معقــوداً اســتناداً إلــى قاعــدة إقليميــة 

القوانيــن الجزائيــة
2  يالحــظ أن اإلتفاقيــة المبرمــة بيــن الدولــة والمملكــة المغربيــة ســكنت عــن حالــة تقديــم طلــب التســليم 
مــن الدولــة التــي ارتكبــت الجريمــة بإقليمهــا، كمــا يالحــظ أيضــاً أن االتفاقيــة المبرمــة بيــن الدولــة 

ــة ــكاب الجريم ــد ارت ــليمه عن ــوب تس ــية المطل ــدت بجنس ــة اعت ــة الجزائري والجمهوري
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ــة تعــدد طلبــات التســليم الــواردة مــن  واألربعيــن بإعطــاء األفضليــة واألولويــة فــي حال
أطــراف متعاقــدة مختلفــة عــن جريمــة واحــدة للطــرف المتعاقــد الــذي أضــرت الجريمــة 
بمصالحــه ثــم للطــرف المتعاقــد الــذي ارتكبــت الجريمــة فــي إقليمــه ثــم للطــرف المتعاقــد 
ــإذا  ــة ف ــكاب الجريم ــد ارت ــيته عن ــليمه بجنس ــوب تس ــه الشــخص المطل ــي إلي ــذي ينتم ال
اتحــدت الظــروف يفضــل الطــرف المتعاقــد األســب فــي طلــب التســليم، أمــا إتفاقيــة تســليم 
ــة  ــا الثالث ــي مادته ــد عالجــت هــذا األمــر ف ــة فق ــدول العربي ــن ال ــودة بي ــن المعق المجرمي
عشــرة بقولهــا »إذا تقدمــت للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم عــدة طلبــات مــن دول مختلفــة 
بشــأن تســليم متهــم بذاتــه مــن أجــل نفــس الجريمــة بمصالحهــا ثــم للدولــة التــي ارتكبــت 

الجريمــة فــي أرضهــا ثــم للدولــة التــي ينتمــي إليهــا المطلــوب تســليمه.. الــخ«.
أمــا فــي حالــة تعــدد طلبــات التســليم الناشــئة عــن جرائــم متعــددة فيكــون الترجيــح بينهــا 
بحســب ظــروف الجريمــة وخطورتهــا وتســتقل الدولــة المطلــوب التســليم بتقديــر ظــروف 
الجريمــة كمــكان وقوعهــا، وتاريــخ ورود الطلبــات، ومــكان ارتكابهــا وجنســية المطلــوب 
تســليمه والوضــع الجغرافــي للدولــة الطالبــة واالحتفــاظ بإعــادة تســليم الشــخص المســلم 

إلــى الدولــة األخــرى طالبــة التســليم، كمــا تســتقل أيضــاً فــي تقديــر خطــورة الجريمــة.
ــون  ــأن تك ــة ب ــدول العربي ــن ال ــودة بي ــن المعق ــليم المجرمي ــة تس ــد قضــت اتفاقي ــذا وق ه

ــا )م13(. ــل غيره ــليم قب ــت التس ــي طلب ــة الت ــة للدول ــذه الحال ــي ه ــة ف األولوي
أمــا اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي فقــد قضــت بــأن يكــون الترجيــح بيــن 
الطلبــات الــواردة بحســب ظــروف الجريمــة وخطورتهــا والمــكان الــذي ارتكبــت فيــه مــع 
تــرك مطلــق الحريــة للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم للفصــل فــي الطلبــات الــواردة إليهــا 

مــن مختلــف األطــراف مراعيــة فــي ذلــك جميــع الظــروف )م46(.
ــي  ــاون القضائ ــات التع ــي اتفاقي ــن ف ــليم المجرمي ــروط تس ــى ش ــريعة عل ــرة س ــك نظ تل
ــة حــول  ــات واآلراء الفقهي ــاد عــن النظري ــز واالبتع ــا اإليجــاز والتركي ــا فيه ــد توخين وق

ــوع. الموض
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المحكمة االتحادية العليا

الدائرة الدستورية.. 1

الجمعية العمومية للمحكمة بهيئة دائرة مدنية النقض.. 2

دائرة النقض المدنية.. 3

دائرة النقض الجزائية.. 4

محاكم االستئناف
محكمة استئناف أبو ظبي:. 	

الدائرة اإلدارية والمدنية.	 

الدائرة الجزائية.	 

محكمة استئناف الشارقة:. 	

الدائرة األولى – مدني	 

الدائرة الثانية – جزائي/شرعي.	 

دائرة الفجيرة – مدني/ جزائي.	 



120121

أحكام المحاكمأحكام المحاكم 

قضاء المحاكم المحلية
محكمة االستئناف العليا في دبي

دائرة الفتوى والتشريع
المحكمة االتحادية العليا

الدائرة الدستورية
ــن  ــة كل م ــة، وعضوي ــس المحكم ــاش رئي ــن الش ــيد/ صــالح الدي ــة القاضــي الس برئاس
الســادة القضــاة/ أحمــد ســلطان ومحمــد صفــوت القاضــي، ومحمــد عبــد الخالــق البغدادي، 

ومصطفــى علــي الخالــد.
بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم األحــد 16 ربيــع الثانــي ســنة 1403ه الموافــق 30 ينايــر 

ســنة 1983م.
أصدرت الحكم اآلتي:

في طلب تفسير في الدعوى ذات الرقم )14/10( لسنة قضائية عليا تفسير.
المرفوع من

المحكمة االتحادية االستئنافية بأبو ظبي )الدائرة الجنائية(.
نص قرار محكمة االستئناف:

وقف إجراءات المحاكمة في الدعوى.. 	
ــا للنظــر فــي . 	 ــة العلي ــى المحكمــة االتحادي ــة هــذا القــرار مــع ملــف الدعــوى إل إحال

ــة الحــد الشــرعي علــى شــارب الخمــر إعمــاالً لحكــم  مــدى دســتورية توقيــع عقوب
المــادة /75/ مــن القانــون االتحــادي رقــم /10/ لســنة 1973م فــي شــأن المحكمــة 

ــا. ــة العلي االتحادي
المبدأ

ــنة 1976  ــم 8 لس ــة رق ــون المشــروبات الكحولي ــن قان ــادة /13/ م ــص الم ــتورية ن دس
وبــأن نــص هــذه المــادة ال يحــول دون أعمــال حــد الشــرب الواجــب التطبيــق علــى المســلم 

شــارب الخمــر ســواء اقتــرن ذلــك بعقوبــة أخــرى تعزيزيــة مقــررة أو لــم يقتــرن...
الوقائع

ــن  ــي العي ــم )413( ســنة 1982 جزائ ــة رق ــي القضي ــة العامــة الدعــوى ف رفعــت النياب
علــى المتهــم بأنــه تنــاول مشــروبات كحوليــة بغيــر عــذر شــرعي وطلبــت عقابــه وفقــاً 
ــة  ــن الجنائي ــة العي ــت محكم ــنة 1982م قض ــل س ــي 24 أبري ــالمية، وف ــريعة اإلس للش
بمعاقبــة المتهــم بالحبــس لمــدة أســبوعين تعزيزيــاً، فاســتأنفت النيابــة العامــة هــذا الحكــم 

للخطــأ فــي تطبيــق القانــون لتوافــر األدلــة الشــرعية لتطبيــق حــد الشــرب علــى المتهــم، 
وفــي 23 مــن مايــو ســنة 1982م حكمــت محكمــة االســتئناف أبــو ظبــي بوقــف إجراءات 
المحاكمــة وإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة االتحاديــة العليــا للنظــر فــي دســتورية توقيــع 
عقوبــة الحــد الشــرعي علــى شــارب الخمــر، وقــد أشــارت المحكمــة فــي شــأن ذلــك إلــى 
ــادة  ــدة والم ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت لدول ــتور المؤق ــن الدس ــابعة م ــادة الس أن الم
/75/ مــن القانــون رقــم /10/ لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا والمــادة 
/8/ مــن القانــون رقــم /6/ لســنة 1978م فــي شــأن إنشــاء محاكــم اتحاديــة والتــي تنــص 
ــق  ــي التطبي ــة ف ــا األولولي ــريع وله ــي للتش ــالمية مصــدر رئيس ــريعة اإلس ــى أن الش عل
بحيــث ال يطبــق أي نــص قانونــي مهمــا كان مصــدره، وال أيــة قاعــدة مــن قواعــد العــرف 
ــه وإن  ــريعة، وأن ــكام الش ــت أح ــي إذا عارض ــون الطبيع ــادئ القان ــن مب ــدأ م أو أي مب
كانــت المحكمــة االتحاديــة العليــا قــد قضــت فــي 8 مــن نوفمبــر ســنة 1981 بدســتورية 
ــار  ــى اعتب ــارت إل ــي أش ــور الت ــون المذك ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــات المنص العقوب
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون تعزيزيــة إلــى أن يصــدر القانــون الخــاص 
ــد  ــع الح ــتورية توقي ــدى دس ــرض لم ــم تع ــا ل ــرعية كم ــدود الش ــق الح ــراءات تطبي بإج
ــن نــص المــادة /13/ ســالفة الذكــر  ــى شــارب الخمــر لوجــود تعــارض بي الشــرعي عل
ــم /10/ لســنة 1973 و/6/ لســنة 1978 فــي  وبيــن مــا جــاء بالدســتور والقانونيــن رق

شــأن اعتبــار الشــريعة اإلســالمية المصــدر الرئيســي للتشــريع والتطبيــق.
وبعــد تحضيــر الطلــب وتهيئتــه للمرافعــة وإبــداء النيابــة العامــة رأيهــا بطلــب تطبيــق الحد 
الشــرعي علــى المســلم شــارب الخمــر إضافــة إلــى العقوبــات المبينــة بقانــون المشــروبات 
الكحوليــة، وبعــد إيــداع تقريــر التحضيــر تحــددت جلســة 24 مــن اكتوبــر لنظــر طلــب 

التفســير ثــم تــداول بالجلســات إلــى أن عــرض بجلســة اليــوم.
المحكمة

ــة  ــات النياب ــرر وســماع طلب ــر القاضــي المق ــالوة تقري ــى األوراق وت ــد اإلطــالع عل بع
ــة. ــد المداول ــة وبع العام

ــول شــكالً، وحيــث  ــة فهــو مقب ــد اســتوفي أوضاعــه القانوني ــب التفســير ق وحيــث أن طل
ــم /1/ لســنة  ــب التفســير رق ــي طل ــة الصــادر ف ــذه المحكم ــم ه ــى حك ــه باإلطــالع عل أن
ــان مــدى دســتورية نــص  ــي لبي ــو ظب ــدم إليهــا مــن محكمــة اســتئناف أب ــة المق 8 قضائي
المــادة /17/ مــن قانــون المشــروبات الكحوليــة رقــم /8/ لســنة 1976 التــي تقــرر 
عبوبــة الســجن والغرامــة لمــن يضبــط فــي حالــة ســكر بيــن فــي مــكان عــام أو طريــق 
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ــة  ــادئ القانوني ــد أرســى المب ــابق ق ــم الدســتوري الس ــدم أن الحك ــا تق ــث يتضــح مم وحي
ــة: اآلتي
 أوالً – أنــه يجــب علــى المشــرع أن يعمــل حكــم المــادة الســابعة مــن الدســتور 	

ــأن  ــريع وب ــياً للتش ــدراً رئيس ــالمية مص ــريعة اإلس ــزام الش ــك بالت ــة وذل ــت للدول المؤق
ــة التشــريع مــن هــذه الشــريعة. تســتقي عملي

 ثانيــاً – أنــه يجــب علــى المحكمــة االتحاديــة العليــا عمــالً بنــص المــادة /75/ 	
مــن قانونهــا أن تطبــق الشــريعة اإلســالمية علــى مــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات ســواء 

تعلقــت بدســتورية القوانيــن أم بغيــر ذلــك.
 ثالثــاً – أن موضــوع الطلــب المطــروح علــى المحكمــة للفصــل فيــه ينحصــر 	

ــك اقتضــى مــن المحكمــة أن تعــرض أوالً لجــرم  ــة الشــرب والســكر، وإن ذل فــي عقوب
ــم يكــن فــي مــكان عــام أو  ــم يســكر وإن ل شــرب المســلم الخمــر علــى اإلطــالق، وإن ل
طريــق عــام، وأنــه وفقــاً للشــريعة اإلســالمية وعمــالً بالســنة الصحيحــة فــإن ذلــك الجــرم 

معاقــب عليــه بالحــد الشــرعي للشــرب.
 رابعــاً- أن عقوبــات الســجن والغرامــة الــواردة بالمــادة /17/ مــن قانــون 	

المشــروبات الكحوليــة التــي تعاقــب علــى الســكر البيــن فــي مــكان أو طريــق عــام، هــي 
عقوبــات ال تعــارض بينهــا وبيــن أحــكام الشــريعة اإلســالمية وبالتالــي فــال تعــارض بينهــا 

وبيــن الدســتور ومــن ثــم فــال شــبهة فــي دســتورية هــذه المــادة.
 خامســاً – إن عــدم النــص علــى حــد الشــرب بالنســبة للمســلم فــي قانــون 	

المشــروبات الكحوليــة ال يؤثــر علــى مــا أورده الحكــم مــن قواعــد قانونيــة علــى الوجــه 
ــان. ــالف البي س

وحيــث يتضــح ممــا تقــدم أن الحكــم الدســتوري رقــم /1/ لســنة 8 قضائيــة عليــا فــي ســبيله 
للفصــل فــي دســتورية العقوبــة المبينــة بالمــادة /13/ مــن قانــون المشــروبات الكحوليــة، 
ــن جــرم  ــه وبي ــرق بين ــة وف ــر عالني ــي غي حــدد وعــرف جــرم شــرب المســلم الخمــر ف
الســكر أو الشــرب البيــن فــي طريــق أو مــكان عــام، ووضــح أنــه بينمــا عقــاب الجــرم 
األول مقــرر شــرعاً بحــد الشــرب بــال خــالف بداللــة الســنة الصحيحــة، فــإن جــرم المــادة 
/17/ ينطــوي ضمــن األفعــال التــي يحــق لولــي األمــر أن يضــع لهــا عقوبــة تعزيزيــة.

ــأن  ــي ش ــد ف ــك القواع ــرر بتل ــي تق ــة وه ــان أن المحكم ــن كل بي ــى ع ــه غن ــث أن وحي
دســتورية المــادة /17/ ســالفة الذكــر، كان تحــت نظرهــا جميــع نصــوص قانــون 
المشــروبات الكحوليــة بمــا فيهــا المــادة /13/ منــه التــي تنصــر علــى أنــه إلــى أن يصــدر 

عــام، يتضــح أنــه بعــد أن أشــار الحكــم إلــى مــا نصــت عليــه المــادة /7/ مــن الدســتور 
المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أن ديــن الدولــة هــو اإلســالم وأن الشــريعة 
ــذه  ــريع ه ــة التش ــك أن مهم ــد ذل ــم بع ــن الحك ــريع، بي ــي للتش ــدر رئيس ــالمية مص اإلس
ــد  ــم بع ــتطد الحك ــم اس ــالمية، ث ــريعة اإلس ــن الش ــية م ــورة رئيس ــتقى بص ــب أن تس يج
ــن أن الشــريعة اإلســالمية  ــا ورد بالدســتور م ــف بم ــم يكت ــك موضحــاً أن المشــرع ل ذل
مصــدر رئيســي للتشــريع، بــل أنــه فــي ســبيل تأكيــد هــذا المبــدأ نــص فــي المــادة /75/ 
مــن القانــون رقــم /10/ لســنة 1973، بشــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا علــى أن تطبــق 
ــا  ــا تطبقه ــن منازعــات، كم ــا م ــا يعــرض عليه ــة الشــريعة اإلســالمية فيم ــذه المحكم ه
ــى موضــوع  ــم إل ــار الحك ــم أش ــة، ث ــة والمحلي ــن االتحادي ــتورية القواني ــا لدس ــي بحثه ف
البحــث الدســتوري الــذي ســيتصدى للفصــل فيــه بقولــه وبمــا أنــه يتبيــن مــن الرجــوع إلــى 
القضايــا التــي أحالتهــا محكمــة االســتئناف والتــي كانــت أساســاً لطلبهــا المشــار إليــه آنفــاً، 
ــار فيهــا هــو عقوبــة شــرب الخمــر والســكر ممــا يقتضــي  أن الموضــوع األساســي المث
حصــر البحــث فــي هــذه العقوبــة دون مــا عداهــا ممــا نــص عليــه القانــون ذو الرقــم /8/ 
ــون المذكــور عــرض  ــادة /17/ مــن القان ــم نــص الم ــد أن ســرد الحك ــه وبع المشــار إلي
للتفرقــة بيــن الجريمــة المبينــة بهــذه المــادة وجــرم شــرب الخمــر بقولــه وبمــا أنــه يتبيــن 
مــن هــذا النــص أن المعاقــب عليــه هــو ضبــط إنســان، مســلماً كان أو غيــر مســلم، فــي 
مــكان عــام أو طريــق عــام، فــي حالــة ســكر بيــن، وهــو جــرم بهــذا الوصــف، غيــر جــرم 
شــرب الخمــر المجــرد عــن هــذا الوصــف، فهــذا الجــرم األخيــر، أي جــرم شــرب الخمــر 
علــى اإلطــالق، وإن لــم يســكر وإن لــم يكــن فــي مــكان عــام أو طريــق عــام عاقبــت عليــه 

الشــريعة اإلســالمية المســلم بالجلــد، بمــا هــو مبيــن بالســنة الصحيحــة.
ثــم خلــص الحكــم بعــد ذلــك إلــى أنــه وإن كانــت جريمــة الشــرب أو الســكر البيــن فــي 
ــروبات  ــون المش ــن قان ــادة /17/ م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــام المنص ــكان ع ــق أو م طري
ــة  ــأنها عقوب ــرد بش ــم ي ــي ل ــو ظب ــارة أب ــاص بإم ــنة 1976 الخ ــم /8/ لس ــة رق الكحولي
محــددة فــي الشــريعة اإلســالمية، إال أن مــن حــق ولــي األمــر تحديــد عقوبــة لهــا عمــالً 
بحقــه المقــرر فــي الشــريعة مــن توقيــع عقوبــات تعزيزيــة لمــا يــراه مــن أفعــال تضــر 
ــة  ــال المبين ــارف األفع ــن يق ــاب م ــى عق ــص عل ــإن الن ــك ف ــى ذل ــات عل ــة، وترتيب باألم
بالمــادة /17/ بالســجن والغرامــة يكــون مــن قبيــل اســتعمال ولــي األمــر لســلطة قــررت 
لــه شــرعاً، وإنــه ال بغيــر ممــا تقــدم أنــه لــم يــرد نــص علــى حــد الشــرب بذلــك القانــون، 

ــة بالمــادة /17/. ــات المبين ــى القضــاء بدســتورية العقوب ــك إل ــم خلــص الحكــم مــن ذل ث
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قانــون بإجــراءات تطبيــق الحــدود الشــرعية تعتبــر العقوبــات الــواردة بذلــك القانــون نــت 
قبيــل العقوبــات التعزيزيــة، ولــم تجــد المحكمــة فــي نــص المــادة /13/ مانعــاً ممــا قررتــه 
مــن أن حــد الشــرب واجــب التطبيــق علــى المســلم شــارب الخمــر، ذلــك أن مــا أشــارت 
إليــه هــذه المــادة مــن اعتبــار العقوبــات الــواردة بالقانــون مــن قبيــل العقوبــات التعزيزيــة، 
ــه بــال خــالف، أمــا مــا أشــارت  ــاً ألمــر مســلم ب ــراً لواقــع وبيان ال يعــدو أن يكــون تقري
إليــه تلــك المــادة مــن اتجــاه المشــرع الصــدار قانــون خــاص بإجــراءات تطبيــق الحــدود 
الشــرعية، فإنــه ال يحــول دون تطبيــق حــد الشــرب فــوراً، ذلــك أن إجــراءات تفيــذ عقوبــة 
الجلــد مبينــة علــى وجــه مفصــل بالفصــل الرابــع عشــر مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 
إلمــارة دبــي، وهــي أحــكام صالحــة للتطبيــق فــي جميــع الدولــة اســتناداً إلــى نــص المــادة 
/75/ مــن قانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا، لمــا كان مــا تقــدم وكان ليــس ثمــة مــا يمنــع 
مــن إفــراغ قضــاء هــذه المحكمــة الصريــح الــذي جــاء بأســباب حكمهــا الســابق فــي شــأن 
انطبــاق حــد الشــرب علــى المســلم شــارب الخمــر، فــي منطــوق آخــر، وبذلــك يصبــح هــذا 

الحكــم مكمــالً للحكــم الســابق ومتممــاً لــه.

المحكمة االتحادية العليا
الجمعية العمومية المحكمة بهيئة دائرة مدنية النقض

إن الجمعية العمومية للمحكمة بهيئة دائرة مدنية للنقض المؤلفة:
ــوت  ــد صف ــادة/ محم ــاة الس ــة القض ــلطان، وعضوي ــد س ــيد/ أحم ــي الس ــة القاض برئاس
القاضــي، ودرويــش عبــد المجيــد محمــد، ومصطفــى علــي الخالــد، وعمــر بخيــت 

العــوض.
الموافــق  1404ه  ســنة  الثانيــة  جمــادى   2 األحــد  يــوم  المنعقــدة  العلنيــة  بالجلســة 

ظبــي. أبــو  بمدينــة  المحكمــة  بمقــر   1984/3/4
أصدرت الحكم اآلتي

في الطعن رقم: 60 لسنة 5 ق.ع مدني »ورقم 3 لسنة 83 جمعية عمومية«
الحكــم المطعــون فيــه: صــادر عــن محكمــة اســتئاف أبــو ظبــي المدنيــة فــي القضيــة رقــم 

333 لســنة 80 بتاريــخ 1983/5/18م.
تاريخ رفع الطعن 1983/6/16 مع الرسم والتأمين.

المبدأ
ينبغــي أن تكــون األحــكام القضائيــة مكتوبــة وأن تجتمــع لهــا مســودة ونســخة أصليــة . 	

ــدد القضــاة  ــرداً وإذا تع ــا القاضــي بخطــه إن كان منف ــي يدونه ــي ه ــم الت ومســودة الحك
ــزم  ــباب ويل ــوق واألس ــى المنط ــتملة عل ــون مش ــه وتك ــاركة زمالئ ــم بمش ــا أحده دونه

ــه. ــد النطــق ب لصحــة الحكــم إيداعهــا عن
ــا أن يصــدر . 	 ــم إم ــإن الحك ــن ف ــوى أو الطع ــرون الدع ــن ينظ ــدد القضــاة الذي إذا تع

ــة اآلراء. ــا بأغلبي ــم وأم ــاع آرائه بإجم
أن نسخة الحكم األصلية يتطلب وجودها بملف الدعوى.. 	

المحكمة
بعــد اإلطــالع علــى األوراق وســماع تــالوة تقريــر التلخيــص والمرافعــة وبعــد المداولــة 
–حيــث أن الوقائــع- علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر األوراق – نتحصــل 
ــود  ــا يق ــون ضده ــركة المطع ــن بالش ــد العاملي ــخ 2/20/ 1978 كان أح ــه بتاري ــي أن ف
آلــة ميكيانكيــة مخصصــة ألعمــال الحفــر والرصــف فاصطدمــت اآللــة بأنبــوب البتــرول 
ــدى  ــه ل ــت علي ــي أمن ــي الت ــو ظب ــرول أب ــركة بت ــوكاً لش ــوب ممل ــه، وإذ كان األنب أتلفت
شــركة أبــو ظبــي الوطنيــة للتأميــن فقــد أدت هــذه الشــركة األخيــرة للشــركة المؤمنــة مبلــغ 
)123804( درهمــاً تعويضــاً عمــا حــاق بهــا مــن ضــرر نتيجــة تلــف األنبــوب المؤمــن 
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عليــه، ثــم أقامــت شــركة أبــو ظبــي للتأميــن الدعــوى رقــم /615/ لســنة 1978 مدنــي 
أمــام محكمــة أبــو ظبــي االبتدائيــة مختصمــة الشــركة المطعــون ضدهــا والعامــل التابــع 
لهــا الــذي وقــع منــه الحــادث طالبــة الزامهمــا متضاميــن بــأن يؤديــا لهــا مبلــغ التعويــض 
الــذي دفعتــه لشــركة بتــرول أبــو ظبــي، وأثتــاء ســير الدعــوى وجهــت الشــركة المطعــون 
ضدهــا طلــب ضمــان عــارض إلــى الشــركة الطاعنــة ليحكــم عليهــا بمــا عســى أن يحكــم 
بــه قبلهــا تأسيســاً علــى أن اآلالت التــي تعمــل فــي المشــروعالذي وقــع بــه الحــادث مؤمــن 
ــذي  ــة الضــرر ال ــن بتغطي ــد التأمي ــزم بمقتضــى عق ــة فتلت ــركة الطاعن ــدى الش ــا ل عليه
تســببت فــي إحداثــه اآللــة المؤمــن عليهــا، وبتاريــخ 12 مــن أكتوبــر ســنة 1980 قضــت 
محكمــة أول درجــة بإلــزام الشــركة المطعــون ضدهــا أن تــؤدي بالتضامــن مــع تابعهــا إلى 
شــركة أبــو ظبــي الوطنيــة للتأميــن مبلــغ )123804( درهمــاً، وبرفــض طلــب الضمــان 
ــة، اســتأنفت الشــركة المطعــون ضدهــا قضــاء  ــى الشــركة الطاعن العــارض الموجــه إل
محكمــة أول درجــة وقيــد اســتئنافها برقــم /333/ لســنة 1980 مدنــي أبــو ظبــي وبتاريــخ 
18 مــن مايــو 1983 حكمــت محكمــة االســتئناف بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى 
بــه فــي دعــوى الضمــان الفرعيــة وبإلــزام الشــركة الطاعنــة أن تــؤدي مبلــغ )118804( 
ــتأنف  ــم المس ــد الحك ــتئناف وتأيي ــض االس ــا وبرف ــون ضده ــى الشــركة المطع ــم إل دراه
ــن  ــض بالطع ــق النق ــم بطري ــذا الحك ــي ه ــة ف ــركة الطاعن ــت الش ــك، طعن ــدا ذل ــا ع فيم
ــم كتــاب هــذه المحكمــة بتاريــخ 16 مــن يونيــه ســنة  المائــل الــذي أودعــت صحيفتــه قل
1983 طالبــة نقــض الحكــم المطعــون فيــه فيمــا قضــى بــه فــي طلــب الضمــان الموجــه 
إليهــا مــن الشــركة المطعــون ضدهــا، وإذ عــرض الطعــن علــى دائــرة الطعــون بالنقــض 
ــة الطعــن إلــى  فــي المــواد المدنيــة قــررت بتاريــخ 22 مــن نوفمبــر ســنة 1983، إحال
الجمعيــة العموميــة للمحكمــة تطبيقــاً للمــادة 65 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1973 فــي 
شــأن انشــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا وذلــك لمــا رأتــه مــن العــدول عــن مبــادئ مســتقرة 
ســبق صدورهــا مــن الدائــرة تقــرر بطــالن الحكــم الــذي يصــدر دون توقيعــه مــن هيئــة 
المحكمــة التــي أصدرتــه وأن هــذا البطــالن يتعلــق بالنظــام العــام، وأســندت رأيهــا فــي 
طلــب العــدول إلــى القــول بــأن البطــالن المقــرر بالمبــادئ الســابقة يتعــارض مــع المادتيــن 
15-16 مــن األمــر الســابع للجــدول المرافــق لقانــون اإلجــراءات المدنيــة المعمــول بــه 
فــي إمــارة أبــو ظبــي واللتيــن يســتفاد منهــا االكتفــاء بتوقيــع القضــاة الموافقيــن علــى الحكم 
دون القاضــي المخالــف وهــو مــا ظهــر مــن الحكــم المطعــون فيــه، ونفــاذاً لهــذا القــرار 
انعقــدت الجمعيــة العموميــة للمحكمــة، وقدمــت النيابــة العامــة مذكــرة أبــدت فيهــا الــرأي 

ــع  ــع مــن جمي ــم يوق ــذي ل ــم ال ــرر بطــالن الحك ــي تق ــادئ الســابقة الت بالعــدول عــن المب
قضــاة الهيئــة التــي أصدرتــه تأسيســاً علــى أنــه يكفــي لصحــة الحكــم توقيعــه مــن القضــاة 

الموافقــن عليــه.
ــة  ــي شــأن إنشــاء المحكم ــم 10 لســنة 1973 ف ــون رق ــن القان ــادة 65 م ــث أن الم وحي
االتحاديــة العليــا توجــب علــى الجمعيــة العموميــة للمحكمــة التصــدي للفصــل فــي الطعــن 
ــتقر  ــدأ مس ــن مب ــدول ع ــب الع ــواء بطل ــة س ــر المحكم ــدى الدوائ ــن إح ــا م ــال إليه المح
ــادئ ســبق صدورهــا مــن  يتصــل بالنــزاع المطــروح فــي الطعــن أو للتعــارض بيــن مب
دوائــر المحكمــة، ونــزوالً علــى نــص هــذه المــادة تفصــل الجمعيــة العموميــة للمحكمــة 

ــة إليهــا. فــي هــذا الطعــن بعــد أن تقــول كلمتهــا فيمــا كان موضــع طلــب اإلحال
وحيــث أن الطعــن ســبق القضــاء بقبولــه شــكالً مــن الدائــرة التــي أحالــت الطعــن علــى مــا 

ثبــت بأســباب قرارهــا باإلحالــة.
وحيــث أن الجمعيــة العموميــة للمحكمــة تــرى وهــي بصــدد فــي الطعــن أن ترســي المبادئ 
العامــة التــي تحكــم نظــام إصــدار األحــكام القضائيــة وذلــك حتــى تتوكحــد هــذه المبــادئ 
ويتســنى الســير علــى هداهــا مــن ســائر المحاكــم االتحاديــة لمــا فــي ذلــك من تحقيق لحســن 
ســير العدالــة وضمــان الســتقرار الحقــوق فــي نصابهــا ومنــع لتضــارب األحــكام ريثمــا 
لحســن ســير العدالــة وضمــان الســتقرار الحقــوق فــي نصابهــا ومنــع لتضــارب األحــكام 
ريثمــا صــدر التشــريع االاحــادي الــذي يضــع القواعــد الشــاملة إلجــراءات التاضــي أمــام 
هــذه المحاكــم، ورائــد الجمعيــة العموميــة فــي هــذا الســبيل مــا يقضــي بــه نــص المــادة 75 
مــن قانــون إنشــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم 10 لســنة 1973 مــن تخويــل المحكمــة 
ــن  ــن القواني ــا م ــة وغيره ــن االتحادي ــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقواني ســلطة تطب
المعمــول بهــا فــي اإلمــارات األعضــاء المتفقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وتطبيــق 

مــاال يتعــارض مــع هــذه األحــكام مــن مبــادئ القانــون المقــارن.
ــكام  ــد إصــدار األح ــة قواع ــة العمومي ــورد الجمعي ــا ســلف ت ــدى م ــى ه ــه عل ــث أن وحي
ــض  ــون بالنق ــرة الطع ــه دائ ــبق أن قررت ــا س ــام م ــذا المق ــي ه ــتعرض ف ــة وتس القضائي
المدنيــة مــن مبــادئ ومــا هــو صالــح إلقــراره ومنهــا مــا يجــب العــدول عنــه وصــوالً إلــى 

ــه. ــه أو بطالن الفصــل فــي مــدى ســالمة الحكــم المطعــون في
أوالً – كتابة األحكام القضائية:

 لمــا كانــت األحــكام القضائيــة تقــرر الحقــوق وتضــع حــداً للمنازعــات فإنــه ينبغــي أن 
تكــون مكتوبــة إذ الكتابــة عنصــر شــكلي ال يســتقيم الحكــم بدونــه، ويجــب لســالمة الحكــم 
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بينمــا يقــوم اإلتجــاه الثانــي علــى إتاحــة إثبــات الــرأي المخالــف، وعلــة هــذا اإلتجــاه أن 
ليــس مــن الصالــح الحيلولــة بيــن القاضــي الــذي اشــترك  فــي المداولــة وصــدر الحكــم 
علــى غيــر رأيــه وبيــن اســتبراء ذمتــه بتدويــن رأيــه المخالــف وأســبابه، أذ الخطــر علــى 
اإلفصــاح عــن رأيــه يتنافــى مــع األمانــة فــي أداء القاضــي لرســالته الســامية، والقيــد علــى 
حرتيــه فــي التعبيــر عمــا يــراه صوابــاً يتنافــى مــع أصــول القضــاء فــي اإلســالم، هــذا إلــى 
أن تدويــن الــرأي المخالــف مــن شــأنه التيســير علــى المحكمــة األعلــى فــي تكويــن عقيــدة 
ســليمة مــن آراء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم ممــا يعينهــا علــى الفصــل فــي الطعــن 
ــة  ــن المطبق ــن القواني ــرة م ــد راعــت كث ــح، ولق ــم صحي ــه قوي ــى وج ــه عل ــوع عن المرف
بالــدول العربيــة هــذه االعتبــارات فأتاحــت ألقليــة القضــاة المشــتركين فــي الحكــم إبــداء 
رأيهــا وإعالنــه فــي مخالفــة تكتــب وتــودع ملــف الدعــوى، ومــن هــذه القوانيــن قانــون 
ــى  ــتقر عل ــي، واس ــو ظب ــارة أب ــي إم ــه ف ــول ب ــنة 1970 المعم ــة لس اإلجــراءات المدني
هــذا اإلتجــاه قضــاء األحــكام التــي تصــدر مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا ومــن محاكــم 
االســتئناف االتحاديــة ممــا تــرى معــه الجمعيــة العموميــة اقــراره ومواصلــة الســير علــى 
ــي  ــة الت ــه مــا يتعــارض مــع ســرية المداول نهجــه، وليــس مــن شــأن اســتمرار العمــل ب
أوجبهــا نــص المــادة 37 مــن القانــون االتحــادي رقــم 3 لســنة 1983 فــي  شــأن الســلطة 
القضائيــة ذلــك بــأن المداولــة بيــن القضــاة تختتــم وتنتهــي بإصــدار حكمهــم بــرأي األغلبية 
فــال تتريــب إذن أن يقتــرن الحــم بإثبــات الــرأي المخالــف ألحدهــم، بيــد أنــه ينبغــي علــى 
القاضــي المخالــف لــرأي األغلبيــة أال يمتنــع عــن التوقيــع علــى مســودة الحكــم المشــتملة 
علــى المنطــوق واألســباب إذ التوقيــع –وعلــى مــا ســلف البيــان- شــرط لســالمة الحكــم 
ــمعوا  ــذي س ــن القضــاة ال ــة بي ــة بحصــول المداول ــة جازم ــن دالل ــه م ــوي علي ــا ينط لم
المرافعــة واشــتركوا فــي إصــدار الحكــم، ولقــد جــرى العمــل علــى ذلــك فــي األحــكام التي 
ــة مســوغاً للعــدول  ــة العمومي ــرى الجمعي ــا، وال ت ــة العلي ــة االتحادي تصــدر مــن المحكم
عنــه ســواء فــي أحكامهــا أو أحكاكــم محاكــم االســتئناف االتحاديــة، وكل مــا هنالــك أنــه 
يجــوز للقاضــي المخالــف لــرأي األكثريــة أن يقــرن توقيعــه علــى مســودة الحكــم بإثبــات 
مخالفــة لهــذا الــرأي وأن يــدون أســانيد رأيــه التــي ال تؤثــر بحــال علــى صحــة وحجيــة 
الحكــم الــذي صــدر بــرأي األغلبيــة تطبيقــاً لنــص المــادة 17 مــن قانــون الســلطة القضائية 
االتحاديــة، وال مريــة فــي أن إثبــات الــرأي المخالــف وكتابــة أســانيده ليــس أمــراً إلزاميــاً 
بــل هــو رخصــة للقاضــي لــه أن يســتعملها ولــه أن يدعهــا، داللــة ذلــك أن نــص المــادة 
/16/ مــن األمــر الســابع مــن االجــدول األول المرافــق لقانــون اإلجــراءات المدنيــة لســنة 

أن تجتمــع لــه مســودة ونســخة أصليــة، ووجــود إحداهمــا ال تغنــي عــن األخــرى، وهــذا 
األمــر حرصــت علــى مراعاتــه المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي األحــكام التــي تصــدر منهــا 
منــذ إنشــائها، ثــم تضافــرت مبــادئ عــدة صــدرت مــن دائــرة الطعــون بالنقــض المدنيــة 
ــة  ــرى الجمعي ــة، وت ــم االتحادي ــكام المحاك ــائر أح ــبة لس ــه بالنس ــل ب ــوب العم ــى وج عل
العموميــة للمحكمــة إقــرار هــذه المبــادئ، وتضيــف إليهــا إيضاحــاً أن مســودة الحكــم هــي 
التــي يدونهــا القاضــي بخطــه إن كان منفــرداً وإذا تعــدد القضــاة دونهــا أحدهــم بمشــاركة 
زمالئــه، وتكــون مشــتملة علــى المنطــوق واألســباب والتــي قــام عليهــا، ويلــزم لصحــة 
ــا  ــم م ــداع مســودة للحك ــي اشــتراط إي ــراء أن ف ــه، وال م ــد النطــق ب ــا عن ــم إيداعه الحك
يححمــل القضــاة علــى أال يحكمــوا فــي الدعــاوى علــى أســاس فكــرة مبهمــة لــم تســتبن 
معالمهــا أو مجملــة غابــت أو خفيــت تفاصيلهــا، وهــي بذاتهــا تكشــف جزمــاً ويقينــاً 
ــدر  ــم يص ــة ول ــى منطوق ــة إل ــم المؤدي ــباب الحك ــروا أس ــوا وتدب ــاة تداول ــن أن القض ع
الحكــم منهــم عفــو الخاطــر دون تدبــر وتفكيــر، وذلــك كلــه ال يــدل عليــه ســوى توقيــع 
ــم  ــن أنه ــع يبي ــذا التوقي ــن ه ــودته، فم ــى مس ــم عل ــي أصــدرت الحك ــة الت أعضــاء الهيئ
طالعوااألســباب وتناقشــوا فيهــا علــى الوضــع الــذي أثبــت بــه فــي المســودة، فــإن تخلــف 
ــل  ــذي يتص ــالن ال ــم البط ــاب الحك ــا أص ــد قضاته ــة أو أح ــاء الهيئ ــن أعض ــع م التوقي
ــة  ــية للتقاضــي أال وه حصــول المداول ــات األساس ــه إحــدى الضمان ــام لفقدان بالنظــام الع
بيــن القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم، وهــذا هــو مــا أفصحــت عنــه المبــادئ الصــادرة مــن 
دائــرة الطعــون بالنقــض المدنيــة لهــذه المحكمــة فــي الطعــون أرقــام 13-12-11-10-
17-18 للســنة األولــى القضائيــة بجلســات 3و10 مــن أكتوبــر ســنة 1979 و12 مــن 
ــن ســبتمبر ســنة 1983  ــخ 27 م ــدأ الصــادر بتاري ــك المب ديســمبر ســنة 1979، وكذل
ــة  ــادئ ســديدة تقرهــا الجمعي ــة، وهــي مب ــم 21 للســنة الخامســة القضائي فــي الطعــن رق

ــة للمحكمــة، وال تــرى مبــرراً للعــدول عنهــا. العمومي
ثانياً – صدور الحكم بأغلبية آراء القضاة وجواز إثبات الرأي المخالف:

إذا تعــدد القضــاة الذيــن ينظــرون الدعــوى أو الطعــن فــإن الحكــم إمــا أن يصــدر بإجمــاع 
آرائهــم وأمــا بأغلبيــة اآلراء، ويكفــي لســالمة الحكــم أن يصــدر بــرأي األكثريــة ليســتكمل 
قــوام صحتــه، وهنــاك اتجاهــان فــي القوانيــن اإلجرائيــة بصــدد توديــن الــرأي المخالــف، 
أحدهمــا ينهــي عــن اإلفصــاح فــي الــرأي المخالــف لتعليــل مــرده إلــى الرغبــة فــي إحاطــة 
الحكــم القضائــي باإلحتــرام فــي نفــوس المتقاضيــن بإعتبــاره عنــوان الحقيقــة وال يتأتــى 
ذلــك إال بكتمــان وإخفــاء كل رأي أبــدى مخالفــاً للــرأي الــذي صــدر الحكــم علــى أساســه، 
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1970، المطبــق بإمــارة أبــو ظبــي إنمــا خــول للقاضــي حقــاً فــي إعــالن رأيــه المخالــف 
ــرر  ــزام فق ــبيل الوجــوب واإلل ــى س ــر عل ــذا األم ــه ه ــب من ــم يطل ــانيده ول ــر أس وتحري
صريــح هــذا النــص أنــه يجــوز للقاضــي أن يكتــب حكمــاً منفــرداً يــودع ملــف الدعــوى، 
كمــا أن النــص لــم يوجــب علــى الحكــم الصــادر فــي الدعــوى بــرأي األغلبيــة أن يتنــاول 
ــق  ــون يتف ــب أن هــذا المســلك مــن القان ــة القاضــي وال ري ــد أســباب مخالف ــرد والتفني بال
مــع ضوابــط تســيب األحــكام التــي ال تتطلــب ســوى أن يكــون الحكــم مقامــاً علــى أســباب 
ــم دون  ــوق الحك ــاء منط ــل قض ــة لحم ــة وكافي ــة صالح ــة وقانوني ــج واقعي ــائغة وحج س
ــرد عليهــا اســتقالالً ألن فــي أخــذ الحكــم نتيجــة  ــة وال ــع شــتى اآلراء المخالف ــزام بتتب الت
ــث  ــن حي ــر م ــة ال يتأث ــرأي األغلبي ــم ب ــك أن الحك ــى ذل ــى عل ــاً ويبن ــا رداً ضمني تغيره
صحتــه أو بطالنــه بــرأي القاضــي المخالــف، ولكــن يجــب علــى القاضــي المخالــف إذا 
اختــار أن يكتــب حكمــاً منفــرداً أن يــودع هــذا الحكــم مشــتمالً علــى أســباب المخالفــة فــي 

تاريــخ الجلســة التــي صــدر فيهــا حكــم األغلبيــة.
ثالثاً – النسخة األصلية للحكم:

