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  قواعـد وإجـراءات النشـر يف اجمللــةقواعـد وإجـراءات النشـر يف اجمللــة

 واًل: القواعـد العامـة لقبـول النشـر:أ

وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على األصول أن يكون البحث أصياًل ،  .1

 العلمية واملنهجية املتفق عليها يف كتابة البحوث األكادميية شكاًل ومضمونًا .

أن يكون البحث بلغة سليمة، ومراعيًا لقواعد الضبط ، واملوضوعية واملستوى  .2

 واملراجع .( صفحة متضمنًة اهلوامش 30العلمي الرفيع ، وأال تزيد صفحاته عن )

أن يكون الباحث ملتزمًا بدقة التوثيق ، وحسن إستخدام املصادر واملراجع ، وتثبيت  .3

 اهلوامش واملراجع يف نهاية كل صفحة .

 أال يكون البحث قد سبق نشره أو ُقدِّم للنشر يف أي جهة أخرى. .4

 للمجلة احلق يف إخراج البحث وإبراز عناوينه مبا يتناسب وأسلوبها يف النشر. .5

( كلمة باللغتني العربية  150 -100رفق ملخص البحث املراد نشره فى حدود ) ي .6

 واإلجنليزية ، ويكون مسبوقًا بالعنوان ، ويوضع فى صفحة منفصلة . 

 ثــانيــًا: إجــــراءات النشــــر:

يرسل البحث مطبوعًا ومراجعًا من نسختني مع املادة احملفوظة يف أقراص احلاسوب  .1

 جمة أو على امييل اجمللة.املرنة أو املد

يف حالة قبول البحث مبدئيًا يتم عرضه على حمّكمني اثنني من ذوي االختصاص يف  .2

جمال البحث ، ويتم إختيارهم بسرية تامة ، وال يعرض عليهم إسم الباحث أو بياناته 

 ، وذلك إلبداء آرائهم حول مدى أصالة البحث وقيمته العلمية.

 حبثه للنشر من عدمها على ضوء قرار احملكَّمني . خيطر الباحث بقرار صالحية .3

يف حالة ورود مالحظات من احملكَّمني ترسل تلك املالحظات إىل الباحث إلجراء  .4

التعديالت الالزمة ، على أن تعاد للمجلة خالل مدة أقصاها شهر من إستالمه تلك 

 املالحظات .

 البحوث اليت مل تنشر ال تعاد للباحثني .  .5

 اجمللَّة خيضع لإلعتبارات الفنيَّة. يفظهور البحث وترتيبه  .6

 ثــالثًا: حقوق  النشــــر:

 تؤول حقوق النشر كافة للمجلة .  

 رابعًا: املسئولية القانونية عن النشــــر:

تعبِّر مجيع األفكار الواردة يف البحوث املنشورة يف اجمللة عن آراء كاتبيها وال تعبِّر  

 عن وجهة نظر اجمللة. 
 ـــــــــــــــــــــــ
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  كلمة التحريركلمة التحرير
أخي القارئ الكرمي حنمده تعاىل لنا ولكم محد الشاكرين ، ونرجو ابلشكر منه املزيد، ولن يقف 

 املزيد من عند هللا تعاىل مامل يقف العبد من الشكر. 
بني   أن نضع  للنسعد  من جملة جامعة شندي  العدد  هذا  والدراسات أيديكم  الشرعية    بحوث 

قبل هذا وذاك حنسب أن فيه فائدة لألحياء و    ة ، فهو بال شك عصارة فكر ورحيق جتارب ، والقانوني
وحنمد هللا أن وفقنا إلعداده يف ظل ظروف صعبة تعيشها البالد عامة و   بعد املمات. ملا  وثواب مدخر  

 دميية على وجه اخلصوص. مؤسساتنا األكا
 متناواًل فيه دولة اإلمارات العربية  ب  أحد العقول السودانية  من وردان  يف هذا العدد  أول البحوث  

القانون املالية اإلسالمية يف  الصناعة  السعودية   ني التحكيم يف  العربية   اإلمارايت والسوداين ، ومن اململكة 
الضوء   رفدان سودايٌن آخر  القسري   ببحٍث سلط من خالله  اجلنائية عن جرمية اإلختفاء  املسئولية  على 

الد  اجلنائي  القانون  .  لألشخاص يف  ومدى   ويل  العماين  الطفل  قانون  على  نتعرَّف  عمان  من سلطنة 
، وكذلك عن اإلطار الدستوري لالنتخاابت يف م  1989طفل الدولية لسنة  ية حقوق القتوافقه مع إتفا

. فلسطني   فلسطني  الرساالت    ذاهتا  ومن  أتهي  دور   عن  ننشرأرض  يف  الشرعية  مركز اخللوة  نزالء  ل 
نتيح مساحة لفقه النص بني الداللة على احلكم   سودان( من اجلامعة اإلسالمية )ال  اإلصالح والتأهيل . 

حق املسجون يف حرمة احلياة اخلاصة املعاملة اإلنسانية و وأخرياً من اجلامعة والكلية نطالع  وآلة الفهم ،  
 حق الشفعة يف القانون السوداين.)دراسة مقارنة( ، وإثبات اجلرمية املعلوماتية يف الشريعة والقانون ، و 

الب   احثني و جزيل الشكر و عظيم التقدير لكل من أسهم يف إعداد و إخراج هذا العدد من 
الشكر واالمتنان لألخ مدير  أزجي  يفوتين أن  التحرير . كما ال  التحرير و سكراترية  احملكمني و هيئة 
اجلامعة لدعمه املتواصل و األخوة بعمادة البحث العلمي و األخ الكرمي األستاذ / حممد صديق حسن 

 مدير مركز تقنية املعلومات ابجلامعة . 
القدير أن تواصل جملة الكلية مسريهتا العلمية اهلادفة إىل تشجيع البحث وأخرياً نرجو من املوىل  

القضاء  سودان   ، للسودان  مشرق  مستقبل  أجل  من  والشرعية  القانونية  القضااي  خمتلف  حول  العلمي 
 ابحلق ، واألخذ ابلعدل ، ودولة القانون. 

 واهلل ويل التوفيق 

 د. أمحد املصطفى حممد صاحل

 رئيس التحرير
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 التحكيم يف الصناعة املالية اإلسالمية 

 االماراتي والسوداني نييف القانون

 ملخص البحث

ية يف دولة الصناعة املالية االسالم منازعاتالتحكيم يف  هذا البحث جتربة تناولي

منازعات  تطبيقاتها القضائية يف ظل احلاجة  حلل الوقوف على مع اإلمارات والسودان 

رؤية إسالمية تسهم  الصناعة املالية اإلسالمية وفق منهاج عملي  وقضائي واضح املعامل  وفق

سجم مع عنصري السرعة واالئتمان يف التجارة نيف تطوير تلك الصناعة حمليًا وعامليًا ت

من  املختلفة  ملا  ميتاز به املنازعات التجارية  يعترب التحكيم   أجنع وسيلة  لفض و وقوانينها. 

إجراءات القضاء  الذي قد يالزملبطء ل ققه  من سرعة يف اإلجراءات وتفاٍدنفقات زهيدة وملا حي

لصناعة املالية  العادي يف الدولة ، لذا  فان احلاجة ملحة  الستخدام  التحكيم يف منازعات ا

كم التحكيم يف الدولية واملنظمات الدولية اليت حتالوطنية و قواننيلل ااإلسالمية وفًق

 السالمية وخالفها   .االصناعة املالية 

مية ثر التحكيم يف الصناعة املالية اإلسالأهمها وضوح أتوصل البحث اىل نتائج  

عدة كما تبنت الدراسة ، يف القانونني اإلماراتي والسوداني   وانسجامه مع الفقه االسالمي

أسس التحكيم يف الصناعة املالية االسالمية  وصيات منها  ضرورة االبتكار يف تطوير ت

من الناحيتني املوضوعية والشكلية وجتويد  وتفعيل ادواتها املتمثلة يف الرقابة الشرعية 

سائل التحكيم وموائمته مع ضوابط الفقه اإلسالمي  و القانون الوطين والدولي  و جراءات وإ

ومتغريات االقتصاد والتجارة والتكنولوجيا بغية إسهام التحكيم يف تطوير أدوات الصناعة 

 املالية اإلسالمية  .

Summary: 

This research deals with the experience of arbitration in the disputes of the 

Islamic financial industry in the UAE and Sudan and to stand on its judicial 

applications in light of the need to resolve the disputes of the Islamic financial 

industry according to a clear practical and judicial approach according to an 

Islamic vision that contributes to the development of that industry locally and 

globally consistent with the elements of speed and credit in trade and its laws   .  

Arbitration is considered the most effective means of settling various 

commercial disputes due to the low costs of arbitration and the speed it achieves 
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in the procedures and avoiding the slowness of the ordinary judicial procedures 

in the country . 

Therefore, there is an urgent need to use arbitration in the disputes of the 

Islamic financial industry in accordance with the national and international laws 

and international organizations that govern arbitration in the Islamic financial 

industry and so on . 

The research reached results, the most important of which is the clarity of 

the impact of arbitration in the Islamic financial industry and its consistency 

with Islamic jurisprudence in the Emirati and Sudanese laws. And harmonizing 

it with the controls of Islamic jurisprudence, national and international law, 

economic variables, trade and technology, in order to contribute to arbitration in 

the development of Islamic financial industry tools . 

 :مقدمة

صلي اهلل عليه وسلم ًا  والصالة والسالم على نبيه سيدنا حممد احلمد اهلل محدًا كثري

 وعلى وآله وصحبه وسلم إىل يوم الدين. 

 وبعد ، 
يف الفقه اإلسالمي يف املصارف أدوات الصناعة املالية اإلسالمية كثرية هى  

واملؤسسات املالية حمليًا وعامليًا فقد استنبط فقهاء املسلمني  من مصادر الشريعة اإلسالمية 

ً  للتمويل اإلسالمي منها ما  يقوم على املشاركة يف الغنم والغرم، ومنها ما يقوم على  صيغا

شاركة وحنو ذلك. لتكون بدياًل عن البيع والشراء، ومنها ما يقوم على اإلجارة  والشركة وامل

الصيغ الوضعية التقليدية  اليت تتضمن شبهات الربا والغرر واجلهالة.، ولكن تبقى هذه 

الصيغ التمويلية يف حاجة لوضع منهاج عملي  وقضائي واضح املعامل  لفض  املنازعات اليت 

 ناعة املالية االسالمية  تصاحب عملية تنفيذ  هذه الصيغ بوجه يتماشى  وينسجم مع فلسفة الص

 أهمية البحث : 

بالعمل التجاري الذي يقوم على عنصري  ة مرتبط الصناعة  املالية اإلسالمية ملا كان  

منتجات الصناعة   السرعة واالئتمان، فإن منهج فض النزاعات وحل املشكالت  اليت تنتج عن

الفصل والبت فيها و بوجه سريع  حيتاج لذات السرعة يف  ايف كل أحواهل االسالمية املالية 

يقوم  على قواعد وأحكام وضوابط مستنبطة من مصادر الشريعة اإلسالمية و وناجز ومرٍض 

جتمع بني األصالة واملعاصرة، وبني الثبات واملرونة لتواكب كل العصور واألزمنة وتفي 

المية واضحة حباجات اإلنسانية  فإن وسائل فض النزاعات فيه  جيب أن تتم وفق رؤية إس

 تسهم يف تطوير الصناعة املالية حمليًا وعامليًا وبصورة جاذبة وسهلة تتالئم مع طبيعة التمويل  
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 أهداف البحث :

  حتقيق مايلي : إىلتهدف الدراسة 

و معرفة  مقاصده ، حول  التحكيم يف الفقه اإلسالمي  سالميحكام الفقه اإلأراز  إبأواًل:

 هاليت حتكمالضوابط الشرعية و

 استخالص ثرها يف أ، والسوداني  القانون و الوقوف على جتربة القانون اإلماراتي  ثانيًا:

، وبيان وحديثًا  الفقه اإلسالمي قدميًاصناعة املالية يف  املفاهيم الفقهية والقانونية الضابطة لل

استخدام يف القضائي  جتهاد حركة االو، التحكيم يف الصناعة املالية اإلسالمية أثر 

 .التحكيم 

سهام يف اجملهود البحثي حول الصناعة املالية اإلسالمية  بدولة اإلمارات  ودولة اإل ثالثًا:

 السودان وحتقيق مقاصد املشرع  اإلسالمي  يف ذلك  .

 مشكلة الدراسة :

أن التحكيم قد أصبح من أهم وسائل تسوية املنازعات التى تنشأ بني األفراد  

واملؤسسات والدول على السواء. ملا حيققه التحكيم من سرعة يف اإلجراءات وتفادي البطء يف 

 نفقاته زهيدة.فضال عن ان إجراءات القضاء العادي يف الدولة، 

فان  نية على العمل التجاري كافة  قانوووإزاء ما يشهده العامل من عوملة تشريعية 

التحكيم فيالصناعة املالية االسالمية  كواحد من وسائل فض املنازعات يقتضي املواءمة مع 

البحث باالجابة  الدراسة  ومن هنا تظهر مشكلة البعد الوطين  والدولي خارج وداخل الدولة. 

 لإلجابة عن التساؤالت اآلتية :

ما هو موقف الفقه و  االستفادة من التحكيم يف فض منازعات التمويل؟إلي أي مدى ميكن 

أال ميكن  اإلسالمي من توظيف التحكيم الداخلي والدولي يف حل منازعات التمويل؟ 

ة مع طبيعة وسرعة التمويل االعتماد على التحكيم كواحدة من وسائل فض النزاعات املتمشي

ت حتكيمية متخصصة مستقلة عن مؤسسات التمويل وتطبيقًا وتشريعًا وفقًا ملؤسسا انشاًء

 اإلسالمي املختلفة؟ 

  منهج البحث:

منهج البحث هنا  أساسيات البحث النوعي وفق املنهج املقارن الذي يقوم على يعتمد      

االستنباط واالستقراء كما يستخدم البحث املنهج التحليلي ملا يتصل مبوضوعه من خالل 

 والتحكيم . صناعة املالية االسالمية لوقائع  الفقهية والقانونية املتصلة بالالوثائق واملعلومات وا
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 الدراسات السابقة : 

يف - االماراتي  والسوداني  نييف تطبيقات القانون  قف على دراسة بهذا العنوانأ مل

الفقه ناعة املالية يف العديد من البحوث حول  التحكيم والصن هناك أغري  ، حدود اطالعي 

أو تتناول  جتربة القانون  االماراتي   اولت الفقه االسالمي فقط وملتن اولكنه االسالمي

جدة املوضوع                 تظهرالسوداني يف التحكيم يف الصناعة املالية االسالمية ومن هنا القانون 

 ماراتي اإلني نونالقاناول املوضوع  وتقديم احللول اليت تعرتض   مسرية من خالل ت تهخصوصي و

 .والسوداني فيه  

 هيكل الدراسة :

 حيتوي هذا البحث على ثالثة مباحث وخامتة. 

 املبحث األول : التعريف مبفاهيم  البحث . 

 املبحث الثاني: ضوابط توظيف التحكيم يف فض منازعات  الصناعة املالية اإلسالمية .

اإلماراتي  نياملالية اإلسالمية يف القانوناملبحث الثالث : مالمح التحكيم يف الصناعة 

 .وفرص النجاح  والسوداني 

 وبها أهم النتائج والتوصيات.  اخلامتة:

 املبحث األول

 التعريف مبفاهيم  البحث

 صناعة املالية اإلسالمية والتحكيم  يف املفاهيمية لل يهدف هذا املبحث للتعريفات 

يف هذا العصر الذي  قتصاد االلكرتوني والرقمياالالفقه االسالمي  والقانون  ومتغريات 

تشكلت فيه البيىئة اليت تعمل فيه الصناعة املالية االسالمي وفرص تطبيق التحكيم يف 

 منازعاتها .

الصناعة املالية اإلسالمية كل ما يتصل بأحكام العمل املصريف والبنكي يقصد ب 

والتمويلي  يف العصر احلاضر من وجهة نظر االسالم .  وقد ظهر   هذا املصطلح يف ظل   

نشاط  الدراسات  املتعمقة  يف فقه املعامالت اإلسالمية يف هذا العصر من خالل االجتهادات 

دات ونوازل املعامالت  اإلسالمية  يف الصريفة املالية وعقود البيع الفقهية  اجلماعية يف مستج

واإلجيار واملشاركة والشركات والتورق  وأسهم  وصكوك مالية  و.. اخل  يف الدولة احلديثه 

يف نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين  ،   ويرجع ذلك حلاجة املسلمني 

ملالي اإلسالمي   وعزز من تلك احلاجة   انتشار املسلمني  يف كل بقاع للتعامل وفقًا لقانونهم ا

األرض  وكل دول العامل  فضاًل عن سهولة املعامالت االلكرتونية اليت كشفت وحتمت 
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اإلسالمية مع املؤسسات املالية وغري اإلسالمية    وهذا  األمر أدى  اىل  عموم البلوى باملعامالت

سالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف البالد االسالمية وغريها اىل  قيام كثري من الدول اإل

تقعيد الفقه اإلسالمي  يف شكل قوانني وضوابط ومعايري مالية إسالمية حيتكم اليها املسلم 

يف  كل معاملة  إسالمية ، وقد مت استنباط تلك القوانني والضوابط واألحكام من خالل 

ادره املعتمدة  وفق منهجية اإلجتهاد  يف النوازل الفقهية يف  الفقه اإلسالمي وأصوله  ومص

اإلسالم  اليت تتصل  باملرونة والثبات  وفق منهج رباني  حمدد ومعلوم ملقابلة مستجدات 

 االقتصاد الرقمي وااللكرتوني يف هذا العصر       . 

شطته وجتارته االقتصاد املعتمد على االنرتنيت يف  أن يقصد باالقتصاد االلكرتوني: 

وأسواقه بصورة عامة، وأما االقتصاد الرقمي فيقصد به  أن تكون األنشطة االقتصادية 

وخباصة يف جمال التبادل واخلدمات) عرب االنرتنيت، وأن تتحول السلع واخلدمات واملنتجات 

من الشكل املادي احملسوس إىل  الشكل الرقمي، حتى يسهل حفظها وختزينها،  وحينئذ 

لتبادل والتسويق يف السوق الرقمي، ويف ذلك تسهيل  واختصار للوقتبشكل كبري يكون ا

ولكن ذلك يتطلب القيام بتطوير النظم االلكرتونية، وأجهزتها، وإجياد العقول 

 (1)املبدعةواأليادي املاهرة اليت تدير ادواتها وشبكاتها االلكرتونية وبرجمياتها  

وقد  ظهر  مصطلح اهلندسة املالية اإلسالمية    بانها  جمموعة األنشطة التى تتضمَّن 

عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكٍل من األدوات والعمليات املالية املبتكرة، وكذا 

صياغة حلول إبداعية ملشكالت التمويل  والصناعة املالية اإلسالمية  وفقًا  الحكام الشريعة 

ة ،  فاهلندسة املالية اإلسالمية تعين االبتكار والتطوير والبحث عن حلول إبداعية اإلسالمي

ملشكالت التمويل اإلسالمي والصناعة املالية  اإلسالمية  ،   وسعيها حنو حتقيق اكرب قدر 

من الربح يف ظل  الضوابط والرقابة األخالقية  وفق فلسفة االسالم الداعية اىل  جتويد العمل 

وتطوير اساليبه وتقوية الضوابط االخالقية والشرعية على هدي  تعاليم اإلسالم احلميدة املالي 

وهو  ما سيجلب التفوق دوما للمالية االسالمية  خبالف احملاكاة  ألساليب السياسة املالية 

التقليدية اليت ستحول املالية اىل نسخة شوهاء  ميتة من املالية التقليدية  ولعل غياب اهلندسة 

املالية املنضبطة وفق تعاليم اإلسالم وأخالقه ومثله هو اكرب مهدد النتشار وتطور املالية 

اإلسالمية يف العامل  آنيا ومستقبالً ،  وحتظى اهلندسة املالية باهتمام بالغ لدورها األساسي يف 

 

رة العامة،مركز البحوث/ الدا،معهد االنرتنيتاقتصاديات ا ىل الرقمي، ومدخل إتصاد الق.حسن الرزو: مقومات ا(د1)

ورة القطرية ملشوبيت ا اإلسالمي جملة تعزيز تنامي التمويل  قتصاد الرقمي يفاال : دورري ،د. فضل البش 5م،ص 2006الرياض 

 .  37ص  9/2018العدد
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ها ابتكار وتطوير املنتجات املالية اليت حتتاجها هذه املؤسسات، وحتافظ على دميومة منو

ويف إطار مواجهة حتديات األنشطة املتنوعة و  .وزيادة تنافسيتها  فضاًل عن بقائها يف السوق

املتزايدة يف بيئة عاملية  تنافسية شرسة من املؤسسات املالية التقليدية، فقدّ  طورت املؤسسات 

ة حمدودة، املالية اإلسالمية من آليات عملها، بداًل من االعتماد على صيغ متويلية واستثماري

 (1) .صارت اآلن تطبق حلواًل  مالية مبتكرة، فيما يعرف بعمليات اهلندسة املالية اإلسالمية

ان ما يستفاد من مجاع األراء واألقوال  يف تعريفات اهلندسة املالية اإلسالمية ال خترج  

يتصل  عن كونها احدى  ضرورات التجويد واسبابه ودواعيه  واالشتغال باالجتهاد يف كل ما

باملالية اإلسالمية،  فاهلندسة املالية  اإلسالمية يف تقديرنا هي   مثرة احلاجة للمراجعة 

والضبط والتطوير للمالية اإلسالمية من خالل البحث يف فروعها املختلفة من حيث التطبيق 

والتنظري واإلبتكار ملا هو مفيد ومنضبط وفقًا لفلسفة اإلسالم واحكام شريعته السمحة  

بهذا املفهوم ال ميكننا القول ان كل اجتهاد يف تقديم احللول او تطوير املالية اإلسالمية يف و

كل زمان او مكان هو لبنة من لبنات اهلندسة املالية اإلسالمية    اليت هدف اىل تطويرها او 

تقديم حلول  ملشكالتها ( وبهذا التعريف فإن كل جهود  هيئات الرقابة الشرعية والتحكيم 

 يف منازعات  املالية يشرتك مع  أهداف اهلندسة املالية االسالمية  .

مصدر مّول ميول متوياًل، يقال متول الرجل: اختذ مااًل وموله غريه: قدم له   التمويل يف اللغة :

ما حيتاج من املال.  واملال هو كل ما ميلكه الفرد أو اجلماعة من متاع أو عروض جتارة أو 

 (2)نقود أو حيوان.

جاء يف القاموس احمليط :" و ُملَت َتماُل و ِملَت وَتموَّلَت و استَمْلَت : كثر ماُلَك ... وُمْلتـُه 

) بالضم ( : أعطيته املال  " ،  أي أّن التمّول : هو كسب املال ، و التمويل: هو إنفاقه )عادة( ، 

 (3)أموله أو أمّوله متوياًل  أي أزّوده باملال.

فقد كشفت كتب الفقه اإلسالمي اختالفًا يف مفهوم املال احنصر ويف اإلصطالح : 

 يف رأيني : 

 

نسانية جلامعة أم إلجملة العلوم ا،     ميةالسإلالصناعة املالية ا تكارات املالية يف حفظ متاسكبإلدور ا، سهام بوداب (1)

 .2018جوان  –د التاسع عدال -ISSN 1112البواقي 
تاج العروس ،  الزبيدي الطبعة االولي املطبعة اخلريية  -انظر لسان العرب البن منظور مادة مول  892–2املعجم الوسيط (2)

 .وما بعدها   213ص 1306اجلمالية مصر 
 ،. 25، ص :  4: هـ ج1344الفريوز آباذي :  ، املطبعة احلسينية، القاهرة،  -القاموس احمليط (3)



 

 
7 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

: وهو مذهب احلنفية الذين جعلوا املال حمصورًا يف األعيان اليت ميكن ادخارها ومييل األول 

إليها الطبع؛ لذا يقولون املال هو:) ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجة، واملالية 

 ( 1)الناس كافة أو ببعضهم. تثبت بتمول 

وقد خرج بتعريفهم هذا: كل املنافع وكل األموال اليت دل العرف على متوهلا بالرغم 

 من أن الطبع ال يستسيغها وال مييل إليها .

: وهو رأي اجلمهور حيث يرى الشافعية: أن املال هو: )ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن الثاني

 . (3)وعند احلنابلة هو ما فيه منفعة غري مباحة لغري ضرورة (.،  (2)قلت( 

والذي يفهم من أراء اجلمهور: أن املال هو ما كان فيه منفعة ومتقّوم شرعًا، خبالف 

األحناف الذين قصروا املال على العينيات احملسوسات ذات الكتلة اليت تشغل حيزًا وميكن 

خالف بني احلنفية واجلمهور على أن املنافع مبعنى الفوائد ادخارها لوقت احلاجة، غري أنه ال 

العينية اليت تكون هي املنفعة ذاتها وتعترب من األموال، وإمنا اخلالف على الفوائد اليت تكون 

عرضًا ناجتًا من ذات العني فال يرى األحناف املنافع العرضية أموااًل بينما يعتربها اجلمهور من 

ن جانب آخر فإن متأخري احلنفية يتفقون مع اجلمهور على أن املنافع قبيل األموال. ولكنه م

إذا ورد عليها عقد معاوضة فإنهم يعتربونها من األموال استحسانًا، وهم بذلك يقرتبون مع 

 .  (4)اجلمهور من حيث النتيجة

واخلالصة أن املال يف الفقه اإلسالمي يشمل الدَّين والعني واملنفعة متى ما كانت 

 (6)(  (5)ارفًا عليها ومتقوَّمة شرعًا. ولعل رأي اجلمهور واملتأخرين من احلنفية هو الراجح.متع

 

(،)حاشية علي  رد احملتار على الدر املختار الطبعة الثانية ،  بريوت   1407ابن عابدين  حممد أمني بن عمر عابدين )   (1)

 3–4طبعة دار إحياء الرتاث العربي  
 .2/332الشاطيب . إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي.  املوافقات. بريوت . طبعة دار  املعرفة (2)
هـ(  .األحكام السلطانية م الطبعة 458على: القاضي ، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء )املتوفى: أبو ي   (3)

 .285صفحة  1966الثانية مطبعة الياس احلليب  عام  
 بن عبد حتقيق : عبد اهلل-املرداوي( .املقنع والشرح الكبري واإلنصاف  -مشس الدين ابن قدامة  -)موفق الدين ابن قدامة  (4)

 -م  1993 -هـ  1414الطبعة األوىل :  -طبع على نفقة خادم احلرمني الشريفني  -احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو 

 . 11/23ج

هـ( . بدائع الصنائع يف ترتيب 587الكاساني ( عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي )املتوفى: )   (5)

 42/ 6.  م1986 -هـ 1406الثانية، الطبعة:لكتب العلميةدار ا. الشرائع
للمزيد انظر: الشافعي. اإلمامأبي عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي. األم مع خمتصر املزني، كتاب الغضب،  بريوت  (6)

وما بعدها. انظر كذلك: )الدردير(. أبي الربكات أمحد بن  8/216م، 1983 -هـ 1403دمشق دار الفكرللطباعة والنشر، 

الك إىل مذهب اإلمام مالك، ،  دمشق .مطبعة عيسى البابي احلليب حممد بن أمحدالدردير.الشرح الصغري علىأقرب املس

 .. وما بعدها .53ص 1وشركاؤه،  ج
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: هو يف علم اإلقتصاد واحملاسبة يطلق على: "جمموعة الفعاليات اليت تؤدي التمويل اصطالحًا

ل الالزمة إىل توفري األموال الالزمة للدفع. والغرض منه تزويد املنشأة أو أي قطاع عامل باألموا

 .(1)لتحقيق أهدافه وتسديد التزاماته املالية ومتويل الربامج املقرتحة" 

وينصرف مفهوم التمويل إىل تكوين املوارد وتعبئتها، وتوجيهها إلقامة االستثمارات 

املختلفة والتمويل متعدد املراحل، فهو يتطلب توفري املوارد واستغالل الطاقات، ويتطلب توافر 

النقدي والسلع واألعيان، ويهدف من ذلك كله إىل توظيف تلك املوارد وتعبئتها ثم املال 

 توجيهها لتنفيذ االستثمارات املختلفة.

والتمويل عادة يتم عن طريق املؤسسات املالية املختلفة داخل وخارج الدولة القطرية، 

ملقرتض أو العميل الذي ووفقًا للقانون الوطين أو القوانني األجنبية. ومل تعد مسألة جنسية ا

تتعاقد معه املؤسسة املالية ذات اعتبار   من الناحيتني القانونية والشرعية.  واملالحظ أن حمور 

جناح التمويل هو تلك الفرصة الثمينة املفضية للربح والفائدة يف ظل اقتصاديات العوملة اليت 

النظام املصريف التقليدي هو تسيطر على العامل يف الوقت احلاضر، وما من شك ان ما يسمى ب

الذي حيكم التمويل واإلستثمار الذي يقوم على إقراض املال وتسديدة متضمنًا الربا و الفائدة 

 يف سالف األزمان وحتى وقتنا االن .

ولعل القوانني املرتبطة بالبنوك التقليدية كانت وحتى الستينات من القرن املاضي هي 

؛ حيث مل تظهر املؤسسات املالية اإلسالمية يف عامل التمويل احملور القانوني األول والوحيد

القانوني الذي حتكمه قوانني خاصة به، ولكن الثابت أنه ومع ظهور البنوك اإلسالمية 

ظهرت صيغ جديدة للتمويل، وتبعتها قوانني جديدة تقوم على فلسفة اإلسالم وضوابطه 

املراحبة لآلمر بالشراء، واملضاربة،  وأحكامه. ومنها ما يرتبط باألعيان واألموال مثل

 واالستصناع، واإلجارة املنتهية بالتمليك، والبيع بالتقسيط، والبيع املؤجل .....اخل.

ويرى الدكتور منذر قحف: أن التمويل اإلسالمي هو: )تقديم ثروة عينية أو نقدية 

تبيحه  بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد

 (2)اإلحكام الشرعية(

والباحث يستصوب  هذا التعريف ألنه  ينظر اىل املال بنوعيه عينًا ودينًا، وينسجم مع 

طبيعة املال والواقع ، وينسجم مع ضوابط التمويل الكلية يف اإلسالم من ضرورة توافقه مع 

 

 ..127، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بريوت  ، ص:   1(: القاموس االقتصادي ، ط : 1985)علية(  د .حممد بشري) (1)
 -إلسالمي حتليل فقهي اقتصادي، جدة ، البنك اإلسالمي للتنمية(، مفهوم التمويل يف االقتصاد ا1424)قحف( منذر  ) (2)

 .13املعهد اإلسالمي للبحوث  والتدريب ص 
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فية الذين عدلوا عن احلن خري الشريعة اإلسالمية، ويف ذات الوقت  يأخذ برأي اجلمهور ومتأ

رأي املذهب حول اعتبار الدين واملنافع أنواعًا من األموال. ولو اكتفى بقوله تقديم  )مااًل( بداًل 

عن عبارة ثروة عينية أو نقدية لكان أمشل وأحوط؛ إذ أن الفقه اإلسالمي قد وضع ضوابطًا 

ألعراف احلميدة ومسايرة عامة للتمويل واملالية ومتول األعيان واألشياء، قامت كلها على ا

التطور الطبيعي الفطري العتبار كون الشيء  مااًل يف العرف. وبذا يكون التمويل وأدواته 

وصيغه هو أحد الشواهد اليت تكشف مرونة الفقه اإلسالمي ومسايرته للواقع عرب األزمنة 

تزايد بالنظر إىل  واألمكنة املختلفة؛ إذ إن نظرة الفقه اإلسالمي لألموال املعتربة شرعًا يف

تاريخ الفقه اإلسالمي، فبينما اختلف األحناف يف اعتبار املنافع من األموال، يرى املالكية إن 

للمفاليس شركة، وميكن ألصحاب الوجوه تأسيس شركة أيضا وبذا اعرتفوا بالتجارة 

 املبنية على الديون واالعتبار الشخصي.  

مع العرف لدرجة صارت النجاسات من روث  ويف اجملال املادي توسع الفقه اإلسالمي

البهائم وخملفات احليوان واملساخل البيطرية من األموال املعتربة شرعًا، كما دخلت أشياء 

جديدة يف دائرة املال والتمويل مثل الطاقة الشمسية والنووية وامللكية الفكرية واألدوية 

تعترب من ضمن األموال عند املذاهب السامة والعقارات الطبية املختلفة بالرغم من أنها مل 

 .(1)الفقهية املختلفة عرب تارخيها الطويل 

أما التمويل بنوعيه التمويل املالي والتمويل التجاري فان الفقه اإلسالمي يرى جواز أن 

يكون التمويل باملال العيين املادي امللموس أو باملال املعنوي االعتباري أو املآلي حسب احلال: 

 ويل املآلي جيوز لرب املال أن يتخذ أيًا من الشكلني:ففي التم

: اختيار الطرف املدير الذي يقوم بإدارة املال موضوع التمويل وحتديد العالقة الشكل األول

االستثمارية معه وحتديد نوع النشاط االستثماري وجماله. وأوضح مثال لذلك هو ما نراه يف 

 صيغ املضاربة .

ألصل الثابت الذي يتم استثماره باإلضافة إىل اختيار الطرف املدير : اختيار االشكل الثاني

كما يف املساقاة أو املزارعة أو شركة الوجوه؛ ملا يف االعتبار املعنوي من دور يف مثل هذه 

 الصيغ. 

أما يف التمويل التجاري فإن رب املال يتخذ القرار االستثماري كاماًل، مبعنى أنه يقوم 

ر غالبًا فيحدد السلعة حمل التمويل اليت ميتلكها فيقوم بتعهدها ورعايتها مبا يقوم به التجا

 

/ 3مج،الطبعةالتاسعة ، دار الفكر، دمشق،جزء 3ج، 3املدخل الفقهي العام،   1968الزرقاء،الشيخ مصطفي امحد (1)

 . 115صفحة 
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وإدارتها وتسويقها ثم بيعها أو إجيارها أو القيام بأي تصرف آخر ملصلحة   الطرف اآلخر طالب 

 التمويل وهو ظاهر يف املراحبة لألمر بالشراء.

ات يف ظل التمويل عرب ويف هذا الزمان  نالحظ ان  التمويل اإلسالمي  يواجه حتدي 

البنوك  االلكرتونية اليت تتم إجراءاتها املصرفية والتمويلية  وخدماتها املالية عرب شبكة 

االنرتنيت  دون احلاجة ألن يكون هلا  وجود عملي  على األرض كما هو يف  البنوك العاملة 

يزيائي بل موقعها  اليوم  فهي بنوك افرتاضية على النت  وليس هلا  وجود  مادي او مكافئ ف

وكل عملياتها املصرفية من فتح احلسابات والتمويل والقروض  (1)يف بطن شبكة االنرتنيت

والسداد وتوقيع عقود الصيغ التمويلية كاملراحبة وحنوها تتم عرب شبكة االنرتنيت ويف بضع 

دقائق  وهذا الوضع اجلديد يتطلب وجود برامج  الكرتونية للتمويل عرب شبكة االنرتنيت   

ويل يف الفقه االسالمي كما جيب تصميم برامج تكون متوافقة ومنسجمة مع احكام التم

الكرتونية مصاحبة حلل املنازعات اليت تنشأ يف هذه الصناعة املالية اإلسالمية  كربامج 

التحكيم وحنوه . لذلك فاملؤسسات املالية اإلسالمية حتتاج إىل أن تدخل يف  هذا العمل التقين 

تنافس املؤسسات املالية التقليدية، ألنها اإلفرتاضي االلكرتوني  والرقمي حتى تستطيع ان 

تساعد من خالهلا التعريف مبنتجاتها وخدماتها بكفاءة كبرية، وجبودة عالية وتعجيل خطى 

التقدم التكنولوجي مما يؤدي بدوره إىل تعزيز استمرار النمو، والرحبية،والتنظيم، والرقابة، 

 رد البشرية. واملنافسة، والسياسات املصرفية وحتسني كفاءة املوا

وال خيفى أن ما يواجه التمويل يف هذا الزمان كواحد من منتجات الصناعة  املالية          

االسالمية هو حتديات املواءمة الفقهية مع هذا االقتصاد االلكرتوني الرقمي  الذي يسيطر 

الية على  كل العامل ويضع احلاجة للفتوى الشرعية ومعرفة احلكم الشرعي يف حتركات امل

العاملية ومدى توافقها وانسجامها مع تعاليم  االسالم يف واقع فقهي وقانوني حيتاج اىل ذات 

السرعة الرقمية وااللكرتونية يف فض املنازعات وحل املشكالت اليت تصاحب التمويل 

 اإلسالمي . 

 ماهية التحكيم: 

هو املنع؛ يقال التحكيم يف اللغة: مصدر حّكم، فاحلاء والكاف وامليم أصل واحد، و

 حكم فالن يف كذا إذا جعل أمره إليه.

 

ص  .2003سكندرية إلمعية / اجلافاهيم، التجارب، التحديات ط. الدار اونية، امللكرتإلاد: التجارة امحطارق عبدالعال (1)

 وما بعدها،. 140
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ومن معاني التحكيم: التفويض يف احلكم، فهو مأخوذ من حكم، وأحكم،  

فاستحكم، أي: صار حمكمًا يف ماله"حتكيما"،إذا جعل إليه احلكم فيه، فاحتكم على 

 ذلك.

فالن فيما قال ابن منظور:"حكموه بينهم أي:أمروه أن حيكم بينهم، ويقال حكمنا 

 بيننا أي أجزنا حكمه بيننا" .

 .( 1)فالتحكيم يف اللغة هو التفويض؛ أي جعل األمر إىل الغري ليحكم ويفصل فيه  

 :اما تعريف التحكيم يف الفقه اإلسالمي

َعرََّف فقهاء املذاهب األربعة التحكيم بصياغات خمتلفة تؤدي مجيعها ملعنى واحد،  

 ا موافقة للمعنى اللغوي للتحكيم.واملتأمل يف تعاريفهم جيده

فَعرََّف علماء احلنفية التحكيم بأنه: تولية اخلصمني حاكمًا حيكم بينهما، كما 

 َعرََّفه علماء املالكية بأنه: تولية اخلصمني حكمًا يرتضيانه ليحكم بينهما.

اء أما علماء الشافعية فقد َعرََّفوا التحكيم بأنه: تولية خصمني حكمًا صاحلًا للقض

 ليحكم بينهما.

وَعرََّف علماء احلنابلة التحكيم بأنه:تولية شخصني حكمًا صاحلًا للقضاء يرتضيانه 

 ( 2)للُحكم بينهما. 

( بنصها 1790ومن التعاريف املعاصرة تعريف جملة األحكام العدلية يف املادة )

ا اآلتي:"التحكيم هو عبارة عن اختاذ اخلصمني حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهم

ودعواهما؛ ولذلك يقال حكم بفتحتني، وحمكم بضم امليم وفتح احلاء وتشديد الكاف 

 املفتوح.

( أن التحكيم:"أن حيكم اخلصمان 2091وجاء يف جملة األحكام الشرعية يف املادة ) 

 رجاًل يرتضيانه ليحكم بينهما،فينفذ حكمه يف كل ما ينفذ فيه حكم القاضي".

ومن التعاريف أعاله ميكننا القول إن التحكيم هو: "عقد بني طرفني متنازعني، 

 جيعالن فيه برضاهما شخصًا آخر حكمًا.   

 التحكيم يف القانون :

لقد عرف شراح القانون يف عاملنا املعاصر التحكيم بتعريفات كثرية منها: إن 

ر يفصل فيما يثور مستقباًل التحكيم هو: )اتفاق األطراف على اختيار شخص حمكم أو أكث

 

 ..)مرجع سابق(  98ص  4والقاموس احمليط ج  142ص  12انظرلسان العرب ج (1)
 ..) مرجع سابق (   125ص  8حاشية بن عابدين ج  (2)



 

 
12 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

وهذا التعريف يستند    (1)أو يثور فعاًل بينهم من منازعات حبكم ملزم دون احملكمة املختصة(.

على تاريخ نشوء التحكيم وسبقه للمنازعة أو سبق املنازعة على اتفاق التحكيم. وهناك من 

يقول: إن التحكيم هو نظام للقضاء اخلاص يستبعد مبقتضاه قضاء الدولة وخيتارون أفرادًا 

من خالل من للفصل يف املنازعات اليت تثور بينهم. فهذا القول متركز يف تعريف التحكيم 

يقوم به ومتيزهم عن القضاء الوطين يف الدولة، وهذا راجع إىل بيان وكشف طبيعة التحكيم 

هل هو قضاء أم عقد؟ فقطع التعريف بأنه هو نظام قضائي خاص، وهو أمر حمل خالف 

فقهي عريض بني رجال القانون والقضاء والتشريع. وذهبت بعض التعريفات اىل القول بأن 

يف جوهره: عقد. ومن ذلك قول بعض الكتاب: إن التحكيم هو مبثابة االتفاق التحكيم هو 

على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة. وميضي 

يف ذات االجتاه من يقول بأن التحكيم هو: )اتفاق أطراف عالقة قانونية معينة عقدية أو غري 

املنازعة اليت ثارت بينهم بالفعل أو اليت حيتمل أن تثور عن طريق  عقدية على أن يتم الفصل يف

 . (2)(أشخاص يتم اختيارهم كمحكمني

ورغم هذا التباين حول الطبيعة القانونية للتحكيم، وموقفه من قضاء الدولة، فإنه  

واخلاصة يعترب من أهم طرق حل املنازعات بني األشخاص الطبيعية واألشخاص املعنوية العامة 

على السواء، وذلك عن طريق إجراءات معلومة وواضحة للكافة وللخصوم من خالل شروط 

العقد، ويلتزم بها طرفا العقد. وهذه املنازعات: إما  منازعة مدنية أو جتارية أو مالية أو 

شخصية أو حول تنفيذ أحد بنود ذلك العقد املختلف عليه سواء أكان عقد متويل أو خالفه ،  

رب وجود بند التحكيم يف العقد شرط أساسي للجوء إلجراءات التحكيم حيث يتم ويعت

االتفاق مسبقًا من خالل ذلك البند على اختيار احملكمني أو مركز التحكيم والقانون 

الواجب التطبيق حلل النزاع يف حالة وقوعه . وقد يتم التحكيم بعد نشوء العقد دون النص 

حالة النزاع احلالي أو املستقبلي اىل التحكيم وفق اتفاق جديد عليه بأن يتم االتفاق على إ

 الحق لالتفاق األول اخلالي من النص على التحكيم ابتداء.

 

م وأنظمة التحكيم الدولية  الطبعة الثانية. 1994لسنة  27قم ( التحكيم طبقا للقانون ر2004صاوي :امحد السيد ) (1)

 . 12القاهرة ، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر  صفحة 

 .   11، مطبوعات جامعة الكويت ص 1( قانون التحكيم الكوييت ، ط 1990انظر عبد الفتاح ، عزمي  ) (2)

 . 21القاهرة دار النهضة العربية ص  2وانظر كذلك إبراهيم،امحد إبراهيم التحكيم الدولي اخلاص ط 
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وختتلف إجراءات التحكيم عن إجراءات إقامة الدعوى القضائية من الناحية الشكلية 

حيث يتم الطعن واملوضوعية، وذلك بسهولة السري يف إجراءات التحكيم وطريق الطعن بقراره 

 بقرار التحكيم عن طريق إقامة دعوى البطالن إذا شاب القرار سبب من أسباب البطالن.

 ــ سواء كان مشارطة  أو شرط حتكيم ــويعين اجتاه األطراف إىل التحكيم واختيارهم له 

 :(1)هو اجتاه إرادتهم إىل ترتيب أثرين قانونيني هما 

ي كان يتحتم على األطراف اللجوء إليه لفض سلب االختصاص من قضاء الدولة الذ .1

النزاع ألن األصل هو بقاء اختصاص القضاء يف الدولة بكل النزاعات اليت حتدث 

داخل إقليمها أو مبوجب القانون إذا مل يوجد شرط أو مشارطه التحكيم. وبذلك 

قضاء أصبح اتفاق اللجوء إىل التحكيم له أثر مانع من نظر الدعوى إذا أقيمت أمام ال

 ومتسك الطرف األخر بذلك الشرط.

قبول األطراف لقرار التحكيم الذي يصدر من احملكمني، فال حيق للخاسر رفع   .2

دعوى أمام القضاء إلعادة النظر بالنزاع حيث لقرار احملكمني قوة الشيء املقضي به 

يف خصوص ما فصل فيه وال جيوز الطعن بقرار احملكمني إال بدعوى البطالن وحصر 

 ك االعرتاض بها، كما أن دعوى البطالن تكون على سالمة اإلجراءات فقط .ذل

ومن املؤكد أن التحكيم سواء أكان داخل الدولة أو خارجها أو كان فيه عنصر أجنيب 

فإنه يسلب سلطة القضاء بال شك، إما قبول األطراف بالقرار التحكيمي: فهو يكون طواعية 

على إرادة واضحة يف اإلتفاق على إحالة النزاع قبل حدوثه أو إذا كان التحكيم قد مت بناء 

بعد حدوثه – حسب احلال– للتحكيم، أو يكون قبول األطراف بالقرار التحكيمي يف 

حاالت وجود نصوص قانونية حتيل النزاعات للتحكيم كما هو احلال يف التحكيم اإلجباري 

 م. 1997يف قانون العمل السوداني لسنة 

 يزات التحكيم فهي:أما أهم مم

حرية اختيار احملكمني أو مركز التحكيم والقانون الواجب التطبيق يف حالة حصول  – 1

 نزاع وذلك من خالل االتفاق املسبق ضمن بنود العقد وبرضاء اإلطراف املتعاقدة.

االختصار يف التكاليف والوقت واإلجراءات للوصول إىل قرار فض النزاع خالفًا  – 2

لإلجراءات املتبعة يف إقامة الدعوى القضائية اليت تستغرق وقتًا أطول وجهدًا أكثر ومبالغ 

 أكرب.

 

 وما بعدها  10اهرة  دار النهضة العربية  ص ( التحكيم التجاري الدولي الطبعة الثالثة  الق2004بربري : خمتار حممود ،) (1)
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 امتناع القضاء عن نظر الدعوى يف حالة وجود بند التحكيم يف العقد املختلف عليه. – 3

متتع طريقة التحكيم بسرية تامة بني األطراف وحل النزاع خالفًا للدعوى القضائية  – 4

 ية. العلن

لذا يعرف التحكيم بانه عقد تلتقي فيه ارادة املتعاقدين ) اخلصوم( على احالة النزاع 

الناشيء عن العقد املربم بينهما او أي نزاع قد ينشأ خبصوص هذا العقد  على شخص او 

اشخاص معينني ) حمكم او حمكمني ( ليفصلوا يف هذا النزاع دون اللجوء اىل القضاء 

 (1).صل يف هذا النزاع(املختص اصالً بالف

ويالحظ ان بعض جهات التقنني يف بعض البلدان اغفلت  عن تعريف التحكيم يف 

م وقانون التحكيم السوداني لسنة  2005قوانينها مثل  قانون التحكيم السوداني لسنة 

م، وكذا التشريع السعودي الصادر 2001(لسنة3م وقانون التحكيم األردني رقم)2016

هـ. وقانون التحكيم اإلماراتي الصادر بالقانون 1403(الصادر يف عام46لكي رقم)باملرسوم امل

 م بشأن التحكيم . 2018(لسنة  6احتادي رقم )

مما سبق نالحظ أهمية التحكيم يف العالقات التجارية واملالية وغريها   داخل الدولة 

ود على شرط التحكيم  وخارجها  فهو يسهل من  انشاء وتنفيذ العقود الن احتواء  تلك العق

دون اللجوء إىل القضاء والقوانني احمللية من خالل اتباع القانون املتفق عليه وسهولة إجراءات 

تطبيق القانون من خالل التحكيم  جيعل املتعاقدين  واملستثمرين  األجانب أكثر اطمئنانًا ملا 

انون الذي سيتبع يف حالة النزاع، يربم من اتفاقات جتارية وعقود متويل ؛ ملعرفتهم  املسبقة بالق

الشيء الذي يؤدي اىل تطوير التجارة والعمل املصريف يف عقود التمويل، فالتحكيم هو ضمانة 

 لسرعة فض النزاعات اليت تقتضيها التجارة.

 صور التحكيم : 

وألغراض هذه  الدراسة اليت تتصل  .، تتعدد بتعدد االعتبارات (2)وللتحكيم عدة صور

فإننا سنأخذ  بالتقسيم  من حيث إطار املنازعة اليت التشريعات الوطنية والدولية    بالتشريعات

 التحكيم ، فللتحكيم  صورتني  :  يتصدى هلا

 التحكيم  الوطين : / 1

 

 .15ص،اإلسكندرية، منشأة اإلسكندرية  5( ،التحكيم االختياري واإلجباري  ، ط1988أبو الوفا :  امحد ، ) (1)
 1983حممد الشيخ   قانون  االجراءات املدنية السوداني لسنة   :وما بعدها ،  وانظر عمر17أنظر املرجع السابق صفحة (2)

 .   389ص  1طوم جالدعوي الطبع السادسة  اخلر –
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لة وهو التحكيم الذي يتصدى لفض منازعات، عناصرها كلها موجودة يف إطار دو      

واحدة، وحتى ولو مت التطبيق طبقا للقانون الدولي أو اإلتفاقيات الدولية يف اجراءات 

 التحكيم. 

 التحكيم الدولي : / 2

وهو التحكيم الذي يتصدى لفض منازعات فيها عنصر أو عناصر تتعدى إطار الدولة       

 ولي. الواحدة، ويشمل احلالتني: حالة التحكيم الداخلي، وحالة التحكيم الد

 ومن حيث نوعية وتنظيمه، توجد صورتان من صور التحكيم:

 التحكيم ذو التنظيم العارض : / 1

حتكيمًا داخليًا ، حيث حيتوي العقد على شرط  -غالبًا  -وهو التحكيم الذي يكون      

التحكيم الذي أثار املنازعة وينص فيه على حق املتنازعني يف أن خيتاروا حمكمًا واحدًا أو أن 

خيتار كل منهم حمكمًا ثم خيتار احملكمان حمكمًا ثالثًا أو يتم اختيار احملكم الثالث 

متفق عليها سلفًا. كأن يقال مثال إن نقيب املهندسني أو رئيس حمكمة النقض بطريقة أخرى 

هو الذي خيتار احملكم الثالث ومن حق الطرفني أن خيتارا القواعد املوضوعية اليت تطبق على 

 النزاع مبا ال يتعارض مع النظام العام للدولة. 

عليها مبا ال يؤدي  كذلك فإن من حق هيئة التحكيم أن حتدد االجراءات اليت تسري

اىل اإلخالل حبق الدفاع وهذا النوع من التحكيم هو التحكيم الغالب يف املنازعات 

 الداخلية  وهو ما يسمى أحياناً بالتحكيم احلر. 

 التحكيم ذو التنظيم املؤسسي: / 2

بشأنها الوسيلة ويتحقق هذا النظام يف املنازعات ذات العنصر األجنيب أو الدولي ويتصور         

السابقة أيضا واليت تقوم على اختيار احملكمني. لكن الغالب أنه يف قضايا التحكيم الدولية 

يتم اللجوء عادة اىل مؤسسات التحكيم، وهى هلا قوالب إجرائية يف التحكيم ثابتة ال تتغري 

ة التجارة وهو خبالف التحكيم احلر. وأهم هذه املؤسسات التحكيمية يف الوقت الراهن: غرف

الدولية يف باريس، وهيئة التحكيم األمريكية، وحمكمة لندن للتحكيم . وقد اهتمت األمم 

املتحدة بالتحكيم الدولي املؤسسي ووضعت منوذجًا خاصًا بالتحكيم الدولي ) جلنة األمم 

املتحدة للقانون التجاري الدولي  اليونيسرتال ( ، كذلك فقد عقدت العديد من املعاهدات 

دولية اليت هدفت إىل تنظيم أمور التحكيم وتنظيم كيفية تنفيذ أحكام احملكمني يف ال

 البالد املختلفة. نذكر من هذه املعاهدات:

 م. 1958اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية  -
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 م.  1961اتفاقية جينف األوربية  -

 قواعد االونسرتال ) القانون النموذجي ( . -

 م. 1965اتفاقية البنك الدولي  -

اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي ) يف آخر الثمانينات (  -

 ومبقتضاها أنشيء مركز للتحكيم يف الرباط.

غرفة التحكيم العربية اليت تضم كالً من إحتاد املهندسني العرب، وإحتاد  -

ت من مراكز املقاولني العرب، واحتاد احملامني العرب.  وهناك العشرا

التحكيم يف البلدان العربية واإلسالمية، مثاًل: املركز الوطين للتحكيم 

باخلرطوم، ومركز القاهرة للتحكيم التجاري اإلقليمي والدولي واملركز 

 اإلسالمي للمصاحلة والتحكيم بدبي وغريها.

 :سالمي وتنازع القوانني التحكيم يف التمويل اإل 

ويالحظ أن نظم الرقابة والتدقيق يف املؤسسات املالية اإلسالمية بشقيه املالي 

والشرعي  تطور وتوسع يف اآلونة األخرية،  فبعد أن كانت تأخذ صفة االسرتشاد واالستئناس 

برائها حول املسائل الشرعية صارت آراؤها تأخذ حكم الفتوى الشرعية اليت تلزم املؤسسة 

اعتبارها مرجعًا فقهيًا اجتهاديًا، وهو أحد مصادر التشريع يف الشريعة املالية بعض الشئ ب

، واخرياً صارت  آراء وأقوال الرقابة ذات طابع شبه  قضائي أو  صارت حكمًا (1)االسالمية 

نافذًا ال معقب له يف كثري من املؤسسات املالية اإلسالمية يف  دول العامل املختلفة  وهو ما يثري 

عمل  السلطة القضائية يف املؤسسات املالية االسالمية  واإلفالت من  خضوع  شبهة ممارسة

املؤسسة للقانون يف الدولة. وقد يستشف من هذا أن العمالء يف املؤسسات املالية اإلسالمية 

كأنهم عينوا هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي وادارة املؤسسات املالية يف حل كثري 

ية اليت تتصل بتطبيق الشريعة أو االجتهاد يف اختيار الكثري من االحكام من األمور الفقه

 الفقهية وارتضوا بنتيجة حكمهم وهذا االمر هو ضرب من ضروب التحكيم يف اإلسالم.

ومهما يكن من أمر يعترب الفقه السليم املوصل لتطبيق هذه املبادئ واألسس هو الفارق 

مية واملؤسسات التقليدية. ويفتح عدم اإلحاطة الكافية اجلوهري بني املؤسسات املالية اإلسال

واالستيعاب الدقيق هلذه املبادئ الكثري   من أبواب العلل والعيوب اليت تواجه الصناعة املالية 

اإلسالمية، ومن هنا تتضح ضرورة الفهم الفقهي السليم والتخرجيات الفقهية املنسجمة مع 

 

(  املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ، الطبعة االولي دار اسامة ،عمان  1998اهلييت : د عبد الرزاق رحيم جدي ) (1)

 .173االردن ا ص 
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رقابة الشرعية والصناعة املالية اإلسالمية، مع معرفة القوانني الضابطة لعمل التحكيم وال

تطبيقها على أرض الواقع بوجه سليم وصحيح، ودراسة االختالفات النامجة عن ذلك بني 

مؤسسة وأخرى وبني بلد وآخر. كما أن توافق ذلك كله مع الدساتري والقوانني املنظمة للعمل 

فاهيم الصناعة املالية يف عاملنا املعاصر، املصريف يف كل دولة هو املدخل األصيل لدراسة م

ومن هنا يتبنى هذا البحث نظرة مفاهيمية شاملة للصناعة املالية اإلسالمية من خالل الرقابة 

الشرعية العليا على مستوى الدولة وليس على مستوى املؤسسة املالية الواحدة حيث إن 

 سالمي. النزاعات اليت تثور دائما  حول املال وصيغ التمويل اإل

ويف تقديرنا: إنه ومن خالل تطور الصناعة املالية اإلسالمية وصيغ التمويل اإلسالمي يف  

العقدين  االخريين   فإن مفهوم الرقابة الشرعية وحل النزاعات املرتبطة بها مل يعد هو من 

اختصاص  جلنة مكونة  من شخص او شخصني او ثالثة يدلون بفتاويهم أو آرائهم بتقرير 

وي  حول مدى التزام  املؤسسة املالية  بتطبيق  الشريعة يف اعماهلا كلها !؟ ، ولكن  جيب سن

النظر إىل الرقابة الشرعية  من خالل وظيفتها حلل نزاعات التمويل بأنها  جهاز إداري وفين  

مستقل  عن املؤسسة املالية اإلسالمية، وله قانون خاص بالدولة ويتكون من عدد من الفقهاء 

شرعيني واالقتصاديني واملاليني واملختصني يف العلوم ذات الصلة اليت تضمن سالمة تطبيق ال

الشريعة االسالمية يف املؤسسة املالية اإلسالمية من بنوك وخالفه،  كما أن اتصاله باجلهاز 

القضائي اتصال حتمي، كما أن ضرورة االلتجاء للتحكيم والتوفيق حلل نزاعات التمويل هي 

ائل تطوير الصناعة املالية من خالل اإلستفادة من ميزات التحكيم املتصلة بعامل  إحدى وس

 .اصة تراعي خصوصية العمل املصريفالثقة وسرعة  يف البت يف النزاع وفق قوانني خ

 املبحث الثاني

 ضوابط   توظيف التحكيم يف فض منازعات التمويل اإلسالمي

مما سبق بيانه عن  التحكيم فإنه يستتبع منظومة قانونية ترتبط بتطور الدولة 

ومؤسساتها يف الفقة القانوني  يف عاملنا املعاصر، وهو يعترب واحدة من احللقات الفقهية اليت 

أقرها اإلسالم  يف أحكامه منذ ظهور الدولة اليت   أقامها الرسول صلي اهلل عليه وسلم حيث 

على مبادئ ختضع خضوعًا كاماًل لقواعد تسمو عليها وال تستطيع اخلروج إنها تأسست 

عليها بأية حال، وهي أحكام القران والسنة  إمجااًل.  واتصلت بقواعد الدولة اإلسالمية 

أحكام اإلمجاع والقياس واالجتهاد يف تاريخ الدولة اإلسالمية إىل يومنا هذا وفق رؤية 

الدين والنفس والعقل والنسل واملال، وقد انربى الفقه  مقاصدية، ترتبط باحملافظة على

باجتهادات كثرية إلجياد احللول العصرية والعملية لكل   -عرب تارخيه الطويل  -االسالمي 
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مشكالت احملافظة على املال وتطوير الصناعة املالية.  ومن  ذلك   أعمال التحكيم  بنوعيه 

اإلسالمي،  وهو ما  يقتضي مسايرة شكل الدولة الوطين والدولي يف فض منازعات التمويل 

التنظيمي والدستوري والقانوني فيما خيص قوانني وضوابط  املعامالت املالية يف املؤسسات 

اإلسالمية يف الدول اإلسالمية وغريها  من الدول  األخرى. و لكن هذا االجتهاد ما زال حباجة 

لبحث يف ذات االجتاه، فالفقه اإلسالمي اىل تطوير ومراجعة من وقت الخر، ويأتي هذا  ا

أكثر رحابة ومتسعًا مما يظنه بعض أبنائه املعجبني بتجارب أعدائه، لكن إحدى املشكالت 

تكمن يف توجه مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية إىل األدوات  التنفيذية والتطبيقية 

فه، ويتناسون أو يفوت عليهم املشبوهة أحيانا مما يفسد التجارب اإلسالمية يف التحكيم وخال

أن املقصد األساسي واهلدف السامي من تلك املؤسسات هو حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية 

املتمثلة يف حتقيق العبادة هلل أواًل، ورضا اهلل من خالل الصناعة املالية من خالل  املعايري 

واقعية أكثر من   الشرعية واألخالقية، اليت تنظم االقتصاد الكلي  واجلزئي بصورة

االقتصاد الليربالي. واملعلوم أن الوسائل تأخذ حكم املقاصد فإن كانت املقاصد ضرورية 

فالوسائل كذلك، يقول الشاطيب: )إن املندوب إليه باجلزء ينتهض أن يكون واجبا 

 ، وبالنظر لتغري الظروف البيئية ومن منطلق املصلحة يف الدول اإلسالمية يف عامل(1)بالكل(

اليوم، فإننا نرى إمكانية األخذ بالتحكيم كوسيلة لفض النزاعات يف التمويل اإلسالمي  

مع  االلتزام  بأحكام اإلسالم ، حيث إن  الفصل بني السلطة التشريعية وبني السلطتني 

القضائية والتنفيذية هو فصل واضح وحتمي ونهائي يف اإلسالم. وإن مسألة توزيع سلطات 

طتني القضائية والتنفيذية وارتباط ذلك بالسلطة التشريعية والقضاء اإلداري الدولة بني السل

والدستوري هو أمر اجتهادي جيوز تنظيمه خلضوعه للمالءمات والظروف يف كل مكان 

. ويعترب تطبيق التحكيم يف فض منازعات التمويل اإلسالمي من الضرورات العصرية (2)وزمان.

تضاد بني مفهوم الدولة القانونية احلديثة ومؤسساتها اليت  اليت حتتاج الجتهاد ونظر، فال

نراها يف عامل اليوم وبني االحكام الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، فمتى ما كان تشكيل 

الدولة احلديثة متمشيًا مع مقاصد الشرع اإلسالمي وكلياته الراجحة الثبوت فال بأس من 

ان ذلك يف املؤسسات املالية اإلسالمية أم يف غريها االجتهاد الفقهي بالوجه املطلوب سواء أك

 

 (ومابعدها ) مرجع سابق 122ص 2الشاطيب : املوافقات  ج  (1)

باملبادئ الدستورية احلديثة ، ، االسكندرية، ( ، مبادئ نظام احلكم يف االسالم مع املقارنة 1987متولي : عبد احلميد ) (2)

(  نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ االسالمي ، 1407-1987القامسي الظافر  :)   وانظر. 338 - 336منشأة املعارف و ، ص 

 - 1397وصفي كمال)  وانظر كذلك. 407 - 402وت، دار النفائس، ، ص الكتاب االول احلياة الدستورية، بري

 .229،(مصنفة النظم االسالمية الدستورية والدولية واالدارية واالقتصادية واالجتماعية، القاهرة، مكتبة وهبة،  ص 1977

http://www.alukah.net/sharia/0/58998/#_ftnref8
http://www.alukah.net/sharia/0/58998/#_ftnref9
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من املسائل واألمور اليت تدعو احلاجة إىل االجتهاد فيها،  وهو ما يؤدي اىل تطوير الصناعة 

وزيادة كفاءتها وتقنياتها وحراستها وتقوية تقنيناتها وخصوصيتها ووضع  -بال شك  -املالية 

رع احلنيف؛ ألن  نظرية التحكيم يف الشريعة اإلسالمية منهجية راسخة لتفعيلها وفقًا لروح الش

هي مبثابة التكميل لرسالة القضاء السامية وقد وضع هلا علماء املسلمني من األحكام 

والضوابط  ما جيعلها كذلك، ويف هذا البحث نرى أن تتم االستفادة من التحكيم الوطين 

 :واالجنيب داخل الدولة وخارجها وفق للضوابط االتية 

 وجود اتفاق التحكيم ومشارطة التحكيم .   -1

قد يرد إتفاق التحكيم ضمن نصوص عقد من العقود ملواجهة ما قد حيدث من خالف يف  

تفسريه أو تنفيذه . ويسمى االتفاق يف هذه احلالة شرط التحكيم، ألنه أحد شروط عقد أخر 

معني  .وبقصد إجياد حل له ، )أصلي ( ويتصل بأمر التحكيم. وقد يأتي االتفاق بعد نشؤ نزاع 

ويسمى يف هذه احلالة مشارطة التحكيم ، ويعترب شرط التحكيم أتفاقًا مستقباًل عن شروط 

العقد األخرى وال يرتتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم 

 الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا يف ذاته.

م  قد استخدم عبارة  اتفاق 2016ن  التحكيم السوداني لسنة اجلدير بالذكر أن  قانو

التحكيم ومشارطة التحكيم حيث  عرفت املادة الرابعة عبارة مشارطة التحكيم بقوهلا ) 

يقصد بها االتفاق الذي تعده هيئة التحكيم باالتفاق مع طريف النزاع ويوقعا عليه ويتضمن 

ب التحكيم واي مسألة أخرى يرى تضمينها (  اجراءات التحكيم ومدته ولغته ومقره واتعا

” اتفاق التحكيم ” يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه  عرف عبارة اتفاق التحكيم بقوله  كما

األطراف بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم أو كل اتفاق الحق إلحالة النزاع 

( لسنة 6قانون التحكيم اإلماراتي القانون  االحتادي رقم )كما أن   . القائم للتحكيم (

م بشأن التحكيم  عرف اتفاق التحكيم  يف  املادة االوىل منه بقوهلا )اتفاق االطراف 2018

على اللجوء اىل التحكيم سواء مت هذا االتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده ( وقد نظم الفصل 

 ،.(1)االتفاق على التحكيم  الثاني احكام  اتفاق التحكيم  وأهلية

فشرط التحكيم  هو مبثابة احد شروط العقد يف كثري من احلاالت يرد  كبند يف 

العقدبإحالة املنازعات املستقبلية حول ذلك العقد إىل التحكيم وهذا هو الغالب يف 

 املمارسةالعملية والعقود الدولية باختالف أنواعها.

 

بشأن  م2018( لسنة 6ماراتي القانون  االحتادي رقم )قانون التحكيم اإل و م  2016قانون  التحكيم السوداني لسنة (انظر 1)

 .التحكيم 
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رة عن اتفاق حتكيم الحق على وقوع املنازعة عبا هيف  :  اما مشارطة التحكيم 

تراضي الطرفني، وقد يكون بعد نشوء النزاع أو  يربم بشروط خاصة وعقد مستقل ويقوم على

 ؛ إذ ال فرق واضح يف األثر القانوني يف احلالتني. قبله

وقد أعطت قوانني التحكيم األطراف احلرية يف صياغة شرط ومشارطة التحكيم، 

حسن تضمينهما يف كل ما هو ضروري لتجنب الرجوع للقضاء؛ ألناملبدأ فكان من املست

القانوني قد نص على أن ما ال ينطق به يف العقود حيال بتطبيقه إىل القانونالساري؛ مما ينجم 

عنه التعقيد وإطالة أمد النزاع. هذا وإن القرار الذي سوف يصدرهالقضاء خبصوص أي خالف 

ب التشريعات قابل لالستئناف كغريهمن القرارات القضائية، على إجراء معني يكون يف أغل

مما يطيل أمد التحكيم ويعرقل إجراءاته فكان واجبًا على رجااللقانون العمل على صياغة 

 :شرط ومشارطة التحكيم بدقة ورؤية من خالل مراعاة النقاطالتالية

قود النموذجية يف عند صياغة شرط أو مشارطة التحكيم  جيب عدم االعتماد على الع -1

التمويل  وهي تلك العقود اليت تضعها ادارات املؤسسة املالية اإلسالمية غالبا مسبقال لكل 

معامالتها ، ألن هناك شروطًا خاصة بكل حالة وبكل قانون على حده، جيب إضافتها 

 ومراعاتها يف الصياغة يف كل  عقد   متويل بصورة مستقلة. .

جمموعة القواعد والقوانني األساسية اليت تنظم  العام ) وهيمراعاة قواعد النظام  - 2

اجلماعة من كافة النواحي السياسيةواإلقتصادية واإلجتماعية ( عند صياغة شرط أو 

 .مشارطة التحكيم مبا الخيالفها 

اختيار القانون املوضوعي والقانون اإلجرائي الذي حيكم عمليةالتحكيم بدقة متناهية من - 3

دراسة طبيعة العقد املربم بني األطراف والنشاط الذيينظمه، بالشكل الذي يؤدي خالل 

الختيار القواعد األنسب واألسهل، اليت حتقق املنفعة املرجوةمن اللجوء للتحكيم، هذا مع 

الوطين ليحكم النزاع خاصة يف  اإلشارة إىل أنه ليس من الضرورة دائما التمسك بالقانون

 .التمويل اإلسالميويضات يف عقود جمال املطالبة بالتع

تعيني  ضرورة بيان العنصر األجنيب يف التحكيم بوضوح، وعليه جيب أن تكون شروط – 4

احملكمني وجنسيتهم واضحة وصرحية يف شرط أو مشارطة التحكيم بالنسبة 

حملكميالطرفني وطرق اختيار احلكم املرجح، وبالتالي ميكن تاليف هذا األمر من خالل 

حتديداملدة الزمنية املمنوحة لكل طرف الختيار حمكمه، وحتديد اجلهة اليت ستقوم 

أو عارض أحد األطراف يف اختياره. وهنا نكون قد  باختياراحملكم املرجح يف حال امتنع

غطينا هذااجلانب القانوني وهذه الثغرة يف شرط أو مشارطة التحكيم، وبالتالي تالفينا 
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التأخري فيتشكيل اهليئة، وهي أهم مرحلة من مراحل التحكيم. أما إذا كانت العملية 

سة حيدد طريقة التعيني التحكيمية فيمجملها ختضع للنظام املؤسسي فإن نظام املؤس

 واإلجراءات واملددوغريها مع أمكانية االتفاق على خالفها ويف نواح معينة حيددها األطراف .

مراعاة شروط حاالت الوفاة والتنحي يف اختيار البديل وحتديد اجلهة اليت ختتارها،  - 5

 الرد. واالتفاق على اجلهة صاحبة االختصاص يف رّد احملكم، واليت يقدم هلا طلب

جيب مراعاة التفاصيل اليت ختلق مشاكل يف القانون املختار للتحكيم،وضرورة  التدقيق  - 6

يف  هذه التفاصيل يف شرط أو مشارطة التحكيم من خالل مراجعة نص القانوناملراد تطبيقه. 

أو  -عند اخلالف  اختيار مكان احملكمة املختصة اليت يلجأ إليها املتعاقدون -ومثل ذلك 

قانون الذي يتم اختياره وتطبيقه على إجراء معني مع الوضع يف االعتبار ضوابط العمل ال

املصريف اإلسالمي بوجه عام، وضوابط التمويل اإلسالمي بوجه خاص ومراعاة أن يتم الرتجيح 

 .يف املسائل الفقهية على الغالب والراجح عماًل يف املذاهب أو الفقه اإلسالمي بوجه عام

 وعليه: يطغى القيد الشكلي على املضمون فاحلكمة ضالة املؤمن. جيب أال - 7

 اختيار قوانني إجرائية خمتلفة وتطبيقها على كل حالة منفردة من حاالت العقد ويرجع ميكن

 هذا األمر إلرادة الطرفني. 

يتعلق مبوضوع النزاع، وفيما يثور من  جيب أن تكون صيغة شرط التحكيم واضحة فيما - 8

تنفيذه، وما يرتتب على إنهائه أو فسخه   تفسري العقد، وما يثور من خالفات أثناءخالفات يف

مفوضني بالصلح أو ختويلهم بالقضاء وفق  فيما إذا كان احملكمون من تبعات قانونية و

 .قواعد العدل واالنصاف

االستالم العلم يف شرط التحكيم بشكل دقيق من حيث  طريقة اإلبالغ و جيب ضبط - 9

والوسيلة للتبليغ ألنه عند اللجوء إىل تنفيذ شرط التحكيم أو املشارطة ينفذ  والتسليم واملكان

مقر  العنوان والطريقة املبينة فيهما؛ فيتم على سبيل املثال النص على أن يتم التبليغ يف على

شرط أو  د يفالعمل أو حمل اإلقامة املعتاد أو على عنوان الربيد املعروف لألطراف احملد

 .مشارطة التحكيم وحتى عن طريق الربيد االلكرتوني

بداية وإنهاء التحكيم بدقة وحتديد مكان إجراء التحكيم  ومراعاة  حتديد زمن ومدة - 10

احلكمة السامية من املواعيد والسلطة الطبيعية للهيئة التحكيمية يف مد املواعيد واختاذ 

 املمطالة . و  ر النامجة عن التأخريالتدابري  الالزمة  ملالفاة األضرا
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ميكن حتديداخلصومة اليت ينطبق عليها شرط التحكيم بدقة واختيار البند من العقد  - 11

ون أن يشمل شرط أو أو اجلزء املرادالتحكيم بشأنه وتطبيق قانون أو إجراء معني عليه د

 .العقد كلهم مشارطة التحكي

نشري يف  لى عقد التمويل  عقب إبرامه جيب أنيف حالة احتمال دخول طرف جديد ع - 12

العقود املمتدة،  العقد األساسي عند إبرامه أنه فيما انتهى إليه شرط التحكيم ميتد أثره إىل

املقاوالت واإلنشاءات  . ويستعمل هذا الشرط كثريًا يف عقود واليت تطرأ عقب العقد األساسي

العقد األساسي ضمن  ند اخلاص بالتحكيم يف. وجيب أن يتم تضمني رقم الب اهلندسية وغريه

العقود الفرعية يكون  العقد الفرعي حتى نتالفى املشاكل وعرقلة عملية التحكيم. ويف

باالنضمام جملموعة العقد  و االلتزام باإلحالة الضمنية باملوافقة على بنود العقد األساسي

 تنفيذه. ليتماشى العقد الفرعي مع العقد األساسي فيما يلزم يف

يتناسب مع رغبة  تضمني شرط ومشارطة التحكيم اللغة املعتمدة يف التحكيم مبا - 13

؛ مما يزيد يف  التحكيم األطراف وظروف النزاع ولغة العقد لتجنب استخدام املرتمجني أثناء

للخصوم، وإذا مل خيتاروا لغة  النفقات ويبطئ اإلجراءات ويؤدي حلاالت سوء فهم احملكمني

على رأي الطرفني وظروف  يف التحكيم املؤسسي يعود للمحكمني حتديدها بناًءمعينة 

وتقديم وثيقة بلغة أخرى على  القضية، وال مينع ذلك من مراجعة اخلصوم باللغة اليت يريدونها

 .التحكيم أن يتم ترمجتها إىل اللغة املعتمدة يف

 تراها ضرورية، بناًء على طلب منح هيئة التحكيم احلق بإختاذ اإلجراءات الوقتية اليت - 14

أحد األطراف أو منعها من اختاذ تلك اإلجراءات أو حتديد اجلهةالقضائية اليت يتم اللجوء اليها 

أموال أحد الطرفني املوجودة حتت يده  إلختاذ إجراء معني. ومثال ذلك: احلجز اإلحتياطي على

ع عليه، أو إختاذ قرار ببيعه ألنه املتناز أو حتت يد شخص ثالث، وتعيني حارس إلدارة املال

 تتوفر فيه شروط معينة تناسب طبيعته. قابل للتلف السريع، أو إيداعه يف خمزن

من خالل ما بيناه سابقًا يتضحلنا أن شرط ومشارطة التحكيم هما بالواقع اللبنة 

 : ميكن أن تتسم تلك العملية اخالف بواسطة التحكيم، ومن خالهل أي األساسية إلنهاء

واالقتصاد بالنفقات وصواًل لقرار عادل أو تتسم بالتعقيد والتطويل اذا اسند  بالسهولة والسرعة

مل يتضمن  التمويل شرطًا  أو مشارطة باحالة النزاعات اىل التحكيم  مر للقضاء العادي اذا األ

 لذا وجب جتنيب عقود التمويل ذلك األمر لضمان تطوير بعض جوانب الصناعة املالية . 

ولعل من أهم شروط التحكيم هو وجود مستند له هو وجود شرط أو مشارطة 

التحكيم بني املتنازعني، وقد يكون ذلك املستند يف صلب العقد الذي اتفق عليه املتنازعان 
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، أو يتم اتفاق املتنازعني اىل إحالة النزاع اىل التحكيم بالرغم من عدم  عند بداية عقد التمويل

. وبدون ذلك الشرط أو تلك املشارطة ال يتصور وجود  العقد األساس وجود ذلك الشرط يف

 حتكيم صحيح قانونًا الن جوهر التحكيم يقوم على االرادة واعماهلا غالبا. 

ويهدف  الفقه اإلسالمي من  تطبيق  التحكيم يف  منازعات التمويل اإلسالمي باعتباره 

خاص والصناعة املالية اإلسالمية بوجه  إحدى حلقات البناء والتطور يف املؤسسات املالية

مالفاة العيوب عن تلك الصناعة، وذلك بتجويد  بوجه عام، إىل دفع الُشبه و االسالمية

وذلك من خالل املراجعة  ، باجلوهر واملضمون ب الفنية والشكلية فيها مما يتصلاجلوان

ما يؤسس  ملرجعية مرموقة العلمية الدقيقة والتقويم الفكري واالجتهاد الفقهي  اجلاد، وهو 

ملقومات الصناعة املالية اإلسالمية وخلق األطر التشريعية واألوضاع القانونية والوسائط 

املؤسسية هلا، الشئ الذي  جيسد  قيم الشريعة اإلسالمية والتعبري عن املبادئ األساسية 

ة املختلفة بواقع االقتصاد والغايات العليا لنظام االقتصاد اإلسالمي اليت  تربط املعامالت املالي

الكثري من  اكاحلقيقي وتقديم احللول للواقع املعاش؛ فقد دلت الدراسات على أن هن

االختالفات يف الفتاوي الشرعية املتناقضة يف املوضوع الواحد يف البلد الواحد ويف الوقت 

أفرز بيئة تطبيقية عملية . وكل يستمد من الفقه اإلسالمي ويتدثر بثوب االجتهاد مما (1)الواحد

منفرة غري جاذبة يف الصناعة املالية اإلسالمية. وهذا يعترب من أكرب العيوب واخللل الذي شاب 

تلك الصناعة يف العقدين األخريين. ويتطلب األمر االبتعاد عنها يف إجراءات التحكيم قدر 

 التحكيم،  فال بد أن الطاقة . وألن  شرط ومشارطة التحكيم هو احللقة األوىل واملهمة يف

يتماشى ذلك األمر مع األـحكام العامة للشريعة اإلسالمية بوجه عام، فال حتكيم وال شرط 

باجتنابها أو منعها، فالبد أن يكون   قطعيًا حتكيم يف احملرمات، أو تلك  اليت أورد اهلل نصًا

اإلسالمية؛  ليتكامل  التحكيم هو أحد  وسائل حل النزاعات املعتمدة داخل املؤسسة املالية

مع هيكلة الدولة القطرية احلديثة ومنظومة القضاء والتشريع العام يف الدولة  حتى ينسجم  

النظام األساسي للمؤسسة املالية ونظامها القانوني مع  القانون  اإلقتصادي واملالي يف الدولة؛ 

جام ال سبيل لتطبيق وتنفيذ  ألنه من املؤكد  قانونًا  أنه بدون ذلك التكامل القانوني واالنس

القرارات  الصادرة عن التحكيم يف شأن نزاع خيص املؤسسة املالية والغري، أو يتعلق بالفتاوى 

الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية يف واقع املؤسسة، ما مل تدمج تلك القرارات والفتاوى يف 

 قوانني ولوائح البنك ودوراته املستندية. 

 

فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية  ، جملةدراسات اقتصادية اسالمية  ، املعهد  ،عبد اهلل: د امحد علي   (1)

 .148ص  1،2، عدد 9االسالمي للبحوث والتدريب  جملد 
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طة التحكيم مجلة من الشروط والقيود اليت تتصل حبرية التعاقد ويتطلب شرط ومشار

، (1)(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَْوفُوا ِباْلعُقُودِ والرضا اليت جاءت كأصل يف اإلسالم من قوله تعالي )

ِباوقوله تعالي:)  َبْيَنُكْم  أَْمَوالَُكْم  تَأُْكلُواْ  الَ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  َعن َيا  ِتَجاَرةً  تَُكوَن  أَن  إاِلَّ  ْلَباِطِل 

 ً َ َكاَن بُِكْم َرِحيما نُكْم َوالَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِنَّ ّللاه .ومن ذلك القاعدة الفقهية: )العربة يف (2)(تََراٍض مهِ

ولكن . (3)العقود باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ واملباني(، وقاعدة )داللة احلال تغين عن اللفظ(

 الثابت هو تقيد هذه األحكام جبملة من األمور أهمها:

حرية الفرد يف الدخول يف أية معاملة أو عقد من العقود مع من يشاء من األفراد أو -1

 اجلماعات. 

 حق وحرية الفرد يف اشرتاط الشروط املقرتنة بتعاقده وحتديد آثارها وفق رضائية العقد. -2

إرادة املتعاقدين وفق نظرة الشارع احلكيم والقوانني احلاكمة يف الدولة وجوب الرجوع اىل -3

 على السواء متى ما توافقت مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ضابط هلا داخل ال البعد الدولي للخدمات املصرفية وحتديد النظام القانونياستشراف  إن   -4

رج الدولة املسلمة وداخلها هو أمر من يف  ظل انتشار التمويل اإلسالمي خاالدولة بشكل دقيق 

مقتضيات التجارة  يف العصر احلالي فال بد من وجود نظام قانوني حمكم يف العقود 

للمعاملة يف  املؤسسة  ــقدر الطاقة  ــواملعامالت املصرفية اإلسالمية، واستحداث منوذج موحد 

ية من التباين واالختالف لية االسالماملالية اإلسالمية  يف الدولة الواحدة الخراج الصناعة املا

من اخلالفات الفقهية يف املذاهب الفقهية  ؛  ألن ذلك يسهم يف تطوير عملية التحكيم  احلادث 

ذلك بسهولة اختيار شرط التحكيم او االتفاق على  وحكام تشريعاته الوطنية والدولية وإ

 مشارطته حيث ما كان األمر . 

  : إجراءاتههيئات التحكيم ومؤسساته و-2

يف الواقع هما : املؤسسة املالية أن طرفا النزاع احملال للتحكيم  الثابت قانونًا

اإلسالمية  ومن يتعامل معها من اجلمهور أو الغري، وهما من مينحهما القانون احلق يف  اختيار 

تقوم به احملكمني وتشكيل هيئات  التحكيم بنوعيه: احلر الذي يقوم به األفراد، أو الذي 

املؤسسات املختصة بالتحكيم داخل أو خارج الدولة،   سواء كان القانون الذي جيب تطبيقه 

هو القانون الوطين أو القانون الدولي، أو كان القانون الواجب التطبيق هو مزيج من القانون 

 

 1االية -سورة املائدة  (1)

      29اآلية -سورة    النساء  (2)

 142/ 2( الفتاوى  الفقهية  الكربى ،  طبعة دار الفكر – بريوت   ،  974اهليثمي ، ابن حجر )  (3)
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يف  التحكيم ودوره يف نزاعات التمويلتتم عملية  ىوالتشريعات الوطنية والدولية، وحت

 ملؤسسات املالية اإلسالمية البد من بيان اآلتي:  ا

إن التحكيم يف عقود التمويل هو عملية شرعية قانونية إجرائية مزدوجة تستلزم  -1

فحص املعاملة اليت ينطوي عليها عقد التمويل سواء أكان مشاركة أو مضاربة أو 

على املتعاملني  ًاومن هنا كان لزام  َسَلمًا أو استصناعًا، .. اخل من العقود األخرى.

يف التمويل اإلسالمي اإلملام بالضوابط الشرعية، وضرورة التحقق ابتداًء من خلو 

وعقد التمويل من أية حمظورات شرعية، وبالتالي -حمل التمويل -املعاملة الشرعية 

ال يتصور سالمة التحكيم يف عقود التمويل إال بوجود تدقيق شرعي قبل وأثناء 

 تمويل.  عميلة التحكيم وال

ضرورة وجود الرقابة الشرعية يف مستويني: األول : داخل املؤسسة املالية اإلسالمية،  -2

ات البعدين الرقابي يف الدولة  ذعليا للرقابة الشرعية املستقلة والثاني: مستوى اهليئة ال

وتهدف لتطوير الصناعة املالية وينسجم مع أهداف االقتصاد والسياسة واإلصالحي، 

سالمية  وفقا للدستور والقانون اخل الدولة اليت تعمل فيها املؤسسة املالية اإلاملالية د

وتتكامل نظم الرقابة الشرعية اخلاصة باملؤسسة املالية اإلسالمية مع عمل اهليئة 

ف تصحيح الرقابة العليا للرقابة الشرعية دون تعارض أو تداخل أو ازدواجية وبهد

الصناعة املالية املعاش. يقوم هذا االستشراف برؤية اجتهادية إلجياد  الشرعية يف واقع

اهليئة العليا للرقابة الشرعية وتعميمها يف كل الدول اليت تعمل باملصرفية اإلسالمية 

 بغية استكمال اجلهود املبذولة يف تطوير جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 

ي أمر قانوني ال ختلو منه القوانني الوطنية إن احلماية القانونية للغري يف العقود ه -3

؛ ألنها متثل ضمانة حتكيمية ألطراف  والدولية وما يؤيد فكرة الرقابة الشرعية

نصًا يف أغلب دساتري الدول تمد قوتها من الدستور حيث أن هناك النزاع وتس

عين: اإلسالمية يقول: )إن الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريع يف الدولة(. وهذا ي

أن أية تشريعات أو قوانني يف املؤسسات املالية اإلسالمية جيوز للقائمني عليها 

شريعة للدستور أن يضعوا من الضوابط واألسس والقوانني املستمدة من ال واستنادًا

جيوز إصدار قانون للتحكيم بالسمات والضوابط  االسالمية الكثري. ومن ذلك

أخرى للرقابة الشرعية داخل املؤسسات يف اإلسالمية، كما جيوز إصدار قوانني 

الدولة كلها، كما أنه ميكن للدول االسالمية إنشاء اتفاقية دولية لكي تقوم 
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بتنظيم وتنسيق عمل هيئات التحكيم والرقابة الشرعية باملؤسسات املالية االسالمية 

 دولي. للصناعة املالية يف القانون الوطين وال لالجتهاد اجلماعي وتطويرًا تقويًة

ان الضرورة العصرية والتشريعية اليت نقصدها يف دور التحكيم يف التمويل   -4

اإلسالمي  هي من باب احلاجة امللحة لوجود آليات تنسيقية بني هيئات الرقابة 

الشرعية يف البلد الواحد مرحليًا وهيئات التحكيم يف التمويل اإلسالمي وغريه من 

وال نقول بتوحيد معطيات تلك اهليئات يف  أعمال املؤسسة املالية اإلسالمية،

املؤسسات املختلفة؛ ألن االختالف الفقهي يف اإلسالم هو ثروة فقهية  كما املذاهب 

الفقهية، ولكن ما من شك أن ما يتمخض من  التحكيم التجاري يف منازعات  

األثر  املعامالت يف الصناعة املالية اإلسالمية سيمثل ثروة قانونية فعالة سيكون هلا

الطيب يف تقوية القانون املالي اإلسالمي داخل الدولة من خالل دعم سياسات 

املصرف املركزي واملؤسسات املالية االسالمية  وفقًا للخطط االقتصادية 

والسياسات املالية يف الدولة ومبوجب الدستور والقانون .  ويف ذات الوقت ومن خالل 

الية املختلفة ميثل التحكيم لبنة قوية يف جمال االتفاقيات الدولية بني املؤسسات امل

التحكيم الدولي والتجاري ويسهم يف شراكة اإلسالم يف تأسيس القانون الدولي 

 الذي خيدم االنسانية مجعاء اليت هي رسالة االسالم ايضا. 

ضرورة عدم خمالفة احلكم التحكيمي ألية قانون أو تشريع للدولة أو االتفاقيات  -5

لدولية،  وتعترب تلك املواءمة واملوافقة بني احلكم التحكيمي وتلك والقوانني ا

القوانني واالتفاقية الداخلية والدولية هي أكرب حتديات التحكيم يف املؤسسات 

املالية اإلسالمية يف عصر العوملة االقتصادية اليت تسعى إىل توحيد القانون الدولي 

ن مع األحكام اإلسالمية اليت والداخلي على نهج يتصادم يف كثري من األحيا

يشرتط يف التحكيم مراعاتها يف التمويل اإلسالمي، وبالرغم من وجود  قرارات من 

منظمات إسالمية دولية إقليمية تدعم التحكيم اإلسالمي، مثل منظمة املؤمتر 

رقم الاإلسالمي اليت أصدرت  قرارًا  من جممع الفقه االسالمي التابع هلا ب

(  5(صفحة)  4)  ( جزء 9شور مبجلة جممع الفقه االسالمي بالعدد) واملن( 91/9/8)

 م بشأن مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسالمي :1995ابريل  ـه1415يف ذي القعدة 

) أوال: التحكيم اتفاق طريف خصومة معينة على تولية من يفصل يف منازعة بينهما 

سواء أكان بني االفراد أم يف حبكم ملزم يطبق الشريعة اإلسالمية، وهو مشروع 

 جمال املنازعات الدولية (.
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فهذه املنظمة الدولية تدعم التحكيم والتعاون اإلسالمي، وجتيز التحكيم الدولي 

يف املؤسسات املالية اإلسالمية املختلفة بني الدول االسالمية األعضاء يف املنظمة 

املثلى إال باملزيد من العمل وغريها، إال أن جهود هذه املنظمة لن تتبلور بالصورة 

الدولي واالقليمي وباملزيد من االتفاقيات الدولية بشأن التحكيم يف املؤسسات 

املالية. ولعل املركز اإلسالمي الدولي للمصاحلة والتحكيم التجاري الذي مت إنشاؤه 

بواسطة البنك االسالمي للتنمية جبدة، واجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية 

م هو مثرة اتفاقية دولية بني  9/4/2005سالمية ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف اإل

هو مبثابة اتفاقية دولية بني األعضاء  و نون الدولي بني الدول االسالميةأشخاص القا

م ومقره بدبي يف دولة اإلمارات العربية  2007فيه، حيث  بدأ نشاطه الفعلي يف يناير 

باألساس  وميكن أن يكون ذلك املركز هو إحدى املراكز املتحدة هذا اجمللس 

بعد الدولية اليت تبلور دور التحكيم التجاري اإلسالمي يف اجملال الوطين والدولي 

 ستأن صادقت كل من حماكم دبي وأبوظيب على أحكام املركز ونفذتها )خالل 

ز الشروط سنوات على بدء النشاط الفعلي للمركز( نظًرا الستيفاء أحكام املرك

الشكلية واملوضوعية لصياغة األحكام وضبطها وفق األصول، فقد صادقت 

 2013لسنة  (953)م مبوجب القضية رقم  16/3/2014حماكم إمارة الشارقة بتاريخ 

 جتاري( على حكم حتكيمي صادر من املركز.-)كلي

ري إال أن وبالرغم من اجلهود املبذولة اليت تدعم التحكيم يف منازعات التمويل التجا

لرأس املال: تفرض على املؤسسات  2و 1هناك العديد من االتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية بازل 

املالية اإلسالمية الكثري من التغريات يف نظمها االساسية وقوانينها وهو بال شك من التحديات 

ها جلنة قانون اليت تواجه التحكيم يف عقود التمويل اإلسالمي جبانب تلك القواعد اليت وضعت

وقد انتشرت تلك القواعد يف  .UNCITRAL)(1)(التجارة الدولية متمثلة يف قانون اليونسرتال 

على نطاق واسع يف القوانني موذجي للتحكيم إطار التحكيم الدولي لقانون اليونسرتال الن

 الداخلية لكثري من الدول. 

 

 

 

انظر وثيقة االمم املتحدة  –م 1976م واقرتها جلنة قانون التجارة الدولية سنة  1973ابتدأ العمل باعداد هذه القواعد سنة  (1)

وما تبعها من القانون النموذجي لليونسرتال 27-20-9ص  1976القسم اخلامس ) الكتاب السنوي لليونسرتال  A/17/31رقم 

 . م  1985سنة 
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 املبحث الثالث

 مالمح التحكيم يف الصناعة املالية اإلسالمية 

 وفرص النجاح  اإلماراتي والسوداني  نييف القانون

لعله من املسلم به قانونًا وفقهًا وعمالً إن التحكيم يف التمويل اإلسالمي يقتضي أن            

بني علماء الشريعة اإلسالمية وخرباء االقتصاد  يكون تشكيل اهليئة التحكيمية متكاماًل

لواقعها العلمي احمللي والدولي بغية  والقانون والصريفة، الذين يكيفون املعامالت وفقًا

 االستفادة من العلم البشري يف تقنيات الصريفة؛ لدفع وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية وفقًا

املالية اإلسالمية جبانب عملهم القانوني املوضوعي ملسوغات االجتهاد يف النوازل يف الصناعة 

 واالجرائي الذي تستلزمه عملية التحكيم بوصفها أداة من أدوات حل النزاعات .  

 دولة اإلمارات العربية املتحدةوألغراض هذا البحث سأتناول مناذج من التحكيم يف 

كيم وتطوير الصناعة إلعطاء فكرة عن دور التحكيم يف فض منازعات التح السودان، ويف

 .املالية عمومًا

 دولة اإلمارات العربية املتحدة :التحكيم يف  الصناعة املالية  يف 

تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول اإلسالمية اليت اهتمت باالقتصاد        

صرفية اإلسالمية  اإلسالمي والصناعة املالية اإلسالمية  وهي من الدول الرائدة يف جمال امل

م بشأن 1985( لسنة  6والصناعة املالية اإلسالمية وقد صدر القانون اإلحتادي اإلماراتي رقم) 

وضع احكامًا لتنظيم عمل ة و ة والشركات اإلستثمارية االسالمياملصارف واملؤسسات املالي

واشرتع  فهيئة شرعية للرقابة داخل كل مصراملصارف واملؤسسات املالية واستلزم وجود 

تؤسس املصارف واملؤسسات املالية -1 (هيئة عليا  للرقابة حيث تنص املادة الثانية  منه على:  

 والشركات اإلستثمارية اإلسالمية يف الدولة ومتارس نشاطها طبقا ألحكام هذا القانون.

م، 1980( لسنة 10وختضع هذه املصارف واملؤسسات والشركات للقانون االحتادي رقم ) -2 

م، املشار اليهما ولغريهما من القوانني والنظم املعمول 1984( لسنة 8وللقانون اإلحتادي رقم )

وذلك كله فيما مل يرد يف شأنه نص خاص يف هذا   الدولة ولقواعد العرف السائدةبها يف

  .( القانون

وتتخذ تلك املصارف واملؤسسات والشركات شكل شركة املساهمة العامة ويتم  -3

م، املشار 1984( لسنة 8حتادي رقم )تأسيسها وفقا لألحكام املنصوص عليها يف القانون اإل

( 10اليه وختضع لرتخيص املصرف املركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون اإلحتادي رقم )

 ه ومبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. م، املشار الي1980لسنة 
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فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع  -وتسري احكام الفقرات السابقة -4

واملكاتب اليت تنشئها يف الدولة واملصارف واملؤسسات املالية والشركات اإلستثمارية 

  ).اإلسالمية األجنبية

نشاء هيئة عليا لإلشراف والتحقق من تطبيق ( من ذلك القانون على إ5وتنص املادة)  

تشكل بقرار من  ) الشريعة اإلسالمية يف املصارف  وتكون ملحقة بوزارة األوقاف بقوهلا :

جملس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتوىل الرقابة العليا 

اإلسالمية للتحقق من مشروعية على املصارف واملؤسسات املالية والشركات اإلستثمارية 

اإلسالمية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه اجلهات معامالتها وفقا ألحكام الشريعة 

  للجهات املذكورة. ويكون رأي اهليئة العليا ملزمًا  . من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها

   ).وتلحق هذه اهليئة بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

( اليت تنص 6)  اما اهليئة الشرعية يف داخل كل مؤسسة فقد جاءت احكامها يف املادة 

على : )يتعني النص يف عقد تأسيس املصرف او املؤسسة املالية او الشركة اإلستثمارية 

كيل هيئة للرقابة الشرعية ال يقل عدد اإلسالمية ويف النظام األساسي لكل منها على تش

اعضائها عن ثالثة تتوىل مطابقة معامالتها وتصرفاتها ألحكام الشريعة االسالمية وقواعدها 

وحيدد النظام األساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه اهليئة وأسلوب ممارستها لعملها 

يئة العليا املنصوص عليها واختصاصاتها األخرى. وتعرض امساء هيئة الرقابة الشرعية على اهل

 يف املادة السابقة الجازتها قبل صدور قرار التشكيل(.

ويالحظ أن القانون اإلماراتي رغم أنه سبق العديد من الدول بالنص على اهليئة العليا 

للرقابة إال أن تشكيل تلك اللجنة مل يتم حتى اآلن ولعل الفرتة املقبلة تشهد تشكيل تلك اهليئة 

 أعماهلا حلاجة بيئة  املؤسسات املالية  األسالمية هلا . ومباشرتها 

مبوجب مرسوم بقانون احتادي رقم لبنك املركزي اإلماراتي اجلديد وقد صدر قانون ا 

 .م2018(لسنة  14)

فجاء النص على اهليئة  تنظيم املنشآت واألنشطة املاليةيف شأن املصرف املركزي و

  جاء فيها : ( اليت17العليا الشرعية يف املادة )

(تنشأ مبقتضى هذا املرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "اهليئة العليا الشرعية" اليقل عدد  1

( من ذوي اخلربة واإلختصاص يف فقه 7و ال يزيد عن سبعة ) ( 5أعضائها عن مخسة )

 املعامالت املالية اإلسالمية .
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اإلدارة وحيدد القرار نظام عمل (يصدر بتشكيل اهليئة وتعيني أعضائها قرار من جملس  2

 اهليئة، ومهامهاومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه اهليئة باملصرف املركزي .

(تتحمل املنشآت املالية املرخصة اليت متارس كافة أو جزء من أعماهلا وأنشطتها وفقا  3

(من هذه املادة مبا فيها  1د )ألحكام الشريعةاإلسالمية كافة نفقات اهليئة املشار إليها يف البن

أعضائها وآلية متويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها،  خمصصات ومكافآت ومصاريف

 وذلك حسب ما حيدده جملس اإلدارة.

(تضع اهليئة العليا الشرعية القواعد واملعايري واملبادئ العامة لألعمال واألنشطة املالية  4

عة اإلسالمية، وتتوىل الرقابة واإلشراف على جلان الرقابة املرخصةاليت تتوافق وأحكام الشري

 (من هذا املرسوم بقانون. 79الشرعية الداخلية للمنشآت املالية املرخصة املشار إليها يف املادة )

(تعتمد اهليئة العليا الشرعية األدوات النقدية واملالية اإلسالمية اليت يصدرها ويطورها  5

مليات السياسة النقدية يف الدولة، وتبدي رأيها بشأن األنظمة إلدارة ع املصرف املركزي

والتعليمات الرقابية اخلاصة بأعمال املنشآت املالية املرخصة اليت متارس كافة أعماهلا 

 وانشطتها أو جزء منها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

الشرعية الداخلية، املشار إليها  (تعترب فتاوى وآراء اهليئة العليا الشرعية امللزمة للجان الرقابة 6

(من هذا املرسوم بقانون، وعلى املنشآت املالية املرخصة اليت متارس كافة  79يف املادة )

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.  أعماهلا وأنشطتها أو جزء منها وفقًا

(للهيئة العليا الشرعية أن تستعني جبهة متخصصة، إن دعت احلاجة إىل ذلك، للقيام  7

التدقيق الشرعي اخلارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة متارس كافة أعماهلا ب

الشريعة اإلسالمية والشروط واإلجراءات اليت تضعها  وأنشطتها أو جزء منها وفقا ألحكام

 اهليئة وعلى نفقة املنشأة املعنية.(( 

 لى:( من قانون املصرف املركزي املشار اليها اعاله  ع79وقد نصت املادة )

)تشكل يف كل منشأة مالية مرخصة متارس كافة أعماهلا  وأنشطتها أو جزء منها 

ً  اإلسالمية جلنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى  "جلنة  وفقًا  ألحكام الشريعة

الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي اخلربة واالختصاص يف فقه املعامالت املالية واملصرفية 

ىل الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات و عقود اإلسالمية تتو

ومستندات ومواثيق عمل املنشأة املعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية الالزمة هلا يف 

إطار القواعد واملبادئ واملعايري اليت تضعها اهليئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع 

 (.ية، وً  يكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماأحكام الشريعة اإلسالم
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م بشأن 2018( لسنة 6وقد صدر  قانون التحكيم اإلماراتي القانون  االحتادي رقم ) 

التحكيم  حيث  عرف اتفاق التحكيم  يف  املادة االوىل منه بقوهلا )اتفاق االطراف على 

وث النزاع أو بعده ( وقد نظم الفصل الثاني اللجوء اىل التحكيم سواء مت هذا االتفاق قبل حد

 احكام  اتفاق التحكيم  وأهلية االتفاق على التحكيم .

ملادة الثانية اليت تنص على : كما أشار القانون اإلماراتي اىل نطاق تطبيق القانون يف ا

 سري أحكام هذا القانون على:ت)

إخضاعه ألحكام قانون حتكيم كل حتكيم جيري يف الدولة ما مل يتفق أطرافه على - 1

 النظام العام واآلداب العامة يف الدولة . أخر شريطة عدم تعارضه مع

كل حتكيم جتاري دولي جيري يف اخلارج ويتفق أطرافه على إخضاعه أحكام هذا - 2

 القانون.

كل حتكيم ناشئ عن نزاع بشأن عالقة قانونية عقدية كانت أو غري عقدية تنظمها - 3

 لنافذة يف الدولة، إال ما استثنى فيها بنص خاص (.القوانني ا

إن أساس التحكيم ومشارطته   شرع اإلماراتي يف ضوء أحكامه علىوقد نظم امل 

فال جيوز عرض النزاع  اللجوء اىل التحكيم باألساس ، يكون مبوجب  اتفاق األطراف  على

وقد يرد (1)ارطة التحكيم ()مش تفاق ، وهذا االتفاق هو ما يسمىعلى التحكيم بدون ذلك اال

يف صورة شرط حتكيم  ضمن بنود العقد األصلي ، وقد يكون اتفاق مستقل وقد يرد يف 

ف عن صورة مشارطة حتكيم ويف كال الصورتني فان لالتفاق على التحكيم خصوصية ختتل

( من قانون 5 (وقد جاءت صور اتفاق التحكيم  يف املادة ه . العقد االصلي املربم بشأن

جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام -1التحكيم اإلماراتي اليت تنص على : ) 

بذاته أو ورد يف عقد معني بشأن كل أو بعض املنازعات اليت قد  النزاع سواء أكان مستقاًل

 .تنشأ بني األطراف

شأنه دعوى جيوز أن يتم االتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت يف - 2

 احلالة جيب أن حيدد االتفاق املسائل  اليت يشملها التحكيم  . أمام أي حمكمة، ويف هذه

جيوز االتفاق على التحكيم من خالل اإلحالة اليت ترد يف أي عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن -

  .(اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقدهذه اإلحالة واضحة يف  شرط التحكيم إذا كانت

وقد ميزت التطبيقات القضائية اإلماراتية  بني اتفاق التحكيم ومشارطة التحكيم            

فقد ذهبت حمكمة متييز دبي اىل أن مشارطة التحكيم هو اتفاق مبوجبه خيضع األطراف 

 

 .   17ص 4ري التحكيم التجاري الدولي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة طحممود خمتار الربب (1)
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بني االطراف  يف نزاعهم  القائم  فعالً  للتحكيم  ، فالنزاع يف هذه احلالة يكون قد نشأ فعاًل

مستقل حيددون فيه  من القضاء وذلك عن طريق اتفاق للجوء اىل التحكيم بداًلفيقررون ا

موضوع النزاع ومنح اإلختصاص للفصل فيه احملكم وهذا االتفاق هو ما يسمى مبشارطة 

 .( 1)التحكيم

( اليت 3يف املادة )راتي اىل الصفة الدولية للتحكيم وقد أشار قانون التحكيم اإلما

لتحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك يف أي من يكون ا (تنص على : 

  :احلاالت اآلتية

رام إذا كان املركز الرئيسي ألعمال األطراف يقع يف دولتني خمتلفتني أو أكثر وقت إب-1

أطراف  قد أحلقوع اتفاق التحكيم، وإذا مل يكن مبوض قاتفاق التحكيم، فإذا كان أحل

عدة مراكز أعمال، فالعربة باملركز األكثر ارتباطًا التحكيم مركز أعمال، فالعربة مبحل 

 .إقامته املعتاد

إذا كان أحد األماكن التالية يقع خارج الدولة اليت يقع فيها املقر الرئيسي لعمل أي من -2

 :األطراف

 .ية حتديدهمكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إىل كيف -أ

مكان التنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات الناشئة عن العالقات التجارية بني األطراف،  -ب

 أو املكان الذي يكون له صلة وثيقة مبوضوع النزاع .

 إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.-3

 ( .ضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولةإذا اتفق األطراف صراحة على أن مو-4

ويالحظ من هذه املادة اختصاص القانون اإلماراتي بالتحكيم يف منازعات التحكيم 

للتمويل  دوليًا ماليًا الوطنية والدولية سيما وأن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب مركزًا

عاصمة لالقتصاد اإلسالمي عام  كما تعترب دبي فيه املنتجات املالية االسالمية وتشيع

م، وبتوجيهات من مسو الشيخ محدان بن حممد بن راشد آل مكتوم، 2017م.و يف عام 2016

ولي عهد دبي رئيس اجمللس التنفيذي واملشرف العام على مبادرة دبي عاصمة االقتصاد 

ى حتقيق اإلسالمي، أطلق مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي اسرتاتيجيته اليت تركز عل

أثر طويل األجل. ويكمن اهلدف الرئيسي من االسرتاتيجية يف دفع منو قطاعات االقتصاد 

اإلسالمي على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي، ووضع معيار لنظام االقتصاد اإلسالمي يف 

 

حتادية بدولة ذات االجتاه تسري احملكمة العليا اإل جتاري ، حمكمة متييز دبي  واىل 2004لسنة  220الطعن رقم   (1)

 .م  1998-5-17ىق جلسة 19لسنة  101ماراتفي الطعن رقم اإل
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يل مجيع أحناء العامل.  وتقوم هذه االسرتاتيجية على ثالث ركائز اقتصادية رئيسية هي: التمو

اإلسالمي، واملنتجات احلالل، ومنط احلياة اإلسالمي الذي يشمل الفن والثقافة اإلسالمية، 

واألزياء احملتشمة، والسياحة العائلية، كما يعمل املركز على تطوير ركائز داعمة تشمل: 

املعرفة، واملعايري اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي الرقمي. وتعمل هذه الركائز االقتصادية 

لداعمة جنبًا إىل جنب لتحقيق رؤية القيادة اإلماراتية لالقتصاد اإلسالمي من خالل تهيئة بيئة وا

 .( 1)داعمة لالستثمارات املستدامة والتنمية احلقيقية

كما يبـرز دور القضـاء  فـى مسـاندة أو مسـاعدة ومعاونـة هيئـات التحكيـم فـى لـزوم 

األوقات  وذلــك اثناء مراحــل الدعــوى التحكيميــة  أى أن اللجـوء للقضـاء فـى الكثيــر مــن 

للقضــاء دور مــلزم خلصومــة التحكيــم منــذ بــدء إجــراءات التحكيــم فــي احلاالت التــي 

ينــاط بالقضــاء تعييــن هيئــة التحكيــم وميتد دوره أثنــاء خصومــة التحكيــم فــي احلــاالت 

زم إختــاذ تدابيــر وقتيــة أو حتفظيــة أو إجــراءات طعــن أثنــاء ســري خصومــة التــي تســتل

التحكيــم كالطعــن بالتزويــر علــى مســتند مقــدم بالدعــوى التحكيميـة،   و للمحكمـة 

ـيلة مـن االحتاديـة العليـا بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة دورًا هامـًا فـى تطـور التحكيـم كوس

أهـم الوسـائل البديلـة لفـض املنازعـات بيـن اخلصـوم فـى الوقـت الراهـن وقـد سـاهمت 

بأحكامهـا الرائـدة والزاخـرة فـى ذيـوع وإنتشـار هـذه الوسـيلة بالدولـة حيـث كان ألحكامهـا 

ه فقـه وفلسـفة السـبق فـى إرسـاء وإقـرار مبـادىء وقواعـد التحكيـم وفقـًا ملـا اسـتقر عليـ

وتشـريعات التحكيـم علـى الصعيديـن احمللـي والعاملـي إال أنـه ليـس هنـاك مانعـًا مـن أن تكـون 

التـى اختلفـت مـع مـا إسـتقر عليـه  -وإن كانـت قليلـة للغايـة -قـد صـدرت بعـض األحـكام 

خلـارج . وخبصوص اعمال فقـه وفلسـفة وقضـاء التحكيـم سـواء فـى داخـل الدولـة أو فـى ا

التحكيم يف املنازعات الناشئة عن التمويل املصريف قررت احملكمة االحتادية العليا ان اللجوء 

إىل التحكيم بدال عن القضاء يستلزم من اطراف الدعوى االعرتاض عليه يف اجللسة األوىل 

 .( 2)حكيم باطاًل  أمام احملكمة واذا مل يتم الدفع حبق اللجوء يف تلك اجللسة يعترب الت

) ان ختويل املتعاقدين احلق يف : ففي قضية مبحكمة نقض أبوظيب  قالت احملكمة 

االلتجاء إىل التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت ختتص به احملاكم أصاًل ، 

فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسًا إىل حكم القانون الذي أجاز 

ني ، وألن استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إال انه ينبين مباشرة على اتفاق الطرف

 

(1) .https://www.iedcdubai.ae/strategy/?lang=ar   م 2021اكتوبر  1متت الزيارة يف 

 م29/1/2006(  بتاريخ  27للسنة القضائية )  731انظر الطعن رقم . (2)

https://www.iedcdubai.ae/strategy/?lang=ar
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التحكيم طريق استثنائي لفض اخلصومات قوامه اخلروج على طرق التقاضي العادية فهو 

مقصور على ما تنصرف إرادة احملتكمني إىل عرضه على هيئة التحكيم ، يستوي يف ذلك أن 

يكون االتفاق على التحكيم يف نزاع معني لوثيقة خاصة أو انصرف إىل مجيع املنازعات اليت 

تنفيذ عقد معني فال ميتد نطاق التحكيم إىل عقد مل تنصرف إرادة الطرفني إىل تنشأ عن 

فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم ، أو إىل اتفاق الحق له ما مل يكن بينهما رباط ال 

حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تفسري العقود واالقرارات وسائر احملرارات ....وينفصم 

والشروط املختلف عليها واستظهار نية طرفيها مبا تراه أوفى مبقصودها ما دامت قد أقامت 

قضاءها على أسباب سائغة ، وطاملا أنها مل خترج يف تفسريها عن املعنى الظاهر لعباراتها. ملا 

لبني من األوراق أن املصرف الطاعن منح الشركة املطعون ضدها األوىل كان ذلك وكان ا

خالل ابريل  (أتش اس بي سي)متويل لسداد قرض كانت األخرية قد قامت باقرتاضه من بنك 

( درهم ، ووقع معها عقد متويل اسالمي إلنشاء املصنع وشراء 83,972,500م مببلغ ) 2005سنة 

ونفقات رأس املال يف حدود تسهيالت ائتمانية مببلغ املواد املطلوبة وسداد مصاريف 

،  10/7/2007( درهم وفقًا لشروط وأحكام خطاب عرض التسهيالت املؤرخ 190,300,000)

من اتفاقية املراحبة الرئيسي لبيع وشراء سلع )اتفاق التمويل( على اتفاق  (9/3)ونص بالبند 

حملاكم دولة اإلمارات العربية املتحدة أطراف هذا التعاقد على انعقاد االختصاص القضائي 

من  (17/2)فيما يتعلق باملنازعات اليت قد تنشأ فيما يتعلق بهذا االتفاق ، كما اتفق بالبند 

من االتفاقية الثانية على أن أي نزاع قد ينشأ أو فيما يتعلق  (8/7)االتفاقية األوىل وبالبند 

صورة نهائية مبوجب قواعد مركز التوفيق بهاتني االتفاقيتني سوف تتم احالته وتسويته ب

والتحكيم التجاري يف أبوظيب ، وإذ خلص احلكم االبتدائي املؤيد باحلكم املطعون فيه ويف 

نطاق ما حملكمة املوضوع من سلطة تقديرية أن شرط التحكيم الوارد بهما ال يقتصر على 

 اتفاقية املراحبة على سند من أن العالقة اليت ينظمها العقدان املشار إليهما بل ميتد أثره إىل

اتفاقييت شراء احلصص ناشئة عن هذه التسهيالت االئتمانية ومرتبطة بها ارتباطًا ال يقبل 

التجزئة بشأن مجيع املنازعات واخلالفات اليت تثور بني طريف التعاقد وإنهما حلتا حمل 

بأن اتفاقية التسهيالت االتفاقات السابقة املتعلقة بالتسهيالت ، مطرحًا دفاع الطاعن 

االئتمانية حمل الدعوى سندها مستقل بذاته عن اتفاقييت بيع املطعون ضدهما الثانية والثالثة 

كامل حصص الشركة املطعون ضدها األوىل للطاعن ، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدفع 

لشرط املبدى من املطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لسبق االتفاق على التحكيم طبقًا 

التحكيم املتفق عليه باتفاقييت شراء احلصص سالف اإلشارة إليهما ، وكان هذا 
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االستخالص سائغًا وله سنده من أوراق الدعوى ويكفي حلمل قضاء احلكم املطعون فيه 

ورد بسبب الطعن يكون والرد على دفاع الطاعن الذي متسك به ، فإن النعي على احلكم مبا 

 (1) اس (.على غري أس

وجاء يف نقض حديث حملكمة أبوظيب ان اإلحالة يف عقود املراحبة جائزة ولو انقعدت  

املراحبة على جزء من املبيع وفقا الحكام الشريعة اإلسالمية بشرط ان يكون شرط 

 (2)التحكيم واضحا  وميكن اثباته امام احملكمة املختصة 

على أنه جيوز الطعن يف املسائل اليت   دولة اإلمارات العربية املتحدةوقد استقر العمل يف

ختالف الشريعة اإلسالمية يف أحكام القضاء أو األحكام الصادرة عن اهليئة التحكيمية، 

( الصادرين من بتاريخ  5و) ( 4)  كما ذهبت لذلك حمكمة استئناف أبوظيب يف الطعن رقم

قضت بأن املشاركة  م بشأن املشاركة املتناقصة املنتهية بتمليك العقار حيث18/5/1999

 ( 3)املنتهية بالتمليك هي إحدى العقود اإلسالمية اليت ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية

 :مالمح التحكيم يف  الصناعة املالية  يف السودان

سلمة النظام املصريف بالكامل ،  وظلت أالعامل  تقوم ب يعترب  السودان أول دولة يف           

م ومت  تعديل  القانون  2020اإلسالمية  هي اليت يعمل بها يف السودان حتى عام الصناعة املالية 

اىل جنب مع النظام املصريف  باعتماد النظام املصريف  التقليدي  فصار يعمل به جنبًا

على مستوى البنك املركزي واملؤسسات املالية اإلسالمية و املؤسسات املالية  (4)اإلسالمي

 التقليدية.   

  (5) دولة يف العامل تنشئ أول هيئة عليا للرقابة الشرعية كما بعترب السودان هو أول 

م، وتعمل هذه اهليئة العليا باستقالل 1992حبيث يكون مقرها البنك املركزي منذ عام 

 

 -الدائرة التجارية  -قضائية م  2012لسنة (  296 )رقم الطعن -األحكام املدنية والتجارية  -أبوظيب  حمكمة النقض  (1)

 ..09-05-2013بتاريخ 

 ..م حمكمة االستئنف أبوظيب    294/2021م وانظر االستئناف رقم 465/2021حمكمة نقض أبوظيب رقم  (2)

 م.18/5/1999الصادرين من بتاريخ  5و 4بوظيب  الطعن رقم أانظرحمكمة استئناف  (3)

م  واملادة الثانية وما بعدها من قانون 1992مارس 2أنظر قرار تكوين اهليئة الصادر من وزير اإلقتصاد واملالية السوداني يف  (4)

م  ، وانظر الئحة تنظيم أعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف  2003تنظيم العمل املصريف السوداني لسنة 

 ..م  2020وتعديالتها يف  م 1994واملؤسسات املالية لسنة

م حتت ضيافة بنك دبي 1983املعلوم ان االحتاد الدولي للبنوك االسالمية كان قد انشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية يف عام   (5)

هيئة عليا يف جدة غري ان ظروفا ما  ىسالمي وعقدت عدة اجتماعات غري ان هذه التجربة مل تدم طويال وكونت مرة اخراإل

عامليا  سالمية ولذا تعترب التجربة السودانية االوىلسهمت يف تطوير الصناعة املالية اإلتها ولو كتب هلا االستمرار ألعرقل

لتكوينها واستمرارها يف العمل وقد اقتدت بالتجربة السودانية دول اسالمية كثرية من بينهادولة ماليزيا فأنشأ البنك 
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متضامنة ومتعاونة مع البنك املركزي؛ لضمان سالمة  اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية من 

ية، وتعمل هذه اهليئة على أن تكون السياسات والقرارات والتعليمات الصادرة الناحية الشرع

عن اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية يف الدولة موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية وهديها، 

م تعترب الفتوى الصادرة  2003( من قانون تنظيم العمل املصريف السوداني لسنة21ووفقا للمادة )

العليا للرقابة الشرعية يف النشاط املصريف أو يف أي نزاع  ملزمة  ألطراف النزاع  عن  اهليئة 

وللبنك املركزي وكل املصارف واملؤسسات املالية العاملة بالسودان كما تكون أحكام 

الفتاوى واجبة التنفيذ ما مل يطعن فيها الغري أمام القضاء، واملعلوم أن  النظام املصريف 

م، وال جيوز التعامل بالربا 1991ودان يعمل وفق الشريعة اإلسالمية منذ عام والقضائي  يف الس

( من 108م. مبوجب أحكام املادة )1983بالسودان منذ تطبيق الشريعة اإلسالمية يف عام 

م. وبال شك كانت جتربة عمل اهليئة العليا للرقابة الشرعية 1984قانون املعامالت املدنية لسنة 

رائدة خدمت أغراضها، وتكامل فيها العلم الشرعي والقانوني الوضعي السودانية مفيدة و

 واالقتصاد واحملاسبة والرقابة االدارية والدستورية.

وتعترب التجربة السودانية يف الصناعة املالية رائدة يف العصر املعاصر من حيث وجود 

اشراف عام على  هيئات رقابة شرعية يف كل مؤسسة مالية اسالمية يف السودان جبانب وجود

الصناعة املالية يف الدولة من قبل اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف السودان على السياسات 

الصادرة من البنك املركزي للمصارف اإلسالمية للتأكد من مدى موافقتها للشريعة 

وزع اإلسالمية. ويتنوع االختصاص يف عضوية اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف السودان ويت

العمل فيها عرب مكاتب متخصصة يف تلك التجارب عن توريع األمانات والتنوع يف االختصاص 

احلادث يف اهليئة السودانية وهو يف تقديرنا ما يقوي حلقات االجتهاد اجلماعي املنشود يف 

العصر احلالي وهو ما يشكل ضمانة قوية لنجاح التحكيم يف التمويل اإلسالمي وابتعاد 

 وع احلكم التحكيمي يف احملظورات اليت نهت الشريعة اإلسالمية عنها. احتمال وق

 

واختار البنك املركزي املاليزي األمني العام للهيئة  قد م  1996تشارية  الشرعية  عام املركزي املاليزي  اهليئة العليا اإلس

لبنك كما أنشأ ا العليا للرقابة الشرعية بالسودان عضوا يف اهليئة الشرعية اإلستشارية العليا يف ماليزيا ملدة ثالث سنوات .

    م.2005البنك املركزي الباكستاني يف عام  م وكذا   2004عام  هيئة عليا للرقابة الشرعية  االسالمي للتنمية  جبدة

  م 2014دخل اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف املصرف املركزي العماني يف اكتوبر أتعترب سلطة عمان آخر من وغريها   و

ها قانونا ساميا مبثامة سالمية هيئات عليا للرقابة املالية باعتبارسالمية وغري اإلويتوقع الباحث ان  تؤسس كل الدول اإل

سالمي قوتها يف التسبيب  القانوني للقررارات التحكيمية من الدستور الذي تستمد منه هيئات التحكيم يف التمويل اإل

 الناحية املوضوعية والشكلية  كذلك .
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ويالحظ أن منهج اهليئة هو اجتهاد حمض بني املتنازعني وقد استفادت التجربة  

السودانية من هذه االجتهادات يف تطوير الصناعة املالية ويف حتويل كثري من املصارف 

 التقليدية إىل مصارف إسالمية. 

م به اهليئة العليا من اختصاصات ميكن أن تؤدي مستقبال إىل دعم وإن ما تقو

التحكيم و االجتهاد اجلماعي  الفقهي من خالل  دراسة الفتاوى واالستشارات والقرارات 

الفقهية املتصلة جبوانب الصناعة املالية السابق صدورها عن هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك 

ا أن الدور الرقابي للهيئة العليا ميكن أن يؤدي اىل مراقبة املختلفة العاملة بالسودان،  كم

نشاط البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية العاملة بالسودان، وهو ما ميكنها من التأكد من 

التزامها بأحكام الشريعة االسالمية وتنبيه اجلهات املعنية مبا قد يظهر يف هذه النشاطات من 

بة ما يستدعي من أمور تتعلق باملعامالت املالية واملصرفية وإبداء خمالفة  هلذه  األحكام ومراق

 الرأي فيها بصفة دائمة ومستمرة، 

م  من أهم دعائم التجربة السودانية 1990ويعترب قانون األموال املرهونة للمصارف لسنة 

يف التحكيم يف نزاعات  التمويل اإلسالمي وقامت عليه كثري من الدراسات واحتذته الكثري 

 من الدول منها بعد أن تفحصت اجلوانب املضيئة فيه وغضت الطرف عن إخفاقاته.  

النجاح اليت البست هذا القانون فإن هناك صعوبات  ولكن بالرغم من مظاهر

 اكتنفت التحكيم الذي يتم مبوجبه ومن ذلك اآلتي:

( منه بقوله: )جيوز للراهن ) املدين (  يف 8نص على إحالة النزاع  للتحكيم يف املادة )

حالة وجود نزاع بينه وبني املصرف، أن يطلب كتابة يف مدة ال تزيد على أسبوع واحد من 

(، إحالة النزاع للتحكيم(، واجلدير بالذكر 5اريخ تسلمه اإلنذار املنصوص عليه يف املادة )ت

( حتدثت عن إنذار املرتهن بعزمه بيع املال املرهون استيفاًء ملبلغ الرهن، وقد  5أن املادة )

( عن تكوين هيئة التحكيم يف مدة ال  تزيد على  أسبوع واحد من تاريخ 9حتدثت املادة )

يم املصرف طلب إجراء التحكيم، ويعني كل طرف حكما ويتفق الطرفان على تعيني تسل

حكم  ثالث يكون رئيسًا هليئة التحكيم. وإذا تعذر تكوين هيئة التحكيم فيجوز أن يطلب 

من حمافظ بنك السودان املركزي تعيني من تعذر تعيينه على أن يقوم حمافظ بنك السودان 

( على أن تصدر هيئة التحكيم 10أسبوع وقد نصت املادة ) بذلك خالل مدة ال تزيد على

قرارها يف مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ تكوينها ويكون قرارها نهائيا، وغري قابل للطعن 

 فيه أمام احملاكم. 
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من خالل ما سبق من خارطة إجرائية وموضوعية رمسها القانون السوداني هلذا النوع 

لتحكيم يف التمويل اإلسالمي؛ ملا فيه من مواكبة لسرعة من التحكيم ورغم أنه اختار ا

الفصل يف النزاع واالبتعاد عل طريق القضاء العادي إال أن تطبيق القانون وإجراءات التحكيم 

الواردة فيه قد كشف عيوبا نوردها هنا بغية االستفادة منها وتفاديها يف عمليات التحكيم 

  اإلسالمي املنشود ومن تلك العيوب:   

قصر الفرتة الزمنية ما بني طلب إجراء التحكيم وتكوين اهليئة التحكيمية وإصدار  -1

قرارها التحكيمي؛ إذ مل تتعد تلك  الفرتة شهرًا ونصف!؟  وقد دلت سنة العمل على النص 

على مدة زمنية مناسبة للفصل يف النزاع  قد تصل اىل  أكثر من ستة شهور  يف كثري من 

 (1)قانون التحكيم السوداني  واملصري واإلماراتي.  قوانني التحكيم، مثل

وجود بعض التناقض والتداخل بني العمل القضائي والتنفيذي للمؤسسات العاملة يف  -2

الصناعة املالية  اإلسالمية. ويتعارض هذا القانون مع بعض أحكام الدستور واألسس 

م  مدير 1990ومن ذلك: فقد أعطى  قانون األموال املرهونة للمصارف لسنة .العامة للقضاء

البنك سلطة بيع املال املرهون جربا على صاحبه  الراهن رغم ان الراجح  فقهيًا  والثابت 

 قضاًء أن القضاء وحده هو من ميلك تلك السلطة. 

م هو النص 1990سنة إن أكرب العيوب اليت وقع فيها قانون األموال املرهونة للمصارف ل -3

 على عدم قابلية القرار التحكيمي للطعن فيه أمام القضاء ،

وقد تناولت أحكام القضاء السوداني الكثري من املعامالت يف الصريفة املالية باإللغاء  

بعدم دستورية  هذا القانون مبوجب  (2)أو التعديل وقد قضت احملكمة الدستورية السودانية 

م الشيء الذي يؤكد خضوع الصناعة املالية يف السودان إىل الرقابة  2001حكم هلا يف عام

الدستورية والقضائية، بالرغم من نص القانون على نهائية األحكام الصادرة مبوجب القانون 

وعدم قابليتها للطعن امام احملاكم، وهو ما يؤدي إىل جتويد األداء أيضا ويقوي من الفرص 

 الية اإلسالمية . الثمينة لتطوير الصناعة امل

 

غري  رطوم اخل –احملكمة التجارية 17/2007انظر قضية سامي الطيب بابكر واخر ضد بنك الشمال االسالمي  )   (1)

وقانون التحكيم اإلمارتي حول اشرتاط مدة  ستة  شهور للفصل    م   2016نظر قانون التحكيم السوداني لسنة أو  منشورة 

 يف  النزاع أمام اهليئة التحكيمية . 

