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ReseaRch pRoblem: The idea of the sureties and rights of the accused in stage of the trial actuates 

a big plenum either in the principles of Islamic Legislation or in regard of the national and 
international law, and that was obvious in the authorities of the constitutions and legislations 
as well as in the human rights related international agreements and conventions, but these 
rights has been blemished with a defect especially under our Arabic System when it create 
many of the special and exceptional courts which practice an amount of general justice ruling 
beside the ordinary courts, these special and exceptional courts don’t respect the rights of 
the accused appear in. This study seeks to bring out the magnitude of these courts on the 
accused rights.

study methodology: This study depend on the descriptive inductive comparative method through 
induction of most of the legitimates, statutory, and systematical references and announcements 
and conventions related to the subject of the study. 

main Results: 
1. Islamic Legislation do not ever know special and exceptional courts and do not adopt them. 
2.Islamic Legislation do not object to create specialized courts beside the general judgeship, if 

the leader consider that under a condition that all sureties and rights of the accused will be 
abundant. 

3.The leadership authority in Islamic Legislation is a broad and they can create whatever he 
want of courts that they consider according to the intent of Islamic Legislation and to the 
benefit of      the nation in any time and any place.

4. The lack of influence of the special and exceptional courts in terminating the violence crimes.
5. Most of systems in the world emphasized to outlaw the special and exceptional courts and 

that it must be cancelled from the legitimate system for any country.
main Recommendations: 

1.To work on canceling the special and exceptional courts in all of the Arabic systems, and 
submit all accused to the general judiciary especially the general law cases. 

2.To create ordinary judiciary divisions within the general courts that are compliance with all 
the criteria of the fair trial.

3. To dictate within the constitution terms that forbid the special and exceptional courts.
4. To work on appealing the judges that issued by the special and exceptional courts in a higher 

court that provides the terms of the fair trial.
5. We recommend the justices who work in these courts not to be hasty in deciding in the cases 

that presented in front of them and to give the accused enough time to defense
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الإهـــــــــداء

إىل والدي ألبسهام اهلل ثياب الصحة برًا وإحسانًا...
وإىل إخواين وأخوايت تقديرًا واحرتامًا....

وإىل أفراد أرسيت زوجتي وأبنائي وبنايت حبًا وتقديرًا...
الذين ساندوين ودعموين فلهم مني الشكر والثناء...
إىل كل من ساعدين وقدم يل النصيحة واملشورة .....

 إليهم مجيعًا أهدي هذا اجلهد العلمي املتواضع ...
الباحث

ت



�شكــــــر  وتقديــــــــر

احلمد هلل رب العاملني ، والصاة والسام عىل خاتم املرسلني وعىل آله وصحبه والتابعني، 

أما بعد . 

فإنه يرسين أن أتقدم بعظيم الش�كر وجل التقدير إىل صاحب السمو امللكي األمري/ نايف 

اب�ن عبدالعزيز  النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية رئيس املجلس األعىل جلامعة 

ناي�ف العربية للعلوم األمنية ، وصاحب الس�مو امللكي األم�ري/ أمحد بن عبدالعزيز  نائب وزير 

الداخلية، وصاحب السمو امللكي األمري/ حممد بن نايف بن عبدالعزيز  مساعد وزير الداخلية 

للش�ئون األمني�ة، فق�د كان هلم الفضل الكب�ري )بعد اهلل( يف إرس�اء قواعد هذا ال�رح العلمي 

الشامخ. 

والش�كر موصول ملعايل مدير األمن العام الفريق / س�عيد بن عبداهلل القحطاين، ومساعد 

مدي�ر األم�ن العام لش�ئون التدريب اللواء / س�عد بن عب�داهلل اخلليوي الذين قدم�وا يل العون 

والتشجيع والدعم.

 وخالص الش�كر والتقدير إىل منس�ويب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وعىل رأس�هم 

معايل أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وإىل أستاذي 

د. حممد فضل عبدالعزيز املراد املرشف العلمي عىل هذه الرسالة الذي قدم يل التوجيه واإلرشاد 

إىل أن ت�م إنج�از ه�ذا العمل، وكذل�ك إىل أ.د. عامر بن خضري الكبييس عميد كلية الدراس�ات 

العليا، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين قدموا يل النصح والتوجيهات . 

وخال�ص الش�كر والتقدير للزماء العامل�ني بمديرية األمن العام ش�ئون التدريب الذين 

ساندوين يف إعداد هذه الرسالة . 

ث

الباحـــث
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الفصل األول 
مشكلة الدراسة وأبعادها

1. 1 مقدمة الدراسة

إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا 
من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، ال 
حاكم إال هو س�بحانه، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله أول قاض يف اإلسالم حكم برشيعة اهلل، 

وأقامها قواًل وسلوكًا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا، أما بعد: 

ف�إن الرشيعة اإلس�المية مل تدع ناحي�ة من نواحي احلي�اة إال وعاجلتها عالجًا ش�افيًا كافيًا، 
فظهرت أحكامها سواء يف تسيري شئون األرسة واملجتمع، أو تنظيم شئون احلكم والدولة، ومن 
املس�ائل التي تطرقت هلا هذه الرشيعة الغراء والية القضاء، ملا هلا من أثر بالغ يف إقامة العدل بني 

الناس، وحفظ الدماء واألعراض واحلقوق، وبث الطمأنينة يف نفوس الناس كافة.

ولذا جاء األمر من الش�ارع س�بحانه وتعاىل لرس�وله  باحلكم بني الناس باحلق، والتصدي 
خلصوماهت�م ونزاعاهت�م وفق ما جاءه من أحكام رشعية، قال تع�اىل: } ...َفاْحُكْم َبْيَنُهْم باَِم َأْنَزَل 
قِّ ...﴿٤٨﴾{ )املائدة (، وال خيفى أن اإلنس�ان منذ أن  بِ�عْ َأْهَواَءُه�مْ َعاماَّ َجاَءَك ِمَن احْلَ ُ َواَل َتتاَّ اهللاَّ

كان وحتى يرث اهلل األرض ومن عليها يبقى العدل هو غايته وأمله. 

» وق�د أخ�ذت ال�دول احلديثة عىل عاتقها مهمة ب�ث الطمأنينة يف نف�وس املواطنني وكفالة 
احلامي�ة القضائي�ة هل�م، وإقامة العدل بالقس�ط بني الن�اس وتأمينه�م عىل حقوقه�م وحرياهتم، 
وبالتايل أصبحت الس�لطة القضائية هي إحدى وظائفها الرئيسة إىل جانب السلطتني الترشيعية، 
والتنفيذي�ة الت�ي يق�وم عليها احلك�م، ومن ثم فإن االضطالع هب�ذه املهمة قد ب�ات واجبًا عليها 
وم�ررًا لوجوده�ا « )1(، ومن ذلك حق املتهم يف حماكم�ة عادلة،أمام املحاكم العادية والذي يعد 

 ) 1( السيد، أمحد عبدالوهاب. حق اإلنسان يف التقايض بني مقتضيات االحرتام ومواطن اإلخالل، ط1، 5002م- 
6002م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص6.
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م�ن أهم احلقوق الرئيس�ة له، حي�ث إن املحاكمة العادلة توفر جمموعة م�ن اإلجراءات التي تتم 
هبا اخلصومة اجلنائية يف إطار من محاية احلريات الش�خصية وغريها من حقوق اإلنس�ان املتعلقة 
هبا، وعىل رأس�ها حق اإلنس�ان يف اللجوء إىل القضاء العام،  الذي كفله اإلس�الم، ونصت عليه 
املواثي�ق والدس�اتري الدولي�ة، وحذرت من إنش�اء أي هيئات غ�ري قضائية، أو حماك�م خاصة أو 

استثنائية تتوىل مبارشة نصيبًا من تلك الوالية. 

وذلك ؛ ألن يف إنشائها والسعي إلجيادها سلبًا جلزء من والية القضاء، واعتداًء صارخًا عىل 
حق املتهم يف اللجوء إىل القضاء العام، وعىل حقه يف حماكمة عادلة منصفة، ومع أن هذا احلق يعد 
من املس�لامت كام جاء يف الرشيعة اإلسالمية، والنصوص الدس�تورية، واملواثيق الدولية، إال أنه 
ال يزال املساس هبذا احلق مستمرًا،وذلك من خالل املحاكمة أمام املحاكم اخلاصة، واالستثنائية 
التي تفتقر إىل بعض الضامنات التي جيب توفرها أثناء حماكمة املتهم، ومنها عدم استقاللية القضاء 

ووحدته، وعدم قدرة املتهم عىل الطعن يف هذه األحكام، أو ممارسة حقه يف الدفاع.

1 .2 مشكلة الدراسة 

ْلَناُهْم  ْمَنا َبنِي آَدَم َومَحَ اهتمت الرشيعة اإلسالمية باإلنسان فكرمته، قال اهلل تعاىل} َوَلَقْد َكراَّ
ْلَناُهْم َعىَلٰ َكثرٍِي مِماَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿٧0﴾ )اإلرساء(،  َباِت َوَفضاَّ يِّ يِف اْلَرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطاَّ
وحافظت عىل حريته من أن متس أو هتدر؛ ألن احلرية الفردية جزء من احلريات العامة التي أولتها 
الرشيعة اإلسالمية، وإعالنات احلقوق واالتفاقيات الدولية والدساتري والقوانني الوضعية عناية 
خاصة، ووضعت األحكام والقواعد اخلاصة بتنظيمها ومحايتها ومل تسمح بتقييدها إال لرضورة 
محاية أمن املجتمع، أو اقتضاء حقه يف العقاب، ومن هنا ش�غلت فكرة ضامنات املتهم، وحقوقه 
يف مرحل�ة املحاكم�ة حيزًا كبريًا، س�واء يف مبادئ الرشيعة اإلس�المية،أو ع�ىل الصعيد القانوين 
الوطن�ي وال�دويل، وكان ذلك جلي�ًا يف نصوص الدس�اتري والترشيعات فضاًل ع�ن االتفاقيات 
واملواثي�ق الدولي�ة، املعنية بحقوق اإلنس�ان، والتي تنص مجيعها عىل ح�ق املتهم يف حماكمته أمام 
حمكمة مس�تقلة ونزهية وحيادي�ة، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان لعام 19٤٨م، والذي 
نص يف املادة العارشة»لكل إنس�ان عىل قدم املس�اواة التامة مع اآلخرين احلق يف أن تنظر قضيته 
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حمكم�ة مس�تقلة وحمايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل يف حقوق�ه، والتزاماته ويف أي هتمة جزائية 
توجه إليه«.

 وق�د نادى فقهاء القانون بحق املته�م يف حماكمته أمام القضاء العام بام يضمن املحافظة عىل 
نفس�ه، وكرامته وحريته وحقوقه من أن هت�در، أو متس أثناء إجراءات حماكمته يف أي هتمة توجه 
إليه عىل اعتبار أن هذا احلق هو حق أصيل يرتبط بالصفة اإلنس�انية للمتهم، وقد س�بقهم يف هذا 
فقهاء الرشيعة اإلس�المية، حيث نصوا عىل أن »األصل يف اإلنس�ان الراءة « )1(، ولو ألقينا نظرة 
عىل بعض الترشيعات العربية خالل القرن املايض يف إنش�اء بعض اجلهات القضائية التي ُيس�ند 
إليه�ا ج�زء من والي�ة القضاء العام، لوجدنا أنه ترتب عليه إنش�اء العديد م�ن املحاكم اخلاصة، 
واالستثنائية التي متارس قدرًا من والية القضاء العام إىل جانب املحاكم العادية )العامة( صاحبة 
الوالية األصلية، مما أدى إىل وجود معارضة قوية من قبل فقهاء القانون اجلنائي؛ ألن يف إنشائها 
خمالف�ة ملا نصت عليه الدس�اتري، والقوانني الوضعية واملواثيق واملؤمت�رات الدولية، ففي اململكة 
العربية السعودية نص النظام األسايس للحكم الصادر عام 1٤12ه� يف املادة السادسة واألربعني 
ع�ىل أن »القض�اء س�لطة مس�تقلة، وال س�لطان عىل القض�اة يف قضائه�م لغري س�لطان الرشيعة 
اإلس�المية« ويف املادة السابعة واألربعني »حق التقايض مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني 
يف اململكة، وبني النظام اإلجراءات الالزمة لذلك »، كام نص الدستور املرصي لعام 19٧1م يف 
امل�ادة )6٨( » أن ل�كل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي«  � العام �  مس�تندًا يف تقرير هذا 
احلق إىل مبدأ املساواة بني مجيع، املواطنني، وهو ما تفتقده املحاكم اخلاصة واالستثنائية)2(كام نص 
الدستور اليمني لعام 1990م يف املادة )1٤٨( عىل » أنه ال جيوز إنشاء حماكم استثنائية بأي حال 
من األحوال«؛ وذلك حرصًا منه عىل جتسيد مبدأ وحدة القضاء،وعىل توفري الضامنات األساسية 
للمتقاضني أمام القضاء، كام أكد الدستور الصومايل الصادر عام 1960م يف املادة )95( » أنه ال 

جيوز إنشاء هيئات قضائية خاصة أو غري عادية«.

)1( الزرقا، أمحد بن حممد. رشح القواعد الفقهية، ط 1٤22،6ه�-2001م، دار القلم، دمشق، سوريا،، ص105.
)2( اجلارحي، جمدي. ضامنات املتهم أمام املحاكم االس�تثنائية، دراس�ة حتليلية للترشيع املرصي مع الرجوع ألحكام 

الرشيعة اإلسالمية، 1٤29ه�- 200٨م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص،  ص130.
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 هذا يف بعض الدس�اتري العربية، أما يف بعض الدس�اتري األجنبية فقد نص الدستور اإليطايل 
لع�ام 19٤٧م امل�ادة )25(،وكذلك الدس�تور البلجيكي لعام 1٨31م املادة )9٤(، والدس�تور 
اليون�اين الص�ادر عام 1991م املادة )91( عىل حظر إنش�اء حماكم خاصة، أو اس�تثنائية، وأنه ال 
جي�وز حرم�ان أي ش�خص من القض�اء الطبيع�ي  � العادي �  ال�ذي حيدده القان�ون، وإذا كانت 
غالبية الدساتري يف عاملنا املعارص قد كفلت حق اللجوء إىل القضاء العام بوصفه السلطة القضائية 
الرشعية فإن املواثيق الدولية قد حرصت عىل تأكيده أيضًا، فضاًل عن الدساتري واملواثيق العاملية، 
ف�إن العديد من املؤمترات الدولية قد عنيت ببح�ث حق املتهم يف اللجوء إىل القضاء العام، ومن 
ذل�ك املؤمت�ر العاملي حول اس�تقالل العدالة الذي عق�د يف مدينة مونرتيال بكن�دا عام 19٨3م، 
واإلعالن العاملي الس�تقالل العدالة، وتضمنت املادة الثانية منه نصًا يقيض برضورة حظر إنشاء 
املحاكم اخلاصة واالستثنائية، وكذلك اإلعالن العريب الستقالل القضاء الذي أقيم بمدينة عامن 
باململكة األردنية اهلاش�مية عام 19٨5م عىل إن إنش�اء املحاكم االس�تثنائية،واخلاصة �  بجميع 
أنواعه�ا �  حمظ�ور ك�ام حُيظر تعدد جهات التحقيق واحلكم، وال ش�ك أن ه�ذا يؤكد اختصاص 
القض�اء العام كس�لطة مس�تقلة، وأن هذه املحاكم تفتق�ر إىل العديد من الضامنات كاالس�تقالل 
والتخصص،واحلي�دة والنزاهة وتقرير مبدأ املس�اواة للمتقاضني أمامها، مما ُيثري الش�كوك حول 
رشعيته�ا، وم�دى دس�توريتها، نظ�رًا ملا يف وجوده�ا من افتئات ع�ىل القضاء بوصفه س�لطة هلا 
مقوماهت�ا، وكياهن�ا، واس�تقالهلا، وس�لبًا جل�زء من اختصاص�ه األصي�ل بنظر كاف�ة املنازعات، 
واالعت�داء عىل ح�ق املتهم يف حماكمة عادلة،ومنصفة أمام القضاء الع�ام عند مثوله أمام اجلهات 
القضائي�ة ؛الفتقاره�ا لبعض ضامن�ات املتهم وحقوق�ه؛ ألن املتهم أمام ه�ذه املحاكم ال يتمكن 
م�ن كاف�ة ضامنات املحاكمة العادلة املتمثلة يف اختيار ممث�ل الدفاع غالبًا، وكذلك حقه يف الطعن 
واالس�تئناف ع�ىل درجتني باعتب�ار أن احلكم غالبًا يف ه�ذه املحاكم عىل درج�ة واحدة، ويكون 

حكاًم باتا غري قابل للطعن؛ وألن هذه الضامنات متثل حقوقه األصلية أمام القضاء العام. 

وتتمحور مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس:

ما رشعية املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف القوانني الوضعية واملواثيق الدولية مقارنًا بالرشيعة 
اإلسالمية يف ضامن حفظ حقوق املتهم أثناء حماكمته؟ 



6

1 .3  أسئلة الدراسة 
1� ما املقصود باملحاكم العادية واخلاصة واالستثنائية،وما رشعيتها؟ 

2 � م�ا حكم الرشيعة اإلس�المية،والقوانني الوضعية،واملواثيق الدولية من املحاكم اخلاصة 
واالستثنائية؟ 

3� ما خطر املحاكم اخلاصة، واالستثنائية عىل حقوق املتهم ؟

٤ � ما الضامنات الواجب توفرها حلفظ حقوق املتهم أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية؟ 

1 .4 أهداف الدراسة 

هتدف الدراسة إىل اآليت: 

1� بيان املقصود باملحاكم العادية، واخلاصة واالستثنائية،ورشعيتها. 

2� التعرف عىل حكم الرشيعة اإلسالمية، والقوانني الوضعية، واملواثيق الدولية من املحاكم 
اخلاصة واالستثنائية. 

3� بيان خطر املحاكم اخلاصة واالستثنائية عىل حقوق املتهم.

٤� معرفة الضامنات الواجب توفرها حلفظ حقوق املتهم أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية. 

1 .5 أمهية الدراسة

األمهي�ة النظري�ة وتأيت أمهية هذه الدراس�ة من جهة تأكيدها عىل الضامن�ات املقررة لكفالة، 
ومحاية احلريات، واحلقوق الشخصية للفرد الذي حياكم أمام املحاكم االستثنائية، واخلاصة،وليس 
القضاء العام، وذلك بالنظر لتلك الضامنات يف ضوء القواعد العامة املقررة للمتهم الذي حياكم 
أمام هذه املحاكم، التي ما زالت متارس يف كثري من النظم، ومن ثم جاءت هذه الدراسة لتتناول 

املوضوع يف ظل االنفتاح اإلعالمي، وتعدد اجلهات القضائية. 

ك�ام ترز األمهية العلمية هلذه الدراس�ة فيام قد تس�هم به من لفت االنتب�اه، واألبعاد اجلديدة 
للجريم�ة، ومتطلباهتا القضائية الالزمة يف ض�وء ضامنات حقوق املتهم املتمثلة يف حقه يف املثول 
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أم�ام القض�اء الع�ام، وفي�ام تتضمنه م�ن مقارنة ب�ني الرشيعة اإلس�المية، والقوان�ني الوضعية، 
واملواثيق الدولية.

األمهية العملية: تس�هم هذه الدراسة يف لفت نظر خمططي السياسة اجلنائية عند حماولة إجياد 
اجله�ات القضائي�ة يف مراعاة إنش�اء جه�ات قضائية، تراع�ي ضامنات حقوق املته�م ودرجات 
التق�ايض، وأن تتامش�ى مع النظام القضائي اإلس�المي املعمول به، فاح�رتام حقوق املتهم لدى 
القض�اء يمث�ل حجر الزاوية يف دول�ة القانون، لذلك يأمل الباح�ث يف أن تعمل هذه الدول عىل 

حتقيق رشعية هذه املحاكم، وذلك بالقيام عىل حفظ حقوق املتهم أثناء املحاكمة. 

1 .6 منهج الدراسة 

تعتم�د ه�ذه الدراس�ة عىل املنه�ج الوصف�ي االس�تقرائي املق�ارن)1(، حيث يس�اعد املنهج 
الوصف�ي ع�ىل وصف دقيق ملوضوع الدراس�ة، مم�ا ُيمكّن م�ن معرفة بعض احلقائ�ق التفصيلية 
عن واقعها؛ من أجل تقديم وصف ش�امل ودقيق هلا، وذلك من خالل اس�تقراء كافة أو أغلبية 
املراج�ع الرشعي�ة، والقانوني�ة، والنظامية، والرس�ائل العلمي�ة، والدراس�ات واألبحاث ذات 
العالق�ة، واألنظمة املحلية، واإلعالنات، واملواثيق الدولية املتصلة بموضوع الدراس�ة، وحتليل 
م�ا تضمنته للوص�ول إىل وصف موضوعي ومنظم هل�ا، ومعرفة جوانب النق�ص والتميز فيها، 
باإلضافة إىل إجراء املقارنة بني الدس�اتري، واملواثيق الدولية، والقوانني املوضوعية حول رشعية 
املحاك�م اخلاصة واالس�تثنائية، وبيان مبادئ وأحكام الرشيعة اإلس�المية، م�ع الرتكيز عىل بيان 
مواطن القصور واخللل يف أحكام تلك املحاكم وصواًل لوحدة القضاء، الذي يلجأ إليه أو حياكم 

أمامه مجيع املواطنني. 

)1( ع�ودة، أمح�د؛ وم�كاوي، فتحي: أساس�يات البحث العلم�ي يف الرتبية والعل�وم اإلنس�انية، ط2، 1٤0٨ه�- 
19٨٧م، مكتبة املنار، ص112 – 11٤. 
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1 .7 حدود الدراسة 
احل�دود املوضوعية: س�وف يق�وم الباحث يف هذه الدراس�ة ببيان رشعي�ة املحاكم اخلاصة 
واالستثنائية يف النظام القضائي الوضعي، واملواثيق الدولية مقارنًا مع النظام القضائي الرشعي، 

يف حفظ ضامنات حقوق املتهم أثناء املحاكمة. 

احلدود الزمنية واملكانية: ال يوجد هلذه الدراسة زمان وال مكان يقيدها.

1 .8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 
1ـ  احلق يف اللغة 

احل�قُّ نقيض الباط�ل، ومجعه ُحقوٌق وحْقاٌق، وحق األمر حيق، صار حقًا وثبت، واحلق أمر 
.)1( النبي > وما أتى به من القرآن، ويأيت بمعنى ِصْدق احلديِث، والَيقني بعد الشكِّ

جاء يف التعريفات للجرجاين: احلق يف اللغة هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، واحلقيقة هو 
اليشء الثابت قطعًا ويقينا، وهو اسم لليشء املستقر يف حمله)2(.

2ـ احلق يف االصطالح الرشعي

الفق�ه اإلس�المي ال يعط�ي تعريفًا للحق يمكن اعتب�اره بمثابة تعري�ف اصطالحي بحت، 
فق�د اعت�ر فقهاء الرشيع�ة أن التعري�ف االصطالحي للحق ال خي�رج عن معن�اه اللغوي ؛ ألن 
فقهاء الرشيعة عند اس�تعامهلم لكلمة احلق يريدون هبا مجيع احلقوق املالية وغري املالية، فيقولون: 
ح�ق اهلل، وحق العبد..ال�خ)3(، ويؤيد هذا الرأي بعض الباحثني حيث يقول » إن فقهاء الرشيعة 
يستعملون اسم احلق كثريًا دون أن يعنوا ببيان حد له أو رسم، وكأهنم رأوه واضح املعنى فاكتفوا 

بوضوح داللته اللغوية« )٤(. 

)1( اب�ن منظور، حممد بن مكرم: لس�ان العرب، دار ص�ادر، ط1، 199٧م،  بريوت، لبنان، ج2، ص123-122، 
مادة )ح. ق. ق(. 

)2( اجلرج�اين، عيل بن حممد: التعريفات، حتقيق وتعلي�ق: عبدالرمحن عمرية، ط1، 19٨٧م،  عامل الكتب، بريوت، 
لبنان، ص112. 

)3( عباس، عبداهلادي. االختصاص القضائي وإشكاالته،19٨3م،  دار صادر، بريوت، لبنان، ص56.
)٤( اخلفيف، عيل. استعامل احلق كسبب لإلباحة، 19٨3م، دار صادر، بريوت، لبنان،  ص٧٤. 
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ويمكن تعريف احلق بمعناه العام بأنه: »اختصاص حاجز يقرر به الرشع سلطة أو تكليفًا«)1(.

كام ُعّرف احلق بأنه: »ما يثبت عىل إنسان بمقتىض الرشع لصاحله«)2(.

3ـ  املتهم

يف اللغ��ة: توه�م: ظ�ّن، وأومهه، وومهه غ�ريه، واهتمه بكذا اهتام�ًا، وأهتمه هو فه�و ُمتاَّهٌم 
وهَتيٌم)3(. 

املتهم يف االصطالح الفقهي: » هو من نسب إليه جريمة يف جملس القضاء لطلب حق بام قد 
حيقق املطالب لنفسه، وبام يتعذر إقامة الشهادة غالبًا)٤(.

املته�م يف االصط�الح القانوين: املتهم من توفرت ضده دالئل كافية، وتم توجيه االهتام إليه 
من قبل السلطة القضائية، بارتكابه جريمة جنائية معينة أو مسامهته فيها )5(.

4ـ  املحاكمة

 املحاكمة يف اللغة: هي امُلخَاَصَمُة إىل املحاكم، يقال: احتكموا إىل املحاكم وحتاكموا، بمعنى 
واحد)6(.

)1( الزرقا، مصطفى أمحد: املدخل الفقهي العام.. نظرية االلتزام العامة،196٨م، مطابع ألف باء، دمشق،س�وريا، 
ص 9، 10. 

)2( الدرع�ان، عب�داهلل: املدخل للفقه اإلس�المي تارخيه، قواعده، مبادؤه العام�ة،  ط1، 1٤13ه�، الرياض، مكتبة 
التوبة، ص2٤1.  

)3( الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب: القاموس املحيط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسس�ة الرس�الة، بإرشاف 
حمم�د نعي�م العرقس�ويس،  ط6، 1٤19ه�� �� 199٨م، مؤسس�ة الرس�الة، ب�ريوت، لبن�ان، ص116٨، مادة 

)و.ه�.م(.
)٤( السويلم، بندر بن فهد: املتهم معاملته وحقوقه يف الفقه اإلسالمي، املركز العريب للدراسات األمنية، السعودية، 

الرياض، ٧٨91م، ص٨3.
)5( القبائ�يل، س�عد مح�اد: ضامنات حق املتهم يف الدف�اع أمام القض�اء اجلنائ�ي،  ط199٨،1م، دار النهضة العربية 

القاهرة، مرص،ص31. 
)6( ابن منظور، مرجع سابق، ج2، ص129، مادة )ح.ك.م(.
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ويف االصطالح: يراد هبا ترافع اخلصمني إىل احلاكم؛ من أجل فصل القضاء بينهام باألحكام 
الرشعية)1(.

املحاكم�ة يف االصط�الح القان�وين: »ه�ي املرحلة الثاني�ة للدعوى اجلزائي�ة، وهي جمموعة 
م�ن اإلجراءات تس�تهدف متحيص أدل�ة الدعوى مجيعها، ما كان منها ض�د مصلحة املتهم، وما 
كان يف مصلحت�ه، وهت�دف بذلك إىل تقيص احلقيق�ة الواقعية والقانونية يف ش�أهنا، ثم الفصل يف 

موضوعها«)2(.

5 ـ  املحاكمة العادلة

ه�ي املحاكمة التي تس�توجب مقاضاة املتهم بش�أن االهتام املوجه إليه أمام حمكمة مس�تقلة 
حماي�دة منش�أة بحك�م القانون قبل اهتامه طبقًا إلج�راءات علنية، يتاح له م�ن خالهلا الدفاع عن 
نفس�ه م�ع متكينه م�ن مراجعة احلكم الص�ادر ضده من قبل قض�اء أكثر علوًا م�ن املحكمة التي 

حكمت عليه )3(.

6 ـ  القضاء العادي

 مصطل�ح القض�اء العادي مصطل�ح مركب، فهو يتألف م�ن مفردتني، القض�اء والعادي، 
وسيتم تعريف القضاء أواًل، ثم تعريف مصطلح القضاء العادي.

القضاء يف اللغة: احُلْكم والَفْصل، وقضاء اليشء: إْحكاُمه وإْمضاُؤه والفراغ منه، والقايض معناه 
يف اللغة: القاطع لألمور واملُحِكم هلا)٤(.

القضاء يف االصطالح: »تبني احلكم الرشعي، واإللزام به، وفصل احلكومات أي اخلصومات«)5(.

 )1( الغام�دي، ن�ارص ب�ن حممد: أصول املحاك�امت القضائية التي وضعها الرس�ول > للقضاة ليهت�دوا هبا، مركز 
البحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى،1٤26ه�/  2005م، ص16. 

)2( حس�ني، حممود نجي�ب: رشح قانون اإلجراءات اجلنائي�ة، ط1، 19٨2م،دار النهض�ة العربية القاهرة، مرص،، 
ص٧92. 

)3( البوعين�ني، ع�يل فضل، ضامن�ات املتهم يف مرحلة املحاكم�ة، )ب.ط(،2006م، دار النهض�ة العربية، القاهرة، 
مرص،  ص69.

)٤( ابن منظور، مرجع سابق، ج5، ص2٧٨.
)5( البهويت، منصور بن يونس. رشح منتهى اإلرادات دقائق أوىل النهى لرشح املنتهى، حتقيق: عبداهلل الرتكي، ط1، 

1٤21ه�- 2000م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ج6، ص٤62. 
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القضاء العادي: »كل قضاء ينش�أ، وحيدد اختصاصه بقانون يف وقت س�ابق عىل نشوء الدعوى، 
وبصف�ة دائمة، وُش�ّكل م�ن قضاة متخصص�ني يف القانون، تتحقق فيه�م كافة الرشوط، 
والضامن�ات القانونية، وعىل األخص االس�تقالل املحصن بع�دم القابلية للعزل، ويطبق 
القانون العادي عىل إجراءات الدع�وى، وموضوعها، وتكف�ل أمامه كافة حقوق الدفاع 

وضامناته«)1(.

7 ـ  املحاكم اخلاصة 

»ه�ي املحاك�م اجلنائية اخلاصة هي حماك�م ختتص بمحاكمة أنواع م�ن املجرمني يتميز أفراد 
كل ن�وع منها بخصائص إجرامي�ة معينة من حيث عوامل إجرامهم ومقتضيات املعاملة العقابية 
املالئمة هلم، مما يقتيض بالرضورة متييز إجراءات حماكمتهم بقواعد خاصة، وأبرز أمثلة للمحاكم 

اجلنائية اخلاصة: حماكم األحداث واملحاكم العسكرية«)2(.

8 ـ  املحاكم العسكرية

»هي نوع خاص من املحاكم تتشكل من ضباط عسكريني تابعني إلدارة القضاء العسكري، 
وهؤالء القضاة ال يشرتط أن يكونوا من احلاصلني عىل مؤهل رشعي أو قانوين«)3(.

9 ـ حماكم أمن الدولة طوارئ

هي املحاكم التي تنظر فيام يقع من أفعال باملخالفة ألوامرها، والتدابري التي تصدرها السلطة 
القائمة يف حالة الطوارئ)٤(. 

)1( جودة، صالح س�امل: القايض الطبيعي، الضامنة األساس�ية لعدالة احلكم واملحاكمة، دراس�ة تأصيلية مقارنة بني 
الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي، 1٤1٨ه�- 199٧م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص35. 

)2( حسني، حممد نجيب: رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، 199٨م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص63٧.
)3( ط�ه، حممود أمحد: اختصاص املحاكم العس�كرية بجرائم القانون الع�ام يف ضوء حق املتهم يف اللجوء إىل قاضيه 

الطبيعي،199٤م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص،  ص10٧. 
)٤( جودة، صالح، مرجع سابق، ص16٧.
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10 ـ حماكم أمن الدولة 

»ه�ي املحاكم التي نص عليها الدس�تور،  وبني ترتيبه�ا واختصاصاهتا، والرشوط الواجب 
توفره�ا فيم�ن يتول�ون القض�اء فيها، مع ج�واز إضاف�ة عنرص عس�كري إىل العن�رص القضائي 

الغالب«)1(.

11 ـ حماكم األحداث 

»ه�ي التي ختتص بمحاكمة األحداث حيث تتش�كل من قايض واح�د، يعاونه خبريان من 
األخصائيني، أحدمها عىل األقل من النساء، ويكون حضورمها إجراءات املحاكمة وجوبيًا«)2(. 

12 ـ املحاكم االستثنائية 

»ه�ي تل�ك اهليئات الت�ي ختتص بنظر قضية معين�ة، أو حماكمة فئة، أو طائف�ة من الناس، أو 
ملواجه�ة ظروف�ًا معينة، وتش�كل ع�ادة من غري القضاة،أو يش�تمل تش�كيلها عىل ع�دد من غري 

القضاة، وال حياط املتقايض أمامها بالضامنات املقررة أمام القضاء العادي )الطبيعي(«)3(.

13 ـ املحاكم السياسية 

»هي املحاكم التي ختتص بنظر اجلرائم التي متس نظام الدولة الس�يايس، س�واء تعلق بشكل 
احلكومة، أو تنظيم السلطة العامة، أو احلقوق والواجبات العامة لألفراد، وتتميز بأهنا تثري لدى 
املحكمة موضوعات سياس�ية تتطلب تقديرًا خاصًا، مما يتطلب إس�نادها إىل حماكم ذات مستوى 

خاص«)٤(. 

)1( رسور، أمحد فتحي: الرشعية الدس�تورية وحقوق اإلنسان اجلنائية،1995م،  دار النهضة العربية، طبعة معدلة، 
القاهرة، مرص،  ص325. 

)2( هبنام، رمسيس: املحاكمة والطعن يف األحكام، )ب.ت(، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مرص، ص1٤5. 
)3( اجلارحي، جمدي، مرجع سابق، ص109 . 

)٤( رسور، أمحد فتحي، مرجع سابق، ص33٤. 
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14 ـ  حالة الطوارئ 

تعني منح الس�لطة التنفيذية س�لطات اس�تثنائية، متكنها من جماهبة األخط�ار املحدقة، وهي 
نظام ديمقراطي مستمد من النظم الدستورية ؛ ألهنا تكون مبينة احلدود واملعامل، واضحة األبعاد، 

خاضعة لرقابة السلطة الترشيعية)1(.

15 ـ   الرضورة يف االصطالح الرشعي

»هي أن تطرأ عىل اإلنس�ان حالة من اخلطر، أو املش�قة بحيث خياف حدوث رضر، أو أذى 
بالنف�س أو بالعض�و أو بالع�رض أو بالعقل أو بامل�ال وتوابعها، ويتعني أو يب�اح عندئذ ارتكاب 
اجلرائم، أو ترك الواجب أو تأخريه عن وقته دفعًا للرضرعنه يف غالب ظنه ضمن قيود الرشع«)2(.

16 ـ الرضورة يف القانون الوضعي  

نظري�ة ال�رضورة تعتر ح�ق الدفاع الرشع�ي نظرية قانوني�ة، تبيح بموجبه�ا إجراءات غري 
مرشوعة حس�ب النصوص القانونية عىل أس�اس حق الدولة يف السيادة، فيمكن للدولة اخلروج 
ع�ىل القان�ون يف أحوال ال�رضورة، ولرئيس الدول�ة � أخذًا بحق الرضورة � أن يعطل الدس�تور 

والقانون كلام وجد ذلك رضوريًا للدفاع عن أمن الدولة وصيانة نظامها العام)3(.

)1( الكي�الين، فاروق: املحاكم اخلاصة دراس�ة مقارن�ة، ط1، 19٨0م، مطبعة التق�دم، القاهرة، مرص، ص1٧0-
 .1٧1

)2( الزحي�يل، وهب�ة: نظرية ال�رضورة الرشعية مقارنة م�ع القانون الوضع�ي، ط٤،1٤05ه�- 19٨5م،مؤسس�ة 
الرسالة،  بريوت، لبنان،، ص6٧،٧٨. 

)3( الزحييل، مرجع سابق، ص309.  



1٤

1 .9 الدراسات السابقة 

الدراسـة األوىل: دراسـة الشـناوي ) ب.ت( بعنـوان: )املحاكـم اخلاصة يف مرص دراسـة علمية 
ونظرية(

أهداف الدراسة

1 � بيان حجم ظاهرة املحاكم اخلاصة يف مرص.

2� خطورة مثل هذه املحاكم وأهنا موجودة بالفعل وال يمكن أن ينكرها أحد.

3� وضع نظرية عامة للمحاكم اخلاصة معتمدة عىل مما سيستخلصه من دراسته العملية.

وق�د تن�اول الباحث دراس�ته يف قس�مني: األول: اس�تعرض في�ه أغلب أو معظ�م املحاكم 
اخلاصة يف مرص، من حيث تشكيلها واختصاصها وإجراءات وضامنات التقايض املتبعة أمامها، 
وط�رق الطعن عىل أحكامها، ويف القس�م الثاين: اس�تعرض تعريف املحاكم اخلاصة، وأس�باب 

نشأهتا ومدى دستوريتها وإخالهلا بمبدأ املساواة بني املواطنني. 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما ييل: 

1 � أن يك�ون رئي�س املحكم�ة اخلاصة من رج�ال القض�اء، أو من رجال القان�ون عىل أقل 
تقدي�ر، وذل�ك يمن�ع الكثري م�ن األخط�اء واالنحراف�ات، وأن يتمتع أعض�اء املحاكم 

اخلاصة باالستقالل يف مواجهة رؤسائهم اإلداريني. 

2 � إن إجراءات املحاكم اخلاصة رغم أهنا أقل تعقيدًا وأكثر سهولة،إال أن ذلك قد يؤدي إىل 
اإلخالل بحق الدفاع للمتهم. 

3� تكاليف ومصاريف املحاكم اخلاصة أقل بكثري من تكاليف ومصاريف املحاكم العادية. 

٤ � تتمتع املحاكم اخلاصة بالكفاءة الفنية ؛ ألنه ينظم يف  تش�كيلها أعضاء فنيني ذوي دراية 
وخرة بموضوع املنازعة من الناحية الفنية.
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الدراسة الثانية: دراسة أبو شقة )2005م( بعنوان: ) ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية، 
دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة( 

أهداف الدراسة 
1� العمل عىل تقرير املزيد من ضامنات املتهم أثناء املحاكمة.

2� بي�ان أن محاي�ة حقوق اإلنس�ان هي غاية س�امية ال جيوز احلياد ع�ن مقتضياهتا أو التنازل 
عنها. 

3 � االعتامد عىل معيار عضوي يس�تند إىل عنارص املحاكم التي تتمثل يف القضاء الذي يتوىل 
الفصل يف الدعوى، واجللس�ات التي جتري يف نظره�ا، والواقعة حمل املحاكمة، واملتهم 

الذي جتري حماكمته. 

وق�د تناول�ت الدراس�ة بداي�ًة املحاكم�ة اجلنائية، تعقبه�ا أب�واب أربعة تتن�اول الضامنات، 
س�واء ما تعلق منها بقضاء احلكم،أو بجلس�ات املحاكم�ة، أو بتحقي�ق الواقعة،وأعامل القانون 

عليها،وأخريًا ما يتعلق بحق املتهم يف الدفاع.

وقد كانت أهم نتائج الدراسة ما ييل:  

1 � إن حتدي�د بداي�ة مرحل�ة املحاكمة باتص�ال املحكمة بالدع�وى، يعني أن الف�رتة الزمنية 
احلبيسة ما بني اإلحالة، وبدء اجللسات هي إحدى حلقات تلك املرحلة، وهو ما يقتيض 

تنظياًم ترشيعيًا هلا، يراعي فيه كفالة ضامنات املتهم يف تلك الفرتة.

2 � إن كفال�ة ضامن�ات املتهم يف مرحلة املحاكمة لن تتحقق بغري قضاء مس�تقل، فاس�تقالل 
القضاء هو الضامنة األهم،والتي من دوهنا تغدو س�ائر الضامنات عديمة الفعالية، فمهام 

حشد القانون من ضامنات، فلن تؤيت ثمرهتا ما مل حياكم املتهم أمام قضاء مستقل. 

3 � إن حي�اد الق�ايض أم�ر ال ينفصل عن اس�تقالله، فضاًل ع�ن رضورته الكتس�ابه الصفة 
الطبيعي�ة، إال أن تزاي�د امل�د اإلعالم�ي عىل حم�راب العدال�ة، وتناول وس�ائل اإلعالم 
لدع�اوى مطروحة عىل القضاء، ومل يفصل فيها بعد، بات أمرًا خطريًا، ينال من س�المة 
املب�دأ ونقائه، وهو ما يس�تلزم تفعياًل لنصوص التجريم يف قان�ون العقوبات التي تنظم 

املسألة انتصارًا للحياد وذودًا عنه. 
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الدراسـة الثالثـة: دراسـة الديـرادي )ب.ت( بعنـوان: ) ضامنات حـق املتهم وحقوقـه يف قانون 
اإلجراءات اجلنائية ( 

أهداف الدراسة 
1� إجي�اد ن�واة لتطوي�ر النظ�ام اإلجرائي اجلنائ�ي يف فلس�طني، وركيزة هام�ة للمرشوعات 
اجلنائية اإلجرائية يف بالدنا مستفيدين من التطور امللحوظ يف األنظمة اإلجرائية العربية 

والعاملية.

2� ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس حقوق اإلنسان، والتأكيد عىل استغالل القضاء واحلد 
من القوانني االس�تثنائية املعمول هبا يف فلس�طني )قانون الط�وارئ 19٤٨م، واملحكمة 
العس�كرية، وحمكمة أمن الدولة( والرتكيز عىل رضورة إص�دار قانون إجراءات جنائية 
فلس�طيني متطور يتامش�ى مع روح العرص وينس�جم ومبادئ الديمقراطية التي أخذت 

رياحها تسود أرجاء املعمورة.

3 � حتديد ضوابط التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع يف إطار الرشعية بني حقوق 
اإلنسان واملصلحة االجتامعية.

تناول الباحث التطورات التارخيية حلق املتهم، وضامناته يف اإلجراءات اجلنائية يف ظل النظم 
اإلجرائي�ة املختلفة ؛ من أجل الوقوف عىل ضامنات املتهم، وحقوقه يف النظم القانونية القديمة، 

ويف ضوء املبادئ الدولية والدساتري املعارصة املختلفة.

وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية: 

1� إن موض�وع ضامن�ات املتهم يف اإلجراءات اجلنائية م�ن املوضوعات احليوية اهلامة، التي 
عرفها اإلنسان منذ القدم، كام أهنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق اإلنسان، كام أن دراستها 
تس�اعد اجلميع عىل التعرف عىل كل ما يتمتع به املتهم من ضامنات وحقوق، وما يمكنه 

من هتيئة املناخ املالئم لبيان موقفه من تلك التهمة.

2� جي�ب أن تعتم�د القواعد اإلجرائية املنظم�ة للحرية الفردية خالل الدع�وى اجلنائية عىل 
مب�دأ افرتاض ب�راءة املتهم، وأال حيد م�ن حريته إال بالقدر ال�الزم والرضوري إلظهار 

احلقيقة، وحتقيق العدالة.
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3� جي�ب أن يعه�د إىل الس�لطة القضائية املختصة فق�ط بمهمة إصدار األوامر املاس�ة بحرية 
املتهم، وأن متنع أية جهة أخرى من ممارس�ة ذلك اس�تنادًا إىل مبدأ الفصل بني السلطات 

يف الدولة، وإعاماًل ملبدأ الفصل بني سلطات االهتام والتحقيق واحلكم.

٤ � من الرضوري كفالة حق املتهم يف الدفاع عن نفسه، والسامح له باالستعانة بمدافع عنه يف 
كل مراحل الدعوى اجلنائية، وأن يمنع القبض التعسفي، وجيب احلد من األوامر املقيدة 

للحرية الفردية، واستبداهلا بوسائل كدعوته للحضور أو وضعه حتت مراقبة قضائية. 

الدراسة الرابعة: دراسة البوعينني )6002م( بعنوان: ) ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة(

أهداف الدراسة 
1� التعرف عىل مدى احلامية القانونية التي حظيت هبا الترشيعات اإلجرائية واملتهم.

2 � التعرف عىل الطبيعة القانونية حلقوق املتهم يف القوانني اإلجرائية مع التطرق لطبيعتها يف 
قوانني دول جملس التعاون اخلليجي، وكذلك الضامنات املقررة يف كل منها.

3� اإلشارة إىل حقوق اإلنسان املقررة يف املواثيق والعهود الدولية.

وقد قسم الباحث دراسته إىل ما ييل:

عال�ج الباحث موضوع الدراس�ة م�ن خالل فصل متهي�دي يتضمن اإلش�ارة إىل التعريف 
باملتهم، والتفرقة بينه، وبني املشتبه فيه، والتطور التارخيي لضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة عر 
العصور املختلفة، ويف الرشيعة اإلسالمية، وإعالنات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، وبعد 
ذلك انتقل الباحث إىل صلب موضوع الدراس�ة للبحث يف ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة، 
حي�ث تط�رق إىل الضامنات العامة للمته�م يف مرحلة املحاكمة، مع بح�ث كل ذلك يف املواثيق، 
واالتفاقي�ات، واإلعالن�ات الدولي�ة، باإلضافة إىل الترشيع�ات اخلليجية، ثم تن�اول الضامنات 
اخلاص�ة للمتهم يف مرحلة املحاكمة، حيث عرض لضامنات املتهم يف اإلثبات اجلنائي من خالل 
مبدأ افرتاض براءة املتهم، واألدلة املبنية عىل الشك، وكذلك لصحة الدليل اجلنائي وسالمته، ثم 
بحث فيها حق املتهم يف حماكمة ناجزة، وعرض كذلك حلق املتهم يف الدفاع عن نفسه من خالل 
حق�ه يف احلضور، واالس�تثناء، وحق�ه يف إعداد دفاعه، حي�ث عرض حلقه يف إحاطت�ه بالتهمة، 

واالستعانة بمحام ومرتجم، وأخريًا حقه يف إحضار شهود ومناقشتهم.
ومل يتطرق الباحث يف رسالته إىل خامتة، ونتائج، وتوصيات.
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الدراسة اخلامسة: دراسة اجلارحي )9241هـ ـ  8002م( بعنوان: )ضامنات املتهم أمام املحاكم 
االستثنائية ( 

أهداف الدراسة 

1 � التعرف عىل  ضامنات املتهم طبقًا للقواعد العامة املقررة للمتهم الذي حياكم أمام القضاء 
الطبيعي وتلك املقررة للمتهم الذي حياكم أمام املحاكم االستثنائية.

2� التعرف عىل القضاء الطبيعي باعتبار أن حتديد مفهومه واضح للقايض الطبيعي. 

3 � تعريف وحتديد القضاء االستثنائي بصفة عامة مع قرص الدراسة عىل املحاكم االستثنائية 
التي ترتبط بموضوع الدراسة.

٤ � الرجوع إىل أحكام الرشيعة اإلس�المية بحس�باهنا األصل ال�ذي جيب الرجوع إليه ألهنا 
املصدر الرئييس للترشيع طبقًا لنص املادة الثانية من الدستور.

وق�د تن�اول الباحث يف دراس�ته مب�دأ املس�اواة، والقضاء الطبيع�ي، ثم ضامن�ات املتهم يف 
اإلجراءات السابقة عىل املحاكمة، وضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة أمام املحاكم االستثنائية. 

وقد تضمنت الدراسة النتائج التالية: 

1� إن العدالة تقتيض املساواة بني مجيع الناس أمام القانون. 

2� إن املس�اواة أم�ام القض�اء ال تتحق�ق، وال تتجس�د كواق�ع ملموس إال بتقري�ر حق كافة 
املواطنني يف اللجوء إىل قاضيهم الطبيعي.

3� إن هذه الدراسة يف ضوء مفهوم القضاء الطبيعي، الذي تبنته حددت مفهومها للمحاكم 
االس�تثنائية من منطلق ذلك املفهوم للقضاء الطبيعي، كنقطة ارتكاز يف تعريف املحاكم 

االستثنائية وجوهرها. 

٤ � إن الرشيعة اإلس�المية يف أحكامها، وتطبيقها مل تعرف أي نوع من القضاء االس�تثنائي، 
حيث قامت عىل املساواة التامة بني الكافة.

5 � إن وج�ود املحاك�م االس�تثنائية يع�د وصمة عار يف جب�ني املرشوعية، والنظ�ام القانوين 
بأكمله، األمر الذي يتعني معه إزالة مجيع املحاكم االستثنائية من الوجود. 
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أهم ما يميز الدراسة احلالية عن هذه الدراسات 

تتفق الدراس�ة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناول مفهوم املحاكم اخلاصة واالستثنائية، 
وبي�ان أنواعه�ا يف النظ�م العربي�ة املع�ارصة، كذل�ك اس�تعراض اختصاص�ات ه�ذه املحاكم، 
وتشكيلها، وأسباب نشوئها، واملآخذ عىل هذه األنواع من املحاكم اخلاصة واالستثنائية،وبعض 

الضامنات املهدرة حلقوق املتهم أمام هذه النوعية من املحاكم. 

وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بتأصيل ماهية املحاكم اخلاصة، واالستثنائية 
يف الفقه اإلسالمي، والقانون الوضعي، واملواثيق الدولية، حيث مل ينل هذا املوضوع حظه الوايف 
من البحث والدراس�ة خالل الدراس�ات الس�ابقة، كذلك بيان مرشوعية هذه املحاكم سواء من 
املنظ�ور الرشعي أو من الناحية القانونية، مع إجراء مقارنة بني ماهية واختصاص هذه املحاكم، 
وم�ا ج�اء يف املواثيق الدولي�ة واملؤمترات العاملي�ة، والنظام القضائي الس�عودي لبي�ان ضامنات 

وحقوق املتهم أثناء املحاكمة. 

كذلك حتاول هذه الدراسة بناء معايري رشعية وقانونية للمحاكم العامة، وعند العدول عن 
هذه املعايري فإن املحكمة تعد خاصة أو استثنائية. 

كام تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ببيان حقوق املدنيني يف حالة عرض قضاياهم 
عىل أي من هذه املحاكم.

كام تتميز هذه الدراس�ة عن الدراس�ات السابقة بتوضيح حق ويل األمر، أو رئيس الدولة يف 
حالة الظروف االس�تثنائية أن ينش�ئ مثل ه�ذه املحاكم ملحاكمة فئة من الن�اس يف قضايا معينة، 
كذلك تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ببيان مدى فاعلية هذه املحاكم عندما تعرض 
عليه�ا جرائ�م اإلرهاب يف حتقي�ق العدالة، وحتقيق ال�ردع، وهل اإلج�راءات املترسعة تنال من 

كفالة حق الدفاع ؟

ومما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، الوقوف عىل احللول العملية والعلمية إلهناء 
مثل هذه املحاكم،السيام يف وقت أصبح املجتمع الدويل ينادي  فيه برضورة إصالح نظم اهليئات 

القضائية. 
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الفصل الثاين
أهم املبادئ العامة للمحاكم 

يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

2 .1 مبـــــــــدأ املســـــــــاواة .

2 .2 مبدأ استقالل السلطة القضائية.

2 .3  مبــــدأ حتقيــــق العـــــدل.

2 .4 مبدأ التقاضـي علـى درجتيـن.



21

الفصل الثاين 

أهم املبادئ العامة للمحاكم يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية 

2 .1 مبدأ املساواة 
2 .1 .1تعريف املساواة يف اللغة، ويف االصطالحني الرشعي، والقانوين

املساواة يف اللغة: هي املامثلة      

ففي املعجم الوسيط:»ساواه أي: ماثله«)1(، ويف القاموس املحيط: استويا، وتساويا، متاثال، 
وس�ّويته به تسوية، وس�ويت بينهام، وهم سواء)2(، ويف لسان العرب: سواء اليشء مثله واجلمع: 

سواء)3(.

املساواة يف االصطالح الرشعي
قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية � رمحه اهلل � : »فإذا قيل هذا مس�او هلذا، ومس�اوى املس�اوى 
مساو؛ كانت املساواة هي احلد األوسط، وإلغاء الفارق عبارة عن املساواة«)٤(، ومل يقف الباحث 
ع�ىل تعريف اصطالحي للمس�اواة، عدا ما ذكره ش�يخ اإلس�الم، ولعل الس�بب يف عدم تناول 
فقه�اء املس�لمني للمس�اواة بالتعري�ف راجع إىل تداخل املس�اواة م�ع العدل، فهو أش�مل منها، 
ب�ل املس�اواة جزء من العدل، والعدل ك�ام عرفه اجلرجاين: »عبارة عن األمد املتوس�ط بني طريف 
اإلف�راط والتفري�ط«)5(، ف�إذا ذكر الع�دل أو العدالة عىل لس�ان الفقهاء كانت املس�اواة ضمنها. 
جاء يف موس�وعة مصطلحات ابن تيمية عدل وتس�وية »العدل والتسوية الزم جلميع املخلوقات 
واملصنوع�ات، فمت�ى مل تضع العدل والتس�وية بني املتامثلني، وقع فيها الفس�اد، وهو ما هنى عنه 

 )1( مصطفى، إبراهيم، وآخرون: املعجم الوسيط، حتقيق: جممع اللغة العربية، دار الدعوة، ج1، ص٤66.
 )2( الفريوز آبادي، مرجع سابق، ص129٧، مادة )س .ن .ا( .

 )3( ابن منظور، مرجع سابق، ج3، ص3٧3 .
 )٤( اب�ن تيمي�ة، أمحد: جمموع الفت�اوى، مجع وترتيب عبدالرمح�ن العاصمي، ط1، 1٤23ه�- 2002م، مؤسس�ة 

الرسالة، بريوت، لبنان، ج9، ص201 .
 )5( اجلرجاين، عيل: التعريفات، حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم األبياري، ط2، 1٤13ه� - 1992م، دار 

الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ص191 . 
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س�بحانه ال�ذي خلق فس�وى«)1(، فيظهر من ذلك التداخ�ل بني العدالة واملس�اواة،وأهنام بمعنى 
واحد عند فقهاء الرشيعة، ومما الشك فيه أن الرشيعة اإلسالمية توجب املساواة بني اجلميع ممن 
هم يف مراكز متامثلة دون تفرقة بينهم لسبب يتعلق بأشخاصهم وذواهتم، وهذا ظاهر فيام قررته 

الرشيعة اإلسالمية من قواعد العدالة، واإلنصاف،السيام أمام القضاء)2(. 

املس�اواة عند فقهاء القانون: » تعني املس�اواة أمام القضاء � املحاكم � ممارس�ة مجيع مواطني 
الدول�ة حل�ق التقايض عىل قدم املس�اواة أم�ام حماكم واحدة، وب�ال متييز، أو تفريق بينهم بس�بب 

األصل، أو اجلنس، أو اللون، أو اللغة، أو العقيدة، أو اآلراء الشخصية«)3(.

كام ُعرفت املساواة أمام القانون بأهنا تعني » أن يتساوى مجيع األفراد يف املعاملة أمام القانون 
فال متييز بينهم« )٤(.

2 .1 .2  املساواة يف الرشيعة اإلسالمية

جاءت الرشيعة اإلسالمية منذ نزول الوحي عىل سيدنا حممد > بالتأكيد عىل مبدأ املساواة 
التامة بني كافة الناس، فهي مساواة تامة بني األفراد،ومساواة تامة بني اجلامعات يدخل فيها احلّكام 
ا الناَّاُس إِناَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم  َ واملحكومني، وذلك امتثااًل لقول اهلل تعاىل:}َيا َأهيُّ
َ َعِليٌم َخبِ�رٌي ﴿31﴾)احلجرات(،  ِ َأْتَقاُك�مْ  إِناَّ اهللاَّ ُش�ُعوًبا َوَقَبائِ�َل لَِتَعاَرُفوا  إِناَّ َأْكَرَمُك�ْم ِعْنَد اهللاَّ
فالناس يف الرشيعة اإلسالمية متساوون عىل اختالف شعوهبم، وقبائلهم يف احلقوق والواجبات 

واملسؤوليات)5(.  

 )1( الفجم، رفيق: موسوعة مصطلحات ابن تيمية )حجة اإلسالم( ط1، 2003م، مكتبة بريوت،  لبنان، ص301. 
 )2( خليل، رش�اد حس�ن: مفهوم املس�اواة يف اإلس�الم، دراس�ة مقارنة، )د.ت(، دار الرش�د، الرياض، السعودية، 

ص16 . 
 )3( عب�داهلل، عبدالغن�ي بس�يوين: مب�دأ املس�اواة أم�ام القضاء،وكفال�ة ح�ق التق�ايض، )ب.ط( منش�أة املع�ارف، 

اإلسكندرية  مرص، ص16 .
 )٤( متام، الس�يد عبدالعال: كفالة حق التقايض، دراس�ة مقارنة يف الرشيعة اإلس�المية،يف كل من الس�عودية ومرص 

وفرنسا )ب. ط(، 2000م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص91 . 
)5( البدري حممد، أمحد ماهر: الضامنات الدستورية للمتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية .. دراسة مقارنة بني الرشيعة 

والقوانني الوضعية، ط1، 2002م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص125 .
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وليس املقصود باملس�اواة يف نظر الرشيعة اإلس�المية معناها الواقعي املجرد املطلق، بمعنى 
أن يتس�اوى كل أفراد البرشية يف مجيع أوضاعهم املعيشية، وأحواهلم االجتامعية وسائر ظروفهم 

البرشية كأسنان املشط الواحد، فهذا أمر حمال حتقيقه. 

ولكن طبيعة املساواة يف الرشيعة اإلسالمية فطرية، تقوم عىل التقدير إلنسانية الناس مجيعًا؛ 
ألهن�م مجيع�ًا عبيٌد إلله واحد، وماض�ون إىل مصري واحد، وعىل ذلك تنع�دم التفرقة بينهم فهي 
مس�اواة فطري�ة عادل�ة ال تفرق يف قانوهنا بني إنس�ان وآخ�ر، كام ال متيز أم�ام ترشيعها بني عظيم 
وحق�ري ورشي�ف ووضيع وذكر وأنث�ى . إال فيام تقتضيه قواعد العدالة، وحتتمه س�نة احلياة، من 
تفاوت مبناه التنافس الكريم، والفكر احلر، والسعي العادل)1(،  وغاية الرشيعة من تقريرها ملبدأ 
املس�اواة هو الس�مو باملجتمع اإلنس�اين،واالرتقاء بنظمه، ومثله عن طريق بنائه عىل أسس قوية 

وقواعد هادفة)2(.

وإذا نظرن�ا إىل حتقي�ق الرشيع�ة اإلس�المية ملبدأ املس�اواة أم�ام القضاء، نجدها قد أرس�ت 
املس�اواة بني البرش عىل أس�س وطيدة، تظهر يف أجل معانيها يف خضوع املس�لمني مجيعًا لقواعد 
وأح�كام رشعية واحدة،فال حصانة ألحد يف مواجهة تل�ك القواعد واألحكام الرشعية)3( لكن 
كيف عنيت الرشيعة بمبدأ املساواة أمام القضاء؟ يظهر ذلك جليا من خالل اآليات القرآنية التي 
ِذيَن آَمُنوا  �ا الاَّ َ وردت يف ش�أن املس�اواة، واحلكم بالعدل،من ذلك قوله س�بحانه وتعاىل: } َيا َأهيُّ
ا َأْو َفِقرًيا  ْقَربنَِي إِْن َيُكْن َغنِيًّ ْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَ ِ َوَلْو َعىَلٰ َأْنُفِس�كُ اِمنَي بِاْلِقْس�طِ ُش�َهَداَء هلِلاَّ ُكوُنوا َقواَّ
َ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا  بُِعوا اهْلََوٰى َأْن َتْعِدُل�وا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َف�ِإناَّ اهللاَّ ُ َأْوىَلٰ هِباَِم َف�الَ َتتاَّ َف�اهللاَّ
َماَناِت إىَِلٰ َأْهِلَه�ا َوإَِذا َحَكْمُتْم  وا اأْلَ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُت�َؤدُّ ﴿135﴾ )النس�اء(. وقول�ه تع�اىل:} إِناَّ اهللاَّ
َ َكاَن َس�ِميًعا َبِصرًيا ﴿5٨﴾  )النس�اء(،  َ نِِعاماَّ َيِعُظُكْم بِِه إِناَّ اهللاَّ ُكُموا بِاْلَعْدِل إِناَّ اهللاَّ َبنْيَ الناَّاِس َأْن حَتْ
وهكذا نرى يف اآليات القرآنية الكريمة السابقة كيف أن اهلل عز وجل يأمر باملساواة بني الناس، 

واحلكم فيهم بالعدل واحلرص عىل املساواة بينهم عند الفصل يف املنازعات)٤( .

 )1( خليل، رشاد حسن، مرجع سابق، ص16-15 .
 )2( املرجع السابق، ص19 .

 )3( البدري حممد، مرجع سابق، ص12٧.
 )٤( املرجع السابق، ص130- 131 .
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أما إذا تأملنا السنة املطهرة نجد أن مظاهر املساواة قد طبقت يف أجل صورها،وليس أدل عىل 
ذلك من قضية املرأة املخزومية التي رسقت، وذهب أسامة بن زيد للمصطفى > ليشفع فيها. 

فق�د أخ�رج اإلمام البخ�اري يف صحيحه م�ن حديث عائش�ة � ريض اهلل عنها �» أن قريش�ًا 
تهم املرأة املخزومية التي رسقت فقالوا: من يكلم رس�ول اهلل >، ومن جيرتئ عليه إال أسامة  َأمَهاَّ
حبُّ رس�ول اهلل >، فكلم رس�ول اهلل >،فقال: أتش�فع يف حد من حدود اهلل ؟ ثم قام،فخطب 
فق�ال: أهيا الناس، إنام ضل من قبلك�م، أهنم كانوا إذا رسق الرشيف تركوه، وإذا رسق الضعيف 

فيهم أقاموا عليه احلد، وايم اهلل، لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حممد يدها«)1(.

ونرى يف هذا احلديث الرشيف مدى حرص رسول اهلل > عىل التطبيق السليم ملبدأ املساواة 
أم�ام القضاء، دوي نظر أو اعتبار ملن يطبق عليه احلد من حيث أصله،أو حس�به،أو نس�به،وكونه 
رشيفًا أو فقريًا، وجتلت هذه املس�اواة عندما أقس�م رسول اهلل > لو أن فاطمة بنت حممد رسقت 
لقطع يدها، هذه هي عظمة الرشيعة، فالكل أمام القضاء سواء، وال استثناء ألحد يف تطبيق رشع 

اهلل)2(.

ومن مظاهر املس�اواة أمام القضاء يف العهد الراش�دي، ما أخرجه البيهقي يف الس�نن الكرى 
ق�ال: كان ب�ني عمر بن اخلطاب،وبني أيب بن كعب � ريض اهلل عنه�ام � َتَداِرُئ يف يشء وادعى أيب 
ع�ىل عم�ر� ريض اهلل عنهام� فأنكر ذلك، فجعال بينهام زيد بن ثابت فأتياه يف منزله،فلام دخال عليه 
ق�ال ل�ه عمر ريض اهلل عنه: أتيناك لتحكم بيننا،� ويف بيته يؤيت احلكم �  ، فوس�ع له زيد عن صدر 
فراشه فقال:هاهنا يا أمري املؤمنني، فقال له عمر ريض اهلل عنه: لقد ُجْرت يف الفتيا، ولكن َأْجِلُس 
م�ع خصمي، فجلس�ا بني يديه، فادعى أيب، وأنكر عم�ر� ريض اهلل عنهام  � فقال زيد أليب: اعف،  
أم�ري املؤمن�ني من اليمني، وما كنت ألس�أهلا ألحد غريه، فحلف عمر ريض اهلل عنه، ثم أقس�م ال 
ي�درك زيد ب�ن ثابت القضاء حتى يكون عمر، ورجل من عرض املس�لمني عنده س�واء)3(. ومن 

 )1( البخ�اري، حمم�د بن إس�امعيل: صحيح البخاري، اعتنى به: عبدالس�الم عل�وش، ط2، 1٤2٧ه� � 2006م، 
مكتبة الرشد، الرياض السعودية، ص935، باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان. 

 )2( البدري حممد، مرجع سابق، ص131 . 
)3( البيهقي، أمحد بن احلسني: السنن الكرى، ضبط متنه وقدم له: عبدالسالم علوش، ط1، 1٤25ه� � 200٤م، 

مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ج10، ص229 . 
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ه�ذا األثر يظه�ر جليًا مدى تقدم الرشيعة اإلس�المية يف تقرير مبدأ املس�اواة أم�ام القضاء،وإنه 
ال فض�ل حلاك�م عىل حمكوم أمام القضاء، بل هم س�واء؛ ألن املس�اواة أمام القض�اء تعد الضامنة 
األساس�ية لتحقي�ق العدالة بني الن�اس، وما فعله اخلليفة الراش�د عمر دليل ال جل�ج فيه عىل أن 
مبدأ املس�اواة ب�ني الناس يف احلق�وق والواجبات،أمر قررته الرشيعة وطبقه ال�والة أثناء إصدار 
أحكامه�م وتعامالهتم م�ع الرعية، ومل يقم عمر ريض اهلل عنه بتش�كيل حمكمة خاصة به ؛لكونه 
خليف�ة املس�لمني، بل طل�ب أن تنظر دعواه مع أيب بن كعب يف بيت زيد ب�ن ثابت بعد اتفاقه مع 
خصمه عىل قبول زيد قاضيًا،وكان بإمكانه أن يطلب القايض إىل جملسه ؛ ليحكم بينهام، بل فضل 
أن يذه�ب م�ع خصمه إىل جمل�س القضاء، حتى يق�رر لنا حرصهريض اهلل عنه عىل املس�اواة بني 

اخلصوم يف جملس القضاء،بغض النظر عن مكانة كل من اخلصمني. 

2 .1 .3  املساواة يف النظم الوضعية، واملواثيق الدولية

حرصت النظم احلديثة عىل حتقيق مبدأ املساواة بني بني البرش، بعدما كانت غائبة يف أوروبا 
أثن�اء عصور الظالم،وعصور التس�لط والقه�ر والعبودية، وغريها من النظ�م العاملية األخرى، 
وبع�د أن فاقت ه�ذه النظم،وأخذت ع�ىل عاتقها حتقيق مبدأ املس�اواة، أصبح�ت تقرر ذلك يف 
صل�ب دس�اتريها مبينة الضامنات األساس�ية حلقوق األف�راد وحرياهتم،ومنها أن حق املس�اواة 
ل�كل فرد مضم�ون عىل قدم املس�اواة، ومن ذل�ك الدس�تور الفرنيس الصادر يف 26 أغس�طس 
1٧٨9م،والذي وضع مبدأ املس�اواة يف أعىل مرتبة من حقوق اإلنس�ان،إذ نص يف مادته األوىل 
عىل أن »يولد األفراد ويعيشون أحرارًا متساويني أمام القانون، وال يقوم التفاوت االجتامعي إال 
للمصلحة العامة«، وهذا النص مل يكن موجودًا يف ظل النظام الفرنيس القديم، لكن كل القوانني 
الفرنسية التي جاءت بعد قانون عام 1٧٨9م كانت مجيعها تنص عىل تقرير مبدأ املساواة، ومنها 
دس�تور ٤ يناير 1٨5٤م، ودس�تور 19٤6م،ودس�تور 195٨م، ومجيعها تؤك�د عىل حتقيق مبدأ 

املساواة بني الفرنسيني )1(. 

 )1( البدري حممد، مرجع سابق، ص96 ؛ وانظر: صيام، رسي، املساواة أمام القضاء، من منشورات جامعة حلوان، 
كلية احلقوق، 1991م، ص5٨ 
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وخالص�ة القول:إن مبدأ املس�اواة أمام القضاء وجد اهتاممًا بالغًا من الثورة الفرنس�ية التي 
كان الباع�ث ع�ىل قيامه�ا ما عاناه الش�عب الفرن�يس من ظلم وانع�دام للمس�اواة يف ظل نظامه 
القدي�م، فمب�دأ املس�اواة أمام القانون بات مس�لاًم به يف كاف�ة الترشيعات الفرنس�ية، وصار أحد 

املبادئ األساسية للقانون العام الفرنيس)1(. 

ويف النظام األنجلوس�كوين نجد أن بيان احلقوق الصادر يف إنجلرتا عام 16٨6م كان يدين 
إنش�اء حماكم استثنائية بواس�طة امللك )2(، مما يؤكد عىل مبدأ املساواة ؛ ألن املحاكم االستثنائية ال 

حتقق املساواة بني املتقاضني. 

كام أكد إعالن االس�تقالل للواليات املتحدة األمريكية الصادر عام 1٧٧6م أن كل األفراد 
ولدوا متس�اويني، ويف التعديل الرابع عرش للدس�تور األمريكي الذي تم إقراره يف سنة 1٨69م 
يؤك�د ب�دوره أنه ال حيق ألية والية أن حترم أحدًا من اخلاضعني لس�لطاهنا من املس�اواة يف احلامية 
أمام القانون)3(. ويف الدول االش�رتاكية تقرر الدساتري فيها مبدأ املساواة أمام القانون رصاحة أو 
تعرتف هبا ضمنًا، فاملادة 123 من دستور احتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفيتية لسنة 1936م 
كان�ت تؤك�د أن املس�اواة يف احلقوق بني مواطن�ي االحتاد الس�وفيتي هي قانون ثاب�ت ال يمكن 
التنازل عنه، وال يمكن إبطاله. كذلك نصت املادة اخلامسة من قانون التنظيم القضائي السوفيتي 
لس�نة 195٨م عىل أن العدالة يف االحتاد الس�وفيتي متارس وفقًا ملبدأ املس�اواة بني املواطنني أمام 
الترشيع، وأمام املحاكم برصف النظر عن الوظيفة التي يش�غلوهنا،أو املركز املايل االجتامعي،أو 

االنتامء العرقي،أو الديانة)٤(.

والنظم العربية ليست بمنأى عن النظم األجنبية، فقد حرصت يف دساتريها عىل تقرير مبدأ 
املس�اواة، والن�ص عليها يف صلب الدس�تور لكل دول�ة دون متييز بني املواطنني بس�بب األصل 
أو اجلنس، أو الدين،وهم لدى القانون س�واء يتس�اوون يف احلقوق والواجبات، ففي الدس�تور 

 )1( البدري حممد، مرجع سابق، ص9٧. 
 )2( الش�اذيل، فتوح، املس�اواة يف اإلجراءات اجلنائي�ة، )ب.ط(، 1990م، دار املطبوعات اجلامعية، اإلس�كندرية، 

مرص، ص19 . 
 )3( الشاذيل، مرجع سابق، ص20 .

 )٤( املرجع السابق، ص20 .
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امل�رصي نص�ت املادة )٤0( ع�ىل أن » املواطنني لدى القانون س�واء،وهم متس�اوون يف احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز يف ذلك بسبب اجلنس، أو األصل، أو اللغة،أو الدين، أو العقيدة«)1(.

وعىل ذلك سار الدستور السوري لسنة 19٧3م يف املادة )3/25(، وهذا نصها«املواطنون 
متس�اوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات »)2(، ويف الدستور األردين الصادر عام 1952م، 
نص�ت الفق�رة )1( من امل�ادة )6( بأن » األردنيني أمام القانون س�واء، ال متيي�ز بينهم يف احلقوق 

والواجبات، وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين«)3(.

وك�ام جاء يف الدس�تور اجلزائري يف امل�ادة )29( » كل املواطنني سواس�ية أمام القانون، وال 
يمك�ن أن يت�ذرع بأي متييز يعود س�ببه إىل املولد، أو العرق أو اجلن�س أو الرأي، أو أي رشط أو 

ظرف آخر، شخيص أو اجتامعي«)٤(.

وع�ىل هذا النهج س�ارت الدس�اتري يف دول اخلليج الع�ريب، ففي اململكة العربية الس�عودية 
ن�ص النظ�ام األس�ايس للحكم الصادر ع�ام 1٤12ه� يف امل�ادة الثامنة »عىل أن يق�وم احلكم يف 
اململكة العربية الس�عودية عىل أس�اس العدل والشورى واملس�اواة وفق أحكام الرشيعة« )5(. كام 
ج�اء يف امل�ادة )٤٧( من نفس النظ�ام » حق التقايض مكف�ول بالتس�اوي للمواطنني، واملقيمني 
يف اململك�ة، ويب�ني النظام اإلج�راءات الالزمة لذل�ك « )6(. ويف الكويت تن�ص املادة )29( من 
الدس�تور الكويتي عىل أن » الناس سواس�ية يف الكرامة اإلنس�انية، وهم متساوون لدى القانون 
يف احلق�وق والواجبات، ال متييز بينهم يف ذلك بس�بب اجلنس، أو األصل،أو اللغة، أو الدين)٧(، 
وعىل ذلك س�ار الدس�تور اإلم�ارايت الصادر ع�ام 19٧1م يف املادة )25( حي�ث نصت عىل أن 

 )1( بن�دق، وائ�ل أن�ور: موس�وعة الدس�اتري العربي�ة واألنظمة السياس�ية العربي�ة، )ب.ت( دار الفك�ر اجلامعي، 
اإلسكندرية، مرص، ج1، ص15 . 

 )2( بندق، مرجع سابق، ج1، ص210 .
 )3( املرجع السابق ، ج2، ص6 . 

 )٤( بندق، مرجع سابق، ج2، ص262 . 
 )5( الزهراين، صالح بن حممد: أضواء عىل املعامل اإلس�المية يف النظام األس�ايس للحكم باململكة العربية الس�عودية 

من إصدارات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص9 ؛ وانظر: بندق، مرجع سابق، ج٤، ص1٨1 . 
 )6( الزهراين، مرجع سابق، ص15 ؛ وانظر: بندق، مرجع سابق، ج٤، ص1٨٧ .

 )٧( بندق، مرجع سابق، ج3، ص15٨ .
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»مجي�ع األفراد ل�دى القانون س�واء، ال متييز بني مواطني االحتاد بس�بب األص�ل، أو املوطن،أو 
العقي�دة الدينية أو املرك�ز االجتامعي«)1(، هذه بعض الدس�اتري العربية، وال يتس�ع املجال لذكر 
مجيع الدس�اتري،وخالصة ما س�بق أن معظم النظم يف العامل، ومنها نظامنا العريب قد قررت مبدأ 
املس�اواة، وكفلت�ه جلميع الناس، والس�يام أمام القضاء، وأن حق التق�ايض مكفول للجميع عىل 

قدم املساواة دون متييز بني أحد من الناس بسبب أصله، أو جنسه، أو دينه. 

وإذا م�ا وقفن�ا مع املواثي�ق الدولية نجد أن معظم الدول، والس�يام ال�دول الغربية احلديثة، 
حرص�ت ع�ىل تقرير العديد من املواثيق عن طريق هيئة األمم املتحدة، أو املنظامت التابعة هلا، أو 
م�ن خالل التوصيات والقرارات الصادرة عن املؤمت�رات الدولية، ومجيعها تضمنت تقرير مبدأ 
املس�اواة بني بني البرش، وقد ظهر ذلك جليًا بعد العديد من احلروب العاملية التي خاضتها تلك 

الدول، ومن هذه املواثيق: 

أواًل: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 19٤٨م، حيث جاء يف مقدمة اإلعالن، ويف 
املادة األوىل منه عىل أن »يولد مجيع الناس أحرار، ومتس�اويني يف الكرامة واحلقوق ...«، 
ويف امل�ادة الس�ابعة منه »الناس مجيعًا س�واء أمام القانون...« ويف امل�ادة الثامنة منه » لكل 
ش�خص حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة ؛ إلنصافه الفعيل من أية أعامل تنتهك 

احلقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون« )2(.

ويف العه�د ال�دويل اخلاص باحلقوق املدنية السياس�ية، والذي اعتمد م�ن قبل كل الدول   
األط�راف عام 1966م جاء يف املادة )1٤( منه »الناس  مجيعًا س�واء أمام القضاء.. « ويف 
املادة )26( » الناس مجيعًا سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أي متييز بحق متساٍو يف التمتع 
بحاميت�ه، ويف هذا الص�دد جيب أن حيظر القانون أي متييز، وأن يكفل جلميع األش�خاص 

عىل السواء محاية فعالة من التميز ألي سبب كالعرق واللون أو اجلنس...«)3(.

 )1( املرجع السابق ، ج1، ص3٤2 . 
 )2( بسيوين، حممود رشيف وآخرون: حقوق اإلنسان ، ط1، 19٨٨م، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ص1٨. 

 )3( املرجع السابق، ص35 و3٨ . 
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ثانيًا: امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنس�ان حيث جاء يف املادة )2( منه »يتمتع كل ش�خص باحلقوق 
واحلري�ات املعرتف هب�ا، واملكفولة يف هذا امليث�اق دون أي متييز خاص�ة إذا كان قائاًم عىل 

العنرص أو العرق أو اللون أو اجلنس...« .

ويف املادة )1/3( » الناس سواسية أمام القانون« ويف املادة )٧/أ( » حق التقايض مكفول   
للجميع، ويشمل احلق يف اللجوء إىل املحاكم الوطنية )العامة( املختصة ... «)1(.

ثالث�ًا: مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان، وال�ذي عقد يف إطار جامعة الدول العربية لس�نة 
19٨3م حي�ث ج�اء يف املادة )1(: تتعه�د كل دولة طرف يف هذا امليث�اق بأن تكفل لكل 
إنس�ان موجود ع�ىل أراضيها، وخاضع لس�لطتها ح�ق التمتع بكافة احلق�وق واحلريات 

الواردة فيه، دون متييز بسبب العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة ... «.

كام جاء يف املادة )11( منه » مجيع الناس متساوون أمام القضاء، وحق التقايض مكفول لكل 
شخص عىل إقليم الدولة«)2(، وخالصة ما سبق أن معظم املواثيق واملؤمترات الدولية، قد نصت 
رصاحة عىل حق كل إنسان يف املساواة أمام املحاكم العادية، وهذا يدل عىل االهتامم العاملي هبذا 
املب�دأ، وأن هناك إمجاعا دوليا ع�ىل صيانته، وضامنته لكافة الناس، وجيب أال يفوتنا أن هذا املبدأ 
أصل مقرر يف رشيعتنا اإلس�المية، كام س�بق بيانه، وأهنا قائمة عىل املساواة فهي بذلك سابقة كل 
هذه النظم يف تقرير هذا املبدأ العظيم، والس�يام أمام القضاء، ولوال اإلطالة لنقلنا نصوصًا كثرية 
من تراثنا اإلسالمي، تدل داللة رصحية عىل أسبقية الرشيعة لكافة النظم يف تقرير مبدأ املساواة، 
ورغم أن هذا املبدأ تضمنته دس�اتري دول العامل كام س�بق بيانه، ولكن يف احلقيقة نجده حرًا عىل 
ورق، فف�ي الواق�ع العميل نجد أن هناك تفاوتًا بني ما هو مكتوب، وبني ما هو معمول به، وأكر 
دلي�ل عىل ذلك ما ُيعامل به املس�لمون يف س�جون الغرب، ويف س�جن » قواتنم�و » حتديدًا، فهم 
يس�عون جاهدين ملحاكمتهم أمام حماكم عس�كرية، وهذه املحاكم تنعدم فيها املس�اواة، خالف 

املحاكم العادية التي حيظى أمامها املتهم بكامل حقوقه.

 )1( املرجع السابق، ص26٧، 26٨ . 
 )2( بسيوين، وآخرون، مرجع سابق، ص3٧9 و 3٨1 . 



30

2 .1 .4  حق املتهم يف املساواة أمام املحاكم العادية 

م�ن حق املته�م أن حياكم أمام املحاك�م العادية، وذل�ك حتقيقًا ملبدأ املس�اواة بني املواطنني، 
فاملس�اواة أم�ام املحاكم العادية تتطلب معامل�ة مجيع املواطنني أمام القض�اء معاملة واحدة دون 
متيي�ز أو تفرق�ة بينه�م يف حقهم املرشوع يف التق�ايض)1(. وقد ظهر ذلك جلي�ًا يف أغلب نصوص 
الدس�اتري، س�واء األجنبية أو العربية منها، حيث تنص هذه الدساتري، كام سبق بيانه عىل وجوب 
معاملة الناس أمام القضاء عىل قدم املساواة دون تفريق أو متييز، كام تستلزم املساواة أمام القضاء 
وحدة القضاء الذي يقف أمامه مجيع املواطنني، وال ختتلف املحاكم باختالف األشخاص الذين 

يتقاضون أمامها فضاًل عن وحدة إجراءات التقايض)2(.

فلكل إنس�ان حق متس�او يف اللجوء إىل املحاكم العادية دون متيي�ز، وهذا ما قضت به املادة 
الثامنة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان كام س�بق بيانه، حيث إنه ال جيوز أن يكون هناك متييز 
بني األفراد أثناء التقايض، فال حماكم خاصة لفئات خاصة، أيًا كانت درجة االرتقاء أو االنحدار 
الطبق�ي، ويف الق�ول بغري ذلك إه�دار للعدالة، وحتقيق�ًا للرصاع بني طبق�ات املجتمع بام يفيش 
الظلم االجتامعي وجيلب الفساد، وال مفر من هذا أو ذاك إال بتوحيد القضاء بالنسبة للكافة )3(. 
وإذا أحيل ش�خص إىل حمكمة خاصة أو اس�تثنائية ؛ ملحاكمته ملا بدر منه فإن ذلك يعد خروج�ًا 
ع�ىل حق املته�م يف حماكمته أم�ام املحاكم العادية ؛ ألن ذل�ك ينايف مبدأ املس�اواة املقررة لصالح 

املتهم .

 )1( البوعين�ني، ع�ىل بن فضل: ضامن�ات املتهم يف مرحلة املحاكم�ة، ط1، 2006م، دار النهض�ة العربية، القاهرة، 
مرص، ص92 .

 )2( املرجع السابق، ص9٤ .
 )3( العط�ار، أمح�د صبحي: حق اإلنس�ان يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي، جملة العل�وم القانونية واالقتصادية، العدد 

الثاين، السنة الرابعة واألربعون، يوليو 2002م، ص26 .
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2 .2 مبدأ استقالل السلطة القضائية

إن اس�تقالل القض�اء من الطرق التي توف�ر العدالة القضائية، وتنرش األمن واالس�تقرار يف 
املجتمع، فكل ش�خص يلحقه ظلم حيتاج إىل جهة قضائية مستقلة وحمايدة إلنصافه ؛ حتى يأمن 
عىل نفسه، وحيصل عىل حقوقه كاملة غري منقوصة، ويف هذا املبحث يتم تناول استقالل السلطة 

القضائية من خالل: 

2 .2 .1 مفهوم استقالل القضاء وأمهيته وعنارصه 

الفرع األول: مفهوم استقالل القضاء

يراد باس�تقالل القضاء« أال خيضع القضاة يف ممارس�تهم لعملهم لس�لطان أي جهة أخرى، 
وأن يكون عملهم خالصًا إلقرار احلق والعدل خاضعًا ملا يمليه الرشع والضمري، دون أي اعتبار 
آخر«)1(.  ويقتيض مبدأ االستقالل احليلولة دون تدخل أي جهة مهام كانت طبيعتها، ونفوذها يف 
أعامل القضاء من حيث توجيهه وجهة معينة، أو عرقلة مسريته أو اخلوض والتعرض ألحكامه، 
كام يقتيض مبدأ استقالل القضاء أن حياط القضاة بسياج منيع من الضامنات التي تكون رادعًا من 

كل جتاوز أو اعتداء من شأنه أن خيدش املبدأ املذكور ويعدم آثاره )2(. 

كام ُعّرف اس�تقالل القضاء عند علامء الرشيعة بأنه » عدم وقوع القضاء حتت تأثري سلطة أو 
شخص من شأنه أن ينحرف به عن هدفه األسمى، وهو إقامة العدل بني الناس وإيصال احلقوق 

إىل أصحاهبا »)3(. 

 )1( جي�زة، عبداملنع�م عبدالعظيم: نظ�ام القضاء يف اململكة العربية الس�عودية، ط1، 1٤09ه��- 19٨٨م، مطبعة 
معهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، ص50 .

 )2( التهامي، عامر بوضياف: معامل اس�تقالل القضاء يف الرشيعة اإلس�المية، جملة البحوث الفقهية املعارصة، العدد 
30 السنة ٨ حمرم، صفر، ربيع األول 1٤1٧ه�، يوليو – أغسطس- سبتمر، 1996م، ص12٨ . 

 )3( أب�و ف�ارس، حممد عبدالق�ادر: القضاء يف اإلس�الم، ط2، 1٤0٤ه��- 19٨٤م، دار الفرقان، ع�امن، األردن، 
ص1٨9. 
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أما فقهاء القانون فريون أن املقصود باستقالل القضاء » أن يبارش القضاة ومن بينهم أعضاء 
النيابة مهام وظائفهم بحرية تامة، ال س�لطان عليهم يف ذلك س�وى ضامئرهم، وهو ما ال يمكن 
حتقيقه إال إذا وقف القضاء كسلطة مستقلة متامًا ومنفصلة عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية«)1(.

ومنهم من حرص استقالل القضاء يف أمرين: 

األول: اس�تقالل القضاء بصفته س�لطة من س�لطات الدولة الثالثة، تقف عىل قدم املس�اواة مع 
كل من الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية، بحيث ال تتدخل أية من الس�لطتني التنفيذية أو 
الترشيعية يف القضاء، وهذا التقس�يم للس�لطات الثالث يقتيض أن يكون القضاء س�لطة 

مستقلة عن السلطات األخرى يف الدولة، وليس جمرد وظيفة تتوالها املحاكم.

الث�اين: اس�تقالل القضاة كأفراد وحتررهم من أي تدخل يؤث�ر يف أحكامهم من وعد أو وعيد أو 
ترغيب أو ترهيب، فال خيضعون إال حلكم القانون والضمري)2(.

الفرع الثاين: أمهية استقالل القضاء 

تتج�ىل أمهية هذا املبدأ يف كونه ضامنه هامة، وفعال�ة للمتهم أثناء حماكمته، فكونه يمثل أمام 
قضاة مس�تقلني يف عملهم ال رقيب عليهم س�وى ضامئرهم، وال هدف هلم يف أحكامهم س�وى 
خشية اهلل سبحانه، وال غاية هلم سوى مرضاة اهلل، من شأن ذلك أن يورث يف نفس املتهم طمأنينة 
إىل قضات�ه، وثق�ة يف إجراءات حماكمت�ه إضافة إىل أن القايض الذي جيل�س للحكم، وقد وقر يف 
ضمريه اس�تقالله يكون أكثر جرأة يف احلق،وأش�د إرصارًا يف البحث عن احلقيقة، وأقوى رغبة 
يف حتقي�ق العدال�ة، فهو مبارش عمله ب�ال رهبة من رئيس يميل عليه توجيهًا معينًا أو س�لطة تلقى 
إلي�ه تعلي�امت، فهو فرد مس�تقل داخل منظومة مس�تقلة، وعليه يمكن القول: إنه مهام حش�دت 
م�ن ضامن�ات للمتهم يف مرحلة املحاكمة، فلن تكون هلا قيمة أو فعالية؛ ألنه مثل أمام قضاء غري 

 )1( أبو ش�قة، حممد هباء الدين: ضامنات املتهم يف مرحلة اجلنائية " دراس�ة حتليلية تأصيلية مقارنة" رس�الة دكتوراه، 
2005م، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، ص٤1 . 

 )2( الكي�الين، فاروق: اس�تقالل القض�اء، ط2، 1999م، املركز العريب للمطبوع�ات، دار املؤلف، بريوت، لبنان، 
ص26 ؛ وانظر: ش�موط، حس�ن تيس�ري، العدالة القضائية وتطبيقاهتا يف الرشيعة اإلسالمية، ط1، 1٤29ه�- 

2006م، دار النفائس، عامن، األردن، ص٤6 . 
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مستقل )1(، إذ كيف يمكن للقايض هنا أن يصدر حكاًم عادالً، وهو يعلم أن هناك من يتدخل يف 
مهام عمله، فيعاقب أحدًا حكم القايض براءته، أو يعفي آخر حكم القايض بعقوبته. 

إن الدعوة إىل استقالل القضاء ال تعني أن يكون القضاة أسيادًا عىل األمة، بل جيب أن يكونوا 
خدمًا هلا ؛ لتحقيق العدل وإنصاف املظلوم، ونرش األمن بني الناس،  فاستقالل القضاء ال يعني 
أن تكون أيدي القضاة مطلقة، بل هو اس�تقالل تصحبه املس�ؤولية، ويصحبه مبدأ املحاس�بة ملن 

أخل بواجباته جتاه وظيفته القضائية)2(. 

الفرع الثالث: عنارص استقالل القضاء

ال يتصور أن يتحقق استقالل القضاء دون ركائز تضمنه، وتؤازره،وهذه الركائز تتمثل فيام 
ييل: 

أواًل:  احلياد

إن حي�اد الق�ايض هو أهم عنارص اس�تقالله، واحلياد يعني النأي بالقض�اء بعيدًا عن التحيز 
لفريق أو خصم دون آخر، بل عليه أن يكون حمايدًا مطبقًا للقانون عىل مجيع الناس عىل حد سواء 

حمققًا بذلك العدالة، وإنصاف املتهم أثناء حماكمته)3(. 

ومم�ا يتعارض م�ع حياد الق�ايض أن يتدخل لتعوي�ض النقص الناجم عن ع�دم خرة أحد 
املتقاض�ني أو حمام�وه، أو يق�وم بدعوت�ه لتصوي�ب ما وق�ع فيها م�ن أخطاء كي ال تف�وت عليه 
املصلح�ة التي يبتغيه�ا، إن احلياد املقصود ال يعرف فكرة الغاية ترر الوس�يلة)٤(، فالقايض جيب 
أن يكون حمايدًا مع كل أطراف الدعوى ساعيًا لتحقيق العدالة القضائية بني كل األطراف بعيدًا 
ع�ن االنتامءات االجتامعية واحلزبي�ة، التي قد تفقده احليدة واالس�تقالل، ولكي حيافظ القايض 
ع�يل حيدته، يتع�ني عليه أن يتجرد من ميول�ه الذاتية، وأن يتوافق مع طبيع�ة دوره يف الدعوى ، 

 )1( أبو شقة، حممد هباء الدين، مرجع سابق، ص٤6 . 
 )2( احلام�د، عب�داهلل، املعايري الدولية الس�تقالل القض�اء يف بوتقة الرشيعة اإلس�المية، ط1، 1٤25ه�- 200٤م، 

الدار العربية للعلوم، بريوت، لبنان، ص11 . 
 )3( الكيالين، مرجع سابق، ص30 . 

 )٤( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص11٤ . 
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فقد نصت املادة )2٤٧( إجراءات مرصي عىل أنه » يمنع عىل القايض أن يشرتك يف نظر الدعوى 
إذا كان�ت اجلريمة قد وقعت عليه ش�خصيًا، أو إذا كان قد ق�ام يف الدعوى بعمل مأمور الضبط 
القضائ�ي، أو بوظيف�ة النياب�ة العامة، أو املدافع ع�ن أحد اخلصوم، أو أدى فيها ش�هادة أو بارش 
عماًل من أعامل اخلرة ... «)1(، ومثل هذا النص جاء يف أغلب النظم العربية حيث نجدها تؤكد 

عىل حياد القايض أثناء نظر الدعوى. 

