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تقبل المجلة األبحاث والمقاالت التي تلتزم الموضوعية والمنهجية ،وتتوافر فيها األصالة العلمية
والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:


أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.



أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة ،أو مؤتمر في الوقت نفسه ،ويتحمل
الباحث كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.



أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:

أ -عنوان البحث.
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها.
ب – اسم الباحث ودرجته
َّ
ت – البريد اإللكتروني للباحث.
ث – ملخَّ ص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط .16
ج – الكلمات المفتاحية بعد الملخص.


أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية  ،الفرنسية واإلنجليزية



يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع
أن ال
َ
والجداول والمالحق.



واإلمالئية.
خاليا ِم َن األخطاءِ اللغوية والنحوية
ُ
يكون
أن
َّ
البحث ً
َ



وأحجامها على النحو اآلتي:
ِ
أن يلتزم الباحث بالخطوط



اللغة العربية :نوع الخط ) (Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في المتن  ،وفي الهامش
نفس الخط مع حجم ).(12



اللغة األجنبية :نوع الخط )  ( Times New Romanوحجم الخط ( )14في المتن ،وفي
الهامش نفس الخط مع حجم ).(10



تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيسي لكن
مع تضخيم الخط.



أن تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل
صفحة.



أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.



عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك



ترفض األبحاث المطبوعة على برنامج  Microsoft Wordللوحات الذكية



تخضع كل األبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث
القبول النهائي بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها المحكمون .



ال تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها .
ً
حصرا على عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصيغة الكترونية
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االفتتاحية
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 العدد السابع من مجلة جيل الدراسات املقارنة
 ،كعدد جديد من اإلصدارات املتواصلة لهذه املجلة و مختلف مجالت مركز جيل البحث العلمي.
تضمن هذا 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 دور القاض ي الوطني في سير الخصومة التحكيمية الدولية -سلطة القاض ي
الوطني في اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية – الذي حاول الباحث من خالله تحديد األحكام
الخاصة بالتحكيم في التشريع الجزائري بعد اعتراف املشرع به ،ودراسة مدى سلطة القاض ي
الوطني في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ،املتعلقة بالعملية التحكيمية ،مقدما في األخير
مجموعة من التوصيات التي تسهم في تفعيل دور القاض ي الوطني وحماية املصلحة.
أما املقال الثاني فقد تطرق للتطور املرحلي للتوثيق في عقود الزواج في الفقه اإلسالمي ،حاول
من خالله الباحث إبراز أهمية التوثيق في عقود الزواج ،كونه ضرورة فرضها مبدأ حماية األنساب
والنظام اإلجتماعي ككل ،متوصال إلى أسبقية الشريعة اإلسالمية في ذلك.
في حين عالج املقال الثالث نظرة الشريعة إلى إجراء البيع والشراء عبر تقنيات الهاتف
املحمول ،أين حاول الباحث من خالله تسليط الضوء على هذا النوع الحديث من البيوع املواكبة
للتطور  ،و ما يخالطه من تصرفات سبق أن حدد الشرع أحكامها.
في حين تمحور املقال الرابع حول دراسة األركان العامة لجريمة التخابر في التشريع الفلسطيني
مقارنة بالتشريع املصري واألردني ،تضمنت هذه الدراسة بالتحليل واملقارنة جريمة التخابر و
أحكامها العامة وا لخاصة ،مع تسليط الضوء على كل الجوانب املتعلقة بها من أجل تمييزها عن
الجرائم العامة نظرا لطابع الخطورة والضرر اللذان يميزانها.
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أما املقال الخامس والذي جاء تحت عنوان أحكام تدبير مراقبة السلوك في قانون األحداث
العراقي واألردني -دراسة مقارنة -فقد خص بمقارنة أحكام هذا التدبير في كال القانونين للوقوف
على األمثل واألكثر مالءمة في مجال الحماية الخاصة باألحداث ،سواء من حيث القوانين املطبقة
أو من حيث املؤسسات املخولة بعملية مراقبة السلوك .
بينما عالج املقال السادس فكرة التأصيل الفقهي للطعن في الحكم القضائي في الفقه املالكي،
محاوال التعرض للمرجعية املالكية وتوجهها ،ووجود اختالف بين مختلف األطياف حول جواز
الطعن في الحكم القضائي من عدمه ،مع تحديد األساس الذي اعتمد عليه كل توجه في بناء
موقفه.
لكل ذلك ،أتوجه بشكر خاص لهيئة التحرير وللجنة التحكيمية للمجلة والعدد على
مجهوداتهم املبذولة إلصدار هذا العدد من خالل إشرافهم على تحكيم البحوث املنشورة ضمنه،
والشكر موصول ألعضاء هيئة التدقيق اللغوي على تصويبهم للبحوث والدراسات املقدمة ضمن
هذا العدد ،والسادة املشاركين من أساتذة وطلبة باحثين.
و عليه فإن أسرة تحرير املجلة تعدكم باالستمرار و عمل ما بوسعها لتقديم األفضل دائما،
وتدعوا الباحثين و املختصين في الدراسات املقارنة إلى املساهمة باألعداد املقبلة.

و الله ولي التوفيق
رئيسة التحرير /د .نادية عمراني
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2018  يونيو7  العدد-  مجلة جيل الدراسات المقارنة- مركز جيل البحث العلمي

:دور القاض ي الوطني في سيرالخصومة التحكيمية الدولية
سلطة القاض ي الوطني في اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية
 م ـ ــري ــم دواس ومـحم ــد أنيس زيـ ـ ــاد:من إعداد باحثي الدكتوراه
 جامعة مولود معمري تيزي وزو/كلية الحقوق والعلوم السياسية

Résumé:
La nouvelle orientation économique prise par l'Algérie en vue de la mondialisation
économique et l'ouverture sur les investissements étrangères afin de renoncer le
développement économique، a laissé le législateur faire un pas positif et attentif par
l'ouverture sur l'arbitrage commercial international، et comme on ne peut critiquer cet
attention et hésitation، il a été obligé de passé d'une étape à une autre، là ou un suivi
d'un dirigeant progressif jusqu'à la fin de l'étape transitoire. C'est pour cette raison
qu'il existait auparavant des ambiguïtés ainsi des contradictions dans la législation
établie lors de cette étape. L'arbitrage commercial international a été maintenu dans la
législation، en le considérant comme une juridiction spéciale réalisant le
développement national، par l'attraction des capitaux étrangères et de différents
investissements dans lesquelles، on accorde des garanties et des avantages y compris
la garantie de l'orientation vers l'arbitrage comme un instrument de régularisation des
différends entre les parties.
L'arbitrage est donc، un instrument exclusif، en vue du consentement et de l'accord
établi entre les parties si les dispositions de l'acte conclu entre eux le prévu d'appliquer.
Par l'énoncé de ce point، On pose la Problématique suivante : Comment le
législateur algérien a traité l'intervention de la juridiction nationale dans le litige
arbitral international ? Et est ce que le juge peut prendre des procédures provisoires et
conservatoires au courant du litige arbitral international?
Mots Clés : Le juge، L'arbitre، le litige arbitral international، les procédures
provisoires et conservatoires، les preuves، les actions préliminaires.
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امللخص :
إن التوجه االقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية تزامنا مع العوملة االقتصادية
واالنفتاح على االستثمارات األجنبية من أجل دفع عجلة التنمية االقتصادية ،جعل املشرع يخطو
خطوة إيجابية حذرة بالتفتح على التحكيم التجاري الدولي ،وال يمكن أن نعيب عنه حذره وتردده
هذا ،حيث كان لزاما أن يتم االنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى باتباع مسار متدرج حتى يتم تجاوز
املرحلة االنتقالية ،ونتيجة لهذا حدث تعارض وغموض في الترسانة القانونية التي وضعها املشرع في
هذه املرحلة .وقد كرس التحكيم التجاري الدولي باعتباره قضاء خاصا تحقيقا للتنمية الوطنية
عن طريق جلب رؤوس األموال األجنبية واالستثمارات بما تفرضه من منح ضمانات وتحفيزات ،من
بينها ضمانة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات .باعتبار أن القضاء الوطني هو الوسيلة
األصلية لتسوية النزاعات بين األطراف ،فإن التحكيم هو وسيلة استثنائية يلجأ إليها األطراف عند
االتفاق على اتخاذها في العقد املبرم بينهما .من هذا املنطلق نطرح اإلشكالية املحورية التالية  :كيف
عالج املشرع الجزائري مسألة تدخل القضاء الوطني في الخصومة التحكيمية الدولية ؟ وهل
بإمكان القاض ي الوطني أن يتخذ إجراءات وقتية وتحفظية أثناء سير الخصومة التحكيمية
الدولية ؟ .
الكلمات املفتاحية :
القاض ي الوطني ،املحكم ،الخصومة التحكيمية الدولية ،اإلجراءات الوقتية والتحفظية،
األدلة ،املسائل األولية .
مقدم ـ ــة
إن تغير موقف الجزائر تجاه التحكيم بالرغم من الظروف السابقة املحيطة ،جعل من
التحكيم ضرورة ال مناص منها ،حيث قام املشرع الجزائري بتكييف التشريعات مع التطور
الحاصل في العالقات االقتصادية على الصعيد الدولي ،وعليه تم إبرام عدة اتفاقيات ثنائية وأخرى
متعددة األطراف لتشجيع االستثمارات املجسدة لنظام التحكيم ،وإصدار قوانين داخلية تواكب
األحكام الدستورية املعدلة وتكرس املبدأ الدستوري الذي يؤكد على تحرير التجارة الخارجية
والحث على املنافسة الحرة وتحسين مناخ األعمال ،1كما أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
الصادر بموجب القانون  09/08أعاد صياغة القواعد املتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي بطريقة
 - 1أنظر املادة  43من القانون العضوي  01-16املؤرخ في  06مارس  2016واملتضمن التعديل الدستوري  ،ج ر ،14مؤرخة في
.2016/03/07
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تجعلها متالئمة مع الواقع االقتصادي الجديد ،وكذا مع املبادئ واالتفاقيات واملعاهدات الدولية
التي انضمت إليها الجزائر.
حيث يعد التحكيم التجاري الدولي طريقة فعالة لفض املنازعات وذلك بما ينطوي عليه من
تحقيق للمصلحة الخاصة وما يعبر عنه من التزام تلقائي بالقانون ،كما أنه أمر ضروري وحيوي في
مجال التجارة الدولية لقدرته على تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول التي قد تختلف أنظمتها
القانونية .وفي ظل نشوء النزاعات بين املتعاملين االقتصاديين واملستثمرين األجانب حول أي بند
وارد في العقد املبرم بينهما ،تضطر األطراف إلى اللجوء إلى وسيلة لتسوية خالفاتهم ،إما باللجوء إلى
القضاء الوطني أو التحكيم إذا ورد بشأنه اتفاق في العقد ،من هذا املنطلق نطرح اإلشكالية
املحورية التالية :ما مدى تأثير القضاء الوطني على سير الخصومة التحكيمية الدولية ؟ وهل
بإمكان القاض ي الوطني أن يتخذ إجراءات وقتية وتحفظية أثناء سير الخصومة التحكيمية
الدولية ؟.
املبحث األول:سلطة القضاء في اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية قبل عرض النزاع:
يمكن للقضاء أن يتدخل في مجال تقديم األدلة وفي مجال املسائل األولية ،كما أن له
اختصاصات أخرى كمساعد للمحكم ،سنتطرق إليها في حينها.
تقتض ي طبيعة النزاع املطروح على هيئة التحكيم ضرورة اتخاذ بعض اإلجراءات الوقتية أو
التحفظية ،سواء كان ذلك قبل انعقاد هيئة التحكيم أو أثناء سير خصومة التحكيم ،ومثال هذه
اإلجراءات سماع شهادة شاهد على وشك املوت أو الرحيل أو إجراء معاينة إلثبات حالة العين
موضوع النزاع أو تعيين حارس موضوع النزاع أو تعيين حارس على موجودات الشركة محل النزاع
بين الشركاء .1وعليه سنتعرض إلى مفهوم اإلجراءات الوقتية والتحفظية(أوال) ،ثم إلى تدخل
القاض ي التخاذها (ثانيا)..
املطلب األول :مفهوم اإلجراءات الوقتية والتحفظية :
اإلجراء املؤقت أو التدبير الوقتي باعتباره حماية بديلة تحل مؤقتا محل الحماية القضائية
والتنفيذية العادية ،له عدة أمثلة منها :النفقة الوقتية التي يحكم بها مؤقتا إلى أن يصدر حكم في
موضوع النفقة ،والتعويض املؤقت الذي يحكم به حتى يتم الفصل في دعوى املسؤولية وتحديد
التعويض بصفة نهائية ،أو صدور حكم مستعجل بوقف طرد مستأجر أو تسليم عين بصفة
مؤقتة ،أو وقف تنفيذ حكم بصفة مؤقتة ،أو صدور حكم بغرامة تهديدية وقتية .

 -1خالد محمد القاض ي ،موسوعة التحكيم التجاري الدولي ،الطبعة األولى ،دار الشروق ،القاهرة ،2002 ،ص.430
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أما التدابير التحفظية ،فهي التي تهدف إلى املحافظة على الحق لضمانه في املستقبل ،فهي
وسائل تكفل وجود الحق عندما يصدر حكم في املوضوع ،ومثالها الحجز التحفظي الذي يهدف إلى
املحافظة على أموال املدين ويتيح للدائن بعد الحصول على حكم بثبوت الحق وصحة الحجز
باستيفاء حقه اختيارا أو جبرا(.)1
كما تتخذ التدابير الوقتية أثناء السير في الدعوى للفصل مؤقتا في مسألة (وضعية) مستعجلة
في انتظار الحل النهائي( ،)2فاإلجراء املؤقت هو إجراء ال يرمي إلى الفصل في موضوع النزاع ،ولكن
يرمي إلى الحصول على نتيجة ثانوية كحجز أموال أو تقديم كفالة ( .)3أما التدبير التحفظي فيهدف
إلى املحافظة على حق أو عين ريثما يفصل في املوضوع ،كما يسمح هذا التدبير للطرف الذي يطلبه
ضمان فاعلية القرار التحكيمي الذي سيصدر مستقبال ،أو على األقل سيجنب اآلثار غير املرغوب
فيها لهذا القرار ،فهذه التدابير املؤقتة والتحفظية تكون دائما استعجالية تبعية ومؤقتة مصيرها
متوقف على مضمون القرار التحكيمي النهائي( .)4كما تتجلى أهمية التدابير الوقتية واإلجراءات
التحفظية بالنسبة للمنازعات التحكيمية في الحاجة إلى السرعة في بعض القضايا والتي تتطلب
إجراء فوريا وسريعا ،ولتفادي البطء الذي قد يالزم إجراءات التحكيم إلى أن يتم الفصل في
موضوع النزاع .كما أن الغاية من هذه التدابير هي غاية وقائية لحماية الطلب من ضرر محتمل،
وليس إزالة ضرر حال،كما يؤدي اتخاذ هذه اإلجراءات بمعرفة هيئات التحكيم إلى االقتصاد في
الوقت والنفقات فضال عن تخفيف العبء عن القضاء.
لقد اختلفت التشريعات حول تحديد الجهة املختصة إصدار التدابير الوقتية و التحفظية هل
يؤول إلى القضاء الوطني أم إلى هيئة التحكيم؟ ،ولكن جلها اعتبرت أن اتخاذ التدابير الوقتية)(5
 -1الصانوري مهند أحمد ،دور املحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان،
األردن ،2005 ،ص .103
2 - "Rappelons que la mesure provisoire est prise pour une durée d’un procès afin de régler momentanément une
situation urgente en attendant la solution définitive" .
- Beckechi abdelwaheb، conventions multilatérales et l’arbitrage، « séminaire sur l’arbitrage commercial organisé
par la chambre nationale de commerce à Alger، les 14،15 décembre، 1992، Edch-Nat.com، Alger، 1993، page 87.
 -3عليوش قربوع كمال ،التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،الجزائر،2005 ،ص
.51
4 - « la mesure conservatoire vise la sauvegarde d’un droit ou d’une chose. La mesure conservatoire est toujours
urgentes et permet à la partie qui la demander de garantir l’effectivité de la sentence arbitrale qui sera rendu، ou se
prémunir contre les effets défavorables d’une sentence. Les mesures provisoires et conservatoires sont toujours
urgentes، accessoires، temporaires et sans conséquences sur le principe، Elles peuvent se confondre، et leur soit
définitif dépend de la sentence arbitrale elle-même ».
 -5نبيل إسماعيل عمر ،التحكيم في املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،2004 ،
ص.79
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والتحفظية من صميم االختصاص الحصري للقاض ي الوطني وبالضبط قاض ي مكان تنفيذ
اإلجراء ،بحجة أن هذه املسائل من النظام العام ،كما ذهبت أخرى إلى االختصاص املشترك بين
محكمة التحكيم وقضاء الدولة .على ضوء ما تقدم نستعرض االتجاهات الثالث التي بانت عن
تردد مختلف التشريعات :
الفرع األول :اتجاه االختصاص اإلقصائي لقضاء الدولة :
يذهب غالبية الفقه 1إلى أنه في حالة وجود اتفاق على التحكيم ال يحول دون لجوء األطراف إلى
قضاء الدولة ،على اعتبار أنه صاحب الوالية العامة ،وإذا كان القاض ي االستعجالي يختص
باملسائل االستعجالية والتدابير التحفظية ،ولو كان النزاع قائما أمام محكمة املوضوع فمن باب
أولى يكون له هذا االختصاص إذا كان موضوع النزاع متفق بشأنه على التحكيم أو مطروحا أمام
هيئة التحكيم).(2
وإذا كان االتفاق على التحكيم يرتب أثرا مفاده منع القضاة من نظر النزاع الذي حدده األطراف
في اتفاق التحكيم ،فإن نطاق هذا األثر يقتصر على موضوع النزاع ،وال يفيد إلى اتخاذ التدابير
التحفظية التي تظل من اختصاص قضاء الدولة صاحب الوالية الخاصة طاملا أن اتفاق األطراف
لم يتضمن منع قضاء الدولة من اتخاذ مثـل هذه التدابير .وإذا كانت التدابير التحفظية تتخذ
ملواجهة حالة استعجال ناتجة عن خطر يمس الحق محل النزاع وال يحتمل التأخير ،فإن
االستعجال يعد شرطا أساسيا للجوء إلى قضاء الدولة) ،(3يحقق ذلك بصورة أفضل ألنه هو
املختص بهذه املسائل وله الفصل فيها من ساعة إلى ساعة ،فيكون ذلك أكثر فاعلية ملواجهة حالة
االستعجال وخطر التأخير فضال عن أن أوامره تكون مشمولة بالنفاذ املعجل .ويجب على القاض ي
وهو بصدد اتخاذ تدبير تحفظي أن يتجنب أية منازعة تمس بأصل املوضوع املطروح على هيئة
التحكيم ،وأن يقتصر أمره على الحماية الوقتية ،كأن يصدر قرارا بتعيين حارس على األموال
املتنازع عليها ،أو يتخذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لحفظ األدلة ،إلى غير ذلك من التدابير
التحفظية التي ال تمس موضوع النزاع املطروح على هيئة التحكيم .وباللجوء إلى القضاء يحقق
عدة مزايا أهمها :

 -1محسن شفيق ،التحكيم التجاري الدولي ،دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية ،دار النهضة العربية ،1997 ،ص .299
 -2أحمد أبو الوفاء ،التحكيم في القوانين العربية ،الطبعة األولى ،ص .23
 -3حفيظة السيد الحداد ،مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية في املنازعات الخاصة الدولية
املتفق بشأنها على التحكيم( ،ب،ط) ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص .184
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 إفتقار هيئة التحكيم لسلطة اإلجبار ،والتي تكون لقاض ي الدولة ويستطيع بمقتضاها أن يأمربتنفيذ التدبير تنفيذا جبريا إذا تطلب األمر ذلك(.)1
 اتخاذ التدابير التحفظية في النزاعات املتفق بشأنها على التحكيم من قبل القضاء ،يمثل جانبامن جوانب التعاون بين قضاء الدولة وهيئات التحكيم(.)2
إن لجوء األطراف إلى القضاء إلصدار التدابير التحفظية ال يعتبر خرقا التفاق التحكيم وال
تنازال عن التمسك به ،فضال عن أنه ال يؤدي إلى فصل القضاء في موضوع النزاع بل تظل محكمة
التحكيم هي املختصة بالفصل في موضوع النزاع الذي تم االتفاق بشأنه على التحكيم(.)3
االنتقادات املوجهة لهذا االتجاه :
 -1إن إسناد االختصاص بالتدابير التحفظية إلى القضاء في الوقت الذي تنظر فيه هيئة
التحكيم موضوع النزاع ،يؤدي إلى تجزئة النزاع وتوزيعه بين أكثر من جهة ،وقد يترتب على ذلك آثار
سلبية على حل النزاع.
 -2يؤدي ذلك إلى إشراك القضاء في حل النزاع ،مما يتناقض مع اتفاق األطراف على اختيار
التحكيم كأسلوب لحل النزاع بينهم.
-3إن ذلك يتعارض مع االتفاق الصريح لألطراف على إحالة ما ينشأ بينهما من منازعات ،على
التحكيم وعدم خضوع تلك النزاعات لقضاء الدولة.
إال أن ذلك ال يعني أن اللجوء للقضاء التخاذ التدابير التحفظية ال يحقق مزايا ،بل بالعكس
الحماية التي يمنحها القضاء ،وإن كانت وقتية إال أنها تتسم بالسرعة والفعالية ألن قضاء الدولة
يملك سلطة اإلجبار لتنفيذ ما يصدر عنه من أوامر .ونظرا لالنتقادات السالفة الذكر فهناك بعض
التشريعات منحت االختصاص لهيئة التحكيم دون غيرها في اتخاذ التدابير التحفظية.
الفرع الثاني :اتجاه اختصاص هيئة التحكيم :
يرى أصحاب هذا االتجاه أن للمحكمة التحكيمية التي تفصل في النزاع اختصاص إصدار
التدابير التحفظية ،وذلك من أجل توفير الوقت و النفقات فضال عن عدم صدور تدابير متعارضة
تؤدي إلى عرقلة مهمة محكمة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع.

 -1دريس كمال فتحي ،التدابير التحفظية في خصومة التحكيم ،رسالة ماجيستير ،فرع قانون أعمال ،جامعة بن يوسف بن خدة،
الجزائر ،2008 ،ص .67
2 - COUCHEZ (G)،note sous cassation civil، 18 juin 1985، revue de l’arbitrage، 1986، p581.
3 - Derains (Y)،expertise technique et référé arbitral، revue d’arbitrage، 1982، p246.
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من البديهي أن اتفاق األطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة بينهم يجعلهم
يعرضون كل ما يتعلق بالنزاع على هيئة التحكيم ،إذ يترتب على ذلك أن االتفاق الصريح أو الضمني
في شرط أو اتفاق التحكيم على اختصاص محكمة التحكيم باتخاذ التدابير التحفظية ،ويجبر
األطراف على احترامه ،فطاملا أن القانون قد أباح لألفراد االتفاق على عرض موضوع النزاع على
هيئة التحكيم بدال من قضاء الدولة ،فإنه يجوز من باب أولى االتفاق على عرض طلبات التدابير
التحفظية على هيئة التحكيم ،فإذا وجد مثل هذا االتفاق ورفع الطلب إلى قاض ي األمور املستعجلة
التخاذ تدابير تحفظية ،فيجب عليه الحكم بعدم اختصاصه ،ومن ثم تكون للمحكم سلطة اتخاذ
األوامر في طلبات التدابير التحفظية ولو لم ينص القانون على ذلك .
االنتقادات املوجهة لهذا االتجاه:
 -1افتقار املحكم لسلطة اإلجبار( )1لتنفيذ أي إجراء أو تدبير يأمر به ،ألنها سلطة مخولة
للقضاء دون غيره ،حيث تكون لألحكام و األوامر الصادرة عن القضاء قوة تنفيذية ،فإن لم تنفذ
فسيستعان بالقوة لتنفيذها جبرا ،وافتقاد املحكم لسلطة اإلجبار هو نقص كبير ،إذ يحد من
سلطات املحكم حيث تؤثر سلبا على فعالية التحكيم واألحكام التي تصدر عن هيئة التحكيم.
 -2قد ال تستطيع محكمة التحكيم املواجهة والتعامل مع عنصراالستعجال ،وضرورة اتخاذ
تدابير تحفظية في كثير من الظروف ،خاصة في الفترة ما بعد االتفاق على التحكيم ،وقبل تشكيل
محكمة التحكيم ،فإذا طرأ ما يقتض ي اتخاذ مثل هذه التدابير فال مناص من اللجوء إلى القضاء
في مثل هذه الحالة ،أما بعد تشكيل محكمة التحكيم فإنها ال تعقد جلساتها بشكل دائم ومستمر،
بحيث تواجه تلك الظروف في أي وقت ،وهذا مؤداه اإلضرار بالطرف طالب التدبير التحفظي نتيجة
التأخير في اتخاذ أمر في ذلك مما يجعل اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد أمامه.
ونظرا لالنتقادات املوجهة ألصحاب هذا االتجاه ،والتي يتضح منها أنه ال مفر من لجوء األطراف
للقضاء سواء قبل تشكيل هيئة التحكيم أو بعدها ،ذلك أن املحكم ليس له السلطات املخولة
للقاض ي ،والتي تتضح جليا عند تنفيذ األمر الصادر باتخاذ التدبير التحفظي ،هذا ما جعل بعض
التشريعات تتجه إلى منح االختصاص التخاذ التدابير التحفظية لكل من هيئة التحكيم وقضاء
الدولة ،أي جعلت االختصاص مشتركا بينهما.

 يمكن تجاوز افتقار املحكم لسلطة الجبر ،بأن تأخذ املحكمة التحكيمية بعين االعتبار موقف الطرف املتصدي لإلجراء الوقتي أوالتحفظي الذي أذنت به عند إصدارها الحكم النهائي في األصل ،كما أنها يمكن أن تتخذ صلب هذا الحكم وسائل بديلة تحقق
لقضائها النفاذ الجبري مثل الغرامة التهديدية.
 -1الساملي الحسين ،التحكيم وقضاء الدولة ،الطبعة األولى،املؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع والدراسات ،بيروت ،لبنان،2008 ،
ص.513
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الفرع الثالث :اتجاه االختصاص املشترك بين التحكيم والقضاء :
لقد ثار التساؤل عما إذا كان اتفاق األطراف الذي يخول هيئة التحكيم االختصاص باتخاذ
التدابير التحفظية ،هل يكون من شأنه منع أحد األطراف من اللجوء إلى القضاء لطلب األمر
بهذه التدابيربحيث تختص بها هيئة التحكيم دون غيرها؟ .وقد انقسم الفقهاء في هذا الشأن إلى
فريقين :
الفريق األول:
ذهب أصحاب هذا الفريق إلى أن اإلجابة عن هذا التساؤل تتوقف على ما إذا كانت هيئة
التحكيم تستطيع مواجهة حالة االستعجال بالدرجة التي تؤدي إلى تفادي األضرار الناتجة عن
خطر التأخير أم ال ،وحسب هذا الرأي فإن هيئة التحكيم قد ال تستطيع اتخاذ اإلجراء املطلوب
بالسرعة املناسبة لدرء الخطر ،وبالتالي ال يمكن االستغناء عن اللجوء إلى القضاء ألنه أكثر فاعلية
وسرعة في اتخاذ هذه التدابير من هيئة التحكيم( . )1لذلك كله ،فإن تخويل املحكم االختصاص
باتخاذ تدابير تحفظية ال يمنع األطراف من اللجوء إلى القضاء ،خاصة وأن التدابير التي تصدر عن
القضاء يمكن تنفيذها جبرا بالقوة العمومية ،ومن ثم يكون االختصاص مشتركا بين كل من هيئة
التحكيم والقضاء ولو اتفق األطراف على اختصاص املحكم ،ألن اختصاص هيئة التحكيم ال ينفي
اختصاص قاض ي االستعجال(.)2
الفريق الثاني:
ويرى هذا الفريق تقسيم االختصاص باألمر بالتدابير التحفظية بين كل من هيئة التحكيم التي
تختص بالفصل في طلبات التدابير واألمر بها بهدف املحافظة على حقوق ومصالح األطراف ،وبين
القضاء الذي يختص باإلجراءات التي تكفل تنفيذ التدابير الصادرة من هيئة التحكيم(.)3
ومن أمثلة التدابير التحفظية التي تأمر بها هيئة التحكيم ،أن تأمر مستأجر سفينة بعدم
التصرف في البضاعة وتعيين حارس قضائي عليها ،إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع وألن هيئة
التحكيم ال تملك سلطة اإلجبار لتنفيذ تلك التدابير لذا يجب على طالبها اللجوء إلى القضاء
للحصول على أمر بتنفيذها جبرا إذا امتنع الطرف اآلخر عن تنفيذه طواعية باختياره.4

 -1دريس كمال فتحي ،املرجع السابق ،ص.80
 -2أحمد أبو الوفاء ،املرجع السابق ،ص.23
 -3منير عبد املجيد ،قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1995 ،ص.149
 -4نبيل إسماعيل عمر ،املرجع السابق ،ص .80
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على ضوء ما سبق ،يتضح أن االختصاص املشترك التخاذ التدابير التحفظية يكون في ثالث
حاالت هي:
*الحالة األولى :إذا كانت هيئة التحكيم غير قادرة على األمر بالتدابير املطلوبة بشكل يدرأ
الخطر املراد حماية الحق املتنازع عليه منه ،ذلك ألن األمر يستدعي سرعة وفاعلية في اإلجراءات
وهذا ما نجده في القضاء.
*الحالة الثانية :إذا طلب األمر التحفظي في الفترة ما بين االتفاق على التحكيم وقبل تشكيل
هيئة التحكيم ،فهناك ال مفر من اللجوء للقضاء.1
*الحالة الثالثة :إذا صدر أمر عن هيئة التحكيم بتدبير تحفظي وامتنع الطرف اآلخر التنفيذ،
هنا يتم اللجوء للقضاء لجبره على التنفيذ.
لم يسلم االتجاه الثالث كذلك من االنتقادات:
تبقى صعوبة إصدار تدابير تحفظية من الجهتين في آن واحد من الناحية العملية ،ألن ذلك قديؤدي إلى تعارض األوامر الصادرة رغم وحدة موضوع النزاع.
 ومن ناحية أخرى ،يثار تساؤل ال نجد له إجابة ،فوفقا لنظام االختصاص املشترك هل يترتبعلى طلب إصداراالجراء التحفظي من جهة منع طلبه من الجهة األخرى؟
*أمام هذا الوضع ،قد نجد أنفسنا أمام تداخل في االختصاص بين القضاء وهيئة التحكيم.
الفرع الرابع :موقف املشرع الجزائري:
لقد اعتمد املشرع الجزائري النظام التشاركي ،حيث نصت املادة  1046من ق إ م إ على" :يمكن
ملحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد األطراف ما لم ينص
اتفاق التحكيم على خالف ذلك .إذا لم يقم الطرف املعني بتنفيذ هذا التدبيرإراديا ،جازملحكمة
التحكيم أن تطلب تدخل القاض ي املختص ،ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاض ي .يمكن
ملحكمة التحكيم أو للقاض ي أن يخضع التدابيراملؤقتة أوالتحفظية لتقديم الضمانات املالئمة
من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير".
يتضح من خالل هذا النص أن االختصاص في اتخاذ التدابير املؤقتة أو التحفظية ليس
اختصاصا إقصائيا فال يمنع أحد الطرفين من اللجوء إلى القاض ي الوطني إذا رأى ذلك مناسبا .وال
يعتبر الطلب الذي يقدمه هذا الطرف إلى السلطة القضائية باتخاذ مثل هذه التدابير املؤقتة
مناقضا التفاق التحكيم وال نزوال عنه ،ألن هذا ال يمس أصل الحق الذي يبقى قائما لهيئة
 -1حفيظة السيد الحداد ،االتجاهات املعاصرة بشأن اتفاق التحكيم ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،1996 ،ص .178
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التحكيم ،وألن استبعاد قضاء الدولة في النزاع لوجود اتفاق التحكيم ينصب على القضاء
املوضوعي دون القضاء الوقتي.1
املطلب الثاني :شروط و إجراءات تدخل القاض ي الوطني التخاذ التدابير الوقتية
والتحفظية:
القاعدة العامة هي أن االختصاص األصلي يؤول لهيئة التحكيم في اتخاذ التدابير املؤقتة
والتحفظية ،أما االستثناء هو تدخل القاض ي الوطني ملا يتمتع به هذا األخير من سلطة اإلجبار،
وبالتالي فإن تدخل القاض ي الوطني كإجراء استثنائي ال يتم إال بتوفر عنصرين هامين وهما:
الفرع األول :شروط تدخل القاض ي الوطني:
أوال :عنصراالستعجال  :يتوفر هذا العنصر في حالتين هما:
أ -في الحالة التي ال تكون فيها محكمة التحكيم مشكلة:
حيث يمكن أن يثار نزاع موضوع االتفاق على التحكيم قبل أن يلجأ أطرافه إلى اتخاذ
اإلجراءات ،وقد يتطلب األمر التجاء أطراف النزاع موضوع االتفاق على التحكيم إلى القضاء
املستعجل ،إلثبات حالة الش يء محل النزاع ،أو فرض حراسة قضائية عليه ،تالفيا ألضرار محدقة
به ،وعندئذ يكون القضاء املستعجل مختصا باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ،والتي يلزم
اتخاذها على وجه السرعة طاملا أنها ال تمس بأصل الحق وال تؤثر على قضاء املحاكم فيه.
ب -في الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم مشكلة غيرأنها ال تستطيع اتخاذ التدابيرالالزمة:
إذا كان القضاء الوطني يملك حق إصدار تدابير مؤقتة أو تحفظية طاملا أن هيئة التحكيم لمتكن قد بدأت بعد في نظر النزاع ،فاألمر يكون معقدا إذا كانت هيئة التحكيم قد بدأت فعال في
نظره ،في هذه الحالة فاملبرر الوحيد لتدخل القضاء هو االستعجال وعدم قدرة هيئة التحكيم على
التدخل بالسرعة الكافية لحفظ حقوق الخصوم ،2وهكذا فإن اختصاص القاض ي الوطني يفهم
كت صحيح لـ "عاهات" التحكيم ،وال يمكن أن يفرض بصفة عامة ،وإال اصطدم باملبدأ العام
القاض ي بتنحي القاض ي الوطني بوجود اتفاقية تحكيم.3

 -1البطاينة عامر فتحي ،املرجع السابق ،ص .119
 -2مشيمش جعفر ،التحكيم في العقود اإلدارية و املدنية و التجارية ،منشورات زين الحقوقية ،الطبعة األولى ،لبنان ،2000 ،ص
.157
 -3حدادن طاهر ،دور القاض ي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي ،رسالة ماجستير ،فرع قانون التنمية الوطنية ،جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ، 2012-2011 ،ص .76
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ثانيا :عدم املساس بأصل الحق :
 يتعين على القاض ي أال ينظر في موضوع النزاع إبان اتخاذه لتدبير ،وإذا تطلب اتخاذ تدبيرالنظر في موضوع النزاع ،فيتعين على القاض ي الحكم بعدم اختصاصه ،ألن املحكم فقط من يمكنه
اتخاذ هذا التدبير.
في قرار صادر ،بتاريخ  ،1985/03/23تحت رقم  ،34776قررت املحكمة العليا الجزائرية أنوجود الشرط التحكيمي ال يمنع قاض ي األمور املستعجلة من اتخاذ تدبير تحفظي أو وقتي وباألخص
تعيين خبير إلجراء جرد حضوري بين األطراف إلحصاء الخدمات املنجزة.1
ثالثا :املحكمة املختصة:
لم يحدد املشرع الجزائري املحكمة املختصة ،ولكن باستقرائنا للمواد  1041و 1046و1048
على التوالي من ق إ م إ ،يتضح لنا بأن االختصاص في الفصل في اتخاذ التدابير املؤقتة أو التحفظية
يؤول إلى رئيس املحكمة ،غير أنه يجدر التمييز بين حالتين:
أ -حالة التحكيم الذي يجري في الجزائر:
يتدخل في هذه الحالة رئيس املحكمة الذي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم ،إن كان ذلك
محددا في اتفاقية التحكيم ،أما في حالة عدم تحديد مكان التحكيم في االتفاقية فيؤول
االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ وفقا لنص املادة 1042
من ق إ م إ.
ب -حالة التحكيم الذي يجري في الخارج:
إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار األطراف تطبيق قواعد اإلجراءات املعمول بها في
الجزائر ،فإن طلب التدخل يقدم إلى رئيس محكمة الجزائر ،أما إذا تعلق األمر بتثبيت حجز فإن

 -1قرار املحكمة العليا ،ملف رقم  34776بتاريخ  ،1985-03-23بين مؤسسة كروزلوار و شركة الشمال االفريقي لألشغال العمومية
و البناء حيث جاء فيه " :متى كان من املقرر قانونا أنه عندما يقتض ي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي ،فإن الطلب يرفع بعريضة إلى
رئيس الجهة القضائية للدرجة األولى املختصة بموضوع الدعوى ،و من املقرر كذلك أن األوامر التي تصدر في املواد االستعجالية ال
تمس بأصل الحق و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إلجراء جرد حضوري بين األطراف إلحصاء الخدمات املنجزة من
اليد العاملة ومواد البناء املستهلكة وكذا العتاد املستعمل ،يعد إساءة في تطبيق القانون إذا كان الثابت  -في قضية الحال  -أن بند
التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين ،فإن هؤالء القضاة بفصلهم في
الدعوى بعدم االختصاص في تعيين خبير ،أساؤوا تطبيق القانون ،ومتى كان كذلك استوجب نقض و إبطال القرار املطعون فيه
تأسيسا على الوجه املثار من الشركة الطاعنة تأسيسا على مخالفة أحكام هذا املبدأ" ،منشور باملجلة القضائية الصادرة عن قسم
املستندات والنشر للمحكمة العليا ،العدد الرابع.1989 ،
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القاض ي املختص هو قاض ي مكان توقيع الحجز دون غيره ،وهو ما استقر عليه اجتهاد املحكمة
العليا.1
الفرع الثاني :إجراءات تدخل القاض ي الوطني:
يقدم طلب التدخل إلى رئيس املحكمة املختص بموجب عريضة بعد أداء الرسم القضائي،
ويفصل رئيس املحكمة في الطلب بموجب أمر على عريضة يصدر دون مواجهة الخصوم ،ويجب
أن يكون ذلك في مواعيد قصيرة تماشيا مع ما تقتضيه إجراءات التحكيم من سرعة ،ألن القانون
لم يحدد مدة للفصل في الطلب.
عادة ما تتخذ طلبات التدابير الوقتية والتحفظية بغرض التأثير على الخصم ،2وعليه يمكن
لهيئة التحكيم أن تطلب ضمانا كافيا لتغطية نفقات هذه التدابير التي تأمر بها ،ويتحمل هذه
النفقات املطالب باتخاذ هذه التدابير.
وقد نص على هذا اإلجراء املشرع الجزائري في املادة  1046فقرة  03من ق إ م إ " :يمكن ملحكمة
التحكيم أوللقاض ي أن يخضع التدابيراملؤقتة أوالتحفظية لتقديم الضمانات املالئمة من قبل
الطرف الذي طلب هذا التدبير" .وتجدر اإلشارة إلى أن األمر الصادر عن رئيس املحكمة غير قابل
ألي طعن.
املبحث الثاني  :سلطة القضاء في اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية بعد ع ـ ـ ــرض الـن ـ ـزاع:
بما أن القضاء قد تدخل ملساعدة التحكيم في انعقاد الخصومة التحكيمية كما أشرنا إليه
سابقا ،فإنه يحتاج إليه كذلك خالل سير الخصومة التحكيمية ،فقد يحتاج املحكمون لسماع
شهادة أو تعيين خبير أو مالحظة مستندات لها أهمية بالغة في النزاع موضوع التحكيم ،وبالتالي ال
يمكن لهيئة التحكيم إصدار مذكرة جلب شاهد للشهادة أو يطلب من مؤسسة ما تقديم
مستندات مهمة في الخصومة ،فالطريق الوحيد هو طلب املساعدة من القضاء ،3فاملبدأ العام هو
أن تتولى هيئة التحكيم جمع األدلة وأن يتدخل القضاء ألجل الضرورة.

 -1قرار املحكمة العليا-الغرفة التجارية و البحرية -رقم امللف  ،404566رقم الفهرس  08/00008بتاريخ  2008/01/16حيث جاء
فيه أن " :القاض ي املختص الوحيد في تثبيت الحجز هو قاض ي مكان الحجز -إهمال القاض ي اتخاذ قرار في نزاع تابع إلجراءات
الحجز التحفظي واالحتياطي وقرر مباشرة اختصاص قاض ي التحكيم -اإلجراء التحفظي لضمان حقوق الدائن أمام وجود خطر
على حقوقه بحكم وجود شرط تحكيمي ،فإن كل نزاع يعرض على التحكيم ،إن ما يثير الطاعن ال يعني النزاع املنهي بصدور النزاع"،
منشور بمجلة التحكيم ،العدد الرابع ،أكتوبر  ،2009ص.255
 - 2خالد محمد القاض ي ،املرجع السابق ،ص .431
 -3بوالصلصال نور الدين ،االختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم ،جامعة قسنطينة ،2011 ،ص
.191
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وعليه سنتطرق إلى مساعدة هيئة التحكيم في مجال تقديم األدلة واملسائل األولية في الفرع
األول ،ونخصص الفرع الثاني لالختصاصات األخرى للقاض ي الوطني كمساعد للمحكم.
املطلب األول  :مساعدة هيئة التحكيم في مجال تقديم األدلة :
الفرع األول :اختصاص هيئة التحكيم في جمع األدلة  :نصت املادة  1047من ق إ م إ على" :
تتولى محكمة التحكيم البحث عن األدلة ".
كما نصت املادة  1048في فقرتها الثانية من نفس القانون على أنه ":إذا اقتضت الضرورة
مساعدة السلطة القضائية في تقديم األدلة أو تمديد مهمة املحكمين أو تثبيت اإلجراءات أو
حاالت أخرى ،جازملحكمة التحكيم أو للطراف باالتفاق مع هذه األخيرة ،أو للطرف الذي يهمه
التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم ،أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل
القاض ي املختص و يطبق في هذا الشأن قانون بلد القاض ي ".
إذا سمح املشرع الجزائري بمساعدة السلطة القضائية املختصة ملحكمة التحكيم في جمع
األدلة ،ولكنه أقرن تقديم هذه املساعدة بضرورة تقديم طلب من محكمة التحكيم أو أطراف
النزاع ،أو الطرف املعني بالتعجيل ،بعد موافقة محكمة التحكيم ،ومن ثم ال يجوز تدخل السلطة
القضائية من تلقاء نفسها ،أو تبعا لطلب الطرفين أو أحدهما بدون الحصول على إذن من محكمة
التحكيم بذلك ،ويبت القاض ي املختص بناء على ما ورد في نص املادة  1048في طلب املساعدة وفقا
لقواعد قانونه الخاصة بالحصول على األدلة.1
وقد ذهبت بعض التشريعات إلى أبعد من ذلك ،بمعالجتها لحالة تخلف أحد الشهود عن
الحضور أو امتناعه عن اإلدالء بشهادته ،وكذلك حالة امتناع الغير عن تقديم ما في حوزته من
مستندات ،2حيث سمحت للسلطة القضائية املختصة بالتدخل من أجل تقديم املساعدة ملحكمة
التحكيم واتخاذ اإلجراءات املمكنة .
وينبغي اإلشارة إلى أن املشرع الفرنس ي لم يتطرق في األحكام الخاصة بالتحكيم الدولي إلى إمكانية
لجوء محكمة التحكيم أو األطراف إلى السلطة القضائية من أجل مساعدتهم على الحصول على
األدلة ،كما أنه لم يعالج احتمال امتناع أحد الشهود عن الحضور أو عن اإلجابة ،وكذلك احتمال
امتناع أحد األطراف أو الغير من تقديم مستند بحوزته .ومع ذلك يرى جانب من الفقه أنه حتى مع

 -1تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري لم يفرد ألدلة اإلثبات قانونا خاصا بها بل يتضمنها أحكام القانون املدني في املواد من (-323
 ،)350واألحكام املتعلقة باجراءات إقامة هذه األدلة وردت في املواد من ( 193-70من ق ا م ا ).
 األحدب عبد الحميد ،موسوعة التحكيم ،التحكيم في البلدان العربية ،الكتاب األول ،ص .377 -2بوالصلصال نورالدين ،املرجع السابق ،ص.193
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عدم ورود نص صريح يسمح للمحكم بطلب مساعدة قضاء الدولة في الحصول على األدلة ،إال أنه
ال يوجد ما يمنعه من ذلك ،ألن مثل هذا اإلجراء ال يتنافى ومهنة القاض ي.1
كما أن للمحكمين الحرية الكاملة في جمع األدلة حيث تعتمد هيئة التحكيم في النزاع على
مختلف وسائل اإلثبات الكتابية أو شهادة الشهود أو االستعانة بخبير...إلخ.2
أوال:االثبات الكتابي :يقرر األطراف واملحكمين وسائل اإلثبات التي يعتمد عليها ،وعادة ما تكون
مستندات مرفقة باملذكرات ،حيث يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب تقديم هته املستندات من
األطراف التي تحوزها.
ثانيا :سماع الشهود :يمكن لهيئة التحكيم أن تطالب بسماع شاهد معين منها أو بطلب من
أطراف الخصومة ،وفي حال رفض هيئة التحكيم لسماع شاهد مقدم من أحد طرفي الخصومة،
يلجأ هذا األخير لرئيس املحكمة املختصة بدعوى بطالن حكم التحكيم.3
ثالثا :االستعانة بالخبراء :للمحكم سلطة تعيين خبير ،أو بناء على طلب من أحد األطراف
والهدف من االستعانة بالخبير هو فحص العناصر الفنية في النزاع ،والتي تتجاوز خبرة وحنكة
املحكمين نظرا لدقتها حيث ،ال يمكنه الوصول إليها بمفرده.4
الفرع الثاني :التدخل االستثنائي للقاض ي الوطني في الحصول على األدلة :
يتدخل القضاء استثناء إذا لم يستطع املحكمون تنفيذ مهامهم ،حيث تستطيع املحكمة
الحصول على إفادات الشهود واالحتفاظ باألدلة ،وتعيين شخص الدخول إلى موقع يخص
املتنازعين للحصول منه على أدلة .5وهنا قد يستعمل املحكم سلطة األمر والجبر حيث يمكنه أن
يطلب من القضاء األمر باإلجراء املطلوب في مجال اإلثبات.6
ووفقا لنص املادة  1048من ق إ م إ ،السالفة الذكر ،يمكن تجسيد التعاون القضائي في مجال
اإلثبات ملحكمة التحكيم فيما يلي:

 -1سراج حسين أبوزيد ،التحكيم في عقود البترول(،ب.ط)،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص407
 -30حفيفي آسية ،دور القاض ي الوطني في التحكيم التجاري الدولي ،مذكرة ماستر ،فرع إدارة األعمال ،جامعة خميس مليانة،
 ،2013،2014ص.21
 -3خالد محمد القاض ي ،املرجع السابق ،ص .112
 -4الصانوري مهند محمد ،املرجع السابق ،ص .115
 -5البطاينة عامر فتحي ،املرجع السابق ،ص .134
 -6مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية الداخلية ،منشورات الحلبي
الحقوقي ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان ،1998 ،ص .191
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أوال :اإلثبات الكتابي:
عندما تأمر هيئة التحكيم بتقديم وثيقة أو مستند مهم ،وليس لها سلطة اإللزام تلجأ للقاض ي
الوطني باتفاق مسبق مع هيئة التحكيم وأطراف الخصومة التحكيمية ،ولقد أشارت اتفاقية
واشنطن في حالة امتناع أحد طرفي الخصومة املشاركة من خالل تقديمه األدلة أو عدم حضور
الجلسات قصد التأثير على عمل الهيئة ،ولضمان حقوق كل املتخاصمين وأنه في حال الغياب
تعطى له مهلة أخرى لالستدراك قبل إصدار الحكم التحكيمي بناءا على ما توفر للهيئة من
معطيات.
ثانيا :سماع الشهود:
من صالحية املحكمين سماع الشهود في النزاع املطروح أمامها ،وقد تحتاج الهيئة إلى سماع
شهود آخرين ألهمية النزاع ،فتلجأ الهيئة باتفاق مع أطراف النزاع إلى القاض ي الوطني إلجبار
الشاهد على الحضور وتوقيع الجزاء في حالة التخلف عن الشهادة.1
ثالثا :االستعانة بخبير:
للمحكمين الحرية الكاملة في تعيين خبراء فنيين لتسهيل مهامهم باتفاق أطراف النزاع أو من
تلقاء أنفسهم ولكن هل يسمح للقاض ي الوطني التدخل في هذا املجال ؟.
لإلجابة على هذا التساؤل نميز بين حالتين - :إذا لم يتم بعد تشكيل املحكمة التحكيمية ،فإن
املتفق عليه أنه يمكن للقاض ي الوطني في حالة االستعجال أن يأمر بندب خبير ملعاينة سلعة قابلة
التلف مثال ،لكن الحل غير مؤكد  -.أما في حالة إخطار املحكمة التحكيمية ،فإن تدخل القاض ي
لن يبرر إال بحالة االستعجال املتبوعة باالستحالة العملية لتدخل املحكم على وجه السرعة.2
رابعا :اإلنابة القضائية:
تعد اإلنابة القضائية عمل تفوض بموجبه محكمة ،محكمة أخرى للقيام مكانها وفي دائرة
اختصاصها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق أو اإلجراءات القضائية األخرى التي يقتضيها الفصل
في الدعوى املرفوعة أمامها ،والتي تعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد املسافة أو أي مانع آخر،
كأن يكون املال املراد معاينته في مكان بعيد عن مقر املحكمة املنيبة ،ويعد طلب هيئة التحكيم
اإلنابة القضائية ضرب من ضروب املساعدة التي يمنحها القضاء في الدولة لنظام التحكيم ،مما
يؤكد مدى أهمية القضاء الوطني لتكميل ومساعدة التحكيم لتحقيق فاعليته.3

 -1منير عبد املجيد ،قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية ،املجلد األول ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.146
2 -Terki (Noureddine) : L’arbitrage commercial international en Algérie، OPU، Alger،1999، page90.
 -3خالد محمد القاض ي ،املرجع السابق ،ص .441
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املطلب الثاني :مساعدة هيئة التحكيم في مجال املسائل األولية:
قد تقع خالل اإلجراءات أمام املحكم أمور تخرج عن سلطته ،فيتعين االلتجاء في شأنها إلى
املحكمة املختصة ،وعندئذ يجب وقف إجراءات التحكيم حتى الفصل فيها وتسمى املسائل األولية
أو املسائل العارضة.
لقد نصت املادة  1021من ق إ م إ في فقرتها الثانية على هذه املسائل حيث جاء فيها" :إذا طعن
بالتزوير مدنيا في ورقة ،أو إذا حصل عارض جنائي يحيل املحكمون األطراف إلى الجهة
القضائية املختصة ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في املسألة العارضة" .
من خالل هذه املادة سنتعرض إلى تعريف املسائل العارضة "األولية" ،في الفقرة األولى ،ثم نتعرض
في الفقرة الثانية إلى اختصاص القاض ي للفصل في هذه املسائل.
الفرع األول :التعريف باملسائل األولية :
املسألة األولية هي املسألة التي يتوقف الحكم على الفصل فيها ،ألنه يجب أن تصفى هذه
املسألة أوال حتى يتسنى الحكم في الدعوى بعد ذلك على أساسها أي أن الحكم في القضية معلق
عليها ،فهي مسألة مبدئية البد من البت فيها أوال ،لذلك وصفت باملسألة األولية.1
وعادة ما تخرج املسألة األولية عن والية املحكم إما بسبب عدم شمولها في اتفاق التحكيم ،إذ
يحظر على هيئة التحكيم أن تفصل في مسألة ال يشملها اتفاق التحكيم أو فيما يجاوز حدود هذا
االتفاق ،وإال تعرض حكم التحكيم إلى الطعن بالبطالن ،وإما أن تخرج املسألة األولية عن والية
هيئة التحكيم بسبب طبيعتها الذاتية التي ال يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم ،وهي املسائل التي
ال يجوز فيها الصلح كمسائل األحوال الشخصية املسائل الجنائية واملسائل املتعلقة بالنظام العام
عموما.2
ومن قبيل هذه املسائل ،تلك التي أشار إليها املشرع الجزائري في نص املادة  1021من ق إ م إ،
املنوه بها أعاله ،حيث يتضح منها أنه ال يجوز للمحكمين التخلي عن مهمتهم إذا شرعوا فيها ،و لكن
يجوز لهم التخلي عنها مؤقتا إذا طعن في ورقة ما بالتزوير مدنيا ،أو إذا حصل عارض جنائي ،حيث
يتم إحالة األطراف في هذا الشأن إلى الجهة القضائية املختصة .3وبتخلي املحكمين عن مهمتهم
 -1حدادن طاهر ،املرجع السابق ،ص.88
-2سالمة أحمد عبد الكريم ،أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ،تنظير وتطبيق مقارن ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2004 ،ص .735
 -3أمال يدر ،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة) ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
 ،2012ص .106
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يتوقف سريان أجل التحكيم ،ويستأنف من تاريخ الحكم في املسألة العارضة .وتجدر اإلشارة إلى
أن املشرع قد حصر املسائل العارضة بنص املادة أعاله ،رغم أنه توجد مسائل عارضة أخرى لم
يتم ذكرها منها:
-1إذا كان القانون الواجب التطبيق يوجب أداء اليمين قبل اإلدالء بالشهادة.1
-2إذا كان من املقرر أن تطلب هيئة التحكيم من أحد األطراف تقديم مستند جوهري في النزاع،
أو توقيع جزاء على تخلف الشاهد أو املمتنع عن اإلجابة ،أو إجبار الشاهد على الحضور.
كما تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري لم يشر صراحة إلى وقف إجراءات التحكيم بسبب
املسائل العارضة ،رغم أنه أشار إلى استئناف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في املسألة
العارضة ،وهنا يطرح التساؤل :هل مجرد اعتراض إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة
التحكيم ،يتم بناء عليه إحالة األطراف بشأن هذه املسألة إلى الجهة القضائية املختصة بها،
ووقف إجراءات التحكيم وأجل سريانه؟.
لم يجب املشرع الجزائري على ذلك ،ولكن املنطق يمنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية بشأن
ذلك ،وعليه يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع ،إذا رأت أن الفصل في املسألة
العارضة ليس الزما للفصل في موضوع النزاع ،وبخالف ذلك توقف إجراءات التحكيم حتى يتم
الفصل في املسألة العارضة ،ويترتب على ذلك وقف سريان أجل التحكيم .2ومعنى اللزوم أن يكون
هناك ارتباط بين املسألة العارضة والدعوى التي تنظرها هيئة التحكيم ،حيث يجعل من الفصل
في هذه املسألة مفترضا ضروريا إلمكان الفصل في الدعوى.
بما أن هيئة التحكيم تفتقر إلى سلطة األمر بطلب مستند بالغ األهمية في الفصل في النزاع من
شخص خارج عن الخصومة ،فإنها تلجأ إلى القاض ي املختص الستصدار أمر بإلزام هذا الشخص
بتقديم املستند إلى هيئة التحكيم ،غير أن هنالك شروط الختصاص القاض ي الوطني في هذه
املسائل.
 شروط اختصاص القاض ي بالفصل في املسائل األولية :
-1أن تثار املسائل األولية في الدعوى مما يتوجب على املحكم التوقف والتوجه إلى القضاء
للفصل فيها لوجود ارتباط بين الدعوى األصلية و املسألة األولية.
-2أال تكون هذه املسألة األولية من اختصاص هيئة التحكيم :أي أنه إذا كانت املسألة األولية
داخلة في اختصاص هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى ،فإنه ال يجوز وقف الدعوى وإنما يجب
 -1منير عبد املجيد ،قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية ،املرجع السابق ،ص .146
 -2أمال يدر ،املرجع السابق ،ص .107
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على املحكمة أن تفصل في تلك املسألة الختصاصها بها ،وال تلتزم في تلك الحالة بإجابة طلب
الوقف.1
-3أن تقرر هيئة التحكيم أن الفصل في املسألة األولية هو الزم للفصل في أصل النزاع ،وتقدير
املسألة األولية متروك للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ،باعتبار أن كل نزاع له مالبسات وظروف
خاصة ،فما يكيف على أنه مسألة أولية في النزاع األول قد ال يكيف على أنه مسألة أولية في النزاع
الثاني.
الفرع الثاني :اختصاصات أخرى للقاض ي الوطني كمساعد للمحكم :
لقد نصت املادة  1048من ق إ م إ على أحكام عامة احتياطية مكملة لإلجراءات السابقة التي
تبين مظاهر تعاون القضاء للتحكيم ،إذ نصت على أنه" :إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة
القضائية في تقديم األدلة أو تمديد مهمة املحكمين أو تثبيت اإلجراءات أو في حاالت أخرى ،جاز
ملحكمة التحكيم أو للطراف باالتفاق مع هذه األخيرة ،أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد
الترخيص له من طرف محكمة التحكيم ،أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاض ي املختص،
ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاض ي" .وهو توسيع مفيد الختصاصات القاض ي وهي عبارة عن
"شرط مظلة" كما عبر عليه البعض ،2وسنتطرق إليها في  :تمديد مهلة املحكمين ،عزل واستبدال
املحكم ،تحديد أتعاب املحكمين ،تفسير وتصحيح الحكم التحكيمي.
أوال :تمديد مهلة املحكمين:
القاعدة العامة أنه يتم تحديد مهمة املحكمين في اتفاق التحكيم ،ولكن أثناء الدعوى قد
يحدث طارئ يوقف مدة التحكيم ،كندب الخبير في مسألة فنية فتنتهي مدة التحكيم دون
إصدارها للحكم ،مما يستدعي تمديد مهمة املحكمين ،وهنا ليس للمحكم سلطة التمديد ،بل على
األطراف اللجوء إلى القضاء املختص للتمديد وفقا ملا نصت عليه املادة  1048من ق إ م إ املذكور
أعاله ،ومن خاللها يقدم الطلب إلى رئيس املحكمة املختصة من أجل إصدار أمر موعد إضافي وإذا
رأى القاض ي عدم جدوى التمديد يصدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ،كما يمكن للقاض ي الوطني
أن يتدخل من خالل األمر بإنهاء مهمة املحكم ،3إذا رفض هذا األخير أداء مهمته ولم يتفق أطراف
النزاع على عزله ،يجوز لرئيس املحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل
تنفيذه ،أن يأمر بإنهاء مهمته بناءا على طلب من أحد أطراف الخصومة التحكيمية.

