
ـاء الَق�ضَ
ِعْلٌم وَفنٌّ وَفْهم

) اإذا دخَلت ال�ضيا�ضيُة الق�ضاَء خرجُت منه الَعدالة (

القا�ضي الدويل/العني

تغريد حكمت
اأّول امراأة تتولى الق�ضاء يف الأردن

واأّول عربية م�ضلمة تراأ�س هيئة الق�ضاء اجلنائي الدويل





 حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
 الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

 من أقوال جاللة الملك
عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم

 إن استقالل الجامعات وضمان حرياتها األكاديمية والفكرية
 واإلبداعية أمر أساسي، ... وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم
 أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا

أحرارًا من أجل الوطن والعدل والحياة .

 رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم إلى رئيس الوزراء
 معروف البخيت يؤكد فيها أن مسيرة اإلصالح تحتاج إلى

إجراءات سريعة وحاسمة
22 آذار 2011
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جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
الورقة النقاشية السادسة

سيادة القانون أساس الدولة المدنية

اطبة �صعوبهم مبا�صرًة والتوا�صل  يف �صابَقٍة نادرٍة يف �صلوك امللوك والقادة يف مخُ
بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأ�صدَر  ر�صائل،  �صكل  على  املكتوبة  بالكلمة  معهم 
احل�صني الأوراَق النقا�صية ال�صبع اإلى اأبناء �صعبه؛ وقد حملْت يف ثناياها الكثري من 
املفاهيم واملفردات والقَيم وامل�صامني ال�صيا�صية والجتماعية، مت�صمنة مالمح الروؤية 
غري  علمية  ق  رخُ بطخُ وتعميقه  الدميقراطي  النهج  لتعزيز  جاللته  من  الإ�صالحية 
ورّكَز على  القانون،  املدنية ودولة  الدولة  ال�صاد�صة عن  بالر�صالة  تقليدية، وتوَّجها 

الق�صاء وتطويره. ومما جاء فيها قول جاللته:

سيادة القانون أساس اإلدارة الحصيفة:

»اإن مبداأ �صيادة القانون هو خ�صوع اجلميع، اأفراداً وموؤ�ص�صات و�صلطات، حلكم 
القانون؛ فهو اأ�صا�ص الإدارة احل�صيفة التي تعتمد العدالة وامل�صاواة وتكافوؤ الفر�ص 
اأ�صا�ًصا يف نهجها، فال ميكننا حتقيق التنمية امل�صتدامة ومتكني �صبابنا املبدع وحتقيق 
القانون،  �صيادة  مبداأ  وتعزيز  الدولة  اإدارة  ن�صَمن تطوير  اإن مل  التنموية  خططنا 

وذلك بتـر�صيخ مبادئ العدالة والـم�صاواة وال�صفافية«.

الواسطة والمحسوبية:

ِقّر باأّن الوا�صطة والـمح�صوبية  كننا احلديث عن �صيادة القانون ونحن ل نخُ ْ »ل ميخُ

 من أقوال جاللة الملك
عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم

 إن استقالل الجامعات وضمان حرياتها األكاديمية والفكرية
 واإلبداعية أمر أساسي، ... وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم
 أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا

أحرارًا من أجل الوطن والعدل والحياة .

 رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني المعظم إلى رئيس الوزراء
 معروف البخيت يؤكد فيها أن مسيرة اإلصالح تحتاج إلى

إجراءات سريعة وحاسمة
22 آذار 2011
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بكونها  فقط  لي�ص  للمجتمعات،  والنه�صوية  التنموية  بالـم�صرية  تفِتك  �صلوكياٌت 
عائًقا َيحول دون النهو�ص بالوطن، بل ممار�صات تنَخر مبا مّت اإجنازه وبناوؤه، وذلك 
وهي  ال�صاحلة  املواَطنة  وقَيم  الفَر�ص،  وتكافوؤ  وامل�صاواة  العدالة  لِقَيم  بتقوي�صها 

ر اأّي جمتمع«. الأ�صا�ص لتطوخُّ

سيادة القانون عماد الدولة المدنية:

»اإن الدولة املدنّية هي دولة حتتكم اإلى الد�صتور والقوانني التي تطبقها على 
اجلميع دون حماباة؛ وهي دولة املوؤ�ص�صات التي تعتمد نظاًما يف�صل بني ال�صلطات 
ول ي�صمح ل�صلطة اأن تتغّول على الأخرى، وهي دولة ترتكز على ال�صالم والت�صامح 
والعي�ص امل�صرتك، ومتتاز باحرتامها و�صمانها للتعددية واحرتام الراأي الآخر، وهي 
دولة حتافظ على اأفراد املجتمع بغ�ّص النظر عن انتماءاتهم الدينية اأو الفكرية، وهي 
دولة حتمي احلقوق وت�صمن احلريات حيث يت�صاوى اجلميع باحلقوق والواجبات، 
وهي دولة يلجاأ اإليها املواطنون يف حال انتهاك حقوقهم، دولة تكفل احلرية الدينية 
املراأة  الآخر، وحتفظ حقوق  واحرتام  املحبة  الت�صامح وخطاب  وتكّر�ص  لـمواطنيها 
لي�صت  فهي  املدنية،  الدولة  جوهر  ت�صّكل  املبادئ  هذه  الأقليات،  حقوق  حتفظ  كما 
مرادًفا للدولة العلمانية، فالدين يف الدولة الـمدنية عامٌل اأ�صا�صّي يف بناء منظومة 
اأْن  ــِكن  د�صـــــتـــــورنا، ول ميخُ الـمجتمعيـــــــــــــة، وهو جزٌء ل يتجـّزاأ من  الأخالق والقَيم 
ف الدين لتحقيــــــــق م�صالح واأهداف �صيا�صية،  ن�صــــــــــــــــَمح لأحــــــــد اأْن ي�صــــــتغّل اأو يوظِّ

اأو خدمة م�صالح فئوية«.

القا�صي الدويل         
          تغريد حكمت
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تقدمة

فيصل عاكف الفايز 
رئيس مجلس األعيان 

�صعادة  للزميلة  الق�صاء،  جمال  يف  القيِّم  الكتاب  هذا  َمفا�صل  ن�صتعر�ص  عندما 
اأردنية هي  �صيدة  نتحدث عن  اأننا  اإلى  اأوًل  الإ�صارة  بّد من  تغريد حكمت، ل  العني 
ا�صتطاعت  وملا  الق�صاء،  جمال  يف  الكبرية  جلهودها  نظًرا  والتقدير،  الفخر  حمل 
الفاعلة  الأردنية  للمراأة  مثال  فهي  املجال،  الدويل يف هذا  ال�صعيد  على  ققه  اأن حتخُ

واملثابرة واملكافحة. 
اإّن موؤلِّفة هذا الكتاب اّلذي ي�صّكل اإ�صافة نوعية للمكتبة القانونية الأردنية والعربية، 
دارة النخبة  هي اأول عربيٍة يف الق�صاء اجلنائي الدويل.. وجَدْت َموقَعها الطبيعي يف �صَ
وثقة،  باقتدار  الواقع  اأر�ص  على  وقفْت  العامَل،  يف  الق�صاء  جمال  يف  يعملون  اّلذين 
الإبادات  بارتكاب جرائم  الأوامر  اأ�صدروا  الذي  امل�صوؤولني  كبار  القانون على  وطّبقت 
اجلماعية واجلنو�صايد، وكان عدد �صحاياهم حوايل املليون خالل مئة يوم، وقد كان 
اإلى كر�صي الق�صاء �صجاعة منفردة، وتاأكيد للذات، وجراأة ل تخُ�صاهى داخل  ارتقاوؤها 
املجتمعات العربية، فاقتحمْت اأ�صوار املحاكم الوطنية والدولية، عن�صًرا فاعاًل حا�صًرا 

يف ف�صاءات الق�صاء.
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�صاحبة خربات طويلة، ومكت�صبات حديثة.. حياتها جزيئات من عا�صفة وعاطفة 
يف  كمحا�صر  عملها  ذلك:  فمن  واملهمات،  والإجنازات  بالن�صاطات  مفعمة  تتدفق 
جامعة “هارفارد” 2006-2011، وحما�صر يف “وي�صت بوينت” الأكادميية الع�صكرية 

يف نيويورك، ويف مكافحة الأ�صكال احلديثة للعبودية والجتار بالب�صر.
اإجنازات هامة، وقفزات باملنا�صب، من معلِّمة َمدر�صة، اإلى حمامية، اإلى اأول امراأة 
يف الق�صاء الأردين، واأول امراأة عربية م�صلمة يف الق�صاء اجلنائي الدويل، ورئا�صة 
منا�صب  لدورتني...  الأعيان  جمل�ص  يف  وزميلتنا  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  هيئة 