وحرص�ًا عىل ضامن حياد القايض يف احلكم، فقد منع اإلس�الم أن يقيض القايض لنفس�ه أو 
لوكيل�ه،أو الرشيكني يف حالة الرشكة،أو ملدينه املفل�س،أو ألصوله كآبائه وأجداده وإن علوا أو 
لفروع�ه كأبنائ�ه وحفدته ؛ ألن ذلك قد يؤثر عىل حياد القايض، وهبذا نجد أن اإلس�الم قد نص 
عىل هذه الركيزة املهمة يف آيات كثرية جاء فيها وجوب إقامة العدل يف احلكم، وأال يتأثر احلاكم 
اِمنَي بِاْلِقْس�طِ  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقواَّ ا الاَّ َ � القايض � هبواه، س�واء أحب أو أبغض، قال تعاىل: } َيا َأهيُّ
بُِعوا  ُ َأْوىَلٰ هِباَِم َفاَل َتتاَّ ا َأْو َفِقرًيا َفاهللاَّ ْقَربنَِي إِْن َيُكْن َغنِيًّ ْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَ ِ َوَلْو َعىَلٰ َأْنُفِس�كُ ُش�َهَداَء هلِلاَّ
َ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا ﴿135﴾)النس�اء(، فهذه  اهْلَ�َوٰى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِناَّ اهللاَّ

اآلية، وغريها تنادي بالعدل يف القضاء، واحلكم والبعد عن احليف والظلم)2(.

ثانيًا: التخصص

يقصد بتخصص القضاء قرص العمل عىل فئات معينة مؤهلة تأهياًل رشعيًا وقانونيًا خاصًا، 
ولدهيا من اخلرة والتجربة واملزايا الشخصية، ما يمكنها من أداء مهمة القضاء بكفاءة ورشف)3(. 
وجي�ب أن نف�رق هنا بني ختص�ص القضاة،وبني ختصي�ص القضاء، فاألول: عن�رص من عنارص 
اس�تقالل القض�اء يقوم عىل ح�رص والية الفص�ل يف القضايا بقضاة رشعي�ني يف مزاولة القضاء 
متفرغني هلذا العمل،ولدهيم من املؤهالت ما يمكنهم من أداء هذه املهمة، أما ختصيص القضاء، 
فيقصد به اختصاص املحاكم وتقييد القايض أو املحكمة بالنظر يف نوع معني من القضايا كالقضايا 
املدني�ة أو التجاري�ة وغريها )٤(. وبام أن ختصص القايض له أثره يف نظر الدعوى، فقد اهتم فقهاء 

 )1( البدري حممد، مرجع سابق، ص393 . 
 )2( أبو فارس، مرجع سابق، ص1٨9 .

 )3( الكيالين، مرجع سابق، ص3٧ . 
 )٤( املرجع السابق، ص3٨ . 
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القان�ون هبذا اجلانب، حيث اش�رتطوا فيمن ييل منصب القضاء أن يك�ون مؤهاًل قانونيًا متفرغًا 
لذل�ك، الس�يام يف ظل تعدد فروع القانون، وتنوع موضوعاته وكث�رة الترشيعات التي تصدر يف 
كل جم�ال، فأصب�ح اإلملام هبا يتطلب دراس�ة متخصص�ة وخرة عملية، وختص�ص القايض هبذا 
املفهوم يعد ضامنة أساس�ية، وفاعلة لتحقيق اس�تقالله، وس�ياجًا يقيه التأث�ر بصالته ومعتقداته 

ودوافعه الشخصية، وهذه مجيعًا تعد ضامنة هامة للمتقاضني)1(.

وإذا ما وقفنا مع الرشيعة اإلسالمية نجدها قد ركزت عىل القايض املتخصص من بني أهل 
ال�رأي، والعلم،واالجتهاد، فمنصب القض�اء ال يتواله إال من هو مؤهل للقضاء من ناحية دينه 
وورع�ه وتق�واه جمته�دًا ؛ ألن االجتهاد يع�د رشطًا من رشوط ت�ويل منصب القض�اء، وإن كان 
ذلك يف الوقت احلايل أصبح عس�ريًا لقلة املجتهدين،إال أنه ال يوضع يف هذا املكان إال من عرف 

بالصالح والتقوى)2(.

ثالثًا: عدم العزل

يقص�د بمب�دأ عدم قابلي�ة القايض للعزل أنه » ال جيوز فصل الق�ايض أو وقفه عن العمل أو 
إحالته للمعاش قبل األوان، أو نقله إىل وظيفة أخرى غري قضائية إال يف األحوال، وبالقيود التي 

نص عليها القانون« )3(.

وبناًء عىل ذلك فإن مبدأ عدم القابلية للعزل يعد جوهر استقالل القضاء، ونتيجة طبيعية ملبدأ 
الفصل بني السلطات، ويشكل مبدأ حصانة القايض ضد العزل ضامنة أساسية للمتقاضني)٤(.

وق�د أخ�ذت معظم النظم العربية واألجنبية بعدم عزل القض�اة، ففي القانون املرصي لعام 
19٧1م ج�اء يف املادة )16٨( من الدس�تور ما ي�يل« القضاة غري قابلني للع�زل، وينظم القانون 

مساءلتهم تأديبيًا)5(.

 )1( جودة، صالح، مرجع سابق، ص٤15- ٤16 . 
 )2( املرجع السابق، ص٤21 .

 )3( البدري حممد، مرجع سابق، ص3٧٨ . 
 )٤( املرجع السابق ، ص3٧٨ . 

 )5( بندق، مرجع سابق 
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ويف اململكة العربية الس�عودية أكد نظام القضاء الصادر 1٤2٨ه� يف املادة الثانية من الباب 
األول » أن القضاة غري قابلني للعزل، إال يف احلاالت املبينة يف هذا النظام« )1(، وعىل ذلك سارت 

أغلب النظم القضائية العربية، مما ال يتسع املجال لبيانه. 

ويف فرنس�ا نص�ت املادة )6٤( من دس�تور ع�ام 195٨م عىل أن رئي�س اجلمهورية»يضمن 
اس�تقالل اهليئ�ة القضائية، ويعاونه يف ذلك املجلس األعىل للقض�اء، وحيدد نظام القضاء بقانون 

أسايس، والقضاة غري قابلني للعزل«)2(. وعىل هذا سارت معظم النظم األجنبية. 

أما الرشيعة اإلس�المية، فقد اهتمت اهتاممًا بالغ�ًا بالقضاء والقايض فاق أي نظام وضعي، 
وق�د اتف�ق الفقهاء عىل رضورة تعي�ني القايض من قبل اإلمام باعتباره اخلليف�ة، كام اتفق الفقهاء 
عىل أنه إذا تغريت حالة القايض بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القيام بعمله،أو اتصف 

بام ينايف األهلية، أو اختل فيه بعض رشوط القضاء فإنه ينعزل)3(.

كام ذكر الفقهاء � رمحهم اهلل � أن القايض يعزل إذا كان يف عزله مصلحة للمس�لمني، أما إذا 
كان ع�زل الق�ايض ال حيقق مصلحة،أو مل يكن هناك س�بب رشعي لعزله، فإن�ه ال يعزل،وذلك 

لتعلق حق األمة به)٤(.

2 .2 .2 استقالل القضاء يف الرشيعة اإلسالمية

انطالقًا من مكانة القضاء،وسمو رسالته يف املجتمع اإلسالمي حرصت الرشيعة اإلسالمية 
عىل منح القايض من الوسائل ما جيعله مستقاًل برأيه بعيدًا عن تأثري اجلهة التي عينته، غري خاضع 
يف أداء مهامه لغري سلطان الرشيعة وأحكامها، وقد ظهر ذلك جليًا يف نصوص الرشيعة اإلسالمية 

 )1( جمل�ة الع�دل، العدد 36، ش�وال 1٤2٨ه�، جملة فصلية علمية حمكمة تعني بش�ؤون الفقه والقضاء، تصدر عن 
وزارة العدل باململكة العربية السعودية، ص236 . 

 )2( البدري حممد، مرجع سابق، ص3٤9 . 
 )3( البه�ويت، منص�ور بن يونس: كش�اف القناع عن متن اإلقن�اع، حتقيق: إبراهيم أمحد عبداحلمي�د، طبعة خاصة، 
1٤23ه�- 2003م، دار عامل الكتب، الرياض، السعودية، ج5، ص3195؛ وانظر: احلطاب، حممد بن حممد: 
مواه�ب اجللي�ل لرشح خمت�رص خليل، ضبطه وخ�رج آيات�ه وأحاديثه الش�يخ: زكريا عم�ريات، طبعة خاصة، 

1٤23ه�- 2003م، دار عامل الكتب، الرياض، السعودية، ج٨، ص٨1 .
 )٤( البهويت، مرجع سابق، ج5، ص3195 ؛ وانظر: احلطاب، مرجع سابق، ج٨، ص102 . 
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التي تؤكد مبدأ استقالل القضاء كدعامة أساسية لقضاء إسالمي عادل، يوفر الضامنات الكاملة 
للمتهم عند حماكمته، وس�وف يتناول الباحث مبدأ اس�تقالل القضاء يف الرشيعة اإلس�المية من 

خالل فرعني: 

الفرع األول: أدلة مرشوعية استقالل القضاء يف الرشيعة اإلسالمية

أواًل: من القرآن الكريم

 واآليات الدالة عىل اس�تقالل القضاء اإلس�المي كثرية،منها قال تعاىل: }َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم 
ْوا َفاْعَلْم  ُ إَِلْيَك  َفإِْن َتَولاَّ بِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اهللاَّ ُ َواَل َتتاَّ باَِم َأْنَزَل اهللاَّ
ُ َأْن ُيِصيَبُه�مْ بَِبْعِض ُذُنوهِبِ�مْ  َوإِناَّ َكثرًِيا ِمَن الناَّاِس َلَفاِس�ُقوَن ﴿٤9﴾)املائدة(، فاهلل  َأناَّ�امَ ُيِري�دُ اهللاَّ
س�بحانه وتع�اىل أمر نبيه > أن حيك�م بني الناس بام أنزل اهلل تعاىل من أح�كام عادلة، وهناه عن 

إتباع أهوائهم)1(،حيث إن العدول عن العدل وإتباع اهلوى يتناىف مع مبدأ استقالل القضاء.

ُكُموا  َماَناِت إىَِلٰ َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ الناَّاِس َأْن حَتْ وا اأْلَ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ وقال تعاىل }إِناَّ اهللاَّ
َ َكاَن َس�ِميًعا َبِصرًيا ﴿5٨﴾  )النس�اء(، هذه اآلية جاء فيها  َ نِِع�اماَّ َيِعُظُكْم بِِه إِناَّ اهللاَّ بِاْلَع�ْدِل إِناَّ اهللاَّ
األم�ر بالع�دل يف احلكم، فال جيوز ألي ش�خص مه�ام كان أن يتدخل يف أع�امل القايض ليحرفه 
ع�ن احلكم بالع�دل إال إذا كان خمالفًا للرشع )2(. ومن احلكم بالع�دل احلكم بالبينة عىل املدعي، 

واليمني عىل من أنكر.

ثانيًا: من السنة النبوية

أخرج أبو داود يف سننه باب اجتهاد الرأي يف القضاء، عن أناس من أهل محص من أصحاب 
مع�اذ بن جبل أن رس�ول اهلل > مل�ا أراد أن يبعث معاذًا إىل اليم�ن، قال:كيف تقيض إذا عرض 
ل�ك القضاء؟ ق�ال: أقيض بكتاب اهلل، قال: »فإن مل جتد يف كتاب اهلل ؟«قال: فبس�نة رس�ول اهلل، 
ق�ال: »ف�إن مل جتد يف س�نة رس�ول اهلل وال يف كت�اب اهلل ؟ « ق�ال: أجتهد رأي�ي وال آلو، فرضب 

 )1( القرطب�ي، حممد ب�ن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: عبدالرزاق امله�دي، ط1، 1٤2٧ه�- 2006م، دار 
الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ج6، ص200 .

 )2( القرطبي، مرجع سابق، ج5، ص2٤5 .
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رسول اهلل > صدره،وقال: »احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل  ملا يريض  اهلل«)1(. وقد محل 
هذا احلديث أس�مى معاين االس�تقالل، وأرقى صوره فلم يلزم القايض باخلضوع س�وى للنص 
األع�ىل مرتبًة،واألكث�ر التزامًا، فإن مل جي�د يف نصوص القرآن ما حيكم الواقع�ة التي بني يديه جلأ 
للس�نة، وإن مل جيد فيها ما يقطع املش�اجرة، وحيس�م اخلالف اجتهد رأيه لفضها، ومنه يتضح أن 
الرشيعة منحت القايض الس�لطة الكاملة، واإلرادة التامة واحلرية املطلقة لفض املنازعات بعيدًا 

عن املؤثرات التي تتناىف مع العدالة واإلنصاف)2(.

ك�ام أخ�رج أبو داود يف س�ننه م�ن حديث عبداهلل ب�ن عمر � ريض اهلل عنهام � أن رس�ول اهلل 
> ق�ال: » م�ن أع�ان عىل خصومة بظلم: فقد ب�اء بغضب من اهلل عز وج�ل«)3(، وجهة الداللة 
من احلديث أنه يعد تأصياًل ملبدأ اس�تقالل القضاء، حيث بني فيه الرس�ول > أن من تدخل يف 
القضاء، فيعني ش�خصًا ويس�اعده بظلم،فإنه يستحق سخط اهلل وغضبه، ومعلوم أن أي مساس 
باس�تقالل القض�اء في�ه تعٍد وظلم ال تق�ره الرشيعة )٤(، ك�ام أن التخريج ال�وارد يف احلديث عام 
يش�مل كل م�ن لديه س�لطة س�واء كان الرئي�س أو أعوانه، فال جي�وز ألحد منه�م أن يعني أحد 
أطراف اخلصومة بتوجيه القايض، أو بإصدار تعليامت إليه أو بتعديل احلكم أو وقف تنفيذه، أو 

بمنع القايض من احلكم فكل ذلك يدخل يف باب الظلم )5(.

 )1( السجس�تاين، س�ليامن بن األشعث: سنن أيب داود، حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة املحدث: حممد 
نارص الدين األلباين، )ب.ت( مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، ص5٤٤، حديث رقم 3592، قال األلباين 

» ضعيف« .
 )2( التهامي، مرجع سابق، ص12٧ . 

 )3( السجس�تاين، مرجع س�ابق، ص5٤5، كتاب األقضي�ة، باب فيمن يعني عىل خصومة من غ�ري أن يعلم أمرها، 
حديث رقم 359٨، قال األلباين: ضعيف، وقد أخرجه أبو داود بإسنادين األول، قال عنه األلباين صحيح وال 

مطعن فيه . 
 )٤( شموط، مرجع سابق، ص٤9 .

 )5( ش�يكة، خال�د س�ليامن: كفالة حق التقايض دراس�ة مقارن�ة، ط1، 2005م، دار الفكر اجلامعي، اإلس�كندرية، 
مرص، ص133 . 
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الفرع الثاين: مظاهر استقالل القضاء يف اإلسالم

أواًل: من أبرز مظاهر استقالل القضاء يف اإلسالم العمل عىل حصانة القايض 

إذا كانت الرشيعة اإلس�المية قد قررت اس�تقاللية القضاء كام رأينا، فهل وضعت الرشيعة 
هلذا االس�تقالل ضامنات ترز مظاهره؟ هذا ما س�نتناوله يف جمال التعيني يف منصب القضاء، فإن 
أمره منوٌط باإلمام أو رئيس الدولة، ويف ذلك قال ابن قدامة: »إذا أراد إمام تولية قاٍض، فإن كان 
له خرة بالناس، ويعرف من يصلح للقضاء ، واله وإن مل يعرف ذلك سأل أهل املعرفة بالناس، 
واسرتش�دهم عىل من يصلح«)1(، ويتضح أن الرشيعة اإلس�المية أخذت يف تقليد القضاء بنظام 
التعيني،وهجرت بذلك نظام االنتخاب؛ ملا قد يرتتب عليه من مس�اوئ متس حس�ن س�ري جهاز 
العدالة، لذا كانت أول حصانة حرصت عليها الرشيعة،هي وجوب تعيينه من قبل اإلمام باعتباره 
ممثل األمة وراعي مصاحلها، والقائم عىل تس�يري ش�ؤوهنا، واإلمام يف هذه احلالة مقيد يف اختياره 
برشوط معينة، جيب توفرها يف املرش�ح ملنصب القضاء، وكذل�ك مراعاة ضوابط املصلحة، وما 
تقتضيه من وجوب اختيار األصلح فالصالح، وال شك أن تعيني القايض من قبل اإلمام فيه دعم 

ملركزه بني الرعية،وحفظ مهابته ومحاية له جتاه ذوي السلطة والنفوذ)2(.

وامت�دادًا ملب�دأ حصانة القايض، فإن حصانت�ه مدنيًا تعد من أبرز مظاهر اس�تقالل القضاء، 
فقد ذكر العالمة ابن فرحون يف جمال احلامية املدنية للقايض قال: قال حبيب، قال مطرف: »وإذا 
اش�تكى ع�ىل الق�ايض يف قضية حك�م فيها، ورف�ع ذلك إىل األمري، ف�إن كان الق�ايض مأمونًا يف 
أحكام�ه عداًل يف أحواله، بصريًا بقضائه، فأرى أال يعرض له األمري يف ذلك، وال يقبل ش�كوى 
م�ن ش�كاه،وال جيل�س الفقه�اء للنظر يف قضائه،ف�إن ذلك من اخلط�أ إن فعل، وم�ن الفقهاء إن 

تابعوه« )3(.

 )1( ابن قدامة، مرجع سابق، ج1٤، ص11 . 
 )2( التهامي، مرجع سابق، ص131 .

 )3( اليعم�ري، حمم�د ب�ن فرح�ون: تبرصة احل�كام يف أص�ول األقضي�ة ومناهج األح�كام، خ�رج أحاديثه،وعلق 
عليه،وكتب حواش�يه الش�يخ مجال مرعش�يل، ط1، 1٤22ه�- 2001م، دار الكتب العلمي�ة، بريوت، لبنان، 

ج1، ص٧0 .  
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وبن�اًء عىل هذا الرأي ال جيوز خماصمة الق�ايض إذا كان أمينًا عاداًل، وال جيوز للفقهاء إعادة 
النظ�ر يف حكمه، كام ال جيوز لألمري أن يعرض عليهم فعل ذلك، ومنه يتضح أن القايض العادل 
يتمت�ع بحصان�ة مطلقة ضد املس�اءلة املدني�ة، فال جيوز مس�اءلته عام أصدره من أح�كام)1(. هذا 
يف ش�أن الق�ايض العادل املجتهد، أم�ا غريه فالبد لإلمام من تفقد أحوال قضاته، وأن يتحس�س 
أخبارهم،ويس�أل عن سريهتم، فام كان صاحلًا للقضاء أبقاه، وما كان غري ذلك عزله للمصلحة، 

وال يمنع مساءلته مدنيًا طاملا أنه مقرص يف أداء مهامه املنوط هبا. 

ثانيًا: يزخر الرتاث اإلسالمي بالكثري من الوقائع التي تفيد استقالل القضاء يف الرشيعة اإلسالمية، 

ومنها ما ييل: 

1� حك�م القايض ملزم لويل األمر أو رئيس الدولة، ويتضح ذلك من خالل الش�كوى التي 
رفع�ت عىل اخلليفة الراش�د عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه م�ن رجل هيودي، كان عمر 
قد أخذ منه فرسًا عىل سوم الرشاء، فحمل عليه فعطب، وغضب اليهودي، فقال: عمر 
أجع�ل بين�ي وبينك رجاًل فق�ال: الرجل أترىض رشي�ح العراقي ؟ فقب�ل عمر، وحكم 
رشي�ح بينهام،فق�ال رشي�ح لعم�ر: أخذته صحيحًا س�لياًم، فأن�ت له ضام�ن حتى ترده 
صحيحًا س�لياًم)2(. فمن هذه احلادثة يتضح اس�تقالل القضاء، حيث اس�تجاب اخلليفة 

عمر لقضاء رشيح،ومل يكن له نفوذ عليه بموجب سلطته وخالفته.

2  � جاء يف جممع األهنر:»إذا قىض القايض بحق، ثم  أمره � الوايل � أن يستأنف القضية ثانيًا 
بمح�رض من العل�امء ال يفرض ذلك عىل الق�ايض«)3(. ويف تبيني احلقائ�ق »جيب عليه � 
أي القايض � أن يس�وي فيه بني األب واالبن، واخلليفة والّرعياَّة، وبني الديّن والرشيف، 

وهذا دليل عىل أن للقايض أن يقيض عىل املِلِك الذي واله القضاء«)٤(.

 )1( التهامي، مرجع سابق، ص1٤6 .
 )2( وكيع، مرجع سابق، ج2، ص1٨9؛ وانظر: أبو فارس، مرجع سابق، ص219 .

 )3( ش�يخ زاده، عبدالرمحن بن حممد : جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، ط1، 1٤19ه� - 199٨م، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، ج3، ص220، خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران املنصور. 

 )٤( الزيلع�ي، عث�امن بن حمم�د:  تبني احلقائق رشح كنز الرقائق، 1313ه�، دار الكتب اإلس�المي، القاهرة: مرص، 
ج٤ ص1٧9 . 
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ويف تب�رصة احل�كام: »وإذا تواض�ع اخلص�امن عن�د الق�ايض احلجج، ف�أراد احلكم عىل   
أحدمه�ا بام تبني من احلق فاس�تغاث باألمري،وهو جائر فأمره ب�رتك النظر يف ذلك فحق 
عليه  �  أي القايض �  أن ينفذ له حكمه،وال ينظر يف قول األمري إال أن يعزله رأس�ًا«)1(. 
فه�ذه النص�وص تبني أنه ليس ألح�د، حتى و ل�و كان ويل األمر أن يتدخ�ل يف القضاء 
ب�ام يؤث�ر عىل س�ري العدالة، وأن عىل الق�ايض احلكم بام يتبني له من احل�ق، دون أن يقيم 
وزنًا لوساطة أحد أو شفاعته، فالكل أمام احلق سواء، وهذا أجل مظاهر االستقالل يف 

الرشيعة اإلسالمية)2(. 

3� وإذا كان الق�ايض ال يس�مح بالتدخل يف ش�ؤون عمله من قب�ل ويل األمر، فإنه كذلك ال 
يسمح بالتدخل من جانب أحد من أقرب الناس إليه، فهذا توبة بن نمر احلرضمي عندما 
توىل قضاء مرص س�نة 115ه�،دعا امرأت�ه ُعقريه، وقال هلا يا أم حممد:أي صاحب كنت 
ل�ك؟ قال�ت: خري صاحب وأكرمه، قال: فاس�معي، ال تعرضن يل يف يشء من القضاء، 
وال تذكرين�ي بخص�م وال تس�أليني عن مكرمة، فإن فعلت ش�يئًا من ه�ذا فأنت طالق، 
فإم�ا أن تقيمي مكرمة، وإما أن تذهبي ذميمة،فانتقلت عنه، ومل تكن تأتيه إال يف الش�هر 
والش�هرين)3(. فهذا دليل عىل أن نزاهة القايض واستقالله، جتعله يفضل مفارقة زوجته 

إن شفعت ألحد عنده ؛وذلك حتى ال تكون سببًا يف انحرافه عن احلق. 

٤ � ومما يؤكد اس�تقالل القضاء، حرص اخللف�اء ورجوعهم إىل احلق، وثناؤهم عىل القضاة 
عندم�ا يرفض�ون تدخله�م لصالح أح�د اخلصوم، ومن ذل�ك ما جاء يف تاري�خ اخللفاء  
»كتب املنصور إىل س�ّوار بن عبداهلل قايض البرصة: انظر األرض التي ختاصم فيها فالن 
القائد وفالن التاجر، فادفعها إىل القائد، فكتب إليه سّوار: إن البينة قد قامت عندي أهنا 
للتاج�ر، فلس�ت أخرجها من يده إال ببينة، فكتب إليه املنص�ور واهلل الذي ال إله إال هو 
لتدفعها إىل القائد، فكتب إليه س�ّوار: واهلل الذي ال إله إال هو ال أخرجها من يد التاجر 

 )1( ابن فرحون، مرجع سابق، ج1، ص٤٧ . 
 )2( شيكة، مرجع سابق، ص135 .

 )3( وكيع، حممد خلف: أخبار القضاة، )ب.ت(،عامل الكتب، بريوت، لبنان، ج3، ص230 .
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إال بح�ق، فلام جاءه الكت�اب قال: مألهتا واهلل عداًل، وصار قض�ايت تردين إىل احلق«)1(. 
ف�كل ه�ذه النقول مما ورد يف تراثنا اإلس�المي،وغريها كثري ت�دل داللة ال ريب فيها،أن 
مب�دأ اس�تقالل القض�اء كان من أولوي�ات الرشيعة اإلس�المية إذا ح�رص قضاهتا عىل 
تطبيق�ه ق�واًل وعماًل، وذلك عند الفص�ل والنظر، وهذا كله يدح�ض كل قول زعم أن 
اس�تقالل القضاء، هو نظام حدي�ث ترتب عىل مبدأ الفصل بني الس�لطات كام اصطلح 

عليه يف النظم الوضعية. 

2 .2 .3  استقالل القضاء يف القوانني الوضعية،واملواثيق الدولية 

حظ�ي اس�تقالل القض�اء يف القوانني احلديث�ة بمزيد اهت�امم، حيث نصت أغل�ب القوانني 
العربي�ة واألجنبية عىل مبدأ اس�تقالل القضاء،وأن القضاة مس�تقلون وال س�لطان عىل قضائهم 

لغري القانون .

الفرع األول : القوانني الوضعية

فف�ي مجهوري�ة م�رص العربية نصت امل�ادة )165( من الدس�تور عىل »أن الس�لطة القضائية 
مس�تقلة ...« وكذل�ك امل�ادة )166( ورد فيها  مانصه » القضاة مس�تقلون ال س�لطان  عليهم يف 
قضائهم لغري القانون،وال جيوز ألي س�لطة التدخل يف القضاء أو يف ش�ؤون الدولة«)2(. ويظهر 
من نص هاتني املادتني مدى اهتامم املقنن املرصي باستقالل القضاء،وذلك بالنص عليه يف صلب 

الدستور. 

ويف األردن نص�ت امل�ادة )9٧( » القض�اة مس�تقلون ال س�لطان عليه�م يف قضائه�م لغ�ري 
القانون«)3(، ويف سوريا نصت املادة )131( عىل أن » السلطة القضائية مستقلة.. »، وجاء يف املادة 
)133( » القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون« )٤(. ويف اجلمهورية العراقية 
 )1( الس�يوطي، عبدالرمح�ن ب�ن أيب بكر: تاريخ اخللفاء، حتقي�ق: حممد حميي الدين عبداحلمي�د .، ط1، 13٧1ه�- 

1952 م، مطبعة السعادة، القاهرة، مرص، ج1، ص265. 
 )2( الطاموي، س�ليامن حممد: الس�لطات الثالثة يف الدس�اتري العربية املعارصة،ويف الفكر السيايس اإلسالمي دراسة 

مقارنة، ط1، 19٨6م، مطبعة جامعة عني شمس، ص31٨ . 
 )3( بندق، مرجع سابق، ج2، ص3٤ . 

 )٤( بندق، مرجع سابق، ج1، ص231 . 
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املادة )63( تنص عىل أن » القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون«)1(، ويف تونس نصت املادة 
)65( » القض�اة مس�تقلون ال س�لطان عليهم يف قضائهم لغ�ري القان�ون«)2(، ويف ليبيا نصت املادة 
)31( من القانون رقم 1990/20 عىل أن » القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف أحكامهم« )3(.

ويف دول جملس التعاون اخلليجي نص النظام األس�ايس للحكم يف اململكة العربية الس�عودية 
الصادر عام 1٤12ه� يف املادة )٤6(عىل أن  » القضاء سلطة مستقلة وال سلطان عىل القضاة لغري 
س�لطان الرشيعة اإلس�المية« )٤(، ويف الكويت نصت املادة )163( عىل أنه » ال س�لطان ألي جهة 
ع�ىل الق�ايض يف قضائ�ه، وال جي�وز �  بحال  �  التدخل يف س�ري العدالة، ويكفل القانون اس�تقالل 
القض�اء، ويبني ضامنات القض�اة، واألحكام اخلاصة هبم، وأحوال عدم قابليتهم للعزل«)5(، وعىل 

هذا النهج سارت معظم القوانني العربية،  مما ال يسع املقام لبسطه. 

وإذا ما نظرنا إىل القوانني األجنبية نجدها هي األخرى، قد نصت عىل مبدأ اس�تقالل السلطة 
القضائية، ففي فرنس�ا نص الدس�تور الفرنيس لعام 195٨م عىل رضورة استقالل القايض، وذلك 

بنص امل��ادة )6٤( من�ه عىل أن » رئيس اجلمهورية يضمن استقالل اهليئة القضائية ...«)6(.

ويف بريطاني�ا فإن�ه رغ�م تدخل الس�لطة التنفيذي�ة يف تعيني القض�اة، إال أن ذل�ك مل حيل البتة 
دون اس�تقالهلم، فه�م يتمتعون بمكانة مرموقة، وبوضع م�ايل غاية يف التميز، ومن ثم فال يعرفون 
املي�ل؛ إرض�اء للس�لطة أوطمعًا يف مال حيصل�ون عليه،أو خوف�ًا من قضاء يس�عون إىل اتقائه فهم 
حمصنون ضده )٧(. ويف الواليات املتحدة األمريكية أكدت املادة )3( من دس�تورها عىل اس�تقالل 
السلطة القضائية)٨(،  ويف إيطاليا أكد الدستور الصادر يف 2٧ ديسمر 19٤٧م يف املادة )10٤( أن 

 )1( الطاموي، مرجع سابق، ص323، وانظر: احلديثي، عمر فخري: حق املتهم يف حماكمة عادلة .. دراسة مقارنة، 
ط1، 2005م، دار الثقافة، عامن، األردن، ص99 . 

 )2( بندق، مرجع سابق، ج2، ص15٨ .
 )3( بكار، مرجع سابق، ص٧6 .

 )٤( الزهراين، مرجع سابق، ص15 .
 )5( اجلمعة، خالد حممد: مبدأ اس�تقالل القضاء يف العهد الدويل للحقوق السياس�ية واملدنية، الدس�تور الكويتي .. 

دراسة مقارنة نقدية، جملة احلقوق، عدد 1 لسنة 32، ربيع األول 1٤29ه�، مارس 200٨م، ص122 .
 )6( طه، حممود ، مرجع سابق، ص60 . 

 )٧( بكار، مرجع سابق، ص10٧ . 
 )٨( املرجع السابق ، ص10٨ .
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»القضاء نظام قائم بذاته مستقل عن كل سلطة أخرى«)1(، كام نص الدستور الياباين الصادر يف 3 
نوفمر س�نة 1963م يف املادة )٧6( عىل أن »السلطة القضائية متارسها املحكمة العليا، والقضاة 
مس�تقلون ال س�لطان عليه�م لغري ضامئرهم، وه�م ال يلتزمون يف قضائهم إال أحكام الدس�تور 
والقانون«)2(، وعىل هذا النهج سارت معظم دول العامل، حيث ضمنت دساتريها مبدأ استقالل 

السلطة القضائية عن بقية السلطات .

الفرع الثاين :  املواثيق واملعاهدات الدولية 

أواًل:  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان عام 19٤٨م، وقد أكد هذا اإلعالن عىل حق كل إنس�ان 
يف أن تنظ�ر قضيته حمكمة مس�تقلة حماي�دة، حيث جاء يف املادة العارشة منه » لكل إنس�ان 
عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة،وحمايدة نظرًا 

منصفًا،وعلنيًا للفصل يف حقوقه والتزاماته، ويف أي هتمة جزائية توجه إليه«)3(.

ثانيًا:  أحكام العهد اخلاص باحلقوق املدنية،والسياسة املتعلقة باستقالل السلطة القضائية، وهذا 
العه�د يعد أول اتفاقية دولية ملزمة تتعلق بحقوق اإلنس�ان املدنية والسياس�ية، وقد كان 
ه�ذا العهد عام 1966م، ودخل حي�ز التنفيذ عام 19٧6م،حيث جاء يف املادة )1٤( منه 
»الناس مجيعًا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد ... أن تكون قضيته حمل نظر منصف، 

وعلني من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية« )٤(.

وبناًء عىل هذه املادة، فإن من حق الفرد سواء كانت دعواه جنائية أو مدنية أن تنظرها حمكمة 
خمتصة مستقلة حيادية. 

الفرع الثالث:  القرارات الدولية بشأن استقالل السلطة القضائية

أواًل:  ق�رار اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة اخلاص باملبادئ األساس�ية بش�أن اس�تقالل الس�لطة 
القضائي�ة : حي�ث أق�رت اجلمعي�ة العام�ة لألمم املتح�دة بتاري�خ 29 نوفم�ر 19٨5م 

 )1( عصفور، حممد: استقالل السلطة القضائية، جملة القضاء، العدد 3، السنة األوىل، يوليو 196٨م، ص235 . 
 )2( عصفور، مرجع سابق، ص33٨ . 

 )3 ( بسيوين، وآخرون، مرجع سابق، ص19 .
 )٤ ( املرجع السابق ، مرجع سابق، ص35 . 



٤5

املبادئ األساس�ية بش�أن الس�لطة القضائية بعد اعتامدها من مؤمتر األمم املتحدة الس�ابع 
ملن�ع اجلريمة،ومعاملة املجرمني،و الذي عقد يف مدينة ميالنو بإيطاليا عام 19٨5م، وقد 
وضعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة س�بعة مبادئ يتعني توفرها يف الس�لطة القضائية يف 
الدولة، حتى يمكن وصفها بأهنا تتمتع باالس�تقالل املنش�ود منها ما ييل: » تكفل الدولة 
العض�و يف األم�م املتح�دة اس�تقالل الس�لطة القضائية فيه�ا، وجيب أن ين�ص عىل ذلك 
دس�تورها أو قوانينها، وعىل مجيع املؤسس�ات احلكومية،وغريها من املؤسس�ات احرتام 

استقالل السلطة القضائية ومراعاهتا« )1(.

ثاني�ًا:  ق�رار املجلس االقتصادي واالجتامعي اخلاص بإجراءات تنفيذ املبادئ األساس�ية بش�أن 
استقالل السلطة القضائية : هذا املجلس منبثق عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مهمته 
وضع املبادئ األساس�ية بشأن اس�تقالل السلطة القضائية،وقد أقر املجلس أنه يتعني عىل 
ال�دول األعضاء يف األمم املتحدة أن تتبنى،وتنفذ يف أنظمتها القانونية املبادئ األساس�ية 
بشأن استقالل السلطة القضائية، ويكون ذلك وفقًا إلجراءات الدولة الدستورية وقانوهنا 

الداخيل)2(.

ثالث�ًا: قرار جلنة حقوق اإلنس�ان التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة بش�أن اس�تقالل القضاء 
ونزاهته : أصدرت جلنة حقوق اإلنس�ان التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف الدورة 
السادس�ة واخلمسني القرار رقم 2000/٤2،بشأن استقالل ونزاهة القضاة، واملحلفني، 
واخل�راء القضائيني، واس�تقالل املحامني، وق�د أكدت هذه اللجنة أن اس�تقالل القضاء 
ونزاهته،هو أحد الرشوط األساسية التي البد من توفرها حلامية حقوق اإلنسان، ولضامن 

عدم التمييز يف إقامة العدل)3(.

الفرع الرابع:  املنظامت الدولية غري احلكومية ومبدأ استقالل السلطة القضائية

أواًل:  مجعي�ة القض�اة الدولية: قد وضعت ه�ذه اجلمعية عام 1999م ما يس�مى بامليثاق العاملي 
للقايض، ومن أهم احلقوق التي وردت يف هذا امليثاق ما ييل: » إن استقاللية القايض أمر 

 ) 1( اجلمعة، مرجع سابق، ص131 .
 ) 2( املرجع السابق ، ص1٤0 . 
 ) 3( املرجع السابق، ص1٤9 .
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أس�ايس ال غنى عنه للعدالة النزهية وفقًا للقانون، وجيب عىل كل دولة أو س�لطة أن حترتم 
هذه االستقاللية، وحتميها وتدافع عنها )1(.

ثاني�ًا:  مجعي�ة احلقوقي�ني الدولي�ة:  هتت�م مجعي�ة احلقوقي�ني الدولي�ة بمب�دأ اس�تقالل الس�لطة 
القضائية،وقامت من أجل ذلك بإنشاء مركز متخصص أطلق عليه اسم » مركز استقالل 
القضاة واملحامني« وذلك عام 19٧٨م، وقد قام املركز بعقد مؤمتر دويل مع األمم املتحدة 
يف مدين�ة كاراكاس يف فنزوي�ال عام 1999م، وناقش املجتمعون الضغوطات عىل النظام 
القضائي،واس�تقاللية املهنة القانونية، وتنفيذ املبادئ األساس�ية بش�أن اس�تقالل السلطة 
القضائية،ومتخض املؤمتر عن وضع خطة عمل سميت » خطة كاراكاس للعمل« وترتكز 
هذه اخلطة عىل دعم تنفيذ املبادئ األساس�ية بش�أن استقالل السلطة القضائية، وبناًء عىل 
ذلك مل تعد مسألة استقالل القضاء شأنًا داخليًا يف الدولة،وإنام أصبحت مسألة دولية هلا 

عنايتها اخلاصة)2( . 

فم�ن كل النص�وص الس�ابقة يتبني مدى ح�رص املجتمع الدويل عىل حتقيق مبدأ اس�تقالل 
القض�اء، وعدم التدخ�ل يف أعامل القضاة مهام كانت امل�ررات، وإن كان هذا األمر غري موجود 
ل�دى بع�ض ال�دول الدكتاتورية،فه�ي تس�عى خصوص�ًا يف القضاي�ا السياس�ية إىل التدخل يف 
ش�ؤون القضاء،وحماولة تس�يريه وفق مصاحلها السياسية، ويظهر ذلك جليًا عند حماكمته سجناء 
»غوانتنم�وا« حيث يرى الرئيس األمريكي احلايل »أوباما« حماكمتهم أمام حماكم عادية، ويرفض 
جملس الش�يوخ ذلك،ويطلبون حماكمتهم أمام حماكم عسكرية، ومعلوم أن املحاكم العسكرية ال 

يتحقق يف قضاهتا االستقالل التام .

2 .2 .4  حق املتهم يف أن حياكم أمام قضاء مستقل

من خالل ما س�بق طرحه،يتض�ح مدى أمهية حق املتهم يف حماكمته أمام قضاء مس�تقل عن 
س�ائر الس�لطات، إذ االس�تقالل رشط أس�ايس لضامن حق�وق املتهمني يف أية دع�وى، فال يتأثر 
القايض بأي عامل سوى عامل إحقاق احلق. بل إن استقالل املحكمة ركن جوهري الزم لعدالة 

 ) 1( اجلمعة، مرجع سابق، ص152 . 
 )2 ( املرجع السابق ، ص153-15٤ .
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املحاكمة، إذ من حق املتهم أن يصدر احلكم يف قضيته املطروحة من قبل حمكمة حمايدة مس�تقلة، 
وعىل أس�اس الوقائع املطروحة، وطبق�ًا ألحكام الرشيعة والقان�ون،دون أي تدخل أو ضغوط 
أو تأث�ري خُم�ل بالعدالة من أي س�لطة أخرى حكومي�ة أو غري حكومية)1(،  فاهلدف من اش�رتاط 
االس�تقاللية يف املحكم�ة، وخصوصًا املحاكم اجلنائية، هو ض�امن عدم حماكمة املتهمني يف قضية 
ما،أمام حمكمة تش�كل خصيصًا من أجل قضيتهم؛ ألن ذلك يش�عرهم بأن حماكمتهم قد يشوهبا 

خلل إذا ما حوكموا أمام قضاء مستقل. 

وال ش�ك أن اس�تقالل القض�اء يعد رشط�ًا أساس�يًا يف املحاكم�ة العادلة للمته�م،إذ كيف 
توص�ف املحكمة باالس�تقالل،وهي حم�ددة خصيصًا ملحاكمة فئة من الن�اس عىل نوع معني من 
القضايا،والس�يام قضاي�ا القان�ون العام، لذا كان الزم�ًا أن تنظر قضية كل متهم حمكمة مس�تقلة 
مش�كلة طبق�ًا للقانون، وقب�ل قيام الدع�وى،  فاإلخالل بح�ق املتهم يف حماكمة مس�تقلة نزهية، 
خيالف قواعد الرشيعة اإلسالمية التي قررت هذا املبدأ بكل وضوح،كام سبق بيانه، وخيالف كل 
املبادئ واألعراف الدولية،التي أصبحت تؤكد عىل أن استقالل القضاء ضامنة للمتخاصمني ال 
غنى عنها، وقد جاء ذلك يف العديد من القوانني الوطنية واملواثيق الدولية، كام سبق بيانه، ولعل 
من حس�ن س�ري العدال�ة،أن يرى املتهم  ن�وع التهم املوجه�ة إليه أيًا كانت،و م�دى متتع القايض 
الذي ينظر قضيته باالس�تقالل واحليدة،فإن ذلك يزيد يف طمأنينة املتهم وش�عوره أن قضيته حمل 
إنصاف، فإحالة املتهم إىل حمكمة خاصة أو اس�تثنائية،خيالف قواعد املحاكمة العادلة، لذا وجب 

أن يمثل  املتهم  أمام قضاء عادي يتسم بالعدالة واالستقالل . 

 )1( البوعينني، مرجع سابق، ص99 . 
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2 .3 مبدأ حتقيق العدالة القضائية

2 .3 .1 مفهوم العدالة القضائية، وأمهيتها

مل يع�ّرف كث�ري م�ن الفقهاء العدال�ة القضائية كمركب إض�ايف، ولعل الس�بب راجع إىل أن 
مفهومه�ا كان واضح�ًا جليًا أمامهم؛ ألن العدالة القضائية بال ش�ك تن�درج حتت مفهوم العدل 
بش�كل ع�ام، لك�ن البهويت  �  رمحه اهلل �  أش�ار إىل معن�ى العدل يف القضاء بقول�ه: » العدل أي: 

إعطاء احلق ملستحقه بال ميل«)1( .

وم�ن الباحث�ني املعارصين من عرفها بأهن�ا » أمر واقعي مدرك ينتج ع�ن تطبيق رشع اهلل يف 
القضاء،يتمث�ل يف املصلحة الواقعية احلقيقية املعترة رشع�ًا، ويلزم عنه إيصال احلق إىل أصحابه 
دون ميل«)2( . وال شك أن العدالة القضائية تشمل أمورًا كثرية،كاملساواة أمام القانون أو إعطاء 

حق التقايض للجميع، أو حرية القايض يف إصدار احلكم )3(.

ويف الفق�ه القانوين،عرف�ت العدال�ة القضائي�ة بأهنا » ح�ق كل فرد يف أن يك�ون عىل بينة يف 
القواعد والقوانني التي تنظم عالقاته بغريه وباجلامعة، وأن يتس�اوى أمام هذه القواعد القانونية 
مع خصمه،حتى لو كانت الدولة خصاًم، وأن يلجأ إىل نظام قضائي طبيعي وسليم، وأن يستطيع 

بيرس تنفيذ قرار املحكمة أو قضائها)٤(. 

وال ش�ك أن العدل داخل املؤسسة القضائية أمر مطلوب من أجل نرصة املظلوم، وإشعاره 
املته�م بأنه عندما يدخ�ل أروقة املحكمة،فإنه يف مقر العدالة الت�ي تنصفه، ومن أجل ذلك حث 
اإلس�الم عىل حتقيق العدل،وعدالة اهلل س�بحانه من مقاصد الترشي�ع، فاملتأمل ألحكام الترشيع 
املختلف�ة جيد م�دى حرص الرشيعة الغراء ع�ىل حتقيق العدل من خالل أحكامه�ا املختلفة التي 

 )1 ( البهويت، منصور بن يونس: رشح منتهى اإلرادات، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، حتقيق: عبداهلل عبداملحسن 
الرتكي، ط1، 1٤21ه�  � 2002م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ج6، ص٤63.  

 ) 2( شموط، مرجع سابق، ص25 .

 ) 3( شموط، مرجع سابق، ص25 .
 ) ٤( العشاموي، حممد سعيد: روح العدالة، ط2، 1٤03ه�- 19٨3م، دار إقراء، بريوت، لبنان، ص16.
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حترص عىل العدل بجميع أنواعه )1(. ومل تكن النظم الوضعية بعيدة عن حتقيق هذا املقصد، فقد 
حرصت يف دس�اتريها عىل إفراد باب خيتص بالس�لطة القضائية،وبينت فيه أنواع املحاكم وصفة 
القض�اة، ورشوط تأهيلهم،واس�تقالهلم، وذل�ك يف مس�عى منه�ا لتحقيق العدل داخ�ل النظام 

القضائي، كام بينت حقوق املتقاضني،وسبل معاجلة األخطاء القضائية. 

2 .3 .2  ضامنات حتقيق العدالة القضائية أثناء املحاكمة
هن�اك العديد م�ن الضامنات التي جيوز أن تأخذ هبا املحكمة أثناء املحاكمة؛ لتحقيق العدالة 

القضائية، وهذه الضامنات هي: 

أواًل: عالنية املحاكمة

ويقصد هبا إتاحة الفرصة للكافة دون متييز حلضور جلسات املحاكمة، ومتابعة إجراءاهتا)2(. 
ويقصد بالكافة هنا كل من ليس طرفًا يف الدعوى ؛ ألن حضور أطراف اخلصوم أمر ال ريب فيه، 

ويتحقق مبدأ العالنية بإتاحة الفرصة للجمهور حلضور اجللسات دون متييز)3(.

وح�ول أس�اس هذا املب�دأ نصت أغل�ب النظم الوضعية ع�ىل حتقيقه، ففي م�رص مثاًل جاء 
نص املادة )26٨( إجراءات جنائية عىل وجوب » أن تكون اجللس�ة علنية...« )٤(، وكذلك نص 
الدس�تور الكويتي امل�ادة )165( )5(، والدس�تور األردين امل�ادة )101( )6(، وقانون اإلجراءات 
الليب�ي امل�ادة )2٤1( واإلمارايت املادة )161( )٧(، كام نص عىل مب�دأ العالنية النظام الفرنيس يف 

املواد، )306، ٤00، 512، 535( من قانون اإلجراءات اجلنائي الفرنيس)٨(. 

)1( شموط، مرجع سابق، ص3٨ . 
 ) 2( أبو شقة، حممد هباء الدين: ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية .. دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة، رسالة 

دكتوراه يف كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 2005م، ص16٧ . 
 ) 3( أبو شقة، مرجع سابق، ص16٧ .

 )٤ ( مه�دي، عبدال�روؤف: رشع القواع�د العامة لإلجراءات اجلنائي�ة، 200٨م، مطابع روزا اليوس�ف، القاهرة، 
مرص، ص606 . 

 ) 5( بندق، مرجع سابق، ج3، ص1٨٤ . 
 )6 ( املرجع السابق، ج2، ص32 .

 )٧ ( أبو شقة، مرجع سابق، ص 1٧0 .
 )٨ ( س�الم، ع�الء حمم�د الصاوي: حق املته�م يف حماكمة عادلة .. دراس�ة مقارن�ة، 2001م، دار النهض�ة العربية، 

القاهرة، مرص، ص360 .
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وجي�ب مالحظ�ة أن العالنية ال تنتق�ص إذا مل حيرض إج�راءات املحاكمة مجه�ور من الناس 
م�ا دامت أب�واب املحكمة مفتوحة،والفرصة متاحة ألي فرد ألن يدخلها؛ ألن املحكمة ليس�ت 

ملزمة باستدعاء اجلمهور لذلك )1(.

ويكم�ن مبدأ أمهية العالني�ة يف الفوائد التي حتققه�ا تلك العالنية باعتباره�ا من الضامنات 
اهلامة للحرية الفردية، التي تسعى إىل حتقيق مصلحة املتهم، والعدالة القضائية معًا، إذ بواسطتها 
يتحقق الش�عور بالطمأنينة  للمتهم،فال خيش�ى من االنحراف يف اإلجراءات أو تأثري يف جمريات 
الدعوى)2(، وهذا يف احلقيقة ضامنة هامة نحو العدالة القضائية،التي تسعى كل النظم إىل حتقيقها 
خصوص�ًا أثن�اء حماكمة املته�م، ف�إذا أرادت املحكمة العامة حتقي�ق العدالة القضائي�ة فالبد من 
حتقي�ق العالني�ة يف إجراءاهتا،إذ من ش�أهنا أن جتعل من الرأي العام أعظم رقيب، ومتابع حلس�ن 
س�ري العدال�ة، وإذا كان األمر كذلك فإن القايض حيرص عىل احلي�دة وااللتزام بأحكام الرشيعة 

والقانون،واالبتعاد عن شبهة التحيز واملحاباة، وهذه هي العدالة القضائية يف أجل صورها .

ثانيًا: الشفوية

يقص�د بمب�دأ الش�فوية أن تت�م كافة إج�راءات التحقيق النهائي باجللس�ة، وك�ذا مرافعات 
اخلصوم يف الدعوى ش�فاهة أي بصوت مسموع)3(، وعليه فإن استجواب املتهم،وكذلك سؤال 
الشهود واخلراء ومرافعات النيابة العامة، والدفاع واملدعني باحلق املدين، جيب أن جترى كأصل 
عام ش�فويًا، بحيث ال جيوز قانونًا أن يعدل عن هذا األصل إىل أس�لوب الكتابة إال كتتمة هلا )٤(. 
ويس�تثنى من هذا املبدأ بعض االس�تثناءات كاملحاكمة الغيابية، وتعذر س�امع أقوال الش�هود أو 
نس�يان الش�اهد لواقعة م�ن الوقائع فهذه وغريها خترج عن الش�فوية املطلوب�ة يف إجراء حماكمته 

املتهم)5(. 

 )1( الدي�راوي، ف�اروق حمم�د: ضامنات املتهم وحقوق�ه يف قانون اإلجراءات اجلنائية، رس�الة دكت�وراه، )ب.ت( 
جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية، ص5٧2 .

 ) 2( الديراوي، مرجع سابق، ص5٨1 . 
 )3 ( أبو شقة، مرجع سابق، ص191؛ وانظر: الديراوي، مرجع سابق، ص59٨ .

 )٤ ( أبو شقة، مرجع سابق، ص191 .
 ) 5( الديراوي، مرجع سابق، ص606 .
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وق�د أق�رت معظم القوان�ني العربية هب�ذه الضامنة كقان�ون اإلج�راءات اجلنائية املرصي يف 
املادة)302()1(.

 وتكمن أمهية ش�فوية اإلجراءات يف حتقيق مبدأ العدالة القضائية أثناء املحاكمة، حيث تعد 
ضامنة هامة للمتهم يف حماكمة عادلة ومنصفة؛ ألن املتهم يريد معرفة األدلة املقدمة ضده ليتسنى 
له الرد عليها،وبس�ط دفاعه عنها، وال يتم ذلك إال من خالل حتقيق مبدأ الش�فوية، وال شك أن 

هذا من حقه، وبه يطمئن حلسن سري العدالة )2(.

ثالثًا: املواجهة 

ويقص�د باملواجه�ة بني اخلصوم أن جتري كافة إج�راءات املحاكمة يف حضورهم، وأن يتاح 
بذل�ك لكل منهم فرص�ة اإلطالع عىل كافة أدل�ة الدعوى، وعىل حجج خصمه ومناقش�تها)3(. 
وتعد املواجهة يف اإلجراءات أثناء املحاكمة حقًا لكل خصم يف الدعوى، وذلك بواسطة التبليغ 
القضائ�ي، وواجبًا ع�ىل كل حمكمة، وتعد إجراًء جوهريًا تبط�ل املحاكمة دونه وال تصح بغريه، 
فهي ضامنة هامة حلق املتهم يف املحاكمة العادلة،ومتكنه من اإلملام باألدلة املقدمة ضده، وتتيح له 
بس�ط دفاعه تفنيدًا هلا، وبالطريقة التي يراها مناس�بة كام تعد هي الس�بيل إىل التطبيق األمثل ملبدأ 

املجاهبة باألدلة حضوريًا )٤(. 

رابعًا : تدوين إجراءات املحاكمة من أجل حتقيق العدالة القضائية 

فالب�د للمحكم�ة الت�ي تنظ�ر املوض�وع أن تق�وم بقي�د مه�م يف إجراءاهتا،وه�و تدوي�ن 
اإلجراءات،ويقص�د بتدوي�ن اإلجراءات أن يتم إثب�ات كافة إجراءات املحاكم�ة من مرافعات 
وأق�وال ش�هود إىل غري ذل�ك من اإلجراءات، وكذا كل ما يصدر منها م�ن قرارات أو أحكام يف 
حم�رض خ�اص يعد لذل�ك الغرض،وبمعرفة كاتب اجللس�ة)5(، وقد أقرت معظ�م النظم العربية 

 )1( املرجع السابق ، ص600 .
 )2( أبو شقة، مرجع سابق، ص229 . 

 ) 3( املرجع السابق ، ص23٤ . 
 ) ٤( الديراوي، مرجع سابق، ص602 . 

 )5( أبو شقة، مرجع سابق، ص 265. 
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ه�ذا املبدأ يف قوانينها اإلجرائية إيامنًا منها برضورة حتقي�ق العدالة القضائية أثناء املحاكمة، ومن 
ذلك قانون اإلجراءات املرصي املادة )2٧6(،و قانون اإلجراءات الليبي املادة )2٤9(، وقانون 
اإلج�راءات الكويت�ي امل�ادة )13٧( )1(، ك�ام أن أمهي�ة هذا املب�دأ ترج�ع إىل رضورة إثبات كافة 
إجراءات املحاكمة يف حمرض اجللس�ة من ش�أنه أن جيعل هذا األخري مرجعًا،يرجع إليه إذا ما ثار 

النزاع حول حصول إجراء معني من عدمه، وهو هبذا يشكل ضامنة كرى للمتهم. 

خامسًا: تسبيب األحكام 

يقصد بالتسبيب املعتر أن يشتمل احلكم عىل األسانيد واحلجج، التي أقنعت القايض الذي 
أصدر احلكم، س�واء م�ن حيث الواقع أو القان�ون بطريقة واضحة وتفصيلية)2(، ويعد تس�بيب 
األحكام أهم الضامنات يف حتقيق العدالة القضائية، التي ينش�دها املتهم أثناء حماكمته، وال ش�ك 
يف  أمهي�ة تس�بيب األح�كام اجلنائية،حيث يع�د من أعظم الضامن�ات التي فرضه�ا القانون عىل 
القض�اة، والتس�بيب أداة فعالة يف بيان عدالة األحكام،وصحتها ب�ام جيعلها حمل ثقة،واعتبار من 
الن�اس يف املجتمع، وخاص�ة اخلصوم والرأي العام والقضاة)3(، فواج�ب العدالة القضائية حيتم 
عىل املحكمة تس�بيب أحكامها؛ ضامنًا لعدم تعس�ف القضاة، والتس�بيب قد نصت عليه معظ�م 
النظم العربي�ة يف قوانينه�ا اإلجرائية، ففي مرص مثاًل نصت املادة )310 إجراءات ( عىل وجوب 
التس�بيب )٤(، ويف اململكة العربية الس�عودية جاء يف املادة )٨2 إجراءات( »... ثم أسباب احلكم 
ونصه، ومس�تنده الرشعي وه�ل صدر باإلمجاع أو األغلبية؟«، وعىل ذلك س�ار املنظم الكويتي 
امل�ادة )15٧ إجراءات(،والبحرين�ي يف امل�ادة )261 إجراءات(،واإلم�ارايت يف امل�ادة )216 

إجراءات( )5(، وهذا يدل عىل أمهية تسبيب األحكام لتحقيق العدالة القضائية . 

فه�ذه جمموعة م�ن الضامنات التي بموجبها تتحق�ق العدالة القضائي�ة للمتهم عند حماكمته 
أمام املحاكم العادية، واملتتبع ملسار الرشيعة اإلسالمية، جيدها قد سبقت كل هذه النظم يف حتقيق 

 )1( املرجع السابق ، ص 266 .
 )2( مهدي، مرجع سابق، ص1611 . 

 )3( البوعينني، مرجع سابق، ص٤35 . 
 )٤( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1612 . 

 )5( البوعينني، مرجع سابق، ص ٤٧٨-٤٨1 .
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هذه الضامنات، فمن ناحية عالنية املحاكم، فهذا ما كان عليه قضاء رسول اهلل > وخلفاؤه من 
بع�ده فاملحاكم�ة كانت علنية يف جملس عام ال يمنع أحد من دخوله)1( .وهذا ما أكده فقهاء األمة 

من بعدهم ونصوا عليه .

ق�ال الزيلع�ي: يف تبي�ني احلقائق، وال جيل�س وحده  �  أي يف جملس القض�اء �  ؛ ألنه يورث 
التهم�ة، وإن جل�س وح�ده فال بأس به إن كان عامل�ًا بالقضاء، وإن كان جاهاًل يس�تحب له، أن 
يقع�د مع�ه أه�ل العلم ؛ألن�ه ال يؤمن من أن يزل ع�ن احلق فينبهون�ه عليه، وجيلس�هم قريبًا منه 

للمشورة)2(. فهذا دليل عىل عالنية املحاكمة يف الرشيعة اإلسالمية.

وع�ن الش�فوية يف إج�راءات املحاكمة،فاألصل أن تت�م املحاكمة يف اإلس�الم مواجهة أي 
بحضور أطراف النزاع،وهذا يؤيده قول الرسول > لعيل بن أيب طالب عندما واله قضاء اليمن 
»إذا ح�رض اخلصامن إليك فال تقيض ألحدمها حتى تس�مع من اآلخ�ر« )3(، وهذا دليل عىل مبدأ 

الشفوية يف القضاء اإلسالمي .

وعن تس�بيب األحكام يف الفقه اإلس�المي، يقول املاوردي �  رمحه اهلل  � : »فإذا اس�تكتب 
الق�ايض من وصفنا وأحرضه جملس حكمه، وأجلس�ه يف االختيار عن يس�اره ليثبت ما حيكم به 
من إقرار أو س�امع بينة، أو تنفيذ حكم يذكر فيه املحكوم له واملحكوم عليه، بأس�امئهام وأنساهبام، 
وبق�در ما حكم، وس�بب حكم من إقرار أو بينة »، ف�إذا قرّص القايض فيام وصفناه كان مفرطًا يف 
حقوق واليته،ومفرطًا يف حقوق اخلصوم، وإن اس�توفاها س�لم من التفريط فيها«)٤(، وهذا يدل 
ع�ىل أن التس�بيب أم�ر واجب عىل القايض يف الرشيعة اإلس�المية، إذا مل يقم ب�ه ُعّد حكمه خمتاًل 

واجب النقض. 
)1( مدك�ور، حممد س�الم: املدخل للفقه اإلس�المي: تارخيه مصادره نظرياته العام�ة، )ب.ط، ب.ت( دار الكتاب 

احلديث، الكويت، ص3٧1 بترصف يسري . 
)2( الزيلعي، مرجع سابق، ج٤، ص1٧٨ . 

)3( بن س�ورة، حممد بن عيس�ى: جامع الرتمذي، حققه وعلق عليه: عادل مرش�د، ط1، 1٤22ه�- 2001م، دار 
اإلع�الم، ع�امن، األردن، ص312، ب�اب ما ج�اء يف القايض ال يقيض ب�ني اخلصمني حتى يس�مع من اآلخر، 

حديث رقم 1331، قال عنه حديث حسن . 
)٤( امل�اوردي، ع�يل بن حممد: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الش�افعي ريض اهلل عنه وهو رشح خمترص املزين، 
حتقي�ق وتعلي�ق: عيل حممد، معوض وعادل أمحد عبداملوجود، ط1، 1٤1٤ه��، 199٤م، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، ج16، ص200 . 
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أم�ا ع�ن تدوين اإلج�راءات أثن�اء املحاكمة،فقد ذك�ر ابن اهل�امم يف فتح القدي�ر »ومن قلد 
القضاء يس�لم إلي�ه ديوان القايض ال�ذي كان قبله« وهو اخلرائط التي فيها الس�جالت وغريها؛ 

ألهنا وضعت فيها لتكون حجة عند احلاجة،فتجعل يف يد من له والية القضاء)1(. 

فه�ذا ي�دل ع�ىل أن تدوين إج�راءات التق�ايض من حم�ارض، وصك�وك، وكتاب�ة الوصايا، 
وتقدير النفقات، وغريها كانت موجودة عند قضاة املس�لمني،مما يؤكد س�بق اإلسالم إىل تدوين 

اإلجراءات .

2 .4 مبدأ التقايض عىل درجتني

2 .4 .1 ماهية التقايض عىل درجتني وأمهيته

ال ش�ك أن إعادة ط�رح اخلصومة عىل حمكمة أعىل من املحكم�ة التي أصدرت احلكم لكي 
ُتعي�د النظ�ر يف حكم اإلدانة، ويف العقاب الذي حكم�ت به حمكمة أول درجة، يعد حقًا من أهم 
حقوق اإلنس�ان واملتهم خاصة، وأصبح أحد مسلامت الدولة القانونية يف العرص احلديث، وهو 

ما يسمى التقايض عىل درجتني، ويقصد بالتقايض عىل درجتني: 

ع�دم حرص التقايض يف درجة واحدة،بل إجياد درجة أعىل تتوىل إعادة نظر النزاع، والفصل 
في�ه من جديد،وهذا يعني أنه جي�وز للخصم الذي حكم لغري صاحله أن يطرح النزاع مرة أخرى 

عىل حمكمة أعىل من األوىل، وذلك إما بإقراره وتثبيته أو تعديله أو نقضه وإبطاله)2(. 

وتكم�ن أمهي�ة هذا املبدأ باعتب�اره ضامنًا أساس�يًا للمتهم يف مرحلة الطع�ن التي تيل مرحلة 
املحاكمة، وهو بذلك حيقق فوائد كثرية منها: 

1 � حث قضاة املحكمة األوىل عىل العناية بأحكامهم، والتأين يف إصدارها خشية إلغائها أو 
تعديلها. 

)1( ابن اهلامم، كامل الدين حممد، عبدالواحد السيوايس، رشح فتح القدير مع تكملته نتائج األفكار يف كشف الرموز 
واألرسار للقايض زاده وهبامش�ه رشح العناية عىل اهلداي�ة لإلمام البابريت، ط1، 1٤2٤ه�- 2003م، دار عامل 

الكتب، الرياض، السعودية، ج5، ص٤62 .
)2( جودة، صالح، مرجع سابق، ص60٨ ؛ وانظر: أبو شقة، مرجع سابق، ص 35٧ .
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2 � يمّك�ن املتقاضني من تصحيح ما ق�د يقع فيه القايض من أخطاء،ويمكنهم من تدارك ما 
فاهتم من أوجه دفاع أمام حمكمة الدرجة األوىل.

3� التقايض عىل درجتني يبث الطمأنينة يف نفوس املتقاضني إىل عدالة القضاء، وأنه إذا حكم 
عليه يف حمكمة أول درجة فقد ينقض احلكم لصاحله)1(. 

إن وظيف�ة حمكمة االس�تئناف حمكمة الدرج�ة الثانية ال تقترص عىل مراقبة احلكم املس�تأنف 
من حيث سالمة التطبيق القانوين فحسب، وإنام يرتتب عىل رفع االستئناف نقل موضوع النزاع 
يف ح�دود طلبات املس�تأنف إىل حمكمة الدرج�ة الثانية،وإعادة طرح النزاع بكل ما اش�تمل عليه 
م�ن أدلة ودفوع وأوجه دفاع ؛ لتقول كلمتها بقضاء هنائي مس�بب يواجه عنارص النزاع الواقعية 

والقانونية عىل السواء)2(.

وقد واجهت هذا املبدأ العديد من االنتقادات لعل أبرزها ما ييل: 

1 � إن التقايض عىل درجتني يطيل أمد التقايض، ويزيد من نفقاته، ثم إن يف هذا املبدأ تأخريًا 
يف الفص�ل يف الن�زاع، ويمكن أن ي�رد عىل هذا النقد أن التقايض ع�ىل درجتني وإن كان 
يرتتب عليه إطالة أمد النزاع، فإن حسن سري العدالة يقتضيه إلتاحة الفرصة للمتقاضني 

من تصحيح أخطاء أول درجة. 

2 � إن مب�دأ التق�ايض عىل درجتني يس�تفيد منه األغني�اء دون الفقراء ؛ ألن األول يس�تطيع 
حتم�ل نفقات�ه دون اآلخر، وهذا النقد غري دقيق متام�ًا نظرًا؛ ألن الفقري قد يطلب املعونة 
م�ن املحكم�ة؛ وهو ال يتحم�ل يف النهاية مصاريف اس�تئنافه، كام أن العدي�د من النظم 

القضائية ال تضع رسوم نفقات لالستئناف)3(. 

)1( املرجع الس�ابق ، ص60٨ ؛ وانظر: الكباش، خري أمحد: احلامية اجلنائية حلقوق اإلنس�ان دراس�ة مقارنة يف ضوء 
أحكام الرشيعة اإلسالمية واملبادئ الدستورية واملواثيق الدولية، ط2، 200٨م، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

مرص، ص666 .
 )2( أمحد، فؤاد عبداملنعم؛ وغنيم احلس�ني عيل: الوس�يط يف التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي مع التطبيق اجلاري 
يف اململكة العربية الس�عودية ومرص والكويت، )ب.ط، ب.ت( مؤسس�ة ش�باب اجلامعة، اإلسكندرية، مرص، 

ص151 . 
 )3( هندي، أمحد: مبدأ التقايض عىل درجتني دراسة مقارنة، ط1، 2009م، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، 

مرص، ص2٧- 2٨ . 
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3� ع�دم ض�امن ص�دور احلكم من حمكمة الدرج�ة الثانية عىل نحو أفض�ل من حكم حمكمة 
الدرج�ة األوىل،فق�د يكون حكم الدرج�ة األوىل أكثر مطابقة للقان�ون، ويرد عىل ذلك 
بأن�ه أمر قليل االحتامل،وأن فرصة حتقيق حمكم�ة الدرجة الثانية للعدالة دائاًم أكر، فإهنا 
عادة تش�كل من قضاة أكثر عددًا أو أكث�ر علاًم وخرة)1( . وعىل أي حال فإنه رغم النقد 
الذي ُوّجه هلذا املبدأ إال أنه أفضل، وفيه حتقيق ملصلحة املتهم واملجتمع، الس�يام يف ظل 
الوق�ت الراهن الذي يع�د فيه القضاة قضاة رضورة، ويف ظل الع�دد اهلائل من القضايا 
واملعام�الت املعروض�ة ع�ىل املحاكم، فإن ت�دارك اخلطأ بوجود حمكمة ثاني�ة درجة أمر 

مطلوب.

2 .4 .2  مبدأ التقايض عىل درجتني يف النظام القضائي اإلسالمي

املتتب�ع ملس�ار الرشيعة اإلس�المية يف نظامها القضائي يتب�ني له أن الرشيعة ق�د أخذت هبذا 
املب�دأ يف كث�ري من األح�كام، بل وجد فع�اًل يف الدولة اإلس�المية منذ بداية عه�د الفاروق عمر 
ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه، إذ وجد يف عهده القايض الذي يقيض يف األمور البس�يطة أو صغائر 
األم�ور، أما القضايا املهمة فقد جلس هلا عمر بنفس�ه أحيانًا، وأحيانًا أخرى هو وقاضيه زيد بن 
ثابت وعيل بن أيب طالب، فقد روى عن عمر قوله للصائب بن يزيد »رد الناس عني يف الدرهم 
والدرمه�ني« ه�ذا من ناحية،ومن ناحي�ة أخرى، فقد وج�د يف الدولة اإلس�المية مبدأ التقايض 
ع�ىل درجتني،وأجاز فقهاء اإلس�الم مبدأ اس�تئناف األحكام، والطعن فيه�ا بالطرق املعروفة يف 

األنظمة املعارصة )2(. 

لك�ن املس�ألة بحاج�ة إىل بيان مدى ج�واز نقض حكم ق�اٍض ما، من قبل ق�اٍض آخر، فقد 
تكل�م الفقه�اء عن م�دى إمكانية عرض حكم القايض الذي حك�م يف قضية ما عىل قايض آخر، 
ويفه�م م�ن كالمهم عدم ج�واز ذلك، ومن هذه العب�ارات قوهلم »ال جيوز للق�ايض أن ينظر يف 
أقضي�ة غ�ريه«، ولكنه�م قيدوا ذلك بالقايض الع�امل العدل. قال أبو حام�د: » عىل القايض أن ال 

 )1( جودة، مرجع سابق، ص609 .  
 )2( هاشم، حممود حممد: القضاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية من منشورات عامدة شؤون 

املكتبات جامعة امللك سعود، الرياض، 19٨٨م، ص3٤ . 
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يتع�رض لقضي�ة أمضاها األول إال عىل وجه التجويز هلا أن عرض فيها عارض بوجه خصومه » 
فأما عىل وجه الكشف هلا والتعقيب فال،وإن سأله اخلصم ذلك« )1(. وهذا يف حق القايض العامل 
الع�دل املجتهد، أما القايض الع�دل اجلاهل أو قضاة الرضورة، كام هو حاصل اليوم فاحلقيقة إن 
العب�ارات س�الفة الذك�ر ال متنع من عرض أحكام ه�ؤالء القضاة عىل قض�اة آخرين، وذلك إذا 
تب�ني وجه فس�اد يف احلك�م،أو كان طلب ذلك من اخلص�وم فتعرض عىل قاٍض ث�ان. وبناًء عىل 
ذل�ك فإنه جي�وز عرض حكم القايض حتى،ول�و كان عداًل عىل قاٍض آخر،و يس�توي أن يكون 
ه�ذا الع�رض لوقوع خصومة ثانية يف احلكم، أو لظهور وجور القايض األول وحيفه يف أحكامه 
كلها أو بعضها أو كان القايض األول ال يصلح للقضاء )2(، جاء يف معني احلكام:   »ينبغي لإلمام 
وق�ايض القضاة تصفح أقضية القضاة، فام وافق احلق أمضاه،وما خالفه فس�خه«)3(، فهذه درجة 
قضائي�ة عليا أعطى هلا حق صالحية الفس�خ، أو اإلبرام يف أحكام القض�اة، وهذا هو مبدأ تعدد 

درجات التقايض ؛ألنه من حمكمة أدنى إىل حمكمة عليا، فإما أن تقر األحكام أو تفسخ )٤(.

وشواهد الرشيعة كثرية يف بيان تدرج القضاء، ففي قضية زبية األسد التي عرضت عىل عيل 
ابن أيب طالب ريض اهلل عنه ليفصل فيها بقضائه، ثم استئناف اخلصوم فيها أمام الرسول > خري 

مثال، وكذا قصة نبي اهلل داود مع صاحب الغنم )5(.

وعىل ذلك فإن الرشيعة اإلسالمية صاحبة الفضل يف إقراره قبل النظم الوضعية، ونصوص 
الفقهاء كثرية يف وجوب نقض حكم القايض إذا كان خمالفًا لنص من كتاب اهلل أو س�نة رس�وله 

أو إمجاع معتر.

 )1( الطرابل�يس، ع�يل بن خليل: معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، ط2، 1993م، مطبعة مصطفى 
البايب احللبي، القاهرة، مرص، ص30 . 

 )2( جودة، مرجع سابق، ص 911-910 .  
 )3( الطرابليس، مرجع سابق، ص32- 33 . 

 )٤( جودة، مرجع سابق، ص611 .
 )5( انظر: متام القصة خمرجة يف الفصل الرابع، املبحث الرابع ، ص 211 .
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2 .4 .3  مبدأ التقايض عىل درجتني يف القوانني الوضعية واملواثيق الدولية 

إن معظ�م النظ�م العربية مل تنكر من حي�ث األصل مبدأ تعدد طبق�ات املحاكم ؛ العتبارين 
أساسيني مها: 

1� األخ�ذ بمبدأ التقايض عىل درجتني،وهو ما يقتيض وجود حماكم للدرجة األوىل، وحماكم 
استئنافية. 

2� األخذ بنظام النقض،وهو ما يقتيض وجود حمكمة عليا فوق الطبقتني السابقتني )1(.

وه�ذه املحكمة ال تعد م�ن درجات التقايض كمحكمة النق�ض املرصية، فمحكمة النقض 
تراقب سالمة تطبيق احلكم حمل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام حمكمة النقض هي عدالة هذا 
احلكم أو صحته)2(، بخالف حمكمة االستئناف، فاملحكمة االستئنافية ال تبحث حكم حمكمة أول 
درجة لرتاقب صحته أو عدالته، وإنام هي تبحث القضية التي كانت أمام حمكمة أول درجة، فهي 
تعي�د بحث هذه القضية من جديد وتنظر القضية، للمرة الثانية من أجل اس�تكامل ما قد ظهر يف 
حتقيق الدعوى من نقص أو قصور)3(، ويوجد يف القانون املرصي طبقات من املحاكم حماكم أول 
درجة وحماكم الدرجة الثانية أي املحاكم االس�تئنافية، فاحلكم الصادر من حمكمة الدرجة األوىل 
يمكن أن يستأنف أمام حمكمة الدرجة الثانية االستئنافية إذ تنص املادة )٤02( إجراءات مرصي 
ع�ىل أنه » جيوز لكل متهم والنيابة العامة أن تس�تأنف األح�كام الصادرة يف الدعوى اجلنائية من 
املحكمة اجلزائية يف مواد اجلنح، أما األحكام الصادرة منها يف مواد املخالفات، فيجوز استئنافها 
من املتهم إذا حكم عليه بغري الغرامة من النيابة العامة إذا طلبت احلكم بغري الغرامة واملصاريف 
وحك�م ب�راءة املتهم أو مل حيكم ب�ام طلبته، وفيام عدا هاتني احلالتني ال جيوز رفع االس�تئناف من 

املتهم أو من النيابة العامة إال خلطأ يف تطبيق نصوص القانون أو تأويلها«)٤(.

 )1( وايل، فتح�ي: الوس�يط يف قان�ون القض�اء امل�دين، طبع�ة منقح�ة ومزيدة وفق�ًا ألحدث أح�كام حمكمة النقض 
واملحكمة الدستورية العليا، 1993م، مطبعة جامعة القاهرة، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، مرص، ص20٧ . 

 )2( وايل، املرجع السابق، ص209 . 
 )3( املرجع السابق ، ص209 . 

 )٤( املرصفاوي، حسن: املرصفاوي يف قانون اإلجراءات اجلنائية، )ب.ط(، 19٨1م، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
مرص، ص1111 . 
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ومن هذا النص تبني أن املنظم املرصي والسوري اقترص االستئناف عىل اجلنح، واملخالفات 
دون اجلنايات رغم أن اجلنايات أكثر خطورة من سابقتها، وهو يأخذ بالتقايض عىل درجتني، ويف 
اليم�ن أج�ازت املادة )3٤٧( إجراءات ألطراف الدعوى  �  االلتجاء إىل الطعن باالس�تئناف يف 
األحكام الصادرة يف اجلرائم من املحاكم االبتدائية )1(، مما يؤكد أن القانون اليمني جييز التقايض عىل 
درجتني من خالل نص املادة السابقة، أما يف السودان فقد أقر الدستور السوداين يف املادة )126( 
عىل حق التقايض عىل درجتني إذ جاء نص املادة » حيدد القانون عدد واختصاصات، وإجراءات 
حماكم االس�تئناف القومية«)2(، ويف األردن نصت املادة )6( من القانون عىل حماكم االس�تئناف، 
وختتص حمكمة االستئناف بالنظر يف القضايا اجلزائية احلقوقية املستأنفة إليها وفق نص املادة )٧( 
م�ن قانون تش�كيل املحاكم النظامي�ة يف األردن، واألحكام اجلزائية التي ال جيوز اس�تئنافها هي 
األحكام الصادرة من قبل حمكمة اجلنايات الكرى املتمثلة يف القتل العمد، واالغتصاب،وهتك 
الع�رض، واخلط�ف اجلنائي،أو الرشوع يف أي من ه�ذه اجلرائم )3(،  من ه�ذا يتضح أن القانون 
األردين ق�د أخ�ذ بنظرية التقايض عىل درجتني، عدا ما يص�در من حمكمة اجلنايات الكرى، ويف 
س�وريا نصت املادة )٤1( من قانون الس�لطة القضائية عىل تشكيل حماكم االستئناف،وهي تنظر 
بصفته�ا حمكمة من الدرجة الثانية االس�تئنافات املقدمة يف األح�كام الصادرة من حماكم الصلح 
والبداي�ة بالدرجة األوىل لتصدر أحكامها من )3( مستش�ارين أحدهم الرئيس،املادة )٤2( من 

قانون السلطة القضائية)٤( .

أما يف اململكة العربية السعودية فقد نص النظام القضائي اجلديد الصادر عام 1٤2٨ه� عىل 
تش�كيل حماكم االس�تئناف يف املادة )9( فقرة )2(، وتتوىل هذه املحاكم النظر يف األحكام القابلة 
لالس�تئناف الصادر من حماكم الدرجة األوىل،وحتكم بعد سامع أقوال اخلصوم وفق اإلجراءات 

 )1( زي�د، حمم�د إبراهيم: تنظي�م اإلجراءات اجلزائية يف الترشيع�ات العربية، نرش املركز العريب للدراس�ات األمنية 
والتدريب، 1٤10ه�، ج3، ص20٨ . 

 )2( بندق، مرجع سابق، ج1، ص510 . 
 )3( نج�م، حمم�د صبح�ي: قان�ون أصول املحاك�امت اجلزائي�ة، ط1، 2000م، مكتب�ة دار الثقافة، ع�امن، األردن، 

ص٤3٨ . 
 )٤( اجلوخ�دار، حس�ن: رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائي�ة، ط2، 199٧م، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 

األردن، ص2٧1 . 
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املقررة يف نظام املرافعات، ونظام اإلجراءات اجلزائية املادة )1٧( من النظام، وبذلك نالحظ أن 
املنظم السعودي قد أخذ بمبدأ التقايض عىل درجتني.

 ويف اإلم�ارات العربي�ة ن�ص قان�ون الس�لطة القضائي�ة امل�ادة )12( عىل تش�كيل املحاكم 
االس�تئنافية االحتادية، ونظر االستئنافات املرفوعة من أطراف الدعوى يف القضايا املحكومة من 

الدوائر اجلنائية يف املحاكم االبتدائية واجلائز استئنافها قانونًا)1(. 

من العرض الس�ابق يتبني أن معظم الدول العربية،قد أخذت بمبدأ التقايض عىل درجتني، 
أما يف النظم األجنبية، فقد أخذ املنظم الفرنيس بدرجة التقايض عىل درجتني، حيث نصت املادة 
)٤6٧( إج�راءات عىل اس�تئناف األحكام الصادرة عن حمكمة اجلن�ح، وباملثل فإنه جيوز للمتهم 
أن يستأنف احلكم الصادر ضده من قبل حمكمة البوليس متى كانت العقوبة املقيض هبا عليه تزيد 

عن مخس�ة أيام حبس، أو الغرامة التي تزيد عىل ستني فرنك، املادة )1/5٤6 إجراءات ( )2(. 

ويف الواليات املتحدة األمريكية يوجد ثالثة أنواع من املحاكم هي حماكم الواليات املتحدة 
األمريكية اجلزائية، وحماكم الواليات املتحدة األمريكية االس�تئنافية تعد أول درجة من درجات 
االس�تئناف واملحكمة األمريكي�ة العليا)3(،  لكن القضاء األمريكي أخ�ذ بنظرية ثالث درجات 
للتق�ايض، وهي درجات املحاكم االبتدائي�ة التي ختتص أصاًل ببحث وإثبات الوقائع ودرجات 
املحاكم املتوس�طة التي ينظر أمامها اس�تئناف أح�كام املحاكم االبتدائية، واملحكم�ة العليا التي 

تنظر أمامها استئناف املحاكم املتوسطة . 

وهذا يعني أهنا عادة تشكل من ثالث درجات منها درجتان استئنافيتان، ويف بعض الواليات 
لدهيا فقط نظام للمحاكم من درجتي تقايض منها درجة استئنافية واحدة)٤(، وعىل ذلك نجد أن 
النظ�ام األمريكي يأخذ بمبدأ التقايض عىل ثالث درجات، ويف بعض الواليات يأخذ بالتقايض 

 )1( جه�اد، حس�ن جودة: الوجي�ز يف رشح قانون اإلج�راءات اجلزائية لدول�ة اإلمارات العربية املتح�دة )القانون 
االحتادي، رقم 35 لسنة 1992م( ط1، 1٤15ه� - 199٤م، طباعة معني رشطة ديب، ج2، ص11 .

 )2( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص291 .
 )3( فاي�ق، ن�ويب: النظ�م القانونية األمريكي�ة، ترمجة: ع�ادل ماج�د، ط1، 2001م، اجلمعية املرصي�ة لنرش املعرفة 

والثقافة العاملية، ص26 .
 )٤( فايق، نويب، مرجع سابق، ص٤٧، ٤9 .
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عىل درجتني، وإذا ما وقفنا مع املواثيق الدولية، نجد أهنا قد نصت عىل حق اإلنسان يف أن يعامل 
أثن�اء حماكمت�ه بمبدأ التقايض ع�ىل درجتني، حيث جاء يف املادة )1٤( م�ن العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياس�ية فقرة )5(، لكل ش�خص أدين بجريمة حق اللجوء وفقًا للقانون إىل 

حمكمة أعىل كي تعيد النظر يف قرار إدانته، ويف العقاب الذي حكم به عليه« )1(.

وكذلك تضمنت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 1969م، يف املادة )٨فقرة 2/ح( 
» حقه يف استئناف احلكم أمام حمكمة أعىل درجة«)2(.

وم�ن خ�الل هذي�ن النصني يتب�ني أن مب�دأ التقايض ع�ىل درجت�ني  كان مق�ررًا يف املواثيق 
الدولي�ة، وأنه ح�ق أصيل للمتهم، وأن ه�ذه املواثيق تقر هذا املبدأ امله�م حلفظ حقوق املتهمني 

أثناء حماكمتهم أمام املحاكم اجلزئية � أول درجة � . 

2 .4 .4 حق املتهم يف التقايض عىل درجتني

بع�د الع�رض الس�ابق يتضح أن من أهم حق�وق املتهم إجراء حماكمته ع�ىل درجتني، حيث 
جيب أن تنظر قضيته من قبل حمكمة أول درجة، ثم حمكمة االس�تئناف لتحقيق العدالة القضائية 
جتاه املتهم، وحماكمته حماكمة عادلة، والشك أن االهتامم هبذا احلق من شأنه تأكيد عدالة القضاء، 
وزي�ادة طمأنين�ة املتهم بأن حقه حمفوظ فإذا ما أخطأ القايض يف حكمه علم أن هناك من يصحح 
هذا اخلطأ ويصوبه، الس�يام إذا علم أن موضوع الدعوى س�ينظر أمام حمكمة الدرجة الثانية من 
مجي�ع جوانبه�ا املوضوعي�ة والقانونية ؛هبدف إلغاء احلك�م الصادر فيه�ا إذا كان خطأ أو تعديله 
لصال�ح املته�م، س�عى ألن يك�ون حكمه صائب�ًا، وحيث إن بع�ض النظم ال تق�ر التقايض عىل 
درجتني يف اجلنايات رغم أهنا أكر من اجلنح واملخالفات وعقوبتها بال شك أقسى، فإنه من حق 
املته�م أن تك�ون هذه اجلنايات حمل نظر من قبل حمكمة أعىل تنظر مجيع جوانب القضية من أجل 
حتقي�ق أكر قدر من العدالة القضائية لصالح املته�م، وهذا من أهم حقوقه عند اهتامه بجناية قد 

تصل عقوبتها إىل القتل أو السجن طويل املدة، وهي أوىل من اجلنح واملخالفات.  

 )1( بسيوين، وآخرون، مرجع سابق، ص3٧ .
 )2( املرجع السابق، ص3٤٧ . 
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فف�ي النظام املرصي مثاًل ال جيوز الطعن عىل األح�كام الصادرة من حماكم اجلنايات بطريق 
االستئناف، كام ال توجد أصاًل حماكم استئناف عليا بدوائر جنائية لتحقيق هذا الغرض يف النظام 
القضائ�ي امل�رصي، والطريق الوحيد املتاح لإلنس�ان املحك�وم عليه يف جناية ه�و طريق الطعن 
بالنق�ض أو إع�ادة النظر وهذا نص املادة )3٧9( »ال جيوز الطع�ن يف أحكام حماكم اجلنايات إال 
بطري�ق النق�ض أو إعادة النظر«،ومعلوم أن النقض وإع�ادة النظر طريقان غري عاديان من طرق 
الطع�ن، وال يع�دان من قبي�ل الدرجة الثاني�ة من درجات التق�ايض)1(، وعىل ذلك س�ار املنظم 

اجلزائري، والسوري.

ويف تون�س اقت�رص االس�تئناف عىل اجلن�ح فقط، أم�ا املنظ�م األردين فالطعن باالس�تئناف 
جائ�ز عىل األحكام الص�ادرة من املحاكم االبتدائية، وحماكم الصلح، أم�ا اجلنايات التي تنظرها 
حمكمة اجلنايات الكرى، وهي القتل واالغتصاب وهتك العرض، والرضب املفيض إىل املوت، 

فاألحكام الصادرة فيه غري قابلة لالستئناف حسب النظام األردين)2(. 

وهذا بال ش�ك انتهاك حلقوق املتهم، ويستلزم إنش�اء درجة استئنافية للجنايات تكون تالية 
للحكم فيها يف أول درجة وس�ابقة عىل الطعن فيها بطريق النقض، الس�يام إذا نظرنا إىل تكدس 
القضايا وزيادهتا كاًم، وبصورة ملحوظة عن عدد القضاة، مما قد يؤدي إىل صعوبات يف الوصول 

إىل التقدير الصحيح للعقوبة)3(.

أما يف اململكة العربية السعودية فلم يكن التقايض عىل درجتني معمول به يف النظام القضائي 
القدي�م كام يرى البعض أن التمييز درجة اس�تئنافية، وبص�دور النظام القضائي اجلديد نص عىل 
حق املتهم يف التقايض عىل درجتني من خالل إنشاء حمكمة االستئناف التي تنظر األحكام القابلة 
لالس�تئناف الص�ادرة م�ن حماك�م الدرجة األوىل، حي�ث تعيد نظ�ر القضية من جدي�د بحضور 
اخلصوم بعد س�امع أقواهلم م�ن خالل إحدى الدوائر املختصة بمحاكم االس�تئناف التي تتكون 
م�ن ثالث�ة قضاة بموجب املادة )1/15( من نظام القض�اء اجلديد الصادر عام 1٤2٨ه� يف غري 

)1( الكباش، مرجع سابق، ص6٧0 .

)2( الكباش، مرجع سابق، ص660 .
)3( املرجع السابق ، ص6٧1 .
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قضاي�ا القصاص يف النف�س، وما دون النفس، والتي تنظر من قبل مخس�ة قضاة حيث إن هؤالء 
القضاة أكثر خرة، وجتربة من قايض الدرجة األوىل، وهذا حيمد للمنظم الس�عودي الذي جعل 
كل القضاي�ا دون اس�تثناء تنظ�ر مرة أخ�رى أمام حماكم االس�تئناف، وال ش�ك أن وجود حماكم 
االستئناف، وقيامها بعملها هبذه الطريقة وتفعيلها ملبدأ التقايض عىل درجتني، يعد ضامنة أخرى 

من ضامنات العدالة لكافة أطراف اخلصومة )1(.

)1( األمح�دي، حمم�د بن عواد، قراءة يف ضامنات العدالة يف نظام القضاء الع�ام اجلديد، جريدة اجلزيرة، األحد، 26 
رجب، 1٤30ه� � العدد 13٤٤3 . 
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الفصل الثالث
املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف  الرشيعة اإلسالمية 

والقوانني الوضعية
متهيد وتقسيم

يف ه�ذا الفص�ل يعرض الباحث بالدراس�ة، والتحليل للمحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، من 
حيث تطورها التارخيي، وحتديد مفهومها س�واء يف الرشيعة اإلس�امية، أو يف القوانني الوضعية 
واملواثيق الدولية، ومن ثم بيان أنواع هذه املحاكم وتعدادها، وأسباب إنشائها، ومن ثم التعرض 
ملساوئ هذه املحاكم، وبيان مدى دستوريتها، سواء يف الرشيعة اإلسامية أو يف القوانني الوضعية 
واملواثيق الدولية، وبيان س�لطة ويل األمر يف إنش�اء مثل هذه املحاكم، وأثر هذه املحاكم يف حالة 
حماكمة املدنيني أمامها، ثم موقف القضاء الس�عودي من هذه املحاكم، ويتناوهلا الباحث يف هذا 

الفصل من خال سبعة مباحث، وهي: 

� التطور التارخيي للمحاكم اخلاصة، واالستثنائية، وماهيتها .

� أنواع املحاكم اخلاصة، واالستثنائية، وسامهتا يف النظم العربية واألجنبية .

� حك�م الرشيع�ة اإلس�امية، والقوان�ني الوضعي�ة، واملواثي�ق الدولية يف املحاك�م اخلاصة 
واالستثنائية .

� حماكمة املدنيني أمام املحاكم اخلاصة، واالستثنائية .

� سلطة ويل األمر يف إنشاء املحاكم اخلاصة، واالستثنائية .

� تنظيم القضاء السعودي، وعاقته باملحاكم اخلاصة، واالستثنائية.

� حماكمة املدنيني أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها عىل األمن.
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3 .1 التطور التارخيي للمحاكم اخلاصة واالستثنائية وماهيتها

متهيد وتقسيم

وفي�ه يعرض الباحث من خال عدة مطالب إىل تطور القضاء يف النظم العربية، ثم دراس�ة 
نش�أة هذه املحاكم والظروف التي أدت إىل انتش�ار مثل هذه املحاكم، والسيام يف الوطن العريب، 
مع بيان أن أغلب النظم القضائية يف العامل قد ختلت عن هذه املحاكم بس�بب ما يدور حوهلا من 
ش�كوك يف محايته�ا حلقوق املتهم، ثم عرض مفصل إىل التعريف هب�ذه املحاكم وإيضاح الفروق 

بينها. 

3 .1 .1 تطور القضاء يف النظم العربية 

ظل القضاء اإلس�امي ه�و الس�ائ�د يف كل املجتمعات اإلسامية والعربية واملطبق فيها، � 
وإن اختلفت املذاهب السائدة يف هذه البلدان � حتى منتصف القرن التاسع عرش. 

وكان القض�اء يف ه�ذه ال�دول خال تلك الفرتة يس�ر ع�ىل ما كان عليه يف صدر اإلس�ام 
األول، م�ن حيث أنواع املحاكم والقضاة الرشعيني، وطرق تعيني القضاة وعزهلم، وكذلك من 

حيث استقال القضاة يف تلك الفرتة )1(.

وعندما آل احلكم للدولة العثامنية استمرت يف تطبيق الرشيعة اإلسامية، ونظامها القضائي 
اإلسامي عىل ما كان عليه يف بداية اإلسام، ولكن صاحب ذلك بعض اإلصاحات القضائية، 

منها تشكيل حماكم متنوعة وتقنني بعض األحكام الرشعية.

 ففي مرص مثًا توىل العثامنيون احلكم من عام 1517م إىل 1805م، حيث صدر أول قانون 
عث�امين ع�ام 1525م، عرف باس�م قانون نامة، وتع�رض بالتنظيم ألمور القض�اء، رغم حرص 
العثامنيني يف بداية حكمهم عىل عدم املساس باحلالة القضائية القائمة يف مرص لتأصل اإلحساس 

)1( القاسم، عبدالرمحن عبدالعزيز: النظام القضائي اإلسامي مقارنة بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه يف اململكة 
العربية السعودية،  ط1، 1393ه� � 1973م، مطابع اخلالد لألوفست، الرياض، السعودية، ص80 .
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لدهيم بأصالة مرص وحضارهتا، وقد أنشئت يف تلك الفرتة وظيفة قايض العرب، وكان يعني عىل 
هذه الوظيفة َمْن كان ِمن أصل تركي، ثم ارتفع شأنه وتقلص قضاة املذاهب األربعة السنية)1(.

 ويف أواخر القرن الثامن عرش أطلت بعض الدول العربية عىل احلضارة الغربية نظرًا لدخول 
االستعامر فيها، ومن خال ذلك تنوعت قوانني العامل اإلسامي � العريب � إىل ثاث جمموعات: 

1 � جمموعة تأثرت نظمها تأثرًا واضحًا بالقوانني الفرنسية، أو الاتينية النزعة،كمرص ولبنان 
وتونس واملغرب واجلزائر وسورية.

