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قواعد النشر

تقبل المجلة األبحاث والمقاالت الن تلتم الموضوعية والمنهجية ،وتتوافر فيها األصالة العلمية
والدقة والجدية وتحتم قواعد ر
النش التالية:
▪ أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات الن تعن المجلة ر
بنشها.
▪

▪

نش أو قدم ر
أال يكون البحث قد ر
للنش ألي مجلة ،أو مؤتمر ف الوقت نفسه ،ويتحمل
الباحث كامل المسؤولية ف حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة ر
للنش.
أن تحتوي الصفحة األوىل من البحث عىل:

أ -عنوان البحث باللغة العربية واالنجلتية.
َّ
العلمية ،والجامعة الن ينتم إليها.
ب – اسم الباحث ودرجته
التيد اإللكتوئ للباحث.
ت– ر
َّ
ث – ملخص للدراسة باللغة العربية واالنجلتية ف حدود  150كلمة وبحجم خط .16
ج – الكلمات المفتاحية بعد الملخص باللغة العربية واالنجلتية.
▪

أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية  ،الفرنسية واإلنجلتية
َ
أن ال يزيد عدد صفحات البحث عىل ( )20صفحة بما ف ذلك األشكال والرسومات
والمراجع والجداول والمالحق.
ُ
َ
َّ
البحث ً
واإلمالئية.
األخطاء اللغوية والنحوية
خاليا ِم َن
أن يكون
ِ

▪

وأحجامها عىل النحو اآلئ:
أن يلتم الباحث بالخطوط
ِ

▪

اللغة العربية :نوع الخط ) (Traditional Arabicوحجم الخط ( )16ف المي  ،وف
الهامش نفس الخط مع حجم ).(12

▪

اللغة األجنبية :نوع الخط )  ( Times New Romanوحجم الخط ( )14ف المي،
وف الهامش نفس الخط مع حجم ).(10

▪

تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس
لكن مع تضخيم الخط.
ر
الحواش بشكل نظام حسب رشوط برنامج  Microsoft Wordف نهاية
أن تكتب

▪

▪

▪

كل صفحة.
▪
▪

أن يرفق صاحب البحث تعريفا مخترصا بنفسه ونشاطه العلم.
ر
مباشة رسالة إشعار
التيد االلكتوئ ،سيستقبل
عت ر
عند إرسال الباحث لمشاركته ر
بذلك

▪

ترفض األبحاث المطبوعة عىل برنامج  Microsoft Wordللوحات الذكية

▪

تخضع كل األبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلق
البحث القبول النهائ بعد أن يجري الباحث التعديالت الن يطلبها المحكمون .
ال تلتم المجلة ر
بنش كل ما يرسل إليها .
ً
ترسل المساهمات بصيغة ر
الكتونية حرصا عىل عنوان المجلة:

▪
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االفتتاحية
7

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العاملين ،و الصالة والسالم على أشرف املرسلين ،سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه والتابعين ،أما بعد:
ها نحن نجدد العهد معكم من خالل إصدارنا للعدد الحادي عشرة من مجلة جيل الدراسات املقارنة،
كعدد جديد من اإلصدارات املتواصلة لهذه املجلة و مختلف مجالت مركز جيل البحث العلمي.
تضمن العدد مجموعة من الدراسات واألبحاث تناولت موضوعات متنوعة ذات العالقة بالقانون
والشريعة اإلسالمية قام بإعدادها مجموعة من األساتذة والطلبة الباحثين في املجال القانوني من مختلف
ربوع الوطن العربي.
تناول املقال األول واملوسوم بالتحليف بيمين االستظهار -دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون-
بالدراسة املقارنة أحكام وضوابط التحليف بيمين االستظهار في الفقه اإلسالمي وفي القوانين العربية
التي أخذت بها واملقارنة بينها للوقوف على مواضع تفوق كل منهما ،واقتراح ما يساعد ّ
املشرعين في تلك الدول
على تصويب نصوص قوانينها النافذة لتكون أكثر دقة واتساقا مع العلة من مشروعية هذه اليمين.
أما املوضوع الثاني فلقد تناول بالدراسة والتحليل الضوابط القانونية والفقهية لتقديم الهدايا النقدية
من البنوك للمتعاملين معها بتحديد ضوابط تقديمها وتقييمها على ضوء التطبيقات املعاصرة وتبيان
حكمها ،في حين عالج املقال الثالث القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه -في القانون
الدولي العام والشريعة اإلسالمية -والذي حاول الباحث من خالله تبيين ماهية االنسحاب من املعاهدات
الدولية ومشروعيته ،وتوضيح اإلجراءات الخاصة به ،وإبراز اآلثار القانونية املترتبة عليه في القانون الدولي
العام والشريعة اإلسالمية.
فيما تطرق املقال الرابع للحوار بين مطرقة التواصل االجتماعي وسندان االنفصال ،حاول الباحث من
خالله الكشف عن دور التواصل االجتماعي في بناء العالقات ونشر ثقافة الحوار بين األمم ،و أهمية
التواصل االجتماعي كوسيلة لتحقيق الحد األدنى من املعرفة بأهمية الحوار في بسط األمن الروحي والفكري
في حياة اإلنسان ،والوصول باإلنسانية إلى مصاف التربية الرشيدة ،وتفعيل دور الدعاة بنقل األخبار
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واملعلومات إلى املدعوين أو إلى املتلقين بصورة تحقق الغرض من االتصال ،بجانب معرفة مدى فاعلية
الرسالة املرسلة في كشف الشكوك ورفع الظنون عند املتحاورين.
فيما تناول املقال الخامس التوجيه اإلسالمي لتسويق املنتج الدوائي ،حاول الباحث من خالله تبيين
أهمية االلتزام بالضوابط اإلسالمية في مجال التسويق الدوائي بصفة عامة والترويج بصفة خاصة؛ وأثر
تلك الضوابط اإلسالمية على زيادة املنافع والقيمة في مجال تسويق األدوية.
أما املقال السادس و املدرج تحت عنوان " أحكام التحقيق مع الحدث دراسة مقارنة بين القانون العراقي
واللبناني " ،حاول من خالله الباحث إجراء مقارنة بين قانون األحداث العراقي واللبناني ،حول خصوصيات
املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق .إلظهار أوجه الشبه واالختالف بين القانونين فيما يتعلق بموضوع
الدراسة ،من أجل تسليط الضوء على نقاط أو أحكام يمكن اعتمادها في القانونين آنفي الذكر من باب
التكامل و الوصول إلى أحكام عامة تكون في صالح الحدث في كل الحاالت.
وال يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر للجنة العلمية والتحكيمية للمجلة والعدد ،على مجهوداتهم في
إخراجه من خالل إشرافهم على تحكيم وتصويب البحوث املنشورة ضمنه ،فدمتم جنود مجلتنا لخدمة
العلم واملعرفة ،كما ندعوا الباحثين واملختصين كل في مجال تخصصه املساهمة ببحوثهم في هذه املجلة
وإثرائها ،لعل هللا يجعلها نورا لهم.
و اهلل ولي التوفيق
رئيسة التحرير /د .نادية عمراني

8

2020  أكتوبر11  العدد-  العام اخلامس-  جملة جيل الدراسات املقارنة- مركز جيل البحث العلمي

-دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون- التحليف بيمني االستظهار
9

Swear with Inferential Oath (Comparative study between Islamic Jurisdiction and law)

 نقابة املحامين العر اقيين.  عبد املنعم عبد الوهاب العامر.د
Dr. AbdelmonemAlaamer, IraqiBar Association

: امللخص
َّ َ
يمين االستظهار يمين قضائية ُيكلف بها املدعي في بعض الدعاوى املدنية بعد أن ُيثبت ادعائه بالدليل
ََ
َّ
َ
 وقد أخذت بعض القوانين العربية هذه. وأن نك َل عنها خ ِس َر دعواه، فإن َحلفها قضت املحكمة لصالحه.املعتبر
. لكنها لم تأخذ بجميع أحكامها وحاالت التحليف بها،اليمين عن الفقه اإلسالمي
يتناول هذا البحث التعريف بأحكام وضوابط التحليف بيمين االستظهار في الفقه اإلسالمي وفي القوانين
 وقد انتهى البحث إلى اقتراح توصيات وإضافات على نصوص تلك القوانين.العربية التي أخذت بها واملقارنة بينها
.لتحقق الغاية من تشريع هذه اليمين
. الدعوى املدنية، القانون، الفقه اإلسالمي، اليمين املتممة،  يمين االستظهار: الكلمات املفتاحية
Abstract :
Inferential Oath (yamin al aistizhar) is a judicial oath assigned to the plaintiff in some civil
actions after proving his claim in conclusive evidence. So, The court will be judge to him If he take
oath , and if he abstain he must lose his claim . Some Arab laws have taken this oath from Islamic
jurisprudence, but have not taken all of its provisions and cases of its oathtaking.
This research is a Comparative study of rules and regulations of Inferential Oath between
Islamic jurisprudence and the Arab laws which that text it to correcting the texts of those laws to
achieve the purpose of the legality of this Oath.
Key Words: Inferential Oath , Suppletory Oath , Islamic jurisprudence, Law , Civil action .
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مقدمــة:
يمين االستظهار من األيمان القضائية املعروفة في الفقه اإلسالمي .قض ى بها ثلة من الصحابة والتابعين ،واتفقوا على
وجوب تأدية املدعي لها –بطلب من القاض ي -بعد أن يثبت ادعائه بالبينة املعتبرة شرعا في بعض الدعاوى ،وذلك لتعزيز
بينته وتوكيد صدقه ،ولدفع الشبهة والريبة واالحتمال عن دعواه .ثم تولى الفقهاء املسلمون تقنين أحكامها وبيان شروطها
وتوسعوا في حاالت التحليف بها وبما يتوافق مع العلة من تشريعها.
حقب متوالية من الزمان استقر العمل في دواوين القضاء الشرعي في سائر أمصار املسلمين وممالكهم على
وخالل ٍ
ُ
التحليف بهذه اليمين ٌ
وكل بحسب أحكام املذهب الفقهي الذي يتبعه ،حتى أدرجت نصا في مجلة األحكام العدلية التي
شرعتها اإلمبراطورية العثمانية على وفق الفقه الحنفي عام 1293هـ (1876م) وطبقتها على عموم البلدان الخاضعة
لسيطرتها حينذاك ،ومنها العراق وسوريا واألردن.
وفي هذه الدول الثالثة ظل العمل باملجلة نافذا لسنوات عديدة بعد سقوط اإلمبراطورية العثمانية ،فاستمرت املحاكم
فيها على التحليف بيمين االستظهار في املواضع املنصوص عليها .ثم ،وبعد تشريع كل دولة من هذه الدول لقوانينها املدنية
َّ
املشرعين فيها على وجوب التحليف بهذه
واإلجرائية –والتي جاءت متأثرة بأحكام املجلة في العديد من نصوصها -أبقى
بحق على امليت ،وهو ما عليه األمر حتى يومنا هذا.
اليمين في الدعاوى املقامة ٍ
أهمية البحث و إشكاليته :
إن البحث في موضوع يمين االستظهار يثير أكثر من تساؤل حولها كيمين قضائية .فبرغم إتفاق الفقه اإلسالمي
والقانون على أن اليمين ال تجتمع قضاء مع الدليل الكامل في الدعوى –فهي إما أن تأتي متممة لدليل ناقص ،وهذه هي
اليمين املتممة ،وإما أن تأتي عند ِانعدام الدليل ،وهذه هي اليمين الحاسمة ،-إال أنهما – وخروجا عن هذا األصل -قد أوجبا
على قاض ي املوضوع توجيه يمين االستظهار للمكلف بها بعد أن يثبت دعواه بدليل معتبر شرعا وقانونا .فما الذي حملهما
على إجازة هذا االستثناء ؟ ثم أن توجيه هذه اليمين إنما تختص به دعاوى معينة ،وفي حاالت معينة أيضا .فلماذا أقتصر
توجيه هذه اليمين على هذه الدعاوى ،وهذه الحاالت بالذات ؟ .وهل ثمة ما يمنع شرعا وقانونا من َم ِّد النطاق املوضوعي
للتحليف بهذه اليمين؟ .بهذه التساؤالت ،وما يتفرع عنها من أسئلة أخرى تتمثل إشكالية هذا البحث.
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث دراسة أحكام وضوابط التحليف بيمين االستظهار في الفقه اإلسالمي والقانون في البلدان العربية
موضوع هذا البحث للوقوف على مواضع تفوق كل منهما ،ووصوال القتراح ما يساعد ّ
املشرعين في تلك البلدان على تصويب
نصوص قوانينها النافذة لتكون أكثر دقة واتساقا مع العلة من مشروعية هذه اليمين.
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منهجية البحث:
إن اإلجابة عن التساؤالت التي تثيرها إشكالية هذا البحث ،وما يتفرع عنها من أسئلة أخرى ،اقتضت اعتماد املنهج
املقارن لدراسة أحكام يمين االستظهار وضوابطها في الفقه اإلسالمي والقوانين موضوع البحث واملفاضلة بينها .
هيكلية البحث:
َو َز َّع ُت هذا البحث على ثالثة مباحث ،أفردت املبحث األول لبيان ماهية يمين االستظهار تعريفا وطبيعة وخصائص،
وخصصت املبحث الثاني للتعريف بحاالت توجيه يمين االستظهار في الفقه اإلسالمي وفي القوانين موضوع البحث،
وتناولت في املبحث الثالث شروط وأثار التحليف بهذه اليمين فقها وقانونا .ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص أهم ما توصلت
إليه من استنتاجات وما أقدمه من اقتراحات.
املبحث األول :ماهية يمين االستظهار
للتعرف على ماهية يمين االستظهار البد لنا من ِاالحاطة بتعريفها لغة واصطالحا ،والتعرف على مشروعيتها وطبيعتها
وخصائصها .ونفرد لكل موضوع من هذه املواضيع مطلبا مستقال.
املطلب األول :تعريف يمين االستظهار
نتناول في هذا املطلب تعريف يمين االستظهار لغة واصطالحا في فروعين مستقلين.
الفرع األول :التعريف اللغوي
َ ُ
َُّ ٌ
ُ
معان عدة .فقد يراد بها الجهة ،قال
الي ِمين مفرد مؤنث يجمع على أيمن وأيمان ،وتصغيرها يم ِين .ولليمين في اللغة ٍ
﴿عن ْال َيمين َو َعن الش َمال عز َ
َ
ين﴾(()1عزين أي جماعات) .وقد يراد بها املنزلة الحسنة ،قال األصمعي :هو عندنا
ِ ِ
تعالىِ :
ِ ِ ِ ِِ
باليمين أي بمنزلة حسنة.وتأتي أيضا بمعنى القوة والقدرة ،جاء في التنزيل املجيد قوله تعالى َ
﴿:و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْي َنا َب ْع َ
ض
َََ َْ ْ ْ
ََْ
األق ِاو ِيل * ألخذنا ِمن ُه بال َي ِم ِين﴾( .)2وقد سميت اليد باليمين لقوتها بالنسبة للشمال ،وألنها وسيلة البطش عادة .وسمي
ّ
ّ
الحلف على العموم يمينا ألنه يؤخذ باليمين(.)3وسمي الحلف باهلل تعالى يمينا ألنه يتقوى به أحد طرفي الخبر وهو
الصدق( ،)4ألن الخبر على العموم يتردد بين الصدق والكذب.

( )1سورة املعارج  :اآلية . 37
()2سورة الحاقة  :اآليتان  44و. 45
()3ينظر  :محمد جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،9دار الحديث ،القاهرة ،2013 ،ص 464وما بعدها .إسماعيل بن حماد الجوهري،
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار الحديث ،القاهرة ،2009 ،ص 1281وما بعدها .محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس املحيط،
ط ،8دار الرسالة ،دمشق ،2009 ،ص .1241محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،1986 ،ص .310جبران مسعود،
معجم الرائد ،ط ،7دار العلم للماليين ،بيروت ،1992 ،ص.879
( )4شمس الدين محمد بن أحمد السرخس ي ،املبسوط ج 16دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت  1993ص.116
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َ
َ
ََ َ َ َ ُ
َ
ظه ُر ظ ُهورا .وظ َه َر الش يء :ت َب َّي َن .وظ َه َر على
أما االستظهار في اللغة فهو مصدر للفعل استظهر .وهو من قولك ظهر ي
ظهر بالش يء أي استعان بهَ .
فالنَ :غ َل َب ُه .والظاهر :خالف الباطن .والظهور :الظفر بالش يء واالطالع عليه .وأ َ
وأست َ
ست َ
ظهر
ِ
للش يء بمعنى أحتاط له ،ومنه مصطلح االستظهار املتداول في مباحث الفقه اإلسالمي املختلفة(.)1
الفرع الثاني :التعريف االصطالحي
أوال :في الفقه اإلسالمي
لليمين بمعناها العام في الفقه اإلسالمي تعريفات كثيرة تختلف في مبناها ،إال أنها جميعا ال تخرج عن توكيد الش يء أو
الحق أو الكالم إثباتا أو نفيا بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاته( .)2ويشمل هذا املعنى اليمين على القيام ببعض
األعمال أو االمتناع عنها ،وكذلك اليمين على إثبات الحقوق أو نفيها(.)3أما يمين اإلثبات أمام القضاء ،أو اليمين القضائية،
ُ
فت َع َّرف على أنها :تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاض ي بذكر اسم هللا أو بصفة من صفاته(.)4
معان في مباحث الفقه اإلسالمي ،لكنها جميعا ال تخرج عن دالالته اللغوية سالفة
واالستظهار كاصطالح يأتي بعدة ٍ
االستعانة أو سواها.
االحتياط واالستيثاق أو ِ
الذكر والتي جاءت بمعنى ِ
أما يمين االستظهار و التي يتداولها فقهاء املالكية بأكثر من أسم ،فهم يطلقون عليها يمين القضاء في دعاوى العقار،
االستبراء(ُ ،)5
في َع ّرفها الفقه اإلسالمي بأنها اليمين التي
ويمين االستحقاق في دعاوى املنقوالت ،كما ويسمونها أيضا يمين ِ
يحلفها املدعي -في مواضع معينة -بطلب من القاض ي لدفع التهمة عنه بعد تقديم األدلة املطلوبة في الدعوى( .)6ففي
ميت عادة ما يلجأ القاض ي إلى تحليف املدعي فيها بهذه اليمين ،بعد أن ُيثبت حقه
غائب أو ٍ
بحق على ٍ
الدعاوى املقامة ٍ
حتمال
بالبينة الشرعية املعتبرة ،وذلك ألن بينة املدعي ال تفيد عنده (القاض ي) إال غلبة الظن على صحة ادعائه مع وجود ا
ٍ
للشك بأن يكون قد أستوفى دينه من الغائب أو امليت ،أو أبرأه عنه أو أخذ رهنا مقابله ،دون ِعلم لشاهديه(بينته) بذلك.
وهكذا تأتي هذه اليمين –في مثل هذه الدعاوى -درء للشبهة ،وتعزيزا لثبوت الحق للمدعي.

()1ينظر  :محمد جمال الدين ابن منظور ،مصدر سابق ،مج ،6ص 33وما بعدها .إسماعيل بن حماد الجوهري ،مصدر سابق ،ص 722وما
بعدها .محمد بن أبي بكر الرازي ،مصدر سابق ،ص .171محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،مصدر سابق ،ص .434جبران مسعود ،مصدر
سابق ،ص.531
()2د .عقيل عبد الرحمن العقيل ،يمين االستظهار ،بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية ،ع – 18/صفر 1435هـ  2014/م،
ص.507
()3ينظر  :د .محمد الزحيلي ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في املعامالت املدنية واألحوال الشخصية ،ج ،1ط ،1مكتبة دار البيان،
دمشق ،1982،ص 318وما بعدها.
()4د .وهبة الزحيلي ،الفقه االسالمي وأدلته ،ج ،6ط ،6دار الفكر ،دمشق ،2008 ،ص .505
()5ينظر  :محمد الحبيب التجكاني ،النظرية العامة للقضاء واإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،1986 ،ص.305
محمد الزحيلي ،مصدر سابق ،ص.358
()6د .وهبة الزحيلي ،مصدر سابق ،ص.517
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ثانيا  :في القانون
فيما تجنب املشرع في سائر البالد العربية –ومنها العراق– وضع تعريف لليمين بوجه عام ،سوى املشرع اليمني الذي
ّ
عرفها بأنها":حلف إلثبات الواقعة املتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها
املحكمة"( ،)1واملشرع السوداني الذي عرفها بأنها ":القسم باهلل أو ّ
صدق اإلخبار بواقعة"( ،)2فإن املراجع املعنية
الرب على
ِ
بفقه قانون اإلثبات وشروحه تزخر بالعديد من التعريفات لليمين ،منها أنها ":قو ٌل يتخذ فيه الحالف هللا شاهدا على صدق
ُ
إشهاد هللا تعالى على صدق ما يقوله الحالف تقوية
ما يقول أو على إنجاز ما َي ِع ّد ،ويستنزل عقابه إذا حنث"( .)3ومنها أنها":
َ
لهذا القول وتعزيزا له"( .)4ومنها أيضا أنها ":ق ّس ٌم يصدر من أحد الخصمين على صحة املدعى به أو عدم صحته"(.)5ومن
الواضح أن هذه التعريفات وسواها وأن اختلفت في صياغتها اللغوية ،إال أنها تتفق على مضمون واحد وهو أن اليمين
وسيلة يلجأ إليها أحد الخصمين قاصدا تأييد دعواه أو دفعه باالحتكام إلى ذمة خصمه.
أما يمين االستظهار فلم يرد لها تعريف في القوانين العربية التي تأخذ بها .كذلك لم نقف على تعريف لها في شروح تلك
القوانين التي تيسر لنا االطالع عليها ،وإنما الحظنا اكتفاء بعض من شارحي القانون بوصف هذه اليمين من خالل تكرار
مضمون وصيغة النص القانوني املقنن للتحليف بها(.)6
املطلب الثاني :مشروعية يمين االستظهار
لم يرد نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية في مشروعية يمين االستظهار ،إنما قال بمشروعيتها جمهور الفقهاء
ِاستحسانا .فنقلوا من قضاء الصحابة األجالء تحليف أمير املؤمنين علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه مع البينة حين َد َّب
َ
الفساد في معامالت الناس ،كما نقلوا من قضاء التابعين تحليف القاض ي شريح للطالب مع بينته ،وهو أشهر َمن ُع ِرف
عنه القضاء بهذه اليمين مع البينة ،فلما قيل له :ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قالُ :
أيت الناس قد أحدثوا (يعني
ر

( )1املادة 129/من قانون اإلثبات اليمني رقم ( )21لسنة .1992
( )2املادة 1-53/من قانون اإلثبات السوداني رقم ( )1لسنة .1994
()3د .عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني ،ج ،2نظرية االلتزام بوجه عام ،اإلثبات –آثار االلتزام  ،القاهرة ،دار النشر
للجامعات املصرية ،1956 ،ص.514
()4د .عبد املنعم فرج الصدة ،اإلثبات في املواد املدنية ،ط ،2القاهرة ،مطبعة مصطفى الحلبي ،1954 ،ص.419
()5وهو تعريف األستاذان فتحي زغلول وعبد الحميد أبو هيف .نقال عن  :املحامي حسين املؤمن ،نظرية اإلثبات – القواعد العامة واإلقرار
واليمين ،طبعة دار الكتاب العربي ،مصر ،1948 ،ص.157
()6من ذلك ما أورده األستاذ حسين املؤمن في مؤلفه عن نظرية اإلثبات بقوله " :وهي إذا ادعى أحد على تركة ميت بدين أو عين ،وأثبته بالبينة،
يستوف هذا الحق من امليت ال بنفسه وال بغيره ،وال أبرأه وال أحاله على غيره ،وال أوفى من قبل أحد كال أو قسما،
فيحلفه الحاكم على أنه لم
ِ
وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن" .وهذا املقطع يطابق النص الذي قننه ا ّ
ملشرع العراقي لهذه اليمين .ينظر :املحامي حسين املؤمن ،نظرية
اإلثبات ،ج ،1ط ،2شركة العرفان لتقنيات االستنساخ الحديثة ،بغداد ،2016 ،ص.714
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ٌ
إحداثهم الغش والفساد في معامالتهم) ،فأحدثت .ونقلوا أيضا ِاتفاق ثلة من التابعين على التحليف بهذه اليمين في
مواضعها ،منهم الشعبي و األوزاعي والثوري والنخعي وابن أبي ليلى وعون بن عبد هللا وعبد هللا بن عتبة وغيرهم(.)1
بقاء الحق الذي ثبت
وهكذا يتبين أن األصل في مشروعية يمين االستظهار هو ِ
االستحسان ِالحتمال التهمة والريبة في ِ
بالبينة وقت غياب املدين( .)2ثم اختلف الفقهاء في حكم هذه اليمين ،فقال املالكية واألحناف والحنابلة وبعض الشافعية
والجعفرية واإلباضية بوجوبها ،فيما قال فقهاء من الشافعية باستحسانها( .)3واختلفوا كذلك في الحاالت التي يتوجب
التحليف فيها بهذه اليمين وعلى الوجه الذي سنوضحه في موضعه الحقا.
املشرع في ٌ
أما في القانون ،فقد أنفرد ّ
كل من العراق وسوريا واألردن وتونس دون سائر الدول العربية()4بالنص على هذه
اليمين .فقضت بالتحليف بها املادة-124/أوال من قانون اإلثبات العراقي رقم ( )107لعام  1979املعدل ،واملادة-123/أ من
قانون البينات السوري رقم ( )359لعام  1947املعدل ،واملادة(2-54/أ) من قانون البينات األردني رقم ( )30لعام 1952
املعدل ،والفصل  510من مجلة االلتزامات والعقود التونسية لعام  ،)5(2005وجميعها قوانين نافذة حاليا.
واملقام يقتض ي التنبيه إلى أن يمين االستظهار موضوع هذا البحث هي يمين قضائية قد أجمعت املواد القانونية املشار
اليها آنفا على توجيهها من محكمة املوضوع للمكلف بها في دعوى تتعلق بحق على امليت .وبالتالي فإن البحث في هذه اليمين
ال يشمل "يمين االستظهار " التي أوردتها املادة-37/أوال من قانون التنفيذ العراقي رقم ( )45لعام  1980النافذ ،ونصت ":على
املنفذ العدل تحليف الدائن يمين االستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة املدين" .فهذه اليمين األخيرة ليست يمينا
َّ
قضائية ،وإنما هي يمين تنفيذية أوجب القانون العراقي على املنفذ العدل أن ُي َحلف الدائن بها عند وفاة مدينه خالل تنفيذ
ّ
املشرع العراقي باسم "يمين االستظهار " إال أنها تختلف عن يمين االستظهار
معاملتهما التنفيذية .وهذه اليمين وأن خصها
القضائية .فهي –أوال -ال تثار في دعوى وإنما في معاملة إجرائية ،وهي –ثانيا -ال تطرح في محكمة وإنما في دائرة عدلية ،وهي
قاض وإنما من منفذ عدل ،وهي –رابعا -ليست دليال أو وسيلة مكملة لإلثبات في دعوى بحق على امليت
–ثالثا -ال توجه من ٍ
وإنما من هي مستلزمات االستمرار بتنفيذ املعاملة التنفيذية ،وهي -خامسا وأخيرا -تختلف من حيث مضمون التحليف بها
وأثاره عن يمين االستظهار القضائية والتي سنتعرف على أحكامها فيما يلي من صفحات.

( )1ينظر :أحمد بن الحسين البيهقي ،السنن الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،ج ،10مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة ،1994 ،ص .261أبن
القيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ج ،1مطبعة املدني ،القاهرة ،ص  .128برهان الدين شمس الدين أبن فرحون ،تبصرة
الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بيروت 1422 ،هـ ،ص.275
( )2محمد الزحيلي ،مصدر سابق ،ص.360
( )3ينظر :أبو الحسن التسولي ،البهجة في شرح التحفة ،ج ،1دار الفكر ،بيروت ،ص .156عالء الدين محمد بن عمر الشهير بأبن عابدين،
حاشية رد املحتار على الدر املختار شرح تنوير االبصار في فقه أبي حنيفة ،ج ،8دار الفكر للنشر ،بيروت ،2000 ،ص .91محمد الشربيني
الخطيب ،مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج ،ج ،4دار الفكر ،بيروت ،ص .407منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع،
ج ،6دار الفكر ،بيروت 1402 ،هـ ،ص .354محمد يوسف أبن طفيش ،شرح النيل وشفاء العليل ،ط ،3ج ،13مكتبة االرشاد ،جدة ،ص.369
محمد جواد مغنية ،أصول اإلثبات في الفقه الجعفري ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت ،1964 ،ص 186وما بعدها.
ُ
ّ
َّ
( )4كان املشرع السعودي قد نص على التحليف بهذه اليمين في املادة 4-107/من قانون املرافعات الشرعية الصادر عام  1423هـ الذي ألغي عام
 1435هـ َ
وح َّل محله قانون املرافعات الشرعية النافذ حاليا والذي جاء خاليا من أي ذكر لهذه اليمين.
( )5وهذه اليمين يطلق عليها ّ
املشرع التونس ي أسم "يمين االستيفاء ".
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وتكمن أهمية التفريق بين هاتين اليمينين في أنه سيجنب بحثنا هذا تكرار ذات الخطأ الذي وقعت فيه بعض من شروح
قانون اإلثبات العراقي ودراسات أحكام اليمين فيه()1عندما أقحمت "يمين االستظهار التنفيذية" ضمن بيانها ألحكام يمين
بكل منهما.
االستظهار القضائية ،مما أثار لدى الكثيرين لبسا في التمييز بينهما ،وخلطا في األحكام القانونية الخاصة ٍ
املطلب الثالث :طبيعية يمين االستظهار وخصائصها
نتعرف في هذا املطلب على طبيعة يمين االستظهار وخصائصها ،ونخصص لكل منهما فرعا مستقال.
الفرع األول  :طبيعة يمين االستظهار
إن األصل املتفق عليه عند جمهور الفقهاء املسلمين هو عدم جواز تحليف املدعي مع بينته ،مستندين في ذلك على
َ
ُ
َ
ٌ
رجال وأموالهم ،ولكن اليمين على َمن أنكر((.)2
قوله صلى هللا عليه وسلم):لو يعطى الناس بدعواهم ،الدعى ناس دماء ٍ
فالبينة من جهة واليمين من جهة أخرى ،وال يجوز اجتماعهما معا في جهة واحدة .ثم إن البينة -عندهم -حجة كاملة
ُ ُ
تستوجب القضاء والحكم أن كانت صحيحة ،وإال فإنها ت َر ُد وترفض إذا كانت غير صحيحة .ولهذا قالوا بعدم جواز توجيه
اليمين للمدعي ألن ذلك يعتبر طعنا في بينته املعتبرة(.)3
غير إن لهذا األصل ِاستثناء .فقد تقدم بنا أن يمين االستظهار في االصطالح الشرعي هي اليمين التي يؤديها املدعي بناء
على طلب القاض ي ،في حاالت معينة ،بعد تحققه من تمام اإلثبات في الدعوى .وإن جمهور الفقهاء املسلمين قد ذهبوا إلى
مشروعية هذه اليمين ووجوبها على املدعي بعد أن يثبت ادعائه في دعاوى املطالبة بحق على امليت أو الغائب على سبيل
ِاالستحسان ،وذلك ِاحتياطا لحالتهما ،وحفاظا على أموالهما .وقد توسع فقهاء آخرون في مواضع هذا االستثناء  ،فمنهم
َمن أضاف له الدعاوى املقامة على اليتيم والصغير واملجنون واململوك والوقف واملساكين وبيت املال وكل وجه من وجوه
البر ،ومنهم َمن َأل َ
حق به أيضا دعاوى ِاستحقاق املبيع والحيوان ودعاوى املدعي بأمر خفي ،لذات العلة( .)4بل أن من الفقهاء
املعاصرين من رأى عدم جدوى حصر التحليف بهذه اليمين في حاالت معينة ،لذلك أجازوها في كل حالة يجد فيها القاض ي
علة مشروعيتها السابق بيانها(.)5

( )1من هذه املؤلفات :د .عصمت عبد املجيد بكر ،شرح قانون اإلثبات ،املكتبة القانونية ،بغداد ،2012 ،ص .278القاض ي لفته هامل العجيلي،
أدلة اإلثبات في الدعوى املدنية ،ط ،1دار السنهوري ،بيروت ،2016 ،ص .231املحامي محمد علي الصوري ،التعليق املقارن على مواد قانون
اإلثبات ،ج ،3ط ،2العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،2011 ،ص .1213د .أوان عبد هللا الفيض ي ،األحكام الخاصة لليمين املتممة الجوازية
والوجوبية في الشريعة اإلسالمية والقانون ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2014 ،ص 93وما بعدها .د .عباس العبودي ،أحكام قانون
اإلثبات املدني العراقي ،جامعة املوصل ،العراق ،1991 ،ص.387
( )2ينظر  :أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،5دار املعرفة ،بيروت 1379 ،هـ ،ص.334
( )3ينظر  :شمس الدين محمد بن أحمد السرخس ي ،مصدر سابق ،ص.118
()4ينظر  :القاض ي عمار بن سعيد بن محمد املانعي ،أحكام اليمين في أصول املرافعات الشرعية (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2009 ،ص 216وما بعدها .محمد الزحيلي ،مصدر سابق ،ص 359وما بعدها .محمد الحبيب التجكاني ،مصدر سابق ،ص.306
أوان عبد هللا الفيض ي ،مصدر سابق  ،ص 87وما بعدها.
()5ينظر  :الشيخ أحمد إبراهيم و املستشار واصل عالء ،طرق اإلثبات الشرعية ،ط ،4املكتبة األزهرية للتراث ،القاهرة ،2003 ،ص.589
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وبرغم عدم إجماع الفقهاء املسلمين على مواضع وحاالت التحليف بيمين االستظهار  ،إال أنهم مجمعون على أن حلفها
متمم لإلثبات في الدعوى ومكمال له .فهذه اليمين –عندهم -وسيلة تقتضيها الحيطة املطلوبة في الدعاوى املقامة بحقوق
على األموات أو الغائبين أو سواهم ممن تستدعي مراكزهم أو أحوالهم رعاية حقوقهم وصيانة أموالهم ،وهي الزمة أيضا
للتحقق من صدق املدعي ،وتأكيد حقه فيما ِادعاه ودفع الشبهة عن ِاستحقاقه له(.)1
ويرى فقهاء األحناف والشافعية عدم نفاذ حكم القاض ي في أي من الدعاوى التي تستوجب تحليف املدعي فيها بيمين
االستظهار دون أن يستحلفه بها ،وذلك ألن هذه اليمين شرط للحكم بهذه الدعاوى(.)2
هذا عن طبيعة يمين االستظهار في الفقه اإلسالمي ،أما طبيعتها في القانون فقد درج الفقه القانوني على تقسيم
اليمين القضائية من حيث األثر املترتب عليها في الدعوى إلى قسمين :يمين حاسمة ،وأخرى متممة( .)3فأما اليمين الحاسمة
فهي هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى ،والتي أجاز القانون لكل من الخصمين أن يوجهها لخصمه بإذن من املحكمة(.)4
وأوجب أيضا على املحكمة منحها للخصم العاجز عن إثبات دفعه أو دعواه بوسيلة معتبرة أخرى ليوجهها لخصمه( .)5فإذا
ّ
حلفها الخصم أو ُر َّدت عليه ولم يحلفها هو ،خسر ما توجهت به اليمين.
أما إذا َنكل عنها خصمه ولم َي َّ
ردها عليه قضت له املحكمة بالدعوى( .)6وأما اليمين املتممة فهي اليمين التي توجهها
املحكمة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل ،لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما
تحكم به( . )7فهذه اليمين تتمم األدلة التي قدمها الخصم للمحكمة إلثبات دعواه أو دفعه والتي لم تكن كافية لوحدها

()1ينظر :محمد الزحيلي ،مصدر سابق ،ص .358وهبة الزحيلي ،مصدر سابق ،ص .517القاض ي عمار بن سعيد بن محمد املانعي ،مصدر
سابق ،ص .216عقيل عبد الرحمن العقيل ،مصدر سابق ،ص.518
( )2ينظر :برهان الدين شمس الدين ابن فرحون ،مصدر سابق ،ص .276محمد الشربيني الخطيب ،مصدر سابق ،ص407
( )3وتسمى في تونس "يمين االستيفاء " ،حيث جاء في الفصل 492/من مجلة االلتزامات والعقود التونسية لسنة  2005عل ":ثانيا -اليمين التي
يوجهها القاض ي من تلقاء نفسه على أحد الخصمين وهي يمين االستيفاء " .ويطلق عليها جانب من الفقه القانوني "يمين القاض ي" أو "يمين
املحكمة"  .ينظر :املحامي حسين املؤمن ،نظرية اإلثبات – ط ،2ص.696
)(4نصت املادة 114/من قانون اإلثبات العراقي على" :أوال :لكل من الخصمين  ،بأذن من املحكمة ،أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر.
ثانيا  :اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى"  .وبذات املضمون املادتين 112/و  113بينات سوري .واملادة 1-53/بينات أردني .وجاء
في الفصل 492/مجلة االلتزامات التونسية ":أوال -اليمين التي يوجهها أحد الخصمين على اآلخر حسما للنزاع وتسمى اليمين الحاسمة للنزاع".
( )5جاء في املادة 118/من قانون اإلثبات العراقي" :إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه ،فعلى املحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب
تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه  ."...وبذات املضمون املادة 2-53/بينات أردني.
()6جاء في املادة 119/من قانون اإلثبات العراقي ":ثالثا  :كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ،وكل من ردت عليه
اليمين فنكل عنها ،خسر ما توجهت به اليمين " .وبذات النص املادة 119/بينات سوري .واملادة 60/بينات أردني.
()7جاء في املادة 120/من قانون اإلثبات العراقي" :للمحكمة أن توجه اليمين املتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل ،لتبني
بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به" .وبذات املضمون املادة 1-121/بينات سوري .واملادة 1-70/بينات أردني .وجاء في
الفصل 508/مجلة االلتزامات التونسية ":للقاض ي أن يوجه يمين االستيفاء على أحد الخصمين أو عليهما لفصل الدعوى أو لتقدير املبلغ
الذي يقع الحكم به ."..
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لحسم نتيجة الدعوى .وعليه فهذه اليمين ليست حقا للخصوم ،وإنما هي ملك ملحكمة املوضوع توجهها ملن ترى أن أدلته
غير الكاملة أرجح من أدلة خصمه.
ويشترط القانون لتوجيه هذه اليمين أن ال ينعدم الدليل في الدعوى ،بل يجب أن يكون فيها دليل ناقص ،فتأتي اليمين
لتعززه فيصبح بمثابة دليل كامل( .)1واليمين املتممة –على خالف اليمين الحاسمة -ال يجوز للخصم املكلف بحلفها أن
ّ
َي َّ
ردها على خصمه ،وإنما يتوجب عليه حلفها( .)2غير أن محكمة املوضوع ليست ملزمة – كما هو الحال في اليمين الحاسمة-
ََ
َ َ
بأن تقض ي لصالح من َحلف هذه اليمين أو ضد من نك َل عنها .فقد تجد املحكمة -بعد أن يحلف الخصم هذه اليمين -ما
يعزز قناعتها بقوة أدلة خصمه فتقض ي ملصلحة هذا األخير(.)3
املفهوم مما سبق أن توجيه اليمين املتممة في الدعوى يقع ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ،وهذا ما قضت به
املادة 120/من قانون اإلثبات العراقي بقولها ":للمحكمة أن توجه اليمين املتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه
دليل كامل ".. .وهو األصل في اليمين املتممة .غير أن القانون قد خرج عن هذا األصل في أكثر من موضع فألزم محكمة
املوضوع بتوجيه يمين متممة في بعض الدعاوى بعد أن يثبت فيها الحق بدليل كامل ،وذلك تعزيزا لذلك الدليل وتقوية له.
وتوجيه اليمين املتممة في هذه املواضع إجباري على املحكمة .إذ يتوجب عليها ،بعد التحقق من ثبوت الحق في الدعوى
باألدلة املعتبرة قانونا ،أن توجه اليمين املطلوبة ملن أثبت حقه من الخصوم حصرا دون الخصم اآلخر .وعلى الخصم الذي
وجهت إليه هذه اليمين أن يحلفها بصيغتها املسطورة ،وإال خسر دعواه.
وتأتي اليمين املتممة على عدة صور في القانون .وبالنظر الختصاص هذه الصور بأحكام خاصة تختلف عن األحكام
َ
العامة لليمين املتممة ،فقد َم َّي َز الفقه القانوني بينهما وق َّس َم اليمين املتممة إلى قسمين :يمين متممة أصلية ،أو اليمين
املتممة الجوازية ،وصور خاصة من اليمين املتممة ،أو اليمين املتممة الوجوبية( .)4والصور الخاصة لليمين املتمة (اليمين

()1نصت املادة 121/من قانون اإلثبات العراقي" :يشترط في توجيه اليمين املتممة أن ال يكون في الدعوى دليل كامل ،وإال تكون الدعوى خالية
من أي دليل" .وبذات النص تقريبا املادة 2-121/بينات سوري .وأيضا الشطر األخير من املادة 1-70/بينات أردني.
()2نصت املادة 123/من قانون اإلثبات العراقي" :ال يجوز للخصم الذي وجهت إليه املحكمة اليمين املتممة أن يردها على الخصم اآلخر" .وبنفس
الصيغة قضت املادة 124/بينات سوري ،واملادة 2-70 /بينات أردني .ونص الفصل 509/مجلة االلتزامات التونسية على" :ليس ملن وجهت عليه
يمين االستيفاء أن يقلبها على خصمه".
()3ينظر :عبد الرزاق احمد السنهوري ،مصدر سابق ،ص. 583
()4واليمين املتممة األصلية يمين متممة جوازية ،بالنظر ألن توجيهها يقع ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ،أما الصور الخاصة لليمين املتممة
فهي يمين متممة وجوبية ألن املحكمة ملزمة بتوجيهها للمكلف بها وال سلطة لها في إعفائه من أدائها .ينظر :أوان عبد هللا الفيض ي ،مصدر
سابق ،ص 84وما بعدها.
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املتممة الوجوبية) هي :يمين االستظهار  ،ويمين االستحقاق ويمين العيب( ،)1ويمين الشفعة()2ويمين االستيثاق( ،)3ويمين
النفقة ويمين البلوغ أو يمين الفرقة( ،)4ويمين عدم الكذب باإلقرار(.)5
وال خالف في الفقه القانوني على أن يمين االستظهار هي يمين متممة( )6ألدلة الدعوى على الرغم من صفة الوجوبية
فيها والتي تقض ي بإلزام محكمة املوضوع تحليف املكلف بها كشرط للحكم لصالحه .غير أن إغفال محكمة املوضوع تحليف
املكلف بهذه اليمين وإصدار الحكم لصالحه بناء على ما قدمه من األدلة املعتبرة قانونا فقط ،يجعل حكمها معيبا وموجبا
للنقض لعدم استيفائه لشروطه املطلوبة(.)7
الفرع الثاني :خصائص يمين االستظهار
يتفق الفقه اإلسالمي على أن تشريع يمين االستظهار إنما جاء ِاستثناء من األصل الذي يقض ي بعدم جواز تحليف
املدعي مع بينته املعتبرة .لهذا أقتصر توجيه هذه اليمين على حاالت بعينها عند بداية تشريعها .غير أن التغيرات املتوالية
على أحوال الناس ومعامالتهم قد َو َّس َع من دائرة التهمة والشك فيما يضمرون عندما يتعلق النزاع أمام القضاء بأمر خفي،
مما دفع الفقهاء املسلمين إلى توسيع نطاق الحاالت التي توجب على القاض ي تحليف املدعي يمين االستظهار بعد أثباته
ِالستحقاقه بالدليل املعتبر شرعا .ولكن هذا التوسع ظل ضمن حدود االستثناء من القاعدة بالنظر لعدم تجاوزه حدود
علة االستثناء ذاته كضابط شرعي.

ّ
( )1جاء في املادة 124/من قانون اإلثبات العراقي ":ثانيا :إذا أستحق أحد املال وأثبت دعواه حلفته املحكمة على أنه لم يبع هذا املال ولم يهبه
ّ
حلفته املحكمة على أنه لم َ
يرض بالعيب صراحة أو داللة".
ألحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه .ثالثا :إذا أراد املشتري رد املبيع لعيب،
وبذات هذين النصين قضت الفقرتين (ب) و(ج) من املادة 123/بينات سوري ،واملادة 54/بينات أردني.
ّ
ّ
املشرعين السوري واألردني عن املادة 1746/من مجلة األحكام العدلية ،ونص عليها املشرع السوري في الفقرة (د) من
( )2وهذه اليمين أخذ بها
ّ
املادة 123/من قانون البينات والتي جاء فيها ":إذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته املحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه" .وبذات
الصيغة نص عليها ّ
املشرع األردني في املادة -54/د من قانون البينات.
()3للتفصيل حول هذه اليمين ينظر :د .عبد املنعم عبد الوهاب ،يمين االستيثاق في التشريع العراقي ،بحث منشور في مجلة جيل األبحاث
القانونية املعمقة ،ع ،6/أيلول  ،2016ص 69وما بعدها.
()4للتفصيل حول هذه االيمان ينظر :عبد املنعم عبد الوهاب محمد ،اليمين الحاسمة – دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ،ط،1
مؤسسة االمة ،القاهرة ،2017 ،ص 58وما بعدها.
( )5للتفصيل حول هذه اليمين ينظر :عبد املنعم عبد الوهاب ،يمين عدم الكذب في اإلقرار في التشريع العراقي ،بحث منشور في مجلة جيل
األبحاث القانونية املعمقة ،ع ،4/جوان  ،2016ص 11وما بعدها.
()6ينظر :عبد الرزاق احمد السنهوري ،مصدر سابق ،ص .593سليمان مرقس ،أصول اإلثبات وإجراءاته في املواد املدنية في القانون املصري،
ج ،1عالم الكتب ،القاهرة ،1981 ،ص .692أحمد نشأت ،رسالة اإلثبات ،ج ،2ط ،1مكتبة العلم للجميع ،بيروت -القاهرة ،2005 ،ص.182
عصمت عبد املجيد بكر ،أصول االثبات ،ط ،1إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،2012 ،ص .419آدم وهيب النداوي ،شرح قانون اإلثبات ،ط،2
منشورات كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد ،بغداد ،1986 ،ص .259عباس العبودي ،شرح أحكام قانون اإلثبات املدني ،ط ،3دار
الثقافة ،عمان ،2011 ،ص 317وما بعدها .قدري عبد الفتاح الشهاوي ،اإلثبات مناطه وضوابطه ،منشأة املعارف باإلسكندرية،2002 ،
ص464
()7ينظر  :سليمان مرقس ،مصدر سابق ،ص.692
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َ
ُ
جم ٌع على أن يمين االستظهار متممة لإلثبات في الدعاوى املعنية بها ،وإنها
وكما سبق وم َّر بنا فإن الفقه اإلسالمي م ِ
ّ
من شروط الحكم في هذه الدعاوى ،وعليه فإن نكول املكلف بها عن حلفها ُيخسره دعواه حتى وإن أثبت ادعائه بدليل
معتبر شرعا(.)1
أما في القانون فتشترك يمين االستظهار موضوع هذه الدراسة مع اليمين املتممة األصلية في أنهما يمينين قضائيتين،
وأنهما تأتيان لتتمة وتعزيز األدلة املقدمة في الدعوى ،لكنها تنفرد عنها بالخصائص اآلتية:
• أن توجيهها يستلزم أن ُيثبت املكلف بها ادعائه بدليل معتبر قانونا؛ بمعنى أن يكون الدليل في الدعوى تاما وكامال
وحاسما على ِاستحقاقه للحق املتنازع عليه .فيما يشترط القانون لتوجيه اليمين املتممة األصلية أن ال يكون الدليل في
الدعوى كامال ،فأن كان كامال حكمت املحكمة بموجبه وانتفى املبرر القانوني لتوجيهها.
• يتوجب على املحكمة أن توجهها للخصم (املدعي) الذي يثبت دعواه بالدليل املعتبر قانونا ،فهي تأتي تعزيزا لهذا
الدليل ومتممة للحكم بناء عليه .بينما أجاز القانون ملحكمة املوضوع توجيه اليمين املتممة األصلية ألي من الخصمين
الذي ترى الرجحان فيما قدمه من دليل ناقص في الدعوى ،وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة بشأن توجيهها من عدمه.
• يترتب على حلف يمين االستظهار من قبل املكلف بها الحكم لصالحه ،ويخسر دعواه إذا نكل عنها .في حين ال تتقيد
املحكمة بحلف اليمين املتممة األصلية من عدمه ،فقد تحكم بناء عليه لصالح الحالف ،وقد تحكم لصالح خصمه إذا ما
تراءى لها بعد الحلف أن هذا األخير أستطاع أن يقوي أدلته.
• أن إغفال محكمة املوضوع التحليف بيمين االستظهار للمكلف بها وإصدارها الحكم فيها لصالحه بناء على ما قدمه
من أدلة معتبرة قانونا فقط يجعل حكمها معيبا وموجبا للنقض لعدم استيفائه كافة شروطه القانونية .بينما ال يترتب على
عدم تحليف املحكمة اليمين املتممة ألي من الخصمين في الدعوى أي أثر على الحكم فيها ،كون توجيه هذه اليمين يقع
ضمن سلطتها التقديرية.
املبحث الثاني :حاالت توجيه يمين االستظهار
توجه يمين االستظهار في حاالت معينة ،نستعرض في هذا املبحث وفي مطلبين مستقلين حاالت توجيهها في مباحث
الفقه اإلسالمي ،وفي القوانين موضوع البحث .
املطلب األول :حاالت توجيه يمين االستظهار في الفقه اإلسالمي
برغم ِاتفاق الفقهاء املسلمين على مشروعية يمين االستظهار ووجوبها في أصناف من الدعاوى املقامة على األموات
والغائبين وسواهم ،إال أنهم لم يجمعوا على مواضع وحاالت التحليف بها ،فمنهم من َ
ض َّي َق نطاق التحليف بها ،ومنهم َمن
َّ
توسع فيه ،وعلى الوجه اآلتي:
فقد أوجب الفقهاء األحناف تحليف املدعي يمين االستظهار في الدعوى بحق على امليت -بعد أن يثبت ادعائه -
يستوف حقه من مدينه ،ولم يبرأه ،ولم يأخذ رهنا في مقابله .كما أوجبوا تحليف املدعي بهذه اليمين -بعد أن
على أنه لم
ِ
َّ
مواضع أخرى هي :دعوى االستحقاق للمعقود عليه إذا أثبت املدعي استحقاقه للمال ُي َحلف
يثبت ادعائه أيضا-في خمسة
ٍ
َّ
على أنه لم يبعه أو يهبه أو يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه ،ودعوى رد املبيع للعيب ُي َحلف على أنه لم َ
يرض بالعيب،
()1ينظر  :أحمد بن الحسين البيهقي ،مصدر سابق ،ص.261
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َّ
ودعوى الشفعة ُي َحلف على أنه طلبها بمجرد علمه بها ولم ُيبطلها بأي وجه ،وفي دعوى نفقة الزوجة على زوجها الغائب
ّ
ُ َّ
ُ َّ
ت َحلف على أنه لم يترك لها نفقة ولم ُيطلقها ،وفي دعوى خيار البلوغ للبكر ت َحلف على أنها اختارت نفسها مباشرة(.)1
وأخذ جمهور الفقهاء الحنابلة برواية عن اإلمام أحمد توجب تحليف املدعي في الدعاوى على امليت والغائب واملستتر في
البلد والصبي واململوك واملجنون بعد أقامته البينة على ادعائه  ،فيما خالفهم آخرون محتجين براوية أخرى عن اإلمام
تكتفي بالبينة دون التحليف(.)2
وأوجب فقهاء الشافعية تحليف املدعي يمين االستظهار ودون حاجة لطلب خصمه في الدعاوى على امليت والغائب
والصغير واملحجور عليه والسفيه واملجنون واملغلوب على عقله (املعتوه)(.)3
ّ
وتوسع املالكية في نطاق التحليف بيمين االستظهار فأوجبوا تحليف املدعي – بعد أن يثبت ادعائه  -في الدعاوى على
امليت والغائب واليتيم والوقف واملساكين وبين املال وعلى كل وجه من وجوه ّ
البر ،كما وأوجبوها في دعاوى االستحقاق عامة
ِ
وفي دعوى نفقة الزوجة .وكذلك أوجبوا تحليف املدعي إذا َش ِه َد له شاهدين على خط غريمه ،وفي البينة على الغريم املجهول
الحال بكونه معدوما ،وفي شهادة السماع .وأوجبوا تكرار اليمين على املدعي إذا انحصرت بينته في الدعاوى السالف ذكرها
بشاهد واحد فاليمين األولى متممة للبينة ،واليمين الثانية لالستظهار(.)4
ٍ
وقال فقهاء اإلمامية بوجوب هذه اليمين على املدعي -بعد البينة -في الدعوى على امليت بدين ال بعين والدعاوى على
الصبي واملجنون ،وأضافوا لذلك في الشهادة على امليت والطفل واملجنون ألنه ال لسان لهم للرد .وأوجبوا تكرار اليمين على
املدعي إذا انحصرت بينته بشاهد واحد وتعلقت دعواه بحق على امليت(.)5
أما فقهاء الزيدية الذين يطلقون على يمين االستظهار أسم "اليمين املؤكدة" فقالوا بعدم لزوم هذه اليمين إتباعا للسنة
املحققة .ولكنهم أجازوا للقاض ي استحالف املدعي مع بينته ويلزمه الحلف بها لثبوت ذلك عن اإلمام علي (رض ي هللا عنه)
دون إنكار من أحد .وأوجبوها إذا طلبها الخصم وكانت البينة في الدعوى غير محققة (أي أن الشهادة كانت على الظاهر ال
على التحقيق)(.)6
يتبين مما سبق عرضه ِاتفاق جمهور الفقهاء املسلمين على وجوب تحليف املدعي -بعد إثباته ادعائه بالبينة املعتبرة-
يمين االستظهار في الدعاوى املقامة على امليت والغائب وعديم األهلية كاملجنون والصغير واليتيم ونحوهم .وذهب بعضهم
()1ينظر  :زين العابدين ابن نجيم الحنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ،7ط ،2دار املعرفة ،بيروت ،ص 203وما بعدها .محمد أمين
الشهير بابن عابدين ،مصدر سابق ،ص.587
()2ينظر :عبد السالم بن تيمية الحراني ،املحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،2ط ،2مكتبة املعارف ،الرياض 1404 ،هـ،
ص 210وما بعدها .وقد أشرنا في صدر الصفحة السابقة أن لليمين في املواضع الخمسة املذكورة أسماء خاصة بكل منها يتداولها الفقه القانوني.
()3ينظر :محمد الشربيني الخطيب ،مصدر سابق ،ص 407وما بعدها.
( )4ينظر :برهان الدين شمس الدين ابن فرحون ،مصدر سابق ،ص.275
()5ينظر :نجم الدين جعفر بن الحسن امللقب باملحقق الحلي ،شرائع اإلسالم في الفقه الجعفري ،ج ،2دار الحياة ،بيروت ،ص .212محمد جواد
مغنية ،مصدر سابق ،ص.187
()6ينظر :أحمد بن يحيى املرتض ى ،البحر الزخار ،ج ،4ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة ،1947 ،ص 394وما بعدها.
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إلى وجوب التحليف بهذه اليمين أيضا في الدعاوى املتعلقة بالحقوق العامة كاألوقاف ووجوه البر األخرى ،فيما ذهب آخرون
إلى ضرورة تحليف املدعي في كل دعوى تتعلق بأمر يشوبه الخفاء.
املطلب الثاني :حاالت توجيه يمين االستظهار في القانون
كانت مجلة األحكام العدلية القائمة على الفقه الحنفي هي القانون النافذ في سائر األمصار الخاضعة لإلمبراطورية
العثمانية ومنها العراق وسوريا واألردن .وتضمنت املادة 1746/من املجلة النص على التحليف بيمين االستظهار  ،فجاء فيها:
َّ
ُ"يحلف من قبل الحاكم في أربعة مواضع بال طلب .األول  :إذا أدعى أحد من التركة حقا وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم
يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من امليت بوجه وال أبرأه وال أحاله على غيره وال أوفي من طرف أحد وليس للميت في
مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين االستظهار"(.)1
ومع نفاذ القانون املدني العراقي رقم ( )40لعام  1951أوقف العمل بمجلة األحكام العدلية( ،)2إال أن هذا القانون قد
أقتبس كثيرا من أحكامها .وكان مما أخذه عنها النص السابق ذكره من املادة 1746/املتعلق بالتحليف بيمين االستظهار ،
وجعله -مع تعديل في الصياغة -نصا في املادة 484/منه التي جاء فيها ":تحلف املحكمة من تلقاء نفسها في األحوال اآلتية :أ-
يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من
إذا أدعى أحد في التركة حقا وأثبته فتحلفه املحكمة يمين االستظهار على أنه لم
ِ
امليت بوجه وال أبرأه وال أحاله على غيره وال أستوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن" .وقد بقي هذا
النص نافذا ومعموال به في املحاكم العراقية حتى إلغاءه بموجب املادة 147/من قانون اإلثبات رقم ( )107لسنة ،1979
ُ ّ
لتحل محله املادة 124/أثبات والتي جاء فيها" :تحلف املحكمة من تلقاء نفسها من أدعى حقا في التركة وأثبته يمينا على أنه
يستوف هذا الحق بنفسه ،وال بغيره من املتوفي وال أبرأه وال أحاله املتوفي على غيره  ،وال أستوفى دينه من الغير ،وليس
لم
ِ
للمتوفي في مقابل هذا الحق دين أو رهن لديه" .ثم ُا َ
لغي نص هذه املادة بموجب التعديل الرابع لقانون اإلثبات بالقانون
رقم  46لسنة  2000واستبدل بالنص النافذ حاليا -وهو ذات نص املادة 484/الفقرة (أ) مدني امللغاة -والذي جاء
ّ
ُ
فيه":ت َحلف املحكمة من تلقاء نفسها في األحوال اآلتية  :أوال -إذا أدعى أحد في التركة حقا وأثبته فتحلفه املحكمة بيمين
يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من املتوفي بوجه وال أبرأه وال أحاله على غيره وال أستوفى دينه
االستظهار على أنه لم
ِ
من الغير وليس للمتوفي في مقابلة هذا الحق رهن".