 -1حدادن طاهر ،املرجع السابق ،ص .90
2 - Gaillard (Emmanuel) et Lalive (pierre) ; « Le nouveau droit de l’arbitrage international en suisse » ; journal du
droit international، No 4، 1989،p942.
 -3خالد محمد القاض ي ،املرجع السابق ،ص .428
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ثانيا :عزل واستبدال املحكم:
 .1عزل املحكم :نصت املادة  1041من ق إ م إ على أنه" :يمكن للطراف مباشرة أو بالرجوع
إلى نظام التحكيم ،تعيين املحكم أو املحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو
استبدالهم".
يستشف من هذه املادة أنه يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل ،في حالة غياب التعيين أو صعوبة
تعيين املحكمين وعزلهم واستبدالهم أن يقوم بما يلي:
-1رفع األمر إلى رئيس محكمة اختصاص التحكيم ،إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.
-2رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر ،إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار األطراف تنفيذ
اإلجراءات املعمول بها في الجزائر.
يتم عزل املحكم بناء على طلب أحد الخصوم( 1اتفاقي)،أو بأمر من القاض ي (قضائي) :
 العزل اإلتفاقي :هو أن يتفق األطراف على إقالة وإبعاد املحكم بتوفر موجبات العزل ،كما
يجب أن يتم العزل قبل إصدار الحكم ،فإن تم إصداره قبل العزل فهو حكم صحيح ،إال إذا اتفق
األطراف على إهداره.
 العزل القضائي :ويكون عندما يتعذر على األطراف اإلجماع على عزله ،مع توفر أسباب
جدية للعزل مثل نزاهته وحياده ،2إذ يلجأ إلى املحكمة املختصة إلنهاء مهمة املحكم.3
 .2استبدال املحكم :إذا استعسر على املحكم االستمرار في وظيفته أو فشل في القيام بها،
يصبح استبداله ضروريا خاصة إذا تم فقدان محكم وحيد يفصل في النزاع فإنه يستبدل حينا،
فضال عن هذين السببين ،نذكر رد املحكم أو استقالته ،حيث يعهد باختيار بديل عنه إما للقضاء
الوطني ،أو إلى الجهاز املشرف على التحكيم في مراكز وهيئات التحكيم الدولية الدائمة.4
ثالثا :التعاون في مسألة تحديد أتعاب املحكمين:
تقوم هيئة التحكيم بتحديد مصاريف التحكيم ،آخذة بعين االعتبار جميع ظروف القضية،
غير أن ذلك ال يمنع من تدخل القضاء في مجال مصاريف التحكيم ،5فإذا لم تتفق األطراف على
أتعاب املحكمين وقامت هيئة التحكيم بتقدير األتعاب فإن قرارها يكون قابال للطعن فيه أمام
املحكمة املختصة ،ولها السلطة التقديرية في هذا الخصوص ،غير أن عليها أن تراعي طبيعة
التحكيم التجاري ،آخذة كذلك بعين االعتبار نفقات سفر املحكمين واألعراف التجارية ،قيمة
 -1هشام خالد ،تكوين املحكمة التحكيمية في منازعات التجارة الدولية ،املجلد األول ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية 2008،ص.150
 -2األحدب عبد الحميد ،موسوعة التحكيم ،التحكيم الدولي ،الكتاب الثاني ،ص.337
 -3سالمة أحمد عبد الكريم ،املرجع السابق ،ص .433
 -4مشيمش جعفر ،املرجع السابق ،ص .155
 -5البطاينة عامر فتحي ،املرجع السابق ،ص .141
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القضية واملال املتنازع عليه ،إال إذا اتفق األطراف على إخضاع اإلجراءات لنظام معين ،كنظام
غرفة التجارة الدولية .وتجدر اإلشارة إلى أن قرار املحكمة النهائي يكون غير قابل ألي طعن.
رابعا :تفسيروتصحيح الحكم التحكيمي :
يضع الحكم التحكيمي حدا للخصومة التحكيمية بإنهائه ملهمة املحكم ،ورغم صدور الحكم
فقد تشوبه بعض األخطاء املادية أو يكون بحاجة إلى تفسيره وتصحيحه ،في هذه الحالة يتدخل
القاض ي املختص لتفسير الحكم أو تصحيحه وفقا لشروط معينة.
 شروط تدخل القاض ي :
نصت املادة  1030من ق إ م إ على أنه" :يتخلى املحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه .غيرأنه
يمكن للمحكم أن يفسر الحكم أو تصحيح األخطاء املادية واالغفاالت التي تشوبه ،طبقا
للحكام الواردة في هذا القانون" .
يتضح من خالل نص املادة أعاله أن املحكم مختص في تفسير وتصحيح األخطاء املادية ،إال أنه
قد ال تتمكن هيئة التحكيم من االلتقاء مجددا ،لحدوث ظرف مانع من اجتماع أعضائها كوفاة
محكم بين فترتي النطق بالحكم التحكيمي وطلب التصحيح ،أو فقدان شروط األهلية املشترطة في
الحكم ،كفقده حقوقه املدنية ،أو رفضه النظر في النزاع مجددا بعدما فصل فيه ،فكل هذه
الظروف تؤدي إلى اختصاص القاض ي املختص في الفصل في طلب التصحيح.
 موضوع تدخل القاض ي الوطني:
يتدخل القاض ي املختص في تفسير أوتصحيح األخطاء املادية الواردة في الحكم التحكيمي .
 تفسيرالحكم التحكيمي:
بمعنى إيضاح الغامض وإظهار حقيقة املبهم وذلك لتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير ،عن
طريق البحث عن عناصر الحكم ذاته ،والتي يتكون منها ،وليس عن طريق البحث عن إرادة املحكم
الذي أصدره ،وفي حالة تفسير الحكم التحكيمي فإن الحكم الذي يصدره القاض ي سيكون جزءا
ال يتجزأ من الحكم التحكيمي األصلي ،وهو ما نصت عليه املادة  49من نظام املركز الدولي لتسوية
منازعات االستثمار(.)CIRDI
 تصحيح األخطاء املادية واالغفاالت:
يتعين لقبول طلب التصحيح أن تكون األخطاء املطلوب تصحيحها مادية بحتة كالخطأ الحسابي
(الذي ينتج عن خطأ في حساب املبالغ املستحقة ألحد أطراف الخصومة التحكيمية) ،أو الخطأ
الكتابي (الذي ينتج عن سهو أو إغفال أو إضافة .1)...فإن أقرت جل التشريعات إمكانية تصحيح
وتفسير الحكم التحكيمي بتدخل من القاض ي الوطني ،فهذا ال يعني السماح له بتعديل مضمونه.
 -1حفيفي آسية ،املرجع السابق ،ص.20
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الخاتمة :
سعيا من ا لإلجابة على اإلشكالية؛ فإن تدخل القاض ي في سير الخصومة التحكيمية ينجم عنه
ما يلي :
 يعتمد قضاء الدولة على مساعدة التحكيم في جميع مراحله لسد العجز الذي يشوب املحكمفي االلتزام من خالل إجبار الخصوم على املساهمة في إجراءات التحكيم ويتدخل في تشكيل هيئة
التحكيم أو في الفصل في املسائل األولية التي تخرج عن والية املحكم .
 تجد اتفاقيات التحكيم التجارية الدولية فعاليتها القانونية في اإلرادة املشتركة للطرفين كمبدأأساس ،تحت حاجز القواعد اآلمرة والنظام العام الدولي الذي اعتمدته معظم القوانين املقارنة
واالتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم املختلفة .
 مالءمة نصوص القانون  09/08للواقع االقتصادي الحالي وما يتترب عن ذلك من روحتشجيعية وليبرالية.
على ضوء النتائج السابقة وتدعيما لفعالية التحكيم املدعم بمساعدة ورقابة القضاء نقترح
تعديل املادة  1039من ق إ م إ ،بشكل يسمح بإزالة الغموض الذي تثيره عبارة " لدولتين على
األقل" ،التي يفهم منها أن التحكيم الدولي ينحصر في الدولة كشخص عام وال ينصرف إلى
األشخاص الخاصة ،وذلك باستبدالها بعبارة "ألشخاص دولتين على األقل " لتشمل األشخاص
العامة والخاصة .
وفي األخير نستنتج بأنه ال يمكن فصل القضاء الوطني عن التحكيم على األقل في الوقت الراهن
أو في املستقبل القريب ،ألن دور املساعدة الذي يقدمه القاض ي للتحكيم هو دور استثنائي ،على
أساس أن هيئة التحكيم ال تزال بعيدة على سلطة اإللزام وتوقيع الجزاء ،كذلك تعمل الدول في
تنفيذ قرار تحكيمي على عدم تعارض محتوى الحكم مع النظام العام والسيادة الداخلية لها .لذلك
نأمل أن تكون املبادرات األخيرة التي قامت بها الجزائر في هذا املجال مجدية ّ
وفعالة لخدمة املصالح
الوطنية وازدهار العالقات االقتصادية الدولية ،خاصة سعيها الدائم نحو االنضمام إلى املنظمة
ّ
العاملية للتجارة الذي يجبرها على أن تكون في نفس مستوى
التحديات املفروضة عليها السيما في
مجال التحكيم التجاري الدولي.
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 .26سالمة أحمد عبد الكريم ،أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي،
تنظير وتطبيق مقارن ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية.2004 ،
 .27أمال يدر ،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة) ،الطبعة األولى،
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2012 ،
28. Gaillard (Emmanuel) et Lalive (pierre) ; « Le nouveau droit de l’arbitrage
international en suisse » ; journal du droit international، No 4، 1989
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 .29هشام خالد ،تكوين املحكمة التحكيمية في منازعات التجارة الدولية ،املجلد األول ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية2008،
 .30األحدب عبد الحميد ،موسوعة التحكيم ،التحكيم الدولي ،الكتاب الثاني
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التطور املرحلي للتوثيق في عقود الزواج في الفقه اإلسالمي
 تركيا-  جامعة سكاريا، الدكتورة زينب خليل الخنيس ي

:ملخص
ّ  ألجل ذلك،الزواج عاصم األنساب وحافظها من الضياع
شرع له اإلسالم نظام تحوط
ّ
ّ . التي تغلب فيها األمية على الكتابة،متجاوب مع بيئته
فسن التوثيق مشافهة حتى ال يحمل املكلفين
 مما دفع الفقهاء إلى، وبمرور الزمن تغيرت الطبائع وظهرت شهادة الزور،ما ال يطيقون من مشقة
 وأمام، ثم خطة عدول اإلشهاد، تمخضت عنها رتبة صاحب مسائل،ِابتكار وسائل تمحيص للشهود
.  والتأليف في قواعده، وبرع فيه علماء كثر بالضبط،االهتمام املتزايد بالكتابة ظهر علم التوثيق
وفي هذا الزمان لم يعد توثيق الزواج مشافهة يحقق مصلحة الشارع ومقاصده في الزواج من حفظ
 وهو ما استدعى تكييفا فقهيا معاصرا للمسألة يكون على درجة مشابهة أو،حقوق و أنساب
. متقاربة من وعي الفقهاء قديما بها
The Progressive Development of Registration in Marriage Contracts in
Islamic Jurisprudence
Considering the importance of the marriage contract and its results، the Islamic
law has legislated a system of registration to the contract above-mentioned responsive
and compatible to its environment، which was mainly illiterate communities،
registration primarily based on testimony. With the passage of time the false testimony
have emerged،for that the islamic scholar developed the system of registration
through careful examination of witnesses and then paved the way for appearance of
the codification .
Today، registration by testimony no longer able to fulfil the purposes of Islam in
registration، requiring new reading to this issue as is the case with theancient
islamicscholars
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مقدمة:
يعتبر الزواج من أهم ّ
املؤسسات االجتماعية ،وأكثرها خطورة ،ملا لها من تأثير في بناء
الوجود البشري ،وحفظ ديمومة النسل اإلنساني ،في منأى عن اختالط األنساب ،وانتهاك
ّ
والتحوطات
األعراض ،عبر تأطير التزاوج بين الذكر واألنثى في إطار مكشوف ،محاط بالورع
اإلجرائية ،أرستها التشريعات السماوية والوضعية ،ليكون بذلك" ،حافظ األنساب ومانعها من
االضطراب1".
ّ
ّ
ّ
التحوطات التوثق لعقد الزواج ،فبه تثبت صفة الزوجية عند الجحود ،أو إنكار
ولعل أبرز هذه
ق ّ
املترتبة عن عقد الزواج الصحيحّ ،
كحق
أحد الزوجين لآلخر في حال التنازع ،كما به تثبت الحقو
ّ
النسب ،والنفقة في قائم حياة الزوجين ،والحق في امليراث بعد الوفاة .وال يخفى على الباحثين ّأن
مسألة التوثق لعقود الزواج ،عرف تغيرات عدة وتطورات متالحقة قبل أن تصل إلى صيغتها
الحالية .
مشكلة الدراسة
تبلور رأي يصور الدولة الحديثة بإجراءاتها القانونية واملدنية ،تشريعا يزاحم ال بل يخالف
الرباني ،من ذلك القول بعدم إلزامية توثيق العقود ،كعقود الزواج لدى ّ
التشريع ّ
مؤسسات
كونها ال ّ
الدولة ،ومن جهة أخرى تجلت مغالطات حول الشريعة اإلسالمية َ
ّ
للمدنية بصلة،
تمت
ّ
وأن أحكامها ّ
بدوية ال تتماش ى مع روح الحضارة ،تحديدا باب املعامالت ،تخصيصا العمل بالتوثيق
في عقود الزواج .
أهمية الدراسة
املستجدات التي ّ
ّ
تأكدت الحاجة للبحث فيها ،خاصة أمام
تعتبر مسألة توثيق عقود الزواج ،من
ّ
ّ
ّ
تجلي وضعيات تلبس عباءة الزواج اصطالحا ،غير أنها ال تحقق مقاصده ،وهو ما مثل خطورة على
سالمة املجتمعّ ،
مما اقتض ى دراسة هذه الوضعيات ،وإعادة تأصيلها
أهداف الدراسة
ُ
ُ
ّ
التوصل إلى عدة أهداف ،اجملها فيما يلي :
قصدت من خالل هذا البحث
 -1بيان ّأن من ّأهم خصائص الفقه اإلسالمي ،الحركية ،ومواكبة روح العصر ،عبر ّ
تحري
املصلحة .
 1حسن ،أسعد لطفي ،الزواج في اإلسالم ،املطبعة البهية املصرية ،ط  ،1938ص .24
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 -2إن التوثيق صناعة فقهية إسالمية ،ال وافد غربي ،كان للمسلمين السبق فيها ،تأصيال وعمال.
أسئلة الدراسة
ما هو التوثيق في عقود الزواج ؟ وهل له مشروعية في الفقه اإلسالمي ؟ وكيف تطورت الشهادة
اللفظية إلى املكاتبة ؟
منهج الدراسة

ّ
مركبا من املناهج؛ فاملنهج التاريخي ّ
تتبعت من خالله نشأة
سلكت في تناولي للموضوع منهجا
مسألة اإلشهاد في عقود الزواج ،ثم ّ
تطورها إلى التوثيق بالكتابة ،حيث تبلورت شروطهاّ ،أما املنهج
وتتبع مالبسات ّ
االستقرائي التحليلي ،فقد اعتمدته في جمع ّ
تطور التوثيق وأسبابه ،بالنسبة
للمنهج االستنباطي فقد سلكته عند عرض مقاصد الزواج وسقوط بعض الزيجات عن هذه
املقاصد ،مما يعني عدم مواءمتها مع الشريعة أي عدم شرعيتها ،وإن أخذت تسميات دينية .
املبحث األول  :التصور الفقهي القديم .
الزواج على الصيغة اإلسالمية لم يكن بدعة حادثة ،بل عرفه العرب قبل اإلسالم ،وكان من بين
أربع صيغ للزواج ،كما جاء في حديث أمنا عائشة1،رض ي هللا عنها وأرضاها.2
ويظهر أن تلك األحكام ،كانت عند العرب من بقايا شريعة إسماعيل ووالده إبراهيم عليهما
الصالة والسالم 3".وتجدر اإلشارة ،إلى أن الفقهاء قديما لم يعهدوا استعمال مصطلح الزواج،
الذي أصبح متداوال بعد تقنين األحوال الشخصية بالبلدان العربية ،بل كانوا يطلقون عليه تسمية
النكاح والعقد4.

الزَب ْير َأ َّن َعائ َش َة َز ْو َج َّ
ص َّلى َّ ُ
َّللا َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْخ َب َرْت ُه َأ َّن ّ َ َ ْ َ
 1عن ُع ْر َو ُة ْب ُن ُّ
اح م ْن َها ن َك ُ
النب ّي َ
َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ٌ
اح
النكاح ِفي الجا ِه ِل َّي ِة كان على أ ْربع ِة أنح ٍاء ف ِنك ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َُ ْ ُ ُ
َّ
الر ُج ُل إ َلى َّ
الناس ْال َي ْو َم َي ْخ ُط ُب َّ
ص ـ ِدق َها ث َّم َي ْن ِك ُح َها ،)...البخاري ،الجامع الصــحيح 7 ،كتاب النكاح ،باب من
الر ُج ِل َو ِل َّي َت ُه أو ابنته في
ِ
ِ
ّ
قال ال نكاح إال ّ
بولي ،ج ،7ص ،15ح.5127
2عائشة :هي أم املؤمنين 9( ،ق ه ـ ـ ـ  58 -ه ـ ـ ـ  678 - 613 /م)عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد هللا بن عثمان ،من قريش :أفقه نساء
املســلمين وأعلمهن بالدين واألدب .كانت تكنى بأم عبد هللا .تزوجها النبي صــلى هللا عليه وســلم في الســنة الثانية بعد الهجرة ،فكانت
ّ
أحب نسـ ـ ـ ــائه إليه ،وأكثرهن رواية للحديث عنه .ولها خطب ومواقف .وما كان يحدث لها أمر إال أنشـ ـ ـ ــدت فيه شـ ـ ـ ــعرا .وكان أكابر
ّ
بتصرف الزركلي ،األعالم ،ج،3ص .240
الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم".
ّ
العربي ،الفكر السامي في الفقه اإلسالمي ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان،ط  ،1995ص .64
 3الحجوي ،محمد بن الحسن بن
 " 4املراد بالتقنين جمع القواعد القانونية املختلفة بفرع من فروع القانون في شـ ــكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة " األشـ ــقر،
أسـ ــامة ،مسـ ــتجدات فقهية في الزواج ومسـ ــتجدات فقهية في قضـ ــايا الزواج والطالق ،دار النفائس للنشـ ــر والتوزيع -األردن ،ط،1
 ،2001ص .36
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َ َ
َ ْ
ُّ َ
َّ ُ َّ
ّ
الرْبط َوالش ُّد
والع ْق ُد ل ُه" ،1أما العقـ ــد ِ :في اللغ ِة:
"الوط ُء،
يعرف أهل اللغة النكاح بكونه :
َ َّ َ ُ ْ
ان َوال َع ْه ُد ،وربط النكاح بالعقد اصطباغ عارض فالنكاح مبني على املكارمة كما يقول
والضم
ّ
العالمة ابن عاشور .2أما اصطالحا فقد ِاختلفت التعريفات االصطالحية للزواج ،حسب نظرة كل
فقيه إلى مقصده ،أكان قد شرع لقضاء شهوة ،أم لقضاء مصلحة .جاء في حاشية الصاويّ ،أن
النكاح "عقد ّ
لحل تمتع بأنثى غير محرم 3".كما تميزت التعريفات الفقهية املعاصرة ،باستدعاء
للعنصر النفس ي ،واالرتقاء بالزواج إلى أبعاده ّ
املوسعة" ،فهو الوثاق الذي يربط قلبي املرأة والرجل
ويجمع بينهما برباط املحبة واأللفة ...فهو روحي ،نفساني ،جسماني ،يجمع العوامل لفهمه
وإدراكه"4
ّ
وعقد الزواج في الشريعة اإلسالمية ال ُي ِرتب أثاره ،إال بعد أن تجتمع فيه أركانه وشروطه ،وهي
جملة ّ
تحوطات أجمع الفقهاء من خاللها ،على أن عقد الزواج يقف في خانة العقود الشكلية 5،التي
ال ترتب أثارها بمجرد تبادل اإليجاب والقبول بين الطرفين ،بل ال بد من توفر ضمانات الحماية،
كحضور الولي وشهادة الشهود.
 -1التوثيق بالشهادة.تندرج الشهادة ضمن وسائل اإلثبات ،بل هي أقدمها وأكثرها بدائية ،ولعل سورة يوسف هي
َ
َ َ
أبرز ما يدلل على ذلك ،في معرض بيان براءة نبي هللا يوسف عليه السالم { َوش ِه َد ش ِاه ٌد ِّم ْن أ ْه ِل َها
ََ َ
ُُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ ُ
يص ُه ق َّد ِمن ُد ُب ٍر فكذ َب ْت َو ُه َو
يص ُه ق َّد ِمن قب ٍل فصدقت وهو ِمن الك ِاذ ِبين و ِإن كان ق ِم
ِإن كان ق ِم
َ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ
َّ
ُُ َ َ
ال إ َّن ُه ِمن َك ْي ِد ُك َّن إ َّن َك ْي َد ُك َّن َع ِظ ٌ
يم}6
ِ
ِمن الص ِاد ِقين فلما رأى ق ِميصه قد ِمن دب ٍر ق ِ
ُّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ
َّ َ
ْ َ َ
ور َوامل َع َاي َنة َوال َعال ِن َية،
اطع ،والحض
تعريف الشهادة ِ ":من معا ِني الش َهاد ِة ِفي اللغ ِة :الخبر الق ِ
َ َ َ َ
َ َْ َ َ ْْ
َ
َ َ َ َ ْ
َّ
َ َ ُ َّ
الت ْوح َ ْ َ ْ ُ َ
َّللا .يقال ش ِه َد ِبكذا ِإذا أخ َب َر ِب ِه َوش ِه َد كذا ِإذا
والقس ُم ،واإلق َر ُار ،وك ِل َمة ِ ِ
يد ،واملوت ِفي س ِبيل ِ

 1الفيروز آبــادي ،مجــد الــدين محمــد بن يعقوب (ت 817ه) ،القــاموس املحيط ،تح :مكتــب تحقيق التراث بمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة الرس ـ ـ ـ ــالــة،
إشراف :محمد نعيم العرقسوس ي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان ،ط 1426 ،8ه،2005 /ص .246
 2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .437
 3الصـ ـ ــاوي املالكي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي(ت  ،)1241حاشـ ـ ــية الصـ ـ ــاوي على الشـ ـ ــرح الصـ ـ ــغير ،دار املعارف ،ج ،2
ص.332
 4لطفي حسن،الزواج في اإلسالم ،ص .36
ُ
 5انظر فقه السنة للسيد سابق ،ص  40كذلك موقف محمد أبو زهرة في كتابه محاضرات في عقد الزواج وأثاره ،ص .92
 6سورة يوسف ،اآلية .26
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َ َ َ َّ
َ َ َ
َح َ
ض َر ُهَ ،أ َ
اح ِإال
وع َاي َن ُه ِإلى غ ْي ِر ذ ِل َك 1 ".وذكرت الشهادة في حديث رسول صلى هللا عليه وسلم" ال ِنك
َ
ِب َو ِل ّ ٍيَ ،وش ِاه َد ْي َع ْد ٍل».2
َ َ
َ َ
َ َ
َ
َّ َ
َ
َّ
أما فقها ،فقد " ََّاتف َق أ ُبو َح ِنيفةَ ،والشا ِف ِع ُّيَ ،و َم ِال ٌك َعلى أ َّن الش َه َادة ِم ْن ش ْر ِط ال ِّنك ِاح والشرط
" ما يتوقف ثبوت الحكم عليه".3
ّ
علة اشتراطها ،وتطورها:
التحري في ّ
ّ
خلو موضوع التعاقد من املحرمات
إن الغاية من اشتراط الشهود في عقد الزواج،
واملوانع الدائمة منها واملؤقتة من ناحية ،ولتوثيق العقد ،واإلشهاد عليه ،لالحتجاج به عند
الضرورة من ناحية أخرى ،حتى ال تضيع الحقوق وال تختلط األنساب ،كما أن الحكمة "من اشتراط
اإلشهاد على الزواج بيان خطورته وأهميته ،وإظهار أمره بين الناس لدفع املظنة والتهمة عن
الزوجين4 ".
وقد ّ
توسع فقهاء املالكية في القصد من الشهادة ،على ضوء ما ّ
تبصروا من مقاصد الزواج في
اإلسالم ،فلم يتقرر عندهم أن الغاية من الشهادة في ذاتها ،بل في مقصدها أي اإلعالن وإظهار
َ
الزواج بين الناس .هذا والحال ذلك أبطل مالك زواجا تواطأ الشهود على كتمانه ،واعتبره زنا.
فهي إذن شرط نفاذ ال ّ
صحة عند املالكية ،عكس بقية املذاهب الفقهية ،التي اعتبرتها شرط
صحة ،والعبرة باإلعالن .يقول العالم املالكي ابن فرحونَ ": 5و ْاإل ْش َه ُاد َع َلى َع ْقد ّ
الن َكاحَ ،ل ْي َ
س ِب َو ِاج ٍب
ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ
َ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ْ
ُ
ْ
َ
َّ
ُّ
ُّ
َ
ََ َ ْ َ َ
َ
ْ
6
اإلش َه ُاد ِع ْن َد الدخو ِلِ ،لنف ِي التهم ِة وامل ِظن ِة"  .يورد
على مذه ِب م ِال ٍك  -ر ِحمه َّللا  ،-و ِإنما ي ِجب ِ
الشيخ ابن عاشور" اإلشهاد في عقد النكاح وشهرته غير مقصودين لذاتهما ،وإنما شرعا ألنهما
وسيلة إلبعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح و املخادنة7 " .
 1املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج  ،26ص .214
 2البيهقي ،أحمد بن الحســين( ،ت 458ه) ،الســنن الكبرى ،تح :عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط1422 ،3ه /
2003م 39 ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال بشاهدين عدلين ،ج ،7ص ،204ح .13727
 "3تعليق شـ ـ يء بشـ ـ يء ،بحيث إذا وجد األول وجد الثاني ،وقيل :الش ــرط :ما يتوقف عليه وجود الشـ ـ يء ،ويكون خارجا عن ماهيته،
وال يكون مؤثرا في وجوده ،وقيل :الش ـ ــرط :ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ".الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الزين الش ـ ــريف(،)816
التعريفات ،تح :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،ط1403 ،1هـ ـ ـ ـ ـ 1983-م،
ج  1ص .125
 4الزحيلي ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،ط ،1985 ،2ج  ،7ص .73
 5ابن فرحون 799( :هـ ـ ـ ـ  1397 -م) إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري :عالم أبحاث ،ولد ونشأ ومات في
املدينة .وهو مغربي األص ــل ،نس ــبته إلى يعمر بن مالك ،من عدنان .رحل إلى مص ــر والقدس والش ــام س ــنة  792هـ ـ ـ ـ ـ ــ .وتولى القض ــاء
باملدينة سنة  ...793وهو من شيوخ املالكية ،له (الديباج املذهب) في تراجم أعيان املذهب املالكي ".الزركلي ،األعالم ،ج ،1ص.52
 6برهان الدين اليعمري ،ابن فرحون (ت799هـ ـ ـ ـ ــ) ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،مكتبة الكليات األزهرية ،ط
 ،1986 ،1ج  1ص .249
7ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .418
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"كان املسلمون في سابق عصورهم ،يكتفون لتوثيق عقد الزواج باإلشهاد عليه" ،1ال عجب في
ذلك واملجتمع قبلي ،يعرف أفراده بعضهم بعضا ،عدا عن صفاء النفوس وسالمة الفطرة،
ُ
ّ
"فالناس يومئذ متخلقين بالتقوى ،والصدق والطاعة لوالة أمورهم " ،2كما ّأن "البيئة كانت تعرف
باألمية ّ
وشح العارفين بالكتابة فيها" ،اعلم أن اإلسالم وجد األمة العربية أمية ،ال تقرأ وال تكتب".3
هذا والحال ذاك كان التوثق مشافهة في الزواج من باب العرف والعادات ،في هذا السياق يقول
ابن تيمية ": 4لم يكن الصحابة يكتبون صدقات ،ألنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ،بل يعجلون
ّ
املهر ،وإن أخروه فهو معروف"5.و ملا ضرب اإلسالم فتوحات في مشارق األرض ومغاربها ،دخلت أمم
وأقوام في دين هللا الجديدِ ،وامتزجت أعراق وأجناس :عرب ،بربر وأعاجم في بوتقة دولة اإلسالم
الواحدة ،إضافة إلى ذلك كان الشهود "يزاولون حرفتهم وتجاراتهم كبقية أفراد املجتمع" ،6فغدت
الشهادة وسيلة غير مطمئن ومرتكن إليها ،بسبب تصاغر الذمم وتفش ي شهادة الزور،
فالناس"اجترؤوا على الحقوق تدريجا ،وابتكروا تحايالت ،وظهرت شهادة الزور في اإلسالم في آخر
خالفة عمر"7.
لعلة ذلك ،استحدث القضاة وسائل لتمحيص الشهادة ،وضمانها مما قد يعيبها ،وينقص من
قيمتها الثبوتية ،وبدأ التحري والسؤال في أحوال الشهود في عهد القاض ي عبد الرحمن بن عبد
هللا" ،8وهو أ ّول من ّ
دون أسماء الشهود" .9وبطول املمارسة ظهرت رتبة "صاحب سائل" ،وهو

 1إبراهيم ،عبد هللا ،ص ــور مس ــتحدثة لعقد الزواج في ض ــوء الفقه اإلس ــالمي وقانون األحوال الش ــخص ــية ،جامعة النجاح الوطنية
 ،2010ص .47
 2ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .511
 3الحموي  ،الفكر السامي في الفقه اإلسالمي ،ج  ،1ص .63
ّ
الدمشقي الحنبلي ،تقي
 4ابن تيمية ( 728 - 661ه ـ ـ  1328 - 1263 /م) ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني
الدين ابن تيمية :اإلمام ،ش ـ ــيخ اإلس ـ ــالم .ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمش ـ ــق فنبغ واش ـ ــتهر "...بتص ـ ـ ّـرف ،الزركلي ،األعالم ،ج،1
ص.144
 5ابن تيميــة ،تقي الــدين أبوالعبــاس أحمــد (ت ،)728مجموع الفتــاوى ،تح  :عبــد الرحمن بن محمــد بن قــاسـ ـ ـ ــم ،مجمع امللــك فهــد
لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،ط  ،1995الج  ،32ص .131
 6الشامي ،أحمد ،التطور التاريخي لعقود الزواج في اإلسالم ،سلسلة في تاريخ العرب واإلسالم ،ط  ،1982ص .29
 7ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .511
 8عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب.
 9الســيوطي ،جالل الدين ( ت ،)911حســن املحاضــرة في تاريخ مصــر والقاهرة ،تح  :محمد أبو الفضــل إبراهيم ،دارإحياء الكتب
العربية  -عيس ى البابي الحلبي وشركاه  -مصر ،الطبعة  1387 ،1هـ  1967 /م ،ج ،2ص .142

40

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  7يونيو 2018

شخص ينتخبه القاض ي يتولى السؤال والتحري في أحوال الشهود ،جاء في كتاب الوالة للكندي "
َ
أن َّأول من جعل صاحب مسائل ،املُ ّ
فضل ابن فضالةِ 1في ِواليته الثانية".2
ّ
ّ
ثم صار القضاة في مرحلة أخرى ،ينتخبون شهودا بعينهم وال يقبلون الشهادة إال منهم ،وملا كان
ّ
"يطول مقامهم أي الشهود في مجلس القضاء ،فيطلعون على ما يكتبه القاض ي ،تعلموا حرفة
الكتابة ،وأخذوا يمارسون عمل كتابة الوثائق خارج مجلس القضاء" .3وبذلك استقلت مهنتهم
وصار لهم دكاكين خاصة بهم يزاولون من خاللها صنعتهم .كما كان القضاة قد عمدوا منذ العهد
الفاطمي إلى كتابة عقود الزواج ،واتخذوا سجالت "لكتب ما يصدر عنهم من آجال وقبول بيانات،
ونحو ذلك لتكون مذكرة للقاض ي" ،4ثم صار القاض ي يتخذ مأذونا يعهد إليه بمهمة كتابة عقود
الزواج ظل املأذون تابعا للقاض ي إلى حدود ّ
سن الالئحة الشرعية سنة  ،1898حيث أصبح يعين
من قبل الدولة.
 -2علم التوثيق " علم الشروط ":
انتشرت الكتابة بين املسلمينّ ،
وتمددت مجتمعاتهم ّ
وتغيرتّ ،
ألحت الحاجة عليهم توثيق
املعامالت ،حفظا للحقوق من الجحود والنكران ،فظهر علم التوثيق والسجالت في القرن الثاني
الهجري .5يقول ابن تيمية " :ملا صار الناس يتزوجون على املؤخر واملدة تطول ُوينس ى ،صاروا
يكتبون املؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ،وفى أنها زوجة له6".

 1املفضل بن فضالة بن عبيد ،أبو معاوية ،الحميري القتباني املصري ( 181 - 107ه ـ ـ ـ  797 - 725/م) :قاض ي ،من حفاظ الحديث.
ّ
ولي القضاء بمصر ّ
بتصرف.الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص.314
مرتين" .
 2الكندي ،أبو عمر محمد بن يوس ــف ( ت بعد 355ه) ،كتاب الوالة وكتاب القض ــاة ،تح :محمد حس ــن محمد حس ــن إس ــماعيل،
وأحمد فريد املزيدي ،دارالكتب العلمية ،بيروت  -لبنان  -الطبعة :األولى 1424 ،هـ  2003 /م ،ج ،1ص .278
 3بن عبد هللا العامر ،محمد ،علم الشـ ـ ــروط في الفقه اإلسـ ـ ــالمي وتطبيقاته في كتابات عدل اململكة العربية السـ ـ ــعودية ،إش ـ ـ ـراف
عثمان بن إبراهيم املرشد ،جامعة أم القرى ،ط  ،1991 ،1ص .30
 4ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .517
 5تشير بعض املصادر ،أن اإلمام أبو حنيفة أول من ألف في علم الشروط .
6ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج،32ص.131
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ثيق :املحكمَ ،و ُث َق َي ْو ُث ُق َوثاقة .وتقولَ :أ ْو َث ْق ُته إيثاقا َووثاقا .والو ُ
الو ُ
التوثيق لغة َ " :
ثاق :الحبل،
ِ
ِ
َ ُ
ُ
َ ٌ
يقة ،وجمل َو ٌ
والوثيقة في األمر :إحكامه واألخذ
ثيق.
ويجمع على ُوث ٍق مثل رباط وربط ،وناقة وث
ُ َ
ّ
َُْ
ُ
َْ ُ
بالثقة ،والجميع َو ُ
باهلل ألفعلن
قة واملعاهدة ،ومنه املو ِثق ،تقول :واثقته ِ
ثائق .وا ِمليثاق :من املواث ِ
ِ
ِ ِ
ُ
كذا 1".كما جاء في شمس العلوم " َوثق الش ُيء َوثاقةِ :إذا صار وثيقا :أي ُم ْحكما" .2وعلم التوثيق فرع
من فروع الفقه عند الحنابلة ،وباب مستقل بذاته عند املالكية واألحناف ،وهو علم يبحث في
كيفية كتابة الوثائق ،من شروط في املوثق والوثيقة ،ومن أسمائه علم الشروط 3والسجالت .
ويعرف أيضا "كخطة يتوالها العدول املنتصبون لكتابة العقود ،وضبط الشروط بين املتعاقدين
في األنكحة ،وسائر املعامالت ونحوها على وجه يحتج به  ."4وقد اعتنى العلماء به ،ملا له من أثر بالغ
في صيانة الحقوق وحفظها.
 مشروعية علم الشروط:
ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
وه َول َيك ُت ْب َب ْي َنك ْم كا ِت ٌب
 القرآن  { :يا أيها ال ِذين آمنوا ِإذا تداينتم ِبدي ٍن ِإلى أج ٍل مسمى فاكتبَّللا َف ْل َي ْك ُت ْب َو ْل ُي ْملل َّالذي َع َل ْيه ْال َح ُّق َو ْل َي َّتق َّ َ
ب ْال َع ْدل َوال َي ْأ َب َكات ٌب َأ ْن َي ْك ُت َب َك َما َع َّل َم ُه َّ ُ
َّللا َرَّب ُه َوال
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ
س م ْن ُه َش ْيئا َفإ ْن َك َ
ضعيفا َأ ْو ال َي ْس َتط ُيع َأ ْن ُيم َّل ُه َو َف ْل ُي ْمل ْل َول ُّيهُ
ان َّالذي َع َل ْيه ْال َح ُّق َسفيها َأ ْو َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يبخ ِ
ِ
ِ
اس َت ْشه ُدوا َشه َ
يد ْين م ْن َجال ُك ْم َفإ ْن َل ْم َي ُك َونا َ ُج َل ْين َف َر ُج ٌل َو ْام َ َرأ َتان م َّم ْن َت ْر َ
ض ْو َن منَ
ب ْال َع ْدل َو ْ
ر
ِ ِ ِ ِر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ ّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ى َ َ ْ َ ُّ
الش َه َد ُاء إ َذا َما ُد ُعوا َوال َت ْس َأ ُموا َأنْ
الشهد ِاء أن ت ِضل ِإحداهما فتذ ِكر ِإحداهما األخر وال يأب
ِ
َ ُُْ ُ َ َْ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ نَ
َّللا وأقوم ِللشهاد ِة وأدنى أال ترتابوا ِإال أن تكو
تكتبوه ص ِغيرا أو ك ِبيرا ِإلى أج ِل ِه ذ ِلكم أقسط ِعند ِ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
ض َّار ك ِات ٌب
اضرة ت ِديرونها بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأش ِهدوا ِإذا تبايعتم وال ي
ِتجارة ح ِ
ّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ َ َّ ُ
َ َُ َ ُ ُ ُ َ ُ
َ َ ٌ َ ْ ْ َ
َّ ُ ُ
َّللا بك ّل ش ْي ٍء َع ِل ٌ
يم }5
وال ش ِهيد و ِإن تفعلوا ف ِإنه فسوق ِبكم واتقوا َّللا ويع ِلمكم َّللا و ِ ِ

 1الفراهيدي ،الخليل بن أحمد (ت 170هـ ـ ـ ـ ــد ،العين ،تح :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم الســامرائي-الناشــر :دار ومكتبة الهالل،
ص .202
 2الحميري اليمني ،نشـوان بن سـعيد ،شـمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،تح :حسـين بن عبد العمري  -مطهربن علي
اإلرياني  -د يوسف محمد عبد  ،دار الفكراملعاصر (بيروت  -لبناند ،دار الفكر(دمشق  -سوريةد ،ط 1420 ،1ه ـ ـ 1999 -م،
ج  ،11ص .7066
 3علم الشروط  ،والسجالت ،وهو :علم باحث عن :كيفية ثبت األحكام الثابتة ،عند القاض ي في الكتب والسجالت ،على وجه يصح
االحتجاج به ،عند انقضاء شهود الحال .وموضوعه :تلك األحكام من حيث الكتابة .وبعض مباديه :مأخوذ من الفقه .وبعضها :من
علم اإلنش ــاء ".حاجي خليفة ،مص ــطفى بن عبد هللا كاتب جلبي (ت 1067ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،كش ــف الظنون عن أس ــامي الكتب والفنون ،مكتبة
املثنى  -بغداد ،1941 ،ج ،2ص .1046
 4الونشـ ـ ـ ــريس ـ ـ ـ ـ ي ،أبى العبـاس أحمـد بن يحيى ،املنهج الفـائق واملنهـل الرائق واملعنى الالئق بـ داب املوثق وأحكـام الوثـائق ،دراس ـ ـ ـ ــة
وتحقيق عبد الرحمان بن حمود بن عبد الرحمان األصرم ،دارالبحوث للدراسات اإلسالمية وإلحياء التراث  -اإلمارات العربية
املتحدة  -دبي ،ج ،1ص .16
 5سورة البقرة اآلية.281
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ذهب جمهور ّ
املفسرين من العلماء ،أن اآلية إن كان ظاهرها الوجوب واألمر ،إال ّأنها حملت
حكم الكتابة في الدين على وجه الندب واإلرشاد ال أكثر ،فحين رأى ّ
شق أخر خالف ذلك ،كالعالمة
محمد طاهر بن عاشور رحمه هللا ونفعنا بعلمه ،إذ أورد في تفسيره التحرير والتنوير بعد تدارسه
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ
األ ْ
ص ُل ِفي األمر" .1كما يبين الدكتور عبد القادر عودة،2
وب ف ِإنه
للموقفين  ":واألرجح أن األمر ِللوج ِ
في سياق عرضه الحكمة من فرض الكتابة ،من خالل هذه اآلية الكريمة ،على مجتمع أمي ،هي من
باب التهيئة لألمة اإلسالمية لتكون " أهال ملنافسة األمم األخرى ،وللتفوق والسيطرة عليها ،وهذه
أغراض اجتماعية وسياسية بحتة ،أما الغرض القانوني فهو حفظ الحقوق ،وإقامة الشهادات،
واالبتعاد عن الريب والشكوك "3
َ ُ َ َ
َّ
ّ
َ َ ُّ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ
يت ل ْيل َت ْي ِن ِإال
وص ي ِف ِيه ،ي ِب
 السنة  :جاء في الحديث الشريف "ما حق ام ِر ٍئ مس ِل ٍم له ش ْي ٌء ي ِْ ٌ
ّ
َو َو ِص َّي ُت ُه َمك ُت َوبة ِع ْن َد ُه 4".كما ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه دون بعض املعامالت واملعاهدات
َ َ ُ ُ َّ َ َّ
صلى
َّللا -
كوثيقة املدينة ،وكان له كتبة ،ولم يقبض إال والقرآن مكتوب .جاء في املبسوط "ورسول ِ
َ
َ َّ
َّللا َع َل ْيه َو َس َّل َم َ -أ َم َر ب ْالك َتاب في ْاملُ َع َام َلة َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َم ْن َع َام َل ُهَ ،و َأ َم َر ب ْالك َ
َّ ُ
اب ِف َيما قل َد ِف ِيه ُع َّمال ُه
ت
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ
الص ْلح ف َيما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ْاملُ ْشرك َينَ ،و َّ
الن ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َّللا5".
اس تعاملوه ِمن لدن َرسو ِل ِ
ِِ
اب ِفي ُّ ِ ِ
ِمن األمان ِة وأمر ِبال ِكت ِ
َ
ّ
ْ ََُ
كما ّ
اهتم الصحابة والتابعين بدورهم بالتوثق في معامالتهم ،يقول ابن القيم"َ :ول ْم َي َز ْل الخلف ُاء
َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َ ْ
ض"  ،6وقد ورد في نسب قريش أن
والقضاة ،واألمراء ،والعمال ،يعت ِمدون على كت ِب بع ِض ِهم إلى بع ٍ
" طلحة بن عبد هللا 7وخارجة بن زيد بن ثابت 8في زمانهما يستفتيان ،وينتهي الناس إلى قولهما،
ويقسمان املواريث بين أهلها من الدور والنخل واألموال ،ويكتبان الوثائق للناس ،وذلك بغير
جعل". 9
 1ابن عاشور ،التحرير والتنوير ج  ،3ص .100
2عبد القادر عودة ( 1374هـ ـ ـ ـ ـ ـ  1954 /م) محام من علماء القانون والش ــريعة بمص ــر .كان من زعماء جماعة " اإلخوان املس ــلمين".
ّ
بتصرف .الزركلي ،األعالم ،ج ،4ص.24
 3عودة ،عبد القادر ،تشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكتاب العربي  -بيروت ،ج  1ص .57
 4البخاري ،الجامع الص ــحيح 55 ،كتاب الوص ــايا ،باب الوص ــايا وقول النبي ص ــلى هللا عليه وس ــلم وص ــية الرجل مكتوبة عنده ،ج،4
ص ،2ح.2738
 5السرخس ي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة ( ت  ،)483املبسوط ،دار املعرفة -بيروت ،1993 ،ج  30ص .168
 6ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر (ت 751هــ) ،الطرق الحكمية ،مكتبة دار البيان،ج ،1ص. 175
 7يقص ــد طلحة بن عبد هللا بن عوف ( 97 - 25ه ـ ـ ـ ـ ـ  716 - 646 /م) ،من بني زهرة :قاض ،ممن اش ــتهروا بالكرم .ولي قض ــاء املدينة،
وتوفي فيها .الزركلي ،األعالم ،ج ،3ص.229
ّ
 8خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري ( 99 - 29هـ ـ  717 - 650 /م) "من بني النجار ،أحد الفقهاء السبعة في املدينة .تابعي ،أدرك زمان
عثمان وتوفي باملدينة" .الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص .293
 9الزبيري ،مص ـ ـ ـ ـعــب بن ع بــد هللا بن مص ـ ـ ـ ـعــب بن ثــابــت بن عبــد هللا بن الزبير ،أبوعبــد هللا (ت  ،)236نس ـ ـ ـ ــب قريش ،تح  :ليفي
بروفنس ــال ،أس ــتاذ اللغة والحض ــارة بالس ــوربون ،ومدير معهد الدروس اإلس ــالمية بجامعة باريس  -س ــابق ،دار املعارف ،القاهرة،
ط ،3ج  ،1ص .273
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 أهميته :
َ َْ
اع ٌة َعال َي ٌة ُمن َيف ٌةَ ،ت ْح َتوي َع َلى َ
اع ٌة َجل َيل ٌة َشر َيف ٌة َوب َ
ض ْبط ُأ ُمور َّ
ض َ
" ه َي ص َن َ
اس َعلى الق َوا ِني ِن
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َْ َّ َ ْ َ ْ 2
ْ َ
ُ
ُُّ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ َْ ْ
وط ِمن آك ِد
الش ْر ِع َّي ِة ،و ِحف ِظ ِدم ِاء املس ِل ِمين وأمو ِال ِهم" ،1وقال السرخس ي ِ " :اعلم ِبأن ِعلم الشر ِ
ْال ُع ُلومَ ،و َأ ْع َظم َها َ
ص ْن َعة3".
ِ
ِ
كما جاء في مقدمة الونشريس ي 4لكتابه املنهج الفائق "علم الوثائق من ّ
أجل ما سطر في قرطاس،
وأنفس ما وزن في قسطاس ،وأشرف ما به األموال ،واألعراض ،والدماء ،والفروج ،تستباح
وتحمى5".
بما له من أهمية وفضل ،اختصه العلماء بالتأليف ،وبضبط أحكام وقواعد العمل به،
فاشترطوا جملة معايير في الوثيقة واملوثق ،حتى يحتج بها .يقول إمام دار الهجرة :
" ال يكتب الوثيقة بين الناس إال عارف بها ،عدل في نفسه مأمون عليها" .6والشروطي عارف
ّ
بالفقه بالضرورة ،حتى يدقق في أسباب فساد العقد ويصحح ما أمكن ،في ذلك يقول ابن فرحون:
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َّ
" َوإ َذا َح َ
ض َر ع ْن َد ْاملُ َو ّثق َر ُج ٌل َو ْام َ َرأ ٌة َو َّاد َع َيا َأ َّن ُه َما َز ْو َجان ب َع ْق ٍد َ
وب ال ِذي َب ْي َن ُه َما
ص ِح ٍيح ،وأن املكت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َداقَ ،فإ ْن َك َانا َغريب َين َطارَئ ْين َف ْال َق ْو ُل َق ْو ُل ُه َماَ ،وإ ْن َ َرأى ريبةَ
ُع ِد َم َو َي ْقص َدان َت ْج ِد َيد ِك َتاب َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
الر ْف َقةَ ،و َي ْن َبغي َأنْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
ُ َ ََ
ْ
َ
َ َ
َ
ِ
ت َرك ُهما ،و ِإن كان قدوم ُهما مع ِرفق ٍة يعل ُمون أن ُهما زوج ِان فليك ِشف أم َرهما ِمن ّ ِ ِ
َْ ََ
ْ
َي ْس َأ َل ُك َّل َواحد م ْن َّ
الز ْو َج ْي ِن ِبان ِف َر ٍاد َو َي ْم َت ِح َن ُه َما ِفي امل ْسأل ِة ِب َما" 7.فكما ُيفهم من كالم ابن فرحون،
ِ ٍ ِ
أن الشروطي نبيه فطن في مسائل يغيب فيها الدليلُ ،يستنتج أيضا ،أن الزواج كان يوثق ويكتب.
علم الشروط إما أن يأتي كباب من األبواب في مؤلفات الفقهاء ،وإما أن تؤلف فيه الكتب
ّ
ويستقل بالتخصيص ،ومن املؤلفات التي أوردته في تبويب" ،املبسوط للسخرس ي "،حيث أدرج
كتاب الشروط ضمن بقية كتب األحكام .أما عن املؤلفات التي استقلت به ،فهي عديدة ،منها ما
ُح ّقق ،ومنها مايزال مخطوطا ،أذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر :
 الوثائق املختصرة للقاض ي أبي اسحاق الغرناطي (ت 579ه) . 1ابن فرحون ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،ج 1،ص .282
َّ ْ
الس َرخس ي ( 483هـ ـ ـ ـ  1090 /م) محمد بن أحمد بن سهل ،أبوبكر ،شمس األئمة :قاض ،من كبار األحناف ،مجتهد ،من
 2ابن َس ْهل
أهل سرخس (في خراسان) .أشهر كتبه " املبسوط " الزركلي ،األعالم  ،ج ،5ص .315
 3السرخس ي ،املبسوط ،ج  ،30ص .167
 4الونشــريس ـ ي (  914 - 834ه ـ ـ ـ ـ ـ  1508 - 1430/م)"أبوالعباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشــريس ـ ي التلمســاني :فقيه مالكي ،أحذ
عن علماء تلمسان ".الزركلي ،األعالم ،ج ،1ص.269
5الونشريس ي ،املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق ب داب املوثق وأحكام الوثائق،ج ،2ص . 3
 6ابن فرحون ،تبصرة الحكام ،ص .282
 7ابن فرحون ،تبصرة الحكام ، ،ص .284
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 كتاب الوثائق للمالكي كتب في القرن الرابع عشر ،وال يزال مخطوطا. التقييد الالئق بمتعلم الوثائق البن فرحون ،أحمد بن حسن ،كتب سنة  1200ه ،ال يزالمخطوطا بالخزانة العامة بالرباط.
 املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق ب داب املوثق وأحكام الوثائق أبى العباس أحمد بنيحيى الونشريس ى ،محقق في جزءين.
املطلب الثاني :التصور الفقهي الحديث:
يتناول هذا املبحث مسألة التوثيق من منظور فقهي حديث ،لكن ّ
يتوجب ّأوال تحري وضبط
بعض املصطلحات الحادثة في هذا الزمن ،ثم التعرض إلى مواقف العلماء .
 -1ضبط املصطلحات:بعد تقنين األحوال الشخصية ّ
وسن القوانين املدنية ،من ِقبل السلطات املختصة في الدول
العربية ،ظهر مصطلح الزواج املدني ،أو الرسمي ،أي املسجل في دفاتر الحالة املدنية من قبل
الجهات املوكول لها ذلك .لكن قد نزل في الوعي الجمعي أن الزواج الرسمي يقف على الضفة املقابلة
للزواج الشرعي ،املستوفي لشروطه الشرعية ،في حين أن املدني عادة ما يتصور أنه علماني ،ومجرد
إجراء ألزمته الدولة الحديثة ،والزواج العرفي من هذه االلتباسات ليس ببعيد ،فهو في تعريف
العلماء مغاير تماما ملا يعتقده املقبلون عليه ،بغية التكتم على النكاح.
ّإن ضعف البحث العلمي بحقيقة وتعاريف املصطلحات ،وعدم إرجاعها إلى أصلها اللغوي
ّ
واالصطالحي ،أنتج وضعية عدم التوفق في إصابة الحكم الشرعي املناسب لكل منها .فما هي حقيقة
ُ
تغاضيت عن بعض
وحدود كل من الزواج املدني ،والرسمي ،والعرفي ،والشرعي ،علما أني
املصطلحات ،املتعلقة بصور الزواج غير الرسمي ،ذلك ّأنها ال تعني البيئة التونسية من قريب وال
بعيد كزواج املسيار ،واملؤقت.
 الزواج املدني " :الرسمي ":
من حيث الوقائع التاريخية ،ظهر هذا املصطلح في فرنسا ،ألنها كانت أسبق الدول األوروبية في
تقنين القوانين " مجلة نابليون" ،والقصد من وراء ذلك هو سحب سلطة إبرام عقود الزواج من
وضمها إلى صالحيات الدولة التي اختارت أن تحتكر إدارة شؤون ّ
الكنيسةّ ،
الرعية ،واالستقالل بها
عن تدخل رجال الكنيسة ،وهو ما يعبر عنه "بالعلمانية".1
 1العلمـ ــانيـ ــة  secularismeوترجمتهـ ــا الصـ ـ ـ ــحيحـ ــة :الالدينيـ ــة أو الـ ــدنيويـ ــة ،وهي دعوة إلى إقـ ــامـ ــة الحيـ ــاة على العلم الوضـ ـ ـ ــعي
والعقل،ومراعاة املص ــلحة بعيدا عن الدين  .وتعني في جانبها الس ــياس ـ ي بالذات الالدينية في الحكم ،وهي اص ــطالح ال ص ــلة له بكلمة
العلم  SCIENCEوقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السـ ــابع عشـ ــر وانتقلت إلى الشـ ــرق في بداية القرن التاسـ ــع عشـ ــر وانتقلت بشـ ــكل
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َّ
املدنية" ،1كما يعرف " :الزواج املدني أن
 تعريفه :الزواج الرسمي ،هو"زواج تعقده السلطاتّ
الدولة هي التي تتولى تنظيمه ،بواسطة القوانين التي تصدرها ،وهي التي تتولى الفصل في املنازعات
التي تثور بصدده ،دون خضوعها ألية تعليمات دينية تصدر عن الكنيسة2".
ّ
لتصرف تنظمه الدولة،
يتبين من خالل هذين التعريفين أن الزواج املدني ،هو تكييف قانوني،
عبر جهاز مختص ،وقواعد تشريعية محددة ،وقد أثار هذا املصطلح اختالفات فقهية ،بين الفقهاء
ورجال القانون ،وبين الفقهاء أنفسهم ،في عديد املناسبات ،ذلك أن رجال القانون حزموا أمرهم
على أن الزواج في اإلسالم مدني ،إذ"يؤكد علماء القانون في الدول اإلسالمية على أن عقد الزواج في
ُ
الشريعة عقد مدني صرف 3"،كما قال بذلك لفيف من الفقهاء ،اورد على سبيل الذكر موقف
ّ
مستهل الحديث عن الزواج املدني في امليزان الشرعي" :ينظر
الدكتور مصطفى السباعي ،4إذ يقول في
اإلسالم إلى عقد الزواج كعقد من العقود املدنية ،محاط بهالة من القدسية ،تجعله مطبوعا بطابع
ديني ّ5".
في حين وقف شق آخر على الطرف النقيض ،واعتبر أن الزواج في اإلسالم عقد ديني ،تنظمه
نصوص دينية ال قوانين وضعية ،بل هو"يرتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة اإلسالمية ،ويخضع في أركانه
وشروطه وأحكامه وآثاره للنصوص الشرعية 6"،لذا نجده ّ
مبوبا عند الفقهاء قديما في قسم
العبادات ال املعامالت ،كمختصر خليل " باب النكاح " ،كذلك الحال بالنسبة لحاشية ابن
عابدين ،ومن الفقهاء القائلين حديثا بهذا الرأي ،الشيخين محمد أبو زهرة ،وهبة الزحيلي.
ّ
وعلة تصورهم ،أن إدخال الزواج تحت التكييف املدني ،يجعله خاضعا للمواد القانونية ،وهو
يعرضه إلى مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية ،خاصة أن بعض املواد ّ
ما ّ
متأثرة بالوافد الغربي،
كإباحة زواج املسلمة بغير املسلم ،وزواج الراشدة من غير ولي.