2� جمموع�ة تأث�رت بالقوان�ني اإلنجليزي�ة ذات النزع�ة األنجلوس�كونية، وهي الس�ودان 
والعراق واألردن، وبعض األقطار العربية .

3� جمموعة مل تتأثر بأي قانون أجنبي، بل حافظت يف اجلملة عىل الرتاث اإلسامي، كاململكة 
العربية السعودية وبعض دول اخلليج واليمن.

ونتيج�ة لذلك وج�دت أنظمة قضائية متعددة ومتنوعة كالقضاء امل�دين، والقضاء اجلنائي، 
والقض�اء اإلداري، والقض�اء التج�اري والع�اميل، باإلضاف�ة إىل القض�اء اخلاص واالس�تثنائي 
كالقضاء العسكري، والطوارئ وقضاء األحداث، وأغلب هذه األنواع من األقضية هلا أصل يف 

الفقه اإلسامي)2(. 

وال ت�زال النظم العربية تس�عى جاهدة إىل حتس�ني أجهزهتا القضائي�ة، وتعديل لوائحها بني 
الفينة واألخرى ؛ من أجل إرس�اء العدل، وحفظ حقوق اإلنس�ان، ومنها حق املتهم يف حماكمة  

عادلة تؤمن له كل الضامنات التي حتفظ حقوقه أثناء حماكمته.

3 .1 .2  نشأة املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية هيئات الزمت البرشية يف خمتل�ف عصورها وأماكنها، وهذه 
املحاكم ليس�ت من صنع العرص احلديث، فحس�ب بل إن الذين يصلون إىل مقاليد احلكم كثرًا 
ما يلجأون إىل إنشاء هذه املحاكم ؛ للتخلص من خصومهم مهام كانت اعتبارات العدالة)3(، أما 

)1( أمحد، فؤاد عبداملنعم؛ وغنيم، احلسني عيل، مرجع سابق، ص175.  
)2( عبداملنعم؛ وغنيم، مرجع سابق، ص176 .

)3( القبائيل، س�عد محاد، ضامنات املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي، دراس�ة مقارنة، ط1، 1998م، دار النهضة 
العربية،  القاهرة، مرص، ص458 . 
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الرشيعة اإلس�امية، فإهنا مل تعرف مثل هذه املحاك�م ؛ ألن القضاء الرشعي ال يقر قضاًء خاصًا 
يس�تأثر بمحاكمت�ه فئة دون أخ�رى، أو قضاًء اس�تثنائيًا يبارش اختصاصه يف ظ�روف خاصة، أو 

بالنسبة إىل جرائم من صنف خاص. 

ويعد الفرنس�يون من أق�دم من أوجد هذه املحاكم عام 1789م، عىل نطاق واس�ع لتصفية 
خصومهم، بعد إقرار نظام للطوارئ حمدد املعامل، ملواجهة األخطار املتوخى وقوعها اعتامدًا لكل 
التدابر االستثنائية، فقد أنشأت الثورة الفرنسية التي أعلنت عىل الدنيا املساواة التامة بني الناس 
أم�ام القان�ون اجلزائي، املحاك�م اجلنائية فوق الع�ادة واملحاكم اخلاصة، وحماك�م العدل اخلاصة 

اعتبارًا من 1791م )1(. 

وه�ي مجيعه�ا حماكم خاصة واس�تثنائية اس�تمر هب�ا احلال إىل م�ا بعد احل�رب العاملية األوىل 
والثاني�ة، ويف ع�ام 1961م أنش�أت فرنس�ا املحاك�م العس�كرية ؛ لتنظ�ر اجلرائم الت�ي يرتكبها 
الفاعل�ون املس�امهون يف جرائم أو جنح من جهة ضد أم�ن الدولة، وضد نظام اجليش، تبِع ذلك 
إنشاء حمكمة أمن الدولة يف عام 1963م، وهي حمكمة ختتص بجرائم أمن الدولة بصورة دائمة، 
وق�د ألغيت ه�ذه املحكمة بموجب قانون 4 أغس�طس 1981م، وأصبحت اجلرائم السياس�ية 
حتال إىل حماكم اجلنايات العادية، أما القضاء العسكري، فظل ينظر اجلنايات واجلنح التي ترتكب 
ومتثل مساسًا وأرضارًا بأمن الدولة يف حالة الطوارئ واألحكام العرفية، أما يف وقت السلم فإن 

هذه املحكمة ال تعمل )2(.

أم�ا يف إنجلرتا فقد اس�تقر الوض�ع عىل اختصاص املحاك�م العادية بنظر اجلرائ�م التي تقع 
باملخالف�ة الت�ي تصدره�ا س�لطة الط�وارئ، ولكن ه�ذا ال يعني أهن�ا مل تعرف املحاك�م اخلاصة 
واالس�تثنائية، فق�د عرف�ت اململكة املتح�دة القانون العس�كري ورسيانه عىل املدني�ني يف القرن 

)1( حومد، عبدالوهاب: املحاكم اجلزائية االس�تثنائية، جملة احلقوق والرشيعة الكويتية، السنة الثالثة، العدد األول، 
ربيع اآلخر 1399ه�، مارس 1979م، ص 114 – 115 . 

)2( البدري، حممد أمحد حامد: الضامنات الدستورية للمتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية.. دراسة مقارنة بني الرشيعة 
اإلسامية والقوانني الوضعية، ط1، 2002م،  دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص401� 402 . 
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الس�ابع عرش، يف عهد جيمس األول وش�ارلز األول عندما فرضا القانون العس�كري ؛من أجل 
معاقبة املدنيني عىل اجلرائم التي يرتكبوهنا)1(.

أم�ا يف الب�اد العربية، فقد ظهرت هذه املحاكم مع تطبي�ق هذه الدول قوانني أجنبية ختالف 
أحكام الرشيعة اإلس�امية ؛ ألن هذه املحاكم حدث طارئ عىل الباد اإلس�امية، إذ مل تعرف 

الرشيعة قضاًء استثنائيًا أو خاصًا كام هو معمول به يف هذه املحاكم. 

وال�دارس للنظ�م العربي�ة جيدها قد توس�عت يف إنش�اء مثل ه�ذه املحاكم، ومل يس�لم منها 
قط�ر ع�ريب إال ما ندر، ففي م�رص يوجد العديد م�ن املحاكم ذات الطابع االس�تثنائي كاملحاكم 
العس�كرية، وحماكم أمن الدولة، واملحاكم ذات الطابع السيايس، وقد وجدت هذه املحاكم منذ 
عام 1882م، عندما رضب اإلنجليز اإلسكندرية وقيام الثورة العرابية، وإعان حالة الطوارئ، 

وما زال العمل هبذه املحاكم قائم إىل الوقت الراهن.

ويف األردن وجدت أول حمكمة خاصة يف الباد عام 1922م ؛ ملحاكمة الثائرين عىل احلكومة 
م�ن أه�ايل بلدة الك�ورة، وهي حمكمة أم�ن الدولة، ثم تا ذل�ك العديد من القضاء االس�تثنائي 

كاملحاكم العسكرية، وبعض اهليئات القضائية التي ال يزال العمل قائام هبا إىل الوقت احلايل.

ويف س�وريا أعلنت األحكام العرفية عام 1449م، بصدور املرسوم الترشيعي رقم )150( 
لسنة 1949م،  بإحداث حماكم اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة واملحاكم امليدانية، أما يف العراق 

فقد كان أول إعان ملثل هذه املحاكم عام 1935م )2(. 

وال ت�زال ه�ذه املحاكم س�واء اخلاصة منها أو االس�تثنائية، يعمل هبا حت�ى الوقت الراهن، 
وحت�ال هل�ا قضايا حمددة ملحاكمة أش�خاص معينني رغم ما طرأ عليها من حتس�ن س�واء يف س�ر 
اإلج�راءات، أو يف حق املتهم يف التمتع بكامل حقوق�ه أمام هذه املحاكم، وإن كان هناك قصور 

)1( أبو الفتوح، حممود هاش�م: قضاء أمن الدولة .. دراس�ة مقارنة ،  1996م، دار النهضة العربية،  القاهرة، مرص، 
ص218 .

      � وانظر: يوس�ف، يس عمر: اس�تقال الس�لطة القضائية يف النظامني الوضعي واإلس�امي، ط1، 1995م، دار 
ومكتبة اهلال، بروت، لبنان، ص64 .

)2( الكي�اين، ف�اروق، املحاكم اخلاصة دراس�ة مقارن�ة، ط1، 1980م، مطبعة التقدم، القاه�رة، مرص، ص133� 
.138
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يف بعض هذه احلقوق كحق الدفاع مثًا إال أن األمل ما زال معقودًا عىل إلغاء مثل هذه املحاكم، 
وإحال املحاكم العادية مكاهنا لدواعي حتقيق العدالة القضائية التي هي مطلب اجلميع)1(.

3 .1 .3  مربرات إنشاء املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

ال يسلم يف الغالب أي نظام قانوين من وجود مثل هذه املحاكم سواء أطلق عليها حمكمة، أو 
هيئة أو مؤسس�ة شبه قضائية، وكانت بداية ظهور هذه املحاكم مرتبطة ببعض األفكار اإلقليمية 
مثل املحاكم املحلية التي كانت تستند إىل القانون اإلقطاعي يف إنجلرتا، وهي حماكم تاشت مع 
مرور الزمن حتى ألغيت رس�ميًا بمقتىض قانون املحاكم سنة 1970م، أو األفكار الطائفية ومن 
أمثلته�ا املحاكم الرشعية، واملجالس املحلية التي كانت يف مرص، وألغيت بموجب القانون رقم 
)462( لس�نة 1995م، وإذا كان ظه�ور مث�ل ه�ذه املحاكم يف البداية مرتبطًا كام أس�لفنا بأفكار 
إقليمية أو طائفية أو حتى طبقية، فإن العمل اجلنائي يف القانون احلديث أصبح مرتبطًا باعتبارات 

أخرى، هي زيادة نشاط الدولة وتنوعها يف امليادين االقتصادية واالجتامعية وغرها)2(.

وق�د س�اق من أيد إنش�اء مثل هذه املحاك�م العديد م�ن االعتبارات التي أخذه�ا املقنن يف 
اعتباره عند إنشائه ملثل هذه املحاكم منها ما ييل: 

1 � إن يف إنشائها تنظياًم ألي نشاط جديد يف املجتمع أو إشباع حاجة من حاجاته. 

2 � إن إنش�اء مثل هذه املحاكم يرجع إىل طبيعة املس�ائل الفقهية، الت�ي تتطلب معرفة فقهية 
غر متوفرة يف قضاء املحاكم العادية. 

3� إن يف إنش�ائها اختص�ارًا لكثر من اجله�د والوقت والنفقة، وهذا م�ا ال يتوفر يف القضاء 
العام. 

4 � إنش�اء مث�ل هذه املحاك�م جيعل القايض أكثر مرونة عن زميل�ه يف القضاء العام، إذ أنه ال 
يك�رتث بكثر م�ن الضامنات اإلجرائية، األم�ر الذي جيعل هذه املحكم�ة أكثر دقة عىل 

)1( الليبيدي، إبراهيم حممود: ضامنات وحقوق اإلنس�ان أمام املحاكم اجلنائية ط1، 2009م، دار الكتب القانونية، 
القاهرة،  مرص، ص208 – 209 و212 – 213 )بترصف(. 

)2( الشناوي، أسامة: املحاكم اخلاصة يف مرص، دراسة علمية ونظرية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، 
1987م، ص 497� 499 . 
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مواجهة الظروف االستثنائية، التي ال يستطيع فيها املجتمع حتمل خماطر إفات جمرم من 
العقاب من املحاكمة العامة. 

5 � إنش�اء مث�ل ه�ذه املحاكم تك�ون من خال أس�باب واقعي�ة وحقيقية ؛ ألهنا تس�تجيب 
لتط�ورات فعلية يف التنظيم الس�يايس واالجتامعي واالقتصادي ال يمكن جتاهلها، وأهنا 
تعد من مظاهر اس�تقال بعض اجلهات أو املؤسس�ات أو اهليئات، فاملحاكم العسكرية 
تعد من مظاهر اس�تقال املؤسس�ة العس�كرية، وجمالس التأديب اجلامعية مثًا تعد من 
مظاهر اس�تقال اجلامعات، وبالتايل فإن هذه املحاكم ت�ؤدي وظيفة رضورية يف النظام 

القانوين، وال يمكن االستغناء عنها من الناحية العملية. 

6 � إنه ال رضر يف إنشاء مثل هذه املحاكم طاملا أهنا تتفق وأحكام الدستور، كام يف مرص مثًا 
امل�ادة )167(، والتي تنص  »حي�دد القانون اهليئات القضائية، وينظم طريقة تش�كيلها، 
ويبني رشوط وإجراءات تعيني أعضائها ونقلهم«، وإنشاء املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

داخل يف عموم النص املذكور)1(. 

3 .1 .4  ماهية املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

أواًل: املحاكم اخلاصة

املحكمة يف اللغة: من املُحاَكَمُة، وهي املخاصمة إىل احلاكم، واحتكموا إىل املحاكم وحتاكموا 
بمعنى واحد، واحِلْكمُة  واحُلْكُم القضاء بالعدل )2(.

)1( اجلارحي، جمدي: مرجع سابق، ص120 �122 . 
� وانظر: الشناوي، أسامة، مرجع سابق، ص499 . 

)2( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج2، ص130، مادة )ح .ك.م(. 
� انظ�ر: ال�رازي، حممد بن أيب بكر: خمتار الصح�اح، ط1، 1415ه�� 1995م،  مكتبة ب�روت، لبنان طبعة جديدة، 

حتقيق: حممود خاطر، ج1، ص62، )مادة ح .ك .م(. 
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التعريف القانوين للمحاكم اخلاصة

كثرت التعريفات القانونية للمحاكم اخلاصة، و نختار منها أمهها عىل النحو التايل:

التعري�ف األول: » ه�ي املحاك�م غر العادي�ة أو املحاكم االس�تثنائية«)1(، وق�د وضع صاحب 
التعريف العديد من املعاير التي متيز بني املحاكم اخلاصة والعادية، واملدقق هلذا التعريف 
جي�ده ق�ارصًا، حي�ث مل يكن جامع�ًا لكل جزئي�ات املعرف، ك�ام أنه جعلها ه�ي املحاكم 
االس�تثنائية،  واحلقيقة أن هناك فرقا بني املحاكم اخلاصة واملحاكم االس�تثنائية س�نتناوله 

قريبًا إن شاء اهلل .

التعري�ف الث�اين: » ه�ي املحاك�م التي تنت�زع والية القض�اء العادي يف م�واد معينة، أو بالنس�بة 
لطوائ�ف خاصة من املواطنني، ومتارس القضاء وفقًا لقوانني خاصة هبا، وتتبع إجراءات 
للمحاكم�ة ختتل�ف عن تلك التي تطب�ق أمام املحاك�م العادية،والتي تفتق�ر إىل ضامنات 

العدالة،وتتضمن عدوانًا عىل حقوق وحريات األفراد«)2(.

التعريف الثالث: هي »اهليئات التي جيري تشكيلها عىل نحو يسلب القضاء الطبيعي � العادي �، 
قدرًا من واليته، ويدخل يف تشكيلها غر القضاة، وال حياط املتقاضون أمامها بالضامنات 
املقررة أمام القضاء الطبيعي، وأمهها حق الطعن يف األحكام وتطبيق القانون العادي عىل 

موضوع الدعوى وإجراءاهتا«)3(. 

وه�ذا التعريف يعد أفض�ل ما ُعرفت به املحاكم اخلاصة ؛ ألنه تضمن يف طياته املعاير التي 
إذا مل تتوف�ر يف املحكمة أصبحت هذه املحكمة خاص�ة، وهي معيار االختصاص واإلجراءات، 
وأسلوب التشكيل، وبيان املصالح التي حيميها قضاء املحكمة، ودور القايض والقانون املطبق. 

ومن خال التعريفات السابقة يمكن أن نلخص أهم ما ختتص به املحاكم اخلاصة: 

)1( الشناوي، أسامة، مرجع سابق، ص488 . 
)2( الكياين، فاروق: استقال القضاء، ط2، 1999م،  املركز العريب للمطبوعات، بروت، لبنان، ص516. 

)3( جودة، صاح سامل: مرجع سابق، ص98. 
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1 � ختتص بمحاكمة فئة معينة من الناس. 

2� يوجد يف تشكيلها أعضاء غر قضائية. 

3� تسلب قدرًا من والية القضاء العادي )العام( . 

4� إج�راءات الدعوى أمامها غر اإلجراءات التي تس�ر عليه�ا الدعوى يف املحاكم العادية 
)العامة(. 

5 � إن املتقاض�ني أمام هذه املحاكم ال حياطون بالضامن�ات املقررة هلم أمام املحاكم العادية� 
العام�ة�، من حي�ث اإلجراءات الس�ابقة للمحاكمة، واإلجراءات أثن�اء املحاكمة ومن 
حي�ث الطع�ن يف األح�كام والدفاع، وغر ذل�ك من حق�وق املتهمني املق�ررة هلم أمام 

املحاكم العادية، والتي تنص عليها مجيع القوانني واملواثيق الدولية. 

ثانيًا: املحاكم االستثنائية

كل من كتب عن املحاكم االستثنائية يبني أن تعريفها باملعنى الدقيق فيه صعوبة، لدرجة أن 
البع�ض ذه�ب إىل القول بعدم إمكانية إجي�اد تعريف جامع هلا أو حتديد معاي�ر كافية يمكن من 
خاهلا حتديد مفهوم هذه املحاكم، وأن كل ما وجد من معاير إنام هي أدوات مس�اعدة للتعرف 

عىل مدى وجود قضاء استثنائي من عدمه)1(. 

حي�ث عرفت بأهنا »تلك اهليئات التي ختت�ص بنظر قضية معينة، أو حماكمة فئة أو طائفة من 
الناس أو ملواجهة ظروف معينة، وتش�كل عادة من غر القضاة أو يشتمل تشكيلها عىل عدد من 

غر القضاة، وال حياط املتقاضون أمامها بالضامنات املقررة أمام القضاء العادي � العام«)2(.

ك�ام عرف�ت »بأهنا تل�ك املحاكم � اهليئ�ات � ذات االختصاص املحدود، والتي تش�كل من 
عن�ارص غ�ر قضائية بأية وس�يلة كانت، وعىل نحو يس�لب القض�اء الطبيعي � الع�ام � قدرًا من 
واليته، ومتارس وظيفتها بإجراءات ختتلف عن اإلجراءات املتبعة أمام املحاكم العادية� العامة، 

)1( اجلارحي، جمدي، مرجع سابق، ص2. 
)2( رسور، أمحد فتحي: الرشعية واإلجراءات اجلنائية، 1977م، دار النهضة املرصية، القاهرة، مرص، ص209 . 
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وال حي�اط املتقاض�ون أمامه�ا بذات الضامن�ات � اإلجرائي�ة واملوضوعية � املق�ررة أمام املحاكم 
األخرة � العامة«)1( .

و املتتب�ع ل�كل م�ن ع�ّرف املحاك�م اخلاص�ة أو االس�تثنائية جيد أن هناك تش�اهبا كب�رًا بني 
التعريف�ات، حيث إن الكل يؤكد عىل أس�س إذا ما اختلت أو أحده�ا كانت املحكمة خاصة أو 

استثنائية، وهذه األسس هي: 

1� اشتامهلا عىل عنارص غر قضائية بأية نسبة كانت .

2� إهنا تسلب القضاء العام قدرًا من واليته، وهو الذي يتمتع بالوالية الكاملة.

3� اختاف اإلجراءات أمام هذه املحاكم عن املحاكم العادية.

4� ع�دم إحاط�ة املتقاضني أمامها بالضامنات املقررة هلم أم�ام القضاء العام صاحب الوالية 
األصلية. 

ثالثًا: أوجه اخلالف والتشابه بني املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

أوجه االتفاق

1 � إن املتقاضني أمام هذه املحاكم يتعرضون إىل سلب بعض حقوقهم وضامناهتم. 

2� يدخل ضمن تشكيلها أشخاص ال ينطبق عليهم وصف القضاة.

3� إن كليهام خيتص بمحاكمة فئة معينة من الناس، ويف جرائم حمددة ومعينة سلفًا. 

4� كا املحكمت�ني ال يع�د  حكمهام نافذًا ما مل يصدق عليه رئيس اجلمهورية،أو من ينيبه كام 
يف مرص مثًا.

5 � تدخ�ل الس�لطة التنفيذية يف ه�ذه املحاكم واضح، م�ن حيث اإلحالة والعفو وتش�ديد 
العقوبة أو ختفيفها، أو من حيث حماكمة املتهم عىل فعله أكثر من مرة. 

6 � إن كا املحكمتني ال ُيطعن يف حكمهام بطرق الطعن العادية يف غالب األحيان باس�تثناء 
الطريق غر العادي، وهو التامس إعادة النظر، وقد يؤخذ به أو ال يؤخذ به .

)1( اجلارحي، جمدي، مرجع سابق، ص116. 
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7 � إن كليهام ال يتمتع بالوالية العامة للقضاء، وال بقدر يسر. 

8 � إن كليه�ام ال يتمت�ع بالوالي�ة العامة للقضاء، فه�ي حماكم ذات طبيعة اس�تثنائية، تقترص 
وظيفتها عىل املواد التي فوضت إليها، وال تتعداها لغرها. 

9 � إن كل القوان�ني واملواثي�ق واملعاه�دات الدولي�ة قد حرمت إنش�اء مثل ه�ذه املحاكم ؛ 
للعيوب سابقة الذكر.

10 � كا املحكمت�ني يف أغل�ب النظم العربية ال تعرتف حمكمة التمييز أو النقض أو املجلس 
األعىل للقضاء بأحكامها، بل تنقضها وتعتربها غر صحيحة .

11 � هذه املحاكم تعد خروجًا عىل األسس التي يقوم عليها القضاء. 

12� هذه املحاكم ختضع غالبًا للس�لطة التنفيذية ، فا تس�تطيع هذه املحاكم تربئة أشخاص 
تريد الس�لطة التنفيذية عقاهبم رغم عدم وجود أدلة تدينهم، وال عقاب أش�خاص تريد 

السلطة تربئتهم رغم ثبوت األدلة ضدهم. 

13 � إن كا املحكمتني ال تقبل اإلدعاء املدين ؛ لتعويض الرضر الناشئ عن اجلريمة)1( . 

أوجه اخلالف

يرى بعض فقه�اء القان�ون أن هن�اك خافا بني املحاكم اخلاصة واالستثنائية، ومنها ما ييل:  

1� املحاكم اخلاصة حماكم تشكل بصفة دائمة، بينام املحاكم االستثنائية تشكل يف وقت حمدد.

2� املحاكم االس�تثنائية تش�كل يف حالة الطوارئ،أو يف حالة إعان األحكام العرفية يف أي 
بلد، وجيب أن تزول هذه املحاكم بعد إهناء حالة الطوارئ.

3� املحكمة االس�تثنائية تنش�أ بعد وقوع اجلريمة، أما املحاكم اخلاصة فقد تكون قبل وقوع 
اجلريمة. 

4 � إن املحاكم االس�تثنائية ال تنش�أ عادة بالقانون الذي ُتنش�أ فيه بقية املحاكم، وإنام بقانون 
مؤقت حسب حالة الظروف االستثنائية)2(. 

)1( الكياين، فاروق: اس�تقال القضاء، مرجع س�ابق، ص 521، وانظر: جودة، صاح، مرجع سابق، ص102، وانظر: 
اجلارحي، مرجع سابق، ص120، والشناوي، أسامة، مرجع سابق، ص501� 505. 

)2( البوعينني،  مرجع سابق.
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رابعًا:  الفرق بني املحاكم اخلاصة واملتخصصة

يقص�د باملحاك�م املتخصصة تل�ك املحاكم التي يقت�رص اختصاصها عىل بع�ض اجلرائم أو 
بعض فئات معينة من املتهمني، وهذه املحاكم تعد يف نظر أغلب فقهاء القانون نوعًا من القضاء 
الطبيع�ي )الع�ام( ؛ ألن مث�ل هذا النوع من الدع�اوى يتطلب تطبيق قواع�د قانونية خاصة تربر 
ختصي�ص حماكم لنظرها مثل حماكم األحداث ؛ نظ�رًا لطبيعة احلدث التي جيب عىل القايض عند 

نظر قضية أن يرعي الظروف االجتامعية والبيئية والنفسية التي دفعت احلدث لانحراف)1(.

ورغ�م أن املحاك�م املتخصص�ة تتفق مع املحاك�م اخلاصة واالس�تثنائية يف أن كليهام ختتص 
بنظر جرائم من نوع معني، أو بمحاكمة فئة معينة أو طائفة خاصة من املتهمني، إال أهنام خيتلفان 
م�ن حيث التش�كيل واإلجراءات املق�ررة أمام كل منهام، وأداة اإلنش�اء لكل منه�ام، فإذا كانت 
املحاكم املتخصصة هي نوع من املحاكم العادية – العامة �، فإن املحاكم اخلاصة واالستثنائية ال 
ختضع � عادة � املحاكمة أمامها لذات اإلجراءات املقررة أمام املحاكم العادية، وتشكل عادة من 

غر القضاة، وال تنشأ عادة بذات اإلدارة الترشيعية التي تنشأ هبا املحاكم العادية)2(. 

كذلك فإنه ال يتعارض مع احلق يف القضاء العام أن ينشئ ويل األمر أو املقنن حماكم متخصصة 
؛ لتحاك�م فئ�ة من املتهمني تتمي�ز جرائمهم ومقتضيات معاملتهم خصائ�ص متميزة، برشط أن 
تتوفر فيها الضامنات التي يقررها الرشع أو القانون مثل حماكم األحداث كام سبق بيانه، أو حماكم 
خاص�ة بالش�واذ أو املعتادي�ن عىل اإلج�رام، أو حماكم عس�كرية متخصصة باجلرائم العس�كرية 

البحتة دون سواها ؛ ألن إنشاء مثل هذه املحاكم يتفق وتعاليم السياسة اجلنائية احلديثة)3(.

)1( الص�اوي س�ام، عاء حممد، حق املتهم يف حماكمة عادلة، دراس�ة مقارن�ة، ط1، 2001م، دار النهضة العربية، 
القاهرة، مرص، ص267� 268 . 

)2( اجلارحي، مرجع سابق، ص118 . 
)3( دياب، أسامة كامل، مدى الرشعية اجلنائية يف قانون األحكام العسكرية، رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحث إىل 

جامعة عني شمس، كلية احلقوق، 1424ه�� 2004م، ص 311 .
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3 .2املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف النظم العربية واألجنبية
متهيد وتقسيم

يف هذا املبحث يس�لط الباحث الضوء عىل عاقة املحاكم اخلاصة باالس�تثنائية، وعىل صور 
املحاكم التي تعد من قبيل املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية يف النظم العربية واألجنبية، وإيضاح ما 
إذا كان�ت الرشيعة اإلس�امية قد عرفت مثل هذه املحاك�م، أم أهنا بدعة عىل القضاء يف الرشيعة 

اإلسامية، وذلك من خال املطالب التالية:

3 .2 .1  عالقة املحاكم اخلاصة باملحاكم االستثنائية  

ي�كاد جيمع فقه�اء القانون عىل أن املحاكم املتخصصة)1( هي نوع م�ن القضاء العام، وذلك 
بالنس�بة للمتهم�ني أو اجلرائ�م التي تدخل يف نط�اق اختصاصها ؛ ألن هذا الن�وع من الدعاوى 
س�واء من حيث املتهمني أو اجلرائ�م تتطلب تطبيق قواعد قانونية خاص�ة، تربر ختصيص حماكم 
لنظ�ر مث�ل هذه النوعي�ة من الدع�اوي، وبالتايل يتع�ني اس�تبعاد املحاكم املتخصص�ة من نطاق 
املحاكم االس�تثنائية)2(، لك�ن املحاكم املتخصصة البد أن تتوفر فيه�ا كل الرشوط التي تطبق يف 
القض�اء الع�ام صاح�ب الوالية العام�ة، ومنها أن يكون قد ن�ص عليها يف صلب الدس�تور أهنا 
ضمن تش�كيات الس�لطة القضائية ؛ ألن السياس�ة اجلنائية احلديثة قد تتطل�ب وجود مثل هذه 
املحاكم، حيث إهنا هبذا االختصاص أكثر حتقيقًا ملصلحة املجتمع، ومقتضيات العدالة كاملحاكم 
التي تش�كل مثًا ملحاكمة األح�داث، فهي تبقى ضمن إطار الس�لطة القضائية وتتمتع بام يتوفر 

هلذه السلطة من ضامنات)3(.

لكن اإلشكالية التي تواجه الفقه القانوين تتبلور فيام إذا كانت املحاكم اخلاصة هي املحاكم 
االس�تثنائية أم أن بينه�ام خاف، والذي يظه�ر أن املحاكم اخلاصة تتفق مع املحاكم االس�تثنائية 

)1( املتتبع لكل من كتب حول هذه املحاكم جيد أن منهم من يذكرها إمجااًل باسم املحاكم اخلاصة، ومنهم من يفرق 
بينهام، معتربا املحاكم اخلاصة من قبيل القضاء االستثنائي، واملحاكم املتخصصة من قبيل القضاء العام. 

)2( اجلارحي، مرجع سابق، ص117 . 
)3( الكي�اين، فاروق، حم�ارضات يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين املق�ارن، ط3، 1995م، دار املروج،  

بروت،  لبنان، ج2، ص607. 
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يف كث�ر م�ن األمور، كام س�بق بيانه يف املبحث الس�ابق ؛ وهناك من يمي�ل إىل اصطاح املحاكم 
االس�تثنائية، وه�و األنس�ب واألقرب، وأكث�ر دقة يف التعبر ع�ن مفهوم هذه املحاك�م وما متثله 
م�ن خ�روج عىل النظام القضائي العام وقواعده، وبالتايل تكون اس�تثناء عليه وليس�ت ختصيصًا 
ل�ه، فضًا عن أن مصطل�ح املحاكم اخلاصة يعجز من الناحية اللغوية عن ش�مول كافة املحاكم 

االستثنائية)1(.

وم�ن الترشيع�ات العربية التي نصت ع�ىل املحاكم اخلاصة الدس�تور األردين، حيث تنص 
امل�ادة )102( م�ن الدس�تور عىل م�ا ييل » مت�ارس املحاكم النظامي�ة يف اململكة العربي�ة األردنية 
اهلاش�مية حق القضاء عىل مجيع األش�خاص يف مجيع املواد املدنية واجلزائية، بام يف ذلك الدعاوي 
الت�ي تقيمه�ا احلكومة، أو تقام عليها باس�تثناء املواد التي قد يفوض فيها ح�ق القضاء إىل حماكم 
خاص�ة بموجب أحكام هذا الدس�تور، أو أي قانون آخر ناف�ذ املفعول«، كام تنص املادة )110( 
من الدس�تور عىل ما ييل: »متارس املحاكم اخلاصة اختصاصها يف القضاء وفقًا ألحكام القوانني 

اخلاصة هبا« )2(. 

ولكن البد أن تتمتع هذه املحاكم بام يتمتع به القضاء العادي، من حيث االستقال واحليدة 
والتخص�ص، وأن حيص�ل املتهم أمامها ع�ىل كافة حقوقه املقررة رشعًا وقانون�ًا، أما إذا دخل يف 
تش�كيلها موظفني أو ضباط، أو كان للس�لطة التنفيذية سلطة عليها فإهنا خترج من القضاء العام 

إىل القضاء االستثنائي أو اخلاص، كام يسميه بعض فقهاء القانون. 

3 .2 .2 املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف النظام اإلسالمي 

الشك أن اإلسام عرف املحاكمة أو فكرة املحكمة، فنجد أن الفقهاء قد حتدثوا عن مكان 
املحكم�ة بأكث�ر مم�ا تكلم به رج�ال القانون، حيث اش�رتطوا يف م�كان القضاء رشوط�ًا كثرة مل 
يشرتطها رجال القانون، وحتدثوا كذلك عن تعدد القضاة يف مكان واحد، وتكلموا يف الطوائف 
الت�ي جي�ب أن يضمه�ا جمل�س احلكم، وغ�ر ذلك من املع�اين التي ت�دل عىل فك�رة املحكمة أو 

)1( اجلارحي، مرجع سابق، ص 116� 117 . 
)2( الكياين، مرجع سابق، ج2، ص608 . 
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املحاكمة)1(، عىل خاف من قال: إن فقهاء اإلس�ام مل يتعرضوا لفكرة املحكمة، أو املحاكم، مما 
أدى بالبعض إىل القول بأن فكرة املحكمة بمعناها اجلامع يتلمس�ها الباحث يف الفقه اإلس�امي 

دون أن يصل إليها )2(.

أما عن تعدد املحاكم، فقد ذكر الفقهاء أنه جيب تقييد القضاء بمكان معني، أي حتديد دائرة 
اختص�اص يعم�ل فيها ال جيوز له القض�اء خارجها، فيقررون جواز أن يك�ون القايض � خاص 
العم�ل � س�واء كان القايض خاص النظر� أي ينظر يف مس�ائل معينة�، أو ع�ام النظر أي ينظر يف 
مجي�ع املس�ائل، كام أجازوا تقليد قاضيني عىل بلد واحد، ف�إن خصص ألحدمها موضع ولآلخر 
غ�ره فيص�ح، ويلتزم كل منهام بح�دود التخصيص، كام أجاز فقهاء اإلس�ام ختصيص القضاء 
بنظ�ر أن�واع معين�ة من املس�ائل، فيكون ألح�د القاضيني نظ�ر املداينات، ولآلخر نظ�ر اجلراح، 

والثالث األنكحة إىل غر ذلك)3(.

لك�ن كل ذل�ك كان وفق الرشيعة وأحكامها مراعني بذلك تطبي�ق أحكام القضاء الرشعي 
ع�ىل الن�اس كافة دون متيز متحري�ن ضامن حقوق املته�م أثناء إجراء املحاكم�ة، ومل يكن عليهم 

سلطان إال سلطان الرشع احلنيف . 

واملتتب�ع لكل من كتب عن املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، مؤيدًا ي�رى أهنا من قبيل القضاء 
العام، و يدلل عىل قوله بأن اإلسام قد عرف مثل هذه املحاكم، وهذا دليل عىل جوازها والعمل 
هب�ا طاملا أهنا عرفت يف الرشيعة اإلس�امية ؛ ألن الرشيعة ال يمك�ن أن تقر باطًا، ويمثلون عىل 

ذلك بام ييل: 

)1( ابن قدامة، عبداهلل بن أمحد، املغني، ويليه الرشح الكبر، حتقيق: حممد رشف خطاب والس�يد حممد الس�يد، ط1، 
1425ه�� 2004م، دار احلديث، القاهرة، مرص، ج13، ص439؛ انظر: القاس�م، عبدالرمحن بن عبدالعزيز، 

مرجع سابق، ص224.
)2( انظر: هاشم، حممود هاشم،مرجع سابق، ص33� 34.

)3( البه�ويت، منص�ور بن يونس، كش�اف القناع ع�ىل متن اإلقناع، حتقي�ق: إبراهيم أمحد عبداحلمي�د، طبعة خاصة، 
1423ه�� 2005م، دار عامل الكتب، الرياض، السعودية، ج5، ص3191. 

وانظر: مدكور، حمم�د سام، القضاء يف اإلسام، )ب.ت(دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص53� 54 .   
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أواًل: حماكمة هيود بني قريظة 

تناولت كتب السرة ما حدث من حكم سعد بن معاذ يف هيود بني قريظة عندما أمره رسول 
اهلل >، فحك�م فق�ال احك�م فيهم، فقال س�عد: فأن�ا أحكم فيهم ب�أن تقتل مقاتلهم، وتس�بي 
ذرارهيم، وتقس�م أمواهلم، فقال رس�ول اهلل >: لقد حكمت فيهم بحكم اهلل وحكم رسوله)1(. 

ويف رواية ملسلم »قضيت بحكم اهلل«، وربام قال»قضيت بحكم امللك«)2(. 

والقائلون إن الرشيعة اإلس�امية عرفت املحاكم اخلاصة اعتربوا أن ما حدث من س�عد بن 
مع�اذ حماكمة خاصة، وأهنا من قبي�ل التحكيم، وفقهاء القانون ي�رون أن التحكيم قضاء خاص 
تأسيس�ًا عىل أن هيئة التحكيم تشكل لكل منازعة عىل حده، وأن اخلصوم خيتارون القضاة فيها، 
وأهنم بالتايل يكونون مع أحدهم ويمثلون وجهة نظر يدافعون عنها، وهذه ليست سمة القايض 

الذي حيكم بني الناس متمتعًا باحلياد واالستقالية)3(.

واملطل�ع عىل قصة س�عد بن مع�اذ مع بني قريظة ال جي�د فيها ما يدل ع�ىل أن ذلك من قبيل 
املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية، بل هو حتكيم لس�عد اس�تنادًا إىل رضاهم بالصلح عىل أساس�ه، 
وقد وافق ما حكم به اهلل س�بحانه وتعاىل، إذ لو كان خمالفًا حلكم الرشيعة ملا أقره رس�ول اهلل> 
عىل ذلك، وقد ذكر صاحب فتح الباري، عندما قال رسول اهلل> احكم فيهم يا سعد قال: اهلل 
ورسوله أحق باحلكم، قال: قد أمرك اهلل تعاىل أن حتكم فيهم)4(، وبناًء عىل ذلك فإن حكم سعد 
كان مأم�ورًا به من الس�امء، وه�و ليس من قبيل القضاء اخلاص، كام يزع�م من يقول إن الرشيعة 
هي أول من أقرت القضاء اخلاص هلذه احلادثة، ومما يدل أنه حتكيم أن سعد اختار احلكم عليهم 

بموجب قدراهتم التي كان يعرفها قبل اإلسام وعاقته القوية بيهود املدينة.

)1( ابن كثر، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية، حتقيق:  عبداهلل الرتكي، ط1، 1417ه�� 1997م، دار عامل الكتب، 
الرياض، السعودية، ج6، ص83� 84. 

)2( النووي، حمي الدين، صحيح مسلم برشح النووي، بإرشاف: حسن عباس قطب، 1424ه� � 2003م، دار عامل 
الكتب، الرياض، السعودية، ج6، ص99، حديث رقم )1768( . 

)3( جودة، مرجع سابق، ص128� 129 . 
)4( اب�ن حج�ر، أمحد بن ع�يل، فتح الب�اري رشح صحيح البخ�اري، 1421ه��� 2002م، دار الس�ام، الرياض، 

السعودية، كتاب املغازي، ج7، ص515 . 
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ثانيًا:قضاء العسكر 

عندم�ا اتس�عت رقعة الدول�ة اإلس�امية، وازداد عدد س�كاهنا، وجد فيها بع�ض املحاكم 
املتخصص�ة، حيث ج�رى ختصيص بعض القضاة ببعض األنواع م�ن األقضية، ومنها ختصيص 
قضاة للنظر يف أمر اجلند أو العسكر، فرضتها حالة احلرب مؤداها اختاف اإلجراءات واألحكام 
التي تتبع مع غرهم يف زمن احلرب والس�لم عىل حد سواء)1(، وكان يفصل يف اخلصومات التي 
تق�ع بني اجلن�ود، وإذا كان قد أنيط هب� يف حالة خاصة حلكمة ظاهرة� قس�ط م�ن والية القضاء، 
فقد عنى فقهاء اإلس�ام ببيان حدود ونطاق واليته، واألصل أنه ال والية لقايض العس�كر عىل 
غ�ر اجلن�دي، فلو تنازع اجلندي واملدين يف قضية، وأراد أن حيكم القايض فالعربة لقايض املدعي 
عليه، فا ييل قايض اجلند احلكم عىل املدين )2(، وهكذا حرص فقهاء اإلسام والية قضاء العسكر 
يف حدود املنازعات اخلاصة بمن يتمتع بصفته العسكرية، أو يأخذ حكمها دون أن يكون له ثمة 

والية عىل املدين)3( .

واس�تمر العم�ل هبذا القض�اء يف عهد الدولة العثامنية، ففي عهد الس�لطان س�ليامن العثامين 
أخذت القس�طنطينية يف تعيني قاض عثامين يف كل والية من الواليات التي احتلتها أخذ اس�م � 
قايض العسكر�،  حيث كان يعني نوابًا له يف الواليات، وال يعقد أحد عقدًا وال يوقف وقفًا، وال 
يكت�ب وصي�ة وال إجازة وال حج�ة، وال غر ذلك من األمور الرشعي�ة حتى يعرضن ذلك عىل 

قايض العسكر بالصاحلية)4(. 

وبذلك اتس�ع نطاق اختصاص وس�لطان قايض العس�كر إىل درجة قرر معها املؤرخون بأن 
تدخ�ل قايض العس�كر العثامين يف ش�ئون القضاء املرصي، أفس�ده وقد انتهى أم�ر ذلك القضاء 

بزوال دولة العثامنيني يف مرص مع بداية احلرب العاملية األوىل سنة 1914م )5(.

)1( ج�ودة، مرج�ع س�ابق، ص135� 136. وانظ�ر: جعف�ر، عيل حمم�د، تاريخ القان�ون والفقه اإلس�امي، ط1، 
1416ه�� 1996م، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش، بروت، لبنان، ص331.

)2( ابن الش�حنة، إبراهيم بن أيب اليمن، لس�ان احلكم يف معرفة األحكام مطبوع مع معني احلكام، للطرابليس، ط2، 
1393ه�� 1973م، مكتبة مصطفى البابيل احللبي، مرص، ص222 . 

)3( اجلارحي، مرجع سابق، ص151 .
)4( جودة، مرجع سابق، ص137. 

)5( عوض، إبراهيم نجيب، القضاء يف اإلسام تارخيه ونظامه، من مطبوعات جممع البحوث اإلسامية، 1395ه�� 
1975م، اهليئة العامة لشئون املطابع األمرية، ص117، وما بعدها. 
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واملتتبع ملس�ار من ويل قضاء العس�كر خال قيام الدولة اإلس�امية، جيده متمسكًا بأحكام 
الرشيعة اإلس�امية حمقق�ًا بذلك مصلحة املته�م وحقوقه، ثم إن هذا القضاء م�ن قبيل املحاكم 
املتخصص�ة التي ختت�ص بمحاكمة فئة من الناس هلم خصوصية معينة،وس�بق أن بينا أن القضاء 
املتخص�ص غر اخلاص، وأن القض�اء املتخصص يدخل ضمن القضاء الع�ام، بل هو فرع منه، 
لكن�ه يعال�ج قضايا فئة معينة كمحاكم األح�داث مثًا، أما ما وقع من تدخل يف ش�ئون القضاء 
يف ع�رص الدولة العثامنية عن طريق قايض العس�كر، وأنه مل يكن يش�كل نمطًا من أنامط املحاكم 
اخلاصة واالس�تثنائية، إال أن�ه يعطينا صورة واضحة حول تدخل قايض العس�كر يف اختصاص 

املحاكم العادية، أو القضاء العام، من خال تقويض مبدأ استقال القضاء وختصصه)1(. 

وعىل ذلك فليس هناك متمس�ك لكل من يقول إن الرشيعة اإلس�امية، قد عرفت املحاكم 
اخلاص�ة من خال قضاء العس�كر، وما حص�ل فيه يف أواخر الدولة العثامني�ة ؛ ألنه ال يمكن أن 
يق�اس عليه ؛  ملحدودية وقوعه يف رحاب دولة تنتس�ب إىل اإلس�ام، طامل�ا أن تطبيقه يعد حدثًا 
طارئ�ًا عىل الباد اإلس�امية إذ مل يعارص نش�أهتا األوىل، وخمالف لرشيعته�ا ويمثل خروجًا عىل 

أحكامها .

ثالثًا:حماكم احلجبة االستثنائية

ظهر يف مرص إبان حكم املامليك، نوع من املحاكم سميت بمحاكم احلجبة نسبة إىل احلاجب، 
وهو من حيجب عن اخلليفة، أو امللك، أو القايض من يريد الدخول إليه بغر إذنه، وقد أخذ قضاة 
هذه املحاكم يف التعدي عىل حقوق الناس حتى أصبح احلاجب حيكم يف كل صغرة وكبرة، وإن 
ح�اول ق�اٍض من قضاة الرشع أخذ غريم من باب احلاج�ب مل يتمكن من ذلك، بل عىل العكس 

كان احلاجب يأخذ الغريم من باب القايض الرشعي )2(.

وم�ن يدلل ع�ىل أن الرشيعة قد عرفت املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية من خال وجود هذه 
املحاكم)3(، فليس معه متمسك ؛ ألن هذه املحاكم بقياس الرشيعة ينحرس عنها وصف القضاء؛ 

)1( جودة، صاح، مرجع سابق، ص138 . 
)2( جودة، مرجع سابق، ص139 . 
)3( الشناوي، مرجع ساق، ص17 .
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وألن من يبارش العمل فيها ليسوا قضاة مؤهلني، وإنام أشخاص عاديون هم احلجبة، كام أن هذه 
املحاكم ال تطبق الرشيعة اإلسامية، وال تستند إىل أحكامها، وإنام كانت تطبق قانونًا أجنبيًا عىل 
املنازع�ات الت�ي تطرح عليها، ولذلك ف�إن هذه املحاكم هي حماكم اس�تثنائية، كام أهنا يف الوقت 

نفسه بعيدة الصلة عن اإلسام ومبادئه)1(.

وه�ي بذلك حدث طرأ ع�ىل الباد اإلس�امية لتازمها مع قيام بعض البلدان اإلس�امية 
بتطبي�ق قوان�ني أجنبية، ختالف أح�كام الرشيعة ومبادئه�ا، فظهرت ما تس�مى باملحاكم اخلاصة 

واالستثنائية.

 و يف الواقع إن اإلسام مل يعرف مثل هذه املحاكم، ومل يناد هبا، فا حماكم خاصة أو استثنائية 
يف عرص الرس�ول > ؛ ألنه > كان يقوم بمهمة القضاء، حيث جس�د ورسخ املبادئ األساسية 
التي يقوم عليها القضاء يف اإلسام، وأكد عىل كل املبادئ التي أرست قواعد القضاء واملحاكم، 

كمبدأ املساواة أمام القضاء، واستقال القضاء. 

واملتتبع لعرص اخللفاء الراش�دين جيدهم هنجوا ما كان عليه رس�ول اهلل>، وطبقوا رشيعة 
اهلل ونف�ذوا حدوده�ا، ومل يتهاونوا أو حيابوا أحدًا ملكانته أو ألصله أو نس�به، فكان حكمهم هو 
النموذج األمثل للحكم اإلس�امي، ومل يكن هناك ما يدل عىل وجود حماكم خاصة أو اس�تثنائية 
لفئ�ة من الناس دون أخرى، بل الناس متس�اوون أمام القضاء، ورغ�م كل األزمات والظروف 
االس�تثنائية الت�ي حدث�ت يف عهد بعض اخللفاء كمقت�ل عمر ريض اهلل عنه، ومقت�ل عثامن، فلم 
نجده�م أقام�وا تدابر أو حماكامت اس�تثنائية، ب�ل بقيت أحكام الرشيعة اإلس�امية وحدها هي 
مرجعهم وماذهم يف ش�ئون احلك�م ورعاية مصالح األمة)2(، واس�تمر الوضع يف جمال القضاء 
واحلكم واملحاكمة خال عصور الدولة اإلس�امية عىل ما كان عليه س�ابقوها حتى مع ضعف 

اخلافة اإلسامية مل يكن هناك ما يدل عىل وجود مثل هذه املحاكم)3(. 

)1( اجلارحي، مرجع سابق، ص155 . 
)2( عبيد، حممد كامل، حق املواطن العريب يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي، املؤمتر الثاين للعدالة بعنوان »دعم وتعزيز 

استقال القضاء« القاهرة، 22 إىل 24 فرباير، 2003م، ص20 . 
)3( ج�ودة، ص�اح، مرجع س�ابق،  ص114، وم�ا بعدها، وانظر: متام، الس�يد، مرجع س�ابق، ص38 وما بعدها، 

وانظر، عبيد، حممد كامل، استقال القضاء، دراسة مقارنة، 1991م، )ب. ن(، ص760.
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وعىل فرض أنه وجد يف عصور الدولة اإلس�امية بعض املحاكم التي ختل ببعض ضامنات 
املته�م وتع�ٍد عىل حقوقه، وال يأمن الناس أمامها، فهذا ليس دليًا عىل جوازها والعمل هبا، وال 
يمك�ن أن يس�تدل هبا من يريد أن يثبت أن املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية هي من نس�يج القضاء 

العام ومنبثقة منه. 

3 .2 .3  صور املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف النظم العربية واألجنبية 
س�بق احلدي�ث عن وج�ود خاف بني فقه�اء القان�ون من حيث مس�مى املحاك�م اخلاصة 
واالس�تثنائية، حيث يرى فريق منهم أنه ال فرق يف املس�مى، وأن املعنى واحد وأن كا املس�ميني 
م�رادف لآلخ�ر، ويذهب فري�ق آخر إىل أن هناك فرقا بني هذين النوع�ني من املحاكم، حيث إن 
املحاكم اخلاصة تتميز بدوام واستقرار أكرب نسبيًا، بينام املحاكم االستثنائية تنشأ يف ظروف طارئة، 

وال حتقق بعض حقوق املتهم وضامناته عند نظرها للدعوى)1(.

أم�ا املحاك�م املتخصص�ة فلي�س هذا جم�ال بحثها، وكام س�بق بيان�ه فهي من قبي�ل املحاكم 
العادي�ة، رغ�م أن املحاك�م املتخصص�ة تتفق م�ع املحاكم االس�تثنائية يف أن كليه�ام خيتص بنظر 
جرائم من نوعية معينة، أو بمحاكمة فئة معينة أو طائفة خاصة من املتهمني، إال أهنام خيتلفان من 
حيث التش�كيل واإلجراءات املقررة أمام كل منهام وأداة اإلنش�اء لكل منهام، فإذا كانت املحاكم 
املتخصصة هي نوع من املحاكم العادية، فإن املحاكم االستثنائية ال ختضع عادة املحاكمة أمامها 
ل�ذات اإلج�راءات املقررة أمام املحاكم العادية، وتش�كل عادة من غر القضاة وال تنش�أ، إال يف 

ظروف استثنائية، فضًا عن أهنا تكون مؤقتة بظروف معينة )2(.

أواًل: املحاكم اخلاصة: ومن أبرز صورها

1ـ املحاكم العسكرية

عرفت الكثر من النظم العربية واألجنبية املحاكم العس�كرية منذ فرتة من الزمن، ويف دول 
العامل الثالث، أدى قيام حكومات عسكرية أو مدنية إىل إنشاء مثل هذه املحاكم ؛ وذلك لفرض 

)1( اجلارحي، مرجع سابق، ص116، وانظر: الشناوي، مرجع سابق، ص492 . 
)2( حسنني، سليم حممد، حق املتهم يف املحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، دراسة مقارنة بني القانون املرصي والفرنيس، 
ط1، 2009م، دار النهض�ة العربي�ة، القاه�رة، م�رص، ص443 ؛ وانظر: اجلارحي، مرجع س�ابق،  ص118؛ 

وانظر: البوعينني، مرجع سابق،  ص224 . 
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وجوده�ا ومحايتها عن طريق قوانني اس�تثنائية تطبقها حماكم عس�كرية،متتد واليتها عىل املدنيني 
حتى يف الظروف العادية، ويف جرائم القانون العام، األمر الذي ينتقده الفقه ويستنكره القضاء)1(. 

ففي اململكة املتحدة وجد القانون العس�كري ورسيانه عىل املدنيني يف القرن السابع عرش يف 
عهد جيمس األول، وشارلز األول عندما فرضا القانون العسكري من أجل معاقبة املدنيني عىل 
اجلرائ�م الت�ي يرتكبوهنا، وقد عارض الش�عب اإلنجليزي تلك املحاولة حت�ى أجرب ملوكه عىل 
وقفها واالعتذار وااللتزام بعدم تكرارها، ومنها صدر اإلعان التارخيي حلقوق اإلنس�ان الذي 

تضمن رشوطًا ال يمكن التنازل عنها أو التصالح عليها عام 1628م. 

أما القضاء اإلنجليزي، فإنه مل يعترب املحاكم العس�كرية التي يش�كلها القائد العسكري عند 
إع�ان ه�ذا النظام حماكم قانونية، بل اعتربها جلانا عس�كرية، وأن ما تص�دره من أحكام ال تعد 
أحكام�ًا قضائية، وأهنا ال حتوز حجية حتى جتاه القائد العس�كري؛ ألن�ه يملك تعديلها وإلغائها 
وحفظها، ولذلك فهي ال تعترب أكثر من قرارات صادرة عن القائد العس�كري نفس�ه، وخاصة 
الق�ول إن النظ�ام اإلنجليزي ال جييز أن متتد والية املحاكم العس�كرية ع�ىل املدنيني يف الظروف 

العادية وغر العادية)2(. 

أما يف فرنسا فقد ظهرت املحاكم العسكرية إبان احلرب العاملية األوىل والثانية حيث أنشئت 
حكومة فييش حماكم اس�تثنائية ملحاكمة القائمني عىل العمل الس�يايس مثل � حمكمة العدل العليا 
� فقد نص القانون 14 أغس�طس 1941م عىل أقسام خاصة باملحاكم العسكرية لتوقيع العقاب 
عىل الش�يوعيني والفوضويني، وقد أنش�أ كل م�ن قانون 20 يناي�ر 1944م، وكذلك قانون 15 
يونيو 1944م حماكم عس�كرية ملحاكمة رجال املقاومة العتبارهم إرهابيني، وحماكم اس�تثنائية، 
وأخ�رى للمحافظ�ة عىل النظام الع�ام، كام أنه ترتب عىل ح�رب اجلزائر ظهور حماكم عس�كرية 
بموجب املرس�وم اجلمهوري يف 27 أبريل 1961م القايض بإنش�اء حماكم عس�كرية، كام صدر 
مرس�وم 19 مارس 1962م بإنش�اء حمكمة للنظام العام ختتص بجرائ�م االغتياالت التي كانت 
ترتكبها منظمة ال� Q.A.S واختفت كل هذه اجلهات القضائية واالستثنائية بنهاية األحداث التي 

كانت سببًا يف ظهورها)3( .

)1( يوسف، يس ، مرجع سابق ، ص63 . 
)2( املرجع السابق، ص64� 66 . 

)3( البدري، حممد، مرجع سابق، ص402 . 
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أم�ا يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية، فقد تقدم مع بداية اس�تقال املس�تعمرات األمريكية 
بع�ض الزع�امء األمريكيني باع�رتاض للحكومة الربيطانية، ب�أن امللك حياول أن يضع الس�لطة 
العس�كرية يف وض�ع يعلو عىل الس�لطة املدنية، وقد رأى املس�ؤولون أنه م�ن األفضل أن يقترص 
دور الق�وات املس�لحة ع�ىل حفظ النظام واألم�ن، ويف عام 1787م وهي الس�نة التي أجاز فيها 
دستور الواليات املتحدة يف استخدام حاكم مستعمرة ماسا شوسيتس قوات املليشيات يف إمخاد 
مت�رد ) ش�اي(، وقد اخت�ذ موقفًا قانوني�ًا حيث أصدر أوامره ب�أن هدف احلملة العس�كرية محاية 
املحاكم القضائية، ولتساعد القضاة املدنيني يف تنفيذ القانون، وقد سار عىل ذلك الرئيس جورج 
واشنطن عام 1794م، حيث حذر قائد القوات بأنه ال جيب أن يؤثر عىل القايض يف أداء وظيفته، 
وأن القوات العس�كرية تس�تخدم للمس�اعدة، وليس إلحاهلا حمل السلطة املدنية، ولذلك نجد 
أن النظام الدستوري والقانوين قد استقر يف الواليات املتحدة األمريكية عىل عدم امتداد القانون 
العسكري أو املحاكم العسكرية عىل املدنيني)1(، حتى بداية أحداث احلادي عرش من سبتمرب عام 
2001م، عندم�ا خ�رق القانون األمريك�ي كل املبادئ التي كان يدعيها حول حقوق اإلنس�ان، 
فأقام املحاكم العسكرية، وتوسع يف التصنت عىل املواطنني ومراقبة مراساهتم إىل غر ذلك، بل 

تعدى األمر إىل إقامة السجون النتهاك حقوق املتهمني، كام يف سجن » قوانتنموا« )2(.

أم�ا يف النظ�م العربية، فقد كثرت هذه املحاكم خال الق�رن العرشين وتعددت، ففي مرص 
توجد املحاكم العس�كرية املنش�أة بقانون رقم )25( عام 1966م، وقد وجه هلذا القانون الكثر 
من النقد من حيث إجراءاته وضامناته، واملحاكمة أمامه حتى عدل بموجب القانون رقم )16( 

ل مسامه من قانون األحكام العسكرية اىل قانون القضاء العسكري)3(.  لسنة 2007م، وُعدِّ

ويف لبن�ان عرف�ت مثل هذه املحاكم، حيث نصت امل�ادة )84( من قانون أصول املحاكامت 
اجلديدة عىل ما ييل:»تتوىل حماكم خاصة النظر بدرجة استثنائية يف بعض املنازعات،وفق القوانني 

واألنظمة املوضوعة هلا وأحكام هذا القانون التي ال تعارضها« . 

)1( يوسف، يسن، مرجع سابق، ص67 – 68 . 
)2( رسور، أمحد فتحي، القانون اجلنائي الدستوري، ط4، 2006م، دار الرشوق، القاهرة، مرص، ص615.

)3( صي�ام، رسي حمم�ود، احلامي�ة القضائية حلقوق املتهم اإلجرائي�ة، ط1، 2009م، دار ال�رشوق، القاهرة، مرص، 
ص231.
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وأفض�ل مثال عىل املحاكم اخلاصة، هو جملس العمل التحكيمي،وعىل املحاكم االس�تثنائية 
اللجان التحكيمية،التي أنش�أها املنظم بموجب املرسوم االشرتاكي الصادر يف1977/2/5م، 

للنظر باملنازعات التي تنشأ بني املالك واملستأجر؛ بسبب األحداث األخرة يف لبنان. 

وقد ألغيت هذه اللجان بموجب القانون رقم )22( الصادر بتاريخ 1983/9/15م )1(.

ويف ليبي�ا يوجد كذلك حماكم عس�كرية، فف�ي عام 1974م، أصدر � املقن�ن � قانونًا جديدًا 
لإلج�راءات العس�كرية،حيث ح�دد أن املحاك�امت العس�كرية نوعان، حماكامت موج�زة والتي 
جت�ري أم�ام أمر الضبط، وحماكامت عادية جتري أمام املحاكم العس�كرية، وهذه املحاكم تش�كل 
م�ن عن�ارص ال متتهن القانون، وال تنظر إال طائفة من املنازعات حمددة عىل س�بيل احلرص، كام أن 
االدع�اء باحلقوق املدينة ال يقبل أمامها، وبالتايل فإهنا من قبيل املحاكم االس�تثنائية التي تش�كل 

جهة قضاء استثنائي منفصل عن القضاء العادي )2(.

ك�ام توجد يف األردن حماكم عس�كرية عند إعان حالة الط�وارئ، وذلك منذ عام 1967م، 
أثن�اء قي�ام احلرب بني ال�دول العربي�ة وإرسائيل، وه�ذه املحاكم ختت�ص باجلرائ�م الواقعة عىل 
أم�ن الدولة الداخيل واخلارجي، واجلرائم التي تقع عىل الس�امة العام�ة، وخمالفة أوامر احلاكم 

العسكري،وغرها من االختصاصات األخرى)3(.

أما يف اإلمارات العربية املتحدة، فا توجد حماكم عسكرية وال حماكم استثنائية)4(.

ويف اجلزائ�ر يوج�د حمكمة خاص�ة ؛ لقمع جرائم النهب والرسقة، واالش�رتاك يف ذلك بعد 
ح�دوث زل�زال منطقة ش�لف األصنام بالغ�رب اجلزائري ي�وم 10 ترشي�ن األول، أكتوبر عام 
1980م، حيث أصدر � املقنن � اجلزائري حمكمة خاصة ملحاكمة من يقوم هبذه األعامل، ولكنها 

انتهت مهمتها بزوال موجبات وجودها )5(. 
)1( احلجار، حلمي حممد، القانون القضائي اخلاص، النارش: املؤلف، 1407ه� ، بروت ، لبنان، ص243� 246 . 
)2( أعب�ودة، الك�وين ع�يل، قان�ون علم القض�اء، " النظ�ام القضائ�ي الليب�ي " ، 2003م، املركز القوم�ي للبحوث 

والدراسات العلمية، طرابلس ، ليبيا، ص143� 145 . 
)3( بس�يوين، حمم�ود رشيف؛ ووزي�ر، عبدالعظي�م، اإلجراءات اجلنائي�ة يف النظ�م القانونية العربي�ة ومحاية حقوق 

اإلنسان، تقرير: عبدالرمحن توفيق، ط1، 1991م، دار العلم للمايني، بروت، لبنان، ص411. 
)4( يسيوين؛ ووزير، مرجع سابق، تقرير: عبدالوهاب عبدول، ص433. 

)5( املرجع السابق، تقرير: أمحد املحجورة، ص454 .
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وهكذا نجد أن معظم بلدان الوطن العريب توجد فيه هذه املحاكم كام يف تونس والس�ودان، 
واجلمهورية العربية اليمنية،ويف املغرب ويف س�وريا، وغرها من النظم العربية)1(، أما يف اململكة 
العربية السعودية، فا يوجد مثل هذه املحاكم عدا املجالس العسكرية، وهي ذات اختصاص يف 
حماكمة العسكريني يف اجلرائم العسكرية، وبعض اللجان شبه القضائية عليها ماحظات ولكنها 

يف طريقها للزوال. 

2 ـ حماكم أمن الدولة

الصورة الثانية للمحاكم اخلاصة هي حماكم أمن الدولة، وهذه املحاكم كثرت يف دول العامل 
الثال�ث؛ نتيجة لعدم اكرتاثهم بحقوق اإلنس�ان،وضامنات حق�ه يف املحاكمة العادلة عند التهمة 
املوجهة إليه، ففي ليبيا مثًا نجد أن وجود هذه املحاكم ارتبط بالفرتات التي س�اد فيها ما س�مي 
بالرشعية الثورية، يف مواجهة الفساد السيايس واالقتصادي بعيدًا عن األصول القانونية املتعارف 
عليها، ففي عام 1969م أصدر جملس قيادة الثورة قرارًا، أنش�أ بموجبه حمكمة أس�ند إليها مهمة 

حماكمة املسئولني عن الفساد السيايس واإلداري. 

وأوض�ح الق�رار الطبيعة االس�تثنائية للمحكمة، وأضفى عىل أعضائه�ا حصانة حتول دون 
ردهم، وأخرج أحكامهم من الرقابة القانونية، وأخضعها للتصديق عليها من املجلس املذكور)2(. 

ك�ام وج�د يف م�رص حماكم أم�ن الدول�ة، فقد أوج�د املنظم امل�رصي بموجب القان�ون رقم 
)1980/105م(، ما يعرف بمحاكم أمن الدولة الدائمة، ونص عىل تشكيل حمكمة أمن الدولة 
العلي�ا م�ن ثاثة مستش�ارين من حمكمة االس�تئناف، وأج�از أن يضم إليها عضوي�ن من ضباط 
اجليش، وقد أس�ند إليه�ا جزءًا من اختصاص املحاكم العادية، حي�ث تنظر اجلنايات املنصوص 
عليه�ا يف األبواب األول،والثاين مكرر،والثالث،والرابع،من الكتاب الثاين من قانون العقوبات 
واجلرائ�م املنصوص عليها يف القانون رقم )34( لس�نة 1972م،بش�أن محاي�ة الوحدة الوطنية، 

)1( املرجع السابق ، تقرير: حممد حميي الدين عوض
)2( بكار، حاتم، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة دراس�ة حتليلية تأصيلية انتقادية مقارنة،  )د.ت( منش�أة املعارف، 

اإلسكندرية، مرص، ص144 . 
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والقانون رقم )2( لس�نة 1977م، بش�أن محاية حرية الوطن واملواط�ن، ويف القانون رقم )40( 
لسنة 1974م، بشأن نظام األحزاب السياسية واجلرائم املرتبطة هبا )1(.

ويف ظ�ل ه�ذا الوضع القانوين اس�تمر هذا النوع م�ن حماكم أمن الدولة يف م�رص قائاًم حتى 
ص�دور القانون رقم )97( لس�نة 2003م، وال�ذي ألغيت بموجبه حماكم أم�ن الدولة الدائمة، 
وتؤول اختصاصات هذه املحاكم إىل املحاكم املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية)2(. 

هذا يف أحد األقطار العربية كداللة عىل وجودها،ومل نستوعب كل األقطار خشية اإلطالة . 

أما يف النظام الاتيني، فقد وجدت حماكم أمن دولة يف فرنس�ا التي أنش�أها قانون )15 يناير 
1963م(، والتي كانت ختتص بجرائم أمن الدولة بصورة دائمة،وقد تم إلغاءها بموجب قانون 
)4 أغس�طس 1981م(، وأصبح�ت اجلرائم السياس�ية حت�ال إىل حماكم اجلناي�ات العادية، وقد 
نص قانون )9 س�بتمرب 1986م( عىل أن تنعقد حمكمة اجلنايات بتشكيل خاص للنظر يف جرائم 

اإلرهاب، وأمن الدولة دون أن يكون يف تشكيلها حملفني )3(. 

ثانيًا: املحاكم االستثنائية: ومن صورها 

1ـ  حماكم أمن الدولة طوارئ 

م�ن صور املحاكم االس�تثنائية حماكم أمن الدولة طوارئ، وهي املحاكم التي يتم تش�كيلها 
يف حالة تعرض الدولة ألي أحداث أو حروب س�واء من الداخل أو اخلارج، وقد وجدت هذه 
املحاك�م يف العدي�د م�ن النظم فبع�د أن ألغيت حماكم أمن الدولة يف فرنس�ا، كام مر معنا س�ابقًا، 
وأصبح�ت اجلنح واجلنايات التي ترتكب،و متثل مساس�ًا وأرضارًا بأمن الدولة، خيتص بنظرها 
القض�اء الع�ادي، وأصبح القضاء العس�كري ه�و املختص يف حالة الط�وارئ وإعان األحكام 
العرفية، لذلك نجد أن القانون الفرنيس قد عهد إىل القضاء العسكري نظر اجلرائم خال إعان 
حال�ة الط�وارئ،وال يوجد لديه ما يس�مى حماكم أم�ن دولة طوارئ، بع�د أن ألغيت حماكم أمن 

الدولة الدائمة بموجب القانون رقم )81737( الصادر يف أغسطس 1981م)4(. 

)1( هبنام، رمسيس، مرجع سابق،  ص147 . 
)2( اجلارحي، مرجع سابق،  ص201 .

)3( حممد، أمحد، مرجع سابق،  ص403 . 
)4( حممد، أمحد البدري، مرجع سابق، ص404 . 
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أم�ا يف إنجل�رتا ذات النظ�ام األنجلوسكس�وين ف�إن القانون الص�ادر يف )31 مارس س�نة 
1920م(، واملع�دل يف س�نة )1964م( مل ين�ص عىل تش�كيل حماكم خاصة اس�تثنائية؛ للنظر يف 
اجلرائم التي تقع باملخالفة ألوامر سلطة الطوارئ إذ ال يعرف التنظيم القضائي اإلنجليزي� بوجه 
ع�ام �محاك�م ذات اختصاص نوعي حمدود بجرائم بعينها، أو ذات اختصاص ش�خيص حمدود 
بطوائف معينة من املجرمني فيام عدا قضاء األحداث، وإنام خول املحاكم العادية س�لطة الفصل 

يف اجلرائم األقوى التي تدخل يف اختصاصها يف الظروف العادية )1(.

أما يف الترشيع األمريكي فنجده قد ميز بني إعان حالة الطوارئ،وبني إعان حالة احلرب 
أو األح�كام العرفي�ة العس�كرية، كام ه�و احلال يف الترشي�ع اإلنجليزي، بينام مل ينص عىل إنش�اء 
حماك�م خاص�ة يف فرتة إعان حال�ة الطوارئ، نجده ق�د اجته إىل النص عىل إنش�اء حماكم خاصة 
للنظ�ر يف اجلرائ�م التي تقع يف فرتة احلرب، أو عن�د إعان األحكام العرفية العس�كرية، فعندما 
تعرض�ت الواليات املتح�دة األمريكية ألحداث إرهابية متثلت يف التفج�ر األول ملركز التجارة 
العامل�ي س�نة 1993م، وتفجر املبنى الفي�درايل يف أو كامها س�نة 1995م، وضع الكونجرس 
األمريك�ي قانونًا ملكافحة اإلرهاب س�نة 1996م، تضمن مساس�ًا بالضامن�ات التي نص عليها 
الدستور األمريكي مثل إنشاء املحاكم العسكرية، وحبس األجانب ومنع اتصال املتهم بمحاميه 
وإضفاء الرسية عىل التحقيقات، وبعد أحداث 11 سبتمرب 2001م، أقر الكونجرس األمريكي 
ع�ىل وج�ه الرسعة قانونًا ملكافحة اإلرهاب س�مي قان�ون باتري�وث )Patriot Act(، وعليه فقد 
اخت�ذ الرئي�س األمريكي برسع�ة قرارًا بااللتج�اء إىل املحاكم العس�كرية ؛ لنظ�ر قضايا املتهمني 
باإلرهاب، كام وّقع الرئيس أمرًا عسكريًا،يس�مح لوزي�ر الدفاع بأن يودع املتهمني باإلرهاب يف 
الس�جن، وأن يعمل عىل حماكمتهم أمام املحاكم العس�كرية)2(، ورغم هذه الظروف االس�تثنائية 
إال أن�ه مل يعل�ن الرئيس إنش�اء حماكم أمن دولة ط�وارئ، وقد كان الوض�ع يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة ال خيتل�ف عن الوضع يف إنجلرتا،من حيث اختص�اص املحاكم العادية بنظر اجلرائم 
الت�ي تق�ع باملخالفة ألوامر س�لطة الطوارئ، أو عىل وجهة الدقة أنه ال يش�كل حماكم اس�تثنائية 

)1( أبو الفتوح ، مرجع سابق، ص 207� 210 . 
)2( رسور، أمحد فتحي، مرجع سابق، ص 613� 616 . 
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يف الوالي�ات املتحدة يف ظل إع�ان حالة الطوارئ، فيبقى االختص�اص معقود ملحاكم القضاء 
الفيدرايل وحماكم الواليات)1(.  

أم�ا يف النظ�م العربي�ة، فنجد أن حماك�م أمن الدولة ط�وارئ ال توجد يف اإلم�ارات العربية 
املتحدة،واملغ�رب، واململكة العربية الس�عودية رغ�م تعرض اململكة إىل اعت�داءات إرهابية فلم 
تق�م حماك�م خاص�ة أو اس�تثنائية، بينام توج�د يف بعض ال�دول يف أح�وال الط�وارئ كاحلروب 
والفت�ن والكوارث، وال يعم�ل هذا القضاء إال يف حالة إعان حال�ة الطوارئ، كام هو احلال يف 
األردن وم�رص واجلمهوري�ة العربية اليمنية، وختتص هذه املحاكم التي تس�مى باملحاكم العرفية 
العس�كرية يف األردن، وحماكم أمن الدولة ط�وارئ يف اجلمهورية العربية اليمنية ومرص، بجرائم 
أم�ن الدولة،وغره�ا من اجلرائم التي حتددها ق�رارات الطوارئ، وال تتقي�د حماكم الطوارئ يف 
إجراءاهتا بقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون البّينات، وأحكامها هنائية بعد التصديق عليها، وال 
ختضع للطعن عليها أمام أية حمكمة بام يف ذلك املحكمة العليا يف مرص، وتسمى يف السودان حماكم 
القض�اء اجلنائ�ي االس�تثنائي باملحاكم اخلاصة طبق�ًا لقانون الطوارئ، وقانون تش�كيل املحاكم 
اخلاص�ة الصادري�ن يف )30 يونيو 1989م(، ويدخ�ل يف اختصاصه خمالف�ات أوامر الطوارئ، 
وقانون الرقابة عىل السلع)2(، ويف سوريا توجد حماكم أمن الدولة باملرسوم الترشيعي رقم )47( 

بتاريخ 1968/3/28م، وقد نصت املادة )5( من هذا املرسوم عىل ما ييل: 

»حت�ل حمكم�ة أمن الدول�ة العلي�ا املحدثة بموجب ه�ذا املرس�وم الترشيعي حم�ل املحكمة 
العس�كرية، واالس�تثنائية الت�ي اعتربها ملغ�اة، وختتص بالنظ�ر يف اجلرائم املنص�وص عليها يف 
امل�ادة الثالثة من املرس�وم الترشيعي املذكور وتعدياته، وذل�ك إذا أحيلت إليها بأمر من احلاكم 
الع�ريف يف أي مرحلة من مراحل القضية«، كام أهن�ا ال تتقيد هذه املحاكم باإلجراءات األصولية 
املنص�وص عليه�ا يف الترشيع�ات النافذة، وذلك يف مجي�ع أدوار وإج�راءات املاحقة والتحقيق 
واملحاكم�ة، وتنص امل�ادة )8( منه عىل أنه »ال جي�وز الطعن باألحكام الص�ادرة عن حمكمة أمن 

الدولة العليا«)3( .

)1( أبو الفتوح، مرجع سابق، ص228 . 
)2( بسيوين؛ ووزير، مرجع سابق،، تقرير: حممد حميي الدين عوض، ص402. 

)3( املرجع السابق، تقرير: حسن جوخدار، ص581 .  
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ك�ام توجد العدي�د من املحاكم التي تعترب م�ن قبيل املحاكم االس�تثنائية مثل: حمكمة األمن 
االقتصادي يف سوريا،واملحكمة اجلمركية،وحمكمة السر،وحماكم امليدان العسكرية)1(.

وم�ن أمثل�ة ه�ذه املحاكم يف مرص حماك�م الغدر،والذي أنش�ئت بقانون رقم )344( لس�نة 
1952م يف ش�أن جريم�ة الغ�در، وحمكمة الث�ورة التي أنش�ئت باألمر الصادر م�ن جملس قيادة 
الث�ورة يف )16 س�بتمرب س�نة 1953م(، وبام أهن�ا مل تصدر بموج�ب قانون، فقد أعيد إنش�اؤها 
1967م بالقان�ون رق�م )48( لس�نة 1967م؛ للنظر في�ام يمليه عليها رئي�س اجلمهورية، وهذه 
املحاكم أنشئت يف ظل ظروف استثنائية، حيث أهنا تتبع إجراءات غر عادية من حيث االهتام أو 
التحقي�ق أو املحاكمة، حيث ال تكتفي هذه املحاكم باس�تبعاد قضاة القانون العادي، بل تتحلل 
م�ن االلتزام�ات الناش�ئة من إجراءات ه�ذا القانون فقد اس�تبعدت القواع�د اخلاصة بضامنات 
الدفاع، وتكون اإلجراءات رسية، وللمحكمة احلرية يف تنظيم اإلجراءات التي تطبقها بنفسها، 

وعدم جواز الطعن يف األحكام الصادرة من هذه املحاكم)2(. 
ك�ام توج�د يف م�رص حماكم القي�م، أو قض�اء القيم ال�ذي صدر بالقان�ون رقم )95( لس�نة 
1980م،وه�و ع�ىل درجتني أطلق عىل أوهلا »حمكمة القيم« وعىل الدرجة الثانية »املحكمة العليا 
للقي�م« وقد أناط بقضاء الدرجة األوىل االختص�اص دون غره بالفصل يف مجيع الدعاوي التي 
يقيمه�ا املدع�ي العام االش�رتاكي طبقًا للامدة )16( م�ن القانون، وكاف�ة اختصاصات املحكمة 
املنص�وص عليه�ا يف القانون رقم )34( لس�نة 1971م بتنظيم فرض احلراس�ة، وتأمني س�امة 
الشعب، والفصل يف احلاالت املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون رقم )53( 
لس�نة 1982م، كام أضي�ف إليها اختصاص آخر، هو الفصل يف التظل�امت من اإلجراءات التي 
تتخ�ذ وفق�ًا لل�امدة )74( من الدس�تور، وهذه املحاكم تتضمن اش�رتاك غر القضاة يف تش�كيل 
قض�اء القي�م بدرجتيه، واالنتقاص من ضامنات الطعن يف األح�كام حيث تنص املادة )37( من 
قان�ون محاي�ة القي�م عىل أن�ه »إذا مل حيرض م�ن أحيل إىل حمكمة القي�م بعد تكليف�ه باحلضور جاز 
للمحكمة أن تقيض يف الدعوى يف قضيته بحكم غر قابل للمعارضة، كام نصت املادة )50( من 
قان�ون محاي�ة القيم من العيب ع�ىل أن يكون احلكم الصادر من املحكمة العلي�ا للقيم هنائيًا، وال 

)1( املرجع السابق ، تقرير: حسن جوخدار، ص580 – 581 . 
)2( الغري�ب، حمم�د عيد، أث�ر ختصص املحاكم يف األح�كام، 1426ه��� 2005م، الرياض، جامع�ة نايف العربية 

للعلوم األمنية، ص49 . 
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جي�وز الطعن في�ه بأي وجهة من الوجوه عدا إع�ادة النظر، وكل هذا يع�د انتقاصًا حلقوق املتهم 
وضامناته عند حماكمته أمام هذه املحاكم )1(.

ومن خال ما س�بق طرحه يمكن أن نلخص مواطن اإلخلل بحقوق املتهم بام مر معنا من 
ص�ور املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية عن املحاك�م العادية صاحبة الوالي�ة العامة للفصل يف كل 

املنازعات، ومنها ما ييل: 

1� مل يش�رتط املنظم هلذه املحاكم أيًا كان نوعها يف القضاة املهنة أو العلم بالقانون كام هو يف 
املحاكم العادية. 

2� إن قضاة هذه املحاكم ال يتمتعون باالستقال وعدم القابلية للعزل. 

3� ال يتوف�ر أم�ام هذه املحاكم للمتهم حقه يف الدفاع، وف�ق القواعد القانونية واإلجراءات 
العادلة، وإذا ندب للمتهم أمامها حماميا، فإنه يكون من الضباط العسكريني، وال يشرتط 

أن يكون جمازًا يف احلقوق . 

4 � عدم تقيد هذه املحاكم يف إجراءاهتا بقانون اإلجراءات اجلنائية.

5 � أحكام هذه املحاكم هنائية بعد التصديق عليها، من قبل رئيس الدولة أو من ينيبه. 

6 � ال ختضع أحكام هذه املحاكم للطعن عليها أمام أية حمكمة أعىل منها. 

3 .3 حكم الرشيعة اإلسـالمية والقوانني الوضعية واملواثيق الدولية 
يف املحاكم اخلاصة واالستثنائية

3 .3 .1  حكم الرشيعة اإلسالمية يف املحاكم اخلاصة واالستثنائية
أق�رت الرشيعة اإلس�امية منذ مبعث املصطف�ى >  أمهية حتقيق العدل ب�ني الناس، ومن 
ذل�ك تعيني قاٍض يفص�ل يف خصوماهتم، وفق ما جاء به الرشع احلني�ف من مبادئ عظيمة كان 
هلا األثر البالغ يف ترس�يخ مبدأ املس�اواة، واحرتام حقوق الناس وحرياهتم مس�تهدفًا بذلك غاية 

واحدة، هي إصابة احلق وإعاء حكم الرشع)2( . 

)1( صيام، رسي ، مرجع سابق، ص366 وما بعدها. 
)1( البدري، حممد، مرجع سابق،، ص426 . 



94

ومل تعرف الرشيعة اإلسامية الغراء يف صدر اإلسام مبدأ الفصل بني السلطات يف صورته 
املعروفة يف القوانني الوضعية، فقد كان الرسول > هو القايض األول مأمورا بالنظر يف الدعوى 
ا َأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب  والفصل يف املنازعات التي حتدث بني الناس، وذلك امتثااًل لقوله تعاىل: } إِنَّ
ُ  َواَل َتُكْن لِْلَخائِننَِي َخِصياًم ﴿105﴾  )النس�اء(، وقد كان  �قِّ لَِتْحُك�مَ َبنْيَ النَّاِس بِ�امَ َأَراَك اهللَّ بِاحْلَ

الناس يف تلك الفرتة يلجأون يف منازعاهتم إىل رسول اهلل > )1(.

وعند اتس�اع الدولة اإلس�امية وظهور كثر من املسائل واخلافات التي تتطلب التخصص 
انفصل عمل القضاة عن عمل الوالة، وإن بقيت الس�لطة القضائية مندجمة مع الس�لطة التنفيذية، 
وق�د كان عم�ر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه هو أول من عني قضاة يف الواليات اإلس�امية، ورغم 
تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية إال أنه مل يكن هناك تأثر هلذه السلطة عىل أعامل القضاة؛ 
ألن القواعد التي كان يطبقها هؤالء القضاة ليست من صنع البرش، بل كانت مبادئ إهلية مستمدة 

من مصادر الرشيعة املختلفة. 

ك�ام أن�ه ال يؤثر ع�ىل القضاة يف أحكامه�م ميل الوالة، ب�ل كانت أحكامهم ناف�ذة حتى عىل 
الوالة أنفسهم )2(.

واملتتبع ملسار القضاء يف الرشيعة اإلسامية جيده قضاء موحدًا،وقضاته يتمتعون باالستقال 
التام يف مواجهة احُلّكام، وال يعرتف بحصانة للحاكم يف مواجهته، وأن من حقوق اإلنس�ان حقه 
يف وج�ود ق�اٍض دائ�م جمتهد، ومن خ�ال ذلك نجد أن اإلس�ام ال يعرف قضاء خاصًا يس�تأثر 
بمحاكمة فئة دون أخرى، أو قضاًء اس�تثنائيًا يبارش اختصاصه يف ظروف خاصة، أو بالنس�بة إىل 

جرائم من نوع خاص )3(.

ومن خال ما سبق طرحه نجد أنه ال يوجد حماكم خاصة، أو استثنائية يف عرص الرسول > ؛ 
ألنه هو من توىل القضاء حيث جسد ورسخ املبادئ األساسية التي يقوم عليها القضاء اإلسامي، 

وكان هو > اجلهة القضائية الوحيدة امللزمة، وهو ما يعرف بوحدة القايض أو التقايض)4(.

)1( املرجع السابق،  ص 426 . 
)2( صيام، رسي، مرجع سابق،  ص201� 202 .

)3( املرجع السابق، ص203 . 
)4( املرجع السابق ، ص204 .
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ولقد أرسى رسول األمة > مبدأ العدل، وأن الناس أمام رشيعة اهلل سواء، ال فاضل حتت 
سلطاهنا وال مفضول، ويقرر هذه احلقيقة ما أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عائشة ريض 
 ِ ُم ِفيَها َرُس�وَل اهللَّ َقْت َفَقاُلوا: َمْن ُيَكلِّ تِي رَسَ ِة الَّ ُهْم َش�ْأُن امْلَْرَأِة امْلَْخُزوِميَّ اهلل عنها: » َأنَّ ُقَرْيًش�ا َأمَهَّ
 :< ِ َمُه ُأَساَمُة،َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ِ >، َفَكلَّ رَتُِئ َعَلْيِه إاِلَّ ُأَساَمُة ِحبُّ َرُسوِل اهللَّ > َفَقاُلوا: َوَمْن جَيْ
ْم  ُ ِذيَن َقْبَلُكْم َأهنَّ اَم َأْهَل�كَ الَّ ا النَّاُس، إِنَّ َ ِ، ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب َفَق�اَل: َأهيُّ َأَتْش�َفُع يِف َح�دٍّ ِمْن ُح�ُدوِد اهللَّ
ِ، َلْو َأنَّ  ،َواْيُم اهللَّ دَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه احْلَ َق ِفيِهْم الضَّ يُف َتَرُكوُه، َوإَِذا رَسَ ِ َق ِفيِهْم الرشَّ َكاُنوا إَِذا رَسَ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم « )1(.  اَم َهَلَك الَّ َقْت َلَقَطْعُت َيَدَها، َويِف َحِديِث اْبِن ُرْمٍح إِنَّ ٍد رَسَ مَّ َفاِطَمَة بِْنَت حُمَ

وهكذا مل توجد ثمة حماكم خاصة أو استثنائية يف عرص الرسول > حتى للكفار، بل خضع 
الكافة لعدالة الرشيعة يف ظل قضاء واحد ،هو القضاء اإلسامي)2(.

وم�ن احتج بوجود مثل هذه املحاكم يف عرص الرس�الة مس�تداًل بمحاكم�ة هيود بني قريظة 
ع�ىل ي�د الصحايب اجلليل س�عد بن معاذ  ريض اهلل عنه،  فإن فقه�اء الرشيعة مل يعتربوها من قبيل 
املحاكم اخلاصة، بل اعتربوها حكاًم من قبل س�عد بن معاذ جاء متفقًا مع أحكام الرشيعة، إذ لو 

خالف حكم سعد الرشيعة ملا أقره الرسول > )3(. 

كام ال توجد حماكم من هذا القبيل يف العهد الراش�دي ؛ ألن اخللفاء الراش�دين س�اروا عىل 
هن�ج املصطف�ى > يف القضاء، وطبقوا رشيعة اهلل رغم بعض األح�داث التي وقعت أثناء مقتل 
عث�امن ريض اهلل عن�ه، وم�ا حصل يف خافة ع�يل بن أيب طالب ريض اهلل عن�ه، ومع ذلك مل يعقد 
يف تل�ك الف�رتة حماكم خاصة أو اس�تثنائية ملحاكمة من قتل عثامن أو عم�ر ريض اهلل عنهام مجيعًا، 
ب�ل كان القض�اء اإلس�امي املطبق منذ البعثة ه�و احلاكم يف تلك الفرتة، وكذل�ك بقية العصور 

اإلسامية، مل ينقل لنا أنه تم إنشاء حماكم خاصة أو استثنائية. 

إال أنه قد يعرتض معرتض ويقول: إن الفقه اإلس�امي عرف مثل هذه املحاكم مس�تندين 
إىل م�ا ج�اء يف بع�ض كت�ب الفقه م�ن جواز ختصي�ص القايض بنظ�ر قضية معين�ة بني خصمني 
حمددين،ومعين�ني،دون غره�ا م�ن القضايا األخرى، ك�ام ذكر ذلك أبو يعيل الف�راء يف األحكام 

)1( القش�ري، مس�لم بن حجاج، صحيح مس�لم ، ط1، 1427ه�� 2006م، مكتبة الرش�د، الرياض، السعودية ، 
ص439، باب قطع السارق الرشيف وغره، والنهي عن الشفاعة يف احلدود، حديث رقم )1688(.

)2( جودة، صاح، مرجع سابق،  ص118 . 
)3( عبيد، حممد، مرجع سابق،  ص19 البحث املشار إليه سابقًا . 
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الس�لطانية »ف�إن قلد قاضيان عىل بلد، نظ�رت فإن رد إىل أحدمها موضعًا من�ه،وإىل اآلخر غره 
صح، ويقترص كل واحد منهام عىل النظر يف موضعه، وكذلك إن رد إىل أحدمها نوع من األحكام 
وايل اآلخر غره، كرد املداينات إىل أحدمها، واملناكح إىل اآلخر، فيجوز ذلك ويقترص، كل واحد 
منهام عىل النظر يف ذلك احلكم اخلاص يف البلد كله« )1(. ولكن يمكن أن يرد عىل هذا القول بأنه 
يصعب القول بصحته لاستدالل عىل وجود املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف الرشيعة اإلسامية 

لألسباب التالية: 

مل ينقل إلينا كام بينا من قبل أنه وجد نوع من هذه املحاكم يف عرص رسول اهلل > وأصحابه، 
واخلافة اإلسامية. 

إن القول بتخصص القايض يف نظر نوع معني من القضايا لفئة معينة، ال يعني القول بوجود 
هذه املحاكم، وبالتايل حرمان املتهم من احلقوق املقررة أمام القضاء العام. 

إن ما ورد يف كتب الفقه اإلسامي من جواز ختصيص القايض بخصومة معينة بني خصمني 
معينني، يس�تند يف األس�اس إىل أن الرسول > كان يعهد أحيانًا إىل غره نظر خصومة معروضة 
علي�ه ه�و > إىل رضورة قّدرها هو كمعاين�ة املكان الذي وقع فيه الن�زاع للفصل يف اخلصومة، 
ك�ام فع�ل > مع حذيفة بن اليامن عندما عينه ليقيض يف خصومة اجلدار املش�هورة، حيث أخرج 
البيهق�ي يف س�ننه الكربى، حديث حذيفة بن اليامن قال: »اختصم ق�وم يف حظائر بينهم، فبعثني 
رسول اهلل > فقضيت للذي وجدت معاقد القمط تليه، فأتيت النبي > فأخربته فقال أصبت« 
تف�رد هب�ذا احلديث دهثم بن ُقّران اليامين وهو ضعيف)2(، وله ش�اهد أخرجه ابن ماجة يف س�ننه 
م�ن حدي�ث دهثم عن نمران بن جارية عن أبيه قال: »إن قوم�ًا اختصموا إىل النبي > يف ُخّص 
كان بينهم، فبعث حذيفة يقيض بينهم، فقىض للذين يليهم القمط، فلام رجع إىل النبي > أخربه 

فقال: أصبت وأحسنت« )3(. 

)1( الف�راء، أيب يع�يل حممد بن حس�ني: األح�كام الس�لطانية، )ب.ت(، دار الوطن، الرياض، الس�عودية، ص69؛ 
وانظر: مدكور، حممد: املدخل الفقهي اإلسامي، )ب.ت(، دار الكتاب احلديث، الساملني، الكويت، ص365.   
)2( البيهق�ي، أمحد بن احلس�ني، س�نن البيهقي الك�ربى، ط1، 1414ه��� 1994م، مكتبة دار الب�از، مكة املكرمة، 

السعودية، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، ج6، ص67، حديث قم )11150( .
)3( القزوين�ي، حممد بن يزيد، س�نن ابن ماجة، ط1، 1422ه�� 2001م، دار اب�ن حزم، بروت، لبنان، ص348، 

باب الرجان يدعيان يف خص، حديث رقم )2343( .
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تعوي�د الصحاب�ة رضوان اهلل عليهم يف ممارس�ة القض�اء يف حياته، كام فعل م�ع معاذ عندما 
أرسله إىل اليمن قاضيًا)1( . 

ولقد علق الش�يخ عبدالوهاب خاف عىل ذلك حيث قال: » إن هؤالء الذين كانوا يوّلون 
يف اخلصوم�ات اخلاصة كانت تنتهي والية الواحد منه�م بالفصل يف هذه اخلصومات، فإذا ورد 
يف التاريخ أن عمَر أو عليًا، أو غرمها قضوا يف عهد رسول اهلل >،  فإنام هو قضاء نحو ما قىض 
به حذيفة يف خصومة معينة عهد إليه الرسول > أن يقيض فيها )2(« وعليه فا يمكن أن نتصور 
أن يكون ذلك من قبيل املحاكم اخلاصة ، فاملحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية التي تش�كل من غر 
القضاة، أو يكون ضمن تشكيلها عنرص غر قضائي، والتي حتكم حسب األهواء، وطبقًا لألوامر 
والتعلي�امت، والت�ي ال تراعي حقوق الدفاع، وال تكفل املس�اواة، مل تكن معروفة يف اإلس�ام، 
وم�ن ناحية أخ�رى، فإن الرشيعة تأخذ باملحاكم املتخصصة لاس�تفادة م�ن مبدأ التخصص يف 
جمال القضاء تيسرًا عىل األفراد ومترينًا للقضاة عىل التخصص يف نوعية معينة من املنازعات طاملا 

أهنا ملتزمة بحقوق املتهم )3(. 

3 .3 .2  املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف القوانني الوضعية

داف�ع بعض فقهاء القانون يف بعض الدول العربية، وخصوصًا يف مرص عن رشعية املحاكم 
اخلاصة واالستثنائية من ناحيتني مها: 

� مدى دستورية إنشائها. 