َّ
()1نصت املادة 1746/من مجلة األحكام العدلية على"ُ :يحلف من قبل الحاكم في أربعة مواضع بال طلب .األول  :إذا أدعى أحد من التركة حقا
وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من امليت بوجه وال أبرأه وال أحاله على غيره وال أوفي من طرف أحد وليس
للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين االستظهار .الثاني :إذا استحق أخد املال وأثبت دعواه حلفه الحاكم على أنه لم يبع هذا املال
ولم يهبه ألحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه .الثالث :إذا أراد املشتري ّرد املبيع لعيبه حلفه الحاكم على أنه لم َ
يرض بالعيب قوال أو
ّ
داللة كتصرفه تصرف املالك على ما ذكر في املادة  .344الرابع :تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم
يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه " .ينظر :مجلة األحكام العدلية ،ط ،5مطبعة شعاركو ،بيروت ،1968 ،ص.354
()2جاء في املادة 1381/مدني عراقي -1":من وقت نفاذ هذا القانون ال يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة األحكام العدلية فيما عدا الكتاب
الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء إال إذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة أو داللة
مع أحكام هذا القانون".
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ومما نسجله على النص النافذ للمادة 124/إثبات عراقي أن النص السابق عليه (امللغى) كان أكثر دقة منه ،حيث أحتاط
فيه ّ
املشرع العراقي أكثر لضمان ما للمتوفي من حقوق على الغير ،فقرر فيه تحليف املدعي بحق على تركته بعدم وجود دين
أو رهن للمتوفي بذمته ،وليس مجرد الرهن كما هو الحال في نص املادة الجديدة.
أما في القانون السوري فقد جاء في املادة123/من قانون البينات رقم ( )359لسنة ":1974أ -إذا أدعى أحد في التركة
ّ
يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من امليت بوجه ،و ال أبرأه
حقا وأثبته ،فتحلفه املحكمة يمين االستظهار على أنه لم
ِ
وال أحاله على غيره وال أستوفى في دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن".
وأما في القانون األردني فقد جاء في الفقرة ( )2من املادة 54/من قانون البينات رقم ( )30لعام ":1952على املحكمة من
ّ
تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحاالت التالية :-أ -إذا أثبت أحد ادعائه بحقه في التركة فتحلفه املحكمة على أنه
ّ
يستوف دينه من الغير ولم
يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من امليت ولم يبرؤه منه ولم ُيحله على غيره ولم
لم
ِ
ِ
يكن للميت رهن مقابل هذا الحق".
ونص الفصل 510/من مجلة االلتزامات والعقود التونسية لعام  2005على":إذا تعلقت الدعوى بغائب أو بتركة املدين
أو بصغير وغيره ممن ليس بأهل للتصرف أو بجانب وقف كان على الحاكم توجيه يمين االستيفاء على الطالب وإال بطل
الحكم ،لكن يسوغ الصلح في هذه اليمين".
يتضح من نصوص املواد القانونية السالف ذكرها أن املش ّرع في كل من العراق وسوريا واألردن قد َح َّ
ص َر النطاق
املوضوعي للتحليف بيمين االستظهار بالدعوى املقامة بحق على تركة امليت .ويدخل في حكم امليت -ألغراض توجيه هذه
اليمين -املفقود والغائب( .)1فيما توسع ّ
املشرع التونس ي في مواضع التحليف بهذه اليمين فأضاف للدعوى املتعلقة بحق على
امليت ،الدعاوى املتعلقة بحق على الغائب والصغير وغيره ممن هو ليس أهال للتصرف  :كاملجنون واملعتوه والسفيه
واملحجور عليه إلفالسه وسواهم املذكورين في الفصلين
5و 6من املجلة( ،)2وكذلك في الدعوى املقامة على الوقف.
وبينما ُيفهم من كلمة "املدين" الواردة في نص الفصل 510/من مجلة االلتزامات والعقود التونسية املذكور آنفا أن
ُ
فصح إطالق كلمة "حق" الواردة في
الدعوى موضوع التحليف بيمين االستظهار هي دعوى دين ،أي دعوى بحق شخص ي ،ي ِ
نصوص املواد 124/أثبات عراقي ،و 123بينات سوري ،و 54بينات أردني املتقدم ذكرها ،شمولها لكل دعوى بحق على امليت،
شخصيا كان هذا الحق (دين) أم عينيا.

()1ينظر  :سليمان مرقس ،مصدر سابق ،ص .690املحامي حسين املؤمن ،نظرية اإلثبات ،ط ،2مصدر سابق ،ص .714عصمت عبد املجيد
بكر ،شرح قانون اإلثبات ،مصدر سابق ،ص .278مالك جابر حميد الخزاعي ،حجية اليمين في الدعوى املدنية– دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير ،كلية القانون –جامعة بغداد ،1988 ،ص .202املحامي محمد علي الصوري ،مصدر سابق ،ص.1211
()2نص الفصل 5/من املجلة على ":األشخاص اآلتي بيانهم ليس لهم أهلية التعاقد إال بواسطة من له النظر عليهم .أوال  :الصغير إلى أن يبلغ من
العمر ثالث عشرة سنة كاملة .ثانيا :الرشيد الذي أختل شعوره بما أخرجه من اإلدراك .ثالثا :الذوات املعنوية املنزلة منزلة الصغير قانونا" .ونص
الفصل 6/من املجلة على ":لألشخاص اآلتي بيانهم أهلية مقيدة وهم :الصغير الذي عمره بين ثالثة عشرة والعشرين سنة كاملة إذا عقد بدون
مشاركة أبيه أو وليه .واملحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم فيها مقدموهم في العقود التي يقتض ي القانون
مشاركتهم فيها .واملحجور عليهم لتفليسهم".
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وباملقارنة بين حاالت التحليف بيمين االستظهار في الفقه اإلسالمي وحاالت التحليف بها في القوانين موضوع هذا
البحث نجد أن الفقه اإلسالمي كان أكثر شموال في تعاطيه مع موضوع هذه اليمين بحيث اتسعت إحاطته بالحاالت التي
تستوجب التحليف بها لتحقيق علته؛ أعني لتوكيد الحيطة املطلوبة في الدعاوى املقامة بحقوق على َمن تستدعي مراكزهم
أو أحوالهم رعاية حقوقهم وصيانة أموالهم ،ولتعزيز التحقق من صدق املدعي فيها ،وكذلك لتأكيد حقه فيما ِادعاه ودفع
الشبهة عن ِاستحقاقه له .ولهذا لم يحصر الفقهاء املسلمون حاالت التحليف بهذه اليمين في الدعوى بحق على امليت فقط
ّ
ّ
املشرع التونس ي -عند شمول التحليف
كل من العراق وسوريا واألردن ،-كما ولم يتوقفوا –كما فعل
–كما فعل
املشرع في ٍ
بحق على غير املؤهلين بالتصرف وعلى الوقف ،وإنما توسع الجمهور منهم في مواضع التحليف بها فأوجبوها
بها الفي الدعاوى ٍ
–إضافة لكل ما سبق ذكره -في الدعاوى على بيت املال واملساكين ،وعلى كل وجه من وجوه البر .بل أن مراعاة العلة من
تشريع هذه اليمين قد َح َملت جانب من الفقه اإلسالمي للقول بإمكانية التحليف بهذه اليمين في كل موضع ُي َق َّدر فيه قاض ي
املوضوع الحاجة إليها لتحقق العلة من تشريعها فيه ،مما يمنح القضاء وسيلة شرعية مضافة لرعاية مصالح املتقاضين
وحماية حقوقهم .فنخلص إلى تفوق التشريع اإلسالمي على القانون في هذا الباب.

املبحث الثالث :شروط توجيه يمين االستظهار واآلثاراملترتبة عليها
يتفق الفقهاء املسلمون على أن يمين االستظهار يوجهها القاض ي للمدعي في دعوى مطالبته بحق على تركة امليت -أو
ثباته ل ادعائه بالبينة الشرعية املعتبرة (شخصية كانت أم تحريرية) .والقاض ي
سواها من الدعاوى املتقدم ذكرها -بعد إ ِ
ملزم بتوجيه هذه اليمين من تلقاء نفسه للمكلف بها سواء طلبها الخصم (ورثة امليت) أم لم يطلبها ،بل حتى لو تنازل عنها،
أو رفض تحليف الدائن بها ،ألن هذه اليمين ٌ
حق للميت ،وهو كحق هللا تعالى ،يجري فيه التحليف من غير دعوى ،وبدون

ُ
طلب رعاية له .ثم أن هذه اليمين ليست حقا للوارث ليتنازل عنه ،وإنما هي حق لتركة امليت ش ِرعت للحفاظ عليها ،وعلى ما

يتعلق بها من حقوق اآلخرين.
وتوجه هذه اليمين للمدعي –عند جمهور الفقهاء املسلمين سوى الجعفرية  -سواء َّ
أقر امليت بالدين موضوع الدعوى
ََ
في مرض موته أم لم ُي ّقر .ولكن املدعي ال ُيحلف إذا َّ
أقر الوارث (ذو األهلية) بالحق املدعى به على مورثه ،أو نك َل عن اليمين
املوج هة له من املدعي .كما وال توجه هذه اليمين للمدعي إذا أقام دعواه على كفيل امليت ألن املدعى عليه فيها ليس تركة
امليت .وإذا لم يكن للمدعي إال شاهد واحد وجب على القاض ي أن ُي َحلفه مرتين ،األولى يمين متممة يتمم بها بينته ،والثانية
ّ
يمين االستظهار ُ .ويحلف املدعي املنفرد يمين االستظهار مرة واحدة وأن تعدد املدعى عليهم (الورثة) ،فإذا تعدد املدعون
ُ ّ ُ
ٌّ ُ
فيحلف ك ُل منهم على مقدار استحقاقه من تركة مورثه(.)1
يحلف ك ٌل منهم هذه اليمين ،وكذلك لو أقام الدعوى ورثة الدائن

()1ينظر :علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،ج ،4دار عالم الكتب ،بيروت ،2003 ،ص 444وما بعدها .سليم رستم باز ،شرح املجلة،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،2010 ،ص 849وما بعدها .محمد جواد مغنية ،مصدر سابق ،ص .186محمد صادق بحر العلوم ،دليل
القضاء الشرعي أصوله وفروعه ،ج ،3مطبعة النجف ،النجف -العراق ،1956 ،ص .594املحامي حسين املؤمن ،نظرية اإلثبات ،ط ،2مصدر
سابق ،ص 713وما بعدها.
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وتوجه يمين االستظهار إلى املدعي إذا كان أصيال في الدعوى (سواء أكان هو الدائن أو وارثه) ،ولكنها ال توجه إليه إذا
رفعها بصفته وكيال أو قيما أو وصيا ،على وفق ما قضت به القوانين موضوع البحث( .)1وعلى املدعي املكلف بهذه اليمين أن
يؤديها بالصيغة التي سطرتها محكمة املوضوع.
ومن الناحية اإلجرائية استقر القضاء العراقي على أن يمين االستظهار توجه إلى املدعي في الدعوى املقامة على التركة،
ال إلى املدعي في الدعوى املقامة إضافة للتركة( ،)2فحق الدائن متعلق بمالية التركة ال بذمة معينة ،فال هو متعلق بذمة
املورث (امليت) لزوالها ،وال هو متعلق بذمة الوارث ألنه غير ملزم بدين مورثه إذ ال ينتقل إليه من التركة إال الصافي بعد
سداد ديون مورثه(.)3
ّ
وحيث أن التحليف بيمين االستظهار متعلق بالدين املترتب بذمة املدين (امليت) قبل وفاته ،لذا فال ُيحلف املدعي بهذه
اليمين إذا كانت دعواه منصبة على مطالبته بدين ناش ئ بعد وفاة املورث ،كمطالبته بمصاريف تجهيز امليت ودفنه ،أو
بمصاريف إقامة الفاتحة عليه ،ألن هذه الديون إنما نشأت بعد وفاة امليت ،لذا فهي ال تتعلق بذمته التي زالت حكما بوفاته
ّ
وإنما تتعلق بالتركة .فجاء في قرار ملحكمة تمييز العراق" :ال يحلف املدعي يمين االستظهار عند مطالبته بمصاريف دفن
امليت وإقامة الفاتحة عليه لترتب الدين على التركة بعد الوفاة وعدم ترتبه بذمة املتوفى"(.)4
هذا عن شروط توجيه يمين االستظهار فقها وقانونا ،أما عن اآلثار املترتبة عليها ،فال خالف بين الفقهاء املسلمين على
أن استجابة املدعي لتكليف القاض ي وأداءه لهذه اليمين في املواضع املعنية بها توجب الحكم له بموضوع دعواه ،وأن نوكله
ُ
بحق على تركة امليت -أو سواها من الدعاوى
عن أداءها يلزم القاض ي برد دعواه .وأما إذا أصدر القاض ي حكما في دعوى ٍ
ّ
األخرى املتقدم ذكرها -بناء على ثبوت بينة املدعي بالحق املطالب فيها فقط؛ أي دون أن ُيحلفه يمين االستظهار املطلوبة،
فأن الحكم الصادر في هذه الدعوى ال ينفذ ،ألن هذه اليمين من مكمالت الحكم في هذا النوع من الدعاوى ،وهي شرط
للحكم فيها(.)5
أما في القوانين موضوع البحث ،فإن أداء املدعي ليمين االستظهار في الدعوى املعنية بها –بعد إثباته الدعائه فيها-
بصيغتها املحددة يوجب على محكمة املوضوع الحكم له بالحق املدعى به ،وأن نوكله عن أدائها بصيغتها املطلوبة يوجب
على املحكمة رد دعواه.

()1نصت املادة 112/إثبات عراقي على" :تجري النيابة في طلب التحليف ،وال تجري في اليمين" .ونصت املادة 132/بينات سوري على" :تجري النيابة
في التحليف ولكن ال تجري في اليمين" .ونصت املادة 68/بينات أردني على " :تجري النيابة في التحليف ولكن ال تجري في اليمين " .ونص الفصل
 493من مجلة االلتزامات التونسية عل َ ":من كان عليه اليمين أداها بنفسه ال بواسطة وكيل".
( )2قرار محكمة التمييز املرقم  /356مدنية رابعة  1973 /في  .1973/4/23النشرة القضائية ،ع ،2س ،4ص.176
( )3ينظر  :عبد الرحمن العالم ،شرح قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  ،1969ج ،1ط ،2العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،2008 ،ص80
وما بعدها.
( )4القرار رقم /808مدنية ثالثة 74/في  .1974/10/2نقال عن املحامي محمد علي الصوري ،مصدر سابق ،ص.1214-1213
( )5ينظر :الشيخ أحمد ابراهيم واملستشار واصل عالء الدين ،مصدر سابق ،ص.247
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بحق على تركة امليت دون تحليف املدعي
وقد استقر القضاء في العراق وسوريا على نقض الحكم الصادر في دعوى ٍ
بالحق يمين االستظهار  ،فجاء في قرار ملحكمة تمييز العراق ":لدى التدقيق واملداولة وجد أن الحكم املميز غير صحيح
ومخالف للقانون ذلك أنه يترتب على املحكمة في حالة إصدار الحكم على تركة املتوفي أن تحلف املدعي من تلقاء نفسها
يمين االستظهار املقررة في املادة 124/من قانون اإلثبات العراقي رقم ( )107لعام  .)1(".. 1979وجاء في قرار ملحكمة النقض
السورية ":أن هذه اليمين (االستظهار ) توجهها املحكمة من تلقاء نفسها سواء طالب بها ممثلو التركة أم ال .وحيث أن
املحكمة أغفلت القيام بتحليف الطاعن هذه اليمين فقد عرضت حكمها للنقض من هذه الناحية"(.)2
كما واستقر القضاء العراقي أيضا على وجوب تحليف الدائن يمين االستظهار إذا ما توفي مدينه بعد إقامة الدعوى أو
خالل نظرها قبل ختام املرافعة فيها ،فجاء في قرار ملحكمة التمييز بهذا الصدد  ":إذا توفي أحد املدعى عليهم أثناء املرافعة
وكان النزاع متعلقا بحق في التركة فعلى املحكمة تحليف املدعي يمين االستظهار "(.)3
هذا وال يسوغ للمدعي املكلف من املحكمة بحلف هذه اليمين أن يردها على خصمه ،فيمين االستظهار – كما عرفنا-
هي صورة من صور اليمين املتممة ،واليمين املتممة يمين قضائية غير مردودة بحسب ما قضت به القوانين موضوع البحث
في املواد 123/إثبات عراقي،و 124بينات سوري ،و 2-70بينات أردني ،والفصل 509/من مجلة االلتزامات والعقود
التونسية السابق بيانها .لذلك فال خيار للمكلف بأداء يمين االستظهار سوى حلفها ليكسب دعواه ،فأن أمتنع عن ذلك
خسر الدعوى.

الخـاتمـة
ً
أوال :االستنتاجات
توصل البحث إلى االستنتاجات اآلتية:
يمين االستظهار هي اليمين التي يوجهها القاض ي من تلقاء نفسه إلى املدعي في بعض الدعاوى التي
•
تستدعي الحيطة بالحكم في موضوعها رعاية ملراكز املتقاضين وحماية ألموالهم وملا يترتب عليها من حقوق لآلخرين.
َ
لم يرد نص على هذه اليمين في القرآن الكريم أو السنة النبوية املطهرة ،وإنما ش َّر َعها الفقه اإلسالمي في
•
ذلك متبعا قضاء الصحابة والتابعين بهاِ ،واتفاق جمع العلماء وأئمة الفقه عليها.
وال خالف بين الفقهاء املسلمين على أن التحليف بهذه اليمين إنما هو ِاستثناء من القاعدة التي تقض ي
•
بأن البينة على املدعي واليمين على املدعى عليه.
بحق على امليت والغائب
•
خص جانب من الفقه اإلسالمي حاالت التحليف بهذه اليمين بالدعاوى املقامة ٍ
واليتيم وسواهم ،وتوسع جانب آخر منه ليشمل عديد من الدعاوى األخرى التي تستوجب دفع الشك والريبة عن
( )1القرار رقم  /618/مدنية ثالثة  1981/في  .1981/5/11نقال عن  :علي محمد الكرباس ي ،املوسوعة القانونية،ج -1قانون اإلثبات ،ص.70
( )2القرار  459في  .1963/10/5نقال عن املحامي محمد علي الصوري ،مصدر سابق ،ص.1218
( )3قرار محمة التمييز املرقم /493مدنية أولى 1988/في  .1988/7/12مجموعة األحكام العدلية ،ع ،1988 ،3ص.68
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اإلدعاء فيها وتأكيد صدق املدعي باستحقاقه ملوضوعها .فيما ذهب معاصرون إلى جواز التحليف بهذه اليمين في كل
موضوع ُي َق َّدر القاض ي الحاجة فيه إليها.
ُ
ّ
املشرعين في ك ٌل من العراق وسوريا واألردن بهذه اليمين متأثرا بالفقه اإلسالمي،
• ومن بين سائر الدول العربية ،أخذ
بحق
فنص قانون اإلثبات العراقي وقانوني البينات السوري واألردني على التحليف بهذه اليمين في الدعوى املقامة ٍ
على امليت ،ويدخل الغائب واملفقود في حكمه ،وأضافت مجلة االلتزامات والعقود التونسية لذلك الدعاوى املقامة
ُ
بحق على الصغير وك ٌل من ليس بأهل للتصرف وفقا للقانون التونس ي.
• ويشترط لتوجيه هذه اليمين إثبات املدعي لدعواه بدليل معتبر شرعا وقانونا ،وأن يكون الحق املطالب به في الدعوى
قد ترتب بذمة امليت قبل وفاته .وال توجه هذه اليمين إال إلى املدعي بصفته خصما أصيال في الدعوى.
• واملدعي في الدعوى املعنية بهذه اليمين – بعد إثباته ل ادعائه ُ -ملزم بحلفها لتحكم املحكمة له ،فأن نكل عنها خسر
دعواه ،كما وال يجوز له ردها على خصمه.
ً
ثانيا :التوصيات:
ّ
املشرعين في كل من العراق وسوريا واألردن وتونس بتوسيع نطاق مواضع تحليف املدعي يمين
• يوص ي الباحث
بحق على املفقود والغائب واليتيم وعديمي األهلية (املجنون و
االستظهار لتشمل صراحة الدعاوى املقامة منه ٍ
السفيه وذو الغفلة) ،وكذلك الدعاوى املقامة بحقوق على األوقاف.
ّ
بحق على امليت على عدم وجود
• ويوص ي الباحث املشرعين أعاله أيضا بالنص في صيغة اليمين املطلوبة في الدعوى ٍ
دين بذمته للميت وليس على عدم وجود رهن فقط.
• وتالفيا الحتمال إصدار محكمة املوضوع حكما في الدعاوى املعنية بيمين االستظهار دون تحليف املكلف بها إما
بسبب إغفالها لها وإما بسبب تغاضيها عنها  ،ومنعا إلمكانية اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن
ّ
ّ
املشرع
املشرعين في كل من العراق وسوريا واألردن بإتباع مسلك
فيه من الخصم اآلخر ألي سبب كان ،نوص ي
التونس ي والنص على بطالن ذلك الحكم.

قائمة املصادر واملراجـــع
املراجع بعد القرآن الكريم
ً
أوال  :كتب الحديث الشريف
 )1أحمد بن الحسين البيهقي ،السنن الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،ج ،10مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة.1994 ،
ً
ثانيا  :كتب اللغة
 )2إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار الحديث ،القاهرة.2009 ،
 )3جبران مسعود ،معجم الرائد ،ط ،7دار العلم للماليين ،بيروت.1992 ،
 )4محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت.1986 ،
 )5محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس املحيط ،ط ،8دار الرسالة ،دمشق.2009 ،
 )6محمد جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،9دار الحديث ،القاهرة.2013 ،
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ً
ثالثا  :الكتب والدراسات الفقهية
 )7أحمد ابراهيم واملستشار واصل عالء الدين ،طرق القضاء في الشريعة اإلسالمية ،املكتبة االزهرية للتراث ،القاهرة،
.2013
 )8أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،5دار املعرفة ،بيروت 1379 ،هـ.
 )9أحمد بن يحيى املرتض ى ،البحر الزخار ،ج ،4ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة.1947 ،
 )10ابن القيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ج ،1مطبعة املدني ،القاهرة.
 )11أبو الحسن التسولي ،البهجة في شرح التحفة ،ج ،1دار الفكر ،بيروت.
 )12برهان الدين شمس الدين أبن فرحون ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،ج ،1دار الكتب العلمية،
بيروت 1422 ،هـ.
 )13زين العابدين ابن نجيم الحنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ،7ط ،2دار املعرفة ،بيروت.
 )14شمس الدين محمد بن أحمد السرخس ي ،املبسوط ،ج ،16دار املعرفة للطباعة والنشر ،بيروت.1993 ،
 )15عبد السالم بن تيمية الحراني ،املحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،2ط ،2مكتبة املعارف ،الرياض،
 1404هـ
 )16عقيل عبد الرحمن العقيل ،يمين االستظهار  ،بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية ،ع – 18/صفر
1435هـ  2014/م.
 )17عالء الدين محمد بن عمر الشهير بابن عابدين ،حاشية رد املحتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار في فقه أبي
حنيفة ،ج ،8دار الفكر للنشر ،بيروت.2000 ،
 )18عمار بن سعيد بن محمد املانعي ،أحكام اليمين في أصول املرافعات الشرعية (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2009 ،
 )19محمد الحبيب التجكاني ،النظرية العامة للقضاء واإلثبات في الشريعة اإلسالمية ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد،
.1986
 )20محمد الزحيلي ،وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في املعامالت املدنية واألحوال الشخصية ،ج ،1ط ،1مكتبة دار
البيان ،دمشق.1982،
 )21محمد الشربيني الخطيب ،مغني املحتاج إلى معرفة ألفاظ املنهاج ،ج ،4دار الفكر ،بيروت.
 )22محمد جواد مغنية ،أصول اإلثبات في الفقه الجعفري ،ط ،1دار العلم للماليين ،بيروت.1964 ،
 )23محمد صادق بحر العلوم ،دليل القضاء الشرعي أصوله وفروعه ،ج ،3مطبعة النجف ،النجف -العراق.1956 ،
 )24محمد يوسف أبن طفيش ،شرح النيل وشفاء العليل ،ط ،3ج ،13مكتبة االرشاد ،جدة.
 )25منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،ج ،6دار الفكر ،بيروت1402 ،هـ.
 )26نجم الدين جعفر بن الحسن امللقب باملحقق الحلي ،شرائع اإلسالم في الفقه الجعفري ،ج ،2دار الحياة ،بيروت .
 )27وهبة الزحيلي ،الفقه االسالمي وأدلته ،ج ،6ط ،6دار الفكر ،دمشق.2008 ،
ً
رابعا  :الكتب والدراسات القانونية
 )28أحمد نشأت ،رسالة اإلثبات ،ج ،2ط ،1مكتبة العلم للجميع ،بيروت -القاهرة.2005 ،
 )29آدم وهيب النداوي ،شرح قانون اإلثبات ،ط ،2منشورات كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد ،بغداد.1986 ،
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 )30أوان عبد هللا الفيض ي ،األحكام الخاصة لليمين املتممة الجوازية والوجوبية في الشريعة اإلسالمية والقانون ،ط ،1دار
الفكر الجامعي ،االسكندرية.2014 ،
 )31املحامي حسين املؤمن ،نظرية اإلثبات – القواعد العامة واإلقرار واليمين ،طبعة دار الكتاب العربي ،مصر.1948 ،
 )32املحامي حسين املؤمن ،نظرية اإلثبات ،ج ،1ط ،2شركة العرفان لتقنيات اإلستنساخ الحديثة ،بغداد.2016 ،
 )33سليم رستم باز ،شرح املجلة ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت.2010 ،
 )34سليمان مرقس ،أصول اإلثبات وإجراءاته في املواد املدنية في القانون املصري ،ج ،1عالم الكتب ،القاهرة.1981 ،
 )35عباس العبودي ،أحكام قانون اإلثبات املدني العراقي ،جامعة املوصل ،العراق.1991 ،
 )36عباس العبودي ،شرح أحكام قانون اإلثبات املدني ،ط ،3دار الثقافة ،عمان.2011 ،
 )37عبد الرحمن العالم ،شرح قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  ،1969ج ،1ط ،2العاتك لصناعة الكتاب،
القاهرة.2008 ،
 )38عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني ،ج ،2نظرية االلتزام بوجه عام ،اإلثبات –آثار االلتزام،
القاهرة ،دار النشر للجامعات املصرية.1956 ،
 )39عبد املنعم فرج الصدة ،اإلثبات في املواد املدنية ،ط ،2القاهرة ،مطبعة مصطفى الحلبي.1954 ،
 )40عبد املنعم عبد الوهاب محمد ،اليمين الحاسمة – دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون ،ط ،1مؤسسة األمة،
القاهرة .2017
 )41عبد املنعم عبد الوهاب ،يمين اإلستيثاق في التشريع العراقي ،بحث منشور في مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة،
ع ،6/أيلول .2016
 )42عبد املنعم عبد الوهاب ،يمين عدم الكذب في اإلقرار في التشريع العراقي ،بحث منشور في مجلة جيل األبحاث القانونية
املعمقة ،ع ،4/جوان .2016
 )43عصمت عبد املجيد بكر ،شرح قانون اإلثبات ،املكتبة القانونية ،بغداد.2012 ،
 )44عصمت عبد املجيد بكر ،أصول اإلثبات ،ط ،1إثراء للنشر والتوزيع ،األردن.2012 ،
 )45علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،ج ،4دار عالم الكتب ،بيروت. 2003 ،
 )46قدري عبد الفتاح الشهاوي ،اإلثبات مناطه وضوابطه ،منشأة املعارف باإلسكندرية.2002 ،
 )47لفته هامل العجيلي ،أدلة اإلثبات في الدعوى املدنية ،ط ،1دار السنهوري ،بيروت.2016 ،
 )48مالك جابر حميد الخزاعي ،حجية اليمين في الدعوى املدنية – دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون –جامعة
بغداد.1988 ،
 )49محمد علي الصوري ،التعليق املقارن على مواد قانون اإلثبات ،ج ،3ط ،2العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة.2011 ،
ً
خامسا  :القرارات القضائية
 )50النشرة القضائية يصدرها املكتب الفني في محكمة التمييز العراقية ،العدد الثاني ،السنة الرابعة.1973 ،
 )51علي محمد الكرباس ي ،املوسوعة القانونية،ج -1قانون اإلثبات.
 )52مجلة األحكام العدلية تصدرها وزارة العدل العراقية ،العدد الثالث ،السنة العاشرة.1988 ،
ً
سادسا  :القو انين
 )53القانون املدني العراقي رقم ( )40لسنة .1951
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 )54قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة .1952
 )55قانون البينات السوري رقم ( )359لسنة .1949
 )56قانون اإلثبات السوداني رقم ( )1لسنة .1994
 )57قانون اإلثبات العراقي رقم ( )107لسنة .1979
 )58قانون اإلثبات اليمني رقم ( )21لسنة .1992
 )59قانون املرافعات الشرعية السعودي الصادر عام  1423هـ.
 )60قانون املرافعات الشرعية السعودي الصادر عام  1435هـ.
 )61مجلة األحكام العدلية  ،ط ، 5مطبعة شعاركو  ،بيروت .1968 ،
 )62مجلة االلتزامات والعقود التونسية لسنة .2005
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Restrictions for Offering Cash Gifts from the Banks to their Clients (A Comparative
Jurisprudential Legal Study)
جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الزرقاء الجامعية،أستاذ مشارك.  عادل حرب اللصاصمه.د
Dr.adel harb basher alasasmeh ,Balqa Applied University Zarqa University College Co-professor
 قاض ي محكمة إستئناف عمان سابقا، محام ومستشارقانوني.حسن حرب اللصاصمه.د
Dr.hasssan harb basher alasasmeh, Counselor and lawyer at the Jordanian Bar Association

:ملخص
تدعم عملية التنمية بتوافر آليات اإلنتاج لدى البنوك لتشجيع املتعاملين معها بشراء خدمات التنمية لدعم نشاطها
إليجاد وسائل تحقيق مكاسب التنمية بتقديم الهدايا النقدية لهم وفق الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية وال
،يخل بمعطيات الحوكمة الراشدة فيتعين بيان ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها تعريفا وأنواعا
 وضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها بتحديد ضوابط،وأصل الهدايا ببيان حكم اإلهداء وحكم قبول الهدية
 وبيان،  ليتبين حكمها وتعرف نظائرها، تقديمها وتقييمها على ضوء التطبيقات املعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط
. نتائج وتوصيات دراستها
 املتعاملين، الضوابط القانونية والشرعية، البنوك، الهدايا النقدية:الكلمات املفتاحية
Abstract
The development operation shall be promoted by the availability of production mechanisms at the
banks to encourage the clients to purchase the development services in order to support their activities to
create means for achieving the development gains by offering them cash gifts according to the legal and
Sharia restrictions in order to achieve the development but without breaching the outputs of the rational
governance for which the cash gifts offered by the banks to their clients should be defined as well as
classified by types in addition to stating at the Sharia opinion for gifting and accepting the gift as well as the
source of the gifts and their restrictions legally and jurisprudentially for offering cash gifts by establishing
restrictions for offering the same in addition to evaluating them through the recent applications on which
they are downloaded in order to arrive at their Sharia opinion and the identification of their counterparts.
Further, the results and recommendations of the study of the same shall be stated.
Keywords: Cash gifts, banks, legal and Sharia restrictions, clients
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مقدمــة
تعد عملية التنمية من تحديات الدول املعاصرة؛ فتعد الخطط وترصد امليزانيات .وسباق الدول وتبوأها املكانة العليا
في التطور الحضاري على قدر نجاحها في إدارة التنمية والبناء ،وما تحققه من التقدم والنهضة واالستقرار االقتصادي في
خدمات التنمية التي تقدمها مؤسساتها املرفقية في القطاعين العام والخاص ،وأكبر داعم للتنمية توافر آليات التحفيز
والتشجيع اإلنتاجي لدى الكادر اإلداري للمؤسسات التنموية املرفقية في املجاالت االقتصادية بتوافر آليات التشجيع
والتحفيز للمتعاملين مع هذه املؤسسات الخدمية لشراء هذه الخدمات التنموية لغايات دعم نشاطها إليجاد وسائل
التشجيع والتحفيز التنموي الخدمي لتحقيق مكاسب خاصة بالتنمية.1
وهذا الدعم التنموي يتجلى فيما يتصل بتقديم الهدايا النقدية من قبل تلك املؤسسات املرفقية الخدمية ،ومن أبرز
ذلك ما يتلقاه املتعاملين مع املؤسسات العامة أو الخاصة من األموال والفوائد سواء كانت بمسمى الهدايا أو االمتيازات أو
العموالت أو الخدمات أو غير ذلك من املسميات ،و يهمنا منها الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها،
وينبغي أن تقدم في إطار من الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية من جهة ،ولكي ال تكن من ضروب الفساد
وخلل في معطيات الحوكمة واإلدارة الراشدة ، 2وعلى ضوء ذلك يثور التساؤل حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها
البنوك للمتعاملين معها ؟ ،وما الضوابط القانونية والفقهية لتقديم الهدايا من قبلها؟ ،فكان بحث أحكام هذه املوضوع
من املهمات التي تحتاج إلى توضيح وبيان ما يحل منها وما يحرم كون البحوث القانونية والشرعية قليلة في موضوعه ،وال
تغطي خطورته على تنمية الدول واقتصاداتها وال تلبي الحاجة إلى بيان جوانب املوضوع وتفصيالته.
فهذا البحث سيلقي الضوء على املوضوع ،وقد حرص على بيان ماهية الهدايا النقدية ،والعناية بالضوابط القانونية
والشرعية التي تميز ما يجوز قبوله من هذه الهدايا ومما ال يجوز ،والتطبيقات املعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط،
ليتبين حكمها وتعرف نظائرها ،في موضوع ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك قانونا وفقها ،من خالل الوقوف على
ركائز التعريف بموضوع هذا البحث من حيث مشكلة موضوعه وأهميته وأهدافه وتساؤالته ومنهجيته والدراسات السابقة
فيه ومحتوى خطة دراسته.
ركائز التعريف بموضوع البحث -:
تتمثل ركائ ز التعريف بموضوع هذا البحث بالوقوف على مشكلة موضوعه وأهميته وأهدافه وتساؤالته ومنهجيته
والدراسات السابقة فيه ومحتوى خطة دراسته من خالل التفصيل اآلتي -:

 1عبد الستار أبو غدة  ،بحوث في املعامالت وألساليب املصرفية اإلسالمية ،ج ،8ط،1مجموعة دلة البركة ،2007 ،ص.9
2عبد الستار أبو غدة  ،مرجع سابق ،ص.10
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أوال  -:مشكلة موضوع البحث -:
مشكلة هذا البحث تتمثل بالكشف عن ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك بين قانونا وفقها ،لدعم عملية
التنمية بتوافر آليات التحفيز والتشجيع اإلنتاجي لدى كادرها اإلداري لتوفير آليات التشجيع والتحفيز للمتعاملين مع هذه
املؤسسات الخدمية لشراء هذه الخدمات التنموية لدعم نشاطها بما يتلقاه املتعاملين من األموال والفوائد بمسمى الهدايا
أو االمتيازات أو العموالت أو الخدمات أو غير ذلك من املسميات ،ويهمنا منها الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك
للمتعاملين معها ،وتقدم في إطار من الضوابط القانونية والفقهية لتحقيق التنمية وال تكن من ضروب الفساد وخلل في
معطيات الحوكمة واإلدارة الراشدة ،لذلك يثور التساؤل حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها
؟ وما الضوابط القانونية والشرعية لتقديم تلك الهدايا من قبلها؟ فكان بحث هذه األحكام من املهمات التي تحتاج إلى بيان
ما يحل منها وما يحرم ،وبيان ماهية الهدايا النقدية ،والعناية بالضوابط القانونية والشرعية والتطبيقات املعاصرة لتلك
الضوابط ،ليتبين حكمها وتعرف نظائرها في ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك قانونا وفقها .
ثانبا  -:أهمية موضوع البحث -:
تبرز أهمية موضوع البحث بإلقاء الضوء على أن عملية التنمية تستند لتوافر آليات التحفيز والتشجيع للعاملين في
البنوك لخدمة املتعاملين معها لشراء هذه الخدمات التنموية لغايات دعم نشاطها بإيجاد وسائل التشجيع والتحفيز
لتحقيق مكاسب التنمية بتقديم الهدايا النقدية من قبلها ،ومن أبرز ما يتلقاه املتعاملين من املؤسسات العامة أو الخاصة
من األموال والفوائد بمسمى الهدايا أو االمتيازات أو العموالت أو الخدمات أو غير ذلك من املسميات ،ويهمنا منها الهدايا
النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها ،وتقدم في إطار من الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية وال تكن
من ضروب الفساد وخلل في معطيات الحوكمة واإلدارة الراشدة ،فيثور التساؤل حول ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها
البنوك للمتعاملين معها ؟ وما الضوابط القانونية والفقهية لتقديم تلك الهدايا من قبلها؟ فكان بحث أحكام املوضوع
لبيان ما يحل وما يحرم ،تعبيرا عن أهمية موضوع البحث .
ثالثا -:أهداف موضوع البحث -:
تتمثل أهداف موضوع البحث باآلتي -:
 -1الحرص على بيان ماهية الهدايا النقدية تعريفا وأنواعا .
 -2العناية بتحديد الضوابط القانونية والفقهية التي تبين ما يجوز قبوله من هذه الهدايا ومما ال يجوز.
 -3بيان التطبيقات املعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط ،ليتبين حكمها وتعرف نظائرها وفق الضوابط القانونية
والفقهية لتجلية جوانب هذا املوضوع وتكوين الدراية بأحكام الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها
وللموظفين ما يجوز منها وما ال يجوز.
 -4بيان شمول الشريعة اإلسالمية وسعيها فيما يصلح املجتمع اإلنساني ،فالبحوث القانونية والفقهية مهمة لبيان
أحكام الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك وفق ضوابط قانونية وشرعية لتفادي خطورتها على تنمية الدول
واقتصادياتها وتلبي حاجة بيان جوانب املوضوع وتفصيالته.
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رابعا  -:تساؤالت موضوع البحث -:
نظرا ألهمية الهدايا النقدية التي تقدم من البنوك للمتعاملين معها واملوظفين لديها ،وينبغي أن تقدم في إطار من
الضوابط القانونية والشرعية لتحقيق التنمية ،ولكي ال تكن من ضروب الفساد والخلل في معطيات الحوكمة واإلدارة
الراشدة ،وعلى ضوء ذلك فإن موضوع البحث سيتصدى لإلجابة عن التساؤالت املثارة حول ماهية الهدايا النقدية التي
تقدمها البنوك للمتعاملين معها وللموظفين فيها 1؟ وما الضوابط القانونية والشرعية لتقديم تلك الهدايا من قبلها ؟ وما
هي التطبيقات املعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط  ،ليتبين حكمها وتعرف نظائرها.
خامسا  -:منهجية موضوع البحث - :
سنعالج حيثيات موضوع ضوابط تقديم الهداي ــا النقدية من البنـ ـ ــوك( دراسة قانونية فقهية مقارنة) وفق املنهج
التحليلي التأصيلي للجوانب النظرية والتطبيقية قانونا وفقها إلظهار محاور املوضوع وفقا للنصوص القانونية وآراء الفقه
اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط.
سادسا  -:الدراسات السابقة في موضوع البحث -:
تعرض بعض الباحثين ملوضوع الهدايا عموما كوسيلة تشجيع وتحفيز للمتعاملين لشراء الخدمات املصرفية،
وللموظفين لزيادة اإلنتاجية وبنفس الوقت التوصل للترويج السلعي والخدمي دون التعرض للهدايا النقدية وضوابطها في
القانون والفقه  ،ومن هذه الدراسات اآلتي-:
-1دراسة من إعداد :عبد الستار أبو غدة ،ط2010- ،1م.الجوائز على أنواع الحسابات املصرفية ،متناولة الجوائز على
الحسابات املصرفية ولم تتعرض ملوضوع ما تميز به هذا البحث من تحديد ماهية الهدايا النقدية وضوابط تقديم الهداي ــا
النقدية من البن ـ ــوك اإلسالمية( دراسة قانونية فقهية مقارنة)،وتطبيقاتها املعاصرة في البنوك.
 -2القحطاني ،فواز محمد علي فارع ،ط ،1مؤسسة الرسالة2013 ،م ،ج ،1القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة في
املعامالت املصرفية اإلسالمية ،ولم تتعرض ملوضوع ما تميز به هذا البحث من تحديد ماهية الهدايا النقدية وضوابط
تقديم الهداي ــا النقدية من البنـ ـ ــوك ( دراسة قانونية فقهية مقارنة)،وتطبيقاتها املعاصرة في البنوك .
سابعا  -:محتوى خطة موضوع البحث -:
للوقوف على محاور التعريف بموضوع البحث (ضوابط تقديم الهداي ــا النقدية من البنـ ـ ــوك ( دراسة قانونية فقهية
مقارنة) من حيث املشكلة واألهمية واألهداف والتساؤالت واملنهجية والدراسات السابقة ،سنتناول دراسة املوضوع بثالثة
مباحث وخاتمة على النحو اآلتي -:
فاملبحث األول يعالج ماهية الهدايا النقدية املقدمة من البنوك واملتعاملين معها تعريفا وأنواعا ،بينما املبحث الثاني

 1ينظر  :قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي ،ندوة البركة الثالثة والعشرين ،مكة املكرمة6 ،و 7رمضان11 ،و /12تشرين ثاني
(نوفمبر) 2002م ،قرار رقم  ،2/23الجوائز على أنواع الحسابات املصرفية ،إعداد :عبد الستار أبو غدة ،ط1431 ،1هـ2010-م ،ص.176
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يعالج األصل في الهدايا النقدية املقدمة للمتعاملين مع البنوك ببيان حكم اإلهداء وحكم قبول الهدية واملبحث الثالث
يعالج ضواب ط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها من حيث تحديد ضوابط تقديمها ،وتقييم هذه الضوابط القانونية
والفقهية ،والخاتمة تتناول نتائج موضوع البحث وتوصياته.
املبحث األول -:ماهية الهدايا النقدية-:
ماهية الهدايا النقدية التي تقدمها البنوك تعبر عن تعريف مصطلحها ،وتحدد أنواعها ،ويمكننا الوقوف على هذا
التعريف وتلك األنواع من خالل التفصيل اآلتي-:
املطلب األول -:تعريف الهدايا النقدية-:
الهدايا النقدية مركب إضافي يحتاج في معرفة معناه إلى الوقوف على معاني مفرداته ،الهدايا والنقدية ،وهذا ما
سأتناوله وفقا لآلتي -:
الفرع األول :تعريف الهدايا لغة واصطالحا -:
ففي اللغة الهدايا جمع الهدية ،وهي لغة ما أتحفت به غيرك ،وقيل :ما بعثته إكراما أو توددا .1بينما النقدية لغة
فهي اسم مؤنث منسوب للعملة النقدية ،وفي االصطالح فالهدية نوع من الهبة ،2وقد عرف الفقهاء الهبة بأنها :تمليك من
غير عوض ،3إال أنهم قالوا :إن كان املقصود من الهبة اإلكرام ،أو التودد أو الصلة ،أو التآلف ،أو املكافأة ،أو طلب حاجة،
أو نحو ذلك ،فهو هدية.)4(4فبناء على هذا يمكن القول بأن الهدية في اصطالح الفقهاء :تمليك من دون عوض ،لغير حاجة
املعطى .وقد وسع االستعمال املعاصر مفهوم الهدية فأدخل فيها تمليك الخدمات 5مجانا.
ومن ذلك على سبيل املثال تقديم املنافع للمهدى إليه بدون عوض؛ كتقديم الدورات التدريبية وتحمل تكاليف السفر
ومنح خدمة العالج وما أشبه ذلك .

 ينظر :معجم املقاييس في اللغة ،مادة (هدي) ،ص ( ،)1067التوقيف على مهمات التعاريف ص (1.)74 -ينظر :تبيين الحقائق ( ،)91/5مواهب الجليل ( ،)49/6مغني املحتاج ( ،)397/2الروض املربع ص (2.)328

 -3ينظر :حاشية ابن عابدين ( ،)687/5شرح حدود ابن عرفة ( ،)552/2شرح املحلي على منهاج الطالبين ( ،)110/13املقنع ص ( ،)164املحلى
(.)123/9
 -4ينظر :مغني املحتاج ( ،)404/2مجموع الفتاوى ( ،)269/31اإلنصاف ( .)164/7تنبيه :ذهب الحنفية ،واملالكية إلى أن الهبة هي الهدية ،فكل
ماال يقصد به وجه هللا من التمليكات بال عوض ،فإنها هبات[.ينظر :بدائع الصنائع ( ،)115/6تكملة شرح فتح القدير ( ،)56/9مواهب الجليل
(.])49/6
ُ
 -5الخدمات :جمع خدمة ،وهي أي عمل أو جهد يبذل؛ لتلبية وسد احتياجات اآلخرين أو طلباتهم ،ويشمل ذلك املنافع العامة كخدمة الهاتف
والنقل ،وكذلك بعض األعمال املهنية كالغسيل وتنظيف املالبس ،وأعمال الصيانة واإلصالح ،وما شابه ذلك[ .ينظر :معجم مصطلحات
االقتصاد واملال وإدارة األعمال ص ( ،)496املعجم الوسيط ،مادة (خدمة) ،ص (.])221
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أما في االصطالح الفقهي فال يدخ ل ذلك في مسمى الهدية؛ ألن الهدية في اصطالح الفقهاء تمليك عين من غير عوض
لغير حاجة املعطى ، 1والخدمة ليست عينا ،بل هي منفعة .فهدية الخدمة حقيقتها عند املالكية ،2والشافعية ،3والحنابلة4

هبة منفعة .وأما عند الحنفية 5فهي عارية أو إباحة نفع؛ ألن هبة املنافع عندهم ،ال تكون إال عارية .ولعل هذا االختالف من
جملة الخالف اللفظي الذي ال يترتب عليه خالف معنوي.
الفرع الثاني -:تمييزها عن بعض املصطلحات املشابهة-:
ومما تجدر اإلشارة إليه في تعريف الهدايا معرفة الرشوة والفرق بينها وبين الهدية .الرشوة اصطالحا ما يبذل من املال
إلبطال حق أو إحقاق باطل .أما الفرق بين الرشوة وبين الهدية في القصد ،مقصود الرشوة التوصل إلى إبطال الحق وإحقاق
الباطل ،أما الهدية فمقصودها املودة واإلحسان واملكافأة .وفي الشرط ،الرشوة ال تكون إال بشرط وطلب من اآلخذ ،أما
الهدية فال شرط معها.6
املطلب الثاني -:أنواع الهدايا النقدية-:
هناك اعتبارات عديدة يمكن تصنيف الهدايا النقدية وفقها .ومن تلك االعتبارات-:
أوال -:أنواع الهدايا النقدية باعتبارجنسها-:
الهدايا بالنظر إلى جنس الهدية يمكن تصنيفها في الجملة إلى هدايا ذات قيمة مادية سواء؛ أكانت الهدايا هدايا نفعية
كالتسهيالت والخدمات والتخفيضات .وهدايا ذات قيمة معنوية اعتبارية؛ سواء أكانت هدايا تذكارية أم هدايا فخرية أو
شرفية .وقد أوضحت األنظمة والتشريعات املعاصرة عموم الهدايا لكل الصور املتقدمة ،فقد جاء التصريح بذلك في قوانين
العقوبات يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في عينية من نقد أو غيره أم تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن
يحصل عليها املرتش ي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك امليزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية».7
ثانيا -:أنواع الهدايا باعتبارسبب الهدية وباعثها-:
الهدايا بالنظر إلى سبب الهدية والباعث لها يمكن تصنيفها في الجملة إلى هدايا سببها العمل والوظيفة .وهذا النوع من
الهدايا له أحوال ما يكون بعلم جهة العمل .وما يكون من دون علم جهة العمل .وهدايا سببها ال صلة له بالعمل والوظيفة.8

 ينظر :بدائع الصنائع ( ،)116/6الشرح الصغير للدردير ( ،)223/3فتح الجواد ( ،)625/1اإلنصاف ( ،)134/7املحلى (1.)124/9 ينظر :مواهب الجليل ( ،)61/6منح الجليل (2.)202-201/8 ينظر :حاشية قليوبي وعميرة ( ،)112/3قالئد الخرائد (3.)653/1 ينظر :اإلنصاف ( ،)164/7الشرح الكبير البن قدامة (4.)344/17ينظر :بدائع الصنائع ( ،)118-116/6البحر الرائق ( ،)285/7ملتقى األبحر (5)150/5

 ينظر :شرح فتح القدير ( ،)272/7الذخيرة للقرافي ( ،)83/10مغني املحتاج ( ،)392/4كشاف القناع (6.)272/2 تاج العروس (73607/1بخضر ،املرجع السابق ،ص8.22
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ثالثا -:أنواع الهدايا باعتبارجهة اإلهداء-:
الهدايا بالنظر إلى جهة اإلهداء أي مقدم الهدية وباذلها فهي هدايا تكون من جهة العمل ،سواء أكانت هدايا عامة لجميع
املوظفين أم خاصة ببعضهم ،وسواء أكانت هدايا تشجيعية أم دعائية أم تشريفية .وهدايا تكون من غير جهة العمل .سواء
أكانت ممن له مصلحة لدى جهة العمل أو لم تكن له وسواء أكانت خاصة لبعض املوظفين أو كانت عامة لهم1

رابعا -:أنواع الهدايا باعتبارالشروط-:
وعلى ضوء هذا االعتبار فهي إما هدايا مشروطة ،فهي التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة مكتوبة
كانت أو معروفة ،وإما هدايا غير املشروطة ويعنى بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة
يشترط منها العميل أو البنك هدايا معينة ألرصدة معينة2

املبحث الثاني  -:األصل في الهدايا النقدية -:
إن دراسة األصل في الهدايا النقدية يتناول حكم اإلهداء وحكم قبول الهدية وما يتعلق بذلك من أحكام قانونية وفقهية
تتضح من خالل التفصيل اآلتي -:
املطلب األول -:حكم اإلهداء -:
اإلهداء من حيث األصل مشروع مندوب إليه ،كما دل على ذلك كتاب هللا تعالى ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم،
وقد نقل عن أهل العلم 3اإلجماع على ذلك ،وقد استدل أهل العلم بأدلة من الكتاب والسنة أبرزها مما هو صريح في الندب
إلى الهدية واألمر بها ،ومن ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :تهادوا تحابوا" .4وقوله النبي صلى هللا عليه وسلم" :يا نساء
املسلمات ال تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".5

 -1ينظر  :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،موسوعة فتاوى املعامالت املالية ج/12ص ،29إسماعيل ،عمر مصطفى جبر ،ضمانات
االستثمار في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها املعاصرة ط ،1دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص ،125-124ص.125-124
 عبدالستار أبو غدة  ،مرجع سابق  ،ص2.18 الجندي ،التعامل املصرفي املعاصر ،ص3.146 صحيح البخاري ( ،)81/3البيوع ،باب شراء اململوك الحربي وهبته وعتقه ،برقم (4.)221-5ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،زاد املعاد في هدي خير العباد ،تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة،
ط1418 ،3هـ1998/م ،ج ،5ص.368
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املطلب الثاني -:حكم قبول الهدية-:
اتفق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا إذا لم يقم مانع شرعي ،إال أنهم انقسموا في وجوب قبول الهدية إلى قولين،
أولهما أن قبول الهدية مستحب مندوب إليه غير واجب .وهذا مذهب الجمهور من الحنفية  ،1واملالكية 2والشافعية،3
ورواية في مذهب أحمد.4
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وثانيهما أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ،وال إشراف نفس .وهذا القول رواية عن أحمد ،5وهو قول ابن
حزم من الظاهرية 6ولكل منهما أدلته.
فأدلة القول األول  -:استدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى هللا عليه وسلم" :لو دعيت إلى ذراع أو كراع ألجبت،
ولو أهدي إلي ذراع أو كراع ،لقبلت" .7وفي هذا بيان هدي النبي صلى هللا عليه وسلم من قبول الهدية ،سواء عظمت أو
حقرت ،فدل ذلك على مشروعيته واستحبابه .8وقول عائشة رض ي هللا عنه" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل
الهدية ،ويثيب عليها" .9أما أدلة القول الثاني ،قول النبي صلى هللا عليه وسلم" :ال تردوا الهدية" ، 10فنهيه صلى هللا عليه
وسلم دال على وجوب قبولها.11

 -املغني 1.49/5

 -2اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،موطأ اإلمام مالك ،تحقيق أحمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
1406هـ_1985م ،ص(.)691
 -3ينظر  :قحف ،منذر ،ضمان الودائع في املصارف اإلسالمية في األردن ،بحث مقدم ملؤسسة ضمان الودائع في اململكة األردنية الهاشمية،
تشرين الثاني (نوفمبر) ،2005 ،ص.22-21
 -4القحطاني ،فواز محمد علي فارع ،القواعد الضوابط الفقهية املؤثرة في املعامالت املصرفية اإلسالمية ،ط ،1مؤسسة الرسالة2013 ،م،
ج1ص.308
-5القحطاني  ،القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة في املعامالت املصرفية اإلسالمية ،ج 1ص.309-308
-6قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد ،رقم ( )17بشأن الضوابط الشرعية للحسابات الجارية
 - 7قرار رقم ( )53حكم الجوائز التي تعطى من البنك اإلسالمي وفق آلية معينة بتاريخ 1422/8/8هـ ،املوافق 2001/10/24م ،ينظر  :دائرة
اإلفتاء العام ،قرارات مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية ،اململكة األردنية الهاشمية ،ص.137-136
 -8خالل مناقشته في مجمع الفقه اإلسالمي ،مجلة املجمع ،العدد  9ج 1ص922
 -خالل مناقشاته في مجمع الفقه اإلسالمي،

ينظر  :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد  9ج 1ص9.910

 -10رواه البخاري في كتاب الهبة ،باب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،رقم ( ،)227/2( ،)2566ومسلم في كتاب الزكاة ،باب الحث على الصدقة
ولو بالقليل ،رقم ( )714/2( ،)130؛ من حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه.
 -ينظر :بدائع الصنائع ( ،)117/6الدر املختار (11.)422/8
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وقد نوقش هذا االستدالل بأن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم بل هو للكراهة ألن مقصوده حصول األلفة واملحبة،
كما هو قول جمهور أهل العلم .1ونوقش أيضا بأن النبي صلى هللا عليه وسلم أقر حكيم بن حزام على أن ال يقبل من أحد
شيئا ،ملا قال :والذي بعثك بالحق ال أرزأ  2أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا.3
ففي هذا الحديث "حجة في جواز الرد ،وإن كان من غير مسألة ،وال إشراف" .4ونهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن رد
بعض أنواع الهدايا ،5كقوله صلى هللا عليه وسلم" :ثالث ال ترد  ،الوسائد ،والدهن ،واللبن" ، 6وما روى أنس رض ي هللا عنه
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب.7
ونوقش هذا بأن نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن رد املذكورات ال يفيد تخصيص النهي العام؛ ألن ذكر بعض أفراد
العام بحكم ال يخالف العام ال يعد تخصيصا على الصحيح.8
وما روى عمر رض ي هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيني العطاء ،فأقول :أعطه من هو أفقر إليه
مني ،فقال" :خذه ،إذا جاءك من هذا املال ش يء ،وأنت غير مشرف 9وال سائل فخذه ،وما ال فال تتبعه نفسك" .10فهذا يفيد
وجوب القبول .11ونوقش بأن هذا األمر أمر ندب ال أمر إيجاب ،أو أن هذا الحكم إنما هو في العطايا التي من بيت املال،12
أو أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمره بأخذ املال؛ لكونه عمل فأعطاه عمالته .13فالراجح أن قبول الهدية مستحب استحبابا
َ ْ ََ ْ
اإل ْح َس ِان
مؤكدا جمعا بين األدلة ،وملا في الرد الذي ليس له سبب ظاهر من اإلساءة للمهدي ،وقد قال هللا تعالى{ :هل جزاء ِ
إ َّال ْاإل ْح َس ُ
ان} [الرحمن.]60:
ِ ِ

ينظر :التمهيد البن عبد البر (1.)18/21

 ينظر :روضة الطالبين (2.)365/5 ينظر :الفروع ( ،)638/4اإلنصاف ( ،)165/7مطالب أولي النهى (3.)397/4 ينظر :اإلنصاف (4.)165/7 ينظر :املحلى (5)152/9 رواه البخاري في كتاب الهبة-باب القليل من الهبة ،-رقم ()227/2( ،)2568؛ من حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه6. ينظر :فتح الباري (7)200-199/4 رواه البخاري في كتاب الهبة  -باب املكافأة على الهبة  ،-رقم (8.)232/2( ،)2585 -9رواه أحمد ( .)404/1من حديث عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه .وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (" :)146/4رجال أحمد رجال الصحيح"،
وقال عنه أحمد شاكر في تحقيق املسند ( ،)322/5رقم (" :)3838إسناده صحيح".
 ينظر :شرح مشكل اآلثار ( ،)29/8روضة العقالء البن حبان ص (10.)242 -ينظر :التمهيد البن عبدالبر (11.)273/1