أس ــاس ـ ي إلى مص ــر وتركيا وإيران ولبنان وس ــوريا ثم تونس ولحقتها العراق في نهاية القرن التاس ــع عش ــر .أما بقية الدول العربية فقد
انتقلت إليها في القرن العش ــرين ،وقد اختيرت كلمة علمانية ألنها أقل إثارة من كلمة ال دينية ".الندوة العاملية للش ــباب اإلس ــالمي،
املوسـ ـ ـ ــوعة امليسـ ـ ـ ــرة في األديان واملذاهب املعاصـ ـ ـ ــرة ،إش ـ ـ ـ ـراف وتخطيط ومراجعة :د .مانع بن حماد الجدي ،دارالندوة العاملية
للطباعة والنشروالتوزيع ،ط  ،4ه ـ ،1420ص .367
 1عبد الحميد عمر ،أحمد مختار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عالم الكتاب ،ط  ،2008 ،1ج ،2ص .1006
2كبارة ،عبد الفتاح ،الزواج املدني دراسة مقارنة ،دارالندوة الجديدة بيروت لبنان  -طبعة أولى  ،1994ص .88
 3االشامي ،أحمد ،التطور التاريخي لعقود الزواج ،ص .12
 4مصطفى السباعي  1384 - 1333(" :هـ ـ ـ ـ ـ  1967 - 1915 /م) مصطفى بن حسني ،أبوحسان السباعي :عالم إسالمي ،مجاهد ،من
خطباء الكتاب .ولد بحمص (في سورية) وتعلم بها وباألزهر ".الزركلي ،األعالم ،ج ،7ص231
 5السباعي ،مصطفى ،شرح قانون األحوال الشخصية ،ص .35
 6بوقزولة ،توثيق الزواج بين الشـ ــريعة والقانون بحث تكميلي لنيل شـ ــهادة املاجسـ ــتير ،إش ـ ـراف الدكتور أحمد جابا  ،ص
.29
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بالعودة إلى تاريخ العاملين اإلسالمي واألوروبي "الكنس ي" ،و إجراء مقارنة ملسألة إبرام عقود
ّ
"السر
الزواج بين الطرفين ،يتبين أن عقد الزواج في الغرب كان يباركه ويعقده البابا ،لذا سمي
ّ
املقدس" ،مما أشكل على الدولة الحديثة عند قيامها ،توثيق هذه العقود لدى مؤسساتها ،وبالتالي
ترسيم الحقوق املترتبة عليها ،عدا االحتجاج بها أمام املحاكم .مما جعل الدولة تبحث عن حل لهذه
املعضلة ،بتنظيم الزواج عبر إحتكار صالحيات إبرامهّ .أما بالرجوع إلى تاريخ العالم اإلسالمي،
يتضح ّأن كتابة عقود الزواج كانت من مشموالت القضاء ،الذي كان ّ
يعد من أجهزة الدولة ،وكان
ّ
منظما إلى درجة توسع القضاة في االجتهاد فيه وتطوير أساليب التحري وحفظ الحقوق (صاحب
سائل  -سجل القاض ي -عدول اإلشهاد -مأذون القاض ي .)...وعليه فالراجح ّأن عقود الزواج في
ّ
املختصة
اإلسالم تنظمها الدولة ،وبالتالي إن كان املقصود باملدنية تنظيم العقود من قبل الجهات
ّ
فاملسلمون كان لهم السبق في ذلك" ،إني أرى أن عقد الزواج املدني ال تعيبه التسمية ،ألن عقد
الزواج في الشريعة اإلسالمية عقد مدني ،محاط بهالة القدسية ،لكن الذي يعيبه عدم انطباق
ّ
مشاحة في املصطلحات كما أن العبرة في العقود
شروط الشرع الصحيح وأركانه عليه" .1فال
باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني.
ّ
ّ
حق القول إذن ،أن اإلشكال يبقى على مستوى القوانين التي تتدخل لتنظ َم الزواج ،ألنها تختلف
في درجة مطابقتها للشريعة اإلسالمية ،حسب مدى تطابق مادة األحوال الشخصية مع الشريعة
اإلسالمية2.
جاء في سياق السؤال عن الزواج املدني ،أي كفتوى للشيخ يوسف عبد هللا الشبيلي" :الزواج
املدني الذي تجريه املحاكم األمريكية ،إذا خال من املوانع الشرعية ،وجرى فيه اإليجاب والقبول
بين الطرفينّ ،
وتحقق فيه اإلشهاد على النحو املشروع ،كان صحيحا تترتب عليه جميع األثار التي
تترتب عن الزواج الشرعي ،حرصا على استقرار العقود ،وتصحيحا لها ما أمكن" . 3
 الزواج العرفي :
َ
هذا املصطلح من ّ
شدة اللبس فيه ،أفاد املعنى ونقيضه ،أي الزواج الصحيح والزواج
ّ
ّ
ّ
الباطلّ ،
الفقهية بكونه"ِ :اصطالح حديث يطلق على عقد الزواج غير املوثق
"عرفته مجلة البحوث

 1إبراهيم ،عبد هللا ،صور مستحدثة لعقد الزواج ،ص .67
 2نفس املوقف للدكتور ساس ي بن حليمة انظر كتابه محاضرات في عقد الزواج.
 3الشـ ـ ـ ــبيلي ،عب ــد هللا ،نوازل األسـ ـ ـ ــرة املسـ ـ ـ ــلم ــة في املجتمع األمريكي ،مح ــاضـ ـ ـ ــرة مكتوب ــة منشـ ـ ـ ــورة على موقع الشـ ـ ـ ــيخ ،ص .4
http://www.shubily.com/books/fqlalosrah.pdf
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ّ
بوثيقة رسمية ،سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب"  .1وأيضا "عقد مستكمل لشروطه الشرعية ،إال
ّأنه لم يوثق2".
أما قانوناّ ،
"يعرف رجال القانون الزواج العرفي بأنه ،الزواج غير املوثق ،الذي يتم بإيجاب
وقبول بين الطرفين ،الزوج والزوجة من خالل ورقة عرفية ،لكن يعاب عليه عدم توثيقه
وتسجيله ،سواء على يد مأذون شرعي في محكمة األحوال الشخصية أوفي الشهر العقاري" .3فأول
ما يفهم من خالل التعريفين ،أن الفقه والقانون أزمعا أمرهما على أن الزواج العرفي هو زواج
مستوف ألركانه وشروطه ،لكن تعوزه الحجية الكاملة ،بسبب عدم توثيقه لدى أجهزة
صحيح،
ٍ
الدولة املختصة ،وعلى ضوء ذلك تثور عدة إشكاالت على املستوين ،العلمي والعملي .فعلى الصعيد
العلمي ،الزواج العرفي تسمية نسبة إلى العرف ،يعني ما تعارف عليه القوم واطمأنوا إليه ،وتواتروا
على اتباعه" ،بشكل ثابت مستمر" ،4والعرف من مصادر التشريع ،لذا قال أهل الفقه ":العرف في
الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار" كما تقررت قاعدة "املعروف عرفا كاملشروط شرطا".
والعرف معطى اجتماعي ،فهو متغير بتغير مجتمعه ،مساير له ،متجاوب معه تأثرا وتأثيرا ،فما
ّ
اطمأن إليه القوم في هذا العصر ،بما فيه من تعقيدات ،وتطور للمؤسسات القانونية ،أن الزواج
يكون مبرما ومسجال بطريقة رسمية ،فبه تثبت الحقوق ويحتج بها عند الحاجة.
ّ
أما ّ
عمليا ،فال يخفى انتشار نوع من الزيجات التي أخذت تسمية " الزواج العرفي" ،لعلة عدم
ترسيمها لدى مؤسسات الدولة املختصة ،في حين أنه لو تم عرضها على امليزان الشرعي ،لوجد أنها
باطلة من أصلها ،وال ترتقي حتى إلى العقد الفاسد ،كالزواج املنتشر بين طلبة الجامعات ،والذي
يكون بإشهاد األصدقاء مع التواص ي على كتمانه.
 الزواج الشرعي " :العقد الشرعي":
ّ
يستمد أحكامه من النصوص
ويقصد بالشرعي نسبته إلى الشريعة اإلسالمية ،وهو الزواج الذي
قرآنا وسنة ،وعادة ما ُيصور في تقابل مع الزواج املدني ،بوصفه وافدا غربيا ،فهو" ،ما كان على
وفق الشريعة اإلسالمية ،بأن يكون قد ّ
تمت فيه الشروط ،وانتفت فيه املوانع."5

 1األشقر ،أسامة ،مستجدات فقهية في قضايا الطالق والزواج ،ص .129
 2عمرو ،عبد الفتاح ،السياسة الشرعية في األحوال الشخصية ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،ط ،1998 1،ص.43
 3عمران ،محمد فارس ،الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي ،مجموعة النيل العربية ،ط،2001 ،1ص .20
4علي منصور ،علي ،املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي ،ص .97
 5محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا املسند ،فتاوى إسالمية ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط 1994 ،1م ،ج  3ص .173
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 -2مو اقف الفقهاء حديثا:ّ
يتوجه املوقف الفقهي اليوم ،من مسألة توثيق عقود الزواج لدى الجهات املختصة ،في غالبه
ّ
نحو القول بلزوم هذا اإلجراء ،غير ّأن بعض املواقف رأت خالف ذلك ،بزعم أنه ال يدخل أي
التوثيق ،في أركان العقد وشروطه ّ
املحددة بصريح نصوص القرآن والسنة ،من ذلك يقول الشيخ
محمد أبو زهرة ":وال شك أن هذه اإلجراءات التي اشتمل عليها قانون العائلة إجراءات شكلية ،ألجل
ّ
بصحته ،وأما ّ
تتعلق ّ
صحته فإنها تتصل باألحكام الفقهية اإلسالمية بالنسبة
توثيق العقد ،لكنها ال
ّ
للمسلمين ...لذلك إذا ّ
موثق فإن العقد يكون صحيحا "1
تم عقد غير
 القائلون بوجوب التوثيق وأدلتهم :
وهذا عرض لبعض األراء :
 الشيخ محمد سيد الطنطاوي " :2الزواج العرفي ...وإن كان غير موثق ...ال ّنؤيده ليس ألنه زنا،
ّ
سيؤدي إلى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هي في غنى عنها3".
ولكنه
 السيد سابق " 4عقد الزواج عقد شكلي...يتم بتحقق أركانه وشروط انعقاده ....ويظله القانونبحماية دون االحتياج لش يء" 5
 الدكتور حسام الدين بن موس ى محمد بن عفانة" :6أرى أن تسجيل عقد الزواج في املحاكمالشرعية واجب شرعا ،فيجب كتابة عقد الزواج خطيا ،وتسجيله في املحاكم الشرعية ،وال ُيكتفى
باإليجاب والقبول الشفويين ،كما أنه ال يكتفى بكتابة ورقة ،ولو كان ذلك بحضور الولي
والشهود"7.
 الدكتور رجب أبومليح " :وما ّنرجحه للفتوى في هذا العصر ،أن توثيق عقد النكاح واجب
شرعا8".
 1أبو زهرة ،محمد ،محاضرات في عقد الزواج وأثاره ،دار الفكر العربي ،ص .63
 2الطنطاوي  :محمد سيد الطنطاوي ،شيخ الجامع األزهر من عام  1996إلى .2010
 3محمد فارس ،الزواج العرفي وصور أخرى للزواج ،ص .29
 4الس ــيد س ــابق (ت  1420هـ ـ ـ ـ ـ ــ) أحد علماء األزهر تخرح من كلية الش ــريعة ،اتص ــل باإلمام حس ــن البنا ،وأص ــبح عض ــوا في جماعة
(اإلخوان املسلمين) منذ أن كان طالبا.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D
9%82
 5سابق ،السيد ،فقه السنة ،الفتح لإلعالم العربي  -القاهرة ،ج ،2ص .39
 6أستاذ مساعد كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة القدس من .1987-1985
 7حسام الدين بن موس ى ،عفانة ،فتاوى يسألونك ،مكتبة دنديس ،الضفة الغربية  -فلسطين ،ط 1430-1427 ،1هـ ـ ـ ـ ،ج  10ص
.443
 8موقع إن إسالم " / http://www.onislam.net/arabic.2009 - 12 - 29 "onIslam
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 الدكتور أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش" :إذا كان للتوثيق بالكتابة أهمية كبيرة في عقودالرهون واإلجارات ...فتوثيق الزواج بالكتابة أهم وأدعى ،ملا للزواج من قدسية1".
 أسامة األشقر" 2:ال مراء في أن لهذا التوثيق أدعى في هذا العصر ،الذي تعقدت فيه املشكالت،وتعددت فيه أسباب النزاع3".
هذه األراء وإن قالت بوجوب التوثيق ،إال أنها اختلفت في درجة زجر الزواج غير املوثق.
 أدلتهم :
األدلة ّ
متعددة ،والبراهين متنوعة ،في القول بوجوب توثيق عقد الزواج في هذا الزمن ،فهو
ّ
وتصرف اإلمام في الرعية املنوط باملصلحة ،و"املقصود بالسياسة
ضرب من السياسة الشرعية،
الشرعية؛ سلطة تقديرية ممنوحة للحاكم الشرعي ،ويعمل بها في تدبير شؤون األمة ،باجتهاده أو
اجتهاد غيره ،بما ّ
مختص شرعا ،والتي ّ
ّ
تطبق
يحقق مصلحتها .أو هي مجموعة األوامر الصادرة عن
من خاللها أحكام الشريعة اإلسالمية فيما ال ّ
نص فيه ،على املحكومين بشروطها املعتبرة " .4فإلزام
ولي األمر لألمة بتوثيق العقد ،طاملا ّأن هذا اإللزام ال يخالف الشرع فهو في مقام الواجب"  .5فقد
جاء في الحديث الشريف ّأن الطاعة في املعروف ،وقال عثمان ض ي هللا عنهّ 6:
"إن هللا ينزع
ر
بالسلطان ما ال ينزعه القرآن".
كان القصد من وراء توثيق الزواج بالشهادة ،االحتجاج به عند اإلنكار ،غير ّأن الحجة تفوقت
على الشهادة في هذه الوظيفة" ،فالوثيقة تكون ّ
حجة عند التنازع والتجاحد ،تزيد من قوة اإلشهاد
أو تثب الدعوى أمام القضاء عند غياب الشهود 7 ".و"ال مراء أن لهذا التوثيق منافع عدة ،منها
إمكانية حفظ املكتوب مدة طويلة وغير محددة ،منها سهوله الرجوع عند النزاع " ،8فاألخذ بها هو
من باب أولى وأحرى.

 1الـدريويش ،أحمـد بن يوسـ ـ ـ ــف بن أحمـد ،الزواج العرفي ،حقيقتـه وأحكـامـه ،أثراه و األنكحـة ذات الص ـ ـ ـ ـلـة بـه ،دار العص ـ ـ ـ ـمـة -
الرياض ،ط ،2005 ،1ص .68
 2أستاذ الفقه أصوله بجامعة أم القرى .
 3األشقر ،أسامة مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق ،ص .134
 4عمرو ،عبد الفتاح ،السياسة الشرعية في األحوال الشخصية ،ص .5
 5بن محمد بن محمود ،جمال ،الزواج العرفي في ميزان اإلسالم ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ص .79
 6عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ،من قريش :أمير املؤمنين ،ذو النورين ( 47ق ه ـ ـ ـ ـ  35 -ه ـ ـ ـ ـ  656- 577 /م) ،ثالث الخلفاء
ّ
الراشدين ،وأحد العشرة املبشرين .من كبار الرجال الذين اعتز بهم اإلسالم في عهد ظهوره ".الزركلي ،األعالم ،ج ،4ص .210
 7الدريويش،الزواج العرفي ،حقيقته وأحكامه وأثاره و األنكحة ذات الصلة به ،ص .68
 8األشقر ،أسامة ،مستجدات فقهية ،ص .134

50

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  7يونيو 2018

يورد العالمة ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية كالم عمر بن عبد العزيز 1الذي
ُ
َ ُ َ
جاء فيه ( :تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا) ،كما جاء في الحديث الشريف "خ ْي ُرك ْم ق ْرِني ،ث َّم
َّ َ ُ
ين َيل َون ُه ْم 2 "...فالناس في هذا العصر ليسوا بصدق وأمانه الرعيل األول من الصحابة والتابعين
ال ِذ
حتى يتزوجوا على شاكلتهم ،فهم خير الخلق وأصدقهم ،رض ي هللا عنهم وأرضاهم ،اختارهم املولى
لنقل سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
خاتمة :
نعيش اليوم في واقع استغرق التوثيق كامل تفاصيله ،فاإلنسان يوثق من والدته حتى وفاته،
عالوة عن بقية املعامالت من بيع وشراء وعقود أخرى ،فكيف ال يوثق عقد الزواج بما له من أثار
خطيرة على النسب ،خاصة أن العالم اليوم ،هو عبارة عن قرية صغيرة ،مربوطة بشبكة من
ّ
اإلدارات املحلية ،والدولية ،والتي ال تتعامل إال بالوثائق الرسمية ،وعدم األخذ بها سيتسبب في
جلب الحرج واملشقة ،عدا عن ضياع الحقوق ،وتعطل املصالح.
إن النكاح على الصيغة القديمة ،لم يعد ّ
يحقق مقصد اإلسالم في الزواج ،فهو عرضة لإلنكار
والجحود ،وال يحفظ حقوق الزوجة وال األنساب ،بل هو يتعارض مع مقاصد الشريعة في جلب
املصالح و دفع املفاسد ،واستقرار املجتمعات ،وبذلك يكون األخذ بالتوثيق أدعى و أوجب .
ما يثيره بعض امللتزمين ،من كون العقد الشرعي هو الصيغة اإلسالمية للزواج الصحيح ،طرح
يحتاج إعادة تأصيل ملصطلح العقد الشرعي ،إضافة إلى عرض الفكرة من أصلها ،على فقه
املصالح.
قائمة املراجع:
 إبراهيم ،عبد هللا ،صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون األحوالالشخصية ،جامعة النجاح الوطنية .2010
 ابن عاشور ،محمد الطاهر ،التحرير والتنوير ،دار بن سحنون للنشر والتوزيع ،تونس ،ط.2007

 1عمر بن عبد العزيز 101 - 61( :هـ  720 - 781 /م) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي القرش ي ،أبو حفص :الخليفة
الص ـ ــالح ،وامللك العادل ،وربما قيل له خامس الخلفاء الراش ـ ــدين تش ـ ــبيها له بهم .و هو من ملوك الدولة املروانية األموية بالش ـ ــام.
ولد ونش ـ ــأ باملدينة ،وولي إمارتها للوليد .ثم اس ـ ــتوزره س ـ ــليمان ابن عبد امللك بالش ـ ــام .وولي الخالفة بعهد من س ـ ــليمان س ـ ــنة  99هـ
فبويع في مسجد دمشق ".الزركلي ،األعالم ،ج ،5ص .50
2البخاري ،الجامع الصحيح 81 ،كتاب الرقائق ،باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا والتنافس فيها ،ج ،8ص ،91ح.6428

51

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  7يونيو 2018

 ابن فرحون (ت799هــ) ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،مكتبة الكلياتاألزهرية ،ط .1986 ،1
 ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر (ت 751هــ) ،الطرق الحكمية ،مكتبة دار البيان . أبو زهرة ،محمد ،محاضرات في عقد الزواج وأثاره ،دار الفكر العربي. األشقر ،أسامة ،مستجدات فقهية في الزواج ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق ،دارالنفائس للنشر والتوزيع -األردن ،ط.2001 ،1
 البخاري ،الجامع الصحيح ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمدفؤاد عبد الباقي) -الطبعة :األولى1422 ،ه.
 بن عبد هللا العامر ،محمد ،علم الشروط في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في كتابات عدل اململكةالعربية السعودية ،إشراف عثمان بن إبراهيم املرشد ،جامعة أم القرى ،ط . 1991 ،1
 بن محمد بن محمود ،جمال ،الزواج العرفي في ميزان اإلسالم ،دار الكتب العلمية – بيروت . بوقزولة ،توثيق الزواج بين الشريعة والقانون بحث تكميلي لنيل شهادة املاجستير ،إشرافالدكتور أحمد جابا هللا.
 البيهقي ،أحمد بن الحسين( ،ت 458ه) ،السنن الكبرى ،تح :عبد القادر عطا ،دار الكتبالعلمية ،بيروت لبنان ،ط1422 ،3ه 2003 /م.
 التعريفات ،تح :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروتلبنان ،ط1403 ،1هـ 1983-م. حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي (ت 1067هـ) ،كشف الظنون عن أسامي الكتبوالفنون ،مكتبة املثنى  -بغداد.1941 ،
ّ
العربي  ،الفكر السامي في الفقه اإلسالمي ،دار الكتب العلمية -
 الحجوي محمد بن الحسن بنبيروت-لبنان،ط .1995
 حسام الدين بن موس ى عفانة  ،فتاوى يسألونك  ،مكتبة دنديس ،الضفة الغربية  -فلسطين،ط 1430-1427 ،1هــ.
 حسن أسعد لطفي ،الزواج في اإلسالم  ،املطبعة البهية املصرية ،ط .1938 الحميري اليمني ،نشوان بن سعيد ،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،تح :حسين بنعبد هللا العمري  -مطهر بن علي اإلرياني  -د يوسف محمد عبد هللا ،دار الفكر املعاصر (بيروت
 -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية) ،ط 1420 ،1هـ .1999 -
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 الدريويش أحمد بن يوسف بن أحمد ،الزواج العرفي  ،حقيقته وأحكامه  ،أثراه و األنكحة ذاتالصلة به ،دار العصمة  -الرياض ،ط.2005 ،1
 الزحيلي وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،ط.1985 ،2 الزركلي خير الدين املتوفى1396 :هـ)  :األعالم ( قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العربو املستشرقين) -دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط15،2002
 سابق السيد ،فقه السنة ،الفتح لإلعالم العربي  -القاهرة . السباعي مصطفى ،شرح قانون األحوال الشخصية ،دار الوراق للنشر و التوزيع ،ط9 السرخس ي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة ( ت  ،)483املبسوط ،دار املعرفة -بيروت،.1993
 السيوطي جالل الدين ( ت ،)911حسن املحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،تح  :محمد أبوالفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية  -عيس ى البابي الحلبي وشركاه  -مصر ،الطبعة ،1
 1387هـ . 1967 /
 الشامي أحمد ،التطور التاريخي لعقود الزواج في اإلسالم ،سلسلة في تاريخ العرب واإلسالم ،ط.1982
 الصاوي املالكي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي(ت  ،)1241حاشية الصاوي على الشرحالصغير ،دار املعارف .
 عبد الحميد عمر ،أحمد مختار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عالم الكتاب ،ط .2008 ،1 علي منصور علي ،املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي ،دار الفتح للطباعةوالنشر،بيروت.
 عمران محمد فارس ،الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي  ،مجموعة النيل العربية،ط.2001 ،1
 عمرو عبد الفتاح ،السياسة الشرعية في األحوال الشخصية ،دار النفائس للنشر والتوزيع،ط.1998 1،
 عودة عبد القادر ،تشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،دار الكتاب العربي –بيروت .
 الفراهيدي ،الخليل بن أحمد (ت 170هـ) ،العين ،تح :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي-الناشر :دار ومكتبة الهالل.
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 الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817ه) ،القاموس املحيط ،تح :مكتب تحقيقالتراث بمؤسسة الرسالة ،إشراف :محمد نعيم العرقسوس ي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت-لبنان ،ط 1426 ،8ه.2005 /
 كبارة عبد الفتاح ،الزواج املدني دراسة مقارنة ،دار الندوة الجديدة بيروت لبنان  -طبعة أولى.1994
 الكندي ،أبو عمر محمد بن يوسف ( ت بعد 355ه) ،كتاب الوالة وكتاب القضاة ،تح :محمدحسن محمد حسن إسماعيل ،وأحمد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان -
الطبعة :األولى 1424 ،هـ . 2003 /
 محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا املسند ،فتاوى إسالمية ،دار الوطن للنشر ،الرياض  ،ط،1. 1994
محمد فارس ،الزواج العرفي وصور أخرى للزواج  .مجموعة النيل العربية ،ط.2001 ،1
 املوسوعة الفقهية الكويتية ،،مطابع دار الصفوة  -مصر ،ط.1 املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب املعاصرة ،إشراف وتخطيط ومراجعة :د .مانع بن حمادالجنهي ،دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  ،4ه ـ.1420
 الونشريس ي ،أبى العباس أحمد بن يحيى ،املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق ب داب املوثقوأحكام الوثائق ،دراسة وتحقيق عبد الرحمان بن حمود بن عبد الرحمان األصرم ،دار البحوث
للدراسات اإلسالمية وإلحياء التراث  -اإلمارات العربية املتحدة  -دبي.
مو اقع االنترنت
 الشبيلي ،عبد هللا ،نوازل األسرة املسلمة في املجتمع األمريكي ،محاضرة مكتوبة منشورة علىموقع الشيخ http://www.shubily.com/books/fqlalosrah.pdf
 -موقع إن إسالم " . / http://www.onislam.net/arabic.2009 - 12 - 29 "onIslam
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إجراء البيع والشراء عبرتقنيات الهاتف املحمول من منظور الشريعة
اإلسالمية
عبد الرحمن بن صالح السقاف/طالب ماجستير ،جامعة العلوم االسالمية،ماليزيا
د .منيرعلي عبد الرب القباطي/أستاذ مساعد ،جامعة العلوم اإلسالمية،ماليزيا

ملخص
ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الكثير من األمور في الحياة البشرية ،كان من ضمنها
موضوع البيع والشراء عن طريق األنترنيت ،وباألخص البيع والشراء عن طريق الهاتف املحمول،
ولكثرة شيوع هذا النوع من البيوع عبر تقنيات الهاتف املحمول ولألسف يقع الكثير من الناس في
املحظورات الشرعية كالربا ،والغرر ،والغش وغير ذلك لذا وجب على الباحثين الشرعيين دراستها
والوقوف عليها بش يء من التفصيل ،من هذا املنطلق سوف يتطرق الباحث في هذه الورقة إلى بيان
رأي أهل العلم وبيان األحكام الشرعية كي يكون املسلم على دراية واسعة بأحكام هذه الوسيلة
الحديثة ويكون على بصيرة بالحكم الشرعي في تعامالته مع األخرين .
الكلمات املفتاحية :البيع -الشراء-الهاتف النقال-الشريعة اإلسالمية.
ABSRACT
Modern technology has facilitated many things in human life, including the subject
of buying and selling online, especially buying and selling over the mobile phone, and
the spread of this type of sales through mobile technology. Unfortunately, many
people are in legal prohibitions, Gharar, cheating, etc. Therefore, legal scholars must
study and examine them in some detail. From this point of view, the researcher
discusses the opinion of the scholars and the shar'i rulings so that the Muslim is fully
aware of the provisions of this modern method. And be aware in his dealings with
others.
Keywords: Sell - Buy - Mobile - Islamic Sharia
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مقدمة:
تعالج هذه الورقة البحثية جانبين مهمين من جوانب الحياة املعاصرة نظرا لتأثير بعضهما في
بعض ،ولتأثيرهما معا على حياة اإلنسان ،وهذان الجانبان هما" :إجراء البيع والشراء عبر تقنيات
الهاتف املحمول" ،وأزعم أن معالجة مثل هذين الجانبين من منظار عالقة أحدهما باآلخر من
واجبات العصر على أهل العلم ،من حيث ضرورة بيان األحكام الشرعية املتعلقة بهما ،وبما
يتمخض عن عالقة كل منهما باآلخر ،ونظرا التساع املوضوعات املتعلقة باملعامالت املالية
اقتصرت على البيع والشراء لتكون الورقة البحثية مركزة ،وذات جدوى أكبر ،وأكثر غناء وفائدة،
وقد قسمت هذه الورقة على ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف البيع والشراء لغة واصطالحا.
املطلب الثاني :حكم شراء وبيع تطبيقات املحمول.
املطلب الثالث :البيع والشراء عبر تقنيات املحمول.
املطلب األول
تعريف البيع والشراء لغة واصطالحا
البيع والشراء في اللغة هي مطلق املبادلة( ،)1أما في اصطالح الفقهاء هو مبادلة مال بمال(،)2
وبعضهم يزيد قيدين آخرين.
وهو" :بطريق االكتساب"( ،)3وبعضهم يضيف قيدا بشكل أعم فيقول" :على وجه
مخصوص"(.)4
"وعملية البيع تتضمن في وقت واحد خروج السلعة املبيعة من ملك ودخولها في ملك آخر ،لكن
هذه العملية بالنظر إلى جانب الخروج تسمى بيعا ،وبالنظر إلى جانب الدخول تسمى شراء"(.)5
ويعد التعبير عن اإلرادة هو الركن األهم في عقد البيع بل إن الحنفية يعدون ما اعتبره الجمهور
أركانا شروطا للبيع ( ،)6وبما أن األصل في العقود هو التراض ي وكان أمرا خفيا أنيط بقول وهو
()1الفيومي .أحمد بن محمد بن علي .املصباح املنيرفي غريب الشرح الكبير .املكتبة العلمية :بيروت ،ج .1ص.69
( )2السرخس ي .محمد بن أحمد1993 .م .املبسوط .دار املعرفة :بيروت .ج .12ص،188
( )3البابرتي .محمد بن محمد .العناية شرح الهداية .دار الفكر .ج .6ص.246
( )4الشربيني .محمد بن أحمد1994 .م .مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج .دار الكتب العلمية .ج .2ص.322
( )5الزرقا .مصطفى أحمد2012 .م .عقد البيع .دار القلم :دمشق .الطبعة الثانية .ص.21
( )6ينظر :ابن عابدين .محمد أمين بن عمر1992 .م .رد املحتارعلى الدراملختار .دار الفكر :بيروت .الطبعة الثانية .ج .4ص.504
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اإليجاب والقبول أو فعل ،وهذا هو ما يسمى بالتعبير عن اإلرادة ،والقول هو األصل في البيان
والداللة الرضا ،وال يختص اإليجاب والقبول في عقد البيع بألفاظ خاصة ،فكل ما دل على الرضا
فهو كاف في انعقاد العقد ،وهذا بعينه يقال في الفعل ،فالفعل إذا احتفت به قرائن دالة على الرضا
بالعقد كان كافيا في انعقاده ،وإن خالف في هذا فقهاء الشافعية( ،)1فرغم أن القول هو األساس في
التعبير عن الرضا؛ إال أنه ال يفي بعقود اليوم التي تتنوع وتتعدد أساليبها وأشكالها وخاصة أن هذه
املقالة تعالج جانبا مهما من جوانب التطور الذي نعيشه ،وهو إجراء عقد البيع عبر وسائط
إلكترونية يتيسر في بعضها نقل الصوت والصورة ،وال يتيسر في بعضها اآلخر.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ،فكل ما عده
الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطالح الناس في األلفاظ واألفعال انعقد العقد
عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ واألفعال وليس لذلك حد مستمر؛ ال في شرع وال في لغة.
بل يتنوع بتنوع اصطالح الناس كما تتنوع لغاتهم"(.)2
املطلب الثاني
حكم شراء وبيع تطبيقات املحمول
مع انتشار تطبيقات املحموالت وكثرتها أضحى من العسير جدا حصرها ،ومع هذا يمكن تصنيف
أغلبها أو األكثر انتشارا بين الناس ،وتعود أغلب هذه التطبيقات إلى األقسام التالية:
 .1التعارف والدردشات.
 .2البيع والشراء بما فيه املأكوالت.
 .3التعليم واملعلومات.
 .4إخبارية.
 .5ترفيه وألعاب ،ويدخل فيه الصوتيات ومشغالت الفيديو ،والتعديل على الصور.
 .6املواصالت والسفر.
 .7املتصفحات.
 .8التخزين السحابي.
 .9صحة ولياقة بدنية.
 .10صور ومونتاج.
وكل نوع من هذه األنواع تشتمل على عشرات التطبيقات العامة واملتخصصة ،وكل تطبيق قد
ينضبط بأحكام الشريعة وقد ال ينضبط ،وإن األغلب ال يراعي الضوابط الشرعية ،وفي هذا املطلب
()1النووي .يحيى بن شرف .املجموع شرح املهذب .دار الفكر .ج .9ص.162
( )2ابن تيمية .أحمد بن عبد الحليم1995 .م .مجموع الفتاوى .تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .ج .29ص.7
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سأعالج قضية خاصة وهي بيع وشراء هذه التطبيقات ،وبما أنه سبق في التمهيد بيان شروط البيع
والشراء فننظر هنا إلى مدى انطباق هذه الشروط على تطبيقات املحمول.
وتنقسم تطبيقات املحموالت من حيث البيع والشراء إلى ثالث أنواع:
النوع األول :تطبيقات مجانية ،فال تكلف مستخدمها سوى الدخول على املتجر اإللكتروني
وتنزيلها ،ويستفيد صاحب التطبيق منه عوائد اإلعالنات ونحوها ،علما أنه "يقوم مجرمو اإلنترنت
بإنشاء وتوزيع تطبيقات تبدو مفيدة ولكنها مؤذية إذا قمت بتثبيت أحد هذه التطبيقات يمكن
لهؤالء املجرمين السيطرة على الجهاز املحمول ،وقراءة الرسائل البريدية واالستماع إلى محادثاتك،
والحصول على جهات االتصال الخاصة بصاحب الهاتف املحمول (.)1
النوع الثاني :تطبيق غير مجاني ،ولم أقل (تطبيق ربحي) ألن التطبيقات التي من النوع األول هي
ربحية أيضا ولكن بطريقة أخرى ،وهذا ال يمكن استعماله إال بشراء التطبيق كامال.
النوع الثالث :الشراء في التطبيق ،وهذه صيغة اعتمدت عليها كثير من التطبيقات حيث يمكن
للمستفيد تنزيل التطبيق من املتجر اإللكتروني بشكل مجاني لكنه ال يستطيع التمتع واالستفادة
من كافة خاصيات التطبيق ،خاصة وأن هذه التطبيقات تستمر في التحديث والتطوير لتحفز
املستخدم على الشراء ،وهذا النوع عادة ما يكون في ألعاب الفيديو حيث يمكن للمستخدم تحسين
مستوى لعبه ،من خالل شراء معدات أو مراحل أو مستويات جديدة إال أن هذا النوع ال يقتصر
على األلعاب فقط بل يمكنك إيجاده في تطبيقات مثل  Spotifyو  Microsoft Officeو حتى
يوتيوب .ففي هذه الحالة ،تسمح التطبيقات للمستخدم بأن يتمكن من تزويد ميزات التطبيق
بشكل يحسن األداء.
نص الفقهاء واألصوليون على قاعدة مهمة وهي (األصل في األشياء اإلباحة) ،وبناء على ذلك فإن
شراء وبيع تطبيقات املحموالت جائزة بال حرج ،لكن هذه اإلباحة ليست مطلقة فهي مقيدة بقيد
وهو أال تكون مشتملة على محرم أو تفض ي إلى محرم ،فإذا كان التطبيق مبنيا على القمار وامليسر
أو كان برنامج محادثات مختلطة بحيث تظهر فيه العورات أو النساء العاريات أو نحو ذلك مما
هو محرم في ذاته ،أو يفض ي إلى الفحشاء واملنكر أو كانت اللعبة مثال فيها تقديس لألوثان وتعظيم
لها ،أو نحو ذلك ففي هذه الحاالت يحرم بيع وشراء هذا التطبيق وإن تم البيع والشراء فهو عقد
فاسد ،وكسب البائع منه محرم غير جائز.

()1أوتش .النشرة الشهرية حول الوعي األمني ملستخدمي الحاسب اآللي .يناير2015 ،م .ص.1
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أما قضية اشتماله على الصور املجسمة فرغم أنه قد ثار خالف كبير في الزمن املاض ي ،إال أن
ما استقر عليه األمر هو جواز ظهور هذه الصور عبر شاشات املحموالت ،ألمن الفتنة التي كانت
متوخاة في تحريمها وألن التجسيم ليس حقيقيا كما هو الواقع في التماثيل الظاهرة في الواقع.
وال يؤثر على صحة البيع ما قد يطرأ على املشتري من حرمة بسبب االستعمال ،كأن يتسبب
التطبيق في تفويت ا لصلوات وترك الواجبات وضياع األوقات ونحو ذلك ،فالحرمة هنا ناتجة عن
سوء االستعمال ليس من ذات التطبيق ،ولهذا كان املخاطب بالحرمة واإلثم هو املستخدم وليس
بائع التطبيق.
املطلب الثالث:
البيع والشراء عبرتقنيات الهاتف املحمول.
الفرع األول :خصائص عقد البيع عبرتقنيات املحمول ومخاطره:
يتعلق هذا الفرع باملطلب السابق لكني آثرت إيراده هنا لكثرة عقود البيع املتنوعة التي تنعقد
عبر املحمول.
يعد عقد البيع عبر تطبيقات الهاتف املحمول من جنس أو داخال ضمن البيع اإللكتروني ،ولهذا
يأخذ هذا النوع من البيع خصائص البيع اإللكتروني والتي تتمثل فيما يلي:
أوال :فقدان الوجود املادي ألطراف العقد ،حيث يتم إبرام العقد عبر تطبيقات املحمول دون
وجود مادي لطرفي العقد ،وهذا بخالف العقد التقليدي الذي تجري فيه املساومات واملفاوضات
ثم التعاقد بين طرفين موجودين ،ولهذا آثار مهمة أهمها تحديد مجلس العقد ،إذ يمكن في حال
التعاقد التقليدي تحديد وضبط مجلس العقد بخالف التعاقد عبر تطبيقات املحمول؛ ألن
املجلس فيه افتراض ي ،وقد يكون بين املتعاقدين مسافات شاسعة جدا إضافة ملا ينتج تبعا لذلك
من اختالف في التوقيت الزمني(.)1
ثانيا :التعاقد عبر تطبيقات املحمول غالبا ما يتصف بالطابع الدولي ،تبعا لعاملية شبكة
اإلنترنت ،حيث يشتمل العقد أشخاصا ينتمون إلى دول مختلفة ،ويثير الطابع الدولي للتعاقد عبر
تطبيقات املحمول العديد من املسائل منها مسألة بيان مدى أهلية املتعاقد للتعاقد(.)2
ثالثا :حلت –من حيث الوفاء -وسائل الدفع اإللكترونية في أكثر هذه املعامالت محل النقود
العادية ،ومنها على سبيل املثال البطاقة البنكية ،وهي بطاقة بالستيكية تصدرها املصارف أو
()1بكر .عصمت عبد املجيد2015 .م .دور التقنيات العلمية في تطور العقد .دار الكتب العلمية .لبنان .ص.72
()2منصور .محمد حسين منصور2003 .م .املسؤولية اإللكترونية .دار الجامعة الجديدة للنشر .ص .19نقال عن :بكر .عصمت
عبد املجيد2015 .مدور التقنيات العلمية في تطور العقد .ص.78

59

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  7يونيو 2018

شركات متخصصة لعمالئها كوسيلة بديلة عن النقود كبطاقة فيزا كارد ( ،)Visa Cardوبطاقة
االئتمان كريدت كارد ( )1( )Credit Cardوبطاقة الصراف اآللي ( ،)ATM Cardوالبطاقة الذكية ومن
أحدث صورها بطاقة املوندكس (.)2( )Mondex Card
وكذلك األوراق التجارية اإللكترونية ،وهي على أنواع :الكمبيالة اإللكترونية ،والسند اإلذني
اإللكتروني ،والشيك اإللكتروني ،والنقود اإللكترونية ،وهي نقود افتراضية وتقوم فكرتها على فكرة
النقود الورقية أو املعدنية وال توجد أية عالمات خاصة بها ،ولكنها تتميز بأنها ذات طبيعة مستقلة
ودولية( ،)3إضافة إلى الذهب اإللكتروني ،حيث يتم خزن الذهب الحقيقي وإيداعه لدى أحد
املصارف ،ويتم تحويله إلى أرقام تضاف من حساب عميل إلى عميل آخر ،ويمكن اعتباره وحده
نقدا ويجوز استعماله كنقود في البيع عبر تطبيقات املحمول ،ويتم تسديد الثمن عن طريق
التحويل اإللكتروني حيث تتولى عملية التحويل الجهة التي تقوم على إدارة عملية الدفع والتي تكون
مصرفا أو جهة خاصة أنشئت لهذا الغرض(.)4
أما مخاطر إجراء عقد البيع عن طريق تقنيات الهاتف املحمول ،فتتمثل فيما يلي:
-1
-2
-3
-4

ضعف املراقبة على املنتجات والتطبيقات.
صعوبة التوثيق و اإللزام في العقود املبرمة عبر تقنيات املحمول.
إلحاق الضرر باملنتجات املحلية.
انتشار البطالة لقلة الحاجة لأليدي العاملة.

 -5عرض سلع و خدمات محرمة شرعا كتجارة الخمور والجنس وغيرها(.)5
الفرع الثاني :حكم البيع والشراء عبرتقنيات الهاتف املحمول
قبل الولوج في بيان األحكام املتعلقة بالبيع عبر تقنيات الهاتف املحمول ،يحسن بي أن أذكر بما
ذكرته سابقا في أن األصل في األشياء اإلباحة ،والبيع عبر تقنيات الهاتف املحمول األصل فيه

( )1وقد عرفها أحد الباحثين بأنها" :بطاقة خاصة تصدرها مؤسسة مالية تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات والسحب
النقدي دون أن يدفع املقابل حاال ،ويلتزم املصدر للبطاقة بالدفع عن حاملها ،والتحصيل منه فوريا بالخصم من حسابه أو آجال
خالل مدة معينة" .شاشو .إبراهيم محمد2011 .م .بطاقة االئتمان حقيقتها وتكييفها الشرعي .مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية .املجلد  .27العدد الثالث .ص.655
()2إبراهيم .خالد ممدوح2011 .م .إبرام العقد اإللكتروني .دار الفكر الجامعي .اإلسكندرية .ص.78 _77
()3إبراهيم .خالد ممدوح2011 .م .إبرام العقد اإللكتروني .ص.78 :77
()4املرجع نفسه.
()5أبو رحمة .إياد زكي محمد1430 .هـ .أساليب تنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية ونظم التسوية املحاسبية عنها .الجامعة
اإلسالمية .غزة .رسالة علمية غير منشورة .ص.26
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الجواز ،ولكن يضبط هذا الجواز بتوفر الشروط الشرعية لصحة عقد البيع ،وقد عرف بعض
الفقهاء العقد بأنه" :ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله"(.)1
أما عن البيع والشراء عبر تقنيات املحمول فيتم من خالل أربع طرق:
الطريقة األولى :عبرتطبيق الشركة صاحبة السلعة:
ويتم هذا بعد معرفة وتعيين السلعة واالطالع على سعرها ومواصفاتها وصور نموذجية منها،
فإذا تمت املوافقة فينقر املشتري على أيقونة املوافقة ،ويتم خصم قيمة السلعة من حسابه
املصرفي ،ويتم توصيل السلعة إلى املشتري ،واألصل فيها أن تكون حسب املواصفات ،ويتعلق بهذه
الصورة مسألتان:
األولى :الصيغة.
والثانية :البيع على الوصف.
املسألة األولى :الصيغة:
اختلف أهل العلم في اشتراط الصيغة ،وذهب بعضهم على عدم اشتراطها ،2لكن هذه الصورة
ليس فيها معاطاة فالدفع فوري ،وتتم املوافقة عبر النقر على أيقونة خاصة ،وبما أن هذه الصورة
لم تكن موجودة قديما فمن الطبيعي أن الفقهاء ال ينصون عليها ،واألقرب هو اعتبار هذا النقر
بمثابة الصيغة تخريجا لها على الرسالة ،إذ نص الفقهاء على أن الرسالة تقوم مقام النطق ،وهذا
القياس وإن كان فيه بعد فيما يبدو لي ،لكن الذي يقربه كون البائع واملشتري في مكانين مختلفين،
ويتم التعبير عن اإلرادة بوسيلة وسيطة ،وهي إذا كانت قديما حامل الرسالة فهي اليوم اآللة التي
تقوم بهذا الدور ،بل يمكن أن نقول هذه الصورة -محل البحث -تجوز من باب أولى ،ألن املشتري
يدفع الثمن مقدما مما يعني مصداقية شرائه ،وهذا غير موجود في صورة الرسالة ،ولهذا أقول إن
البيع الذي يتم عبر التطبيق جائز إال إذا اعتراه ما يلي:
أ -بيع محرم ،فبيع املحرمات وشراؤها ال يجوز بأي وسيلة كانت.
ب -أن يتم البيع في مكان ال يجوز البيع فيه ،وهو املسجد(.)3

( )1لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية1392 .هـ .مجلة األحكام العدلية .املطبعة األدبية .بيروت .ص.137
 2ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر 1992م ،رد املحتار على الدر املختار ،دار الفكر ،بيروت ،ط ،2ج .4ص ،513البغدادي ،عبد
الرحمن بن محمد بن عسكر ،إرشاد السالك إلى أقرب املسالك ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي :مصر ،ط ،3ص ،75الشربيني،
محمد بن أحمد الخطيب 1415هـ ،مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية ،ط ،1ج .2ص ،325الرحيباني،
مصطفى بن سعد بن عبده1415 ،هـ ،مطالب أولي النهى في شرح غاية املنتهى ،املكتب اإلسالمي ،ط ،2ج .3ص.4
( )3هذا املنع للكراهة مع صحة البيع .ينظر :ابن قدامة .عبد هللا بن أحمد1968 .م .املغني .مكتبة القاهرة .ج.4ص.206
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ت -الربويات ،فبيع الذهب أو الفضة أو املتاجرة بالنقود عبر تطبيق معين يدخل هذه املعاملة
في الحرمة ،وأشهر معاملة تتم اليوم في هذا املجال هي البيع على الهامش(.)1
املسألة الثانية :البيع على الوصف:
يرد هنا سؤال وهو :هل مجرد رؤية املبيع عبر التطبيق اإللكتروني كاف في العلم باملبيع؟ مع
مالحظة أن أوصاف السلعة يتم االطالع عليها ،بل إنه يتمكن أن يطلع على أدق التفاصيل املتعلقة
بالسلعة ،وال أبعد إذا قلت بأن الوصف قد يحقق املعرفة في كثير من التجارات التي من هذا النوع
أفضل من الرؤية ،فال يقتصر األمر على مجرد الصورة ،فهنا أمران يتحقق بهما العلم بالسلعة
وهما :صورة السلعة ،ومواصفاتها.
والذي يترجح من أقوال أهل العلم أن البيع على الوصف جائز مع بقاء خيار الرؤية فكيف لو
انضم إليه صورة السلعة ،وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم( ،)2بل إن املالكية يجيزون
البيع بال علم إذا وقع بشرط خيار الرؤية( ،)3وشرط بعض املالكية أن يكون مما يؤمن تغيره(،)4
وهذا شرط سديد ،علما أنهم جميعا يشترطون الخيار عند رؤيته ،لكن الذي أميل إليه هو عدم
الخيار إذا كانت السلعة بحسب املواصفات املذكورة في التطبيق.
الطريقة الثاني :وسائل التواصل االجتماعي:
كثرت وتعددت وسائل التواصل االجتماعي ،وأخذت حيزا كبيرا من أوقات الناس وتعامالتهم،
كما أنتج هذا تطورا مستمرا لهذه الوسائل حتى غدت ذات خدمات متنوعة ،وفيما يتعلق بهذا
املوضوع وهو إجراء البيع عبر وسائل التواصل ،والتي يمكن من خاللها التعبير عن اإلرادة بصورتين:
األولى الصوتية ،والثانية الكتابية ،والحقيقة أن هذا املوضوع سواء ما يتعلق بهذه النقطة أو ما
( )1هناك أكثر من تعريف متداول للتمويل بالهامش ،إال أنه يمكن تعريفه من خالل ما يسمى بحساب التمويل بالهامش Margin
 ،Accountوالذي هو عبارة عن حساب لدى شركة الوساطة يقوم من خالله الوسيط بإقراض املستثمر املال الالزم لتمويل جزء
من األوراق املالية املنوي شراؤها ،وتعتبر األوراق املالية التي يشتريها املستثمر باإلضافة إلى األموال املدفوعة من قبله ضمانا لهذا
القرض املمنوح له من قبل الوسيط ،وذلك وفقا لشروط محددة تكون مذكورة ومنصوصا عليها في اتفاقية فتح الحساب (عقد
التمويل على الهامش) الذي يتم إبرامه بين شركة األوراق املالية واملستثمر الذي يرغب الحصول على هذه الخدمة ،وبالتالي في
حساب التمويل بالهامش فإنك تستثمر بأموال الوسيط ،وذلك من خالل استخدام الرفع املالي ،ومن املعروف أن املستثمر قد
يواجه الربح أو الخسارة نتيجة استخدامه هذه األداة من أدوات الهندسة املالية .ينظر :البورصة املصرية2016 .م .نبذة عن الشراء
الهامش ي .ص .1هيئة سوق رأس املال الفلسطينية2010 .م .التمويل بالهامش .ص.8
( )2وقد ذهب إلى هذا الحنفية واملالكية والحنابلة .ينظر :السيواس ي .محمد بن عبد الواحد .شرح فتح القدير .دار الفكر .بيروت.
ج6ص .337العبدري .محمد بن يوسف1398 .هـ.التاج واإلكليل .دار الفكر .بيروت .ج.4ص .296ابن قدامة .عبد هللا بن أحمد.
1968م .املغني .ج.3ص.496
()3النفراوي .أحمد بن غنيم بن سالم1415 .هـ .الفواكه الدواني .دار الفكر .بيروت .ج.2ص.80
()4العبدري .محمد بن يوسف1398 .هـ .التاج واإلكليل .ج.4ص296
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قبلها أو الطريقتين اآلتيتين لها بعد قانوني مهم ،ألن العقد هو عبارة عن اتفاق أو اجتماع إرادتين
على ش يء ماء ،وهذا تترتب عليه أحكام قانونية.
هذا وقد ذهب بعض الباحثين املعاصرين إلى أن إبرام العقد إن تم بين طرفين سواء كانا
حاضرين أم غائبين عبر الوسائل اللفظية كالهاتف وبرامج املحادثة –وهي ما تهمنا هنا -فإن العقد
نافذ إال أن يجري العرف بخالفه ،وخرجوه على قول النووي" :لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح
البيع بال خالف"( ،)1وعلى هذا فإن عقود البيع التي تتم عبر تطبيقات املحادثة نافذة ،لكن هذه
البرامج يتوفر فيها عنصر املجلس الواحد وإن تباعدا ،وهذا ما ال يتوفر في وسائل أخرى كالواتس
أب ونحوها ،كما أنه يتوفر في تلك التطبيقات التأكد من شخصية البائع واملشتري ،وهذا يخف
كثيرا في برامج التواصل األخرى ،إال إذا فرقنا بين الصوت والكتابة ،لكن يبقى اإلشكال املتمثل في
اتحاد املجلس والتأكد من شخصية العاقد ،والذي يظهر لي هو أال يكتفى بالبيع عن طريق هذه
الوسائل فيما غال ثمنه ،دون ما رخص ،فما رخص يكفي فيه اإليجاب والقبول عن طريق هذه
الوسائل واملرجع في ضبط الغالي من الرخيص هو العرف.
أما عن تحديد املجلس واملواالة بين اإليجاب والقبول فيقول النووي« :شرطه أن يقبل املكتوب
إليه بمجرد اطالعه على الكتاب»( ،)2فيكون مجلس التعاقد هو مجلس وصول الخطاب ،وهذا يفتح
املجال رحبا إلجراء عقود البيع عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.
الطريقة الثالثة :عبررسائل (MMSد:
وهذه تأخذ حكم وسائل التواصل ألنه يمكن إرسال املواصفات ورؤية صور من املبيع ،بل
مقاطع فيديو منه.
الطريقة الرابعة :عبرالرسائل القصيرة:
البيع عن طريق الرسائل القصيرة ( )SMSيأخذ نفس حكم البيع عن طريق وسائل التواصل إال
إذا توفر فيها العلم بالسلعة من حيث الوصف ،وحينئذ فالبيع جائز ،والخيار للمشتري كما سبق
بيانه ،أما الصيغة فتأخذ حكم الرسالة أو الكتابة ،والكالم هنا وفيما تقدم من املواضع إنما هو
من حيث انعقاد البيع أما اإلثبات فله شأن آخر.3
الخاتمة
أشتمل البحث على جملة من النتائج املهمة منها:
( )1النووي .يحيى بن شرف .املجموع شرح املهذب .دار الفكر .ج.9ص.181
( )2املرجع نفسه .ج.9ص.167
 3قضايا اإلثبات وما يتعلق بها تخضع للنظم القانونية السارية في البالد مكان العقد .
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 .1البيع في اللغة مطلق املبادلة وفي الشرع :مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
 .2التعبير عن اإلرادة هي الركن األعظم في البيع.
 .3ينعقد البيع بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ،وال تشرط الصيغة فضال عن اشتراط
ألفاظ معينة.
 .4تنقسم تطبيقات الهاتف املحمول على أقسام كثيرة ومتنوعة ،وفي كل نوع تقذف الشركات
العشرات بل املئات من هذه التطبيقات.
 .5تنقسم التطبيقات إلى مجانية وغير مجانية.
 .6يعد عقد البيع عبر تطبيقات الهاتف املحمول من جنس أو داخال ضمن البيع اإللكتروني،
ولهذا يأخذ هذا النوع من البيع خصائص البيع اإللكتروني.
 .7في إجراء عقد البيع عبر تقنيات املحمول جملة من املخاطر.
 .8صور البيع التي يذكرها الفقهاء والتي منها :البيع على الوصف تأتي في البيع عبر تقنيات
الهاتف املحمول ،وما يذكر في بعض هذه الصور من خالف يرد أيضا في البيع عبر تقنيات الهاتف
املحمول.
 .9تتعدد صور التعبير عن اإلرادة عبر تقنيات الهاتف املحمول ،وغالبا ما يمكن فيها الجمع
بين الصوت والكتابة.
 .10كثير من الصور املتعلقة بالبيع عبر تقنيات الهاتف املحمول يمكن تخريجها على ما يذكره
الفقهاء املتقدمون في كتب الفروع ،ولكن يبقى السؤال :هل ما يمكن تخرجه يتوافق مع ما تقتضيه
التجارة اإللكترونية املعاصرة أو ال؟
فهرس املصادرواملراجع
 .1إبرام العقد اإللكتروني .دار الفكر الجامعي .اإلسكندرية.
 .2ابن تيمية .أحمد بن عبد الحليم1995 .م .مجموع الفتاوى .تحقيق :عبد الرحمن بن محمد
بن قاسم.
 .3ابن عابدين .محمد أمين بن عمر1992 .م .رد املحتار على الدر املختار .دار الفكر :بيروت.
الطبعة الثانية.
 .4ابن قدامة .عبد هللا بن أحمد1968 .م .املغني .مكتبة القاهرة.
 .5أبو رحمة .إياد زكي محمد1430 .هـ .أساليب تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية ونظم
التسوية املحاسبية عنها .الجامعة اإلسالمية .غزة .رسالة علمية غير منشورة
 .6أوتش .النشرة الشهرية حول الوعي األمني ملستخدمي الحاسب اآللي .يناير2015 ،م.
 .7البابرتي .محمد بن محمد .العناية شرح الهداية .دار الفكر.
 .8بكر .عصمت عبد املجيد2015 .م .دور التقنيات العلمية في تطور العقد .دار الكتب
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العلمية .لبنان.
 .9البورصة املصرية2016 .م .نبذة عن الشراء الهامش ي
 .10الزرقا .مصطفى أحمد2012 .م .عقد البيع .دار القلم :دمشق .الطبعة الثانية .ص.21
 .11السرخس ي .محمد بن أحمد1993 .م .املبسوط .دار املعرفة :بيروت.
 .12السيواس ي .محمد بن عبد الواحد .شرح فتح القدير .دار الفكر .بيروت.
 .13شاشو .إبراهيم محمد2011 .م .بطاقة االئتمان حقيقتها وتكييفها الشرعي .مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.
 .14الشربيني .محمد بن أحمد1994 .م .مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج .دار
الكتب العلمية.
 .15العبدري .محمد بن يوسف1398 .هـ .التاج واإلكليل .دار الفكر .بيروت
 .16الفيومي .أحمد بن محمد بن علي .املصباح املنير في غريب الشرح الكبير .املكتبة العلمية:
بيروت
 .17لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية1392 .هـ .مجلة األحكام العدلية.
املطبعة األدبية .بيروت.
 .18النفراوي .أحمد بن غنيم بن سالم1415 .هـ .الفواكه الدواني .دار الفكر .بيروت.
 .19النووي .يحيى بن شرف .املجموع شرح املهذب .دار الفكر.
 .20هيئة سوق رأس املال الفلسطينية2010 .م .التمويل بالهامش.
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2018  يونيو7  العدد-  مجلة جيل الدراسات المقارنة- مركز جيل البحث العلمي