ــررة  ــادئ المق ــف الدعــوى المب ــا بمل ــت وجوده ــي تطلب ــة –الت ــم األصلي إن نســخة الحك
ــة  ــل ورق ــي أص ــواء- ه ــى الس ــة عل ــة والجزائي ــض المدني ــون بالنق ــي الطع ــن دائرت م
الحكــم التــي يدونهــا أميــن ســر الجلســة وتتصــدر ببيانــات معينــة تتعلــق بإثبــات صــدور 
الحكــم باســم رئيــس الدولــة والمحكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ جلســة اصــدراه والنطــق 
ــم  ــدار الحك ــي إص ــتركوا ف ــة واش ــمعوا المرافع ــن س ــاة الذي ــماء القض ــة واس ــه عالني ب
وحضــروا تالوتــه واســماء الخصــوم وألقابهــم وصفاتهــم وموطــن كل منهــم ورق القضيــة 
التــي صــدر فيهــا، ثــم يعقــب هــذه البيانــات ســرد الوقائــع وطلبــات الخصــوم وخالصــة 
ــم،  ــا ورد بمســودة الحك ــباب والمنطــوق كم ــري واألس ــم الجوه ــم ودفاعه أوجــه دفوعه
ــة وال  ــر الحلس ــن س ــم وأمي ــي أصــدرت الحك ــة الت ــس الهيئ ــا رئي ــخة يوقعه ــذه النس وه
ــع هــو  ــت النســخة مــن توقي ــد تعددهــم، وإذا خل ــع القضــاة عن ــع جمي ــا توقي يشــترط فيه
رئيــس الهيئــة التــي قضــت فــي الدعــوى ترتــب علــى ذلــك بطــالن الحكــم اعتبــاراً بــأن 
ــع  ــام مان ــه إذا ق ــة، إال أن ــة الصبغــة القانوني ــى الورق ــي عل ــذي يضف ــع هــو ال هــذا التوقي
لــدى رئيــس الهيئــة بعــد التوقيــع علــى مســودة الحكــم والنطــق بــه يحــول دونــه والتوقيــع 
علــى النســخة األصليــة تولــى التوقيــع أحــد أعضــاء الدائــرة التــي أصــدرت هــذا الحكــم 
فــإذا كان الحكــم صــادراً مــن قــاض فــرد قــام بهــذه المهمــة رئيــس المحكمــة اإلبتدائيــة، أو 
رئيــس المحكمــة االســتئنافية حســب األحــوال، وال يؤثــر ذلــك فــي ســالمة الحكــم وصحتــه 

بــأن الحكــم يعتبــر أنــه قــد صــدر بمجــرد النطــق بــخ مــن واقــع المســودة وال تعــدو كتابــة 
نســخة الحكــم األصليــة إال مجــرد توثيــق لــه، وإذ كانــت دائــرة طعــون النقــص المدنيــة 
ــي الطعــن  ــخ 27 مــن ســبتمبر ســنة 1983 ف ــا الصــادر بتاري ــي حكمه ــت ف ــد خلصل ق
رقــم 21 للســنة الخامســة القضائيــة إلــى أنــه يكفــي توقيــع رئيــس الدائــرة علــى نســخة 
الحكــم األصليــة فــإن الجمعيــة العموميــة للمحكمــة تقــر هــذا المبــدأ لموافقتــه صحيــح حكــم 

القانــون المشــار إليــه آنفــاً، وتعــدل عــن كل رأي ســابق مخالــف لهــذا النظــر.
ــى  ــذا الصــدد إل ــي ه ــة أن تشــير ف ــة للمحكم ــة العمومي ــا يجــرد بالجمعي ــه مم ــث أن وحي
ــاً  ــم نصوص ــم ينتظ ــي ل ــو ظب ــارة أب ــنة 1970 إلم ــة لس ــراءات المدني ــون اإلج أن قان
ــاد  ــع االتح ــن أن جم ــة م ــي الدول ــي ف ــام القضائ ــور النظ ــاير تط ــة تس ــة الصياغ محكم
ــة  ــم االبتدائي ــم المحاك ــنة 1973 ث ــي س ــا ف ــة العلي ــة االتحادي ــئت المحكم ــا وأنش إمارته
ــى وضــع  ــور إل ــأ والة األم ــذي ألج ــر ال ــام 1978 األم ــي ع ــة ف ــتئنافية االتحادي واالس
ــا يعــود بالصــالح  ــد وتيســير ســبل التقاضــي بم ــي توحي ــال ف ــه اآلم ــد علي مشــروع تعق
ــو  ــارة أب ــي إم ــق ف ــة المطب ــراءات المدني ــون اإلج ــن كان قان ــالد، ولئ ــى الب ــر عل والخي
ظبــي قــد أورد باألمــر الســابع للجــدول األول المرافــق لــه نصــاً فــي المــادة /15/ يفيــد 
االكتفــاء بتوقيــع الحكــم مــن القضــاة الموافقيــن عليــه إال أن هــذا النــص شــابه الغمــوض 
فيمــا إذا كان المقصــود بالتوقيــع مســودة الحكــم التــي يكتبهــا القضــاة أم نســخته األصليــة 
التــي يحررهــا كاتــب الجلســة بعــد النطــق بالحكــم فضــالً عــن تعارضــه مــع نــص المــادة 
/53/ مــن نصــوص القانــون ذاتــه ذلــك أن هــذا النــص يوجــب أن يكــون الحكــم مكتوبــاً 
ــرون  ــة« المق ــظ »محكم ــب أن لف ــه، وال ري ــي أصدرت ــة الت ــن المحكم ــه م ــاً علي وموقع
بكلمتــي موقعــاً عليــه ينصــرف إلــى جميــع أعضــاء هيئــة المحكمــة، إذا كان ذلــك فإنــه 
يقــع علــى المحكمــة االتحاديــة العليــا عــبء تــدارك النقــص التشــريعي، ورفــع التعــارض 
بيــن النصــوص بارســاء مبــادئ مــن شــأنها معالجــة ذلــك النقــص أو هــذا التعــارض علــى 
نحــو يســتهدف تحقيــق العدالــة وتوفيــر ضمانــات أساســية للتظــام القضائــي فــي اإلمــارات 
المتحــدة، وهــو األمــر الــذي التزمتــه فــي تقريــر المبــادئ آنفــة الذكــر التــي اســتمدتها مــن 
أصــول عامــة مســتقاة مــن القوانيــن اإلجرائيــة المقارنــة والتــي ال تتعــارض مــع أحــكام 
ــة واســتقرت  ــر مــن البــالد العربي ــد جــرى العمــل بهــا فــي كثي الشــريعة اإلســالمية، وق
عليهــا األحــكام التــي تصدرهــا المحكمــة اإلتجاديــة العليــا منــذ إنشــائها وثبــت مــن تطبيقهــا 
أنهــا أحاطــت األحــكام بضمانــات أتاحــت اســتقراراً وأمانــاً للخصــوم وثقــة واطمئنانــاً فــي 

قضاتهــم.
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ــم  ــودة الحك ــن األوراق أن مس ــات م ــدم، وإذا كان الثب ــا تق ــى م ــاً عل ــه ترتيب ــث أن وحي
المطعــون فيــه خلــت مــن توقيــع أحــد القضــاة الثالثــة الذيــن تتشــكل منهــم دائــرة محكمــة 
االســتئناف فــإن الحكــم يكــون قــد اعتــراه البطــالن المتعلــق بالنظــام العــام، والــذي يجــوز 
لمحكمــة النقــض أن تثيــره وتضــي بــه مــن تلقــاء نفســها عمــالً بنــص المــادة العاشــرة مــن 
القانــون االتحــادي رقــم /17/ لســنة 1978 فــي شــأن تنظيــم إجــراءات الطعــن بالنقــض، 
وال يعصــم الحكــم مــن البطــالن ثبــوت أن القاضــي الــذي لــم يوقــع قــد دون فــي ورقــة 
منفصلــة عــن ورقــة الحكــم مخالفــة لــرأي األغلبيــة وقــع عليهــا، طالمــا أن توقيعــة –الــذي 
هــو منــاط حصــول المداولــة والمشــاركة فيهــا- لــم يثبــت بمســودة الحكــم المشــتملة علــى 
ــض  ــة تقضــي بنق ــة للمحكم ــة العمومي ــإن الجمعي ــك ف ــا كان ذل المنطــوق واألســباب، لم
ــة  ــي االتحادي ــو ظب ــتئناف اب ــة اس ــى محكم ــوى إل ــة الدع ــه وإحال ــون في ــم –المطع الحك

لتحكــم فيهــا مــن جديــد دون حاجــة لبحــث األســباب التــي أقيــم عليهــا الطعــن.
لذلك

حكمت الجمعية العمومية للمحكمة باألكثرية:
ــي 	  ــو ظب ــتئناف أب ــة اس ــى محكم ــوى إل ــة الدع ــه وإحال ــون في ــم المطع ــض الحك ينق

االتحاديــة لتقضــي فيهــا مــن جديــد وألزمــت المطعــون ضــده المصاريــف ومبلــغ ألفــي 
ــة ــى الشــركة الطاعن ــن إل ــع رد التأمي ــاة م ــاب المحام ــل أتع ــم مقاب دره

المحكمة االتحادية العليا
دائرة النقض المدنية

إن دائرة النقض – المدنية – المؤلفة:
برئاســة القاضــي الســيد/ محمــد صفــوت القاضــي، وعضويــة القاضــي الســيد/ درويــش 

عبــد المجيــد محمــد، والقاضــي الســيد/ عثمــان محمــد عثمــان.
الموافــق  1404ه  ســنة  شــوال   18 االثنيــن  يــوم  فــي  المنعقــدة  العلنيــة  بالجلســة 

ظبــي. أبــو  بمدينــة  المحكمــة  بمقــر   1984/7/16
أصدرت الحكم اآلتي:

في الطعن ذي الرقم: 44 لسنة 6 ق.ع مدني:
الحكــم المطعــون فيــه: صــادر عــن محكمــة اســتئناف الشــارقة المدنيــة فــي القضيــة رقــم 

164 لســنة 1983 بتاريــخ 1983/2/14 ويقضــي بعــدم قبــول االســتئناف شــكالً؟
تاريخ رفع الطعن: 1984/3/13 مع الرسم والتأمين.

المبدأ
إذا مثــل الخصــم فــي بعــض الجلســات ثــم ثبــت تخلفــه عــن حضــور جلســة المرافعــة . 	

الختاميــة التــي صــدر فيهــا الحكــم فإنــه يكــون حكمــاً صــادراً في غيبتــه بمثابــة الحضوري 
وليــس حكمــاً حضوريــاً بالمعنــى المقصــود فــي المــادة الثالثــة فــي قــرار نظــام االســتئناف 

ــارقة. بإمارة الش
يبدأ ميعاد الطعن باالستئناف في الحكم الحضوري االعتباري من تاريخ إعالنه. 	

مالحظــة: هــذا الحكــم يقــرر مبــدأ هــام خالفــاً لمــا اتجهــت إليــه محكمــة اســتئناف الشــارقة 
فــي الحكــم المنشــور فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة الحــق.

المحكمة
ــرر  ــي المق ــاله القاض ــذي ت ــص ال ــر التلخي ــماع تقري ــى األوراق وس ــالع عل ــد اإلط بع

ــة: ــد المداول ــة وبع والمرافع
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلي.

وحيــث أن واقعــة التداعــي تتحصــل –علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر 
ــم /574/ لســنة 1980  ــام الدعــوى رق األوراق- فــي أن المصــرف المطعــون ضــده أق
مدنــي أمــام محكمــة الشــارقة االبتدائيــة مختصمــا الطاعنيــن بطلــب الزامهمــا متضامنيــن 
أداء مبلــغ مــن المــال، وبتاريــخ 30/ ديســمبر 1982 أصــدرت المحكمــة حكمهــا 
باالســتحابة إلــى مطلــب الدعــوى ورفــع الطاعنــان اســتئنافاً عــن هــذا الحكــم لــدى محكمــة 
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االســتئناف الشــارقة االتحاديــة قيــد برقــم 164 لســنة 1983، فقضــت المحكمــة بتاريــخ 
14 مــن ديســمبر ســنة 1983 بعــدم قبــول االســتئناف شــكالً طعــن الطاعنــان فــي هــذا 
ــا  ــدت فيه ــرة أب ــة مذك ــة العام ــت النياب ــل، وقدم ــا المائ ــض بطعنهم ــق النق ــم بطري الحك

الــرأي برفــض الطعــن، وبالجلســة المحــددة لنظــر الطعــن التزمــت النيابــة رأيهــا.
ــون والخطــأ  ــه القان ــه مخالفت ــى الحكــم المطعــون في ــان عل وحيــث أن ممــا ينعــاه الطاعن
ــي  ــرر ف ــاد المق ــد الميع ــه بع ــتئنافهما شــكالً لرفع ــول اس ــدم قب ــه إذ قضــى بع ــي نطبيق ف
القانــون تأسيســاً علــى أن البــدء فــي ســريان ميعــاد الطعــن باالســتئتلف يكــون مــن اليــوم 
التالــي لصــدور الحكــم االبتدائــي، فــي حيــن أن حكــم محكمــة أول درجــة لــم يكــن حكمــاً 
ــاد االســتئناف إال مــن  ــدأ ميع ــال يب ــة الوجاهــي ف ــاً بمثاب ــاً غيابي ــل كان حكم ــاً ب حضوري
اليــوم التالــي إلعالنــه طبقــاً لمفهــوم قــرار نظــام االســتئناف المعمــول فــي إمــارة الشــارقة

وحيــث أن هــذا النعــي صحيــح ذلــك بأنــه لــم يصــدر بعــد تشــريع اتحــادي ينظــم المبــادئ 
والقواعــد اإلجرائيــة أمــام المحاكــم االتحاديــة ســواء فــي الدعــاوى المدنيــة أو الدعــاوى 
الجزائيــة، األمــر الــذي يوجــب تطبيــق القوانيــن والقــرارت المحليــة التــي صــدرت فــي 
إمــارة الشــارقة، وفــي حالــة النقــص التشــريعي يرجــع إلــى المبــادئ العامــة فــي القانــون 
ــادة  ــص الم ــاً لن ــالمية تطبيق ــريعة اإلس ــع الش ــا م ــارض أحكامه ــي ال تتع ــارن والت المق
،75، مــن القانــون رقــم /10/ لســنة 1973 فــي شــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا، ولمــا 
كان ميعــاد الطعــن باالســتئناف وفقــاً للمــادة الثالثــة مــن قــرار نظــام االســتئناف الصــادر 
مــن ســمو حاكــم إمــارة الشــارقة بتاريــخ /13/ مــن فبرايــر ســنة 1971 هــو مــدة شــهر 
فــي الدعــاوى المدنيــة التــي تزيــد قيمتهــا عــن خمســمائة درهــم ويبــدأ ســريانه مــن اليــوم 
ــه  ــي لتبليغ ــوم التال ــن الي ــاً_ أو م ــاً –أي حضوري ــم إن كان وجاهي ــي لصــدور الحك التال
إن كان غيابيــاً، وإذا كان الحكــم حضوريــاً هــو الــذي يصــدر فــي مواجهــة الخصــم 
ــة وبوشــرات  ــع جلســات المرافع ــذا الوصــف إال ذا حصــر الخصــم جمي وال يكتســب ه
إجــراءات ســير الخصومــة فــي مواجهتــه واتيحــت لــه فرصــة إبــداء دفاعــه كامــالً حتــى 
ــت  ــم ثب ــي بعــض الجلســات ث ــل الخصــم ف ــإذا مث ــي الدعــوى، ف ــاب المرافعــة ف ــال ب إقف
ــون  ــه يك ــم فإن ــا الحك ــي صــدر فيه ــة الت ــة الختامي ــة المرافع ــن حضــور جلس ــه ع تخلف
حكمــاً صــادراً فــي غيبتــه بمثابــة الحضــوري وليــس حكمــاً حضوريــاً بالمعنــى المقصــود 
فــي المــادة الثالثــة فــي قــرار نظــام االســتئناف بإمــارة الشــارقة آنــف الذكــر، فــال يســوغ 
ــه  ــن في ــاد الطع ــريان ميع ــدء س ــألة ب ــي مس ــروري ف ــم الض ــى الحك ــه عل ــي قياس بالتال
باالســتئناف، ولئــن كان ذلــك القــرار الصــادر بنظــام االســتئناف لــم يــورد نصــاً كاشــفاً 

عــن بــدء ســريان ميعــاد الطعــن باالســتئناف فــي الحكــم الحضــوري االعتبــاري إال أنــه 
ــة الخصــم  ــي غيب ــذي يصــدر ف ــم ال ــارن أن الحك ــون المق ــي القان مــن القواعــد العامــة ف
المعتبــر حضوريــاً يبــدأ ميعــاد الطعــن فيــه كأصــل عــام مــن تاريــخ إعالنــه إال إذا 
نــص القانــون علــى خــالف ذلــك، وهــي قاعــدة اعتنقهــا المشــرع فــي هــذه الدولــة 
بإصــداره القانــون االتحــادي رقــم 17 لســنة 1978 بتنظيــم إجــراءات الطعــن فــي الحكــم 
الحضــوري االعتبــاري الجزائــي يبــدأ مــن تاريــخ إعــالن الحكــم، ومــن ثــم إن المحكمــة 
العليــا تأخــذ بهــذه القاعــدة العامــة وتعمــل أثرهــا بصــدد الطعــن باالســتئناف فــي األحــكام 
الصــادرة مــن المحكمــة االتحاديــة اإلبتدائيــة بإمــارة الشــارقة، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت 
بــاألوراق أن المحكمــة االبتدائيــة نظــرت الدعــوى فــي عــدة جلســات حضرهــا الطاعــن 
حتــى جلســة 1982/12/9 التــي قــررت فيهــا رفــع القضيــة للتدقيــق أي لدراســة أوراقهــا 
مــع تحديــد جلســة تاليــة لنظرهــا هــي جلســة 1982/12/30 التــي تخلــف فيهــا الطاعنــان 
عــن الحضــور وحضــر خصمهمــا المطعــون ضــده واســتمعت المحكمــة لمرافعتــه التــي 
أصــر فيهــا علــى الحكــم لــه بمطلبــه مــن دعــواه فأصــدرت المحكمــة فــي هــذه الجلســة 
األخيــرة حكمــاً غيابيــاً بمثابــة الوجاهــي ونطقــت بــه فــي غيبــة الطاعنيــن، ينبيــن علــى 
ــك أن يكــون هــذا الحكــم ليــس بحكــم حضــوري لتخلــف الطاعنيــن بجلســة المرافعــة  ذل
ــي ميعــاد الطعــن باالســتئناف  ــة وصــدور الحكــم فــي غيبتهمــا فــال يســري بالتال الختامي
إال مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إعــالن الحكــم للطاعنيــن، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر وأســس قضــاءه بعــدم قبــول االســتئناف لرفعــه بعــد الميعــاد علــى أن الحكــم 
المســتأنف هــو حكــم حضــوري اعتبــاري يســتوي مــع الحكــم الحضــوري فــي ســريان 
ميعــاد الطعــن فيــه باالســتئناف مــن اليــوم التالــي لصــدوره فإنــه يكــون معيبــاً، بمخالفتــه 
ــا يوجــب نقضــه دون حاجــة لبحــث األوجــه األخــرى  ــه بم ــي تطبيق ــون والخطــأ ف القان
التــي بنــي عليهــا الطعــن علــى أن يكــون النقــض مقرونــاً بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة 

االســتئناف الشــارقة لتحكــم فيهــا مــن جديــد.
لذلك

حكمــت المحكمــة بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وبإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة اســتئناف 
الشــارقة االتحاديــة لتحكــم فيهــا مــن جديــد، والزمــت المصــرف المطعــون ضــده 

ــن. ــى الطاعني ــن إل ــع رد التأمي ــاة م ــاب المحام ــل أتع ــم مقاب ــي دره ــف وألف المصاري
المحكمة االتحادية العليا

دائرة النقض الجزائية
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إن دائرة النقض – الجزائية – المؤلفة:
برئاســة القاضــي الســيد/ محمــد صفــوت القاضــي، وعضويــة القاضــي الســيد/ درويــش 

عبــد المجيــد محمــد، والقاضــي الســيد/ عمــر بخيــت العــوض.
بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم 1984/6/4 االثنيــن 4 رمضــان ســنة 1404ه بمقــر 

المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي.
أًدرت الحكم اآلتي:

في الطعن ذي الرقم: 20 لسنة 6ق.ع جزائي.
الحكــم المطعــون فيــه: صــادر عــن محكمــة اســئتناف أبــو ظبــي بتاريــخ 10/28/ 1984 
تحــت رقــم 83/145 والقاضــي بتأييــد حكــم اإلعــدام وبإلغــاء مــا قضــى بــه مــن تعويض.

تاريخ رقم الطعن:1984/3/20
المبدأ

ــم وجــب . 	 ــة ومــن ث ــي الدول الشــريعة اإلســالمية هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع ف
ــل. ــة القت ــا لتعــرف أركان جريم الرجــوع إليه

يجب أن تتوافر لدى الجاني نية خاصة هي إزهاق روح المجني عليه.. 	
ــى بالتحــدث عــن هــذا الركــن اســتقالالً . 	 ــة يجــب أن يعن ــذي يقضــي باإلدان ــم ال الحك

ــتظهاراً. واس
الوقائع

اتهتمــت النيابــة العامــة المطعون ضــده بقتــل )........................( يــوم 1976/9/25 
وطلبــت عقابــه بالمــادة 95 مــن قانــون العقوبــات الصــادر بأمــارة أبــو ظبــي ســنة 
1970، وفــي 1977/1/13 قضــت محكمــة جنايــات أبــو ظبــي بمعاقبــة المتهــم باالعــدام 
ــى  ــة قدرهــا 18ألــف درهــم إل ــع دي ــه تركــة بدف ــه إذا كانــت ل شــنقاً وبإلزامــه مــن تركت
ــنة  ــر س ــي 23 فبراي ــم وف ــذا الحك ــون ضــده ه ــتأنف المطع ــه، واس ــي علي ــة المجن ورث
ــر  ــم صــدر أم ــم المســتأنف، ث ــد الحك ــي بتأيي ــو ظب ــتئناف أب ــة اس 1977 قضــت محكم
ــي 1979/3/11م  ــتئناف ف ــة االس ــة فقضــت محكم ــادة نظــر القضي ــة بإع ــة الدول رئاس
ــه مــن تعويــض، وإذ عرضــت  ــد الحكــم بإعــدام المتهــم شــنقاً وبإلغــاء مــا قضــى ب بتأيي
ــم 17 لســنة  ــون رق ــن القان ــادة 30 م ــص الم ــاالً لن ــض اعم ــة النق ــى محكم ــة عل القضي
1978 قضــت فــي1982/11/16، بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وبإحالــة الدعــوى إلــى 
ــة أخــرى، وفــي 1983/5/4  ــد بهيئ ــي لتحكــم فيهــا مــن جدي ــو ظب محكمــة اســتئناف أب
ــة  ــى محكم ــا إل ــا بنظــر الدعــوى وبإحالته ــدم اختصاصه ــتئناف بع ــة االس قضــت محكم

أبــو ظبــي الشــرعية لإلختصــاص، فطعنــت النيابــة فــي هــذا الحكــم للخطــأ فــي القانــون، 
ــة  ــه وإحال ــون في ــم المطع ــض الحك ــض بنق ــة النق ــت محكم ــي1983/10/24 حكم وف
الدعــوى إلــى محكمــة اســتئناف أبــو ظبــي للفصــل فيهــا مــن جديــد ونوهــت هــذه المحكمــة 
بأنــه ولــو أن األصــل أن النقــض للمــرة الثانيــة يتســنبع أن تتصــدى محكمة النقــض للفصل 
فــي هــذا الموضــوع إال أنــه لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قصــر بحثــه علــى االختصــاص 
ولــم يتعــرض للموضــوع فإنــه يتعيــن إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف للفصــل فــي 
موضوعهــا حتــى ال تفــوت علــى المطعــون ضــده درجــة مــن درجــات التقاضــي، وفــي 
1984/2/28 قضــت محكمــة اســتئناف أبــو ظبــي بتأييــد حكــم اإلعــدام وبإلغــاء مــا قضي 
بــه مــن تعويــض، وقــد عرضــت النيابــة العامــة القضيــة علــى محكمــة النقــض بموجــب 

مذكرتهــا المودعــة قلــم كتــاب هــذه المحكمــة فــي 1984/3/20.
المحكمة

بعد اإلطالع على األوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة:
ــة مشــفوعة بمذكــرة برأيهــا فــي الحكــم  ــة العامــة عرضــت هــذه القضي وحيــث أن النياب
عمــالً بنــص المــادة مــن القانــون رقــم 17 لســنة 1978 وطلبــت نقــض الحكــم إلغفالــه 
دفــاع المحكــوم عليــع المؤســس علــى بطــالن اعترافــه بارتــكاب الجريمــة أمــام الشــرطة 
لصــدروه تحــت تأثيــر اإلكــراه وألن الحكــم لــم يســتظهر توافــر نيــة القتــل لديــه ومــن ثــم 

فيكــون عــرض النيابــة بهــذه القضيــة مقبــوالً.
ــم 7  ــادي رق ــون االتح ــن القان ــواد 22 و25و30 م ــن نصــوص الم ــن م ــن أن البي وحي
لســنة 1973 بتنظيــم حــاالت وإجــراءات الطعــن بالنقــض أمــام المحكمــة االتحاديــة العليــا 
ــة محكمــة النقــض فــي شــأن األحــكام الصــادرة باإلعــدام ذات طبيعــة خاصــة  أن وظيف
تقتضيهــا أعمــال رقابتهــا علــى عناصــر الحكــم ملفــة موضوعيــة وشــكلية وتقضــي بنقــض 
الحكــم فــي أيــة حالــة مــن حــاالت الخطــأ فــي القانــون أو البطــالن، ولــو مــن تلقــاء نفســها 
ــة  ــه النياب ــذي تعــرض ب ــدة فــي ذلــك بحــدود أوجــه الطعــن أو مبنــى الــرأي ال غيــر مقي
العامــة تلــك األحــكام، كمــا أن محكمــة النقــض تتصــل بالدعــوى بمجــرد عرضهــا طبقــاً 
للمــادة 46 ســالفة الذكــر وتفصــل فيهــا لتســتبين عيــوب الحكــم مــن تلقــاء نفســها ســواء 
قدمــت النيابــة مذكــرة برأيهــا أو لــم تقــدم وســواء قدمــت هــذه المذكرةقبــل فــوات الميعــاد 
المحــدد للطعــن أو بعــده غيــر مقيــدة فــي ذلــك بحــدود الــرأي الــذي أبدتــه النيابــة العامــة 

أو بحــدود أوجــه الطعــن إن كان المحكــوم عليــه باإلعــدام قــد طعــن فــي الحكــم.
وحيــث أن الشــريعة اإلســالمية هــي المصــدر الرئيســي للتشــريعي فــي الدولــة ومــن ثــم 
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ــرأي  ــل، وفــي هــذا الشــأن نجــد أن ال وجــب الرجــوع إليهــا لتعــرف أركان جريمــة القت
انعقــد عنــد ثالثــة مــن األئمــة األربعــة هــم أبوحنيفــة والشــافعي وأحمــد علــي أن جريمــة 
القتــل دون غيرهــا مــن جرائــم التعــدي علــى النفــس يجــب أن تتوافــر لــدى الجانــي فيهــا 
ــه، ويتضــح مــن اســتقراء نصــوص قانــون  نيــة خاصــة هــي إزهــاق روح المجنــي علي
العقوبــات الصــادر عــن حكومــة أبــو ظبــي فــي شــأن التعــدي علــى النفــس أن المشــرع 
ــي نفســه  ــي ويضمــره ف ــه الجان ــل أمــر يبطن ــن كان قصــد القت ــك أيضــاً، ولئ يشــترط ذل
إال أنــه يمكــن االســتدالل عليــه بأمــور خارجيــة كاآللــة المســتعملة فــي الجريمــة ومــا إذا 
كانــت اإلصابــات فــي مقتــل عــن عدمــه، ومــن ثــم فــإن الحكــم الــذي يقضــي بإدانــة المتهــم 
فــي هــذه الجنايــة يجــب أن يعنــي بالتحــدث عــن هــذا الركــن اســتقالالً واســتظهاره بإيــراد 
األدلــة التــي تكــون المحكمــة قــد اســتخلصت منهــا أن الجانــي حيــن ارتكــب الفعــل المــادي 
المســند إليــه كان فــي الواقــع يقصــد ازهــاق الــروح المجنــي عليــه، وحتــى تصلــح تلــك 
األدلــة أساســاً تبنــي عليــه النتيجــة التــي يتطلــب القانــون تحقيقهــا، يجــب أن يبينهــا الحكــم 
بيانــاً واضحــاً ويرجعهــا إلــى أصولهــا فــي أوراق الدعــوى، ولمــا كان مــا أورده الحكــم 
ــع  ــك أن تشــاجره م ــه ذل ــوم علي ــه المحك ــي قارف ــادي اذل ــل الم ــان الفع ــد ســوى بي ال يفي
المجنــي عليــه ثــم ذهابــه إلــى المطبــخ وإحضــاره ســكيناً طعنــه بــه عــدة طعنــات لــم يبيــن 
الحكــم مواضعهــا مــن جســم المجنــي عليــه ال يفيــد حتمــاً أن المحكــوم عليــه كان منتويــاً 

إزهــاق روح هــذا األخيــر.
لمــا كان مــا تقــدم، فــإن الحكــم يكــون مشــوباً بالقصــور الــذي يعيبــه ويوجــب نقضــه، ولمــا 
كان هــذا الطعــن للمــرة الثانيــة فــي الحكــم الصــادر فــي موضــوع الدعــوى فــإن المحكمــة 

تتصــدى للفصــل فيــه
فلهذه األسباب

ــددت  ــروض وح ــم المع ــض الحك ــة وبنق ــة العام ــول عــرض النياب ــة بقب ــت المحكم حكم
جلســة 1984/10/8 لنظــر الموضــوع

الرئيس أمين السر       

محكمة االستئناف االتحادية – أبو ظبي
الدائرة الجنائية

المؤلفــة برئاســة القاضــي الســيد/ محمــد مصــري شــرعان رئيــس المحكمــة، وعضويــة 
كل مــن القاضــي الســيد/ التجانــي الزبيــر، والقاضــي الســيد/ حســن الحفنــاوي، وبحضــور 

ممثــل النيابــة العامــة الســيد/ محمــود أبــو الليــل.
ــق  ــع األول ســنة 1405ه، المواف ــاء 26 ربي ــوم األربع ــي ي ــدة ف ــة المنعق بالجلســة العلني

ــي ــو ظب ــة أب ــة بمدين ــر المحكم ل1984/12/19 بمق
أصدرت الحكم اآلتي

استئناف رقم: 332:1984 أ.ج
ــخ  ــم 1984/12 بتاري ــي رق ــو ظب ــات أب ــة الجناي ــتأنف صــادر عــن محكم ــم المس الحك

.1984/6/5
المبدأ

اإلدانــة فــي المــواد الجنائيــة البــد وأن تبنــى علــى الجــزم واليقيــن ال علــى الشــك 
والتخميــن، وإذا أضحــى اإلتهــام المســند إلــى المتهــم تحيــط بــه الشــكوك مــن كل جوانبــه 

ــراءة. فيقضــي بالب
الوقائع

اتهمت النيابة العامة...................... بأنه في يوم 1928/2/4 بدائرة أبو ظبي:
تمكــن عــن طريــق الغــش والخــداع والتضليــل مــن حمــل......... علــى تســليمه المبلــغ . 	

المبيــن القــدر بالتحقيقــات وكان ذلــك بــأن اتفــق معــه علــى أن يصــدر األخيــر لصالحــه 
شــيكاً بمبلــغ عشــرين ألــف درهــم وكلفــة المجنــي عليــه بتحريــر بياناتــه فحررهــا بمبلــغ 
مائتــي ألفــي درهــم واســتوقعه عليــه، وتمكــن عــن هــذا الطريــق مــن االســتيالء علــى هــذا 

المبلــغ.
ارتكــب تزويــراً ماديــاً فــي محــرر عرفــي هــو الشــيك رقــم 289851 بمبلــف مائتــي . 	

ألــف درهــم المنــوه عنــه بــاألوراق، ذلــك بــأن اســتوقع.... عليــه فــي غفلــة منــه وبطريــق 
ــه  ــة قيمت ــه حقيق ــف درهــم مموهــاً علي ــه عشــرون أل ــأن قيمت ــه بعــد أن أوهمــه ب المباغت

أثنــاء التوقيــع علــى النحــو الــوارد فــي التحقيقــات.
اســتخدم عــن علــم الشــيك المــزور ســالف الذكــر بــأن قدمــه إلــى بنــك الخليــج المحــدود . 	

لصــرف قيمتــه، وطلبــت عقابــه بالمــواد 108/98 و110 مــن قانــون عقوبــات أبــو ظبــي 
لعــام 1970، وبجلســة 1984/6/5 قضــت محكمــة أبــو ظبــي الجنائيــة ببــراءة المتهــم 
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مــن التهــم المســندة إليــه.
وبتاريــخ 1984/6/13 طعنــت النيابــة العامــة علــى الحكــم المذكــور باالســتئناف رقــم 
332 لســنة 1984 كمــا طعــن المجنــي عليــه علــى ذات الحكــم بتاريــخ 1984/6/18 

ــم 341 لســنة 1984م. باالســتئناف رق
ــداً  ــاً واح ــا حكم ــتئنافين ليصــدر فيه ــة ضــم االس ــررت المحكم ــة 1984/8/5 ق وبجلس

ــدة الخصــوم والموضــوع. ــراً لوح نظ
وقد نظر االستئنافان على الوجه المبين بمحضر الجلسة.

المحكمة
بعــد ســماع المرافعــة واإلطــالع علــى األوراق والمداولة قانونــاً، من حيث أن االســتئنافين 

حــازا أوضاعهمــا القانونيــة فهما مقبوالن شــكالً.
ومــن حيــث أن واقعــة الدعــوى قــد أوردهــا تفصيــالً الحكــم المطعــون عليهــا وحاصلهــا 
ــرطة  ــر الش ــي محض ــرره ف ــخ 1983/12/26 وق ــه بتاري ــي علي ــه المجن ــغ ب ــا أبل فيم
مــن أن المتهــم قــدم إليــه مســاءاً يــوم 1982/2/4 وطلــب منــه قرضــاً قيمتــه 20.000 
درهــم، ولمــا لــم تكــن معــه نقــود ســائلة فقــد رغــب فــي تســليمه شــيكاً بالمبلــغ المطلــوب 
فأخــرج دفتــر شــيكاته ولعــدم وجــود قلــم معــه ولثقتــه بالمتهــم فقــد طلــب مــن األخيــر أن 
يمــأل أحــد الشــيكات بمبلــغ 20.000 درهــم، وبعــد أن فــرغ المتهــم مــن ذلــك وقــع هــو 
علــى الشــيك دون أن ينتبــه لحقيقتــه المبلــغ بســبب الظــالم.. وفــي تاريــخ اإلبــالغ توجــه 
إلــى البنــك للحصــول علــى صــورة الشــيك المشــار إليــه لتأخــر المتهــم فــي الســداد ففوجــئ 
بــأن قيمــة الشــك 200.000 درهــم، ومضــى المجنــي عليــه قائــالً بــأن ثمــة معامــالت 
ــاً كان يحــرر هــو الشــيكات  ــم وأحيان ــن المته ــه وبي ــت تجــري بين ــدة بالشــيكات كان عدي
بخــط يــده وأحيانــاً أخــرى بخــط يــد المتهــم، وأنــه تأكــد مــن الشــيك موضــوع الدعــوى قــد 
حــرره المتهــم بخطــه، وأن المتهــم إذا أبــرز لــه شــيكاً آخــر بمبلــغ 20.000 درهــم كان 
الشــيك محــل النــزاع صحيحــاً ولتنــازل عــن بالغــه، وبجلســة المحاكمــة االبتدائيــة قــرر 
أن تحريــر الشــيك تــم بعــد الغــروب مباشــرة أمــام مســكنه وكان المــكان مضــاء وأنــه قــرأ 
قيمــة المبلــغ المــدون بالشــيك باألرقــام ووجــده 20.000 درهــم وتأكــد مــن هــذه القيمــة 
بنفســه إال أنــه لــم ينتبــه للكتابــة بالحــروف، وبمواجهتــه بمــا ذكــره المتهــم مــن أن قيمــة 
الشــيك تمثــل ثمــن أســهم رد قيمــة األســهم حــرر بهــا شــيكاً آخــر لمــن يدعــي.... ووعــد 

بإحضــار هذيــن الشــخصين لــإلدالء بشــهادتهما.
ــة المتهــم كعــوب دفتــر شــيكاته حيــث تبيــن أن كعــب الشــيك  ــة لطلب ــدم بالجلســة تلبي وق

موضــوع الدعــوى مــدون بــه رقــم 200.000 وأوضــح المجنــي عليــه أن الصفــر 
ــراً  ــس وليســت صف ــة الفل ــي خان ــة )شــرطة( ف ــرد عالم ــور مج ــم المذك ــس بالرق الخام

ــة الشــيك. ــل لقيم ــغ الممث ــم المبل ــالً لرق مكم
ــغ  ــيك بمبل ــر الش ــام بتحري ــذي ق ــه ال ــرر بأن ــه وق ــب إلي ــا نس ــر م ــم أنك ــؤال المته وبس
200.000 درهــم لقــاء ثمــن أســهم باعهــا للمجنــي عليــه وأنــه يذكــر أن هنــاك شــيكاً آخــر 
بمبلــغ عشــرين أو خمســة وعشــرين ألــف درهــم خــاص بمعاملــة أخــرى وال يذكــر البنــك 
ــأن  ــه أن تمكــن مــن ذلــك، وأضــاف ب المســحوب عليــه وســيعمل علــى إحضــار صورت
لديــه شــاهداً يدعــى.... اعتــرف لــه المجنــي عليــه بعــد تقديــم بالغــه بــأن الشــيك صحيــح، 
كمــا قــدم صــورة عقــد مبايعــة أربعمائيــة ســهم باعهــا المجنــي عليــه إلــى المتهــم مؤشــراً 
ــم،  ــغ 200.000 دره ــم بمبل ــن المته ــه م ــي علي ــى المجن ــدت إل ــأن األســهم أعي ــه ب علي

ويعــرض هــذه الصــورة علــى المجنــي عليــه أنكــر توقيعــه عليهــا.
وإذ ســئل )محقــق الشــرطة الــذي تولــى تحقيــق بــالغ المجنــي عليــه( بجلســة المحاكمــة 
االبتدائيــة شــهد بــأن األخيــر اتصــل بــه هاتفيــاً بعــد اإلبــالغ وأنهــى إليــه بأنــه تأكــد مــن 
أن الشــيك موضــوع البــالغ يدهــل ضمــن الحســابات القائمــة بينــه وبيــن المتهــم ذكــر لــه 
عبــارة »أن بعــض الظــن إثــم« وأنــه ال يريــد االســتمرار فــي شــكواه، وقــد أبلــغ الشــاهد 
مضمــون هــذه المكالمــة للرائــد .............. مرتيــن األخيــرة منهمــا فــي حضــور المجنــي 

عليــه الــذي كان قــد قــدم إلــى مكتبــه.
وشــهد الرائــد بأنــه ال يذكــر تفاصيــل مــا وقــع لكثــرة األعمــال التــي تعــرض عليــه، وكل 
مــا علــق بذاكرتــه أن المجنــي عليــه عــرض تنازلــه عــن شــكواه إذا قــدم المتهــم الدليــل 
ــغ 20.000  ــزاع بمبل ــيكاً آخــر خــالف الشــيك موضــوع الن ــر ش ــى إصــداره لألخي عل

درهــم كمــا يدعــى.
ومــن حيــث أن النيابــة العامــة أقامــت الدعــوى العموميــة ضــد المتهــم بالقيــد والوصــف 
ــزاع  ــة أول درجــة الشــيك موضــوع الن ــت محكم ــد بعث ــام، وق ــرار اإلته ــن بق الموضحي
والكعــب الخــاص بــه إلــى المختبــر الجنائــي لبيــان مــا إذا كان بــأي منهمــا تزويــر 
ــغ  ــد عــدم وجــود محــو أو تحشــير فــي قيمــة المبل ــر يفي ــر المختب ــة، وورد تقري باإلضاف
ســواء باألرقــام والحــروف العربيــة أو االفرنجيــة، ووحــدة اليــد واآللــة الكاتبــة، وإتفــاق 
المســافات التــي تفصــل بيــن األلفــاظ وبيــن األرقــام وبيــن األصفــار الخمســة المحــررةة 
ــواء  ــة س ــط الكتاب ــاق ضغ ــذا اتف ــا، وك ــاق اتجاههم ــة، واتف ــة واالنجليزي ــن العربي باللغتي
علــى الشــيك أو كعبــه، وخلــص التقريــر إلــى أن الشــيك مووضــع الدعــوى حــرر أصــالً 
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بمبلــغ 200.000 درهــم كمــا أن كعــب الشــيك حــرر أصــالً بهــذا المبلــغ، وقــد أفســحت 
المحكمــة المجــال أمــام المجنــي عليــه إلحضــار األشــخاص الذيــن أشــهدهم علــى دفاعــه 

إال أننــه تقاعــس فــي إحضــار شــهوده.
ــراءة المتهــم ممــا نســب  ــى القضــاء بب ــه انتهــى إل ــث أن الحكــم المطعــون علي ومــن حي
إليــه تأسيســاً علــى مــا ثبــت مــن أن الجنــي عليــه يعمــل موظفــاً بالدوائــر الحكوميــة ويجيــد 
القــراءة والكتابــة، وإلــى تــردده فــي أقوالــه حيــث زعــم فــي محضــر الشــرطة أن الجــو 
كان مظلمــاً ولــم يقــرأ القيمــة المحــرر بهــا الشــيك ثــم عــاد بجلســة المحاكمــة وقــرر أن 
ــه رأ  ــغ 20.000 درهــم وأن ــد مــن أن الشــيك حــرر بمبل ــه تأك المــكان كان مضــاء وأن
األرقــام دون أن يالحــظ الكتابــة بالحــروف علــى الرغــم مــن أن الثابــت أن القيمــة محــرر 
ــن  ــالً ع ــة، فض ــة االنجليزي ــرى باللغ ــرة أه ــة وم ــة العربي ــرة باللغ ــن م ــام مرتي باألرق
الحــروف، وأن هــذا المبلــغ نفســه مــدون بكعــب الشــيك الموجــود طــرف المجنــي عليــه، 
وأن البنــوك درجــت علــى إرســال كشــوف حســاب شــهرية للعمــالء يثبــت فيهــا كل مــا 
يصــرف مــن الحســاب، ورغــم هــذا لــم يبلــغ المجنــي عليــه إال بعــد مــا يقــرب مــن ســنتين 
مــن تاريــخ تحريــر الشــيك، إضافــة إلــى مــا ثبــت مــن تقريــر المختبــر الجنائــي بمــا ال 
ــغ 200.000 درهــم، فضــالً  ــدع مجــاالً للشــك أن الشــيك حــرر مــن أول األمــر بمبل ي
عمــا شــهد بــه شــاهد المتهــم، وعجــز المجنــي عليــه مــن إحضــار شــهود، لتأييــد دفاعــه.
ــه  ــت علي ــة فطعن ــة العام ــن النياب ــوالً م ــق قب ــم يل ــور ل ــاء المذك ــث أن القض ــن حي وم
باالســتئناف رقــم 332 لســنة 1984 طالبــة الغــاءه وإدانــة المتهــم تأسيســاً علــى ثبــوت 
ــي  ــا وبن ــارض بينه ــي ال تع ــه الت ــي علي ــوال المجن ــن أق ــتمد م ــه المس ــي جانب ــام ف اإلته
تقريــر المختبــر الجنائــي، فضــال ًعــن عجــز المتهــم عــن تقديــم صــورة الشــيك اآلخــر 

ــه دفاعــه. ــذي أســس علي ال
كمــا طعــن المجنــي عليــه علــى ذات القضــاء باالســتئناف رقــم 341 لســنة 1984 طالبــاً 

إلغــاءه واســتند فــي ذلــك إلــى أســباب حاصلهــا:
ــغ . 	 خطــأ الحكــم فــي تصــوره أن كعــب الشــيك موضــوع اإلتهــام محــرر أصــالً بمبل

200.000 درهــم فــي حيــن أو الواضــح منــه أنــه محــرر بعشــريت ألــف درهــم، ورغــم 
هــذا أرســلت المحكمــة الشــيك إلــى المختبــر الجنائــي بــال ضــرورة.