ركة مرحب أمحد عبد اجلليل أبو زيد وش -16/2001قررت احملكمة الدستورية يف الدعوى الدستورية بالنمرة م د/ق د/  (2)

( من هذا 2)10( بنك فيصل فرع حبري عدم دستورية نص املادة2( حكومة السودان)1لصناعة الصابون والكيماويات ضد)

 القانون. .
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وقد أشارت احملكمة العليا السودانية اىل امكانية خضوع القرار التحكيمي  الصادر 

م إىل  1991( من قانون األموال املرهونة للمصارف  لسنة 10) عن هيئة التحكيم مبوجب املادة

 (1)رقابة القضاء بعد استنفاذ العملية التحكيمية 

 الصناعة املالية اإلسالمية :ضمانات  التحكيم  يف 

لكي يكون التحكيم أكثر فاعلية يف الواقع التطبيقي فان القانوني اإلماراتي 

 والسوداني قد احاطا العملية التحكيمية من جهتني : 

 ضمانة تنفيذ احلكم الصادر عن هئية التحكيم  عرب القضاء :   /األوىل 

يف  ا بعــد صــدور حكــم التحكيــمـن دور القضــاء ميتد  إلــى مـأمن املالحظ 

القانونني السوداني واإلماراتي حيــث جيـوز  ألطراف التحكيم بعد انتهاؤه او للغري تنفيذ 

كما  (2)لالتفاقيات الدولية  احلكم التحكيمي عرب مؤسسات القضاء الوطين واألجنيب وفقًا

للمحكمـة أثنـاء نظـر طلـب التصديـق علـى حكـم احملكميـن أن تعيـد احلكـم هلـم للنظـر 

فيمـا أغفلـوا الفصـل فيـه أو لتوضيحـه إذا كان حمـددًا بالدرجـة التـى ميكـن معهـا تنفيـذه، 

ـى احلمايـة فأحـكام  التحكيـم ال تكتسـب بذاتهـا القـوة التنفيذيـة التـي ختوهلـا احلصـول عل

القضائيـة بواسـطة التنفيـذ اجلبـري إذ أنهـا ال تعـد بذاتهـا سـندات تنفيذيـة ، فالقـوة التنفيذيـة 

ال تلحـق أحـكام احملكميـن إال بصـدور أمـر خـاص مـن جهـة قضـاء الدولـة املختـص 

التنفيذيـة وهـو مـا بإجـراءات التصديـق علـى حكـم احملكميـن الـذى يعقبـه تذييلـه بالصيغـة 

يعـد إعرتافـًا مـن قضـاء الدولـة بصاحليـة احلكـم وإمكانيـة تنفيـذه جبـرًا بكافـة الوسـائل 

التـي يتيحهـا القانـون وهـو مـا عبـرت عنـه املـادة اخلامسـة مـن القانـون النموذجـى اليونسـرتال 

)ال جيوز ألي حمكمة التدخل فى العملية  ـه :قانـون التجـارة الدوليـة للجنـة األمـم املتحـدة بأن

التحكيمية اإل إذا نص القانون على ذلك( . وذلـك سـعيًا حنـو حتقيـق وكفالـة حريـة التحكيـم 

لـذا جـاء النـص العـام بعـدم جـواز تدخـل احملكمـة فـى العمليـة التحكيميـة ووضـع االسـتثناء 

از التدخـل وبالرجـوع للنصـوص جنـد أنهـا جتيـز تدخـل علـى ذلـك فـى حـاالت النـص علـى جـو

القضـاء فـى العمليـة التحكيميـة أثنـاء سـريها مـن قبيـل املسـاندة أو املسـاعدة واملعاونـة فـى 

احلـاالت التـى سـبق اإلشـارة إليهـا وهذا قيد ملزم للتحكيم يف مسائل الصناعة املالية 

 لفة من منازعات متويل وخالفه.اإلسالمية يف كل صورها املخت

 

 . 2005/ 493وانظر ط.م / .  90/2005(انطر حكم احملكمة العليا السودانية   بالرقم ط.م/1)

من قانون التحكيم اإلماراتي   57و 56و 55وكذلك املواد   2016من قانون التحكيم السوداني لسنة   48و 47(انظر املواد 2)

 . . 2018لسنة
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 :اقامة دعوى البطالن   /الثانية 

ي من أطراف التحكيم اقامة دعوي بطالن يف املشرعني السوداني واإلماراتي أل اجاز

مواجهة احلكم الصادر عن هيئة التحكيم  أمام القضاء يف حاالت خمصوصه وذلك يعترب 

ن وعدم احنرافه حنو الظلم واحليف فقد أكرب ضمانة لسري العملية التحكيمية وفق القانو

 م على ما يلي :  2018( من قانون التحكيم اإلماراتي لسنة  53نصت  املادة )

ال يقبل االعرتاض على حكم التحكيم إال مبوجب رفع دعوى بطالن إىل احملكمة أو  -1)

 أثناء نظر طلب املصادقة على احلكم.

 باب األتية :من األس وعلى طالب البطالن أن يثبت أيًا

أ. عدم وجود اتفاق حتكيم أو أن االتفاق كان باطال أو سقطت مدته وفق القانون الذي 

 أخضعه له األطراف أو وفقا هلذا القانون وذلك يف حالة عدم وجود إشارة إىل قانون معني..

للقانون  ب. أن أحد األطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد األهلية أو ناقصها وفقًا

 الذي حيكم أهليته.

ج. عدم امتالك الشخص أهلية التصرف يف احلق املتنازع بشأنه وفقا للقانون الذي حيكم 

 (من هذا القانون. 4أهليته واملنصوص عليهفي املادة )

ا صحيحا بتعيني د. إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالن

لتحكيم أو نتيجة إخالل هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو ألي سبب ا حمكم أو بإجراءات

آخر خارج عن إرادته. وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على 

تطبيقه على موضوع النزاع، وإذا مت تشكيل هيئة التحكيم أو تعيني أحد احملكمني على 

 األطراف.وجه خمالف ألحكام هذا القانون أو التفاق 

ز. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا أثر يف احلكم أو صدر حكم التحكيم بعد 

 انتهاء املدة املقررة هلا. 

ح. إذا كان حكم التحكيم قد فصل يف مسائل مل يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود 

ائل اخلاضعة هذا االتفاق، ومع ذلك إذا كان من املمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة باملس

للتحكيم من أجزائه اخلاصة باملسائل اخلاضعة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخرية 

 وحدها.

 حتكم احملكمة ببطالن حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أيا مما يأتي:- 2

 أ. أن موضوع النزاع يعد من املسائل اليت ال جيوز التحكيم فيها.

 حكيم للنظام العام واآلداب العامة بالدولة.(ب. خمالفة حكم الت
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( من قانون التحكيم السوداني على دعوى البطالن وأسبابها 42وكذلك نصت املادة  )

( جيوز ألي من طريف التحكيم طلـب إلغاء حكم هيئــــــــــــــــة التحكيـــــــــــم 1فقالت: )

 تية:للبطالن، مـن حمكمة اإلستئناف ألي من األسباب اآل

إذا مل يوجد إتفاق حتكيم ، أو كان باطاًل، أو قاباًل لألبطال، أو سقط بانتهاء  –)أ( 

 مدته،

إذا كان أحد طريف اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقدًا لألهلية أو ناقصها وفقًا  –)ب( 

 للقانون الذى حيكم أهليته،

عدم إعالنه إعالنًا صحيحًا إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب   –)ج( 

 بتعيني حمكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته،

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق األطراف على تطبيقه على   –)د( 

 موضوع النزاع،

 إذا مت تشكيل هيئة التحكيم أو تعيني احملكمني على وجه خمالف للقانون أو  –)هـ( 

 التفاق الطرفني،

إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا   –)و( 

االتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء احلكم اخلاصة باملسائل اخلاضعة للتحكيم عن 

 ،أجزائه اخلاصة باملسائل غري اخلاضعة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخرية وحدها

إذا وقع بطالن فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنًا أّثـــر   –)ز( 

 فى احلكم.

 ( أمام حمكمة االستئناف.1( يقدم الطلب املشار إليه فى البند )2)

( حملكمة االستئناف أن تقضى ببطالن احلكم من تلقاء ذاتها، أثناء نظر الطلب املذكور 3)

 ضمن حكم هيئة التحكيم ما خيالف النظام العام فى السودان.( إذا ت1فى البند )

 ن دعوى البطالن يف القانونني  اإلماراتي والسوداني تكاد تكون متطابقة يفأويالحظ  

حينما قررا بطالن التحكيم اذا تضمن حكم هيئة  كل فقراتها غري انهما يتطابقان

السودان ،  والثابت تشريعاً وقضاءاً   يف التحكيم ما خيالف النظام العام فى اإلمارات أو يف  

دول اإلمارات العربية املتحدة ومجهورية السودان أن خمالفة حكم هيئة التحكيم ألحكام 

الشريعة االسالمية   تعترب  خمالفة للنظام العام الن الشريعة اإلسالمية هي مصدر أساس 
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.  (1)ودساتري مجهورية السودان  للتشريع وقد نص على ذلك يف دستور االحتاد بدولة اإلمارات

ويعترب حتصني احلكم التحكيمي يف الصناعة املالية اإلسالمية وعدم خمالفته للشريعة 

اإلسالمية هو من أكرب الفرص اليت تشجع استمرار التحكيم يف الصناعة املالية يف دولة 

 اإلمارات والسودان وكل بقاع العامل . 

 :اخلامتـة

 وتوصياته: جيدر بنا يف نهاية هذا البحث أن خنتم بأهم نتائجه 

 أواًل / النتائج :

من البحث رسوخ  التحكيم يف الفقه اإلسالمي كواحد من وسائل فض تبني  .1

 النزاعات يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوطنية والدولية  .

إن اهليئة العليا للرقابة الشرعية واهليئات الشرعية يف املؤسسات املالية يف دولة  .2

السودان  هي إحدى اجلهات اليت تقوي دور التحكيم يف فض النزاعات يف اإلمارات و

يف عقود التمويل اإلسالمي بصفة خاصة، ومنتجات الصناعة املالية األخرى بصفة 

عامة، وهي إحدى الضرورات العصرية االجتهادية اليت ميكن ان تسهم يف تطوير 

 الصناعة املالية االسالمية. 

ة املالية اإلسالمية فإنه  يشرتط يف هيئات التحكيم خلصوصية التحكيم يف الصناع .3

بأحكام  انوني  والعلم واإلملام الكافينييف الصناعة املالية  التأهيل الفقهي والق

 الفقه اإلسالمي والشريعة اإلسالمية .

الوطين والدولي يف دولة اإلمارات  تكامل بني هيئات التحكيم والقضاءوجود  .4

يف منازعات الصناعة املالية اإلسالمية  وهو ما يقوي جانب   والسودان العربية املتحدة

الرقابة الشرعية وصيانة أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء والتأكد من سالمة 

 تطبيقها يف حال القضاء واالقتضاء.

 التوصيات :ثانيًا / 

 

( من قانون انشاء احملكمة 75أجازت املادة )م  وقد  1971( من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة  7(انظر املواد) 1)

اال ختالف مبادئ القانون املقارن لقضاء وفق اختصاصاتها بشرط اا  للمحكمة العليم ان 1973لسنة  10االحتادية العليا رقم 

م املادة ا خلامسة اليت تنص :           2005وأنظر دستور السودان االنتقالي لسنة    .أحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام

 . ..... ( لتشـريعات تكون الشـريعة اإلسالمية واإلمجاع مصدرًا ل) 
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السودان يف  تفعيل الرقابة الشرعية وحوكمتها يف دولة االمارات ونوصي بضرورة  .1

املستويني القانوني  على االسالمية  لتحكيم يف الصناعة املالية صفها أداة داعمة لبو

 املؤسسات املالية اإلسالمية. والفقهي  يف 

دولة االمارات  التعاون بني املؤسسات املالية اإلسالمية يفتفعيل  ضرورةنوصي ب .2

لتحكيم واالبتكار يف اسس ووسائل  من خالل إنشاء االتفاقيات الدولية   والسودان 

للتحكيم اإلسالمي دولية  ، وانشاء مراكز االسالمية  يف نزاعات الصناعة املالية

 ًا  عاملياملالية االسالمية حمليا واقليمياً   دعما ملسريتها يف تطوير الصناعة 

 طريق عة املالية االسالمية وذلك عننوصي  بتفعيل اجراءات التحكيم يف الصنا .3

تشجيع  ابتكار  وتصميم  برامج الكرتونية  ورقمية  يتم التحكيم فيها عن بعد بني 

املؤسسات املالية االسالمية واحملكمني خارج وداخل الدولة لتسهيل اجراءات 

اليت تنسجم مع االقتصاد حكيم واحلصول علي احكامه على جناح السرعة الت

  .لكرتوني الدوليالرقمي واال

واالقليمية   مبراكز التحكيم الوطنيةاالرتقـاء نوصي املشرعني االماراتي والسوداني ب .4

الصناعة املالية االسالمية علـى غـرار  لتتوسع يف  جمـالالتحكيم يف  املتخصصـة

 املراكـز الدوليـة وتوفيـر الضمانـات واآلليـات التـي تتيـح هلـذه املراكـز فرصـة أداء

 .الـدور املنـوط بهـا

 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل / اللغة :
إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار( ،املعجم الوسيط ،جممع  .1

 . دار الدعوة    اللغة العربية القاهرة 
 .ابن منظور  مجال الدين  لسان العرب مادة مول  .2
 .هـ 1344: املطبعة احلسينية، القاهرة، -الفريوز آباذي. القاموس احمليط .3

 ثانيًا / الفقة اإلسالمي  وأصوله:
(،)حاشية علي  رد احملتار على الدر املختار الطبعة   1407ابن عابدين  حممد أمني بن عمر عابدين )  .1

 طبعة دار إحياء الرتاث العربي  الثانية ،  بريوت 
هـ(  .األحكام 458القاضي ، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء )املتوفى: : بو يعلىأ .2

 .1966السلطانية م الطبعة الثانية مطبعة الياس احلليب   
. أبي الربكات أمحد بن حممد بن أمحدالدردير.الشرح الصغري علىأقرب املسالك إىل :الدردير .3

  1ذهب اإلمام مالك، ،  دمشق .مطبعة عيسى البابي احلليب وشركاؤه،  جم
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 كي.  املوافقات. بريوت . طبعة دار  املعرفةالشاطيب . إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املال .6
أبي عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي. األم مع خمتصر املزني، كتاب الغضب،   الشافعي. اإلمام .7

 م1983 -هـ 1403بريوت دمشق دار الفكرللطباعة والنشر، 
حلياة نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ االسالمي ، الكتاب االول ا : الظاهر ،  القامسي .8

 1982 -ـه1403الدستورية، بريوت، دار النفائس، 
هـ( . بدائع 587عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي )املتوفى:  :الكاساني  .9
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 املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري لألشخاص 

 يف القانون اجلنائي الدولي

 البحثمستخلص 

جاءت هذه الدراسة بعنوان: املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري لألشخاص. 

وتبدو أهميتها يف أنها تناولت إحدى اجلرائم الدولية اليت تشغل بال العديد من رجال الفقه 

تكمن مشكلة الدراسة  . اجلرائم اليت تهدد االمن والسلم الدولينيوالقانون لكونها إحدى 

ا هم من ترتكب جرمية االختفاء القسري لألشخاص، مما يؤدي إىل هيف أن الدولة واجهزت

إفالتهم من العقاب واملالحقة القضائية. أتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باعتبارها 

 ف  النصوص القانونية وحتليلها وألجل ذلك توصلتدراسة قانونية مقارنة تقوم على وص

همها: ان جرمية االختفاء القسري أحدى صور اجلرائم ضد الدراسة إىل عدد من النتائج من أ

 اإلنسانية، وانها ال تسقط بالتقادم، واملسؤولية عنها تقوم على أساس فردي.

العقوبات املقررة  كما اوصت الدراسة بعدد من التوصيات من بينها: إعادة النظر يف

جلرمية االختفاء القسري، بصورة متكنها من حتقيق الردع العام. جبانب إجياد ضمانات 

قانونية كافية حلماية ضحايا االختفاء القسري، ومتكينهم من مباشرة اإلجراءات اجلنائية 

 أمام احملكمة  اجلنائية الدولية للمساهمة يف حتقيق العدالة ورد االعتبار.

Abstract 

This study came under the title: Criminal Responsibility for the Crime of 

Enforced Disappearance of Persons.Its importance appears in that it dealt with 

one of the international crimes that concern many scholars and legal scholars 

because it is one of the crimes that threaten international peace and security.The 

problem of the study is that the state and its agencies are the ones who commit 

the crime of enforced disappearance of people, which leads to their impunity 

and prosecution. 

The study followed the descriptive analytical approach as a comparative 

legal study based on the description and analysis of legal texts, and for that the 

study reached a number of results, the most important of which are: The crime 

of enforced disappearance is one of the forms of crimes against humanity, and it 
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does not fall within the statute of limitations, and that the responsibility for it is 

based on an individual basis. 

The study also recommended a number of recommendations, including: 

Reconsidering the penalties prescribed for the crime of enforced disappearance, 

in a way that enables it to achieve general deterrence.In addition to creating 

sufficient legal guarantees to protect victims of enforced disappearance, and to 

enable them to initiate criminal procedures before the International Criminal 

Court to contribute to achieving justice and rehabilitation. 

 مقدمة:

اجملتمع الدولي،  تؤرقن االختفاء القسري لألشخاص يعد من أخطر املسائل اليت إ 

فاء وأصبح يف تزايد ملحوظ يف األوانة األخرية حيث أثبتت الشواهد، واالدلة أن جرمية االخت

وقوعًا،  (Crimes against humanity)القسري من اكثر صور اجلرائم ضد اإلنسانية 

واخلطري يف االمر أضحت هذه اجلرمية تتداخل مع األرهاب الذي متارسه الدولة على رعاياها، 

ال سيما يف دول العامل الثالث، ولذلك حظيت باهتمام بالغ من قبل منظمات حقوق اإلنسان، 

والسلم الدوليني ويظهر ذلك  وذلك ملا هلا من خطورة على األمنمع الدولي، ومن ثم اجملت

( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 7االهتمام بصورة جلية من خالل أحكام املادة )

املعروف لدى العامة بنظام  (Rome statute of the international criminal, cort)الدولية 

م(، حيث نصت هذه املادة على تصنيف االختفاء القسري 1998لسنة ) األساسيروما 

Enforced disappearance of persons  ضمن اجلرائم الدولية اليت تدخل يف أختصاص

لألهمية هذا املوضوع جاءت هذه الدراسة ألجل تسليط  احملكمة اجلنائية الدولية، ونسبًة

عن جرمية االختفاء   (Criminal responsibility)وء على أحكام املسؤولة اجلنائية الض

( وذلك وفقًا ألحكام النظام األساسي disappearance of persons) Enforcedالقسري 

للمحكمة اجلنائية الدولية، والتطبيقات القضائية على الصعيدين الوطين والدولي مبا خيدم 

 أغراض الدراسة. 

 أواًل /  أهمية الدراسة:

 تبدو اهمية هذه الدراسة يف اآلتي: 

أن االختفاء القسري لألشخاص أصبح أحد صور األرهاب الذي متارسه الدولة بصورة  .1

 منظمة ضد رعاياها. 
 واألغراض السياسية.  خطر اجلرائم املنظمة ذات األهدافأن هذه اجلرمية من أ .2
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 وقوعًا. أصبحت من أكثر اجلرائم ضد اإلنسانية  .3
 يًا / أسباب اختيار موضوع الدراسة:ثان

 هناك جمموعة من األسباب تكمن وراء اختياري هلذا املوضوع لعل من  أهمها: 

 حداثة موضوع الدراسة على الصعيدين الوطين، والدولي.  -1
رغبيت الشخصية يف االحبار والتمعن يف احكام املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء  -2

 القسري. 
 تزايد عمليات االختفاء القسري لألشخاص يف األونة األخرية خاصة يف السودان.  -3

 :مشكلة الدراسة ثالثًا/

ال تبدو مشكلة هذه الدراسة يف أن جرمية االختفاء القسري لألشخاص يف غالب االحو

ترتكبها أجهزة الدولة األمنية، واالخطر من ذلك أن األجهزة  االمنية ترتكب هذه اجلرمية 

يف أطار تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية من أجل التخلص من كافة األصوات املعارضة 

 للسلطة. 

( علي القيام (Unableوهنا تظهر املشكلة القانونية يف أن الدولة تكون غري قادرة 

هذه األجهزة اليت يقوم أفرادها بأرتكاب هذه اجلرمية ويف بعض األحيان تكون  مبالحقة

يف مالحقة اجلناة لكونها شريك يف اجلرمية، لذلك  (unwillingness)الدولة غري راغبة 

 تقوم بتوفري احلماية هلم، ومساعدتهم على األفالت من العقاب. 

 :منهج الدراسة  رابعًا/

وصفي، والتحليلى لكونها دراسة قانونية مقارنة تعتمد على أتبعت الدراسة املنهج ال

وصف النصوص القانونية وحتليلها، وتفسريها و مضاهاتها مبا هو قائم يف األنظمة املقارنة 

وذلك من أجل الوقوف على مظاهر القوة يف التشريعات الوطنية والتأمني عليها، ويف املقابل 

 لعمل على معاجلتها من خالل ما توصى به الدراسة.أظهار مكامن اخللل والقصور، ومن ثم ا

 :هيكل الدراسة خامسًا / 

الغراض اهليكلة قسمت الدراسة إىل ثالثة مباحث، وكل مبحث أحتوى على ثالثة 

مطالب، حيث خصص املبحث األول للحديث عن ماهية املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء 

فتناول احكام جرمية االختفاء القسري وبيان القسري لألشخاص، أما املبحث الثاني: 

أركانها بينما املبحث الثالث واألخري: فخصص للعقوبات املقررة جلرمية الختفاء القسري 

 لألشخاص. 
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 املبحث األول

 ماهية املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري

إن احلديث عن ماهية املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري حديث غاية يف 

ألجل فك طالسم هذا املصطلح )ملسؤولية اجلنائية  التعقيد، وحيتاج منا إىل حبٍث مضٍن

Criminal responsibility وذلك من خالل التعرف عليه، ومن ثم العمل على بيان شروطه )

 وأحكامه اخلاصة مبا خيدم أغراض هذه الدراسة، وذلك على النحو التالي: 

  املطلب األول

 تعريف املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري لألشخاص

لقانونية املرتتبة على ) التزام الشخص بتحمل النتائج ا عرفت املسؤولية اجلنائية بأنها:

ال اجلزاء الذي ري عند توافر أركانها، ومن ثم أنزفعله الذي يشكل جرمية االختفاء القس

 .(1)يقرره القانون على فعله هذا(

املسؤولية اجلنائية بهذا املفهوم تقوم على أساس التكليف ونقصد به العقل )اإلدراك، 

 .(2)يسقط التكليف وتنتفي املسؤولية اجلنائيةوحرية االختيار( وإذا ختلف أي منهما 

هذه املسؤولية نظمها النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية وجعلها مسؤولية فردية 

(individual criminal responsibility)  بقوله :)يكون  للمحكمة اجلنائية الدولية

ل ضمن نطاق اختصاص على االشخاص الطبيعيني والشخص الذي يرتكب جرمية تدخ

اختصاص احملكمة يكون مسؤواًل عنها بصفته الفردية، ويكون عرضة للعقاب عن ذلك 

 .(3)(وفقًا هلذا النظام

لذلك نستطيع ان نقول: أن املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري هي مساءلة 

لدولي املتهم وحماسبته عن فعله الذي يشكل جرمية مبوجب أحكام القانون  اجلنائي ا

(international criminal, law)  .وذلك منعًا ملبدأ االفالت من العقاب 

 املطلب الثاني

 أساس املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري لألشخاص

 

القسم العام" دار النقري للطباعة بريوت، طبقة ثانية، سنة  –( د. حممود جنيب حسين "شرح قانون العقوبات اللبناني 1)

 . 135م(، ص 1975)

األوىل سنة (د. أشجان خالص الذهريي "شرح النظام اجلزائي السعودي ـ القسم العام" دار الثقافة للنشر، عمان، الطبعة 2)

 .158، ص 2017

 م(. 1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )25( املادة )3)
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 ًاأولت التشريعات احلديثة الوطنية منها، والدولية مبدأ املساءلة واملالحقة اجلنائية اهتمام

نني على أحكام املسؤولية اجلنائية واالسس والضوابط اليت ، حيث نصت كل القواَا خاص

تقوم عليها بقوهلا: "ال مسؤولية إال على الشخص  املكلف املختار عن فعل غري مشروع يرتكب 

 .(1)بقصد أو باهمال"

ن املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري تقوم على أساس الشاهد يف األمر أ

يف اجلرمية  ة مساهمة الشخصأيًا كانت درج (individual criminal, responsibility)فردي 

م وقفت عند ويستوى يف ذلك كون اجلرمية تامة أسواء كان فاعاًل أو شريكًا، أو حمرضًا 

 .(2)رتكاب اجلرمية عن الثامنة عشر عامًاحد الشروع، بشرط أال يقل عمره وقت أ

هذه اجلرمية من اجلرائم اليت تهدد األمن والسلم الدوليني لذلك ال جيوز ملن يرتكبها 

 .(3)الدفع مببدأ احلصانة، عالوة على ذلك أنها ال تسقط بالتقادم

االختفاء القسري اجلدير بالذكر أن االساس القانوني للمسؤولية اجلنائية عن جرمية 

أساس ذو طبيعة شخصية، وهذا الطابع مييز املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد، عن املسؤولية 

الدولية للدولة، و منعًا ملبدأ اإلفالت من العقاب نص القانون اجلنائي الدولي على جتريد 

عسكري  الشخص املتهم بهذه اجلرمية من الدفع باحلصانة، سواء كان رئيس دولة أو قائد

 .(4)أو رئيس جملس وزراء

 املطلب الثالث

 شروط املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري لألشخاص

وضعت التشريعات الوطنية، والدولية جمموعة من الشروط والضوابط ألعمال املسؤولية 

اجلنائية، وهي متثل يف نهاية املطاف األساس القانوني للمساءلة واملالحقة القانونية، 

 والقضائية يف حال توافرها، ولعل من أهمها اآلتي: 

 :( شرط اإلدراك1)

ام املسؤولية ونقصد به العقل والتمييز، شرط اإلدراك من الشروط األساسية لقي

 .(5)هلية اجلزائيةاستخدامه لدى الفقه اجلنائي، و يراد به األ وهذا املصطلح يكثر

 
( من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية 25م( واليت تقابل املادة )1991( من القانون اجلنائي السوداني لسنة )8(املادة )(1

 م(. 1998الدولية، لسنة )

 م(. 1998لنظام األساسي للمحكة اجلنائية الدولية لسنة )( من ا25(املادة )2)

 م(.1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )29(املادة )3)

 .328م(، ص 2001(أ.د علي بدر القادر القهوجي " القانون الدولي اجلنائي" منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة االوىل سنة )4)

 .158ص الذهريي "شرح النظام اجلزائي السعودي ـ القسم العام" مرجع سابق ص (د. أشجان خال5)
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فالشخص وفقًا هلذا الشرط  ال يكون مسؤواًل مامل يكن مدركًا ملاهية أفعاله 

لسنة  سودانيال وقت أرتكابه جرمية االختفاء القسري، وهذا ما نص عليه القانون اجلنائي

م( بقوله :)ال مسؤولية إال على الشخص املكلف املختار عن فعل غري مشروع  يرتكب 1991)

 .(1)(يقصد او بإهمال

هذا يعين ان القانون أبعد عن دائرة املسؤولية الشخص الذي ال يدرك ماهية أفعاله 

و بسبب تناوله مادة مسكرة ، وقد يكون ذلك بسبب عاهة عقلية أوقت أرتكاب اجلرمية

( حباالت (International criminal lawدون علمه، وهذا ما أشار إليه القانون اجلنائي الدولي 

 .(2)انتفاء املسؤولية اجلنائية أو امتناعها

 ( شرط اإلرادة وحرية االختيار:2) 

اجلنائية عن جرمية اإلرادة وحرية االختيار كشرط من شروط املساءلة واملالحقة 

االختفاء القسري يقصد بها: حرية الشخص وقدرته على توجيه  نفسه إىل أرتكاب جرمية 

ن فعله هذا يشكل راكه التام ملاهية ما يقوم به، وأاالختفاء القسري لألشخاص، مع إد

 .(3)جرمية وفقًا ألحكام القانون اجلنائي الدولي

ملسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري اجلدير بالذكر أن حرية اإلرادة مناط ا

قد تكون مادية، وذلك عندما تتجه إرادة اجلاني إىل الفعل املادي املكون لالختفاء القسري 

مباشرة، وقد تأخذ البعد املعنوي، وذلك عندما حيجم اجلاني عن إتيات ما أمر به القانون مبا 

 .(4)يعرف باالمتناع املخالف للقانون

الشرط )حرية اإلرادة( من الشروط اجلوهرية اليت ترتكز عليها املسؤولية اجلنائية هذا 

مثله واإلدراك، لذلك البد من توافره حتى نكون أمام مسؤولية جنائية عن جرمية االختفاء 

 القسري لألشخاص.

 ( شرط عدم مشروعية الفعل :3)

 

 م(.1991( من القانون اجلنائي السوداني لسنة )8(املادة )1)

 م(.1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )31(املادة )2)

 م(.1998لسنة ) ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،5(املادة )3)

(حرية االختيار: ال تقتصر على حرية اجلاني املادية يف أن يأتي عماًل من االعمال من خالل انعدام املؤثر املادي الذي حيول 4)

دون توجيه إرادته إىل هذا العمل بل تشمل حريته األدبية، فيكون مسؤواًل الشخص الذي يرتكب عماًل وهو حر يف أن يعمله 

لو أجرب على القيام به بقوة ال يستطيع دفعها ففي هذه احلالة ال مسؤولية عليه، النه غري خمتار فيما قام به. وكذا أو ال يعمله ف

لو فقد الشخص القدرة على التمييز كما لو كان جمنونًا، فال يسأل يف هذه احلالة عند أفعاله اليت أرتكبها، فاملسؤولية 

 واهلا. جودها، وتزول بزاألدبية، توجد بو اجلنائية بهذا املفهم أساسها املسؤولية
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اجلاني جرمية مبوجب  شرط عدم مشروعية الفعل نقصد به: أن يشكل الفعل الذي أتاه

أحكام القانون اجلنائي الدولي وفقًا ملبدأ الشرعية اجلنائية، مبعنى آخر أن يشكل فعل 

اجلاني جرمية أختفاء قسري وفق ما نص عليه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية بقوله: 

 .(1)" ال جرمية وال عقوبة إال بنص"

كون أمام مسؤولية جنائية يف حال ثبوت هذه الشروط الثالثة يف حال توافرها فإننا ن

عناصر الركن املادي واملعنوي جلرمية االختفاء القسري لألشخاص الوارد ذكرها يف النظام 

 ة.االساسي للمحكمة اجلنائية الدولي

 املبحث الثاني

 تعريف جرمية االختفاء القسري لألشخاص وبيان  أركانها

اليت ظهرت إىل  (International crimes)ة جرمية االختفاء القسري من اجلرائم الدولي

 مت، ونسبة خلطورتها على األمن والسلم الدولني ةالوجود عرب احملاكم اجلنائية الدولية املؤقت

م(، ولذلك سوف 1998النص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة )

 حناول القاء الضوء عليها من خالل هذا املبحث، وذلك على النحو التالي:

 املطلب األول

 تعريف جرمية االختفاء القسري لألشخاص

 Enforced disappearance of personsعرفت جرمية االختفاء القسري لألشخاص 

اء القبض على األشخاص أو : )القبأنها تعريفًا قانونيًا وفقًا ألحكام القانون اجلنائي الدولي

، أو أختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بأذن أو بدعم منها هلذا الفعل أو احتجازهم

عليه، ثم رفضها األقرار حبرمان هؤالء األشخاص من حريتهم او إعطاء معلومات بسكوتها 

عن مصريهم او عن اماكن وجودهم، وذلك بهدف حرمانهم من محاية القانون لفرتة زمنية 

 .(2) طويلة(

هذه اجلرمية وفقًا هلذا التعريف هي أحدى صور اجلرائم ضد اإلنسانية اليت يشرتط هلا 

يف إطار هجوم واسع النطاق، أو هجوم ممنهج موجه يف املقام األول ضد  القانون أن ترتكب

 .(3)وبالتالي هي جرمية عمدية )against any civilian population(السكان املدنيني 

 

 م(.1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )23، 22(املواد ) 1)

 م(.1998/ط( من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة )7/2(املادة )2)

 م(.1998، لسنة )( من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية30/1/2/3(املادة )3)
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جرمية االختفاء القسري،  جيسد الشهرية بالسودان أمنوذجًافض االعتصام  تعترب واقعة

الضحايا مفقودين، أي يف حالة اختفاء قسري وفقًا عن عدد من  ًاحيث ما زال البحث جاري

 ألحكام القانون اجلنائي الدولي. 

 املطلب الثاني

 جلرمية االختفاء القسري لألشخاص الركن املادي

منها ماديات  ، عدة تسميات للركن املادي للجرمية يورد الفقه القانوني املعاصر

وأيًا كانت التسمية فإن احملصلة النهائية واحدة وهي أن الركن . اجلرمية، وعناصر اجلرمية

املادي جلرمية االختفاء القسري لألشخاص يتكون من جمموعة من الشروط، وهذه الشروط 

 ميكن إمجاهلا يف اآلتي: 

 :شخاص قبض على أات اإلجرامية بإلقاء الأواًل: أن تقوم الدولة او أحدى املنظم

هذا الشرط يعين أن الدولة أو إحدى منظمات اإلجرام واالرهاب تقوم بعملية أمساك 

د حركتهم وحرمانهم من حرية التجول، وهذا يعين أن ال يكون الشخص يالضحايا وتقي

املقبوض عليه حرًا يف تنقله بسبب سطوة شخص أخر، قد تكون الدولة، أو إحدى منظمات 

 .(1)اباإلجرام واإلره

اجلدير باإلشارة  أن هذا القبض خمالفًا ألحكام القوانني الوطنية، والدولية جبانب 

ذلك ان السلطة اليت قامت به غري خمولة بالقيام به من حيث االختصاص، وبالتالي هو قبض 

خارج نطاق القانون، هذا السلوك اإلجرامي ألغراض هذه الدراسة يعرب عنصرًا جوهريًا لقيام 

املادي جلرمية االختفاء القسري لألشخاص، ألن القبض عنصر سابق لعنصر االختفاء  الركن

 . (2)قسرًا

من ناحية أخرى ال يكفي أن تقوم الدولة أو إحدى منظمات اإلجرام واإلرهاب بعملية 

القبض على االشخاص، بل جيب أن يكون ذلك باملخالفة ألحكام القانون الوطين والدولي 

وذلك باملخالفة لألحوال اليت جيوز فيها القانون عملية القبض، وهذا ما يعرف عند الفقه 

و القبض غري املشروع أو القبض خارج نطاق القانون ألن من شأنه أن جيرد القانوني باالحتجاز أ

 .(3)املقبوض عليه من كافة الضمانات القانونية اليت يكلفها القانون للمقبوض عليه 

 

(د. حممد علي الدباس والقاضي علي أبو زيد "حقوق اإلنسان وحرماته" دار الثقافة للنشر عمان، الطبعة الرابعة سنة 1)

 .219م(. ص 2017)

(د. يوسف عيسى حامد " املسؤولية اجلنائية الدولية لرئيس الدولة عن اجلرائم ضد اإلنسانية" رسالة دكتوراه ـ جامعة 2)

 . 93م(، ص 2019النيلني ـ كلية القانون ـ سنة )

 م(.1998/و( من النظام  االساسي للمحكمة اجلناية الدولية، لسنة )7/1(املادة )3)
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 :ثانيًا: حرمان ضحايا االختفاء القسري من حقوقهم وحرياتهم األساسية 

أكدت جتارب االختفاء القسري يف كل حلقاتها، ومراحلها قيام الدولة أو منظمات 

اإلجرام واإلرهاب مبمارسة أبشع وأفظع صور احلرمان و التعذيب ضد ضحايا االختفاء 

يئ خالل حرمانهم من حقوقهم األساسية من القسري، جبانب التصفية اجلسدية والقتل البط

 .(1)مأكل ومشرب وعدم أعطاء معلومات عن مصريهم

عالقة تربط بني التعذيب املصاحب جلرمية  مثةهذا االمر يدفعنا إىل القول: بأن هناك 

االختفاء القسري من ناحية، واإلرهاب الدولي ضد األشخاص من ناحية أخرى ال سيما وان 

واإلرهاب هي اليت تقوم بارتكاب جرمية االختفاء القسري لألشخاص منظمات اإلجرام 

 وألسباب قد تكون اجتماعية. 

 تفاء القسري:ثالثًا: ختويف وإرهاب ضحايا االخ

استخدام القوة اجلنائية أثناء ارتكاب جرمية االختفاء القسري، أو التهديد باستخدامها 

رام واإلرهاب يف ارتكاب اجلرمية وألجل هي أحدى الوسائل اليت تعتمد عليها منظمات اإلج

ذلك ميكننا تعريف ختويف الضحايا وأرهابهم بأنه:" كل فعل عنيف غري مشروع أو 

التحريض عليه دون وجه حق ألجل أثارة اهللع، واخلوف والذعر ضد املواطنني، او ضد مجاعة 

سواء قامت به من الدولة واستقرارها أو ضد قومية يكون من شانه تهديد أأو ضد طائفة 

 .(2)منظمة إجرامية، او تبنته الدولة حتقيقًا ألغراض خاصة  أو نكاية بالغري أو بدولة أخرى"

هذا السلوك اإلجرامي عجل مبجيئ احملكمة اجلنائية الدولية لتكون صاحبة الوالية 

 .(3)من والسلم الدولينيهذه اجلرائم اليت أصبحت تهدد األ لنظر

اإلشارة إليه إن هذا االرهاب الذي متارسه املنظمات اإلجرامية أثناء االختفاء  ما جتدر 

 .(4)القسري قد يكون إرهابًا داخليًا، وقد يكون دوليًا

 تفاء القسري من السكان املدنيني:رابعًا: أن يكون ضحايا االخ

 

لغين "اجلرائم الدولية دراسة مقارنة يف القانون  الدولي اجلنائي" دار اجلامعة اجلديدة، (د. حممد عبد املنعم عبد ا1)

 .135م( ص 2011االسكندرية طبعة )

(د. علي يوسف الشكري " االرهاب الدولي يف ظل النظام العاملي اجلديد" دار أيرتاك للطباعة والنشر، القاهرة، الطبقة 2)

 . 36م، ص 2002االوىل، سنة 

. غسان صربي كاطع " العالقة بني قضاء احملكمة اجلنائية الدولية، والقضاء اجلنائي الوطين" دار الثقافة للنشر، (د3)

 .67م( ص 2017عمان، الطبعة األوىل، سنة )
( 2007(د. حسني احملمدي بوادي "اإلرهاب الدولي جترميًا ومكافحة" دار املطبوعات اجلامعية، االسنكدرية، طبعة )(4

 .70ص
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سري ضحايا االختفاء الق (Civilian)ألغراض هذه الدراسة ميكننا تعريف املدنيني 

بأنهم: جمموعة من األشخاص ال حيملون سالح يف وجه العدو، وال يساهمون يف األعمال 

القتالية، وهذه الصفة كفيلة بأن متنحهم محاية خاصة ختتلف متامًا عن احلماية املمنوحة 

 .(1)للمقاتلني

هذا الشرط من الشروط اليت نص القانون اجلنائي الدول عليها صراحة لقيام جرمية 

 .(2) (against any civilian populationاالختفاء القسري لألشخاص بقوله :)

وهنا تكمن اخلطورة يف أن اجلرمية تنتهك احلماية القانونية، والدولية اليت يوفرها 

معان النظر يف هذا السلوك . و بإ (Civilian population)القانون الدولي للسكان املدنيني 

(Criminal behavior) جرامي جنده يتداخل مع جرمية اإلرهاب ضد األشخاص، وهو اإل

أكثر أنواع اجلرائم الدولية شيوعًا، وانه شديد اخلطورة على أمن وسالمة اجملتمع الدول 

 .(3)واستقراره ألنه يؤدي يف كثري من األحيان إىل توتر العالقات بني الدول

دان وتشاد كاد ان يصل إىل م( توتر حاد يف العالقات بني السو2008حيث شهد العام )

مرحلة املواجهة العسكرية، والدخول يف حرب بني الطرفني، وذلك بسبب تداعيات احلرب يف 

إىل دولة تشاد، وقيام األجهزة  دارفور، وجلوء ماليني من ضحايا النزاع يف دارفور من املدنيني

داخل األراضي  األمنية السودانية بارتكاب جرائم اخلطف و االختفاء القسري لألشخاص

 .(4)التشادية، وهو نوع من أنواع اجلرائم الدولية العابرة للحدود الوطنية

وبالرجوع إىل مالبسات جرمية فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني يف العام 

م( جند أن اهلجوم املمنهج والواسع النطاق أستهدف مجوع املعتصمني من املدنيني وترتب 2019)

الركن املادي جلرمية االختفاء هذ شروط على ذلك اختفاء عدد من الضحايا، ولذلك فإن 

 .القسري متوفرة

 

م( 2017(د. مفيدة بو سامل "االنتهاكات احلكومية حلقوق اإلنسان" دار األعصار العلمي للنشر عمان، طبعة أوىل، سنة )1)

 .258ص 

 م(.1998/ ط( من النظام  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )1/  7(املادة )2)

 .188ولة عن اجلرائم ضد اإلنسانية" مرجع سابق، ص (ج.  يوسف عيسى حامد " املسؤولية اجلنائية الدولية لرئيس الد3)

 . 188( د. يوسف عيسى حامد " املسؤولية اجلنائية الدولية لرئيس الدولة عن اجلرائم ضد اإلنسانية" مرجع سابق، ص 4)
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هذه اجلرمية من أخطر صور اجلرائم ضد اإلنسانية على األمن والسالمة البشرية، 

وسجالت الدول واالنظمة الدكتاتورية تعج جبرمية االختفاء القسري لألشخاص من مثانينات 

 .(1)القرن املاضي

هذه الشروط سالفة الذكر البد من توافرها يف الركن املادي لكونها عناصر تشكل 

طاف ماديات االختفاء القسري لألشخاص، وعندها تنهض املسؤولية اجلنائية يف نهاية امل

 الدولية يف مواجهة الشخص املتهم بارتكاب هذه اجلرائم. 

 املطلب الثالث

 الركن املعنوي جلرمية االختفاء القسري لألشخاص

فيها يتمثل يف  (Element Moral)هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية والركن املعنوي 

قد يتخذ الركن املعنوي جلرمية االختفاء القسري  "Culpabilite"اإلرادة اليت يقرتن بها الفعل 

لألشخاص صورة العمد وهي الصورة املفرتضة حبكم القانون وعندها يتوفر القصد اجلنائي 

(criminal, intent)  وهنا توصف اجلرمية بأنها عمدية، وهذا ما نص عليه القانون اجلنائي

. كما قد يتخذ الركن املعنوي صورة اخلطأ عند توافر اخلطأ غري العمدي، (2) دوليال

 

وقد جاءت إىل  "International law"( تعترب جرمية االختفاء القسري من اجلرائم الدولية احلديثة يف القانون الدولي 1)

الوجود القانوني بعد أن كثرت حوادث  " اختفاء املوطنني" يف دوهلم نتيجة مالحقة أجهزة األمن القمعية هلم وقتلهم واخفاء 

هذه احلوادث يف عدة دول يف أمريكا اجلنوبية كانت الواليات املتحدة ترعي  جثثهم لطمس معامل اجلرمية، وقد كثرت

أنظمتها ألنها كانت تعترب هذه الدول وانظمتها حتارب الشيوعية، ومل تكن الواليات املتحدة تهتم بالوسائل اليت كانت 

ث عندما تقوم منظمة ما، متارسها حكومات هذه الدول ضد شعوبها، ومواطنيها، ومنها االختفاء القسري الذي حيد

عادة ما تكون حكومية، بأختطاف شخص ما، أو أعتقاله بشكل سري دون أن يعرف الناس شيء عن مصريه فيختفي 

عن أعني الناس أما باغتياله الحقًا، أو بإيقافه معتقاًل يف مكان سري دون أن يعرف عنه اجلمهور شيء، وعادة ما يتم 

االحتجاز يف معسكر اعتقال غري معروف للناس "املعتقالت السرية" ومن ثم يتم  االختطاف بشكل غري قانوني، ويتم

التخلص من الضحية بشكل أو بأخر دون أن يعرف احد مصريه. وقد تصدرت حاالت االختفاء القسري عناوين االخبار يف 

يف األرجنتني، ويف العديد السبعينيات، والثمانينات من القرن العشرين، خالل احلكم الدكتاتوري العسكري الذي ساد 

من دول أمريكان الالتينية، ولكن يف دول أخرى يستمر أختفاء ناشطي حقوق اإلنسان، ومعارضي احلكومة. ومنذ العام 

ألف  مازالوا مفقودين. حول هذا املوضوع أنظر وليم جنيب 40دولة منهم  90ألف  شخص يف 50م أختفى أكثر من 1980

بعنوان: "مفهوم اجلرائم ضد  269م( ص 2007مركز دراسات الوحدة العربية طبعة أوىل سنة )جورج يف مؤلفة املنشور يف 

 اإلنسانية يف القانون الدولي". 

ومن أهم ما قيل يف االختفاء القسري يف القانون الدولي، أنها ترتبط بشكل واضح مع العديد من اجلرائم الدولية         

"International crimes" ب والتعدي على حق احلياة، باإلضافة إىل التعدي العام على حقوق اإلنسان. مثل التعذي 

 م(.1998( من النظام األساسي للمحكة اجلنائية الدولية لسنة )30(املادة )2)
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وعندئذ توصف اجلرمية بانها غري عمدية، وهذا ال ميكن القول به يف جرمية االختفاء 

 .(1)القسري لألشخاص 

فاحصة يف أحكام الركن املعنوي للجرمية بصورة عامة فإننا نستطيع إذا القينا نظرة 

القول: بأنه مل يكن على درجة واحدة من حيث اجلسامة ودوره يف حتديد طبيعة اجلرمية 

املرتكبة، فالقصد اجلنائي املباشر يعترب أسهل الصور و أوضحها إىل القول بأن اجلاني كان 

 .(2)ء القسريمتعمدًا يف ارتكابه جلرمية االختفا

هذه الصورة "القصد اجلنائي املباشر" ميكن استشفافها، واستخالصها من خالل 

الظروف، واملالبسات احمليطة بأرتكاب اجلرمية، ألن شواهد وظروف احلال تتحدث عن 

نفسها من حيث جسامة، وفظاعة األفعال اليت صاحبة ارتكاب اجلرمية، مثل التعذيب 

 .(3)دية لضحايا االختفاء القسرياملفضي إىل التصفية اجلس

وقد يكتنف القصد اجلنائي يف بعض األحيان شيء من الغموض، رغم حدوث النتيجة 

الضارة وهنا حيتاج االمر منا إىل حبث مضين ألجل معرفة القصد اجلنائي لكونه قصد 

ي غري جنائي تطرقه االحتمال، حيث يطلق عليه الفقه القانوني املقارن مصطلح القصد اجلنائ

 . (4)املباشر، وأحيانًا أخرى بالقصد اجلنائي االحتمالي

حيث يظهر يف هذه احلالة دور القاضي اجلنائي يف عملية استخالص القصد اجلنائي، 

 .(5)ومن ثم تقدير العقاب الذي يتناسب مع احلالة املاثلة امامه حسب سلطته التقديرية

اجلنائي صورة القصد اجلنائي العام إذا توافر لدى جبانب هذه الصورة قد يتخذ القصد 

اجلاني عنصري العلم واإلرادة، وذلك بعلمه أن االختفاء القسري لالشخاص الذي هو بصدد 

رادته إىل ارتكابه وهو عليها مبوجب القانون، مع اجتاه إ ارتكابه بشكل جرمية معاقب

 .(6)مدركًا ملاهية ما يقوم به

 

(د. أسامه عطية حممد عبد العال " شرح القواعد العامة للقانون اجلنائي" مكتبة الرشد الرياض، طبعة أوىل، سنة 1)

 .195 م(، ص2015)

(د. منذر عبد لكريم امحد القضاة "النظام اجلنائي، القسم العام" مكتبة الرشد، للنشر، الرياض، الطقة األوىل، سنة 2)

 .162م( ص2015)

 .271(وليم جنيب جورج "مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون الدولي" مرجع سابق، ص 3)
 .162نائي القسم العام" مرجع سابق، ص (د. منذر عبد الكريم امحد القضاة "النظام اجل(4

 .120م،ص 2009(د. خالد سعود بشري اجلبور "التغرير العقابي يف القانون األردني" دار وائل للنشر،عمان،الطبعة االوىل،سنة5)

 . 138م(، ص 2018(د. حممد صبحي جنم " قانون العقوبات، القسم العام" دار الثقافة للنشر، عمان الطبعة الثامنة، سنة )6)
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وقد يكون قصد اجلاني قصد جنائي خاص، وهنا تكمن اخلطورة ألن اجلاني حيركه 

عم يتمثل يف لالشخاص، ويف الغالب األباعث خاص ألجل ارتكاب جرمية االختفاء القسري 

ارهاب وختويف املعارضني السياسيني، والتخلص منهم وهذا ما تقوم به الدولة او احدى 

 .(1)االجهزة التابعة هلا

افة إىل ما سبق ذكره فإن القصد اجلنائي قد يتخذ صورة القصد اجلنائي ضباإل

احملدد، وهذه الصورة جتسدها جرمية االختفاء القسري لكونها ترتكب يف أطار سياسة 

. فيظهر بكل وضوح (2)مرسومة ومعدة مسبقًا تستهدف بصورة مباشرة السكان املدنيني

تخذ القصد اجلنائي صورة القصد اجلنائي غري القصد اجلنائي احملدد، ويف بعض األحيان ي

احملدود، وهي حاالت شبه نادرة احلدوث أن مل تكن مستحيلة احلدوث يف جرمية االختفاء 

القسري، وال ميكن القول بها. هذا فيما يتعلق بالركن املعنوي جلرمية االختفاء القسري 

 لالشخاص يف القانون اجلنائي الدولي. 

 املطلب الرابع

 الدولي جلرمية االختفاء القسري لألشخاص الركن

الشاهد يف االمر ان جرمية االختفاء القسري ختتلف عن بقية اجلرائم ال سيما اجلرائم 

 العادية بركنها الدولي الذي يصطلح عليه الفقه القانوني مبصطلح الصفة الدولية، وأحيانًا

رة جرمية االختفاء القسري على امنا يدل على مدى خطو اخرى بالبعد الدولي، هذا أن دل

 .(3)من والسلم الدولينياأل

نساني املتمثل حلدود الوطنية السيما بعدها الإلحيث متتد أثارها وتداعياتها إىل خارج ا

بالكرامة اإلنسانية، جبانب عمليات اللجوء والتهجري  و احلاطةيف التعذيب، واملعاملة القاسية 

 القتل اجلماعي خارج نطاق القانون.التصفية اجلسدية، والقسري، و

هذه اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا ضحايا جرمية 

االختفاء القسري دفعت اجملتمع الدولي إىل التفكري اجلاد ألجل إجياد ضمانات قانونية تضع 

ولذلك تبلورت جمموعة من املبادئ  حدًا ملبدأ عدم االفالت من العقاب عن هذه اجلرمية،

 
. ومزيدًا 177م(، ص 2004(د. حممود شريف بسيوني " احملكمة اجلنائية الدولية" دار الشروق، القاهرة الطبعة الرابعة )(1

 .162كريم امحد القضاة "النظام اجلنائي القسم العام" مرجع سابق ص حول هذا املوضوع انظر د. منذر عبد ال

 م(. 1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )7/1(املادة )2)
م( القاضي بأحالة الوضع القائم أنذاك يف أقليم دارفور غربي السودان 2005( لسنة )1593(قرار جملس األمن الدولي رقم )(3

 . (international, criminal court icc)دعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية" إىل امل
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كرست يف نهاية املطاف إىل مبدأ املساءلة من خالل انعقاد االختصاص القضائي للمحكمة 

 .(1)االختصاص )Complementary(اجلنائية الدولية، واحملاكم الوطنية، وفق مبدا تكامل 

لتقادم، هذا باإلضافة إىل مبدأ عدم سقوط جرمية االختفاء القسري لألشخاص  با

و ه اجلرائم، سواء كان رئيس دولة، أجبانب مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية للمتهم بهذ

قائد عسكري، أو عضو برملاني أو غريه وهذا يف حد ذاته انتصار للعدالة، احدث نقلة كبرية 

 .(2)يف املركز القانوني لضحايا هذه اجلرمية

املعنوي، جبانب الصفة الدولية، يف حال هذه العناصر املتمثلة يف الركن املادي، و

توافرها  نستطيع القول: بأن املسؤولية اجلنائية عن جرمية االختفاء القسري لألشخاص قد 

 نهضت يف مواجهة املتهم ومن ثم وجبت مسائلته. 

 املبحث الثالث

 العقوبات املقررة جلرمية االختفاء القسري لألشخاص

احلديث عن العقوبات املقررة جلرمية االختفاء القسري لألشخاص، يقتضي منا 

 بالضرورة احلديث عن تعريف العقوبة، وبيان خصائصها، وأنواعها، وذلك على النحو التالي: 

 املطلب األول

 تعريف عقوبة االختفاء القسري لألشخاص:

وقانون العقوبات ونظام  تعددت تعريفات العقوبة لدى فقهاء، وشرح القانون اجلنائي،

حمكمة اجلزاءات الدولية، وحنن من جانبنا سنختار التعريف الذي يتوافق مع أغراض 

دراستنا هذه، وهو ما ذهب إليه غالب الفقه القانوني حبيث عرف عقوبة االختفاء القسري 

ويوقع  (international criminal law)لألشخاص بانها: )جزاء يقرره القانون اجلنائي الدولي 

باسم اجملتمع الدولي، تنفيذًا حلكم قضائي صادر من احملكمة اجلنائية الدولية 

(international criminal)  أو احملاكم الوطنية صاحبة االختصاص، على من تثبت مسؤوليته

 .(3)اجلنائية عن ارتكاب جرمية االختفاء القسري لألشخاص

 
 م(. 1998( من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )1(املادة )(1
 م(. 1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )27( واملادة )29(املادة )(2
 . 143م( ص 2019ري "القانون الدولي اجلنائي" دار املشرق العربي، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة )(د. يوسف عيسى حامد خم(3
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مكافحة اجلرمية، او التقليل منها بقدر االمكان، العقوبة بهذا املفهوم، تهدف إىل 

بالرجوع إىل عقوبة جرمية االختفاء القسري جندها حمكومة مببدأ الشرعية حيث نص عليها 

 .(1) النظام األساسي للمحكمة اجلنائية صراحة بقوله: )ال جرمية وال عقوبة إال بنص(

ء أحد أهم مسات العقوبة ألجل اجلدير بالذكر أن القانون اجلنائي جعل من عنصر اجلزا

لف ألحكام القانون اجلنائي، حيث مقابلة اخلطورة االجرامية اليت ميثلها سلوك اجلاني املخا

شرتط يف هذا اجلزاء أن يوقعه القضاء وبأسم اجملتمع، على من تثبت مسؤوليته عن جرمية ا

 .(2)االختفاء القسري

يف ها القانون اجلنائي الدولي نونية اليت أقرنات القالذلك تعترب هذه العقوبة إحدى الضما

 مبدأ االفالت من العقاب يف حال ارتكاب هذه اجلرمية. سبيل سعيه حملاربة 

 :املطلب الثاني

 ة جرمية االختفاء القسري لألشخاصخصائص عقوب

عقوبة جرمية االختفاء القسري لألشخاص نستطيع القول: بأن هناك من خالل تعريف 

 : أن تتوافر يف هذه العقوبةجيب  خصائص عدة

 :أواًل: أن تتضمن عقوبة االختفاء القسري عنصر اجلزاء

خمالف ألحكام  criminal behavior)مبا أن جرمية االختفاء القسري سلوك إجرامي )

( فإن العدالة تقتضي أن يكون هناك (international criminal lawالقانون اجلنائي الدولي 

مقابل هلذا السلوك، وخبالف عنصر اجلزاء هذا ال تسطيع عقوبة جرمية االختفاء جزاء وأيالم 

القسري لألشخاص أن تؤدي دورها املنوط بها يف مكافحة الظاهرة اإلجرامية أو احلد من 

انتشارها من خالل عاملي )الردع، والزجر( ولذلك نص القانون اجلنائي الدولي على هذه 

 .(3)اخلاصية

 :ون عقوبة جرمية االختفاء القسري لألشخاص حمددة ثانيًا: أن تك

التحديد الوارد هنا يراد به ان تكون عقوبة هذه اجلرمية خاضعة ملبدأ شرعية اجلرمية 

والعقوبة، وهو مبدأ من املبادئ الراسخة يف التشريعات الوطنية، والدولية لكونه أحد املبادئ 

 
 م(. 1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )23، 22(املواد )(1
الطبعة الثانية، سنة  (د. حممود حممود مصطفى "شرح قانون العقوبات، القسم العام" دار النهضة العربية، القاهرة،(2

 .511م(، ص1969)

 م(. 1998( من النظام األساسي لكلمة اجلنائية الدولية، لسنة )115(املادة )3)
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ن اجلنائي الدولي صراحة بقوله :)ال جرمية، املتعلقة حبقوق اإلنسان، لذلك نص عليه القانو

 .(1) وال عقوبة إال بنص(

الشاهد يف األمر أن ورود النص بالعقوبة ينفي عنها مظنة عدم التحديد كما يقيد 

القاضي اجلنائي بعدم جتاوزها بأي حال من األحوال لكونه حمكوم مبجموعة من الضوابط 

عملية التفريد العقابي، ومن بني هذه الضوابط أن  القانونية اليت جيب عليه مراعاتها أثناء

تكون العقوبة اليت حيكم بها القاضي أثناء نظر الدعوى اجلنائية من ضمن العقوبات املقررة 

 قانونًا جلرمية االختفاء القسري لألشخاص. 

 :عدم تقادم عقوبة جرمية االختفاء القسري لألشخاص  ثالثًا /

اهم خصائص عقوبة جرمية االختفاء القسري لألشخاص هذه اخلاصية تعترب أحدى 

 . (2)حيث انها ال تسقط بالتقادم أيًا كانت أحكامة

ولذلك ذهب الفقه القانوني إىل تعريف التقادم بانه: )مضيء مدة زمنية معينة قد يرتتب 

على فواتها سقوط احلق يف مباشرة إجراءات الدعوى اجلنائية أبتداءًا، أو سقوط احلق يف 

 .(3)املطالبة بتنفيذ العقوبة(

فإذا امعنا النظر يف هذه األحكام جند احلالة االوىل تتعلق بتقادم الدعوى اجلنائية، 

بينما احلالة الثانية تتعلق بتقادم العقوبة واإلدانة، وما يهمنا هنا أن  هذه االحكام سواء تعلقت 

يف حال تعلق االمر جبرمية االختفاء بتقادم الدعوى أو بتقادم العقوبة ال ميكن القول بها 

القسري، وبالتالي البد من مساءلة مرتكيب هذه اجلرمية، وعدم متكينهم من األفالت من 

 العقاب والبد أن تطاهلم العدالة مهما طال الزمن.

 :عدم االعتداد بالصفة الرمسية للمتهم  رابعًا /

كبرية يف احكام القانون أحدث مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية للمتهم نقله 

( الن هذه اخلاصية من شأنها ان  متكن international criminal, Law)اجلنائي الدولي 

احملكمة اجلنائية الدولية من انذال العقوبة املقررة هلذه اجلرمية على أي شخص ثبتت 

و مسؤوليته اجلنائية عن ارتكاب هذه اجلرمية، وذلك بغض النظر عن مركزه القانوني أ

 .(4)االجتماعي وقت ارتكاب اجلرمية

 

 م(. 1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )23، 22(املواد )1)

 م(.1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )29(املادة )2)

 .144(د. يوسف عيسى حامد خمري "القانون الدولي اجلنائي" مرجع سابق، ص 3)

 م(. 1998( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )27(املادة )4)
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 املطلب الثالث

 أنواع  العقوبات املقررة جلرمية االختفاء القسري لألشخاص

احلقيقة اليت ال جدال فيها أن العقوبات املقررة جلرمية االختفاء القسري لألشخاص مل 

تكن على درجة واحدة من حيث النوع، واجلسامة، واملقدار، وحتى نتمكن من األحاطة 

 بأحكام هذا التفريد سوف نتناول هذه العقوبات بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي: 

 لسالبة للحرية: أواًل: العقوبات ا

تتمحور العقوبات السالبة حلرية احملكومة عليه يف عقوبة السجن، حيث نص عليها 

القانون الدولي اجلنائي جلرمية االختفاء القسري بقوله: )للمحكمة اجلنائية الدولية سلطة يف 

أن توقع على الشخص املدان بارتكاب جرمية االختفاء القسري لألشخاص أحدى العقوبات 

 الية: الت

 سنة. 30)أ( عقوبة السجن ملدة أقصاها 

)ب( عقوبة السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرمية، 

 .(1)وبالظروف اخلاصة للشخص املدان

هو عقوبة  النوع األولهذا النص حدد ثالثة أنواع لعقوبة السجن من حيث املدة الزمنية 

فهو عقوبة السجن  النوع الثانيسنة. أما  30القانون حدها األقصى  السجن مدى احلياة وحدد

من أنواع عقوبة السجن املقرر  النوع الثالثسنة، بينما  20املؤبد وحدد القانون حدها االقصى 

جلرمية االختفاء القسري لألشخاص هو عقوبة السجن ملدة أقل تقديرها احملكمة ومل حيدد 

يعين أن القانون اجلنائي الدولي ترك للمحكمة اجلنائية القانون حددها األقصى، وهذا 

 الدولية سلطة تقديرها حسب ما تراه مناسبًا. 

 ثانيًا: العقوبات املالية: 

قرر القانون عقوبات مالية حتكم بها احملكمة على املدان جبرمية االختفاء القسري 

 بقوله: )باإلضافة إىل عقوبة السجن للمحكمة أن تأمر باآلتي:

 فرض غرامة وفق املعايري املنصوص عليها يف قواعد اإلجراء واإلثبات. أ( )
مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتحصل عليها بصورة مباشرة أو غري مباشرة من )ب( 

 .(2)اجلرمية، وذلك دون املساس حبقوق االطراف حسنة النية

 

 م(.1998/أ/ب( من النظام األساسي للمحكة اجلنائية الدولية، لسنة )75/1(املادة )1)

 م(.1998األساسي للمحكة اجلنائية الدولية، لسنة )/أ/ب( من النظام 75/2(املادة )2)
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الغرامة بأنها: )مبلغ من املال حتكم به الشاهد أن الفقه والقضاء ذهب إىل تعريف 

احملكمة اجلنائية الدولية على من تثبت مسؤوليته اجلنائية عن ارتكاب جرمية االختفاء 

القسري لألشخاص، وهو واجب السداد، ويف حال عدم السداد حتكم احملكمة بعقوبة 

 .(1) السجن البديلة(

ة بأيلولة كل األصول واملمتلكات أما املصادرة فهي: حكم احملكمة اجلنائية الدولي

والعائدات اإلجرامية اليت حصل عليها احملكوم عليه من جراء ارتكابه جرمية االختفاء 

 .(2)القسري، إىل الصاحل العام  دون مقابل، وذلك دون املساس حبقوق األطراف حسنة النية

اء القسري جاءت هذه العقوبات اليت نص عليها القانون اجلنائي الدولي جلرمية االختف

متوافقة مع مقتضيات العدالة، ومبادئ حقوق اإلنسان، وحرياته األساسية، حيث أبعدت 

العقوبات القاسية والال إنسانية مثل عقوبة اإلعدام واجللد، والقطع عن نطاق تطبيق القانون 

 اجلنائي الدولي. 

 رار ضحايا جرمية االختفاء القسري بواسطة احملكمة:جرب أضثالثًا: 

القانون اجلنائي الدولي خول احملكمة اجلنائية سلطة جرب الضرر الذي حلق بضحايا  

جرمية االختفاء القسري، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية اخلاصة بإنصاف ضحايا اجلرمية، 

باإلضافة إىل قواعد اإلجراء والدليل الواردة بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

criminal court) (International (3)  وعلى احملكمة ان تراعي مشتمالت جرب الضرر اليت

 نص عليها القانون وذلك على النحو التالي: 

 :سلطة احملكمة يف رد احلقوق -1

للمحكمة اجلنائية سلطة احلكم برد احلقوق اليت انتهكتها اجلرمية، ويشمل رد 

احلقوق، كل األموال، واملمتلكات، والعائدات اإلجرامية اليت حصل عليها احملكوم 

عليه من جراء ارتكاب اجلرمية، وذلك خبالف األضرار النفسية واإلصابات اجلسمانية، 

 

 م(.1998/أ/ب( من النظام األساسي للمحكة اجلنائية الدولية، لسنة )75/2(املادة )1)
م(، 2011(د. يوسف حسني يوسف " القانون اجلنائي الدولي" مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، الطبعة األوىل، سنة )(2

( من النظام األساسي 78سلطة احملكمة اجلنائية الدولية يف تقدير العقوبة مراجعة املادة )ومزيدًا حول  323ص 

 م(.1998للمحكمة اجلنائية الدولية، لسنة )

 م(.1998( من النظام األساسي للمحكمة  اجلنائية الدلية، لسنة )75/2املادة ))3(
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بة برد احلقوق يف هذه احلالة تصبح مبثابة إجراء غري والتعذيب والقتل وغريها فإن املطال

 .(1)مناسب مقارنة بالتعويض ورد االعتبار للضحايا

 :سلطة احملكمة يف تعويض الضحايا  -2

للمحكمة اجلنائية الدولية سلطة تقدير حجم األضرار اليت أصابت ضحايا االختفاء 

احلكم هلم بالتعويض العادل الذي القسري، ال سيما األضرار املادية والنفسية و من ثم 

يساعدهم قدر األمكان إىل إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل ارتكاب جرمية االختفاء 

 القسري حبقهم. 

ويف حال ثبوت عجز احملكوم عليهم عن دفع قيمة التعويضات اليت حكمت بها احملكمة 

 اآلتي:  للضحايا عليها ان تلزم الدولة بدفع هذه التعويضات إىل كل من

الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسيمة أو بإعتالل الصحة البدنية، أو العقلية، نتيجة  ( أ)

 جلرمية االختفاء القسري لألشخاص. 
أسر األشخاص املتوفني، او الذين أصبحوا عاجزين بدنيًا أو عقليًا بسبب هذه اجلرمية،  ( ب)

 .(2)هؤالء الضحاياوخاصة من كانوا يعتمدون يف حياتهم، واعماهلم على 
التعويض بهذا الفهم يساعد الضحايا يف جتاوز األثار النفسية واملادية، ويبعث فيهم الثقة يف 

اليات العدالة، هو من دون أدنى شك عامل أساسي يف عملية جرب الضرر الذي حلق بضحايا 

 هذه اجلرمية. 

 احملكمة يف رد االعتبار للضحايا :سلطة -3

القانون رد االعتبار بأنه: مساعدة الضحايا بكل الوسائل املتاحة لكي يستمروا يف عرف 

العيش يف ظروف عادية قدر املستطاع وذلك من خالل توفري مجلة من اخلدمات واملساعدات يف 

خمتلف جماالت احلياة، حيث نص القانون على ذلك بقوله :)ينبغي أن يتلقى ضحايا هذه 

مساعدة مادية، وطبية، ونفسية، واجتماعية من خالل الوسائل  اجلرائم كل ما يلزم من

احلكومية، والطوعية واجملتمعية، واحمللية واألقليمية ما من شأنه أن يرد اعتبارهم، 

 .(3) وميكنهم من االستمرار يف احلياة بصورة طبيعية(

 
الدولية" دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، الطبعة األوىل، سنة ( د. نصر الدين أبو مساحة "حقوق ضحايا  اجلرائم (1

 .50م(، ص2008)
( من إعالن املبادئ التوجيهية بشان أنصاف ضحايا اجلرمية واساءة استعمال السلطة الصادر من األمم 12/13(املواد )(2

 م(. 1985املتحدة يف سنة )

املبادئ األساسية لتوفري العدالة واإلنصاف لضحايا اجلرمية وإساءة   ( من إعالن األمم املتحدة بشأن17 – 14املواد من ))3(

 م(. 1985استعمال السلطة، لسنة )
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تأهيل  رد االعتبار بهذا التعريف الذي أشرنا إليه، يساعد بصورة مباشرة على إعادة

ضحايا جرائم االختفاء القسري، وليس هذا فحسب بل يبعث فيهم الثقة، ويرفع عنهم 

االحساس بالغنب الذي  أصابهم من جراء وقوع اجلرمية عليهم، وعجز الدولة بكافة أجهزتها 

يف محايتهم، لذلك فإن احلكم برد اعتبارهم أمر يتماشى مع مقتضيات العدالة، ومبادئ 

 .(1)حقوق اإلنسان

احملكمة اجلنائية الدولية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف  مما سبق ميكن القول بأن

تفريد العقوبة، وهذا يساعد احملكمة اجلنائية من الوصول إىل قصد املشرع من وضع العقوبة 

وفلسفة السلطة التقديرية اليت ختول احملكمة اختيار القدر الذي يتناسب مع احلالة املعروضة 

 . أمامها

 اخلامتة:

 نتائج، كما أوصت بعدد من التوصيات وذلك على النحو التالي:  عدةخلصت الدراسة إىل    

 : النتائج أواًل /

جرمية االختفاء القسري لألشخاص أحدى صور اجلرائم ضد اإلنسانية املشار إليها يف  .1

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية. 7املادة )
تضمنت اجلرائم الدولية اليت ارتكبت يف اقليم دارفور غربي السوداني صورًا جلرائم  .2

 عتقال خارج نطاق القانون. االختفاء القسري لألشخاص مثل التعذيب، وأخذ الرهائن، واال
جرائم االختفاء القسري لألشخاص من اجلرائم اليت تهدد االمن والسلم الدوليني ولذلك  .3

 فهي ال تسقط بالتقادم أيًا كانت أحكامه. 
املسؤولية اجلنائية عن جرائم االختفاء القسري لألشخاص مسؤولية أفراد وفقًا ألحكام  .4

 ؤولية دول. القانون اجلنائي الدولي، وليست مس
النظام العقابي املقرر جلرائم االختفاء القسري ال تتحقق معه أغراض العقوبة يف الردع  .5

 والزجر خللوه من عقوبة االعدام. 
 : التوصياتثانيًا / 

ضرورة إعادة النظر يف عقوبات اجلرائم الدولية، وإضافة عقوبة اإلعدام إىل قائمة  .1

 ا العقوبة االكثر مالءمة يف بعض احلاالت. العقوبات املقررة هلذه اجلرائم لكونه

 

(د. يوسف عيسى حامد خمري " حقوق ضحايا اجلرمية يف القانون اجلنائية الدولي" جامعة النيلني، كلية القانون، طبعة 1)

 .24م(، ص 2014اوىل، سنة )
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توفري ضمانات قانونية أكثر محاية وأمانًا للضحايا والشهود بصورة متكنهم من  .2

 مباشرة  اإلجراءات اجلنائية بأنفسهم، واملساهمة يف حتقيق العدالة. 
متكني جملس االمن الدولي من القيام بدور أكثر فاعلية وممارسة الضغط على  .3

طراف وغري األطراف على التعاون مع احملكمة فيما يتعلق مببدأ تسليم الدول األ

 األشخاص املطلوبني لدى العدالة الدولية. 
إحداث تعديالت جوهرية يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية بتضمني نصوص تلزم  .4

( من قيمة التعويضات اليت حتكم %50الدولة اليت ارتكبت اجلرمية يف أقليمها بدفع )

( من الصندوق %50ا احملكمة اجلنائية الدولية لضحايا هذه اجلرمية على ان تدفع )به

 االستئماني، التابع للمحكمة اجلنائية واملخصص هلذا الغرض.

 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل / الكتب القانونية املتخصصة :

د. حممود حممود مصطفى "شرح قانون العقوبات، القسم العام" دار النهضة العربية القاهرة الطبعة  .1

 م(. 1969الثانية سنة )
د. نصر الدين أبو مساحة "حقوق ضحايا اجلرائم الدولية" دار الفكر اجلامعي االسكندرية، الطبعة  .2

 م(.2008األوىل سنة )
ية الدولية" دار الشروق، القاهرة، الطبعة الطابعة الرابعة د. حممود شريف بسيوني "احملكمة اجلنائ .3

 م(. 2004سنة )
د. خالد سعود بشري اجلبو "التفريد العقابي يف القانون األردني" دار وائل للنشر، عمان، الطبقة األوىل  .4

 م(. 2009سنة )
بقة الثامنة سنة د. حممد صبحي جنم " قانون العقوبات القسم العام" دار الثقافة للنشر، عمان، الط .5

 م(. 2018)
د. أسامة عطية عبد العال " شرح القواعد العامة للقانون اجلنائي" مكتبة الراشد الرياض، الطبقة  .6

 م(.2015األوىل، سنة )
د. منذر عبدالكريم أمحد القضاة "النظام اجلزائي القسم العام" مكتبة الرشد للنشر الرياض،  .7

 م(. 2015الطبقة االوىل سنة )
ف حسني يوسف "القانون اجلنائي الدولي" مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، الطبقة د. يوس .8

 م(.  2011االوىل، سنة )
د. يوسف عيسى حامد خمري "القانون الدولي اجلنائي" دار املشرق العربية القاهرة، الطبعة الوىل سنة  .9

 م(. 2019)



 

 
67 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

امعي، االسكندرية، الطبعة االوىل، سنة د. منتصر سعيد محودة "االرهاب الدولي" دار الفكر اجل .10

 م(.  2008)
د. مفيدة بوسامل "االنتهاكات احلكومية حلقوق اإلنسان" دار االعصار العلمي للنشر، عمان طبعة  .11

 م(. 2017أوىل، سنة )
د. حسنني احملمدي بوادي "االرهاب الدولي جترميًا ومكافحة"  دار املطبوعات اجلامعية،  .12

 م(. 2007األوىل، سنة )االسكندرية، الطبعة 
د. غسان صربي كاطع "العالقة بني قضاء احملكمة اجلنائية الدولية، والقضاء اجلنائي الوطين" دار  .13

 م(. 2017الثقافة للنشر، عمان، الطبعة االوىل، سنة )
د. علي يوسف الشكري "االرهاب الدولي يف ظل النظام العاملي اجلديد" دار أيرتاك للطباعة والنشر،  .14

 م(. 2008اهرة، الطبعة االوىل، سنة )الق
د. حممد عبد املنعم عبد الغين "اجلرائم الدولية دراسة مقارنة يف القانون اجلنائي الدولي" دار  .15

 م(. 2011اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، طبعة )
د. حممد علي الدباس "حقوق اإلنسان وحرياته" دار الثقافة للنشر، عمان، الطبعة الرابعة، سنة  .16

 م(. 2017)
د. أشجان خالص الذهريي " شرح النظام اجلزائي، القسم العام" دار الثقافة للنشر، عمان الطبعة  .17

 م(. 2017األوىل، سنة )
أ.د علي عبد القادر القهوجي "القانون الدولي اجلنائي" منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة االوىل،  .18

 م(. 2001سنة )
العقوبات اللبناني، القسم العام" دار التقوى للطباعة والنشر، د. حممود جنيب حسين "شرح قانون  .19

 م(. 1975بريوت، طبعة ثانية، سنة )
د. يوسف عيسى حامد خمري "حقوق ضحايا اجلرمية يف القانون اجلنائي الدولي" مكتبة املستقبل،  .20

 م(. 2014اخلرطوم، طبعة أوىل، سنة )
 ثانيًا: الرسائل اجلامعية:

د. يوسف عيسى حامد خمري "سلطة احملكمة يف تقدير العقوبة" رسالة دكتوراه، جامعة النيلني،  .1

 م(. 2016كلية الدراسات العليا، سنة )
د. يوسف عيسى حامد خمري "املسؤولية اجلنائية الدولية لرئيس الدولة عن اجلرائم ضد اإلنسانية"  .2

 م(. 2019ليا، سنة )رسالة دكتوراه، جامعة لنيلني، كلية الدراسات الع
 واملواثيق املعنية حبقوق اإلنسان:ثالثًا: القوانني الوطنية والدولية 

 م. 1998النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، سنة  .1
إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية ألنصاف ضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة،  .2

 م(. 1985لسنة )



 

 
68 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

 م(. 1991القانون اجلنائي السوداني، لسنة ) .3
م( اخلاص بإحالة الوضع يف دارفور إىل املدعي 2005( لسنة )1593قرار جملس األمن الدولي رقم ) .4

 لية. العام للمحكمة اجلنائية الدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
69 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

 فى حرمة احلياة اخلاصة وحقه لمسجونل املعاملة اإلنسانية

 )دراسة مقارنة(

1. 

 

2. 

 

 

 مستخلص البحث

فللمسجون املسلَّم به كأصل أنَّ املسجون مواطن مثل غريه ممن هم خارج السجن ، من      

املركز القانوني للمسجون مييزه  حرمة حياته اخلاصة ، غري أنَّ  املعاملة اإلنسانية ويفحق يف

حياة قيودًا عديدة ترد على حرمة  اكعن الفرد العادي فيما يتعلق حبرمة احلياة اخلاصة ، فهن

أثناء تنفيذ العقوبة ، هذه القيود تربز نسبية هذا احلق سواء فيما يتعلَّق  اخلاصةاملسجون 

املقصود باحلق فى حرمة و ة .تولزنزان باملراسلة ، أو بالزيارة ، أو التفتيش الشخصى للمسجون

ة ، احلق فى الزيارة ، وتفتيش احلياة اخلاصة فى نطاق هذا البحث ، احلق فى املراسل

املسجون وتفتيش زنزانته . هذه املظاهر الثالثة هى التى تثري مشكالت قانونيَّة عند تنفيذ 

 العقوبة السالبة للحرية .

غريها  عنم السودانيَّة إمتازت 2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة 

من القوانني املقارنة ، بأن مسحت لزوج النزيل أو النزيلة اخللوة بزوجه فى أمكنة آمنة ، 

أغفلت بعض اجلوانب التى يتعيَّن  تعدها إدارة السجن وتهيأ لذلك الغرض ، غري أنَّها

زيل إستكماهلا مثل : مل توضح الكيفيَّة التى تتم بها زيارة احملامى الذى يتوىل الدفاع عن أى ن

حمكوم عليه منتظر فى قضيَّة أخرى ، أو نزيل غري حمكوم عليه ، كما أنَّها جاءت خلوًا 

زنزانة، كما أنَّها مل تتضمَّن اإلشرتاطات اخلاصة من إيراد نص صريح خبصوص مساحة ال

 بإضاءة وتهوية الزنزانة . 

Abstract 

Privacy, communication and hosting as prisoner’s rights, raise legal 

issues. The prisoner’s privacy differs from that of a free ordinary person. This 

paper tries to highlight the difference in rights between the free and the detained 

and the sequels. The prisoner is equal to other free citizens. So he has the right 
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of privacy. But actually this right is restricted. The restrictions are obvious in the 

prisoner’s right of communication, hosting and the continuous checking of the 

prisoner’s person and cell. 

The Sudanese prisons charter for the year 2013 has an advantage over other 

comparative laws. That it allows the prisoner to have privacy with his consort in 

a secure haven prepared by prison administration. But the very charter of 2013 is 

cloudy in important areas like: 

1. The contact of the prisoner with the defense lawyer. 

2. The distance, lighting and ventilation of the cell. 

 مقدمة :

بدأ اإلهتمام يتزايد على املستوى الدوىل ، واملستوى احمللى حبقوق اإلنسان فى مجيع 

مراحل الدعوى اجلنائيَّة ، بل وفى مرحلة التنفيذ العقابى . وظهرت الدعوة إىل أن تصبح هذه 

على املرحلة جزءًا ال يتجزأ من الدعوى اجلنائيَّة .وقد ظهر الوعى بوجود حقوق للمسجونني 

 حمكوم عليهم بعقوبة ، وذلك بظهور احلد األدنى ملعاملة املسجونني نيأنَّهم جمرمن مرغم ال

 ذا الوعى بسن تشريعات وطنيَّة ولوائح خاصة م . ثمَّ ُدِعَم ه1955التى أقرتها األمم املتحدة سنة 

دوليَّة تنظيم العمل فى السجون ومعاملة النزالء ، باإلضافة إىل ذلك متَّ تنظيم مؤمترات ب

 وإقليميَّة تعاجل حقوق هذه الطائفة من احملكوم عليهم .

م السودانيَّة ، أشارت إىل حقوق املسجون 2019الوثيقة الدستوريَّة للفرتة اإلنتقاليَّة لسنة         

( منها اخلاصة باحلريَّة الشخصيَّة ، بأنَّ أعطت كل شخص احلق فى احلريَّة 45فى املادة )

وز إخضاعه للقبض أو احلبس، وال جيوز حرمانه من حريته أو تقيدها إال واألمان ، وال جي

ألسباب ووفقًا إلجراءات حيددها القانون ، وإذا ُحِرَم من حريته له احلق فى أن يعامل 

بإنسانيَّة، وبإحرتام لكرامته اإلنسانيَّة . ولقد تفرَّدت املعاملة العقابيَّة بسجون السودان 

معاملة النزالء املعاملة الكرمية التى تليق بكرامة اإلنسان ، مستلهمة  مبفاهيم متطورة ، فى

فى ذلك ما جاءت به الشريعة السمحاء، واملواثيق واملعاهدات الدوليَّة التى كفلت حقوق 

 النزالء كافة .

 أهداف البحث :

والعاديَّة  التى كفلها الدستور والتشريعات اخلاصة التعرف على احلقوق (1)

 .لك اإلتفاقيات الدولية ذات الصلةو كذللمسجون 
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م ، والئحته التنفيذيَّة 2010لسنة  السوداني السجون قانون إتبعه الذى املنهج بيان (2)

و توافقه مع املواثيق الدولية  حقوق املسجون لتنظيم وكفايته إيفائه مدى بشأن

 .ذات الصلة
 ، مثالب من يعرتيها قد وما السودانى ، املشرِّع سياسة فى القصور جوانبتوضيح  (3)

 حتسني فى تسهم بنتائج للخروج السياسة هذه فى اإلجيابية اجلوانبعرض  و

 .  نزالء السجون أوضاع
 أسباب إختيار موضوع البحث :

 السجون .لنزالء  األهميَّة الواضحة املتعلقة حبقوق اإلنسان( 1)       

 تزايد أعداد نزالء السجون يف السودان بصورة الفته لنظر املشتغلني باملهن القانونية ( 2)       

 . يف اآلونة األخرية           

 مشكلة البحث :

 هو األساس القانوني حلق املسجون يف املعاملة اإلنسانية ؟ما  (1)

 ؟ فى املعاملة اإلنسانيَّة املسجون  حقمظاهر ما هي أهم  (2)

حرمة احلياة  يليإىل أي مدى إهتم التشريع السوداني واملواثيق الدولية فيما  (3)

 اخلاصة للمسجون ؟

 منهج البحث :

تعتمد الدراسة على املنهج العلمى احلديث الذى جيمع بني اإلستقراء واإلستنباط          

 بإعتباره أقرب مناهج البحث العلمى املقارن .

 بحث :وضوعية للدود املحلا

الدراسة املوضوع يف حدود املواثيق الدولية ذات الصلة والقانون السوداني مقارنًا  تتتناول        

 مع القانونني املصري والكوييت و بعض القوانني األخرى ما أمكن ذلك.

 هيكل البحث :

 املعاملة اإلنسانية للمسجون املبحث األول :

 املعاملة اإلنسانيَّة .األساس القانونى حلق املسجون فى املطلب االول :  

 فى املعاملة اإلنسانيَّة . املسجون حقاهر : مظ الثانى املطلب

 املبحث الثاني : حق املسجون يف احلياة اخلاصة

 : حق املسجون فى املراسلة .طلبامل
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 .: حق املسجون فى الزيارةطلب الثانيامل

 تفتيش املسجون و تفتيش الزنزانة .ضوابط : طلب الثالثامل

 املبحث األول

 حق املسجون يف املعاملة اإلنسانية

 املطلب األول

 األساس القانونى حلق املسجون فى املعاملة اإلنسانيَّة

يقصد باإلنسان املسجون فى هذا البحث ذلك املسجون احملكوم عليه ، وكذلك 

اجملنى عليه ودوره املسجون املتهم أى احملبوس إحتياطيًَّا .غري أنَّه خيرج من جمال هذا البحث 

فى مرحلة التنفيذ العقابى ، والذى بدأت التشريعات تهتم به فى صورة إقرتاح حمكمة للتنفيذ 

ا من الدعاوى ما يتعلق بالتنفيذ هما حيق للمجنى عليه أن يرفعا أماالعقابى حيق للمسجون كم

 العقابى .

ق التى ال يرد عليها هناك حقوق أساسيَّة للمسجون ، يقصد بها تلك الطائفة من احلقو

،  (1)إنسان ، يتساوى فيها مع من هم خارج األسواروالتى يستمدها املسجون من وصفه  قيود

 احلق فى املعاملة اإلنسانيَّة واحلق فى التقاضى. مثل

احلنيف ، والذى بدأ الدعوة بها قبل  الدين اإلسالميتعترب حقوق اإلنسان متأصلة فى 

فمفاهيم الشريعة السمحاء  ،اإلنسان فى هذا العصر احلديث  وقأن تعرف اإلنسانيَّة حق

تعارف عليه اجملتمع  يًاإجتماع ًاوالقيم الفاضلة من خالل العادات والتقاليد ، كل ذلك يعد إرث

السودانى بصورة تلقائيَّة فى ممارسة حقوق اإلنسان بصفة عامة ، وبصفة خاصة جند العاملني 

ا اجملتمع الكبري، لذلك إنداحت حقوق اإلنسان فى القوانني بالسجون أو السجناء جزء من هذ

ولوائح السجون . احلق جلَّ وعال كرَّم اإلنسان ،وأسَجَد له مالئكته تكرميًا ، وشرع 

تكرميه وتفضيله على كثريممن خلق تفضياًل ، وجعل تكرميه وتفضيله دينًا واجب اإلتباع 

َبنِٓي  "  والتطبيق :   ۡمَنا  َوَحَملۡ ۞َولَقَۡد َكرَّ ُهمۡ َءاَدَم  ُهم  وَ   ٱۡلَبۡحرِ   وَ   ٱۡلبَرهِ   فِي  َنَٰ نَ   َرَزۡقَنَٰ   وَ   تِ لطَّيهَِبَٰ ٱ  مهِ

ُهمۡ  ۡلَنَٰ ۡن َخلَۡقَنا تَۡفِض  َعلَىَٰ  فَضَّ مَّ  (2)"    يٗل َكِثيٖر مهِ

ولقد ظهر احلق فى الكرامة اإلنسانيَّة كحق قانونى له مضمونه ونتائجه القانونيَّة مع 

م ، وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن إبان الثورة 1776إعالن اإلستقالل األمريكى لسنة 

 
التعذيب فى املعتقالت و السجون ووسائل مقاومته ، تقرير مقدَّم ملؤمتر حقوق اإلنسان فى د. الشافعى حممد بشري ، (1)

 . . 23م ، ص 1988اجلامعات العربيَّة ، سرياكوزا ، ينائر 

 ( .70سورة اإلسراء ، اآلية )(2)
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وقد ورد بها عبارات صرحية عمَّا لكرامة اإلنسان من قيمة أدبيَّة  م ،1789الفرنسيَّة لسنة 

 .(3)مع ما يستتبع ذلك من حظر التعذيب واملعاملة احلاطة بالكرامة اإلنسانيَّة وقانونيَّة

الفكر  مل يكن حق احملكوم عليه فى الكرامة اإلنسانيَّة واضحًا منذ بداية تطوَّر

القانونى ، وذلك أنَّه كان ينظر إليه فى املراحل األوىل هلذا التطوُّرعلى أنَّه إنسان فقد 

أنَّ القانونيني  غري  .(4)وحتوَّل إىل وحش كاسر، وبالتاىل كان يتعيَّن معاملته بقسوةإنسانيته 

أدركوا أنَّ اإلعرتاف للمسجون باحلق فى الكرامة اإلنسانيَّة ، أمر ضرورى ملساعدته على 

رم إعادة تأهيله وإصالحه إجتماعيًَّا ونفسيًَّا ، فال متييز بني اإلنسان اجملرم واإلنسان غري اجمل

فى الكرامة اإلنسانيَّة . فمرحلة العداء بني املتهم واجملتمع جيب أن تنتهى بصدور حكم بات 

باإلدانة لتفسح الطريق إىل عالقة التوفيق بينهما . هذه العالقة ال ميكن أن تقوم إذا مل يعرتف 

حقوقه  اجملتمع بأبسط قواعد املعاملة ، وهى اإلعرتاف بوجود الطرف الثانى فى صورة تنظيم

 .(1)وواجباته بشكل متوازن توفيقى

م و 1966حقوق املدنيَّة والساسيَّة لسنة لل العهد الدولي إهتم على مستوى املواثيق الدولية       

 وردقد باملوضوع فالسودان ضمن دول أخرى  دَّق عليهام وص1967ز التنفيذ سنة حيِّ دخل الذي

أو غري إنسانيَّة أو  :"ال جيوز إخضاع أى فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسيَّة ( منه7املادة ) يف

هلما   اجملرم ، فاإلثنان يعرتفمتييز بني اجملرم وغري النَّص يشمل الفرد دونو هذا  . مهينة"

جون بالكرامة اإلنسانيَّة وباحلقوق التى تتفرَّع عنها . وقد تأكَّدت نفس النظرة إىل اجملرم املس

م واخلاص حبماية األشخاص 1975ديسمرب سنة  9فى إعالن اجلمعيَّة العامة لألمم املتحدة فى 

من التَّعرُّض للتعذيب ، وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسيَّة ، أو الالنسانيَّة أو املهينة . 

متهمني  محايةلألشخاص كافة سواء كانوا حمكومًا عليهم أم جمرد ولقد شكَّل اإلعالن

 . (5)أم مشتبه فيهم أم كانوا خصومًا سياسيني

تقرير حق املسجون فى الكرامة اإلنسانيَّة نصَّت عليه الوثيقة الدستوريَّة للفرتة 

اإلنتقاليَّة : " لكل إنسان حق أصيل فى احلياة والكرامة والسالمة الشخصيَّة وحيمى القانون 

" ، وعلى ذات النهج جاء فى  (2)حلياة تعسفًا هذا احلق ، وال جيوز حرمان أى إنسان من ا

 
 132، ص  1م ، ط1983لقاهرة ، حممد أمحد املشهدانى ، قواعد احلد األدنى ملعاملة املسجونني ، دار النهضة العربيَّة ، ا(3)

 . 77، ص 1م ، ط1992فتحى فكرى ، اإلعتقال ، دار النهضة العربيَّة ، القاهرة ، (4)

حممود حممود مصطفى ، حقوق اإلنسان فى اإلجراءات اجلنائيَّة فى مرحلة احملاكمة ، تقرير مقدَّم ملؤمتر حقوق اإلنسان (1)

 . 17م ، ص 1988أبريل  12-9ة ، فى اإلجراءات اجلنائيَّة ، األسكندريَّ

 . 54م ، ص1983حممود جنيب حسن ، علم العقاب ، دار النهضة العربيَّة ، القاهرة ، (5)

 ( .43م السودانيَّة  ، املادة )2019الوثيقة الدستوريَّة للفرتة اإلنتقاليَّة (2)
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الدستور املصرى أنَّه : " كل مواطن يقبض عليه أو حيبس أو تقيَّد حريته بأى قيدجتب معاملته 

، وقد أكََّد الدستور الكويتى على ذلك أيضًا بقوله : " ال (3)مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان" 

 " .(4)احلاطة بالكرامةيعرَّض أى أنسان للتعذيب أو املعاملة 

ثمَّ توِّجت اجملهودات الدوليَّة فى مناهضة التعذيب بعقد إتفاقيَّة خاصة بذلك عام 

دَّق السودان عليها ، وهذه اإلتفاقيَّة حتظر أعمال املعاملة أوالعقوبة القاسية ام والتى ص1984

 أوالالنسانيَّة أواملهينة التى ال تصل إىل حد التعذيب .

جموعة من احلقوق التى تستمد وجودها من مب املسجون يتمتعول إنَّ وخالصة الق

إنسانيته ، والتى تبقى ما بقيت هذه اإلنسانيَّة أى ما بقى املسجون حيًَّا ، فهى لصيقة به ال 

جيوز التنازل عن الكثري منها ألنَّها من النظام العام . وهذه النتيجة تدل على حرص القانون 

 ه احلقوق وهى : احلق فى معاملة إنسانيَّة ، واحلق فى دعوى عادلة .على كفالة إحرتام هذ

هناك العديد من القوانني الوطنيَّة املنظمة حلقوق اإلنسان فى السجون ، وقد تضمَّن 

األحكام املنظمة ملرحلة التنفيذ  م السودانى2010قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء لسنة 

صدور الئحة تنظيم العمل بالسجون و  يمات السجون. ثمَّ تبعهالعقابى، من حيث أنواع و تقس

لقانون السجون، ووضعت التفاصيل اخلاصة  م كالئحة تنفيذيَّة2013معاملة النزالء لسنة 

كما حددت اجلزاءات  ، بواجبات وزيارات وجزاءات املسجونني ، واحلياة اليوميَّة للمسجونني

منهم أثناء تقضية فرتة العقوبة السالبة  اتوقوع خمالف رَّضون إليها فى حالةالتى ميكن أن يتع

 للحريَّة .

ولوحظ فى األونة األخرية أنَّ املبادئ التقليديَّة التى كانت حتكم مرحلة التنفيذ 

العقابى طرأت عليها تعديالت جوهريَّة ، وكان ذلك بفضل عمق اإلحساس بقيمة اإلنسان 

 حمل العقوبة ، و من هذه املبادئ :

 حجيَّة األمر املقضى به . . 1

 . توزيع اإلختصاص بني مرحلة النُّطق بالعقوبة ، ومرحلة التنفيذ العقابى . 2

 . حتميَّة تنفيذ احلكم النهائى . 3

 و من مظاهر التعديالت التى طرأت على هذه املبادئ :

 أواًل : إختالف العقوبة فى مرحلة التنفيذ عن العقوبة احملكوم بها :

 
 ( .42، املادة ) م2019م نعديل 2014لسنة الدستور املصرى(3)

 ( .31، املادة )م 1962لسنة الدستور الكويتى (4)
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بلدان أصبحت يد القاضى متتد لتبديل العقوبة التى سبق النطق بها فى فى بعض ال

مرحلة التنفيذ حنو التخفيف فى مدتها أو التخفيف فى درجة شدتها ، و يظهر هذا بوضوح فى 

بعض الدول ،مثل الربتغال التى تتبنى نظام احلكم غري حمددة املدة نسبيًَّا ، فيحكم القاضى 

بني حد أدنى و حد أقصى ، ويقوم مبتابعة تطوُّر سلوك احملكوم على املتهم بعقوبة احلبس 

عليه فى مرحلة التنفيذ العقابى ، حتى إذا ما قدَّر أنَّه إكتسب قدرًا كافيًا من التأهيل 

 .(1)العقابى حكم باإلفراج عنه

 ثانيًا : توزيع اإلختصاص بني سلطة احلكم و سلطة التنفيذ :

لسياسة العقابيَّة إىل توزيع اإلختصاص بني جهة احلكم إمتدَّ التعديل الذى تشهده ا

وجهة التنفيذ . فلم يعد األمر وقفًا على فصل جامد للسلطات : سلطة احلكم ، وسلطة 

التنفيذ ، بل تداخلت اإلختصاصات لصاحل سلطة احلكم ، حبيث أصبح القانون خيوِّل هلا 

 .صالحيَّة حتديد أسلوب التنفيذ واألمر بوقف التنفيذ 

فبالنسبة لألمر بوقف التنفيذ أصبح من املستقر عليه أنَّ القاضى يستطيع أن يأمر 

بالعقوبة مع وقف تنفيذها ، وهو ما يعرفه القانون السودانى : " جيوز لوكيل النيابة األعلى ، 

فى سبيل احلصول على شهادة شخص متهم مع غريه فى جرمية ذات عقوبة تعزيريَّة ال يكون 

الدور األكرب ، أن يتخذ قرارًا مسببًا قبل احملاكمة يعد فيه املتهم املعنى بوقف تنفيذ له فيها 

أى عقوبة توقع عليه ، شريطة أن يفشى املتهم بكل ما يعلمه من الوقائع و الظروف املتعلقة 

" ،أما بالنسبة لتحديد إسلوب التنفيذ : (1)بتلك اجلرمية ، وعن أى شخص آخر له عالقة بها

إستجواب املتهم املذكور شاهدًا فى احملاكمة ، كما يستجوب فيها وخياطب وحياكم "يتم 

متهمًا ، فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه ، فعلى احملكمة أن تتحقق ، فى جلسة 

منفصلة ، من وفائه جبميع الشروط التى قام عليها الوعد ، فإذا ثبت أنَّه قد وفَّى فعليها أن 

بوقف تنفيذ العقوبة ، أما إذا ثبت أنَّه مل يوف ، وذلك بإخفاء أمر من األمور تصدر أمرًا 

"، (2)اجلوهريَّة ، أو اإلدالء بشهادة كاذبة ، فعليها أن تصدر أمرًا بتنفيذ العقوبة احملكوم بها

( ، وقانون 55وهو ذات ما جاء فى القوانني املقارنة ، قانون العقوبات املصرى املادة )

 
 . 12م ، ص 1994د . غنَّام حممد غنَّام ، حقوق اإلنسان فى السجون ، مطبوعات جامعة الكويت ، (1)

 ( .59/1م ، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائيَّة لسنة (1)

 (.59/2املادة )م ، 1991قانون اإلجراءات اجلنائيَّة لسنة (2)
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( . وجند القانون املصرى يسمح للمحكمة أنتأمر بأن يكون 82كويتى املادة )اجلزاءال

 . (3)احلبس بسيطًا أو أن يكون حبسًا مع الشغل

أما املشرِّع الكويتى فقد نظَّم األمر دون أن يرتكه للسلطة التقديريَّة للقاضى بأن 

فأكثر ، كان حبسًا  نصَّعلى أنَّه : " إذا بلغت مدة احلبس احملددة فى احلكم ستة شهور

مقرتنًا بالشغل ، وإذا مل تزد على أسبوع كان حبسًا بسيطًا ، و إذا كانت أقل من ستة أشهر 

 ".(4)وأكثرمن أسبوع ، كان حبسًا بسيطًا ما مل تقض احملكمة بأن يكون حبسًا مع الشغل

يأمر وعلى النقيض من ذلك يعطى املشرِّع الفرنسى صالحية أوسع للقاضى ، فى أن 

بأن يتم تنفيذ العقوبة وفقًا لنظام شبه احلريَّة ، كما للمحكمة أن تقسط تنفيذ العقوبة وفقًا 

 . (5)لنظام تقسيط احلبس

 ثالثًا : الفصل بني احلكم بالعقوبة و تنفيذها :

مل يعد احلكم بالعقوبة يعنى حتميَّة تنفيذها ، فقد أدخلت حديثًا ُنُظم تسمح بعدم 

على الُرغم من النطق بها . فباإلضافة إىل النظام التقليدى لوقف التنفيذ ، أدخل تنفيذ العقوبة 

 املشرِّع الفرنسى نظام اإلعفاء من العقوبة ونظام تأجيل تنفيذ العقوبة.

هذه التعديالت التى إهتزت هلا املبادئ التى إستقر عليها التنفيذ العقابى فى الفرتة 

بأنَّ : " احملكوم عليه هو الذى يدخل السجن ، أما جرميته األخرية تعبِّر عن املبدأ القائل 

فتبقى خارج األسوار " . فاحملكوم عليه أصبح موضع اإلهتمام فى مرحلة التنفيذ العقابى 

وليس الفعل الذى إرتكبه ، هذه الفلسفة هى التى دفعت حبقوق اإلنسان إىل اإلرتقاء فى 

 .(1)مرحلةالتنفيذ العقابى

رد عليها تتلك الطائفة من احلقوق التى ال  حلقوق األساسيَّة للمسجونإذن املقصود با

، ويتساوى فيها مع من هم خارج األسوار،  ًاإنسانوالتى يستمدها املسجون من وصفه  قيود ،

 وهى فى رأينا احلق فى املعاملة اإلنسانيَّة و احلق فى التقاضى.

 

 

 

 
 ( .19، املادة ) م2021لسنة ي قانون العقوبات املصر(3)

 ( .63)، املادة  م1970لسنة  قانون اجلزاء الكوييت(4)

 . 73م ، ص1990حممد حمى الدين عوض ، حقوق اإلنسان فى اإلجراءات اجلنائيَّة ، املنصورة ، (5)

،  1م ، ط1995لة التنفيذ العقابى ، دار النهضة العربيَّة ، القاهرة ، د. جنيب حممود حسنى ، اإلجراءا اجلنائيَّة فى مرح(1)

 . 233ص
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 الثانى املطلب

 فى املعاملة اإلنسانيَّة املسجون  حقمظاهر 

للحق فى املعاملة اإلنسانيَّة عدة مظاهر أهمها : ضرورة محاية املسجون من التعذيب ، 

 ة فى مواجهة املسجون ، حتسني األحوال املعيشيَّة داخل السجن .حظر إستخدام القسو

 أواًل : محاية املسجون من التعذيب :

إتفاقيَّة مناهضة التعذيب ، عرَّفت التعذيب بأنَّه : " أى عمل ينتج عنه أمل أو عذاب 

أومن شديد ، جسديًَّا كان أو عقليًَّا ، يلحق عمدًا بشخص بقصد احلصول من هذا الشخص 

شخص ثالث على معلومات ، أو إعرتاف أو معاقبته على عمل إرتكبه ، أو يشتبه فى أنَّه 

إرتكبه ، هو أو شخص ثالث ، أو ختويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث ، على عمل 

 " .(2)معيَّن

قد يقع التعذيب على احملبوس إحتياطيًَّا ، كما قد يقع على املسجون احملكوم عليه ، 

أنَّ املتهم غري احملبوس إحتياطيًَّا قد يتعرَّض هو اآلخر للتعذيب. ومن هنا كانت خطورة بل 

التعذيب ألنَّه حيمل إهدارًا لإلنسانيَّة كما أنَّه وسيلة للضغط على املتهم إلجباره على اإلعرتاف 

 مما يؤدى إىل احلكم باإلدانة على شخص برئ .

موظف عام ، ويعنى ذلك أنَّها من جرائم السلطة ويتسم التعذيب بأنَّه وسيلة يستعملها 

العامة . الوثيقة الدستوريَّة جاء فيها : " ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة 

". لذلك جاءت فى قانون (1)القاسيَّة أو الالنسانيَّة أو امُلهينة أو احلاطة بالكرامة اإلنسانيَّة

وز ملن خوِّلت له سلطة القبض على أى شخص إستعمال القوة اإلجراءات اجلنائيَّة : " جي

الضروريَّة لتنفيذ القبض ، إذا قاوم الشخص أو حاول اهلرب ، على أنَّه ال جيوز تعمُّد تسبيب 

 " . (2)املوت بإستعمال تلك القوة

إستخدم املشرِّع املصرى تعبري )تعذيب( فى قانون العقوبات حيث نصَّ : " كل موظف 

". أما املشرِّع الكويتى فقد  (3)خدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه ...أو مست

عاجل جرمية التعذيب بالقول : " ..... كل موظف عام أو مستخَدم عذَّب بنفسه أو بواسطة غريه 

 " .(4)متهمًا أو شاهدًا أو خبريًا حلمله على اإلعرتاف جبرمية .....

 
 ( .22م ، املادة ) 1984إتفاقيَّة مناهضة التعذيب لسنة (2)

 ( .50م ، املادة )2019الوثيقة الدستوريَّة للفرتة اإلنتقاليَّة لسنة (1)

 ( .73)م ، املادة 1991قانون اإلجراءات اجلنائيَّة لسنة (2)

 ( .126، املادة ) م2021لسنة قانون العقوبات املصرى(3)

 ( .53، املادة ) م1970لسنةقانون اجلزاء الكويتى(4)
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ى قالت به إتفاقيَّة مناهضة التعذيب أعاله ، إنَّه يتسم واضح من تعريف التعذيب الذ

بالشموليَّة من حيث أنَّه يتسع لألمل اجلسمى واألمل العقلى ، وأجد نفسى غري متفقًا مع إدخال 

اآلالم والضغوط النفسيَّة فى جمال التعذيب ، إال إذا كان ذلك عن التدخل فى السالمة 

أنَّ واضعى اإلتفاقيَّة أرادوا أن يشمل التعذيب كافة  اجلسميَّة للمجنى عليه . فال أعتقد

صوراإلكراه البدنى كالتهديد  بإحلاق األذى بشخص عزيز، أو ترك الزنزانة مضاءة لياًل و 

نهارًا ، أو إلقاء مياه داخل الزنزانة حلرمان املسجون من النوم . فهذه الصُّور تعترب من قبيل 

جون ، ولكنَّها ال ترقى إىل مرحلة التعذيب الذى يتضمَّن اإلكراه للضغط على املتهم أو املس

آالمًا مباشرة تلحق باجملنى عليه ، كما تشمل دربًا من دروب إساءة إستعمال السلطة من 

 جانب املوظفني العموميني .

فى ذات الوقت ال أتفق مع تعريف اإلتفاقيَّة للتعذيب إذ أنَّه ال يظهر منه أنَّ التعذيب عمل 

ل املوظفني العموميني الذين يستغلون السلطة التى يتمتعون بها ، فال يلزم حسب من إعما

التعريف السابق لإلتفاقيَّة توافر صفة فى الفاعل ، وهو أن يكون موظفًا عامًا ، فالتعذيب 

 عمل يتمثل فى إساءة إستعمال السلطة العامة ، ألغراض تهم النظام السياسى القائم .

التعريف الذى جاء به القانون السودانى والقوانني املقارنة ، فإنَّ املشرِّع مل  فى تقديرى أنَّ     

يضع تعريفًا حمددًا للتعذيب ، غري أنَّه ميكن تعريف التعذيب بأنَّه : " إعتداء جسيم يقع على 

جسم اجملنى عليه ، من جانب أحد مستخدمى السلطة العامة " ، ومن هذا التعريف ميكن أن 

 ناصر التى جتعل من الفعل تعذيبًا هى : نستخلص الع

 أن يشكل الفعل إعتداء على جسم اجملنى عليه . .1
 أن يكون اإلعتداء جسيمًا . .2
 أن يكون الفاعل موظفًا عامًا يرتكب الفعل إستنادًا إىل سلطته . .3

 ثانيًَّا : حظر إستخدام القسوة فى مواجهة املسجون :

ذاء أن يدرجة التعذيب ، ويستوى فى هذا اإليقصد بالقسوة كل إذاء ال يصل إىل 

ذاء أكثر مشواًل من جمال التعذيب ألنَّه يأو معنويًَّا ، وذلك يعنى أنَّ جمال اإل بدنيًايكون 

 .  يذاء املعنويذاء البدنى واإلييتضمَّن اإل

ذاء عن التعذيب فى درجة اجلسامة يخيتلف هذا النوع من اإل يذاء البدنيفبالنسبة لإل

فى الطبيعة واجلوهر . هذا باإلضافة إىل أنَّ الغرض من التعذيب الذى قد تلجأ إليه وليس 
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ال يلزم عند إستعمال  ي، األمر الذ (1)بعض اجلهات أحيانًا هو محل املتهم على اإلعرتاف

 القسوة . 

ذاء الشديد يرقى إىل درجة التعذيب ، وإذا مل يصل األمر إىل ذلك يصبح نوعًا من يفاإل

ر يينا 18وربيَّة حلقوق اإلنسان فى ال القسوة .ومن ذلك ما ُعِرَض على احملكمة األإستعم

م من دعوى أقامها ضد بريطانيا عدد من املتهمني باإلرهاب ينتمون إىل أيرلندا الشماليَّة 1978

بسبب تعرضهم أثناء التحقيق لصور من املعاملة أرادوا إعتبارها نوعًا من التعذيب . وكان من 

املعاملة إجبارهم على الوقوف لساعات طويلة ، وتعريضهم للضوضاء عمدًا بشكل صور 

مستمر حلرمانهم من النوم ، باإلضافة إىل ختفيض وجباتهم اليوميَّة بشكل كبري لعدة أيام . 

فى هذه القضيَّة مل تر احملكمة األوربيَّة فى إستعمال هذا النوع من املعاملة نوعًا من التعذيب، 

 ذاء ، وقد إستندت احملكمةياإل يوبًا للمعاملة غري اإلنسانيَّة أأنَّ ذلك يشكِّل إسلبل قضت ب

فى ذلك إىل أنَّ هذه الصورة من املعاملة مل تسبب قدرًا كيربًا من األمل تصل إىل درجة 

 التعذيب .

األمر األول : ذاء فى أمرين : يوقد إستندت احملكمة فى قرارها إىل أنَّ التعذيب خيتلف عن اإل

يتمثَّل فى أمل شديد ، و األمر الثانى : أنَّ من شأنه أن يرتتب عليه إذالل اجملنى عليه . ويتمشى 

م 9/12/1975( الصادر عن اجلمعيَّة العامة لألمم املتحدة بتاريخ 3452هذا احلكم مع القرار )

ًا أوغري أنسانى مقصود ، يتسم والذى عرَّف التعذيب بأنَّه : " فعل يشكِّل معاملة أو عقابًا قاسي

 " . (1)باجلسامة ومن شأنه إذالل اجملنى عليه

أنَّ ما حدث فى هذه القضيَّة هو ممارسة ضغوط على املتهمني أثناء التحقيق  ميكن القول     

ذاء طابعًا من اجلسامة يبغرض احلصول على اإلعرتاف ، وهى عناصر ال تضفى على اإل

  درجة التعذيب .واإلنتظام حبيث يرقى إىل

ذاء ، حيظر اللجوء إىل املعاملة غري يباإلضافة إىل حظر إستخدام القسوة واإل

اإلنسانيَّة، فقد ُقِضَى بأنَّه يعترب من قبيل املعاملة غرياإلنسانيَّة إجبار املسجون على خلع مالبسه 

ينبغى إختاذه إال فى نطاق أمام حرس السجن ، وإن كانوا أيضًا من الذكور . هذا اإلجراء ال 

تفتيش إال القائم به ومدير التفتيش البدنى للمسجون بشروط معيَّنة ، منها أال حيضر ال

ذاء واملعاملة غرياإلنسانيَّة ختتلف عن جمرد اإليالم ، ي. وعلى أيَّة حال فإنَّ التعذيب واإلالسجن

 
              112ص ،  1م ، ط1994د. حممد على  حامد حسني،املنشاءات العقابيَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة ، (1)

 . 41د. غنام حممد غنَّام ، مرجع سابق ، ص (1)
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األوىل من إتفاقيَّة مناهضة  وهذه األخرية الزمة من لوازم العقوبة كما تصرح بذلك املادة

 .(2)ذاء أو القسوةيم ، إذا مل يصل التعذيب إىل درجة اإل1984التعذيب لسنة 

 اليتو  السودان الوثيقة الدستورية يفمبدأ حظر إستعمال القسوة أساسه فى  وقد ورد

ة أوامُلهينة نص على: " ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أواملعاملة أوالعقوبة القاسيَّة أوالالنسانيَّت

جاء فيه : " كل حيث الدستور املصرى  يف " ، وكذلك (3)أواحلاطة بالكرامة اإلنسانيَّة

مواطن يقبض عليه أو حيبس أوتقيَّد حريته بأى قيد ، جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة 

الدستور الكويتى على : " ..... و ال  كما نص. "  ، (4)اإلنسان ، وال جيوز إذاؤه بدنيًَّا أومعنويًَّا ..

 " . (5)يعرَّض أى إنسان للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة..

ذاء البدنى واملعنوى ، يقتضى بالضرورة يإحرتام الكرامة اإلنسانيَّة وحظر اإلإن 

هذا  إستبعاد القسوة فى املعاملة العقابيَّة ، حيث ال جيوز للمشرِّع أن يتبنى عقوبات ختالف

املبدأ ، كما أنَّه ال جيوز للسلطة العقابيَّة أن تفرض جزاءات أوأن ختضع املسجون ملعاملة 

 ذاء . يعقابيَّة تتسم بالقسوة أواإل

 اجللد كجزاء للتأديب :

تندرج مشكلة جزاء اجللد كعقوبة تاديبيَّة للمسجون ضمن مشكلة قانونيَّة أكرب 

 جزاًءفاجللد بوصفه  وبة حاطة بالكرامة اإلنسانيَّة أم ال ؟وهى : هل تعترب العقوبة البدنيَّة عق

ذلك عقوبة غري  من رغمعلى القاسيًا فى حد ذاته ، لكنَّه يشكل  يًا قد ال يكونتأديب

إنسانيَّة إذا كان غري متناسب مع اخلطأ الذى َبَدَر من املسجون . لقد ذهبت أحكام عديدة 

للمحكمة األوربيَّة حلقوق اإلنسان وقرارات اللجنة األوربيَّة حلقوق اإلنسان إىل أنَّ العقوبة 

ها ميكن أن تنقلب إىل التأديبيَّة ليست عقوبة حاطة بالكرامة اإلنسانيَّة فى حِد ذاتها ، لكنَّ

عقوبة حاطة بالكرامة اإلنسانيَّة إذا كان من شأنها إذالل الشخص الذى الذى وقعت عليه . 

وحيدث ذلك األثر بسبب ظروف توقيعها كأن تكون األداة املستخدمة فى العقاب البدنى أداة 

 .(2)قاسية ، أو بسبب طريقة الضرب كأن تكون شديدة

نصَّت على إقتصار توقيع  يف السودان لسجون ومعاملة النزالءالئحة تنظيم العمل با

وبالسوط فقط ، وحبد أدنى عشرة جلدات ،  اجلزاء البدنى على النزالء الرجال دون النساء

 
 . 127، ص 3م ، ط1996دعبد العظيم وزير ، اجلوانب اإلجرائيَّة جلرائم املوظفني ،دار النهضة العربيَّة ، القاهرة ، (2)

 ( .50م ، املادة )2019لسنة  اإلنتقاليَّة الوثيقة الدستوريَّة(3)

 ( .42، املادة ) م2019م تعديل 2014لسنة الستور املصرى(4)

 ( .31، املادة ) م1962لسنة الدستور الكويتى(5)

 . 222، ص 1م ، ط1986ة ،  عمر الفاروق احلسينى ، تعذيب املتهم حلمله على اإلعرتاف ، منشأة املعارف ، األسكندري(2)
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وحد أقصى ال يتجاوز مخسة وعشرين جلدة ، كما وضَّح الرتبة ) النظاميَّة( التى حيق هلا 

. وال يوقع أى جزاء بدنى على أى نزيل إال بعد أن يشهد األمر بعدد اجللدات فى التفريد العقابى

، وتبيِّن الالئحة األدأة التى تستعمل (3)الطبيب كتابة على أنَّ النزيل الئقًا لتحمُّل اجلزاء البدنى

مك ، مما يتيح جمااًل سواه دون حتديد لوصفه من حيث الُسفى اجللد وهى السوط دون 

 تها التقديريَّة. للسلطة العقابيَّة فى إعمال سلط

الئحة السجون املصريَّة نصَّت على اجللد مبا ال يتجاوز ستة وثالثون جلدة ، وإذا كان 

عمر املسجون أقل من سبع عشرة سنة إستبدل باجللد بعصا رفيعة مبا ال جياوز عشرة 

بهم ، وقد قصرت الالئحة توقيع عقوبة اجللد فى حالتى اإلعتداء على املوظفني املنوط (4)عصى

. ووقد نصَّت الالئحة على أن : " تستعمل فى (5)حفظ النظام فى السجن أو التمرد اجلماعى

سم ، وقطرها بوصة ، مركَّب بأحد  48اجللد أداة عبارة عن يد خمروطة من الشوم طوهلا 

سم ، والباقى عبارة عن  25طرفيها قطعة من سري اجللد متصلة حببل كتان جمدول بطول 

ملم ، تنفَّذ عقوبة اجللد بالضرب  6سم ومسكها  50فرع ستة ُعَقد طوهلا  سبعة أفرع بكل

" ، ومن وصف هذه األداة املستعملة فى الضرب ، ومن عدد (1)بهذه األداة بأعلى الظهر

الضربات التى ميكن توقيعها على املسجون يتضح أن األمر يتعلَّق بعقوبة قاسية وغري إنسانيَّة 

ن .ولقد ذهبت الالئحة إىل ما أخذ به املشرِّع السودانى فى أن َقَصَرت وحاطة من كرامة اإلنسا

عقوبة اجللد على الرجال دون النساء . وقد أحسناملشرِّع الكويتى إذ أنَّه مل ينص على عقوبة 

 اجللد ضمن قائمة اجلزاءات التأديبيَّة التى توقع على املسجون.

 ة :ثالثًا : حق املسجون فى ظروف معيشيَّة مناسب

تثري الظروف املعيشيَّة داخل السجن العديد من املشكالت القانونيَّة منها : عالقة 

اإلدارة العقابيَّة باملسجون ، واملساحة املناسبة للزنزانة ، واإلضاءة الطبيعيَّة للنزنزانة نهارًا ، 

 حكم احلبس اإلنفرادى كأسلوب لتنفيذ احلبس .

   باملسجون :عالقة اإلدارة العقابيَّة 

بادى ذى بدء يتعيَّن على اإلدارة العقابيَّة أن تتجنَّب معاملة املسجونني بشكل حيط من      

كرامتهم أو إنسانيتهم . اإلتفاقيَّة األوربيَّة حلقوق اإلنسان تنص على حظر املعاملة احلاطة 

 
 ( .70/3/4م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (3)

 ( .79الئحة السجون املصريَّة ، املادة )(4)

 ( .43/7، املادة )م 2018ة لسنة الئحة السجون املصرّي(5)

 ( .81الئحةالئحة السجون املصريَّة ، املادة )(1)



 

 
82 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

نص على ت يف السودان ة اإلنتقاليَّة، الوثيقة الدستوريَّة للفرت(2)بالكرامة اإلنسانيَّة أو الالنسانيَّة

: " لكل إنسان حق أصيل فى احلياة والكرامة والسالمة الشخصيَّة ، وحيمى القانون هذا  أن

" ،وهو ذات ما أقره الدستور املصرى (3)احلق ، والجيوز حرمان أى إنسان من احلياة تعسفًا

 .(4)مبدأ املعاملة غري احلاطة بالكرامة اإلنسانيَّة

وتطبيقًا هلذا املبدأ حكمت احملكمة الفيدراليَّة األمريكيَّة بأنَّ : موقف اإلدارة 

العقابيَّة لسجن أركانساس قد خالفت حقًا دستوريًَّا للمسجون فى املعاملة اإلنسانيَّة ، عندما 

كانت جتربهم على السري ملسافات طويلة ، يدفعهم من اخللف حارس السجن راكبًا عربة أو 

 جواده ، وكان املسجونون يؤدون عملهم فى األوقات الباردة ، ال يرتدون إال املالبس ممتطيًا

اخلفيفة ، وال أحذية يرتدونها فى األقدام . وباملثل فقد ُقِضَى بأنَّه يعترب من قبيل املعاملة غري 

خلاصة فى اإلنسانيَّة أن تضع اإلدارة العقابيَّة املسجون املريض عقليًَّا دون مراعاة لظروفه ا

 . (1)زنزانة عاديَّة ، هذه املعاملة ختالف حقًا دستوريًَّا للمسجون فى املعاملة اإلنسانيَّة

 املساحة املناسبة للزنزانة : 

كذلك جيب مراعاة املساحة الدنيا للزنزانة املخصصة لكل سجني، ذلك ما أشارت إليه 

 اإلتفاقيَّة األوربيَّة حلقوق اإلنسان ، وإن مل تقم بتحديد هذه املساحة على وجه الدقة . 

م ، والئحة تنظيم العمل بالسجون 2010قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء لسنة 

م صدرا خلوًا من إيراد نص صريح خبصوص مساحة النزنزانة ، 2013ة ومعاملة النزالء لسن

غري انَّ هذه املساحة جيب أال تكون من الصغر بالنسبة لعدد املسجونني إىل احلد الذى يصبح 

فيه تنفيذ العقوبة من قبيل املعاملة غري اإلنسانيَّة أو احلاطة بالكرامة اإلنسانيَّة .اإلتفاقيَّة 

ضة التعذيب توصى بأن يكون مبيت املسجونني أثناء الليل بشكل فردى ، فإّنها األوربيَّة ملناه

تعرتف بأنَّ اإلزدحام فى السجون قد يؤدى إىل املبيت اجلماعى ، وهناك توصية تنتهى إىل 

 إقامة سجينني فقط فى الزنزانة أو احلجرة الفرديَّة الواحدة .

ن القانون السودانى وال القوانني املقارنة إشرتاطات اإلضاءة الطبيعيَّة للزنزانة نهارًا : مل يتضمَّ

خاصة بإضاءة الزنزانة إال أنَّ اإلتفاقيَّة األوربيَّة ملناهضة التعذيب عاجلت ذلك بقوهلا : جيب أن 

 تتوافر فى مجيع أماكن إقامة املسجونني أو تشغيلهم :

 
 ( .3اإلتفاقيَّة األوربيَّة حلقوق اإلنسان ، املادة )(2)

 ( .43م ، املادة)2019الوثيقة الدستوريَّة لسنة (3)

 ( .42، املادة ) م2019م تعديل 2014لسنة الدستور املصرى(4)

 . 67غنَّام حممد غنَّام ، حقوق اإلنسان فى السجون ، مرجع سابق ، ص(1)
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ة أو العمل فى الضوء أ . أن تكون النوافذ من اإلتساع حبيث يستطيع املسجونني القراء

الطبيعى ، وأن تكون مركَّبة على حنو يتيح دخول اهلواء النقى ، سواء وجدت أو مل توجد 

 تهوية صناعيَّة .

ب . جيب أن تكون اإلضاءة الصناعيَّة كافية لتمكن السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق 

ة لياًل حبيث ال متنع املسجونني . ومن ناحية أخرى يقتضى النَّص أن تكون اإلضاءة الصناعيَّ

 . (2)من النوم حتى ال تتحوَّل إىل إذاء املسجونني

إذا كان الدستور السودانى و الدساتري املقارنة تستلزمان أن تتم معاملة كل من حيبس 

مبا حيفظ كرامة اإلنسان ، فإنَّ خمالفة الشروط اخلاصة باإلضاءة جتعل شروط الزنزانة 

 خمالفة للدستور .

 سلوب للتنفيذ وحقوق اإلنسان :أاحلبس اإلنفرادى ك

قد تفرض العزلة الداخليَّة أحيانًا على املسجون ليس كجزاء تأديبى ملخالفة متَّ 

إرتكابها داخل السجن ، و لكن كإجراء وقائى بسبب خطورة املسجون وبباعث احملافظة 

 على األمن داخل املنشأة العقابيَّة .

العزلة الداخليَّة الكاملة فى عزلة املسجون لياًل ونهارًا ، وقد تصل هذه يتلخص نظام 

العزلة إىل حد وضع املسجون وسط إجراءات مشددة ، وهو ما يسمى بأقسام احلراسة 

املشددة، و هذه األقسام خمصصة لألشخاص ااخلطرين ، ويقصد بهؤالء طائفة من احملكوم 

رائم النى إرتكبوها، ونظرًا ملاضيهم اإلجرامى عليهم بعقوبات شديدة نظرًا جلسامة اجل

وحماولتهم املستمرة للهروب أو اإلعتداء على حرس السجن ، ترى إدارة السجن ضرورة عزهلم 

 عن سائر املسجونني .

نصَّت الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء على أن حيفظ النزيل احملكوم عليه 

عليه باحلد فى زنزانة منفردة حتت حراسة مشددة بعد تفتيشه  ، والنزيل احملكوم(1)باإلعدام

 .(2)تفتيشًا شخصيًَّا ، وتفتيش الزنزانة بدقة وإبعاد كل األشياء اخلطرة وغري املصرَّح بها

فى تقديرى أنَّ ظروف السجن ال حتوله إىل عقوبة قاسيَّة أو غري إنسانيَّة ، إال إذا كانت 

ة ، أو خمالفة للمعايري اإلنسانيَّة ، أو كانت مساحتها من ظروف الزنزانة حمطمة للشخصيَّ

الضيق حبيث تصبح غري إنسانيَّة ، أو أنَّ إدارة السجن دأبت على إحلاق األذى باملسجون 

 
 ( .11ة التعذيب ، القاعدة )األتفاقيَّة األوربيَّة ملناهض(2)

 ( .67م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (1)

 (66م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (2)
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.فاحلبس اإلنفرادى جائز كإجراء إدارى ، أو كجزاء تأديبى بشرط تأقيت املدة ، بإالضافة 

نزانة الفرديَّة ، حتى ال تتحوَّل إىل معاملة غري إنسانيَّة ، إىل ضرورة توافر شروط معيَّنة فى الز

بل احلبس اإلنفرادى يصلح أن يكون أسلوبًا لتنفيذ العقوبة مع توافر الشروط اخلاصة 

 بالزنزانة الفرديَّة .

 الثانياملبحث 

 احلياة اخلاصةحرمة حق املسجون يف 

حق املسجون يف املراسلة و حقه يف الزيارة و ضوابط  تتناول مطالبيف هذا املبحث ثالثة      

 تفتيشه و الزنزانة اليت يقيم فيها.

 املطلب األول

 حق املسجون فى املراسلة 

للمسجون احلق فى املراسلة ولكن هلذا احلق نسبيَّة ، من مظاهر هذه النسبيَّة حتديد 

ك سلطة اإلدارة فى اإلطالع على الرسائل و إعرتاضها إن كان لذلك عدد املراسالت ، وكذل

 مقتضى .

 أواًل : التحديد الكمى ملراسالت املسجون :

يرتتب على مبدأ العزلة اخلارجيَّة التى تتضمنها عقوبة احلبس أن تصبح مراسالت 

باإلضافة إىل نشوء حق املسجون مع خارج السجن خاضعة للتنظيم من ناحية عدد اخلطابات ، 

 اإلدارة فى إعرتاض وفتح اخلطابات .

والتفرقة تقوم بني اخلطابات التى يرسلها املسجون ، وتلك التى يستقبلها من خارج        

السجن . هذا النوع األخري من اخلطابات ال خيضع لتحديد عدد معيَّن من حيث العدد 

اإلعرتاض على نوعيَّة منها ، وهى التى تثري  ولكنَّهيخضع للرقابة من حيث سلطة اإلدارة فى

 الشبهة بوقوع خمالفة للوائح السجن ، أو وقوع جرمية أو تهدد باإلخالل باألمن داخل السجن .