� أمهيتها يف اجلانب العميل.

حي�ث ي�رى جانب من فقهاء القانون أن قوانني بعض الدول قد نصت عىل إنش�اء مثل هذه 
املحاكم وفق ضوابط لذلك، حيددها املقنن، ويرون أن مرجع دس�تورية إنش�اء مثل هذه املحاكم 

)1( القعيط�ي، عيل بن صالح: املس�اواة أمام القضاء اليمني والرشيعة اإلس�امية، جمل�ة القانون، جملة قانونية حمكمة 
تصدره�ا كلية احلقوق، جامعة ع�دن، العدد احلادي عرش، أكتوب�ر 2003م، دار جامعة عدن للطباعة والنرش، 

اليمن، ص68� 69 . 
)2( خاف، عبدالوهاب: الس�لطات الثاث يف اإلس�ام، جملة القانون واالقتصاد، السنة اخلامسة، العدد اخلامس، 

ص519 . 
)3( متام، السيد عبدالعال، مرجع سابق،  ص108 .
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له أصل يف بعض الدس�اتر كالدس�تور املرصي مثًا، حيث إن املادة )167( من الدس�تور الذي 
ص�در يف العام 1971م، تنص عىل أن�ه »حيدد القانون اهليئات القضائي�ة واختصاصاهتا، وينظم 
طريقة تشكيلها، ويبني رشوط وإجراءات تعيني أعضائها ونقلهم« حيث يرون أن تعبر اهليئات 
القضائية املستخدم يف نص الدستور، يشمل كًا من اهليئات القضائية العادية واهليئات القضائية 

اخلاصة أو االستثنائية )1(. 

واملتأمل يف نص املادة جيد خلوها من ذكر أو إشارة للمحاكم اخلاصة أو االستثنائية، رغم أن 
املادة )171( من ذات الدستور تنص عىل » ينظم القانون حماكم أمن الدولة،ويبني اختصاصاهتا 
وال�رشوط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها« واملادة )183( تنص عىل » ينظم القانون 

القضاء العسكري، ويبني اختصاصه يف حدود املبادئ الواردة يف الدستور«)2(.

وكأن من يقول من فقهاء القانون برشعية هذه املحاكم، نظروا إىل بعض الدس�اتر العربية، 
ففي الكويت املادة )164( نصت عىل أن » يرتب القانون املحاكم عىل اختاف أنواعها ودرجاهتا، 
وبني وظائفها واختصاصها ويقترص اختصاص املحاكم العسكرية � يف غر حالة احلكم العريف � 
عىل اجلرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات املسلحة، وقوات األمن وذلك يف احلدود التي 

يقررها القانون«.

ويف األردن: نص�ت امل�ادة )110( »متارس املحاك�م اخلاصة اختصاصه�ا يف القضاء، وفقًا 
ألحكام القانون اخلاص هبا« .

يف الس�ودان: الدس�تور الدائ�م م�ادة )196( »ينظ�م القان�ون تش�كيل املحاكم العس�كرية 
وعضويتها، ويبني اختصاصاهتا وإجراءاهتا«)3(.

أم�ا دفاعه�م عنه�ا ؛ ألمهيتها العملي�ة ؛ فألهنم ي�رون أن هذه املحاكم اخلاص�ة، تقوم بدور 
أس�ايس يف املجاالت اخلاص�ة هبا، وبذلك ختفف العبء عن املحاك�م العادية املزدمحة بالقضايا، 

)1( القعيطي، عيل، مرجع سابق،  ص70 .
)2( نج�م، عمر عيل، دس�تورية القضاء العس�كري بني اإلط�اق والتقييد، )ب.ت(، دار النهض�ة العربية، القاهرة، 

مرص، ص258 . 
)3( الطاموي، س�ليامن حممد: الس�لطات الثاث يف الدساتر العربية املعارصة ويف الفكر السيايس اإلسامي، دراسة 

مقارنة، ط5، 1986م، مطبعة جامعة عني شمس، القاهرة، مرص، ص342� 343.



99

وكذل�ك قدرهتا عىل الفصل يف القضايا برسعة نظرًا لعدم تقيدها بالش�كليات والتعقيدات،التي 
يتس�م هبا التقايض أمام املحاكم العادية، أضف إىل ذلك قلة التكاليف واملصاريف ومرونة عمل 
القايض يف املحكمة اخلاصة،مما ُيكسب دوره إجيابيات أكثر من دور القايض يف املحكمة العادية، 
وخيلص أصحاب هذا الرأي إىل أن املحاكم اخلاصة واالستثنائية تؤدي وظيفة أساسية ورضورية 

يف النظام القانوين، بحيث يستحيل عمليًا االستغناء عنها)1( .

لكن يف احلقيقة يصعب االتفاق مع الرأي السابق من الناحيتني النظرية والعملية،أو تأييده، 
أو حتى القول بصحته . 

فمن الناحية النظرية: 

فنج�د أن الدس�اتر العربية قد عنيت ببيان مقومات القضاء الع�ام )الطبيعي(، ونصت عىل 
أن القضاء س�لطة مس�تقلة، وأنه ال جيوز إنش�اء حماكم خاصة أو استثنائية، فعىل سبيل املثال: فقد 
نصت املادة )95( من دس�تور الصومال عام 1960م عىل أنه »ال جيوز إنش�اء املحاكم العسكرية 

إال يف وقت احلرب« .

ويف الكويت: قرص الدس�تور يف املادة )164(، اختصاص املحاكم العس�كرية يف غر حالة 
احلك�م العريف عىل اجلرائم التي تقع من أفراد القوات املس�لحة وقوات األمن، وذلك يف احلدود 

التي يقررها القانون . 

ويف س�وريا: نجد أن الدس�تور السوري الصادر عام 1950م، قد نص يف املادة )8( عىل أنه 
ال جيوز إحداث حماكم جزائية اس�تثنائية، » ويف الدس�تور الصادر عام 1973م فبعد أن نص عىل 
اس�تقال السلطة القضائية، واس�تقال القضاة يف مادته )131، 133(، عهد إىل القانون بتنظيم 

اجلهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه« .

ويف اليم�ن: قرر الدس�تور اليمني يف عجز امل�ادة )148( منه عىل أنه »ال جيوز إنش�اء حماكم 
استثنائية بأي حال من األحوال« .

)1( الش�ناوي، أسامة، مرجع سابق، ص499، ص506 ؛ وانظر: سعد، إبراهيم نجيب: القانون القضائي اخلاص، 
)ب.ت(، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مرص، ج1، ص238 . 
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ويف مرص: فقد نص الدس�تور املرصي اجلديد الصادر عام 1971م يف املادة )68( عىل »أن 
لكل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي« )1(.

ويف اإلمارات العربية واملغرب ال يوجد قضاء جنائي استثنائي)2(. 

أما يف اململكة العربية الس�عودي�ة فقد نص النظام األس�ايس للحك�م يف املادة )48( عىل أنه  
»تطبق املحاكم عىل القضايا املعروضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسامية، وفقًا ملا دل عليه الكتاب 

والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة« )3(.

يف الدساتري األجنبية

أما الدس�اتر األجنبي�ة، فقد تضمنت نصوصًا تبني من خاهل�ا موقفها من املحاكم اخلاصة 
واالستثنائية، فعىل سبيل املثال: 

الدس�تور البلجيك�ي الصادر ع�ام 1831م نص يف امل�ادة الثانية عىل أن�ه: »ال جيوز حرمان 
أي ف�رد عىل غر مش�يئته من القايض ال�ذي يعينه القانون«، وتؤكد املادة )94( من الدس�تور أنه 
» ال جي�وز إنش�اء أية حمكم�ة أو هيئة قضائية إال بمقتىض القانون، وال جيوز إنش�اء جلان أو حماكم 

استثنائية حتت أي مسمى من أي نوع كانت«.

كذلك قىض الدستور اليوناين: يف املادة )91( منه بأنه »ال جيوز حتت أية تسمية كانت إنشاء 
جلان قضائية أو حماكم استثنائية«. 

وعىل النهج ذاته س�ار الدستور الفنلندي الصادر عام 1919م، بام نص عليه يف املادة )60( 
منه عىل أنه » ال جيوز إنشاء أية حماكم استثنائية«. 

)1( رسور، أمحد فتحي: الرشعية الدس�تورية وحقوق اإلنس�ان يف اإلجراءات اجلنائي�ة، طبعة معدلة، 1995م، دار 
النهض�ة العربي�ة، القاه�رة، م�رص، ص326 ؛ وانظر: العيس�اوي، عيل عبدالع�ال: حتى ال نق�ول وداعًا قايض 
احلريات، ط1، 1414ه�� 1993م، دار الصفوة، القاهرة، مرص، ص70 ؛ وانظر: صيام، رسي حممود: احلامية 
القضائي�ة حلقوق املته�م، ط1، 2009م، دار الرشوق، القاهرة، مرص، 212 – 213 ؛ وانظر: القعيطي، مرجع 

سابق، ص70 .  
)2( بسيوين ؛ ووزير، مرجع سابق، تقرير: حممد حييى الدين عوض، ص402 . 

)3( الزهراين، صالح، مرجع سابق، ص15 .



101

أما الدستور اإليطايل الصادر عام 1947م، فقد نصت املادة )102( عىل أن » يبارش الوظيفة 
القضائي�ة قض�اة عاديون، خيتارون وفقًا للوائ�ح التنظيم التي تنظم نش�اطهم، وال جيوز أن يعني 
قضاة اس�تثنائيون أو قضاة خاصون«، ويف املادة )103( من نفس الدس�تور » مل جيعل للمحاكم 
العسكرية وقت السلم اختصاصًا إال يف اجلرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد القوات املسلحة «.

ويف القان�ون األس�ايس جلمهورية أملاني�ا االحتادية: املادة )101( فقد حرم » إنش�اء املحاكم 
االستثنائية، أو منع شخص من االلتجاء إىل القايض املختص«، وكذلك تقيض املادة )134( من 
دستور مجهورية أملانيا الديمقراطية الصادر عام 1949م بأنه »ال جيوز منع أي مواطن من املثول 
أم�ام قضاته القانونيني، وحماكم الطوارئ غر مس�موح هبا، وال جيوز للس�لطة الترشيعية إنش�اء 
حماك�م قضائية للنظر يف حاالت خاصة، وعىل النهج ذاته س�ار الدس�تور األفغاين حيث نص يف 
املادة )98( » .... وحني جييز هذا الدس�تور تش�كيل حماكم عس�كرية، فإنه حيرص اختصاصها يف 

جرائم اجليش األفغاين دون غرها«.

والذي يظهر من سياق كافة الدساتر القانونية سالفة الذكر، أهنا وغرها،مما ال يتسع املجال 
لتس�جيل قواع�ده، قد أك�دت قيام القض�اء الطبيعي )العام( ع�ىل دعامات ثابتة أوهلا أنه س�لطة 
مستقلة، وأنه ينبغي أن ينفرد باالختصاص يف نظر مجيع الدعاوي، وأن القضاة غر قابلني للعزل، 
وأن والي�ة القض�اء ال تكون إال هلذا القضاء العام، حيث حيظر إنش�اء املحاكم االس�تثنائية، وأن 
اختصاص القضاء العس�كري يف حالة وجوده وقت الس�لم يكون قارصًا عىل اجلرائم العسكرية 
التي يرتكبها العسكريون، وأن بعض الدساتر عىل السياق املتقدم حيظر إنشاء املحاكم العسكرية 

يف غر زمن احلرب)1( . 

الناحية العملية

إن الق�ول ب�أن إنش�اء مثل هذه املحاكم له مربراته كام س�اق ذلك فقه�اء القانون املنارصون 
إلنش�اء مثل هذه املحاكم، وهذه املربرات تكمن يف القول بتخفيفها العبء عن القضاء العادي، 
ورسعة فصلها يف القضاء وقلة املصاريف ومرونة وإجيابية قاضيها، ال يصح أن يتأتى عىل حساب 

)1( صيام، رسي، مرجع سابق، ص214 . 
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أهم مبدأ يقوم عليه النظام القضائي، وهو مبدأ املس�اواة بني الناس أمام القضاء، وأن يكون ثمنًا 
له حرمان املتقاضني من ضامناهتم القانونية أمام القضاء العام. 

أم�ا من حي�ث قدرة املحاكم اخلاصة عىل مواجهة الظروف االس�تثنائية للمجتمع، فهذا هو 
مكم�ن اخلط�ورة كلها، فك�م أحاط اخلطر بالدولة اإلس�امية يف بداية تأسيس�ها س�واء يف عهد 
رسول اهلل > ، أو يف عهد الصحابة من بعده، ومع ذلك مل يعرف القضاء اإلسامي يف عهدهم 

املحاكم اخلاصة أو االستثنائية.

إن تش�كيل املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية من غر القضاة املتخصصني،أو وجود عدد من 
غر القضاة يف تشكيلها يعني أن يتوىل القضاء من هو غر أهل له، وهو ما يعد من أخطر عيوب 
املحاك�م اخلاصة واالس�تثنائية، وال يقلل من هذه اخلطورة أن تكون الغلبة يف تش�كيلها للعنرص 
القضائي ؛ ألن خطورة العنرص غر القضائي تكمن يف تغليب رأي عىل آخر عند التصويت عىل 
احلكم، كام ال يزيل خطورة هذه املحاكم أو كحد أدنى ال يقلل من خطورهتا أن يكون تش�كيلها 
من عنارص غر قضائية رصفة ؛ ألن حماكمة شخص أو أشخاص أمام حمكمة خاصة أو استثنائية 
تكون إما بغرض حماباته أو بغرض التشديد عليه، ويف احلالتني تنعدم نزاهة هذه املحاكم، ويفسد 

قضاء قضاهتا )1(.

3 .3 .3 موقـف املواثيق واملؤمترات املحليـة والدولية من املحاكم اخلاصة 
واالستثنائية

أواًل: اإلعـالن العريب السـتقالل القضاء الذي عقد بمدينة عامن باململكة األردنية اهلاشـمية عام 

1985م 

وق�د صدر عنه » إن إنش�اء املحاكم االس�تثنائية واخلاصة بجميع أنواعه�ا حمظور، كام حيظر 
تعدد جهات التحقيق واحلكم« . 

)1( القعيطي، مرجع سابق، ص71 . 



103

ثانيًا: مؤمتر العدالة األول يف القاهرة لعام 1986م 

ه�ذا املؤمت�ر أقيم يف القاه�رة يف الفرتة من 21 حتى 24 من أبريل س�نة 1986م، وقد جعل 
ه�ذا املؤمتر موضوع القضاء أحد أهم موضوعاته، وأفس�ح املج�ال ألبحاث طرحت حول هذا 
املوضوع، وقد انتهى املؤمتر إىل أنه » يعد قضاًء استثنائيًا كل قضاء ينشأ يف وقت الحق عىل نشوء 

النزاع أو ارتكاب اجلريمة«. 

ثالثـًا: النـدوة العربيـة حلامية حقوق اإلنسـان يف قوانني اإلجـراءات اجلنائية يف العـامل العريب لعام 

1989م 

وق�د انته�ت هذه الندوة بخص�وص املحاكمة فيام يتعلق بالقض�اة واملحاكم إىل جمموعة من 
التوصيات منها: 

1� عدم إنشاء حماكم خاصة ؛ لغرض معني ينتهي وجودها بانتهائه.

2� أن يك�ون اختص�اص القضاء العس�كري مقص�ورًا عىل حماكمة العس�كريني عىل اجلرائم 
العسكرية البحتة . 

رابعًا: وثيقة حقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادرة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي 1990م

 وقد جاء يف املادة العرشين فقرة )ب(، ما نصه »املتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، 
تؤم�ن له فيه�ا كل الضامنات الكفيلة بالدفاع عنه، ويفرس الش�ك لصاحله«)1(، ونص هذه الفقرة 
يتناول حماكمة  املتهم حماكمة عادلة، واملحاكمة العادلة هي التي جتري من خال املحاكم العادية 
صاحبة الوالية األصلية، التي تكفل للمتهم مجيع ضامنات حقوقه، ويستفاد من نص املادة سالفة 
الذكر عدم جواز إنشاء أي حماكم خاصة أو استثنائية . كام جاء يف املادة )21( ».......... ال جيوز 

سن القوانني االستثنائية التي ختول ذلك للسلطة التنفيذية«. 

خامسًا: امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام1994م 

نج�د أن ه�ذا امليثاق الذي وقع من قبل ال�دول العربية ؛ إيامنًا منها بكرامة اإلنس�ان منذ أن 
خلقه اهلل، وتأكيد حلقه يف حياة كريمة عىل أس�س من احلرية والعدل والس�ام، فقد نصت املادة 

)1( مركز زايد للتسويق واملتابعة، مرجع سابق، ص41 . 
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)7( ع�ىل أن »املتهم برئ إىل أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضامنات الرضورية 
للدف�اع عنه«، ويف املادة )9( »مجيع الناس متس�اوون أمام القض�اء، وحق التقايض مكفول لكل 

شخص عىل إقليم الدولة«)1( . 

سادسًا: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف 10 ديسمرب عام 1948م 

حي�ث نص يف امل�ادة الثامنة  أن » لكل ش�خص حق اللجوء إىل املحاك�م الوطنية املختصة؛ 
إلنصافه الفعيل، من أية أعامل تنتهك احلقوق األساس�ية التي يمنحها إياه الدس�تور أو القانون«، 
وج�اء يف املادة العارشة منه  »لكل إنس�ان عىل قدم املس�اواة التامة م�ع اآلخرين احلق يف أن تنظر 
قضيت�ه حمكمة مس�تقلة، وحمايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفص�ل يف حقوقه والتزاماته، ويف أية هتمة 

جزائية توجه إليه«. 

سـابعًا:  العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية املؤرخ يف 16 كانون األول/ديسـمرب 
1966م 

حيث جاء يف املادة الرابعة عرش منه »مجيع األش�خاص متس�اوون أم�ام القضاء، ولكل فرد 
احل�ق عن�د النظر يف أية هتمة جنائية ضده، أو يف حقوق�ه والتزاماته يف إحدى القضايا القانونية يف 

حماكمة عادلة علنية بواسطة حمكمة خمتصة، ومستقلة وحيادية قائمة استنادًا إىل القانون« . 

ثامنًا:  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 

وقعت هذه االتفاقية يف س�ان خوسية يف 1969/11/22م، حيث جاء يف املادة )8( »لكل 
شخص احلق يف حماكمة تتوفر فيها الضامنات الكافية، وجترهيا خال وقت معقول، حمكمة خمتصة 

مستقلة غر متحيزة كانت قد أسست سابقًا وفقًا للقانون« )2(.

)1( مركز زايد للتسويق واملتابعة، اإلنسان وحقوقه يف القانون الدويل، سنة 2000م، ص27�28 .
)1( العيساوي، مرجع سابق،  ص21، 32 ؛ وانظر: صيام، رسي، مرجع سابق، ص205، 223؛ وانظر: مركز زايد 
للتسويق واملتابعة، مرجع سابق، ص16، 154 ؛ وانظر: صيام، رسي، القضاء الطبيعي واملساواة أمام القضاء، 

1991م، جامعة حلوان، كلية احلقوق، القاهرة، ص94 ؛ وانظر: طه، حممود، مرجع سابق، ص102 . 
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تاسعًا: اإلعالن العاملي الستقالل العدل املنعقدة بمونرتيال بكندا يونيو 1983م 

صدر عن هذا اإلعان العديد من املبادئ منها: رعاية استقال القضاء وعدم جتويزه إلنشاء 
حماكم خاصة أو استثنائية، ومن ذلك ما نص عليه »عدم جواز إنشاء حماكم خمصصة )استثنائية(؛ 

لتحل حمل القضاء احلرصي يف املحاكم«)1( . 

وكذلك »حق كل إنسان يف أن حتاكمه عىل وجه الرسعة املحاكم العادية أو املحاكم القضائية، 
وأن يكون يف احلالة الثانية رهنًا بإعادة النظر )الطعن( من قبل املحاكم العادية« .

وكذلك »جتري حماكمة املدنيني املتهمني بارتكاب جرائم مدنية أيًا كان نوعها يف حماكم مدنية 
عادية توسع عند الرضورة، تعني قض�اة إضافيني من ذوي اجلدارة واالستقامة«.

ك�ام ج�اء فيه »اقتصار والية املحاكم العس�كرية عىل اجلرائم العس�كرية الت�ي يرتكبها أفراد 
عس�كريون، ويكون هناك حق دائم يف االس�تئناف من هذه املحاكم إىل جهة أو حمكمة اس�تئنافية 

مؤهلة قانونًا«.

عارشًا: إعالن ميالنو بمبادئ استقالل السلطة القضائية 

أصدر مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلريمة، ومعاملة املجرمني املنعقد بميانو يف إيطاليا 
ع�ام 1995م العدي�د م�ن املبادئ يف ميدان تقرير، وتش�جيع احرتام حقوق اإلنس�ان واحلريات 

األساسية دون أي متييز ومنها: 

»ال جي�وز وج�ود أية تدخات غر الئقة، أو ال مربر هلا يف اإلجراءات القضائية، وال ختضع 
األحكام القضائية التي تصدرها املحاكم إلعادة النظر« من غر القضاء املختص ألن إعادة النظر 

جاءت بناء عىل األسباب التي تنص عليها  قوانني اإلجراءات اجلنائية 

وكذل�ك ج�اء في�ه » لكل فرد احل�ق يف أن حياكم أمام املحاك�م العادية أو اهليئ�ات القضائية 
القائمة، وال جيوز إنشاء هيئات قضائية استثنائية أو متخصصة تنتزع الوالية القضائية التي تتمتع 

هبا أصًا املحاكم العادية أو اهليئات القضائية . 

)1( العيساوي، مرجع سابق، ص21 . 
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والذي يتبني من توصيات وقرارات املؤمترات العاملية واإلقليمية واملحلية، ومنها املؤمترات 
رم إنش�اء مثل هذه املحاكم، وتعترب إنش�اءها  الت�ي عقدهت�ا منظامت األمم املتح�دة، أهنا مجيعًا حُتِّ
تع�دي ع�ىل املحاك�م العادي�ة صاحبة الوالي�ة األصلية، ك�ام أهنا تؤك�د مجيع�ًا رضورة أن يكون 
اختصاص القضاء حمددًا، وفقًا ملعاير موضوعية حمددة غر متوقف عىل مش�يئة س�لطة معينة، إذ 
أن املحاك�م املؤقت�ة ال تعترب من قبيل القضاء العام )الع�ادي � الطبيعي(، كام أكدت عىل رضورة 
تطبي�ق القواعد القانوني�ة العادية، فيام يتعلق باإلجراءات واإلثبات�ات التي تكفل حقوق الدفاع 
وضامنات�ه كامل�ة، وأمهه�ا إجازة الطع�ن يف قراراته وأحكام�ه بالطرق املقررة يف ه�ذه القواعد، 
وأن يك�ون تش�كيل املحكمة من قضاة مهيئ�ني متفرغني يتوفر فيهم العل�م بالقانون، ويتمتعون 
باالس�تقال، ويتحصن�ون بع�دم القابلي�ة للعزل، وغر ذلك م�ن الرشوط الت�ي تنظمها قوانني 

السلطة القضائية)1(. 

3 .3 .4 تقييم دستورية املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

يوج�د يف معظ�م النظ�م العربية وغرها العديد م�ن املحاكم، التي خترج ع�ن والية القضاء 
الع�ام )الع�ادي أو الطبيع�ي( ؛ وذلك بس�بب إج�راءات املحاكمة أمامها، حي�ث إن أغلب هذه 
املحاكم ال تراعي مبدأ املس�اواة بني املتقاضني وال اس�تقال القضاء، وال مبدأ ختصص القايض، 
وقد يدخل يف تش�كيلها عنارص غر قضائية، مما خيش�ى معه االعتداء عىل حقوق املتهم وضامناته 
عندم�ا يع�رض عليها بناًء عىل رغبة الس�لطة التنفيذية، هذه املحاكم كثرة نذكر منها عىل س�بيل 
املثال يف النظم العربية: املحاكم العس�كرية،وحماكم أمن الدولة، سواء الدائمة أو الطوارئ، هذه 
أبرزها وأكثرها شهرة، وهناك ُخليط من املحاكم اخلاصة واالستثنائية، كام يف مرص حيث يوجد 
العديد من املحاكم االستثنائية خاف ما ذكر كمحكمة القيم، وحمكمة احلراسة، وحمكمة الغدر، 
ويف سوريا باإلضافة إىل املحاكم العسكرية، وحماكم أمن الدولة، توجد حماكم األمن االقتصادي 
طبقًا للقانون رقم )46( لسنة 1977م، ويف تونس توجد املحكمة العليا املختصة بجرائم اخليانة 

التي تقع من أعضاء احلكومة طبقًا للقانون رقم )10( لسنة 1970م . 

)1( صيام، رسي، مرجع سابق، ص222� 223 . 
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كذلك دائرة الزجر املايل طبقًا للقانون رقم )34( لسنة 1985م، وختتص بمحاكمة املوظفني 
وأعوان الدولة واملؤسسات العامة.

 ويف لبن�ان فض�ًا عن قضاء األحداث، والقضاء العس�كري، يوجد املجل�س العديل الذي 
خيت�ص بالنظ�ر يف جرائ�م الدولة، ويف العراق يوج�د القضاء العش�ائري، ويف ليبيا توجد حمكمة 
الش�عب، وختت�ص بمحاكم�ة املس�ئولني ع�ن الفس�اد الس�يايس اإلداري، وغرها م�ن اجلهات 
القضائي�ة التي ال يتس�ع املق�ام للتعريج عليها، وحي�ث إن فقهاء القانون ق�د وضعوا العديد من 
املعاي�ر التي يمكن من خاهلا التفريق بني املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، وبني املحاكم العادية، 

وبناًء عىل هذه املعاير يمكن حتديد مدى دستورية املحاكم اخلاصة واالستثنائية)1(. 

أواًل:  معيار التخصص: وعىل أساس هذا املعيار يتحدد القايض العادي )الطبيعي(،أو املحكمة 
العادية عىل أساس نطاق االختصاص الذي يتوفر هلا، فإذا كان اختصاصها عامًا، وشامًا 
كانت حمكمة عادية )عامة(، أما إذا كان اختصاصها قارصًا عىل أنواع معينة من املنازعات، 

أو فئة معينة من الناس كانت حماكم خاصة أو استثنائية . 

ثاني�ًا:  معي�ار اإلجراءات:  ينظر من خال هذا املعيار إىل طبيعة اإلجراءات التي تتبعها املحكمة 
يف قضائها، فاإلجراءات التي تتبع أمام املحاكم العادية )العامة(، تتس�م بأهنا تفسح جمااًل 

واسعًا لكفالة حقوق الدفاع وضامناته كاملة، عىل عكس املحاكم اخلاصة واالستثنائية.

ثالثًا: معيار أس�لوب التش�كيل: من املعاير اهلامة معيار تشكيل املحكمة، حيث نجد أن املحاكم 
العادي�ة تش�كل من قضاة متخصصني يف القانون والرشيع�ة، عىل عكس املحاكم اخلاصة 
واالس�تثنائية، فإهن�ا تش�كل م�ن موظف�ني، وم�ن أش�خاص عادي�ني، أو من أش�خاص 

متخصصني مع أشخاص عاديني أو فنيني . 

رابع�ًا:  معي�ار املصالح التي حيميها قضاء املحكمة: يق�وم التمييز بني املحكمة العامة، واملحكمة 
اخلاص�ة أو االس�تثنائية عىل أس�اس املصالح التي حيميها قضاء املحكم�ة، فإذا كان حيمي 
املصالح العادية التي هتم عموم األشخاص فهي حمكمة عادية، أما إذا كان قضاء املحكمة 

)1( بسيوين؛ ووزير، مرجع سابق، تقرير: حممد حميي الدين عوض، ص400�401 ؛ وانظر: أعبودة، الكوين، مرجع 
سابق،  ص141 ؛ وانظر: احلجار، حلمي، مرجع سابق،  ص246 . 
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حيم�ي مصالح خاصة ذات وصف حم�دد، وتتعلق بفئة معينة من األش�خاص، وليس هلا 
والية قضائية خارج احلدود التي رسمت هلا فهي حمكمة خاصة. 

خامسًا: معيار دور القايض والقانون املطبق: ووفقًا هلذا املعيار يقوم التفريق بني املحكمة العادية 
)العامة(، واملحكمة اخلاصة أو االستثنائية عىل أساس طبيعة دور القايض والقانون الذي 
يطبق�ه، فدور القايض يف املحكمة العامة يتمي�ز باحليدة والتجرد، والتقيد بقواعد القانون 
عىل عكس املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، فق�د ال يتمتع القايض فيها بام يتمتع به القايض 

العادي يف املحكمة العامة«)1(.

وبناًء عىل ما س�بق، فإن أي حمكمة ال تتقيد هبذه املعاير باإلضافة إىل االس�تقال واملس�اواة 
بني اخلصوم، أو اإلخال بأي حق من حقوق املتهم املقررة رشعًا أو قانونًا، أيًا كان نوع احلقوق 
أو الضامنات، فإهنا تعد حماكم غر دستورية، وال ينطبق عليها وصف القضاء العام، وجيب أن ال 
نلتفت لرأي بعض فقهاء القانون املرصي، الذين يرون أن إنش�اء املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية 
يدخل ضمن نص املادة )167( من الدستور اخلاص باهليئات القضائية عمومًا، وذلك بأن املنظم 
الدس�توري مل يذكر رصاحة املحاكم القضائية ولكنه ذكر اجلهات األخرى، كالقضاء العسكري 
وقض�اء أمن الدولة، وأن عبارة »اهليئات القضائية« تش�مل اهليئات القضائي�ة العادية، واهليئات 
القضائية اخلاصة واالس�تثنائية، أو اللج�ان اإلدارية ذات االختصاص القضائي تعترب أمرًا متفقًا 
م�ع الدس�تور )2(. ولكن الرأي اآلخر الذي س�اقه أغلب فقهاء القانون عىل عدم دس�تورية هذه 
املحاك�م، ي�رى أن إنش�اء املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية يصطدم بنص املادة الثانية من الدس�تور 
احلايل جلمهورية مرص العربية، والتي تنص عىل أن » مبادئ الرشيعة اإلس�امية املصدر الرئييس 
للترشيع، ومن ثم يعتربأي نص يرد يف الدستور، أو يف القانون خيالف أحكامها منعدما ؛  وذلك 
ألن الرشيعة ال تعرف وال تقر بفكرة املحاكم اخلاصة أو االستثنائية  )3(. وإن إنشاء هذه املحاكم 

)1( جودة، صاح، مرجع سابق،  ص95�128 ؛ وانظر: الشناوي، أسامة، مرجع سابق،  ص491�493 ؛ وانظر: 
اجلارحي، مرجع سابق،  ص110�114 ؛ وانظر: سام، عاء حممد الصاوي، مرجع سابق،  ص289�290 ؛ 

وانظر: طه، حممود ، مرجع سابق،  ص103 .
)2( الشناوي، أسامة، مرجع سابق،  ص508 ؛ جودة، صاح، مرجع سابق،  ص110 .

)3( جودة، صاح، مرجع سابق،  ص112 . 
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يصطدم كذلك بنص املادة )68( من الدس�تور املرصي احلايل، والتي تنص عىل أن لكل مواطن 
حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي )العام( وال ش�ك أن إنش�اء مثل هذه املحاكم يعد خروجًا عىل 

القضاء الطبيعي، ومن ثم تعترب غر دستورية )1(.

وكذلك إنش�اء مثل هذه املحاكم هو اصطناع هليئ�ات وجهات تعطى وصف املحاكم، خيل 
بمب�دأ املس�اواة بني املتقاضني، وبني احل�كام واملحكومني مما يتعارض مع نف�س املادة )40( من 

الدستور)2(. 

هذا عىل املستوى العريب، أما عىل املستوى الدويل، فنجد أن أغلب القوانني قد نصت رصاحة 
عىل حتريم إنش�اء مثل هذه املحاكم كالدستور البلجيكي لعام 1831م، والدستور اإليطايل لعام 
1947م، والدس�تور اليوناين لعام 1963م، وغرها مما ال يتس�ع املجال لرسدها، كام س�بق بيانه 

من هذا املبحث.

وه�ذا يدل عىل عدم دس�تورية إنش�ائها طاملا أهنا تتعارض وأغلب القوان�ني الوضعية، التي 
أصبح�ت تنادي بوجوب مثول املتهم أمام القايض الطبيعي )القضاء العام(، وأن إحالته إىل غر 
هذا القضاء يعد مساسًا بحقه يف حماكمة عادلة ومنصفة، وكذلك سارت كل املواثيق واملؤمترات 
الدولي�ة س�واء العاملية منها أو املحلي�ة، حيث نادت هي األخرى إىل حتريم إنش�اء هذا النوع من 

املحاكم. 

فاإلع�ان العاملي حلقوق اإلنس�ان لع�ام 1948م، والعهد الدويل اخل�اص باحلقوق املدنية 
والسياس�ية، واملؤمتر العاملي الس�تقال العدل بكن�دا عام 1984م، وغرها كث�ر مجيعها تنادي 
بأن إنش�اء مثل ه�ذه املحاكم يعد إخااًل بضامنات املتهم، وأنه حيرم إنش�اؤها، مما يدل عىل عدم 
دستوريتها، وإذا وقفنا مع الرشيعة اإلسامية، نجدها أولت املتهم كافة حقوقه، وضامناته وأوهلا 
املس�اواة واالس�تقال، وبذلك فهي ال تعرف حماكم خاصة أو اس�تثنائية،وال تقر بوجودها طاملا 
أهن�ا ختل بحقوق املته�م أو بعضها، وهذا يدل عىل عدم رشعية املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية يف 
الرشيعة اإلس�امية، ومن خال ما س�بق نجد أن هناك إمجاعًا دوليًا وحمليًا عىل أن إنش�اء حماكم 

خاصة أو استثنائية، أصبح أمرًا حمرمًا قانونيًا ؛ نظرًا ملساسها بحقوق املتهم وضامناته .
)1( البدري، حممد، مرجع سابق،  ص410 . 

)2( جودة، صاح، مرجع سابق،  ص113 ؛ وانظر: طه، حممود ، مرجع سابق،  ص180 . 
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3. 3. 5  مساوئ املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

مما  سبق بيانه، يظهر أن هذه املحاكم ال ختلو من اخللل يف سر اإلجراءات أمامها سواء قبل 
املحاكم�ة، أو أثن�اء املحاكمة عندما يمثل املتهم أمامها نظرًا لإلخال واالنتهاك الواضح حلقوق 
املته�م وضامنات�ه، ول�و مل يكن فيها إال أن ه�ذه املحاكم ختل بمبدأ املس�اواة، ل�كان كافيًا يف بيان 

عوارها واهتزاز الثقة هبا، وال شك أن هلذه املحاكم مساوئ كثرة نسوق منها ما ييل: 

1� إن االلتجاء إىل مثل هذه املحاكم يعترب من س�امت النظم الدكتاتورية، مهام أظهرت هذه 
النظم أن اهلدف من إنشائها ُحسن سر العدالة . 

2� إن العم�ل بمثل ه�ذه املحاكم وإقرارها يف نظ�ام الدولة،جيعل أمامنا قانونني اس�تثنائيني 
تطب�ق الدول�ة منهام ما يوافق رغباهتا، ومثاله القضاء العش�ائري يف العراق الذي أقر من 
أجل كس�ب رضاء رؤوس العش�ائر، وأصبح هذا القضاء يرضب املجتمع األهيل املدين 

باملجتمع األصيل البدوي . 

3� مه�ام كان�ت امل�ربرات إلنش�اء مثل هذه املحاكم كنش�وب ح�رب أو تفاقم أزم�ة أو قيام 
ط�وارئ، ف�كل هذه املربرات ال يمكن أن تنفي أن ه�ذه املحاكم من عوامل ذهاب هيبة 

القضاء العام واهتزاز الثقة به .

4�  إنشاء مثل هذه املحاكم بدعوى االستعجال واالختصار، ورسعة إصدار قراراهتا، وهي 
يف احلقيقة غر حمددة وال متوافقة مع قواعد القضاء، وختل بحق الدفاع، وجتهض ضامنات 

املتقاضني، فهي بذلك تتيح هلم اخلروج عىل قواعد اإلجراءات الرشعية الدستورية . 

5 � م�ن أهم مس�اوئ ه�ذه املحاكم النص عىل عدم ج�واز الطعن يف أحكامه�ا ؛ ألهنا حترم 
املحكوم عليه من حقه يف االستئناف املقرر يف القوانني اإلجرائية واألنظمة الدستورية .

6 � إن إنش�اء مثل هذه املحاكم يعد عدوانًا صارخًا عىل اس�تقال القايض وحريته وحياده، 
وإخااًل بمبدأ وحدة القضاء. 
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7 � إن يف إنش�اء ه�ذه املحاك�م إهدارًا للعدال�ة، وانتهاكًا للقضاء العام ال�ذي يقوم عىل مبدأ 
سلطة القضاء يف نظر مجيع الدعاوى؛  ألن هذه املحاكم تشكل يف غالب األحيان كليًا أو 

جزئيًا من غر القضاة املتخصصني )1(.

8 � م�ن مس�اوئها عدم قبول اإلدعاء املدين أمام ه�ذه املحاكم، وهي بذلك حترم املترضر من 
حقه الدستوري. 

3 .4 حماكمة املدنيني أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية
متهيد وتقسيم

م�ن املعل�وم يف النظم الديمقراطي�ة أن املدين جي�ب أن حياكم أمام القض�اء العادي صاحب 
الوالية العامة، وانتزاع الش�خص املدين من القضاء الع�ام )العادي(،والطبيعي ُلتنظر قضيته من 
قب�ل حمكمة خاصة غر عادية أو اس�تثنائية، أو انتزاع قضايا معينة م�ن اختصاص القضاء العام، 
ومنعه من النظر فيها، وإيداعها إىل حماكم خاصة كل ذلك اعتداء عىل حقوق اإلنسان، فيعترب من 

عنارص املحاكمة العدالة، أن تتم هذه املحاكمة أمام حمكمة متخصصة حمايدة مستقلة. 

ومما ال ش�ك فيه أن انتزاع أش�خاص من قضاهتم الطبيعيني – القضاء العام � ليحاكموا أمام 
حمكمة اس�تثنائية أو خاصة خيالف األصول الدس�تورية، وخيل بس�لطة ووالي�ة القضاء وحيدته 
واس�تقاله، وينط�وي عىل إخال بمبدأ املس�اواة ال�ذي قررته الرشيعة اإلس�امية، وتقرره كل 

الدساتر واملواثيق الدولية )2(. 

وعليه فإننا ندرس يف هذا املبحث رشعية حماكمة املدنيني أمام املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية 
أي�ًا كان نوعها ؛ ألن ه�ذه املحاكم كثرة جدًا يف أغلب النظم العاملي�ة وخصوصًا نظامنا العريب، 

وفق املطالب التالية: 

)1( احلام�د، أب�و ب�ال عب�داهلل: املعاير الدولية الس�تقال القضاء يف بوتق�ة الرشيعة اإلس�امية، ط1، 1425ه� � 
2001م، الدار العربية للعلوم، بروت، لبنان، ص82�85 ؛ وانظر: صاح، جودة، مرجع س�ابق، ص102 – 

106؛ وانظر: وايل، فتحي، مرجع سابق،  ص196�197 .
)2( أمحد، عبدالكريم عبادي، مرجع سابق، ص6، 7 . 
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3 .4 .1 حق املدنيني يف حماكمتهم أمام القضاء الطبيعي

يقص�د باملدين »هم املدني�ون املتواجدون عىل إقليم الدولة«)1(. أما إذا نس�ب الش�خص إىل 
وظيفته، فإن املدين يعني كل شخص ال ينتمي إىل من ثبتت له الصفة العسكرية، فاملدين هو من ال 
ينتمي لضباط أو صف الضباط أو اجلنود للقوات املسلحة،وغرها من أفرع القوات املسلحة)2(.

ولكن املقصود من املدين هنا، هو كل ش�خص يقيم عىل أرض الدولة، س�واء كان يعمل يف 
املجال املدين، أو يف املجال العس�كري؛  ألن الوظيفة عمل جيب أن ال تطغى عىل حرية اإلنس�ان 
وحقوق�ه، فإذا كان عس�كريًا عومل بكذا، وإن كان مدنيًا عومل بش�كل آخ�ر، وهذا ما جيب أن 
نبين�ه هنا بأن املقصود اإلنس�ان وحقه يف حماكمته أمام القضاء الع�ام، بغض النظر عن املهنة التي 

يمتهنها. 

وم�ن يس�تقرئ الدس�اتر واملؤمترات الدولي�ة، جيدها مجيع�ًا تنص عىل ح�ق كل مواطن يف 
حماكمة عادلة منصفة أمام القضاء الطبيعي )العام(. 

فف�ي النظ�م العربية، ومنها الدس�تور املرصي اجلدي�د الصادر س�نة 1971م، نص يف املادة 
)68( ع�ىل »أن ل�كل مواط�ن ح�ق االلتجاء إىل قاضي�ه الطبيعي«، وق�د أكد هذا املب�دأ القانون 
األس�ايس للس�لطة الوطنية الفلس�طينية يف املادة )30( التي تنص عىل أنه » .... ولكل فلسطيني 
حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي«،  ويف هذا املعنى نص الدس�تور اإليطايل يف املادة )25( لس�نة 
1948م، والدس�تور البلجيك�ي، واليوناين،والفلندي كام س�بق بيان�ه )3(، مجيعها تنص عىل حق 
اإلنس�ان واملواط�ن يف أن حياك�م أم�ام قضاء ع�ادي )ع�ام(، وهذه النصوص تش�مل اإلنس�ان 
املدين والعس�كري عىل حد س�واء، هذا فيام يتعل�ق بجرائم القانون العام، أما م�ا يتعلق باجلرائم 
العسكرية البحتة، فإن نظرها يكون من قبل حماكم عسكرية متخصصة تنظر مثل هذه الدعاوي؛ 
ألن القضاء العس�كري قضاء ذو اختصاص خاص يتحيز نطاقه بالدعوى العس�كرية فحس�ب، 

)1( طه، حممود ، مرجع سابق، ص39 .
)2( أمحد، عبدالكريم عبادي، مرجع سابق، ص17� 18 . 

)3( الدي�راوي، طارق حممد، ضامنات املتهم وحقوقه يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دراس�ة مقارنة، رس�الة دكتوراه 
مقدمة للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية، 

ص555 .
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فإذا توس�ع هذا االختصاص وتناول غر اجلرائم العس�كرية، فإنه يمثل مساس�ًا بجوهر حقوق 
املحاكمة العادلة)1(، وهي حماكم غر املنتس�بني للنطاق العس�كري أمام حماكم عسكرية بدعاوى 

هي من اختصاص القضاء العام .

لذلك فإنه جيب أن حياكم كل شخص ارتكب جريمة من جرائم القانون العام أمام املحاكم 
املتخصصة، وهي املحاكم العادية صاحبة الوالية األصلية سواء كان من املدنيني، أو من املدنيني 
الذين يعملون يف السلك العسكري، أو من العسكريني طاملا أهنا تدخل يف جرائم القانون العام، 
وأن تنظر الدعوى أمام القضاء العام بعيدًا عن املحاكم العس�كرية، أو حماكم أمن الدولة س�واء 
الدائمة أو طوارئ، أو أي حمكمة أخرى ختتص بفئة معينة من الناس، وبقضايا حمددة، أما اجلرائم 
العسكرية البحتة كجريمة الغياب أو اهلروب من امليدان، أو االعتداء عىل املمتلكات العسكرية، 
فإهن�ا تنظ�ر أمام املحاكم العس�كرية املتخصصة واملنش�أة لذلك)2(، وعىل ذلك ف�إن إحالة املدين 
إىل حمكم�ة غ�ر املحكمة العامة تعترب تعديًا ع�ىل حقه القانوين،حتى ولو كان�ت اجلريمة مرتكبة 
داخ�ل الثكن�ات العس�كرية، طامل�ا أن طرفها م�دين، فإنه جيب أن حي�ال إىل القض�اء العام، رغم 
رضورة احلف�اظ ع�ىل رسية وأمن وس�امة ومصالح القوات املس�لحة؛ ألننا ل�و أحلنا املتهم إىل 
املحاكم العسكرية بدعوى املحافظة عىل سامة ورسية القوات املسلحة، فكأننا نثبت أن القضاة 
العاديني ليس�وا أهًا لتحمل مس�ئولية املحافظة عىل أمن وسامة ورسية القوات املسلحة، وهذا 
حم�ال)3(، ك�ام أنه جي�ب أن ال نلتفت لدعوى من يق�ول إن إحالة املدنيني إىل املحاكم العس�كرية، 
وخصوص�ًا من ه�م ملحقني بالقوات املس�لحة أمرًا الزم�ًا؛ ألن قضاة املحاكم العس�كرية أكثر 
دراي�ة بطبيع�ة عمل ه�ؤالء املتهمني، ويمك�ن اجلواب عىل ذل�ك أن كل قوان�ني العقوبات دائاًم 
تن�ص ع�ىل كافة اإلجراءات والعقوبات ملن يرتكب مثل ه�ذه األفعال، فا جمال إلحالة املدنيني 
إىل القضاء العس�كري، أو غره من األقضية االس�تثنائية مهام كانت امل�ربرات، بل جيب أن حيال 
إىل القض�اء الع�ام، ففي قان�ون العقوبات املرصي مث�ًا نص يف املادت�ني )5/78 و 5/80(، إذ 
تعاقب األوىل كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أس�لحة، أو س�فن،  أو طائرات .... مما  إعد 

)1( نجم، عمر، مرجع سابق، ص805 . 
)2( طه، حممود، مرجع سابق، ص8 .

)3( املرجع السابق ، ص28 .
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للدف�اع عن الباد ..... باألش�غال الش�اقة والس�جن املؤبد، وباإلعدام إذ وقع�ت اجلريمة زمن 
احلرب، بينام تعاقب الثانية » باحلبس والغرامة، أو بإحدامها كل من دخل مصنعًا أو أحد منش�أة 
الدفاع أو معس�كرًا أو مكانًا ضمت أو اس�تقرت فيه قوات مسلحة .... ويكون اجلمهور ممنوعًا 
م�ن دخول�ه، أو كل من أقام، أو وجد يف املواضع واألماكن التي حظرت الس�لطات العس�كرية 
اإلقامة فيها...« )1(،  وهذا يدل عىل أن قوانني العقوبات يف أغلب البلدان ضمنت املحافظة عىل 

املقتنيات العسكرية للدولة.

وإذا نظرنا إىل موقف بعض النظم العربية واألجنبية حول إحالة املدنيني إىل املحاكم العادية، 
نجد أن النظام القضائي يف اململكة العربية الس�عودية يكفل لكل متهم س�واء كان عس�كريًا، أو 
مدنيًا إذا ارتكب جناية، أو جنحة، أو خمالفة إحالته إىل القضاء العام بغض النظر عن صفة اجلاين، 
أو املجن�ي علي�ه، أو املكان الذي ارتكبت فيه اجلريمة حتى لو كانت داخل الثكنات العس�كرية، 
رغم أنه يوجد جمالس عس�كرية ملحاكمة العس�كريني فقط عىل خمالفاهتم املس�لكية أثناء تأديتهم 
أعامهل�م، وعليه نجد أن القضاء العام هو اجلهة الوحيدة التي حياكم أمامها املتهم)2(، ويف احلقيقة 
أن هذا حيمد للنظام القضائي الس�عودي املس�تمد من الرشيعة اإلس�امية، فا حماكم عس�كرية 
وال أم�ن دولة، والقضاء الع�ام يعترب اجلهة الوحيدة لكل املتهمني، وخصوصًا يف جرائم القانون 
العام، رغم أن تقسيم العقوبات يف النظام السعودي جاء متفقًا مع التقسيم الرشعي حيث تنقسم 
اجلرائ�م إىل حدود، وقصاص وتعازير، وكل مرتكب هلذه اجلرائم،فإنه حياكم أمام القضاء العام 

صاحب الوالية العامة بغض النظر عن طبيعة عمله. 

ويف اإلمارات العربية ال توجد حماكم عسكرية وال استثنائية)3(، لذلك فإن املتهم سواء كان 
مدنيًا أو عس�كريًا حيال إىل القضاء العادي � العام، وعىل ذلك سار الترشيع الكويتي،حيث قرص 
حماكم�ة املدنيني أمام املحاك�م العادية، وهذا ما نصت عليه املادة )164( من الدس�تور الكويتي 
الص�ادر عام 1952م، وكذا الترشيع العراقي ال�ذي نص عىل أنه إذا كان املجني عليه، أو اجلاين 

مدنيًا، فإنه حياكم أمام القضاء العادي � العام �)4(. 

)1( نجم، عمر، مرجع سابق، ص 807 – 808 . 
)2( بال، أمحد عوض، اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية، ط1، 1411ه�� 

1990م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص887.  
)3( البوعينني، مرجع سابق، ص225 . 

)4( طه، حممود أمحد، مرجع سابق، ص22 .



115

ويف الواق�ع إن امت�داد والية القضاء العس�كري عىل املدنيني س�واء يف الظ�روف العادية أو 
االس�تثنائية،كان مثار جدل يف النظام الوضعي ملا يتصف بعدم احليدة، فيمس اس�تقال القضاء 

وينتقص من والية السلطة القضائية)1(. 

وإذا وقفن�ا م�ع الرشيع�ة اإلس�امية نج�د أن القضاء واح�د ومصدره واح�د، وأن اجلميع 
حياكم�ون أمام جهة قضائية واحدة ؛  حتقيقًا ملبدأ املس�اواة وحق التق�ايض، ومبدأ وحدة القضاء 
ال�ذي يعترب مكف�واًل للجميع دون التمييز من حيث صفة اجلاين، أو املجني عليه، أو حتى نوعية 

اجلناية املرتكبة، أو مكان وقوعها . 

ومن ذلك فإن اإلسام مل يعرف قضاًء عسكريًا، خيل بضامنات، وحقوق املتهم كام يف بعض 
النظم الوضعية، وأن قايض اجلند أو قايض العسكر يف اإلسام،هو القايض الذي يسر مع اجلند 
ليفص�ل يف منازعاهت�م عىل جهة الرسع�ة، لئا يكون يف ذلك تش�اغل عن مواق�ع احلرب، وهو 
يتمت�ع بالتأهيل العلم�ي، وحيكم وفق أحكام الرشيعة اإلس�امية من الكتاب والس�نة، وكانت 
والية قارصة عىل اجلند، وما يتصل هبم من أعامل، وال متتد واليته عىل املدنيني سواء يف األحوال 
العادية أو االستثنائية)2(، فإذا عاد اجليش إىل موقعه، فإن القضاء العام هو صاحب الوالية يفصل 

يف كل املنازعات.

ونخلص مما سبق طرحه إىل أن إحالة أي من املدنيني ألي من القضاء االستثنائي أيًا كان نوع 
هذا القضاء، وهو كثر يف النظم العربية يعد مساس�ًا، بحق كل إنس�ان يف أن حياكم حماكمة عادلة 
مس�تقلة أمام حمكمة تضمن له كل حقوقه دون استثناء، وهذا ما تسعى له كل األعراف الدولية، 

وقررته الرشيعة اإلسامية منذ مبعث الرسول > .

3 .4 .2  اختصاص املحاكم اخلاصة واالستثنائية بجرائم القانون العام 

يدور احلديث يف هذا املطلب عن مدى اختصاص املحاكم اخلاصة، واالس�تثنائية بمحاكمة 
املدني�ني، الذي�ن يقومون بارتكاب أفع�ال هي من جرائم القانون الع�ام، والذي خيتص بالفصل 
فيه�ا املحاك�م العادي�ة � العادي�ة�، وس�نقترص يف هذا املطلب ع�ىل حماكمة املدنيني أم�ام املحاكم 

)1( يوسف، يس، مرجع سابق، ص290 . 
)2( يوسف، يس، مرجع سابق، ص290� 293 . 
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العسكرية؛ ألهنا أكثر شيوعًا سواء يف النظم العربية أو األجنبية؛ وألن أغلب النظم إذا أرادت أن 
تنزع املتهم من أمام قاضيه العادي أحالته إىل املحاكم العسكرية غالبًا، رغم أنه يوجد العديد من 
املحاكم التي تعد خروجًا عىل القضاء العام، كام سبق بيانه عند احلديث عن أنواع املحاكم، هذه 
املحاك�م ُخصص�ت ملحاكمة فئة معينة جتاه أفع�ال حمددة جرمها القانون، وغالب�ًا ما يكون عمل 
هذه املحاكم يف وقت إعان حالة الطوارئ إال أنه ال حيال إليها إال مدين، أما املحاكم العسكرية 
وهي نوع من املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية عىل حسب طبيعة اختصاصها، فإن املدنيني حيالون 
ل�ه س�واء يف حالة الس�لم أو احل�رب، مع أنه جيب أن حي�ال كل منهم إىل القضاء الع�ام بعيدًا عن 

القضاء االستثنائي)1(.

ل�ذا نج�د أن أغلب دول الع�امل تعرف املحاك�م العس�كرية، أو املجالس العس�كرية،إال أن 
غالبيته�ا يقت�رص اختصاصها عىل حماكمة العس�كريني ع�ن املخالفات العس�كرية البحتة خاصة 
ال�دول الديمقراطية كالواليات املتحدة األمريكية، وإنجلرتا، والس�ويد، والنمس�ا، والنرويج، 
وأملانيا، فهي تطبق قانون العقوبات العام عىل املدنيني، حتى لو كانوا رشكاء يف جرائم عسكرية، 
وينسحب ذلك عىل العسكريني متى كانت اجلرائم املنسوبة إليهم جرائم عادية، ونقصد بجرائم 
القان�ون العام العادية » هي تلك اجلرائ�م التي ينص عليها قانون العقوبات والقوانني املكملة له 
دون قان�ون العقوب�ات العس�كري، والتي ال تنط�وي هذه اجلرائم عىل مس�اس مبارش بمصلحة 
الق�وات املس�لحة، أو بأم�ن الدولة، وم�ن أمثلتها جرائم القت�ل والرسقة واحلري�ق واإلرهاب، 

وغرها من جرائم األشخاص واألموال«)2(. 

ففي النظم العربية، ومنها النظام املرصي الذي يعد أوس�ع النظم العربية يف حماكمة املدنيني 
أمام املحاكم العس�كرية جعل صفة اجلاين واملجني عليه ونوعية اجلريمة،والنطاق الوظيفي هي 
األس�اس ملحاكمة املدنيني أمام املحاكم العس�كرية يف زمن الس�لم واحل�رب، حيث يرى املنظم 
املرصي كي حياكم املدين أمام املحاكم العس�كرية أن تغلب عىل اجلاين الصفة العس�كرية، حيث 
تنص املادة السابعة من قانون األحكام العسكرية الفقرة الثانية عىل » اختصاص القضاء العسكري 

)1( طه، حممود أمحد، مرجع سابق، ص8 .
)2( املرجع السابق ، ص 39 . 
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بكاف�ة اجلرائم التي ترتكب من األش�خاص اخلاضعني ألحكام القان�ون إذا مل يكن فيها رشيك، 
أو مس�اهم م�ن غرهم« واملقصود هنا اجلرائ�م التي تقع عىل احلق الع�ام دون أن يكون هلا صلة 
بغر العسكريني، ومن أمثلتها املشاجرات أو الرسقات، أو أي جرائم أخرى تقع بني العسكريني 
خ�ارج املعس�كرات أو الثكنات، وغر متصلة بأعامل الوظيف�ة، ويفهم من نص املادة أنه إذا كان 
هن�اك رشي�ك مدين مع العس�كري يف مثل ه�ذه األفعال، ف�إن القضاء العام ه�و املختص، ومن 
هؤالء العس�كريون بالقوات املسلحة وأفرعها، وأرسى احلرب باعتبارهم يف حكم العسكريني، 
واملدني�ني الذين يعملون يف وزارة الدفاع، أو يف القوات املس�لحة بجميع أفرعها، ويس�تدل عىل 
ذل�ك بنص املادة )7( من قانون العقوبات العس�كري، إذ تنص يف فقرهتا األوىل »رسيان أحكام 
القان�ون ع�ىل كافة اجلرائم الت�ي ترتكب من .... األش�خاص اخلاضعني ألحكام�ه متى وقعت 

بسبب تأديتهم أعامل وظائفهم«، ونص هذه املادة يشمل صفة اجلاين)1(.

أما املجني عليه ووفقًا لنص املادة الس�ابقة، فإن املحاكم العسكرية ختتص بمحاكمة كل من 
يرتك�ب جريمة يك�ون ضحيتها أحد العس�كريني، وذلك إذا ما ارتكبت اجلريمة؛ بس�بب تأدية 
العس�كريني أع�امل وظائفه�م دون االعتداد بصفة اجلاين، حت�ى لو كان اجلاين مدني�ًا، فاملهم أن 

يكون املجني عليه شخصًا عسكريًا )2(.

وهو ما يعني إمكان إخضاع املدنيني الختصاص املحاكم العس�كرية ؛ بس�بب جرائم عادية 
يرتكبوهن�ا ض�د أي ش�خص عس�كري، ملجرد اإلدع�اء بأن ه�ذه اجلريمة ارتكبت بس�بب أدائه 
ألع�امل وظيفت�ه، وهذا يعد يف احلقيقة س�لبًا الختص�اص املحاكم العادية � العادي�ة � بمحاكمة 
املدني�ني عن جرائم القانون العام التي يرتكبوهنا ؛ ألن الصفة العس�كرية للمجني عليه ولو كان 
االعتداء قد وقع بسبب تأدية ألعامل وظيفته ال يسوغ اعتبارها سببًا لنقل الختصاص إىل املحاكم 

العسكرية)3(. 

)1( ط�ه، حمم�ود أمحد، مرجع س�ابق، ص 12� 13؛ وانظر: ع�زت، فتحي حممد، قانون القضاء العس�كري اجلديد، 
ط1، 2008م، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص13� 15 . 

)2( املرجع السابق ، ص 26 . 
)3( نجم، عمر، مرجع س�ابق، ص808 ؛ وانظر: عصفور، حممد، اس�تقال الس�لطة القضائية، جملة القضاة، العدد 

الثالث، السنة األوىل، يوليو 1968م، ص312 . 



118

أما عن نوعية اجلريمة التي بموجبها حياكم املدين أمام املحاكم العس�كرية، فهي كل اجلرائم 
املاس�ة بمصلحة القوات املس�لحة س�واء بصفة مبارشة، أو غر مبارشة، حيث تعد اجلرائم ماسة 
بش�كل مب�ارش بمصلح�ة القوات املس�لحة، مت�ى ارتكبت ض�د أمن الق�وات املس�لحة أو ضد 
منش�آهتا أو معداهت�ا، وه�ذا ما نصت عليه امل�ادة )1/5( من قانون األحكام العس�كرية املرصية 
برقم 1966/25م، بعد تعديلها بالقانون رقم )28( لسنة 1968م، عىل رسيان أحكام القانون 
العس�كري عىل كل من يرتكب جريمة ضد أمن وس�امة، أو مصالح القوات املسلحة أيًا كانت 
صف�ة اجل�اين، وأيًا كان القان�ون املنصوص فيه عىل هذه اجلريمة، كام تن�ص )م/2/5( من نفس 
القان�ون عىل أن حياك�م مرتكب اجلرائم التي تقع عىل معدات أو مهامت أو أس�لحة أو ذخائر أو 
وثائ�ق أو أرسار القوات املس�لحة،أو ع�ىل أي من متعلقاهتا أمام املحاكم العس�كرية)1(، وال زال 
نص هذه املادة س�اري املفعول حتى بعد التعديل األخر الذي صدر بالقانون رقم )16( لس�نة 

2007م.  

وياحظ عىل عبارة الفقرة األوىل من املادة س�الفة الذكر اتس�اعها وإطاقها، بحيث ختضع 
س�ائر اجلرائم أي�ًا كان نوعها )عادية(، أو صفة مرتكبها � ول�و كان مدنيًا �، الختصاص القضاء 
العسكري، طاملا وقعت يف مكان يشغله العسكريون لصالح القوات املسلحة، فمناط االختصاص 
إذن ليس ش�خص مرتكب اجلريمة أو نوعها،وإنام مكان وقوعها، وهذا يعترب توس�عًا من املنظم 
املرصي يف بس�ط والية املحاكم العس�كرية عىل اجلرائم املرتكبة من املدنيني، وهو توسع ال مربر 

له، كام يرى فقهاء القانون املرصي)2(.

أما الفقرة الثانية من نفس املادة اخلامسة سالفة الذكر، فتبني أن اختصاص املحاكم العسكرية 
التي تقع عىل كافة متعلقات القوات املسلحة، يمكن أن يستوعب كثرًا من جرائم القانون العام 
عىل النحو الذي يبدو معه هذا القانون، وكأنه يريد أن جيعل القوات املسلحة هي اجلهة املختصة 
وحدها بحامية متعلقاهتا ومصاحلها، وهذا مما جيب أن حتميه املحاكم العادية، وهبذه اجلناية يمكن 
أن يعاق�ب امل�دين الذي يرسق إطار إحدى الس�يارات العس�كرية، التي تق�ف يف الطريق العام، 

)1( طه، حممود، مرجع سابق، ص 30 .
)2( نجم، عمر، مرجع سابق، ص806 ؛ وانظر: عصفور، حممد، مرجع سابق،  ص311 . 
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وحماكمته أمام املحاكم العسكرية، وهو وضع ال مربر له، فقد  سلب اختصاص املحاكم العادية 
صاحبة الوالية العامة  بنظر كافة هذه اجلرائم)1( .

وإذا ما اس�تعرضنا النط�اق الوظيفي الختصاص املحاكم العس�كرية املرصية، نجده يعتمد 
عىل العمل املعهود به إىل املدنيني، وتنحرص الوظيفة التي هي أساس ذلك االختصاص ملن يعمل 

بوزارة الدفاع أو يف القوات املسلحة، كي حياكم املدين أمام املحاكم العسكرية املرصية.

 وقريب�ًا م�ن النظ�ام املرصي النظام الس�وداين، حي�ث صدر قانون القوات املس�لحة لس�نة 
1988م،ونص املادة )4/ي( عىل أنه جتوز حماكمة أي مواطن أمام املحاكم العسكرية يف اجلرائم 
املنصوص عليها يف الفصول التاس�ع والعارش واحلادي عرش من قانون العقوبات،إذا قرر القائد 

العام ذلك بموافقة النائب العام)2(. 

وتتباي�ن الترشيعات يف النظم العربية، ففي اململكة العربية الس�عودية مجيع اجلرائم حتال إىل 
املحاكم العادية بصفتها صاحبة الوالية العامة، وبام أنه ال يوجد يف النظام السعودي حماكم خاصة 
أو استثنائية، فإن مجيع اجلرائم التي ترتكب ضد القوات املسلحة حتال إىل املحاكم العادية، سواء 
كان اجلاين عس�كريًا أو مدنيًا، أو املجني عليه، وس�واء حدثت اجلريمة داخل املقرات العسكرية 

أو خارجها عىل حد سواء، والفيصل فيها للقضاء العام. 

وكذلك س�ار الترشيع الكويتي، حيث قرص حماكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية بجرائم 
القان�ون الع�ام عندم�ا ترتك�ب يف ظل احلك�م العريف، دون تل�ك التي ترتكب يف ظ�ل الظروف 
العادي�ة، وهو ما نصت عليه املادة )164( من الدس�تور الكويتي الصادر عام 1952م)3(، وعىل 

ذلك سار الدستور البحريني يف املادة )102( )4( .

أم�ا الترشيع العراق�ي، فقد نصت املادة )19( م�ن قانون األحكام العس�كرية العراقي عىل 
ق�رص اختصاص املحاكم العس�كرية بجرائم القانون العام، التي يرتكبها العس�كريون عىل تلك 

)1( نجم، عمر، مرجع سابق، ص807 .
)2( يوسف، يس، مرجع سابق، ص71 . 
)3( يوسف، يس، مرجع سابق، ص71 .

)4( الطاموي، سليامن، مرجع سابق، ص 327 .
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الت�ي تقع ضد عس�كريني فقط، أي يش�رتطوا أن يكون ط�ريف اجلريمة اجل�اين واملجني عليه من 
العس�كريني، وم�ن ث�م إذا كان اجلاين عس�كريًا، واملجني علي�ه مدنيًا حياكم اجلاين أم�ام القضاء 
العام � العادي � ،والعكس إذا كان املجني عليه عسكريًا، واجلاين مدنيًا فإن املحاكم العادية هي 

صاحبة االختصاص)1(. 

وإذا ما نظرنا إىل الترشيع املقارن، نجد أن املنظم الفرنيس، يف ظل قانون األحكام العسكرية 
الفرنيس رقم )621( لسنة 1982م، يقرص اختصاص القضاة العسكريني بمحاكمة العسكريني 
ع�ىل األفع�ال الت�ي يرتكبوهنا يف ظ�ل حالة احلرب فق�ط، أو تل�ك التي ترتكب خ�ارج اإلقليم 

الفرنيس وقت السلم)2(.

حيث نصت املادة )63( من قانون العدالة اجلنائية الفرنيس عىل اختصاص املحاكم العادية 
بكاف�ة اجلرائم حتى العس�كرية منها، إذا كان أحد الفاعل�ني أو الرشكاء غر خاضع الختصاص 
املحاكم الدائمة للقوات املس�لحة، ويس�تفاد من نص املادة، أن قانون العدالة العسكرية الفرنيس 
ال خُيضع املدنيني للقضاء العسكري يف الظروف العادية، أو وقت السلم حتى ولو ارتكبوا جرائم 

عسكرية، وبالتايل ال يكون للقضاء العسكري الفرنيس أي اختصاص بمحاكمة املدنيني)3(.

أما يف اململكة املتحدة، فقد قرر النظام اإلنجليزي عدم جواز امتداد والية املحاكم العسكرية 
ع�ىل املدنيني يف الظروف العادية،وغر العادية وقرص اختصاص املحاكم العس�كرية عىل جرائم 

العسكريني العادية، متى كانت بسيطة دون اجلرائم اجلسيمة التي خيتص هبا القضاء العام )4(.

ويف الواليات املتحدة األمريكية، نجد أن النظام الدس�توري والقانوين قد اس�تقر عىل عدم 
امت�داد القانون العس�كري، أو املحاكم العس�كرية عىل املدنيني، وأن املحاك�م العادية – العامة� 
ه�ي املختص�ة، والقانون الع�ادي هو الذي جيب أن يس�ود؛  ألن يف ذلك ضامن�ة حليادية القضاء 

واستقاله)5( .

)1( طه، حممود، مرجع سابق، ص 22 . 
)2( املرجع السابق ، ص 50 .

)3( أمحد، عبدالكريم، مرجع سابق، ص90 . 
)4( يوسف، يس، مرجع سابق، ص66، وانظر: طه، حممود، مرجع سابق، ص 50 .

)5( املرجع السابق ، ص68 .
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أما الترشيع اإليطايل، فقد نصت املادة )103( من الدس�تور اإليطايل لعام 1947م،عىل أن 
للمحاكم العس�كرية وقت احلرب اختصاص حيدده القانون دون أن يكون هلا اختصاص،وقت 
الس�لم إال يف اجلرائ�م أو املخالفات العس�كرية التي يرتكبها أفراد القوات املس�لحة، ووفقًا هلذا 
الن�ص ال ختت�ص املحاكم العس�كرية بجرائم القان�ون العام، وليس هلا والية ع�ىل املدنيني، وإنام 

حياكم املدين أمام املحاكم العادية)1(.

وإذا ما نظرنا إىل املواثيق الدولية نجد أن املادة )14( من العهد الدويل لعام 1966م، تنص 
ع�ىل » أن الن�اس مجيعًا س�واء أمام القض�اء، ولكل فرد احل�ق يف حماكمته من قب�ل حمكمة خمتصة 
مس�تقلة حيادي�ة ...« )2(. ك�ام ين�ص اإلعان العامل�ي حول اس�تقال القضاء بمونرتي�ال بكندا 
ع�ام 1983م عىل أن » القضاة أحرار ومس�تقلون .... ويف ح�االت اخلطر العام، حياكم املدنيون 

املتهمون بجرائم جنائية أمام املحاكم العادية«)3(. 

وكذلك ما نصت عليه االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان لعام 1969م، يف املادة )8( أن 
»لكل ش�خص احلق يف حماكمة تتوفر فيها الضامنات الكافية، وجترهيا خال وقت معقول حمكمة 

خمتصة مستقلة غر متحيزة كانت قد أسست سابقًا وفقًا لقانون ... « )4(.

ومم�ا س�بق طرحه، فإن  اختص�اص املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية بجرائ�م القانون العام، 
يع�د تعديا عىل الس�لطة القضائية املتمثل�ة يف املحاكم العادية، وذلك من خ�ال حرمان املدنيني 
من ضامنة أساس�ية هي أن حياكموا وفق القضاء العام املخصص هلم، كام أن املحاكمة أمام ه�ذه 
املحاكم ال تتوفر فيها غالبًا االستقالية واحليدة والتخصص، زد عىل ذلك إهدار مبدأ املساواة)5(،   
يعد مساس�ًا خطرًا بحقوق املتهمني، لذلك نج�د أن أغلب النظم القانونية يف العامل، كام مر معنا 
حُترم إحالة املدنيني إىل املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، وأن تكون املحاكم العس�كرية خمتصة فقط 
باجلرائم العس�كرية ، الس�يام إذا علمنا أن أغلب املحاكم العس�كرية حماكم خاصة ال تتوفر فيها 

)1( طه، حممود، مرجع سابق، ص 22 .
)2( بسيوين، حممود، وآخرون، مرجع سابق، ص31 . 

)3( طه، حممود، مرجع سابق، ص 53 .
)4( بسيوين، وآخرون، مرجع سابق، ص346 . 

)5( عصفور، حممد، مرجع سابق، ص310� 316 . 
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مقوم�ات القضاء العام، من حيث اس�تقال القايض الشخيص،واس�تقاله يف مواجهة الس�لطة 
التنفيذية، وحيادته وختصصه. 

3 .4 .3  فاعلية إحالة املدنيني إىل املحاكم اخلاصة واالسـتثنائية فـي احلـد 
من الظاهرة اإلجرامية 

كث�رًا م�ا يرتكب املدنيون جرائم هي من جرائم القانون الع�ام كاإلرهاب مثًا، فهل إحالة 
هؤالء األشخاص ملثل هذه املحاكم حيد من الظاهرة اإلجرامية؟ 

هذا ما نحاول اإلجابة عليه من خال هذا املطلب، فا ش�ك أن بعض البلدان يف العامل قد 
ش�هدت أع�اماًل إجرامية، ومنها األع�امل اإلرهابية من خال التفجر والتدم�ر، وقتل األبرياء، 
وخطف الطائرات وقتل الس�ياح، وحماولة اخلروج عىل احلكام يف أكثر من قطر عريب، ومل يس�لم 
من هذه األعامل حتى املجتمع الذي يصف نفس�ه بأنه العامل األول، إضافة إىل ذلك تلك اجلرائم 
الت�ي مت�س حياة املواطن من الس�لب والنهب والرسق�ة املنظمة، وجتاه هذه اجلرائ�م املرتكبة من 
املدنيني أو العس�كريني، نجد أن بعض النظم يف العامل حتيل هذه القضايا إىل املحاكم العس�كرية، 
أو حماك�م أمن الدولة ط�وارئ، وقت إعان حالة الطوارئ يف الباد م�ن أجل حماكمة مرتكبيها 

ومعاقبتهم. 

وإذا تتبعن�ا أس�باب هذه اإلح�االت نجد أن هن�اك العديد من امل�ربرات، يدعيها أصحاب 
الق�ول بإحال�ة املدني�ني إىل هذه املحاكم متمثل�ة يف وجوب رسعة الفصل يف مث�ل هذه القضايا، 
الس�يام وأن إحالتها إىل القضاء العام يتس�م بالبطء يف اإلجراءات، نظرًا لكثرة اجلرائم املعروضة 
أمام�ه، كذل�ك حفظ القضاء املدين م�ن أي عمليات إرهابي�ة قد يتعرض هلا م�ن قبل اجلامعات 
املتطرف�ة، وإذا مل تكن هناك أحكام تتخذ ضد هؤالء تتس�م بالرسعة ملعاجلة الظواهر اإلجرامية، 
ف�إن العقوبة تفقد مقوماهتا س�واء من قبل اجل�اين أو املجتمع، كام أن أحكام املحاكم العس�كرية 
تتسم بالشدة، مما حتدث ردعًا لدى من حياول معاودة هذه األعامل اإلجرامية، وأن أفراد املجتمع 
ال يشعرون باألمن والطمأنينة عىل أجسادهم وأمواهلم، إذا مل يروا أن هناك تنفيذًا فوريًا للعقوبة 
بحق هؤالء، فهل حققت إحالة هذه اجلرائم إىل املحاكم اخلاصة واالستثنائية الغاية منها؟ وهل 

كانت هذه املحاكم وسيلة لوقف هذه الظواهر اإلجرامية؟
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م�ن يس�تقرئ ما جيري يف الدول جيد أن اجلرائم اإلرهابي�ة موجودة بل يف تصاعد، وال أحد 
يستطيع أن جيزم بفاعلية أو عدم فاعلية اإلحالة للمحاكم العسكرية يف احلد من ظاهرة اإلرهاب 

خاصة حماكمة املدنيني أمامها)1(. 

ولو قلنا أن الظواهر اإلجرامية،ومنها مثًا ظاهرة اإلرهاب قد توقفت بسبب إحالة مرتكبيها 
إىل القض�اء العس�كري، فكأننا نته�م القضاء العادي بأن�ه قضاُء متهاون يف الفص�ل يف مثل هذه 
اجلرائ�م، وكان ه�ذا التهاون من جهة القضاء العام هو الس�بب الوحيد هلذه الظاهرة، وجيب أال 
نغفل أنه إذا كان هناك مرتكبون هلذه اجلرائم يستحقون أقىص العقاب، فإن هناك أيضًا متهمون 
أبرياء يس�تحقون احلفاظ عىل حقهم يف أن املتهم ب�رئ حتى تثبت إدانته، واحلفاظ عىل هذا احلق 
ال يكون إال أمام قضاء تتوافر أمامه كافة الضامنات التي تعد كفيلة بإثبات مثل هذه الرباءة، وهو 
األمر الذي مل يتوافر لدى القضاء العس�كري)2(، كام أن إحالة املتهمني بجرائم القانون العام أمام 
املحاك�م اخلاص�ة أو االس�تثنائية ينجم عنه عىل األقل التش�كيك يف كفالة ح�ق املتهم يف اللجوء 
إىل القض�اء الطبيع�ي، � القضاء العام � س�واء من حيث مقومات الثق�ة يف املحكمة،أو من حيث 

ضامنات التقايض أمام املحكمة)3( .

ونخل�ص إىل أن أحكام املحاكم العس�كرية املترسعة � وليس�ت الرسيع�ة� والتي تنظر هذه 
القضايا الشائكة التي تستدعي فرتة طويلة لفك مجيع مابساهتا، نجدها يف فرتة وجيزة قد أصدرت 
أحكامها، كام حدث عىل سبيل املثال ملحاكمة املتهمني بمحاولة اغتيال السيد/ صفوت الرشيف 
وزير اإلعام املرصي عام 1993م، حيث بدأت حماكمة املتهمني أمام القضاء العسكري بتاريخ 
1993/5/8م، وعدده�م )14( مته�اًم، وقد نس�ب إليهم العديد من التهم منه�ا حماولة اغتيال 
الس�يد الوزير، وقتل وإصابة ضباط وإلقاء عبوة ناسفة عىل أتوبيس سياحي يف بوالق الدكرور، 
وكذل�ك مي�دان التحرير، وقد ص�در احلكم يف هذه القضية بتاري�خ 1993/5/27م، وتضمن 
إعدام ستة متهمني، فهذه القضية مل تستغرق حماكمة املتهمني أمام املحاكم العسكرية سوى )20( 
يوم�ًا فق�ط، وهي مدة قصرة إذا ما قورن�ت بعدد املتهمني فيها والتهم املنس�وبة إليهم، وأحكام 

)1( طه، حممود، مرجع سابق، ص 201 .
)2( أمحد، عبدالكريم، مرجع سابق، ص143 .

)3( طه، حممود، مرجع سابق، ص 202 . 
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اإلع�دام الص�ادرة فيها )1(. وه�ذه يف احلقيقة حماكمة مترسعة وليس�ت رسيعة، ومن هنا خيش�ى 
االفتئ�ات ع�ىل العدالة واإلخال بح�ق الدفاع. بعكس املحاكمة أمام القضاء العادي، إذ تتس�م 
ه�ذه املحاك�امت فيه�ا بالرسعة ولكنه�ا الرسعة التي حتق�ق العدالة، وتقر بحق املته�م يف الدفاع 
عن نفس�ه أمام القضاء)2(، وإذا ما نظرنا إىل القانون الفرنيس نجد أن مثل هذه اجلرائم تكون من 
اختص�اص القضاء العادي وقت الس�لم)3(، وعىل ذلك س�ار النظام اإلنجلي�زي، وإنه ال امتداد 

للمحاكم العسكرية عىل املدنيني مهام كانت جرائمهم )4(.

وال�ذي يظهر للباح�ث أن إحالة هذه الظواهر اإلجرامية، والتي هي من اختصاص القضاء 
العام إىل املحاكم اخلاصة واالستثنائية، مل توقف العنف بل زادته رشاسة ؛ ألن من حيال للمحاكمة 
أمام هذه املحاكم يشعر يف نفسه أنه ما أحيل إليها أصًا إال من أجل إنزال أقىص العقوبات بحقه 
دون مراعاة حقوقه وضامناته، ومن أجل تنفيذ أهواء الس�لطة التنفيذية، وأن حماكمتهم أمام هذه 
املحاك�م وّلدت لدهي�م العداوة واهتام الدولة بمحاولة إعدامهم، وهذا يشء مش�اهد يف الواقع، 
فرغم كل هذه املحاكامت أمام املحاكم العسكرية إال أن األمر ما زال مستمرًا، واخلطورة ليست 
هن�ا فق�ط ب�ل قد متتد إىل ظه�ور مجاعات إرهابي�ة، ترى أن حماكمته�م أمام ه�ذه املحاكم اعتداء 
عليه�م، ولذل�ك يتولد لدينا جيل تكف�ري يقتل الكل بدعوى أن هذه املحاكم ليس�ت رشعية، 

وأهنا حماكم عرفية ال يتمتع املتهم أمامها بأية ضامنات . 

3 .4 .4 عدم دستورية إحالة املدنيني للمحاكم اخلاصة واالستثنائية 

من املسلم به أن إحالة املدنيني املتهمني بارتكاب جرائم من اجلرائم التي نص عليها القانون 
الع�ام، إىل أي من املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية، يعد خرق�ًا وخروجًا عىل والية القضاء العام، 
إذ جي�ب أن حياك�م املدين مه�ام كان اجلرم املرتكب أم�ام القضاء العام، وال خيض�ع بأي حال من 
األح�وال إىل املحاك�م العس�كرية أو حماك�م أمن الدول�ة، أو أي حمكمة خاصة أو اس�تثنائية مهام 

)1( طه، حممود، مرجع سابق، ص 196 .
)2( املرجع السابق ، ص 212 .

)3( أمحد، عبدالكريم، مرجع سابق، ص145 .
)4( يوسف، يس، مرجع سابق، ص66 . 
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كانت مربرات إنش�ائها والعمل هبا ؛ ألن  حماكمته أمام هذه املحاكم تعٍد عىل حقه يف مثوله أمام 
قاضيه الطبيعي � العام �، لذلك فإن إحالة املتهمني إىل هذه املحاكم يعد غر دستوري لألسباب 

التالية: 

أواًل: إن إحال�ة املتهمني إىل املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية، خيال�ف كل القوانني التي تنص عىل 
ح�ق كل مواط�ن يف اللج�وء إىل القضاء الطبيع�ي � العام �، فانت�زاع املدنيني من قاضيهم 

العام خطر جسيم يرض بحقوق وضامنات املتهمني.

ثانيًا: من رأى إحالة بعض جرائم املدنيني إىل هذه املحاكم، فإنه قيد ذلك بوقت احلرب وإعان 
حال�ة الط�وارئ، وإن كان األوىل أن حي�ال إىل املحاك�م العادية، كام يف الدس�تور اإليطايل 
مثًا الصادر عام 1947م يف املادة )104( عىل أنه »للمحاكم العس�كرية يف وقت احلرب 
اختصاص حيدده القانون، وال يكون هلا اختصاص وقت السلم إال يف اجلرائم العسكرية 
التي يرتكبها أعضاء القوات املسلحة«)1(، وهناك كثر من القوانني واملواثيق الدولية التي 
نص�ت عىل ذل�ك منها:الندوة العربية حلقوق اإلنس�ان ع�ام 1989م، و اإلعان العاملي 
الس�تقال العدل الصادر عن مؤمتر مونرتيال 1983م، ومؤمتر العدالة األول الذي عقد 
يف م�رص ع�ام 1986م)2(. حيث نص�ت أن جتري حماكمة املدنيني بارت�كاب جرائم مدنية 
أي�ًا كان نوعها أمام حماكم مدنية عادية، وكذلك مؤمتر األمم املتحدة الس�ابع ملنع اجلريمة 
ومعامل�ة املجرم�ني املنعق�د يف ميانو ع�ام 1985م، وقد نص »أن لكل ف�رد احلق يف أن 

حياكم أمام املحاكم العادية«. 

ثالث�ًا:  تع�ارض إحال�ة املدنيني إىل ه�ذه املحاكم مع مبدأ املس�اواة، وهو من املب�ادئ التي دعت 
إليه�ا الرشيعة اإلس�امية وأقرته، ونادت به كل النظم العاملية، فقد حياكم ش�خص مدين 
أمام قضاء عس�كري، بينام حياكم آخر وعىل نفس التهم�ة أمام قضاء عادي، وهذا مفهوم 
املادة )2/6( من قانون األحكام العس�كرية املرصي، وهو يتناىف مع نص املادة)40( من 

الدستور املرصي املقررة ملبدأ املساواة)3(.

)1( صيام، رسي، مرجع سابق، ص230 . 
)2( املرجع السابق ، ص231 .

)3( الصاوي، عاء، مرجع سابق، ص319� 320 ؛ وانظر: طه، حممود، مرجع سابق، ص 180
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رابعًا:  الش�ك أن حماكمة املدنيني أمام املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية عن جرائم القانون العام، 
يتن�اىف وكافة املبادئ الدس�تورية التي يرتك�ز عليها النظام القانوين لل�دول الديمقراطية، 
والت�ي تنادي بوجوب حماكمة املواطنني أمام قاضيه�م الطبيعي – العام – املختص الذي 
تتواف�ر في�ه كافة الضامن�ات التي حتق�ق عدال�ة املحاكمة، وهذا م�ا ال يتواف�ر يف املحاكم 
اخلاصة واالس�تثنائية، فإذا أخذنا مثًا إحالة املواطنني إىل املحاكم العس�كرية عىل جرائم 
القانون العام، وليس املخالفات العسكرية البحتة، فإن هذه املحاكم ال تتوافر فيها معاير 
املحاكمة العادلة من حيث اس�تقال قضاة املحكمة، وعدم توفر احليدة الازمة  يف قضاة 
املحاكم العس�كرية، ك�ام أن املتهم أمام هذه املحاكم ال يتوفر ل�ه من الضامنات التي حتقق 
عدالة املحاكمة، فاملتهم أمامها ال يتمتع باحلق يف الدفاع، وال احلق يف الطعن،وغرها من 

الضامنات املنعدمة، وعليه فإن إحالة املدنيني إىل هذه املحاكم يعترب غر دستوري)1(.

خامس�ًا:  إذا كان فريق كبر من فقهاء القانون عىل الصعيد الدويل، واملحيل،يرون عدم دس�تورية 
املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، وأهنا خروجًا صارخًا عىل القضاء العام نظرًا للعيب الذي 
ينس�ب إىل ه�ذه املحاكم، فإن ذلك يعني عدم دس�تورية إحالة املدني�ني إليها وأن املدنيني 
والعس�كريني عىل حد س�واء جيب أن حياكم�وا أمام القضاء الع�ام يف حالة ارتكاهبم ألي 
من اجلرائم العادية، وأن يبقى اختصاص املحاكم العس�كرية فقط يف النظر يف املخالفات 
العسكرية البحتة من خال جمالس عسكرية، ونحن هنا إذ نتحدث عن املحاكم العسكرية 
نجده�ا هي املجال اخلصب التي حيال إليها املدنيون ؛ ألهنا حماكم معقودة باس�تمرار، أما 
غره�ا من املحاكم التي تعد من قبيل املحاكم االس�تثنائية، كمحاكم أمن الدولة طوارئ 
مثًا، فإن انعقادها ال يكون إال وقت الطوارئ، كام أن هناك العديد من املحاكم، كام سبق 
بيانه يف املبحث الثاين من هذا الفصل هي من قبيل القضاء االس�تثنائي مثل:حماكم الغدر 
يف م�رص، وحماكم القيم، وحماكم احلراس�ة، وكله�ا جيب أن تلغى وحي�ال اختصاصها إىل 

القضاء العام صاحب الوالية العامة األصلية.

)1( املرجع السابق ، ص327� 328 . 
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3 .5 سلطة ويل األمر يف إنشاء املحاكم اخلاصة واالستثنائية
متهيد

يف ه�ذا املبح�ث يكون احلديث عن مدى س�لطة ويل األمر يف الرشيعة اإلس�امية يف إنش�اء 
حماكم خاصة أو استثنائية، من واقع سلطته الواسعة يف سياسة األمة، ومراعاة مصاحلها املختلفة، 
ومنه�ا والي�ة القض�اء، إال أهنا يف الواقع س�لطة غر مطلق�ة، والباحث هنا يريد تس�ليط الضوء 
ع�ىل م�دى صاحي�ات ويل األمر يف إنش�اء مثل هذه املحاكم، و س�ندها الرشع�ي، أو القانوين، 
السيام إذا واجهت الدولة ظروف استثنائية، هتدد أمنها وكياهنا وتلحق أفدح األرضار هبا، وهل 
حالة الرضورة يف الرشيعة اإلس�امية، جُتيز لويل األمر إمكانية اختاذ إجراءات غر عادية ملعاجلة 
الظروف الطارئة أو بمخالفة األوامر الرشعية، وذلك بالقدر الازم لدفع الرضر، مراعاة ملصلحة 

األمة، وإذا كانت الرشيعة جتيز مثل هذا األمر فام هي الضوابط إلنشاء مثل هذه املحاكم ؟.

3 .5 .1  حدود سلطة ويل األمر 
يف البداية البد من بيان سلطة ويل األمر، ثم بيان مفهوم ويل األمر.

الس�لطة يف اللغة: الُس�لطُة من الفعل َس�ّلَط، وسلط،وَسليٌِط بمعنى الش�ديد، والسلطة من 
الس�لطان، والس�ْلطاُن ُقْدرُة املَِلك،وُقدرُة من ُجعل ذلك له، وإن ل�م يك�ن َملِكًا،ويف الس�لطان 
قوالن:أحدمها أن يكون س�مي سلطانًا لَتْس�ليِطه، واآلخ�ر أن يك�ون سمي سلطانًا ؛ ألنه حجة 

من ُحجج اهلل)1(.

إذن فالس�لطة يف اللغة من الشدة،والس�لطان والقوة والتس�ليط،وكل هذه املعاين تؤدي إىل 
املعن�ى االصطاح�ي املعطى لويل األمر الذي تقتضيه سياس�ة الترشيع، والس�يام فيام ال نص فيه 
والذي يضع يف يد اإلمام س�لطة تقديرية واس�عة يملك بمقتضاها الت�رصف والتدبر، واختاذ ما 
يائ�م العرص والظروف من اإلج�راءات، والنظم التي تقتضيها املصلح�ة العامة)2(، وهناك من 

)1( ابن منظور، حممد، مرجع سابق، ج 3، ص  318  .
)2( سمران، حممد عيل، التأصيل الفقهي لسلطة ويل األمر يف سك النقود، جملة علوم الرشيعة القانون، املجلد 28، 
العدد 1 آيار 2001م، صفر 1424ه�، جملة علمية حمكمة، تصدر عن عامدة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، 

ص104 – 105 .
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عّرف الس�لطة بأهنا »القدرة عىل الفعل النابع من الس�يطرة التامة جلامع أمور احلكم عىل مقتىض 
النظر الرشعي يف اإلسام« )1(.

واملقص�ود بس�لطة ويل األمر هنا: حقه الرشع�ي يف ترصيف أمور األم�ة ورعاية مصاحلها، 
من حيث س�ن القوانني وتنظيم ش�ئون احلي�اة بمختلف جماالهتا، وفق مقاصد الرشيعة وحس�ن 

السياسة الرشعية، ومنها سلطته يف إنشاء املحاكم بجميع أنواعها. 

وال خيفى أن طبيعة السلطة يف اإلسام متتاز بسمتني مها:

أواًل: إهنا سلطة دينية باملنظور اإلسامي.

 ثانيًا: إن هناك جمموعة مبادئ حتكم هذه الس�لطة تنبثق من روح الرشيعة، والتي ال حتدد ش�كًا 
معينًا للسلطة )2(.

 والس�لطة يف اإلس�ام ين�اط هبا إخراج الرشيعة م�ن وضع كوهنا أحكام�ًا نظرية إىل حقيقة 
أهن�ا واق�ع ملموس، وقد قىض اهلل أن يطبق ذلك بجهد الب�رش يف إطار رشوطهم املادية واملعنوية 
املتاحة، وهي رشط رضوري لتحقيق املجتمع اإلس�امي، ووجهًا حاس�اًم من أوجة التمكني يف 

األرض)3(.

وق�د ُع�رف ويل األم�ر بأنه: » م�ن له حق الوالية يف تدبر ش�ئون األم�ة، وترصيف أمورها 
ورعاية مصاحلها حسب التنظيم الذي يقوم عليه كياهنا، وحسب الشكل الذي تتخذه الدولة يف 
كل عرص« )4(، كام ُعرف بأنه »من له سلطة رشعية عامة، وفق مصلحة الدين والوطن و جيوز له 
بمقتضاها إجراء ترصفات ترتتب عليها آثار رشعية، هلا عنرص اإللزام وقوة التنفيذ، وبالتايل فإنه 

يدخل يف مدلول تعريف ويل األمر، امللوك ورؤساء الدول ومن يف حكمهم« )5(.

)1( زين، إبراهيم حممد، الس�لطة يف فكر املس�لمني، ط1، 1403ه�� 1983م، الدار الس�ودانية للكتب، اخلرطوم – 
السودان، ص17 .

)2( زين، إبراهيم مرجع سابق، ص25 . 
)3( املرجع السابق ، ص27 . 

)4( املرزوقي، حممد عبداهلل، س�لطة ويل األمر يف تقييد س�لطة القايض، ط1، 1425ه�� 2004م، مكتبية العبيكان، 
الرياض، السعودية، ص24 . 

)5( القاسم، مرجع سابق، ص97 � 98 . 
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ومن هنا نجد أن واجبات ويل األمر بمس�احتها الواس�عة جتد جمااًل لس�لطته يف تدبر شئون 
األمة وترتيب مصاحلها، فله أن يتخذ التدابر، ويصدر التنظيامت، ويقوم بالترصفات التي متكنه 
من تأدية واجباته، وهذا ما نعنيه من حدود س�لطة ويل األمر، حيث تعتمد س�لطته عىل ماله من 
حق الطاعة عىل رعيته، ولكن هذه الس�لطة رغم س�عتها ليست مطلقة با حد وال قيد، وإنام هي 
حم�دودة ومقيدة بام ال معصية في�ه، وال خمالفة لرشيعة اهلل وال تعدي حلدوده،فمتى قام ويل األمر 
بمامرس�ة س�لطته داخل هذه احلدود،وجب له عىل أمته حق الطاعة، وإذا جتاوز هذه احلدود فا 

طاعة له)1(. 