َ

 -أ ْر َزأ :النقص ،فقوله( :ال أرزأ أحدا) أي :ال أنقص[.النهاية في غريب الحديث واألثر ،مادة (رزأ)12.])82/2( ،

 -13رواه البخاري في كتاب الزكاة  -باب االستعفاف عن املسألة  ،-رقم ( ،)456/1( ،)1472ومسلم في كتاب الزكاة  -باب بيان أن اليد العليا خير
من اليد السفلى  ،-رقم ( )32.)717/2( ،)1035ندوة البركة الثالثة والعشرون ،مكة املكرمة/7-6 ،رمضان11 ،و/12تشرين الثاني
(نوفمبر)2002/م ،قرار رقم  ،2/23الجوائز على أنواع الحسابات املصرفية ،ينظر  :قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي ،إعداد:
عبد الستار أبو غدة ،ط ،1مجموعة البركة املصرفية1431 ،هـ2010-م ،ص.177-176
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املبحث الثالث -:ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها-:
يتناول مبحث ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها ،تحديد هذه الضوابط القانونية والفقهية في املطلب األول،
وتقييم ضوابط تقديم هذه الهدايا النقدية في املطلب الثاني.
املطلب األول -:تحديد ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها-:
إن الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه تخضع لنطاق محدد ،وعلى ضوئه تتحدد ضوابط تقديم الهدايا النقدية من
البنوك للمتعاملين معها ،وللوقوف على النطاق وضوابطه القانونية والفقهية نعالجه وفقا للتفصيل اآلتي-:
الفرع األول  -:نطاق تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها-:
ُ َّ
يشمل نطاق تقديم الهدايا النقدية  -قانونا وفقها  -جميع الخدمات املصرفية ،سواء كانت تتعلق باستيفاء الرصيد كله
أو بعضه وذلك كاستيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقدا ،أو بإجرائه قيودا مصرفية على حسابه ملصلحته هو ،أو
آلخرين ،أو النقل املصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو خارجه ،وتنفيذ البنك أوامر التحويل املكتوبة من العميل
بشيك وتلقي املبالغ املالية من العميل ،أو من غيره ،وقيدها له في حسابه وكذلك الخدمات التي ينحصر الغرض منها في
تيسير وصول العميل إلى حسابه املصرفي ،آليا ليستوفي منه مبلغا معينا ،أو ُليجري قيودا مصرفية عليه ،أو لالستعالم عن
حركة الرصيد ،كالهاتف املصرفي ،بطاقة الصراف اآللي ،خدمة اإلنترنت املصرفية هي خدمات جائزة شرعا ،وإذا كان البنك
يقدم خدمة أخرى يتقاض ى مقابلها أجرا فال مانع من تنازله عن بعض األجر لبعض العمالء ألن ذلك ليس من الزيادة في
القرض ،وألن الغرض منها استقطاب العمالء وليس استقطاع حق للغير ،فما يتعلق بالوفاء و االستيفاء  ،أو باإليداع
والسحب ،هذه ال أرى مانعا منها؛ ألنها تتعلق باإليداع والسحب ،فإذا كنت صاحب مال كبير أخذها البنك منك في بيتك،
وإذا كنت صاحب مال قال لك :تأتي وتنسخ خدمات العمالء ،وخدمات العمالء ال تأتي عند صاحب الحساب الكبير ،فهو
صاحب حساب كبير ،والبنك يستوفي املال بالطريقة التي يراها ،فهذا ال ش يء فيه؛ ألنه يتعلق باإليداع والسحب ،أو بالوفاء
و االستيفاء  ،فهذه املميزات مثل التي في مكاتب الشركات ،لو أعطوك دفتر شيك أحمر ،وأعطوا الثاني دفتر شيك أصفر،
أو أعطوك بطاقة ملونة ،وأعطوا الثاني بطاقة غير ملونة ،أو نحو ذلك ،فكل هذه األمور تتعلق بالوفاء و االستيفاء  ،وال
أرى فيها مانعا ،وهذا التفصيل اجتهاد جماعي وليس اجتهادا فرديا.1
الفرع الثاني  -:تحديد ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا وفقها -:
كما أسلفنا ،فقد جاءت ضوابط تقديم الهدايا النقدية من البنوك للمتعاملين معها وفقا لنطاق هذه الخدمات
املصرفية ،وعلى ضوء ذلك تتحدد الضوابط القانونية والفقهية وفقا للتفصيل اآلتي -:

 -نقابة املحامين األردنيين ،املذكرات اإليضاحية للقانون املدني األردني 2000م ج ،2ص1.607
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أوال  -:ضوابط تقديم الهدايا النقدية قانونا -:
إن تقديم الهدايا النقدية من قبل البنوك للمتعاملين معها يكون وفق ضوابط قانونية محددة بموجب نظام رقابة
البنك املركزي على تلك البنوك ،ونظام ضمان الودائع املصرفية ،فيتعين على البنوك املركزية عند تعاملها مع البنوك
اإلسالمية في هذا الشأن مراعاة قواعد ونظام الصيرفة اإلسالمية والرقابة املحاسبية الشرعية ،وأوضحت التشريعات
املعاصرة الضوابط القانونية في عموم الهدايا النقدية لكل الصور املتقدمة ،فقد نص في قوانين العقوبات على سبيل
املثال ال الحصر ،ففي املواد ( )174-170عقوبات أردني قضت بأن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عمال من
أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ،هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو االمتناع عنه
أو اإلخالل بواجبات وظيفته بقصد املكافأة وكل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال
وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة.
وفي التشريع الجزائري نجد أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد أدخل تعديالت على النصوص العقابية القديمة
الخاصة بالرشوة ،فنص على جريمة رشوة املوظف العمومي في املادة  25من القانون  ،01/06وألغى أحكام املواد ،126
 126مكرر 129 ،127 ،من قانون العقوبات ،وبقي يأخذ بنظام ثنائية الرشوة أي وجود جريمتين ،سلبية من جانب املوظف،
وإيجابية من جانب صاحب املصلحة ،وهما جريمتان مستقلتان عن بعضهما ،فحصر جريمة رشوة املوظفين العموميين
ونص عليها في املادة  25حيث نصت املادة على« :يعاقب بالحبس من سنتين ( )2إلى عشر سنوات( )10وبغرامة من
200.000دج إلى 1000.000د.ج  -1 ،كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل
مباشر أو غير مباشر ،سواء كان ذلك لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع
عن أداء عمل من واجباته .
 -2كل موظف عمومي طلب أو قبل ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،مزية غير مستحقة ،سواء لنفسه أو لصالح شخص
آخر أو كيان آخر ،ألداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته» ،وفي نظام مكافحة الرشوة السعودي في املادة الثانية
عشر «يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها املرتش ي أيا كان نوع
هذه الفائدة أو تلك امليزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية» .وفي قانون الجزاء العماني «كل موظف قبل رشوة
لنفسه أو لغيره ماال أو هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته .»...وعلى هذا النحو في
قانون العقوبات املصري في مادة ( 105و )105مكررة.
ويمكننا القول أن كل ما يستفيده املوظف من الهدايا بأنواعها ،والتي ليس العمل أو الوظيفة سببا في حصولها ،فهي
جائزة ال تدخل فيما يمنع من هدايا املوظفين ،فلما كان قد أهدي بسبب الوالية والعمل لم يكن له أن يقبل الهدية لنفسه،
فإن األسباب معتبرة في التمليكات ،ولهذا أما إن كان أهدي ألجل قرابة أو صداقة أو مودة فإنه ال وجه ملنع ذلك وتجريمه،
بل هي حالل إعماال لألصل العام في الهدايا.
ثانيا -:الهدايا النقدية على الحسابات الجارية -:
تنقسم الهدايا النقدية على الحسابات الجارية إلى عدة تتمثل باآلتي :
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 -1هدايا مشروطة ،وهي التي يشترطها البنك أو العميل وتوضع لها سياسة معينة مكتوبة كانت أو معروفة فهذه حرام،
قليلة كانت أو كثيرة ،أخذا من قبل العميل ،أو إعطاء من قبل البنك ؛ ألنها من الربـا ،ووجه ذلك  :أنها نفع مالي مشروط ،أو
في معنى املشروط زائد على القرض الذي هو حقيقة الوديعة املصرفيـة ،وإن وصفت بالهدية تمويها ،وال يستحقها العميل
على بنكه إال إذا بلغ رصيده حدا معينا ،فالهدايا على الحسابات الجارية " إذا كانت امليزات عبارة عن أشياء مالية إضافية،
أو منافع واصلة كما في الوفاء و االستيفاء فهذا حرام ،وال فرق بينها وبين الزيادة الربوية ،خاصة إذا كانت مشروطة أو
معروفة عرفا؛ ألنه عبارة عن قرض جر نفعا.1
تخضع الهدايا النقدية للحسابات الجارية لضوابط قانونية وفقهية متعددة جاء في الضوابط القانونية والفقهية
للحسابات الجارية التي وضعتها الهيئة الشرعية ببنك البالد ،وهذه الضوابط تمثل املمارسات العملية للبنوك والتطبيقات
املعاصرة التي تنزل عليها تلك الضوابط ،وهذه الضوابط هي-:
أ-يجوز للبنك أن يقدم لعمالء الحسابات الجارية ما كان من قبيل األمور املعنوية ،أو الخدمات املتعلقة بفتح
الحساب أو إيفاء العمالء ،وذلك مثل الشيكات وبطاقات الصراف ،وغرف االستقبال واالهتمام بالعميل.
ب  -يجوز للبنك أن يقدم ما ال يختص بأصحاب الحسابات الجارية ،وإنما يكون لهم ولغيرهم كاملواد الدعائية
واإلعالنية
ج-ال يجوز للبنك أن يقدم خدمات أو مزايا لعمالء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل ،أو
خدمة ليس لها عالقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل.
ُ
د -ال يجوز منح هدايا خاصة ألصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم ،ويتأكد املنع فيما لو اشترط ذلك عند فتح
الحساب .ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر ،أو إسكانه في فندق مجانا ،أو القيام بالحجوزات وتقديم االستشارات
ونحوها ،ويجوز ذلك في الحسابات االستثمارية .2وهذا القول ليس بجديد بل قد سبق إجماع أهل العلم على تحريم
املنفعة التي يجرها القرض قال ابن املنذر " :أجمعوا على أن املسلف إذا شرط على املستسلف زيادة أو هدية ،فأسلف
على ذلك ،أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ،وقد روي عن أبي بن كعب ،وابن عباس ،وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر
منفعة ".3
 -2هدايا نقدية غير مشروطة ،ويعنى بذلك أن تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة معينة مكتوبة يشترط منها
العميل أو البنك هدايا معينة ألرصدة معينة ،وهذه الهدايا ال يظهر منها مانع شرعي وبه صدرت الفتوى ببيت التمويل
الكويتي ومجموعة دلة البركة حيث جاء في فتوى للمجموعة " يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة
أو إطالقا ببعض املزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن ال يكون ذلك مشروطا وال ملحوظا عند فتح الحساب " بل
تجاوز األمر الحسابات الجارية إلى حسابات االدخار فأجازت الهيئة الشرعية لدلة البركة منح الجوائز ألصحاب ودائع
 الجنيدي ،محمد الشحات ،التعامل املالي واملصرفي من منظور إسالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة2008 ،م ،ص112-111م 1 -العثماني ،محمد تقي الدين ،بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،ط ،2دار القلم ،دمشق2011 ،م ،ص2 330

 - 3بخضر ،محمد بن سالم بن عبد هللا ،التكييف الفقهي للخدمات املصرفية ،ط ،1دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن2013 ،م ،ص.22
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االدخار بشروط  ،أن تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل ،ولكن ال يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور
هذه الجوائز في كل مرة .وأال تكون الجوائز في فترات ثابتة حتى ال تصبح هي الدافع لالدخار .وال يجوز تقديم جوائز للمدخرين
بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة االدخار ألن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا ،و وبالتالي يأخذ
حكم املنفعة املشروطة في عقد الوديعة ،وبتلك الشروط صدرت فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي
السوداني.1
 -3الهدايا الرمزية ،يقصد بذلك الهدايا الرمزية كالتقاويم واألقالم التي تقوم البنوك بتوزيعها وهذه ال يظهر في اقتنائها
أو منحها مانع شرعي وبذلك أفتى العالمة الشيخ عبد هللا بن جبرين حيث سئل تقوم بعض البنوك بتوزيع بعض الهدايا مثل
األقالم والتقاويم والساعات وغيرها .فهل يجوز استعمالها واقتناؤها؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أعمل بما ّ
لدي منها ؟
فأجاب  " :نرى أنه ال مانع من استعمال هذه الهدايا ولو كانت من بنوك ربوية يقصدون من ورائها الدعاية ونشر سمعتهم
ودعوة الناس إلى اإليداع عندهم ونحو ذلك.)2( 2
ثالثا  -:الهدايا على الحسابات االستثمارية -:
الحسابات االستثمارية ال ّ
تكيف على أنها قرض ولذلك ال مانع من منح أو أخذ الهدايا عليها فالهدايا من أجل التعامالت
األخرى كالحساب االستثماري فال بأس ،كإنسان له في البنك حساب استثماري وصندوق استثماري ,أو له تعامالت أخرى
يشتري منهم ويتعامل معهم في البضائع ،ويتعامل معهم في معامالت أخرى غير الحساب الجاري وغير املعامالت املحرمة
فهذه ال إشكال فيها".وبذلك أفتى الشيخ ابن جبرين حيث قال " :فهي تشجيع من البنك الستقطاب أكثر عدد ممكن من
العمالء بطريقة ال تفض ي إلى محظور شرعا ،وال يشبه هذا القمار ،ألن العميل لم يدفع شيئا فيغنم أو يغرم كما هو الشأن
في القمار ،وإنما يودع ماله ليستثمر له.3
رابعا -:الهدايا على ما حققه العميل للبنك من ربحية -:
صورة ذلك إذا حصل العميل من البنك على منتجات متعددة تمويلية كانت أو استثمارية وحقق البنك من ورائه ربحا
جيدا فهل يجوز له منح العميل هدايا على ذلك ؟ يجب أال يحتسب في ذلك ما ربحه البنك من الحساب الجاري للعميل
لدخوله في القرض الذي جر نفعا ،فإذا استبعدنا الحساب الجاري فال يظهر مانع من ذلك وهذه الصورة بعينها هي التي
أفتت فيها الهيئة الشرعية للبنك العربي.4

-

ينظر  :األمين ،حسن عبد هللا ،الودائع املصرفية النقدية واستثمارها في اإلسالم ،ط ،1دار الشروق ،جدة ،اململكة العربية السورية ،ص1.232

 العثماني ،بحوث في قضايا فقهية معاصرة3392 ، -3حطاب ،كمال توفيق محمد ،التكييف الفقهي للحساب الجاري (وديعة قرض ،مضاربة) ،مجلة دراسات اقتصادية إسالمية ،العدد الثاني،
املجلد الثامن ،ص 45التكييف الفقهي للحساب الجاري ص.45
 -بخضر ،التكييف الفقهي للخدمات املصرفية ،ص4.22
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املطلب الثاني -:تقييم ضوابط تقديم الهدايا النقدية -:
على ضوء ما تقدم ،ومن خالل التطبيقات العملية املعاصرة للبنوك في مجال تقديم الهدايا النقدية للمتعاملين معها،
وفي ضوء الضوابط القانونية والفقهية ،تقوم البنوك ترغيبا للناس بفتح حسابات عندها بتقديم مبالغ نقدية كهدية لكل
من يفتح حسابا جاريا ولكن البنك يشترط أن تودع مبلغا نقديا في الحساب ،وهذا السلوك يمثل هدايا نقدية من البنوك
للمتعاملين معها ،فإذا كانت الهدايا هدايا البنوك للعمالء مشروطة بوضع قدر من املال أو كانت الهدية ماال أو أشياء
وأعيان لها أقيام مالية ظاهرة فتعتبر هدايا محرمة ولها حكم كل قرض جر نفعا فهو ربا.1
أما إذا كان األمر خدمات إضافية للعمالء املميزين أو للجميع كصاالت استقبال خاصة و هدايا وتذكارات عامة لكل
العمالء وليست لها قيمة مالية مؤثرة كأقالم ونحو ذلك فالش يء فيها ولبيت التمويل الكويتي فتوى في ذلك .بينما إذا كانت
الهدية النقدية على مبلغ القرض فإنها قبيل الهدايا املحرمة ألنها زيادة مالية صرفة ،وهي وإن لم تكن بمعدل الفائدة
املعروف لكنها .ظاهر نفع ظاهر بسبب القرض فتكون من الربا املحرم .أما إن احتاج فتح حساب في هذا البنك لعدم وجود
بديل مناسب فيجوز أن يفعل على أن يتخلص من الزيادة الربوية .
ويثور التساؤل هل يجوز للبنك اإلسالمي أو صندوق القرض الحسن أن يعطي لعمالئه وأصحاب الودائع الثابتة
والحسابات الجارية مبلغا من املال كجائزة دون أن يحدد كميتها من قبل أو يعلنها أو األمر معروفا بل حسبما يراه ويتفق كي
يشجعهم ويحرضهم على تمويل وإيداع أموالهم أو ش يء آخر كجهاز كمبيوتر أو اآللة الكاتبة وغيرها  ،ولإلجابة عن هذا
التساؤل يقال أن :من قواعد الشريعة اإلسالمية أنه ال يجوز انتفاع املقرض من املقترض منه وذلك لحديث :النبي صلى هللا
عليه وسلم ( كل قرض جر منفعة فهو ربا) والذي رواه الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب  ،وضعفه الشيخ األلباني.
واستثنى العلماء من هذا املنع ما إذا كان هذا االنتفاع ملوجب آخر غير القرض كان موجودا بينهما أو حدث له سبب ،أو
أن يقوم الدليل على أن املقصود مما عماله نفع املقترض فقط ،فتحرم هديته (يعني املقترض ملقرضه) إن لم يتقدم مثلها
أو يحدث موجب .....إال أن يقوم دليل على أن القصد نفع املقترض فقط في الجميع فنهى النبي صلى هللا عليه وسلم املقرض
عن قبول هدية املقترض قبل الوفاء ،ألن املقصود بالهدية أن يؤخر االقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك وإن فعل ما فيه نفع
قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته ،لم يجز إال إن جرت عادة بينهما به قبل قرض.
وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية هم في الغالب مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها تلك الحسابات ،ألن
هذه البنوك تنتفع باملبالغ التي تودع فيها مثلما ينتفع املقترض بقرضه ،وقد تكون هذه الودائع بصيغة مضاربة بأن يكون
ألصحابها نسب من ربح البنك بحسب املبالغ املودعة ،ورب املال املضارب فيه وعامل املضاربة ال يجوز أن يهدي أي منهما
لآلخر مالم يكن للهدية موجب آخر غير املضاربة ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية املقترض ملقرضه ،قال :كرب
القراض وعامله ولو بعد شغل املال على األرجح...

 -بخضر ،املرجع السابق ،ص1.22
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وعليه فإن كانت هذه البنوك تهدي هداياها للذين يقرضونها أو يودعون فيها أو يقارضونها ،وتعطيهم تلك التشجيعات
بغية استدامة هذا الفعل فإن ذلك ال يجوز ،وال يحل للطرف املستفيد أخذه ،سواء كان عميال أو صاحب ودائع أو حسابات
جارية أو غير ذلك.
وإن كان غاية البنك أو صندوق القرض الحسن هي نفع هؤالء في حالتهم مقترضين فقط أو أن تلك الهدايا هي ألسباب
أخرى ومقاصد شرعية غير تشجيع املقرضين (وهي احتماالت مستبعدة) فإنها حينئذ تجوز.1
الخاتمة :
أوال  -:نتائج موضوع البحث-:
بعد دراسة مسائل هذا البحث تبين النتائج اآلتية:
 -1أن األصل في الهدايا اإلباحة ،ويخرج منه هدايا العمال.
 -2أن الهدايا تعتبر بالنظر إلى سبب الهدية والباعث لها.
 -3اتفاق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا ،إذا لم يقم مانع شرعي.
 -4أن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا جمعا بين األدلة ،وملا في الرد الذي ليس له سبب ظاهر من اإلساءة للمهدي.
 -5األصل في الهدايا النقدية من البنوك للمتعاملين معها في القرض املنع والتحريم لتضافر األدلة على ذلك ،ولجالء شرها.
 -6أن الراجح جواز الهدية إذا كافأ عليها ،وذلك أن املكافأة على الهدية يستوي به املهدي مع املهدى إليه ،فيزول ما يخش ى
من تأثير الهدايا.
 -7اشتراط انتفاء التهمة في جواز قبول الهدية.
ثانيا -:توصيات موضوع البحث -:
تتمثل توصيات موضوع البحث في اآلتي -:
-1أن تكون ممارسة الخدمات املصرفية ومن ضمنها تقديم الهدايا النقدية وفقا لرؤى الرقابة الشرعية.
-2تقديم الهدايا النقدية من قبل البنوك للمتعاملين معها وفقا للضوابط القانونية والشرعية بعيدا عن الربا.

قائمة املصادرواملراجع.
 ابن قيم  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية1411( ،هـ 1991-م) ،إعالم املوقعين عن ربالعاملين ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت ج. 3
 الجنيدي ،محمد الشحات ،التعامل املالي واملصرفي من منظور إسالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة2008 ،م . - 1ينظر  :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،موسوعة فتاوى املعامالت املالية ج/12ص ،29إسماعيل ،عمر مصطفى جبر ،ضمانات
االستثمار في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها املعاصرة ط ،1دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص ،125-124ص.125-124
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 األمين ،حسن عبد هللا ،الودائع املصرفية النقدية واستثمارها في اإلسالم ،ط ،1دار الشروق ،جدة ،اململكة العربيةالسعودية .
 الربيعة ،سعود بن محمد ،تحول املصرف الربوي إلى مصرف إسالمي جٍ ،1 السالوس ،علي ،حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار في الفقه اإلسالمي قصر الكتب ،بدون طبعة وتاريخ . العثماني ،محمد تقي الدين ،بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،ط ،2دار القلم ،دمشق2011 ،مٍ. العمراني ،عبد هللا بن محمد ،الحساب الجاري ،العالقة املصرفية واآلثار الشرعية ،مجلة البحوث والدراسات الشرعية،العدد الثامن ،جمادى األولى1434 ،هـ .
 القحطاني ،فواز محمد علي فارع ،القواعد الضوابط الفقهية املؤثرة في املعامالت املصرفية اإلسالمية ،ط ،1مؤسسةالرسالة2013 ،م ،ج.8
 بخضر ،محمد بن سالم بن عبد هللا ،التكييف الفقهي للخدمات املصرفية ،ط ،1دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن،2013م .
 حطاب ،كمال توفيق محمد ،التكييف الفقهي للحساب الجاري (وديعة قرض ،مضاربة) ،مجلة دراسات اقتصاديةإسالمية ،العدد الثاني ،املجلد الثامن.
 سراج ،محمد أحمد ،النظام املصرفي اإلسالمي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة1410 ،هـ1989-م. عامر ،باسم أحمد ،الجوائز ،أحكامها الفقهية وصورها املعاصرة ،ط ،1دار النفائس1426 ،هـ 2006-م. عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،املكتباإلسالمي ،بيروت-لبنان ،ط1403( ،2هـ) ،ج.8
 عبد الستار أبو غدة( ،الجوائز على أنواع الحسابات املصرفية ،انظر :قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاداإلسالمي ،ط ،1مجموعة البركة املصرفية1431 ،هـ2010-م .ندوة البركة الثالثة والعشرون ،مكة املكرمة .
 فهمي ،حسين كامل ،الودائع املصرفية حسابات املصارف ،بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،الدورة التاسعة،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي.
 قحف ،منذر ،ضمان الودائع في املصارف اإلسالمية في األردن ،بحث مقدم ملؤسسة ضمان الودائع في اململكة األردنيةالهاشمية ،تشرين الثاني (نوفمبر)،2005 ،
 موقع إسالم ويب ،التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر ،فتوى رقم .3720 قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960وتعديالته. -قانون العقوبات الجزائري لسنة  1966وتعديالته.
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 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01/06املؤرخ في  2006/2/20وتعديالته. نقابة املحامين األردنيين ،املذكرات اإليضاحية للقانون املدني األردني  ،ج2000 ، 2م.47

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات املقارنة  -العام اخلامس  -العدد  11أكتوبر 2020

48

2020  أكتوبر11  العدد-  العام اخلامس-  جملة جيل الدراسات املقارنة- مركز جيل البحث العلمي

القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه يف القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
The Rules Governing Withdrawal from International Treaties and Their Provisions in Public
International Law and Islamic law
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 كلية الشريعة والقانون – قسم،عثمان يحيى أحمد أبو مسامح أستاذ القانون الجنائي الدولي املساعد.الدكتور
الشريعة والقانون الجامعة اإلسالمية بغزة
Dr.Othman Y. A. Abu Musameh, Assistant Professor of International Criminal Law, Faculty of
Sharia and Law, Department of Sharia and Law, Islamic University of Gaza

 كلية الشريعة والقانون – قسم الشريعة،املحامي صبحي صالح الدين جارهللا الخزندار ماجستيرالقانون العام
 الجامعة اإلسالمية بغزة،والقانون

lawyer Sobhi S. J. Al-Khazendar, Master of Public Law, Department of Sharia and Law, Islamic
University of Gaza

Abstract
The research dealt with the topic of rules governing withdrawal from international treaties and its provisions in public
international law and Islamic law, where the importance of the research lies in explaining the rules governing withdrawal
from international treaties and its provisions in public international law and Islamic law.
The research problem was about the rules regulating the withdrawal from international treaties and its provisions in light
of international law and Islamic law, while the aim of the research was to clarify the nature and legitimacy of withdrawal from
international treaties, clarify its procedures, and show the legal implications of it in public international law and Islamic law.
The researchers used the descriptive analytical approach and the comparative approach to analyze legal texts related to
withdrawal in public international law and compare them with Islamic law whenever possible.
The research included three topics and a conclusion, where they discussed in the first topic what is the withdrawal from
international treaties and its legitimacy in public international law and Islamic law, then talked in the second topic about the
procedures for withdrawal from international treaties in public international law and Islamic law, and they discussed in the
third and final topic To the legal implications of withdrawing from international treaties in public international law and Islamic
law.
In conclusion, the researchers concluded a set of findings and recommendations, where the most important results were:
Withdrawal from bilateral treaties is an end to the treaty, because it exists between two parties unlike collective treaties, as
withdrawal does not affect them; because it is multilateral, unless the treaty stipulates otherwise Whereas the most important
recommendations were: the necessity of establishing controls and standards for withdrawal from international treaties, so
that each treaty stipulates these controls, so that the treaties do not lose their content and their implications.
Key words: International treaties, Withdrawal, Public International Law, Islamic law.
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ملخص
تناول البحث موضوع القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه في القانون الدولي العام والشريعة
اإلسالمية ،حيث تكمن أهمية البحث في بيان القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه في القانون الدولي
العام والشريعة اإلسالمية.
وقد تمثلت مشكلة البحث حول القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه في ضوء القانون الدولي
والشريعة اإلسالمية ،في حين تمثل هدف البحث في بيان ماهية االنسحاب من املعاهدات الدولية ومشروعيته ،وتوضيح
اإلجراءات الخاصة به ،وإظهار اآلثار القانونية املترتبة عليه في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية.
واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن من أجل تحليل النصوص القانونية املتعلقة باالنسحاب
في القانون الدولي العام ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية ما أمكن.
وقد اشتمل البحث على ثالثة مباحث وخاتمة ،حيث تناوال في املبحث األول ماهية االنسحاب من املعاهدات الدولية
ومشروعيته في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية ،ثم تحدثا في املبحث الثاني عن اإلجراءات الخاصة باالنسحاب
من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية ،وتطرقا في املبحث الثالث واألخير إلى اآلثار القانونية
املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية.
وفي الخاتمة ،خلص الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،حيث كان أهم النتائج :يعد االنسحاب من
املعاهدات الثنائية إنهاء للمعاهدة؛ ألنها قائمة بين طرفين بعكس املعاهدات الجماعية ،إذ إن االنسحاب ال يؤثر عليها؛ ألنها
متعددة األطراف ،إال إذا نصت املعاهدة على خالف ذلك ،في حين كانت أهم التوصيات :ضرورة وضع ضوابط ومعايير
لالنسحاب من املعاهدات الدولية؛ بحيث تنص كل معاهدة على هذه الضوابط ،حتى ال تفقد املعاهدات مضمونها وآثارها
املترتبة عليها.
الكلمات املفتاحية :املعاهدات الدولية ،االنسحاب ،القانون الدولي العام ،الشريعة اإلسالمية.

مقدمة
لعبت املعاهدات الدولية دورا مهما في خلق القواعد القانونية الدولية ،وهي تعتبر املصدر الرئيس واألول من حيث
الترتيب الوارد في املادة ( )38من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية ،وهي من أغزر املصادر في القانون الدولي الحديث
وأكثرها وضوحا وأقلها مثارا للخالف واألكثر تعبيرا عن إرادة األطراف الحقيقية.
وال تكتسب الدولة وصف الطرف في اتفاقية دولية إال بالتصديق عليها بعد االشتراك في صنعها ،أو باالنضمام إليها بعد
وجودها ،والدولة حينذاك تلتزم بما يترتب على هذه االتفاقية من التزامات وتكتسب ما ينتج عنها من حقوق ،وقد يحدث
أن تعبر الدولة لحظة التوقيع أو التصديق ،أو االنضمام ،أو القبول ،عن اتجاه إرادتها إلى تحديد نطاق التزاماتها الناشئة
بموجب االتفاقية تحديدا يتميز عن نطاق التزامات سائر األطراف األخرى بأن تستبعد من هذا النطاق بعض نصوص
االتفاقية ،أو أن تقوم بتفسير هذه النصوص تفسيرا خاصا يضيق من مجال إلزامها ،وقد استقر العمل الدولي على إطالق
مصطلح التحفظ على مثل هذه األعمال اإلرادية الدولية املستهدفة الحد من آثار االتفاقية.
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وتمر املعاهدة الدولية بمراحل توقف عديدة تختلف مسبباتها وإجراءاتها ومآالتها؛ فقد تتوقف فترة مؤقتة لحين زوال
أسباب التوقف ،وقد تتوقف نهائيا ،وقد يعترض نفاذها بعض اإلشكاليات الطارئة ،ونكون بالتالي أمام إيقاف مؤقت
(تعليق) أو إبطال وبطالن وصوال لالنسحاب والنقد ،وفي إطار شرح هذه اإلشكاليات املثارة حول االنسحاب نستعرض ما
يخص موضوع البحث من أحكام االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في بيان القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه في القانون الدولي العام
والشريعة اإلسالمية؛ وعلى هذا فإن األهمية النظرية تتمثل في أن موضوع االنسحاب من املعاهدات الدولية يعتبر من
املواضيع املهمة في مجال القانون الدولي؛ حيث إن االنسحاب من املعاهدات الدولية يشكل أحد العقبات املانعة من تنفيذ
جميع أحكام املعاهدة؛ لذلك فإنه يحتاج إلى دراسة وتعمق لبيان أهم قواعده وأحكامه وآثاره القانونية على مستوى
املعاهدات الدولية والقوانين الداخلية ،حيث يعتبر أحد طرق انقضاء املعاهدات الدولية باإلرادة املنفردة للدول األطراف
في املعاهدة الدولية ،وما يترتب عليه من آثار قانونية.
كما تتمثل األهمية العملية لهذا البحث في حجم املنازعات الناتجة عن االنسحاب من املعاهدات الدولية ،ودور القضاء
الدولي والوطني (الداخلي) لحل هذه النزاعات استنادا إلى أحكام القانون الوطني والقانون الدولي العام واتفاقية فيينا
لقانون املعاهدات  1969ومقارنة ذلك بالشريعة اإلسالمية.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث -بشكل أساس ي -في اآلثار القانونية املترتبة على االنسحاب في عالقة الدولة املنسحبة بالدول
األطراف في املعاهدة التي قبلت االنسحاب أو التي رفضته ،ومعرفة ما إذا كان االنسحاب مخالفا لغرض املعاهدة والهدف
منها كون أن االنسحاب ال يعدو كونه إعالنا صادرا من جانب أحد أطراف املعاهدة عند التوقيع أو املوافقة أو القبول
يستهدف استبعاد سريان أحكام املعاهدة على الطرف املنسحب منها كليا ،وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال
الرئيس :ما القواعد املنظمة لالنسحاب من املعاهدات الدولية وأحكامه في ضوء القانون الدولي والشريعة اإلسالمية؟
ويتفرع عنه بعض األسئلة اآلتية:
 .1ماهية االنسحاب من املعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية؟
 .2ما اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية؟
 .3ما اآلثار القانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية؟
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:
 .1بيان ماهية االنسحاب من املعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية.
 .2توضيح اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية.
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 .3إظهار اآلثار القانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية.
منهج البحث:
يعتمد البحث -بشكل كبير -على إتباع املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن ،حيث اعتمد الباحثان على املنهج
الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى وصف وتحليل النصوص القانونية الوطنية (الداخلية) ،ونصوص القانون الدولي العام
(اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  )1969املتعلقة بموضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده؛ حتى يتسنى
للباحثين فيما بعد القيام بتحليل تلك النصوص والعمل على تقييمها من خالل ذكر تلك النصوص في مضمون البحث.
كما سيعتمد الباحثان على املنهج املقارن بين القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية ،من أجل مقارنة النصوص
القانونية املتعلقة باالنسحاب من املعاهدات الدولية بما ورد في الشريعة اإلسالمية حيثما أمكن ذلك ،إذ سيتم إبراز بعض
الجوانب القانونية املتعلقة بموضوع البحث؛ وذلك حتى يتم دراسة املوضوع بالشكل املطلوب.

خطة البحث:
حاولنا عرض جميع األفكار املتعلقة بموضوع البحث بطريقة متناسقة ومتوازنة قدر اإلمكان تكفل تغطية جميع
جوانبها ،وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتم تقسيم موضوعه إلى ثالثة مباحث وخاتمة ،ووفق ذلك ستكون الهيكلية العامة
للبحث على النحو اآلتي:
املبحث األول :ماهية االنسحاب من املعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
املبحث الثاني :اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
املبحث الثالث :اآلثار القانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة
اإلسالمية
الخاتمة:
أوال :نتائج البحث
ثانيا :توصيات البحث

املبحث األول :ماهية االنسحاب من املعاهدات الدولية ومشروعيته في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
ما من شك في أن العالقات التي تربط األمن الجماعي الستمرارية املعاهدات تكمن في عدم انتهاكها ،وااللتزام ببنودها وعدم
ربط دوامها باملصالح الخاصة لكل دولة على حده ،خاصة في املجاالت الحيوية املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته أو حماية
البيئة أو حماية األفراد خالل املنازعات املسلحة وغيرها من املواضيع.
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إن االنسحاب هو بمثابة الفعل اإلرادي ،حيث يتمتع باملرونة املطلقة خاصة فيما يتعلق بوجوب توافق الحدث غير
العادي لتبرير االنسحاب ،حيث يمكن ألي دولة أن تتذرع بهذه الذريعة التي لم توضع لها ضوابط واضحة ألجل التحرر من
االلتزامات التعاقدية التي التزمت بها فيما سبق؛ وعليه يعد هذا بمثابة مساس بمبدأ العقد شريعة املتعاقدين ومساس
بالقانون الدولي؛ لذلك فإن دراستنا لالنسحاب من املعاهدات الدولية ستتمحور في مطلبين ،حيث سنتناول مفهوم االنسحاب
من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية في املطلب األول ،بينما في املطلب الثاني سنتناول الحديث
عن مشروعيته ،وذلك على النحو اآلتي:
املطلب األول :مفهوم االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
يوجد لالنسحاب في املعاهدات الدولية أشكال مختلفة ،منها ما قد يضع حدا لوجود املعاهدة أو إنهائها أو بطالنها ،وهو ما
نوضحه من خالل هذا املطلب على النحو اآلتي:
الفرع األول :مفهوم االنسحاب من املعاهدات الدولية وتمييزه عن بعض املصطلحات في القانون الدولي العام
تعد هذه املصطلحات الثالثة( :اإلنهاء والبطالن واالنسحاب) إجراءات متعددة عند الوصول إلى نهاية االتفاقيات ،حيث
تؤدي جميعها إلى إنهاء نفاذ املعاهدة؛ لذلك وجب التفريق فيما بينها ،وهو ما سنوضحه فيما يأتي:
أوال :املقصود باإلنهاء
يتمثل مفهوم اإلنهاء بأنه" :وضع حد لوجود املعاهدة من الجانب القانوني" ،أي الخروج من املعاهدة ،وعدم سيران أحكامها
على الدولة التي قامت باإلنهاء ،إال إذا قامت هذه الدولة بإعادة إبرام هذه املعاهدة فإنها بذلك تعود إلى التمتع بأحكامها مرة
أخرى ،ولكن ال يمكن العودة إلى االتفاق نفسه مرة أخرى بنفس االتفاق القديم ،بل البد له من اتفاق جديد ،كما وتوجد
مترادفات لهذا املصطلح منها( :االنقضاء ،واالنتهاء ،واإلنهاء) ،ويأتي هذا الشرط مستنبطا من املادة ( )54من اتفاقية فيينا
لقانون املعاهدات الدولية لعام 1.1969

حيث نصت املادة ( )54من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969على أن" :إنهاء املعاهدة أو انسحاب أحد أطرفها
يجوز أن يتم :أ .وفقا ألحكام املعاهدة ،ب .أو في أي وقت باتفاق جميع األطراف بعد التشاور مع بقية الدول املتعاقدة"2.

ثانيا :املقصود باإلبطال أو البطالن
عرف الفقه اإلبطال بقوله" :تجريد قواعده من كل قوة وكأنها لم تكن ،وهذا لعدم توافر أحد الشروط األساسية لصحة
إبرام املعاهدات ،كانعدام الرضا أو األهلية أو مشروعية املوضوع"3.

وبعبارة أخرى يقصد به انسالخ األثر القانوني للمعاهدة ،وعدم نفاذ أحكامها إلخالل إحدى الشروط املوضوعية النعقادها،
وتتمثل هذه الشروط في( :الرضا ،واألهلية ،ومشروعية املوضوع) ،كما يوجد نوعان من البطالن.

1محمد بلمديوني ،إنهاء املعاهدات الدولية وإيقافها ،رسالة ماجستير ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،2008 ،ص .20
2املادة ( )54من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
3رشيدة العام ،املجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة،2006 ،ص.113
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 .1البطالن النسبي:
حيث تبطل املعاهدة بطالنا نسبيا في حال ما إذا كان أحد املتعاقدين ناقص األهلية ،أو إذا مس رضا أحد الطرفين عيب من
عيوب اإلرادة1.

 .2البطالن املطلق:
تبطل املعاهدة بطالنا مطلقا في حال انعدام الرضا أو عدم مشروعية املوضوع ،كما يبطل في حالة التصرف املبني على
الغش نحو القانون؛ أي :التحايل على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام2.

ثالثا :االنسحاب
جاء في تعريف االنسحاب أنه" :تصرف من جانب واحد؛ تتخذه سلطات الدولة املعنية إلنهاء التزاماتها املترتبة على
املعاهدة"3.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  1969لم تذكر كلمة االنسحاب إال وقد جاء معها إحدى هذه
الكلمات( :إلغاء ،انسحاب ،إيقاف عمل ،انقضاء)؛ وعليه يمكن لنا أن نستنتج مما سبق أن مفهوم (االنسحاب ،اإللغاء،
اإليقاف واالنقضاء) متقارب فيما بينهم ،إذ إنهم يعبرون جميعا عن كلمة واحدة يقصد بها إنهاء املعاهدة؛ ولكن تختلف
إجراءات اإلنهاء واآلثار املترتبة عليها فيما بينهم.
الفرع الثاني :مفهوم االنسحاب من املعاهدات الدولية في الشريعة اإلسالمية
إن املتتبع لكتب فقهاء الشريعة اإلسالمية يجد أن مصطلح االنسحاب لم يكن متداوال عندهم؛ غير أن هذا ال يعنى أنهم
لم يعرفوا مضمونه ومدلوله.
حيث يتبين لنا أن التصرف من جانب واحد تتخذه سلطات الدولة اإلسالمية إلنهاء التزاماتها املترتبة على املعاهدة ،شريطة
عدم نقضان العهد مع الدولة املعاهدة للدولة اإلسالمية ،وال أدل على ذلك من قول هللا تعالى" :إال الذين عاهدتم من املشركين
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن هللا يحب املتقين"4.وعليه فال بأس به من
منظور الشريعة اإلسالمية طاملا يندرج تحت تحقيق املصلحة لكال الطرفين أو من طرف الدولة اإلسالمية أو إذا نقضت الدولة

1حسام الدين محمد ،الفرق بين البطالن النسبي والبطالن املطلق ،موقع بيت كوم ،على املوقع اإللكتروني اآلتي:
https://specialties.bayt.com.
2مصطفى كمال ،حاالت بطالن العقد ،موقع بيت كوم ،على املوقع اإللكتروني اآلتي:
https://specialties.bayt.com.
 3أشرف عبد العزيز عبد القادر ،الواليات املتحدة األمريكية وأزمات االنتشار النووي :الحالة اإليرانية  ،2009 – 2001مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي،2010 ،ص.339
4سورة التوبة ،اآلية.4 :
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املتعاهدة العهد مع املسلمين ،حيث يقول هللا تعالى" :وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر
إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون ،أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة"1.

املطلب الثاني :مشروعية االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
يقصد باالنسحاب عدم نفاذ أحكام والتزامات املعاهدة بحق الدولة املنسحبة من املعاهدة ،كما يعد االنسحاب من
املعاهدات الثنائية إنهاء للمعاهدة؛ ألنها قائمة على طرفين بعكس املعاهدات الجماعية ،إذ إن االنسحاب ال يؤثر عليها؛ ألنها
متعددة األطراف ،إال أننا قد نجد اختالفا في ذلك ،ومنه معاهدة مونترو  2.1936التي تنظم حركة املرور عبر مضايق البحر
األسود ،التي تنص على أن انسحاب طرف من املعاهدة يؤدي إنهاء العمل بها ،فهذه حالة ،وحالة أخرى فقد يؤدي االنسحاب
املتتالي ونقص عدد أطرافها إلى إنهاء املعاهدة؛ لذلك قد تلجأ بعض املعاهدات إلى تحديد مدة معينة من نفاذ املعاهدة بعدم
االنسحاب منها3.

الفرع األول :إجراءات وأسباب االنسحاب من املعاهدات الدولية
تتنوع أسباب وإجراءات االنسحاب من املعاهدات الدولية ،إذ ال بد من االلتزام بها إلتمام سالمة اإلجراءات.
أوال :إجراءات االنسحاب من املعاهدات الدولية
 .1حق التمسك باإلنهاء ووقت االحتجاج به
يحق للدولة املشاركة في املعاهدة االحتجاج عليها باإلنهاء أو االنسحاب أو اإليقاف أو البطالن؛ وذلك بأن تقدم طلبا تقوم
فيه بإخطار األعضاء باحتجاجها ،وهذا الطلب يأتي ببيان أسباب هذا االحتجاج ،وهذا ما نصت عليه الفقرة األولى من املادة
( )67من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات4.وكذلك الفقرة األولى من املادة ( )65من ذات االتفاقية ،حيث جاء فيها" :على الطرف
الذي يحتج بعيب في رضاه ،االلتزام باملعاهدة أو بسبب للطعن في صحة املعاهدة أو النقضائها أو االنسحاب منها أو إيقاف
العمل بها بموجب نصوص هذه االتفاقية ،أن يخطر األطراف األخرى ب ادعائه  ،ويجب أن يبين اإلجراء املقترح اتخاذه بالنسبة
إلى املعاهدة وأسبابه"5.

1سورة التوبة ،اآلية.13 ،12 :
2املادة ( )28من معاهدة مونترو لعام  ،1936حيث تنص على" :إن انسحاب عضو من أعضاء املعاهدة يؤدي تحت شروط معينة إلى إنهاء تلك
املعاهدة".
3عبد القادر عبد العزيز ،الواليات املتحدة األمريكية وأزمات االنتشار النووي ،مرجع سابق ،ص.339
4املادة ( )1 /67من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969حيث تنص على أن" :اإلخطار املنصوص عليه في املادة  65الفقرة ( )1يجب أن يكون
مكتوبا".
5املادة ( )1 /65من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
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وبعد تقديم الطلب السابق ،توجد مدة زمنية حددتها الفقرة الثانية من املادة ( )65من ذات االتفاقية ،والتي تنص على أنه:
"إذا انقضت فترة ال تقل-إال في حاالت الضرورة الخاصة -عن ثالثة أشهر بعد استالم اإلخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي
طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل اإلخطار أن يقوم باإلجراء الذي اقترحه بالطريقة املنصوص عنها في املادة (1.")67

ونستنتج مما سبق؛ أن املهلة الزمنية هي ثالثة أشهر عدا ما كان طارئا؛ فيتم خالل األشهر إخطار األطراف األخرى بهذا
االحتجاج ،على أن يكون هذا الطلب موقعا من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ،كما نصت عليه الفقرة
الثانية من املادة ( )67من ذات االتفاقية ،كما يحق للدولة مقدمة الطلب إلغاء هذا اإلخطار وال ينتج عنه أي آثار كما ورد في
نصص املواد ( )67 ،66 ،65من ذات االتفاقية.
أما في حال كان االعتراض من قبل أطراف أخرى؛ فإن على األطراف أن يبحثوا عن بعض الطرق إليجاد تسوية فيما بينهم،
وهذا ما جاء في نص املادة ( )65في الفقرة الثالثة من ذات االتفاقية ،حيث جاء فيها أنه" :أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف
آخر؛ فإن على األطراف أن يسعوا إليجاد تسوية عن طريق الوسائل املبينة في املادة()33من ميثاق األمم املتحدة"2.

إذ تعد املادة األخيرة سالفة الذكر امللجأ لتسوية املنازعات املتعلقة باالنسحاب من املعاهدات الدولية ،وهذا ما أجمع عليه
مجمع القانون الدولي في دورته لعام  1969بشأن تسوية املنازعات بحسب ما نصت عليه الفقرة الرابعة من املادة ( ،)65ومن
املمكن أيضا اللجوء إلى مؤشر فيينا لقانون املعاهدات لعام  1969الذي يقدم على تأييد نظام أكثر فاعلية لتسوية النزاعات
املتعلقة بانقضاء املعاهدات الدولية3.

.2وسائل إعالن تبليغ اإلنهاء وإلغائه
إن الوسيلة املتبعة إلعالن التبليغ أو إيصال اإلخطار هي بالشكل املكتوب ،حيث ال يمكن أن يكون شفويا ،وإن كان شفويا
ال ينتج عنه أي آثار قانونية ،بحيث يكون التوقيع على هذا اإلخطار صادرا من الجهة املخولة متمثلة في رئيس الحكومة أو وزير
الخارجية ،بحيث ما ورد في نص املادة ( )67من ذات االتفاقية4.

ومن األمثلة على وجوب إفراغ التبليغ باإلنهاء في شكل رسمي :املادة()17من االتفاقية املوقعة بين الجزائر وجمهورية مصر
العربية حول حماية النباتات والحجر الزراعي ،حيث اشترطت أن يكون اإلبالغ بإنهاء املعاهدة كتابيا على هذا النحو ..." :مالم
يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابة برغبته في إنهاء املعاهدة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها" ،كما يجوز إلغاء اإلخطار أو

1املادة ( )2 /65من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
2املادة ( )3 /65من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
3إبراهيم محمد عناني ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة،2005 ،ص.350
4املادة ( )67من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969واملعنونة بـ :وثائق إعالن بطالن العاهدة أو انقضائها أو االنسحاب منها أو إيقاف العمل
بها ،حيث تنص على أنه .1" :اإلخطار املنصوص عليه في املادة  65الفقرة ( )1يجب أن يكون مكتوبا .2 .أي إجراء بإعالن بطالن املعاهدة ،أو انقضائها
أو االنسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقا لنصوص املعاهدة أو للفقرات  2أو  3من املادة  65يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى األطراف األخرى إذا لم
تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية؛ فإنه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبراز وثيقة التفويض
الكامل".
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الوثيقة املنصوص عليها في املادتين()65أو()67في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما حسب نص املادة( )68من اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات1.

ثانيا :أسباب إنهاء العمل باملعاهدات الدولية
تتنوع أسباب إنهاء العمل باملعاهدات الدولية ما بين أسباب تتعلق باملعاهدة ذاتها ،أو ألسباب خارجية ،وهو ما تم ذكره في
املواد ( )57 ،56 ،55 ،54من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
وفي كال الحالتين يعد االنسحاب الغيا ألحكام املعاهدة ووجودها بالنظام القانوني الدولي ،وقد يترتب على إنهائها ،آثار
قانونية ،وقد ورد ذكرها في املادة ( )70من ذات االتفاقية.
 .1طرق انقضاء املعاهدات الدولية بناء على األسباب التي تتعلق باملعاهدة ذاتها
كما أسلفنا سابق الذكر ،أن طرق انقضاء املعاهدة تكون باتفاق أو غير اتفاق ،وهذا ما نتحدث عنه في اآلتي:
أ .إنهاء املعاهدات الدولية بالتعبير االنفرادي أو االنسحاب منها:
حيث إن إنهاء املعاهدة الدولية ال يتم إال بإحدى طريقتين ،إما أن يكون بالفسخ ،أو االنسحاب.
ويقصد بالفسخ هنا؛ فسخ املعاهدة من قبل أحد أطرافها؛ وال يأتي هذا اإلجراء إال عندما يتنصل الطرف اآلخر من االلتزام
باملعاهدة ،مما يجبر الطرف اآلخر على إعالن فسخ املعاهدة وإعالن عدم االلتزام بها ،وقد ورد في هذا الصدد ما نصت عليه
املادة ( )60من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  1969بالقول:
" .1اإلخالل الجوهري باملعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرفها يخول الطرف اآلخر االحتجاج به كسبب النقضائها أو إليقاف
العمل بها كليا أوجزئيا.
 .2يخول اإلخالل الجوهري باملعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرفها:
أ .األطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل باملعاهدة كليا أو جزئيا أو إنهائها - :إما في العالقات بينهم وبين الدولة
املخلة؛-فيما بين جميع األطراف.
ب .الطرف املتأثر من هذا اإلخالل بصور خاصة االحتجاج به كسبب إليقاف العمل باملعاهدة كليا أو جزئيا في العالقات
بينه وبين الدولة املخلة.
ج.أي طرف آخر عدا الدولة املخلة االحتجاج باإلخالل كسبب إليقاف العمل باملعاهدة كليا أو جزئيا بالنسبة له إذا كان من
مقتض ى طبيعة املعاهدة أن يغير اإلخالل الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييرا جذريا في مركز كل طرف فيها فيما
يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل املعاهدة.
 .3ألغراض هذه املادة يشتمل اإلخالل الجوهري على ما يلي :أ .التنصل من املعاهدة بما ال تجيز هذه االتفاقية،

1محمد بلمديوني ،إنهاء املعاهدات الدولية وإيقافها ،مرجع سابق،ص.75
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ب .مخالفة نص أساس ي لتحقيق موضوع املعاهدة والغرض منها.
 .4ال تخل الفقرات السابقة بأي نص في املعاهدة يسري عند اإلخالل بأحكامها.
.5ال تنطبق أحكام الفقرات()1إلى()3على األحكام املتعلقة بحماية اإلنسان املنصوص عليها في املعاهدات ذات الطابع
اإلنساني وبخاصة األحكام التي تحظر أي شكل من أشكال االنتقام من األشخاص املحميين بموجب هذه املعاهدات"1.

نستنتج مما سبق؛ أن املعاهدة قائمة ما دامت األطراف ملتزمة بها ،فإذا اختل شرط من شروطها كانت قابلة لإلنهاء
واإليقاف؛ ألن األساس الذي قامت عليه املعاهدة كان باالتفاق بين املتعاقدين.
أما االنسحاب؛ فيعد بمثابة إخطار يتقدم لألطراف يعلن فيه الرغبة باالنسحاب من أحكام املعاهدة ،فكلما قلنا يتم
القضاء على املعاهدة الثنائية بمجرد انسحاب أحد طرفيها بينما ال تتأثر املعاهدات الجماعية بذلك لتعدد أطرافها؛ إال إذا ما
كانت قد نصت املعاهدة في حال ما تم انسحاب أحد األعضاء؛ فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء املعاهدة ككل2.

وقد نرى في حالة أخرى؛ بأنه ال يجوز االنسحاب من املعاهدة بالتعبير االنفرادي إال بموافقة األطراف األخرى في حال إذا ما
كانت املعاهدة قد تضمنت ذلك ،وهذا ما ورد في املادة ( )56من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 3.1969

ب .إنهاء املعاهدات الدولية بالتعبير الصريح:
كما يمكن إنهاء املعاهدة الدولية ككل بنص صريح أو بإبداء األطراف رغبتهم في إنهائها شرط أن يكون بعد تشاور ورضا من
األطراف ،وهذا ما جاء في نص املادة ( ،)54حيث جاء فيها أنه" :أ .وفقا لنصوص املعاهدة؛
ب.في أي وقت برضا جميع أطرفها بعد التشاور مع الدول املتعاقدة األخرى"4.

ج .حلول أجل إنهاء املعاهدة:
ومن الطرق الطبيعية املؤدية إلى إنهاء املعاهدة استواء أجلها ،أي :بمعنى انتهاء املدة املتفق عليها ،وعادة املعاهدات تحدد
زمنا النقضاء املعاهدة؛ فإذا سار األجل انتهى االلتزام بأحكامها ،ومثال ذلك املادة()2من معاهدة قناة بنما لعام  1977والتي
حددت أجل انقضاء املعاهدة بتاريخ ،1999/12/31 :وكذلك اتفاقية التعاون الثقافي بين الجزائر وسيراليون املوقعة في:

1املادة ( )60من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
2محمد بلمديوني ،إنهاء املعاهدات الدولية وإيقافها ،مرجع سابق ،ص.28
3املادة ( )56من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969حيث تنص على أنه.1" :ال تكون املعاهدة التي ال تحتوي على نص بشأن انقضائها أو
نقضها أو االنسحاب منها خاضعة للنقض أو االنسحاب إال:
(أ) إذا ثبت أن نية األطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو االنسحاب؛
أو(ب) إذا كان حق النقض أو االنسحاب مفهوما ضمنا من طبيعة املعاهدة.
 .2على الطرف الراغب في نقض املعاهدة أو االنسحاب منها عمال بالفقر ( )1أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته اثني عشر شهرا على األقل".
4املادة ( )54من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
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 ،1980/04/22والتي حددت سريان االتفاقية بثالث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يتفق األطراف على إنهائها 1.وقد نجد
على غير العادة اتفاقيات لم يحدد لها أجل2.

أما بالنسبة للمعاهدات التي ال تحدد نصا بشأن إنهائها ،فال يجوز إلغاؤها أو االنسحاب منها إال برغبة األطراف.
د .التنفيذ التام للمعاهدة:
إذا تم إنشاء معاهدة بين دولتين ،فيجب على الدولتين تنفيذ أحكامها تنفيذا كليا حتى تصبح منتهية بتمام تنفيذ أحكامها،
ومثال ذلك :تلك املعاهدات التي يتم تنفيذها في مدة معينة كاملعاهدات التجارية واالقتصادية.
ه .انتهاء املعاهدات وفقا التفاق الحق:
إن املعاهدة عمل اتفاقي قائم على إرادة األطراف ،حيث يتفق فيها في وقت الحق إلبرام املعاهدة طبقا ملبدأ سلطان اإلرادة،
ويتم إنهاء املعاهدة :إما بنص صريح بإلغاء املعاهدة السابقة وتحل محلها معاهدة الحقة ،أو بنص ضمني بعد عقد دولتين أو
أكثر ملعاهدة تتناقض أحكامها مع املعاهدة السابقة مع األطراف نفسها دون ذكر املعاهدة الالحقة باإلنهاء3.

فاالتفاق الصريح" :طبقا لنص املادة ()54سالفة الذكر؛ فيجوز إنهاء املعاهدات برضا األطراف ،ومن األمثلة على االتفاق
الصريح إلنهاء املعاهدة ،نجد نص (اتفاقية هاي  -بون سيفوت) 1901الخاصة بقناة بنما التي تنص على أن هذه االتفاقية تحل
محل االتفاقية السابقة (اتفاقية كليتون-بول وار) املنعقدة بتاريخ،1850/04/19 :كما نصت معاهدة الطيران املدني الدولي
املنعقدة في شيكاغو سنة  1944في املادة ( )60منها على إنهاء معاهدة تنظيم املالحة الجوية املنعقدة في باريس بتاريخ:
4."1919/10/13

واالتفاق الضمني" :طبقا لنص املادة ()1 /59تتم حالة االتفاق الالحق الضمني إلنهاء املعاهدات الدولية من خالل االتفاق
الجماعي لكافة أطرف املعاهدة السابقة على إلغائها ضمنيا ،وإبرام معاهدة جديدة بشرط اإلجماع في إبرامها ،مع توفر أحكام
متعارضة ألحكام املعاهدة السابقة ومعالجتها لنفس املوضوع"5.