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء القومى السودانى جاء فيه : " يسمح للمحكوم 

" ، ولقد مسحت الالئحة لكل نزيل حمكوم (1)عليه مبراسلة ذويه وأهله وفقًا ملا حتدده اللوائح

عليه أن يرسل خطابًا واحدًا عند دخول السجن ، ثمَّ خطابًا واحدًا كل شهر على نفقة السجن 

، ومنحت مدير السجن سلطة أن يأذن للمسجون أن يرسل خطابني كل شهر على نفقته 

 
 ( .30م ، املادة )2010قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء القومى لسنة (1)
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خصيَّة من غري حتديد . أما املتحفَّظ عليه يسمح له بكتابة وإستالم خطابات ش(2)اخلاصة

 . (3)كمى هلا ، على أن ُتعرض قبل إرساهلا أو إستالمها على اجلهة التى أمرت حبفظه

كل املخاطبات الكتابيَّة الواردة للنزيل والصادرة منه جيب أن يطلع عليها ضابط 

السجن ، وله احلق فى أن مينع إرساهلا أو إستالمها ، إذا رأى أنَّ تلك املكاتبات حمل 

إلعرتاض أو مدعاة للشبهة ، كما جيوز له أن يطمس أو يقطع أى كلمة أو فقرة منها قبل ل

إرساهلا من السجن أو تسليمها له ، ما عدا املتحفظ عليهم فتكون اإلجراءات املبيَّنة أعاله من 

.أما اخلطابات التى يرسلها املسجون إىل خارج السجن فإنَّها (4)إختصاص اجلهة اآلمرة باحلفظ

 ضع إىل التحديد الكمى .خت

 وفى هذا تفرِّقالالئحة الداخليَّة للسجون فى مصر بني طائفتني من املسجونني :

الطائفة األوىل : تضم احملبوسني إحتياطيًَّا و احملكوم عليهم باحلبس البسيط ، وهؤالء هلم 

للنيابة العامة احلق فى الرتاسل فى أى وقت ، مع حتفُّظ خاص باحملبوسني الذين جيوز 

 .(5)ولقاضى التحقيق أن مينعهم من املراسلة

الطائفة الثانيَّة : وهى تضم غريهم من احملبوسني ، وهؤالء حددت الالئحة عدد اخلطابات التى 

 .(1)يرسلها أفرادها خبطابني كل شهر

 أما القانون الكويتى اخلاص بتنظيم السجون ، قسَّم املسجونني إىل فئتني :

الفئة )أ( : تضم احملبوسني إحتياطيًَّا واحملكوم عليه بالسجن حبسًا بسيطًا ، ويلحق بهم من 

تنفَّذ عليهم بطريق اإلكراه البدنى واحملبوسني فى دين مدنى . وهؤالء هلم مراسلة من يشاؤن 

 .(2)مرة واحدة إسبوعيًَّا ويسلَّم هلم ما يرد إليهم من خطابات

يهم باحلبس مع الشغل ، وهؤالء هلم مراسلة من يشاؤن مرة واحدة الفئة )ب( : احملكوم عل

 . (3)كل شهر، ويسلَّم هلم ما يرد إليهم من خطابات

قانون السجون السودانى و القانون الكويتى مل يتضمَّنا جزاء احلرمان من الرتاسل 

رسال أو إستالم ،غري أنَّ الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء السودانيَّة إعتربت إ

 
 ( .47/1م ، املادة )2013العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة الئحة تنظيم (2)

 ( .47/2م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (3)

 ( .47/3م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (4)

 ( .60، املادة ) م2018لسنة الالئحة الداخليَّة للسجون املصريَّة(5)

 ( .65، املادة ) م2018لسنة الالئحة الداخليَّة للسجون املصريَّة(1)

 ( .11الالئحة الداخليَّة للسجون الكويتيَّة ، املادة )(2)

 ( .25، املادة ) م2020لسنة الالئحة الداخليَّة للسجون الكويتيَّة(3)
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خطاب أو برقيَّة أو حمادثة تلفونيَّة خبالف الطريقة املصرَّح بها من قبيل املخالفات التى 

( امللحق 1، لكنَّها مل تبيِّن نوع اجلزاء كما موضح فى اجلدول رقم )(4)تستوجب توقيع اجلزاء

ن املصرى فى حالة بالالئحة. وجيوزتوقيع جزاء احلرمان من املراسلة على املسجون فى القانو

 حدوث خمالفة ألحكامه .

قانون السجون السودانى يسمح للنزالء باإلطالع على الصحف اليوميَّة والدوريات 

، وهو ما ذهبت إليه اللجنة األوربيَّة (5)والكتب واإلستماع إىل اإلذاعات املسموعة واملرئيَّة

ما يهدد منها األمن داخل للمنشأة  حلقوق اإلنسان ،بأنَّه جيوز دخول الكتب والدوريات ، إال

العقابيَّة . كما إنتهى القضاء االمريكى إىل نفس النتيجة ، كما لو إستخدم الطرد لتهريب 

 .(6)ممنوعات إىل داخل السجن

 ثانيًا : فتح مراسالت املسجون و اإلطالع عليها :
أمن السجنفتح الئحة تنظيم العمل بالسجون السودانيَّة نصَّت وجوبًا على ضابط 

خطابات املسجون إىل خارج السجن و اخلطابات الواردة إليه ، واإلطالع على كل ورقة ترد إىل 

. وهو ذات ما ذهبت إليه الالئحة الداخليَّة للسجون (1)املسجون أو يرغب املسجون فى إرساهلا

 (2)فى مصر

سجناإلطالع وبذلك قضى قانون تنظيم السجون الكويتى ،  إذ أواجب على ضابط ال

على رسائالملسجون بقوله : " جيب على ضابط السجن أن يطَّلع على كل مراسلة تصدر من 

 " .(3)املسجون من الفئة )ب( أو ترد إليه .... 

وتتفق هذه األحكام مع ما هو مقرر فى القانون املقارن ، حيث من سلطة اإلدارة 

رة من املسجون والواردة إليه . بل إنَّ القضاء العقابيَّة ، بل من واجبها أن تفتح اخلطابات الصاد

األمريكى حكم بأنَّ من حق إدارة السجن أن تقرأ خطابًا كتبه املسجون ومل يرسله ، وذلك 

عند حماولته لإلنتحار ملعرفة ما إذا كان مثة عالقة بني هذه احملاولة لإلنتحار واإلدمان على 

ستنادًا إىل سلطة إدارة السجن فى تفتيش املخدرات ، وأجُد نفسى مؤيدًا هذا القضاء إ

 الزنزانة.

 
 ( .68/5م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (4)

 ( .32م ، املادة )2010تنظيم العمل بالسجن ومعاملة النزالء لسنة (5)

 . 111غنَّام حممد غنَّام، حقوق اإلنسان فى السجون ، مرجع سابق ، ص (6)

 ( .47/3م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (1)

 (61، املادة ) م2018لسنة الداخليَّة للسجون املصريَّةالالئحة (2)

 ( .42، املادة ) م2020لسنة قانون تنظيم السجون الكويتى(3)
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ويرتتب على أنَّ من سلطة إدارة السجن اإلطالع على املراسالت الصادرة من املسجون 

والواردة إليه ، أنَّ الدليل املستمد من هذه اخلطابات ضد املسجون ، أو ضد غريه دلياًل ميكن 

ل عيب إنتهاك حرمة املراسالت التى يتضمَّنها أن ترتَّب عليه اإلدانة . فال يعيب هذا الدلي

الدستور . وحيق ملدير السجن إعرتاض اخلطابات التى ترد إىل املسجون من خارج السجن إذا 

 تضمَّنت ما يثري الشبهة أو خيل باألمن.

ومع ذلك فإننى أرى أنَّ هذه السلطة متتد إىل مراسالت املسجون إىل خارج السجن رغم 

سيسًا على سلطة املدير فى اإلطالع ، حبيث يصبح اإلعرتاض أثرًا الزمًا صمت النَّص ، تأ

 إلحتواء الرسالة على ما خيل باألمن أو ما يشكل حتريضًا على إرتكاب جرمية .

 ثالثًا : مراسالت املسجون مع حماميه :

تنظيم م السودانى ، والئحة 2010قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء القومى لسنة 

م ، جاء خلوًا من أى حكم خاص مبراسالت 2013العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة 

املسجون مع حماميه ، وهذا أمر منتقد . وأرى أنَّه حتى فى غياب ذلك النَّص ، فإنَّه ال جيوز 

إلدارة السجن أن تعرتض أو تطلع على رسائل املسجون مع حماميه إسنادًا إىل حق الدفاع الذى 

م فى مادتها التى تقرأ : " يكون للمتهم حق الدفاع عن 2019كفله الوثيقة الدستوريَّة لسنة ت

....." ، إذا كان املسجون حمكومًا عليه ومتهمًا فى  (1)نفسه شخصيًَّا أو بواسطة حماٍم خيتاره

قضي ذضة أخرى ، أو متهمًا حمبوسًا إحتياطيًَّا . فاإلتصال باحملامى ضرورى لإلتصال 

 لسطات العامة إليصال شكوى املسجون ومتابعتها ومتثيله قانونًا أمامها .با

فى تقديرى أنَّ الرسائل املتبادلة بني احملامى و املتهم احملبوس جيب حتصينها من سلطة 

اإلدارة فى اإلطالع عليها ، وأن يعطى ما يتداول بني احملكوم عليه واحملامى الذى تولَّى الدفاع 

اءات السابقة على احلكم من مراسالت حكم النوع األول من الرسائل ، مما عنه أثناء اإلجر

يعنى توسيع جمال حتصني رسائل املسجون فى مواجهة سلطة اإلدارة العقابيَّة فى التدخُّل ، مبا 

هلا من سلطة املراقبة واإلعرتاض ، ذلك يعنى أنَّ سلطة اإلدارة تتعطَّل بالنسبة للمراسالت بني 

اميه . أما املكاتبات بني احملكوم عليه واحملامى الذى ال يتوىل الدفاع عنه ، املسجون وحم

ومل يفعل ذلك فى القضيَّة التى ُحِكَم على املسجون من أجلها ، فإنَّها ختضع لرقابة اإلدارة 

 العقابيَّة .

تستثنى الالئحة الداخليَّة للسجون فى مصرمن رقابة إدارة السجن مكاتبات املسجون 

اميه فى شأن القضيَّة املتهم فيها ، وهذا التعبري األخري يفيد أنَّ اإلستثناء يقتصر على مع حم

 
 ( .51/6م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (1)
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توافر إتهام بإرتكاب جرمية ، سواء أكان املسجون حمبوسًا إحتياطيًَّا أم كان حمكومًا 

. أمَّا القانون الكويتى فقد جاء خلوًا من وجود قيد على سلطة  (2)عليه متهمًا فى قضية أخرى

ارة السجن فى فتح الرسائل واإلطالع عليها ، وإعرتاضها فلم يتضمَّن حكمًا خاصًا إد

 مبراسالت املسجون وحماميه .

 رابعًا : مراسالت املسجون مع السلطات القضائيَّة و اإلداريَّة :

قانون تنظيم السجون و معاملة النزالء السودانى والئحته مل يوردا حكمًا بشأن 

املسجون مع السلطات القضائيَّة واإلداريَّة ، فى الوقت الذى َكَفل ذلك احلق الدستو مراسالت 

وهذا "،   (3)بالقول : "يكون للمتهم حق الدفاع عن نفسه شخصيًَّا أو بواسطة حماٍم خيتاره .....

الدفاع قد يكون فى شكل مذكرة مكتوبة ترسل من ِقَبل املتهم للسلطة القضائيَّة أو 

ة ، هذا النص الدستورى يقضى بأنَّهال جيوز إلدارة السجن أن حتول دون أن يتوجه اإلداريَّ

املسجون كتابًة إىل سلطات القضائيَّة أو اإلداريَّة حتى لو كان ذلك فى شكل تقديم 

شكاوى ضد إدارة السجن نفسها . وقد قضت احملكمة األوربيَّة حلقوق اإلنسان بوقوع 

إلتفاقيَّة التى تضمن حرمة املراسالت ، إذا إعرتضت خطابًا أرسله خمالفة للمادة الثامنة من ا

املسجون إىل حماميه يعبِّرعن رغبة فى تقديم شكوى ضد إدارة السجن ، ألنَّ األخرية قدمته 

 . (1)إىل حماكمة تأديبيَّة بعد أن إتهمته باإلشرتاك فى إضطرابات حدثت فى السجن
 ة على مراسالته :خامسًا : تهرُّب املسجون من الرقاب

الئحة تنظيم العملبالسجون ومعاملة النزالء تضمَّن الفصل احلادى والعشرون منها صور 

واجلزاء املرتتِّب عليها . ويعدُّ إرسال أو إستالم خطاب أو برقيَّة أوحمادثة خبالف  املخالفات

اءات املنصوص عليها ، جيوز معاقبته عند اإلدانة بأى من اجلز (2)الطريقة املصرَّح بها خمالفة

. ويتم توقيع  (3)فى الالئحة والتى ترتاوح بني احلبس املقفول فى الزنزانة إىل احلرمان من الرتفيه

، غري أنَّ اجلدول مل يوضح نوع اجلزاء الذى  (4)( املرفق بالالئحة1اجلزاء وفقًا للجدول رقم )

التهمة املوجهة إليه والدفاع عن  يستوجب توقيعه . ويعطى النزيل عند حماسبته الفرصة لسماع

 نفسه.

 
 ( .61، املادة ) م2018لسنة الئحة السجون املصريَّة(2)

 ( .51/6م ، املادة )2019لسنة الوثيقة الدستوريَّة(3)

 . 115غنَّام حممد غنَّام ، حقوق اإلنسان فى السجون ، مرجع سابق ، ص (1)

 ( .68/5م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (2)

 (  69م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (3)

 ( .   70/2م ،املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (4)
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 طلب الثانيامل

 حق املسجون فى الزيارة

تتجلى نسبيَّة حق املسجون فى الزيارة فى مظهرين : املظهر األول : هو التحديد الكمى 

 للزيارات ، املظهر الثانى : يتمثَّل فى الرقابة على تلك الزيارات .

 املسجون :أواًل : التحديد الكمى لزيارات 

الزيارات حق للمسجون ، بذلك قضى قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء القومى 

" . وقد (5)حيث نصَّ على : " يسمح ألهل وأسرة النزيل وحماميه بزيارته وفقًا ملا حتدده اللوائح

، قضت الئحة السجون بالسماح بزيارة النزيل احملكوم عليه بعد إنقضاء فرتة اإلختبار الصحى

وهى فرتة تقوم فيها سلطات السجن بعمل الفحوصات الطبيَّة الالزمة للتأكد من سالمة 

النزيل من األمراض املعدية ، ليسهل تصنيفه حتى يتم تسكينه فى التقسيمات الداخليَّة 

 للنزالء . 

أما النزيل غري احملكوم ميكن زيارته بعد احلصول على إذن كتابى صادر من 

. (1)أمرت حبجزه وتكون تلك الزيارة فى األوقات التى حيددها مدير السجنالسلطة التى 

النزيل احملكوم عليه باإلعدام ، أو بعقوبة حدِّيَّة تسمح لذويه بزيارتة مرتني فى الشهر ، 

وجيوز زيارته بإذن خاص من مدير السجن إذا دعت الضروة لذلك . أما  النزيل احملكوم عليه 

و باإلعدام ، والنزيل احملبوس حبسًا إحتياطيًَّا مل تقررالالئحة عدد بعقوبة غري حديَّة أ

لزيارتهما وتركت ذلك للسلطة التقديريَّة لإلدارة العقابيَّة . أما من حيث عدد األشخاص ، 

يسمح لثالثة أشخاص حيددهم النزيل بالزيارة فى املرة الواحدة بإستثناء األطفال ، وجيوز 

 .(2)دد من الزوار أكثر من املقررملدير السجن أن يسمح بع

غري أنَّ حق زيارة النزيل ترد عليه بعض القيود وهى تتعلَّق بإعتبارات األمن. ومن ذلك ال 

يسمح بزيارة النزيل املوضوع فى احلبس اإلنفرادى ، واملتحفَّظ عليه ، وبالزيارة بعد ساعات 

. هذا باإلضافة إىل أنَّه ميكن حرمان املسجون من الزيارة كجزاء تأديبى ، فمن  (3)العمل

واجب اإلدارة العقابيَّة أنتمنع تسرُّب ما ميكن أن يهدد األمنوالنظام داخل املؤسسة العقابيَّة 

 كدخول أسلحة وخمدرات ، وتسود الفكرة فى القانون السودانى و القوانني املقارنة .

 
 ( .28/1)م ،املادة2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (5)

 ( .43/1/2م ،املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (1)

 (  .43/6م ،املادة )2013النزالء لسنة  الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة(2)

 ( .43/13/14/17، املادة )م2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (3)
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نون املصرى أن يأمر احملقق مبنع زيارات احملبوس إحتياطيًَّا على ألَّا خيل وقد أجاز القا

. هذا وقد أشار القانون الكويتى إىل سلطة احملقق فى (4)ذلك حبقه فى اإلتصال باملدافع عنه

 .(5)منع زيارة احملبوس إحتياطيًَّا

ز ملأمور السجن أن يسمح وقد نصَّ قانون اإلجراءات اجلنائيَّة املصرى على أنَّه : " ال جيو

ألحد من رجال السلطة العامة باإلتصال باحملبوس داخل السجن إلَّا بإذن كتابى من النيابة 

" ، بل أنَّ : " للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى ينتدب لتحقيقها فى كل (6)العامة

ونني ، وبألَّا يزوره أحد وذلك بدون األحوال أن يأمر بعدم إتصال املتهم احملبوس بغريه من املسج

اإلخالل حبق املتهم فى اإلتصال دائمًا باملدافع عنه بدون حضور أحد " . وقد أشارقانون تنظيم 

 السجون فى الكويت إىل نفس احلكم . 

هذا احلكم قد إقتصر تطبيقه على احملبوس إحتياطيًًّا ، فقد قضت حمكمة النقض        

(فى شأن تنظيم السجون إذ جرى نصَّها على أنَّه ال يسمح ألحد رجال 79ملادة )املصريَّة : " أنَّ ا

السلطة باإلتصال باحملبوس إحتياطيًَّا داخل السجن إالبإذن كتابى من النيابة العامة ، فقد 

دلَّت على أنَّ هذا املنع قاصر على احملبوس إحتياطيًَّا على ذمة القضيَّة ذاتها ، سدًا لزريعة 

 . (1)عليهم ، ومنعًا ملظنة إكراههم على اإلعرتاف وهم فى قبضة السلطة العامة التأثري

وكذلك من كان حمبوسًا حبسًا تنفيذيًَّا على ذمة قضيَّة أخرى ، فضاًل عن أنَّ  

القانون مل يرتب البطالن على خمالفة حكم هذه املادة ، ألنَّه مل يقصد منها سوى تنظيم 

داللة ورودها فى باب اإلدارة و النظام داخل السجن ، منبتة الصلة اإلجراءات داخل السجن ، ب

 بإجراءات التحقيق .

فىالوضع العادى يتمتَّعاحملبوس إحتياطيًَّا فى القانون املصرى أو فى القانون الكويتى 

باحلق فى الزيارة اإلسبوعيَّة وهى مرة كل أسبوع ، يوم اجلمعة باإلضافة إىل أيام العطالت 

 . (2)ة ، وميكن أن يسمح بالزيارة اخلاصة بإذن من مدير السجنالرمسيَّ

بالنسبة للمجكوم عليه باحلبس البسيط ، فإنَّ له احلق فى الزيارة مرة واحد فى 

اإلسبوع ، وال خيتلف الوضع فى ذلك فى القانون املصرى عن القانون الكويتى . وتكون 

هم بالسجن أو احلبس مع الشغل أو الزيارة مرة واحدة كل ثالثة أسابيع للمحكوم علي

 
 ( .141/2، املادة ) م2021لسنة قانون العقوبات املصرى(4)

 ( .30، املادة ) م2020لسنة قانون تنظيم السجون الكويتى(5)

 ( .140املادة )قانون اإلجراءات املصرى ، (6)

 . 125غنَّام حممد غنَّام ، حقوق اإلنسان فى السجون ، مرجع سابق ، ص (1)

 ( .60( ، الئحة تنظيم السجون املصريَّة ، املادة )6الئحة تنظيم السجون الكويتيَّة ، املادة )(2)
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. أمَّا احملكوم (3)احملكوم عليهم باألشغال الشَّاقة املنقولني من الليمانات إىل السجون العموميَّة

 عليهم باألشغال الشَّاقة املنفَّذ عليهم بالليماناتفتكون الزيارة مرة واحدة شهريًَّا .

ام وال بسلطة مديرعام السجون أو من وهذا ال خيل بسلطة النائب العام أو احملامى الع

 .  (4)ينيبه فى أن يأذنوا بزيارة فى غري مواعيد الزيارة العاديَّة ، إذا دعت إىل ذلك ضرورة

أمَّا فى القانون الكويتى فقد أشارإىل حق املسجون من الفئة )ب( فى الزيارة العاديَّة 

بس مع الشغل . فال تفرقة إذن من ، وتشمل الفئة )ب( احملكوم عليهم باحل(5)فى مواعيدها 

ناحية الزيارات العاديَّة بني احملبوسني إحتياطيًَّا واحملبوسني تنفيذًا حلكم جزائى ، سواء 

كانوا ينتمون إىل الفئة )أ( أم إىل الفئة )ب( .ويقصد بالزيارة العاديَّة الزيارة فى كل يوم مجعة 

 من كل إسبوع وفى أيام العطالت الرمسيَّة .

 أنَّ هذه األحكام والتى يظهر منها أنَّ الزيارة حق للمسجون ال ختفى حقيقة هذا غري

احلق الذى يتسم مبرونة كبرية نظرًا لكثرة القيود التى ترد عليه ، فقد نصَّت الئحة السجون 

ف فى املصريَّة على أنَّه : " جيوز أن متنع الزيارة منعًا مطلقًا أو منعًا مقيَّدًا بالنسبة إىل الظرو

" ، وقد تضمَّن القانون الكويتى نصًَّا (1)أوقات معيَّنة وذلك ألسباب صحيَّة أو متعلَّقة باألمن 

مماثاًل عندما صرَّح بأنَّه : " جيوز ملدير السجن إصدار أمر مبنع الزيارة منعًا كليًَّا أو جزئيًَّا 

 نظرًا للظروف الصحيَّة أو ألسباب تتعلق باألمن " .

القيود ال تسرى على حق املسجون فى اإلتصال باملدافع عنه ، فال حتديد كمى هذه 

 ينص عليه القانون هلذا النوع من الزيارة يتوافر ، والرقابة هلذا النوع جتوز .

مما تقدَّم خنلص إىل أنَّه من حق املسجون إحرتام عالقاته األسريَّة من خالل زيارته 

تأهيله إجتماعيًَّا ، وإن كان ذلك ال خيلو من قيود تتعلَّق بإعتبارات ومراسالته بغرض إعادة 

األمن . كماأن احملبوس إحتياطيًَّا يتمتع بهذا احلق فى اإلتصال بذويه عند القبض عليه . 

غريأنَّه ميكن منع الزيارة عندئذ ملدة حمددة إذا توافرت أسباب معقولة ، منها أنَّ املقبوض 

 فى اجلرمية إىل سري التحقيق.عليه ينبه شركاءه  

 ثانيًَّا : مبدأ الرقابة على زيارات املسجون :

 
 ( .64/2، املادة )م 2018لسنة الئحة السجون املصريَّة (3)

 ( .40، املادة ) م2018لسنة املصريَّةالئحة السجون (4)

 ( .10، املادة ) م2020لسنة قانون السجون الكويتى(5)

 ( .42، املادة )م2018يَّة لسنة الئحة السجون املصر(1)
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تشرتط الئحة تنظيم العمل بالسجون السودانيَّة أن تتم زيارة النزيل حبضور أحد أفراد 

، أمَّا احملامى الذى يتوىل الدفاع عن أى نزيل حمكوم  (2)قوة السجن وعلى مسمع ومرأى منه

حمكوم عليه مل توضح الالئحة الكيفيَّة التى تتم بها الزيارة ، ولكن  عليه ، أو نزيل غري

العدالة تقتضى أن كانت مبرأى من اإلدارة العقابيَّة ، أن تكون بغري مسمع منها إستنادًا إىل 

 م .2019( من الوثيقة الدستوريَّة لسنة 52احلق الدستورى فى التقاضى الذى تنص عليه املادة )

صريَّة قضت أن تتم زيارة املسجونني حبضور أحد مستخدمى السجن الئحة السجون امل

و حبضور إحدى مستخدمات السجن فى حالة زيارة املسجونات ، أمَّاالزيارة اخلاصة فتتم فى 

، لكن املادة السابقة تستلزم أن تكون الزيارة اخلاصة حبضور  (3)مكتب أحد ضباط السجن

س املعنى نصَّت الئحة السجون الكويتيَّة على أنَّ تتم هذا الضابط أو من ينوب عنه . وفى نف

" ، وأنَّ تتم الزيارة  (4)الزيارة العاديَّة " حبضورعدد كاٍف من احلراس و بإشراف أحد الضباط

اخلاصة : " حبضور أحد الضباط فى املكان املخصص هلا فى السجن أو فى أى مكان 

 ." (1)مناسب يصرِّح به رئيس السجن

احلارس فى أثناء الزيارة قررت اللجنة األوربيَّة حلقوق اإلنسان أنَّ هذا ال  وعن حضور

( من اإلتفاقيَّة األوربيَّة حلقوق 8خيالف احلق فى حرمة احلياة اخلاصة التى تنص عليه املادة )

اإلنسان . هذه املادة صرَّحت بأنَّه جيوز للمشرِّع أن يتسثنى من ذلك بعض احلاالت التى يكون 

اخلروج على هذا احلق ضروريًَّافى جمتمع دميقراطى حلماية األمن أو النظام أو  فيها

، وحالة املسجون فى رأى للجنة ضمن (2)األخالقيات أو سالمة األفراد أو أمواهلم أو حرياهتم

 أحدى هذه احلاالت اإلستثنائيَّة فى جمتمع دميقراطى .

فى وجود أحد موظفى السجن ، فإنَّها  الئحة السجوناملصريَّة إذ تنظِّم زيارة املسجون

، غري أنَّ هذا النَّص ال حيدد (3)تستثنى من ذلك زيارة حمامى املسجون التى تتم على إنفراد

، املتهم فى قضيَّة أخرىاملقصود باملسجون : هل هو املتهم احملبوس إحتياطيًَّا أم احملكوم عليه 

( من نفس الالئحة 61أم احملكوم عليه غري املتهم فى قضيَّة أخرى . أعتقد وبالنظر إىل املادة )

والتى تقرر حق مدير السجن فى اإلطالع على مراسالت املسجون ، عدا : " ما يتبادل املسجون 

 
 ( .43/8م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (2)

 ( .70) املادة م ،2018لسنة الئحة السجون املصريَّة(3)

 ( .6، املادة ) م2020لسنة الئحة السجون الكوتيَّة(4)

 ( .7، املاددة )م2020لسنة الئحة السجون الكوتيَّة (1)

 . 236، ص  1م، ج1995عمر السعيد رمضان ، قانون اإلجراءات اجلنائيَّة ، دار املطبوعات اجلامعيَّة ، األسكندريَّة ، (2)

 . (70املادة ) م ،2018لسنة املصريَّةالئحة السجون (3)
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( 70دة )وحماميه من مكاتبات فى شأن القضيَّة املتهم  فيها " ، أنَّ املقصود باملسجون فى املا

هو املسجون املتهم ، سواء أكان حبسًا إحتياطيًَّا أم حمكوم عليه متهمًا فى نفس الوقت فى 

قضيَّة أخرى . وبالتاىل فإنَّ النَّص ال يسرى على على احملكوم عليه غري املتهم الذى قد حيتاج 

ا ، بل جمنيًَّا عليه . إىل مساعدة احملامى فى قضيَّة مدنيَّة أو فى قضيَّة جنائيَّة ليس متهمًا فيه

ومع ذلك فإننى أرى أنَّ من حق هذا األخري اإلستفادة من اإلمتيازات املقررة بالنسبة لزيارة 

 احملامى له ومكاتبات احملامى معه .

وقد جاء النَّص الكويتى أكثر ضيقًا من نصقانون تنظيم السجون فى مصر عندما 

" ، ذلك بشرط احلصول  (4)اطيًَّا مقابلته على إنفرادنصَّ على أنَّه " جيوز حملامى احملبوس إحتي

على إذن كتابى من النيابة العامة أو احملقق كٌل فيما خيصه . وقد أكدت الالئحة الداخليَّة 

للسجون فى الكويت هذا املعنى عندما نصَّت على أنَّه : " ويكون حملامى احملبوس إحتياطيًَّا 

 " . (5)بى من سلطة التحقيق املختصَّةمقابلته على إنفراد مبوجب إذن كتا

وإذا كانت الئحة السجون املصريَّة تنظِّم زيارة املسجون من الغري فى املكان املخصص       

لذلك ، فإنها مل حتدد شروط هذا املكان ، وتفتح هذه العموميَّة الباب أمام سلطة تقديريَّة 

لَّق بعمل من أعمال اإلدارة الداخليَّة للمنشأة واسعة لإلدارة العقابيَّة بإعتبار أنَّ األمر يتع

 العقابيَّة، وهو أمر غري حممود .

 ثالثًا : تنظيم شروط إمتام الزيارة :

خال قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء فى السودان والئحته الداخليَّة ، كما خلت 

حية كيفيَّة متامها ، القوانني املقارنة فى كٍل مصر والكويت من نص ينظِّم الزيارة من نا

تاركًا بالتاىل إلدارة السجون تنظيم هذه املهمة بقرارات من جانبها . غري أنَّ هذا يتعارض مع 

ما يتضمنه تنظيم زيارة السجن من جوانب قانونيَّة ، فوضع الفواصل أو الزجاج  بني املسجون 

، وهو ما كان يتعيَّن تدخل وزائره تعرض لعالقة املسجون بإدارة السجن ، بل لعالقته باخلارج 

 املشرِّع خبصوصه .

 رابعًا : الوضع اخلاص بزيارة الزوج :

م السودانيَّة إمتازت على غريها 2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة           

من القوانني املقارنة ، بأن مسحت لزوج النزيل أو النزيلة اخللوة بزوجه فى أمكنة آمنة ، 

 
 ( .30، املادة ) م2020لسنة الئحة السجون الكويتيَّة(4)

 ( .9، املادة ) م2020لسنة الئحة السجون الكويتيَّة(5)
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تعدها إدارة السجن وتهيأ لذلك الغرض وفق شروط جيب أن تراعى من اإلدارة العقابيَّة ، وهذه 

 الشروط هى :

التثبت الشرعى من قيام الزوجيَّة بإبراز قسيمة زواج موثقة تودع صورة منها مبلف  .1

 النزيل أو النزيلة ألغراض اخللوة الشرعيَّة .

 ة الزوج أو الزوجة ، ومطابقة ذلك بوثيقة الزواج .إبراز األوراق الثبوتيَّة التى تؤكد هويَّ .2

 أن يكونالنزيل أو النزيلة أمضى من عقوبته مدة ال تقل عن أربعة أشهر . .3

أن ينظِّم مدير السجن بأوامر خاصة هذا النوع من الزيارات وفقًا للضوابط الواردة  .4

 .(1)أعاله

أو فى الكويت ،تنظيمًا خاصًَّا مل يضع قانون تنظيم السجون أو الئحته سواء فى مصر 

بزيارة أيًَّا من الزوجني لآلخر ، فهى تتم مع وجودموظف من السجن شأنها فى ذلك شأن 

الزيارة العاديَّة ، مع العلم بأنَّ مدير السجن ميكن أن يأمر بزيارة غري عاديَّة تتم فى مكتبه 

 بني الزوج والزوجة ، لكن مع وجود أحد موظفى السجن دائمًا .

ومقتضى وجود أحد موظفى السجن أثناء زيارة الزوجة لزوجها أو العكس ، أنَّه ليس 

من حق املسجون أن يكون له عالقات جنسيَّة مع اآلخر أثناء زيارة أيًَّا منهما لآلخر، ومن هنا 

 جاءت قواعد احلد األدنى صامتة حول هذا املوضوع .

نسان فى دعوى رفعها أحد املسجونني ، ُعِرَض األمر على اللجنة األوربيَّة حلقوق اإل

ينعى فيها على اإلدارة العقابيَّة أنَّها خالفت أحكام اإلتفاقيَّة األوربيَّة فيما يتعلَّق حبرمة احلياة 

اخلاصَّة ، وذلك حبرصها على وجود حارس السجن فى أثناء زيارة زوجته له ورفضها أن 

رتها له بالسجن . كما إنتقد مسجون آخر يكون له عالقة جنسيَّة مع زوجته فى أثناء زيا

موقف اإلدارة العقابيَّة التى عاقبته مبنع زيارة زوجته له ، وقد ذهبت اللجنة األوربيَّة حلقوق 

اإلنسان إىل أنَّ أحكام اإلتفاقيَّة ال تضمن للمسجون حقًا لعالقة جنسيَّة مع زوجته أثناء تنفيذه 

ريكى لنفس املوضوع ، وإنتهى إىل نفس النتيجة عندما . وقد تعرَّض القضاء األم(1)لعقوبته

 قضى بأنَّ املسجون ليس له حق فى أن يباشر زوجته .

ورغم ذلك أنَّ عددًا من الدول بدأت تتبنى من األنظمة ما يسمح ، ليس فقط خبروج 

تنظيم املسجون فى إجازة عقابيَّة تساعده على اإلحتفاظ بروابط أسريَّة طبيعيَّة ، ولكن أيضًا ب

زيارة الزوجة لزوجها بشكل خاص يضمن للمسجون حقًا فى حياة خاصة . ومن أمثلة ذلك 

 
 ( .46م ، املادة )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (1)

 . 143/27-112م ، ص 1985لنزالء السجون ، اجمللة اجلنائيَّة لنزالء السجون ، نوفمرب ليلى تكال ، العالقات الزوجيَّة (1)



 

 
95 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

السويد والنرويج التىسمحت للمسجون بأن يباشر زوجته فى عطلة نهاية اإلسبوع دون أن خيرج 

 من بناية السجن .

ء املتزوجني وفق وحسنًا فعل املشرِّع السودانى بأن قام بتنظيم اخللوة الشرعيَّة للنزال       

ضوابط حمددة نصَّت عليها الالئحة ، فإنَّ ذلك سوف يؤدى حتمًا إىل تقليل اإلضطرابات داخل 

السجن ، وختفيف حدة التوتر النفسى لدى النزيل املتزوِّج ، واحلفاظ على نظافة النسيج 

 حلالتها اإلجتماعيَّة حلق نظرًا اإلجتماعى . غري أنَّ طائفة السجناء غري املتزوجني ال تتمتع بهذا ا

 طلب الثالثامل

 تفتيش املسجون وتفتيش الزنزانةضوابط 

 أواًل : مشروعيَّة التفتيش :

ثبتت مشروعيَّة التفتيش فى قصة سيدنا يوسف عليه السالم التى رواها القرآن 

  َناِلَك ِكدۡ َكذََٰ  ۚأَِخيهِ   ِوَعآءِ   ِمن  ٱۡستَۡخَرَجَها  ثُمَّ   أَِخيهِ   ِوَعآءِ   قَۡبلَ   ِعَيِتِهمۡ فََبَدأَ ِبأَۡو الكريم بقوله تعاىل : " 

ُ   َيَشآءَ   أَن  إاِلَّٓ   ٱۡلَمِلكِ   ِدينِ   فِي  أََخاهُ   ِلَيۡأُخذَ   َكانَ   َما  ِليُوُسَف   ن نَّشَ   نَۡرفَعُ  ۚٱّللَّ ٖت مَّ   ُكلهِ   َوفَۡوقَ   ُء  آ َدَرَجَٰ

 .    (1)" ٧٦َعِليٞم  ِعۡلمٍ  ِذي

فى السنَّة أنَّه صلى اهلل عليه وسلَّم بعث عليًَّا بن أبى طالب والزبري واملقداد  وردوقد 

فيها ظعينة معها كتاب فخذوه منها  ..... اخل ، وقال هلم : " انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنَّ 

فخرجوا حتى أدركوها باخلليقة فاستنزلوها ، فلتمسوا فى رحلها فلم جيدوا شيئًا ، وقد عزم 

على رضى اهلل عنه على تفتيش املرأة ِلما وقر فى نفسه من صدق خرب رسول اهلل صلى اهلل 

، إذن مشروعيَّة التفتيش ال  (2)ل أخرجته من ضفائرهاعليه وسلَّم ، فلما رأت املرأة أنَّه البدَّ فاع

 جدال فيها بشرط أن يصدر األمر به من السلطة املختصة حسب حيدده القانون.

م كفلت احلريَّة الشخصيَّة حيث نصَّت 2019الوثيقة الدستوريَّة للفرتة اإلنتقاليَّة لسنة 

جيوز إخضاع أحد للقبض أو احلبس ، على : " لكل شخص احلق فى احلريَّة واألمان ، وال 

وال جيوزحرمانه من حريته أوتقييدها إال ألسباب ووفقًا إلجراءات حيددها القانون " ،نالحظ 

فى النَّص الدستورى مل ترد مفردة التفتيش ، إال أنَّه قضى بعدم جواز القبض إال ألسباب 

يستمد مشروعيته ألنَّهما  يتطلبها القانون ، فمتى كان القبض مشروعًا ، فإنَّ التفتيش

 متالزمان ، فالتفتيش تستلزمه صيانة أمن اجملتع .

 
 ( .76سورة يوسف ، اآلية )(1)

 .3/323احلديث فى صحيح البخارى اإلمام أبى عبداهلل إمساعيل الشهري بالبخارى ، املكتبة الثقافيَّة ، بريوت (2)
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القانون أعطى وكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

من اجلهة املختصة فى أى دعوى جنائيَّة ، أن يصدر أمرًا بإجراء التفتيش اخلاص ألى مكان 

ذلك يساعد فى أغراض التحرى أو احملاكمة أو التنفيذ ، كذلك أو شخص ، متى رأى أنَّ 

جيوز للقاضى فى أى وقت بناًء على طلب من اجلهة املختصة ، أن يصدر أمرًا بإجراء التفتيش 

 . (3)العام ألى أمكنة أو أشخاص ، متى رأى أنَّ ذلك يساعد فى أغراض إكتشاف اجلرمية

حلريَّة الشخصيَّة مبا تتضمنه من حرمة احلياة الدستور املصرى يبيِّن حدود احلق فى ا

اخلاصة بنصِّه على أنَّه : " ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه ..... إال بأمر تستلزمه ضرورة 

التحقيق وصيانة أمن اجملتمع ، ويصدر هذا األمر من القاضى املختص أو النيابة العامة وذلك 

 " . (4)وفقًا ألحكام الدستور

صدور أمر القبض أو التفتيش من قاٍض أو من النيابة  الدستور الكوييت وال يستلزم         

العامة ولكنَّه ينص على أنَّه : " ال جيوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته 

 " . (1)فى اإلقامة و التنقُّل إال وفق أحكام القانون

و الدساتري املقارنة أنَّ تفتيش  دانية يف السوالدستورالوثيقة ويظهر من نصوص 

املسجون يتمشَّى مع أحكام الدستور ، فحيث جيوز القبض على شخص جيوز تفتيشه . فحالة 

احلرمان من احلريَّة التى يوجد فيها املسجون حبكم قضائى جتعل من تفتيشه من ِقَبل 

، مادام قانون السجون أو  سلطات األمن بباعث احملافظة على األمن داخل السجن أمرًا قانونيًَّا

 قانون اإلجراءات اجلنائيَّة بإعتباره القانون العام قد مسحا بذلك .

وقد نصَّ قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء السودانى على سلطة إدارة السجن فى 

تفتيش املسجون بقوله : " جيب تفتيش النزالء عند دخوهلم السجن أو بعد أى خروج من السجن 

"، نالحظ أنَّ هذه املادة  قد جعلت تفتيش كل مسجون عند دخوله (2)ب من األسباب ألى سب

( من نفس القانون تفتيش الشخص من خارج 28/2السجن أمرًا وجوبيًَّا ، كما عاجلت املادة )

 السجن الذى يزور املسجون .

يش قانون السجون فى مصرذهب إىل نفس منحى القانون السودانى بأن أفرد مادة لتفت

املسجون وأخرى لألشخاص الذين يزورون املسجون ، حيث جاء فيه : " يكون ملصلحة 

 
 ( .86املادة )م ، 1991قانون اإلجراءات اجلنائيَّة لسنة (3)

 ( .41، املادة ) م2019م تعديل 2014لسنة الدستور املصرى(4)

 ( .31، املادة ) م1962لسنة الدستور الكويتى(1)

 ( .10/5م السودانى ، املادة )2010قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء لسنة (2)
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السجون مفتشو ومفتشات التفتيش على السجون للتحقق من إستيفاء شروط النظافة والصحة 

واألمن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النُّظم املوضوعة للسجن ، ويرفعون تقاريرهم فى هذا 

( منه أخضع للتفتيش 41" . ويضاف إىل ذلك أنَّه فى املادة ) (3)لسجونالشأن إىل مدير عام ا

 كل شخص  من خارج السجن يزور املسجون .

أما قانون تنظيم السجون فى الكويت فقد نصَّ فى على تفتيش املسجون ، وخوَّل 

نتدب . كما أشار نفس القانون إىل أنَّ من سلطة مدير السجن أن ي (4)مدير السجن هذه السلطة

مفتشني ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها ، وللتحقق من حسن تنفيذ النُّظم 

. يضاف إىل ذلك (5)املوضوعة ، ومن إستيفاء شروط األمن والنظافة والصحة داخل السجن

، كما نصَّعلى سلطة ضابط السجن أن   (1)أنَّهقد نصَّ على تفتيش املسجون عند دخوله السجن

 . (2)يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين

ومما سبق ميكن القول أنَّ تفتيش املسجون جائز قانونًا دون إذن خاص بذلك، وبغري 

توافر حالة التَّلبُّس إستنادًا إىل فكرة التفتيش اإلدارى ، وإستنادًا إىل حالة احلرمان من 

يوجد فيها املسجون ، والتى حتد من حقه فى حرمة احلياة اخلاصة . فإذا كان احلريَّة التى 

القبض على شخص جييز تفتيشه ، فإنَّ احلكم باحلبس جييز ذلك من باب أوىل . وإذا كان 

جيوز تفتيش الشخص املقبوض عليه تفتيشًا من النوع الوقائى للتأكد من عدم محله سالحًا 

م بالقبض عليه ، فإنَّ املسجون جيوز تفتيشه لنفس دواعى ميكن أن يعتدى به على من قا

األمن ، فى ذلك ال فرق بني الوضع القانونى للمحبوسني إحتياطيًَّا فيما يتعلَّق بالتفتيش ، عن 

 الوضع القانونى للمحكوم عليهم . 

 ثانيًَّا : طريقة تفتيش املسجون :

شك ، فإنَّ صعوبة قانونيَّة قد إذا كانت سلطة اإلدارة فى تفتيش املسجون ليست حمل 

تثور حول إبعاد هذه السلطة : هل جيوز أن يصل هذا التفتيش إىل درجة التفتيش البدنى ؟ 

قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء السودانى والئحته الداخليَّة مل يعاجلا هذا املوضوع ، غري 

ذا أخفى الشخص فيها ما متنع أنَّ القواعد العامة فى التفتيش تقضى جبواز فحص العورة إ

 
 ( .9، املادة ) م2018لسنة قانون السجون املصرى(3)

 ( .15، املادة ) م2020لسنة لكويتىقانون السجون ا(4)

 ( .16، املادة ) م2020لسنة  قانون السجون الكوييت(5)

 ( .22، ) م2020لسنة  قانون السجون الكوييت(1)

 ( .44، املادة ) م2020لسنة  قانون السجون الكوييت(2)



 

 
98 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

قواعد السجن ولوائحه دخوله ، فى خصوص تفتيش شخص املتهم فى موضع العورة ، بشرط 

 ألَّا يتحوَّل هذا اإلجراء إىل معاملة غري إنسانيَّة .

ُعِرَض هذا املوضوع على اللجنة األوربيَّة حلقوق اإلنسان فى دعوى تقدَّم بها أحد 

ت أنَّ ما قامت به اإلدارة العقابيَّة من تفتيش املسجون عاريًَّا أمام املسجونني أمامها ، فقرر

حارس السجن ال خيالف أحكام اإلتفاقيَّة مادام هناك مربرات لذلك . فقد حدث ذلك بعد 

زيارة آخرين له بالسجن ، ونظرًا لوجود قرائن على تسرُّب وسائل قطع ) األمواس( إىل داخل 

أنَّ تفتيش املسجون عاريًَّا مل يتم أمام زمالئه املسجونني ، ومل السجن . كما الحظت اللجنة 

 يتضمَّن إتصااًل جبسم املسجون ، إال إذا رفض هذا األخري اخلضوع للتفتيش .

فى تقديرى أنَّ التفتيش ميكن أن ينقلب إىل معاملة قاسية وحاطة بالكرامة اإلنسانيَّة،          

كن بسبب الظروف التى متَّ فى ظلها، ومن ذلك إجبار ليس بسبب طبيعة التفتيش نفسه ، ل

املسجون وهو رجل ، أن يكشف عورته أمام إمرأة حارسة بالسجن . فمراقبة الرجال 

املسجونني وهم عراة أوشبه عراة من جانب إمرأة حارسة بالسجن تعترب معاملة حاطة 

 بالكرامة.

 ثالثًا : تفتيش زائر املسجون :

ملسجون نفسه ، أجاز قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء باإلضافة إىل تفتيش ا

لكن الزائر من حقه أن يرفض اخلضوع  .(1)السودانى و القوانني املقارنة تفتيش زائر املسجون

هلذا التفتيش ، فى هذه احلالة من حق إدارة أن السجن متنعه من الزيارة . ويالحظ أنَّ 

د إىل رضاء الزائر ، لكن هذا يتوقف على عدم ممارسة مشروعيَّة هذا النوع من التفتيش تستن

اإلدارة لضغوط على الزائر أو عدم إيقاعه فى غلط وإفهامه أنَّ من حقها التفتيش ، وأن ليس 

 من حقه رفض هذا التفتيش .

 رابعًا : تفتيش الزنزانة :

املسكن ألنَّها ليست يعترب تفتيش الزنزانة إجراًء قانونيًَّا ، فالزنزانة ليسلها حرمة 

كذلك ، وبالتاىل فإنَّ سلطة اإلدارة فى السجن أن تقوم بهذا التفتيش فى أى وقت مادامت 

هناك مربرات لذلك تتعلَّق بإعتبارات األمن داخل املنشأة العقابيَّة ، وذلك ال يعنى إستعمال 

 تفتيش الزنزانة كوسيلة ملضايقة املسجونني .

 
 كويتى .( 44( مصرى ، املادة )41( سودانى ، املادة )28قانون السجون ، املادة )(1)
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ن ومعاملة النزالء نصَّت على تفتيش زنزانة احملكوم عليه الئحة تنظيم العمل بالسجو

 (2)باحلد ، واحملكوم عليه باإلعدام ، وإبعاد عنهما كل األشياء اخلطرة وغري املصرَّح بها

أمَّا القوانني املقارنة مل تتطرق إىل تفتيش الزنزانة ، ولكنَّى أرى أنَّ هذا التفتيش حتى 

يعترب من قبيل التفتيش اإلدارى ، وجيب أن نفرِّق بني نوعني من  لو مل تتطرَّق إليه القوانني ،

ال يستلزم ذلك . ومن  والنوع الثانىيستلزم وجود إذن بالتفتيش ،  النوع األولالتفتيش اإلدارى : 

أمثلة النوع األول دخول املنازل وملحقاتها لإلشتباه فى وجود ممنوعات مثل املخدرات ، أو 

فهذا يستلزم إذنًا للدخول ألنَّه يتعرَّض حلرمة املسكن . أمَّا النوع الثانى من البضائع املهرَّبة ، 

التفتيش اإلدارى فهو للتأكد من إحرتام القوانني واللوائح ولكنَّه ال يستلزم توافر إذن بذلك ، 

ومن هذا النوع تفتيش زنزانة املسجون ، فهى داخل دائرة إختصاص اإلدارة العقابيَّة ، ويشملها 

 لنَّص املوجود بالقانون والئحته الذى يقضى مبشروعيَّة تفتيش املسجون .ا

 اخلامتة :

 أواًل : النتائج :

الوضع القانونى للمسجون يغلب عليه طابع الرخص واإلمتيازات ال احلقوق باملعنى  .1

 القانونى الدقيق . 

د عليها قيود ، املقصود باحلقوق األساسيَّة للمسجون تلك الطائفة من احلقوق التى ال ير .2

إنسان ، ويتساوى فيها مع من هم خارج األسوار ، و التى يستمدها املسجون من وصفه 

 وتتمثَّل فى املعاملة اإلنسانيَّة و احلق فى التقاضى .

هناك تفرقة بني حقوق يقررها القانون للمسجون ، وإمتيازات هى أقرب إىل مزايا  .3

احلقوق الثابتة للمسجون حقه فى معاملة إنسانيَّة ، متنحها اإلدارة العقابيَّة . فمن 

وكذلك حقه فى التقاضى . أما املزايا التى يضعف فيها طابع احلق بسبب كثرة 

القيود التى ترد عليها ، فمنها احلق فى الزيارة ، واحلق فى املراسلة ، واحلق فى إعادة 

 التأهيل اإلجتماعى .

م صدرت خلوًا من 2013لسنة  يف السودان النزالءالئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة  .4

شرتاطات اخلاصة اإل إيراد نص خبصوص مساحة النزنزانة ، كما أنَّها مل تتضمَّن

 .بإضاءة الزنزانة

 
 ( .67،66م ، املواد )2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة (2)
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الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء السودانيَّة إعتربت إرسال أو إستالم خطاب  .5

ريقة املصرَّح بها من قبيل املخالفات التى أو برقيَّة أو حمادثة تلفونيَّة خبالف الط

 تستوجب توقيع اجلزاء ، لكنَّها مل تبيِّن مقدار اجلزاء الذى يتعّين توقيعه .

م ، جاءت خلوًا من أى حكم 2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة  .6

 خاص مبراسالت املسجون مع حماميه .  

تتم بها زيارة احملامى الذى يتوىل الدفاع عن أى نزيل  الالئحة مل توضح الكيفيَّة التى .7

 حمكوم عليه، أو حمكوم عليه ومنتظر فى قضيَّة أخرى، أو نزيل غري حمكوم عليه.

خال قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء فى السودان والئحته الداخليَّة ، من نص  .8

السجون تنظيم هذه املهمة  ينظِّم الزيارة من ناحية كيفيَّة متامها ، تاركًا إلدارة

 بقرارات من جانبها . 

غريها  عنم السودانيَّة إمتازت 2013الئحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة النزالء لسنة  .9

من القوانني املقارنة ، بأن مسحت لزوج النزيل أو النزيلة اخللوة بزوجه فى أمكنة 

 آمنة، تعدها إدارة السجن وتهيأ لذلك الغرض .

سجون جائز قانونًا دون إذن خاص بذلك ، وبغري توافر حالة التَّلبُّس إستنادًا تفتيش امل .10

إىل فكرة التفتيش اإلدارى ، وإستنادًا إىل حالة احلرمان من احلريَّة التى يوجد فيها 

 املسجون والتى حتد من حقه فى حرمة احلياة اخلاصة .

ن فحص موضع العورة التفتيش البدنى للمسجون أمر جائز قانونًا مبا يتضمنه م .11

 بشرط ألَّا يتحول هذا اإلجراء إىل معاملة غري إنسانيَّة .
 ثانيًا : التوصيات :

النَّص على املساحة الدنيا للزنزانة املخصصة للسجني ، ومقدار اإلضاءة والتهوية  .1

 الالزمة حتى ال تكون من قبيل املعاملة القاسية والإلنسانيَّة .

املراسالت بني احملامى واملسجون سواء كان حمكوم عليه ، أو ني صأن يتم حت .2

 حمبوس إحتياطيًَّا ، من سلطة اإلدارة باإلطالع عليها .

أن يتم النَّص بأن تكون زيارة احملامى للمسجون بإنفراد ، أو مبرأى وليس مبسمع من  .3

 اإلدارة العقابيَّة ، إستنادًا إىل احلق الدستورى فى التقاضى . 

بقواعد تنظيم زيارة املسجون وكيفيَّة متامها ، والشروط الواجب توافرها فى إن يتم  .4

 املكان الذى تتم فيه .
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 فقه النص بني الداللة على احلكم وآلة الفهم

 مستخلص البحث

الفهم( منطلقًا من :) فقه النص بني الداللة على احلكم وآلة بــ يأتي هذا البحث املعنون

أهمية بيان الوظائف الرئيسية لعلم أصول الفقه وتأكيدًا لدوره يف التأسيس العلمي 

إلشكاالت معاجلة النصوص وقضايا اإلستدالل وكيفيته، ومن أهم األهداف هلذه الدراسة 

التنبيه لضرورة إعمال العقل يف حدود ما أقر به الشرع ووفق الضوابط اليت جيتهد علماء 

صول يف التقعيد هلا والبناء الفقهي عليها. ومما حدا بي إلختيار مباحث الداللة املتشعبة األ

واملعقدة أحيانًا حماولة مين إللقاء الضوء على مفرداتها،حبيث تكون الفكرة األساسية هلذه 

على الدراسة: اإلجابة على األسئلة التالية؛ ما هو الدور املنوط بالعقل يف مسائل داللة النصوص 

األحكام الشرعية واالستدالل عليها؟ ثم ماهي كيفية االستدالل باأللفاظ على األحكام 

الشرعية؟ مع ضرورة التنبية على أن املراد من لفظ النص يف هذه الدراسة هو الدليل مبعناه 

العام وليس املقصود املصطلح الدقيق للنص كما قرره بعض اهل اإلختصاص. ذلك من خالل 

 إستقرائي وحتليلي يف حمورين:اتباع منهج 

 : التعريف بالنصوص وبيان املفاهيم املتعلقة بها؛ ذلك يف متهيد و مبحثني.احملور األول

 : العقل والدالالت وكيفية االستدالل؛ كذلك يف مبحثني.احملور الثاني

 كلمات مفتاحية: االستدالل، العقل، التأسيس، املصلحة، واملآالت.
Abstract 

This research, entitled: (The Jurisprudence of the Text between 

Indication of Judgment and the Machine of Understanding) comes from the 

importance of explaining the main functions of the science of 

jurisprudence and emphasizing its role in the scientific foundation of text-

processing problems and issues of inference and its quality. What is 

approved by the Sharia and according to the controls that the scholars of 

assets strive to perform and build on them. What prompted me to choose 

the complex and sometimes complex topics of semantics was my attempt 

to shed light on its vocabulary, so that the main idea of this study would 

be: answering the following questions; What is the role entrusted to the 
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mind in matters of denoting texts on legal rulings and inferring them? Then 

what is the way to infer in words the legal rulings? With the need to note 

that what is meant by the wording of the text in this study is the evidence 

in its general sense, and not the exact term of the text as decided by some 

specialists. This is done by following an inductive and analytical approach 

in two axes: The first axis: defining the texts and clarifying the concepts 

related to them; This is in a preface and two sections. The second axis: the 

mind, semantics, and how to infer; Also in two sections. Keywords: 

reasoning, reasoning, foundation, interest, and outcomes . 

 :متهيد

له أمانة التكليف، واستخلفه يف األرض، خلق اهلل اإلنسان يف أحسن تقويم، ومّح     

واستعمره فيها. ومن فضله على عباده أمدهم باملواهب وامللكات اليت تؤهلهم هلذه املهمة 

اجلسيمة، والوظيفة اخلطرية؛ من ذلك أن منح اإلنسان العقل املفكر، والنفس العاقلة 

الرشيدة، وأمده بوحي السماء، فأرسل إليه الرسل ترتى، ومنحه الفطرة السليمة اليت إذا 

سلمت من العثرات وصوارف االستقامة، سلكت إىل ربها صراطًا مستقيمًا، مسرتشدة بهدي 

يلها كنهارها ال يزيغ عنها اال هالك. واملرشد يف ذلك العقل واهلادي الوحي حمجًة بيضاء ل

للشرع ونورهما من مشكاة واحدة هي مشكاة العناية اإلهلية، وجمال هذه الدراسة خمتٌص 

وليس املعنى الدقيق للفظ النص كما تعارف  -الدليل -بالنصوص حبسب املعنى العام للنص

 صول.)سيأتي تفصيل ذلك بإذن اهلل(عليه بعض أهل اإلختصاص من علماء األ

 :الدراسة أهمية موضوع

كونه بيان للوظائف الرئيسية لعلم أصول الفقه وتأكيدًا لدوره يف التأسيس العلمي  -1

ففي هذا العلم حتدد .إلشكاالت معاجلة النصوص وقضايا اإلستدالل وكيفيته

النصوص  للنصوص واأللفاظ دالالتها، وطرق االستدالل، وقواعد ربط جزئيات

بكلياتها، وعامها خباصها، ومطلقها مبقيدها، ومنطوقها مبفهومها، وجمملها 

 مببينها، وداللتها بإشارتها وسياقها وهكذا,
يتيح مساحة لتعزيز اجلهود االجتهادية للعلماء واليت شكلت قيادة وضبط للعلوم  -2

االسالمية األخرى موجهًا ملنهجية التفكري خلدمتها والتأسيس لكل ممارسة 

تشريعية أوقضائية أو تفسريية؛ بالبحث يف فهم النصوص واستيعابها واستنباط 
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اط ويفصح عنها، فهو آلة حبيث يضبط قواعد االستنبمعانيها واألحكام منها.

 للمفسر يف استنباط املعاني الشرعية من آياتها.
وعليه فإن من أهمية هذا املوضوع كذلك؛ تعلقه بإستعادة مكانة علم أصول الفقه  -3

يف املنهج االسالمي؛ حيث أنه وسيلة مهمة ملعرفة األحكام والوقائع املتجددة يف 

حتى ال يكون مستثقاًل؛ كثري الَعناء حياة الناس؛ لكن حبذر يصقل الرتاث الفقهي 

قليل الَغناء، بل برفع القدرة التنافسية للمنهجية اإلسالمية بإزاء املنهجيات 

 على شباب األمة. ًاقائم ًاوالتحديات الفكرية احمليطة واليت تشكل حتدي وخطر

 : الدراسة أهداف موضوع

والتالئم مع احلاجات واإلشكاالت حتقيق درجات أعلى من الفائدة والفاعلية  -1

املتجددة.والتأكيد على ضرورة إعمال العقل يف حدود ما أقر به الشرع ووفق 

 الضوابط اليت جيتهد علماء األصول يف التقعيد هلا والبناء الفقهي عليها.
املبادرة الفعلية للتمكني لعلم أصول الفقه من استعادة الفاعلية والقدرة على  -2

ستيعاب للمشكالت املنهجية والفقهية والفكرية اليت يواجهها االستجابة واال

 املسلمون يف الوقت الراهن.
حتقيق الوحدة املرجعية والتقارب الفكري واملذهيب ما أمكن؛ إذ ليس من وظائف  -3

علم أصول الفقه خدمة اخلالف بإنشائه وإفشائه، وإمنا من وظائفه تقليل اخلالف 

عية بتصويب النظر جتاه مواطنه وحترير النزاع وحماصرته ومراعاة املقاصد الشر

فيه، ومن ثم ذكر األقوال وما استندت عليه، وما أمثرت عنه من فوائد فقهية ختدم 

حاجات الناس مبراعاة كليات الشريعة و سياقات النصوص وأحوال البشر وبيئاتهم 

 على مر األزمان.
 :الدراسة أسباب اختيارموضوع

تين للكتابة والبحث يف هذا املوضوع اإللتفات للدعوات من أهم األسباب اليت دفع -1

والنزعات التجديدية اإلسالمية اليت أمثرت إنتاجًا علميًا جتديديًا معتربًا ومقدرًا يف 

كثري من العلوم اإلسالمية سواٌء يف القضايا الفكرية واملنهجية العامة، أو يف علوم 

ديث النبوي وعلم الفقه وعلم بعينها كالتفسري والدراسات القرآنية، وفقه احل

مقاصد الشريعة، دون إفراط وهلث وراء اجلديد أينما كان، وال تفريط يف كليات 

الشريعة وأصوهلا الثابتة؛ مما يتضح معه سر مرونة الشريعة وخلودها ومراعاتها ملاآلت 

 األمور وموازنة األولويات.
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ومقررات العقل؛ فالعقل الرغبة يف دراسة النصوص تكاماًل بني معطيات الشريعة  -2

حمّكم يف فهم النص الشرعي بتوجيه معناه ِوجهة خاصة حيتملها لفظ اخلطاب؛ 

بالتالي اعُتِبر توجيه العقل يف محل النص على أحد معانيه احملتملة، وفقًا للقاعدة:" 

 كما سيأتي.  -العقل آلة االستدالل ومناط االستنباط"
شؤون احلياة ومتطلباتها ومستجداتها حماولة لبيان مواكبة الشريعة لكآفة  -3

وتطوراتها وانها صاحلة لكل زمان ومكان؛ وبالتالي قدرتها على السياسة العادلة 

وإدارة شؤون اجملتمع واحلفاظ على كيانه وأمنه وكرامته،ومعاجلة 

 مشاكلهمعاجلًةسليمًة قائمُةعلى أسس االجتهاد الشرعي الصحيح.
 :الدراسة مشكلة موضوع

ساسية اليت يقوم عليها حبث هذا املوضوع؛ هي حماولة اإلجابة على التساؤالت: الفكرة األ

ماهية جهود العلماء السابقني يف ضبط العملية الفقهية والتأسيس هلا؟ وهل ميكن إعتمادها 

يف العصر احلالي أم البد من النظر فيها والتطرق إلي وسائل جديدة ميكن من خالهلا إعمال 

 علم أصول الفقه؟ وماهو دور العقل وحدوده يف كل ذلك؟القواعد املؤسسة ل

  منهج الدراسة:

منهج إستقرائي يتم فيه تتبع اجلزئيات وحماولة ربطها بالكليات، ثم منهج حتليلي يتم عربه 

 حتليل ما مت التوصل إليه من معلومات وتأكيد الصحيح منها.

  :خطة حبث الدراسة

 بالنصوص وبيان املفاهيم املتعلقة بهااحملور األول: التعريف 

 .النصوص من القرآن الكريم :املبحث األول

 القرآن عمدة األدلة، ومصدر األحكام األول. املطلب األول:

 املطلب الثاني: البناء األصولي وقواعد التأسيس الفقهي املتعلقة بالنص القرآن.

 النبوية الشريفة السنة: املبحث الثاني

 التعريف بالسنةاملطلب األول: 

 املطلب الثاني: البناء األصولي وقواعد التأسيس الفقهي املتعلقة بالنص احلديثي

 يف مبحثني. كالعقل والدالالت وكيفية االستدالل؛ كذل: احملور الثاني

 مفهوم الداللة أقسامها ودرجات اإلستدالل بها. :املبحث األول

 املطلب األول:مفهوم الداللة

 الثاني : أقسام الداللة ودرجاتهااملطلب 
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 الضابطة للعمليةالفقهيةومسالك التعليل خطوات النظر األصولية املبحث الثاني:

 املطلب األول: اخلطوات اليت يتبعها األصوليون ومثراتها الفقهية

 . وأهميتها يف البناء األصولي مسالك العلةاملطلب الثاني: 

 فهارس عامةزاخلامتة: وتتضمن النتائج والتوصيات و

 األول الفصل

 التعريف بالنصوص واملفاهيم املتعلقة بها

-املنت -؛ النصوص من خالل األدلة، بالرتكيز على املعنى العام للنصالفصليتناول هذا      

ذلك يف مبحثني: أحدها (1))الكالم املقيد ينقسم إىل ثالثة أقسام: نص، وظاهر، وجممل.(

القرآنية، واآلخر خيتص بالنصوص احلديثية، وما يتعلق بكل من خيتص بالنصوص 

 مصطلحات ومفاهيم ذات صلة.

 املبحث األول

 النصوص من القرآن الكريم

من املعلوم أن العلماء األولني واألصوليني املؤسسني للتصنيف يف علم األصول، كانوا     

شرعية وأستنباط األحكام يصوغون القواعد ويرتبون األدلة ألجل ضبط تفسري النصوص ال

منها، وظهر أن االستنباط الفقهي يتوقف يف كثري من األحيان على استدالالت عقلية ومنطقية 

 وكل هذا حيتاج إىل تأصيل وتقعيد وضبط. لذا البد من التطرق إىل ما يتعلق بذلك كما يلي:

 املطلب األول: القرآن عمدة األدلة،ومصدر األحكام األول.

املبحث خمصص للمصادر اليت تستمد منها األحكام الشرعية واليت ملا كان هذا 

األصل األول فيها القرآن؛ فإن هذا املطلب خمصص للكالم عن األدلة الشرعية أو أدلة 

األحكام أو أصول األحكام أو أصول الشريعة وغريها من اإلطالقات مع الرتكيز على القرآن 

 أول ما يلجأ الباحث عن حكم الشرع إليه. الكريم املصدر األول ألحكام الشرع مبعنى

 الفرع األول: األدلة الشرعية:

 
حكم النص أنه اليعدل عنه اال بنسخ، وحكم الظاهر أن ال يعدل عنه اال بدليل على قصد احملتمل املرجوح وذلك هو  (1)

اد.قال الشنقيطي:" وأعلم أن النص قد يطلق على التأويل، وحكم اجململ أن يتوقف عن العمل به اال بدليل على تعيني املر

دار القلم  -الظاهر أيضًا، ويطلق على الوحي وقد يطلق على كل ما دّل" مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامة

 .    176بريوت ص–
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وهي كل مصدر قائم بذاته،  -القرآن والسنة -منها املصادر كما سبقت اإلشارة إليه  

مستقل بنفسه، وال يتوقف على غريه يف تقرير األحكام الشرعية وإفادتها، وكان ذلك كافيًا 

 ومنها املصادر التبعية؛ ومجيعها أدلة.1أم ال.سواء انضاف إليه دليل آخر 

 .(2)دلل: أَدلَّ عليه وتدلل: إنبسط. والدليل: ما ُيستدل بهالدليل لغة: 

: حد الدليل يف العرف األصولي هو ما ميكن اآلمدي يف اإلحكام ذكرالدليل إصطالحًا:

ليل ينقسم إىل: عقلي .والتفصيل فيه كما يلي: أن الد(3)التوصل به إىل العلم مبطلوب خربي

حمض, ومسعي حمض, ومرتكب بني األمرين.والدليل الشرعي" مسعي حمض" وهو )املقصود( 

 منقسم إىل:

صحيح يف نفسه وجيب العمل به: فهو مخسة أنواع:فهو إما أن يكون واردًا من جهة أواًل: 

ا ان يكون من أو ال من جهته. فإن كان من جهته فال خيلو: إم -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول

قبيل ما ُيتلى فهو الكتاب,أو ال يكون من قبيل ما ُيتلى فهو السنة. وإن مل يكن من جهته فال 

أو ال ُيشرتط فال خيلو: إما أن  خيلو: إما أن ُيشرتط فيه عصمة من من صدر عنه فهو اإلمجاع.

ال يكون تكون صورته حبمل معلوم على معلوم يف حكِم، بناًء على جامع فهو القياس, أو

 كذلك فهو اإلستدالل.

ما ُظن أنه دليل وليس بدليل, كشرع من قبلنا, ومذهب الصحابي, واإلستحسان,  ثانيًا:

 5ويذكر مبعنى الداللة..(4)واملصلحة املرسلة

 : الفرع الثاني:القرآن الكريم)الكتاب(

ومقاصده، على ما حيتل القرآن الكريم الصدارة والعلو مبجمل مضامينه وكلياته  

سواه من السنة النبوية الشريفة واإلمجاع والقياس وغريها من األدلة التبعية اليت ترجع وتثبت 

 حجيتها ومصدريتها لألحكام الشرعية إليه، واملتعارف عليه بالكتاب.

 تعريف الكتاب لغة: 

 
الريسوني: أمحد عبدالسالم، التجديد األصولي: إعداد مجاعي بإشراف د. أمحد عبدالسالم الريسوني– دار الكلمة ط  (2)

 .147م، ص 2015-ـه1436 1
 274/ص  11م، ج1990-ه1410دار الفكر، –بريوت -ابن منظور: أبو الفضل، مجال الدين، لسان العرب (3)
 .100/ص  1ج  -القاهرة–حكام يف أصول األحكام، دار احلديث اآلمدي: سيف الدين علي بن أبي علي,اإل(1)
 وما بعدها. 365/  1, وأنظر:روضة الناظر إلبن قدامة101, 100/ 1املرجع السابق, (2)
مؤسسة -بريوت-الباقالني: أبوبكر حممد بن الطيب،التقريب واإلرشاد" الصغري"، حتقيق: عبداحلميد على أبوزنيد (3)

 .202/ ص1ج-ه1،1418الرسالة،ط
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راة, والكتاب: الكتاب لغة: ما ُيكتب فيه.الكتاب: النواة ُيكتب فيها, والكتاب التو      

الصحيفة ُيكتب فيها, والكتاب يوضع موضع الفرض والكتاب يأتي مبعنى احلكم , 

 . (1)وكتاب اهلل: قدره

  تعريف الكتاب إصطالحًا:

كتاب اهلل هو كالمه وهو القرآن الذي نزل به جربيل " عليه السالم " على النيب " صلى       

.تعريف آخر: إن العلماء (2)ني دفيت املصحف نقاًل متواتراهلل عليه وسلم ". حد الكتاب: ما ُنقل ب

يف سبيل اإلفادة من حتديد النص القرآني الذي محل اإللزام وطابع التكليف بإعتبار أن 

القرآن هو أصل الشريعة األول, عرفوه تعريفًا مجع خواصه وعناصره , وإن إختلفت تعابريهم 

على توفر هذه اخلواص والعناصر.إذن احلاجة القائمة عن هذا التعريف فقرآنية القرآن تقوم 

ليست "تعريف القرآن" وإمنا هي التعريف بالقرآن؛ وأفضل ذلك ذكر أمسائه وأوصافة 

 (3)املذكورة فيه والنابعة منه، وقد نقل الزركشي أنها مخسة ومخسون امسًا.

حيًا على حممد " صلى فالقرآن: ذلك الكتاب الكريم : هو اللفظ العربي املعجز الذي نزل و

اهلل عليه وسلم " املنقول بالتواتر املتعبد بتالوته وهو ما بني دفيت املصحف مبدوءًا بسورة 

 .  (4)الفاحتة خمتومًا بسورة الناس

عمومية النص النص القرآني: وهي عمومية خطاب يستوعب الزمان واملكان فال يتوجه ثانيًا:

من الرسالة أو بالد معتنقيه وأتباعه , فالقرآن خطاب للحياة فحسب إىل بيئته اليت نزل فيها أو ز

 اإلنسانية كلها , وهذا أحد معاني ختم الرسالة اإلسالمية . 

قطعية النص القرآني: فالقرآن كله قطعي الثبوت, وإن كانت بعض آياته قطعية  ثالثًا:

 . (5)والبعض اآلخر داللته ظنية 

 فاألحكام اليت جاء بها القرآن الكريم ثالثة أنواع هي:: (1)رابعًا: أنواع أحكام القرآن

 
الزبيدي: حمب الدين أبي فيض السيد حممد مرتضى احلسيين الواسطي الزبيدي احلنفي, :تاج العروس من جواهر  (4)

هـ  1426 – 1425لبنان, الطبعة األوىل  –ريي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت القاموس دراسة وحتقيق: علي ش

 .352, 351/  2م , 2005  -
 . 267, 266 ص/ 1جروضة الناظر وجنة املناظر,ابن قدامة: موفق الدين،(1)
الزركشي: بدرالدين حممد بن عبداهلل بن بهادر، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة:  (2)

 .                                                                                         276-273/ص1،ج1957ه/1376، 1دار إحياء الكتب  العربية، ط
هـ 1387ط ",  –مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج اإلستنباط, املطبعة التعاونية, دمشق, " د ، د/ حممد أديب صاحليب:أد(3)

 .64م, ص 1968 –
أ. د/ حممد كمال الدين إمام, الفقه اإلسالمي تاريخ العقل الفقهي, مفاهيمه, أدلته, مذاهبه, عصوره, دار اجلامعة إمام:  (4)

 .106, 105م, ص 2004 ط ",  –" د ,اجلديدة, اإلسكندرية
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أحكام إعتقادية: وهي تتعلق مبا جيب على املكلف إعتقاده يف اهلل ومالئكته  :النوع األول

 وكتبه ورسله واليوم اآلخر .

أحكام ُخلقية: وهي تتعلق مبا جيب على املكلف ان يتحلى به من الفضائل , وأن  :النوع الثاني

 يتخلى عنه من الرذائل .

ملكلف من أقوال وأفعال وعقود أحكام عملية: وهي تتعلق مبا صدر عن ا :النوع الثالث

وتصرفات وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن وهو املقصود إليه بعلم أصول الفقه . واألحكام 

 العملية يف القرآن تنتظم نوعني:

أواًل: أحكام العبادات: من صالة وصوم وزكاة وحج ونذر وميني وحنوها من العبادات اليت 

ثانيًا: أحكام املعامالت: من عقود وتصرفات وعقوبات . ُيقصد تنظيم عالقة اإلنسان بربه

وجنايات وغريها مما عدا العبادات ومما ُيقصد بهاتنظيم عالقة املكلفني بعضهم بعض سواء 

 . (2)أكانوا أفرادًا أم أممًا أم مجاعات

: كتاب اهلل منطِو على وجوه من اإلعجاز كثرية وحتصيلها من جهة صبط إعجازه: خامسًا

 :يف أربعة وجوه أنواعها

ُحسن تأليفه وإلتئام كِلمه وفصاحته ووجوه إجيازه وبالغته خلارقة عادة العرب , وذلك  -1

أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكالم قد ُخصوا من البالغة واحِلكم ما مل خيتص 

 به غريهم من األمم .

ا الذي صورة نْظمه العجيب واألسلوب املخالف ألساليب كالم العرب ومناهج نظمها ونثره -2

جاء عليه , ووقفت مقاطع آية و إنتهت فواصل كلماته إليه , ومل يوجد قبله وال بعده نظري وال 

 إستطاع أحد مماثلة شئ منه بل حارت فيه عقوهلم .

ما إنطوى عليه من األخبار بالغيبيات, وما مل يكن ومل يقع، فوجد كما ورد على الوجه  -3

 الذي أخرب.

القرون السالفة, واألمم البائدة والشرائع الدائرة مما كان ال يعلم منه ما أنبأ به عن أخبار  -4

القصة الواحدة إال الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره يف تعلم ذلك, فيورده النيب " 

صلى اهلل عليه وسلم " على وجهه ويأتي به على نصه, فيعرتف العامل بذلك بصحته وصدقه, 

, وقد عِلموا أنه " صلى اهلل عليه وسلم " ُأمي ال يقرأ وال يكتب, وقد وأن مثله مل ينله بتعليم

كان أهل الكتاب كثريًا ما يسألونه " صلى اهلل عليه وسلم " عن هذا, فينزل عليه من القرآن 

 
 .32ص  / 8ط -القاهرة -دار القلمعلم أصول الفقه, خالف: عبد الوهاب خالف،  (5)
 .32ص املرجع سابق, (1)
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ما يتلو عليهم منه ذكرًا, كقصص األنبياء مع قومهم, وخرب موسى واخلضر ويوسف 

الُح هذا التشريع القرآني لكل األزمنة واألحوال دليل على أمااإلعجاز التشريعي فص(1)وإخوته

 (2)إعجازه وعلى تنزله من السماء ودليل على أن البشر ال يأتون مبثله إال نقاًل وحماكاة.

فهو حجة شرعية قطعية جيب إعتقادها والتصديق بها, ويلزم تعلقها والعمل مبوجبها, 

اركة, وركيزة كافة األحكام واملعاني وهو أصل اإلسالم األول وأساس الشريعة املب

الشرعية, وقاعدة خمتلف احللول واملواقف ملشكالت احلياة اإلنسانية املستجدة املتنامية 

ولقضايا الوجود الكوني, ومعضالته, وحوادثه, بل أن القرآن الكريم أصل سائر التشريعات, 

إليها ونبه إىل مكانتها ومصدر كافة مسالك اإلستنباط واإلجتهاد, فقد نص عليها وأشار 

وشرعيتها وأمر بإتباعها والعمل بهاوالتعويل عليها يف معرفة األحكام الشرعية, وتوضيحها 

 وتفصيلها وتبينها.

 : : البناء األصولي وقواعد التأسيس الفقهي املتعلقة بالنص القرآنياملطلب الثاني

القرآنية كثرية ومتنوعة ستناول يف هذا القضايا اليت حبثها علماء األصول من مجلة النصوص 

املطلب ماله صلة مبضمون النص القرآني، إثباتًا ألحقيته وكونه أصل األصول وعمدة 

األدلة.يذكر الشافعي"..فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة، إال ويف كتاب اهلل الدليل 

 (3)على سبيل اهلدى فيها."

القرآنية مل تنل من علمائنا السابقني ما يكفي  : مع أن الكلياتكليات القرآن الكريم -1

من اإلبراز والتنوية واالستثمار، فإن فكرتها كانت واضحة وحاضرة عندهم؛ من ذلك 

جبوامع  -صلى اهلل عليه وسلم -ما نبه عليه ابن تيمية:" إن اهلل تعاىل بعث حممدًا

عدة عامة تتناول الكلم، فيتكلم بالكلمة اجلامعة العامة اليت قي قضية كلية، وقا

أنواعًا  كثرية وتلك األنواع تتناول أعيانًا ال حتصى، فبهذا الوجه تكون النصوص 

وقد نوه القرآن هلا يف العديد من اآليات،وراعاها (4)حميطة بأحكام أفعال العباد."

:" إن أمجع -رضي اهلل عنه-الصحابة عليهم رضوان اهلل وعملوا مبتضاها؛ قال ابن مسعود

 
 وما بعدها. 825/ 1جالشفا بتعريف حقوق املصطفى, (2)
م, 210 -, ـه1431السودان احملدودة, السودان, د. أ/ علي أمحد حممد بابكراإلعجاز التشريعي, , شركة مطابع بابكر: (1)

 وما بعدها. 107ص 
 .                                      346/ص3ه–  ج1309املكتبة العلمية، -الشافعي: حممد بن عبداهلل بن ادريس، الرسالة حتقيق: أمحد شاكر، بريوت(2)
/ 19، ج1ط -دار املعرفة-ى، حتقيق: حسني حممد خملوف، بريوتاحلراني: امحد بن عبداحلليم ابن تيمية، الفتاوى الكرب(3)

 .                                                                                280ص
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:"إن اهلل يأمر بالعدل 90القرآن خلري أو شر، آية يف سورة النحل.يقصد اآلية آية يف 

 (1)واإلحسان..."
: كذلك هذه القضية مل تنل من األصوليني ما يكفي من أهمية العلم بأسباب النزول -2

التحرير، مع إنها مضمنة يف قواعدهم، ولعل ذلك راجع إىل االكتفاء بتناول املفسرين هلا 

واستفاضتهم فيها، أو إليثارهم قاعدة:" العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب." عليها.ومن 

املعلوم أن أسباب النزول علٌم نقلي حمض، وخاص بالصحابة، فهم الذين شاهدوا وحضروا، 

وعندهم من قرائن األحوال واألقوال ما ليس عند غريهم. فهذا العلم عنهم وحدهم يؤخذ 

أدرى به واملرجع فيه. قال الواحدي:" ال حيل القول يف أسباب نزول  وإليهم يسند. وهم

الكتاب إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا النزول، ووقفوا على األسباب، وحبثوا عن 

واجلهل بأسباب النزول موقع يف الشبه واإلشكاالت، ومورد للنصوص الظاهرة  (2)علمها."

ويأتي دور العقل هنا يف أن (3)مظنة وقوعالنزاع.مورد اإلمجال حتى يقع االختالف، وذلك 

بعض اآليات ال ميكن فهمها فهمًا سليمًا إال مبعرفة أسبابها، وهلذا ذكر السيوطي 

فوائد:"منها معرفة احلكمة الباعثة على تشريع احلكم. ومنها: أن اللفظ قد يكون عامًا، 

لى ما عدا صورته؛ فإن ويقوم الدليل على ختصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص ع

دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها باإلجتهاد ممنوع، ومنها الوقوف على املعنى وإزالة 

 (4)اإلشكال."
: وهذا العلم له أهمية كبرية يف التعامل السليم مع النصوص معرفة الناسخ واملنسوخ -3

ل البد من فيه من الشرعية، وهو كذلك ال جمال لإلجتهاد فيه، وال القول بالرأي والظن، ب

نقل صحيح سليم من اإلعرتاض، صريح يف النسخ، وهو أيضًا من علوم الصحابة ومنهم 

يؤخذ، لذا فهو علٌم نقلي حمض. وقصارى من بعد الصحابة فيه التأكد من النقل الصحيح 

البد من التنبيهة . وواملنقول الصريح.قال القرطيب:"معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة

 
رواه البيهقي والطرباني واحلاكم، سنن البيهقي: أبوبكر أمحد بن احلسني. شعب اإلميان، حتقيق حممد السعيد بسيوني (1)

 .                                                                   2440، حديث رقم493/ص2ه/ج1،1410دار الكتب العلمية، ط-بريوت -زغلول
دار  -أبواحلسن علي بن أمحد النيسابوري، أسباب النزول، حتقيق: عصام بن عبداحملسن احلميدان– الدمام :الواحدي(2)

 .                                               5ه ص 1412، 2االصالح، ط
دار  -بريوت -الشاطيب: أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي،املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق: عبداهلل دراز(3)

 . بتصرف يسري.350-347/ص3املعرفة)د.ت(ج
م، 1995-ه1415، 3ط  -دار الكتب العلمية-السيوطي: عبدالرمحن بن أبي بكر، اإلتقان يف علوم القرآن ، بريوت لبنان (4)

                                       .                                                                                          65/ص1ج
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دعاوى النسخ لعدد من اآليات القرآنية والسنن النبوية مبالغ فيها،وال يثبت أكثرها وفق  أن

املعايري والشروط العلمية؛ فقد يدخلون فيها التخصيص والتقييد بناًء على املفهوم املوسع 

للنسخ عند السلف، أما الالحقون من املفسرين واألصوليني فال عذر هلم يف السري على ذلك 

 تقرر مصطلح النسخ وتضييق.بعد أن 
: إذ ال ختلو جمموع قضايا منطوق النص أو مراعاة قواعد" السياق، والتعليل، والقصد" -4

مفهومه من االستناد إىل واحدة من هذه القواعد يف البناء األصولي للعملية الفقهية من بيان 

من متييز مدارك أو تفسري أو تأويل كما سنفصل يف احملور الآلحق بإذن اهلل.إذ ال بد 

قواًل أو فعاًل أو تقريرًا) وهو  -صلى اهلل عليه وسلم -األحكام، وجامعها ما صدر من النيب

 ما سيأتي يف املبحث التالي( وعالقة اللفظ باملعنى وهو املفهوم.

 وخالصًة مما سيق ميكن القول بأنه مل يكن القصد من هذا املبحث إستقصاء القواعد       

األصوليني، فهذا اليستوعبه املقام، وإمنا التنبيه إىل قيمة علم أصول الفقه بوصفه املنهجية عند 

 عنها.  ال غنًى ًاعلمًا منهجيًا يقدم للمشتغلني بعلوم الشريعة قواعد

 املبحث الثاني

 النبوية الشريفة السنة

نظرُا لتفاوت السنة النبوية الشريفة حتتاج إىل تعريف وتدقيق يف مضمونها ومفهومها،  

ها.مع الرتكيز على ما خيدم الوظيفة األصولية بصورة مباشرة واستبعاد مااليتسع األنظار في

املقام لذكره مما ميكن معاجلته يف كتب العقيدة ومصطلح احلديث كعصمة األنبياء 

 ومباحث اجلرح والتعديل.

 املطلب األول: التعريف بالسنة.

يفة األصل الثاني بعد الكتاب، واآليات الواردة فيه من املعلوم أن السنة النبوية الشر

صلى اهلل عليه  -لبيان حجيتها حمفوظة ومعلومة كما ورد فيه التحذير عن خمالفة أمر النيب

 .-وسلم

الُسنَّة لغة: السرية والطبيعة. والُسنَّة من اهلل: حكمه وأمره تعريف السنة لغة: الفرع األول:

 . (1)ونهيه

خيتلف التعريف اإلصطالحي للسنة عند كل من اإلصوليني تعريف السنة إصطالحًا: 

 واحملدثني والفقهاء وعلماء الوعظ واإلرشاد .

 
الطرابلسي:أ/ الطاهر أمحد الراوميختار القاموس"مرتب على طريقة خمتار الصحاح  واملصباح املنري ", الطرابلسي, مطبعة  (1)

 .313م, ص  1964 –هـ 1383موسى احلليب وشركاءه, الطبعة األوىل 
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تطلق على ما صدر من النيب " صلى اهلل عليه وسلم" من  أواًل: تعريف السنة عند األصوليني:

اآلمدي يف اإلحكام أنه يدخل األدلة الشرعية مما ليس مبتلو وال داخل يف املعجز. وقد ذكر 

 . (1)يف هذا التعريف أقوال النيب" صلى اهلل عليه وسلم" وأفعاله وتقاريره

هي ما ثبت عن النيب " صلى اهلل عليه وسلم " من غري  ثانيًا: تعريف السنة عند علماء الفقه:

إفرتاض وال وجوب, فهي عندهم ِصحة شرعية للفعل املطلوب طلبًا غري جازمًا, وال ُيعاقب على 

 . (2)تركه

 هي املقابلة للبدعة . ثالثًا:تعريف السنة عند علماء الوعظ واإلرشاد:

نيب" صلى اهلل عليه وسلم" وأفعاله, وصفاته هي أقوال ال رابعًا:تعريف السنة عند احملدثني:

وسريه, ومغازيه, وبعض أخباره.وقد قصره بعض العلماء على أقوال النيب " صلى اهلل عليه وسلم 

 " وأفعاله وأحواله.

 :(3)وُتقسم السنة عند األصوليني إىل ثالثة أقسام هيالفرع الثاني: أقسام السنة: 

األحاديث اليت صدرت عن رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم( السنة القولية: وهي  القسم األول:

 .(4) وفقًا ملقتضيات األحوال وذلك مثل قوله ) صلى اهلل عليه وسلم (: ) ال ضرر وال ضرار (

السنة الفعلية: وهي ما صدر عن النيب " صلى اهلل عليه " من أفعال وتنقسم إىل:  القسم الثاني:

حركاته وأفعاله اجلبلية، أفعاله اجلارية وفق العادات, كأحواله يف مأكله ومشربه، الفعل 

وما  -صلى اهلل عليه وسلم-املرسل،األفعال اليت تتعلقبالقرب والديانات،األفعال املخصوصة به

. وقد ذكراآلمدي يف كتابه أحكام هذه (5)مع غريه عقوبة له -هلل عليه وسلمصلى ا -يفعله

 .(6)األفعال

 

 
 .384 / 1مرجع سابق، اإلحكام, لآلمدي,(1)
, رقم اإليداع 2004التشريع اإلسالمي مصادره وخصائصه, أطاس للنشر, القاهرة, الطبعة األوىل, هاشم:د/ أمحد عمر  أ (2)

 .33, ص 2004/ 19593
م, ص 1990 – ـه1410علم أصول الفقه امليسر, دار الكتاب اللبناني واملصري, الطبعة األوىل, الزين: مسيح عاطف الزين،(3)

312 ,313. 
أخرجه احلاكم يف املستدرك, كتاب البيوع, أنظر: املستدرك على الصحيحني, أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم (4)

م,رقم احلديث:  2002 -هـ  1422النيسابوري, حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثانية 

2345 ,2  /66. 
وداللتها على األحكام, , دار اجملتمع  "صلى اهلل عليه وسلم  "أفعال الرسول ،د/ حممد العروسي عبد القادرعبدالقادر:  (5)

 وما بعدها. 145م , ص 1991 – ـه1411السعودية, الطبعة الثانية  –للنشر والتوزيع, جدة 
 وما بعدها.  391 / 1اإلحكام, لآلمدي, (6)
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 املطلب الثاني: البناء األصولي وقواعد التأسيس الفقهي املتعلقة بالنص احلديثي

يظهر يف هذا املطلب كيفية التعامل مع السنة لبيان وظيفتها األصولية وكيفية 

صادر التشريع وسن األحكام.وذلك ال يتأتى اال مبراعاة األمور اإلستفادة منها كمصدر من م

 التالية:

وهو من قبيل  -صلى اهلل عليه وسلم–البد من التمييز بني ما صح نقله عن رسول اهلل -1

التشريع العام، وما هو ليس كذلك؛ حتى ال يلزم املكلفني مبا مل يوجبه اهلل تعاىل وال رسوله 

ا البد من التسليم إذا ثبت كون السنة من التشريع العام فإنها تابعة عليه الصالة والسالم. كم

للقرآن وحائمة حوله مؤكدًة ملا ورد به ومبينة له وال ختالفه، بل وتزيد عليه مبا ال يعارضه؛ 

 فالقرآن ُيفهم بها، وهي ُتفهم على ضوئه، فال تنايف بينهما وال تضاد.
بوصفه  -صلى اهلل عليه وسلم–عام:كل ما صدر ضوابط السنة اليت من قبيل التشريع ال-2

رسواًلمبلغًا ملا أوحي إليه من بيان جممل القرآن، أو ختصيص عامه، أو تقييد مطلقه، أو 

تفصيل أو أمر بالواجب، أو نهي عن منكر. كل ما كان بيانًا لعقيدة أو تعليمًا لعبادة، أو 

 -أمر ُعلم فساده.وكل أمر اهتم به النيبإرشادًا إىل قربة، أو تهذيبًا خللق، أو حتذيرًا من 

وبلغه إىل العامة واخلاصة، وحرص على العمل به، أو أبرزه يف صيغة  -صلى اهلل عليه وسلم

 قضايا كلية.
ويف هذايذكر القرايف:" اعلم أن رسول  -صلى اهلل عليه وسلم-البد من معرفة أحوال النيب-3

األعظم، والقاضي األحكم، واملفيت األعلم، فجميع هو اإلمام  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل

املناصب الدينية فوضهااهلل إليه يف رسالته، غري أن غالب تصرفه عليه الصالة والسالم 

وإن كان األصل يف أقواله وأفعاله عليه الصالة  (1)بالتبليغ، ألن وصف الرسالة غالب عليه."

كم كونه بشر وحبكم خربته يف والسالم هو التشريع إال أنه تصدر عنه تصرفات حب

 -احلياة، وهذه ليست تشريعًا، ويؤيد هذا قوله تعاىل:" ُقل إمَنا أنا بشٌر مثلكم.." الكهف

صلى اهلل عليه وسلم:" إمنا أنا بشٌر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما  -.وقوله110

علها له طهورًا يغضب البشر، فأميا أحٌد دعوت عليه من أميت بدعوة ليس هلا بأهل أن جت

فبني بهذا احلديث أنه قد يتصرف أحيانًا بباعث  (2)وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة."

 اجلبلة البشرية.

 
، 1ط -بريوت -الدين أمحد بن إدريس، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، دار الكتب العلميةالقرايف؛ شهاب (1)

 م بتصرف يسري.                                                                        2004-ـه1425
 . 2603، حديث رقم  2009/ ص4صحيح مسلم،ج(2)
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 -صلى اهلل عليه وسلم –وبناًء على ما ذكر أعاله:" فالواجب اتباع سنن رسول اهلل -4

سوخ منها، أو ُتجمع األمة وحتكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ املن

على العمل خبالف شيء منها. وهذا الثاني حمال قطعًا، فإن األمة وهلل احلمد مل جتمع على 

 ترك العمل بشيء من السنن إال سنة ظاهرة النسخ معلومًا لألمة ناسخها."

دة" القواعد اليت تنبين عليها الطريقة املختارة يف  التعامل مع السنة كثريه؛ منها: قاع-5

االعتناء مبا عرف من األحاديث وُعمل به يف الصدر األول" ويتجه االعتناء يف سياق االحتجاج 

-رضوان اهلل عليهم-والتدليل على األحكام الشرعية إىل األحاديث اليت عمل بها الصحابة

،وقاعدة" ليس كل حديث صحيح اإلسناد يعمل به، وليس كل حديث ضعيف اإلسناد 

القاعدة األوىل؛ ومفادها أن صحة السند ليست كافية للعمل باحلديث، بل ُيرد"وهي متعلقة ب

البد فوق ذلك من شروط أصولية خارجة عن دائرة اختصاص احملدثني، نقل القاضي عياض 

يعين -فى" ترتيب املدارك" عن عبداهلل بن وهب أنه قال:"لوال أن اهلل أنقذني مبالك والليث

لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من احلديث -الليث بن سعد إمام مصر يف وقته

 (1)ذ هذا، ودع هذا."ــوالن لي: خــ، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيق فحريني

ر اآلخر أن األئمة متفقون على أن احلديث الضعيف السند إذا وجد ما يشهد له ــــــاألمو

 ويعضده، حيتج به.
ينطلق من خالل النص  األصولي يف البناء والتأسيس الفقهياملنهج يتضح مما سبق أن 

: أن قصد الشارع يف وضع الشريعة هو اإلفهام. فال تكليف من دون أوهلمااحلديثي من أمرين: 

فهم وال فهم من دون بيان؛ وهو الدور املنوط بالسنة النبوية الذي تكمل به اآليات القرانية 

: أن حتصيل الفهم املقصود للشارع احلكيم يف وضع اوثانيهمحمجة بيضاء ليلها كنهارها. 

الشريعة الغراء متوقف على معرفة أساليب البيان يف اللغة العربية وطرق الداللة فيها على 

املعاني، وما تدل عليها ألفاظها مفردة ومركبة. فال فهم لكالم الشارع يف الكتاب والسنة 

 بهما أحكامه. إال بقواعد اللغة اليت صيغت بها نصوصه ووضعت

وهذا ما حدا باألصوليني إىل االهتمام بالبيان جبميع أبعاده ومسنوياته، وبكآفة 

مستلزماته وقواعده. فوضعوا هلذا الغرض قواعد لتحديد املعنى املراد للشارع من خطابه 

والستنباط احلكم املقصود التكليف به. ثم حددوا لذلك جمااًل ال خيرج عنه اجملتهد يف 

ى النص وال حييد عنه يف استنباط احلكم الشرعي منه. فتدرج بيان النص عندهم طلب معن

 
السبيت: القاضي عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك،  حتقيق:أمحد سعيد أعراب، الرباط: (1)

 236/ص 3م،ج1983-ه1403وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، 
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آخر  بيان، وعلى اجملتهد استيعابه واستحضاره يف الفهم والتفسري، وبيان وقعه الشارع من

جلهد اجملتهد فيه مدخل، وفقًا ملا تقتضيه قواعد اللغة العربية وعرف الشارع يف التشريع، 

من تشريع احلكم والتكليف به.ومن ثم كان فهم النص  ومبا ال يناقض القصد

واستخالص األحكام منه حمصاًل من مبادئ عامة وأساسية تشكل جمااًل مناسبًا لتفسري 

النص وشرحه والكشف عن معناه وحتديد قصد الشارع منه، وأهم هذه املبادئ : البيان 

ددة؛ هي بيان النص والكشف والتفسري والتأويل. ومع اشرتاك الثالثة يف وظيفة واحدة وحم

عن املراد منه، إال أنها مع ذلك متفاوتة سعة وضيقًا، قوة ووضوحًا، داللة و استدالاًل، يف 

 حتصيل هذا األمر، على ما يتضح يف احملور التالي.

 الثاني الفصل

 صــــنــة الـــدالل

هتتذا  صتتلخيتتتص  صتتلة الف فتتاهيم ذات ال يتتف وامل يتتث التعر متتن ح لتتدالالت  يتتان ا ثتتل بب ، ومي

متتع  صتتولي  هتتا األ متتل ب لتتيت يتعا يتتة ا يتتان الكيف يتتث ب متتن ح صتتولي  تتتنظري األ قتتي لل نتتب التطبي اجلا

 ويستوعبه مبحثان.النصوص.

 املبحث األول 

 أقسامها ودرجات اإلستدالل بها.و مفهوم الداللة 

داللة من حيث اللغة ومن حيث اإلصطالح؛ الكالم يف هذا املبحث يتطلب تعريف ال

والبد من التطرق إلختالف نظر احلنفية عن اجلمهور عند إعمال العقول يف تقسيماتها ومؤدي 

 .ذلك، وكيفية االستدالل

 :مفهوم الداللة  / املطلب األول

هي من الفعل املضعف دًل، جاء يف املعجم الوسيط : دًل عليه الداللة من حيث اللغة : 

ِدَلالة: أرشد، ويقال: دل على الطريق وحنوه: سدد إليه فهو داٌل، واملفعول مدلول عليه  –وإليه 

اي إختذه دلياٌل  -واالستدالل؛ إختاذ الشئ دلياًل من قوهلم استدل بالشئ على الشئ(1)وإليه

 اخلالصة أنها مايقتضيه اللفظ عند إطالقه.(2)عليه.

 
 –ذه الطبعة د. ابراهيم أنيس وآخرون اجلزء األول دار الدعوة قام باخراج ه 294املعجم الوسيط ص  أنيس: إبراهيم أنيس،(1)

 م.1989-1415استانبول تركيا  /مؤسسة  ثقافية للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع 
 109خمتار الصحاح  – 2/1414 ، مرجع سابقلسان العربابن منظور: (2)
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لة يف إصطالح االصوليني هي : كون الشئ حبالة يلزم من الدالالداللة من حيث اإلصطالح:  

املراد بطرق اإلستنباط : القواعد اليت يستعني بها اجملتهد على فهم . أما (1)فهمه فهم شئ آخر

وحتتاج اىل الوقوف على مقاصد الشرع العامة (2)األحكام وأستخراجها من النصوص الشرعية.

النصوص على حقيقتها، وعلى هذا جيتهد العلماء يف حماوالت من التشريع، حتى ميكن فهم 

 دائبة للتوصل لتلك املعرفة وفق ضوابط الشرع .

ويعترب هذا املبحث عمدًة يف مباحث أصول الفقه، واملقصود أصالًة من وضع العلم 

وة وتدوينه، فقواعد املعرفة التى بناها األصوليون ُبعد نظر يف املعارف اللغوية وتأمل يف وج

دالالت اخلطاب باللسان العربي على املعنى، وهي املعتمدة يف حتليل خطاب الشارع وأساس 

 فهم مراده وإدراك أحكامه.وقد انطلق النظر األصولي يف بناء باب الداللة من أمرين: 

صلى اهلل عليه  -حتديد دقيق ملدارك األحكام؛ فاألحكام تتلقى من الرسول -1

 (3)طبيعتها ثالثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما سكوت وتقرير.وأنها بالنظر إىل -وسلم

) حمل استخراج األحكام الشرعية واستنباطها، وجمال حتليل ألفاظ األوامر 

 والنواهي وتوجيهها، وفقًا لقواعد اللغة اليت جاء بها النص(.

العالقة بني اللفظ واملعنى؛ مبعنى أن نصوص الشريعة حمل استخالص -2  -2

كما  -ديد نوعية التكليف ومرتبته ترجع إىل كالم هو ألفاظاألحكام وحت

واملعنى من العناية وتعين قصد  -ومدلول األلفاظ مفردة أو مركبة هو املعنى -تقدم

 وهو املفهوم. كما سيتضح تفصيل هذا يف املطلب التالي. –املتكلم ومراده 

ن كالم الشارع ومن هنا بدأت عملية تشعيب الدالالت عند األصوليني؛ لغرض بيا

يف  -1احلكيم والكشف عن مراده، وهذه الدالالت تدور يف جمموعها على ثالثة حماور:

قسموه يف قسمة  -: ما يفهم من اللفظ يف حمل النطقاملنطوقداللة اللفظ منطوقًاومفهومًا)

"، أو نصمنطقية إىل ثالثة؛ بإعتبار أن اللفظ املنطوق إما أن يدل على املعنى مطابقة فهو"

"، ويطلقون على النص والظاهر لقب احملكم، وإما أن يدل املنطوق على ظاهرتضمنًا فهو"

–إذا قصد احملذوف وكان ضرورة لصدق الكالم أو صحته، أو اقتضاءاملعنى التزامًا فهو 

احملور الثاني  -2إذا كان مقصودًا ومل يكن فيه حذف–(  إمياءإذا مل يقصد، أو  إشارة

 
 هـ/1405، 1يم اإليباري، بريوت: دار الكتاب العربي، طتحقيق: إبراهالتعريفاتاجلرجاني: الشريف علي بن حممد بن علي،(1)

 109ص 
 .243دار الكتاب اجلامعي القاهرة ص  /،أصول الفقه اإلسالمي ،زكي الدين شعبان (2)
 .                                                                                               452/ص1الغزالي: املستصفى، مرجع سابق ج (3)
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العالقة بني اللفظ واملعنى.) بدًء باحلقيقة الوضعية ثم العرفية وصواًل إىل الداللة من حيث تطور 

اجملاز؛ لذا تراهم يتناولون اللفظ من حيث الوضع: مباحث وضع اللغة؛ وهل هي توقيفية أم 

اصطالحية وما إىل ذلك، واحلمل: محل كالم املتكلم، واالستعمال: وهو خاص باملكلفني.(. 

يث دوران اللفظ بني الوضوح والغموض يف عالقته باملعنى؛ فإذا كانت احملور الثالث من ح -3

بعض األلفاظ يف كالم الشارع واضحة ناصعة فيه فإن هناك أخرى كثرية شائعة يف أكثر 

من معنى، أو يعرتيها غموض حتتاج معه إىل بيان وإيضاح رفعًا لإلشكال وحتصياًل لإلفهام. 

اتب أللفاظ الشارع حسب الوضوح والغموض، وسيأتي وهذا ما حدا باألصوليني إىل وضع مر

 التفصيل يف املطلب التالي.

 أقسام الداللة ودرجاتها : /املطلب الثاني 

 هناك طريقان ملعاجلة أقسام الداللة: طريق اجلمهور؛ حيث يعربون عنها أحيانا بأقسام 

األلفاظ، وأحيانا بأقسام الداللة أو اإلستدالل واملعنى عندهم سيان.واخلطاب عندهم إما يدل 

 (1)على احلكم مبنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العريف ثم اللغوي ثم اجملازي أو مبفهومه

 (2)طرق الوقوف على مراد املتكلم إىل: دال بالعبارة وباإلشارة وبالداللة وباإلقتضاء.وبإعتبار 

داللة املطابقة وتعين : داللة اللفظ على متام معناه، كداللة لفظ اإلنسان فالداللة عندهم إما 

على احليوان الناطق. وإما داللة التضمن و تعين: داللة اللفظ على جزء املسمى، كداللة لفظ 

اإلنسان على احليوان فقط أو الناطق فقط.وإما داللة اإللتزام وتعين داللة اللفظ على الزمه، 

 (3)كداللة األسد على الشجاعة. ولألصوليني مقال يف كون الداللتني األخريتني عقليتان.

على : حيث جعلوا داللة اللفظ على املعنى: مفهوم، وعبارة النص.وإمنا عولوا طريق احلنفية -2

كون املعنى مقصود ولو تبعٌا، ومل يفرقوا بني كون الداللة بطريق وضع اللفظ للمعنى، أو 

بطريق اإللتزام. وجعلوا ما كانت الداللة عليه بطريق اإللتزام ومل يقصد أصال إشارة النص. 

وعبارة النص وإشارته منطوق. وما دل عليه اللفظ بواسطة معنى مفهوم منه مسوه داللة النص، 

إن الكل يدل عليها لفظ القرآن،  ا. وقالوفحوى النص، ومفهوم موافقة. ومل جيعلوها منطوقًاو

فهي دالالت لفظية عندهم. وذكروا تعريفات وحدود لكل قسم؛ من ذلك:)اللفظ إذا وضع 

 
 –دار الكتب العلمية –نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي اإلسنوي:مجال الدين بن عبدالرحيم، (1)

 .1/199صاجمللد الثاني  م،2009بريوت،
 .244أصول الفقه / دار الكتاب اجلامعي ص، زكي الدين شعبان شعبان: (2)
للقاضي  ،شرح منهاج الوصول اىل علم األصولنهاية السؤل، –سنوي مجال الدين بن عبدالرحيم بن احلسن اإل اإلسنوي:(3)

دار الكتب العلمية  –ناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي وعليه حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السؤل اجمللد الثاني 

 .34م ص 2009سنة  1بريوت ط
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وضعا متعددًا فمشرتك، والكثري غري حمصور فعام إن أستغرق مجيع ما يصلح له، واال فجمع 

كان حمصورًا أو وضع للواحد فخاص، ثم املشرتك إن ترجح بعض معانيه  منكر وحنوه، وإن

 (1)بالرأي يسمى مؤوال(

ناقش العلماء من خالل مباحث األلفاظ مسألة ودرجاته:  ثانيا:كيفية اإلستدالل باللفظ

دالالتها واالستدالل بها حيث ذكروا أن ذلك يتوقف على معرفة كيفية االستدالل من كونه 

أما األحناف: أربعة ترجع اىل  (3)وقد تقررت أقسامها عند اجلمهور، (2)طوق أواملفهوم.بطريق املن

 :ثالثة أقسام

 : وهو عبارة النظم، وإشارته،)ألن كل منها داللة يف حمل النطق(منطوق .1
 : وهو مفهوم املوافقة )أنكروا مفهوم املخالفة(.داللة النص .2
  (4): وهو االقتضاء. ماليس واحدا منهما .3

 وسنركز هنا على ما أقره اجلمهور:

 : داللة املنطوق 

وقد قسموه اىل قسمني؛ منطوق صريح ومنطوق غري  .هي داللة اللفظ يف حمل النطق        

صريح.وبعضهم قسمه اىل ماال حيتمل التأويل ومسوه النص، وما حيتمل التأويل ومسوه 

. الظاهر.وأدرجوا حتتها أقسام، فاملنطوق الصريح إما أن يدل عليه اللفظ باملطابقة أو بالتضمن

طريق اإللتزام، فاللفظ مل يوضع يف فداللة اللفظ على احلكم فيه بواملنطوق غري الصريح 

هذه الداللة للحكم، ولكن احلكم فيه الزم املعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. فالداللة هنا 

ليست بصريح صيغة اللفظ ووضعه كما هو احلال يف املنطوق الصريح، وبالتالي املنطوق غري 

فيها مضمرًا إما لضرورة ) وهي: ما كان املدلول بطريق اإلقتضاءالصريح إما أن يدل اللفظ 

صلى اهلل عليه وسلم  –صدق املتكلم أو لصحة وقوع امللفوظ به عقاًل أو شرعًا ( مثال : قوله 

 
شرح التلويح على التوضيح  وبصدره التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه للقاضي صدر التفتازاني: سعد الدين بن عمر، (1)

 وما بعدها. 69ريعة احملبوبي البخاري ص الش
هجرية  شرح منهاج الوصول اىل 773نهاية السؤل لشيخ االسالم مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن األسنوي املتوفى سنة  (2)

 م اجلزء2009 1؟ دار الكتب العلمية بريوت ط685علم األصول للقاضي ناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي املتوفى سنة 

 204الثاني ص 
اإلحكام يف أصول األحكام لسيف  2/314كشف األسرار  -3/473أنظر يف تقسيم طرق الداللة: شرح الكوكب املنري (3)

 وما بعدها 1407م الناشر دار الفضيلة الرياض ص 2016 1حتقيق عثمان بن أمحد العسريي ط 631الدين اآلمدي ت 
والربهان للجويين  – 1/413نظر : شرح مسلم الثبوت بهامش املستصفى وأ -2/172شرح العضد على خمتصر املنتهى  (4)

 .2/409اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  – 1/448
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صلى اهلل عليه وسلم :" ال  –وقوله  (1):" رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه."

فإن (2):" ال عمل اال بنية." -م صلى اهلل عليه وسل –صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل." وقوله 

رفع الصوم واخلطأ والعمل مع حتققه ممتنع، فالبد من إضمار نفي حكم ميكن نفيه، 

كنفي املؤاخذة والعقاب يف احلديث األول، ونفي الصحة أو الكمال يف احلديث الثاني، 

بطريق ونفي الفائدة واجلدوى يف احلديث الثالث ضرورة صدق اخلرب. أو أن يدل اللفظ  

) وهي: داللة اللفظ على الزم مقصود للمتكلم ال يتوقف عليه صدق الكالم وال  اإلمياء

لو مل يكن عاة للحكم لكان  –صحته عقال أو شرعا يف حني أن احلكم مقرتن بالوصف 

وهي أنواع عدة منها: (3)اقرتانه به غري مقبول وال مستساغ إذ ال مالئمة بينه وبني ما أقرتن به.(

كر يف عقب الكالم أو يف سياقه شيئا لو مل يعلل به املذكور مل ينتظم الكالم، أن يذ

ومنها: ربط احلكم باسم مشتق يكون تعليق احلكم به مشعرًا بالعلية،أو ترتيب احلكم 

صلى اهلل عليه  -على الوصف بصيغة الشرط واجلزاء، أو لو حدثت واقعة ورفعت اىل النيب

ه يدل على كون ما حدث علة لذلك احلكم. أو أن يدل فحكم عقبيها حبكم، فإن -وسلم

اللفظ بطريق اإلشارة ) وهي: داللة اللفظ على الزم غري مقصود للمتكلم، ال يتوقف عليه 

صدق الكالم وال صحته.( فاللفظ يف هذه الداللة أشار اىل حكم غري مقصود للمتكلم، 

ته وحركته يف أثناء كالمه ما ال يذكر الغزالي يف هذا :" فكما أن املتكلم قد يفهم بإشار

 (4)يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة فكذلك قد يتبع اللفظ مامل يقصد به ويبنى عليه (

 : داللة املفهوم

املفهوم هو املعلوم واملصقول، من فهم ) وهي داللة اللفظ ال يف حمل النطق ( تسمى بالداللة      

من اللفظ بواسطة شئ آخر كعلة احلكم أو إنتفاء  اإللتزامية أو املعنوية، ألن احلكم فهم

القيد يف املنطوق به، وهي قسمان : مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة.فاألول :هومايكون مدلول 

يف حمل السكوت موافقا ملدلوله يف حمل النطق، فإذا كان املسكوت أوىل  –اللفظ فيه 

 
 .1/281/1تلخيص احلبريألبن حجر-87، الدرر املنتثرة/ للسيوطي -10307كنز العمال" (5)
رضي اهلل  –اب اإلستيك ياألصابع، عن أنس يف كتاب الطهارة ، با 179رقم  41/ 1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى   (6)

: ويف سنده جهالة ، 1/150عنه وفيه " إنه ال عمل ملن ال نية له ، وال أجر ملن ال حسبة له." قال احلافظ بن حجر يف التلخيص 

ن ثم ذكر أثرين حنوه موقوفني عن  احلسن البصري وسعيد بن جبري، وال خيلو إسناد كل منهما عن مقال. وهو وإن كا

معناه صحيحا كما دل عليه حديث عمر املتفق عليه " إمنا األعمال بالنيات ..." اال أنه مل يثبت بهذا اللفظ ، ولعله رواه باملعنى 

                                                                                                          .                                                           1رقم 1/3، صحيح البخاري 1907رقم:  3/1515واهلل تعاىل أعلم.أنظر : صحيح مسلم 
 .178، إرشاد الفحول  1/413، مسلم الثيوت على فواتح الرمحوت 2/172شرح العضد ملختصر املنتهى (1)
 .2/188 املطبعة األمريية، القاهرة: أبوحامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول، الغزالي (2)
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 –وإن كان مساويا له مسي  – أي معناه –باحلكم من املنطوق به مسي فحوى اخلطاب 

وقد إعترب الغزالي من شروط املفهوم أال يكون املسكوت عنه أقل مناسبة  -حلن اخلطاب

 –للحكم من املعنى املنطوق به وبالتاىل إعتمد فحوى اخلطاب وحلنه.أما امام احلرمني 

واآلمدي فقد إشرتطا أولية املسكوت باحلكم من املنطوق وأال يكتف  –اجلويين 

: وقد خالف فيه  مفهوم املخالفةوعلى كٍل فاألحناف يسمونها داللة النص. والثاني  (1)املساواة.ب

احلنفية كما سبق ذكره وفصل الشافعية ومن تبعهم فيه حيث أفاضوا يف ذكر تعليق 

احلكم باألسم أو ختصيصه بالصفة أو الشرط أو العدد. وغريها من التفاصيل اليت ميكن 

 (2)كتبهم. الرجوع إليها يف

وكيفية اإلستدالل تعتمد إضافة ملا ذكر التعرف على مباحث : األمر والنهي، والعموم 

واخلصوص، واملشرتك واملطلق واملقيد، وما تعلق بها من مسائل مما ال يتسع اجملال هنا 

 لذكره.

 هاإل أن الفقه اإلسالمي رغم حمدودية مصادره باحلساب العقلي، مما سبق أنيستخلص         

معانيه وداللته ال حمدودة تستوعب قضايا الناس على مر األزمان، وهذا من يتسم بالسعة ، ف

مظاهر اإلعجاز الرباني وحكمته التشريعية مما يعطي مؤشرا إجيابيًا إلمتداد تلك السعة، 

جمال  باحيثني، عرب أدوات اإلجتهاد ووسائله املنضبطة،يفحبيث تستوعب إجتهادات العلماء وال

قد اتفقوا يف باب املنطوق على مخسة ألقاب: النص،  -ما عدا األحناف -الدالالت فاجلمهور

وتولد عنها من دالالت : العام، واخلاص، املطلق، .الظاهر، االقتضاء، االشارة واإلمياء

 مفهوم املوافقة، ومفهوم املخالفة.واملقيد،األمر ، والنهي.ويف باب املفهوم: 

أما احلنفية فيقسمون الدالالت إىل: داللة اللفظ، وداللة النظم. والداللة اللفظية على 

مذهبهم هلا أربع مراتب من حيث الظهور: احملكم، واملفسر، النص، والظاهر. ويقابلها من 

ن جهة النظم يقسمون جهة اإلبهام؛ أربعة كذلك: اخلفي، املشكل،اجململ، واملتشابه. وم

 -، وإشارة النص-وهي داللة اللفظ على املعنى الذي يقصده املتكلم -الداللة إىل عبارة النص

 وهي ما مل يقصد، واقتضاء النص، وداللة النص.

 املبحث الثاني 

 الضابطة للعملية الفقهيةومسالك التعليل خطوات النظر األصولية  

 
 .2/212واإلحكام لآلمدي  1/441الربهان يف أصول االفقه للجويين  (3)
، املعتمد يف أصول  138 -3/135اإلحكام يف أصول األحكام / لآلمدي  –وما بعدها  207/ 2شرح نهاية السول /  (1)

 . وغريها 149  - 1/148الفقه  / ألبي احلسني البصري 
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خيتص هذا املبحث ببيان اخلطوات التطبيقية وفق البناء األصولي السابق ذكره 

للتأسيس الفقهي الذي يثمر قضايا ومسائل فقهية متولدة عن النظر الصحيح وإعمال العقل 

 السليم.      

 ومثراتها الفقهيةاملطلب األول : اخلطوات اليت يتبعها األصوليون 

أي الفكر املؤدي إىل  -خطوات علمية سليمة عند النظرالبد للباحث والفقيه من إتباع 

خاصة اذا أراد تعدية حكم ما فالبد له من مسالك  ،والتأمل يف األدلة (1)-إدراك أو ظن

وأوليات سيما اذا علمنا ان االذهان تتفاوت يف معرفة التعدية واجلمود على حمل النص، فقد 

يت توجب وقوف احلكم على ما  موضع يقدم على التعدية مقدم لقصوره عن اخلصيصة ال

النص، وقد جيمد عن التعدية مقصر مل ينكشف له وجه التعدية واالحلاق، وهذه مزلة 

االقدام ، وبيان مقادير الرجال يف احلاق االشباه باالشباه، وقطع املتحدات عن التعدية 

 -وعليه فإن هذه اخلطوات تبدأ كاألتي:(2)واالحلاق.

: يف استخراج العلل ان كانت،  والنظرالثاني: يف فهم خمارج كالم الشارع.  فالنظر االول

. والنظر الذي حنن فيه يثمر (3): يف اجلمع والقطع والنظر الثالثواسقاط التعليل ان مل يكن. 

العلم اذا كان صحيحًا واقعًا موقعه، مستوفاه شروطه ال من طريق التولد ، لكن من جهة 

  حيدث العلم عقبيه.جري العادة، الن اهلل

يتضمن اجلهل والشك وال يثمرها، وإمنا يفعل اجلاهل والشاك واجلهل  اما النظر الفاسد    

والشك  مبتدئًا به ال عن شيء تضمنه هو طريق له . اذ ان تبيان صحيح النظر يف االدلة طريق 

 للعلم .وفاسد النظر يف الشبهة ليس بطريق للجهل والشك والظن وغلبة الظن .

 شروط النظر حتى يكون صحيحًا:

 ن النظر يف دليل ليس بشبهة. أ/ ان يكو 

ب/ ان يكون نظرًا يف حكم غري معلوم للناظر بضرورة اي دليل، الن ما حصل معلومًا من 

 أحد الوجهني مل يصح طلب العلم به. 

ج/ ان من شروط النظر كذلك ان يكون الناظر كامل العقل ليس من كماله ان يكون 

 موجبًا وحاظرًا وحمسنًا ومقبحًا.

 
 .9ص ألبن السبكي:مجع اجلوامع (2)
حتقيق الدكتور  –49ه ، ص512الواضح يف اصول الفقه ، البي الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البقدادي احلنبلي (1)

 ،مؤسسة الرسالة .1/49عبد اهلل عبد احملسن الرتكي 
 (.52-51املرجع السابق  ، ص )(2) 
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الناظر عاملًا حبصول الدليل وبالوجه الذي حبصوله عليه صار دلياًل ومتعلقًا د/ ان يكون 

 (1)مبدلوله غري ظاٍن وال متوهم بذلك، مبعين استيفاء الدليل بشروطه غري ظان وال متوهم.

 :  وجوه النظر اخلاطئ

 اخلطأ يدخل على الناظر من وجهني :

/ ان ينظر نظرًا فاسدًا وفساد النظر 2العلم./ ان ينظر يف شبهة ليست دلياًل فال يصل اىل 1

يكون بوجوه: ان ينظر نظرًا ال يستوفيه، وال يستقصى فيه، وال يستكمله، وإن كان النظر 

يف دليل. او أن يعدل عن الرتتيب الصحيح يف نظره، فيقدم ماحقه ان يؤخر، ويؤخر ما من حقه 

ونه دلياًل على احلكم اال حبصوهلا، ان يتقدم.أو أن جيهل بعض صفات الدليل اليت ال يتم ك

 وحصوله عليها ، وحصول علم املستدل بها .

 : مثرات النظر الصحيح

يدل هذا على إنتاج علمي وفري قد يأتي بأمساء خمتصة مبسميات متعددة جيمع بينها تعدية    

أو احلكم الذي ورد به النص إىل ما سواه من ذلك؛ فقه الواقع ويطلق عليه فقه النوازل، 

 املصطلحات ذات الصلة به: تكييف املستجدات. ومن 

جانب فقهي أصيل مهم مبين على حق الفقهاء يف تكوين نظرة عقلية  فقه التوقع:  -1

تستشرف املستقبل قبل وقوعه يستند على مبادئ صالحية الشريعة لكل األزمان ويقوم 

املنتج منه يف ضؤ  على إستشراف النظرة املستقبلية فى مآالت اإلجتهاد وأبعاد احلكم

 (2)نظرية املصاحل واملفاسد بضوابطها الشرعية.

: كذلك هو قديم يف معناه، إستخدمه بعض واضعوا الفقه، يفرتض فقه اإلفرتاض  -2

النازلة قبل وقوعها ليضع هلا ما يناسبها من األحكام، ويبذل يف سبيلها جهده، وقد 

القياس ملراعاة العرف اخلاص باجملتمع إختلفت اآلراء ما بني رافض ومتعاٍط جتاوز به 

وهم األحناف، وهو ما تدعو إليه احلاجة اليوم يف ظل التسارع واملستجدات املتالحقة، 

 ليكمل فقه الواقع وفقه النوازل.
هو نوع من فقه التوقع، صنوه وله عالقة مباشرة بقاعدة سد الذرائع خاصة  فقه اإلرتياد: -3

وهما من خصائص الذرائع وإن  ،واملنع وضبطهما فقهاأنه يعرب عن التوازن يف املنح 

 
 .95-1/94شرح اللمع: للشريازي (3)
م مقال بعنوان اإلستشراف النبوي 2018-2-2 -ه1439مجادي األوىل 16الشبكة العنكبوتية موقع رابطة العلماء السوريني (1)

 م بتصرف يسري.23/8/2016د عبدالعزيز اجلميلي 
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مآالت األفعال تدخل فيها.وهو يدرس األمور املتوقعة سواء أكانت النوازل املستجدة أو 

 تغريات تفرض تغريا يف احلكم الشرعي.
التخطيط اإلسرتاتيجي اإلسالمي: منهج ملئ بالقيم النبيلة واملبادئ واللوائح والضوابط  -4

، والعرب والقضايا (1)فات األفراد واجلماعات مبا ينصب ملصلحة الكلاليت حتكم تصر

ماهي اال أخبار وخربات وجتارب لإلستفادة للتخطيط بعد دراسة املاضي وقراءة احلاضر 

 إلستشراف املستقبل بغية الوصول اىل مرضاة اهلل اهلدف االسرتاتيجي.

 : البناء األصوليوأهميتها يف  مسالك العلة / املطلب الثاني

وهي الركن (2)العلة هي الوصف املؤثر الباعث على تشريع احلكم املنصوص عليه، 

الرابع من أركان القياس جتمع بني األصل والفرع، ومن العلماء من عدها أهم أركان 

 القياس، ومن أخص أوصافها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا.

طريق اليت يسلكها السائر إلي غايته، سواء مجع مسلك وهو يف اللغة ال : مسالك العلة 

أكانت حسية كطريق املسافر، أو املعنوية، كطريق اإلستدالل على معنى من املعاني. ويف 

اإلصطالح: الطرق اليت يسلكها اجملتهد للتوصل إىل معرفة الوصف املؤثر يف احلكم، والذي 

قد يسميها البعض طرق ألجله شرع احلكم، وبوجوده يتحقق توجه اخلطاب الشرعي به.و

إهتم األصوليون بها لدورها يف رسم منهج اإلجتهاد الفقهي ملعرفة حكم النوازل (3)إثبات العلة.

واملستجدات وحيث عرفنا مما سبق أن العلة مؤثره يف تعدية احلكم اىل غريه حتى تتم عملية 

حد ذاتها، ألنها على القياس بصورة صحيحة لكن من املهم أن نتناول طرق إستخراج العلل يف 

وعقلية؛ اجتهادية راجعة إىل  -نقلية؛ مستفادة من اخلطاب الشرعي -حسب مصدرها)ضربني

 االستنباط واإلجتهاد العقلي(

: )صرحية( مثل: أوجبت عليك كذا لعلة كذا، أو استخدام أدوات التعليل إما طرق لفظية/1

لة مثل : تعليق احلكم بالفاء )وال كي، الالم، كيال... أو بإستخدام ألفاظ منبهه على الع

ب/ أن يصدر احلكم من النيب صلى اهلل عليه (4)تقربوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا(.

وسلم عند علمه بصفة احملكوم فيه فيعلم انها علة احلكم. ج/ ان تكون صفة احلكم 

 
 .54م ص 2014/ 10طيط اإلسرتاتيجي / طخد حممد حسني أبوصاحل التأبو صاحل:  (2)
. وأنظر : خمتصر املنتهى / ألبن احلاجب عثمان بن 238/ ص 3مرجع سابق ج –اإلحكام يف أصول األحكام / اآلمدي  (1)

 .213/ص2ج –ه 1393عمر ، حتقيق شعبان حممد إمساعيل القاهرة ، مكتبة الكليات األزهرية 
 .257/ ص 2روضة الناظر / ألبن قدامة ج (2)
 - 1265، برقم 2/166ابن عباس وذلك يف قصة احملرم الذي وقصت به ناقته فمات ،  )متفق عليه(، اخرجه البخاري عن (3)

  1206برقم  867-2/865، يف اجلنائز وغريها ./صحيح مسلم /1269
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رير، ومنها التفرقة ، منها التقةاملذكوره على حٍد لو مل تكن علة مل يكن  لذكرها فائد

بالشرط أو الغاية أو االستثناء أو ما جيري جمرى اإلستدراك، والنهي عن شيء مينع من 

 الواجب يدل على طريق األوىل، ألن مامنع منه لعلة فما فيه تلك العلة وزيادة أوىل باملنع.

إلجتهاد : وهي طرق ومسالك يتبعها علماء األصول عندما تكون العلة حتتاج طرق مستنبطة/2

حتى يتم إستخراجها وإستنباطها.واما طرق العلة املستنبطة فأشياء، قال عنها الغزالي: )ما ثبت 

به علل األصول: الطرد احملض، وما يتمسك به املعلل يف إثبات علة األصول،النص، اإلمياء 

ي ترتيب احلكم على املشتق مؤذن يعليه ما منه اإلشتقاق والسرب والتقسيم( وعدها الراز

عشرة هي )النص، اإلمياء، اإلمجاع، املناسبة، التأثري، الدوران، السرب والتقسيم، الشبه 

 والطرد، وتنقيح املناط(

  على املسالك: تطبيقات

يتفق جمتهدو األمة يف عصر من العصور على  أن ؛ وحقيقتهمسلك اإلمجاعنأخذ أمثلة لذلك    

املؤثر يف تشريع احلكم. ومسلك اإلمجاع على العلة تعليل حكم من األحكام بوصٍف اعتربوه 

نوعان: إمجاع على إثبات أصل التعليل، مع االختالف يف تعيني العلة، كإمجاع السلف على أن 

الربا يف األصناف األربعة معلٌل، مع اختالفهم يف تعيني علته، وإمجاع على نوط حكم بعلة 

ه اإلمجاع على أن األخ الشقيق مقدم يف املرياث خاصة، كتعليل والية املال بالصغر، ومن أمثلت

على األخ ألب، وليس هلذا التقديم معنى أو علة غري قوة السبب باإلدالء جبهتني على اإلدالء 

يقاس على هذا التعليل أن األخ الشقيق مقدم يف كل الواليات كوالية  و(1)جبهة واحدة.