األركان العامة لجريمة التخابر في التشريع الفلسطيني
 دراسة تحليلية مقارنة:مقارنة بالتشريع املصري واألردني
 دكتوراه الفلسفة في القانون (القانون الجنائي الدوليد، عثمان يحيى أحمد أبو مسامح.د
 (فلسطين – غزةد،محامي وعضو الجمعية املصرية للقانون الدولي

Abstract:
The crime of spying is one of the most serious crimes against individuals, societies
and stability of states. The risk of spying in the Palestinian society is compounded by
the fact that its victims are from the Palestinian resistance, as Palestine is occupied by
the Israeli occupation.
We found it difficult to select the laws that should be applied as there are a lot of
laws that deal with the crimes of spying, and lots of these laws vary in some of its
provisions; whether it's dealing with the substantive side or the procedural side.
The researcher tried to study the various laws to clarify the general elements of the
crime of spying in the Palestinian legislation and the legislation of comparison.
We have recommended that the Palestinian legislature should issue a special law
on the crime of spying includes the substantive and procedural provisions related to
the crime; as there are multiple Palestinian laws should be applied to the crimes of
spying.
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ملخص البحث:
تعد جريمة التخابر من الجرائم الخطيرة على الفرد واملجتمع واستقرار الدول ،ويتفاقم خطر
التخابر في املجتمع الفلسطيني بأن ضحاياه هم رجال املقاومة الفلسطينية في الغالب ،وألن
فلسطين محتلة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ، ،ولعل وجود الكثير من القوانين التي تناولت جرائم
التخابر يجعلنا نجد صعوبة في اختيار القوانين الواجب تطبيقها على هذا النوع من الجرائم ،
والختالف هذه القوانين في بعض أحكامها ،سواء تلك التي تناولت الجانب املوضوعي أم التي تناولت
الجانب اإلجرائي ،وقد دفعنا ذلك إلى محاولة البحث في مختلف القوانين ،لتوضيح األركان العامة
لجريمة التخابر في التشريع الفلسطيني والتشريعات املقارنة ،لنخلص بعدها إلى توصية املشرع
الفلسطيني بأن يصدر قانونا خاصا بجريمة التخابر يتضمن األحكام املوضوعية واإلجرائية
املتعلقة بالجريمة؛ وذلك نظرا لتعدد القوانين الفلسطينية الواجب تطبيقها على جرائم التخابر.
مقدمة:
مما ال شك فيه أن جرائم التخابر تشكل تهديدا خطيرا على أمن األفراد واملجتمعات والدول
واستقرارها ،وتتجلى تلك الخطورة بوضوح كون مرتكبي جرائم التخابر ال يعيرون أي اهتمام لحجم
األرواح التي تزهق وقيمة املرافق واملؤسسات العامة واملمتلكات الخاصة التي تدمر ،والشعور
باألمن والطمأنينة الذي يفقد ،وقد يأتي شعور أفراد املجتمع بفقدان األمن بصورة عرضية حتى
وإن لم يقصد الجناة سلبهم ذلك الشعور؛ وذلك نتيجة الستخدام الجناة وسائل من شأنها أن
تحدث الذعر ،وتبث الرعب في نفوس أفراد املجتمع لذاتها كاملتفجرات والقنابل والصواريخ
املدمرة ،ويتفاقم خطر التخابر في املجتمع الفلسطيني بأن ضحاياه هم رجال املقاومة الفلسطينية
في الغالب كون أن فلسطين محتلة من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
ولعل قضية العمالة والتخابر مع العدو تعد القضية التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني بكافة
فئاته وأفراده على تجريمها ورفضها ومحاربة كل الوسائل املؤدية إليها ،وتتفق أيضا على وجوب
التعاون الكامل مع األجهزة األمنية على محاصرتها ،وال يكاد يختلف اثنان على تجريم كل من يلوث
سمعته بالعمالة وضرورة أن يأخذ القضاء مجراه في حقه.
وال شك بأن جرائم التخابر هي من أكثر الجرائم التي تواجه الشعب الفلسطيني منذ جالء
القوات العثمانية عن فلسطين ،وتشكل جرائم التخابر ضربة قوية ونزيفا مستمرا في صفوف
جبهات املقاومة الفلسطينية والدولة الفلسطينية.
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مشكلة البحث:
يفترض البنيان القانوني ألية جريمة خضوعها ألحكام قانونية معينة ،قد تكون أحكاما عامة،
وقد تكون تلك األحكام أحكاما خاصة استنادا إلى القواعد املوضوعية في القانون الجنائي ،فضال
عن النموذج القانوني الذي ينطبق على تلك الجريمة.
وملا كان النموذج القانوني للجريمة يقوم بحسب األصل على ركنين ،األول مادي واآلخر معنوي.1
ولكل ركن من هذه األركان عناصره املميزة على اعتبار أن هذا ما يميز كل جريمة عن غيرها ويضفي
عليها الوصف الذي تعرف به ،تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي :هل تختص جريمة
التخابربأركان متميزة عن األركان العامة للجرائم؟
ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية ،وهي كالتالي:
 .1هل تختص جريمة التخابر بأركان متميزة عن األركان العامة للجرائم؟
 .2هل يمكن تصور جريمة التخابرسلوكا سلبيا؟
 .3هل يمكن تصور قيام حالة الشروع في جريمة التخابر ،أم أن الجريمة تعد تامة بمجرد
ارتكاب العمل التنفيذي لها بغية التشديد على الجناة؟
 .4هل يمكن أن تقوم جريمة التخابربالركن املادي دون املعنوي؟
 .5هل يمكن أن تقوم جريمة التخابرعن طريق الخطأ غيراملقصود؟
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى الحد من ظاهرة التخابر من خالل زيادة الوعي القانوني لدى الجمهور
الفلسطيني بشكل عام ،واملساعدة في تحقيق التطبيق الصحيح للقانون من أجل املحافظة على
حقوق اإلنسان ،وتذليل الصعوبات واملعوقات أمام القائمين واملعنيين بتطبيق القانون.

 1هناك جانب من الفقه يذهب إلى أن للجريمة ثالثة أركان ،مادي ومعنوي والركن الشرعي ،وهو الصفة غير املشروعة للسلوك
اإلجرامي سواء كان فعال أو امتناعا ،ولتحقق هذه الصفة يقتض ي خضوع السلوك لنص تجريم وعدم خضوعه لسبب إباحة .وال
نتفق مع هذا الرأي ألنه من الصعب اعتبار نص التأثيم ركنا في الجريمة ،في حين أنه منشؤها ومصدر وجودها ،وال يتصور اعتبار
املنش ئ مجرد عنصر فيما أنشأ .وبدأت الكتابات الحديثة في قانون العقوبات تنحو هذا املنحى ،بمعنى عدم إدخال نص التجريم في
أركان الجريمة ،وهو ما سار عليه قانون العقوبات الفرنس ي لعام  .1992محمد أبو العال عقيدة ،االتجاهات الحديثة في قانون
العقوبات الفرنس ي الجديد ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997 ،ص .33محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات (القسم
العام) ،مطبعة جامعة القاهرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة العاشرة ،1983 ،ص 37وما بعدها .وملزيد من التفصيل حول
حجج أنصار الركن الشرعي للجريمة ،محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،النظرية العامة للجريمة
والنظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الخامسة ،1982 ،ص 521وما بعدها .أكرم
نشأت إبراهيم ،القواعد العامة في قانون العقوبات املقارن ،مطبعة الفتيان ،بغداد ،الطبعة األولى ،1998 ،ص 47وما بعدها.
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أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في كون عملية السعي والتخابر بكافة صورها املتعددة –والتي تعد من
جرائم أمن الدولة أو الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي -وسيلة تستخدمها الدول لتأمين
مصالحها في شتى املجاالت بواسطة األفراد ،وعلى هذا فإن األهمية العلمية للبحث تتمثل في بيان
األركان العامة التي تقوم بها جريمة التخابر في التشريع الفلسطيني ومدى توافقها مع التشريعات
املقارنة خصوصا التشريع املصري والتشريع األردني ،حيث إن هناك تباينا بين التشريعات املقارنة
في هذا الشأن ،فبعض التشريعات عدت التخابر جوهر التجريم ،وبعضها اآلخر تعده مجرد عنصر
في الجريمة ،وأما األهمية العملية لهذا البحث فتتمثل في توعية األجهزة املختصة بكيفية التعامل
مع هذا النوع من الجرائم ،ومن ثم املساهمة في حماية الدولة الفلسطينية من التعرض لهذا النوع
من الجرائم.
وتأتي أهمية هذا البحث أيضا في أن جريمة التخابر أصبحت ظاهرة منتشرة داخل املجتمع
الفلسطيني نتيجة قيام أجهزة املخابرات اإلسرائيلية باستغالل حاجات الشعب الفلسطيني.
منهج البحث:
يعتمد البحث بشكل كبير على اتباع املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن بين التشريعات
املقارنة من التشريع الفلسطيني ،التشريع املصري والتشريع األردني.
هيكلية 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،
ووفق ذلك ستكون الهيكلية العامة للبحث على النحو اآلتي:
املبحث األول :الركن املادي لجريمة التخابر
املبحث الثاني :الركن املعنوي لجريمة التخابر
الخاتمة :نتائج وتوصيات البحث
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املبحث األول
الركن املادي لجريمة التخابر
الركن املادي للجريمة هو العمل الخارجي الذي تظهر به الجريمة إلى العالم الخارجي سواء كان
بفعل أم بقول بحسب ما يتطلبه املشرع في كل جريمة على حدة ،ويتمثل هذا العمل في السلوك
الذي يصدر عن الجاني والنتيجة املترتبة عن هذا السلوك ،وعالقة السببية بينهما ،وهذا الركن هو
أول الركنين اللذين ترتكز عليهما نظرية الجريمة .1وإذا تخلف كله أو بعضه كان مانعا من وحدة
الجريمة.2
املطلب األول :عناصرالركن املادي لجريمة التخابر
ال تتحقق الجريمة إال بتوافر الركن مادي  ،وبدونه ال يتصور قيامها وبالتالي ال تجوز -كقاعدة
عامة -املعاقبة بدون القيام به ،ويقوم الركن املادي على ثالثة عناصر هي السلوك والنتيجة
اإلجرامية والعالقة السببية بينهما ،وهو ما سنتناوله بالتحليل على النحو التالي:
الفرع األول :السلوك اإلجرامي
القاعدة املتفق عليها بأنه ال جريمة بدون سلوك مادي ،والذي عرفه بعض علماء القانون
الجنائي بأنه حركة الجاني االختيارية التي تحدث تأثيرا في العالم الخارجي أو في نفسية املجني عليه.3
وينبني على هذا أن القانون ال يعاقب على مجرد النية اآلثمة طاملا بقيت في ذهن صاحبها ولم
تترجم إلى سلوك مادي ،وبالتالي يتخذ السلوك املادي صورتين:
أوال :الفعل اإلجرامي
يطلق عليه الفقه (السلوك االيجابي) ،ولكن معظم التشريعات املقارنة كالفلسطيني تستخدم
مصطلح (الفعل) ،وهو عبارة عن القيام بفعل ينهى القانون عن القيام به ،أو يتمثل في حركة
عضوية إرادية صادرة عن الجاني.4
على أنه ينبغي أن يالحظ أن الفعل ليس مجرد حركة عضوية أو عضلية يتمثل في ضغط أو
تحريك أو كتابة أو غمزة عين ،وإنما يجب أن تكون تلك الحركة إرادية ،أي أن يكون الفاعل قد
 1أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة السادسة ،1996 ،ص.159
 2أحمد شوقي أبو خطوة ،شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،2003 ،ص .220أحمد عوض بالل ،مبادئ
قانون العقوبات املصري (القسم العام) ،دار النهضة العربية ،مصر ،2006 -2005 ،ص.255
 3رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،دار الفكر العربي ،1979 ،ص.228
 4طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى،2012 ،
ص.243
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أرادها تحقيقا لغرض إجرامي معين ،وهكذا فإننا نالحظ أن الفعل اإليجابي يصبح متكونا من حركة
عضوية أو عضلية باإلضافة إلى إرادة تلك الحركة.1
وبالتالي يشترط في الحركة العضوية أن تصدر عن إرادة ،وأهمية هذه الصفة اإلرادية تؤدي إلى
استبعاد كل حركة غير إرادية ،فمن يدلي بمعلومات تتعلق بأسرار الدولة ،أو ما يلحق الضرر
بالدولة أو املقاومة وهو واقع تحت تأثير مادة مخدرة وضعت له من قبل العدو ال يرتكب فعال
إجراميا لتجرد حركته من الصفة اإلرادية.
ثانيا :الترك اإلجرامي
يطلق عليه الفقه (السلوك السلبي) ،وبعض التشريعات تسميه االمتناع أو الجريمة السلبية أو
جريمة االمتناع أو الترك.
وإن كان األصل في قانون العقوبات أن ينهى عن إتيان فعل مجرم فإنه في بعض األحيان -نادرا-
يأمر بالقيام بعمل ويعاقب عن االمتناع عنه حماية لبعض املصالح والحقوق.
فالترك اإلجرامي أو السلوك السلبي هو امتناع الشخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان املشرع
ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل ،وأن يكون باستطاعة
املمتنع إتيانه بإرادته.2
ومن هذا التعريف نستخلص أن الترك اإلجرامي مشروط بثالثة عناصر البد من توافرها لكي
يؤدي إلى إحداث النتيجة املحظورة قانونا فيتساوى مع الفعل اإلجرامي ،وهي:
أ .اإلحجام عن فعل إيجابي معين :ليس االمتناع مجرد موقف سلبي أيا كان ،أي إنه ليس
إحجاما مجردا ،وإنما هو موقف سلبي بالقياس إلى فعل إيجابي معين ،ومن هذا الفعل اإليجابي
يستمد االمتناع كيانه ثم خصائصه ،وهذا الفعل يحدده القانون –صراحة أو ضمنا -بالنظر إلى
ظروف معينة ،ويعني ذلك أن الشارع يعد هذه الظروف مصدرا لتوقعه أن يقدم شخص على فعل
إيجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحقوق ،فإن لم يأت هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر
القانون.3

 1كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى،
اإلصدار الثاني ،2009 ،ص.204
 2نظام توفيق املجالي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2006 ،ص.214
 3محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص 269وما بعدها.
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ب .الواجب القانوني :يستمد االمتناع أهميته القانونية من األهمية التي يسبغها القانون على
الفعل اإليجابي ،فال وجود لالمتناع إال إذا كان الفعل اإليجابي قد فرض فرضا قانونيا على من
امتنع عنه.1
ت .الصفة اإلرادية لالمتناع :الفعل أو االمتناع كالهما سلوك يستند إلى إرادة طبيعية في
اإلنسان ،بيد أن اإلرادة في الفعل إرادة دافعة حيث تدفع الحركة العضوية أو العضلية إلى دنيا
الواقع ،إذ بها في االمتناع إرادة مانعة لكونها تمنع الحركة من الظهور إلى العالم الخارجي.2
ويتصور وقوع جريمة التخابر بالترك ،فمن يرى شخصا يتخابر مع العدو ويفش ي سرا من أسرار
املقاومة أو الدولة أو أية أسرار أخرى متعلقة باملصالح القومية ،ولم يبلغ السلطات املختصة عنه
فقد ارتكب الجريمة بسلوك سلبي يعاقب عليه القانون.3
وكذلك من يترك أوراقا أو وثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو باملقاومة أو بأية مصلحة قومية
أخرى دون حفظها والحفاظ عليها ،فيكون قد ارتكب حقيقة سلوكا سلبيا يعاقب عليه القانون،
حيث إنه تهاون باألوراق والوثائق املتعلقة بأمن الدولة واملقاومة ومصالح الدولة القومية األخرى.4
الفرع الثاني :النتيجة اإلجرامية
انقسم الفقه في شأن تعريف النتيجة اإلجرامية إلى اتجاهين :األول قانوني ،واآلخر مادي؛
فأنصار االتجاه القانوني للنتيجة يعرفونها بأنها العدوان الذي يصيب حقا أو مصلحة يحميها
القانون سواء تمثل في ضرر فعلي يصيب الحق أم املصلحة محل الحماية أم في مجرد تعريض هذا
املحل للخطر ،وينتهي هذا االتجاه الفقهي إلى القول بأن النتيجة شرط أو عنصر في كل جريمة ،أما
االتجاه اآلخر وهو االتجاه املادي فيصور النتيجة على أنها تغيير يطرأ في العالم الخارجي كأثر

 1محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،النظرية العامة للجريمة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة،
 ،2010ص 210وما بعدها.
 2كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.205
 3املادة ( )177من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني حيث تنص على أنه" :يعاقب بالسجن املؤقت كل من علم بارتكاب إحدى
الجرائم املنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبلغ السلطات املختصة بها ،أو أخفى أشياء استعملت في ارتكابها أو تحصلت منها وهو
عالم بذلك".
 4حيث نصت املادة ( /82جـ) من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز  500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره
ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في املواد ( ،)77و( /77أ) ،و( /77ب) ،و( /77جـ) ،و( /77د) ،و( /77ه) ،و( ،)78و( /78أ)،
و( /78ب) ،و( /78جـ) ،و( /78د) ،و( /78ه) ،و( .)80فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة".
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للسلوك اإلجرامي ،أي يعد النتيجة حقيقة مادية لها كيانها في العالم الخارجي ،والنتيجة وفقا لهذا
املعنى ال تكون عنصرا في جميع الجرائم.1
فالنتيجة عنصر في الركن املادي لكل جريمة ،وهي بمدلولها القانوني أي تحقق االعتداء الذي
يحميه القانون شرط ضروري لتوافر الركن املادي في كل جريمة ،ولكن إذا نظرنا إلى النتيجة في
مدلولها املادي فهو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي.2
وفي جريمة التخابر ال تدخل النتيجة اإلجرامية ضمن مقوماتها ،لهذا ال يشترط أن تكون املعاونة
قد تمت بالفعل ،لهذا فإن من يتخابر مع دولة معادية للحصول على أسرار الدفاع لتسليمها إليها
بقصد معاونتها في عملياتها الحربية تقع منه هذه الجريمة بصورة تامة ،بصرف النظر عن عدم
تمكنه من تحقيق هذه املعاونة بسبب افتضاح أمره.
وأيضا يكتفي فعل السعي والتخابر مع الدولة املعادية أو ممن يعملون ملصلحتها للقول بوقوع
جريمة التخابر بصفة تامة ،فال يشترط القيام بأعمال عدائية ضد البالد.
الفرع الثالث :عالقة السببية
عالقة السببية تعني العالقة التي تربط بين الفعل والنتيجة اإلجرامية وتثبت أن ارتكاب الفعل
هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة ،فقرر بذلك توافر شرط أساس ملسئولية مرتكب الفعل عن
النتيجة.3
ومن هنا تبدو األهمية القانونية لها ،فهي من عناصر الركن املادي في الجرائم املادية ،وتحققها
شرط أساس من شروط املسئولية الجزائية عنها .4فإذا أمكن إسناد النتيجة إلى السلوك ،اكتمل
الركن املادي للجريمة وتحققت بالتالي املسئولية الجزائية إذا اكتملت األركان األخرى للجريمة ،أما
إذا انتفت عالقة السببية بين السلوك والنتيجة بأن كان تحققها ال يرجع إلى سلوك الجاني؛ فال
يمكن أن تقوم مسئوليته عن الجريمة التامة.5
وتبدو أهمية عالقة السببية أيضا في أنها الركيزة التي يقوم عليها مبدأ هام من مبادئ حقوق
اإلنسان وهو أن ال يسأل شخص إال عن فعله الشخص ي ،فإذا انتفت عالقة السببية بين السلوك

 1فتوح الشاذلي وعلي القهوجي ،النظرية العامة للجريمة ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.299
 2محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص 211وما بعدها.
 3طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.266
 4محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.302
 5عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،دراسة تحليلية نقدية للتشريعات املطبقة في قطاع غزة والضفة
الغربية مقارنة بالشريعة اإلسالمية وقوانين عربية وأجنبية ،املجلد األول :الجريمة واملجرم ،مكتبة آفاق ،غزة ،2010 ،ص.148
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اإلجرامي والنتيجة ،فال يسأل الشخص إال عن سلوكه فقط (إذا كون في ذلك جريمة) دون النتيجة
التي لم يتسبب سلوكه فيها.1
وعليه ،فإن توافر أو انتفاء عالقة السببية يكون في الجرائم التي يتطلب املشرع في أنموذجها
تحقق نتيجة إجرامية مادية ،يستوي بعد ذلك أن يكون تحقق النتيجة بسبب فعل من الجاني ،أم
بسبب ترك ترتب عليه النتيجة اإلجرامية ،أما إذا كانت الجريمة معنوية التي يكفي املشرع لقيامها
ركنها املادي ارتكاب السلوك ذاته ،فال يكون هناك مجال للبحث في عالقة السببية.2
ففي جريمة التخابر ال مجال لبحث العالقة السببية كونها من الجرائم الشكلية ،3حيث إن
عالقة السببية تفترض وجود عنصرين هما السلوك اإلجرامي والنتيجة املادية ،وال وجود في جرائم
التخابر إلى فعل السعي أو التخابر أو أي فعل آخر تقوم به الجريمة.
املطلب الثاني :املحاولة والعدول اإلرادي في جريمة التخابر
الفرع األول :املحاولة في جريمة التخابر
يعرف قانون العقوبات املطبق في قطاع غزة املحاولة اإلجرامية بقوله" :يعتبر الشخص بأنه
حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى
وقوعه ،وأظهر نيته هذه بفعل من األفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع
الجرم".4
فاملحاولة اإلجرامية جريمة ناقصة بسبب عدم اكتمال الركن املادي .5والعنصر الذي يتخلف
فيه ويجعل الجريمة في حالة محاولة هو النتيجة اإلجرامية.6
وبالتالي ال يمكن تصور املحاولة في الجريمة الشكلية ألنه ليس لها نتيجة مادية ،وهي تتحقق فور
ارتكاب السلوك دون انتظار أي نتيجة وتندمج املحاولة في هذا السلوك؛ لذا كانت املحاولة غير
ممكنة فيها ويغني عن البحث فيها معاقبة السلوك الحاصل ،أما في الجريمة املادية فيمكن تصور
 1عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2009 ،ص.426
 2أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.474
 3الجرائم الشكلية :هي تلك الجرائم التي ال يتطلب القانون في ركنها املادي حدوث نتيجة جرمية معينة ،أما الجرائم املادية :هي التي
يتطلب القانون في نموذجها حدوث نتيجة معينة أو حدث جرمي معين .محمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات (القسم العام) ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،1996 ،ص 180وما بعدها.
 4تعريف املحاولة في قوانين العقوبات :املادة ( )1 /30قانون العقوبات رقم  74لسنة  1936املطبق في فلسطين ،املادة ( )96من
مشروع القانون الجنائي العربي املوحد ،واملادة ( )45من قانون العقوبات املصري ،واملادة ( )68من قانون العقوبات األردني واملطبق
في الضفة الغربية ،واملادة ( /70أ) من قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام .1979
 5عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص.163
 6أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.437
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صورتي املحاولة فيها :صورة املحاولة الناقصة أو الجريمة املوقوفة ،حيث يوقف فيها سلوك
الفاعل قبل تمامه ،وصورة املحاولة التامة أو الجريمة الخائبة حيث يتم السلوك اإلجرامي لكن
النتيجة ال تتحقق لظرف خارج عن إرادة الفاعل كفشله في إصابة املجني عليه لعدم إتقان الرماية.1
وملا كان السلوك املكون لجريمة التخابر يتمثل في حدث ليس بالزم فيه أن يكون مؤذيا وهو
محض االتصال بالدولة األجنبية الستعدائها ،ولو لم تصبح من جراء ذلك عدوة بالفعل؛ فإن
الجريمة ال يتصور أن تقع ناقصة في صورة شروع خائب ،وإن كان يتصور فيها الشروع املوقوف.2
وتتم الجريمة بمجرد السعي أو التخابر ،بغض النظر عما إذا تحقق العمل العدائي أم لم
يتحقق ،والشروع متصور في هذه الجريمة ،ومثاله أن يرسل الجاني رسالة تتضمن معلومات يهدف
من ورائها إلى استعداء دولة أجنبية ،فتقع الرسالة في يد السلطات الوطنية قبل وصولها إلى العدو،
وال عقاب على العمل التحضيري لهذه الجريمة ،ما لم يكن مكونا لجريمة أخرى قائمة بذاتها .3ونرى
أيضا أنه البد من أن يخضع للعقاب كل من حاول أو شرع في جريمة التخابر؛ لكي يتم ردع كل من
تسول له نفسه القيام بأي ش يء يمكن أن يضر الدولة ،وقد أحسن املشرع املصري في قانون
األحكام العسكرية عندما عاقب على الشروع في جرائم التخابر الخاصة بالعسكريين ،وهذا ما
تنص عليه املادة ( )128من القانون نفسه.4
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية "بأن املتهم الطاعن (املستأنف) يعد مرتكبا لجريمة تامة
ملجرد إتيانه ألعمال تحضيرية إذا كان ثبت في حقه أنه كان أسيرا لدى السلطات األملانية ،ورض ي
أن يضع نفسه في خدمة الجاسوسية األملانية (الجستابو) على معلومات حربية مثل أمكنة
الوحدات الحربية وأسماء القواد الكبار ونقط إلقاء القنابل على باريس ،وأن مجرد قبول الطاعن
(املستأنف) التجسس ومجرد دخوله املعسكر الحربي ّ
يكون جريمة تامة في التخابر وال يعد من
قبيل األعمال التحضيرية لهذه الجريمة كما ادعى في استئنافه" ،وقضت محكمة النقض بعدها
برفض الطعن في الحكم الصادر بإعدامه.5

 1سمير عالية ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دراسة مقارنة ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،طبعة
منقحة ومعدلة ،1998 ،ص.208
 2رمسيس بهنام ،شرح الجرائم املضرة باملصلحة العمومية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1990 ،ص.28
 3عبد الحميد الشواربي ،التعليق املوضوعي على قانون العقوبات ،الكتاب الثاني ،الجنايات والجنح املضرة باملصلحة العامة في
ضوء الفقه والقضاء ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،2003 ،ص.45
 4تنص املادة ( )128من قانون األحكام العسكرية املصري على أنه" :يعاقب على الشروع في الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون
بالعقوبات املقررة للجريمة األصلية إال إذا نص قانونا على خالف ذلك".
 5مجموعة أحكام النقض الفرنسية ،سنة  ،1949رقم  ،286ص.469
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الفرع الثاني :العدول اإلرادي في جريمة التخابر
ال يكفي أن يقترف الجاني سلوكيات صالحة لوقوع الجريمة حتى يتوافر في حقه املحاولة
اإلجرامية؛ بل يلزم أال تتم الجريمة وأن يكون عدم تمامها راجعا ألسباب ال دخل إلرادته فيها ،أي
أن يكون عدوله عن إتمام الجريمة غير إرادي أو اضطراري ،ويكون كذلك في كل حالة لم يحل دون
إتمام التنفيذ سوى مالبسات خارجية عن إرادته ،وتضطره مكرها إلى عدم إتمام تنفيذها ،وسواء
أكان هذا اإلكراه ماديا أم معنويا ،إذ في جميع الحاالت يكون عدم إتمام التنفيذ بسبب ال دخل
إلرادة الجاني فيه.1
يكون العدول إراديا إذا كان وليد قرار حر من قبل الجاني بعد أن يقطع شوطا في سبيل ارتكاب
الجريمة ،إما بأن يستنفد السلوك كله ثم يمنع بنفسه وقوع النتيجة ،وإما أن تقع النتيجة؛ لكنه
سرعان ما يلغي مشروعها .2فاإلرادة التي يعتد بها املشرع في هذا املقام هي تلك اإلرادة الحرة التي إذا
استند إليها الجاني في املفاصلة بين إتمام الجريمة أو العدول عنها فإنه يؤثر مختارا أن يعود من
حيث أتى وأال يتم ما بدأ.3
وال أهمية هنا لبواعث العدول وأسبابه في جريمة التخابر ،فقد يكون الباعث هو الندم والتوبة،
وإرادة عدم إراقة دم إنسان .4وقد يكون الباعث هو اإلشفاق على املجني عليهم أو الرغبة في احترام
الشريعة والقانون أو الخوف من الجزاء.
ويرى جانب من الفقه أن العدول اإلرادي يمنع العقاب على املحاولة اإلجرامية إذا حدث بعد
البدء ف ي تنفيذها وكان عدوال تلقائيا؛ دفع من بدأ في التنفيذ إلى عدم االستمرار فيها؛ فاملحاولة
تفترض أن عدم إتمام الجريمة كان سببه غير راجع إلى إرادة الجاني ،أي أنه كان غير إرادي ،ومبعثه
عوامل خارجية حالت بينه وبين إتمام جريمته ،وأنه لوالها الستمر في سلوكه صوب الجريمة التي
بدأ في تنفيذها؛ فاملشرع يعول على عدول الجاني إراديا عن االستمرار في مشروعه اإلجرامي
وبمحض إرادته ،ففي هذه الحالة يعفى الجاني من الجزاء الجنائي على محاولته اإلجرامية.5
وال مجال للجريمة الشكلية في العدول اإلرادي؛ ألن هذه الجريمة تتحقق فور البدء بتنفيذ
الفعل وال تتوقف على أي نتيجة ،فلو أضرم شخص النار قصدا في بناء ،ثم رغب في العدول عن
فعله فأسرع بإحضار املاء إلطفائها ،فإن جريمته تكون قد اكتملت ألنها شكلية تقع بمجرد
 1عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص 174وما بعدها.
 2جالل ثروت ،قانون العقوبات (القسم العام) ،الدار الجامعية ،بيروت ،1989 ،ص.186
 3السعيد مصطفى السعيد ،األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار املعارف ،القاهرة ،مصر ،1962 ،ص.266
 4عبود السراج ،قانون العقوبات (القسم العام) ،منشورات جامعة حلب ،1987 -1986 ،ص.208
 5عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص.177
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السلوك ،لكن هذا العدول يمكن أن يعد سببا مخففا للعقوبة ،أما الجريمة املادية فيمكن أن
يتصور العدول فيها قبل تحقق النتيجة.1
املبحث الثاني
الركن املعنوي لجريمة التخابر
ليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة قوامها الفعل وآثاره –الركن املادي ،-ولكنها كذلك كيان
نفس ي ،فماديات الجريمة ال تنش ئ مسئولية وال تستوجب عقابا ،ما لم يتوافر العنصران الالزمان
لقيام املسئولية الجنائية ،وهما حرية االختيار واإلدراك ،وهذه عناصر نفسية يتطلبها كيان
الجريمة ،وتجتمع هذه العناصر في الركن املعنوي للجريمة.2
وإذا كان الركن املادي يتكون من السلوك املحظور والنتيجة الجرمية والعالقة السببية بينهما،
فإن الركن املعنوي يتمثل في األصول اإلرادية ملاديات الجريمة والسيطرة عليها ،وهو وجهها الباطني
والنفساني؛ فال محل ملساءلة شخص عن جريمة ما لم تقم صلة أو عالقة بين مادياتها وإرادته.3
ويأخذ الركن املعنوي للجريمة إحدى الصورتين ،األولى صورة القصد الجنائي ،واألخرى صورة
الخطأ غير املقصود ،فهل يتصور في جريمة التخابر الخطأ غير املقصود؟ ،وسنتناولهما على النحو
التالي:
املطلب األول :القصد اإلجرامي لجريمة التخابر
الفرع األول :ماهية القصد اإلجرامي
يمكن تعريف القصد اإلجرامي بأنه" :إرادة الفعل املكون للجريمة ،وإرادة نتيجته التي يتمثل فيها
االعتداء على الحق الذي يحميه القانون ،وإرادة كل واقعة تحدد داللة الفعل اإلجرامية وتعد جزءا
من ماديات الجريمة".4
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه" :القوة النفسية التي تقف وراء النشاط املجرم الذي استهدف به
الفاعل إراديا االعتداء على املصلحة املحمية من طرف الجاني".5

 1سمير عالية ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.208
 2محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم العمدية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،1988 ،ص.10
 3محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ،بيروت ،1968 ،ص.368
 4محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،مرجع سابق ،ص.32
 5عبد الواحد العلمي ،املبادئ العامة للقانون الجنائي املغربي ،الجزء األول ،الجريمة ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
 ،1990ص.236
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ونصت املادة ( )63من قانون العقوبات األردني تعريفا للقصد اإلجرامي الذي عبر عنه املشرع
بعبارة "النية" ،فجاء فيها" :النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" ،ثم أضاف املشرع
توضيحا آخرا للقصد اإلجرامي من خالل املادة ( )64من القانون ذاته ،حيث ذكرت أنه" :تعد
الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان توقع
حصولها فقبل املخاطرة".1
ولفظ "النية" في قانون العقوبات األردني يرادف تعبير القصد الجرمي أو الجنائي في قانون
العقوبات املصري بالرغم من أن املشرع املصري لم يورد أي تعريف للقصد الجرمي في قانون
العقوبات؛ فالفقه والقضاء في مصر متفقان على أنه إذا أغفل املشرع ذلك في نتيجة ما ،فإن هذه
الجريمة تكون قصدية.2
ويشترط في قيام القصد الجرمي أن يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة على النحو الذي به
يحددها القانون ،فتنصرف اإلرادة إلى تحقيق جميع أركانها وعناصرها وشرائطها وظروفها ،وقد
يستفاد من ظاهر نص املادة ( )63أن إرادة الجريمة على النحو املشار إليه يكفي لقيام القصد
الجرمي ،إال أن الحقيقة هي غير ذلك ،إذ التحليل الدقيق يظهر أن اإلرادة ال تتوافر عقال ،وال يتاح
لها أن تلعب دورها في بنيان القصد ما لم تكن مستندة إلى فكرة العلم ،ومن ثم ساغ القول بأن
القصد الجرمي يتطلب بأن يحيط علم الجاني أيضا بجميع أركانها وعناصرها وشراوطها وظروفها.3
الفرع الثاني :عناصرالقصد اإلجرامي
إن جوهر القصد اإلجرامي وعنصره األساس هو اإلرادة املتجهة إلى تحقيق الواقعة أو الفعل
اإلجرامي ،وملا كانت هذه اإلرادة ال يقتصر توافرها لدى الفاعل إال على ما يحيط به علمه من
عناصر الفعل املكون للجريمة فإن العلم بهذه العناصر يعد على نحو ما عنصرا جديدا يضاف إلى
اإلرادة في بناء القصد اإلجرامي ،ويكون قوام هذا القصد في النهاية عنصرين هما :العلم بعناصر
الفعل اإلجرامي ،واتجاه اإلرادة إلى تحقيق هذا الفعل بعناصره ،4وسوف نتعرض لهذين العنصرين
على النحو التالي:

 1يقابلها املادة ( )64من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1960املطبق في الضفة الغربية ،ولم يوجد في التشريعات املطبقة في قطاع
غزة على غرار غيرها من التشريعات تعريفا للقصد اإلجرامي.
 2طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.314
 3كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.279
 4محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.297
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العنصراألول :العلم
العلم هو حالة ذهنية يكون عليها الجاني ساعة ارتكابه الجريمة ،وتتمثل هذه الحالة في امتالك
الجاني القدر الالزم من املعلومات عن العناصر التي تكون الجريمة على الوجه الذي يحدده
القانون.1
وال يعني العلم هنا إملام الجاني إملاما تاما بكافة القواعد واألحكام واملبادئ القانونية الجزائية
التي يجب أن يطلع عليها ،ويضطلع بها أصحاب الخبرة واالختصاص؛ وإنما هي فقط إحاطة الفاعل
علما بكيان النشاط الجرمي ومقوماته عندما يعتزم اإلقدام عليه أو اإلتيان به ،أو أثناء ذلك على
األقل.2
والقاعدة في التشريع الفلسطيني أنه لكي يتوافر العلم الذي يقوم به القصد اإلجرامي إلى جانب
اإلرادة؛ يتعين أن يحيط الجاني علما بجميع العناصر القانونية للجريمة ،فإذا انتفى العلم بأحدها
بسبب الجهل أو الغلط انتفى القصد بدوره.3
وبالتالي يتعين أن تتجه اإلرادة والعلم إلى العناصر املتطلبة بالجريمة كما يحددها القانون ،فما
تتجه إليه اإلرادة يتعين أن يحيط به العلم أوال ،مما يستلزم أن ينصرف العلم إلى جميع العناصر
القانونية في الجريمة.4
أوال :العلم بالوقائع الذي يقوم به القصد الجنائي
يلزم أن يحيط الجاني بالعناصر الواقعية الجوهرية الالزمة قانونا لقيام الجريمة ،باإلضافة إلى
األركان الخاصة في الجريمة؛ فالقاعدة أن الجريمة تفترض وقائع متعددة ،واألصل أن يحيط الجاني
بجميع هذه الوقائع؛ ألن القصد اإلجرامي يعني اتجاه اإلرادة الواعية إلى الجريمة في كل أركانها
وعناصرها.5
وبما أننا قد استبعدنا الركن الشرعي من أركان الجريمة؛ فإنه ال يلزم انصراف علم الجاني
للصفة غير املشروعة للفعل ،فال يعد العلم بها عنصرا في القصد ،وال يشترط بالتالي العلم بقانون
العقوبات.6
 1فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة
الثانية ،2010 ،ص.176
 2فريد الزغبي ،املوسوعة الجزائية ،املجلد الثالث ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة ،1995 ،ص.38
 3عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص.206
 4نظام توفيق املجالي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.327
 5محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،مرجع سابق ،ص.45
 6فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.176
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والبد من علم الفاعل بحقيقة سلوكه ،أي بأن يأتي عمال أو امتناعا يصلح لتحقيق العدوان على
املصلحة أو الحق الذي يحميه القانون بالعقوبة على الجريمة .1وفي القانون الفلسطيني فإن جريمة
التخابر البد فيها من علم الجاني بما من شأن فعله –االتصال بالدولة املعادية -إعانة العدو في
عملياته الحربية أو اإلضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.2
فالعلم املتطلب لقيام القصد الجنائي في جرائم التخابر يجب أن يكون منصبا على الحق
املعتدى عليه أو املصلحة املحمية ،وبالتالي يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم بالحق املعتدى عليه،
وأن سلوكه سيترتب عليه تهديد ذلك الحق بالضرر املحظور ،وذلك بمجرد أن يمس الخطر هذا
الحق.3
ومثال ذلك ما نصت عليه املادة ( /77د )1 /من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع
غزة ،بأنه" :يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ،وباألشغال الشاقة املؤقتة إذا ارتكبت
في زمن حرب ،كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر معها أو معه
أو كان من شأن ذلك اإلضرار باملركز الحربي أو السياس ي أو الدبلوماس ي أو االقتصادي" ،ففي هذه
الحالة يجب أن يعلم الجاني أن سلوكه ينطوي على املساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة
أرضها.
وذلك يعني أن الجاني يجب أن يعلم أن فعله يقع على أحد املصالح القومية أو التي تتعلق بعمل
مصالح البالد سواء الحكم أم النظام الداخلي أم املرافق العامة ،أو من الناحية االقتصادية أو
العسكرية أو السياسية.4
وإذا انتفى العلم بالواقعة اإلجرامية ،ينتفي بالتالي القصد الجنائي ،وذلك النتفاء أحد عنصريه
وهو عنصر العلم ،وينتفي العلم عن طريق الجهل أو الغلط في الوقائع اإلجرامية والجهل بالش يء،
وهو التخلف الكامل للعلم نفسه ،أما الغلط فيه فهو التصوير غير الصحيح له أو الفكرة الخاطئة
عنه ،ويمكن أن ينقصنا العلم الصحيح بالش يء سواء ألنه ليس عندنا أي فكرة عنه ،أم ألنه عندنا
فكرة خاطئة عنه ،ففي الحالة األولى يكون الجهل ،وفي الحالة الثانية يكون الغلط.5

 1محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.298
 2املادة ( )2 /131قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام .1979
 3إبراهيم عيد نايل ،أثر العلم في تكوين القصد اإلجرامي ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1992 ،ص .322هالل
عبد هللا أحمد ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1987 ،ص.145
 4إبراهيم محمد اللبيدي ،املسؤولية الجنائية في جرائم أمن الدولة ،بحث منشور في مركز اإلعالم األمني
 ،/http://www.policemc.gov.bhص.4
 5محمد زكي محمود ،آثار الجهل والغلط في املسئولية الجنائية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،1967 ،ص.51
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فإن الجهل أو الغلط في الوقائع ينفي كل منهما القصد اإلجرامي بشرط أن يكون هذا الجهل أو
الغلط منصبا على واقعة تدخل في العناصر املكونة للجريمة ،أي بشرط أن يكون الغلط جوهريا
كما يقول الفقهاء ،أما إذا كان الجهل أو الغلط يتعلق بواقعة ال تدخل في عناصر الجريمة؛ فإنه ال
ينفي القصد اإلجرامي ألنه غلط غير جوهري.1
واستعرض املشرع في الضفة الغربية أحكام الغلط في الوقائع والجهل بها في نص املادتين (،86
 )87من قانون العقوبات املطبق فيها ،فقد نصت املادة ( )86على أنه -1" :ال يعاقب كفاعل أو
محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد
العناصر املكونة للجريمة -2 .إذا وقع الغلط على أحد الظروف املشددة ال يكون املجرم مسئوال عن
هذه الظروف" ،كما نصت املادة ( )87على أنه" :يكون الغلط في الوقائع على فعل مؤلف لجريمة
مقصودة مانعا للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ فعل".
ثانيا :العلم بالعناصراملتصلة بالجاني
األصل أن يسدي املشرع حمايته إلى كل شخص ،أي ال يتطلب في الجاني أو املجني عليه
صفة معينة ،ولكن قد يتطلب املشرع فيمن يرتكب بعض الجرائم أو املجني عليه أن يتصف بحالة
قانونية أو فعلية معينة فإنه يتعين علمه بهذه الحالة ،ففي هذه الجرائم ال يتوافر القصد إال إذا
أحاط علم الجاني بهذه الصفة.2
ففي جرائم التخابر ،يجب أن يعلم الجاني بهذه الصفة املعتبرة من القانون ،وهي وقوع
جرائم التخابر من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.3
ثالثا :العلم بزمان الجريمة ومكانها
قد يحدث أن يشترط املشرع في بعض الجرائم أن ال تتكون قانونا إال إذا ارتكبت في مكان محدد
أو زمان معين أو وقعت من شخص له صفة معينة ،فهنا يتعين لقيام القصد الجنائي لدى الجاني
أن يكون قد علم بهذا املكان أو ذلك الزمان أو تلك الصفة.4

 1عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص.220
 2محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.566
 3املادة ( /82جـ) من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في غزة الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة ،والتي تنص على أنه" :يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز  500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب
إحدى الجرائم املنصوص عليها في املواد ( ،)77و( /77أ) ،و( /77ب) ،و( /77جـ) ،و( /77د) ،و( /77ه) ،و( ،)78و( /78أ) ،و(/78
ب) ،و( /78جـ) ،و( /78د) ،و( /78ه) ،و( .)80فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو
مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة".
 4عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.473
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ومثال ذلك ما نص عليه في األمر املطبق في قطاع غزة على أنه" :يعاقب بالسجن إذا ارتكبت
الجريمة في زمن سلم ،وباألشغال الشاقة املؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب -1 :كل من سعى لدى
دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك اإلضرار بمركز
البالد الحربي أو السياس ي أو الدبلوماس ي أو االقتصادي -2 .كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس
أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن البالد أو بأية مصلحة قومية أخرى؛ فإذا وقعت
الجريمة بقصد اإلضرار بمركز البالد الحربي أو السياس ي أو الدبلوماس ي أو االقتصادي أو بقصد
اإلضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة في زمن السلم واألشغال الشاقة
املؤبدة في زمن الحرب ،وال يجوز تطبيق املادة الرابعة من األمر رقم ( )102بأي حال على جريمة من
هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة".1
رابعا :العلم بالقانون
يعني العلم بالقانون إدراك الجاني بأن الواقعة املعينة ترتدي صفة جرمية غير مشروعة وال
مباحة ،وبالتالي محرمة ومجرمة بصورة عامة من قبل القانون الجزائي ،دون أن يتطلب معرفة
الوصف القانوني أو القواعد األساسية أو النصوص املعنية  .2...بمعنى أنه في حالة التخابر يكتفي
بعلم الفاعل أن السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أخرى معادية عمل يقع تحت طائلة
التجريم.
ومن األصول املقررة في التشريع أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية املكملة له
مفترض في حق كل إنسان فرضا ال يقبل إثبات العكس ،فال يقبل من أحد االعتذار بجهله للقانون
أو الغلط فيه ،وهذه القاعدة مسلم بها في جميع القوانين ،فبعضها قد نص على هذه القاعدة
صراحة ،في حين أن بعضها اآلخر قد عدها من املسلمات التي ال تحتاج إلى نص .3وقد نصت على
هذه القاعدة صراحة املادة ( )8من قانون العقوبات رقم ( )74لسنة  1936املطبق في قطاع غزة
بقولها إنه" :ال يعتبر جهل القانون عذرا ملن يرتكب أي فعل أو ترك يكون جرما إال إذا ورد نص
صريح بأن معرفة القانون من قبل املجرم تعد عنصرا من عناصر الجرم".4
وقد قضت محكمة النقض املصرية بأنه" :من املقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم
نصوصه ال يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض
في الناس كافة ،وإن كان هذا االفتراض يخالف الواقع في بعض األحيان ،بيد أنه افتراض تمليه
 1املادة ( /77د) من األمر رقم ( )555لسنة  1957الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة املطبق في قطاع غزة ،وتقابلها املادة ( /77د)
من قانون العقوبات املصري.
 2طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.321
 3فخري عبد الرزاق الحديثي ،وخالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.178
 4املادة ( )8من قانون العقوبات رقم ( )74لسنة  1936املطبق في قطاع غزة.
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الدواعي العملية لحماية مصلحة املجموع ،ولذا فقد جرى قضاء هذه املحكمة على أن العلم
بالقانون الجنائي والقوانين العقابية املكملة له مفترض في حق الكافة ،ومن ثم ال يقبل الدفع
بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي".1
كما قضت محكمة النقض في حكم آخر لها بأن" :العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من
تعديل مفروض على كل إنسان ،وليس على النيابة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص
إال أن تعلنه برقم املادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها ،وليس عليها فوق هذا أن تعلمه ال
بنص تلك املادة وال بما أدخل عليها من تعديل؛ إذ أن ذلك مما يعده القانون داخال في علم كافة
الناس".2
إن الجهل بالتشريع التجريمي أو تفسيره أو إلغائه لن يمحو املسئولية أو يخففها .3استنادا إلى
مبدأ "عدم جواز االعتذار بجهل القانون" ،وهذا على خالف الغلط الحتمي بالتشريع الذي يخلو
من اإله مال أو التقصير ،بحيث ينفي الخطأ من جانب الفاعل ،فإذا ما أتى شخص سلوكا تحت
تأثير الغلط الحتمي كان كافيا لنفي افتراض العلم بالتشريع وساغ احتجاجه بالغلط به.4
والعلم بالقانون الذي يستتبع عدم قبول العذر بالجهل بالقانون ،إنما ينصرف إلى األمر والنهي
التشريعي املتعلق بالواقعة اإلجرامية املرتكبة ال إلى التكييف القانوني.5
ومثال ذلك الجريمة املنصوص عليها في املادة ( 6)84من األمر رقم ( )555لسنة  ،1957حيث
يعاقب املشرع كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون ولم يسارع
إلى إبالغ السلطات؛ فاملشرع هنا يستعين بصفة معينة في الوقائع التي وصلت إلى علم الجاني.
وإذا وقع الجاني في غلط منصب على هذه الصفة ،فإنه يعد غلطا في الواقعة ينفي الركن
املعنوي ،أما إذا انصب الغلط على القاعدة التجريمية ذاتها التي يجب العلم بها بأن كان يجهل أن
قانون العقوبات يعاقب عليها ،فإن هذا الغلط ال يقبل عذ ا ّ
بعده جهال بقانون العقوبات.7
ر

 1نقض  28مارس سنة  ،1985مجموعة أحكام النقض ،س ،36ص ،460طعن رقم  7588لسنة  53ق.
 2نقض  13فبراير سنة  ،1968س ،19ص ،220رقم  .39ونقض  23مارس سنة  ،1959س ،10ص ،340رقم .76
 3عبد الوهاب حومد ،املفصل في شرح قانون العقوبات ،املطبعة الجديدة ،دمشق ،1990 ،ص.308
 4عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص.215
 5إبراهيم محمد اللبيدي ،املسؤولية الجنائية في جرائم أمن الدولة ،مرجع سابق ،ص.8
 6حيث تنص املادة ( )84من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة على أنه" :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة
وبغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون
ولم يسارع إلى إبالغه إلى السلطات املختصة .وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ."...
 7مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة  ،1990 ،ص.328
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وقد قصر املشرع نطاق افتراض العلم بالقانون على القواعد الجزائية فقط ،فال يقبل أحد
االعتذار بجهله بأحكام قانون العقوبات والقواعد املكملة لها ،كما ال يجوز الدفع بالغلط فيه،
ومعنى ذلك أنه إذا تذرع الجاني بالجهل بأحكام قوانين غير جزائية مثل القانون املدني والتجاري
وقانون األحوال الشخصية ،اعتد بهذا الجهل اعتدادا يترتب عليه انتفاء القصد اإلجرامي.1
وفي حالة استحالة العلم بالقانون ،فقد استقر الرأي في الفقه على أنه إذا ثبت أن الظروف التي
أحاطت بالجاني عند اقترافه فعله قد جعلت علمه بالقانون مستحيال ،فإن اعتذاره بالجهل به
ينفي القصد لديه ،واالستحالة التي يعنيها الفقه هي االستحالة املطلقة التي تجرد الجاني من كل
وسائل العلم بالقانون ،وهذه االستحالة ثمرة القوة القاهرة .2كما هو الشأن في حالة احتالل
الكيان الصهيوني لجزء من قطاع غزة؛ فصدور تشريعات جديدة إبان فترة االحتالل يجهلها
املواطنون املقيمون فيه بسبب ظروف االحتالل التي هي بمثابة قوة قاهرة يستحيل معها العلم
بتلك التشريعات الجديدة ،ولهذا يجوز لهم االحتجاج بجهلها ،وأيضا هو الحال بمن كان سجينا أو
مسافرا لفترة زمنية طويلة.
العنصرالثاني :اإلرادة
ال يكفي لتوافر القصد اإلجرامي إحاطة علم الجاني بعناصر الفعل اإلجرامي على التفصيل
املتقدم ،وإنما يلزم باإلضافة إلى ذلك أن تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الفعل بعناصره ،وإرادته أيضا
في تحقيق النتيجة وذلك في الحاالت التي يتطلب فيها القانون نتيجة معينة.3
اإلرادة هي العنصر الثاني للقصد اإلجرامي ،وهي املحرك نحو اتخاذ السلوك اإلجرامي –سلبيا
كان هذا السلوك أم إيجابيا -بالنسبة للجرائم ذات السلوك املجرد أو املحض ،وهي املحرك نحو
تحقيق النتيجة –باإلضافة إلى السلوك اإلجرامي -بالنسبة للجرائم ذات النتيجة ،فاإلرادة كونها
أحد عناصر القصد اإلجرامي يجب أن تنصرف إلى كل من السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية.4
ولقد قضت محكمة االستئناف العليا الفلسطينية أنه" :ملا كانت الجريمة املسندة للمتهم
عمدية تتطلب تداخل إرادة املتهم في ارتكابها ،وقد ثبت للمحكمة أنه ال دخل إلرادته فيها ،فيكون

 1نظام توفيق املجالي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.341
 2محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.395
 3محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.302
 4علي أحمد راشد ،عن اإلرادة والعمد والخطأ والسببية ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ،جامعة عين شمس،
القاهرة ،يناير سنة  ،1966العدد األول ،السنة الثامنة ،ص 7وما بعدها.
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الحكم املستأنف إذ قض ى باإلدانة قد جانب الصواب ،ويتعين تبعا لذلك إلغاؤه والقضاء للمتهم
بالبراءة".1
فيلزم أن تتجه إرادة الجاني في جريمة التخابر إلى فعل السعي أو التخابر أو دس الدسائس أو
االتصال مع دولة أجنبية أو معادية حتى يمكن القول بتوافر قصد السلوك في جريمة التخابر.
ونظرا ألن هناك جرائم يكتفي فيها املشرع بالسلوك اإلجرامي فقط دون أن تتطلب نتيجة
معينة ،كما في جرائم التخابر ،فإن القصد الجنائي يتوافر متى اتجهت اإلرادة إلى تحقيق ذلك
السلوك املكون لها.
إذن اإلرادة الالزمة لقيام القصد الجنائي في جرائم التخابر ،هي إرادة ذلك السلوك اإلجرامي.
الفرع الثالث :نوع القصد الجنائي في جريمة التخابر
اختلف الفقهاء حول نوع القصد اإلجرامي في جرائم التخابر ،2فمنهم من رأى أنه يكفي القصد
الجنائي العام لقيام تلك الجرائم ،ومنهم من رأى أنه البد من توافر القصد الجنائي الخاص لقيامها،
ومنهم من صنف كل جريمة على حدة.
ويرى الباحث أنه يكفي القصد الجنائي العام القائم على عنصري العلم واإلرادة لقيام تلك
الجريمة ،وما اإلضرار بأمن الدولة أو القيام بأعمال عدوانية ضدها أو غيره مما حدث نتيجة
الرتكاب الجريمة إال ويعد داخال ضمن املكونات العامة للقصد الجنائي ،والقول باشتراط القصد
الجنائي الخاص في جرائم التخابر يعني أنه عند انتفاء ذلك القصد فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء صفة
التخابر عنها ،ومن ثم تتحول إلى جريمة عادية ،وهذا يعد أمرا مخالفا للمنطق ومخالفا ملبادئ
السياسة الجنائية الحديثة التي تنادي بتشديد العقاب على جرائم التخابر ،واشتراط القصد
الجنائي الخاص في جريمة التخابر قد يؤدي إلى تحولها –بعد انتفاء ذلك القصد -إلى جرائم عادية،
وهو ما يصب في مصلحة مرتكبي جرائم التخابر.