1محمد بلمديوني ،إنهاء املعاهدات الدولية وإيقافها ،مرجع سابق ،ص.26
2جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،2005 ،ص.199
3برجيس عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.23
4محمد بلمديوني ،إنهاء املعاهدات الدولية وإيقافها ،مرجع سابق ،ص.37
5املادة ( )1 /59من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969حيث تنص على أنه" :تعتبر املعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة الحقة
تتعلق بذات املوضوع وتحقق أحد الشرطين اآلتيين:
(أ) ظهر في املعاهدة الالحقة أوثبت بطريقة أخرى أن األطراف قد قصدت أن يكون املوضوع محكوما بهذه املعاهدة؛ أو
(ب) كانت نصوص املعاهدة الالحقة غير متمشية مع نصوص املعاهدة األسبق لدرجة ال يمكن معها تطبيق املعاهدتين في الوقت ذاته".
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ولكن قد ال يجتمع كل األطراف على إنهاء املعاهدة السابقة لعدة أسباب ،قد تكون من أهمها :عدم وجود املصلحة في إبرامها
أو ضرر جديد ينتج عنها؛ لذلك فإن الدول التي قامت بإنهاء املعاهدة القديمة تقوم بإبرام اتفاقية جديدة ،وفي هذه الحالة تبقى
املعاهدتان نافذتان على كل من بقي فيها1.

 .2إنهاء املعاهدات (ألسباب خارجية عنها) بسبب تعديل أو تغييرالظروف
أ .إنهاء املعاهدة النتهاك أحكامها:
حسبما ورد في الفقرة ( )1من املادة ()60؛ فإنه يحق ألطراف املعاهدة إنهاءها نتيجة إخالل ألحد شروطها ،ويترتب على هذا
اإلجراء إنهاء املعاهدة الثنائية؛ ألنها تتكون من طرفين ،بينما تبقى في املعاهدات الجماعية وال تنضب؛ بل يتم إيقاف العمل
بها على الدول التي أخلت بالشرط2.

ب .استحالة تنفيذ املعاهدات لسبب طارئ أو قوة قاهرة:
وقد ورد أيضا في نص املادة ( )61سبب آخر يؤدي إلى إيقاف العمل باملعاهدة بسبب طارئ ،وقد يؤدي هذا السبب استحالة
تنفيذها؛ مما يترتب عليه تقديم احتجاج يؤدي إلى إنقاضها أو االنسحاب منها أو إيقافها بشكل مؤقت.
فعلى سبيل املثال؛ لو كانت املعاهدة متعلقة بنهر صالح للمالحة ألم به كارثة طبيعية أدت إلى جفافه؛ ففي مثل هذه الحالة
يحق للدول األعضاء املوقعة على هذه املعاهدة إنهائها أو االنسحاب منها أو إيقافها بشكل مؤقت.
ج .املعاهدات التي تنقض ي بقيام الحرب:
في حال ما تمت حرب بين دولتين كانت بينهما معاهدة ثنائية؛ فإن هذه املعاهدة تصبح الغية- ،كمعاهدات حسن الجوار
واملعاهدات التجارية واالقتصادية واملالية ،واملعاهدات السياسية :كمعاهدات التحالف والتحكيم ،واملعاهدات التي تنش ئ
حقوقا خاصة لرعايا الدول املتحاربة ،مثل :حق امللكية وغيرها ،-أما إذا كانت الحرب من عدة أطراف؛ فإن املعاهدة الجماعية
ال تنتهي؛ بل يتم إيقاف العمل بها3.

د .قطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية:
إن قطع العالقات الدولية فيما بين الدول األطراف في املعاهدة ال يؤثر على العالقات القانونية القائمة بينهم حسب ما
نصت عليه املادة ()63من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969حيث جاء فيها ما نصه" :ال يؤثر قطع العالقات
الدبلوماسية أو القنصلية بين أطرف املعاهدة على العالقات القانونية بينها بموجب املعاهدة إال بالقدر الذي يكون به وجود
العالقات الدبلوماسية أو القنصلية ضروريا لسريان املعاهدة"؛ إال إذا كانت العالقات ال غنى عنها لتطبيق املعاهدة4.

1جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص.201
2علي خليل إسماعيل الحديثي ،القانون الدولي العام ،الجزء األول :املبادئ واألصول ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2010 ،ص 74وما بعدها.
3رشيدة العام ،املجلس الدستوري الجزائري ،مرجع سابق،ص 122وما بعدها.
4رشيدة العام ،املجلس الدستوري الجزائري ،مرجع سابق،ص.123
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الفرع الثاني :مفهوم وشروط إيقاف العمل باملعاهدات الدولية
أوال :مفهوم إيقاف العمل باملعاهدة
لقد ذهب جانب من الفقهاء إلى أنه يقصد من تعليق تنفيذ املعاهدات الدولية وقف العمل بها؛ فذهبوا إلى أنه :تبرم املعاهدة
صحيحة ومنتجة آلثارها ثم يوقف العمل بأحكامها فترة من الزمن مع بقائها قائمة ،بحيث يمكن ألطرافها العودة إلى تنفيذها
باالتفاق فيما بينهم على ذلك ،وإن لم يقرروا إنهاءها صراحة أو أن تنتهي بإبرام معاهدة جديدة أو الحقة بينهم على نفس
املوضوع1.

كما عرف بعض الفقهاء إيقاف العمل باملعاهدات الدولية بوقف سريان أحكام نصوص تلك املعاهدة ووضع حد
الستمرارها كما كان مقررا لها من قبل ،ألسباب أو اعتبارات تطأ بعد تنفيذ املعاهدة فترة زمنية معينة ،وذلك بالرغم من صحة
املعاهدة شكال وموضوعا وقت إبرامها2.

كما قد ينصرف اإليقاف للجهاز الدولي املنش ئ للمنظمة أو املنظمة التي أنشأتها املعاهدة ،ويكون باتفاق األطراف املتعاقدة
سواء أكانت معاهدة جماعية أم ثنائية وقف العمل بالجهاز ،وليس توقف أحكام املعاهدة ،كما لو كانت تلك املعاهدة منشئة
ملنظمة إقليمية ،واتفقت أطراف املعاهدة على وقف العمل بها ،فينصرف الوقف إلى الجهاز وليس إلى املعاهدة؛ ألن العبرة
باملعاهدة هو عمل الجهاز3.

ومثال ذلك :ما حدث في صندوق النقد الدولي ،حيث اتفق دول األعضاء على وقف العمل بصندوق التنمية التي وردت
أحكامه في معاهدة إنشاء املنظمة؛ فإن ذلك ال يعد وقف السريان مواد املعاهدة املتعلقة بالصندوق مادام لم يذكر فيها على
وجوب عمل الصندوق بشكل دائم ،وآثار الوقف تسري على العاملين في الصندوق مع بقاء الهيكل التنظيمي للصندوق ووظائفه
اإلدارية موجودة ولكنه شاغر.
ثانيا :شروط وقف العمل باملعاهدات الدولية
إيقاف العمل باملعاهدات الدولية يكون بتعليق سريان أحكامها لفترة من الزمن لظروف ما بحيث تمكن أطرافها العودة
لتنفيذها ،كما يمكن االتفاق على إنهائها.
لكن قبل إيقاف املعاهدة الدولية البد من توفر شروط ،وهذا ما سنتناوله على النحو اآلتي:
وجوب دخول املعاهدة حيزالنفاذ
.1
على املعاهدة الدولية أن تكون سارية النفاذ حتى تطبق أحكام الوقف باملعاهدة ،فال يمكن وقف العمل باملعاهدة دون
سريان أحكامها ،وال يجوز لدولة طرف في املعاهدة التمسك بإخالل جوهري على الطرف اآلخر يوقف العمل بنصوص املعاهدة
وهي لم تبدأ سريانها.
1جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.194
2كمال رغوم ،القانون الدولي العام،ص.160
3محمد بلمديوني ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص.83
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كما ال يخضع إجراء اإليقاف في حال خلو املعاهدة من اإلجراءات التي يجب على األطراف في املعاهدة اتخاذها إال إذا كانت
تلك الدول أطرافا في اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969أما إذا لم تكن هذه الدول أطرافا فيها ،فال تطبق املعاهدة
حسب املادة ( )17التي تنص على أنه .1" :مع عدم اإلخالل باملواد من  19إلى  ،23ال يكون رضا الدولة االلتزام بجزء من معاهدة
نافذا إال إذا سمحت بذلك املعاهدة أو وافقت على ذلك الدول املتعاقدة األخرى .2.ال يكون رضا الدولة االلتزام بمعاهدة تسمح
باالختيار بين نصوص مختلفة ساريا إال إذا تببن إلى أي من النصوص انصرفا رضاها".
 .2وجوب اتفاق على إيقاف العمل باملعاهدة الدولية
بالنسبة للمعاهدات الدولية سواء كانت جماعية أم ثنائية فيتم اتفاق العمل بها باتفاق األطراف الراغبة باالتفاق مع
األطراف األخرى في املعاهدة ،وأما بالنسبة للمعاهدات املنشئة للمنظمات الدولية فالبد على الدول األعضاء بصدور قرار
باألغلبية أو بإجماع بينهم إليقاف العمل باملعاهدة.
فمثال؛ إذا يتعلق األمر بمنظمة االتحاد اإلفريقي ،وقرر بعض األعضاء باتفاق العمل بها ،فهنا البد من إيقاف األطراف في
املنظمة على هذا اإلجراء حسب األصول املتبعة في املعاهدة إذا نصت على ذلك ،أما إذا لم تنص أحكام املعاهدة على اإلجراءات
الواجباتباعها؛ففيهذهالحالةالبدمناتباعإجراءاتاالتفاقاملنصوصعليهافياتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  1969إذا لم
تنص املعاهدة املنشئة ملنظمة االتحاد اإلفريقي على هذا اإلجراء1.

 .3وجوب أن يكون وقف العمل باملعاهدة مؤقتا
في األصل؛ تبرم املعاهدة صحيحة وتنتج آثارها ،لكن ألسباب طارئة تقرر الدول وقف العمل بأحكام املعاهدة لفترة من
الزمن ،كما يمكنهم العودة لتنفيذها باالتفاق فيما بينهم على ذلك 2.ويفهم من هذا ،أن الدول األعضاء في املعاهدة لهم كامل
الحرية والسلطة في إعادة العمل باملعاهدة إذ إنها هي املختصة بتقدير زوال األسباب التي أدت لوقف العمل باملعاهدة من
عدمه.
أما في حال اختالف األطراف في زوال أسباب الوقف من عدمه؛ فهنا كمن يكون مستعدا إلعادة تنفيذ املعاهدة ،وهناك من
له الرغبة في إنهائها ،وقد جاء الدكتور محمد خالد جمعة لفض اإلشكالية بقوله :ينبغي إعادة العمل باملعاهدة املوقوفة بعد
زوال سبب اإليقاف تلقائيا؛ ألن االتفاق جاء أمرا عرضيا لم يكن يريده أحد ،وال يتوقعه أي طرف في املعاهدة3.

1محمد بلمديوني ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص.56
2جمال عبدالناصر مانع ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص.194
3محمد بلمديوني ،مرجع سابق،ص.87
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ً
.4وجوب أال تتضمن املعاهدة أحكاما ملزمة للدولة بمقتض ى القانون الدولي
حيث جاء في نص املادة( )43من اتفاقية فيينا أنه :ال يؤثر بطالن املعاهدة ،أو إنهاؤها أو إلغاؤها أو االنسحاب منها أو وقف
العمل بها تطبيقا لهذه االتفاقية ،أو ألحكام املعاهدة ،في واجب أي دولة في أداء التزاماتها املقررة في املعاهدة التي تكون ملتزمة
بها بمقتض

ى القانون الدولي ،بغض النظر عن املعاهدة1.

63

ويفهم من نص املادة؛ أن الدول األعضاء في معاهدة ال تتضمن نصوصا تعد قواعد آمرة في القانون الدولي ،تستطيع أن
توقف العمل بأحكامها ،ومثال ذلك :اتفاقيات جنيف األربع لعام  ،1949والبروتوكوالن اإلضافيان لها لعام ،1977واتفاقيات
حقوق اإلنسان.
كما قررت محكمة العدل الدولية هذا املبدأ في قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية عندما أقرت أنه" :إذا
خالفت دولة ما قاعدة آمرة من قواعد العرف الدولي؛ فهذا ال يبرر عدم قيام الطرف اآلخر بتطبيق قاعدة أخرى من قواعد
العرف الدولي كذلك".
وتنص املادة( )57من نفس االتفاقية على أنه" :يجوز إيقاف العمل باملعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:
أ .وفقا لنصوص املعاهدة؛ أو .ب .في أي وقت ،برضاء جميع األطراف وبعد التشاور مع الدول املتعاقدة األخرى".
املبحث الثاني :اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
إن سالمة اإلرادة امللزمة من عيوب الرضا يعد شرطا جوهريا لصحة املعاهدات الدولية ،وتتفاوت عيوب الرضا ما بين عيوب
قد تؤدي لبطالن املعاهدة نهائيا ،أو عيوب تجعلها قابلة للبطالن ،حيث إن اإلجراءين مختلفان من ناحية

الشروط واآلثار2.

وهو ما سنبينه خالل دراسة هذا املبحث ،وذلك في مطلبين متتاليين ،حيث سنتناول في املطلب األول اإلجراءات الخاصة
باالنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام ،وعلى غرارها في الشريعة اإلسالمية وذلك في املطلب الثاني ،على
النحو اآلتي.
املطلب األول :اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام
تتعدد إجراءات االنسحاب من املعاهدة الدولية التي تؤدي إلى إنهاء املعاهدة أو بطالن العمل بها ،وهو ما سنتحدث عنه
على النحو اآلتي:

1املادة ( )43من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969حيث تنص على أنه" :ليس من شأن بطالن املعاهدة ،أو انقضائها أو إلغائها ،أو انسحاب
طرف منها ،أو إيقاف العمل بها ،كنتيجة ألعمال هذه االتفاقية أو نصوص املعاهدة ،املساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في املعاهدة
تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن املعاهدة".
2كمال رغوم ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص.160
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الفرع األول :بطالن املعاهدة الدولية بسبب عدم مشروعية موضوعها
تكون املعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ،ويقصد بالقاعدة
اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة املقبولة واملعترف بها من قبل املجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي يجوز
اإلخالل بها ،والتي اليمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع1.

حيث يفهم من نص املادة السابقة؛ أن املعاهدة الدولية التي تتضمن قواعد مخالفة لقواعد القانون الدولي فهي باطلة،
سواء أكانت هذه القاعدة سابقة على املعاهدة أم الحقة عليها ،وهذا ما نصت عليها ملادة( )64من االتفاقية ذاتها" :إذا ظهرت
قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي؛ فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقض ي".
ويتشكل النظام العام العاملي من مجموعة من القواعد اآلمرة ،ومن بينها:
 .1عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 .2املساواة في السيادة.
 .3تحريم االتجار بالرقيق.
 .4احترام حقا لشعوب في تقرير املصير.
إن بطالن املعاهدة إلخالله القاعدة آمرة يبقى متصال باملعاهدة ،وإثارته تكون إما بطلب من أي دولة طرف في املعاهدة أو
أي دولة معنية بها ،وأما بالنسبة للجهة التي تثار لها تكون إما محكمة تحكيم دولي أو محكمة العدل الدولية ،أو منظمة دولية
أو غيرها ،إما تلقائيا أو بناء على طلب ،كما إنه ال يمكن تصحيح البطالن بإجازته من طرف من أطراف املعاهدة2.

الفرع الثاني :بطالن املعاهدة الدولية بسبب إبرامها تحت إكراه
اإلكراه :هو حمل شخص على إتيان عمل أو االمتناع عن إتيان عمل ما ،واإلكراه في مجال إبرام املعاهدات الدولية هو
إجبار ممثل الدولة على االلتزام بمعاهدة دولية عادة ما تكون مجحفة في حق دولته ،أو إجبار الدولة ذاتها على االلتزام بمعاهدة
دولية نتيجة الضغوط املمارسة عليها من قبل دولة أو مجموعة دول األخرى.
حيث جاءت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969بموضوع اإلكراه في املادتين ( )52 ،51بنوعيه حسب الطرف الذي
انصب عليه اإلكراه ،فقد يكون منصبا على شخص ممثل الدولة ،وقد يكون منصبا على الدولة ذاتها.
وقد نصت املادة ( )51من االتفاقية على أنه" :ليس لتعبير الدولة عن رضاها االلتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه
ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني" ،أي أن املوجه ضد ممثل الدولة البد أن يصدر في شكل أعمال
أو تهديدات ضده ،تلك الدولة املطالبة ببطالن املعاهدة البد لها أن تثبت واقعة اإلكراه ،وذلك بإثبات األعمال أو التهديدات
التي وجهت إلى ممثلها.

1املادة ( )53من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام .1969
2عبد القادر القادري ،القانون الدولي العام ،مكتبة املعارف ،الرباط،1984 ،ص 58وما بعدها.
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أما املادة ( )52التي تتحدث عن اإلكراه املوجه ضد الدولة ذاتها فقد أكدت على أنه" :تكون املعاهدة باطلة إذا تم التوصل
إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالقة ملبادئ القانون الدولي املنصوص عليها في ميثاق األمم املتحدة".
إذن فالقاعدة األساسية في مجال إبرام املعاهدات الدولية هي الرضا بااللتزام بهذه املعاهدات من جانب أطرافها؛ أي إن
الدولة تعبر عن إرادتها بااللتزام بصورة واضحة ال لبس فيها انطالقا من مبدأ املساواة في السيادة بين الدول.
وكذلك مبدأ حرية التعاقد ،فال يمكن إجبار دولة ما على االلتزام بمعاهدة لم تكن راغبة أصال في إبرامها أو االنضمام إليها؛
لذلك كل معاهدة مبرمة تحت اإلكراه سواء كان ملمثل الدولة أم على الدولة فهي تقع باطلة بطالنا مطلقا ،وال يمكن أن تجاز
الحقا بتصحيح ذلك البطالن1.

املطلب الثاني :اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية في الشريعة اإلسالمية
الكيفيات إن كانت مرتبطة بالطريقة كبيان لها ،فال يجوز تغييرها إلى كيفية أخرى ،أو مخالفتها؛ ألنها أصبحت من أحكام
الطريقة ،فقتل القاتل مثال :هو حكم شرعي ثبت شرعا كعقوبة للقاتل ،حيث يقول هللا تعالى" :ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطانا فال يسرف في القتل إنه كان منصورا"2.

والكيفية التي يقتل بها القاتل هي قطع الرأس بأي وسيلة تحقق هذه الكيفية ،وال يجوز مخالفتها مثال بإطالق الرصاص ،أو
بالحقن أو غير ذلك ،والرسول –صلى هللا عليه وسلم -عندما طبق الكيفية ،طبقها بطريقة ثابتة ،وهي قتل القاتل بأي وسيلة
تتحقق فيها سهولة القتل3.

أما إن كان األمر من األساليب؛ فيجوز تغييره حسبما تقضيه الحاجة ،كالتعزير مثال ،لم يجعل الشرع له طريقة ثابتة،
وإنما جعل لإلمام تقديره حسب واقع الجريمة ،وحسب حال الشخص وما يردعه؛ فقد يكون السجن ،وقد يكون الضرب ،وقد
يكون غير ذلك.
وهناك كذلك في نبذ املعاهدات طريقة ثابتة ،وأساليب ،فأما (الطريقة) فهي وجوب النبذ ،وإبالغ القوم بذلك إذا لم تحدث
عملية النبذ الفعلي من طرفهم ،وذلك لقوله تعالى" :وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن هللا ال يحب الخائنين"4.

وهذا الطلب يفيد الوجوب؛ ألنه ترتب عليه وصف اعتبر قرينة على الوجوب ،وهي الخيانة واملعنى :أي إن من نبذ دون إبالغ
فإنما هو خائن ،والخيانة محرمة.
وأما األسلوب في البالغ ،فقد يتبع الخليفة أساليب شتى ،حسبما يرى مقتض ى الحال ،مثل:

1علي صادق أبوهيف ،القانون الدولي العام ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،1975 ،ص.463
2سورة اإلسراء ،اآلية.33:
3عبد الرحمن املالكي ،نظام العقوبات ،ص.116
4سورة األنفال ،اآلية.58 :
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أوال :إرسال رسول إلى الطرف اآلخر إما مشافهة ،وإما كتابة( :أي بتحميله كتاب) ،وهذا إذا لم يخش من الطرف اآلخر
الغدر.
وقد كان –صلى هللا عليه وسلم -يستخدم الرسل في نقل املعلومات لألعداء ،سواء أكان لحمل الدعوة أم كسفراء أثناء
الحرب قبل املعركة وخاللها ،وكان خلفاؤه كذلك يبعثون من يفاوض العدو أثناء املعارك.
ثانيا :وهناك طرائق متقدمة اليوم ،مثل :استخدام وسائل اإلعالم املسموعة ،واملرئية ،مثل :املرنان ،واملذياع ،فيمكن عن
طريق بالغ عسكري ،إبالغ الخصم بذلك ،وخاصة إذا كانت الدولة محاربة فعال.
ويمكن كذلك أن يكون عن طريق اإلنترنت ،أو التلغراف ،أو أي وسيلة ناقلة تمكن العدو من سماع رأي املسلمين في نبذ
العهد.
ثالثا :وقد يكون عن طريق اللجنة املحايدة ،التي شهدت توقيع املعاهدة؛ فيمكن للدولة إبالغ اللجنة بقرارها ،وتكلف حمل
هذه الرسالة إلى الطرف اآلخر ،وتكلف كذلك بعقد اجتماع مشترك ،أو تنبيه الدولة في ذلك ،وهذا يكون غالبا في الدول غير
املحاربة فعال وال يخش ى منها الغدر.
وهناك أساليب كثيرة ومتعددة ،تنظر الدولة ما يناسبها منها ،وما يحقق لها املصلحة ،فتختار منها ما تشاء.
املبحث الثالث :اآلثارالقانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية
يتميز انقضاء املعاهدات الدولية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية بمجموعة من الضوابط تتشابه أحيانا ،وتختلف أحيانا
أخرى عما جاء في القانون الدولي العام ،ويتم التمييز هنا بين حالتين من االنقضاء ،الحالة األولى بنقضها من الطرف اآلخر،
والحالة الثانية بنقضها من طرف املسلمين ،وهو ما سيتم تناوله من خالل هذا املبحث في مطلبين متتاليين ،حيث سنتناول في
املطلب األول اآلثار القانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام ،وعلى غرارها في الشريعة
اإلسالمية وذلك في املطلب الثاني ،على النحو اآلتي.

املطلب األول :اآلثارالقانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في القانون الدولي العام
تضم املعاهدات الدولية نصوصا قانونية ملعرفة اإلجراءات التي يتبعها؛ لكن في بعض الحاالت تخلو املعاهدات الدولية من
النصوص املوضحة لإلجراءات الواجبات باعها عندما تريد أحد الدول وقف العمل ألحكامها ،وهو ما تناولته اتفاقية فيينا
لقانون املعاهدات لعام 1969فياملادة( )65منها - ،والتي سبقت اإلشارة إليها،-حيث ألزمت األطراف باتباع اإلجراءات اآلتية:
اإلخطار؛ حيث تنص املادة( )65على إجراء اإلخطار في حال
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ما إذا أرادت إحدى الدول األطراف املتعاقدة في املعاهدة إيقاف العمل بها نتيجة لتحقق سبب من أسباب اإليقاف؛ كإخالل
أحد األطراف بالتزاماته املقررة في املعاهدة؛ فال بدمن إخطار الطرف اآلخر قبل القيام باإليقاف ،والحل الذي يمكن أن تقترحه
قبل أي إجراء الحق.
أما بالنسبة للنتائج املترتبة على اإلخطار؛ ففي حال عدم تقديم اعتراض على اإلخطار من بقية الدول األطراف؛ يكون إما
موافقته ضمنيا ،أو من خالل املوافقة الصريحة عند تقديم اعتراض على اإلخطار ،علما أن املهلة التي نصت عليها املادة في هذا
الصدد يكون خالل ثالثة أشهر بداية من تاريخ تبليغ اإلخطار ،واستالم وثيقة مكتوبة بذلك1.

املطلب الثاني :اآلثارالقانونية املترتبة على االنسحاب من املعاهدات الدولية في الشريعة اإلسالمية
الفرع األول :انقضاء املعاهدة السلمية بنقضها من الطرف اآلخر
هنالك حاالت أربع تنتقض خاللها املعاهدات الدولية بنقضها من الطرف اآلخر؛ كأن يغلب على ظن املسلمين وفاء
املعاهدين بالعهد ،وأن يتوقع املسلمون من عدوهم نقض العهد ،وأن تظهر لهم أمارات ودالئل على إرادتهم الخيانة ،وأخيرا أن
يظهر املعاهدون خيانتهم ،وهذا ما سنتناوله بالتفصيل على النحو اآلتي.
وتنتقض املعاهدة السلمية إذا نقضها املعاهدون نصا أو داللة؛ فأما النص :بأن يعلن املعاهدون نقض املعاهدة ،وعدم
االلتزام بها ،وأما الداللة :بأن يظهر منهم ما يدل على نقضهم لها؛ وللمسلمين مع املعاهدين أربع حاالت ،نذكرها على النحو
اآلتي:
الحالة األولى:
أن يغلب على ظن املسلمين وفاء املعاهدين بالعهد؛ فعلى املسلمين في هذه الحالة الوفاء بعهدهم ،وعدم نقضه ،وذلك
لألدلة الشرعية العامة املوجبة لذلك؛ فاألصل الذي يجب أن يكون عليه املسلمون في عهودهم ومواثيقهم هو الوفاء بها
وإتمامها ،واالستقامة عليها ،وأنه ال يجوز لهم نقض هذه العهود واملواثيق لغير سبب شرعي يفض ي إلى ذلك.
الحالة الثانية:
أن يتوقع املسلمون من عدوهم نقض العهد ،بدون أمارات تدل على ذلك ،فال يجوز لهم نقض العهد معهم؛ ألن مجرد
الخوف بدون دليل ،ال يعد مسوغا لنقض العهد؛ ويستدل لذلك بقوله تعالى" :إن هللا ال يحب الخائنين"2.

وجه الداللة :أن الخيانة؛ ال يحبها هللا؛ حتى ولو في حق الكفار 3.وهذا يعني أن أهل الحرب من املعاهدين إذا لم يظهروا
نقض املعاهدة صراحة ،وإنما هناك فقط مؤشرات مريبة تدل على عدم مصداقيتهم في االلتزام بتلك املعاهدة؛ ففي هذه الحال

1رشيدة العام ،املجلس الدستوري الجزائري ،مرجع سابق،ص.125
2سورة األنفال ،اآلية.58 :
3ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،دار ابن حزم ،بيروت.)4/79( ،
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ال يجوز للمسلمين مباغتتهم بالحرب اعتمادا على تلك املؤشرات دون إنذار سابق لهم بأن املعاهدة أصبحت الغية؛ ألن هذه
املباغتة بالحرب بال سبق إنذار تعد خيانة ،والخيانة ال يحبها هللا ولو في حق الكفار الذين قام الشك في محافظتهم على العهد
مع املسلمين.
الحالة الثالثة:
أن تظهر لهم امارات ودالئل على إرادتهم الخيانة ،ونقض العهد على غرة من املسلمين ،وهذه الحالة هي التي يجب على
املسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم على سواء ،قال هللا تعالى" :وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن هللا ال يحب
الخائنين"1.

وجه الداللة :في هذه اآلية أمر لرسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-إذا خفت غدر الذين عقدت معهم معاهدة سلمية،
وخدعتهم وإيقاعهم باملسلمين ،وفعلوا ذلك خفيا ،ولم يظهروا نقض املعاهدة السلمية؛ فألق إليهم فسخ ما بينك وبينهم من
املعاهدة السلمية ،حتى يستوي الجميع في معرفة ذلك ،وهو معنى قوله تعالى" :على سواء"؛ لئال يتوهموا أنك نقضت املعاهدة
السلمية بإعالن كالحرب عليه بدون سبب2.

وال يجوز أن يبدأهم ا إلمام بالحرب إن رأى مصلحة في ذلك قبل إعالمهم بنقض املعاهدة السلمية؛ ألنهم ِآمنون منه بحكم
هذه املعاهدة3.

وإن قيل :كيف يجوز نقض املعاهدة السلمية مع خوف الخيانة ،والخوف ظن اليقين معه ،فكيف يسقط يقين املعاهدة
بظن الخيانة؟
فيجاب على ذلك من طريقين:
أحدهما :إن الخوف هاهنا بمعنى اليقين ،كما يأتي الرجاء بمعنى العلم كقوله تعالى" :مالكم ال ترجون هلل وقارا"4.

الثاني :إنه إذا ظهرت آثار الخيانة ،وثبتت دالئلها وجب نبذ العهد؛ لئال يوقع التمادي عليه في الهلكة؛ وجاز إسقاط اليقين
هاهنا بالظن للضرورة5.

ُ
وفي واقفا املعاصر؛ نجد أن العدو يفعل ما يشاء من أفعال ليس فقط تشعر املسلمين بأنه يقوم بأفعال توهم خيانته؛ بل
يعلنها صراحة أنه ال يلتزم إال بما يحقق مصالحه و أمنه وتثبيت وجوده في بالد املسلمين ،ويرتكب ألجل ذلك الفظائع من األفعال
فيحق املسلمين أصحاب األرض الحقيقيين.

1سورة األنفال ،اآلية.58 :
2أحمد بن علي الرازي الجصاص ،أحكام القران ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1405 ،هـ.)3/87( ،
3ابن قدامة املقدس ي ،املغني ،مكتبة القاهرة ،القاهرة.)10/519( ،1968 ،
4سورة نوح ،اآلية.13:
5الجصاص ،أحكام القران ،مرجع سابق.)2/871( ،
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إال إن حالة الضعف والهوان التي عاشتها الدول اإلسالمية قيدتهم من القيام بما يجب تجاه إجرام هذا العدو ،وبعد الثورات
العربية املعاصرة التي أزاحت بعض الحكام الطغاة الذين عملوا لصالح العدو يأمل املسلمون خيرا في أن يتم معاملة العدو
الصهيوني بما توجبه تعاليم ديننا اإلسالمي 5العظيم.
الحالة الربعة:

69

أن يظهر املعاهدون خيانتهم ،بحيث يعملون ما هو نقض صريح للعهد ،كأن يعلن املعاهدون نقض املعاهدة السلمية ،وعدم
االلتزام بها ،أو ظاهروا عدوا على قتال املسلمين ،أو قاتلوا املسلمين ،أو تعمدوا فعال من األفعال التي تضرب أمن الدولة:
كالتجسس وقطع الطريق عليهم ،ونحو ذلك ،انتقض عهدهم؛ وفي هذه الحالة ،يشرع املسلمون أن يغزوهم ويطبقوا عليهم
أحكام الجهاد في سبيل هللا ،من دون إنذار لهم ،وال نبذ لعهدهم؛ ألنهم قد نقضوا العهد ،فلم يعد لهم بقاء ،وذلك لقوله تعالى:
"وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون"1.

ومعنى اآلية :إن نقض هؤالء املشركون الذين عاهدتموهم من قريش ،عهودهم من بعد ما عاقدوكم أال يقاتلوكم وال يظاهروا
عليكم أحدا من أعدائكم" ،وطعنوا في دينكم" ،أي :وقدحوا في دينكم اإلسالم ،فثابوه ،وعابوه" ،فقاتلوا أئمة الكفر"؛ أي:
فقاتلوا رؤساء الكفر باهلل" ،إنهم ال أيمان لهم" ؛أي:

ال عهد لهم"2.

وجه الداللة :دلت اآلية الكريمة على أن من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين ،يكون أصال ورأسا في الكفر؛ فهو من
أئمة الكفر على هذا3.

وعليه؛ إذا نقض املعاندون عهدهم مع املسلمين بفعلهم ما يدلل على خيانتهم للمعاهدة السلمية املنعقدة بينهم وبين
املسلمين ،أو كان مرتكب هذا الفعل بعض املعاندين ،ولم ينكر باقي املعاندين هذا الفعل ولم يتبرؤوا من هذا الفعل؛ فإن
املعاهدة السلمية في هذه الحالة تعد منتهية معهم جميعا ،وتعود العالقة بين املسلمين واملعاهدين ملا كانت عليه من قبل عقد
املعاهدة ،وبجوز للمسلمين بدأهم بقتال إن رأوا مصلحة في ذلك.
وهكذا فعل رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم -ببني قريظة 4.ملا نقضوا العهد ،فسار إليهم رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم –
في عقر دارهم ،فقتل مقاتلتهم ،وسبى ذراريهم ،وغنم أموالهم5.

1سورة التوبة ،اآلية.12 :
2محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) ،دار الحديث ،القاهرة.)6/329( ،
3محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.)8/76( ،
4محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،بيروت(،كتاب :الجهاد والسير ،باب :إذا نزل العدو على حكم رجل 4/67
ح.)3043مسلم في صحيحه( ،كتاب :الجهاد والسير ،باب :جواز قتال من نقض العهد 3/1389 ،ح.)1769
5محمد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار املعرفة ،بيروت1393 ،هـ.)4/264( ،
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قال ابن قدامه -رحمه هللا :-وملا نقضت قريش عهد النبي -صلى هللا عليه وسلم -خرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة 1.وإن نقض
بعضهم دون بعض ،فسكت باقيهم عن الناقض ،ولم يوجد منهم إنكار وال مراسلة اإلمام ،وال تبرؤ؛ فالكل ناقضون2.

وال يحتاج اإلمام أن يعلم املعاهدين في حال فعلوا ما يبين خيانتهم ،وإنما يكون اإلعالم إذا خاف منهم الخيانة ،فإذا تحققها
صاروا نابذين للمعاهدة السلمية التي بينهم3.

ومن أفعال املعاهدين التي تنتقض بها للمعاهدات السلمية:
أوال :العدول عن املوادعة في الظاهر
إن من موجبات عقد املعاهدات السلمية :املوادعة في الظاهر ،وهي الكف عن القتال ،وتوهم التعرض للنفوس واألموال،
فيجب على املعاندين مثلما يجب لهم على املسلمين.
فإن عدل املعاهدون عن املوادعة إلى ضدها؛ فقاتلوا قوما من املسلمين ،أو قتلوا قوما من املسلمين ،أو أخذوا مال قوم
من املسلمين؛انتقضت معاهدتهم بفعلهم ،وليس بحاجة إلى حكم اإلمام لنقضها،وجاز لإلمام أن يبدأ بقتالهم من غير إنذار،
ويشن عليهم الغارة ويهجم عليهم غرة وبياتا إنشاء ،وجرى ذلك الفعل في نقض املعاهدة السلمية مجرى تصريحهم بالقول بأنهم
قد نقضوها4.

وقد غزا النبي-صلى هللا عليه وسلم -أهل مكة بعد املعاهدة السلمية من غير أن ينبذ إليهم؛ ألنهم كانوا قد نقضوا العهد
بمعاونتهم بني كنانة على قتال خزاعة ،وكانت حلفاء للنبي-صلى هللا عليه وسلم ،-ولذلك جاء أبو سفيان إلى املدينة يسأل النبي-
صلى هللا عليه وسلم -تجديد العهد بينه وبين قريش ،فلم يجبه النبي-صلى هللا عليه وسلم-إلى ذلك؛ فمن أجل ذلكلم يحتج إلى
النبذ إليهم إذا كانوا قد أظهروا نقضا لعهد بنصب الحرب لحلفاء النبي-صلى هللا عليه وسلم5.-

ثانيا :الخيانة من الباطن
ومن موجبات عقد املعاهدات السلمية كذلك ،ترك الخيانة ،بأن ال يستسر املعاهدون بفعل ما ينقض املعاهدة السلمية
لو أظهروه ،مثل أن يمايلوا في السر عدوا ،أو يقتلوا في السر مسلما ،أو يأخذوا لهم اال ،أو يزنوا بمسلمة ،وهذا ما صرح به
الشافعية والحنابلة6.

1صحيح البخاري( ،كتاب :املغاري ،باب :غزوة الفتح في رضان  5/146ح .)4276ومسلم( ،كتاب :الحج ،باب :تحريم مكة وصيدها 2/989 ،ح .)1355
2ابن قدامه ،املغني.)10/522( ،
3ابن القيم ،رداملعاد.)3/370( ،
4السرخس ي ،املبسوط.)10/86( ،ابن نجيم ،البحر الزنق (.)5/85الجصاص ،أحكام القران (.)3/67املاوردي ،الحاوي (.)18/443
5أخرجه البيهقي في دالئل النبوة ( )5/9من حديث موس ى بن عقبة مرسال.
6املاوردي ،الحاوي ( .)18/443النووي ،روضة الطالبين.)10/337( ،الرحيباني ،مطالب أولي النهى.)589/2( ،
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وصرح الحنفية بأن املهادن لو تجسس أخبار املسلمين فبعث بها إلى عدو املسلمين ،أو زنى بمسلمة أو ذمية ،أو سرق ال
ينتقض عهده 1.وكأنهم يرون أن هذه األفعال ال ترقى لنقض املعاهدة السلمية.
وإذا استشعر اإلمام ممن عقد معهم معاهدة سلمية أمارة تدل على خيانتهم؛ فقد ذهب الحنفية واملالكية والشافعية
والحنابلة إلى أنه جاز لإلمام أن ينبذ إليهم عهدهم؛ بأن يعلمهم أن ال عهد بينه وبينهم لقوله تعالى" :وإما تخافن من قوم خيانة
فانبذ إليهم على سواء إن هللا ال يحب الخائنين"2.يعني إذا خفت غدرهم وخدعتهم وإيقاعهم باملسلمين ،وفعلوا ذلك خفية ،ولم
يظهروا نقض العهد؛ فانبذ إليهم على سواء؛ أي :ألق إليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد والهدنة حتى يستوي الجميع في معرفة
ذلك ،وهو معنى قوله تعالى" :على سواء"؛ لئال يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب ،ويرى املالكية أنه يجب على اإلمام نبذ
عهدهم وإنذارهم؛ فإن تحقق خيانتهم نبذه بال إنذار3.

قال ابن العربي -رحمه هللا":-إذا ظهرت آثار الخيانة ،وثبتت دالئلها وجب نبذ العهد؛ لئال يوقع التمادي عليه في الهلكة ،وجاز
إسقاط اليقين ههنا بالظن للضرورة ،وإذا كان العهد قد وقع؛ فهذا الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظا؛ إذ ال يمكن أكثر من
هذا"4.

ثالثا :العدول عن املجاملة في القول والفعل
ومن موجبات عقد املعاهدات السلمية :املجاملة في األقوال واألفعال ،فهي في حقوق املسلمين أغلظ منها في حقوق الكفار
املهادنين؛ فيلزمهم في حقوق املسلمين أن يكفوا عن القبيح من القول والفعل ،ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل ،ولهم على
املسلمين أن يكفوا عن القبيح في القول والفعل؛ وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في القول والفعل ،لقوله تعالى" :ليظهره
على الدين كله"5.فإن عدل الكفار املهادنون عن الجميل في القول والفعل؛ فكانوا يكرمون املسلمين فصاروا يستهينون بهم،
وكانوا يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم ،وكانوا يعظمون كتاب اإلمام فصاروا يطرحونه ،وكانوا يزيدونه في
الخطاب فصاروا ينقصونه ،فهذه ريبة ؛لوقوعها بين شكين؛ ألنها تحتمل أن يريدوا بها نقض املعاهدة السلمية ،وتحتمل أن ال
يريدون بها نقضها ،فيسألهم اإلمام عنه وعن السبب فيها؛ فإن ذكروا عذرا يجوز مثله قبله منهم ،واستمر في معاهدتهم ،وإن
لم يذكروا عذرا ،أمرهم بالرجوع إلى عادتهم من املجاملة في أقوالهم وأفعالهم؛ فان عادوا أقام على معاهدتهم ،وإن لم يعودوا
نقضها بعد إعالمهم بنقضها6.

1ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.)3/249( ،
2سورة األنفال ،اآلية.58:
3الجصاص ،أحكام القرآن.)3/67( ،العيني ،عمدة القاري .)15/100( ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي .)2/206( ،النووي ،روضة الطالبين.)10/338( ،
الرحيباني ،مطالب أولي النهي.)2/590( ،
4الجصاص ،أحكام القرآن.)2/860( ،
5سورة الصف ،اآلية.9 :
6املاوردي ،الحاوي.)18/444( ،
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رابعا :سبهم هللا أو رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
واختلف الفقهاء في أثر هذا السبب على عقد املعاهدة السلمية على قولين:
القول األول :ذهب جمهور الفقهاء من "املالكية والشافعية والحنابلة" إلى أن مما ينقض العهد هو سبهم هللا تعالى ،أو ا
لقرآن ،أو رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-أو نبيا من األنبياء-عليهم السالم-مجمع على نبوته عندنا1.

القول الثاني :ذهب الحنفية إلى عدم انتقاض عقد املعاهدة السلمية بسب النبي-صلى هللا عليه وسلم-؛ألن سب النبي-صلى
هللا عليه وسلم-كفر من الكافر 77املهادن ،والكفر املقارن لعقد املعاهدة السلمية ال يمنع عقدها في االبتداء ،فالكفر الطارئ
ال يرفعه في حال البقاء2.واستدلوا بحديث عروة عن عائشة-رض ي هللا عنها-قالت :دخل رهط من اليهود على الرسول-صلى هللا
عليه وسلم-فقالوا :السام عليكم فهمتها ،فقلت :عليكم السام واللعنة ،فقال :رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم :-مهال يا عائشة؛
فإن هللا يحب الرفق في األمر كله ،فقلت :يا رسول هللا أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-فقد قلت:
عليك3.

وجه الداللة من الحديث :ال شك أن هذا سب منهم له -صلى هللا عليه وسلم ،-ولو كان نقضا للعهد لقتلهم لصيرورتهم
حربيين4.

ومن الواضح اتفاق الفقهاء على أن نقض العهد بسب الكفار هللا تعالى؛ ويرجح الباحث انما ذهب إليه األحناف بعدما
نتقاض عقد املعاهدة السلمية بسب النبي-صلى هللا عليه وسلم-؛لوضوح دليلهم في ذلك.
وأما عن أحوال نقض املعاهدات السلمية من قبل الكفار املهادنين؛ فإما أن يكون من جميعهم أو من بعضهم ،فإن كان
النقض من جميعهم انتقض عهدهم جميعا ،وليس لواحد منهم على نفس أو مال5.وإن كان النقض من بعضهم؛ فإما أن يظهر
البعض اآلخر الرضا بهذا النقض ،أو يسكتوا عنه ،أو يظهروا الكراهة له؛ فإن أظهر البعض اآلخر الرضا في قول أو فعل؛
فينتقض عهدهم جميعا ،الناقضون والراضون به ،ويصيرون جميعهم حربيين ،وكذا إن سكت البعض اآلخر فلم يظهروا رضا
بالنقض ،وال كراهية له في قول أو فعل ،انتقض عهد الجميع ،ويكون سكوتهم نقضا للعهد6.قال هللا تعالى" :واتقوا فتنة ال
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"7.

1الزرقاني ،شرح الزرقاني .)3/147( ،الهمي ،تحفة املحتاج.)9/302( ،الشربيني ،مغني املحتاج.)4/264( ،الرحيباني ،مطالب أولي النهى.)2/622( ،
2ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.)4/213( ،
3أخرجه البخاري في صحيحه.)11/41( ،ومسلم في صحيحه.)4/1706( ،
 4الشوكاني ،تفسير فتح القدير.)5/457( ،
5السرخس ي ،شرح السنرأمير.)5/1696( ،املاوردي ،الحاوي.)18/440( ،ابن قدامة ،املغني.)8/462( ،
6ابن قدامة ،املغني.)8/462( ،
7سورة األنفال ،اآلية.25 :
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وكذلك كانت سنة هللا تعالى في عاقر ناقة صالح ،باشر عقرها أحمير ،وهو القداد بن سالف ،وأمسك قومه عنه ،فأخذ هللا
جميعهم بذنبه ،فقال تعالى" :فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وال يخاف عقباها"1.

وقد عقد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -معاهدة مع يهود بني النضيرّ ،
وهم بعضهم بقتله ،فجعله نقضا منهم لعهده
فغزاهم وأجالهم2.

وعقد معاهدة مع يهود بني قريظة فأعان بعضهم أبا سفيان بن حرب على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في الخندق،
وقيل :إن الذي أعانه منهم ثالثة :حيي بن أخطب وأخوه وآخر ،فنقض به عهدهم ،وغزاهم حتى قتل رماتهم وسبى ذراريهم3.

وعقد معاهدة مع قريش في الحديبية ،وكان بنو بكر في حلف قريش ،وخزاعة في حلف رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-
فجعله رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -نقضا لعهد جميهم؛ فسار إليهم محاربا ،وأخفى عنهم أثره حتى نزل بهم وفتح مكة4.

فدل على أن املمسك يجري عليه في نقض العهد حكم املباشر؛ وألنه ملا كان عقد بعضهم للمعاهدة موجبا ألمان جميعهم
وإن أمسكوا ،كان نقض بعضهم موجبا لحرب جميعهم إذا أمسكوا 5.وإن كان نقض من بعضهم وأظهر البعض اآلخر الكراهة
للنقض بقول أو فعل؛ انتقض العهد في حق الناقضين فقط6.

ونص الشافعية على أنه لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس واألشراف بذلك؛ ففي انتقاض العهد في حق السوقة
وجهان :وجه املنع :أنه ال اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم.
ولو نقض الرئيس وامتنع األتباع وأنكروا؛ ففي االنتقاض في حقهم قوالن :وجه النقض :أنه لم يبق العقد في حق املتبوع
فكذا التابع.
قال النووي -رحمه هللا" :-والصحيح أنهم إن أنكروا بقول أو فعل بأن اعتزلوه أو بعثوا إلى اإلمام بأنا مقيمون على العهد لم
ينتقض".
وإذا انتقض في حق بعضهم؛ فإن تميزوا فذلك؛ وإال فال يبيتهم اإلمام وال يغار عليهم إال بعد اإلنذار ،ويبعث إلى الذين لم
ينقضوا يتميزوا أو يسلموهم ،فإن لم يفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضا.
ومن أخذ منهم واعترف بأنه من الناقضين ،أو قامت عليه بينة لم يخف حكمه ،وإال فيصدق بيمينه أنه لم ينقض7.

1سورة الشمس ،اآلية.15 ،14 :
2ابن هشام ،سيرة ابن هشام.)2/190( ،
3املرجع السابق.)3/172( ،
4ابن هشام ،سيرة ابن هشام.)3/264( ،
5املاوردي ،الحاوي.)18/440( ،
6ابن قدامة ،املغني.)8/462( ،
7النووي ،روضة الطايس.)10/338( ،
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وفي واقعنا املعاصر؛ نجد أن العدو الصهيوني الذي عقد معه بعض حكام املسلمين معاهدات سلمية؛ ارتكب ويرتكب-
فرادى وجماعات ودولة – كل يوم ما يدلل وبكل وضوح نقضه لهذه املعاهدات الكارثية على شعبنا الفلسطيني خاصة وعلى
أمتنا اإلسالمية عامة؛ ولكنه يحرس على بقائها ملا لها من فوائد كبيرة على استقرار هو أمنه في خاصرة األمة اإلسالمية وفي قلب
أراضيها.

74

وكان األولى بمنعقد هذه املعاهدات أن يفهم هذا ،وأن يعاملوا هذا املحتل بما تفرضه علينا شريعة إسالمنا العظيم ،وأال
يلهثوا خلف سراب.
قال عمر-رض

ي هللا عنه" :-إنا كنا أذل قوم فأعزنا هللا باإلسالم؛ فلما نطلب العزة بغير ما أعزنا هللا به أذلنا هللا"1.

الفرع الثاني :انقضاء املعاهدة السلمية بنقضها من طرف املسلمين
اتفق جمهور الفقهاء املسلمين على جواز نقض املعاهدة من طرف اإلمام عند توافر أسباب معينة ،وعلى أنه يجوز لإلمام
نقض املعاهدة السلمية املؤقتة قبل انتهاء وقته الخوف الخيانة ،بأن تظهر أمارات تدل على نية املعاهدين الغدر ،والخيانة،
كاالستعداد وحشد الحشود لقتال املسلمين 2.وذلك لقوله تعالى" :وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن هللا ال
يحب الخائنين"3.

وقال الشافعية والحنابلة :يجوز لإلمام نقض املعاهدة السلمية متى شاء؛ إذا كان قد عقدها مطلقة ،وشرط في عقدها أن
له نقضها متى شاء4.
وقال األحناف :يجوز لإلمام نقضها متى رأى املصلحة في نقضها؛ ألنها عنده معقد جائز غير الزم5.

قال ابن الهمام :النبذ ال يتقيد بخطورة الخوف؛ ألن املهادنة في األول ما صحت ،إال ألنها أنفع ،فلما تبدل الحال عاد إلى
املنع6.

ومما سبق؛ يتبين أن نقض املسلمين للمعاهدة السلمية مرتبط بنظرهم لضوابط عقدها؛ فمن رأى أنها عقد جائز غير الزم
كالحنفية؛ قالوا بأن لإلمام نقضها متى رأى املصلحة في ذلك ،وال ينحصر النقض في خوف الخيانة من املعاندين ،ومن رأى جواز
أن يشترط املسلم ونفي نص املعاهدة أن له منقضها متى شاءوا ،كالشافعية والحنابلة ،وشرطوا ذلك الشرط؛ قالوا بجواز
نقض هذه املعاهدة السلمية التي تضمنت هذا الشرط متى شاء املسلمون ،وأما جواز نقض املعاهدة السلمية عند خوف

1أخرجه الحاكم في املستدرك على الصحيحين( ،كتاب :اإليمان ،من حديث سمر بن جندب 130 /1 ،ح .)207
2الجصاص ،أحكام القرآن.)67/3( ،ابن قدامة ،املغني.)10/522( ،
3سورة األنفال ،اآلية.58 :
4املري ،مختصر املري.)8/386( ،البهوتي ،كشاف القناع.)3/112( ،
5الكاساني ،بدائع الصنائع.)7/109( ،السمر قندي ،تحفةالفقهاء.)3/297( ،ابن الهمام ،شرح فتح القدير.)457/5( ،
 6الشوكاني ،تفسير فتح القدير.)5/457( ،
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الخيانة من املعاندين فال خالف عليه بين الفقهاء؛ بل ذهب بعضهم1.إلى وجوب نقضها لئال يوقع التمادي عليها في هلكة
املسلمين.
وفي واقعا املعاصر؛ نجد أن املعاهدات السلمية التي عقدها بعض حكام العرب ،أدت إلى مفاسد عظيمة وكوارث كبيرة،
ولم يصدر من العدو ما يفهم منه خيانة هذه املعاهدات السلمية فحسب؛ وإنما ينقض بفعل ما ال يتصور عقل ،منحر
بالتطهير؛ والقتل املنظم ،وانتهاكا لحرمات واألعراض ،ومصادرة األرض وتدنيس املقدسات ،وتعذيب األسرى ،والتنكيل بشعبنا
املسلم ليل نهار؛ ومن ثم يجب على املسلمين أن يعملوا على نقض هذه املعاهدات اإلجرامية اآلثمة ،وأن تعود األمة إلى السيادة
والصدارة والريادة في كل مناحي الحياة ،وهذا يحتاج إلى وحدة القلوب تربية النفوس واستنهاض كل الطاقات؛ ويحتاج إلى عمل
متواصل دؤوب ،وهللا املستعان.
ويمكن للمسلمين التخلص من املعاهدات السلمية من خالل القانون الدولي؛ حيث أكدت أحكام القانون الدولي أنه ليس
للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام باملعاهدة قد تم باملخالفة لحكم في قانونها الداخلي كسبب إلبطال هذا الرضا
إال إذا كانت املخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي2.

وبناء على ما سبق؛ يستطيع املسلمون التخلص من املعاهدات السلمية الدائمة التي أسستها األنظمة من خالل القانون
الدولي ،وذلك من خالل:
 .1اإلثبات لدى األمم املتحدة أن هذه املعاهدات تخالف قواعد أساسية من قواعد القانون الداخلي ،والتي منها3.

أ .عدم جواز عقد معاهدة سلمية دائمة مع عدو يحتل جزءا من بالد املسلمين.
ب .عدم جواز عقد معاهدة سلمية دائمة أبدية مع العدو.
 .2اإلثبات لدى األمم املتحدة بأن العدو قام بجرائم اإلبادة الجماعية والقرصنة والفصل العنصري والتعذيب وشن حروب
تهدف إلى املس من الحريات األساسية لألشخاص.
وهذا كله انتهاك لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام4.حيث يؤدي إلى بطالن املعاهدة السلمية حسب القانون
الدولي ،وتتحمل دولة العدو مسؤولية ذلك.
1ابن الس ي ،أحكام القرآن.)2/860( ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي.)2/206( ،
 2ينظر  :املادة ( )46من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969واملعنونة بـنصوص القانون الداخلي بشأن االختصاص بعقد املعاهدات ،والتي
تنص على أنه .1" :ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام باملعاهدة قد تم باملخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد
املعاهدات كسبب إلبطال هذا الرضا إال إذا كانت املخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي .2 .تعتبر املخالفة بينة إذا
كانت واضحة بصورة موضوعية ألية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل املعتاد وبحسن نية".
3على أن يتم إقرارها في القانون الداخلي من خالل ممثلي الشعب املنتخبين؛ إذا لم تكن مقررة.
4القواعد اآلمرة في القانون الدولي العام :أقرت املجموعة الدولية عدد من املبادئ على أساس أنها شاملة ،ويتعلق األمر باملعايير اإلجبارية للقواعد
اآلمرة التي تمنع خاصة أفعال االعتداء والعبودية واإلبادة الجماعية ،والقرصنة ،والفصل العنصري وكذلك إعالنات الدخول في حروب أو املعاهدات
التي تهدف إلى املس من الحريات األساسية لألشخاص ،حسب املادة ( )53من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969ويعتبر عقد املعاهدة
باطال إذا ما خالف قاعدة آمرة من القانون الدولي.
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 .3باالستناد إلى رفض الشعب الفلسطيني الذي رفض معاهدة السالم ،وقام بانتفاضة عارمة ضد العدو الصهيوني؛
واالستدالل باملادة ( )61من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام 1969م التي نصت على أنه يجوز للطرف في
املعاهدة االحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب النقضائها أو االنسحاب منها.
وخالصة القول :إن تغير الظروف واملصلحة القومية ال تبرر في اإلسالم نقض العهد ،كما ال يبرره أن يرى املسلمون أنفسهم
في مركز القوة تجاه الطرف الثاني ،وقد ورد النص الصريح في القرآن يؤكد ذلك ،فقال تعالى" :وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال
تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفيال إن هللا يعلم ما تفعلون"1.مع األخذ في االعتبار بأن ذلك التشديد
على املسلمين بالوفاء بالعهد كان في وقت وفي بيئة لم تكن القاعدة فيه ما الوفاء بالعهود2.

هذا هو حكم اإلسالم في املعاهدات التي توقعها الدولة اإلسالمية مع الدول األخرى لحفظ السالم ،فنحن مطالبون بالوفاء
بها ،واملحافظة عليها ،وعدم نقضها ،إال إذا نقضها العدو ،أما إذا لم ينقضها ،ولم يظاهر على عداء املسلمين ،فعلى املسلمين
الوفاء لهم لقوله تعالى" :إال الذين عاهدتم من املشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم
إلى مدتهم"3.

يقول الشيخ محمود شلتوت" :إن الوفاء باملعاهدة واجب دينيُ ،يسأل عنه املسلم في ما بينه وبين هللا ،ويكون اإلخالل بها
غدرا وخيانة"4.

وبهذا يكون اإلسالم قد سبق كل األمم األخرى بتشريعاتها في مجال تقنين املعاهدات الدولية؛ بل وتميز عنها في عدالته
وسماحته مع أعدائه ،واألهم أن ذلك السبق كان عمليا ولم يكن مجرد تنظير ،ويدل على ذلك ما وقعه املسلمون من معاهدات
مع أعدائهم بداية من عصر الرسول مرورا بعصر الخلفاء الراشدين ،ثم من بعدهم من عصور إسالمية.

الخاتمة
بعد أن قام الباحثان بتسليط الضوء على موضوع القواعد املنظمة للتحفظ على املعاهدات الدولية وأحكامه في القانون
الدولي العام والشريعة اإلسالمية ،توصال إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،على النحو اآلتي:
أوال :نتائج البحث
 .1االنسحاب من املعاهدة الدولية هو تصرف من جانب واحد تتخذه سلطات الدولة املعنية إلنهاء التزاماتها املترتبة على
املعاهدة ،وبالتالي يختلف عن مفهوم اإلبطال واإلنهاء.