اجملمع عليه وهذه الفروع: أن رجحان  النكاح، والوصاية، واحلضانة، واجلامع بني الوصف

أحد السببني مع االشرتاك يف األصل يوجب التقديم، كما يف اإلرث. ومن أمثلة ثبوت العلة 

متداول  لنصأن ا (2)ال يقضي القاضي وهو غضبان""إلمجاع تعليل قوله عليه الصالة والسالم:اب

فقد إنعقد (3)يف مؤلفات وكتب األصوليني على أنه مثال من أمثلة ثبوت العلة باإلمجاع،

اإلمجاع على أن علة منع القاضي من القضاء إذا كان غضبان هي: ماجيره عليه من إنشغال 

باله وتشويش فكره، والقضاء بني اخلصوم أحوج اىل مجع الفكرة، وإتقاد الفطنة، وشحذ 

هذا النص من خالل املنع من التشويش املتوقع من حتقق املقصد الشرعي العام الذي الذهن يف 

 
دار الكتب العلمية،  -الغزالي: شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، حتقيق وعناية: زكريا عمريات، بريوت(1)

 .                                                                   110م .ص1999-ه1420، 1ط
حديث  1342/ص3، وصحيح مسلم ج6739، حديث رقم 6/2616رواه البخاري ومسلم وغريهما أنظر : صحيح البخاري ج(2)

 .1717رقم 
 184/ص 5عبداهلل بن بهادر الزركشي جأنظر : البحر احمليط يف أصول الفقه / بدر الدين حممد بن (3)
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و املطلوب من علماء األمة يف ذات السياق هو: تعميم هذا املعنى، مبنع  , هو العدل املأمور به

احلكم املصحوب بكل ما يشوش الفكر، فال يقضي الناعس وال مغمور القلب، من هَم أو 

زاد عليه بعضهم بإستحباب كفاية القاضي عن اإلنشغال بنفقة أهله،  وجع يغمر قلبه، بل

واملصلحة يف هذا ليست قاصرة عليه وإمنا تتعداه لتعم غريه ممن حيكم يف قضياهم إذ 

حيكم بفكر هادئ وقلب مطمئن، هذا ناحية، ومن ناحية أخري يكون إستشراف معاني 

اإلحسان والتيسري، حرٌي بعلماء األمة تقعيده املقاصد الكلية اليت أمر الشارع بها من العدل و

والتأسيس له تأسيسًا ضابطًا، حتى ال ينفلت األمر ويصري ما بني متشدد ومتساهل، وإمنا 

 الضبط والقصد.

 مسلك النص: 

حقيقة التعليل بالنص أن يكون الربط بني احلكم الشرعي والوصف املؤثر يف تشريعه      

وحترميه، مستفادًا من خطاب الشارع؛ من الكتاب والسنة، مثال ذلك قوله املناط به ِحلُه 

بعد أن ذكر قصة ابين آدم:" من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسًا  -تعاىل

بغري نفس أو فساديف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 

األصوليون على قسمة تعليل األحكام املستفاد من النص الشرعي . وقد درج 32مجيعًا." املائدة:

إىل مسلكني، هما: مسلك النص، ومسلك اإلمياء والتنبيه. وقسموا النص إىل: ما كان نصًا 

صرحيًا يف الداللة على التعليل، أو نصًا ظاهرًا يف الداللة عليها. وأرادوا مبسلك اإلمياء والتنبيه 

احلكم الشرعي، من جهة املعنى ال اللفظ، وذلك بأن يرد النص  ما دل من النصوص على علة

مقيدًا مبعنى من املعاني، لو مل يكن هذا املعنى علة للحكم لكان ذكره عبثًا بال فائدة، 

والنص الشرعي منزه عن احلشو واللغو. وأما النص الظاهر يف الداللة على التعليل فهو ما 

 (1)غري التعليل احتمااًل مرجوحًا ضعيفًا. الداللة على يكون راجحًا لكنه حيتمل

 : اخلامتة

لعدة موضوع خلصت لاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد الدراسة املتأنية ل            

 :أوردها فيما يلي نتائج و عدة توصيات

 أواًل / النتائج :

اجملهودات العلمية املنضبطة والضابطة لعملية إستنباط األحكام الشرعية من األدلة  -1

خدمت النص، وأكدت سعة الفقه اإلسالمي وقدرته على إستيعاب النوازل 

واملستجدات، إضافة الي أنها متثل مؤشرًا إجيابيًا إلعمال العقل ألداء دوره يف فهم 

 
 .                                                                59/ص4اإلسنوي: نهاية السؤل يف شرح منهاج األصول، مرجع سابق ج(1)
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تطبيقها وفق مراد الشارع احلكيم، النصوص وتفسريها بصورة صحيحة، حيت يتم 

يف تاريخ التشريع االسالمي وما ذلك قد وقع النظر والتأمل وواملطلوب من العقل املسلم 

زال، فقد وضع أئمة النقد من علماء احلديث عالمات ملعرفة احلديث املوضوع املفرتى به 

بالوضع. وليس  وعلى هذا نفوا أحاديث وحكموا عليها -صلى اهلل عليه وسلم-على النيب

املطلوب ما يستغربه العقل فان استغراب العقل شيئًا امٌر نسيب، ال يضبطه ضابط وال 

.ومن حيدده مقياس، وكثريا ما يكون الشيئ مستغربًا عند انسان، طبيعيًا عند آخر

املطلوب كذلك من العقل ما وضعه علماء األصول من القواعد واألسس اليت ينبغي أن 

كري املنهجي العلمي، لضبط العملية الفقهيه اليت تهدف الي استخراج يكون عليها التف

األحكام الصحيحة وفق خطوات صحيحة تقوم على: تعني املناط، وخترجيه ومن ثم 

حتقيقه.وكل هذه اجملهودات وغريها دليل على أهمية العقل والتفكري العقلي إلرتياد 

 اآلفاق عند تنزيل األحكام من النصوص. 
سة على أن علم أصول الفقه علٌم جامٌد يؤطر للفقه يف قوالب ضيقة، ذلك من ردت الدرا -2

خالل عرض خطوات النظر األصولية احلية واليت تثمر فقهًا مرنًا ذا ثوابث راسخة وثابتة 

يف أصوله وكلياته، حيث أن موضوعه األدلة الشرعية، اليت ال تنايف العقول وإمنا 

ني حتى يعملوا مبقتضاها وتصدقها العقول وضعت ونصبت لتتلقاها عقول املكلف

الراجحة وتنقاد إليها طائعة أو كارهة، فقٌه حكم املاضي وحيكم الواقع بل 

 ويستشرف املستقبل.  
أكدت الدراسة على أهمية إتباع النهج الرباني الداعي ملرعاة املصاحل املعتربة شرعًا،  -3

 حد ذاته تأكيد على ضرورة وليس تلك النابعة من شهوات البشر وأهواءهم، وهذا يف

إعمال العقل يف النصوص احملدودة بالواقعي لتحكم وقائع الناس الال حمدودة، وحتقيق 

 للهدف املنشود الذي هو مرضاة اهلل، ليجزل الثواب كيف بشاء.
وتهيئ األذهان إلستيعاب  نصوصكما ظهر جليًا أن آفاق علم األصول ترتقي بدراسة ال -4

د منها، الذي يراعي السياق، وحافات القرائن والنظر يف مآالت األحكام وفقه املقصو

 اإلجتهاد وإستشراف ما قد يتولد عنه. 
احلاجة لتجديد النظر وإعمال الفكر ضرورة حتمية وليست بدعة، سيما وقد اتضح من  -5

إستشرف يف كآفة فروع  –صلى اهلل عليه وسلم –مت عرضه كيف أن النيب ماخالل 

الشريعة، وجماالت احلياة، ففي العبادت راعى املشقة، و إستشرف رفع احلرج مثاًل، 

ماع راعى اخلصوصية تويف املعامالت راعى املصلحة وإستشرف أهميتها، ويف اإلج
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حلفظ النظام اجملتمعي،  وإستشرف قيمة اإلنسان،والقيم اليت ينبغي أن تسود

وإستشراف درء كل ما يتوقع أن يسبب فيه اخللل، كل ذلك يتطابق مع احلفاظ على 

املصاحل اخلمس)الدين، النفس، العرض، العقل واملال( يف مراتبها الثالث ) الضرورة، 

 احلاجة والتحسني(. 

 التوصيات:ثانيًا / 

واملفردات اليت يذخر بها علم األصول وبيان ما اإلهتمام بدراسة وحترير املباحث  -1

تضمنته من ثروة فقهية وأصولية عظيمة يطمئن إليها كل مِقدم للدراسة يف هذا العلم 

العميم النفع، وتزيل عن كل مرتدد وشاٍك يف حقيقة صالحية النصوص الشرعية 

 لضبط أحوال الناس وحكم وقائعهم على مر الزمان.
مايرتدد من دعوات تطعن يف النصوص احلديثية وتصف عدم اإلجنراف وراء كل  -2

املتمسكني  واملستشهدين بها باجلمود، وإمنا آلبد من النظر يف صحة احلديث 

وجب التسليم به  -صلى اهلل عليه وسلم –ودرجته، فإذا صحت نسبته للرسول 

إذ أن هذا مدخل للطعن والعمل مبقتضاه مع استصحاب النظر األصولي واملقاصدي.

 النصوص القرآنية أيضًا. يف
رتاث الفقهي للتعرف على الطرق واملسالك اليت اتبعها إمعان النظر والتأمل يف ال -3

وبذل اجلهد فيها إلستخراج كنوزها ومراعاة  السابقون لتحكيم الشريعة يف زمانهم،

التسارع املخيف الذي قد ال ميهل العلماء ألخذ الوقت الكايف إلستنباط احلكم 

يتأسى بهم املعاصرون يف مراعاة الوسائل اليت احلاجة اليه وبالتالي  الشرعي عند

 .تعينهم على حتكيم الشريعة يف زماننا هذا
التصدي لألفكار اهلدامة اليت تدس السم يف الدسم وغرضها التشكيك يف  -4

موروثات األمة، والنيل من مصادر تشريعها، خاصة املتون احلديثية إذ اإلفرتاء عليها 

 جدد، واحلاجة لذلك التصدي قائمة. قديٌم مت
 املراجع واملصادر

 :القرآن الكريم-1

 ..1982 –ه 1402/ 10دار الشروق بريوت ط – يف ظالل القرآنسيد قطب:  -

، 3ط  -دار الكتب العلمية-، بريوت لبنان، اإلتقان يف علوم القرآن السيوطي: عبدالرمحن بن أبي بكر -

 .م1995-ه1415

 الشريفة:كتب السنة  -2
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يف شرح  شرح صحيح مسلم املسمى الكوكب الوهاج والروض البهاج،حممد األميم األرمياألرمي:  -

 م .2009 -هـ  1430 1دار املنهاج ط/،صحيح مسلم بن احلجاج 

 –امليمان للنشر والتوزيع اختصار علوم احلديث / -الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري وأبابن كثري: -

 م2013الرياض

حتقيق د.مصطفى  اجلامع الصحيح املختصر: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي البخاري،البخاري-

 م.1987 –ه 1407ديب البغا، دار بن كثري اليمامة بريوت/ الطبعة الثالثة 

حتقيق: حممد السعيد السنن الكربى:أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي شعب اإلميان،  :البيهقي  -

 ه.1/1410دار الكتب العلمية ط-بريوت -بسيوني  زغلول

دار إحياء الرتاث حتقيق حممد شاكر  – ، سنن الرتمذيالرتمذي: حممد بن عيسى الرتمذي السلمي -

 .آخرون

 بيت األفكار الدولية املسند الصحيح: مسلم أبي احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري،مسلم -

تنوير احلوالك شرح ، عبدالرمحن بن أبي بكر اخلضريي السيوطي الشافعي: جالل الدين السيوطي -

داؤود: سليمان بن األشعث ابو داؤود  وأب -القاهرة. -/ مكتبة الثقافة الدينية موطأ اإلمام مالك

 سنن أبي داوؤد.السجستاني.

 لعلمية ) د.ت(دار الكتب ا /املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، أبو ذكريا حبيى النوويالنووي: -

القاهرة املطبعة  – شرح صحيح البخاري، فتح البارئ، : ابن حجر العسقالني أمحد بن عليالعسقالني - 

 ه 1407الطبعة الثالثة –السلفية 

/حتقيق: حممد فؤاد  شرح صحيح مسلم، أبو القاسم عبدالكريم بن هوزان بن عبدامللك :القشريي -

 .ث العربي )د.ط(عبدالباقي، بريوت :دار إحياء الرتا

  كتب اللغة العربية: -3

 دار اهلداية.  تاج العروس من جواهر القاموس،(ه1205الزبيدي حممد مرتضى احلسيين)الزبيدي: -

الطبعة الثانية/ املطبعة  القاموس احمليط، (ه817: حمي الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )الفريوزأبادي-

 القاهرة. -احلسينية

 م  دارصادر1990 –ه 1410لسان العرب: ابن منظور  مجال الدين  -

قام باخراج هذه الطبعة د. ابراهيم أنيس وآخرون اجلزء  294ص  املعجم الوسيط ،أنيس: إبراهيم أنيس-

 م.1989-1415استانبول تركيا  /وزيع مؤسسة  ثقافية للتأليف والطباعة والنشر والت –األول دار الدعوة 
حتقيق: إبراهيم اإليباري، بريوت: دار الكتاب التعريفاتاجلرجاني: الشريف علي بن حممد بن علي، -

 ه.1405، 1العربي، ط

 كتب الفقه وأصوله: -4

-، حتقيق: عبداحلميد على أبوزنيدالتقريب واإلرشاد" الصغري"الباقالني: أبوبكر حممد بن الطيب، -

 .1418مؤسسة الرسالة،ط،-وتبري
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حتقيق عبد العظيم الديب  الربهان يف أصول الفقه /، أبو املعالي عبد امللك بن عبد اهلل اجلوييناجلويين:  -

 م .1992-ه 1412الطبعة الثالثة  –املنصورة دار الوفاء  –

 ه1309العلمية  بريوت املكتبة –حتقيق : امحد شاكر  ، الرسالةحممد بن إدريس الشافعيالشافعي:  –

 .: سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجيع أدلة األحكام : حممد بن إمساعيل الصنعاني -

حتقيق : حممد بن متعب آل كروم  –اإلحكام يف أصول األحكام،: سيف الدين اآلمدياآلمدي- 

 الرياض.  –م / الناشر دار الفضيلة 2016  - 1القطحاني ط

: إعداد مجاعي بإشراف د. أمحد عبدالسالم التجديد األصوليالريسوني: أمحد عبدالسالم،  -

 .147م، ص 2015-ـ،ه1436 1الريسوني– دار الكلمة ط 

 /  منهاج الوصول إىل علم األصول ،اويناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضالبيضاوي: -

 ،وعليه حاشية سلم الوصول نهاية السؤل –شرح املنهاج ،مجال الدين بن عبدالرحيم بن احلسناإلسنوي: -

دار الكتب  -حممد خبيت املطيعي/ حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل، أمحد فريد املزيدي

 م.2009العلمية لبنان.

 السودان.  –مكتبة جامعة النيلني  –ز يف أصول الفقهالوجي،د. عوض أمحد ادريس -

التعريفات: الشريف علي بن حممد بن علي احلسيين/ حتقيق إبراهيم اإليباري، بريوت دار الكتاب  -

 .ـه11405العربي ط

 الناشر الزغيب بريوت. -حتقيق نزيه محاد -احلدود: أبو الوليد الباجي -

 ـه1402دار الكتاب العربي –بريوت  -أصول الشاشي :،اسحق: أبوعلي أمحد بن حممد بن الشاشي -

-، حتقيق: عبداحلميد على أبوزنيدالتقريب واإلرشاد" الصغري"الباقالني: أبوبكر حممد بن الطيب، 

م دار 1914. حممد اللخمي الشاطيب، الطبعة األوىل202/ ص1ج-ـه1،1418مؤسسة الرسالة،ط-بريوت

 الكتب العلمية.

 المي :د. زكي الدين شعبان/ دار الكتاب اجلامعي القاهرة.أصول الفقه اإلس-
، حتقيق: حممد أبوالفضل ، الربهان يف علوم القرآنالزركشي: بدرالدين حممد بن عبداهلل بن بهادر - 

 .                 276-273/ص1،ج1957ه/1376، 1إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب  العربية، ط
, املطبعة التعاونية, دمشق, د مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج اإلستنباط، أديب صاحلد/ حممد أديب: -

 .64م, ص 1968 –هـ 1387ط ",  –

املوافقات يف أصول  -(ه 790طيب أبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطي املالكي )ااسحق الش و: أبالشاطيب -

ترامجعه حممد عبداهلل دراز.دار الكتب العلمية شرحه وخرج أحاديثه: عبداهلل دراز / ووضع  /الشريعة

 .م2004بريوت لبنان الطبعة االوىل 

شرح  ه(972حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بإبن النجار) ابن النجار: -

: حممد  حتقيق الكوكباملنري املسمى مبختصر التحري أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه: 

 م1980الزحيلي ونزيه محاد/ دار الفكر بدمشق شارع سعداهلل اجلابري سنة 
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دار  -حتقيق حممد بوخبزة /الذخرية -:م( 1285-ه684شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف )القرافي-

 م.1994الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل 

-541حممد بن قدامة احلنبلي): موفق الدين أبي حممد عبداهلل بن أمحد بن ابن قدامة -

 م.1997دار هجر الطبعة األوىل  -حتقيق الدكتور: عبداهلل بن عبد احملسن الرتكيالكايفه(620

مذكرة يف أصول الفقه  مكتبة العلوم واحلكم، -املدينة املنورة -: حممد األمني حممد املختارالشنقيطي-

 م.5/2001طعلى روضة الناظر

 م.2003 1مكتبة جرير طإدارة العقل –توني هوب  : د. جيالن تيلر / وتيلر -

حتقيق:  الواضح يف أصول الفقه، : أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبليالبغدادي-

 موسسة الرسالة . –عبداحملسن الرتكي 

-الكليات  حتقيق: شعبان حممد امساعيل القاهرة مكتبة خمتصر املنتهى : عثمان بن عمر،ابن احلاجب -

الفقه اإلسالمي تاريخ العقل الفقهي, مفاهيمه, أدلته, مذاهبه, أ. د/ حممد كمال الدين إمام, : إمام -

 .106, 105م, ص 2004ط ",   –, دار اجلامعة اجلديدة, اإلسكندرية, " د عصوره

 األزهرية..32/  ص 8ط -القاهرة -, دار القلمعلم أصول الفقهخالف: عبد الوهاب خالف،  -

 املطبعة األمريية.املستصفى يف أصول الفقة: حجة اإلسالم حممد بن حممد الغزالي، الغزالي: -

روضة الناظر وجنة  ه.620-541موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي  / ابن قدامة: -

-ـه16:1436لة .طقدم له وحققه د عبدالكريم بن علي بن حممد النماملناظر يف أصول الفقه 

 م/مكتبة الرشد اململكة العربية السعودية.2015

دراسة وحتقيق التحصيل من احملصول/ـ،ه568سراج الدين حممود بن أبي بكر األرموي ت  األرموي:-

 الدكتور عبداحلميد على أبوزنيد: مؤوسسة الرسالة.

دار احلكمة  -سونيالتجديد األصولي :إعداد مجاعي إشراف الدكتور أمحد عبدالسالم الري -

 م. 1/2015ط

 لغرباء األثرية املدينة املنورة مكتبة ام.1993-ـه1/1413حممد موسى نصر.طالعقل ومنزلته يف االسالم:-

املكتبة العلمية، -حتقيق: أمحد شاكر، بريوت ، الرسالةالشافعي: حممد بن عبداهلل بن ادريس -

 .  346/ص3–  جـه1309
دار -، حتقيق: حسني حممد خملوف، بريوت، الفتاوى الكربىاحلراني: امحد بن عبداحلليم ابن تيمية -

 .                                                . 280/ ص19، ج1ط -املعرفة
، حتقيق: عصام بن عبداحملسن أسباب النزولد النيسابوري، أبواحلسن علي بن أمح :الواحدي-  

 ه1412، 2دار االصالح، ط -احلميدان– الدمام

"مرتب على طريقة خمتار الصحاح  واملصباح املنري, خمتار القاموسالطرابلسي: أ/ الطاهر أمحد الراوي -

 م, 1964 –هـ  1383مطبعة موسى احلليب وشركاءه, الطبعة األوىل 
, أطاس للنشر, القاهرة, الطبعة األوىل, التشريع اإلسالمي مصادره وخصائصهأ د/ أمحد عمر هاشم:   -

 .2004/ 19593, رقم اإليداع 2004
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هـ 1410, دار الكتاب اللبناني واملصري, الطبعة األوىل, علم أصول الفقه امليسرالزين: مسيح عاطف الزين، -

 م1990 –

حتقيق: املستدرك على الصحيحنيبن عبد اهلل احلاكم النيسابوري,  احلاكم:, أبو عبد اهلل حممد -

 م 2002 -هـ  1422مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثانية 

أفعال الرسول " صلى اهلل عليه وسلم " وداللتها على عبدالقادر: د/ حممد العروسي عبد القادر،  -

 م.1991 –هـ 1411السعودية, الطبعة الثانية  –شر والتوزيع, جدة م, , دار اجملتمع للناألحكا

، دار الكتب  ، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكامالقرايف؛ شهاب الدين أمحد بن إدريس –

 .م2004-ـه1425، 1ط -بريوت -العلمية

حتقيق:أمحد سعيد مالكترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب السبيت: القاضي عياض،  -

 م.1983-ـه1403أعراب، الرباط: وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، 

 .243دار الكتاب اجلامعي القاهرة ص  /،أصول الفقه اإلسالمي ،زكي الدين شعبان -

دار الكتب العلمية –للبيضاوي  نهاية السول شرح منهاج الوصولاإلسنوي:مجال الدين بن عبدالرحيم،  -

 اجمللد الثاني. م،2009بريوت، –
 / دار الكتاب اجلامعي. أصول الفقه، زكي الدين شعبان شعبان: -

شرح منهاج الوصول اىل علم نهاية السؤل، –سنوي مجال الدين بن عبدالرحيم بن احلسن اإل اإلسنوي: -

للقاضي ناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي وعليه حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السؤل  ،األصول

 م.2009سنة  1دار الكتب العلمية بريوت ط –اجمللد الثاني 
وبصدره التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه  شرح التلويح على التوضيح التفتازاني: سعد الدين بن عمر،  -

 وما بعدها. 69حملبوبي البخاري ص للقاضي صدر الشريعة ا
والربهان  –تصفى وأنظر : شرح مسلم الثبوت بهامش املس -2/172شرح العضد على خمتصر املنتهى  -

 ام يف أصول األحكام لآلمدي اإلحك –للجويين

الواضح يف اصول  ـه512دادي احلنبلي غالوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل الب البغدادي: أبو-55

 ،مؤسسة الرسالة .يحتقيق الدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتك –الفقه

 م2014/ 10ط طيط اإلسرتاتيجي /خالتد حممد حسني أبوصاحل أبو صاحل:  -

 -الغزالي: شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، حتقيق وعناية: زكريا عمريات، بريوت –

 م.1999-ـه1420، 1ية، طدار الكتب العلم

 :الشبكة العنكبوتية -

م مقال بعنوان اإلستشراف النبوي د 2018-2-2 -ـه1439مجادي األوىل 16موقع رابطة العلماء السوريني  -

 م بتصرف يسري.23/8/2016عبدالعزيز اجلميلي 

 م2014 -18جملةكلية اإلمام األعظم/األردن العدد  -
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 م1989قوق الطفل حل الدولية مع االتفاقية توافقهقانون الطفل الُعماني ومدى 

 البحثمستخلص 

 جمال الوقوف على ما حتقق يف التشريع الُعماني يف ان القيام بهذه الدراسة كان هدفه 

ثله الطفولة من ثروة حقيقية يرتكز متخالل مسرية النهضة الُعمانية، ملا  محاية حقوق الطفل

، باعتبار الطفولة متثل شباب الغد  إذا ما احسنت تنشئتهاعليها بناء اجملتمعات املختلفة 

 والعمود الفقري والسياج الذي يرتكز عليه بناء ومحاية اجملتمع.

 ثم البحث عن مدى توافق التشريعات الُعمانية مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل  

من ناحية، واحلفاظ على ما امللحقني بها والربوتوكولني الدوليني اإلضافيني اخلاصني  م1989

مع عصر حتقق من محاية حقوقية هلذه لشرحية وإمكانية تطويرها وحتديثها لتتواكب و

حقوق الطفل  السليب على اتغريات ونطاق تأثريههذه امل ما قد تفرضه، هالتكنلوجيا وحتديات

تراجع التشريعات أول بأول لتواكب هذا العصر من ضروريات احلماية  املكتسبة ما مل

 .القانونية الرادعة دون االعتداء على احلقوق املكتسبة إال لضرورة املصلحة العامة

ABSTRACT: 

The objective of this study was to determine what was achieved in Omani 

legislation in the field of the protection of children's rights during the Omani 

renaissance, as childhood represents a real wealth on which the construction 

rests. Of societies if properly nurtured, given that childhood represents the youth 

of tomorrow and the backbone and enclosure framework that underpins 

community building and protection. 

The study also aims to seek the compatibility of Omani legislation with the 

International Convention on the Rights of the Child and the two additional 

international protocols for children on the one hand; and on the other hand, it 

aims to preserve the legal protection acquired for this age group and the 

possibility of developing and updating it to keep pace with the age of technology 

and its challenges, and for to obviate the harmful effects that these variables 

have on the acquired rights of the child, unless the legislation is revised to keep 

pace with this era in terms of the need for dissuasive legal protection, and this 

without violating acquired rights , except for necessity of the public interest. 
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 مقدمة:

اليت حقوقية قانونية ومحاية ما حتقق من  بشأنالبحث عن التشريعات الُعمانية ن أيبدو   

نطلق من اأتي من فراغ، بل يمل عليها صدقًا لوقوف ،وذلك للتعرف واحظي بها الطفل الُعماني

جاللة عامًا من العمل الدؤوب لسلطنة ُعمان، بقيادة " 50حمددات ثابتة حتققت طيلة ما يقارب 

 .م1970السلطان قابوس بن سعيد" طيب اهلل ثراه، منذ عام 

املستقبل لتحقيق بناء بداية انطالقة مسرية النهضة حنو  1970عام ال يف حيث كانت  

ف بناء الوطن ورسم سياسته الداخلية واخلارجية وثوابته، اليت كانت تستهدالتنمية الشاملة، 

منه،  اإلنسان الُعماني وتطلعاته يف شتى جماالت احلياة املختلفة والذي يُعد الطفل جزًءثم 

نهضة التنمية الُعمانية ملسرية ال أولويات خططأول هذه احملددات من بال منازع و تكانحبيث 

 الُعمانية.

 نإ " قابوس طيب اهلل ثراه والقائل:اللة السلطان جل رح النطق الساميوما يؤكد هذا الط     

حوله كل  قطب الرحى الذي تدور حجر الزاوية يف كل بناء تنموي وهو اإلنسان هو

 .(1)" إسعاده وتوفري أسباب العيش الكريم له... هي غايتها مجيعا إن أنواع التنمية إذ
مل تغفل عن  وحتى األنكما أن خطط التنموية اليت اعتمدتها السلطنة منذ ذلك احلني   

التطور اليت تساعد على و ،إدخال حمددات العصرنة احلديثة وابعاد تطورها يف شتى الصعد

دون أية تفريط باألصالة الُعمانية وموروثها احلضاري  التكنولوجياومواكبة العصر والنماء و

حنو حتقيقها بثبات،  ، ومل تتوقف حركة النهضة عن السريق على حد سواءوالثقايف العري

 حتقيق أهداف النهضة. حنو ستقبلاملمنها رؤى  تانطلق من الثوابت اليت تباعتبار ذلك كان

همت  ية قانونيةمن خالل ما حتقق من منظومة حقوقية ومحا البعض منها حناول استحضار

وحتى األن ومل تتوقف أيضًا  السبعنيسنة املستقبلية منذ بداية  هافاقومستقبل الطفل الُعماني 

 .وبكل صدق

فاإلنسان يف ُعمان وعلى وجه اخلصوص الطفل الُعماني حظي باهتمام كبري خالل   

مسرية النهضة املباركة من حيث تنشئته، تنشئة صحية سليمة وصيانة حقوقه ومحايتها، 

له أسباب  تت الوطنية اليت حتفظ كرامته وهيئردت له السلطنة العديد من التشريعافأف

 بصورة طبيعية مت تطبيقها قواًل وممارسة على حيز الواقع امللموس.  النمو

 
"  م ... 2011أكتوبر  31مبناسبة االنعقاد السنوي جمللس ُعمان  صاحب اجلاللةاملغفور له بإذن اهلل خطاب  من"... (1)

 يف هذا املوقع أدناه: 2019/  12/ 11املرجع موقع االنرتنت أخر دخوله بتاريخ 

https://www.educouncil.gov.om/sultan_detail.php?scrollto=start&id=183 

https://www.educouncil.gov.om/sultan_detail.php?scrollto=start&id=183
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عام المنذ الحتفال باليوم العاملي للطفل قول هو مشاركة السلطنة العامل باوما يؤكد هذا ال 

 (2)1996اتفاقية حقوق الطفل العاملية منذ عام  باملصادقة علىواالنضمام املبكر  ، (1)1979

بيع األطفال  وإىل الربوتوكولني امللحقني بشأن، 2002واالتفاقية املعدلة حلقوق الطفل عام 

 . (3)م2000 يف املنازعات واحلروب أو استغالل كرامتهم الذي كان يف ومنع استغالهلم

  :هدف  الدراسة

إىل استظهار املنظومة القانونية اليت غطت مظلتها وكفلت حقوق الطفل تهدف الدراسة      

الُعماني والبحث عن مدى توافقها واتفاقية حقوق الطفال الدولية، والربوتوكولني امللحقني، 

 .رحية يف مسرية النهضة الُعمانيةحتقق هلذه الش ماوذلك للوقوف على 

 إشكالية الدراسة:

ة، يف محاية حقوق الطفل التشريعات الُعمانية مظلتها القانونيإىل أي حد كفلت  .1

 ؟الُعماني
الدولية  معايري االتفاقية الدولية حلقوق الطفل توافق التشريعات العمانية معمدى ما و .2

 ؟ واالتفاقيات األخرى امللحقة بها
  حدود الدراسة ونطاقها:

إلجابة عن التساؤالت اليت طرحتها اإلشكالية، وأي اترتكز دراسة هذا البحث حصرًا يف     

شبه املقارنة مع االتفاقية الدولية حلقوق  تتساؤالت فرعية قد يثريها البحث من خالل التحليال

 الطفل.
 منهجية الدراسة:

 
جع تقرير األستاذ، حممد عبده الزغري، خبري شؤون الطفولة، )حقوق الطفل وسياسة محاية الطفل يف سلطنة ُعمان ص را  (1)

  2020-10-29موقع وزارة التنمية االجتماعية أخر دخوله  10
حمرم  24لصادر يف ( ا96/ 54مت املوافقة على إنضمام السلطنة إىل إتفاقية   حقوق الطفل مبوجب املرسوم السلطاني رقم:)  (2)

، والتصديق على تعديل إتفاقية حقوق 88( ص 577م جريدة الرمسية العدد )1996من يونيو سنة ا 11املوافق  1417سنة ه

 الطفل مبوجب املرسوم السلطاني رقم:

ته اجلمعية م وذلك طبقا ملا أقر2002من أغسطس سنة  28املوافق  1423من مجادي الثانية سنة  19(  الصادر يف 2002/ 82)  

م 2002/ 9/ 1( الصادرة يف 726ونشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية رقم) 1995/ 12/ 21العامة املتحدة املنعقدة بتاريخ 

 340ص 
يف البغاء ويف بشأن بيع األطفال واستغالهلم  2000كما ميكن نظر مصادقة سلطنة ُعمان على الربوتوكولني امللحقني يف (3)

 موقع االنرتنت يف:، املرجع واشرتاك االطفال يف النزاعات املسلحة لعام املواد االباحية،

(https: // www, mcfa. Gov.com )  2019/ 12/ 11مت دخوله يف 
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الل ما مت حتليله من النصوص والتحليلي مع شبة املقارن من خ ،مت اعتماد املنهج الوصفي            

ما إىل معرفة للوصول  بهدف، كاًل حبسب حاجة التحليل لذلكالقانونية واألحكام القضائية 

للطفل يف التشريع الُعماني، ومقارنتها بتلك احلقوق  حتققت حتقق من منظومة حقوقية

عرفة ما ملواملقارنة العاملية، باعتبار هذه املناهج املشار إليهما االقدر على الوصف والتحليل 

 .ومن ثم البناء عليه ققحت

 هيكل الدراسة :

وانطالقًا من هذه احملددات األولية يف هذا البحث، فانه سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل 

محايته، التعريفات يف وأهمية واصطالحًا  لغًةحمورين أساسيني أوهلما: تعريف الطفل 

 وثانيهما: احلماية احلقوقية للطفل يف القوانني االممية والتشريعات العمانية 

 املبحث األول

 الدولية والوطنية تهالطفل وأهمية محايتعريف 

ملعرفة مدى توافق التشريعات الُعمانية ملا حتقق قبل البدء يف حبث املسألة احلقوقية 

من حيث أوجه سواًء التفاقية الدولية حلقوق الطفل، مع ا القانونية انعكاسها ملضامنيومدى 

، على أن من اإلشارة إىل املفهوم اللغوي واالصطالحي للطفل اواًل التوافق أو االختالف، البد

بدأ قبل ذلك بالتذكري باحلقوق األساسية للطفل اليت تبين عليها احلماية القانونية لتكون ن

مدخاًل متهيديًا للتعريفات اللغوية واالصطالحية، ومن ثم الدخول يف تناول التشريعات 

قوقي املكتسب يف التشريع، فاحلقوق األساسية احلقوقية االخرى وبالتالي اجلانب احل

 وهي: (1)(15إىل  6للطفل تضمنها قانون الطفل الُعماني يف مواده من )

احلق يف االسم وتسجيله يف سجل املواليد ومعرفة الوالدين والنسب، احلق يف اجلنسية 

والنماء بصورة طبيعية دون والشعور باالنتماء إىل بلد الذي يدين له بالوالء، احلق يف احلياة 

خوف، احلق يف أسرة طبيعية تكفل له االستقرار العاطفي، احلق يف التمتع بالرعاية الصحة 

والوقاية من االمراض اخلطرية، احلق يف التعليم بكافة مراحله األساسية األوىل، احلق يف 

احلق يف احلرية التعبري عن أرائه وطفولته يف حدود القانون واالخالق واآلداب العامة، 

والكرامة اإلنسانية وحرية املعتقد دون خوف، احلق يف احلماية من االعتداء بكافة أصناف 

االعتداء املادي أو املعنوي والنفسي، باإلضافة إىل احلق يف كفالة اعاقته ومساعدته على 

 جتاوز أثارها النفسية واالجتماعية والعيش بكرامة كإنسان.

 
 ( مرجع سابق2014/ 22( من قانون الطفل الُعماني رقم: )15إىل  6انظر املواد من ) (1)
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نه، فان الطفل وهو يف بطن أمه له حقه يف الوجود، وان يولد وانطالقًا مما سبق بيا

دون إعاقة، وجيب أن يكون حمل اعتبار ويف هذا الصدد، ذكر الدكتور مصطفى أبو 

جتاه الطبيب يف أن  موسى بقوله:"...أن للطفل يف بطن أمه أو حتى قبل احلمل فيه، حقًا رمندو

ويضف يف رده على هذا  (1)الل بهذا احلق؟ يولد دون إعاقة، حبيث تقوم مسئولية عند اإلخ

السؤال على أنه" إال تتم "إال" يف ضوء اإلجابة على سؤال آخر حول مدى امتالك الطبيب، يف 

ويضف أيضا يف معرض رده  (2)ضوء ما هو متاح عليمًا وقت الفحص، الوفاء مبثل هذا احلق؟"

املذهل يف العلوم واألحباث الطبية،  على السؤال الذي وضعه بنفسه وبقوله:" لئن كان التقدم

قد أتاح لطب ,genome humanleال سيما يف جمال اهلندسة الوراثية واجلينوماللبشرى، 

 (3)الوالدة اكتشاف ما إذا كان الطفل سيولد أم ال"

 : خنصصفرعنيونظرًا ملا سبق بيانه يف هذه التوطئة سوف يتم تقسيم هذا احملور إىل 

الوارد يف  قانونيالتعريفه ،وخنصص الثاني: إىل: لمفهوم اللغوي واالصطالحي للطفلل األول:

تعرض قد تهمية احلماية القانونية من املخاطر اليت أل وذلك نظرًاوطين، الدولي وال التشريع

 .ة خالل مرحلة منوهالوهلا الطف

 :املفهوم اللغوي واالصطالحي للطفل  / الفرع األول

ا تعريف الطفل الوارد يف من خالهل تناولوبدوره سيتم تقسيم هذا الفرع إىل فقرتني 

املتخصصة املعاجم واملراكز إسالمي بشي من االختصار، وثم  القرآن الكريم كمفهوم

 :لمفهوم اللغوي واالصطالحي للطفلل

 :التعريف اللغوي للطفل يف املفهوم اإلسالمي - 1

ليس هناك من اعطى للطفل حقوقه أكثر مما اعطاه القران الكريم كمفهوم 

اإلسالمي دون سواه ، حيث بني  زخر احرتامه وفهم حقوقه يف الفقةإسالمي،كون الطفل ي

حق الطفل يف احلياة وحتريم سلب هذا احلق، وأتى على شكل حتريم قتل األطفال )األوالد( 

عمومًا والبنات خصوصًا، وجاء التحذير من فعل قتل الطفل بقرنة الشرك، وبيان خسران 

 
د. مصطفى أبو مندور موسى ، مسئولية الطبيب عن ضرر تشوه اجلنني "حنو مفهوم خاص للضرر وألركان املسئولية  (1)

 24ص 2020يناير  –ه  1441املدنية" حبث منشور يف جملة األمانة ، العدد الثالث والثالثون مجادى األول 
 24د. مصطفى أبو مندور موسى، نفس املرجع، ص، (2)
 25أبو مندور موسى، نفس املرجع، ص، -د. مصطفى (3)
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 (1)وضاللفاعله، العتبار ذلك تزيني الشياطني، ثم عظم الذنب ووصفه بأنه سفه وجهل 

  مصداق قوله تعاىل:

مَ  َما أَتْلُ  تَعَالَْوا قُلْ ﴿ أَْواَلدَ  تَْقتُلُوا َوالَ  إِْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ  ۖ   َشْيئًا ِبهِ  تُْشِرُكوا أاَلَّ َعلَْيُكْم   َربُُّكمْ  َحرَّ

َنْحنُ  إِْمَلقٍ  ِمنْ  ُكمْ   .  (2)﴾ َوإِيَّاُهْم   َنْرُزقُُكمْ  ۖ 
  تعاىل: ثم لقوله 

ُموا   ِعْلمٍ    ِبغَْيرِ    َسفًَها   أَْواَلَدُهمْ    قَتَلُوا   الَِّذينَ    َخِسرَ  قَدْ ﴿ ُ    َرَزقَُهمُ    َما   َوَحرَّ  َعلَى اْفتَِراءً    ّللاَّ
قَدْ   ِ لقول   3﴾ ُمْهتَِدينَ  َكانُوا َوَما َضلُّوا ّللاَّ الكريم  القرآن  لغة  من  لغة  أبلغ  هناك  وبالتالي ًفليس 

وتعالى:) تبارك  ْفلِ  أَوِ  الحق  لَمْ  الطهِ الحق  4النهَِساِء(  َعْوَراتِ   َعلَىَٰ  َيْظَهُروا الَِّذيَن  وقول   ،

 .(5)(ُكْم ِطْفلً ثُمَّ يُْخِرجُ   تعالى:)

أن املفهوم اللغوي واالصطالحي للطفل انطالقا مما ذكر يف الفقه والقران الكريم، ف

البد وأن يكون مبنى على املرحلة العمرية األوىل للحياة، فهذه املرحلة تصنع مفهوما خاصًا 

ملعنى الطفل باإلضافة إىل البيئة احمليطة به كالوالدين واالشقاء وغري ذلك من البيئة اليت 

ليس هناك أبلغ لغة من لغة القرآن اللغوي فتشكل بعض العوامل األوىل، أما من حيث مفهوم 

ْفلِ  أَوِ  الكريم عن احلق تبارك وتعاىل:) لَمْ  الطهِ وقول  (،النهَِساءِ  عَْوَراتِ َعلَىَٰ  َيْظَهُروا الَِّذيَن 

 (. متت اإلشارة إليها أعاله.ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفلً احلق تعاىل:)

فيه املفهوم اإلسالمي الوارد عن الفقه وخصة القرآن تناول ونظرًا ملا سلف والذي 

من خالل الكريم وبشكل خمتصر، فما هو التعريفات الواردة يف البعض املعاجم واملراكز 

 ورد حرفيُا توصل هذا البحث إليه، وما 

 : ملفهوم اللغوي واالصطالحي للطفل )الطفولة(ا- 2

فيمكن ردها إىل جمموعة األنظمة  للطفولةالفلسفة الذاتية أما من حيث اللغة أو  

أربعة إىل يردونها العلماء حبيث االجتماعية والنفسية والعصبية املرتبطة ببعض العوامل 

تعرب عن سلوك الفرد، فهي تعتمد ولكن نكتفي بأحدي هذهاملستويات نرى أنها مستويات 

 
انظر، عبداهلل بن حممد بن ناصر الشهري، حقوق الطفل الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل، دراسة مقارنة بالفقه  (1)

 يف الفقه املقارن، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية اإلسالمي، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري

 43ص  1435. 1434السعودية، العام اجلامعي، 
 ( القران الكريم151سورة األنعام آية ) (2)
 ( القران الكريم 140سورة األنعام آية) (3)
 (31القرآن الكريم سورة النور آية ) (4)
 (67القرآن الكريم  سورة غافر آية )  (5)
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ما "اهتم علماء النفس ك(1)على العوامل الفطرية املكتسبة أخذا بعني االعتبار املستوى...اخل

وعلما االجتماع وذلك من خالل االهتمام باجلوانب النفسية واالجتماعية الالزمة لرعاية 

الطفل عرب مراحل منوه املختلفة، منذ الطفولة إىل املراحل اليت يصبح عليها قادرًا على 

 :بان كن القولولذا مي(2)االستقالل واخذ زمام احلياة بنفسه"

يف اللغة العربية "الطفل بالكسرة فوق حرف الطاء ومصدرها طفولة، املقصود بالطفل   

والطفل اسم جنس  -طفالة، وتعين الرخم والنعم من كل شيء، أي الصغري من كل شيء

من حيث (3)مفرد، مؤنثه الطفولة، ومجعه أطفال ومعناه أيضا الصغري من كل شيء"

( اإلنسان) مؤنثة( هو مصطلح ُيطلق عادًة على لةاالصطالح اللغوي على أنه")طفل، الطف

يسمى املْوُلوُد ما داَم َناِعًما  املعجم العربي ويف (البلوغ) منذ والدته وحتى ما قبل مرحلة

( الولد) أما )الشهر( ى الطفل الذي يبلغ عمره بني ثالث وست سننيَرْخًصا طفل. ويسم

 .(4)فهو اسم لكل ما ُوِلد، يطلق على الذكر واألنثى واملثنى واجلمع، ومجعه )أوالد("

يعرفه قاموس أكسفورد الطفل على أنه" يطلق مصطلح الطفل على املولود  يف حني

البشري حديث الوالدة حتى يبلغ سن الرشد ويطبق على الذكر واالنثى وتدعى املرحلة اليت 

 . (5)يعشها الطفل مرحلة الطفولة"

 الفرد الصغري الذي مل يصل بعد حلالة البلوغ" يعرف قاموس لوجنمان الطفل بانه كما 

 .(6)وحيدد القاموس مرحلة الطفولة ابتداءً  بالوالدة حتى سن البلوغ"

الدولية يف اتفاقية حقوق الطفل وما ورد يف التشريعات  وهذا ما حيلنا إىل ما حتدده

 .الُعماني اليت توصل إليها البحث نصًا يف التشريعات حمل البحث الوطينالتشريع 

 :الُعماني  والتشريع التعريف القانوني للطفل يف االتفاقية الدولية / الفرع الثاني

 : الوارد يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفلالتعريف القانوني : 1

 
 https://mawdoo3.com)انظر نفس املرجع السابق يف االنرتنيت موقع )   (6)
ذكره الباحث، ميلود شين يف رسالته  18حسن نصار، تشريعات الطفولة )حقوق الطفل( منشأة املعارف اإلسكندرية ص، (1)

جة شهادة املاسرت، حتت عنوان:) احلماية الدولية حلقوق الطفل( مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة املاسرت لنيل در

ختصص قانون دولي عام وحقوق االنسان، جامعة حممد خيضر بسكره كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم احلقوق، 

 -2015/ 2014املوسم اجلامعي: 
 10الدولية حلقوق الطفل( نفس املرجع، صالباحث، ميلود شين )احلماية (2)
راجع هذا التعريف )اصطالحًا أو املعجم العربي اللغوي( "أوكوبديا" على االنرتنت يف الرابط ادناه:  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84 
 https//mawdoo3. comأنظر تعريف قاموس أكسفورد، يف موقع االنرتنت  (4)
 https//mawdoo3.comأنظر تعريف قاموس لوجنمان، يف ذات املوقع االنرتنت،   (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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كل يف تعريفها للطفل على أنه"  م1989 اعتمدت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 

وهنا (1)ب القانون املطبق عليه"إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر مامل يبلغ الرشد قبل ذلك مبوج

يظهر بان االتفاقية الدولية ال حتدد يف تعريفها بداية السن العمري للطفل، وإمنا أظهرت نوع 

من املرونة يف تعريفها وأكتفت بتحديد سن بلوغ الرشد وتركت للدول يف تشريعاتها الوطنية 

أمام للتشريعات الوطنية الداخلية للدول  واسعًا فيما دون الثامنة عشر سنة، وذلك لرتك اجملال

 ستنظم مستقباًل هلذه االتفاقية.  اليت وأاملوقعة على االتفاقية 

تؤكد  حيث" املعنية حبقوق الطفل اليونسف" ممثلة كما اعتربت منظمة األمم املتحدة

بها. بل هو بقوهلا: على أن" .... الطفل ليس ملكًا لوالديه بقدر ما أنه ليس مادة يتصدق 

كائن حي يتمتع حبقوق. وتعكس االتفاقية رؤية جديدة للطفل تتمثل باعتباره فردا مستقاًل 

ينتمي إىل أسرة وجمتمع يتمتع حبقوق وعليه واجبات تتالءم مع سنه ومرحلة مناءه. ومن خالل 

، كما اعتربت (2)هذا املنظور شددت االتفاقية على أهمية الرتكيز على الطفل ككل"

البالغني يف  يونسف" على أن الطفل وأن كان كائن حي، إال أنه" يعتمد األطفال على"ال

التوجيه والرتبية العاطفة االجتماعية اليت تشكل احتياجات أساسية لنمائهم حنو 

االستقاللية. ونظريًا تكمن هذه الرعاية بشكل مثالي يف أفراد االسرة البالغني. ولكن يف 

 (3)ول لتوفري احتياجات الطفل يتعني على اجملتمع سد هذه الفجوة"حالة عدم قدرة الراعي األ

ويبدو أن طرح منظمة األمم املتحدة املتمثلة "باليونسف" منطقي على أن الراعي األول 

املتمثل بأفراد االسرة هو األول واألمثل يف الرعاية من حيث "التوجيه والرتبية العاطفية" إذا 

رة، ولكن قد ال يكون مجيع األسر على وترية واحدة، ال كانت األسرة متماسكة وميسو

من حيث اإلمكانيات املادية واملعيشية، وال من حيث التماسك األسري. أضف لذلك اختالف 

الثقافات والعادات السائدة بني هذا اجملتمع وذاك، فعندما يكون أفراد األسرة ذات متاسك 

الة تربية متزنة، وحتظى بالرعاية وارتباط أسري متني، سنجد، حتما الطفولة يف ح

الكاملة، وستنشأ يف بيئة أسرية محيدة وسليمة، حلني الوصول إىل استقالليتها الطبيعية 

 املتعارف عليها.

 
 املشار إليه مسبقًا.https//mawdoo3.comأنظر تعريف اتفاقية حقوق الطفل الدولية، يف موقع االنرتنت يف   (1)
مرجع االنرتنت يف موقع -انظر ذلك يف احدى التقارير املستخلصة من منظمة اليونسف بشأن محاية حقوق الطفل وحتقيقها  (2)

https://www. Unicef.org/Arabic/crc/34726  34762 
 ناه.انظر ذلك يف التقارير املقدمة من " اليونسف" بشأن اإليفاء باحتياجات الطفل مرجع االنرتنت يف موقع اد (3)

https://www. Unicef.org/Arabic/crc/34726  34765 
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ولكن قد يكون هناك خالفات بني البالغني من االسرة وحيصل نزاع بينهم ويطلع 

واخلالف إىل أروقت احملاكم وقد متيل الضحية هو الطفل، وقد أحيانًا يصل هذا االختالف 

هذه األخرية حلجج طرف على حساب حجج األخر دون أن جتري حتري كامل مبا يقوم 

حكمها على أسباب واقعية وقانونية متينة، حبيث تبين حكمها على تسبيب قانوني يسنده 

بني الف يزيد اخلمن ثم يف هذه احلالة للنقض و هالواقع والقانون، مما يكون حكمها عرض

 مما يطلع الضحايا هم األطفال أثر خالف كبار اإلباء. تفككًا وانهيار األسرةاألسرة 

ذلك ما جاء يف أحد الوقائع بشأن خالف بني االبوين عن حمكمة التعقيب والدليل على 

، عدد 2008 / أبريل/16حمكمة التعقيب الفرنسية بتاريخ  فقد حدث أن قررتالفرنسية 

 ستئناف، من خالل استنتاجهاأن" حمكمة اال للحكم حمل الطعنقضها يف ن (07321)رقم 

حبث آخر، أن مصلحة األطفال هي احلفاظ على  إىل إجراءاستخلصت دون االضطرار 

إقامتهم بالقرب من والدتهم اليت قدمت القدرات الالزمة لتحمل مسؤولياتها جتاههم. وعليه 

مها على مصلحة الطفل دون فإن احملكمة مل تسبب حكمها كما جيب وأسست حك

 .(1)اثباتها واقعيا"

اليت قد يبدوها طرف يف حالة  وهنا يظهر جانب أخر بأن االستعداد من الناحية املالية

قد ال تكون كافية لوحدها دون البحث عن اجلوانب األخرى اليت قد غضب أو حلظة آنية 

ن مجيع اجلوانب حتى تكون خافية على حمكمة املوضوع، وبالتالي ال بد من البحث ع

يطلع احلكم على أسس قانونية وواقعية يثبتها البحث والتحري للوصول للحقيقية اليت أدت 

إىل هذا االختالف، الواقع بني البالغني أنفسهم، كما قد يكون على العكس حينما 

تكون األسرة غري ميسورة، ال من حيث اإلمكانيات املادية أو من حيث التماسك األسري، 

فة إىل ذلك ضعف املستوى التعليمي والثقايف، وسيزيد الطني بله إذا كان هناك إضا

أين سينشأ الطفل يف وسط هذه الظروف جمتمعة؟ :  اط الوازع األخالقي، عندها نسألاحنط

والسيما إذا  ؟ تبة له قانونًا، وطنيًا ودوليًاوكيف سيحصل الطفل على حقوقه واحلماية املرت

أيضا يف دولة فقرية وحمدودة اإلمكانيات االقتصادية، وال تعتمد إال كان هذا الطفل يعيش 

على موارد شحيحة واحيانًا غري موجودة ومنعدمة، وبالتالي بالنظر إىل الظروف اليت تعيشها 

بعض األسر أو حتى بعض الدول الفقرية، واليت يف األصل هي تعيش على اإلعانات الدولية، 

 
بني احد األزواج وزجته بشأن انتقال إقامة  2008/ أبريل/ 16. بتاريخ 07321انظر قرار حمكمة التعقيب الفرنسية عدد (1)

ة ترمجة قرار )مالحظ .Cass.civ.l,16 Avril 2008,n 07-13232األطفال مع والدتهم مع رفض من االب يف االنرتنت يف 

 جامعة ظفار( –كلية احلقوق  –حمكمة النقض الفرنسية د. فيصل حمجوب األستاذ املساعد بقسم القانون اخلاص 



 

 
143 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

ماية القانونية اليت جيب أن حتظى بها الطفولة، ففي هذه وأن كانت معنية بالرعاية واحل

احلالة ال ميكن أن تالءم لكي حتل وتسد الفجوات اليت قد تتعرض هلا بعض الفئات من 

دون احلصول على اعانات دولية تساعدها على  األطفال لسبب من األسباب السالفة الذكر

 .القيام بواجبها جتاه هذه الفئة الضعيفة

املعوزة أو املفككة الذي يعيش فيها بعض األطفال ظروف قاسية أو مهمشه، فاألسر  

أثر ظروف مادية قاسية أو انفكاك األسرة، هنا ستنعدم فيه مسؤولية االبوين ألي سبب من 

األسباب، ما مل يتكاتف اجملتمع كالدولة واجملتمع بكافة فئاته ليقوم مبساعدة هذه 

وفري الرعاية املفقودة هلذا الطفل أو ذاك، من أجل توفري األسر أو حيل نفسه حمل األسريف ت

وحيظى حبماية  العيش الكريم له، فكيف ميكن أن ينشأ هذا الطفل بصورة طبيعية

 ؟ احلقوق املكتسبة وطنيًا ودوليًا أمام هذه املعاناة

العامل حنلل بعض مأساة الطفولة يف بعض املناطق يف حالة معينة أو صف لذا فعندما ن

أو الواقعة يف نزاعات داخلية أو خارجية اليت  من الناحية النظرية وخاصة منها البلدان الفقرية

أو التحليل ال ينطلق من منطلق عنصري أو هذا الوصف ، فأنه تؤثر على وضعية األطفال

ي منطلق واقع تعصبًا دينيًا أو ارتباطًا بلون معني عن األخر، بل يعتمد الوصف والتحليل من

حتلياًل  يعداالحنياز هلذا أو ذاك، وذلك عن وموضوعي ومبين على التجرد واحلياد، بعيدًا 

لنصوص القانونية املتعلقة حبقوق الطفل وكذا الوقائع املثارة على للوقائع املعروضة رغم ا

 عانياملستوى الدولي واالنتهاكات الواقعة على األطفال وخاصة منها يف البلدان الفقرية اليت ت

ولية بالوكالة دون حل هلا يف نزاعات أهلية داخلية، أو حروب د تعانيمن قلة املوارد، أو 

 .فقألا

رغم كل اجلهود :"حسن أنور حسن اخلطيب، ًا على هذا الطرح يقول الباحث وتأكيد

الدولية فاألطفال جيندون وتسرق منهم طفولتهم ويفقدون تعليمهم ويفقدون أسرهم أو من 

لون على حقوقهم األساسية من االكل والغذاء والتعليم وهذا الواقع يعيشه يعيلهم وال حيص

قطاع عريض من أطفال العامل وحتديدًا يف دول العامل الثالث مما يدفع بالقول أن معظم 

تضعف احلقوق  ويف هذه احلالة(1)احلروب يف العصر هي حروب ضد املدنيني واألطفال"

يف تلك الدول اليت تعاني وتنعدم يف أغلب األحيان كليًا رغم جهود الدول أو املنظمات احمللية 

كون التابعة لألمم املتحدة  والدولية املنظمات اإلنسانية  األمرين جراء هذه النزاعات، وكذا

 
نظر حسن أنور حسن اخلطيب، رسالة لنيل درجة املاجستري، حتت عنوان:) احلماية القانونية لألطفال أثناء النزاعات (1)

 2ص،  2011ه / 1342املسلحة( جامعة القدس لعام 
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هذا الواقع ملموس حاليًا بالرغم مما حتقق من حقوق للطفل يف املسائل القانونية اخلاص 

  .حبمايته على املستوى العاملي

 الوارد يف التشريع الُعماني: التعريف القانوني للطفل: 2

 (م2014/ 22 ) الوارد يف القانون الُعماني رقم لطفلالعام لالتعريف  خيتلف كثريًا مل

ية اليت قد تم بتعريف العديد من األفعال البدنعما جاء يف التعريف الدولي ولكن جنده أه

 فقرة (1يف املادة )الُعماني الطفل قانون عرف  هلا الطفل والواردة يف القانون، حيثيتعرض 

 .(1)كل إنسان مل يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم امليالدي" ه ")د( على أن

اني، إال أن هذا القانون مل بصورة عامة يف القانون الُعمجاء الطفل  فإذا كان تعريف

ومنها لطفل أفرد لبعض األفعال اليت قد يتعرض هلاابذلك التعريف وحده، وإمنا  يكتف

اخلاصة، حيث اعتربته الفقرة )ح( من ذات املادة  متعريفًا خاصًا نظرًا حلالته نياملعاقاألطفال 

الطفل الذي يعاني من نقص يف بعض قدراته احلسية أو اجلسدية أو " والقانون على أن

وراثي أو مرض أو حادث حيد من قدراته على أداء دوره  نتيجة عامل الذهنية خلقيًا أو

الطبيعي يف احلياة وعن املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع 

 . (2)"األخرين

كما أن قانون الطفل الُعماني أضاف إىل التعريفني السابقني تعريفات ذات أهمية 

متس  أم امغزى بشأن تعريفات وسلوكيات أو أفعال شائنة من شأنهكبرية وإيضاحات ذات 

أو استغالاًل غري مشروعًا لوضعه الضعيف أثر حلدث معني، حيث جاءت الفقرة  الطفل إيذاًء

االستخدام املعتمد " )ط( من ذات املادة والقانون على أن "العنف" هو أي فعل ضد الطفل يف

د أو مجاعة ضد طفل أو تهديده باستعماهلا، ويكون من للقوة أو القدرة البدنية من قبل فر

كما عرفت ذات املادة كلمة "االستغالل" ،(3)شأن ذلك إحلاق ضرر فعلي أو حمتمل به"

االستفادة من الطفل أو أعضائه يف أغراض أو طرق غري " )ي( على أنها تعين:الواردة يف الفقرة

جلنسي والسخرة والعمل قسرا مشروعة، كالدعارة وغريها من أشكال االستغالل ا

 .(4)"واالسرتقاق واملمارسات الشبيهة بالرق واالستعباد ونزع أعضائه

 
/ من مايو سنة / 19، بتاريخ 2014/ 22( قانون الطفل الُعماني، الصادر باملرسوم السلطاني رقم: 1فقرة )د( من املادة) (2)

   1058، اجلريدة الرمسية عدد 2014
 ( من قانون الطفل الُعماني 1فقرة )ح( من املادة ) (3)
 ني ( من قانون الطفل الُعما1الفقرة )ط( من املادة )  (4)
 ( من قانون الطفل العماني1الفقرة )ي( من املادة) (1)
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على  املادةنفس املتعلقة بالطفل الواردة يف  اإلساءة()اعترب ذات القانون كلمة حني  يف

مباشر، تعذيب الطفل أوإيذاؤه جسديًا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل "  تعينأنها 

أو إهمال ولي األمر للطفل على حنو يؤدي إىل خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة منوه 

 .(1)اجلسدي أو النفسي أو االجتماعي"

( بشأن الطفل على أن احلدث 1عرف قانون مكافحة االجتار بالبشر يف املادة )كما 

وحتسب السن وفقًا للتقويم هو:" كل ذكر أو أنثى مل يبلغ الثامنة عشرة من العمر، 

 (2)امليالدي"

وهنا ميكن االستفادة من التعريفات القانونية املشار إليها، بان التشريع الُعماني مل 

يعتربه  يكتفي بالتعريف العام للطفل وحده، على اعتباره شامل لتعريف الطفل الذي قد

لمعاق، وذلك ملن يقل ل البعض يعين باألصحاء فقط، بل ميز كذلك أيضًا الظروف الصحية

، نظرًا الهتمام الدولة حبق الطفل خاص ٍيقانون بتعريٍف املعاقني خصو( 18عمره عن )

بصورة عامة، وبهذه الفئة على وجه اخلصوص، باعتبار ذلك جيب أن يكون حمطة اهتمام 

بناًء على نظرة وتوجه  ًاخاص ًاحساسإ جيعل من التعريفككل، حبيث أن  املعنني واجملتمع

ملشرع الُعماني بالطفل بشكل عام واملعاق بصورة خاصة، باعتبار أمره ال يقتصر على ا

االهتمام به من قبل ولي األمر فحسب، بل حيظى كذلك باحلماية القانونية، وتكفل له 

 الدولة احلماية والرعاية الكاملة.  

"املعنية  سفاليون" يف  وهو ما يتوافق وتقارير وتعريفات منظمة األمم املتحدة ممثلة

حبقوق الطفل املشار إليه الذي تؤكد بقوهلا: على أن" .... الطفل ليس ملكًا لوالديه بقدر ما 

أنه ليس مادة يتصدق بها. بل هو كائن حي يتمتع حبقوق. وتعكس االتفاقية رؤية جديدة 

للطفل تتمثل باعتباره فردا مستقاًل ينتمي إىل أسرة وجمتمع يتمتع حبقوق وعليه واجبات 

تتالءم مع سنه ومرحلة مناءه". يف حني احلديث عن الطفل يف سلطنة ُعمان فاألمر هنا 

( 50خمتلف، حيث نتكلم عن جمزات حتققت يف ُعمان على ارض الواقع طيلة ما يقارب ال)

سنة مضت، فهنا حظي اإلنسان كله والسيما للطفل منذ بداية مسرية النهضة وحتى األن 

على الصعيد الصحي واألسري أو الرتبوي والثقايف إىل  وهي متجددة، سواء كان ذلك

 
 ( من قانون الطفل الُعماني 1الفقرة )ك( من املادة ) (2)
من ذي العقدة سنة  24( الصادر بتاريخ 2008/ 136قانون مكافحة االجتار بالبشر الصادر باملرسوم السلطاني رقم:)  (3)

  12( ص 876نشور يف اجلريدة الرمسية العدد )امل 2008من نوفمرب سنة  23ه املوافق 1929



 

 
146 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

اجلانب القانوني، فنال االنسان ومنه الطفل حقوقه وكان شغل الدولة الشاغل يف بناؤه يف 

 شتى اجملاالت على حيز الواقع ومبا يالمسه املواطن واملقيم والزائر على حد سوى. 

 املبحث الثاني

 الُعماني التشريعات االمميةوالتشريع لطفل يفية اقوقاحلمايةالقانونية حل

 :قوق الطفل وآليات تنفيذهاحلالدولية تفاقيةاحلماية القانونية الواردة فياال االوىل: الفرع

ملا كانت حاجة العامل إىل توفري رعاية خاصة للطفل على املستوى الدولي، بالنظر إىل 

ده من قبل اجلمعية العامة والذي مت اعتما 1924ما ذكر يف اعالن جنيف حلقوق الطفل لعام 

حبيث مت االعرتاف به يف اإلعالن العاملي حلقوق االنسان، ويف العهد  1959 نوفمرب  20يف 

( وتلك اخلاصة 24و23الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، )والسيما املادتني 

( وخاصة منها 10املادة) باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف مضمون

 .(1)الطفل حبقوقصكوك الوكاالت واملنظمات الدولية املعنية 

يث أظهرت تلك التداعيات ُمجتمعة، وخاصة منها ما حيدث لألطفال بسبب عدم ح

النضج البدني والعقلي واليت حتتاج إىل إجراءات وقائية ورعاية خاصة، ومنها بالتأكيد 

احلماية القانونية اليت تفي باحلماية قبل وبعد الوالدة، بالنظر إىل اإلعالن العاملي املتعلق 

والقانونية املتصلة حبماية األطفال ورعايتهم من حيث االهتمام اخلاصة  باملبادئ االجتماعية

باحلضانة، وكذا مسألة التبين على الصعيدين الوطين والدولي، أضف إىل ذلك قواعد 

األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء االحداث، ومحاية النساء واألطفال أثناء 

  االختياريني العاملني املشار إليهما سابقًا. توكولنيومنها الربواملنازعات املسلحة 

فقد عجلت تلك األسباب إىل تبين دول العامل منظومة حقوقية للطفل بالنظر إىل ما 

يعيشه بعض األطفال يف الكثري البلدان من ظروف صعبة للغاية حتتاج إىل رعاية ومحاية 

الدول يف تشريعاتها  تضع مجيع فكان من الضروري أنقانونية على املستوي العاملي، 

ثالثة أجزاء تتمثل يف:  اجلزء  تضمنتالوطنية التزاما منها مبا ورد يف االتفاقية الدولية واليت 

( نصًا يتعلق أحكامه حبقوق الطفل، والتزامات الدول بالعمل على حتقيق 41األول )

ن اجلزء مضمونها، بينما اجلزء الثاني ترك الباب مفتوحًا النضمام الدول، يف حني كا

الثالث هو إيداع انضمام الدول لدى األمني العام لألمم املتحدة، واللغات املعتمدة اليت يتم 

قبوهلا يف اإليداع، وكيفية سريان التزام الدولة باالتفاقية بعد شهر من إيداعها باالنضمام 

 
(، يف ديباجة الدولية التفاقية الطفل يف موق  االنرتنت 10و 24و23واملواد وخاصة منها )  1959و 1924انظر تلك التواريخ   (1)

file:///C:/Users/DELL/Desktop/crc_arabic.pdf 
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دولة حتى  921من االتفاقية، حبيث انضمت هلذه االتفاقية ما يقارب  (1)(49وفقا لنص املادة )

من االلتزام الدولي حبقوق كنموذج ( مواد 4، مما يتحتم أن نشري باختصار إىل )م2014عام 

 هي:والطفل على سبيل املثال وليس للحصر 

تعريف الطفل بأنه "كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ ب قضتواليت  :( 1)املادة 

 (2)املطبق عليه.سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون 
حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف االتفاقية، وتضمنها لكل طفل   ( :2/1)املادة 

خيضع لواليتها، دون نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رائهم السياسي أو غريه أو أصلهم 

 جتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع أخر.القومي أو االثين أو اال
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من مجيع ( : 2/2)املادة 

أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو االوصياء القانونني عليه 

 ءهم املعرب عنها أو معتقداتهم.أو أعضاء األسرة أو نشطتهم أو أرا
يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية  ( :3/1)املادة 

االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية يولي 

 االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى.
تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهة :  (3/2)املادة 

مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من االفراد املسؤولني قانونا، تتخذ 

 حتقيقًا هلذا الغرض، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة.
املؤسسات واملرافق املسؤولة عن رعاية أو محاية  تكفل الدول األطراف أن تتقيد( : 3/3)املادة 

األطفال باملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة، وال سيما يف جمال السالمة والصحة ويف 

 عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة االشراف.
وغريها من التدابري املالئمة تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية ( : 4)املادة 

ألعمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

 
لذي يلي تاريخ إيداع صك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني ا – 1من االتفاقية األممية على أنه"  49نصت املادة    (1)

الدول اليت تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع  – 2التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

صك التصديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية ازاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 يقها أو انضمامها" نفس املرجع والرابط السالف الذكر أعاله.تصد
 نفس املرجع والرابط اتفاقية الطفل االممية    (2)
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والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، 

 .يف إطار التعاون الدولي

القانونية العاملية حلقوق  النبل واملقاصد اليت محلته احلمايةوإذا أخذنا بعني االعتبار 

ممثلة قبل األمم املتحدة، الواردة يف االتفاقية الدولية بشأن أطفال العامل من الطفل 

مبنظماتها الدولية، والدور الذي تضطلع به هذه املنظمات جتاه تفعيل حقوق الطفل وحرمة 

لزام الدول املوقعة ية بتطبيق االتفاقية، وإانتهاك هذه احلقوق من قبل أي جهة معن

فيما بعد بالعمل على تأطريها يف التشريعات الوطنية الداخلية  أو املنضمة إليهاعلىاالتفاقية 

بشكل أو بأخر إىل جانب ما حتمله قوانينها الداخلية من محاية قانونية جتاه أطفاهلا، وذلك 

ة اليت يقوم عليها بناء اجملتمعات وما حتمله من وفقا ملا يوليه االهتمام الدولي بهذه الشرحي

 طاقات أن احسنت الدول تنشئتها ومحايتها وتوجيها التوجيه الصاحل.

إال أنه وعلى الرغم من هذا اجلهد الدولي الكبري ملا تقوم به الدول واألمم املتحدة   

طفال من أدوار مقدرة واملنظمات التابعة هلا وعلى رأس منظمة ) اليونيسف(  املعنية حبقوق األ

منذ إقرار االتفاقية الرئيسية، وتلك املعدلة هلا، باإلضافة إىل الربوتوكولني االختيارين 

االضافيني املشار إليهما فيما سبق بشأن بيع األطفال، أو وضعهم يف حروب ونعرات طائفية 

ولألسف الزالت  أو سياسية والصراعات والنزاعات الداخلية خلالفات النافذين، إال أنه نرى

 هحقوق األطفال يف بعض مناطق العامل املختلفة واليت تعاني نزاعات داخلية وطائفة ومناطقي

وسياسية، واحيانا حروب بالوكالة كما مت إىل ذلك سابقا تثور مثل هذه النزاعات هنا أو 

ونية هناك، مما تنعكس سلبا على حياة األطفال وتفقد معها الطفولة ألدنى احلماية القان

واإلنسانية فيها وحتى العيش الكريم لطفولتها أو احلصول على ما يسد رمقها، ناهيك عن 

فقدان الرعاية الصحية والتعليم وانتهاك حياة األطفال فيها، وحتى فقدان العائلة كاألب أو 

أو امللبس واحلاف الذي يقئها من  ااالم أو األسرة بكاملها وال جتد حتى املسكن الذي يؤويه

والتشريد والرتحال دون معرفة  الربد واملطر وتفرتش األرض ويبقا أحيانا السماء غطاءها

دون حتديد أو ذكر امسا  (1)اجتاها، وخاصة منها يف )أسيا وأفريقيا )والبقان( من أوروبا(

املناطق ملعرفة جل البشرية بها، مضاف لذلك جتار املؤثرات العقلية ومروجيها وما حيملونه 

بسبب ضعفها وقلة متييزها هلذه اآلفة من املؤثرات  ةمن دمار حلياة هذه الشرحية الربيئ

اردها املالية املدمرة للصغري والكبري على حد سواء، باإلضافة إىل ما تستهلكه الدول مو

واليت تسخرها يف مكافحة هذه الظواهر واآلفات اخلطرية.    حبيث نعرتف بأن ما تقوم به 

 
 وجهة نظر الباحث، ملا حيدث لألطفال دون متييز هلذا الطفل أو ذاك  (1)



 

 
149 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

األمم املتحدة والعاملني فيها من جهود خرية لن نتمكن حقًا من اعطاءها حقها مبا حققت من 

مما تبذله جهود فعلية جتاه محاية حقوق األطفال نظرًا هلذه املعطيات السالفة البيان بالرغم 

من جهود تشكر عليه هي واخلريين معها، فأنه سيقتصر هذا اجلزء األخري من البحث ال 

يف تطبيقه قواًل وعماًل يف جمال حقوق الطفل  جند صدااملنجزات املتحققة واليت  زبرا

بقيادة جاللة السلطان قابوس طيب اهلل  التشريع الُعماني منذ بداية مسرية النهضة الُعمانية

، وحتى األن لكي نتعرف حقًا مبا حتقق هلذه الفئة والذي نعترب بكل صدق جمازي ثراه

 زهرة النمو وطاقة اجملتمع املتجدد يف الفرع املوالي؟
 :الُعماني يف التشريع احلماية القانونية للطفل : الفرع الثاني

باإلنسان الُعماني الذي ُيعد أولت سلطنة ُعمان منذ بداية مسرية نهضتها، جل اهتمامها        

ة، حيث أكد املغفور له من احملاور املستهدفة بالرعاي ًاالطفل أحد مرتكزاته، باعتباره حمور

على" أن اإلنسان هو هدف التنمية وغايتها،  لة السلطان قابوس طيب اهلل ثراهجال بإذن اهلل

وارده البشرية وتطويرها ويف كما أنه أداتها وصانعها، وبقدر ما ينجح اجملتمع يف النهوض مب

تأهيلها ويف صقل مهاراتها وتنويع خرباتها، يكون جناحه يف إقامة الدولة العصرية املتقدمة يف 

، بل ويضيف جاللته طيب اهلل ثراه قائاًل: على "ضرورة العمل (1)خمتلف جماالت احلياة أكرب"

منطلق من منطلقات الرؤية، بل ك –واإلسراع من أجل إعادة بناء االنسان الُعماني احلديث" 

 . (2)منطلق جوهري أساسي لنجاح بقية املرتكزات األخرى من الرؤية بشكل عام"

املستفاد مما سبق على أن إصرار جاللته طيب اهلل ثراه، وتركيزه على بناء اإلنسان، إذن       

النسان فيها، إمنا يؤكد لفهمنا البسيط على أن األوطان ال تبنى وال تزدهر إال ببناء ا

وبتكاتف أبناؤه مجيعا يف خدمة الوطن، فكيف للطفولة يف ُعمان مع هذا اإلصرار املنقطع 

النظري، أال حتظى حبقوق احلماية القانونية، كونها االوىل بالرعاية وحمطة اهتمامه منذ 

 ؟1970اللحظة األوىل ملسرية ُعمان التنموية منذ عام 

 هاتهتمام ورعاية الدولة منذ اللحظة األوىل ملسريلذا، فقد حظى الطفل يف ُعمان با

رعايتها يف شتى اجملاالت الصحية، والرتبوية، والرياضية، ة، حيث كان حمط ويالتنم

علق تباعتباره ميثل الغد املشرق الذي والثقافية، ووفرت له من احلماية القانونية الالزمة، 

واحدة عن ابراز ما مت إجنازه من تشريعات عليه اآلمال، كما أن السلطنة مل تتواني حلظة 

 
العربي، تاريخ النشر  رالناشر: دار االنتشاعماد البليك، كتاب بعنوان " صاحب اجلاللة قابوس بن سعيد، "األمل املتحقق" (1)

 85ص  2011
 85عماد البليك، من ألنطق السامي الوارد يف كتاب: "صاحب اجلاللة، قابوس بن سعيد، األمل املتحقق" مرجع سابق ص (1)
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بشأن رعاية الطفولة يف ُعمان، وجعل تشريعاتها السابقة تتوافق مع انضمامها وما أتت من 

تشريعات بعد ذلك أن تتواكب مع التوجهات الدولية، بل حرصت على االنضمام إىل اتفاقية 

 االتفاقية األممية بشأن حقوق إميانًا منها مبا جاء يف 1996حقوق الطفولة منذ أواخر سنة 

 بداية مسريتها التنموية. الطفل، الذي كان حمط اهتمامها منذ 

كما أنها عملت قبل التصديق على االتفاقية، ومنذ فرتة طويلة يف تشكيل العديد من 

فل، من خالل ربط املسؤولية اللجان على الصعيد الوطين اليت تعين باالهتمام حبقوق الط

اجلهات املعنية للقيام بدورها، والتنسيق فيما بينها يف رعاية الطفولة واألمومة  بكافة

نذكر على سبيل املثال وليس للحصر تشكيل جلنة وطنية برئاسة  وواألسرة ومحايتها، 

بشؤون الطفل ختتص  (85/ 92)وزير التنمية والعمل أنذاك مبوجب مرسوم سلطاني رقم 

مت إعادة تشكيلها مرة أخرى والزالت حتى  وقدسليمة،  ورعايته مبا يضمن تنشئته بصورة

 يومنا هذا تابعة لرئاسة وزير التنمية االجتماعية. 

وق الطفل، بعد وليس هذا فحسب بل من أجل تفعيل إطار قانوني يعكس اتفاقية حق 

مت مبوجبه تشكيل جلنة خمتصة  (م2001/ 9)، صدر قرار وزاري رقم يهاانضمام السلطنة إل

ة العمل مع اجلهات املختصة من أجل وضع إطار قانوني حيمل تطلعات ُعمان جتاه حقوق ملتابع

% أو أكثر، توج هذا العمل يف األخري  45 –اطفاهلا باعتبارهم أهم فئة يف اجملتمع تقدر ب 

( الذي أشتمل على 2014/ 22بإصدار قانون حقوق الطفل مبوجب املرسوم السلطاني رقم: ) 

يف الرعاية مادة قانونية تكفل للطفل يف مضمونها حقوقه الطبيعية  (79) و فصاًل (13)

 .والتنشئة السليمة

نصت املادة  الثانية من القانون على أنه " يكفل هذا القانون للطفل على وجه  

 اخلصوص احلقوق اآلتي:
 .احلق يف احلياة، والبقاء، والنمو-أ

األصل، أو اللغة أو الدين، أو املركز احلق يف عدم التمييز بسبب اللون، أو اجلنس أو -ب

 .االجتماعي، أو غري ذلك من األسباب
احلق يف إيالء مصاحله الفضلى األولوية يف كافة القرارات واإلجراءات اليت تتخذ بشأنه، -ج

 سواء من قبل وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أم اجلهات القضائية، أم جهات املنوط بها رعايته.
ركة، وإبداء الرأي، والتعبري يف إطار يتفق وحقوق الغري والنظام العام واآلداب احلق يف املشا-د

 (1)العامة واألمن الوطين، وإتاحة الفرصة الكاملة له لإلفصاح عن آرائه."

 
 2014/ .22( نفس املرجع، من قانون الطفل يف ُعمان رقم 2املادة )   (1)
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أحكام قانون الطفل بأي محاية إخالل عدم نصًا يشري لمنه  (1)(3كما تضمنت املادة )      

يكفلها قانون آخر، باإلضافة إىل حق ولي األمر يف التوجيه واإلرشاد، قانونية أفضل للطفل 

ومبا ال خيل حبق الطفل يف التطور، أو مبمارسة معتقده الديين أو العرف السائد كما كفلت 

( 17يث عكست مواد قانون الطفل الُعماني مضمون املادة )حبمن هذا القانون،  (2)(14املادة )

ماني للدولة اليت نصت على أن" املواطنون مجيعهم سواسية أمام من النظام األساسي الُع

القانون، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، وال متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل 

 . (3)أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي"

( من قانون 56و55) من املادتنيهذه النصوص بكافية فحسب بل ونصت كل  وليس

حيظر جتنيد الطفل إجباريا يف القوات املسلحة، أو جتنيده يف الطفل املشار إليه على أنه "

مجاعات مسلحة، أوإشراكه إشراكا مباشرا يف األعمال احلربية، وجيوز للطفل الذي 

تنفيذ هذا احلظر وتكفل الدولة .أكمل السادسة عشرة من عمره التطوع يف القوات املسلحة

 .("55ك )املادة واختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة لذل

 :على أي شخص ارتكاب أي من األفعال اآلتية( 56املادة ) تحظريف حني "

، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من األشكال سواء مبقابل، أو اختطاف-أ

 .بدون مقابل

 عرضه أو التحرش به جنسيا.اغتصاب طفل أو هتك -ب
محل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغالله يف الدعارة، أو غريها من -ج

 املمارسات اجلنسية أو يف العروض واملواد اإلباحية.
تشجيع طفل على ممارسة اجلنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل احملاكاة، أو تصويره يف -د

 –بقصد حتقيق أغراض غري أخالقية  –تصوير أعضائه اجلنسية أثناء تلك املمارسة، أو 

 بأي وسيلة كانت.

 
ل يف ُعمان، نصت على أنه" ال ختل أحكام هذا القانون بأي محاية أفضل للطفل يكفلها قانون ( من قانون الطف3املادة )   (2)

آخر، كما ال ختل حبق ولي األمر يف التوجيه واإلرشاد بطرق تتفق وقدرات الطفل املتطورة لدى ممارسته حلقوقه املنصوص 

 جتماعي السائد"عليها يف هذا القانون، وذلك يف إطار املعتقدات الدينية والعرف اال
( من الفصل الثالث، املتعلقة حبقوق الطفل الصحية، نصت على أنه" للطفل احلق يف الرعاية الصحية الوقائية 14املادة )   (3)

 والعالجية، وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الرعاية الصحية اجملانية"
 (1996/ 101اني الصادر باملرسوم السلطاني رقم:)( من النظام األساسي الُعم17املادة )   (4)
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نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة ختاطب -هـ

غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات املخالفة لقيم اجملتمع، أو للقانون، أو للنظام 

 العام، أو اآلداب العامة.
استخدام طفل يف جتارة الرقيق جبميع أشكاله، أو اسرتقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو -و

 إرغامه على أداء عمل قسرا.
تهريب طفل، أو مساعدته على اهلروب عرب احلدود بغرض استغالله، أو ممارسة العنف -ز

 ضده بأي شكل من أشكاله.
 ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.-ح

ولة تنفيذ احلظر املنصوص عليه يف البنود السابقة، واختاذ كافة اإلجراءات وتكفل الد

 "والتدابري الالزمة لذلك

ان السلطنة أولت جل اهتمامها منذ بداية نهضتها حبقوق ،فلقولهلذا اولذلك وتتوجيا 

االجتماعية الطفل واألسرة على حد سواء، فقد تضمن يف صلب اختصاصات وزارة التنمية 

( من اختصاصاتها على أن" 14األصلية باعتبارها الوزارة املعنية بالطفولة واألسرة يف البند)

االهتمام بالربامج واملشروعات اليت تهدف إىل رعاية الطفولة واألمومة والعمل على تطوير 

ت اإلدارية ما جاء يف صلب عمل الوزارة واجلهاعوهوما يعرب بذلك  (1)اخلدمات اليت تقدم هلم"

 يف الدولة املعنية، كالصحة والرتبية، والشرطة، واالدعاء العام، وغريهما من اجلهات األخرى

القائمة على محاية حقوق الطفل والسهر على تنفيذ القانون على من تسول له نفس يف املس 

 .بهذه الشرحية من اجملتمع

رقم  منه القديم النص يفقانون اجلزاء الُعماني مظلته القانونية للطفل  رتب كما

من منذ صدوره وحتى األن باعتباره املعني الذي ينهل منه أي متضرر من أجل منع  (2)(7/74)

اجلرائم مبختلف أنواعها وتقديم مرتكيب أي فعل جيرمه القانون حيث جنده رتب يف املادة 

( 3ة ال تقل عن)( عقوبات رادعة بشأن البغاء والفجور، متثلت على أن "بعاقب بالسجن مد254)

( سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو 7ثالث سنوات وال تزيد عن )

 ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور أو أدى ذلك إىل ارتكاب الفعل.

 
أنظر كتاب، الدكتورة. أمة اللطيف بنت شرف بن حمسن ثيبان، دليل تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة بسلطنة ُعمان،  (1)

 389، 2016اصدار معهد اإلدارة العامة، الطبعة الثانية، 
 1974/ 1/11( بتاريخ 52ية عدد)( اجلريدة الرمس1974/ 7قانون اجلزاء الُعماني رقم )(1)
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( عشر سنوات إذا ارتكبت اجلرمية عن طريق 10وتكون العقوبة السجن حتى )

( الثامنة عشرة من 18احليلة، أو كان املعتدي عليه مل يكمل سن)االكراه أو التهديد أو 

العمر، ملتولني تربيته أو كان الفاعل من أصوله أو املتولني تربيته أو رعايته أو له سلطة 

يف حني حظرت معظم املواد األخرى من ذات القانون بيع املواد املخدرة واملؤثرات العقلية (1)عليه"

 . البيع أو الرتويج هلذه املوادأو استغالل األطفال يف

وقد تطرقت مجيع املواد القانون إىل كافة احلقوق األساسية املتعلقة باإلنسان وعلى 

وجه اخلصوص حقوق الطفل مبا يف ذلك االعاقة وعالجها أو التخفيف من آثارها وكفت تلك 

ا ألحكام قانون املواد مجيع احلقوق قاطبة من االسم والتسجيل يف املواليد واجلنسية وفق

ألخالق للقانون وااحلياة  البقاء والنمو، واحلرية يف الرأي وفقًا باإلضافة حقه يف اجلنسية، 

واآلداب، واحلق يف الرعاية الصحية والوقاية الصحية، والتطعيم املبكر، واحلق يف التعليم 

تام  وجمهولي األب أو اجملاني إىل ما بعد التعليم االساسي، ومصدر الرزق بالنسبة للمعاقني اإلي

يف هذا األبوين وفقا ألحكام الضمان االجتماعي، ورتبت على خمالفة أو انتهاك أي حمظور 

رتب على انتهاك املادتني ثم من هذا القانون  (2)(76إىل 66عقوبات صارمة يف املواد من)القانون 

( مخسة عشر 15لى )( مخسة سنوات وال تزيد ع5عقوبة السجن مبدة ال تقل عن )(3)(56و 55)

( عشرة آالف، عن األفعال 10000( مخسة االف وال تزيد على )5000سنة وبغرامة ال تقل عن )

احملظورة املنصوص عليها يف املادتني السالفة البيان  دون االخالل بأية عقوبة أخرى يف القوانني 

وتطبيقًا على ما جاء (4).وخاصة منها قانون االحداث واالجتار بالبشر  وقانون اجلزاء العماني

ل، فقد ورد يف الطعن رقم اطفاالأحد وقائع اعتداء على  البيان بشأنالسالفة  /ب(56باملادة )

عن الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا بشأن حماولة  2016/ أكتوبر/ 11بتاريخ  2016/ 270

" تصور األعضاء اجلنسية للمجين  على أن: طفلأو تصوير إحدى أعضاء الالتحرش اجلنسي 

القية" عليه سالف البيان أثناء قيامه مبوضوع اجلرم األول، بقصد حتقيق أغراض غري أخ

حكمت احملكمة: بإدانةاملتهم/...........مبا هو منسوب إليه  2016/  2/ 2حبيث "جبلسة 

 
 1439من ربيع الثاني 23( بتاريخ    2018/    7( من قانون اجلزاء الُعماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم )  254املادة ) (2)

 72( ص1226ملحق اجلريدة الرمسية )  2018من يناير  11املوافق 
 اني املشار إليه مرجع سابق( من قانون الطفل الُعم76إىل 66انظر املواد من )  (3)
 ( نفس املرجع قانون الطفل الُعماني56و55انظر املادتني )   (4)
 مرجع سابق  2014/ 22راجع املواد املشار إليها نصوص قانون الطفل رقم  (1)
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ر.ع( مخسة االف ريال ُعماني  5, 000وقضت مبعاقبته بالسجن ملدة مخسة سنوات والغرامة )

 .(1)وألزمته املصاريف ومدنيًا بإثبات تنازل ولي أمر اجملين عليه"

الظرف املقرتن جبرائم هتك العرض وخاصة الواقعة على األطفال حبيث أن الفعل أو 

كصغر سن اجملين عليه أو ظروف أخرى، فقد حدد املشرع اجلزائي الُعماني يف الفقرة الثالثة 

( من قانون اجلزاء الُعماني عقوبة مشددة كما يذكر الدكتور طارق إبراهيم 218من املادة)

ن اجملين عليه طفل أو مصاب بنقص جسدي أو عقلي" الدسوقي عطية وخاصة منها إذا ما كا

ويضيف قائاًل على أنه إىل"...  (2)دون اخلامسة عشرة أو كان مصابًا بنقص جسدي أو عقلي"

جانب من هذه الظروف يتعلق بصفة اجلاني وهي:"...أو كان املعتدى من أصول املعتدي عليه أو 

 (3)ًا عند أولئك األشخاص"املتولني رعايته أو ممن هلم سلطة عليه أو خادم

منذ ووهذا أن دل على شيء، إمنا يدل داللة قطعية، بان سلطنة ُعمان كانت ماضية 

يف يف احلماية من االعتداء وزمن طويل باالهتمام باإلنسان وعلى وجه اخلصوص حق الطفل 

يؤكد على التنشئة السليمة، وخاصة منها الصحة والتعليم الذي يعد حمورها األساسي، وما 

هذا الطرح مقولة املغفور له بإن اهلل جاللة السلطان قابوس قائاُل" سنعلم أبناءنا ولو حتت 

.وليس هذا فحسب بل ما يؤكده املواطن الُعماني الذي عاش ويعيش املسرية (4)شجرة"

أيضا ، وإمنا ظاهرة لالعيان التنموية الشاملة طيلة مخسة عقود وما حتقق فيها من منجزات 

شاهد العربي واالجنيب الذي يطرح ذلك قواًل وتأليفًا، حيث يؤكد حممد البليك يف كتابه ال

ة الُعمانية يف جمال التنمية البشرية يستطيع أن يؤكد بعلى أن "من يتابع عن كثب التجر

ويضيف يف هذا الصدد  -إميانها بدور الفرد يف عملية البناء االجتماعي والتطور املستقبلي 

ن القول بأن النهضة املدنية والعمرانية اليت شهدتها السلطنة خالل العقود قائال: ميك

على االنسان الُعماني وعلى جهده ومثابرته بانطالق خطط التنمية  املاضية، قامت اعتمادًا

البشرية والعمران والتطور يف كافة جماالت احلياة يف بالد معقدة من ناحية التضاريس 

 
/ 10/ 1( يف الفرتة من 2016/  270جمموعة االحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية باحملكمة العليا يف الطعن رقم:)  (2)

  354و353)ج( للسنتني القضائيتني السابع عشر والثامن عشر ص  2018/  6/ 30وحتى  2016
يف قانون اجلزاء الُعماني )يف اجلرائم(  انظر كتاب الدكتور. طارق إبراهيم الدسوقي عطية، شرح األحكام اخلاصة  (3)

اجلرائم املخلة بالعرض واألخالق العامة، دار  –اجلرائم الواقعة على األفراد  –اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي 

 584، ص 2018اإلسكندرية ، طبع ، –ةاألزا ربط-ش سوتري40 -38اجلامعة اجلديدة، 
 584طية، نفس املرجع والصفحة، ص د. طارق إبراهيم الدسوقي ع  (4)
  27من االقوال املأثورة "حلضرة صاحب اجلاللة" وردت يف كتاب. املؤلف، عماد البليك " األمل املتحقق، مرجع سابق، ص  (5)
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، وهذا كله لن يتحقق لو (1) بنائها جهودا فكرية ومادية وحيوية"واجلغرافيا، اليت تطلبت يف

ال وجود أجهزة أمنية تقوم بواجبها يف السهر على محاية سري خطط  التنمية لضمان منوها 

وحتقيق أهدافها، باإلضافة إىل محاية وأرواح األفراد وممتلكاتهم، وبث الطمأنينة والسالم 

وق اليت وضعها املشرع للطفل املكتسبة، من خالل تطبيق وصون احلقوق العامة ومنها احلق

 (2)القانون وفرض احرتامه وهيبته بني اجلميع

أذن عندما نتحدث عن حقوق الطفل يف ُعمان الذي مت تكريسه يف التشريع الوطين مل 

وحدها باعتبارها احملفزة، ودليلنا  االتفاقية الدوليةضغط  علىفقط تأتي من فراغ، أو بناًء 

لى ذلك، أليس لقول باني هذه النهضة طيب اهلل ثراه واملشار إليها يف املنت سلفا والقائل ع

كانت مبنية على خطط ( دلياًل على االهتمام بالطفولة واليت سنعلم أبناءنا ولو حتت شجرة)

تنموية مدروسة مشلت اإلنسان واألرض، ومحلت يف طياتها مكتسبات عظيمة حتققت 

وترسخت باهتمام كبري يف مسرية التنمية قبل جمي قانون الطفل يف عام  للطفولة الُعمانية،

، الذي جاء انعكاسًا لتلك املنجزات باإلضافة إىل التزاماتها الدولية جتاه تنفيذ 2014

 االتفاقية على حيز الواقع. 

ال ميكن القول بان ما حتقق للطفل الُعماني كان وليد ضغوطات دولية أثر  ومن هنا

ما مت حتقيقه ت مع انعكستوافقت التشريعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل العاملية، وإمنا 

قانون  وتكاملت يف االتفاقية الدولية واتفقتمن منجزات تشريعية لصاحل الطفل الُعماني، 

والتشريعات الوطنية األخرى القدمية منها كقانون اجلزاء  السالف الذكر 2014/ 22

الُعماني واحلديثة كقانون الطفل وقانون مساءلة االحداث واالجتار بالبشر وما تتضمنه هذه 

القوانني من تعريفات تهم األطفال واالحداث وعقوبات حامسة ملن يقع يف حمظور نصت عليها 

 هذه القوانني أو تشريع أخر .

ظر أي باحث أو قارئ مبصداقية وبتمعن، فأنه لن جيد أقل مما مت طرحه فإذا ما ن

وأجنز على حيز الواقع امللموس، فيما حتقق للطفل من حقوق ومحايته واإلنسان الُعماني من 

ُعمان احلديثة جاللة السلطان قابوس مكتسبات كبرية طيلةمسرية النهضة الُعمانية لباني 

طفل يف شتى اجملاالت ورسخت له منظومة حقوقية حلمايته من التنمية  فهمتطيب اهلل ثراه، 

 
 وما بعدها. 27"صاحب اجلاللة قابوس بن سعيد "، األمل املتحقق، للمؤلف عماد البليك، مرجع سابق، ص (1)
بنت شرف بن حمسن شيبان، التنمية اإلدارية يف سلطنة ُعمان، معهد اإلدارة العامة، سلطنة ُعمان الطبعة  د. أمة اللطيف(2)

 17ص  2017األوىل ،
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النسبة احلجم ب ةكن قليلتمل أي انتهاك إلنسانيته وكانت وبكل صدق وجترد وموضوعية 

 االنسان والوطن بصورة عامًة.بل وص، اخله على وجه 

حيث سخرة له آليات التنفيذية ملتابعة وصيانة تلك احلقوق املكتسبة من جلان تابعة 

لألحداث اليت ترد إليها أي شكوى واليت بدورها تتابع وحتقق وحتيل امللفات إىل اجلهات 

املعنية كاالدعاء العام، ومن مأموري الضبط القضائي يف شرطة ُعمان السلطانية، واللجان 

االجتماعية املختلفة وعلى رأس ذلك الوزارة املعنية باإلضافة إىل مراكز التأهيل والرعاية 

منها واألهلية املرخص هلا قانون وحتت أشراف التنظيمي للدولة سواء تعلق بكافة الرمسية 

األطفال أو ذو االحتياجات اخلاصة أو أطفال اجلوانح أضف لذلك متابعة األسر اجتماعيا 

 ومساعدتها فيمن حيتاج إعانات مالية لكفالة هذه الشرحية اهلامة يف اجملتمع ككل.  

من  ها ظلت حمل اهتمام الدولةمستقبليهلذه الفئة وُعمان احلديث عن رؤية  وبالتالي

الرعاية منذ مسرية النهضة االوىل وهي متجددة يف العصر احلالي بأكثر عناية واهتمام من 

حيث البناء والتنمية وتطوير واحلماية للحقوق املكتسبة، ومبا يتواكب ومتطلبات العصر 

ة القانونية اليت تراعي وتصون احلقوق يف وما يفرضه من ضرورات حتديث املنظومة احلماي

 شتى احملاالت احلياتية كرتبية والصحة والتعليم ومحاية احلق يف حدود القانون. 

 امتة:اخل

طفل وإبراز املتحقق منه لصاحل حقوق ل املاضي،استكشاف  لقد كان اهلدف من

، هو السعي إىل إظهاره بني القراء املتخصصني والعموم على السواء، حبيث ما مت الُعماني

إجنازه من حقوق ملسها البحث ليس بالقليل، والتطوير احلاصل يف جمال احلماية القانونية يف 

 كل طفل يف عمان مواطن كان أو مقيم.لصاحل التشريع الُعماني يفتخر به 

إلنسان الُعماني باعتبار الطفل ل على ما اجنزلوقوف وهدف البحث وغايته، كان ا 

، همستقبلنسان واملستهدفة لالحوله خطط الدولة التنموية ورؤيتها  ارتدالذي و همن ًاجزء

اإلنسان يف ُعمان والطفل على وجه تدورحول كونه يعد العجلة الرئيسية واألساسية للتنمية  ل

األوىل طيلة اخلمسني سنة حظي باهتمام كبري منذ بداية النهضة ،الذي اخلصوص

واكبة مراحله النمو ملومراقبة السليمة والصحية والرتبوية من حيث التنشئة اًء املنصرمة، سو

، باإلضافة إىل توفري له أسباب العيش الكريم فكانت هي األساس  التعليمية املختلفة

ة ومؤسساتها والنمو الطبيعي بني أحضان أسرته األولية واجملتمع ككل، حتت رعاية الدول

 اجتماعيًا واقتصاديًا. كما ان الطفل الذي هو باألصل حممي قانونًا بفضل التشريعات اليت

 .سواءايف جل القوانني الُعمانية على حد محايته وصًا تبني حقوقهوكيفيةنصهمت ووضعتله 
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  مل يكن هو الوحيد الذي عيناملشار إليه  (2014/ 22) رقم بالطفل قانون اخلاصفال

حبق ومحايته بل سبقه إىل ذلك العديد من اللوائح الصحية واالجتماعية والرتبوية اليت عنت 

بالطفل كان مثرتها هو خروج هذا القانون، حيثكانت هناك مظلة من التشريعات محت 

ة مبا يف ذلك واحلديث منها قانون اجلزاء العماني، القديمحقوق الطفل جيي على رأسها 

ملختلفة، كالشرطة واالدعاء العام اليت ما لبثت حلظة واحدة من العمل على االجهزة األمنية ا

وقاية اجملتمع ككل ملنع وقوع األفعال الضارة والعمل على احلد منها، وإذا ما حدثت يتم 

ضبط مرتكبيها وحبث كل فعل ضار ومسبباته وتقديم الفاعلني للعدالة بهدف توقيع 

لقانون لردع املخالفني أو املخالف ومحلهم على اإلقالع عن العقوبة االزمة املنصوص عليه يف ا

 األفعال املضرة بأمن األفراد  وسكينة اجملتمع وعدم االعتداء على احلقوق واملصاحل العام.

 ضافت نقلة نوعية من احلماية لألطفال وحقوقهم،أ ذات الصلةالالقوانني  كما أن

الطفل الُعماني  املشار إليهما حبيث حظيات قانون تقنية املعلوموجتار بالبشر، االقانون ك

 لمساعدةل يف حاجةاليت تكون األسرة منها  وخاصة وكذلك بأسرته ،باالهتمام اخلاص به

سكن صحي  ختصيص، سواًء كان ذلك على مستوى االعانة املالية الشهرية أو االجتماعية

 خلاصة حتى يكونوني االحتياجات اذول اطفاللالكريم عيش بال ًاالئقمن الدولة يكون 

 بعد كافة الفوارق الكبرية بني هذا وذاك.ي ومبامن أفراد اجملتمع  مأقرانهكبقية 

مبنظومة قانونية يف شتى جماالت احلياة، اليت تكفل وتصون  تحظيالطفولة يف ُعمان         

منهم بعاهة معينة، وذلك من حيث التنشئة  عاقلسوي أو امللسواء كان  ،احلقوق للطفل

كافة وللصم والبكم لاالجتماعية أو الرعاية الصحية، وتوفري الوسائل التعليمية مبا فيها 

باعتبارهم فاعلني  هناك فوارق تشعر بها هذه الفئة كونتاملراحل التعليمية، لكي ال 

 يف بناء الوطن. ومساهمني

 :كما يلي  عدة نتائج و نتبعها بعدة توصياتقًا مما مت حبثه خنلص إىل وانطال 

 النتائج : أواًل /

مبقارنة مدى ما حتقق من حقوق ومحاية قانونية للطفل الُعماني يف التشريعات الُعمانية  .1

وما مت تطبيقه على حيز الواقع، ومقارنته مع االتفاقية الدولية، فانه جند املشرع 

القانونية للطفل واإلنسان على حد سواء وكان حمل رعاية الُعماني قد اسدى احلماية 

واهتمام كبريين يف كافة اجملاالت احلياة الصحية والتعليمية والبيئة، وبكل صدق 

 وموضوعية وبتجرد شديد.
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واالتفاقية م 1996إىل االتفاقية الدولية اخلاص حبقوق الطفل منذ  عمانسلطنة  انضمت .2

 ربتوكولني اإلضافيني املشار إليهما.باإلضافة إىل ال م2002املعدلة 
حبقوق  ةباملنظومة القانونية الُعمانية اخلاص كبريًا أن املشرع الًعماني أوىل اهتمامًا .3

جمال تطبيقها على حيز  تالطفل منذ بداية النهضة األوىل وحتى يومنا هذا ووجد

ة، أو اجلهات اإلدارية األخرى املختصة، كالصحة، نيواقع سواًء من قبل الوزارة املعال

والرتبية والتعليم واألجهزة األمنية، كالشرطة، واالدعاء العام، والقضاء املختص، دون 

 .سواءمتييز بني املواطن واملقيم على حد 
بالتنشئة االجتماعية  ،حظي الطفل الُعماني مبا فيه الطفل املصاب بأي عاهة معينة .4

والرعاية الصحية والتعليمية مع االهتمام باألسر احملتاجة أو اليت يوجد فيها حالة من 

 بدعم من الدولةواملالية  اإلعانات االجتماعيةاألطفال املعاقني باإلعانات الشهرية وتوفري 

 .متمثلة بالضمان االجتماعي

 :التوصيات ثانيًا /

االهتمام أكثر مبعاجلة احلاالت النفسية لألطفال للذين تعرضوا للتحرش  ضرورة نرى 1

اجلنسي حتى يتجاوزوا تلك الظروف واآلثار النفسية واالجتماعية ليتمكنوا من العودة 

 بصورة طبيعية للمجتمع. 

كم، بمع قناعة الباحث التامة باالهتمام الكبري الذي تبذله الدولة لفئات الصم، وال 2

سيكون  هيف شتى جماالت احلياة لتوفري كافة السبل املمكنة هلم، فأن من األطفال

من األهمية مبكان ختصيص معاهد متخصصة توفر كافة وسائل التعليم والتأهيل 

املراحل األوىل  تساعد هذه الفئات على النهوض بها لكي تكون قادرة على مواكبة

 .صصات العليالمرحلة اجلامعية والتخهلها للوصول لاألساسية منها تؤ

بالتأكيد سيكون هناك من األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية  3

وخلقية أو مكتسبه يف مراحل التنشئة، والدولة بذلت الكثري من اإلمكانيات هلذه 

الفئة من املصحات الطبية اليت تقدم خدماتها اجملانية هلم، وكذلك اإلعانات املالية 

تماعي الالئق لألسر اليت يعاني ابنائها من هذه االمراض وحتى توفري السكن االج

لتجاوز تلك الظروف اليت املت بها، ولكن نرى بان دور اجملتمع املدني واخلريين من 

القطاع اخلاص أصحاب رؤوس األموال الوطنية أن يساهموا يف بناء مصحات طبية 
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اعدة الدولة متخصصة تساهم يف ختفيف العباء عن هذه االسر وأطفاهلا مع مس

 واشرافها عليها.

أن الطفل املعاق سيكون إنسان فاعل يف املستقبل، وال خيتلف عن السوي إال يف حدود  4

ظروف اإلعاقة وبالتالي ميكنه أن يكون عامل إذا توفرت له سبل التعليم املتقدمة 

 وخاصة منها التقنيات التكنولوجية يف جمال االتصاالت واحلاسب اآللي نظرًا لعصرها

قل مواهبهم وتشجيع ن املناسب االخذ بيد اجملتهدين لصلذا سيكون مدهر، املز

من خالل التنشئة احلسنة اليت تساعد على الرقي باألفكار عرب معاهد  همتوجهات

خاصة يساهم فيها القطاع اخلاص إىل جانب الدولة لتشجيع هذه الفئة واالستفادة من 

 ولو كانت رمزية طويلة املدى. طاقاتها مع اشراف الدولة باملساعدة حتى

 املراجع:

 القرآن الكريم. .1
 كتب قانونية :

الدكتور. طارق إبراهيم الدسوقي عطية، شرح األحكام اخلاصة يف قانون اجلزاء الُعماني  .1

 –اجلرائم الواقعة على األفراد  –)يف اجلرائم( اجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي 

األزا -، ش، سوتري40-38بالعرض واألخالق العامة، دار اجلامعة اجلديدة، اجلرائم املخلة 

 2018اإلسكندرية، طبع، –ةربط

جامعة  –كلية احلقوق  –ترمجة قرار حمكمة النقض الفرنسية   -د. فيصل حمجوب   .2

 ظفار.

د. مصطفى أبو مندور موسى، مسئولية الطبيب عن ضرر تشوه اجلنني "حنو مفهوم خاص  .3

كان املسئولية املدنية" حبث منشور يف جملة األمانة، سلطنة ُعمان، العدد الثالث للضرر وألر

 . 1441والثالثون مجادى األول 
 كتب عامة :

الدكتورة. أمة اللطيف بنت شرف بن حمسن ثيبان، دليل تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة بسلطنة  .1

 ، 2016ُعمان، اصدار معهد اإلدارة العامة، الطبعة الثانية، 

د. أمة اللطيف بنت شرف بن حمسن شيبان، التنمية اإلدارية يف سلطنة ُعمان، معهد اإلدارة  .2

  2017العامة، سلطنة ُعمان الطبعة األوىل ،
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   2011العربي، تاريخ النشر  راالنتشا
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بالفقه اإلسالمي، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن، جامعة اإلمام حممد بن 

 . 1434سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، العام اجلامعي، 
 دولية : اتفاقيات

 م،  1989اتفاقية حقوق الطفل الدولية  .1
يف البغاء ويف املواد االباحية، بشأن بيع األطفال واستغالهلم  2000الربوتوكولني امللحقني يف  .2
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/ من مايو سنة 19، بتاريخ 2014/ 22قانون الطفل الُعماني، الصادر باملرسوم السلطاني رقم:  .2

/ 2014. 

 ( 2008/ 136قانون مكافحة االجتار بالبشر الصادر باملرسوم السلطاني رقم:) .3
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 دور اخللوة الشرعية يف تأهيل نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 

 مستخلص البحث

الشرعية يف إعادة تأهيل نزالء مراكز هدفت هذه الدراسة التعرف على دور اخللوة 

اإلصالح والتأهيل، وذلك من خالل التعرف على مفهوم اخللوة الشرعية والضوابط القانونية 

والشرعية هلا يف مراكز اإلصالح والتأهيل، باإلضافة إىل التعرف على األثار املرتتبة على 

تطبيق اخللوة الشرعية للنزالء يف اخللوة الشرعية للنزالء، باإلضافة إىل التعرف على معوقات 

مركز اإلصالح والتأهيل، ويف سبيل حتقيق تلك األهداف استخدم الباحثان منهج حتليل 

املضمون، ويف ضوء ذلك توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها أن للخوة الشرعية 

جتماعية والنفسية دور يف إعادة تأهيل نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل من الناحية اال

والصحية، كما أشارت قواعد نيلسون مانديال إىل حق النزالء باخللوة الشرعية بالتساوي 

ودون متييز بني النزالء، وتعترب قواعد نيلسون مانديال أكثر القواعد النموذجية الدولية يف 

عوقات معاملة نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل تطورًا، وقد توصلت الدراسة بأن هنالك م

اقتصادية ومالية واجتماعية وفقهية حتول دون تطبيق اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح 

والتأهيل، وقد أوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة تطبيق نظام اخللوة 

 الشرعية للنزالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل وفقًا جملموعة من الضوابط والشروط.

 مفتاحية: دور، اخللوة الشرعية، تأهيل، النزالء، مراكز اإلصالح والتأهيل.كلمات 

Abstract 
This study aimed to identify the role of legal solitude in rehabilitating the 

inmates of reform and rehabilitation centers, by identifying the concept of legal 

solitude and the legal and legal controls for it in the reform and rehabilitation 

centers, in addition to identifying the effects of the legal solitude for inmates, in 

addition to identifying the obstacles to the application of In order to achieve 

these goals, the researchers used the content analysis approach, and in light of 

this, the researchers reached a number of results, perhaps the most prominent of 

which is that the legal Brotherhood has a role in rehabilitating the inmates of the 

reform and rehabilitation centers in terms of social, psychological and health, as 

indicated by the rules of Nelson Mandela asserts the right of inmates to legal 
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solitude equally and without discrimination between inmates, and the Nelson 

Mandela rules are the most international model rules in the treatment of inmates 

in correctional and rehabilitation centers. The study recommended a set of 

recommendations, perhaps the most prominent of which is the necessity of 

applying the legal seclusion system for inmates in centers Repair and 

rehabilitation according to a set of terms and conditions. 

Keywords: Role, legal seclusion, rehabilitation, inmates, reform and 

rehabilitation centers. 

 مقدمة

متتتتتن  ضتتتتتح  كتتتتتبرية تت طتتتتتورات  لتتتتتيهم بت كتتتتتوم ع يتتتتتة للمح لتتتتتة العقاب يتتتتتت املعام قتتتتتد حظ ل

غتتتت ضتتتتي ال كتتتتان يف املا بتتتتة، إذ  ظتتتترة إىل العقو قتتتتدر ختتتتالل الن كتتتترب  يتتتتق أ بتتتتة حتق متتتتن العقو رض 

هلتتتذه  يتتتة  لتتتة العقاب ستتتمت املعام نتتتبهم، فات عتتتن ذ فتتتريًا  يتتته تك كتتتوم عل يتتتالم للمح لتتتردع واإل متتتن ا

عتتتتذيب  جتتتتر والت قتتتتام والز ستتتتاليب اإلنت لتتتتى أ يتتتتة ع نتتتتت مبن حنتتتتو كا لتتتتى  ستتتتوة ع شتتتتدة والق ئتتتتة بال الف

ستتتتتات يف  طتتتتتور الدرا متتتتتع ت كتتتتتن  يتتتتتتهم، ل ستتتتتانية وادم كتتتتترامتهم اإلن لتتتتتى  ظتتتتتة ع عتتتتتدم احملاف و

كتتتتوم ال متتتتن احمل قتتتتام  ستتتتوة واالنت لتتتتردع والق متتتتن ا بتتتتة  ظتتتترة إىل العقو غتتتتريت الن قتتتتابي ت كتتتتر الع ف

يتتتتتة  لتتتتة العقاب صتتتتتبحت املعام يتتتتًا فأ لتتتتتهم اجتماع هتتتتذيبهم وتأهي صتتتتتالحهم وت لتتتتة إ لتتتتيهم إىل حماو ع

 .(1)هلذه الفئة تعتمد على الكرامة اإلنسانية 

صتتتتتتت قتتتتتتد ن هتتتتتتداف  و لتتتتتتى األ ستتتتتتجونني ع لتتتتتتة امل نتتتتتتى ملعام حلتتتتتتد األد عتتتتتتد ا عتتتتتتة قوا جممو

لتتتتتة  ـتتتتتـدف معام ـتتتتتـجب أن تـــه ـتتتتتـه: يـ ـتتتتتـى أنـ يتتتتتة عـــــلـ ستتتتتالبة للحر بتتتتتة ال يتتتتتذ العقو متتتتتن تنف غتتتتتاة  املبت

متتتدة  بتتته  ستتتمح  متتتا ت قتتتدر  لتتتى  ثتتتل ع تتتتدبري مما ستتتجن أو  بتتتة ال لتتتيهم بعقو كتتتوم ع شتتتخاص احمل األ

ـتتتتـبة  ـتتتتـق الـــرغـ ـتتتتـى خـــلــ بتتتتة إلـ فتتتتراج العقو عتتتتد اإل شتتتتوا ب بتتتتأن يعي لتتتتديهم  ـتتتتـة  ستتتتهم والصالحيـ يف نفو

متتتي  ستتتهم وتن حتتترتام أنف لتتتى ا شتتتجعهم ع ستتتهم وأن ُت لتتتى أنف لتتتوا ع قتتتانون, وأن يعو ظتتتل ال عتتتنهم يف 

 .(2)فيهم الـــشـــعــــور باملسؤولية

قتتتتتاء  يتتتتتل باإللت حتتتتتق النز يتتتتتة  يتتتتتات الدول شتتتتتريعات واالتفاق هتتتتتا الت صتتتتتت علي لتتتتتيت ن قتتتتتوق ا متتتتتن احل و

قتتتتاء ا جتتتته ل لتتتتيت بزو شتتتترعية، وا لتتتتوة ال حبتتتتق اخل صتتتترين  نتتتتد املعا عتتتترف ع صتتتتبح ي لتتتتذي أ ألزواج، وا

نتتتتتتزالء  يتتتتتتل  صتتتتتتالح وتأه متتتتتتًا يف إ شتتتتتترعية دورًا ها لتتتتتتوة ال هتتتتتتاء أن للخ متتتتتتن الف كتتتتتتثريين  يتتتتتترى ال

متتتتن  لتتتترغم  لتتتتى ا نتتتته ع هلتتتتا، إال أ يتتتتة  تتتتتأثريات اإلجياب ختتتتالل ال متتتتن  يتتتتل،  صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل مرا

 
(. أساليب املعاملة العقابية للسجناء يف التشريع اجلزائري، جملة العلوم القانونية واالجتماعية، اجمللد 2018عمر، بن جاري )(1)

 .274، ص2، العدد 3
 .1955من قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء لسنة  63القاعدة (2)
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تتتتتر لتتتتيت  قتتتتادات، وا متتتتن االنت ستتتتلم  هتتتتا مل ت كتتتتد أهميت متتتتا يؤ ئتتتتدة، و غتتتتري ذي فا ستتتتلوبًا  هتتتتا أ ى في

صتتتترة يف  يتتتتة املعا شتتتتريعات العقاب ختتتتتالف الت شتتتترعيى، ا لتتتتوة ال حتتتتول اخل هتتتتاء  بتتتتني الفق خلتتتتالف  ا

شتتتتتتريعات  لتتتتتتك ت يتتتتتتل، فهنا صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل شتتتتتترعية يف مرا لتتتتتتوة ال كتتتتتتام اخل ظتتتتتتيم أح تن

كتتتتتام  متتتتتن أح شتتتتتددت  ضتتتتتيقت و بتتتتته أو  ختتتتتذ  ختتتتترى مل تؤ شتتتتتريعات أ ظتتتتتام، وت هتتتتتذا الن ختتتتتذت ب أ

 هذا احلق بالنسبة للنزالء. ممارسة

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية يف اجلوانب التالية:

لتتتوة  - ضتتتوع اخل لتتتى مو يتتتت ع لتتتيت أجر ثتتتان ا لتتتم الباح حتتتد ع لتتتى  نتتتدرتها ع ستتتات و لتتتة الدرا ق

 الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل وخصوصًا يف فلسطني.
ثتتتتتراء  - ستتتتتة يف إ هتتتتتذه الدرا ستتتتتاهم  شتتتتترعية ست لتتتتتوة ال ضتتتتتوع اخل حتتتتتول مو ظتتتتتري  األدب الن

 لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
 أما من الناحية العملية، فتكمن أهمية الدراسة يف اجلوانب التالية:

صتتتتالح  - كتتتتز اإل صتتتتًا )إدارة مرا قتتتترار خصو صتتتتناع ال صتتتتاص و صتتتتحاب االخت ستتتتاعدة أ م

شتتتتتتترعية يف  لتتتتتتتوة ال يتتتتتتتق اخل يتتتتتتتة تطب عتتتتتتترف اىل أهم يتتتتتتتل( الت صتتتتتتتالح والتأه كتتتتتتتز اإل مرا

شتتتتترعية  لتتتتتوة ال يتتتتتق اخل ستتتتتليمة لتطب ضتتتتتوابط ال كتتتتتام وال عتتتتترف اىل األح يتتتتتل، والت والتأه

 اليت تساهم يف إصالح وتأهيل النزالء.
هتتتتتم يف  - عتتتتترف اىل حق هتتتتتم يف الت يتتتتتل وأزواج صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل نتتتتتزالء مرا ستتتتتاعدة  م

ضتتتتتمانات  عتتتتتريفهم بال يتتتتتل، وت صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل شتتتتترعية يف مرا لتتتتتوة ال ستتتتتة اخل ممار

 يت تكفل سرية املوضوع.ال
 أهداف الدراسة:

لتتتتتتتوة  عتتتتتتترف إىل دور اخل ثتتتتتتتل يف الت ئتتتتتتتيس يتم هتتتتتتتدف ر ستتتتتتتة يف  هتتتتتتتداف الدرا متتتتتتتن أ تك

هلتتتتتدف  عتتتتن ا ثتتتتق  يتتتتتث ينب يتتتتل، ح صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل نتتتتتزالء مرا يتتتتل  عتتتتادة تأه شتتتترعية يف إ ال

 الرئس أهداف أخرى فرعّية تتمثل يف التعرف إىل:

 لتأهيل.ماهية اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح وا -
 ضوابط ممارسة اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل. -
 موقف الشرع من اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل. -
 اآلثار النامجة عن تطبيق اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل. -
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يتتتتات  - بتتتترز النظر يتتتتل وأ صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل شتتتترعية يف مرا لتتتتوة ال يتتتتق اخل قتتتتات تطب معو

 فسرة هلا.امُل

 مشكلة الدراسة:

هتتتتو  ئتتتتيس  ستتتتؤال ر لتتتتى  بتتتتة ع ستتتتة لإلجا ستتتتعى الدرا عتتتتادة ت شتتتترعية يف إ لتتتتوة ال متتتتا دور اخل  :

 :أخرى فرعّية تتمثل يف أسئلة  هنبثق عنو ت ؟ تأهيل نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل

 رعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل؟اخللوة الشب املقصودما  -
 اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل؟.ضوابط ممارسة هي ما  -
 رعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل؟ما موقف الشرع من اخللوة الش -
شتتتتتتهتتتتتتي متتتتتتا  - لتتتتتتوة ال يتتتتتتق اخل عتتتتتتن تطب مجتتتتتتة  ثتتتتتتار النا صتتتتتتتالح اآل كتتتتتتز اإل رعية يف مرا

 والتأهيل؟
بتتتتترز هتتتتتي متتتتتا  - يتتتتتل وأ صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل شتتتتترعية يف مرا لتتتتتوة ال يتتتتتق اخل قتتتتتات تطب معو

 ة هلا؟النظريات امُلفسر
 منهج الدراسة:

ستتتتتخدمت متتتتات  ا فتتتتة املعلو يتتتتل كا لتتتتى حتل قتتتتائم ع ضتتتتمون ال يتتتتل امل متتتتنهج حتل ستتتتة  الدرا

صتتتتتتتالح  كتتتتتتتز اإل شتتتتتتترعية يف مرا لتتتتتتتوة ال ضتتتتتتتوع اخل عتتتتتتتن مو جتتتتتتتع  صتتتتتتتادر واملرا تتتتتتتتوفرة يف امل امل

نتتتتتزالء  صتتتتتة ب يتتتتتة اخلا يتتتتتات الدول هتتتتتي االتفاق متتتتتات  لتتتتتك املعلو صتتتتتادر ت بتتتتترز م عتتتتتل أ يتتتتتل، ل والتأه

نتتتتتتديال ستتتتتتون ما عتتتتتتد نيل صتتتتتتًا قوا يتتتتتتل وخصو صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل قتتتتتتوانني مرا ضتتتتتتافة ال ، باإل

قتتتتم ) ستتتتطيين ر يتتتتل الفل صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل قتتتتانون مرا صتتتتًا  يتتتتة خصو ستتتتنة 6الداخل  1998( ل

قتتتتتتم ) نتتتتتتي ر يتتتتتتل األرد صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل قتتتتتتانون مرا ستتتتتتنة 9و شتتتتتتكل 2004( ل متتتتتتا سي ، ك

 اجتهادات الفقهاء مصدرًا هامًا للمعلومات يف هذه الدراسة.

 املبحث األول

 كز اإلصالح والتأهيلماهية اخللوة الشرعية يف مرا

 مفهوم اخللوة الشرعية واملصطلحات ذات العالقة: املطلب األول/

صتتتتطلحات  متتتتن امل يتتتتد  صتتتتالح بالعد كتتتتز اإل شتتتترعية يف مرا لتتتتوة ال صتتتتطلح اخل تتتتتبط م ار

يتتتتل،  صتتتتالح، التأه صتتتتطلحات اإل لتتتتك امل بتتتترز ت عتتتتل أ هتتتتا، ول ضتتتتيحها وتبيان نتتتتا تو جيتتتتب علي لتتتتيت  ا

 ه سنقوم بتوضيحها على النحو التالي:النزالء، مراكز اإلصالح والتأهيل، وعلي
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جتتتتان  أوال: متتتتع الزو هتتتتي أن جيت هتتتتا  صتتتتطالحًا بأن شتتتترعية ا لتتتتوة ال عتتتترف اخل شتتتترعية: ت لتتتتوة ال اخل

كتتتتدار أو  متتتتا،  نتتتتاس عليه طتتتتالع ال متتتتن ا يتتتته  نتتتتان ف كتتتتان يأم صتتتتحيح يف م لتتتتزواج ال قتتتتد ا عتتتتد ع ب

لتتتتق يتتتتت مغ ستتتتطح ال، ب عتتتتام أو  محتتتتام  ستتتتجد أو  يتتتتق أو م شتتتتارع أو طر متتتتاع يف  كتتتتان االجت  فتتتتإن 

لتتتتوة  قتتتتق اخل فتتتتال تتح لتتتته؛  بتتتتاب  ستتتتتان ال  فتتتتذ أو يف ب بتتتتاب والنوا تتتتتوح ال يتتتتت مف لتتتته أو يف ب ستتتتاتر 

 .(1)الصحيحة

نتتتتتا يف  متتتتتا يهم ستتتتتدة، و لتتتتتوة الفا صتتتتتحيحة واخل لتتتتتوة ال عتتتتتان، اخل شتتتتترعية نو لتتتتتوة ال واخل

صتتتتحيحة،  لتتتتوة ال هتتتتي اخل ستتتتة  فتتتتق هتتتتذه الدرا صتتتتحيحة و لتتتتوة ال يتتتتف اخل نتتتتا تعر كتتتتن ل يتتتتث مي ح

 :(2)املذاهب األربعة على النحو التالي
يتتتتة: -1 نتتتتد احلنف يتتتتة  ع شتتتترعية والطبع نتتتتع ال فتتتتاء املوا متتتتع انت متتتتا؛  كتتتتان  لتتتتزوجني يف م متتتتاع ا اجت

 سية.واحل
يتتتتتة: -2 نتتتتتد املالك تتتتتتداء: ع لتتتتتوة اه عتتتتتان:النوع األول: خ صتتتتتحيحة نو لتتتتتوة ال متتتتتع  اخل هتتتتتي أن جيت و

بتتتتاب  غتتتتالق ال فتتتتي إ جتتتتدت، وإال فيك ستتتتتور إن و يتتتته ال ختتتتى ف كتتتتان تر تتتتته يف م متتتتع زوج لتتتتزوج  ا

حتتتد متتتا أ صتتتل إليه يتتتث ال ي متتتا حب صتتتل إليه فتتتاف، املو عتتتد الز تتتتداء ب لتتتوة االه كتتتون خ نتتتوع ، ووت ال

يتتتتارة: لتتتتوة الز ثتتتتاني: خ يتتتتزور ال هتتتتي أن  ختتتتر، أو  و شتتتتخص آ يتتتتت  ختتتتر يف ب لتتتتزوجني اآل متتتتن ا كتتتتل 

 أن يزور الزوج زوجته يف بيت أهلها، أو أن تزور الزوجة زوجها يف بيته.

 أن جيتمع الزوجان يف مكان تغلق أبوابه، وترخى ستوره. عند الشافعية: -3

 انفراد الرجل بزوجته بعد إبرام العقد الصحيح. عند احلنابلة: -4

لتتتتتو هتتتتتتوم اخل قتتتتتد أن مف هتتتتتتوم نعت متتتتتتن مف قتتتتترتب  يتتتتتتل ي صتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل شتتتتتترعية يف مرا ة ال

 املالكية للخلوة الشرعية حتديًد النوع الثاني أال وهو خلو الزيارة.

يتتتًا: حمتتتتاط  ثان نتتتتاء  هتتتتا ب يتتتتل بأن صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل عتتتترف مرا يتتتتل: ت صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل مرا

قتتتتتوانني متتتتتة و خمتتتتتالف ألنظ ستتتتتلوك  كتتتتتابهم  نتتتتتزالء الرت يتتتتته ال يتتتتتودع ف يتتتتتة  ستتتتتوار عال متتتتتع بأ  اجملت

صتتتتتتالحه  هتتتتتتدف إ عتتتتتتدة ب لتتتتتتربامج امل متتتتتتن ا يتتتتتتد  يتتتتتتل للعد هلتتتتتتا النز ضتتتتتتع خال حمتتتتتتددة خي فتتتتتترتة  ل

لتتتتته لتتتتتربامج (3)وتأهي متتتتتن ا عتتتتتة  ضتتتتتم جممو ثتتتتتة ت شتتتتتأت حدي هتتتتتا من هتتتتتا بأن كتتتتتن تعريف متتتتتا مي ، ك

كتتتتتتن  متتتتتتا مي ختتتتتترى، ك لتتتتتتربامج األ متتتتتتن ا هتتتتتتا  شتتتتتتاد وغري لتتتتتتيم واإلر تتتتتتتدريب والتع قتتتتتتة بال املتعل

 
 .77، دار الفكر: دمشق، ص3ه(. الفقه اإلسالمي وأدلته، ط1409الزحيلي، وهبة )(1)
 وبعدها. 34، دار اليازروي العلمية: عمان، ص1(. أحكام اخللوة يف الفقه اإلسالمي، ط1997أبو حييى، مسر )(2)
(. واقع التأهيل الرتبوي لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل مبحافظات غزة وسبل تطويره، رسالة 2013ابو بطيخان، فؤاد )(3)

 .6ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية: غزة، ص
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كتتتتتوم هتتتتا احمل جتتتتز في متتتتاكن حي هتتتتا أ هتتتتا بأن جتتتتتل تعريف متتتتن أ هتتتتم  يتتتتق مع قتتتتوفني للتحق ني أو املو

 .(1)تنفيذ العقوبات من جهة وإلصالحهم من جهة أخرى

لتتتتيت  متتتتاكن ا هتتتتا األ يتتتتل بأن صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل فتتتتًا ملرا حتتتتان تعري ثتتتتان فيقرت متتتتا الباح أ

ضتتتتة  بتتتتة املفرو يتتتتذ العقو هتتتتا لتنف ضتتتتائية ب ستتتتلطة الق متتتتن ال كتتتتومني  قتتتتوفني أو احمل يتتتتداع املو يتتتتتم إ

لتتتتتى أن  لتتتتتيهم، ع لتتتتتهم، ع صتتتتتالحهم وتأهي ستتتتتهم يف إ لتتتتتيت ت لتتتتتربامج ا متتتتتن ا عتتتتتة  ضتتتتتمن جممو تت

ضتتتتمنه  مبتتتتا تت يتتتتل  صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل ستتتتجن ومرا هتتتتوم ال بتتتتني مف يتتتتز  كتتتتن أن من تتتتتالي مي وبال

متتتتن  هتتتتوم  قتتتترب إىل مف هتتتتي األ لتتتتك ف ضتتتتمن ذ حتتتتال مل تت فتتتتي  يتتتتة، ف صتتتتالحية وتأهيل بتتتترامج إ متتتتن 

 السجن.