 1استئناف عليا جزاء فلسطيني رقم ( ،)63 /9جلسة  ،1963/6/15مجموعة األحكام القضائية واملبادئ القانونية الصادرة من
محكمة النقض املنعقدة في رام هللا ،الجزء الثامن عشر ،منشورات القضاء الفلسطيني ،2004 ،ص.85
2القصد العام هو إرادة تحقيق الواقعة الجرمية مع العلم بعناصرها املكونة لها بغض النظر عن الغاية التي ينبغي تحقيقها ،ويتحدد
القصد العام بحسب كل جريمة على حدة وفقا للعناصر الداخلية في تكوينها كواقعة مادية .مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات
(القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.337
أما القصد الخاص فهو نية انصرفت إلى تحقيق غاية معينة أو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص .السعيد مصطفى السعيد ،األحكام
العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.390
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الفرع الرابع :وقت تو افرالقصد الجنائي
األصل أن يعاصر القصد الجنائي -عاما كان أم خاصا -جميع عناصر الركن املادي ،فيجب أن
يتوافر وقت السلوك اإلجرامي ،ويظل قائما حتى لحظة تحقق النتيجة اإلجرامية ،وال صعوبة في
األمر متى توافر القصد في أثناء مراحل تحقق عناصر الركن املادي كلها.1
ولكن قد يحدث أن يتوافر قصد الجاني في إحدى اللحظتين دون األخرى؛ فإذا توافر القصد
لحظة الفعل كان هذا كافيا ولو عدل الفاعل قبل حدوث النتيجة ،وقد ال يتوافر القصد لحظة
الفعل لكنه يطرأ حين تحقق النتيجة ،فهنا يكون القصد متوافرا أيضا ملعاصرة لحظة تحقق
النتيجة؛ أما إذا لم يتوافر القصد وقت إتيان الفعل الجرمي ،وتوافر فقط وقت تحقق النتيجة
الجرمية ،أي كان الحقا إلتمام النشاط الجرمي ،فال يعتد بهذا القصد ،ولكن إذا كان القصد
والترحيب بالنتيجة قبل انتهاء الفعل وخالل السيطرة اإلرادية على جزئية أو جزئيات الفعل؛ فإن
القصد هنا يكون معاصرا للسلوك ،ويعتد به.2
وبشكل عام ،فإن القاعدة في تزامن القصد لحظة ارتكاب الفعل الجرمي يكون في الجرائم
الوقتية ،أما في الجرائم املستمرة ،فالعبرة في تقدير القصد الجرمي لدى الفاعل ،وال تقتصر على
مدى توافر علمه لحظة إتيان السلوك ،وإنما يتحقق هذا العلم في أي وقت الحق على بدء السلوك،
ولو استمر ذلك زمنا طال أم قصر ،و لم يتردد القضاء في إعمال هذه النتيجة املترتبة على طبيعة
الجريمة املستمرة.3
وتعد جرائم التخابر مع دولة أجنبية 4من الجرائم املستمرة؛ لذلك فإن الوقت الذي يجب أن
يتوافر فيه علم الجاني بفعل السعي أو التخابر أو دس الدسائس هو وقت إتيان السلوك –السعي
أو التخابر أو دس الدسائس -أو حتى في فترة زمنية الحقة على بدء السلوك ،ولو استمر ذلك زمنا
طال أم قصر.
املطلب الثاني :الخطأ غير املقصود في جريمة التخابر
يعد الخطأ غير املقصود أحد صور الركن املعنوي في الجريمة ،فجرائم الخطأ تأتي في املقام
الثاني من حيث اهتمام املشرع بها ،فالقانون –في الجرائم املقصودة -يعاقب على اإلرادة اآلثمة
املتجهة نحو اإلضرار بحق معين أو مصلحة محمية جنائيا ،وهذه اإلرادة أو هذا القصد يؤدي دورا
 1فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.189
 2طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام (مرجع سابق) ،ص 353وما بعدها.
 3سليمان عبد املنعم ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.554
 4املادة ( /77ب) وما بعدها من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة ،واملادة
( )112من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1960املطبق في الضفة الغربية الخاصة بجريمة معاونة العدو ،واملادة ( )131وما بعدها
من قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام .1979
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رئيسا في تحديد العقاب املناسب ،دون أن يهمل كليا جانب الضرر االجتماعي الحاصل في املجتمع.1
فهو في هذا املجال يغلب جانب اإلرادة على جانب الضرر ،ويظهر في جرائم الخطأ أن جانب الضرر
هو الغالب في تحديد العقوبة.2
الفرع األول :ماهية الخطأ غيراملقصود
الخطأ الجنائي غير املقصود هو" :اتجاه اإلرادة إلى السلوك الخطر دون قبولها بتحقق النتيجة
اإلجرامية التي تنجم عن هذا السلوك مع اتخاذ الحيطة والحذر لتالفي حدوثها".3
فالخطأ يقوم على مباشرة الفعل لسلوكه دون إرادة نتيجته الضارة ،يستوي بعد ذلك كونها لم
يتوقعها في حين كان بإمكانه ومن واجبه أن يتوقعها ،أم توقعها فعال واعتقد أن بإمكانه اجتنابها.4
فطاملا أن اإلرادة لم تتجه إلى النتيجة الضارة بوصفها أكيدة أو ممكنة الوقوع مع القبول بها ،فإن
السلوك يخرج من نطاق القصد اإلجرامي ليدخل في محيط الخطأ غير املقصود.5
وعرفه بعض الفقهاء بأنه" :إرادة السلوك التي تترتب على نتائج غير مشروعة لم يتوقعها الفاعل
في حالة كونها متوقعة وبوسعه أن يتوقعها وأن يتجنبها ،فهي تمثل صلة نفسية تقوم بين إرادة
الجاني وبين نتيجة فعله تنحصر في خمولها عند توقع تلك النتيجة مع قدرته على توقعها وعلى
الحيلولة دون حدوثها".6
ويعرفه بعضهم اآلخر بأنه" :إخالل الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها
القانون ،وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفض ي تصرفه إلى إحداث النتيجة اإلجرامية ،في حين
كان ذلك في استطاعته وكان واجبا عليه".7
ولم يضع املشرع الفلسطيني تعريفا للخطأ غير املقصود إال أنه أشار إليه في املادة ( /60ب) من
قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام  1979على أنه ،..." :ويكون الخطأ إذا
نجم الفعل الضار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو األنظمة".

 1فخري عبد الرازق الحديثي وخالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.190
 2فايز الظفيري ومحمد بوزبر ،الوجيز في شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي ،طباعة فور فيلمز عرب ،الكويت ،الطبعة
الثانية ،2003 ،ص.283
 3محمد صبحي نحم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.314
 4سمير عالية ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.253
 5مأمون محمد سالمة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.292
 6حسنين عبيد ،الجريمة الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص.120
 7محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.617
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ولم يضع املشرع املصري نصا عاما يبين مضمون فكرة الخطأ غير املقصود ،ولم يحدد له شكال
معينا في القسم العام من قانون العقوبات؛ وإنما اكتفى بأن أورد مجرد تطبيقات خاصة لفكرة
الخطأ ،وهذه التطبيقات لم يلتزم فيها تعبيرا موحدا عن فكرة الخطأ.1
في حين أن املشرع األردني لم يتناول تعريفا للخطأ غير املقصود ،إذ نصت املادة ( )64من قانون
العقوبات على أن ..." :ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم
مراعاة القوانين واألنظمة".
ويتضح من تعاريف الخطأ غير املقصود أن الخطأ ال يقوم بمجرد اإلخالل بواجبات الحيطة
والحذر؛ وإنما البد من توافر العالقة النفسية بين إرادة الفعل والنتيجة اإلجرامية.2
فالقصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة غير املشروعة ،أما الخطأ
غير املقصود الذي يستلزم فيه القانون أن تتجه إرادة الجاني إلى السلوك اإلجرامي دون النتائج
غير املشروعة التي وقعت؛ فالقانون يستلزم في الحالتين وجود نتيجة إجرامية ،وغاية ذلك أن دور
اإلرادة في القصد اإلجرامي يشمل السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية ،بينما في الخطأ غير
املقصود يتوقف دور اإلرادة عند حد إرادة السلوك دون إرادة النتيجة غير املشروعة ،فالجاني هنا
يريد نتيجة مشروعة ،ولكن تقع نتيجة أخرى غير مشروعة بغير إرادة منه.3
إن ما يميز الجريمة املقصودة عن الجريمة غير املقصودة إنما يكمن في توافر نية إحداث
النتيجة الدافعة إلى إتيان السلوك (القصد اليقيني املباشر) أو القابلية لالستمرار (القصد
االحتمالي) ،لكنها ال تتوفر البتة في حالة الجريمة غير املقصودة؛ فشرط البدء إذن للدخول في دائرة
الجريمة غير املقصودة أن يكون الجاني قد أراد السلوك اإلجرامي ،وانعدمت لديه نية إحداث
النتيجة اإلجرامية كهدف يسعى لتحقيقه من وراء هذا السلوك.4
وبناء على ذلك ال يتوافر الخطأ في الحالة التي ال يستطيع فيها الجاني توقع النتيجة أو ال يستطيع
فيها الحيلولة دون وقوعها ،إذ ال تكليف بمستحيل.5

 1عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.536
 2كامل السعيد ،شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص 314وما بعدها.
 3عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.528
 4عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص.253
 5فتوح الشاذلي وعلى القهوجي ،النظرية العامة للجريمة ،مرجع سابق ،ص.389
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الفرع الثاني :عناصرالخطأ غيراملقصود
كما البد من توافر عناصر القصد الجنائي ،املتمثلة بالعلم واإلرادة ،فإن الخطأ غير املقصود
البد أن يتوافر عنصراه حتى يقوم ،وهما :اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون
أوال ،وتوافر عالقة نفسية تصل ما بين إرادة الجاني والنتيجة اإلجرامية ثانيا.
العنصراألول :اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر
البحث في هذا العنصر يقتض ي بيان أمرين :كيف تنشأ هذه الواجبات؟ ثم كيف يتحقق اإلخالل
بها؟ ،فأما كيف تنشأ هذه الواجبات ،فيتطلب معرفة مصدرها ،إذ ال صعوبة في تحديده إذا كانت
قواعد القانون بمعناها الواسع هي التي تفرض الواجبات ،ولكن ليس القانون وحده مصدر
واجبات الحيطة والحذر بتصريحه ألنواع من السلوك الخطيرة التي تحقق فائدة للمجتمع كإجراء
العمليات الجراحية وقيادة السيارات؛ بل هناك مصدر عام لواجبات الحيطة والحذر هو الخبرة
اإلنسانية العامة؛ إذ تقرر هذه الخبرة مجموعة من القواعد تحدد النمو الصحيح الذي يتعين أن
يباشر وفقا له نوع معين من السلوك ،ولذلك إذا حددنا على هذا النحو مصدر واجبات الحيطة
والحذر اتضحت مجموعة من القواعد ،فإذا طبقت على سلوك معين تبين مدى التعارض أو
االتساق بينهما؛ فقيادة سيارة هو سلوك مشروع ،ولكن إذا تجرد هذا السلوك من ظروفه
الواقعية ،وأصبح سلوك قيادة سيارة مسرعة في مكان عام ،ساغ التساؤل عن مدى االلتزام بهذه
الواجبات.1
وأما كيف يتحقق اإلخالل بالواجبات ،فيتطلب البحث في ضابط اإلخالل بواجبات الحيطة
والحذر ،وهو الضابط املوضوعي وقوامه الشخص العادي ،أي الشخص الذي يلتزم في تصرفاته
قدرا متوسطا من الحيطة والحذر ،فإذا التزم الجاني في تصرفه القدر من الحيطة والحذر الذي
يلتزمه هذا الشخص فال محل لإلخالل ينسب إليه ،أما إذا نزل دونه ،نسب إليه اإلخالل ولو التزم
ما اعتاده في تصرفاته ،ولكن هذا الضابط ال ينطبق بصورة مطلقة ،وإنما يتعين أن تراعى في
تطبيقه الظروف التي صدر فيها التصرف؛ والعلة في هذا القيد هي قاعدة "ال إلزام بمستحيل" ،فال
محل أن تطلب من الناس التزام مسلك الشخص املعتاد إال إذا كانت الظروف التي تقترن
بتصرفاتهم تجعل ذلك في وسعهم.2
العنصرالثاني :العالقة بين إرادة الجاني والنتيجة اإلجرامية
ال يقوم الخطأ غير املقصود بمجرد اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر ،حيث ال يعاقب القانون
على سلوك في ذاته ،وإنما يعاقب على السلوك إذا أفض ى إلى نتيجة إجرامية؛ لهذا يتعين أن تتوافر
 1محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص 619وما بعدها.
 2محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص 620وما بعدها.
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صلة تجمع بين اإلرادة والنتيجة على نحو تكون فيه اإلرادة بالنسبة لهذه النتيجة محل لوم القانون،
فيسوغ بذلك أن توصف بأنها "إرادة إجرامية" ،وبغير هذه الصلة ال يكون محل ألن يسأل صاحب
اإلرادة عن حدوث النتيجة.1
ويتحقق الخطأ بغير توقع إذا لم يتوقع الفاعل أن سلوكه قد يؤدي إلى تحقيق النتيجة الضارة،
مع أنه كان بإمكانه ومن واجبه أن يتوقعها وفقا للسير العادي لألمور في الحياة ،أما الخطأ مع
التوقع فيتحقق إذا توقع الفاعل النتيجة الضارة لسلوكه ،واعتقد أن بإمكانه تجنبها ،أو توقعها
لكنه رجح عدم حدوثها دون اتخاذ أي موقف لتفاديها ،ويطلق على الخطأ في الصورة األولى تعبير
الخطأ غير الواعي أو الخطأ دون تبصر أو الخطأ دون توقع ،أما الخطأ في الصورة الثانية فيطلق
عليه تعبير الخطأ الواعي أو الخطأ مع التبصر أو الخطأ مع التوقع.2
وعدم توقع انتهاك أسرار الدفاع تفترض هذه الصورة أن املتهم لم يتوقع االنتهاك ،ولم تتجه
إرادته نحو ذلك ،ولكن ذلك ال يعني انعدام الصلة بينها ،ألن هذه الصلة قائمة ،ولها عناصرها التي
تتمثل في استطاعته توقع االنتهاك ووجوب ذلك عليه ،واستطاعته أن يحول دون حدوثه.3
وتوقع انتهاك أسرار الدفاع تفترض هذه الصورة أن املتهم قد توقع انتهاك األسرار ولكن لم تتجه
إرادته إلى الحيلولة دون حدوث ذلك ،وهذه الصورة تجاوز مجال القصد االحتمالي .4وتشترك معه
في توقع النتيجة اإلجرامية كأثر ممكن للفعل ،وتفترق عنه في عدم اتجاه اإلرادة إلى هذه النتيجة،
أي إن هذه الصورة تشمل كل حاالت توقع انتهاك األسرار التي ال يعد القصد االحتمالي متوافرا
فيها ،مما يستتبع ّ
عد الخطأ مع التوقع متوافرا في الحالتين التاليتين :حالة توقع انتهاك األسرار
واالعتماد على احتياط غير كاف للحيلولة دون حدوثها ،إذا ثبت أنه كان في وسع املتهم اتخاذ
االحتياط الكافي لذلك ،والحالة الثانية هي حالة توقع انتهاك األسرار وعدم االكتراث بذلك أي عدم
اتخاذ االحتياط الالزم للحيلولة دون حدوثها ،مما يعني أنه يستوي لدى املتهم حدوثها وعدم
حدوثها.5
 1طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.362
 2وصورة الخطأ مع التوقع تختلف عن القصد االحتمالي بأن اإلرادة لم تتجه إلى النتيجة وأن توقعها لم يقترن بقبولها لو حدث.
سمير عالية ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.254
 3جابر يوسف املراغي ،جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البالد من الناحيتين املوضوعية واإلجرائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،1998ص.288
 4يعرف القصد االحتمالي بأنه :نوع من القصد الجنائي تقوم به الجريمة العمدية وهو يتمثل في نية غير مركزة تعرض للجاني الذي
يتوقع إمكانية ما قد انتواه من قبل ،فيمض ي مع ذلك في تنفيذ الفعل قابال لنتيجته أو غير مبال بها مستويا لديه حصولها وعدم
حصولها .أبو املجد علي عيس ى ،القصد الجنائي االحتمالي ،دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
 ،1988ص.669
 5جابر يوسف املراغي ،جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البالد من الناحيتين املوضوعية واإلجرائية ،مرجع سابق ،ص 288وما بعدها.
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الفرع الثالث :صور الخطأ غيراملقصود
حدد قانون العقوبات رقم ( )74لسنة  1936املطبق في قطاع غزة وقانون العقوبات رقم ()16
لسنة  1960املطبق في الضفة الغربية صور الخطأ غير املقصود بأنها :اإلهمال أو قلة االحتراز أو
عدم مراعاة القوانين واألنظمة.1
أما املشرع املصري ،فقد عددها في املادة ( ،)238واملادة ( )244من قانون العقوبات ،فذكرت
هاتان املادتان الرعونة وعدم االحتياط والتحرز واإلهمال والتفريط وعدم االنتباه والتوقي وعدم
مراعاة اللوائح وإتباعها  ،وحددت املادة ( )64من قانون العقوبات األردني صور الخطأ غير
املقصود ،حيث نصت هذه املادة على ما يلي" :ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن اإلهمال أو
قلة االحتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة".2
ووفقا لنص املادة السابقة تتمثل صور الخطأ غير املقصود في إهمال الفاعل وقلة احترازه وعدم
مراعاته للقوانين واألنظمة ،وال يلزم توافر هذه الصور مجتمعة في مسلك الجاني؛ وإنما يكفي توافر
إحداها لترتيب مسئوليته عن الجريمة غير املقصودة.3
ولكن يرى بعض الباحثين أن الصور السابقة أوردها املشرع على سبيل املثال وليس على سبيل
الحصر ،في حين أن بعض اآلخر واالجتهاد القضائي يعدها واردة على سبيل الحصر ال على سبيل
املثال.4
وفي ضوء ذلك ،نرى أن نعرض هذه الصور املختلفة للخطأ غير املقصود ،وذلك تباعا على النحو
التالي:

 1حدد قانون العقوبات رقم ( )74لسنة  1936املطبق في قطاع غزة صور الخطأ غير املقصود في مواد متفرقة ،أما قانون العقوبات
رقم ( )16لسنة  1960املطبق في الضفة الغربية فقد حددها في املادة ( )64منه.
 2وقد أورد املشرع األردني هذه الصور في املواد ( )2 /230( ،)290( ،)464( ،)463( ،)462( ،)374( ،)344( ،)343من قانون
العقوبات األردني رقم ( )16لسنة .1960
 3عادل يحيى قرني ،قانون الجزاء العماني (القسم العام) ،مجمع البحوث والدراسات ،سلطنة عمان ،الطبعة السابعة،2001 ،
ص .166نبيل عبد هللا الهنائي ،مبادئ قانون الجزاء العماني (القسم العام) ،مجمع البحوث والدراسات ،سلطنة عمان ،الطبعة
األولى ،2002 ،ص .32محمود سالم محادين ،محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام) ،مطبعة خط الصحراء ،العين ،ص.25
 4محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص 638وما بعدها .طالل أبو عفيفة ،شرح قانون
العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص .364كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.315
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الصورة األولى :اإلهمال
وتتم هذه الصورة في حالة اتخاذ الجاني موقفا سلبيا يتمثل في إغفاله اتخاذ أمر واجب عليه،
هو اتخاذه العناية الالزمة لتجنب حدوث النتيجة غير املشروعة .1ويدخل في مفهوم اإلهمال عدم
االنتباه.2
وعلى ذلك ،فالخطأ في هذه الحالة يتخذ موقف "ترك أو امتناع" ،ومن قبيل ذلك أن يغلب النوم
على حارس مكلف بالسهر على مكان توجد به أسرار عسكرية ،أو أية أسرار تتعلق بالدفاع عن
البالد ،فترتكب سرقة لسر من هذه األسرار ،وتقع جناية الحصول على سر من أسرار الدفاع
بقصد إفشائه لدولة أجنبية.3
الصورة الثانية :قلة االحتراز
يقصد به عدم االحتياط ،وإتيان الجاني مسلكا إيجابيا معينا دون أن يدخل في اعتباره قواعد
الخبرة العامة التي تشير بعد إتيان هذا املسلك في الحالة الخاصة اتقاء لنتائجه الضارة.4
فإذا كان اإلهمال ينصرف إلى الحاالت التي يقع فيها الخطأ عن طريق السلوك السلبي؛ فإن قلة
االحتراز تنصرف إلى الحاالت التي يقع فيها الخطأ عن طريق السلوك اإليجابي.5
فقلة االحتراز هي حالة الطيش وعدم التبصر باألمور ،وتدخل الرعونة في مفهومها ،حيث تمثل
الطيش والخفة وسوء التقدير ،وأظهر حاالتها أن يقدم الشخص على ارتكاب عمل غير مقدر
خطورة عواقبه.6
فهذه الصورة يتخذ فيها الخطأ مظهره في نشاط إيجابي يتسم بعدم التدبر للعواقب ،ومن ذلك
أن يكون لدى الشخص أسرار للدفاع ،فيحفظها في درج مفتوح أو دوالب يشاركه فيه غير من يناط
 1عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.556
 2ويالحظ أن قانون العقوبات املصري قد اعتبر من عدم االنتباه أو عدم االلتفات صورة خاصة للخطأ ،غير أن الواضح أن عدم
االنتباه ليس صورة مستقلة بذاتها ،وإنما هي كما يالحظ تدخل في مفهوم اإلهمال .كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون
العقوبات ،مرجع سابق ،ص.316
 3جابر يوسف املراغي ،جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البالد من الناحيتين املوضوعية واإلجرائية ،مرجع سابق ،ص 289وما بعدها.
 4محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.316
 5كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.316
 6حيث يعتبر املشرع املصري الرعونة صورة خاصة للخطأ .طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق،
ص .365ويؤثر جانب من الفقه صرف الرعونة إلى معنى أكثر تحديدا ،فيعرفونها بأنها نقص في الحذق والدراية بأمور فنية كالطب
والهندسة؛ فهي عندهم إخالال بما تفرضه الخبرة اإلنسانية الفنية أو الخاصة ،سواء أخذت مظهرا إيجابيا في صورة فعل ،أو سلبيا
في صورة ترك ،ومن أمثلتها :أن يجري الطبيب عملية جراحية دون مراعاة األصول الطبية الثابتة التي يلتزمها رجال الطب وال
يتسامحون مع من يجهلها .عوض محمد ،قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،2000 ،
ص.263
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بهم املحافظة على السر .1وأيضا أن يقوم الجاني بإلقاء مسودة وثيقة سرية خاصة بالدفاع عن
البالد في سلة املهمالت دون اتخاذ الوسائل الالزمة إلعدامها ،فيتمكن الغير من الحصول عليها
وتسليمها أو إفشائها لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون ملصلحتها.2
ومثالها أيضا ،أن يكلف شخص لتوصيل بعض األسرار التي تتعلق بالدفاع عن البالد -أو
املقاومة -إلى آخر ممن يناط بهم حفظها فيقوم بإرسالها عن طريق التليفون –أو الفيس بوك أو
اإلنترنت بشكل عام -فيتمكن الغير من التنصت على املكاملة التليفونية ،ويقوم بتسجيلها أو اإلملام
بمضمونها بقصد تسليمها أو إفشائها لدولة أجنبية .3أو من يستهين ببعض األسرار ويقوم بكتابتها
على صفحات الفيس بوك أو تويتر أو مواقع التواصل االجتماعي األخرى ،فتقع في يد غيره فيسلمها
لدولة أجنبية أو معادية.
الصورة الثالثة :عدم مراعاة القوانين واألنظمة
يتميز هذا الخطأ بأنه يتحقق بمخالفة قواعد لها قوة اإللزام القانوني ،سواء أكانت صادرة عن
السلطة التشريعية كما في مخالفة القوانين ،أم كانت قواعد تنظيمية "أنظمة" صادرة عن السلطة
التنفيذية أو اإلدارية كالوزارات واملحافظات والبلديات والدوائر العامة ،تهدف إلى الحفاظ على
األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ،وأنظمة املرور والنقل والبناء.4
ويالحظ أن توافر الخطأ بمخالفة القوانين واألنظمة ال يعني حكما قيام املسئولية عن الجريمة
غير املقصودة؛ بل البد من توافر الصلة السببية بين الخطأ والنتيجة.5
ومثال هذه الصورة :فقد تتضمن الئحة تعليمات تتبع في حفظ أسرار الخطط الحربية أو عند
إبالغها للتنفيذ ،فإذا خلفها من أنيط به السر أو من كلف بإبالغه وأمكن للغير التعرف على
مضمون السر؛ فإن ذلك ّ
يكون الجريمة وتكون مخالفة الالئحة هي الخطأ ذاته.6
إن إثبات ذلك الخطأ ال يخضع للقواعد العامة ،فمثال إذا ترتب على سلوك اإلهمال والتقصير
تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بنص املادة ( /82جـ) 7من شأنه اإلضرار باملصلحة
1عبد املهيمن بكر سالم ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،الجرائم املضرة باملصلحة العامة ،طبعة  ،1970ص.250
 2جابر يوسف املراغي ،جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البالد من الناحيتين املوضوعية واإلجرائية ،مرجع سابق ،ص.290
 3مجدي محمود محب حافظ ،الحماية الجنائية ألسرار الدولة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،
 ،1990ص.435
 4محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.317
 5طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.366
 6عبد املهيمن بكر سالم ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.251
 7تنص املادة ( /82جـ) من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة على أنه" :يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز  500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب
إحدى الجرائم املنصوص عليها في املواد ( /77( ،)77أ) /77( ،ب) /77( ،جـ) /77( ،د) /77( ،ه) /78( ،)78( ،أ) /78( ،ب) /78( ،جـ)،
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املحمية ،أي إذا ترتب على التسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم باإلهمال والتقصير ،سيترتب
عليه الخطر باملصلحة املحمية ،وبالتالي فإن مخالفة نص هذه املادة يتحقق به الخطأ غير املقصود
في نطاق جرائم التخابر.1
وهذه الصورة تتميز في أن القاض ي ال يقيس تحقق الخطأ فيها بمعيار الشخص العادي من فئة
املتهم وفي ظروفه نفسها؛ وإنما يقف عند معيار محدد ثابتة معامله ،وهذا املعيار هو "مخالفة
اللوائح" بصرف النظر عن مدى تطابق سلوك الشخص العادي مع ما سلك املتهم.2
وعدم مراعاة القوانين واألنظمة هو نوع من الخطأ يطلق عليه الفقه مصطلح (الخطأ الخاص)
تمييزا له عن الصور السابقة التي يطلق عليها الفقه مصطلح (الخطأ العام) ،ووجه الخصوصية
لديهم أن املشرع نفسه هو الذي يحدد مباشرة وبالنص الصريح نوع السلوك الواجب أو يقره ،أما
في الصورة األخرى ،فإن الخبرة اإلنسانية هي التي تحدد نوع السلوك الواجب.3
ويخلص الباحث إلى أن جريمة التخابر من الجرائم التي يمكن أن ترتكب بإحدى صور الخطأ
غير املقصود ،كما في املادة ( /82جـ) ،4إذا ما ترتب على الخطأ تسهيل وقوع جريمة من جرائم
التخابر املنصوص عليها في هذه املادة.
الخاتمة
لقد تعرض الباحث في هذا البحث ملوضوع هام ودقيق ،والذي هدف إلى بحث األركان العامة
لجريمة التخابر في التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريع املصري واألردني ،وعلى ضوء ذلك خلص
الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:

( /78د) /78( ،ه) ،)80( ،فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة
ضوعفت العقوبة.
 1إبراهيم محمد اللبيدي ،املسئولية الجنائية في جرائم أمن الدولة ،مرجع سابق ،ص.19
 2عبد املهيمن بكر سالم ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص.251
 3عوض محمد ،قانون العقوبات (القسم العام) ،مرجع سابق ،ص.264
 4تنص املادة ( /82جـ) من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة على أنه" :يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز  500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب
إحدى الجرائم املنصوص عليها في املواد ( /77( ،)77أ) /77( ،ب) /77( ،جـ) /77( ،د) /77( ،ه) /78( ،)78( ،أ) /78( ،ب) /78( ،جـ)،
( /78د) /78( ،ه) ،)80( ،فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة
ضوعفت العقوبة".
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أوال :النتائج
 .1لقد اختلف الفقهاء حول نوع القصد اإلجرامي في جرائم التخابر ،فمنهم من رأى أنه يكفي
القصد الجنائي العام لقيام تلك الجرائم ،ومنهم من رأى أنه البد من توافر القصد الجنائي الخاص
لقيامها ،ومنهم من صنف كل جريمة على حدة.
 .2تعد جريمة التخابر من الجرائم التي يمكن أن ترتكب بإحدى صور الخطأ غير املقصود،
كما في املادة ( /82جـ) من األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة الخاص بالجرائم
املاسة بأمن الدولة ،إذا ما ترتب على الخطأ تسهيل وقوع جريمة من جرائم التخابر املنصوص عليها
في هذه املادة.
ثانيا :التوصيات
 .1نظرا لتعدد القوانين الفلسطينية الواجب تطبيقها على جرائم التخابر؛ فإنه حري باملشرع
الفلسطيني أن يصدر قانونا خاصا بجريمة التخابر يتضمن األحكام املوضوعية واإلجرائية املتعلقة
بالجريمة.
 .2حري باملشرع الفلسطيني أن ينص على تجريم الشروع في جريمة التخابر أسوة بما أخذ به
املشرع املصري حين عاقب على الشروع في جرائم التخابر؛ ملا في ذلك من أهمية في ردع املجرم الذي
يحاول ارتكاب مثل هذه الجريمة التي تهدد األمن القومي للدولة.
 .3يرى الباحث أنه يكفي القصد الجنائي العام لقيام جرائم التخابر؛ ألن القول باشتراط
القصد الجنائي الخاص في جرائم التخابر ،يعني أنه عند انتفاء ذلك القصد ،فإنه يؤدي إلى انتفاء
صفة التخابر منها ،ومن ثم تتحول إلى جريمة عادية ،وهذا يعد أمرا مخالفا للمنطق ومخالفا ملبادئ
السياسة الجنائية الحديثة التي تنادي بتشديد العقاب على جرائم التخابر ،واشتراط القصد
الجنائي الخاص في جرائم التخابر قد يؤدي إلى تحولها –بعد انتفاء ذلك القصد -إلى جرائم عادية،
وهو ما يصب في مصلحة مرتكبي جرائم التخابر.
قائمة املراجع
أوال :الكتب
 .1أبو املجد علي عيس ى ،القصد الجنائي االحتمالي ،دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ،دار
النهضة العربية ،الطبعة األولى.1988 ،
 .2أحمد شوقي أبو خطوة ،شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية،
.2003

96

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  7يونيو 2018

 .3أحمد عوض بالل ،مبادئ قانون العقوبات املصري (القسم العام) ،دار النهضة العربية،
مصر.2006 -2005 ،
 .4أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام) ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة السادسة.1996 ،
 .5أكرم نشأت إبراهيم ،القواعد العامة في قانون العقوبات املقارن ،مطبعة الفتيان ،بغداد،
الطبعة األولى.1998 ،
 .6جابر يوسف املراغي ،جرائم انتهاك أسرار الدفاع عن البالد من الناحيتين املوضوعية
واإلجرائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1998 ،
 .7جالل ثروت ،قانون العقوبات (القسم العام) ،الدار الجامعية ،بيروت.1989 ،
 .8حسنين عبيد ،الجريمة الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1999 ،
 .9رمسيس بهنام ،شرح الجرائم املضرة باملصلحة العمومية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
.1990
 .10رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،دار الفكر العربي.1979 ،
 .11السعيد مصطفى السعيد ،األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار املعارف ،القاهرة،
مصر.1962 ،
 .12سليمان عبد املنعم ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية.2000 ،
 .13سمير عالية ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دراسة مقارنة ،املؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،طبعة منقحة ومعدلة.1998 ،
 .14طالل أبو عفيفة ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن ،الطبعة األولى.2012 ،
 .15عادل يحيى قرني ،قانون الجزاء العماني (القسم العام) ،مجمع البحوث والدراسات،
سلطنة عمان ،الطبعة السابعة.2001 ،
 .16عبد الحميد الشواربي ،التعليق املوضوعي على قانون العقوبات ،الكتاب الثاني ،الجنايات
والجنح املضرة باملصلحة العامة في ضوء الفقه والقضاء ،منشأة املعارف باإلسكندرية.2003 ،
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 .17عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2009 ،
 .18عبد القادر صابر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني ،دراسة تحليلية نقدية
للتشريعات املطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية مقارنة بالشريعة اإلسالمية وقوانين عربية
وأجنبية ،املجلد األول :الجريمة واملجرم ،مكتبة آفاق ،غزة.2010 ،
 .19عبد املهيمن بكر سالم ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،الجرائم املضرة باملصلحة
العامة ،طبعة .1970
 .20عبد الواحد العلمي ،املبادئ العامة للقانون الجنائي املغربي ،الجزء األول ،الجريمة،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.1990 ،
 .21عبد الوهاب حومد ،املفصل في شرح قانون العقوبات ،املطبعة الجديدة ،دمشق.1990 ،
 .22عبود السراج ،قانون العقوبات (القسم العام) ،منشورات جامعة حلب.1987 -1986 ،
 .23عوض محمد ،قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية.2000 ،
 .24فايز الظفيري ومحمد بوزبر ،الوجيز في شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي،
طباعة فور فيلمز عرب ،الكويت ،الطبعة الثانية.2003 ،
 .25فتوح الشاذلي وعلي القهوجي ،النظرية العامة للجريمة ،دار املطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية.1997 ،
 .26فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام)،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية.2010 ،
 .27فريد الزغبي ،املوسوعة الجزائية ،املجلد الثالث ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة،
.1995
 .28كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى ،اإلصدار الثاني.2009 ،
 .29مأمون محمد سالمة ،قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
الطبعة الثالثة.1990 ،
 .30محمد أبو العال عقيدة ،االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنس ي الجديد ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.1997 ،
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 .31محمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية.1996 ،
 .32محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات (القسم العام) ،النظرية العامة للجريمة ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة.2010 ،
 .33محمود سالم محادين ،محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام) ،مطبعة خط
الصحراء ،العين.
 .34محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،مطبعة جامعة القاهرة،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة العاشرة.1983 ،
 .35محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن
املعنوي في الجرائم العمدية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الرابعة.1988 ،
 .36محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،النظرية العامة للجريمة
والنظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الخامسة،
.1982
 .37محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ،بيروت.1968 ،
 .38نبيل عبد هللا الهنائي ،مبادئ قانون الجزاء العماني (القسم العام) ،مجمع البحوث
والدراسات ،سلطنة عمان ،الطبعة األولى.2002 ،
 .39نظام توفيق املجالي ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان.2006 ،
 .40هالل عبد هللا أحمد ،شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.1987
ثانيا :الرسائل العلمية
 .1إبراهيم عيد نايل ،أثر العلم في تكوين القصد اإلجرامي ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة القاهرة.1992 ،
 .2مجدي محمود محب حافظ ،الحماية الجنائية ألسرار الدولة ،دراسة مقارنة ،رسالة
دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة.1990 ،
 .3محمد زكي محمود ،آثار الجهل والغلط في املسئولية الجنائية ،رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة.1967 ،
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ثالثا :الدوريات واألبحاث
 .1إبراهيم محمد اللبيدي ،املسؤولية الجنائية في جرائم أمن الدولة ،بحث منشور في مركز
اإلعالم األمني ./http://www.policemc.gov.bh
 .2علي أحمد راشد ،عن اإلرادة والعمد والخطأ والسببية ،بحث منشور في مجلة العلوم
القانونية واالقتصادية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،يناير سنة  ،1966العدد األول ،السنة
الثامنة.
رابعا :القوانين
 .1األمر رقم ( )555لسنة  1957املطبق في قطاع غزة الخاص بالجرائم املاسة بأمن الدولة.
 .2قانون األحكام العسكرية املصري رقم ( )25لسنة  1966طبقا ألحدث التعديالت.
 .3قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  ،1960واملطبق في الضفة الغربية.
 .4قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام .1979
 .5قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام .1979
 .6قانون العقوبات املصري رقم ( )58لسنة  1937طبقا ألحدث التعديالت.
 .7قانون العقوبات رقم  74لسنة  1936املطبق في قطاع غزة.
 .8مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

100

101

2018  يونيو7  العدد-  مجلة جيل الدراسات المقارنة- مركز جيل البحث العلمي

أحكام تدبيرمر اقبة السلوك في قانون األحداث العراقي واألردني
دراسة مقارنة
 محقق قضائي في مجال التحقيق مع، ماجستيرفي القوانين املقارنة،أكرم زاده الكوردي
 عضو محكمة أحداث دهوك سابقا،األحداث

Abstract:
This research deals with the provisions of probation system in the Iraqi and
Jordanian juvenile law.Its purpose is to clarify the similarities and differences between
the law 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. To achieve this, the researcher
used the analytical, comparative, and analytical inductive method.The study
concluded with results: the similarity between the two laws on certain issues, such as
the inclusion of the definition of probation system within the body of the law, the
existence of special institutions for the probation officer in both countries, and
differences in other issues. On the issues of disagreement, the case for argument was
in favor of Jordanian law on certain issues, such as the existence of an office of the
probation officer in each juvenile court. On other issues, the balance was the odds in
favor of Iraqi law, such as extend the circle of juvenile delinquents who benefit from
the probation system.Thus, the Jordanian legislature can benefit from the Iraqi
legislator, and vice versa.
key words: Provisions, probation system, juveniles, Iraq and Jordan.
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امللخص:
يتناول هذا البحث أحكام تدبير مراقبة السلوك في قانون األحداث العراقي واألردني .والغرض
منه هو بيان أوجه التشابه واالختالف بين قانون األحداث لكال البلدين فيما يتعلق بموضوع
الدراسة ،بهدف االستفادة من نقاط القوة في كل قانون .وفي سبيل تحقيق ذلك ،استخدم الباحث
املنهج االستقرائي التحليلي ،املقارن ،والنقدي .واختتم البحث بنتائج وهي :التشابه بين القانونين في
بعض املسائل ،مثل إدراج تعريف مراقبة السلوك ضمن متن القانون ،وجود مؤسسات خاصة
ملراقب السلوك في كال البلدين ،واالختالف في مسائل أخرى .وبخصوص مسائل الخالف ،فإن كفة
الرجحان كانت لصالح القانون األردني في بعض املسائل ،مثل وجود مكتب ملراقبة السلوك في كل
محكمة أحداث .وفي مسائل أخرى ،كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي ،مثل اتساع نطاق
دائرة األحداث الجانحين املستفيدين من تدبير مراقبة السلوك .وعليه ،بإمكان املشرع األردني
االستفادة من املشرع العراقي ،والعكس صحيح.
الكلمات االفتتاحية :أحكام ،مراقبة السلوك ،اإلشراف القضائي ،األحداث ،العراق ،واألردن.
مقدمة

ُّ
عند االطالع على املصادر واملراجع التي ألفت في علم اإلجرام والقانون الجنائي وغيره من العلوم
الجنائية ،يالحظ أن املشرعين املحليين والدوليين والفقهاء والباحثين باختالف جنسياتهم
وثقافاتهم ومعتقداتهم ومدارسهم الفكرية التي ينتمون إليها حاولوا منذ عقود الوصول إلى تعيين
عقوبات (تدابير) نافعة وناجحة ومناسبة بحق املتهمين املدانين من قبل املحاكم؛ أما البحث عن
تدابير مالئمة بحق املدانين من األطفال أو ما يسمى باألحداث ،فكان له ٌ
حيز خاص من االهتمام
من قبلهم .ومن ضمن نتائج عصارة أفكارهم التي توصلوا إليها خالل تلك الفترة الزمنية هو أن تدبير
مراقبة السلوك أو ما يسمى باإلشراف القضائي يعد تدبيرا مناسبا وناجحا وصالحا لفئات معينة
من األحداث الجانحين ،إذ بموجبه يتم تأهيل الحدث وإصالحه في بيئته الطبيعية بين أفراد أسرته
أو أسرة بديلة ،بعد فرض بعض الشروط عليه أي تقييد حريته جزئيا ،وبذلك يتم إبعاده عن
زنزانات الدور اإلصالحية التي أصبحت مدرسة لتعليم الجريمة في بعض األحيان ،كما يوفر مليزانية
الدولة أمواال ال بأس بها نتيجة عدم إيداعهم ،إذ كل نزيل يحتاج إلى أموال تصرف عليه من خزينة
الدولة.
املشرع الجنائي العراقي في قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة 1983م واألردني في قانون
األحداث رقم  32لسنة 2014م أدرج هذا التدبير ضمن التدابير التي يمكن أن تصدر بحق فئة
معينة من األحداث الجانحين ،ووضع له أحكام خاصة ضمن مواد محددة؛ ونظرا لعمل الباحث
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في مجال األحداث منذ سنوات سواء في محكمة األحداث أم في محكمة التحقيق في مجال التحقيق
مع األحداث ،ولكون األردن دولة جارة للعراق وصدر قانونها حديثا في عام 2014م مقارنة بالقانون
العراقي الذي صدر في عام 1983م ،يرى الباحث أن إجراء مقارنة بين قانون أحداث البلدين في هذا
الخصوص فيها فائدة ال يستهان بها.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في كونه جديدا من نوعه في هذا املجال ،حيث لم يجد الباحث أية
بحوث أو دراسات ّ
معمقة في هذا املجال تحديدا ،وإن وجدت فإنها ضمن مواضيع أخرى ،وتم
ّ
التعرف على
اإلشارة إليها بصورة سطحية أو مستعجلة ،كما أنه ومن خالل هذا البحث يمكن
أحكام تدبير مراقبة السلوك في قانون األحداث العراقي واألردني ،واالطالع على مكامن القوة فيهما
بغية االستفادة منها ،وكذلك الكشف عن مكامن الخلل فيهما بغية إصالحها وتحسينها.
تساؤالت البحث:
يسعى الباحث إلى اإلجابة على األسئلة اآلتية:
ّ
قانوني األحداث العراقي واألردني بخصوص أحكام تدبير
 .1ما هي أوجه االختالف واالتفاق بين
مراقبة السلوك.
 .2ما هو فيصل التفاضل بين أحكام تدبير مراقبة السلوك في قانون البلدين.
منهجية البحث:
ارتأى الباحث أن يعتمد على املنهج االستقرائي ألحكام تدبير مراقبة السلوك في قانون
البلدين .واملقارنة بينهما وتحليلها تحليال قانونيا بطريقة نقدية بغية الوقوف على نقاط القوة
والضعف في كل قانون.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أوجه التشابه واالختالف بين أحكام تدبير مراقبة
السلوك في قانون األحداث العراقي واألردني ،وكذلك البحث عن نقاط القوة وتحريها ،واملفاضلة
بينهما بغية إفادة املشرعين من الجانبين.
خطة البحث:
ولغرض اإلجابة على تساؤالت البحث ،سيتم عرض موضوع البحث ومناقشته من خالل سبعة
مطالب .في األول سنتناول :تعريف تدبير مراقبة السلوك ،وتشكيلة قسم املراقبة وعمله .وفي الثاني:
مدتها ،وتمديدها ،وإنهائها ،وعددها ،واحتسابها .وفي الثالث :االعتبارات الواجب مراعاتها عند فرض
التدبير ،وكيفية تنفيذها .أما في املطلبين الرابع والخامس فسنتطرق إلى :واجبات الحدث ،الولي،
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ومراقب السلوك،وجزاء املخل بواجباته.وفي السادس سنتناول :ارتكاب الحدث جريمة أو هروبه
ّ
فسنبين :حاالت فرض تدبير مراقبة السلوك.
خالل فترة املراقبة .أما في املطلب األخير،
املطلب األول :تعريف تدبيرمر اقبة السلوك ،وتشكيلة قسم املر اقبة وعمله.
ّ
عرف املشرع العراقي تدبير مراقبة السلوك في املادة  87من قانون األحداث رقم  76لسنة 1983م
بأنه وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة إذا كانت أسرته غير صالحة ،وذلك
بإشراف مراقب السلوك بقصد إصالحه؛ أما املشرع األردني فقد ّ
عرف اإلشراف القضائي في املادة
 24من قانون األحداث رقم  32لسنة 2014م بأنه وضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت التوجيه
واإلشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها املحكمة.
ّ
عند قراءة هذه التعاريف بدقة ،يالحظ أن املشرع العراقي كان أكثر دقة في صياغة التعريف من
املشرع األردني ،1فعبارة (بيئته الطبيعة) التي وردت في القانون األردني جاءت عامة وغير مفهومة،
وهي تحتمل أكثر من تأويل ،في حين أوضح املشرع العراقي املقصود بهذه البيئة ّ
وبينها بأنها (أسرته أو
أسرة بديلة) .إضافة إلى ذلك ،لم يجز القانون العراقي للمحكمة وضع الحدث في أسرة بديلة غير
أسرته ،ما لم تكن األخيرة غير صالحة أي غير قادرة على إصالحه وتأهيله ،وهذا يعد موقفا حسنا،
ّ
ألنه ال توجد بيئة أفضل إلصالح الحدث وجعله إنسانا سويا من أهله ،إال إذا ثبت هم بأنفسهم
بأنهم غير جديرين بهذا الشرف.
وتجدر اإلشارة ،بأن هذا التدبير ّ
أقرته التشريعات العربية الخاصة باألحداث تحت مسميات
متعددة منها مراقبة السلوك واإلشراف القضائي والحرية املحروسة واملراقبة االجتماعية ولكن
الغرض منها واحد وهو مراقبة الحدث واإلشراف عليه ومساعدته في إصالح نفسه داخل بيئته
الطبيعية بدال من إيداعه في مؤسسة إصالحية ،أما من حيث منشأ هذا النظام فيقال بأن املنشأ
األول له كان الواليات املتحدة األمريكية في عام 1841م.2
وفيما يتعلق بتبعية قسم مراقبة السلوك وتشكيلته وعمله ،نصت املادة  88من القانون العراقي
على تبعية هذا القسم لوزارة العدل ،يتولى اإلشراف على أعمال مراقبي السلوك وفقا ألحكام هذا
القانون؛ أما مدير القسم ،فيتوجب أن يتوفر فيه شرطين ،هما :أن يكون حاصال على شهادة
البكالوريوس في علم االجتماع أو الخدمة االجتماعية أو العلوم األخرى ذات الصلة بشؤون
األحداث ،وأن يكون له خبرة ال تقل عن خمس سنوات.