1سورة النحل ،اآلية.91:
2صالح بن عبد الرحمن الحصين ،العالقات الدولية بين منهج اإلسالم واملنهج الحضاري املعاصر ،ص.51

3سورة التوبة ،اآلية.4:
4محمود شلتوت ،اإلسالم عقيدة وشريعة ،ص.457
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 .2لم تذكر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  1969كلمة االنسحاب إال وقد جاء معها إحدى هذه الكلمات( :إلغاء،
انسحاب ،إيقاف عمل ،انقضاء)؛ وعليه فإن مفهومهم متقارب فيما بينهم ،إذ إنهم يعبرون جميعا عن كلمة واحدة يقصد
بها إنهاء املعاهدة؛ ولكن تختلف إجراءات اإلنهاء واآلثار املترتبة عليها فيما بينهم.
 .3املتتبع لكتب فقهاء الشريعة اإلسالمية القدامى يجد أن مصطلح االنسحاب لم يكن متداوال عندهم؛إال إنه ال يعنى أنهم
لم يعرفوا مضمونه ومدلوله.
 .4االنسحاب هو تصرف من جانب واحد تتخذه سلطات الدولة اإلسالمية إلنهاء التزاماتها املترتبة على املعاهدة ،شريطة
عدم نقضان العهد مع الدولة املعاهدة لها ،وال أدل على ذلك من قول هللا تعالى" :إال الذين عاهدتم من املشركين ثم لم
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن هللا يحب املتقين".
 .5يعد االنسحاب من املعاهدات الثنائية إنهاء للمعاهدة؛ ألنها قائمة بين طرفين بعكس املعاهدات الجماعية ،إذ إن
االنسحاب ال يؤثر عليها؛ ألنها متعددة األطراف ،إال إذا نصت املعاهدة على خالف ذلك.
 .6إن اإلجراءات الخاصة باالنسحاب من املعاهدات الدولية تؤدي إلى إنهاء املعاهدة أو بطالن العمل بها ،كبطالن املعاهدة
الدولية بسبب عدم مشروعية موضوعها ،وكبطالن املعاهدة الدولية بسبب إبرامها تحت إكراه.
 .7إن الوسيلة املتبعة إلعالن التبليغ أو إيصال اإلخطار بشأن االنسحاب من املعاهدة هي بالشكل املكتوب ،حيث ال يمكن
أن يكون شفويا ،وإن كان شفويا ال ينتج عنه أي آثار قانونية ،بحيث يجب أن يكون التوقيع على هذا اإلخطار صادرا من
الجهة املخولة بذلك.
ثانيا :توصيات البحث
انطالقا مما سبق ،توص ي الدراسة بضرورة وضع ضوابط ومعايير لالنسحاب من املعاهدات الدولية؛ بحيث تنص كل
معاهدة على هذه الضوابط ،حتى ال تفقد املعاهدات مضمونها وآثارها املترتبة عليها.

قائمة املصادر واملراجع
أوال :القرآن الكريم وعلومه:
ثانيا :كتب الحديث الشريف:
ثالثا :كتب الفقه اإلسالمي (املذاهب الفقهية األربعة):
رابعا :املراجع العربية:
 .1إبراهيم محمد عناني ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة.2005 ،
 .2أشرف عبدالعزيز عبدالقادر ،الواليات املتحدة األمريكية وأزمات االنتشار النووي :الحالة اإليرانية  ،2009 – 2001مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي.2010 ،
 .3جمال عبد الناصر مانع ،القانون الدولي العام ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة.2005 ،
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 .4رشيدة العام ،املجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.2006 ،
 .5عبد القادر القادري ،القانون الدولي العام ،مكتبة املعارف ،الرباط.1984 ،
 .6علي خليل إسماعيل الحديثي ،القانون الدولي العام ،الجزء األول :املبادئ واألصول ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2010 ،
 .7علي صادق أبوهيف ،القانون الدولي العام ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1975 ،
 .8محمد بلمديوني ،إنهاء املعاهدات الدولية وإيقافها ،رسالة ماجستير ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف.2008 ،
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Dialogue between the hammer of social communication and anvil of separation
. السودان- والية الجزيرة- جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- أبكرعبدالبنات آدم إبراهيم.د.أ
Prof/ Abaker Abdelbanat Adam Ibrahim. University of The Holy Quraan And Taseel of Sciences- Sudan.

Abstract
The study dealt with the dialogue between the hammer of social communication and secession secrecy
to understand the role of social communication in the development of the physiological and biological needs
of the human being, which show the harmony and interaction between individuals and groups through
communication messages. Since communication is the backbone of achieving the minimum knowledge of
others, the concept of dialogue in essence is not contrary to the idea of social communication in its physical
and moral aspects to reach humanity into the ranks of rational education, through the information revolution
and the scientific boom we live in. The study aimed at revealing the role of social communication in building
relations and spreading the culture of dialogue among nations. The researcher used the descriptive and
analytical method to reveal the role of communication and communication messages in exchanging ideas and
ideas to build a society free of obstacles to communication according to Islamic teachings.
Keywords: Dialogue- Social communication- Humanity
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مستخلص
تناولت الدراسة الحوار بين مطرقة التواصل االجتماعي وسندان االنفصال ملعرفة دور التواصل االجتماعي في تنمية
الحاجات الفسيولوجية والبيولوجية لإلنسان ،والتي تنم عن التوافق والتفاعل بين األفراد والجماعات من خالل الرسائل
االتصالية .وبما أن التواصل هو العمود الفقري في تحقيق الحد األدنى من املعرفة بأحوال اآلخرين ،فإن مفهوم الحوار في
جوهره ليس نقيضا لفكرة التواصل االجتماعي بجوانبه املادية واملعنوية للوصول باإلنسانية إلى مصاف التربية الرشيدة ،من
خالل الثورة املعلوماتية والطفرة العلمية التي نعيشها .وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التواصل االجتماعي في بناء
العالقات ونشر ثقافة الحوار بين األمم .استخدم الباحث املنهج الوصفي والتحليلي للكشف عن دور الرسائل التواصلية
واالتصالية في تبادل اآلراء واألفكار لبناء مجتمع خالي من معوقات التواصل وفق التعاليم اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :الحوار -التواصل االجتماعي -اإلنسانية.

مقدمة
كثيرا ما يكون سبب االختالف بين الناس الوقوع في الخطأ أو عدم استخدام بعض مهارات الحوار ،وتعد مهارة الحوار من
املهارات الهامة في التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياس ي ،كما أن لكل مجال نطاقه فإن للحوار مجاالته
املختلفة حتى يتسنى لكل من املتحاورين في ضع خطة واضحة في بيئة مستنيرة ،ألن عدم وضوح مجال التعامل ونطاقه من شأنه
إضاعة الوقت دون طائل وتبديد الطاقة دون فائدة ،وعلى العكس من ذلك كلما اتضح مجال التعامل ونطاقه وتحددت معامله
كان ذلك أدعى إلى استغالل الوقت والجهد ألن كال املتعاملين يعلم مجال تعامله الذي يمكن أن يصرف جهده إليه .فالتواصل
كأحد املحاور األساسية التي يستطيع اإلنسان على ضوئها تغيير نمط حياته وإصالح حاله والتعامل مع اآلخرين بالحكمة
واملوعظة الحسنة .وحتى تكون الدعوة إلى هللا تعالى دعوة شاملة يجب أن تكون قنوات التواصل االجتماعي ال تخرج عن منهج
الكتاب والسنة ،علما بأن للمصدرين ٌ
دور ٌ
كبير في تنمية الوعي العقلي والفكري.
فاالتصال بمستوياته املختلفة يمثل األنموذج األمثل في الحوار بين املخالفين في الرأي والفكر ،كما يعتبر من أهم الوسائل
التي ساعدت في انتشار الدعوة اإلسالمية خالل الفترتين املكية واملدنية .وقد تكمن أهمية البحث في الكشف عن أهمية
التواصل االجتماعي كوسيلة لتحقيق الحد األدنى من املعرفة بأهمية الحوار في بسط األمن الروحي والفكري في حياة اإلنسان،
والوصول باإلنسانية إلى مصاف التربية الرشيدة ،وتفعيل دور الدعاة بنقل األخبار واملعلومات إلى املدعوين أو إلى املتلقين
بصورة تحقق الغرض من االتصال ،بجانب معرفة مدى فاعلية الرسالة املرسلة في كشف الشكوك ورفع الظنون عند
املتحاورين.
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املبحث األول :مفهوم الحواروأهميته وآدابه
جاء في "لسان العرب" :لفظ الحوار من محاورة َوم ُحورة ،وأحار عليه أي :جوابه؛ ورد إليه فالتحاور هو التجاوب .1وجاء في
معجم املصطلحات العربية الحوار Dialogueهو تبادل الحديث بين الشخصين أو أكثر .2وذهب آخرون بأنه هو مراجعة الكالم
ُ
ُ
بين شخصين يطغاهم الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب .فالحوار من املحاورة؛ وهي املراجعة في الكالم.3
أما اصطالحا فيرى الكثيرون أنه :هو التحول من حال إلى حال ،فاملحاور يتنقل في حواره من حالة إلى أخرى ،فمرة يكون
مستفسرا ،وأخرى يكون مبرهنا ،وثالثة يكون ُم ّ
فندا ...وهكذا .كما هو وسيلة من وسائل االتصال بين الناس ،بحيث يتعاون
املتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصل إليها؛ ليكشف كل طرف منهم ما خفي على صاحبه منها .أيضا ُع ّرف بأنه هو عبارة

عن مطلب إنساني يتم فيه استخدام أساليب ووسائل مختلفة إلشباع حاجة اإلنسان لالندماج والتواصل مع محيطه.4
كما يرى آخرون بأنه تبادل جملة من األفكار والحقائق واملعلومات والخبرات بين املتحاورين ،بغرض معرفة كل فريق باآلخر
بطريقة موضوعية ،والكشف عن نقاط التوافق واالختالف ،مع احتفاظ كل طرف بمعتقداته ،في جو من االحترام املتبادل
واملعاملة بالتي هي أحسن ،بعيدا عن نوازع التشكيك.5وعلى ما سبق ،فالحوار هو بمثابة مراجعة الكالم التي تحدث بين
شخصين أو أكثر ،ووسيلة من وسائل التفاعل االجتماعي بين األشخاص بهدف الوصول إلى حقيقة ما.
فاهلل سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين متباينين في :ألوانهم وأشكالهم وعقولهم وأفئدتهم .فكان من البديهي أن يواجه
الفرد في حياته من يخالفه في العقيدة أو الفكر أو الرأي ،وإذا ما أراد الفرد االتصال بمن يخالفه فليس أمامه إال سبيالن :األول:
الحوار والتخاطب بالتي هي أحسن ،والثاني :القهر والعنف والغلبة مع اآلخر ،وال ريب أن اإلنسان السوي يدفعه عقله نحو نبذ
السبيل الثاني والنفور منه ،وإلى اتباع السبيل األزل(الحوار) واللوذ به تحقيق السلم االجتماعي .وللحوار أهميته البالغة ،ممثلة
في النقاط التالية:
 .1الحوار هو السبيل األسمى لضبط الخالف واالختالف ،وتفعيل قيم التعاون والتآلف والتكاتف ،وبدونه تكون الساحة
ملئ بالنزاعات والصراعات والحروب والفرقة والشتات ،فالحروب األهلية وعمليات اإلقصاء والتهميش والتمييز والتعصب
األعمى ما هي إال لغياب عنصر التفاهم والتواصل.
 . 2الحوار ركيزة أساسية في الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى :فالدعوة إلى هللا تعالى في األساس هي حوار بين الحق والباطل،
وبين أهل اإليمان وأهل الضالل ،وبين الكلمة الطيبة والخبيثة.6

 - 1ابن منظور ،محمد بن مكرم(1958مـ).لسان العرب .دار الجيل،بيروت،ط2ج751/1
 -2وهبة ،وكامل املهندس(بدون تاريخ) .معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب .مكتبة األمل ،بيروت ،ط.2ج.154/ 3
 -3ابن منظور(1958مـ).مصدر سابق.ج.)751/1
 -4العليان ،عبد هللا علي(2004م) .حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين ،رؤية إسالمية للحوار ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
ط1ص.223
 -5الباهي ،حسان(2004م) .الحوار ومنهجية التفكير النقدي ،إفريقيا الشرق،ط.2ص54
 -6العليان(بدون تاريخ).مصدر سابق.ص.223
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 .3الحوار ضروري الكتساب العلم وتلقي املعرفة :يمثل الحوار السبيل الوحيد لكشف الحقائق العلمية واملعرفية ،إذ بدونه
ال يمكن أن تنتقل الخبرات من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة .كما أن الحوار كفيل بأن يجعل الفكر ينبض بالحياة والحركة،
والتجدد من خالل التواصل بين الشعوب.1
 .4الحوار أداة للتفاهم مع اآلخرين :ذلك أن الحوار يهدف إلى شرح وجهة نظر اآلخر ،واستيعاب املعطيات والوقائع املكونة
ملواقف الطرفين املتحاورين.2
 .5يعمل الحوار على إبراز الجوامع املشتركة بين املتحاورين في العقيدة واألخالق والثقافة.
 .6يعمل الحوار على تعميق املصالح املشتركة بين املتحاورين.
 .7تحديد مجاالت نطاق التحاور :البد من استناد محاور الحوار إلى معايير يؤمن بها املتعامالن ،فإذا كان التعامل بين مؤمنين
وملحدين كان املعيار هو العقل والحقائق العلمية املتفق على التسليم بها ،واملحاكمة إلى حقائق دينية يؤمن بها كل من
الفريقين.
 .8تحديد آليات الحوار :البد من تحديد الغاية من الحوار ،إذ بدون تحديد أهداف ومرامي الحوار لن يصل املتحاورين إلى
غايات مرجوة ،فتحديد القضايا واألهداف يشكل مدخال هاما في الحوار.
 .9استناد التعامل إلى معايير يؤمن بها املتحاورين :وهما ركيزتان أساسيتان في التعامل مع اآلخر ،ففي ظل فقدان العدالة
واملوضوعية ،وغياب املعايير واملقاييس املنضبطة تصبح النظرة إلى اآلخر جائرة ،واألحكام املسبقة قاسية على اآلخرين.
 .10تحديد الغاية من الحوار :على املتحاورين أن يتقيدوا في ما بينهم بحسن الخطاب والتزام القول الحسن وتجنب تسريب
املعلومات ،ذلك أن احترام اآلخرين من األمور اإليجابية التي تسهم في إنجاح التعامل واالرتفاع به إلى آفاق متقدمة .وهذه اآلداب
اإليجابية لها من اآلثار الطيبة التي تسهم في بلورة معطيات وأسس الحوار وهذا يتطلب االنفتاح والقبول لدى كل األطراف.3
وعلى ما سبق ،يجب أن يتوفر األهلية الكافية لدى املتحاورين ،أي أهلية املحاور من حيث العلم والثقافة الواسعة واملعرفة
بالقضية املطروحة للحوار ،ومن هنا البد أن يكون كل طرف في الحوار حكيما فطنا عاملا بمتطلبات العصر ،فقيها في قضايا
الفكر وتحوالته ،قويا مستقيما ،عارفا بجذور املختلف حوله ،مدركا لرسالته الراهنة ،متفتح العقل ذكي الفؤاد ،واسع األفق
محيطا بمعارف عصره ،على قدر كبير من الثقافة والخبرة والدراية في األمور التي تطرح للحوار ،وبهذا املعنى فإن الحوار قوة
وسالح من أسلحة السجال الثقافي واملعركة الحضارية خصوصا في عصرنا الراهن ،وهو أيضا وسيلة ناجحة من وسائل الدفاع
عن املصالح العليا لألمة ،وشرح قضاياها ،وإبراز اهتماماتها وأهدافها ،وتبليغ رسالتها ،وإظهار حقيقتها ...إلى غير ذلك.

 -1ابن حميد ،صالح بن عبد هللا(بدون تاريخ) .أصول الحوار وآدابه في اإلسالم .دار املنارة،جدة،ط.1ص3
 -2السماك ،محمد(1428هـ) .ثقافة الحوار في اإلسالم ،حرية االختيار وحق االختالف ،بحث في اإلنترنت ،تاريخ ،1428/1/8 :ط.1ص.11
 -3زيادة ،خليل عبد املجيد(بدون تاريخ) .الحوار واملناظرة في القرآن الكريم .دار املنار ،ط.1ص18
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املبحث الثاني :آداب الحوار
* عفة اللسان واملوضوعية في الطرح :على املحاور أن يكون لسانه مقوما وكالمه بليغا من غير تقعر أو تشدق ،وأن يسلك
األسلوب السهل بعيدا عن الكالم املبتذل ،وقد أشار القرآن الكريم إلى أن األنبياء كانوا على درجة عالية من البالغة وحسن
َّ
َ َ ْ
َ
تعالى(:و َما أ ْر َسل َنا ِم ْن َر ُسو ٍل ِإال ِب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه
األسلوب والبيان األمر الذي ساعدهم على تبليغ دعوتهم وحوارهم ألقوامهم ،لقوله
َ
ِل ُي َب ِّي َن ل ُه ْم).1
الجيد ،وحسن االستماع :حسن اإلنصات واالستماع ّ
* اإلصغاء ّ
الجيد ،وتجنب املقاطعة من أقوى عوامل نجاح عملية
الحوار ،فعدم االستماع الجيد يدفع اآلخرين إلى تجاهل الذين يتجاهلون حديثهم.2
* احترام شخصية املحاور :وذلك من خالل اآلتي:
 .1اهتمام املحاور بالطرف اآلخر اهتماما وديا ،وذلك باالنتباه لكالمه ،وعدم تجاهله.
 . 2عدم اللجوء إلى النقد الشخص ي الصافر في ما يخص سيرته الذاتية أو العائلية ،وتجنب استخدام ألفاظ التهديد أو
الوعيد.
 .3إفساح املجال أمام الطرف اآلخر للدفاع عن وجهة نظره كاملة ،والتعامل مع أفكاره بصدر رحب عن طريق إتاحة الوقت
الكافي لعرضها وبيانها.
 .4الحوار بهدوء ورؤية ثاقبة :وذلك ألن االنفعال والتوتر النفس ي في الحوار يفض ي بالنتيجة إلى فشل املحاورة وعدم اإلفادة
منها ،فال حاجة إلى االستمرار فيها ،بل إن ضرر املحاورة التي يسودها االنفعال يكون أكثر من نفعها .فقد يكون املحاور على خطأ
في الفكرة أو املعلومة التي يطرحها ،ولكن املرونة والهدوء يعمالن على استمرار الحوار واستكمال موضوعاته ،أما التوتر
والتعصب فهي أمور ال تخدم أهداف الحوار.3
 .5االلتزام بالوقت املحدد :على كال املتحاورين االلتزام بالوقت املحدد في الحوار واملناقشة عند كل طرف من األطراف ،ألن
هذا االلتزام يجعل الطرف اآلخر إيجابيا في استجابته وتفهمه ،وهو في نفس الوقت عدل في تقسيم الوقت وتوزيعه بين
املتحاورين.
 .6التسليم للحق واالعتراف بالصواب بعد قيام الحجة والدليل من أحد املتحاورين.
 .7االنطالق من املبادئ املتفق عليها :ليكون الختام مسكا من خالل التزام الجميع بما تعاهدوا عليه في بداية الحوار من
َ َ َ ُ َّ
َ ُ َ َ ُ َُ
الل ْغ َو َأ ْع َر ُ
ضوا َع ْن ُه َوقالوا ل َنا أ ْع َمال َنا َولك ْم
اإلنصاف والرجوع للحق بدال عن الشخصنة ،امتثاال لقوله تعالى (:و ِإذا س ِمعوا
ْ
َ ُُ َ َ ُ َ َ
أ ْع َمالك ْم َسال ٌم َعل ْيك ْم ال ن ْب َت ِغي ال َج ِاه ِل َين).4
 -1سورة إبراهيم٤ :
 -2العليان(2004م).مصدر سابق.ص.105
 -3السقا ،منقذ بن محمود(بدون تاريخ) .الحوار مع أتباع األديان -مشروعيته وآدابه .دار رابطة العالم اإلسالمي ،مكة املكرمة،ط4ص.44
 -4سورة القصص.٥٥ :
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 .8أن يكون الهدف الوصول للحق ،وليس االنتصار للنفس.
 .9يجب أن يتجنب املتحاورين التوتر واالنفعال الزائد من اللزوم.
املبحث الثالث :الحواروبناء قاعدة التواصل االجتماعي
التواصل لغة :هو االقتران واالتصال والترابط وااللتئام واإلبالغ واإلعالم واالجتماع وغيرها.1أما اصطالحا :هو نقل معلومة
ّ
ّ 2
متلق
ما من شخص إلى آخر ،وإخباره بها واطالعه عليها  .وعرفه (الكان) ":بأنه نقل معلوماتInformationمن مرسل إلى ٍ
بواسطة قناة محددة ،بحيث يستطيع املتلقي فهم الرسالة وفك رموزها واالستفادة منها ،مع ضرورة وضع االعتبار للتفاعالت
التي تحدث أثناء عملية التواصل".3
بينما يرى بعض علماء االتصال بأنه هو التفاعل االيجابي الناتج عن استعمال الحواس في إرسال الخطاب واستقباله،
النابع من رغبة صادقة في للتواصل مع اآلخر واالتصال بوجدانه عن طريق الفهم واإلفهام واملنطق للوصول إلى املعرفة الحقة.4
كما ُع ّرف بأنه عبارة عن عالقة ترابط بين شخصين أو أكثر بوسائل مختلفة(كاللغة أو الرموز أو الكتابة أو األصوات) تتوخى
أهدافا واضحة .وقد ذهب آخرون بأنه هو التبليغ والتوعية والتوجيه عن طريق االتصال بالجماهير .5فالتواصل هو اآللية التي
بواسطتها تبنى العالقات اإلنسانية ،من خالل االستخدام األمثل لوسائل االتصال املختلفة ،لتحقيق غرض التواصل أما
بالتأثير أو االقناع أو االغراء أو نقل املعلومات ،وذلك باستخدام وظائف وجدانية مثل التبادل  ExchangeوالتبليغTransfer
والتأثير.6 Impact
وعلى ما سبق يرى الباحث أن التواصل هو فن التعامل مع اآلخرين من خالل االتصال أو الحوار لبناء عالقات التعايش،
واحترام اآلخرين وتقديرهم ،فالتواصل هو ربط ش يء بش يء ،ويتمثل في وصول فكرة أو كلمة أو معنى أو إحساس من شخص
إلى آخر بهدف إحداث تأثير في سلوكه وقيمه وأخالقه .وبمعنى آخر هو سلوك أفضل لنقل املعلومات واملعاني واألحاسيس واآلراء
من مرسال الرسالة إلى املستقبل بغرض التأثير والتوجيه واإلقناع بما يحقق األهداف واألغراض املرجوة.
فاالتصال الذي يحقق أهداف الحوار بالتي هي أحسن هو عبارة عن تبادل األفكار واملعلومات واآلراء لتحقيق فهم جديد
لم يكن معروفا من قبل ،أو هو عملية نقل األخبار واألفكار واملشاعر واملهارات والخبرات بين شخص أو أكثر باستخدام
رموز(كلمات +صور+حركات) .7لذلك من الضرورة بمكان أن يبدأ الشخص بنفسه أوال ثم باآلخرين ،حتى يستطيع أن يحقق
معاني الوحدة والتواصل االجتماعي ،والتعايش السلمي من خالل ممارسته للشعائر العبادية والتعبدية ،فكل العبادات تحقق

 -1ابن منظور(1958مـ).مصدر سابق،ص.134
-2عبدالكريم،الكان(2001م) .مقدمة في وسائل االتصال .مكتبة دار زهران ،جدة،ط1ص.22
 -3الجاز ،هاشم(2000م).االعالم السوداني .مطبعة جامعة القرآن الكريم،امدرمان،ط،1ص.4
 -4فضل هللا ،محمد حسين(1994م) .في آفاق الحوار اإلسالمي املسيحي .دار املالك ،األردن،ط1ص.13
-5الشنقيطي،سيد محمد(1994م).نحو تأصيل الدراسات االتصالية .دار القرآن الكريم للنشر ،الرياض،ط،1ص.43
 -6بدر ،أحمد(1974م).االتصال بالجماهير والدعاية الدولية .دار القلم،الكويت،ط،1ص.51
-7محمد نصر ،حسني(2000م).مقدمة في االتصال الجماهيري .مكتبة الفالح،االمارات.ط،1ص.17
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معاني التواصل عند االتصال برب العاملين ،وهذا يشير إلى ّ
أهمية التواصل االجتماعي من خالل الترافق باإلشارات التواصلية
للقيم اآلنية واملستقبلية.
كما يرجع أصل كلمة االتصال Communicationإلى اللفظ الالتيني  Communesومعناها  Commonأي مشترك .وجاء في
ُ
معجم اكسفورد بأنه :إبالغ أو نقل أو تبادل األفكار واملعرفة من املصدر إلى املتلقي ،وهذا ما يعرف باالتصال املتبادل بين
شخص أو أكثر بواسطة رموز أو منبهات أو إشارات كالمية أو صورية أو حركية .1وقد ّ
عرفه كارل هوفالندCarl Hovelaned
بأنه ":العملية التي ّيقدم من خاللها القائم باالتصال منبهات(رسالة) كي يعدل في سلوك األفراد ،وهذا ما يسمى ب(مستقبل
الرسالة.") The future of the message
ومن خالل تلك التعاريف السابقة نستنتج أن االتصال هو عملية نقل املعلومات  Informationلتفعيل الصورة الذهنية
كي تسهم في أمر أو طلب ما بغية تحريك مفاهيم الحياة االجتماعية .وهذا ما مارسه سفراء الرسول صلى هللا عليه وسلم لنشر
الدعوة اإلسالمية ،والتي من خاللها نجحوا في إرساء دعائم الدعوة بين امللوك واألمراء.
وعلي الرغم من عدم توفر وسائل االتصال حتى تلك اللحظة إال أن مجلس دولة املدينة املنورة كانت بمثابة املؤسسة
اإلعالمية التي تستقى منها برامج االتصال علي كافة األصعدة ،لذلك فإن االتصال كظاهرة اجتماعية تقام غالبا بين طرفين
لتحقيق هدف أو أكثر من خالل نقل حقائق ومعلومات وأفكار أو آراء في اتجاهات قد تكون مضادة ولكنها تسعي لتحقيق
تفاهمات متبادلة أي بمعني أنه يحقق النسق االجتماعي الذي يتم فيه إحداث تغيير في املمارسات بواسطة رموز ودالالت
مصحوبة بأهداف وغايات يرمي إليها املصدر ،عندما يرسل رسالة لعدد من الجهات .أيضا هنالك من يري أن عملية تفاعل
وتبادل املعلومات بين طرفين أو أكثر أحداهما مرسل الرسالة واألخر مستقبل الرسالة تهدف في مضمونها إلى إثارة سلوك
املستقبل ،وهو بمثابة حوار اجتماعي يستخدمه الشخص لتنظيم أو لتغيير أنماط من الحياة االجتماعية والسياسية
والفكرية ،ونقل أشكالها ومعناها من جيل إلى جيل عن طريق التربية والتعليم.2
فالتواصل بأنواعه املختلفة هو جزء من العملية االتصالية التي تهتم بالذات اإلنسانية منذ قديم الزمان ،وقد
استخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم التواصل كمحور من محاور االتصال اليومي مع أصحابه في شتى ضروب الحياة امتثاال
َ
َ َ
ْ
َّ
ْ ْ
َْ َ ْ َ
َ
ْ ُ
َ
يل َرِب َك ِبال ِحك َم ِة َوامل ْو ِعظ ِة ال َح َسن ِة َو َج ِادل ُهم ِبال ِتي ِه َي أ ْح َس ُن ِإ َّن َرَّب َك ُه َو أ ْعل ُم ِب َمن ض َّل َعن َس ِب ِيل ِه
لقوله تعالى{:ادع ِإ ِلى س ِب ِ
َو ُه َو َأ ْع َل ُم ب ْاملُ ْه َتد َ
ين} .3فالحوار واملجادلة بالتي هي أحسن هو أحد املقومات األساسية التي تقوم عليها عملية التواصل
ِ
ِ
االجتماعي ،لذلك جاء القرآن الكريم مخاطبا العقل للتمييز عن أساليب السحرة والكهنة الذين يخاطبون الوجدان والعواطف
استنادا على أفعال آلهتهم.
ُ
وكثيرا ما تبنى العالقات اإلنسانية بين املتحاورين من خالل االتصال الجماهيري بفضل تأثير الرسائل املرسلة ،والتي يجب
أن تقوم على مبدأ األمانة والتحلي بالقيم األخالقية الفاضلة التي تعكس نفسية الداعي واملدعو في أمر الدعوة إلى هللا تعالى،
 -1محمد نصر ،حسني(2000م) .املصدر نفسه.ص.17
-2إمام،إبراهيم(1964م).أصول اإلعالم اإلسالمي .دار الفكر العربي،ط1ص.175
- 3سورة النحل.125:
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َ
َّ َ َ َ
َ
َ ْ َْ ُ
َُ ُ َ َ ٌ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ
ّللا ال ُيغ ِي ُر َما ِبق ْو ٍم َح َّتى ُيغ ِي ُروا َما ِبأنف ِس ِه ْم َو ِإذا
ّللا ِإن
لقوله تعالى{:له مع ِقبات ِمن بي ِن يدي ِه و ِمن خل ِف ِه يحفظونه ِمن أم ِر ِ
َ
َ
ً َ َ
ََ َ ُ َ
ّللا ِبق ْو ٍم ُسوءا فال َم َر َّد ل ُه َو َما ل ُهم ِمن ُدو ِن ِه ِمن َو ٍال} .1فاإلنسان كغيره من الكائنات الحية له مطالب ضرورية وحاجيه
أراد
وتحسينية ال يمكن تحقيقها إال عن طريق التفاعل مع اآلخرين ،2فالتواصل هو محور حياة اإلنسان ،كما هو محور كل
التفاعالت االجتماعية التي تؤدي إلى استقرار املجتمع.
فالناظر ملصادر اإلسالم ،من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية ،يجد ّ
بكل وضوح وجالء أ َّن كثيرا من وصايا اإلسالم
لهدم اإلنسانية ،إنما جاء لهدم
وواجباته وأحكامه تدعو إلى إزالة معوقات التواصل بين األفراد والجماعات ،ولم ِ
يأت اإلسالم ِ
الحواجز التي يمكن أن تفصل اإلنسان عن أخيه اآلخر ،ونبذ العصبيات والكبر والغرور والحقد والحسد وسوء الظن ...وغيرها،
لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق".3
فاملجتمع الذي ال أخالق له ،والذي يفصل بين أبنائه بالحقد والحسد والبغضاء والكبر ،وال يثق املرء بأخيه ،والذي ال يقوم
على قاعدة الحب واإلخالص والصفاء ،ال يمكن أن يرتقي أو يبني حضارة إنسانية يمكن أن يخلص األمة املسلمة من براثن
الخالف واالختالف .فالتعاليم اإلسالمية يبني املجتمع على السالم واألمن واألمان ،وعلى املحبة والتواصل والتعاون واإلخاء
والتكافل ،أي مجتمع خالي من الحواجز النفسية واالجتماعية املتشابكة.
املبحث الرابع :التدرج في الحوارسنة إلهية في األديان السماوية
ٌ
إن التدرج في الحوار سنة َّربانية في جميع الرساالت السماوية ،ابتداء بنوح عليه السالم إلى خاتم األنبياء واملرسلين محمد
وجميع الرسل َ
ُ
صلى هللا عليه وسلم ،وال َ
أرسلهم هللا تعالى
هللا الواحد األحد،
عجب في ذلك؛ فإن جميع الرساالت جاءت من عند ِ
ّ
َ
للخلق رسالة واحدة ،وهي رسالة التسليم واالنقياد هلل رب العاملين ،وليأمروا الناس بعبادته ،ون ْبذ عبادة األصنام
ُلي ِبلغوا
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
َّ ُ َ
َّ ْ
وت َفم ْن ُه ْم َم ْن َه َدى َّ ُ
ّللا َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َحقت
اجت ِن ُبوا الطاغ
واألوثان ،قال تعالى{:ولقد بعثنا ِفي ك ِل أم ٍة رسوال أ ِن اعبدوا ّللا و
ِ
َ
ُ ُْ َ َ
ْ َْ َ ْ ُ َ َ َ َ
ََْ
َّ َ َ ُ َ ُ
ض فانظ ُروا ك ْيف كان َعا ِق َبة املك ِذ ِبين} .4وقد بدأ الرسو ُل صلى هللا عليه وسلم دعوته إلى توحيد
علي ِه الضاللة ف ِسيروا ِفي األر ِ
ّ
باللين والرفق ،مستندا على األدلة والبراهين التي تؤكد وجود املولى ّ
عز ّ
وجل ،كما استخدم أسلوب الترغيب قبل
هللا تعالى ِ
ُ
أصحاب املصالح الدنيوية مسلكا يخوضون له بالتكذيب وإلقاء االتهامات ،وقيادة حمالت التشكيك
الترهيب ،حتى ال يجد

والطعن في بشريته صلى هللا عليه وسلم ،أو يطعنون في صدقه ،أو في نبل الغاية التي جاء ألجلها ،فهذا نوح عليه الصالة والسالم
ََ
ال ْاملَ َ َُل م ْن َق ْومه إ َّنا َل َن َر َ
ُي َّت َهم بأنه في ضالل مبين ،لقوله تعالىَ {:ق َ
اك ِفي ضال ٍل ُم ِب ٍين}.5
ِ
ِِ ِ
التدرج في سير الدعوة ٌّ
وبناء على تلك املعطيات فإن ُّ
عام في جميع الرساالت السماوية ،فالنبي عليه الصالة والسالم أرسل
َ
ّ
للعاملين ،فلم َي ْد ُع على قومه بالهالك ،بل دعاهم إلى عبادة هللا بالهداية ُلي َ
املكذبين واملشركين .ومن
رحمة
خرجهم من أصالب ِ
ِ
ِ
- 1سورة الرعد.11:
 -2عبد الكريم ،الكان(2001م).مصدر سابق .ص.30
 -5الترمذي ،محمد بن عيس ى(بدون تاريخ).الجامع الصحيح .تحقيق أحمد شاكر ،وآخرون ،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط،2حديث رقم.345
أو مسند اإلمام أحمد،ج :1ص،381حديث رقم89:
 -4سورة النحل.36 :
 -5سورة األعراف.60 :
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َ ُ َ
ُ
َ
َ َ ُ
َْ
َ َْ
مشيئته تعالى أال يكون ُ
عذابها استئصاال ،لهم ،لقوله تعالى { :ق ْل ُه َو الق ِاد ُر َعلى أن َي ْب َعث َعل ْيك ْم َعذ ًابا ِم ْن ف ْو ِقك ْم أ ْو ِم ْن
ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ
َ ْ َْ ُ ُ ْ َْ َْ َ ُ ْ َ ً َُ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ْ
ات ل َعل ُه ْم َيفق ُهون} .1وذكر الرازي في تفسيره
ض انظركيف نص ِرف اآلي ِ
تح ِت أرج ِلكم أو يل ِبسكم ِشيعا وي ِذيق بعضكم بأس بع ٍ
َ َّ
عن ابن عباس رض ي هللا عنهما :ملا نزل جبريل عليه السالم بهذه اآلية ،شق ذلك على الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وقال(:ما
عبد مثلكُ ،
بقاء أمتي إن عوملوا بذلك؟) ،فقال جبريل(:إنما أنا ٌ
فادع َّربك ألمتك) ،فسأل ربه أال يفعل بهم ذلك ،فقال جبريل(:إن
هللا قد َّأمنهم من خصلتين :أال يبعث عليهم عذابا من فو ِقهم كما بعثه على قوم نوح ولوط ،وال من تحت أرجلهم كما خسف
ْ
بقارون ،ولم ُي ِج ْرهم من أن َيل ِب َسهم شيعا باألهواء املختلفةُ ،وي ِذيق بعضهم بأس بعض بالسيف) .2وعلى ذلك املنوال ،يجب
على األطراف املتنازعة أن ينحو منحى العزة والكرامة في حفظ الحقوق ،وأن يكون الحوار هو السبيل الوحيد إلحقاق الحق،
وإبطال الباطل.
املبحث الخامس :أثر وسائل التواصل االجتماعي في نشر ثقافة الحوار
بتطور أنماط التواصل االجتماعي انتقل تحليل الشبكات االجتماعية من كونه منهج تحليلي لنماذج مختلفة ،مصحوبا
بالبيانات الخاصة بالشخص املرسل للرسالة ،إلى األساليب والبرامج التي تساعد على تحليل البيانات ،والكشف عن عالقة
الفرد باآلخرين .وتعتبر وسائل التواصل االجتماعي Social Mediaمن أحدث التطورات التي طرأت على حياة البشرية اليوم
خاصة عندما استخدم اإلنسان تكنولوجيا االتصاالت(الشبكة العنكبوتية ) networkبشكل تفاعلي أكبر ،وذلك بإدخال
بيانات ومعلومات من املستخدم إلى املستقبل ،لتبادل املعلومات بين املشتركين مع إمكانية التفاعل املباشر والحر علي املواقع
دون تكلفة ،كما أنه أتاح الفرصة للمتلقين بأن يصنعوا برامجهم دون قيد أو شرط .وفي هذا السياق يمكن لكل فرد أن يستخدم
قنوات التواصل االجتماعي لغزو العالم ،خاصة عندما يتفاعل مع األحداث بصورة واقعية أو غير واقعية ،وهذا ما نلحظه
اليوم خاصة عندما اجتاحت الثورات العربية منطقة الشرق األوسط ،واالحتجاجات التي عمت العديد من الدول األوروبية
واألمريكية والقارة األفريقية.
فالشخص الذي يعيش األحداث يستطيع أن يصورها أو يكتب عنها ،بل في مقدوره أن يكيف نفسه بها ،وهذا ما يسمى
بالتواصل االجتماعي .ومن خالل تلك املعطيات فإن مصطلح التواصل االجتماعي يشير إلى مقدرة مدخل البيانات في استخدام
تكنولوجيا اإلنترنت واملحمول لتحويل االتصال إلى حوار تفاعلي بين األفراد والجماعات .وقد يرى اندرياس كابالن ومايكل هانلين
َّ
أن وسائل التواصل االجتماعي هي بمثابة" :مجموعة من تطبيقات اإلنترنت التي تبني على أسس أيديولوجية وتكنولوجية تسمح
بإنشاء قنوات لتبادل املعلومات" 3وقد تأخذ تكنولوجيا وسائط التواصل االجتماعي عدة أنماط أو أشكال منها:
* الوسائط النقالة :تشير وسائل التواصل النقالة إلى مجموعة من األجهزة املحمولة التي تسمح بإنشاء وتبادل املعلومات
أو املحتوى من املقدم إلى املستخدم سواء أفراد أو جماعات.

 -1سورة األنعام.65 :
 -2الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر(بدون تاريخ).تفسير مفاتيح الغيب.دار الغد العربي ،القاهرة،ط3ج.359/6
 Michael Haenlein (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media".؛3 -Kaplan ،Andreas M.
Business Horizons 53 (1): 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 0007-6813.15-09-2010.
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* مواقع التواصل االجتماعي :وهي عبارة عن تبادل الرسائل من املرسلين إلى املستقبلين ،بحيث تتناسب الرسالة مع املوقف
املعين ،مثل نشر رسائل فيس بوك ،Face bookتويتر ،Twittersواتساب  ،Whatsappأو مسنجر  Messengerأو أية تحديثات
أخرى.
فالتواصل واالتصال بين املتحاورين يمكن أن يتم بطريقتين :تواصل مباشر ،وتواصل غير مباشر  ،أي عبر وسيط .وهما
يتشابهان في عدة جوانب منها:
ومستقبل ،فال تكتمل دائرة التواصل إذا فقد أحد طرفيه.
مرسل
* كال النوعين من التواصل بحاجة إلى ِ
ِ
* التشابه في تفعيل عالقات التواصل؛ فكلما كان اإلدراك عاليا ،كلما صار التواصل أكثر تأثيرا.
* يمثالن مركز الحضارة اإلنسانية ،فلوالهما ملا تطورت عالقات التعاون بين البشر ،وملا نشأت العالقات العامة األسرية
واملجتمعية والدولية.
* يقاس بهما الرقي اإلنساني والدولي ،وذلك من خالل تقديم مستويات ومعدالت للتواصل االجتماعي.
ومن خالل تلك املالحظات فإن عمليات التواصل االجتماعي تنطوي على تناقضات داخلية أو أخرى خارجية يستحيل
التخلص منها .فكلما زاد االتصال اإللكتروني انخفض التواصل اإليجابي .فاملفارقة الحقيقية هي التناقض الصارخ بين التكاليف
االقتصادية من جانب ،وبين التكاليف النفسية واالجتماعية واإلنتاجية من جانب آخر.
فإذا استخدم الفرد وسائل التواصل االجتماعي بشكل مقبول ،يمكن أن ت َّ
فعل املهارات اإلدراكية بكل سهولة ،وهذا
يساعد في إعطاء مساحة واسعة في تدفق املعلومات ،وإشاعة املوضوعية في توثيق املعلومات .وهنا يسمح لألفراد اإلعالن عن
أنفسهم وتكوين الصداقات فيما بينهم .لذلك تشير بعض الدراسات إلى أن املشاركين الذين يستخدمون وسائل التواصل
االجتماعي ما هو إال لتلبية احتياجاتهم االجتماعية والثقافية والفكرية .فأكثر ّ
الناس يفضلون الرسائل النصية املباشرة التي
تسهم في خلق مشاعر الوحدة واأللفة واملودة .فاالتصال من خالل قنوات التواصل االجتماعي أكثر خصوصية ،فالجميع لديهم
القدرة على صنع املحتوى ،الذي يوفر لألفراد فرصا الوصول إلى الجمهور بشكل أـكثر فاعلية .وعلى ذلك ،يمكن أن يؤثر بشكل
َ
إيجابي على مكانتهم االجتماعية والثقافية والسياسية ،كما أنها تتيح للمتحاورين القدرة الكافية للتعبير عن ذاتهم وقضاياهم
بطريقة غير مسبوقة .وفي هذا يمكن أن يكون التواصل االجتماعي انفصاال إذا ما تم استخدامه بالصور التالية:
* مخاطبة وسائل التواصل االجتماعي باملزاج الشخص ي :رغم أن بعض الوسائط االجتماعية توفر للمستخدمين فرصة
املشاركة على املستوى الفردي ،إال أن هنالك ضعف بين التوافق واملشاركة ،مما يؤدى إلى إنشاء مخازن للمعلومات تحكي عن
قضايا مخالفة للنظام االجتماعي املحافظ ،وهنا تظهر االزدواجية في التعامل بين الوسائط اإلعالمية التي تساعد في عزل
البيانات الواردة عن املستخدمين اآلخرين ،وبين الذين يمارسون الحوار ألجل إحقاق الحق وإبطال الباطل.
* تفش ي ظاهرة القرصنة عبر وسائل التواصل االجتماعي ،والتعامل مع الظواهر السالبة بصورة مخالفة ملقاصد وأحكام
التشريع اإللهي ،وهنا يظهر النقصان في التفاعل االجتماعي بشقيه الفردي والجماعي.
* تعرض املجتمع لحالة من التدهور القيمي واألخالقي والسلوكي.
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* خلط املستخدمون بين فاعلية وسائل االتصال الجماهيري ،والتواصل االجتماعي والحوار ،وهنا يميل كل فرد إلى التصرف
بشكل مختلف ،األمر الذي يسبب الكثير من التوتر والقلق والكبت النفس ي ،مما يدفع البعض إلى الخوف من التعرض لالختراق
والقرصنة.
* يلجأ الكثير من مستخدمي قنوات التواصل االجتماعي إلى تكريس مفهوم العزلة االجتماعية :تشكل العزلة االجتماعية
أكبر شكل من أشكال االنفصال بين البشر ،خاصة عندما يغيب الرؤية الصائبة في تناول موضوع الحوار ،وهذا يمثل أكبر
التحديات والتهديدات للمتحاورين.
* بعض املتحاورين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي للهيمنة والسيطرة(ثورات الربيع العربي).
* االستخدام األناني لبعض وسائل التواصل االجتماعي أثناء الحوار.
* غياب املوضوعية في تبادل األفكار واآلراء.
* غياب الرؤية الكلية ألهداف وأهمية الحوار.
وانطالقا من تلك املعطيات فإن التواصل قد تخطى حيزه االجتماعي املعروف ،عندما يظهر في األفق نزاع بين املستخدمين
أنفسهم ،فمنهم من يرى أنه شأن خاص ،ومنهم من يرى أن هنالك عدم مسؤولية في نقل وتبادل األخبار واملعلومات ،وهذا إن
ّ
دل إنما يدل على شكل االنحراف الذي يظهر في القيم والسلوك عند بعض الشباب الذين يستخدمون هذا املواقع ،وما يؤكد
ذلك العدد غير املألوف التي ظهرت بها املواقع ،وما يدور حولها من األخبار غافلين قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من
سره هللا ّ
ليسر ُه بذلك ُ
عز ّ
لقي أخاه املسلم بما ُّ
يحب َّ
وجل يوم القيامة" ،1فالذي يدخل السرور في نفس أخيه املسلم ييسر هللا
سبحانه وتعالى أمره يوم القيامةّ ،أما الذين يلهون ويلعبون بقصد الترفيه واملؤانسة فهم يريدون التحيز وعدم املباالة وذاك
أخطر على حياة األمة املسلمة.
وعلى ما سبق فالتواصل االجتماعي وجهان لعملة واحدة ،فكما تقدم النفع للبشر ،أيضا تقدم املساوئ ومنها االستخدام
السلبي لوسائل التواصل االجتماعي ،والتي تتمثل في نشر الرذيلة واألفكار الهدامة املخالفة للشرع والقانون ،وإدمان اإلباحية،
وانتهاك الخصوصية الفردية ،ونشر الشائعات ،والتطرف بشتى أنواعه وخلق الصراعات الفكرية ،األمر الذي خلق نوعا من
التفكك االجتماعي واالنفصال ،بدال من التواصل باملعروف .وفي ظل املتغيرات الدولية الراهنة علينا أن نفكر جميعا في كيف
يمكن صياغة املجتمع نحو تحقيق غاية الوجود من خالل االعتراف بحق اآلخرين في العيش الكريم ،وحفظ آدميتهم.
ولتحقيق تلك املطلب علينا تقديم تأويل علمي للتواصل االجتماعي بين اآلخرين بشكل رصين ،وهذا مما يتيح الفرصة
للتعامل مع الظواهر االجتماعية والدينية والسيكولوجية وفق حاجة اإلنسان ،فإذا ما تحقق تلك الفرص يمكن للفرد
والجماعة أن يخلق نوعا من االنسجام التناسبي واملواءمة في حل القضايا اآلنية واملستقبلية سواء بين الفرد وذاته أو بين
الجماعة أو املجتمع.

 -1الهيثمي(بدون تاريخ) .مجمع الزوائد .بيروت ،دار القلم،ج.196/8
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املبحث السادس :العالقة بين قيم وضو ابط التواصل االجتماعي وثقافة الحوار
لكي يحقق التواصل االجتماعي أهدافه ينبغي أن يضبط بقيم شرعية توجه النوايا بصورة مثالية ،ومن أهمها:
َ ً
َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ
اجت ِن ُبوا ك ِثيرا ِم َن الظ ِن ِإ َّن
* إخالص النية هلل سبحانه وتعالى ،وحسن الظن بالناس ،لقوله تعالى{:يا أيها ال ِذين آمنوا
َ ْ َ َّ ْ ٌ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ً َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
َ
ّللا إ َّن َّ َ
َ ْ ً َ ْ ُ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ
ّللا
بعض الظ ِن ِإثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أي ِحب أحدكم أن يأكل لحم أ ِخ ِيه ميتا فك ِرهتموه و اتقوا ِ
َت َّو ٌ
اب َّر ِح ٌ
يم }.1
*التعارف ونشر قيم الخير والسلم بين الناس يحقق األمن واألمان في املجتمع.
خالصة يحقق العدالة في العيش الكريم.
بنية
ٍ
* تطوير مهارات التواصل وتنميتها ٍ
*جودة القيم التنظيمية يحقق االحترام املتبادل ،واإلقبال عليه بوجه طلق.
*التكامل بين معايير الصدق واألمانة والحياء والتواضع والرفق باآلخرين والخضوع للحق ،يحقق فاعلية التواصل بين
اآلخرين.
وقد تشمل ضوابط التبليغ واإلرسال مثل حسن البيان والرفق باملخاطب ومخاطبته بالحكمة واملوعظة الحسنة لقول
ََ ْ ُْ
الر ْف َقَ ،و ُي ْعطي َع َلى ّ ْ َ ُ ْ
َّ َّ َ َ ٌ ُ ُّ ّ
ف"،2فالرفق باملتلقي
الرف ِق ما ال يع ِطي على العن ِ
ِ
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه والسالم ":إن َّللا ر ِفيق ي ِحب ِ
ومخاطبته بالحسنى والكلمة الطيبة في التلقي وحسن االستقبال واإلنصات واإلقبال وعدم املقاطعة والتثبت ضرورة واقعية
َ ُ ُ
ُ
َ َ َ َ
لنجاح عملية الحوار ،لقوله تعالى َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ
ّللا َو َر ُس ِول ِه ِل َي ْحك َم َب ْي َن ُه ْم أن َيقولوا َس ِم ْعنا َوأط ْعنا
{:إنما كان قول املؤ ِم ِنين ِإذا دعوا ِإلى ِ
ِ
ُ َ
َ
ُْْ
َوأ ْول ِئ َك ُه ُم املف ِل ُحون}.3
املبحث السابع :العالقة بين معوقات التواصل االجتماعي و آفات الحوار :للتواصل االجتماعي عدة معوقات منها:
*املعوقات النفسية :وهي بمثابة املشاعر النفسية السلبية التي يخفيها أحد أطراف التواصل خاصة التي تحد من قدرته
َ
َ
َ ُ ُ َ ً
{:يا َأ ُّي َها َّالذ َ
على التبليغ أو االستجابة ،لقوله تعالى َ
ين َآم ُنوا َال َي ْس َخ ْر َق ٌ
وم ِمن ق ْو ٍم َع َس ى أن َيكونوا خ ْيرا ِم ْن ُه ْم َوال ِن َساء ِمن ِن َساء
ِ
َّ ُ َ ُ َ
ْ َ ْ ُ ُْ ُ ُ َ َْ ْ
َ َ َ َ ُ َّ َ ْ ً ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
اإل َيم ِان َو َمن ل ْم َيت ْب فأ ْول ِئ َك ُه ُم
اب ِبئس ِ
االسم الفسوق بعد ِ
عس ى أن يكن خيرا ِمنهن وال تل ِمزوا أنفسكم وال تنابزوا ِباأللق ِ
َّ ُ َ
الظ ِاملون} ،4وتصنف كالتالي:
أ  -معوقات اإلرسال :وتشمل آفات التعالي واإلعجاب بالنفس ،وهي من الخصال التي تنفر املخاطبين.
ب  -معوقات االستجابة :وتشمل آفات الكبر والجحود واحتقار اآلخرين ،وغيرها من املعوقات التي تحول دون استجابة
املخاطبين للمتصف بها.

 -1سورة الحجرات.12:
 -2الزهري ،أبو الفضل(بدون تاريخ).موسوعة الحديث الشريف .حديث رقم.98:
 -3سورة النور.51:
 -4سورة الحجرات.40:
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*املعوقات السلوكية :وتتمثل في عدم احترام اآلخر ،والجنوح نحو االزدراء واالستهتار ....وغيرها*.
معوقات التبليغ :وتشمل الغضب والعنف في الخطاب اللذان يحوالن دون تواصل املتحاورين فيما بينهم ،كالتأنيب واالنتقاد
واإلهانة والتنكيل والسخرية وغيرها.
* معوقات اإلعراض :وتشمل آفات الغفلة التي تحول دون تفعيل عناصر التواصل بين املتحاورين.
كذلك للحوارعدة آفات نذكر منها:
 -1رفع الصوت :كما يقال من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب.
 -2تهويل مقالة الطرف اآلخر.
 -3الضعف في شخصية املحاور.
 -4االعتداء أو وصف اآلخر بالخيانة والجبن ...وغيرها.
 -5أخذ زمام الحديث بالغلظة والشدة.
وخالصة القول فإن من أهم مبررات الحوار ودواعيه ،أن األصل في الحوار أن يبدأ نقاشا وجداال بحسب أهمية االختالف،
وهذه سنة الحياة البد أن تكون متطلبات الحياة ثنائية ،فال تتولد الحياة نفسها إال بالتفاعل بين الحق والباطل أو بين الخير
والشر ،وما من دعوة إال وتبدأ بالحوار والجدال ،ونحن كمسلمين بحاجة للمحافظة على مقاصد الشرع االسالمي دفاعا عن
النفس أو حماية عن األرض والعرض ،ألن واقع الحياة اليوم مرتبط بالهيمنة والسيطرة سواء كان على وسائل اإلعالم أو على
نوع الخطاب .عليه يجب على املسلمين أن يبادروا بالحوار والنقاش في حل املشاكل اآلنية واملستقبلية ألننا أصحاب رسالة،
فالبد من تبليغها ،ومن هنا فالضرورة الشرعية تقتض ي العمل بمبادئ الحوار ،وهذا يتطلب من الجميع معرفة طبيعة اآلخرين
وتاريخهم ودوافعهم وحقائقهم وإمكانياتهم ،ثم االلتفات إلى جانب التدريب والتأهيل ،والتفاعل مع األحداث بواقعية لتأسيس
أرضية ثابتة ،ومحاولة االلتقاء حول نقاط مشتركة في الحقوق والواجبات ،والعمل على التقريب بين املختلف فيه دون أن
تشكل عقبة في نشر ثقافة االعتراف باآلخر.

خاتمة
أكدت الد اسة إن للحوار ّ
ّ
االجتماعي صورتان ،صورة إيجابية وأخرى سلبية ،فمن اإليجابيات هي:
والتواصل
ر
أ .التواصل قيمة اجتماعية ال يستغنى منه اإلنسان.
ب .التواصل فطرة طبيعية ،يستطيع كل فرد أن يخلق عالقة مع ذاته ومع اآلخرين من حوله.
ج .الذين يستخدمون قنوات التواصل االجتماعي هم الذين يتحكمون بين خيار االتصال اإليجابي والسلبي.

91

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات املقارنة  -العام اخلامس  -العدد  11أكتوبر 2020

د .إن مواقع التواصل االجتماعي سالح ذو َّ
ستعمل هذه املواقع للتواصل
حدين ،فالواجب على الشخص السوي أن َي
ِ
والتعارف ،وليس للتناحر والتطرف واالنفصال.
هـ .الحوار كمفهوم شامل يساعد على معرفة ثقافة اآلخرين.
ومن النتائج السلبية:
 .1عدم ُّ
تقبل الرأي اآلخر ،وظهور النقاشات الحادة أحيانا بين األطراف املتواصلة يسبب أحيانا الكثير من معوقات التواصل
واالتصال.
 .2إضاعة الوقت في ا ُّ
لتنقل عبر صفحات املواقع.
 .3إن ثقافة العزلة االجتماعية تعوق من عملية نجاح الحوار.
 .4غياب الرقابة القانونية لرسائل التواصل االجتماعي ،قد أفضت إلى غياب الحوار اإليجابي.
 .5عندما يغيب آداب الحوار بين املتحاورين تتفش ي ثقافة التطرف واإلرهاب والغلو .
التوصيات
• تنمية املهارات الفكرية واإلدراكية للشباب املسلم.
• ضرورة تأسيس جهات رقابية ملعرفة ما يمكن نشره في قنوات التواصل االجتماعي.
• االهتمام باملرجعيات الدينية والتشريعية في بناء عالقات التواصل االجتماعي ،والحوار بالحكمة.
• إنشاء مواقع تهتم بنشر الوعي اإلسالمي ،وبالقيم الفاضلة لإلنسان.
• ضرورة توجيه الخطاب الدعوي وفق مستجدات العصر.
• مجابهة التهديدات والتحديات املاثلة للثقافة اإلسالمية.
قائمة املصادرواملراجع
أ) املراجع باللغة العربية
 -1ابن حميد ،صالح بن عبد هللا(بدون تاريخ) .أصول الحوار وآدابه في اإلسالم .دار املنارة،جدة،ط.1
 -2ابن منظور ،محمد بن مكرم(1416هـ) .لسان العرب .دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ط.2
 -3إمام ،إبراهيم(1964م) .أصول اإلعالم اإلسالمي .دار الفكر العربي،القاهرة،ط.1
 -4الباهي ،حسان(2004م) .الحوار ومنهجية التفكير النقدي ،إفريقيا الشرق،ط.2
 -5بدر ،أحمد(1974م) .االتصال بالجماهير والدعاية الدولية .دار القلم،الكويت،ط.1
 -6الترمذي ،محمد بن عيس ى(بدون تاريخ) .الجامع الصحيح .دار إحياء التراث العربي ،بيروت،ط.2
 -7الجاز ،هاشم(2000م) .اإلعالم السوداني .مطبعة جامعة القرآن الكريم،امدرمان،ط.1
 -8الحسن ،يوسف(1997م) .الحوار اإلسالمي املسيحي الفرص والتحديات ،املجتمع الثقافي ،أبو ظبي ،ط.1
 -9الرازي ،فخر الدين محمد بن عمر(بدون تاريخ).تفسير مفاتيح الغيب .دار الغد العربي القاهرة ط.3
 -10رشتي ،جيهان(1997م).األسس العلمية لنظريات االعالم .دار الفكر العربي ،القاهرة،ط.2
 -11الزهيري ،محمد(1992م).فن االتصال اللغوي ووسائل تنمية .مكتبة الفالح ،الكويت،ط.1
 -12زيادة ،خليل عبد املجيد(بدون تاريخ) .الحوار واملناظرة في القرآن الكريم .دار املنار ،ط.1
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 -13السقا ،منقذ بن محمود(بدون تاريخ) .الحوار مع أتباع األديان -مشروعيته وآدابه .دار رابطة العالم اإلسالمي ،مكة
املكرمة ،ط .4
 -14السماك ،محمد(1428هـ) .ثقافة الحوار في اإلسالم ،حرية االختيار وحق االختالف ،بحث في اإلنترنت تاريخ،1428/1/8 :
ط.1
 -15الشنقيطي ،محمد األمين(بدون تاريخ) .آداب البحث واملناظرة .مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،ط.1
 -16الشنقيطي ،سيد محمد(1994م) .نحو تأصيل الدراسات االتصالية .دار القرآن الكريم للنشر والتوزيع الرياض،ط1
 -17عبد الرحمان ،طه(2007م) .في أصول الحوار وتجديد علم الكالم .املركز الثقافي العربي ،بيروت،ط.3
 -18عبد الكريم ،الكان(2001م) .مقدمة في وسائل االتصال .مكتبة دار زهران،جدة،ط.1
 -19العليان ،عبد هللا علي(2004م) .حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين ،رؤية إسالمية للحوار املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،ط.1
 -20فضل هللا ،محمد حسين(1994م) .في آفاق الحوار اإلسالمي املسيحي .دار املالك ،ط.1
 -21محمد نصر ،حسني(2000م) .مقدمة في االتصال الجماهيري .مكتبة الفالح،االمارات.ط.1
 -22الهيثمي(بدون تاريخ) .مجمع الزوائد .بيروت ،دار القلم،ط.3
 -23وهبة ،ملجدي ،وكامل املهندس(بدون تاريخ) .معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب .مكتبة األمل ،بيروت ،ط.2
ب)املراجع باللغة األجنبية:
 Michael Heinlein (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities؛1 -Kaplan ،Andreas M.
of Social Media". Business Horizons 53 (1): 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 00076813.15-09-2010.