ثتتتتتا: نتتتتتزالء:  ثال نتتتتته ال صتتتتتطالحًا بأ يتتتتتل ا عتتتتترف النز شتتتتتخي قتتتتتهتتتتتو ال لتتتتتذي عو متتتتتن  بص ا نتتتتتع  وم

متتتتا  بتتتتو، أم ك ستتتتجد، أم ق يتتتتت، أم م ضتتتتعه يف ب ختتتتالل و متتتتن  كتتتتان  ستتتتواء  ستتتته  صتتتترف بنف الت

يتتته  ضتتتع ف فتتتل يو نتتتاء مق ضتتتعه يف ب ختتتالل و متتتن  لتتتك  كتتتان ذ ضتتتي, أو  قتتتت املا ستتتائدًا يف الو كتتتان 

متتتتتا  ضتتتتتدهم, ك صتتتتتادرة  كتتتتتام ال يتتتتتذ األح حمتتتتتاكمتهم أو تنف ظتتتتتار  متتتتتون بانت شتتتتتخاص املته األ

 .(2)احلاضر هو سائد ومعمول به يف الوقت

متتتتتتا مت نتتتتتتي  ك يتتتتتتل األرد صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل قتتتتتتانون مرا يتتتتتتل يف  يتتتتتتف النز نتتتتتته بتعر أ

شتتتتخص ثتتتتى ،ال كتتتتان أم أن كتتتترًا  هتتتتة  ،ذ عتتتتن ج صتتتتادر  قتتتترار  يتتتتذًا ل كتتتتز تنف يتتتتودع يف املر لتتتتذي  ا

صتتتتتتة هتتتتتتة خمت ضتتتتتتائية، أو أي ج ستتتتتتطيين (3)ق يتتتتتتل الفل صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل قتتتتتتانون مرا متتتتتتا  ، أ

بتتتتتوس ت شتتتتتخص حم كتتتتتل  نتتتتته  يتتتتتل بأ عتتتتترف النز قتتتتتد  متتتتتة ف عتتتتتن حمك صتتتتتادر  كتتتتتم  يتتتتتذًا حل نف

كتتتتتز  حيتتتتتال إىل املر شتتتتتخص  قتتتتتانوني أو أي  فتتتتتظ ال حتتتتتتت احل فتتتتتًا  صتتتتتة أو موقو يتتتتتة أو خا جزائ

 .(4)تنفيذًا إلجراء حقوقي

عتتتًا: لتتتتيت  راب ستتتتاليب ا يتتتتات أو األ عتتتتة العمل نتتتته جممو نتتتتزالء بأ يتتتتل ال يتتتتف تأه كتتتتن تعر يتتتتل: مي التأه

جملتتتتتت حتتتتتترفني أو ا شتتتتتتخاص املن يتتتتتته األ عتتتتتتادة توج قتتتتتتديم أو إ هتتتتتتا ت صتتتتتتد ب يتتتتتتاة يق حنتتتتتتو احل رمني 

يتتتتتث  شتتتتتخص حب نتتتتتد ال يتتتتتة ع حلتتتتتوافز اإلجياب ثتتتتتارة ا يتتتتتل إ نتتتتتى التأه ضتتتتتمن مع يتتتتتث يت ستتتتتوية، ح ال

 
(. اجتاهات النزالء حنو برامج التعليم والتدريب املهين يف املؤسسات اإلصالحية دراسة مسحية يف 2000الغامدي، حممَّد )(1)

 .12حيات الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف للعلوم األمنية: الرياض، صإصال
 -مؤشرات جودة اخلدمات اليت تقدمها املديرية العامة للسجون من وجهة نظر النزالء(. 2012احلارثي، سعيد بن سعد )(2)

 .34: الرياض، ص,جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةغري منشورة دراسة ميدانية على سجون حمافظة الطائف,رسالة ماجستري
 .2004لسنة  9من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم  2املادة  (3)
 .1998لسنة  6من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم  1املادة (4)
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عتتتتد أن  قتتتتوانني ب فتتتتيحرتم ال ستتتته،  ستتتتها يف نف يتتتتراد غر لتتتتيت  يتتتتدة ا قتتتتف اجلد بتتتتالقيم والنوا يتتتتؤمن 

 .(1)كان متمردًا عليها أو يندمج يف احلياة االجتماعية بعد أن كان منعزاًل عنها

يتتتتف كتتتتن تعر متتتتا مي ختتتتل  ك متتتتدة دا ستتتتائل املعت فتتتتة الو نتتتته كا ضتتتتًا بأ نتتتتزالء أي يتتتتل ال تأه

بتتتتارة  ستتتتجن، بع يتتتته بال كتتتتوم عل صتتتتية احمل صتتتتقل سخ شتتتتأنها أن ت متتتتن  لتتتتيت  يتتتتة وا ستتتتة العقاب املؤس

متتتتتتع،  جتتتتتتتاه اجملت ستتتتتته و جتتتتتتتاه نف ستتتتتتؤوليته ا كتتتتتتوم مي لتتتتتتدى احمل شتتتتتتعور  لتتتتتتق ال هتتتتتتو خ ختتتتتترى  أ

هتتتا أو  ثتتتتم تنميت يتتتة،  يتتتتة وبدن يتتتتات ذهن متتتن إمكان يتتتته  متتتا لد لتتتتى  ظتتتة ع هتتتتا إن واحملاف لتتتتة خلق حماو

 .(2)مل تكن موجودة

صتتتبحوا  كتتتي ي نتتتزالء  ستتتلوك ال عتتتديل  نتتته ت نتتتزالء بأ يتتتل ال متتتًا لتأه ثتتتان مفهو قتتترتح الباح وي

صتتتتتتالح  كتتتتتتز اإل قتتتتتتة يف مرا لتتتتتتربامج املطب ختتتتتتالل ا متتتتتتن  متتتتتتاعي  نتتتتتتدماج االجت لتتتتتتى اال قتتتتتتادرين ع

 والتأهيل.

 ضوابط اخللوة الشرعية يف القانون:املطلب الثاني / 

طتتتترق  شتتتترعية، مل تت لتتتتوة ال ضتتتتوع اخل ستتتتجناء ملو لتتتتة ال لتتتتدنيا ملعام يتتتتة ا عتتتتد التموذج القوا

نتتتتد  هتتتتا ع جيتتتتب مراعات لتتتتيت  عتتتتد ا عتتتتايري والقوا يتتتتد امل ستتتتاس يف حتد جتتتتع األ متتتتن املر تتتتترب  لتتتتيت تع ا

متتتتتم  متتتتؤمتر األ هتتتتتا  صتتتتى باعتماد يتتتتث أو يتتتتتل، ح صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل نتتتتتزالء مرا متتتتع  متتتتل  التعا

جملتتتتتترمني لتتتتتتة ا ميتتتتتتة ومعام نتتتتتتع اجلر حتتتتتتدة األول مل ستتتتتتنة  املت يتتتتتتف  قتتتتتتود يف جن متتتتتتا (3)م1955املع ، أ

لتتتة  لتتتدنيا ملعام يتتتة ا حتتتدة النموذج متتتم املت عتتتد األ حتتتدث قوا تتتترب أ لتتتيت تع نتتتديال ا ستتتون ما عتتتد نيل قوا

ستتتتتتنة  ستتتتتتجناء ل لتتتتتتة ال لتتتتتتدنيا ملعام يتتتتتتة ا عتتتتتتد النموذج حتتتتتتة للقوا صتتتتتتيغة منق تتتتتتترب  ستتتتتتجناء، وتع ال

لتتتتتق مبم1955 لتتتتتدولي املتع قتتتتتانون ا لتتتتتى ال طتتتتترأ ع لتتتتتذي  طتتتتتور ا ظتتتتتل الت صتتتتتًا يف  لتتتتتة ، وخصو عام

ستتتتتتجناء يتتتتتتارات (4)ال ستتتتتتمى الز هتتتتتتا م لتتتتتتق علي لتتتتتتيت أط شتتتتتترعية وا لتتتتتتوة ال قتتتتتتت إىل اخل قتتتتتتد تطر  ،

يتتتتة،  عتتتتدة )الزوج نتتتتص القا جتتتتاء يف  يتتتتث  بتتتتَّق 58/2ح يتتتتة، ُيط يتتتتارات الزوج ستتتتَمح بالز متتتتا ُي ( حيث

ستتتاواة  قتتتدم امل لتتتى  حلتتتق ع هتتتذا ا ستتتة  يتتتة ممار ستتتجينات إمكان تتتتاح لل يتتتز، وُت حلتتتق دون متي هتتتذا ا

 
بية يف القضايا اجلنائية واإلرهابية، دار الكتب القانونية: (. تأهيل نزالء املؤسسات العقا2007موسى، مصطفى حممد ) (1)

 .25القاهرة، ص
، رسالة 1998لسنة  6(. تأهيل السحني وفقًا لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم 2009بواقنة، تهاني )(2)

 .3-2ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية: نابلس، ص
( املؤرخ يف 62-)د 2067و 1957متوز/يوبيو  31( املؤرخ يف 24-جيم )د 663ادي واالجتماعي بقراريه أقرها اجمللس االفتص (3)

 قاعدة ومعيار. 95، وتتضمن 1977أيار/مايو  13
سنة يف  27مسيت قواعد نيلسون مانديال بهذا اإلسم تكرميًا إلرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديال الذي قضى (4)

اق كفاحه يف سبيل حقوق اإلنسان العاملية واملساواة والدميوقراطية وتعزيز ثقافة السالم، كما مت إقرارها من السجن يف سي

 .2015كانون األول/ديسمرب  17واعتمدت يف  70/175اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم 
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جتتتتتال ستتتتتاوية  ،متتتتتع الر لتتتتتة ومت صتتتتتة عاد حتتتتتة فر ضتتتتتمان إتا متتتتتاكن ل تتتتتُتوفَّر أ جتتتتتراءات و ضتتتتتع إ وُتو

صتتتتتتون  ستتتتتالمة و لتتتتتى ال فتتتتتاظ ع بتتتتتة للح يتتتتتة الواج يتتتتتالء العنا متتتتتع إ حلتتتتتق،  هتتتتتذا ا متتتتتن  فتتتتتاع  لالنت

 .الكرامة
عتتتتدة ) متتتتن القا نتتتتا  ضتتتتح ل حتتتتق 58/2يت لتتتتى  كتتتتدت ع هتتتتا أ نتتتتديال أن ستتتتون ما عتتتتد نيل متتتتن قوا  )

صتتتتتالح  كتتتتتز اإل نتتتتتزالء مرا شتتتتترعية ل لتتتتتوة ال يتتتتتة، اخل يتتتتتارات الزوج ستتتتتمى الز حتتتتتتت م يتتتتتل  والتأه

يتتتتتتارات  يتتتتتتق الز متتتتتتة لتطب ضتتتتتتوابط العا كتتتتتتام وال متتتتتتن األح عتتتتتتة  لتتتتتتى جممو كتتتتتتدت ع متتتتتتا أ ك

 الزوجية، ميكن حتديدها فيما يلي:

عتتتدم  - نتتتا  كتتتد ل متتتا يؤ هتتتو  يتتتة، و يتتتارات الزوج يتتتق الز نتتتد تطب نتتتزالء ع بتتتني ال يتتتز  عتتتدم التمي

متتتتدة حلتتتتق ك هتتتتذا ا متتتتن  ستتتتتفادة  بتتتتالنزالء لال لتتتتق  شتتتتروط   تتع جتتتتود  كتتتتم أو أن  و احل

 يكون النزيل حسن السرية والسلوك.
جتتتتال،  - نتتتته الر ستتتتتفيد م لتتتتذي ي قتتتتدر ا حلتتتتق بال هتتتتذا ا متتتتن  جتتتتات  نتتتتزيالت الزو ستتتتتفيد ال ت

 وعدم اقتصارها على الرجال فقط.
قتتتتتق  - شتتتتتكل حي يتتتتتة ب يتتتتتارة الزوج يتتتتتق الز متتتتتاكن لتطب جتتتتتراءات وأ لتتتتتك إ كتتتتتون هنا أن ي

 العدل واملساواة يف االستفادة من هذا احلق.
كتتتتون هن - كتتتترامتهم، أن ي صتتتتون  ستتتتالمة األزواج و لتتتتى  فتتتتاظ ع متتتتام للح يتتتتة واهت لتتتتك عنا ا

 كاحملافظة على سرية الزيارة مثاًل.
يتتتتة  غتتتتري االحتجاز تتتتتدابري  ستتتتجينات وال لتتتتة ال حتتتتدة ملعام متتتتم املت عتتتتد األ قتتتترت قوا متتتتا أ ك

عتتتتدة  بتتتتانكوك( يف القا عتتتتد  متتتتات )قوا بتتتتالزوج  27للمجر ستتتتجينات  صتتتتال ال حتتتتق ات لتتتتى  هتتتتا ع من

ستتتت متتتتا ي هتتتتا )حيث جتتتتاء في يتتتتث  هتتتتذا ح ستتتتة  يتتتتة ممار ستتتتجينات إماكن تتتتتاح لل يتتتتارة األزواج، ت مح بز

 .(1)احلق على قدم املساواة مع الرجال(
نتتتتي  يتتتتل األرد صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل قتتتتانون مرا قتتتتر  متتتتا أ ستتتتنة  9ك حتتتتق  م2004ل لتتتتى  ع

ثتتتتتر  ستتتتتنة أو أك مبتتتتتدة  يتتتتته  كتتتتتوم عل يتتتتتل حم كتتتتتل نز يتتتتته )ل جتتتتتاء ف يتتتتتث  شتتتتترعية، ح لتتتتتوة ال اخل

كتتتتتان يف امل شتتتتترعي يف م جتتتتته ال ختتتتتتالء بزو يتتتتتته اال تتتتتتوافر ف يتتتتتة ت لتتتتتك الغا صتتتتتص لت كتتتتتتز، خي ر

ملتتتدير( صتتتدرها ا متتتات ي فتتتق تعلي شتتترعية وو لتتتوة ال كتتتز (2)شتتتروط اخل قتتتانون مرا نتتتا أن  ضتتتح ل ، يت
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حتتتتو  لتتتى الن هتتتا ع ستتتتفيدين من شتتترعية وامل لتتتوة ال كتتتام اخل حتتتدد أح نتتتي  يتتتل األرد صتتتالح والتأه اإل

 التالية:

تتتتتا - ثتتتتر، وبال ستتتتنة أو أك لتتتتيهم ب كتتتتوم ع شتتتترعية احمل لتتتتوة ال متتتتن اخل ستتتتتفيد  ستتتتتبعد ي لي ا

خمتتتتتالف  تتتتتتربه  متتتتتا نع هتتتتتو  قتتتتتوفني، و ستتتتتتبعد املو ستتتتتنة وا متتتتتن  قتتتتتل  كتتتتتومني دون بأ احمل

 لقواعد نيلسون مانديال اليت اشرتطت عدم التمييز بني النزالء.
نتتتتزيالت،  - نتتتتزالء وال يتتتتل ال صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل شتتتترعية يف مرا لتتتتوة ال متتتتن اخل ستتتتتفيد  ي

 وهو ما ينسجم مع قواعد نيلسون مانديال.
 لوة الشرعية يف مكان داخل مركز اإلصالح والتأهيل.جيب أن تعقد اخل -
بتتتني   - شتتترعية  قتتتة  جتتتود عال هتتتا و عتتتل أبرز شتتترعية، ول لتتتوة ال شتتتروط اخل كتتتان  ضتتتمن امل يت

كتتتتتتان  كتتتتتتون امل لتتتتتتة، وأن ي غتتتتتتري مقبو شتتتتتترعية  غتتتتتتري ال قتتتتتتات  جتتتتتتة، فالعال لتتتتتتزوج والزو ا

هتتتتو  هتتتتم، و نتتتتزالء وأزواج متتتتة ال ضتتتتمن كرا مبتتتتا ي ظتتتتار،  عتتتتن األن يتتتتدًا  قتتتتًا وبع ستتتتاترًا ومغل

 ينسجم مع قواعد نيلسون مانديال. ما
متتترات  عتتتدد  يتتتد  عتتتن حتد فتتتل  قتتتد أغ يتتتل  صتتتالح والتأه كتتتز اإل قتتتانون مرا نتتترى  نتتتا  إال أن

متتتتن  متتتر  لتتتتك األ تتتترك ذ نتتتته  قتتتع أ يتتتتل، ونتو هتتتا النز ستتتتتفيد من كتتتن أن ي لتتتتيت مي شتتترعية ا لتتتوة ال اخل

 صالحيات مدير مركز اإلصالح والتأهيل الذي حيدده بناء على تعليمات.

كتتتتتتتة العر يتتتتتتتتارة ويف اململ صتتتتتتتة بالز يتتتتتتتة اخلا حتتتتتتتة التنفيذ نتتتتتتتتت الالئ ستتتتتتتعودية بي يتتتتتتتة ال ب

ستتتت نتتتته ة،واملرا لتتتتى أ ستتتتجن ي ع لتتتتيهم يف ال ضتتتتى ع لتتتتذين م قتتتتوفني ا لتتتتيهم واملو كتتتتوم ع تتتتتاح للمح

ثتتتتتالث  ملتتتتتدة  شتتتتتهر  كتتتتتل  متتتتترة  جتتتتتاتهم  شتتتتترعي بزو ختتتتتتالء ال صتتتتتة اال فتتتتتأكثر فر شتتتتتهر  ثتتتتتة أ ثال

ستتتجناء، ستتتاعات متتتاكن ال عتتتن أ يتتتدا  متتتر بع هلتتتذا األ هتتتزة  فتتتا جم لتتتذلك غر شتتتأت  تتتتب  وأن ومكا

غتتتتتري  هلتتتتتدايا ال ملتتتتتأكوالت وا ضتتتتتار ا جتتتتتة بإح ستتتتتمح للزو يتتتتتد ي متتتتتن بع ستتتتتة  نتتتتتة باحلرا االدارة، مؤم

 . (1)املمنوعة والشاي، لتثبيت العالقة األسرية
لتتتتتتتتدامنارك،  يتتتتتتتتة: كا بتتتتتتتتا الغرب متتتتتتتتن دول أورو عتتتتتتتتدد  شتتتتتتتتريعات يف  تتتتتتتتتنص الت متتتتتتتتا  ك

ملتتتتتتدة  لتتتتتتزواج  شتتتتتتريكه يف ا ستتتتتتتقبال  ستتتتتتجني با ستتتتتتماح لل ستتتتتتبانيا بال ستتتتتتويد، ونيوزلندا،وإ وال

 
اتهما يف (. السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية مقارنًا بنظام السجن والتوقيف وموجب1990بن عبداهلل، اجلريوي ) (1)

 .991اململكة العربيةالسعودية، جامعة اإلمام بن حممد بن سعود اإلسالمية: السعودية، ص
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حتتتتدات  ظتتتتار يف و عتتتتن االن يتتتتدا  جتتتتان بع هتتتتا الزو ضتتتتي في ستتتتاعات مي ثتتتتالث  صتتتتل إىل  قتتتتد ت يتتتتة  زمن

 .(1)صغرية فيها سرير ومحام ومرافق صحية أخرى

قتتتتتتر متتتتتتا أ حيتتتتتتق  ك يتتتتتتث  يتتتتتتة، ح شتتتتتترة الزوج يتتتتتتل يف املعا حتتتتتتق النز كتتتتتتي  شتتتتتترع الرت امل

فتتتترتة  حتتتتد ول صتتتتى  شتتتتهر كأق ثتتتتة أ كتتتتل ثال حتتتتدة  متتتترة وا جتتتته  لتتتتي بزو يتتتته أن خيت كتتتتوم عل للمح

قتتتتة أو  يتتتتة املغل ستتتتات العقاب ختتتتل املؤس ستتتتاعة دا شتتتترون  بتتتتع وع ستتتتاعات إىل أر ثتتتتالث  متتتتن  تتتتترتاوح 

 .(2)ملحقاتها بعيدًا عن أنظار ورقابة العاملني يف هذه املؤسسات

يتتتتتتل  كتتتتتتل نز حلتتتتتتق ل طتتتتتتى ا عتتتتتتراق أع ستتتتتتتان ال يتتتتتتك كورد قتتتتتتابي يف أقل ظتتتتتتام الع متتتتتتا الن أ

ستتتتتتة  ختتتتتتل املؤس بتتتتتته دا لتتتتتتي  جتتتتتته وخيت شتتتتتتر زو يتتتتتتة يف أن يعا ستتتتتتالبة للحر بتتتتتتة  يتتتتتته بعقو جمتتتتتتوم عل

ستتتتتتة  متتتتترور  صتتتتتة و هتتتتتات املخت بتتتتتل اجل متتتتتن ق صتتتتتدق  قتتتتتد زواج من جتتتتتود ع شتتتتترط و صتتتتتالحية ب اإل

ظتتتتر ا ختتتتذ بن متتتتع األ صتتتتالحية  ستتتتة اإل عتتتته يف املؤس لتتتتى إيدا شتتتتهر ع تتتتته يف أ متتتتدة موقوفي بتتتتار  إلعت

متتتتتتن  ختتتتتتاليني  نتتتتتتا  طتتتتتترفني وأن يكو ضتتتتتتا ال شتتتتتترة بر تتتتتتتتم املعا لتتتتتتى ان  ملتتتتتتدة ع هتتتتتتذه ا ستتتتتتاب  احت

حلتتتتق،  هتتتتذا ا ستتتتة  صتتتتالحية ملمار ستتتتة اإل متتتتاكن يف املؤس صتتتتيص أ يتتتتتم خت متتتتا  متتتتراض، ك األ

يتتتتل  ستتتتتثناء النز حتتتتد، با شتتتتهر الوا حتتتتدة يف ال متتتترة وا حلتتتتق  هتتتتذا ا ميتتتتارس  يتتتتل أن  ستتتتتكيع النز وي

ستتتتن ال تتتتتع حب لتتتتذي يتم حلتتتتق ان ا لتتتته ا صتتتتالحية ف ستتتتة اإل حتتتتدمات للمؤس قتتتتدم  ستتتتلوك وي ستتتتري وال

حتتتتدة  متتتترة الوا ستتتتاعات لل ثتتتتالث  قتتتتع  حتتتتد، بوا شتتتتهر الوا متتتترة يف ال متتتتن  قتتتتر  جتتتته ألك لتتتتي بزو خيت

 .(3)حبد أعلى

عتتتتتتراق  ستتتتتتتان ال شتتتتتترعية يف كورد لتتتتتتوة ال قتتتتتتابي للخ نتتتتتتيظم الع ثتتتتتتان أن الت قتتتتتتد الباح يعت

ستتتتتتاهم يف  لتتتتتتيت ت شتتتتتتريعات ا جنتتتتتتع الت متتتتتتن أ تتتتتتترب  فتتتتتتة تع ضتتتتتتمنت كا يتتتتتتث ت نتتتتتتزالء، ح يتتتتتتل ال تأه

متتتتتتن  ستتتتتتتفادة  تتتتتتتزام واال ضتتتتتتباط واإلل لتتتتتتى اإلن نتتتتتتزالء ع ستتتتتتاعد ال لتتتتتتيت ت شتتتتتتروط ا كتتتتتتام وال األح

 برامج التأهيل الرتبوي والنفسي واالجتماعي.

لتتتتتتوة  بتتتتتتدأ اخل لتتتتتتى م صتتتتتتراحة ع تتتتتتتنص  لتتتتتتيت مل  شتتتتتتريعات ا متتتتتتن الت يتتتتتتد  لتتتتتتك العد وهنا

حتتتتتاو هتتتتا  هتتتتا أن صتتتتوص في عتتتتض الن متتتتن ب ستتتتتفاد  نتتتته ي شتتتترعية إأل أ شتتتترعية ال لتتتتوة ال يتتتتق اخل ل حتق

كتتتز  قتتتانون مرا متتتثاًل  نتتتزالء، ف خلتتتروج لل جتتتازة ا بتتتدأ إ يتتتق م ختتتالل تطب متتتن  جتتته  لتتتزوج  وزو بتتتني ا

جتتتتازة  ستتتلوك إ ستتتن ال يتتتل ح متتتنح النز متتتدير  نتتته ) لل لتتتى أ نتتتص ع ستتتطيين  يتتتل الفل صتتتالح والتأه اإل

 
(. احلقوق الزوجية للسجناء يف التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي 2018عبد العالي، شويرف ومحادي، عبد احلكام ) (1)

 .55ص، 26العالقة اجلنسية منوذجُا، جملة جيل حقوق اإلنسان، العدد 
 .2004لسنة  5275أ( من قانون تنفيذ العقوبات والتدابري االحرتازية الرتكي رقم -51/3املادة )(2)
 الصادر عن وزارة العمل والسؤون االجتماعية يف كوردستان العراق. 18/10/2015يف  1718األمر الوزاري ذي العدد (3)
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ضتتتى  قتتتد أم كتتتون  شتتتريطة أن ي قتتتل  لتتتى األ شتتتهر ع عتتتة أ كتتتل أرب ستتتاعة  شتتترون  بتتتع وع متتتدتها أر

متتتتدة حمكو بتتتتع  بتتتتق ر لتتتتك ال ُيط جتتتتازة(، إال أن ذ هتتتتذه اإل نتتتتاء  ضتتتتمنه أث فتتتتياًل ي قتتتتدم ك تتتتته و مي

 .(1)على أرض الواقع

ضتتتتي  جيتتتتوز لقا نتتتته )  لتتتتى أ يتتتتنص ع لتتتتذي  ئتتتتري ا شتتتترع اجلزا جتتتتتاه امل فتتتتس اال ستتتتار يف ن و

ستتتترية  ستتتتن ال بتتتتوس ح فتتتتأة احمل بتتتتات مكا يتتتتق العقو نتتتتة تطب ختتتتذ رأي جل عتتتتد أ بتتتتات ب يتتتتق العقو تطب

ستتتالبة  بتتتة  يتتته بعقو كتتتوم عل ستتتلوك احمل حتتته وال هتتتا مبن قتتتل عن ستتتنوات أو ت ثتتتالث  ستتتاوي  يتتتة ت للحر

 .(2)إجازة اخلروج من دون حراسة ملدة أقصاها عشر أيام(

صتتتتتالح  كتتتتتز اإل قتتتتتانون مرا جتتتتتاء يف  متتتتتا  ختتتتتالف  لتتتتتى  جتتتتتاء ع قتتتتتي  نتتتتتب التطبي إأل أن اجلا

ستتتتتتتطيين  يتتتتتتتل الفل صتتتتتتتالح والتأه كتتتتتتتز اإل عتتتتتتتض مرا قتتتتتتتوم ب يتتتتتتتث ت ستتتتتتتطيين، ح يتتتتتتتل الفل والتأه

شتتتترعية يف املر لتتتتوة ال يتتتتق اخل كتتتتن أن بتطب منتتتتا مي قتتتتانوني، وإ نتتتتص  ستتتتتناد إال  جتتتتون اال كتتتتز،  ا

هتتتتتتاز  يتتتتتتل يف ج صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل متتتتتتة ملرا متتتتتتن اإلدارة العا متتتتتتات  لتتتتتتك إىل تعلي ستتتتتتتند يف ذ ي

شتتتترعية  لتتتتوة ال يتتتتق اخل غتتتتزة مت تطب يتتتتل  صتتتتالح وتأه كتتتتز إ متتتتثاًل يف مر ستتتتطينية، ف شتتتترطة الفل ال

 :(3)ضمن الشروط واألحكام التالية

 الشرعية احملكومني باحكام عالية.يستفيد من اخللوة  -
 ال متنح ملن تزوج داخل مركز اإلصالح والتأهيل وحكمه منخفض. -
كتتتتتل  - ضتتتتتافة ل صتتتتتالة باإل نتتتتتوم و فتتتتتة  لتتتتتى غر تتتتتتوي ع كتتتتتز حي ختتتتتل املر كتتتتتان دا تتتتتتوفري م

 املرافق اليت تلزم النزيل يف خلوته الشرعية.
كتتتتز  - لتتتتب إلدارة املر قتتتتديم ط ختتتتالل ت متتتتن  شتتتترعية  لتتتتوة ال لتتتتى اخل يتتتتل ع صتتتتل النز عتتتترب حي ي

 عن حاجته للخلوة الشرعية يذكر فيها الوقت واليوم.
 يستفيد من اخللوة الشرعية احملكوم ذو السلوك احلسن. -
 يزور الزوج زوجته والزوجة زوجها ضمن إطار مضبوط. -
 متنح اخللوة الشرعية للنزالء على فرتات متباعدة. -
هتتتتتم أم - عتتتتتن تهم ظتتتتتر  غتتتتتض الن نتتتتتزالء ب يتتتتتع ال شتتتتترعية مج لتتتتتوة ال متتتتتن اخل ستتتتتتفيد  يتتتتتة أم ي ن

 جنائية.

 
 .1998لسنة  6طيين رقم ( من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلس57/2املادة )(1)
 .2007( من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني اجلزائري لسنة 129املادة )(2)
تاريخ  2017-1-12تاريخ النشر  ps/article/50984https://www.alhadath.مقابلة منشورة على املوقع اإللكرتوني (3)

 مساًء. 7:15الساعة  2021-7-15الدخول 

https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
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 موقف الشرع من اخللوة الشرعية: املطلب الثالث /

ظتتتتة  عتتتام حماف يتتتده بالط تتتته وتزو لتتتته لرؤي يتتتل  جتتتة النز يتتتارة زو جتتتتواز ز لتتتى  هتتتاء ع فتتتق الفق ات

هتتتتتتا  جتتتتتتة لزوج يتتتتتتارة الزو ستتتتتتألة ز فتتتتتتوا يف م كتتتتتتنهم اختل لتتتتتته، ول بتتتتتتني أه نتتتتتته و صتتتتتتلة بي لتتتتتتى ال ع

 :لالستمتاع والتمكني من الوطء، وهلم يف ذلك ثالثة أقوال

ئتتتتم  أوال: كتتتتان املال تتتتتوفر امل لتتتتك و لتتتتب ذ ستتتتجن، إذا ط تتتتته يف ال متتتتن وطء أو أم ستتتتجني  نتتتتع ال ال مي

نتتتتتدهم،  لتتتتتراجح ع يتتتتتة يف ا متتتتتذهب احلنف هتتتتتو  حتتتتتد، و يتتتتته أ لتتتتتع عل يتتتتتث ال يط غتتتتترض ح لتتتتتذلك ال

نتتتتتتتربة )وإن  جلتتتتتتتوهرة ال جتتتتتتتاء يف ا لتتتتتتتة، و قتتتتتتتول، واحلناب شتتتتتتتافعية يف  قتتتتتتتول، وال يتتتتتتتة يف  واملالك

تتتتتدخل  بتتتتأس أن  فتتتتال  متتتتاع  تتتتتاج إىل اجل لتتتتع اح يتتتتث ال يط هتتتتا ح نتتتته فيطأ تتتتته، أو جاري يتتتته إمرأ عل

ستتتتائه يف  ستتتتتمتاع بن متتتتن اال بتتتتوس  نتتتتع احمل لتتتتب )وال مي ستتتتنى املطا صتتتتاحب أ قتتتتال  حتتتتد(، و يتتتته أ عل

بتتتل أن  حلتتترة(،  تتتته ا يتتته ال زوج تتتته عل جتتتربت أم لتتتك أ متتتن ذ تتتتنعن  فتتتإن ام يتتته  كتتتن ف حلتتتبس إن أم ا

صتتتتوا  تتتتته ون بتتتتوطء زوج ستتتتجني  ستتتتماح لل ضتتتتوع ال جتتتتتاوزوا مو شتتتتافعية  لتتتتة وال ثتتتتر احلناب لتتتتى أك ع

قتتتتتد  هتتتتتا، و حتتتتتدة يف ليلت كتتتتتل وا ستتتتتتدعي  بتتتتتأن ي ستتتتتائه  بتتتتتني ن عتتتتتدل  متتتتته بال هتتتتتو إلزا لتتتتتك و متتتتتن ذ

 .(1)أستدل أصحاب هذا الرأي باملعقول والقياس

لتتتتك  متتتتن ذ نتتتتع  فتتتتال مي هتتتتا  قتتتته علي متتتتن حقو تتتتته  لتتتتزوج بزوج ستتتتتمتاع ا قتتتتول أن ا متتتتن املع ف

جبتتتتتامع أن  لتتتتبطن  شتتتتتهوة ا لتتتتى  فتتتتترج ع شتتتتتهوة ال يتتتتاس  يتتتتتاس ق متتتتن الق ستتتتتجن، و كتتتتتال جملتتتترد ال

لتتتتتبطن  شتتتتتهوة ا ضتتتتتاء  متتتتتن ق نتتتتتوع  غتتتتتري مم نتتتتته  قتتتتتالوا أ يتتتتتث  هتتتتتا، ح ستتتتتتغين عن جتتتتتة ال ي متتتتتا حا منه

 .(2)فكذا شهوة الفرج، إذ ال موجب لسقوط حقه يف الوطء

يتتتتا: ستتتتجن،  ثان هتتتتا يف ال متتتتن وطئ كتتتتن  جتتتته، وال مي شتتتترعية بزو لتتتتوة ال متتتتن اخل ستتتتجني  نتتتتع ال مي

يتتت ستتتتدل املالك قتتتد ا يتتتة، و نتتتد احلنف قتتتول ع هتتتو  يتتتة، و متتتذعب املالك هتتتذا  متتتذهبهم يف و لتتتى  ة غ

شتتتترع  لتتتتيت  متتتتة ا نتتتتايف احلك متتتتر ي لتتتتك األ قتتتتوهلم : إن ذ شتتتترعية ب لتتتتوة الس متتتتن اخل ستتتتجني  نتتتتع ال م

تتتتتتدع  كتتتتتي ير ضتتتتتجر  عتتتتته يف ال ستتتتتجني، وإيقا لتتتتتى ال ضتتتتتييق ع هتتتتتو الت ستتتتتجن، و لتتتتتها ال متتتتتن أج

يتتتته،  شتتتترعية ترف لتتتتوة ال متتتتن اخل نتتتته  نتتتتاس، ويف متكي قتتتتوق لل متتتتن ح يتتتته  متتتتا عل بتتتتادر إىل أداء  وي

صتتتتد ا لتتتتك املقا نتتتتايف ت تتتتتنعم ي متتتتن و ستتتتحنون  قتتتتال  لتتتتك  ستتتتجن ، ويف ذ شتتتترع ال لتتتتها  متتتتن أج لتتتتيت 

 
(. نظام اخللوة الشرعية للسجني دراسة مقارنة بني التشريع العقابي اإلسالمي والوضعي، جملة الشريعة 2018فغرور، رابح )(1)

 .520، ص13، العدد 7واالقتصاد، اجمللد 
(. احمليط الربهاني يف الفقه النعماني، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية: 2004)بن مازة، برهان (2)

 .25بريوت، ص
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ستتتجن  نتتته  متتترأة أل يتتته إ تتتتدخل إل لتتته أن  لتتتيس  هتتتا ف تتتته أو غري يتتتن إلمرأ ستتتجن يف د متتتن  يتتتة )  املالك

 للتضييق عليه، فإذا مل مينع لذته مل يضيق عليه(.

ثتتتتا: نتتتته إال إذا  ثال نتتتتع م شتتتتروعة، وال مي قتتتته امل متتتتن حقو حتتتتق  تتتتته  بتتتتوس زوج صتتتتل أن وطء احمل األ

 .(1)ك املصلحة، وهذا قول بعض الشافعيةاقتضت ذل

شتتتتترعية   لتتتتوة ال حتتتتتق اخل كتتتتد  تتتتتوى تؤ متتتتتد ف عتتتتة حم لتتتتتي مج صتتتتدر ع جتتتتتاه أ ويف ذات اال

نتتته ) هتتتا بأ جتتتاء في نتتتزالء  كتتتس؛ لل تتتته أو الع ستتتجون بزوج لتتتوة امل متتتن خ شتتترعيس  متتتانٌع  نتتتاك  لتتتيس ه

صتتتلى لتتتنيبُّ  عتتَتدَّ ا تتتتى  يتتتة، ح يتتتة والروح ستتتان املاد جتتتات اإلن شتتتباع حا ستتتالم إ عتتتى اإل يتتتث را اهلل  ح

ضتتْتِع  فتتِتى ُب قتتتال:  َو هتتتا؛ ف عتتتاىل علي يتتتب اهلل ت لتتتيت يث صتتتدقات ا متتتن ال حلتتتقَّ  هتتتذا ا ستتتلم  لتتته و يتتته وآ عل

ستتتتلم صتتتَتَدَقةس رواه م حتتتَتِدُكْم  يتتتتِر؛ ، َأ ستتتتبيل التعز لتتتتى  تتتتته ع متتتتن زوج جتتتتِل  متتتتان الر جيتتتتوز حر وال 

تتتتتتته،  ضتتتتتترر إىل زوج ستتتتتتيتعدى ال بتتتتتتل  حتتتتتتده،  يتتتتتته و قتتتتتتع عل لتتتتتتن ي لتتتتتتة  هتتتتتتذه احلا يتتتتتتر يف  ألنَّ التعز

بتتتتتة يف هتتتتتذا  والعقو ظتتتتتيم  متتتتتُر يف تن غتتتتتريه، واأل جلتتتتتاني إىل  عتتتتتدى ا فتتتتتال تت صتتتتتية؛  ستتتتتالم شخ اإل

 . (2)(كله راجٌع إىل جهِة اإلدارة لِفْعِل ما تراه صاحًلا

حتتتتق  متتتتن  هتتتتاء اىل ان  هتتتتور الفق فتتتتذهب مج شتتتترعية  لتتتتوة ال متتتترات اخل عتتتتدد  لتتتتق ب متتتتا يتع وفي

شتتتتتهر،على  هتتتتتر أو  كتتتتتل ط متتتتتر ةيف  شتتتتترها  هتتتتتا ان يعا لتتتتتى زوج جتتتتتة ع كتتتتتن الزو متتتتتامل ي االقل،

عتتتتتتتتاىل لتتتتتتتته ت نتتتتتتتته وبينها،لقو حيتتتتتتتتول بي شتتتتتتتترعي  ۡأتُوُهنَّ :  عتتتتتتتتذر  َََ ۡرَن فََََََ َََّ طِذَا تََطهََََََ َََ  فََََََ

 ُۚ َرُكُم ٱّللَّ َََ َُ أَمَ ََۡ ۡن َحيَ ََِ قتتتوق ال سمَ ستتتائر احل لتتته ك حتتتق  لتتتك  شتتتافعي اىل ان ذ متتتام ال هتتتب اال ،وذ

ستتتًا  شتتتهر قيا عتتتة ا جتتتة بأرب يتتتان الزو جتتتوب ات متتتن و بتتتل ز بتتتن حن محتتتد  متتتام ا قتتتدر اال يتتته، و جيتتتب عل

لتتتى  عتتتاىلع يتتته ت قتتتال ف لتتتذي  يتتتالء ا ُهٖر  لهِ :  اال أَۡربَعَِة أَشَََۡ آئِِهۡم تََربُّصَََُ ن نهِسََََ وَن مَََِ لَََُ ُۡ ِذيَن يُ طِن لََََّ  فََََ

طِنَّ ٱ َََ آُءو فَ َََ ورٞ فَ ََُ َ َغفَ يٞم ّللَّ ََِ حَ عتتتذر  س ٢٢٦ رَّ يتتته  كتتتن لد ستتتفر ومل ي لتتتزوج يف  كتتتان ا فتتتإذا  ،

يتتتتان الر يتتتتت ات هتتتتب اىل توق محتتتتد ذ متتتتام ا فتتتتإن اال تتتتته؛  عتتتته اىل زوج متتتتن رجو تتتتته يف متتتتانع  جتتتتل زوج

ستتتتئل شتتتتهر،فقد  ستتتتتة ا لتتتتة ب قتتتتال: هتتتتذه احلا تتتتته؟  عتتتتن زوج جتتتتل  يتتتتب الر شتتتتهر : كتتتتم يغ ستتتتتة ا

فتتتترق  حمتتتترم  متتتتع  يتتتته  لتتتتذهاب ال عتتتتن ا هتتتتي  جتتتتزت  هتتتتا وع جتتتتع الي بتتتتى ان ير فتتتتإن ا يتتتته،  تتتتتب ال يك

طتتتتتاب  بتتتتتن اخل متتتتر  ملتتتتتؤمنني ع متتتتتري ا عتتتتتن ا متتتتاروي  لتتتتتك  تتتتتته يف ذ حلتتتتاكم بينهما،وحج ضتتتتتي -ا ر

نتتتته ملتتتتؤمنني حف -اهلل ع تتتتته ام ا ستتتتأل ابن نتتتته  هتتتتاا ضتتتتي اهلل عن لتتتتى : صتتتتة ر ملتتتترأة ع صتتتترب ا كتتتتم ت

 
 .419(. حاشية البحريمي على اخلطيب، دار الفكر: بريوت، ص1995البحريمي، سليمان )(1)
تاريخ  alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085-https://www.darفتوى منشورة على املوقع اإللكرتوني  (2)
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هتتتتا؟ فقالت ستتتتريون :زوج شتتتتهر ي ستتتتتة ا غتتتتازيهم  نتتتتاس يف م شتتتتهر،فّوقت لل ستتتتتة ا شتتتتهر او  ستتتتة ا مخ

 .(1)شهرًا و يقيمون اربعة اشهر ويسريون راجعني شهرًا

متتتتن  قتتتتًا  نتتتتزالء، انطال شتتتترعية لل لتتتتوة ال حتتتتق اخل لتتتتى  كتتتتدت ع ستتتتالم أ نتتتتا أن اإل ضتتتتح ل يت

هتتتتتو أن  ستتتتتي أال و بتتتتتدأ أسا ضتتتتترر م لتتتتتيس املت يتتتتتل  لتتتتتزوج النز صتتتتتية، وأن ا ستتتتتت شخ بتتتتتة لي العقو

هتتتذا  ستتتالم  جتتتاز اإل تتتتالي أ جتتته، وبال ختتتتالء بزو عتتتدم اال متتتن  ضتتترر  ضتتتًا مت جتتته أي بتتتل زو يتتتد  الوح

متتتتتن  ستتتتتتنتجها  هتتتتتا، فن ستتتتتموح ب شتتتتترعية امل لتتتتتوة ال متتتتترات اخل عتتتتتدد  لتتتتتق ب متتتتتا يتع متتتتتا في حلتتتتتق، أ ا

جتتتة أن ت ستتتطيع الزو لتتتيت ت ملتتتدة ا لتتتى ا كتتتد ع لتتتيت تؤ يتتتة ا يتتتث النبو هتتتا األحاد لتتتى زوج هتتتا ع صتتترب ب

يتتتل  صتتتالح والتأه كتتتز اإل قتتتانون مرا هتتتا  ختتتذ ب لتتتيت أ ملتتتدة ا هتتتذه ا شتتتهر، و عتتتة أ هتتتا أرب لتتتب بأن والغا

 الفلسطيين عندما قرر إجازة اخلروج للنزيل حسن السلوك.

 املبحث الثاني

 اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل اآلثار النامجة عن تطبيق

نتتتتتزالء يف مرا شتتتتترعية لل ختتتتتوة ال متتتتتا لل هتتتتتا  متتتتتة من تتتتتتأثريات ها يتتتتتل  صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل

صتتتتنيفها  نتتتتا ت كتتتتن ل يتتتتث مي يتتتتل، ح لتتتتى زوج النز عتتتتود ع متتتتا ي هتتتتا  ستتتته ومن يتتتتل نف لتتتتى النز عتتتتود ع ي

صتتتتنيف  فتتتتق الت تتتتتأثريات و لتتتتك ال ستتتتنتطرق لت يتتتته  صتتتتحية، وعل ستتتتية، و يتتتتة، ونف تتتتتأثريات اجتماع ل

 املذكور.

 األول: اآلثار االجتماعّية:  املطلب

هتتتتتا  لتتتتتيت حتقق هتتتتتداف ا قتتتتتق األ شتتتتترعية حت لتتتتتوة ال يتتتتتة إال أن اخل شتتتتتري يف البدا جيتتتتتب أن ن

ستتتتاهم يف  لتتتتيت ت يتتتتد ا هتتتتي بالتأك يتتتته، و يتتتتل وذو بتتتتني النز متتتتا  صتتتتل  هتتتتي التوا يتتتتة و يتتتتارات العاد الز

نتتتتا  يتتتتنمكن ل تتتتتالي  يتتتته، وبال يتتتتل وذو بتتتتني النز يتتتتة  ستتتترية واالجتماع قتتتتات األ لتتتتروابط والعال يتتتتادة ا ز

لتتتوة تتتتأثري األول للخ حنتتتدد ال يتتتؤدي إىل  أن  ممتتتا  يتتته  يتتتل وذو بتتتني النز متتتا  صتتتل  هتتتو التوا شتتترعية و ال

بتتتتالعودة  يتتتتل  كتتتتري النز لتتتتى تف بتتتتدوره ع يتتتتنعكس  لتتتتذي  هتتتتا وا ستتتترية وترابط قتتتتات األ يتتتتادة العال ز

ستتتتتتتنخض  نتتتتتته ف يتتتتتتارات ع عتتتتتتت الز حتتتتتتال انقط متتتتتتا يف  ختتتتتترى، أ متتتتتترة أ متتتتتتي  ستتتتتتلوك اإلجرا إىل ال

يتتتتة  متتتتع نظر فتتتتق  متتتتا يت هتتتتو  نتتتتزالء، و يتتتتة لل ستتتترية واالجتماع قتتتتات األ يتتتتة العال لتتتتروابط االجتماع ا

 
لكرتوني اخللوة الشرعية للسجناء العقوبة يف اإلسالم شخصية ال تتعدى اجلاني إىل غريه، مقال مشنور على املوقع اإل (1)

https://alqabas.com/article/12126  مساًء. 9:17الساعة  2021-7-16تاريخ الدخول  2016-4-7تاريخ النشر 
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فتتتترد يف  يتتتتة لل لتتتتروابط االجتماع كتتتتون ا نتتتتدما ت نتتتتتج ع متتتتي ي ستتتتلوك اإلجرا فتتتترتض أن ال لتتتتيت ت وا

 .(1)اجملتمع ضعيفة أو متصدعة

ستتتتتتري يف  كتتتتتتك األ متتتتتتن التف حلتتتتتتد  شتتتتتترعية يف ا لتتتتتتوة ال ستتتتتتاهم اخل ختتتتتترى ت هتتتتتتة أ متتتتتتن ج

نتتتتتتزالء  بتتتتتتني ال يتتتتتتة  قتتتتتتة الزوج متتتتتتة العال لتتتتتتى دميو ظتتتتتتة ع ختتتتتتالل احملاف متتتتتتن  لتتتتتتك  متتتتتتع، وذ اجملت

عتتتترض وأ لتتتتة تت ملتتتتدة طوي ستتتتجن  هتتتتا األزواج بال كتتتتم في لتتتتيت حي ستتتتر ا متتتتن األ كتتتتثري  هتتتتم، ف زواج

بتتتتتني  يتتتتتنهن و يتتتتتق ب جتتتتتات التفر لتتتتتب الزو ستتتتتبب ط كتتتتتك ب ضتتتتتياع والتف شتتتتتتت وال ستتتتتر للت لتتتتتك األ ت

 .(2)أزواجهن، وخصوصًا أن ذلك حق كفلته هلن قوانني األحوال الشخصية

متتتتتن ح ستتتتتجني  متتتتتان ال عتتتتتدم حر ضتتتتتًا يف  يتتتتتة أي شتتتتترعية أهم لتتتتتوة ال بتتتتتوة أو وللخ قتتتتته يف األ

يتتتتًا أو  كتتتتون أ شتتتتخص أن ي حتتتتق أي  متتتتن  لتتتتة، ف مبتتتتدد طوي لتتتتيهم  كتتتتوم ع صتتتتًا احمل متتتتوة، خصو األ

يتتتتادة  ستتتتاهم يف ز تتتتتالي ست يتتتتة، وبال ستتتتالبة للحر بتتتتة  يتتتته بعقو متتتتًا عل كتتتتان حمكو تتتتتى وإن  متتتتًا ح أ

 .(3)عدد املواليد يف اجملتمع وزيادة طاقاته اإلنتاجية

يتتتتة زوج  شتتتترعية يف محا لتتتتوة ال ستتتتاهم اخل متتتتا ت فتتتتإذا ك خلتتتتارج،  جتتتتود يف ا ستتتتجني املو ال

لتتتتته  ستتتتتمح  نتتتتتا إذا مل ي جتتتتترائم الز كتتتتتاب  ضتتتتتًا الرت كتتتتتون معر لتتتتتزوج ي فتتتتتإن ا جتتتتتة  ستتتتتجنت الزو

طتتتتتامعني  متتتتتن ال ستتتتتتغل  قتتتتتد ت جتتتتتة  فتتتتتإن الزو لتتتتتزوج  ستتتتتجن ا ستتتتتجينة، وإذا  تتتتتته ال بتتتتتاإلختالء بزوج

ستتتتبيل  لتتتتة، وال  يتتتتق الرذي ستتتتاقة إىل طر ستتتتها من جتتتتد نف ستتتتية فت هتتتتا اجلن ستتتتتغلون حاجات لتتتتذين ي ا

 .(4)ك إال بالسماح باخللوة الشرعيةلتجنب ذل

فتتتتتاظ  لتتتتتة، احل حنتتتتتو الرذي حنتتتتتراف  متتتتتن اال جتتتتتة  لتتتتتى الزو فتتتتتاظ ع لتتتتتى احل تتتتتتب ع متتتتتا يرت ك

متتتتتن  جتتتتتة  لتتتتتى الزو فتتتتتاظ ع لتتتتتى احل بتتتتتة ع جتتتتتة مرتت ضتتتتتياع كنتي شتتتتتتت وال متتتتتن الت نتتتتتاء  لتتتتتى األب ع

 .(5)االنصياع حنو الرذيلة تلبية الحتياجاتها اجلنسية

ستتتتا متتتتن الدرا يتتتتد  تتتتتت العد ختتتترى أثب هتتتتة أ متتتتن ج لتتتتوة و جملتتتتال أن اخل يتتتتة يف ا ت االجتماع

متتتا  صتتتال بينه بتتته االت ملتتتا يرت ضتتتل،  حنتتتو األف ستتتلوكه  غتتتري  جتتته ي ستتتجني بزو صتتتال ال شتتترعية وات ال

 .(1)من استقرار نفسي له ينعكس على سلوكه االجتماعي بدرجة كبرية

 
خلريشا، دار الفكر ناشرون وموزعون: (. نظريات علم اجلرمية، ترمجة ذياب البداينة و رافع ا2013ايكرز، رونالد )(1)

 .138عمان، ص
(. حق السجني يف اخللوة الشرعية دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون األدرني، 2012أبو محيدة، عبد احلافظ  ) (2)

 .99، ص1، العدد 20جملة اجلامعة اإلسالميةللدراسات اإلسالمية، اجمللد 
 518، صفغرور، رابح، مرجع سبق ذكره (3)
 519املرجع السابق،  ص(4)
 .100ابو محيدة، عبد احلافظ ، مرجع سبق ذكره، ص(5)
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متتتتتتتاعي  ستتتتتتتتقرار االجت لتتتتتتتى اال فتتتتتتتاظ ع ستتتتتتتاهم يف احل شتتتتتتترعية ت لتتتتتتتوة ال متتتتتتتا أن اخل ك

يتتتتتتل  ختتتتتتالل تقل متتتتتتن  متتتتتتع،  ستتتتتتبة للمجت ستتتتتتتنخفض ن تتتتتتتالي  متتتتتتع، وبال طتتتتتتالق يف اجملت ستتتتتتبة ال ن

 .(2)التفكك االجتماعي يف اجملتمع اليت تعرب األسرة املكون الرئيس هلا

متتتتًا  عتتتتب دورًا مه شتتتترعية يل لتتتتوة ال هتتتتم يف اخل ستتتتة حق متتتتن ممار ستتتتجناء  كتتتتني ال متتتتا أن مت ك

ستتتتتي شتتتتتذوذ اجلن حتتتتتاالت ال متتتتتن  حلتتتتتد  متتتتتن (3)يف ا كتتتتتثري  كتتتتتان ال هتتتتتي إن  لتتتتتى ، و قتتتتتائمني ع ال

لتتتتتتك  ظتتتتتتاهرة، إال أن هنا حتتتتتتد ال قتتتتتتي إىل  يتتتتتتة ال تر حتتتتتتاالت فرد هتتتتتتا  لتتتتتتى أن صتتتتتترون ع ستتتتتتجون ي ال

تتتتى  ظتتتر ح نتتتا ال ننت جيتتتب علي لتتتك  متتتن ذ لتتترغم  لتتتى ا لتتتك، وع ختتتالف ذ كتتتد  يتتتة تؤ ستتتات ميدان درا

لتتتتها صتتتتعب ح ظتتتتاهرة ي صتتتتبح  متتتتان (4)ت بتتتتت واحلر بتتتتأن الك ستتتتات  عتتتتض الدرا كتتتتدت ب قتتتتد أ ، و

تتتتؤدي لتتتيت  متتتل ا هتتتم العوا بتتتني أ متتتن  عتتتدان  نتتتزالء  ي بتتتني ال ستتتي  شتتتذوذ اجلن ظتتتاهرة ال شتتتار  إىل انت

 .(5)بنوعيه اللواط والسحاق

شتتتترعية  لتتتتوة ال يتتتتة للخ تتتتتأثريات االجتماع ختتتتيص ال كتتتتن تل ضتتتته مي متتتتا مت استعرا لتتتتى  نتتتتاء ع وب

 يف النقاط التالية:

 حتقق اخللوة الشرعية األهداف اليت حتققها الزيارات العادية. -
 كك األسري يف اجملتمع,تساهم اخللوة الشرعية يف احلد من التف -
 احلد من حرمان النزيل من حقه يف األبوة أو األموة. -
جتتتتود يف  - يتتتتل املو يتتتتة زوج النز ختتتتالل محا متتتتن  متتتتع  يتتتتة يف اجملت جلتتتترائم األخالق متتتتن ا حلتتتتد  ا

 اخلارج من االحنراف.
 احلفاظ على األبناء من التشتت والضياع يف حال احنراف الزوجة. -
 ك النزيل حنو األفضل.تساهم اخللوة الشرعية يف حتسني سلو -

 
 .55عبد العالي، شويرغ ومحادي، عبد احلاكم، مرجع سبق ذكره، ص (6)
 .100ابو محيدة، عبد احلافظ، مرجع سبق ذكره، ص(1)
السجينات عنه بني السجناء، ألن االحتياج الذكوري انتشار الشذوذ يف السجون أمر معروف وليس جديدا، لكنه أقل بني (2)

للجنس أعلى ما بني عشرة وعشرين ضعفا عن االحتياج النسائي. وبسبب تدني سقف املستوى األخالقي والديين بني بعض 

يدخل املساجني، حتدث املمارسات الشاذة كثريا جدا خصوصا مع الزحام يف العنابر وما يتيحه من التالمس بينهم، وأحيانا 

حتدث يف سجون النساء أيضا تلك املمارسات اجلنسية الشاذة بشكل ، واالنسان إىل السجن سليما وخيرج منه شاذا جنسيا

أقل، ألن االحتياج عند املرأة هو عاطفي يف املقام األول، لكن ما حيدث أحيانا ان بعض السجينات يقمن باثارة بعضهن 

 .يام بهذه املمارسة معهاالبعض، أي تشجع الواحدة األخرى على الق
 100ابو محيدة، عبد احلافظ، مرجع سبق ذكره، ص(3)
(. املثلية اجلنسية والعنفاجلنسي لدى نزالء ونزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل يف 2015الصرايرة، نائلة والتوايهة، عباطة )(4)

 .350ص، 2، العدد 8األردن، اجمللة األردنية للعلوم االجتماعية، اجمللد 
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لتتتتتى  - بتتتتتة ع طتتتتتالق املرتت ستتتتتبة ال يتتتتتل ن ختتتتتالل تقل متتتتتن  متتتتتع  متتتتتاعي يف اجملت ستتتتتتقرار االجت اال

 سجن أحد الزوجني.
 تساهم اخللوة الشرعية يف احلد من حاالت الشذوذ اجلنسي. -

 اآلثار النفسّية: / الثاني املطلب

عتتتض  حتتتل ب هتتتي  شتتترعية  لتتتوة ال قتتته اخل ستتتي حتق تتتتأثري نف هتتتم  عتتتل أ ستتتية ل شتتتاكل اجلن امل

متتتتس  قتتتتى يف أ بتتتتل يب شتتتترية،  تتتتته الب عتتتتن طبيع خيتتتترج  ستتتتجن ال  ختتتتل ال ستتتتجني دا ستتتتجون، فال يف ال

لتتتتتى  ستتتتتلبًا ع ستتتتينعكس  لتتتتتك  متتتتن ذ نتتتتته  عتتتتدم متكي ستتتتتية، وإن  تتتتته اجلن شتتتتتباع رغبا جتتتتة إل احلا

ستتتتتلوكية  فتتتتتات ال تتتتتتؤدي إىل االحنرا لتتتتتيت  ستتتتتباب ا هتتتتتم األ متتتتتن أ لتتتتتك  عتتتتتل ذ ستتتتتية، ول تتتتتته النف حال

ستتتتج ستتتتية، فال ضتتتتطرابات النف شتتتتكل واال جلتتتتنس ب ستتتتة ا متتتتن ممار قتتتته  متتتتن ح حيتتتترم  نتتتتدما  ني ع

ستتتتي  شتتتتباع اجلن جتتتتأ إىل اإل متتتتا أن يل لتتتتة، وإ ئتتتتة قلي بتتتته ف تتتتتزم  متتتتا تل هتتتتو  صتتتتري و متتتتا أن ي عتتتتي، إ طبي

 .(1)الذاتي، أو أن ينزلق يف هاوية الشذوذ اجلنسي

لتتتتتتوة  ستتتتتتة اخل عتتتتتتدم ممار تتتتتتترتبط ب كتتتتتتن أن  لتتتتتتيت مي ستتتتتتية ا متتتتتتراض النف بتتتتتترز األ عتتتتتتل أ ول

عتتتتتتال واإل هتتتتتتي االنف شتتتتتترعية  عتتتتتتال ال لتتتتتتف األف نتتتتتتف يف خمت ستتتتتتة الع ئتتتتتتاب وممار بتتتتتتاط واإلكت ح

متتتتع  فتتتتراد اجملت يتتتتة أ صتتتتالحية وبق ستتتتات اإل ختتتتل املؤس نتتتتزالء دا يتتتتة ال متتتتع بق يتتتتاة  ستتتتلوكيات احل و

ستتتتي  متتتتان اجلن جتتتة احلر نتتتتزالء نتي صتتتتيب ال لتتتيت ت ستتتتية ا متتتتراض النف هتتتذه األ نتتتته،  فتتتتراج ع عتتتد اإل ب

لتتتتتيت ت يتتتتتة ا يتتتتتة والرتبو لتتتتتربامج التأهيل جتتتتتدوى ا لتتتتتة  ستتتتتر ق هتتتتتا أن تف ختتتتتل ميكن نتتتتتزالء دا قتتتتتدم لل

خيتتتتدمون  نتتتتتجني  فتتتتراد م عتتتتودوا أ كتتتتي ي عتتتتدادخم ل لتتتتهم وإ غتتتترض تأهي صتتتتالحية ب ستتتتات اإل املؤس

شتتتتترعية  لتتتتتوة ال متتتتتن اخل نتتتتتزالء  كتتتتتني ال فتتتتتإن مت لتتتتتذا  هتتتتتا،  ختتتتترق أنظمت متتتتتن  بتتتتتداًل  عتتتتتاتهم  جمتم

ستتتتتية  شتتتتتاكل النف فتتتتتادي امل ثتتتتتم ت متتتتتن  ستتتتتي و تتتتتتوازن النف يتتتتتق ال عتتتتتًا يف حتق عتتتتتاماًل ناج ستتتتتيكون 

 .(2)اليت قد نصيبهم

متتتتتت شتتتتتترعية ك لتتتتتتوة ال جلتتتتتتنس إال أن اخل لتتتتتتم ا لتتتتتتنفس وع لتتتتتتم ا صتتتتتتني يف ع صتتتتتتل املخت ا تو

ستتتتتة  يتتتتتل، فاملمار يتتتتتة للنز صتتتتتورة الذات ستتتتتني ال ستتتتتاهم يف حت بتتتتتني األزواج ت ستتتتتية  ستتتتتة اجلن واملمار

لتتتتتتذي  شتتتتتتخص ا ستتتتتتهم، فال حتتتتتتول أنف ضتتتتتتل  حنتتتتتتو أف لتتتتتتى  شتتتتتتعرون ع عتتتتتتل األزواج ي ستتتتتتية جي اجلن

ستتتتاهم  متتتتا ت كتتتترب، ك شتتتتكل أ ستتتته ب قتتتتدر نف متتتتا ي عتتتتادة  جلتتتتنس  شتتتترعية يف ميتتتتارس ا لتتتتوة ال اخل

 
(. حق النزيل يف املؤسسات اإلصالحية املعاشرة الزوجية منوذجًا، جملة دراسات 2020البستاني، تافكة، سعيد، حممد )(1)

 .218، ص2قانونية وسياسية، العدد 
 .219املرجع السابق، ص(2)
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بتتتتتتني األزواج  جلتتتتتتنس  ستتتتتتة ا ستتتتتتات إىل أن ممار شتتتتتتري الدرا يتتتتتتث ت لتتتتتتق، ح تتتتتتتوتر والق يتتتتتتف ال ختف

 .(1)خيفف ضغط الدم وخيفف حاالت التوتر مثل القلق االجتماعي

لتتتتتتوة  ستتتتتتية للخ تتتتتتتأثريات النف لتتتتتتى أن ال كتتتتتتدا ع صتتتتتتدد أن يؤ هتتتتتتذا ال ثتتتتتتان يف  كتتتتتتن للباح مي

ختتتتل م لتتتتزوج دا يتتتتل ا قتتتتط بالنز تتتتترتبط ف شتتتترعية ال  تتتتتد ال منتتتتا مي يتتتتل، وإ صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل را

جتتتة  ضتتتًا حبا جتتتة أي جتتتة، فالزو كتتتون الزو متتتا ت بتتتًا  خلتتتارج، وغال جتتتوج يف ا لتتتزوج املو لتتتى ا تتتتأثريه ع

تتتتتتتب  جتتتتتتة، ير هتتتتتتذه احلا متتتتتتن  متتتتتتان  بتتتتتتالزوج، وإن احلر ستتتتتتوة  ستتتتتتنية أ يتتتتتتزة اجل شتتتتتتباع الغر إىل إ

ستتتتية لأل لتتتتة النف لتتتتى احلا يتتتتنعكس ع تتتتتالي  ستتتتابقًا، وبال هتتتتا  شتتتترنا إلي ستتتتية أ ضتتتتًا نف نتتتتاء، أمرا ب

لتتتتتتزوجني يف  كتتتتتتال ا شتتتتتترعية ل لتتتتتتوة ال ستتتتتتية للخ تتتتتتتأثريات النف صتتتتتتد ال نتتتتتتا أن نر تتتتتتتالي ميكن وبال

 النقاط التالية:

 التحفيف من حاالت االحترافات السلوكية واالضطرابات النفسية. -
هتتتتتا  - عتتتتتل أبرز ستتتتتي ول متتتتتان اجلن لتتتتتى احلر بتتتتتة ع ستتتتتية املرت متتتتتراض النف متتتتتن األ يتتتتتف  التخف

 االحباط واالنفعال واإلكتئاب.
 من حاالت التوتر والقلق للنفسي.التخفيف  -
 حتسني الصورة الذاتية لألزواج وشعورهم حنو أنفسهم بشكل أفضل. -
 االستفادة من الربامج التأهيلية والرتبوية اليت تقدم للنزالء. -

 اآلثار الصحّية: املطلب الثالث /

تتتتتتته  تتتتتتته وغريز فتتتتتترغ رغب لتتتتتته ي يتتتتتتة جيع شتتتتتترة الزوج حتتتتتتق املعا متتتتتتن  يتتتتتتل  متتتتتتان النز إن حر

طتتتترق  نتتتتب  نتتتتزالء، جبا بتتتتني ال ستتتتية  بتتتتاألمراض اجلن صتتتتابة  يتتتتؤدي لإل ختتتتاطئ  ستتتتلوب  ستتتتية بإ اجلن

لتتتتته،  يتتتتتة  ستتتتتة الطبيع يتتتتتة املمار متتتتتن إمكان لتتتتتك  عتتتتتد ذ عتتتتته ب لتتتتتذي مين لتتتتتذي ا ستتتتتي ا يتتتتتغ اجلن التفر

شتتتتتكل  تتتتتته ب شتتتتتبع رغبا هتتتتتا ت لتتتتتذاتي ألن ستتتتتي ا شتتتتتباع اجلن ضتتتتتلون اإل عتتتتتنهم يف فتتتتترج  فتتتتتالنزالء امل

كتتتتت يتتتتته بأف شتتتتتوة لد قتتتتتت الن صتتتتتًا إذا تعل كتتتتترب خصو شتتتتتكل أ هتتتتتا ب كتتتتتن تطبيق نتتتتتة ال مي ار معي

 .(2)كامل أو جزئي يف احلياة الواقعية

 
الساعة  2021-7-19تاريخ الدخول  es/10https://www.webteb.com/articl-تقرير منشور على املوقع اإللكرتوني  (1)

 صباحًا. 12:49
شيماء حسن علي، تقنني اخللوة الشرعية يف ظل السياسات اإلصالحية داخل السجون املصرية، حبث منشور على املوقع  (2)

 03:5الساعة  2021-7-18تاريخ الدخول   d/node/693.htmhttps://www.maatpeace.org/olاإللكرتوني 

 مساء

https://www.webteb.com/articles/10-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_14446
https://www.maatpeace.org/old/node/693.htm
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غتتتم  ستتتي ر شتتتذوذ اجلن هتتتذا ال عتتتل  ستتتاء بف ستتتجون الن ختتتل  يتتتدز دا شتتتار اال متتتاالت انت متتتا أن احت ك

ختتتتتتاطي  شتتتتتتاء امل ختتتتتتل الغ جتتتتتتد دا فتتتتتتريوس يتوا شتتتتتتر، ألن ال ستتتتتتي مبا صتتتتتتال جن جتتتتتتد ات نتتتتتته ال يو أ

ستتتتتتتطة  لتتتتتتته بوا كتتتتتتتن انتقا ستتتتتتتلية ومي نتتتتتتتوات التنا صتتتتتتتابعللق لتتتتتتتوة (1)األ ستتتتتتتاهم اخل تتتتتتتتالي ت ، وبال

 الشرعية يف احلد من خطر أنتشار فريوس اإليدز.

بتتتتني األزواج  ستتتتية  ستتتتة اجلن شتتتترعية واملمار لتتتتوة ال صتتتتحة أن اخل ختتتترباء ال كتتتتد  متتتتا يؤ ك

ستتتتتويات  متتتتع م متتتترتبط  جلتتتتنس  ستتتتة ا جتتتتد أن ممار يتتتتث و نتتتتاعي، ح هتتتتاز امل يتتتتز اجل ستتتتاهم يف تعز ت

لتتتتتتيت يتتتتتتة ا ضتتتتتتادة املناع ستتتتتتام امل متتتتتتن األج لتتتتتتى  متتتتتتي أع لتتتتتتيت حت نتتتتتتات( وا ستتتتتتمى )األميتوغلوبولي  ت

لتتتتب،  صتتتتحة الق ستتتتن  جلتتتتنس حي متتتتا أن ا فتتتتة، ك بتتتتات املختل لتتتتربد وااللتها نتتتتزالت ا متتتتن  ستتتتم  اجل

لتتتتتذين  شتتتتتخاص ا شتتتتتف أن األ ضتتتتتية تك شتتتتترين املا ستتتتتنوات الع شتتتتترت يف ال لتتتتتيت ن ستتتتتات ا فالدرا

بتتتتات  يتتتتة، والنو ستتتتكتة الدماغ نتتتتواع ال يتتتتع أ صتتتتابة جبم طتتتتر اإل لتتتتديهم خ قتتتتل  جلتتتتنس ي ستتتتون ا ميار

متتتتتتتن األمل، الق جلتتتتتتتنس  لتتتتتتتل ا متتتتتتتا يق يتتتتتتتة، ك متتتتتتتون فتتتتتتتلب فتتتتتتترز هر ستتتتتتتم ي عتتتتتتتل اجل اجلنس جي

نتتتتتدورفينات(  فتتتتتراز )األ يتتتتتتم إ ستتتتتية  يتتتتتة اجلن نتتتتتاء العمل لتتتتتك أث ضتتتتتافة إىل ذ ستتتتني( باإل )األوكسيتو

لتتتتتل  كتتتتتن أن تق يتتتتة مي ستتتتتكنات أمل كيميائ تتتتتترب م متتتتونني يع كتتتتتال اهلر عتتتتتة، و ستتتتتويات مرتف مب

ستتتتتاعد متتتتتا ي ضتتتتتالت، ك صتتتتتل وأمل الع صتتتتتداع وأمل املفا شتتتتتكل  متتتتتن ال نتتتتتوم ب لتتتتتى ال جلتتتتتنس ع ا

 .(2)أفضل وأعمق

نتتتتتتتزالء  شتتتتتتترعية لل لتتتتتتتوة ال صتتتتتتتحية للخ تتتتتتتتأثريات ال ختتتتتتتيص ال ثتتتتتتتان تل كتتتتتتتن للباح يتتتتتتته، مي وعل

 وأزواجهم على النحو التالي:

 التقليل من خطر اإلصابة باإلمراض اجلنسية نتيجة التفريغ اجلنسي اخلاطئ. -
 النساء.التقليل من احتمال انتشار مرض اإليدز وخصوصًا يف سجون  -
هتتتتاز  - يتتتتز اجل صتتتتًا يف تعز ستتتتان، وخصو صتتتتحة اإلن ستتتتني  يتتتتة يف حت شتتتترعية أهم لتتتتوة ال للخ

 املناعي، واملخافظة على صحة القلب، وتكسني األمل، وحتسني النوم.
صتتتتتحية،  ستتتتتية وال يتتتتتة والنف تتتتتتأثريات االجتماع ضتتتتتافة إىل ال نتتتتتا باإل كتتتتتن ل ختتتتترى مي هتتتتتة أ متتتتتن ج

نتتتتزال شتتتترعية ل لتتتتوة ال يتتتتة للخ ختتتترى إجياب تتتتتأثريات أ يتتتتد  عتتتتل حتد يتتتتل، ل صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل ء مرا

 
(. جدل حول إباحة اجلنس الشرعي بالسجون املصرية بعد انتشار الشذوذ، تقرير مشنور على املوقع 2007امساعيل، فراج )(1)

تاريخ الدخول  2007-6-8تاريخ النشر  https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345اإللكرتوني 

 صباحًا. 1:19الساعة  19-7-2021
الساعة  2021-7-20تاريخ الدخول  https://www.webteb.com/articles/10-تقرير منشور على املوقع اإللكرتوني (2)

 صباحًا.11:17

 

https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345%20تاريخ%20النشر%208-6-2007
https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345%20تاريخ%20النشر%208-6-2007
https://www.webteb.com/articles/10-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_14446
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ختتتتتالل  متتتتتن  يتتتتتل،  صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل ظتتتتتام يف مرا لتتتتتى الن فتتتتتاظ ع ستتتتتاهمة يف احل هتتتتتا امل أبرز

تتتتتتتزام  ضتتتتتتباط واإلل يتتتتتتد واالن ستتتتتتلوك اجل ستتتتتتن ال نتتتتتتزالء ذوي ح شتتتتتترعية لل لتتتتتتوة ال حتتتتتتق اخل متتتتتتنح 

ستتتتتاهم  تتتتتتالي ت يتتتتتل، وبال صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل حتتتتتتددها إدارة مرا لتتتتتيت  متتتتتة ا متتتتتات واألنظ بالتعلي

 ظ األمن والنظام يف املراكز سعيًا حنو االستفادة من حق اخللوة الشرعية.يف حف

 املبحث الثالث

 معوقات تطبيق اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل والنظريات امُلفسرة لذلك

صتتتتتتتالح  كتتتتتتتز اال نتتتتتتتزالء مرا شتتتتتتترعية ل لتتتتتتتوة ال يتتتتتتتق اخل يتتتتتتتة تطب متتتتتتتن أهم لتتتتتتترغم  لتتتتتتتى ا ع

حتتتت يتتتّتة  ستتتتات العلم ستتتتب الدرا يتتتتل، فح يتتتتق والتأه ئتتتتد لتطب متتتتن الفوا يتتتتد  نتتتتاك العد ضتتتتوع ه ول املو

متتتتتر  لتتتتتزوجني، األ بتتتتتني ا يتتتتتة  قتتتتتة الزوج متتتتتة العال لتتتتتق بدميو متتتتتا يتع يتتتتتدًا في شتتتتترعية حتد لتتتتتوة ال اخل

نتتتتتزالء  لتتتتتدى ال حتتتتتتديًا  هتتتتتا،  عتتتتتدم تفكيك ستتتتترة و لتتتتتزواج واأل ستتتتتتمرارية ا نتتتتته إ نتتتتتتج ع لتتتتتذي ي ا

جتتتتتته ت لتتتتتتيت توا قتتتتتتات ا متتتتتتن املعو يتتتتتتد  نتتتتتتاك العد يتتتتتتة، إال أن ه كتتتتتتام عال كتتتتتتومني أح يتتتتتتق احمل طب

ستتتتالمية  شتتتترقية اإل يتتتتة ال لتتتتدول العرب يتتتتدًا يف ا صتتتتالحّية حتد كتتتتز اال شتتتترعية يف املرا لتتتتوة ال اخل

لتتتك  هتتتم ت متتتن أ عتتتل  هتتتا، ل كتتتن جتاوز نتتتة ال مي قتتتيم معي عتتتراف و يتتتد وأ عتتتادات وتقال تتتتع ب لتتتيت تتم ا

 املعوقات ما يلي:

 املعوقات االجتماعّية: املطلب األول /

لتتتتتتك  هتتتتتتي ت يتتتتتتة  قتتتتتتات االجتماع لتتتتتتوة املعو يتتتتتتق اخل متتتتتتام تطب عتتتتتتائق أ قتتتتتتف  لتتتتتتيت ت قتتتتتتات ا املعو

متتتا  هتتتا  متتتن أهم فتتتراده،  متتتع وأ عتتتن اجملت مجتتتة  يتتتل النا صتتتالح والتأه كتتتز اإل ختتتل مرا شتتترعية دا ال

 يلي:

ستتتوار  - ختتتل أ هتتتا دا جتتتة بزوج تتتته أو الزو لتتتزوج بزوج ختتتتالء ا فتتتراده إ متتتع وأ بتتتل اجملت عتتتدم تق

 جمتمعيًا.مراكز اإلصالح والتأهيل، ألن ذلك يتعارض مع ما هو مقبول 
صتتتتتالح  - كتتتتتز اإل ختتتتتل مرا هتتتتتا دا جتتتتتة وزوج محتتتتتل الزو كتتتتترة  فتتتتتراده لف متتتتتع وأ فتتتتض اجملت ر

قتتتل يف  هتتتا معت جتتتة وزوج محتتتل الزو كتتتس  هتتتذا ع يتتّتة(،  عتتتار امُلجتمع صتتتمة ال يتتتل )و والتأه

هتتتتل  لتتتتها وأ جتتتتة وأه عتتتتار للزو صتتتتمة  تتتتتؤدي إىل و لتتتتة األوىل  ستتتترائيلّية، فاحلا ستتتتجون اإل ال

 رح واإلبتهاج والسعادة.زوجها يف حني احلالة الثانية تؤدي إىل الف
غتتتترف  - متتتتاكن و لتتتتى أ شتتتتراف ع يتتتتل اإل صتتتتالح التأه كتتتتز اإل عتتتتاملني يف مرا بتتتتل ال عتتتتدم تق

متتتتن  بتتتتني األزواج، ف يتتتّتة  قتتتتة الزوج صتتتتّية يف العال متتتتن خصو لتتتتذلك  ملتتتتا  شتتتترعّية،  لتتتتوة ال اخل

لتتتتزوجني  بتتتتة ا حتتتتد مراق حيتتتتق أل متتتتع ال  فتتتتراد اجملت يتتتتع أ ظتتتتر مج متتتتا ن ظتتتترهم ك هتتتتة ن وج



 

 
181 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

ستتتتتّي قتتتتتة اجلن ستتتتتتهم العال عتتتتتادات ختتتتتالل ممار عتتتتتارض وال عتتتتتل يت هتتتتتذا الف كتتتتتون  عتتتتتًا،  ة م

 .  (1)والتقاليد امُلجتمعّية
شتتتترعّية،  - بتتتتاخللوة ال يتتتتل  هتتتتا النز غتتتتب زوج حتتتتال ر كتتتتبري يف  بتتتتاإلحراج ال جتتتتة  شتتتتعور الزو

 حيث أن إجراءات التجهيز للخلوة ُيشعر الزوجة باإلحراج.
كتتتتتت - ستتتتتتوار املرا ختتتتتتل أ هتتتتتتا دا لتتتتتتة بزوج تتتتتتته والنزي ختتتتتتتالء بزوج يتتتتتتل اإل بتتتتتتل النز ز عتتتتتتدم تق

شتتتتترقي  متتتتتع ال يتتتتتد اجملت عتتتتتادات وتقال متتتتتع  نتتتتتافى  لتتتتتك يت يتتتتّتة، ألن ذ صتتتتتالحّية والتأهيل اإل

 الرافض لذلك.
عتتتتتود  - هتتتتتذا ي يتتتتتل،  عتتتتتات للنز يتتتتتب املمنو ستتتتتبب يف تهر كتتتتتون ال قتتتتتد ت شتتتتترعّية  لتتتتتوة ال اخل

 .2إلشكالّية الرقابة على النزيل يف حالة اخللوة الشرعّية

 املعوقات االقتصادّية واملالّية: / الثاني املطلب

متتتتتاكن  يتتتتتز أ متتتتتن جته بتتتتتد  نتتتتتزالء ال  شتتتتترعية لل لتتتتتوة ال يتتتتتق اخل يتتتتتق وتطب جتتتتتل حتق متتتتتن أ

كتتتتتتاليف  تتتتتتتاج لت متتتتتتاكن حت لتتتتتتك األ يتتتتتتل، ت صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اإل ختتتتتتل مرا لتتتتتتذلك دا صتتتتتتة  خا

قتتتتتف  لتتتتيت ت يتتتّتة ا صتتتتتادية واملال قتتتتات االقت هتتتتم املعو متتتتتن أ كتتتتاليف  لتتتتك الت كتتتتتون ت قتتتتد ت يتتتتة،  عال

 ملوارد املالّية تؤثر على:عائق أمام تطبيق اخللوة، مبعنى اخر ضعف االقتصاد وقلة ا

 ختصيص أماكن خاصة باخللوة الشرعية داخل مراكز االصالح والتأهيل. -
متتتترأة  - يتتتتل إ كتتتتان النز يتتتتدًا إذا  يتتتّتة، حتد ستتتتتلزمات احليات فتتتتة امل متتتتاكن بكا يتتتتز األ جته

صتتتتةباحلمل  يتتتتزات خا هتتتتز بتجه كتتتتان ُمج لتتتتة مل تتتتتاج النزي لتتتتة حت هتتتتذه احلا متتتتل، يف  وحا

 والوالدة.
حبتتتتاث عل - ستتتتات وأ متتتتل درا شتتتترعّية ع لتتتتوة ال متتتتن اخل متتتتوقفهم  فتتتتة  نتتتتزالء ملعر ستتتتر ال يتتتّتة أل م

 ألبناؤهم داخل مراكز اإلصالح والتأهيل.
نتتتتتزالء   - عتتتتتات لل يتتتتتب املمنو نتتتتتع تهر صتتتتتة مل تتتتتتيش خا بتتتتتأجهزة تف لتتتتتوة  متتتتتاكن اخل يتتتتتز أ جته

 .(3)خالل فرتة اإلختالء

 :املعوقات الفقهّية املطلب الثالث /

 
 .220البستاني، تافكة و سعيد، حممد، مرجع سبق ذكره، ص(1)
اجستري (. حقوق السجني يف ظل املواثيق الدولّية وإنعكاساتها على التشريع اجلزائري، رسالة م2020عبد الكريم، سعادة )(2)

 .91غري منشورة، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن: اجلزائر، ص
 .221البستاني، تافكة و سعيد، حممد، مرجع سبق ذكره، ص(3)
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لتتتتتتك  عتتتتتتين ت يتتتتتّتة ت قتتتتتتات الفقه بتتتتتتاحثني املعو هتتتتتتاء وال بتتتتتتل الفق متتتتتتن ق ضتتتتتتع  لتتتتتتيت تو قتتتتتتات ا املعو

لتتتتتتوة يتتتتتتق اخل متتتتتتام تطب جتتتتتترام أ قتتتتتتاب واإل لتتتتتتم الع جمتتتتتتال ع صتتتتتتني يف  شتتتتتترعية، املخت هتتتتتتاء ف ال الفق

ستتتتمت  شتتتترعية، انق لتتتتوة ال يتتتتق اخل خيتتتتص تطب متتتتا  صتتتتة في ظتتتترة خا هلتتتتم ن صتتتتني  بتتتتاحثني واملخت وال

قتتتانو متتتاء ال متتتاع وعل متتتاء االجت لتتتنفس وعل متتتاء ا طتتتب وعل ختتترباء ال بتتتني  متتتا  خيتتتص اآلراء  متتتا  ن  في

قتتتتتته  هتتتتتتاء يف الف بتتتتتتني الفق كتتتتتتذلك  فتتتتتتت  عتتتتتتارض، واختل يتتتتتتد وم بتتتتتتني مؤ متتتتتتا  شتتتتتترعية  لتتتتتتوة ال اخل

لتتتتوة  يتتتتق اخل عتتتتارض تطب متتتتن ي هتتتتا، إن  عتتتتدم جواز شتتتترعية أو  لتتتتوة ال جتتتتواز اخل حتتتتول  ستتتتالمي  اال

 الشرعية يعارض تطبيقها لعدة أسباب لعل من أهمها ما يلي:

عتتتتين  - شتتتترعي ال ي قتتتته ال ستتتتة ح متتتتن ممار يتتتتل  متتتتان النز هتتتتو إن حر منتتتتا  يتتتته، وإ ستتتتوة عل الق

هتتتتتا  قتتتتتب علي متتتتتع ويعا يتتتتتد اجملت عتتتتتادات وتقال فتتتتتة ل ستتتتتلوكيات خمال ستتتتتته ل جتتتتتة ممار نتي

 القانون.
ختتتتتتل  - شتتتتتتهواته دا ئتتتتتتزه و لتتتتتتى غرا ستتتتتتيطر ع ستتتتتته وي ضتتتتتتبط نف يتتتتتتل أن ي لتتتتتتى النز جيتتتتتتب ع

 مراكز االصالح والتأهيل خالل تنفيذ حكمه.
بتتتتتتتة  - شتتتتتتتروط العقو خيتتتتتتتل ب هتتتتتتتا  لتتتتتتتة بزوج تتتتتتتته أو النزي يتتتتتتتل بزوج ختتتتتتتتالء النز ستتتتتتتالبة إن إ

 .(1)احلرية
نتتتتادق  - لتتتتها لف يتتتتؤدي إىل حتوي صتتتتالحّية  كتتتتز اال ختتتتل املرا شتتتترعية دا لتتتتوة ال يتتتتق اخل إن تطب

 .(2)ليس اهلدف منها حتقيق الردع من خالل العقوبة سالبة احلرية

 معوقات أخرى: / الرابع املطلب

شتتتترعية  لتتتتوة ال يتتتتق اخل حتتتتتول دون تطب ختتتترى  قتتتتات أ نتتتتاك معو ستتتتابقة ه قتتتتات ال ضتتتتافة للمعو إ

 مراكز االصالح والتأهيل منها:يف 

لتتتتة  - غتتتتري مؤه صتتتتالح ال كتتتتز اال ئتتتتة مرا ختتتتل بي بتتتتني األزواج دا شتتتترعية  لتتتتوة ال تتتتتؤدي اخل قتتتتد 

متتتتتتن  كتتتتتتثري  كتتتتتتون يف ال قتتتتتتد ت صتتتتتتحّية  بتتتتتتأمراض  صتتتتتتابة  يتتتتتتاة إىل اإل ستتتتتتتلزمات احل مب

متتتترض  يتتتّتة، ك طتتتترية ومعد يتتتتان خ يتتتتدزاألح ثتتتتال اإل ستتتتبيل امل لتتتتى  شتتتتار  ع عتتتتن انت نتتتتاتج  ال

شتتتتاذة  ستتتتية ال ستتتتات اجلن نتتتتزالءاملمار لتتتت بتتتتني ال قتتتتدرتهم ع عتتتتدم م يتتتتاتهم  ىل ستتتتتهم ح ممار

 .اجلنسية الطبيعية

 
 .91عبد الكريم، سعادة، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .63سالودة، عبد اجلواد، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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جتتتتتراءات  - ختتتتتتاذ اال يتتتتتة ا ستتتتتة العقاب متتتتتن إدارة املؤس لتتتتتب  شتتتتترعية يتط لتتتتتوة ال ظتتتتتام اخل ان ن

متتتتتتتس  بتتتتتتني األزواج ال  لتتتتتتوة  متتتتتتن ان اخل كتتتتتتد  فتتتتتتل التأ لتتتتتتيت تك ضتتتتتترورية ا متتتتتتة وال الالز

 .(1)بأمنها
 والتأهيل )اإلكتظاظ(.تكدس النزالء داخل مراكز االصالح  -
 سوء أوضاع النزالء داخل املراكز. -
 انعدام الرعاية الصحّية. -
 إنعدام الرعاية االجتماعّية -
 .(2)صعوبة تطبيق اخللوة الشرعّية يف حال كان النزيل ُمتزوج أكثر من زوجة -
 اخللوة الشرعية ُتعترب إهانة لكرامة املرأة. -
 قه.اخللوة الشرعية تعطي للنزيل حق ليس من ح -
بتتتتتتني  - شتتتتتترعية  لتتتتتتوة ال ستتتتتتب للخ كتتتتتتان امُلنا تتتتتتترب امل يتتتتتتل ال ُتع صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اال مرا

 األزواج.
قتتتتتتتوانني  - يتتتتتتتد وال عتتتتتتتادات والتقال عتتتتتتتراف وال كتتتتتتتل األ عتتتتتتتن  ختتتتتتتروج  شتتتتتتترعية  لتتتتتتتوة ال اخل

 .(3)والشرائع السماوية

ختتتل  شتتترعية دا لتتتوة ال يتتتق اخل يتتتة تطب متتتن أهم لتتترغم  لتتتى ا نتتته وع نتتتا أ ضتتتح ل ستتتبق يو متتتا  إن 

يتتتتتتق  شتتتتتتعبها تطب يتتتتتترفص  لتتتتتتدول  متتتتتتن ا يتتتتتتد  نتتتتتتاك العد يتتتتتتل، اال أن ه صتتتتتتالح والتأه كتتتتتتز اال مرا

متتتتتا يف  لتتتتتوة ك يتتتتتق اخل لتتتتتى تطب فتتتتتق ع هتتتتتا توا ختتتتترى حكومت هتتتتتا، ودول أ ختتتتتل مراكز لتتتتوة دا اخل

شتتتتترعية لكن لتتتتتوة ال عتتتتتارض اخل صتتتتترية مل ت متتتتتة امل صتتتتتر، فاحلكو هتتتتتا م ستتتتتتطيع تطبيق هتتتتتا ال ت

شتتتتعبها  يتتتتة، إال أن  كتتتتاليف العال يتتتتزات والت يتتتتة والتجه بتتتتات املاد ستتتتبب العق قتتتتع ب لتتتتى ارض الوا ع

يتتتتتتث أن  يتتتتتتة، ح عتتتتتتات العرب متتتتتتن اجملتم يتتتتتتد  لتتتتتتدى العد متتتتتتا  لتتتتتتذلك ك عتتتتتتارض  يتتتتتتد وم بتتتتتتني مؤ

ستتتتالمية،  شتتتترقية اال يتتتتة ال لتتتتدول العرب يتتتتدًا يف ا يتتتتدين حتد متتتتن املؤ كتتتتثري  ثتتتتر ب ضتتتتني أك املعار

لتتتيت لتتتدول ا لتتتك ا نتتته،  ت قتتترتاب م جيتتتب اإل محتتتر ال  ختتتط أ بتتتني األزواج  يتتتة  قتتتة الزوج تتتترى أن العال

نتتتتازل  هتتتتم يف م صتتتتة ب فتتتتة خا تتتتتتم إال يف غر جيتتتتب أن  قتتتتط وال  بتتتتاألزواج ف صتتتتة  قتتتتة خا هتتتتذه العال

متتترد  تتتترب ُمت بتتتذلك يع قتتتوم  متتتن ي يتتتع، وأن  متتترآى اجلم متتتام  صتتتالح أ كتتتز اإل لتتتيس يف مرا قتتتة و ُمغل

 
 .92عبد الكريم، سعادة، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 (. اخللوة الشرعية للسجناء قضية رأي عام يف مصر، ملزيد من التوضيح أنظر/ ي الرابط 2019مطاوع، نادية ) (2)

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2009/3/420800.html مساًء 8الساعة  2021,7,23، تاريخ الدخول. 
(، ص 46(. خلوة السجني بزوجته بني الرفض والقبول، جملة البشائر، العدد )2012الفهيد، عبد الوهاب وناجي، أشرف )(3)

 .19-14ص

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2009/3/420800.html
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يتتّت قتتتيم امُلجتمع يتتتد وال عتتتادات والتقال لتتتى ال هتتتذا ع ستتتلبية،  يتتتة  صتتتمة إجتماع صتتتم بو ستتتوف يو ة، و

ستتتموح  هتتتو م متتتا  ستتتب  شتتتخص ح ستتتلوكيات ال صتتتم  قتتتوم بو لتتتيت ت صتتتم ا يتتتة الو كتتتده نظر متتتا تؤ

متتتتن  حنتتتتراف  لتتتتق اال متتتتن خت هتتتتي  عتتتتة  تتتتترى أن اجلما صتتتتم  يتتتتة الو متتتتع، إن نظر ختتتتل اجملت يتتتته دا ف

حتتترف  ستتتلوك املن نتتتا ال متتتن ه لتتتذا و حنتتتراف،  هتتتا اإل شتتتكل خرق لتتتذي ُي عتتتد ا صتتتناعة القوا ختتتالل 

يتتتت نتتتته يف تطب متتتتع كو بتتتتل اجملت متتتتن ق صتتتتمه  لتتتتذي مت و ستتتتلوك ا لتتتتك ال هتتتتو ذ شتتتترعية  لتتتتوة ال ق اخل

متتتتتع قتتتتتيم اجملت عتتتتتد و عتتتتتايري وقوا عتتتتتن م يتتتتتة (1)ختتتتتارج  فتتتتتة )الوطن يتتتتتة الثقا كتتتتتده نظر متتتتتا وتؤ ، ك

هتتتتتا أن  صتتتتتد ب لتتتتتيت نق يتتتتتة( ا يتتتتتثوالفرع متتتتتن ح لتتتتتف  عتتتتتات ختت فتتتتتة اجملتم ستتتتتودها الثقا لتتتتتيت ت ، ا

مبتتتا أن نتتتى  ختتتر،  مبع متتتع إىل آ متتتن جمت لتتتف  هتتتا ختت عتتتي أن متتتن الطبي ستتتان ف صتتتنع اإلن متتتن  فتتتة  الثقا

متتتع  متتتن جمت لتتتف  متتتة خيت نتتته قي متتتا يعطو نتتته و متتتا يعتقدو نتتتاس و لتتته ال متتتا يفع ضتتتح أن  متتتن الوا ألن 

لتتتتيت  فتتتتة ا لتتتتى الثقا قتتتتف ع لتتتته يتو متتتتا يفع عتتتتني و فتتتترد م قتتتتده  متتتتا يعت ختتتتر، وإن  شتتتتأإىل آ لتتتتها  ين يف ظ

فتتتتتتر متتتتتتًا ،هتتتتتتذا ال فتتتتتتة دورًا ها عتتتتتتب الثقا عتتتتتتة إذ تل فتتتتتترد واجلما يتتتتتتاة ال كتتتتتتده يف ح متتتتتتا أ هتتتتتتذا   ،

ستتتتتتري  يتتتتتتة يف تف يتتتتتتات اجتماع فتتتتتتات كعمل قتتتتتتيم والثقا يتتتتتتة ال لتتتتتتة أهم كتتتتتتد ع يتتتتتتث أ جتتتتتتس ح بري

فتتتتة يف  يتتتتة الثقا كتتتتدوا أهم يتتتتث أ ميتتتتة ح متتتتاء اجلر ضتتتتًا عل لتتتتك اي كتتتتد ذ ستتتتاني، وأ ستتتتلوك االن ال

عتتتتتتين أن  هتتتتتتذا ي متتتتتتع،  ختتتتتتل اجملت يتتتتتّتة دا ستتتتتتلوكيات امُلجتمع عتتتتتتن ال حتتتتتترف  ستتتتتتلوك املن ستتتتتتري ال تف

فتتتتات متتتتن  الثقا ستتتتوية  غتتتتري  ستتتتلوكيات ال فتتتتات وال ستتتتة االحنرا كتتتتبري يف ممار هلتتتتا دور  يتتتتة  الفرع

شتتتتتتتئة  ضتتتتتتتعف التن متتتتتتتاعي و ضتتتتتتتبط االجت ضتتتتتتتعف ال ستتتتتتتمون ب ممتتتتتتتن يت فتتتتتتتراد  عتتتتتتتض اال بتتتتتتتل ب ق

يتتتتة نتتتته، االجتماع نتتتتا ا ضتتتتح ل ستتتتبق يو متتتتا  فتتتترد أو  إن  ستتتتلوك ال عتتتتن  ستتتتريات  ضتتتتع تف كتتتتن و ال مي

فتتتتتتة ال جتتتتتتوع إىل الثقا كتتتتتتاماًل دون الر عتتتتتتا  تتتتتتتى جمتم عتتتتتتة، أو ح متتتتتتعاجلما ، (2)ستتتتتتائدة يف اجملت

متتتتد  ضتتتتها يعت شتتتترعية أو رف لتتتتوة ال بتتتتول اخل يتتتتث أن ق يتتتتة، ح يتتتتة أو اجلمع فتتتتة الفرد يتتتتدًا الثقا حتد

متتتن  قتتتة  فتتترد منبث يتتتة ال جنتتتد ان هو يتتتة  فتتتة فرد نتتتت ثقا يتتتة، اذا كا يتتتة أو اجلمع فتتتة الفرد لتتتى ثقا ع

عتتتي  ستتتق اجلم ضتتتد الن لتتتك  كتتتان ذ لتتتو  تتتتى  لتتتوة ح بتتتول اخل عتتتين ق ممتتتا ي مجتتتاعي  فتتتردي ال  ستتتق  ن

متتتتتترد ع يتتتتتة و عتتتتتين أن هو هتتتتتذا ي يتتتتتة  فتتتتتة مجع نتتتتتت الثقا حتتتتتال كا يتتتتتد، ويف  عتتتتتادات والتقال لتتتتتى ال

شتتتترعية يف  لتتتتوة ال بتتتتول اخل عتتتتدم ق عتتتتين  ممتتتتا ي متتتتاعي  عتتتتي االجت ستتتتق اجلم متتتتن الن قتتتتة  فتتتترد منبث ال

جتتتتتة  لتتتتتوة الزو تتتتتته وخ يتتتتتل بزوج لتتتتتوة النز بتتتتتل خ غتتتتتري متق لتتتتتذلك و فتتتتتض  متتتتتع را كتتتتتان اجملت حتتتتتال 

هتتتتا ستتتتي(3)بزوج عتتتتال وم متتتتاعي ف ضتتتتبط االجت كتتتتون ال نتتتتا ي يتتتتة ، ه متتتتا يف نظر فتتتترد ك لتتتتى ال طر ع

 
 .195-194، صللنشر والتوزيع: عمان الشروق، دار 1(. نظريات علم اجلرمية، ط0820وريكات، عايد )(1)
 .451و ص 169، صللنشر والتوزيع والطباعة: عمان وائل، دار 2اجلرمية، ط(. نظريات علم 1320وريكات، عايد )(2)
 .235، ص للنشر والتوزيع والطباعة: عمان وائل، دار 1، طعلم النفس اجلنائي(. 1420وريكات، عايد )(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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ستتتتتتتاتهم  حتتتتتتترار يف ممار فتتتتتتتراد أ يتتتتتتترى أن اال لتتتتتتتذي  شتتتتتتتي ا عتتتتتتتامل هر متتتتتتتاعي لل ضتتتتتتتبط االجت ال

قتتتتتتتتهم  هتتتتتتتو عال ستتتتتتتلوكيات  ستتتتتتتات وال لتتتتتتتك املمار عتتتتتتتن ت ميتتتتتتتنعهم  متتتتتتتا  ستتتتتتتلوكياتهم، وإن  و

لتتتتو  تتتتتى  شتتتتاء ح متتتتا ي عتتتتل  ضتتتتعيفة يف لتتتتروابط  لتتتتك ا نتتتتت ت حتتتتال كا يتتتتة، يف  هتتتتم األجتماع وروابط

عتتتتة واجمل ضتتتتد اجلما لتتتته  نتتتتت أفعا متتتتا كا عتتتتل  عتتتتن ف نتتتتع  يتتتتة ميت لتتتتروابط قو نتتتتت ا متتتتع، وإذا كا ت

 .(1)خيالف اجلماعة واجملتمع

تتتتتتترى أن ا لتتتتتتيت  يتتتتتتة ا يتتتتتتة األيكولوج كتتتتتتدها النظر متتتتتتا وتؤ متتتتتتع ك لتتتتتته  ستتتتتتان يف تعام إلن

هتتتا  هتتتا وتطويع ستتتيطرة علي ستتتعى لل كتتتان ي تتتتى وإن  هتتتا ح يتتتف مع متتتا أن يتك حيتتتاول دائ عتتتة  الطبي

متتتتتن كتتتتتثري  ستتتتتان يف  جتتتتتز اإلن تتتتتته، إال أن ع شتتتتتباع حاجا صتتتتتفات  إل ستتتتتب  لتتتتته يكت يتتتتتان جيع األح

متتتتن  نتتتته  يتتتتة متك يتتتتة وثقاف يتتتتف بيولوج تتتتترى التك يتتتتة  هتتتتذه النظر تتتتته، ف ظتتتتروف بيئ متتتتع  فتتتتق  والتوا

فتتتتتتة نتتتتتتاء الثقا صتتتتتتياغة وب ستتتتتتي يف  لتتتتتتوجي دور أسا قتتتتتتع اإليكو يتتتتتتث أن للوا لتتتتتتك يف ، ح هتتتتتتر ذ يظ

هتتتتا يتتتتدها وديانات هتتتتا وتقال يتتتتة وفنون هتتتتا االجتماع ستتتتلوكها وأنظمت منتتتتاط  يتتتتة وأ هتتتتا الثقاف  ،مسات

عتتتتتال ل صتتتتتياغة ف ستتتتتان و يتتتتتف اإلن قتتتتتاهر لتكي ستتتتتلطان  ستتتتتان  طتتتتتة باإلن يتتتتتة احملي ظتتتتتروف الطبيع ل

بتتته طتتتة  متتتل احملي لتتتك العوا متتترتبط بت قتتتايف  جتتته الث كتتتل منتو صتتتبح  تتتته وي عتتته وأمزج كتتترب طبا ، أ

يتتتتتة  لتتتتتب الثقاف هتتتتتا ألن القوا غتتتتتم أهميت شتتتتترعية ر لتتتتتوة ال كتتتتتثري للخ فتتتتتض ال لتتتتتك ر لتتتتتى ذ يتتتتتل ع دل

 .(2)وأفراده التكيف معها والعادات والتقاليد تريد ذلك وتفرض على اجملتمع

 إضافة للنظريات السابقة ال بد من التطرق إىل النظريات التالية:

متتتتن  - كتتتتل  متتتتع  جتتتتل  يتتتتة اخل يتتتتت نظر بتتتتط بريثو نتتتتا ر يتتتتت ه عتتتتامل بريثو جتتتتل: لل يتتتتة اخل نظر

بتتتتد  حنتتتتراف ال  حتتتتدوث اال جتتتتل  متتتتن أ ضتتتتبط، ف يتتتتة وال فتتتتة الفرع صتتتتة والثقا يتتتتة الفر نظر

ستتتبب لتتتيت ب شتتتروعة ا ستتتائل امل تتتتوفر الو عتتتدم  شتتتروعة متتتن  غتتتري م ستتتائل  فتتترد لو جتتتأ ال ها يل

خيتتتتص  متتتا  ثتتتتال في ستتتبيل امل لتتتتى  بتتته، فع طتتتتة  يتتتة احملي فتتتتات الفرع متتتن الثقا ستتتتتمدها  قتتتد ي

شتتتتتتباع  نتتتتتته إ يتتتتتتل ال ميك مبتتتتتتا أن النز صتتتتتتالح و كتتتتتتز اإل ختتتتتتل مرا شتتتتتترعية دا لتتتتتتوة ال اخل

عتتتتتتادات  عتتتتتتن  جتتتتتتة  طتتتتتترق خار شتتتتتتباعها ب جتتتتتتأ إل شتتتتتترعية يل طتتتتتترق  ستتتتتتّية ب تتتتتتته اجلن حاجا

ستتتتتغل الف متتتتع م قتتتتيم اجملت يتتتتد و يتتتتل وتقال بتتتتل النز صتتتتة بتق هتتتتذه الفر ثتتتتل  لتتتتذلك، تتم صتتتتة  ر

 
 .265مرجع سبق ذكره، ص (. 1320وريكات، عايد )(1)
 ملزيد من التوضيح أنظر/ي الرابط، (. نظريات الثقافة2021جامعة حممد سطيف )(2)

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=3456 تاريخ الدخول ،
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جتتتتاوزًا  يتتتتة مت فتتتتة الفرع بتتتتذلك بالثقا تتتتتأثرًا  صتتتتالح م كتتتتز اال ختتتتل مرا شتتتترعية دا لتتتتوة ال للخ

 .(1)الضوابط والقوانني امُلجتمعية، ومتجاوزًا خجله
صتتتتية  - يتتتتة أن شخ هتتتتذه النظر قتتتتات  هتتتتم منطل يتتتتد أ عتتتتامل فرو ستتتتي: لل يتتتتل النف يتتتتة التحل نظر

 أجزاء رئيسية هي:الفرد تتكون من ثالث 
o .اهلو: ُتمثل الشهوات والرغبات اجلنسّية 
o .األنا: ُتمثل الواقع 
o قتتتتتيم عتتتتتايري وال ضتتتتتمري وامل ثتتتتتل ال لتتتتتى: ُتم نتتتتتا األع بتتتتتول (2)األ ستتتتتري ق نتتتتتا تف ، اذا رغب

متتتتتام  فتتتتتنحن أ ستتتتتي  يتتتتتل النف يتتتتتة التحل لتتتتتى نظر نتتتتتاء ع شتتتتترعية ب لتتتتتوة ال يتتتتتل للخ النز

هتتتتي  هلتتتتو  نتتتتت ا حتتتتال كا يتتتتاراين، األول يف  فتتتترد خ لتتتتى ال ستتتتيطرة ع يتتتتة وامل الطاغ

يتتتتد  عتتتتادات والتقال كتتتتل ال جتتتتاوزًا  شتتتترعية مت لتتتتوة ال يتتتتل للخ بتتتتول النز عتتتتين ق هتتتتذا ي

متتتتتع،  فتتتتتوض يف اجملت هتتتتتو مر متتتتتا  كتتتتتل  لتتتتتى  متتتتتردًا ع يتتتتتة مت ضتتتتتوابط االجتماع وال

ستتتتتتغاًل  ستتتتترته م تتتتتته وبأ بتتتتته وبزوج ستتتتتتلحق  لتتتتتيت  عتتتتتار ا صتتتتتمة ال بتتتتتالي لو غتتتتتري م

بتتتتتني الوا يتتتتتز  جتتتتتاوزًا التمي لتتتتتك مت يتتتتتق ذ صتتتتتة لتحق ثتتتتتاني إذا الفر يتتتتتال، ال قتتتتتع واخل

عتتتتل  نتتتته ف شتتتتخص ال ميك عتتتتين أن ال هتتتتذا ي ستتتتيطرة  هتتتتي امل لتتتتى  نتتتتا األع نتتتتت األ كا

كتتترة  يتتترفض ف لتتتذا  يتتتة،  قتتتيم اجملتمع عتتتادات وال جتتتتاوز ال نتتته  شتتتاء وال ميك متتتا ي

 اخللوة الشرعية حتى وإن كان حمكوم لفرتات طويلة.
ظتتتتواهر ا - ستتتتري ال يتتتتة أن تف يتتتتة التكامل عتتتتين النظر يتتتّتة: ت يتتتتة التكامل يتتتتة ال النظر الجتماع

لتتتتبعض،  ضتتتها ا متتتع بع قتتتاطع  يتتتات تت عتتتدة نظر لتتتى  منتتتا ع حتتتدة وإ يتتتة وا لتتتى نظر قتتتف ع يتو

هتتتتتات  عتتتتتدة إجتا تتتتتتاج ل شتتتتترعية حي بتتتتتاخللوة ال لتتتتتق  متتتتتا يتع ستتتتتري  ثتتتتتال إن تف ستتتتتبيل امل عتتتتتل  ف

يتتتتتتد،  عتتتتتتادات والتقال لتتتتتتى ال متتتتتترد ع يتتتتتتة، الت ضتتتتتتوابط االجتماع ضتتتتتتعف ال ستتتتتتريه، إن  لتف

ستتتتّية، ال بتتتتات اجلن شتتتتباع الرغ صتتتتة، إ ستتتتتغالل الفر هتتتتا ا يتتتتة وغري فتتتتات الفرع تتتتتأثر بالثقا

لتتتتتوة  فتتتتترد للخ عتتتتدم ال بتتتتتول أو  ستتتتري ق هتتتتتا تف هتتتتات ميكن عتتتتتن اجتا بتتتتارة  هتتتتتي ع كتتتتثري  ال

نتتتتا  متتتتن ه لتتتتذلك،  حتتتتد  ستتتتري وا جتتتتتاه وتف لتتتتى إ متتتتاد ع نتتتتا االعت يتتتتث ال ميكن شتتتترعية، ح ال

ختتتتل  شتتتترعية دا لتتتتوة ال ضتتتتوع اخل ستتتتري مو يتتتّتة لتف يتتتتة التكامل ستتتتتخدام النظر متتتتن ا بتتتتد  ال 

 .  (3)مراكز االصالح والتأهيل

 
 .312-311، مرجع سبق ذكره، ص(2013وريكات، عايد )(1)
 .119-118(، مرجع سبق ذكره، ص2008وريكات، عايد )(2)
 .351(، مرجع سبق ذكره، ص2013وريكات، عايد )(3)
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  النتائج:

متتتتن  .1 نتتتتزالء  يتتتتل ال عتتتتادة تأه يتتتتل دور يف إ صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل شتتتترعية يف مرا لتتتتوة ال للخ

 النواحي االجتماعية والنفسية والصحية.

صتتتتريح،  .2 ضتتتتح و شتتتتكل وا شتتتترعية ب لتتتتوة ال يتتتتل يف اخل حتتتتق النز يتتتّتة  يتتتتق الدول قتتتترت املواث أ

 رغم ذلك مل متنح غالبية النظم العقابية هذا احلق للنزيل.
طتتتتتتترق ق .3 لتتتتتتتوة مل تت يتتتتتتتل يف اخل حتتتتتتتق النز عتتتتتتتن  يتتتتتتتل  لتتتتتتتة النز نتتتتتتتى ملعام حلتتتتتتتد االد عتتتتتتتد ا وا

 الشرعية، يف حني تطرقت قواعد نيلسون مانديال هلذا احلق.  
ظتتتتة  .4 عتتتام حماف يتتتده بالط تتتته وتزو لتتتته لرؤي يتتتل  جتتتة النز يتتتارة زو جتتتتواز ز لتتتى  هتتتاء ع فتتتق الفق ات

متتتن  هتتتا  جتتتة لزوج يتتتارة الزو ستتتألة ز فتتتوا يف م كتتتنهم اختل لتتته، ل بتتتني أه نتتته و صتتتلة بي لتتتى ال ع

 اجل اخللوة الشرعية.

لتتتتوة  إن .5 متتتترات اخل عتتتتدد  يتتتتد  عتتتتن حتد فتتتتل  قتتتتد أغ يتتتتل  صتتتتالح والتأه كتتتتز اإل قتتتتانون مرا

 .الشرعية اليت ميكن أن يستفيد منها النزيل
ضتتتتتمن  .6 تتتتتتتم  جيتتتتتب ان  يتتتتتل  صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اال شتتتتترعية يف مرا لتتتتتوة ال يتتتتتق اخل ان تطب

 شروط منها:
ستتتتتنة أو  .أ لتتتتتيهم ب كتتتتتوم ع شتتتتترعية احمل لتتتتتوة ال متتتتتن اخل ستتتتتتفيد  تتتتتتالي ي ثتتتتتر، وبال أك

خمتتتتالف  هتتتتذا  قتتتتوفني،  ستتتتتبعاد املو ستتتتنة وا متتتتن  قتتتتل  كتتتتومني دون بأ ستتتتتبعد احمل ا

 لقواعد نيلسون مانديال اليت اشرتطت عدم التمييز بني النزالء.
نتتتتتتتزالء  .ب يتتتتتتتل ال صتتتتتتتالح والتأه كتتتتتتتز اإل شتتتتتتترعية يف مرا لتتتتتتتوة ال متتتتتتتن اخل ستتتتتتتتفيد  ي

 والنزيالت، هذا ما ينسجم مع قواعد نيلسون مانديال.
 اخللوة الشرعية يف مكان داخل مركز اإلصالح والتأهيل. جيب أن تعقد .ج
قتتتتتتة   .د جتتتتتتود عال هتتتتتتا و عتتتتتتل أبرز شتتتتتترعية، ل لتتتتتتوة ال شتتتتتتروط اخل كتتتتتتان  ضتتتتتتمن امل يت

لتتتتة، وأن  غتتتتري مقبو شتتتترعية  غتتتتري ال قتتتتات  جتتتتة، فالعال لتتتتزوج والزو بتتتتني ا شتتتترعية 

متتتتع  ستتتتجم  متتتتا ين هتتتتو  ظتتتتار، و عتتتتن األن يتتتتدًا  قتتتتًا بع ستتتتاترًا ومغل كتتتتان  كتتتتون امل ي

 قواعد نيلسون مانديال.
يتتتتة،  .ذ يتتتتارات الزوج يتتتتق الز نتتتتد تطب نتتتتزالء ع بتتتتني ال يتتتتز  كتتتتد عتتتتدم التمي متتتتا يؤ هتتتتذا 

متتتتدة  حلتتتتق ك هتتتتذا ا متتتتن  ستتتتتفادة  بتتتتالنزالء لال لتتتتق  شتتتتروط  تتع جتتتتود  عتتتتدم و نتتتتا  ل

 احلكم أو أن يكون النزيل حسن السرية والسلوك.
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نتتتتته  .ر ستتتتتتفيد م لتتتتتذي ي قتتتتتدر ا حلتتتتتق بال هتتتتتذا ا متتتتتن  جتتتتتات  نتتتتتزيالت الزو ستتتتتتفيد ال ت

 الرجال، وعدم اقتصارها على الرجال فقط.
يتتتتتتار .ز يتتتتتتق الز متتتتتتاكن لتطب جتتتتتتراءات وأ لتتتتتتك إ كتتتتتتون هنا شتتتتتتكل أن ي يتتتتتتة ب ة الزوج

 حيقق العدل واملساواة يف االستفادة من هذا احلق.
صتتتتتتون  .س ستتتتتتالمة األزواج و لتتتتتتى  فتتتتتتاظ ع متتتتتتام للح يتتتتتتة واهت لتتتتتتك عنا كتتتتتتون هنا أن ي

 كرامتهم، كاحملافظة على سرية الزيارة مثاًل.
 ال متنح ملن تزوج داخل مركز اإلصالح والتأهيل وحكمه منخفض. .ش
ختتتال .ص متتتن  شتتترعية  لتتتوة ال لتتتى اخل يتتتل ع صتتتل النز كتتتز حي لتتتب إلدارة املر قتتتديم ط ل ت

 يعرب عن حاجته للخلوة الشرعية يذكر فيها الوقت واليوم.
 يستفيد من اخللوة الشرعية احملكوم ذو السلوك احلسن. .ض
 متنح اخللوة الشرعية للنزالء على فرتات متباعدة. .ط
يتتتتة  .ظ هتتتتم أمن عتتتتن تهم ظتتتتر  غتتتتض الن نتتتتزالء ب يتتتتع ال شتتتترعية مج لتتتتوة ال متتتتن اخل ستتتتتفيد  ي

 أم جنائية.
ستتتتية إن لت .7 يتتتتة ونف تتتتتأثريات اجتماع صتتتتالح  كتتتتز اال ختتتتل مرا شتتتترعية دا لتتتتوة ال يتتتتق اخل طب

 وصحية على األزواج وأسرهم، كما على النحو األتي:
ستتتتتترية  .أ قتتتتتتات األ ستتتتتتتمرارية العال ثتتتتتتل يف ا يتتتتتتة: تتم تتتتتتتأثريات االجتماع ال

 وترابطها، وعدم التفكك األسري.
بتتتتتتتني األزواج  .ب شتتتتتترعية  لتتتتتتوة ال ثتتتتتتل يف أن اخل ستتتتتتية: تتم تتتتتتتأثريات النف ال

ستتتتتية  ضتتتتتطرابات النف ئتتتتتاب واإل بتتتتتاط واالكت لتتتتتق واالح متتتتتن الق لتتتتتل  تق

 لكال الزوجني، كما وتقلل من اإلضطرابات لألبناء واألهل.
صتتتتتابة  .ج طتتتتتر اال متتتتتن خ لتتتتتل  شتتتتترعية تق لتتتتتوة ال صتتتتتحية: اخل تتتتتتأثريات ال ال

يتتتتدًا  يتتتتة حتد متتتتراض املعد شتتتتار األ طتتتتر انت متتتتن خ ستتتتية و بتتتتاألمراض اجلن

 يف حال ممارسة األزواج للشذوذ اجلنسي.
غتتتتتم .8 قتتتتتات  ر متتتتتن املعو عتتتتتة  نتتتتتاك جممو شتتتتترعية إال أن ه لتتتتتوة ال يتتتتتة للخ تتتتتتأثريات االجياب ال

صتتتتتالح  كتتتتتز اال ختتتتتل مرا هتتتتتا دا متتتتتن تطبيق حتتتتتتّد  يتتتتتة  صتتتتتادية والفقه يتتتتتة واالقت االجتماع

 والتأهيل.
 



 

 
189 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

 التوصيات:

 تكمن توصيات البحث أن على احلكومات وإدارات مراكز اإلصالح والتأهيل:

ستتتتتية  - شتتتتتروط األسا يتتتتتد بال كتتتتتز التقي ختتتتتل املرا شتتتتترعية دا لتتتتتوة ال يتتتتتق اخل بتتتتتة لتطب املطلو

 اإلصالحّية والتأهيلّية.
غتتتتض  - يتتتتنهم، ب يتتتتز ب ستتتتاواة دون متي عتتتتدل وم نتتتتزالء ب يتتتتع ال شتتتترعية جلم لتتتتوة ال يتتتتق اخل تطب

 النظر عن التهمة حتديدًا ألصحاب األحكام العالية.
كتتتتترامتهم،  - صتتتتتون  ستتتتتالمتهم و لتتتتتى  فتتتتتاظ ع بتتتتتاألزواج للح متتتتتام  لتتتتتك اهت كتتتتتون هنا أن ي

 ة على سرية الزيارة على سبيل املثال.كاحملافظ
يتتتق  - ختتتالل تطب تتتتتم  جيتتتب أن  لتتتيت  ضتتتوابط ا لتتتى ال صتتتريح ع ضتتتح و شتتتكل وا تتتتنص وب أن 

 اخللوة الشرعية.
جيتتتتتب أن  - يتتتتتث  يتتتتتة، ح يتتتتتق الدول قتتتتتوانني واملواث متتتتتع ال شتتتتتى  مبتتتتتا يتما هتتتتتا  عتتتتتدل قوانين أن ُت

صتتتتالح  صتتتتة با ثتتتتة اخلا يتتتتة احلدي هتتتتات العقاب متتتتع التوج ستتتتجمة  قتتتتوانني من لتتتتك ال كتتتتون ت ت

 أهيل النزالء.وت
 قائمة املراجع:

فتتتتتؤاد ) .1 ختتتتتان،  بتتتتتو بطي يتتتتتل (. 2013ا صتتتتتالح والتأه كتتتتتز اإل نتتتتتزالء مرا بتتتتتوي ل يتتتتتل الرت قتتتتتع التأه وا

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية: غزةمبحافظات غزة وسبل تطويره

حلتتتتتافظ  ) .2 بتتتتتد ا يتتتتتدة، ع بتتتتتو مح بتتتتتني 2012أ نتتتتتة  ستتتتتة مقار شتتتتترعية درا لتتتتتوة ال ستتتتتجني يف اخل حتتتتتق ال  .)

نتتتتي قتتتتانون األدر ستتتتالمي وال قتتتته اإل ستتتتالميةالف ستتتتات اإل عتتتتة اإلسالميةللدرا لتتتتة اجلام لتتتتد ، جم ، اجمل

 1، العدد 20

لتتتتد ) .3 كتتتترز، رونا ميتتتتة،(. 2013اي لتتتتم اجلر يتتتتات ع شتتتتا،  نظر فتتتتع اخلري نتتتتة و را يتتتتاب البداي مجتتتتة ذ تر

 دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان

 ار الفكر: بريوت(. حاشية البحريمي على اخلطيب، د1995البحريمي، سليمان ) .4

متتتتد ) .5 ستتتتعيد، حم كتتتتة،  ستتتتتاني، تاف شتتتترة 2020الب صتتتتالحية املعا ستتتتات اإل يتتتتل يف املؤس حتتتتق النز  .)

 .218، ص2، العدد جملة دراسات قانونية وسياسيةالزوجية منوذجًا، 

يتتتتتوي ) .6 بتتتتتداهلل، اجلر ظتتتتتام (. 1990بتتتتتن ع نتتتتتًا بن ستتتتتالمية مقار شتتتتتريعة اإل تتتتتته يف ال ستتتتتجن وموجبا ال

متتتت يتتتتف وموجباته ستتتتجن والتوق ستتتتعوديةال كتتتتة العربيةال بتتتتن ا يف اململ متتتتد  بتتتتن حم متتتتام  عتتتتة اإل ، جام

 سعود اإلسالمية: السعودية

هتتتتتان ) .7 متتتتتازة، بر متتتتتاني(. 2004بتتتتتن  قتتتتته النع هتتتتتاني يف الف حملتتتتتيط الرب كتتتتتريم ا بتتتتتد ال يتتتتتق: ع ، حتق

 سامي اجلندي، دار الكتب العلمية: بريوت
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هتتتاني ) .8 نتتتة، ت كتتتز (. 2009بواق قتتتانون مرا قتتتًا ل ستتتحني وف يتتتل ال ستتتطيين تأه يتتتل الفل صتتتالح والتأه اإل

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية: نابلس1998لسنة  6رقم 

ستتتتعد ) .9 بتتتتن  ستتتتعيد  حلتتتتارثي،  متتتة (. 2012ا يتتتة العا قتتتدمها املدير لتتتيت ت خلتتتدمات ا جتتتودة ا شتتترات  مؤ

نتتتتزالء ظتتتتر ال هتتتتة ن متتتتن وج ستتتتجون  طتتتتائف -لل ظتتتتة ال ستتتتجون حماف لتتتتى  يتتتتة ع ستتتتة ميدان ستتتتالة درا , ر

 ري منشورة, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياضماجستري غ

 ، دار الفكر: دمشق3، طالفقه اإلسالمي وأدلتهه(. 1409الزحيلي، وهبة ) .10

طتتتتتتة ) .11 هتتتتتتة، عبا لتتتتتتة والتواي صتتتتتترايرة، نائ لتتتتتتدى 2015ال ستتتتتتي  ستتتتتتية والعنفاجلن يتتتتتتة اجلن (. املثل

يتتتتل يف األردن،  صتتتتتالح والتأه كتتتتز اإل نتتتتتزيالت مرا يتتتتةنتتتتزالء و لتتتتة األردن يتتتتة، اجمل لتتتتوم االجتماع  للع

 2، العدد 8اجمللد 

كتتتتام ) .12 بتتتتد احل محتتتتادي، ع شتتتتويرف و عتتتتالي،  بتتتتد ال ستتتتجناء 2018ع يتتتتة لل قتتتتوق الزوج (. احل

جتتتتتُا،  ستتتتتية منوذ قتتتتتة اجلن ضتتتتتعي العال شتتتتتريع الو ستتتتتالمي والت شتتتتتريع اإل قتتتتتوق يف الت يتتتتتل ح لتتتتتة ج جم

 26، العدد اإلنسان

ستتتتتتتتتعادة ) .13 كتتتتتتتتتريم،  بتتتتتتتتد ال يتتتتتتتتق الدو(. 2020ع ظتتتتتتتتل املواث ستتتتتتتتجني يف  قتتتتتتتتوق ال يتتتتتتتّتة ح ل

ئتتتري شتتتريع اجلزا لتتتى الت ستتتاتها ع يتتتد وإنعكا بتتتد احلم عتتتة ع شتتتورة، جام غتتتري من ستتتتري  ستتتالة ماج ، ر

 بن باديس مستغامن: اجلزائر

جتتتتتتتتتاري ) .14 بتتتتتتتتتن  متتتتتتتتتر،  شتتتتتتتتتريع 2018ع ستتتتتتتتتجناء يف الت يتتتتتتتتتة لل لتتتتتتتتتة العقاب ستتتتتتتتتاليب املعام (. أ

 2، العدد3، اجمللد جملة العلوم القانونية واالجتماعيةاجلزائري، 

متتتتَّد ) .15 متتتتدي، حم هتتتين يف (. 2000الغا تتتتدريب امل لتتتيم وال بتتترامج التع حنتتتو  نتتتزالء  هتتتات ال اجتا

يتتتتتاض صتتتتتالحيات الر ستتتتتحية يف إ ستتتتتة م صتتتتتالحية درا ستتتتتات اإل غتتتتتتري املؤس ستتتتتتتري  ستتتتتتالة ماج ، ر

 منشورة، أكادميية نايف للعلوم األمنية: الرياض

بتتتتح ) .16 غتتتترور، را شتتتتريع 2018ف بتتتتني الت نتتتتة  ستتتتة مقار ستتتتجني درا شتتتترعية لل لتتتتوة ال ظتتتتام اخل (. ن

 .520، ص13، العدد 7، اجمللد جملة الشريعة واالقتصادسالمي والوضعي، العقابي اإل

شتتتترف ) .17 نتتتتاجي، أ هتتتتاب و بتتتتد الو يتتتتد، ع لتتتترفض 2012الفه بتتتتني ا تتتتته  ستتتتجني بزوج لتتتتوة ال (. خ

 (46، العدد )جملة البشائروالقبول، 

متتتتتد ) .18 صتتتتتطفى حم ستتتتتى، م ضتتتتتايا (. 2007مو يتتتتتة يف الق ستتتتتات العقاب نتتتتتزالء املؤس يتتتتتل  تأه

 ار الكتب القانونية: القاهرة، داجلنائية واإلرهابية

يتتتتتتتتد ) .19 كتتتتتتتتات، عا ميتتتتتتتة(. 2008وري لتتتتتتتم اجلر يتتتتتتتات ع شتتتتتتتتر 1، طنظر شتتتتتتتتروق للن ، دار ال

 والتوزيع: عمان

يتتتتتد ) .20 كتتتتتات، عا ميتتتتتة(. 2013وري لتتتتتم اجلر يتتتتتات ع يتتتتتع 2، طنظر شتتتتتر والتوز ئتتتتتل للن ، دار وا

 والطباعة: عمان
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يتتتتتتد ) .21 كتتتتتتات، عا نتتتتتائي(. 2014وري لتتتتتنفس اجل لتتتتتم ا يتتتتتتع1، طع شتتتتتتر والتوز ئتتتتتتل للن  ، دار وا

 والطباعة: عمان

مستتتتتتر ) .22 يتتتتتتى،  ستتتتتتالمي(. 1997حي قتتتتتته اإل لتتتتتتوة يف الف كتتتتتتام اخل يتتتتتتازروي 1، طأح ، دار ال

 العلمية: عمان

 ، نظريات الثقافة(. 2021جامعة حممد سطيف ) .23

 .ر(. اخللوة الشرعية للسجناء قضية رأي عام يف مص2019مطاوع، نادية ) .24

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  .25 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكرتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى املو شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة ع لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة من مقاب

https://www.alhadath.ps/article/50984  شتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتدخول  2017-1-12تتتتتتتتتتتاريخ الن تتتتتتتتتتتاريخ ا

 مساًء. 7:15الساعة  15-7-2021

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  .26 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكرتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى املو شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى من https://www.dar-ف

alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085  شتتتتتتتتتتر لتتتتتتتتتتدخول  2004-2-26تتتتتتتتتتتاريخ الن تتتتتتتتتتتاريخ ا

 مساًء. 8:35الساعة  16-7-2021

غتتتتري .27 جلتتتتاني إىل  عتتتتدى ا صتتتتية ال تت ستتتتالم شخ بتتتتة يف اإل ستتتتجناء العقو شتتتترعية لل لتتتتوة ال ه، اخل

نتتتتتتتتتي  قتتتتتتتتتع اإللكرتو لتتتتتتتتتى املو شتتتتتتتتتنور ع قتتتتتتتتتال م تتتتتتتتتتاريخ  https://alqabas.com/article/12126م

 مساًء. 17:9الساعة  2021-7-16تاريخ الدخول  2016-4-7النشر 

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  .28 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكرتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى املو شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور ع يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر من تقر

-https://www.webteb.com/articles/10  لتتتتتتتتتتتتدخول ستتتتتتتتتتتتاعة  2021-7-19تتتتتتتتتتتتتاريخ ا  49:12ال

 صباحًا.

فتتتتراج ) .29 يتتتتل،  عتتتتد 2007امساع صتتتترية ب ستتتتجون امل شتتتترعي بال جلتتتتنس ال حتتتتة ا حتتتتول إبا جتتتتدل   .)