ــغ 200.000 أو 25.000 . 	 ــه مبل ــي علي ــن المجن ــرض فعــالً م ــه اقت ــم أن ــر المته أق
ــه  ــدم المجنــي علي ــل ق ــم صــورة هــذا الشــيك، ب درهــم بموجــب شــيك وعجــز عــن تقدي

ــف درهــم لشــخص آخــر خــالف المتهــم. ــغ 25 أل شــيكاً بمبل

قــرر المتهــم أمــام المحكمــة أنــه حــرر فعــالً الشــيك بمبلــغ 200.000 درهــم وأنــه . 	
ــغ  ــرر بمبل ــيك المح ــر صــورة الش ــدم األخي ــه وق ــي علي ــا للمجن ــهم باعه ــن أس ــاء ثم لق
200.000 درهــم وأنــه لقــاء أســهم باعهــا للمجنــي عليــه وقــدم األخيــر صــورة الشــيك 
المحــرر بمبلــغ 200.000 درهــم والخــاص باألســهم وهــو صــادر لصالــح شــخص آخــر 
خــالف المتعــم ولــم تحقــق المحكمــة هــذه الواقعــة خاصــة والمتهــم بإعتبــاره غيــر مواطــن 
ال يســتطيع تملــك أســهم أو عقــارات فــي الدولــة وأن دوره إذا كان قاصــراً علــى مجــرد 
الوســاطة فــإن الشــيك يصــدر باســم المالــك، كمــا أن المحكمــة لــم توضــح المقصــود مــن 
عبــارة إعــادة األســهم إلــى المجنــي عليــه مــن المتهــم بمبلــغ مائتــي ألــف درهــم المؤشــر 

عليهــا علــى صــورة مبايعــة األســهم المقــدم مــن المتهــم.
ــان مــا إذا كان . 	 ــي لبي ــر الجنائ ــى المهتب ــه إل أخطــأت المحكمــة بإرســال الشــيك وكعب

ألي منهمــا تزويــر باإلضافــة رغــم أنــه واضــح أن كعــب الشــيك بــه أربعــة أصفــار فــي 
ــة الفلــس ومــع ذلــك اعتبــرت المحكمــة هــذه الشــرطة  ــة الدراهــم وشــرطة فــي خان خان

صفــراً خامســاً.
انتهــت المحكمــة خطــأ اســتناداً إلــى تقريــر المختبــر الجنائــي إلــى أن بيانــات الشــيك . 5

ــم ال يعــرف  ــت أن المته ــا الثاب ــد واحــدة بينم ــة حــررت بي ــة أو االنجاليزي ســواء العربي
ــة موظــف البنــك. ــد حــرت بمعرف ــة فق اللغــة االنجليزي

ــا  ــة ضمه ــررت المحكم ــد ق ــتئنافين فق ــي االس ــوع ف ــوم والموض ــدة الخص ــراً لوح ونظ
ــد. ــم واح ــا حك ليصــدر فيهم

ــة  ــه المدون ــيك وكعب ــات الش ــر بيان ــام بتحري ــه ق ــم أن ــد المته ــتنئافية أك ــة االس وبالجلس
ــه لمحــرر بيانــات الشــيك  ــاء علــى طلــب المجنــي عليــه ونفــى معرفت ــة بن باللغــة العربي
ــم  ــو 200.000 دره ــدون بكعــب الشــيك ه ــم الم ــد أن الرق ــا أك ــة، كم ــة االنجليزي باللغ
وأن األصفــار الخمســة خاصــة بالرقــم، وال صحــة لمــا جــاء بدفــاع المجنــي عليــه مــن 
أن الصفــر الخامــس عبــارة عــن شــرطة وضعــت فــي خانــة الفلــس، وأوضــح أن الشــيك 
موضــوع الدعــوى مقابــل ثمــن أربعمائــة ســهم لبنــك أبــو ظبــي الوطنــي باعهــا المتهــم 
إلــى المجنــي عليــه وأن هــذه االســهم كانــت أصــالً ملــكاً للمجنــي عليــه وبيعــت منــه عــن 
ــن  ــتراها م ــعرها فاش ــض س ــم انخف ــم ث ــغ 260.000 دره ــم بمبل ــب المته ــق مكت طري
األخيــر بمبلــغ 200.000 درهــم وباعهــا بــذات الثمــن إلــى المجنــي عليــه وحصــل علــى 
الشــيك لقــاء ذلــك، ومضــى قائــالُ ألن توجــد معامــالت بنيــه وبيــن المجنــي عليــه وحصــل 
علــى الشــيك لقــاء ذلــك، ومضــى قائــالً بأنــه توجــد معامــالت بينــه وبيــن المجنــي عليــع 
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بمالييــن الدراهــم وتقــوم علــى الثقــة المتبادلــة بينهمــا واســتدل علــى ذلــك بتحريــره شــيك 
ــر  ــه األخي ــه وقــد صرف ــه المجنــي علي ــاً لقطعــة أرض باعهــا ل ــغ مليــون درهــم ثمن بمبل
مــن حســابه ببنــك االعتمــاد والتجــارة ولمــا لــم تتــم الصفقــة طلــب مــن المجنــي عليــه دفــع 
مبلــغ المليــون درهــم إلــى أحــد األشــخاص فاســتجاب لطلبــه، وقــدم تأييــداً لدفاعــه صــورة 
مــن هــذا الشــيك وصــورة مــن التحويــل الصــادر منــه الــذي يحمــل توقيعــه ورقــم حســابه 

بالبنــك المذكــور.
وأكــد المجنــي عليــه بالجلســة أنــه طلــب مــن المتهــم تحريــر الشــيك موضــوع الدعــوى 
ــذا  ــم به ــه للمته ــذي صــدر من ــد ال ــيك الوحي ــو الش ــب وه ــم فحس ــغ 20.000 دره بمبل
المبلــغ، وأنــه وقــع علــى الشــيك بعــد كتابتــه مــن المتهــم وبعــد أن قــرأ بياناتــه وتأكــد أن 
ــة  ــه مكتوب ــت كل بيانات ــا إذا كان ــم يســتوثق م ــه ل ــة 20.000 درهــم إال أن ــه الرقمي قيمت
ــام  ــا األرق ــم« وتحته ــف دره ــت »أل ــروف كان ــة بالح ــارة المكتوب ــر أن العب أم ال ويذك
20.000 درهــم كمــا أكــد علــى أن الشــيك حــرر مقابــل قــرض طلبــه منــه المتهــم وال 
عالقــة لــه بواقعــة بيــع األســهم وقــدم صــورة مــن شــيك حــرره باســم وكيــل األخيــر بمبلــغ 
200.000 درهــم فــي 12/19/ 1981 وأشــهد هذيــن الشــخصين علــى هــذه الواقعــة، 
وصمــم المجنــي عليــه علــى أن كعــب الشــيك موضــوع الدعــوى محــرر بمبلــغ 20.000 
ــس  ــة الفل ــي خان ــت ف ــرطة وضع ــن ش ــرة ع ــس عبت ــر الخام ــب وأن الصف ــم فحس دره
للداللــة علــى عــدم وجــود كســور للرقــم علمــاً بــأن خانــة الدرهــم تتســع لوضــع عشــرة 

أصفــاء للعــدد الممثــل لقيمــة الشــيك.
أمــا الشــيك الــذي أشــار إليــه المتهــم فــي دفاعــه بمبلــغ مليــون درهــم فهــو صــادر مــن 
شــخص يدعــى................... ومــن حســابه فــي البنــك وعــن طريــق المتهــم، وقــد ر 
ــى  ــه إل ــه الصــادر من ــه صورت ــي علي ــرز المجن ــذي أب ــأن الشــيك ال ــك ب ــى ذل المتهــم عل
.......................... بمثــل قرضــا حصــل المجنــي عليــه مقابلــه علــى شــيك آخــر مــن 
ــى  ــدة عل ــادة كفائ ــه الزي ــي علي ــب المجن ــد احتس ــم وق ــغ 215.000 دره ــتفيد بمبل المس
القــرض عــن مــدة شــهر وال عالقــة لذلــك ببيــع األســهم، واســتدل علــى ذلــك بــأن تاريــخ 
ــو  ــى تاريــخ إصــدار اســهم بنــك أب ــه ســابق عل ــدم المجنــي عليــه صورت ــذي ق الشــيك ال
ــهم  ــاع األس ــه ب ــي علي ــام 1982، وأن المجن ــي ع ــم إال ف ــم يت ــذي ل ــي، ال ــي الوطن ظب
المشــار إليهــا إلــى جهــاز اســتثمار أبــو ظبــي فــي عــام 1983، وأكــد كذلــك بــأن كعــب 
الشــيك محــرر بــذات المبلــغ الثابــت فــي ورقتــه، ومــا ذكــره المجنــي عليــه مــن أن الصفــر 
ــر  ــع ألن الصف ــع الواق ــق م ــل شــرطة ال يتف ــدون بكعــب الشــيك يمث ــم الم الخامــس للرق

الخامــس يطابــق تمامــاً الصفــر األول للرقــم كمــا هــو واضــح مــن الصــورة المكبــرة للرقــم 
التــي أجراهــا المختبــر الجنائــي، فضــالً عــن أن الثابــت مــن كعــوب الشــيكات األخــرى 
أن بعــض األرقــام مدونــة أصفارهــا دون اعتــداد بخانــة الفلــس، وأضــاف أن الثابــت مــن 
صــورة تحويــل الشــيك المحــرر بمبلــغ مليــون درهــم لصالــح المجنــي عليــه أنــه يحمــل 
ــى كعــوب الشــيكات األخــرى  ــة عل ــد اطلعــت المحكم ــم حســابه، وق ــم ورق ــع المته توقي
المرفقــة بــاألوراق المقدمــة مــن المجنــي عليــه وبــان منهــا أن بعــض األرقــام التــي تمثــل 
قيمــة الشــيكات قــد التــزم محررهــا بتدوينهــا بخانــة الدرهــم والبعــض اآلخــر لــم يلتــزم 
محررهــا بذلــك فجــاءت بعــض أصفارهــا بخانــة الفلــس كمــا هــو الحــال بالنســبة لكعبــي 
ــن  ــر هذي ــه بتحري ــي علي ــر المجن ــد أق ــي /289869/ و /289872/ وق ــيكين رقم الش

البيانيــن وقــال بأنهمــا يتعلقــان بشــيكين حررهمــا لصالــح نفســه.
ونظــراً لمــا أثــاره محامــي المجنــي عليــه مــن شــكوك حــول مــا أورده تقريــر المختبــر 
الجنائــي مــن وحــدة اليــد الكاتبــة لبيانــات الشــيك علــى الرغــم ممــا ثبــت بإقــرار المتهــم 
ــرة  ــد اســتدعت المحكمــة خبي ــة فق ــة فحســب دون االنجليزي ــات العربي ــب للبيان ــه الكات أن
المختبــر الجنائــي التــي تولــت عمليــة الفحــص وبــان مــن مناقشــتها أن المهمة التــي أنيطت 
بهــا كانــت قاصــرة علــى بيــان مــا إذا كان قــد حدثــت إضافــة فــي بيانــات الشــيك أو كعبــه 
أدت إلــى تغييــر المبلــغ المحــرر بــه، وعمــا إذا كان المبلــغ المثبــت أصــالً عشــرين ألــف 
درهــم أو مائتــي ألــف درعــم وأكــدت أن وضــع الصفــر األخيــر مــن الرقــم المــدون بكعــب 
الشــيك يتناســب مــع وضــع بقيــة األصفــار األربعــة الســابقة لــه مــن حيــث ضغــط الكتابــة 
ــه الشــكل  ــا يعطي ــا مم ــا البعــض واتجاهه ــار بعضه ــن األصف ــي تفصــل بي والمســافة الت
الطبيعــي لكتابــة مثــل هــذا الرقــم، وأضافــت الخبيــرة فــي أقوالهــا أن فحصهــا لــم يتنــاول 
تحديــد شــخص المحــرر لبيانــات الشــيك ســواء العربيــة منهــا أو االنجليزيــة، وأوضحــت 
أنــه ال يمكــن فنيــاً إجــراء المضاهــاة بيــن لغتيــن مختلفتيــن، إضافــة إلــى أنــه لــم يطلــب 
منهــا بيــان مــا إذا كان محــرر البيانــات الشــيك العربيــة هــو نفــس محــرر كعــب الشــيك 

كمــا لــم يتنــاول البحــث التاريــخ الــذي حــرر فيــه كل مــن البيانيــن.
ــة،  ــن القانوني ــي ظــل اليمي ــه وســألتهما ف ــي علي ــة شــاهدي المجن ــا اســتدعت المحكم كم
فقــرر األول أنــه ســبق أن اشــترى مــن المجنــي عليــه ثالثمائــة ســهم بمبلــغ 525.000 
درهــم علــى أســاس ســعر الســهم الواحــدة 650 درهمــاً ونظــراً ألنــه قــد اشــترى قطعــة 
أرض عــن طريــق مكتــب المتهــم دفــع مبلــغ مليــون درهــم كجــزء مــن ثمنهــا ثــم تبيــن 
عــدم وجــود هــذه األرض وبعــد ذلــك قــام المتهــم ببيــع ذات األرض إلــى المجنــي عليــه 
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ــم  ــغ 715.000 دره ــا مبل ــبق وأن دفعه ــي س ــم الت ــون دره ــن الملي ــه م ــاد ل ــذي أع ال
بموجــب شــيك علــى حســاب المجنــي عليــه ببنــك الخليــج فــرع حمــدان والباقــي وقــدره 
275.000 درهــم بــاع لــه لقــاءه 400 ســهم مــن أصــل الـــ 800 ســهم التــي ســبق أن 
ــي  ــا للمجن ــع ثمنه ــى أن يدف ــم عل ــتراها المته ــة ســهم األخــرى اش ــه واألربعمائ ــا ل باعه
عليــه أال أنــه أي الشــاهد لــم يتســلم أيــة أســهم ســواء مــن المجنــي عليــه أو مــن المتهــم، 
وبمواجهتــه بمــا قــرره المجنــي عليــه مــن أنــه ســدد لــه ثمــن األربعمائــة ســهم بموجــب 
ــى  ــاببق عل ــيك س ــذا الش ــأن ه ــرر ب ــم ق ــغ 200.000 دره ــم........... بمبل ــيك باس ش
عمليــة بيــع األســهم وهــو عبــارة عــن قــرض مــن المجنــي عليــه ثــم عــاد وقــرر »يســأل 
فــي هــذا الصــادر لصالحــه الشــيك« وبمواجهــة المجنــي عليــه بأقــوال هــذا الشــاهد ذكــر 
ــى أســاس ســعر الســهم  ــغ 275.000 درهــم عل ــة ســهم بمبل ــاع الشــاهد أربعمائ ــه ب بأن
ــهر  ــتة أش ــدة س ــالً لم ــيكاً مؤج ــلمه ش ــد أن س ــهم بع ــاهد األس ــلم الش ــاً، وتس 650 درهم
إال أن الشــاهد عــاد إليــه بعــد عــدة أيــام مــن اإلتفــاق وباعــه األســهم بمبلــغ 200.000 
درهــم بخســارة قدرهــا 75.000 درهــم وقــد ســلم المجنــي عليــه إلــى............. شــيكاً 
بمبلــغ 200.000 درهــم ثمنــاً لألســهم، أمــا الشــيك الــذي تســلمه مــن الشــاهد فقــد صرفــه 
األخيــر وخصــم المجنــي عليــه قيمتــه فيمــا بعــد مــن ثمــن األرض التــي كان قــد اشــتراها 
ــغ  ــر مبل ــه لألخي ــي علي ــث رد المجن ــا حي ــن ثمنه ــزء م ــم كج ــون دره ــغ ملي ــع مبل ودف

ــى األرض لحســابه. 725.000 درهــم بموجــب شــيك بعــد أن حصــل عل
وشــهد بــأن صاحــب المؤسســة كان قــد اشــترى قطعــة أرض ال وجــود لهــا عــن طريــق 
مكتــب المتهــم وقــد حــرر المجنــي عليــه شــيكاً باســمه بمبلــغ 200.000 درهــم كقــرض 
ــة  ــه الناتجــة عــن صفق ــاء ببعــض التزامات ــه لصاحــب المؤسســة لكــي يســتخدمه للوف من
األرض التــي ســبق أن اشــتراها عــن طريــق مكتــب المتهــم، وأضــاف بأنــه ســمع عنــد 
اســتالمه الشــيك مــن المجنــي عليــه بعمليــة بيــع وشــراء أســهم ولكنــه ال يعــرف تفاصيلهــا 

أو خلفياتهــا.
وتقــدم محامــي المجنــي عليــه بمذكــرة صمــم فيهــا علــى دفاعــه الســابق، وأضــاف بــأن 
ــه  ــر الشــيك حيــث قــرر فــي محضــر الشــرطة أن ــردد فــي دفاعــه حــول تحري المتهــم ت
مــن الممكــن أن يكــون الشــيك بخطــه ومــن الممكــن أن يكــون بخــط شــخص آخــر ثــم عــاد 
وأقــر أمــام المحكمــة بأنــه محــرر بخطــه وأوضــح مــن الشــيك يمثــل قيمــة معاملــة تجاريــة 
وأســهم قــام المجنــي عليــه بشــرائها مــن أشــخاص آخريــن، وســلم المبلــغ للمتهــم لدفعــه 
ألصحــاب األســهم وأنــه أي المتهــم قــام بذلــك دون أن يقــدم أي دليــل، إضافــة إلــى عجــز 

المتهــم عــن تقديــم مــا يثبــت حصولــه علــى شــيك بمبلــغ عشــرين ألــف درهــم مــن المجنــي 
عليــه كمــا زعــم فــي دفاعــه، ومضــى محامــي المجنــي عليــه قائــالً بــأن مــوكل لــم يتســلم 
ــه وتقاعســه  ــر عنوان ــه بســبب تغي ــك إلي كشــوف حســابه الشــهرية التــي ترســل مــن البن
عــن اإلخطــار بذلــك، وبالتالــي ال تصــح هــذه الكشــوف دليــالً قبلــه، كمــا ال يظهــر مــن 
كشــوف حســاب بنــك الخليــج المرفقــة بــاألوراق مــا يشــير إلــى إصــدار المجنــي عليــه أي 
شــيك للمتهــم بمبلــغ عشــرين ألــف درهــم، فضــالً عــن أن المجنــي عليــه وإن كان يجيــد 
القــراءة والكتابــة إال أن ظــروف تحريــر الشــيك تــدل علــى أن المتهــم اســتغل ثقتــه فيــه، 
ــر  ــذا التقري ــي رغــم إحاطــة ه ــر الجنائ ــر المختب ــى تقري ــم عل ــد الحك ــد اعتم ــراً فق وأخي
ــدم الحاضــر عــن  ــم يكــن بحاجــة كمــا تق بالموضــوع ووروده متناقضــاً مــع أن األمــر ل
المتهــم بمذكــره دفاعــه مرفــق بهــا حافــظ لصــور بعــض المســتندات طلــب فــي ختامهــا 
رفــض االســتئنافين وتأييــد الحكــم المســتأنف، وركــن فــي ذلــك إلــى دفاعــه الســابق وإلــى 
أن الحكــم اعتمــد علــى تقريــر المختبــر الجنائــي اذلــي جــاء قاطعــة فــي تأييــد دفــاع المتهــم 
مــن تحريــر الشــيك وكعبــه بمبلــغ مائتــي ألــف درهــم، وإلــى صــورة إقــرار صــادر مــن 
................. بتاريــخ 1984/4/15 يتضمــن شــراءه 360 ســهماً مــن أســهم شــركة 
ــب  ــدده بموج ــم س ــدره 220.000 دره ــي ق ــغ إجمال ــن بمبل ــة للتأمي ــي الوطني ــو ظب أب
ــح المتهــم  ــغ 200.000 درهــم والثانــي لصال ــه بمبل ــح المجنــي علي شــيكين األول لصال
ــا  ــة، كم ــة عــن الصفق ــه كعمول ــه حصــل علي ــر بأنن ــال األخي ــم ق ــغ 20.0000 ده بمبل
ــه  ــي علي ــذي قدمــه المجن ــم /237056/ ال ــى صــوة الشــيك رق ركــن محامــي المتهــم إل
للنيابــة العامــة بنــاًء علــى طلــب المتهــم وتبيــن أن هــذا الشــيك صــادر مــن المجنــي عليــه 
ــغ 25.000  ــخ 1981/12/14 بمبل ــح.................. )الخــاص بالمتهــم( بتاري لصال
ــى  ــا اســتند إل ــج التجــاري كم ــك الخلي ــه ببن ــي علي ــى حســاب المجن درهــم مســحوب عل
ــن  ــادر م ــتند ص ــن مس ــورة م ــى ص ــة وإل ــام المحكم ــوال .......................... أم أق
ــي  ــى وجــود األرض الت ــل عل ــات والزراعــة للتدلي ــوزارة البلدي ــط المــدن ب ــرة تخطي دائ
ســبق بيعهــا وهــي المملوكــة لــــــــ......................... وإلــى صــورة شــهادة صــادرة 
ــاد والتجــارة »اإلمــارات« مؤرخــة 1984/10/14 تتضمــن إصــدار  ــك االعتم مــن بن
المتهــم أمــر صــرف موجــه مــن المتهــم إلــى البنــك بتاريــخ 1984/4/15 بصــرف مبلــغ 
ــى  ــم /328660/ وحــول إل ــد األمــر برق ــد قي ــه وق ــي عليي ــح المجن ــون درهــم لصال ملي
حســاب المجنــي عليــه بالبنــك المذكــور، هــذا فضــالً عمــا ثبــت مــن أن المجنــي عليــه يجيد 

القــراءة والكتابــة حيــث يعمــل مديــراً........................
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وخبيــراً فــي ................................. إضافــة إلــى تأخــره فــي اإلبــالغ بالواقعــة مــدة 
ــذي جعــل  ــب المتهــم هــو ال ــق مكت ــه عــن طري ــرة معامالت تقــرب مــن الســنتي، وأن كث

األمــر يلتبــس عليــه.
مــن حيــث أنــه يبيــن مــن اســتعراض واقعــة الدعــوى وأوجــه دفــاع الطرفيــن علــى النحــو 
ــة بالشــيك، موضــوع الدعــوى  ــات العربي ــر البيان ــام بتحري ــم ق الســالف بســطه أن المته
ــاء علــى طلــب المجنــي عليــه وتحــت ســمعه وبصــره ثــم وقعــه األخيــر بعــد  وكعبــه بن
ــه  ــه المتهــم قيمت ــه من ــاء قــرض طلب ــه أن الشــيك كان لق ــي علي ــد ادعــى المجن ــك، وق ذل
20.000 درهــم، والمجنــي عليــه وأن كان قــد ذكــر بمحضــر الشــرطة أنــه وقــع الشــيك 
دون أن ينتبــه إلــى حقيقــة المبلــغ المــدون بــه بســبب الظــالم إال أنــه عــاد وقــرر بجلســات 
ــم  ــذي كان يع ــرأه تحــت الضــوء ال ــد أن ق ــيك إال بع ــى الش ــع عل ــم يوق ــه ل ــة أن المحاكم
المــكان أمــام مســكنه وأنــه تأكــد مــن أن الرقــم المــدون الشــكي هــو 200.000 وذكــر فــي 
المحاكمــة االبتدائيــة أنــه لــم ينتبــه لقيمــة الشــيك المدونــة كتابــة بالحــروف ثــم عــاد وقــرر 
بالجلســة االســتئنافية أنــه يذكــر أن المــدون مــن قيمــة الشــيك بالحــروف هــو فقــط »ألــف 
درهــم« وذلــك فــي البيــان الســابق علــى البيــان المــدون باألرقــام واســتدل المجنــي عليــه 
علــى صحــة دفاعــه بــأن كعــب الشــيك موضــوع النــزاع محــور بمبلــغ 20.000 فحســب 
أمــا الصفــر الخامــس مــن هــذا الرقــم فيمثــل مجــرد عالمــة أو شــرطة وضعــت فــي خانــة 
الفلــس وليســت صفــراً مكمــالً لرقــم المبلــغ، خاصــة وخانــة الدرهــم تتســع لكتابــة عشــرة 
أصفــار، ونفــى مــا جــاء بدفــاع المتهــم مــن أن قيمــة الشــيك تمثــل ثمــن أســهم وذكــر أن 
هــذه األســهم حــرر بهــا شــيك آخــر باســم............................... الوكيــل، وركــن فــي 
ذلــك إلــى شــهادة األخيريــن علــى حيــن أكــد المتهــم أنــه قــام بتحريــر البيانــات العربيــة 
ــا  ــهم باعه ــن أس ــاء ثم ــم لق ــغ 200.000 دره ــه بمبل ــي علي ــام المجن ــه أم ــيك وكعب الش
ــى  ــك إل ــي ذل ــر وســبق أن باعهــا، وركــن ف ــت مملوكــة أصــالً لألخي ــه كان ــي علي المجن
صــورة عقــد بيــع أســهم مــن المجنــي عليــه لألخيــر وجــد مؤشــراً عليــه بإعــادة األســهم 
إلــى المجنــي بمبلــغ 200.000 درهــم، وإلــى أقــوال محقــق الشــرطة الــذي تولــى فحــص 
البــالغ المجتــي عليــه حيــث أقــر لــه المجنــي عليــه بعــد اإلبــالغ بصحــة بيانــات الشــيك، 
ــن مــن الدراهــم،  ــي بلغــت الماليي ــه الت ــي علي ــه مــع المجن ــوع معامالت ــى تعــدد وتنن وإل
ــغ 200.000  ــه بمبل ــي علي ــه المجن ــاده بوجــود الشــيك آخــر ســبق أن أصــدره ل واعتق
درهــم أو 25.000 درهــم، كمــا ركــن المتهــم إلــى أن الصفــر الخامــس للرقــم المــدون 
ــدد  ــل للع ــر مكم ــل هــو صف ــه ب ــي علي ــر المجن ــا ذك ــل شــرطة كم بكعــب الشــيك ال يمث

الممثــل لقيمــة الشــيك وأن الصفــر الخامــس يطابــق تمامــاً الصفــر األول الــوارد فــي خانــة 
العشــرات مــن العــدد المذكــور.

ومــن حيــث أن الثبــات مــن تقريــر المختبــر الجنائــي ومــن شــهادة واضعــة هــذا التقريــر 
ــغ ســواء  ــة المبل ــي قيم ــة ف بالجلســة االســتئنافية عــدم وجــود محــو أو تحشــير أو إضاف
ــي  ــاق المســافات الت ــة وإتف ــة الكاتب ــد واآلل ــت وحــدة الي ــام أو بالحــروف، كمــا ثبت باألرق
تفصــل بيــن األلفــاظ وبيــن األرقــام وبيــن األصفــار الخمســة واتفــاق إتجاههــا وكــذا اتفــاق 
ــا  ــا وأقواله ــي تقريره ــرة ف ــدت الخبي ــه، وأك ــى الشــيك أو كعب ــة ســواء عل ــط الكتاب ضغ
ــغ 200.000 درهــم  ــه حــررا أصــالً بمبل بالجلســة أن الشــيك موضــوع الدعــوى وكعب
وليــس 20.000 درهــم كمــا ذكــر المجنــي عليــه وأن وضــع الصفــر األخيــر مــن الرقــم 
المــدون بكعــب الشــيك يتناســب مــع وضــع بقيــة األصفــار األربعــة الســابقة لــه مــن حيــث 
ــا  ــا مم ــا البعــض اتجاهه ــار بعضه ــن األصف ــي تفصــل بي ــة والمســافة الت الضغــط الكتاب
يعطيــه الشــكل الطبيعــي لكتابــة مثــل هــذا الرقــم، ممــا يؤيــد دفــاع المتهــم فــي هــذا الشــأن 
ويتعــارض مــع مــا ذكــره المجنــي عليــه مــن أنــه عندمــا وقــع الشــيك كان الرقــم الممثــل 
لقيمتــه 20.000 وليــس 200.000 وأنــه وجــد البيــان المحــرر بالحــروف عبــارة »ألف 
ــم  ــب المته ــع ولطال ــي دفاعــه لتوقــف عــن التوقي ــاً ف ــو كان صادق درهــم« فحســب، إذ ل
باســتكمال البيــان المشــار إليــه، وهــذا هــو مــا حــدا بمحكمــة أول درجــة إلــى اإلســتعانة 
ــن  ــن المجــردة م ــادي للعي ــذا الخصــوص، هــذا فضــالً عــن أن الب ــي ه ــرة ف بأهــل الخب
مشــاهدة الصــورة المكبــرة التــي أعدهــا المختبــر الجنائــي للرقــم المــدون بكعــب الشــيك 
ــر  ــر الخامــس واألخي ــة العشــرات يشــابه تمامــاً الصف ــوارد فــي خان ــر األول ال أن الصف
مــن العــدد، إضافــة إلــى أنــه بالرجــوع إلــى دفتــر كعــوب الشــيكات التــي مــن بينهــا كعــب 
الشــيك موضــوع الدعــوى يبيــن أن بعــض األرقــام التــي تمثــل قيمــة الشــيكات قــد التــزم 
محررهــا تدوينهــا فــي خانــة الدرهــم والبعــض اآلخــر لــم يلتــزم محررهــا بذلــك فجــاءت 
بعــض أصفارهــا المككملــة لهــا بخانــة الفلــس وال يجــدي المجنــي عليــه فــي هــذا الشــأن أن 
كعــوب هــذه الشــيكات خاصــة بشــيكات حررهــا لصالــح نفســه، يضــاف إلــى هــذا مــا شــهد 
بــه شــاهد المجنــي هعليــه مــن أن الشــيك الــذي ســبق أن أصــدره المجنــي عليــه ال عالقــة 
لــه بموضــوع بيــع األســهم بــل هــو ســابق علــى هــذه العمليــة، وأن الشــيك المشــار إليــه 
يمثــل قرضــاً مــن المجنــي عليــه، وأوضــح األخيــر فــي شــهاددته أن الشــيك لقــاء قــرض 
مــن المجنــي عليــه إلــى صاحــب المؤسســة التــي يعمــل بهــا وجــاءت صــورة عقــد بيــع 
األســهم المقدمــة مــن المتهــم متفقــة مــع مــا قــرره الشــاهد حيــث تبيــن أن عــدد األســهم 
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ــم  ــم عــدل الرق ــة ســهم ث ــا بالصــورة المشــار إليهــا هــو ثمانمائ ــذي كان مدون المباعــة ال
إلــى أربعمائــة ســهم.

وأقــوال الشــاهدين المذكوريــن تؤيــد دفــاع المتهــم فــي هــذا الشــأن، يضــاف إلــى مــا تقــدم 
مــا شــهد بــه محقــق الشــرطة الــذي تولــى فحــص بــالغ االمجنــي عليــه مــن إقــرار األخيــر 
بعــد اإلبــالغ بصحــة الشــيك موضــوع النــزاع وأنــه يدخــل ضمــن حســاباته مــع المتهــم، 
وثبــوت إصــدار المجنــي عليــه مــن حســابه ببنــك الخليــج التجــاري شــيكاً بمبلــغ 25.000 
درهــم لصالــح ................................. الخــاص بالمتهــم فــي 1984/12/14 كمــا 
ــن المتهــم  ــي تمــت بي ــوع المعامــالت الت ــت مــن تعــدد وتن ــر، ومــا ثب ــاع األخي جــاء بدف
والمجنــي عليــه حــول بيــع األســهم والعقــارات التــي بلغــت مئــات األلــوف مــن الدراهــم، 
ــر  ــي الدوائ ــة ف ــتغل وظيف ــث يش ــة حي ــراءة والكتاب ــل بالق ــه الكام ــي علي ــام المجن والم
الحكوميــة، وأخيــراً تأخيــره فــي اإلبــالغ بالواقعــة مــدة تقــرب مــن الســنتين رغــم إخطــاره 
بكشــوف حســاباته مــن البنــك المســحوب عليــه الشــيك موضــوع الدعــوى، وال يقــدح فــي 
هــذا مــا زعمــه مــن تغييــر محــل إقامتــه دون إخطــار البنــك بهــذا التغييــر حيــث لــم يقــم 

فــي األوراق مــن دالئــل تســاند دفاعــه فــي هــذا الشــأن.
مــن كل مــا تقــدم يضحــى اإلتهــام المســند إلــى المتهــم تحيــط بــه الشــكوك مــن كل جوانبــه، 
وإذ كانــت اإلدانــة فــي المــواد الجنائيــة البــد أن تبنــى علــى الجــزم واليقيــن ال علــى الشــك 
والتخميــن، فــإن الحكــم المطعــون عليــه إذ انتهــى إلــى القضــاء ببراءتــه قــد أصــاب وجــه 

لحق. ا
ومــن حيــث أنــه علــى هــدى مــا تقــدم يصبــح االســتئنافان المقدمــان مــن النيابــة العامــة 
والمجنــي عليــه فــي غيــر محلهمــا ممــا يتعيــن معــه رفضهمــا وتأييــد الحكــم المســتأنف.

فلهذه األسباب
ــم  ــد الحك ــا وتأيي ــي الموضــوع برفضهم ــكالً وف ــتئافين ش ــول االس ــة بقب ــت المحكم حكم

ــتأنف. المس
صدر باإلتفاق وتلي علناً.

محكمة االستئناف االتحادية – أبو ظبي
الدائرة اإلدارية والمدنية

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الثالثــاء فــي 13 مــن شــهر جمــادى الثانيــة ســنة 1405ه 
الموافــق 1985/3/5 بمقــر المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي,

برئاســة القاضــي/ أميــن مزيــد، وعضويــة القاضييــن/ محمــد عبــد المنعــم حافــظ، وأحمــد 
عبــد القــادر بشــير.
أصدر الحكم اآلتي

ــم /256/ لســنة 1981 عــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة  ــد بالرق ــي االســتئناف المقي ف
أبــو ظبــي االبتدائيــة بتاريــخ 1981/5/9 فــي الدعــوى المدنيــة ذات الرقــم /313/ لســنة 

.1979
المبدأ

إذا كان الحكــم لــم ينقــض إال فــي جــزء منــه بقــي نافــذاً فيمــا يتعلــق باألجــزاء األخــرى . 	
مــا لــم تكــن مترتبــة علــى الجــزء المنقوض.

يترتــب علــى نقــض الحكــم واإلحالــة التــي تلتــزم محكمــة االســتئناف المحالــة إليهــا . 	
الدعــوى بعــد النقــض اتبــاع المســألة القانونيــة التــي فصلــت فيهــا محكمــة النقــض.

عــدم قبــول الطلبــات الجديــدة أمــام االســتنئاف وعلــى المحكمــة أن تقضــي بذلــك مــن . 	
تلقــاء نفســها.

ــة بالشــريعة . 	 ــة وهــي محرم ــد التعويضي ــا اســم الفوائ ــق عليه ــة يطل ــد التأخيري الفوائ
ــالمية. اإلس

بعد سماع المرافعة واإلطالع على األوراق والمداولة.
مــن حيــث أن الوقائــع –علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المســتأنف وســائر األوراق- تتحصــل 
ــت  ــتأنفة وطلب ــوى المس ــت الدع ــتأنفة« أقام ــات.................... »المس ــي أن مؤسس ف
فــي ختامهــا الحكــم بإلــزام شــركة ..................... المســتأنف ضدهــا أن تدفــع إليهــا 
ــغ )700.000( درهــم تعويضــاً عــن  ــغ )2.875.000( درهــم قيمــة التأميــن ومبل مبل
التأخيــر فــي دفــع قيمــة التأميــن والفوائــد بنســبة %12 مــن تاريــخ المطالبــة حتــى تمــام 
الوفــاء، وقالــت بيانــاً لدعواهــا، أنهــا أمنــت علــى الباخــرة ........... المملوكــة لهــا لــدى 
الشــركة المســتأنف ضدهــا بمبلــغ )2.300.000( درهــم بموجــب بوليصــة تأميــن، 
ــن،  ــب بوليصــة تأمي ــم بموج ــغ )575.000( دره ــرى بمبل ــا بوليصــة أخ ــة إليه مضاف
مضافــة إليهــا بوليصــة أخــرى بمبلــغ )575.000( درهــم عــن زيــادة القيمــة وقــد دفعــت 
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أقســاط التأميــن، ووفــت بالتزاماتهــا عــن البوليصتيــن اآلنفتــي الذكــر ثــم حــدث بتاريــخ 
1978/5/24، فــي أثنــاء ســريان التأميــن أن تعطلــت ماكينــات الباخــرة خــالل رحلتهــا 
ــركة  ــالغ الش ــت بإب ــقط فقام ــدة مس ــرة مصي ــي جزي ــور ف ــت بالصخ ــة فاصطدم البحري
ــق  ــورة فري ــركة المذك ــدت الش ــا، فأوف ــات لديه ــر المعلوم ــور تواف ــا ف ــتأنف ضده المس
ــة  ــي حال ــرة ف ــى أن الباخ ــى إل ــادث، وانته ــكان الح ــي م ــرة ف ــة الباخ ــام بمعاين ــرة ق خب
خســارة كاملــة، وعندمــا طالبتهــا بدفــع قيمــة التأميــن، ماطلــت الشــركة المســتأنف ضدهــا 
ــغ  ــا بمبل ــاح تقدره ــن أرب ــا م ــا فاته ــت فيم ــة تمثل ــا بأضــرار مادي ــا أصابه ــة م ــي إدان ف
)700.000( درهــم، ولهــذا فإنهــا قيــم الدعــوى، وبتاريــخ 1981/5/9 حكمــت المحكمــة 
ــغ  ــى المؤسســات المســتأنفة مبل ــع إل ــزام الشــركة المســتأنف ضدهــا أن تدف ــة بال االبتدائي
)2.300.000( درهــم والمصاريــف، لــم يرتــض الطرفــان هذا الحكم فاســتأنفت الشــركة 
المســتأنف ضدهــا باالســتئناف ذي الرقــم /253/ لســنة 1981 وقــد طلبــت فيــه إلغــاءه 
ورفــض الدعــوى، كمــا اســتأنفت المؤسســات ................. بتاريــخ 1981/5/21 
باالســتئناف ذي الرثــم /256/ لســنة 1981، واســتندت فــي ذلــك إلــى ســببين: حاصــل 
ــم  ــه )575.000( دره ــدم قضائ ــأ بع ــتأنف أخط ــم المس ــا: أن الحك ــبب األول منهم الس
يســتحق كذلــك عنــد الخســارة الكليــة، باإلضافــة إلــى التأميــن علــى الباخــرة الــواردة فــي 
الملحــق أ وقــدره )2.300.000( درهــم وقــد تحقــق الخطــر المؤمــن مــن أجلــه بهــالك 
الباخــرة هــالكاً كليــاً، وحاصــل الســبب الثانــي: أن الحكــم المســتأنف قــد رد علــى طلــب 
المؤسســات المســتأنفة التعويــض بمبلــغ )700.000( درهــم عــن فــوات الربــح والفوائــد 
التأخيريــة بواقــع %12 مــن تاريــخ رفــع الدعــوى، بــأن المحكمــة ال تــرى وجهــاً لهــذا 

الطــاب دون بيــان أســباب لذلــك، ممــا يعيــب الحكــم بالقصــور ومخالفــة القانــون.
كمــا ذهبــت المؤسســات المســتأنفة فــي صحيفــة اســتئنافها إلــى أن التعويــض المطــاوب 
يتمثــل فــي الخســارة التــي لحقــت بها بســبب دفــع فوائد إلــى بنك الخليــج التجــاري المحدود 
الممــول للباخــرة ................ والتــي بلغــت مــن تاريــخ الحــادث حتــى شــهر مايــو ســنة 
1981 )2.099.986.79( درهمــاً وفــي الربــح الفائــت الــذي يقــدر بنســبة %20 مــن 
مبالــغ التأميــن المســتحقة اعتبــاراً مــن شــهر مايــو ســنة 1978 حتــى شــهر مايــو ســنة 
1981 وقــدر ذلــك )1.725.0000( درهــم، واختتمــت المســتأتفة صحيفــة االســتئناف 
بطلــب الحكــم فــي الموضــوع بتعديــل الحكــم المســتأنف والــزام الشــركة المســتأنف ضدهــا 
أن تــؤدي إليهــا إلــى جانــب المبلــغ المحكــوم بــه ابتدائيــاً مبلــغ )575.000( درهــم قيمــة 
التأميــن اإلضافــي المنصــوص عليــه فــي البوليصة »جـــ« ويبلــغ )3.824.986( درهماً 

تعويضــاً عــن الخســارة الفعليــة والربــح الفائــت والمصاريــف شــاملة أتعــاب المحامــاة ثــم 
ــغ )6.000.000(  ــي مبل ــت ف ــغ أخــرى تمثل ــة مبال ــا بإضاف ــت المؤسســات طلباته عدل
ــغ  ــن ومبل ــة التأمي ــع قيم ــدن دف ــن ع ــئة ع ــة الناش ــارة الفعلي ــن الخس ــم تعويضــاً ع دره
ــم  ــغ )1.040.000( دره ــت ومبل ــح الفائ ــن الرب ــاً ع ــاً تعويض )3.000.000( درهم
ــم  ــع )130.000( دره ــنة 1983بواق ــر س ــة نوفمب ــى نهاي ــتحقة حت ــد المس ــة الفوائ قيم
ــج  ــك الخلي ــب بن ــم، طل ــه )12.915.000( دره ــب ب ــوع المطال ــون مجم ــهرياً، ليك ش
التجــاري تدخلــه خصمــاً فــي الدعــوى مســتنداً فــي ذلــك إلــى إدعــاء بحوالــة حــق صــادرة 

إليــه مــن المؤسســات المســتأنفة بخصــوص الحقــوق المطــاوب الحكــم بهــا.
وقــد قــررت محكمــة االســتئناف ضــم االســتئنافين ليصــدر فيهمــا حكــم واحــد، واســتمعت 
إلــى شــهادة مديــر مكتــب الشــحن األمريكــي، عــن حالــة الباخــرة موضــوع النــزاع فقــرر 
أنهــا ال زالــت مصنفــة فــي ســجالت المكتــب وأن كانــت لــم تتقــدم إلــى الفحــص الــدوري 
فــي ديســمبر ســنة 1977، كمــا انتدبــت المحكمــة خبــراء التأميــن خبــراء فــي الدعــوى 
لبحــث وقائــع الدعــوى، وســألتهم المحكمــة بعــد تقديــم بحوثهــم الفنيــة فــي بعــض نقاطهــا، 
وقــد خلــص الخبــراء المنتدبــون مــن بحوثهــم إلــى أن الباخــرة موضــوع النــزاع كانــت 
ــام المؤسســات  ــن، وقي ــد التأمي ــرام عق ــى إب ــن عل ــاق الطرفي ــت إتف صالحــة لإلبحــار وق
المســأنفة بالوفــاء بالتزاماتهــا، وأن حــادث اإلرتطــام نشــأ بســبب أخطــار البحــر، وترتــب 
عليــه غــرق الباخــرة وإعتبارهــا خســارة كليــة، وأن علــى الشــركة المؤمــن لديهــا الوفــاء 
ــتئناف  ــة االس ــت محكم ــخ 1984/1/18 حكم ــن، وبتاري ــغ التأمي ــع مبل ــا ودف بإلتزاماته

–بهيئــة أخــرى-:
أوالً: بعدم قبول تدخل بنك الخليح وألزمته مصاريف هذا التدخل.