93

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات املقارنة  -العام اخلامس  -العدد  11أكتوبر 2020

94

2020  أكتوبر11  العدد-  العام اخلامس-  جملة جيل الدراسات املقارنة- مركز جيل البحث العلمي

التوجيه اإلسالمي لتسويق املنتج الدوائي
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Islamic Guidance for the Marketing of Pharmaceutical Product
 خبيراستشاري في املجاالت التجارية واإلدارية، مجدي محمد مدني.دكتور
Dr. Magdy Muhammad Medany, Consultant expert in commercial and administrative fields

:ملخص
 والعميل.يؤدي االلتزام بالضوابط اإلسالمية في مجال تسويق املنتج الدوائي إلى زيادة القيمة ألطراف األنشطة التسويقية
/  وتوجد تحيزات في حساب القيمة (النفقات.الجوهري لشركات الدواء هو الطبيب؛ ألنه صاحب قرار شراء املنتج الدوائي
 ودور البيع الشخص ي ومندوبو شركات األدوية في مجال.)املنافع) تؤدي إلى انخفاض القيمة بالنسبة للمستهلك النهائي (املريض
. وقد تم وضع بعض املعايير مليثاق إسالمي للترويج الدوائي. وهناك مسئولية اجتماعية في عملية الترويج.الترويج دور رئيس
 التسويق الدوائي – ترويج األدوية– سلسلة القيمة في تسويق الدواء – الضوابط اإلسالمية في تسويق:الكلمات املفتاحية
. امليثاق اإلسالمي للقيم في تسويق الدواء- األدواء

Abstract:
Adherence to Islamic regulations in the field of pharmaceutical marketing increases the value to the
people of marketing activities. The core customer of pharmaceutical companies is the physician; because he is
the first determinant of the decision to purchase a pharmaceutical product. Biases exist in the calculation of
value (Costs / Benefits) that result in decreasing value for the final consumer (patient). The role of personal
selling and representatives of pharmaceutical companies in the field of promotion is a major role. There is a
social responsibility in the marketing and promotion process. Some standards have been set for an Islamic Code
of Ethics for pharmaceutical product promotion.
Keywords: Pharmaceutical marketing - Pharmaceutical promotion – Value Chain of pharmaceutical
marketing – Islamic Regulations of pharmaceutical marketing – Islamic code of values to people of
pharmaceutical promotion.
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مقدمة:
لقد سخر هللا تعالى لإلنسان األرض وما تحتها وما فوقها؛ لتوفير ما يلزمه من غذاء وشراب وملبس ودواء ،وجعلها صالحة
ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
ّللا ال ِذي أتق َن ك َّل ش ْي ٍء
ملعايش الناس ،وهذه من نعم هللا؛ الذي صنع كل ش يء فأحسن التقدير ،يقول هللا تعالى" :صنع ِ
َ
َ َ َّ َّ ُ
األ ْرض َو َج َع ْل َنا َل ُك ْم ِف َيها َم َعاي َ
ش
"(النمل ،)88 :وهذا يوجب الشكر من العباد ،يقول هللا سبحانه وتعالى"َ :ولق ْد َمكناك ْم ِفي
ِ
ِ
َ
َ ْ ُ َ
ق ِليال َما تشك ُرون" (األعراف .)10 :ويعتبر تأمين االحتياجات من الدواء من موجبات الحياة واستقرارها على مستوى الفرد
واألسرة واملجتمع واألمة.
ولكي يكون املنتج الدوائي نافعا لإلنسان وغير ضار ،فقد استنبط فقهاء املسلمين الضوابط اإلسالمية من مصادر الشريعة
في مجاالت اإلنتاج والتسويق .ومن واجبات اإلنسان سواء أكان منتجا أو مسوقا أو متداوال أو طبيبا؛ االلتزام بهذه الضوابط
كي تكون أعماله عبادة وطاعة وامتثاال لهدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
إن املمارسات الحالية في مجال تسويق املنتج الدوائي تؤدي إلى عدم تحقيق العدالة في حصول املستهلك النهائي (املريض)
على الدواء املناسب سواء من حيث الجودة أو السعر أو الوقت؛ بسبب التحيزات في وصف األدوية؛ الناتجة عن استراتيجيات
شركات األدوية في مجال الترويج التي تهدف إلى زيادة مبيعاتها وأرباحها بأي وسيلة ممكنة دون اعتبارات قيمية أو أخالقية ،مما
ينعكس على انخفاض القيمة للمريض ،ويؤدي إلى نتائج سلبية على املجتمع ككل؛ بسبب انخفاض مستوى الرعاية الصحية.
وتعتبر الضوابط اإلسالمية املنبثقة من الشريعة اإلسالمية ،والفقه اإلسالمي سواء املوروث أو املتجدد هي السبيل إلى عالج
هذه املشكلة من األساس .إن الهدف من نمو الفقه اإلسالمي تحقيق املقاصد الشرعية ومراعاة مصالح العباد ،وإشاعة العدل
بين الناس .وكل فرد في مجال تطبيق عناصر املزيج التسويقي؛ يجب أن يحقق الرضا على أسس من القيم واألخالق والرحمة
باآلخرين ،ولكن رضا الفرد امللتزم بشرع هللا أعمق من ذلك لعلمه أنه ما دام ذو نية صالحة في عمله سواء أكان منتجا أو موزعا
أو طبيبا أو صيدالنيا ،فإن عمله يصبح عبادة ،وكما أنه يأخذ ثواب الدنيا ،فإنه يثاب في اآلخرة.
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذه الورقة البحثية من كون املنتج الدوائي من مقومات الحياة واستقرارها .ومجال التسويق الدوائي أحد
مجاالت تنمية قطاع صناعة الدواء ككل .وهناك ضرورة لاللتزام بالضوابط اإلسالمية في مجال التسويق الدوائي بصفة عامة
والترويج بصفة خاصة؛ للمساهمة في زيادة القيمة لكل أطراف العملية التسويقية ،وتحقيق الرضا للمستهلك النهائي .واملالحظ
أن موضوع أهمية التوجه اإلسالمي ألنشطة تسويق الدواء لم يتطرق إليه الباحثين بالشكل املطلوب رغم كثرة اإلنتاج البحثي
في التسويق الدوائي واملمارسات التسويقية لشركات األدوية .وبالتالي فإن هذا املجال هام؛ بسبب أهمية القيم واملبادئ
والجوانب املعنوية؛ التي سوف يتناولها الباحث من زاوية جديدة تتخذ من السجل "الشرعي" لتسويق األدوية مرجعا أساسيا
لها.
وترجع أهمية املنتج الدوائي إلى األسباب التالية:
 -1الدواء حق أساس ي لإلنسان؛ دون اعتبار للمستوى االقتصادي أو االجتماعي للفرد.
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 -2الدواء من موجبات االستقرار ،ويساهم في تحقيق الخطط الصحية للمجتمع.
 -3تساهم الرعاية الصحية مساهمة فعالة في زيادة الناتج القومي؛ ألنها تنعكس على زيادة إنتاجية العامل.
 -4الدواء سلعة ليس ملستهلكها النهائي (املريض) حرية اختيارها؛ ألن قرار شراء الدواء يكون عن طريق الطبيب املعالج أو
الصيدلي أو املستشفى.
إشكالية البحث:
إن عدم مراعاة األبعاد املعنوية واألخالقية واالجتماعية في ممارسات التسويق؛ يؤدي إلى وجود تحيزات في وصف األدوية،
وانخفاض القيمة للمستهلك النهائي (املريض).
في ضوء ذلك؛ فإن تساؤالت البحث كما يلي :ما هي العوامل التي تؤدي إلى تحيزات صاحب قرار شراء األدوية (الطبيب –
الصيدلي – املستشفى) في وصف الدواء؟ وكيف يؤدي تطبيق الضوابط اإلسالمية إلى تقليل هذه التحيزات؟ وما أثر ذلك في
تحقيق الرضا وزيادة القيمة للمنتفع وللمستهلك النهائي؟
أهداف البحث:
 -1اإلسهام في تحقيق الغايات االستراتيجية التي تستهدف النهوض بالدور التنموي لقطاع الصحة.
 -2غرس فكرة أهمية القيم واألخالق املنبثقة من اإليمان في نفوس الناس أطراف عملية التسويق بأسلوب يتناسب مع املرحلة
الحالية.
 -3تشجيع الباحثين على االهتمام ببحث أهمية القيم واألخالق واالعتبارات االجتماعية في التسويق الدوائي.
 -4وضع مجموعة من املعايير مليثاق إسالمي لقيم أطراف العملية التسويقية بما يؤدي إلى زيادة القيمة للمستهلك النهائي.
خطة البحث:
إن املحاور الرئيسة ملوضوعات الضوابط اإلسالمية ودورها في زيادة القيمة للمستهلك النهائي (املريض)؛ هي كاآلتي:
 املنافع والقيمة في تسويق املنتج الدوائي. بيان الضوابط اإلسالمية في مجال تسويق وترويج األدوية. توضيح أثر الضوابط اإلسالمية على زيادة املنافع والقيمة في مجال تسويق األدوية. القيم والتضامن االجتماعي في التسويق الدوائي ،ومعايير ميثاق إسالمي لترويج األدوية.املحوراألول :املنافع والقيمة في تسويق املنتج الدوائي
أ -أهمية التمييزبين الخصائص واملنفعة والقيمة للمنتج الدوائي:
إن لفظ الدواء Drugيطلق على أي مادة لها تأثير عالجي أو وقائي ،وهذه املادة قد تكون طبيعية في أصلها؛ مثل النبات أو
الحيوان ،أو دواء نصف تركيبي ،أو تركيبي .وعادة تكون األدوية في شكل مستحضرات ،وتتنوع من محاليل بسيطة إلى أدوية
مركبة مع بعض اإلضافات .وفي مجال التسويق؛ فإن املفهوم الشامل ُ
للم َنتج الدوائي Pharmaceutical Productهو املقصود؛
ويعني املادة الفعالة أو العنصر العالجي؛ كما سبق ،باإلضافة إلى عناصر أخرى؛ مثل العبوة والتبيين والنشرة الداخلية ،بما
يؤدي إلى زيادة منفعة املنتج الدوائي.
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وفي تسويق املنتج الدوائي ،فإن تحويل الخصائص  Featuresإلى ميزات ومن ثم إلى فوائد Benefitsهو األساس في الحصول
على املنفعة .وتختلف الفوائد التي تعود على الطبيب واملريض من استخدام املستحضر .إن األطباء عادة يهتمون بالفوائد أكثر
من الخصائص ،فمثال ال يهتم الطبيب بخاصية مسكن لأللم كونه يتم امتصاصه بسرعة في الدم؛ ولكنه يهتم؛ إذا ذكرنا أن
ذلك سيجلب فائدة للحصول على سرعة التخلص من األلم .ولذلك فإن دور املندوب الطبي التركيز على الفوائد أو املنافع
للطبيب واملريض أكثر من الخصائص.
إن القيمة Valueمن استعمال ش يء تعتبر أكثر تعقيدا من فكرة املنفعة ألنها تشتمل على املجهود الالزم للحصول على
املنفعة؛ أي العالقة بين املنفعة والنفقات .وهذا املوضوع من املوضوعات الحديثة نسبيا في علم االقتصاد؛ منذ ستينيات
القرن املاض ي .ومعناه حساب "النفقات واملنافع" ) ،(Cost/Benefitوحينما يكون املقصود بالنفقات واملنافع من وجهة نظر
املجتمع ككل؛ يسمى حساب "النفقات واملنافع االجتماعية" ).(Social Cost/Benefit
ويوجد أصل تاريخي لعملية التقييم على أساس املنافع والنفقات ،يعود إلى األب الروحي لحساب املنافع والنفقات وهو
املفكر االجتماعي والقانوني البريطاني جيرمي بنثام ) (Jermey Benthamمؤسس مبدأ املنفعة ) (Utilitarianismالشهير1.

ب -التحيزات في حساب القيمة في التسويق الدوائي:
ويستخدم مقياس القيمة كأسلوب للحكم على املنتج الدوائي ،ووصف منتج دوائي معين بأنه ذات قيمة تبرر استخدامه.
ولكي يتم حساب العالقة بين (النفقات واملنافع) للحكم على القيمة ملنتج دوائي معين؛ يجب تحديد كل املنافع وتقييمها بأرقام
وجمعها ،وكذلك تحديد كل النفقات وتقييمها بأرقام وجمعها .ثم إيجاد نسبة مجموع النفقات إلى مجموع املنافع .فإذا زادت
املنافع بالنسبة للنفقات يكون املنتج ذات قيمة.
إن فكرة القيمة (النفقات إلى املنافع) تبدو ألول وهلة فكرة مقنعة ،وربما بدت أيضا أنها سهلة الحساب ،ولكن الحقيقة أنها
ليست سهلة .فحسابها يكتنفه الكثير من الصعوبات .وأهم الصعوبات تتمثل في حقيقة أن كثير من املنافع والنفقات غير قابلة
للقياس.
وقد ترجع ص فة (عدم القابلية للقياس) إلى طبيعة الظاهرة (أي النفقة أو املنفعة) ،كما لو كانت النفقة أو املنفعة تتعلق
باملشاعر والعواطف ال بتكلفة مالية ،مثل كثير من املنافع التي تتعلق – على سبيل املثال  -بمشاعر إيجابية قد تعود على
املجتمع بالخير مثال؛ نتيجة القضاء على وباء معين ،أو التكاليف الناتجة عن تضحية الطبيب بعالقات كانت تربطه مع شركة
منتجة ملستحضر معين .أي أنه رغم أن هذه املعادلة قد تبدو بسيطة إال أنها في الواقع العملي ليست كذلك.
على أن األهم من الصعوبات التي تعترض قياس القيمة (املنافع  /النفقات) ،ما يكتنف عملية تقييم املنافع والنفقات من
تحيزات .حيث ال يمكن تحديد قيمة املستحضر إال إذا اتخذت قرارات تنطوي على التحيز ملصالح دون أخرى .ومهما كانت

 1جالل أمين ،فلسفة علم االقتصاد ،بحث في تحيزات االقتصاديين وفي األسس غير العلمية لعلم االقتصاد ،ادار الشروق ،القاهرة ،ط 2019 ،5م،
ص ص .288 - 275
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النتيجة النهائية لها صورة محايدة لها سمة العلم واملوضوعية ،فإنها في الحقيقة؛ البد أن تعكسها اعتبارات معينة ال تستند إلى
العلم بل إلى ميول معينة.
ج -سلسلة القيمة والتحيزات في التسويق الدوائي:
وفي تسويق األدوية؛ فإن سلسلة القيمة تعمل تحت نظام أكبر؛ وهو ما يسمى بنظام قيمة الصناعة الدوائية (Value
) ،System of Pharmaceutical Industryحيث يتضمن كل من :1سلسلة املوردين ) ،(Value Chain of Suppliersوسلسلة
قيمة الشركة ) ،(Value Chain of the Firmوسلسلة قيمة التوزيع ) ،(Value Chain of Distribution Channelsوسلسلة قيمة
املشتري أو املنتفع النهائي ) . (Value Chain of Ultimate Buyerأي أن البيئة التسويقية باإلضافة إلى القوى واألنشطة
والتفاعالت داخل نظام قيمة الصناعة برمتها هي التي تؤثر في صناعة األدوية .ومع ذلك يرى كثير من الباحثين واملمارسين في
مجال التسويق الدوائي أن القوى املحركة واملؤثرة على التسويق الدوائي هي نفسها التي تؤثر على الصناعة ككل .وبالتالي فإن
كل ش يء يؤثر على الصناعة يكون له انعكاسات على وظيفة وأنشطة التسويق.
إن سلسلة قيمة شركة الدواء –على سبيل املثال -تتفاعل مع سلسلة قيمة املنتفع أو املشتري أو املؤثر على قرار وصف
الدواء .وتأخذ هذه العملية عدة شعارات مثل "مساعدة األطباء في اتخاذ القرار" ،ولكن هدف الشركة األساس ي هو زيادة
مبيعاتها وبالتالي زيادة أرباحها .ومن ضمن املمارسات قيام الشركات بتقديم الهدايا ،والدعوة لحضور مؤتمرات علمية؛ وتحمل
كافة نفقات السفر واإلقامة ..وغيرها من املمارسات ،وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن األطباء الذين يتلقون هدايا من
الشركات واملختبرات يميلون إلى وصف األدوية األعلى سعرا واألقل جودة ،وأن األطباء الذين ال يتلقون أي هدايا يتميزون بأداء
أفضل في وصف الدواء؛ ألنه يكون وفقا لحاجة املريض الحقيقية ،كما أن شركات صناعة األدوية تنفق مبالغ ضخمة سنويا
على تقديم الهدايا ضمن ميزانياتها لتسويق منتجاتها .2وال شك أن ذلك يؤدي إلى اختيار عالج للمريض غير مثالي ،كما أنهذه
التكاليف تضاف على سعر الدواء ،مما يؤدي إلى رفع تكاليف الرعاية الصحية في املجتمع ككل.
إن االلتزام بالضوابط الشرعية هو الذي يقلل من هذه التحيزات؛ من قبل أطراف العملية التسويقية؛ شركة األدوية،
والطبيب ،واملوزع؛ سواء تاجر جملة (شركة التوزيع أو املخزن) أو تاجر التجزئة (الصيدلية) .ويؤدي ذلك إلى زيادة القيمة
للمريض ،وهي تتعلق بمدى تقدير قدرة املنتج اإلجمالية ) (Product's Overall Capacityعلى إشباع وتلبية حاجاته ،وال شك
أن املريض القادر على دفع األموال للحصول على املنتجات الدوائية والرعاية الصحية بصفة عامة يكون األوفر حظا في
الحصول على قيمة أعلى .3والجدير بالذكر أن رضا املستهلك النهائي أو املريض هو النتائج املتحققة من استخدام منتج دوائي
دون غيره ،وليس بالضرورة هو األقل تكلفة من غيره.
1بشير عباس محمود العالق ،إدارة التسويق الصيدالني ،منظومة قطاع الدواء واألجهزة واملستلزمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية ،املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة2009 ،م ،ص ص.101-100
2زين العابدين البخاري ،كيف تؤثر هدايا شركات األدوية على صحة املرض ى؟ ،مقال على موقع مجلة علوم الصيدلة اإللكترونية https://jps-
 4،jo.com/archives/14389فبراير 2020م.
3بشير عباس محمود العالق ،إدارة التسويق الصيدالني ،منظومة قطاع الدواء واألجهزة واملستلزمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية ،مرجع
سابق ،ص.84
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املحورالثاني :الضوابط اإلسالمية في مجال تسويق املنتج الدوائي
أ -الفرق بين الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي في مجال التجديد:
إن زيادة الرضا من النتائج املتحققة من استخدام املنتج الدوائي تدخل ضمن املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية .وإذا
كانت املقاصد العامة هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال ،فإن ثالثا منها لها عالقة بصحة اإلنسان وهي حفظ
النفس والعقل والنسل .وحفظ النفس باملفهوم الشامل؛ ال يكون بالقصاص فقط؛ بل أن القصاص أضعف أنواع حفظ
النفس؛ ولكن يكون بحفظها من التلف ،وبمقاومة األمراض عن طريق املنتج الدوائي والعالج .كما أن حفظ العقل ال يكون
بحد ا ُ
لسكر فقط؛ فإن حد شرب الخمر أضعف وسائل حفظ العقل؛ ولكن حفظ العقل يكون بالتعليم ومقاومة الجهل،
والجهل واملرض ال يختلفان ،بل إن العالقة وثيقة بينهما؛ وهذا يؤدي إلى انحدار املجتمع وتهوى األسرة إلى الحضيض ،مما
ينعكس أيضا على حفظ النسل الذي يعني بإنجاب الذرية وتكوين األسرة.
وعند الحديث عن التجديد في اإلسالم يجب مالحظة الفرق بين الشريعة اإلسالمية وبين الفقه اإلسالمي ،فالشريعة
اإلسالمية هي ما أنزله هللا سبحانه وتعالى على عباده ،ومصادرها الرئيسة هي القرآن الكريم وسنة املصطفى صلى هللا عليه
وسلم .أما الفقه اإلسالمي هو معرفة األحكام والضوابط الشرعية التي تتعلق بتصرفات العباد من أدلتها التفصيلية عن طريق
االستدالل واالستنباط والقياس واالجتهاد في فهم نصوص الشريعة .فالشريعة ذات وضع إلهي ال يتغير ،أما الفقه فهو فهم
البشر للنصوص في إطار مجتمعاتهم وظروفهم؛ وذات وضع بشري يرد عليه الخطأ والصواب ،ويرد عليه التجديد والتغيير
وإعادة النظر .1هذه هي النصوص التي يمكن أن تجدد موقف املنتج واملوزع واملعلن وصاحب قرار شراء املنتج الدوائي من
موضوع الضوابط اإلسالمية الشرعية.
ب -الضوابط اإلسالمية في تسويق املنتج الدوائي:
في مجال التسويق الدوائي؛ فإن العميل الجوهري ألنشطة شركات الدواء ليس املستهلك النهائي أو املريض ،وإنما هو صاحب
قرار الشراء وهو عادة الطبيب .وتوضح بعض الدراسات أن قيادة سوق األدوية سوف يكون لشريحة األدوية التي تعالج
األمراض املزمنة .كما أن النجاح ألي استراتيجية سيكون على أساس ميزة النفقات وخفض األسعار ،2أو الخلط بينهم في تصميم
استراتيجية التسويق .وتوجد عالقة كبيرة بين عناصر املزيج التسويقي الدوائي؛ فمثال هناك عالقة بين عنصري التوزيع
والترويج؛ حيث يلزم لعملية االتصال بالعمالء سواء الطبيب أو الصيدلي أو املستهلك النهائي (املريض) ،أن يكون الدواء متوافرا،
مما يزيد من املنفعة.

1طارق البشري ،في املسألة اإلسالمية املعاصرة ،اجتهادات فقهية ،دار البشير للثقافة والعلوم ،القاهرة2017 ،م ،ص.78
2Adly, H., Hany N., &Sukkar, A., Strategic Management Project (Amoun Pharmaceutical Company), Arab Academy for
Science, Technology & Maritime Transport, Graduate School of Business, MBA Program, October 2010.
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وفي ميدان االقتصاد؛ فإن االقتصاد املاركس ي يقوم على فكرة املنفعة التي يراها عالقة بين العرض والطلب ،ويقوم أيضا
على فكرة الحاجة التي يراها عالقة بين اإلنتاج واالستهالك ،حيث أن التصور األساس ي لكال األمرين "املنفعة والحاجة" يقوم
على كونهما ال متناهيين ،بينما توحي العالقة االجتماعية في التصور اإلسالمي أن هناك حدودا متناهية للمنفعة وللحاجة أيضا.1
وفي ميدان التسويق ،فإن ضوابط الشريعة اإلسالمية تقيم أواصر العالقة بين أنشطة التسويق؛ خاصة الترويج وبين
نظام القيم واألخالق .وفي ظل تلك الضوابط؛ فإن املنفعة البد أن تتفق مع القيم واألخالق.
إن الضوابط الشرعية لتحقيق املنفعة من املنتج الدوائي؛ كاآلتي:
 مستوى عالي من الجودة. السعر املناسب .ال يشترط أن يكون هو السعر األرخص ،ولكنه السعر الذي يعظم القيمة. مستوى عالي من األمان. ذكر اآلثار الجانبية للدواء؛ ويجب أن تكون مقبولة. توفير مخزون من املنتج الدوائي يكفي طلب املستهلكين. توضيح املعلومات الصحيحة في التبيين ،وفي النشرة الداخلية. مراعاة البعد االجتماعي ،وحاجة الفقراء .ويكون ذلك أكثر الزاما في حاالت األزمات واألوبئة.ج -أثرالضو ابط اإلسالمية على زيادة القيمة من تسويق املنتج الدوائي:
في مجال التسويق الدوائي ،هناك مردود إيجابي؛ إذا ما تمت ممارسته بالطرق العلمية السليمة؛ على أسس أخالقية؛
ومراعاة البعد االجتماعي ،والتوازن بين املصلحة الخاصة غير الطاغية واملصلحة العامة لتقديم خدمة صحية جيدة.
إن نتيجة أي عمل تتكون من جزأين :األول أثر مباشر في الحياة الدنيا ،والثاني أثر أبعد في الحياة األخرى ،كما أن عدد
االستعماالت املمكنة للوحدة من الدخل املتاحة للفرد تزداد بحيث تشمل الوجوه التي تنتج آثارها في الحياة األخرى وحدها دون
أن يكون لها نفع مادي في الحياة الدنيا2.

وبتطبيق ذلك في التسويق والترويج الدوائي؛ يجب أن تتمثل الغاية في تحقيق التوازن بين اإلشباع الروحي واإلشباع املادي،
َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ
َ
الدن َيا ۖ َوأ ْح ِسن
أي بين متطلبات الدنيا والعمل لآلخرة .يقول هللا تعالىَ " :و ْابت ِغ ِفيما آتاك ّللا الداراآل ِخرة ۖ وال تنس ن ِصيبك ِمن
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
األ ْ ض ۖ إ َّن َّ َ
ّللا َال ُيح ُّب ْاملُ ْفسد َ
ين" (القصص.)77 :
ِ ِ
ِ
كما أحسن ّللا ِإليك ۖ وال تب ِغ الفساد ِفي ر ِ ِ
بخصوص موضوع السعر أو النفقة التي سيتحملها املستهلك؛ فإن من أكثر االعتراضات التي توجه إلى مندوب الترويج تكون
على السعر .والجدير بالذكر أن الثمن املرتفع أو املنخفض البد أن يكون باملقارنة بالفوائد التي يمنحها املستحضر3؛ ألن السعر

1طارق البشري ،في املسألة اإلسالمية املعاصرة ،اجتهادات فقهية ،مرجع سابق ،ص.143
2يوسف كمال أحمد ،فقه االقتصاد اإلسالمي ،النشاط الخاص ،دار القلم ،الكويت1988 ،م ،ص.295
3محمد إبراهيم عبيدات ،جميل سمير دبابنة ،التسويق الصحي والدوائي ،دار وائل للنشر ،عمان2006 ،م ،ص.199
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املناسب  Affordable Priceليس املقصود به األرخص ،ولكنه السعر بالنسبة للقيمة التي سوف تعود على العميل أو املستهلك.
والبد من زيادة القيمة للمستهلك النهائي؛ خاصة الفقير.
وفي مجال التوزيع؛ فإن تأمين االحتياجات من الدواء يعتبر من موجبات الحياة واستقرارها على مستوى الفرد ،واملجتمع،
َ
ُ
واألمة ،ولقد جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحة من أساسيات األمن بجانب املسكن واملنتج الغذائي ،قال رسول هللا
ً
ُْ
َ ْ َ ُ ُّ ْ
َ َ َ َّ
ْ ُ ُ
ً
صلى هللا عليه وسلمَ " :م ْن َأ ْ
الدن َيا" (رواه
ص َب َح ِمنك ْم ِآمنا ِفي ِس ْرِب ِهُ ،م َعافى ِفي َج َس ِد ِهِ ،عن َد ُه قوت َي ْو ِم ِه ،فكأن َما ِحيزت له
البخاري ،ورواه الترمذي في السنن).
ويقصد بالتوزيع عملية إيصال األدوية إلى املستهلك النهائي ،أو املشتري الصيدالني ،أو صاحب قرار الشراء (الطبيب أو
الصيدلي أو املستشفى) ،وذلك عن طريق أفراد أو مؤسسات يتم عن طريقها خلق املنافع الزمنية واملكانية والحيازية للمنتج
الدوائي .1إن املنتج عالي الجودة سيكون ذات قيمة ضئيلة ما لم يتم توزيعه في األسواق التي يحتاجه فيها املستهلك وفي التوقيت
املناسب والخدمة املناسبين .2والتوقيت املناسب يسمى باملنفعة الزمنية ) .(Time Utilityوتتمثل املنفعة في التسويق الدوائي
في اآلتي :3أوال :تقع على عاتق شركات األدوية مسئولية توفير األدوية في الوقت املناسب واملكان املناسب؛ ألن العالقة بين الزمان
واملكان في تسويق الدواء عالقة قوية .ثانيا :يوجد بعد آخر وهو التوقيت املثالي ) (Optimal Timingلتقديم ُم َنتج دوائي جديد
إلى السوق ،ويكون التقديم فوريا أو عاجال في حالة كون املنتج الدوائي فاعال في عالج مرض أو وباء مهدد للحياة.
وتستلزم عملية توفر مخزون من األدوية يكفي الطلب عليها؛ األخذ بالتقنيات املعاصرة ،وتعتبر شبكة املعلومات الدولية
(اإلنترنت) أحد أهم املتغيرات العاملية التي تؤثر على استراتيجيات التوزيع ،وأدت إلى وجود شبكات داخلية بين الصيدليات
واملوزعين بالجملة؛ بحيث أدى االرتباط اإللكتروني إلى عمل رقابة الكترونية على البيع واملخزون ،ويطلق عليه الصيدلية اآللية
أو اإللكترونية.4
وتعرف أنظمة الصيدلية اآللية بأنها القيام بعمليات وأنشطة ليس لها عالقة بتركيب الدواء ،ولكنها تتعلق بتخزينه
وتعبئته وصرفه وتوزيعه ،كما تقوم في ذات الوقت بجمع معلومات خاصة بهذه األنشطة والعمليات وحفظها ،مما يؤدي إلى
زيادة القيمة للمستهلك النهائي.
أما بالنسبة لعنصر الترويج؛ فهو يعتبر من أهم العناصر في مجال تسويق املنتجات الدوائية؛ ألنه الوسيلة التي يتم من
خاللها عرض املنافع املرجوة من املنتج وبالسعر املناسب ومن خالل استخدام منافذ تسويق مرغوبة للمستهلكين املحتملين في
األسواق املستهدفة .5كما أن البيع الشخص ي  Personal Sellingأهم وسيلة في ترويج األدوية.
1بشير عباس محمود العالق ،مرجع سابق ،ص.229
2جون ليدستون ،جانيسماكلنيين ،الخطط التسويقية في مجال الصناعات الدوائية،Marketing Planning for the Pharmaceutical Industry ،
ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق ،ط ،2دار الفاروق للنشر والتوزيع ،القاهرة2009 ،م ،ص.164
3بشير عباس محمود العالق ،مرجع سابق ،ص.88
4مجدي محمد أحمد مدني ،أثر املتغيرات العاملية على استراتيجيات تسويق األدوية بجمهورية مصر العربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،أكاديمية
السادات للعلوم اإلدارية2012 ،م ،ص.60
5محمد إبراهيم عبيدات ،جميل سمير دبابنة ،املرجع السابق ،ص.107
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إن عملية تقرير األطباء لوصف دواء معين هي عملية شديدة التعقيد ،والعناصر الرئيسة في تلك العملية هي :املريض،
والجهة املمولة ،والطبيب ،وشركة الدواء .بالنسبة للمريض؛ فإن األمر بسيط حيث يريد أن يصف له الطبيب أفضل عالج
ملشكلته الصحية ،والعنصر الثاني وهو الجهة املمولة (مثل الجهة املؤمنة) فإن األمر بسيط أيضا؛ ألنها تريد نفس الذي يريده
املريض طاملا أن التكاليف التي ستتحملها مناسبة ،أما العنصر املحوري فهو الطبيب؛ ألنه يريد معلومات دقيقة ،وأن تكون
متاحة في الوقت املناسب ،وأصبحت املشكلة في ظل ثورة املعلومات ليس فقر املعلومات ولكنها وفرة املعلومات ،أو كما يقال
"العجز عن فلترة املعلومات"؛ ألن الطبيب ال يستطيع قراءة كل املقاالت األكاديمية والعلمية املنشورة في مجال الدواء والعالج.1
وبالتالي فإن عملية وصف دواء معين للمريض تتم بشكل متحيز وال يتصل بمعلومات واضحة فيما يتعلق بفاعلية وجودة الدواء
أو سعره .ويرى الكثير من الصيادلة واألطباء أن األنشطة الترويجية الحالية تتم بطريقة ال تتماش ى مع قواعد املهنة.
وإلدماج استراتيجية الترويج الدوائي في الخطة التسويقية الشاملة؛ البد من خمسة شروط لتوافر الفرصة الترويجية :أوال:
أن يكون هناك اتجاه تصاعدي في الطلب .ثانيا :أن يكون هناك تميز للمنتج عند مقارنته باملنتجات املنافسة .ثالثا :البد من
توافر األموال الالزمة .رابعا :أن تكون املواصفات غير الظاهرة للمنتج هامة بالنسبة للعميل؛ باملقارنة باملواصفات الظاهرة.
خامسا :تكون الفرصة الترويجية أكبر؛ عندما تلعب العوامل العاطفية دورا هاما للتأثير على الجوانب النفسية .ووسيلة ذلك
ملعرفة هل هناك فرصة ترويجية أم ال هي بحوث التسويق.
املحورالثالث :معاييرامليثاق اإلسالمي للقيم األخالقية لتوجيه السلوك في مجال التسويق الدوائي
أ -القواعد األخالقية ألطراف النشاط التسويقي الدوائي:
إن العقيدة في اإلسالم تعتبر هي أصل األصول ،وتتفرع منها كل األمور األخرى ،سواء في النظم والشرائع التي تنظم شئون
الناس ،أو السلوك واآلداب واألخالق .وأن الوسيلتين اللتين تصدران عن العقيدة لتحديد مالمح نظام حياة البشر ،هما القانون
واألخالق .القانون يتوجه أساسا للجماعة ينظم تعامالتها ،ويعول في معامالته على الظاهر من تصرفات الناس في جماعة
معينة ،دون أن يهتم بالدوافع الباطنية للتصرفات .ووسيلة القانون في ذلك أن تحمي الدولة أوامره ،ولها اللجوء إلى استخدام
العنف لفرض القوة اإللزامية ألوامر التشريع ونواهيه.
أما األخالق ،فهي وإن كان هدفها إصالح الجماعة ،إال أنها تتوجه أساسا إلى الفرد في هذه الجماعة لتنظيم السلوك،
وأحكامها مرنة ألنها تراعي أوضاع الفرد ،من حيث أن األفراد يتمايزون ،ولكل منهم سماته ومالمحه الخاصة ،ولذلك فهي
ناصحة أكثر منها آمرة ،وتضع في االعتبار نوايا الناس ودوافعهم الباطنية ،وال تكتفي بالظاهر فقط من السلوك .ولذلك فهي ال
تملك وسائل مادية للهيمنة على سلوك األفراد ،ولكنها تلجأ إلى الزواجر األدبية والنفسية ،بحيث أن الخروج على قواعد األخالق
يعتبر سلوكا مشينا يزدري بصاحبه أمام الناس2.ولقد حدد رسول هللا الغاية األولى من بعثته في قوله" :إنما بعثت ألتمم مكارم
األخالق" (مالك).

1بن جولديكر ،شرور شركات األدوية ،فساد صناعة الدواء والسبيل إلى إصالحه ،ترجمة محمد عبد الرحمن إسماعيل ،هبة عبد العزيز غانم ،مراجعة مصطفى محمد فؤاد ،مؤسسة هنداوي س ي أي س ي ،اململكة املتحدة،
2017 ،www.hindawi.orgم ،ص ص .250-245

2طارق البشري ،مرجع سابق ،صص.132 -131
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وأهم القواعد األخالقية التي يجب أن يتصف بها أطراف النشاط التسويقي الدوائي:
 -1األمانة العلمية :وعن أنس قال :ما خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال قال" :ال إيمان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال
عهد له" (رواه أحمد).واألمانة في نظر الشارع واسعة الداللة ،فهي ترمز إلى معان كثيرة ،ومناطها جميعا شعور املرء بمسؤوليته
في كل أمر يوكل إليه؛ وأنه مسؤول أمام هللا سبحانه وتعالى على النحو الذي ذكره الحديث الكريم" :كلكم راع ومسؤول عن
رعيته" (رواه البخاري).
وأهم أمثلة تحقيق املنفعة للمستهلك النهائي (املريض)والتي ترجع لألمانة العلمية للطبيب :إحالة املريض لطبيب مختص
وأكثر كفاءة ،وأن يكون عالج املريض عن طريق إجراء الفحوص ،وأن يبني الطبيب تشخيصه على بيانات مؤكدة ،وأن يوصف
أفضل األدوية لحالة املريض؛ من حيث القيمة التي ستعود عليه.
 -2وأيضا من أهم القيم األخالقية والصفات التي يجب على الطبيب أن يتخلق بها؛ اآلتي :الرحمة  -اإلخالص – الصدق -
الوفاء  -الحلم  -سالمة الصدر من األحقاد – التواضع ..كما يعتبر الصبر من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الطبيب؛
فالصبر أعلى مراتب اإليمان؛ ويكون الصبر على قلة املال خاصة في بداية حياته املهنية تحت وطأة مصاريف مهنية وحياتية
َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ََٰ َ ْ َ ْ ْ ُ
األ ُ
ور" (آل عمرن:
م
مرهقة ،بحيث ال يغش مريضه وال يجور على الفقير ،يقول هللا تعالى" :و ِإن تص ِبروا وتتقوا ف ِإنذ ِلك ِمن عز ِم
ِ
 ،)186ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :الصبرضياء" (رواه مسلم).
 -3وفي مجال تدريب املندوب الطبي على مهارات البيع واملعرفة الخاصة باملستحضر ،فإن الدراسات أثبتت أن املندوب
الطبي املميز غالبا ما يكون اكتسب خبرات في دورات تدريبية ال تتعلق بمهارات البيع فقط؛ وإنما تمتد لتشمل مبادئ إدارة
األعمال والتمويل والتسويق ،بحيث يصبح لدى املندوب الطبي معرفة شاملة باملتغيرات الخارجية التي تتعلق بالبيئة ،واملتغيرات
الداخلية التي تتعلق بالشركة التي يعمل بها1.

إن مجال الصيدلة عموما من أهم املجاالت التي لها عالقة بالتدريب ،واكتساب املهارات التفاوضية .2ويجب أن يتحلى
املندوب الطبي بصفات أهمها :اإلخالص  -الصدق -األمانة -أدب الحديث -الحلم – القصد والعفاف – النظافة والتجميل
والصحة – الحياء – الصبر وقوة التحمل – العلم والعقل – االنتفاع بالوقت واالتعاظ بالزمن.
ب -معاييرامليثاق اإلسالمي للقيم األخالقية في ترويج األدوية:
البد من ميثاق إسالمي لقيم املمارسين ملهنة الترويج الدوائي .وأهم أهداف هذا امليثاق هي :3أن تكون ممارسات جميع
األطراف التي تعمل في مجال اإلنتاج والترويج واالستيراد ووصف األدوية في إطار من الدين ،ويسمح لشركات األدوية تمويل
األبحاث العلمية وفقا للشريعة اإلسالمية ،وطبقا لألصول العلمية واألخالقية ،وال يجوز التداخل بين البحث العلمي والترويج
1محمد إبراهيم عبيدات ،جميل سمير دبابنة ،التسويق الصحي والدوائي ،دار وائل للنشر ،عمان2006 ،م ،ص .217
2شادي عبيدات ،الصيادلة ....في مجال التدريب ،مقال على موقع مجلة علوم الصيدلة اإللكترونية 4 ،https://jps-jo.com/archives/14382
فبراير 2020م.
3حسين حسين شحاتة ،امليثاق اإلسالمي لقيم رجال األعمال ،An Islamic Code of Ethics for Business Men ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية،
القاهرة ،ص ص19-18

104

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات املقارنة  -العام اخلامس  -العدد  11أكتوبر 2020

إال في إطار تأثير نتائج البحث في مجال التسويق .ويعتبر امليثاق مرشدا لحماية املسوقين من املخاطر ،ويعتبر أساسا شرعيا
لتحديد املسئوليات واملحاسبة عليها أمام النفس ،وامام املجتمع ،وامام هللا سبحانه وتعالى ،كما يعتبر امليثاق أساسا شرعيا
للتحكيم الودي في الخالفات ،ويساهم امليثاق في حل العديد من املشكالت بين األطراف أصحاب املصلحة بعضها مع بعض،
ومع املجتمع ،وهذا يجعل العمل على أساس من البر والتعاون ،وينبغي عدم اإلساءة ملنتجات املنافسين من خالل معلومات غير
صحيحة ،كما يساعد امليثاق في تطوير مناهج التعليم والتدريب والندوات؛ بحيث تجمع بين القيم واألخالق والسلوك السوي
وبين التقنيات املعاصرة في مباشرة أنشطة الترويج.
وأهم بنود امليثاق اإلسالمي لزيادة القيمة في مجال التسويق بصفة عامة ،وفي مجال التسويق الدوائي بصفة خاصة؛ هي
اآلتي:1
ُ
 -1بنود التكوين الذاتي ملسئولي التسويق واملمارسين :صدق النية واإلخالص هلل – حسن الخلق – حسن التعامل مع الناس.
 -2بنود محددات مجال األنشطة املشروعة :التعامل في الحالل والطيبات – االلتزام باألولويات اإلسالمية.
 -3بنود العالقات مع الغير :حسن اختيار الشركاء -حسن انتقاء العاملين – التعاون مع الشركات وأصحاب املصلحة -
الشورى في اإلدارة واتخاذ القرارات.
 -4بنود إدارة الجودة الشاملة :االستفادة من أساليب التقنية املعاصرة –توكيد ورقابة الجودة  -االهتمام بالبحوث والتطوير.
 -5بنود االنضباط في العمل :االنضباط والتنظيم في العمل– توثيق االتفاقيات والعقود واإلشهاد عليها – التحكيم الودي في
الفصل في املنازعات.
 -6بنود التعجيل في أداء الحقوق :التعجيل في أداء حقوق العمال -سداد الديون في مواعيد استحقاقها – التعجيل في أداء
حقوق هللا – التعجيل في أداء حقوق املجتمع.
 -7بنود محاذيرللقائمين على التسويق :تجنب التعامل بالربا – تجنب التعامل في الخبائث – تجنب أكل أموال الناس بالباطل
– تجنب اإلسراف واملظهرية – تجنب الوقوع في الشبهات – تجنب البيوع غير املشروعة –تجنب األخالق السيئة  -تجنب
الركون إلى الذين ظلموا –تجنب تعرض املال للهالك والضياع  -تجنب مخالفة القوانين والنظم العامة.
 -8بنود االلتزام والعقوبات :وجوب االلتزام بميثاق إسالمي في مجال التسويق والترويج – الزواجر والعقوبات.
الخاتمة:
إن عقل العصر قد اصطبغ بالصبغة التجريبية في املعرفة والبحث وإنكار الغيب ،وانعزل عن إدراك الحق وانحرف عن
سبيل الرشد .وتلقى الناس العلم من مصدر قاصر فأصبحوا ماديين في نظرتهم وساد األسلوب النفعي على منهجهم.
كان الهدف الرئيس ي من املوضوع هو الصعود بتسويق املنتج الدوائي العصري إلى فقه املعامالت ،وإعمال الفقه اإلسالمي
في مشاكل العصر لينبض بالحياة ،كما فعل الراشدون ،وحينئذ تستقيم األمور ،ويتحقق الرشد في الغاية.
بدأنا بما كاد ُيتفق عليه في تحديد مفهوم القيمة املبني على املنافع والنفقات ،وكيفية زيادتها عن طريق تسويق املنتج
الدوائي .وعرفنا معنى املنتج الدوائي باملفهوم الشامل ،وأطراف عملية التسويق ،وأصحاب قرار الشراء .وأن األنشطة

1حسين حسين شحاتة ،امليثاق اإلسالمي لقيم رجال األعمال ،An Islamic Code of Ethics for Business Men ،مرجع سابق ،ص ص76-34
بتصرف.
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التسويقية؛ وهي تطوير املنتج والتسعير والترويج والتوزيع؛ يجب أن تركز على مفهوم املنفعة والقيمة ،وكيفية زيادة القيمة لكل
أطراف العملية التسويقية .وأن العميل الجوهري لشركات الدواء هو الطبيب صاحب قرار الشراء .وقد أصبح السوق الدوائي
سوقا لألدوية التي تعالج أمراضا مزمنة ،وحادة .وتوجد أهمية كبرى ملندوب املبيعات الطبي في ترويج الدواء وزيادة القيمة .وأن
التدريب بالنسبة للصيادلة هام الكتساب مهارات التسويق والتفاوض واالقناع.
ويجب أن يدخل الفقه ليرشد الواقع ،ويأخذ بيده إلى املثل األعلى؛ كاآلتي:
 -1أن تكون أنشطة التسويق على أسس علمية وأخالقية ،وزيادة القيمة لكل من املنتج والطبيب والصيدلي واملوزع واملستهلك
النهائي (املريض) مرتبط بزيادة املنافع.
 -2إن مفهوم املنفعة يتعلق بضوابط شرعية إسالمية ،ويجب التركيز على الجوانب املادية واملعنوية.
 -3أن لإلسالم قواعد تنبني على القيم املعنوية التي تتفرع من العقيدة اإلسالمية ،حيث لها دور كبير في ضبط األنشطة
التسويقية؛ والقيم األخالقية لها دورها الهام في ضبط سلوك الفرد في أنشطة التسويق.
 -4إن املنتج أو العميل أو املستهلك أو املوزع امللتزم بشرع هللا يسعى إلى تعظيم املنفعة والقيمة؛ بالنظر إلى ما أحل هللا من
أنشطة إنتاجا أو تداوال أو ترويجا أو استهالكا.
 -5إن الضوابط اإلسالمية تقلل من التحيزات في حساب املنفعة والقيمة ،وتكون في صالح املريض وكل أطراف العلمية
التسويقية .ويجب أن يكون املستقبل في االتجاه إلى الجوانب الروحية بجانب الجوانب املادية في مجال التسويق؛ خاصة
التسويق الدوائي.
 -6البد من ميثاق إسالمي للقيم في مجال ترويج األدوية؛ ألن االعتصام بهذا امليثاق يحقق الخير والبركة والرضا ألطراف العملية
التسويقية ككل ،كما يؤدي إلى زيادة القدرات التنافسية ،وبالتالي يمكن مواجهة خطط الشركات العاملية في السيطرة على
أسواق الدول العربية واإلسالمية.

قائمة املصادر واملراجع
املراجع باللغة العربية
الكتب:
 -1بشير عباس محمود العالق ،إدارة التسويق الصيدالني ،منظومة قطاع الدواء واألجهزة واملستلزمات الطبية وخدمات
الرعاية الصحية ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة2009 ،م.
 -2بن جولديكر ،شرور شركات األدوية ،فساد صناعة الدواء والسبيل إلى إصالحه ،ترجمة محمد عبد الرحمن إسماعيل،
هبة عبد العزيز غانم ،مراجعة مصطفى محمد فؤاد ،مؤسسة هنداوي س ي أي س ي ،اململكة املتحدة،www.hindawi.org،
2017م.
 -3حسين حسين شحاتة ،امليثاق اإلسالمي لقيم رجال األعمال ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة1998 ،م.
 -4جالل أمين ،فلسفة علم االقتصاد ،بحث في تحيزات االقتصاديين وفي األسس غير العلمية لعلم االقتصاد ،دار الشروق،
القاهرة ،ط2019 ،5م.
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 -5جون ليدستون ،جانيسماكلنيين ،الخطط التسويقية في مجال الصناعات الدوائيةMarketing Planning for the ،
 ،Pharmaceutical Industryترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق ،دار الفاروق للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط2009 ،2م.
 -6طارق البشري ،في املسألة اإلسالمية املعاصرة ،اجتهادات فقهية ،تقديم إبراهيم البيومي غانم ،دار البشير للثقافة
والعلوم ،القاهرة2017 ،م.
 -7مجدي محمد أحمد مدني ،أثر املتغيرات العاملية على استراتيجيات تسويق األدوية بجمهورية مصر العربية ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية2012 ،م.
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أحكام التحقيق مع احلدث دراسة مقارنة بني القانون العراقي واللبناني
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The Provisions of the Investigation with the Juveniles A Comparative Study between
Iraqi and Lebanese Laws
 محكمة استئناف منطقة دهوك، ماجستيرفي القانون املقارن،أكرم زاده الكوردي
Akram Zada Al-Kurdi, Master of Comparative Law,Duhok District Court of Appeal

:امللخص
 والغرض منه هو.يتناول هذا البحث خصوصيات املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق في قانون األحداث العراقي واللبناني
 بهدف االستفادة من نقاط القوة،بيان أوجه التشابه واالختالف بين قانون األحداث لكال البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة
 مثل منح السلطة التقديرية لقاض ي التحقيق، التشابه بين القانونين في بعض املسائل: واختتم البحث بنتائج وهي.في كل قانون
 واالختالف، وغلق التحقيق بحق املتهم الحدث لتقادم الجريمة،في توقيف املتهم الحدث من عدمه في جرائم الجنح والجنايات
 مثل عدم، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون اللبناني في بعض املسائل، وبخصوص مسائل الخالف.في مسائل أخرى
، كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي، وفي مسائل أخرى.جواز توقيف الحدث الذي لم يكمل الثانية عشرة من عمره
.مثل إعفاء الحدث من أخذ بصمة أصابعه وبالنتيجة عدم اعتبار التدابير الصادرة بحقه سوابق قضائية
. ولبنان، العراق، األحداث، التحقيق، خصوصيات:الكلمات االفتتاحية
Abstract:
This research deals with the privacy of the Juvenile accused during the investigation stage in the Iraqi and
Lebanon juvenile law. Its purpose is to clarify the similarities and differences between the laws of juveniles of
both countries in relation to the subject matter of the study, in order to take advantage of the strengths of each
law. The study concluded with results: the similarity between the two laws on certain issues, such as granting
the discretionary power to the investigating judge to arrest juvenile accused in cases of misdemeanors and
felonies, the closure of the investigation to the Juvenile accused because of aging out of the crime. On the issues
of disagreement, the case for argument was in favor of Lebanon law on certain issues, such as the juvenile who
has not completed the age of 12 years may not be arrested. On other issues, the balance was the odds in favor
of Iraqi law, such as exempt the juvenile from fingerprinting and as a result, the measures against him are not
considered judicial precedents.
Key Words: Privacy, investigation, juveniles, Iraq and Lebanon.
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مقدمة
في العصور القديمة ،املتهم الحدث كان يعامل معاملة املتهم البالغ خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة ،دون أي اعتبار لصغر
سنه وعدم نضجه العقلي واإلدراكي .أمام هذا الحيف والظلم بحق املتهمين األحداث بذل الفقهاء واملدارس القانونية جهودا
عظيمة على املستوى املحلي والدولي لغرض رفع هذا الظلم عنهم ،ومعاملتهم معاملة منصفة مناسبة لعمرهم ونضجهم العقلي.
وبفضل هذه الجهود املبذولة ّ
أقر املشرع الجنائي في العديد من الدول بخصوصيات للمتهم الحدث خالل مرحلتي التحقيق
واملحاكمة ،وفيما بعد صدرت اتفاقات ومعاهدات واعالنات دولية بحقوق األطفال بشكل عام وبموضوع قضاء األحداث بشكل
خاص .منها ،قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث املعروف بقواعد بكين لعام 1985م ،1اتفاقية
حقوق الطفل لعام 1989م ،وقواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم لعام 1990م .وقام املشرع
الجنائي العراقي بدوره في قانون رعاية األحداث رقم  76لعام 1983م املعدل ،وكذلك قام املشرع اللبناني بدوره في قانون حماية
األحداث املخالفين للقانون أو املعرضين للخطر رقم  422لعام 2002م ،بدرج خصوصيات للمتهم الحدث خالل مرحلة
التحقيق.
ً
أوال :أهمية البحث.
تكمن أهميته في أنه ومن خالل هذا البحث يمكن ّ
التعرف على خصوصيات املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق في قانون
األحداث العراقي واللبناني ،والتطلع على أماكن القوة فيهما بغية االستفادة منها ،وكذلك الكشف عن أماكن الضعف فيهما بغية
إصالحها وتحسينها.
ً
ثانيا :إشكالية البحث.
تكمن في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ّ
قانوني األحداث العراقي واللبناني فيما يتعلق بخصوصيات املتهم الحدث خالل مرحلة
 .1ما هي أوجه االختالف واالتفاق بين
التحقيق؟.
 .2ما هو فيصل التفاضل بين خصوصيات املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق في قانون البلدين؟.
ً
ثالثا :منهجية البحث.
ارتأى الباحث اعتماد املنهج االستقرائي لخصوصيات املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق في قانون البلدين ،إضافة إلى
املنهج املقارن وتحليلها تحليال قانونيا بطريقة نقدية بغية الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل قانون.

اعتمدت هذه القواعد في مؤتمر األمم املتحدة السابع ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين املعقود في  ٢٢املؤرخ في  ٢٩تشرين الثاني  /نوفمبر 1 / ١٩٨٥

إلى  ٦سبتمبر  ١٩٨٥واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها  ٤٠ميالنو من  ٢٦آب.
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ً
رابعا :أهداف البحث.
ّ
قانوني
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أوجه التشابه واالختالف بين خصوصيات املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق في
األحداث العراقي واللبناني ،وكذلك البحث والتحري عن نقاط القوة والتفاضل بينهما بغية إفادة املشرعين من الجانبين.
ً
خامسا :خطة البحث.
لغرض اإلجابة عن تساؤالت البحث ،سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خالل خمسة مباحث .في األول سنتناول:
الجهات التي تتعامل مع األحداث .وفي الثاني :حضور املحامي والولي أثناء التحقيق .وفي الثالث :توقيف الحدث ودراسة
ّ
وسنبين فيه :سوابق
شخصيته .أما في املبحث الرابع فسنتطرق إلى :غلق األوراق التحقيقية .وسنختم الدراسة باملبحث الخامس
املتهم وكشف الداللة وإحالته للمحكمة الجزائية.