تقّلدتها بجدارة، حاملة �صعار “من يركب البحر ل يخ�صى من الغرق”...
الزميلة العني تغريد حكمت، اأعرب عن �صعادتي بو�صع تقدمي لكتابك “الق�صاء 
واأعرب عن اعتزازي بك وبجهودك وبكل ما قّدمِته لأردننا الغايل. علم وفن وفهم”، 
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تقديم

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
�صيدنا  واملر�صلني  الأنبياء  اأف�صل  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

حممد، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
وبعد:

قال تعالى يف حمكم كتابه العزيز: “وعلمك ما مل تكن تعلم وكان ف�صل اهلل عليك 
عظيماً” الن�صاء: 113.

اأ�صرة قانونية متميزة تتلمذت  موؤلف هذا الكتاب العني الأ�صتاذة تغريد حكمت من 
طاهر  الأ�صتاذ  معايل  و�صقيقها  جنمية  املرحومة  املثقفة  والدتها  من  كل  يد  على 
حكمت رئي�ص املجل�ص الق�صائي الأ�صبق واأول رئي�ص للمحكمة الد�صتورية يف اململكة 
ينت يف  عخُ ثم  املحاماة  الغزير وعملت يف جمال  فنهلت من علمه  الها�صمية  الأردنية 
1996/6/16 قا�صياً، فكانت اأول امراأة تتولى الق�صاء يف اململكة الأردنية الها�صمية ثم 
انتخبت للعمل يف املحكمة اجلنائية الدولية فكانت اأول عربية تراأ�ص الق�صاء اجلنائي 

الدويل وهي اليوم ع�صو يف ال�صلطة الت�صريعية / جمل�ص الأعيان.
هذا كله يو�صح �صعة علمها وتنوع خرباتها العملية وقدراتها ومكانتها التي مكنتها 

القاضي محمد الغزو
رئيس محكمة التمييز

رئيس المجلس القضائي
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وت�صليط ال�صوء على ال�صفات املرغوبة  من تاأليف كتاب “الق�صاء علم وفن وفهم”، 
التي ينبغي توافرها يف القا�صي اإلى جانب املوؤهل العلمي والعلم القانوين من ذكاء 
وعدل وا�صتقامة وا�صتقالل ونزاهة و�صعة �صدر و�صبط للنف�ص وتوا�صع و�صعة اطالع 
وباأ�صلوب فريد وع�صري غري م�صبوق م�صتمد من جتاربها العملية على ال�صعيدين 

املحلي والدويل.
وبنهج غري م�صبوق يف املوؤلفات التي تتناول قيم وتقاليد الق�صاء ي�صتمل هذا الكتاب 
على روؤية املوؤلف لتطوير الق�صاء باعتباره �صرورة، وي�صرح مفهوم املحاكمة العادلة 
التاريخي  وتطورها  البديلة  العقوبات  مفهوم  عن  اإ�صاءات  ويعطي  و�صماناتها. 
العقوبات  تطبيق  اأظهرها  التي  للمثالب  حتا�صياً  تفعيلها  اإلى  ويدعو  وتطبيقاتها 

ال�صالبة للحرية.
تخ�صي�ص  ارتاأى  فقد  الإن�صاين  الدويل  القانون  جمال  يف  العملية  املوؤلف  وخلربة 

الباب الأخري من الكتاب لتو�صيح املفهوم القانوين جلرائم التعذيب.
اأ�صكر املوؤلف على النهج الفريد الذي اتبعه يف جمع مو�صوعات متنوعة مبوؤلف واحد 
وعلى اجلهد القيم املبذول والذي كان نتيجته مرجاً يعد اإ�صافة للمكتبة القانونية 
اآمل اأن ي�صتفيد منه الق�صاة والباحثون يف العمل الق�صائي والقانوين واهلل �صبحانه 

وتعالى املوفق، وهو نعم املولى ونعم الن�صري.
عمان يف 2018/6/10

رئي�ص حمكمة التمييز
رئي�ص املجل�ص الق�صائي
القا�صي حممد الغزو
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المقدمة

طريق  لهم  ينري  ما  الق�صاء  لتويّل  اأنف�صهم  اأعّدوا  الذين  َيجد  هذا  يف  كتابي 
احلّق، ويهديهم اإلى م�صالك العدل.