وطاع�ة ويل األم�ر قد دل�ت عليها نصوص الكتاب والس�نة، فمن الكتاب قول�ه تعاىل: }َيا 
وُه إىَِل  ٍء َفُردُّ ْمِر ِمْنُك�مْ  َفإِْن َتَناَزْعُتْم يِف يَشْ ُس�وَل َوُأويِل اأْلَ َ َوَأِطيُعوا الرَّ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللَّ �ا الَّ َ َأهيُّ
لَِك َخْرٌ َوَأْحَس�نُ َتْأِويًا ﴿59﴾ )النس�اء(،  ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذٰ ُس�وِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َوالرَّ اهللَّ
ق�ال اب�ن كثر: » أويل األمر منكم « الظاهر � واهلل أعلم � أهن�ا عامة يف كل أويل األمر من األمراء 
والعلامء)2(. ثم ذكر ابن العريب يف اآلية أن الصحيح عنده أهنم األمراء والعلامء مجيعًا، أما األمراء؛ 
ف�ألن أص�ل األمر منهم، واحلك�م إليهم، وأما العلامء ؛ فألن س�ؤاهلم واج�ب متعني عىل اخللق 

وجواهبم الزم وامتثال فتواهم واجب )3(.

ثم علق الشوكاين يف تفسره بأن أويل األمر هم األئمة والساطني، والقضاة،وكل من كانت 
له والية رشعية ال والية طاغوتية، واملراد طاعتهم فيام يأمرون به، وينهون عنه ما مل تكن معصية، 

فا طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  )4(.

)1( امل�ارودي، ع�يل بن حممد، األح�كام الس�لطانية والواليات الديني�ة، ط1، 1316ه��� 1966م، مكتبة ومطبعة 
مصطفى البايب احللبي، القاهرة، مرص، ص17 .

)2( ابن كثر، إس�امعيل بن عمر، تفس�ر ابن كثر، ط1، 1429ه�� 2008م، دار الفاروق، عامن، األردن، هذبه  د. 
صاح عبدالفتاح اخلالدي، ج2، ص823 . 

)3( ابن العريب، حممد بن عبداهلل، أحكام القرآن، حتقيق: عيل حممد البجاوي، طبعة جديدة فيها زيادة ورشح وضبط 
وحتقيق، 1408ه�� 1988م، دار اجلبيل، بروت، لبنان، ج1، ص452. 

)4( الش�وكاين، حمم�د ب�ن عيل، فت�ح القدير اجلام�ع يف الرواي�ة والدراية من علم التفس�ر، ضبط�ه وصححه: أمحد 
عبدالسام، ط1، 1415ه�� 1994م، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ج1، ص608 . 
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أم�ا من الس�نة، فقد أخرج مس�لم يف صحيحه من حديث ابن عم�ر � ريض اهلل عنهام � قال: 
قال >: »السمع والطاعة عىل املرء املسلم،فيام أحب وكره، ما مل يؤمر بمعصية،فإذا أمر بمعصية 

فا سمع وال طاعة« )1(.

هذا وإّن أظهر س�لطة ويل األمر هي سلطته يف إصدار األوامر، والتنظيامت،ووضع التدابر 
لترصيف ش�ئون األمة، وتس�ير دفة احلكم، وعىل ذلك فالسلطة احلاكمة رضورة من رضورات 
حي�اة اجلامعة نفس�ها توجد بوجودها، وتنعدم بعدمها، وال وجود حلياة مس�تقرة با س�لطة وال 

سلطة با مجاعة، وإذا كان هناك مجاعة با سلطان فلن يكتب هلا البقاء )2(. 

وإذا م�ا أري�د ألي أم�ة س�واء كانت ذات دي�ن أو ال دين هلا، وس�واًء كانت مس�لمة أو غر 
مسلمة أو خمتلطة األديان، االستقامة والبقاء، فا بد هلا من حكومة تبارش شئوهنا، وتقوم بضبط 

األمر فيها، فالناس ال يصلحون فوىض ال رساة هلم)3(.

3 .5 .2 حق ويل األمر يف تنظيم القضاء 

ي�دور ال�كام يف ه�ذا املطلب حول ح�ق ويل األم�ر يف تنظيم الس�لطة القضائية، س�واء يف 
النظام اإلس�امي، أو يف النظم الوضعية، واملتتبع ملس�لك الرشيعة، جيدها قد أجازت لويل األمر 
العم�ل عىل تن�وع املحاكم،وتعدده�ا، أو التش�كيل النوع�ي، أو املوضوعي هل�ا، فتوجد حمكمة 
لقضاي�ا األرسة لتنظ�ر يف العاق�ات العائلي�ة، وم�ا يدخل حتت ه�ذا النوع م�ن مواضيع تتعلق 
بال�زواج وآثاره، كام توجد حماكم مدني�ة، ويدخل حتت هذا النوع من القضاء البيوع، واملداينات 
واإلجارات والوكاالت، وغرها من أساليب املعامات املختلفة، كام توجد حماكم جنائية تشمل 

مجيع املوضوعات اجلنائية والتعزيرية من جرائم،وعقوبات خمتلفة ومتنوعة. 

وهكذا بقّية األنواع األخرى من األقضية، س�واًء ما وجد منها فعًا،أو ما يس�تجد بحس�ب 
ما تدعو إليه احلاجة )4(، ولذلك فتش�كيل املحاكم تشكيًا موضوعيًا، والتوسع يف هذا التشكيل 

)1( مس�لم بن حجاج، مرجع س�ابق، ص485، حديث رقم )1839( كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف 
غر معصية وحتريمها يف املعصية. 
)2( القاسم، مرجع سابق، ص100 .

)3( املرجع السابق ، ص106 . 
)4( القاسم، مرجع سابق، ص236 – 238 .
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يأيت وليدًا حلاجة الباد والعباد، ومل خيف ذلك عىل فقهاء املسلمني، فقرروا هلا قواعد مرنة تصلح 
للتطبي�ق، حي�ث بينوا أنه »جيوز أن ي�ويل اإلمام القايض عموم النظر يف عم�وم العمل، بأن يوليه 
القضاء يف سائر األحكام يف كل البلدان، وجيوز أن يوليه اإلمام خاصًا يف أحدمها«)1(، أي القضاء 
العام، أو أن يوليه خاصًا فيهام أي يف القضاء والعمل وقبول النظر يف بلد خاص أو حملة خاص�ة 

فينفذ قض�اؤه يف أهله، ومن طرأ إليه؛ ألن الطارئ إليه يعطي حكم أهله.

ومما تقدم، فإن من حسن السياسة الرشعية،ومن حق ويل األمر، أن خيصص حماكم للمسائل 
املدنية،وثاني�ة للحق�وق العائلية،أو األحوال الش�خصية،وثالثة للجرائ�م والعقوبات ختتص هبا 
دون غره�ا، وذل�ك أن رضورة حياة املجتمعات احلارضة، وما ختتل�ف به عن حياة املجتمعات 
األوىل يف اإلسام تدعو إىل أن يستعمل كل ويل أمر يف كل دولة إسامية هذا احلق الذي ال غبار 
عىل مرشوعيته يف هذا التخصص، س�واء قلنا بإنش�اء حماكم للجرائم عمومًا، ثم ختصيص قايض 
أو أكثر أو دائرة، أو أكثر لكل نوع من هذه اجلرائم)2(، ويف العرص احلارض توجد تطبيقات لتعدد 
اجله�ات القضائية من أش�هرها إحداث جه�ة قضائية للقض�اء اإلداري إىل جانب والية القضاء 
العام، وهذا مطبق يف اململكة العربية السعودية، ومرص، وفرنسا، وختتص مهمة القضاء اإلداري 
بالفص�ل يف الدع�اوي التي تك�ون الدولة ممثل�ة بإحدى إداراهت�ا طرفًا فيها، وهل�ذه اجلهة بعض 
اإلجراءات اخلاصة هبا )3(، ومع جواز تعدد جهات القضاء إال أن التعدد يعترب حالة استثنائية إذ 
األصل وحدة جهة القضاء، فينبغي أن يرتكز القضاء يف جهة واحدة، وعىل ويل األمر أال يلجأ أو 
يعمد إىل إنشاء جهات قضائية ال تتسم بام يتسم به القضاء العام إال إذا استدعت املصلحة العامة 
ذل�ك، واقتضت�ه أوضاع ال تتيرس معاجلتها إال بإحداث جهات قضائي�ة تتوىل النظر فيها)4(، وقد 
كش�ف املاوردي أن والية املظامل إنام أحدث بصفة استثنائية ملواجهة تسلط ذوي اجلاه والسلطان 
بام مل تِف فيه جهة القضاء العام، وإال كان األصل يف عهد اخللفاء الراش�دين،هو فصل التش�اجر 

بني املتخاصمني باحلكم والقضاء العام)5(.

)1( البهويت، منصور، مرجع سابق، ج5، ص3191 . 
)2( القاسم، مرجع سابق، ص255 .

)3( املرزوقي، مرجع سابق، ص142 – 143 .
)4( املرجع السابق ، ص143.

)5( املاوردي، مرجع سابق، ص77� 78 .
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ول�ذا فإن�ه ينبغ�ي ل�ويل األمر إذا م�ا جلأ إىل تع�دد جهات القض�اء أن جيعل ذل�ك يف أضيق 
احلدود، وبش�كل مؤق�ت ومرهون بالظروف الت�ي دعت إليها احلاجة، يع�ود بعدها القضاء إىل 
وحدته ؛ وذلك منعًا لازدواجية يف القضاء وتشتت االختصاصات القضائية بني جهات عديدة 
مما قد حيدث لبسًا يف تعيني اجلهة املختصة،ويثر تنازعًا بينهام يف االختصاص، ويسبب حرة لدى 

املتقاضني إىل أي جهة يرفعون أمرهم)1(.

وهل�ذه االعتب�ارات س�الفة الذكر،ف�إن كث�رًا م�ن دول العامل ال تأخ�ذ بمبدأ تع�دد جهات 
القضاء، وحتى الدول التي أخذت به فإنام اضطرت إليه ملواجهة ظروف معينة مرت هبا الدولة، 
وم�ع مرور الوقت وع�ودة األوضاع إىل االس�تقرار، عاد التنظيم القضائي إىل م�ا كان عليه قبل 
هذه الظروف االس�تثنائية ؛ ألن القضاء العام هو صاحب الوالية العامة، فتدخل يف واليته مجيع 
الدعاوي،واحلدود،والتعازير، والقصاص، هذا يف النظم التي تطبق الرشيعة اإلسامية، ويدخل 

فيه كل قضايا القانون العام دون استثناء يف الدول التي تطبق القوانني الوضعية.

ك�ام أن م�ن حق ويل األم�ر أن يعني قض�اة متخصصني بن�وع واحد من القضاي�ا كأن جيعل 
ق�ايض ينظ�ر يف املداينات، وآخر يف املناكح�ات، وثالث يف اجلنايات، ج�اء يف املغني » وجيوز أن 
يقلده خصوص النظر يف عموم العمل،  فيقول: جعلت إليك احلكم يف املداينات خاصة يف مجيع 

واليتي«)2(.

ك�ام ج�اء يف مطالب أويل النه�ي،»أو يوليه احلك�م يف املداينات خاصة، أو جيع�ل إليه عقود 
األنكحة خاصة يف مجيع الباد،أو يف بلد خاص؛ ألن ذلك إىل اإلمام، فملك االس�تنابة يف مجيعه 

وبعضه«)3(.

وتأسيس�ًا ع�ىل ما س�بق بيان�ه فإن الرشيعة اإلس�امية ال متانع م�ن قيام ويل األم�ر يف إعداد 
وتش�كيل ما يراه مناس�بًا من املحاكم الرشعية، التي تتوىل الفصل يف املنازعات بالطرق الرشعية 

)1( املرزوقي، مرجع سابق، ص144 . 
)2( ابن قدامة، عبداهلل بن أمحد، املغني، ط4، 1419ه�� 1999م، حتقيق: عبداهلل عبداملحس�ن الرتكي؛ وعبدالفتاح 

حممد احللو، دار عامل الكتب، الرياض، السعودية، ج14، ص89 .
)3( الرحبي�اين، مصطف�ى الس�يوطي، مطالب أويل النه�ى يف رشح غاية املنتهى، ط1، 1381ه��� 1961م، املكتب 

اإلسامي بدمشق، سوريا، ج6، ص462.



133

حس�ب حاجة املجتمع، م�ا دامت هذه املحاكم حتاف�ظ عىل حقوق وضامنات املته�م التي أقرهتا 
الرشيعة اإلسامية، فإذا شكل حمكمة ألي نوع من القضايا، وكانت هذه املحكمة ختل بضامنات 
املته�م من، حيث االس�تقال واملس�اواة، أو درجة التق�ايض، أو حق الدف�اع والطعن مثًا، فإن 
ه�ذه املحكم�ة تعترب غر رشعية، وجيب عىل ويل األمر أن يلغي مثل هذه املحاكم؛ ألن مقصودنا 
من س�لطته يف إنش�اء املحاكم ه�ي املحاكم التي تتصف بالس�امة،من حيث التش�كيل والعمل 
واإلج�راءات أمامه�ا، ولعل منبع هذا احلق راجع إىل مقاصد السياس�ة الرشعية يف تدبر ش�ئون 
املسلمني وسياسة أمورهم العامة واخلاصة عىل وفق كتاب اهلل وسنة رسوله >، وكذلك حسن 
السياسة اجلنائية التي جيب أن يدركها ويل األمر، من حيث وضع الربامج والسياسات، واخلطط 
املختلف�ة من أجل حتقيق مصال�ح املحكومني، وجلب ما ينفعهم يف دنياهم وأخراهم، وتش�مل 
هذه الربامج والسياسات سائر جماالت احلياة، ومنها جمال القضاء الذي يعد أهم مرافق الدولة؛ 
ألن به يتحقق العدل وينترش بني الناس،وقد ذكر السيوطي وغره أن »ترصف الراعي عىل الرعية 

منوط باملصلحة، وأن منزلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من اليتيم«)1(.

أما يف النظم الوضعية، فإن الرشعية الدستورية تتطلب وحدة القضاء العام ؛ ألهنا تستند إىل 
املساواة أمام القضاء، فهذه املساواة تتطلب خضوع األفراد إىل قضاء حيدده القانون بصفة عامة، 

وجمرده)2( .

لذلك، فإنه ال حيق لرئيس الدولة أو من كان عىل أعىل سلطة أن يقوم بإنشاء حماكم ما مل ينص 
قان�ون الدول�ة عىل ذلك، واملحاكم يف مجيع النظم الوضعية، تتعدد بحس�ب احلاجة إليها فيوجد 
القض�اء الع�ادي بمحاكمه املتخصصة من مدني�ة، وجتارية،وجنائية، واألحوال الش�خصية، كام 
يوجد هناك حماكم متخصصة يف شئون األحداث، واملنازعات العاملية....، وهناك جهة القضاء 
اإلداري وغره�ا، وع�ىل ذل�ك نجد أن نص الدس�تور،هو الذي حيدد أنواع اجله�ات القضائية، 
وأن ويل األمر يف النظم الوضعية مقيد بام جاء يف نص الدس�تور، فعىل س�بيل املثال نجد أن املادة 
)167( من الدس�تور املرصي، قد حددت اجلهات القضائية حيث تنص عىل أنه البد أن  » حيدد 

)1( السيوطي، جال الدين عبدالرمحن، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، الطبعة األخرة، 1378ه�� 
1959م، مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، مرص، ص121 .

)2( رسور، أمحد فتحي، مرجع سابق، ص464 . 
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القان�ون اهليئ�ات القضائي�ة، واختصاصاهتا،وينظم طريقة تش�كيلها، ويب�ني رشوط وإجراءات 
تعيني أعضائها ونقلهم«)1(.

واملقنن املرصي عندما يريد إحداث جهة قضائية معينة ألي س�بب كان، يس�تند يف ذلك إىل 
ن�ص امل�ادة )167( من الدس�تور، كام حدث عندما قام بإنش�اء أنواع املحاك�م غر املتخصصة، 
كاملحاك�م العس�كرية التي تنظر يف جرائ�م القانون العام،أو حماكم القيم،وغرها كام س�بق بيانه، 
حيث نجد أن فقهاء القانون الذين يرون جواز إنشاء مثل هذه املحاكم يقولون: إن هلا أساسا يف 

الدستور، ويعزونه إىل املادة )167(.

ويف لبن�ان تن�ص املادة )20( ع�ىل اآليت: »الس�لطة القضائية تتوالها املحاك�م عىل اختاف 
درجاهتا، واختصاصاهتا ضمن نظام ينص عليه القانون...« .

ويتب�ني من هذه النص�وص أن معظم الدس�اتر اكتفت يف خصوص أن�واع القضاء العادي 
باإلحال�ة إىل قان�ون خ�اص يصدر مبين�ًا أنواعها، ودرجاهت�ا واختصاصاهت�ا، كجمهورية مرص 

العربية والعراق والكويت ولبنان وليبيا وغرها )2(. 

من ذلك نجد أن س�لطة رئيس الدولة يف إنش�اء املحاكم، وخصوصًا وقت الس�لم مقيد بام 
ج�اء به الدس�تور، وبين�ه القانون اخلاص بالدول�ة، أما يف النظ�م األجنبية، فنج�د أن القضاء يف 
اململك�ة املتح�دة، وتعدد املحاكم منوط بس�لطة الربملان، بحيث يس�تطيع أن يصدر من القوانني 
م�ا يش�اء يف تنظيم املحاكم دون أن تس�تطيع أي هيئة معرتف هبا يف اململك�ة املتحدة أن تلغيها أو 
تنقصها ؛ ألن الربملان عندما يصدر القوانني التي متس تنظيم املحاكم يكون مس�تندًا إىل مش�ورة 
رج�ال القانون، وقد يعتقد البعض أن املنظم اإلنجليزي، يتمتع بس�لطة مطلقة يف إنش�اء وإلغاء 
املحاك�م، وحتديد اختصاصاهتا، لكن مبدأ حكم س�يادة القانون ، وما ج�رى عليه العمل ينفيان 
تلك الس�لطة املطلقة، ولذلك فإن تنظيم املحاكم، وحتديد اختصاصاهتا يف اململكة املتحدة تقوم 

عىل قوانني ترشيعية )3(.  

)1( الطاموي، سليامن، مرجع سابق، ص334 ؛ وانظر: يوسف، يس، مرجع سابق، ص130 .
)2( الطاموي، سليامن، مرجع سابق، ص338� 339 . 

)3( يوسف، يس، مرجع ساق، ص120� 121 .
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أم�ا يف الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة، فكان دس�تورها أكثر الدس�اتر وضوحًا،عندما نص 
رصاحة عىل س�لطة الكونجرس يف تنظيم، وتأس�يس املحاكم الدنيا دون املحاكم العليا حتى ال 
متتد إليها يد التعديل ليمس س�لطتها األصلية، ولعل ذلك يقطع بأن القضاء س�لطة مس�تقلة ال 
ميزة للمنظم عليها، أو الرئيس إال من خال الدس�تور، وعىل ذلك فإنه ال جيوز للمنظم املتمثل 
يف سلطة الكونجرس بموجب املادة )3( من الدستور، أن يتدخل يف تنظيم القضاء بدرجة يقيض 
فيه�ا ع�ىل وظيفة املحاكم، وين�ال منها)1(، وعىل ذل�ك نجد أن النظم األجنبية ال تس�مح لرئيس 

السلطة أن يتدخل يف تشكيل املحاكم إال بموجب الدستور.

ع�ىل خ�اف ما جاء يف الرشيعة، فإهنا جعلت ذلك مفوضًا ل�ويل األمر بموجب ما منح من 
س�لطة يف سياس�ة األم�ة ورعاية مصاحله�ا أينام وجدت وف�ق مقاصد الرشيع�ة، وليس هلوى يف 
نفس�ه،  فإن�ه ق�د اؤمتن ع�ىل اإلمامة الك�ربى،  فمن ب�اب أوىل أن يكون مؤمتنًا عىل م�ا دوهنا من 
الوالي�ات، وبذل�ك فإن الرشيعة يف ه�ذا الباب تعد أكث�ر مرونة من الدس�اتر الوضعية، حيث 
جعل�ت مصلح�ة األمة ف�وق كل اعتبار، وإن كان قد س�اد يف الوقت احل�ارض أن تقوم كل دولة 
بإع�داد نظامه�ا القضائي، ونرشه وحتدي�د أنواع املحاك�م وتش�كياهتا، واختصاصاهتا حتى يف 
الدول التي تطبق الرشيعة اإلسامية،  مثل اململكة العربية السعودية، فقد كان آخر نظام قضائي 
ص�در ع�ام 1428ه�، ومع ذلك لو رأى ويل األمر احلاجة إىل إنش�اء حماكم غر ما نص عليه، له 

ذلك حسب ما متليه السياسة اجلنائية وفق السياسة الرشعية.

3 .5 .3 سلطة ويل األمر يف تنظيم القضاء يف الظروف االستثنائية 

يف هذا املطلب يكون احلديث عن س�لطة ويل األمر يف تش�كيل، وإنشاء املحاكم يف الظروف 
االس�تثنائية سواء يف الرشيعة اإلس�امية، أو يف النظم الوضعية، حيث قد تواجه الدولة أو األمة 
ظروف�ًا غر عادي�ة، كاحلرب واملجاعات، والفت�ن الداخلية، فقد وضعت الرشيع�ة قواعد ثابتة 
للحك�م يف الظ�روف العادي�ة، وأج�ازت اخل�روج عنه�ا يف الظروف االس�تثنائية، وفق�ًا لنظرية 
ال�رضورة الت�ي جتيز اخل�روج عىل النص�وص الرشعية يف أح�وال الرضورة التي حت�دق بالباد، 

)1( يوسف، يس، مرجع سابق، ص112 – 127 . 
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فتهدد الناس يف أنفسهم،أو أمواهلم، أو أعراضهم، أو عقوهلم)1( وهذا اخلروج له سنده الرشعي. 
وقد استنبط الفقهاء املسلمون عدة قواعد رشعية حتكم الظروف االستثنائية التي متر باألمة منها 
قاع�دة »الرضورات تبي�ح املحظورات«، و»خيتارون أهون الرشي�ن«، و»يتحمل الرضر اخلاص 
لدفع الرضر العام«، ومعناها أن حاالت االضطرار أو احلاجة الش�ديدة، جتيز ارتكاب املحظور 
أي املنهي عنه رشعًا، ويأخذ هبا اإلنس�ان للمحافظة عىل نفس�ه من اهلاك، أو ماله من الضياع، 
أو لدف�ع أذى ال يتحم�ل إما يقينًا، أو ظن�ًا، واألخذ بقاعدة الرضورات يف األحوال االس�تثنائية 
الس�تباحة املح�رم دليل عىل أن اإلس�ام ّق�در واق�ع اإلنس�ان،وضعفه،ومقتضيات احلياة التي 

يواجهها)2(. 

ف�إذا واجه�ت الدولة ظروف�ًا اس�تثنائية هتدد أمنه�ا، وكياهن�ا وتلحق الرضر هب�ا، فإن هذه 
القواعد تبيح للحاكم رفع الرضر العام الذي يصيب األمة، ولو أدى ذلك إىل التضحية باملصالح 

الشخصية، وجيب عندئذ حتمل الرضر اخلاص من أجل رفع الرضر العام)3(.

فحال�ة الرضورة يف الرشيعة اإلس�امية جتيز لويل األمر، إمكانية اخت�اذ اإلجراءات الازمة 
ملعاجل�ة الظروف الطارئة، ول�و بمخالفة األوام�ر الرشعية، وذلك بالقدر ال�ازم لدفع الرضر، 
ومن ذلك تنظيم مرفق القضاء يف مثل هذه احلاالت، من حيث إنشاء حماكم جديدة، أو ختصيص 
دوائ�ر قضائي�ة داخل القض�اء العام؛ لنظر بع�ض القضايا التي حتدث يف ه�ذه الظروف من قبل 
بع�ض املواطن�ني، وهذا الترصف من ويل األمر، جتيزه الرشيعة اإلس�امية ب�رشط أن تتوفر عدة 

رشوط لقيام حالة الرضورة وهي: 

1� أن تكون الرضورة ملجئة . 

2� أن تكون الرضورة حاّلة، وليست مستقبلية. 

3� أن تدفع الرضورة بالقدر الازم ؛ ألن الرضورة تقدر بقدرها. 

4� أن ما جاء لرضورة، فإنه يبطل بزواهلا. 

)1( الكياين، فاروق، مرجع سابق، ص111 .
)2( الزحي�يل، وهب�ة، نظرية الرضورة الرشعي�ة مقارنة مع القانون الوضعي، ط4، 1418ه��� 1997م، دار الفكر، 

دمشق، سوريا، ص212 – 213 .
)3( الكياين، فاروق، مرجع سابق، ص112 . 
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ف�إذا م�ا توف�رت هذه ال�رشوط، جاز ل�ويل األمر أن يتدخ�ل لرفع ال�رضر، وأصل ذلك يف 
الرشيع�ة أن املدين�ة تعرضت يف زمن الرس�ول > لظرف طارئ، حيث ق�دم هلا مجاعات جائعة 
وحمتاج�ة، وبن�اء ع�ىل ذلك هنى الرس�ول > عن ادخ�ار حلوم األضاح�ي، وعندما ت�م إنقاذها 
وإس�عافها، ق�ال عليه الصاة والس�ام » إن�ام هنيتكم من أج�ل الدافة التي دف�ت عليكم فكلوا 
وادخروا وتصدقوا«)1(، وهبذا وضع رسول اهلل > أول قاعدة يف اإلسام، متنح ويل األمر اختاذ 

اإلجراءات التي حتقق املصلحة العامة عندما تتعرض الباد لظروف استثنائية . 

كام ذكر صاحب املبسوط أنه قد جئ إىل عمر ريض اهلل عنه يف عام )السنة( برجلني مكتوفني 
وحلم، فقال صاحب اللحم: كانت لنا ناقة عرشاء ننتظرها، كام ينتظر الربيع، فوجدت هذين قد 
اجتزراها، فقال عمر ريض اهلل عنه هل يرضيك من ناقتك ناقتان عرشاوان مريعتان،فإنا ال نقطع 

يف العذق وال يف عام السنة  )2(.

وعمر هنا مل يطبق حد الرسقة ؛ ألنه رأى أن املجاعة حالة رضورة، والرضورة جتيز اخلروج 
عن النص الذي يطبق يف الظروف العادية. 

وبن�اًء ع�ىل ما تقدم، فإنه قد يمر بالدولة ظروف اس�تثنائية، كام حدث يف اآلونة األخرة من 
قضاي�ا اإلره�اب والتخري�ب بإت�اف املمتلكات،واملنش�آت العامة يف الباد اإلس�امية ذهب 
ضحيته�ا أن�اس أبري�اء، فبناء عىل نظري�ة الرضورة يمكن ل�ويل األمر اختاذ اإلج�راءات الكفيلة 
بضبط األمن، ومعاقبة مرتكبي هذه األفعال، ومن ذلك إنش�اء حماكم أو جهات قضائية بش�كل 
مؤق�ت، ومرهون�ة بالظروف التي دعت إىل إنش�ائها، ثم يعود القض�اء إىل وحدته، لكن يف هذه 
احلال�ة ي�رى الباحث أنه جي�ب أن يتوفر يف ه�ذه املحاكم العدي�د من الرشوط ك�ي تكون حماكم 

رشعية وهي: 

)1( النووي، حميي الدين، صحيح مس�لم برشح النووي، بإرشاف: حس�ن عب�اس قطب، ط1 1424ه�� 2003م، 
دار عامل الكتب، ج13، ص140، حديث رقم )1971( والَداّفُة بتش�ديد الفاء قوم يس�رون مجيعًا سرًا خفيفًا، 
دافة األعراب من يرد منهم املرص، واملراد هنا من ورد من ضعفاء األعراب للمواساة. الفيومي، أمحد: املصباح 

املنر، ط2، )ب.ت(، دار املعرفة، القاهرة، مرص، ص196، دّف
)2( الرسخ�يس، ش�مس الدي�ن، املبس�وط، ط1، 1414ه��� 1993م، دار الكت�ب العلمي�ة، ب�روت، لبنان، ج9، 
ص140، كت�اب الرسق�ة ؛ وانظ�ر: الصنع�اين، عبدالرزاق بن مه�ام: املصنف، ط1، 1421ه��� 2000م، دار 

الكتب العلمية، بروت، لبنان، ج9، ص528؛ األثر رقم )19266(، باب القطع يف عام السنة. 
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1� أن تكون هذه املحاكم حتت مظلة القضاء العام.

2� أن يتوفر يف قضاهتا االستقال واحليدة والنزاهة. 

3� أن يكون القضاة من العاملني يف سلك القضاء، وممن خول النظام هلم العمل يف القضاء. 

4� أن يوفر للمتهم أمامها كافة حقوقه،وضامناته دون استثناء.

5� أن يكون القضاء فيها عىل درجتني ؛ ضامنًا لصون حقوق املتهم أمامها.

6 � أن تكون املحاكم منصفة، من حيث اإلجراءات،والعلنية، والشفوية،وأن تكون أحكامها 
مسببة. 

أم�ا إذا اخت�ل فيها أح�د هذه الرشوط، فإنه ال جيوز لويل األمر أن ينش�ئ مث�ل هذه املحاكم 
ملخالفتها أحكام وأصول القضاء الرشعي . 

أما يف النظم القانونية الوضعية، فنجد أن الدولة ال جيوز هلا أن تتخطى القواعد التي رسمها 
القان�ون وإال كان�ت أعامهلا غر رشعية، ومبدأ املرشوعية الذي يس�ود الدولة احلديثة يس�تهدف 
حل مشكلة التوازن بني السلطة احلاكمة، وحقوق األفراد وحرياهتم، إذ جيب حلامية هذه احلقوق 
واحلري�ات، أن يتأك�د خضوع الدولة للقانون، لكن لو مر بالدولة ظروف طارئة من حروب، أو 
ك�وارث، أو فتن، فقد يضيق القانون املطبق عن معاجل�ة ذلك، ولتحقيق هذه الغاية تلجأ الدول 
إىل وضع ترشيعات اس�تثنائية متنح احلكومة بمقتضاها سلطة واسعة، متكنها من جماهبة الظروف 
الطارئة، كقانون األحكام العرفية أو الطوارئ )1(، وتعد الظروف االستثنائية هي أساس السلطة 
الائحية االس�تثنائية باعتبارها نظامًا قانونيًا، نشأ ملواجهة حاالت واقعية غر عادية يطلق عليها 

الظروف االستثنائية )2(.

وانطاقا من ذلك، فإنه ال يمكن للمقنن يف النظام الوضعي اختاذ أي تدابر يف ظل الظروف 
االس�تثنائية بناًء عىل نص الدس�تور املطبق يف الظروف العادية، لكن حالة الظروف االس�تثنائية، 

)1( الكياين، فاروق، مرجع سابق، ص115� 116. 
)2( مجال الدين، س�امي، لوائح الرضورة وضامنات الرقابة القضائية، ط1، 1982م، منش�أة املعارف، اإلسكندرية، 

مرص، ص13 . 
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أج�ربت املنظ�م الوضع�ي عىل إجي�اد قواعد قانوني�ة تنظم الظروف غ�ر العادية الت�ي ال تصلح 
أدوات القان�ون الع�ادي للتجاوب معه�ا، وعىل هذا فإن الظروف االس�تثنائية قد تقتيض مبادرة 
السلطة العامة باختاذ تدابر عاجلة، أو إجراءات استثنائية، ال تسمح هبا قواعد القانون املقررة يف 
الظروف العادية )1(، ومنها تنظيم القضاء، حيث نجد أن املادة الس�ابعة من القانون رقم )162( 
لس�نة 1958م، بش�أن حالة الطوارئ يف مرص نص�ت عىل أن تفصل حماكم أم�ن الدولة اجلزائية 
والعلي�ا يف اجلرائ�م التي تق�ع باملخالفة ألحكام األوامر التي يصدرها رئي�س اجلمهورية، أو من 
يقوم مكانه )2(، وجيوز اس�تثناًء لرئيس اجلمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة اجلزائية من 
ق�ايض أو اثنني من ضباط القوات املس�لحة )3(، ورغم أن أغلب الدول قد نصت عىل ترشيعات 
خاص�ة يف احل�االت االس�تثنائية، كالع�راق، والكويت،  واجلزائ�ر، ويف النظام املق�ارن كالنظام 
الفرن�يس، واإلنجلي�زي، واألمريكي )4(، وال جي�وز لرئيس الدولة إنش�اء أي حماكم يف الظروف 
العادية ما مل ينص عليها القانون، أما يف الظروف االستثنائية، فإن الترشيعات االستثنائية أجازت 
ذلك طاملا أن حالة الطوارئ ما زالت موجودة عىل أن تنتهي هذه املحاكم بنهاية حالة الطوارئ، 
ويشرتط أن تكون هذه املحاكم مؤقتة، فإذا زالت الظروف الطارئة، وجب أن تزول هذه املحاكم 
وإال اعتربت غر دس�تورية باعتبارها إخااًل باحلق يف القضاء العام، كام جيب أن ال تكون ه�ذه 
املحاك�م خملة بضامنات، وحقوق املتهم أيًا كان نوعها )5(، ويرى الباحث أن صيانة حقوق املتهم 
ومراعاهتا أمر مطلوب وال خيالف فيه أحد، فإذا كانت هناك حماكم ختل بحقوق املتهم، وضامناته 
حتى وإن كان منش�أه يف حالة الظروف االس�تثنائية، فإنه جيب إيقافها، وعدم إحالة أي متهم هلا 

مهام كانت األسباب واملربرات ؛ ألن حرية األفراد وحقوقهم مقدمة عىل أي يشء آخر . 

)1( رسور، أمحد، مرجع سابق، ص596 .
)2( كتك�ت، مجي�ل يوس�ف، نطاق الرشعي�ة اإلجرائية يف الظروف االس�تثنائية، رس�الة جامعية مقدم�ة لنيل درجة 
الدكتوراه، من جامعة القاهرة، كلية احلقوق، س�نة 1986، ص190؛ وانظر: أبو الفتوح، حممد هاش�م، قضاء 
أمن الدولة االس�تثنائي يف الترشيع املرصين جملة األمن والقانون، س�نة 6، عدد 2، ربيع أول، 1419ه�، يوليو 

1998م، ص370 .
)3( كتكت، مجيل، مرجع سابق، ص190.

)4( حمم�د، ع�يل،  وآخرون، قضاء أمن الدولة طوارئ، ط1، 2004م، الفتح للطباعة والنرش، اإلس�كندرية، مرص، 
ص25� 46 . 

)5( دياب، أسامة، مرجع سابق، ص311� 312 . 
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3 .6 موقف النظام القضائي السعودي من املحاكم اخلاصة واالستثنائية

متهيد

يف ه�ذا املبح�ث يكون احلدي�ث عن نظ�ام القضاء الس�عودي اجلديد، الذي ص�در مؤخرًا 
بموجب املرس�وم امللك�ي ذي الرقم )م/78(، وتاريخ 1428/9/19ه�� من حيث بيان أنواع 
املحاك�م واختصاصاهتا، وأن القضاء الس�عودي قضاء مس�تمد من الرشيعة اإلس�امية،  حيث 
ال يع�رتف بوج�ود حماك�م خاصة أو اس�تثنائية، ومل ي�رد يف النظام اجلديد، ما يش�ر إىل ذلك، كام 
يت�م التطرق لبعض اللجان ش�به القضائية يف اململكة العربية الس�عودية، من حيث االختصاص 
وم�دى ماءمتها للقضاء العام، رغم أهنا يف طريقها للزوال بعد صدور النظام القضائي اجلديد، 
ثم التأكيد عىل أن كافة املتهمني حيالون إىل قضاء واحد،هو القضاء العام دون استثناء، وذلك من 

خال ماييل: 

3 .6 .1  التطور التارخيي للقضاء يف اململكة العربية السعودية 

أولت اململكة العربية السعودية منذ قيامها، ممثلة يف شخص امللك عبدالعزيز القضاء القائم 
عىل العدل واملساواة اهتاممًا خاصًا، حيث كان امتدادًا للقضاء اإلسامي األصيل، وليس بديًا 
عنه، وما أن بس�ط امللك عبدالعزيز واليته عىل احلجاز الذي كان حُيكم من قبل الدولة العثامنية، 
وج�د أن القض�اء هنالك قد ناله يشء من التنظيم فيام يتعلق برتتيب املحاكم، وس�ر اإلجراءات 
نظ�رًا لتأث�ره بالنظام القضائي العثامين، ولكن يف نفس الوقت يؤخذ عليه طول إجراءاته املتس�مة 
بالرتابة والبسط، باإلضافة إىل ما انتابه من ضعف يف ضامئر بعض القائمني عليه )1(، هذا ما كان 
عليه القضاء يف احلجاز إمجااًل، فقد كان تنظيام قضائيا متأثرًا تأثرًا كبرًا بالنظام القضائي العثامين، 
باإلضاف�ة إىل قضاء عشائري قائم عىل النظام القبيل يف عهد رشيف مكة، وك�ان من نتيجة ذلك 

تضارب يف االختصاص وتنافر يف األحكام أو تعليق هلا. 

)1( آل دريب، س�عود بن س�عد، التنظيم القضائي يف اململكة العربية الس�عودية يف ضوء الرشيعة اإلس�امية ونظام 
السلطة القضائية، ط1، 1403ه��1983م،  مطابع حنيفة ،الرياض، السعودية ، ص302 .
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وع�ىل ض�وء ذلك كان البد للملك عبدالعزيز، أن يس�عى جاهدًا لتحقي�ق التوافق بني هذه 
األنظمة القضائية ملا جيب أن يكون عليه نظام العدالة يف اإلسام، ووضعه يف إطار يقبله اجلميع، 
ف�كان أول م�ا فعله يف هذه املرحلة وباختصار، أنه مل يقم بتغير جذري مبارش للتنظيم القضائي؛ 
بل أوكل النظر يف نظام املحاكم وترتيبها إىل املجلس األهيل )جملس الشورى(، الذي أنشئ بمكة 
املكرم�ة ع�ام 1344ه�، فقد ج�اء يف البيان الذي أصدره أن من اختصاص�ات املجلس النظر يف 
نظ�ام املحاك�م، وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق األحكام الرشعية تطبيقًا ال جيعل 

جمااًل للهوى )1(.
أما يف نجد، فقد كان القضاء من حيث التنظيم والتش�كيل بس�يطًا بساطة احلياة فيها، إال أنه 
كان متميزًا بوحدته الفقهية بس�بب س�يادة مذهب اإلمام أمحد بن حنبل بني سكانه، فكان متميزًا 
بقضاة متجردين ذوي نزاهة، وتقوى يتم تعيينهم من قبل ويل األمر مبارشة، وبرتش�يح املفتي يف 
أغل�ب األحي�ان، وهؤالء القضاة كانوا يامرس�ون القضاء إما يف املس�جد، أو يف بيوت املتقاضني 
أنفسهم، أو يف خيمة شيخ القبيلة، وعىل الرغم من وجود القضاء يف نجد إال أنه كان بحاجة إىل 
التنظيم أواًل، ثم إىل الرتشيد الفقهي ثانيًا، لكي يواكب طموح امللك عبدالعزيز يف إنشاء وتنظيم 
القضاء، كام جيب أن يكون يف اململكة العربية السعودية هذه الدولة التي كانت يف بداية نشأهتا )2(. 
وإذا نظرنا ملا يعنينا يف هذا البحث حول تشكيل املحاكم، نجد أن النظام القضائي يف اململكة 
العربية السعودية أخذ يتطور من وقت آلخر، ففي عام 1346ه� صدر املرسوم امللكي بتشكيل 
املحاك�م يف احلجاز عىل ث�اث درجات هي: حمكمة األمور املس�تعجلة، وحماكم كربى، ثم هيئة 
املراقبة القضائية، وتش�كل هذه املحاكم يف مكة وجدة واملدينة، أما س�ائر اململكة فيقوم بالقضاء 

فيها قاٍض منفرد، وحدد املرسوم اختصاص كل حمكمة )3(.
واحلقيق�ة إن ه�ذا املرس�وم يع�د أس�اس التنظي�م يف اململكة العربي�ة الس�عودية، ثم طرأت 
عليه إضافات وتعديات كثرة وجذرية )4(، منها صدور األمر الس�امي بتاريخ )4( حمرم لس�نة 

)1( آل دريب، سعود، مرجع سابق، ص303� 304 . 
)2( آل الشيخ، عبدالعزيز بن عبداهلل .  ملحات حول القضاء يف اململكة العربية السعودية، ط1، 1411ه��1990م، 

دار الشبل، الرياض، السعودية ، ص52 – 54 . 
)3( الزحييل، حممد مصطفى. التنظيم القضائي يف الفقه اإلس�امي وتطبيقه يف اململكة العربية الس�عودية، )ب. ط ( 

1402ه�� 1982م ، دار الفكر ، دمشق، سوريا ، ص114 . 
)4( املرجع السابق، ص115 .
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1357ه��، ويتك�ون من ثامني�ة أبواب وم�ن )282( مادة، وقد كان ش�امًا، ويع�د أطول نظام 
قضائ�ي يف اململك�ة، ثم صدر بعد ذل�ك نظام كتاب العدل بتاري�خ 1364/8/19ه�، ويتكون 
من مخسة فصول تشتمل عىل ثامين وأربعني مادة، ويف عام 1372ه� صدر نظام تركيز مسئوليات 
القضاء الرشعي، وحيتوي عىل ثامنية أبواب كالس�ابق، ويش�تمل عىل )258( مادة، وبقي مطبقًا 
ف�رتة طويل�ة، ثم صدر نظام القضاء ع�ام 1395ه� )1(، وبقي هو املعمول ب�ه حتى صدور األمر 
السامي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19ه� اخلاص بتنظيم القضاء السعودي اجلديد، وهو  
آخر ما صدر، وقد وقع يف ثاثة فصول، واش�تمل عىل )84( مادة، وس�وف نتطرق هلا بيشء من 

التوسع يف مطلب مستقل. 

ومن خال ما س�بق طرحه، نجد أن القضاء يف اململكة العربية الس�عودية يتبع وزارة العدل 
التي أنش�ئت عام 1382ه�، من حيث اإلرشاف اإلداري واملايل عىل املحاكم والدوائر القضائية 
األخرى، وقد اتس�مت هذه األنظمة القضائية بأن كانت تنشأ وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسامية، 
وأن أي ن�ص خيال�ف أحكام الرشيعة واألنظمة املرعية يكون باطًا، كام اتس�م التنظيم القضائي 
الذي صدر عام 1395ه�، بالرتكيز عىل اس�تقال القضاة،وضامناهتم، وواجباهتم ومس�اءلتهم، 

ثم أعوان القضاة، واختصاص املحاكم. 

ث�م إن املتتب�ع هل�ذه األنظم�ة جيدها قد ح�ددت املحاك�م عىل أهنا ث�اث حماكم مس�تعجلة 
)جزئية(،و حماكم كربى )عامة(، وحمكمة متييز وجملس القضاء األعىل، ولكل اختصاصه املعقود 
ل�ه، ومل يتط�رق أي م�ن األنظمة س�الفة الذكر إىل حماكم خاصة أو اس�تثنائية، ع�دا وجود بعض 
األنظمة التي صدرت يف تلك احلقبة و كانت تعنى بتشكيل بعض اجلهات شبه القضائية ملعاجلة  
قضاي�ا ت�رى الدولة عدم عرضها ع�ىل املحاكم لطبيعته�ا اخلاصة ؛ وألن القض�اة يف تلك الفرتة 
كان�وا ينفرون من األنظمة، وما توحي به يف نظ�ر بعضهم من خروج عىل أحكام الرشيعة الغراء 
وتشبه بالقوانني الغربية، ويبدو أن واضع هذه األنظمة قد راعى هذا الشعور لدى قضاة املحاكم 
الرشعية، فأعفاهم من مهام النظر يف تلك الدعاوى، وأحاهلا إىل جلان شبه قضائية)2(، لكنها ويف 

)1( الزحييل، املرجع السابق، ص116 ؛ وانظر: آل دريب، سعود، مرجع سابق، ص332 . 
)2( بال، مرجع سابق، ص920� 921 . 
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ظل النظام القضائي اجلديد يف س�بيلها للزوال الس�يام وان رئيس القضاء األعىل قد أكد ذلك يف 
احد لقاءاته الصحفية.

3 .6 .2  أنواع املحاكم يف النظام القضائي السعودي واختصاصاهتا 

كام ذكر س�ابقًا لقد صدر النظام القضائي الس�عودي اجلديد عام 1428ه�، وهو ذو مامح 
ختتل�ف ع�ن األنظمة الس�ابقة وخصوصًا يف تعدد املحاك�م، فقد جاء مغايرًا مل�ا كان عليه النظام 
الس�ابق الصادر ع�ام 1395ه�� ، حيث تدخلت الس�لطة التنظيمي�ة، وأصدرت نظام�ًا جديدًا 
للقضاء اس�تهدف إع�ادة ترتيب املحاكم وواليته�ا، وتوزيع االختصاص في�ام بينهام، وهو نظام 

عده بعض رجال القضاء والقانون خطوة عملية من الدولة ملواكبة كل جديد . 

فأصب�ح القضاء العام )القضاء العادي(، صاحب الوالي�ة العامة يف مجيع منازعات األفراد 
املدنية واجلنائية والتجارية وقضايا األحوال الشخصية وغرها )1(، واستحدثت حمكمة عليا متثل 
قم�ة القضاء العام )العادي(، حيث أن�اط هبا النظام مراجعة مجيع األحكام الصادرة من املحاكم 

االستئنافية، كام أن من مهامها سامة تطبيق األنظمة، وتقرير املبادئ املتعلقة بالقضاء. 

كام أنيط هبا بعض اختصاصات جملس القضاء األعىل، واملاحظ أن تش�كيل قضاة املحكمة 
العليا يكون من ثاثة قضاة من خال دوائر جزائية متخصصة حس�ب احلاجة، فيام عدا الدوائر 
الت�ي تنظ�ر يف األح�كام الصادرة يف القت�ل، أو القطع، أو الرجم، أو القص�اص يف النفس، أو ما 
دون النفس، فإهنا تؤلف من مخسة قضاة، وهذا مغاير ملا هو معمول به يف حمكمة النقض املرصية، 
وحمكمة التمييز الكويتية والبحرينية، حيث إهنا تؤلف من مخسة قضاة )2(، ولعل املنظم السعودي 
نظر إىل جسامة بعض العقوبات، كام جاء يف الفصل الثاين من النظام جعل نظر هذه القضايا من 
مخس�ة قضاة حتريًا للدقة والصواب، كام أوجد املنظم السعودي حماكم استئناف، وحماكم الدرجة 
األوىل املؤلف�ة م�ن املحاكم العادي�ة واملحاكم اجلزائي�ة، وحماكم األحوال الش�خصية، واملحاكم 
اإلدارية، واملحاكم العاملية، حيث تتوىل حماكم االس�تئناف النظر يف األحكام القابلة لاس�تئناف 

)1( أمني، مصطفى عمر، اهليكل القضائي يف ظل نظام القضاء السعودي اجلديد، جملة شبكة املحامني العرب، العدد 
األول، يناير 2009، ص27� 28 . 

)2( أمني، مصطفى، مرجع سابق، ص28 ؛ وانظر: جملة العدل، العدد )36( شوال 1428ه�، ص 238. 
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الصادرة من حماكم الدرجة األوىل، وحتكم بعد س�امع أقوال اخلصوم وفق اإلجراءات املقررة يف 
نظ�ام املرافعات الرشعية، ونظام اإلجراءات اجلزائية، وقد قرر النظام يف املادة السادس�ة عرشة، 

أن دوائر حماكم االستئناف تتكون من: 

1 � الدوائر احلقوقية .

2� الدوائر اجلزائية . 

3 � دوائر األحوال الشخصية .

4 � الدوائر التجارية . 

5 � الدوائر العاملية . 

وج�اء يف املادة اخلامس�ة والعرشين من النظام ما نص�ه »دون إخال بام يقيض به نظام ديوان 
املظ�امل ختت�ص املحاكم بالفصل يف مجي�ع القضايا، وفق قواعد اختص�اص املحاكم املبينة يف نظام 
املرافع�ات الرشعية، ونظ�ام اإلجراءات اجلزائية«. وهذا النص يظه�ر بجاء أنه ال جمال ملحاكم 
خاصة أو اس�تثنائية يف النظام القضائي الس�عودي اجلديد ؛ ألنه جعل كل القضايا دون اس�تثناء 
الفصل فيها معقود للمحاكم املبينة يف النظام، ونص النظام عىل أنه جيوز للمجلس األعىل للقضاء 

إحداث حماكم متخصصة أخرى، بعد موافقة امللك.

وهنا نجد أن النظام قد أقر تش�كيل حماكم متخصصة نظرًا للتطور الرسيع، وتشعب العلوم 
القانونية، وتعدد أطرافها، حيث أصبح من العس�ر أحيانًا عىل بعض القضاة واملش�تغلني بالنيابة 
العام�ة واملحام�ني اإلملام بكل أف�رع القانون، وقد آم�ن النظام اجلديد للقضاء الس�عودية بفكرة 
املحاك�م املتخصص�ة، وهذه املحاكم جم�ازة يف كل نظم العامل نظرًا ؛ ألهنا تعم�ل يف إطار القضاء 
الع�ام، ومل�ا ت�ؤدي من رسعة الفص�ل يف املنازع�ات املعروضة عليه�ا، مع تقيدها الت�ام بحقوق 
وضامن�ات املتهم، ثم جعل تش�كيل املحاك�م املتخصصة إذا دعت احلاجة إلي�ه يف يد ويل األمر، 
وهذا يؤكد ما  ذكره الباحث من قبل من أن س�لطة ويل األمر يف إنش�اء، وتشكيل املحاكم سلطة 
منحت له بمقتىض املصلحة العامة، والسياس�ة الرشعية، واس�تنادًا للسياس�ة اجلنائية ولكن هذه 
الس�لطة مقيدة بمقاصد الرشيعة، وما دل عليه الكتاب والس�نة رعاية ملصلحة األمة، فمتى  رأى 
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ويل األمر احلاجة ماسة إلنشاء حماكم متخصصة أخرى غر ما ورد يف النظام، فإن له ذلك، بناًء ملا 
يقرره املجلس األعىل للقضاء، وأن التوسع يف إنشاء قضاء متخصص خارج عن القضاء اخلاص، 
واالس�تثنائي هو مطلب تدعو إليه السياس�ة الرشعية، والسياس�ة اجلنائية احلديثة، لكن البد أن 
يك�ون حتت مظل�ة القضاء العام، وأن تراعي يف هذه املحاكم كافة الضامنات املقررة للمتهم دون 
اس�تثناء،فإذا اختلت هذه الضامنات،فإنه يعد قضاء خاصًا،أو اس�تثنائيًا وليس متخصصًا،وسبق 

أن ذكر الباحث يف أول الفصل الفرق بني القضاء اخلاص واملتخصص. 

ولك�ن جي�ب أن ناحظ يف النظ�ام اجلديد، وعىل قدر كثرة املحاكم في�ه، إال أنه مل يكن ذلك 
عىل حس�اب نوعية القضاة أي ال يدفعنا هذا التوس�ع يف التساهل يف اختيار القضاة،  فكثر منهم 
إذا مل ت�راع فيه النوعي�ة اجليدة، قد يتحول إىل عبء مكلف ومع�وق ألداء القضاء ملهمته النبيلة، 
ولك�ن ذل�ك مل يكن حم�ل إغفال من قبل املنظم الس�عودي، فق�د أفرد بابًا من مخس�ة فصول عن 
القضاة، والكفاءة القضائية واخلربة، حيث شدد النظام اجلديد يف شأن تطلب الكفاءة القضائية، 
فاشرتط قضاء مدد أطول يف األعامل القضائية الازمة لشغل وظائف السلك القضائي عن املدد 
التي كانت يف النظام الس�ابق،كام تطلب مددًا أطول يف ش�أن تدريس الفقه وأصوله يف الكليات، 
ومل يق�رص هذه الدراس�ة ع�ىل كليات الرشيعة فحس�ب، كام أضاف رضورة ش�غل وظيفة قاٍض 
باالس�تئناف ملدة س�نتني رشطًا لش�غل درجة رئي�س حمكمة اس�تئناف، ومل يكن ذل�ك يف النظام 
القدي�م ووص�واًل هب�ذه الكفاءة القضائي�ة مل يقرص النظ�ام اجلدي�د التفتيش عىل قض�اة املحاكم 
العادية واملحاكم اجلزائية فحس�ب، كام يف النظام الس�ابق،  بل ش�مل كذل�ك أعامل قضاة حماكم 

االستئناف)1(.

ومن يستقرئ النظام اجلديد جيده مل يذكر رصاحة، وال تلميحًا القضاء اخلاص أو االستثنائي، 
والس�بب أن القضاء يف اململكة العربية الس�عودية مس�تمد من الرشيعة اإلس�امية التي مل تعرف 
القضاء اخلاص أو االس�تثنائي، حتى يف أحلك الظروف، فإن القضاء العام هو املعمول به، وهو 

اجلهة الوحيدة التي يتخاصم إليها الناس مجيعًا. 

)1( أمني، مصطفى عمر، مرجع سابق، ص28؛ وانظر: جملة العدل، العدد الثاين، صفر 1430ه�� فرباير 2009م. 
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أم�ا م�ا يثور ح�ول اللجان ش�به القضائي�ة يف اململكة العربية الس�عودية، وهي كث�رة جدًا، 
فال�ذي يظه�ر من نصوص النظام اجلدي�د وخصوصًا تعدد املحاكم، أن النظ�ام يف طريقه إللغاء 
ه�ذه اللج�ان حيث مل يرش إليها ال من قريب وال من بعيد، واحلقيقة أن االس�تمرار بالعمل هبذه 

اللجان يعد من العيوب التي تؤخذ عىل القضاء السعودي.  

 واملتتب�ع لتوزي�ع الوالي�ة القضائي�ة يف اململك�ة جيده�ا ثاث جه�ات: أوهلا: حماك�م عامة، 
وثانيها:ديوان املظامل، وثالثها:اللجان اخلاصة، وإذا كانت املحاكم عىل تعددها يف النظام اجلديد، 
وديوان املظامل قد حتددت اختصاصاهتا بنظام يسهل الرجوع إليه للوقوف عىل هذه االختصاصات، 
فإن أمر اللجان اخلاصة يتناثر بني أنظمة ولوائح عديدة ال تتفق يف طريقة حتديدها الختصاصات 
هذه اللجان، كام ختتلف يف طريقة تش�كيلها وس�بيل االعرتاض عىل قراراهتا،ويشق عىل الباحث 
أن هيتدي إىل الضوابط العامة التي حتكم عمل هذه اللجان يف مبارشهتا لوظيفة القضاء ما مل حيط 
ب�كل نظام من هذه األنظمة واللوائح التي حتدد عمل ه�ذه اللجان )1(. والذي يعنينا هنا اللجان 
الت�ي تب�ارش اختصاصًا قضائيًا، وتفص�ل يف منازعاته أو تقيض بعقوبة ع�ىل خمالفة نظام، وبذلك 

خيرج عن نظامها ما ييل: 

1� اللجان التي تفصل يف ش�أن املس�ئولية التأديبية لبعض أرب�اب الطوائف واملهن، وتقرص 
العقوب�ة ع�ىل اإلن�ذار أو املنع من مزاول�ة املهنة، وم�ن ذلك جلنة احلك�م يف خمالفة نظام 
املحاسبني القانونيني الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/12(، وتاريخ 1412/5/13ه�. 

2� اللجان التي ال تفصل يف املنازعة،ويقترص دورها عىل التسوية الودية فحسب، ومن ذلك 
جلنة تسوية منازعات االستثامر. 

3� أنظم�ة أش�ارت يف حالة خمالفته�ا إحالتها إىل اجلهة املختصة، ومل تش�كل هل�ا جلانًا ومنها 
املخالفات البلدية الصادر هبا قرار جملس الوزراء رقم )218( يف 1422/8/6ه� )2(. 

)1( انظر: ملحق جملة املحامني العرب، السنة األوىل، العدد الثاين، صفر، 1430ه�� فرباير 2009م 
)2( ملحق جملة املحامني، مرجع سابق، ص2 .



147

وه�ذه اللج�ان يف اململكة العربية الس�عودية كث�رة وهي متارس القض�اء، وذلك من خال 
الفص�ل يف القضايا املعروض�ة عليها، كام أهنا خارج مظلة القضاء العام منها عىل س�بيل املثال ال 

احلرص: 

1� هيئة حماكمة الوزراء الصادر عام 1380ه�. 

2� جلنة قضايا التزوير. 

3� هيئة حسم املنازعات التجارية الصادر عام 1369ه�. 

4� املجالس التأديبية لقوات األمن الداخيل الصادر عام 1369ه�. 

5� جلن�ة النظ�ر يف خمالف�ات نظام، ولوائ�ح الدفاع املدين الص�ادر بقرار وزي�ر الداخلية رقم 
)1/12/و/5/د/ف(،  وتاريخ 1428/4/18ه�. 

6 � اللجان االستثنائية للفصل يف املخالفات اجلمركية الصادر عام 1374ه�. 

7 � جلنة الفصل يف منازعة األوراق التجارية الصادر عام 1383ه�. 

8 � جلنة الفصل يف خمالفات نظام حرس احلدود الصادر عام 1394ه�. 

9 � جلنة الفصل يف خمالفة نظام املنافسات احلكومية الصادر عام 1427ه�. 

01 � جلن�ة الفص�ل يف خمالفة مزاول�ة املهن الصحي�ة )اهليئة الصحية الرشعي�ة( الصادر عام 
1426ه� . 

ه�ذه اللج�ان كثرة، وقد أوصلها أح�د الباحثني إىل )82( جلنة)1(، لكن م�ا ذكر آنفًا إنام هو 
عىل سبيل املثال فقط  . 

وال�ذي هيم الباحث هن�ا بيان بعض قصور هذه اللجان يف حتقي�ق ضامنات، وحقوق املتهم 
عندما تنظر قضية أمام هذه اللجان، ومنها: 

)1( انظ�ر: ملح�ق جملة املحامني العرب، مرجع س�ابق، حيث كان امللحق كامًا خمصص للحديث عن اللجان ش�به 
القضائية .
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1� إهنا ال تتمتع باالس�تقرار القضائي، وعندما تش�كل يف كثر من األحيان يكون أعضاؤها 
غر متفرغني للقضاء من جهة، أو غر متفرغني هلذه اللجان من جهة أخرى)1(.

2� ه�ذه اللج�ان ال ختضع إلرشاف وس�لطة وزارة العدل، وبالتايل فإهنا تضعف من س�لطة 
املحاكم الرشعية )2(.

3 � بعض أحكام هذه اللجان تعترب هنائية، كام يف هيئة حسم املنازعات التجارية، حيث صدر 
اخلطاب السامي رقم )1018( يف 1390/10/18ه�، بأن القرارات الصادرة من هيئة 

حسم املنازعات التجارية تعترب هنائيًا)3(. 

4 � بعض أعضاء هذه اللجان ليس من القضاة، وأحيانًا ليس هلم الصفة القانونية .

5 � بعض هذه اللجان تعد قراراهتا نافذة عقب صدورها، دون احلاجة إىل التصديق.

6 � مل يرد يف بعض أنظمة هذه اللجان نص يف شأن الطعن عليها، مما يفتح سبيل االجتهاد يف 
ترك جواز الطعن من عدمه. 

7 � بعض هذه اللجان مل تقر جهة للتظلم أمامها.

ه�ذه بع�ض املاحظات واملجال ال يتس�ع لذكر كل عي�ب عيب هذه اللج�ان،  لكن األمر 
معقود بعد صدور النظام القضائي اجلديد بأن تعاد هذه اللجان إىل القضاء العام، أو العمل حتت 
مظلته، الس�يام أنه  س�بق صدور قرار جملس ال�وزراء رقم )236(، وتاري�خ 1398/3/21ه� 
الذي يقيض بتشكيل جلنة وزارية ؛ لبحث ما يتعلق بتوحيد مهام اهليئات القضائية يف جهة واحدة، 
وبع�د أن رفعت توصياهتا صدر قرار جملس ال�وزراء رقم )167( يف 1401/9/14ه� بأحكام 
م�ن ش�أهنا العودة بالقض�اء إىل وحدته، ووضع لذل�ك إجراءات هبدف وضع�ه موضع التطبيق 
إال أن ذل�ك مل يت�م إىل اآلن، وق�د صدر النظام األس�ايس للحك�م يف اململكة العربية الس�عودية 
ع�ام 1412ه�، مؤكدًا يف مادته التاس�عة واألربعني عىل اختص�اص املحاكم يف الفصل يف مجي�ع 

)1( الزحييل، حممد،  مرجع سابق، ص118 .
)2( الزحييل، مرجع سابق، ص118 . 
)3( آل دريب، مرجع سابق، ص185.
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املنازع�ات واجلرائم مع مراعاة ما لديوان املظامل من اختصاصات )1(  ومل يشر إىل هذه اللجان مما 
يؤكد عزم املنظم  السعودي عىل الغائها .

3 .7 حماكمـة املدنيني أمـام املحاكـم اخلاصـة واالسـتثنائية وأثـرها 
عىل األمن 

3 .7 .1  أمهية القضاء الرشعي لتحقيق األمن واالستقرار للمجتمع

اإلنسان مدين بطبعه ال يمكن أن يعيش وحيدًا بمفرده، مستغنيًا عن الناس فهو بحاجة إليهم 
وه�م بحاجة إليه، وه�ذا يدعوه ألن يعيش معهم يف مكان واحد، ويتعامل معهم بالبيع والرشاء 
واألخ�ذ والعطاء، وال ش�ك أن مثل هذه املعامات ق�د حتدث نوعًا من االحتكاك بني الناس مما 
يفيض إىل التخاصم والتنازع، ويؤدي إىل إش�اعة الف�وىض واالضطراب، ومن هنا كان البد من 
ردع الظ�امل عن ظلمه، واالنتصار للضعيف من الق�وي، وهذا ال يتحقق إال بوجود قضاء حيكم 

بني الناس يف خصوماهتم ومنازعاهتم ؛ من أجل أن يستتب األمن واالستقرار يف املجتمع)2(.

والقضاء الذي نعنيه هنا هو ذلك القضاء املتمتع باالس�تقال والنزاهة واحليدة، واس�تقال 
القض�اء ه�و الطريق الس�ليم الذي يوف�ر العدل يف الدول�ة، وينرش األمن واالس�تقرار يف الرعية 
واالعت�داء ع�ىل مبدأ اس�تقال القضاء عاقبت�ه وخيمة ونتيجت�ه مدمرة ؛ ألنه ي�ؤدي إىل احليف 
والظلم، وهذا بدوره يؤدي إىل فقدان الناس ثقتهم بعدالة القضاء)3(، إذ ال يمكن لقضاء ال تتوفر 
فيه هذه املعاير أن حيقق األمن واالس�تقرار للمجتمع، فالقضاء املس�تقل هو أداة جبارة لتحقيق 
العدالة التي هبا ينعم املجتمع، واس�تقال القضاء ضامنة أساس�ية حلريات املواطنني، وحقوقهم، 
فمن دون قضاء مس�تقل تغدو حريات املواطنني وحقوقهم هيكًا ال روح فيه ؛  ألن أية س�لطة 
يف الدول�ة تس�تطيع االعتداء عىل ه�ذه احلريات واحلقوق، وخرقها دون وج�ود قوة توقفها عند 
حده�ا، وممارس�ة الس�لطة التنفيذية وطغياهنا وتعس�فها عىل احلقوق، واحلري�ات الفردية أصبح 

)1( املرزوقي، مرجع سابق، ص145� 146.
)2( أبو فارس، مرجع سابق، ص5 .

)3( املرجع السابق ، ص195 . 
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نتيج�ة تطور املجتمعات احلديث، وتدخل الدولة يف حي�اة األفراد بالغ املدى، وذلك من خال 
التدابر االس�تثنائية يف الظروف الطارئة، مما أدى إىل زيادة خماطر هذه التدابر فا جيد األفراد يف 
مثل هذه الظروف س�وى القضاء املس�تقل ليكبح مجاح التعس�ف، ويكفل احلريات، ويذود عن 

حقوق األفراد ؛  لتحقيق جمتمع آمن عىل نفسه وحرياته)1(.

إن اس�تقال القضاء حيق�ق األمن االجتامعي يف الدولة، فكل ش�خص يلحق به ظلم حيتاج 
إىل جهة مس�تقلة، ونزهية إلنصافه حتى يأمن عىل نفس�ه وحقوقه من الضياع، واستقال القضاء 
عامة من عامات حترض األمة ورشدها، فكلام تقدمت األمة يف مدارج التطور والتحرض وكانت 
حمافظة عىل استقال قضائها، فإن ذلك ينعكس إجيابًا عىل أمن واستقرار املواطن، بعكس القضاء 
غر املستقل، فإن حرمات الناس وحقوقهم قد تنتهك يف ظل القضاء اخلاص أو االستثنائي، مما 
يفقد األمن واالس�تقرار بني أفراد املجتمع، والس�بب هنا يف الرتكيز عىل استقال القضاء راجع 
إىل أن القض�اء غ�ر املس�تقل ال يعد ب�أي حال قضاء باملعن�ى احلقيقي، مما ال يؤمن معه اس�تقرار 
املجتمع، وال شك أن القضاء مصدر العدالة والعدالة أساس األمن، واألمن ظل املجتمع الذي 
يعيش فيه، والقضاء هو حامي احلريات من االعتداء من قبل أية سلطة من سلطات الدولة سواء 
بس�واء، كام حيمي األنف�س واألعراض واألموال، فيلغي قرارات الس�لطات العليا متى خالفت 
النصوص الرشعية)2(، ويسعى العاملون يف السلك القضائي لتحقيق أمن واستقرار األفراد، من 

خال التطبيق الصحيح للقضاء الرشعي. 

إن وج�ود تنظيم قضائي يف الدولة يؤدي إىل اس�تقرار املجتمع واس�تتباب األمن فيه، فعدم 
الق�درة عىل تأدي�ة العدالة للمواطن�ني، وإنصاف الذي�ن يلجأون للمحاكم مم�ن ظلموهم،يفقد 
الن�اس الثق�ة بقدرة الدولة ع�ىل أداء العدالة، وعندما تصل األمور يف أي�ة دولة إىل هذه الدرجة، 
فإن النتيجة احلتمية لذلك هي اختال األمن؛ ألنه ال يمكن أن يتحقق يف ظل ضياع العدالة)3(.

)1( الكياين، فاروق: استقال القضاء، مرجع سابق، ص18 . 
)2( القاسم، مرجع سابق، ص6 . 

)3( الكياين، استقال القضاء، مرجع سابق، ص544 . 
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وخاصة القول إن القضاء الرشعي غاية كل إنس�ان من أجل أن ينعم بأمن واس�تقرار عىل 
نفس�ه وعرض�ه وماله، وأن�ه إذا فقد القض�اء العادل أو حوك�م املواطن أمام قض�اء ال يتوفر فيه 
العدل، فإن ذلك يؤثر عىل مركزه األمني س�واء الس�يايس أو االجتامعي أو االقتصادي، و يعيش 
حينئ�ذ  يف حرة من أمره ال يش�عر  باالس�تقرار ،  طاملا علم أن هناك قض�اء غر عادل ال يوفر له 

استقرارًا نفسيًا يأمن معه عىل كل متطلبات حياته .

3 .7 .2  مفهوم األمن وبيان أمهيته الستقرار املجتمع

يعرتف علامء األمن يف الغرب بغموض، وتش�ابك مفاهيم األمن حتى أصبح من الصعوبة 
بمكان االتفاق عىل تعريف لألمن حيظى بقبول علامئه واملهتمني بدراسته، ومنهم »دانيال كوفمن« 
يف كتاب»األم�ن الوطن�ي اهلي�كل التحلييل« الذي ج�اء فيه أن مصطلح األمن يتس�م بالغموض 
بحس�ب اختاف ثقافة املجتمعات وموقعها)1(. وقد حظي هذا املصطلح بتعريفات كثرة منها: 
»أن األمن حالة غياب كل خطر، وكل هتديد للحياة، وهذا التهديد أو هذا اخلطر حالة يستشعرها 

احليوان بالغريزة، أما اإلنسان فيدركها بملكة العقل، وخربة املامرسة عند اإلنسان األول«)2( .

كام ُعرف بأنه »إحس�اس الفرد واجلامعة البرشية بإش�باع دوافعها العضوية والنفسية، وعىل 
قمته�ا داف�ع األمن بمظهريه امل�ادي والنفيس، واملتمثل�ني يف اطمئنان املجتم�ع إىل زوال ما هيدد 
مظاهر هذا الدافع املادي، كالسكن الدائم املستقر والرزق اجلاري، والتوافق مع الغر، والدوافع 
النفسية املتمثلة يف اعرتاف املجتمع بالفرد، ودوره ومكانته فيه، وهو ما يمكن أن يعرب عنه بلفظ 

السكينة العامة، حيث تسر حياة املجتمع يف هدوء نسبي«)3(.

وال شك أن األمن يشكل العمود الفقري للحياة وبقاء اإلنسان، وغره من الكائنات احلية، 
ويعت�رب حمور الس�عادة والراحة النفس�ية والطمأنينة، لقد ظل اإلنس�ان منذ أق�دم العصور يضع 

)1( نق�ًا ع�ن: حريز، حممد احلبيب: واق�ع األمن الفكري، جامعة ناي�ف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراس�ات 
والبحوث، الرياض، 1426ه�� 2005م، ص81 . 

)2( حريز، مرجع سابق، ص80 . 
)3( البرشى، حممد األمني: األمن العريب املقدمات واملعوقات، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات 

والبحوث، الرياض، 1421ه�� 2000م، ص18 . 
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األم�ن نصب عينيه، يبحث عنه بش�تى الوس�ائل هيتدي ب�ه، وينقاد له يتأثر به، ويؤث�ر عليه دفاعًا 
ع�ن النفس، وتأمينًا للبقاء عرف اإلنس�ان األمن كقيمة فهو يس�اعد ع�ىل إنجازات ال تتحقق إال 
بوجوده فهو يعني ش�يئًا إجيابيًا، وكغاية ووسيلة لألفراد واجلامعات يسعون لتحقيقه كهدف بحد 
ذاته ووس�يلة لتحقيق أهداف أخرى ال تتم إال به كالتنمية والتطوير، وكحاجة نفس�ية ومادية فإن 
فقدان�ه حي�دث ذعرًا وقلقًا نفس�يًا حيتاج معه الفرد إىل الطمأنينة، وس�وف يظل مطلب األمن أمله 

ومبتغاه إىل األبد)1(. 

لذا كان من أهداف اإلس�ام العمل عىل حتقيق األمن ؛ ألن اإلس�ام دين األمن والس�ام، 
وإذا م�ا جرى احلديث عن األمن يف اإلس�ام، فإن�ه يكون حديثًا عن احلي�اة بأكملها ؛ألن األمن 
أس�اس احلياة،وي�دل عىل أمهي�ة األمن يف الترشيع اإلس�امي، احلديث عنه يف الق�رآن الكريم يف 
ْم�نُ َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ُم اأْلَ ئَِك هَلُ ْم بُِظْل�ٍم ُأوَلٰ ِذيَن آَمُنوا َومَلْ َيْلبُِس�وا إِياَمهَنُ أكث�ر م�ن آية، قال تع�اىل } الَّ
﴿82﴾)األنع�ام(، وقوله تعاىل } الَّ�ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِم�نْ َخْوٍف ﴿4﴾  )قريش(، 

وغرها كثر. 

أم�ا الس�نة النبوية، فقد جاء فيها ما ي�دل عىل أمهية األمن يف حياة الناس، واس�تقرارهم وأنه 
أح�د أركان احلي�اة الطبيعية، فإن فقد فمصر املجتمع إىل اهلاوية، قال رس�ول اهلل > »من أصبح 
منكم معاىف يف جسده، آمنًا يف رسبه، عنده قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيا«)2(، فاألمن عىل نفس 
اإلنسان، وعىل سامة بدنه من العلل واألمن عىل الرزق، هو األمن الشامل الذي أوجز اإلحاطة 
به وتعريفه، هذا احلديث الشامل جعل حتقيق هذا األمن لدى اإلنسان بمثابة ملك الدنيا بأرسها، 

فكل ما يملكه اإلنسان يف دنياه، ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آمنًا عىل نفسه ورزقه«)3(.

واألمن يف املفهوم اإلس�امي يتس�م بالش�مولية، والتكامل يف مجيع مقوماته التي تركز عىل 
إزالة أسباب اخلوف ودوافع اجلريمة، وبناء املجتمع املعاىف الذي تنمو فيه عنارص اخلر ويسوده 

)1( البرشى، مرجع سابق، ص17. 
)2( أخرجه ابن ماجة يف سننه عن سلمة بن عبيداهلل بن حمصن األنصاري عن أبيه، أبواب الزهد، باب القناعة، ج4، 

ص574، برقم 2346، وقال: »هذا حديث حسن غريب« .
)3( الرتكي، عبداهلل بن عبداملحسن: األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسام، طبع ونرش وزارة الشؤون اإلسامي�ة 

واألوق�اف والدعوة واإلرش�اد، السعودية، الرياض، 1417ه�� 1997م، ص23�24. 
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الوئ�ام، ولق�د اهتمت الرشيعة اإلس�امية يف جم�ال حفظها لألمن بحف�ظ الرضوريات اخلمس 
وه�ي: األم�ور الت�ي تتوقف عليها حياة الن�اس يف الدنيا وبدوهنا ال تس�تقيم احلياة، وتنحرص يف 
مخس�ة أمور ه�ي: الدين،والنفس، والعقل، والنس�ل، وامل�ال)1(، فبحفظ ه�ذه املقاصد العظيمة 

يشعر املجتمع باألمن واألمان واالطمئنان؛ ألن األمن مطلب أسايس لكل أمة.

3 .7 .3  اآلثار اإلجيابية للمحاكم اخلاصة واالستثنائية عىل األمن 

يف ه�ذا املطل�ب يتناول الباح�ث بيان بعض اآلثار احلس�نة من جراء إجي�اد املحاكم اخلاصة 
أو االس�تثنائية، أو اإلبقاء عىل ما هو موجود منها كام يرى مناصروها عىل مس�توى األمن ؛ ألن 
األمن وكام س�بق بيانه غاية كل إنس�ان عىل هذه األرض، والس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هنا: هل 
هن�اك إجيابي�ات يمكن أن نلمس أثرها عىل اس�تقرار األمن عند حماكمة فئة م�ن الناس أمام هذه 
املحاكم، والس�يام يف القضايا الكبرة املخلة باألمن كاإلرهاب مثًا؟ هذا ما س�يتم التطرق له يف 
هذا املطلب، فإذا ما تعرض كيان وأمن الدولة للخطر، فإن من حقها أن تسن من الترشيعات ما 
تراه مناس�بًا والزم�ًا ملواجهة ذلك اخلطر، وال جيوز ألحد أن ينك�ر عليها ذلك احلق، ولكن هذا 
احلق جيب أن يكون مقيدًا بام يناس�ب احلفاظ عىل حريات األفراد وبدرجة اخلطر الذي هيددها ؛ 
ألن احلفاظ عىل كيان الدولة واس�تقرارها أمر حتمي ه�ي ملزمة بتحقيقه)2(. ويرى بعض فقهاء 
القان�ون أن�ه ويف ظل ما س�بق يمكن الق�ول برضورة تدخل الس�لطة بكل ح�زم ؛ ملواجهة تلك 
الظواهر اخلطرة والقضاء عليها ؛ ألهنا لو تركت لتمكنت من جس�د املجتمع، وأصابته يف مقتل 
وعىل األقل ش�لت حركته، وحالت دون تقدمه، وقد عربت املنظمة املرصية حلقوق اإلنس�ان يف 
تقريره�ا الصادر عام 1993م أبلغ تعبر عن خط�ورة تلك الظواهر بقوهلا »إن كل مواطن صار 
اآلن ضحية حمتملة للدائرة اجلهنمية م�ن العنف والعنف املضاد«)3(. ويرى بعض رشاح القانون 

أن هناك إجيابيات عديدة هلذه املحاكم تتمثل فيام ييل: 

)1( الس�ديس، عبدالرمحن بن عبدالعزيز: الرشيعة اإلسامية ودورها يف تقرير األمن الفكري، الرياض، 1426ه�� 
2005م، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، ص25.

)2( طه، حممود، مرجع سابق، ص184 . 
)3( املرجع السابق ، ص185 . 
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أواًل: األمن السيايس

ويقص�د ب�ه توفر حي�اة عام�ة دعائمها مب�ادئ دس�تورية تضمن متت�ع املواطن�ني بحقوقهم 
األساسية، وممارستهم هلذه احلقوق  يف ظل أنظمة وقوانني تسهر عىل تطبيقها أجهزة حكم قادرة 

وفاعلة )1(.

واالس�تقرار الس�يايس ال يت�م إال إذا أدرك املواط�ن م�ا ه�و مف�روض عليه م�ن واجبات، 
وم�ا ه�و مطلوب منه من مؤازرة وجهد يف س�بيل حتقيقه، كام ال يتم االس�تقرار الس�يايس إال إذا 
أدرك�ت أجهزة احلكم كافة أن لوجودها مربرات اجتامعي�ة، وأن عليها التزامات نحو املواطنني 
ُوِجَدت للوفاء هبا، فاالس�تقرار الس�يايس أم�ر مطلوب يف حفظ املجتمع اإلنس�اين من االهتزاز 
املس�تمر الذي يزعزع احلياة االجتامعية،واألس�س التي تقوم عليها فتعم الفوىض، ويس�ود عدم 
االس�تقرار، وهذا ما يباعد بني الناس فيش�عرون باخلوف عىل حارضهم ومستقبلهم)2(. لذا فإن 
وجود هذه املحاكم وإحالة بعض جرائم القانون العام تؤدي إىل اس�تقرار النظام الس�يايس، كام 

يرى منارصوها، وذلك من خال ما ييل: 

1 � إن إحالة مثل هذه القضايا إىل حماكم خاصة أو استثنائية، خيرجها من بطء التقايض الذي 
ع�ادة ما يكون يف س�ر إج�راءات املحاكم العادي�ة ؛ ألن إطالة اإلج�راءات، وكام يقول 
املؤيدون هلذه املحاكم حيدث هناك فجوة إذا ما اتسعت املدة الزمنية بني ارتكاب اجلريمة 
وإدانة املذنب، مما يفقد اجلاين واملجتمع حتقيق الردع بنوعيه العام واخلاص، وهذا البعد 
الزمني جيعل اجلاين يفقد اإلحساس بماحقة املجتمع له، وبإحلاق األمل الفوري به جزاًء 
ملا ارتكب من جرم، كام يش�جع كل من تس�ول له نفسه تقليد املتهم يف سلوكه اإلجرامي 
هذا إىل امليض رسيعًا يف هذا الطريق، فضًا عن إحس�اس األفراد العاديني � الرأي العام 
� ب�أن اجل�اين ارتكب جريمت�ه، ومل يعاقب أي ترك دون جزاء حت�ى لو عوقب بعد ذلك 
يكون أفراد املجتمع قد نسوا اجلريمة، وعىل األقل انطبع لدهيم اإلحساس بالظلم نتيجة 

)1( العوجي، مصطفى: األمن االجتامعي مقوماته، تقنياته، وارتباطه بالرتبية املدنية، ط1، 1983م، مؤسسة نوفل، 
بروت، لبنان، ص89 . 

)2( العوجي، مرجع سابق، ص89 . 
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ب�طء العدال�ة)1(، أضف إىل ذلك أن التأخر يف اإلجراءات قد يؤدي إىل  نس�يان الش�هود 
بظ�روف الواقعة ومابس�تها، ويضعف مجع األدلة قبل املته�م ومتحصيها، لذلك كانت 
إحالة هؤالء املجرمني اخلطرين إىل هذه املحاكم هو حفظ األمن السيايس للدولة، نظرًا 
لرسعة الفصل يف مثل هذه اجلرائم اخلطرة التي هتدد كيان الدولة واملجتمع بأرسه، وعد 
ذل�ك إجيابية لوجود هذه املحاكم، والس�يام وقت إعان حال�ة الطوارئ أو مرور الباد 

بحروب أو كوارث،أو هزات أمنية تأكل األخرض واليابس.

2 � إن إحالة مثل هذه الظواهر اإلجرامية اخلطرة إىل حماكمة خاصة أو اس�تثنائية، يؤدي إىل 
حفظ القضاء العادي � املدين � من أي عمليات إرهابية قد يتعرض هلا من قبل اجلامعات 
املتطرفة)2(، فإذا ما تعرضت أجهزة الدولة، ومنها مرفق القضاء ملثل هذه العمليات نظرًا 
لقيامهم بمحاكمة هذه الفئات املنحرفة، فإن ذلك يعني اختال األمن الس�يايس للدولة 
كوهن�ا تصاب يف أه�م مرافقها احليوية، وهو القضاء لذا كان�ت إحالة مثل هذه الظواهر 
اإلجرامية ملحاكم خاصة أو اس�تثنائية، حيقق حفظ األمن الس�يايس للدولة وهذه إجيابية 

من وجهة نظر املؤيدين هلذه املحاكم ومن يسعى للعمل هبا. 

3� إن األش�خاص املنتم�ني إىل ه�ذه اجلامع�ات، س�واء اإلرهابي�ة منه�ا أو التكفرية هدفها 
العمل عىل هتديد أو زوال كيان الس�لطة احلاكمة، وأهنا غالبًا ما تقع يف مس�ائل عويصة 
بحاجة إىل دراية وخربة فنية معينة قد ال تتوفر يف القضاء العادي، لذا فإنه من املمكن أن 
تتضمن املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية أعضاء فنيني هلم دارية وخربة بموضوع املنازعة 
م�ن الناحية الفنية، ومن ثم فإن هذه املحاكم تكفل حتقيق الكفاءة الفنية الازمة للفصل 

يف هذه املنازعات، وهذا جيعل االستمرار هبذه املحاكم حيقق أمن الدولة السيايس. 

)1( طه، حممود، مرجع سابق، ص186� 187 . 
وانظر: عيد، حممد فتحي: واقع اإلرهاب يف الوطن العريب، ط1، 1420ه�� 1990م، أكاديمية نايف العربية للعلوم 

األمنية، مركز الدراسات والبحوث، ص99 .
)2( طه، حممود، مرجع سابق، ص188 . 
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ثانيًا: األمن االقتصادي

يعن�ي وفق مفهومه الصحيح، اعتامد الدولة عىل ذاهت�ا لتحقيق أهدافها االقتصادية، وتأمني 
الرضوريات املادية الستمرار بقائها كيانًا عزيزًا)1(. 

وال خيف�ى ما لاقتصاد م�ن أمهية كربى لقيام الدولة احلديثة، فه�و عصب احلياة واملحافظة 
عليه من أولويات مهام الدولة، وهذا يقتيض تركيز اهتاممها بشكل رئييس عىل تأمني لوازمه بصفة 
مستقرة، وأهم تلك اللوازم العمل األمني،والغذاء،والدواء، والكساء، والتعليم، وال يكفي أن 
هتت�م الدولة بتوفر تلك اللوازم لتحقيق مفهوم األمن االقتصادي الصحيح، بل جيب أن تراعي 

كذلك جانب التوزيع، وهنا تأيت مسألة العدالة االجتامعية، واألخاقية كقضية أساسية)2(.

وال ش�ك أن االقتص�اد يف بع�ض ال�دول العربي�ة، قد تع�رض لبعض موج�ات العنف كام 
يف م�رص، واألردن، واجلزائ�ر وغره�ا مما حدا ببع�ض فصائل اجلامعات املتطرفة إىل اس�تهداف 
املنش�آت واملرافق، ووسائل النقل الس�ياحية بغرض رضب السياحة، كوهنا يف بعض الباد تعد 
الراف�د األول القتصادي�ات تل�ك الدول، ومل يقف عند ه�ذا احلد بل طال القط�ارات والفنادق 
العام�ة، وه�ذه أمور يف احلقيقة تؤدي إىل زعزعة األمن االقتص�ادي، واألمن املعييش للمواطن، 
لذل�ك حرصت بع�ض الدول أن حتاكم من يق�وم هبذه األعامل أمام حماكم خاصة أو اس�تثنائية، 
ك�ام يف مرص، والبحرين واألردن)3(، لذلك يرى املن�ارصون لبقاء هذه املحاكم أهنا أدت بصورة 
فعال�ة يف احل�د من ظاهرة اس�تهداف األمن االقتصادي ؛ ملا فيها من رسع�ة الفصل يف الدعاوى 
املعروضة عليها، وملا تتمتع به هذه املحاكم من بعدها عن الشكليات والتعقيدات التي متيز عمل 
املحاك�م العادي�ة، أضف إىل ذلك قوة األح�كام التي تصدرها هذه املحاك�م بحق اجلناة التي قد 
تص�ل إىل اإلعدام أو الس�جن مع األعامل الش�اقة، وهذه األحكام با ش�ك حت�دث ردعًا عامًا، 

وخاصة لدى كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه األفعال. 

)1( الش�قحاء، فهد بن حممد: األمن الوطني تصور ش�امل، ط1، 1425ه�� 2004م، جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية، مركز الدراسات والبحوث، ص92 . 

)2( املرجع السابق ، ص78 .
)3( عيد، مرجع سابق، ص100 . 
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ال شك أن املحافظة عىل األمن االقتصادي مطلب كل الشعوب واحلكومات، بل ال وجود 
للدول�ة يف ظل س�قوط االقتصاد وم�ا يطالعنا هذه األيام هو اس�تهداف اقتصاد بادنا من حيث 
أح�داث التفجر والتخريب ونس�ف البنية التحتية للدولة، وهذا بحاج�ة إىل وقفة قوية يف وجه 
العابث�ني واملخرب�ني، وي�رى الباحث أن تش�كيل حمكمة متخصص�ة تتمتع ب�كل معاير املحاكم 
العادلة من حيث املساواة واالستقال والنزاهة واحليدة واملحافظة عىل حقوق املتهم، لنظر مثل 
ه�ذه القضايا أم�ر حممود وإجيايب، وهذا موافق متام�ًا  ملا حصل يف اململكة العربية الس�عودية من 
استحداث حمكمة متخصصة ملحاكمة اإلرهابيني الذين عاثوا يف األرض فسادًا من قتل لألبرياء 
وختري�ب ملقومات ومقدرات الباد، الس�يام أن هذه املحكمة ق�د التزمت بتحقيق معظم حقوق 
املتهم�ني م�ن دفاع وغرها، وال غ�رو فإن هذه املحاكم املتخصصة يكون هل�ا القدرة يف نظر هذه 
القضاي�ا الت�ي هلا طابعه�ا اخلاص، من حي�ث إهنا حمددة فقط بنظ�ر قضايا ه�ؤالء املتهمني دون 
غره�م، مما يفس�ح املجال أمامه�ا لتقيص احلقائق والوق�وف عىل الدوافع بش�كل أفضل، وهذا 
ال يعن�ي أن القضاء العام عاجز عن النظرة يف ه�ذه القضايا، ولكن كثرة القضايا املعروضة عليه 
ق�د تطي�ل أمد النظر يف مثل هذه القضاي�ا التي تتطلب الرسعة يف الفصل، وإن�زال العقوبة بحق 

مرتكبيها إذا ما أدينوا. 

وقد أوضح املتحدث الرسمي بوزارة العدل السعودية الشيخ عبداهلل السعدان أن األحكام 
الت�ي أصدرهت�ا املحكم�ة اجلزائي�ة ضد املوقوف�ني بجرائ�م اإلرهاب ه�ي أحكام أولية وس�يتم 
االس�تئناف فيه�ا الفت�ًا إىل أن األح�كام التي تصدر ع�ن املحكم�ة اجلزائية املتخصص�ة كغرها 
م�ن األح�كام القضائي�ة يتم االعرتاض عليها من ذوي الش�أن وم�ن حمكمة التميي�ز طبقًا لنظام 
اإلج�راءات اجلزائي�ة والقواعد املكملة ل�ه يف نظام املرافعات الرشعية، موضح�ا أن املتهم أمامه 

ثاثني يوما لاعرتاض عىل احلكم . 

وأكد خال املؤمتر الصحايف الذي عقده  يف 1430/7/20ه� أن حماكمة عدد من املوقوفني 
بجرائم اإلرهاب وأمن الدولة ستنفذ وفق اآللية املتبعة يف نظام القضاء بمجرد اكتساهبا للقطعية. 

وق�ال الس�عدان إن األحكام تضمنت عقوب�ات ابتدائية تتفاوت بني الس�جن ملدد اختلفت 
باختاف اجلرائم التي أدانت املحكمة املدعى عليهم هبا فهناك عقوبات السجن تتفاوت حسب 
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نوع اجلريمة , وحكم عىل متهم واحد بحد احلرابة مش�را إىل انه س�يتم استئناف األحكام األولية 
الت�ي أصدرهت�ا املحكمة اجلزائي�ة املتخصصة ضد بع�ض املوقوفني واالس�تمرار يف الرتافع أمام 

املحكمة تباعا يف باقي القضايا. 

وأكد السعدان: إنه من منطلق حرص وزارة العدل التي أنيط هبا اإلرشاف عىل املرفق العديل 
عىل تزويد وسائل اإلعام بكل ما خيدم مرفق العدالة وحيقق للرسالة السامية لإلعام مزيدا من 
االتفاق واملصداقية ويزيد من ثامر الش�فافية والوضوح واستجابة لطلبات وسائل اإلعام إلقاء 
الض�وء ع�ىل ما س�بق أن صدر عن ال�وزارة من إيضاح ح�ول املحاكامت فقد وج�ه وزير العدل 
بالدعوة إىل هذا اللقاء الذي ستبني فيه الوزارة بعض اجلوانب التي كثر السؤال عنها من وسائل 

اإلعام حول اإليضاح السابق صدوره من الوزارة بام ال خيل باستقال القضاء . 

وأوض�ح أن املحكمة اجلزائي�ة املتخصصة مرت يف عدة مراحل ففي عام 1402 ه� أخذت 
اململك�ة بمبدأ القضاء املزدوج فأصبح القضاء ين�اط بجهتني القضاء العام وهو صاحب الوالية 

العامة يف نظر املنازعات وديوان املظامل الذي خيتص بنظر املنازعات اإلدارية. 

وذك�ر أن�ه يف عام 1428ه� أعيد تنظيم مرفق العدالة بقس�ميه القضاء الع�ام وديوان املظامل 
واتس�م هذا التنظيم بطاب�ع التخصص الذي اقتضته رضورة الرقي ب�أداء املرفق العديل فتنوعت 
املحاكم وفق معيار دقيق رس�م معامل مب�دأ التخصص يف حماكم الدرجة األوىل فتكونت املنظومة 
القضائي�ة للقضاء العام حس�ب نص امل�ادة )9( من نظ�ام القضاء من املحاك�م التالية: املحكمة 
العليا وحماكم االس�تئناف وحماكم الدرجة األوىل وهي املحاكم العادية واملحاكم اجلزئية وحماكم 
األحوال الش�خصية واملحاك�م التجارية واملحاك�م العاملية واملحاكم املتخصص�ة ونصت املادة 
املش�ار إليها عىل أن »ختتص كل منها باملس�ائل التي ترفع إليها طبقا هلذا النظام ونظام املرافعات 
الرشعي�ة ونظام اإلجراءات اجلزائية وجيوز للمجلس األع�ىل للقضاء إحداث حماكم متخصصة 

أخرى بعد موافقة امللك«. 

وبني بأن املحكمة املتخصصة هبذا تدخل يف مشمول حماكم القضاء العام وهي ذات اختصاص 
نوعي ولذلك سميت املحكمة اجلزائية واالرتياح لكفاءة القضاء من الناحية التطبيقية. 

وأشار إىل أن قواعد نظام اإلجراءات اجلزائية يف املحاكامت يتم وفق نظام اإلجراءات اجلزائية 
وهي مبينة يف مواد النظام والنظام موجود عىل موقع وزارة العدل باللغتني العربية واالنجليزية . 
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و أك�د أن العلنية من األمور املقررة يف النظام ولك�ن األولويات يف احلضور ينبغي مراعاهتا 
فاألولية لذوي املتهمني وذوي املجني عليهم ثم وسائل اإلعام ثم من يرغب من الكافة حسب 

الطاقة االستيعابية لقاعة املحكمة. 