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكرتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى املو شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنور ع يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذوذ، تقر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار ال انت

https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345  شتتتتتتتتتتتتتتتتتر  2007-6-8تتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ الن

 صباحًا 1:19الساعة  2021-7-19تاريخ الدخول 

ختتتتتل  .30 صتتتتتالحية دا ستتتتتات اإل ظتتتتتل السيا شتتتتترعية يف  لتتتتتوة ال قتتتتتنني اخل لتتتتتي، ت ستتتتتن ع شتتتتتيماء ح

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإللكرتو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى املو شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور ع حبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث من صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترية،  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجون امل ال

https://www.maatpeace.org/old/node/693.htm   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدخول  2021-7-18تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ ا

 مساء 03:5الساعة 

 1955قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء لسنة  .31

 2015قواعد نيلسون مانديال لسنة  .32

 2004لسنة  9قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم  .33

 1998لسنة  6قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم  .34

 .2004لسنة  5275قانون تنفيذ العقوبات والتدابري االحرتازية الرتكي رقم  .35

https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085
https://alqabas.com/article/12126%20تاريخ%20النشر%207-4-2016
https://alqabas.com/article/12126%20تاريخ%20النشر%207-4-2016
https://alqabas.com/article/12126%20تاريخ%20النشر%207-4-2016
https://alqabas.com/article/12126%20تاريخ%20النشر%207-4-2016
https://www.webteb.com/articles/10-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_14446
https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345%20تاريخ%20النشر%208-6-2007
https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345%20تاريخ%20النشر%208-6-2007
https://www.maatpeace.org/old/node/693.htm
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الصادر عن وزارة العمل والسؤون  18/10/2015يف  1718األمر الوزاري ذي العدد  .36

 االجتماعية يف كوردستان العراق

 2007قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني اجلزائري لسنة  .37

 

 فلسطنييف النتخابات لاإلطار الدستوري والقانوني 

 )دراسة حتليلية(

 

 

 مستخلص البحث

، عالمة فارقة يف 2006تعد االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية الثانية لعام 

اس النظام السياسي والدستوري الفلسطيين، وبداية أزمة داخلية عميقة نتيجة فوز حركة مح

فيها بأغلبية مقاعد اجمللس التشريعي، حيث أدخلت احلالة الفلسطينية إىل نفق االنقسام 

، 2021/يناير 15الداخلي )الفلسطيين الفلسطيين(، إىل أن صدر مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 

حيدد فيه مواعيد عقد إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بعد انقطاع دام ألكثر من أربعة 

عامًا، وهذا كان مطلبًا للشعب الفلسطيين للخروج من أزماته الدستورية والسياسية، عشر 

، مت اإلعالن عن تأجيل االنتخابات. وسؤال البحث هنا يكمن 2021/أبريل 29إال أنه وبتاريخ 

يف مدى تأثري إجراء عقد االنتخابات وتأجيلها على حالة االنقسام الداخلي الفلسطيين 

 الفلسطيين؟

 مفتاحية: انتخابات، جملس تشريعي، انقسام داخلي، أزمة دستورية، أزمة تشريعية. كلمات

Abstract 

The second Palestinian legislative and presidential elections of 2006 

marked a milestone in the Palestinian political and constitutional system, and the 

beginning of a deep internal crisis as a result of Hamas winning a majority of 

seats in the Legislative Council, where the Palestinian situation was introduced 

into the tunnel of internal division (Palestinian-Palestinian), until a presidential 

decree was issued on 15 January 2021, when legislative and presidential 

elections are scheduled to be held after a break of more than fourteen years, was 

a demand for the Palestinian people to emerge merge from their constitutional 

and political crises, but on 29 April 2021, the postponement of the elections was 

announced. The question of the research here is the extent to which holding and 
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postponing elections will affect the state of internal Palestinian-Palestinian 

division? 

 Key words: elections, legislative council, internal division, constitutional 

crisis, legislative crisis. 

 

 : مقدمة

تعددت املواقف وردود األفعال املتباينة بشأن العملية االنتخابية الفلسطينية يف ظل 

مأسسة االنقسام الفلسطيين الفلسطيين، حتى وصل يف السنوات األخرية إىل إنقسام جغرايف 

 بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

، م2005أنه وبعد جوالت عديدة من احلوار الوطين، إبتداًء من اتفاق القاهرة إال 

واجتماعات للقوى الفلسطينية ال تكاد ميضي عليها سنة إال ويكون هناك اجتماع بهذا 

، اتفاق الشاطىء يف غزة، فقد مت فيه التوافق على م2014الشأن، حيث جاء اتفاق العام 

على إدارة مرحلة انتقالية، حبيث تهيء لعقد انتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم 

تشريعية ورئاسية خالل ستة أشهر، حيث كانت هذه املرحلة تعد فيها أول مرة يتم فيها 

 .م2010التفاهم على ضرورة عقد االنتخابات املشار إليها واملنتهية واليتها منذ العام 

النتخابات بهدف اخلروج من ومنذ تارخيه والشعب الفلسطيين يأمل بصدور مرسوم ا

أزمة االنقسام، وكانت موضوعا حموريا أيضًا لكافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية 

، وقد حتقق ذلك بصدور م2021لسنوات، حتى كان آخرها يف بريوت، وإسطنبول يف  يناير 

وقد مت مت اإلعالن فيه عن موعد إجراء االنتخابات،  م2021/يناير 15املرسوم الرئاسي بتاريخ 

/إبريل 29تهيئة كافة األوضاع النعقادها، إال أنه وخالل فرتة الصمت االنتخابي وحتديدًا يف 

، أعلن الرئيس الفلسطيين بتأجيل انعقاد االنتخابات بسبب ممانعة إسرائيل على م2021

االنقسام انعقادها يف القدس الشرقية، مما يعين العودة جمددًا إىل املربع األول وهو حالة 

بسبب غياب اجمللس التشريعي من جهة وإدامة مدة الرئيس ومتتعه بإصدار القرارات بقوة 

 (2)من جهة أخرى وذلك يف حالت غري حاالت الضرورة أو الرقابة على تلك القرارات. (1)القانون

 

، منشأة 2سامي مجال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء احملكمة الدستورية العليا،ط( 1)

 .305،ص2005االسكندرية، املعارف، 

، 2004مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور املصري ومبادىء األنظمة السياسية، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، ( 2)

 .610ص
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وبناء على ذلك، من الضرورة إجياد خمرج دستوري حيقق مطالب الشعب الفلسطيين 

نقسام الفلسطيين الفلسطيين، حيث كافة القواعد الدستورية ومنها القانون بإزالة اال

األساسي الفلسطيين تنص على ضرورة وجود جمالس تشريعية مؤثرة يف حياة اجملتمعات 

 عن طريق االنتخاب احلر النزيه. (1)الدميوقراطية،

 

  مشكلة البحث:

االنتخابات، هل تعترب املخرج األمثل لألزمة الدستورية تدور حول ما إذا أجريت          

والسياسية يف فلسطني وبالتالي إزالة االنقسام الداخلي )الفلسطيين الفلسطيين( الذي من 

 نتائجه تعطل املؤسسات الدستورية فيها؟.

 : اهلدف من البحث

ت الدستورية تسليط الضوء على مفصلية االنتخابات واثرها يف ترتيب وظائف املؤسسا    

الفلسطينية واالنقسام الداخلي الفلسطيين الفلسطيين، والبحث عن حلول للخروج من أزمة 

 االنقسام الداخلي الفلسطيين.

 :أهمية البحث

تكمن يف إعالن عقد االنتخابات وتأجيلها وتأثري ذلك على االنقسام الداخلي، وذلك          

 الن والتأجيل.من خالل قراءات الرؤى املختلفة حول اإلع

 :منهجية البحث

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، للوقوف على وصف وحتليل القوانني واملراسيم       

 االنتخابات الفلسطينية.باملتعلقة 

 :هيكل البحث

 سوف يتم تناول البحث يف مبحثني: 

 القانوني لالنتخابات يف فلسطنيلتنظيم ااملبحث األول: 

 .: أثر إعالن عقد االنتخابات وتأجيلها على االنقسام الداخليالثانياملبحث 

 

 

 

 

 .488،ص1999النظام الدستوري املصري، تطور األنظمة الدستورية املصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 1)
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 املبحث األول

 القانوني لالنتخابات يف فلسطني التنظيم

تعد الوظيفة التشريعية من احلقوق األصيلة يف الدساتري الدميوقراطية املبنية على مبدأ 

كما أن االنتخابات تعد ركيزة أساسية ومهمة لدعم الدميوقراطية،  (1)الفصل بني السلطات،

وذلك يعود إىل أن تطبيقالديقراطية بشكل مباشر من الصعب حتقيقه، نظرًا للتزايد اهلائل يف 

عدد السكان يف الدول، لذلك أصبح االنتخاب هو وسيلة أساسية ملمارسة الدميوقراطية يف 

املطلب األول،   ول تطور القانون االنتخابي الفلسطيين يفومن هنا سوف يتم تنا (2)الدول.

 يف املطلب الثاني. م2021واملرسوم الرئاسي لعقد االنتخابات 

 املطلب األول

 التطور القانوني لالنتخاب الفلسطيين

)الدستور( أعلى قمة هرم التشريعات يف  م2003يعترب القانون األساسي املعدل لسنة 

فلسطني ، شأنه شأن باقي الدساتري األخرى، حيث ال جيوز ألي قانون خمالفة أحكامه، إذ 

ينص يف مادته اخلامسة على "أن نظام احلكم يف فلسطني نظام دميوقراطي نيابي يعتمد على 

انتخابًا مباشرًا من قـبل التعددية السياسية واحلزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية 

الشعب،" وبذات الوقت يف مادته الثانية، يبني بأن "الشعب هو مصدر السلطات"، كما وأن 

للفلسطينيني حق املشاركة يف احلياة السياسية، و حق التصويت والرتشيح يف االنتخابات 

ه. وقد جرت أول ( من26الختيار ممثلني منهم عن طريق االقرتاع العام، كما نصت عليه املادة )

وتعديالته،  م1995لسنة  13انتخابات عامة يف فلسطني وفق قانون االنتخابات الفلسطيين رقم 

،  والذي مت م2005( لسنة 9( من قانون االنتخابات العامة رقم )116والذي ألغي بنص املادة )

 

 .216، ص2016بريوت، -، لبنان1مبادىء القانون الدستور، منشورات زين احلقوقية، ط حممد طه احلسيين،( 2)

 .1م،ص2014شهاب بن أمحد اجلابري، شرح قانون االنتخاب، دار النهضة العربية، القاهرة،( 3)
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القانون  . إذ كانم2005إقراره من اجمللس التشريعي الفلسطيين يف الثامن عشر من يونيو 

والرتشح فيه كان فرديًا،   امللغي يقوم االنتخاب فيه على نظام األغلبية) الدوائر(،

حيث جاء القانون اجلديد بتنظيم .(1)واالنتخاب لألفراد حبسب عدد مرشحي الدائرة

، ( مقعدًا.132( إىل )88االنتخابات الرئاسية والتشريعية، فضاًل عن زيادة عدد املقاعد من )

ىل تبنيه للنظام االنتخابي املختلط، والذي من خالله يتم توزيع املقاعد مناصفة بني إضافة إ

كل من نظام األغلبية)الدوائر( ونظام التمثيل النسيب)القوائم(، وكذلك َضمن حدًا أدنى 

. إال م2006، وهو ما مت تطبيقه يف االنتخابات التشريعية لعام لتمثيل املرأة يف القوائم االنتخابية

، كان  الرئيس الفلسطيين ومبوجب صالحياته م2007ويف الثاني من أيلول/سبتمر ه أن

( من القانون األساسي، اليت ختوله احلق يف إصدار قرارات هلا قوة 43الدستورية يف املادة )

القانون يف حاالت الضرورة يف غري أدوار انعقاد اجمللس التشريعي،  قد أصدر القرار بقانون 

بشأن االنتخابات العامة )الرئاسية والتشريعية(، والذي مبوجبه مت   م2007( لسنة 1رقم )

( لسنة 1بشأن االنتخابات" ليحل حمله القرار بقانون رقم)م2005لعام  9إلغاء القانون رقم 

أنه استبدل النظام االنتخابي املختلط بنظام انتخابي يقوم  وكان أبرز ما جاء فيه،(2).2007

 بالكامل، حيث  كان هذا األخري قد مت االعتماد عليه يف انتخابات على التمثيل  النسيب

اجمللس التشريعي )نظام القوائم( باعتبار األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بداًل من 

، والذي م2006النظام املختلط والذي جرت مبوجبه االنتخابات التشريعية األخرية يف يناير 

ع أعضاء اجمللس التشريعي وفق نظام القوائم، حيث مبوجبه سيتم انتخاب مجي  مبوجبه مت

الرتشح يف إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، كما وسيتم توزيع املقاعد على 

 

على  م1996يف ظل مقاطعة حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي واجلبهتان الشعبية والدميقراطية جرت االنتخابات عام ( 1)

دائرة انتخابية، حيث  16أساس نظام األغلبية الذي ينطوي على تقسيم البالد )الضفة الغربية مبا فيها القدس وقطاع غزة( إىل 

( مقعدًا ملدينة غزة. شارك يف تلك 12( مقاعد لدائرة اخلليل و)10خصص مقعدًا لكل من أرحيا وطوباس وسلفيت، و)

اطنني الذين حيق هلم االقرتاع، وعربت املشاركة الواسعة عن تعطش الشعب الفلسطيين %من املو 75االنتخابات أكثر من 

، م1995( لسنة 13لبناء أول جملس تشريعي فلسطيين منتخب. وقد جرت االنتخابات باالستناد إىل قانون االنتخابات رقم )

تخابات عامة حرة ومباشرة النتخاب رئيس الصادر مبرسوم عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي ينص على إجراء ان

 -انظر: جلنة االنتخابات املركزية .السلطة الوطنية وأعضاء اجمللس الفلسطيين، لتولي مسؤولية احلكم يف املرحلة االنتقالية

 https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspxفلسطني:

 204. صم2015حممد أبو مطر: املؤسسات الدستورية يف فلسطني، غزة، مكتبة الشروق، الطبعة الثانية ( 1)

https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx


 

 
197 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

حتصل كل قائمة  ، حبيث (1)القوائم االنتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"

.كما (2)األصوات اليت حصلت عليها على مستوى الوطنعلى عدد من املقاعد تتناسب وعدد 

كتعريف املقيم  م2005( لسنة 9ويؤكد القرار بقانون على معظم بنود قانون االنتخابات رقم )

إضافة   وشروط الرتشيح وإجراءات العملية االنتخابية، مع وجود بعض التعديالت، منها

جمللس، بأن "يلتزم مبنظمة التحرير شرط جديد ألهلية الرتشح ملنصب الرئيس أو عضوية ا

الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين وبوثيقة االستقالل وبأحكام 

. كما ويتبنى نظام اجلولتني النتخاب الرئيس الفلسطيين، علمًا أن القانون (3)القانون األساسي

خاب رئيس السلطة الوطنية كان يعتمد نظام األكثرية يف انت م2005( لسنة 9رقم )

الفلسطينية، ويعتمد نظام اجلولتني على أساس اشرتاط حصول املرشح الفائز على أغلبية 

(، لذلك إذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية املطلقة %50األصوات )أكثر من 

يتم اللجوء إىل جولة ثانية بني املرشَحني احلاصلني على أعلى األصوات، وهنا   لألصوات

. ثم جاء بعد ذلك تعديل للقرار بقانون (4)ز املرشح احلاصل على أغلبية أصوات اجلولة الثانيةيفو

، أصدر الرئيس الفلسطيين قرار بقانون، جاء فيه " م2021يناير سنة 11املشار إليه، إذ بتاريخ 

سيًا بأن يصدر رئيس الدولة، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية مرسومًا رئا

خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل انتهاء مدة واليته أو والية اجمللس التشريعي يدعو فيه 

إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما يف فلسطني، وحيدد فيه موعد االقرتاع، وينشر 

روط وبذلك إزالة بعض الش(، هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية ويعلن عنه يف الصحف احمللية

السياسية لرتشح القوائم االنتخابية، وإلغاء تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية وتعديل 

، أصدر الرئيس م2021يناير/كانون ثاني  15ويف  (5).النسائية. ةاملسماة بالكوتحصة املرأة

 الفلسطيين مرسومًا ينص فيه على عقد االنتخابات الفلسطينية العامة.

 

التمثيل وفقا للقانون فإن عملية توزيع املقاعد تتم طبقًا لطريقة سانت لوجي، وهي إحدى الطرق العاملية املعتمدة يف أنظمة ( 2)

، جلنة االنتخابات )حول توزيع املقاعد للمجالس احمللية )سانت لوجيراجع: نشرة موجزة  النسيب الحتساب وتوزيع املقاعد،

 -https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/sant: م2021فلسطني،  –املركزية 

 فلسطني:  –راجع: النظام القانوني لالنتخابات العامة يف فلسطني، جلنة االنتخابات املركزية ( 3)

https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx 

 تعديل هذه املادة لتقتصر على االلتزام بالقانون األساسي وتعديالته لعام م2021مت مبوجب التعديل األخري الصادر يف يناير ( 4)

 .م2005

 راجع اللجنة املركزية لالنتخابات: تعديالت النظام االنتخابي يف فلسطني: ( 5)

https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx 

 :م2021ة، فلسطني: تعديالت قانون االنتخابات العامة يناير راجع جلنة االنتخابات املركزي( 1)

https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/sant-logy2016.pdf?fbclid=IwAR12wVmQ617lZDNz_g_HC0UuTmg0HCIH6kGoVYfmuhRLWZM0QuAX1E1RKWQ&fbclid=IwAR12wVmQ617lZDNz_g_HC0UuTmg0HCIH6kGoVYfmuhRLWZM0QuAX1E1RKWQ
https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx
https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx
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 الثاني املطلب

  م2021املرسوم الرئاسي لعقد االنتخابات  

الفراغ التشريعي املركون ملا يزيد على أربعة عشر عامًا نتيجة تعطل اجمللس التشريعي 

الفلسطيين والتجاوز على أحكام الدستور لصاحل السلطة التنفيذية، وما ميارسه طريف 

منهما وفقًا ملصلحته، يشكل أثر سليب الصراع يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل 

على الشعب الفلسطيين، فضاًل عما يشكله من خرق ألحكام القواعد الدستورية، وخاصة 

أما اخلروج من أزمة الفراغ  (1)على مبدأ الفصل بني السلطات، وكذا مبدأ سيادة القانون.

ية الدستورية، فحقيقة التشريعي وإزالة االنقسام الفلسطيين الفلسطيين والعودة إىل الشرع

األمر ال ميكن حتققها إال بتحقق انتخابات حرة ونزيهة تعيد حلمة الشعب الفلسطيين 

ومتاسكه حنو قضاياه العامة واملصريية، فكانت بارقة األمل بأن أصدر الرئيس الفلسطيين 

بشأن الدعوة إلجراء  م2021/يناير 15، الصادر بتاريخ م2021( لسنة  3املرسوم رقم )

تسلمت  جلنة االنتخابات املركزية االنتخابات التشريعية والرئاسية واجمللس الوطين، وقد 

املرسوم املشار إليه، الذي ينص على عقد االنتخابات الفلسطينية العامة، على أن جيري 

وقد  م2021يوليو/متوز  31مايو/أيار والرئاسية يوم  22االقرتاع لالنتخابات التشريعية يوم 

لجنة فعليًا بشكل إلكرتوني فور صدور املرسوم الرئاسي الذي حدد موعد إجراء الباشرت 

بدأت اللجنة حيث  .م2021فرباير/شباط  16-10االنتخابات واستمرت ميدانيًا خالل الفرتة من 

آذار وانتهى  20صباح يوم السبت  2021باستقبال طلبات الرتشح النتخابات اجمللس التشريعي 

قائمة انتخابية  36. واستقبلت اللجنة خالهلا طلبات ترشح م 31/3/2021ء منتصف ليلة األربعا

 ُقبلت مجيعها بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية.
قائمة؛ فقد سجلت سبع  36وحبسب الكشف األولي للقوائم املرشحة والبالغ عددها 

( مرشحًا، 1391قوائم )قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد املرشحني يف مجيع ال 29قوائم حزبية و

من اجملموع الكلي للمرشحني. وحبسب الفئات العمرية،  %29( امرأة بنسبة 405من بينهم )

عامًا( نسبة  50-41وبعمر ) %38,5( ما نسبته 40-28املرشحون من الفئة العمرية ) شكل

د من إمجالي عد %39,3عامًا بلغت نسبتهم  50واملرشحني الذين تزيد أعمارهم عن  22,2%

 (2)املرشحني.

 

https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx 

 . 49م، ص1988( حممد كامل عبيد، استقالل القضاء، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2)

 : م2021انظر: تقرير جلنة االنتخابات املركزية، انتخابات ( 1)

https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx


 

 
199 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

مما ال شك فيه، جاء مرسوم الدعوة لالنتخابات خطوة يف الطريق الصحيح لتصويب 

األوضاع الدستورية منجهة، ومن جهة أخرى حتقيقًا لطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيين 

للخروج من أزماتهم الدستورية وانقساماتهم، إال أن ذلك مل يتحقق، بل زاد الشعب يأسًا 

عن تأجيل إجراء  م1/5/2021وانقسامًا أكثر نتيجة إعالن الرئيس الفلسطيين  يف 

االنتخابات، وذلك حلني ضمان إجرائها يف القدس احملتلة، كون أن االحتالل اإلسرائيلي 

مازال ميانع عقد االنتخابات الفلسطينية يف القدس، ومت اإلعالن عن شعار سياسي تبناه 

انتخابات بدون القدس"، وقد القت هذه اخلطوة رفضا واسعا يف  الرئيس ومؤيديه بأنه "ال

أوساط الفصائل واملنظمات واجملتمع الفلسطيين، رغم مشروعية السبب، إال أن قرار التأجيل 

بذاته قد أحدث تداعيات وإرباكات وخيبة أمل واسعة، متثلت يف عديد من املواقف والرؤى 

، فضاًل عن مواقف خارجة عنهما. فهذه حركة لدى أطراف الصراع الفلسطيين الفلسطيين

فتح ترى إن التوافق مع "محاس" على إجراء االنتخابات أحد أهم خمرجات "الرؤية املشرتكة"، 

وهو عنصر جوهري بالنسبة لقيادة "فتح" والسلطة الفلسطينية للحفاظ على مستوى من التوافق 

قة مع االحتالل، بعد االنتخابات الوطين، يف ظل حالة انسداد األفق إزاء مستقبل العال

اإلسرائيلية اليت أفرزت حكومة ميينية تتبنى مواقف متطرفة إزاء الصراع، مع ما يرافقه ذلك 

من استمرار سياسة تغيري الوقائع على األرض عرب املشاريع االستيطانية بالضم والتهويد يف 

نتاج شرعية مؤسسات السلطة . كذلك إن إجراء االنتخابات يسمح بإعادة إ(1)الضفة والقدس

عاًما، يف  11الفلسطينية، التشريعية والتنفيذية، حيث أن والية الرئيس عباس قد انتهت منذ 

سنوات، قد مت حله من قبل احملكمة  10حني أن اجمللس التشريعي انتهت واليته قبل 

عدات املالية ، كما أن االحتاد األوروبي، الذي يقدم القدر األكرب من املسا(2)الدستورية

للسلطة، ميارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيين لتنظيم انتخابات بهدف جتديد شرعية 

ومل يكن مستهجنا أن يسارع االحتاد  (3)مؤسسات السلطة يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن (4)األوروبي إىل مباركة إصدار مرسوم االنتخابات وتشجيع إسرائيل على السماح بإجرائها.

 

https://www.elections.ps/tabid/1128/language/ar-PS/Default.aspx 

 https://bit.ly/3c0hA3u :،م2021يناير/كانون الثاني  19اهلدهد للشؤون اإلسرائيلية، ( 2)

 م2018( ديسمرب 1538احملكمة الدستورية حبل اجمللس التشريعي: اجلريدة الرمسية: العدد )راجع قرار ( 1)

يناير/كانون الثاني  8"ضغوط دولية على عباس إلجراء انتخابات"، حضارات للدراسات السياسية، ( 2)

 https://bit.ly/3c00SkY :م2021

 16االحتاد األوروبي يدعو إسرائيل إىل "تسهيل" تنظيم االنتخابات يف كل األراضي الفلسطينية"، مونت كارلو، ( 3)

 https://bit.ly/2Md2UTQ، م2021يناير/كانون الثاني 

https://www.elections.ps/tabid/1128/language/ar-PS/Default.aspx
https://bit.ly/3c0hA3u
https://bit.ly/3c00SkY
https://bit.ly/2Md2UTQ
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أخرى، فإن إجراء االنتخابات يف هذه الظروف الراهنة ميثل خماطرة بالنسبة حلركة جهة 

سيكون مرشحها الوحيد يف االنتخابات  فتح، سيما بعد إعالنها عن أن الرئيس عباس

الرئاسية يف ظل تراجع شعبيته حيث أظهر آخر استطالع للرأي العام يف الضفة الغربية وقطاع 

بالرغم من أن استطالع الرأي (1)الفلسطينيني يطالبون باستقالته.من  %60غزة، أن أكثر من 

حلماس، فإنه يدلل أيضا على أن النسبة  %34من أصوات الناخبني مقابل  %37منح "فتح" 

األكرب من مؤيدي "فتح" يبدون استعداًدا أكرب للتصويت للقائمة اليت قد يشكلها قيادات 

إىل جانب -ارا حقيقيا حلركة "فتح"، إذ تقدمت فتحاوية أخرى. ومثلت فرتة الرتشح اختب

قوائم أخرى بطلبات ترشح لالنتخابات العامة، يرتأس بعضها قادة بارزين يف  -القائمة الرمسية

 .( 2)احلركة أو حمسوبون عليها، مما يعين تشتت القاعدة االنتخابية للحركة.
" تلك اليت شكلها عضو وتعترب القائمة األبرز بني القوائم املنفصلة عن حركة "فتح

اللجنة املركزية للحركة األسري مروان الربغوثي، وزميله املفصول من اللجنة ناصر القدوة 

 .(3)الذي يتصدر هذه القائمة، تليه فدوى الربغوثي زوجة األسري مروان
تيارات: تيار الرئيس  3فتح تشهد حالة انقسام جعلتها تستعد لالنتخابات القادمة بـ

حممود عباس، وتيار األسري مروان الربغوثي الذي حتالف مع تيار القدوة، وتيار القيادي 

املفصول حممد دحالن، إضافة إىل حالة اخنراط فردي أو غري تنظيمي داخل بعض القوائم 

وبالتالي يتوقع أن يؤثر هذا الواقع على الوزن االنتخابي للحركة، وقدرتها يف ."للمستقلني

 (4)د املقاعد اليت تؤهلها لتكون صاحبة احلسم باجمللس التشريعي القادم.احلصول على عد

فهذا قد يسمح حبدوث حتالفات بني بعض قوائم احلركة واملستقلني وحتى قائمة "محاس"، 

مما يسمح بتغيري البيئة السياسية بشكل حيرم قيادة السلطة الفلسطينية و"فتح" من هامش 

يا، كما ميلك الرئيس حممود عباس القدرة على إخضاع مسألة املناورة الذي تتمتعان به حال

 

ديسمرب/كانون األول  11-8ركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية، (، امل87"نتائج استطالع الرأي العام )( 4)

 https://bit.ly/2XPJKGn ،م2020

 قوائم خمتلفة.. حمللون: االنتخابات الفلسطينية تشتت فتح والتأجيل ال خيدمها، مركز اجلزيرة للدراسات: ( 5)

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/2/A7-434 2/4/2021 

صر القدوة وفدوى الربغوثي قائمتهما االنتخابية "حرية" إىل اللجنة املركزية يف الساعات األخرية قبيل إغالق باب سّلم نا( 6)

ويف فرباير/شباط املاضي .الرتشح، بعد وقت قصري من وصول وفد احلركة الرمسي لتسليم قائمته االنتخابية "العاصفة" للجنة

 .لالنتخابات الرئاسية من داخل سجنه، يف حني أعلن القدوة دعمه هلذا الرتشحأعلن مقربون من الربغوثي اعتزامه الرتشح 
 مركز اجلزيرة للدراسات، املرجع السابق.

 . 2021فلسطني، مايو  -سليمان بشارات، قوائم فتح يف االنتخابات العامة، مركز "يبوس" للدراسات، رام اهلل( 1)

https://bit.ly/2XPJKGn
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/2/%D8%A7%D8%A7-434
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تطبيق املرسوم الرئاسي إىل خارطة مصاحل السلطة. وسيتأثر قرار عباس النهائي بشأن كيفية 

التعامل مع االنتخابات، من حيث إقامتها أو تأجيلها أو حتى عدم إجرائها، بتقديره لوضع 

 (1)حركة "فتح" ومتاسكها.

وهذا ما دفع الكثري العتبار هذه اإلشكاليات الداخلية يف حركة فتح، سبب ختوف 

الرئيس من عقد االنتخابات والتقرير لتأجيلها، وذلك على األقل حسب موقف معارضيه، 

الذين ال يعتربون تأجيل االنتخابات هو احلل األمثل ملواجهة تعنت االحتالل لعقدها يف القدس 

تباك السياسي" يف القدس عرب فرض االنتخابات وفضح ممارسات ويطرحون مفهوم "االش

إال أن قرار حركة فتح يذهب إىل تأييد توجه الرئيس حنو تأجيل االنتخابات. أما  (2)االحتالل.

حركة محاس، فإنها كانت تراهن على نتائج االنتخابات القادمة يف إفراز بيئة سياسية 

سلطوي يف قطاع غزة والتحرر من تبعات املسؤولية  تساعدها على التخلص من موقعها كعنوان

، 2006عن الواقع االقتصادي واإلنساني الصعب الذي يعيشه القطاع، يف ظل احلصار  منذ 

والعقوبات اليت فرضتها السلطة. ناهيك عن حتملها كلفة العدوان املستمر واملتكرر على غزة. 

يدة داخل اجمللس التشريعي القادم تسمح وتتطلع احلركة أن تنتج االنتخابات موازين قوى جد

بإحداث حتول جوهري على سياسة السلطة جتاه القطاع، ويف الوقت ذاته ضمان شرعنة 

كما أنها قد نددت بإعالن الرئيس الفلسطيين تأجيل االنتخابات العامة،  (3)سالحها يف غزة.

 جيوز رهن احلالة الوطنية واعتربته انقالبا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، إنه "ال

ومّحلت محاس حركة )فتح( ورئاسة ."كلها واإلمجاع الشعيب والوطين ألجندة فصيل بعينه

وقالت يف بيان صادر عنها بعد قرار .السلطة املسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته

تهم على احملتل، التأجيل، أن الفلسطينيني يف القدس الشرقية احملتلة قادرون على فرض إراد

أما باقي الفصائل الفلسطينية، خاصة البعض منها واليت .(4)وفرض إجراء االنتخابات هناك

لديها قدر من التأثري على الساحة الفلسطينية كحركة اجلهاد اإلسالمي فهي مل تتقدم 

 

 29/1/2021، مركز اجلزيرة للدراسات، : السياق والتوقعات2021االنتخابات الفلسطينية صاجل النعامي: ( 2)

: ترافق اإلعالن مع مسريات حاشدة دعت هلا م1/5/2021راجع بيان القوى الوطنية واإلسالمية الصادر يف غزة بتاريخ ( 3)

 القوى الوطنية واإلسالمية يف غزة والضفة لالحتجاج على قرار تأجيل االنتخابات.

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4902صاحل النعامي، مرجع سابق: ( 4)

 م1/5/2021راجع بيان حركة محاس حول قرار الرئيس تأجيل االنتخابات العامة، ( 1)

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4902
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نظام بقوائم ترشيح لالنتخابات، كونها رافضة املشاركة فيها العتبارات تراها بأن دخوهلا ال

 (1)السياسي فيه تقييد وحد من قدرتها يف العمل املسلح ضد االحتالل.

وقد افضى حوار اليسار والقوى الدميقراطية األخرى، إىل فشل الوصول لقائمة موحدة 

خوض االنتخابات العامة ومتثيل قوة سياسية وازنة، حسب تطلعات الكثري، ودخلت 

اك ضعف واضح يف قدرة هذه الفصائل األخرى االنتخابات بقوائم متفرقة، وبشكل عام هن

من تشكيل أي فارق يف اخلريطة السياسية بهذه احلالة، حتت وطأة ظاهرة العزوف عن 

التشكالت التقليدية للفصائل والتنظيمات  الفلسطينية اليت تأسس معظمها يف زمن الثورة 

خابات املركزية قائمة اعتمدتها جلنة االنت 36( قوائم فقط من بني 7الفلسطينية، )

، متثل فصائل وأحزابا فلسطينية،  م2021الفلسطينية خلوض انتخابات اجمللس التشريعي 

وقد عربت كافة الفصائل عن رفضها .(2)قائمة متثل مستقلني وحركات مطلبية 29مقابل 

 قرار تأجيل االنتخابات.

اليت ستسمح بتطبيق ومما الشك فيه، أن املوقف اإلسرائيلي مهمًا يف توفري البيئة 

مرسوم االنتخابات، حيث إن إسرائيل حتتل القدس والبلدات والقرى الفلسطينية احمليطة بها، 

كذلك املدن والتجمعات السكانية الفلسطينية يف الضفة الغربية تعد مستباحة متاما 

عتقاالت للعمليات اليومية اليت ينفذها اجليش واألجهزة األمنية اإلسرائيلية، عرب ممارسة اال

اليومية واألبعاد لنشطاء فلسطينيني حبجة االنتماء إىل هذا الفصيل الفلسطيين أو ذاك، أو 

حتت أي ذريعة أمنية، إذ أنها قد أعلنت أكثر من مرة رفضها السماح بإجراء االنتخابات يف 

القدس احملتلة، أو ممارسة أي مظاهر سياسية فلسطينية يف القدس، يف حني ترى احملافل 

ميكن أن تفوز بها حركة محاس أو حتقق -ألمنية اإلسرائيلية أن السماح بإجراء انتخابات ا

يعد خماطرة كبرية، ألنه يوفر بعض الشروط اليت قد تسمح للحركة  -فيها مكاسب كبرية

بتدشني بنى عسكرية على غرار تلك القائمة يف قطاع غزة إذا ما قبلت إسرائيل مبشاركة 

وهي تعمل إلحباط االنتخابات ألنها تتعمد إفشال أي حترك فلسطيين  ،(3)محاس يف السلطة

إلنهاء االنقسام الداخلي ويفضي إىل استعادة الوحدة السياسية واجلغرافية للضفة الغربية 

وقطاع غزة. وقد لعب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، دور مؤثر يف إحباط تطبيق 

 

ف من االنتخابات "الوصول حلكومة معرتف بها عربيًّا ودوليًّا يراد هلا أن قال زياد النخالة، أمني عام احلركة: إن " اهلد( 2)

تكمل مسرية املفاوضات اليت ماتت منذ سنوات". انظر: "النخالة يدعو لربنامج سياسي مشرتك وملزم"، املركز الفلسطيين 

 https://bit.ly/3ipU3dF، م2021يناير/كانون الثاني  18لإلعالم، 

 م28/4/2021، مركز مسارات، رام اهلل: 2021راجع: قراءة يف خارطة القوائم املرشحة لالنتخابات التشريعية ( 3)

 م20/4/2021صاحل النعامي، املوقف اإلسرائيلي من االنتخابات: مركز اجلزيرة للدراسات: ( 1)

https://bit.ly/3ipU3dF


 

 
203 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

، يف 2017إليه كل من محاس وفتح، يف أكتوبر/تشرين األول اتفاق املصاحلة الذي توصلت 

 (1)القاهرة.

وبوسع إسرائيل أن تؤثر على مسار االنتخابات الفلسطينية عرب منع تنظيمها يف القدس 

وحميطها، إىل جانب اعتقال األشخاص الذين ميكن أن يرتشحوا على القوائم املختلفة 

الق مراكز االقرتاع، واعتقال القائمني على تنظيم والفاعلني يف احلمالت االنتخابية، وإغ

احلمالت االنتخابية، وهذا الرفض اإلسرائيلي كان السبب الرئيسي وراء إعالن تأجيل 

 االنتخابات العامة من قبل الرئيس الفلسطيين.

 

 الثانياملبحث 

 أثر إعالن عقد االنتخابات وتأجيلها على االنقسام الداخلي

اليت يعاني منها النظام السياسي الفلسطيين منذ تشكل السلطة إن األزمة البنيوية 

الوطنية الفلسطينية اجملزأة واملقيدة الصالحيات وفقا لشروط االتفاقيات مع االحتالل وأولوية 

العوامل األمنية اليت يفرضها االحتالل دائما، عطل كثريا من حماوالت حتول تلك التشكالت 

رية للدولة املنشودة، بالرغم من توفر السلطة على أشكال السياسية إىل املؤسسات الدستو

دوالنية ووجود مؤسسات حكم يتم انتخابها بشكل مباشر من الشعب، وسلطات ثالثة، ويتم 

ممارسة وظائف سلطوية سيادية، بل جرى ما ميكن تسميته املغاالة يف استخدام وتوظيف 

دولة هو اهلدف األبرز لقيادة السلطة، . وقد اعترب حتدي ال(2)الرموز واألشكال الدوالنية

ومارست ألجل ذلك النضال السياسي والدبلوماسي للحصول على االعرتاف الدولي، وقد 

على صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة باعرتاف من اجلمعية العامة  م2012حصلت يف العام 

، (3)بالشخصية الدوالنية للسلطة وترقية عضوية فلسطني إىل دولة مراقب، بدل كيان مراقب

، (4)وحيث دخلت السلطة الفلسطينية يف جمموعة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية اجلماعية

 

. انظر: كاسبيت، بن، "بإمكان إسرائيل منع 2017إحباط اتفاق القاهرة حول اإلجراءات اليت اختذها نتنياهو من أجل ( 2)

 https://bit.ly/2GlFovv . م2018أبريل/نيسان  25املظاهرات على اجلدار"، املونيتور، 

مركز مواطن للدراسات، رام اهلل،  دراسة حتليلية بنيوية،مجيل هالل، النظام السياسي الفلسطيين بعد أوسلو،  ( 3)

 55.صم،1998فلسطني، 

(، كذلك ميكن الرجوع إىل أبعاد خصول فلسطني على صفة مراقب يف م67/2012نص قرار اجلمعية العامة رقم )راجع ( 1)

 م18/6/2018إىل  16األمم املتحدة، مؤمتر عقدته جامعة األسراء بغزة للفرتة من 

نظمات الدولية واملنظمات اخلاصة باألمم املتحدة، راجع إصدار دائرة حقوق اإلنسان واجملتمع عضوية فلسطني يف املحول  ( 2)

 مhttp://hrcs.plo.ps/article/254/ 31/12/2018املدني مبنظمة التحرير الفلسطينية: 

https://bit.ly/2GlFovv
http://hrcs.plo.ps/article/254/
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اخلاص مبحكمة اجلنائيات الدولية، بعد  م 1998وما لعام أهمها االنضمام إىل ميثاق ر

 (1)حصوهلا على الشخصية االعتبارية كدولة.

لقد جتاوزت احلالة الفلسطينية النقاش حول االنتخابات يف ظل االحتالل، ومت التعامل 

التفاقية مع قيام السلطة ومؤسساتها باعتبارها منجز وطين، وليس جمرد إفراز مرحلي مؤقت 

أوسلو، اليت جتاوزها االحتالل، وحيث تعاقبت احلكومات اإلسرائيلية على استهداف 

، وبعدها عملية  م2000السلطة بالعقوبات والعدوان، منذ اندالع االنتفاضة الكربى عام 

اليت قامت مبوجبها قوات االحتالل بإعادة اقتحام مدن الضفة وحماصرة  (2))السور الواقي(

واستهدافه، وضرب مقرات أجهزة السلطة واقتحامها،  فلسطيين يف ذلك الوقتالالرئيس 

 وتغريات عديدة مرت بالعالقة بني أجهزة السلطة واالحتالل إىل حد االستقرار يف العالقة.

 املطلب األول

 ة العالقة الفلسطينية الفلسطينيةاالنتخابات وأزم 

، استقرت عالقة السلطة الفلسطينية باالحتالل، وفقًا  م 2006بعد انتخابات العام 

ملوقف هذه األخرية من احلكومة الفلسطينية اليت تشكلت مبشاركة حركة محاس، كونه 

رافضا نتائج تلك االنتخابات، أو التعامل مع أية حكومة يشارك فيها وزراء من حركة 

تضمن االعرتاف بإسرائيل محاس، إذ فرض االحتالل على احلركة شروط الرباعية اليت ت

واالتفاقيات معها كشرط لالعرتاف باحلكومة، وعلى اثر ذلك فرضت إسرائيل حصار 

مشدد على احلكومة أدى إىل إفشاهلا، ومن ثم تعمق األزمة واخلالف الداخلي بعد سيطرة 

محاس على التشريعي، وشكلت أول حكومة هلا بدون مشاركة فتح، ونال رئيسها خطاب 

حلف اليمني الدستورية أمام الرئيس، وبدأت اخلالفات تتعمق اكثر بوجود دولة التكليف و

عميقة يف مؤسسات السلطة تتبع حركة فتح، ألكثر من عشر سنوات وفتح متارس ما يسميه 

معارضوها اإلقصاء الوظيفي وتعبئ املراكز القيادية يف السلطة وهيكل مؤسساتها حتمله 

، وخصوصا عندما (3)ديرون بريوقراطية مؤسسات السلطةقيادات حمسوبة على  حركة فتح ي

تعلق األمر باألجهزة األمنية وصالحياتها، حيث ميس األمر جبوهر وظيفة السلطة، مما حدى 

حبركة محاس إىل توظيف جناحها العسكري ألجل حسم السلطة لصاحلها بعد تعذر 

 

حازم بعلوشة، أبرز التبعات االعرتاف الدولي بفلسطني كدولة، انظر:  انظر حول تطور الشخصية الدوالنية ومسألة ( 3)

 مhttps://www.dw.com/ar/ :29/11/2012، السياسية والقانونية ملنح فلسطني عضوية ناقصة يف األمم املتحدة

 م3/10/2004، مركز اجلزيرة للدراسات، إسرائيل العسكريةالسور الواقي – خيارات راجع: الياس حنا، ( 4)

 م2016حممد أبو مطر، اإلصالح يف النظام السياسي الفلسطيين، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ( 1)

https://www.dw.com/ar/
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اقبت أحداث االقتتال بني أجهزة ، وتع(1)االنصياع ألوامر الوزير من محاس ملرؤوسيهم من فتح

السلطة وفرقها، والتشكيل املسلح اليت انضم بقرار من محاس إىل أجهزة السلطة، "القوة 

، نتج على اثرها سيطرة مطلقة حلركة محاس على م2007التنفيذية"، يف حزيران من العام 

رسوم إعالن كامل مقرات السلطة الفلسطينية يف غزة، واصدر حينها الرئيس الفلسطيين م

، وأقال رئيس احلكومة ، وقام بإعالن تشكيل حكومة جديدة "مكلفة (2)حالة الطواري

بإنفاذ حالة الطوارئ"، وصوال إىل إعالن غزة "إقليم متمرد" تسيطر عليها قوة انقالبية، 

باإلضافة إىل حصار خانق من االحتالل اإلسرائيلي وعدوان مستمر على قطاع غزة، وعقوبات 

، يف حني استقر األمر يف الضفة الغربية على م2017لى موظفي السلطة يف غزة منذ فرضت ع

سيطرة األجهزة األمنية التابعة للرئيس الفلسطيين، وملتزمة بالتنسيق األمين مع االحتالل، 

ومتأسس االنقسام بوجود نظامني متكاملني كل منهما مستقل ومنفصل عن اآلخر، حيث 

يف الضفة. وتعد تلك الفرتة من أخطر مراحل التفكك واالنقسام  تسيطر محاس يف غزة، وفتح

 (3)اليت متر بها احلالة الفلسطينية.

هو بداية لالنقسام، ولكنه كان تتوجيا ملراحل مرتاكمة  م2007مل يكن العام 

أفضت إىل االنقسام الواقعي واملادي على األرض، كما ومل تكن االنتخابات التشريعية 

ا سببا مباشرا لالنقسام، ولكنها كانت أداة كاشفة وحامسة لالنتقال من حبد ذاته م2006

 (4)االقتتال والصدام إىل االنقسام.

، واخلروج باتفاق القاهرة، الذي م2006انطلقت أهم مرحلة من املصاحلة يف العام 

املشروع الوطنية صادق على وثيقة الوفاق الوطين يف اجتماع قيادات الفصائل واعتربته مرجعية 

، ومت فيها التوافق على مفاصل رئيسية ميكن أن تكون وثيقة دستورية م2011يف اتفاق 

، وتلى ذلك اتفاق مارس (5)للنظام السياسي الفلسطيين، أو مبادئ تأسيسية ملشروع وطين

 

كما حدث مثال حينها بني)الشهيد فتحي صيام، والعقيد رشيد أبو شباك( فاألول وزير الداخلية من محاس، والثاني ( 2)

ير عام األمن الوقائي بغزة من فتح، وكان الضباط يتلقون األوامر من أبو شباك وال ينصاعون ألوامر وزير الداخلية، التابع مد

 حلركة محاس.

 .م2007. اجلريدة الرمسية العدد الرابع لسنة م بشأن إعالن حالة الطوارئ2007( لسنة 9مرسوم رقم )( 3)

فلسطينية يف تأسيس احملكمة الدستورية، الثوابت والتغريات، دار النهضة العربية، سعيد أبو علي، إشكاليات الرؤى ال( 4)

 .239م، ص2015القاهرة، 

أسباب االقتتال حول ظروف االقتتال واالنقسام، وأسباب وتداعيات االقتتال بني فتح ومحاس، راجع: عبد الستار قاسم،  ( 5)

 م31/5/2007، مركز اجلزيرة للدراسات، الفلسطيين

 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/6/28: 2006وثيقة الوفاق الوطين القاهرة  ( 1)

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/6/28
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، والذي مت االتفاق فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية مل تستمر ألشهر (1)يف مكة م2007

دودة، حتى حدث االنقسام وأعلنت حالة الطواري، ومت تشكيل حكومة جديدة تتبع مع

 الرئيس كليا.

توالت جوالت املصاحلة وتأثرت بعديد املناخات السياسية اليت رافقتها من متغريات 

إقليمية ودولية كربى، وحدث كثري من التغريات الواقعية على كافة املستويات، وكلما 

وة، تراجعت خطوتني، واتسعت الفروقات يف الطروحات بني القطبني اقرتبت املصاحلة خط

الرئيسيني يف االنقسام فتح ومحاس، حتتكر محاس التشريعي والسيطرة على غزة، 

وحيتكر الرئيس الفلسطيين الرئاسة والسلطة يف الضفة الغربية، ومل تفلح جوالت احلوار من 

لقطاع، وتأثر كثريا حياة الناس يف غزة إعادة االعتبار للوحدة السياسية بني الضفة وا

خصوصا مع االنقسام الذي اثر يف كافة مناحي احلياة العامة، واضر بتماسك وصمود الشعب 

الفلسطيين، ونضاله اليومي، ومصاحله العليا واالسرتاتيجية، ودخل اجلميع يف أزمة شرعية 

ا للقانون األساسي. وبات تكلس النتهاء والية الرئيس ووالية اجمللس التشريعي وفق م2010منذ 

 املؤسسات الدستورية بنذر بانهيار دور املؤسسة.

يف ظل السعي للبحث عن شرعية، قام اجمللس التشريعي باالنعقاد يف غزة، والرئيس 

استمر يف إصدار املراسيم، حتى قام بإعالن حل اجمللس التشريعي استنادا إىل فتوى من 

هذا اإلجراء وإن صدرت فيه فتوى احملكمة الدستورية إال ، وم2018احملكمة الدستورية يف 

أنه باألصل ال جيوز حله، حيث يف الظروف االستثنائية هناك حظر على حله، فما بالك يف 

 (2)الظروف العادية.

  املطلب الثاني

 االنتخابات واملخرج من االنقسام الداخلي 

من اتفاق الشاطىء، واتفاق  م2014بدأت جدية طرح مسألة االنتخابات يف العام 

يف اجتماع بريوت، أما قبل ذلك فلم تكن ضمن  م2020و  م2018، ويف م2016القاهرة 

 احلوارات. 

 

-https://oldwebsite.palestineبني فتح ومحاس: مركز الدارسات الفلسطينية:  م8/2/2007راجع نص اتفاق مكة يف  ( 2)
studies.org/sites/default/files/uploads/files/8-2-2007 

م، 1992، هاني الطهراروي، نظرية الضرورة يف القانون اإلداري والدستوري، أطروحة دكتوراه، مقدمة جلامعة القاهرة( 3)

 .261ص

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/8-2-2007
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/8-2-2007
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وعليه مت االتفاق على ان تكون االنتخابات أداة حسم جديدة يتم فيها االتفاق على إدارة 

آلية جديدة لتجاوز عدم  السلطة، إال أن تأجيلها يعيد طبيعية التفاوض يف املصاحلة للبحث يف

قدرة السلطة على اختاذ قرار يف عقد االنتخابات وحل مشكلة االنقسام، مما يدفع للبحث يف 

حلول إلنهاء االنقسام دون ارتهانها بقرار من االحتالل، ودون تعليقها ورهنها إىل االنتخابات يف 

اجملتمع الدولي بأن حركة . واملتتبع يرى بعدم تغري نظرة (1)ظل الظروف والشروط الراهنة

محاس تشكل حركة إرهابية ال ميكن القبول بها، وهذا ما جيعل اجملتمع الدولي يعزف عن 

 قبول بأي حكومة ممكن أن تتشكل وفيها أعضائ من حركة محاس.

وبذات الوقت، ترفض إسرائيل عقد االنتخابات،  وهناك قضايا مازالت عالقة تعرتض 

تفاهم عرب االنتخابات، كما ال يوجد أي ضمان باحرتام نتيجة االنتخابات طريق الوصول إىل 

، فضاًل عن التخوفات األمنية أيضًا ما زالت قائمة ، وال يوجد أي م2006وعدم إعادة سيناريو 

تصور كيف ميكن ان حتكم محاس يف الضفة أو أن حتكم فتح يف غزة، ومل حيسم أمر 

، وكذلك مل حيسم الربنامج السياسي للحكومة، كذلك السالح والقوة األمنية واملوظفني

التدخالت من األجهزة األمنية مل تكن مبعزل عن التأثري يف مسار املصاحلة، وهذا أول شرط 

 .م2021مت طرحه يف اجتماع القاهرة حول االنتخابات الفلسطينية 

من خالل  ومع ذلك، املؤسسة األمنية يف السلطة الفلسطينية استبقت اجتماع القاهرة

ويف  (2)إعالنها رفض أي دور ألجهزة حكومة غزة األمنية يف تأمني االنتخابات يف قطاع غزة.

املقابل، فإن حركة محاس تعد اإلشراف القضائي على االنتخابات، وحتديدا احملكمة 

ويف حال  (3)املخولة بهذا اإلشراف كانت أبرز التحديات اليت تواجه العملية االنتخابية.

ت السلطة الفلسطينية على منح احملكمة الدستورية أي دور يف اإلشراف على متسك

االنتخابات فإن هذا سيقلص فرص التوافق على إجرائها، على اعتبار أن حركة محاس ترى 

 (4)أن احملكمة "غري شرعية".

 

مسارات: االنتخابات واخلروج من املأزق، -راجع ندوة املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االسرتاتيجية( 1)

 / https://www.masarat.ps: 20/3/2021تقدم فيها جمموعة أوراق عمل ومداخالت، عقدت يف كل من رام اهلل، وغزة يف 

يتحدث عن آلية تأمني االنتخابات يف الضفة وغزة"، مشس  انظر: تصريح حنا عطا اهلل رئيس جلنة االنتخابات املركزية  ( 2)

 https://bit.ly/2MhYDhQ :21/1/2021نيوز، 

" مي، من اجتماع الفصائل يف القاهرة: انظر تصرحيات د. حممد اهلين عضو املكتب السياسي حلركة اجلهاد اإلسال ( 3)

 19/1/2021حمكمة االنتخابات ومرجعيتها وتشكيلها من أهم حتديات حوار "األمناء العامُّون"، فلسطني أون الين، 

https://bit.ly/3bQutNt 

ري شرعية"، املركز الفلسطيين لإلعالم، حركة محاس جتدد موقفها باعتبار احملكمة الدستورية "غ( 1)

  م:17/10/2016

https://www.masarat.ps/
https://www.masarat.ps/
https://www.masarat.ps/
https://bit.ly/2MhYDhQ
https://bit.ly/3bQutNt
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كما أن حالة احلريات العامة، كما هي سائدة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ال توفر 

بيئة للعمل السياسي الطبيعي واحلر، حيث تتهم املنظمات احلقوقية الدولية حكوميت رام اهلل 

 (1)وغزة باعتماد االعتقال السياسي وتقييد حرية التعبري.

ناهيك على الدخول يف هذه االنتخابات دون وجود توافق على الربنامج السياسي أو أي 

تكون إنهاء حقيقي لكافة متعلقات االنقسام، اتفاقيات تضمن احرتام نتائج االنتخابات و

وتكون االنتخابات فعليًا عبارة عن طي لصفحة االنقسام من تاريخ الشعب الفلسطيين، يف 

حني أن ذلك جيب أن يتم وال يكون رهنا لرغبة االحتالل، وإذا كانت السلطة مقيدة بقرارها 

التحرير الفلسطينية، وحيث أن السياسي، فاألصل أن يتم الرجوع إىل األصل، وإىل منظمة 

السلطة الفلسطينية مت إنشائها دستوريا مبوجب قرار من اجمللس املركزي ملنظمة التحرير 

وتعترب إحدى مؤسساتها، وحيث توفر التوافق ألول مرة على جتديد منظمة التحرير بعقد 

ث أمكن انتخابات جمللسها الوطين يف كافة أماكن تواجد الفلسطينيني، باالنتخاب حي

باجتماع قيادة الفصائل ومنظمة  م2017عقدها، وبالتوافق حيث يتعذر االنتخاب، يف يناير 

التحرير يف مقر السفارة الفلسطينية يف بريوت وعقداجتماعات اللجنة التحضريية اخلاصة 

باجمللس الوطين الفلسطيين، مبشاركة ممثلني عن القوى والفصائل الفلسطينية بينها 

، وكما أن املرسوم الرئاسي إلعالن االنتخابات "و"اجلهاد اإلسالمي حركيت "محاس"

، بذلك ميكن تصحيح مسارين، املسار األول (2)، تضمن عقد انتخابات اجمللس الوطينم2021

متعلق بتجديد شرعية املنظمة وإعادة حيويتها بطرح برنامج سياسي متوافق عليه الكل 

نظمة وتفعيل هذا الدور، لكي يلتقي مع املسار اآلخر الفلسطيين، وإعادة االعتبار لدور امل

وهو حترير السلطة من حمدودية قرارها السياسي، وعدم قدرتها على جتاوز عقبة عقد 

انتخابات تشريعية، حيث يقرتح البعض الذهاب إىل منظمة التحرير وانتخاب جملس وطين 

اكن تواجده، فيه جتاوز فلسطيين جديد ميثل كافة القوى للشعب الفلسطيين يف كافة أم

ألزمة انتخابات السلطة، وفيه حل جذري لالنقسام بعد انضمام كافة الفصائل الفلسطينية 

 

https://bit.ly/3ipSexj 

 م:7/5/2020فلسطني: ضعوا حدًّا لالعتقال التعسفي للمنتقدين يف الضفة الغربية وغزة"، أمنسيت، انظر:  ( 2)

https://bit.ly/39bWzks 

ميثل اجمللس الوطين، السلطة العليا للشعب الفلسطيين يف كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة ( 3)

عضًوا  765، ويضم م1964، وأعيد جتديده عام م1948التحرير ويرسم براجمها، وهو مبثابة برملان للمنظمة، وتأسس عام 

: )باستثناء محاس واجلهاد حتى اآلن( واهليئات والنقابات واالحتادات والشخصيات املستقلةموزعني على الفصائل 

https://www.aa.com.tr/ar 

https://bit.ly/3ipSexj
https://bit.ly/39bWzks
https://www.aa.com.tr/ar
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حتت لواء اجمللس الوطين اجلديد. وحتى تتحول االنتخابات إىل عامل مساعد يف حل األزمة 

لالنقسام الدستورية والشرعية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وليست عملية إدارة وتدوير 

دون أي توافق سياسي، فأي انتخابات فلسطينية دون توافق سياسي خطوة حمفوفة بكثري من 

 ال يتوقع نتائجها ومدى قدرتها على حل معضلة االنقسام.و   (1)املخاطر

 :اخلامتة

انتخابات اجمللس التشريعي والرئاسة يف السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت أهمية 

، وقد كانت م2006، واالنتخابات الثانية يف م1996االنتخابات األوىل يف استثنائية منذ 

االنتخابات الثانية سببا رئيسيا يف حدوث االنقسام السياسي واإلداري واجلغرايف بني الضفة 

الغربية وقطاع غزة، حني أفرزت أغلبية تشريعية متناقضة مع حزب الرئيس ورؤيته، ولطاملا 

فلسطينيا إلعادة جتديد الشرعيات، فهي حماولة إلنهاء االنقسام كانت االنتخابات مطلبا 

والتوافق على إجرائها واحرتام نتائجها، إال أن كافة احملاوالت باءت بالفشل، ومل تفضي إىل 

االتفاق على عقد االنتخابات، بالرغم من إعالن الرئيس الفلسطيين مرسومًا رئاسيًا بعقد 

 أن االنتخابات، ويف ظل استمرار األزمة الدستورية والشرعية ، إالم2021االنتخابات يف يناير 

 للنظام السياسي الفلسطيين يف ظل تعطل وظائف املؤسسات الدستورية، مل تعقد حتى اآلن.

تناول البحث أهم مفاصل األزمة )الداخلية( الفلسطينية الفلسطينية، وأثر عملية  

لدى السلطة وفقا للقوانني واألنظمة السارية، تنظيم االنتخابات والنظام االنتخابي املعتمد 

وكذلك جتربة االنتخابات الفلسطينية األوىل، وأسباب تعثرها ، وصوال إىل تسليط الضوء 

على ما أثاره إعالن مرسوم االنتخابات من ردود أفعال ومواقف كاشفة حنو االنتخابات، 

هاء االنقسام، وإمكانية جتاوز قيود وانتهاء بتحليل املوقف واملتاح حنو انتخابات تفضي إىل إن

وحمدودية القرار السياسي للسلطة، وعدم ارتهان ممارسة االنتخابات الفلسطينية بقرار من 

االحتالل اإلسرائيلي، ومدى توفر شروط عقد انتخابات اجمللس الوطين من خطوة باجتاه 

 حترير السلطة من قيود االحتالل، وحترر الفصائل من قيود السلطة.

اولت الدراسة تقصي اثر أزمة الشرعية الدستورية ملؤسسات السلطة يف ظل االنقسام ح

 واستمرار عدم انعقاد االنتخابات، ومدى أثر مرسوم االنتخابات على البيئة الداخلية.

 : النتائج

 

هرية ما حذر منه ناصر القدوة، عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح". انظر: "القدوة حيذر من تأجيل املسائل اجلووهذا  ( 1)

 https://bit.ly/2XRxLrN :2021يناير/كانون الثاني  18ملا بعد االنتخابات"، صفا، 

https://bit.ly/2XRxLrN
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مل تكن عقد االنتخابات الفلسطينية مبعزل عن االعتبارات السياسية واألمنية،  .1

تقاطعات داخلية وخارجية النعقادها، بالتالي هي ليست وتوفر شروط توافقية و

عملية حمكومة فقط بشروط القانون األساسي ومبدأ دورية االنتخابات كل اربع 

وحتى تارخيه مل  م1994سنوات كما ينص، بينما منذ تأسيس السلطة يف العام 

تعقد االنتخابات سوى مرتني، وذلك لظروف سياسية وأمنية عديدة حالت دون 

لك، ومازالت مستمرة. ومل ترتسخ املمارسة الدميقراطية يف مؤسسات حكم ذ

 السلطة الفلسطينية.

ضبابية النظام السياسي الفلسطيين بني املمارسة والتطبيق، حيث مييل إىل كفة  .2

النظام الرئاسي باملمارسة واتساع صالحيات الرئيس، يف حني أنه نظام نيابي وفقا 

 للدستور. 

ون هناك ظروف سياسية غري اليت مت اإلعالن عنها بسبب منع من املرشح أن تك .3

االحتالل عقد االنتخابات يف القدس، وراء تأجيل االنتخابات، حيث جتليات أزمة 

فتح بالتشتت بني القوائم، واخلالف العميق حول القائمة، بدليل معارضة كافة 

ى فتح، كما ان الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية قرار تأجيل االنتخابات عد

 هناك عدة طرق للسري يف العملية االنتخابية ووضع االحتالل أمام مسؤولياته.

إن أزمة االنقسام سببها االنتخابات، وحل االنقسام يتم عن طريق التوافق  .4

واملشاركة على برنامج سياسي، ولطاملا مل يتم االتفاق على برنامج سياسي، ال 

ها خمرجا من األزمة الدستورية والشرعية يف يرشح أن تكون االنتخابات حبد ذات

فلسطني، وان كانت االنتخابات شرطا مهما يف طريق حتقيق الوحدة الوطنية 

 الفلسطينية.

 : التوصيات

، وحيث أنه تضمن إعالن برنامج م2021السري وفق مرسوم االنتخابات لعام  .1

الرئاسة، ومن ثم اجمللس الوطين االنتخابات بالتوالي اجمللس التشريعي، ومن ثم 

 ملنظمة التحرير.

ومبا أن االحتالل مينع عقد االنتخابات يف القدس، وهذا سبب تأجيل االنتخابات  .2

املعلن، فإن األوىل أن يتم الذهاب مباشرة إىل عقد انتخابات اجمللس الوطين ملنظمة 
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عقد االنتخابات  التحرير، وبالتالي حل معضلة االنتخابات يف القدس باعتبار تعذر

 فيها، ويتم التوافق حول ممثلي القدس يف اجمللس الوطين.

على ان انتخابات اجمللس الوطين لكل الشعب  م2017مبا أنه مت االتفاق منذ يناير  .3

الفلسطيين يف كافة أماكن تواجده، وتتم عرب االنتخاب املباشر حيث أمكن 

تعذر انعقادها. وبالتالي ميكن حل  عقد االنتخابات، وبالتوافق يف املناطق اليت يتم

مشكلتني يف األزمة الدستورية، أوهلا أزمة جتديد شرعية املنظمة وإعادة إحيائها، 

وستكون بوابة للتوافق على الربنامج الوطين يف اجمللس الوطين اجلديد، والثانية 

حل أزمة قيود السلطة، وحمدودية قرارها السياسي يف ظل االحتالل، وميكن 

ظلة اجمللس الوطين اجلديد )برملان الشعب الفلسطيين( أن جيري التوافق حتت م

على وظائف ودور املؤسسات الدستورية للنظام السياسي الفلسطيين، وبالتالي 

اخلروج من األزمات الدستورية واالنقسامات الفلسطينية الفلسطينية )االنقسام 

 الداخلي(.

 

 

 :جعااملرقائمة 
 :الكتب

الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء احملكمة الدستورية سامي مجال  .1

 .2005، منشأة املعارف، االسكندرية، 2العليا،ط
مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور املصري ومبادىء األنظمة السياسية، دار املطبوعات اجلامعية،  .2

 .2004االسكندرية، 
ة الدستورية املصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، النظام الدستوري املصري، تطور األنظم .3

1999 . 
بريوت، -، لبنان1حممد طه احلسيين، مبادىء القانون الدستور، منشورات زين احلقوقية، ط .4

2016 . 
 .م2014شهاب بن أمحد اجلابري، شرح قانون االنتخاب، دار النهضة العربية، القاهرة، .5
 .م2015لسطني، غزة، مكتبة الشروق، الطبعة الثانية حممد أبو مطر: املؤسسات الدستورية يف ف .6
حممد كامل عبيد، استقالل القضاء، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية احلقوق، جامعة  .7

 .م1988القاهرة، 
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مجيل هالل، النظام السياسي الفلسطيين بعد أوسلو، دراسة حتليلية بنيوية، مركز مواطن  .8

 .م1998للدراسات، رام اهلل، فلسطني، 
أبو مطر، اإلصالح يف النظام السياسي الفلسطيين، مركز دراسات الوحدة العربية،  حممد .9

 م2016بريوت، 
سعيد أبو علي، إشكاليات الرؤى الفلسطينية يف تأسيس احملكمة الدستورية، الثوابت  .10

 .م2015والتغريات، دار النهضة العربية، القاهرة، 
اري والدستوري، أطروحة دكتوراه، مقدمة هاني الطهراروي، نظرية الضرورة يف القانون اإلد .11

 .م1992جلامعة القاهرة، 
  القوانني واملراسيم

. اجلريدة الرمسية العدد الرابع لسنة م بشأن إعالن حالة الطوارئ2007( لسنة 9مرسوم رقم ) .1

2007 . 

 املعدل. م2003القانون األساسي الفلسطيين  .2
 النظام االنتخابي الفلسطيين. .3
 م2018( ديسمرب 1538الرمسية: العدد )اجلريدة  .4

 اللجان القانونية لالنتخابات
 فلسطني  -جلنة االنتخابات املركزية  .1

https://www.elections.ps/tabid/670/language/ar-PS/Default.aspx  

  2021فلسطني،  –جلنة االنتخابات املركزية  .2
https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/sant-   

 مراكز الدراسات واإلعالم

o  :مركز الدارسات الفلسطينيةhttps://oldwebsite.palestine-
studies.org/sites/default/files/uploads/files/8-2-2007 

o مسارات: االنتخابات واخلروج -املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات االسرتاتيجية

 / https://www.masarat.psمن املأزق، 

o م17/10/2016ين لإلعالم، املركز الفلسطي  :https://bit.ly/3ipSexj 

o م2021فلسطني، مايو  -مركز "يبوس" للدراسات، رام اهلل . 

o  :دائرة حقوق اإلنسان واجملتمع املدني مبنظمة التحرير الفلسطينية

http://hrcs.plo.ps/article/254/ 31/12/2018 

o  ديسمرب/كانون األول  11-8واملسحية، املركز الفلسطيين للبحوث السياسية

 https://bit.ly/2XPJKGn،م2020

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/8-2-2007
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/8-2-2007
https://www.masarat.ps/
https://www.masarat.ps/
https://www.masarat.ps/
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o  :مركز اجلزيرة للدراساتhttps://www.aljazeera.net/news/politics /2021/4/2/A7-
 م2/4/2021 434

o م2021يناير/كانون الثاني  8ت السياسية، حضارات للدراسا:https://bit.ly/3c00SkY 

o  ،م2021يناير/كانون الثاني  19اهلدهد للشؤون اإلسرائيلية :https://bit.ly/3c0hA3u 
o  :م28/4/2021مركز مسارات، رام اهلل 
o م2021يناير/كانون الثاني  16ت كارلو، مون ،https://bit.ly/2Md2UTQ 
o  م2006وثيقة الوفاق الوطين القاهرة :

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/6/28 
o  ،م21/1/2021مشس نيوز: https://bit.ly/2MhYDhQ 
o  ،م19/1/2021فلسطني أون الينhttps://bit.ly/3bQutNt 
o  ،م7/5/2020أمنسيت :https://bit.ly/39bWzks 
o  ،م2021يناير/كانون الثاني  18صفا: https://bit.ly/2XRxLrN 

 

 

 

 

 

  الّنقد البنَّاء

 وأثره على أصول الفقه  وضوابطه حقيقته

 
 مستخلص البحث :

وأثره على أصول الفقه،  الّنقد البنَّاءات الصلة بذمن املوضوعات  ًاعدد هذاالبحثتناول 

ثالث مباحث، املبحث األول : عن مفهوم النقد ومشروعيته يف الشريعة  يفالبحث وقد جاء 

الّنقد اإلسالمية، والثاني : عن ضوابط النقد وشروطه ومنهجه العلمي، والثالث : عن جماالت 

 على أصول الفقه. وأثره البنَّاء

مشروع بشواهد القرآن والسنة،  الّنقد البنَّاءنتائج، منها : أن عدة من  إىل البحثتوصل        

ية قد علوم الشرعلل الّنقد البنَّاءوأنه منهج فقهي علمي قديم لدى األصوليني والفقهاء، إال أن 

https://www.aljazeera.net/news/politics%20/2021/4/2/A7-434%20%202/4/2021
https://www.aljazeera.net/news/politics%20/2021/4/2/A7-434%20%202/4/2021
https://www.aljazeera.net/news/politics%20/2021/4/2/A7-434%20%202/4/2021
https://bit.ly/3c00SkY
https://bit.ly/3c0hA3u
https://bit.ly/2Md2UTQ
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/6/28
https://bit.ly/2MhYDhQ
https://bit.ly/3bQutNt
https://bit.ly/39bWzks
https://bit.ly/2XRxLrN
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يث أن أي دعوى لتجديد ألسباب التعصب والتطرف يف الدين، حبغابت يف زماننا هذا، وذلك 

 علوم الشريعة يقابله رد عنيف ومتطرف وقد يصل إىل التكفري.لأصول الفقه أو النقد 

 النقد  ـــــ  حقيقة ـــــــ  ضوابط. تاحية :كلمات مف

Abstract: 
In this research the researcher dealt with a number of topics related to 

constructive criticism and its impact on the fundamentals of jurisprudence, and 

the researcher divided the research into three favors, the first topic: on the 

concept of criticism and its legitimacy in Islamic law, the second: on the 

controls, conditions and scientific methodology of criticism, and the third: on 

the fields of criticism Building and its impact on the principles of jurisprudence. 

The researcher has reached a number of results, including: that 

constructive criticism is legitimized by the evidence of the Qur’an and the 

Sunnah, and that it is an old scientific jurisprudential approach among 

fundamentalists and jurists. To renew the fundamentals of jurisprudence or 

criticism, the sciences of Sharia are met with a violent and extremist response 

that may amount to atonement. 

Keywords: Criticism - fact – controls 

ُيعد علم أصول الفقه من أهم العلوم الشريعة مكانة وقبوال، وإذ به ُيعرف ُطرق 

حاديث الصحيحة األاالستنباط احلكام واالستدالل من الكتاب والسنة، وبه ُيعرف 

والضعيفة واملوضوعة واملكذوبة، واملرسل واملنقطع، وبه ُتعرف نصوص القرآن وداللتها الظنية 

 الثبوت والدالالت واألحكام.والقطعية من حيث 

د البشري قاصر، ألن األصل يف أنه أسس على اجتهاد بشري، واجله ولكنه يبقى

 الكمال هلل سبحانه وتعاىل وحده ال شريك له.

لعلم أصول الفقه بضوابطه وشروطه أمر يف غاية األهمية يف  الّنقد البنَّاءوعليه فإن 

سالم وعلومه، ولذا فإن النقد يف بعض قواعد عصرنا ها الذي كثر فيه الُشبهات حول اإل

 أصول الفقه أمر ال بد منه، بل انه ينصب يف خدمة الشريعة.

جائز ومشروع يف الشريعة االسالمية، واألدلة على ذلك  الّنقد البنَّاءومن هذا املنطلق فإن 

  -كثرية، منها :

 من القران الكريم :

َيتََدبَّ ﴿  قوله تعاىل:          ِ  أَفََل  ٱّللَّ َغۡيِر  ِعنِد  ِمۡن  َكاَن  َولَۡو  ٱۡلقُۡرَءاَنۚ   ُروَن 

فٗ  ٱۡخِتلََٰ فِيِه  َكِثيرٗ لََوَجُدواْ  مبفهوم املخالفة لآلية أي ليس من عنداهلل من   (82)سورة النساء  ﴾ا  ا 

ٱۡلقُۡرَءاَنأَۡم َعلَىَٰ  أَفََل َيتََدبَُّروَن  ﴿ طبيعته االختالف، واالختالف أول طريق للنقد. وقوله سبحانه :
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أَۡقفَالَُهآ  دَِّكٖر  ﴿ وقوله تعاىل: .(24)سورة حممد﴾قُلُوٍب  مُّ ِمن  فََهۡل  ۡكِر  ِللذهِ ٱۡلقُۡرَءاَن  َيسَّۡرَنا   ﴾ َولَقَۡد 

 . (17)سورة القمر:

 الصحيحني يف هو و معناه يف وماجاء العاص بن واحلديث املشهور، حديث عمرومن السنة : 

 : قالملسو هيلع هللا ىلصالنيب عن

 )1(سأجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا ، أجران فله أصاب ثم فاجتهد احلاكم إذاحكم 

 وغريها من اآليات واألحاديث.

 مشكلة البحث :
وُيمكن حتديد املشكلة من ناحيتني : األوىل : الرافضني كل أنواع النقد والتجديد 

 اإلسالم.لعلم أصول الفقه حبجة أنه هدم للدين وخدمة ألعداء 

والثانية: النقد املفتوح، أي الي ال ضوابط له وال شروط وال مراعاة ألي منهجية علمية 

 أو منطقية هلا، وَتكُمن مشكلة البحث بني هذا ولك.

 ؟ و ما مدى مشروعيته يف الشريعة اإلسالمية ؟ الّنقد البنَّاءما هو  .1
 ه العلمي ؟منهجما شروطه وما ضوابط النقد وما هي  .2
 ما هو أثره على أصول الفقه؟ و ؟ الّنقد البنَّاءجماالت ما هي  .3

 

 أهداف البحث :

 يف اآلتي : ها لكن ميكن أن خنتصر، ث أهداف  كثريةلبحلو

 .و مشروعيته يف الشريعة اإلسالمية  الّنقد البنَّاءالوقوف على مفهوم  .4
 .ضوابط النقد وشروطه ومنهجه العلمي.حتديد  .5
 أثره على أصول الفقه.الكشف عن  و الّنقد البنَّاءجماالت التعرف على  .6

 :أهمية البحث 

 : تأتي أهمية البحث يف

 تعريف النقد وضوابطه وشروطه ومصطلحات ذات الصلة بها. .1
 بيان أهمية النقد يف العلوم الشرعية وجتديدها مبا يتماشى مع العصر. .2
 الشرعية من القرآن والسنة وشواهد األمة.تأصيل مشروعية النقد للعلوم  .3

 

، ومسلم يف 6805 أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،باب أجراحلاكم إذا اجتهد،برقم(1)

 .3240 أجر احلاكم إذا اجتهد،برقمصحيحه،كتاب األقضية،باب بيان 
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 منهج البحث :

 .والتحليلي والوصفي تقرائي سااليتبع الباحث يف هذا البحث املنهج 

 خطة البحث :

 مباحث: ثالثتوى البحث على حي

 مفهوم النقد ومشروعيته يف الشريعة اإلسالمية.  املبحث األول : 

 املبحث الثاني : ضوابط النقد وشروطه ومنهجه العلمي. 

 وأثره على أصول الفقه. الّنقد البنَّاءاملبحث الثالث : جماالت 
 املبحث األول 

 مفهوم النقد ومشروعيته يف الشريعة اإلسالمية.

 واصطالًحا :املطلب األول : تعريف النقد لغًة 

 أواًل : النقد يف اللغًة هلا عدة تعريفات، منها :

قال ابن منظور:" نقد الرجل الشي بنظره، ينقده نقًدا،ونقد إليه،أي:اختلس النظر  .1

 .(1)حنوه
قال الفريوز:من الباب:نقد الدرهم،وذلك بأن يكشف عن حاله يف جودته او غري  .2

 .(2)ذلك
حديث أبي الدرداء أنه قال " غن نقدت الناس " النقد اظهار عيوب الشيء، ويف  .3

 .(3)نقدوك، وغن تركتهم تركوك
 .(4)النقد مناقشة األمر، تقول ناقدت ُفالًنا إذا ناقشته يف األمر .4

 ثانًيا : النقد اصطالًحا :

 منهم فلكلٍّ ؛ امُلحدِّثني َنْقد عن خيتلف األصولّيني فإن املتتبع يف ُكتب األصول أّنَنْقد

يف علوم الشريعة هم األصوليني باعتبار أن علم أصول   أّن الناقدين إّلا وأحكامه، أسلوبه

 ًاحمدد ًاألصوليني تعريفعند االفقه أقرب للفلسفة واملنطق وعلم الكالم، ولكن مل جند 

 

 .3/425هـ ،  ج1412لسان العرب، ابن منظور، ط : دار صادر، بريوت، لبنان، (1)

 .5/467هـ ،  ج/1411معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ط : دار اجليل ، بريوت، لبنان،  (2)

هـ ، 1415: دار الفكر، بريوت، لبنان،رواه ابن عساكر، تاريخ دمشق، حتقيق : حمب الدين أبي سعيد العمري، ط  (3)

 .179ـ 178/ 47ج

 .345م،  ص/1989خمتار الصحاح يف اللغة، للزازي، ط : مكتبة لبنان  (4)
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 الفقه اإلنتاج جتديد و تقويم عملية ": هو للنقد، والتعريف املختار لدى الباحث يف هذا البحث 

 وهوقسمان:(1)مناملذاهبالفقهية"مذه يل

  : خارجي نقداألول /  القسم

 بعلم الفقه يف يعرف ما هو و ، عليها والرد مناقشتها او ودراسته املخالف املذهب حبجج ويهتم

 . اخلالف
 : داخلي نقد /القسم الثاني

 األصولية أبنيته بتصحيح املذهب فقهاء أحد يهتم حيث ، نفسه املذهب داخل ويكون     

 .(2)هرمه و ضعفه عوامل و املذهب قوة أسباب ببيان يقوم و ، واملنهجية

 : الّنقد البنَّاءمفهوم /  ثالًثا 

ُيعرف الباحث للنقد البناء، بأنه : اعرتاض على قول أو فعل أو تصرف باحرتام وأدب 

العلمية واالجتماعية دون حتريج وال تعصب وال تتطرف وال انتقاص من شخص ملكانته 

 والسياسية ويكون النقد بالدليل واحلجة والربهان واملنطق السليم.

الفقهاء واألصوليني القدماء ، ولكن  صطلح النقد مل يكن مستخدمًا لدىم إن

بله الباحثني املعاصرين استنبطوا من خالل ُكتب األصول، أن النقد مبفهومه املعاصر تقا

مصطلحات ذات الصلة بهذا املعنى كعلم اجلرح والتعديل، ني للاستخدام الفقهاء واألصولي

يف  الّنقد البنَّاءم الكالم وعلم احلديث. وهذا مايقصده الباحث يف هذا البحث بلونقدهم لع

 علم أصول الفقه وبنفس املنهجية العلمية للنقد.

ية إال أن وضعوا لنا منهج النقد لعلوم الشريعة اإلسالمإًذا فإن األصوليني كانوا قد 

فيه عن التجديد يف  نتاج الفقهي واألصولي اختفى شيًئا فشيًئا، حتى جئنا زمًنا إن حتدثتاال

مع أن النقد مؤصل تأصياًل  أصول الفقه أو نقده رمبا ُتتهم بالُكفر والزندقة والشيطنة،

 : وهو بالنَّْقدالَبنَّاءا البحث ذيف ه وهذا ما نقصد به علمًيا عند علماء األصول والفقهاء. منهجيًا

علمّية ومنهجية  ُأُسس على بناًء إصالحه حياول و اخلطأ تقويم إىل فيه الناقد يسعى الذي

امُلسَبقة على الناس  األحكام وإصدار ، التعصُّب عن مبتعدًا ، باألدلة واحلجة والربهان

 .الزندقة أو   بالتكفري
 :يف الشريعة اإلسالمية البنَّاءالّنقد مشروعية  املطلب الثاني /

 

-واملساعدة-لشرعية-العلوم-يف-النقد-مؤمتر-53805/القرآنية-واللقاءات-والندوات-املؤمترات-ملتقى/العام-القسم(1)

 / https://vb.tafsir.net/forumوتأصيل.-استكشاف

 املرجع السابق. (2)
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 من القرآن والسنة وفعل الصحابة على النحو التالي : الّنقد البنَّاءميكن استنباط مشروعية     

 :من القرآن الكريمأوال / 

ٓ    ﴿  :يف سورة عبس  تعاىل يقول اهلل َوتََولَّىَٰ ٱۡۡلَۡعَمىَٰ    ١َعَبَس  َجآَءهُ  يُۡدِريَك    ٢أَن  َوَما 

  ٓ كَّىَٰ ٓ    3لَعَلَّهُۥ يَزَّ ۡكَرىَٰ ن أ: هو  وقد أمجع املفسرون على أن سبب نزول اآلية.. ﴾ أَۡو َيذَّكَُّر فَتَنفَعَهُ ٱلذهِ

هم، فأقبل ، وقد طمع يف إسالمصلى اهلل عليه وسلم قومًا من أشراف قريش كانوا عند النيب

أن يقطع عليه ابن أم مكتوم  صلى اهلل عليه وسلمعبد اهلل بن أم مكتوم، فكره رسول اهلل 

ويف اآلية دليل على عتاب اهلل للنيب صلى اهلل عليه    .(1)كالمه، فأعرض عنه، فنزلت اآليات

 .بدر عنه عليه الصالة والسالم  وسلم وهذا نقد واضح مبا

أَن يَُكوَن لَهُۥٓ أَۡسَرىَٰ َحتَّىَٰ  ﴿  : تعاىل كما ورد أيضًا يف سورة األنفال قوله  ٍ ِلَنِبيه َما َكاَن 

َعَرَض   تُِريُدوَن  ٱۡۡلَۡرِضۚ  فِي  َحِكيمٞ يُۡثِخَن  َعِزيٌز   ُ َوٱّللَّ ٱۡۡلِٓخَرةَ   يُِريُد   ُ َوٱّللَّ ۡنَيا  لَّۡواَل    ٦٧  ٱلدُّ

ب َعِظيمٞ  ٞ ِكتََٰ َعذَاٌب  أََخۡذتُۡم  فِيَمآ  لََمسَُّكۡم  َسَبَق   ِ ٱّللَّ َن  ن أ يف هذه األية وجه الداللةو .    ﴾٦٨  مهِ

غلَّب الرأي، واستفرغ الوسع يف الوصول إىل حكم يف هؤالء  عليه وسلمصلى اهلل الرسول 

، أم يبقي عليهم ويأخذ بن اخلطاب رضي اهلل عنهاألسرى، أيقتلهم، كما يشري بذلك عمر 

. ويصل باجتهاده إىل اإلبقاء عليهم وأخذ ر رضي اهلل عنه منهم الفدية، كما يرى أبو بك

حسب اجتهاده  -أنتم عالة(، فقد اختار الفداء؛ ألنه الفدية منهم، وبيَّن وجه اجتهاده يف قوله )

خان يف ثأنفع للمسلمني، فهم يف حاجة إىل املال. ولكن اهلل نبهه إىل احلكم األمثل وهو اإل -

األرض والتمكني للدعوة اإلسالميَّة، فإذا استقرت كان الفداء واملن، وهو ما ورد به القرآن 

 .(2)بعد

يف اآلية نقد صريح على اختيار أخ الفدية منهم، ولكن اهلل نبهه حبكم آخر، وهو 

كم احلاإلثخان والتمكن من أجل الدعوة إىل اهلل وهو احلكم األنسب هلم عن طريق نقد 

 األول إىل حكم آخر.

 :من السنة  ثانيا /

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا  : قالت -قد ورد عن عائشة رضي اهلل عنهال     

 إذا بلغه عن الرجل  رواية: .  ويف(3)سأقوام يفعلون كذا وكذا  الماب: كره من إنسان شيئًا قال

 دون إحراج لشخص وال ذكر أمساء. الّنقد البنَّاءوهذا من أميز أنواع  .(1)سشيء

 
 .491هـ، ص1419، ط. دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 1الشوكاني، فتح القدير، حتقيق: حممد بن علي، ج(1)
 .326هـ،ص1419 دار الفكر،بريوت،الطبعة الثالثة،. ،ط2الشوكاني،فتح القدير،ج(2)
ورجاله رجال (( وكان ال يعريه: ))أبو داود من حديث عائشة دون قوله(: 3/179(( )ختريج اإلحياء)) قال العراقي يف(3)

 .الصحيح
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ِنْعَم الرَُّجُل َعْبُد اللَِّه َلْو َكاَن ُيَصلِّى    آخر قول النيب صلى اهلل عليه وسلم : حديثوورد يف    

 .(2)سْعَد َذِلَك اَل َيَناُم ِمَن اللَّْيلِ ِإالَّ َقِلياًلَب َقالَ َساِلٌم َفَكاَن َعْبُد اللَِّه  .سِمَن اللَّْيِل

 املبحث الثاني 

 ضوابط النقد وشروطه ومنهجه العلمي

 لعلم أصول الفقه: البنَّاءالّنقد ضوابط  املطلب األول  /

 :من كالم األصوليني الّنقد البنَّاءميكن استنباط ضوابط        

 :أال خيالف نصًا قاطعًا: الضابط األول

 وُيمكن استنباط شروط النقد هلذا الضابط على النحو التالي : 

الاجتهاد مع )وهذا ماجرى عليه مجاهري األصوليني على أنه  :عدم خمالفة النص :أواًل

جيب أال خيالف نًصا قاطًعا ال من القرآن والسنة. أي يف مقابل النص، وليتضح أي  (3)(النص

ال ختلو من أحد أربعة  – من حيث عالقتها بالنصوص – إن املسائل. املراد من هذا الضابط

بشأنها نٌص قطعي، أو نٌص ظينس جاٍر جمرى القطع، أو نصس ظين احتماالت، فهي إما أن يرد 

 : فقط، أو أن ختلو من نصٍّ أصاًل، وبيان هذه األقسام فيما يأتي

 :املسائل الثابتة بنصٍّ قطعي: القسم األول

إذاكان النص قطعي الثبوت والداللة، على معنًى من املعاني الثابتة؛ فهذا حيرم 

و التعرض حلكمه بالتغيري والتبديل،ألن ماكان هذاشأنه فهو موضوٌع االجتهاد يف مقابله، أ

يف الشريعة للبقاء،مراٌد به الدوام،والُيقبل االجتهاد فيه،ومثال ذلك يف عدة الصيام الواجبة يف 

ثَِة أَيَّامٖ ﴿: قوله تعاىل  ِ    فََمن لَّۡم َيِجۡد فَِصَياُم ثَلََٰ ِلَك  ِتۡلَك َعَشَرةٞ   َوَسۡبعٍَة إِذَا َرَجۡعتُۡم  فِي ٱۡلَحجه  ذََٰ
 
 َكاِملَٞة

أَۡهلُهُۥ يَُكۡن  لَّۡم  فهذا لفٌظ ناصس على املقصود من غري تردد،فهو يف  .(4)(196: سورةالبقرة)﴾ِلَمن 

 . أعلى درجات البيان

 : املسائل الثابتة بنصٍّ جاٍر جمرى القطع: القسم الثاني

 

(( الصحيح املسند)) ،وقال الوادعي يف((صحيح سنن أبي داود)) وسكت عنه،و صححه األلباني يف(. 4788) رواه أبوداود(1)

 .صحيحع ىل شرط الشيخني(: 1612)

 .4792 ،ومسلم3738 ،1121 ( رواه البخاري2)

فساد االعتبار، وذلك فيما إذا كان القياس : ( ميكن فهم هذه القاعدة من خالل حبث األصوليني يف قوادح القياس، ومنها3)

 .148م،ص1998-هـ1418 دارالقلم،دمشق،الطبعةالرابعة،. النووي،القواعدالفقهية،ط. يف مقابلة النص

. عربي االشبيلي املالكي،  احملصول يف أصول الفقه،ط( ابن العربي،القاضي حممد بن عبد اهلل أبوبكر بن ال4)

 .48م،ص1999-هـ1420 دارالبيارق،األردن،الطبعةاألوىل،
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ومن هذا الطريق، ثبت وجوب : "- بعد تقريره هذا األصل – ـــ ومثال ذلك، يقول الشاطيب 

القواعد اخلمس،كالصالة والزكاة وغريهما قطعًا،وإالفل واستدل مستدلس على وجوب 

 .اهـ(1)"أو ما أشبه ذلك( 34: سورة البقرة)﴾َوأَقِيُمواْالصَّلَةَ ﴿: الصالة بقوله تعاىل 

 : املسائل اليت ورد فيها نّصٌ ظين: الثالثالقسم 

 : (2)الثبوت والداللة: يف هذه احلالي كون النظر يف جهتني

وهنا ُينظر يف صحة اإلسناد أواًل،فإن صحَّ وجب النظر يف مدلوله، وإن مل  :جهة الثبوت

 . يصح فقد كفينا مؤونته

وهنا ُينظر يف داللة النص على احلكم؛ فإن كان قطعي الداللة، أو جاريًا  :جهةالداللة

 . جمرى القطع؛ وجب اعتباره،وإن كان ظين الداللة فهو حمل اجتهاد ونظر

اله بنقدامة يف املغين،يف معرض رّده على املعرتضني على نقض ويف هذا الصدد ماق

البد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره، وجيب أن : "الوضوء بأكل حلم اجلزور،إذ قال

 .اهـ(3)"يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر املرتوكة، أو أقوى منها،وليس هلم دليل

منوذج من أ و هوة رمحه اهلل تعاىل، على احلديث واضح البن قدام نقٌد فيما ورد أعالهو

 مناذج النقد األصولي يف مباحث األدلة الشرعية.

  : املسائل اليت مل يرد بشأنها نص خاص: القسم الرابع

وهذه من مواطن االجتهاد،القابلة للنظر والتغري،حبسب األصول والقواعد الشرعية 

 . العامة

 باعتبار مقاصد الشريعة اإلسالمية :النقد : الضابط الثاني

 : و هيهلذا الضابط،  ًايستنبط الباحث من هنا شروط 

 اإلسالمية:  الشريعةجيب أن يكون النقد وفًقا ملقاصد  .1

قصد التوثق يف عقدة :كل حكمة رعت يف تشريعأ حكام تصرفات الناس. مثل " وهي

فع الضرر املستدام يف مشروعية الرهن، وإقامة نظام املنزل والعائلة يف عقدة النكاح،ود

 

 ( املرجع السابق.1)

دار إحياء الكتب العربية،مصر،الطبعة . ( الشاطيب،إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب،املوافقات يف أصول الشريعة، ط2)

 .25 ،24/، ص1هـ،ج1344األوىل

دار إحياء الكتب العربية، مصر،الطبعة . ( الشاطيب،إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة،ط3)

 .25 ،24/، ص1هـ،ج1344 األوىل،
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 بمرات يراعي الناقد أو اجملتهد أو املفيت ومن مقتضيات هذا الضابط جيب أن . (1)"الطالق

س فيه إىل مسألة التورق يف هذا العصر، فقد اشتدت حاجة الناومثال ذلك:  مقاصد الشريعة.

إال أن يقرتض بربا، فيقع يف خيار لكثرٍي منهم  وال ، ربا ندوب ونالنقد، وقّل الذي يقرض

صريح احملرم، أو أن يأخذ بالتورق ،فمراعاة مقاصد الشريعة يف هذا الباب تقضي بإباحة 

 .(2)(املناسب) التورق،وهذا موافٌق ملا يسميه األصوليون

هنا مناسٌب ملقاصد الشارع،الذي حيافظ على دفع املفاسد  ألن احلكم بإباحة التورق

تزاحم تقدم دفع الكربى بارتكاب الصغرى، وهلذا صدرت الفتاوي املعاصرة طراد، فإن ضبا

 .(3)جبواز هذه املعاملة

 مراعاة واقع اجملتمع والبالد يف التغيري:: الضابط الثالث

البد للناقد واجملتهد واملفيت أنت راعي ظروف املكان والزمان واحلال الذي تقال فيه؛ 

معرفة ) وهلذا اشرتط اإلمام أمحديف املفيت ذي يعيش فيها.ألن يكون مواكبة للعصر والبلد ال

 .(4)(الناس

 هذا الضابط: وهو جيب على الناقد معرفة الناس.يستنبط شرط من كالم اإلمام أمحد    

يعزى كثرٌي من التغيري الذي اعرتى مذهب اإلمام الشافعي حني  – أيضًا – وإىل هذا املعيار

 .(5)انتقل من العراق إىل مصر

 ويشرتط من هنا ثالث شروط وهي كالتالي :

 : الشرط األول : مراعاة طبيعةالبالد

لكل بلٍد طبيعته وتكوينه اجلغرايف والتارخيي املر الذي منشأنه أن يؤثر على 

ساكنيه تأثريًا عميقًا، منجهة الضرورات، وتبدُّل الطبائع، وتولُّد احلاجات والعادات املناسبة 

 ؛ جيب على الناقد مراعاة لك عند النقد.(6)"اإلنسان ابن بيئته" يعيشونها، وألنللطبيعة اليت 

 

-هـ1412 الدار العاملية للكتاب اإلسالمي،الطبعة الثانية،. ( أمحد الريسوني، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، ط1)

 127م،ص1992

دار الكتاب :  ( ابن عاشور،حممدالطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ط2)

 .307م، ص2000 املهدي،القاهرة،الطبعةاألوىل،

دارالكتاب :  ( ابن عاشور،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،مقاصدالشريعة اإلسالمية ط3)

 .307، ص2000 هدي،القاهرة،الطبعةاألوىل،امل

( القاضي أبويعلى،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، طبقات احلنابلة،ط : ابن اجلوزي،السعودية، 4)

 .2،57ج .هـ1429 الطبعةاألوىل،

 .306ص .هـ4341 دارالنفائس،عمان،الطبعةالثانية،. ( د/ أكرم القوامسي،املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي،ط5)

 .125هـ،ص1416 ( ابن خلدون،عبد الرمحن حممد ابن خلدون، املقدمة،ط: دارالنهضة ـ مصر،الطبعةالثالثة،6)
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وعلى سبيل املثال،نشاهد يف عصرنا احلاضر ما للعوامل اجلوية واملناخية من قحط ومطر، 

وغيث وجدب، وحر وبرد،من تأثري على األوضاع الصحية و االجتماعية واإلدارية يف كل 

وهذا له أثره يف األحكام االجتهادية ، . (1)وسن البلوغ للشباب بلد،كتحديد أوقات العمل،

 .(2)اليت تناط باألدلة التبعية، كاملصلحة املرسلة،أو العرف، أو االستحسان، أوسد الذرائع

 :الشرط الثاني : مراعاة ما اتفق عليه املسلمون  أي )ماجرى عليه العمل (

هو أن يشتهر قول من ( ماجرى به العمل) عبارةوالذي يظهر من اصطالح الفقهاء يف 

األقوال الفقهية يف قطر من األقطار،ويتتابع أهل العلم فيه على األخذ بذلك القول،من غري 

 .(3)نكري بينهم،حتى يصري ذلك بينه معرفًا علميًا مستقرًا

وا ال تفعل هذا،فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل،ومسعوا أحاديث، ورو: "ويف رواية 

روايات، وأخذ كل قوم مباسبق إليهم،وعملوا به،ودانوا به،من اختالف أصحاب رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم وغريهم، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وماهم عليه، وما 

 .(4)"اختار أهلك لبلد ألنفسهم

ا طلعوا على مرجِّح إن تواتر الفقهاء يف بلد ما على اختيار قوٍل من األقوال؛ يشيب أنهم

لذلك القول على غريه، وأنهمرأوه أنسب األقوال، واصلحها زمانًا ومكانًا وحااًل،فلرمبا عدل 

 .(5)الفقيه عن قوٍل إىل غريه،العتبارات خارجة عن املرجحات اخلاصة

 : الشرط الثالث :مراعاة ماجرى عليه العمل

دليل الشرعي اخلالي من املعارض ال كلية،أما إذا الحألَّا خيالف دلياًل شرعيًا أو قاعدة 

 . به الزم لكل أحد، واليبالي املرء خبالف من خالفه كائنًا من كان الراجح، فاألخذ

 

 .147هـ ص1408 ( د/ حسني خلف اجلبوري،عوارض األهلية عنداألصوليني،ط : جامعة أم القرى،مكة،الطبعة األوىل1)

 .147هـ ص1408 األصوليني، ط : جامعة أم القرى،مكة،الطبعة األوىل( د/ حسني خلف اجلبوري، عوارض األهلية عند 2)

( هذا ماظهر يف فتاوي علماء األمصار، وهذها ملسألة غري مسألة احتجاج اإلمام مالك بعمل أهل املدينة، ألن مرادهما كان 3)

العمل يف بلده، وللمالكية  من باب النقل والرواية، وأما حبثنا هنا فمقصوده بيان أهمية مراعاة املفيت ماجرى عليه

العدول عن القول الراجح : )على( العمل) وهو أنهم يطلقون مصطلح – اليهمنا هنا – اصطالٌحأخص من املذكور أعاله

،أيأنَّه قول (واملشهور يف القضايا، إىل القول الضعيف فيها، رعيًا ملصلحة األمة، وماتقتضيه حالتها االجتماعية

ندوة فلسفة : تطور التشريع املغربي من خالل ماجرى به العمل، )عمر اجليدي،ضمن: أنظر. هضعيف،يفتيبه،لسبب اقتضا

 .114ص.التشريع اإلسالمي، أكادميية اململكة املغربية، بدون تاريخ

 ( الذهيب، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان، سري أعالم النبالء،ط : مؤسسة الرسالة،الطبعةالثانية،4)

 .78، ص8ج.م1982 هـ،1402

ضوابط الرتجيح بني األدلة املتعارضة،اليت تكلم عليها األصوليون يف أواخر كتب : ( املرادب املرجحات اخلاصة5)

 (.    التعارض والرتجيح) األصول،يف أبواب
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بسبب                              عامتهم تصرفات األئمة الكبار عرب التاريخ، فقد ابتلي وهلذا شواهد كثرية من

 .(1)نهم من خالف السنن والشرائعخمالفتهم ملا جرى يف بلدا

كيف أنتم إذا لسبتكم فتنة،يهرم فيها : " كما جاء عن ابن مسعود رضي اهلل عنه

ومتى : غريت السنة،قالوا: الكبري،ويربوا فيها الصغري،ويتخذها الناس سنة،فإذا ُغريت قالوا

اؤكم ، إذا كثرت قراؤكم،وقلت فقهاءكم ، وكثرت أمر: ذلك يا أبا عبدالرمحن، قال

 .اهـ(2)"وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل اآلخرة

لعلم أصول الفقه وفًقا ملا استنبط  من  الّنقد البنَّاءالقول بأن ضوابط  مما سبق  ُيمكن

أن يكون النقد وفًقا ملقاصد الشريعة مع  وهطه ركالم األصوليني أال خيالف نًصا قاطًعا وش

 مراعاة واقع اجملتمع من مراعاة طبيعة البالد وماجرى عليه العمل.

 لعلم أصول الفقه : الّنقد البنَّاءاملطلب الثاني : منهجية 

 :قد تعددت مناهج البحث عند األصوليني ومن أشهر هذه املناهج مايليل  

 :أواًل : طريقة املتكلمني

يستنبطون قواعد ( وافقهم الشافعية ومن) وهي طريقة استنباطية مبعنى أن املتكلمني    

فقهية أو ال يذكرون،  ًاى صحتها، ثم بعد ذلك يذكرون فروعاألصول من أدلتها، ويدللون عل

 .(3)التمثيل ببا بيان أثرالقاعدة األصولية،أومن ببا فإن ذكروا فروعا، فقهية، فذلك من

 : ثانًيا : طريقة احلنفية

وأما هذه الطريقة فهي استقرائية حتليلية،حيث تعتمد على استقراء الفروع،ومن ثم تقعيد       

 عليها،فالفروع عندهم األساس يف تكوين القاعدة األصولية،فكأمناالقواعد األصولية بناء 

 .(4)خادمة للفروع، خبالف املتكلمني فالقواعد األصولية عندهم األساس يف هذاالباب األصول

 : و احلنفيةثالًثا : طريقة اجلمع بني املتكلمني 

 

وشدالرحال إىل  يف مسألة الطالق الثالث بلفظ واحد، – رمحهمااهلل – ( كما حصل ألبي العباس ابن تيمية، وابن القيم1)

 بكر بن عبداهلل أبوزيد،ابن القيم اجلوزية. د. قرب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم،وجوازاملسابقة بغري حملل

 .72ـ69ص .هـ1412 أوىل،. ،ط : دارالعاصمة،الرياض،ط"حياته،آثاره،وموارده"

ينكر فضله، والجيهل قدره، وهو من أعلى املراتب إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال : "( يقول ابن القيم2)

السنيات، فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض والسموات؟، فحقيق مبن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب 

علم قدر له أهبته،وأن يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه،واليكون يف هذا املنصب أن يعد له عدته،وأن يتأهب له أهبته، وأن ي

) ابن القيم، إعالم .اهـ" املقام الذي أقيم فيه، واليكون صدره حرج من قول احلق والصدعبه،فإن اهلل ناصره وهاديه

 .11ـ1،10ج .هـ1423 املوقعني،ط : دارابناجلوزي،السعودية،الطبعةاألوىل،

 .93(مناهج البحث وطرق االستدالل عند األصوليني، خواجة حممد العصامي، ص3)

 .94ـ 93اهج البحث وطرق االستدالل عند األصوليني،خواجةحممدالعصامي،ص(من4)
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وملا أصبحت الطريقتان السابقتان مشهورتني لدى العلماء، حاول فريق من الفقهاء من 

، فغدت طريقة هؤالء استنباطية و احلنفيةكال الطرفني اجلمع بني حماسن املتكلمني 

 .(1)استقرائية، وذلك بتقرير، القواعد من األدلة والفروع،ومن ثم االستدالل والتمثيل

 :يل عنداألصولينيرابًعا : منهج طلب الدل

اجلصاص،والباقالني، والشريازي،وابنحزم : ومن أشهر أعالم ها املنهج اإلمام 

 .. (2)الظاهري، وغريه

 خامًسا : منهج حترير حمل النزاع :

تعيني نقطة اخلالف بالتحديد وبيان مقصود املتخالفني حتى  :  املقصود بتحرير حمل النزاع هو

يظهر منذ البداية إذاكان مقصودهما متحدا، أو أن أحدهما يقصد خالف مايقصده 

اآلخر،ومن فوائد حترير حمل النزاع حصر حمل النزاع يف صور حمدودة أو توسيعه بناًء على 

نهج الي اتبعه األصوليون ونذكر على ا املذومن الشواهد على ه .(3)أخرى فيهًا إدخال ُصور

ا املنهج يف إيراد حمل النزاع يف أول املسألة ذه اتبع التاج السبكي سبيل املثال ال احلصر:

 . حبيث يبدُأ بتحرير حمل النزاع ومن ثم ُيعرُِّج إىل شرح املسألة وبيان مافيها من أقوال وُحَجج

اختلفوا يف أقالل مجع على مذاهب، وليسمح ال (( : ))  اإلبهاج))  ومن ذلك قوله يف كتابه

خلالف فيما هو املفهوم من لفظ اجلمع لغة،وهو َضمُّ شيء إىل شيء ؛فإن ذلك يف االثنني 

خالف ذلك، وليس كما (( الوجيز)) والثالثة، ومازاد بال خالف،وقد أفهمَ كالُم ابُنربهان يف

مسلمني وغريه من مجوع القلة : باجلمع يف اللغة مثل أفهم،وإمنا حمل اخلالف يف اللفظ املسمَّى

 .(4)(( ال مجوع الكثرة فإّن أقلَّها أحَدعشر بإمجاع النحاة

ُكتب األصول، وميكننا القول  ن يفهج الي يتبناها األصوليواوهذا املنهج من أشهر املن

 هذا املنهج. ُكتب اعالم األصوليني منلو كتاب من ال خي

 عاصرين للنقد :سادًسا : منهج امل

 

 .94ـ 93(مناهج البحث وطرق االستدالل عند األصوليني،خواجة حممدالعصامي،ص1)

 (املرجع السابق.2)

( عبد الوهاب أبو سليمان،منهج البحث يف الفقه اإلسالمي وأصوله خصائصه ونقائصه،ط : املكتبة املكية،مكة 3)

 181 مص2000 هـ، 1421 ، 2 كرمة،دار ابن حزم،بريوت،طامل

م           1986 ( السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي،اإلبهاج يف شرح املنهاج، ط:  دارا لكتب العلمية،بريوت، لبنان،4)

 (2 /126). 
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ستنباطي االستقرائي والتحليلي، والتارخيي، واالنهج املمع األخذ باعتبار أن كل من 

علوم من اللعلوم أصول الفقه وألي  ءأو االستداللي، يصلح أن يكون من منهجية النقد البنا

 الشرعية األخرى.

والُطرق االستداللية ُيعرف منهج النقد األصولي بأنه : جمموعة األسس العلمية، 

املعتمدة يف دراسة املباحث األصولية، وكذلك منهجية املستثمرة يف حتقيق اآلراء األصولية 

 .(1)وتقوميها، وفق أساليب علمية وتصور واضح للموضوع

 شروط التالية :الُيستنبط من هذا التعريف 

باألدلة واحلجة جيب أن يكون النقد على أسس علمية املتعارف عليها عند األصوليني  .1

 والربهان.
وجيب أن تعتمد النقد البنا على ُطرق االستدالل املعتمدة لدى األصوليني، الكتاب،  .2

 والسنة، واالمجاع، والقياس، مع كافة شروط كل منهم.
موضوعية، يف أي مباحث من مباحث األصولية، يف  الّنقد البنَّاءوجيب أن يكون  .3

فاظ، واألدلة الشرعية، والناسخ واملنسوخ احلكم الشرعي، أو يف الدالالت األل

 والتعارض والرتجيح، وأي موضوع آخر من موضوعات األصولية.

 املبحث الثالث 

 وأثره على علم أصول الفقه  الّنقد البنَّاءجماالت 

ا خمتصرة، ولكن ذجماالت النقد يف علم أصول الفقه كثرية إال أن طبيعة البحث ه

قابل للنقد البناء واإلضافة والتعديل للباحثني املهتمني يف املوضوع، ماسيطرحه الباحث هنا 

: احلكم الشرعي،  األول وميكن تقسيم مباحث علم أصول الفقه على أربع مباحث :

بتقسيماته الشرعي والوضعي، والثاني : األدلة الشرعية : املتفق عليها واملختلف حوهلا، 

 ه. والرابع : امُلجتهد.لفاظ بكل تقسيماتاألوالثالث : دالالت 

 لبعض موضوعات احلكم الشرعي لدى األصوليني: الّنقد البنَّاءاملطلب األول : 

ن كثري من موضوعات احلكم الشرعي وأقسامه ولكن نذكر منها صوليونقد األ

 النقد يف مفهوم احلكم الشرعي نفسه :

 

ملعهد العالي للفكر اإلسالمي، ( نظرية النقد األصولي ، دراسة يف منهج النقد عند اإلمام الشاطيب، احلسان شهيد، ا1)

 .64هـ ، ص/1432فرجيبنيا، الواليات املتحدة  األمريكية، الطبعة األوىل 
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ومنه قيل للقضاء حكم،ألنه مينع  (.1)املنع ويطلق على القضاء واحلكمة:أوال : احلكم لغة 

 : ومن ذلك أي: احلكم مبعنى املنع،قول الشاعر جرير صاحبه من غري املقضي،

 (امنعوا سفهاءكم أي) .أغضب عليكم أن فأخا يأبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إن

 (.2)اشتقاق احلكمة ألنها متنع صاحبها من التخلق بأخالق األراذل ومنه

ذكر األصوليون للحكم الشرعي تعريفا تعدة منها ماهو جامع  :صطالحثانيا : احلكم يف اال

فقد نقل اإلمام اآلمدي عن بعض األصوليني تعريف احلكم الشرعي  .مانع ومنها ماهو فاسد

هو خطاب : )وقال بأن بعضه معرفه بأنه (.3)(خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني: )بأنه

خطاب الشارع إذا تعلق بأفعال : )بأنه(5)وعرفه اإلمام الغزالي .(4)(العبادالشارع املتعلق بأفعال 

 .(6)(املكلفني

والتعريف الذي  يسلم من االعرتاض ويكون جامعًا الذي خنتاره هلذا البحث هو التعريف و 

خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال " :هو مانعًا،هو ماعليه مجهور األصوليني،

 (.7)"املكلفني،اقتضاًء،أوختيريًا،أووضعًا

 و ميكن شرح التعريف كما يلي : 

 

 . 144، ص/ 12ج: ( ابن منظور، حممد بن مكرم بن على،أبو الفضل،مجال الدين ابن منظور ، لسان العرب1)

األصفهانى،  املفردات يف غريب القرآن ، ط : داراملعرفة، ( األصفهاني،  أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب 2)

 . 126ص .هـ1420 بريوت، الطبعة الثانية،

( اآلمدي،أبواحلسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ط: 3)

 .84،ص/1مؤسسة النور،الكويت، ج

ن علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام ، ط: اآلمدي ، أبواحلسن سيد الدي )4)

 .84،ص/1مؤسسة النور،الكويت، ج

الفقيه األصولي ( هـ505 ت) ( هو : اإلمام زين الدين حجة اإلسالم أعجوبة الزمان أبوحامد حممد الغزالي الطوسي الشافعي5)

لعالمة الزاهد الرباني والفيلسوف احلاذق واملتكلم املاهر صاحب التصانيف الشافعي،جمتهد زمانه وعني أوانه وهو ا

والذكاء املفرط،جامع أشتات العلوم له التأليف احلسان اليت طارت يف اآلفاق مثل إحياء علوم الدين يف التصوف، 

لسفة، والوسيط والوجيز يف واملستصفى يف األصول، ومقاصد الفالسفة وتهافت الفالسفة وحمك النظر ومعيار العلم، يف الف

الفقه، ويعد من جمددي القرن اخلامس اهلجري ملرت مثله العيون لسانًا وبيانًا ونطقًا وخاطراً وذكاءً وطبعًا فكان من أذكياء 

 (  https://www.ghazali.org/site-ar/index.htmlموقع اإلمام الغزالي )    .العامل يف كل ما يتكلم فيه

 - هـ1413 األوىل،: حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي،  املستصفى،  ط : دار الكتب العلمية الطبعة ( الغزالي ، أبو6)

 .55، ص1مج1993

 18 هـ،ص/1409 دارالفكر ــ بريوتــ: بك، حممد اخلضر يبك ،أصول الفقه،ط )7)
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وهو جنس يف  .(1)قصداإلفهاموالكالم املفيداملوجه إىل الغري به(: خطاب: )قوله: البنداألول

إىل اهلل تعاىل  ببإضافة اخلطاسواء أكان هلل تعاىل أم لغريه، و بالتعريف يشمل كل خطا

 .(2)عند األصوليني يعد حكمًا فال ماسواه،خيرج خطاب 

لألصوليني يف مفهوم احلكم الشرعي،  الّنقد البنَّاءعلى  ًامنوذجأسبق  يتضح لنا أن ما

 ا دليلذحيث اختلفوا على أقوال كثرية جًدا، ونقد كل منهم قول اآلخر للحجة والدليل، وه

 منهج مؤصل لدى األصوليني قدمًيا. الّنقد البنَّاءأن  على
لألصوليني يف مباحث احلكم الشرعي : والنقد البنا يف الرد واملناقشة يف  الّنقد البنَّاءثالًثا : 

ها الباب كثرية ال يسعنا من ذكرها بالتفصيل، ولكن ميكن أن نذكر مثااًل واحدا للنقد 

 البناء لألصوليني يف إحدى موضوعات احلكم الشرعي وهي املندوب :

 ا شَرع فيه؟على سبيل الندب يف النوافل هل جيب إمتام النفل إذ

 :اختلف األصوليني يف ذلك على قولني
يثاب فاعله واليعاَقب : ال جيب اإلمتام؛ ألن النفل ُشِرع على هذا الوجه :القول األول

صلى اهلل عليه  – تاركه،سواء كان ترك أصاًل أو ترك أثناء الفعل، والدليل قول النيبِّ

 ( 3)((شاء أفطر إنشاء صام،و الصائم امُلتطوِّع أمري نفسه؛ إن:))وسلم

: َيجب اإلمتام إذاشرع فيه،وهو مذهب أبي حنيفة، وأدلُته مقول اهلل تعاىل: قالوا: القول الثاني

إن اهلل َنهاُهم عن إبطال العمل، قول النيب : (، قالوا33: )سورة حممد﴾َوَلاُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم﴿

هل عليَّ غريها؟ : يسأل عن الصالة قالللرجل الذي جاءه،قال وهو  – صلى اهلل عليه وسلم

. ففهموا من احلديث أن االستثناء (4)((ال إال أن تتطوَّع: ))صلى اهلل عليه وسلم – قال النيب

إنه ُفرضت عليك النافلة إن شرعَت فيها، من حيث النظر إن النفل َيصري فرًضا : متَّصل؛ أي

 .ها،وكان النذر بفعِله ال بقولهكذل كَشرُعه يف النافلة كأنه نذَر: بالنذر، قالوا

 

اج الوصول، ط : در الكتب العلمية ــ ( اإلسنوي، عبدالرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي،، نهاية السول شرح منه1)

 ،(1/47)م 1999بريوت لبنان الطبعة 

 ( املرجع السابق .2)

: رابط املوضوع .،وهو مذهب الشافعي وأمحد(26893) حديث حسن، وأمحد: ،وقال(723) (الرتمذي3)

https://www.alukah.net/sharia/0/60877/#ixzz6nbBDzKCL 

 .،والسائل هو ضمام بن َثعلبة(6) (جزء من حديث عندالبخاري4)
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أن اآلية ال تدلُّ  :هو قول اجلمهور، وأما أدلة احلنابلة فأجابوا عنها،قالوا :والراجح 

ُ على عدم إبطال احلسنات؛ كقوله تعاىل َلاُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكم ﴿ : على إمتام النفل؛إمنا تدّل

 .(1)(264: )سورة البقرة﴾وَ اْلَأَذى ِْباْلَمنِّ

لكن لك أن : أمااحلديث فصحيح؛ ولكن االسِتثناء منقطع، وليس متَّصاًل؛ أي املعنى

فقياس مع الفارق؛ ألن النذر ال َيثُبت إال باللفظ،وُيعاِرضه قول النيب : وأما القياس. تتطوَّع

 .(2)((شاء أفطر صام،وإن شاء الصائم امُلتطوِّع أمري نفسه؛ إن: ))صلى اهلل عليه وسلم

ني األصوليني يف مسألة ب الّنقد البنَّاءمنوذج لكيفية أفيما سبق خري ول بأنه خنلص للق

 .منهج مؤصل عندهم بسيطة، وهو

 لبعض موضوعات األدلة الشرعية يف مباحث األصول:  الّنقد البنَّاءاملطلب الثاني / 

يف مباحث األدلة الشرعية، األدلة املختلف حوهلا واملتفق عليها.  الّنقد البنَّاءوما أكثر 

واالختالف األصوليني حول دالالت القطعية والظنية يف القرآن الكريم واألحاديث وغريها. 

والردود على بعضهم بالدليل واحلجة على النحو  الّنقد البنَّاءولكن نذكر منوذج من مناذج 

 التالي :

 لبعض اآليات القرآنية : قد البنَّاءالّنمنوذج أأواًل : 

سورة )﴾َأْوَلاَمْسُتُم النَِّساَء﴿ :وأصل هذا االختالف، قوله تعاىل  : مسألة: حكم ملس النساء

بني احلقيقة واجملاز، وكالهما مقصود باحلكم وهو نقض  ترّدد( المستم) فلفظ .(43النساء 

 :املسألة على أقوالهذه  الوضوء،وبناًء على ذلك اختلف الفقهاء يف

إىل أّن ملس املرأة األجنبية والزوجة ينقض  :ذهب الشافعية،وأمحد يف روايةعنه :القول األّول 

"  الوضوء بكّل حال، وُروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر،والزهري،وغريهم،وذلك لكون

 احلقيقة يف اجلماع،مجعًا بني طلق املّس، وهو مالقاة البشرتني، جمازياللفظ حقيقة يف م

 .(3)"واجملاز

 

 https://www.alukah.net/sharia/0/60877/#ixzz6nbBDzKCL: (رابط املوضوع1)

،وبعُضهم ُيفرِّق بني [196: البقرة] ﴾جَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّهَوَأِتمُّوا اْلَح﴿: - تعاىل - جيب إمجاًعا؛ لقوله: ( وقالوا يف احلج و العمرة2)

 .الصالة جيب إمتامها،أما الصيام فال: الصيام والصالة؛ ألن النص ورد يف الصيام،فقالوا

هذا يف العمل املرتِبط أوله بآخره،كصالة والصيام،أما العمل غري املرتبط أوله بآخره، فال جيب إمتامه؛ كقراءة : تنبيه

 .لقرآن والذِّكرا

صفوان حممد رضا،أسباب  /د:  وانظر. 185-184دارالفكر،بريوت،،ص:  ( املاوردي، أبواحلسن،احلاوي الكبري،ط3)

 .21االختالف الفقهّي،ص
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أّن اللمس الينقض الوضوء حبال،فالجيب : ذهب احلنفية،وأمحد يف رواية عنه :القول الثاني 

وروي هذا القول عن علي،وابن  نتشر فيها،ملرأة إال أن يطأها دون الفرج فيالوضوء بلمس ا

واجلماع جماز فيه،لكن إّن حقيقة اللمس يكون باليد، : وقالوا  .(1)عباس،وعطاء،وغريهم

اجملاز مراد باإلمجاع،حتى حّلل جلنب التيمم باآلية،فبطلت احلقيقة،ألّنه يستحيل اجتماعهما 

 .(2)ُمراَدين بلفظ واحد،ثم إّن اللمس إذا ُقِرن باملرأة، كان حقيقة يف اجلماع

كان  أّن اللمس ينقض الوضوء إن: مذهب مالك، واملشهور من مذهب أمحد :الثالث  القول

:" وقالوا .(3)ذلك علقمة،والنخعي،ومّحاد،والثوري،وغريهملشهوة،والينقضه لغري شهوة، وقال ب

َأْوَلاَمْسُتُم  ﴿ أئّمة اللغة قالوا اللمسه والطلب،ومّلاكانت النساء تلمس طلبًا للّذة؛ قال اهلل تعاىل:

 .(4)" (،واألصل يف االستعمال احلقيقة43)سورة النساء ﴾النَِّساَء

بأدّلة أخرى من السّنة،مل نذكرها قول إضافة ملا ُذِكر، وقداستدّل أصحاب كلِّ

هو ترّدد اللفظ بني احلقيقة : ونالحظ كيف أّن سبب اختالفهم يف هذه املسألة لالختصار،

اع،ومن قصد املعنى احلقيقي، اللمسه واجلمأّن قال ب ، فمن قصد املعنى اجملازي ، واجملاز

 .(5)ومن اشرتط اللّذة، رأى أّنذلك من باب العام أريد به اخلاص أّن اللمسه واللمس باليد،قال ب

 :لبعض موضوعات دالالت األلفاظ يف مباحث األصول الّنقد البنَّاء:  املطلب الثالث

َواْلُمَطلَّقَاُت ﴿ :تعاىل قوله واألصل هذه املسألة ومثال ذلك : مسألة :  الطهر املطلقة من احليض :

فالقروء مجع قرء، والقرء لفظ مشرتك  .(6)(228: )سورة البقرة﴾َيتََربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروءٍ 

الطهر واحليض، ولذلك اختلف العلماء يف عّدة احلائض املطّلقة على : لغة بني معنيني هما

 :قولني

 

 الطعبةاألوىل،دارالفكر،بريوت :  ( ابن قدامة،عبداهلل بن أمحد املقدسي،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني،ط1)

 .21 صفوان حممد رضا،أسباب االختالف الفقهّي،ص /وانظر : د.219،ص1هـ ج 1405

 دارالفكر،بريوت الطعبةاألوىل،:  ( ابن قدامة،عبداهلل بن أمحداملقدسي،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني،ط2)

 21 فقهّي،صصفوان حممد رضا،أسباب االختالف ال /وانظر : د.219،ص1هـج 1405

 ( املرجع السابق.3)

 دارالفكر،بريوت الطبعةاألوىل،:  ( ابن قدامة،عبداهلل بن أمحداملقدسي،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني،ط4)

 21 صفوان حممد رضا،أسباب االختالف الفقهّي،ص /وانظر : د.219،ص1هـج 1405

 دارالفكر،بريوت الطبعة األوىل،:   فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني،ط(ابن قدامة،عبداهلل بن أمحداملقدسي،املغين يف5)

 .22ـ21صفوان حممد رضا،أسباب االختالف الفقهّي،صـ /وانظر : د.219،ص1هـج 1405

مجاعة :  ( السبكي،علي بن عبدالكايف،اإلبهاجف يشرح املنهاج،على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي،حتقيق6)

صفوان حممد رضا،أسباب  /وانظر : د .344،ص1هـ ج1404دارالكتب العلمية،بريوت،الطبعةالوىل: ،ط( ءمن العلما

 .18االختالف الفقهّي،ص
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أّنها ثالثة قروء،مبعنى ثالثة أطهار، : ذهب مالك،والشافعي،وأمحد يف رواية عنه:ل القول األّو

لسان  اهبأدّلة من مواستدّلوا على قوهل .(1)وهو قول زيد،وابن عمر،وعائشة،والزهري،وغريهم

فيخرج،والطهر والقرُء اسٌم ُوِضع ملعنى،فلّما كان احليض دمًا يرخيه الّرِحم : فقالوا العرب:

 .(2)دمًا ُيحتبس فال خيرج،كان معروفًا من لسان العرب أّن الُقرء احلبس

ثالثة قروء،فأثبت التاء يف العدد،وإثباتها : أّن اهلل تعاىل قال: ومّما استشهدوا به قوهلم

والطهر مذّكر واحليض مؤّنث، فوجب أن يكون مجع املذّكر  يكون يف معدوٍد مذّكر

 .(3)املذكر دون احليض املؤّنثمتناواًل للطهر 

إىل أنها ثالثة قروء،مبعنى ثالث : وأمحد يف الصحيح من املذهب ذهب أبوحنيفة، :القول الثاني

ثّم : " وقالوا .حيضات،وبذلك قال عمر،وعلي،وابن مسعود،واألوزاعي،والثوري، وغريهم

ثالثة ) املذكور يف قولهالشافعي رمحه اهلل تعاىل رّجح األطهار باعتبار حرف اهلاء 

اإلعراب يتبع اللفظ دون : مجع املذّكر يؤّنث، والطهر هو املذّكر،ولكّنا نقول: ،فقال(قروء

 .(4)" ثالثة أفراس وثالث دواب: املعنى،يقال

 :دوران اللفظ بني احلقيقة واجملاز: الفرع الثاني 

اللفظ :"واجملاز هو .(5)"التخاطباللفظ املستعمل فيما وضع له يف اصطالح :"فاحلقيقة هي

 .(6)" املستعمل يف معنى غري موضوع له يناسب املصطلح

يف املعنى احلقيقي واجملازي، حال كونهما  هل يستعمل اللفظ: جمال النقد هنا

والرد على  الّنقد البنَّاءيف  ةحًدا من عشرات اآلالف األمثلاوهذا مثاال و .مقصودين يف احلكم

بعضهم بعًضا بالدليل والربهان ال تعصب وال تكفري وال جتريح فما أحوجنا يف هذا الزمان 

 هلذه األسلوب يف النقد.

 اخلامتة :

 

 املرجع السابق.)1)

صفوان حممد  /د:  وانظر .368، ص11ج.331( املاوردي،أبواحلسن،احلاوي الكبري،ط : دار الفكر، بريوت، ص2)

 .20ـ19 الفقهّي،صرضا،أسباب االختالف 

صفوان حممد  /د:  وانظر .368، ص11ج.331( املاوردي،أبواحلسن،احلاوي الكبري،ط : دارالفكر،بريوت، ص3)

 .20ـ19 رضا،أسباب االختالف الفقهّي،ص

 .20ـ19 صفوامنحمدرضا،أسباباالختالفالفقهّي،ص /د)4)

مجاعة :  ج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي،حتقيق( السبكي،علي بن عبد الكايف،اإلبهاج يف شرح املنهاج،على منها5)

صفوان حممد رضا،أسباب  /د:  وانظر.373 ،ص1ج. هـ1404دار الكتب العلمية،بريوت،الطبعة األوىل: ،ط( من العلماء

 .21االختالف الفقهّي،ص

 ( املرجع السابق.6)
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يف هذه الدراسة أو سهو أو  هذا وما كان من خطأ ويف اخلتام ال يسعين إال أن أقول 

و فيما يلي أورد نتائج الدراسة و  .اهلل ورسوله منه أبرئ نسيان فمين ومن الشيطان،و

 التوصيات.

 النتائج : أواًل /

 مشروع يف الشريعة اإلسالمية. الّنقد البنَّاءأن  .1
 منهج مؤصل بالقرآن والسنة وعند األصوليني قدمًيا. الّنقد البنَّاءوأن  .2
ة مخداجتاه صب يف وابط والشروط واملنهجية العلمية يالنقد الذي يكون بالض .3

 الشريعة.
لدى األصوليني باجلرح  طلح املتعارف عليهصاملاملعاصر يعادل  الّنقد البنَّاءمصطلح  .4

 والتعديل والرد.
 من النيب صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه والتابعني. الّنقد البنَّاءوقوع  .5

  التوصيات :ثانيا :/

يدرس يف  يف أصول الفقه " الّنقد البنَّاء" دراسي حتت عنوان  مقرر أقرتح تصميم .1

 . الكليات املتخصصةاملدارس أو 
من احملاضرات  العديد واملزيدإقامة العلمية و الشرعية املعنية  املؤسسات والدولة على  .2

 .الّنقد البنَّاءواملؤمترات حول موضوع 
 يف الفقه وأصوله الّنقد البنَّاءهتمام مبوضوع االالباحثني واملتخصصني واملهتمني على  .3

 وتأصيله.