 1انظر الشامي ،عزه عدنان إبراهيم ،التدابير والعقوبات املستحدثة في قانون األحداث األردني رقم  32لسنة 2014م ،رسالة
ماجستير قدمت لكلية الحقوق قسم القانون العام في جامعة الشرق األوسط2016 ،م ،ص .65
 2انظر خوشناو ،سردار عزيز ،النظام القضائي املختص باألحداث في العراق ( ،كوردستان :ط  2006 ،1م) ،ص.197 ،111
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يالحظ أن هذه الشروط هي نفس شروط تعيين مراقب السلوك مع فرق بسيط ،فمراقب
السلوك قد يكون خريج كلية في العلوم املذكورة آنفا أو خريج معهد فني فرع الخدمة االجتماعية،
والخبرة املطلوبة منه هي ثالث سنوات فقط.
ّ
عند قراءة نص املادة نص املادة  88بتأني يستنتج بأن قسم املراقبة املرتبط بوزارة العدل يرأسه
مدير ،وعدد من مراقبي السلوك األول الذين يتم تسميتهم من قبل املدير بقدر عدد املحافظات،
لكي يقومون باإلشراف على بقية مراقبي السلوك الذين يعلمون معه ،وتوزيع العمل فيما بينهم.
وبموجب هذه الهيكلية يفترض وجود مكتب أو فرع لهذا القسم في كل محافظة يرأسه مراقب
السلوك األول ،رغم عدم النص على ذلك بوضوح.
ورغم أهمية وعمل هذا القسم ،إال أنه غير ّ
فعال في العراق بشكل عام وفي إقليم كوردستان
بشكل خاص .ففي محافظة دهوك حتى منذ مدة ،فإن الباحث االجتماعي لقسم البحث االجتماعي
التابع ملديرية إصالح األحداث في دهوك كان يقوم بعمل مراقب السلوك بشكل وقتي بتكليف من
قبل محكمة األحداث واملديرية املذكورة من ناحية ،ويقوم بذلك العمل طوعيا وإنسانيا من ناحية
أخرى لحين حل املشكلة؛ ونظرا لعدم وجود مكتب أو فرع حقيقي لقسم مراقبة السلوك في
املحافظة املؤلف من املوظفين (مراقبي السلوك) ووسائل النقل ومكان خاص ،فإن عمل الباحث
االجتماعي املذكور كان يكتنفه الكثير من النقائص والعيوب .وعليه ،ننادي الجهات املختصة
بضرورة تفعيل هذا القسم.
أما تبعية قسم مراقبة السلوك وتشكيلته وعمله في القانون األردني ،فيشوبه الغموض وهو
مبعثر بين نصوص القانون ،لكن عند قراءة املادة العاشرة من قانون األحداث التي تنص على إنشاء
مكتب ملراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون أحد موظفيه متخصصا في علم النفس أو
االجتماع ،واملادة الثانية التي ّ
عرف مراقب السلوك بأنه املوظف في الوزارة (وزارة التنمية
االجتماعية) يتولى مراقبة سلوك األحداث وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه،
والتي ّ
عرفت أيضا املديرية على أنها الوحدة التنظيمية املختصة في الوزارة ملتابعة شؤون األحداث
وفقا ألحكام هذا القانون .واملادة  24التي تنص على...:إذا تعذر على مراقب السلوك القيام بواجباته
ألي سبب يجوز ملدير املديرية أن يطلب من قاض ي تنفيذ الحكم تعيين مراقب آخر لتنفيذ أمر
اإلشراف .يستنتج بأن هيكلية هذا القسم يكون على الشكل اآلتي :مديرية مختصة بشؤون األحداث
تابعة لوزارة التنمية االجتماعية ،تتفرع منها مكاتب ملراقبي السلوك في كل محكمة أحداث ،ولكل
مكتب عدد من مراقبي السلوك ،على أن يكون أحد موظفي املكتب متخصصا في علم النفس أو
االجتماع ،ورغم عدم اإلشارة على الشخص الذي يتولى مهام إدارة املكتب ،لكن يفترض أنه يتم
إدارتها من قبل الشخص الذي يتم تسميته من قبل املديرية.
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عند املقارنة بين القانون العراقي واألردني بخصوص قسم مراقبة السلوك وتشكيلته ،فإن كفة
الرجحان تكون لصالح القانون العراقي ألسباب منها ،أوال :النص على تشكيلة هذا القسم وجزئياته
ضمن مادة واحدة غير مبعثرة بين نصوص القانون ،كما هو عليه في القانون األردني .ثانيا :يشترط
في تعين مدير القسم وكذلك مراقبي السلوك أن يكونوا متخصصين في العلوم االجتماعية أو العلوم
األخرى ذات الصلة بشؤون األحداث ،وأن يكون لديهم خبرة خمس سنوات للمدير وللمراقب ثالث
سنوات؛ بينما القانون األردني اشترط شرطا واحدا فقط أال وهو أن يكون أحد موظفي املكتب
متخصصا في علم النفس أو االجتماع .وعليهّ ،
شتان بين أن يكون الفريق كله متخصصين وبين أن
يكون املتخصص شخصا واحدا فقط .ثالثا :تسمية املسؤول عن مراقبي السلوك في كل محافظة
يسم
بمراقب السلوك األول بشكل واضح وصريح ،بينما سكت القانون األردني عن ذلك ولم ِ
املسؤول عن موظفي املكتب باسم معين .غم ما ّ
تقدم ،فإن املشرع األردني أيضا تفوق على املشرع
ر
العراقي حينما نص على إنشاء مكتب ملراقب السلوك في كل محكمة أحداث بكل صراحة ،في الوقت
الذي جاءت نصوص القانون العراقي خالية من أية إشارة إلى ذلك.
املطلب الثاني :مدة مر اقبة السلوك ،وتمديدها ،وإنهائها ،وعددها ،واحتسابها.
حدد املشرع العراقي مدة ملراقبة السلوك ،ولم يتركها لتقدير القاض ي ،إذ يجب على املحكمة
عندما تصدر قرار املراقبة مراعاة هذه املدة وعدم تجاوزها ،وهي ال تقل عن ستة أشهر ،وال تزيد
على ثالث سنوات حسب املادة  89من القانون ،كما أجاز املشرع للمحكمة تمديد مدة مراقبة
السلوك إذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على أن تراعي مدة
مراقبة السلوك املحددة قانونا.
فمثال لو قررت املحكمة وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ملدة سنتين وستة أشهر،
واستدعت مصلحة الحدث بناء على تقرير مراقب السلوك تمديد املدة لسنة أخرى ،فهذا غير جائز
ألنها تتجاوز الحد األقص ى للمدة املسموح بها والتي هي ثالث سنوات .وفي مثالنا املذكور تصبح املدة
ثالث سنوات وستة أشهر في حالة تمديدها سنة ،ولهذا يجوز التمديد لغاية ستة أشهر أخرى
فقط؛ أما بالنسبة لستة أشهر أخرى فال مجال لتمديدها .وتجدر اإلشارة ،بأن هذا التدبير هو
التدبير الوحيد الذي أجاز املشرع تمديده من قبل املحكمة فيما إذا استدعت مصلحة الحدث
ذلك.1
أما املشرع األردني ،فهو اآلخر حدد مدة معينة ملراقبة السلوك ،لكن مدتها أقل مما عليه في
القانون العراقي ،حيث ألزم القانون وبموجب املادة /24ز املحكمة بعدم إصدار تدبير اإلشراف
 1انظر مصطفى ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاته العملية( ،أربيل :مطبعة شهاب،
ط2010 ،1م) ،ص.259
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القضائي بحق الحدث الجانح ملدة تتجاوز سنة واحدة ،لكن ما يالحظ على نص هذه املادة أنه لم
يحدد الحد األدنى لهذه املدة ،إذ تركها لتقدير املحكمة.
فيما يخص إنهاء مراقبة السلوك قبل انتهاء مدتها ،األصل هو أن مراقبة السلوك تنتهي بانتهاء
مدتها املبينة في حكم املحكمة ،لكن مثلما أجاز القانون العراقي ملحكمة األحداث بتمديد هذه املدة،
فإنه أجاز للمحكمة أن تقرر إنهاء مراقبة السلوك بعد مض ي ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم
بناء على تقرير مراقب السلوك عند تحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة ،وإذا حصل أن
رفضت املحكمة تقرير مراقب السلوك بإنهاء املراقبة ،فال يجوز تقديم تقرير آخر إلنهاء املراقبة
ّ
إال بعد مض ي ثالثة أشهر من تاريخ الرفض.1
ّبينا سابقا أن ستة أشهر هي الحد األدنى ملراقبة السلوك ،لذا فإن الحدث املوضوع تحت
مراقبة السلوك ملدة ستة أشهر غير مشمول بهذا االستثناء ،إذ عليه إكمال مدته كاملة .وهنا
يفترض حالة أخرى وهي :إذا كان هناك حدث مدة مراقبته سبعة أشهر أو ثمانية أو تسعة ،وبعد
انقضاء مدة الستة أشهر تم تقديم تقرير إلى املحكمة من قبل مراقب السلوك يبين فيه عدم حاجة
الحدث للمراقبة لتحسن سلوكه ،وتم رفض الطلب من قبل املحكمة ،وبموجب نص القانون ال
ّ
إال بعد ثالثة أشهر من تاريخ الرفض ،في حين لم َ
يبق من
يجوز تقديم تقرير آخر للغرض نفسه
ّ
مدة املراقبة إال شهر أو شهران أو ثالثة أشهر ،ففي هذه الحالة يمض ي الحدث األجل املتبقي ،وال
يحتاج إلى تقديم طلب آخر النتهاء املراقبة عليه؛ ألن الحدث بمجرد إتمامه املدة املتبقية فإن مدة
تدبير املراقبة تنقض ي تلقائيا ما لم ّ
تمدد بموجب املادة /89أوال من قانون األحداث ،ألن األصل هو
إكمال الحدث مدة املراقبة املوجودة في القرار واستثناء أجاز إنهاءها قبل هذه املدة.
ومن التطبيقا ت القضائية في هذا الصدد ،جاء في قرار إنهاء فرض التدبير في القضية املرقمة
 /77جنايات 2007/بتاريخ  2010/4/4الصادر من محكمة أحداث دهوك ما يلي :بالنظر المتثال
الجانح ....لقرار هذه املحكمة حول تدبير مراقبة السلوك ومراجعته باستمرار الباحث االجتماعي،
والتزامه بالتوجيهات واإلرشادات املوجهة إليه من قبل الباحث االجتماعي من خالل التقارير
الشهرية التي ترد إلى هذه املحكمة ملدة سنة وثالثة أشهر من مدة املراقبة البالغة سنتين واحتساب
مدة موقوفيته للفترة من  2007/8/26ولغاية  2007/9/4ضمن مدة التدبير ولتوصية الباحث
االجتماعي بإنهاء ما تبقى من مدة املراقبة حسب التقرير النهائي في  2010/2/29لحسن سيرة
وسلوك الجانح عليه والكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بموجب القرار التمييزي /148الهيئة
الجزائية/أحداث 2008/في  2008/4/25قررت املحكمة إنهاء ما تبقى من مدة املراقبة استنادا
ألحكام املادة /97أوال ق .األحداث رقم  76لسنة  1983وفي حالة ارتكابه ألية جناية أو جنحة عمدية
1م /97أوال وثانيا ق.أحداث العراقي.
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خالل فترة ما تبقى من مدة مراقبته سيصار إلى إلغاء قرار املراقبة والحكم عليه بتدبير أشد استنادا
أحكام املادة /98ثانيا من ق.األحداث وصدر القرار باالتفاق وأفهم في .2010/4/4
التعليق على القرار :نعتقد أن املحكمة لم تكن موفقة حينما استندت إلى املادة /98ثانيا ،ألن
املادة تنص على إلغاء قرار املراقبة وإبداله بتدبير اإليداع ،إذا ارتكب الحدث جناية عمدية (خالل
نفاذ مدة املراقبة) ،أما إذا حكم عليه عن جريمة جنحة عمدية واكتسب القرار درجة البتات (خالل
نفاذ مدة املراقبة) فللمحكمة إلغاء تدبير املراقبة وإبداله بتدبير اإليداع .وعليه ،فإذا صدر قرار
من املحكمة بإنهاء مراقبة السلوك عندها ال يجوز لها تطبيق نص املادة /98ثانيا ،ألن الحدث
سيكون قد ارتكب أو حكم عن الجريمة بعد إنهاء تدبير املراقبة وليس خاللها.
أما املشرع األردني وبموجب املادة /24ز 5/من القانون ،أجازت للمحكمة التي أصدرت تدبير
اإلشراف القضائي بحق الحدث الجانح إلغاء التدبير أو تعديله ،بناء على طلب مراقب السلوك أو
الحدث نفسه أو وليه بعد إطالعها على تقرير مراقب السلوك في هذا الخصوص.
وعليه ،فإ ن محكمة األحداث غير مقيدة بمدة معينة كي تتمكن من إنهاء مدة املراقبة أو
تعديلها ،إذ بمجرد وصول تقرير املراقب إلى املحكمة متضمنا التوصية بإنهاء التدبير أي إلغائه أو
تعديل مدته ،فللمحكمة الصالحية في إصدار قرارها املناسب في القضية باإللغاء أو التعديل أو
رفض التوصية ،كما أجاز القانون أن يكون الطلب مقدما من الحدث أو ّ
وليه .وفيما يتعلق باآلثار
املترتبة عن رفض املحكمة الطلب املذكور ،فإن القانون األردني لم ّ
يبين موقفه ،وتركه الجتهاد
القضاء.
ومن املسائل املهمة األخرى التي تطرق إليها القانون العراقي هي احتساب مدة املراقبة املنقضية
عند إعادة املحاكمة مجددا ،فبموجب املادة /97ثالثا أوجب القانون على محكمة األحداث
احتساب مدة املراقبة املنقضية عند إعادة املحاكمة؛ فلو وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ملدة
سنة واحدة ،وتم نقض الحكم من قبل محكمة التمييز ،عندئذ يعاد محاكمة الحدث مجددا،
ويصدر بحقه إحدى التدابير التي نص عليها القانون ،فإذا حكم عليه مثال بوضعه تحت املراقبة
مرة أخرى ملدة سنتين ،أي شدد التدبير بتمديده ،عند ذلك تحتسب املدة التي قضاها تحت املراقبة
ويكمل الباقي ،لكن إذا حكم على املتهم بتدبير اإليداع بدال من مراقبة السلوك ،فهل تحتسب له
املدة التي قضاها تحت مراقبة السلوك؟ يالحظ أنه هناك خالف بهذا الصدد.
في الحقيقة ،الباحث من املؤيدين بالرأي القائل باحتسابها ألن الفقرة الثالثة من املادة  97من
قانون األحداث جاءت مطلقة ،ولم تشترط أن يكون التدبير الجديد مراقبة سلوك أيضا كي
تحتسب ،بل جاءت مطلقة ،واملطلق يجري على إطالقه ما لم يقيد؛ ولكن هناك رأي مخالف يقول
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بعدم احتسابها لكون تدبير مراقبة السلوك أخف من تدبير اإليداع ،وعليه ال يجوز احتسابها
استنادا للمبادئ العامة للقانون.
هذا الرأي هو اآلخر يحمل جزءا من الصواب بالنظر إلى أن تدبير مراقبة السلوك أخف من
تدبير اإليداع ،وأنه ليس من العدالة أن يعادل يوم مراقبة سلوك يوم (موقوفية أو إيداع) حتى وإن
طبق أحكام مراقبة السلوك بحذافيرها ،لكن يرى الباحث أن املشكلة في صياغة النص حيث جاءت
مطلقة كما ذكرنا آنفا؛ ولحل هذا الخالف املشرع العراقي مدعو للتدخل ،وجعل ثالثة أيام مراقبة
سلوك يعادل يوم موقوفية أو إيداع مثال ،ألن عدم احتسابها أيضا يعد إجحافا بحق الحدث
وهضما لحقوقه ،لكونه على طول مدة املراقبة املنقضية كان مراقبا ولم يكن يتمتع بالحرية
الكاملة ،وهنا يطرح تساؤل آخر أال وهو :كيف تحتسب مدة املراقبة املنقضية ،إذا كان التدبير
الجديد الصادر بعد املحاكمة الغرامة؟ وعليه ،هناك ضرورة ّ
ملحة لتدخل املشرع.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن :جاء في قرار محكمة تمييز اإلقليم تحت العدد/
/135هـ.جـ/أحداث 2009/في  :2009/8/5بعد التدقيق واملداولة...لوحظ أن محكمة أحداث دهوك
احتسبت موقوفية الجانح...ولكنها لم تحتسب املدة التي تم فيها وضع الجانح أعاله تحت املراقبة
بموجب قرارها املرقم /62ج 2008/في  2008/9/28و الذي نقض بالقرار التمييزي أعاله وهي للفترة
من  2008/9/28ولغاية  2008/12/15والبالغة جمعا شهرين وسبعة وعشرون يوما عمال بأحكام
املادة /97ثالثا من قانون رعاية األحداث لذا تقرر احتسابها ضمن فترة التدبير البالغة ستة أشهر
والحالة هذه فإن مدة إيداع الجانح أعاله والبالغة ستة أشهر بعد احتساب فترة املوقوفية ومدة
وضعه تحت مراقبة السلوك واملشار إليها أعاله تنتهي في  2009/6/21لذا تقرر إخالء سبيل
(م.م.ا.ا)...وصدر القرار...باألكثرية من حيث احتساب مدة وضع الجانح أعاله تحت مراقبة السلوك
املنقضية ضمن مدة التدبير ...
يالحظ من خالل قراءة القرار أعاله ،بأن محكمة تمييز اإلقليم صدر قرارها بشأن احتساب
مدة وضع الجانح تحت مراقبة السلوك املنقضية ضمن مدة التدبير باألكثرية ،وهذا يعني بأن هناك
خالف في هذا املوضوع حتى بين قضاة محكمة التمييز الذين هم خبراء القانون ،وعليه فإن تدخل
املشرع في هذا الصدد ضروري لحسم الخالف وسد.
وفيما يتعلق بعدد املرات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ،فإن املشرع العراقي
وحسب املادة /98رابعا من القانون أجاز وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ملرتين فقط ،وبذلك
ال يجوز إصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك أكثر من ذلك؛ ويعتقد أن العلة من
وراء ذلك هي أن املشرع يرى أن الحدث الذي صدر بحقه تدبير مراقبة السلوك ملرتين ،ولم يتم
إصالحه ،وعاد إلى عالم الجريمة مرة أخرى ،أن هذا التدبير غير مناسب له ويجب إصدار تدبير
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آخر بحقه .علما أن القانون ال يشترط أن يكون تدبيرا مراقبة السلوك السابقة متتاليين ،وإنما قد
تكون بينهما تدابير أخرى مثل الغرامة أو اإليداع.
أما القانون األردني ،فجاء خاليا من أي نص يتطرق إلى احتساب مدة املراقبة املنقضية عند
إعادة املحاكمة مجددا ،وإلى عدد املرات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ،وتركها
لألحكام واملبادئ العامة للقانون الجنائي.
عند إجراء مقارنة بين املسائل التي تناولناها خالل هذا املطلب بين القانون العراقي والقانون
األردني ،سيظهر أن هناك نقاط خالف ونقاط توافق بين القانونين ،تظهر كما يلي:
 .1مدة مراقبة السلوك في القانون العراقي (ال تقل عن  6أشهر ،وال تزيد على  3سنوات) ،أما
في القانون األردني فمدتها (ال تزيد على سنة) .هذا يعني أن القانونين كالهما حدد مدة ملراقبة
السلوك ،لكن املشرع األردني بخالف العراقي لم يحدد الحد األدنى للمراقبة ،وتركها الجتهاد
القاض ي؛ ّ
يرجح الباحث القانون العراقي ،ألن الغرض من وضع الحدث تحت هذا التدبير هو
إصالحه وتأهيله ،وأن ذلك يحتاج إلى مدة حتى يمكن التكهن بأنه قد صلح ّ
وتأهل ،وأن ما نص عليه
القانون العراقي من ستة أشهر حدا أدنى لهذا التدبير مدة مناسبة ،ويمكن من خاللها التأكد من
مدى استفادة الحدث من هذا التدبير من عدمه ،أما بموجب القانون األردني فقد يكون مدة
التدبير شهرا واحد فقط ،ألنه ال يوجد حد أدنى للتدبير ،وهذه املدة غير كافية إلصالح األحداث.
إضافة إلى ذلك ،فإن جعل الحد األقص ى للمراقبة سنة واحدة فقط في القانون األردني ،هو
اآلخر منتقد لكونه ال ّ
يحقق الغرض املنشود من فرض هذا التدبير ،فالحدث الجانح ربما ارتكب
جريمة خطيرة إلى حد ما وإصالحه يحتاج إلى مدة طويلة ،لذا فإن السنة الواحدة غير كافية لتحقيق
ذلك .ونتساءل ،ملاذا ّ
يتحفظ املشرع األردني من زيادة مدة املراقبة إلى أكثر من سنة ،بينما يعيش
الحدث في بيئته الطبيعية.
 .2كل من القانونين أجاز تمديد مدة املراقبة وإنهاءها قبل انتهاء مدتها املقررة في حكم
املحكمة مع اختالف بسيط في الصياغة والشروط:
فالقانون العراقي أجاز التمديد بكلمات واضحة ،بناء على تقرير مقدم من قبل مراقب السلوك،
إذا اقتض ى ذلك مصلحة الحدث ،دون تعين مدة معينة لتقديم هذا التقرير املتضمن تمديد
املراقبة ،لكن يستنتج بأن هذا الطلب من املفروض تقديمه ضمن آخر تقرير يقدمه مراقب
السلوك حول الحدث إلى املحكمة.
أما القانون األردني ،فلم ينص على هذا التمديد بكلمات واضحة صريحة  -مثلما نص عليه
القانون العراقي -حيث نص على جواز تعديل املراقبة بناء على طلب مراقب السلوك أو الحدث أو
وليه بعد تقديم تقرير من مراقب السلوك للمحكمة بهذا الخصوص ،فكلمة التعديل يتضمن
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(تمديد املدة) كما يفهمه الباحث ،واملحكمة األردنية مثل شقيقتها العراقية ال تستطيع التمديد
دون تقديم تقرير مراقب السلوك؛ لكن االختالف هنا في األشخاص الذين لديهم حق تقديم طلب
التعديل ،ففي القانون األردني إضافة إلى مراقب السلوك يحق للحدث نفسه ووليه تقديم هذا
الطلب ،وهنا يرجح الباحث القانون العراقي ،ألن مراقب السلوك شخص متخصص ،وهو أدرى
بمدى حاجة الحدث إلى تمديد مراقبة السلوك أو أي تعديل آخر ،أما إعطاء هذا الحق للحدث و
وليه ،فإن ذلك سيسبب تقديم طلبات متتالية لفترات متقاربة ،وبالتالي تكديس الطلبات.
أما فيما يتعلق بإنهاء مدة املراقبة قبل انتهاء مدتها ،فإن املشرع العراقي أجاز تقديم تقرير من
مراقب السلوك متضمنا التزام الحدث بشروط املراقبة وإصالحه وتأهيله وعدم حاجته إلى املزيد
من املراقبة ،على أن يقدم هذا التقرير املتضمن هذا الطلب بعد مرور ستة أشهر من نفاذ تدبير
مراقبة السلوك بحق الحدث .ومن هذا يفهم أن املشرع العراقي متمسك بمدة ستة أشهر كحد أدنى
لتدبير مراقبة السلوك ،وهذا ما يؤيده الباحث.
أما املشرع األردني فنص على كلمة (إلغاء) اإلشراف القضائي ،وهذا يتضمن إنهاء مراقبة
السلوك كما يراه الباحث ،أما بخصوص الشروط واإلجراءات املتبعة (إللغاء أو إنهاء) املراقبة،
فهي نفسها التي ذكرناها آنفا بخصوص التمديد أو التعديل في القانون األردني ،وتجنبا للتكرار
نكتفي بما ذكرناه.
يالحظ ،املشرع العراقي كان موفقا حينما لم يسمح بتقديم طلب إنهاء مراقبة السلوك قبل مرور
ستة أشهر من نفاذ التدبير ،ألن هذه املدة ضرورية ملعرفة مدى إصالح الحدث وتأهيله من عدمه،
بعكس املشرع األردني الذي لم يحدد مدة لتقديم هذا الطلب؛ لكن يا حبذا لو أعطى املشرع العراقي
حق تقديم هذا الطلب للحدث و وليه مثل املشرع األردني في هذا الخصوص ،ألن مراقب السلوك
وبسبب كثرة أعماله قد ينس ى تقديم هذا الطلب في حين الحدث جدير بالخروج من تحت هذا
التدبير نظرا لصالحه وتأهيله.
 .3في الوقت الذي تطرق املشرع العراقي إلى مسألة احتساب مدة املراقبة املنقضية عند إعادة
املحاكمة مجددا ،وإلى عدد املرات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ،خال القانون
األردني من أي نص يشير إليهما ،وعليه فإن املشرع األردني مدعو لسد هذه الثغرة التشريعية في
حالة عدم عالجها من خالل األحكام واملبادئ العامة للقانون الجنائي .كما أن املشرع العراقي مدعو
لحل الخالف املوجود حول مسألة احتساب مدة املراقبة املنقضية عند فرض تدبير اإليداع أو
الغرامة بعد إعادة املحاكمة مجددا.
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املطلب الثالث :االعتبارات الواجب مراعاتها عند فرض تدبير مر اقبة السلوك ،وكيفية
تنفيذها.
املشرع العراقي في املادة  90أوجب على محاكم األحداث مراعاة بعض االعتبارات عند إصدار
قرارها بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك،و هي كما يلي:
أوال .جسامة الجريمة املرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته االجتماعية والصحية
والنفسية.
ثانيا .إفهام الحدث ّ
ووليه أنه في حالة مخالفته أحكام مراقبة السلوك وشروطها أو ارتكابه
جريمة عمدية أخرى ،يتعرض الحتمال إلغاء قرار املراقبة و الحكم عليه عن الجريمة نفسها بأحد
التدابير املنصوص عليها في القانون.
ثالثا .أخذ موافقة الفتى التحريرية عند إصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.
يفهم من االعتبارات أعاله ما يلي:
أ  .أن املشرع قد تناقض مع نفسه ،فبعد أن أعفى الحدث الجانح من أخذ بصماته بموجب
املادة /242ب من قانون األصول الجزائية ،و عدم تطبيق أحكام العود عليه بموجب املادة  78من
قانون العقوبات ،عاد و طلب من املحكمة مراعاة سوابق الحدث عند وضعه تحت مراقبة
السلوك .لكن إذا كان قصد املشرع من ذلك أن يتسنى للمحكمة اختيار التدبير املناسب للحدث
فهذا جائز ومقبول ،ألنه ربما تكون املحكمة قد وضعت الحدث تحت مراقبة السلوك في قضايا
أخرى سابقة ولكنه لم يستفد منها.1
ب  .تأكيد املشرع بوجوب مراعاة تقرير مكتب دراسة الشخصية من قبل املحكمة ،وهذا ما
نفهمه حينما نص على مراعاة حالة الحدث االجتماعية و الصحية و النفسية .و أن هذا التأكيد
من املشرع الجنائي لألحداث ّ
يدل على اهتمامه بشخص الحدث أكثر من الجريمة املرتكبة ذاتها.2
ت  .وجوب إفهام الحدث ّ
ووليه بعدم مخالفة أحكام مراقبة السلوك وشروطها ،وعدم ارتكاب
ّ
أية جريمة عمدية أخرى و من أي نوع كان ،و إال فإنه قد يعرض نفسه الحتمال إلغاء قرار املراقبة
و الحكم عليه عن الجريمة نفسها بإحدى التدابير املنصوص عليها في القانون.
ث  .يتساءل الباحث ،ملاذا ألزم املشرع املحكمة بأخذ موافقة الحدث الفتى التحريرية عند
إصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك؟ ،هل من الحكمة إيقاف إصدار قرار مراقبة السلوك
1انظر مصطفى ،أكرم زاده ،املرجع السابق ،ص .260
 2انظر الشامي ،عزه عدنان إبراهيم ،املرجع السابق ،ص  .67نقال عن :فود ،عبد الحكم ،جرائم األحداث في ضوء الفقه وقضاء
األحداث ،ص .390
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على موافقة الحدث الفتى؟ ،هل هو أدرى بمصلحته من املحكمة؟ ،إذا كان الجواب هو ملراعاة
مصلحة الجانح ،فنتساءل :لو كان الجانح يعرف مصلحته ،فلماذا وقع في مستنقع الجريمة؟ ،لذا
املشرع مدعو إللغاء هذه الفقرة أو أخذ موافقة ولي أمره بدال عنه ،وهذا ما ذهب إليه براء منذر
أيضا .1علما أنه ال تؤخذ هذه املوافقة من الحدث إن كان صبيا.
ومن التطبيقات القضائية في هذا املجال:
 -1جاء في قرار محكمة تمييز اإلقليم تحت العدد /61هـ.ج/أحداث 2008/في  2008/6/19ما
يلي :أما بخصوص قرار فرض التدبير والتي هي وضع الجانح أعاله تحت مراقبة السلوك ملدة ثالث
سنوات ،وبما أن قرار املراقبة جاء خاليا من قيام املحكمة بإفهام الجانح أعاله و ّ
وليه بأنه في حالة
مخالفة شروط مراقبة السلوك أو ارتكاب جريمة عمدية أخرى يتعرض الحتمال إلغاء قرار
املراقبة ،وكما لم يتم أخذ موافقة الجانح أعاله تحريريا ،و كما لم يتضمن قرار املراقبة الشروط
الواردة في املواد 90و2 91من قانون رعاية األحداث حيث كان من املفروض ذكرها تحريرا ضمن
قرار فرض التدبير ولعدم اتباع ذلك من قبل محكمة األحداث تقرر نقضه وإعادة القضية إلى
محكمتها إلصدار قرار جديد باملراقبة وفق املنوال أعاله.
 -2جاء في قرار محكمة تمييز اإلقليم تحت العدد /169 /هـ.جـ/أحداث 2009/في 2009/9/30
ما يلي :مع تنويه املحكمة بأن أخذ املوافقة التحريرية عند وضع الجانح تحت مراقبة السلوك يخص
الفتيان فقط عمال بأحكام املادة /90ثالثا من قانون رعاية األحداث ،وال يشمل الصبيان لذا فإن
املوافقة التحريرية ال تشمل الجانح (ر.ح.ج) لكونه صبي).
التعليق على التطبيقات القضائية :يرى الباحث أن ما ذهبت إليه محكمة التمييز بوجوب ذكر
الفقرات املدرجة في املادة  90بجانب الواجبات امللقاة على عاتق الحدث الجانح املذكورة في املادة
 91ضمن قرار املراقبة اتجاه غير موفق وغير سليم ،ألن نص املادة  90لم تلزم املحكمة بذلك،
مثلما ألزمتها .91
أما القانون األردني فألزمت املحكمة عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك بمراعاة ما يلي:
 .1تعين مراقب السلوك الذي يشرف على الحدث أثناء مدة املراقبة.
.3تحديد املدة الزمنية لألمر وعدد التقارير املطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن حالة
الحدث.
 1انظر عبد اللطيف ،براء منذر ،السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث العراقي:دراسة مقارنة(،عمان :دار حامد للنشر
والتوزيع ،ط2009 ،1م) ،ص.206
 2مادة  :90نص املادة ذكرناه لكم في بداية املطلب .أما املادة  :91فسنتناولها بشكل مفصل في املطلب القادم.
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يالحظ أن السبب وراء تعين مراقب السلوك باالسم من قبل املحكمة تعود إلى أن مكتب مراقبة
السلوك مرتبط باملحكمة ،وهذا يؤدي إلى تحفيز املراقب على أن يؤدي عمله بشكل جيد لكونه
مكلف باالسم مباشرة من قبل املحكمة ،كما أن أي تقصير من قبله سيعرضه للمساءلة .أما
بخصوص تحديد املدة الزمنية في أمر اإلشراف ،فهذا أمر بديهي وأن النص على ذلك ش يء زائد،
ألن املحكمة أصال ملزمة بتحديد مدة ال تزيد على سنة ،وقد سبق وأن أشرنا إليها ،أما فيما يتعلق
بعدد التقارير الواجب تقديمها عن حالة الحدث من قبل مراقب السلوك ،فاملفروض أن يتم
النص على تقديم هذه التقارير بصورة دورية وضمن نصوص القانون ،وليس تركها الجتهاد
القضاء.
املسألة األخرى التي سنتناولها في هذا املطلب هي :كيفية بدء تنفيذ تدبير مراقبة السلوك.
املشرع العراقي نص في املادة  92على اإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا التدبير .ففي الفقرة
األولى أوجبت على محكمة األحداث إرسال قرار املراقبة مع الدعوى إلى مراقب السلوك ،وبعد
وصولهما ملكتب أو دائرة املراقبة ،يقوم مدير املكتب الذي هو مراقب السلوك األول بتعيين مراقب
السلوك الذي سيتولى تنفيذ قرار املراقبة الصادر من املحكمة وذلك حسب الفقرة الثانية،
وبموجب الفقرة األخيرة فإن مراقب السلوك املعين يجب أن يكون أنثى إن كان الحدث املوضوع
تحت املراقبة أنثى.
يالحظ بأن الفقرة األولى ال ّ
تطبق من الناحية العملية ،فكل ما هو موجود هو إرسال كتاب
(خطاب) إلى مديرية إصالح األحداث والنساء في املحافظة/مكتب الباحث االجتماعي يتضمن
مضمون قرار املراقبة ،وهذا ال يقوم مقام إرسال قرار املراقبة ،وإن كان يتضمنه ألن النص واضح
يشير إلى إرسال القرار الصادر في الدعوى ،وبرأي املتواضع لو تم إرفاق نسخة من القرار بهذا
الكتاب الستطعنا عندئذ أن نقول بأنه تم تنفيذ الفقرة جزئيا.
أما بالنسبة إلرسال الدعوى ،فرغم عدم إرسالها من قبل املحكمة ملراقب السلوك من
الناحية العملية مخالفا بذلك نص القانون ،إال أن هذه الفقرة من النص غير عملي ،ألن تدبير
املراقبة غالبا ما تصدر في الدعاوي الجنائية وهذه الدعاوي لخطورتها يطلب وكيال الطرفين وعضو
اإلدعاء العام االطالع عليها ألكثر من مرة بعد إصدار الحكم فيها خاصة إن كانت لديهم مالحظات
وطعون ،واملحكمة بدورها تحتاج إلى وقت لتدوين الحكم وترتيب الدعوى إلرسالها إلى محكمة
التمييز لكون هذه الدعاوي خاضعة للتمييز الوجوبي والتي يجب إرسالها إلى محكمة التمييز خالل
 15يوما من إصدار الحكم.ولهذا لو ألزم املشرع مراقب السلوك بمراجعة املحكمة خالل  15من
إصدار القرار لغرض االطالع على اإلضبارة أو استنتساخها وإعطاء نسخة ضوئية منها ملراقب
السلوك ،لكان أفضل وعمليا أكثر.
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ولكي يؤدي مراقب السلوك مهامه على أكمل وجه ،أجازت له املادة  96من القانون االستعانة
ببعض الجهات .1كما أجاز لعضو االدعاء العام وبعد ورود التقارير إليه من املراقب حول الحدث
املوضوع تحت املراقبة أن يقدم مقترحات للمحكمة حول تغيير طريقة املراقبة أو شروطها بشرط
أن تكون هذه املقترحات في مصلحة الحدث الجانح واملجتمع.2
أما في القانون األردني ،فإنه وبموجب املادة  24بعد أن يتم تعين مراقب السلوك الذي يشرف
على الحدث أثناء مدة املراقبة من قبل املحكمة ،تسلم إليه نسخة من أمر اإلشراف القضائي،
ووليه أو ّ
ونسخ أخرى إلى كل من الحدث ّ
وصيه أو القائم على رعايته ،وإذا تقرر فرض أمر اإلشراف
القضائي على أنثى وجب أن يكون املراقب أنثى أيضا .كما أوجب على قاض ي تنفيذ الحكم بعد صدور
الحكم ،القيام بمراقبة تنفيذ أي تدبير يحكم به على الحدث ،والتثبت بشكل مستمر من تقيد
الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله أن يقوم بتكليف املراقب بذلك وتقديم ما يلزم من التقارير،
بموجب املادة .29
عند إجراء مقارنة بين القانونين بخصوص املسائل التي تناولناها من خالل هذا املطلب ،يالحظ
أن االختالف بينهما أكثر من التشابه ،فمن أوجه التشابه:
 .1محاكم األحداث ال يجوز لها إصدار قرار املراقبة بحق الحدث دون مراعاة حالة الحدث
االجتماعية والصحية والنفسية املدونة في تقارير مكتب دراسة الشخصية ومراقب السلوك.
 .2مراقب السلوك هو املكلف بتنفيذ القرار بحق الحدث الجانح ،ويجب أن يكون جنسه أنثى
إن كان الحدث أنثى.
 .3رفع التقارير عن حالة الحدث ملحكمة األحداث ،لكي تطلع هذه املحكمة على مدى
استجابة الحدث للتدبير ،وإصدار قرارات مناسبة حسب مصلحة الحدث الفضلى.
 .4تسليم نسخة من قرار التدبير ملراقب السلوك أو إرسالها إليه من قبل املحكمة لغرض
التنفيذ.
أما أوجه االختالف فهي ما يلي:
 .1يحدد مراقب السلوك من قبل املحكمة في األردن ،بينما يتم تحديده من قبل مراقب
السلوك األول في العراق .رغم وجود مزية في تحديد املراقب من قبل املحكمة مباشرة وهذا ما أشرنا
إليه سابقا ،لكن ليس من املنطق أن تتدخل املحكمة في كل صغيرة وكبيرة لكون أعبائها كثيرة ،ومن
األفضل تركه ملكتب مراقب السلوك ،ولهذا نرجح القانون العراقي.
 1الجهات التي أجاز املشرع ملراقب السلوك أن يستعين بها لضمان حسن سير املراقبة هي ما يلي(:مجالس الشعب ،لجان االستشارات
األسرية التابعة لإلتحاد العام لنساء العراق ،اللجان املحلية لإلتحاد العام لشباب العراق في املنطقة التي يسكن فيها الحدث ،مكتب
دراسة الشخصية).
 2م /94ثالثا ق.أحداث العراقي.
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 .2في القانون العراقي ،يتم إرسال اإلضبارة مع قرار املراقبة ملراقب السلوك لغرض إعداد
خطته لإلصالح وتأهيل الحدث الجانح ،بينما في القانون األردني يتم إرسال القرار إليه فقط.
وعليه ،نرجح القانون العراقي ،لكونه ّيمكن املراقب من إعداد خطة أفضل ،لكن وكما قلنا سابقا
ال تطبق هذه الفقرة من الناحية العملية لألسباب التي ذكرناها في حينه ،لذا ندعو املشرع لتعديل
هذه الفقرة بحيث يمكن تنفيذها دون عوائق.
 .3في األردن ،القاض ي ملزم بتحديد عدد التقارير التي يجب على املراقب رفعها إليه خالل مدة
املراقبة ،وملزم أيضا بتحديد مدة املراقبة .أما في العراق ،فإن القانون بحد ذاته ألزم املراقب برفع
تقارير دورية للمحكمة ،لذا فال داعي أن تحددها املحكمة  ،وهذا ما يفضله الباحث .كما أن إلزام
محاكم األحداث األردنية بتحديد مدة املراقبة في القرار بموجب نص القانون ،فقرة زائدة وال داعي
للنص عليها ،لكونها أصال ملزمة بعدم تجاوز مدة سنة واحدة في حالة إصدار قرارها بوضع الحدث
تحت اإلشراف القضائي بموجب القانون.
 .4ال يوجد نص في القانون األردني يقض ي بإفهام الحدث ّ
ووليه باآلثار املترتبة في حالة مخالفة
الحدث ألحكام وشروط مراقبة السلوك أو ارتكابه جريمة عمدية أخرى ،مثلما هو منصوص عليه
في القانون العراقي .و املشرع األردني مدعو للتدخل ،ألن تحذير املحكمة الحدث و وليه من ذلك
مباشرة أمر في غاية األهمية.
 .5ما نص عليه القانون العراقي دون األردني من أخذ موافقة الفتى التحريرية عند إصدار
القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك غير منطقي ،ألنه ليس من الحكمة تعليق إصدار هذا التدبير
بحق الفتى بإرادة األخير ،فلو كان مدركا بمصلحته ملا وقع في وحل الجريمة .وعليه ،يرجح الباحث
القانون األردني.
 .6في الوقت الذي يقوم بمهمة مراقبة تنفيذ قرار املراقبة عضو اإلدعاء العام في العراق،
يقوم بها قاض ي تنفيذ الحكم في األردن .حقيقة ،مراقبة تنفيذ الحكم من قبل القاض ي فيها
إيجابيات كثيرة ،لكن ما يعيب هو أن جهة اإلصدار و املراقبة ستكون جهة واحدة و هي القضاء،
وعليه من السهولة تغطية ثغرات عملها ،لكن حينما تقوم بذلك جهة أخرى غير القضاء مثل
االدعاء العام ،فإنها ستكون أكثر دقة و حزما في مهمتها ،وعليه ،نفضل القانون العراقي.
 .7وأخيرا ،نظرا ألهمية عمل مراقب السلوك وصعوبته أجاز املشرع العراقي للمراقب
االستعانة ببعض الجهات واملؤسسات لكي يؤدي عمله بشكل أفضل وأسهل ،بينما خال القانون
األردني من نص مماثل.
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املطلب الرابع :واجبات الحدث،الولي،ومر اقب السلوك.
أوال :واجبات الحدث.
املشرع العراقي نص على واجبات أو شروط ملزمة للحدث املوضوع تحت املراقبة ،وعليه االلتزام
بها ،وإذا حصل أن خرقها فإنه سيعرض نفسه للجزاء من قبل املحكمة.وقد نصت املادة  91صراحة
على إدراج هذه الشروط ضمن قرار املراقبة من قبل املحكمة ،وقد ّ
تبين لنا ذلك بكل وضوح من
خالل التطبيقات القضائية التي ذكرناها في املطلب السابق إذ تعرض قرار املحكمة للنقض من
قبل محكمة التمييز في حالة عدم إدراجها ضمن القرار .و هذه الشروط هي ما يلي:
أوال  .أن يسلك سلوكا حسنا.
ثانيا  .أن يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه ،وعليه أخذ موافقته عند انتقاله
إلى عمل أو مدرسة أخرى.
ثالثا  .أن يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ،و أن يلتزم بأوامره وتوجيهاته.
رابعا  .أي شرط آخر تراه محكمة األحداث ضروريا لضمان نجاح املراقبة.
أما املشرع األردني فلم يدرج أية شروط معينة بحق الحدث في متن القانون ،وإنما ترك ذلك
الجتهاد القاض ي يحددها كيفما يشاء حسب كل قضية ،وهذا واضح من تعريف اإلشراف القضائي
املذكور في املادة  24من القانون حيث جاء فيه"،مع مراعاة الواجبات التي تحددها املحكمة".
حقيقة ،إن إعطاء املحكمة السلطة التقديرية في تحديد الشروط أو الواجبات بحق الحدث
ّ
الجانح املوضوع تحت املراقبة حسب كل حالة أو قضية أمر في غاية األهمية ،لكونها مطلعة على
أحوال وشؤون الحدث ،وبإمكانها وضع واجبات مناسبة لكل حالة على حدة .وهذا ما نص عليه
القانونان كالهما  ،حيث إن املشرع العراقي كاملشرع األردني نص في الشرط الرابع على" :أي شرط
آخر تراه محكمة األحداث ضروريا لضمان نجاح املراقبة" ،لكن املشرع العراقي تفوق في هذا
الخصوص على املشرع األردني ،1ألنه إضافة إلى إعطاء هذه السلطة للمحكمة ،نص على ثالثة
شروط أخرى –ذكرناها آنفا -يراه ضرورية بحق كل حدث خاضع للمراقبة ،وال يمكن تجاهلها؛
وعليه ،فإن الجمع بين هذه الشروط الثالثة العامة وشروط أخرى خاصة تحددها املحكمة حسب
حالة كل حدث ،ستؤول إلى نجاح املراقبة .علما ،هناك من يرى أن ترك تحديد الشروط للمحكمة
وحدها أفضل ،2وهذا ما ال يؤيده الباحث.
 1انظر الشامي ،عزه عدنان إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .75
2انظر عبد الرزاق ،منى محمد ،االختبار القضائي (مراقبة السلوك) لألحداث الجانحين :دراسة مقارنة ،مجلة جامعة كربالء
العلمية ،املجلد،9العدد -4إنساني2011،م ،ص .12-11
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ثانيا :واجبات مراقب السلوك:
يالحظ أن املشرع العراقي لم يفرض الواجبات على الحدث وحده ،وإنما فرضها على مراقب
السلوك أيضا ،ألنه يرى أن أساس نجاح هذا التدبير يعتمد عليه ،ولهذا فرض عليه واجبات معينة
بموجب املادتين  93و 94وهي كما يلي:
 . 1إعداد خطة تفصيلية لعالج الحدث تؤمن إعادة تكييفه اجتماعيا خالل مدة املراقبة
استنادا إلى تقرير مكتب دراسة الشخصية.
 . 2أن يزور الحدث املوضوع تحت املراقبة في مسكنه واالتصال بإدارة مدرسته أو محل عمله
مرة واحدة على األقل كل  15يوما ملتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار املراقبة ،وإعانته
على حل مشاكله والسعي إليجاد عمل له.
 . 3أن يقدم إلى محكمة األحداث وعضو اإلدعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث
وسلوكه ومدى تأثير قرار املراقبة عليه ،وما يقترحه من أمور يرى فيها فائدة للحدث.
حقيقة ،لو التزم املراقب بهذه الواجبات ّ
ونفذها حرفيا ،ستتحقق النتائج املرجوة من وضع
الحدث تحت مراقبة السلوك ،فوضع خطة إلعادة تأهيل وإصالح الحدث على ضوء تقرير مكتب
دراسة الشخصية التي تتضمن معلومات عن حالة الحدث االجتماعية و النفسية و الصحية ،و
زيارة الحدث في داره وأماكن تواجده بصورة مستمرة على أن ال تتجاوز املدة بين زياتين  15يوما،
ملعرفة مدى التزام الحدث بشروط املحكمة من جانب وإلرشاداته وتوجيهاته من جانب آخر ،و
ملساعدة الحدث في إيجاد عمل له إن كان عاطال عن العمل ،أو إليجاد مخرج ملشاكله ،وتقديم
تقارير شهرية إلى محكمة األحداث التي وضعت الحدث تحت املراقبة ،ولعضو اإلدعاء العام
املنتسب في إصالحية األحداث،تتضمن معلومات عن حالة الحدث وسلوكه وعن مدى تأثير قرار
املراقبة عليه ،وتقديم مقترحات إلصالحه ،فهذه املعلومات واملقترحات تساعد املحكمة واإلدعاء
على اإلطالع على كيفية سير املراقبة ،وبالتالي اتخاذ قرارات مناسبة إذا وجدت ضرورة لتعديل
املراقبة.
في الوقت الذي أتقن املشرع واجبات املراقب بدقة ،لكن الجهات املخاطبة بهذا القانون التي لها
عالقة مباشرة بمراقبة السلوك ،ال تنفذها بشكل سليم ،وتعتريها ثغرات تطبيقية .فبدال من مراقب
السلوك يقوم بهذه الواجبات باحث اجتماعي غير تابع للجهة املعنية أصال ،وال يزور الحدث في
أماكن تواجده ،كما ال يلتزم في مدة شهر واحد برفع التقارير ،إذ في بعض األحيان يؤخر التقرير
ملدة شهرين أو ثالثة أشهر وربما أكثر .هذه الثغرات في عمل املراقب تعود إلى أن قسم مراقبة
ّ
السلوك غير موجود من الناحية العملية أو غير فعال ،وال توجد املستلزمات الضرورية التي تساعد
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املراقب على أداء واجباته بصورة سليمة ،كما أن نقص فريق العمل عيب آخر ،ولهذا ندعو
الجهات املسؤولة للتدخل والوفاء بالتزاماتها القانونية.1
أما املشرع األردني ،فلم يحدد واجبات مراقب السلوك ضمن نصوص القانون ،لكن في املادة
 44نص على وجوب إصدار تعليمات من قبل وزير التنمية االجتماعية لتحديد املتطلبات
واملعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك ،ولهذا الغرض تم إصدار تعليمات عام
2015م مؤلفة من عشر مواد ،تتناول واجبات مراقبي السلوك.
ففي املادة الثالثة تطرقت إلى أنواع التقارير التي يقدمها املراقب ،وهي :إما شمولية أو متابعة،
وعدت تقارير أمر اإلشراف على الحدث من ضمن تقارير املتابعة ،وفي املادة الرابعة أدرجت األسس
التي بموجبها يتم إعداد التقارير ،ومنها الحفاظ على سرية املعلومات التي ّ
تدون في التقارير ،وضرورة
تقديمها في املدة الزمنية املحددة ،وتنظيم التقارير بناء على زيارات ميدانية للحدث قدر اإلمكان
(مراعاة) ،وفي املادة السادسة تناولت املعلومات املطلوب إدراجها ضمن التقارير الشمولية ،2وفي
املادة السابعة تطرقت إلى املعلومات الواجب ذكرها في تقارير املتابعة (تقارير مراقبة السلوك)،
وفي املادة الثامنة ّبينت دور املديرية -في وزارة التنمية -في املراقبة واإلشراف على عمل مراقبي
السلوك.
هنا نود اإلشارة فقط إلى مضمون تقارير املتابعة الخاصة بموضوع تدبير مراقبة السلوك
نظرا ألهميتها حيث إن لها عالقة مباشرة بموضوعنا ،إذ جاءت في املادة السابعة من التعليمات ما
يلي:
 -1تتضمن تقارير املتابعة البيانات التالية :تحديث البيانات الواردة في التقرير الشمولي ،التغير
السلوكي للحدث ،التغير في الظروف األسرية والبيئة املحيطة ،املدة الزمنية التي يغطيها تقرير
املتابعة ،اإلجراءات املتخذة مع الحدث لغاية تاريخ إعداد التقرير ،مدى التزام الحدث بتنفيذ

1انظر مصطفى ،أكرم زاده ،املرجع السابق ،ص .264
2املادة  -6:1يتضمن التقرير عن حالة الحدث البيانات واملعلومات التالية:أ -البيانات الشخصية عن الحدث ،بما في ذلك( :االسم
الرباعي ،مكان وتاريخ الوالدة ،الجنسية ،والرقم الوطني أو رقم وثيقة التعريف لغير األردني ،مكان إقامة الحدث ،عنوان اإلقامة
الدائم ،وسائل االتصال مع الحدث أو من يتولى رعايته) .الوضع األسري للحدث وأسرته .ب -القضايا السابقة إن وجدت.ج-
البيانات األساسية عن القضية الحالية .د -الوضع التعليمي والصحي واالقتصادي للحدث ومن يتولى رعايته .ه -الوضع املتعلق
بالبيئة املحيطة بالحدث .و -وضع الحدث العامل وبيئة العمل .ز -أية بيانات تتعلق بوضع خاص بالحدث .ح -مصادر ووسائل
الحصول على املعلومات والبيانات -2.يقدم مراقب السلوك تحليال اجتماعيا شامال للبيانات واملعلومات الواردة في الفقرة أ من هذه
املادة ويقدم توصيته بناء على ذلك التحليل ويتم تضمين كل من التحليل والتوصية في التقرير -3.يرفق مراقب السلوك جميع
الوثائق الالزمة لتعزيز البيانات الواردة في التقرير كل ما كان ذلك ممكناُ -4.ينسب مراقب السلوك في التقرير املقدم للجهات ذات
العالقة حول طلب املساعدة القانونية وتوصيته حول إخالء سبيل الحدث ما دام ذلك ممكنا.
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العقوبات غير السالبة للحرية ،وتقييم عوامل الخطورة على الحدث الذي أنهى مدة محكوميته في
حال تطلب تحويله إلى محتاج للحماية والرعاية.
 -2يستند مراقب الس لوك في إعداد تقرير املتابعة إلى البرنامج املعد للتعامل مع حالة الحدث،
والذي يشتمل على خدمات التدخل املنهي بما فيها االجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية
والترفيهية.
ُ -3يقدم مراقب السلوك توصيته بخصوص تقرير املتابعة مبينا مصادر الحصول على
املعلومات والبيانات ووسائلها.
ُ
ُ -4يقدم تقرير املتابعة كل ثالثة أشهر على األقل أو متى طلب منه ذلك.
يفهم مما سبق ،أن ملراقب السلوك برنامجا خاصا للتعامل مع الحدث لغرض إصالحه
وتأهيله ،وله اتصال دائم به ،ويقدم توصياته ضمن التقرير ،كما يقدم التقارير بصورة دورية كل
ثالثة أشهر أو عند الطلب .إضافة إلى ذلك ،فإنه وبموجب املادة  8من التعليمات أخضعت عمل
املراقب ومحتوى التقارير للمديرية املعنية بشؤون األحداث في وزارة التنمية ،فهي التي تتولى الرقابة
على التقارير املقدمة من قبله من حيث الجودة والتقيد باملواعيد املقررة وفقا ألحكام القانون ،كما
أن مراقب السلوك ملزم بتقديم تقارير شهرية للمديرية عن سير عمله وإنجازه.
عند املقارنة بين القانونين وتحديدا من خالل واجبات مراقبي السلوك ،يالحظ أن املشرعين في
كال البلدين كانا موفقين إلى حد بعيد في تحديد هذه الواجبات ،وبينهما تشابه كبير ،لذا سنقتصر
على تناول أهم أوجه االختالف وترجيحها.
فالتقارير تقدم كل ثالثة أشهر أو عند الطلب في ظل تعليمات القانون األردني ،بينما يتم
تقديمها شهريا أو عند الحاجة بموجب القانون العراقي ،فرغم عدم النص على عبارة (أو عند
الطلب) كما هو موجود في القانون األردني ،لكن ذلك ال يمنع املحكمة العراقية من طلبه إذا
اقتضت ذلك حالة الحدث .وعليه ،نرجح القانون العراقي ،لكون التقارير الشهرية تجعل من عين
املحكمة حارسة ساهرة على حالة الحدث ،وبالتالي اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب.
املسألتان األخريان اللتان أبدع فيهما املشرع األردني دون العراقي هما :األولى ،ما يتضمنه تقرير
املراقب من معلومات .والثانية ،خضوع املراقب وعمله وخاصة جودة التقارير وااللتزام باملواعيد
للمديرية التابعة للوزارة ،إذ فرضت عليه التعليمات رفع تقارير شهرية للمديرية عن سير أعماله
وإنجا ها .فقيام املديرية بهذا العمل له ميزات ّ
عدة منها ،يخفف من أعباء املحاكم ،يجعل من
ز
املراقب حريصا على أداء مهامه بصورة أفضل لكونه يشعر بمراقبة الوزارة واملحكمة معا ،وأخيرا،
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سيكون التقرير املقدم شامال لكل ما يتطلبه القانون من معلومات ،وبالتالي ستتضح للمحكمة
حالة الحدث بصورة جيدة.
ثالثا :واجبات ولي الحدث.
إيمانا من املشرع العراقي بأن لولي الحدث دورا هاما ال يمكن االستهانة به في تسهيل عمل مراقب
السلوك ألزمه بواجبات معينة ،فبموجب املادة /95أوال من القانون الولي ملزم بتقديم التعاون
بكافة صوره للمراقب ،لكي ينفذ األخير قرار املراقبة بما يحقق مصلحة الحدث ،كما أنه ملزم
بإخبار املراقب عن كل تغيير يطرأ على سلوك الحدث.
ال ّ
شك أن واجبات الولي إنما ّ
شرعت ملصلحة الولي والحدث معا ،فقيام الولي بواجباته
بشكل متقن سيؤدي إلى تحسن حالة الحدث وسلوكه أثناء فترة املراقبة ،ألنه استنادا إلى تعاونه
املستمر مع املراقب سيتم تغيير طريقة املراقبة أو شروطها عند الحاجة ،ونتيجة لذلك سيستفيد
الحدث من قرار املراقبة ،وفي النهاية سترجع الفائدة للولي أيضا ،ألن الولي عادة هو والد الحدث أو
والدته أو أحد أخوته أو أقربائه ،وهو مسؤول عنه قانونا ما دام لم يكمل سن الرشد.1
أما املشرع األردني ،فإنه لم ينص على هذه الواجبات في قانون األحداث ،كما لم تدرج ضمن
التعليمات املتعلقة بواجبات مراقب السلوك وتقاريره .وعليه ،فاملشرع األردني مدعو لإلقتداء
باملشرع العراقي ،ألن عدم تعاون الولي مع املراقب سيعرقل عمل األخير ،وقد يؤدي إلى عدم تحقيق
املراقبة جدواها وغايتها.
املطلب الخامس :جزاء الحدث ،الولي،ومر اقب السلوك املخل بواجباته.
أوال :مراقب السلوك.
ّ
نص املشرع األردني في املادة  24على أنه في حالة تعذر على مراقب السلوك املعين من قبل
محكمة األحداث القيام بتنفيذ أمر اإلشراف القضائي بحق الحدث ألي سبب كان ،يجوز ملدير
املديرية في وزارة التنمية أن يطلب من قاض ي تنفيذ الحكم تعيين مراقب آخر لتنفيذ أمر اإلشراف،
وفي املادة  11عالجت مسألة إخالل مراقب السلوك بواجباته ،إذ أجازت للمحكمة طلب استبدال
املراقب املخل بواجباته املوكولة إليه من قبلها ومخاطبة الوزير التخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه.
رغم أن املادة  11عالجت موضوع مساءلة املراقب املخل بواجباته خالل فترة التحقيق ،لكن ليس
هناك ما يمنع محكمة األحداث من االستناد إلى املادة نفسها ملساءلة املراقب املعين لتنفيذ أمر
اإلشراف القضائي بحق الجانح إذا أخل بواجباته.