املبحث األول :الجهات التي تتعامل مع األحداث.
حينما يرتكب الحدث جريمة فإن أكثر من جهة تتعامل معه لحين إحالته ملحكمة األحداث لغرض محاكمته .وتعتبر مراكز
الشرطة هي أولى الجهات التي تتعامل معه لكون أفراد الشرطة هم أول السلطات الرسمية التي تحضر محل الجريمة ،كما أن
الضحية عادة تطلب النجدة منهم .ولكون تقرير مصير الحدث املتهم ليس بيد أفراد الشرطة فيتم إحضاره من قبلهم أمام
السلطات التحقيقية القضائية التي تتمثل في محكمة التحقيق .لكن ما يثار هنا :هل يجوز ألي فرد من أفراد الشرطة وألي
قاض من قضاة التحقيق التعامل مع قضايا األحداث أم يجب أن يتوفر فيهم نوعية خاصة من املؤهالت والقدرات؟ سنجيب
ٍ
ّ
سنخصص األول ،لشرطة األحداث ،أما الثاني فلمحكمة تحقيق األحداث.
عن هذا التساؤل من خالل مطلبين.
املطلب األول :شرطة األحداث.
أوصت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) في مؤتمرها الدولي املنعقد في عام 1958م بإنشاء
شرطة متخصصة لوقاية األحداث .كما أن املؤتمرات الدولية كافة والدراسات الخاصة باألحداث توصلت إلى ضرورة استحداث
شرطة متخصصة بشؤون األحداث على أن تكون من بينهم عنصر نسوي ألنهن أكثر دراية بالتعامل مع األحداث ،وأن الواليات
املتحدة األمريكية تعتبر في مقدمة الدول التي أخذت بنظام شرطة األحداث والشرطة النسائية.1
ويرى املتخصصون أن هناك ضرورة في أن يتلقى ّ
ضباط ورجال الشرطة الذين يتعاملون كثيرا مع األحداث تدريبا خاصا لكي
يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه ،وإنشاء وحدات شرطة خاصة في املدن الكبيرة .ويجب التأكيد على ضرورة ترسيخ مبدأ
التدريب املستمر بحيث يكون الجيل األول قادر على تدريب الجيل الثاني وهكذا ،لضمان أن يتم التعامل مع األحداث من قبل
أفراد متخصصين .ومن املهم أن تكون اتفاقية حقوق الطفل ومعايير األمم املتحدة لقضاء األحداث جزء من التكوين العلمي

1سردار عزيز خوشناو ،النظام القضائي املختص باألحداث في العراق ،ط،1كوردستان2006 ،م ،ص .100-98
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واملنهي للهيئات املعنية بالعمل مع الطفل ،ويمكن إدراج اتفاقية حقوق الطفل في املناهج الدراسية لطلبة كلية الشرطة
والحقوق والخدمة االجتماعية.1
ورغم هذه التدريبات والدورات فإن بعض الدراسات ّ
أكدت على أن شرطة األحداث ليست كما هي مطلوب منها من حيث
كفاءة الكادر وكذلك من حيث العدد واآلليات واألجهزة والتعليمات الضرورية وأماكن تواجدها ،أما بخصوص وجود عنصر
نسوي ضمن تشكيالت هذه املراكز فإن هذه التجربة هي األخرى لم تنجح.2
وبالرجوع إلى موقف املشرع العراقي ،فإيمانا منه بضرورة معالجة ظاهرة جنوح األحداث استحدثت شرطة األحداث التي
تعتبر من األجهزة الحديثة املتمشية مع روح الدولة العصرية ومتممة لها ،ورابطة وصل لألجهزة املختصة بمعالجة ظاهرة
الجنوح لكون هذه الشرطة هي أول من تتلقى الحدث الجانح وتتعامل معه ومن ثم محكمة األحداث ودور الرعاية االجتماعية،3
حيث تم تشكيل أول معاونية لشرطة األحداث في  1975/5/24سميت في حينه بمركز شرطة األحداث ضمن مديرية شرطة
محافظة بغداد وتم ربطه بمديرية الشرطة القضائية وقد باشر املركز عمله في 1975/12/27م.4
ولو رجعنا إلى قانون رعاية األحداث العراقي ،سنجد بأن مهمة شرطة األحداث ال تنحصر في التعامل مع قضايا األحداث
املشردين واملتهمين فقط ،وإنما عليها وقايتهم من الجنوح أيضا .ففي املادة (/23أوال) منه واملدرجة ضمن باب الوقاية من
الجنوح ،نص املشرع على دور شرطة األحداث في هذا الخصوص بالقول" :تتولى شرطة األحداث البحث عن الصغار الضالين
والهاربين من أسرهم واملهملين من قبل أولياء أمورهم ،والكشف عن األحداث املعرضين للجنوح في أماكن جذب األحداث
كاملقاهي واملشارب واملراقص ودور السينما في ساعات متأخرة من الليل" ،كما نص في الفقرة الثانية من املادة نفسها على شرطة
األحداث" :إيصال الصغير أو الحدث عند العثور عليه في األماكن التي تعرضه للجنوح إلى ذويه".ونعتقد أن املشرع لم يكن
موفقا عندما ربط عملية الكشف عن األحداث بساعات متأخرة من الليل ،ألن هذه األماكن هي منبع الجريمة سواء كان الوقت
نهارا أو ليال وإن كانت نسبة ارتكاب الجريمة أكثر في الليل ،ولهذا نجد ضرورة لتعديل النص بما يضمن إجراء عملية البحث
والكشف في جميع األوقات.
أما بخصوص دور شرطة األحداث في التعامل مع األحداث املتهمين ،فإن املادة ( )48تنص على" :يسلم الحدث فور القبض
عليه إلى مركز شرطة األحداث في األماكن التي توجد فيها شرطة أحداث ،لتتولى إحضاره أمام قاض ي التحقيق أو محكمة
األحداث" .يفهم من النص ،أن شرطة األحداث هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع قضايا األحداث في أماكن تواجدها ،وال يجوز
لغيرها من أقسام الشرطة التدخل في هذا املجال .فحتى لو ألقي القبض على متهم حدث أو مشرد من قبل الشرطة العادية ال
يجوز لها قانونا إحضاره أمام الجهات القضائية املختصة ،وإنما عليها تسليمه إلى شرطة األحداث ،لتتولى هي إحضاره أمامها.
وإن النص املذكور دليل على حرص املشرع العراقي على األحداث ،لكن النص لم يترجم إلى الواقع في أغلب األحيان ،فمثال ،لو
 1ثائرة شعالن ،قضاء األحداث في العالم العربي بين النظرية والتطبيق ،متاح على املوقع اإللكتروني التالي ،تاريخ الزيارة:2018/10/16 :
.http://www.crin.org/docs/Juvenile_Justie_Ara.doc
2سردار عزيز خوشناو ،مرجع سابق ،ص .101
3فازع احمد مجيد ،جنوح األحداث ،مطبعة وزارة التربية ،بغداد1984 ،م ،ص .43
4املرجع نفسه ،ص .49 ،43
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كان املتهمون في جريمة القتل مجموعة من األشخاص ومن بينهم حدث ،والقضية ّ
مسجلة لدى مكتب مكافحة القتل .ففي هذه
ّ
الحالة ال يتم تسليم الحدث لشرطة األحداث إال بعد قطع مرحلة من التحقيقات وصدور قرار من املحكمة املختصة بتفرقة
أوراق املتهم الحدث عن املتهمين البالغين.
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإنه لم ينص على إنشاء شرطة متخصصة لألحداث ولهذا يتم التعامل معهم من قبل رجال
األمن والشرطة العادية ،ونظرا لعدم معرفة هؤالء بكيفية التعامل مع األحداث ،يلجؤون للعنف الجسدي واللفظي بحقهم،
ومرات يعتدون عليهم بالضرب املبرح ،ويقول أحد القضاة اللبنانيين بأنه" أبطل عدة تحقيقات في محكمة جنايات صيدا لثبوت
تعرض الحدث للتعنيف من قبل الشرطة" ،ويستمر في القول" :استطعنا بعد جهود حثيثة إنشاء شرطة لألحداث ،لكن تم
ّ
ضمها لشرطة اآلداب في مخفر حبيش فقط ،بينما كنا نأمل وجود هذه الشرطة في كافة مناطق لبنان .علما ،بسبب عدم وجود
شرطة األحداث في جميع األماكن تم نقل أحد املتهمين األحداث بين ستة مخافر ومفارز مختلفة في ليلة واحدة لحين تسليمه
ملخفر حبيش.1
وفيما يخص املقارنة بين القانونين العراقي واللبناني ،يالحظ بأن شرطة األحداث وجدت في العراق منذ عام 1975م ولم
يغفل قانون األحداث العراقي الصادر عام 1983م على تكليف هذه الشرطة بالتعامل مع قضايا األحداث املتهمين واملشردين
ووقايتهم من الجنوح والتشرد .بينما املشرع اللبناني تغافل عن إنشاء شرطة متخصصة باألحداث ،واستمر في سياسته هذه في
قانون األحداث الصادر عام 2002م ،إذ خال القانون املذكور من أي نص يشير إلى شرطة األحداث ،وأنه بجهود العاملين في
قضاء األحداث تم إنشاء شرطة أحداث لكن تم دمجه في مخفر واحد فقط على مستوى لبنان كله .،وعليه ،نرجح مسلك
املشرع العراقي في هذا الشأن ،الذي استطاع مواكبة التطور الحاصل في املجتمع الدولي وخاصة في مجال القانون الجنائي
لألحداث.
املطلب الثاني :محكمة تحقيق األحداث.
إن االهتمام بفكرة تخصيص قضاة األحداث في موضوع جنوح األحداث وطرق التربية والتهذيب واإلملام الكافي بالدراسات
النفسية واالجتماعية والقانونية ضروري جدا ،وأن ينسحب هذا التخصص على قضاة املراحل األخرى التي تمر بها دعوى
ّ
الحدث كقاض ي تحقيق األحداث وقاض ي تنفيذ التدبير 2وعلى هيئات الطعن باألحكام .إذ أن التحقيق سيكون سليما إذا تولته
سلطة مختصة قوامها قاض ي تحقيق األحداث ونائب للمدعي العام خاص باألحداث يساعده في ذلك بعض املحققين الذين

1كلود صليبا ،صغار ُي ّ
زجون في لعبة «عسكر وحرامية» مع كبار ..السجن ،تحقيقات منشورة في جريدة املستقبل ،األربعاء /23شباط ،2011/العدد
 ،3920تحقيقات ص  ،9متاح على املوقع التالي ،http://claudesaliba.blogspot.com/2011/02/blog-post.html :تاريخ الزيارة.2018/9/26 :
2هذا الصنف من القضاة غير موجود لدينا ولكن موجود في دول أخرى ومنها على سبيل املثال دولة مصر ،هذا النوع من القضاة لديهم مكان
مخصص ضمن اإلصالحية يتابع سير وسلوك األحداث الجانحين املودعين في اإلصالحية ،فإذا تحسن سلوك الحدث ينزل مدة من مدة محكوميته،
ال ّ
شك هذا التصرف يشجع األحداث ويحفزهم نحو إصالح ذواتهم بشكل أسرع .راجع :أكرم زاده مصطفى ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة
 1983املعدل وتطبيقاته العملية ،ط ،1مطبعة شهاب ،أربيل2010 ،م ،ص .132
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لهم خبرة علمية ونظرية في شؤون األحداث .وقد طبقت هذه القاعدة بصورة موسعة في انكلترا وفي الواليات املتحدة األمريكية
وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وسويسرا والنمسا والسويد.1
وإن من أهم توصيات االتفاقيات والقواعد الدولية هي ":تخصيص قضاة لتحقيق األحداث يكون لديهم معرفة وإملام واسع
في علم النفس واالجتماع والطب العدلي والتربية وغيرها من العلوم التي تساعد على فهم الحدث .أما نشأة محاكم تحقيق
ّ
األحداث فهي حديثة النشأة حيث لم يتم إنشاؤها إال بعد إنشاء محاكم خاصة لألحداث".2
أما املشرع العراقي فقد نص في املادة  49من قانون األحداث على أنه" :يتولى التحقيق في قضايا األحداث قاض ي تحقيق
األحداث ،وفي حالة عدم وجوده يتولى قاض ي التحقيق أو املحقق القضائي العادي بذلك ،ويجوز تشكيل محكمة تحقيق
أحداث بأمر من وزير العدل –مجلس القضاء -في األماكن التي يعينها" .يفهم من النص بأن الجهة املختصة بالتحقيق في قضايا
ّ
املخصص لتحقيق األحداث ،وأجاز املشرع
األحداث هي (محكمة تحقيق األحداث) ،وفي حالة عدم وجودها يقوم بها القاض ي
استثناء لقاض ي التحقيق الذي يتولى التحقيق في جرائم البالغين واملحقق القضائي بإجراء التحقيق مع األحداث في حالة عدم
وجود محكمة تحقيق األحداث والقاض ي املخصص .ولهذا يجب تفريق أوراق املتهم الحدث عن املتهمين البالغين فور إدالئه
ّ
بإفادته ،ليتسنى للجهات املعنية التحقيق معه .وقد أكدت املادة  53من قانون األحداث على تفرقة األوراق هذه بالقول" :إذا
اتهم حدث مع أحد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاض ي التحقيق تفريق الدعوى وإحالة كل منهما على املحكمة
املختصة".
ونرى أن من أسباب إصرار املشرع على إجراء التحقيق مع الحدث من قبل محكمة تحقيق األحداث أو القاض ي املخصص
لتحقيق األحداث هي ما ّ
نصت عليها املادة  20من قانون األحداث امللغي رقم  64لعام 1972م بقولها" :يجب أن يتم إجراء
التحقيق معه برفق وأن يلفت نظر ذوى العالقة في الدعوى إلى عدم ّ
التهجم عليه عند اإلدالء بأقواله وال يجوز تكبيله بالسالسل
أو تقييد يديه باألصداف" .وكذلك ليتم وصفه وصفا قانونيا سليما خالل مرحلة التحقيق ،فإن ارتكب جريمة اعتبر متهما ،وإن
وقع في حالة من حاالت التشرد اعتبر مشردا ،أما إذا وقع في حالة من حاالت االنحراف فيعتبر منحرفا.
ونرى بأن وصف املشرد أو املنحرف باملتهم من قبل محاكم التحقيق من الناحية العملية ،هو تطبيق غير سليم للقانون
ّ
وإجحاف بحق الحدث ،لكونه لم يرتكب جريمة في هذه الحاالت .وأن االنتباه لهذه املصطلحات القانونية الدقيقة لن يتم إال
إذا كانت الجهات التحقيقية جهات مختصة ولها إملام جيد بقانون األحداث.
أما فيما يتعلق بتشكيل محكمة تحقيق خاصة باألحداث التي ّ
نصت عليها الفقرة الثانية من املادة  49والتي سبق ذكرها،
ّ
يأت من الفراغ وإنما جاءت
فإنها شبه معطلة منذ صدور قانون األحداث ،وهناك حاجة ملحة لتفعيلها ،ألن النص عليها لم ِ
ّ
انضمت إليها العراق .ونعتقد أن السبب وراء
تنفيذا لالتفاقيات واملعاهدات واإلعالنات الدولية الخاصة بقضاء األحداث والتي

1عباس الحسني ،فعاليات جمعية صحة وتنظيم األسرة العراقية وأثرها في استئصال االجرام وجنوح األحداث واملشرين ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،
ص .60
2سردار عزيز خوشناو ،مرجع سابق ،ص .64
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تعطيل هذه الفقرة هو أن املشرع لم يلزم مجلس القضاء بتشكيل هذه املحكمة ،إنما أعطى له سلطة تقديرية في هذا
الخصوص.
ويتجه البعض إلى أن محاكم تحقيق األحداث موجودة فقط في بغداد وبعض محافظات العراق ،ولهذا دعا إلى تعميم هذه
التجربة في جميع املحافظات ،واستمر في القول" :أن نطاق اختصاص املحاكم املوجودة حاليا في مراكز تلك املحافظات تشمل
الجرائم التي ترتكب ضمن نطاقها اإلداري فقط وليست ضمن جميع حدود املحافظة" .1أما بقية املحافظات ومن ضمنها
محافظات إقليم كردستان ،فإنها تعتمد على تكليف القضاة في محاكم التحقيق العادية لتولي التحقيق في قضايا األحداث،
وبه يكون التحقيق في قضايا األحداث جزء ثانوي من عملهم.
التساؤل املطروح في هذا السياق :هل القاض ي غير املتفرغ لتحقيق األحداث سيواجه ويتعامل مع املتهم الحدث كحدث أم
سيتعامل معه معاملة البالغ؟ نرى بأن قاض ي التحقيق في هذه الحالة سيجد صعوبة في التعامل مع هؤالء املتهمين بتوازن ،ألن
تعامله اليومي مع البالغين أصبح طبعا وعادة له ،فبسبب الروتين أو النسيان أحيانا يعمم التعامل نفسه على املتهم الحدث
أيضا .عليه ،من الضروري جدا أن يكون قاض ي األحداث ّ
متفرغا فقط لقضايا األحداث مهما كانت عدد قضايا األحداث ،وعدم
تكليفه بقضايا البالغين حتى ال يؤثر على عمله .وعلى ضوء ما تقدم نرى ضرورة تعديل (املادة  / ٤٩ثانيا) من قانون رعاية
األحداث واستبدال كلمة (يجوز) بكلمة (يجب) إللزام وزير العدل – سواء في الحكومة املركزية أو في حكومة إقليم كوردستان-
بتشكيل محكمة خاصة متفرغة للتحقيق في قضايا جانحي األحداث ضمانا لحقوقهم الجديرة بالحماية ورعاية لخصوصية
الدعاوى الخاصة بهم.
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإنه لم يذكر في قانون األحداث وال في قانون أصول املحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328
لسنة 2001م ،ما يشير إلى محكمة تحقيق األحداث وال إلى قاض ي تحقيق األحداث ،لكن ذلك لم يمنعه من تخصيص املعاملة
مع األحداث ،فبموجب املادة  33من قانون األحداث اللبناني ،إذا اشترك حدث مع راشد في جريمة واحدة أو جرائم متالزمة
فإن الحدث يخضع مع الراشد إلى إجراءات املالحقة والتحقيق واملحاكمة أمام املرجع العادي دون أن يتم تفرقة أوراق املتهم
الحدث عن البالغ ،وعلى هذه املراجع أن يطبق بالنسبة له الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها في قانون األحداث.
وعادة يقوم بالتحقيق الضابطة العدلية ،املؤلفة من النواب واملحامين العامين تحت إشراف النائب العام لدى محكمة
التمييز ،ويساعدهم في ذلك عدد من األشخاص والجهات التي ّ
نصت عليها املادة  38من قانون األصول ،وقد يقوم بالتحقيق
قاض ي التحقيق العادي نفسه ،وحتى في الحالة األولى حينما تقوم الضابطة العدلية بالتحقيق فإنها تعرض األوراق على محكمة
التحقيق في النهاية.2

1براء منذر عبداللطيف ،السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث العراقي :دراسة مقارنة ،ط ،1دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان2009 ،م ،ص.84
2جان داود فهد ،عالقة الضابطة العدلية بالقضاء ،متاح على املوقع االلكتروني التالي ،تاريخ الزيارة:.2017/23/10 :
،https://carjj.org/sites/default/files/paper-law-enf-jean-fahd.doc
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قبل االنتقال إلى املقارنة بين القانونين نود اإلشارة بأن هناك جهودا تبذل من أجل إناطة التحقيق مع األحداث بقضاة
متخصصين ،إذ يقول أحد القضاة" :سأصر في التشكيالت املقبلة على أن يكون هناك ّ
تخصص في معهد القضاء ألن العمل مع
لقاض عقاري مثال أن يصبح قاض ي أحداث".1
األحداث ليس بالسهل أبدا وال يمكن
ٍ
عند املقارنة بين القانونين ،نستنتج بأن القانون العراقي متقدم على القانون اللبناني في أكثر من ناحية:
 .1أناط املشرع العراقي التحقيق مع الحدث بمحكمة تحقيق األحداث إن كانت موجودة ،وفي حالة عدم وجودها ،يتم إجراؤه
من قبل قاض ي التحقيق املخصص لألحداث ،ولم يسمح املشرع لقاض ي التحقيق العادي واملحقق القضائي القيام بالتحقيق
ّ
إال بعد غياب محكمة تحقيق األحداث والقاض ي املخصص لتحقيق األحداث .أما املشرع اللبناني فلم يواكب التطور الحاصل
في عالم اليوم بخصوص قضاء األحداث ،ولهذا لم ينص ال على تشكيل محكمة وال تخصيص قضاة للتحقيق مع األحداث
سوى النص على إلزام الجهات العادية التي تقوم بالتحقيق ،بتنفيذ الضمانات املنصوص عليها في قانون األحداث عند إجراء
التحقيق مع الحدث .عليه ،نؤيد موقف املشرع العراقي ،وندعوه إلى تعزيزه أكثر بإجراء تعديل في صياغة (املادة / ٤٩ثاني ا)
من قانون رعاية األحداث ليجعل إنشاء املحاكم الخاصة بجانحي األحداث أمرا وجوبيا ،لكونه أضمن لسالمة التحقيق مع
الحدث ،وموافق لالتجاه السائد في الفقه القانوني املعاصر ولالتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة باألطفال واألحداث.
 .2نظرا لوجود غطاء قانوني في العراق لتولي جهة قضائية متخصصة التحقيق مع األحداث ،فإن أوراق املتهم الحدث يتم
تفرقته عن أوراق املتهم البالغ ،وبالتالي يتم التحقيق مع كل واحد منهما من قبل جهة خاصة به ،وذلك بعكس القانون
اللبناني إذ القائم بالتحقيق مع الحدث والبالغ جهة واحدة وبالنتيجة ال يتم تفرقة أوراق متهم الحدث عن املتهم البالغ.
املبحث الثاني :حضوراملحامي والولي أثناء التحقيق.
ال ّ
شك أن الحدث حينما يرى نفسه في قبضة أفراد الشرطة وسلطات التحقيق القضائية ،سوف يشعر بالرهبة والذعر في
نفسه خاصة حينما يحضر أمام هذه الجهات ألول مرة ،وقد يس ّبب وضعه هذا في أن يعترف على نفسه بجرائم لم يرتكبها
جو من الطمأنينة في نفسه ألزمت بعض القوانين الجنائية حضور املحامي وولي الحدث عند
مطلقا .فلضمان حقوقه وتوفير ٍ
إحضاره ملراكز الشرطة وكذلك أثناء التحقيق معه .ولغرض التعرف على موقف القانونين العراقي واللبناني في هذا الخصوص،
ّ
سنخصص األول ،لحضور محامي الدفاع أثناء التحقيق  ،أما الثاني فلحضور الولي
سنتناول هذا املبحث من خالل مطلبين.
أثناء التحقيق.

املطلب األول :حضورمحامي الدفاع أثناء التحقيق.
نصت قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكين) لعام 1985م تدعيما لحق الحدث
في الدفاع نصت في املادة  7على أنه ":تكفل في جميع مراحل اإلجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل ،...والحق في الحصول
على خدمات محام."... ،

1كلود صليبا ،مرجع سابق( ،موقع انترنيت).
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وقد جعلت هذه القواعد من الالزم أن يكون الحدث مؤازرا بمحام للدفاع عنه ،وإذا لم يكن لوالدي الحدث اإلمكانيات
لتنصيب دفاع ،يتم تعيين محام للحدث في إطار املساعدة القضائية .إذ نصت في املادة ( / ١٥ف  )١على " :للحدث الحق في أن
يمثله طوال سيرة اإلجراءات القضائية مستشاره القانوني أو أن يطلب أن تنتدب له املحكمة محاميا مجانا  ." ...كما أن حق
محام مجانا دون مقابل نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989إذ نصت املادة /2/4ب
املتهمين األحداث في الحصول على ٍ
على ضمانات لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو ّيتهم بذلك ومن ضمن هذه الضمانات الحصول على مساعدة
قانونية أو غيرها من املساعدات املالئمة إلعداد وتقديم دفاعه.
ولم يتطرق املشرع العراقي إلى مسألة انتداب املحامي للمتهم خالل مرحلة التحقيق على نفقة الدولة في قانون أصول
املحاكمات الجزائية العراقي رقم  23لعام 1971م،وتجنبا لهذه الثغرة التشريعية ّ
عدل املشرع الكردستاني املادة  123من
القانون املذكور بموجب املادة ( )3من القانون رقم  22لعام 2003م الصادر من برملان كوردستان وبموجب التعديل أوجب على
محام للمتهم في قضايا الجنايات والجنح إن لم يكن له محام أصيل لغرض الدفاع عنه ،كما أوجب
محكمة التحقيق بانتداب ٍ
على قاض ي التحقيق واملحقق القضائي أخذ رأي املتهم قبل استجوابه فيما إذا كان لديه الرغبة في توكيل محام ينوب عنه أم
ال ،وإذا أبدى رغبته في ذلك ولم يكن في مقدوره توكيل محام له عندئذ أوجب املشرع بانتداب محام له في قضايا الجنح
والجنايات ،وبعد التوكيل أو االنتداب يتم استجوابه.
وبالنسبة للمتهمين األحداث نعتقد بأن املشرع الكردستاني أغفل مراعاتهم إذ أن هذه الفئة من املتهمين غير ناضجين
وملكاتهم العقلية ال زالت ناقصة ،لذا كان من املفروض جعل انتداب املحامي لهم في حالة عدم وجوده في مرحلة التحقيق أمرا
إلزاميا كما هو الحال أثناء املحاكمة وعدم تعليق انتداب املحامي له على أخذ رأيه أو رأي ّ
وليه ،وقد تم تدارك ذلك في مشروع
دستور اإلقليم الذي صادق عليه برملان كوردستان في  2009/6/24إذ نصت الفقرة الثانية من املادة  22على أنه" :يجب إبالغ
الشخص املوقوف بالتهمة املوجهة إليه فورا وبلغته وله الحق في االستعانة بمحام وتنتدب املحكمة محاميا على نفقة الحكومة
للدفاع عن املتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلة التحقيق واملحاكمة ملن ليس له محام يدافع عنه" .بموجب هذا النص ال
محام له من عدمه ،وإنما بمجرد أن يحضر أمام سلطات التحقيق وليس له محام
يؤخذ رأي املتهم بالغا كان أم حدثا النتداب ٍ
أصيل ينتدب له محام على نفقة الحكومة .علما أنه ،لم يتم املصادقة على مشروع الدستور من قبل رئيس اإلقليم لحد اآلن،
ولم يسر لحد كتابة هذه األسطر.
كما أن إعالن حقوق السجناء واملعتقلين في إقليم كوردستان ،هو اآلخر لم يغفل النص على هذا الحق إذ جاءت في املادة
 3 /6منه" :يكون لكل حدث محروم من حريته أو ّ
وليه الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية للحدث وغيرها من
املساعدات املناسبة فضال عن الطعن بشرعية حرمان الحدث من الحرية أمام املحكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة
أخرى وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".
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ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص ،جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية ما يلي" :أغفلت محكمة
التحقيق السؤال من املتهم إن كان يرغب بتوكيل محامي أو إحضار محامي منتدب يدافع عنه ،عليه ولجميع هذه األسباب
قررت املحكمة التدخل في قرار اإلحالة ونقضه وإعادة القضية إلى محكمة تحقيق".1
أما عن موقف املشرع اللبناني بخصوص حضور املحامي أثناء سير اإلجراءات التحقيقية بحق املتهم الحدث ،فإن مركز
املتهم الحدث والبالغ هو نفسه ،وهذا ما نستنتجه من نص املادتين  76و  78من قانون األصول حيث ألزم بموجبهما قاض ي
محام لنفسه على
التحقيق بإخبار املتهم أثناء االستجواب بحقه في االستعانة
بمحام ،فإذا رغب في ذلك لكن تعذر عليه تكليف ٍ
ٍ
محام له على نفقة الدولة ،أو يطلب من نقابة املحامين تعين محام له .وإذا أغفل
حسابه الخاص ،عندها القاض ي ملزم بتعين ٍ
محام فإن االستجواب سيكون باطال.
القاض ي أن ينبه املتهم على حقه في االستعانة ٍ
وقد ذكر أحد املحامين ،أن نسبة  %98من القضايا التي تجري فيها التحقيق من قبل قضاة التحقيق والتي يبدي فيها املتهم
محام فيها ،لسببين .أوال ،قلة عدد املحامين املستعدين للتطوع .وثانيا ،عدم
برغبته في االستعانة بمحام ال يتم تعيين وال تكليف ٍ
توفر اإلمكانات الكافية لدى نقابة املحامين لتغطية جميع الطلبات .ولتجنب بطالن اإلجراءات التحقيقيةّ ،
يدون القاض ي بأن
املتهم ّ
بمحام .علما ،أن بعض املتهمين الذين لديهم سوابق في هذا الخصوص يرفضون االستعانة
صرح بعدم رغبته في االستعانة
ٍ
باملحامي.2
محام
وعند إجراء املقارنة بين القانونين العراقي واللبناني ،يالحظ بأن املشرع العراقي أغفل النص على حق املتهم في توكيل ٍ
ّ
محام له في حالة عدم مقدوره على ذلك ،بينما أكد املشرع اللبناني على هذا الحق .ونظرا،
عنه أثناء مرحلة التحقيق ،وانتداب ٍ
لتعديل املشرع الكردستاني قانون األصول العراقي في اإلقليم الخاضع لسلطته ،والنص على ّ
تمتع املتهم بالحق املذكور ،عليه
سنقتصر املقارنة بين القانون اللبناني والكردستاني ،وهو كما يلي:
ّ
محام معه ،والسؤال منه
 .1كال القانونين ال يقبالن استجواب املتهم الحدث إال بعد إخباره بأن لديه الحق في حضور ٍ
محام له على نفقة الدولة إذا لم تساعده ظروفه املالية.
محام عنه من عدمه ،وانتداب ٍ
فيما إذا كان لديه رغبة في توكيل ٍ
وهذا يعتبر موقفا حسنا للمشرعين اللبناني والكردستاني ،وندعو املشرع العراقي لالقتداء بهما.
 .2في لبنان وإقليم كوردستان يعتبر االستجواب الحاصل في غياب املحامي باطال ،إذا كان املتهم قد أبدى رغبته في توكيل
محام ولم ينتدب له محام ،أو لم يخبر
محام ولم ِ
يعط له القاض ي املدة الكافية لتوكيل املحامي أو أبدى رغبته في انتداب ٍ
ٍ
القائم بالتحقيق املتهم بحقه هذا .وهذه نقطة قوة أخرى للمشرعين اللبناني والكردستاني.
 .3املشرع اللبناني لم يحصر انتداب املحامي للمتهم في نوع ّ
معين من القضايا الجزائية بعكس املشرع الكردستاني الذي
قيد ذلك بالقضايا الجنايات والجنح دون املخالفات .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع اللبناني ألنه أصلح للمتهم الحدث.
 .4من الناحية العملية ،يعتري عمل القضاء في كال البلدين ثغرات تطبيقية .فقد ّ
تبين لنا أن القاض ي اللبناني عادة
ّ
محام له ،كما أن النقابة هي األخرى تعطي األهمية لقضايا
يدون على لسان املتهم بأنه لم ِ
يبد رغبته في توكيل أو انتداب ٍ
1العدد /35ت 2009/في .2009/7/27
2فهمي كرامي ،حق الدفاع العادل :واقعه وسبل تأمينه ، ،وبريجيت شلبيان ،املحاماة والجمعيات املدافعة عن حقوق االنسان :دورها وحدود
تدخلها ،منشورات جمعية الحركة االجتماعية في لبنان ،بيروت2007 ،م ،ص .27-24
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محام للمتهم .1أما في اإلقليم ،فإن محاكم التحقيق بسبب األزمة املالية
الجنايات دون غيرها في حالة الطلب منها بانتداب ٍ
التي ّ
يمر بها اإلقليم منذ عام  2014م فإنها تنتدب املحامي للمتهم املعترف وحده ،أما في مرحلة املحاكمة فإن جميع دعاوى
الجنايات والجنح تنتدب فيها املحامي على حساب خزينة اإلقليم.
املطلب الثاني :حضورالولي أثناء التحقيق.
لم ينص املشرع العراقي على ما يستوجب حضور ولي املتهم الحدث وال تدوين إفادته خالل مرحلة التحقيق ،لكن لكونه
مسؤوال عنه واستنادا إلى األحكام واملبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة والوالية الجبرية جرت العادة على وجوب تدوين
إفادته .فقد جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية" :وجد أن قرار اإلحالة غير صحيح ومخالف
للقانون....لألسباب التالية ...:لم يتم تدوين إفادة ولي أمر املتهم فكان من املفروض تدوين إفادته وفي حالة وفاته يتم تدوين
إفادة وصييه ،عليه ولألسباب أعاله قررت املحكمة نقض قرار اإلحالة أعاله ،2"...لكن في قرار آخر لها لم تتدخل املحكمة تمييزا
في قرار اإلحالة رغم طعنه من قبل نائب املدعي العام لعدم تدوين إفادة ولي أمر الحدث ،ونرى أن هذا القرار غر ٌ
يب من نوعه
حيث أن محكمة أحداث دهوك من عادتها أنها تتدخل تمييزا في أية قضية لم ّ
تدون فيها إفادة ولي أمر الحدث ،وهذا نص القرار:
"وحيث أن محاكمة املتهم املحال تجري بحضور ولي أمره عليه فإن عدم إحضاره أمام حاكم التحقيق ليس مؤثرا في صحة قرار
اإلحالة ملا تقدم نرى رد الالئحة التمييزية لألسباب املبينة أعاله وتصديق قرار اإلحالة وتعين يوم للمحاكمة وصدر القرار
باالتفاق".3
ورغم أن الولي غير ملزم بالحضور مع ولده الحدث خالل مرحلة التحقيق لكن املشرع الجنائي العراقي ّ
نص في املادة 240
ّ
من قانون األصول على أنه " :كل إجراء أو قرار أو حكم يوجب القانون تبليغه إلى الحدث يبلغ بقدر اإلمكان إلى أحد والديه أو
إلى من ل ه الوالية على نفسه وألي من هؤالء أن يراجع السلطات املختصة عن كل ما يتعلق بالتحقيق في الجريمة املسندة إلى
الحدث أو محاكمته عنها أو بالحكم أو القرار الصادر عليه أو الطعن فيه أو تنفيذه".
في ضوء املادة السابقة يجب تبليغ ولي املتهم الحدث عند إلقاء القبض على املتهم الحدث أو حضوره أمام مراكز الشرطة
وقبل مثوله أمام القضاء يجب تبليغ ّ
وليه باملوضوع ،حتى يكون على علم بما اتخذ وستتخذ بحق ولده .أما عدم القيام بذلك،
ّ
ّ
إال بعد مثوله أمام القضاء واستجوابه وتوقيفه أو إطالق سراحه بكفالة ،يشكل إجحافا بحقه وخرق ملضمون هذه املادة.
ّ
وكثيرا ما ينتقد أولياء أمور األحداث السلطات املختصة ،لكونهم ال يعرفون شيئا عن أوالدهم إال بعد أن تم اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحق أوالدهم وهم غافلين عن ذلك.
ومن التطبيقات القضائية في هذا املجال ،جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية" :لدى التدقيق واملداولة
وجد أن الطعن مقدم ضمن مدته القانونية عليه قرر قبوله شكال ولدى تدقيق أعمار املتهمين تبين أن املتهمين لم يبلغا السن

1فهمي كرامي ،مرجع سابق ،ص .26
2العدد /7ت 2007/في .2007/4/23
3العدد /39ت 2002/في  .2002/8/12للمزيد من القرارات راجع :أكرم زاده مصطفى ،مرجع سابق ،ص .145
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القانوني فليس لهما صالحية التمييز عليه قررت املحكمة رد الالئحة التمييزية شكال ،ومن خالل التدقيق ألوراق القضية رأت
املحكمة أن هناك ما يستوجب نقض القرار املميز وأن قرار حاكم التحقيق جاء مخالفا للقانون".1
ّيتضح من هذا القرار مدى ضرورة علم أولياء أمور املتهمين بشؤون أوالدهم ،فرغم طعن املتهمين األحداث بالقرار الصادر
بحقهما لكن محكمة األحداث رفضت الطعن املقدم من قبلهما على أساس أنهما غير بالغين السن القانوني.
ومراعاة لنفسية املتهم الحدث ومشاعره وسنه أجاز املشرع في املادة ( )50من قانون رعاية األحداث إجراء التحقيق في
الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة في غير مواجهته ،بشرطين وهما :أن يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عن الحدث،
ّ
وتبليغ الحدث من قبل املحكمة باإلجراء املتخذ بحقه في غيابه .وعليه ،فإذا ما أخلت املحكمة بهذين الشرطين أو أحدهما ،فإن
اإلجراءات املتخذة بغيابه ستكون باطلة ،وبحكم عمل الباحث كمحقق قضائي في مجال التحقيق مع األحداث فإن هذه املادة
ّ
القانونية معطلة من الناحية العملية.
نص بصورة ّ
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإنه ّ
جلية في املادة  34من قانون األحداث على وجوب إعالم أهل املتهم الحدث
أو ولي أمره أو املسؤولين عنه حينما يتم إحضاره أمام النيابة العامة أو الضابطة العدلية للتحقيق معه في الجرائم املشهودة
إن كان ذلك متيسرا .وهذا موقف حسن من املشرع ،ألنه يبعث االطمئنان لنفسية املتهم خاصة حينما تكون هذه أول مرة
ّ
يحضر أمام السلطات التحقيقية ،كما سيطلع الولي على ما اتخذ من إجراءات بحق ولده املتهم .لكن املشكلة تكمن في عدم
تنفيذ هذه املادة بشكل سليم ،ففي إحدى القضايا تم توقيف متهم حدث في مخفر حبيش لثالثة أيام دون إخبار عائلته بذلك،
وقد وجدته والدته هناك من باب الصدفة حيث كانت تبحث عن ولدها .2وعند قراءة نص املادة ّ 34
بتمعن يفهم منها ،ما يلي:
ً
أوال :وجوب إعالم الولي للحضور يكون في حالة التيسير ،فإذا لم يكن ذلك متيسرا ال يتم إعالم الولي.
ً
ثانيا :وجوب إعالم الولي يكون عندما تقوم النيابة العامة أو الضابطة العدلية بالتحقيق حصرا ،أما بالنسبة ملحكمة
التحقيق فاملسألة جوزاية لها.
ً
ثالثا :أن تكون الجريمة التي تجري فيها التحقيق جريمة مشهودة.
وباملقارنة بين القانونين العراقي واللبناني ،سنتوصل إلى النتائج اآلتية:
 .1في الوقت الذي ّ
نص القانون اللبناني على حضور الولي مع املتهم الحدث خالل مرحلة التحقيق ،خال قانون األحداث
العراقي من أي نص مماثل ،لكن القضاء العراقي استطاع سد هذه الثغرة التشريعية وذلك بإلزام الولي الحضور أمام محكمة
التحقيق لتدوين إفادته قضائيا في جميع القضايا الجزائية وحتى في حاالت التشرد واالنحراف ،وهذا موقف حسن من
القضاء العراقي وأخص بالذكر القضاء الكردستاني.
 .2القضاء العراقي يلزم القائم بالتحقيق بإعالم الولي أو املسؤول عنه للحضور في جميع الحاالت ،بينما القانون اللبناني
ّ
قيد ذلك بحالة التيسير فقط.

1العدد /4ت 2005/في .2005/1/10
2كلود صليبا ،مرجع سابق( ،موقع انترنيت).
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 .3في القانون اللبناني ،نطاق الجرائم املشمولة بإعالم الولي للحضور محصورة بالجرائم املشهودة فقط ،بينما في
القضاء العراقي جميع الجرائم مشمولة بذلك.
 .4قاض ي التحقيق اللبناني غير ملزم بإعالم الولي للحضور بموجب املادة  35من قانون األحداث ،أما القاض ي العراقي
وبحكم العرف القضائي ملزم بذلك.
 .5مراعاة لنفسية وصغر عمر الحدث أجاز القانون العراقي لقاض ي التحقيق إجراء التحقيق بحق املتهم الحدث في
الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة في غيابه إذا كان الولي حاضرا للدفاع عنه ،بينما خال القانون اللبناني من نص
مشابه.
 .6املادة  240من قانون األصول العراقي نص وبكل وضوح على تبليغ أحد والدي املتهم الحدث أو ّ
وليه قدر اإلمكان عن
كل إجراء أو قرار أو حكم يوجب القانون تبليغه إلى الحدث خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة .أما القانون اللبناني،
فاقتصر ذلك على مرحلة املحاكمة دون التحقيق حسب املادة  36من قانون األحداث.

املبحث الثالث :توقيف الحدث ودراسة شخصيته.
قد يتطلب إجراءات التحقيق مع املتهم الحدث ضرورة توقيفه ودراسة شخصيته ،لكن هل يعامله القانون مثلما يعامل
املتهم البالغ من حيث حاالت التوقيف ،واملدة القصوى التي يمكن أن تقضيه خالل فترة التوقيف ،وكذلك مكان إيداعه.
ّ
سنخصص األول ،لتوقيف املتهم
سنحاول بيان موقف القانونين العراقي واللبناني من هذه التساؤالت من خالل مطلبين.
الحدث .أما الثاني ،فلدراسة شخصية املتهم الحدث أثناء فترة التحقيق.
املطلب األول :توقيف الحدث.
يعرف املشرع الجنائي العراقي التوقيف في قانون األحداث وال في قانون األصول ،لكن بعض الفقهاء ّ
لم ّ
عرفه بأنه" :إيداع
املتهم الحدث في دار املالحظة بقرار قضائي 1لفترة مؤقتة قبل محاكمته ،ملقتضيات مصلحة التحقيق ،أو حماية املجتمع منه،
التعرف على أحكام توقيف املتهم الحدث بصورة ّ
أو حمايته من أهل املشتكي وغير ذلك من املبررات" .2ولغرض ّ
جلية سنتناولها
من خالل ثالث محاور ،وكما يلي:
ً
أوال :حاالت التوقيف.
بالرجوع إلى املادة  52من قانون األحداث ،يالحظ بأنها تنص على:
 .1يجب توقيف الحدث املتهم بجناية عقوبتها اإلعدام إذا كان عمره قد تجاوز  14سنة.
 .2يجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته أو عند تعذر وجود كفيل له.

ّ
1املادة /37ب من الدستور العراقي لسنة 2005م :ال يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إال بموجب قرار قضائي.
2عبد األمير العكيلي ،سليم إبراهيم وحربة ،شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية ،ج ،1شركة العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة2008 ،م ،ص
148؛ وعدي سليمان املزوري ،شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية :نظريا وعمليا ،ط ،2مطبعة روزهالت ،أربيل2015 ،م ،ص .160
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 .3يمنع توقيف الحدث في املخالفات.1
يالحظ بأن القانون أوجب توقيف املتهم في حالة واحدة فقط ،وهي ارتكابه جريمة عقوبتها اإلعدام وقد تجاوز عمره  14سنة
أي إن كان فتى ،كما منع القاض ي من توقيفه في جرائم املخالفات مهما كانت ظروف الجريمة وحتى إن لم يكن لديه كفيل ،أما
بخصوص جرائم الجنح والجنايات ،فإن القانون أجاز للقاض ي توقيفه لسببين فقط .وعليه ،فإذا لم يتوفر أحد السببين من
املفروض عدم توقيفه ،وهما :عرضه على مكتب دراسة الشخصية ،أو تعذر وجود كفيل .وهناك ضرورة ّ
ملحة جدا في تدوين
الغرض من التوقيف ضمن القرار لكي يكون مسببا.2
وعادة ال يتم توقيف الحدث في هذه الجرائم (جنح ،جنايات) لهذين السببين ،فالكفيل غالبا ما يكون موجودا ورغم ذلك
يتم توقيفه ،أما التوقيف لغرض عرضه على مكتب دراسة الشخصية ،فهو اآلخر غير موجود من الناحية العملية .وما عليه
العمل هو أن قضاة تحقيق األحداث وبحكم عملهم مع املتهمين البالغين في الوقت نفسه ،يتم توقيف الحدث من قبلهم بذريعة
سالمة التحقيق أو عدم إكمال التحقيق ،بينما هذا السبب غير منصوص عليه في قانون األحداث وال يتالءم مطلقا مع روح
ّ
ّ
هذا القانون ،ألن املتهم الحدث ال يشكل خطرا أو تهديدا على سير إجراءات التحقيق إال نادرا.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص ،جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية" :تبين بأنه قد قام
قاض ي تحقيق (ص) بتوقيف املتهم الحدث بتاريخ  2008/4/5وفق املادة  413من قانون العقوبات وقد قدم املتهم الحدث طلبا
إلى محكمة تحقيق (ص) يطلب فيها إخالء سبيله بكفالة وتم رفض الطلب من قبل قاض ي تحقيق (ص) بقراره املؤرخ في
 2008/4/24لذا بادر املتهم إلى طعنه .عليه وجد أن قرار قاض ي تحقيق (ص) غير صحيح ومخالف للقانون لكون املتهم حدث
وملرور فترة طويلة على توقيفه وأن املادة  413من قانون العقوبات ال يستوجب توقيف املتهم الحدث عليه قررت هذه املحكمة
إخالء سبيل املتهم الحدث (ر) بكفالة شخص معروف ومقتدر بمبلغ (خمسة ماليين دينار عراقي) على أن يتم تنظيم الكفالة
من قبل محكمة تحقيق.3"...
وجاء في قرار آخر لها ما يلي" :تبين لهذه املحكمة بأن املتهم (ح) هو من مواليد  1986/7/18حسب بطاقته األحوال املدنية
العائدة له ...وقت ارتكابه الحادث قد تجاوز الرابعة عشر عاما وحيث أن القضية هي من الجنايات وعقوبتها هي اإلعدام عليه
فال يجوز والحالة هذه إخالء سبيله بكفالة عليه قررت املحكمة التدخل في قرار اإلحالة ونقضه وإعادة أوراق القضية بنسختيها
إلى محكمتها إلصدار أمر القبض بحقه وزجه في التوقيف وإحالته موقوفا على هذه املحكمة".4

1راجع م /237أ قانون أصول املحاكمات الجزائية العراقي رقم  23لسنة 1971م.
2براء منذر عبداللطيف ،مرجع سابق ،ص.103
3العدد /16ت 2008/في .2008/5/25
4العدد /22ت 2003/في .2003/10/28
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ّ
أما فيما يتعلق بمكان التوقيف ،فإنه ال يجوز توقيف الحدث إال في دار املالحظة فهو الدار املخصص لتوقيف األحداث
حسب املادة /10أوال من قانون األحداث ،أما إذا لم يوجد دار املالحظة فيتم توقيفه في األماكن التي يوقف فيها الكبار ولكن
يجب اتخاذ التدابير الالزمة ملنع اختالط األحداث مع املوقوفين بالغي سن الرشد.1
أما عن املدة التي يمكن أن يقضيها املتهم الحدث في التوقيف فلم يتطرق قانون األحداث إلى ذلك ،لكن بموجب قانون
األصول ،فقد أجاز املشرع توقيف الحدث في كل مرة لحد  15يوم أي أسبوعين على أن ال تتجاوز جميع مدد التوقيف على ربع
الحد األقص ى للعقوبة وال يزيد بأية حال على  6أشهر وإذا اقتض ى الحال تمديد التوقيف أكثر من  6أشهر فعلى قاض ي التحقيق
عرض األمر على محكمة األحداث لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على أن ال تتجاوز ربع الحد األقص ى للعقوبة أو أن
تقرر إطالق سراحه بكفالة أو بدونها.2
وتجدر اإلشارة ،بأن مدة توقيف الحدث ال تختلف عن مدة توقيف البالغ في القانون العراقي ،وهذا يعتبر إجحافا بحق
األحداث .لذا ننادي املشرع العراقي االقتداء باملشرع اإليطالي في هذه املسألة الذي جعل مدة توقيف الحدث (الفتى) الذي يقل
عمره عن  18سنة نصف مدة توقيف البالغ ،أما إذا كان عمره أقل من  16سنة (صبي) فمدته ثلثي مدة توقيف البالغ ،بموجب
املادة /23ثانيا من املرسوم الرئاس ي املرقم  448لعام .31988
ومن التطبيقات القضائية في هذا املجال ،جاء في قرار تمييزي ملحكمة أحداث دهوك بتاريخ ":2011/6/13وجد أنه قد
مض ى أكثر من ستة أشهر على موقوفية املتهمة (س) ولم يكتمل التحقيق في القضية عليه قرر إعطاء األذن لقاض ي تحقيق
دهوك بتمديد موقوفية املتهمة املذكورة أعاله وملدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على أن يكمل التحقيق خاللها
وإعادة األوراق إلى محكمتها وصدر القرار باالتفاق".
أما عن موقف املشرع اللبناني فإن املادة ( )35من قانون األحداث اللبناني أجازت توقيف الحدث الذي أتم الثانية عشرة
من عمره في األماكن املحددة لتوقيف األحداث وذلك في الجرائم املعاقب عليها بسنة حبس على األقل لغرض الحفاظ على أدلة
ّ
الجريمة ،ظروف وحاجات التحقيق ،أو منعه من الهروب .أما األحداث الذين لم ّ
يتموا هذا السن فال يجوز توقيفهم إال إذا
وجدوا في حاالت التسول أو التشرد وفي هذه الحاالت يجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية متخصصة .وله أيضا أن يودع
الحدث في دار املالحظة ملدة أقصاها ثالثة أشهر إذا اقتض ى التحقيق االجتماعي أو املعاينة مثل هذا التدبير وال تمدد هذه املهلة
ّ
إال بقرار معلل.4
1املادة /10أوال :دار املالحظة :مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من املحكمة أو السلطة املختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته
وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا ملحاكمته .وراجع أيضا املادة /52ثالثا ق .أحداث العراقي.
2م /109ج ق .أصول العراقي.
3براء منذر عبداللطيف ،مرجع سابق ،ص.110
4م  107قانون أصول املحاكمات اللبناني رقم  328لسنة 2001م .يجب أن يكون قرار التوقيف معلال وأن يبين فيه قاض ي التحقيق األسباب
الواقعية واملادية التي اعتمدها إلصدار قراره على أن يكون التوقيف االحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة اإلثبات أو املعالم املادية
للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة اإلكراه على الشهود أو على املجنى عليهم أو ملنع املدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو املتدخلين
فيها أو املحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية املدعى عليه نفسه اأ وضع حد ملفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع
املدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
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وفيما يتعلق بمدة التوقيف ،فإنها شهرين في جرائم الجنح بشرط أن ال يكون املتهم محكوما سابقا بعقوبة الحبس سنة
على األقل .وفي جرائم الجنايات ستة أشهر ،بشرط أن ال تكون القضية جريمة قتل ،اعتداء على أمن الدولة ،مخدرات ،ذات
خطر شامل ،أو محكوم سابقا في جنائية .أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فيجوز تجاوز املدد املذكورة .أما عن الحد األقص ى
فيجوز التمديد ملدة مماثلة في الحالتين عند الضرورة القصوى .بمعنى ال تتجاوز مدة التوقيف عن أربعة أشهر في الجنح ،و عن
سنة واحدة في الجنايات مهما كانت ظروف وحاجات التحقيق .1أما بخصوص جرائم املخالفات فإن القانون لم يتطرق إليها.
علما ،هذه املدد هي نفسها بخصوص املتهم البالغ.
بعد بيان موقف املشرعين العراقي واللبناني عن توقيف املتهم الحدث ،سنقارن بينهما ملعرفة أوجه التشابه واالختالف:
 .1يعامل املتهم الحدث معاملة املتهم البالغ بخصوص مدة التوقيف في كال البلدين ،وهذا إجحاف بحق الحدث .وندعو
كال املشرعين االقتداء باملشرع اإليطالي في هذا الخصوص وذلك بجعل مدة توقيف الحدث أقل من البالغ.
 .2قاض ي التحقيق اللبناني لديه السلطة التقديرية في توقيف املتهم الحدث من عدمه في جرائم الجنح والجنايات مهما
كانت عقوبتها ،ولم ّ
يبين موقفه من جرائم املخالفات .أما القاض ي العراقي ،فملزم بتوقيف الحدث إذا كان متهما بجريمة
جنائية عقوبتها اإلعدام وتجاوز عمره  14سنة ،وغير مسموح له بتوقيف الحدث في املخالفات ،أما في جرائم الجنح
والجنايات األخرى فله السلطة التقديرية في توقيف الحدث من عدمه .نعتقد أن موقف الشرع العراقي هو األكثر توفيقا،
ألنه أعطى توازن بين سلطة القاض ي التقديرية ،والحاالت األخرى التي يجب أو ال يجوز توقيف الحدث فيها ،بعكس املشرع
اللبناني الذي أعطى كل الصالحية للقاض ي وحده.
 .3عند املقارنة بين الحد األقص ى ملدد التوقيف في القانونين ،يستنتج بأن القانون اللبناني أصلح للمتهم الحدث من
القانون العراقي ،لكون الحد األقص ى لتوقيف املتهم بالنسبة للجرائم التي ارتكبها أقل مما هو منصوص عليها في القانون
العراقي .ورغم ذلك ،ندعو مشرع كال البلدين ،بمراجعة موقفهما من مدة توقيف املتهم الحدث وتمييزه عن البالغ.
 .4في كال البلدين يتم إيداع املتهم الحدث خالل فترة التوقيف في األماكن املخصصة لهم والتي هي عادة دار املالحظة،
وفي حالة عدم وجودها يتم اتخاذ اإلجراءات االحتياطية بعدم الخلط بينهم وبين البالغين ،وهذا موقف حسن منهما .لكن
ّ
التقصيات الصحفية التي أج ريت في لبنان ،ألحد املتهمين األحداث توصلت أنه تم توقيف الحدث في مخفر
في إحدى
(حبيش) ألربعة أيام في غرفة واحدة مظلمة دون إضاءة مع  32متهمين بالغين من مدمني املخدرات .2علما ،أن العراق ليست
خالية من هذه الثغرات التطبيقية ،وخاصة خارج مركز املحافظات.
 .5املشرع اللبناني ال يسمح بتوقيف الحدث الذي لم يكمل  12من عمره مهما كانت الجريمة املرتكبة من قبله ،وهذا
يسمح له بحرية أوسع من نظيره العراقي ،لكن هذا يتناقض مع موقف املشرع نفسه حينما أجاز توقيف من لم يكمل هذا
السن إذا وقع في حاالت التسول والتشرد .إذ التساؤل املطروح هنا :كيف يسمح املشرع للقاض ي بتوقيف متهم وقع في حاالت
التسول والتشرد التي هي حاالت ال تصل ملستوى الجريمة ،بينما يمنع توقيفه إذا ارتكب جريمة؟ .ولغرض رفع هذا التناقض
نرى من املفروض إعطاء سلطة تقديرية لقاض ي التحقيق في توقيف الحدث في هذه الحالة ،إذ قد يكون الحدث متهما
بجريمة خطيرة والتوقيف خير وسيلة للحفاظ على حياته من ذوي املجنى عليه.
1راجع م  107قانون األصول اللبناني.
2كلود صليبا ،مرجع سابق( ،موقع انترنيت).
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املطلب الثاني :دراسة شخصية املتهم الحدث.
في مستهل هذا املطلب ،نود اإلشارة وبشكل مختصر إلى تشكيلة مكتب دراسة الشخصية ومهامها .فبموجب املادة ( )12من
ّ
قانون األحداث يشكل هذا املكتب في كل محكمة أحداث ويكون مرتبط بها ،يتألف من أطباء متخصصين أو ممارسين في مجال
األمراض العقلية والعصبية أو األطفال ،متخصصين في مجال علم أو التحليل النفس ي ،باحثين اجتماعيين ،متخصصين في
مجال العلوم الجنائية أو العلوم األخرى لها عالقة بشؤون األحداث.
أما املادة ( )14فقد ّ
نصت على مهامها وهي :فحص املتهم الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص األمراض التي يشكو منها
وبيان حالته العقلية ونضجه االنفعالي ومدى إدراكه لطبيعة فعله املخالف للقانون وتقرير املعالجة الالزمة له ،ودراسة حالته
االجتماعية وبيئته التي يعيش فيها وبيان مدى عالقتهما بالجريمة التي ارتكبها ،تنظيم تقرير مفصل عن الحدث ّ
مبينا فيه حالته
البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية واألسباب التي دفعته إلى الوقوع في الجنوح والتدبير املقترح ملعالجته.
ألزم املشرع العراقي بموجب املادة ( )51من قانون األحداث قاض ي التحقيق بعرض الحدث املتهم في قضية جنائية على
مكتب دراسة الشخصية لغرض دراسة شخصيته إذا كانت األدلة تكفي إلحالته على محكمة األحداث .أما إذا كان متهما في
قضية جنحية وكانت األدلة كافية بحقه فأجاز للقاض ي عرضه على املكتب املذكور إذا كانت ظروف القضية أو حالة الحدث
تقتض ي ذلك .1وبدورنا نعتقد بضرورة جعل جميع قضايا الجنح من الحاالت الوجوبية لألسباب التالية:
 .1هناك تدابير جنح خطيرة قد تصل إلى ثالث سنوات في مدرسة التأهيل.
 .2عند إحالة الدعوى إلى محكمة األحداث قد ترى هذه املحكمة (أحداث) بأنه كان من املفروض على محكمة التحقيق
عرض الحدث على املكتب ألن ظروف القضية أو حالة الحدث تقتض ي ذلك ،عندئذ تتدخل محكمة األحداث في قرار اإلحالة
تمييزا وتعيد أوراق القضية إلى محكمة التحقيق للغرض املذكور وهذا ما يجري عليه العمل رغم وجود املادة /66ثالثا من
قانون األحداث التي تجيز ملحكمة األحداث بإرسال الحدث املحال عليه إلى املكتب املذكور في قضايا الجنح التي لم يرسل
فيها الحدث إلى املكتب وهكذا تطيل مدة حسم القضية.
 .3أهمية تقرير مكتب دراسة الشخصية ،إذ محكمة األحداث ملزم قانونا بمراعاة مضمونه عند إصدار الحكم على
الحدث.
وتجدر اإلشارة ،بأن دراسة الشخصية هذه تجعل القاض ي مطمئنا عندما يصدر قراره سواء كان بالبراءة أو اإلفراج عنه
بكفالة لحين املحاكمة أو عندما يصدر أي قرار آخر.2
ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص :جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية" :لوحظ أنه لم يتم
عرض املتهم على مكتب دراسة الشخصية رغم صراحة املادة /51أوال من قانون رعاية األحداث املعدل التي تنص على وجوب
عرض املتهم على مكتب دراسة الشخصية عليه قررت املحكمة نقض قرار اإلحالة" .3كما جاء في القرار التمييزي ملحكمة تمييز
1راجع أيضا م  236ق .أصول العراقي.
2سردار عزيز خوشناو ،مرجع سابق ،ص .79
3العدد /20ت 2004/في .2004/11/17
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العراق" :ال تجوز ملحكمة األحداث محاكمة املتهمة عن جناية وإصدار قراراتها في الدعوى دون إرسال املتهمة إلى مكتب دراسة
الشخصية ملخالفة ذلك أحكام املادة  51من قانون رعاية األحداث ،أو االطالع على تقرير ممثل املكتب استنادا ألحكام املادتين
61و 62من القانون املذكور".1
أما ما جاء في القرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز االتحادية فيؤكد مدى تأثير مضمون التقرير على قرار املحكمة
إذ جاء فيه" :لدى التدقيق واملداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة بتاريخ  2008/11/20في الدعوى املرقمة /56أحداث2008/
من قبل محكمة أحداث واسط  ...قد جانب الصواب وجاء سابقا ألوانه حيث وجد من خالل تقرير مكتب دراسة الشخصية
املؤرخ في  2008/5/27بأن املتهم الحدث يمر بمرحلة يدل بها على اضطراب شخصيته مما كان والحالة هذه يستوجب إحالته
على اللجنة الطبية العدلية والنفسية في مستشفى الرشاد لغرض فحصه وبيان عما إذا كان ّ
يقدر مسؤولية أعماله يوم الحادث
وهل يستطيع الدفاع عن نفسه أمام املحكمة أو ال ومن ثم إصدار القرار القانوني على ضوء ذلك".2
تبين لنا فيما سبق ،بأن القانون أعطى الخيار لقاض ي التحقيق في عرض املتهم في قضايا الجنح على مكتب دراسة
الشخصية أو عدم عرضه .لكن من الناحية العملية ،محكمة األحداث تتدخل تمييزا في أية دعوى أحيلت إليها ولم يعرض فيها
املتهم الحدث على املكتب املذكور ،بغض النظر فيما إذا كانت القضية جناية أو جنحة ،وهذا اإلجراء غير موفق كما نراه ،لكونه
يناقض القانون بشكل صريح ،حيث أن قاض ي التحقيق يستعمل سلطته التقديرية في هذا الخصوص بموجب املادة /51ثانيا
من قانون األحداث ،لكن محكمة األحداث ّ
تجردها من حقها تلك ،وعلى سبيل املثال جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها
التمييزية ما يأتي" :الحظت املحكمة أن قرار اإلحالة جاء غير صحيح ومخالف للقانون وصدر قبل أن يستكمل التحقيق غايته
وذلك لألسباب اآلتية ...:نظرا لكون املتهم حدث كان من املفروض عرضه على مكتب الدراسة الشخصية ،...عليه قررت املحكمة
إعادة القضية إلى محكمتها للسير فيها وفق املنوال املشروح أعاله" .3علما ،هذه الدعوى كانت جنحة ،إذ تم إحالتها بموجب
املادة  413من قانون العقوبات وكان بإمكان محكمة األحداث عرض الحدث على مكتب الدراسة الشخصية مباشرة فيما
يخص هذا السبب.
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فقد نص قانون األحداث اللبناني في املادة ( )34منه على" :عند إحضار الحدث أمام النيابة
العامة أو الضابطة العدلية للتحقيق معه في الجريمة املشهودة أوجب على املسؤول عن التحقيق أن يتصل فورا بالباحث
االجتماعي املعتمد ويدعوه إلى حضور التحقيق ،ويجب عليه الحضور خالل ست ساعات من تاريخ دعوته ،وال يجوز البدء
بالتحقيق ما لم يكن الباحث حاضرا ،وفي حال تعذر حضوره ألي سبب كان ،على النيابة العامة أو مصلحة األحداث في وزارة
العدل أن تعين باحثا من إحدى الجمعيات املصنفة في هذه املصلحة ليحضر مع الحدث أثناء التحقيق ،وال يكتفي فقط
بحضور الباحث بل يجب على هذا األخير أن يباشر بحثا اجتماعيا ويقدم إلى من يقوم بالتحقيق مع الحدث" .كما أن املادة
( )35من القانون نفسه أجاز لقاض ي األحداث أن يتبع نفس هذه اإلجراءات عند التحقيق في كافة الجرائم.
1العدد /1548جزاء متفرقة 985-984/في .1985/6/24للمزيد من القرارت راجع :إبراهيم املشاهدي ،املبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز:
القسم الجنائي ،مطبعة الجاحظ ،بغداد1990 ،م ،ص .236
2العدد /93جزائي 2009/في .2009/2/16
3العدد /7ت 2008/في .2008/2/17
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وفيما يتعلق بالبحث أو امللف االجتماعي للحدث الذي يقوم بإعداده الباحث االجتماعي املعتمد فيشتمل على املعلومات
الالزمة عن أحوال ذوي الحدث املادية واالجتماعية وعن محيطه االجتماعي واملدرس ي واملنهي وعن أخالقه ودرجة ذكائه وحالته
الصحية والعقلية وسوابقه اإلجرامية ،مع التدبير املناسب إلصالحه.1
ومن الناحية العملية ،يشوب املادة  34ثغرات تطبيقية ،إذ يقول رئيس املجلس األعلى للطفولة الدكتور إيلي ميخائيل:
وجوب االتصال بالباحث االجتماعي عند توقيف الطفل لحضور التحقيق ّ
حق ّ
كرسه القانون ،لكنه غالبا ما ّ
يتم التغاض ي عنه.
كما أن وزيرة الشؤون االجتماعية (منى عفيش) هي األخرى شكت من تعامل املدعين العامين مع الباحثين بالتساؤل :إلى أي مدى
يستمع املدعي العام إلى الباحث االجتماعي؟ وفي آخر كالمها أعربت عن تمنيها في أن يستمع املدعي العام للباحث االجتماعي.2
عند املقارنة بين القانونين العراقي واللبناني ،توصلنا إلى النتائج التالية:
 .1في القانون العراقي ،دراسة شخصية املتهم الحدث وجوبية في جرائم الجنايات .أما في القانون اللبناني ،فإنها وجوبية
في الجرائم املشهودة وحينما يكون القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية.
 .2قاض ي التحقيق اللبناني مخير في إجراء البحث االجتماعي للمتهم الحدث مهما كانت نوعية الجريمة املرتكبة من قبل
املتهم .أما القاض ي العراقي ،فكما ذكرنا آنفا أنه ملزم بعرض املتهم على مكتب دراسة الشخصية في جرائم الجنايات ،و ّ
مخير
في جرائم الجنح ،أما في جرائم املخالفات فلم يتطرق القانون اليها .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع العراقي ،ألنه في الوقت الذي
أعطى سلطة تقديرية للقاض ي في جرائم الجنح ،ألزمه بإجراء الدراسة في الجرائم الخطيرة التي هي الجنايات.
 .3يشتمل تقرير دراسة الشخصية للمتهم الحدث في القانون العراقي على معلومات أكثر من امللف االجتماعي في القانون
اللبناني .إضافة إلى ذلك ،يتم تنظيم تقرير دراسة الشخصية في العراق من قبل مكتب مرتبط بمحكمة األحداث يتألف من
طاقم متخصص في املجال الصحي والنفس ي والعقلي واالجتماعي ،بينما يتم تنظيم امللف االجتماعي في لبنان من قبل الباحث
االجتماعي وحده .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع العراقي.