 املصادر واملراجع :

 1412دار صادر،بريوت،لبنان،:  لسان العرب،ابن منظور،ط .1

 5/هـ،ج1411 داراجليل،بريوت،لبنان،:  معجم مقاييس اللغة،البن فارس،ط .2

دار الفكر، :  حمب الدين أبي سعيدالعمري،ط:  ابن عساكر،تاريخ دمشق،حتقيق .3

 47هـ،ج1415بريوت،لبنان،

 م1989 مكتبة لبنان:  اللغة،للزازي،طخمتار الصحاح يف  .4
5. https://vb.tafsir.net/forum/ستتتتتتتتتم عتتتتتتتتتام-الق ملتتتتتتتتتؤمترات-ملتقى/ال نتتتتتتتتتدوات-ا قتتتتتتتتتاءات-وال -والل

 .وتأصيل-استكشاف-واملساعدة-الشرعية-العلوم-يف-النقد-مؤمتر-53805/القرآنية
 ه1419 ،ط: دارالفكر،بريوت،الطبعة الثانية،1حممد بن علي،ج: الشوكاني،فتح القدير،حتقيق .6
 م،1998-هـ1418 دارالقلم،دمشق،الطبعةالرابعة،. النووي،القواعد الفقهية،ط .7

https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-المؤتمرات-والندوات-واللقاءات-القرآنية/53805-مؤتمر-النقد-في-العلوم-الشرعية-والمساعدة-استكشاف-وتأصيل
https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-المؤتمرات-والندوات-واللقاءات-القرآنية/53805-مؤتمر-النقد-في-العلوم-الشرعية-والمساعدة-استكشاف-وتأصيل
https://vb.tafsir.net/forum/القسم-العام/ملتقى-المؤتمرات-والندوات-واللقاءات-القرآنية/53805-مؤتمر-النقد-في-العلوم-الشرعية-والمساعدة-استكشاف-وتأصيل
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ابن العربي،القاضي حممد بن عبداهلل أبوبكر بن العربي املعافري االشبيلي املالكي،احملصول يف  .8

 م1999-هـ1420 دار البيارق،األردن،الطبعة األوىل،. أصول الفقه،ط

الشريعة،ط: دارإحياء الكتب الشاطيب،إبراهيم بن موسى اللخمي،املوافقات يف أصول  .9

 1هـ،ج1344العربية،مصر،الطبعة األوىل
الدار العاملية للكتاب اإلسالمي،الطبعة . أمحد الريسوي،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،ط .10

 م1992-هـ1412 الثانية،

ابن عاشور،حممدالطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة  .11

 م2000 دار الكتاب املهدي،القاهرة،الطبعةاألوىل،:  طاإلسالمية 
ابن :  القاضي أبويعلى،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،طبقات احلنابلة،ط .12

 2ج. هـ1429 اجلوزي،السعودية،الطبعة األوىل،

 دار النفائس، عمان، الطبعة الثانية،. أكرم القوامسي،املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي،ط /د .13

 .هـ1434

 دار النهضة ـ مصر،الطبعة الثالثة،:  ابن خلدون،عبدالرمحن حممد ابن خلدون،املقدمة،ط .14

 هـ1416

جامعة أم القرى،مكة، الطبعة :  حسني خلف اجلبوري، عوارض األهلية عند األصوليني،ط /د .15

 ه1408  األوىل

مؤسسة :   النبالء،طالذهيب،مشس الدين أبوعبداهلل حممدبن أمحد بن عثمان،سري أعالم  .16

 8ج.م 1982 هـ،1402 الرسالة، الطبعة الثانية،

:   ، ط"حياته،آثاره، وموارده" بكر بن عبداهلل أبوزيد،ابن القيم اجلوزية. د .17

 .هـ1412 أوىل،. دارالعاصمة،الرياض،ط
 1ج. هـ1423دار ابن اجلوزي،السعودية،الطبعة األوىل،:   ابن القيم،إعالم املوقعني،ط .18

 د األصوليني،خواجة حممد العصاميمناهج البحث وطرق االستدالل عن .19
املكتبة :  عبدالوهاب أبو سليمان،منهج البحث يف الفقه اإلسالمي وأصوله خصائصه ونقائصه،ط .20

 م 2000 هـ، 1421 ،2 املكية،مكةاملكرمة،دار ابن حزم،بريوت،ط
دار الكتب العلمية ، : هاج، طالسبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي، اإلبهاج يف شرح املن .21

  م1986 بريوت،لبنان،

نظرية النقداألصولي،دراسة يف منهج النقد عند اإلمام الشاطيب،احلسان شهيد،املعهد العالي  .22

 هـ1432 للفكر اإلسالمي، فرجيبنيا،الواليات املتحدة األمريكية،الطبعة األوىل
 12ج: بن منظور،لسان العرب ابن منظور، حممد بن مكرم بن على،أبوالفضل،مجال الدينا .23

األصفهاني،أبوالقاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى،املفردات يف غريب  .24

 هـ1420 داراملعرفة، بريوت،الطبعة الثانية،:  القرآن،ط
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اآلمدي أبو احلسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي،اإلحكام يف  .25

 1مؤسسةالنور،الكويت،ج: أصول األحكام،ط

: دار الكتب العلمية الطبعة:  الغزالي،أبوحامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي،املستصفى،ط .26

 1مج1993 - هـ1413 األوىل،

 هـ1409 دارالفكر ــ بريوتــ: بك،حممداخلضري بك، أصول الفقه،ط .27

:  الشافعّي،نهاية السولشرح منهاج الوصول،طاإلسنوي،عبدالرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي  .28

  م1999 دار الكتب العلمية ــ بريوت لبنان الطبعة
 دارالفكر،بريوت:  املاوردي أبو احلسن،احلاوي الكبري،ط .29

:  ابن قدامة،عبداهلل بن أمحد املقدسي، املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني،ط .30

 1هـج 1405 دارالفكر،بريوت الطبعة األوىل،

 

 

 

 

 

 

  إثبات اجلرمية املعلوماتية

 يف الشريعة اإلسالمية والقانون

 

 املستخلص

يتناول هذا البحث موضوع إثبات اجلرمية املعلوماتية يف الشريعة اإلسالمية والقانون 

،موضحًا التعريف بإجلرائم املعلوماتية ،واخلصائص واملميزات اليت متيزها عن الوضعي 

اجلرائم التقليدية ،موضحًا املعوقات واإلشكاليات اليت تواجه سلطة التحري عند إثبات هذا 

النوع من اجلرائم ،املتمثلة يف عدم ظهور الدليل ،وسهولة حموه أو تدمريه ،وصعوبة الوصول 

تكاب اجلرمية ،وضعف التعاون الدولي يف مكافحة هذا النوع من للدليل ،ومكان إر

اجلرائم بإعتبارها عابرة للحدود ومتشعبة ،ممايتطلب طرق خاصة للتحقيق ،بإالضافة إلحجام 
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اجملين عليهم عن التبليغ .ثم تناول احلديث عن وسائل اإلثبات املستخدمة يف اجلرمية 

انون الوضعي واليت تشمل ،املعاينة والتفتيش املعلوماتية يف الشريعة اإلسالمية والق

 واخلربة،والشهادة واإلقرار والقرائن .

Abstract 

This research deals with the issue of proving information crime in 

Islamic Sharia and positive law, explaining the definition of information 

crimes, and the characteristics and advantages that distinguish them from 

traditional crimes, clarifying the obstacles and problems facing the 

investigation authority when proving this type of crime, represented in the 

lack of evidence, and the ease of Its erasure or destruction, the difficulty of 

accessing evidence, the place where the crime was committed, and the 

weakness of international cooperation in combating this type of crime as it 

is cross-border and manifold, which requires special methods of 

investigation, in addition to the reluctance of the victims to report. Then he 

dealt with the evidence used in Information crime in Islamic Sharia and 

positive law, which includes inspection, inspection, experience, testimony, 

acknowledgment and presumptions. 

 

 مقدمة: 

خرية تقنيات علمية ،الغرض منها تلبية حاجة اإلنسان يف أسرع وقت ونة األاأل ظهرت يف

بقدر ماحيققه تطور التقنيات من فوائد كبرية يف ولكن  وتقريب املسافة بينه وبني األخرين ،

جمال الرقي والتقدم اإلنساني ،فإنه يف الوقت ذاته مهدد لربوز أشكال جديدة من اجلرائم 

ربط احلاسب اآللي للشبكة العاملية لإلنرتنت ،مما يساعد اجملرم علي خاصة بعد مامت 

 . ي  أثر واضح أتكاب العديد من اجلرائم دون ترك إر

ٱۡقَرۡأ  ) أن الشريعة اإلسالميةالحتارب العلم ،بل تدعواليه ،قال تعالي هو معلوموكما 

َن ِمۡن َعلَقٍ   ١ِبٱۡسِم َربهَِك ٱلَِّذي َخلََق   نَسَٰ َعلََّم   4ٱلَِّذي َعلََّم ِبٱۡلقَلَِم    3ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم    ٢  َخلََق ٱۡۡلِ

يَۡعلَۡم   لَۡم  َما  َن  نَسَٰ رتب علي لكن هذه التقنيات اليت الترفضها الشريعة اإلسالمية ت(  .٥ٱۡۡلِ

خرين وتضر بهم مثل جرمية السرقة والقذف وخيانة األمانة ذي باآلإستخدامها جرائم تلحق األ

ز هذه اجلرائم بصعوبة تتمي و ا من اجلرائم اليت ترتكب عن طريق احلاسب اآللي ،وغريه

 نها تتسم بالدقة والتعقيد التقين وغالبًا مايتمتع مرتكبها بالذكاء.متابعتها أل
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 يوإذا كانت اجلرمية املعلوماتية قد أثارت بعض املشكالت فيما يتعلق بالقانون اجلنائ

مكانية تطبيق النصوص التقليدية علي هذا النوع املستحدث من فيما يتعلق مبدي إاملوضوعي 

،حيث وضعت  ياجلرائم ،فقد أثارت يف نفس الوقت مشكالت تتعلق باجلانب اإلجرائ

القوانني اإلجرائية قواعد وإجراءات تقليدية تنطبق علي اجلرائم التقليدية اليت التوجد صعوبة 

وذلك  ملعلوماتية اليت يصعب إكتشافها ومجع أدلتهاخبالف اجلرائم ا ، ومجع أدلتها يف إثباتها

ببيانات خمزنة يف أنظمة  ثارها وأدلتها وقد يتعلق األمرآسرعة ودقة تنفيذها وإمكانية حمو ل

يتطلب وجود تعاون دولي يف هذا  األمر الذي، موجودة باخلارج مما يؤدي إلي صعوبة إثباتها

 لدراسة.أحاول أن أتناوله يف هذه ا اجملال.وهذا ما

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية املوضوع يف مراجعة النصوص اليت جترم اإلستخدام الغري مشروع 

أن أساس توقيع العقوبة علي املتهم إثبات إدانته بإقامة  للحاسب اآللي وحتديد عقوبتها .ومبا

يثبت اجلرمية الدليل عليه لذا فإن مسألة اإلثبات يف غاية األهمية بغرض الوصول للدليل الذي 

 املعلوماتية والتعرف علي كل ما يساعد يف عملية إثباتها.

 أهداف الدراسة:

 معرفة اجلرائم املعلوماتية وخصائصها. .1

 .يف القانونة املعلوماتية إثبات اجلرمي وسائلمعرفة  .2

 .يف الشريعة اإلسالمية إثبات اجلرمية املعلوماتيةوسائل معرفة  .3

 مشكلة الدراسة:

 ؟خصائصها؟ وما أهم اجلرائم املعلوماتية  ماهي .4

 ؟ يف الشريعة والقانون ة املعلوماتيةكيفية إثبات اجلرمي .5

 منهج الدراسة:

 أتبعت يف هذه الدراسة املنهج اإلستقرائي والتحليلي.

 الدراسة: هيكل

 قسمت الدراسة لثالثة مباحث :

 اإلثبات وماهية اجلرمية.تعريف  ملبحث األول:ا

 .طلب األول:تعريف اإلثبات امل

 اجلرمية املعلوماتية. تعريفاملطلب الثاني :
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 خصائص اجلرمية املعلوماتية املطلب الثالث:

 معوقات إثبات اجلرمية املعلوماتية.املطلب الرابع : 

  .وسائل إثبات اجلرمية املعلوماتية يف الشريعة اإلسالمية :الثاني املبحث 

 األول:الشهادة .املطلب 

 املطلب الثاني:اإلقرار.

 املطلب الثالث:القرائن.

 وسائل إثبات اجلرمية املعلوماتية يف القانون. :الثالث املبحث 

 املطلب األول:املعاينة والتفتيش.

 املطلب الثاني:الشهادة.

 املطلب الثالث:اخلربة.

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 اجلرميةوماهية  تعريف اإلثبات 

 املطلب األول

 تعريف اإلثبات

 اإلثبات يف اللغة:أواًل / 
والثبات يعين الدوام  وثبت ثباتًا وثبوتًا، ، ي معرفته حق املعرفةأإثبات الشئ،

 (1)واإلستقرار،ويعين تأكيد وجود احلق بالدليل.

 إلثبات يف اللغة يعين إقامة احلجة علي أمٍر ما.اوعلي هذا ف

 :اإلصطالح الشرعييف اإلثبات ثانيًا / 

 
 . 144،ص 2،بريوت،لبنان،ط(القاموس احمليط مؤسسة الرسالة 407بادي )ا الفريوز(١)
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هو اإلتيان بالدليل الذي أثبت احلق أو الواقعة املطروحة أمام القضاء وفقًا للطرق 

واإلثبات يف الشريعة اليبعد عن املعين اللغوي وهو إقامة احلجة سواء كان  .(2)احملددة شرعًا.

 (3)ذلك مطلقًا أو أو مقيدًا بالطرق اليت حددتها الشريعة .

  اإلثبات يف اإلصطالح القانوني:ثالثًا / 
هو إقامة الدليل لدي القضاء علي حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية ونسبتها إلي املتهم 

 بالطرق احملددة قانونًا.

 املطلب الثاني 

 تعريف اجلرمية املعلوماتية

اجلهود الرامية أحاط  بتعريف اجلرمية املعلوماتية الكثري من الغموض، حيث تعددت 

اىل وضع تعريف حمدد مانع جامع للجرمية املعلوماتية، وذهب البعض اىل ترجيح عدم وضع  

تعريف حمدد للجرمية املعلوماتية حبجة أن هذا النوع من اجلرائم ماهوإال جرمية تقليدية 

 . وقد بذل املهتمون  بدراسة هذا النمط اجلديد من اإلجرام(1)ترتكب بأسلوب إلكرتوني

جهدًا كبريًا من أجل الوصول اىل تعريف حمدد يتالءم مع طبيعة اجلرمية املعلوماتية. حتى قيل 

حيث أن اجلرمية املعلوماتية ال تقف عند احلدود  (2)أن اجلرمية املعلوماتية تقاوم التعريف

 .لة معينة، أى أنها متعدية للحدوداإلقليمية لدو

تي بإستخدام احلاسب اآللي وشبكة اإلنرتنت هي كل فعل ضار يأاجلرمية املعلوماتية 

بأنها  ( تفسري3م يف املادة )2007قانون جرائم املعلوماتية السوداني  أوردكلمة معلوماتية  و (4).

:يقصد بها نظم وشبكات ووسائل املعلومات ،الربجميات واحلواسيب واإلنرتنت واألنشطة 

 املتعلقة بها .

نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي الذي عرف وعرفتها بعض القوانني مثل 

اجلرمية املعلوماتية يف املادة األوىل الفقرة الثامنة بأنها "أي فعل يرتكب متضمنا استخدام 

 . (3)احلاسب اآللي أوالشبكة املعلوماتية باملخالفة ألحكام هذا النظام"

 
 . 21ـ ص ـه 1413ثبات جرمية الزنا بني الشريعة والقانون ـاملركز العربي للدراسات األمنيةـالرياض ـ ا سامي خلودـ(٢)
 .1982هـ /1402. دار البيان . دمشق . 1.ط 1/22حممد مصطفي الزحيلي .وسائل اإلثبات (3)

 73اجلرائم املعلوماتية،  د. خالد ممدوح إبراهيم،  املرجع السابق، ص  (1)

 29قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، د. هشام حممد فريد رستم،  املرجع السابق،   ص  (2)

 . 15ـ ص 1491عمار زكريا أمحد،الدليل الرقمي والتحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية،جامعة نايف ـ (4)

 أنظر: نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي (3)
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علم وإرادة وبطيش  وُعرفت جرمية إساءة استخدام احلاسب بأنها سلوك يرتكب عن

وإهمال مبا يتسبب عنه تداخل أو تشويش على الوظيفة الصحيحة للحواسيب وشبكات 

احلواسيب واألمثلة هنا تتضمن اخرتاق احلواسيب، وبث فريوسات احلواسيب، وكذلك 

 .(1)إغراق اخلوادم

املعلوماتية وإزاء التصدي لظاهرة اإلجرام املعلوماتي تناولت بعض املنظمات اجلرمية 

بالتعريف ومنها املنظمة األوروبية للتعاون والتنمية اإلقتصادية، فقد أعد اخلرباء فيها  تعريفًا 

للجرمية املعلوماتية بغرض إستخدامه كأساس للدراسات التى جتري يف هذا الشأن وتعترب 

أوغري اجلرمية املعلوماتية من وجهة نظرهم أنها كل سلوك غري مشروع أو مناف لألخالق 

 .(2)مسموح به، يرتبط باملعاجلة اآللية للبيانات أونقلها
وحديثًا تبنى مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاقبة اجملرمني تعريفًا جامعًا 

جلرائم احلاسب اآللي وشبكاته، حيث عرف اجلرمية املعلوماتية بأنها أية جرمية ميكن 

كة حاسوبية، أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أوشب

 . (3)اجلرمية من الناحية املبدئية، مجيع اجلرائم التى ميكن ارتكابها يف بيئة إلكرتونية

اإلمتناع املعاقب عليه مبوجب هي الفعل او  ة املعلوماتيةمماسبق يتضح لنا أن اجلرمي

مات والربجميات واحلواسيب واإلنرتنت القانون واملتعلق بإستخدام نظم وشبكات ووسائل املعلو

 واألنشطة املتعلقة بها إستخدامًا جمرمًا.

  الثالث املطلب

 خصائص اجلرمية املعلوماتية 

تتميز اجلرمية املعلوماتية بعدة خصائص متيزها عن اجلرمية التقليدية، وأبرز           

 خصائصها ميكن تلخيصه يف احملاور التالية:

 /جرمية عابرة للحدود :1

 

م( بروفيسور أورين 2003نوفمرب  79نطاق اجلرمية اإلفرتاضية )حبث منشور يف جملة القانون / جامعة نيويورك/ العدد  (1)

 31م، ص 2004كري،  ترمجة د. عمر بن يونس،  دار النهضة العربية، القاهرة،  

(2)O.C.D.E. Reunion de Paris, Mai 1983 

 7نقاًل عن: د. حممد سامي الشوا، ثورة املعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات،  املرجع السابق، ص 

 –عمان  -دار الثقافة للنشر والتوزيع   –حممد أمني الشوابكة  –اجلرمية املعلوماتية  –جرائم احلاسوب واالنرتنت  (3)

 10م،  ص 2009 –االردن 



 

 
239 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

ي أنها تقع بني أكثر من دولة ،مبعين أنها التعرتف باحلدود اجلغرافية للدول ،او أ

دولة اخري ،وقد يكون املتضرر يف دولة  غالبا مايكون اجلاني يف دولة واجملين عليه يف

 (5)أخري، ممايتطلب ضرورة وجود التعاون الدولي يف مكافحتها وضبط جمرميه

لذلك نصت إتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية علي التعاون الدولي بني 

اجملرمني واملعاونة الدول األعضاء ملكافحة هذه اجلرائم العابرة للحدود فيمايتعلق بتسليم 

 القضائية املتبادلة واإلنابة القضائية وغريها من اإلجراءات .

 /سرعة التفيذ :2

حبيث ميكن تنفيذها يف زمن قليل .مما يشكل خطورة كبرية علي االفراد 

 واحلكومات .

 وإثباتها: هاصعوبة إكتشاف/3

ملموسة عكس اجلرائم التقليدية اليت وذلك ألن اجلرائم املعلوماتية ال ترتك آثارًا مادية 

 (1)ترتك اثارًا مادية .

ثم أن ان اجملين عليه يف اجلرائم املعلوما تية حيجم عن اإلبالغ عنها ،باإلضافة لقدرة 

اجلاني يف اجلرائم املعلوماتية علي حمو او أدلة إدانته خالل حلظات ،وبالتالي عدم وجود أي 

 وإثباتها . أثر ميكن تتبعه إلكتشاف اجلرمية

 رائم ناعمة :من اجل /4

أي أنها الحتتاج جملهود عضلي إلرتكابها كما هو احلال يف اجلرائم التقليدية ،بل 

تعتمد علي القدرة الذهنية والعقلية للجاني وإملامه اجليد بتقنيات احلاسوب حيت يتمكن 

 (2).اجلاني من إرتكاب اجلرمية دون أن يرتك اثرًا 
 : اجلاني/خصوصية 5

يتميز اجملرم املعلوماتي بأنه متخصص يف تكنولوجيا احلاسوب ممايسهل عملية 

إرتكاب اجلرمية املعلوماتية يف وقت قصري .كما يتميز اجملرم املعلوماتي بالذكاء ألن هذا 

النوع من اجلرائم يتطلب ذكاء ومعرفة بتقنيات احلاسوب للتغلب علي الصعوبات اليت 

جرائم ذات طبيعة خاصة من حيث أسلوب إرتكابها ،حيث أنها ختتلف عن ، أي انها يواجهها

 
 . 361ـ ص  4عبداهلل حسني ـ سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآللي ـالقاهرة دار النهضة العربية ـ طحممود (٥)
 . 34ـ ص  2007ـ دار اجلامعة اجلديدة ـ اإلسكندرية ـ 1حممد خليفة ـ احلماية اجلنائية ملعطيات احلاسب اآللي ـ ط(١)
 . 76ـص 2001نت ـ دار وائل للنشر والتوزيع ـ عمان ـ أسامة امحد املناعسة ـجرائم احلاسب اآللي واإلنرت(٢)
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اجلرائم التقليدية اليت تتطلب جمهود وعنف ،فاجلرمية املعلوماتية جرمية حتتاج لذكاء وهدوء 

 وقدرة فنية للتعامل مع جهاز احلاسوب .

 :معوقات اإلثبات يف اجلرمية املعلوماتية / الرابعاملطلب 

علوماتية بأنها غري مرئية يف العديد من حاالتها ،ألن هذا هذا من النوع تتسم اجلرائم امل

من اجلرائم اليعتمد علي الوثائق واملستندات املكتوبة بل علي نبضات إلكرتونية الميكن 

قراءتها اال بواسطة احلاسب اآللي ،لذا فهناك معوقات خاصة بادلة اجلرمية ومن هذه 

 املعوقات:ـ

ي:جند أن ماينتج عن نظم املعلومات من أدلة عن اجلرائم اليت تقع إنعدام الدليل املرئ .1

عليها أو بواسطتها ماهي إال بيانات غري مرئية التفصح عن شخصية معينة ، وهذه البيانات 

مسجلة إلكرتونيًا بصورة الميكن لإلنسان قراءتها وال يرتك التعديل أو التالعب فيها أي 

 (1)هوجرميته ويعوق دون كشف شخصيت أثر ،مما يقطع أي صلة بني اجملرم

ونري أن جتميع أدلة بهذا الشكل او كشفها إلثبات وقوع اجلرمية والتعرف علي مرتكبها  

 أحد أبرز املشاكل اليت ميكن أن تواجه جهات التحري واملالحقة .

الفنية صعوبة الوصول للدليل :جند ان البيانات املخزنة إلكرتونيًا جبدار من احلماية  .2

إلعاقة حماولة الوصول غري املشروعة إليها لإلطالع عليها أو إستنساخها ،كما ميكن 

للمجرم املعلوماتي أن يزيد من صعوبة عملية تفتيش الدليل عن طريق جمموعة من التدابري 

 (2). ،كإستخدام كلمة السر او ترميزه

اليت تعوق رقابة البيانات ونري أن إستخدام تقنيات التشفري يعد إحدي العقبات الكربي 

املخزنة أو املنقولة عرب حدود الدولة ،واليت تقلل من قدرة جهات التحري والتحقيق 

واملالحقة علي اإلطالع عليها .األمر الذي جيعل محاية البيانات املخزنة يف احلاسوب أمر 

 يف غاية الصعوبة .

لصعوبات اليت ميكن أن تتعرض من ا-سهولة حمو الدليل أو تدمريه يف فرتة زمنية يسرية : .3

عملية اإلثبات يف جمال جرائم نظم املعلومات سهولة حمو اجلاني أو تدمريه ألدلة اإلدانة يف 

 فرتة زمنية قصرية .

مكان إرتكاب اجلرمية :يتم إرتكاب جرمية احلاسب اآللي عادة عن بعد حيث  .4

 الفعل والنتيجة ،وهذه اليتواجد الفاعل يف مسرح اجلرمية،ومن ثم تتباعد املسافات بني

 
 ـ دار النهضة العربية.2001عبداهلل حسني حممود ـ سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآللي ـالطبعة األولي ـ (١)
 .126ـ ص 1963حممود مصطفي ـ اجلرائم إالقتصادية يف القانون املقارن ـ طبعة أولي ـ سنة (2)
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املسافات التقف عند حدود الدولة بل قد متتد الي النطاق اإلقليمي لدولة أخري مما 

 (3)يضاعف صعوبة كشفها ومالحقتها

مما يتطلب بالضرورة وجود تعاون دولي ملواجهة ومكافحة هذا النوع من اجلرائم اليت 

 ي .تتميز بطبيعة خاصة جتعلها ختتلف عن اجلرائم األخر

  الثاني املبحث

 وسائل إثبات اجلرمية املعلوماتية يف الشريعةاإلسالمية 

إن العالقة بني توقيع العقوبة علي مرتكيب اجلرمية وبني أدلة اإلثبات اليت يتطلبها 

إلثبات نسبة إرتكاب اجلرمية الي اجلاني عالقة الحيتاج وضوحها الي كثري بيان ،فحيث مل 

التشوبه أدني شائبة من شك بإرتكاب املتهم للجرمية اليت  ًاتام ًاإقتناعتقتنع احملكمة 

 (2)حياكم من أجلها فإنها الميكنها احلكم عليه بالعقوبة املقررة هلا.

ونري ان قواعد اإلثبات اجلنائى الترمي فقط الي إثبات إدانة اجلاني ، بل تستهدف 

بالقدر نفسه إثبات براءة الربئ ،وقد وصفت قواعد اإلثبات يف النظام اإلسالمي بوجه عام 

بأنها تستهدف إثبات صحة اإلدعاءات يف صورها املختلفة بدرجة كبرية من اليقني .والطرق 

 الشهادة واإلقرار والقرائن . هي يف الفقه اجلنائى اإلسالميالرئيسية لإلثبات 
 املطلب األول

 ادةــــــــــهــالش

أي شهادة مسلمني عدلني يعرفان الوقائع اليت يشهدان عليها مباشرة ،واألصل أن تتم 

 (1)الشهادة أمام القضاء يف جملس القاضي سواء كان موضوع الدعوي جنائيًا ام مدنيًا.

إهتم الفقهاء يف شأن الشهادة بالبحث يف شروطها ونصابها وحتماها وأدائها وميت وقد 

تقبل وميت ترد ،واليقبل يف النظام اجلنائى اإلسالمي اال شهادة عدل ، وترد شهادة من مل 

 يثبت له هذا الوصف أو من ثبت له خالفه .

ا ذوي عدل واألصل يف إشرتاط العدالة يف الشهود هو قول اهلل تعالي )وأشهدو

وقوله تعالي )ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية (2)منكم(

 
 .45.ص1993حمي الدين عوض ـجرائم الكمبيوتر واجلرائم األخري .القاهرة. أسامة حممد (3)

 . 303حممد سليم العوا ـأصول النظام اجلنائى اإلسالمي ـدار املعارف ـص (2)

 .303املرجع السابق ص(1)

 (من سورة الطالق.2اآلية )(2)
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.ويعترب املسلم عداًلإذا عرف عنه أتيان  (3)إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم (

 (4)املأمورات وإجتناب املنهيات وهذا عند مجهور الفقهاء .

عية الي ذلك مايسمونه )إستعمال املروءة ( وهو جتنب ويضيف احلنابلة وبعض الشاف

 (5)كل سلوك خيل بإحرتام اإلنسان ووقاره وتقدير الناس له .

 املطلب الثاني

 رارــــــــــــــــــــــــــاإلق 

كما يثبت إرتكاب شخص ما جلرمية معينة بشهادة الشهود ،فإنه يثبت بإقرار  

 للجرمية .الشخص نفسه بإرتكابه 

واإلقرار يعين : اإلخبار عن ثبوت حق للغري علي املقر واإلعرتاف به ،واإلقرار من أقوي  

البينات واحلجج بشرط اال تكذبه قرائن أخري ، إذ قد تدفع املقر بعض العوامل والضغوط 

فتجعله يقر مبا مل يرتكبه ،ولذلك إشرتط الفقهاء يف اإلقرار حيت يؤخذ به كدليل أمام 

ضاء أن يكون صادرًا عن إرادة حرة خمتارة .واإلقرار حجة مقصورة علي املقر ال تتعداه الي الق

غريه ،فإذا أقر الشخص إنه إرتكب جرمية الزني أو السرقة ، أخذ بإقراره ، فإذا تضمن 

اإلقرار ان له شريكًا وعينه ، مل يكن اإلقرار حجة علي الشريك ، وال يعاقب هذا الشريك 

هو أو بثبوت اجلرمية عليه بطريق آخر من طرق اإلثبات ،واإلقرار يكفي إلثبات  اال بإقراره

ولو مل يتكرر ، فاإلقرار مرة واحدة حجة ،وذلك يف جرائم القصاص والتعازير واحلدود عدا 

جرمية الزنا إذ يثور خالف بني املذاهب الفقهية يف مدي كفاية اإلقرار املنفرد إلثباتها ، 

هو التشدد الظاهر من الشارع يف نصاب الشهادة وشروطها يف هذه وسبب هذا اخلالف 

ويري األحناف واحلنابلة والزيدية وجوب تكرار اإلقرار أربع (1)اجلرمية علي وجه اخلصوص .

مرات يف جرمية الزنا ،ألن الشارع قد إشرتط لثبوت هذه اجلرمية أربع شهود ،فبإلقياس علي 

مرات حبيث إذا أقر مرة أو مرتني أو ثالث ال يصلح ذلك نصاب الشهاده يلزمه أن يقر أربع 

دلياًل إلقامة العقوبة عليه ، فتكرار اإلقرار من اجلاني أساس للحكم عليه ، حيث ردد 

 (2)الرسول صلي اهلل عليه وسلم ماعز أربع مرات ، وهو يقر يف كل مرة بإرتكاب اجلرمية .

 
 ( من سورة املائدة.106اآلية )(3)

 . 5/195للباجي  .املنتقي 16/121املبسوط للسرخسي .(4)

 . 134. 4/133.مغين احملتاج  6/167كشاف القناع .(5)

 . 44حممد سليم العوا ـمرجع سابق .ص(1)

 . 7/320. املصنف  4/145.سنن أبي داؤد.8/39صحيح البخاري .(2)
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لي ان اإلقرار مرة واحدة يكفي إلثبات جرمية بينما يتجه املالكية والشافعية والظاهرية إ 

الزنا ،إذ أن املقر ال يتهم فيما ينسبه لنفسه ، علي خالف الشهود .ومن ثم فال حمل للتشدد 

 بطلب تكرار اإلقرار .

ويالحظ أن املقر إذا رجع عن إقراره يف أي مرحلة من مراحل الدعوي وجب إيقاف  

قر إذا رجع عن إقراره أو هرب أثناء تنفيذ العقوبة وجب أن اإلجراءات اليت متت فيها ، بل أن امل

يكف عنه العقاب ، ألن من شروط إقامة احلد وتوقيع العقوبة ان يستمر املقر علي إقراره 

 حيت إنتهاء تنفيذ العقوبة.

 املطلب الثالث 

 القـــــرائــــــن 

موا من قامت القرائن علي أخذ فقهاء الشريعة اإلسالمية بالقرائن يف اإلثبات والز       

إرتكابه للفعل اجملرم بالعقوبة التعزيرية والتعويضات املالية ، لكنهم إختلفوا يف أعمال 

 القرائن يف جمال احلدود الي إجتاهني :

عدم األخذ بالقرائن إلثبات اجلرائم احلدية ، وهذا ماذهب إليه اجلمهور وذلك اإلجتاه األول:

بينة  :قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم "لوكنت رامجًا أحدًا بغريملاروي عن إبن عباس قال 

.ويف احلديث (3)لرمجت فالنة ، فقد ظهر منها الريبة يف منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها "

دليل واضح علي عدم األخذ بالقرائن فيمايتعلق باحلدود ، وذلك ألنه لو جاز األخذ بالقرائن 

ليه وسلم احلد عليها رغم وضوح القرائن اليت تدل علي إرتكابها ألقام الرسول صلي اهلل ع

 للجرمية .

:جواز اعمال القرائن يف إثبات جرائم احلدود ،إذان القرائن عندهم أقوي من  اإلجتاه الثاني

البينة واإلقرار ،فهي دالة علي الصدق خبالف اخلرب الذي حيتمل الصدق والكذب، وهذا هو 

 احلنابلة منهم ماذهب إليه مالك وبعض 

 إبن القيم وقد إستدلوا علي ماذهبوا إليه بإآلتي :–

/قول الشاهد الذي ذكر اهلل شهادته ومل ينكر عليه حيث جاء القرآن مقررًا هلا)واستبقا 1

الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدي الباب قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوء إال أن 

قال هي راودتين عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد يسجن أو عذاب اليم .. 

 
(3) 
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من قبل فصدقت وهو من الكاذبني وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 

 .(1)الصادقني.فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم

مية لكل طريق من طرق ويتضح لنا مما سبق مبا اليدع جمال للشك إقرار الشريعة اإلسال     

 اإلثبات صاحلة إلظهار احلقيقة يقينًا أو أقرب مايكون لليقني .

باإلضافة اىل أن الشريعة اإلسالمية ال تنغلق علي نفسها وحتارب ماهو جديد علي العكس 

الشريعة هي اليت دائمًا تدعو الناس الي التقدم وفق ضوابط معينة ، اهلدف منها مرآعاة 

يعًا ، واحملافظة علي النظام العام واآلداب .ولذلك فإن األجهزة اإللكرتونية مصاحل الناس مج

وعلي راسها اإلنرتنت فيها فوائد عامة ، وبقدر هذه الفوائد توجد أضرار علي املستوي الفردي 

واجلماعي .لذا فإن هذا النوع من اجلرائم ذي أثر كبري مما يتطلب محاية ألجهزة احلاسب 

عي بني أفراد اجملتمع وتطبيق شرع اهلل يف أرضه .كما أن الشريعة اإلسالمية اآللي وزيادة الو

تنظر الي الفعل الذي حتدثه الوسيلة األلكرتونية ،فإن كان من قبيل احلدود كانت عقوبته 

حدية ، وإذا كانت من قبيل التعازير . فإن القاضي يعاقب الفاعل مبايراه مناسبًا 

اإلسالمية هي األساس واملنقذ من هذه اجلرائم اليت تقع عرب ورادعًا.وبذلك تكون الشريعة 

 الوسائل اإللكرتونية .

 

 الثالثاملبحث 

 وسائل إثبات اجلرمية املعلوماتية يف القانون

 املطلب األول

 ةــــــــنـايــــــاملع 

يقصد باملعاينة :فحص مكان اوشئ أو شخص له عالقة باجلرمية وإثبات 

حالته،كمعاينة مكان إرتكاب اجلرمية،أو أداة إرتكاب اجلرمية أو حملها أو معاينة جسم 

 أو مالبس اجلاني أو اجملين عليه ،إلثبات ما باجلسم من جراح وما علي الثياب من دماء أو ما

 (1)بها من مزق أو ثقوب .

املعلوماتية بنفس الدرجة من هذا والتتمتع املعاينة يف جمال كشف غموض اجلرمية 

 مية التقليدية ويرجع ذلك لآلتي :األهمية اليت تلعبها يف جمال اجلر

 
 (27االية ) –يوسف  سورة  (1)
 2000إلي مؤمتر القانون واإلنرتنت ـجامعة اإلمارات ـ حممد حممد عنب ـالتحقيق يف جرائم احلاسب اآللي ـ حبث مقدم (1)

 ـ318ـص
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 /أن اجلرائم اليت تقع علي نظم املعلومات قلما يرتتب علي إرتكابها آثار مادية .1

/أن عدد كبري من األشخاص قد يرتدد علي مكان أو مسرح اجلرمية خالل الفرتة الزمنية 2

تتوسط عادة إرتكاب اجلرمية وإكتشافها مما يهيئ الفرصة حلدوث تغيري أو إتالف أو اليت 

 عبث باآلثار املادية .

 املطلب الثاني

 شــــــيــتــفـالت 

تيش يف جمال اإلجراءات اجلنائية البحث عن شئ يتصل جبرمية وقعت يقصد بالتف

تيش إجراء البحث يف حمل وقد يقتضي التف فيد يف كشف احلقيقة عنها وعن مرتكبها ،وي

ومدي  قابلية احلاسب اآللي للتفتيش ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه مامدى له حرمة خاصة .

 إمكانية تطبيق القواعد العامة للتفتيش علي تفتيش نظم احلاسوب ؟

جند أن احلاسب اآللي يتكون من مكونات مادية ومكونات منطقية ، كما أن له 

سلكية والسلكية سواء علي املستوي احمللي أو املستوي الدولي فهل شبكات إتصاالت بعدية 

 ختضع هذه املكونات للتفتيش أم ال؟

مع التفتيش التقليدي يف املبادئ العامة  يف نظام احلاسوب رغم إنه يتفق التفتيش

ة خاصة ينصب علي بيانات ومعلومات داخل اجلهاز أو عواإلجراءات ، إال أنه تفتيش ذو طبي

حقاته ، فإذا تعلق األمر مبكونات مادية هنا خيضع التفتيش لإلجراءات اخلاصة بهذا أحد مل

 اإلجراء.

ود فيه وهل هو مكان ن جواز تفتيش تلك املكونات يتوقف علي طبيعة املكان املوجإ

ذ أن لصفة املكان أهمية خاصة يف جمال التفتيش ، فإذا كانت موجودة يف عام ام خاص ،إ

أو احد ملحقاته كان هلا حكمه فال جيوز تفتيشها اال يف احلاالت  مكان كمسكن املتهم

اليت جيوز فيها تفتيش مسكنه وبنفس الضمانات املقررة قانونًا يف التشريعات املختلفة وحمل 

التفتيش اخلاص بنظم احلاسب اآللي هي كل مكونات احلاسب سواء كانت مادية أو 

 (1)معنوية أو شبكات اإلتصال اخلاصة به .

أما فيما يتعلق باملكونات املعنوية لنظام املعاجلة اآللية فقد ثار بشأن إمكانية البحث 

عن أدلة اجلرمية احلاسوبية يف نطاق نظم احلاسوب نوعًا من التفتيش ، نظرًا لغياب الطبيعة 

 املادية للمعلومات .

 
 ـ 1998ـسنة  2حممد سامي الشوا ـثورة املعلومات وإنعكاساتها علي قانون العقوبات دار النهضةالعربية ـ ط(1)
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رائى مع يري اإلجتاه األول :عدم إنسجام أحكام التفتيش يف القانون اجلنائي اإلج

اجلرائم احلاسوبية ، بينما يري اإلجتاه الثاني ان برامج احلاسوب ميكن أن تنطبق عليها 

خصائص ومسات املادة وبالتالي تدخل يف نطاق األشياء املادية ، بإعتبار أن املادة هي كل 

 (2)مايشغل حيز ، والكيان املنطقي للحاسوب يشغل حيز مادي يف ذاكرة احلاسوب .

لألشخاص الذين يستخدمون احلاسب اآللي حمل التفتيش .وتشمل مكونات بإإلضافة 

احلاسب اآللي ،وحدة اإلدخال ووحدة الذاكرة الرئيسية ووحدة احلساب واملنطق واإلخراج 

 والتخزين .

كافية تدعو إلي اإلعتقاد  أدلةونرى ضرورة ان تتوافر يف حق الشخص املراد تفتيشه 

 أو شريكًا فيها ـ مية املعلوماتية سواء بوصفه فاعاًل هلابأنه قد ساهم يف إرتكاب اجلر

الكافية يقصد به جمموعة من  األدلةويف جمال احلاسب اآللي ميكن القول بأن تعبري 

املظاهر أو اإلمارات املعينة اليت تقوم علي املضمون العقلي واملنطقي ملالبسات الواقعة،وكذلك 

 تؤيد نسبة اجلرمية املعلوماتية إلي شخص معني سواء علي خربة وحرفية القائم بالتفتيش واليت

 (3)بوصفه فاعاًل أو شريكًا.

 الثالث  املطلب

 ربةـــادة واخلــالشه 

األقوال اليت يدلي بها غري اخلصوم أمام سلطة التحري بشأن جرمية وقعت الشهادة هي 

 متهم أو براءته منهاـسواء كانت تتعلق بثبوت اجلرمية وظروف إرتكابها وإسنادها إلي 

ويقصد بالشاهد يف اجلرمية املعلوماتية :الفين صاحب اخلربة والتخصص يف تقنية 

وعلوم احلاسب اآللي والذي تكون لديه معلومات جوهرية والزمة للدخول يف نظام املعاجلة 

علي اآللية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة اجلرمية داخله ويطلق 

هذا النوع من الشهود مصطلح الشاهد املعلوماتي ،ويشمل الشاهد املعلوماتي عدة طوائف من 

القائم علي تشغيل احلاسب اآللي ،واملربجمون ،واحملللون ، ومهندسو الصيانة  أهمها:

 (1)واإلتصاالت ،ومديرو النظم .

 
لوم السياسية فاطمة زهرة بوعناد . مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري  .اجلزائر .كلية احلقوق والع(2)

 .68.ص 2013.

 ـ1994هشام حممد فريد رستم ـقانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات ـمكتبة اآلآلت احلديثة ـأسيوط ـ سنة (3)

 ـ 23ـ ص 1991فهمي طلبة ـاملوسوعة الشاملة ملصطلحات احلاسب اإللكرتوني ـمطابع املكتب املصري احلديث ـسنة (1)
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ن معلومات جوهرية ويتعني علي الشاهد املعلوماتي أن يقدم لسلطات التحقيق ماحيوزه م

 ة اآللية للبيانات سعيًا عن أدلة اجلرمية .جلالزمة للدخول يف نظام املعا
 :اخلربة يف جمال اجلرمية املعلوماتية

اخلربة هي إجراء يتعلق مبوضوع يتطلب إملام بعلم أو فن معني إلمكان إستخالص 

 (2)هر منها اخلبري رأيه .الدليل منه ، لذلك فإن اخلربة تفرتض وجود شئ مادي أو واقعة يستظ

 ويعد تقرير اخلبري من األدلة . أما إستدعائه يعد من إجراءات مجع األدلة .

قد حيتاج األمر الي اإلستعانة باخلبري اليضاح بعض املسائل اليت تقابله وتستعصي 

املعلوماتية ، وهي تشمل ثقافته العامة علي فهمها، واخلربة هلا أهمية خاصة يف جمال اجلرمية 

معاينة القاضي أو نائبه ، وخربة املتخصصني يف اجملاالت املختلفة ويدخل فيها شهادة الطبيب 

واملقوم للمتلفات واملتمرس املتخصص يف إستخدام احلاسب واإلنرتنت وغريها مما حيتاج ملعرفة 

عرفتها مبجرد معلوماته وخربة خاصة يف جمال اإللكرتونيات مما اليستطيع اإلنسان العادي م

ن ت بينها أنواع ومنازج خمتلفه ،وألالعامة .ونظرًا الن شبكات احلاسبات وشبكات اإلتصاال

يتطلب بالضرورة  األمر يف غاية الصعوبة وحيتاج إلي متخصص حيث أنها أمور فنية مما

ثبات فقد حرصت .ونظرًا الهمية اخلربة ودورها يف عملية اإل (1)اإلستعانة خببري يف هذا اجملال

 ها ووضع شروط وضوابط معينة منها:معظم التشريعات علي تنظيم

إختياره من قائمة اخلرباء احملددة أمسائهم ،فاإلستعانة باخلرباء وفق املنهج )أ( 

التقليدي يرتبط مبنطق تقليدي .جيب إمكانية جتاوزها يف اجلرائم املعلوماتية مبايتناسب مع 

 طبيعة هذه اجلرائم .

حلف اليمني القانونية ، حبيث جيب لصحة عمل اخلبري داء اليمني حلمله علي  )ب(

الصدق واألمانة يف عمله واليغين عن هذا اإلجراء أي ضمانة أخري من الضمانات .بألضافة 

للشروط اليت تتعلق بتقرير اخلربة حبيث جيب علي اخلبري إعداد تقرير خلالصة ماتوصل اليه 

 ألسس الفنية والعلمية الالزمة ، شفاهًة او كتابًة.من نتائج ، بعد إتباع ا

ضي واخلربة شأنها شأن باقي أدلة اإلثبات حبيث ختضع حجيتها لتقدير القا

ي مبا خلص اليه اخلبري يف تقريره ويبين حكمه عليه ،الن هذا وإقناعه،وغالبًا مايسلم القاض

 إجراء فين ال إختصاص للقاضي به .

 
 .بدون تاريخ .2/193جراءات اجلنائية يف التشريع اللييب .منشور بكلية احلقوق باجلامعة الليبية مامون حممد سالمة .اإل(2)

.نقاًل عن 1994يونس خليل مصطفي ـرسالة ماجستري ـ دراسة مقارنة ـمقدمة لكلية الدراسات العليا ـ اجلامعة األردنية سنة (1)

 .34. عبد اهلل حممود .سرقة املعلومات املخزنة .ص 
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حيتاج  ما م يف احلضور أثناء عمل اخلبري ،وغالبًاونري ضرورة حفظ حق اخلصو

املتحري إلي خبري خاصة يف األمور األكثر تعقيدًا ، مثل األشرطة املمغنطة ألسطوانات 

 الربامج ، والبحث عن معلومات داخل جهاز احلاسب اآللي نفسه .

 :اخلامتة
 وتشمل النتائج والتوصيات :

 أواًل:النتائج:
اجلرمية اإللكرتونية له أهمية عظمي شانه شأن اإلثبات يف اجلرمية اإلثبات يف جمال  .1

 التقليدية وسائر أمور القضاء .

 للخربة دور بارز يف جمال اجلرمية املعلوماتية وتشمل معاينة القاضي وخربة املتخصصني. .2

ميثل النقص الظاهر يف جمال اخلربة لدي رجال الشرطة وجهات اإلدعاء والقضاء  .3

 القضاء علي هذه اجلرمية . حتدي كبري يف

الشريعة اإلسالمية متتاز بأنها عاملية تواكب كل زمان ومكان مماجيعل نصوصها  .4

قادرة علي إستيعاب ماأستحدث من أمور يف اجملتمعات احلديثة ونلمس ذلك من خالل 

 مواجهتها هلذه اجلرمية .

ايثري يف كثري من اجلرمية املعلوماتية ذات بعد دولي أي انها عابرة للحدود وهذا م .5

 األحيان حتديات قانونية فيما يتعلق بإثباتها وإجراءات املالحقة .

مرتكب اجلرمية املعلوماتية يتميز بالذكاء يف الغالب ، وذو مهارات تقنية عالية مما  .6

 يعيق عملية إثباتها .

صعوبة إكتشاف اجلرمية املعلوماتية ، لعدم ترك اجملرم ألي أثر خارجي مرئى ، مما  .7

يؤدي لصعوبة عملية إثباتها ،مما يستلزم كثري من اجلهد وتوافر مزيد من اخلربة 

 الفنية املطلوبة .

 أهمية دور الشهادة يف اجلرمية املعلوماتية النها ترد علي وقائع مادية فهي عماد اإلثبات . .8

متيزت الشريعة اإلسالمية مبنهج فريد يف مكافحة اجلرمية من خالل اجلانب الوقائي  .9

 لعالجي .وا

هشاشة نظام املالحقة اإلجرائية اليت تبدو قاصرة علي إستيعاب هذه الظاهرة  .10

 اإلجرامية اجلديدة سواء علي صعيد املالحقة اجلنائية الوطنية أو املالخقة الدولية .

 ثانيًا: التوصيات :
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تعديل قانون جرائم املعلوماتية لتوفري احلماية اجلنائية ضد اجلرائم الناشئة عن  .1

تخدام احلاسوب بصورة أفضل ، وإستصحاب املعوقات اليت صاحبت التطبيق إس

 القضائى لوسائل اإلثبات واعطائها احلجية الالزمة .

تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث يشتمل علي إجراءات التحري والضبط بصورة  .2

 أكثر تفصياًل.

 مية املعلوماتية .تعديل قانون اإلثبات ليستوعب الوسائل احلديثة إلثبات اجلر .3

 التوعية مبخاطر اجلرمية املعلوماتية واآلثار اليت ختلفها واليت يتضرر منها اجملتمع . .4

 تدريب القضاء ورجال الشرطة علي كيفية التحري واإلثبات يف اجلرمية املعلوماتية . .5

تطوير القدرات التقنية علي شبكة اإلنرتنت ، وإنشاء شرطة اإلنرتنت للقبض علي  .6

اجلرمية عند دخوله علي الشبكة من خالل التتبع الفين للجهاز الذي مرتكب 

 أرتكبت منه اجلرمية .

تضافر اجلهود الدولية من أجل سن قوانني وتشريعات دولية مستمدة من الشريعة  .7

 اإلسالمية وقواعدها الفقهية اليت تقضي مبواجهة ها النوع من جلرائم .
االفرتاضية علي شبكة اإلنرتنت لتتمكن من العمل علي إنشاء حماكم للقضايا  .8

 التعامل مع هذا النوع املستحدث من اجلرائم .

وضع الضوابط اليت متنع الغزو الثقايف املتمثل يف األفكار املنحرفة واملواقع اإلباحية   .9

 اليت تستهدف الشباب وتسعي لتدمريه .

هم او ارقام توعية األطفال بأهمية عدم ذكر أي معلومات شخصية . أو أمسائ .10

 تلفوناتهم أو الربيد اإللكرتوني ألي إنسان علي الشبكة .
 املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم

 كتب احلديث :

 سنن أبي داؤد. .1
 صحيح البخاري  .2
 طبعة دار الشعب 9/117صحيح البخاري  .3

 كتب الفقة االسالمي :

  نتقي .املالباجي  .1

 . املبسوط -السرخسي  .2
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 كشاف القناع . .3
 ـ دار الفكرـ 1404ـ طبعة أولي ـ  االحكام السلطانية  -املاوردي  .4
 أصول النظام اجلنائى اإلسالمي ـدار املعارف  حممد سليم العوا ـ .5
 مغين احملتاج .6

 كتب القانون :

إبراهيم عبد الرمحن ـ دراسات يف علم اإلجتماع اجلنائي ـدار العلوم للطباعة والنشرـ الرياض ـ  .1

 ـ 1994

  2001أسامة امحد املناعسة ـجرائم احلاسب اآللي واإلنرتنت ـ دار وائل للنشر والتوزيع ـ عمان ـ  .2

 1993أسامة حممد حمي الدين ـجرائم الكمبيوتر واجلرائم األخري .القاهرة.  .3

 ـ ثبات جرمية الزنا بني الشريعة والقانون ـاملركز العربي للدراسات األمنيةا سامي خلودـ .4

 ه  1413الرياض ـ 
ـ دار 2001عبداهلل حسني حممود ـ سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآللي ـالطبعة األولي ـ  .5

 النهضة العربية.

 . 1491عمار زكريا أمحد،الدليل الرقمي والتحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية،جامعة نايف ـ  .6

.اجلزائر .كلية   فاطمة زهرة بوعناد . مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يف التشريع اجلزائري .7

  2013احلقوق والعلوم السياسية .

مامون حممد سالمة .اإلجراءات اجلنائية يف التشريع اللييب .منشور بكلية احلقوق باجلامعة  .8

 الليبية .بدون تاريخ .

ـ دار اجلامعة اجلديدة ـ 1حممد خليفة ـ احلماية اجلنائية ملعطيات احلاسب اآللي ـ ط .9

  2007اإلسكندرية ـ 

 2سامي الشوا ـ ثورة املعلومات وإنعكاساتها علي قانون العقوبات دار النهضةالعربية ـ ط حممد .10

 ـ 1998ـسنة 

حممد حممد عنب ـالتحقيق يف جرائم احلاسب اآللي ـ حبث مقدم إلي مؤمتر القانون واإلنرتنت  .11

  2000ـجامعة اإلمارات ـ 

 .1982ه /1402. دار البيان . دمشق . 1.وسائل اإلثبات ط -حممد مصطفي  .12

 1963حممود مصطفي ـ اجلرائم إالقتصادية يف القانون املقارن ـ طبعة أولي ـ سنة  .13

هشام حممد فريد رستم ـقانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات ـمكتبة اآلآلت احلديثة  .14

 ـ1994ـأسيوط ـ سنة 

 كتب اللغة :

 لسان العرب  -ابن منظور  .1



 

 
251 

 م 2021ديسمبر  – رابع ال  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

الشاملة ملصطلحات احلاسب اإللكرتوني ـمطابع املكتب املصري احلديث فهمي طلبة ـاملوسوعة  .2

 1991ـسنة 

  2(القاموس احمليط مؤسسة الرسالة ،بريوت،لبنان،ط407بادي )ا الفريوز .3

 رسائل جامعية :

يونس خليل مصطفي ـرسالة ماجستري ـ دراسة مقارنة ـمقدمة لكلية الدراسات العليا ـ اجلامعة األردنية  .1

 .1994سنة 

 تشريعات وطنية :
 م 1991القانون اجلنائي السوداني  .1
 م1994قانون االثبات السوداني  .2

 
 
 
 

 حق الشفعة يف القانون السوداني 

 (دراسة مقارنه)

 مستخلص البحث :
كتتد  لتتيت تؤ قتتوق ا متتن احل شتتفعة  هتتا ال متتن متانت يتتد  متتع وتز يتتة يف اجملت قتتات االجتماع العال

هتتا احلقتتوق يف  تتتزع ب جتتارة وتن شتتريكة او  ضتترر ل جلتتار ال شتتريك او ا ستتبيب ال عتتدم ت لتتي  وحتتتافظ ع

شتتفعة  يتته القستتمة وتتحقتتق ال احلصص بالثمن الذي مت االتفاق عليه وشرعت الشفعة يف كتتل ماف

غتتريه  بوجود وتوفر اركان ثالثه ) الشفيع ( وهو الذي ميلك  شتتريك دون  احلق يف الشفعة ,وهتتو ال

يتته (كما بّي لتتك , وهتتذا  ن مجهور العلماء و)املشتتفوع عل يتته امل قتتل ال لتتذي انت شتتريك اجلديتتد ا وهتتو ال

عتتوض و يتته ال شتترتط ف قتتال ي شتتفوع  االنت هلتتا )امل نتتازع حو عتتني املت هتتي ال يتته ( و ستتيتملكها أف لتتيت  ي ا

شتتتفعة يف اال كتتتون ال شتتتفعة . وال ت شتتتفيع بال جتتتاره واألمتتتوال املنال عتتتروض الت لتتته و هتتتب قو عتتته وذ مت

لتتك  متتن م قتتار  ختتروج الع هتتا  شتتروط ومن شتتفعة ب قتتق ال غتتريه , وتتح قتتول و هتتا يف املن يتتة جيواز الظاهر

متتًا  حقيقيًا صاحبه  خروجًا يتته املعا و دون وجتتود اخليتتار , الز قتتود يتشتترط ف بتتل ) أضتتة والع ي مبقا

 عقد بيع ( وتشرتط ملكية الشفيع من وقت ابرام العقد.

Abstraet 
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Pre-emption is one of the rights that confirm social relations in 

society and increase their strength and maintain that the partner or neighbor 

does not cause harm to a partner or neighbor, and by which they extract the 

rights to shares at the price that was agreed upon. And he is the one who 

has the right to pre-emption, and he is the partner without anyone else, as 

stated by the majority of scholars, and (the intercession) is the new partner 

to whom the king has moved, and this transfer is stipulated in which the 

compensation and (the intercession in it), which is the disputed object 

around, that is, which will be owned by the intercessor. preemptively. Pre-

emption is not in movable property, trade offers, luggage and virtual gold 

is permissible in movable and other matters, and preemption is achieved 

with conditions, including the exit of the property from the property of its 

owner, a real and necessary exit without the presence of the option, and 

contracts stipulate opposition, i.e. in return (contract of sale) and the 

ownership of the intercessor is stipulated by the The time of conclusion of 

the contract . 

 مقدمه :

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي سيد االولني واالخريني , حممد بن 

 عبداهلل صلي اهلل عليه وسلم , وبعد ,,,, 
رته قشريعة االسالمية اليت جاءت به واللقانون وال يف هذا البحث نتناول الشفعة وفقًا

لو جربا علي املشرتي مبا قام قبل التشريعات القانونية وهي متقضاه متلك الشفيع العقار املبيع و

 عليه من الثمن والنفقات .
 الشفعة وسيلة من وسائل كسب امللكية اليت قررها القانون  

واالسالم وهذا احلق ثبت دفعا للضرر وخوفا من االصابة بالضرر فيما لو شاركه جاره 

واحملبة شخص اجنيب . وكل ذلك حرصا من االسالم علي وجود جمتمع متماسك تسوده االلفه 

 وروح التسامح . 

وتؤدي الشفعة الي مجع ومل ماتفرق من حقوق امللكية حممودة االثر , كما حيق   

للشريك ان يشفع فى الشيوع يف احلصة اليت باعها احد الشركاء الجنيب . وحق الشفعة 

يغضى علي أوضاع غري مرغوب فيها , ويستبعد جتزئة  امللكية وحيافظ  عليها من الناحية 

 قتصادية . اال
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وان الشفعة تؤدي الي متلك العقار املشفوع جربا علي املشرتي لذلك فانها تعترب قيدا 

علي حرية التصرف املمنوحة للبائع واملشرتي واحلكمة فيما دفع الضرر الذي قد حيصل 

للشفيع من املشرتي كما انها تعد وسيلة لتقليل عدد الشركاء يف الشئ الشائع والتخلص من 

 شركاء.ضرر ال

 سباب اختيار املوضوع : أ
 ةت هذه الثروباكتس ذإاملتعلقة باملادة العقارية  عيضاباملوالشخصي للباحث  االهتمام .1

 همية بالغة علي مجيع االصعده القانونية . أ
 .عدم تفتيتهو علي الشيوع للمحافظة علي املال  الرغبة اجلاده عند كثري من الشركاء .2

 -اهمية املوضوع : 

  ن اهمية املوضوع يف اسباب كثرية منها : مكت
عموما توضيح وتأكيد ماجاءت به الشريعة االسالمية للمحافظة علي حقوق االنسان  .1

 وهذا مقصد من مقاصد الشريعة االسالمية وقواعدها العامة .  من الضياع
للشفعة فؤائد كثرية جدا تدفع الضرر عن الشريك علي الشيوع من مشاركة شخص  .2

وحتافظ علي جتمع العقار من الفرقة اليت قد تصيبه وحتافظ علي حالة  اخر له .

 الشيوع . 
تساهم يف حتقيق السلم االجتماعي بواسطة حتقيق االمن واالستقرار اجملتمعي وذلك  .3

 عن طريقة التقليل من املنازعات . 
 كثرة الدعاوى للمطالبة بالشفعة يف احملاكم السودانية  .  .4

 هداف البحث : أ
 .  ًاوقانون ًاهفق الشفعة مفهوم بيان .أ

 خذ بالشفعة . مسقطات األ موانع و توضيح .ب

 ركان وضوابط  التملك بالشفعة . أج.  بيان    

 مشكلة البحث : 
 ما هي الشفعة ؟ وما هو حكمها يف الشريعة اإلسالمية ؟ .1
 ما هي طبيعة الشفعة ؟ وما هي األركان الواجب توافرها فيها ؟ .2
 ما هي آثار الشفعة ؟ و ما مسقطاتها ؟ .3

 منهج البحث :
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االستقرائي  احلديث وهو الذي مجع بني املنهج ج العلمييعتمد هذا البحث علي املنه

 واملنهج االستنباطي . 
 هيكل البحث 

 .املبحث االول : مفهوم الشفعة ومشروعيتها 
 .ركانهاأ و ة الشفعة طبيعت املبحث الثاني :

  يف القانون السوداني. جراءات الشفعةإاملبحث الثالث : 

 .الشفعةثار ومسقطات آاملبحث الرابع : 

 

 

 

 

 

 املبحث االول

 مفهوم الشفعة
 :الشفعة تعريف :  أواًل

 :  لغًة/ تعريف الشفعة 1
فالشفع الزوج والوتر الفرد .ونقول  , الفعل شفع , والشفع خالف الوتر الشفعة مشتقه من

, والشفعة ضم  شي الي شيى  : كان وترًا فشفعته شفعاً   . وشفع الوتر من العدد صريه زوجًا

لزيادته به . ومسيت الشفعة شفعه الن الشفيع يضم املبيع الي ملكة فيشفعه به كانه كان 

: ركعتا الضحي . والشفعة يف وترا واحد فصار زوجا شفعا ,  وزاد به امللك . وشفعه الضحي 

 (1)الدار واالرض : القضاء بها لصاحبها , والشفعة الزياده
ي يعني أعني يقال فالن يشفع لي بالعداوه . فالشافع امل ةعانوجاءت الشفعة مبعين اإل

 علي ويضارني فقد قال النابغة : 
 أتاك أمرئي مستعلن شنانه  ** له من عدو مثل ذلك شافع

 
, مادة شفع ,  2م ( , لسان العرب املكتية العلمية , بريوت , ط1311هـ .711ابن منظور , مجال الدين حممد بن مكرم )تويف (1)

هـ ( , القاموس احمليط  . دار اكليل , بريوت , فضل 1415-هـ 817. والفريوز ابادي , حممد بن يعقوب ) تويف 184-183,ص8ج

هـ ( خمتار الصحاح.حممود خاطر , اهليئة 1027هـ /604ازي , حممدين ابي بكر) تويف . والر47,ص3الشني , باب العيين , ج

 .341املصرية العامة للكتاب القاهرة , مادة شفع .ص
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 حوص : وقال األ

 (1)كأن من المنى الضرينها   * * كانو علينا بلومهم شفعوا            

أن الشفعة وردت مبعين الضم والزيادة واحلكم هلا لصاحبها فال  مما سبق يتضح

 تكون هذه الشفعة اال ملستحقيها  قانونا ) الشفيع ( وهذا املعين احلقيقي  هلا .

 االسالمي :الشفعة فى الفقة تعريف / 2
ختلف الفقهاء حول بيان وتعريف الشفعه تبعا الختالفهم يف بعض االحكام املتعلق بها إ

 عندهم .

خر آوهنالك تعريف  (1)حق التملك بالعقار لدفع ضرر اجلوار (حناف بأنها )عرفها األ

 (2)(نها ) متليك املنفعة  جربا علي املشرتي مبا  قام عليه أب همعند
اطلق املالكية عده اطالقات علي الشفعه فمنهم من يقول انها أخذ ومنهم من يقول انها       

 . ( باع املسلم لذمي  خذ شريك ولو ذميًاأالشفعه  قوهلم :) تعريفاتال من هذه ونذكراستحقاق 
, وقد اعرتض عليه  (خذ مبيع شريكه بثمنهأاستحقاق شريك  )بن عرفه بانها وقد عرفها إ

 (3)(نه غري جامع خلروج ماتكون فيه الشفعه بقيمه: ) أاحلطاب بقوله 
 ,(8)واالباضيه(7)والزيديه(6)واحلنابله(5)والشافعية (4)وعرفها مجهور الفقهاء  وهم : املالكية     

, يتعاريف متقاربه فى مضمونها ) ان حق الشفعه حق متلك قهري يثبت  (9)والشيعة االماميه

 للشريك القديم , علي احلديث فيما ملك بعوض ( 

 
كتاب العني مرتبا علي حروف املعجم / تصنيف اخلليل بن امحد الفراهيدي , ترتيب وحتقيق عبد احلميد هنداوي , (2)

 .342,ص 2لبنان , جممع  –الكتب العلمية , بيرتوت  منشورات حممد علي بيضون , دار

, بريوت , 1هـ( تبني احلقائق وشرح كنز الدقائق , حتقيق امحد عزو عنايه .ط743الذيلعي , فخر الدين عثمان بن علي ) ت(1)

 347.ص6م,ج2000دار الكتب العلمية. 

. ابن جنيم . 106,ص1م .ج1993املكتية العلميه , بريوت , هـ( , اللباب يف شرح الكتاب . د.ط,428الغنيمي . عبد الغين . ت)(2)

 (.143.ص8البحر الرائق  شرح كنز الدقائق )ج

مواهب اخلليل شرح خمتصر خليل / ابي عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغرب املعروف باحلطاب الرعيين  وبأ (3)

-366, ص7لبنان , ج –يوسف املواق / دار الكتب العلمية , بريوت سفلة التاج واالكليل ملختصر خليلالبي عبد اهلل حممد بن 

367 . 

 .629,ص3الدردير , أبو الربكات امحد بن حممد بن أمحد , الشر ح الصغرية ,د.ط القاهره , دار املعارف , د.ت , ج(4)

 .962: ص2الشربيين حممد , مغين احملتاج ,د.ط , بريوت , دار احياء الرتاث العربي , د.ث ,ج(5)

, بريوت , مؤسسة الرسالة 1هـ( منتهي األرادات , حتقيق , عبد اهلل الرتكي ,ط972ابن النجار , تقي الدين حممد بن امحد )ت(6)

 .224.ص3.ج

,     5,ص(,ج 200, بريوت , دار الكتب العلمية , )1هـ ( , البحر الذاخر ,ط830املرتضي : املهدي من اهلل امحد بن حيي , ) ت(7)

 3ص
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 الشفعة يف القانون:  تعريف  / 3
ت املدنية لسنة قانون املعامال قد عرفهاالشفعة واحدة من طرق اكتساب امللكية و

املبيع أو بعضه و لو جربًا على ( بقوله : ) الشفعة هي حق متلك العقار 616املادة )م يف 1984

 املشرتي مبا قام عليه من الثمن والنفقات ( .

)حق متلك العقار املبيع او  :( بانها1150القانون االردنى املدنى فى املاده ) كما عرفها          

 (4)ثمن والنفقات (. على املشرتى مبا قام عليه ال بعضه ولو جربًا
ملنتقله من يد ملخص القول ان التعريف املختار هو ان الشفعه هى حق متلك احلصة ا

القانون مبا يقابل عوضها ونفقاتها , فكلمه احلصه هى نفس كلمه او  ةمالكها القديم بقو

مايدل على العقار وذلك الن اقتصار الشفعه على العقار ليست حمل اتفاق بني الفقهاء . فكلمة 

 احلصة كلمه تشمل العقار واملنقول وكلمة املالك اجلديد تعنى اجلار او الشريك . 
 :واحلكمة منها ةالشفع ةمشروعيثانيًا / 

 :ةالشفع ةمشروعي/  1
  ة.املعترب ةسالمياملذاهب اإل ةماعليه مجل فقمجاع والنبوية املطهرة وباإلبته بالسنه الشفعه ثا     
حكامها التفصيليه وعلي سبيل املثال أوتبني  تهاة تدل علي مشروعيحاديث كثريأردت قد وو

  نورد منها ما يلي :ال احلصر 
عن جابر بن عبد اهلل قال : ) قضى رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم بالشفعه يف كل  روي     

 (1)ما مل  يقسم , فاذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة (
بالشفعه   ى اهلل عليه وسلمقال : ) قضى رسول اهلل صلأنه  عبداهلل بن جابر عنكما روي      

ن إ خذ وأن شاء إن يباع حيت يؤذن شريكه فأل و حائط ال حيأعة بمل تقسم ر ةيف كل شرك

 (3)ومعين ربعه بيت , وحائط بستان. (2).شاء ترك , فاذا باع ومل يؤذنه فهو أحق بها (
 

م 1988فيش , حممد بن يوسف , شرح كتاب النيل وشفاء العليل , د,ط سلطنة عمان , وزارة الرتاث القومي  والثقافة , اط(8)

 .320, ص11,ج

,  مطبعة االواب 1هـ( شرائع االسالم يف مسائل احلالل واحلرام , ط767احللي . أبو القاسم جنم الدين جعفربن احلسن , )ت(9)

 .253.ص3م :ج1969,

 م .1976لسنه 23القانون املدني االردني , رقم (4)

م ( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري البن حجر ) تويف 869هـ /256البخاري , ابو عبد اهلل  حممد بن أمساعيل ) تويف (1)

حديث رقم  م ( املطبعة السلفيه, القاهرة , كتاب اليبوع ,باب بيع االرض والدور والعروض مشاعا غري مقسوم ,1448هـ/852

 . 408(  ,ص214)

م ( مؤسسة مناهج 1277هـ /676م( صحيح مسلم بشرح النووي  ) تويف 874هـ /261مسلمنب احلجاج القشريي ) تويف (2)

 .46( ص11, ج1608العرفان , بريوت باب الشفعه , احلديث رقم )
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) من كانت له أرض فأراد بيعها  : قالصلى اهلل عليه وسلم النيب  عن عباس بن عن    

 .(4)فليعرضها علي جاره(

وملخص القول أن من حماسن الشريعة وعدهلا وقيامها مبصاحل العباد أيرادها للشفعه .وقد 

أقتضت حكمة الشارع رفع الضرر عن املكلفني .وكما كانت الشراكة منشأ للضرر فى 

ا بالقسمة حبيث ينفرد كل من الغالب شرع اهلل سبحانه وتعاىل رفع هذا الضرر . أم

 .ما بالشفعةإلشريكيني بنصيبه وا

 احلكمة من الشفعة :/ 2

اذا كان مالك  االراضي يف وئام فخوف   -احلكمة من الشفعة منع ضرر اجلوار 

وقد حيدث العكس اذا كانو اصال متنافرين  –دخول أخر عليهم قد يضرهم فى جريتهم 

 سواء كانت الديار غاليه او رخيصه . 
 املبحث الثاني

 ركانهاأو الشفعهطبيعة 

 :طبيعة الشفعةأوال : 

من  ثارمن خالل هذا املبحث نتعرف وتستعرض طبيعه الشفعه الفقهية و القانونية وما 

 طبيعتها. حول فقهي وقانوني خالف

 : اخلالف الفقهي / 1
من خالل ما ذكر يف تعريف الشفعه من الفقهاء منهم من عرفها بأنها استحقاق   

واالخذ بالشفعة فى منزلة الشراء مبتدأ يستحقها الشفيع بعد البيع فيثبت بها ما يثبت بالشراء 

 . (1)كالرد خبيار الرؤية وخيار العيب 
عليها جانبان , جانب البيع ومن ماسبق ذكر يتضح لنا ان الشفعه خيتلف حوهلا ويتنازع 

املذكور أعاله وجانب االستحقاق الن الشفيع جعل له التنازع سلطات اخذ املبيع بغري رضا 

 املشرتي فهو عقد الزم الخيار للمشرتي فيه بعد حتقق سبيه .
ومبا ان الشفعه شرعت لرفع الضرر فانها بهذا ال تكون من احلقوق املقرره وأمنا تعترب 

ردة وهي اليت الترتك اثر بالتنازل عنها بل يبقي حمل احلق بعد التنازل كما من احلقوق اجمل

 
 .36ص-4, ابن حجر فتح الباري , ح45,ص11شرح صحيح مسلم ,ج–النووي (3)

 34م,ص1993مكتبة اهلالل , بريوت طبعة أولي ,  –رسالة ماجستري  –ي  اخلواض الشيخ العقاد القاض(4)

 .810,ص5م ( ,ج1985هـ /1405)     2الفقة االسالمي واولته / وهبة الذحيلي , دار الفكر , دمشق , ط(1)
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كان قبل التنازل فالشفيع اذا سقط حقه يف الشفعه كانت ملكيه املشرتي للعقار بعد التنازل 

 . (2)عن الشفعه هي بعينها قبل التنازل
الشفعه( حق ويف هذا يقول الشافعي حديثه عما تبطل به الشفعه ان هذا ) أي حق 

معتربع  يف الشرع  كالقصاص  وحق الرد بالعيب , وقد رد علي هذا القول الذيلعي وهو من 

 . (3)اخلنفيه ولنا انه ) اي حق الشفعه ( جمرد حق وهو حق التملك وانه جمرد راي 
ولعل افضل رأي ماقاله القرايف وهو من املالكيه يف كتابه الفروق يف القرن احلادي 

املائه بعد قاعدة من ملك  اي ميلك هل يعد مالكا أم ال وحيت قاعدة من أنعقد  له والعشرون و

بسبب املطالبه بامللك هل يعد مالكا ام ال ) اعلم ان مجاعة من مشايخ املذهب رضي اهلل عنهم 

 . (4)أطلقوا عباراتهم بتوهلم من ملك أن ميلك هل يعد مالكا أم ال قوالن 
 رى مما قاله القرايف ثالثة أوضاع هي : وقد استخلص السنهو       
لكون ملك ان ميلك , كمن ملك ان ميلك اربعني شاه ... فهوالء مجيعا ال مي من وضع .أ

وهذا يعين ان هؤالء مجيعا ليس لديهم ملك وامنا هي ة . فال جيب علي االول الذكا

 رخصه التملك والرخصة ليست حق . 
جرى له سبب يقتضى املطالبه بالتمليل كما يف بيع الشريك لنصبيه بالنسبة  من وضع .ب

الي شريكة الشفيع .. وهؤالء ايضا علي خالف يف الراي ال ميلكون مبجرد حريات 

السبب الذي يقضى املطالبه بالتملك ... فالشفيع ال ميلك املبيع اال اذا اخذنا بالشفعه. 

طي بني رخصه التملك وحق امللك فهي دون امللك وهذا يعنى  ان هذه هي املنزلة الوس

 وفوق الرخصة . 
امللك , كمن اشرتي أرضا او شفع يف دار, فهذا الذي له حق  سبب له جرى من وضع .ت

 (1)امللك 
بني احلق والرخصة  ىحبق وال رخصه وامنا هي منزله وسطملخص ذلك ان الشفعه ليست       

 وهذا ما قاله القرايف  . 
 اخلالف القانونى  :  /2

 
 . 16-15الشفعه دراسة مقارنه بني الشريعة والقانون / رسالة ماجستري, الضيف كيفاجي  ,ص(2)

الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد , اسباب كسب امللكية مع احلقوق العيينة االصلية املتفرعة عن امللكية , حق (3)

 .462,ص9االنتفاع . وحق االرتفاق / عبد الرازق السنهورى , دار النهضة العربية , القاهرة, مج

 ( ال.41-38,ص)3م ( ج1998)1الفروق/ ابي العباس امحد بن ادريس القرايف , دار الكتب العلمية , بريوت , لبنان , ط (4)

 .8,ص 1مصادر احلق , السنهوري ,ج(1)
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ين أم حق ثار خالف يف الفقة القانون وجدل كبري حول طبيعة الشفعه هل هي حق عي

علي  ساسًاأثار اخلاصة بالشفعه واليت تعتمد يف بعض اال شخصي ؟ وذلك ألجل البحث

لشفعه وحتديد مدى اتصال الشفعه بشخص طبيعتها لتحديد احملكمة املختصة بنظر دعوى ا

 الشفيع .
خر الي القول بانها الشفعه هي حق عيين وذهب البعض اآلفذهب البعض الي القول بأن 

حق شخصي وقد توسط أخرون بني الرايني السابقني فقالو بأن الشفعه ليست حق عيين حبت 

علي عقار ومن جهة منصب  وال حق شخصي حبت وامنا هي حق ذو صفه خمتلطه فهو من جهة

 . (2)بناء علي اعتبارات شخصية خاصة  أخري المينح للشفيع اال
( 7945وهنالك رأي أخر ان الشفعه ليست حبق وأمنا هى رخصة وهذا ما ورد يف املادة )

 املدني اجلزائرى واملصرى وكذلك السوداني. 
ة وأدني من وهنالك منزله وسطي بني احلق والرخصة . هذه املنزله أعلي من الرخص

احلق ومن االمثله عن ذلك )حربه التملك ( فحق التملك رخصة وحق امللك وبينهما منزلة 

وسطي وهي حق الشخص يف ان يتملك , وهذه املنزله الوسطي تكلم  عنها الفقيه / اجلرماني 

فون تور  وقد مساها باحلق املنشأ  وعرفه بانه  ) ملك  يعطي للشخص بسبب مركز قانون 

ان حيدث اثرا قانونيا مبحض ارادته (  وقد مثل هلا بامثله كثريه ومنها حق الشفيع  خاص يف

 . (1)يف االخذ بالشفعه
وذكر السنهوري  بان الشفعه سبب لكسب احلق فالشفيع يكسب بالشفعه ملكية   

عقار أو حقا عينيا علي هذا العقار كحق انتفاع اول حق رقبة والشفعة بأعتبارها سببا 

لكسب احلقوق العينيه هي واقعة  مركبة  وان الشفعه ال تكون سبب لكسب امللك اال 

بابه بأجتماع وقائع مادية معينه ,  فيكون للشفيع احلق بقيام مركز قانونيمعني تتهيأ  له اس

يف ان يتملك , فأذا اعلن إرادته يف االخذ بالشفعه وهذه اراده منفردة تكاملت عناصر الشفعة 

بأعتبارها سبب من اسباب كسب امللكية فيتملك الشفيع العقار املشفوع فيه ويتحول  حقه 

 .(2)ته وذلك عن طريق حلوله  حمل املشرتي يف ان يتملك هذا العقار الي حقه يف ملكي

 
الوجيز يف احلقوق العينية  االصلية/ مصادر واحكام احلقوق العينية االصلية يف القانون املصري واللبناني , رمضان أبو (2)

 .153م (ص2002لسعود , بريوت .لبنان )ا

 ( .10-9, ص) 1مصادر احلق , مرجع سابق , ج(1)

 .451-450,ص9نفس املرجع , ج(2)
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ويتضح لنا ان ماقاله السنهورى هو موافق  ملا قال القرايف بان الشفعه ليست حبق وال 

 رخصه . وامنا هي منزله وسطى بينها االثنني جتمع بينها.
 أركان الشفعة : ثانيًا / 
 واملشفوع عليه . ، ع فيه واملشفو، والشفيع ، للشفعه اركان مخسه وهي الصيغة           

 الصيغة :  / 1
يف اللغة يعين الصيغة حسن العمل , حسن اخللقه , ويقال صيغة  االمر كذا وكذا  أي 

 (3).هيئتة  اليت بين عليها
االصطالع : مل تعرف فقهاء ولكن ميكن تعريفها بانها  )كل مايعرب عن ارادة 

 املتكلم من لفظ أو أشاره أو كتابه (. 
وال خالف بني الفقهاء  يف ان الشفيع ميلك الشئ املشفوع فيه بكل لفظ يدل علي 

اضي أخذه بأن يقول ) قد اخذته بالثمن ( أو حنو ذلك اذا كان الثمن معلوم حيت حصل الرت

بني الشفيع واملشفوع عليه علي االخذ بالشفعه وال يفتقر  الي حكم حاكم الن متلك  مال 

الغري مما ال سبيل اليه يف الشرع اال بالرتاضي , والن الرضا قد مت بينها وهو اساسًا املعاوضات 

 .(1)حيت سلمت الصفقة من اخللل
  -الشفيع :   /2

 (2)ار او الشريك وهنالك من يقول هو الشريك فقطالشفيع هو من يثبت له احلق وهو اجل
 وحيت  يستطيع الشفيع ان يتملك ما يشفع به  البد ان تتوافر منه شروط معينه وهي : 

انيكومنالكًا للعقار املشفوع به وقت شراء  العقار املشفوع فيه الن سبب االستحقاق  .1

, واالنعقاد  امر زائد علي جواز امللك  , والسبب أمنا  ينعقد  سببا عند وجود الشرط 

 الوجود . 
جيبأنيبقي الشفيع مالكا للعقار املشفوع به حيت يتملك العقار املشفوع فيه بالرضا او  .2

 (3)حبكم القضاء ليتحقق االتصال وقت البيع.
وورد يف القانون بانه جيب ان يتوفر يف الشفيع ان يكون العقار املشفوع به مملوكا له         

وقت شراء العقار املشفوع ملكية سابقة علي البيع الذي أخذ فيهالشفعه وجيب ان تستمر هذه 

 
 .524ص-8ج–مرجع سابق  –لسان العرب  –ابن منظور (3)

 .154ص-14ج–املبسوط , السرخسي (1)

 .474ص-5مرجع سابق ج –املغين والشرح الكبري –ابن قدامه (2)

 .382ص-6ج–مرجع سابق  –تبييت احلقائق  –الزيلعي (3)
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ع امللكية الي حني ثبوت الشفعه ثبوتا نهائيا , فلو تصرف الشفيع اثناء املطالبة بالشفعه ببي

قطعة االرض املشفوع بها أو وهبها  انفسخ  سند امللكية للعقار املشفوع به أو انقطع التالصق 

 فال يستطيع الشفيع املضي يف الشفعة الن حقه يكون قد سقط . 
.جيب ان يكون للمطالبة حبق الشفعه بسبب الشراكة ان يكون الشفيع مالكال حلصصة 2

تكون ملكيتة نهائية وان تبقي كذلك حيت يتملك العقار املشاعة وقت بيع العقار املشفوع وان 

 املشفوع بالقضاء أو بالرضاء فانا ذالت ملكيتة قبل ذلك سقط حقه يف الشفعه . 
 املشفوع فيه : / 3

 (4)وهو املبيع الذي يستحق  الشفيع اخذه بالشفعه اي املأخوذ ويسمي املشفوع 
العدلية بأن املشفوع فيه هو العقار  الذي تعلق به حق ( من جملة االحكام 952وعرفت املادة )

 . (5)الشفعه
وقد اتفق الفقهاء  علي ان الشفعه واجبه يف العقار واالرض اليت تقبل القسمة باال فساد 

مادام مل يقسم , وعلي ثبوتها يف البناء والشجر اذا كانا تابعني لالرض املقاميني  عليها  وبيعها 

 .  (1)تبعا  لالرض
( فهي بالشفعه يف كل شركة مل تقسم ريعة أو حائط ال واستدالال لذلك ان النيب )

 . هحيل له أن يبيع حيت يأذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فان باعه ومل يؤذنه فهو أحق ب
 فوع عليه : املش / 4

وان انتقال ملك احلصة الي  (2)وهو من يؤخذ منة  املبيع بالشفعه ويسمي املشفوع فيه

املشفوع عليه بعقد معاوضه مالية كالبيع أو حنوه ثبتت الشفعه عليه فيما انتقل اليه و كذلك 

كل ما جرى جمري البيع , كالصلح عن اجلناية املوجبه  للمال , واهلبة  املشروط فيما ثواب 

الذي ثبتت منه الشفعه ,  ان  معلوم الن ذلك بيع يثبت فيه احكام البيع , ويشرتط يف عقد البيع

 . (3)يكون صحيحا الزما  فان كان العقد فاسدا مل يثبت الشفعة الته غري ناقل للملكية
وكذلك عدم ثبوت الشفعه بأنتقال امللك الي املشفوع عليه يعترب عقد كاملرياث , الن 

اجلار فالوجه ملضارته الوارث ال أختيار له يف انتقال امللك اليه فال دخل له يف ايذاء الشريك و

 بأخذ ملكه منه جربا عنه . 
 

 447ص-9ج–مرجع سابق  –الوسيط يف شرح القانون املدني  –السنهوري (4)

 .515ص-3ج–مرجع سابق  –جملة االحكام العدلية (5)

 .402ص-12ج–مرجع سابق  –املدونه الكربي (1)

 .184ص-2حاشيه إعانه الطالبني ,ج –الدمياطي (2)

 م .106ص-4ج –مرجع سابق  –ائع يف ترتيب الشرائع بوافع الصن –الكاساني (3)
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عليه فأن املعهود يف الشفعه هو متليك الشفيع فيها بالسبب الذي ميلك به املشفوع عليه 

 ال لسبب أخر  وهذا حيقق املقصود من الشفعه وهو رفع الضرر .
 املشفوع به :  / 5

الشفيع الذي كانت  بدلهو ما يدفعه الشفيع من الثمن أو القيمه  للمشفوع عليه وهو 

شفوع فيه من ملك به الشفعه , وذلك الن البحث تقدم بناء الي ان الشفعه ثبت بانتقال امل

ضه وبالتالي الشفعه ثابته ويدفع الشفيع للمشرتي قدر الثمن الذي استقر وصاحبه يعقد معا

 (4)ن كان منقوصًاإل الثمن ان كان مثليا أو بقيمته فيأخذ الشفيع املشفوع فيه مبثعليه العقد 

 ن القانون جعل للشفيع احلق يف ان يتملك املشفوع فيه مبا متلك به املشرتي. أل
 

 

 املبحث الثالث
 يف القانون السوداني ةجراءات الشفعإ

 م ما يلي :1984السوداني قانون املعامالت املدنيه  من( 626/1املادة ) أوردت

ن تاريخ علمه م ًان يرفع الدعوى خالل ثالثني يومأخذ بالشفعه علي من يريد األ .1

 .  ةر شرعي سقط حقه يف الشفعذع نرها بدوّخأبتسجيل البيع واذا 
 .شهر  من تاريخ التسجيلأوى الشفعه بعد مرور اكثر من ستة نه التسمع دعأعلي  .2

 .  ةاحملكمة املختص ىلدعلي املشرتي  ةفع دعوى الشفعتر .3
ن متهل أمن احلقيقي للعقار املشفوع وهلا ل احملكمة يف كل نزاع يتعلق بالثصتف .4

 ا بطلت شفعته . ّلإه وعلدفع ماتطلب منه دف الشفيع شهرًا
املشرتي  و تسليمه منأر املشفوع املبيع بقضاء احملكمة للشفيع يف بيع العقا يثبت امللك .5

 قواعد التسجيل .  ةبالرتاضي وذلك مع مراعا
خذ العقار املبيع بالشفعه وسلم له أإذا طلب الشفيع و بالنظر يف القانون العراقي يتجلى أنه 

اذا مل يسلم املشرتي بذلك فأنه ميتلك العقار  بالرتاضي دون حاجة الختاذ اجراءات قضائية  , و

 ،االعالن عن الرغبة  املشرتي بالشفعه وجب  علي الشفيع ان يتخذ اجراءات معيته وهي أواًل

 . (1)ايداع نصف الثمن احلقيقى وثالثًا،  ةعدعوى الشف ومن ثم ثانيًا

 
 .414ص-2ج –مرجع سابق  –حتفه احملتاج (4)

 ( القانون املدني العراقي .1138املادة )(1)
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قد ال حيدث التنازل بالرتاضى فيضطر الشفيع الي رفع دعوى قضائية للحصول علي حقة       

 الشفعة مرورا  بعده اجراءت اساسية يرتتب عليها حلول الشفيع  حمل املشرتي .يف 

جراءات ويف ن يباشر باقي اإلأخذ بها .عليه ته يف الشفعه واألن يعلن الشفيع رغبأبعد      

خزينه  امليعاد احملدد حيت ال يسقط حقه يف الشفعه . ومن هذه االجراءات ايداع الثمن

 الدعوى ويشمل الثمن واملصاريف .   تصريح احملكمة ورفع و

وكما هو معلوم تعترب دعوى الشفعه من الدعاوى العقارية  الن الشفيع يطالب مبلكية      

العقار املشفوع فيه كسبب من اسباب كسب امللكية وهو الشفعه وعلي هذا فان احملكمة 

 .يف دائرتها العقار املشفوع فيه  املختصة هي احملكمة الواقع

 

 

 

 املبحث الرابع

 الشفعةومسقطات    ثارآ
 ة : ـالشفع  ثارآ / أواًل

 متناولًةم 1984( من قانون املعامالت املدنية لسنة 629( و)628( و)627جاءت املواد )

 : ، وميكن إيرادها فيما يليثار الشفعه آ
 ( : 627املادة )
خيار الرؤية والعيب ه جديد يثبت ب يعترب شراًء أو رضاًء متلك العقار املشفوع قضاًء  .1

 ن تنازل املشرتي عنهما . إللشفيع و
  .ال برضا  البائعإل املمنوح للمشرتي يف دفع الثمن جنتفاع  باألالحيق للشفيع اإل  .2
ليه إداة أن يرجع بالثمن علي من أخذه بالشفعه فللشفيع أستحق العقار للغري بعد ُأ ذاإ .3

 من البائع أو املشرتي . 
 : على( 628املادة ) ونصت

قبل دعوى  ًاشجارأأو غرس فيه ى عقار املشفوع شيئا من ماله أو بني يف الذا زاد املشرتإ .1

الزيادة  ةن يتملك العقار بثمنه مع قيمأوبني بني أن يرتك الشفعه  الشفعه فالشفيع خمري

 أو ما أحدث من البناء أو الغراس . 
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ن أو ةرفع الدعوى للشفيع ان يرتك الشفعذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد إ .2

 . حدث مقلوعًاأبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما و اإلأن كان هلا حمل إزاله يطلب اإل
 (: 629وكذلك فيما خيتص بتصرفات املشرتي اجلديدة علي العقار املبيع أو ضحت املادة )     

العقار املشفوع أو جعله حمل  مجيع تصرفات املشرتي حيت ولو وقف ن ينقضأللشفيع  .1

 ه . دعبا
متيار رتبه املشرتي أو رتب ضده  إي حق أي رهن رمسي أو أال يسري يف حق الشفيع  .2

قامه دعوى الشفعه وتبقي للدائنيني حقوقهم إذا كان قد مت بعد إفوع , علي العقار املش

 علي مثن العقار .

ن التملك أخذ بالشفعة وثار املرتتبة علي األلنا اآل تتضحملواد أعاله مما مت ذكره يف ا

بالشفعة هو بيع جديد وليس انتقال للصفقه من يد املشرتي السابق . وبهذا املفهوم ترتب خيار 

ذلك ليس للشفيع احلق يف ان يستفيد من االجل املمنوح للمشرتي كو الرؤية والعيب للشفيع .

 فاق جديد . االول اال اذا أنشأ ات
و غرس قبل رفع أيلحقها املشرتي بالعقار من بناء ثار أحوال الزيادة اليت و من ضمن اآل          

 هالي يها بأن يتملك العقار بثمنه مضافو املضي فأ ةوى فهنا له اخليار بني ترك الشفعالدع

الدعوى أيضا له اخليار . زيادة اليت حتدث بعد رفع اما ال قيمه الزيادة من بناء وغراس .

 ضها.لعقار فان للشفيع احلق يف ان ينقذلك كل التصرفات اليت قام بها املشرتي تتعلق باكو

 :  ةمسقطات الشفع / ثانيًا

( بأنه اذا ثبتت الشفعه فال 626وحسب ماجاءت به املادة ) السوداني من املعلوم يف القانون

 .تسقط مبوت  الشفيع أو املشرتي أو البائع 

وكذلك  جاءت الفقرة االولي من املادة سالفة الذكر أن مدة ثالثني يوما كحد أقصي        

ه يف لرفع الدعوى بعد العلم بتسجيل البيع ومن مل يقوم برفع الدعوى يف هذه املدة سقط حق

إنقضاء هذه املدة  ىشرعي يربر تأخريه لرفع الدعوى حتر ذالشفعه . إن مل يكن هنالك ع

,والعزز الشرعي هو العزر  املقبول لدي احملكمة من حيث قيامه مانعًا للمدعي من رفع دعواه 

 يف املدة املقرره . 

اما الفقرة الثانية من املادة قررت عدم مساع دعوى الشفعه بعد مضي ستة أشهر من         

 و مل يكن . تاريخ التسجيل علي كل حال سواء كان هنالك عزر شرعي أ

ومت تقييد رفع الدعوى اي دعوى الشفعه امام احملكمة املختصة.  فبذلك البد من رفع        

 الدعوى امام حمكمة خمتصة بنظر الشفعه فاذا رفعت اما حمكمة غري خمتصة رفضت . 
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وكذلك أوردت الفقرة الرابعة علي ان للمحكمة احلق يف امهال الشفيع شهر لدفع        

عليه دفعه . فان مل يقومبدفع املطلوب خالل االكل املمنوح له من قبل احملكمة سقط ماتقرر 

 حقه يف الشفعه , وهذا االمهال بعد ان تصري الدعوى صاحلة الصدار احلكم فيها .

مللك عن طريق الشفعه سواء كان ا قواعد التسجيل لثبوت ةك البد من مراعاوكذل        

ن مل يكن هنالك تسجيل فليس هنالك إ. ففي كال احلالتني  او رضاًء خذ بالشفعه قضاًءاأل

 حق شفعه . 

وكذلك جاء بأن الشفعه تسقط مبوت الشفيع قبل ثبوتها وكذلك يفهم بان السقوط         

 باملوت قبل ثبوت الشفعه ولكن اذا ثبتت الشفعه فالتسقط مبوت اي من اطرافها .

 

 

 

 

 اخلامتة :

ة الدراسة اعاله والبحث فى املوضوع وضحت لنا الرؤية القانونيه للشفعمن خالل 

 وخلصت بعض النتائج والتوصيات :

 النتائج :  / أواًل
اهلل تعالي  هملا شرع ًا)مال الغري( بدون رضاه وفق الشفعة هى احدى صور متلك العقار .1

 ال حرمة فية . متلكًا

للوصول هلذا احلق  ختاذها مسلكًااو فق شروط معينة البد من توافرهاالشفعة تتم و  .2

 جراءات وبدونها تسقط الشفعة .علي هذه اإل أستنادًا

 اللغوي واالصطالح القانوني للشفعة . ىهنالك تناسق وتناسب بني املعن .3

ال للصفقة من يد املشرتي للقانون السودانى تعترب بيع جديد وليس انتق الشفعة وفقًا  .4

 خيار الرؤية والعيب للشفيع . يثبتبهذا املفهوم  و السابق 

 علي العقار املشفوع . حق عيين أو أي حق أمتياز القانون السوداني بعدم سريان أى  نص .5

 التوصيات :  / ثانيًا
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رت يف الفقة هنالك العديد من املسائل اليت مل ينص عليها املشرع السوداني وذك .1

سالمي وبذلك جيب تضمينها فى نصوص القانون حيت تتكامل أحكام وأجراءات  اإل

 الشفعة. 
النص ذلك جيب ل السوداني احلديث عن الشفعة فى املنقول يكاد ينعدم يف القانون .2

 جراءات والشروط واملسقطات .  بصورة واضحة وبنصوص حتدد اإل
 :املراجع

 القرآن الكريم

 كتب احلديث :

 11شرح صحيح مسلم ,ج–النووي  .1

 كتب الفقه اإلسالمي وأصوله :
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 .املبسوط السرخسي ،  .2
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اطفيش , حممد بن يوسف , شرح كتاب النيل وشفاء العليل , د,ط سلطنة عمان , وزارة الرتاث  .5

 11م ,ج1988القومي  والثقافة , 

هـ( شرائع االسالم يف مسائل احلالل واحلرام , 767أبو القاسم جنم الدين جعفربن احلسن , )ت .6

 .3م :ج1969,  مطبعة االواب ,1ط

الربكات امحد بن حممد بن أمحد , الشر ح الصغرية ,د.ط القاهره , دار املعارف  , الدردير , أبو  .7

 3ج

 2حاشيه إعانه الطالبني ,ج –الدمياطي  .8

هـ( تبني احلقائق وشرح كنز الدقائق , حتقيق 743الذيلعي , فخر الدين عثمان بن علي ) ت .9

 6م,ج2000, بريوت , دار الكتب العلمية. 1امحد عزو عنايه .ط

 2بيين حممد , مغين احملتاج ,د.ط , بريوت , دار احياء الرتاث العربي , د.ث ,جالشر .10

هـ( , اللباب يف شرح الكتاب . د.ط, املكتية العلميه , بريوت 428الغنيمي . عبد الغين . ت) .11

 . ابن جنيم . البحر الرائق  شرح كنز الدقائق 106,ص1م .ج1993,

 3م ( ج1998)1طدار الكتب العلمية ,بريوت , روق ،الف ابي العباس امحد بن ادريس القرايف , .12

 5م( ,ج1985هـ /1405) 2لته , دار الفكر , دمشق , طدالفقة االسالمي واوهبة الزحيلي ،  .13
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, بريوت , دار الكتب 1هـ ( , البحر الذاخر ,ط830املرتضي : املهدي من اهلل امحد بن حيي , ) ت .14

 ,    5,ص(,ج 200العلمية , )

مواهب اخلليل شرح خمتصر خليل  وبأ سفلة ، ابي عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن .15

دار الكتب العلمية ,  ،البي عبد اهلل حممد بن يوسف املواق  التاج واالكليل ملختصر خليل

 7لبنان , ج –بريوت 

 كتب القانون :

 2019الطبعة الثانية عشر  –حاج ادم حسن الطاهر : احكام امللكية العقارية يف السودان   .1

 م1993مكتبة اهلالل , بريوت طبعة أولي ,  – الشفعة  –اخلواض الشيخ العقاد   .2
مصادر واحكام احلقوق العينية االصلية  - العينية  االصليةرمضان أبو السعود ,  الوجيز يف احلقوق  .3

 م (2002يف القانون املصري واللبناني , بريوت .لبنان )

الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد , اسباب كسب امللكية مع ، عبد الرازق السنهورى  .4

فاق, دار النهضة العربية , احلقوق العيينة االصلية املتفرعة عن امللكية , حق االنتفاع . وحق االرت

 9القاهرة, مج

 كتب اللغة :

م ( , لسان العرب املكتية 1311هـ .711ابن منظور , مجال الدين حممد بن مكرم )تويف   .1

 . 8, مادة شفع , ج 2العلمية , بريوت , ط

كتاب العني مرتبا علي حروف املعجم , ترتيب وحتقيق عبد ، اخلليل بن امحد الفراهيدي  .2

لبنان , جممع  –نداوي , منشورات حممد علي بيضون , دار الكتب العلمية , بيرتوت احلميد ه

2 

 جمالت :

 السودانية )أعداد(جملة االحكام القضائية  .1

 تشريعات :

 م1983قانون اإلجراءات املدنية السوداني  .1

 م1984قانون املعامالت املدنية السوداني  .2

 م .  1976لسنه 23القانون املدني االردني , رقم  .3

 القانون املدني املصري. .4
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Summary: 

This research deals with the experience of arbitration in the disputes of the 
Islamic financial industry in the UAE and Sudan and to stand on its judicial 
applications in light of the need to resolve the disputes of the Islamic financial 
industry according to a clear practical and judicial approach according to an 
Islamic vision that contributes to the development of that industry locally and 
globally consistent with the elements of speed and credit in trade and its laws   .  

Arbitration is considered the most effective means of settling various 
commercial disputes due to the low costs of arbitration and the speed it achieves 
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in the procedures and avoiding the slowness of the ordinary judicial procedures 
in the country . 

Therefore, there is an urgent need to use arbitration in the disputes of the 
Islamic financial industry in accordance with the national and international laws 
and international organizations that govern arbitration in the Islamic financial 
industry and so on . 

The research reached results, the most important of which is the clarity of 
the impact of arbitration in the Islamic financial industry and its consistency 
with Islamic jurisprudence in the Emirati and Sudanese laws. And harmonizing 
it with the controls of Islamic jurisprudence, national and international law, 
economic variables, trade and technology, in order to contribute to arbitration in 
the development of Islamic financial industry tools . 
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Abstract 
This study came under the title: Criminal Responsibility for the Crime of 

Enforced Disappearance of Persons.Its importance appears in that it dealt with 
one of the international crimes that concern many scholars and legal scholars 
because it is one of the crimes that threaten international peace and security.The 
problem of the study is that the state and its agencies are the ones who commit 
the crime of enforced disappearance of people, which leads to their impunity 
and prosecution. 

The study followed the descriptive analytical approach as a comparative 
legal study based on the description and analysis of legal texts, and for that the 
study reached a number of results, the most important of which are: The crime 
of enforced disappearance is one of the forms of crimes against humanity, and it 
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does not fall within the statute of limitations, and that the responsibility for it is 
based on an individual basis. 

The study also recommended a number of recommendations, including: 
Reconsidering the penalties prescribed for the crime of enforced disappearance, 
in a way that enables it to achieve general deterrence.In addition to creating 
sufficient legal guarantees to protect victims of enforced disappearance, and to 
enable them to initiate criminal procedures before the International Criminal 
Court to contribute to achieving justice and rehabilitation. 
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Abstract 

Privacy, communication and hosting as prisoner’s rights, raise legal 
issues. The prisoner’s privacy differs from that of a free ordinary person. This 
paper tries to highlight the difference in rights between the free and the detained 
and the sequels. The prisoner is equal to other free citizens. So he has the right 
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of privacy. But actually this right is restricted. The restrictions are obvious in the 
prisoner’s right of communication, hosting and the continuous checking of the 
prisoner’s person and cell. 
The Sudanese prisons charter for the year 2013 has an advantage over other 
comparative laws. That it allows the prisoner to have privacy with his consort in 
a secure haven prepared by prison administration. But the very charter of 2013 is 
cloudy in important areas like: 

1. The contact of the prisoner with the defense lawyer. 
2. The distance, lighting and ventilation of the cell. 
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   "  َبِنٓي ۡمَنا  َوَحَملۡ ۞َولَقَۡد َكرَّ ُهمۡ َءاَدَم  ُهم  وَ   ٱۡلَبۡحرِ   وَ   ٱۡلَبرِّ   فِي  َنٰ نَ   َرَزۡقَنٰ ّيَِبٰ ٱ  ّمِ   وَ   تِ لطَّ

ُهمۡ  ۡلَنٰ ۡن َخلَۡقنَا تَۡفِض  َعلَىٰ  فَضَّ مَّ   "    يٗال َكِثيٖر ّمِ
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Abstract 

This research, entitled: (The Jurisprudence of the Text between 
Indication of Judgment and the Machine of Understanding) comes from the 
importance of explaining the main functions of the science of 
jurisprudence and emphasizing its role in the scientific foundation of text-
processing problems and issues of inference and its quality. What is 
approved by the Sharia and according to the controls that the scholars of 
assets strive to perform and build on them. What prompted me to choose 
the complex and sometimes complex topics of semantics was my attempt 
to shed light on its vocabulary, so that the main idea of this study would 
be: answering the following questions; What is the role entrusted to the 
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mind in matters of denoting texts on legal rulings and inferring them? Then 
what is the way to infer in words the legal rulings? With the need to note 
that what is meant by the wording of the text in this study is the evidence 
in its general sense, and not the exact term of the text as decided by some 
specialists. This is done by following an inductive and analytical approach 
in two axes: The first axis: defining the texts and clarifying the concepts 
related to them; This is in a preface and two sections. The second axis: the 
mind, semantics, and how to infer; Also in two sections. Keywords: 
reasoning, reasoning, foundation, interest, and outcomes . 
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ABSTRACT: 

The objective of this study was to determine what was achieved in Omani 
legislation in the field of the protection of children's rights during the Omani 
renaissance, as childhood represents a real wealth on which the construction 
rests. Of societies if properly nurtured, given that childhood represents the youth 
of tomorrow and the backbone and enclosure framework that underpins 
community building and protection. 
The study also aims to seek the compatibility of Omani legislation with the 
International Convention on the Rights of the Child and the two additional 
international protocols for children on the one hand; and on the other hand, it 
aims to preserve the legal protection acquired for this age group and the 
possibility of developing and updating it to keep pace with the age of technology 
and its challenges, and for to obviate the harmful effects that these variables 
have on the acquired rights of the child, unless the legislation is revised to keep 
pace with this era in terms of the need for dissuasive legal protection, and this 
without violating acquired rights , except for necessity of the public interest. 
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مَ  َما  أَتْلُ  تَعَالَْوا قُلْ ﴿ أَْوَالدَ  تَقْتُلُوا  َوالَ  إِْحَساًنا َوبِاْلَواِلَدْينِ  ◌ۖ  َشْيئًا بِهِ  تُْشِرُكوا  أَالَّ َعلَْيُكْم ۖ َربُُّكمْ  َحرَّ
 ﴾ َوِإيَّاُهْم ۖ َنْرُزقُكُمْ  ۖ◌َنْحنُ  إِْمَالقٍ  ِمنْ  كُمْ 
   

ُموا   ِعْلمٍ    ِبغَْيرِ    َسفًَها   أَْوَالَدهُمْ    قَتَلُوا   الَِّذينَ    َخِسرَ  قَدْ ﴿ ُ    َرَزقَُهمُ    َما   َوَحرَّ   َعلَى اْفِتَراءً    َّ
قَدْ   ِ لقول   ٣﴾ ُمْهتَِدينَ  َكانُوا َوَما َضلُّوا َّ الكريم  القرآن  لغة  من  لغة  أبلغ  هناك  وبالتالي ًفليس 

وتعالى:( تبارك  ْفلِ  أَوِ  الحق  لَمْ  الّطِ الحق  ٤الّنَِساِء)  َعْوَراتِ   َعلَىٰ  يَْظَهُروا الَِّذيَن  وقول   ،
  ُكْم ِطْفلً ثُمَّ يُْخِرجُ   تعالى:(



     


      ِْفلِ  أَو لَمْ  الّطِ الّنَِساءِ  عَْوَراتِ َعلَىٰ  َيْظَهُروا الَِّذيَن 

 ًثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفل 
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 دور اخللوة الشرعية يف تأهيل نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 

 مستخلص البحث

هدفت هذه الدراسة التعرف على دور اخللوة الشرعية يف إعادة تأهيل نزالء مراكز 

اإلصالح والتأهيل، وذلك من خالل التعرف على مفهوم اخللوة الشرعية والضوابط القانونية 

األثار املرتتبة على والشرعية هلا يف مراكز اإلصالح والتأهيل، باإلضافة إىل التعرف على 

اخللوة الشرعية للنزالء، باإلضافة إىل التعرف على معوقات تطبيق اخللوة الشرعية للنزالء يف 

مركز اإلصالح والتأهيل، ويف سبيل حتقيق تلك األهداف استخدم الباحثان منهج حتليل 

لخوة الشرعية املضمون، ويف ضوء ذلك توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها أن ل

دور يف إعادة تأهيل نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل من الناحية االجتماعية والنفسية 

والصحية، كما أشارت قواعد نيلسون مانديال إىل حق النزالء باخللوة الشرعية بالتساوي 

 ودون متييز بني النزالء، وتعترب قواعد نيلسون مانديال أكثر القواعد النموذجية الدولية يف

معاملة نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل تطورًا، وقد توصلت الدراسة بأن هنالك معوقات 

اقتصادية ومالية واجتماعية وفقهية حتول دون تطبيق اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح 

والتأهيل، وقد أوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة تطبيق نظام اخللوة 

 ء يف مراكز اإلصالح والتأهيل وفقًا جملموعة من الضوابط والشروط.الشرعية للنزال

 كلمات مفتاحية: دور، اخللوة الشرعية، تأهيل، النزالء، مراكز اإلصالح والتأهيل.

Abstract 
This study aimed to identify the role of legal solitude in rehabilitating the 

inmates of reform and rehabilitation centers, by identifying the concept of legal 

solitude and the legal and legal controls for it in the reform and rehabilitation 

centers, in addition to identifying the effects of the legal solitude for inmates, in 

addition to identifying the obstacles to the application of In order to achieve 

these goals, the researchers used the content analysis approach, and in light of 

this, the researchers reached a number of results, perhaps the most prominent of 

which is that the legal Brotherhood has a role in rehabilitating the inmates of the 

reform and rehabilitation centers in terms of social, psychological and health, as 

indicated by the rules of Nelson Mandela asserts the right of inmates to legal 
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solitude equally and without discrimination between inmates, and the Nelson 

Mandela rules are the most international model rules in the treatment of inmates 

in correctional and rehabilitation centers. The study recommended a set of 

recommendations, perhaps the most prominent of which is the necessity of 

applying the legal seclusion system for inmates in centers Repair and 

rehabilitation according to a set of terms and conditions. 

Keywords: Role, legal seclusion, rehabilitation, inmates, reform and 

rehabilitation centers. 

 مقدمة

كدددددددددبتاو دددددددددتتضا مندددددددددبةل ا   ددددددددد  ا م ددددددددد ا ددددددددد ا ددددددددد  الل لددددددددد  القدددددددددعاملةددددددددد المح   ددددددددد اللحق  ةددددددددد ال   

إلددددددواللحقب دددددد ااإضايدددددد ما ددددددةالم يدددددد قاللمدددددد  ا دددددد اللحقب دددددد ا  قةدددددد ا   دددددد ا ددددددعةا دددددد اللدددددد   ا ل  دددددد تال   كددددددبتا

اوددددددد اضاددددددد تضاا  لفددددددد  المح   ددددددد اللحق  ةددددددد ال ددددددد  اللن ددددددد ا  ل دددددددع ا للقفدددددددب او دددددددواا دددددددباي اددددددد ا
ت
و ةددددددداا عن ددددددد ل

حددددددد   ا ودددددددعتالمت  لددددددد او دددددددوا ددددددد ل  تضال  فددددددد اة ا ل  ةددددددد تضاا  نةددددددد او دددددددوا وددددددد لة ال امقددددددد تا لل  ددددددد ا للم

لعددددددددددد ا دددددددددددكا ندددددددددددبةاللعةلوددددددددددد  ا دددددددددددةاللنعددددددددددد اللحقددددددددددد   الم ددددددددددد  الل لددددددددددد  اإلدددددددددددواللحقب ددددددددددد ا ددددددددددد اللددددددددددد   ا للقفدددددددددددب ا

ا   ددددددددددددد   ا
ت
 لالامقددددددددددددد تا ددددددددددددد المتكدددددددددددددبتاو دددددددددددددتتضاإلدددددددددددددوا    لددددددددددددد اإ ددددددددددددد م ضا  تددددددددددددد   تضا  ددددددددددددد  ة  ضال م  وةددددددددددددد 

ا.(1)  ال  ف اة االمح    اللحق  ة ال   اللن  الحم عاو واللع ل

 ج بوددددددددد ا بلودددددددددعالملتدددددددددعاله  ددددددددد امح   ددددددددد الم ددددددددد با ماو دددددددددواله دددددددددعل الم ممددددددددد  ا ددددددددد اا  دددددددددعاا ددددددددد 

  نةدددددددددد اللحقب دددددددددد اللفدددددددددد ل  الجت أدددددددددد اوددددد ددددددددددددد ا ادددددددددددددا ا دددددددددددددج ا ما ددد ددددددددددددع ا ح   دددددددددد اله دددددددددد   المتكددددددددددبتاو ددددددددددتتضا

 ددددددددددةابحقب دددددددددد الل دددددددددد  ا  ا ددددددددددع   ا   وددددددددددخاو ددددددددددوا ددددددددددعةا دددددددددد الفدددددددددد  ا دددددددددداا ددددددددددع اللحقب دددددددددد اإلددددددددددددد ا ددد دددددددددددددد اللددد  ددددددددددددد  ا

انبوددددددددددد ضا لل  مةدددددددددددددد الدددددددددددع تضا ددددددددددد ماوحو دددددددددددبلابحدددددددددددعال  ددددددددددد ل اوددددددددددد تضا دددددددددددةا دددددددددددخاللقددددددددددد ابم ا  ماوحبلدددددددددددبلاو دددددددددددوا

ش ح ضاو والمت لتا انف ضا   مقا تتضاللددد دددحددددبةا  مفؤ لة 
ُ
ا.(2) انف ضا  مال

  ددددددد الملتقددددددددبااللتدددددددقاا دددددددد او تتدددددددد اللا ددددددد وح  ا لال ن  ةدددددددد  اللع لةددددددد امدددددددد الل   ددددددددخا   لمقددددددد  ا    دددددددداالقدددددددد  ا

هز ل اا للددددددددددد  ا  ددددددددددد  اوحددددددددددد  او دددددددددددعالمح  ددددددددددد أ ا  ددددددددددد المل  دددددددددددب الل ددددددددددد وة اا للتدددددددددددقا ددددددددددد  اللع  ددددددددددد   ا ددددددددددد ال

ا دددددددةاإ ددددددد  ا    ةدددددددخااددددددد ال ا  ل ددددددد ال  ددددددد  ا للم  ةدددددددخاا ددددددد ا ددددددد  ا
ت
ا   ددددددد 

ت
للن ددددددد  ا مالج  دددددددب الل ددددددد وة ا  ةل

 ا تتدددددددد اللمددددددد و  ل ال  ج  ةددددددد ال دددددددد ااإالا ادددددددااو ددددددددواللددددددد  ضا دددددددد ا   ة تددددددد الددددددددضالفددددددد ضا دددددددد الالامقددددددد  ل اا للتددددددددقا ددددددد ا

ا  دددددددددددددد اض ا  هددددددددددددددع اا  دددددددددددددد ا ؤ ددددددددددددددعالمل دددددددددددددد  ا دددددددددددددد ماللنق دددددددددددددد  امددددددددددددددب المل  ددددددددددددددب الل دددددددددددددد و  اال ددددددددددددددم  ا
ت
 ودددددددددددددد ب  

للا دددددددددد وح  اللحق  ةدددددددددد المح  دددددددددد  ا ددددددددددةا  لددددددددددةضا مكدددددددددد تالمل  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةا  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخاا

    لددددددددد ال ددددددددد وح  ا  ددددددددد  التددددددددد لالل لددددددددد تاا ل ددددددددد وح  ا  ددددددددد  الدددددددددضا ؤ ددددددددد ا ددددددددداا  ا دددددددددةق ا  دددددددددع  ا ددددددددد ا

ا  لالملت ا  لنف  ال   ال .اا مك تا   ةو 

 
زائري، جملة العلوم القانونية واالجتماعية، اجمللد (. أساليب املعاملة العقابية للسجناء يف التشريع اجل2018عمر، بن جاري )(1)

 .274، ص2، العدد 3
 .1955من قواعد احلد األدنى ملعاملة السجناء لسنة  63القاعدة (2)
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 أهمية الدراسة:

ا ع  ا   ة اللعةلو ا  الل  مة الل ل أ ا ةالمل بلا اللم لة  

  ددددددد اللعةلوددددددد  ا ادددددددعة ت او دددددددوامدددددددعاو دددددددضالل  م ددددددد ماللتدددددددقا   أددددددد او دددددددوا ب دددددددب المل  دددددددب الل ددددددد وة ا -

ا ةا  فن م.
ت
  ةا  ل  ال    ا للم  ةخا   ب  

له بالل لددددددددددد  امدددددددددددب ا ب دددددددددددب المل  دددددددددددب الل ددددددددددد وة ال ددددددددددد ال اوافددددددددددد  ضا ددددددددددد  اللعةلوددددددددددد ا دددددددددددةاإوددددددددددد ل ا -

   ل  ال    ا للم  ةخ.

ا   ا  الل  مة اللح  ة اا مع  ا   ة اللعةلو ا ةالمل بلا اللم لة  

ا)إ لة ا  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخ(ا -
ت
 فدددددددددد وع ا اددددددددددت بالال م دددددددددد  ا  دددددددددد   اللقدددددددددد لةا  ب دددددددددد 

  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخاا للمحدددددددددد  اللددددددددددواللمحدددددددددد  اللددددددددددوا   ةدددددددددد ا ن ةدددددددددد المل  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةا

لهمكددددددددددد تا للمدددددددددددبل ةاللفددددددددددد ة  المن ةددددددددددد المل  دددددددددددب الل ددددددددددد وة اللتدددددددددددقالفددددددددددد  ضا دددددددددددةاإ ددددددددددد  ا    ةدددددددددددخا

 لل  ال .

 فددددددددددد وع ااددددددددددد ال ا  ل ددددددددددد ال  ددددددددددد  ا للم  ةدددددددددددخا  ز ل  دددددددددددضا دددددددددددةاللمحددددددددددد  اللدددددددددددوامق دددددددددددضا دددددددددددةا   ةوددددددددددد ا -

تددددددددددقا عنددددددددددخاوددددددددددد أ المل  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةا  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةدددددددددددخاا لحدددددددددد أن ضا  لمدددددددددد  ا  الل

 لمب ب .

 أهداف الدراسة:

 ا  ددددددددددعل اللعةلودددددددددد ا ددددددددددةا ددددددددددع اةهددددددددددو ا م  ددددددددددخا ددددددددددةاللمحدددددددددد  اإلددددددددددوا  ةالمل  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةا ددددددددددا ع

إودددددد   ا   ةددددددخاادددددد ال ا  ل دددددد ال  دددددد  ا للم  ةددددددخاامةدددددد ا    دددددد اودددددد الل ددددددع اللدددددد   ا  ددددددعل ا  دددددد  ا  وةدددددد  ا

  م  خا ةاللمح  اإلو 

 لم  ةخ.   ة المل  ب الل  وة ا ةا  ل  ال    ا ل -

  بل ةا   ةو المل  ب الل  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ. -

  ب فالل   ا  المل  ب الل  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ. -

 لآلو ةالل     او ا ن ة المل  ب الل  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ. -

ا -
ُ
نفدددددددددد  ا حب دددددددددد  ا ن ةدددددددددد المل  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةا  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخا   دددددددددد زالل ل أدددددددددد  الم

ال  .

 مشكلة الدراسة:

 ا ددددددد ا  ةالمل  دددددددب الل ددددددد وة ا دددددددةاإوددددددد   ا   ةدددددددخااددددددد ال الفددددددداواللعةلوددددددد ال    ددددددد او دددددددواودددددددؤل اةهدددددددو ا دددددددبا

      ا  وة  ا م  خا ةا و   ااااا    او  ا ا؟اا  ل  ال    ا للم  ةخ

  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ؟ مل  ب الل ا االمق ب   اا -
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  بل ةا   ةو المل  ب الل  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ؟.هةا  اا -

  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ؟  ا ب فالل   ا  المل  ب الل ا -

  وة ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ؟لآلو ةالل     او ا ن ة المل  ب الل اهةا  اا -

ل أددددددددددد  ا حب دددددددددد  ا ن ةددددددددددد المل  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةا  ل ددددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخا   دددددددددد زالل هددددددددددةا دددددددددد ا -

نف  ال  ؟
ُ
 لم

 منهج الدراسة:

للعةلوددددددددد ا ددددددددد قاا   ةدددددددددخالممددددددددد بماللقددددددددد هضاو دددددددددوا   ةدددددددددخاي  ددددددددد المح ب ددددددددد  الممدددددددددب   االودددددددددم ع  

 دددددددةالم ددددددد  ةا لم ل دددددددكاوددددددد ا ب دددددددب المل  دددددددب الل ددددددد وة ا دددددددةا  ل ددددددد ال  ددددددد  ا للم  ةدددددددخاالحدددددددخا  ددددددد زا  ددددددد  ةا

ا بلودددددددعا
ت
  ددددددد المح ب ددددددد  اهدددددددةالال ن  ةددددددد  اللع لةددددددد المل   ددددددد ا  ددددددد ال ا  ل ددددددد ال  ددددددد  ا للم  ةدددددددخا   ب ددددددد 

ا ددددددددددددددد ابما  ل ددددددددددددددد ال  ددددددددددددددد  ا للم  ةدددددددددددددددخااة فدددددددددددددددبما  ادددددددددددددددع  
ت
اا    ددددددددددددددد   اللقدددددددددددددددبلا ماللعل  ةددددددددددددددد ا  ب ددددددددددددددد 

اا2004(الفددددددددد  ا9  ددددددددد ابما  ل ددددددددد ال  ددددددددد  ا للم  ةدددددددددخالهة  ددددددددد اة دددددددددضا)ا1998(الفددددددددد  ا6للن فدددددددددنة قاة دددددددددضا)

ال  ح ب   ا ةا   اللعةلو .
ت
ا    

ت
ا   اوو كخال  ت  ل اللنق   ا  عةل

 املبحث األول

 كز اإلصالح والتأهيلماهية اخللوة الشرعية يف مرا

 مفهوم الخلوة الشرعية واملصطلحات ذات العالقة: املطلب األول/ 

لة دددددددد ةا  ددددددددنج المل  ددددددددب الل دددددددد وة ا ددددددددةا  ل دددددددد ال  دددددددد  ا  لحع ددددددددعا دددددددد الم ددددددددنجت  اللتددددددددقا جدددددددد ا

و ة دددددددد ا ب ددددددددة   ا   ة لتدددددددد اا لحددددددددخا  دددددددد زا  دددددددد الم ددددددددنجت  ال  دددددددد  االلم  ةددددددددخاالل دددددددد ال اا  ل دددددددد ال  دددددددد  ا

اااو قبتا مب ة   او والل  باللم لة  للم  ةخاا و ة

ا  لتددددددددد اهدددددددددةا ما جم دددددددددكالل   ددددددددد مابحدددددددددعاوقدددددددددعااأوال:
ت
لمل  دددددددددب الل ددددددددد وة  الحددددددددد  المل  دددددددددب الل ددددددددد وة ال دددددددددن م 

 ددددددددد مايددددددددد ماااللددددددددد  ل اللكدددددددددتة ا دددددددددةا كددددددددد ما    ددددددددد ما ةددددددددداا ددددددددد ال ددددددددد  الل ددددددددد  او تت ددددددددد اا دددددددددعلةا  ا وددددددددد ا م ددددددددد 

وددددددد   الددددددداا  ا دددددددةا وددددددد ا نمدددددددب الل ددددددد باالال م ددددددد  ا دددددددةا ددددددد ة ا  ا  أددددددد ا  ا  ددددددد عا  ام ددددددد تاوددددددد تا  اودددددددن اال

ا.(1) لل بل  ا  ا ةابفم ماالا  بالا؛ا  ا م ق المل  ب اللكتة  

 لمل  دددددددددددددب الل ددددددددددددد وة اابوددددددددددددد ماالمل  دددددددددددددب اللكدددددددددددددتة  ا لمل  دددددددددددددب اللن ودددددددددددددع اا  ددددددددددددد ا ت  ددددددددددددد ا دددددددددددددةا ددددددددددددد  ا

مةددددددد ا  عدددددددد ال ددددددد الح أددددددددفالمل  دددددددب اللكدددددددتة  ا  دددددددد المددددددد ل  الهة حدددددددد اللعةلوددددددد اهدددددددةالمل  ددددددددب اللكدددددددتة  اا

  (2)و والل  باللم لة

 تفة .ل م   الل    ما ةا ك ما  ؛ا كالامن  المبل كالل  وة ا للن حة ا لملاو عالملت نة  ا-1

 
 .77، دار الفكر: دمشق، ص3ه(. الفقه اإلسالمي وأدلته، ط1409الزحيلي، وهبة )(1)
 وبعدها. 34، دار اليازروي العلمية: عمان، ص1مي، ط(. أحكام اخللوة يف الفقه اإلسال1997أبو حييى، مسر )(2)
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 هددددددددددةا ما جم ددددددددددكاللدددددددددد   ا ددددددددددكااله   ا  ددددددددددب ال مددددددددددعل  المل  ددددددددددب اللكددددددددددتة  اابودددددددددد م لل ب او ددددددددددعالم لعةدددددددددد  ا-2

ز  مددددددددداا دددددددددةا كددددددددد ما  فدددددددددوا ةدددددددددااللفدددددددددمبةاإما  دددددددددع اا  الا ةعنددددددددد اإ ددددددددد االل ددددددددد بالمب دددددددددخاإلتت ددددددددد ا  ةددددددددد االا

 هددددددددةا ما دددددددد  ةاالل ددددددددب الل دددددددد    ا  ددددددددب الل أدددددددد ة  اا ا  كددددددددبما  ددددددددب الال مددددددددعل ابحددددددددعالل  دددددددد  اا  ددددددددخاإلتت دددددددد ا مددددددددع

ما ددددددد  ةاللددددددد   از  مددددددداا دددددددةا وددددددد ا    ددددددد اا  ا ما ددددددد  ةايدددددددخا ددددددد اللددددددد    مالآل ددددددد ا دددددددةا وددددددد ا ددددددد  ا  ددددددد اا  ا 

الل    از    ا ةا وما.

ا ما جم كالل    ما ةا ك مالم  ا  بل ااا   فواومبة .او عالل   حة  ا-3

الان ل الل  خا    ماابحعاإ  لتاللحقعاللكتة .او عالملت      ا-4

 ددددددد ا ن ددددددددبتالم لعةددددددد الج  ددددددددب اا حمقدددددددعا ما ن دددددددبتالمل  ددددددددب الل ددددددد وة ا دددددددةا  ل دددددددد ال  ددددددد  ا للم  ةددددددددخا قتددددددد ب

الل ب الل    ا الا  با  بالل أ ة . الل  وة ا  ع عت

:
 
  ل ددددددددد ال  ددددددددد  ا للم  ةدددددددددخ الحددددددددد  ا  ل ددددددددد ال  ددددددددد  ا للم  ةدددددددددخا  لتددددددددد ا  ددددددددد  ا  ددددددددد  ا  ودددددددددبلةاو لةددددددددد ااثانيااااااااا

 ددددددددب  ا ةدددددددداالل دددددددد ال االة كدددددددد لتضاودددددددد ب ا  دددددددد لفاهال دددددددد ا  ددددددددبلا مالم م ددددددددكالنتدددددددد  ا  ددددددددع  ا  مددددددددكا  ل دددددددد ا

اا  دددددددددد ا  عدددددددددد الح أن دددددددددد ا  لتدددددددددد ا ن دددددددددد  ا(1)ل حع ددددددددددعا دددددددددد الل دددددددددد ل  المحددددددددددع التددددددددددع اإ دددددددددد ماا    ة ددددددددددالل   ددددددددددخا

مع  ددددددددددد ا مدددددددددددضا ج بوددددددددددد ا ددددددددددد الل ددددددددددد ل  الممح قدددددددددددد ا  لمدددددددددددعةأ ا للمح دددددددددددةضا ل ة ددددددددددد  ا     ددددددددددد ا ددددددددددد الل دددددددددددد ل  ا

له دددددددد  اا  دددددددد ا  عددددددددد الح أن دددددددد ا  لتدددددددد ا  ددددددددد   ا   دددددددد ا تتددددددددد المتكددددددددب  ما  المب ددددددددب  مال م قةددددددددد ا ح ددددددددضا ددددددددد ا

ا.(2)للحقب   ا  ا   ا    م ضا  ا   ا    اا  خا  نة 

ام ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخا  لتدددددددددد اله دددددددددد   اللتددددددددددقا ددددددددددمضاإ ددددددددددعل ا
ت
  دددددددددد الل  م دددددددددد ما ةقت مدددددددددد مالح أندددددددددد 

لمب دددددددددددب  ما  المتكدددددددددددب  ما ددددددددددد اللفددددددددددد ن اللقمددددددددددد هة التددددددددددد الم نةددددددددددد اللحقب ددددددددددد المن   ددددددددددد او دددددددددددتتضااو دددددددددددوا ما

إ ددددددددددد م ضا  دددددددددد  ة  ضاا   لمددددددددددد لةا  عدددددددددد ا ماا  ددددددددددد ا ددددددددددد ما ممدددددددددد  ا ج بوددددددددددد ا دددددددددد الل ددددددددددد ل  اللتددددددددددقالفددددددددددد ضا ددددددددددةا

 ن ددددددددبتالل دددددددد  ا   ل دددددددد ال  دددددددد  ا للم  ةددددددددخا  دددددددد ا ممدددددددد  اا دددددددد ا دددددددد ل  اإ دددددددد مة ا    ة ةدددددددد اا ندددددددد امدددددددد  ا

الضا مم  اضل ا هقاله  باإلوا ن بتا  الل   .