وأض�اف أن ال�وزارة عىل اس�تعداد لتهيئ�ة اإلج�راءات ذات العاقة لتمكني كافة وس�ائل 
االتص�ال للحص�ول عىل املوافقة املس�بقة مع مراع�اة أن جلس�ات القضاء عاني�ة ختضع لقرار 
املحكم�ة وف�ق نص امل�ادة )155( من نظام اإلج�راءات اجلزائي�ة التي نصت عىل أن جلس�ات 
املحاكم علنية , وجيوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها آو بعضها يف جلسات رسية أو متنع فئات 
معينة من احلضور فيها مراعاة لألمن أو حمافظة عىل اآلداب العامة أو كان ذلك رضوريا لظهور 

احلقيقة. 

ويف سؤال حول تسجيل املحاكامت السابقة لعرضها عرب وسائل االعام قال إن املحاكامت 
علني�ة وحيق لذوي املتهم واملجني عليه واملترضرين حض�ور املحاكمة حيث تكون األولوية هلم 
, كام لوس�ائل اإلعام املش�اركة وكذلك اجلمعيات واهليئات واملنظامت احلقوقية حس�ب اتس�اع 

قاعة املحكمة. 

وع�ن إمكانية إعان أس�امء املوقوفني املحال�ني للمحاكمة بقضايا اإلره�اب بني أن إعان 
أسامء املتهمني يف املحاكمة من التشهر الذي يعد أحد أنواع العقوبة عىل املتهم مشرا إىل أن هذا 

األمر مرتبط بحكم القايض. 

وأضاف:»العقوب�ات ش�ملت يف بع�ض األحكام عقوب�ات مالية واملنع من الس�فر وفرض 
اإلقامة اجلربية ملدة حمددة يف مدينة خيتارها املحكوم عليه ونصت بعض األحكام عىل وقت تنفيذ 

العقوبة وبرأت املحكمة بعض املتهمني من التهم املنسوبة إليهم«. 

وأف�اد بأن الدفاع عن املتهم أمام املحكمة م�ن احلقوق التي كفلها الرشع والنظام واملتهم له 
احلق أن يتوىل الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من املحامني مشرًا إىل أن 
املحكم�ة املتخصص�ة قبل بداية املحاكمة تبلغ املتهم بأن من حقه الدفاع عن نفس�ه أو توكيل من 
يدافع عنه من املحامني وقد أوكل بعض املتهمني حمامني للدفاع عنهم والبعض اآلخر فضل عدم 
االس�تعانة بمحاٍم فيام طالب عدد من املتهمني املحكمة بتوفر حماٍم للدفاع عنهم . وش�دد عىل أن 
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كل حمكم�ة تلت�زم باالختصاص املحدد هلا بنظ�ام القضاء و إذا أحيلت هل��ا قضي�ة أخرى حكم 
بعدم االختصاص لتحال بعد ذلك إىل حمكمة أخرى)1( .

وم�ن خال هذا الترصيح نج�د أن هذه املحكمة هي ضمن نطاق القضاء العام الس�عودي 
ال�ذي يطبق أحكام الرشيعة فقد عنيت هذه املحكمة بالعمل عىل حتقيق حقوق املتهمني، والذي 
تنظ�ر قضاياه�م أمامها م�ن حيث توفر الدفاع هلم س�واء عن طريق حمام خيت�اره املتهم أو حتدده 
املحكم�ة له أو أن يتوىل الدفاع بنفس�ه إذا رغب ذلك وكذلك حتقيق العلنية وأن جلس�اهتا علنية 
وحيق ألي أحد حضور جلس�ات املحكمة ما مل ترى املحكمة أن ذلك يرض بس�ر اإلجراءات كام 
أكد املتحدث الرس�مي أن أنش�اء هذه املحكمة جاء بناًء عىل نص املادة التاسعة من نظام القضاء 
اجلدي�د والذي قررت »......وجيوز للمجل�س األعىل للقضاء أحداث حماكم متخصصة أخرى 
بعد موافقة امللك« وهو بذلك يؤكد عىل دس�تورية أنش�اء هذه املحكمة، كام أوضح أن إجراءات 
املحاكم أمام هذه املحكمة املتخصصة ختضع ألحكام الرشيعة وما قرره نظام اإلجراءات اجلزائي 
الس�عودي ونظام املرافعات. كام أن أحكامها أولية يمكن االستئناف عليها الفتا إىل أن األحكام 
التي تصدر عن املحكمة اجلزائية املتخصصة كغرها من األحكام القضائية يتم االعرتاض عليها 
من ذوى الشأن ومن حمكمة التمييز طبقا لنظام اإلجراءات اجلزائية والقواعد املكملة له يف نظام 

املرافعات الرشعية موضحًا أن املتهم أمامه ثاثون يومًا لاعرتاض عىل احلكم.

 إال أن بيان املتحدث الرس�مي لوزارة العدل قد خا من بعض اجلوانب التي يرى الباحث 
أهن�ا مهم�ة يف إظهار مدى ح�رص اململكة العربية الس�عودية يف أن حياكم ه�ؤالء املتهمون وفق 

أحكام الرشيعة وأن يتحقق هلم العدل ومنها: 

1 � مل يتضم�ن البي�ان التعريف باالختص�اص القضائي هلذه املحكمة، وه�ل تنظر هي فقط 
قضايا اإلرهاب أم أن هناك قضايا أخرى قد أنيطت هبا . 

2  � مل يتضمن البيان مدى اس�تمرار هذه املحكمة بعد االنتهاء من نظر القضايا املوكلة إليها 
من أجل معرفة هل هذه املحكمة مؤقتة أم دائمة. 

)1( السعدان، عبداهلل: جريدة الرياض، العدد 14995، الثاثاء 21 رجب 1430ه�، املوافق 14 يوليو 2009م.
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3 � مل يتط�رق البي�ان لكيفية اختيار القضاة للنظر يف ه�ذه القضايا، وهل هو عن طريق التعيني 
م�ن قب�ل ويل األمر، أم أنه ترش�يح من املجل�س األعىل للقضاء ألن اس�تقال القضاة أمر 

رضوري لتحقيق العدالة . 

4 � مل يتطرق البيان إىل أنه ال يوجد يف اململكة العربية السعودية قانون خاص بمكافحة اإلرهاب 
كام يف العديد من الدول التي تعرضت لإلرهاب والتي أرسعت يف إعداد قوانني لإلرهاب 
حياكم بموجبها كل من ضلع يف هذه اجلرائم مما يؤكد أن حماكمة هؤالء األشخاص سوف 

تكون وفق أحكام الرشيعة وهذا ما أكده العديد من املسئولني يف الدولة. 

وإذا م�ا أردن�ا أن نض�ع مقارن�ة ب�ني ه�ذه املحكم�ة املتخصصة وبع�ض املحاك�م اخلاصة أو 
االستثنائية يف بعض األقطار العربية نجد أن هذه املحكمة قد اتسمت بعدة أمور منها: 

1 � أن هذه املحكمة من قبيل القضاء العام � الطبيعي � فهي ضمن تشكيات املحكمة العامة 
والت�ي نص عليها النظ�ام القضائي اجلديد الص�ادر عام) 1428ه�( كام س�بق بيانه، وقد 
أحس�ن املنظم الس�عودي عندما أطلق عليها حمكمة متخصصة وليس�ت خاصة ألنه سبق 
وأن بين�ا أن الرشيع�ة تق�ر املحكمة املتخصص�ة وال تقر املحكم�ة اخلاصة والف�رق بينهام 

واضح كام سبق بيان يف الفصل الثالث. 

2� م�ن ناحي�ة التش�كيل نجد أن ه�ذه املحكمة كل قضاهت�ا قضاة رشعي�ون ومل يدخل ضمن 
تش�كياهتا أي�ًا من العس�كريني، أو املوظفني مما يؤك�د التزامها بأح�كام الرشيعة عند نظر 

القضايا املعروضة عليها. 

3 � من حيث االختصاص الذي يظهر أن اختصاصها حمدد بنظر قضايا اإلرهاب التي شكلت 
م�ن أجله�ا فلم يضف هلا قضايا أخ�رى ال عاقة هلا باإلرهاب أو أع�امل العنف مما جيعل 
املحكمة أكثر ختصصًا ويس�اعدها عىل رسعة إهناء إج�راءات املتهمني أمامها دون تطويل 

قد يرض باملتهمني. 

4 � من ناحية االس�تقال طاملا أن هذه املحكمة ه�ي: »إحدى دوائر املحاكم العادية وتنطوي 
حتت ظاهلا وأن القضاة املعينني فيها قضاة رشعيون فإن استقال املحكمة واضح السيام 
أن النظام األس�ايس للحكم يف اململكة العربية الس�عودية قد ن�ص يف املادة )46( عىل أن 
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القضاة مس�تقلون وال س�لطان عىل القضاة لغر س�لطان الرشيعة اإلسامية«، كام نص 
النظ�ام القضائ�ي اجلديد يف املادة األويل منه: » القضاة مس�تقلون، ال س�لطان عليهم يف 
قضائه�م لغر أح�كام الرشيعة، واألنظمة املرعية وليس ألح�د التدخل يف القضاء«، مما 
يطمئ�ن النفس عىل اس�تقال القضاة يف ه�ذه املحكمة، وأهنم يزاول�ون أعامهلم بام متليه 

عليهم ضامئرهم. 

ثالثًا: األمن الفكري

ُيع�ّرف األم�ن الفكري بأن�ه: » اطمئنان جمتم�ع الدولة إىل قدراته ع�ىل التصدي لاجتاهات 
الفكرية، التي من ش�أهنا أن تؤثر س�لبًا عىل تصوره ملش�كاته ورؤية أس�باهبا وجذورها وصلبها 
وهوامش�ها وتناقضاهت�ا الداخلية وعاقتها التبادلية مع الغر، ومن ث�م تقرير حلوهلا وفق منهج 
صحيح رش�يد مس�تقيم يراعي الواقع واملصالح احلقيقة للدولة، وينس�جم مع مبادئها وأصوهلا 

الثابتة الكربى«)1( .

وأهم ما يلزم حلصول حالة االطمئنان التي يشر إليها التعريف مقاومة الدولة للفكر الذي 
يتعارض مع متيزها الذايت وقيمها احلضارية، واملتتبع ألحداث هذا العرص جيد أن هناك مجاعات 
ذات فكر منحرف، منها عىل س�بيل املثال اجلامعات التكفرية التي تكفر احلكام والعلامء وأفراد 
الش�عب ملج�رد والئهم هل�ذه احلكومات، لذا يتوج�ب عىل الدول�ة التي تس�عى إىل تعزيز أمنها 
الوطن�ي وفق مفهومه الصحيح تعزي�ز أمنها الفكري، بمقاومة الفكر ال�ذي يتعارض مع قيمها 

ومبادئها األساسية، وهذا يقتيض إصاح الفكر الذايت بتأصيله واستمرار تقويمه)2(.

ويرى املؤيدون للمحاكم اخلاصة واالستثنائية أهنا قد أسهمت يف القضاء عىل بعض األفكار 
اهلدام�ة م�ن خال حماكمتها هل�ذه الفئة التي تتمي�ز جرائمها بخصائص متميزة ؛ ألن نش�أة هذه 
املحاكم يتفق وتعاليم السياس�ة اجلنائية احلديثة، الس�يام إذا كانت يف ظ�روف غر عادية جيتازها 

املجتمع كظروف احلرب، واإلخال اخلطر باألمن يف الداخل)3(.

)1( الشقحاء، مرجع سابق، ص84 . 
)2( الشقحاء، مرجع سابق، ص86 

)3( دياب، مرجع سابق، ص311� 312 . 
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3 .7 .4  اآلثار السلبية للمحاكم اخلاصة واالستثنائية عىل األمن 
يتح�دث الباح�ث يف ه�ذا املطلب ع�ن اآلثار الس�لبية التي ق�د حتدثها املحاك�م اخلاصة أو 
االس�تثنائية عىل مس�توى األمن يف الدولة، م�ن خال املفاضلة بني هذه املحاك�م باعتبارها متتاز 
بالرسعة يف اإلجراءات، مما حيقق الردع حتى لو كانت هذه املحاكم ينتاهبا بعض أوجه اإلخال 
والقصور يف الضامنات املقررة للمتهم، وبني املحاكمة أمام القضاء العادي، الذي يتميز بضامنات 
أوفر للمتهم يف ظل إجراءات بطيئة، وأن القائلني برضورة إلغاء هذه املحاكم يرون أن عبئها عىل 
األم�ن أكثر من إجيابياهت�ا، فهي مل توجد إال من أجل القمع الس�يايس وتصفية اخلصوم لألنظمة 
الدكتاتورية، فهي مؤسسات الزمت البرشية يف خمتلف أعامرها وأماكنها ذلك أن الذين يمسكون 
بمقاليد احلكم، كثرًا ما يلجئون إىل إنش�اء هذه املحاكم للتخلص من خصوم وقعوا يف قبضتهم 
ويف نيته�م أال يرتكوه�م أحي�اء أو أحرارًا مهام كانت اعتب�ارات العدالة )1(، فه�ي إذن وبال عىل 

األمن من جراء ما تصدره من أحكام ختدم السلطة.

ففي جمال األمن السيايس: يعرب أنصار إلغاء هذه املحاكم بقوهلم: » إن إعان حالة الطوارئ، 
وهي تلك التي تربر اإلحالة للقضاء العسكري مل تؤد إىل وقف أو احلد من أعامل العنف السيايس 
املنظم«، » لقد أثبتت التجربة بام يكفي خطأ سياس�ة قليل أو كثر من التفريط يف حقوق اإلنس�ان 
يصلح حال األمن«، » وإنام عىل العكس كام ذهب إىل ذلك البعض متامًا يس��اهم االعت�داء عىل 
حقوق اإلنسان يف ازدياد حالة العنف املضاد، والتوتر األمني يف الباد »)2(، مما يكون أثره عكسيا 

عىل مستوى األمن السيايس .

ومل تنج�ح قس�وة العقاب يف احلد م�ن الظاهرة اإلجرامية، وهو ما ع�رب عنه مصطفى أمني � 
يف جري�دة األخب�ار املرصية � من عدم ج�دوى إعان حالة الطوارئ يف احل�د من ظاهرة العنف 
الس�يايس الذي مل يرتكب سوى يف ظل حالة الطوارئ أو األحكام العرفية، واستطرد قائًا: »إن 
إحال�ة املتهمني إىل املحاكم العس�كرية مل حيد م�ن الظاهرة اإلجرامية، وإنام عىل العكس يس�اهم 
ذلك يف اس�تفحال الظاهرة اإلجرامية«)3(، وهذا يؤثر س�لبًا عىل مس�توى األمن،  مما خيلق لدينا 

)1( حومد، عبدالوهاب: مرجع سابق، ص114� 115 . 
)2( طه، حممود، مرجع سابق، ص201 . 
)3( طه، حممود، مرجع سابق، ص201 .
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أناس�ًا يش�عرون أن حماكمته�م مل تك�ن من أج�ل البحث عن احلقيق�ة، بل كانت معدة س�لفًا من 
أجل التخلص منهم، مما يزيد يف أعداد األشخاص اخلطرين عىل األمن مستقبًا، ويرد القائلون 
بوج�وب إلغ�اء هذه املحاكم ع�ىل املؤيدين الذين يرون أهن�ا تتميز برسعة متناهي�ة يف الفصل يف 
القضايا املعروضة عليها، بجملة من االنتقادات عىل املحاكامت املترسعة، تتمثل يف أن املحاكامت 
املترسع�ة تؤدي إىل اإلخال بح�ق الدفاع، وما ينجم عن ذلك الترسع من إخال بحق املتهم يف 
الدف�اع عن نفس�ه أمام املحكمة، فحق الدفاع يربر حدوث بع�ض التأجيات لتمكني املتهم من 
تعي�ني مداف�ع عنه، ومتكينه من االط�اع عىل أوراق القضية بالكامل، ومتكين�ه من إعداد الدفاع 

الازم  لقضيته. 

وع�ىل النقي�ض فإن املحكم�ة إذا ما نظرت القضي�ة املعروضة عليها بص�ورة مترسعة، فلن 
تفسح صدرها لطلبات املتهمني وهيئة الدفاع عنهم، األمر الذي ينجم عنه إخال بحق الدفاع، 
كذل�ك م�ن ش�أن املحاكامت املترسع�ة إغفال اليق�ني عن بعض احلقائ�ق التي كانت تنر س�بيل 
العدال�ة، مم�ا يؤدي يف العادة إىل ظلم ب�رئ أو إفات جمرم من العقاب، فض�ًا عن العداوة التي 

متأل نفس املحكوم عليه الذي يشعر ويؤمن يف قرارة نفسه برباءته من اجلرم الذي أسند إليه)1(.

وه�ذه كله�ا أمور تؤدي يف النهاية إىل آثار س�لبية عىل مس�توى األم�ن يف الدولة، أضف إىل 
ذل�ك أن�ه إذا كان أهم م�ا يميز املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية رسعة الب�ث يف الدعوى، فقد كان 
هل�ذا اإلج�راء مثالبه التي متثلت يف تعثر املفاوضات الت�ي دارت مع بعض الدول األوروبية التي 
جل�أت إليها بع�ض العنارص اإلرهابي�ة، فقد رفض جانب م�ن هذه الدول تس�ليم بعض هؤالء 
العن�ارص عىل أس�اس أن أحكام ه�ذه املحاكم الصادرة ضدهم مل تصدر ع�ن قاضيهم الطبيعي، 
وإنام صدرت عن قضاء استثنائي وهو ما يثر الشبهة حول مدى كفالتها لضامنات املتهمني)2(.  

لذل�ك كان�ت ه�ذه املحاكم من وجهة نظ�ر املعارضني وب�ال عىل األم�ن أدى يف النهاية إىل 
اإلحجام عن تس�ليم املطلوبني، وكذلك عدم تس�ليم املطلوبني اهلاربني أنفس�هم خوفًا من هذه 
املحاكم، التي تقل فيها ضامنات وحقوق املتهمني، فإذا ظل املجرم هاربًا من وجهة العدالة، فإنه 

با بشك يشكل هتديدًا عىل األمن سواء السيايس أو غره. 
)1( املرجع السابق ، ص199 . 

)2( حممد أمحد، مرجع سابق، ص143 . 
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ويرى املؤيدون إللغاء هذه املحاكم أن الرسعة يف أحكام هذه املحاكم كمربر إلحالة املدنني 
إليها أمر يؤدي إىل تش�كيك خطر يف العدالة، فالرسعة ليس�ت هدفًا يف ذاهتا لكنها مطلوبة ألن 

العدل البطيء نوع من الظلم)1(.

وإذا حصل التشكيك يف العدالة من قبل هؤالء املحالني إىل هذه املحاكم، فإن هذا يولد أثرًا 
أمنيًا س�لبيًا يتمثل يف التش�كيك يف نزاهة القضاء، فإذا ما عوقب الشخص أمام هذه املحاكم فإنه 
يعترب نفس�ه مظلوم وس�يكون أثر ذلك عىل األمن، من حيث االنتقام س�واء بنفسه أو عن طريق 

أنصاره إذا كان له أنصار . 

كام يرى املؤيدون إللغاء هذه املحاكم أن أثرها  سلبي عىل األمن، ويتضح ذلك من خال ما 
ينسب إليها من بساطة يف اإلجراءات، ورسعة يف األداء فإن هذه اهليئات إذ تعتمد عىل إجراءات 
رسيعة وخمترصة وغر حمددة س�لفًا، وغر متوافقة مع القواعد العامة، فإن ذلك يقودنا إىل نتيجة 
مؤداه�ا اإلخ�ال بحق الدفاع وإجهاض ضامنات املتقاضني، األمر الذي يكش�ف عن مقدار ما 
خيالط عمل املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية من خماطر تتمثل يف رسعة إصدار قراراهتا، والس�لطة 
الواس�عة ألعضائها، حيث تتيح هلم اخلروج عىل قواعد اإلجراءات واإلثبات عىل خاف ما هو 
مألوف ومستقر للمحاكم العادية، وهذا يؤدي إىل انتفاء الرشعية عن هذه اإلجراءات مما يسقط 
ع�ن قراراهتا وصف األحكام القضائي�ة، وبالتايل فإهنا ال حتوز أي حجية، وإذا كان األمر كذلك 
فإن جانبًا من فقهاء القانون يرون عدم جواز القضاء من هيئة اس�تثنائية؛ ألن القضاء االستثنائي 
خيالف النصوص التي تأمر بالعدل، والعدل يعني املس�اواة، واملس�اواة تنتفي بالنس�بة للمحاكم 
اخلاصة واالستثنائية )2(، ورأي الباحث أن هذا كله يقود األشخاص الذين خيضعون للمحاكمة 
أم�ام هذه املحاكم إىل ش�عورهم بأن ما جيري ضدهم،هو حماول�ة تصفيتهم، والقضاء عليهم، مما 

يولد لدهيم شعورًا عدوانيًا يكن نقمة عىل أمن الباد.

أما عىل مستوى األمن االقتصادي، فإن استقال القضاء وهو ما ال يتوفر يف املحاكم اخلاصة 
واالس�تثنائية ، يعترب عنرصًا حاس�اًم يف تنمية اقتصاديات قوية، وس�ليمة لتفادي عدم الفاعلية يف 

)1( املرجع السابق ، ص276 . 
)2( جودة، مرجع سابق، ص107 – 108 . 
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األداء والظل�م واحلك�م التعس�في، وُتش�ّجع عليه مؤسس�ات التنمي�ة كالبنك ال�دويل، ذلك أن 
القضاء املس�تقل، هو الذي يضمن عدم العبث بالقواعد القانونية خاصة من اجلهات السياس�ية 
والتنفيذي�ة من دون اس�تقال القضاء ال يكون هناك قاعدة قانونية، وم�ن دون قاعدة قانونية ال 
تتوف�ر الظروف املث�ىل إلدارة االقتصاد املفتوح بكف�اءة عالية، فإذا ما تم االعتداء عىل اس�تقال 
القض�اء وتعطي�ل وظائفه،  ليصبح جمرد أداة يف يد الس�لطة التنفيذية هو من مجلة األس�باب التي 
تؤدي إىل انتش�ار ظاهرة الفس�اد انتشارًا كبرًا، فجرائم الفس�اد إذا مل جتد قضاء مستقًا ال خيضع 
ألحد وال يتأثر بأي اعتبارات تبقى بمنأى عن املسئولية، وال يمكن خلق جمتمع ديمقراطي قانوين 
يعتم�د عىل آليات الس�وق دون س�لطة قضائية مس�تقلة، وال يمكن املحافظ�ة عىل اإلصاحات 
االقتصادية عىل املدى الطويل دون س�لطة قضائية مس�تقلة)1(، باإلضاف�ة إىل أنه ال يمكن حتقيق 
ت�وازن بني اهتاممات احلري�ات املدنية، مثل الرسية من ناحية، واأله�داف اهلامة لألمن القومي، 
وتطبيق قوانني مكافحة اإلرهاب بالصورة العادلة إال من خال سلطة قضائية مستقلة، وهذا ال 

يتوفر يف املحاكم اخلاصة واالستثنائية .  

ه�ذا، ويرى الباح�ث أن املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية وهي تفتقد إىل االس�تقال التام كام 
س�بق بيان�ه،  فإن ذلك يؤدي إىل تأثر س�لبي عىل مس�توى األمن االقتص�ادي؛ ألن أي جمموعة 
دولية تريد أن تس�تثمر يف بلد ال يتمتع قضاؤه باالس�تقال، أو أن بعض اجلرائم االقتصادية قد 
حتال إىل هذه املحاكم، فإنه حيجم عن االس�تثامر، مما يؤثر س�لبًا عىل اقتصاديات الباد لذا كانت 
هذه املحاكم تسهم، ولو بطريقة غر مبارشة يف التأثر سلبًا عىل األمن االقتصادي للباد أيًا كان. 

أما عىل مس�توى األم�ن الفكري ف�إن املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية قد أثرت س�لبًا، فرى 
املؤي�دون إللغ�اء هذه املحاكم والعودة إىل القضاء العادي – الطبيعي – أن وجود حماكم من هذا 
النوع ومنحها س�لطات واسعة ملحاكمة معظم جرائم القانون العام، وأمهها احلدود الرشعية كام 
حدث يف السودان، حيث أعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ بموجب قراره رقم 258 لسنة 
1984م ألس�باب كثرة بناًء عليها ش�كل العديد م�ن حماكم الطوارئ من ثاثة أعضاء برئاس�ة 
ق�ايض وعضوي�ة ضابطني، وكانت ه�ذه املحاكم تنظ�ر أغلب قضاي�ا القانون الع�ام، وهي من 

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص147 .
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اختص�اص القضاء العادي وأمهها احلدود الرشعية، وهذا يعني أن توقيع تلك املحاكم عقوبات 
الرجم والقتل والقطع من خاف، وقطع يد الس�ارق، والس�جن املؤبد مع خطورة تلك اجلرائم 
والعقوبات و مل يسمح للمتهم باالستعانة بمحام، وال جيوز الطعن يف أحكامها إال يف حالة القتل 
حيث يرفع احلكم للتأبيد بواسطة رئيس اجلمهورية)1(، وهذا با شك يؤدي إىل تأثر سلبي عىل 
مس�توى األم�ن الفكري، الس�يام إذا علمنا أن األمن الفكري يتناول العدي�د من جوانب احلياة، 

حيث يؤكد الباحثون يف تعريفهم لألمن الفكري ودراستهم له عىل ثاثة اجتاهات بارزة: 

1 � األم�ن الفك�ري يف عاقت�ه باملامرس�ة السياس�ية بام يعني�ه ذلك م�ن رضورة توفر احلرية 
والديمقراطي�ة، كرشط أس�ايس إلطاق الفكر املبدع والبناء م�ن خال توفر حد أدنى 

من حرية الرأي والتعبر. 

2� األمن الفكري يف بعده الديني واحلضاري: أي أن مس�تقبل األمن واالس�تقرار والتنمية 
يف العامل، تبقى رهينة تكريس احلوار بني كل الثقافات واحلضارات واألديان، وتكريس 

التفاهم والتسامح بني كافة الدول والشعوب. 

3� األم�ن الفك�ري وحتقيق التنمي�ة االقتصادية والرفاهية للمواطن�ني: ويرى أصحاب هذا 
االجت�اه أن�ه كلام توفرت أس�باب الرق�ي االقتصادي والتنمية الش�املة لكاف�ة الرشائح، 

تدعمت أسس األمن الفكري)2(. 

إن إحالة مواطنني عاديني، ويف قضايا عادية هي من اختصاص القضاء العادي، يؤثر س�لبًا 
عىل مستوى األمن، حيث يشعر كل من حيال إىل هذه املحاكم أن اهلدف هو التخلص منه واحلكم 
عليه بعقوبة قاسية، وهذه األمور تولد أفكارًا لدى اجلامعات السيام املسلحة منها إىل اعتناق فكر 
تكف�ري مض�اد للدولة ؛ ألهنا تعترب وجودها خطرًا كام يراها املجتمع الذي تعيش فيه، وهنا فقد 

يتولد لدهيم أفكار غريبة تؤثر مستقبًا عىل مستوى األمن واستقرار املجتمع.

)1( يوسف، مرجع سابق، ص59 – 60. 
)2( اللوحي�ق، عبدالرمح�ن ب�ن مع�ا: األمن الفك�ري ماهيته وضوابط�ه، االجتامع التنس�يقي لعارش ملدي�ري مراكز 
البح�وث والعدالة اجلنائية ومكافحة اجلريمة حول)األم�ن الفكري( بالتعاون مع جامعة طيبة خال الفرتة من 
6�1425/8/8ه��� املواف�ق 20�2009/9/22م باملدينة املنورة، جامعة ناي�ف العربية للعلوم األمنية، مركز 

الدراسات والبحوث، الرياض، 1426ه�� 2005م، ص82� 83 .
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ويف احلقيق�ة إن القض�اء يعترب امل�اذ ألصحاب احلقوق ؛ لنيل حقوقه�م ودفع الظلم عنهم 
وهو احلاجز الذي يصد مراكز القوى وأصحاب النفوذ من القفز فوق القوانني، واستباحة القيم 
وهو الضامنة األساس�ية للعدال�ة واحلريات العامة، فإذا ما حوكم أش�خاص مدنيون أمام حماكم 
خاصة أو استثنائية، السيام يف قضايا القانون العام، كان ذلك هدم لتحقيق العدالة وهدم حلريات 
األف�راد، مما ي�ؤدي إىل زعزعة األمن بجميع مس�توياته لذلك كان القضاء املس�تقل أقوى ضامنة 
لتحقي�ق العدالة، وأقدر وس�يلة حلامية مؤسس�ات الدولة، وأعظم قوة لصد الظلم واالس�تبداد 

الذي ال ينتج عنه اإلخال باألمن ومستوياته. 

ويؤكد املؤيدون إللغاء هذه املحاكم عىل أن اس�تقال القضاء � وهو ما ال يتوفر يف املحاكم 
اخلاصة واالستثنائية � يؤدي دورًا هامًا يف املجتمع، وهو حتقيق األمن واالطمئنان لألفراد فيسود 
األم�ن االجتامعي، وعندما يش�عر املواطنون أن القضاء غر مس�تقل، وأنه يص�در أحكامه وفقًا 
لألوام�ر والتعليامت التي تصدر إليه وفقًا للمزاج الش�خيص واهلوى، ف�إن العدالة ختتل ويفتقد 
املواطنون األمن)1(، وهذا ينس�حب بالتأكيد عىل كل متهم حيال إىل مثل هذه املحاكم التي تفتقد 
االس�تقال، ويدخل يف تش�كيلها عنارص غر قضائية، فإن هؤالء األش�خاص يشعرون باليأس 
يف فقدان العدالة جتاه قضاياهم، مما يؤثر س�لبًا عىل األمن االجتامعي من خال ش�عورهم بعدم 

األمن عىل أنفسهم وإنزال العقوبة هبم، أو حماولة التخلص منهم . 

3 .7 .5  رؤية الباحث حول أثر املحاكم اخلاصة واالستثنائية عىل األمن

الش�ك � وكام س�بق بيانه يف املطلب الثاين � أن األمن هو مبتغى الشعوب، وتطلع األجيال، 
وأن انعدامه يف أي جمتمع يعني انعدام احلياة بأكملها . 

وإذا ما نظرنا إىل واقع املحاكم اخلاصة واالستثنائية حول أثرها عىل حتقيق األمن، فإنه يتبادر 
إىل الذهن س�ؤال هو: هل حققت املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية األمن عند حماكمتها لفئات من 
العنارص اإلجرامية، كاإلرهابيني مثًا واستطاعت بأحكامها إيقاف الظواهر اإلجرامية اخلطرة؟ 

)1( الكياين، استقال القضاء، مرجع سابق، ص151 . 
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إن املتتبع ملا جيري يف الوقت الراهن جيد أن هذه الظواهر مل تتوقف بل هي يف ازدياد، رغم ما 
قيل من أهنا قد أوقفت الكثر من الظواهر اإلجرامية إال أن آثارها السلبية املتمثلة يف: )1(

1 � خضوعه�ا التام للس�لطة التنفيذية، من حيث تعيني أعضائه�ا من الضباط، وغرهم من 
موظفي الدولة الذين يفتقدون للخربة القضائية . 

2 � سيطرة السلطة التنفيذية عىل إجراءات التحقيق أمام هذه املحاكم، وال شك من أن هذه 
اإلج�راءات ال يتمت�ع فيها املتهمون باحل�د األدنى من الضامن�ات واحلقوق، كحقهم يف 
عدم انتزاع االعرتاف بالتعذيب، وحقهم يف توكيل حمام للدفاع عنهم. وهذه السلطة هي 
الت�ي حتدد مصر األحكام التي تصدر عن هذه املحاكم س�واء بالتصديق، أو اإللغاء،أو 

التعديل، أو إعادة املحاكمة، األمر الذي يؤدي إىل إهدار العدالة. 

3 � خروجها عىل حق اإلنسان يف حماكمته أمام قاضيه الطبيعي – العادي� وهو القايض املعني 
س�لفًا لفصل املنازع�ات، وفقًا ألح�كام الرشيعة والدس�تور، فمحاكمته�م أمام حماكم 
خاصة أو اس�تثنائية ال يتوف�ر لدى قضاهتا التخصص واخل�ربة القانونية، يؤدي إىل عدم 

القدرة لتحقيق العدالة . 

ه�ذه املحاك�م عندما وجدت مل تكن م�ن أجل حتقيق العدال�ة، كام يقول املن�ادون بإلغائها، 
وإنام حلس�اب مصالح أخرى ال صلة هلا بالعدالة أصًا، بل هي محاية املنتفعني بالس�لطة فكانت 
هذه املحاكم متثل القهر، والتس�لط، واستباحة كرامة اإلنسان العريب واالستهانة بعقله حتى فقد 
هذا اإلنس�ان نفس�ه يف جحيم الرعب، فكثرًا ما حكمت هذه املحاكم بإعدام زعامء سياس�يني، 
ورجال فكر، كانت جرائمهم خمالفة احلكام يف الرأي، وكثرًا ما ألقت يف غياهب السجون أبرياء 

ال يدينهم القانون. 

من�ح ه�ذه املحاكم اختصاصًا واس�عًا يف حماكمة كثر من جرائم القان�ون العام، يعد  إهدارًا 
حلق�وق األف�راد وحرياهتم، فوجود هذه املحاكم يغري أجهزة األم�ن باخلروج عىل كل القواعد 
املرعب�ة، يف القب�ض، أو التفتي�ش، أو دخول األماكن، وبإه�دار الضامنات الت�ي حققتها قوانني 

أصول املحاكامت اجلزائية لصيانة حرمة اإلنسان الفردية .

)1( الكياين، استقال القضاء، مرجع سابق، ص521� 524 . 
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فأمام هذه السلبيات التي يدركها كل من حيال هلا ملحاكمته، بل يدركها كل منصف للحق، 
فإهنا ال حتقق أمنًا وال تصنعه بل ختلق أجيااًل معادية للدولة، واملجتمع، وختلق مجاعات تكفرية 
حاقدة عىل الدولة تنتهز الفرصة لتصب جام غضبها انتقامًا لقادهتا وأفرادها؛ ألهنم عندما حيالون 
هل�ذه املحاك�م يعلمون أن س�بب إحالتهم إىل هذه املحاكم هو الس�عي إىل إنزال أقىص العقوبات 
هب�م، م�ع علمهم أن ه�ذه املحاكم ختل بكث�ر من ضامناهت�م وحقوقهم،ومع ذلك ف�إن العقوبة 

ستوقع عليهم حتى ولو كانوا أبرياء .
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الفصـل الرابع
اإلخالل بحقوق املتهم 

يف املحاكم اخلاصة واالستثنائية
4 .1  التعريف باملتهم وبيان رشوطه.

4 .2  حق املتهم يف حماكمته أمام املحاكم العادية.

4 .3  اإلخالل بحق املتهم يف الدفاع أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية.

4 .4  اإلخالل بحق املتهم يف الطعن أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية.

4 .5  املسـاس بحـق املتهـم املـرور يف التعويـض أمام املحاكـم اخلاصة  
واالستثنائية.

4 .6  حق املتهم يف أن ينظر قضيته قضاة متخصصون.
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الفصل الرابع
اإلخالل بحقوق املتهم يف املحاكم اخلاصة 

واالستثنائية
متهيد وتقسيم

إن التوس�ع يف إنش�اء حماكم خاصة أو استثنائية، أو االس�تمرار بالعمل فيام هو قائم منها مع 
ع�دم ضامنة حق�وق املتهم أثناء املحاكمة،  يع�د خروجًا عىل حقوقه وضامناته، ومساس�ًا خطريًا 
بدواع�ي العدال�ة التي هي حلم كل إنس�ان يس�عى لصون حريات�ه من االعتداء، وينش�د حتقيق 
املحاكمة العادلة له، لكن من يس�تقرئ واقع هذه املحاكم عند حماكمة أي متهم أمامها، جيد فيها 
هدرًا حلقوق املتهم، وضامناته عىل خالف ما نادت به الرشيعة اإلسالمية، والنظم الوضعية وكل 
األع�راف الدولي�ة، بوجوب حتقيق أكرب قدر من ه�ذه احلقوق، ومنها حق املته�م يف الدفاع عن 
نفس�ه، وحق�ه كذلك يف الطعن وغريها ؛  ل�ذا فإن الباحث هنا، يريد أن يس�لط الضوء عىل أهم 

احلقوق التي ختل هبا املحاكم اخلاصة واالستثنائية أيًا كان نوعها، وذلك من خالل التايل: 

4 .1 التعريف باملتهم وبيان رشوطه.

4 . 2 حق املتهم يف حماكمته أمام املحاكم العادية.

4 . 3 اإلخالل بحق املتهم يف الدفاع أمام املحاكم اخلاصة، واالستثنائية.

4 . 4 اإلخالل بحق املتهم يف الطعن أمام املحاكم اخلاصة، واالستثنائية.

4 . 5  املساس بحق املتهم املرضور يف التعويض أمام املحاكم اخلاصة، واالستثنائية.

4 . 6 حق املتهم يف أن ينظر قضيته قضاة متخصصون.
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4 .1 التعريف باملتهم وبيان رشوطه  

س�عت أغل�ب النظ�م املع�ارصة إىل إحاط�ة املتهم أثن�اء مراحل الدع�وى اجلنائي�ة املختلفة 
بضامن�ات عديدة، والس�يام يف مرحل�ة املحاكمة ؛ ألن العمل عىل رعاي�ة حقوق املتهم هيدف إىل 
احلفاظ عىل حقني أساس�يني متعارضني، مها حق املتهم يف دفع التهمة عن نفس�ه، وحق املجتمع 
يف أن ينال املجرم جزاءه بصورة عادلة، وترجع أمهية ضامنات املتهم التي ينبغي توفرها يف مرحلة 
املحاكم�ة إىل ارتباطه�ا الوثيق بحقوق اإلنس�ان، واحلفاظ ع�ىل هذه احلقوق يعن�ي صيانتها من 
اهلدر والتجاوز يف حني أن انعدامها، واإلخالل هبا، يعد جتريدًا لإلنس�ان من حقوقه األساس�ية 
املمنوح�ة ل�ه وفق القان�ون)1(، وإذا كانت هذه حال�ة النظم احلديثة، فإن الرشيعة اإلس�المية قد 
سبقتها بمراحل عديدة يف صون املتهم، وبيان حقوقه مع أنه شاع استعامل لفظ املدعى عليه بداًل 
من املتهم يف الرشيعة اإلس�المية أخذًا من اإلدعاء »وهو قول يطلب اإلنس�ان به إثبات حقه عىل 
الغ�ري«)2(، ولك�ن ليس هناك ما يمنع من اس�تخدام لفظ املتهم يف القضاي�ا اجلنائية، بل قد تكون 

هذه التسمية هي األكثر مناسبة يف هذا املجال)3(.

وسيتم معاجلة هذا القسم من خالل التايل: 

4 . 1 . 1 مفهوم املتهم يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي. 

4. 1 . 2  الرشوط الواجب توفرها يف املتهم. 

4 . 1 . 3 تصنيف املتهمني يف الدعاوى اجلنائية. 

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص9.
)2( اجلرجاين، مرجع سابق، ص 139، باب الدال .

)3( العل�واين، ط�ه جاب�ر )1406ه�(: املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإلس�المية، أبحاث الن�دوة العلمية األوىل، املركز 
العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، السعودية، ج1، ص25. 
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4 .1 .1 مفهوم املتهم يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي 
املتهم يف اللغة

املتهم )بفتح اهلاء(اسم مفعول من الفعل اهتم � يتهم اهتامًا، فهو شخص معني ُظن به)1(.

املتهم يف االصطالح الرشعي

تناول الفقهاء تعريف املتهم عىل أساس موضوع االهتام ؛ لذلك اختلفت التعريفات بحسب 
ما إذا كان موضوع االهتام فعاًل حمرمًا أو حقًا أو جناية، فإن كان االهتام أسند إليه ؛ الرتكابه فعاًل 
حمرمًا فقد ُعرف املتهم بأنه »هو من ادعى عليه فعل حمرم يوجب عقوبته من عدوان يتعذر إقامة 

البينة عليه«)2(.ويستوي أن يشكل هذا العدوان جريمة موجبة للحد أو القصاص أو التعزير.

ف املتهم بأنه »هو من نسبت إليه جريمة يف جملس القضاء لطلب حق  ومن نظر إىل احلق َعرَّ
بام قد حيققه املطالب لنفسه، وبام يتعذر إقامة الشهادة غالبًا)3(.

وم�ن نظر إىل اجلناية نفس�ها فقد ع�رف املتهم بأنه »هو من ادعى علي�ه بارتكاب جنائية، أو 
غريها من اجلرائم« )4(.

أم�ا ع�ن موق�ف الترشيعات العربية، فنج�د أن معظمها مل تع�ّرف املتهم تعريف�ًا واضحًا أو 
كاماًل ومل تقطع يف أمر اللحظة احلاس�مة لالهتام، ففي مرص مل يعّرف املقنن املرصي املتهم س�واء 
يف نصوص قانون العقوبات، أو قانون اإلجراءات اجلنائية رغم اس�تعامله هلذا اللفظ يف أكثر من 
موض�وع؛ لذلك فقد اختلفت وجه�ات النظر يف الفقه املرصي حول حتدي�د مدلول املتهم، فقد 
رأى البعض »أن املتهم هو من أقيمت ضده الدعوى العمومية، أو من اختذ ضده بواسطة أعضاء 

)1( ابن منظور، مرجع سابق، ج6، ص498 ؛ وانظر: الفريوز آبادي، مرجع سابق، ص1168. 
)2( اب�ن قي�م اجلوزية، حممد بن أيب بكر )ب.ت(: الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعية، حتقي�ق: حممد ماجد الفقي 
، دار الوط�ن ، الري�اض، الس�عودية ، ص94. من مطبوعات الرئاس�ة العامة هليئة األم�ر باملعروف والنهي عن 

املنكر. 
)3( الس�ويلم، بن�در ب�ن حمم�د: املته�م معاملت�ه وحقوقه يف الفق�ه اإلس�المي، الرياض، الس�عودية: املرك�ز العريب 

للدراسات األمنية والتدريب، 1408ه� �  1988م، ص38
)4( موس�ى، أبو الس�عود عبدالعزيز: ضامنات املتهم وحقوقه يف الرشيعة اإلس�المية والقوانني الوضعية، 1985م، 

رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، القاهرة، مرص، ص26. 
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السلطة العامة إجراءات ترمي إىل إسناد فعل أو امتناع إليه، إذا ترتب عليها تقييد حريته أو كانت 
هت�دف إىل إثب�ات إدانته بمخالفة جنائية«)1(، ويرى آخرون أن املتهم هو »الش�خص الذي تتهمه 

النيابة العامة بارتكاب اجلريمة، وتطالب املحكمة بتوقيع العقاب عليه«)2(.

حي�دد القان�ون اليمن�ي مفه�وم املتهم، وصفت�ه ؛ وصفه املش�تبه يف أمره، عىل الرغ�م من أنه 
استخدم لفظ املتهم عند تنظيم اإلجراءات السابقة عىل املحاكمة، ويف إجراءات املحاكمة، وعند 

إصدار احلكم)3(.

أم�ا يف األردن، فق�د نصت املادة )4( م�ن قانون أصول املحاك�امت اجلزائية األردين عىل أن 
»كل ش�خص تقام عليه دعوى احلق العام، فهو مشتكى عليه، ويسمى ظنينًا إذا ظن فيه بجنحة، 

ومتهاًم إذا اهتم بجناية«)4(.

ويف اململكة العربية السعودية ورد لفظ املتهم يف أكثر من موضع يف نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي الصادر عام 1422ه�، إال أنه مل يعرفه حتديدًا، ومثال ذلك ما نصت عليه املادة )33( 
م�ن ه�ذا النظام ع�ىل أنه »لرجل الضب�ط القضائي يف حال�ة التلبس باجلريمة القب�ض عىل املتهم 
احل�ارض ال�ذي توج�د دالئل كافية ع�ىل اهتامه، كام نصت امل�ادة )34( عىل أن�ه »جيب عىل رجل 
الضبط اجلنائي أن يس�مع فورًا أقوال املتهم املقبوض عليه...«، ويفهم من ذلك ضمنيًا أن املقنن 
السعودي قد أخذ بالتعريف املوسع للمتهم، واعترب معيار الدالئل الكافية التي جتب أن تتوفر يف 

الشخيص لكي يطلق عليه متهم«)5(.

أم�ا يف الترشيع املقارن، ومنها القانون الفرنيس، فنجده اس�تعمل أربع�ة ألفاظ للداللة عىل 
املته�م، وه�ي )L, accuse( للداللة عىل كل ش�خص يش�تبه ب�ه يف ارتكاب خمالف�ة أو جنحة أو 

)1( القبائيل، مرجع سابق، ص23 .
)2( س�المة، مأم�ون حممد. اإلج�راءات اجلنائية يف الترشيع امل�رصي، ط 1، 1994م،  دار النهضة العربية، القاهرة، 

مرص،ج1، ص243. 
)3( البوعينني، مرجع س�ابق، ص 15 � 16؛ وانظر: عبدالويل، حممد راش�د: تط�ور الترشيع والقضاء يف اجلمهورية 
اليمنية، ط2، 2001 � 2002م، عامل الكتب، صنعاء، اليمن، ص298، الدس�تور الدائم لعام 1970م، الباب 

الثالث، املادة 24. 
)4( س�ليامن، أس�امة حممد.  ضامنات املتهم يف مرحلتي االس�تدالل والتحقيق االبتدائي، رسالة ماجستري، 1997م، 

كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ص10. 
)5( احلجيالن، مرجع سابق، ص137؛ وانظر: البوعينني، مرجع سابق، ص19 . 
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جناية، وثانيها لفظ )Leprevenu ( للداللة عىل من تتخذ ضده إجراءات باعتباره مذنبًا يف مواد 
اجلن�ح، وثالثه�ا )L,inculpe ( عىل من تتخذ ض�ده إجراءات باعتباره مذنب�ًا يف مواد اجلنايات، 
ورابعه�ا )Sovbconne ( وه�ذا اللفظ األخري يطلق عىل من جيري س�ؤاهلم يف موضوع قضية ما 

دون أن ينطبق عليهم أي وصف من األوصاف السابقة، وهم من يطلق عليهم املشتبه هبم)1(.

ويف إنجل�را، ال يوج�د أيض�ًا تعري�ف للمتهم، ولك�ن القاع�دة الثانية من قواع�د القضاة 
الصادرة عام 1906 ؛ إلرش�اد الرشطة تربز التفرقة بني املش�تبه فيه وبني املتهم، والتي تنص عىل 
أنه عندما يكون قد اس�تقر رأي الرشطة عىل اهتام ش�خص بارتكاب جريمة ما، فإنه جيب حتذيره 
بع�دم التزام�ه باإلجابة عىل التهمة املنس�وبة له ما مل يرغب يف ذلك وإن كل ما س�يقوله س�يدون 

كتابة، ويقدم ضده، وقد يستخدم دلياًل إلدانته)2(.

ويف الوالي�ات املتحدة األمريكية، توجد تفرقة بني املش�تبه ب�ه واملتهم، وتتضح هذه التفرقة 
من خالل اإلجراءات التي تتخذ ضد كل منهام، فاملس�توقف بش�أن توجيه األسئلة يعترب مشتبهًا 
فال جيوز استيقافه أكثر من ساعتني، ثم بعد ذلك يستوجب عىل ضابط الرشطة إما أن يوجه إليه 

اهتامًا أو يطلق رساحه)3(.

وعن�د احلدي�ث عن املتهم الب�د أن نفرق بين�ه، وبني اجل�اين واملدعي علي�ه، فاملتهم هو من 
وجه�ت ل�ه التهم�ة، ما دام مل تثبت نس�بة اجلريمة يف حق�ه، ومل يصدر عليه حك�م بالعقوبة. بينام 
اجلاين هو ذلك الش�خص الذي صدر بحقه حكم بالعقوبة، ومل يتبق س�وى مرحلة تنفيذها، أما 
املدعي عليه  فيطلق عىل كل من ادعى عليه بدعوى سواء كانت جنائية أو مدنية أو مثل الدعاوي 
اإلدارية مثاًل، أو غريها من الدعاوي، بينام لفظ املتهم أو املتهمني خاص بمن ادعى عليه ارتكاب 

جريمة)4(. 

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص12 � 13؛ وانظر: القبائيل، مرجع سابق، ص27 � 28.
)2( القبائيل، مرجع سابق، ص30؛ وانظر: الديراوي، طارق، مرجع سابق، ص39. 

)3( البوعينني، مرجع سابق، ص13 .
)4( الديراوي، طارق، مرجع سابق، ص47 ؛ البوعينني، مرجع سابق، ص31.
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4 .1 .2  الرشوط الواجب توفرها يف املتهم  

يف هذا املطلب س�نحاول التعرف عىل ماهية الرشوط الواجب توفرها يف الش�خص ؛ حتى 
يصح إطالق  لفظ ) املتهم( عليه، ووصفه به، وهذه الرشوط هي: )1(

أواًل:  وجود أدلة كافية عىل ارتكاب الشخص للجريمة، أو االشرتاك فيها

البد من وجود أدلة كافية كي ينسب إىل الشخص صفة االهتام ؛ ألن كفاية األدلة تعد ضامنًا 
هامًا حتى ال يقع األفراد ضحايا اهتامات قد تكون كيدية أو تعسفية، واألدلة الكافية تعد رشطًا 
جوهريًا ألي إجراء فيه مس�اس بالش�خص، وهذا أقرب للمدرسة األنجلوسكونية وفيها يكفي 

وجود أدلة.

ثانيا: وقوع اجلريمة والتأكد من ثبوهتا

حتى نصف الش�خص بأنه متهم، فالبد من وقوع جريمة س�واء كان ذلك الشخص فاعاًل، 
أو رشي�كًا ؛ ألن�ه بمج�رد وقوع اجلريم�ة تبدأ أع�امل التحقي�ق فيها،والتأكد من وق�وع اجلريمة 
ومعرف�ة مرتكبه�ا، ومعرف�ة نوعها، وكيف يمك�ن أن تكيف هذه الواقعة ملعرف�ة النص القانوين 
السليم املطبق عليها، وهذا الرشط ينسب إىل املدرسة الفرنسية التي ال تطلق صفة املتهم إال بعد 

إحالته للتحقيق إىل حمكمة اجلنايات. 

ثالثًا:   أن يكون املتهم إنسانًا حيًا موجودًا

الب�د أن تك�ون الدع�وى مقامة عىل إنس�ان حي موجود، ف�ال يتصور أن تنس�ب التهمة إىل 
شخص ميت، قد أقيمت عليه دعوى جزائية ؛ ألنه إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى اجلنائية؛ 
فإن�ه يتعني إص�دار أمٍر بحف�ظ األوراق، وإذا كانت الوفاة يف أثناء س�ري الدع�وى اجلزائية، فإنه 

يتعني احلكم بانقضائها.

)1( الدي�راوي، ط�ارق، مرج�ع س�ابق، ص54 � 62 ؛ وانظ�ر: البوعين�ني، مرج�ع س�ابق، ص34 �  37 ؛ وانظر: 
الس�لطان، ناي�ف بن حمم�د . حقوق املتهم يف نظام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودية، ط1، 2005م، دار الثقافة، 

عامن، األردن، ص29 � 30 . 
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رابعًا:   أن يكون املتهم معينًا

فالقاعدة املقررة يف القانون اجلنائي هي شخصية العقوبة، ويرتب عىل ذلك أن تكون الدعوى 
اجلنائية بدورها شخصية، فال ترفع إال عىل شخص طبيعي معني، له يد يف ارتكاب اجلريمة، وبذلك 
ال يص�ح حتري�ك ا لدعوى ضد جمهول، وجيب أن نفرق هنا ب�ني مرحلتني، األوىل مرحلة التحقيق 
االبتدائي، فإنه ال يش�رط فيها تعيني املتهم الحتامل أن هدف اإلجراءات يف هذه املرحلة الكش�ف 
عن هوية الشخص املتهم، أما يف املرحلة الثانية،وهي مرحلة املحاكمة، فالبد أن يكون املتهم معينًا 
؛ ألن ه�دف اإلج�راءات يف هذه املرحلة، هو الوصول إىل حكم يقرر الرباءة أو اإلدانة، ويكفي يف 
تعي�ني املته�م يف هذه املرحل�ة أن يكون معينًا بذاته، أو بصفاته، ولو مل يعرف اس�مه، أو أطلق عليه 

اسم آخر، وللمحكمة أن تصحح هذا اخلطأ يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.

خامسًا:  أن يتمتع املتهم بأهلية االهتام

ووف�ق ه�ذا الرشط، فإنه ينبغ�ي أن ال حترك الدعوى اجلنائية إال عىل مته�م، تتوافر فيه »أهلية 
إجرائية«، ويقصد باألهلية اإلجرائية للمتهم صالحيته ؛ العتباره مدعى عليه يف الدعوى اجلنائية 
أي طرف�ًا يف العالقة اإلجرائي�ة، التي تتكون منها اخلصومة اجلنائية، ومن هذا فال يوجه االهتام إىل 
حي�وان، وإن�ام تكون عىل مال�ك احليوان، إذا تس�بب يف إحداث إصابة للغري، ك�ام أنه ال جيوز رفع 

الدعوى عىل األشخاص الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية إال وفق رشوط حمددة. 

كام ال يصح رفع الدعوى عىل متهم قد طرأت عليه عاهة يف عقله بعد وقوع اجلريمة وتوقف 
إجراءات اخلصومة ِقَبله حتى يعود إىل رشده، كام ال يصح حتريك الدعوى يف هذه احلالة إىل شخص 

مل يبلغ السن القانوين التي متكن من املساءلة اجلنائية إال وفق اإلجراءات املحددة لألحداث.

4 .1 .3  تصنيف املتهمني يف الدعاوى اجلنائية 

صنف فقهاء الرشيعة املتهمني إىل ثالثة أصناف وهي :

الصنف األول:   املتهم املعروف بالتقوى والصالح، ويبعد أن يكون من أهل الشبهات والظنون، 
وه�ذا ال تقبل التهمة جتاهه إال بدلي�ل رشعي مقبول، وال تتخذ ضد هذا الصنف من 
الناس إجراءات بمجرد االهتام ؛ لئال يستهني األرشار بمضايقة أهل الفضل والصالح 
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والتقوى، وقد ذهب مالك  �  رمحه اهلل – إىل القول بأن املتهم من هذا النوع ال يعاقب 
ب�أي عقوب�ة تقيد حريت�ه، بينام رأى مجهور الفقه�اء أنه يعاقب،و حج�ة القائلني بعدم 
العقوبة أن ذلك يدفع األرشار إىل مضايقة أهل الفضل واألخطار بمجرد االهتام)1(.

الصن�ف الثاين:  املتهمون املعروفون باملعصية والفجور، ممن ال يس�تبعد ارتكاهبم لألفعال موقع 
االهت�ام، وهؤالء يمكن أن تقيد حريته�م، وحيقق معهم من أجل التثبت من صحة ما 

نسب إليهم، ولسلطة التحقيق هنا حبس املتهم للتحقيق معه، ومعرفة حاله)2(. 

الصنف الثالث:  هو املتهم جمهول احلال، ممن ال يعرف عنهم بر وال صالح،أو فجور أو عدوان، 
فينبغي هنا أن حيبس أو حيجز احتياطيًا حتى ينجيل أمره )3(.

وال خيف�ى أن لتصني�ف أح�وال املتهم عىل نحو ما ذك�ر أمهية بالغة لدى الفقه�اء، وذلك ملا 
يرتب عىل قبول التهمة من إجراءات كإحضار املتهم وحبسه وسؤاله وحتليفه، إن حتديد الفقهاء 
ألح�وال املتهم�ني عىل الص�ورة املتقدم�ة، يمكن أن نعده س�ابقة علمي�ة بكرًا، أثرهت�ا البحوث 
العلمية والدراس�ات احلديثة املعارصة، حني أفرزت نامذج املجرمني، كاملجرم بالصدفة واملجرم 
العاطفي، واملجرم املعتاد، واملجرم املحرف، وحماولة تصنيفهم إىل طوائف معينة ملعرفة خطورة 
كل جم�رم، واخت�اذ اإلج�راءات الكفيلة لعالج هذه اخلط�ورة أو الوقاية من أخطارها س�واء عند 

تطبيق العقوبة أو تنفيذها أو لدى وضع املبادئ األساسية للنظام اجلنائي برمته)4(.

4 .2 حق املتهم يف حماكمته أمام القضاء العام

يمك�ن الق�ول بأن حق املته�م يف حماكمته أم�ام القضاء الع�ام، يعني اإلمكاني�ة يف مقاضاته 
بشأن االهتام اجلنائي املوجه إليه أمام حمكمة مستقلة حمايدة منشأة بحكم القانون قبل اهتامه طبقًا 

)1( ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق، ص101 .
)2( العلواين، مرجع سابق، ص26.

)3( م�ريس، حمم�د عبداملعب�ود: حق�وق املته�م يف الرشيع�ة اإلس�المية، ط1، 1410ه�� �  1990م دار املعرف�ة، 
اإلسكندرية، مرص، ص14. 

)4( ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق، ص101 � 105؛ وانظر: النعيمي، شهر زاد عبدالكريم: حقوق املتهم يف الترشيع 
اإلس�المي، دراس�ة مقارنة مع القانون، ط1، 1430ه� �  2009م، دار الضياء، عامن، األردن، ص3 ؛ وانظر: 

السلطان، مرجع سابق، ص31 �  32 ؛ وانظر: العلواين، طه، مرجع سابق، ص26 �  27 . 
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إلج�راءات علنية، وح�ق املتهم يف حماكمته أمام القضاء العام يف الرشيعة اإلس�المية، يعد واجبًا 
فليس ألحد أن يعطل هذا احلق مهام كانت املربرات)1(. ونحاول معرفة ذلك من خالل التايل:

4 .2. 1  الرشوط الواجب توفرها يف املحكمة العامة 

أواًل: إنشاء املحكمة وحتديد اختصاصها بقانون )قانونية املحكمة(

م�ن املف�رض أن تكون املحكمة املختص�ة بمحاكمة املتهم، قد أنش�ئت وحتدد اختصاصها 
طبق�ًا للقان�ون، فالس�لطة الترشيعية وحده�ا هي صاحب�ة االختصاص يف إنش�اء املحاكم، وقد 
نص�ت امل�ادة )14( من العه�د الدويل للحقوق املدنية والسياس�ية الصادر ع�ام 1966م عىل أن 

لكل فرد احلق يف حمكمة خمتصة مستقلة، وحمايدة قائمة استنادًا إىل القانون)2(.

ثانيًا: إنشـاء املحكمة وحتديد اختصاصها بقواعد عامة سـلفًا قبل وقوع اجلريمة )العمومية 
والتجريد( 

جيب أن تكون املحكمة قائمة ومعينة س�لفًا قبل وقوع اجلريمة، ومؤدي ذلك أن يعرف كل 
متهم املحكمة املختصة بمحاكمته، ومن ثم فال جيوز بعد نشوء الدعوى أو وقوع اجلريمة انتزاع 
املته�م م�ن أمام القضاء العام إىل حمكمة أخرى أقل ضامنًا أنش�ئت خصيصًا من أجله)3(، فإنش�اء 
املحكم�ة وتعيني اختصاصها بصورة حمددة، أي دون س�ابق علم بام س�وف تت�وىل هذه املحكمة 
الفص�ل في�ه من جرائ�م وال بأطرافها، وهو جوهر الصف�ة الطبيعية للقض�اء ؛ ألن هذا التجريد 
من ش�أنه أن ينفي مظنة إنش�اء حمكمة معينة، أو اس�تحضار قايض بذاته ليفصل يف جريمة حمددة 
وقع�ت بالفعل، فالعمومية والتجريد يف إنش�اء املحكمة، وحتدي�د اختصاصاهتا هو الذي يكفل 
الصف�ة الطبيعي�ة هلا، أما التش�خيص والتخصيص يف إنش�اء املحكمة، أو اختي�ار قضاهتا لواقعة 

)1( احلديث�ي، عمر فخري: حق املتهم يف حماكمة عادلة، دراس�ة مقارن�ة، ط1، 2005م، دار الثقافة، عامن، األردن، 
ص85 �  86. 

)2( رسور، أمح�د فتحي الرشعية الدس�تورية وحقوق اإلنس�ان يف اإلج�راءات اجلنائية، طبعة حمقق�ة، 1995م، دار 
النهضة، القاهرة، مرص، ص327. 
)3( البوعينني، مرجع سابق، ص124. 
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معينة بالذات بعد حدوثها، فهو إهدار حلق املتهم يف أن حياكم أمام املحاكم العادية ؛ ألن من حق 
كل إنسان أن يكون عىل علم سابق باملحكمة التي سوف يتحاكم أمامها)1(.

ثالثًا:  أن تكون املحكمة دائمة تتميز بالثبات واالستمرار )الثبات(

ويعني ذلك أن تكون املحكمة العادية التي أنشأها القانون لنظر الدعوى هلا الوالية الدائمة 
دون قيد زمني معني، سواء حتدد هذا القيد بمدة معينة أو بظرف معني مؤقت، وهذا هو اختصاص 
املحاك�م العادي�ة التي ال يتوق�ف وجودها، أو اختصاصها عىل وق�ت أو ظرف معني، فاملحكمة 
التي تشكل لفرة حمددة أو ملناسبة معينة، تنتهي مهمتها بانتهاء املدة املحددة هلا، أو بانتهاء حماكمة 
األش�خاص الذين ش�كلت هذه املحكمة من أجل حماكمتهم ال تكون عادية، وليس�ت من قبيل 

القضاء العام، وإنام هي حمكمة خاصة أو استثنائية، ال حتقق حقوق وضامنات املتهم)2(.

ف�أي حمكمة ال تتوفر فيها هذه الرشوط تعد حمكمة خاصة واس�تثنائية وهبا عيب، وجيب أن 
ال حياكم املتهم أمامها ؛  ألن من حقه أن حياكم أمام القضاء العام املس�تقل، وهذا يعد أول خرق 

حلقوقه األساسية يف وجوب حماكمته أمام قضاء مستقل نزيه وحمايد. 

4 .2 .2حـق املتهم يف حماكمته أمام املحاكم العادية يف الرشيعة اإلسالمية

تس�عى الرشيع�ة اإلس�المية إىل ضامن حقوق اإلنس�ان، من خالل حماكم�ة عادلة تضمن له 
كافة حقوقه، ولذلك فقد ضمنت الرشيعة اإلسالمية للمتهم احلق يف حماكمة عادلة ومنصفة من 

خالل قضاء إسالمي مستقل، يسعى إىل حتقيق العدل وحفظ احلقوق مهام كانت.

وباملقابل تضمنت الرشيعة اإلسالمية قواعد وأسس تكفل من خالهلا املحافظة عىل املجتمع 
وصيان�ة حق أفراده، ومل تفرط الرشيعة اإلس�المية بكرامة، وآدمية اإلنس�ان، ولقد أدرك حكام 
الدول�ة اإلس�المية يف صدرها األول أنه ال يمكن إقامة دول�ة قوية رائدة إال يف ظل قضاء عادل، 

)1( أبو شقة، حممد هباء الدين: ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية، دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة، 2005م، 
رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة، كلية احلقوق، ص149. 

)2( البوعين�ني، مرج�ع س�ابق، ص128؛ وانظ�ر: أب�و ش�قة، مرج�ع س�ابق، ص149 � 150 ؛ وانظ�ر: مه�دي، 
عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1066. 
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حيمي حقوق اإلنس�ان وعىل رأس�ها حق املتهم يف أن حياكم أمام قضاء رشعي يؤمن له فيه كامل 
حقوقه، فمن حق كل فرد أن يتحاكم إىل الرشيعة اإلسالمية، وأن حياكم إليها دون سواها، ومن 
ح�ق الفرد أن يلجأ إىل س�لطة رشعية حتمي�ه، وتوفر له الضامنات الكفيلة بحيدهتا واس�تق�الهلا، 

يق�ول الرسول > »إنام اإلمام جنه يقاتل م�ن ورائه وحُيتمى به«)1(.

 واملتتبع ملسار الرشيعة، جيدها ال تقر املحاكم اخلاصة واالستثنائية، كوهنا ال توفر للمتقاضني 
الضامنات املقررة أمام القضاء العادي � العام �  وأن إنش�ائها يمثل إخالاًل صارخًا ملبدأ املس�اواة 
أمام القضاء، ولذلك فإن الرشيعة اإلسالمية مل تعرف سوى قضاء واحد، هو القضاء العام الذي 
له الوالية العامة، ويطبق مبدأ املس�اواة يف أجل صورها ومعانيها، وحياط املتقاضون أمامه بكافة 

الضامنات التي تضمن سالمة اإلجراءات وصحة احلكم وعدالته)2(.

 وي�رى الباحث أن من أهم ه�ذه الضامنات املقررة للمتهم حقه يف أن األصل فيه الرباءة)3(، 
وحق�ه يف إحاطته بالتهمة، وحضور اإلجراءات وإبداء أقواله بحرية، كذلك حقه يف االس�تعانة 
بمحام، واالستعانة بمرجم، وحقه كذلك يف الطعن باألحكام والتعويض، وغريها من احلقوق 
التي أرستها الرشيعة اإلسالمية. وهي بذلك تعد سباقة لغريها من الترشيعات  يف تقرير حقوق 
املته�م، وأن�ه جي�ب أن حياكم أم�ام قضاء عام واحد مس�تقل نزيه. ومن الس�ياق املتق�دم نجد أن 
القضاء يف الرشيعة اإلس�المية قضاء موحد، وأنه يتمتع باالس�تقالل، وأن من حقوق اإلنس�ان 

حقه يف وجود قاض دائم جمتهد مستقل يلجأ إليه املتهم.

4 .2 .3  حـق املتهم يف حماكمته أمام املحاكـم العادية يف القوانني الوضعية 
واملواثيق الدولية 

نصت كثري من القوانني الوضعية عىل أنه ال جيوز إنشاء أية هيئات استثنائية أو خاصة، تتوىل 
مب�ارشة جزءًا م�ن والية القضاء، وإال عد ذلك اعتداء عىل الس�لطة القضائي�ة املمثلة يف القضاء 

)1( القش�ريي، مس�لم، مرجع س�ابق، ص485، كتاب اإلمارة، باب اإلمام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به، حديث 
رقم )1841( . 

)2( متام، السيد، مرجع سابق، ص43 �  44. 
)3( الزرقاء، مرجع سابق، ص105 .
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الطبيع�ي �  الع�ام �، ومن ذلك ما نص عليه الدس�تور اإليطايل لعام 1947م، حيث أكد يف املادة 
)25( ع�ىل أنه »ال جيوز أن حيرم ش�خص من قاضيه الطبيعي ال�ذي يعينه القانون«)1(، واملقصود 
هنا بالقضاء الطبيعي، هو القضاء العام فإذا حرم الش�خص )املتهم( من القضاء العام كان ذلك 

خرقًا حلقه يف حماكمته أمام القضاء العام.

وكذل�ك م�ا جاء يف دس�تور أملاني�ا، حيث نصت امل�ادة )134( من الدس�تور الص�ادر عام 
1949م»ال جي�وز من�ع أي مواطن من املثول أمام قضاته القانوني�ني... «)2(، وهذه املادة تقرر أن 
م�ن ح�ق املتهم أن حياكم أمام قضاة خمتارين وفق القانون، وه�ؤالء هم القضاة العاديون والذي 
جيب أن يمثل أمامهم املتهم دون غريهم، وهي بذلك تقرر حقه يف حماكمته أمام القضاء العام. 

وإذا ما اس�تعرضنا الدس�تور البلجيكي الصادر عام 1831م، نجده نص يف املادة )8( عىل 
أنه »ال جيوز حرمان أي فرد عىل غري مش�يئته من القايض الذي يعينه القانون«)3(. ويف هذا تأكيد 

عىل حق املتهم يف حماكمته أمام القضاء العام دون غريه. 

أما يف النظم العربية، فنجد عىل س�بيل املثال الدستور املرصي الصادر عام 1971م قد نص 
يف امل�ادة )68( »أن لكل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي« واملقصود هنا، القضاء العام، 
فجعل�ت ه�ذه املادة حق املته�م يف االلتجاء إىل املحاك�م العادية أمرًا حتميًا، وعىل ذلك س�ارت 
كثري من القوانني والدساتري العربية، ففي البحرين مثاًل،  نصت املادة )20( من دستور البحرين 
الص�ادر ع�ام 2002م ع�ىل »أن املته�م ب�رئ حتى تثب�ت إدانته يف حماكم�ة قانونية تؤم�ن له فيها 
الضامنات الرضورية)4(، ويف اململكة العربية الس�عودية، نصت املادة األوىل من نظام اإلجراءات 
اجلزائي�ة ع�ىل أن »تطبق املحاكم ع�ىل القضايا املعروضة عليها أحكام الرشيعة اإلس�المية، وفقًا 
مل�ا دل علي�ه الكتاب والس�نة وما يصدره ويل األمر م�ن أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والس�نة، 
وتتقي�د إج�راءات نظرها بام ورد يف ه�ذا النظام »)5(، وهذه املادة تدل ع�ىل منهج اململكة العربية 

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص133 .
)2( املرجع السابق، ص133 . 

)3( صيام، رسي، مرجع سابق، ص209.
)4( البوعينني، مرجع سابق، ص135 .

)5( احلجيالن، صالح إبراهيم، مرجع سابق، ص43.
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الس�عودية يف التقيد بأحكام الرشيعة اإلس�المية، وبذلك فإن حق املتهم يف حماكمته أمام املحاكم 
العادية مصون وحمفوظ ؛ ألن الدارس ال جيد نصًا نظاميًا يبيح إقامة حماكم خاصة أو اس�تثنائية، 
والواض�ح من هذه الدس�اتري وغريها مما ال يتس�ع املق�ام لطرحها أن حق املته�م يف حماكمته أمام 

القضاء العام واجب ال مناص منه. 

املواثيق الدولية 
أواًل:  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948م

نص يف املادة الثامنة منه »عىل أن لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية؛ إلنصافه 
م�ن أع�امل فيها اعتداء عىل احلقوق األساس�ية التي يمنحها القان�ون«)1(، وهذا النص يؤكد حق 

املتهم يف االلتجاء إىل املحاكم العادية ملحاكمته أمامها دون غريها.

ثانيًا:  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عام 1966م

حيث جاء يف املادة )14( »الناس مجيعًا س�واء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل 
يف أي هتم�ة جزائي�ة توجه إليه، أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل 
نظر منصف وعلني من قبل حمكمة خمتصة مس�تقلة حيادية منش�أة بحكم القانون)2(. وهذه املادة 

من هذا العهد تؤكد كذلك حق كل متهم أن تنظر قضيته حمكمة عامة مستقلة. 

وعىل نفس النهج سارت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام 1950م يف املادة )1/6(، 
واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 1969م يف املادة الثانية)3(.

إن ه�ذه املواثي�ق واملعاهدات الدولية قد التقت عىل أمر واحد، وهو التس�ليم بحق الفرد يف 
املحاكمة العادلة عرب القضاء العام، مع بيان األسس التي يقوم عليها هذا احلق، والضامنات التي 
تكفل�ه، ومؤدي ذلك هو متت�ع املتهم بقيمة قانونية كبرية تلقي عىل املقن�ن الذي يتوخى العدالة، 

ويتلمس وسائلها، واجب النزول عند هذه املسلامت واحرام تلك الضامنات.  

)1( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص18. 
)2( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص35 . 

)3( جودة، صالح، مرجع سابق، ص89، 90. 
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4 .2 .4  مواطن اخللل يف حماكمة املتهم أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

ال ش�ك أن مث�ول املته�م أمام املحاكم اخلاص�ة واالس�تثنائية رغم ما فيها م�ن عيوب، يعد 
انته�اكًا للحق يف مقاضاته أم�ام القضاء العام صاحب الوالية، وأن تنظر قضيته حمكمة مس�تقلة 
حماي�دة نزهية، وهذا ال يتوفر يف املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، حي�ث إن هذه املحاكم تفتقر ملثل 
ه�ذه العنارص اجلوهرية كام س�بق بيانه يف طيات هذا البح�ث، وما جيب طرقه يف هذا املطلب هو 
بي�ان مواط�ن اخلل�ل التي تلحق املته�م عندما حتال قضيت�ه للنظر فيها من قب�ل حمكمة خاصة أو 

استثنائية، ومن ذلك ما ييل: 

لة من العنارص غري القضائية، وأحيانًا  أواًل:   إن إحالة املتهم إىل حمكمة خاصة أو استثنائية، واملَشكَّ
م�ن جمرد موظفني خاضعني خضوعًا تامًا للس�لطة التنفيذية يفق�ده حقه يف حماكمة عادلة 
منصفة، إذ جيب أن ينظر قضية أي متهم قضاة متخصصون ومس�تقلون،    وبعيدون عن 
تأثري السلطة التنفيذية، وهذا ما ال يتحقق يف املحاكم اخلاصة واالستثنائية إذ الغالب فيها 
أن قضاهت�ا غري متخصصني بتبعيتهم التامة للس�لطة التنفيذية، مما يفقدها احلياد وجيعلهم 

أداة لتنفيذ األوامر والتوصيات التي تصدر هلم من هذه السلطة)1(.

ثانيًا:   إن إحالة املتهم إىل حمكمة خاصة أو اس�تثنائية، يفقده حقه يف املس�اواة أمام القانون، إذ أن 
وجود حماكم ختتلف باختالف األش�خاص، والطوائف يف املجتمع من ش�أنه إهدار مبدأ 
املس�اواة بني املواطن�ني يف املحاكمة والعقاب، فاملتهم الذي حي�ال إىل القضاء العام حياكم 
وفق إجراءات ختتلف عن اإلجراءات التي تتبعها املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، ولذلك 

يكون هناك فروق يف الضامنات التي حيظى هبا املتهم يف كال املحكمتني )2(.

ثالثا:   إن إحالة املتهم إىل حمكمة خاصة أو استثنائية من شأنه حرمانه من حقه يف أن تنظر قضيته 
حمكم�ة مس�تقلة،وهو ما يتوف�ر يف القضاء العام، أم�ا املحكمة اخلاصة واالس�تثنائية فإهنا 
تفتقد ملبدأ االستقالل، وال شك أن استقالل القضاء عن سائر السلطات هو رشط أساس 

)1( الكيالين، فاروق، مرجع سابق، ص6 . 
)2( الكيالين، مرجع سابق، ص9 ؛ وانظر: جودة، مرجع سابق، ص104 . 
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لضامن حقوق املتهم يف أية دعوى، فال يتأثر القايض بأي عمل سوى عامل إحقاق احلق، 
بل إن استقالل املحكمة ركن جوهري الزم لعدالة املحاكمة)1(.

رابع�ًا:   إن إحال�ة املتهم إىل حمكمة خاصة أو اس�تثنائية تعد غري دس�تورية، وه�ذا ما خلص إليه 
مؤمتر العدالة األول لعام 1986م املقام يف مرص، إذ جاء يف توصياته »عدم دس�تورية أي 
قان�ون حي�رم مواطنًا، أو جمموعة من املواطنني من احلق يف االلتجاء إىل قاضيهم الطبيعي« 
�  القض�اء الع�ام �  إذ الواج�ب أن حيال كل متهم إىل املحاك�م العادية صاحبة التخصص 
األصي�ل يف نظ�ر كاف�ة املنازعات، ف�إذا أحيل املته�م إىل أي حمكمة أخرى كان�ت إحالته 
عماًل غري قانوين، مما تفقده مجيع حقوقه أو بعضها، الس�يام إذا علمنا أن املحاكم اخلاصة 

واالستثنائية غري دستورية)2(. 

خامسًا:   ومن العيوب عدم حماكمة املتهم أمام القضاء العام يف حالة الطوارئ، حيث إن العمل 
بقوانينه�ا ي�ؤدي إىل إطالق يد س�لطة األحكام العرفية يف الترصف، واخت�اذ التدابري التي 
ق�د ترض بمصالح العديد من األفراد لصدورها يف ظروف اس�تثنائية غري عادية، تنال من 
احلري�ات العامة والضامنات الدس�تورية، ومما ال ش�ك في�ه أن نظامًا كه�ذا هيدد احلقوق 
واحلري�ات العام�ة املمنوحة لألفراد، وأمهه�ا حق املتهم يف اللج�وء إىل القضاء العام يعد 

سلبًا للعدالة التي ينشدها كل جمتمع)3(.

سادس�ًا:   إن إحالة املتهم إىل حمكمة خاصة أو اس�تثنائية، قد حترمه من حقه يف الطعن باألحكام 
الص�ادرة ضده أو حرمانه من االس�تعانة بمحام، أو حت�ى منعه التعويض الالزم يف حالة 
حلق�ه رضر م�ن ج�راء حماكمته أمام هذه املحاك�م بخالف ما إذا أحي�ل إىل القضاء العام، 

وهذا ما سنقوم برشحه يف املباحث املقبلة تفصياًل إن شاء اهلل.

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص99.
)2( صي�ام، رسي: املس�اواة أمام القضاء، مرجع س�ابق، ص98 �  99؛ وانظر: عي�د العمري، حممد وجدي، مرجع 

سابق، ص101 . 
)3( السيد، أمحد، مرجع سابق، ص162.
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4 .3 اإلخالل بحق املتهم يف الدفاع أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية

يف هذا املبحث يتناول الباحث حق املتهم يف الدفاع، سواء بنفسه أو بواسطة حمام يدافع عنه، 
وذلك عندما تعرض قضيته أمام املحاكم اخلاصة أو االستثنائية، وإن كان إحالته إىل هذه املحاكم 
أساسًا إجراء باطال ؛ ألن هذه املحاكم غري دستورية، كام سبق بيانه إال أن الواقع يشهد أن هناك 
من املواطنني من يقدم للمحاكمة أمام هذه املحاكم، وخصوصًا قضايا القانون العام التي هي يف 

األصل من اختصاص القضاء العام. 

وحيث إن مبدأ حق الدفاع نصت عليه الرشيعة اإلسالمية، والعديد من الدساتري والقوانني 
الوضعي�ة باعتباره أهم الضامنات املقررة للمتهم يف مرحلة املحاكمة كام جاء هذا احلق يف العديد 
م�ن املواثي�ق والعهود الدولية، ولكون حق الدفاع ضامنة جي�ب أن حيظى هبا املتهم عند حماكمته، 

فسيتم تناول هذا القسم من خالل ماييل: 

4 .3 .1  تعريف حق الدفاع وبيان أمهيته 

اختل�ف فقهاء القانون حول وضع تعريف حمدد حل�ق الدفاع، فذهب البعض إىل أن الدفاع 
»مفه�وم جمرد عرّب عنه القانون الوضعي بأنه عبارة ع�ن جمموعة من االمتيازات اخلاصة أعطيت 

إىل ذلك الذي يكون طرفًا يف الدعوى اجلنائية«)1(.

وهناك من عرفه بأنه »تلك املكنات املستمدة من طبيعة العالقات اإلنسانية، والتي ال يملك 
املقنن س�وى إقرارها بش�كل حيقق التوازن بني حقوق األفراد وحرياهتم، وبني مصالح الدولة، 
وهذه املكنات ختول للخصم س�واء كان طبيعيًا أو معنويًا، إثبات إدعاءاته القانونية أمام القضاء 

والرد عىل كل دفاع مضاد يف ظل حماكمة عادلة يكفلها النظام القانوين«)2(.

)1( البوعينني، مرجع س�ابق، ص718؛ وانظر: القبائيل، مرجع س�ابق، ص15؛ وانظر: أمحد، هاليل عبداهلل. املركز 
القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق، دراسة مقارنة، ط1، 1989م، دار النهضة، القاهرة، مرص، ص138. 

)2( الع�اديل، حمم�ود صالح: حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي دراس�ة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه اإلس�المي، 
رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، كلية احلقوق، 1991م، ص23 . 
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والباحث يؤكد أنه حق أصيل من حقوق املتهم يتمتع به بمجرد توجيه االهتام إليه يف مرحلة 
املحاكمة، يامرس�ه بنفسه أو عن طريق حماميه أمام القضاء من أجل كفالة حقوقه ومصاحله ودرء 

التهمة املوجهة إليه. 

أمهية حق الدفاع

ح�ق الدفاع هيدف إىل حتقيق مصلحة خاصة ملن وجه إلي�ه االهتام، فيوفر له فرصًا متكافئة، 
وجيع�ل هن�اك توازنًا بني الس�لطة املمثلة يف الدولة، وبني املش�تبه فيه أو املته�م خوفًا من تعرضه 
للعق�اب دون وجه حق وال تقترص أمهية حق الدفاع عىل املتهم، فحس�ب بل يتعدى ذلك حلامية 
مصلحة املجتمع كله يف إظهار احلقيقة وحتقيق العدالة، فهو عون للقضاء يف الوصول إىل احلقائق 
املنش�ودة ولذل�ك حرصت أغلب الدس�اتري والقوانني الوضعية واإلعالن�ات واملواثيق الدولية 
ع�ىل تقرير حق الدفاع، والتأكيد علي�ه إلدراكها حقيقة أمهية حق الدفاع، وما له من دور رائد يف 

إحقاق احلق بالنسبة لألفراد واجلامعات)1(. 

4 .3 .2  حق الدفاع يف الرشيعة اإلسالمية 

أعطت الرشيعة اإلس�المية كثريًا من الضامنات للمتهم، والتي تساعده عىل مواجهة االهتام 
املس�ند إلي�ه، وكفل�ت للمتهم من احلقوق ما يعاونه ع�ىل إثبات براءته، ومنه�ا حقه يف الدفاع يف 
مواجهة التهمة املسندة إليه سواء بارش ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل احلقوق، ويرى الباحثون 
يف الرشيعة اإلس�المية أن حق الدفاع يف اإلس�الم،كام هو يف القوانني الوضعية من لوازم االهتام 

فهو يف الرشيعة من املسلامت التي ال خالف فيها)2(. 

واملتتبع ملس�ار الرشيعة اإلسالمية، جيد أن الوكالة يف اخلصومة هو املعمول به يف بداية األمر 
وال يزال، حيث وجد ذلك يف عهد الرسول >، فقد روى أبو هريرةريض اهلل عنه أن رجاًل أتى 
النب�ي > يتقاض�اه فأغل�ظ، فهم به أصحابه، فقال رس�ول اهلل >: » دعوه ف�إن لصاحب احلق 

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص719، 720 ؛ وانظر: القبائيل، مرجع سابق، ص16؛ وانظر: البدري حممد، مرجع 
سابق، ص274. 

)2( البدري حممد، مرجع سابق، ص296. 
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مقااًل، ثم قال: أعطوه سنًا مثل سنه، فقالوا: يا رسول اهلل  ال نجد إال أمثل من سنه، فقال: أعطوه 
فإن من خريكم أحسنكم قضاًء « )1(. ففي هذا احلديث داللة عىل جواز الوكالة فقد أمر النبي > 

أصحابه بقضاء الدين نيابة عنه. 

 وعليه ذلك سار األمر يف العرص الراشدي، وبشكل خاص يف عهد عيل بن أيب طالب ريض 
اهلل عن�ه ال�ذي كان يوكل يف معظم خصوماته، فقد أخرج البيهقي يف س�ننه عن عبداهلل بن جعفر 
ريض اهلل عن�ه ق�ال: »كان ع�يل بن أيب طال�ب ريض اهلل عنه يك�ره اخلصومة، ف�كان إذا كانت له 
خصوم�ة، وكل فيها عقيل بن أيب طال�ب ريض اهلل عنه فلام كرب عقيل وكلني«)2(. ثم تطور األمر 
يف الع�رص العب�ايس األول، والعص�ور الالحقة له، إذ أصبحت الوكالة وظيف�ة يمتهنها عدد من 
الناس، ففي عهد الرش�يد كان العرف الس�ائد يف جمالس القضاء إذا أقيمت دعوى عىل ش�خص 
أن حي�رض جمل�س احلكم، ويوكل وكياًل يناظر خصمه)3(، غ�ري أن املص�ادر مل تذكر يف هذه الفرة 
أسامء من امتهنوا الوكالة يف جملس القضاء مع أن بعض املص�ادر تذكر أنه مل�ا ويل عيسى بن إبان 
قض��اء البص��رة عام 211ه�، قصده أخ�وان كانا يتوك�الن يف أب��واب القض�اة فادعى أحدمها 

عىل اآلخر بيشء)4(.

ويذهب بعض الفقهاء يف الرشيعة اإلس�المية إىل اعتبار أن الدفاع »جمموعة من اإلجراءات 
أو الترصفات التي هتدف إىل تبصري العدالة، واالنتصار للحق والتامس األس�باب التي تؤدي إىل 

رفع الظلم أو منع وقوعه« )5(.

ويظهر من هذا التعريف أن حق الدفاع ذو اعتبارين مها: 

� اعتبار عام: وهو املتعلق بمصلحة املجتمع العامة يف التطبيق الصحيح للترشيع، والوصول 
إىل العدل، ورفع الظلم عن املظلومني أو منع وقوعه هبم. 

)1( البخاري، حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري، ط2، 1427ه� �  2006م، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 
ص304، كتاب الوكالة، باب الوكالة يف قضاء الدين، حديث رقم )2306( . 

)2( البيهقي،  مرجع سابق، ج6، ص128، كتاب الوكالة، باب التوكيل يف اخلصومات مع احلضور والغيبة. 
)3( البلوي، س�المة حممد: القضاء يف الدولة اإلس�المية تارخيه ونظمه، 1415ه�،   املركز العريب للدراسات األمنية 

والتدريب، الرياض، ج2، ص222.
)4( الطرابليس، مرجع سابق، ص23 . 

)5( البدري حممد، مرجع سابق، ص298. 
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�  اعتبار خاص: ويتمثل يف حق شخص بعينه، أو عدة أشخاص معينني يف رفع الظلم عنهم 
أو اس�رداد ما أخذ منهم عىل غري س�ند رشعي، و تربئة س�احتهم من اهتام وجه إليهم أو 

شبهات حامت حوهلم)1(.

أدلة مرشوعية حق الدفاع يف الرشيعة اإلسالمية

أواًل:  من القرآن

وردت األدل�ة ع�ىل مرشوعية حق الدفاع يف القرآن الكريم، من ذلك قوله تعاىل: }َقاَل َربِّ 
إيِنِّ َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن ﴿33﴾َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي لَِساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي 
ُبوِن ﴿34﴾َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكاَم ُسْلَطاًنا َفاَل  ُقنِي  إيِنِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ ِرْدًءا ُيَصدِّ

َبَعُكاَم اْلَغالُِبوَن ﴿35﴾)القصص( َيِصُلوَن إَِلْيُكاَم  بِآَياتَِنا َأْنُتاَم َوَمِن اتَّ

فموسى عليه السالم بعد أن قتل القبطي خاف أن يقتلوه هلذا الفعلة، وال يستطيع أن يدافع 
عن نفس�ه دفاعًا حس�نًا ملا فيه من حبس�ة يف لس�انه، لذلك طلب من ربه أن يش�د عضده بأخيه ؛ 
ألنه أفصح لس�انًا وأكثر قدرة عىل اس�تعامل احلجج والرباهني، فموسى عليه السالم يمثل املتهم 
الضعيف الذي ال يس�تطيع أن يدافع عن نفس�ه بشكل جيد ؛ بسبب العلة التي يف لسانه والكرب 

الذي وقع فيه. 

أما هارون فإن دوره يشبه وظيفة املدافع أو املحامي الفصيح العامل بأساليب اجلدال وتقديم 
الدفوع والطلبات)2(. كام أنه يفهم من هذه اآلية الكريمة أن طلب موسى عليه السالم االستعانة 
بأخيه هارون ليس بقصد القتال أو احلامية، بل هو لالستعانة به يف الدفاع عن التهم املنسوبة إليه؛ 

ألنه أفصح منه لسانًا)3(. 

)1( البدري حممد، مرجع سابق، ص298. 
)2( اليوس�ف، مس�لم حمم�د: املحاماة يف ض�وء الرشيعة اإلس�المية والقوانني العربي�ة، ط1، 1422ه� �  2001م، 

مؤسسة الرياض،  بريوت، لبنان:، ص86 .
)3( آل خريف، حممد بن عيل: نظم املحاماة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية مع دراسة لنظام 
املحاماة الصادر عام 1422ه�، ط1، 1425ه� �  2004م، دار كنوز أشبيلية، الرياض، السعودية، ص117 . 
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ثانيًا:  من السنة النبوية

َتِصُموَن إيَِلَّ َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم  حديث أم س�لمة ريض اهلل عنها أن رس�ول اهلل > قال: »إِنَُّكْم خَتْ
اِر َفال  اَم َأْقَط�عُ َلُه ِقْطَعًة ِمْن النَّ تِ�ِه ِمْن َبْعٍض، َفَمْن َقَضْيُت َلُه بَِحقِّ َأِخيِه َش�ْيًئا بَِقْولِِه َفإِنَّ �نُ بُِحجَّ َأحْلَ

َيْأُخْذَها«)1(.

يس�تفاد من هذا احلديث داللته الواضحة عىل مرشوعية حق الدفاع، ومدى رضورته حتى 
يظهر وجه احلق يف الدعوى جليًا أمام القايض، ويبني أن هذا احلق قد يتفاوت قوة وضعفًا وبيانًا 
ع�ىل نح�و قد يكون له أثر يف احلكم حتى أنه قد يقيض بن�اء عىل قوة الدفاع، ولو مل يصادف ذلك 

احلكم حمله)2(.

كذل�ك يظهر يف هذا احلديث وص�ف ألحوال الناس أمام القضاء من خالل إظهار تفاوهتم 
يف البيان واآلراء، وهذا التباين يؤدي إىل خلل يف ميزان العدل، فالذي يملك لسانًا طلقًا وأسلوبًا 
متينًا يستطيع أن يقلب احلق باطاًل، أما اخلصم فإنه يقع ضحية أمام خصمه القوى، أما إذا استعان 
اخلص�م الضعي�ف بوكي�ل يملك من العل�م ما يملك، فإنه يس�تطيع أن يدح�ض حجة وبراهني 

خصمه ويرجع احلق إىل أصحابه)3(.

ثالثًا: من اإلمجاع

حق الدفاع عن املتهم سواء بنفسه أو بواسطة مدافع عنه يف التهمة التي تسند إليه يوجد سنده 
يف إمجاع املسلمني حيث ذكر الشيخ الكوهجي: »انعقاد اإلمجاع عىل جوازها« أي الوكالة)4(.

وق�ال اإلم�ام الن�ووي »اإلمجاع منعقد عىل م�دى الدهر منذ نزل الوح�ي إىل اليوم وإىل يوم 
الدين« )5(، يقصد بذلك الوكالة. 

)1( البخ�اري، مرج�ع س�ابق، ص 357، كتاب الش�هادات، باب من أق�ام البينة بعد اليمني، حدي�ث رقم 2680؛ 
وانظر: ابن حجر، مرجع سابق، ج5، ص288.

)2( البدري حممد، مرجع سابق، ص300 .
)3( اليوسف، مرجع سابق، ص91 . 

)4( الكوهج�ي، عبداهلل بن الش�يخ حس�ن: زاد املحت�اج لرشح املنهاج، حتقي�ق: عبداهلل إبراهيم األنص�اري، املكتبة 
العرصية،  بريوت، لبنان، ج2، ص245. 

)5( الن�ووي، حم�ي الدي�ن: كت�اب املجموع، حقق�ه وعلق عليه وأكمل�ه بعد نقصان�ه: حممد نجي�ب املطيعي، ط1، 
1422ه� �  2001م، دار إحياء الراث العريب، بريوت، لبنان، ج14، ص108. 
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ونخل�ص مما س�بق بيان�ه إىل أن الرشيعة اإلس�المية، قد أج�ازت حق املته�م يف الدفاع عن 
نفس�ه، سواء كان ذلك بنفسه هو أو بواس�طة مدافع عنه، ومن ثم فحق الدفاع توجد مرشوعيته 

يف الرشيعة اإلسالمية. 