ثانيــاً: بقبــول االســتئنافين شــكالً وفــي الموضــوع برفضهمــا، وتأييــد الحكــم المســتأنف، 
طعنــت مؤسســات............... المســتأنفة بالنقــض علــى هــذا الحكــم بالطعــن ذي الرقــم 
/433/ للســنة 6ق، وطعنــت عليــه بالنقــض كذلــك شــركة ............... المســتأنف 
ــنة 1404ه  ــعبان س ــن ش ــخ 28 م ــنة 6ق، وبتاري ــم /41/ للس ــن ذي الرق ــا بالطع ضده

ــض: ــة النق ــت محكم ــق 1984/5/29 حكم المواف
1 ــركة 	 ــزام الش ــكالً وإل ــه ش ــدم قبول ــنة 6ق بع ــم /41/ للس ــن ذي الرق ــي الطع أوالً: ف

ــاة. ــاب المحام ــل أتع ــم مقاب ــي دره ــغ ألف ــات ومبل ــه المصروف رافعت
1 ثانيــاً: فيــي الطعــن ذي الرقــم /33/ للســنة 6ق بنقــض الحكــم المطعــون فيــه لمــا قضى 	

بــه بـِـأن البوليصــة »ج« وباقــي مــا طلــب مــن تعويضــات موضــوع هــذا الطعــن وإحالــة 
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ــد وألزمــت الشــركة المطعــون  الدعــوى إلــى محكمــة أبــو ظبــي لتقضــي فيهــا مــن جدي
ــاة  ــاب المحام ــل أتع ــم مقاب ــف دره ــغ أل ــف ومبل ــا« المصاري ــا »المســتأنف ضده ضده
ــه  ــون في ــم المطع ــى أن الحك ــن إل ــذا الطع ــي ه ــا ف ــي قضائه ــض ف ــة النق ــت محكم وذهب
مســبب بالخطــأ فــي تفســير شــروط عقــد التأميــن ومخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه 
 C ــة ــوع البوليص ــن موض ــة التأمي ــم قيم ــغ )575.000( دره ــاء بمبل ــض القض إذ رف
بخصــوص تغطيــة القيمــة اإلضافيــة بمقولــة أن التعويــض المتفــق عليــه فــي البوليصــة 
ــرف  ــاً للع ــدة طبق ــة بالبوليصــة C المع ــذه التغطي ــة له ــفينة وال صل ــة الس A يغطــي قيم
المعمــول بــه لــدى المعاهــد المختلفــة لتعويــض الخســارة الجزئيــة المضافــة فضــالً عــن أن 
المؤمــن لــه لــم يقــدم أي دليــل يثبــت إنفاقــه مبالــغ ممــا تضمنتــه هــذه البوليصــة وأسســت 
ــاً  ــن وطبق ــد شــريعة المتعاقدي ــا كان العق ــه لم ــا: أن ــى قوله ــا عل ــة النقــض قضاءه محكم
لقواعــد اإلثبــات العامــة يجــوز إثبــات عكــس مــا جــاء فــي وثيقــة التأميــن إال بالكتابــة، 
ــة  ــل القيم ــه، تمث ــن ل ــح المؤم ــة لصال ــن قرين ــد التأمي ــي عق ــواردة ف ــة ال ــت القيم وكان
ــات قيمــة الشــيء  ــه مــن إثب ــى المؤمــن ل ــم يعف ــه، ومــن ث ــة للشــيء المؤمــن علي الحقيقي
ــاً  ــتأنفة وفق ــة المس ــض الطاعن ــد بتعوي ــد تعه ــن ق ــادث، وكان المؤم ــت الح ــة وق الحقيقي
للطريقــة التــي اتفــق عليهــا فــي وثيقــة التأميــن وإلــى الحــد المتفــق عليــه مــن الخســائر 
المتعلقــة بمخاطــر بحريــة وكانــت الوثيقــة المبرمــة مــن ثالثــة أجــزاء مــن بينهــا الجــزء 
المرمــوز لــه بالحــرف C بمبلــغ )575.000( درهــم لتغطيــة القيمــة اإلضافيــة فــي حالــة 
الخســارة الكليــة ضــد المخاطــر البحريــة، وقــد اتفــق فــي البنــد الثانــي مــن شــرط المعهــد 

للخســارة الكليــة الملحــق بتلــك الوثيقــة علــى أنــه:
» للتأكــد ممــا إذا كان المركــب فــي حالــة خســارة كليــة، فــإن القيمــة المؤمنــة تعتبــر قيمــة  
ــب المتضــرر،  ــة المرك ــيء بخصــوص قيم ــي أي ش ــاب ف ــذ بالحس ــض وال يؤخ التعوي
أو تجزئــة قيمــة المركــب أو حطامــه فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ رفــض القضــاء بمــا 
تضمنتــه الوثيقــة C يكــون قــد أخطــأ فــي تفســير شــروط عقــد التأميــن، وخالــف القانــون، 
وأخطــأ فــي تطبيقــه كمــا عابــت محكمــة النقــض علــى الحكــم المطعــن فيــه قضــاءه بفــض 
طلبــات التعويضــات المطلوبــة واســتناده إلــى وجــود منازعــة مــع الشــركة المؤمنــة فــي 

الديــن بمــا ينفــي عنهــا ركــن الخطــأ فــي الوفــاء بقيمــة التأميــن، بقولــه:
»ولمــا كانــت المحكمــة قــد انتهــت فــي قضائهــا إلــى صحــة عقــد التأميــن المبــرم مطرحــه 
ــد  ــر أن عق ــن المق ــا، وكان م ــون ضده ــركة المطع ــا الش ــا إليه ــي وجهته ــن الت المطاع
التأميــن إذا نشــأ صحيحــاً ونفــذ المســتأمن كافــة اإللتزامــات المترتبــة علــى عاتقــه بمقتضى 

وثيقــة التأميــن وتحقــق الخطــر المضمــون الــذي أهلــك الشــيء المؤمــن هــالكاً كليــاً فإنــه 
ــرض  ــن المســتحق حــال األداء ويف ــغ التأمي ــح مبل ــون يصب ــذا الخطــر المضم ــق ه بتحق
ــه  ــي عن ــوراً، وال ينف ــه ف ــق علي ــض المتف ــوم بســداد التعوي ــى المؤمــن أن يق ــون عل القان
تلــك الصفــة منازعــة المديــن فيــه مهمــا كانــت تلــك المنازعــة مبــررة أو كيديــة بقصــد 
المماطلــة فــي الوفــاء بمــا التــزم بــه المنــازع مــا دامــت منازعتــه قــد بــاءت بالفشــل وإذا 
كان حــق المطالــب بــه محــدد المقــدار حــال الوفــاء فــوراً، كأثــر مــن آثــار العقــد ونــص 
القانــون، وامتنــع الديــن عــن الوفــاء بمــا التــزم بــه فإنــه يكــون قــد أخــل بالتزامــه المترتــب 
ــع عــبء  ــر معــه عنصــر الضــرر وهــو ضــرر مفتــرض، يق ــد إخــالالً يتواف ــى العق عل
نفيــه علــى المديــن، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر، فإنــه يكــون قــد خالــف 
ــت الشــركة المســتأنف ضدهــا بالنقــض  ــد طعن ــه... هــذا وق ــي تطبيق ــون، وأخطــأ ف القان
للمــرة الثانيــة علــى الحكــم االســتئنافي اآلنــف الذكــر بالطعــن ذي الرقم /101/ للســنة 6ق 
وحكمــت محكمــة النقــض بتاريــخ 16 مــن ربيــع الثانــي ســنة 1405 هجريــة الموافــق 
1985/1/18 بعــدم القبــول الطعــن، وإذ اســتأنفت الدعــوى ســيرها أمــام هــذه المحكمــة 
بعــض النقــض واإلحالــة، قدمــت المؤسســات المســتأنفة مذكرتيــن بدفاعهــا مؤرختيــن فــي 
ــزام الشــركة  ــم بإل ــة الحك ــا الختامي ــي مذكرته ــت ف 1984/6/16 و1985/2/14 وطلب

المســتأنف ضدهــا أن تدفــع إليهــا المبالــغ اآلتيــة:
	 ..C مبلغ )575.000( درهم قيمة البوليصة ذات الرقم
)6.037.500( درهم بمعدل %30 من قيمة التأمين البالغة )2.875.000( . 	 مبلغ 

درهــم لمــدة ســبع ســنوات وذلــك اســتناداً للبنــد 19 مــن شــورط المعهد.
مبلــغ )11.295.000( درهــم علــى ســبيل التعويــض عــن التأخيــر عــن دفــع التأميــن . 	

شــامالً مــا لحــق المســتأنفة مــن خســارة تتمثــل فــي الفوائــد المدفوعــة إلــى البنــك ومــا فاتها 
مــن كســب.

مبلــغ )5.327.000( درهــم فوائــد تأخيريــة بواقــع %12 علــى مبلــغ التأميــن . 	
ــدة  ــك عــن م ــد، وذل ــد 19 مــن شــروط المعه ــاً للبن ــع تطبيق و%30 عــن الزمــن الضائ
ســبع ســنوات مــن تاريــخ الحــادث وبواقــع %12 مــن تاريــخ الحكــم حتــى تمــام الوفــاء.

الحكــم بتعويــض عــن العمــل اإلحتياطــي، ويقــدر بضعفــي التعويضــات الــوادرة فــي . 5
البنــود ذوات األرقــام 2.3.4 وبالمصاريــف شــاملة أتعــاب المحامــاة، عــن كل درجــات 
ــا  ــا ألحــق به ــاء مم ــي الوف ــا ف ــا ومطله ــت المؤسســات المســتأنف ضده التقاضــي وذهب
ضــرراً، وهــو ضــرر مفتــرض، يشــمل مــا لحقهــا مــن خســارة ومــا فاتهــا مــن كســب، 
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ــك اســتمرار  ــك محكمــة النقــض، ومــن مظاهــر هــذا الضــرر كذل ــى ذل ــت إل كمــا خصل
النــزاع والتقاضــي طيلــة ســبع ســنوات، كمــا قدمــت الشــركة المســتأنف ضدهــا مذكــرة 
بدفاعهــا مؤرخــة فــي 1985/2/2 طلبــت فيهــا رفــض االســتئناف، والــزام المؤسســات 
 C المســتأنفة المصاريــف شــاملة أتعــاب المحامــاة وذهبــت فيهــا إلــى أن قيمــة البوليصــة
ال تســتحق إال إذا ثبتــت إضافــة أجــزاء أخــرى إلــى جســم الســفينة ووقــوع خســارة فــي 

هــذه األجــزاء المضافــة.
ولمــا كان الهــالك قــد تنــاول الباخــرة وحدهــا ولــم تتــم إضافــة أيــة أمــوال إليهاـ فــال يتحقق 
شــرط دفــع قيمــة التأميــن اإلضافــة، وال محــل لطلــب التعويــض عــن التأخيــر فــي دفــع 
مبلــغ التأميــن ألن الشــركة المســتأنف ضدهــا قــد نازعــت فــي اســتحقاقه ودفعــت كفالــة 
مصرفيــة بقيمتــه إلــى البنــك فــي الشــركة المســتأنف ضدهــا قــد نازعــت فــي اســتحقاقه 
ودفعــت كفالــة مصرفيــة بقيمتــه إلــى البنــك فــي صنــدوق المحكمــة، وأمــا امتــداد التقاضــي 
ــن كان  ــغ التأمي ــراض أن مبل ــى اقت ــا، وعل ــد وقائعه ــوى وتعق ــروف الدع ــى ظ ــرده إل ف
مســتحقاً منــذ وقــوع الحــادث فــإن الجــزاء المرتــب علــى االمتنــاع عــن دفعــه يتمثــل فــي 

اتخــاذ اجــراءات التنفيــذ الجبــري قبــل لملديــن بقيمــة المديــن ومصروفاتــه.
ومــن حيــث أن االســتئناف ذا الرقــم 253 لســنة 1981 الــذي كان مقامــاً مــن الشــركة 
ــى المحكمــة، بعــد قضــاء محكمــة النقــض بعــدم  ــم يعــد مطروحــاً عل مســتأنف ضدهــا ل
قبــول الطعــن بالنقــض فــي الحكــم الصــادر برفضــه، كمــا أن شــكل االســتئناف ذي الرقــم 
256 لســنة 1981 المرفــوع مــن مؤسســات ................... ليــس محــالً للنظــر أمــام 
هــذه المحكمــة بعــد ســبق القضــاء بقبولــه مــن هيئــة أخــرى بتاريــخ 1984/1/18 فــإن 
بحثهــا يبقــى منحصــراً فــي موضــوع هــذا االســتئناف بعــد صــدور حكــم محكمــة النقــض 
ــت  ــم لزم ــن ث ــنة 6ق، فم ــم 33 للس ــض ذي الرق ــن بالنق ــي الطع ــة ف ــض واإلحال بالنق

اإلشــارة إلــى ذلــك بــادئ ذي بــدء.
ومــن حيــث أنــه بالنســبة إلــى الســبب األول مــن أســباب االســتئناف، بخصــوص اغفــال 
ــواردة فــي  الحكــم المســتأنف القضــاء للمؤسســات المســتأنفة بقيمــة التأميــن اإلضافــي ال
ــا كان  ــم، فلم ــة )575.000( دره ــا بالحــرف C والبالغ ــوز له ــن المرم بوليصــة التأمي
المقــرر قانونــاً أنــه إذا كان الحكــم لــم ينقــض إال فــي جــزء منــه بقــي نافــذاً فيمــا يتعلــق 
باألجــزاء األخــرى مــا لــم تكــن مرتبــة علــى الجــزء المنقــوض، كمــا أنــه يترتــب علــى 
ــض  ــوى بع ــا الدع ــة إليه ــتئناف المحال ــة االس ــزم محكم ــة أن تتل ــم واإلحال ــض الحك نق
ــة  ــت محكم ــض وكان ــة النق ــا محكم ــت فيه ــي فصل ــة الت ــألة القانوني ــاع المس ــض اتب النق

ــاً فــي خصــوص مــا قضــى  النقــض قــد نقضــت الحكــم االســتئنافي الســابق نقضــاً جزئي
بــه مــن رفــض الدعــوى بالنســبة إلــى مبلــغ )575.000( درهــم قيمــة التأميــن اإلضافــي 
موضــوع البوليصــة المرمــوز إليهــا بالحــرف C والتعويضــات المطلوبة وقــررت محكمة 
ــرة  ــن الباخ ــن ع ــن الطرفي ــرم بي ــن المب ــد التأمي ــن أن عق ــذا التأمي ــأن ه ــي ش ــض ف النق
ــي  ــن اإلضاف ــكل الباخــرة، التأمي ــى هي ــن عل ــب التأمي ــى جان ــزاع يشــمل إل موضــوع الن
كذلــك الــذي ورد فــي البوليصــة المرمــوز إليهــا بالحــرف C وأن القيمــة الــواردة فــي عقــد 
التأميــن بجزأيــه األصلــي واإلضافــي تمثــل القيمــة الحقيقيــة للباخــرة فــي حالــة الخســارة 

الكليــة وقــت الحــادث.
ــتئنافي  ــم االس ــن الحك ــض م ــم ينق ــا ل ــاء م ــو بق ــض ه ــة النق ــؤدى قضــاء محكم وكان م
الســابق نافــذاً فــي خصــوص مــا قضــى بــه مــن اعتبــار الباخــرة موضــوع النــزاع فــي 
ــام  ــادث وقي ــوم الح ــة ي ــا البحري ــاء رحلته ــي أثن ــا ف ــة تحطمه ــة نتيج ــارة كلي ــة خس حال
مســؤولية الشــركة المســتأنف ضدهــا المؤمــن لديهــا عــن التأميــن ويترتــب علــى مذهــب 
محكمــة النقــض كذلــك اعتبــاره قيمــة التأميــن اإلضافــي الــوارد فــي البوليصــة المرمــوز 
إليهــا بالحــرفC جــزءاً ال يتجــزأ مــن قيمــة التأميــن علــى هيــكل الباخــرة الــواردة فــي 
ــا  ــم به ــا، وصــار الحك ــي ســبق القضــاء به ــا بالحــرف A والت ــوز إليه البوليصــة المرم
ــي  ــا ف ــتأنف ضده ــركة المس ــة الش ــت منازع ــد أصبح ــذا فق ــذاً وله ــض ناف ــم ينق ــذي ل ال
طبيعــة التأميــن اإلضافــي كمــا أصبــح إدعاؤهــا بــأن هــذا التأميــن مغايــر للتأميــن علــى 
ــه، مــن المســائل الممتنعــة التــي ال تجــوز مناقشــتها نــزوالً  هكيــل الباخــرة ومســتقل عن
ــك وكان  ــذا الخصــوص –إذ كان ذل ــي ه ــمته ف ــض وحس ــة النق ــه محكم ــا قررت ــى م عل
التأميــن اإلضافــي البالــغ قيمتــه )575.000( درهــم يســتحق عنــد تحقيــق الخطــر وفقــاً 
ــارة  ــة الخس ــي حال ــة ف ــارة الكلي ــد للخس ــن وشــروط المعه ــي بوليصــة التأمي ــا ورد ف لم
ــت أو  ــأي جســم ثاب ــكاك ب ــا االصطــدام أو االحت ــة أســباب منه ــة الناشــئة عــن جمل الكلي

ــة. ــاع المركــب أو ســوء األحــوال الجوي ارتطــام ق
وكان هــذا الخطــر المؤمــن مــن أجلــه قــد تحقــق بتحطيــن الباخــرة موضــوع النــزاع فــي 
ــؤولية  ــب مس ــا ترت ــادث مم ــوم الح ــة ي ــارة كلي ــا خس ــة واعتباره ــا البحري ــاء رحلته أثن
الشــركة المســتأنفة عــن التعويــض بمقــدار القيمــة المتفــق عليهــا فــي عقــد التأميــن وذلــك 
حســبما خلــص إليــه قضــاء الحكــم االســتئنافي الســابق، غيــر أنــه لمــا كان ذلــك الحكــم لــم 
يجــب إلــى طلــب قيمــة التأميــن اإلضافــي ونقــض مــن أجــل ذلــك، وكان قــد فــات علــى 
ــر شــروط اســتحقاقه-  ــه، وتواف ــه أيضــاً بالرغــم مــن طلب ــة القضــاء ب المحكمــة االبتدائي
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علــى نحــو مــا قررتــه محكمــة النقــض وســلف بيانــه، فمــن ثــم يتعيــن إجابــة المؤسســات 
المســتأنفة إلــى طابــة قيمــة التأميــن اإلضافــي البالغىــة )575.000( درهــم وهــي القيمــة 
الــواردة فــي بوليصــة التأميــن المرمــوز إليهــا بالحــرف  C والحكــم فــي الدعــوى علــى 

هــذا األســاس.
ومــن حيــث أنــه بالنســبة إلــى الســبب الثانــي مــن أســباب االســتئناف بخصــوص رفــض 
الحكــم المســتأنف إجابــة المؤسســة المســتأنفة إلــى طلــب مبلــغ )700.000( درهــم 
ــخ  ــع %12 مــن تاري ــن بواق ــغ التأمي ــى مبل ــة عل ــد التأخيري ــت والفوائ ــح الفائ ــى الرب عل
ــا المؤسســات  ــي طلبته ــاء، وبخصــوص التعويضــات الت ــام الوف ــى تم ــع الدعــوى حت رف
المســتأنفة باإلضافــة إلــى التأميــن والتــي قدرتهــا جميعــاً بمبلــغ )12.915.000( درهــم 
فــي المرحلــة االســتنافية الســابقة علــى الطعــن بالنقــض ذي الرقــم /33/ للســنة 6ق، وتلــك 
التــي طلبتهــا فــي المرحلــة االســتئنافية الالحقــة علــى صــدور حكــم محكمــة النقــض فــي 
هــذا الطعــن والتــي أشــارت إليهــا فــي مذكرتهــا الختاميــة المؤرخــة فــي 1985/2/14 
فلمــا كان يبيــن مــن موضــوع الطعــن الــوارد فــي هــذا الســبب أنــه ينطــوي علــى نوعيــن 
ــب  ــي طل ــة وه ــة االبتدائي ــى المحكم ــا عل ــبق عرضه ــاات س ــى طلب ــات األول ــن الطلب م
ــع  ــة بواق ــد التأخيري ــت والفوائ ــح الفائ ــى الرب ــم عل ــغ )700.000( دره ــض بمبل التعوي
ــة  ــت المحكم ــي قض ــام والت ــاء الت ــخ الوف ــى تاري ــوى حت ــع الدع ــخ رف ــن تاري %12 م

ــة برفضهــا. االبتدائي
الثانــي: طلبــات أبديــت ألول مــرة فــي االســتئناف، وهــي طلبــات التعويــض عــن الخســارة 
وفــوات الربــح بمــا يجــاوز مــا عــرض علــى المحكمــة االبتدائيــة –ســواء فــي ذلــك تلــك 
الطلبــات التــي أبدتهــا المؤسســات المســتأنفة أمــام محكمــة االســتئناف فــي الفتــرة الســابقة 
علــى الطعــن بالنقــض ذي الرقــم /33/ للســنة 6ق أو تلــك الطلبــات الالحقــة بعــد الحكــم 

الصــادر مــن محكمــة النقــض فــي هــذا الطعــن واإلحالــة.
ــذا فــإن المحكمــة تــرى النظــر فــي كل نــوع مــن هــذه الطلبــات تباعــاً، بــدءاً بالنــوع  ول
الثانــي منهــا المتعلــق بالتعويضــات الجديــدة التــي طلبتهــا المؤسســات المســتأنفة بمرحلتيه، 
وانتهــاء بالنــوع األول الــذي ســبق إبــداؤه فــي الدعــوى االبتدائيــة، وال يفــوت المحكمــة 
ــت  ــي تحصل ــة الت ــألة القانوني ــدة بالمس ــت مقي ــا وإن كان ــرر أنه ــام أن تق ــذا المق ــي ه ف
فيهــا محكمــة النقــض فــي خصــوص موضــوع الســبب الثانــي مــن أســباب االســتئناف، 
ونقضــت الحكــم االســتئنافي مــن أجلهــا، أال وهــي مســألة المنازعــة فــي الديــن، خلوصــاً 
إلــى القــول بــأن مبلــغ التأميــن موضــوع طلــب الفوائــد التأخيريــة والتعويضــات خــال مــن 

النــزاع، ومعيــن المقــدار ومســتحق األداء، أال أن التقيــد بــرأي محكمــة النقــض فــي هــذه 
المســألة القانونيــة ال يمنــع هــذه المحكمــة المحالــة إليهــا الدعــوى أن تبنــي حكمهــا مجــدداً 
علــى فهــم جديــد لواقــع الدعــوى تحصلــة »حــرة« مــن جميــع عناصرهــا وذلــك حســبما 

اســتقر عليــه قضــاء النقــض المقــارن.
ومــن حيــث أنــه بالنســبة إلــى الطلبــات الجديــدة التــي أبدتهــا المؤسســات المســتأنفة فــي 
االســتئناف ألول مــرة، فلمــا كانــت هــذه الطلبــات مختلفــة ألصــل مــن أصــول التقاضــي 
ــى الخصــوم  ــذي يوجــب عل ــن، وال ــى درجتي ــدأ التقاضــي عل ــق بمب ــو األصــل المتعل ه
ــال  ــتئناف، كي ــة االس ــام محكم ــس أم ــى، ولي ــة الدرجــة األول ــام محكم ــم أم ــداء طلباته إب
ــى  ــوي عل ــات ينط ــذه الطلب ــل ه ــا أن مث ــي، كم ــات التقاض ــدى درج ــم إح ــوت عليه تف
إنحــراف باالســتئناف عــن طبيعتــه، وفــي قبولهــا خــروج بمحكمــة االســتئناف عــن 
وظيفتهــا باعتبارهــا محكمــة طعــن فــي األحــكام الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة األولــى 
وليســت محكمــة الدعــوى المبتــدأة، ولهــذا فقــد حرصــت التشــريعات المختلفــة علــى النص 
ــق  ــذه القاعــدة تتعل ــت ه ــتئناف، وكان ــي االس ــدة ف ــات جدي ــم طلب ــى عــدم جــواز تقدي عل
بالنظــام العــام، فــال يجــوز الخــروج عليهــا، ولــو بإتفــاق الخصــوم، فــإذا قــدم طلــب جديــد 
ــى المحكمــة أن تقضــي  ــول، وعل ــر مقب ــب غي ــي االســتئناف كان هــذا الطل ألول مــرة ف
بذلــك مــن تلقــاء نفســها وكانــت هنــاك بعــض االســتثناءات علــى هــذه القاعــدة اقتضتهــا 
اعتبــارات العدالــة منهــا جــواز تغييــر ســبب الدعــوى فــي االســتثاءات علــى هــذه القاعــدة 
اقتضتهــا اعتبــارات العدالــة منهــا جــواز تغييــر ســبب الدعــوى فــي االســتئناف مــع بقــاء 
موضوعهــا علــى أصلــه، وكذلــك طلــب األجــور والفوائــد والمرتبــات وســائر الملحقــات 
التــي تســتجد بعــد إقفــال بــاب المرافعــة، فــي الدعــوى االبتدائيــة إذ نصــت عليهــا بعــض 
ــا  ــب م ــك طل ــي االســتئناف، وكذل ــرة ف ــا ألول م ــة وأجــازت إبداءه التشــريعات المقارن
يزيــد عــن التعويضضــات غيــر أنــه يفتــرض فــي طلــب زيــادة التعويضــات أمــام محكمــة 
ــم  ــم تفاق ــى، ث ــة الدرجــة األول ــام محكم ــت تعويضــات أم ــد طلب االســتئناف، أن تكــون ق
الضــرر بعــد إقفــال بــاب المرافعــة فــي الدعــوى أو صــدور حكــم فيهــا، فتطلــب زيــادة 
ــها  ــة نفس ــن الواقع ــئة ع ــادة ناش ــون الزي ــترط إذاً أن تك ــتئناف فيش ــي االس ــض ف التعوي
ــى، وليســت ناشــئة عــن واقعــة  ــام محكمــة الدرجــة األول ــا أم ــوب التعويــض عنه المطل
ــت  ــك وكان ــا كان ذل ــتئناف1، لم ــي االس ــز ف ــر جاه ــادة غي ــب الزي أخــرى، وإال كان طل

1  راجــع الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي للدكتــور فتحــي والــي ص777 -778 وأحــكام النقــض 
المشــار إليهــا فــي المرجــع
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المؤسســات المســتأنفة لــم تطلــب فــي االســتئناف بزيــادة التعويــض إال عــن الفوائــد 
التأخيريــة بنســبة %12 عــن الفتــرة الالحقــة لمرحلــة الدعــوى االبتدائيــة، وبالنســبة إلــى 
ــة التــي احتســبها  ــد الربوي ــغ )11.295.000( درهــم قيمــة التعويضــات عــن الفوائ مبل
ــزاع، وهــو  ــة شــراء الباخــرة موضــوع الن ــج التجــاري الممــول لعملي ــك الخلي ــا بن عليه
أصــل المبلــغ الــذي كان مطلوبــاً مــن قبــل أمــام المحكمــة االبتدائيــة، تحــت اســم التعويــض 
عــن فــوات الربــح ومقــدراً بمبلــغ )700.000( درهــم –حســبما هــو ثابــت مــن صحيفــة 
ــخ 1983/3/27م  ــة بتاري ــاع المؤسســات المســتأنفة المقدم االســتئناف ومــن مذكــرة دف
ــم يســبق  وأمــا مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات التعويــض فهــي عبــارة عــن طلبــات حديــدة ل
ــى مصــادر أخــرى ممــا يخــرج عــن نطــاق  ــة تســتند إل إبداؤهــا أمــام المحكمــة االبتدائي
الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المســتأنف، مــن ذلــك مبلــغ )6.037.500( درهــم ومبلــغ 
)5.327.000( درهــم وهمــا المبلغــان المطلوبــان علــى أســاس %20 مــن قيمــة التأميــن 
اســتناداً إلــى البنــد 19 مــن شــروط المعهــد للخســارة الكليــة باإلضافــة إلــى نســبة 12% 
ــا اســمته المؤسســات  ــض عم ــب التعوي ــت وطل ــغ الفائ ــة بخصــوص المبل ــد تأخيري فوائ
ــات المســتأنفة المشــار إليهــا-  ــك وكانــت طلب ــي« إذ كان ذل المســتأنفة »بالعمــل االحتيال
فيمــا عــدا زيــادة الفوائــد أو التعويضــات المطلوبــة عنهــا- تعتبــر مــن الطلبــات الجديــدة 
التــي ال يجــوز إبداؤهــا ألول مــرة فــي االســتئناف، وكانــت هــذه القاعــدة متعلقــة بالنظــام 

العــام، فيتعيــن القضــاء بعــدم قبــول هــذه الطلبــات.
ــغ  ــى مبل ــة عل ــد تأخيري ــب المؤسســات المســتأنفة فوائ ــى طل ــه بالنســبة إل ــث أن ومــن حي
التأميــن بواقــع %12 مــن تاريــخ رفــع الدعــوى حتــى تاريــخ الوفــاء التــام، وطلبهــا مبلــغ 
)700.000( درهــم وزيادتــه فــي االســتئناف إلــى مبلــغ )11.295.000( درهــم قيمــة 
الفوائــد الربويــة التــي احتســبها البنــك الممــول لعمليــة شــراء الباخــرة موضــوع النــزاع، 
ــاء  ــي الوف ــر ف ــن التأخي ــض ع ــن صــورة التعوي ــون صــورة م ــدو أن يك ــا ال يع فكالهم
بالديــن، ولهــذا فــإن الفوائــد التأخيريــة يطلــق عليهــا اســم الفوائــد التعويضيــة، وال ريــب 
ــر الشــركة المســتأنف ضدهــا  ــب المؤسســات المســتأنفة التعويــض عــن تأخي فــي أن طل
فــي الوفــاء بقيمــة التأميــن فــي صورتيــه المتقدمتيــن مــردود فــي الشــريعة والقانــون علــى 

الســواء.
ــون  ــريع والقان ــي للتش ــدر الرئيس ــا المص ــالمية بإعتباره ــريعة اإلس ــكام الش ــة ألح فتلبي
والواجــب التطتبيــق فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن الفوائــد التأخيريــة التــي 
يتقاضاهــا الدائــن بســبب تـــأخر المديــن فــي دفــع الديــن، هــي مــن ربــا الديــون المحــرم 

شــرعاً بنــص الكتــاب والســنة واإلجمــاع – وعلــى ذلــك فــال يجــوز التعامــل أو المطالبــة 
بالفوائــد التأخيريــة وفقــاً ألحــكام الشــريعة، وســواء كانــت المطالبــةب الفوائــد التأخيريــة 
باســمها اصلريــح الجلــي أو تحــت اســم خفــي علــى غــرار اســم التعويضــات التأخيريــة 
ــا المحــرم شــرعاً تختلــف عــن التعويــض  ذلــك أن الفوائــد التأخيريــة المعتبــرة مــن الرب
ــاء، إذ  ــن العلم ــق م ــزه فري ــي، ويجي ــون الوضع ــد القان ــره قواع ــذي تق ــن الضــرر ال ع
ــث  ــها الحدي ــالمي، وأساس ــه اإلس ــي الفق ــررة ف ــدة المق ــى القاع ــك عل ــي ذل ــتندون ف يس
ــة  ــة المحرم ــد التأخيري ــن الفوائ ــالف بي ــه الخ ــريف »ال ضــرر وال ضــرار« ووج الش

ــاً ظاهــر فــي أمريــن أساســيين: ــز قانون ــن التعويــض الجائ شــرعاً وبي
ــد  ــى يقتضــي الفوائ ــن حت ــون الوضعــي ال يشــترط حصــول ضــرر للدائ األول: إن القان
التأخيريــة وهــذا أمــر ال يســوغه الفقــه اإلســالمي وإذ يجــب إثبــات الضــرر حتــى يســتحق 

التعويــض.
الثانــي: إن التعويــض المبــاح عــن الضــرر والــذي يقــره فريــق مــن العلمــاء يكــون بقــدره، 
ألن المقصــود بالتعويــض فــي الفقــه اإلســالمي هــو جبــر الضــرر، وليــس االســترباح مــن 

ورائه.
ــاء  ــدار الضــرر الناشــئ عــن التأخيــر فــي وف ــة عــن مق ــدة التأخيري ــد الفائ ــد تزي بينمــا ق
الديــن وهــذا عيــن الربــا، ويذهــب فريــق آخــر مــن الفقهــاء أنــه ال يجــوز إلــزام المديــن 
بمــال علــى وجــه التعويــض عمــا أحدثــه بإمتناعــه عــن الوفــاء بالتزامــه مــن ضــرر ال 
يتمثــل فــي فقــد مــال، ألن هــذا التعويــض ال تبيحــه القواعــد الفقهيــة واألصــول الشــرعية 
ــف،  ــال أخــذ أو تل ــة م ــي مقابل ــال ال يكــون إال تبرعــاً، أو ف ــأن أخــذ الم ــي تقضــي ب الت
وعلــى هــذا األســاس فالفقــه اإلســالمي ال يعــرف المســؤولية العقديــة التــي يقرهــا القانــون 
ــا  ــة خســارة ناله ــض عــن أي ــي، وال التعوي ــض عــن الضــرر األدب الوضعــي وال التعوي
الدائــن، أو أي ربــح فاتــه، إذا لــم يكــن هنــاك مــال متقــوم فــي ذاتــه ضــاع علــى الدائــن، 
فيأخــذ مثلــه أو قيمتــه واســتناداً إلــى هــذا الــرأي فــإن التأخيــر عــن دفــع الديــن ال يجــوز 
التعويــض عنــه ولــو لحــق مــن التأخيــر بالدائــن خســارة أو فاتــه ربــح طالمــا أن ذلــك لــم 
ــاء  ــع عــن الوف ــن إذا امتن ــن الفقهــاء فــي أن المدي ــدان مــال1، وال خــالف بي ــى فق ــؤد إل ي
ــاً للقواعــد  ــه طبق ــى أدائ ــر عل ــا يجب ــاً وإنم ــرك حــراً طليق ــه ال يت ــه، فإن ــع قدرت ــه م بدين
المقــررة فــي الفقــه اإلســالمي، كمــا أنــه يعاقــب وذلــك تحقيقــاً للموازنــة بيــن تحريــم ربــا 

1  راجــع حكــم المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي الدعــوى المدنيــة ذات الرقــم 3 للســنة 2ق جلســة 
1975 /2 /19
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الديــن علــى الدائــن، وحقــه فــي اقتضــاء دينــه مــن المديــن المماطــل، ومــن هــذه القواعــد 
إمهــال المديــن المعســر لقولــه تعالــى: )وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة( ومعاقبــة 
المديــن الظالــم الــذي يماطــل فــي دفــع الديــن مــع قدرتــه، وأســاس هــذا الحكــم الحديــث 
ــن  ــي المدي ــس القاض ــم« فيحب ــي ظل ــل الغن ــم: وروى »مط ــد ظل ــي الواج ــريف »ل الش
المماطــل حتــى تتبيــن مالءتــه وقدرتــه، وقــد يمهلــه كذلــك فــإذا لــم يــوف كان ظالمــاً وكان 

حبســه نظيــر ظلمــه1.
لمــا كان ذلــك وكان يبيــن مــن حاصــل مــا ســلف أن الفوائــد التأخريــة مــن الربــا المحــرم 
شــرعاً وأنهــا تختلــف عــن التعويــض الــذي يقــره بعــض الفقهــاء، وكان ال يجــوز 
التعويــض بهــا عــن التأخيــر فــي دفــع الديــن باجماعهــم، فمــن ثــم يكــون طلــب المؤسســات 
فوائــد تأخيريــة بنســبة %12 علــى المبلــغ المحكــوم بــه، وكذلــك طلبهــا التعويــض عــن 
ــج التجــاري إلــى حســاب ثمــن شــراء  ــة التــي أضافهــا بنــك الخلي ــد التأخيري قيمــة الفوائ
الباخــرة موضــوع النــزاع غيــر جائزتيــن شــرعاً، وال يقــدح فــي هــذا النظــر أن يكــون 
طلــب التعويــض عــن الفوائــد التأخيريــة التــي احتســبها البنــك المذكــور علــى المؤسســات 
لمســتأنفة مقابــل مــال أو خســارة فعليــة لحقــت باألخيــر ممــا يجــوز التعويــض عنــه، إذ 
ــة  ــأ وضــرر وعالق ــن خط ــض م ــن التعوي ــؤولية ع ــروط المس ــر ش ــوق تواف ــترط ف يش
ســببية أن يكــون المــال الــذي ضــاع علــى الدائــن أو الحــق بــه خســارة فعليــة حــالالً وليــس 
محرمــاً، أي أن يكــون محــل التعويــض جائــزاً شــرعاً، وهــذا الشــرط غيــر متوافــر فــي 
الفوائــد التأخيريــة المطلــوب التعويــض عنهــا، لكونهــا مــن الربــا المحــرم شــرعاً بالكتــاب 
ــة القواعــد الشــرعية، وأمــا  والســنة، وال خــالف بيــن العلمــاء فــي ذلــك، هــذا مــن ناحي
مــن ناحيــة القانــون، فلمــا كانــت الفوائــد التأخيريــة المطلوبــة غيــر إتفاقيــة، ومــن ثــم فقــد 
اندرجــت فــي دائــرة الســلطة التقديريــة للمحكمــة ورخصتهــا الجوازيــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة /61/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة، وإنحســر عنهــا بذلــك حكــم الوجــوب 
للضــرورة الشــرعية والحاجــة التــي تبناهــا حكــم محكمــة النقــض »الصــادر فــي الطعــن 
ــة هــذه  ــا الجوازي ــى رخصته ــة اســتناداً إل ــذا تقضــي المحكم ــم /17/ للســنة 5ق« له رق
برفــض طلــب الفوائــد التأخيريــة النعــدام صفــة الوجــوب للحكــم بهــا، وغنــي عــن البيــان 
ــى أســاس  ــى رخصــة الجــواز عل ــاً اإلســتناد إل ــة قانون ــى هــذه المحكم ــع عل ــه ال يمتن أن
أنهــا كنــت إحــدى دعامتــي الحكــم االســتئنافي المنقــوض، طالمــا أن محكمــة النقــض لــم 

ــن األشــخاص  ــة بي ــة والتجاري ــالت المدني ــي المعام ــيئة ف ــا النس ــم رب ــون تحري ــروع قان ــع مش 1  راج
ــة ــه اإليضاحي ــة ومذكرت الطبيعي

تعــرض علــى اإلطــالق لهــذه الدعامــة بقضــاء فــي الطعــن ذي الرقــم /33/للســنة 6ق.
ومــن حيــث أنــه لمــا تقــدم يتعيــن تعديــل الحكــم المســتأنف علــى أســاس الــزام الشــركة 
المســتأنف ضدهــا أن تــؤدي إلــى المؤسســات المســتأنفة مبلــغ )2.875.000( درهــم بدالً 
مــن المبلــغ المقضــي بــه ابتدائيــا ًوقــدره )2.300.000( درهــم والمصاريــف المناســبة 
ــي  ــي المصاريــف مــع المقاصــة ف ــزام المؤسســات المســتأنفة باق ــن وال ــه عــن الدرجتي ل

أتعــاب المحامــاة، ورفــض الدعــوى فيمــا عــدا ذلــك.
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة:
أوالً: بعدم قبول الطلبات الجديدة المبداة من المؤسسات المستأنفة في االستئناف.