1انظر مصطفى ،أكرم زاده ،املرجع السابق ،ص .266
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أما املشرع العراقي ،فلم يدرج أية مادة مشابهة للمادة  11في قانون األحداث العراقي ،ولكن ليس
هناك مانع التخاذ مثل هذه اإلجراءات بحق املراقب املخل بمهامه بموجب قانون انضباط موظفي
الدولة ،إذ أن القانون املذكور يتضمن تفاصيل اإلجراءات التأديبية بحق املوظفين املقصرين.
ولهذا ال يرى الباحث أن القانون العراقي يعتريه ثغرة تشريعية.
رغم خلو القانونين العراقي واألردني من أي نص عقابي جزائي بحق املراقب املخل ،إال أن ذلك
ال يمنع املحكمة الجزائية من اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه بموجب قانون العقوبات ،فالوظيفة
العامة أمانة مقدسة ،وتم حمايتها جنائيا من قبل القانون الجنائي؛ علما أنه كانت هناك دعوات
إلدراج نص عقابي بحق املراقب املخل ضمن قانون األحداث األردني ،لكن املشرع األردني لم
يستجب لها ،1ونعتقد أن السبب وراء عدم تلبية هذه الدعوات هو ما ذكرناه آنفا.
ثانيا :ولي الحدث.
يرى املشرع العراقي أن إلزام الولي بواجبات معينة وحدها ربما لن تدفعه إلى التعاون مع املراقب،
ّ
حيث هناك من األولياء من ال ينفذ واجباته إال إذا علم بوجود عقوبات بحق الولي املخل ،لذا نص
املشرع على عقوبة الغرامة بحق الولي املهمل واجباته ،أو الذي يتسبب في عرقلة سير عملية املراقبة
وذلك حسب املادة /95ثانيا من القانون .وأن فرض هذه العقوبة بحق الولي املخل إلزامي وغير
متروك للسلطة التقديرية للمحكمة.
أما فيما يخص املشرع األردني ،فإنه وكما ّ
تبين لنا في املطلب السابق ،لم يلزم الولي بواجبات
معينة ملساعدة املراقب ،ونتيجة لذلك لم ينص على أية عقوبة بحقه في القانون.
ثالثا :الحدث الجانح.
يكتف بمجرد فرض الشروط على الحدث املوضوع تحت املراقبة ،وإنما
القانون العراقي لم
ِ
يوف بها .والجزاء املترتب على مخالفته للشروط هو :الغرامة أو إلغاء
هدده بإيقاع جزاء بحقه إذا لم ِ
املراقبة والحكم عليه باإليداع .2ال ّ
شك أن الجزاء املذكور سيدفع الحدث إلى االلتزام بالشروط
وعدم اإلخالل بها ،كما سيشعره بأنه ال يزال تحت والية املحكمة ،وقد يتم إيداعه في املؤسسة
اإلصالحية في أية لحظة ينتهك فيها الشروط؛ لكن هذا الجزاء خاضع لسلطة القاض ي التقديرية،
فقد يوقع على حدث ،ويعفي آخر حسب كل حالة وظروفها ،وهذا موقف حسن من املشرع ،ألن
الحدث ربما يخل بالشروط لحالة اضطرارية .أما بخصوص الغرامة فنعتقد عدم جدواها ،فال تعد

 1انظر الطراونة محمد ،و املرازيق عيس ى ،العدالة الجنائية لألحداث في األردن ،منشورات املركز الوطني لحقوق اإلنسان2013 ،م،
ص .41
2م /98أوال ق.أحداث العراقي.
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ردعا له ،ألن غالبية األحداث ال يعملون ،وليس لديهم ذمة مالية مستقلة،1فالولي هو الذي يدفعها
عنه ،لذا من األحسن االكتفاء بجزاء اإليداع فقط.
أما املشرع األردني ،في الوقت الذي ترك واجبات الحدث للمحكمة تحددها حسب كل حالة ،لم
ينص على الجزاء املترتب عن إخالله بها ،بينما كان يفرض عليه الغرامة في ظل قانون األحداث
السابق امللغي.2
عند إجراء مقارنة بين القانون العراقي واألردني فيما يتعلق بإخالل األشخاص املذكورين أعاله
بواجباتهم نستنتج ما يلي:
 .1قانون األحداث لكال البلدين لم ّ
ينص على عقوبة معينة بحق مراقب السلوك املخل
بواجباته ،لكن ذلك ال يحول دون اتخاذ اإلجراءات الجزائية بحقه حسب قانون العقوبات.
 .2رغم أن قانون األحداث العراقي لم ينص على اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق املراقب املخل
مثل القانون األردني ،لكن ذلك ال يعد عائقا أمام املحاكم العراقية عن اتخاذ هذه اإلجراءات بحقه
حسب قانون انضباط موظفي الدولة؛ بل يرى الباحث أن النص املوجود في قانون األحداث األردني
داع للنص عليه ،إذ إن قانون انضباط املوظفين
املتعلق بهذه املسألة حشو زائد ولم يكن هناك ٍ
لكل دولة عادة ينص على مثل هذه اإلجراءات.
 .3املشرع العراقي لم َ
يتوان في فرض جزاء بحق الحدث املوضوع تحت املراقبة ّ
ووليه أيضا ،في
حالة إخالل أي منهما بواجباته ،لكونه على يقين أن ترك تنفيذ عملية املراقبة معلقا على إرادتهما،
قد ال يحقق تدبير املراقبة غايته املنشودة التي هي إصالح الحدث ،وربما سيعرقالن عملية املراقبة،
ولن يكتب لها النجاح .أما املشرع األردني ،فلم ينص على أي جزاء بحقهما رغم أهميته كما تبين.
وعليه ،فهو مدعو للسير على خطى املشرع العراقي.
املطلب السادس :ارتكاب الحدث جريمة أو هروبه خالل فترة املر اقبة.
عند قراءة املادة ّ 98
بتمعن يفهم أن املشرع العراقي قد ّميز بين ثالث حاالت وهي :مخالفة
الحدث لشروط (واجبات) املراقبة ،ارتكابه جريمة ،وهروبه خالل فترة املراقبة .وقد تناول هذه
الحاالت ضمن املادة املذكورة  ،وأفرد لكل حالة فقرة خاصة بها .وقد سبق وأن تناولنا الحالة األولى
في املطلب السابق ،وفي هذا املطلب سنتناول الحالتين الباقيتين.
أوال :ارتكاب الحدث جريمة .هنا ّميز املشرع بين حالتين:
أ .الحكم على الحدث عن جريمة جنحية عمدية أثناء فترة املراقبة.
1انظر طوباس ي ،سهير أمين محمد ،قانون األحداث األردني :دراسة تحليلية من واقع التطبيق العملي مقارنة باالتفاقيات الدولية،
عمان ،من مطبوعات ميزان وهي هيئة أردنية غير حكومية ،د.ط2004 ،م ،ص .28
2انظر الشامي ،عزه عدنان إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .76
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نص املشرع في الفقرة الثانية من املادة  98على :إذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها
خالل نفاذ قرار املراقبة واكتسب الحكم درجة البتات ،فلمحكمة األحداث التي أصدرت قرار
ّ
املراقبة إلغاؤه وإبداله بتدبير اإليداع .وعليه ،فإن تطبيق هذا النص يوجب توفر الشروط اآلتية:
 .1أن تكون الجريمة املرتكبة من قبل الحدث من نوع الجنح ،أما املخالفات فال يشملها.
 . 2أن يرتكب الجريمة خالل فترة نفاذ املراقبة ،أما إذا ارتكبها قبل النفاذ وحكم عليه أثناء
النفاذ ،فهذه الحالة لم يشملها النص.
 . 3أن تكون الجريمة املرتكبة عمدية ،وعليه تخرج الجرائم غير العمدية من نطاق النص.
 . 4أن يصدر عليه حكم عن هذه الجريمة ،ويكتسب الدرجة القطعية خالل فترة نفاذ قرار
مراقبة السلوك.
عند توفر كل هذه الشروط أجاز املشرع للمحكمة أن تقرر إلغاء قرار املراقبة وإبداله بتدبير
اإليداع ،ولكون هذا اإلجراء جوازي للمحكمة فربما ال تقرر إلغاء املراقبة ،وإنما تكتفي بإنذاره.
ب .ارتكاب الحدث جريمة جناية عمدية أثناء فترة املراقبة.
ضمن نص الفقرة الثانية نفسها من املادة  98نص املشرع على :إذا ارتكب الحدث جناية
عمدية ،فعلى محكمة األحداث إلغاء قرار املراقبة وإبداله بتدبير اإليداع وفق أحكام هذا القانون.
ّ
ولتطبيق النص يجب توفر الشروط اآلتية:
 – 1أن تكون الجريمة املرتكبة من قبل الحدث من نوع الجنايات حصرا.
 – 2أن تقع خالل فترة نفاذ قرار مراقبة السلوك.
 – 3أن تكون من الجرائم العمدية .
 – 4عدم اشتراط صدور الحكم عليه عن هذه الجريمة واكتسابه الدرجة القطعية ،إذ بمجرد
ارتكاب الجريمة خالل فترة نفاذ قرار مراقبة السلوك يطبق عليه النص.
عند توفر كل هذه الشروط أوجب املشرع على املحكمة أن تقرر إلغاء قرار املراقبة وإبداله
بتدبير اإليداع ،والسبب في هذا التشديد واضح حيث أن الحدث الذي ال يزال تحت مراقبة السلوك
ويرتكب جريمة جنائية عمدية ،فهذا دليل على خطورته اإلجرامية ،لذا فاملنطق والعقل يتطلبان
إلغاء قرار املراقبة وإيداعه إحدى املدارس التأهيلية ،ألنه بفعلته هذه أثبت أنه غير جدير بأن يبقى
تحت مراقبة السلوك ،وأنه يستحق تدبيرا أشد.
أما املشرع األردني ،فلم ّ
يفرق بين هاتين الحالتين ،وإنما نص على قاعدة عامة وهي :يجوز
للمحكمة إلغاء أمر اإلشراف إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ هذا األمر (اإلشراف القضائي) ما لم
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تكن عقوبة الفعل األصلية الغرامة .فحسب هذا النص ،للمحكمة السلطة التقديرية في إلغاء
تدبير مراقبة السلوك من عدمه ،بمجرد صدور حكم باإلدانة على الحدث خالل فترة املراقبة،
بشرط أن ال تكون العقوبة األصلية للجريمة الغرامة.
عند إجراء مقارنة بين القانون العراقي واألردني ،نستنتج ما يلي:
 .1جميع الجرائم (مخالفات ،جنح ،جنايات) مشمولة بالنص لدى املشرع األردني ما لم تكن
الغرامة هي العقوبة األصلية لها ،بينما الجرائم البسيطة فقط(املخالفات) استبعدها املشرع
يعط أهمية لجسامة الجريمة املرتكبة ،ونظر
العراقي من نطاقه.هنا يتضح ،بأن املشرع األردني لم ِ
إلى جميع الجرائم نظرة واحدة ،يترتب عنها حكم واحد.
 .2الجرائم سواء كانت عمدية أم غير عمدية تدخل نطاق النص حسب القانون األردني ،في
حين الجرائم العمدية فقط هي التي تدخل دائرة النص بموجب القانون العراقي ،وذاك عين
يعط املشرع األردني أهمية للخطورة اإلجرامية للحدث الجانح ،ونظر إلى
الصواب .هنا أيضا ،لم ِ
جميع األحداث نظرة واحدة ،يترتب عنها حكم واحد.
 .3اكتفى املشرع األردني بصدور حكم باإلدانة فقط بحق الحدث خالل فترة املراقبة ،دون
اشتراط ارتكابه لتلك الجريمة التي أدين بموجبها خالل فترة املراقبة .بينما املشرع العراقي اشترط
ذلك بكل وضوح بخصوص الجرائم الجنحية ،وإضافة إلى ذلك اشترط اكتساب الحكم درجة
البتات بحيث ال يمكن الطعن فيه قانونا .أما فيما يتعلق بالجرائم الجنائية ،فإنه اشترط فقط
ارتكاب الجريمة خالل فترة املراقبة دون بقية الشروط ،وذلك لخطورة هذه الجرائم.
 .4املحكمة األردنية مخيرة بين إلغاء مراقبة السلوك من عدمه مهما كانت درجة خطورة
الجريمة التي أدين الحدث بموجبها .بينما املحكمة العراقية لها هذه الصالحية حينما يتم إدانة
الحدث عن جريمة جنحية ،أما إذا كانت الجريمة املرتكبة من قبله جناية ،فاملحكمة ملزمة بإلغاء
املراقبة ،وهذا ما يؤيده الباحث.
 .5في حالة إلغاء تدبير مراقبة السلوك بحق الحدث ،يتم إيداعه مدراس التأهيل بموجب
القانون العراقي؛ أما في ظل القانون األردني ،فإن مصير الحدث غير واضح املعالم ،لكونه لم ينص
على التدبير البديل ،لذا فهو ّ
معرض للحكم عليه بأي تدبير آخر نص عليه القانون ومن ضمنه
تدبير اإليداع.
بعد املقارنة بين القانونين ،يمكن القول بأن هناك الكثير من الكالم للتعليق على الفروقات
املذكورة أعاله ،لكن نظرا لعدم سماح نطاق البحث بذلك ،نكتفي بالقول :إن الترجيح يكون لصالح
القانون العراقي لتناوله تفاصيل كل حالة بقدر حاجتهاّ ،
ونص على أحكام مناسبة لكل حالة يقبلها
املنطق والعقل السليم .أما القانون األردني ،ففيه قصور كبير ويعتريه الكثير من الثغرات
التشريعية .وعليه ،ندعو املشرع األردني لالستفادة من املشرع العراقي.
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ومن التطبيقات القضائية العراقية فيما يتعلق بالحاالت التي نحن بصددها :جاءت في
الفقرة األولى والثانية من القرار املرقم /5جنايات 2009/في  2009/3/2الصادر من محكمة أحداث
دهوك ما يلي:
 -1حكمت املحكمة على الجانح (ن .ش .ع) بإيداعه في مدرسة تأهيل الشباب البالغين ملدة ستة
أشهر وفق املادة /1/8أ من قانون الجوازات رقم  55لسنة  1959املعدل استدالال بأحكام املادة
/77أوال/ب من قانون رعاية األحداث واحتساب مدة موقوفيته للفترة من  2008/10/15ولغاية
 2008/11/11ومن  2009/2/25ولغاية  2009/3/1ضمن مدة التدبير أعاله .
 -2إعادة النظر بإلغاء قرار مراقبة السلوك الصادر بحقه سابقا في القضية املرقمة
/38ج 2007/في  2007/4/29لقيامه بارتكاب جريمة تجاوز الحدود قبل انتهاء مدة مراقبة السلوك
البالغة ثالث سنوات وذلك استنادا ألحكام املادة /90ثانيا من قانون رعاية األحداث بعد اكتساب
القرار الدرجة القطعية .
تم تصديق هذا القرار تعديال من قبل محكمة تمييز اإلقليم بالعدد/125 /هـ.جـ/أحداث2009/
في  2009/7/8وكما يلي :تصديق سائر القرارات الفرعية األخرى ملوافقتها للقانون ما عدا الفقرة
الثانية من قرار فرض التدبير حيث تقرر تصديقها تعديال بإحالل املادة /98ثانيا من قانون رعاية
األحداث محل املادة /90ثانيا منه ألن املادة /98ثانيا من قانون رعاية األحداث هي املنطبقة على
تلك الحالة.
واتباعا لقرار محكمة أحداث دهوك املرقم /5جنايات 2009/في  2009/3/2ولقرار محكمة
تمييز اإلقليم املرقم /125هـ.جـ/أحداث 2009/في  ،2009/7/8أصدرت محكمة أحداث دهوك
تحت العدد /38جنايات 2007/في  2009/9/27قرارها اآلتي :إلغاء قرار مراقبة السلوك الصادر
بحق املتهم (ن .ش .ع) من هذه املحكمة عدد /38جنايات 2007/في  2007/4/29وإيداعه مدرسة
تأهيل شباب البالغين مدة ستة أشهر وفق املادة  31/443ق.ع واستدالال بأحكام املادة /76أوال/ب
من قانون رعاية األحداث واحتساب مدة موقوفيته من  2007/2/12ولغاية  2007/2/26ضمن
مدة التدبير أعاله .
وبعد أن أرسلت الدعوى املذكورة أي /38جنايات 2007/إلى محكمة التمييز إلقليم كوردستان
العراق أصدرت قراراها املرقم /13هـ.جـ/أحداث 2010/في  2010/1/17وكما يلي :تبين أن اتجاه
محكمة أحداث دهوك إلى إلغاء قرار مراقبة السلوك الصادر بحق (ن.ش.ع) الصادر بتاريخ
 2007/4/29وبعدد /38ج 2007/وإيداعه في مدرسة الشباب البالغين ملدة ستة أشهر اتجاه
صحيح وموافق للقانون عمال بأحكام املادتين /90ثانيا و/98أوال من قانون رعاية األحداث الرتكابه
جريمة تجاوز الحدود وفق املادة /1/8أ من قانون الجوازات رقم  55لسنة  1959املعدل خالل فترة
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مراقبة السلوك وإدانته بموجبها ومن ثم الحكم عليه باإليداع في مدرسة الشباب البالغين ملدة ستة
أشهر واكتساب القرار املذكور الدرجة القطعية بتصديقه تمييزا بالقرار املرقم
/125هـ.جـ/أحداث 2009/في  2009/7/8لذا تقرر تصديقه.
ثانيا:هروب الحدث الجانح خالل فترة مراقبة السلوك.
املشرع العراقي توقع حصول حالة أخرى خالل فترة املراقبة ،أال وهي هروب الحدث املوضوع
تحت املراقبة إلى جهة مجهولة ،وعالجت هذه الحالة من خالل الفقرة الثالثة من املادة ّ 98
ونصت
على اتخاذ اإلجراءات اآلتية :إصدار أمر القبض بحقه من قبل محكمة األحداث ،وإذا تعذر تنفيذ
أمر القبض بحقه أو تعذر على ّ
وليه إحضاره ،فلمحكمة األحداث أن تقرر غلق الدعوى التي صدر
فيها قرار املراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة مدد سقوط التدابير.
وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من املادة  70من قانون األحداث ،الخاصة بمدد التقادم
املسقطة للتدابير ،يالحظ بأن التدابير الصادرة في جرائم الجنايات تسقط إذا لم تنفذ بمض ي
خمس عشرة سنة ،أما بالنسبة للجرائم األخرى فبمض ي ثالث سنوات على انتهاء مدة التدبير
املحكوم به.
يالحظ بأن املشرع العراقي في الوقت الذي ّبين اآلثار املترتبة عن مخالفة الحدث لشروط
املراقبة ،أو ارتكابه جريمة ،لم ينص على مثل هذه اآلثار في حالة هروبه وهو ال يزال تحت املراقبة،
لذا من األفضل بيان ذلك سدا للخالف.
أما املشرع األردني ،فمثلما لم ينص على اإلجراءات املتخذة بحق الحدث املخل بواجباته،
يشر إلى حالة هروبه مطلقا رغم
لم ينص أيضا على أي إجراء تتخذ بحقه في حالة هروبه .بل لم ِ
توقع حصولها .لذا ندعوه لسد هذه الثغرة.
املطلب السابع :حاالت فرض تدبيرمر اقبة السلوك.
أوال :حاالت فرض تدبير مراقبة السلوك في القانون العراقي.
 .1بموجب املادة /73ثانيا يجوز ملحكمة األحداث وضع الحدث الجانح تحت املراقبة في حالة
ارتكابه جريمة جنحية.
 .2بموجب املادتين(/76أوال/أ)و(/77أوال/أ) يجوز ملحكمة األحداث وضع الحدث الصبي
(أكمل  9سنة ولم يكمل  15سنة) وكذلك الحدث الفتى (أكمل  15سنة ولم يكمل  18سنة)تحت
مراقبة السلوك في حالة ارتكابه جريمة جنائية ،عقوبتها األصلية السجن املؤقت.وفي عام 1998م
أجري تعديل على هاتين املادتين ،وحسب التعديل الجديد فإن الجرائم الجنائية التي تكون عقوبتها
األصلية السجن املؤبد هي األخرى مشمولة بالنص ،وهذا أصلح للمتهمين األحداث .علما ،أن هذا
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سار في إقليم كوردستان العراق .ونود اإلشارة ،إلى أن إحدى الباحثات ذكرت في بحث
التعديل غير ٍ
لها نشر عام 2011م أن املشرع العراقي استبعد مرتكبي جرائم الجنايات التي عقوبتها السجن املؤبد
من إصدار تدبير مراقبة السلوك بحقهم ،لكن هذه املعلومة غير سليمة وناتجة عن عدم العلم
بالتعديل املذكور.1
وعليه ،فإن املشرع العراقي استبعد جرائم املخالفات ،والجنايات التي تكون عقوبتها األصلية
اإلعدام من ضمن الحاالت التي يجوز فيها إصدار تدبير مراقبة السلوك ،أما في إقليم كوردستان
العراق فإن جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها األصلية السجن املؤبد هي األخرى ال تزال مشمولة
بهذا االستبعاد ،وهنا ندعوه للمصادقة على التعديل الجاري عام 1998م لكي يتسع نطاق دائرة
األحداث الجانحين املستفيدين من هذه التعديالت.
ثانيا :حاالت فرض تدبير مراقبة السلوك (اإلشراف القضائي) في القانون األردني.
املشرع األردني نص في املادة  24من القانون على عدة تدابير يمكن أن تصدرها املحكمة بحق
الحدث الجانح ،وقد أدرج تدبير اإلشراف القضائي (مراقبة السلوك) ضمن تلك التدابير ،وقد أجاز
املشرع فرض هذا التدبير بالتحديد في حاالت محددة بحق األحداث الجانحين ،وهي كما يلي:
 .1يجوز للمحكمة فرض إحدى التدابير املنصوص عليها في املادة  ،24في حالة ارتكاب الحدث
جريمة جنحية سواء كانت فئته العمرية من املراهقين (من أتم  12سنة ولم يتم  15سنة) أم
الفتيان (من أتم  15ولم يتم  ،)18سوى حالة واحدة وهي :ارتكاب الحدث الفتى جريمة جنحية
عقوبتها الحبس ،وال تتوفر أسباب مخففة تقديرية.2
 .2أجازت املادة (/26ج) للمحكمة استبدال عقوبة الحدث املراهق الذي ارتكب جريمة
جنائية عقوبتها األشغال الشاقة املؤقتة أو االعتقال ،بإحدى التدابير املنصوص عليها في املادة ،24
إذا توفرت أسباب مخففة تقديرية.
وعليه ،فإن املشرع األردني استبعد جرائم املخالفات ،وجرائم الجنح حينما يكون مرتكب
الجريمة الحدث الفتى وعقوبتها الحبس ،وال تتوفر أسباب مخففة تقديرية ،وكذلك جرائم
الجنايات التي تكون عقوبتها األصلية اإلعدام ،األشغال الشاقة املؤبدة ،وكذلك جرائم الجنايات
التي تكون عقوبتها األشغال الشاقة املؤقتة أو االعتقال ما لم يكن الحدث الجانح مراهقا ،وتتوفر
في قضيته أسباب مخففة تقديرية ،عندها أجاز املشرع وضعه تحت املراقبة.
عند إجراء مقارنة بين القانونين ،يالحظ أن هناك أوجه تشابه واختالف بينهما ،وهي كما يلي:

1انظر عبد الرزاق ،منى محمد ،املرجع السابق ،ص .11
2انظر املادتين /25ه/26 ،د ق .أحداث أردني.
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 .1كل املحاكم العراقية واألردنية ال يجوز لها فرض تدبير مراقبة السلوك بحق الحدث الجانح
في جرائم املخالفات ،وهذا ما يستحسنه الباحث ،ألن هذه الجرائم بسيطة وال ترقى إلى حد صدور
ّ
ويفضل شمول جرائم املخالفات بهذا
تدبير املراقبة بحق مرتكبها .بينما هناك من يرى خالف ذلك،
التدبير.1
 .2يجوز للمحاكم العراقية واألردنية إصدار تدبير املراقبة في جميع الجرائم الجنحية ولجميع
الفئات العمرية لألحداث الجانحين ،باستثناء حالة واحدة فقط بالنسبة للمحاكم األردنية وهي
حينما تكون عقوبة الجريمة املرتكبة الحبس والحدث فتى ،وال تتوفر أسباب مخففة تقديرية .هنا،
املشرع األردني أعطى لعمر الحدث وعقوبة الجريمة أهمية خاصة ،ولهذا لم يجز صدور هذا
التدبير في هذه الحالة .الباحث يرجح موقف املشرع العراقي ،لكون جرائم الجنح هي األخرى بسيطة،
وإن كانت عقوبة بعضها الحبس ،حيث من األفضل تأهيل الحدث في بيئته الطبيعية بدال من
اإليداع.
 .3كل املحاكم العراقية واألردنية ال يجوز لها فرض تدبير مراقبة السلوك بحق الحدث الجانح
في جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها اإلعدام ،وهذا ما يرجحه الباحث ،ألن مرتكبي هذه الجرائم
على درجة من الخطورة ،بحيث من الصعب تأهيلهم من خالل تدبير املراقبة.
 .4يجوز للمحاكم العراقية إصدار تدبير مراقبة السلوك في جميع الجرائم الجنائية التي تكون
عقوبتها السجن املؤقت أو املؤبد ولجميع الفئات العمرية لألحداث .بخالف املحاكم األردنية التي ال
يجوز لها إصدار هذا التدبير في الجرائم الجنائية التي تكون عقوبتها األشغال الشاقة املؤقتة،
وكذلك األشغال الشاقة املؤبدة سوى في حالة واحدة وهي :حينما تكون عقوبة الجريمة األشغال
الشاقة املؤقتة أو االعتقال والحدث الجانح مراهق ،وتتوفر أسباب مخففة تقديرية .هنا ،املشرع
األردني أعطى لعمر الحدث وعقوبة الجريمة أهمية خاصة ،ولهذا أجاز صدور هذا التدبير في
الحالة املذكورة فقط.
الباحث يرجح موقف املشرع العراقي ،ألن مرتكبي الجرائم الجنائية عدا التي تكون عقوبتها
اإلعدام يمكن تأهيلهم وإصالحهم من خالل مراقبة سلوكهم في بيئتهم الطبيعة بعيدا عن القضبان
الحديدية لدور اإلصالح ،حيث أثبتت هذا التدبير جدواها في كثير من دول العالم ،حتى ّ
نصت
بعض القوانين (قانون فرنسا مثال) على جواز إمكان صدور هذا التدبير في جميع الجرائم ولجميع
الفئات العمرية من األحداث دون التفرقة بينها .2أما إذا فشل ذلك ولم ينجح عندنا ،فهذا يوحي
بوجود تقصير في أداء مؤسساتنا ،التي ال تقوم بواجباتها بشكل سليم ،وعلينا العمل على تصحيح
مسارها ،وغالبا ما يخرج األحداث الجانحين من املؤسسات اإلصالحية بعد انتهاء مدة محكوميتهم،
1انظر عبد الرزاق ،منى محمد ،املرجع السابق ،ص .11
2انظر الشامي ،عزه عدنان إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .67-66
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وهم في منتهى الحرفية واملهنية في عالم اإلجرام ،حيث يعودون إلى عالم الجريمة مرة أخرى ولكن
هذه املرة باحتراف وإتقان .وعليه فما دام الوضع كهذا ،فمن األفضل توسيع دائرة األحداث
املشمولين بتدبير مراقبة السلوك ،مع استثناء األحداث الخطيرين الذين يرتكبون جرائم عقوبتها
اإلعدام.
وإن ما ّ
يعزز وجهة نظرنا هو ما ذهبت إليه وزيرة التنمية االجتماعية األردنية ريم أبو حسان،
حيث قالت :إن دراسة حديثة أجريت في األردن حول الوضع النفس ي لألحداث املودعين في دور
التأهيل والرعاية وصلت إلى أن أكثر من  % 23منهم فكروا باالنتحار وأن حوالي  %87منهم يعانون
من االكتئاب الشديد وأن  %64منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة ،ونتيجة لهذه األرقام
املخيفة ذهبت إلى القول بأن :املؤسسات ليست الحل املناسب لتأهيل األحداث.1
الخاتمة
 .1أدرج القانونان العراقي واألردني كالهما تعريف مراقبة السلوك ضمن متن القانون ،لكن
التعريف الوارد في القانون العراقي كان أكثر وضوحا ودقة من التعريف الوارد في القانون األردني.
 .2وجود مؤسسات خاصة ملراقب السلوك في كال البلدين ،لكن من حيث بيان هيكلية هذه
املؤسسات والشروط الواجب توافرها في كادرها ،وتناولها ضمن مواد محددة غير مبعثرة ،فإن كفة
الرجحان كانت لصالح القانون العراقي ،لكن ما أبدع فيه املشرع األردني دون العراقي هو نصه على
إنشاء مكتب ملراقب السلوك في كل محكمة أحداث.
 .3كال القانونين ّ
عين الحد األقص ى ملدة مراقبة السلوك ،لكن القانون األردني بخالف العراقي
لم ّ
يعين الحد األدنى .كما يمثل الحد األقص ى ملدة املراقبة في القانون العراقي ثالثة أضعاف نظيره
في القانون األردني.
 .4كال القانونين أجاز تمديد مدة املراقبة وإنهاءها قبل انتهاء مدتها املقررة في حكم املحكمة
بعد االطالع على تقرير مراقب السلوك مع اختالف في الصياغة القانونية والشروط .فالقانون
األردني ،لم يحدد الوقت الذي يمكن فيه تمديد (تعديل) أو إنهاء مدة املراقبة ،وهذا ما سار عليه
القانون العراقي أيضا بخصوص التمديد ،أما فيما يتعلق بإنهاء املراقبة فاشترط تقديم الطلب بعد
مرور ستة أشهر .إضافة إلى ذلك ،أجاز القانون األردني تقديم الطلب فيما يخص هذه املسائل من
مراقب السلوك أو الحدث أو وليه ،بينما اقتصر القانون العراقي على مراقب السلوك حصرا.

1انظر نظرة على قانون األحداث املعدل ،موقع املدينة نيوز ،تاريخ الزيارة.2018/2/1 :
http://www.almadenahnews.com/article/332367
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 .5نص املشرع العراقي على اعتبارات يجب على املحكمة مراعاتها عند صدور قرار املراقبة مثل
إفهام الحدث ّ
ووليه باآلثار املترتبة عن مخالفة الحدث لشروط املراقبة ،وأخذ موافقة الحدث
الفتى التحريرية عند وضعه تحت املراقبة ،ومسألة احتساب مدة املراقبة املنقضية عند إعادة
املحاكمة مجددا ،وإلى عدد املرات التي يجوز فيها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك بينما خال
القانون األردني من أي نص يشير إلى هذه املسائل.
 .6يتم تعين مراقب السلوك من قبل مراقب السلوك األول في القانون العراقي لغرض تنفيذ
قرار املراقبة وله االستعانة بجهات محددة ملساعدته في ذلك .بينما ّ
يعين مراقب السلوك من قبل
املحكمة في القانون األردني ،ولم ينص القانون على الجهات التي لها حق االستعانة بها.
 .7في العراق ،يرسل قرار املراقبة مع اإلضبارة ملراقب السلوك لغرض تنفيذ القرار ،ويقوم
بمراقبة تنفيذه عضو اإلدعاء العام .أما في األردن ،فيتم إرسال القرار بمفرده ملراقب السلوك،
ويقوم بمهمة مراقبة تنفيذ القرار قاض ي تنفيذ الحكم.
 .8نص القانون العراقي على وجوب إدراج شروط معينة (واجبات الحدث) ضمن قرار
املراقبة ،إضافة إلى إفساح املجال للمحكمة بإضافة شروط أخرى حسب كل حالة ،كما نص على
الجزاء املترتب عن حالة إخالله بالشروط .أما القانون األردني فترك تحديد هذه الشروط لتقدير
القاض ي حصرا ،ولم ينص على أي جزاء لإلخالل بها.
ّ
 .9قنن املشرعان في كال البلدين واجبات مراقب السلوك واملعلومات الواجب إدراجها ضمن
تقريره وكيفية جمع املعلومات وغير ذلك من املسائل املتعلقة بعمله ،وقد جاء تقنين كل منهما في
غاية اإلتقان ،لكن ما أبدع فيه املشرع األردني هو أنه ّبين تفاصيل املعلومات التي يجب تدوينها في
التقرير ،كما خضع عمل املراقب بكافة جوانبه ومن التقارير تحت إشراف املديرية الخاصة
بمتابعة شؤون األحداث في وزارة التنمية .إال أن املشرع العراقي كان أكثر توفيقا في مسألة إلزام
املراقب برفع تقارير دورية شهرية للمحكمة واإلدعاء العام ،بدال من ثالثة أشهر املنصوص عليها
في التعليمات األردنية لعام  .2015أما بخصوص الجزاء الجنائي املترتب على إخالل املراقب
بواجباته ،فجاءت نصوص كال القانونين خالية من أية مادة عقابية بحقه.
 .10القانون العراقي فرض على ولي الحدث واجبات معينة ،كما نص عقوبات بحقه في حالة
إخالله بواجباته .أما القانون األردني فلم يحدد هذه الواجبات ،ولم ينص على أي جزاء لإلخالل بها.
 .11نص املشرع العراقي على جز ٍاء بحق الحدث الذي يرتكب خالل نفاذ مراقبة السلوك جرائم
جنحية أو جنائية عمدية حصرا وفق شروط معينة ،بينما القانون األردني فجعل الجزاء يشمل
جميع الجرائم سواء كانت عمدية أم غير عمدية ،عدا التي تكون عقوبتها األصلية الغرامة ،وقد
ر ّجح الباحث القانون العراقي لألسباب املذكورة في موضعه .كما تناول القانون العراقي حالة هروب
الحدث املوضوع تحت املراقبة ،بينما القانون األردني جاء خاليا من أي نص يشير إليها.
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 .12في الوقت الذي أجاز املشرع العراقي إصدار تدبير املراقبة بحق جميع مرتكبي الجرائم
الجنحية والجنائية املعاقب عليها بالسجن املؤقت والسجن املؤبد ،استثنى املشرع األردني حالة
واحدة في جرائم الجنح ،واستبعد الجرائم الجنائية املذكورة من صدور هذا التدبير فيها سوى حالة
واحدة .وعليه ،فإن دائرة الجرائم املشمولة بهذا التدبير أوسع في القانون العراقي .وقد ر ّجح الباحث
القانون العراقي لألسباب املذكورة في موضعه.
التوصيات:
 .1القانون العراقي:
أ .حذف الفقرة التي تتطلب أخذ موافقة الحدث الفتى عند وضعه تحت مراقبة السلوك.
ب .ضرورة تدخل املشرع فيما يتعلق باحتساب مدة املراقبة املنقضية عند إعادة املحاكمة
مجددا لسد الخالف.
ت .النص على إنشاء مكتب ملراقب السلوك في كل محكمة أحداث وربطه بها.
ث .خضوع عمل وتقارير مراقب السلوك إلشراف قسم مراقبة السلوك وبصورة دورية.
ج .النص على عقوبة املراقب املخل بواجباته ضمن قانون األحداث.
ح .تفعيل قسم مراقبة السلوك املنصوص عليه في القانون.
خ .بيان األثر املترتب بحق الحدث الهارب املوضوع تحت مراقبة السلوك.
د .إصدار تعليمات مماثلة للتعليمات األردنية فيما يتعلق باملعلومات التي يجب إدراجها في
التقرير.
 .2القانون األردني :ما ال يمكن إخفاؤه هو أن هذا القانون يعتريه فراغ تشريعي كبير بخصوص
مراقبة السلوك ،وقد ثبت ذلك بكل وضوح من خالل حيثيات هذا البحث ،ولهذا ندعو املشرع
األردني إلى التدخل لسد الفراغ ،وبإمكانه االستفادة من القانون العراقي .وبدورنا ّ
سنركز على بعض
املسائل ،ونوص ي بما يلي:
أ .تعين الحد األدنى واألقص ى ملدة املراقبة ،وجعلها ال تقل عن  6أشهر وال تزيد عن  6سنوات.
ب .ضرورة تحديد واجبات الحدث ّ
ووليه ومراقب السلوك ،وتعين جزاء معين بحق املخل
بواجباته.
ت .تقديم تقارير شهرية للمحكمة من قبل املراقب حول حالة الحدث بدال من (ثالثة أشهر أو
تعين مدة تقديمها من قبل القاض ي).
ث .إعادة النظر في مسألة ارتكاب الحدث جريمة خالل نفاذ مراقبة السلوك ،وضرورة تناول
حالة هروب الحدث املوضوع تحت مراقبة السلوك ،وباإلمكان االستفادة من القانون العراقي في
هذه املسائل.

132

مركز جيل البحث العلمي  -مجلة جيل الدراسات المقارنة  -العدد  7يونيو 2018

ج .شمول جميع مرتكبي جرائم الجنح مهما كانت عقوبتها ،وجرائم الجنايات املعاقب عليها
باألشغال الشاقة املؤقتة واألشغال الشاقة املؤبدة ،بفرصة صدور تدبير مراقبة السلوك بحقهم.

قائمةاملراجع:
القانون العراقي:
 خوشناو ،سردار عزيز ،النظام القضائي املختص باألحداث في العراق ( ،كوردستان :ط2006 ،1م).
 عبدالرزاق ،منى محمد ،االختبار القضائي (مراقبة السلوك) لألحداث الجانحين :دراسةمقارنة ،مجلة جامعة كربالء العلمية ،املجلد ،9العدد -4إنساني2011،م.
 عبداللطيف ،براء منذر ،السياسة الجنائية في قانون رعاية األحداث العراقي:دراسةمقارنة( ،عمان-األردن :دار حامد للنشر والتوزيع ،ط2009 ،1م).
 مصطفى ،أكرم زاده ،شرح قانون رعاية األحداث رقم  76لسنة  1983املعدل وتطبيقاتهالعملية( ،أربيل :مطبعة شهاب ،ط2010 ،1م).
 قانون رعاية األحداث العراقي رقم  76لسنة 1983م املعدل.القانون األردني:
 الشامي ،عزه عدنان إبراهيم ،التدابير والعقوبات املستحدثة في قانون األحداث األردنيرقم  32لسنة 2014م ،رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوق قسم القانون العام في جامعة الشرق
األوسط2016 ،م.
 الطراونة ،محمد ،واملرازيق ،عيس ى ،العدالة الجنائية لألحداث في األردن ،منشورات املركزالوطني لحقوق اإلنسان2013 ،م.
 طوباس ي ،سهير أمين محمد ،قانون األحداث األردني :دراسة تحليلية من واقع التطبيقالعملي مقارنة باالتفاقيات الدولية( ،عمان :من مطبوعات ميزان وهي هيئة أردنية غير حكومية،
د.ط2004 ،م).
 -نظرة على قانون األحداث األردني املعدل ،موقع املدينة نيوز ،تاريخ الزيارة.2018/2/1 :
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التأصيل الفقهي للطعن في الحكم القضائي في الفقه املالكي
د نبيل مهدي كاظم زوين.محمد ناهض عبد الرزاق العوادي اشراف أ
 كلية القانون قسم االرشاد النفس ي والتوجيه التربوي- كلية الكفيل الجامعة جامعة الكوفة

:ملخص
تناولت الدراسة مسألة الطعن في القرارات القضائية في الفقه املالكي الذي ينكر مثل تلك
 مستندا في ذلك على الروايات ا واألدلة العقلية وآراء الفقهاء متبعا في ذلك األسلوب، الطعون
التحليلي الذي يسمح بتحليل ومناقشة الروايات والدالئل الخاصة بكل من الجوانب املناهضة
 تخلص الدراسة إلى وجود خلط بين قابلية التطبيق،  وأخيرا.للطعن والجوانب املؤيدة للطعن
 ووجدت املقالة أن الجانب املناهض للطعن يبرر إنكار االستئناف بنفس األدلة.القضائي ونزاهته
ُ
.التي تستخدم لترشيد إمكانية تنفيذ القرارات القضائية

The Jurisprudential basis for appeal in Maliki School
Abstract
Many of Islamic jurists in Maliki School deny the appealability of judicial decisions.
They rely on many of evident narratives and intellectual reasons. This article addresses
this problem which will definitely hinders the applicability of any Islam-based judicial
system. The article uses analytical methods which allow to analyze and discuss the
narratives and evidences of both anti- appealability and pro- appealability sides.
Finally, the article concludes that there is a confusion between the appealability and
enforceability of judicial judgment. The article found that the anti-appealability side
justify the deniability of appeal by the same evidences that are used to rationalize the
enforceability of judicial decisions.
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مقدمة :
نتناول في هذه املقدمة املوجزة عدة فقرات وكما يأتي:
أوال  :أصل الدراسة
درجت القوانين األوربية على ضم املسائل املدنية واألحوال الشخصية ضمن قانون واحد هو
القانون املدني ،أما في الدول العربية ،فهنالك فصل موضوعي بين القانون املدني وقانون األحوال
الشخصية  ،لكن هذا الفصل املوضوعي كان من املفترض أن يستتبع فصال إجرائيا ،وهو ما لم
يحدث حيث تخضع املنازعات في األحوال الشخصية إلى قانون املرافعات املدنية.
وأمام الحاجة لقانون إجرائي خاص باألحوال الشخصية ،فيختلف من حيث قواعده عن تلك
التي تتعلق بالقانون املدني حتى تكون منسجمة مع القواعد املوضوعية التي تنظم حياة الفرد داخل
األسرة املكون األساس للمجتمع  ،بغض النظر عن األمور املالية التي ينظمها القانون املدني حتى
تكون القواعد اإلجرائية منسجمة مع القواعد املوضوعية في مصادرها التاريخية والرسمية أو
الشكلية  ،وهو ما يتبع اختالف في املنهج والرؤية عند املشرع.
من هنا كان ال بد للبحث العلمي أن يتصدى لتأسيس منظومة إجرائية لألحوال الشخصية تتفق
مع قواعدها املوضوعية املنظمة في قانون األحوال الشخصية  ،حتى يتم التمهيد لتبني تشريع يعالج
الجانب اإلجرائي لألحوال الشخصية؛ يأتي هذا البحث لحل جزء من مشكلة تقع ضمن مجموعة
املشاكل التي تعتري تشريع هذا القانون ،والذي ستتضح الرؤية من هدف هذا البحث إذا اكتملت
جميع القطع في اللوحة بحل جميع املشاكل التي تعتري تشريع هذا القانون.
ثانيا :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث بوجود اتجاه فقهي كبير في الفقه املالكي يمنع الطعن في الحكم القضائي
كون الراد على القاض ي راد على هللا كما ورد في بعض اآليات القرآنية والنصوص الفقهية.
ثالثا  :األسئلة البحثية
يتمحور السؤال املركزي حول :ما هو األساس الفقهي الذي يستند عليه املجيزون للطعن في
األحكام القضائية في الفقه املالكي.؟
أما األسئلة الفرعية فهي كما يأتي :
ما هو حكم الطعن في الحكم القضائي في الفقه اإلسالمي؟ما هو األساس الذي يستند عليه املانعون من الطعن في الحكم القضائي؟-ـ كيف يمكن مناقشة أساس منع الطعن في الحكم القضائي من خالل الفقه اإلسالمي؟
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 ما هي مبررات الرأي الفقهي املجيز للطعن في الحكم القضائي؟رابعا  :استعراض الدراسات السابقة
1ـ خالد فهد الفارس ،االعتراض على األحكام إمام ديوان املظالم في اململكة العربية السعودية
دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العدالة الجنائية في جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية2007 ،م.
َّ
تناول الباحث هذا املوضوع وشرح قانون ديوان املظالم السعودي وعلق عليه  ،وقسمه تقسيما
منهجيا متوازنا في اإلطار النظري والعملي  ،وتناول في الفصل الثاني في املبحث األول موضوع مهم
هو االعتراض على األحكام في الفقه  ،تناول فيه بعض آراء املذاهب ،وتطرق إلى بعض أقوال املذهب
املالكي حول املوضوع وبعض الروايات املهمة في إطاره  ،والذي سيكون جزءا من موضوع بحثنا .
2ـ د .محمد يونس الزعبي  ،الطعن باألحكام القضائية بالنقض والتمييز دراسة مقارنة بين عمل
محكمة االستئناف الشرعية ومحكمة التمييز النظامية ،بحث منشور في مجلة جرش للبحوث
والدراسات ،األردن ،املجلد الحادي عشر ،العدد األول2011 ،م.
تناول الباحث الطعن بالنقض والتمييز وإجراءاته وحجية قرار التمييز وغيرها من املواضيع،
والذي يهمنا من البحث هو املطلب الثاني من املبحث األول حيث تناول مشروعية الطعن باألحكام
القضائية فقهيا ،وتناوله كما في البحث السابق في املذاهب األربعة ومنها بعض آراء املذهب املالكي.
 3ـإبراهيم عوض األملعي  ،تمييز األحكام في نظام املرافعات الشرعية مع التطبيق القضائي في
اململكة العربية السعودية  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في كلية
الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية 2007 ،م.
َّ
تناولت هذه الد اسة موضوع تمييز األحكام ّ
بعدها شيئا ُمسلما به ،ولم تلتفت إلى االختالف
ر
الفقهي في جوازه ،ولم تتناول تأصيله فقهيا ،وركز الباحث في تناوله املوضوع على نظام املرافعات
الشرعية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 21/بتاريخ 1421/5/20هـ  ،أي أن الرسالة أشبه
بشرح موضوع التمييز في هذا القانون.
خامسا  :منهج البحث ونطاقه
سيكون املنهج التحليلي منهجا متبعا في هذا البحث ،حيث سنقوم بدراسة الروايات واألدلة
العقلية وآراء الفقهاء في موضوع البحث ،وتحليلها تحليال علميا ،وترجيح الراجح منها الستنباط
التأصيل الفقهي للطعن في الحكم القضائي في الفقه املالكي.
سيكون نطاق البحث دراسة هذه الجزئية الصغيرة فقط في الفقه املالكي ،دون الخوض في
املذاهب األخرى التي سيتبع هذا البحث بحوث أخرى عن املذاهب األخرى ،إضافة إلى عدم خوضه
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لبعض املواضيع التي تكون مكملة لهذا البحث كطرق الطعن مثال ،أو األحكام التي تنظم الطعن في
الحكم القضائي ،والتي تخرج من نطاق هذه الجزئية التي تتناول :هل أن الطعن في الحكم القضائي
موجود أم غير موجود؟.
سادسا :خطة البحث
قسمنا البحث إلى مبحثين مسبوقين بمقدمة وآخر الكالم خاتمة  ،كان املبحث األول تحت
عنوان أدلة فقهاء املذهب املالكي املجيزون للطعن في الحكم القضائي ،أما املبحث الثاني ،فكان
عنوانه أدلة فقهاء املذهب املالكي املانعين الطعن في الحكم القضائي ،لنخلص إلى خاتمة نتناول
فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
تمهيد :
سيقوم الباحث بتأصيل الطعن في الحكم القضائي عن طريق تعريف الحكم القضائي،
وتعريف الطعن في الحكم القضائي وتمييز الحكم القضائي عما يشتبه به من مصطلحات.
أوال  :تعريف الحكم القضائي في املذهب املالكي
عرف الحكم القضائي في الفقه املالكي بعدة تعريفات ،لعل أبرزها التعريفات اآلتية :ذهب
جانب من الفقه إلى تعريف الحكم القضائي بأنه  :إنشاء إلزام أو إطالق في املسائل االجتهادية
املتقاربة في النزعات على املصالح الدنيوية( . )1ويؤخذ على هذا التعريف أن الحكم القضائي ليس
فقط في املسائل االجتهادية ،بل هو موجود حتى في املسائل املنصوص عليها في اآليات املحكمة
َ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ
ُ
َّ َ ُ َ َّ
الزاني َف ْ
اج ِل ُدوا ك َّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائة َجل َد ٍة َۖوال تأخذك ْم
واضحة الداللة ،مثل قوله تعالى ( :الزا ِنية و ِ
ْ
َّ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
َ
َ َ ٌ
َ َْ َ ٌ
ْ ْ
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ن
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِر َۖول َيش َه ْد َعذ َاب ُه َما طا ِئفة ِم َن املؤ ِم ِن َين) (.)2
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إ
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ين
د
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ة
ِ ِ
ِ
ِب ِهما رأف ِ ِ ِ ِ ِ
ذهب فقيه آخر إلى تعريف الحكم القضائي بأنه  :الحكم الصادر من حاكم أو محكم بأمر
ثبت عنده كدين أو ميراث أو قتل أو ترك صالة وغيرها ،ليرتب عليه مقتضاه على حسب ما يقتضيه
الحال من رفعه أو إهداره ( .)3ويؤخذ على هذا التعريف اتساعه وشموله ملا ال يدخل في نطاق الحكم
القضائي ،فشمل العالقة بين الخالق واملخلوق كترك الصالة ،فترك الصالة ال ُي ُّ
عد موضع تخاصم،
وما يصدر في هذا الشأن ال يتعدى حدود الفتوى.

 ))1احمد بن إدريس القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،ط ، 2مكتب املطبوعات اإلسالمية
 ،حلب 1995 ،م  ،ص.33
 ))2اآلية( )2من سورة النور .
 ))3ابو بكر بن حسن الكشناوي  ،اسهل املدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك  ،ج ،3ط ، 2دار الفكر ،بدون مكان
وال سنة طبع  ،ص.194
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ونقل التأودي في شرحه عدة تعاريف عن فقهاء املذهب املالكي ،منها أن ابن طلحة يعرفه
بأنه  :الدخول بين الخلق والخالق ليحكم فيهم بأمره مستندا على الكتاب والسنة  ،ونقل تعريف
ابن راشد ،حيث يقول  :اإلخبار بحكم شرعي على وجه اإللزام ( .)1فأولهما يحمل الدقة واالختصار،
غير أنه أغفل جانبا مهما أال وهو استناد الحكم القضائي على االجتهاد ،فاالجتهاد ُي ُّ
عد مستندا
للحكم عند أغلب املذاهب اإلسالمية -إن لم نقل جميعها -؛ أما ثانيهما فال يخلو من قصور ،حيث
عد حكما قضائيا ،فهذا ُي ُّ
ليس كل إخبار بحكم شرعي على وجه اإللزام ُي ُّ
عد جامعا للفتوى والحكم،
فالفتوى ملزمة للمستفتي واملفتي ،والحكم القضائي ملزم للكافة ،وليس كل إخبار ُي ُّ
عد حكما
قضائيا ،بل يجب أن يصدر من أهله ممن توفرت فيه الشروط والوالية.
ثانيا  :معنى الطعن في الحكم القضائي
لم يجد الباحث تعريفا دقيقا اصطالحيا للطعن في الحكم القضائي ،ومن خالل دراسة املوضوع
واستقراء اآلراء التي تناولته يرى الباحث أن تعريف الطعن هو ( إبطال العمل بالحكم القضائي
قاض سبقه).
األول ،والعمل بالحكم الذي يراه حقا سواء كان ذلك حكمه أم حكم ٍ
ثالثا  :تمييزالحكم القضائي عما يشتبه به
يتميز الحكم القضائي عن اإلفتاء بصفة اإللزام ،فحكم القاض ي ملزم ،أما اإلفتاء ،فغير ملزم
ّ
إال للمفتي ومقلديه (.)2
إن املراد من الحكم القضائي هو قطع الخصومة ،أي قطع املوارد التي فيها تشاجر وخصومة
بين طرفين ،أما اإلفتاء فال يكون مختصا بموضع الخصومة ،لذلك فإن الحكم القضائي أضيق
نطاقا من اإلفتاء ،ألن اإلفتاء يشمل االثنين معا؛ ما فيه خصومة ،وما ليس بخصومة مثل أحكام
الهالل وغيرها ،بل قيل إنه أشمل من ذلك حيث يتناول اإلفتاء عالقة اإلنسان بنفسه وبربه ومع
غيرهَّ ،أما الحكم القضائي ،فيتناول عالقة اإلنسان مع غيره(.)3
املبحث األول  :أدلة فقهاء املذهب املالكي املجوزين للطعن في الحكم القضائي
استدل فقهاء املذهب املالكي على جواز الطعن بالحكم القضائي إلى أدلة متعددة نقلية وعقلية،
وذكروا الكثير من الحاالت التي يجوز فيها نقض الحكم القضائي ،ومن خالل هذا املبحث سنقوم
))1أبو عبد هللا محمد التأودي  ،حلى املعاصم لفكر ابن عاصم وهو شرح أرجوزة تحفة الحكام  ،ج ، 1دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع  ،بدون مكان وال سنة طبع  ،ص 30؛ مالحظة طبع هذا الكتاب مع كتاب البهجة في شرح التحفة في مجلد واحد.
)(2د .محيي هالل السرحان ،النظرية العامة للقضاء في اإلسالم ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  ،العراق بغداد 2007 ،م ،
ص.16
)(3د .احمد مليجي  ،معالم النظام القضائي اإلسالمي ،ط ، 2النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني  ،بدون مكان طبع ،
2010م  ،ص.73
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باستعراض مفصل لهذه األدلة وداللتها على جواز النقض ،فقسمنا املبحث إلى ثالثة مطالب :أما
األول ،فعنوناه باألدلة النقلية على جواز الطعن في الحكم القضائي ،وأما املطلب الثاني ،فكان
موسوما باألدلة العقلية على جواز الطعن في الحكم القضائي ،وأما املطلب األخير ،فكان تحت
مسمى الحاالت التي يجوز فيها الطعن في الحكم القضائي.
املطلب األول  :األدلة النقلية على جوازالطعن في الحكم القضائي
أول هذه األدلة حالة ما إذا حكم الحاكم بهواه أو ظنه ،فيجب نقضه ألن هللا أمره أن يحكم
بالحق كما في قوله تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع
الهوى فيضلك عن سبيل هللا)( ،)1وحكم القاض ي بعلمه ينقض أيضا( ، )2فإذا حكم وفق ما سمع
خارج املحكمة  ،فإنه ال يحكم به وإن حكم به الحق بحكم من يحكم بعلمه ،والدليل حديث
الرسول (ص) (فأقض ي له على نحو ما أسمع منه) ،ولم يقل أقض ي له بما أعلم منه أو من قصته(.)3
واستندوا أيضا على الدليل النقلي اآلتي  ( :إن عمر أتى بامرأة زنت ،فأقرت ،فأمر برجمها،
فقال علي  :لعل لها عذرا؟ ثم قال لها  :ما حملك على الزنا ؟ قالت كان لي خليط ـ أي راع ترافقه إذا
رعت إبلها ،وفي إبله ماء ولبن ،ولم يكن في إبلي ماء وال لبن ،فظمئت فاستسقيته ،فأبى أن يسقيني
حتى أعطيه نفس ي ،فأبيت عليه ثالثا ،فلما ظمئت وظننت أن نفس ي ستخرج ،أعطيته الذي أراد
فسقاني ،فقال علي  :هللا أكبر (فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه إن هللا غفور رحيم))(.)4
يستدل من هذه الرواية بأن اإلمام علي بن أبي طالب (ع) نقض الحكم القضائي الذي أصدره
عمر ،وهذا دليل عملي على جواز الطعن بالحكم القضائي.
املطلب الثاني  :األدلة العقلية على جوازالطعن في الحكم القضائي
وذهب فقهاء املذهب املالكي مستندين إلى أدلة عقلية كثيرة إلى جواز الطعن بالحكم القضائي،
ومن هذه األدلة  :رسالة عمر بن الخطاب إلى القاض ي أبي موس ى األشعري حيث ورد فيها ( ...وال
يمنعك قضاء قضيت به اليوم راجعت فيه نفسك ،وهديت لرشدك أن ترجع فيه  ،(5()...أو كما ورد
)(1اآلية ( )26من سورة ص.
)(2جالل الدين عبد هللا بن نجم بمشاس،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة  ،ج ، 1تحقيق د .حميد بن محمد لحمر ،
دار الغرب اإلسالمي ،دون مكان وال سنة طبع ،ص.1018
))3ابن عبد البر  ،االستذكار الجامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح كل
ذلك بإيجاز واختصار  ،ج ، 22ط ، 1دار قتيبة للطباعة والنشر بالتعاون مع دار الوعي  ،دمشق ـ بيروت 1993 ،م  ،ص.10
)(4اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واألمام  ،ط ، 2مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،حلب ،
1995م ،هامش ص.55
)(5عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،النوادر والزيادات على ما في املدونة وغيرها من األمهات  ،ج ، 8تحقيق محمد األمين بوخبزة
 ،دار الغرب اإلسالمي ،بال مكان وال تاريخ طبع ،ص.15
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في مصدر آخر ( ...وال يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت فيه نفسك غدا أن تعود إلى الحق ،فإن
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .)1()...
واستدلوا أيضا على رواية عن اإلمام مالك بن أنس األصبحي عندما كتب ابن غانم إليه في
رجلين أتيا إلى القاض ي وبيد أحدهما حكم قاض ي قبله على خصمه اآلخر ،وفيه بينة شخصية،
فطلب املقض ي عليه أن يأتي بحجته وبينته أمام القاض ي ،فقال مالك  :القاض ي العادل الذي ال
يعلم منه إال خيرا ال ينظر في قضائه إال أن يأتي في أمر مشتهر نكب عن الحق أخطأ أو جهل،
فيستطيع النظر في ذلك؛ فأما غير ذلك فال يستطيع ،أما إذا كان القاض ي معروفا بالجور بأن كان
يقبل شهادة غير العدول ويرد شهادة العادل ،فإن عرضت قضية وفيها أسماء الشهود فليأتي بهم،
فإن أنكروا الشهادة فيجب تعقب أحكامه ،ويجعل القاض ي لها وقتا ينظرها ،ويمض ي الصالح منها،
وال يشغل كل وقته بها فيضر بذلك الناس( ،)2ونستدل من هذا الخبر عن مالك بن أنس إمام
قاض جائر.
املذهب املالكي على جواز الطعن بالحكم القضائي إذا صدر عن ٍ
واستدلوا على جواز النقض بما روي عن مالك أن قاض في املدينة أتى بأقضية مختلفة
قديمة اختلف أمرها ،فقطعها وأمر الخصوم باالستئناف فأعجب ذلك مالكا ،وإذا رفعت إليه أمور
مختلطة مشكلة فيفسخها ويأمر باالبتداء( ،)3ونستدل من هذا الخبر على أن مالك عندما رأى
نقض الحكم القضائي من قبل قاض آخر استحسنه ،وأفتى به.
واستند املجوزون إلى ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال( :ما ُّ
فت الطينة عندي أهون
من نقض قضاء قضيت به ،ثم رأيت الحق في خالفه)( ،)4يدل هذا الحديث على أن نقض القضاء
صعب لكنه جائز.
وفي خبر كان أبو الدرداء (رض ي هللا عنه) إذا قض ى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال :
متطبب وهللا أرجعا إلي ،أعيدا علي قصتكما ( )5؛ فنستدل من هذه الرواية على جواز استئناف
الحكم ليتأكد القاض ي من صحة حكمه.
))1ابن عبد البر  ،االستذكار الجامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح كل
ذلك بإيجاز واختصار  ،مصدر سابق  ،ص 31ـ ، 32وأيضا مقارب إلى ذلك اإلمام القرافي ،الذخيرة  ،ج ، 10ط ، 1دار الغرب
اإلسالمي  ،لبنان بيروت 1994 ،م  ،ص ، 71وأيضا برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج
األحكام  ،ج ، 1طبعة خاصة  ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  ،اململكة العربية السعودية الرياض 2003 ،م  ،ص.25
)(2عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،املصدر السابق  ،ص.91
)(3عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،املصدر السابق  ،ص.100
))4خليل بن إسحاق الجندي  ،التوضيح في شرح املختصر الفرعي البن الحاجب  ،ج ، 7منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات
وخدمة التراث  ،بدون مكان طبع 2009 ،م  ،ص.426
 ))5ابن خلدون  ،ابن خلدون ورسالته للقضاة مزيل املالم عن حكام األنام  ،تحقيق د .فؤاد عبد املنعم احمد  ،ط ،1دار املوطن ،
الرياض 1417 ،هـ  ،ص.117
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واستدل املجوزون في الفقه املالكي على رواية نصها ( :أن شابا شكا إلى علي رض ي هللا عنه
نفرا فقال  :إن هؤالء خرجوا مع أبي في سفر  ،فعادوا ولم يعد أبي  ،فسألتهم عنه فقالوا  :مات،
ّ
فسألتهم عن ماله ،فقالوا :ما ترك شيئا ،وكان معه مال كثير ،وترافعنا إلى شريح فاستحلفهم وخلى
سبيلهم ،فدعا علي بالشرط ،فوكل بكل رجل رجلين ،وأوصاهم أن ال يمكنوا بعضهم يدنو من
بعض ،وال يمكنوا أحدا يكلمهم ،ودعا كاتبه ،ودعا أحدهم فقال  :أخبرني عن أبي هذا الفتى  :أي
يوم خرج معكم ؟ في أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب بماله ؟،
وسأله عمن غسله ودفنه ،ومن تولى الصالة عليه ؟ وأين دفن ؟ ونحو ذلك  ،والكاتب يكتب ،ثم
كبر علي رض ي هللا عنه وكبر الحاضرون ،واملتهمون ال علم لهم إال أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر
عليهم ،ثم دعا آخر بعد أن غيب األول عن مجلسه ،فسأله كما سأل صاحبه  ،ثم اآلخر كذلك،
حتى عرف ما عند الجميع ،فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه ثم أمر برد األول،
فقال  :يا عدو هللا قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك ،وما ينجيك من العقوبة إال
الصدق ثم أمر به إلى السجن ،وكبر ،وكبر معه الحاضرون؛ فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن
صاحبهم قد أقر عليهم ،فدعا شخصا آخر منهم وهدده ،فقال  :يا أمير املؤمنين وهللا لقد كنت كارها
ملا صنعوا ،ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة ،واستدعى األول الذي في السجن وقال له  :قد أقر
أصحابك بالقصة ،وال ينجيك سوى الصدق ،فأقر بكل ما أقر به القوم ،فأغرمهم املال ،وأقاد
منهم بالقتيل) ( ،وفي رواية نقد سيدنا علي السترواح شريح إلى استحالفهم وتخلية سبيلهم وقول
سيدنا علي في انتقاد شريح ((إن أهون السقي التشريع)) ،وهذا املثل يضرب ملن اتخذ سبيل
السهولة وترك سبيل األصعب األحوط)( ،)1وهذه الرواية تدل على أن الحكم القضائي يجوز نقضه
إن خالف الحق ،فبعد أن حكم شريح القاض ي بالبراءة لعدم كفاية األدلة نقض أمير املؤمنين (ع)،
حكمه وحكم بحكم خالف حكم شريح ،وألزم املدعى عليهم املال والقتل.
ويرى اإلمام مالك جواز النقض على سبيل االستثناء حين ما يرى القاض ي وجها للنقض ،فإذا
أتى بشاهد ثان عند من ال يرى الشاهد واليمين سببا للحكم القضائي ،فله أن ينقض الحكم
ويحكم لآلخر(.)2