املبحث الرابع :غ ـل ــق األوراق التـحـق ـيـقـيـة.
ال ينظر املشرع الجنائي إلى املتهمين األحداث مثلما ينظر إلى نظرائهم من البالغين ،فالحدث الذي لم يكمل سنا معينا ال
يعتبر مسؤوال جزائيا عن جريمته التي ارتكبها وذلك لعدم نضجه العقلي واإلدراكي ،وبذلك يتم غلق األوراق التحقيقية بحقه.
إضافة إلى ذلك ،فإن بعض التشريعات ال تجيز بقاء الدعاوى الجزائية لألحداث مفتوحة مهما مض ى عليها الزمن ،وإنما خضعتها
للتقادم فإن مضت عليها مدة معينة تغلق األوراق .ولغرض ّ
التعرف على موقف القانونين العراقي واللبناني في هذا الخصوص،
ّ
سنخصص األول ،لغلق األوراق التحقيقية لعدم إكمال املتهم سن املسؤولية الجزائية.
سنتناول هذا املبحث من خالل مطلبين.
أما الثاني ،فلغلق األوراق التحقيقية لتقادم الجريمة.

1راجع املادة  41قانون حماية األحداث اللبناني.
2كلود صليبا ،مرجع سابق( ،موقع انترنيت).

127

مركز جيل البحث العلمي  -جملة جيل الدراسات املقارنة  -العام اخلامس  -العدد  11أكتوبر 2020

املطلب األول :غلق األوراق التحقيقية لعدم إكمال سن املسؤولية الجزائية.
أما عن موقف املشرع العراقي ،فإنه وبموجب املادة /47أوال من قانون األحداث تقام الدعوى الجزائية على من أتم التاسعة
من عمره وفي إقليم كوردستان على من أتم الحادية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة بموجب القانون رقم  14لعام 2001م
الصادر من برملان اإلقليم ،بمعنى أن عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة يعتبر أساسا لتعيين مسؤوليته واملحكمة املختصة
بمحاكمته ،وهذا يعني أن الصغير ال تقام عليه الدعوى الجزائية لكونه لم يكمل سن املسؤولية الجزائية .وأن مسألة تعيين أو
تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة في حال عدم معرفته ،يتم إثباته بطرق اإلثبات كافة لكونه واقعة مادية وأن هذه املسألة متروكة
لتقدير املحكمة .1أما املتضرر من الجريمة ،فله الحق في مراجعة املحاكم املدنية لغرض مطالبة الولي إضافة ألموال الصغير
بالتعويض عن األضرار امللحقة به.
ولكون الصغير غير مسؤول قانونا كما ّ
تبين ،فعلى املحكمة وحسب املادة /130أ من قانون األصول أن تقرر رفض الشكوى
وغلق القضية نهائيا بحقه لعدم املسؤولية بسبب صغر سنه .وأضاف املشرع الجنائي في قانون األحداث تدبيرا بحق الصغير في
هذه الحالة إذ ألزمت املحكمة بموجب املادة /47ثانيا بتسليم الصغير إلى ّ
وليه ليقوم بتنفيذ ما تقررها من توصيات للمحافظة
على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي ال يقل عن مائتي دينار وال يزيد على خمسمائة دينار ملدة ال تقل عن سنتين
وال تزيد على خمس سنوات.2
ونرى أنه كان على املشرع معاقبة الولي في هذه الحالة وعدم االكتفاء بهذا التعهد املالي القليل غير املناسب ،ألنه في املادة
 29عاقب ولي الصغير املهمل والالمبالي في رعاية وتربية ولده الصغير بمجرد تشرده أو انحراف سلوكه ،3بينما لم يعاقبه في
الحالة التي نحن بصددها رغم وقوع ولده في مستنقع الجريمة ،فهذا تناقض صريح ؟! .ونعتقد أن املشرع ال يعاقب الولي في هذه
الحالة على أساس أن الصغير غير مسؤول جزائيا وبالتالي ال يجوز معاقبة الولي جزائيا أيضا تبعا لذلك.
ّ
جار
ومن الناحية العملية ،فإن محكمتي التحقيق واألحداث ال يطبقان املادة  47من قانون األحداث بشكل سليم .فما هو ٍ
عليه هو :غلق األوراق التحقيقية بحق الصغير وتدوين إفادته بصفة شاهد إن كان في القضية متهمين آخرين لكي يكون شاهدا
عليهم .أما فيما يتعلق بتسليمه إلى وليه مقابل تعهد وتنفيذ توصياتها ،فإني لم َأر ُه رغم عملي في محكمتي التحقيق واألحداث
ّ
لسنوات .وهنا أدعوا قضاة هذه املحاكم بضرورة تنفيذ ذلك بشكل سليم ،ألن املشرع لم ينص على هذا التدبير إال لتحقيق
مصلحة الصغير الفضلى .إذ أن أخذ التعهد من الولي سيكون ردعا له دون شك وسيجعله يهتم بولده الصغير أكثر من السابق.
ومن التطبيقات القضائية في هذا املجال ،جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية" :الحظت املحكمة من خالل
هوية األحوال املدنية للمتهم (د) أن عمره وقت ارتكاب الحادث هو عشر سنوات وثمانية أشهر وتسعة وعشرون يوم عليه يكون
لم يصل السن القانونية للمساءلة الجزائية حيث أن السن القانوني للمساءلة الجزائية هو تمام الحادية عشرة سنة حسب
1سردار عزيز خوشناو ،مرجع سابق ،ص .56
2محمد صالح أمين ،آراء ومالحظات في قضاء األحداث في العراق :دراسة تحليلية ألحكام قانون األحداث ،مجلة أهل البيت ،جامعة أهل البيت،
العدد ( ،)5كربالء2007 ،م.179 ،
3املادة /29أوال :يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار كل ولي أهمل رعاية الصغير أو الحدث إهماال أدى به إلى التشرد
أو انحراف السلوك.
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قانون رقم  14الصادر من برملان كوردستان العراق لعام  2001فكان من املفروض على حاكم التحقيق رفض الشكوى وغلق
الدعوى بحقه استنادا ألحكام املادة  1/130من قانون أصول املحاكمات الجزائية املعدل وأخذ إفادته كشاهد في القضية فقط
لغرض االستئناس وذلك لصغر سنه عليه قررت املحكمة نقض قرار اإلحالة".1
هذا القرار يؤكد كالمنا اآلنف الذكر بكل وضوح ،فحتى محكمة األحداث تلزم محكمة التحقيق بغلق الدعوى بحق الصغير
وتدوين إفادته بصفة شاهد ،دون إلزامها بتسليم الصغير إلى وليه مقابل تعهد.
ّ
إال إذا ّ
أتم السابعة من عمره وقت ارتكابه الجريمة
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإن الحدث ال يمكن مالحقته جزائيا
بموجب املادة  3من قانون األحداث .وعليه ،فإن الدعوى الجزائية تغلق بحقه إذا لم يكمل هذا السن وقت اقترافه الجريمة،
ورغم ارتكابه الجريمة في هذه الحالة لكن املشرع لم يلزم قاض ي التحقيق باتخاذ تدبير بحقه ،في حين ّ
نص على اتخاذ تدابير
بحقه إذا وقع في الحاالت املهددة لحياته (تشرد وتسول) املنصوص عليها املادة  25من قانون األحداث.
ّ
نفضل موقف املشرع العراقي ألنه أعطى للحدث حرية أكثر،
ولو أجرينا مقارنة بين موقف املشرعين العراقي واللبناني،
فرغم أن غالبية القوانين العربية تعتبر عمر السابعة هو سن التمييز ،لكن الحدث في هذا السن ال يزال ملكاته الذهنية
والعقلية ناقصة وقد ال ّ
يفرق بين الخير والشر بشكل جيد ويمكن استغالله بكل سهولة من قبل األشخاص غير األسوياء .وقد
جاء موقف املشرع الكردستاني بأفضل من املشرع العراقي ،لكونه جعل سن املسؤولية إكمال  11سنة.
وما يؤكد وجهة نظرنا ،أن املنظمات الدولية ال تقبل تحديد سن املسؤولية بتمام سبع سنوات ،ومنها اللجنة الدولية لحقوق
الطفل ،إذ أوصت جميع الدول العربية التأكد من تطبيق معايير قضاء األحداث وخاصة املواد  ،39 ،37و 40من اتفاقية حقوق
الطفل وأيضا معايير األمم املتحدة في قضاء األحداث ،ومن املسائل التي ّ
ركزت عليها بشكل خاص هي رفع سن املسؤولية
الجنائية إلى مستوى مقبول دوليا .واعتبرت سن املسؤولية بسبع سنوات انتهاكا التفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989كما ّ
أكدت

قلقها إزاء هذا األمر خالل مناقشات تقارير الدول العربية الدورية املقدمة لها حول مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل ،ألن
يعرف الحدث بأنه كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد ،وعليه ّ
كثير من قوانين البالد العربية ّ
يطبق قانون
األحداث على الطفل ابن السابعة.2
كما نرجح موقف املشرع العراقي من حيث اتخاذ التدابير بحق الصغير مرتكب الجريمة ،إذ يتم تسليمه إلى ّ
وليه مقابل تعهد
ملدة معلومة وتفرض عليه املحكمة التوصيات الالزمة لتجنبه من العودة إلى عالم الجنوح مرة أخرى ،بينما قانون األحداث
اللبناني جاء خاليا من أي نص يشير إلى ذلك.
ملطلب الثاني :غلق األوراق التحقيقية لتقادم الجريمة.
التقادم ،يعني انقضاء حق الدولة في العقاب ملرور فترة زمنية محددة منذ وقوع الجريمة أو منذ صدور حكم بات في الدعوى
الجزائية من غير أن تبادر الدولة إلى اقتضاء حقها في العقاب من مرتكب الجريمة .والتقادم نوعان :أوال ،تقادم الجريمة ،ويكون

 1العدد /3ت 2007/في .2007/4/3
2ثائرة شعالن ،مرجع سابق( ،موقع أنترنيت).
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عندما ال تباشر الدعوى الجزائية خالل املدة املحددة من تاريخ ارتكاب الجريمة .ثانيا ،تقادم العقوبة .ويكون عندما ال تنفذ
العقوبة املحكوم بها على مرتكب الجريمة خالل املدة املحددة من تاريخ صدور الحكم.1
أغلبية القوانين األجنبية والعربية أخذت بالتقادم ،أما القانون العراقي فلم يأخذ به كمبدأ عام ،إال أنه أخذ به في حاالت
خاصة كما هو الحال في بعض الجرائم الواردة حصرا في املادة الثالثة من قانون األصول الجزائية وفي بعض القوانين الخاصة
كقانون املطبوعات رقم  206لعام  1968وقانون رعاية األحداث رقم  76لعام 1983م .2أما فيما يتعلق بموقف الفقه اإلسالمي
من التقادم الجنائي ،فهناك اختالف بين الفقهاء ،إذ أن أكثرية الفقهاء ال يسلمون به ،ومن يرونه مسقطا للعقوبة ال يجعلونه
سببا عاما مسقطا لكل عقوبة.3
بالرجوع إلى املادة /70أوال من قانون األحداث العراقي التي تناولت تقادم الجريمة ،يالحظ بأن املشرع الجنائي نصت وبكل
وضوح على انقضاء دعاوي الجنح والجنايات خالل مدد معينة .فالجنايات ،تنقض ي بعد مرور عشر سنوات من ارتكابها ،أما
الجنح فتنقض ي بعد مض يء خمس سنوات.
وعند قراءة املادة املذكورة أعاله ،يظهر بأن املشرع لم تشمل جرائم املخالفات بالتقادم ،وهذا موقف منتقد ،ألن هذه
الجرائم تعتبر من أقل الجرائم خطورة ،4وال يمكن القول :بما أن جرائم الجنايات والجنح مشمولة بالتقادم ،فاملخالفات
مشمولة من باب أولى ،وعدم الجواز هذا يأتي من أن النص واضح وال اجتهاد في مورده .علما ،أن التقادم من النظام العام
ويمكن التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
وهناك من دعا إلى عدم شمول جرائم القتل العمد التي لم يتنازل فيها املدعون بالحق الشخص ي عن الشكوى بالتقادم،
ألن عدم اتخاذ اإلجراءات بحق املتهم الحدث القاتل مهما طال الزمن لن يؤدي إلى إطفاء روح الثأر واالنتقام لديهم .5وهذا ما
نؤيده وندعو املشرع العراقي بعدم شمول هذه الجرائم بالتقادم.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص ،جاء في قرار ملحكمة تمييز العراق" :أن الحدث الذي ارتكب جريمة ّ
وفر هاربا
من وجه العدالة لسنوات طويلة ،وعند القبض عليه وإحالته إلى محكمة الجنايات فإن هذه املحكمة ليست بذات اختصاص
ملحاكمته بالنظر لكونه كان حدثا عندما ارتكب الجريمة وتقديمه إلى محكمة األحداث باعتبارها هي املحكمة املختصة فإن
التقادم الذي شمل الدعوى بموجب املادة  70من قانون رعاية األحداث رقم  76لعام  1983يمنع محاكمته ملرور املدة القانونية
على جريمته التي تعتبرها منقضية".6

1سعيد حسب هللا عبد هللا ،شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،املوصل1990 ،م ،ص .71
2املرجع نفسه.
3عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،ج ،1دار الكاتب العربي ،بيروت ،ص .779-778
4براء منذر عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص .173-172
5براء منذر عبد اللطيف ،مرجع سابق ،ص .177-176
 6العدد/122،123 /هيئة عامة .1989/للمزيد من القرارات راجع :مجلة القضاء ،نقابة املحامين العراقية ،العددان (1و ،)2السنة السادسة
واألربعون ،بغداد1991 ،م ،.ص .131
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وجاء في قرار تمييزي ملحكمة أحداث دهوك بتاريخ " :2010/8/9لدى عطف النظر على القرار املميز أعاله وجد بأنه غير
صحيح ومخالف للقانون ألن املتهم وهو من مواليد  1972قد ارتكب الجريمة املسندة إليه تهمتها في عام  1988ويكون عمره
حينها ستة عشر سنة وبذلك يخضع ألحكام قانون رعاية األحداث رقم 17لعام  1983وألن اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه
جاء بعد مرور اثنين وعشرين سنة بموجب كتاب محكمة األحوال الشخصية في...املرقم /42ش 2010/في  2010/3/16وألن
التهمة املسندة إليه وفق املادة القانونية املحال بموجبه هي من الجنح ولشمول القضية ألحكام مدة التقادم وانقضاء الدعوى
الجزائية وفق أحكام املادة /70أوال من قانون رعاية األحداث عليه قررت املحكمة تأييد الالئحة التمييزية ونقض قرار اإلحالة
أعاله وغلق التحقيق بحق املتهم (ز) نهائيا واإلفراج عنه".
القرارات املذكورة أعالهّ ،
تبين لنا وبكل وضوح أن مرور مدة التقادم املنصوص عليها في قانون األحداث على الجرائم املرتكبة
من قبل املتهمين األحداث ،تمنع املحاكم املختصة من اتخاذ اإلجراءات التحقيقية واملحاكمة بحقهم ،وذلك النقضاء الدعوى
الجزائية في هذه الحالة ،واملفروض غلق التحقيق بحقهم نهائيا.
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإنه قد أخذ بنظام تقادم الجريمة كمبدأ عام ولهذا نص عليه في قانون األصول الجزائية
ولم يتطرق إليه في قانون األحداث مرة أخرى ،وهذا يعني أن مدد تقادم الجريمة بحق املتهم الحدث والبالغ هي نفسها .وبالرجوع
إلى املادة  10من قانون األصول ،فإن مدة التقادم في جرائم الجنايات هي عشر سنوات ،وثالث سنوات في جرائم الجنح ،وسنة
واحدة في جرائم املخالفات .وأن مدة التقادم تبدأ من لحظة وقوعها في الجرائم اآلنية ،أما بخصوص الجرائم املتمادية أو
املتعاقبة أو املستمرة فتبدأ من انتهاء الحالة الجرمية.
لو أجرينا مقارنة بين موقف املشرعين العراقي واللبناني ،سنتوصل إلى النتائج التالية:
 .1ما ينتقد على موقف املشرع اللبناني هو تعامله مع املتهم الحدث معاملة املتهم البالغ ،واملفروض أن تكون مدة تقادم
الجريمة بحق املتهم الحدث أقل من املتهم البالغ .أما بخصوص موقف املشرع العراقي ،فرغم شموله املتهم الحدث بالتقادم
دون البالغ وهو موقف حسن ،لكن مدته مشابهة بل وأطول مما هو عليه في القانون اللبناني.
 .2موقف كال املشرعين واحد بخصوص مدة التقادم في جرائم الجنايات التي هي عشر سنوات.
 .3املشرع العراقي جعل مدة تقادم جرائم الجنح خمسة سنوات وهي نصف مدة تقادم جرائم الجنايات ،في حين املشرع
اللبناني جعلها ثالث سنوات وخالف اتجاه املشرع العراقي في ذلك .وعليهّ ،
نرجح موقف املشرع اللبناني ،ألنه ّ
تقصر فترة
القلق وعدم االرتياح لدى الحدث.
 .4في الوقت الذي أغفل املشرع العراقي بيان موقفه من جرائم املخالفات التي تعتبر من أخف الجرائم خطورةّ .بين
املشرع اللبناني موقفه من ذلك وجعل مدة التقادم في هذه الجرائم سنة واحدة .وعليه ،نرجح القانون اللبناني ،وندعو
املشرع العراقي إلى سد هذه الثغرة التشريعية ببيان موقفه من ذلك.
املبحث الخامس :سوابق املتهم وكشف الداللة وإحالته للمحكمة الجزائية.
لكون املتهم الحدث لم ينضج ملكاته العقلية بعد ،فإن أغلبية القوانين الجزائية ال يعاقبهم بعقوبات جزائية وإنما تتخذ
بحقهم تدابير احترازية وال تعتبر الجرائم التي ارتكبوها سابقة إجرامية بحقهم حفاظا على مستقبلهم ،وإذا حصل وأن اعترف
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على نفسه بارتكاب جريمة فال يتم إجراء كشف الداللة ملحل الجريمة بداللته وذلك لعدم كشف هويته ،وإذا أكمل األوراق
التحقيقية بحقه فإن أحكام إحالتها للمحكمة الجزائية املختصة تختلف عن أحكام إحالة أوراق املتهمين البالغين حيث توجد
محكمة مختصة ملحاكمتهم إلى جانب املحاكم الجزائية العادية .فلغرض ّ
التعرف على أحكام القانونين العراقي واللبناني من هذه
ّ
سنخصص األول ،لربط صحيفة سوابق املتهم الحدث
املسائل القانونية ،سنتناول هذا املبحث من خالل ثالثة مطالب.
باألوراق .أما الثاني ،فإلجراء كشف الداللة للمتهم الحدث املعترف .وفي األخير سنتناول ،إحالة املتهم الحدث إلى املحكمة
الجزائية املختصة.
املطلب األول :ربط صحيفة سوابق املتهم الحدث باألوراق.
أعفى املشرع العراقي في املادة /242ب من قانون األصول الحدث من أخذ بصمة أصابعه ،وهذا اإلجراء ّ
يرسخ عدم تطبيق
أحكام العود على الحدث ،أي ليس هناك اعتبار لسوابق الحدث عند إصدار الحكم عليه من قبل املحكمة ،ولهذا عند االطالع
على األوراق التحقيقية للمتهمين األحداث ال تجد صحيفة سوابق املتهم مربوطة باألوراق وذلك ألنه ال توجد ضمن قرارات قاض ي
التحقيق الصادرة في القضية قرار يقض ي بربط صحيفة املتهم باألوراق وإن وجد فإنه ّإما وقع عن طريق السهو أو الغلط أو
الجهل بخصوصيات األحداث .وفي هذه الحالة ،عادة تتدخل محكمة األحداث تميزا في قرار اإلحالة لغرض رفع هذه الصحيفة
من األوراق .ونرى بأن هذا اإلجراء من قبل املحكمة في غير محله ويؤخر حسم الدعوى ،واألفضل هو رفع هذه الصحيفة من
قبلها دون إعادتها إلى محكمة التحقيق وبيان ذلك ضمن محضر الجلسة.
ومن التطبيقات القضائية ،جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية ما يلي" :ال يجوز ربط سوابق املتهمين
األحداث باإلضبارة التحقيقية ...عليه قرر التدخل التمييزي في قرار اإلحالة ونقضه وإعادة اإلضبارة بنسختيها إلى املحكمة للسير
وفق املنوال املذكور" .1وجاء في قرار آخر لها" :لقد تم إرسال الحدث إلى قسم طبعات األصابع في مكتب تحقيق األدلة الجنائية
حيث تم أخذ طبعات أصابعه وتنظيم صحيفة سوابقه وهذا مخالف للقانون مما يقتض ي رفعه من أوراق القضية".2
أما املشرع اللبناني فقد ّميز بين الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره الذي يقابل الفتى في القانون العراقي ،واألحداث
الذين يقل أعمارهم عن هذا السن .فاملادة  50من قانون األحداث اللبناني اعتبرت األحكام املتضمنة عقوبة بحق الحدث سابقة
قضائية وتدرج في السجل العدلي ،أما األحكام التي تتضمن تدابير بحق األحداث الجانحين فال تدرج في السجل املذكور .وبالرجوع
إلى املادة  6من قانون األحداث يظهر ،بأن الحدث الذي يمكن أن يصدر بحقه العقوبة هو الفتى دون غيره من األحداث .وعليه،
فإن إرسال املتهم الحدث الفتى إلى ا لجهة املختصة ألخذ بصمة أصابعه من قبل قاض ي التحقيق اللبناني إجراء سليم وتطبيق
موافق للقانون.
ولو أجرينا مقارنة بين القانون العراقي واللبنانيّ ،
نرجح موقف املشرع العراقي ،ألنه قد راع عدم النضوج العقلي للحدث
والتغيرات الفسيولوجية لجسمه خالل هذه الفترة من عمره .إذ ليس من العدالة حرمانه من مستقبله الذي ينتظره بسبب
سن حرجة من حياته .فالسوابق القضائية قد تحرمه من التوظيف في الدوائر الحكومية ،والترشيح
جرم اقترفه وهو في ٍ
1العدد /11ت 2001/في .2001/4/8
2العدد /15ت 2005/في .2005/8/21
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ّ
للمجالس النيابية ،وتسلم الكثير من املناصب في الدولة وغير ذلك من الحقوق .وعليه ،قد يدفعه ذلك إلى االنتقام ويصبح
مجرما خطيرا على الدولة واملجتمع معا .ولهذا السبب يسعى مجلس األعلى للطفولة في لبنان إللغاء كلمة عقوبة أو الغرامة عند
صدور الحكم بحق الحدث لتجنبه من تدوين الحكم في السجل العدلي.1
133
املطلب الثاني :إجراء كشف الداللة للمتهم الحدث.
كشف الداللة هو "استصحاب املتهم املعترف إلى محل ارتكاب الجريمة من قبل –القاض ي -أو املحقق القضائي للتعرف
منه عن كيفية ارتكابه للجريمة بصورة تفصيلية للتأكد من أقواله".2
ّ
جار على إجرائه بمجرد أن
ال يوجد نص في قانون األصول الجزائية العراقي ينظم أحكامه ،لكن العرف القضائي العراقي ٍ
يعترف املتهم بالجريمة .أما قانون رعاية األحداث فإنه مثل قانون األصول ليس فيه أية مادة تتطرق إلى هذه املسألة ،لكن
ّ
بالرجوع إلى املادة  63منه ،يستنتج بأنه ال يجوز إجراء كشف الداللة للمتهم الحدث املعترف ،ألنه ال يمكن إجراء الكشف إال
بنقل املتهم ملحل الجريمة لكي يقوم بتمثيل جريمته ،وغالبا ما يتم كشف اسمه وهويته في هذه الحالة ،وهذا يتعارض مع املادة
املذكورة.
وبحكم عمل الباحث في محكمة األحداث ومحكمة التحقيق وبالتحديد في مجال التحقيق مع األحداث لسنوات ،فإن كلتا
املحكمتين ترفعان محضر كشف الداللة للمتهم الحدث املعترف من األوراق التحقيقية ،حينما تحيل األوراق إلى محكمة
األحداث من محاكم التحقيق ،أو حينما تحيل األوراق من مراكز الشرطة العادية أو مكاتب مكافحة اإلجرام إلى مركز شرطة
األحداث ضمن نطاق محكمة التحقيق .وتلك هي عين الصواب ،وما يتطلبه روح قانون رعاية األحداث.
وما يجلب االنتباه هو :اطلعنا على عدد من القرارات الصادرة من محكمتي األحداث في أربيل والسليمانية الصادرة قبل عام
1998م ،وفيها استندت على عدد من األدلة والوقائع ومن ضمنها (محضر كشف الداللة) ،ورغم إجراء التدقيقات التمييزية
على هذه القرارات من قبل محكمة تمييز اإلقليم ،إال أن محكمة التمييز لم ّ
تنبه هذه املحاكم بعدم جواز إجراء كشف الداللة
للمتهم الحدث املعترف أو حتى رفع املحضر من األوراق.
وينتقد الباحث هذا التوجه مع ّ
جل تقديره واحترامه للمحاكم املوقرة ،ألنه يتناقض صراحة مع املادة  63من قانون
األحداث ،وأدناه أمثلة على هذه القرارات :جاء في قرار تمييزي صادر من محكمة تمييز إقليم كوردستان" :أن إقرار املتهم في كافة
املراحل جاء صريحا وعلى وجه التفصيل ومطابقا لوقائع الحادث وعزز بشهادة املشتكي وبمحضر الكشف على محل الحادث
ومخططه ومحضري الضبط واالستالم ومحضر كشف الداللة" .3وجاء في قرار آخر لها" :أن إقرار املتهم أمام القائم بالتحقيق

1كلود صليبا ،مرجع سابق( ،موقع انترنيت).
2سلطان الشاوي ،أصول التحقيق اإلجرامي ،ط  ،6شركة العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة2006 ،م ،ص .59
3العدد /89ه.ج/أحداث 1997/في 1997/10/25بخصوص قرار محكمة أحداث أربيل تحت العدد /29ج 1997/في .1997/10/8
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واملحقق العدلي جاء صريحا وعلى وجه التفصيل ومطابقا لوقائع الحادث وعزز بشهادة املشتكين وبمحضر الكشف على محل
الحادث ومخططه ومحضر كشف الداللة".1
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإنه مثل نظيره العراقي لم يتناول إجراء كشف الداللة للمتهم املعترف ،ال في قانون أصول
املحاكمات الجزائية وال في قانون األحداث .أما من الناحية العملية ،فلم نستطيع التأكيد عليه.
وباملقارنة بين موقف املشرعين العراقي واللبناني ،فإن كالهما لم ّ
ينصا على إجراء كشف الداللة للمتهم املعترف ،لكن على
الرغم من ذلك أصبح ذلك عرفا في القضاء العراقي يتم إجراؤه للمتهم البالغ املعترف دون الحدث ،أما فيما يتعلق بموقف
القضاء اللبناني فلم نستطع التأكيد عليه كما أشرنا إليه قبل قليل رغم بذل الجهود.
املطلب الثالث :إحالة املتهم الحدث إلى املحكمة الجزائية املختصة.
بما أن القانون جعل من السن وقت ارتكاب الجريمة أساسا لتعيين املسؤولية ،وبالتالي يكون أساسا لتعيين املحكمة
الجزائية املختصة ،فإنه على قاض ي التحقيق أن يحيل مرتكب الجريمة الذي لم يكمل  18من عمره وقت ارتكاب الجريمة إلى
محكمة األحداث وإن ّ
أتم ذلك العمر أثناء التحقيق وهذا ما نستنتجه من املواد  53و/66أوال وثانيا و /79ثانيا من قانون
األحداث.
أما قانون األصول ففي الفقرة (ج) من املادة  233أوجبت إرسال الحدث الذي أتم  18من عمره أثناء التحقيق إلى محكمة
الجنح أو الجنايات ،أما إذا أكمل هذا السن بعد إحالته ملحكمة األحداث فيستمر املحكمة األخيرة في محاكمته .لكن لكون هذه
الفقرة ال تتالءم أسس وأهداف قانون رعاية األحداث وبالتالي ال ّ
تطبق.
أما قاض ي التحقيق في األقضية والنواحي فإن عليه االنتباه عند إحالة الحدث املتهم في قضايا الجنح واملخالفات إلى املحكمة
املختصة ،فإذا كانت القضية جنحة معاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات عندها تحيل القضية إلى قاض ي الجنح
التابع لها محكمة التحقيق ،أما إذا كانت الجنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالث سنوات عندها تحيل القضية إلى
محكمة األحداث املختصة ،هذا ما نستنتجه من املادة  57من قانون األحداث ،أما إذا كانت القضية مخالفة فإنها تحسم في
ّ
محكمة التحقيق كأمر جزائي استنادا للمادة  205من قانون األصول إذا توفرت فيها شروط األمر الجزائي 2وإال سوف تحيل إلى
محكمة الجنح املختصة.

1العدد /124ه.ج/أحداث 1997/في  1997/12/22بخصوص قرار محكمة أحداث السليمانية تحت العدد /104ج 1997/في  .1997/11/12للمزيد
من القرارات راجع :كريم محمد صوفي ،كيفي مغديد قادر ،املختار من املبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان والعراق :قضاء
األحداث ،منشورات منظمة النجدة الشعبية ،ج  ،1ط ،1مطبعة شهاب ،أربيل2013 ،م ،ص .194-193
2يقصد باألمر الجزائي :القرار الصادر من محكمة التحقيق باإلدانة والعقوبة أو باإلفراج من دون اتباع إجراءات املحاكمة العادية أي من دون
ّ
تحديد جلسة للمحاكمة ومن دون حضور املتهم وبغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ،ويصدر كتابة على األوراق وال يجوز للمحكمة إصداره إال إذا
وجدت من تدقيقها ألوراق الدعوى أن املخالفة ال يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو أن طلبا بالتعويض أو برد املال لم يقدم فيها وأن الفعل
ثابت على املتهم .راجع ،سعيد حسب هللا عبدهللا ،مرجع سابق ،ص  .71ص.231-230
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وفي حاالت التشرد وانحراف السلوك فإن قانون األحداث "قرر اتخاذ إجراءات خاصة بالحدث حيث جعل مهمة التحقيق
فقط إحالة األوراق إلى محكمة األحداث دون إجراء التحقيق فيها ماعدا تدوين أقواله وسبب تواجده والتأكد من عمره وحضور
الولي" ،1بمعنى يجب على محاكم التحقيق في مراكز املحافظات وحتى في األقضية والنواحي إحالة أوراق التشرد واالنحراف إلى
محاكم األحداث حصرا.
وهنا نود اإلشارة ،بأن قانون األحداث لم يتطرق إلى تفاصيل مسألة اإلحالة ،كما هو منصوص عليها في املواد ()136- 131
من قانون األصول .وعليه ،فإن قاض ي تحقيق األحداث ملزم باملواد املذكورة بموجب املادة  108من قانون األحداث .أما ما جاء
في املادة  67من القانون األخير ،بجواز القاض ي محاكمة املتهم الحدث بدعوى واحدة إذا اتهم بارتكاب أكثر من جريمة يضمها
باب واحد من قانون العقوبات ،فسنترك الحديث عنه في هذا البحث لكون املادة املذكورة لم تدرج ضمن املواد التي تناولت
التحقيق مع األحداث في الباب الرابع (قضاء األحداث) من قانون األحداث وإنما تم ادراجها ضمن الفصل الثاني من الباب
املذكور الخاص بموضوع املحاكمة ،2وسنتطرق إليها في بحث مستقل.
أما فيما يتعلق بمدى جواز إحالة املتهم الحدث غيابيا إلى محكمة األحداث ،فإن قانون األحداث لم يتطرق إليها بشكل
صريح ،لكن نعتقد أن املادة  63من القانون املذكور قد تناول هذه املسألة ضمنا ،إذ أن هذه املادة تمنع إعالن أو نشر أي ش يء
يؤدي إلى معرفة هوية الحدث ،واعتبرت ذلك جريمة ويعاقب عليها ،وحيث أن املادة /143ج من قانون األصول أوجبت بعد
استنفاذ الطرق العادية إلحضار املتهم الهارب ،نشر وإعالن معلومات عن املتهم في الجرائد واإلذاعات والتلفزيونات لكي تتمكن
املحكمة من محاكمة املتهم غيابيا ،وهذا يتناقض صراحة مع نص املادة  63من قانون األحداث .وعليه ،ال يجوز ملحكمة
التحقيق إحالة املتهم الحدث الهارب إلى محكمة األحداث أو محكمة الجنح في األقضية والنواحي ليتم محاكمته غيابيا ،بل عليها
استنفاذ جميع الطرق في سبيل القبض عليه وإن بقي هاربا رغم استنفاذ جميع الطرق ،عندئذ يحتفظون باألوراق وبين فترة
وأخرى يبحثون عنه وإذا ألقي القبض عليه يحال إلى محكمة األحداث .كما يجب مراعاة مواعيد التقادم.
ومن التطبيقات القضائية في هذه املسألة ،جاء في قرار ملحكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية":ال يجوز إحالة املتهم
الحدث غيابيا ألنه ال يجوز إعالن اسم الحدث في الصحف الرسمية عليه قرر التدخل في قرار اإلحالة املشار إليه أعاله ونقضه
وإعادة أوراق القضية إلى محكمتها لبذل الجهود ومعرفة عنوان املتهم والقبض عليه وإحالته موقوفا على هذه املحكمة وصدر
القرار باالتفاق".3
والتساؤل املطروح هنا :هل يجوز الحجز على أموال املتهم الحدث الهارب الرتكابه جريمة جنائية؟ هذا اإلجراء هو اآلخر غير
ممكن وغير مقبول بالنسبة للمتهمين األحداث ،لكونه يعتبر من أحد الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها محكمة التحقيق لكي
ّ
يسلم املتهم الهارب نفسه إليها ،وبالتالي إحالته ومحاكمته .وعدم جواز اتخاذ هذا اإلجراء بحق الحدث يعود إلى أنه بعد حجز
أمواله ،يتم نشر اسمه والجريمة املسندة إليه وغير ذلك من املعلومات عنه في الجرائد والصحف ،وهذا يتناقض مع املادة 63
1سردار عزيز خوشناو ،مرجع سابق ،ص .143
2عباس حكمت فرمان ،التحقيق واملحاكمة في جنوح األحداث ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة الكوفة ،املجلد ( ،)2العدد (،)13
النجف2009 ،م ،ص .328
3العدد /14ت 2001/في .2001/5/6
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من قانون األحداث .وما يؤيد ذلك هو القرار الصادر من محكمة أحداث دهوك بصفتها التمييزية" :لدى التدقيق واملداولة تبين
بأن قرار اإلحالة غير صحيح ومخالف للقانون مما يستوجب التدخل في قرار اإلحالة املشار إليه أعاله وذلك ألنه ال يجوز حجز
أموال املتهم الحدث".1
أما عن موقف املشرع اللبناني ،فإنه لم يتطرق إلى مسألة اإلحالة ،سوى أنه ّ
نص في املادة  30من قانون األحداث ،أن
قاض منفرد للنظر في الجنح واملخالفات ،ومن الغرفة االبتدائية –هيئة -للنظر في الجنايات .وفي
محكمة األحداث تتألف من ٍ
املادة التالية أشار إلى تطبيق قانوني األصول والعقوبات عند التحقيق واملحاكمة بحق املتهمين األحداث مع مراعاة االستثناء
ات املنصوص عليها في قانون األحداث .وعليه ،يتم تطبيق قانون األصول فيما يتعلق بتفاصيل مسألة اإلحالة ،وحسب املادة
 30املذكورة آنفا يفهم بأن قضايا الجنح واملخالفات يتم إحالتها لقاض ي األحداث املنفرد ،أما قضايا الجنايات فللغرفة االبتدائية
ملحكمة األحداث.
أما بخصوص إحالة املتهم الحدث الذي اشترك مع متهم بالغ في جريمة واحدة أو جرائم متالزمة ،فقد تناوله قانون األحداث
في املادة ( )33وبموجبها ال يتم تفرقة أوراقهما ،وإنما يبقى املتهم الحدث مع البالغ ،ويتم إجراء التحقيق معه ومحاكمته من قبل
القضاء العادي ،مع مراعاة مواد قانون األحداث بحق الحدث ،وبعد أن يثبت التهمة عليه بعد املحاكمة ال يصدر املحكمة
العادية الحكم عليه ،وإنما يتم إحالته ملحكمة األحداث لغرض فرض التدابير أو العقوبات املخفضة بحقه .ورغم النقد املوجه
لهذه املادة من قبل البعض إلى أن هناك آخرين يدافعون عنها ،بحجة :في حال تم تفريق امللف ّ
يحول كل من الراشد والقاصر
املشتركين في الجرم نفسه الى محكمة مختلفة ومن املمكن أن تتناقض األحكام بين املحكمتين.2
ّ
يخص إحالة املتهم غيابيا ،فإن دولة لبنان من ضمن الدول العربية التي أجازت محاكمة األحداث غيابيا .3إذ
أما فيما
أجازت املادة  45من قانون األحداث اللبناني للحدث املحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم عن طريق ّ
وليه أو الشخص
املسؤول عنه في جرائم الجنح واملخالفات ،أما في الجرائم الجنايات فيعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن من تاريخ تسليم الحدث
نفسه للسلطة أو إلقاء القبض عليه ،عندها تجري محاكمته مجددا.
نعتقد أن هناك تناقض في موقف املشرع اللبناني ،ففي الوقت الذي أجاز محاكمة الحدث غيابيا كما يفهم من املادة ()45
املذكورة آنفا ،جاء نص في املادة ( )48من قانون األحداث على حظر نشر صورة الحدث ووقائع مرحلتي التحقيق واملحاكمة
وملخصهما ،كما حظرت نشر الحكم النهائي في الدعوى إذا ذكر فيها اسم املتهم ولقبه وعاقب على كل من يخالف ذلك ،وحسب
املواد ( )288-282من قانون األصول املخصصة باإلجراءات الواجب اتباعها بحق املتهم الهارب من وجه العدالة ،ال يمكن
ّ
محاكمته إال بعد تبليغه بموعد املحاكمة من خالل نشر اسمه وغير ذلك من املعلومات عنه بعد استنفاذ الطرق العادية
لتبليغه أو إجباره للحضور ،وبعد صدور الحكم الغيابي الصادر بحقه يتم تبليغه بالحكم مرة أخرى بواسطة نشره في الجرائد
الرسمية ،وكل ذلك يخالف املادة ( )48من قانون األحداث.

1العدد رقم /14ت 2001/في .2001/5/6
2كلود صليبا ،مرجع سابق( ،موقع انترنيت).
3سردار عزيز خوشناو ،مرجع سابق ،ص .167
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بناء على ما تقدم ،توصلنا إلى أوجه تشابه واختالف بين القانونين العراقي واللبناني ،وهي كما يلي:
 .1قانون األحداث في كال البلدين لم يتناوال تفاصيل إحالة املتهم الحدث للمحكمة املختصة ،وتركها لقانون األصول.
 .2في كال البلدين ،تحيل محكمة التحقيق املتهم الحدث إلى محكمة األحداث طاملا أنه كان حدثا حينما اقترف الجريمة،
لكن املشرع اللبناني استثنى من ذلك حالة خاصة وهي إذا كان مشتركا مع متهم بالغ ،ففي هذه الحالة يبقى املتهم الحدث مع
البالغ ويتم إحالته معه إلى املحكمة املختصة بمحاكمة األخير ،وبعد ثبوت التهمة ضده عندها يتم إحالته ملحكمة األحداث،
إلصدار التدابير املناسبة بحقه .وعليه ،نرجح القانون العراقي ،القاض ي بتفريق أوراق املتهم الحدث عن البالغ منذ فترة
التحقيق ،ومن ثم إحالته ملحكمة األحداث.
ّ
 .3رغم عدم تناول مسألة إحالة املتهم الهارب إلى محكمة األحداث ملحاكمته غيابيا في قانون األحداث العراقي ،إال أن
القضاء العراقي ال يسمح بمثل تلك اإلحالة لكونها تتناقض مع املادة  63من القانون املذكور القاض ي بعدم جواز أي عمل
أو إجراء يؤدي إلى كشف هوية املتهم الحدث ،وهذا موقف حسن من القضاء وتفسير منطقي للنص .أما املشرع اللبناني،
فقد وقع في تناقض ،ففي الوقت الذي أدرج املادة  48في قانون األحداث املشابه للمادة  63املذكور آنفا ،جاء وتناول مسألة
الطعن بالحكم الصادر بحق املتهم الحدث غيابيا في املادة  45التي توحي ضمنا أنه يجوز محاكمته غيابيا .وعليه ،نرجح
اتجاه املشرع العراقي بهذا الصدد.

الخ ـ ـ ـ ــات ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
بفضل هللا ومنته وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة ،ومن خاللها توصلنا إلى االستنتاجات والتوصيات التالية:
ً
أوال :االستنتاجات.
 .1شرطة األحداث هي الجهة املختصة بالتعامل مع قضايا األحداث في العراق منذ عام 1975م وقد أكد املشرع الجنائي
على ذلك في قانون األحداث لعام 1983م ،أما قانون األحداث اللبناني الصادر عام 2002م فجاء خاليا من أي نص يشير
إلى ذلك.
 .2في العراق ،محكمة تحقيق األحداث وفي حالة عدم تشكيلها ،قاض ي تحقيق األحداث من الجهات الحصرية للتحقيق
مع األحداث ،ومن باب الضرورة أجاز لقاض ي التحقيق العادي واملحقق القضائي إجراء التحقيق مع األحداث في حالة عدم
توفر هذه الجهات .أما القانون اللبناني ،فخال من أي نص يشير إلى محكمة تحقيق األحداث وال قاض ي األحداث.
 .3في لبنان وإقليم كوردستان العراق ،ينتدب محامي للمتهم أثناء االستجواب إذا أبدى رغبته في ذلك ولم يكن بمقدروه
توكيل محام ،وبعكسه يبطل االستجواب .وفي الوقت الذي ينتدب املحامي للمتهم في كل القضايا الجزائية في لبنان ،فإنه
ّ
يتمتع بهذه الخصوصية في قضايا الجنايات والجنح دون املخالفات في إقليم كوردستان .أما القانون العراقي فخال من أي
نص يشير إلى ذلك .علما ،يعتري عمل القضاء في البلدين ثغرات تطبيقية.
 .4القانون اللبناني ألزم النيابة العامة والضابطة العدلية بإخبار ولي أمر املتهم الحدث للحضور عند قيامهم بالتحقيق
مع الحدث في الجرائم املشهودة وحينما يكون ذلك متيسرا ،أما قاض ي التحقيق فغير ملزم بذلك .أما القانون العراقي فجاء
خاليا من أي نص يتطرق إلى ذلك ،لكن القضاء ّ
سد هذه الثغرة وألزم ولي األمر بالحضور أمام القاض ي املختص لتدوين
إفادته خالل مرحلة التحقيق.
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 .5إجراء التحقيق بحق املتهم الحدث في الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة في غيابه عمل جائز في القانون العراقي
إذا كان الولي حاضرا ،بينما خال القانون اللبناني من أي نص مشابه.
 .6في العراق ،يتم تبليغ ولي أمر الحدث قدر اإلمكان عن كل إجراء أو قرار أو حكم يوجب القانون تبليغه إلى الحدث
خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة .أما القانون اللبناني ،فاقتصر ذلك على مرحلة املحاكمة دون التحقيق.
 .7قاض ي التحقيق العراقي واللبناني لديهما السلطة التقديرية في توقيف املتهم الحدث من عدمه في جرائم الجنح
والجنايات ،سوى الجناية املعاقب عليها باإلعدام وقد تجاوز عمره  14سنة فإن القاض ي العراقي ملزم بتوقيفه .وفي الوقت
يبد القانون اللبناني موقفه من جرائم املخالفات ،القاض ي العراقي ممنوع من توقيف الحدث في هذه الجرائم ،مثل
الذي لم ِ
القاض ي اللبناني املمنوع من توقيف الحدث الذي لم يكمل  12من عمره مهما كانت الجريمة املرتكبة من قبله ،كما أن مدة
الحد األقص ى للتوقيف في القانون اللبناني فإنها أقل من نظيره العراقي .
 .8قاض ي التحقيق العراقي ،ملزم بعرض املتهم على مكتب دراسة شخصية في الجرائم الجنايات ّ
ومخير في الجنح ،أما في
القانون اللبناني ،فإنها وجوبية في الجرائم املشهودة وحينما يكون القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية ،أما
ّ
فمخير في إجراء البحث االجتماعي للمتهم الحدث في جميع الحاالت والجرائم.
قاض ي التحقيق اللبناني
 .9في كال البلدين ،يغلق التحقيق بحق املتهم الحدث في حالتين :لعدم إكماله السن الجزائي ،ولتقادم الجريمة .لكن ما
اختلف عليه قانون البلدين ،هو أن سن املسؤولية في العراق إكمال  9سنوات وفي إقليم كوردستان إكمال  11سنة ،مع
اتخاذ تدبير بحق الحدث الصغير ،بينما في لبنان إكمال سبع 7سنوات ،دون اتخاذ أية تدابير بحق الصغير ،ولهذا ّ
رجحنا
القانون العراقي .أما بخصوص مدة التقادم ،فقد ّ
رجحنا القانون اللبناني ،لكون مدة تقادم جرائم الجنح فيه أقل مما هو
عليه في القانون العراقي ،كما ّبين موقفه من جرائم املخالفات بعكس القانون العراقي الذي لم ّ
يبين موقفه.
 .10في العراق ،املتهم الحدث معفي من أخذ بصمة أصابعه ،وبالتالي ال تعتبر الجرائم التي ارتكبها سوابق قضائية بحقه.
أما املشرع اللبناني ،فقد استثنى فئة الفتيان من التمتع بهذه الخصوصية .
 .11كال املشرعين العراقي واللبناني ،لم ّ
ينصا على إجراء كشف الداللة للمتهم املعترف ،لكن املادتين  63في قانون
األحداث العراقي و 48في قانون األحداث اللبناني ال تسمحان بذلك ضمنا .أما القضاء العراقي فقد استقر على إجرائه للمتهم
البالغ املعترف ّ
ومرات من باب السهو أو عدم العلم بخصوصيات املتهم الحدث يجري له.
 .12في كال البلدين ،يحيل محكمة التحقيق الحدث ملحكمة األحداث طاملا أنه كان حدثا حينما اقترف الجريمة ،لكن
املشرع اللبناني استثنى حالة اشتراك الحدث مع املتهم البالغ ،فيتم إحالته معه إلى املحكمة املختصة للبالغ .في العراق ،يتم
تفرقة أوراق الحدث عن البالغ في مرحلة التحقيق ،وإحالة كل واحد منهما للمحكمة املختصة به .
 .13في العراق ال يجوز الحجز على أموال املتهم الحدث الهارب وال إحالته ملحاكمته غيابيا لكون هذه اإلجراءات تقتض ي
كشف هويته وهذا يتعارض مع املادة  63من قانون األحداث .أما املشرع اللبناني ،فرغم إدراجه للمادة  48في قانون األحداث
املشابه للمادة  63املذكور آنفا ،تناول مسألة الطعن بالحكم الصادر بحق املتهم الحدث غيابيا في املادة  45التي توحي بجواز
محاكمته غيابيا .
ً
ثانيا :التوصيات.
 .1للمشرعين العراقي واللبناني ،النص على :إجراء التحقيق مع املتهمين األحداث من قبل محكمة تحقيق األحداث
حصرا .إجراء دراسة شخصية املتهم الحدث في جميع الدعاوي الجزائية خالل مرحلة التحقيق .وجوب إخبار ولي أمر املتهم
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للحضور أثناء االستجواب مع املتهم في جميع الجرائم وإمهاله مدة مناسبة ،وجوب حضور املحامي الخاص أو املنتدب أثناء
االستجواب ،عدم إجراء كشف الداللة وحجز أموال املتهم الهارب وإحالته غيابيا .
 .2للمشرع اللبناني :النص على تفرقة أوراق املتهم الحدث عن البالغ في مرحلة التحقيق في حالة االشتراك في الجريمة،
وإحالة كل واحد منهما للمحكمة املختصة به .إعفاء الحدث من أخذ بصمة أصابعه .إنشاء شرطة األحداث على مستوى
لبنان كلها .وبيان موقفه من توقيف الحدث في املخالفات
 .3للمشرع العراقي :بيان موقفه من تقادم جرائم املخالفات.
امل ـ ــراجـ ـ ــع
ً
أوال :الكتب.
 .1إبراهيم املشاهدي ،املبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز :القسم الجنائي ،مطبعة الجاحظ ،بغداد1990 ،م.
.2أكرم زاده مصطفى ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية ،ط ،1مطبعة شهاب،
أربيل2010 ،م.
 .3براء منذر عبد اللطيف ،السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث العراقي:دراسة مقارنة ،ط ،1دار حامد للنشر
والتوزيع ،عمان2009 ،م.
 .4سردار عزيز خوشناو ،النظام القضائي املختص باألحداث في العراق ،ط،1كوردستان2006 ،م.
 .5سعيد حسب هللا عبد هللا ،شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،املوصل1990 ،م.
 .6سلطان الشاوي ،أصول التحقيق اإلجرامي ،ط  ،6شركة العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة2006 ،م.
 .7عباس الحسني ،فعاليات جمعية صحة وتنظيم األسرة العراقية وأثرها في استئصال االجرام وجنوح األحداث
واملشرين ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.
 .8عبد األمير العكيلي ،سليم إبراهيم وحربة ،شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية ،ج ،1شركة العاتك لصناعة
الكتب ،القاهرة2008 ،م.
 .9عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،ج ،1دار الكاتب العربي ،بيروت.
 .10فازع احمد مجيد ،جنوح األحداث ،مطبعة وزارة التربية ،بغداد1984 ،م.
 .11فهمي كرامي ،حق الدفاع العادل :واقعه وسبل تأمينه ، ،وبريجيت شلبيان ،املحاماة والجمعيات املدافعة عن
حقوق اإلنسان :دورها وحدود تدخلها ،منشورات جمعية الحركة االجتماعية في لبنان ،بيروت2007 ،م.
 .12كريم محمد صوفي  ،كيفي مغديد قادر ،املختار من املبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان
والعراق :قضاء األحداث ،منشورات منظمة النجدة الشعبية ،ج  ،1ط ،1مطبعة شهاب ،أربيل2013 ،م.
.13وعدي سليمان املزوري ،شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية :نظريا وعمليا ،ط ،2مطبعة روزهالت ،أربيل،
2015م.
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ً
ثانيا :البحوث.
.14عباس حكمت فرمان ،التحقيق واملحاكمة في جنوح األحداث ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة
الكوفة ،املجلد ( ،)2العدد ( ،)13النجف2009 ،م.
.15محمد صالح أمين ،آراء ومالحظات في قضاء األحداث في العراق :دراسة تحليلية ألحكام قانون األحداث ،مجلة أهل
البيت ،جامعة أهل البيت ،العدد ( ،)5كربالء2007 ،م.
ً
ثالثا :الدوريات.
.16مجلة القضاء ،نقابة املحامين العراقية ،العددان (1و ،)2السنة السادسة واألربعون ،بغداد1991 ،م.
ً
رابعا :املراجع االلكترونية.
 .17ثائرة شعالن ،قضاء األحداث في العالم العربي بين النظرية والتطبيق ،متاح على املوقع االلكتروني التالي:
 ،http://www.crin.org/docs/Juvenile_Justie_Ara.docتاريخ الزيارة.2018/10/16 :
 .18كلود صليبا ،صغار ُي ّ
زجون في لعبة «عسكر وحرامية» مع كبار ..السجن ،تحقيقات منشورة في جريدة املستقبل،
األربعاء /23شباط ،2011/العدد  ،3920تحقيقات ص  ،9متاح
 ،http://claudesaliba.blogspot.com/2011/02/blog-post.htmlتاريخ الزيارة.2018/9/26 :

على

املوقع

.19جان داود فهد  ،عالقة الضابطة العدلية بالقضاء ،متاح على املوقع األلكتروني التالي:
،https://carjj.org/sites/default/files/paper-law-enf-jean-fahd.doc
ً
خامسا :املتون القانونية.

تاريخ الزيارة.2017/23/10 :

.20قانون أصول املحاكمات الجزائية العراقي رقم  23لسنة 1971م.
.21قانون رعاية األحداث العراقي رقم  76لسنة 1983م.
.22قانون أصول املحاكمات الجزائية اللبناني رقم  328لسنة 2001م.
.23قانون حماية األحداث املخالفين للقانون أو املعرضين للخطر اللبناني رقم  422لسنة 2002م.
.24القانون رقم  22لسنة 2003م الصادر من برملان كوردستان.
.25الدستور العراقي لسنة 2005م.

التالي:
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