إن توكيل املتهم آخرًا يدافع عنه فيام ينسب إليه من هتم، ينسجم متامًا وروح الرشيعةاإلسالمية 
الت�ي أمرت بالعدل والقس�ط، إال أن حق املتهم يف االس�تعانة بوكي�ل ال يعني بالرضورة تضليل 
القضاء، ورشخ مبدأ العدالة بالتامدي يف إجياد كل ما يربئ املتهم، والسعي جاهدًا العتامد كل ما 

يراه الوكيل مناسبًا إلعفاء موكله من املسئولية، وهو يعلم متامًا أنه مذنب)1(. 

4 .3 .3 حق الدفاع يف الدساتري العربية واألجنبية واملواثيق الدولية

حق الدفاع حق يامرس�ه املتهم يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلنائية، وهو من احلقوق 
املس�تقرة يف الترشيعات احلديثة ؛ ألنه مس�تمد من حق اإلنسان الطبيعي يف الدفاع عن نفسه ضد 
كل أذى يته�دده يف حيات�ه أو صحت�ه أو ماله أو يف حديثه، كام هو مس�تمد م�ن القاعدة الرشعية 

»األصل يف اإلنسان الرباءة«)2(، وهي ما أخذت هبا كافته النظم احلديثة.

الفرع األول: حق الدفاع يف الدساتري العربية 

تناولت أغلب الدساتري حق الدفاع، ولكنها اختلفت يف شأن هذا احلق، فمنها من نص عىل 
هذا احلق بشكل عام كالدستور السوري لعام 1950م يف املادة )7(، والدستوري الليبي الصادر 
ع�ام 1969م امل�ادة )31(، وهذا يتفق مع ما أوصت به امل�ادة )1/162( من قانون اإلجراءات 
الليبي بشأن رضورة تعيني مدافع لكل متهم، ودستور اجلمهورية التونسية الصادر عام 1959م 
الفصل الثاين عرش)3(. ومنها ما نصت عليه بش�كل مبارش كجمهورية مرص العربية يف دس�تورها 
لع�ام 1971م امل�ادة )67(، ودس�تور مجهوري�ة الصومال لع�ام 1960م املادة )41(، ودس�تور 
اجلمهورية العراقية املؤقت لعام 1964م املادة )23( )4(، وغريها كثري مما ال يتسع املقام لبسطه. 

)1( شهر زاد، مرجع سابق، ص212 . 
)2( الزرقاء، مرجع سابق، ص 105 .

)3( القبائيل، مرجع سابق، ص87 ؛ وانظر: بكار، حاتم، مرجع سابق، ص249. 
)4( القبائيل، مرجع سابق، ص88 . 
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ويف دول جمل�س التع�اون نج�د أن ح�ق املته�م يف الدفاع عن نفس�ه قد تضمنته دس�اتريها، 
وكذلك قوانينها اإلجرائية. 

فف�ي اململكة العربية الس�عودية، نصت املادة الرابعة من نظ�ام اإلجراءات اجلزائية عىل حق 
كل متهم أن يستعني بوكيل أو حمام ؛ للدفاع عنه يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة)1(. 

ويف قطر نصت املادة )39( من الدس�تور عىل أن »املتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء 
يف حماكمة توفر له فيها الضامنات الرضورية ملامرسة حق الدفاع، وكذلك نص الدستور البحريني 
يف املادة )20( من الدس�تور، وعىل نفس النهج س�ار قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات 

العربية يف املادتني )160، 194(، والدستور الكويتي يف املادة )1/34( )2(.

الفرع الثاين: حق الدفاع يف الدساتري األجنبية

يف فرنس�ا جي�ري نص امل�ادة 3/114 من قانون اإلج�راءات اجلنائية عىل أن�ه »عىل القايض 
أن يعل�ن املته�م بحقه يف اختيار حمام له...«  ويعد حق املتهم يف االس�تعانة بمحام، أحد أش�كال 

الضامنات األساسية للمتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية)3(.

ويف القان�ون األمريكي، يمثل االس�تعانة بمح�اٍم مكانته ضمن قواعد اإلج�راءات اجلنائية 
األمريكي�ة )4(، وس�ار عىل ذلك دس�تور اجلمهورية اإليطالية الصادر ع�ام 1947م املادة )24(، 

ودستور مجهورية بولندا الصادر عام 1952م املادة )53( )5(.

)1( احلجيالن، مرجع سابق، ص50 . 
)2( البوعينني، مرجع سابق، ص723، 724 .

)3( البدري حممد، مرجع سابق، ص258. 
)4( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص251 .

)5( البوعينني، مرجع سابق، ص722 . 
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الفرع الثالث: حق الدفاع يف املواثيق اإلقليمية والعربية والدولية 

أواًل:  مرشوع وثيقة حقوق اإلنسان

 والت�ي قدم�ت إىل منظمة املؤمتر اإلس�المي، ج�اء يف نص املادة )24( ع�ىل أن »املتهم برئ 
حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضامنات الكفيلة بالدفاع عنه، والشك يفرس 

لصاحله« )1(.

يتضح من دراس�ة هذا النص أن مرشوع وثيقة حقوق اإلنس�ان ق�د اهتم كغريها من وثائق 
حق�وق اإلنس�ان بأهم حق من حقوق اإلنس�ان، وهو ح�ق املتهم يف الدفاع أم�ام القضاء فاعترب 
املته�م بريئًا حتى تثب�ت إدانته أمام حمكمة عادلة، يكفل له فيه�ا كل الضامنات الرضورية للدفاع 

عن نفسه، مع تفسري أي شك لصاحله. 

ثانيًا:  مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان )أعد يف إطار جامعة الدول العربية(

وق�د ن�ص يف امل�ادة )33( أن »املتهم برئ إىل أن تثبت إدانته بمحاكم�ة قانونية تؤمن له فيها 
الضامنات الرضورية للدفاع عنه«)2(.

وم�ن خالل دراس�ة النص الس�ابق يتجىل مدى االهتامم ال�ذي أواله هذا امليث�اق بضامنات 
حق�وق املته�م يف الدفاع عن نفس�ه أمام القض�اء اجلنائي أصال�ة، أو وكالة، فكف�ل للمتهم حق 

التقايض أمام حمكمة قانونية تؤمن له فيها كافة الضامنات الالزمة للدفاع عن نفسه. 

ثالثًا:  مرشوع ميثاق حقوق اإلنسان، والشعب يف الوطن العريب لعام 1986م

وق�د جاء يف املادة )5( الفقرة )3( »تتوفر للمتهم مجيع الضامنات الالزمة للدفاع عن نفس�ه 
بش�خصه أو بواس�طة حمام، خيتاره يف حماكمة علنية، وتزوده املحكمة بمحام يدافع عنه دون أجر 

يف حالة عجزه عن دفع أتعابه« )3(.

)1( س�عيد، صبحي عبده: اإلسالم وحقوق اإلنس�ان، ط1، 1994م،دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، ص313 
 . 322  �

)2( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص383 .

)3( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص388 .
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رابعًا:  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948م 

حيث نصت املادة )1/11( من هذا اإلعالن عىل أن »كل شخص متهم بجريمة، يعترب بريئًا 
إىل أن يثب�ت ارتكاب�ه هلا قانونًا يف حماكمة علنية، تك�ون قد وفرت له فيها مجيع الضامنات الالزمة 

للدفاع عن نفسه«)1(.

خامسًا:  االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان »روما يف نوفمرب 1950م« 

نص�ت امل�ادة )3/6( فق�رة )ج( »تقديم دفاعه بنفس�ه، أو بمس�اعدة حمام خيت�اره هو، وإذا 
مل تك�ن لدي�ه إمكاني�ات كافية لدفع تكاليف هذه املس�اعدة القانونية، جيب توفريه�ا له جمانًا كلام 

تطلبت العدالة ذلك« )2(.

ويتضح من دراسة هذا النص أن االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان، قد حذت حذو 
االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية، والسياسية يف املادة )14( التي اشتملت عىل ضامنات حق 

املتهم يف الدفاع أمام القضاء. 

سادسًا:  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ) سان خوسيه يف 1969/12/22م(

حيث نصت املادة )2/8( فقرة )د(  عىل»حق املتهم يف الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة 
حمام خيتاره، وحقه يف االتصال بمحاميه بحرية ورسًا« )3(.

يتض�ح من دراس�ة نص االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان، أهنا قد س�ارت عىل ما س�نته 
االتفاقيتان السابقتان يف االهتامم بضامنات حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي.

سابعًا:  االتفاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان، والشعب لعام 1979م  

جاء يف املادة )1/7( فقرة )ج( أن »حق التقايض مكفول للجميع، وحق الدفاع بام يف ذلك 
احلق يف اختيار مدافع عنه« )4(.

)1( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص19. 
)2( املرجع السابق ، ص331 .
)3( املرجع السابق ، ص347.

)4( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص368.
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م�ن هذا الن�ص يتضح مدى اهتامم هذا امليث�اق بضامنات حق املتهم يف الدف�اع أمام القضاء 
اجلنائ�ي، فاملته�م تفرض فيه الرباءة حتى تثبت إدانته أم�ام حمكمة وطنية خمتصة حمايدة، وخالل 

مدة معقولة، ويضمن له فيها حق الدفاع عن نفسه بنفسه، أو عن طريق حمام خيتاره.

4 .3 .4 اإلخـالل بضامنات وحقوق املتهم يف الدفاع أمام املحاكم اخلاصة 
واالستثنائية 

ح�ق الدفع ضامنة هامة من ضامنات املحاكمة العادلة ؛ ألنه يصون حرية املتهم الش�خصية، 
ويتيح له املجال إلبداء وجهة نظره، وتفنيد األدلة املقدمة ضده، وكش�ف اإلجراءات التعس�فية 
التي قد تتخذ قبله)1(، وهناك ضامنات أساس�ية حلق الدفاع ال غنى عنها � ألي متهم �  يف النظام 
القانوين املعمول به أمام املحكمة اجلنائية العادية، س�واء تلك التي كفلها املنظم الدس�توري ذاته 
أو املنظ�م العادي، وهي تتمثل يف إحاطته بالتهم�ة وأدلتها، واحلق يف إبداء أقواله بحرية، واحلق 

يف االستعانة بمحام)2(.

وحي�ث إن حق الدفاع أصبح من احلقوق األساس�ية التي ال غن�ى عنها يف كافة الترشيعات 
اجلزائي�ة احلديث�ة، فه�ل كف�ل واضع�و القانون تل�ك الضامن�ات للمته�م أمام املحاك�م اخلاصة 

واالستثنائية)3(؟

أواًل: املحاكم العسكرية 

بدراس�ة ه�ذه املحاكم يف النظ�م العربية نجد أن قانون العقوبات العس�كري األردين لس�نة 
1992م،  مل ينص عىل حق املتهم يف االستعانة بمحام للدفاع عن نفسه أمام املجالس العسكرية، 
وم�ن ه�ذا يتب�ني خلو هذا القانون م�ن النص عىل حق املتهم يف االس�تعانة بمح�ام، إال أن املادة 
)58( من جمموعة األوامر السامية للجيش العريب األردين، قد وضعت نصًا جييز للمتهم توكيل 

)1( الكيالين، مرجع سابق، ص99 .
)2( نجم، عمر، مرجع سابق، ص739.

)3( اتضح فيام سبق أن هذه املحاكم غري دستورية، وأنه جيب أن حياكم املتهم أمام القضاء العام، ولكن هذه املحاكم 
أصبح�ت واقع�ا مش�اهدا يف أغلب النظ�م العربية، لذا وجب دراس�ة حق الدف�اع أمامها لبيان م�دى تقيد هذه 

املحاكم بمامرسة هذا احلق.
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ضابط للدفاع عنه )1(. إال أن األمر ما زال قارصًا، إذ أن املحامي العسكري قد يؤثر عليه من قبل 
السلطة التنفيذية، لذا فال نجد أن املتهم قد أعطي حقه الكامل يف الدفاع.

وق�د جاءت القوانني العس�كرية العربية أكثر وضوحًا وتأكي�دًا عىل هذا احلق، فنصت املادة 
)74( م�ن قان�ون األحكام العس�كرية املرصي عىل ما ي�يل »إذا مل يكن للمته�م بجناية حمام عىل، 
رئي�س املحكمة العس�كرية أن يندب له ضابطًا للدفاع عنه، وأن ين�دب حماميًا مدنيًا وفق أحكام 
القانون العام«)2(، ويتبني من هذا النص أن االستعانة بمحام، أمر وجويب يف اجلناية وجوازي يف 

اجلنحة.

 ونصت املادة )70( من قانون العقوبات العسكرية السوري عىل أنه »ينبغي أن يكون لكل 
متهم، حيال أمام املحاكم العسكرية بجرم جنائي حمام عنه«، كام نصت املادة )72( عىل أنه »يعهد 
بالدفاع عن املتهمني الذين ال خيتارون حماميًا إىل أحد املحامني، أو إىل أحد الضباط« وتنص املادة 
)73( عىل النائب العام أن يتحقق قبل موعد اجللسة بثالثة أيام من أن املتهم،قد اختار من يدافع 
عن�ه حتى إذا مل خير حماميًا يداف�ع عنه، أو كان حماميه يتعذر عليه الدفاع عنه يعني له النائب العام 

حماميًا من بني الضباط، أو من بني املحامني الذين يعينهم النقيب هلذه الغاية)3(.

أما يف قانون أصول املحاكامت العسكرية العراقي،فقد نصت املادة )44( لسنة 1941م عىل 
أن »للمتهم أو املترضر من اجلريمة أن يوكل حماميًا للدفاع عنه أمام املحكمة العسكرية، وعندئذ 

له أن يامرس حقوق موكله« )4(.

ثانيًا: قضاء أمن الدولة

وإذا م�ا نظرن�ا إىل حماكم أم�ن الدولة كإحدى املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، نجد أن قانون 
حماكم أمن الدولة املنش�أة يف األردن عام 1959م، قد نص عىل أنه »جيوز للمتهم أن يثبت حماميًا 

)1( الكيالين، مرجع سابق، ص100. 
)2( عزت، فتحي، مرجع سابق، ص44 .

)3( الكيالين، مرجع سابق، ص100 � 101 .
)4( املرجع السابق، ص101 . 
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للدف�اع عنه«)1(، ومل يبني النص الس�ابق ما إذا كان املحام�ي مدنيًا، أو ضابطًا، ويف مرص،نجد أن 
املنظم عند استحداث حماكم أمن الدولة الدائمة »امللغاة« بالقانون رقم 95 لسنة 2003م، جعل 
األصل يف ش�أن اإلج�راءات التي تتبع أم�ام حماكمة أمن الدول�ة الدائمة، هو إتب�اع اإلجراءات 
املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية بالنس�بة إىل املحاكم العادية، ومل يتضمن قانون إنش�اء حماكم 
أمن الدولة إجراءات استثنائية، تتبع أمام هذه املحاكم يف مرحلة املحاكمة ختل بضامنات املحاكمة 
املنصف�ة)2(، وخصوص�ًا يف جمال الدفاع ع�ن املتهم، فقد قرر املنظم أن تتبع أم�ام هذه املحاكم ما 

يتبع أمام املحاكم العادية بشأن حق املتهم يف االستعانة بمحام يدافع عنه. 

أم�ا ع�ن حمكم�ة أمن الدول�ة طوارئ يف م�رص، فإن ه�ذه املحاك�م ُتفتقد أمامه�ا ضامنات، 
وحقوق الدفاع التي تعد من مقومات القضاء العام، حيث نصت أحكام قانون الطوارئ عىل أن 
األوام�ر التي يصدرها رئيس اجلمهورية، أو من يقوم مقامه دون أن تتضمن النص عىل القواعد 
واإلجراءات التي ُتطبق أو ُتتبع أمام هذه املحاكم، وهذا يعني أنه جتوز لسلطة الطوارئ أن حتدد 
م�ا يراءى هلا من قواعد، وإجراءات تطبق أو تتبع أمام هذه املحاكم، وهذا إهدار ألية قواعد أو 

ضامنات أو حقوق تتعلق بحق الدفاع)3(.

ويف س��وريا، نج��د أن امل�ادة )7( م�ن قان�ون حماكم أم�ن الدولة ق�د خل�ت يف الفقرة )أ( 
»م�ن االحتف�اظ بحق الدف�اع املنصوص علي�ه يف القوانني الناف�ذة، ال تتقيد حماك�م أمن الدولة 
باإلجراءات األصولية املنصوص عليها يف الترشيعات النافذة، وذلك يف مجيع أدوار وإجراءات 
املالحق�ة والتحقي�ق واملحاكمة« )4(، ومن هذا النص يتب�ني أن حق الدفاع أمام هذه املحاكم غري 

مكفول للمتهم. 

أما يف العراق فقد أوجب قانون الس�المة الوطنية الصادر يف العراق رقم 4 لس�نة 1965م، 
تطبي�ق قانون أصول املحاكامت اجلزائية يف حتقيق القضايا التي ختتص بنظرها حمكمة أمن الدولة 
ويف حماكامهت�ا، ويعت�رب تقرير هذا املبدأ يف جم�ال حماكامت اجلرائم الواقعة ع�ىل أمن الدولة خطوة 

)1( الكيالين، مرجع سابق، ص38 .
)2( صيام، رسي، مرجع سابق، ص355 .

)3( اجلارحي، مرجع سابق، ص918 .
)4( بسيوين ووزير، مرجع سابق، ص581، تقرير دولة سوريا.
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حضارية ؛ ألن قانون أصول املحاكامت اجلزائية، هو الذي يرس�م الطريق للوصول إىل احلقيقة، 
وهو الذي يكفل للمتهم حماكمة عادلة، وعليه نصت املادة السابعة عرشة عىل »أن لكل متهم حق 
اختي�ار حمامي�ه إذا كان متهاًم بجناية عدا جرائم التزوي�ر، واالختالس من أموال الدولة، ومل خير 

حماميًا له عينت املحكمة من يقوم بالدفاع عنه من املحامني... «)1(.

ثالثًا: حماكم الغدر والقيم 

ومن يستقرئ أصول املحاكمة أمام حمكمة الغدر يف مرص، جيد أن املرسوم بقانون رقم 344 
لسنة 1952م، أجاز للمدعي عليه أن يستعني بمحام واحد)2(، وعىل نفس النهج سارت حمكمة 
القيم يف مرص،حيث أجاز املنظم يف املادة )36( عىل كفالة حق الدفاع، فأوجب أن حيرض مع من 

حيال إىل حمكمة القيم حمام للدفاع عنه من املقبولني للمرافعة أمام حمكمة النقض)3(.

هذه بعض النامذج من املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية يف الوطن العريب، ومن خالل دراستها 
تبني أهنا قد قررت حق املتهم يف الدفاع، واالستعانة بمحام للدفاع عنه عندما تعرض قضية أمام 
هذه املحاكم، إال أن بعض فقهاء القانون يرون أن هذا احلق قد ش�ابه بعض اخللل، ونوجز ذلك 

فيام ييل: 

1� إن ندب ضابط غري جماز يف احلقوق للدفاع عن املتهم بجناية أمام املحاكم العسكرية،  ال 
حيقق هذه الضامنة)4(.

2� إن ق�رص الدف�اع ع�ن املته�م يف اجلنايات، دون س�واها يع�د أحد مظاه�ر االنتقاص من 
ضامنات حق الدفاع أمام القضاء العسكري.

3 � ذه�ب رأي لفقه�اء القانون أن ندب الضابط كمحام عن املتهم أمام املحاكم العس�كرية 
جي�ب أن يك�ون يف اجلرائم العس�كرية البحتة، أم�ا الدفاع عن املتهم�ني بجرائم القانون 
الع�ام فيك�ون من قب�ل املحامني املدنيني املرصح هل�م)5(، عماًل  بنص امل�ادة )377( من 

)1( الكيالين، مرجع سابق، ص40 .
)2( املرجع السابق ، ص270.

)3( صيام، رسي، مرجع سابق، ص371. 
)4( صيام، رسي، مرجع سابق، ص255 .

)5( دياب، أسامة، مرجع سابق، ص354 . 
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قان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة املرصي التي تنص عىل »أن املحامني املقبولني للمرافعة أمام 
حماك�م االس�تئناف،أو املحاك�م االبتدائية، يكون�ون خمتصني دون غريه�م باملرافعة أمام 

حمكمة اجلنايات«.

4�  إن قيام الضابط بالدفاع عن املتهمني أمام املحاكم العسكرية، يتعارض مع قانون املحاماة، 
حيث نصت املادة )19( من قانون املحاماة املرصي عىل حتريم اجلمع بني املحاماة، وبني 
غريه�ا من الوظائف واألع�امل، وهذا أمر متحقق فالضباط هلم وظائف عس�كرية، فال 
جيوز أن يامرس املحاماة)1(، وهذا يؤكد أن هناك إشكالية حول حياد واستقاللية الضابط 

املحامي.

5 � م�ن املآخذ عىل تعيني ضابط كمحام عن املتهمني أمام املحاكم العس�كرية، تلك التقاليد 
العس�كرية، وت�درج الرت�ب والتزام األح�دث باحرام األقدم س�وف حت�ول دون أداء 
الضابط املدافع لواجبه عىل الوجه األكمل إذا كان رئيس املحكمة، أو ممثل االهتام أقدم 
من�ه رتب�ة، فطبيعة عم�ل الدفاع التش�كيك يف أدلة االهتام التي س�اقتها النياب�ة، وطبيعة 
التقاليد العسكرية حتول دون ذلك )2(. مما حيرم املتهم حقه يف الدفاع وفق أصول املهنة.

6 � إن قض�اء أم�ن الدولة املش�كل وف�ق قانون الط�وارئ ال يتوفر أمام�ه، ويف أحوال كثرية 
القواع�د اإلجرائي�ة العادي�ة، أمهها ضامن�ات وحقوق الدف�اع، وجتيز التحل�ل من هذه 
القواع�د اإلجرائية امل�ادة )10( من قانون الطوارئ املرصي رقم 162 لس�نة 1985م، 
حي�ث تتضمن جواز أن يصدر بالقواع�د واإلجراءات التي تتبع يف الدعاوى اجلنائية يف 
األح�وال املنصوص عليها يف هذه املادة قرار م�ن رئيس اجلمهورية، أو من يقوم مقامه، 
وذلك دون أن ينص القانون عىل ضوابط موضوعية أو قواعد مقننة،وبغري اشراط حد 

أدنى من ضامنات وحقوق الدفاع)3(، أو أي حق آخر من حقوق املتهم. 

)1( املرجع السابق ، ص356 .
)2( دياب، أسامة، مرجع سابق، ص357 .

)3( صيام، رسي، مرجع سابق، ص329؛ وانظر: اجلارحي، مرجع سابق، ص918 . 
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4 .4 االخالل بحق املتهم يف الطعن أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية

متهيد

الطعن يف األحكام مبدأ قضائي هام ؛ من أجل حتقيق العدالة املنشودة، وهو وسيلة أساسية 
لكش�ف، وإظه�ار احلقيقة التي ال يش�وهبا لبس أو غم�وض، وال يتطرق إليها الش�ك، وملا كان 
القايض برشًا ليس معصومًا من اخلطأ أو النس�يان، أو امليل مع العواطف الش�خصية، فقد يصدر 
حكم�ه مش�وبًا باخلط�أ يف وقائع القضي�ة، أو يف تطبيق أح�كام الرشيعة، أو تطبي�ق القانون، وال 
سبيل لتاليف وإصالح األخطاء يف األحكام القضائية أيًا كان نوع احلكم أو اخلطأ، إال بتقرير حق 
الطع�ن يف أحكامها بالطرق الت�ي تقررها قوانني اإلجراءات اجلنائية)1(، وال ريب يف أن إفس�اح 
جم�ال الطع�ن يف األحكام القضائية، من ش�أنه تقويمها بداية، وعالجها انته�اًء ؛ ألن القايض إذا 
عل�م أن حكمه س�يكون عرضة لإللغاء، جيعل�ه حيرص عىل تدقيقه قبل إص�داره مما يقلل فرص 
وقوع اخلطأ، فإذا جاء حكمه بعيدًا عن الصواب كان الطعن الوس�يلة املناس�بة لتاليف ما اش�تمل 

عليه من مثالب)2(.

 ومن متطلبات هذه الدراس�ة أن نبني حق املتهم يف الطعن ؛ وصواًل ملحاكمته حماكمة عادلة 
من خالل بيان ماهية الطعن، وأساس�ه يف الرشيعة اإلس�المية، وموقف الترشيعات احلديثة من 
الطعن يف األحكام الصادرة من املحاكم اخلاصة واالستثنائية، ومواطن اخللل هبذا احلق األصيل 
للمته�م أمام هذه املحاكم،ويفرق الفقه املقارن بني حق الطعن،وبني طرق الطعن، فإذا كان حق 
الطع�ن ه�و حق اخلص�وم يف إزالة رضر ناش�ئ عن حكم الق�ايض، فإن ط�رق الطعن هي طرق 
العالج القانوين التي ترمي إىل إزالة هذا الرضر السابق)3(، والباحث يسلط الضوء عىل هذا احلق 

يف القانون والرشيعة اإلسالمية من خالل التايل: 

)1( هني�دي، أمح�د: مبدأ التقايض عىل درجتني، حدوده وتطبيقاته يف القانون املرصي والفرنيس، ط1، 1992م، دار 
النهضة العربية،  القاهرة، مرص، ص3.

)2( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص288 .
)3( زي�د، حمم�د إبراهيم: تنظي�م اإلجراءات اجلزائية يف الترشيع�ات العربية، 1410ه�� �  1990م الرياض، املركز 

العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، ج3، ص143. 



202

4 .4 .1 ماهية الطعن وبيان أنواعه ورشوطه
الفرع األول: تعريف الطعن 

الطعن يف اللغة

ار، َماَل إلْيَها ُمْعَرِضًا ِفيها)1(، ومن املعنى اللغوي  جاء يف املصباح املنري: َطَعَن الُغْصُن يف الدِّ
يفهم أن القايض إذا مال يف حكمه صح الطعن.

الطعن يف اصطالح فقهاء القانون

عرف الطعن يف األحكام بأنه »عدم الرضا باحلكم الذي أصدره القايض، واالعراض عليه 
بطل�ب إع�ادة النظر يف القضية املحك�وم فيها،واحلكم فيها من جديد س�واء كان االعراض من 

املدعى عليه أو من غريه«)2(.

وعرف�ه بعضهم بقوله:»الطعن وس�يلة عالج قانوين متارس ع�ن طريق حكم قضائي جديد 
م�ن جه�ة قضائية عادة ما تكون التالية يف الدرجة، أو جه�ة قضائية يف نفس الدرجة لتلك اجلهة 

التي أصدرت احلكم املطعون فيه« )3(.

كام يعرف الطعن يف احلكم بأنه »الرخصة املقررة ألطراف الدعوى الستظهار عيوب احلكم 
الص�ادر منه�ا، واملطالبة  �  لدى القضاء املختص �  بإلغائ�ه أو تعديله عىل الوجه الذي يزيل عنه 

عيوبه« )4(.

وال خترج تعريفات الفقه املتعددة للطعن عن كونه بيانًا للطرق التي حددها القانون ملواجهة، 
وإع�ادة النظر يف األحكام من خالل طرق الطعن التي تس�تهدف إع�ادة طرح موضوع الدعوى 

عىل القضاء ابتغاء إلغاء احلكم أو تعديله)5(.

)1( الفيومي، أمحد: املصباح املنري، ط2، 1994م، دار املعرفة، القاهرة، مرص، ص373، مادة )ط.ع.ن( 
)2( واص�ل، ن�رص فريد: الس�لطة القضائية ونظام القضاء يف اإلس�الم، ط2، 1403ه�� �  1983م، مطبعة األمانة، 

القاهرة، مرص، ص257 .
)3( زيد، حممد إبراهيم، مرجع سابق، ج3، ص159 .

)4( حسني، حممود نجيب: رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط3، 1995م، دار النهضة العربية والكتاب اإلسالمي، 
القاهرة، مرص، ص1091. 

)5( البوعينني، مرجع سابق، ص487.
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الفرع الثاين: التقسيامت الفقهية لطرق الطعن 

نص�ت بع�ض الترشيعات التي اس�تمدت نصوصها م�ن القانون الفرنيس ع�ىل أربعة طرق 
للطعن،ه�ي: املعارض�ة، واالس�تئناف، والنقض، وإع�ادة النظر، وهي ما تس�مى بطرق الطعن 
العادي�ة، وغ�ري العادي�ة فيام أخ�ذت بعض الترشيع�ات األخرى، ومنه�ا الترشيع�ات الالتينية، 
وخاص�ة القانون اإليطايل لعام 1931م، الذي حدد طرق الطعن بثالثة فقط،هي: االس�تئناف، 
والنقض، وإعادة النظر، والترشيعات العربية أخذت بام سار عليه القانون الفرنيس، عدا القانون 

السوداين، والعراقي فلم يتقيد هبذه الطرق األربع)1(. 

وفيام ييل بيان هذه الطرق: 

1 ـ  الطعن باملعارضة )أي األحكام الغيابية(

 »ه�و طريق طعن عادي، بمعنى أن�ه يعيد طرح النزاع برمته عىل حمكمة الطعن، وهو طريق 
خمصص للطعن يف األحكام الغيابية فقط، س�واء كانت صادرة من أول درجة أو من ثاين درجة، 
ولك�ن ال جتوز املعارض�ة يف احلكم الغيايب الصادر يف معارضة، بمعن�ى أن املعارضة ال جتوز إال 

مرة واحدة« )2(.

واألحكام اجلائز الطعن فيها باملعارضة يف القانون املرصي بينته املادة )1/398( إجراءات، 
واملعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007م، حيث نصت عىل أن »تقبل املعارضة يف األحكام الغيابية 
الصادرة يف اجلنح املعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،وذلك من املتهم أو املس�ئول عن احلقوق 

املدنية يف خالل العرشة أيام التالية إلعالنه باحلكم الغيايب، خالف ميعاد املسافة القانونية« )3(.

أم�ا الترشيعات اخلليجية عدا الترشيع البحريني، فقد عرفت هذا الطريق من طرق الطعن، 
حي�ث ح�ددت األحكام التي يس�تطيع أن يطع�ن عليها املته�م بموجب هذا الطري�ق، فللمتهم 
أن يطع�ن باألح�كام الغيابية الص�ادرة يف املخالفات واجلنح، ويس�توي أن تصدر هذه األحكام 

)1( زيد، حممد، مرجع سابق، ج3، ص160.
)2( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1671.

)3( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1671 �  1672 . 
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م�ن حمكم�ة اجلنح أو من حمكم�ة اجلنايات يف األح�وال التي ختتص فيها بنظ�ر اجلنح، كالترشيع 
اإلم�ارايت امل�ادة )204( إج�راءات، وكذلك  الترشي�ع القطري، ومنها ما يق�رص حق الطعن يف 
األح�كام الغيابية الصادرة يف اجلن�ح، واجلنايات كالترشيع البحريني املادة )13( فقرة )15( من 
قان�ون العقوب�ات، رغم أن املنظم البحريني مل ينص رصاح�ة يف املادة )288( عىل األحكام التي 

جيوز فيها املعارضة سوى أهنا غيابية)1(. 

2 ـ الطعن باالستئناف 

ه�و إعادة النظر يف احلك�م الصادر من املحكمة اجلنائية أمام حمكمة أعىل درجة من املحكمة 
الت�ي أصدرت�ه، وهو طريق عادي م�ن طرق الطعن، والغرض منه التأكد م�ن أن احلكم الصادر 
من حمكمة أول درجة صدر مطابقًا للقانون، والعدالة، ولذلك ال يكتس�ب هذا احلكم قوة األمر 

املقيض به بمجرد صدوره)2(.

والطع�ن باالس�تئناف يعد تطبيقًا ملبدأ التق�ايض عىل درجتني، وهو أهم م�ا يتميز به الطعن 
باالس�تئناف عن الطع�ن باملعارضة الذي ُينظر أمام ذات املحكم�ة التي أصدرت احلكم، وليس 
أم�ام حمكم�ة أعىل، والطعن باالس�تئناف حماول�ة لتصحيح أخط�اء القضاة بإع�ادة نظر الدعوى 
بواس�طة هيئة قضائية أكثر عددًا من هيئة املحكمة التي نظرت الدعوى أول مرة، ويكونون عىل 
جانب من اخلربة تضمن الوصول إىل احلقيقة بقدر اإلمكان س�واء كان اخلطأ يف خمالفة القانون، 

أو يف إعادة تقدير األدلة)3(.

لكن هناك أحكام ال تقبل الطعن باالستئناف أيًا كانت اجلريمة التي صدرت بشأهنا، وهذه 
األح�كام الت�ي ال تقبل االس�تئناف هي األحكام الص�ادرة من حماكم اجلناي�ات، كام يف الترشيع 
امل�رصي مث�اًل، ال�ذي يقيض بأنه ال جي�وز الطعن باالس�تئناف يف األح�كام الص�ادرة من حماكم 
اجلنايات، سواء أكانت صادرة يف جناية أم جنحة أم خمالفة، وقد كان القانون املرصي جييز الطعن 

)1( البوعينني، مرجع سابق، ص1494 �  495 .
)2( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1691 .
)3( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1692. 
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باالس�تئناف يف األحكام الصادرة يف اجلنايات إال أن هذا النظام ألغي، فأصبحت هذه األحكام 
هنائية بمجرد صدورها، وال تقبل الطعن فيها إال بطريق النقض )1(.

وع�دم ج�واز الطعن باالس�تئناف يف األحكام الص�ادرة يف مواد اجلنايات أم�ر منتقد ؛ ألن 
اجلنايات أخطر اجلرائم، واألحكام بشأهنا تستحق اهتاممًا أكرب خلطورة العقوبات الصادرة فيها، 
وال يغني عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام حمكمة النقض، فالطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ احلكم، 
ويس�تغرق سنوات طوال تكون العقوبات قد نفذت خالهلا عىل املحكوم عليه، وقد فطنت كثري 
م�ن الترشيعات إىل هذه احلقيقة فنصت عىل إجازة الطعن باالس�تئناف يف مواد اجلنايات، ومنها 
تدخل املنظم الفرنيس، وهو املصدر الذي استمدت منه أغلب الترشيعات العربية أحكام الطعن 
باالستئناف بتعديل ترشيعي بتاريخ 2000/6/15م،أجاز الطعن باالستئناف يف مواد اجلنايات 
يف األح�كام الصادرة باإلدان�ة فقط، ثم تدخل مرة أخرى وع�دل يف 2002/3/4م س�مح فيه 
بالطعن يف أحكام حماكم اجلنايات الصادرة بالرباءة، وذلك عىل أساس املساواة يف املعاملة، وعىل 
ذلك س�ارت بعض النظ�م القانوني�ة يف األخذ بفكرة اس�تئناف اجلنايات كالقان�ون اإلنجليزي 

وااليرلندي، وغريها)2(.

ويف دول جمل�س التع�اون، نج�د أن قوانينها ق�د نصت عىل حق الطعن باالس�تئناف بام فيها 
اململكة العربية السعودية يف النظام القضائي اجلديد الذي صدر عام 1428ه�، نص عىل الطعن 
باالس�تئناف، حي�ث أنش�ئت حمكمة اس�تئناف مل تكن موجودة م�ن قبل، أما الترشي�ع الكويتي، 
فقد وردت أحكام االس�تئناف يف املواد 199 � 213 إجراءات، وإجازات االس�تئناف يف اجلنح 
واجلناي�ات، وعىل ذلك س�ار الترشيع القطري والبحريني، أم�ا يف الترشيع اإلمارايت، فقد أطلق 
ج�واز اس�تئناف مجيع األح�كام الصادرة يف م�واد اجلنايات واجلنح،واملخالف�ات رغبة يف حتقيق 
العدالة حتى ولو كانت الدعوى قليلة األمهية، عىل خالف القانون العامين، فقد هنج نفس املنهج 

املرصي، فلم جيز استئناف األحكام الصادرة يف اجلنايات)3(.

)1( املرجع السابق ، ص1695 �  1696؛ وانظر: بكار، حاتم، مرجع سابق، ص306 �  307 
)2( بكار، حاتم، مرجع س�ابق، ص310 ؛ وانظر: مهدي، املرجع الس�ابق، ص1696؛ والديراوي، مرجع س�ابق، 

ص788 . 
)3( البوعينني، مرجع سابق، ص503 �  504 .
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3 ـ الطعن بالنقض  ـ  متييز األحكام

النق�ض طريق غري عادي يف األحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة يف اجلنايات واجلنح، 
ويس�تهدف الطع�ن بالنق�ض فح�ص احلك�م؛ للتحقق م�ن مطابقت�ه للقانون، س�واء من حيث 
القواعد التي طبقها، أو من حيث إجراءات نشوئه أو اإلجراءات التي استند إليها)1(، وال هيدف 
الطعن بالنقض إىل إعادة عرض وقائع الدعوى عىل القضاء ؛ ألن الدعوى سبق أن عرضت عىل 
درجت�ني م�ن القضاء قبل أن يطعن يف احلكم بالنق�ض، وإنام هيدف إىل عرض احلكم عىل حمكمة 

النقض لفحصه يف ذاته، وتقدير مدى اتفاقه مع القانون)2(.

والطع�ن بالنقض أو بطلب التمييز مقرر لصالح املحكوم عليه) املتهم(، فله احلق يف الطعن 
بالنقض،أو طلب متييز احلكم ؛ألنه طرف يف الدعوى، وكذلك النيابة العامة ) اإلدعاء العام( هلا 
ح�ق الطعن بالنقض ع�ىل األحكام الصادرة بالرباءة،أو باإلدانة س�واء كان الطعن ضد مصلحة 
املته�م أو ملصلح�ة االهتام، وكذلك حيق للمدعي املدين أن يطعن بالنقض وطلب التمييز وهو ال 
جي�وز إال في�ام خيتص بحقوقه املدني�ة، إذ ال صفة له يف الطعن يف احلكم بأوج�ه متعلقة بالدعوى 

اجلنائية)3(.

والطع�ن بالنق�ض أخ�ذت ب�ه كل الترشيع�ات اخلليجية، فف�ي اململكة العربية الس�عودية، 
نص�ت املادة )193 إجراءات( ع�ىل أنه »حيق للمتهم، وللمدعي الع�ام، واملدعي باحلق اخلاص 
طل�ب متيي�ز كل حكم صادر يف جريمة باإلدانة أو بعدمه�ا أو بعدم االختصاص، وعىل املحكمة 
إعالمهم هبذا احلق حال النطق باحلكم)4(، وعىل ذلك س�ارت بقية قوانني دول اخلليج، والطعن 
بالنق�ض يعترب ضامنًا أساس�يًا للمتهم ال جيوز لغري القانون وح�ده أن حيدد قواعده، كام أقر ذلك 
املجل�س الدس�توري الفرنيس)5(. ك�ام أن هذا الطريق من ط�رق الطعن أخذت ب�ه أغلب النظم 

)1( حسني، حممود،  مرجع سابق، ص1253. 
)2( املرجع السابق، ص1253. 

)3( البوعينني، مرجع سابق، 515 �  519 . 
)4( احلجيالن، مرجع سابق، ص439 ؛ وانظر: البوعينني، مرجع سابق، 514 .

)5( البدري، حممد، مرجع سابق، ص555 .
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العربي�ة كالنظام املرصي)1(،والنظام اليمني يف امل�ادة )1/361 إجراءات( )2(، وكذلك نجده يف 
أغلب النظم املقارنة كالنظام الفرنيس الذي أخذت عنه أغلب القوانني العربية)3(. 

وترجع أسباب الطعن بالنقض إىل ثالثة أمور قانونية بحتة هي: )4(

1 �   إذا كان احلكم املطعون مبنيًا عىل خمالفة القانون، أو خطأ يف تطبيقه.

2 �   إذا وق�ع بط�الن احلكم ذاته كام هو يف نقص البيانات الت�ي يرتب عليها جتهيل باملتهم، 
أو باملحكمة التي أصدرته أو الواقعة التي صدر بشأهنا، أو خطأ يف األسباب،أو فساد يف 

االستدالل، أو قصور يف التسبيب.

3�   إذا وقع بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.

4ـ  إعادة النظر 

طري�ق طع�ن غري عادي يق�رره القانون يف حاالت حددها عىل س�بيل احل�رص، ضد أحكام 
اإلدانة العامة يف اجلنايات،واجلنح إلصالح خطأ قضائي تعلق بتقدير وقائع الدعوى)5(.

وم�ن خالل التعريف الس�ابق، يتب�ني أن هناك ثالث خصائص لطلب إع�ادة النظر كطريق 
للطعن يف األحكام اجلنائية، وهي: 

1 � ال جيوز االلتجاء إليه إال إذا ناب احلكم خطأ من حيث الوقائع. 

2 �   ال جي�وز االلتج�اء إلي�ه إال إذا كان اخلطأ الواقعي داخاًل يف إح�دى حاالت نص عليها 
واضع النظام عىل سبيل احلرص. 

3 �   يقت�رص نط�اق إعادة النظر ع�ىل أحكام اإلدانة، أما أحكام ال�رباءة فال جيوز الطعن فيها 
بطلب إعادة النظر، أيًا كان اخلطأ الواقعي الذي يعيبها)6(.

)1( حسني، حممود، مرجع سابق، ص1261.
)2( زيد، حممد، مرجع سابق، ج3، ص 237 .

)3( املرجع السابق ، ج3، ص234 . 
)4( املرجع السابق ، ج3، ص241 �  244 . 

)5( حسني، حممود، مرجع سابق، ص1427 .
)6( املرجع السابق ، ص1427 .
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وه�دف هذا الطري�ق من طرق الطعن إص�الح اخلطأ القضائي املتعل�ق بالوقائع،والذي   
شاب احلكم، وينحرص نطاق إعادة النظر يف أحكام اإلدانة يف اجلنايات واجلنح)1(.

وقد أخذت هبذا الطريق من طرق الطعن غري العادية بعض الترشيعات العربية، منها قانون 
املحاك�امت العراق�ي املادة )270(، والقانون الس�وداين امل�ادة )2/257 إج�راءات(، والقانون 
التونيس املادة )277 إجراءات(، والقانون املغريب املادة )6/2 إجراءات(، ومنها ما أمهل تنظيم 
هذا الطعن، كالقانون الكويتي لعام 1972م، حيث نظم املعارضة واالس�تئناف والنقض فقط، 
وق�د اس�تمدت غالبية الدول العربية أح�كام هذا الطعن من القانون الفرن�يس املادة )622( من 
قانون أصول املحاكامت اجلزائية الفرنيس، وعىل ذلك سار القانون اإليطايل يف املادة )544( من 

تقنني اإلجراءات اإليطايل)2(.

الفرع الثالث: رشوط الطعن يف األحكام 

حتكم طرق الطعن يف األحكام مجيعها، قاعدة عامة تشرط لقبول أي طعن يف األحكام توفر 
رشطني فيمن يرفع الطعن مها رشط الصفة، ورشط املصلحة. 

1 ـ  رشط الصفة يف الطعن

يقص�د ب�رشط الصفة أن يكون للطاعن صفة يف طعنه، وه�ذه الصفة ال تتوفر إال فيمن كان 
طرف�ًا يف الدع�وى التي صدر فيها احلكم حمل الطعن، ومل ي�رد يف قانون اإلجراءات املرصي عىل 
سبيل املثال نصًا يقرر هذا الرشط، ولكن أساسه ما نصت عليه املادة )211( من قانون املرافعات 
املدني�ة م�ن أن�ه »ال جيوز الطعن يف األح�كام إال من املحك�وم عليه«، وهو يمث�ل قاعدة عامة ال 
تتعارض مع طبيعة الدعوى اجلنائية، ومن جاز إعامله يف الطعون اجلنائية أسوة بالطعون املدنية، 
وتربي�ر ذل�ك أن نظر الطعن ما ه�و إال مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ث�م البد أن تكون بني 
أط�راف ه�ذه الدعوى، وتطبيقًا لذلك فإنه إذا توىف املحكوم عليه يف دعوى جنائية، فال يقبل من 
أحد ورثته الطعن عىل احلكم الذي أدانه؛ النعدام صفته ؛ألنه مل يكن طرفًا يف الدعوى، واملدعي 

)1( حسني، حممود، مرجع سابق، ص1427؛ وانظر: البوعينني، مرجع سابق، ص558 .
)2( زيد، حممد، مرجع سابق، ج23، ص257 �  261 . 
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باحلقوق املدنية ال صفة له يف الطعن عىل احلكم فيام قىض فيه يف الدعوى اجلنائية ؛ ألنه ليس طرفًا 
يف الدعوى، كام أن املجني عليه ليس طرفًا يف الدعوى اجلنائية أمام املحكمة، ومن ثم فال صفة له 

يف الطعن يف احلكم الصادر منها)1(. 

2ـ  رشط املصلحة يف الطعن

البد أن يكون لرافع الطعن مصلحة من الطعن، وهذا الرشط تطبيق لقاعدة عامة تقيض بأن 
رشط كل دع�وى أن تك�ون هناك مصلحة لرافعها فإذا انتف�ت املصلحة، فال يقبل الطعن، وهذه 

املصلحة جيب أن تكون شخصية ومبارشة)2(.

4 .4 .2 الطعن يف األحكام يف ضوء الرشيعة اإلسالمية 

األص�ل يف الفقه اإلس�المي أن حك�م القايض قاطع للنزاع، وله ق�وة تلزم طريف اخلصومة، 
فال يصح التعرض له بالنقض أو اإلبطال، ولذلك قرر الفقهاء بأنه ال ينبغي للحاكم  �  القايض  
� تتب�ع أح�كام من كان قبله ؛ ألن الظاه�ر صحتها)3(، كام اتفق الفقهاء ع�ىل أنه إذا قىض القايض 
اة إلي�ه اجتهاده، ثم رفعت إليه حادثة مماثل�ة وكان قد رأى غري الرأي  املجته�د يف حادث�ة برأي َأدَّ
األول، فإنه يقيض بالرأي الثاين وال ينقض القضاء األول؛ ألنه بنى عىل اجتهاد صحيح وال جيوز 

لقايض آخر نقضه)4(.

لكن ملا كان حكم القايض حمتماًل للخطأ، السيام أن قضاة هذا العرص هم قضاة رضورة, وال 
يوجد جمتهد إال قليل جدًا، فقد قرر الفقهاء أن لرئيس القضاة أو من قلده ويل األمر أن ينظر من 
تلق�اء نفس�ه، أو بطلب من املحكوم علي�ه يف أحكام القضاة، فينقض منها م�ا حيتاج إىل النقض، 

ويعدل ما حيتاج إىل التعديل ويقر ما يراه صوابًا)5(.

)1( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1659 .
)2( املرجع السابق، ص1659؛ وانظر: البوعينني، مرجع سابق، ص491 �  492.

)3( ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج14، ص37 . 
)4( املرجع السابق ، ج14، ص36 . 

)5( املرصف�اوي، مج�ال صادق )1404ه� �  1984م(: نظام القضاء يف اإلس�الم، من البح�وث املقدمة ملؤمتر الفقه 
اإلس�المي الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�المية 1396ه�، أرشف عىل صياغته ورشه: إدارة 

الثقافة والنرش باجلامعة، ص150 . 



210

يق�ول صاح�ب التب�رصة »ينبغي لإلم�ام ولقايض اجلامع�ة  �  قايض القض�اة �  تفقد أحوال 
القضاة، وتصحيح أقضيتهم، فام وافق احلق أمضاه، وما خالفه فس�خه)1(، كام قرر الفقهاء جواز 
ع�رض قضي�ة املحكوم عليه عىل القايض مرة ثانية، إذا ص�در عليه احلكم يف غيبته، وأن للقايض 
نفس�ه أن ينق�ض قض�اءه إذا كان احلكم خمتلفًا فيه، ول�ه فيه رأي معروف، ولك�ن حكم بخالفه 

سهوًا«)2(.

والواق�ع أن ط�رق الطع�ن التي تقررها القوانني الوضعية  � كام س�بق بيانه  �  نجد أساس�ها 
يف الفقه اإلس�المي، وأهنا معروفة لديه بأحكامها، وأهدافها، وليس بمس�مياهتا، وقد وقع كثري 
منها يف العصور املختلفة عىل صور وأش�كال متعددة، وما جاء يف الوقت احلارض من تنظيم هذه 
الطرق وحتديد مواعيد الطعن هو مما تتسع له السياسة الرشعية التي تبنى أحكامها عىل املصلحة 

التي ال ختالف نصًا أو إمجاعًا)3(، وفيام ييل أسس الطعن يف الرشيعة اإلسالمية:  

 ـ  املعارضة

يقول ابن قدامة يف املغني »وإن قدم الغائب بعد احلكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة 
بطل احلكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقًا مل يبطل احلكم، ومل يقبله احلاكم ؛ ألنه 
جي�وز أن يك�ون بعد احلكم فال يقدح فيه، وإن طلب التأجيل أج�ل ثالثًا، فإن جرحهم وإال نفذ 

احلكم، وإن ادعى القض�اء أو اإلب�راء فكانت له به بينة، وإال حلف اآلخر،   ونفذ احلكم«)4(.

ولي�س من ش�ك يف أن هذا واض�ح يف جواز رف�ع الغ�ائب األم�ر إىل القايض، الذي أصدر 
احلكم ؛إلعادة النظر يف الدعوى من ج�ديد، واحلكم فيها سواء بإلغاء احلكم السابق أو تعديله أو 
تأييده، وتلك هي املعارض�ة يف احلك�م التي أخذت هبا القوانني الوضعية يف العرص احلديث)5(.

)1( ابن فرحون، إبراهيم بن عبداهلل: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه 
وكتب حواش�يه، الش�يخ مجال مرعش�يل، ط1، 1422ه� �  2011م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج1، 

ص68 . 
)2( ابن فرحون، مرجع سابق، ج1، ص26 . 

)3( واصل، نرص، مرجع سابق، ص259؛ وانظر: املرصفاوي، مرجع سابق، ص151 .
)4( ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج14، ص95 .

)5( املرصفاوي، مرجع سابق، ص151؛ وانظر: واصل، نرص، مرجع سابق، ص261.
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 ـ  االستئناف

وه�و عب�ارة عن إعادة النظر يف القضية مرة أخرى بعد إصدار احلكم فيها أمام قايض آخر مل 
يشرك يف احلكم األول، وهذا ما يقرره الفقه اإلسالمي، حيث يقرر جواز إعادة النظر يف احلكم 
أمام ويل األمر، أو من يعينه لذلك،ومعلوم أن السلطة القضائية أساسًا من اختصاص ويل األمر، 
وأن ل�ه النياب�ة إىل غريه فيها،ومما يدل عىل جواز االس�تئناف يف الفقه اإلس�المي، حكم عىل t يف 

قضية الُزْبية)1(. 

فق�د روى اإلمام أمح�د وغريه، عن حنش بن املعتمر، عن ع�يل )ريض اهلل عنه(  قال: بعثني 
رسول اهلل > إىل اليمن فانتهيت إىل قوم قد بنوا ُزْبَيًة لألسد، فبينام هم كذلك يتدافعون إذ سقط 
رج�ل فتعلق بآخر، ثم تعل�ق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم األس�د فانتدب له 
رجل بحربة،فقتله، وماتوا من جراحاهتم كلهم، فقاموا أولياء األول إىل أولياء اآلخر، فأخرجوا 
الس�الح ليقتتلوا، فأتاهم عيل ريض اهلل عنه عىل تش�كل ذلك »أي عىل أثر ذلك« فقال: تريدون 
أن تقاتل�وا، ورس�ول اهلل > حّي ؟ إين أقيض بينكم قض�اء إن رضيتم به،فهو القضاء وإال حجز 
بعضك�م ع�ن بعض حتى تأتوا النب�ي >،فيكون هو الذي يقيض بينكم فم�ن عدا بعد ذلك فال 
حق له، امجعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، 
فل�ألول الرب�ع ؛ألنه هلك م�ن فوقه،وللثاين ثلث الدية، وللثالث نصف الدي�ة، فأبوا أن يرضوا 
فأت�وا النبي >،وهو عن�د مقام إبراهيم فقصوا علي�ه القصة، فقال أنا أق�يض بينكم وأحتبي)2(، 
فق�ال رج�ل من الق�وم، إن عليًا قىض فينا، فقص�وا عليه القصة، فأجازه رس�ول اهلل > )3(، ويف 

رواية هبز عن محاد عن سامك عن حنش أن عليًا قال: وللرابع الدية كاملة)4(.

)1( الزبية: حفرة يف موضع عاٍل يصاد فيها األسد وغريه. انظر: الفيومي، أمحد، مرجع سابق، ص251
)2( احتبي الرجل: أي مجع ظهره وساقيه بثوب أو غريه، وقد حيتبي بيديه. انظر: الفيومي، مرجع سابق، ص 120، 

مادة )ح .ب .ا( .  
)3( اب�ن حنب�ل، أمحد بن حممد: املس�ند، رشحه وصنع فهارس�ه أمحد حممد ش�اكر، ط1، 1419ه�� �  1995م، دار 

احلديث، القاهرة، مرص، ج1، ص411، حديث رقم 573 . 
)4( ابن حنبل، أمحد بن حممد: املس�ند، مرجع س�ابق، ج1، ص421، حديث رقم 574، قال أمحد ش�اكر: »إس�ناده 

صحيح« .
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ومعن�ى هذا أن الرس�ول > أقر حكم عيل بعدما تظلم منه املحك�وم عليه، وتبني من ذلك 
أن نظام القضاء يف اإلسالم، قد أجاز التظلم من احلكم أمام سلطة أعىل ملجرد عدم الرضا به)1(.

 ـ  النقض

يقول ابن فرحون املالكي يف تبرصة احلكام، قد نص العلامء عىل »أن حكم احلاكم �  القايض 
�  ال يس�تقر يف أربع�ة مواض�ع وينقض، وذلك إذا وق�ع عىل خ�الف اإلمج��اع،أو الق�واعد، أو 
النص اجليل أو القياس« )2(، ويقول ابن قدامة يف املغني: »إن احلاكم إذا رفعت إليه قضية قد قىض 
هبا حاكم سواه، فبان له خطؤه،أو بان له خطأ نفسه، نظرت فإن كان اخلطأ ملخالفة نص كتاب أو 

سنة أو إمجاع نقض حكمه ؛ ألنه قضاء مل يصادف رشطه فوجب نقضه« )3(.

وخالصة ما تقدم أن نقض احلكم يكون عند خمالفته لنص من كتاب اهلل أو سنة رسوله > 
أو إمجاع أو قياس جيل، وإذا كان فقهاء الرشيعة قد أجازوا للقايض نفسه نقض حكمه لألسباب 
الس�ابقة، فلويل األمر،ومن باب السياسة الرشعية، وحسب دواعي املصلحة جعل نقض احلكم 

يف هذه احلاالت من سلطة حمكمة أعىل)4(.

الطعن بالتامس إعادة النظر

يف نص�وص فقهاء الرشيعة اإلس�المية وم�ا وقع من حوادث، ما يدل ع�ىل أن نظام القضاء 
اإلس�المي عرف ه�ذا النوع من الطعن بأحكامه، وأهدافه كلها، ومنها قول الفقهاء: »إذا قىض 
القايض يف حادثة بحكمه، ثم بان له خطأ احلكم بإقرار املقيض له أو بظهور ما يوجب رد شهادة 
الشهود، فإن كان يف حق العبد وأمكن تداركه بأن قىض بامل أو طالق، ثم ظهر له أن الشهود ال 
تقبل شهادهتم رشعًا، فإنه يرجع عن هذا القضاء، أو يرد املال إىل من أخذ منه واملرأة إىل زوجها، 
وإذا مل يمكنه تدارك حكمه بأن قىض بالقصاص،ونفذ، أو كان حقًا من حقوق اهلل كحد الرسقة، 

فإن القضاء يبطل، وجتب الدية عىل املقيض له يف األول، والضامن يف بيت املال يف الثانية«)5(.

)1( املرصفاوي، مرجع سابق، ص153 . 
)2( ابن فرحون، مرجع سابق، ج1، ص62 . 

)3( ابن قدامة، املغني، ج14، ص34 . 
)4( املرصفاوي، مرجع سابق، ص155 . 
)5( املرصفاوي، مرجع سابق، ص156.
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كذلك عدول عيل )ريض اهلل عنه( عن حكمه يف قضية القصاب الذي وجد يف خربة،وبيده 
سكني ملطخ بالدم، وبني يديه قتيل يتشحط يف دمه، فقد روى أنه أمر بقتله بعد أن أقر أمامه بأنه 
القاتل،وأثن�اء ذل�ك أقبل رجل وأقر بأنه القاتل، وعىل ذلك مل ينف�ذ عيل ريض اهلل عنه حكمه يف 

القصاب بعدما اتضح له األمر)1(.

ونخلص مما تقدم أن األسباب املذكورة، والتي من أجلها أوجب فقهاء الرشيعة عىل القايض 
الع�دول عن حكمه تس�توعب مجيع العي�وب التي جعلتها النظم الوضعية س�ببًا للطعن بالتامس 
إعادة النظر، والتي ترجع يف مجلتها،  �  وكام هو احلال يف الترشيع املرصي �  إىل س�هو املحكمة، 
أو غش من املحكوم له،  أو ثبوت تزوير الشهادة، أو األوراق التي بنى احلكم عليها وغريها)2(.

4 .4 .3  حق املتهم يف الطعن يف النظم العربية واألجنبية واملواثيق الدولية

الفرع األول: الدساتري العربية

مل ين�ص الدس�تور امل�رصي الدائ�م الص�ادر ع�ام 1971م عىل ط�رق الطع�ن يف األحكام، 
ولك�ن قان�ون اإلجراءات املرصي قد تضمن طرق الطعن األربعة س�الفة الذكر،وهي املعارضة 

واالستئناف والنقض والتامس إعادة النظر. 

ومجي�ع األحكام اجلنائي�ة قابلة للطعن فيها، ع�دا األحكام الصادرة عن حماك�م أمن الدولة 
طوارئ كام سيأيت بيانه، ففي املادة 398/ إجراءات حدد األحكام اجلائز الطعن فيها باملعارضة)3(. 

وكانت ضمن املواد من )398 � 401( إجراءات مرصي. 

أما االس�تئناف فق�د ورد ضمن املواد م�ن )402 � 419( إج�راءات واالعراض بالنقض 
ج�اء ضم�ن املواد من )30 � 46(، وإعادة النظر ج�اء ضمن املواد من )441 � 453( إجراءات 

مرصي)4(.

)1( ابن القيم، الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص56 . 
)2( املرصفاوي، مرجع سابق، ص157.

)3( مهدي، عبدالرؤوف، مرجع سابق، ص1671. 
)4( عبدالتواب، معوض، قانون اإلجراءات اجلنائية، ط1، 1987م، منش�أة املعارف اإلس�كندرية، مرص، ص815 

وما بعدها ؛ وانظر: بكار، حاتم، مرجع سابق، ص290.
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ويف س�وريا نص الدس�تور الدائم لع�ام 1973م يف املادة )4/28( »ع�ىل أن حق التقايض، 
وسلوك سبيل الطعن،والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون«)1(، حيث أجاز الطعن يف األحكام 
اجلنائية، وقرر أن األصل جواز الطعن يف األحكام اجلزائية كافة، والصادرة عن القضاء اجلزائي 
العادي،ع�دا أحكام حماكم امليدان العس�كرية التي ال تقبل أي طري�ق من طرق الطعن، وأحكام 

حماكمة أمن الدولة العليا)2(.

ويف الكوي�ت، ن�ص الدس�تور يف املادة )40( لس�نة 1972م ع�ىل ثالثة أنواع م�ن الطعون 
ه�ي: املعارض�ة، واالس�تئناف،والنقض، ويف قانون أص�ول املحاكامت اجلزائي�ة العراقي، نص 
ع�ىل االع�راض عىل احلك�م الغيايب،والتميي�ز، وإعادة املحاكم�ة يف املواد م�ن )243 � 279(، 
وينص القانون التونيس عىل املعارضة يف احلكم الغيايب مادة )175(،واالستئناف املادة )207(، 

والنقض يف املادة )278(،وإعادة النظر يف املادة )277()3(.

ويف ليبي�ا نظ�م واضع القانون الليبي طرق الطعن يف األح�كام اجلنائية ضمن املواد )361 � 
414( من قانون اإلجراءات اجلنائية، وحرصها يف نوعني:

� طرق طعن عادية، وهي: املعارضة واالستئناف.

� وطرق طعن غري عادية، وهي: النقض وإعادة النظر)4(.

ويف األردن، حرص القانون طرق الطعن يف األحكام وحددها، ووضع اإلجراءات الالزمة، 
وحددها بأربعة طرق :

1 � االعراض،وجاء يف املواد من )184 � 189( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية.

2 � االستئناف،و جاء يف املواد من )256 � 269( من نفس القانون.

3� التمييز يف املواد من )270 � 290( من نفس القانون.

)1( بندق، وائل، مرجع سابق، ج1، ص211 .
)2( بسيوين، ووزير، مرجع سابق، ص587 تقرير مجهورية سوريا، أ.د. حسن جوخدار

)3( زيد، حممد، مرجع سابق، ج3، ص161. 
)4( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص289.
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4 � ورد النقض بأمر خطي يف املادة )291(، وأما الطعن بإعادة املحاكمة، فقد ورد يف املواد 
من )292 � 298( من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين)1(.

ويف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، ح�رص املنظم طرق االع�راض عىل األح�كام يف التمييز، 
والنقض، وإعادة النظر يف املواد من )193 �  212(. 

الفرع الثاين: القوانني اجلزائية األجنبية 

يف النظ�ام الالتيني أخذ واضع القانون الفرن�يس بنوعني من الطعن الطرق العادية، وتتمثل 
يف املعارضة، واالستئناف، وطرق غري عادية، وتتمثل يف النقض، وإعادة النظر)2(.

أم�ا الترشيع األنجلوس�كوين، فنجد أن املحاكامت اجلنائية وفق�ًا للقانون اإلنجليزي تكون 
حضورية دائاًم، وبناًء عىل ذلك فإن نطاق األحكام الغيابية يكون حمصورًا للغاية يف جرائم يسرية، 
وعىل صعيد آخر يأخذ القانون اإلنجليزي باالس�تئناف، ووسع نطاق حق املتهم يف االستئناف، 
وعدد س�بله ويرس وس�ائطه، وأخريًا فإن القانون اإلنجليزي أعطى للمتهم حق االستئناف عىل 
احلكم الذي يصدر ضده من قبل حمكمة االس�تئناف اجلنائية أمام جملس اللوردات، وهذا س�بيل 

يوازي طريق النقض)3(.

ويف القانون األمريكي، يس�مح للمتهم وفقًا للنظام االحتادي،ونظم الواليات مبارشة حقه 
يف االس�تئناف ضد أحكام اإلدانة، وعىل صعيد آخر، فإنه جيوز للمتهم أن يطلب إعادة النظر يف 

القضية عند احلكم بإدانته عن طريق ما يسمى بدعوى املرافعة، وذلك عىل املستويني اآلتيني:

1 �  مراجع�ة الوالي�ة عقب حكم اإلدانة: ويكون ذلك بعد اس�تنفاذ إجراءات االس�تئناف 
املبارشة.

2 �   التعقي�ب الفي�درايل: أجاز الدس�تور األمريكي بموجب التعديل الرابع س�نة 1868م 
للس�جناء املحك�وم عليه�م يف س�جن الوالي�ة أن يطلب�وا مراجع�ة أح�كام إدانتهم عن 

)1( احللبي، حممد عيل، الوس�يط يف رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية، ط1، 1996م، مكتبة دار الثقافة، عامن، 
األردن، ج3، ص 206 �  207 . 

)2( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص291 �  292 .
)3( املرجع السابق ، ص293 �  294 .
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طري�ق اإلدع�اء بانته�اك حقوقه�م الدس�تورية الفيدرالية، في�ام يتعلق بس�المة القبض 
عليهم،وحبسهم أمام حمكمة فيدرالية)1(.

الفرع الثالث: املعاهدات واملواثيق الدولية واإلقليمية 

م�ن يس�تقرئ نصوص املعاه�دات واملواثي�ق الدولية، جيده�ا قد نصت عىل ح�ق املتهم يف 
الطع�ن أم�ام حمكم�ة عليا، ومن ذلك نص�ت املادة )5/14( م�ن العهد الدويل للحق�وق املدنية 
والسياس�ية،والتي ج�اء فيها »لكل ش�خص أدين بجريم�ة حق اللجوء وفق�ًا للقانون إىل حمكمة 

أعىل، تعيد النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه« )2(.

أما االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس�ان لس�نة 1969م يف س�ان خوس�يه، فقد نصت املادة 
)2/8( عىل »حق املتهم يف استئناف احلكم أمام حمكمة أعىل درجة«)3(.

كذل�ك ج�اء يف العهد الدويل اخل�اص باحلقوق املدنية، والسياس�ية لس�نة 1976م يف املادة 
)3/2( م�ا نصه »تتعه�د كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تكفل توفري س�بيل فعال للتظلم ألي 
ش�خص انتهك�ت حقوق�ه أو حريات�ه املع�رف هبا يف ه�ذا العهد، حت�ى لو ص�در االنتهاك عن 
أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية،وأن تكفل لكل متظلم عىل هذا النحو أن تبت يف احلقوق 
الت�ي يدع�ي انتهاكها س�لطة قضائية،أو إداري�ة، أو ترشيعية خمتصة، أو أي س�لطة خمتصة أخرى 

ينص عليها نظام الدولة القانوين، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي« )4(.

كذلك جاء يف مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 1994م يف املادة )5( »لكل إنسان 
احل�ق يف احلرية والس�المة الش�خصية، فال جيوز القبض علي�ه أو حجزه أو إيقافه بغري س�ند من 
القان�ون، وجيب أن يق�دم إىل القضاء دون إبطاء، وملن تتخذ ضده ه�ذه اإلجراءات أن يطعن يف 

رشعيتها ويطلب اإلفراج عنه)5(.

)1( املرجع السابق ، ص295 �  296 .
)2( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص36 .

)3( املرجع السابق ، ص347 .
)4( املرجع السابق ، ص32 .

)5( املرجع السابق ، ص380 .
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ك�ام جاء يف مرشوع ميثاق حقوق اإلنس�ان والش�عب يف الوطن العريب لع�ام 1985م املادة 
)3/2( ال يص�در احلك�م باإلعدام إال من حمكمة قضائية وللمحكوم عليه حق الطعن أمام جهة 

قضائية أعىل)1(.

4 .4 .4 اإلخالل بحق املتهم يف الطعن أمـام املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

فيام س�بق بيانه يتضح رس�وخ حق املتهم يف الطعن باحلكم القضائي الصادر قبله، وأن هذا 
الطعن من املس�لامت س�واء يف الرشيعة اإلسالمية، أو يف الترشيعات الوضعية، أو ما نصت عليه 
بع�ض املعاه�دات الدولية، لكن هذا احلق يش�وبه بعض اخللل عند حماكمة املته�م أمام املحاكم 
اخلاصة أو االستثنائية، ما بني منع املتهم من الطعن متامًا، أو متكينه من الطعن بطريق واحد، هو 
طريق التامس إعادة النظر، ومن خالل هذا املطلب يس�لط الضوء عىل مواطن اخللل بحق املتهم 

يف الطعن أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية من خالل ما ييل:

الفرع األول: املحاكم العسكرية 

ختتل�ف الترشيع�ات العربية يف طرق الطعن عىل أحكام املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية، ففي 
مرص تنص املادة )117( من قانون األحكام العس�كرية املرصي رقم )25( لس�نة 1966م، عىل 
أن�ه »ال جي�وز الطعن بأي وجه م�ن الوجوه يف األحكام الصادرة من املحاكم العس�كرية أمام أية 
هيئ�ة قضائي�ة، أو إدارية عىل خالف ما نصت عليه أحكام ه�ذا القانون »، ولكن املنظم املرصي 
عاد وأجرى تعدياًل عىل هذا القانون برقم 16 لسنة 2007م، ومنها تغري مسمى قانون األحكام 
العس�كرية إىل قانون القضاء العس�كري)2(، كام تضمن التع�ديل »يف املادتني )2و 3( منه« بش�أن 
رشوط تعني أعضاء القضاء العس�كري، ومساواهتم بأقراهنم يف القضاء والنيابة العامة، وكذلك 
ع�دم قابليتهم للعزل،وعدم جواز القبض عليهم، وحبس�هم احتياطيًا إال بعد احلصول عىل إذن 
بذلك من جلنة هيئة القضاء العس�كري، وبموجب هذا القانون أنش�ئت املحكمة العليا للطعون 
العس�كرية، ويكون مقرها القاهرة، وختتص هذه املحكم�ة دون غريها بنظر الطعون املقدمة من 

)1( املرجع السابق ، ص380 . 
)2( اجلارحي، مرجع سابق، ص881. 
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النيابة العسكرية، أو من املحكوم عليه يف األحكام النهائية التي تصدرها كافة املحاكم العسكرية 
يف جرائم القانون العام عىل العسكريني أو املدنيني.

 وت�رسي عىل هذه الطعون القواعد واإلج�راءات اخلاصة بالطعن بالنقض يف املواد اجلنائية 
املنص�وص عليه�ا يف القانون رقم 57 لس�نة 1959م يف ش�أن حاالت، وإج�راءات الطعن أمام 
حمكمة النقض، وذلك فيام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون،وتكون أحكامها باتة دون احلاجة 
ألي إج�راء، ك�ام ختتص هذه املحكمة دون غريها بنظر طلبات إع�ادة النظر التي تقدم يف أحكام 
املحاكم العس�كرية الصادرة يف جرائم القانون العام، وذلك طبقًا للقواعد واإلجراءات اخلاصة 

بطلب إعادة النظر املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية)1(.

واحلقيقة إن هذا التعديل يعد خطوة عىل الطريق الصحيح، إال أنه غري كاف، وال يفي بالغرض 
املطلوب، وذلك أن الطعن أمام هذه املحكمة اشرط له أن يكون يف األحكام الصادرة يف جرائم 
القانون العام، وحدها دون اجلرائم العسكرية،وهذا االستثناء الذي قررته املادة )43مكرر(، ال 
يف�ي ول�و باحلد األدنى املطلوب ال�ذي يكفل بعض ضامنات املحاكمة العادلة املقرحة، الس�يام 
وأن هذا النص قرر أن تكون أحكام حمكمة الطعون العس�كرية املش�ار إليها أحكامًا باتة، أي أنه 
كرس مبدأ التقايض عىل درجة واحدة �  السيام يف األحكام الغيابية �  عىل خالف املبادئ العامة 
يف املحاكامت اجلنائية، التي تقر مبدأ التقايض عىل درجتني كأحد مقومات حتقيق العدالة املنشودة 
م�ن تلك املحاكامت)2(. وبذلك تعد هذه املحكمة وف�ق املادة )43 مكرر(،قد قرصت الطعن يف 
األح�كام الص�ادرة يف جرائ�م القانون العام عىل العس�كريني، و املدنيني، أما اجلرائم العس�كرية 
املنصوص عليها يف قانون القضاء العسكري مجيعها،فإهنا ظلت غري قابلة للطعن فيها بأي وجهة 
م�ن وج�وه الطعن، وهلذا كان املأمول م�ن املنظم املرصي أن يفتح ب�اب الطعن هبذا الطريق غري 

العادي يف األحكام النهائية الصادرة يف اجلنايات،واجلنح من اجلرائم العسكرية)3(.

وجتدر اإلش�ارة إىل أن حمكمة الطعون يف مرص التي أقرها القانون اجلديد لعام 2007م، ما 
هي إال حمكمة اس�تثنائية ينطبق عليها كل ما يتعلق عىل املحاكم العس�كرية من مأخذ، فال تتحقق 

)1( اجلارحي، مرجع سابق، ص882 �  883 .
)2( املرجع السابق، ص 900 ؛ وانظر: صيام، رسي، مرجع سابق، ص306 .

)3( صيام، املرجع السابق، ص310 � 311 .



219

هب�ا الضامنات املنش�ودة التي يتمتع هبا من حياكم أم�ام قاضيه الطبيعي  �  العادي  �، وكان أحرى 
باملنظ�م يف ه�ذه احلاالت أن جيعل االختصاص بنظر هذه الطع�ون ملحكمة النقض املرصية التي 
تقوم عىل توحيد كلمة القانون بش�أن كافة اجلرائم، أو أن جييز الطعن عىل أحكام املحكمة العليا 

للطعون العسكرية أمام حمكمة النقض)1(.

وإذا ما وقفنا عىل الترشيع العسكري السوري، نجده تقدم عىل بعض الترشيعات العسكرية 
العربي�ة، حي�ث أجاز الطع�ن بالتمييز يف األحكام الص�ادرة عن املحاكم العس�كرية أمام حمكمة 
التميي�ز العادي�ة، فنصت امل�ادة )31( من القانون رقم 61 لس�نة 1950 ع�ىل أن »تتألف حمكمة 
التمييز العس�كرية من الغرفة اجلزائية يف حمكمة التمييز عىل أن يس�تبدل أحد مستش�ارهيا بضابط 
ال تقل رتبته العسكرية عن عقيد«،  كام نصت املادة )33( من القانون نفسه عىل أن »تتبع حمكمة 
التمييز العسكرية يف أعامهلا األصول العامة املطبقة لدى الغرفة اجلزائية يف حمكمة التمييز، إال أهنا 
إذا وجدت يف القرار املميز نقصًا أو خطأ يف الشكل ال يؤثر عىل جوهر املوضوع اكتفت باإلشارة 
إىل ذل�ك مع التصدي�ق«، أما أس�باب الطعن بالنقض وحاالت�ه، فقد أحاهلا القانون العس�كري 

السوري عىل قانون أصول املحاكامت اجلزائية)2(.

ورغم هذا التقدم إال أن املتهم ال ينال كافة حقوقه يف الطعن، حيث أغفل القانون املشار إليه 
طرق الطعن األخرى من معارضة واس�تئناف، والتامس إعادة النظر، والتي تعد من أهم حقوق 
املته�م عندما تنظ�ر قضية أمام هذه املحاك�م، كام أن وجود العنرص العس�كري يف حمكمة التمييز 
يفقدها احليدة واالس�تقالل غالبًا، وعىل جانب آخر نجد أن حماكم امليدان العس�كرية يف سوريا، 
واملؤلف�ة باملرس�وم الترشيعي رق�م 109 وتاري�خ 1968/8/17م، وختتص بالب�ت يف اجلرائم 
الداخلة يف اختصاص املحاكم العسكرية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، واملرتكبة يف زمن 

)1( اجلارح�ي، مرج�ع س�ابق، ص183 �  184؛   وانظ�ر: العن�زي، فالح ع�واد )1416ه�� �  1996م(: اجلريمة 
العس�كرية يف الترشي�ع الكويت�ي املقارن، رس�الة دكت�وراه، جامعة القاه�رة، كلية احلق�وق، ص594؛  وانظر: 
الكي�الين، مرج�ع س�ابق، ص106؛   وانظ�ر: األنوار، أمح�د عيل )1416ه�� �  1995م(: القضاء العس�كري 

والنظام اإلجرائي اجلزائي، رسالة ماجستري يف احلقوق، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، ص127. 
)2( اجلوخ�دار، حس�ن، رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائي�ة، ط2، 1997م، مكتب�ة دار الثقافة، عامن، األردن، 

ص277. 
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احل�رب، وتش�كل هذه املحاكم بقرار من وزي�ر الدفاع )املادة 3(، نجدها ه�ي األخرى ال تتقيد 
باألص�ول واإلجراءات املنصوص عليه�ا يف الترشيعات النافذة )املادة 5( وأحكام هذه املحاكم 
ال تقب�ل أي طري�ق من طرق الطعن )املادة6(،إال أهن�ا ال تكون نافذة إال بعد التصديق عليها من 

قبل وزير الدفاع)1(.

أم�ا القضاء العس�كري اللبناين، فق�د تقدم عىل كاف�ة الترشيعات العس�كرية العربية عندما 
أج�ازت املادة)13( من�ه الطعن باالس�تئناف، وذلك يف األحكام الص�ادرة باحلبس من القايض 
الف�رد ويق�دم االس�تئناف إىل املحكم�ة العس�كرية العادية،وه�ي املحكم�ة التي تنظ�ر يف اجلنح 
العسكرية التي خترج من اختصاص القايض الفرد، وتشكل هذه املحكمة من ضابط برتبة مقدم 
رئيسًا، وقاٍض منتدب لدى القضاء العسكري، ومقدم ونقيب،ومالزم أول أعضاء )املادة 14(، 
كام نصت املادة )15( منه عىل أن أصول املحاكمة لدى القايض الفرد، وممارسة حق االستئناف، 
واألصول االس�تئنافية ختض�ع للقواعد العامة يف القضايا التي هي م�ن صالحية قايض الصلح، 
وذل�ك فيام ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومل جيز قانون القضاء العس�كري اللبناين الطعن 
بطري�ق النقض يف أحكام هذه املحاكم، س�واء ص�درت يف جنايات أو جن�ح، واعتربهتا املادتان 
)148 � 149( هنائي�ة، في�ام ع�دا حكم اإلعدام الذي يرفع إىل رئي�س اجلمهورية للتصديق عليه 
قبل تنفيذه، كام أجاز هذا القانون طريق الطعن بإعادة املحاكمة، وتطبق عليه األصول والقواعد 
العام�ة املنص�وص عليه�ا يف القانون الع�ام، مع إعطاء وزي�ر الدفاع الصالحي�ات املعطاة لوزير 

العدل بشأن إعادة املحاكمة )املادتان 88 �  89( )2(. 

وإذا م�ا وقفن�ا عىل ط�رق الطعن يف الترشيعات العس�كرية األجنبية، نج�د أن بعض الدول 
يوجد هبا حماكم اس�تئناف منها القوانني العس�كرية يف النظام األنجلو أمريكي، وكذلك أس�بانيا 

وبلجيكا،وهولندا، وغريها. 

بينام ال يوجد هذا الطريق يف فرنسا وإيطاليا وسويرسا، وإنام يوجد فيها طريق الطعن بالنقض، 
أما الطعن يف أحكام املحاكم العس�كرية أمام جهة قضائية أعىل فمعمول به يف معظم الدول التي 

)1( عباس، عبداهلادي، مرجع سابق، ص310 . 
)2( العنزي، مرجع سابق، ص586 �  597. 
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ال ي�زال لدهيا حماكم عس�كرية، مع أن الغالب منها قد عمل ع�ىل إلغائها،ووحد القضاء يف جهة 
واح�دة،  ففي أس�بانيا وإيطاليا وتركيا، نجد حمكمة النقض العس�كرية، أما يف فرنس�ا وبلجيكا، 

والعديد من دول أمريكا الالتينية، فيوجد نظام الطعن أمام حمكمة النقض الوحيدة)1(.

من العرض الس�ابق لطرق الطعن يف أحكام املحاكم العس�كرية تبني أن الترشيع الس�وري 
واللبن�اين، ق�د خطى خط�وة إىل األمام لصال�ح املتهم من خ�الل متكينه من الطع�ن أمام حمكمة 
اس�تئناف لبناني�ة أعىل،أو الطعن أمام حمكمة النقض الس�ورية كام س�بق بيانه، أم�ا معظم الدول 
األجنبية، فقد جعلت الطعن يف أحكام املحاكم العسكرية إىل حمكمة النقض، لكن ال يزال هناك 

إخالل بحق املتهم يف الطعن،والسيام يف الترشيعات العربية منها: 

1 � حرم�ان املتهم من طرق الطعن العادية، وغري العادي�ة التي حددها القانون عند حماكمته 
أمام املحاكم العس�كرية، والس�يام إذا كانت القضية التي حياكم فيها من جرائم القانون 
الع�ام، وإذا كان�ت بع�ض املحاكم العس�كرية، حتدد طري�ق أو طريق�ني للطعن كطريق 
إع�ادة االلت�امس أو النقض، فإن ذل�ك ال يكفي كي ينال املتهم أم�ام هذه املحاكم كامل 
حقوق�ه يف الطعن يف األحكام الصادرة ضده، وخصوص�ًا يف حالة اإلدانة، وجيب أن ال 
يلتف�ت لقول من يقول إن نظام التصديق عىل أحكام املحاكم العس�كرية من قبل رئيس 
الدولة،أو من ينيبه يعد أحد طرق الطعن،وأنه ش�بيه بنظام االس�تئناف، فإن ذلك بعيدًا 
ع�ن حق املتهم الش�خيص الذي كفله له القانون، وح�دد أربعة طرق للطعن كام أن نظام 
التصديق يفتقد للعديد من الضامنات اخلاصة باملتهم منها، أن املصدق ليس من القضاة،  
ك�ام يتولون إعادة حماكمة املتهم م�ن جديد، وإنام يكتفي بفحص أوراق الدعوى، كام أن 
نظام التصديق املش�ار إليه معارض للمواثيق الدولي�ة التي تنص عىل وجوب الطعن يف 

األحكام إلعادة نظر القضية أمام حمكمة عليا، كام سبق بيانه. 

2 � إن إلف�راد املحاك�م العس�كرية بمحكم�ة متيي�ز، أو طعون مس�تقلة عن حمكم�ة التمييز، 
أو النق�ض العادي�ة، كام يف م�رص واألردن والعراق، يع�د إخالاًل بمبدأ وح�دة القضاء 
يف الدول�ة، فمن املعروف متاش�يا مع مبدأ وح�دة القضاء أن النظ�ام القضائي يف الدولة 

)1( األن�وار، أمحد، مرج�ع سابق، ص131 �  132 ؛  وانظر: أمح�د، عبدالكريم، مرجع سابق، ص635 �  636. 
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يع�د وحدة متكاملة، حتى لو تعددت جهاته وفروع�ه وختصصاته، فاجلامع له واملوحد 
ألحكامه، وجود حمكمة عليا واحدة؛ لضامن تفسري وتطبيق القانون تطبيقًا سلياًم)1(.

3 � بع�ض األنظم�ة اعتمدت عىل طريق التامس إعادة النظ�ر كطريق للطعن يف حني أن هذا 
الطريق ال يمكن اعتباره أحد طرق الطعن يف األحكام، أو اعتباره مماثاًل للطعن بالنقض 
نظ�رًا ؛ ألن�ه ال يعرض ع�ىل حمكمة أعىل للبت فيه، إنام يعهد في�ه إىل مكتب الطعون، كام 
يف النظ�ام املرصي واملكتب مش�كل من ضباط القضاء العس�كري، وه�ذا يعني تدخل 
السلطة التنفيذية يف عمل السلطة القضائية، وهبذه الطريقة، فإهنا حترم املحكوم عليه من 

طرق الطعن العادية املمنوحة له أمام املحاكم العادية)2(. 

4 � عضوي�ة ضاب�ط يف بع�ض الترشيع�ات العربي�ة الت�ي أخذت بنظ�ام حمكم�ة التمييز، أو 
االس�تئناف ك�ام يف لبنان في�ه انتقاص من الضامن�ات املقررة يف القان�ون العام، حيث إن 
مثل هذه املحاكم هي أعىل الس�لم القضائي، ويشرط ملن يتبوأ هذه املكانة أن يكون من 
القضاة املس�تقلني، والذين قد حازوا الكثري من اخلربة والتجربة، وليس من املعقول، أو 
م�ن الع�دل أن جيلس يف منصة حمكمة التمييز، أو غريها ضابط قد يكون قليل اخلربة، أو 

مل جياز يف القانون)3(. 

5  � إن طري�ق الطع�ن بالنقض يف األحكام اجلزائية العس�كرية التي أخ�ذت به بعض النظم 
العربية واألجنبية، كفرنس�ا، وسوريا والعراق، ومرص، وبعضها أخذ بطريق االستئناف 
كالترشيعات يف أمريكا ولبنان والس�ودان مثاًل، هو بال ش�ك خطوة متقدمة يف األنظمة 
اإلجرائي�ة العس�كرية، ولكن�ه ال يكف�ي، ب�ل إن من حق املته�م أن يعطى كاف�ة حقوقه 
املقررة يف الطعن من معارضة،واس�تئناف، ونقض، والتامس إعادة النظر، وذلك التزامًا 
بمب�دأ التقايض عىل درجت�ني الذي أصبح أحد املبادئ التي يق�وم عليها النظام احلديث 

لإلجراءات اجلنائية التي قررهتا املبادئ الدستورية )4(.

)1( العنزي، مرجع سابق، ص601 . 
)2( طه، حممود، مرجع سابق، ص150 .

)3( العنزي، مرجع سابق، ص 60؛ وانظر: أمحد، عبدالكريم، مرجع سابق، ص643 .  
)4( العنزي، مرجع سابق، ص604 �  605 . 
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الفرع الثاين: حماكم أمن الدولة 

اعتربت بعض الترشيعات العربية أن أحكام حماكم أمن الدولة غري خاضعة للطعن أمام أية 
حمكمة بعد التصديق عليها، ممن خيول له نظامها التصديق عىل أحكام هذه املحاكم. 

فف�ي م�رص مثاًل، نج�د نظام قانون الط�وارئ رقم 162 لس�نة 1958م، وقد ج�اء يف املادة 
)12( من�ه ع�ىل أنه »ال جي�وز الطعن بأي وجه م�ن الوجوه يف األحكام الص�ادرة من حماكم أمن 
الدول�ة، وال تك�ون هذه األحكام هنائي�ة إال بعد التصديق عليها من رئي�س اجلمهورية«، ويعني 
ذلك أن أحكام حماكم أمن الدولة – طوارئ �  ال جيوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه، أما بعد 
التصدي�ق عليه�ا، فإهنا حتوز حجته اليشء املحكوم به، بحي�ث ال جيوز إعادة املحاكمة عىل نفس 

الفعل)1(. 

وهب�ذا نج�ده قد أخل بأهم ضامنات املتهم أمام هذه املحاكم، وهو حقه يف الطعن يف أحكام 
هذه املحاكم، وكذلك سار الترشيع األردين، حيث يقيض – بأنه يف حالة إعالن األحكام العرفية 
يف األردن، فإن اجلرائم الواقعة عىل أمن الدولة ال ختضع للطعن أمام أية حمكمة بام يف ذلك حمكمة 
العدل، وال تنفذ قراراهتا إال بعد التصديق عليها من احلاكم العسكري مادة )17، 18، 19( من 
تعليامت اإلدارة العرفية العس�كرية)2(. إال أن املنظ�م األردين عدل موقفه من أحكام حمكمة أمن 
الدول�ة، حيث أصبح�ت أحكامها قابلة للطعن أمام حمكمة التميي�ز يف اجلنايات واجلنح، وذلك 
بمقت�ىض القان�ون رق�م 22 لس�نة 2004م )3(، وال ش�ك أن هذه خطوة حتم�د للمنظم األردين، 

حيث إنه بموجب هذا التعديل أعطى املتهم حقه يف الطعن عىل أحكام حماكم أمن الدولة.

وتأخ�ذ األحكام الص�ادرة عن حمكمة أمن الدولة يف س�وريا ذات النه�ج، الذي يقيض بأن 
قرارات حمكمة أمن الدولة غري قابل للطعن، فقد قضت حمكمة النقض السورية عىل أن »املرجع 
الوحي�د املختص للتظلم من األح�كام الصادرة عن حمكمة أمن الدولة، ه�و رئيس اجلمهورية، 

)1( أب�و الفت�وح، حممد هش�ام،  جملة األم�ن والقانون، كلية رشطة ديب، الس�نة السادس�ة، العدد الث�اين، ربيع األول 
1419ه�، يوليو 1998م، ص418 �  419 . 

)2( اجلب�ور، حمم�د عودة: اجلرائم الواقعة ع�ىل أمن الدولة، وجرائ�م اإلره�اب، ط1، 2009م، دار الثقافة، عامن، 
األردن، ص96 .

)3( اجلبور، مرجع سابق، ص97 �  98 . 
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وهو الكفيل بإصالح العيوب التي قد تش�وب هذه األحكام، س�واء كان�ت عيوبًا موضوعية أو 
قانونية بام فيها من عيب جتاوز االختصاص)1(.

وكانت أحكام حمكمة أمن الدولة يف الكويت غري قابلة للطعن، ما مل يكن احلكم غيابًا، فقد 
نص�ت امل�ادة الثامنة من قانون إنش�اء حمكمة أم�ن الدولة رقم 26 لس�نة 1969م عىل أن »تكون 
األح�كام الص�ادرة من حمكمة أم�ن الدولة هنائية، وغ�ري قابلة للطعن فيها ب�أي طريق من طرق 
الطع�ن، م�ا مل يكن احلكم غيابيًا «، عىل أهن�ا ال تصبح هنائية،وواجبة النف�اذ إال بعد اعتامدها من 

جانب السلطة القائمة عىل إجراء األحكام العرفية)2(.

أم�ا يف الترشي�ع الفرن�يس، فنجده ضيق من نطاق القضاء االس�تثنائي يف حال�ة إعالن حالة 
الط�وارئ أو األح�كام العرفية، وجعله خاضعًا لرقابة حمكمة النقض الفرنس�ية، ورغم أنه ألغى 
حمكمة أمن الدولة بموجب قانون 4 أغسطس 1981م، وأصبحت اجلنح واجلنايات التي ترتكب 
ومتثل مساس�ًا وإرضارًا بأمن الدولة، خيتص بنظرها القضاء العادي، وخيتص القضاء العسكري 
يف حالة الطوارئ واألحكام العرفية بنظر تلك اجلرائم، ويف وقت الس�لم، فإن املحكمة الدائمة 

للقوات املسلحة ال تعمل، وختتص حماكم القانون العام بنظر تلك اجلرائم)3(.

ومما ال شك فيه، أن منع الطعن بأحكام حماكم أمن الدولة خيالف مبادئ العدالة ؛ألنه يغلق 
الطري�ق أم�ام إصالح األخط�اء التي قد تق�ع يف أحكام ه�ذه املحاكم يف تلك الظ�روف الدقيقة 
الت�ي تطبق فيها األحكام العرفي�ة، وبذلك يفوت عىل املحكوم علي�ه الضامنات املقررة له أصاًل 
يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة واخلاص�ة بإج�ازة الطع�ن أم�ام حماك�م قضائية أع�ىل باملعارضة 
واالس�تئناف والنقض ضامنًا حلرية املتهمني وحفاظًا عىل حقوقهم)4(. ومن ثم فإن حرمان املتهم 
م�ن الطع�ن أمام حماكم أم�ن الدولة، يمثل غيابًا لعن�رص مهم من عنارص القض�اء العام الطبيعي 

ويتعلق بضامنات املحاكمة املنصفة. 

)1( اجلبور، مرجع سابق، ص96 .
)2( البدري حممد، مرجع سابق، ص404 ؛ وانظر: أبو الفتوح، مرجع سابق، ص438 . 

)3( البدري حممد، مرجع سابق، ص404 .
)4( الكيالين، فاروق، مرجع سابق، ص157 ؛ وانظر: أبو الفتوح، مرجع سابق، ص467. 
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الفرع الثالث: صور أخرى من املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

يوج�د يف الوطن الع�ريب بعض املحاكم التي هي من نس�يج القضاء اخلاص أو االس�تثنائي 
ومنها: 

1 � حمكم�ة الغ�در: التي أنش�ئت بموجب القانون املرصي رقم 344 لس�نة 1952م، وهذه 
املحكمة ال جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف الدعوى املقامة أمامها بأي طريق من طرق 

الطعن العادية، أو غري العادية)1(.

2 � حمكمة احلراس�ة: التي أنش�ئت بالقانون املرصي رقم 34 لس�نة 1971م الصادر بش�أن 
»تنظيم فرض احلراس�ة، وتأمني سالمة الشعب، حيث نصت املادة )22/أ( من القانون 
أن األح�كام الص�ادرة م�ن املحكمة واملنص�وص عليها يف املادة )10( م�ن هذا القانون 
هنائي�ة ال يقب�ل الطعن فيها بأي طري�ق من طرق الطعن« )2(، وعىل ذلك س�ارت حمكمة 
القي�م املنش�أة بموجب القانون امل�رصي رقم 95 لس�نة 1980م، حيث حظ�ر القانون 
املذكور الطعن بأحكام حمكمة القيم، إال من خالل الطعن بأحكامها أمام املحكمة العليا 

للقيم )3(.