ثانيــاً: بتعديــل الحكــم المســتأنف علــى أســاس الــزام الشــركة المســتأنف ضدهــا أن تــؤدي 
إلــى مؤسســات..................... المســتأنفة مبلــغ مليونيــن وثالثمئــة وخمســة وســبعين 
ألــف درهــم )2.875.000( درهــم بــدالً مــن المبلــغ المقضــي بــه ابتدائيــاً وقــدره مليونان 
وثالثمائــة ألــف درهــم )2.300.0000( درهــم والمصاريــف المناســبة عــن الدرجتيــن 
ــاة،  ــاب المحام ــي أتع ــع المقاصــة ف ــف م ــي المصاري ــتأنفة باق ــات المس ــزام المؤسس وال

ورفــض الدعــوى فيمــا عــدا ذلــك.
حكمــاً صــدر باإلتفــاق وتلــي علنــاً يــوم الثالثــاء فــي 13 مــن جمــادى الثانية ســنة 1405ه 

الموافــق للخامــس مــن آذار )مارس( ســنة 1985م.
القاضي                      القاضي                       رئيس الدائرة

أحمد عبد القادر بشير          محمد عبد المنعم حافظ   القاضي أمين فريد
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محكمة اإلستئناف اإلتحادية – الشارقة
الدائرة المدنية

القواعد
1. طبيعــة التعامــل حســبما اســتخلصته المحكمــة، وجــوب تكييفــه وفقــاً للشــرع اإلســالمي 

وإعمــال حكمــه فيــه.
2. عقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية.. الغــرض منــه إنفــاق المــال فــي وجــه مــن 
وجــوه اإلحســان ثوابــه عنــد هللا، عــدم اعتبــاره مــن عقــود المعاوضــة أو جعلــه معاوضــة 
خالفــاً للقوانيــن الوضعيــة، وجــوب رد القــرض بمثلــه ومقــدراه نوعــاً وصفــة دون تغييــر 

أو زيــادة.
3. عقــد الصــرف ماهيتــه، عقــد بيــع بنقــد مبــاح فــي األجــل شــرطه أن يقــول كل مــن فــي 

الطرفيــن لآلخــر "خــذ هــذا".
محكمة اإلستئناف اإلتحادية بالشارقة

الدائرة المدنية
المؤلفــة برئاســة القاضيــة الســيد/ د. عبــد المنعــم إبراهيــم بــداري، وعضويــة القاضييــن 
الســيدين/ ياســين اســماعيل بيطــار، محمــد عبــد القــادر الســلطي، والســيد/ محمــد هــالل – 
أمينــاً للســر، بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم األربعــاء الموافــق 1985/2/27 بمقــر 

محكمــة االســتئناف اإلتحاديــة بالشــارقة.
أصدرت الحكم اآلتي:

فــي القضيــة رقــم 1985/17 قضائيــة اســتئناف حقوقــي المقيــدة بجــدول قضايــا محكمــة 
الشــارقة المدنيــة برقــم 1984/863

المحكمة
بعــد اإلطــالع علــى األوراق وســماع المرافعــة وبعــد المداولــة وحيــث أن االســتئناف قــد 
اســتوفى أوضاعــه القانونيــة، وحيــث أن واقعــات الدعــوى مســتوحاة ممــا تنطــوي عليــه 
ــوى  ــام الدع ــتأنف أق ــي أن المس ــل ف ــتأنف تتحص ــم المس ــه الحك ــرى ب ــا ج ــا وم أوراقه
المســتأنف حكمهــا ضــد المســتأنف عليــه ابتغــاء الحكــم بإلزامــه أن يــؤدي لــه مبلــغ 4000 

درهــم.
وقــال المســتأنف شــرحاً لدعــواه أن خصمــه المســتأنف ضــده أخــذ منــه مبلــغ 45,000 
درهــم وأصــدر لــه شــيكات بقيمــة ذلــك المبلــغ وقــد ســدد لــه مبلــغ 4100 درهــم وقعــد 
ــة  ــدت النياب ــدم بشــكواه للشــرطة وقي ــى أن يتق ــدا إل ــا ح ــي مم ــغ الباق ــاء بالمبل عــن الوف
العامــة دعــواه برقــم 84/1589 جــزاء، وخلــص المســتأنف مــن الئحــة دعــواه إلــى أن 

المطالبــة الوديــة لــم تجــد نفعــاً ومــن ثــم فقــد أقــام دعــواه بالطلبــات آنفــة البيــان.
وحيــث أن باقــي واقعــات الدعــوى قــد فصلهــا الحكــم المســتأنف وتكتفــي هــذه المحكمــة 

باإلحالــة إليهــا لتكمــل بهــا أســباب هــذا الحكــم منعــاً مــن اإلطالــة والتكــرار.
ــأن  ــزام المســتأنف ضــده ب ــم المســتأنف الصــادر بجلســة 85/1/5 بإل ــد قضــى الحك وق

ــه. ــا قضــى ب ــاً والرســوم المناســبة لم ــغ 160 درهم ــؤدي للمســتأنف مبل ي
وحيــث أن القضــاء لــم يلــق قبــوالً لــدى المســتأنف ومــن ثــم فقــد طعــن عليــه باإلســتئناف 
المطــروح طالبــاً الحكــم فــي موضــوع اإلســتناف بفســخ الحكــم المســتأنف والقضــاء بالزام 
المســتأنف ضــده بــأن يــؤدي لــه مبلــغ أربعــة آالف درهــم والرســوم والمصاريــف عــن 

درجتــي التقاضــي.
وأســس المســتأنف اســتنئافه علــى أن الحكــم المســتأنف قــد جانــب شــاكله الصــواب ذلــك 
أن المســتأنف ضــده كان قــد اقتــرض منــه بتاريــخ 83/8/14 مبلــغ ثالثيــن ألــف مــارك 
علــى أن يعيــده لــه بعــد شــهرين غيــر أنــه عجــز عــن الوفــاء بعــد هــذه المــدة وأصــدر 
ــغ يمثــل  ــك المبل ــن ألــف درهــم بحســبان أن ذل ــغ خمســة وأربعي ــه شــيكين قيمتهمــا مبل ل
القيمــة الموازيــة لســعر الثالثيــن ألــف مــارك بواقــع درهــم ونصــف للمــارك الواحــد وقــد 
انعقــدت علــى ذلــك إرادة الطرفيــن بحســبان أن ذلــك الســعر هــو الســعر الــذي اشــترى 
بــه المســتأنف المــارك، وأضــاف المســتأنف فــي الئحــة اســتئنافه أنــه قــدم الشــيكات للبنــك 
ــاء  ــب المســتأنف ضــده بالوف ــد ولمــا أن طال ــن عــدم وجــود رصي ــه وتبي المســحوب علي
أوفــى لــه مبلــغ 4100 درهــم واســتمهله للوفــاء بالمبلــغ الباقــي البالــغ قــدره أربعــة آالف 
درهــم ولمــا عــاد وطالبــه بهــذا المبلــغ األخيــر ذكــر أنــه الحــق للمطالبــة بــه ألنــه ربــا.

ــاع المســتأنف ضــده، يكــون  ــد بدف ــم المســتأنف إذ اعت ــى أن الحك ــص المســتأنف إل وخل
قــد أخطــأ ذلــك أن اإلتفــاق المعقــود بيــن الطرفيــن، هــو أن يعيــد المســتأنفذ ضــده المبلــغ 
المقتــرض بالمــارك بعــد شــهرين ولمــا عجــز المســتأنف ضــده عــن الوفــاء اتفــق الطرفــان 
ــع  ــي اشــترى بهــا المســتأنف المــارك بواق ــغ بالدراهــم بنفــس القيمــة الت ــع المبل ــى دف عل
المــارك درهــم ونصــف وال عبــرة بنــزول ســعر المــارك بعــد ذلــك إذ المعمــول عليــه هــو 

اإلتفــاق المبــرم بيــن الطرفيــن فــال يضــار المســتأنف شــرعاً بوصفــه مقرضــاً.
وحيــث أنــه بحلســة 85/2/11 حضــر المســتأنف كمــا حضــر المســتأنف ضــده وصممــم 
المســتأنف علــى مــا جــاء بالئحــة اإلســتئناف وطلــب المســتأنف ضــده رفــض االســتئناف 

وتأييــد الحكــم المســتأنف فقــررت المحكمــة تأجيــل إصــدار الحكــم لجلســة اليــوم.
ــن  ــه ال خــالف بي ــدء، أن ــادئ ذي ب ــرر ب ــتئناف- تق ــة اإلس ــة –محكم ــث أن المحكم وحي
الطرفيــن فــي شــأن واقعــة إقــراض المســتأنف ضــده ثالثيــن ألــف مــارك بتاريــخ 
ــخ أي  ــك التاري ــن ذل ــهرين م ــد ش ــارك بع ــرض بالم ــى رد الق ــا عل 83/8/14 واتفاقهم
فــي 83/10/14 وأن المســتأنف ضــده قــد قبــض القــرض فــي تارخــي األقــراض وأن 
ســعر المــارك عنــد قبــض القــرض كان درهمــاً واحــداً وهمســة وثالثيــن فلســاً، كمــا أنــه 
ال خــالف بيــن الطرفيــن فــي واقعــة إصــدار المســتأنف ضــده شــيكين لصالــح المســتأنف 
قيمتهمــا مبلــغ خمســة وأربعيــن ألــف درهــم عندمــا قعــد المســتأنف ضــده عــن رد القــرض 
فــي الميعــاد المحــدد وكان ذلــك فــي أول نوفمبــر 1983 وإنمــا ينحصــر الخــالف بينهمــا 
فيمــا يدعيــه المســتأنف ضــده تعــادل ســعر الثالثيــن ألــف مــارك التــي أقرضهــا للمســتأنف 
ــه أي المســتأنف المــارك محــل  ــذي اشــترى ب ــخ 83/8/14 وهــو الســعر ال ضــده بتاري
القــرض وليــس الســعر الــذي نــزل إليــه المــارك وقــت إصــدار الشــيكين تأسيســاً علــى أنــه 
فضــالً عــن ذلــك اإلتفــاق فإنــه ال يجــوز أن يضــار المقــرض نتيجــة لنــزول ســعر المــارك 

وقــت إصــدار الشــيكين بالدراهــم.
بينمــا يدعــى المســتأنف ذلــك إذ بالمســتأنف ضــده يدعــى أنــه وان صــدر الشــيكين مثــار 
التداعــي بقيمــة 45 ألــف درهــم إال أنــه لــم يتفــق مــع المســتأنف علــى أن يــرد القــرض 

بتلــك القيمــة وإنمــا أصــدر الشــيكين توثيقــاً للديــن.
ــه هــذه المحكمــة  ــدم فإن ــى النحــو المتق ــن الطرفيــن عل ــدم الخــالف بي ــه إذ احت وحيــث أن
ــن  ــل بي ــة التعام ــف طبيع ــرض لتكي ــدء أن تع ــادئ ذي ب ــرى ب ــتئناف- ت ــة االس –محكم
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الطرفيــن مــن وجهــة نظــر الشــرع اإلســالمي والبيــن مــن مســار التعامــل بيــن الطرفيــن، 
أن العالقــة بــدأت بيــن الطرفيــن بعقــد قــرض بتاريــخ 83/8/14 بموجبــه أقــرض 
المســتأنف المســتأنف ضــده نقــداً بالمــارك مقــداره ثالثــون ألــف مــارك واتفــق الطرفــان 
علــى أن يــرد القــرض فــي مــدة شــهرين أي فــي 83/10/14 ولمــا إن قعــد المســتأنف 
ــى  ــر 83 عل ــل نوفمب ــي أوائ ــان ف ــق الطرف ــرض اتف ــرد الق ــه ب ــذ التزام ضــده عــن تنفي
تأجيــل موعــد رد القــرض وأصــدر المســتأنف ضــده للمســتأنف شــيكين أولهمــا يســتحق 
فــي 83/11/30 وثانيهمــا يســتحق فــي 83/12/30 ومجمــوع قيمتهمــا مبلــغ 45000 
درهــم أي حــرر الشــيكين بعملــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي الدرهــم وليــس 

المــارك.
وتعرض المحكمة فيما يلي لبيان حكم الشرع في هذا التعامل.

وحيــث أن عقــد القــرض فــي الشــريعة اإلســالمية مــن التصرفــات الفضيلــة التــي يكــون 
الفــرض منهــا إنفــاق المــال فــي وجــه مــن وجــوه اإلحســان طلبــاً لنــوال البــر وذلــك خالفــاً 
ــاله  ــن أن يجع ــرع كأصــل وأن للطرفي ــود التب ــن عق ــره م ــي تعتب ــة الت ــن الوضعي للقواني
ــي  ــون المدن ــان 538، 542 مــن القان ــه المادت ــك مــا نصــت علي ــد معاوضــة مــن ذل عق
ــا  ــق عليه ــد المتف ــع الفوائ ــرض أن يدف ــى المفت ــادة 542 عل ــت الم ــد أوجب المصــري فق
عنــد حلــول ميعــاد اســتحقاقها، أمــا فــي الشــريعة اإلســالمية فــإن ثــواب القــرض عظيــم 
ألن فيــه توســعة علــى المســلم وتفريجــاً عنــه قــال زيــد بــن أســلم لمــا نزلــه قولــه تعالــى: 
)مــن ذا الــذي يقــرض هللا قرضــاً حســناً( قــال أبــو الدحــداح فــداك أبــي وأنــي يارســول 
هللا إن هللا يســتقرضنا وهــو غنــي عــن القــرض؟ قــال "نعــم يريــد أن يدخلكــم الجنــة بــه" 
قــال: "فــإن أقرضــت ربــي قرضــاً يضمــن لــي بــه ولصيبيتــي الدحداحــة معــي الجنــة .. 
قــال نعــم" قــال فناولنــي يــدم فناولــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يــده.. فقــال إن لــي 
حديقيتــن إحداهمــا بالســافلة واألخــرى بالعاليــة وهللا ال أملــك غيرهمــا قــد جعلتهمــا قرضــاً 
هلل تعالــى.. قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم اجعــل احداهمــا هلل واألخــرى دعهــا 
معيشــة لــك ولعيالــك.. قــال: فأشــهدك يــا رســول هللا إنــي جعلــت خيرهمــا هلل تعالــى وهــو 

حائــط فيــه ســتمائة نخلــة.. قــال إذن يجزيــك هللا بــه الجنــة" .
ــى هللا  ــال رســول هللا صل ــال.. ق ــك ق ــن مال ــس ب ــي ســنته عــن أن ــن ماجــه ف وأخــرج اب
عليــه وســلم "رأيــت ليلــة أســرى بــي علــى بــاب الجنــة مكتــوب "الصدقــة بعشــرة أمثالهــا 
والقــرض بثمانيــة عشــرة" قلــت لجبريــل مــا بــال القــرض أفضــل مــن الصدقــة؟ قــال ألن 

الســائل يســأل وعنــده والمســتقرض ال يســتقرض إال مــن حاجــة" .
ــة  ــا ًوصف ــداراً نوع ــه مق ــرض أي مثل ــتقرض رد الق ــى المس ــريعة عل ــت الش ــد أوجب وق
عنــد انتهــاء مــدة القــرض دون النظــر إلــى مــا يطــرأ علــى قيمتــه مــن تغيــر وذلــك فــي 
ــبيل هللا ال  ــي س ــق ف ــا أنف ــن أن م ــى بي ــا ، ألن هللا تعال ــق عليهم ــكان المتف ــان والم الزم
يضيــع عنــد هللا تعالــى بــل يــرد الثــواب قطعــاً ، وحقيقــة عقــد القــرض فــي اإلســالم علــى 
هــذا النحــو الــذي يقضــي بــأن الزيــادة فيــه تخرجــه عــن أصلــه الــذي وضــع مــن أجلــه 
وألن الزيــادة فيــه ربــا محــرم محــل إجمــاع فقهــاء المســلمين علــى مــا ورد عــن لســانهم 
ــد الــكالم عــن الشــرائط التــي ترجــع إلــى  ــه الكاســاني عن فمذهــب الحنفيــة علــى مــا نقل
نفــس القــرض أنــه ال يكــون فيــه جــر منفعــة ألن الزيــادة المشــروطة تشــبه الربــا ألنهــا 
فضــل ال يقابلــه عــوض، والتحــرز عــن حقيقــة الربــا وعــن شــبهة الربــا واجــب ، وبهــذا 

قــال المالكيــة قــال ابــن جــزي القــرض جائــز وفعــل معــروف.. وإنمــا يجــوز بشــرطين 
أحدهمــا أال يجــر نفعــاً .

وذهــب الشــافعية إلــى أنــه ال يجــوز قــرض جــر منفعــة ، وقــال ابــن قدامــة: الخيــال أن كل 
قــرض شــرط فيــه الزيــادة فهــو حــرام بغيــر خــالف ونقــل قولــه ابــن المنــذر فــي إجمــاع 
الفقهــاء علــى أن الســلف إذا شــرط علــى المســتلف زيــادة أم هديــة فأســلف علــى ذلــك أن 
الزيــادة علــى ذلــك ربــا .. وهــو مذهــب الظاهريــة قــال ابــن حــزم "وال يحــل أن يشــترط 
رد أكثــر ممــا أخــذ وال أقــل وهــو ربــا وال يحــل اســترداد رد أفضــل ممــا أخــذ وال أدنــى 

وهــو ربــا .
ذلــك هــو عقــد القــرض فــي لســان الفقهــاء لــه طبيعــة تبرعيــة إذا شــرطت فيــه الزيــادة 
ــمعة،  ــاء وس ــى دون ري ــه هللا تعال ــه وج ــي ب ــرض يبتغ ــه والمق ــن موضوع ــه ع تخرج
وبأعمــال مــا تقــدم مــن قواعــد قانونيــة فــإن العالقــة بــدأت بيــن الطرفيــن بقــرض حســن 
لــم يتفقــا فيــه علــى زيــادة وكان مــن المتعيــن علــى المســتقرض المســتأنف ضــده أن يــرد 
القــرض البالــغ قــدره ثالثيــن ألــف مــارك فــي الميعــاد المتفــق عليــه وقــد أمهلــه المســتأنف 
المقــرض عمــالً بالقاعــدة الشــرعية نظــرة إلــى ميســرة إلــى أوائــل شــهر نوفمبــر ســنة 
1983 وفــي ذلــك التاريــخ لــم يتــم رد القــرض وإنمــا اتفــق الطرفــان علــى تأجيــل الوفــاء 
بــه إلــى 83/11/30 و83/12/30، واتفقــا علــى أن يكــون الــرد بالدراهــم بمقــدار 

خمســة وأربعيــن ألــف درهــم.
لمــا كان ذلــك وكانــت العالقــة بيــن الطرفيــن ســواء فــي بدايــة نشــوء عقــد القــرض بتاريــخ 
83/8/14 حتــى تاريــخ إصــدار الشــيكين موضــوع التداعــي ال تعــدو أن تكــون عالقــة 
مقــرض بمقتــرض يحكمهــا عقــد القــرض وفقــاً للقواعد الشــرعية الســالفة الذكــر ومقتضى 
ذلــك وجــوب احتســاب قيمــة المــارك بالنســبة للدرهــم يــوم القــرض فــي 83/8/14 كمــا 
ذهــب إلــى ذلــك بحــق الحكــم المســتأنف الــذي لــم يعتــد بإتفــاق الطرفيــن فيمــا زاد عــن 
ــى  ــيكين عل ــي صــورة إصــدار ش ــان ف ــه الطرف ــذي أفرغ ــاق ال ــذا اإلتف ــة فه ــك القيم تل
النحــو المتقــدم علــى مــا تســتخلصه هــذه المحكمــة مــن ظــروف التعاقــد أن هــو أال إتفــاق 
أحــل حرامــاً هــو إباحــة أن يجــر القــرض إلــى نفــع فهــو مــردود شــرعاً وال يجــوز اقلــول 
أن ذلــك جائــز عنــد مــن يقــول بجــواز الزيــادة عنــد الوفــاء ذلــك أن مــا تســتخلصه هــذه 
المحكمــة أن تلــك الزيــادة المشــروطة لــم تكــن عنــد الوفــاء وإنمــا اشــترطت أثنــاء ســريان 
القــرض ومــن أجــل موافقــة المقــرض علــى تأجيــل الوفــاء، كمــا ال يفــوت هــذه المحكمــة 
ــام  ــم تتمخــض عــن قي أن تشــير إلــى أن العالقــة بيــن الطرفيــن عنــد إصــدار الشــيكين ل
ــذي هــو  ــاح األصــل كجنســه ال ــه مب ــذي حكمــه أن ــد وال ــد بنق ــع نق عقــد صــرف وهــو بي
البيــع  لــم تتمخــض تلــك العالقــة عــن قيــام عقــد صــرف ذلــك أن عقــد الصــرف يشــترط 
أن يقــول أحــد الطرفيــن الــذي يبيــع نقــده للطــرف اآلخــر خــذ هــذا ويقــول الطــرف اآلخــر 
ــاء  ــا ال ه ــورق رب ــورق بال ــه وســلم "ال ــى هللا علي ــي صل ــا روي عــن النب ــى م ــه عل مثل
وهــاء والذهــب بالذهــب ربــا إال هــاء وهــاء" وصــورة الواقعــة المطروحــة تخالــف ذلــك 
تمامــاً فهــي إتفــاق علــى تأجيــل الوفــاء مــع اشــتراط زيــادة فــي أصــل القــرض علــى مــا 

ســلف بيانــه .
ــارة  ــه ال محــل إلث ــى أن ــك وكان ال يفــوت هــذه المحكمــة أيضــاً أن تشــير إل لمــا كان ذل
الخــالف بيــن أبــي حنيفــة وصاحبيــه حــول اقتــراض فلــوس كســدت، ذلــك أن الخــالف 
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بيــن اإلمــام أبــي حنيفــة وصاحبــه يقــوم حــول نقــد إســالمي كســد وليــس كذلــك الشــأن فــي 
صــورة الدعــوى المطروحــة، لمــا كان ذلــك فــإن مــا أثــاره المســتأنف يضحــي فــي جملتــه 
علــى غيــر ســبب مــن الشــرع والواقــع متعيــن اإلطــراح وبالتالــي تأييــد الحكــم المســتأنف 
لألســباب الصحيحــة التــي أوردهــا والتــي تأخــذ بهــا هــذه المحكمــة بمــا ال يتعــارض مــع 
ــزم بهــا  ــإن المحكمــة تل ــات ف ــه عــن المصروف ــث أن مــا ســلف ذكــره مــن أســباب، وحي

المســتأنف خاســر اإلســتئناف.
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة:
أوالً: بقبول االستئناف شكالً..

ثانياً: وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات
أمين السر        عضو الدائرة        عضو الدائرة       رئيس المحكمة

 

محكمة اإلستئناف اإلتحادية – الشارقة
الدائرة المدنية تنفيذ

ــن  ــة كل م ــداري، وعضوي ــم ب ــم إبراهي ــد المنع ــيد/ د. عب ــة برئاســة القاضــي الس المؤلف
القاضــي الســيد/ ياســين اســماعيل بيطــار، والقاضــي/ الســيد محمــد عبــد القــادر الســلطي.
ــة  ــر محكم ــق 11/14/ 1984 بمق ــاء المواف ــوم األربع ــي ي ــدة ف ــة المنعق بالجلســة العلني

ــة بالشــارقة. االســتئناف االتحادي
أصدرت الحكم اآلتي:

فــي القضيــة رقــم 84/116 قضائيــة اســتئناف حقوقــي المقيــدة بجــدول قضايــا محكمــة 
الشــارقة المدنيــة برقــم 1984/263 تنفيــذ

المبدأ
ــتنباط  ــن الس ــة المتعاقدي ــم ني ــود وتفه ــير العق ــي تفس ــلطة ف ــة الموضــوع الس 1. لمحكم
حقيقــة الواقــع منهــا ويجــب أن يكــون قضاؤهــا فــي ذلــك قائمــاً علــى أٍبــاب ســائغة بحيــث 
تتبيــن إرادة العاقــد علــى حقيقتهــا ومــن ثــم إســباغ التكييــف القانونــي الصحيــح علــى العقــد 

دون تفنيــد بمــا خلعــه عليــه العاقــدان مــن وصــف.
2. العبرة في الفقه اإلسالمي باإلرادة الظاهرة.

3. من المقرر في أحكام الشريعة اإلسالمية أن الكفالة نوعان:
- كفالة بالنفس "ضمان الوجه".

- كفالة بالمال.
المحكمة

بعد اإلطالع على األوراق والمداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلي.
وحيــث أن الوقائــع –علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المســتأنف وســائر أوراق القضيــة التنفيذية 
رقــم 84/263 تتحصــل فــي أن المســتأنف ضــده، ســبق لــه وأن اســتحصل علــى حكــم 
قضائــي صــادر عــن المحكمــة اإلبتدائيــة فــي الشــارقة فــي القضيــة رقــم 1983/838 
وتاريــخ 84/3/24 يقضــي بإلــزام المدعــى عليهمــا............................ بــأن يدفعــا 

بالتضامــن والتكامــل للمســتأنف ضــده مبلــغ )7000( درهــم والمصاريــف.
ــابق  ــم الس ــه بمقتضــى الحك ــوم ل ــتأنف ضــده والمحك ــخ 1984/5/6 أودع المس وبتاري
ــغ  ــا بالمبل ــوم عليهم ــى المحك ــذ عل ــب التنفي ــذ وطل ــرة التنفي ــم دائ ــذا الحك ــه اودع ه بأن
المحكــوم بــه لصالحــه والبالــغ 7350 درهمــاً، وبتاريــخ 1984/6/11 حضــر المســتأنف 
ــة الكويــت  ــا دول ــال )حيــث أن المحكــوم عليهمــا مــن رعاي ــذ وق ــرة التنفي ــى دائ ضــده إل
ــب  ــد بموج ــد تعه ــدة وق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــن مواطن ــا م ــث كفيلهم وحي
التعهــد الشــخصي –الــذي يبــرزه ويقدمــه- بدفــع المبلــغ الــذي تحكــم بــه المحكمــة عليــه( 
ــع  ــى دف ــرة إصــدار مذكــرة حبــس بحــق الكفيــل إلكراهــه عل والتمــس مــن قاضــي الدائ
ــه لجلســة  ــة دعــوة الكفيــل وســماع أقوال ــه، فقــررت المحكمــة التنفيذي ــغ المحكــوم ب المبل
ــدم جــواز  ــذ الموجــه ضــده بع ــب التنفي ــل طل ــع المســتأنف الكفي ــا دف 84/10/21م وفيم
ــم  ــة صــدر الحك ــس الجلس ــع وبنف ــة دف ــت كفال ــه حضــور وليس ــه ألن كفالت ــه إلي توجيه
المســتأنف والــذي قضــى برفــض الطلــب المقــدم مــن وكيــل المســتدعى ضــده )الكفيــل( 
واألمــر بــأن تســتمر اجــراءات التنفيــذ بالشــكل العــادي تجاهــه أي تجــاه الكفيــل المذكــور 
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علــى ســند مــن المقولــة أن الكفالــة عقــد يحــل بمقتضــاه الكفيــل محــل المكفــول )المحكــوم 
عليهمــا( فــي هــذه الدعــوى وهــو المديــن ويلتــزم بالوفــاء نيابــة عنــه فيمــا كفــه والكفالــة 
كانــت لإلحضــار أو للدفــع تلــزم الكفيــل بســداد مــا علــى مكفولــه مــن التــزام مــادي أيــا 
كان ســببه طالمــا أن الكفيــل قــد فشــل فــي إحضــار مكفولــه للمحكمــة أو أيــة جهــة مذكــورة 
فــي الكفالــة وأن الكفيــل فــي هــذه الدعــوى التــزم صراحــة وخطيــاً علــى اســتمارتي عقــد 
الكفالــة لــدى الشــرطة بــأن يكفــل المحكــوم عليهمــا وهمــا مــن رعايــا الكويــت ألن يحضــر 
ــق" أو  ــب "الشــكل مطل ــد الطل ــة أو المحكمــة المختصــة عن ــرة النياب كل منهمــا أمــام دائ
ــى تهمــة  ــك مــن أجــل محاكمتهمــا عل ــرة المذكــورة وذل فــي أي وقــت آخــر تحــدده الدائ
االعتــداء البســيط التــي ألقــي القبــض عليهمــا ألجلهــا وتعهــد بــأن يســتمرا فــي الحضــور 
ــه  ــم من ــا تفه ــو م ــك وه ــاً لذل ــرر خالف ــى أن تق ــة إل ــة المختص ــة أو المحكم ــام النياب أم
المحكمــة –أي محكمــة التنفيــذ- بــأن تســتمر الكفالــة إلــى أن تلغــى بقــرار وتفهمــه كذلــك 
أنــه فــي حالــة تقصيــر المذكوريــن عــن الحضــور حســبما ذكــر بــأن يكــون ملزمــاً بدفــع 
أيــة مبالــغ "أو مبلــغ" يتعلــق بالقضيــة إلــى صنــدوق محكمــة الشــارقة األمــر الــذي تفســره 
المحكمــة بــأن الكفيــل المســتدعى ضــده المذكــور كفــل المحكــوم عليهمــا كفالــة غرميــة أي 
كفالــة دفــع فــي األصــل وحتــى إن كانــت كفالــة إحضــار فقــد انقلبــت إلــى كفالــة غرميــة 
"للدفــع" لثبــوت عــدم إحضــاره للمحكــوم عليهمــا للوفــاء بمبلــغ الحكــم المنفــذ ألجلــه وأن 
المســتقر عليــه فــي قضــاء محكمــة التنفيــذ والمتفــق عليــه فقهــاً وقضــاًء أن التنفيــذ يكــون 
فــي األصــل ضــد المديــن أي ضــد مــن توافــرت صفــة المديونيــة فيــه وقــد يكــون المديــن 
هــو المديــن األصلــي أو قــد يكــون مجــرد الكفيــل كالمســتدعى ضــده ولكــون أن الكفيــل 
ــى  ــرة عل ــذ القاص ــراءات التنفي ــا باج ــا أبلغ ــوم عليهم ــه المحك ــت أن مكفولي ــارم وثاب غ

إخطــار الدفــع فــي هــذه المرحلــة ولــم يمثــال فــكان الحكــم المســتأنف.
ــه  ــكل قبول ــث الش ــن حي ــاً م ــتأنفه هادف ــرار فاس ــذا الق ــض ه ــم يرف ــل ل ــث أن الكفي وحي
ــم الصــادر  ــذ الحك ــواز تنفي ــدم ج ــدداً بع ــتأنف مج ــم المس ــاء الحك ــي الموضــوع بإلغ وف
ــه بالرســوم  ــزام المســتأنف علي ــم 1983/838 ضــد المســتأنف مــع ال ــي الدعــوى رق ف
ــه  ــاً الســتئنافه أن الحكــم المســتأنف في ــال بيان والمصاريــف ومقابــل أتعــاب المحامــاة وق
مخالفــة ألحــكام القانــون ذلــك أن اعتبــر الكفالــة المحــررة مــن المســتأنف كفالــة لإلحضــار 
أو الدفــع وال يــدري المســتأنف مــن أيــن أتــت المحكمــة مصــدرة الحكــم المســتأنف بكلمــة 

ــة الموقعــة مــن المســتأنف كانــت لإلحضــار فقــط. أو للدفــع ذلــك أن الكفال
وإن محكمــة التنفيــذ أخطــأت فــي تفســير الكفالــة كفالــة غرميــة أي كفالــة للدفــع فــي حيــن 
أن المســتقر عليــه قضــاء خــالف ذلــك وأن حقيقــة الكفالــة الموقعــة مــن المســتأنف هــي 
عبــارة عــن تعهــد شــخصي وكفالــة كفــل بموجبهــا المســتأنف المتهمــان بإحضارهمــا أمــام 
النيابــة وأمــام المحكمــة لمحاكمتهمــا عــن تهمــة التعــدي وأن يســتمر ذلــك إلــى أن تقــرر 
ــا  ــة بأنه ــذه الكفال ــى تفســير ه ــك وأن القضــاء اســتقر عل ــة المذكــورة خــالف ذل المحكم
كفالــة لحضــور المكفــول فــي الدعــوى التــي كفلــه فيهــا وال يجــوز أن يمتــد أثــر الكفالــة 

إلــى غيــر مــا تحملــه نصهــا .
المحكمة

مــن حيــث أن االســتئناف أقيــم علــى ســببين ينغــي فيهمــا المســتأنف علــى الحكم المســتأنف 
ــى  ــع عل ــد وق ــن كان ق ــه ولئ ــول بأن ــك يق ــان ذل ــي بي ــون، وف ــه القان ــي تطبيق ــأه ف خط

الورقــة المســماة بالتعهــد الشــخصي والكفالــة إال أن هــذا التعهــد مــا هــو إال عبــارة عــن 
كفالــة حضــور أمــام النيابــة العامــة والمحكمــة الجزائيــة وليــس كفالــة دفــع، كمــا ذهــب 
إليــه الحكــم المســتأنف وال يجــوز إمتــداد أثــره إلــى غيــر مــا يحملــه نصــه، وحيــث أنــه 
ــة المتعاقديــن  مــن المقــرر أم لمحكمــة الموضــوع الســلطة فــي تفســير العقــود وتفهــم ني
الســتنباط حقيقــة الواقــع منهــا ويجــب أن يكــون قضاؤهــا فــي ذلــك قائمــاً علــى أســباب 
ــي  ــف القانون ــباغ التكيي ــم اس ــن ث ــا وم ــى حقيقته ــد عل ــن إرادة العاق ــث تتبي ــائغة بحي س
ــن  ــا أن م ــن وصــف، كم ــدان م ــه العاق ــه علي ــا خلع ــد بم ــد دون تفي ــى العق ــح عل الصحي
ــاإلرادة الظاهــرة أي يجــب  ــد ب المقــرر فــي الفقــه اإلســالمي أن العبــرة فــي تفســير العق
الوقــوف عنــد الصيــغ والعبــارات الــواردة فــي العقــد واســتخالص معانيهــا الظاهــرة دون 
اإلنحــراف عــن هــذا المعنــى الظاهــر إلــى معــان أخــرى بحجــة أنهــا هــي المعانــي التــي 
ــاإلرادة الظاهــرة كمــا  ــه اإلســالمي ب ــرة فــي الفق ــة فالعب ــد الباطن ــل فيهــا إرادة العاق تتمث
تســتخلص مــن العبــارات الصيــغ التــي اســتعملها المتعاقــدان فــي هــذا اســتقرار للتعامــل 
وتحقيــق للثقــة المشــروعة التــي وضعهــا كل مــن المتعاقديــن فــي اآلخــر عندمــا اطمــأن 
إلــى مــا يكمــن فــي عبارتــه مــن معــان ســائغة، ولمــا كان مــن المقــرر فــي أحــكام الشــريعة 
ــة بالنفــس "ضمــان الوجــه" وهــي التــي يتعهــد فيهــا  اإلســالمية أن الكفالــة نوعــان: كفال
الكفيــل بإحضــار مكفولــه إلــى المرجــع المحــدد فــي الكفالــة وكفالــة بالمــال والتــي يتعهــد 
فيهــا الكفيــل للدائــن بــأن يفــي اإللتــزام األصلــي إذا لــم يــف بــه المديــن وبالنســبة للنــوع 
ــزم  ــه تل ــا ســلف بيان ــو كم ــان الوجــه فه ــس أو ضم ــة بالنف ــة وهــو كفال األول مــن الكفال
الكفيــل بإحضــار المكفــول فــي الوقــت المعيــن لــه فــإن لــم يفعــل جــاز للقاضــي أن يقضــي 
ــه منهــا إذا ثبــت عجــزه عــن إحضــاره، وإذا تعهــد  ــه أن يعفي ــة ول ــه بغرامــة تهديدي علي
الكفيــل بــأداء مبلــغ معيــن علــى ســبيل الشــرط الجزائــي فــي حالــة عــدم إحضــار المكفــول 
لزمــه أداء ذلــك المبلــغ ولكــن للقاضــي أن يعفيــه منــه كلــه أو بعضــه إذا تبيــن لــه مــا يبــرر 
ــول لزمــه  ــد عــدم تســليم المكف ــن عن ــأداء الدي ــل صراحــة ب ــراً إذا تعهــد الكفي ــك وأخي ذل

أداؤه إذا لــم يقــم بتســليمه وهــو مــا يســمى بكفالــة إحضــار الدفــع .
ــخصي  ــد ش ــه "تعه ــون بأن ــرر المعن ــة المح ــن مطالع ــن م ــدم وكان البي ــا تق ــا كان م لم
وكفالــة أنــه جــرت كتابتــه لــدى شــرطة الشــارقة فــي معــرض شــكوى جزائيــة باإلعتــداء 
التــزم بموجبــه المســتأنف بــأن يحضــر مكفولــه أمــام النيابــة العامــة فــي الشــارقة أو أمــام 
المحكمــة المختصــة لمحاكمتــه عــن تهمــة االعتــداء ابلســيط وأن يســتمر ذلــك الحضــور 
إلــى أن تقــرر الجهــة المذكــورة خــالف ذلــك وأنــه فــي حالــة تقصيــر الكفيــل فــي ذلــك 
االلتــزام فإنــه ملــزم بدفــع مبلــغ مــا يتعلــق بالقضيــة وإذا كان األمــر كذلــك وكانــت هــذه 
المحكمــة وفــي صــورة التعهــد موضــوع هــذه الدعــوى ومــا تضمنــه مــن عبــارة ظاهــرة 
ومــا صاحبــه مــن ظــروف ومالبســات كتابــة تخلــص إلــى أنــه عبــارة عــن كفالــة إحضــار 
ــق  ــغ المتعل ــع المبل ــزم بدف ــه وإال يلت ــار مكفول ــتأنف بإحض ــا المس ــزم بموجبه ــع الت بادف
بالقضيــة أي أنــه فــي حالــة إخــالل الكفيــل باحضــار مكفولــه فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل 
التقاضــي جزائيــاً أو مدنيــاً فإنــه يكــون ملزمــاً بدفــع المبلــغ الــذي قــد يحكــم بــه أو حكــم 
بــه المكفــول يؤيــد ذلــك أن بــالغ االعتــداء قــد اقتــرن مــن المجنــي عليــه بشــكوى وإدعــاء 
شــخصي ارتــأت هــذه المحكمــة –محكمــة االســتئناف- بفصلــه عــن الدعــوى الجزائيــة فــي 

معــرض رؤيتهــا االســتئناف الــذي طــرح أمامهــا فــي القضيــة الجزائيــة.
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لمــا كان مــا تقــدم وكان القــرار المســتأنف وقــد اعتمــد بهــذا التعهــد واعتبــره مــن حيــث 
النتيجــة كفالــة إحضــار بالدفــع وشــامالً الدعــوى الحقوقيــة والتنفيذيــة فإنــه يكــون قــد اعمل 
ــة  ــه هــذه المحكم ــا خلصــت إلي ــق وم ــاي تواف ــا بم ــد ومداه ــة موضــوع التعه ــر الكفال أث
وألســباب حكمهــا هــذا األمــر الــذي يتعيــن معــه تأييــد الحكــم المســتأنف وأن تشــير إلــى أن 
مــا اجتهــدت إليــه فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة رقــم 101 لســنة 1983 ال يتناقــض 
ــم  ــم رق ــد موضــوع الحك ــة التعه ــك أن صيغ ــذا ذل ــا ه ــي حكمه ــه ف ــا خلصــت إلي ــع م م
83/101 مختلــف مــن حيــث عباراتــه وظاهرهــا وظــروف ومالبســات تدوينــه وكتابتــه 

عــن ظــروف ومالبســات أخــذ التعهــد موضــوع هــذه القضيــة.
لما كان ذلك وكان المستأنف قد خسر استئنافه فإنه ملزم بمصاريفه.

فلهذه األسباب
حكمت المحكمة:

أوالً: بقبول االستئناف شكالً.
المســتأنف  والزمــت  المســتأنف  الحكــم  وتأييــد  برفضــه  الموضــوع  وفــي  ثانيــاً: 

لمصروفــات. با
أمين السر           عضو الدائرة         عضو الدائرة         رئيس الدائرة

محكمة اإلستئناف اإلتحادية – الشارقة
الدائرة الشرعية

المؤلفــة برئاســة القاضــي الســيد/ محمــد توفيــق الشــماع، وعضويــة القاضييــن الســيدين/ 
محمــد أحمــد حســين برغــش، أحمــد ســليم الرفاعــي.

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم الخميــس الموافــق 1984/1/9 بمقــر محكمــة 
بالشــارقة. االتحاديــة  االســتئناف 

أصدرت الحكم اآلتي:
فــي القضيــة رقــم 1983/42 قضائيــة اســتئناف شــرعي المقيــدة بجــدول قضايــا محكمــة 

خورفــكان الشــرعية برقــم 1983/42.
المبدأ

1. الطــالق المعلــق "أي غيــر المنجــز" ال يقــع إذا كان غــرض المتكلــم بــه التخويــف أو 
الحمــل علــى فعــل شــيء أو تركــه.

2. قضــاء القاضــي ال يــرد إذا كان موافقــاً للدليــل الشــرعي مــن كتــاب أو ســنة أو اجمــاع 
أو حتــى إذا كان مختلفــاً والخــالف فــي ســبب القضــاء.