)(1اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،مصدر سابق  ،هامش ص53ـ.54
)(2مالك بن انس األصبحي  ،املدونة الكبرى  ،ج ، 4ط ، 1دار الكتب العلمية  ،لبنان بيروت 1994 ،م  ،ص ،3وأيضا أبي سعيد
البراذعي  ،التهذيب في اختصار املدونة  ،ج ، 3تحقيق الدكتور محمد األمين محمد سالم بن الشيخ  ،ط ، 1دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء التراث  ،اإلمارات العربية املتحدة دبي 2002 ،م  ،ص ، 580 ، 575وأيضا عياض بن موس ى اليحصبي  ،التنبيهات
املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة  ،تحقيق د .محمد الوثيق  ،ط ، 1دار بن حزم  ،لبنان بيروت 2011 ،م  ،ص.1613
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واستدلوا أيضا في ما إذا أخطأ القاض ي في حكمه القضائي جاز له نقضه ،وإن كان قد أصاب
قول قائل من أهل العلم ،وقد فعل ذلك عمر بن عبد العزيز ،وإذا تبين للقاض ي جور الحكم
القضائي الصادر من غيره أو خطأه أو استناده إلى رأي شاذ (.)1
وذهب أنصار االتجاه القائل بجواز نقض الحكم القضائي على أن القاض ي إذا حكم لصالح
أبيه أو ابنه أو لزوجته أو ملن ال تجوز شهادته لهم فذلك غير جائز ،بمعنى إذا قض ى وفق ذلك فإن
حكمه القضائي ينقض ،وإذا أقام املحكوم عليه بينة على أن القاض ي عدو له فال ينفذ حكمه
القضائي عليه ( ،)2ويرى فقيه آخر أن املعيار هو عدالة القاض ي وصحة الحكم ،فإن اختل أحدهما
جاز نقضه ،أما إذا حكم لنفسه ،فليختر أقرب األحكام إلى الحقيقة وأفضلها ،وان حكم على نفسه
فال يجب عليه فسخه ،ألنه سيتهم فيه( ،)3كل هذه الحاالت من جواز النقض ما هي إال أدلة على
وجود الطعن بالحكم القضائي وجوازه منذ العصور املتقدمة في الفقه اإلسالمي.
كما واستدل املجوزون في هذا املذهب على وجوب أن يكون القاض ي مجتهدا ،وذلك ألنه
إضافة إلى كونه قاضيا يقض ي بين الناس فهو أيضا ينظر أقضية من قبله ،وينقض ما خالف الحق
فيجب أن يكون مجتهدا ال عاميا مقلدا ( ،)4يقصد من ذلك أن والية القاض ي عند نصبه قاضيا ال
تكون لرفع الخصومات فقط ،وإنما لرفع جور األحكام القضائية التي سبق إصدارها أيضا.
وذهب أيضا أنصار االتجاه القائل بجواز نقض الحكم القضائي إلى أن نقض الحكم
القضائي هو من خصائص الحكم الذي به يفترق عن الفتوى ،ويكون النقض من حق من له حق
إبرام الحكم (.)5
واستدل املجوزون من املذهب املالكي على وجود االتفاق على جواز نقض القضاء لخطأ
القاض ي ( ،)6وهذا االتفاق على جواز نقض حالة معينة دليل يمكن االستناد إليه في جواز النقض.

)(1عبد هللا بن أبي زيد القيرواني  ،اختصار املدونة واملختلطة باستيعاب املسائل واختصار اللفظ في طلب املعنى وطرح السؤال
وإسناد اآلثار وكثير من الحجاج والتكرار  ،ج ، 3تحقيق د .احمد بن عبد الكريم نجيب  ،ط، 1بال دار ناشرة وال مكان الطبع ،
 2013م  ،ص  223ـ  ، 224وأيضا عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني ،النوادر والزيادات على ما في املدونة وغيرها من األمهات ،
ج ، 8تحقيق محمد األمين بوخبزة  ،دار الغرب اإلسالمي ،بال مكان وال تاريخ طبع  ،ص.97
)(2عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،املصدر السابق  ،ص.74
)(3املصدر نفسه  ،ص.75
)(4عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  ،التلقين في الفقه املالكي  ،تحقيق محمد بوخبزة الحسني و بدر بن عبد اإلله العمراني
 ،ط ،1منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية  ،لبنان بيروت 2004 ،م  ،ص.213
)(5اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،مصدر سابق  ،ص.136 ، 133 ،103
)(6خليل بن إسحاق الجندي،مصدر سابق  ،ص.427
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واستدلوا على أن اختالل ركن من أركان الحكم القضائي إذا خالف الكتاب والسنة واإلجماع
فيجب نقضه مع بيان السبب ( ،)1وهو وغيره في نقض الحكم متساويان( ، )2يستدل من ذلك أن
الحكم الذي اختل أحد أركانه ال ّ
يعد حكما قضائيا ،وهو والعدم سواء ،فيكون النقض كاشفا عن
انعدام الحكم القضائي األول.
واستدل املجي زون على جواز نقض الحكم القضائي بأن القاض ي إذا قام بفسخ الحكم فله
ذلك ،ألنه هو املؤتمن عليه ،أما إذا أراد أن يحكم للطرف اآلخر مباشرة ،فال يستطيع؛ وإنما يجب
عليه استئناف الحكم وإعطاء املواعيد وسماع الحجج واألقوال مرة أخرى ( ،)3إن القاض ي هو
املؤتمن على الحكم القضائي ،هو الذي يبرمه ،وهو الذي ينقضه إن وجد فيه عيبا أو خطأ يوجب
النقض.
وا ستدلوا على أن حكم القاض ي الجائر كالعدم ،يجب إعادة النظر في أحكامه إذا مات أو
عزل ( ، )4وهو كما قلنا سابقا :إن الحكم القضائي املعدوم يكشف عن عدم وجود حكم ،فنقضه
واجب ،واالستئناف واجب أيضا لقطع الخصومة.
وذهب املجيزون في أن الخطأ املحض والحكم دون مستند ينقض الحكم القضائي للقاض ي،
أما إذا حكم القاض ي في أمر مختلف فيه وعرض على قاض آخر يرى خالف ما يرى القاض ي األول،
فال ينفذه ألن الحق عنده ليس هذا ،بل الحق عنده ما يراه هو ،ويعتقد أنه الصواب ال ما يراه غيره
(.)5
املطلب الثالث  :الحاالت التي يجوز فيها الطعن في الحكم القضائي
إن فقهاء املذهب املالكي ذكروا عدة حاالت لجواز الطعن بالحكم القضائي  ،وهي كما يأتي:
 1ـ القاض ي الجائر ترد جميع أحكامه القضائية ،سواء وافق الحق أم خالفه ،ألن أحكامه
القضائية وإن كشفت عدالتها في سجالته وبينت االستقامة ،واشهد على عدله ،إال أن ظلمه وجوره
وحيفه من املمكن أن يكون مخفيا ،فلكي يمض ي حكمه يجب أن نتأكد من موافقة ظاهر حكمه
وباطنه للحق ،وإال فإن حكمه ينقض( ،)6وقيل بوجوب السؤال عنه والبحث عن عدالته ،ويسأل
)(1علي بن عبد السالم التسولي  ،البهجة شرح التحفة  ،ج ، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بال مكان وال تاريخ طبع ،
ص.49
)(2علي بن محمد اللخمي  ،مصدر سابق  ،ص.5357
 ))3املصدر نفسه  ،ص ، 5359وأيضا برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ،ص.64
)(4اإلمام القرافي  ،الذخيرة  ،مصدر سابق  ،ص.130
)(5املصدر نفسه  ،ص.144 ، 142 ،139
)(6برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ، 65 ،وأيضا جالل الدين عبد هللا بن نجم بم شاس  ،عقد الجواهر الثمينة
في مذهب عالم املدينة  ،ج ، 1تحقيق د .حميد بن محمد لحمر  ،دار الغرب اإلسالمي  ،دون مكان وال سنة طبع  ،ص.1007
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عنه فإن أصدقوا الشاكي ،عزله الذي واله ،وينظر في أحكامه القضائية ،فإن ظهر جوره وخفي
عدله نقض أحكامه القضائية ما خالف الحق منها ،وأمض ى ما وافقه ،أما أذا قال من سألهم عنه
أنه عادل ،أثبته ونظر أحكامه القضائية  ،فما وافق السنة والحق منها أمضاه  ،وما خالف ذلك
نقضه ،وحمل على الخطأ ال الجور).(1
2ـ إذا استند القاض ي في حكمه القضائي على شهادة ولد لوالده أو والد لولده ،أو زوج لزوجه ،
جاز نقض حكمه لكون هذه الشهادات غير جائزة (.)2
ُ
3ـ القاض ي العادل الجاهل تكشف أحكامه  ،فما وافق الحق مض ى ونفذ ،وما خالفه نقض،
وزاد بعضهم على رد أحكامه املختلف فيها إذا شاور أهل العلم ،أما إذا لم يشاور أهل العلم ،فإن
أحكامه كلها تنقض ،والسبب في ذلك أن عدم مشاورة الجاهل ألهل العلم ّ
يعد جورا منه (.)3
4ـ يجوز نقض األحكام القضائية إذا كانت التولية لقاضيين ينظران القضية نفسها ،وسبب
ذلك اختالف األغراض عندهما ،وإمكان عدم االتفاق بينهما ،وبسبب ذلك تبطل األحكام القضائية
(.)4
5ـ إذا حكم القاض ي بظنه وتخمينه دون االستناد على دليل ،فإن حكمه القضائي باطل ،يجوز
له ولغيره نقضه ،ألنه خالف الحق وظلم وفسق ،فال يجوز أن يحكم بالتخمين والظن(.)5
6ـ عندما ينظر القاض ي في النزاع املعروض أمامه يجب على العلماء الذين يحظرون مجلس
القضاء أن يردوا القاض ي إذا أخطأ في الحكم القضائي ،لكن يجب أن يكون ردهم برفق ولين ،وال
يجوز لهم أن يسكتوا ليدعوا القاض ي ينفذ الحكم القضائي الخاطئ الذي أصدره ،فال يستطيع
إرجاعه بعد التنفيذ (.)6
 7ـ القاض ي الجاهل تنقض أحكامه التي خالفت الصواب في امليل عن الكتاب والسنة ،أما إذا
حكم في مخ تلف فيه ،فال يتعرض حكمه القضائي للنقد؛ وأما القاض ي الذي يتبع أقوال األمير أو
الوزير وهو جاهل ،فيجب النظر في أحكامه ،فما وافق الحق أمضاه ،وما خالفه نقضه (.)7

)(1عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،مصدر سابق  ،ص ، 87وأيضا برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ،ص.69
)(2أبو القاسم بن جالب البصري  ،التفريع  ،ج ، 2تحقيق د .حسين سالم الدهمان  ،ط ، 1دار الغرب اإلسالمي ،لبنان بيروت ،
1987م  ،ص235
)(3برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ،ص ، 65وأيضا علي بن محمد اللخمي  ،مصدر سابق ،ص.5365
)(4عياض بن موس ى اليحصبي  ،مصدر سابق  ،ص.1610
)(5جالل الدين عبد هللا بن نجم بمشاس،مصدر سابق  ،ص ، 1016وأيضا خليل بن إسحاق الجندي  ،مصدر سابق  ،ص.423
)(6عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،مصدر سابق  ،ص .18
) (7املصدر نفسه  ،ص.91
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 8ـ أحكام الخوارج مردودة إال ما ثبتت فيه موافقته للحق ببينة ،وذلك ألنها مثل أقضية أهل
السوء (.)1
9ـ لو أن قاضيا نقض حكم قاض قبله ،ثم ولي ثالث فرأى أن النقض جائر أو خطأ ،فيستطيع
نقضه ،إذا كان الحكم القضائي الذي أصدره القاض ي األول موافقا للحق؛ أما إذا كان مخالفا للحق
وقضاء القاض ي الثاني في نقضه وافق الحق فيمض ي النقض (.)2
10ـ الحاكم إذا اجتهد قبل تنفيذ الحكم ،فإنه يرجع عن حكمه القضائي وينقضه ،إن تبين له
خطأه(.)3
11ـ القاض ي املتعسف الجائر ترد جميع أحكامه القضائية ،دون حاجة إلى النظر في سجله
وتستأنف جميع أحكامه ( ، )4وقيل :إن كان فيها أحكام صائبة تمض ي دون الجائرة (.)5
12ـ أذا حكم القاض ي في أمر مختلف فيه وكان له فيه رأي ،وحكم بخالفه سهوا أو خطأ ،فله
وحده أن ينقضه ،وال يجوز لغيره نقضه ،إال إذا جاء غيره من القضاة ببينة على خطئه في حكمه
القضائي ،ففي هذه الحالة يجوز له ولغيره نقضه؛ أما إذا حكم في قضية وكان حكمه خاطئا ،فله
أن ينقض حكمه القضائي وإن كان الحكم موافقا لرأي فقيه آخر(.)6
13ـ إذا بنى القاض ي الحكم القضائي الذي أصدره على املستند الضعيف ،فإنه ينقض ،أي إذا
استدل على الحكم بقول ضعيف كرأي شاذ في الفقه ،أو حديث نبوي خالف الكتاب ،فإن حكمه
القضائي ينقض (.)7
14ـ إذا كان القاض ي غير مجتهد ،فان أحكامه القضائية تنقض في حالة وجود املجتهد مع تمكنه
من النظر في املنازعات وإصدار األحكام القضائية (.)8

)(1عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني،املصدر السابق  ،ص.94
))2املصدر نفسه  ،ص.98
)(3عبد الوهاب البغدادي  ،املعونة على مذهب عالم املدينة اإلمام مالك بن أنس  ،مصدر سابق  ،ص.1560
)(4علي بن محمد اللخمي  ،التبصرة  ،تحقيق د .احمد عبد الكريم نجيب  ،إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،قطر ،
بدون تاريخ طبع  ،ص.5365
)(5جالل الدين عبد هللا بن نجم بمشاس  ،مصدر سابق  ،ص ، 1014وأيضا بن عبد البر النمري القرطبي  ،كتاب الكافي في فقه
أهل املدينة املالكي  ،تحقيق د .محمد محمد أحيد ولد ماديك املوريتاني  ،ط ، 1مكتبة الرياض الحديثة  ،الرياض 1987 ،م ،
ص.957
)(6املصدر نفسه  ،ص.1016
)(7اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،مصدر سابق  ،ص.82 ،35
)(8خليل بن إسحاق الجندي  ،مصدر سابق  ،ص.389
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 15ـ جواز النقض إذا خالف الحكم القضائي دليال قاطعا ،أو قامت بينة على أنه حكم بخالف
مذهبه سهوا ( ،)1أو خالف قياسا جليا (.)2
16ـ للقاض ي أن يفسخ الحكم القضائي الذي أصدره غيره من القضاة شرط أن يبين السبب
الذي جعله ينقض الحكم ،أما إذا أراد أن ينقض الحكم الذي أصدره هو نفسه ،ففي املسألة
قوالن :القول األول جواز ذلك ،والقول اآلخر عدم جوازه (.)3
17ـ ذكر أحد الفقهاء جواز النقض ،وحصر تلك الحاالت في أربع فقط ،ما عداها يكون الحكم
غير قابل للنقض ،ا لحالة األولى إذا خالف دليال قاطعا جاز له ولغيره نقضه ،الحالة الثانية إن
يحكم بظنه وتخمينه بال اجتهاد جهال منه ،فكما في الحالة األولى له الجواز ولغيره في نقضه ،الحالة
الثالثة إن يحكم باجتهاده ثم يرى أن الصواب في اجتهاد آخر  ،فليس ألحد سواه نقضه ،وفي نقضه
من قبل القاض ي نفسه رأيان :األول الجواز ،والثاني عدم الجواز ،الحالة الرابعة إن يحكم برأي
غيره سهوا منه وخطأ ،فيستطيع وحده أن يفسخه ،وليس لغيره ذلك (.)4
18ـ إذا عدل القاض ي املقلد عن املشهور ،وإذا عدل املجتهد عن الراجح عنده ،أو إذا اتبع
القاض ي هواه في إصدار الحكم القضائي ،فإن قضاءه يجوز نقضه في الحاالت سابقة الذكر (.)5
19ـ إذا حكم القاض ي باجتهاده ،ثم رأى االنتقال إلى اجتهاد آخر ،فإن ذلك االنتقال من اجتهاد
إلى آخر ينقض الحكم ،وفي هذه املسألة خالف؛ حيث قال اتجاه بجواز النقض ،وقال آخر بعدم
جواز النقض ،وذهب قول ثالث إلى التفصيل بين املال والنكاح ،فإذا كان الحكم القضائي يخص
ماال ،نقض الحكم؛ وإذا كان الحكم القضائي يخص نكاحا أو فسخ نكاح ،لم ينقض الحكم (.)6
20ـ إذا قض ى القاض ي بجور ،فيجب عليه نقض الحكم إال إذا فات األوان على النقض ،كأن
يكون قصاص واستوفي ،أو يكون مال وأخذ (.)7

)(1املصدر نفسه  ،ص.421
)(2بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز الدميري  ،الشامل في فقه اإلمام مالك  ،ج ، 1ط ، 1مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
 ،مصر القاهرة 2008 ،م  ،ص.840
)(3خليل بن إسحاق الجندي،املصدر السابق  ،ص ، 427وأيضا بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز الدميري  ،مصدر سابق ،
ص.841
)(4أبو بكر بن الحسن الكشناوي  ،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك  ،ج ، 3ط ، 2دار الفكر  ،بال مكان
وال سنة طبع  ،ص ،204وأيضا االمام القرافي  ،الذخيرة  ،مصدر سابق  ،ص.134
)(5علي بن عبد السالم التسولي  ،مصدر سابق  ،ص.44
)(6علي بن محمد اللخمي  ،مصدر سابق  ،ص.5357
)(7املصدر نفسه ،ص.5363
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 21ـ للقاض ي أن ينقض حكم نفسه ،وذلك في حالة إذا ظهر له أن اجتهادا آخر غير الذي حكم
به هو األصوب ،وفي حالة إذا كان مقلدا وعدل عن تقليده آلخر ،فإن رأى الحكم نفسه أمضاه وإال
نقضه(.)1
 22ـ إذا قال القاض ي :ثبت عندي ولم يثبت عنده ولم يتأكد ويقتنع بثبوته عنده ،أو لم تحضر
البينة الشخصية ،فإن الحكم ال ينفذ ،وإذا ثبت أن املحكوم عليه عدو للقاض ي لم ينفذ أيضا (.)2
23ـ ال ينفذ الحكم القضائي خارج االختصاص الزماني واملكان ،ويجوز نقضه إذا صدر خارجا
عن هذه االختصاصات (.)3
24ـ إذا أثبت الخصم تجريح البينة الشخصية التي قدمها خصمه ،وقض ى بها القاض ي ،فإن ذلك
يعد سببا لنقض الحكم القضائي (.)4
25ـ إذا حكم القاض ي بعلمه ،أو إذا استند إلى سنة غير مشهورة ،فإن حكمه ينقض(.)5
26ـ إذا أخطأ القاض ي في الحكم ،أو إذا خالف مذهبه سهوا ،أو إذا تبين خطأ واضحا في حكمه،
فإن حكمه ينقض (.)6
27ـ قاض ي ال جماعة (قاض ي القضاة) يجب أن يتبين األحكام القضائية لقضاته وأن
يتصفحها( ،)7فما وافق الحق منها مض ى ،وما خالفه نقض.
28ـ إذا قدم املحكوم عليه طلب فسخ الحكم القضائي ،فله ذلك في حال أثبت خطأ القاض ي أو
جوره ،أو أثبت عداوة القاض ي له ،أو أتى ببينة جديدة فتسمع منه على أحد األقوال ،أو أثبت
تقصير القاض ي في التثبت من صحة البينة التي جلبها الخصم (.)8

)(1علي بن محمد اللخمي  ،املصدر السابق  ،ص.5369
)(2اإلمام القرافي  ،الذخيرة  ،مصدر سابق  ،ص.110
) (3املصدر نفسه  ،ص.118
)(4املصدر نفسه  ،ص ، 135وأيضا عبد الواحد بن إسماعيل الروياني  ،مصدر سابق  ،ص.72
)(5بن عبد البر النمري القرطبي  ،الكفي في فقه أهل املدينة املالكي  ،مصدر سابق  ،ص.960 ،957
)(6برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ،ص 63ـ .64
)(7برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،املصدر السابق  ،ص.68
) (8املصدر نفسه  ،ص.71
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املبحث الثاني  :أدلة فقهاء املذهب املالكي املانعين من الطعن في الحكم القضائي
ذهب جانب كبير من فقهاء املذاهب اإلسالمية إلى منع الطعن في الحكم القضائي ،فالحكم الذي يصدر من
القاض ي يكون كالسهم الذي انطلق من قوسه ،فال سبيل إلى إرجاعه ،وال محيص من إصابته الهدف ،فإن
أصاب فقد حقق العدالة ،وإن اخطأ فقد حقق االستقرار؛ فعدم الرضا بالحكم القضائي يؤدي إلى الرد على
القاض ي الذي هو رد على هللا ،وفي ذلك شرك باهلل انطالقا من كون القاض ي موكال من قبل هللا في إصدار
األحكام القضائية ،فالحكم الذي يصدره القاض ي يحمل قوة النص القرآني أو السنة الشريفة أو االجتهاد
املتعبد به ،وسنقسم هذا املبحث إلى ثالثة مطالب :األول منها بعنوان األدلة النقلية على منع الطعن في الحكم
القضائي ،و ثانيها وسمناه بعنوان األدلة العقلية على منع الطعن في الحكم القضائي  ،وآخرها فقد خصصناه
إلى الحاالت التي منع فيها الطعن في الحكم القضائي.
املطلب األول  :األدلة النقلية على منع الطعن في الحكم القضائي
إن فقهاء املذهب املالكي استدلوا على عدم جواز الطعن في الحكم القضائي بالدليل النقلي اآلتي :
ال يجوز للقاض ي أن ينقض قضاء من سبقه ،وذلك ألن القاض ي نائب عن هللا تعالى في إنشاء الحكم
القضائي ،لذلك فالراد على القاض ي راد على هللا تعالى( ،)1والدليل على ذلك قوله تعالى( :فال وربك ال يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)()2؛ وهذا هو السر
في عدم جواز نقض قضاء القاض ي ،إذ دلت هذه اآلية على أن الطعن بالحكم القضائي الصادر من النبي (ص)
غير جائز ،وذلك لوجوب التسليم بحكمه ،ألنه خليفة هللا في األرض وصاحب الوالية الكبرى املقتضية نفوذ
حكمه على العباد الواجب عليهم أال يروا حرجا حتى في أنفسهم من الحكم القضائي الصادر من النبي (ص).
املطلب الثاني  :األدلة العقلية على منع الطعن في الحكم القضائي
األدلة العقلية التي استند عليها فقهاء املذهب املالكي على منع الطعن في الحكم القضائي نستعرضها كما
يأتي  :فقد نقل عن مالك في عدم جواز نقض قضاء القاض ي السابق من قبل القاض ي الالحق ،حيث كتب عبد
امللك إلى إبان ينهاه عن التعرض ملا قض ى فيه ابن الزبير وقال إن نقض القضاء عنا معن (.)3
إن الدليل السابق تأتي قوته من استناد إمام املذهب به كدليل ملنع الطعن في الحكم القضائي ،فالقاض ي
إذا أصدر حكما قضائيا ،امتنع على غيره من القضاة نقضه وإصدار حكم آخر في القضية نفسها.
بأن حجية قول الصحابي وسنته ال تدل على حكم شرعي ،إن مذهب الصحابي عند فقهاء املالكية حجة
يعمل بها ويستند إليها ،لكن ذلك من املسائل املختلف فيها ( ،)4إن هذا الدليل ال يمكن ع ّده دليال نقليا ،وذلك
))1علي بن عبد السالم التسولي  ،مصدر سابق  ،ص 35ـ  ،36وأيضا اإلمام القرافي  ،الذخيرة  ،مصدر سابق ،ص.146
)(2اآلية ( )65من سورة النساء.
)(3عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،مصدر سابق  ،ص.93
)(4احمد كاظم البهادلي  ،مصدر سابق  ،ج ، 2ص.209
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عدها سنة في أي حال من األحوال ،وفي ّ
لكون من صدر عنه هو صحابي ،وال يمكن ّ
عده حجة عدة أقوال ،وأن
الصحابة في زمن الرسول (ص) عند إصدارهم أحكاما قضائية لم يرد فريق منهم على أحكام الفريق اآلخر ،ذلك
ألن أصالة صحة األحكام القضائية جارية ،حيث لم يدع أحد على حكم أو حاكم بالجور ،ومع ذلك االدعاء
فيجوز النظر في أحكام بعضهم ،والسبب اآلخر في عدم النظر في أحكام بعضهم ،هو أن األحكام القضائية عند
صدورها وفق املوازين الشرعية ،فإنها تكتسب حجية الحكم القضائي ،والذي يمنع من تجدد املنازعة بعد
الفصل فيها بحكم قضائي ،فال يوجد خصومة حتى ينظروها ،لكن ال يمنع الطعن وفق الطرق املقررة في الشرع؛
أما من حيث الداللة إن اعتبرنا حجيته ،فهو ال يدل على عدم جواز نقض الحكم القضائي ،بل يدل على حجية
الحكم القضائي ،التي تعني بقاء الحكم القضائي ملزما ومرعيا ،مع إمكان سلوك املحكوم عليه طرق الطعن
املقررة ،وقد ذهب أحد اآلراء إلى أن حجية الحكم القضائي عند ثبوتها في حكم قضائي تمنع النظر فيه مرة
أخرى من قبل غيره من القضاة (.)1
واستدلوا أيضا بأن القاض ي العالم العادل والذي ال يعلم منه إال الخير ،ال تتعقب أحكامه القضائية،
وال تنقض وال تنظر من قبل قاض غيره ،وال تتعقب بالتفتيش ،إال في ما خالف قاطعا من كتاب هللا أو سنة
الرسول (ص) أو اإلجماع( ،)2وبغير ذلك ال ينفذ ألحد قضاء.
يميل الباحث إلى أن هذا الدليل يقصد منه حجية الحكم القضائي ،وال يقصد به منع الطعن في الحكم
القضائي ،فالحكم القضائي الذي وافق الحق وذلك بصدوره عن أهله ،فانه اكتسب حجية الحكم القضائي
التي تمنع من النظر في ذلك النزاع مرة أخرى ،ألنه انفصل بالحكم القضائي الذي أصدره القاض ي األول؛ أما في
حالة مخالفة ذلك الحكم لكتاب هللا وسنة رسول هللا (ص) واإلجماع ،فان ذلك الحكم لم يكتسب حجية
الحكم القضائي ،فهو والعدم سواء ،ولم يفصل في الخصومة ،وإنما بقيت قائمة ،لذلك يجوز عرضه على
املحكمة نفسها ،أو عرضه على قاض آخر للفصل في الخصومة (.)3
واستدل مناصرو عدم جواز الطعن بأن الحكم القضائي املستند على اإلجماع واملستند على القول
املختلف فيه ال يجوز نقضه ،ألن اإلجماع دليل قطعي على حكم هللا من قبل صاحب الشرع؛ أما عدم جواز
نقض الحكم القضائي املستند على القول املختلف فيه ،فدليله أن هللا تعالى جعل للقضاة أن يحكموا في
مسائل االجتهاد بأحد القولين ،فإن قضوا بأحد هذين القولين كان ذلك حكم هللا تعالى في تلك الواقعة
بالخصوص ،والنص على الحكم بالدليل املتقدم يكون كنص من هللا تعالى على تلك الواقعة بالخصوص ،فحتى
لو تحقق التعارض بين الدليل الدال على تلك الواقعة وبين الحكم القضائي ،فان الحكم يعد دليال خاصا في
)(1د .محمد نعيم ياسين  ،مصدر سابق  ،ص 25ـ .26
)(2جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس  ،مصدر سابق  ،ص ،1014وأيضا خليل بن إسحاق الجندي  ،مصدر سابق  ،ص ، 421وأيضا علي بن
عبد السالم التسولي  ،مصدر سابق  ،ص ، 41علي بن محمد اللخمي  ،مصدر سابق  ،ص ، 5365وأيضا اإلمام القرافي  ،الذخيرة  ،مصدر سابق ،
ص.130
)(3د .حسن بن أحمد الحمادي  ،مصدر سابق  ،ص.115 ، 113
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هذه الواقعة بالخصوص قيد الدليل العالم الذي يحكم الوقائع املتشابهة ،وعند تعارض الخاص مع العام
يقدم الخاص ،وأيضا إن اإلجماع متحصل على كون القاض ي يحكم باآلراء املوجودة في املختلف فيه ،فيصبح
الحكم املستند على االجتهاد في املختلف فيه أقوى من الحكم املستند على اإلجماع ،فاألول استند على دليل
اإلجماع ،واألخر استند على قاعدة أصولية إضافة إلى استناده على اإلجماع(.)1
تلخيص ذلك كله أن الحكم القضائي صدر في الحاالت السابقة وفق املقاييس واملوازين الشرعية التي
تجعله نافذا الكتسابه حجية الحكم القضائي ،فكل حكم صدر موافقا للحق يكون نافا قاطعا للخصومة ،ال
يجوز تناول الخصومة نفسها مرة أخرى النقطاعها بالحكم القضائي الذي أصدره القاض ي األول (.)2
واستدلوا أيضا على منع الطعن في حالة وجود مسألة فقهية فيها عدة آراء وحكم القاض ي ،وفقد أحد
اآلراء ،فإن اتصال الحكم القضائي بالرأي الفقهي يقوي ذلك الرأي ،فال يستطيع الرأي اآلخر املخالف الذي
يرى غير ما يرى األول نقض الرأي األول لصدور حكم قضائي ،فالحكم يرفع الفتاوى وتصير املسألة كاملجمع
عليها بسبب اتصال الحكم بها(.)4( ، )3
وذهبوا إلى منع الطعن بالحكم القضائي مستندين إلى حالة القول بجواز نقض الحكم القضائي املستند
على االجتهاد ،إذ لن يبقى حكم على حاله وملا استقر حكم فال يثق أحد بالحكم القضائي الذي يصدره
القاض ي( ،)5وهذا يؤدي إلى تضرر الناس واملجتمع ،وألنه لو نقضه لجاز له نقض الثاني بالثالث والثالث بالرابع،
وال يقف عند حد ،فال يثق أحد به وفي ذلك ضرر شديد كما أسلفنا( ،)6ويرى أحد الفقهاء أن الحكم القضائي
الذي يصدره الغير ال يجوز نقضه بأي حال من األحوال إال إذا تبين جوره ،وقام الدليل على ذلك الجور ،ألن
نقض األحكام القضائية ضرر بالناس ووهن بالقضاة؛ فان للقاض ي أعداء كثر إن عزل أو مات أرادوا االنتقام
منه بنقض أحكامه القضائية ،فال ينبغي للسلطان أو الخليفة أن يمكنهم من ذلك النقض(.)7
يرى الباحث أن هذا الدليل هو لحجية األحكام القضائية ،وليس ملنع الطعن باألحكام القضائية ،فإن
من أركان حجية الحكم القضائي صيانة والية القضاء من التعرض لها بنقض أحكامها ،والذي يؤدي إلى جنوح
األفراد إلى القوة الشخصية وأخذ الحق باليد ،دون اللجوء إلى القضاء ،وهذا يؤدي إلى أن تسود شريعة الغاب،
فيأكل القوي الضعيف()8؛ أما في ما يخص الشطر األول من الدليل وهو إن جواز النقض يؤدي إلى تعدد
الطعون وتسلسلها ويؤدي ذلك إلى عدم ثبوت حكم قضائي ،فهذا ال يمكن التسليم به ،إذ الحكم الذي اكتسب
)(1اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،مصدر سابق  ،ص80ـ.129 ،81
)(2د .حسن بن احمد الحمادي  ،مصدر سابق  ،ص 111ـ .112
)(3اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،املصدر السابق  ،ص.124 ،83
)(4راجع صفحة ( )113من هذه الرسالة.
))5اإلمام القرافي  ،الذخيرة  ،مصدر سابق  ،ص.134 ،133
))6برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ،ص.2
)(7برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،املصدر السابق  ،ص65ـ .66
)(8د .حسن بن احمد الحمادي  ،مصدر سابق  ،ص 80ـ .81
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الدرجة القطعية ال مجال لنقضه ،وهذا موجود في كل نظام قضائي ،فال يوجد نظام قضائي يبيح الطعن إلى ما
ال نهاية ،فإذا اكتسب الحكم القضائي درجة القطعية ،وتمت جميع آثاره ،ومض ى الزمان ،فإن ذلك يعد سببا
في عدم جواز نقض الحكم في هذه الحالة مراعاة الستقرار الحقوق واألحكام القضائية ،إذ لو قلنا بجواز
النقضّ ،
ألدى ذلك إلى زعزعة االستقرار في املجتمع وعدم ثبوت حكم على حاله ،ولكانت جميع املراكز القانونية
في قلق ،وهذا هو مبدأ حجية الحكم القضائي()1؛ فان الحكم إذا صدر من القاض ي وكان حكما قطعيا من تلك
املحكمة اكتسب حجية الحكم القضائي ،والذي تضمن بقاءه مرعيا ما لم ينقض أو يفسخ من املحكمة نفسها
أو من محكمة أعلى ،لكن عند مرور الزمان وتنفيذ الحكم فإن الحكم يكتسب الدرجة القطعية مع اكتسابه
حجية الحكم القضائي ،فيكون غير قابل للطعن ،وهذا الرأي قد تبناه قانون املرافعات العراقي ،حيث نص على
ما يأتي( :املدد املعينة ملراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق
في الطعن ،وتقتض ي املحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء املدد القانونية)(.)2
كما واستندوا إلى أن الحكم القضائي املستند إلى كتاب هللا تعالى وسنة رسول هللا (ص) هو حق ال شك
فيه( .)3يرى الباحث أن هذا الدليل ال يقصد منع الطعن في الحكم القضائي ،وإنما يقصد حجية الحكم
القضائي ،فان هذا الحكم القضائي الذي وافق الحق وصدر وفق املوازين الشرعية اكتسب حجية الحكم
القضائي ،التي تمنع من تجدد النزاع أمام املحكمة نفسها أو أمام غيرها من املحاكم ،لكن تبيح سلوك طرق
الطعن املقررة).(4
املطلب الثالث  :الحاالت التي منع فيها الطعن في الحكم القضائي
أورد علماء املذهب املالكي بعض الحاالت التي منعوا فيها الطعن بالحكم القضائي نورد هذه الحاالت كما
يأتي :
1ـ نقل اإلجماع على عدم جواز نقض الحكم القضائي املستند على الرأي املعارض للرأي األول الراجح عليه
(.)5
2ـ إذا حكم القاض ي بقضية وفق قول الشهود ،وبعد الحكم رجع الشهود عن قولهم وذلك إما بادعاء الخطأ
أو تكذيب أنفسهم ،فأما إذا ادعوا الخطأ ،فال ينقض الحكم الحتمال أن يخطئوا في قولهم الثاني وال مائز بين

) (1د .حسن بن احمد الحمادي  ،مصدر سابق  ،ص 79ـ .80
) (2املادة ( )171من قانون املرافعات املدنية العراقي النافذ.
)(3عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،مصدر سابق  ،ص .15
))4د .محمد منعم ياسين  ،مصدر سابق  ،ص.29
))5اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،مصدر سابق  ،ص.135
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القولين خصوصا وقد اتصل الحكم بقولهم ،وأما إذا ادعوا كذبهم فال ينقض الحكم أيضا ،ألن ادعاء كذبهم
تفسيق ألنفسهم ،وال ينقض الحكم بقول الفاسق(.)1
 3ـ األصل عند اإلمام مالك بن أنس األصبحي وبعض علماء مذهبه أن الطعن غير جائز ،لكن جوزه عندما
يرى القاض ي وجها للنقض ،2بأن يكون خالف الكتاب أو السنة أو اإلجماع 3أو تأويال مجمعا عليه ،4أو خالف
الظن الجلي ،أو إذا كان مبنيا على رأي من آراء العلماء أو مبنيا على االستحسان).(5
4ـ حكم الحاكم يلزم كل أحد تنفيذه ،وإن رجع الشهود عن شهادتهم بأن قالوا :أخطأنا( ،)6فال ينقض الحكم
الحتمال كذبهم في الثانية ،وقد تقوى قولهم األول بقضاء القاض ي ،أما إذا حكم القاض ي باجتهاده فال يجوز أن
ينقض باالجتهاد ألنهما في مرتبة واحدة( ،)7وال يرد رأي إلى رأي( ،)8إضافة إلى أن الشهادة تصبح حقا للمشهود له،
فال ينتقض برجوعهم إذا قالوا أخطأنا الحتمال خطأهم في الرجوع(.)9
5ـ وقد صح (أن عمر ملا كثر اشتغاله قلد القضاء أبا الدرداء ،واختصم إليه رجالن ،فقض ى ألحدهما ،ثم
لقي عمر املقض ى عليه فسأله عن حاله ،فقال :قض ى علي ،فقال عمر :لو كنت أنا مكانه لقضيت لك ،فقال
املقض ى عليه :وما يمنعك من القضاء ،قال :ليس هنا نص والرأي مشترك) ( ،)10ويروى أيضا (أن عمر استعان
بزيد بن ثابت ،فقض ى زيد بين رجلين ،ثم لقي عمر أحد الخصمين ،فقال أن زيدا قض ى علي ، )...والتكملة مثل
الرواية السابقة ()11
6ـ عدم جواز نقض قضاء القاض ي إذا كان يريد نقض حكم قاض غيره مما فيه اختالف بين العلماء (.)12

)(1عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونس ي  ،روضة املستبين في شرح كتاب التلقين  ،ج ، 1تحقيق عبد اللطيف زكاغ  ،ط ، 1دار بن حزم  ،لبنان
بيروت 2010 ،م  ،ص.1384
)(2اإلمام مالك بن انس األصبحي  ،مصدر سابق  ،ص.3
)(3أبو بكر بن حسن الكشناوي  ،مصدر سابق  ،ص.203
)(4بن عبد البر النمري القرطبي  ،مصدر سابق  ،ص.960
)(5خليل بن إسحاق الجندي مصدر سابق  ،ص.421
)(6عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونس ي  ،املصدر السابق  ،ص.1384
)(7عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  ،اإلشراف على نكت مسائل الخالف  ،ج ، 24ط ، 1دار بن القيم بالتعاون مع دار بن عفان  ،اململكة
العربية السعودية الرياض 2008 ،م  ،ص.90 ، 85 ، 26
)(8جالل الدين عبد هللا بن نجم بم شاس  ،مصدر سابق ،ص.1016
)(9عبد الوهاب البغدادي  ،املعونة على مذهب عالم املدينة اإلمام مالك بن انس  ،ج ،1تحقيق حميش عبد الحق ،املكتبة التجارية  ،مكة املكرمة
 ،بدون سنة طبع  ،ص.1561
))10عثمان بن علي الزيلعي  ،مصدر سابق  ،ص.188
)(11محمد بن أحمد بدر الدين العيني  ،مصدر سابق  ،ص.49
)(12أبو سعيد البراذعي  ،مصدر سابق ،ص.575
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7ـ إذا حكم القاض ي بشاهد ويمين في األموال ،وجاء قاض آخر فنقض حكمه ،وولي ثالث القضاء ،فلينقض
قضاء الثاني ،ويمض ي حكم القاض ي األول ،ألن من العظيم أن يرد ما حكم به رسول هللا (ص) وعلي (ع)(.)1
8ـ عدم جواز نقض الحكم املستند على دليل مسكوت عنه إذا وافق القواعد(.)2
9ـ عدم جواز نقض أحكام والة املياه واملناهل أو والي الفسطاط أو أمير الصالة أو والي اإلسكندرية إال في
الجور البين (.)3
10ـ إذا اشتكي على القاض ي في أن أحكامه جائرة ،فال يأخذ القاض ي الجديد بقول املشتكي إال إذا أتى بكتاب
فيه من قضاء القاض ي السابق وفيه جور بين (.)4
 11ـ إذا فسخ القاض ي حكم غيره من القضاة ،فإن ذلك غير معتد به ،إال إذا بين في فسخه لحكم من سبقه
خطأ بينا (.)5
12ـ ال يجوز نقض الحكم القضائي إذا أتى املحكوم عليه ببينه كان قد أغفلها أو أحد القولين في أن يأتي
ببينه لم تكن قد شهدت له وال احضرها ،أو إذا كان النقض بال مبرر ،وإنما ينقض قضاءه بهواه (.)6
الخاتمة :
 1ـ إن الطعن بالحكم القضائي موجود في الفقه املالكي ،وإن من قال بعدم جواز النقض قد خلط بين عدم
جواز نقض الحكم القضائي وبين حجية الش يء املقض ي فيه.
2ـ ذهب جانب كبير من الفقه اإلسالمي بمختلف مذاهبه إلى أن إقرار الطعن في الحكم القضائي يؤدي إلى
تسلسل بالطعون ،فالثاني ينقض األول ،والثالث ينقض الثاني ،وهذا يؤدي إلى عدم ثبوت حكم قضائي على
حاله ،مما يؤدي إلى استمرار النزاعات ،وقد ناقشنا هذا الدليل بعدم وجود نظام قانوني يبيح الطعن إلى ما ال
نهاية ،بل في كل نظام قضائي يوجد حكم يكون باتا غير قابل للطعن فاصال للنزاع بصورة نهائية ،وهو وفق
املذهب اإلمامي الحكم بحكم اإلمام املعصوم (ع)  ،ووفق مذاهب الجمهور الحكم املوافق للحق.
3ـ استدل القائلون بمنع الطعن في الحكم القضائي إلى أن القول بجواز الطعن في الحكم القضائي يؤدي إلى
الهرج واملرج ،ويؤدي إلى استمرار الخصومات ،ولذلك فإن الحكم القضائي يتمتع بالثبات والقوة واالستحكام،
وأن القول بجواز النقض سيؤدي إلى جواز نقض حتى األحكام املستندة إلى دليل قوي ،وناقشنا هذا الدليل
وتوصلنا إلى أنه يخص حجية الحكم القضائي ،فإن القضاء وفق املوازين الشرعية يكسب الحكم الحجية،
)(1عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني  ،مصدر سابق  ،ص.99
)(2اإلمام القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،مصدر سابق  ،ص.91
)(3اإلمام القرافي  ،الذحيرة  ،مصدر سابق  ،ص ،137وأيضا بن عبد البر النمري القرطبي  ،مصدر سابق  ،ص.959
)(4بن عبد البر النمري القرطبي  ،املصدر السابق  ،ص.959
)(5برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،مصدر سابق  ،ص.64
))6علي بن محمد اللخمي  ،مصدر سابق  ،ص.5359 ، 5350
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ويمنع رفع النزاع مرة أخرى أمام القضاء ،دون املساس بحق الخصوم بمراجعة الحكم عن طريق الطعن فيه
عند توفر أسباب ذلك؛ أما الطعن الذي يؤدي إلى إمكان الطعن بالحكم حتى وإن كان مستندا إلى دليل قوي،
فإن ذلك ما لم يقل به أحد ،ألن الحكم القضائي املستند إلى دليل قوي هو حكم وفق املوازين الشرعية ،هو
حكم اإلمام (ع) وموافق للحق ،فال يجوز الطعن فيه وال نقضه ،وإن نقضه هو رد على اإلمام (ع) ،وهو على حد
الشرك باهلل.
4ـ إن الحكم القضائي يستوجب أن توجد خصومة ،وبالحكم القضائي األول ارتفعت هذه الخصومة ،فال
يتسنى للقاض ي الثاني إصدار حكم قضائي ثان أو نقض الحكم القضائي األول ،وناقشنا هذا الدليل بأن ليس
كل حكم قضائي يرفع الخصومة ،وإنما يجب أن يكون الحكم القضائي وفق املوازين الشرعية ممن هو أهل
إلصداره ،فإذا صدر خالف هذه الشروط ،فإن الخصومة تبقى قائمة ال تنقطع ،ويجب نقض الحكم القضائي
األول وإصدار حكم جديد لقطع الخصومة.
5ـ ذهب جانب من الفقه إلى أن الطعن في الحكم القضائي يؤدي إلى تعطيل الوالية الشرعية وتعطيل األحكام
القضائية ،وناقشنا داللة هذا الرأي على حجية األحكام القضائية ،وليس على منع الطعن في الحكم القضائي؛
حيث إن الحكم القضائي إذا خالف دليل قطعي ،فإنه ال يكتسب حجية األحكام القضائية ،ويجوز عرض النزاع
مرة أخرى أمام القضاء.
املصادر:
قائمة القرأن الكريم
 .1ابن رشد الحفيد  ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد  ،تحقيق يوسف بن احمد البكري  ،بيت األفكار
الدولية  ،األردن عمان 2007 ،م.
 .2ابن فرحون اليعمري  ،تبصرة الحكام في مناهج األقضية وأصول األحكام  ،ج ، 1طبعة خاصة  ،دار
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  ،اململكة العربية السعودية الرياض2003 ،م.
 .3أبو القاسم بن جالب البصري  ،التفريع  ،ج ، 2تحقيق د .حسين سالم الدهمان  ،ط ، 1دار الغرب
اإلسالمي ،لبنان بيروت 1987 ،م.
 .4أبو بكر بن الحسن الكشناوي  ،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك  ،ج، 3
ط ، 2دار الفكر  ،بال مكان وال سنة طبع.
 .5أبو سعيد البراذعي  ،التهذيب في اختصار املدونة  ،ج ، 3تحقيق الدكتور محمد األمين محمد سالم بن
الشيخ  ،ط ، 1دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث  ،اإلمارات العربية املتحدة دبي 2002 ،م .
 .6أبو عبد هللا محمد التأودي  ،حلى املعاصم لفكر ابن عاصم وهو شرح أرجوزة تحفة الحكام  ،ج، 1
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بدون مكان وال سنة طبع ؛ مالحظة طبع هذا الكتاب مع كتاب البهجة في
شرح التحفة في مجلد واحد.
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 .7احمد بن إدريس القرافي  ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،ط، 2
مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،حلب 1995 ،م.
 .8االمام القرافي  ،االحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاض ي واإلمام  ،ط ،2مكتب
املطبوعات اإلسالمية  ،حلب 1995 ،م.
 .9اإلمام القرافي  ،الذخيرة  ،ج ، 10ط ، 1دار الغرب اإلسالمي  ،لبنان بيروت 1994 ،م .
 .10برهان الدين بن فرحون اليعمري  ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام  ،ج ، 1طبعة
خاصة  ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  ،اململكة العربية السعودية الرياض 2003 ،م.
 .11بن خلدون  ،ابن خلدون ورسالته للقضاة مزيل املالم عن حكام األنام  ،تحقيق د .فؤاد عبد املنعم
احمد  ،ط ، 1دار املوطن  ،الرياض 1417 ،هـ.
 .12بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز الدميري  ،الشامل في فقه اإلمام مالك ،ج ، 1ط ، 1مركز نجيبويه
للمخطوطات وخدمة التراث  ،مصر القاهرة 2008 ،م .
 .13جالل الدين عبد هللا بن نجم بم شاس  ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة  ،ج ، 1تحقيق
د .حميد بن محمد لحمر  ،دار الغرب اإلسالمي ،دون مكان وال سنة طبع.
 .14خليل بن إسحاق الجن دي  ،التوضيح في شرح املختصر الفرعي البن الحاجب  ،ج ، 7منشورات مركز
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث  ،بدون مكان طبع 2009 ،م.
 .15عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التونس ي  ،روضة املستبين في شرح كتاب التلقين  ،ج ، 1تحقيق عبد
اللطيف زكاغ  ،ط ، 1دار بن حزم  ،لبنان بيروت 2010 ،م.
 .16عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني ،النوادر والزيادات على ما في املدونة وغيرها من األمهات  ،ج، 8
تحقيق محمد األمين بوخبزة  ،دار الغرب اإلسالمي ،بال مكان وال تاريخ طبع.
 .17عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني  ،نهاية املطلب في دراية املذهب  ،ج ، 18تحقيق د .عبد
العظيم محمود الديب  ،ط ، 1دار املنهاج  ،جدة 2007 ،م.
 .18عبد الوهاب البغدادي  ،املعونة على مذهب عالم املدينة اإلمام مالك بن انس  ،ج ،1تحقيق حميش
عبد الحق ،املكتبة التجارية  ،مكة املكرمة  ،بدون سنة طبع.
 .19عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  ،اإلشراف على نكت مسائل الخالف  ،ج ، 24ط ، 1دار بن
القيم بالتعاون مع دار بن عفان  ،اململكة العربية السعودية الرياض 2008 ،م.
 .20عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  ،التلقين في الفقه املالكي  ،تحقيق محمد بوخبزة الحسني و
بدر بن عبد اإلله العمراني  ،ط ،1منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية  ،لبنان بيروت 2004 ،م.
 .21علي بن عبد السالم التسولي  ،البهجة شرح التحفة  ،ج ، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بال
مكان وال تاريخ طبع .
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 .22علي بن محمد اللخمي  ،التبصرة  ،تحقيق د .احمد عبد الكريم نجيب  ،إصدارات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية  ،قطر  ،بدون تاريخ طبع.
 .23عياض بن موس ى اليحصبي  ،التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ،تحقيق د .محمد
الوثيق  ،ط ، 1دار بن حزم  ،لبنان بيروت 2011 ،م .
 .24مالك بن أنس األصبحي  ،املدونة الكبرى  ،ج ، 4ط ، 1دار الكتب العلمية  ،لبنان بيروت 1994 ،م .
 .25د .محيي هالل السرحان  ،النظرية العامة للقضاء في اإلسالم  ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،
العراق بغداد 2007 ،م.
 .26د .أحمد مليجي  ،معالم النظام القضائي اإلسالمي  ،ط ، 2النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر
القانوني  ،بدون مكان طبع 2010 ،م.
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