3 � املحاكم اخلاصة بالوزراء: تنص املادة )1( من قانون حمكمة الوزراء يف اإلقليمني املرصي، 
والسوري الصادر بالقانون 79 لسنة 1958م يف فقرتيها األوىل واألخرية عىل أنه »تتوىل 
حماكم�ة ال�وزراء حمكمة عليا تش�كل من اثني عرش عضوًا، س�تة منهم من أعضاء جملس 
األمة خيتارون بطريق القرعة، وستة من مستشاري حمكمة النقض وحمكمة التمييز، خيتار 

)1( الكيالين، مرجع سابق، ص271 . وقد أنشئت عندما نشبت الثورة املرصية عام 1952م، حيث قامت بتشكيل 
جل�ان لتطه�ري األداة احلكومي�ة من املفس�دين، والتحقيق مع عدد من ال�وزراء واملوظفني العامل�ني الذين قاموا 
باستغالل نفوذهم والتدخل يف أعامل القضاء، والعمل عىل رفع األسعار، وقامت بتقديمهم إىل حمكمة استثنائية 

سميت حمكمة الغدر. انظر: الكيالين، املحاكم اخلاصة، مرجع سابق، ص265 . 
)2( اللمس�اوي، أرشف: كفال�ة التق�ايض يف الرشيع�ة اإلس�المية واملواثيق الدولية والدس�تورية، وموق�ف الرقابة 

القضائية الدستورية منها، ط1، 2007م، املركز القومي باإلصدارات القانونية، القاهرة، مرص، ص304 .
)3( اجلارحي، مرجع سابق، ص966 . يقصد باحلراسة يف هذا الصدد احلراسة اإلدارية، وهي التي تفرض بقرار من 
الس�لطة التنفيذية وبعد صدور قانون 1971م مرصي، أصبح فرض احلراس�ة يتم بإجراءات خاصة عن طريق 
حمكمة خاصة تش�كل هلذا الغرض من عنارص ش�عبية من بني املواطنني املش�تغلني باملهنة أو الصناعة، أو العمل 
األس�ايس ال�ذي يامرس�ه املطلوب فرض احلراس�ة عليه، وذلك بجانب م�ا يضمه تش�كيل املحكمة من عنارص 

قضائية متخصصة. انظر: اجلارحي، مرجع سابق،ص260.  
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قضات�ه منهم بطري�ق القرعة من جملس القضاء األع�ىل يف كل إقليم... ويرأس املحكمة 
أعىل املستش�ارين يف الدرجة واألقدمية، ويكون اختصاصها حماكمة الوزراء ومعاقبتهم 
عىل اجلرائم التي يرتكبوهنا أثناء تأديتهم أعامل وظائفهم، وقد حظر نظام املحكمة الطعن 
يف أحكامها، حيث تنص املادة )17( من قانون حمكمة الوزراء املش�ار إليها أن األحكام 
الت�ي تصدر من املحكم�ة العليا ملحاكمة ال�وزراء غري قابلة للطعن فيه�ا بأي طريق من 
طرق الطعن، وجيسد هذا احلكم إخالاًل بعنرص مهم من عنارص القضاء العام املتمثل يف 

إهدار ضامنات املتهم،وحقه يف املحاكمة املنصفة«)1(.

4 � املجل�س الع�ديل يف س�وريا: الذي أقيم يف عهد الوحدة بني س�وريا وم�رص )اجلمهورية 
العربي�ة املتحدة ( عام 1958م، وقد ألغي باالنفص�ال عام 1961م، حيث نصت املادة 
األوىل من املرسوم الترشيعي ذي الرقم 31 لسنة 1961م الصادر يف سوريا عىل أن يكلف 
جملس عديل برئاس�ة قايض برتبة مستش�ار يف حمكمة النقض عىل األقل، وعضوية أربعة 
قضاة برتبة مستشار،أو أستاذ كريس يف كلية احلقوق،أو عميد يف القضاء العسكري عىل 
األقل،وخيتص بجرائم التعدي عىل احلريات العامة واملخلة بواجبات الوظيفة، وإس�اءة 
اس�تعامل السلطة، وتبديد األموال وغريها مما ورد يف املادة الثالثة من املرسوم الترشيعي 
رقم 31 لس�نة 1961م، ويش�مل اختصاص املجلس العديل حماكمة كل من اش�رك أو 
حرض أو تدخل يف ارتكاب اجلرائم املش�ار إليها مدنيًا كان أو عس�كريًا، وتعد قرارات 
جلنة التحقيق، وأحكام املجلس مربمة غري خاضعة ألي طريق من طرق املراجعة عادية 
كان�ت أو اس�تثنائية وتنف�ذ وفق أحكام القان�ون، عىل أن حكم اإلع�دام ال ينفذ إال بعد 

تصديق عليه من رئيس الدولة)2(. 

5 � املحكم�ة العلي�ا يف تون�س: وه�ي خمتصة بجرائم اخليان�ة التي تقع من أعض�اء احلكومة 
طبق�ًا للقان�ون رقم 10 لس�نة 1970م، وجتري اإلجراءات أمامها طبق�ًا ألحكام قانون 
اإلجراءات اجلزائية، إال أن أحكامها ال تقبل الطعن ال باالستئناف، وال بالتعقيب طبقًا 

للامدة )12( من القانون املذكور)3(.

)1( صيام، مرجع سابق، ص410 .
)2( الكيالين، مرجع سابق، ص289 �  292 . 

)3( بسيوين ووزير، مرجع سابق، ص  400 ، تقرير: حممد حميي الدين عوض . 
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6 � حمكمة الش�عب يف ليبيا: أنش�ئت بعد قيام الثورة يف ع�ام 1969م، حيث أصدرت قيادة 
الث�ورة وهي املنظم يف ذلك الوق�ت �  قرارًا يف 1969/10/26م بمحاكمة املس�ئولني 
ع�ن الفس�اد الس�يايس واإلداري، وح�دد يف الق�رار األفع�ال الت�ي تع�د جرائ�اًم وترك 
للمحكمة التي س�تتوىل وضع القرار موضع التطبي�ق صالحية تقدير وحتديد العقوبات 
وط�رق تنفيذها »)م6( من القرار« وتش�كل هذه املحكمة م�ن عنارص خمتلطة، اثنان من 
العس�كريني، وواحد م�ن الرشطة، وآخر من اجلامعة اإلس�المية، واخلامس من أعضاء 
املحكم�ة العليا، وقد نصت املادة )9( عىل عدم جواز الطعن يف أحكامها بأي طريق من 
ط�رق الطعن مع خضوع تل�ك األحكام لتصديق جملس قيادة الثورة الذي له أن يعدهلا، 

أو يلغيها، ويعيد املحاكمة)1(. 

ومما ال ش�ك فيه، أن حظ�ر الطعن أمام هذه املحاكم من خالل ط�رق الطعن املقررة قانونًا، 
يعد اعتداء صارخًا عىل حقوق املتهم، وضامناته املقررة له رشعًا وقانونًا، الس�يام أن قوانني هذه 
املحاكم وغريها تنص رصاحًة عىل عدم متكني املتهم من ممارسة حقوقه يف الطعن عىل أحكامها، 
والتي ال ختلو يف العادة من اخلطأ أو القصور، إذ أن من يصدر هذه األحكام برش، وهم معرضون 
للخطأ بحكم برشيتهم، ولذلك فإن مثل هذه األمور متثل غيابًا لعنرص املحاكمة العادلة، وخرقًا 

ملبادئ العدالة واملساواة.

4 .5 املسـاس بحـق املتهم املترر يف طلـب التعويض أمام املحاكم 
اخلاصة واالستثنائية

جتي�ز أغل�ب الترشيع�ات طرح الدع�وى املدني�ة باملطالب�ة بالتعوي�ض عن الرضر الناش�ئ 
ع�ن اجلريمة أم�ام املحكمة اجلنائية لدى نظر الدع�وى العمومية ؛ توفريًا لوق�ت وجهد القضاء 
واملتقاض�ني، وحتقيق�ًا لرسعة الوصول إىل احلق، وضامنًا لعدم التعارض بني األحكام)2(، وبام أن 
املتهم أحد أطراف الدعوى اجلنائية، فقد يتعرض لبعض األفعال الضارة إبان حماكمته، والسيام 

)1( اعبودة، الكلوين، مرجع سابق، ص141 �  142 . 
)2( صيام، رسي، املساواة أمام القضاء، مرجع سابق، ص116.
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أم�ام املحاك�م اخلاصة واالس�تثنائية، وه�ي أفعال تؤث�ر يف جمملها عىل حقه يف عدال�ة املحاكمة، 
األم�ر الذي يس�توجب إقرار حقه يف التعويض عنها، وعديدة ه�ي االنتهاكات التي تقع عدوانًا 
ع�ىل ح�ق املتهم أثن�اء املحاكمة، وخيتل�ف حكم التعويض عنه�ا من حالة إىل حال�ة)1(، فتعرض 
املته�م للتعذي�ب حلمله ع�ىل االعراف أمام املحاكم،وإيقافه تعس�فًا بدون ح�ق، وغري ذلك من 
االنتهاكات التي قد يتعرض هلا املتهم، إذ أن لكل حالة ما يناسبها من التعويض العادل للمتهم، 
وبام أننا بصدد حق املتهم يف التعويض، فإن املحاكم اخلاصة أو االستثنائية ال جتيز إقامة الدعوى 
باحلق�وق املدني�ة أمامه�ا، ومنه�ا طلب تعويض املته�م لقاء  ما حل�ق به من رضر ج�راء حماكمته 
أم�ام ه�ذه املحاكم، ومن خ�الل هذا املبحث س�يكون احلديث عن ماهي�ة التعويض ورشوطه،  
ثم التعويض يف الرشيعة اإلس�المية والقوان�ني الوضعية واملواثيق الدولية مع التطرق جلملة من 
مواطن اخللل بحق املتهم يف املطالبة بحقه يف التعويض أمام املحاكم اخلاصة واالستثنائية، وذلك 

من خالل املطالب التالية: 

4 .5 .1  ماهية التعويض، ورشوطه
للوقوف عىل ماهية حق املتهم يف التعويض،البد من بيان املقصود به ومعرفة رشوطه.

الفرع األول: تعريف التعويض يف اللغة، واالصطالح الرشعي واالصطالح القانوين 

ـ التعويض يف اللغة

وهو البدل واجلمع أْعواٌض )2(، تقول: ُعْضُت فالنًا، وَأَعْضُته، إذا أعطيته بدل ما ذهب منه، 
واملستعمل التعويض. 

ـ معنى التعويض يف الفقه اإلسالمي

مل يتعرض فقهاء الرشيعة القدماء لتعريف التعويض بشكل حمدد كام هو عند فقهاء القانون، 
ولكن ورد عند حديثهم يف باب الضامن يف قوهلم هو واجب رد اليشء أو بدله باملثل أو القيمة)3(، 

)1( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص528 .
)2( ابن منظور، مرجع سابق، ج4، ص466، مادة )ع.و.ض( .

)3( الغزايل، حممد بن حممد.  الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، ط1، 1399ه� �  1979م، دار املعرفة، بريوت 
لبنان، ج1، ص208 . 
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وه�و إجي�اب مثل التالف إن أمكن،أو قيمته نفيًا للرضر بقدر اإلمكان)1(، وقد عرفه بعض فقهاء 
الرشيعة املتأخرين، منهم اإلمام حممود شلتوت حيث قال: »هو املال الذي حيكم به عىل من أوقع 

رضرًا عىل غريه يف نفس، أو مال،أو رشف« )2(.

 ـ  التعويض عند فقهاء القانون

عرفه البعض بأنه: »مقابل الرضر الناشئ عن اجلريمة« )3(.

وبن�اًء ع�ىل ما تق�دم يكون املقصود بحق املته�م يف التعويض، حق�ه يف احلصول عىل ما جيرب 
الرضر ممن أوقعه به، أو تسبب يف وقوعه بخطئه)4(.

وم�ن يتأم�ل تعري�ف التعويض يف الفقه اإلس�المي والقان�ون الوضعي،  جيد بينهام تش�اهبًا 
كبريًا، فكالمها مقابل الرضر الذي حلق باملرضور به من اجلريمة)5(.

ومما جيدر التنبيه له أن دور املتهم  �  كضحية للخطأ اجلزائي أو القضائي �  ينحرص يف املطالبة 
بالتعويض،  وال شأن له بعقاب املسئول عن الرضر إن كان لعقابه ما يربره يف القانون)6(.

الفرع الثاين: رشوط الرر املوجب للتعويض 

يشرط يف الرضر املوجب للتعويض عدة رشوط منها: 

1 ـ  أن يكون ناجتًا عن خطأ، أو إمهال شخص ما

لكي يستحق املتهم التعويض عن الرضر الذي حلق به، سواء كان ماديًا أو معنويًا، فإنه ينبغي 
أن يك�ون ناجت�ًا عن خطأ أو إمهال من قبل ش�خص آخ�ر، ومدار التعويض ع�ىل وجود الرضر، 

)1( الكاس�اين، ع�الء الدين ابو بكر بن مس�عود: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائ�ع، ط1، 1417ه� �  1996م، دار 
الفكر، بريوت، لبنان، ج7، ص243 . 

)2( شلتوت، حممود: اإلسالم عقيدة ورشيعة، ط17، 1410ه� �  1990م، دار الرشوق، القاهرة، مرص،ص415 .
)3( نج�م، حمم�د صبحي )1989م(: دعوى التعويض أمام املحكمة اجلنائي�ة، بحث مقدم للمؤمتر الثالث للجمعية 

العربية للقانون اجلنائي، ص415.
)4( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص529.

)5( زي�دان، زك�ي .  حق املجني علي�ه يف التعويض عن رضر النفس يف الفقه اإلس�المي والقان�ون الوضعي، ط1، 
2004م، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مرص، ص27.

)6( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص530 .
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سواء كان رضرًا بالغًا أو يسريًا، ومتى حصل الرضر وجب التعويض، وال شك يف أن الشخص 
يلتزم بتعويض ما ينتج مبارشة عن عمله من أرضار، فإذا حلق باملتهم أي رضر من جراء تعسف 
السلطة، أو أحد القائمني عليها، وأدى ذلك إىل إحلاق األذى باملتهم، سواء يف جسمه أو عاطفته 
أو ش�عوره، فإنه يف هذه احلالة جيب تعويض املتهم، وال ش�أن له بعقاب املس�ئول عن الرضر إذا 

كان لعقابه ما يربره، وملحدث الرضر بحق املتهم من يعاقبه وفق إجراءات معينة)1(.

2 ـ أن يكون الرر مبارشًا 

وهذا الرشط يعد أمرًا مطلوبًا فلكي يعوض املتهم عن الرضر الذي حلق به، ينبغي أن يكون 
ه�ذا الرضر مبارشًا، وهذا أمر منطقي يتوافق وطبيعة الرضر، إذ أن الش�خص ال يتحمل النتائج 
غ�ري املبارشة ألفعاله، وإنام يكفي�ه حتمل النتائج املبارشة لتلك األفعال، ويمكن القول إن الرضر 
املب�ارش يعن�ي قيام س�ببية مبارشة ب�ني الفعل الضار وال�رضر الذي حدث، ومن ه�ذا فإن املتهم 

يستحق التعويض إذا كان الرضر حصل عليه مبارشة)2(.

3 ـ أن يكون الرر حمقق الوقوع

يش�رط يف الرضر كي يس�تحق املتهم � ضحية الفعل غري املرشوع �  التعويض عنه أن يكون 
حمق�ق الوق�وع، ومتى كان وقوعه صحيحًا والزمًا، أي أنه ق�د حدث فعاًل أو أنه متحقق الوقوع 
يف املستقبل، كان ذلك كافيًا للمطالبة بالتعويض، وبالتايل فإن الرضر املحتمل ال جيوز التعويض 
عن�ه فه�و قد يقع أو ال يقع، والرضر الذي وقع فعاًل هو رضر حتددت عنارصه، كإهانة ش�خص 
املته�م أو محل�ه عىل االعراف بالقوة أو قذفه أو س�به، لكن هناك رضرًا مل يقع  بعد، ولكن مؤكد 
الوق�وع يف املس�تقبل مثل هذا ال�رضر يعوض املتهم عنه إذ هو لي�س رضرًا احتامليًا، كأن يصاب 
املتهم إصابة تعجزه عن العمل، فال ريب أن هلذا املترضر حقًا يف التعويض عن العجز عن العمل 

باعتباره رضرًا قد وقع فعاًل)3(.

)1( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص531 . 
)2( منص�ور، أجم�د حمم�د . التعوي�ض عن الرضر األديب الناش�ئ عن املس�ئولية التقصريي�ة وانتقاله، املجل�ة العربية 

للدراسات األمنية والتدريب، العدد التاسع والثالثون، حمرم 1426ه� �  فرباير 2005م، ص58.
)3( حاتم، بكار، مرجع سابق، ص533؛    وانظر: منصور، أجمد حممد، مرجع سابق، ص59. 
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4 ـ أن خيل بمركز حيميه القانون

يتع�ني أن يك�ون الرضر نتيجة االعتداء ع�ىل أحد احلقوق املحمية قانون�ًا، فمرشوعية احلق 
واملصلحة املالية كانت أو املعنوية رشط أس�ايس لبس�ط مظلة احلامية القانونية، ورضورة ال غنى 
عنها الس�تحقاق التعويض عن األرضار التي تقع بغيًا عليها، فغري املرشوع من املصالح ال يؤبه 

هبا البتة.

وبناًء عىل ذلك فإن ما يصيب املتهم من أرضار نتيجة السري املعيب للعدالة ترتد إىل اإلخالل 
باملفرضات األساسية حلقه يف املحاكمة العادلة. 

ولي�س هن�اك م�ا هو أوثق عالق�ة باملرشوعية من احلق املذك�ور، وما يقوم علي�ه من ركائز، 
فالعدوان الذي يقع عىل إرادة املتهم، بتعذيبه محاًل له عىل االعراف باجلرم املسند إليه، هيدر حقه 
يف الدفاع ويقوض دعامة أساس�ية للمحاكمة العادلة،  ويمس�ه يف نفس الوقت بحقه يف السالمة 
البدنية والذهنية مساس�ًا ظاهرًا، وهذا العدوان خيلف رضرًا بالغًا وفادحًا باملتهم ال يمكن غمط 

حقه يف التعويض عنه. 

وكذلك فإن خطأ القايض اجلس�يم، أو غش�ه أو تدليسه، خيل بمبدأ احلياد املفرض يف قضاء 
احلك�م، ويق�وض ركيزة أساس�ية حلق املتهم يف عدال�ة أحكامه، ومن ثم يعطى ملن أضري بس�ببه 

مكنة خماصمة قاضيه، واملطالبة بجرب الرضر الذي أحلق به)1(.

الفرع الثالث: من يعوض املتهم، ومقدار التعويض 

الش�ك أن املتس�بب يف إحل�اق األذى والرضر باملتهم، ه�و الضامن، وهو ال�ذي يؤخذ منه 
التعويض ماليًا، أو يعزر إن مل يقدر عىل التعويض، أو جيمع بينهام إذا كان الرضر يش�مل اجلانب 
امل�ادي واجلانب املعنوي، فاملتس�بب املبارش للرضر هو الذي يتحمله، فإذا كان املتس�بب املبارش 
منف�ذًا ألم�ر من هو أكرب منه حتمل األول تبعات الرضر، فإن كان عن اجتهاد منه فأخطأ بدعوى 

محاية املجتمع، فإن بيت مال املسلمني يضمن. 

)1( حاتم، بكار، مرجع سابق، ص532 �  533 . 



232

وإن ظهر التجاوز منه يف احلبس،أو الرضب، أو اإلهانة عىل الرغم من هذه الدعوى ضمن 
بمق�دار تعنت�ه، أما عن تقدير التعويض املايل عن الرضر ال�ذي حلق باملتهم، فمرجعه إىل القايض 
الذي يلزم بإقامة العدل، وبمنهج السياسة الرشعية التي تأخذ احلق من القوى إىل الضعيف، عليه 
أن يك�ون التعوي�ض بمقدار الرضر دون زيادة حتى ال ترف�ع رضرًا وتوقع آخر، وأن جيرب املتهم 

بتعويض املتهم باملثل، حتى يكون ذلك شفاء لنفس املتهم الربيء، وردعًا ملن اهتمه زورًا)1(.

أم�ا يف النظم الوضعي�ة، فإن القايض مقيد بام يصدره املنظم يف هذا الش�أن، وبالتايل ليس له 
سلطة تقديرية يف زيادة أو إنقاص التعويض عام يقرره املنظم، وإذا مل يقم املنظم بتحديد التعويض 
عىل وجه معني، فإن تقديره يكون من س�لطة حمكم�ة املوضوع، وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية 
العلي�ا يف م�رص حني قضت بأن تقدير مبلغ التعويض، هو من س�لطة حمكمة املوضوع وحدها�، 

وال رقابة عليها يف ذلك ما دام قد اكتمل حلكمها بالتعويض عنارصه القانونية )2(.

4 .5 .2 التعويـض يف الرشيعة اإلسـالمية، والقوانـني الوضعية، واملواثيق 
الدولية 

الفرع األول: مرشوعية التعويض يف الرشيعة اإلسالمية 

ج�رب ال�رضر بالتعويض املايل أمر س�ائغ يف الرشيعة اإلس�المية، والتعويض امل�ايل كام قرره 
الفقه�اء مقت�رص عىل الرضر احل�يس)3(، أي الذي يكون ال�رضر متوجهًا فيه إىل الب�دن، أو املال، 
وأم�ا الرضر املتوجه إىل العرض أو الرشف، وهو ما يعرب عنه باآلالم النفس�ية التي حتصل للمرء 
نتيجة االعتداء عليه بقول أو فعل ال يتعرض لبدنه وال ملاله لكنه يعد مهانة له، وكذلك ما حيصل 
له من اآلالم النفس�ية، فإن الرشيعة اإلس�المية ال تعوض املرضور منها؛ نظرًا لعدم ضبط مقدار 

)1( س�عيد، حمم�د رأفت )1406ه��(: تعويض املتهم، بحث ضم�ن أبحاث الندوة العلمي�ة األوىل �  اخلطة األمنية 
الوقائي�ة العربي�ة األوىل – عن املته�م وحقوقه يف الرشيعة اإلس�المية، إصدار املركز العريب للدراس�ات األمنية 

والتدريب، الرياض، ج2، ص337 �  339 . 
)2( منصور، أمحد جاد: احلامية القضائية حلقوق اإلنسان، ط1، 1997م، دار أبو املجد للطباعة، القاهرة، مرص، ص 

.634
)3( يوجد من الفقهاء من يرى جواز التعويض املايل عىل الرضر األديب،وهو ما يلحق اإلنس�ان يف ش�عوره وعواطفه 
ونفس�يته م�ن أذى أو رضر، ينظ�ر يف ذل�ك البح�ث املقدم م�ن د. حممد ب�ن عبدالعزيز اليمن�ي، التعويض املايل 
عن الرضر النفيس واملعنوي، دراس�ة مقارنة، املجلة العربية للدراس�ات األمنية والتدريب، العدد 47 أغسطس 

2008م، جامعة نايف العربية، ص96 .
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التعوي�ض ملث�ل هذه األمور، والختالفها من ش�خص إىل آخر تبعًا ملا حتدث�ه مثل هذه األرضار، 
فه�ي ختتلف من ش�خص إىل آخر)1(، أما التعوي�ض املايل، أو ما يعرب عنه فقه�اء القانون بالرضر 

املادي، فقد دلت مصادر الترشيع عىل مرشوعية التعويض عن األرضار. 

فم�ن القرآن الكريم قوله عز وجل: } ...َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدٰى 
َ َمَع امْلُتَِّقنَي ﴿194﴾ ) البقرة(، وقوله تعاىل:}َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا  َ َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َعَلْيُكْم  َواتَّ
ابِِري�نَ ﴿126﴾)النحل(وقول�ه تع�اىل:}َوَجَزاُء  َو َخرْيٌ لِلصَّ ُتْم هَلُ بِِمْثِل َم�ا ُعوِقْبُتْم بِِه  َوَلئِْن َصرَبْ

امِلنَِي﴿40﴾)الشورى(.  ُه اَل حُيِبُّ الظَّ ِ  إِنَّ َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعىَل اهللَّ َئٍة َسيِّ َسيِّ

وه�ذه اآلي�ات وإن كان�ت ت�دل عىل مع�ان كث�رية، إال أن املفرسي�ن ذكروا من ب�ني ما تدل 
علي�ه مرشوعي�ة التعويض، فقد جاء يف كتب التفس�ري من معاين اآليات الس�ابقة داللتها عىل أن 
من اس�تهلك، أو أفس�د ش�يئًا من احليوان أو الع�روض، ضمن مثله، أو قيمت�ه عىل اختالف بني 

الفقهاء)2(. و ليس هذا مقام بسطه. 

وأوضح ما دل يف القرآن الكريم عىل مرشوعية التعويض عن الرضر، تلك احلادثة التارخيية 
التي حكم فيها داود وس�ليامن عليهام الس�الم بالتعويض لصاحب ال�زرع الذي ترضر من نفش 
ْرِث إِْذ  ُكاَمِن يِف احْلَ الغنم فيه، وقد حكاها القرآن الكريم، قال جل جالله }َوَداُووَد َوُسَلْياَمَن إِْذ حَيْ

ْكِمِهْم َشاِهِديَن ﴿78﴾)األنبياء(. ا حِلُ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّ

فقد ذكر املفرسون يف تفسري هذه اآلية أن غناًم لرجل رعت لياًل يف زرع آخر فأتلفته، فاحتكام 
إىل داود عليه اإلس�الم، فقىض بتس�ليمه الغنم إىل صاحب الزرع، تعويضًا له عام حلقه من رضر، 
وج�ربًا للنقص الذي أصابه، ولكن س�ليامن عليه الس�الم رأى ما هو أرف�ق وأرىض، فحكم بأن 
تدفع الغنم إىل صاحب احلرث فينتفع هبا بألباهنا وسمنها وأصوافها، ويدفع احلرث إىل صاحب 
الغن�م ليق�وم عليه، حتى إذا عاد الزرع إىل حاله التي أصابته الغنم يف الس�نة املقبلة، رد كل واحد 

منهام املال إىل صاحبه، فأعجب داود بحكم سليامن وأنفذه)3(.

)1( اليمني، حممد عبدالعزيز، مرجع س�ابق، ص79؛ وانظر: أبو س�اق، حممد املدين: التعويض عن الرضر يف الفقه 
اإلسالمي، ط1، 1419ه� �  1999م،  دار اشبيليا، السعودية، الرياض، ص156. 

)2( القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 454.  وانظر: بوساق، مرجع سابق، ص156 .
)3( القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص268
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وإذا م�ا وقفن�ا مع الس�نة املطهرة نجد أن هناك أدل�ة كثرية تقرر مب�دأ التعويض، ومنها عىل 
سبيل املثال ال احلرص. 

م�ا جاء يف ضامن املتلف�ات، ما رواه أنس ريض اهلل عنه قال: أه�دت بعض أزواج النبي > 
إلي�ه طعام�ًا يف قصعة، فرضبت عائش�ة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال الرس�ول > » طعام 
بطعام وإناء بإناء«)1(، فهذا احلديث رصيح يف الداللة عىل مرشوعية التعويض عن الرضر، ودل 
ع�ىل مب�دأ التعويض أيضًا، قضاء رس�ول اهلل > يف ناقة الرباء بن ع�ازب، حيث روى حرام بن 
حميصة »إن ناقة الرباء بن عازب دخلت حائطًا فأفس�دت فيه، فقىض رس�ول اهلل> أن عىل أهل 
احلوائط حفظها بالنهار وأن ما أفس�دت املوايش لياًل ضامن عىل أهلها« )2(، أي مضمون عليهم 
ومعنى الضامن هنا: هو إلزام أصحاهبا بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر لياًل)3(.

ومم�ا يؤكد ع�ىل إجياب التعوي�ض، وأنه مبدأ عام أس�اس قول�ه> »ال رضر وال رضار«)4( 
ففي هذا احلديث، وما قبله داللة قطعية عىل مرشوعية التعويض ؛ صيانة ألموال الناس من كل 

اعتداء، وجرب ما فات منها بالتعويض. 

وق�د جاءت نصوص الفقهاء مؤكدة هلذا املبدأ، حيث قال ابن القيم يف أعالم املوقعني »فإن 
الواجب ضامن املتلف باملثل بحسب اإلمكان«)5(.

وب�ام أن التعوي�ض ثابت يف الرشيعة اإلس�المية، فإن املتهم إذا حلقه رضر م�ن جراء التهمة 
املنس�وبة إلي�ه، ومل يثب�ت ذلك يف حق�ه كان له احلق يف التعوي�ض، واألرضار الت�ي تلحق املتهم 
كثرية، وعديدة، ومن أظهرها األرضار اجلس�مية التي تتمثل يف كل أذى يصيبه يف جس�مه، أو ما 
يلحق�ه م�ن رضر يف ماله إبان حماكمته، س�واء بإتالفه كله أو بعضه أو يتع�رض للعيب والنقص 

بتفويت منافعه عليه، وهذا الرضر املادي الذي يلحق املتهم يستحق التعويض عليه )6(.

)1( البخاري،  مرجع سابق، ص124 �  125 .
)2( اب�ن ماجة، حممد بن يزيد القزويني: س�نن اب�ن ماجة، ط1، 1422ه�، 2001م، دار اب�ن حزم، بريوت، لبنان، 

ص346، حديث رقم 2332، باب احلكم فيام أفسدت املوايش. 
)3( بوساق، مرجع سابق، ص159 . 

)4( ابن ماجة، مرجع سابق، حديث رقم 2341، باب من بنى يف حقه ما يرض جاره، ص348 . 
)5( ابن القيم، عبداهلل بن حممد: أعالم املوقعني عن رب العاملني، ضبط وحتقيق وختريج: حممد املتعصم باهلل البغدادي، 

ط2، 1418ه� �  1998م، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ج2، ص41 . 
)6( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص541 . 



235

الفرع الثاين: التعويض يف القوانني الوضعية 

الدول�ة وبصفته�ا راعي�ة حلقوق اإلنس�ان،وواجب عليها القيام بش�ئون العدال�ة واالهتامم 
بضحايا الس�ري املعيب لألجهزة املعنية هبا، الذين يت�رضرون من األفعال غري املرشوعة التي تقع 
من أولئك الذين يعملون عىل معاونتها يف أداء مهمتها، وبصفة خاصة إذا كانوا تابعني هلا، ويعترب 
املتهم واحدًا من هؤالء الضحايا بل من أكثرهم ضعفًا وهوانًا، ومن ثم أحوجهم إىل الرعاية)1(.

والشك يف أن كفالة حق املتهم يف التعويض يف النظم الوضعية يعد واجبًا عليها، فالتعويض 
جي�رب م�ا أحلقته به إجراءات املحاكمة من أرضار، ونج�د أن أول من نادى بفكرة التعويض جربًا 
لل�رضر النات�ج عن اخلطأ، هم فقهاء القانون الفرنيس القديم، وهي قاعدة توجب التعويض عن 
كل خطأ أحدث رضرًا بالغري)2(. وقد كرس�تها املادة )1382( من التقنني املدين الفرنيس القديم 
الت�ي ج�اء فيها »كل عم�ل أيًا كان يلحق الرضر بالغري يلزم من وق�ع بخطئه هذا الرضر أن يقوم 

بتعويضه«)3(.

ويف املادة الثامنة من دس�تور مقاطعة )ZOUG( الس�ويرسية س�نة 1894م،  نصت رصاحة 
عىل محاية احلرية الش�خصية، وأقرت لكل من يقبض عليه خطأ أو بطريقة غري مرشوعة احلق يف 

تعويض مالئم حيكم به عىل الدولة )4(.

وع�ىل صعيد آخر،  نج�د أن املنظم اإلنجليزي قد اهتم بكفالة ح�ق املتهم يف التعويض عن 
األرضار التي تلحق به نتيجة لإلجراءات القضائية الشائنة، وذلك عماًل بأحكام القانون الصادر 
سنة 1948م، فقد أقر حقه يف التعويض حينام تبارش ضده إجراءات املحاكمة لغري سبب معقول 
أو لبواع�ث غري مناس�بة، وكذلك إذا أخىل س�بيله بناًء عىل أمر إحضار جس�م الس�جني، وحني 

يقيض برباءته مما أسند إليه يف حاالت إخفاق العدالة«)5(.

)1( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص534.
)2( املرجع السابق ، ص535.

)3( نات�ايل، ال�واك أكوالوم�ني: التعوي�ض يف اإلج�راءات اجلنائية، ترمجة: هن�ري ري�اض، 1993م، مكتبة اهلالل، 
اخلرطوم، السودان، ص15، 39 وما بعدها.

)4( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص537.
)1( الكبي�يس، عبدالس�تار )1981م(: ضامن�ات املتهم قبل وأثناء املحاكمة، رس�الة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة 

القاهرة، ص1087. 
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وه�ذا ما س�ار عليه املنظ�م الليبي ضمن املادة )50( من القانون امل�دين التي جاء فيها »لكل 
م�ن وقع عليه اعتداء غري مرشوع يف حق من حقوقه امللزمة لش�خصه، أن يطلب وقف االعتداء 

والتعويض عام يكون قد حلقه من رضر«)1(.

الترشيع�ي 148  العقوب�ات املرس�وم  امل�ادة )1/138( م�ن قان�ون  ويف س�وريا نص�ت 
تاري�خ 1949/6/22م ع�ىل »كل جريم�ة تلحق بالغ�ري رضرًا ماديًا كان أو أدبي�ًا تلزم الفاعل 

بالتعويض«)2(.

ويف اإلم�ارات العربي�ة، نصت املادة )25( من قانون اإلج�راءات اجلزائية لدولة اإلمارات 
رقم 35 لسنة 1992م عىل  أنه »للمتهم أن يطلب من املحكمة أن تقيض له بتعويض عن الرضر 
الذي أصابه، بس�بب توجيه اهتام كيدي من جانب املبلغ أو املجني عليه، وللمحكمة اجلزائية أن 
تقيض بالتعويض للمتهم عىل من حتكم بإدانته يف جريمة ش�هادة الزور والبالغ الكاذب بناًء عىل 

طلب املتهم)3(.

ويف اململكة العربية الس�عودية، نصت املادة )217( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي 
ع�ىل أن�ه »لكل من أصابه رضر نتيجة اهتامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة س�جنه، أو توقيفه أكثر من 
امل�دة املق�ررة احلق يف طل�ب التعويض« وامل�ادة )210( إجراءات نصت ع�ىل »كل حكم صادر 
بعدم اإلدانة بناًء عىل طلب إعادة النظر، جيب أن يتضمن تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه 

ملا أصابه من رضر إذا طلب ذلك« )4(.

أما املنظم املرصي فقد عرب يف املادة )57( من الدستور لسنة 1971م عىل أنه »تكفل الدولة 
تعويضًا عاداًل ملن وقع االعتداء عىل حريته الشخصية... »مقرًا بذلك حق املتهم كضحية لتعسف 
الس�لطة يف مطالبة الدولة بتعويض عن األرضار التي تلحق به من جراء االعتداء عىل حريته من 

قبل القائمني عىل إنفاذ العدالة اجلنائية )5(.

)1( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص536.
)2( اجلوخدار، حسن، مرجع سابق، ص162 .

)3( جهاد، جودة حسني, الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ط1، 1415ه� 
�  1994م، مطبعة الفجرية الوطنية، الفجرية، اإلمارات ، ص211 . 

)4( احلجيالن، صالح إبراهيم. املالمح العامة لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ودوره يف محاية حقوق اإلنسان، 
ط1، 1426ه� �  2006م، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، ص465، 485 .

)5( بندق، وائل، مرجع سابق، ج1، ص18 ؛  وانظر: بكار، حاتم، مرجع سابق، ص537. 
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أم�ا ع�ن التعويض عن أخطاء الس�لطة القضائية، فلم تنص بع�ض القوانني العربية عىل أي 
تعويض عن أخطاء السلطة القضائية، ولكنه مقرر يف كثري من القوانني العربية عن طريق دعوى 
خماصم�ة القض�اة، كام هو احل�ال يف اجلزائر املادة )46( دس�تور لس�نة 1989م، وتونس املادتان 
)199 �  200( من جملة املرافعات املدنية والتجارية، ومرص املادة )494(، وما بعدها من قانون 
املرافع�ات املدني�ة والتجارية، وس�وريا املادة )486(، وم�ا بعدها من قانون أص�ول املحاكامت 

املدنية، ولبنان املواد )741 �  761( من قانون أصول املحاكامت املدنية)1(.

ه�ذا ومن خالل ما س�بق بيانه، يتض�ح أن حق املتهم يف التعويض ق�د حظي باهتامم بالغ يف 
الترشيعات العربية واألجنبية، وأن هلا س�ندها الترشيعي يف ه�ذه القوانني، مما يعطي املتهم احلق 
يف طل�ب تعوي�ٍض ع�ادٍل لقاء ما حلق من أرضار، س�واء كان�ت مادية أو معنوية أثن�اء إجراءات 

املحاكمة.

الفرع الثالث: التعويض يف املواثيق واملعاهدات الدولية 

تعويض املتهم كضحية للنظام العقايب مبدأ وجد االهتامم به يف كثري من املعاهدات الدولية، 
فق�د نصت املادة )6/14( من االتفاقية الدولية حلقوق اإلنس�ان املدنية، والتجارية عىل أن لكل 
ش�خص أوقعت به العقوبة بس�بب حكم هنائي صادر عليه يف جريم�ة جنائية احلق يف التعويض 
طبق�ًا للقان�ون، إذا ألغ�ي احلك�م، أو نال العفو بعد ذلك بس�بب واقعة جدي�دة، أو واقعة جرى 
اكتش�افها حديث�ًا، وكش�فت بش�كل قاطع إخفاق�ًا يف العدالة، م�ا مل يثبت أن عدم الكش�ف عن 

الواقعة املجهولة يف حينه يعود يف أسبابه كليًا أو جزئيًا إىل هذا الشخص)2(.

كام تنص املادة )10( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان عىل أن »لكل شخص احلق يف 
التعويض طبقًا للقانون يف حالة احلكم عليه هنائيًا بالعقوبة بناًء عىل إخفاق العدالة«)3(.

وه�و ما أكد علي�ه العهد الدويل اخل�اص باحلقوق املدنية والسياس�ية لس�نة 1966م امل�ادة 
)5/9(، حيث نصت عل�ى أنه »لك�ل ش�خص كان ضحي�ة توقيف أو اعتقال غي�ر قانوين حق 

)1( بسيوين ووزير، مرجع سابق، ص403،  تقرير: حممد حميي الدين عوض.
)2( عوض، حممد حميي الدين . حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، )ب.ت، ب.ن(،ص643 . 

)3( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص347 .
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يف احلص�ول ع�ىل تعوي�ض« )1(.وهو ما أكدته كذل�ك املادة )7/14( من نفس العهد، كام س�بق 
بيانه. 

ك�ام نصت امل�ادة )11( من إعالن محاية األش�خاص م�ن التعذيب ال�ذي اعتمدته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم 3452 وتاريخ 1975/3/9م عىل أنه إذا ثبت عمل من أعامل 
التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة،وقد 
ارتك�ب بفع�ل موظف عموم�ي، أو بتحريض م�ن غريه، كان م�ن حق املجني علي�ه اإلنصاف 

والتعويض وفقًا للقانون القومي« )2(.
أما مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان الصادر عىل 1986م، فقد نص يف املادة )5( منه 

»ملن كان ضحية القبض، أو اإليقاف بشكل غري قانوين احلق يف التعويض« )3(.
وع�ىل صعي�د آخر، فقد أوىص املؤمت�ر الرابع حلامية حقوق اإلنس�ان يف الوطن العريب الذي 
انعق�د يف القاهرة س�نة 1989م برضورة كفالة تعويض مادي عادي ع�ىل اخلزانة العامة يف حالة 
خماصم�ة القضاة، وحالة إخفاق العدالة بصدور حكم هنائ�ي باإلدانة،أو إذا ألغي هذا احلكم أو 

نال املحكوم عليه العفو بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها بعده)4(.
م�ن هذه املعاه�دات واملواثيق الدولية، يتبني جلي�ًا مدى مراعاهتا حلق�وق املتهم، وأنه حمل 
رعاية كل الدول، وجيب تعويضه عن كل رضر يلحق به سواء كان ذلك الرضر ماديًا أو معنويًا، 
وإن كان�ت هذه املواثيق غري ملزمة للدول، إال أهنا تب�ني احلد األدنى من معاملة املتهم ومراعاته 
أثناء سري املحاكمة، وأن التعويض يعد من حقوقه األساسية يف حالة تعرضه للظلم، أو اإلساءة؛ 

دعاًم حلقه يف حماكمة عادلة. 

4 .5 .3 مواطـن اخللـل بحـق املتهـم يف التعويـض أمام املحاكـم اخلاصة 
واالستثنائية 

التعوي�ض ع�ن الرضر أحد حق�وق اإلنس�ان، وهو ثاب�ت يف الرشيعة اإلس�المية، والنظم 
الوضعية واملواثيق الدولية، واملتهم كونه برشًا، قد يلحق به الرضر، سواء كان ذلك عند القبض 

)1( املرجع السابق ، ص34 . 
)2( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص538 . 

)3( بسيوين وآخرون، مرجع سابق، ص380 .
)4( بكار، حاتم، مرجع سابق، ص539 . 
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علي�ه أو أثن�اء التحقيق معه، أو يف مرحلة املحاكمة، ويف ه�ذه احلالة جيب أن يعوض عىل قدر ما 
حلق�ه م�ن رضر، لكن األم�ر خيتلف عندما حياكم املته�م أمام املحاكم اخلاصة أو االس�تثنائية، إذ 
أغل�ب الترشيعات العس�كرية اتفقت عىل مبدأ عام، يتمثل يف الفص�ل التام بني الدعوى اجلنائية 
واملدني�ة، رغم وحدة املنش�أ املتمثل يف اجلريم�ة املقام عنها أيًا من الدعوت�ني، وكان من آثار هذا 
الفص�ل الت�ام عدم قبول اإلدعاء امل�دين أمام املحاكم العس�كرية، عىل خالف م�ا أقرته القوانني 
اجلنائية العامة، حيث خول املنظم فيها ملن حلقه رضر من اجلريمة، أن يقيم نفسه مدعيًا باحلقوق 
املدني�ة أم�ام املحكمة املنظورة أمامها الدعوى اجلنائية، وذلك يف أي�ة حالة كانت عليها الدعوى 

اجلنائية حتى صدور القرار بإقفال باب املرافعة)1(. 

لكن الترشيعات العسكرية ختتلف ففي الترشيع العسكري الفرنيس قرر أن الدعوى املدنية 
أم�ام القض�اء العس�كري الفرنيس غ�ري مقبولة، باعتب�ار أن املحاك�م العس�كرية ال تنظر يف غري 
الدعاوى العامة، وهذا ما حددته املادة )55( من القانون الفرنيس)2(، وإن كان القانون الفرنيس 

قد ضيق تضييقًا شديدًا يف هذه املحاكم، وجعلها وقت الطوارئ فقط حتت رقابة القضاء. 

أما الترشيع العسكري السوري، فقد نص عىل أنه »ال تقيض املحكمة العسكرية إال بدعاوي 
احلق العام، إال أنه حيق هلا أن تقيض بإعادة األش�ياء املضبوطة واألش�ياء اجلرمية إىل أصحاهبا إذا 
كانت هذه األش�ياء ال يوجب القانون مصادرهتا املادة )49( من القانون العس�كري الس�وري، 
وه�و م�ا قرره أيضًا املنظم العس�كري اللبناين امل�ادة )25( من القانون العس�كري اللبناين حيث 
تنص عىل أن »تنحرص صالحية املحكمة العسكرية من أي درجة كانت بدعوى احلق العام دون 
احلق الش�خيص، وهلا أن تقرر إعادة األش�ياء املضبوطة ملواد جرمية إىل أصحاهبا إذا كان القانون 

ال يوجب مصادرهتا)3(.

ويف الترشي�ع العراق�ي، نص�ت امل�ادة )2/88( م�ن القان�ون العس�كري العراق�ي عىل أنه 
»إذا وج�دت املحكم�ة العس�كرية أن اجلريم�ة املعروضة أمامها حق خاص يك�ون البت فيه من 

)1( نجم، عمر، مرجع سابق، ص887.
)2( املرجع السابق ، ص887. 

)3( نجم، عمر، مرجع سابق، ص887.
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اختص�اص املحاك�م العادية، فلها تأجيل املحاكمة وإمه�ال املتخاصمني مدة كافية ملراجعة تلك 
املحكم�ة للفص�ل يف الدعوى، ويف هذه احلال�ة عليها أن تنتظر صدور احلك�م القطعي من تلك 
املحاكم، ومن ثم تصدر حكمها يف اجلريمة استنادًا إليه، وإن مل يراجع تلك املحاكم خالل املدة، 
فتس�تمر يف املحاكم�ة وإصدار احلكم«)1(. وقد جاء الترشيع العس�كري امل�رصي متفقًا مع تلك 
الترشيع�ات فنصت املادة )49( من قانون األحكام العس�كرية عىل أنه ال يقبل اإلدعاء باحلقوق 
املدنية أمام املحاكم العسكرية، إال أهنا تقيض بالرد واملصادرة وفقًا ألحكام هذا القانون)2(، حتى 
بعد التعديل األخري لقانون القضاء العس�كري املرصي رقم 16 لس�نة 2007م، بقي احلال عىل 
ما هو عليه بخصوص اإلدعاء املدين، أنه ال يقبل أمام املحاكم العسكرية املرصية، ومفاد ما تقدم 
اختصاص القضاء العادي بالفصل يف دعاوى التعويض الناش�ئة عن اجلرائم موضوع الدعاوى 
العس�كرية، وجيوز ملن أصاب�ه رضر فيها أن يرفع دعواه مبارشة للمحكم�ة املدنية، وتوقف هذه 
الدعوى إىل حني الفصل يف الدعوى اجلنائية املرفوعة أمام املحاكم العس�كرية، ويش�رط لقبول 
اإلدع�اء املب�ارش أمام املحكم�ة املدنية نفس ال�رشوط املقررة يف قان�ون اإلج�راءات اجلنائية)3(، 
ويرت�ب عىل ذل�ك أنه ال جيوز للمترضر م�ن اجلريمة رضرًا مبارشًا اإلدعاء مدني�ًا أمام املحاكم 
العس�كرية، وه�ذا يف احلقيقة إهدار حلق املتهم املترضر من أن يقي�م دعوى الرضر أمام املحكمة 
الت�ي نظ�رت دع�واه، مما يرتب عليه ع�دم تعويضه ملا أصاب�ه من رضر، وخلق ش�عور لديه بأن 
حق�ه يف التعويض ضائع بني املحاكم العس�كرية، واملدنية. أما الترشي�ع الليبي، فقد نصت املادة 
)105( م�ن قان�ون األحكام العس�كرية عىل »أن اإلدع�اء باحلقوق املدنية ال يقب�ل أمام املحاكم 
العس�كرية«)4(، وهو بذلك قد س�ار عىل هنج الترشيعات العربية التي ال جتيز اإلدعاء املدين أمام 

املحاكم العسكرية. 

أما بخصوص حماكم أمن الدولة، فليست بعيدة هي األخرى عن املحاكم العسكرية، حيث 
نجد أنه مل يرد يف قانون حمكمة أمن الدولة األردنية أي يشء بخصوص اإلدعاء باحلق الشخيص، 

)1( املرجع السابق ، ص888.
)2( صيام، رسي، املساواة أمام القضاء، مرجع سابق، ص116. 

)3( نجم، عمر، مرجع سابق، ص889 �  890 .
)4( الكوين، عيل، مرجع سابق، ص145 . 
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مم�ا ي�دل عىل إمهال حق املته�م املترضر يف عدم النص عىل حقه يف رف�ع الدعوى املدنية أمام هذه 
املحاكم)1(.

ويف حماك�م أم�ن الدولة املرصية، س�واء الدائمة � امللغاة �  أو الط�وارئ، تنص املادة 25 من 
قانون حمكمة أمن الدولة الدائمة عىل أنه »ال جيوز اإلدعاء املدين أمام حماكم أمن الدولة، كام تنص 
املادة )11( من قانون حماكم أمن الدولة طوارئ عىل أنه »ال تقبل الدعوى املدنية أمام حماكم أمن 

الدولة«)2(.

وعىل نفس النهج سارت حمكمة القيم املرصية، إذ نصت املادة )35( عىل»أنه ال جيوز اإلدعاء 
املدين أمامها« )3(، وهذا ينطوي عىل حرمان املرضور »املتهم« من حقه يف احلصول عىل التعويض 
املناس�ب عن الرضر الذي حلق به من جراء اجلريمة التي أرضت به، ويف ذلك إخالل باملس�اواة 
ب�ني املرضورين من اجلرائم التي ختتص بنظرها هذه املحاكم واملرضورين يف س�ائر اجلرائم التي 
تنظرها املحاكم العادية، وهو ما يلقي بظالله حول عدم دس�تورية هذه النصوص باعتبارها ختل 

بحقوق املتهم يف املساواة)4(.

أما يف سوريا، فكانت أفضل حااًل، حيث نص املرسوم الترشيعي رقم 47 يف 1919/3/28م 
عىل إحداث حمكمة أمن دولة عليا، وجاء يف املادة )71( »ويمكن هلذه املحاكم أن حتكم باحلقوق 
أو التعويض�ات املدنية عن األرضار الناجتة عن اجلرائم يف الدعاوى التي تفصل هبا«، وهذا يشء 

جيد يف سياق حقوق املتهم أمام حماكم أمن الدولة يف سوريا. 

مما س�بق بيانه، يتضح عدم دس�تورية كل نص قائم عىل إمهال حق املرضور من إقامة دعوى 
الرضر أمام املحكمة التي تنظر دعواه حتقيقًا للعدل واملس�اواة، وحس�ن سري العدالة، عىل الرغم 
مما توصف به هذه املحاكم من العوار، سواء يف التشكيل، أو االختصاص، أو اإلجراءات إال أهنا 
أصبحت أمرًا واقعًا يف كثري من النظم العربية، ولكن جيب أن حيظى املتهم أمامها بكامل حقوقه 

املقررة له، ومنها حقه يف طلب التعويض من جراء الرضر الذي حلق به أثناء حماكمته أمامها. 

)1( النوايس�ة، عبداإلل�ه حممد: األحكام اخلاصة بمحكمة أم�ن الدولة األردنية، جملة احلقوق، العدد 2، الس�نة 30 
مجادى اآلخرة 1427ه�، يونيو 2006م، ص106 . 

)2( هبنام، رمسيس، مرجع سابق، ص150 �  151 .
)3( املرجع السابق ، ص156 . 

)4( البدري، حممد، مرجع سابق، ص121 . 



242

وهذا أمر ليس باملستحيل، فقد كانت حماكم أمن الدولة يف سوريا أقرب إىل الصواب عندما 
أج�ازت للم�رضور أن يقيم دع�واه أمامها، كام أن يف عدم إعطاء املته�م حقه يف طلب التعويض 
أمام املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية تشتيت جلهوده وتضييع حلقوقه ووقته، لذا فإنه حرى باملنظم 

العريب أن يعيد النظر يف هذه النصوص، وأن يقيمها عىل كل ما هو من صالح املرضور.

4 .6 حق املتهم يف أن ينظر قضيته قضاة متخصصون

4 .6 .1  مفهوم ختصص القايض، وبيان أمهيته

التخصص يف اللغة

ُه باليشء، خَيّصه َخّصًا، وَخُصوصًا وخَصوَصّية، والفتح أفصح. وأخّتّصه؛ أفرده  يقال: َخصَّ
دون غريه، وُيقال: اخّتص فالٌن باألمر، وختَصّص له؛ إذا انفرد، وَخّص غريه، واَخّتصه برّبه )1(.

أما يف االصطالح الرشعي

ف�ال خيرج املعنى االصطالح�ي لالختصاص يف عب�ارات الفقهاء عن املعن�ى اللغوي، فقد 
عرف�ه عل�امء األصول بقوهلم : »التخصص، واالختص�اص هو  قرص العام عىل بعض مس�مياته 

أو أفراده «)2(.

ومل يق�ف الباح�ث عىل تعريف حم�دد لتخصص القايض باملعنى الدقي�ق، ويمكن أن يعرف 
ب�أن املقصود منه: »أن يكون القايض الرشع�ي مؤهاًل علميًا، وخلقيًا ليتوىل منصب القضاء«)3(، 
والتأهي�ل العلم�ي املقص�ود هنا، أن  يك�ون قد أهل نفس�ه تأهيال رشعيا  يف اح�د التخصصات 
اجلنائي�ة أو املدنية كم�ن يتخصص بنظر قضايا األحوال الش�خصية أو القضايا العاملية أو بعض 

القضايا اجلنائية خاصة.

)1( ابن منظور، مرجع سابق، ج2، ص263، مادة )خ .ص .ص ( .
)2( األصفهاين، شمس الدين أبو الثناء حممود بن عبدالرمحن: رشح خمترص ابن احلاجب، حتقيق: د/ حممد مظهر بقا، 

ط1، 1406ه� �  1986م، دار املدين، جدة، السعودية، ج2، ص235 .
)3( أبو فارس، مرجع سابق، ص190.
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أما يف االصطالح القانوين 

فيقص�د بتخص�ص القايض ق�رص العمل القضائي ع�ىل فئات معين�ة مؤهلة تأهي�اًل قانونيًا 
خاص�ًا، ولدهي�ا من اخلربة والتجربة واملزايا الش�خصية ما يمكنها م�ن أداء مهمة القضاء بكفاءة 
ورشف)1(، هذا هو تعريفه باملعنى الواس�ع، أما التخصص باملعنى الضيق، فمؤداه أن يتخصص 
الق�ايض يف ف�رع معني من فروع القانون كالقانون املدين أو اجلنائي أو غريمها، ويس�ند إليه مهمة 

القضاء يف إطار ما يتعلق هبذا الفرع من منازعات)2(. 

وجيب هنا أن نفرق بني ختصص القضاء،وبني ختصيص القضاء، إذ األول: عنرص من عنارص 
اس�تقالل القضاء يقوم عىل حرص والية الفصل يف القضايا برجال رشعيني أو قانونيني متفرغني 

هلذا العمل، ولدهيم من املؤهالت ما يمكنهم من أداء هذه املهمة. 

أم�ا الث�اين: وهو ختصيص القضاء، فيقصد به تقييد القايض أو املحكمة بالنظر يف  نوع معني 
من القضايا كالقضايا املدنية، أو التجارية،أو العاملية، أو اجلزائية، فنتيجة لتعدد أنواع املشكالت 
القضائي�ة، وتعقده�ا، أصب�ح من ال�رضوري أن خيصص الق�ايض بالنظريف نوع مع�ني من هذه 

املشكالت حتى يسهل عليه فهمها، واحلكم فيها)3(.

أمهية ختصص القايض يف العرص احلديث

ش�هدت السياس�ة اجلنائية يف العرص احلديث تطورات هامة أولت املجرم عناية أكثر بعد أن 
كان االهتامم مقصورًا عىل أفعاله اإلجرامية بعيدًا عن ظروفه االجتامعية واالقتصادية والثقافية، 
ل�ذا أصبح ختصص القايض اجلنائي م�ن الرضورات التي يمليها حتقيق العدالة اجلنائية، فلم تعد 
وظيف�ة القايض اجلنائي قارصة عىل حد فهم الواقع�ة، وتطبيقه حكم الرشع أو القانون عليها بل 
تطورت لتش�مل دراسة األس�باب التي أدت باملتهم إىل ارتكاب اجلريمة والظروف واملالبسات 
املحيط�ة هب�ا، فلكي يضمن املتهم حك�اًم عاداًل أو تدبريًا مالئاًم لش�خصيته البد أن حيظى بقايض 

)1( الكيالين، استقالل القضاء، مرجع سابق، ص37،   وانظر: بكار، مرجع سابق، ص136 .
)2( جودة، مرجع سابق، ص415 .

)3( الكيالين، مرجع سابق، ص38 . 
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متخصص يف اجلريمة،وأسباهبا، ويف معرفة الشخصية اإلنسانية وعواملها املؤثرة فيها)1(، ويمكن 
إمجال أمهية ختصص القايض فيام ييل: 

 1 � ختص�ص الق�ايض يس�اعده عىل فهم حقيقة ظ�روف املتهم املراد حماكمت�ه، فلم يعد دور 
الق�ايض ق�ارصًا عىل بح�ث أركان اجلريمة والتحقق من نس�بتها إىل ش�خص املتهم، بل 
إن متطلبات السياس�ة اجلنائية املعارصة جتعله يس�تقيص الظروف املحيطة باملتهم، والتي 
دفعت�ه إىل ارت�كاب اجلريمة، فإن ه�ذا يعد يف احلقيقة ضامنة للمته�م عند إصدار احلكم 

بحقه، سواء حكم برباءته أو إدانته. 

2� إن ختص�ص القايض يمكنه م�ن الوقوف عىل قصد املقنن عند، وصفه القاعدة التجريمية 
واملصالح التي يسعى إىل محايتها، وهي املصالح التي توضع يف كفة امليزان، والتي يقابلها 
مصالح املتهم، من ظروفه الش�خصية واالجتامعية والنفسية، وهي أمور صعبة عىل غري 
املتخصص�ني مما ينتج عن�ه صعوبة حتقيق العدالة املقصودة من جراء هذه املحاكمة وهذا 

بسبب ضعف إمكانياته وعدم ختصصه.  

3� ختص�ص القايض يس�اعده ع�ىل إمتام حماكمة املتهم يف وقت معقول، نظ�رًا ملا يتمتع به من 
التأهيل والتكوين يف فهم القضية، ومالبساهتا ورسعة احلكم فيها)2(.

4� إن ختص�ص القايض س�واء يف الرشيع�ة أو القانون، يس�اعده عىل إيق�اع العقوبة املالئمة 
للمجرم، دون زيادة أو نقصان. 

5 � إن ختص�ص الق�ايض أيًا كان يعينه عىل فهم قضية املتهم، والوقوف عىل أبعادها من أجل 
تقرير اإلدانة، أو الرباءة يف إطار من احليدة، والتجرد وبام يكفل الثقة بالقضاء، وحس�ن 

سري العدالة. 

6 � إن ختصص القايض يعينه عىل تفريد العقوبة بحق املتهم املدان بام نس�ب إليه، والتوس�ع 
يف اختيار بدائل للعقوبة.

)1( الديراوي، مرجع سابق، ص543 .
)2( بكار، مرجع سابق، ص139 �  140، وانظر: الديراوي، مرجع سابق، ص543. 
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تأهيل وتكوين القايض

يقص�د بالتأهي�ل إعداد القايض إع�دادًا خاص�ًا، وتكوينه تكوين�ًا مهنيًا يت�الءم مع صعوبة 
الوظيفة التي يضطلع هبا، حتى حيكم يف اجلرائم واملنازعات التي تعرض عليه بكفاءة واقتدار)1(. 
فف�ي الرشيع�ة جيب أن يعد الق�ايض إعدادًا جي�دًا، بحيث يكون حاصاًل ع�ىل مؤهل علمي من 
إح�دى كليات الرشيعة، وأن يك�ون ملاًم بالق�رآن وعلومه،واحلديث،والفق�ه، وأصوله والعلم 
بتأويل الس�لف فيام أمجعوا علي�ه، وما اختلفوا فيه والعلم بالقياس وبإمج�اع العلامء، وبكل أفرع 
الرشيع�ة ؛ ليتمك�ن من أداء هذه املهمة الصعبة، وهي وظيف�ة القضاء ؛ألهنا من أعظم الوظائف 
شأنًا وأجلها قدرًا وأرفعها مكانة، وقد اشرط الفقهاء فيمن يتوىل منصب القضاء رشوطا عديدة 
جتمع بني العلم واملعرفة الواسعة، وبني الصفات اخللقية واالستقامة يف حياته، كالعدالة مثاًل)2(.

أما يف القانون، فإن القايض البد أن يكون متخصصًا يف أحد أفرع القانون، ولديه إملام تام ؛ 
من أجل حتقيق الغاية من وجوده كقايض، وقد يمر ذلك بثالث مراحل: 

املرحلة األوىل: مرحلة التكوين األس�ايس يف كلي�ة احلقوق، حيث يتعني أن يكون القايض قد أمل 
باملعلومات القانونية النظرية التي تكفل تكوين ملكته القانونية. 

املرحلة الثانية: مرحلة التكوين املهني: وذلك من خالل معاهد إعداد القضاة، ثم بواسطة اخلربة 
العملية أثناء ممارسته هذه الوظيفة. 

املرحل�ة الثالث�ة: مرحل�ة التكوين املس�تمر: من خالل االط�الع الدائم، واالنتس�اب بالدورات 
التدريبية )3(. 

أمهية التأهيل والتكوين املهني للقايض 

حيقق التأهيل أو التكوين املهني للقايض العديد من املزايا منها: 

)1( حممد أمحد، مرجع سابق، ص33 .
)2( القاسم، مرجع سابق، ص190 .
)3( جودة، مرجع سابق، ص416 . 
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1 � يعني القايض عىل أداء وظيفته بجدارة واقتدار. 

2� يع�ني الق�ايض عىل مواجهة ما يس�تجد من تغي�ريات، ونوازل جدي�دة مل تكن معروفة يف 
السابق، وكذلك ما قد يستجد من تطورات يف العالقات القانونية خاصًة، وأننا يف عرص 

تطورت فيه كافة نواحي احلياة بصورة مل تكن ختطر عىل بال. 

3 � يعني القايض عىل تنمية ملكاته، وتدعيم قدراته وترس�يخ معاين احلصانة، واالس�تقالل 
واحليدة يف نفسه، وتأكيد قدسية القضاء يف وجدانه. 

4� إن البعد عن تأهيل القايض وتدريبه والعمل عىل حس�ن إعداده هو تغيبه عن كل مناحي 
احلياة، والس�يام يف هذا العرص املتغري الذي اس�تجدت فيه نوازل جديدة مل تكن معروفة 
سابقًا فالبد من تأهيل القايض ملسايرة ما جيري يف املجتمع من أمور حديثة ومستجدات 

طارئة)1(.

5 � التأهي�ل للق�ايض يعين�ه عىل تفري�د العقوبة واختيار البدائل املناس�بة للعقوبة الس�يام يف 
قضايا التعزير؛ ألن جماهلا واسع وسلطته التقديرية فيها واسعة.

4 .6 .2 ختصص القايض يف اإلسالم

الق�ايض يف اإلس�الم ختصص�ه واض�ح، ومنهجه ثابت يرج�ع إليه حينام يفص�ل يف القضايا 
املعروضة عليه،و يتمثل هذا املنهج بالرجوع إىل كتاب اهلل وس�نة رس�وله >، فهام منبع الرشيعة 
اخلالدة، ومها النهج القويم والرصاط املستقيم، من حكم هبام فقد عدل،ومن قال هبام فقد صدق، 

ومن دعا إليهام فقد هدى، ومن تركهام قصمه اهلل، ومن ابتغى احلكم بغريمها أضله اهلل. 

إن التزام القايض باألحكام الرشعية بعد توليه هذا املنصب واجب يثاب عىل فعله بام طبق، 
وم�ا نف�ذ من أحكام اهلل تع�اىل، وإن تركه عوقب عىل ذلك عقابًا ش�ديدًا يف اآلخرة، وينّحى عن 

عمله ويعزل من منصبه إن ظهرت منه بوادر امليل عن كتاب اهلل وسنة رسوله >)2(. 

)1( حممد أمحد، مرجع سابق، ص 331 �  332 .
)2( العم�ري، نادي�ة حممد: القضاء يف اإلس�الم ودوره يف القضاء عىل اجلريم�ة، الرياض،1412ه� �  1982م، دار 

النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، ج1، ص170 . 
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ف�إذا كان القايض يف اإلس�الم متخصصًا يف الرشيعة جيب أن حيكم هب�ا ويتحاكم إليها، فإن 
اختصاصاته يف بداية احلكم اإلسالمي كانت ضيقة،  ثم اتسعت بمرور الزمن وبلغت ذروهتا يف 

أيام اخلالفة العباسية. 

فف�ي عهد اخلف�اء الراش�دين كان حكم القايض ق�ارصًا عىل فصل اخلصوم�ات املدنية، أما 
القص�اص واحل�دود فكان ُيرج�ع إىل اخللفاء ووالة األمص�ار؛ وذل�ك ألن اخلليفة هو صاحب 
احل�ق األول يف إقام�ة أحكام اإلس�الم، فالوالية له وهو ينيب عنه م�ن أراد وخيوله الصالحيات 

التي يريد. 

ويف عهد بني أمية اتسعت اختصاصات القايض حتى نظر بعضهم يف املظامل وأحوال اليتامى 
واألوق�اف، ولعل الس�بب كث�رة احل�وادث واخلصومات بني الناس وانش�غال اخللف�اء يف أمور 
سياس�ية هامة يف توطيد أركان الدولة، فلم يتسع وقتهم للنظر يف مشكالت الناس وخصوماهتم 

فأحالوها إىل القضاة ليفصلوا فيها. 

وجاء العهد العبايس فتعاظمت مشكالت الناس، وأحداث الدولة اجلسام، فلم جيد اخللفاء 
ب�دًا م�ن ختويل القضاة اختصاصات واس�عة منها احلك�م يف األمور الواضح�ة التي ال حتتاج إىل 
دعوى أو إىل اس�تقصاء، واستكش�اف احلق كان ذلك متمثاًل يف والية احلسبة، كذلك الفصل يف 
القضاي�ا التي يعجز القض�اء عن الفصل فيها، أو تنفيذها كاحلكم ع�ىل األمراء واملتنفذين وهذه 

وكلت إىل نظر املظامل )1(. 

ومم�ا س�بق بيانه يظه�ر أن والية الق�ايض إما عامة بحي�ث تدخل أعامله كاف�ة التخصصات 
والصالحيات القضائية، فينظر يف القضايا اجلنائية واجلزائية، وينظر يف القضايا املدنية والتجارية 
واألموال الشخصية، وقد تكون والية خاصة فال ينظر إال يف نوع معني من أنواع القضاء، فينظر 
مث�اًل يف قضاي�ا احلدود فق�ط، أو يف األمور التجارية واملعامالت املدني�ة، أو يف عقود املضاربات 

والرشكات والديون )2(. 

)1( أبو فارس، مرجع سابق، ص78 �  79 .
)2( العمري، مرجع سابق، ج2، ص33 . 
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وإط�الق ذلك أو تقيده م�رده إىل اإلمام بحكم واليته القضائية، فله أن جيعل والية القايض 
عامة، وله أن خيصص أعاماًل يقوم هبا القايض يف بعض األقضية دون غريها، وهذا األمر بال شك 
جائز يف الرشيعة اإلسالمية حسب ما تقتضيه املصلحة حيال نظر نوع معني من القضايا أو النظر 

يف كل القضايا )1(. 

ومن هنا يتضح أن اإلسالم قد عرف وأخذ بتخصص القايض، وكان سباقًا لكل النظم التي 
تن�ادي بأن يكون القض�اة متخصصني يف أفرع القانون من أج�ل أداء مهامهم عىل أكمل وجهه، 
ومتي�زت الرشيعة بوس�عها، وش�مولية نظرهتا لواقع الن�اس، فأعطت لويل األم�ر أن يعني قاضيًا 
للنظ�ر يف كافة املنازعات متى كان ذلك ممكن�ًا، أو أن يوزع مهام القضاة يف نظر القضايا،  بحيث 
خيصص قضاة لقضايا معينة، وآخرين لقضايا أخرى حس�ب املصلحة واحلاجة،وما متليه حس�ن 

السياسة الرشعية لألمة.

4 .6 .3  ختصـص القـايض يف املواثيـق، واملؤمتـرات الدوليـة والعربيـة، 
والترشيع

1 ـ موقف املؤمترات القانونية الدولية من مبدأ ختصص القايض

حظي موضوع ختصص القايض باهتامم ورعاية العديد من املؤمترات الدولية نذكر منها:

� املؤمت�ر ال�دويل الثالث لقانون العقوب�ات املنعقد يف روما من 3 � 8 نيس�ان 1933م، الذي 
بح�ث عن أفض�ل طريقة يتم بموجبها ختصص القايض اجلنائ�ي، وأوىص برضورة توجيه 
التنظي�م القضائ�ي يف كل بلد عىل نحو األخذ بتخصص أوس�ع للقايض اجلنائي، ودعا إىل 

أن يتم ذلك بصورة تدرجيية تبعًا لإلمكانيات املحلية لكل بلد )2(.

� املؤمت�ر ال�دويل الثام�ن لقانون العقوب�ات املنعقد يف لش�بونه ع�ام 1961م، والذي أوىص 
بتعديل النظم القضائية عىل نحو يؤمن للقايض اجلنائي نوع من التخصص يؤدي يف النهاية 
إىل هتيئ�ة الق�ايض اجلنائ�ي هتيئة من ش�أهنا أن ت�ؤدي إىل االرتقاء بوظيفته ل�دى اجلمهور، 

واهليئات القضائية )3(.
)1( املرجع السابق ، ص33 �  35 .

)2( الديراوي، مرجع سابق، ص548 .
)3( املرجع السابق، ص549 . 
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� املؤمت�ر العريب الثاين للدفاع االجتامعي الذي عقد يف الرباط س�نة 1977م، فقد أوىص بأن 
يؤخ�ذ بمب�دأ ختصص القضاة اجلنائيني ع�ىل أن يتم ذلك بعد أن يم�ر القايض بتجارب يف 

خمتلف فروع القضاء، واستكاماًل لعنارص اخلربة. 

� ك�ام أوىص مؤمت�ر العدال�ة األوىل الذي دعا إليه ن�ادي القضاة يف مرص، وعق�د بالقاهرة يف 
الف�رة م�ن 20 � 1986/4/24م ب�أن املناط يف القض�اء الطبيعي أم�ران... أن تتوفر فيه 
الضامن�ات اجلوهرية التي قررها الدس�تور والقانون، ويف مقدم�ة هذه الضامنات أن يكون 

مشكاًل من قضاة أخصائيني يف العمل القضائي ومتفرغني له )1(.

 يتض�ح مما س�بق مدى اهتامم املجتمع ال�دويل يف العمل عىل اعتناق مب�دأ ختصص القايض، 
وذلك إحساس�ًا منه بأمهية هذا املبدأ يف حس�ن سري العدالة، وحتقيق أكرب قدر من ضامنات املتهم 

أثناء حماكمته. 

2 ـ  موقف الترشيعات من ختصص القايض اجلنائي

القان�ون الفرن�يس: مل ت�رد يف مواد قان�ون التنظيم القضائ�ي الفرنيس نص�وص تأخذ بنظام 
ختص�ص القض�اة، ويرجع ذلك إىل التقالي�د القضائية يف القانون الفرن�يس، ولذلك فإن القاعدة 
املعتمدة يف هذا القانون هي عدم ختصص القضاة، ولكن املنظم أخذ بشكل من أشكال التخصص 
بش�أن قض�اة التحقيق، وإن مل يعد ختصص�ًا حقيقيًا، ومع ذلك بدأ تطبيقه بالنس�بة لقايض تطبيق 
العقوبات، وبالنس�بة لقضاة األحداث املتخصصني، وأخ�ريًا ختصيص قضاة للحكم يف اجلرائم 

االقتصادية )2(.

القانون املرصي: واقع األمر أنه ال يوجد يف النظام القضائي املرصي نظام ختصص القايض 
اجلنائي بمعنى أن يش�رط يف القايض الذي جيلس للحكم يف القضايا اجلنائية فوق رشوط العلم 
بالقانون اجلنائي واخلربة بتطبيق، ورشوط اإلملام بالعلوم املساعدة كعلم اإلجرام، وعلم النفس 

اجلنائي، وعلم العقاب واإلحصاء اجلنائي. 

)1( املرجع السابق ، ص550 . 
)2( حسني سليم حممد: مرجع سابق، ص340 . 
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لك�ن امل�ادة 12 م�ن قانون الس�لطة القضائي�ة رقم 46 لس�نة 1972م نصت ع�ىل أنه جيوز 
ختص�ص الق�ايض بعد ميض أربع س�نوات عىل األقل م�ن تعينه يف وظيفته، وجي�ب أن يتبع نظام 
التخصص هذا بالنس�بة إىل املستشارين، وبالنس�بة ملن يكون من القضاة قد مىض عىل تعيينه ثامن 

سنوات. 

ويص�در بالنظ�ام الذي ُيّتبع يف التخصص قرار من وزير الع�دل بعد موافقة املجلس األعىل 
للهيئات القضائية عىل أن تراعي فيه القواعد التالية: 

1 �  يك�ون ختص�ص القايض يف فرع أو أكثر من الف�روع التالية: اجلنائي/ املدين/ التجاري، 
األحوال الش�خصية، املسائل االجتامعية )العامل(، وجيوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من 

املجلس األعىل للهيئات القضائية. 

2 �  يقرر املجلس األعىل للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القايض بعد استطالع 
رغبته، وال جيوز عند الرضورة ندب القايض املتخصص من فرع إىل آخر. 

وقد عهد القانون لوزير العدل سلطة إصدار القرار املعني بالتخصص، إال أنه مل يصدر حتى 
اآلن مم�ا أدى إىل تعطي�ل العمل هبذا املبدأ، إال أن التخص�ص معمول به يف حمكمة النقض فهناك 
دوائ�ر خمصصة للفص�ل يف الطعون اجلنائي�ة، ويف حماكم االس�تئناف أيضًا، فبعض املستش�ارين 

يتشكل منهم دوائر مدنية، والبعض اآلخر يندبون للجلوس يف حماكم اجلنايات)1(.

أم�ا يف اململك�ة العربية الس�عودية، فقد أخذ ختصص القايض بعدًا آخ�رًا يف النظام القضائي 
اجلديد، حيث نظر املنظم الس�عودي إىل أن مبدأ التخصص الدقيق أصبح رضورة ملحة يف هذا 
العرص، كام هو احلال لدى العديد من اجلهات احلكومية، والعلمية، والبحثية يف العامل حيث تعطي 
هذا اجلانب حقه يف العناية واالهتامم ؛ وذلك ألن التخصص الدقيق يورث التمييز واإلبداع، كام 
أنه حيمي الذهن من التش�تت واالنقس�ام، الس�يام يف ظل ما يفرزه العامل اليوم من تقدم علمي يف 
كل املجاالت احلياتية، كل ذلك ساهم يف تعقيد الكثري من القضايا املعروضة عىل املحاكم سواء 
م�ا يتعلق بن�وازل املعامالت احلالية أو اخلدم�ات، أو ما يتعلق منها باجلرائ�م اإللكرونية، ومن 

)1( حسني، مرجع سابق، ص340  � 341 . 
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هذا مل يعد التخصص العام للقايض كافيًا، بل البد من حرص نظر القايض يف قضايا حمددة؛ حتى 
يستطيع أن يلم بتفاصيلها وخفاياها. 

وبناًء عىل ذلك س�ارع املنظم الس�عودي إىل إنش�اء العديد من املحاكم املتخصصة يف النظام 
اجلديد حترص نظر القايض يف قضايا حمددة، وهذا يعطينا أن اململكة تسعى جاهدة إىل العمل عىل 
ختص�ص القايض )1(. ويف لق�اء صحفي مع وكيل وزارة العدل الس�عودي أكد أن هناك ختصصا 
نوعيا للقضاة، بمعنى التخصص النوعي يف نظر القضايا، فإجياد حماكم جزئية متخصصة، وحماكم 
لألحوال الشخصية، وحماكم جتارية، وعاملية كل هذا سيعزز جانب التخصص، وسرييح القايض 
يف التخصص، واملرافعة للمحاكم، فلن يوجد خلط حتى يف داخل املحكمة العامة التي سيكون 

هبا ختصص للقايض  )2(.

وويل األم�ر يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية، عندما أقر مب�دأ التخصص يف النظ�ام القضائي 
اجلدي�د، وذلك حس�ب نوع القضاي�ا أو اخلصوم، كان الغ�رض منه املصلحة العام�ة التي ختدم 
القض�اء واملتقاض�ني، م�ن حي�ث اإلرساع يف الب�ت بالقضاي�ا، أو التخفيف عن القض�اة الذين 
يشتغلون بالقضايا الكربى، كام أنه يعني القايض املختص يف دراسة القضايا التي تدخل يف نطاق 
اختصاص�ه، واكتس�اب اخلربة فيها مما يقلل اخلطأ، ويؤدي إىل رسع�ة الفصل يف القضايا، فليس 
يف التخص�ص إذا ت�م عىل وجهه الرشعي مس�اس بوح�دة القضاء، أو وظيفته ب�ل خيدم القضاء 

واملتقاضني )3(.

)1( القاس�م، يوس�ف ب�ن حممد: التخص�ص القضائي يف النظ�ام اجلديد، اإلس�الم اليوم، موقع نواف�ذ اإللكروين، 
اجلمعة 6 سنوات 1428ه�، 19 أكتوبر 2007م . 

)2( اليحيى، عبداهلل، جريدة الرياض، السبت 24 رمضان 1428ه�، 6 أكتوبر 2007م، العدد 14348. 
)3( اخلض�ريي، أمح�د بن حمم�د: نقض احلكم لتجاوز االختص�اص القضائي يف النوع . موقع اإلس�الم اليوم، بوابة 

نوافذ اإللكرونية، األربعاء 3 ربيع الثاين 1416ه�، 11 مايو 2005م . 
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4 .6 .4  اإلخـالل بحق املتهم يف حماكمتـه من قبل قضاة متخصصني أمام 
املحاكم اخلاصة واالستثنائية 

ال شك أن حق املتهم يف أن حياكم من قبل قايض متخصص بات من احلقوق املعنية للمتهم، 
والت�ي ال ج�دال فيها وال م�راء، وهذا املب�دأ هو ما نصت علي�ه الرشيعة اإلس�المية، والقوانني 
الوضعي�ة واملواثيق الدولية، كام مر معنا يف املطالب املتقدمة من هذا املبحث لكن الوضع خيتلف 
أم�ام املحاك�م اخلاصة واالس�تثنائية، فعندما حي�ال هلا أي مته�م، وخصوصًا املتهم�ني يف قضايا 
القان�ون الع�ام، نجده�م حياكم�ون أمام قضاة غ�ري متخصصني. فف�ي مرص مث�اًل مل يكن قانون 
األحكام العس�كرية رقم 25 لس�نة 1966م قبل تعديله عام 2007م، يش�رط فيمن ييل القضاء 
العس�كري احلصول ع�ىل املؤهل القانوين، وإس�ناد مهمة القضاء ملن هو غ�ري مؤهل علميًا، من 

شأنه أن جيعل ذلك الشخص جمرد أداة لتطبيق أحكام استثنائية )1(. 

يق�ول املستش�ار رسي صي�ام: »وال ريب أن إج�ازة القانون أن يتص�دى للفصل يف اجلرائم 
العس�كرية، وأدق جرائ�م القان�ون العام عس�كريون غري متخصص�ني ال تتوفر لدهيم الدراس�ة 
القانوني�ة،وال اخل�ربة العملي�ة ملامرس�ة القض�اء، والن�ص عىل الرغم م�ن ذلك يف امل�ادة 58 من 
قانون األحكام العس�كرية املرصي املذكور عىل اعتبار هؤالء العس�كريني نظراء للقضاة املدنيني 
املؤهل�ني، هو خمالفة صارخة ملا أمجعت عليه الدس�اتري، وتضمنته املواثي�ق الدولية، وأوصت به 
املؤمترات عىل خمتلف الصعد العاملية، واملحلية، وهو بالرتيب عىل كل سلف إخالل خطري بمبدأ 

املساواة أمام القضاء« )2(.

وهذا ينسحب عىل حماكم أمن الدولة »طوارئ« التي تفتقد هذا املبدأ املهم، وهو التخصص، 
حي�ث جيي�ز قانون حال�ة الطوارئ إرشاك ضباط القوات املس�لحة يف تش�كيل حماك�م أمن دولة 
بنوعيه�ا اجلزائية والعليا، وجيعل هلم األغلبية يف تش�غيل ه�ذه املحاكم، وحني يصل األمر إىل أن 
جييز القانون تشكيل حماكم أمن الدولة طوارئ كاماًل من هؤالء الضباط، دون اشراط حصوهلم 

)1( حسني، مرجع سابق، ص555 �  544 . 
)2( صيام، املساواة، مرجع سابق، ص105 . 
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ع�ىل مؤه�الت قانونية أو عدم التطرق هل�ا، فإن ذلك يعد هدرًا حلقوق املته�م يف أن ينظر قضيته 
قاض متخصص )1(.

وإزاء التوسع الالمتناهي للمحاكم اخلاصة، واالستثنائية يف االختصاص بمحاكمة املدنيني، 
وم�ا يرتب علي�ه من تعد عىل القضاء العادي، عندما ُيقحم فيه�ا قضاة غري متخصصني لدوافع 
ش�تى قد تكون سياس�ية كام هو احلال عند تشكيل املحاكم العس�كرية، أو حماكم أمن الدولة، أو 
املحاكم العش�ائرية، أو الش�عبية، أو دواف�ع تارخيية، كام هو احلال يف نظ�ام املحلفني، فإن االجتاه 
الراجح فقهًا وقضاًء، يتمس�ك باختصاص القضاء العادي بجرائم املدنيني، وذلك  الختصاص 
ه�ذه املحاك�م بالفصل يف مجيع أن�واع اجلرائم التي يرتكبه�ا املدنيون، ومنه�ا جرائم خطرية هي 
بحاج�ة إىل قض�اة متخصص�ني ومتمرس�ني يف جمال القض�اء، ومؤهل�ني تأهيال تام�اً، كل ذلك 
لفحص دقائق هذا النوع من القضايا يف جوانبها املوضوعية، والقانونية، فتولية غريهم يكون فيه 
تعد صارخ بح�ق املتهم يف حماكمة ع�ادلة يؤمن له فيها كل الضامنات املقررة له رشعًا وقانونًا )2(. 

إن إحالة املتهم إىل حمكمة خاصة أو استثنائية يكون يف تشكيلها قضاة غري متخصصني للنظر 
يف قضي�ة، واحلك�م فيه�ا يع�د جت�اوزًا ال مربر له، وهي�در حق�ه يف أن تنظر قضيته م�ن قبل قضاة 

متخصصني.

)1( صيام، احلامية القضائية، مرجع سابق، ص328 . 
)2( الكيالين، مرجع سابق، ص39، وانظر: حممد أمحد، مرجع سابق، ص408 . 
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الفصل اخلامس
اخلالصة والنتائج والتوصيات

5 . 1  اخلالصة

احلم�د اهلل ال�ذي ي�رس وأعان ع�ىل إمتام م�ا كان ي�راود الباحث م�ن طموح يف إع�داد هذه 
األطروحة، والذي كان موضوعها جيول يف نفس الباحث إبان دراسته يف اجلامعة خصوصًا بعد 

دراسة مقررات حقوق اإلنسان وحق املتهم يف حماكمة عادلة أمام القضاء العام – الطبيعي �.

وقد قام الباحث بجمع املادة العلمية حول موضوع األطروحة من خالل الرجوع إىل مبادئ 
الرشيعة اإلس�المية واس�تقراء أغلب املراجع القانونية والنظامية والرسائل العلمية والدراسات 
واألبح�اث ذات العالق�ة واألنظم�ة املحلي�ة واإلعالنات واملواثي�ق الدولية املتصل�ة بموضوع 
الدراس�ة. وتب�ني أن هناك مبادئ وأس�س عامة جيب أن تتوف�ر يف املحاكم العادية مثل املس�اواة 
واالستقالل، وأنه إذا فقدت هذه املبادئ اختل أحد أركان املحاكمة العادلة التي أرستها الرشيعة 
اإلس�المية، وتس�عى كافة النظم الوضعية لتحقيقها أما يف جانب املحاكم اخلاصة واالستثنائية، 
فقد تبني أن إنشائها كان قدياًم وأن اهلدف منها هو أن يتخلص كل من يصل إىل مقاليد احلكم من 
خصومه مهام كانت اعتبارات العدالة، ويعترب الفرنس�يون أقدم من أوجدها والش�ك أنه ببحث 
مضمون هذه املحاكم تبني أهنا متارس قدرًا من سلطة القضاء العام، وأهنا ال تراعي حقوق املتهم 
وضامناته بس�بب تدخل الس�لطة التنفيذية يف أعامهلا وتوجيه قضاهتا إىل احلكم بام خيدم مصاحلها 
بغ�ض النظر عام قد حيصل للمتهم أمامها من ظلم وع�دوان عىل حقوقه املكفولة رشعًا ونظامًا، 
وال ش�ك أن�ه ومع من�اداة فقهاء القان�ون بوجوب إلغاء ه�ذه املحاكم وإح�الل املحاكم العادية 
مكاهنا أخذت يف التحس�ن من خالل مراعاهتا لبعض حقوق املتهم، ولكن ال زالت هتدر الكثري 

من حقوقه وقد تبني ذلك من خالل الفصل الرابع من هذه الدراسة. 

والذي يأمله الباحث يف أن تكون هذه األطروحة إسهامًا منه لكل منتسب للعدالة اجلنائية، 
الس�يام أجه�زة القض�اء لعلها تس�هم يف لفت نظر خمطط�ي السياس�ية اجلنائية عند وج�ود فكرة 
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تأس�يس جه�ات قضائية أن تراعي ضامن�ات وحقوق املتهم ودرجات التقايض وأن تتامش�ى مع 
النظام القضائي اإلسالمي الذي يؤكد عىل احرام حقوق املتهم لدى القضاء. 

5 . 2 النتائج

لقد توصلت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج أبرزها ما ييل:

1 � أن الرشيعة اإلسالمية مل تعرف املحاكم اخلاصة واالستثنائية وال تقرها. 

2 � أن الرشيعة اإلس�المية ال متانع من إنش�اء حماكم متخصصة إىل جانب القضاء العام، إذا 
رأى ويل األمر ذلك برشط أن تتوافر فيها مجيع ضامنات وحقوق املتهم. 

3� أن س�لطة وىل األمر يف الرشيعة اإلسالمية واس�عة فله أن ينشئ من املحاكم ما يراه حمققًا 
ملقاص�د الرشيع�ة ومصالح األم�ة يف أي وقت، ويف أي زمان، وله أن يلغي ما يش�اء من 
دوائ�ر قضائية مراع�اة للصالح الع�ام، ولكن ذل�ك مرهون بتحقيق ضامن�ات وحقوق 

املتهم كاملة. 

4 � املحاكم اخلاصة االس�تثنائية هيئات الزم�ت البرشية يف خمتلف عصورها وأماكنها وهي 
ليست من صنع العرص احلديث، إال أهنا مل تكن معروفة يف تراثنا اإلسالمي.

5 � إن إنشاء هيئات خاصة أو استثنائية أو جلان شبة قضائية يسند إليها قدر من والية القضاء 
الع�ام أم�ر يصطدم  بقواعد الرشيعة اإلس�المية ونصوص القانون، مم�ا جيعل العمل هبا 

باطاًل يف ظل الدعوة إىل وجوب حتقيق حق املتهم يف حماكمة عادلة. 

6 � إن ظاه�رة حماكم�ة املدني�ني أمام املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية يعد انته�اكًا صارخًا حلق 
املته�م يف حماكم�ة عادل�ة أمام القضاء الع�ام �  الطبيعي �  ألن حماكم�ة املدنيني يف جرائم 
القانون العام أمام هذه املحاكم يتناىف مع كافة حقوق املتهم ومنها حقه يف حماكمة عادلة 
إذ ال يتوف�ر يف قض�اة هذه املحاكم ضامنة االس�تقالل واحلصانة ضد العزل باإلضافة إىل 

تبعيتهم العمياء للسلطة  التنفيذية. 

7 � ع�دم فاعلية املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية يف احلد م�ن جرائم العنف ومنها اإلرهاب يف 
حتقي�ق العدالة وحتقي�ق الردع بنوعيه العام واخلاص حي�ث أن املتتبع ملا جيري يف الوقت 
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الراهن جيد أن الظواهر اإلجرامية واملحالة هلذه املحاكم مل تتوقف بل هي يف ازدياد رغم 
ما قيل أهنا قد أوقفت الكثري من الظواهر اإلجرامية إال أن أثارها الس�لبية مل حتقق األمن 

وال القضاء عىل هذه الظواهر ملن  حيال هلا ملحاكمته.

8 � إن االس�تمرار بالعم�ل هبذه املحاكم وإحالة املدنيني إليها ملحاكمتهم والس�يام يف قضايا 
القان�ون العام قد ختل�ق لنا أجيااًل مضادة لألمن، وقد ختلق لن�ا مجاعات تكفريية حاقدة 

عىل الدولة واملجتمع تنتهز الفرصة لتصب جام غضبها انتقامًا لقادهتا وأفرادها. 

9 � إن نظامن�ا القضائي يف اململكة العربية الس�عودية وهلل احلم�د ال يعرف مثل هذه املحاكم 
بل الكل يتحاكم أمام القضاء الرشعي املس�تمد من الرشيعة اإلس�المية وعندما قررت 
الدولة حماكمته من ولج يف مس�تنقع اإلرهاب ش�كلت هلم حمكم�ة متخصصة يؤمن هلم 
فيه�ا الضامنات واملعايري لتحقيق كافة حقوق من حياكم أمامها وهذا قد ظهر عىل لس�ان 

املتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ: عبد اهلل السعدان كام سبق بيانه. 

10 � أق�ر املنظ�م الس�عودي األخذ بمبدأ التقايض ع�ىل درجتني يف النظ�ام القضائي اجلديد 
ال�ذي صدر ع�ام 1428ه�، ويعمل ب�ه ألول مرة إيامن�ًا منه بأمهية حتقي�ق أكرب قدر من 

حقوق املتهم.

11� إن أغل�ب النظ�م يف العامل قد أكدت عىل حتريم املحاكم اخلاصة واالس�تثنائية وأنه جيب 
إلغاؤها من النظام القانوين لكل دولة إال أنه ولألسف ما زالت بعض النظم العربية حتيل 
إليها متهمني يف قضايا القانون العام مما جيعل العمل هبا خمالف لكل الدساتري والقوانني 

الوضعية. 

5 .3  التوصيات 

1 � العمل عىل إلغاء املحاكم اخلاصة واالستثنائية يف كل النظم العربية وإحالة مجيع املتهمني 
والسيام يف قضايا القانون العام إىل القضاء العام صاحب الوالية العامة للفصل فيها.

2� إذا كان الب�د من إنش�اء حماكم للنظر يف قضايا حمددة هلا طاب�ع خاص وتتطلب إجراءاهتا 
الرسع�ة فيكون ذلك من خالل إنش�اء دوائر قضائية عادي�ة متخصصة يف إطار املحاكم 
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العادي�ة، وتنطب�ق عليه�ا كل معاي�ري املحاكمة العادل�ة وبذلك نضمن رسع�ة املحاكمة 
وتوفري القدر الالزم حلقوق املتهم. 

3� النص يف صلب الدستور عىل حظر إنشاء املحاكم اخلاصة واالستثنائية. 

4 � النص يف قانون اإلجراءات بصورة رصحية عىل حق املتهم أمام حمكمة اجلنايات يف استئناف 
احلكم الصادر يف الدعوى وهذا يف شأن أي قانون إجرائي ال يسمح باالستئناف يف مواد 
اجلناي�ات ألهنا أخطر من اجلنح واملخالفات وعقوبات دائاًم أقس�ى لذا كان االس�تئناف 

فيها أوىل. 

5 � العمل عىل استئناف األحكام الصادرة من املحاكم اخلاصة واالستثنائية أمام حمكمة أعىل 
تتوفر فيها رشوط املحاكمة العادلة. 

6 � أويص القض�اة يف ه�ذه املحاك�م بع�دم الرسعة املخلل�ة باحلقوق يف الفص�ل يف القضايا 
املعروضة عليهم وأن يعطي املتهم الوقت الكايف للدفاع. 

7 � أرى رضورة أن يبادر املنظم السعودي إىل إلغاء كل اللجان شبة القضائية وإحالة مهامها 
إىل القضاء العادي أو اإلداري حسب االختصاص. 
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