المحكمة
بعــد ســماع المرافعــة الشــفوية ومطالعــة األوراق المداولــة، وحيــث أن االســتئناف 
ــذا  ــام ه ــتأنف أق ــث أن المس ــكالً، وحي ــول ش ــو مقب ــة فه ــه القانوني ــتوفى أوضاع ــد اس ق
االســتئناف بالئحــة قدمهــا فــي 1983/11/7 قــال فيهــا أن محكمــة خورفــكان الشــرعية 
أصــدرت حكمهــا فــي القضيــة الشــرعية رقــم 42 لســنة 1983 وأن ذلــك الحكــم الصــادر 
بالطــالق لــم يســتند للشــريعة اإلســالمية وأنــه لذلــك يلتمــس قبــول اســتئنافه هــذا شــكالً فــي 
الموضــوع بفســخ القــرار المســتأنف والــزام المســتأنف ضدهــا بالرســوم والمصاريــف.
ــم  ــن الحك ــن م ــا يبي ــى م ــا وعل ــه أوراقه ــأت ب ــبما أنب ــوى حس ــة الدع ــث أن واقع وحي
المســتأنف الصــادر مــن محكمــة خورفــكان الشــرعية فــي 1404/1/20ه الموافــق 
1983/10/26 تحمــل فــي أن المســتأنف ضدهــا توجهــت إلــى المحكمــة المذكــورة 
تطلــب افتاءهــا قائلــة أنهــا زوجــة المســتأنف منــذ ثــالث ســنين وكثيــرا مــا يحــدث الخــالف 
بينهمــا ويضربهــا ويســبها وقــد تعهــد خطيــاً بــأال يضربهــا ثــم بــدل الضــرب أخــذ يدفعهــا 
بشــدة وعندمــا اعترضــت عليــه كتــب لهــا ورقــة فيهــا أنــه لــن يدفعهــا مــن أيــة جهــة أو 
ــا  ــاً وله ــاً بائن ــة طالق ــك فتكــون –أي المســتأنف ضدهــا- طالق ــه ذل مــكان وإن حــدث من
جميــع حقوقهــا الشــرعية وبســؤال الــزوج المســتأنف عــن ذلــك أجــاب إبــان الخــالف بينــه 
وبيــن زوجتــه المســتأنف ضدهــا صحيــح ولكنــه لــم يضربهــا ضربــاً مبرحــاً وإنمــا يحالــو 
إصالحهــا وهــي عصبيــة وتريــد انفــاذ رأيهــا –وأنــه يــؤدي الصــالة- وأن الورقــة التــي 
ــد كتبهــا  ــة بائــن أن حصــل منــه ضــرب أو دفــع فــي المســتقبل فق كتــب فيهــا أنهــا طالق
وهــي تمليهــا عليــه إرضــاًء لهــا ولــم يقصــد طالقهــا وإزاء إنــكار المســتأنف فقــد أثبــت 
القاضــي بمحكمــة المســتأنف أنــه قــام بتحويــل المســتأنف ضدهــا إلــى الطبيــب فجــاءت 
ــار وأنهــا ســليمة وحالتهــا  ــأن المســتأنف ضدهــا ضربــت قبــل أســبوع وبهــا آث ــه ب إجابت
جيــدة وبســؤاله لزوجهــا المســتأنف هــن الضــرب أو الدفــع أفــاد بأنــه لــم يضربهــا وإنمــا 
يضغــط عليهــا مــن فــوق ليجلســها وهــي تقاومــه تريــد القيــام –وأروى الحكــم المســتأنف 
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أنــه بنــاء علــى إقــرار الــزوج المســتأنف بأنــه دفــع زوجتــه- المســتأنف ضدهــا إلــى أســفل 
وقــد شــرط لهــا مــا ذكــر "أنهــا طالقــة بائــن إن حصــل منــه ضــرب أو دفــع فــي المســتقبل" 
وأنــه علــق طالقهــا البائــن علــى أمــر يســتطيع فعلــه ويســتطيع تركــه ثــم فعلــه باختيــاره 
–فإنــه ثبــت لديــه- أي الحكــم المســتأنف- طــالق المســتأنف لزوجتــه المســتأنف ضدهــا 
بالصيغــة التــي ذكرهــا- وأنــه قــد حــاول إنهــاء الخــالف بينهمــا ومــن ثــم عمــل عقــد زواج 
جديــد بينهمــا فلــم يصطلحــا- واســتطردت المحكمــة أول درجــة قائلــة أنهــا قامــت بســؤال 
الزوجــة عــن مؤخــر مهرهــا فذكــرت أنــه ثــالث آالف جنيــه مصــري وصادقهــا الــزوج 
المســتأنف علــى ذلــك- كمــا ذكــر الزوجــان أنهمــا قــد ســاهما فــي إعــداد بيــن فــي مصــر 
ــب  ــن نصي ــي مصــر م ــزوج ف ــون ال ــأن يك ــا ب ــارات واتفق ــكان باإلم ــي خورف ــر ف وآخ
الزوجــة بمــا فيــه مــن األثــاث ويكــون البيــت الــذي فــي خورفــكان بمــا فهــي مــن األثــاث 
مــن نصيــب الــزوج وباحتســاب مؤخــر الصــداق ومــا دفعتــه الزوجــة مــن مبالــغ زائــدة 
اصطلــح الزوجــان علــى أن يكــون عشــرة آالف درهــم يدفعهــا الــزوج للزوجــة مقســطة 
كل شــهر ألــف درهــم اعتبــاراً مــن شــهر أكتــور 1983 علــى أن تبقــى ابتهمــا البالغــة 
مــن العمــر أحــد عشــر شــهراً مــع المســتأنف ضدهــا "أمهــا" واســتعد الــزوج المســتأنف 
أن يدفــع لهــا نفقــة شــهرية مائتــي درهــم وإذا نتقلــت حضانتهــا إلــى مصــر فتكــون أربعيــن 

جنيهــاً مصريــاً- وانتهــى الحكــم المســتأنف علــى ذلــك.
وحيــث أن المستـــنف ضدهــا قدمــت صــورة مــن اقــرار المســتأنف مــؤرخ 83/8/29 بأنه 
لــن يدفــع زوجتــه المســتأنف ضدهــا بيــده مــن أيــة جهــة أو مــكان وإن حــدث ذلــك فتكــون 

طالقــة بائنــة ولهــا جميــع حقوقهــا الشــرعية.
كمــا قدمــت صــورة مــن محضــر صلــح جــرى فــي 1983/7/29 بالقاهرة من المســتأنف 
وزوجتــه المســتأنف ضدهــا بيــده مــن أيــة جهــة أو مــكان وإن حــدث فتكــون طالقــة بائنــة 

ولهــا جميــع حقوقهــا الشــرعية.
كمــا قدمــت صــورة مــن محضــر صلــح جــرى فــي 1983/7/29 بالقاهــرة بيــن 
المســتأنف وزوجتــه المســتأنف ضدهــا بســبب الخــالف بينهمــا ومــا أثارتــه األخيــرة مــن 
اعتــداء زوجهــا المســتأنف بالضــرب فــي بعــض األحيــان وأســدى النصــح مــن عائلتهــا إذ 

تبيــن لمــا أن الخالفــات بينهمــا عاديــة ممــا يحــدث بيــن الــزوج وزوجتــه.
وحيــث أنــه بجلســات المرافعــة أمــام هــذه المحكمــة حضــر الطرفــان مــع وكيلهمــا وأســدت 
هــذه المحكمــة النصــح لهمــا بتعاطــي أســباب الصلــح حيــث قــدم المســتأنف صــورة مــن 
طلــب مقــدم منــه لواعــظ المنطقــة لمناشــتدته التدخــل إلجــراء الصلــح بينــه وبيــن زوجتــه 
المســتأنف ضدهــا والــذي اســتبان مــن أقوالــه ومرافعتــه أنــه حريــص كل الحــرص علــى 
زوجتــه وابنتــه وعلــى اســتمرار الحيــاة الزوجيــة معهــا والصلــح بعــودة العالقــة الزوجيــة 
بينهمــا مــن أجــل الطفلــة البريئــة ثمــرة هــذا الــزواج كمــا قــدم كل مــن وكيلهمــا مذكــرة 
ــتأنف ضــده  ــل المس ــوى وصــرح وكي ــذه الدع ــي ه ــا ف ــة نظــر كل منهم ــارحة لوجه ش
بمذكرتــه أن الزوجــة توجهــت إلــى محكمــة خورفــكان تســتفي فــي أمرهــا فانتهــى الصــك 
الشــرعي إلــى مــا انتهــى اليــه مــن هــذا القضــاء بالحكــم المســتأنف –وخلــص كل منهمــا 
إلــى طلباتــه الــواردة بالمذكــرة- المســتأنف بطلــب فســخ الحكــم المســتأنف واعتبــاره طــأن 
لــم يكــن والمســتأنف ضدهــا بطلــب رد االســتئناف وتأييــد القــرار المســتأنف- وأنــه فــي 
ــة وقــوع الطــالق فربمــا يمكــن مســتقبالً إصــالح ذات البيــن بيــن الطرفيــن بعــد أن  حال

تهــدأ النفــوس.
وحيــث أنــه بجلســات المرافعــة فــي هــذه الدعــوى –أمــام هــذه المحكمــة- والتــي اســتمرت 
منــذ أول جلســة فــي 1983/11/17 وحتــى جلســة اليــوم 1984/1/19 والتــي صــدر 
فيهــا هــذا الحكــم حاولــت المحكمــة جهدهــا للصلــح بينهمــا محافظــة علــى حســن العشــرة 
واســتدامة الحيــاة الزوجيــة هانئــة هادئــة كمــا أرادهــا هللا ســبحانه وتعالــى لعبــاده بقولــه: 
)ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة 
إن فــي ذلــك آليــات لقــوم يتفكــرون( إال أن الزوجــة رفضــت رفضــاً بائنــاً وحتــى آخــر 
ــرة  ــل األخي ــا قب ــي الجلســة م ــا ف ــداه موكله ــد أب ــل كان ق ــح ونســفت كل أم جلســة الصل

للحكــم وهــي جلســة 1984/1/12.
وإذ تقــدم المســتأنف بتاريــخ 1984/1/12 لهــذه المحكمــة بطلــب ضمنــه أنــه نظــراً لعــدم 
ــن صــدور  ــى حي ــدة وحت ــاء  الع ــرب انته ــن ق ــيته م ــكام الشــرعية ولخش ــه باألح معرفت
الحكــم فــي الدعــوى فإنــه يشــهد هللا علــى أنــه قــد راجــع "هــو" وزوجتــه المســتأنف ضدهــا 
أيــاً كانــت نتيجــة هــذا الحكــم وصفــاً لطالقــه وأنــه قــد راجــع زوجتــه إلــى عصمتــه بتاريــخ 

.1984/1/12
ــادئ  ــم اســتعراض المب ــذا الحك ــدي ه ــن ي ــرى أن تســوق بي ــة ت ــذه المحكم ــث أن ه وحي
الشــرعية اآلتيــة لتقــول كلمتهــا فيهــا –ذلــك أن مــن المقــرر أنــه ال فــرق بيــن القاضــي 
وغيــره فــي جــواز اإلفتــاء بمــا يجــوز بــه الفتيــا- ووجوبهــا إذا نصبــت ولــم يــزل أمــر 
ــد  ــن منصــب القضــاء عن ــل ضم ــا داخ ــإن منصــب الفتي ــذا ف ــى ه ــف عل ــلف والخل الس
الجمهــور الذيــن ال يجيــزون قضــاء الجاهــل –فالقاضــي مفــت ومثبــت ومنفــذ لمــا أفتــى 
ــه يكــره  ــى أن ــد ذهــب بعــض الفقهــاء مــن أصحــاب أحمــد والشــافعي إل ــه- وإن كان ق ب
للقاضــي أن يفتــي فــي مســائل األحــكام المتعلقــة بــه دون الطهــارة والصــالة ولهــذا قــال 
القاضــي شــريح حيــن اســتفتى "أنــا أقضــي وال أفتــي" ويمتــاز القضــاء عــن الفتــوى مــع 
ــار  ــوى اخب ــف أن الفت ــه الزم للمكل ــى وأن ــن هللا تعال ــار ع ــا أخب ــا أن كالً منهم اتحادهم
ــع  ــم م ــارع كالمترج ــع الش ــي م ــزوم فالمفت ــاء والل ــاه اإلنش ــار معن ــم اخب محــض والحك
القاضــي أمــا الحاكــم مــع الشــارع فكنائــب الحاكــم ينشــئ األحــكام واأللــزام فكأنــه قــال 
لــه "أي شــيء حكمــت بــه علــى القواعــد فقــد جعلتــه حكمــي" هــذا وقــد قيــل فــي مســائل 

ــان: فتــوى القاضــي فــي مســائل األحــكام جواب
األول: ليــس لــه أن يفتــي فــي مســائل األحــكام ألن لــكالم النــاس عليــه مجــاالً   -

مقــاالً. عليــه  الخصميــن  والحــد 
الثانــي: للقاضــي أن يفتــي فــي مســائل األحــكام كغيرهــا ألنــه أهــل لهمــا إال أن   -
فتــوى القاضــي فــي هــذا الــرأي –ليســت حكمــاً منــه- فلــو حكــم غيــره بخــالف مــا أفتــى 
ــي الحاضــر  ــذا يجــوز للقاضــي أن يفت ــم يكــن نقضــاً لحكمــه وال هــي كالحكــم- ول ــه ل ب
والغائــب ومــن يجــوز حكمــه لــه ومــن ال يجــوز واحتــج أصحــاب هــذا الــرأي بحديــث 
هنــد زوجــة أبــي ســفيان بأنــه فتــوى مجــردة وليســت حكمــاً علــى الغائــب مســتدلين بــأن 
أبــا ســفيان لــم يكــن غائبــاً عــن البلــد وكانــت مراســلته ممكنــة ولــم يطلــب الرســول عليــه 

ــة. الصــالة والســالم منهــا البين
ــى – ــوق هللا تعال ــة بحق ــائل المتعلق ــق بالمس ــا يتعل ــول القاضــي فيم ــإن ق ــك ف ــى ذل وعل
فــي اإلدعــاءات الــواردة عليهــا فــي مجلــس القضــاء بحضــور الخصميــن وســيراً علــى 
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هــدى مــن البينــات اشــلرعية التــي اتخدهــا فــي مواجهتهمــا بنــاًء علــى طلبهمــا لقــد وفقــا 
لهــذا الــرأي حكمــاً مــا دام قــد اتخــذت فــي ســبيل انشــائه وإعــداده وضبطــه اإلجــراءات 
الشــرعية المتعبــرة شــرعاً وفــي مثــل حقــوق هللا تعالــى- ومــن قــاض مختــص بنظرهــا 

مــن قبــل الحاكــم الــذي نصبــه لمثــل هــذه المنازعــات.
فقضــاء القاضــي أقــرب إلــى الســالمة مــن فتــوى المفتــي بــأن الفقيــه مــن شــأنه إصــدار 
ــاة  ــأنه األن ــن ش ــي فم ــا القاض ــول أم ــن الق ــره م ــا حض ــاعته بم ــن س ــه م ــرد علي ــا ي م
واالتثبــت ومــن تأتــي وتثبــت تهيــأ لــه مــن الصــواب مــا ال يتهيــأ لصاحــب البديهــة فتختلف 
فتــوى المفتــي عــن قضــاء القاضــي فــي أن المفتــي ال يلــزم بفتــواه وإنمــا يخبــر بهــا مــن 
اســتفتاه فــإن شــاء قبــل قولــه وإن شــاء تركــه أمــا القاضــي فهــو يلــزم بقولــه –فيشــترك 
هــو والمفتــي فــي اإلخبــار عــن الحكــم ويتميــز باإللــزام والقضــاء فهــو مــن هــذه الوجهــة 
خطــره أشــد- كمــا أن قضــاء القاضــي يختلــف عــن فتــوى المفتــي فــي أنــه قضــاء ملــزم 
بأمــر معيــن علــى شــخص معيــن فهــو خــاص ملــزم بخــالف فتــوى المفتــي فإنهــا عامــة 

غيــر ملزمــة –وتتعلــق بالمســتفتي وغيــره .
ــرار  ــا إق ــاظ التــي تضمنه ــة األلف ــن صيغ ــإن البــادئ م ــتأنف ف ــاره المس ــا أث ــا عم فأم
المســتأنف بأنهــا صيغــة الطــالق المعلــق والــذي يعرفــه الفقهــاء بأنــه مــا رتــب وقوعــه 
علــى أمــر مســتقبل بــأداة مــن أدوات الشــرط –مثــل حالتنــا هــذه ومثــل قولــه )إن خرجــت 
مــن المنــزل بغيــر إذن فأنــت طالــق(- والتعليــق قــد يكــون فيــه ذكــر ألداة الشــرط صراحــة 
وقــد يكــون معنويــاً مثــل )الطــالق يلزمنــي ال أفعــل كــذا...( والشــرط المعلــق عليــه قــد 

يكــون أمــراً اختيــاراً يمكــن فعلــه واالمتنــاع عنــه قــد يكــون أمــر غيــر اختيــاري.
ــال  ــن أفع ــون م ــد يك ــة وق ــزوج االختياري ــال ال ــن أفع ــون م ــد يك ــاري ق ــر االختي واألم
الزوجــة االختياريــة –ومــا يصــدر مــن الــزوج فــي هاتيــن الحالتيــن يســمى طالقــاً معلقــاً- 
ويســمى يمينــاً- وهــذا مــا يقتضينــا بيــان حكــم هــذا الطــالق وحيــث أن آراء الفقعــاء حــول 

هــذا الطــالق المعلــق إذا وجــد المعلــق عليــه فقــد انقســمت إلــى اآلراء اآلتيــة:
أوالً – يــرى الفقهــاء – األئمــة األربعــة – أن الطــالق المعلــق يقــع إذا وجــد المعلــق عليــه 
ســواء كان المعلــق عليــه مــن أفعــال الــزوج أو الزوجــة أو غيرهمــا أو كان أمــراً ال دخــل 
فيــه ألحــد مــن النــاس ســواء قصــد بــه الــزوج التخويــف أو الحمــل علــى فعــل شــيء أو 

تركــه أو لــم يقصــدة ولــم أســانيدهم الشــرعية فــي هــذا الشــأن.
ثانيــاً – يــرى الظاهريــة وبعــض الشــيعة أن الطــالق المعلــق إذا وجــد المعلــق عليــه ال 
يقــع أصــالً ســواء أكان علــى وجــه اليميــن وهــو مــا قصــد بــه الحمــل علــى فعــل شــيء أو 
تركــه أو تأكيــد الخبــر- أو لــم يكــن علــى وجــه اليميــن وهــو مــا قصــد بــه وقــوع الطــالق 
عنــد حصــول المعلــق عليــه- واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بــأن تعليــق الطــالق يميــن 
واليميــن بغيــر هللا تعالــى ال يجــوز فقــد قــال صلــى هللا عليــه وســلم مــن كان حالفــاً فــال 

يحلــف إال بــاهلل.
ثالثــاً – يــرى ابــن تيميــة وابــن القيــم أن الطــالق المعلــق إن كان علــى وجــه اليميــن ووجــد 
المعلــق عليــه فــال يقــع ويجــب الكفــارةة التــي تجــب علــى الحنــث فــي اليميــن بــاهلل تعالــى 
ــى رأيهــم  ــرأي عل ــد اســتدل أصجــاب هــذ ال ــع- وق ــن وق ــى وجــه اليمي ــم يكــن عل وإن ل
بــأن هــذا الطــالق إذا كان المقصــود بــه الحــث علــى الفعــل أو المنــع منــه أو تأكيــد خبــر 
كان فــي معنــى اليميــن فيكــون داخــالً فــي األيمــان الــواردة فــي قولــه تعالــى )قــد فــرض 

هللا لكــم تحلــة أيمانكــم( وقولــه تعالــى: )وذلــك كفــارة أيمانكــم إذا حلفتــم( وقــول الرســول 
صلــى هللا عليــه وســلم "مــن حلــف علــى يميــن فــرأي غيرهــا خيــراً منهــا فليــأت الــذي هــو 
خبــر وليكفــر عــن يمينــه" ويكــون حكمــه حكمهــا وهــو الكفــارة فــي حالــة الحنــث وعــدم 

الوفــاء بموجبهــا.
وقــد رأي الشــارع اإلســالمي فــي معظــم الــدول العربيــة واإلســالمية أنــه قــد كثــر حلــف 
ــن أن  ــم بي ــديد فإنه ــرج ش ــي ح ــاس ف ــار الن ــى ص ــور حت ــه األم ــالق ألتف ــاس بالط الن
يســتهينوا بالمحرمــات فيقترفــوا فيعيشــوا مــع أزواجهــم عيشــة يعتقــدون حرمتهــا وبيــن أن 
يحرمــوا أزواجهــم عليهــم إذا وصــل العــدد إلــى ثــالث ويحتالــون للتحليــل وفــي كل هــذا 
مفاســد وتضييــق علــى النــاس وحــرج لهــم فــكان البــد مــن العــالج وفــي الفقــه اإلســالمي 
ــة واإلســالمية  ــدول العربي ــي ال ــريعات ف ــم التش ــارت معظ ــك س ــع ولذل ــة والمتس الرحم
علــى مــا يــؤدي إلــى العــالج فــي مثــل هــذه الحالــة ويرفــع الحــرج عــن النــاس وذلــك مــا 

مــؤاده تقســيم التعليــق إلــى قســمين:
ــع  ــو وقعــت لوق ــة ل ــة معين ــط الطــالق بحادث ــى رب ــزوج إل ــه ال - القســم األول: قصــد في
الطــالق وهــو قاصــد إليــه كأن يعلــق طالقهــا علــى قبولهــا مــاال تفتــدي بــه نفســها أو يعلــق 
ــه يقصــد  ــه أن ــك ممــا يتضــح في ــى رضــا أبيهــا بالقــول صراحــة أو نحــو ذل طالقهــا عل

ربــط الطــالق بشــرط معيــن فإنــه فــي هــذه الحالــة يقــع الطــالق.
- القســم الثانــي: تعليــق لــم يقصــد بــه ربــط الطــالق بفعــل أو قــول قصــداً تحقيقيــاً صحيحــاً 

بــل قصــد بــه أمــا:
أ . الحمل على فعل شيء معين سواء أكان القصد منه حمل زوجته أم حمل غيرها.

ب . قصــد بــه المنــع مــن فعــل معيــن أو قــول معيــن ســواء أكان هــذا القــول أو الفعــل منهــا 
أم مــن غيرهــا.

ــت  ــان طلق ــربت الدخ ــول إن ش ــل –كأن يق ــن فع ــة ع ــق امتناغ ــه توثي ــد ب ت . أو يقص
امرأتــي.. أو إن فعلــت فعــالً.. ففــي هــذه الصــورة وأشــباهها ال يقــع الطــالق ألن الــزوج 
مــا قصــد إيقاعــه بــل قصــد الحمــل علــى الفعــل أو المنــع أو االمتنــاع عنــه ومــا كانــت 
العالقــة الزوجيــة تنقطــع لمثــل هــذا بــل الطــالق إنمــا يكــون للحاجــة إليــه وبقصــد صحيــح 

فــال طــالق إال عــن وطــر كمــا ورد فــي بعــض اآلثــار.
وعلــى ذلــك فــإن الطــالق المعلــق "أي غيــر المنجــز" ال يقــع إذا كان غــرض المتكلــم بــه 
التخويــف أو الحمــل علــى فعــل شــيء أو تركــه وهــو يكــره حصــول الطــالق وال وطــر 
لــه فيــه –إذ يكــون فــي معنــى اليميــن بالطــالق فــال يقــع بــه شــيء- وإن كان يقصــد بــه 
حصــول الطــالق عنــد حصــول الشــرط المعلــق عليــه ألنــه ال يريــد البقــاء مــع زوجتــه 

عنــد حصولتــه لــم يكــن فــي معنــى اليميــن فيقــع الطــالق عنــد حصــول المعلــق عليــه.
ويرجــع فــي تطبيــق هــذا الــرأي وتحديــد الحكــم إلــى قصــد الــزوج المتكلــم وتفســير قصــده 
إلــى قرائــن الحــال فإنــه لــم تكــن ثمــة قرائــن وحصــل خــالف حــول قصــده كأن تدعــى 
أنــه قصــد الطــالق بالتعليــق وينكــر هــو قصــد الطــالق بــل قصــد الحمــل علــى الفعــل أو 
المنــع منــه فــإن القــول يكــون قولــه فــي األخبــار عــن نفســه بيمينــه- فــإن حلــف اليميــن 
علــى أنــه لــم يقصــد الطــالق وإنمــا قصــد التخويــف أو الحمــل علــى الفعــل أو المنــع فــال 
يقــع الطــالق وإن نــكل عــن اليميــن وقــع الطــالق ألن النكــول عــن اليميــن إقــرار بدعــوى 
الزوجــة ، وقــد أخــذت بهــذا الــرأي معظــم التشــريعات العربيــة، القانــون رقــم 25 لســنة 
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1929 المــادة الثانيــة منــه.
وحيــث انــه مــن المقــرر أن قضــاء القضــاي ال يــرد إذا كان موافقــاً للدليــل الشــرعي مــن 
ــي ســبب القضــاء  ــه والخــالف ف ــاً في ــى إذا كان مختلف ــاع- أو حت ــاب أو ســنة أو اجم كت
فــإن قضــاء القاضــي فــي هاتيــن الحالتيــن صحيــح ومتــى رفــع إلــى قــاض آخــر وجــب 
عليــه إمضــاؤه وتنفيــذه- فالقضــاء فــي المجتهــدات نافــذ باإلجمــاع عنــد جميــع العلمــاء ، 

فاإلجتهــاد ال ينقضــي باإلجتهــاد وال لتسلســل النقــض فــال تســتقر األحــكام.
وحيــث أن الثابــت مــن العــرض المتقــدم لواقعــات هــذه الدعــوى أن الخصــوم قــد تقدمــا 
للقاضــي وطلبــا منــه نظــر الدعــوى واالســتمرار فيهــا وأصــرا علــى ذلــك وانتبهــا فيهــا 
أمامــه إلــى طــب الصلــح والموافقــة علــى البنــود التــي وردت بــه ممــا يبيــن منــه أنهمــا 
طلبــا قضــاء وليــس فتــوى بالمعنــى الفقهــي للفتــوى –آيــة ذلــك- أنهــا أي الزوجــة ادعــت 
علــى زوجهــا أمــام القضــاء واســتمرا ســوياً فــي طلــب نظــر الدعــوى- ولمــا نهــج القاضــي 
نهجــه الشــرعي فيمــا وثبــت لديــه علــى رأي الجمهــور مــا خلــص إليــه مــن رأي وإذا لــم 
يفلــح فــي الصلــح بينهمــا- اتفقــا- وعلــى حــد مــا ورد صراحــة بمحضــر القاضــي – علــى 
هــذه البنــود التــي قــام القاضــي بإثباتهــا بمحضــره- وانتهــى قضــاؤه علــى هــذا األســاس.

ــا صــدر عــن  ــادئ أن م ــدم مــن مب ــا تق ــى ضــوء م ــرى –عل ــة ت ــث أن هــذه المحكم حي
القاضــي بقــراره المســتأنف إنمــا هــو قــرار قضائــي بالمعنــى المتعــارف عليــه لألحــكام 
ــن الخصــوم  ــب م ــى طل ــاء عل ــص بإصــداره وبن ــاض مخت ــن ق الشــرعية –لصــدوره م
أنفســهم حضــروا مجلــس القضــاء واتخــذت فــي مواجهــة كل منهمــا اإلجــراءات القضائيــة 
والبينــات الشــرعية المعتبــرة قانونــاً شــرعاً فــي مثــل هــذه الحــاالت والتــي انتهــت بهــذا 
ــوت  ــد ثب ــح دوره بع ــذي أصب ــي ال ــام القاض ــان أم ــه الطرف ــح علي ــا تصال ــرار بعدم الق

اإلدعــاء أمامــه كمجــرد موثــق لهــذا اإلتفــاق بينهمــا.
ــد قطــع  ــه يكــون ق ــم فإن ــرأي الجمهــور ومــن ث ــد أخــذ ب ــرار المســتأنف ق وحيــث أن الق
الخــالف- وال يســوغ لهــذه المحكمــة أن تجنــح إلــى الــرأي اآلخــر مــا دام الحكــم المســتأنف 

ضــد أخــذ بــرأي الجمهــور واعتمــده.
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة باإلجماعك
أوالً: بقبول االستئناف شكالً.  -

ثانياً: يرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.  -
صدر بتاريخ 1404/4/16ه و1984/1/19

أمين السر          عضو الدائرة        عضو الدائرة           رئيس الدائرة

محكمة االستئناف االتحادية – الشارقة
الدائرة الجزائية

المؤلفــة برئاســة القاضــي الســيد/ د. عبــد المنعــم بــداري، وعضويــة القاضييــن الســيدين/ 
محمــد عبــد القــادر الســلطي، ياســين اســماعيل بيطــار.

وبحضور السيد/ د. محمد حسني علي وكيل النيابة العامة.
الموافــق 1983/4/5 بمقــر محكمــة  الثالثــاء  يــوم  المنعقــدة فــي  العلنيــة  بالجلســة 

بالشــارقة. المدنيــة  االســتنئاف 
أصدرت الحكم اآلتي:

ــة  ــا محكم ــدة بجــدول قضاي ــي المقي ــتئناف جزائ ــة اس ــم 83/26 قضائي ــة رق ــي القضي ف
ــارقة برقــم 82/1803. الش

موضــوع االســتئناف: الحكــم الصــادر عــن محكمــة أول درجــة االبتدايــة بتاريــخ 
.82/1803 رقــم  القضيــة  فــي   1983/1/15

بعد مطالعة األوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
المبدأ

1. فــي الشــق الجزائــي: الخصــوم فــي الشــق الجزائــي مــن الدعــوى همــا النيابــة العامــة 
والمتهــم.

2. فــي الشــق المدنــي: يوجــه الطعــن إلــى الخصــوم الذيــن كانــوا أطرافــاً فــي الدعــوى 
أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المــراد الطعــن فيــه والذيــن يســتفيدون مــن الحكــم 

الصــادر ضــد المســتأنف.
في الوقائع

تتحصــل واقعــة الدعــوى فــي أن النيابــة العامــة بالشــارقة أســندت للمتهــم المســتأنف أنــه لم 
يتخــذ االحتياطــات الالزمــة لتالفــي الحــوادث لــدى الــدوران بالســيارة رقــم /79000خ/ 
القــوات المســلحة  لليســار مــن طريــق آلخــر ممــا أدى إلــى صدمــه للســيارة /59338خ/ 
ــة  ــى محكمــة الشــارقة المدني ــه إل ــررت إحالت ــات وق ــا بعــض التلفي ــه به الشــارقة وإحداث
لمحاكمتــه بعــد مــا أســند إليــه، وبالمحاكمــة الجاريــة علنــاً أمــام المحكمــة االبتدائيــة مثــل 
ــة 1983/1/18  ــه وبجلس ــندة إلي ــة المس ــرف بالتهم ــة 1983/1/5 واعت ــم بجلس المته
حضــر مستشــار الفتــوى والتشــريع بالشــارقة "كمــا ســمته المحكمــة فــي تلــك الجلســة" 
ــتاذ ..............  ــي األس ــا أن المحام ــن منه ــي تبي ــخصي الت ــاء الش ــة لإلدع ــدم الئح وق
ممثــل دائــرة الفتــوى والتشــريع فــي اإلمــارات الشــمالية قــدم نيابــة عــن وزارة الصحــة 
التــي تنــوب عنهــا دائــرة الفتــوى والتشــريع الئحــة دعــوى مرفوعــة مــن "وزارة الصحــة 

العموميــة" تمثلهــا دائــرة الفتــوى والتشــريع "مدعيــة" ضــد كل مــن المدعــى عليهمــا:
1. ................... سائق سيارة نقل تابعة للقوات المسلحة.

2. ...................................... بصفتهــا مســؤولة عــن تابعيهــا، وقــد جــاء فــي هــذه 
الالئحــة أنــه بتاريــخ 1982/12/7 بطريــق الشــارقة الذيــد صدمــت ســيارة نقــل القــوات 
ــم  ــة" رق ــة "المدعي ــيارة وزارة الصح ــائق........................ س ــادة الس ــلحة بقي المس
/59338خ/ تيوتــا كريســيدا صالــون ممــا أدى إلــى إحــداث تلفيــات بهــا وحيــث أنــه ثبــت 
مــن المعاينــة والتخطيــط والتتحقيــق مســؤولية ســائق ســيارة الدفــاع المدعــى عليــه األول 
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عــن الحــادث وبمــا أنــه موظــف فــي القــوات المســلحة، معســكر الفــالح، ويقــود ســيارة 
القــوات المســلحة، وأن الحــادث وقــع أثنــاء عملــه ولســببه فتســأل القــوات المســلحة طبقــاً 
لمســؤولية المتبــرع عــن أعمــال تابعــة مســؤولية تضامنيــة عــن التعويــض عــن التلفيــات 
ــا لقيمــة اإلصــالح  الموجــودة بســيارة وزارة الصــح المذكــورة وبمــا أن التقديــرات الدني
لتلفيــات الســيارة هــي /9035/ درهمــاً لذلــك جــاءت دائــرة الفتــوى والتشــريع نيابــة عــن 

وزارة الصحــة تطلــب مــا يلــي:
ــودة  ــات الموج ــن التلفي ــات م ــة اإلصالح ــاً قيم ــغ /9035/ درهم ــم بمبل الحك  1-
بســيارة وزارة الصحــة رقــم /59338خ/ علــى الســائق ................. عمانــي الجنســية 

بالقــوات المســلحة- معســكر الفــالح.
الحكــم علــى القــوات المســلحة بالتضامــن مــع الســائق المذكــور طبقــاً لمســؤولية   2-
المتبــرع عــن أعمــال تابعــة التــي تســبب عنهــا أضــرار للغيــر يســتوجب عنهــا التعويــض.

الحكم بالرسوم والمصاريف واألتعاب.  3-
ــر  ــب وغي ــر مذن ــه غي ــى الئحــة الدعــوى بأن ــم عل وبجلســة 1983/1/15 أجــاب المته
مســؤول عــن تصليــح الســيارة ومــن ثــم أصــدرت المحكمــة االبتدائيــة حكمهــا المســتأنف 
والــذي قضــى بإدانــة المتهــم المســتأنف وتغريمــه 500 درهــم أو حبســه فــي حالــة عــدم 
الدفــع مــدة شــهر وإلزامــه بــأن يدفــع إلــى وزارة الصحــة اإلتحاديــة – مالكــة الســيارة رقــم 
ــه  ــى اعتراف ــك تأسيســا ًعل ــه الرســوم وذل ــغ 9035 درهمــاً وتضمين /59338خ/ش مبل
ــع أو  ــه أي دف ــدم تقديم ــن وزارة الصحــة ولع ــة م ــة المقدم ــى البين ــدم اعتراضــه عل وع

دفــاع حــول تلــك البينــة وإنمــا اكتفــى بقولــه أنــه غيــر معتــرف بالتهمــة المســندة إليــه.
ــة  ــه مخاصم ــه مقتصــراً في ــع اســتئنافاً من ــد رف ــم فق ــذا الحك ــم به ــم يرتــض المته ــا ل ولم
النيابــة العامــة طالبــاً فيــه قبــول اســتئنافه شــكالً وقبولــه دفعــه ببطــالن صحيفــة الدعــوى 
ومحاضــر الجلســات وحكــم محكمــة أول درجــة "مــرور الشــارقة: وبــراءة موكلــه 

ــة: ــك لألســباب التالي ــه ذل ــا نســب إلي المســتأنف مم
أسباب اإلستئناف:

تتلخص أسباب اإلستئناف باآلتي:
ــة الدعــوى ومحاضــر الجلســات لبطــالن  1. بطــالن حكــم محكمــة أول درجــة وصحيف

ــواردة فــي الالئحــة". تمثيــل دائــرة الفتــوى والتشــريع فــي الدعــوى "التفاصيــل ال
2. احتياطياً في الموضوع:

أ . أن ســائق ســيارة وزارة الصحــة كان يســير بســرعة أكثــر مــن 100 كلــم فــي الســاعة 
بينمــا كانــت ســرعة المتهــم ال تتجــاوز 60 كلــم فــي الســاعة يــدل علــى ذلــك أثــر الفرامــل 

ــراف الخصم. واعت
ب . ســيارة المســتأنف كانــت علــى يميــن الطريــق وأعطــى إشــارة للداللــة علــى إنحرافــه 

إلــى اليســار ويشــهد علــى ذلــك شــاهد لــم تســمع أقوالــه.
ــر  ــب األيس ــرة الجان ــا مؤخ ــت بمقدمته ــي صدم ــي الت ــة ه ــيارة وزارة الصح ت . أن س
ــم يتــوخ  ــى ل ــى أن ســائق الســيارة األول ــدل عل ــذي ي ــوات المســلحة األمــر ال لســيارة الق

ــه. ــي قيادت ــاه ف الحــذر واإلنتب
ث . لم تتح للمستأنف فرصة اإلعتراض على البينة المقدمة من وزارة الصحة

ج . ليس في أقوال المتهم ما يمكن اعتباره تضليالً للعدالة.

وأمــام هــذه المحكمــة –محكمــة االســتئناف- حضــر وكيــل المســتأنف بجلســة 1983/3/1 
وصمــم علــى مــا ورد فــي الالئحــة وحضــر األســتاذ ................... ممثــالً عــن دائــرة 
ــاً بالتدخــل فــي االســتئناف فــي الدعــوى المدنيــة نيابــة عــن  الفتــوى والتشــريع وقــد طلب
ــت  ــة فطلب ــة العام ــا النياب ــتأنف، أم ــل المس ــه وكي ــى تدخل ــرض عل وزارة الصحــة واعت
تصديــق الحكــم المســتأنف مــن الناحيــة الجزائيــة المســتند علــى اعتــراف المتهم المســتأنف 
ــوى  ــل الفت ــه حســبما هــو وارد والتمــس ممث ــم ل ــب الحاضــر عــن المســتأنف الحك وطل
التأجيــل لتقديــم مذكــرة شــارحة وقــررت المحكمــة حجــز اقلضيــة للحكــم وتبــادل 

ــي: المذكــرات وتناضــل األطــراف وقدمــوا مذكــرات تتلخــص باآلت
أوالً – إن ما أبداه طالب التدخل ممثل دائرة الفتوى والتشريع ينبني على أنه:

ــا  ــي أقامته ــة الت ــة الجزائي ــي القضي ــوى والتشــريع ف ــرة الفت ــت دائ 1 - ســبق وأن تداخل
ــغ 9035  ــا بمبل ــم به ــة وحك ــن وزارة الصح ــة ع ــتأنف نياب ــد المس ــة ض ــة العام النياب
درهمــاً وقــدم المســتأنف اســتئنافاً عــن الحكــم وأهمــل مخاصمــة وزارة الصحــة صاحبــة 
الحــق المدنــي لذلــك تلتمــس قبــول تدخلهــا فــي الدعــوى لكــي تتمكــن مــن مالحقــة حقهــا 

فــي التعويــض عمــا لحقهــا مــن أضــرار.
2 - يقــدم ممثــل الفتــوى القــرار الــوزاري رقــم 7 لســنة 1980 الــذي يجيــز لــه تمثيــل 

دائــرة الفتــوى والتشــريع أمــام المحاكــم اإلتجاديــة فــي اإلمــارات الشــمالية.
3 - عــدم تدخــل وزارة الصحــة فــي الدعــوى االســتئنافية يؤثــر علــى حقهــا فــي التعويــض 
الــذي حكمــت بــه محكمــة أول درجــة بنــاًء علــى إقــرار المتهــم وعلــى تحقيقــات الشــرطة 

ــة العامة. والنياب
4 -  المــادة /97/ إجــراءات أتاحــت للمحكمــة أن تحكــم مــن تلقــاء نفســها للمتضــرر مــن 

جــراء جريمــة أو لورثتــه بالتعويــض العــادل.
5 - يطلب تثبت الحكم المستأنف.

6 - قــدم ممثــل الفتــوى شــهادتين مــن وزارة العــدل بأنــه أي األســتاذ ..................... 
المحامــي مندوبــاً لدائــرة الفتــوى والتشــريع بالشــارقة واإلمــارات الشــمالية ويمثلهــا طبقــاً 

ألحــكام المــادة 53 مــن قانــون المحامــاة رقــم 9 لســنة 1980.
أبــرز تعميمــاً صــادراً عــن وكيــل وزارة العــدل إلــى رئيــس محكمــة اإلســتئناف   - 7
ــة  ــة والمحلي ــة اإلتحادي ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــل ال ــأن األســتاذ ................ يمث ب
أمــام المحاكــم علــى اختــالف درجاتهــا فيمــا يرفــع مــن الحكومــة أو عليهــا مــن دعــاوى.

ثانياً – أما ما أبداه وكيل المستأنف فإنه يتلخص باآلتي:
1 - لــم يتقــدم مــن مثــل دائــرة الفتــوى والتعميــم رقــم 80/29 أو موافقــة وزيــر العــدل أو 
وكيــل وزارة العــدل برفــع الدعــوى طبقــاً لنــص المــادة /6/ مــن قــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم 1973/2.
2 - االســتئناف المقــدم منــه كان ضــد النيابــة العامــة ولــم يختصــم وزارة الصحــة ألنهــا 

لــم تمثــل تمثيــالً صحيحــاً أمــام محكمــة أول درجــة
3 - صحيفة التدخل خالية من اسم من مثل دائرة الفتوى.

4 - لم تطلب القوات المسلحة من ممثل دائرة الفتوى تمثيلها ألنه اختصهما.
ــل وزارة  ــي تمثي ــريع ف ــوى والتش ــرة الفت ــة دائ ــى أحقي ــاً عل ــس قائم ــراض لي 5 - االعت

ــرة لمحــام أو مستشــار. ــذه الدائ ــل ه ــن مث ــة م ــى صف ــن عل الصحــة ولك
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ــم 7 لســنة 1980 وكان يجــب  ــوزاري رق ــدم ممثــل الفتــوى بالقــرار ال ــم يتق ل  - 6
أن يســبق صــدوره خطــوات حددهــا قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 73/8 وإال كان القــرار 

ــاً. باطــالً ومنعدم
ــع  ــى جمي ــحب إل ــوزارات ال تنس ــوى لل ــل الفت ــي تمث ــة ف ــازة القانوني إن اإلج  - 7
ــة  ــان مرافعتهمــا قــررت المحكمــة حجــز القضي ــم الطرف ــرة وبعــد أن خت ــن بالدائ العاملي

ــوم. ــذا الي ــم له للحك
المحكمة

ــى  ــم المســتأنف.................. إل ــت المته ــي الشــارقة أحال ــة ف ــة العام ــت النياب ــا كان لم
ــي  ــة لتالف ــات الالزم ــاذ االحتياط ــدم إتخ ــة ع ــه بتهم ــة لمحاكمت ــارقة المدني ــة الش محكم
الحــوادث لــدى دورانــه بســيارته إلــى اليســار ممــا أدى إلــى صــدم الســيارة رقــم 
ــة  ــة ممثل /59338خ/ الشــارقة وإحــداث الضــرر فيهــا وكانــت وزارة الصحــة العمومي

ــى: ــة عل ــوى المدني ــت الدع ــريع أقام ــوى والتش ــرة الفت بدائ
..................................... .1

ــب  ــتأنف بطل ــا المس ــن تابعه ــؤولة ع ــا مس 2. ..................................... بصفته
ــن المدعــى  ــغ 9035 درهمــاً قيمــة أضــرار الســيارة للتضامــن فيمــا بي الحكــم لهــا بمبل

ــا بالرســوم. ــا وإلزامهم عليهم
وكان الحكم المستأنف قضى:

1. بإدانة المتهم المستأنف ومعاقبته بالغرامة خمسمائة درهم.
2. الزامــه أي المســتأنف فقــط بــأن يدفــع إلــى وزارة الصحــة مبلــغ 9035 درهمــاً 

ــة بســيارتها. ــرار الالحق ــن األض تعويضــاً ع
وكانت الئحة االستئناف رفعت من:

1. المتهم....................... ضد النيابة العامة كمستأنف ضدها فقط.
ــم يخاصــم وزارة الصحــة فــي الئحــة االســتئناف  ــه ل ــى أن ــل المتهــم عل ــد أصــر وكي وق
ــى الوجــه  ــة االســتئناف- عل ــة –محكم ــام هــذه المحكم ــه أم ــي لوائحــة ومرافعت ــك ف وذل

ــه. ــام الئحت ــه طلــب فــي خت المبيــن تفصيــالً فــي هــذا الحكــم، ولكن
-1 قبــول دفعــه ببطــالن صحيفــة الدعــوى "المدنيــة" ومحاضــر الجلســات وحكــم محكمــة 

أول درجــة شــكالً.
-2 فسخ الحكم المستأنف وبراءة موكله مما نسب إليه.