ا  ادددددددداالل دددددددد ال  ااثالثاااااااا:
ت
   ددددددددكا دددددددد اللم دددددددد  ا  نفددددددددااا  ددددددددباللشدددددددد  اللدددددددد  اوب دددددددداوحدددددددد  الل   ددددددددخال ددددددددن م 

ا دددددددةاللب ددددددد الم يددددددد ق ا  ااوددددددبل 
ت
يددددددد ما ددددددد ا دددددد  ا  دددددددحاا دددددددةا وددددددد اا تا  دددددد عاا تا  دددددددباا تا  ددددددد ايددددددد ماودددددد هعل

يدددددددد ماضلدددددددد ا دددددددد ا دددددددد  ا  ددددددددحاا ددددددددةا  دددددددد  ا قنددددددددخا ب ددددددددكا ةددددددددااله دددددددد   الم ت ددددددددبما  املدددددددد ةا  دددددددد    تضا  ا

ا.(3)  نة الهمك تالل   ة ا ع ض ا   ا باو هعا  ح ب ا اا ةاللب  الملت   

 
(. واقع التأهيل الرتبوي لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل مبحافظات غزة وسبل تطويره، رسالة 2013ابو بطيخان، فؤاد )(3)

 .6ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية: غزة، ص
رامج التعليم والتدريب املهين يف املؤسسات اإلصالحية دراسة مسحية يف (. اجتاهات النزالء حنو ب2000الغامدي، حممَّد )(1)

 .12إصالحيات الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف للعلوم األمنية: الرياض، ص
 -مؤشرات جودة اخلدمات اليت تقدمها املديرية العامة للسجون من وجهة نظر النزالء(. 2012احلارثي، سعيد بن سعد )(2)

 .34: الرياض، ص,جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةغري منشورة دراسة ميدانية على سجون حمافظة الطائف,رسالة ماجستري
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ايدددددد مااا اددددددااللشدددددد    ابما  ل دددددد ال  دددددد  ا للم  ةددددددخالهة  دددددد الح أددددددفالل   ددددددخا ددددددةا دددددداا  دددددد ا ددددددض

ت
ض دددددد ل

القددددددد لةا ددددددد  ةاوددددددد ا  ددددددد ا مددددددد هة اا  ا  ا  ددددددد ا  م ددددددد اا تا اثددددددد 
ت
اا  ددددددد ا(1)للددددددد  ا دددددددب  ا دددددددةالم  ددددددد ا  نةددددددد ل

ا
ت
 ددددددددد ابما  ل ددددددددد ال  ددددددددد  ا للم  ةدددددددددخاللن فدددددددددنة قا قدددددددددعاوددددددددد  الل   دددددددددخا  اددددددددداايدددددددددخا ددددددددد  ا   دددددددددب ا  نةددددددددد ل

ا  ددددددددددد الملتندددددددددددد اللقددددددددددد اب  ا  ا  ا دددددددددددد  املتعدددددددددددضا ددددددددددد  ةاودددددددددددد ا  ع ددددددددددد ا  لهةددددددددددد ا  ا 
ت
  دددددددددددد ا  ا ب ب ددددددددددد 

ا   ل امقبقة
ت
ا.(2)    اإلوالم   ا  نة ل

:
 
للم  ةددددددددخ ا  عدددددددد الح أددددددددفا   ةددددددددخالل دددددددد ال ا  ادددددددداا ج بودددددددد اللح  ةدددددددد  ا  الهودددددددد لة اللتددددددددقا ق ددددددددعالتدددددددد اارابعاااااااا

 قددددددددددع ضا  اإوددددددددددد   ا ب ةددددددددددااله ددددددددددد   الم  ددددددددددد   ما  الم دددددددددد   ماا دددددددددددبالملتةددددددددددد  اللفددددددددددبأ اامةددددددددددد ا ممددددددددددد  ا

ح دددددددددد اللم  ةددددددددددخاإودددددددددد ة الملتددددددددددبل  ال  ج  ةدددددددددد او ددددددددددعاللشدددددددددد  ا  ةدددددددددد ا ددددددددددؤ  ا دددددددددد لقةضا لل بل ددددددددددفالمل ع ددددددددددع ا 

او تتددددددددددد ا  ا  دددددددددددع  ا دددددددددددةالملتةددددددددددد  ا
ت
للتدددددددددددقا ددددددددددد ل ا  وددددددددددد  ا دددددددددددةاانفدددددددددددااا ة تددددددددددد تاللقدددددددددددبلا مابحدددددددددددعا مايددددددددددد ما م ددددددددددد  ل

او ت 
ت
ا.(3)لال م  وة ابحعا ماي ما  ح ال

ا  ادددددددددددااي  ددددددددددد اللبوددددددددددد ه
ت
خالمحم دددددددددددع ا ل دددددددددددخالمؤوفددددددددددد ا  ددددددددددد ا  عددددددددددد الح أدددددددددددفا   ةدددددددددددخالل ددددددددددد ال ا  مددددددددددد 

للحق  ةدددددددددد ا للتددددددددددقا دددددددددد ا دددددددددد لت ا ما  ددددددددددقخا   ددددددددددة المتكددددددددددبتاو ةدددددددددداا  ل دددددددددد  اابح دددددددددد ة ا  دددددددددد  ا ددددددددددبا  دددددددددد ا

لل ددددددددددحبةالدددددددددددع المتكددددددددددبتا  فدددددددددددؤ لةماال جدددددددددد  اانفددددددددددداا  جدددددددددد  الم م دددددددددددكاا لمت  لدددددددددد او دددددددددددوا دددددددددد الع ددددددددددداا ددددددددددد ا

ا.(4)إ ك اة  اض  ة ا  عاة ااوضا   ة ت ا  ا    ل ا  ق  اإمالضا ع ا ب ب  

الم  ةدددددددددخالل ددددددددد ال ا  ادددددددددداالحدددددددددع خاوددددددددد ب الل دددددددددد ال ايددددددددد ا  ددددددددد  بلا دددددددددد  ةأ ا
ت
 أقتددددددددد  الل  م ددددددددد ما ن ب دددددددددد 

او والالاع   الال م  عةا  ا   الل  ل  المن ق ا ةا  ل  ال    ا للم  ةخ.

 ضوابط الخلوة الشرعية في القانون: املطلب الثاني / 

 ددددددددددب المل  ددددددددددب الل دددددددددد وة االلتددددددددددقالددددددددددضا مندددددددددد االلقبلوددددددددددعاللم بض ةدددددددددد اللددددددددددعاة امح   دددددددددد الل دددددددددد    امبا

لحم ددددددد ا ددددددد الم  دددددددكالهوددددددد  ا دددددددةا  ع دددددددعالمحددددددد    ا للقبلودددددددعاللتدددددددقا جددددددد ا  لو  تددددددد او دددددددعاللمح  دددددددخا دددددددكااددددددد ال ا

  ل ددددددددددددد ال  ددددددددددددد  ا للم  ةدددددددددددددخاامةددددددددددددد ا   ددددددددددددد  ا  وم    ددددددددددددد ا دددددددددددددؤ   اله دددددددددددددضالمم دددددددددددددع اله  ام دددددددددددددكالمل  أ ددددددددددددد ا

 فدددددددددددبما  ادددددددددددع  اللتدددددددددددقالحم ددددددددددد ااا  ددددددددددد ا بلودددددددددددعااة(5)ت1955  ح   ددددددددددد الم ددددددددددد   مالمحقدددددددددددب ا دددددددددددةا  ةدددددددددددفاوددددددددددد  ا

 مددددددددعاا بلوددددددددعاله ددددددددضالمم ددددددددع الل  بض ةدددددددد اللددددددددعاة امح   دددددددد الل دددددددد    اا لحم دددددددد ا ددددددددةم ا  ق دددددددد ال قبلوددددددددعا

ا دددددددددددةا دددددددددددخاللمندددددددددددبةاللددددددددددد  ا ددددددددددد  او دددددددددددوات1955لل  بض ةددددددددددد اللدددددددددددعاة امح   ددددددددددد الل ددددددددددد    الفددددددددددد  ا
ت
اا   ب ددددددددددد 

 
 .2004لسنة  9من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم  2املادة  (3)
 .1998لسنة  6من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم  1املادة (4)
(. تأهيل نزالء املؤسسات العقابية يف القضايا اجلنائية واإلرهابية، دار الكتب القانونية: 2007موسى، مصطفى حممد ) (1)

 .25ة، صالقاهر
، رسالة 1998لسنة  6(. تأهيل السحني وفقًا لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم 2009بواقنة، تهاني )(2)

 .3-2ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية: نابلس، ص
( املؤرخ يف 62-)د 2067و 9571متوز/يوبيو  31( املؤرخ يف 24-جيم )د 663أقرها اجمللس االفتصادي واالجتماعي بقراريه  (3)

 قاعدة ومعيار. 95، وتتضمن 1977أيار/مايو  13
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وة ا للتدددددددددقا   ددددددددد او تتددددددددد ااا دددددددددعا ن  ددددددددد اإلدددددددددوالمل  دددددددددب الل ددددددددد ا(1)للقدددددددد ابماللدددددددددع لةالممح ددددددددد ا  ح   ددددددددد الل ددددددددد    

(امة  ددددددددد اُوفددددددددد ي ا  ل أددددددددد ةل الل   ةددددددددد اا2/ا58مةددددددددد ا ددددددددد  ا دددددددددةااددددددددد اللق ودددددددددع ا) فدددددددددم الل أددددددددد ةل الل   ةددددددددد اا

مددددددد  ال  ددددددد ة   اإ ك اةددددددد ا   ةوددددددد ا ددددددد لالملتددددددد او دددددددوا دددددددعتالمفددددددد  ل ا دددددددكا
ُ
ُ ن دددددددا ا ددددددد لالملتددددددد ا  ما  ة ددددددد اا  

 ا  ددددددد   المددددددد  ماإ  مددددددد ا   ددددددد او  لددددددد ا  افددددددد  أ ال امنددددددد  ا ددددددد ا ددددددد لااالل  ددددددد  
ا
ب 

ُ
ب دددددددكاإ ددددددد ل ل ا  ددددددد

ُ
  

ا.لملت اا كاإ   اللح    اللبل   الجتن ظاو واللف   ا  بماللع ل  

(ا ددددددددددد ا بلودددددددددددعااة فدددددددددددبما  ادددددددددددع  ا لتددددددددددد ا  دددددددددددع او دددددددددددوامددددددددددد المل  دددددددددددب ا2/ا58 م ددددددددددد ال ددددددددددد ا ددددددددددد اللق ودددددددددددع ا)

 للم  ةدددددددددددددخا  ددددددددددددد ا فدددددددددددددم الل أددددددددددددد ةل الل   ةددددددددددددد اا  ددددددددددددد ا  دددددددددددددع او دددددددددددددوالل ددددددددددددد وة ال ددددددددددددد ال ا  ل ددددددددددددد ال  ددددددددددددد  ا

ا ج بو ا  الهمك تا للمبل ةاللح   المن ة الل أ ةل الل   ة اا  ع ا  ع ع  ا ة  ا  ة 

ودددددددددعتاللم ة ددددددددد ا ددددددددد مالل ددددددددد ال او دددددددددعا ن ةددددددددد الل أددددددددد ةل الل   ةددددددددد اا  دددددددددبا ددددددددد ا ؤ دددددددددعال ددددددددد اودددددددددعتا  دددددددددب ا -

لملتعددددددددضا  ا ما كددددددددبمالل   ددددددددخامفدددددددد اا دددددددد   ااا مح دددددددد ا دددددددد ل  ال ال وددددددددمن   ا دددددددد ا دددددددد لالملتدددددددد ا  ددددددددع 

 للف   ا للف ب .

لفدددددددددددمنةعالل ددددددددددد    الل   ددددددددددد  ا ددددددددددد ا ددددددددددد لالملتددددددددددد ا  لقدددددددددددعةاللددددددددددد  اوفدددددددددددمنةعا  ددددددددددداالل  ددددددددددد  اا ودددددددددددعتا -

 ل م  ة  او والل    ا قة.

 ما كددددددددبما   لدددددددد اإ دددددددد ل ل ا   دددددددد   المن ةدددددددد الل أدددددددد ة الل   ةدددددددد اب ددددددددكخا  قدددددددد اللحددددددددع ا لمفدددددددد  ل ا -

  ةالالومن   ا  ا  لالملت .

 لددددددددد او   ددددددددد ا ل م ددددددددد تالجتنددددددددد ظاو دددددددددواوددددددددد   الهز ل ا  دددددددددبما ددددددددد ل  تضااي مت  لددددددددد ا ما كدددددددددبما   -

.
ت
 و واو أ الل أ ة ا   

  ددددددددد ا  ددددددددد  ا بلودددددددددعاله دددددددددضالمم دددددددددع امح   ددددددددد الل ددددددددد ة   ا للمدددددددددعل   ا  ددددددددد الالممج زأددددددددد ال  ج  ددددددددد  ا

  تدددددددد او ددددددددوامدددددددد ال  دددددددد  الل دددددددد ة   ا دددددددد ل   امةدددددددد ا دددددددد  ا تتدددددددد ا)مة  دددددددد اا27) بلوددددددددعا دددددددد اكب (ا ددددددددةاللق وددددددددع ا

  ا  أددددددددددددد ة الهز ل اا مددددددددددددد  ال  ددددددددددددد ة   اإ    ةددددددددددددد ا   ةوددددددددددددد ا ددددددددددددد لالملتددددددددددددد او دددددددددددددوا دددددددددددددعتالمفددددددددددددد  ل ا دددددددددددددكاوفدددددددددددددا

 .(2)لل    (

و دددددددددددددوامددددددددددددد المل  دددددددددددددب اات2004لفددددددددددددد  اا9  ددددددددددددد ا  ددددددددددددد ا ددددددددددددد ابما  ل ددددددددددددد ال  ددددددددددددد  ا للم  ةدددددددددددددخالهة  ددددددددددددد ا

لل ددددددد وة اامةددددددد ا ددددددد  ا ةددددددداا)لكدددددددخاا أدددددددخا  كدددددددبتاو ةددددددداا  دددددددع اوددددددد  ا  ا   ددددددد الال دددددددم  ا    ددددددداالل ددددددد عةا دددددددةا

  ددددددددددد اا   ددددددددددد الم ددددددددددد اللم  ددددددددددد ا مدددددددددددبل  ا ةددددددددددداا ددددددددددد   المل  دددددددددددب الل ددددددددددد وة ا   ددددددددددد الح ة ددددددددددد  ا كددددددددددد ما دددددددددددةالم

 
سنة يف  27مسيت قواعد نيلسون مانديال بهذا اإلسم تكرميًا إلرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديال الذي قضى (4)

وتعزيز ثقافة السالم، كما مت إقرارها من السجن يف سياق كفاحه يف سبيل حقوق اإلنسان العاملية واملساواة والدميوقراطية 

 .2015كانون األول/ديسمرب  17واعتمدت يف  70/175اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم 
م بأن تعتمد اجلمعية 2010متوز  22املؤرخ  2010/16أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة مبوجب القرار  (1)

 املتعلق بالقواعد. العامة مشروع القرار
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اا م دددددددددد ال دددددددددد ا ما دددددددددد ابما  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخالهة  دددددددددد امددددددددددع ا مكدددددددددد تالمل  ددددددددددب ا(1)  ددددددددددعة  المددددددددددع  (

الل  وة ا لمفمنةع  ا  ت او والل  باللم لة  

لةالودددددددددا حعالمتكدددددددددب  ماوفدددددددددمنةعا ددددددددد المل  دددددددددب الل ددددددددد وة المتكدددددددددبتاو دددددددددتتضابفددددددددد  ا  ا   ددددددددد اا   لمددددددددد  -

  ما   دددددددخا دددددددد اودددددددد  ا لودددددددا حعالمب ددددددددب  ماا  ددددددددبا ددددددد ا حم دددددددد  ا  دددددددد لفالقبلودددددددعااة فددددددددبما  اددددددددع  ا

 للتقال ت   اوعتاللم ة  ا  مالل  ال .

وفدددددددددددمنةعا ددددددددددد المل  دددددددددددب الل ددددددددددد وة ا دددددددددددةا  ل ددددددددددد ال  ددددددددددد  ا للم  ةدددددددددددخالل ددددددددددد ال ا لل ددددددددددد    اا  دددددددددددبا ددددددددددد ا -

  ن  ضا كا بلوعااة فبما  اع  .

   ب الل  وة ا ةا ك ما ل خا    ال    ا للم  ةخ. ج ا مالحقعالمل -

 ممددددددددد  المكددددددددد ما ددددددددد   المل  ددددددددددب الل ددددددددد وة اا لحدددددددددخا   ز ددددددددد ا  ددددددددددب او  ددددددددد ا ددددددددد وة ا ددددددددد ماللدددددددددد   اا -

ا
ت
ا  حةدددددددددعل

ت
ا  م قددددددددد 

ت
 لل   ددددددددد اا  لح  ددددددددد  ا  ددددددددد الل ددددددددد وة ا  ددددددددد ا ق بلددددددددد اا  ما كدددددددددبمالمكددددددددد ماوددددددددد   ل

 ن ددددددددد ضا دددددددددكا بلودددددددددعااة فدددددددددبمااوددددددددد الهالددددددددد ةاا  ددددددددد ا مددددددددد  ا  ل ددددددددد الل ددددددددد ال ا  ز ل  دددددددددضاا  دددددددددبا ددددددددد 

   اع  .

إالا ا دددددددددد اادددددددددد  ا دددددددددد ابما  ل دددددددددد ال  دددددددددد  ا للم  ةددددددددددخا ددددددددددعا  نددددددددددخاودددددددددد ا  ع ددددددددددعاوددددددددددع ا دددددددددد ل المل  ددددددددددب ا

لل دددددد وة اللتددددددقا  عدددددد ا ماوفددددددمنةعا  تدددددد الل   ددددددخاا امب ددددددكا ادددددداا دددددد  اضلدددددد اله دددددد ا دددددد ا دددددد مة  ا ددددددع  ا   دددددد ا

ال    ا للم  ةخالل  ا  ع  ا    او والح ة   .

و دددددددددوا  ا ةددددددددد اللفدددددددددحب   ا ةنددددددددد الل ه ددددددددد اللم نة  ددددددددد المل   ددددددددد ا  ل أددددددددد ة ا لم لودددددددددا  دددددددددةالم  عددددددددد اللح ا

مددددددددد  ال   كدددددددددبتاو دددددددددتتضا لمب دددددددددب  ماللددددددددد   ا  ددددددددد  او دددددددددتتضا دددددددددةالل ددددددددد  او وددددددددد ا  ددددددددد  ا ددددددددد    ا   ددددددددد ا ا ادددددددددا

    ددددددددد  الددددددددد ل ا   ددددددددد ا ج ددددددددد  ال ددددددددد لااالال دددددددددم  الل ددددددددد عةا    ددددددددد  تضا ددددددددد  ايدددددددددخا ددددددددد  امدددددددددع اوددددددددد ااوددددددددد و  

  ك  ددددددددددد الال لة اا ؤ  ددددددددددد ا  ملت لوددددددددددد ا ددددددددددد ابحةدددددددددددعاوفددددددددددد  ال    ددددددددددد االه ددددددددددد ابحةدددددددددددعلاوددددددددددد ا  ددددددددددد   الل ددددددددددد    

 .اا(2)  مم ةالم يبال ا لل عل  اللم  الم  بو ا لل   االم  ة اللح   الهو أ 

  ددددددددددددددددد ا ددددددددددددددددد  اللا ددددددددددددددددد وح  ا دددددددددددددددددةاودددددددددددددددددع ا ددددددددددددددددد ا   ا  ة  ددددددددددددددددد اللم  ةددددددددددددددددد  اي لدددددددددددددددددعلا  ة اا للفدددددددددددددددددبأعاا

 اةبزل علا  ودددددددد  اة ا  لفدددددددد   ال  دددددددد  ما  وددددددددمق   ا دددددددد أعاا ددددددددةاللدددددددد  ل امددددددددع از  ةدددددددد ا ددددددددعا  ددددددددخاإلددددددددواودددددددد اا

وددددددددد و  ا   ددددددددد قا تتددددددددد الل   ددددددددد مابحةدددددددددعلاوددددددددد الالالددددددددد ةا دددددددددةا مدددددددددعل ا دددددددددم   ا تتددددددددد اوددددددددد أ ا م ددددددددد تا   ل ددددددددد ا

ا.(3)اتة ا    ا

 
 م.2004لسنة  9من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم  20املادة  (2)
(. السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية مقارنًا بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما يف 1990بن عبداهلل، اجلريوي ) (1)

 .991اإلسالمية: السعودية، صاململكة العربيةالسعودية، جامعة اإلمام بن حممد بن سعود 
(. احلقوق الزوجية للسجناء يف التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي 2018عبد العالي، شويرف ومحادي، عبد احلكام ) (1)

 .55، ص26العالقة اجلنسية منوذجُا، جملة جيل حقوق اإلنسان، العدد 
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لم ددددددددد  اللت يددددددددد امددددددددد الل   دددددددددخا دددددددددةالمح  ددددددددد  الل   ةددددددددد اامةددددددددد ا  ددددددددد ال   كدددددددددبتاو ةددددددددداا ماا  ددددددددد ا  ددددددددد 

  م ددددددددةا    دددددددداا دددددددد  ا لمددددددددع ايددددددددخاو ودددددددد ا  دددددددد  اي   دددددددد  امددددددددعا لنتدددددددد  ا تدددددددد ل  ا دددددددد اودددددددد ااودددددددد و  اإلددددددددوا ة ددددددددكا

اوددددددد ا الددددددد ةا ة   ددددددد اللحدددددددد    ما
ت
 و ددددددد  ماوددددددد و ا ل دددددددخالمؤوفددددددد  اللحق  ةددددددد المم قددددددد ا  ا جتق  تددددددد ابحةدددددددعل

ا.(1) ةا   المؤوف  

  دددددددددد الل لدددددددددد تاللحقدددددددددد   ا ددددددددددةا   ةدددددددددد ايبة وددددددددددم ماللحدددددددددد لاا وندددددددددد الملتدددددددددد الكددددددددددخاا أددددددددددخا جددددددددددبتاو ةدددددددددداا

بحقب ددددددددد اوددددددددد ل  الجت أددددددددد ا دددددددددةا ماوح  ددددددددد از  ددددددددداا أ م دددددددددةا ددددددددداا ل دددددددددخالمؤوفددددددددد ال  ددددددددد مة اب ددددددددد  ا  دددددددددب ا

وقدددددددددددعاز ل ا   دددددددددددعاا ددددددددددد ا  دددددددددددخالمل  ددددددددددد  الم م ددددددددددد ا  ددددددددددد  ةاودددددددددددم ا  ددددددددددد  او دددددددددددواإ علوددددددددددداا دددددددددددةالمؤوفددددددددددد ا

 وم دددددددد ةا ددددددددع ا ب ب ةمدددددددداا ددددددددةالمافدددددددد با دددددددد  المددددددددع او ددددددددوالما ددددددددمضالمح  دددددددد  ال  دددددددد مة ا ددددددددكاله دددددددد ا  لدددددددد ال

   ددددددد اللنددددددد   ما  ما كباددددددد ا ددددددد لة ما ددددددد اله ددددددد ل اا  ددددددد ا دددددددمضا   دددددددة ا  ددددددد   ا دددددددةالمؤوفددددددد ال  ددددددد مة ا

م  ةودددددد ا دددددد لالملتدددددد اا وفددددددمعةكالل   ددددددخا ما  دددددد ة ا دددددد لالملتدددددد ا دددددد  ا لمددددددع ا ددددددةالل دددددد  اللبلمددددددعاا  وددددددم    ا

فددددددددد  ا للفددددددددد ب ا أقدددددددددعتامدددددددددع   ال  ؤوفددددددددد ال  ددددددددد مة ا  ددددددددداالملتددددددددد المالل   دددددددددخاللددددددددد  ا م مدددددددددكا  فددددددددد الل

ا.(2)  م ةا    ااه ق ا  ا   ا ةالل   اللبلمعاا بل كاو ااو و  ال    اللبلمع ا  عا و و

للحقدددددددددد   الج  ددددددددددب الل دددددددددد وة ا ددددددددددةايبة وددددددددددم ماللحدددددددددد لاالحم دددددددددد ا دددددددددد ااوحمقددددددددددعالل  م دددددددددد ما ماللمنددددددددددةلض

 اجددددددددددكاللا ددددددددددد وح  اللتدددددددددددقالفددددددددددد  ضا دددددددددددةا   ةدددددددددددخالل دددددددددد ال اامةددددددددددد ا مددددددددددد   اي  ددددددددددد الهمكددددددددددد تا لل ددددددددددد   اللتدددددددددددقا

لفددددددددددددددد وعالل ددددددددددددددد ال او دددددددددددددددوال امددددددددددددددد   ا ل لتددددددددددددددد لتا لالودددددددددددددددمن   ا ددددددددددددددد ا ددددددددددددددد ل  اللم  ةدددددددددددددددخاللت  دددددددددددددددب ا لل ن ددددددددددددددد قا

ا لال م  عة.

لدددددددضا ددددددد  ا ددددددد لم او دددددددوا  دددددددع المل  دددددددب الل ددددددد وة اإها ادددددددااا    لددددددد اللحع دددددددعا ددددددد اللا ددددددد وح  اللتدددددددق

وفدددددددددمن  ا ددددددددد ابحدددددددددقالل  دددددددددب ا تتددددددددد ا لتددددددددد ا  ددددددددد   ا  قةددددددددد المل  دددددددددب الل ددددددددد وة ا ددددددددد ماللددددددددد   اا ز  ددددددددداا ددددددددد ا

ا ددددددد ابما  ل ددددددد ال  ددددددد  ا للم  ةدددددددخاللن فدددددددنة قااددددددد ا
ت
 ددددددد  ا ن ةددددددد ا  دددددددع اإ ددددددد ز المل ددددددد   ال  ددددددد ال اا  ددددددد  

 ددددددددع ت ا ة ددددددددكا و دددددددد  ماودددددددد و ايددددددددخا ة حدددددددد ا  دددددددد  او ددددددددوا ادددددددداا)ال  ددددددددع  ا دددددددد  الل   ددددددددخامفدددددددد اللفدددددددد ب اإ دددددددد ز ا

ا مددددددددددد  اا و دددددددددد  ا ددددددددددد  ا
ت
و ددددددددددواله دددددددددددخا دددددددددد أن ا ما كدددددددددددبما ددددددددددعا   ددددددددددد  اة ددددددددددكا دددددددددددع ا  كب ةمدددددددددداا  دددددددددددعتا نددددددددددة 

ا.(3)ل   ز (ااإالا ماضل االاُ ن  او وا ة اللبل ك

 ودددددددددد ةا ددددددددددةااندددددددددد الال جدددددددددد  الم دددددددددد  المل  لهدددددددددد  اللدددددددددد  ا دددددددددد  او ددددددددددوا ادددددددددداا)ا جددددددددددبزالق يدددددددددد قا ن ةدددددددددد ا

مل  ددددددددددددد ا ن ةددددددددددددد اللحقب ددددددددددددد  ا ك  ددددددددددددد  المت دددددددددددددب امفددددددددددددد اللفددددددددددددد   ا للفددددددددددددد ب االلحقب ددددددددددددد  ابحدددددددددددددعا  ددددددددددددد اة  ا

لمتكدددددددبتاو ةددددددداابحقب ددددددد اوددددددد ل  الجت أددددددد الفددددددد   اوددددددد ااوددددددد بل ا  ا قدددددددخاو تددددددد ا    دددددددااإ ددددددد ز المل ددددددد   ا ددددددد ا

ا.(4)  مام لو امع ا      او  ا   ت(

 
 .2004لسنة  5275ازية الرتكي رقم أ( من قانون تنفيذ العقوبات والتدابري االحرت-51/3املادة )(2)
 الصادر عن وزارة العمل والسؤون االجتماعية يف كوردستان العراق. 18/10/2015يف  1718األمر الوزاري ذي العدد (3)
 .1998لسنة  6( من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين رقم 57/2املادة )(1)
 .2007ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني اجلزائري لسنة ( من قانون تنظيم السجون وإع129املادة )(2)
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إها مالمل  اددددددددددد اللمن ةقددددددددددد ا ددددددددددد  او دددددددددددوا ددددددددددد  ا ددددددددددد ا ددددددددددد  ا دددددددددددةا ددددددددددد ابما  ل ددددددددددد ال  ددددددددددد  ا للم  ةدددددددددددخا

نة قاامةدددددددد ا قددددددددبتابحددددددددقا  ل دددددددد ال  دددددددد  ا للم  ةددددددددخاللن فددددددددنة قا من ةدددددددد المل  ددددددددب الل دددددددد وة ا ددددددددةاللن فددددددددا

لم ل ددددددددد اا دددددددددبمالالودددددددددا   اإالااددددددددد ا ددددددددد اب  اا  ا ددددددددد ا  عددددددددد ا ماوفدددددددددا عا دددددددددةاضلددددددددد اإلدددددددددوالح ة ددددددددد  ا ددددددددد ال  لة ا

ا دددددددددةا   ددددددددد اإ ددددددددد  ا    ةدددددددددخا
ت
للح  ددددددددد ام ل ددددددددد ال  ددددددددد  ا للم  ةدددددددددخا دددددددددةا  ددددددددد زالل ددددددددد   اللن فدددددددددنةنة اا  ددددددددد  

ا (1) ن ة المل  ب الل  وة ا   الل    ا لهمك تاللم لة ا   ا ض

 وفمنةعا  المل  ب الل  وة المتكب  ما  مك تاو لة . -

 الا    ام ا    ا ل خا    ال    ا للم  ةخا مع اا   نق. -

 دددددددب   ا كددددددد ما ل دددددددخالم  ددددددد ا  مدددددددب او دددددددوا   ددددددد اادددددددبتا  ددددددد ل ا    ددددددد   الكدددددددخالم ل ددددددد اللتدددددددقا  ددددددد تا -

   ب االل  وة .لل   خا ةا

   دددددددخالل   دددددددخاو دددددددوالمل  دددددددب الل ددددددد وة ا ددددددد ا ددددددد  ا قدددددددع ضا  ددددددد ا  لة الم  ددددددد اوح ددددددد اوددددددد ام  مددددددداا -

 لج  ب الل  وة ا    ا تت اللب  ا للةبت.

 وفمنةعا  المل  ب الل  وة المتكبتاض اللف ب الملتف . -

    ةالل   از  ماا لل    از    ا   اإ  ةا م ب . -

 و وا ت ل ا م  وع .    المل  ب الل  وة ال   ال اا -

اوفمنةعا  المل  ب الل  وة ا  ةكالل  ال ابمقالل ل او ا ت  ضا   ة ا تا   هة . -

 موقف الشرع من الخلوة الشرعية: املطلب الثالث /

ل ندددددددددد اللنق دددددددددد  او ددددددددددوا ددددددددددبلزازأدددددددددد ة از  دددددددددد الل   ددددددددددخالدددددددددداال  أمدددددددددداا    أددددددددددع ا  لنحدددددددددد تا    لدددددددددد او ددددددددددوا

 فددددددد ل ازأددددددد ة الل   دددددددد ال    ددددددد ال ودددددددم م  ا للم عددددددد ما دددددددد الل ددددددد  ا و ددددددداا  ددددددد ما   دددددددااا لعدددددددد تضال م ندددددددبلا دددددددةا

اللب  اا ل ضا ةاضل او و ا  بل  

الا   دددددددددددكالل ددددددددددد  ما ددددددددددد ا   ا  ا  مددددددددددداا دددددددددددةالل ددددددددددد  ااإضلا  ددددددددددد اضلددددددددددد ا  دددددددددددب  المكددددددددددد مالم هدددددددددددضالددددددددددد ل ااأوال:

للمددددددددد  امةددددددددد االا ن دددددددددكاو ةددددددددداا مدددددددددعاا  دددددددددبا ددددددددد   الملت نةددددددددد ا دددددددددةاللددددددددد ل  او دددددددددع ضاا لم لعةددددددددد ا دددددددددةا دددددددددب اا

 ددددددددددب اا لملت    دددددددددد اا  دددددددددد  ا ددددددددددةالمل ددددددددددب   الل  دددددددددد  ا)  مالممدددددددددد  اإلددددددددددوالمل  دددددددددد  ا دددددددددد ا دددددددددد  ا ماا لل دددددددددد  حة ا ددددددددددة

 دددددددددع خاو ةدددددددددااإ    دددددددددااا  ا  ةأ ددددددددداا ةن  ددددددددد امةددددددددد االا ن دددددددددكاو ةددددددددداا مدددددددددع(اا  ددددددددد  ا ددددددددد م ا وددددددددد  المن لددددددددد ا

) الا   دددددددكالمت دددددددب ا ددددددد الالودددددددم م  ا نفددددددد هاا دددددددةالملتددددددد  اإما  عددددددد ا ةددددددداا ددددددد مال مددددددد ح ا ددددددد اضلددددددد ا   ددددددد  ا

لملتددددددد  (اا دددددددخا مالملت    ددددددد ا لل ددددددد  حة ا جددددددد  ز لا ب دددددددب اللفددددددد   ال  ددددددد  ما ددددددددب  ا  مدددددددااو ةدددددددااالاز  مددددددداا

 
تاريخ  2017-1-12تاريخ النشر  https://www.alhadath.ps/article/50984مقابلة منشورة على املوقع اإللكرتوني (3)

 مساًء. 7:15الساعة  2021-7-15الدخول 

https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
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ز  مددددداا ا ددددددبلاو دددددوا   دددددد ا ددددد اضلدددددد ا  ددددددباإل ل ددددداا  لحددددددع ا ددددد ما فدددددد هاا دددددد ماوفدددددمععةايددددددخا لمدددددع ا ددددددةالة  تدددددد اا

ا.(1)  عا ومع ا ات با  لالل   ا  محقب ا للقة  

  دددددددددد المحقددددددددددب ا مالوددددددددددم م  اللدددددددددد   ا    مدددددددددداا دددددددددد امقب ددددددددددااو تتدددددددددد ا دددددددددد ا   ددددددددددكا دددددددددد اضلدددددددددد ام دددددددددد  ا

لل ددددددددددد  اا  ددددددددددد اللقةددددددددددد  ا ةددددددددددد  ا ددددددددددد ب اللنددددددددددد  او دددددددددددوا ددددددددددد ب اللددددددددددد ن ا جددددددددددد  كا ما ددددددددددد ا  ت ددددددددددد ام  ددددددددددد االا

وفددددددمم قاو تدددددد اامةدددددد ا دددددد لبلا ادددددداا  دددددد ا   ددددددب ا دددددد ا مدددددد  ا دددددد ب اللدددددد ن ا عدددددد لا دددددد ب اللندددددد  ااإضاالا ب دددددد ا

ا.(2)لفقب امقاا ةاللب  

   ددددددددكالل دددددددد  ما دددددددد المل  ددددددددب الل دددددددد وة ا    ددددددددااا الا  عدددددددد ا دددددددد ا   تدددددددد ا ددددددددةالل دددددددد  اا  دددددددد لا دددددددد و ااثانياااااااا:

لم لعةددددددد اا  دددددددبا دددددددب او دددددددعالملت نةددددددد اا  دددددددعالودددددددمع الم لعةددددددد ا  دددددددوا ددددددد   تضا دددددددةا  دددددددكالل ددددددد  ما ددددددد المل  دددددددب ا

للف دددددد وة ا قددددددبل ضا اإماضلدددددد اله دددددد ا  دددددد  ةالملتع دددددد اللتددددددقا دددددد  ا دددددد ا    دددددد الل دددددد  اا  ددددددباللممددددددوة او ددددددوا

  ماا   ق ودددددددداا دددددددةالل دددددددد  ايدددددددد ا   دددددددع ا أ دددددددد  ةاإلدددددددوا  ل ا دددددددد او ةدددددددداا ددددددد امقددددددددباال  ددددددد  اا  ددددددددةا  عة دددددددداالل دددددددا

 ددددد المل  ددددددب الل ددددد وة ا   ةددددددااا  ددددد حضا  دددددد  ةا  ددددد المق  ددددددعاللتددددددقا ددددد ا    دددددد ا ددددد  الل دددددد  ااا  دددددةاضلدددددد ا دددددد  ا

 دددددددددت بما ددددددددد الم لعةددددددددد ا)ا ددددددددد ا ددددددددد  ا دددددددددةا  ددددددددد ا     ددددددددداا  ا    ددددددددد ا  دددددددددو الددددددددداا ما دددددددددع خاإلةدددددددددااإ ددددددددد   اهاددددددددداا

ا مموة او ةااا  ضلالضا   كال  االضا مة او ةا(.   ال

له دددددددددخا ما   المت دددددددددب از  مددددددددداامددددددددد ا دددددددددد امقب ددددددددداالم ددددددددد  و اا الا   دددددددددكا  دددددددددااإالاإضلال ممدددددددددد ااثالثاااااااااا:

ا.(3)ضل الم جت اا   لا ب ابحقالل   حة 

  دددددددةاضل الال جددددددد  ا  دددددددعةاو دددددددةا  حددددددد ا   دددددددعا مدددددددب ا ؤ دددددددعامددددددد المل  دددددددب الل ددددددد وة ال  ددددددد ال ا ددددددد  ا 

ا ددددددددد ا  دددددددددب الم ددددددددد بما    مددددددددداا  اللحعددددددددد ؛امةددددددددد اةلعدددددددددوال وددددددددد تا تتددددددددد ا  اددددددددداا) ا ددددددددد عةث لدددددددددو ا  ددددددددد  ا ددددددددد  كت

ا دددددد ا ا دددددد وا او ةدددددداا  لدددددداا ودددددد ضا دددددد لالملتدددددد ا الل  ددددددق  عا إ دددددد   ام  دددددد  ال  فدددددد مالم   دددددد ا لل  مةدددددد اامتدددددد اوددددددي

  اة ل ا فدددددددددد ض
ي
عي  ا ددددددددددي ض 

ُ
ع  

مددددددددددي
ي
ا  ك 

واُ مدددددددددد   جددددددددددبزاا الاالل دددددددددع   اللتددددددددددقا  ودددددددددد ا الحدددددددددد لواو تتدددددددددد ؛ا قدددددددددد   ا  ي ددددددددد 

اللمح أدددددد ا ددددددةا دددددد  الملت لدددددد الدددددد ا قددددددكاو ةدددددداا مددددددع اا ددددددخا ؛اهما ا دددددد از  مددددددااو ددددددواودددددد ةخاللمح أدددددد   م  دددددد مالل  ددددددخ 

وددددددومحع اللمدددددد ةاإلددددددواز  مددددددااا للحقب دددددد ا ددددددةال ودددددد تا   ددددددة ؛ا دددددد ا محددددددع المل دددددد   اإلددددددوا  دددددد  اا له ددددددُ ا ددددددةا

ا  ا  ل ا  ملتت  خ 
ح  ال  لة الن  اإلوا     ا.ا(4)(  لةضا  لاي ااةل كت

  ة ددددددد ا مح ددددددد ابحدددددددع ا ددددددد ل المل  دددددددب الل ددددددد وة ا ددددددد   ا   دددددددبةاللنق ددددددد  اللدددددددوالما ددددددد امددددددد الل   ددددددد ا

و دددددددددواز   ددددددددد الماوح  ددددددددد   ا ددددددددد ا  دددددددددةايدددددددددخا  ددددددددد ا  ا ددددددددد  او والال خا ددددددددد لضا عددددددددد اوددددددددد ةا ددددددددد عةا  دددددددددب ا و ددددددددداا

ا ا   ة ت القبلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لو بُ  ا
ُ
 
 
 

ي
ا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مي  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
ي
ن

ي
لا 

ي
ض   

ي
ا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
(. نظام اخللوة الشرعية للسجني دراسة مقارنة بني التشريع العقابي اإلسالمي والوضعي، جملة الشريعة 2018فغرور، رابح )(1)

 .520، ص13، العدد 7واالقتصاد، اجمللد 
سامي اجلندي، دار الكتب العلمية: (. احمليط الربهاني يف الفقه النعماني، حتقيق: عبد الكريم 2004بن مازة، برهان )(2)

 .25بريوت، ص
 .419(. حاشية البحريمي على اخلطيب، دار الفكر: بريوت، ص1995البحريمي، سليمان )(1)
تاريخ  g/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085alifta.or-https://www.darفتوى منشورة على املوقع اإللكرتوني  (2)

 مساًء. 8:35الساعة  2021-7-16تاريخ الدخول  2004-2-26النشر 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085
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ا
 ُ ُضا  ا

ُ
 دددددددي ي 

ي
ا 

ُ
ةددددددد   امي لل ددددددد  اةاللدددددددوالماضلدددددد امددددددد الددددددداا فددددددد ه الملتقدددددددبااالا جددددددد او ةدددددددااااا ض ددددددد الال ددددددد ت  دددددد   

او ددددددوالال دددددد  اللدددددد  ا دددددد  ا
ت
  ددددددعةالال دددددد تالم ددددددعا دددددد ام  ددددددخاز دددددد ا  ددددددببال ةدددددد مالل   دددددد ا  ة حدددددد ال دددددد  ا ة ودددددد 

 ا ا  ةددددددددداالحددددددددد لو
 
ال     ُ

 
 ددددددددد

ي
ا    

حي ة  ي
ي
 ي   دددددددددُ 

ي
ا  ض  ت    

 
فدددددددددي   

 
ا ددددددددد  ا 

بمي
ُ

لددددددددد اُ ؤ      ي
ا

ا  ددددددددد ما   
ي

ُ  ا ددددددددد
 
 

ي
ما ددددددددد   

ي
باا ددددددددد ندددددددددُ

ي
ا  ي

ا
اة ا  ةض  مددددددددد  ا ا226اةا

ا ددددد ضلايدددددد ماللدددددد   ا ددددددةاودددددن ا لددددددضا عدددددد الع ددددددااودددددد ةا ددددد  كا دددددد اة بوددددددااللددددددواز  مدددددا؛ا دددددد مالال دددددد تالم ددددددعاض دددددد ا

 دددددددددضاومةددددددددد الل  دددددددددخاوددددددددد ا اللدددددددددوا ب ةددددددددد ال ةددددددددد مالل  دددددددددخاز  مددددددددداا دددددددددةا ددددددددد  الملت لددددددددد ابفدددددددددم ال ددددددددد  ا قعاوددددددددد خ

ةدددددددداا ددددددددكاوددددددددم ال دددددددد  ا عمدددددددد اللةددددددددااا دددددددد مال دددددددد الما   ددددددددكاللتتدددددددد ا   دددددددد  اهددددددددةاودددددددد اللدددددددد   بالل از  مددددددددا؟ا دددددددد  

ةيددددددد قا ا-  ددددددد تا ددددددد االملتددددددد  ضا ة ت  ا ا مددددددداا دددددددةاضلددددددد ا ددددددد ة  اوددددددد ال  ددددددد المدددددددؤ   ماو ددددددد ا ددددددد المل نددددددد با

 دددددددددددددددضا  ددددددددددددددد  المددددددددددددددد   او دددددددددددددددواز   ددددددددددددددد ؟ا الادددددددددددددددااوددددددددددددددد  ال نمددددددددددددددداالتالمدددددددددددددددؤ   مامن ددددددددددددددد اةيددددددددددددددد قا او تددددددددددددددد ا-و دددددددددددددددا

ا ا  ق ل 
ت
  فددددددددددددد ال ددددددددددددد  ال اودددددددددددددم ال ددددددددددددد  ا ب   ال  ددددددددددددد  ا دددددددددددددةا مددددددددددددد ز تضاودددددددددددددم ال ددددددددددددد  اوفددددددددددددد   ما ددددددددددددد  ل

ا قة بمالة ح ال 
ت
ا.(1)  ا وف   ماةل ح ما   ل

ا ددددددد ا  دددددددع ا و  ددددددد قا
ت
 م ددددددد ال ددددددد ا مال وددددددد تا  دددددددع او دددددددوامددددددد المل  دددددددب الل ددددددد وة ال  ددددددد ال االان  ددددددد 

ا
ت
 الا  ددددددددددبا ماللحقب دددددددددد الوفدددددددددد ا   ددددددددددة اا  ماللدددددددددد   الل   ددددددددددخالددددددددددو المممدددددددددد ةاللبمةددددددددددعا ددددددددددخاز  دددددددددداا  مدددددددددد 

 ممددددددد ةا ددددددد اودددددددعتالال دددددددم  ا    دددددددااا   لمددددددد لةا  ددددددد زال وددددددد تا ددددددد لالملتددددددد اا  ددددددد ا ة ددددددد ا مح ددددددد ابحدددددددع ا ددددددد ل ا

 وة المفدددددد ب التدددددد اا نفددددددمنمج  ا دددددد الهم   دددددد الل  بأدددددد اللتددددددقا ؤ ددددددعاو ددددددوالمددددددع اللتددددددقالفدددددددنةكالمل  ددددددب الل ددددددا

لل   دددددد ا ما  دددددد  التدددددد او ددددددواز   دددددد ا للم لدددددد ا  لتدددددد ا ة حدددددد ا  دددددد  اا  دددددد  المددددددع اللتددددددقا  دددددد التدددددد ا دددددد ابما  ل دددددد ا

ال    ا للم  ةخاللن فنة قاو ع  ا  ةاإ  ز المل    ال    خامف اللف ب .

 املبحث الثاني

 اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل ثار النامجة عن تطبيقاآل

موووووا  هوووووا  موووووة من توووووأثريات ها يووووول  صوووووالح والتأه كوووووز اإل نوووووزالء يف مرا شووووورعية لل خووووووة ال لل

صوووونيفها  نووووا ت كوووون ل يوووو  مي يوووول، ح لووووى زوج النز عووووود ع مووووا ي هووووا  سووووه ومن يوووول نف لووووى النز عووووود ع ي

لووووك ا سوووونتطرق لت يووووه  صووووحية، وعل سووووية، و يووووة، ونف تووووأثريات اجتماع صوووونيف ل فووووق الت تووووأثريات و ل

 املذكور.

 األول: اآلثار االجتماعّية:  املطلب

هوووووا  لووووويت حتقق هوووووداف ا قوووووق األ شووووورعية حت لووووووة ال يوووووة إال أن اخل شوووووري يف البدا جيوووووب أن ن

سوووواهم يف  لوووويت ت يوووود ا هووووي بالتأك يووووه، و يوووول وذو بووووني النز مووووا  صوووول  هووووي التوا يووووة و يووووارات العاد الز

نووووا  يوووونمكن ل تووووالي  يووووه، وبال يوووول وذو بووووني النز يووووة  سوووورية واالجتماع قووووات األ لووووروابط والعال يووووادة ا ز

لووووة توووأثري األول للخ حنووودد ال يوووؤدي إىل  أن  يوووه  وووا  يووول وذو بوووني النز موووا  صووول  هوووو التوا شووورعية و ال

 
اخللوة الشرعية للسجناء العقوبة يف اإلسالم شخصية ال تتعدى اجلاني إىل غريه، مقال مشنور على املوقع اإللكرتوني  (1)

https://alqabas.com/article/12126  مساًء. 9:17الساعة  2021-7-16تاريخ الدخول  2016-4-7تاريخ النشر 
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بووووالعودة  يوووول  كووووري النز لووووى تف بوووودوره ع يوووونعكس  لووووذي  هووووا وا سوووورية وترابط قووووات األ يووووادة العال ز

سووووووتنخ   نووووووه ف يووووووارات ع عووووووت الز حووووووال انقط مووووووا يف  خوووووورى، أ موووووورة أ مووووووي  سوووووولوا اإلجرا إىل ال

يووووة  مووووع نظر فووووق  مووووا يت هووووو  نووووزالء، و يووووة لل سوووورية واالجتماع قووووات األ يووووة العال لووووروابط االجتماع ا

فوووورد يف  يووووة لل لووووروابط االجتماع كووووون ا نوووودما ت نووووتج ع مووووي ي سوووولوا اإلجرا فوووورتض أن ال لوووويت ت وا

 .(1)اجملتمع ضعيفة أو متصدعة

سووووووري يف  كووووووك األ موووووون التف حلوووووود  شوووووورعية يف ا لوووووووة ال سوووووواهم اخل خوووووورى ت هووووووة أ موووووون ج

نووووووزالء  بووووووني ال يووووووة  قووووووة الزوج مووووووة العال لووووووى دميو ظووووووة ع خووووووالل احملاف موووووون  لووووووك  مووووووع، وذ اجملت

عوووورض وأ لووووة تت ملوووودة طوي سووووجن  هووووا األزواج بال كووووم في لوووويت حي سوووور ا موووون األ كووووثري  هووووم، ف زواج

بوووووني  يووووونهن و يوووووق ب جوووووات التفر لوووووب الزو سوووووبب ط كوووووك ب ضوووووياع والتف شوووووتت وال سووووور للت لوووووك األ ت

 .(2)أزواجهن، وخصوصًا أن ذلك حق كفلته هلن قوانني األحوال الشخصية

مووووون ح سوووووجني  موووووان ال عووووودم حر ضوووووًا يف  يوووووة أي شووووورعية أهم لووووووة ال بووووووة أو وللخ قوووووه يف األ

يووووًا أو  كووووون أ شووووخ  أن ي حووووق أي  موووون  لووووة، ف مبوووودد طوي لوووويهم  كوووووم ع صووووًا احمل موووووة، خصو األ

يووووادة  سوووواهم يف ز تووووالي ست يووووة، وبال سووووالبة للحر بووووة  يووووه بعقو مووووًا عل كووووان حمكو تووووى وإن  مووووًا ح أ

 .(3)عدد املواليد يف اجملتمع وزيادة طاقاته اإلنتاجية

فوووو ذا  خلووووارج،  جووووود يف ا سووووجني املو يووووة زوج ال شوووورعية يف محا لوووووة ال سوووواهم اخل مووووا ت ك

لوووووه  سووووومح  نوووووا إذا   ي جووووورائم الز كووووواب  ضوووووًا الرت كوووووون معر لوووووزوج ي فووووو ن ا جوووووة  سوووووجنت الزو

طوووووامعني  مووووون ال سوووووتغل  قووووود ت جوووووة  فووووو ن الزو لوووووزوج  سوووووجن ا سوووووجينة، وإذا  توووووه ال بووووواإلختالء بزوج

سووووا سووووها من جوووود نف سووووية فت هووووا اجلن سووووتغلون حاجات لووووذين ي سووووبيل ا لووووة، وال  يووووق الرذي قة إىل طر

 .(4)لتجنب ذلك إال بالسماح باخللوة الشرعية

فووووواا  لوووووة، احل حنوووووو الرذي حنوووووراف  مووووون اال جوووووة  لوووووى الزو فووووواا ع لوووووى احل توووووب ع موووووا يرت ك

مووووون  جوووووة  لوووووى الزو فووووواا ع لوووووى احل بوووووة ع جوووووة مرتت ضوووووياع كنتي شوووووتت وال مووووون الت نووووواء  لوووووى األب ع

 .(5)االنصياع حنو الرذيلة تلبية الحتياجاتها اجلنسية

 
(. نظريات علم اجلرمية، ترمجة ذياب البداينة و رافع اخلريشا، دار الفكر ناشرون وموزعون: 2013ايكرز، رونالد )(1)

 .138عمان، ص
(. حق السجني يف اخللوة الشرعية دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون األدرني، 2012عبد احلافظ  )أبو محيدة،  (2)

 .99، ص1، العدد 20جملة اجلامعة اإلسالميةللدراسات اإلسالمية، اجمللد 
 518فغرور، رابح، مرجع سبق ذكره، ص (3)
 519املرجع السابق،  ص(4)
 .100ع سبق ذكره، صابو محيدة، عبد احلافظ ، مرج(5)
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لوووووة  جملووووال أن اخل يووووة يف ا سووووات االجتماع موووون الدرا يوووود  تووووت العد خوووورى أثب هووووة أ موووون ج و

موووا  صوووال بينه بوووه االت ملوووا يرت ضووول،  حنوووو األف سووولوكه  غوووري  جوووه ي سوووجني بزو صوووال ال شووورعية وات ال

 .(1)من استقرار نفسي له ينعكس على سلوكه االجتماعي بدرجة كبرية

سوووووووت لوووووووى اال فووووووواا ع سووووووواهم يف احل شووووووورعية ت لووووووووة ال موووووووا أن اخل مووووووواعي ك قرار االجت

سووووووبة  سووووووتنخف  ن تووووووالي  مووووووع، وبال طووووووالق يف اجملت سووووووبة ال يوووووول ن خووووووالل تقل موووووون  مووووووع،  للمجت

 .(2)التفكك االجتماعي يف اجملتمع اليت تعرب األسرة املكون الرئيس هلا

مووووًا  عووووب دورًا مه شوووورعية يل لوووووة ال هووووم يف اخل سووووة حق موووون  ار سووووجناء  كووووني ال مووووا أن مت ك

سوووووي شوووووذوذ اجلن حووووواالت ال مووووون  حلووووود  لوووووى (3)يف ا قوووووائمني ع مووووون ال كوووووثري  كوووووان ال هوووووي إن  ، و

لووووووك  ظوووووواهرة، إال أن هنا حوووووود ال قووووووي إىل  يووووووة ال تر حوووووواالت فرد هووووووا  لووووووى أن صوووووورون ع سووووووجون ي ال

مووون  لووورغم  لوووى ا لوووك، وع خوووالف ذ كووود  يوووة تؤ سوووات ميدان توووى درا ظووور ح نوووا ال ننت جيوووب علي لوووك  ذ

لووووها صووووعب ح اوووواهرة ي صووووبح  مووووان (4)ت بووووت واحلر بووووأن الك سووووات  عوووو  الدرا كوووودت ب قوووود أ ، و

نوووزالء  بوووني ال سوووي  شوووذوذ اجلن اووواهرة ال شوووار  توووؤدي إىل انت لووويت  مووول ا هوووم العوا بوووني أ مووون  عووودان  ي

 .(5)بنوعيه اللواط والسحاق

يووووة  تووووأثريات االجتماع خووووي  ال كوووون تل ضووووه مي مووووا مت استعرا لووووى  نوووواء ع شوووورعية وب لوووووة ال للخ

 يف النقاط التالية:

 حتقق اخللوة الشرعية األهداف اليت حتققها الزيارات العادية. -
 تساهم اخللوة الشرعية يف احلد من التفكك األسري يف اجملتمع, -
 احلد من حرمان النزيل من حقه يف األبوة أو األموة. -

 
 .55عبد العالي، شويرغ ومحادي، عبد احلاكم، مرجع سبق ذكره، ص (6)
 .100ابو محيدة، عبد احلافظ، مرجع سبق ذكره، ص(1)
انتشار الشذوذ يف السجون أمر معروف وليس جديدا، لكنه أقل بني السجينات عنه بني السجناء، ألن االحتياج الذكوري (2)

عشرة وعشرين ضعفا عن االحتياج النسائي. وبسبب تدني سقف املستوى األخالقي والديين بني بع  للجنس أعلى ما بني 

املساجني، حتدث املمارسات الشاذة كثريا جدا خصوصا مع الزحام يف العنابر وما يتيحه من التالمس بينهم، وأحيانا يدخل 

النساء أيضا تلك املمارسات اجلنسية الشاذة بشكل حتدث يف سجون ، واالنسان إىل السجن سليما وخيرج منه شاذا جنسيا

أقل، ألن االحتياج عند املرأة هو عاطفي يف املقام األول، لكن ما حيدث أحيانا ان بع  السجينات يقمن باثارة بعضهن 

 .البع ، أي تشجع الواحدة األخرى على القيام بهذه املمارسة معها
 100ذكره، صابو محيدة، عبد احلافظ، مرجع سبق (3)
(. املثلية اجلنسية والعنفاجلنسي لدى نزالء ونزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل يف 2015الصرايرة، نائلة والتوايهة، عباطة )(4)

 .350، ص2، العدد 8األردن، اجمللة األردنية للعلوم االجتماعية، اجمللد 
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يووووة زوج ال - خووووالل محا موووون  مووووع  يووووة يف اجملت جلوووورائم األخالق موووون ا حلوووود  جووووود يف ا يوووول املو نز

 اخلارج من االحنراف.
 احلفاا على األبناء من التشتت والضياع يف حال احنراف الزوجة. -
 تساهم اخللوة الشرعية يف حتسني سلوا النزيل حنو األفضل. -
لوووووى  - بوووووة ع طوووووالق املرتت سوووووبة ال يووووول ن خوووووالل تقل مووووون  موووووع  مووووواعي يف اجملت سوووووتقرار االجت اال

 سجن أحد الزوجني.
 الشرعية يف احلد من حاالت الشذوذ اجلنسي.تساهم اخللوة  -

 اآلثار النفسّية: / الثاني املطلب

سوووية  شووواكل اجلن عووو  امل حووول ب هوووي  شووورعية  لووووة ال قوووه اخل سوووي حتق توووأثري نف هوووم  عووول أ ل

مووووس  قووووى يف أ بوووول يب شوووورية،  تووووه الب عوووون طبيع خيوووورج  سووووجن ال  خوووول ال سووووجني دا سووووجون، فال يف ال

لوووووى  سووووولبًا ع سووووينعكس  لوووووك  موووون ذ نوووووه  عوووودم متكي سوووووية، وإن  تووووه اجلن شوووووباع رغبا جووووة إل احلا

توووووؤدي  لووووويت  سوووووباب ا هوووووم األ مووووون أ لوووووك  عووووول ذ سوووووية، ول توووووه النف سووووولوكية حال فوووووات ال إىل االحنرا

شووووكل  جلوووونس ب سووووة ا موووون  ار قووووه  موووون ح حيوووورم  نوووودما  سووووجني ع سووووية، فال ضووووطرابات النف واال

سووووي  شووووباع اجلن جووووأ إىل اإل مووووا أن يل لووووة، وإ شووووة قلي بووووه ف تووووزم  مووووا تل هووووو  صووووري و مووووا أن ي عووووي، إ طبي

 .(1)الذاتي، أو أن ينزلق يف هاوية الشذوذ اجلنسي

كوووووون أن لوووووويت مي سووووووية ا مووووووراض النف بوووووورز األ عوووووول أ لوووووووة  ول سووووووة اخل عوووووودم  ار توووووورتبط ب

عووووووال  لووووووف األف نووووووف يف  ت سووووووة الع شوووووواب و ار بوووووواط واإلكت عووووووال واإلح هووووووي االنف شوووووورعية  ال

مووووع  فووووراد اجملت يووووة أ صووووالحية وبق سووووات اإل خوووول املؤس نووووزالء دا يووووة ال مووووع بق يوووواة  سوووولوكيات احل و

سووووي  مووووان اجلن جوووة احلر نووووزالء نتي صوووويب ال لووويت ت سووووية ا مووووراض النف هوووذه األ نووووه،  فووووراج ع عووود اإل ب

هوووووا أ خووووول ميكن نوووووزالء دا قووووودم لل لووووويت ت يوووووة ا يوووووة والرتبو لوووووربامج التأهيل جووووودوى ا لوووووة  سووووور ق ن تف

خيوووودمون  نووووتجني  فووووراد م عووووودوا أ كووووي ي عوووودادخم ل لووووهم وإ غوووورض تأهي صووووالحية ب سووووات اإل املؤس

شووووورعية  لووووووة ال مووووون اخل نوووووزالء  كوووووني ال فووووو ن مت لوووووذا  هوووووا،  خووووورق أنظمت مووووون  بوووووداًل  عووووواتهم  جمتم

سوووووي و تووووووازن النف يوووووق ال عوووووًا يف حتق عووووواماًل ناج سوووووية سووووويكون  شووووواكل النف فوووووادي امل ثوووووم ت مووووون 

 .(2)اليت قد نصيبهم

 
اإلصالحية املعاشرة الزوجية منوذجًا، جملة دراسات  (. حق النزيل يف املؤسسات2020البستاني، تافكة، سعيد، حممد )(1)

 .218، ص2قانونية وسياسية، العدد 
 .219املرجع السابق، ص(2)
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شوووووورعية  لوووووووة ال جلوووووونس إال أن اخل لووووووم ا لوووووونفس وع لووووووم ا صووووووني يف ع صوووووول املخت مووووووا تو ك

سوووووة  يووووول، فاملمار يوووووة للنز صوووووورة الذات سوووووني ال سووووواهم يف حت بوووووني األزواج ت سوووووية  سوووووة اجلن واملمار

لووووووذي  شووووووخ  ا سووووووهم، فال حووووووول أنف ضوووووول  حنووووووو أف لووووووى  شووووووعرون ع عوووووول األزواج ي سووووووية جي اجلن

شوووورعية يف ميوووو لوووووة ال سوووواهم اخل مووووا ت كوووورب، ك شووووكل أ سووووه ب قوووودر نف مووووا ي عووووادة  جلوووونس  ارس ا

بووووووني األزواج  جلوووووونس  سووووووة ا سووووووات إىل أن  ار شووووووري الدرا يوووووو  ت لووووووق، ح توووووووتر والق يووووووف ال ختف

 .(1)خيفف ضغط الدم وخيفف حاالت التوتر مثل القلق االجتماعي

سووووووي تووووووأثريات النف لووووووى أن ال كوووووودا ع صوووووودد أن يؤ هووووووذا ال ثووووووان يف  كوووووون للباح لوووووووة مي ة للخ

توووود  منووووا مي يوووول، وإ صووووالح والتأه كووووز اإل خوووول مرا لووووزوج دا يوووول ا قووووط بالنز توووورتبط ف شوووورعية ال  ال

جوووة  ضوووًا  ا جوووة أي جوووة، فالزو كوووون الزو موووا ت بوووًا  خلوووارج، وغال جووووج يف ا لوووزوج املو لوووى ا توووأثريه ع

تووووووب  جووووووة، ير هووووووذه احلا موووووون  مووووووان  بووووووالزوج، وإن احلر سوووووووة  سوووووونية أ يووووووزة اجل شووووووباع الغر إىل إ

شوووورنا إ سووووية أ ضووووًا نف نوووواء، أمرا سووووية لألب لووووة النف لووووى احلا يوووونعكس ع تووووالي  سووووابقًا، وبال هووووا  لي

لووووووزوجني يف  كووووووال ا شوووووورعية ل لوووووووة ال سووووووية للخ تووووووأثريات النف صوووووود ال نووووووا أن نر تووووووالي ميكن وبال

 النقاط التالية:

 التحفيف من حاالت االحترافات السلوكية واالضطرابات النفسية. -
سوووووي - موووووان اجلن لوووووى احلر بوووووة ع سوووووية املرت موووووراض النف مووووون األ يوووووف  هوووووا  التخف عووووول أبرز ول

 االحباط واالنفعال واإلكتشاب.
 التخفيف من حاالت التوتر والقلق للنفسي. -
 حتسني الصورة الذاتية لألزواج وشعورهم حنو أنفسهم بشكل أفضل. -
 االستفادة من الربامج التأهيلية والرتبوية اليت تقدم للنزالء. -

 اآلثار الصحّية: املطلب الثال  /

تووووووه  تووووووه وغريز فوووووورغ رغب لووووووه ي يووووووة جيع شوووووورة الزوج حووووووق املعا موووووون  يوووووول  مووووووان النز إن حر

طوووورق  نووووب  نووووزالء،  ا بووووني ال سووووية  بوووواألمراض اجلن صووووابة  يووووؤدي لن خوووواطة  سوووولوب  سووووية ب  اجلن

لوووووه،  يوووووة  سوووووة الطبيع يوووووة املمار مووووون إمكان لوووووك  عووووود ذ عوووووه ب لوووووذي مين لوووووذي ا سوووووي ا يوووووس اجلن التفر

لوووووذا سوووووي ا شوووووباع اجلن ضووووولون اإل عووووونهم يف فووووورج  شوووووكل فوووووالنزالء امل توووووه ب شوووووبع رغبا هوووووا ت تي ألن

 
الساعة  2021-7-19تاريخ الدخول  https://www.webteb.com/articles/10-تقرير منشور على املوقع اإللكرتوني  (1)

 صباحًا. 12:49

https://www.webteb.com/articles/10-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_14446
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شوووووكل  هوووووا ب كووووون تطبيق نوووووة ال مي كوووووار معي يوووووه بأف شووووووة لد قوووووت الن صوووووًا إذا تعل كووووورب خصو أ

 .(1)كامل أو جزئي يف احلياة الواقعية

غوووم  سوووي ر شوووذوذ اجلن هوووذا ال عووول  سووواء بف سوووجون الن خووول  يووودز دا شوووار اال مووواالت انت موووا أن احت ك

خوووووواطي  شوووووواء امل خوووووول الغ جوووووود دا فووووووريوس يتوا شوووووور، ألن ال سووووووي مبا صووووووال جن جوووووود ات نووووووه ال يو أ

صوووووووابع سوووووووطة األ لوووووووه بوا كووووووون انتقا سووووووولية ومي نووووووووات التنا لووووووووة (2)للق سووووووواهم اخل توووووووالي ت ، وبال

 يدز.الشرعية يف احلد من خطر أنتشار فريوس اإل

بووووني األزواج  سووووية  سووووة اجلن شوووورعية واملمار لوووووة ال صووووحة أن اخل خوووورباء ال كوووود  مووووا يؤ ك

سووووتويات  مووووع م موووورتبط  جلوووونس  سووووة ا جوووود أن  ار يوووو  و نوووواعي، ح هوووواز امل يووووز اجل سوووواهم يف تعز ت

مووووووي  لوووووويت حت نووووووات( وا سوووووومى )األميتوغلوبولي لوووووويت ت يووووووة ا ضووووووادة املناع سووووووام امل موووووون األج لووووووى  أع

بووووات امل لووووربد وااللتها نووووزالت ا موووون  سووووم  لووووب، اجل صووووحة الق سوووون  جلوووونس حي مووووا أن ا فووووة، ك ختل

لوووووذين  شوووووخاص ا شوووووف أن األ ضوووووية تك شووووورين املا سووووونوات الع شووووورت يف ال لووووويت ن سوووووات ا فالدرا

بووووات  يووووة، والنو سووووكتة الدماغ نووووواع ال يووووع أ صووووابة  م طوووور اإل لووووديهم خ قوووول  جلوووونس ي سووووون ا ميار

مووووووون األ ،  جلووووووونس  لووووووول ا موووووووا يق يوووووووة، ك موووووووون فوووووووالقلب فووووووورز هر سوووووووم ي عووووووول اجل اجلنس جي

سووووني( نووووودورفينات(  )األوكسيتو فوووووراز )األ يوووووتم إ سوووووية  يوووووة اجلن نووووواء العمل لوووووك أث ضوووووافة إىل ذ باإل

لووووول  كووووون أن تق يووووة مي سوووووكنات أ  كيميائ تووووورب م مووووونني يع كوووووال اهلر عوووووة، و سووووتويات مرتف مب

شوووووكل  نووووووم ب لوووووى ال جلووووونس ع سووووواعد ا موووووا ي ضوووووالت، ك صووووول وأ  الع صوووووداع وأ  املفا مووووون ال

 .(3)أفضل وأعمق

ثوووووووان كووووووون للباح يوووووووه، مي نوووووووزالء  وعل شووووووورعية لل لووووووووة ال صوووووووحية للخ توووووووأثريات ال خوووووووي  ال تل

 وأزواجهم على النحو التالي:

 التقليل من خطر اإلصابة باإلمراض اجلنسية نتيجة التفريس اجلنسي اخلاطة. -
 التقليل من احتمال انتشار مرض اإليدز وخصوصًا يف سجون النساء. -

 
لي، تقنني اخللوة الشرعية يف ال السياسات اإلصالحية داخل السجون املصرية،    منشور على املوقع شيماء حسن ع (2)

 03:5الساعة  2021-7-18تاريخ الدخول   https://www.maatpeace.org/old/node/693.htmاإللكرتوني 

 مساء
(. جدل حول إباحة اجلنس الشرعي بالسجون املصرية بعد انتشار الشذوذ، تقرير مشنور على املوقع 2007، فراج )امساعيل(1)

تاريخ الدخول  2007-6-8تاريخ النشر  https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345اإللكرتوني 

 صباحًا. 1:19الساعة  19-7-2021
الساعة  2021-7-20تاريخ الدخول  https://www.webteb.com/articles/10-تقرير منشور على املوقع اإللكرتوني (2)

 صباحًا.11:17

 

https://www.maatpeace.org/old/node/693.htm
https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345%20تاريخ%20النشر%208-6-2007
https://www.alarabiya.net/articles/2007/07/08/36345%20تاريخ%20النشر%208-6-2007
https://www.webteb.com/articles/10-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_14446
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صووووًا يف - سووووان، وخصو صووووحة اإلن سووووني  يووووة يف حت شوووورعية أهم لوووووة ال هوووواز  للخ يووووز اجل تعز

 املناعي، واملخافظة على صحة القلب، وتكسني األ ، وحتسني النوم.
صوووووحية،  سوووووية وال يوووووة والنف توووووأثريات االجتماع ضوووووافة إىل ال نوووووا باإل كووووون ل خووووورى مي هوووووة أ مووووون ج

عوووول  يوووول، ل صووووالح والتأه كووووز اإل نووووزالء مرا شوووورعية ل لوووووة ال يووووة للخ خوووورى إجياب تووووأثريات أ يوووود  حتد

لوووووى  فووووواا ع سووووواهمة يف احل هوووووا امل خوووووالل أبرز مووووون  يووووول،  صوووووالح والتأه كوووووز اإل ظوووووام يف مرا الن

تووووووزام  ضووووووباط واإلل يوووووود واالن سوووووولوا اجل سوووووون ال نووووووزالء ذوي ح شوووووورعية لل لوووووووة ال حووووووق اخل موووووونح 

سووووواهم  توووووالي ت يووووول، وبال صوووووالح والتأه كوووووز اإل حتوووووددها إدارة مرا لووووويت  موووووة ا موووووات واألنظ بالتعلي

 لشرعية.يف حفظ األمن والنظام يف املراكز سعيًا حنو االستفادة من حق اخللوة ا

 املبحث الثالث

 معوقات تطبيق اخللوة الشرعية يف مراكز اإلصالح والتأهيل والنظريات امُلفسرة لذلك

صوووووووالح  كوووووووز اال نوووووووزالء مرا شووووووورعية ل لووووووووة ال يوووووووق اخل يوووووووة تطب مووووووون أهم لووووووورغم  لوووووووى ا ع

يووووق  ئوووود لتطب موووون الفوا يوووود  نوووواا العد ضوووووع ه حووووول املو يوووّوة  سووووات العلم سووووب الدرا يوووول، فح والتأه

يووووود شووووورعية حتد لووووووة ال مووووور اخل لوووووزوجني، األ بوووووني ا يوووووة  قوووووة الزوج موووووة العال لوووووق بدميو موووووا يتع ًا في

نوووووزالء  لووووودى ال حتوووووديًا  هوووووا،  عووووودم تفكيك سووووورة و لوووووزواج واأل سوووووتمرارية ا نوووووه إ نوووووتج ع لوووووذي ي ا

يووووووق  جووووووه تطب لوووووويت توا قووووووات ا موووووون املعو يوووووود  نوووووواا العد يووووووة، إال أن ه كووووووام عال كووووووومني أح احمل

لوووودول ال يوووودًا يف ا صووووالحّية حتد كووووز اال شوووورعية يف املرا لوووووة ال سووووالمية اخل شوووورقية اإل يووووة ال عرب

لوووك  هوووم ت مووون أ عووول  هوووا، ل كووون جتاوز نوووة ال مي قووويم معي عوووراف و يووود وأ عوووادات وتقال توووع ب لووويت تتم ا

 املعوقات ما يلي:

 املعوقات االجتماعّية: املطلب األول /

لوووووووة  يووووووق اخل مووووووام تطب عووووووائق أ قووووووف  لوووووويت ت قووووووات ا لووووووك املعو هووووووي ت يووووووة  قووووووات االجتماع املعو

صوووالح  كوووز اإل خووول مرا شووورعية دا موووا ال هوووا  مووون أهم فوووراده،  موووع وأ عووون اجملت مجوووة  يووول النا والتأه

 يلي:

خوووتالء - فوووراده إ موووع وأ بووول اجملت سووووار  عووودم تق خووول أ هوووا دا جوووة بزوج توووه أو الزو لوووزوج بزوج ا

 مراكز اإلصالح والتأهيل، ألن ذلك يتعارض مع ما هو مقبول جمتمعيًا.
صوووووالح  - كوووووز اإل خووووول مرا هوووووا دا جوووووة وزوج محووووول الزو كووووورة  فوووووراده لف موووووع وأ فوووو  اجملت ر

قووول يف  هوووا معت جوووة وزوج محووول الزو كوووس  هوووذا ع يووّوة(،  عوووار امُلجتمع صووومة ال يووول )و والتأه

سوووورائيلّي سووووجون اإل هوووول ال لووووها وأ جووووة وأه عووووار للزو صوووومة  تووووؤدي إىل و لووووة األوىل  ة، فاحلا

 زوجها يف حني احلالة الثانية تؤدي إىل الفرح واإلبتهاج والسعادة.
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غوووورف  - موووواكن و لووووى أ شووووراف ع يوووول اإل صووووالح التأه كووووز اإل عوووواملني يف مرا بوووول ال عوووودم تق

بووووني األزواج، ف يوووّوة  قووووة الزوج صووووّية يف العال موووون خصو لووووذلك  ملووووا  شوووورعّية،  لوووووة ال موووون اخل

لووووزوجني  بووووة ا حوووود مراق حيووووق أل مووووع ال  فووووراد اجملت يووووع أ ظوووور مج مووووا ن ظوووورهم ك هووووة ن وج

عوووووادات  عوووووارض وال عووووول يت هوووووذا الف كوووووون  عوووووًا،  سوووووّية م قوووووة اجلن سوووووتهم العال خوووووالل  ار

 .  (1)والتقاليد امُلجتمعّية
شوووورعّية،  - بوووواخللوة ال يوووول  هووووا النز غووووب زوج حووووال ر كووووبري يف  بوووواإلحراج ال جووووة  شووووعور الزو

 للخلوة ُيشعر الزوجة باإلحراج. حي  أن إجراءات التجهيز
كووووووز  - سوووووووار املرا خوووووول أ هووووووا دا لووووووة بزوج تووووووه والنزي خووووووتالء بزوج يوووووول اإل بوووووول النز عوووووودم تق

شووووورقي  موووووع ال يووووود اجملت عوووووادات وتقال موووووع  نوووووافى  لوووووك يت يووووّوة، ألن ذ صوووووالحّية والتأهيل اإل

 الراف  لذلك.
عوووووود  - هوووووذا ي يووووول،  عوووووات للنز يوووووب املمنو سوووووبب يف تهر كوووووون ال قووووود ت شووووورعّية  لووووووة ال اخل

 .2ة الرقابة على النزيل يف حالة اخللوة الشرعّيةإلشكالّي

 املعوقات االقتصادّية واملالّية: / الثاني املطلب

مووووواكن  يوووووز أ مووووون جته بووووود  نوووووزالء ال  شووووورعية لل لووووووة ال يوووووق اخل يوووووق وتطب جووووول حتق مووووون أ

كوووووواليف  توووووواج لت موووووواكن حت لووووووك األ يوووووول، ت صووووووالح والتأه كووووووز اإل خوووووول مرا لووووووذلك دا صووووووة  خا

مووووون  كوووواليف  لووووك الت كوووووون ت قوووود ت يووووة،  قوووووف عال لوووويت ت يوووّوة ا صوووووادية واملال قووووات االقت هووووم املعو أ

 عائق أمام تطبيق اخللوة، مبعنى اخر ضعف االقتصاد وقلة املوارد املالّية تؤثر على:

 ختصي  أماكن خاصة باخللوة الشرعية داخل مراكز االصالح والتأهيل. -
موووورأة  - يوووول إ كووووان النز يوووودًا إذا  يوووّوة، حتد سووووتلزمات احليات فووووة امل موووواكن بكا يووووز األ جته

صووووةباحلمل و يووووزات خا هووووز بتجه كووووان ُمج لووووة مل توووواج النزي لووووة حت هووووذه احلا موووول، يف  حا

 والوالدة.
شوووورعّية  - لوووووة ال موووون اخل موووووقفهم  فووووة  نووووزالء ملعر سوووور ال يوووّوة أل سووووات وأ وووواث علم موووول درا ع

 ألبناؤهم داخل مراكز اإلصالح والتأهيل.
نوووووزالء   - عوووووات لل يوووووب املمنو نوووووع تهر صوووووة مل توووووي  خا بوووووأجهزة تف لووووووة  مووووواكن اخل يوووووز أ جته

 .(1)خالل فرتة اإلختالء

 
 .220البستاني، تافكة و سعيد، حممد، مرجع سبق ذكره، ص(1)
اجستري (. حقوق السجني يف ال املواثيق الدولّية وإنعكاساتها على التشريع اجلزائري، رسالة م2020عبد الكريم، سعادة )(2)

 .91غري منشورة، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن: اجلزائر، ص
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 :املعوقات الفقهّية املطلب الثال  /

بوووووواحثني  هوووووواء وال بوووووول الفق موووووون ق ضووووووع  لوووووويت تو قووووووات ا لووووووك املعو عووووووين ت يوووووّوة ت قووووووات الفقه املعو

لوووووووة يووووووق اخل مووووووام تطب جوووووورام أ قوووووواب واإل لووووووم الع جمووووووال ع صووووووني يف  شوووووور املخت هوووووواء ف عية،ال الفق

سوووومت  شوووورعية، انق لوووووة ال يووووق اخل خيوووو  تطب مووووا  صووووة في ظوووورة خا هلووووم ن صووووني  بوووواحثني واملخت وال

خيووو   موووا  قوووانون  في مووواء ال مووواع وعل مووواء االجت لووونفس وعل مووواء ا طوووب وعل خووورباء ال بوووني  موووا  اآلراء 

قووووووه  هوووووواء يف الف بووووووني الفق كووووووذلك  فووووووت  عووووووارض، واختل يوووووود وم بووووووني مؤ مووووووا  شوووووورعية  لوووووووة ال اخل

لوووو جووووواز اخل حووووول  سووووالمي  لوووووة اال يووووق اخل عووووارض تطب موووون ي هووووا، إن  عوووودم جواز شوووورعية أو  وة ال

 الشرعية يعارض تطبيقها لعدة أسباب لعل من أهمها ما يلي:

هووووو  - منووووا  يووووه، وإ سوووووة عل عووووين الق شوووورعي ال ي قووووه ال سووووة ح موووون  ار يوووول  مووووان النز إن حر

هوووووا  قوووووب علي موووووع ويعا يووووود اجملت عوووووادات وتقال فوووووة ل سووووولوكيات  ال سوووووته ل جوووووة  ار نتي

 القانون.
خوووووول جيووووووب  - شووووووهواته دا ئووووووزه و لووووووى غرا سوووووويطر ع سووووووه وي ضووووووبط نف يوووووول أن ي لووووووى النز ع

 مراكز االصالح والتأهيل خالل تنفيذ حكمه.
سوووووووالبة  - بوووووووة  شوووووووروط العقو خيووووووول ب هوووووووا  لوووووووة بزوج توووووووه أو النزي يووووووول بزوج خوووووووتالء النز إن إ

 .(2)احلرية
نووووادق  - لووووها لف يووووؤدي إىل حتوي صووووالحّية  كووووز اال خوووول املرا شوووورعية دا لوووووة ال يووووق اخل إن تطب

 .(3)ليس اهلدف منها حتقيق الردع من خالل العقوبة سالبة احلرية

 معوقات أخرى: / الرابع املطلب

شوووورعية  لوووووة ال يووووق اخل حتووووول دون تطب خوووورى  قووووات أ نوووواا معو سووووابقة ه قووووات ال ضووووافة للمعو إ

 ل منها:يف مراكز االصالح والتأهي

لووووة  - غووووري مؤه صووووالح ال كووووز اال شووووة مرا خوووول بي بووووني األزواج دا شوووورعية  لوووووة ال تووووؤدي اخل قوووود 

موووووون  كووووووثري  كووووووون يف ال قوووووود ت صووووووحّية  بووووووأمراض  صووووووابة  يوووووواة إىل اإل سووووووتلزمات احل مب

موووورض  يوووّوة، ك طوووورية ومعد يووووان خ يوووودزاألح ثووووال اإل سووووبيل امل لووووى  شووووار  ع عوووون انت نوووواتج  ال

شوووواذة  سووووية ال سووووات اجلن نووووزالءاملمار قوووودر بووووني ال عوووودم م لوووول يوووواتهم  ىتهم ع سووووتهم ح  ار

 .اجلنسية الطبيعية

 
 .221البستاني، تافكة و سعيد، حممد، مرجع سبق ذكره، ص(3)
 .91عبد الكريم، سعادة، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .63سالودة، عبد اجلواد، مرجع سبق ذكره، ص (2)



 

 
181 

 م 2021ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

جوووووراءات  - ختووووواذ اال يوووووة ا سوووووة العقاب مووووون إدارة املؤس لوووووب  شووووورعية يتط لووووووة ال ظوووووام اخل ان ن

متووووووس  بووووووني األزواج ال  لوووووووة  موووووون ان اخل كوووووود  فوووووول التأ لوووووويت تك ضوووووورورية ا مووووووة وال الالز

 .(1)بأمنها
 تكدس النزالء داخل مراكز االصالح والتأهيل )اإلكتظاا(. -
 سوء أوضاع النزالء داخل املراكز. -
 ة.انعدام الرعاية الصحّي -
 إنعدام الرعاية االجتماعّية -
 .(2)صعوبة تطبيق اخللوة الشرعّية يف حال كان النزيل ُمتزوج أكثر من زوجة -
 اخللوة الشرعية ُتعترب إهانة لكرامة املرأة. -
 اخللوة الشرعية تعطي للنزيل حق ليس من حقه. -
بووووووني  - شوووووورعية  لوووووووة ال سووووووب للخ كووووووان امُلنا توووووورب امل يوووووول ال ُتع صووووووالح والتأه كووووووز اال مرا

 زواج.األ
قووووووووانني  - يووووووود وال عوووووووادات والتقال عوووووووراف وال كووووووول األ عووووووون  خوووووووروج  شووووووورعية  لووووووووة ال اخل

 .(3)والشرائع السماوية

خووول  شووورعية دا لووووة ال يوووق اخل يوووة تطب مووون أهم لووورغم  لوووى ا نوووه وع نوووا أ ضوووح ل سوووبق يو موووا  إن 

يووووووق  شووووووعبها تطب يوووووورف   لوووووودول  موووووون ا يوووووود  نوووووواا العد يوووووول، اال أن ه صووووووالح والتأه كووووووز اال مرا

موووووا يف  لووووووة ك يوووووق اخل لوووووى تطب فوووووق ع هوووووا توا خووووورى حكومت هوووووا، ودول أ خووووول مراكز لوووووة دا اخل

شووووورعية لكن لووووووة ال عوووووارض اخل صووووورية   ت موووووة امل صووووور، فاحلكو هوووووا م سوووووتطيع تطبيق هوووووا ال ت

شووووعبها  يووووة، إال أن  كوووواليف العال يووووزات والت يووووة والتجه بووووات املاد سووووبب العق قووووع ب لووووى ارض الوا ع

يوووووو  أن  يووووووة، ح عووووووات العرب موووووون اجملتم يوووووود  لوووووودى العد مووووووا  لووووووذلك ك عووووووارض  يوووووود وم بووووووني مؤ

سووووالمية،  شوووورقية اال يووووة ال لوووودول العرب يوووودًا يف ا يوووودين حتد موووون املؤ كووووثري  ثوووور ب ضووووني أك املعار

لووويت لووودول ا لوووك ا نوووه،  ت قووورتاب م جيوووب اإل محووور ال  خوووط أ بوووني األزواج  يوووة  قوووة الزوج تووورى أن العال

نووووازل  هووووم يف م صووووة ب فووووة خا تووووتم إال يف غر جيووووب أن  قووووط وال  بوووواألزواج ف صووووة  قووووة خا هووووذه العال

مووورد  تووورب ُمت بوووذلك يع قووووم  مووون ي يوووع، وأن  مووورقى اجلم موووام  صوووالح أ كوووز اإل لووويس يف مرا قوووة و ُمغل

 
 .92عبد الكريم، سعادة، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 (. اخللوة الشرعية للسجناء قضية رأي عام يف مصر، ملزيد من التوضيح أنظر/ ي الرابط 2019مطاوع، نادية ) (2)

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2009/3/420800.html مساًء 8الساعة  2021,7,23، تاريخ الدخول. 
(، ص 46(. خلوة السجني بزوجته بني الرف  والقبول، جملة البشائر، العدد )2012الفهيد، عبد الوهاب وناجي، أشرف )(3)

 .19-14ص

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2009/3/420800.html
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يووّو قووويم امُلجتمع يووود وال عوووادات والتقال لوووى ال هوووذا ع سووولبية،  يوووة  صووومة إجتماع صوووم بو سووووف يو ة، و

سوووموح  هوووو م موووا  سوووب  شوووخ  ح سووولوكيات ال صوووم  قووووم بو لووويت ت صوووم ا يوووة الو كوووده نظر موووا تؤ

موووون  حنووووراف  لووووق اال موووون خت هووووي  عووووة  توووورى أن اجلما صووووم  يووووة الو مووووع، إن نظر خوووول اجملت يووووه دا ف

حووورف  سووولوا املن نوووا ال مووون ه لوووذا و حنوووراف،  هوووا اإل شوووكل خرق لوووذي ُي عووود ا صوووناعة القوا خوووالل 

يوووو نووووه يف تطب مووووع كو بوووول اجملت موووون ق صوووومه  لووووذي مت و سوووولوا ا لووووك ال هووووو ذ شوووورعية  لوووووة ال ق اخل

موووووع قووووويم اجملت عووووود و عوووووايري وقوا عووووون م يوووووة (1)خوووووارج  فوووووة )الوطن يوووووة الثقا كوووووده نظر موووووا وتؤ ، ك

هوووووا أن  صووووود ب لووووويت نق يوووووة( ا يووووو والفرع مووووون ح لوووووف  عوووووات ختت فوووووة اجملتم سوووووودها الثقا لووووويت ت ، ا

مبوووا أن نوووى  خووور،  مبع موووع إىل ق مووون جمت لوووف  هوووا ختت عوووي أن مووون الطبي سوووان ف صووونع اإلن مووون  فوووة  الثقا

موووع  مووون جمت لوووف  موووة خيت نوووه قي موووا يعطو نوووه و موووا يعتقدو نووواس و لوووه ال موووا يفع ضوووح أن  مووون الوا ألن 

لوووويت  فووووة ا لووووى الثقا قووووف ع لووووه يتو مووووا يفع عووووني و فوووورد م قووووده  مووووا يعت خوووور، وإن  شووووأإىل ق لووووها  ين يف ا

فوووووور مووووووًا ،هووووووذا ال فووووووة دورًا ها عووووووب الثقا عووووووة إذ تل فوووووورد واجلما يوووووواة ال كووووووده يف ح مووووووا أ هووووووذا   ،

سووووووري  يووووووة يف تف يووووووات اجتماع فووووووات كعمل قوووووويم والثقا يووووووة ال لووووووة أهم كوووووود ع يوووووو  أ جووووووس ح بري

فووووة يف  يووووة الثقا كوووودوا أهم يوووو  أ ميووووة ح موووواء اجلر ضووووًا عل لووووك اي كوووود ذ سوووواني، وأ سوووولوا االن ال

عووووووين أن  هووووووذا ي مووووووع،  خوووووول اجملت يوووووّوة دا سوووووولوكيات امُلجتمع عوووووون ال حوووووورف  سوووووولوا املن سووووووري ال تف

فووووات موووون  الثقا سوووووية  غووووري  سوووولوكيات ال فووووات وال سووووة االحنرا كووووبري يف  ار هلووووا دور  يووووة  الفرع

شوووووووشة  ضوووووووعف التن مووووووواعي و ضوووووووبط االجت ضوووووووعف ال سووووووومون ب فوووووووراد  ووووووون يت عووووووو  اال بووووووول ب ق

يووووة نووووه، االجتماع نووووا ا ضووووح ل سووووبق يو مووووا  فوووورد أو  إن  سوووولوا ال عوووون  سووووريات  ضووووع تف كوووون و ال مي

فووووووة ال جوووووووع إىل الثقا كوووووواماًل دون الر عووووووا  تووووووى جمتم عووووووة، أو ح مووووووعاجلما ، (2)سووووووائدة يف اجملت

موووود  ضووووها يعت شوووورعية أو رف لوووووة ال بووووول اخل يوووو  أن ق يووووة، ح يووووة أو اجلمع فووووة الفرد يوووودًا الثقا حتد

مووون  قوووة  فووورد منبث يوووة ال قووود ان هو يوووة  فوووة فرد نوووت ثقا يوووة، اذا كا يوووة أو اجلمع فوووة الفرد لوووى ثقا ع

عوووي  سوووق اجلم ضووود الن لوووك  كوووان ذ لوووو  توووى  لووووة ح بوووول اخل عوووين ق مجووواعي  وووا ي فوووردي ال  سوووق  ن

متووووورد ع يوووووة و عوووووين أن هو هوووووذا ي يوووووة  فوووووة مجع نوووووت الثقا حوووووال كا يووووود، ويف  عوووووادات والتقال لوووووى ال

شوووورعية يف  لوووووة ال بووووول اخل عوووودم ق عووووين  موووواعي  ووووا ي عووووي االجت سووووق اجلم موووون الن قووووة  فوووورد منبث ال

جوووووة  لووووووة الزو توووووه وخ يووووول بزوج لووووووة النز بووووول خ غوووووري متق لوووووذلك و فووووو   موووووع را كوووووان اجملت حوووووال 

هووووا سووووي(3)بزوج عووووال وم موووواعي ف ضووووبط االجت كووووون ال نووووا ي يووووة ، ه مووووا يف نظر فوووورد ك لووووى ال طر ع

 
 .195-194، صللنشر والتوزيع: عمان الشروق، دار 1(. نظريات علم اجلرمية، ط0820وريكات، عايد )(1)
 .451و ص 169، صللنشر والتوزيع والطباعة: عمان وائل، دار 2اجلرمية، ط(. نظريات علم 1320وريكات، عايد )(2)
 .235، ص للنشر والتوزيع والطباعة: عمان وائل، دار 1، طعلم النفس اجلنائي(. 1420وريكات، عايد )(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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سووووووواتهم  حووووووورار يف  ار فوووووووراد أ يووووووورى أن اال لوووووووذي  شوووووووي ا عوووووووا  هر مووووووواعي لل ضوووووووبط االجت ال

قوووووووتهم  هوووووووو عال سووووووولوكيات  سوووووووات وال لوووووووك املمار عووووووون ت ميووووووونعهم  موووووووا  سووووووولوكياتهم، وإن  و

لووووو  تووووى  شوووواء ح مووووا ي عوووول  ضووووعيفة يف لووووروابط  لووووك ا نووووت ت حووووال كا يووووة، يف  هووووم األجتماع وروابط

عووووة واجمل ضوووود اجلما لووووه  نووووت أفعا مووووا كا عوووول  عوووون ف نووووع  يووووة ميت لووووروابط قو نووووت ا مووووع، وإذا كا ت

 .(1)خيالف اجلماعة واجملتمع

توووووورى أن ا لوووووويت  يووووووة ا يووووووة األيكولوج كوووووودها النظر مووووووا وتؤ مووووووع ك لووووووه  سووووووان يف تعام إلن

هوووا  هوووا وتطويع سووويطرة علي سوووعى لل كوووان ي توووى وإن  هوووا ح يوووف مع موووا أن يتك حيووواول دائ عوووة  الطبي

مووووون كوووووثري  سوووووان يف  جوووووز اإلن توووووه، إال أن ع شوووووباع حاجا صوووووفات  إل سوووووب  لوووووه يكت يوووووان جيع األح

موووون  نووووه  يووووة متك يووووة وثقاف يووووف بيولوج توووورى التك يووووة  هووووذه النظر تووووه، ف اووووروف بيش مووووع  فووووق  والتوا

فووووووة نوووووواء الثقا صووووووياغة وب سووووووي يف  لوووووووجي دور أسا قووووووع اإليكو يوووووو  أن للوا لووووووك يف ، ح هوووووور ذ يظ

هووووا يوووودها وديانات هووووا وتقال يووووة وفنون هووووا االجتماع سوووولوكها وأنظمت منوووواط  يووووة وأ هووووا الثقاف  ،مسات

عوووووال ل صوووووياغة ف سوووووان و يوووووف اإلن قووووواهر لتكي سووووولطان  سوووووان  طوووووة باإلن يوووووة احملي ظوووووروف الطبيع ل

بوووه طوووة  مووول احملي لوووك العوا مووورتبط بت قوووايف  جوووه الث كووول منتو صوووبح  توووه وي عوووه وأمزج كووورب طبا ، أ

يوووووة  لوووووب الثقاف هوووووا ألن القوا غوووووم أهميت شووووورعية ر لووووووة ال كوووووثري للخ فووووو  ال لوووووك ر لوووووى ذ يووووول ع دل

 .(2)وأفراده التكيف معها والعادات والتقاليد تريد ذلك وتفرض على اجملتمع

 إضافة للنظريات السابقة ال بد من التطرق إىل النظريات التالية:

موووون  - كوووول  مووووع  جوووول  يووووة اخل يووووت نظر بووووط بريثو نووووا ر يووووت ه عووووا  بريثو جوووول: لل يووووة اخل نظر

بوووود  حنووووراف ال  حوووودوث اال جوووول  موووون أ ضووووبط، ف يووووة وال فووووة الفرع صووووة والثقا يووووة الفر نظر

سوووبب لووويت ب شوووروعة ا سوووائل امل تووووفر الو عووودم  شوووروعة مووون  غوووري م سوووائل  فووورد لو جوووأ ال ها يل

خيوووو   موووا  ثووووال في سوووبيل امل لووووى  بوووه، فع طووووة  يوووة احملي فووووات الفرع مووون الثقا سووووتمدها  قووود ي

شووووووباع  نووووووه إ يوووووول ال ميك مبووووووا أن النز صووووووالح و كووووووز اإل خوووووول مرا شوووووورعية دا لوووووووة ال اخل

عووووووادات  عوووووون  جووووووة  طوووووورق خار شووووووباعها ب جووووووأ إل شوووووورعية يل طوووووورق  سووووووّية ب تووووووه اجلن حاجا

سووووتغل الف مووووع م قوووويم اجملت يوووود و يوووول وتقال بوووول النز صووووة بتق هووووذه الفر ثوووول  لووووذلك، تتم صووووة  ر

 
 .265مرجع سبق ذكره، ص (. 1320وريكات، عايد )(1)
 ملزيد من التوضيح أنظر/ي الرابط، (. نظريات الثقافة2021جامعة حممد سطيف )(2)

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=3456 تاريخ الدخول ،
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جوووواوزًا  يووووة مت فووووة الفرع بووووذلك بالثقا تووووأثرًا  صووووالح م كووووز اال خوووول مرا شوووورعية دا لوووووة ال للخ

 .(1)الضوابط والقوانني امُلجتمعية، ومتجاوزًا خجله
صووووية  - يووووة أن شخ هووووذه النظر قووووات  هووووم منطل يوووود أ عووووا  فرو سووووي: لل يوووول النف يووووة التحل نظر

 أجزاء رئيسية هي:الفرد تتكون من ثالث 
o .اهلو: ُتمثل الشهوات والرغبات اجلنسّية 
o .األنا: ُتمثل الواقع 
o قووووويم عوووووايري وال ضووووومري وامل ثووووول ال لوووووى: ُتم نوووووا األع بوووووول (2)األ سوووووري ق نوووووا تف ، اذا رغب

موووووام  فووووونحن أ سوووووي  يووووول النف يوووووة التحل لوووووى نظر نووووواء ع شووووورعية ب لووووووة ال يووووول للخ النز

فوووورد  لووووى ال سوووويطرة ع يووووة وامل هووووي الطاغ هلووووو  نووووت ا حووووال كا يوووواراين، األول يف  خ

يوووود  عووووادات والتقال كوووول ال جوووواوزًا  شوووورعية مت لوووووة ال يوووول للخ بووووول النز عووووين ق هووووذا ي

هوووووو م موووووا  كووووول  لوووووى  موووووردًا ع يوووووة مت ضووووووابط االجتماع موووووع، وال فووووووض يف اجملت ر

سوووووتغاًل  سووووورته م توووووه وبأ بوووووه وبزوج سوووووتلحق  لووووويت  عوووووار ا صووووومة ال بوووووالي لو غوووووري م

ثووووواني إذا  يوووووال، ال قوووووع واخل بوووووني الوا يوووووز  جووووواوزًا التمي لوووووك مت يوووووق ذ صوووووة لتحق الفر

عوووول  نووووه ف شووووخ  ال ميك عووووين أن ال هووووذا ي سوووويطرة  هووووي امل لووووى  نووووا األع نووووت األ كا

لوووذ يوووة،  قووويم اجملتمع عوووادات وال جتووواوز ال نوووه  شووواء وال ميك كووورة موووا ي يووورف  ف ا 

 اخللوة الشرعية حتى وإن كان حمكوم لفرتات طويلة.
يووووة ال  - ظووووواهر االجتماع سووووري ال يووووة أن تف يووووة التكامل عووووين النظر يوووّوة: ت يووووة التكامل النظر

لووووبع ،  ضوووها ا موووع بع قووواطع  يوووات تت عووودة نظر لوووى  منوووا ع حووودة وإ يوووة وا لوووى نظر قوووف ع يتو

تووووواج ل شووووورعية حي بووووواخللوة ال لوووووق  موووووا يتع سوووووري  ثوووووال إن تف سوووووبيل امل عووووول  هوووووات ف عووووودة إجتا

يوووووود،  عووووووادات والتقال لووووووى ال موووووورد ع يووووووة، الت ضوووووووابط االجتماع ضووووووعف ال سووووووريه، إن  لتف

هووووا  يووووة وغري فووووات الفرع تووووأثر بالثقا سووووّية، ال بووووات اجلن شووووباع الرغ صووووة، إ سووووتغالل الفر ا

لووووووة  فووووورد للخ عوووودم ال بوووووول أو  سووووري ق هوووووا تف هووووات ميكن عووووون اجتا بووووارة  هوووووي ع كووووثري  ال

جتوووواه لووووى إ موووواد ع نووووا االعت يوووو  ال ميكن شوووورعية، ح نووووا  ال موووون ه لووووذلك،  حوووود  سووووري وا وتف

خوووول  شوووورعية دا لوووووة ال ضوووووع اخل سووووري مو يوووّوة لتف يووووة التكامل سووووتخدام النظر موووون ا بوووود  ال 

 .  (3)مراكز االصالح والتأهيل

 
 .312-311، مرجع سبق ذكره، ص(2013وريكات، عايد )(1)
 .119-118(، مرجع سبق ذكره، ص2008وريكات، عايد )(2)
 .351(، مرجع سبق ذكره، ص2013وريكات، عايد )(3)
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  النتائج:

موووون  .1 نووووزالء  يوووول ال عووووادة تأه يوووول دور يف إ صووووالح والتأه كووووز اإل شوووورعية يف مرا لوووووة ال للخ

 النواحي االجتماعية والنفسية والصحية.

يووووق .2 قوووورت املواث صووووريح،  أ ضووووح و شووووكل وا شوووورعية ب لوووووة ال يوووول يف اخل حووووق النز يوووّوة  الدول

 رغم ذلك   متنح غالبية النظم العقابية هذا احلق للنزيل.
لووووووووة  .3 يووووووول يف اخل حوووووووق النز عووووووون  يووووووول  لوووووووة النز نوووووووى ملعام حلووووووود االد عووووووود ا طووووووورق قوا   تت

 الشرعية، يف حني تطرقت قواعد نيلسون مانديال هلذا احلق.  
يوووا .4 جووووواز ز لوووى  هووواء ع فوووق الفق ظووووة ات عوووام حماف يوووده بالط توووه وتزو لووووه لرؤي يووول  جوووة النز رة زو

مووون  هوووا  جوووة لزوج يوووارة الزو سوووألة ز فووووا يف م كووونهم اختل لوووه، ل بوووني أه نوووه و صووولة بي لوووى ال ع

 اجل اخللوة الشرعية.

لوووووة  إن .5 موووورات اخل عوووودد  يوووود  عوووون حتد فوووول  قوووود أغ يوووول  صووووالح والتأه كووووز اإل قووووانون مرا

 .الشرعية اليت ميكن أن يستفيد منها النزيل
ضووووومن ان  .6 توووووتم  جيوووووب ان  يووووول  صوووووالح والتأه كوووووز اال شووووورعية يف مرا لووووووة ال يوووووق اخل تطب

 شروط منها:
توووووالي  .أ ثووووور، وبال سووووونة أو أك لووووويهم ب كووووووم ع شووووورعية احمل لووووووة ال مووووون اخل سوووووتفيد  ي

هووووذا  ووووالف  قوووووفني،  سووووتبعاد املو سوووونة وا موووون  قوووول  كووووومني دون بأ سووووتبعد احمل ا

 لقواعد نيلسون مانديال اليت اشرتطت عدم التمييز بني النزالء.
نوووووووزالء  .ب يووووووول ال صوووووووالح والتأه كوووووووز اإل شووووووورعية يف مرا لووووووووة ال مووووووون اخل سوووووووتفيد  ي

 والنزيالت، هذا ما ينسجم مع قواعد نيلسون مانديال.
 جيب أن تعقد اخللوة الشرعية يف مكان داخل مركز اإلصالح والتأهيل. .ج
قووووووة   .د جووووووود عال هووووووا و عوووووول أبرز شوووووورعية، ل لوووووووة ال شووووووروط اخل كووووووان  ضوووووومن امل يت

لووووة، وأن  غووووري مقبو شوووورعية  غووووري ال قووووات  جووووة، فالعال لووووزوج والزو بووووني ا شوووورعية 

مووووع  سووووجم  مووووا ين هووووو  ظووووار، و عوووون األن يوووودًا  قووووًا بع سوووواترًا ومغل كووووان  كووووون امل ي

 قواعد نيلسون مانديال.
يووووة،  .ذ يووووارات الزوج يووووق الز نوووود تطب نووووزالء ع بووووني ال يووووز  كوووود عوووودم التمي مووووا يؤ هووووذا 

موووودة  حلووووق ك هووووذا ا موووون  سووووتفادة  بووووالنزالء لال لووووق  شووووروط  تتع جووووود  عوووودم و نووووا  ل

 احلكم أو أن يكون النزيل حسن السرية والسلوا.
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نوووووه  .ر سوووووتفيد م لوووووذي ي قووووودر ا حلوووووق بال هوووووذا ا مووووون  جوووووات  نوووووزيالت الزو سوووووتفيد ال ت

 الرجال، وعدم اقتصارها على الرجال فقط.
يووووووار .ز يووووووق الز موووووواكن لتطب جووووووراءات وأ لووووووك إ كووووووون هنا شووووووكل أن ي يووووووة ب ة الزوج

 حيقق العدل واملساواة يف االستفادة من هذا احلق.
صووووووون  .س سووووووالمة األزواج و لووووووى  فوووووواا ع مووووووام للح يووووووة واهت لووووووك عنا كووووووون هنا أن ي

 كرامتهم، كاحملافظة على سرية الزيارة مثاًل.
 ال متنح ملن تزوج داخل مركز اإلصالح والتأهيل وحكمه منخف . .ش
خوووال .ص مووون  شووورعية  لووووة ال لوووى اخل يووول ع صووول النز كوووز حي لوووب إلدارة املر قوووديم ط ل ت

 يعرب عن حاجته للخلوة الشرعية يذكر فيها الوقت واليوم.
 يستفيد من اخللوة الشرعية احملكوم ذو السلوا احلسن. .ض
 متنح اخللوة الشرعية للنزالء على فرتات متباعدة. .ط
يووووة  .ا هووووم أمن عوووون تهم ظوووور  غوووو  الن نووووزالء ب يووووع ال شوووورعية مج لوووووة ال موووون اخل سووووتفيد  ي

 أم جنائية.
سووووية إن لت .7 يووووة ونف تووووأثريات اجتماع صووووالح  كووووز اال خوووول مرا شوووورعية دا لوووووة ال يووووق اخل طب

 وصحية على األزواج وأسرهم، كما على النحو األتي:
سوووووورية  .أ قووووووات األ سووووووتمرارية العال ثوووووول يف ا يووووووة: تتم تووووووأثريات االجتماع ال

 وترابطها، وعدم التفكك األسري.
بوووووووني األزواج  .ب شوووووورعية  لوووووووة ال ثوووووول يف أن اخل سووووووية: تتم تووووووأثريات النف ال

سوووووية  ضوووووطرابات النف شووووواب واإل بووووواط واالكت لوووووق واالح مووووون الق لووووول  تق

 لكال الزوجني، كما وتقلل من اإلضطرابات لألبناء واألهل.
صوووووابة  .ج طووووور اال مووووون خ لووووول  شووووورعية تق لووووووة ال صوووووحية: اخل توووووأثريات ال ال

يوووودًا  يووووة حتد مووووراض املعد شووووار األ طوووور انت موووون خ سووووية و بوووواألمراض اجلن

 يف حال  ارسة األزواج للشذوذ اجلنسي.
غوووووم .8 قوووووات  ر مووووون املعو عوووووة  نووووواا جممو شووووورعية إال أن ه لووووووة ال يوووووة للخ توووووأثريات االجياب ال

صوووووالح  كوووووز اال خووووول مرا هوووووا دا مووووون تطبيق حتوووووّد  يوووووة  صوووووادية والفقه يوووووة واالقت االجتماع

 والتأهيل.
 



 

 
187 

 م 2021ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 

 التوصيات:

 تكمن توصيات البح  أن على احلكومات وإدارات مراكز اإلصالح والتأهيل:

سوووووية  - شوووووروط األسا يووووود بال كوووووز التقي خووووول املرا شووووورعية دا لووووووة ال يوووووق اخل بوووووة لتطب املطلو

 اإلصالحّية والتأهيلّية.
غوووو   - يوووونهم، ب يووووز ب سوووواواة دون متي عوووودل وم نووووزالء ب يووووع ال شوووورعية جلم لوووووة ال يووووق اخل تطب

 النظر عن التهمة حتديدًا ألصحاب األحكام العالية.
كووووورامتهم،  - صوووووون  سوووووالمتهم و لوووووى  فووووواا ع بووووواألزواج للح موووووام  لوووووك اهت كوووووون هنا أن ي

 ة على سرية الزيارة على سبيل املثال.كاحملافظ
يوووق  - خوووالل تطب توووتم  جيوووب أن  لووويت  ضووووابط ا لوووى ال صوووريح ع ضوووح و شوووكل وا تووون  وب أن 

 اخللوة الشرعية.
جيوووووب أن  - يووووو   يوووووة، ح يوووووق الدول قووووووانني واملواث موووووع ال شوووووى  مبوووووا يتما هوووووا  عووووودل قوانين أن ُت

صووووالح  صووووة با ثووووة اخلا يووووة احلدي هووووات العقاب مووووع التوج سووووجمة  قوووووانني من لووووك ال كووووون ت ت

 أهيل النزالء.وت
 قائمة املراجع:

اقاااااااي اللترياااااااء الاكباااااااوا لأااااااااالظ مرازااااااا  ا  اااااااال  واللترياااااااء ب  ا  اااااااات  ااااااا ة (.ا2013ل ددددددبا نة دددددد ماا ددددددؤل ا) .1 و

اااةو ل ا   فم  ا   ا ن بة االمل   ح ال و  ة  ا   وسبء تطويره

للنقددددددددددداا(.امددددددددددد الل ددددددددددد  ما دددددددددددةالمل  دددددددددددب الل ددددددددددد وة ا ةلوددددددددددد ا ق ةاددددددددددد ا ددددددددددد ما2012  دددددددددددبام ةدددددددددددع ااو دددددددددددعالملتددددددددددد   اا) .2

ا1االلحع ا20االم  عا، مجلة الجامعة ا سالميةللدراسات ا سالميةل و   ا للق ابماله ة  

    دددددددددد اض دددددددددد بالل عل  دددددددددد ا اةل ددددددددددكالمل  و دددددددددد اا لةاللنعدددددددددد اان ريااااااااااااات علاااااااااااا  الجري ااااااااااااة،(.ا2013ل عدددددددددد زااة ا لددددددددددعا) .3

اا    ما  بزوبم او  م

الةاللنع  ا     (.ام  ة الل      او والمل نة اا 1995لل      ااو ة  ما) .4

(.امددددددددددد الل   دددددددددددخا دددددددددددةالمؤوفددددددددددد  ال  ددددددددددد مة المح  ددددددددددد  الل   ةددددددددددد ا2020لل فدددددددددددم   اا   عددددددددددد ااودددددددددددحةعاا   دددددددددددعا) .5

اا
ت
ا.218اا 2االلحع امجلة دراسات قانونية وسياسيةا بض  

 ب  اااااااااااام الساااااااااااجن (.ا1990 ددددددددد او ددددددددددع االمل  أدددددددددب ا) .6
 
الساااااااااااجن وموشباتاااااااااااق فاااااااااااي الشااااااااااار عة ا ساااااااااااالمية مقارناااااااااااا

اا   حددددددد ال  ددددددد تا ددددددد ا   دددددددعا ددددددد اودددددددحب ال وددددددد  ة  اا فااااااااي امل ليااااااااة العر يةال ااااااااعود ةواللوقيااااااااف وموشبا   اااااااا 

اللفحب   

اا  قةددددددد  او دددددددعاللعددددددد أضاوددددددد   المل  دددددددع اااملحاااااااايط اليكراااااااااني فااااااااي الفقااااااااق ال ع اااااااااني(.ا2004 ددددددد ا ددددددد ز اا   ددددددد ما) .7

ا لةاللعم اللح  ة  ا     

 لقااااااااااانون مرازاااااااااا  (.ا2009 بل  دددددددد اا تدددددددد   ا) .8
 
 6ا  ااااااااااال  واللتريااااااااااء الفل ااااااااااطي   رقاااااااااا  تتريااااااااااء السااااااااااحزن و قااااااااااا

اااةو ل ا   فم  ا   ا ن بة اا   ح الل ج  اللب  ة  اا    1998ل  ة 
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مؤشاااااااارات شاااااااودة الخاااااااادمات الةاااااااا  تقاااااااادمها املد ريااااااااة العامااااااااة للسااااااااجون (.ا2012لملتددددددد ةد ااودددددددحةعا ددددددد اودددددددحعا) .9

 ددددد ا ن دددددبة  ا اةوددددد ل ا   فدددددم  ا دراسااااااة ميدانيااااااة عظاااااائ  ااااااجون م ا  ااااااة الطااااااا ف -ماااااان وشهااااااة ن اااااار الأاااااااالظ

ا   ح اا  فاللح  ة ال ح بتاله  ة  الل أ  

ااا لةاللنع  ا    3اا الفقق ا سالمي وأدللقه(.ا1409لل مة ةاا    ا) .10

(.الم  ةدددددددد المل نفددددددددة ا للح ن مل ن دددددددد قالددددددددع اادددددددد ال ا ادددددددد أ  ا  ل دددددددد ا2015لل دددددددد ل   ااا ه دددددددد ا للمبل تدددددددد ااو   دددددددد ا) .11

ا2االلحع ا8لم  عااللعلوم االشل اعية، املجلة األردنيةل    ا للم  ةخا ةالهة ماا

(.الملتقددددددددباالل   ةدددددددد ال  دددددددد    ا ددددددددةاللا دددددددد وكال ودددددددد   ا2018و ددددددددعاللحدددددددد لةاا ددددددددبأ  ا م دددددددد   ااو ددددددددعالملتكدددددددد تا) .12

اا
ُ
ا26االلحع امجلة شيء حقوق ا ن ان للا  وكاللب اةاللح   المل نفة اا بض  

ة وهنععاسااااااااا  ا عظاااااااائ ال شاااااااار ي حقااااااااوق السااااااااجزن فااااااااي  ااااااااء املواثياااااااا  الدو (.ا2020و دددددددعاللعددددددد أضااودددددددح   ا) .13 ليااااااااا

اااةو ل ا   فم  ا   ا ن بة اا   ح او عالملت ةعا  ا   و ا فمم اض المل  له الج ا را 

مجلاااااااااااة العلاااااااااااوم (.ا ودددددددددد لة المح   دددددددددد اللحق  ةدددددددددد ال  دددددددددد    ا ددددددددددةاللا دددددددددد وكالمل  لهدددددددددد  اا2018و دددددددددد اا دددددددددد ا دددددددددد ة ا) .14

ا2االلحع 3االم  عاالقانونية واالشل اعية

عا) .15 اتجاراااااااااااااات الأااااااااااااااالظ ن اااااااااااااو بااااااااااااارام  اللعلاااااااااااااي  واللااااااااااااادريب امل ااااااااااااا  فاااااااااااااي املؤس اااااااااااااات (.ا2000للم  دددددددددددع اا   دددددددددددا

ااةودددددددد ل ا   فددددددددم  ا  ددددددددد ا ن ددددددددبة اا ي    ةدددددددد ااددددددددد  فاا  ااااااااااالحية دراسااااااااااة مسااااااااااحية فااااااااااي   ااااااااااالحيات الريااااااااااا 

ال ح بتاله  ة  الل أ  

وددددددددد   ا(.االددددددددد تالمل  دددددددددب الل ددددددددد وة ال  ددددددددد  ما ةلوددددددددد ا ق ةاددددددددد ا ددددددددد ماللا ددددددددد وكاللحقددددددددد   ال ا2018 مددددددددد  ةااةل ددددددددد ا) .16

ا.520اا 13االلحع ا7االم  عامجلة الشر عة واالقلصاد للب اةاا

مجلااااااااااااة (.ا  ددددددددددب الل دددددددددد  ما    مدددددددددداا دددددددددد ماللدددددددددد  قا للق ددددددددددب اا2012للن ةددددددددددعااو ددددددددددعاللب دددددددددد با ادددددددددد  ةاا  دددددددددد  ا) .17

ا(46االلحع ا)البشا ر

ااتتريااااااااء ناااااااا الظ املؤس ااااااااات العقابيااااااااة فااااااااي الق ااااااااا ا الج ا يااااااااة وا ررابيااااااااة(.ا2007 ب ددددددد  اا  دددددددنن ا   دددددددعا) .18

الةاللعم اللق اباة  اللق     

ااا لةالل   اال ن  ا للمبزوك او  م1اا ن ريات عل  الجري ة(.ا2008 ةأك  ااو  عا) .19

ااا لةا لهخال ن  ا للمبزوكا للن  و  او  م2اا ن ريات عل  الجري ة(.ا2013 ةأك  ااو  عا) .20

ا للن  و  او  مااا لةا لهخال ن  ا للمبزوك1اا عل  ال فس الج ائي(.ا2014 ةأك  ااو  عا) .21

ااا لةاللة زة  اللح  ة  او  م1اا أحعام الخلوة في الفقق ا سالمي(.ا1997    ااو  ا) .22

ا، ن ريات الثقا ة(.ا2021   ح ا   عاونةفا) .23

ا.ر(.المل  ب الل  وة ال      ا مة اة  او تا ةا  2019 ن   ااا    ا) .24

-1-12 دددددددددددددددد ةأ اللن دددددددددددددددد ااhttps://www.alhadath.ps/article/50984 ق   دددددددددددددددد ا ن ددددددددددددددددبة او ددددددددددددددددوالمب ددددددددددددددددكال لعت   دددددددددددددددد ا .25

.ا7 15للف و اا2021-7-15  ةأ اللع ب ااا2017 ا ف  ت

 ددددددددددددددد ةأ ااalifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085-https://www.dar مدددددددددددددددب ا ن دددددددددددددددبة او دددددددددددددددوالمب دددددددددددددددكال لعت   ددددددددددددددد ا .26

.ا35 8للف و اا2021-7-16  ةأ اللع ب اا2004-2-26للن  ا ا ف  ت

  اا قددددددد  ا  ددددددد بةاو دددددددوالمل  دددددددب الل ددددددد وة ال  ددددددد    اللحقب ددددددد ا دددددددةال وددددددد تا   دددددددة االا محدددددددع المل ددددددد   اإلدددددددوا  ددددددد .27

-7-16 ددددددددددددددددد ةأ اللدددددددددددددددددع ب اا2016-4-7 ددددددددددددددددد ةأ اللن ددددددددددددددددد ااhttps://alqabas.com/article/12126لمب دددددددددددددددددكال لعت   ددددددددددددددددد ا

.ا17 9للف و ااا2021 ا ف  ت

-7-19 ددددددددددددددددد ةأ اللددددددددددددددددددع ب ااhttps://www.webteb.com/articles/10- ق أددددددددددددددددد ا ن دددددددددددددددددبةاو دددددددددددددددددوالمب دددددددددددددددددكال لعت   ددددددددددددددددد ا .28

.ا49 12للف و ااا2021
ت
ا   م 

https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.alhadath.ps/article/50984%20تاريخ%20النشر%2012-1-2017
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11085
https://alqabas.com/article/12126%20تاريخ%20النشر%207-4-2016
https://alqabas.com/article/12126%20تاريخ%20النشر%207-4-2016
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Abstract 
The second Palestinian legislative and presidential elections of 2006 

marked a milestone in the Palestinian political and constitutional system, and the 
beginning of a deep internal crisis as a result of Hamas winning a majority of 
seats in the Legislative Council, where the Palestinian situation was introduced 
into the tunnel of internal division (Palestinian-Palestinian), until a presidential 
decree was issued on 15 January 2021, when legislative and presidential 
elections are scheduled to be held after a break of more than fourteen years, was 
a demand for the Palestinian people to emerge merge from their constitutional 
and political crises, but on 29 April 2021, the postponement of the elections was 
announced. The question of the research here is the extent to which holding and 
postponing elections will affect the state of internal Palestinian-Palestinian 
division? 

 Key words: elections, legislative council, internal division, constitutional 
crisis, legislative crisis. 
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Abstract: 
In this research the researcher dealt with a number of topics related to 

constructive criticism and its impact on the fundamentals of jurisprudence, and 
the researcher divided the research into three favors, the first topic: on the 
concept of criticism and its legitimacy in Islamic law, the second: on the 
controls, conditions and scientific methodology of criticism, and the third: on 
the fields of criticism Building and its impact on the principles of jurisprudence. 

The researcher has reached a number of results, including: that 
constructive criticism is legitimized by the evidence of the Qur’an and the 
Sunnah, and that it is an old scientific jurisprudential approach among 
fundamentalists and jurists. To renew the fundamentals of jurisprudence or 
criticism, the sciences of Sharia are met with a violent and extremist response 
that may amount to atonement. 

Keywords: Criticism - fact – controls 
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  ﴿  ِ َّ ٱ َغۡيِر  ِعنِد  ِمۡن  َكاَن  َولَۡو  ٱۡلقُۡرَءاَنۚ  يَتََدبَُّروَن    أَفََال 

فٗ  ٱۡخِتلَٰ فِيِه  َكِثيرٗ لََوَجُدواْ    ﴾ا  ا  
﴿  أَفََال َيتََدبَُّروَن ٱۡلقُۡرَءاَنأَۡم َعلَٰى

أَۡقفَالَُهآ  ﴾قُلُوٍب    ﴿ ُّم ِمن  فََهۡل  ۡكِر  ِللذِّ ٱۡلقُۡرَءاَن  َيسَّۡرَنا  ﴾ دَِّكٖر  َولَقَۡد 
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   ﴿    َٓوتََولَّٰى ٱۡألَۡعَمٰى    ١َعَبَس  َجآَءهُ  يُۡدِريَك    ٢أَن  َوَما 

كَّٰىٓ   ۡكَرٰىٓ    ٣َلعَلَّهُۥ َيزَّ ﴾ أَۡو َيذَّكَُّر فَتَنفَعَهُ ٱلذِّ



  

  

 ﴿  ِلَنبِّيٍ أَن َيكُوَن لَهُۥٓ أَۡسَرٰى َحتَّٰى َما َكاَن 

ۡنَيا   ٱلدُّ َعَرَض  تُِريُدوَن  ٱۡألَۡرِضۚ  فِي  َحِكيمٞ يُۡثِخَن  َعِزيٌز   ُ َّ َوٱ ٱۡألِٓخَرةَۗ  يُِريُد   ُ َّ لَّۡوَال    ٦٧  َوٱ
ب َعِظيمٞ  ٞ ِكتَٰ َعذَاٌب  أََخۡذتُۡم  فِيَمآ  لََمسَُّكۡم  َسَبَق   ِ َّ ٱ َن  .    ﴾٦٨  ّمِ    
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﴿ ٖثَِة أَيَّام ثَلَٰ ِلَك  َسۡبعٍَة إِذَا َرَجۡعتُۡمۗ ِتۡلَك َعَشَرةٞ وَ فِي ٱۡلَحّجِ    فََمن لَّۡم َيِجۡد فَِصَياُم   َكاِملَٞةۗ ذَٰ

أَۡهلُهُۥ يَُكۡن  لَّۡم  ﴾ِلَمن    
 

 
  

        
﴿ ََوأَقِيُمواْالصَّالَة﴾ 
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﴿ َواْلُمَطلَّقَاُت

قُُروءٍ  ﴾َيتََربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ ثََالثَةَ 
             

 


  
   

 


           
 


      

           


 

 


 


        
 

( 
          

 
        

 
( 



  

 
٢٣١ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 
        

 
          


      

 
 
 

             
 

 
١ .  
٢ .  
٣ .           

 
٤ .         

 
٥ .  

 
١ .           

 
٢ . 

 

 


        
 

 



  

 
٢٣٢ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

٣ . 
 
 

١.  
٢.  
٣.         

 
٤.  
٥. https://vb.tafsir.net/forum     

 
٦.  
٧.  
٨.     

 
٩.         

 
١٠.  

 
١١.            

 
١٢.            

 
١٣.  

 
١٤.           

 
١٥.     

 
١٦.           

 



  

 
٢٣٣ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

١٧.         
 

١٨.  
١٩.  
٢٠. 

 
٢١.               

 
٢٢.          

 
٢٣.  
٢٤.         

 
٢٥. 

 
٢٦.    

 
٢٧.  
٢٨.      

 
٢٩.  
٣٠.             

 

 
 
 

 
 
 



  

 
٢٣٤ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 
 

 
 

      
         



           


            
         

 
Abstract 

This research deals with the issue of proving information crime in 
Islamic Sharia and positive law, explaining the definition of information 
crimes, and the characteristics and advantages that distinguish them from 
traditional crimes, clarifying the obstacles and problems facing the 
investigation authority when proving this type of crime, represented in the 
lack of evidence, and the ease of Its erasure or destruction, the difficulty of 
accessing evidence, the place where the crime was committed, and the 
weakness of international cooperation in combating this type of crime as it 
is cross-border and manifold, which requires special methods of 
investigation, in addition to the reluctance of the victims to report. Then he 
dealt with the evidence used in Information crime in Islamic Sharia and 
positive law, which includes inspection, inspection, experience, testimony, 
acknowledgment and presumptions. 
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   ٱۡقَرۡأ

َن ِمۡن َعلٍَق    ١ِبٱۡسِم َرّبَِك ٱلَِّذي َخلََق   نَسٰ َعلََّم   ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم    ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡألَۡكَرُم    ٢َخلََق ٱۡإلِ
يَۡعلَۡم   لَۡم  َما  َن  نَسٰ ٥ٱۡإلِ         


  

 



          





    

 
 

         
   


 

 
١ .  
٢ .  



  

 
٢٣٦ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

٣ .  
 

٤ .  
٥ .  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
٢٣٧ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 
 
 

 
        

 
 

 
            


 

  


 
 

 


 
            

           


           
 

 
)١( 
)٢( 
)٣( 

 
 



  

 
٢٣٨ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  




         
 

          
            

 
       
           
         

 
         

     

             
 

    
           

           
 

 
)٤( 

 


 
O.C.D.E. Reunion de Paris, Mai 1983 

 
    

  



  

 
٢٣٩ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

     


 
 

 
         

 
 

           
             

 
         

          
 

 
           

 
 


 




 
 

 
)٥( 
)١( 



  

 
٢٤٠ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

      
           

 
 

         
 

           



 

 


          
            

 
١ . 


 

 


 
٢ .            

   


 

 
)٢( 
)١( 
)٢( 



  

 
٢٤١ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

            
            


 

٣ . 


 
٤ .            

 
             

 
            

 
 

 
            


          
 

  
      

     
 

 
 

 
)٣( 
)٢( 



  

 
٢٤٢ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  


 


    

 
            


             

 
           

 
 

 
            

 
 


     


        




              

 
)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 



  

 
٢٤٣ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

             



     

              
 

 
 

 
           


    

 
 

 
          

           
 




      


 
 

 
)١( 
)٢( 
)٣( 



  

 
٢٤٤ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

  


 
  




              

 


 
     

              



    



             
    

 
 

 
 

 
 

 
 )٢٧االية ( –يوسف  سورة  )١(



  

 
٢٤٥ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

          



 

        
 

 



 

 
 

           


     
 




 
          

   


 





 
)١( 

 



  

 
٢٤٦ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  


            

 



 
           

             
             

 


       
 


 





 

 
 


 

 
)١( 
)٢(               
 
)٣( 



  

 
٢٤٧ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

          
        




         
 


 

 
           


 

           







            


 

          


 

 
)١( 
)٢( 
)١(

 



  

 
٢٤٨ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

        
 


 

          


 
          

           
 

 
 

 
١ . 

 
٢ .  
٣ .            

 
٤ .       


 

٥ .              
 

٦ . 
 



  

 
٢٤٩ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

٧ . 
            

 
٨ .  
٩ . 

 
١٠ .           

 
 

١ .           
         

 
٢ . 

 
٣ .  
٤ .  
٥ .  
٦ .            

           
 

٧ .            
 

٨ .           
 

٩ . 
 



  

 
٢٥٠ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

١٠ .             
 

 
 

 
١.  
٢.  
٣.  

 
١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  

 
١. 

 
٢.  
٣.  
٤.           

 
٥.    

 
٦.  
٧. 

 
٨. 

 



  

 
٢٥١ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

٩.              
 

١٠. 
 

١١. 
 

١٢.  
١٣.  
١٤. 

 
 

١.  
٢. 

 
٣.  

 
١. 

 
 

١.  
٢.  

 
  
  
  

   



  

 
٢٥٢ 

 م ٢٠٢١ديسمبر  – الرابع  العدد  –مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية  

 
 

 
           
           
  

   
       

            
         

            
     

 
Abstraet 

Pre-emption is one of the rights that confirm social relations in 
society and increase their strength and maintain that the partner or neighbor 
does not cause harm to a partner or neighbor, and by which they extract the 
rights to shares at the price that was agreed upon. And he is the one who 
has the right to pre-emption, and he is the partner without anyone else, as 
stated by the majority of scholars, and (the intercession) is the new partner 
to whom the king has moved, and this transfer is stipulated in which the 
compensation and (the intercession in it), which is the disputed object 
around, that is, which will be owned by the intercessor. preemptively. Pre-
emption is not in movable property, trade offers, luggage and virtual gold 
is permissible in movable and other matters, and preemption is achieved 
with conditions, including the exit of the property from the property of its 
owner, a real and necessary exit without the presence of the option, and 
contracts stipulate opposition, i.e. in return (contract of sale) and the 
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ownership of the intercessor is stipulated by the The time of conclusion of 
the contract . 
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