ولمــا كانــت هــذه المحكمــة –محكمــة االســتئناف- تكيــف الئحــة االســتئناف بأنهــا تنصــب 
ــدف  ــا وته ــادر فيه ــم الص ــة والحك ــا وزارة الصح ــي أقامته ــة الت ــوى المدني ــى الدع عل
إلــى بطــالن الحكــم فــي الدعــوى المدنيــة ومحاضــر الجلســات والئحــة الدعــوى المدنيــة 
لبطــالن تمثيــل وزارة الصحــة وعــدم صحتــه، كمــا ينتصــب االســتئناف علــى الدعــوى 
العامــة ويهــدف إعــالن بــراءة المتهــم، ولمــا كان االســتئناف قــد اســتوفى شــرائطه بشــأن 
الشــق الجزائــي مــن الحكــم وكان المســتأنف ينعــي علــى الحكــم المســتأنف –الشــق 
ــؤولية  ــأ ومس ــت خط ــتقة تثب ــة المس ــتأنف وأن األدل ــأ المس ــوت خط ــدم ثب ــي- ع الجزائ

ــائق وزارة الصحــة. س
ــم  ــردة أن الحك ــع المس ــي الوقائ ــدم ف ــا تق ــن مم ــديد إذ أن البي ــر س ــي غي ــذا النع وكان ه
المســتأنف قــد حصــل واقعــة الدعــوى تحصيــالً لــه أصلــه الثابت فــي األوراق وقــام بتقدير 

األدلــة إثباتــاً ونفيــاً وانتهــى إلــى النتيجــة التــي اطمــأن إليهــا وســاق عليهــا دليلهــا وأنــزل 
عليهــا حكــم القانــون علــى نحــو اطمأنــت إليــه هــذه المحكمــة –محكمــة االســتئناف- األمــر 
الــذي يجعــل مــن الحكــم المســتأنف قــد أقــام قضــاؤه علــى اســتدالل ســائغ واطمئنانــه فــي 
ــن معــه رد  ــذي يتعي ــده فيهــا هــذه المحكمــة األمــر ال ــي تؤي ــة الت حــدود ســلطته التقديري
ــه بالشــق الجزائــي ولمــا كان األمــر  ــد الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى ب االســتئناف وتأيي
فيمــا يتعلــق بالشــق المدنــي – الحقوقــي – أي الجــق الشــخصي فقــد تبيــن مــن صحيفــة 
االســتئناف ومــا أكــده وكيــل المســتأنف بأنــه يخاصــم النيابــة العامــة ولــم يخاصــم وزارة 
الصحــة ولمــا كان المقضــي لهــا بالحــق الشــخصي فــي القضيــة هــي وزارة الصحــة وهــي 
التــي يجــب أن توجــه إليهــا الخصومــة وهــي المحكــوم لهــا ألن القاعــدة العامــة تقضــي 
ــة  ــام المحكم ــوى أم ــي الدع ــاً ف ــوا أطراف ــن كان ــوم الذي ــى الخص ــن إل ــه الطع ــأن يوج ب
التــي أصــدرت الحكــم المــراد الطعــن فيــه والذيــن يســتفيدون مــن الحكــم الصــادر ضــد 

المســتأنف.
لمــا كان ذلــك كذلــك وكان فــي عــدم اختصــام المقضــي لهــا بالحــق الشــخصي يجعــل مــن 
ــل  ــتاذ ................... ال يمث ــتأنف إن اإلس ــول المس ــة وكان ق ــتئناف باطل ــة االس الئح
دائــرة الفتــوى والتشــريع لألســباب المفصلــة التــي أوردهــا هــذا الحكــم ومــن ثــم لــم يعقــد 
ــوى  ــارة الدع ــن إضب ــرزة م ــق المب ــن الوثائ ــن م ــك أن البي ــردود ذل ــك الحضــور م بذل
ــل  ــتاذ ............... يمث ــم 1980/7 أن األس ــدل رق ــر الع ــي وزي ــرار معال ــا ق وأخصه
دائــرة الفتــوى والتشــريع التــي لهــا الحــق فــي تمثيــل وزارة الصحــة وال يعــدو مــا يثيــره 
المســتأنف مــن جــدل فــي هــذا الخصــوص ســوى نعــي علــى قــرار ال تملــك هــذه المحكمــة 

التعــرض لــه.
لما كان ذلك فإن الزم ما تقدم الحكم بعدم قبول الطعن لجهة الحكم بالشق المدني.

"يراجــع بهــذا الصــدد قــرار النقــض فــي الطعــن رقــم 18 لســنة قضــاء 4 جزائــي تاريــخ 
82/11/23 وقــرار االســتئناف الشــارقة رقــم 1983/2/22/57"

وال يغيــر مــن هــذه النتيجــة تقــدم دائــرة الفتــوى والتشــريع بطلــب التداخــل فــي الدعــوى 
المدنيــة أمــام محكمــة االســتئناف، ألن هــذا التقــدم أصبــح غيــر ذي موضــوع.

وحيث أنه عن المصاريف فإن الجهة المستأنفة ملزمة بها.
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة:
- أوالً: بعــدم قبــول االســتئناف لجهــة الحكــم بالشــق الحقوقــي والزمــت المســتأنف 

مصاريــف هــذا الشــق.
- ثانيــاً: بالنســبة للشــق الجزائــي بقبــول االســتئناف شــكالً وفــي الموضــوع بــرده وتأييــد 

الحكــم المســتأنف.
أمين سر الجلسة         عضو الدائرة        عضو الدائرة     رئيس الدائرة
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مذكرة

ــع  ــليم برف ــا التس ــوب إليه ــة المطل ــام الدول ــواز قي ــدى ج ــأن م ــي ش ــي ف ــرأي القانون بال
ً ــا ــه جنائي ــها بمحاكمت ــوم بنفس ــذي تق ــليمه ال ــوب تس ــى المطل ــة عل ــوى المدني الدع

المبدأ القانوني
وفقــاً إلتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن بعــض حكومــات الــدول العربيــة، ال يجــوز 
ــوى  ــك الدع ــها بتحري ــاء نفس ــن تلق ــوم م ــليم أن تق ــا التس ــوب إليه ــة المطل ــاً للدول قانون
ــى  ــا عل ــة، وإنم ــك الدول ــي تل ــاً ف ــم حنائي ــذي يحاك ــليمه وال ــوب تس ــة ضــد المطل المدني
صاحــب المصلحــة فــي الدعــوى المدنيــة أن يقــوم بتحريكهــا بنفســه أو بوكيــل عنــه أمــام 

محاكــم تلــك الدولــة.
ويمكــن للمتضــرر مــن الجريمــة أن يرفــع دعــوى مدنيــة للمطالبــة بحقــه أمــام محاكــم دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإذا صــدر حكــم نهائــي لصالحــه جــاز لــه طلــب تنفيــذه فــي 

ــدول العربية. ال
فتوى رقم 827/2 التاريخ 1984/10/2

تلقــت دائــرة الفتــوى والتشــريع كتــاب وزارة الداخليــة – اإلدارة العامــة لشــؤون األمــن/ 
فــي شــأن قضايــا   1984/9/16 المــؤرخ   3066/47/2 اإلتصــال – رقــم  شــعبة 
االســترداد والصعوبــات التــي تعتــرض طلبــات تســليم المجرميــن الفاريــن التــي تتــم وفقــاً 
التفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن بعــض حكومــات الــدول العربيــة، حيــث تقــرر 
ــوب تســليمه  مــن رعاياهــا وهــو  ــدول عــدم التســليم حينمــا يكــون المطل ــك ال محاكــم تل
حــق إجازتــه اإلتفاقيــة المشــار إليهــا وتقــرر المحكمــة فــي الحكــم القاضــي بعــدم التســليم 
اســتيفاء الحــق العــام مــن المطلــوب تســليمه بإحالتــه إلــى المحكمــة الجنائيــة بينمــا يضيــف 
ــة حيــث  ــة بالدول الحكــم أن للمشــتكين حــق إقامــة الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم المدني
ــة  ــي الدول ــة ف ــة أمــام المحكمــة الجزائي ــة مــع الدعــوى الجزائي ال تنظــر الدعــوى المدني

المطلــوب إليهــا التســليم.
وقــد تضمــن كتــاب وزارة الداخليــة المشــار إليــه بيــان الصعوبــات العمليــة المترتبــة علــى 
عــدم إحالــة الدعــوى المدنيــة إلــى المحكمــة مــع الدعــوى الجنائيــة ضــد المطلــوب تســليمه 
حيــث أن المدعــي فــي هــذه الحالــة يتكبــد مشــاق رفــع الدعــوى فــي الدولــة المطلــوب إليهــا 

التســليم وهــو يقيــم علــى بعــد آالف األميــال منهــا.
وقــد تضمــن كتــاب وزارة الداخليــة المشــار إليــه إلــى أن الــوزارة تــرى أن األمــر الطبيعي 
ــة  ــارج الدول ــن خ ــتكين مقيمي ــا المش ــع أطرافه ــون جمي ــي يك ــترداد الت ــا االس ــي قضاي ف
المطلــوب إليهــا التســليم أن يجمــع فيهــا الحقيــن العــام والخــاص فــي دعــوى واحــدة والي 
ــة أمــام  ــة المطلــوب إليهــا التســليم برفــع الدعــوى المدني فصــل بينهمــا أو أن تقــوم الدول
ــل  ــى ال يتحم ــاس وحت ــى الن ــهيالً عل ــك تس ــاكي، وذل ــن الش ــة ع ــة نياب ــا المدني محاكمه
ــه تكاليــف أخــرى  ــه عــن طريــق الجــرم المرتكــب بحق ــد أموال ــى فق الشــاكي عــالوة عل
ــوب  ــة المطل ــم الدول ــام محاك ــة أم ــع الدعــوى المدني ــه لرف ــل أعمال نتيجــة ســفره وتعطي

إليهــا التســليم.
وقــد طلبــت وزارة الداخليــة فــي كتابــه المذكــور إبــداء الــرأي القانونــي بشــأن الموضــوع 

المذكور.
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الرأي القانوني
تنص المادة الثانية من اتفاقية تسليم المجرمين المشار إليها على ما يأتي:

"يكــون التســليم واجبــاً إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مالحقــاً أو متهمــاً أو محكومــاً 
عليــه فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة فــإذا ارتكبــت هــذه 

الجريمــة فــي أرض الدولــة طالبــة التســليم، أمــا إذا كانــت.......... إلــى آخــر المــادة".
وتنص المادة الثالثة من اإلتفاقية المذكورة على ما يلي/

"يشــترط للتســليم أن تكــون الجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا بالحبــس مــدة ســنة أو 
بعقوبــة أشــد فــي قوانيــن كلتــا الدولتيــن -طالبــة التســليم والمطلــوب إليهــا التســليم- أو أن 
يكــون المطلــوب تســليمه عــن مثــل هــذه الجريمــة محكومــاً عليــه بالحبــس لمــدة شــهرين 

علــى األقــل.
أما إذا كان الفعل ........... إلى آخر المادة.

كما تنص المادة السابقة من اإلتفاقية المشار إليها على ما يأتي:
"يجــوز للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم اإلمتنــاع عنــه إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه 
مــن رعاياهــا علــى أن تتولــى هــي محاكمتــه وتســتعين فــي هــذا الشــأن بالتحقيقــات التــي 

أجرتهــا الدولــة طالبــة التســليم".
ويبيــن مــن حكــم المــواد المشــار إليهــا أن طلبــات تســليم المجرميــن وفقــاً لإلتفاقيــة 
المذكــورة تنحصــر فــي نطــاق الفاريــن المرتكبيــن لجرائــم جنائيــة وفقــاً لمــا هــو محــدد 
ــذي  ــة وال ــن اإلتفاقي ــابعة م ــادة الس ــم الم ــإن حك ــك ف ــة، ولذل ــن االتفاقي ــة م ــادة الثالث بالم
ــه محاكمــة  ــا عن ــة إمتناعه ــي حال ــا التســليم ف ــوب إليه ــة المطل ــى الدول ــأن تتول يقضــي ب
الشــخص المطلــوب تســليمه بنفســها إنمــا يتعلــق بالمحاكمــة الجنائيــة فيقصــد بــه أن تتولــى 
ــة المطلــوب إليهــا التســليم إقامــة الدعــوى الجنائيــة علــى المطلــوب تســليمه، ذلــك  الدول
ــا التســليم  ــوب إليه ــة المطل ــي الدول ــة العامــة ف ــا النياب ــة إنمــا تحركه أن الدعــوى الجنائي
ــاً خاصــاً  ــل حق ــي تمث ــة والت ــوى المدني ــا الدع ــام أم ــق الع ــى الح ــة عل ــا القائم باعتباره
شــخصياً فإنــه ال يملــك تحريكهــا إال صاحــب المصلحــة فيهــا وال يمكــن رفعهــا إال مــن 
ذي صفــة ســواء كان تحريكهــا عــن طريــق اإلدعــاء مدنيــاً أمــام المحكمــة الجنائيــة التــي 
تتولــى محاكمــة الشــخص المطلــوب تســليمه أو كان تحريكهــا عــن طريــق رفــع دعــوى 
مدنيــة منفصلــة أمــام المحاكــم المدنيــة، أي يتعيــن أن يتــم تحريــك الدعــوى المدنيــة 
عــن طريــق المدعــي نفســه أو وكيلــه وال يمكــن للدولــة المطلــوب إليهــا التســليم أن 
ترفــع الدعــوى المدنيــة مــن تلقــاء نفســها، ألن هــذا يرجــع إلــى صاحــب الحــق فــي رفــع 
ــات  ــاك صعوب ــت هن ــه وإن كان ــه من ــة إال بتوجي ــد الخصوم ــة وال تنعق ــوى المدني الدع
عمليــة تواجــه المدعــي فــي رفــع الدعــوى المدنيــة أمــام محاكــم الدولــة المطلــوب إليهــا 
التســايم نظــراً إلــى ضــرورة إنتقالــه لتلــك الدولــة وتعطيــل أعمالــه أو تكبــده لمصاريــف 
ــك عــن  ــه يمكــن عــالج ذل ــه، فإن ــة المشــار إلي ــاب وزارة الداخلي ــا ورد بكت ــة كم إضافي
طريــق آخــر، وهــو أن يرفــع المدعــي دعــوى مدنيــة ضــد الشــخص المطلــوب تســليمه 
للمطالبــة بالحــق المدنــي أمــام محاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإذا صــدر حكــم 
نهائــي لصالحــه جــاز لــه طلــب تنفيــذ هــذا الحكــم فــي الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم مــن 

ــدول المنضمــة إلــى تلــك اإلتفاقيــة. ال
وأســاس ذلــك فــي إمــارة أبــو ظبــي أن قانــون إجــراءات المحاكــم الجنائيــة لســنة 1970، 

المعمــول بــه فــي إمــارة أبــو ظبــي قــد نــص فــي المــواد /7/ و/8/ و/9/ منــه علــى مــا 
يأتــي:

المادة /7/
"الدعوى بالتعويض بسبب ضرر المال أو النفس:

فــي أي دعــوى بالتعويــض بســبب ضــرر للمــال أو النفــس للمدعــي أن يرفــع الدعــوى فــي 
محكمــة الدائــرة التــي وقــع فيهــا الضــرر أو فــي محكمــة الدائــرة التــي يقيــم فيهــا المدعــى 

عليــه وقــت الدعــوى أو أي مدعــى عليــه إذا كان المدعــى عليهــم أكثــر مــن شــخص.
المادة /8/

"الدعاوى المتعلقة بعقار:
فــي الدعــاوى المتعلقــة بالعقــار للمدعــي أن يرفــع دعــواه فــي محكمــة الدائــرة التــي يوجــد 

بهــا كل العقــار أو فــي أي محكمــة أخــرى يوجــد بدائرتهــا أي جــزء مــن العقــار.
المادة /9/

"في الدعاوى المتعلقة بالعقودات:
في الدعاوى المتعلقة بالعقودات للمدعي أن يرفع الدعوى في محكمة الدائرة:

أ . التي تم فيها العقد أو.
ب . التي ينفذ فيها العقد أو ينتهي تنفيذه أو.

ت . التي يدفع فيها أي مبلغ بموجب نصوص العقد أو.
ث . التي يقيم فيها أو يعمل فيها المدعى عليه وقت رفع الدعوى".

ــا  ــي اقترفه ــة الت ــج عــن الجريم ــه إذا كان الضــرر النات ــذه النصــوص فإن وبمقتضــى ه
الشــخص الفــار المطلــوب تســليمه قــد وقــع فــي أبــو ظبــي فإنــه يمكــن لمــن أصابــه هــذا 
ــو ظبــي،  ــة بالتعويــض أمــام محاكــم أب ــع دعــواه للمطالب الضــرر وهــو المدعــي أن يرف
وكذلــك فإنــه إذا كان العقــد المرفــوع بشــأنه الدعــوى التــي قــد تــم فــي أبــو ظبــي أو نفــذ 
ــع الدعــوى  ــه يجــوز للمدعــي رف ــه، فإن ــغ بموجب ــة مبال ــي أي ــو ظب ــي أب ــع ف ــا أو دف فيه
ــا  ــاً لم ــة وفق ــم الدول ــي وإعــاله بالدعــوى خــارج إقلي ــو ظب ــم أب ــام محاك ــه أم ــة ب المتعلق
نصــت عليــه المــادة /25/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة المشــار إلــي إذ نصــت علــى 

أنــه:
"إذا كان المدعــى عليــه خــارج اإلقليــم ولــم يكــن فــي داخــل اإلقليــم وكيــل مفــوض ليســتلم 
اإلســتدعاء فيرســل إليــه االســتدعاء بالبريــد بعنــوان المــكان الــذي يعمــل أو يقيــم فيــه أو 

بــأي طريــق آخــر تقــرره المحكمــة.
ــة أن يطلــب  ــن قضــاء الدول ــه م ــدور حكــم نهائــي لصالح ويمكــن للمدعــي حــال ص
تنفيــذه مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة التــي يحاكــم فيهــا المطلــوب تســليمه جنائيــاً 
وذلــك وفقــاً للقواعــد واإلجــراءات الــواردة بإتفاقيــة تنفيــذ األحــكام المعقــودة بيــن بعــض 
حكومــات الــدول العربيــة والمنضمــة إليهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إذ تقضــي 
تلــك اإلتفاقيــة بــأن كل حكــم نهائــي مقــرر لحقــوق مدنيــة أو تجاريــة أو قــاض بتعويــض 
ــي  ــة ف ــة قضائي ــن هيئ ــق باألحــوال الشــخصية صــادر م ــة أو يتعل ــم الجنائي ــن المحاك م
إحــدى دول الجامعــة العربيــة يكــون قابــالً للتنفيــذ فــي ســائر دول الجامعــة وفقــاً ألحــكام 

تلــك اإلتفاقيــة.
لذلك
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تــرى دائــرة الفتــوى والتشــريع أنــه فــي ضــوء األحــكام الــواردة بإتفاقيــة تســليم المجرميــن 
المعقــودة بيــن بعــض حكومــات الــدول العربيــة ال يمكــن مــن الوجهــة القانونيــة للدولــة 
المطلــوب إليهــا التســليم أن تقــوم مــن تلقــاء نفســها بتحريــك الدعــوى المدنيــة ضــد 
المطلــوب تســليمه والــذي يحاكــم جنائيــاً فــي تلــك الدولــة وإنمــا علــى صاحــب المصلحــة 
فــي الدعــوى المدنيــة أن يقــوم بتحريكهــا بنفســه أو بوكيــل عنــه أمــام محاكــم تلــك الدولــة.
ــع  ــوب تســليمه أن يرف ــار المطل هــذا ويمكــن للمتضــرر مــن الجريمــة التــي ارتكبهــا الف
دعــوى مدنيــة للمطالبــة بحقــه أمــام محاكــم دولــة اإلمــارات وذلــك وفقــاً لمــا ســبق بيانــه 
ــا  ــوب إليه ــة المطل ــي الدول ــذه ف ــب تنفي ــه طل ــاز ل ــي لصالحــه ج ــم نهائ ــإذا صــدر حك ف

ــذ األحــكام المشــار إليهــا. ــة تنفي ــاً إلتفاقي التســليم وفق
خليفة بن سلطان العقروبي

وكيل وزارة العدل
سعادة وكيل وزارة الداخلية ........ المحترم:

تحية طيبة وبعد:
إشــارة إلــى كتابكــم رقــم 3066/47/2 المــؤرخ 1984/9/16 فــي شــأن طلــب إبــداء 
ــاً  ــليم وفق ــا التس ــوب إليه ــة المطل ــام الدول ــدى جــواز قي ــق بم ــا يتعل ــي فيم ــرأي القانون ال
ــوى  ــع الدع ــة –برف ــدول العربي ــات ال ــن حكوم ــودة بي ــن المعق ــليم المجرمي ــة تس إلتفاقي

ــاً. ــه جنائي ــوم بنفســها بمحاكمت ــذي تق ــوب تســليمه ال ــى المطل ــة عل المدني
نرســل إليكــم رفــق هــذا مذكــرة بالــرأي القانونــي لدائــرة الفتــوى والتشــريع فــي الموضوع 

المشــار إليه.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام.

خليفة بن سلطان العقروبي 
وكيل وزارة العدل

 

مذكرة

ــذي  ــد ال ــة دائــرة األشــغال فــي تعديــل قيمــة العق ــرأي القانونــي فــي شــأن مــدى أحقي بال
ــن تبرمــه مــع المقاولي

المبدأ القانوني
يجــوز لدائــرة األشــغال – وفقــاً لحكــم المــادة /7/ مــن الشــروط العامــة للعقــد فــي مجــال 
مقــاوالت األعمــال المدنيــة –أن تعقــدل قيمــة العقــد بمــا يجــاوز نســبة %20 مــن قيمتــه، 
بشــرط أن يكــون التعديــل فيمــا زاد علــى الـــ %20 الزمــاً إلكمــال األعمــال، وبشــرط 

توفــر اإلعتمــادات الالزمــة لمواجهــة تنفيــذ هــذه الزيــادة.
فتوى رقم 853/3 التاريخ 1985/1/6

ــارة  ــغال بأم ــرة األش ــاب دائ ــخ 1985/1/17 كت ــريع بتاري ــوى والتش ــرة الفت ــت دائ تلق
ــرأي القانونــي  ــادة باال ــم دأ/5-78/1 المــؤرخ 1985/1/6 فــي شــأن اإلف أبــو ظبــي رق
ــذي تبرمــه مــع  ــد ال ــل قيمــة العق ــي تعدي ــرة المذكــورة ف ــة الدائ ــق بمــدى أحقي ــا يتعل فيم
المقاوريــن بمــا يزيــد علــى %20 مــن قيمتــه. وقــد أورد كتــاب دائــرة األشــغال المشــار 

ــي: ــة بالموضــوع المطــروح كمــا يل ــع المتعلق ــه الوقائ إلي
ــال  ــي مج ــد ف ــة للعق ــروط العام ــا ً للش ــة طبق ــدة مناقصــات عام ــرة ع 1. طرحــت الدائ

ــة. ــال المدني ــاوالت األعم مق
2. تنــدرج هــذه المشــاريع فــي الموازنــة االعتياديــة وعليــه تكــون الجهــة المختصــة بالبــت 
فــي مناقصاتهــا لجنــة البــت المشــكلة بالدائــرة وذلــك طبقــاً للمــادة /20/ مــن القانــون رقــم 
ــم  ــام رق ــك النظ ــه وكذل ــدات وتعديالت ــأن المناقصــات والمزاي ــي ش ــنة 1977 ف /4/ لس
/3/ لســنة 1977 فــي شــأن إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المناقصــات والمزايــدات 

والمســتودعات وتعديالتــه.
3. أثنــاء تنفيــذ المشــاريع أصــدرت الدائــرة أوامــر عمــل نتجــت عنهــا زيــادة تجــاوزت 
نســبة %20 مــن قيمــة العقــد، كانــت تلــك الزيــادة بنفــس أســعار المقاولــة نتيجــة إلتفــاق 

الدائــرة مــع المقــاول علــى مــا زاد علــى نســبة 20%.
ــرة  ــال إال أن دئ ــذه األعم ــة به ــرف الخاص ــتندات الص ــر مس ــرة بتحري ــت الدائ 4. قام
الماليــة اعترضــت علــى ذلــك مســتندة علــى المــادة /43/ مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

ــتودعات. ــدات والمس ــات والمزاي المناقص
5. اجتمــع المســؤولون بالدائــرة مــع المســؤولين بدائــرة الماليــة إليجــاد حــل لهــذه المســألة 
وقامــت الدائــرة بشــرح وجهــة نظرهــا للمســؤولين بدائــرة الماليــة حيــث أن المــادة 4/7 
ــاً  ــذ طبق ــي تنف ــة والت ــال المدني ــاوالت األعم ــال مق ــي مج ــد ف ــة للعق ــن الشــروط العام م
لهــا المناقصــات ال تزلــم الدائــرة بالرجــوع إلــى المجلــس التنفيــذي ألخــذ موافقتــه علــى 
ــادة عــن %20 حيــث أن الدائــرة قــد فوضــت فــي ذلــك مســبقاً إســتناداً إلــى قــرار  الزي
المجلــس التنفيــذي رقــم /33/ الصــادر فــي جلســته رقــم 81/20 بتاريــخ 1982/6/13 
ــة  ــال المدني ــاوالت األعم ــال مق ــي مج ــد ف ــة للعق ــق الشــروط العام ــذي قضــى بتطبي وال
إعتبــاراً مــن 1982/1/1. وقــد طلبــت دائــرة األشــغال فــي كتابهــا المشــار إليــه اإلفــادة 
بالــرأي القانونــي فــي مــدى أحقيــة دائــرة األشــغال فــي تعديــل قيمــة العقــد الــذي تبرمــه 
مــع المقاوليــن بمــا يزيــد علــى %20 مــن قيمتــه وذلــك فــي ضــوء الوقائــع المعروضــة.
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الرأي القانوني
تنــص المــادة /43/ مــن النظــام رقــم /3/ لســنة 1977 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

المناقصــات والمزايــدات والمســتودعات علــى مــا يأتــي:
"للدائــرة المعنيــة بموافقــة رئيــس الدائــرة الحــق فــي تعديــل العقــد الــذي تبرمــه بالزيــادة أو 
النقــص فــي حــدود %15 "خمســة عشــر فــي المائــة" مــن قيمــة العقــد بالنســبة إلــى عقــود 
التوريــد، و%20 "عشــرون فــي المائــة" بالنســبة إلــى عقــود مقــاوالت األعمــال دون أن 
يكــون للمــورد أو المقــاول الحــق فــي زيــادة الســعر أو المطالبــة بــأي تعويــض عــن ذلــك".
ــة  ــاوالت األعمــال المدني ــي مجــال مق ــد ف ــادة /7/ مــن الشــروط العامــة للعق وتنــص الم
الصــادرة بقــرار المجلــس التنفيــذي فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 81/7/6 علــى مــا يأتــي:

...................................................... .1
ــادة أو النقــص فــي  ــد بالزي ــة مــا يشــمله العق ــل كاف ــرة بحقهــا فــي تعدي 2. وتحتفــظ الدائ
ــد  ــى أســاس أســعار العق ــاول عل ــم محاســبة المق ــة وتت ــه اإلجمالي حــدود %20 مــن قيمت
ــذاً  ــأي تعويــض وتنفي ــة ب ــراض أو المطالب ــي االعت ــه الحــق ف ــي دون أن يكــون ل األصل

ــد. ــى آخــر البن ــك........ إل لذل
......................................................... .3

4. ويجــوز للدائــرة تجــاوز نســبة %20 المشــار إليهــا إذا كانــت الزيــادة الزمــة إلكمــال 
المشــروع ويتــم اإلنفــاق علــى وحــدات األســعار التــي تجــاوز هــذه النســبة مــع المقــاول 
وفــي حالــة عــدم اإلتفــاق تحــدد األســعار طبقــاً لإلجــراءات المبينــة بالمــادة /46/ مــن هــذه 

الشــروط بصفــة عاجلــة مــع اســتمرار المقــاول فــي العمــل دون توقــف.
.".................................................. .5

ويبيــن مــن اســتقراء حكــم المــادة /43/ مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المناقصــات 
والمزايــدات والمســتودعات المشــار إليهــا أنهــا قــد حــددت ســلطة الدائــرة فــي تعديــل قيمــة 
العقــد –بالنســبة إلــى مقــاوالت األعمــال بمــا ال يجــاوز %20 مــن قيمتــه، وهــو األصــل 
الــذي قــرره البنــد /2/ مــن المــادة /7/ مــن الشــروط العامــة للعقــد المشــار إليهــا إذ أن هــذا 
البنــد قــد نــص علــى حــق الدائــرة فــي تعديــل العقــد بالزيــادة أو النقــص فــي حــدود 20% 
مــن قيمتــه اإلجماليــة، إال أن البنــد /4/ مــن نفــس المــادة قــد وضــع اســتثناء لهــذه القاعــدة 
فأجــاز للدائــرة تجــاوز نســبة الـــ %20 المشــار إليهــا واشــترط النــص لجــواز اســتعمال 

الدائــرة هــذا الحــق أن تكــون الزيــادة الزمــة إلكمــال المشــروع.
ولمــا كان قــرار المجلــس التنفيــذي بالموافقــة علــى الشــروط العامــة للعقــد المشــار إليــه قــد 
صــدر الحقــاً للنظــام رقــم /3/ لســنة 1977 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المناقصــات 

والمزايــدات والمســتودعات الصــادر بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي أيضــاً.
ولما كانت المادة /52/ من الشروط العامة للعقد المشار إليها قد نصت على أنه:

"تســري فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا العقــد، القواعــد العامــة للمعامــالت 
ــة المعمــول  ــن واألنظم ــد والقواني ــة للتعاق ــة واألحــكام العام ــة والتجاري ــة واإلداري المدني

بهــا فــي إمــارة أبــو ظبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة".
ولمــا كانــت القواعــد المتعلقــة بســلطة الدائــرة فــي تعديــل قيمــة العقــد فــي مجــال مقــاوالت 
األعمــال قــد ورد بهــا نــص خــاص فــي الشــروط العامــة للعقــد وهــو نــص المــادة /7/ 
المشــار إليهــا ولمــا كان النــص الالحــق ينســخ النــص الســابق فيمــا ورد بــه مــن أحــكام 

ــة  ــن الالئح ــادة /43/ م ــوارد بالم ــم ال ــاء الحك ــه إلغ ــب علي ــذي يترت ــر ال ــة األم مخالف
التنفيذيــة لقانــون المناقصــات والمزايــدات والمســتودعات والمتعلــق بحــدود ســلطة الدائــرة 
فــي تعديــل قيمــة العقــد فــي مجــال مقــاوالت األعمــال فإنــه يتعيــن إعمــال نــص المــادة 
/7/ مــن الشــروط العامــة للعقــد المشــار إليهــا إعتبــاراً مــن تاريــخ العمــل بهــذه الشــروط 
فــي 1982/1/1 وذلــك فيمــا تقضــي بــه مــن حــق الددائــرة فــي تعديــل العقــد بمــا يجــاوز 
نســبة %20 مــن قيمتــه بشــرط أن تكــون الزيــادة الزمــة إلكمــال األعمــال وبالشــروط 
الــواردة فــي هــذه المــادة دون الرجــوع ألي جهــة أخــرى، وبشــرط أن تتوفــر االعتمــادات 
ــى  ــر عل ــرض األم ــن ع ــادة وأال تعي ــذه الزي ــذ ه ــى تنفي ــرف عل ــة للص ــة الالزم المالي

الســلطات المختصــة لتدبيــر تلــك اإلعتمــادات.
لذلك

تــرى دائــرة الفتــوى والتشــريعاته وفقــاً لحكــم المــادة /7/ مــن الشــروط العامــة للعقــد فــي 
مجــال مقــاوالت األعمــال المدنيــة يحــق لدائــرة األشــغال تعديــل العقــد بمــا يجــاوز نســبة 
%20 مــن قيمتــه بشــرط أن يكــون التعديــل –فيمــا زاد علــى نســبة الـــ %20 مــن قيمــة 
للعقــد الزمــاً إلكمــال األعمــال وبشــرط توفــر اإلعتمــادات الالزمــة لمواجهــة تنفيــذ هــذه 

الزيــادة.
خليفة بن سلطان العقروبي 

وكيل وزارة العدل
سعادة وكيل دائرة األشغال ........... المحترم:

أبو ظبي
تحية طيبة وبعد:

ــرأي  ــادة بال ــي شــأن اإلف ــؤرخ 1985/1/6 ف ــم دأ/5-78/1 الم ــم رق ــى كتابك إشــارة إل
القانونــي فيمــا يتعلــق بحــق دائــرة االشــغال فــي تعديــل العقــد الــذي تبرمــه مــع المقاوليــن 

بمــا يجــاوز %20 مــن قيمــة العقــد.
نرســل إليكــم وفــق هــذا مذكــرة دائــرة الفتــوى والتشــريع بالــرأي القانونــي فــي الموضــوع 

المعروض.
وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام

خليفة بن سلطان العقروبي 
وكيل وزارة العدل
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مقدمة:
ــة يحددهــا الشــارع ابتغــلء  ــم الشــرعي اإلســالمي للجريمــة كظاهــرة اجتماعي إن التنظي
مكافحتهــا، والتنظيــم الشــرعي اإلســالمي للعقوبــة ومــا يســاندها مــن تدابيــر باعتبارهــا 

وســائل المجتمــع لمكافحــة الجريمــة كظاهــرة وخطــر اجتماعــي.
واألهميــة العلميــة لهــذا الموضــوع مردهــا إلــى أن الشــريعة اإلســالمية قــد أتــت بتنظيــم 
متكامــل للجريمــة والعقوبــة، وهــذا التنظيــم  ســنده منطــق ســليم وبيــن عناصــره إتســاق 

محكــم دقيــق، وهدفــه الحفــاظ علــى المصالــح ذات األهميــة للمجتمــع.
أمــا األهميــة العلميــة لهــذا الموضــوع، فتفســيرها أن التنظيــم اإلســالمي الجنائــي لــم يقــف 
عنــد حــدود المبــادئ المثاليــة أو القواعــد النظريــة، وإنمــا طبــق علــى مــدى قــرون عديــدة 
فــي شــطر عريــض مــن العالــم وتنــادي اليــوم فــي جميــع البــالد اإلســالمية أصــوات قويــة 
بتطبيقــه أمــالً فــي أن يحقــق للمجتمــع حمايــة أكثــر فعاليــة ممــا يحقــق التنظيــم الوضعــي 

الجنائي.
وللشــريعة اإلســالمية طابــع دينــي ال شــك فيــه إعتبارهــا جوهــر الديــن اإلســالمي ومــن 

ثــم كان تطبيقهــا فــي المجتمــع اإلســالمي مطلوبــاً إلــى الشــارع فــي هــذا المجتمــع.
ولكــن للشــريعة اإلســالمية طابعــاً آخــر، فهــي "نظــام قانونــي متكامــل" ولهــا ســندها مــن 
ــع  ــح للمجتم ــن مصال ــا م ــا أهدافه ــة، وله ــم اجتماعي ــن قي ــا أسســها م منطــق لســيم، وله
ــق  ــت لهــا صالحيتهــا للتطبي ــع حضــاري، وكان ــم كان لهــا طاب تبتغــي تحقيقهــا، ومــن ث
المســتمدة مــن ســندها المنطقــي وقيمتهــا االجتماعيــة وأهدافهــا الحضاريــة اســتقالالً عــن 
طابعهــا الدينــي األصيــل، ومــن هــذه الوجهــة كان متصــوراً أن تطبــق الشــريعة اإلســالمية 
فــي مجتمــع غيــر إســالمي أو فــي المجتمــع اإلســالمي علــى غيــر المســلمين مــن أفــراده، 

وعلــى األجانــب الذيــن يوجــدون علــى أرضــه.
بعد هذه المقدمة نرى تقسيم الموضوع إلى أقسام أربعة:

- القسم األول: يتناول المبادئ األساسية في الفقه الجنائي اإلسالمي.
- القسم الثاني: يبحث في نظريات الماديات اإلجرامية في الفقه اإلسالمي الجنائي.

-  القســم الثالــث: يبحــث فــي نظريــة تحمــل التبعــة، أو نظريــات المعنويــات اإلجراميــة 
فــي الفقــه اإلســالمي.

ــه  ــي الفق ــة ف ــة العقوب ــي نظري ــية ف ــادئ األساس ــرض المب ــن ع ــع: يتضم ــم الراب - القس
اإلســالمي.
القسم األول

المبادئ األساسية في الفقه الجنائي اإلسالمي
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ــوء  ــي ض ــم" إذ ف ــة التجري ــتظهار عل ــو "اس ــالمي ه ــه اإلس ــي الفق ــادئ ف ــم المب إن أه
ــة يمكــن اســتخالص الجانــب األهــم مــن قواعــد الفقــه الجنائــي اإلســالمي، إن  هــذه العل
ــق عليهــم، أو  ــاس أنواعــا ًمــن الســلوك للتضيي ــى الن ــم تحظــر عل الشــريعة اإلســالمية ل
االســتبداد بهــم والتســلط عليهــم، وإنمــا حظــرت بعــض األفعــال ابتغــاء حمايــة مصالــح 
ــع  ــوق للمجتم ــة حق ــتهدفت صيان ــارة أخــرى اس ــال أو بعب ــذه األفع ــأذى به ــة تت اجتماعي

ــال ــا هــذه األفع ــراد تهدده واألف
وقــد أصــل الفقهــاء المصالــح التــي تحميهــا قواعــد التجريــم فردوهــا إلــى مصالــح خمــس: 
حفــظ الديــن، حفــظ النفــس، حفــظ العقــل، حفــظ النســل، حفــظ المــال، وبنــاًء علــى ذلــك 
ــي  ــاً ف ــم، وكان متعين ــرة بالتجري ــح جدي ــذه المصال ــدر إحــدى ه ــي ته ــال الت ــت األفع كان
تحديــد أركان الجريمــة التــي تهــدر هــذه المصلحــة االســتهداء بعناصــر المصلحــة، بحيــث 

يكــون مــن شــأن التجريــم كفالــة الحمايــة الكاملــة لهــا.
وتحديــد المصالــح محــل الحمايــة علــى هــذا النحــو هــو "عمــل فقهــي" ومــن ثــم كان مــن 
ــة  ــي حماي ــث تقتض ــع الحدي ــروف المجتم ــن أن ظ ــة، إذ تبي ــه واإلضاف ــز مراجعت الجائ
مصالــح أخــرى. وقــد وضــع الفقهــاء القواعــد التــي تكفــل الترجيــح بيــن هــذه المصالــح إذ 
تنازهــت بحيــث يبــاح الفعــل الــذي يهــدر مصلحــة معينــة، ولكنــه يصــون مصلحــة أخــرى 

أولــى بالرعايــة، كطبيــب قنــل الجنيــن انقــاذاً لحيــاة أو صحــة الحامــل.
ــة  ــت مبكــر "نظري ــذ وق ــاء الشــريعة اإلســالمية من ــد عــرف فقه ــذا النحــو، فق ــى ه وعل
الترجيــح بيــن المصالــح المتنازعــة" ونظريــة اإلباحــة التــي تســتند علــى هــذا الترجيــح، 

ــي: ــدى غالبيتهــم التعريــف التال وعندمــا تعــرض الفقهــاء لتعريــف الجريمــة رجــح ل
"الجريمــة مــن محظــورات شــرعية زجــر هللا تعالــى عنهــا بحــد أو قصــاص أو تعزيــز" 
وعنــد التأمــل فــي هــذا التعريــف نجــد أن الفقهــاء جعلــوا جوهــر الجريمــة أنهــا )محظــور 
ــك أن الحظــر  ــي ذل ــه( ويعن ــر ب ــا أم ــرك م ــه أو ت ــا نهــى هللا عن ــل م شــرعي(، أي )فع
الشــرعي أو عــدم المشــروعية ركــن للجريمــة فــال جريمــة فــي ســلوك ال يناقــض أمــراً 

أو نهيــاً.
ونســتخلص مــن ذلــك أن نظريــة عــدم المشــروعية أو نظريــة الركــن الشــرعي للجريمــة 
قــد عرفــت فــي الفقــه اإلســالمي واســتند إليهــا فــي اســتخالص العديــد مــن القواعــد، وعنــد 
ــروا  ــاء اعبت ــد أن الفقه ــه نج ــت ل ــي وضع ــروح الت ــة الش ــف ودراس ــذا التعري ــل ه تحلي
مــن أركان الجريمــة ارتــكاب فعــل أو حصــول تــرك منهــي عنــه وفــي ذلــك إشــارة إلــى 
ــوا مــن اركانهــا كذلــك اصطحــاب الفعــل أو التــرك "بنيــة"  الماديــات اإلجراميــة، وجعل

وفــي ذلــك إشــارة إلــى المعنويــات التــي التبــد منهــا الســتكمال الجريمــة كيانهــا.

أمــا القــول بــأن الجريمــة قــد زجــر عنهــا بحــد أو قصــاص أو تعزيــز، فهــو إشــارة إلــى 
ــة  ــي نظري ــث ف ــد البح ــا عن ــير إليه ــرعية نش ــات الش ــن العقوب ــزة م ــة متمي ــواع ثالث أن

ــه اإلســالمي. ــي الفق ــة ف العقوب
ــه الجنائــي اإلســالمي التــي يجــب التعــرض لهــا  ــادئ األساســية فــي الفق ومــن أهــم المب

ــاب". ــم والعق ــد مصــادر التجري "تحدي
إن أهم مصادر األحكام الشرعية عامة هي:

القرآن الكريم، والسنة النبوية، واإلجماع والقياس.
ــد يكــون مصــدره القــرآن أو الســنة أو  ــم ق ــم يثــر شــك أو خــالف قــط فــي أن التجري ول
ــى  ــم إل ــتند التجري ــل يجــوز أن يس ــاس، ه ــأن القي ــي ش ــار الخــالف ف ــن ث ــاع ولك اإلجم

ــم؟ ــال التجري ــي مج ــاس ف ــل يجــوز القي ــر آخــر: ه ــي تعبي ــاس؟ أو ف القي
إذا كنــا بصــدد جرائــم الحــدود والقصــاص فــال يجــوز القيــاس، والمــراد بجرائــم الحــدود 
ــدرة  ــة مق ــكل منهــا عقوب ــم نــص القــرآن أو الســنة عليهــا وحــدد ل مجموعــة مــن الجرائ
وقــوام هــذه الجرائــم افعــال اعتبرهــا الشــارع ذات خطــورة بالغــة علــى كيــان المجتمــع 
فتولــى بنفســه تجريمهــا وتحديــد عقوباتهــا، أمــا جرائــم القصــاص، فهــي جرائــم اإلعتــداء 

العمــدي علــى الحيــاة أو ســالمة الجســم.
علــى هــذا النحــو فــإن الخــالف يقتصــر علــى القيــاس فــي شــأن جرائــم التعزيــز ويــراد 
بهــا جرائــم لــم يــرد فــي شــأنها حكــم فــي القــرآن أو الســنة، وإنمــا تــرك تحديدهــا وبيــان 
عقوبتهــا لولــي األمــر، أي الســلطة العامــة فــي المجتمــع، ويتصــور أن تنتهــد هــذه الســلطة 

إحــدى خطتيــن وكلتاهمــا جائزتــان:
ــال الضــارة أو الخطــرة  ــع األفع ــن ظــروف المجتم ــوض القاضــي أن يســتظهر م أن تق
ــا، وهــو يحــدد هــذه  ــا عقوباته ــم- ويحــدد له ــك –بالتجري ــى ذل ــاًء عل ــرة بن ــه والجدي علي
ــا  ــي تحديده ــه ف ــل ضابط ــدود والقصــاص، أي يجع ــم الح ــى جرائ ــاً عل ــات قياس العقوب
أنهــا تهــدر مصالــح مــن جنــس المصالــح التــي تهدرهــا جرائــم الحــدود والقصــاص، أو 
ــا، أي  ــد وردت فيهم ــاالً لقواع ــنة وإعم ــم أو الس ــرآن الكري ــن نصــوص الق ــتنباطاً م اس
ــذه  ــي ه ــز ف ــاس جائ ــك أن القي ــي ذل ــة" شــرعاً، ويعن ــد "معصي ــا يع ــا م ــتخلص منه يس

الخطــة.
أمــا الخطــة الثانيــة: فتفتــرض أن يحــدد الشــارع الوضعــي فــي المجتمع اإلســالمي، جرائم 
التعزيــز فــي ضــوء ظــروف مجتمعــه، ويعهــد لــكل جريمــة عقوبتهــا، ويلــزم القاضــي 

بهــذا الحصــر التشــريعي، ويعنــي ذلــك حظــر القيــاس فــي مجــال الجالئــم التعزيزيــةة.
اتبعت الخطة األولى في العصور المبكرة للشريعة اإلسالمية.
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ــة، وتوجــس  ــتبداد الســلطات العام ــث، وخشــية اس ــاة الحدي ــد الحي ــا أن تعق ــن إذا قلن ولك
ــك مــا  ــة، فليــس فــي ذل ــاع الخطــة الثاني االختــالف بيــن القضــاة يجعــل مــن األوفــق اتب
ــه  ــي الفق ــية ف ــادئ األساس ــن المب ــالمية، وم ــريعة اإلس ــن أصــول الش ــض أصــالً م يناق
ــرعية  ــة الش ــكام الجنائي ــريان األح ــة بس ــد الخاص ــتظهار القواع ــالمي اس ــي اإلس الجنائ
ــدأ "عــدم رجعيــة  مــن حيــث الزمــان، لقــد أقــرت الشــريعة اإلســالمية، فــي وضــوح مب
األحــكام الجنائيــة الشــرعية" وســند هــذا المبــدأ قــول هللا تعالــى: )ومــا كنــا معذبيــن حتــى 
نبعــث رســوالً( وقولــه كذلــك )ال يكلــف هللا نفســاً إال وســعها( ذلــك أنــه ليــس فــي وســع 
إنســان أن يلتــزم فــي أفعالــه حكمــاً لــم يــرد بعــد، وال تأبــي أصــول الشــريعة اإلســالمية 
ــة التــي يســتند  ــح للمتهــم، فالعل ومبادئهــا إقــرار األثــر الرجعــي للقاعــدة الجنائيــة األصل
ــرعية،  ــة الش ــكام الجنائي ــة األح ــدم رجعي ــة ع ــق بعل ــا الوثي ــر وارتباطه ــذا األث ــا ه إليه
اســتهدافها تحقيــق مصلحــة مشــروعة للمجتمــع واألفــراد، كل ذلــك يرجــح القــول بقبــول 
الشــريعة اإلســالمية األثــر الرجعــي للقاعــدة الجنائيــة األصلــح للمتهــم، بــل إن هــذا األثــر 
ــان،  ــار واللع ــي الظه ــي حالت ــلم ف ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــد الرس ــى عه ــل عل ــد أعم ق
ومــن المبــادئ األساســية فــي الفقــه اإلســالمي كذلــك القواعــد التــي تحــدد "نطــاق تطبيــق 

القواعــد الجنائيــة مــن حيــث المــكان".
ــة  ــة الشــريعة اإلســالمية" فهــي واجب ــة فــي هــذا الموضــوع هــي "عالمي إن نقطــة البداي
التطبيــق فــي جميــع بقــاع األرض، وعلــى جميــع النــاس، فقــد أنزلــت إليهــم كافــة، ولكــن 
ــي  ــي الحــدود الت ــق ف ــم يجــب أن يطب ــدأ نظــري، مــن ث ــأن هــذا المب ــوا ب الفقهــاء اعترف
تســمح بهــا الســيادة التــي تمارســها الدولــة اإلســالمية علــى إقليمهــا ورعاياهــا، ويقتضــي 
ذلــك التفرقــة بيــن الجرائــم فــي اإلقليــم الخاضــع لســيادة الدولــة اإلســالمية والجرائــم التــي 

ترتكــب فــي خارجــه.
ــا  ــالمية ســرت عليه ــة اإلس ــيادة الدول ــم الخاضــع لس ــي اإلقلي ــة ف ــت الجريم ــإذا ارتكب ف
ــا  ــن رعاي ــلمين م ــر المس ــلمين وغي ــم المس ــن جرائ ــة بي ــرعية، دون تفرق ــد الش القواع
الدولــة اإلســالمية، بــل تســري هــذه القواعــد حســب الــرأي الراجــح- علــى الجرائــم التــي 
يرتكبهــا مــن ليســوا مــن رعايــا الددولــة، ولكــن يقيمــون عــادة فــي إقليمهــا وهــؤالء يطلــق 
ــت فــي ضــوء  ــأن الشــريعة اإلســالمية تبن ــول ب ــر "المســتأمنين" ويمكــن الق عليهــم تعبي

ــة". ــة القاعــدة الجنائي ــدأ "اقليمي ــة مب ــارات العملي اإلعتب
أمــا إذا ارتكبــت الجريمــة خــارج اإلقليــم الخاضع لســيادة الدولة اإلســالمية، وكان مرتكبها 
مــن رعاياهــا مســلماً أو غيــر مســلم، ســرت عليهــا األحــكام الشــرعية، ولكــن إذا ارتكبهــا 
مــن ليــس مــن رعايــا الدولــة اإلســالمية، ولــو كان مقيمــاً عــادةً فــي اإلقليــم اإلســالمي ثــم 

غــادره إلــى خارجــه حيــث ارتكــب جريمتــه، فــال تســري عليــه األحــكام الشــرعية وتتبنــى 
الشــريعة اإلســالمية مــن هــذه الوجهــة )مبــدأ شــخصية القاعــدة الجنائيــة(.

وفيمــا يتعلــق بســريان القواعــد الجنائيــة الشــرعية علــى األشــخاص، فقــد انطلــق الفقــه من 
مبــدأ المســاواة المطلقــة بيــن النــاس جميعــاً فــي الخضــوع لهــا فــال تفرقــة بيــن أجناســهم 
أو أديانهــم أو مراكزهــم االجتماعيــة، وهــذه المســاواة هــي تطبيــق لقــول هللا تعالــى: )يــا 
أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا إن  أكرمكــم 
عنــد هللا أتقاكــم( وقــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم: النــاس سواســية كأســنان المشــط 

الواحــد، ال فضــل لعربــي علــى أعجمــي إال بالتقــوى.
والنتيجــة الهامــة التــي اســتخلصها الفقهــاء مــن هــذا المبــدأ أنــه ال حصانــة لرئيــس الدولــة 
ــه فــي إجمــاع  ــة ل اإلســالمية نفســه إذا ارتكــب فعــالً تؤثمــه قواعــد الشــريعة، ال حصان
اآلراء –إذا ارتكــب فعــالً يســتوجب القصــاص، وال حصانــة لــه فــي –الــرأي الراجــح- 
ــة اإلســالمية  ــس الدول ــم تكــن لرئي ــز، وإذا ل إذا ارتكــب فعــالً يســتوجب الحــد أو التعزي
ــى  ــاب أول ــن ب ــة م ــه ال حصان ــالمية، فإن ــة اإلس ــكام الجنائي ــق األح ــن تطبي ــة م حصان
ــر  ــميين أو غي ــالمي، زواراً رس ــم اإلس ــى اإلقلي ــدوا إل ــة إذا وف ــدول األجنبي ــاء ال لرؤس
رســميين، وال حصانــة كذلــك لرجــال الســلك السياســي أو القنصلــي الذيــن يعملــون فــي 
ــاً  ــاس جميع ــن الن ــة بي ــأن المســاواة المطلق ــول ب ــك الق ــم اإلســالمي، ونســتطيع بذل اإلقلي
فــي الخضــوع للقاعــدة الجنائيــة الشــرعية هــي أصــل راســخ مــن أصــول الفقــه الجنائــي 

اإلســالمي.
القسم الثاني

الماديات اإلجرامية في الفقه اإلسالمي
فــإذا تناولنــا بعــد ذلــك الموضــوع الثانــي فــي هــذا الموضــوع وهــو "الماديــات اإلجرامية" 
اتضــح لنــا أن الفقــه اإلســالمي أقــر المبــدأ الــذي ســلمت بــه فيما بعــد التشــريعات الوضعية 
الحديــث مبــدأ أنــه "ال جريمــة بغيــر ماديــات تبــرز بهــا إلــى العالــم الخارجــي المحســوس" 
وســند هــذا المبــدأ قــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم "إن هللا تعالــى تجــاوز ألمتــي عمــا 
وسوســت أو حدثــت بــه أنفســها مالــم تعمــل بــه أو تتكلــم" وقولــه كذلــك "مــن هــم بحســنة 
فلــم يفعلهــا كتبــت لــه حســنة ومــن هــم بســيئة ولــم يفعــال لــم يكتــب لــه شــيء" وعلــة هــذا 
المبــدأ فــي الفقــه اإلســالمي هــي ذات علتــه فــي الفقــه الوضــع المعاصــر: هــي خشــية أن 
يكــون مــن شــأن محاســبة النــاس علــى نواياهــم التــي لــم يعبــروا عنهــا بســلوك خارجــي 
محســوس اجتماعيــاً المعصــف بحرياتهــم ، وأن يكــون مــن مقتضــى ذلــك تنظيــم الدولــة 
أســلوباً للتجســس ال ترتضيــه القيــم الحضاريــة والمثــل الرفيعــة ذلــك تنظيــم الدولــة أســلوباً 



202203

التنظيم الشرعي للجريمة والعقوبة في فقه الجنائي اإلسالميالتنظيم الشرعي للجريمة والعقوبة في فقه الجنائي اإلسالمي

ــكام  ــا األح ــتقيت منه ــي اس ــة الت ــل الرفيع ــة والمث ــم الحضاري ــه القي للتجســس ال ترتضي
ــرك أو  ــو الت ــياً: ه ــاً رئيس ــة" موضوع ــات اإلجرامي ــر "المادي ــرعية، وتثي ــة الش الجنائي

االمتنــاع ومــدى صالحيتــه ليكــون صــورة للســلوك اإلجرامــي.
ــي  ــرعياً – وف ــراً ش ــف أم ــام إذا خال ــة كأصــل ع ــه الجريم ــوم ب ــاع تق ــرك أو اإلمتن الت
ــة هــي جريمــة إذا  ــة، وكل نعصي ــه الشــارع هــو مصي ــرك أمــر أوجب ــر آخــر أن ت تعبي
ــام بواجــب فرضــه الشــارع  ــاع عــن القي أمكــن إثباتهــا قضــاًء، ويعنــي ذلــك أن كل امتن
وكان ممكنــاً إقامــة الدليــل عليــه قضــاًء هــو جريمــة تعيزيــزة وقــد قــال الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم: "مــن كان عنــده فضــل ظهــر فليعــد بــه علــى مــن ال ظهــر لــه ومــن كان 

عنــده فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن ال زاد لــه".
ــي  ــاع" الت ــكاب باالمتن ــة االرت ــكلة "جريم ــر مش ــر مبك ــذ عص ــاء من ــرف الفقه ــد ع وق
تفتــرض صــدور امتنــاع أعقبتــه نتيجــة إجراميــة، كاألم التــي تمتنــع عــن إرضــاع طفلهــا 
ــن  ــقي م ــم أو يس ــم يطع ــراء فل ــي صح ــاء ف ــل زاد أو م ــده فض ــن كان عن ــوت وم فيم
ــؤولية  ــى مس ــاء عل ــع الفقه ــد أجم ــات، وق ــاً فم ــاً أو عطش ــالك جوع ــفا اله ــى ش كان عل
ــأل قصاصــاً أم  ــؤولية: أيس ــذه المس ــوع ه ــول ن ــوا ح ــه، وإن اختلف ــن إمتناع ــع ع الممتن
يســأل تعزيــزاً، وأســاس هــذا الخــالف هــو مــا إذا كان مســؤوالً عــن النتجيــة اإلجراميــة 

ــه. ــي ذات ــى امتناعــه ف ــت امتناعــه أم تقتصــر مســؤوليته عل ــي أعقب الت
أنكــر رأي مســؤولية الممتنــع قصاصــاً، واحتــج لذلــك بــأن المســؤولية عــن الجريمــة التــي 
تفتــرض نتيجــة إجراميــة معينــة تقتضــي "مباشــرتها" أي تنفيذهــا أو تســبيها ومــن تــرك 
ــاع  ــاء الســببية بيــن امتن ــرأي احتــج بانتف ــم يســببها أي أن هــذا ال ــم يباشــر الجريمــة ول ل
الجانــي والنتيجــة التــي أعقبــت امتناعــه، واحتــج هــذا الــرأي كذلــك أن المســؤولية عــن 
ــم يصــدر  جريمــة تفتــرض وصــف الســلوك بالنســبة للنتيجــة "بالعــدوان" ومــن امتنــع ل
ــاء وصــف عــدم  ــج بانتف ــه احت ــره، أي أن ــوق غي ــرق مجــال حق ــم يخت ــه عــدوان إذ ل عن
المشــروعية عــن االمتنــاع فــي عالقتــه بالنتيجــة، ورأى أنصــار هــذا الــرأي أن تقتصــر 

مســؤولية الممتنــع علــى امتناعــه، فيعاقــب عليــه تعزيــزاً.
أمــا الــرأي الثانــي، فقــد ذهــب إلــى إقــرار مســؤولية الممتنــع عــن النتيجــة اإلجراميــة التــي 
اعقبــت امتناعــه بحيــث يســأل عنهــا قصاصــاً كمــا لــو كان قــد أحدثهــا بســلوكه اإليجابــي، 
ــر،  ــر مباش ــببيباً غي ــق، وإن كان تس ــة متحق ــاع للنتيج ــبيب االمتن ــأن تس ــك ب ــج لذل واحت
ــر  ــببية غي ــرة وس ــببية مباش ــن س ــق، بي ــث المنط ــن حي ــرق م ــه ال ف ــاره إن ــال أنص وق
مباشــرة، ويضيــف هــذا الــرأي إلــى ذلــك أن الصفــة غيــر المشــروعة باثتــة االمتنــاع، إذ 
قــد خالــف واجبــاً شــرعياً عامــاً يفــرض علــى كل شــخص أن ينجــد مــن يتهــدده أذى فــي 

حــق مــن حقوقــه، إعمــاالً لقــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم "مــن كان عنــده فضــل 
ظهــر فليعــد بــه علــى مــن ال ظهــر لــه، ومــن كان عنــده فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن 
ال زاد لــه" ويعنــي ذلــك أن هــذا الــرأي يقــر ســببية االمتنــاع وعــدم مشــروعيته بمــا يوفــر 

لــه –باإلضافــة إلــى العمــد أو الخطــأ- جميــع أركان الجريمــة.
ــي  ــن يتنازعــان ف ــن اللذي ــد عــرف الرأيي ــي اإلســالمي ق ــه الجنائ ــك أن الفق ويتضــح بذل
ــه ال يعــارض الشــريعة  ــك أن ــاع" ومــؤدى ذل ــكاب باالمتن ــث "جريمــة االرت ــه الحدي الفق

ــح المجتمــع. ــن لمصال ــد معي ــي ضــوء تحدي ــن ف ــي أي مــن الرأيي اإلســالمية تبن
وإذا كان الفقــه الحديــث يرجــح الــرأي الثانــي فإنــه يســتند فــي ذلــك إلــى ذات الحجــج التــي 

اســتند إليهــا منــذ –عصــر مبكــر- هــذا الــرأي فــي الفقــه اإلســالمي.
القسم الثالث

المعنويات اإلجرامية في الفقه اإلسالمي
وننتقــل بعــد ذلــك إلــى القســم الثالــث مــن هــذا البحث وهــو الخــاص بالمعنويــات اإلجرامية 
ونظريــة المســؤولية الجنائيــة أو تحمــل التبعــة كمــا يطلــق عليهــا الفقهــاء، إن الشــريعة 
ــن  ــى أصلي ــة عل ــى نصــوص صريح ــتناداً إل ــة إس ــل التبع ــة تحم ــم نظري ــالمية تقي اإلس

ثابتيــن، همــا التمييــز وحريــة اإلختيــار:
أمــا اعتبــار التمييــز أساســاً للمســؤولية فســنده قــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم "رفــع 
القلــم عــن ثالثــة: عــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن التائــم حتــى يصحــو، وعــن المجنــون 
حتــى يفيــق" فبهــذا الحديــث الــذي يقــرر امتنــاع المســؤولية الجنائيــة مــن الحــاالت الســابقة 
لتخلــف التمييــز، وبصفــة خاصــة انتفــاء مســوؤلية الصبــي والمجنــون، يقــرر فــي الوقــت 

ذاتــه أن التمييــز أصــل للمســؤولية ال تقــوم بدونــه.
واعتبــار حريــة االختيــار شــرطاً ثانيــاً للمســوؤلية ســنده قــول هللا تعالــى: )إال مــن أكــره 
وقلبــه مطمئــن باإليمــان( وقولــه تعالــى: )فمــن اضطــر غيــر بــاغ وال عــاد فــال اثــم عليه(.
وقــول الرســول صلــى هللا عليــه وســلم "رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا 
عليــه" ويفتــرض اســناد المســؤولية إلــى التمييــز وحريــة االختيــار حصرهــا فــي اإلنســان، 
ــالمية  ــريعة اإلس ــإن الش ــو، ف ــذا النح ــى ه ــه وعل ــا لدي ــور توافرهم ــذي يتص ــو ال إذ ه
ــل  ــة تحم ــم "نظري ــي يحك ــدأ أساس ــة مب ــاً، وثم ــان جنائي ــر اإلنس ــأل غي ــض أن يس ترف
ــزر  ــى: )وال ت ــول هللا تعال ــدأ ســنده ق ــدأ شــخصية المســؤولية وهــذا المب التبعــة" هــو مب
ــا(  ــاء فعليه ــن أس ــه وم ــاً فلنفس ــل صالح ــن عم ــى: )م ــه تعال ــرى( وقول وازرة وزر أخ
وقولــه تعالــى: )وإن ليــس لإلنســان إال مــا ســعى( وقولــه )مــن يعمــل ســوءاً يجــز بــه(، 
ــرة  ــه وال بجري ــرة أبي ــل بجري ــذ الرج ــلم: "ال يؤخ ــه وس ــى هللا علي ــول الرســول صل وق



204205

التنظيم الشرعي للجريمة والعقوبة في فقه الجنائي اإلسالميالتنظيم الشرعي للجريمة والعقوبة في فقه الجنائي اإلسالمي

أخيــه" وقــد اســتخلص الفقهــاء فــي وضــوح نظريــة متكاملــة المتنــاع المســؤولية فتكلمــوا 
فــي امتنــاع مســؤولية الصبــي غيــر المميــز والمجنــون والســكران عــن غلــط أو اكــراه 

والمكــره مــن كان فــي حالــة ضــرورة.
ويســتبنط مــن أقــوال الفقهــاء وإن لــم يصرحــوا بــه أن مواقــع المســؤولية لــم تذكــر علــى 
ــاً  ــا مع ــار، أو انتفهائهم ــة االختي ــز أو حري ــاء التميي ــى انتف ــنادها إل ــر فاس ــبيل الحص س
يقتضــي اعتبــار المســؤولية منتفيــة حيــث ينتفــي شــرطاها أو احداهمــا وإن لــم يــرد نــص 
يقــرر امتناعهــا، وهــذه النظــرة تفســح المجــال للتطــور العلمــي، فــإذا كشــف العلــم عــن 
ــم تكــن هــذه  ــا، وإن ل ــر امتناعه ــن تقري ــا أحــد شــرطي المســؤولية تعي ــي فيه ــة ينتف حال

الحالــة منصوصــاً عليهــا أو مقــررة فــي إجمــاع الفقهــاء.
ــدأ  ــا الشــريعة اإلســالمية تقــرر مب ــا بعــد ذلــك المعنويــات اإلجراميــة، وجدن ــإذا واجهن ف
ــا  ــوم به ــات يق ــر معنوي ــة" أي بغي ــدرة إجرامي ــر ق ــه "ال مســؤولية بغي ــؤاده أن أساســياً م
الجانــي المعنــوي مــن الجريمــة والمســؤولية،  وســند هــذا المبــدأ قــول الرســول صلــى هللا 
عليــه وســلم "إنمــا األعمــال بالنيــات وإنمــا لــكل امــرء مــا نــوى" وهــذا الحديــث يفســر 
فــي معنــى أن العمــل وحــده ال يكشــف عــن الجــدارة بالمســؤولية وال يكشــف عــن مقــدار 
ــة  ــه االجتماعي ــل وداللت ــة العم ــدد قيم ــا تتح ــؤولية، وإنم ــن مس ــان م ــتحقه اإلنس ــا يس م
اإليجابيــة والســلبية بمــا يصحبــه مــن نيــة، ونســتطيع بنــاء علــى ذلــك أن نقــرر أن مبــدأ 

"ال مســؤولية وال عقوبــة بغيــر خطيئــة" كان مقــرراً منــذ نشــأة الشــريعة اإلســالمية.
ــدرج  ــدأ ت ــك أنهــا تبنــت مب ــي ذل وتقــرر الشــريعة اإلســالمية للمســؤولية درجــات: ويعن
وتفريــد المســؤولية، وتفــرق الشــريعة بيــن مســؤولية أساســها العمــد أي القصــد ومســؤولية 
ــا  ــاح فيم ــم جن ــس عليك ــى: )ولي ــه تعال ــي شــأن الخطــأ قول ــد ورد ف أساســها الخطــأ، وق
أخطأتــم بــه ولكــن مــا تعمــدت قلوبكــم( وقــال الرســول صلــى هللا عليــه وســلم: "رفــع عــن 
ــي إجمــاع الفقهــاء أن المســؤولية  ــي هــذان النصــان ف ــي الخطــأ والنســيان"، وال يعن أمت
ترتفــع عــن المخطــئ، وإنمــا يعنيــان أنهــا تكــون أخــف درجــة مــن مســؤولية المتعمــد، 
ــن، وتنشــأ  ــن النصي ــك مســتمد مــن نصــوص أخــرى تتكامــل مــع هذي ــى ذل ــل عل والدلي
بهــا مجتمعــة فكــرة تــدرج المســؤولية وانقســامها إلــى عمديــة وغيــر عمديــة، فقــد ورد 
ــي  ــم القصــاص ف ــب عليك ــاس كت ــا الن ــا أيه ــى: )ي ــول هللا تعال ــد ق ــل العم ــأن القت ــي ش ف
ــل  ــي شــأن القت ــس( وورد ف ــس بالنف ــا أن النف ــم فيه ــا عليه ــى: )وكتبن ــه تعال ــل( وقول القت
غيــر العمــد قولــه تعالــى: )ومــا كان لمؤمــن أن يقتــل مؤمنــاً إلــى خطــأ ومــن قتــل مؤمنــاً 
خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا فــإن كان مــن قــوم 
عــدو لكــم هــو مؤمــن فتحريــر رقبــة مؤمنــة وإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق فديــة 

مســلمة إلــى أهلــه وتحريــر رقبــة مؤمنــة( فالشــارع الحكيــم قــرر للقتــل العمــد القصــاص 
وقــرر للقتــل غيــر العمــد فكالهمــا معاقــب عليــه ولكــن فــي درجتيــن متفاوتتيــن.

وإلــى جانــب الصورتيــن األساســيتين للمســؤولية، فقــد قــال بعــض الفقهــاء بصــورة ثالثــة 
هــي "شــبه العمــد" وهــو مــا يفتــرض أن الجانــي أتــى الفعــل بقصــد العــدوان ولكــن لــم 
تتجــه نيتــه إلــى إحــداث نتيجتــه، وفــي تعبيــر آخــر: فــإن شــبه العمــد يفتــرض أن الجانــي 
اتجهــت نيتــه إلــى الفعــل وإلــى نتيجــة إجراميــة معينــة ولكــن حدثــت نتيجــة شــد جســامة 
ــة تجــاوز  ــث "نظري ــه الحدي ــي الفق ــل ف ــد تقاب ــة شــبه العم ــا، ونظري ــه إليه ــم تتجــه نيت ل
ــر أدق  ــي تعبي ــى المســؤولية أو ف ــط عل ــر الغل ــه اإلســالمي تأثي ــد حــدد الفق القصــد"، وق
تأثيــره علــى القصــد فالغلــط فــي القاعــدة الشــرعية ســواء مــن حيــث وجودهــا أو تفســيرها 
ــذر  ــي دار اإلســالم الع ــل ف ــدأ "ال يقب ــذا المب ــراً عــن ه ــل تعبي ــد قي ــي القصــد، وق ال ينف
ــى:  ــول هللا تعال ــي القصــد تأسيســاً عــن ق ــع فينتف ــي الوقائ ــط ف ــا الغل بجهــل األحــكام" أم
ــي الخطــأ  ــع عــن أمت ــول الرســول ص "رف ــا( وق ــا إن نســينا أو أخطأن ــا ال تؤاخذن )ربن
والنســيان" ولفــظ الخطــأ فــي هذيــن النصيــن يتســع للغلــط، ولكــن الغلــط فــي الوقائــع نفــي 
ــه المســؤولية  ــى الرغــم من ــم تقــوم عل القصــد فهــو ال ينفــي الخطــأ بالضــرورة، ومــن ث

غيــر العمديــة.
القسم الرابع

نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي
إذا تناولنــا فــي النهايــة "نظريــة العقوبــة فــي الشــريعة اإلســالمية" لتبيــن لنــا أنهــا التعــرف 
ــه،  ــفته وأصول ــه فلس ــام ل ــددة، كل نظ ــة متع ــرر أنظم ــا تق ــة، وإنم ــداً للعقوب ــاً واح نظام
ــات،  ــم مجموعــة مــن العقوب ــا، وكل نظــام يقي ــي يخضــع له ــة الت ــه أحكامــه التفصيلي ول
ــي الشــريعة  ــات ف ــم وأنظمــة العقوب ــة مــن الجرائ ــة معين ــردع عــن فئ ــا ال ويســتهدف به

اإلســالمية أربعــة:
• عقوبات الحدود.

• عقوبات القصاص.
• عقوبات الدية.

• عقوبات التعزيز.
ــات  ــا العقوب ــن تخضــع لهم ــرض الصلي ــام، نع ــص كل نظ ــى خصائ ــير إل ــل أن نش وقب
ــدا فــي بعضهــا شــدة  ــات الشــرعية، وإن ب ــام األول: إن العقوب ــي المق ــة فف الشــرعية كاف

ــه. ــالً ب ــاً للمجــرم أو تنكي ــون تعذيب ــد عــن أن تك ــدة كل البع ــي بعي ــة، فه وصرام
ــاس جميعــاً،  ــع الرحمــة بالن ــع قواعدهــا بطاب ــي جمي ــزت الشــريعة اإلســالمية ف ــد تمي لق
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ولكنهــا الرحمــة الحازمــة، الرحمــة التــي ال تتصــف بالضعــف، الرحمــة حمايــة للمصلحــة 
الحقيقيــة للمجــرم والمجتمــع. ال مجــرد التخفيــف عنــه والترفــق بــه، فهــي رحمــة تبتغــي 
الخيــر الحقيقــي األجــل، وال تتوقــف عنــد الخيــر العــارض العاجــل، ولقــد قــال هللا تعالــى 
مخاطبــاً رســوله الكريــم "ص" )لســت عليهــم بمســيطر( وقــال تعالــى كذلــك )ومــا أنــت 
ــى  ــى: )ومــا أرســلناك إال رحمــة للعالميــن( ووصــف هللا تعال ــال تعال ــار( وق عليهــم بجب
لرســوله باعتبــاره رئيــس الدولــة اإلســالمية، والمكلــف بتوقيــع العقوبــات الشــرعية 
ــة  ــيداً للرحم ــه تجس ــل من ــر زتجع ــه الســيطرة والتجب ــي عن ــي تنف ــابقة الت ــات الس بالصف
بالعالميــن يســتلزم بالضــرورة نفــي صفــات االنتقــام والتعذيــب والتنكيــل عــن العقوبــات 

الشــرعية.
ومــن ناحيــة ثانيــة: فالعقوبــات الشــرعية عقوبــات هادفــة أي لهــا أعراضهــا التــي نســتمد 
منهــا علتهــا ومبــرر شــرعيتها، وقــد قــال بعــض الفقهــاء )العقوبــات موانــع قبــل الفعــل 
ــع  ــده يمن ــا بع ــل، وإيقاعه ــى الفع ــدام عل ــع اإلق ــرعيتها يمن ــم بش ــده( أي العل ــر بع زواج
ــردع الخــاص  ــام أوالً وال ــردع الع ــة ال ــل غــرض العقوب ــول يجع ــذا الق ــه، وه ــود إلي الع
ــاً وأوضــح بعــض الفقهــاء علــى ســبيل العقوبــة إلــى الــردع الخــاص بأنهــا "تأديــب  ثاني
اســتصالح وزجــر يختلــف بحســب اختــالف الذنــب( وإنهــا انمــا شــرعت رحمــة مــن هللا 
تعالــى بعبــاده فهــي صــادرة عــن رحمــة الخالــق وإرادة اإلحســان إليهــم والرحمــة لهــم، 
وكمــا يقصــد الوالــد تأديــب ولــده وكمــا يقصــد الطبيــب معالجــة المريــض، نعــود بعــد ذلــك 
إلــى أنظمــة العقوبــات المقــررة فــي الشــريعة اإلســالمية وهــي علــى مــا قدمنــا: الحــدود 
والقصــاص والديــة والتعزيــز، فنجــد أن لــكل نــوع مــن هــذه العقوبــات جنســاً مــن الجرائــم 
مقــرراً لــه يتميــز بخصائــص معينــة هــي التــي تفســر تقريــر هــذا النــوع مــن العقوبــات 

لــه.
الحــد عقوبــة مقــدرة بنــص شــرعي علــى وجــه ثابــت ال يجــوز للقاضــي أو ولــي األمــر 
ــي  ــزم القاض ــد الت ــتوجبة للح ــة المس ــكاب الجريم ــت ارت ــه إذا ثب ــه، أي أن ــرف في التص
ــه، وليــس  ــم يتوفــر لمصلحــة الجانــي ســبب شــرعي مانــع مــن عقاب ــه مــا ل أن ينطــق ب
للقاضــي حيــن يســتوجب الحــد أن يخفــف منــه أو يوقــف تنفيــذه، وليــس لولــي األمــر أن 
يعفــو عــن الحــد، ســواء قبــل نطــق القاضــي بــه أو بعــد نطــق القاضــي بــه والحــد عقوبــة 
مقــدرة ألخطــر الجرائــم، وهــي مجموعــة مــن الجرائــم ارتــأى الشــارع أنهــا تهــدد كيــان 
ــع  ــي جمي ــا ف ــردع عنه ــن ال ــم تعي ــى ومــن ث ــزل أسســه األول المجتمــع اإلســالامي وتزل
األحــوال بحيــث ال يكــون فــي ســياج هــذا الــردع ثغــرات مــن ســلطة تقديريــة للقاضــي أو 
ســلطة ولــي األمــر فــي العفــو ويمكــن القــول بــأن جرائــم الحــدود تقابــل فــي التشــريعات 

الحديثــة الجرائــم المخلــة بأمــن الدولــة، وجرائــم الحــدود هــي: الزنــى، القــذف، الشــرب، 
الســرقة، الحرابــة، الــردة، البغــي.

ــي  ــت، ويعن ــه ثاب ــى وج ــرعي عل ــص ش ــدرة بن ــة مق ــك عقوب ــو كذل ــاص فه ــا القص أم
القصــاص إنــزال أذى بالجانــي يماثــل األذى الــذي أنزلــه بالمجنــي عليــه، ومجــال 
القصــاص هــو جرائــم القتــل العمــدي واإليــذاء البدنــي العمــدي، وإذا كان القصــاص يماثل 
ــو  ــه مــن حيــث جــواز عف ــه يختلــف عن ــدرة نــص شــرعي فإن ــة مق ــه عقوب الحــد فــي أن
المجنــي عليــه عــن الجانــي فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، ونالحــظ توضيحــاً 
لفكــرة القصــاص أنــه إذا عفــا المجنــي عليــه عــن الجانــي ســقط القصــاص، ولكــن ذذلــك 
ــه ولــي األمــر  ال يعنــي حتمــاً أن يفــر الجانــي مــن العقــاب، وإنمــا يجــوز أن يوقــع علي
ــه ال  ــاب قصاصــاً ولكنن ــقط العق ــو يس ــول: أن العف ــك بالق ــل ذل ــة، ونجم ــة تعزيزي عقوب

ــزاً. ــاب تعزي يســقط العق
وإذا كان األصــل أن ينفــذ القصــاص المجنــي عليــه فإنــه إنمــا يفعــل ذلــك تحــت إشــراف 
ــه أن يضــع  ــه ول ــواله بنفســه إذا خشــي حيف ــذه ويت ــه أن يمنعــه مــن تنفي ــي األمــر ول ول
قاعــدة عامــة يقــرر بهــا أن يتولــى تنفيــذ القصــاص ويمنــع المجنــي عليــه مــن ذلــك، أن 
مثــل هــذه القاعــدة ال تناقــض أصــول الشــريعة اإلســالمية، ألنهــا مجــرد تنظيــم الســتعمال 

حــق قدرتــه، وليســت بحــال مــا حرمــان مــن هــذا الحــق.
والديــة عقوبــة ماليــة وتتمثــل فــي مــال يؤديــه الجانــي أو عائلتــه إلــى المجنــي عليــه أو 
أوليائــه والديــة تجمــع بيــن خصائــص الغرامــة والتعويــض، فلهــا علــى هــذا الوجــه طبيعــة 
ــة  ــر العمدي ــي غي ــذاء البدن ــل واإلي ــم القت ــو جرائ ــة ه مختلطــة، والمجــال األساســي للدي
ولكــن للديــة مجــال ثــان هــو جرائــم القتــل واإليــذاء البدنــي العمديــة إذا امتنــع شــرعاً توقيع 
القصــاص، كمــا لــو عفــا المجنــي عليــه أو كان الجانــي غيــر أهــل للتكليــف أو اســتحالت 
ــة تلــف  ــة بيــن أذى الجريمــة والقصــاص أو كان يخشــى أن يترتــب علــى الممتثل المماثل
نفــس الجانــي ويجــوز للمجنــي عليــه العفــو عــن الديــة فتســقط بعفــوه، وتذهــب حصيلــة 
الديــة إلــى المجنــي عليــه ويجــوز لولــي األمــر إذا كانــت الجريمــة عمديــة، ولكــن ســقط 
القصــاص عنهــا وحلــت الديــة مكانــه أن يضيــف إليهــا عقوبــة تعزيزيــة كــي يقتــرب األثــر 

االجتماعــي للديــة والتعزيــز معــاً ممــا كان يحتمــل أن يرتبــه القصــاص مــن أثــر.
ــم  ــة ل ــي األمــر أو القاضــي مــن أجــل معصي ــة يقررهــا ول ــة عقوب ــي النهاي ــز ف والتعزي
يــرد فــي شــأنها حــد مقــرر وأخــص مــا يميــز التعزيــز علــى هــذا النحــو أنــه ليــس مقــرراً 
بنــص شــرعي وإنمــا يقــرر بأحــد ســبيلين: إمــا أن يقــرره القاضــي إذا خولــه ولــي األمــر 
ذلــك، ومــا أن يقــرره ولــي األمــر بنفســه فــي نصــوص وضعيــة تصــدر عنــه وفــي هــذا 
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ــد يحظــر  ــذه النصــوص وق ــى ه ــاس عل ــد يخــول القاضــي ســلطة القي ــي ق ــبيل الثان الس
عليــه ذلــك والعلــة فــي تقريــر عقوبــات التعزيــز إلــى جانــب عقوبــات الحــدود والقصــاص 

والديــة أن النصــوص تتناهــى ولكــن مصالــح العبــاد ال تتناهــى.
ــذي يطــرأ علــى  ــم فــإن التطــور ال فمهمــا فصلــت النصــوص واألفعــال التــي تعــد جرائ
ــي  ــم ف ــان الجرائ ــو كان بي ــم تجرمهــا هــذه النصــوص فل المجتمــع يكشــف عــن أفعــال ل
ــى  ــى هــذه األفعــال عل ــاب عل ــى ســبيل الحصــر الســتحال العق النصــوص الشــرعية عل
الرغــم مــن أضرارهــا بالمجتمــع، ويتمتــع القاضــي فــي مجــال التعزيــز بأوســع الســلطات: 
فيجــوز أن توضــع العقوبــة بيــن حــد أدنــى وحــد أقصــى يتحــرك القاضــي بينهمــا، ويجــوز 
ــاف  ــر أســباب تشــديد وأســباب تخفيــف لهــا ويجــوز أن يخــول القاضــي ســلطة إيق تقري

تنفيذهــا.
ونخلــص مــن عــرض هــذه الخطــة العامــة للشــريعة اإلســالمية أنهــا ميــزت بيــن فئــات 
مــن الجرائــم وميــزت فــي مقابــل ذلــك بيــن أقســام مــن العقوبــات، وجعلــت لــكل فئــة مــن 
الجرائــم نظامــاً عقابيــاً يالئهمــا، وجوهــر هــذه الخطــة أن الشــريعة تبنــت فكــرة أن بعــض 
الجرائــم يهــدد المجتمــع اإلنســاني أيــاً كانــت ظروفــه، وأيــاً كان رصيــده مــن الحضــارة 
ــا البعــض  ــع وآخــر، أم ــن مجتم ــا بي ــه م ــه وعقاب ــف تجريم ــم ال يجــوز أن يختل ــن ث وم
ــم  ــى تنظي ــداء عل ــو اعت ــة إذ ه ــي ظــروف معين ــع ف ــدد المجتم ــم فيه ــن الجرائ اآلخــر م
معيــن للمجتمــع ومــن ثــم يتصــور أن يختلــف تجريمــه والعقــاب عليــه مــا بيــن مجتمــع 
وآخــر: فالفئــة األولــى مــن الجرائــم تنــدرج فيهــا جرائــم الحــدود والقصــاص، ويمكــن أن 
تــدرج فيهــا جرائــم الديــة كذلــك، باعتبــار الديــة بديــل القصــاص إذا لــم تتوافــر شــروطه، 

وأهمهــا العمــد، أمــا الفئــة الثانيــة فتنــدرج فيهــا جرائــم التعزيــز.
جرائــم الفئــة األولــى جرائــم بالغــة الخطــورة أمــا ألنهــا تهــدد كيــان المجتمــع اإلســالمي، 
ــوب  ــريعة وج ــأت الش ــم ارت ــذه الجرائ ــان، ه ــية لإلنس ــوق األساس ــدد الحق ــا ته أو  ألنه
منعهــا والــردع عنهــا بــكل الســبل، فعقوبتهــا صارمــة، والســلطة التقديريــة للقاضــي فــي 
ــي  ــام ف ــردع الع ــار ال ــك أن اعتب ــي ذل ــر مســتبعد، ويعن ــي األم ــو ول ــة وعف شــأنها منتفي
ــى الظــروف  ــان عل ــه الرجح ــة ل ــات االجرامي ــر المادي ــح، وأن خط ــم ارج ــذه الجرائ ه
ــم يكــن مــن شــأن هــذه الظــروف أن تمنــع مســؤولية أو تنفــي  الشــخصية للجانــي، مــا ل
أهليــة لنــزول الحــد أو القصــاص بــه، أمــا الجرائــم التعزيزيــة فخطرهــا أقــل، وتهديدهــا 
هــو لتنظيــم وضعــي للمجتمــع، وســلطة القاضــي التقديريــة فــي شــأنها واســعة واعتبــارات 

الــردع الخــاص فيهــا هــي الراجحــة.
وهــذا التنــوع فــي الخطــة الشــرعية بتنــوع فئــات الجرائم تفســره الطبيعــة الخالدة للشــريعة 

اإلســالمية، فهــي نظــام قانونــي يجنــح إلــى االعتــدال، ويرفــض الميــل إلــى جانــب بالــذات 
علــى حســاب جوانــب أخــرى، ومــن ثــم فقــد اتســع صدرهــا للنظريــات العقابيــة المختلفــة، 
مــع تخصيــص مجــال لــكل نظريــة ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن هــذه الخطــة تتفــق مــع اشــتمال 
ــا هــو إنســاني ال يتصــور أن  ــه يتصــل بم ــت، ألن ــب ثاب ــى جان الشــريعة اإلســالمية عل
يتجــرد منــه اإلنســان كفــرد أو مجتمــع، وألنــه يمثــل جوهــر الفلســفة والقيــم اإلســالمية، 
ــتماالً  ــا، واش ــراً منه ــم وانتقاصــاً خطي ــفة والقي ــذه الفلس ــه تشــويهاً له ــل إغفال ــث يمث بحي
ــة أو  ــة أو المكاني ــروف الزماني ــت الظ ــه نب ــور، ألن ــان متط ــب ث ــى جان ــك عل ــد ذل بع
التنظيــم المرحلــي للمجتمــع، ونحــن نصــل بذلــك إلــى ختــام هــذا الموضــوع الــذي تنــاول 
الفقــه الجنائــي اإلســالمي فــي خطوطــه البــارزة ومعالمــه األساســية، ومبادئــه الراســخة 
الخالــدة، فعرضــت هــذه المبــادئ وأوضحــت فكــرة الماديــات اإلجراميــة ونظريــة تحمــل 

التبعــة والمبــادئ األساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام العقابــي اإلســالمي.
خاتمة:

إن الشــريعة اإلســالمية فــي مجالهــا الجنائــي وســائر مجاالتهــا، ال تســتمد قيمتهــا العلميــة 
ــا كان  ــه معه ــت في ــا اتفق ــال أن م ــث يق ــة المعاصــرة، بحي ــا بالنظــم القانوني مــن مقارنته
مظهــر تقــدم، ومــا خالفتهــا فيــه كان دليــل تخلــف، فذلــك نهــج غيــر علمــي يفتــرض أن 
النظــم المعاصــرة هــي مقيــاس التقــدم أو التخلــف، ويفتــرض أنهــا المثــل األعلــى للنظــم 

القانونيــة، وكل هــذه أمــور محــل نظــر، بــل هــي موضــع شــك، أو محــل رفــض.
وإنمــا تقــدر قيمــة الشــريعة اإلســالمية بمــا أســندت إليــه مــن منطــق، ومــا ثبتتــه مــن قيــم، 

ومــا اســتهدفت تحقيقــه مــن مصالــح اجتماعيــة.
وإن الدراســة الموضوعيــة للشــريعة اإلســالمية، واســتظهار نتائــج تطبيقهــا حيــث اتيــح 

لهــا التطبيــق يثبــت أنــه قــد توافــرت لهــا جميــع هــذه العناصــر اإليجابيــة للتقييــم.
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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