فالعدالة نوعان: عدالة ال�صماء وعدالة الأر�ص.. 

للخطاأ  ر�صة  وعخُ ِن�صبّية  الأر�ص  وعدالة  لها،  حدود  ل  ْطلقة  مخُ ال�صماء  عدالة 
وال�صواب، والقا�صي هو يد العدالة ال�صماوية على وجه الأر�ص.

واإذا فقدنا ثقتنا بالق�صاء، فقدنا كل �صيء، وانتقلنا من عامَل ت�صوده قوة القانون، 
اإلى عامَل ي�صوده قانون القوة و�صريعة الغاب، واأرجو اأن ل ن�صل اإلى ذلـــــك.

اإيا�ص بن معاوية )املتوفى  �صنة 122هـ( مثاًل عالًيا للذكاء والفطنة،  كان القا�صي 
وذا فرا�صة �صادقة؛ فقد جاء يف كتاب »تاريخ الق�صاء يف الإ�صالم« )�ص205( اأنه ملا َويل 
الق�صاء بالب�صرة ذاع �صيته يف الآفاق حتى جاء النا�ص يطلبون منه اأن يعّلمهم الق�صاء، 

فقال:

»الق�صاء ل يخُعلَّم، اإمنا الق�صاء َفهم، ولكن قولوا علِّْمنا علم الق�صاء«.

�صن الفْهم  فِبَتعلُّم العْلم تتفتح اآفاق الَفْهم، وبالفْهم يتاأّهل الإن�صان للق�صاء، وبحخُ
�صاة. وطول الدربة ي�صبح الق�صاءخُ َفنًّا على يد القخُ

اأن  بال�صرورة  عليه  لي�ص  القا�صي  اأّن  من  الكثريون  يظنه  ما  عك�ص  على  وهذا 
ا ببع�ص املعارف القانونية واأن يكون  يتدّرب على فن الق�صاء، بل يكتفي باأن يكون ملمًّ

�صليم الذوق، وبهذا ي�صتطيع اأن يتحمل اأعباء  تلك ال�صلطة.

كما اأنه من النادر اأن جتد اإن�صاًنا يعرتف بجهله القوانني، ول جتد اأي جمتمع 
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وتقييم  الق�صاة  عن  باحلديث  فراغهم   اأوقات  �صغل  يف  جهًدا  ياألون  ل  جماعة  اأو 
اأحكامهم، وامل�صكلة اأن الأمم ت�صعر بعيوب الق�صاء وحت�ص مبوا�صع ال�صعف فيه اأكرث 

من �صعورهم واإح�صا�صهم بال�صعاب التي ي�صادفها الق�صاة.

واإليكم هذه احلالة لعلها تكون باعًثا لالإ�صالح و�صبياًل اإلى النجاح:

كان  حمامًيا  اأن  يقال  ومملة،  طويلة  �صفوية   املرافعات  جميع  كانت  ال�صابق  يف 
يرتافع يوًما من الأيام اأمام املحكمة العليا يف »باري�ص«، فاأطال يف مرافعته قلياًل، فنام 
ثلث امل�صت�صارين، وكان الثلث الثاين يتجاذب اأطراف احلديث، اأما الثلث الثالث فكان 
من�صًتا، فقال الرئي�ص: لو اأن ح�صرات ال�صادة املتحادثني ناموا كاإخوانهم النائمني 

ل�صتطاع الفريق املن�صت اأن ي�صمع جيًدا.

امل�صكلة اأن هذا النوم املعيب هو الأكرث �صيوًعا عند الق�صاة، هذه كلها حقائق لكن 
اأن انتباه القا�صي وتركيز كل قواه الفكرية وان�صرافه  اأن نقرر هنا  ا  اأي�صً من احلق 
ان�صراًفا كلًيا اإلى تفهم الدعوى التي يخُرتافع فيها اأمامه، كل هذا يحتاج اإلى جمهود 

�صاق واأليم.

فمثاًل من امل�صاعب التي يواجهها الق�صاة: اأن الأدلة اإذا كانت غام�صة فلي�ص يف 
و�صع القا�صي اأن يحكم باحلد�ص والتخمني، مهما بلغ القا�صي من ح�صن النظر ونفاذ 
الب�صرية فاإن الإن�صان يعاين كثرًيا يف دفع العوامل املختلفة التي تتنازعه اأثناء بحثه 
الدقيق يف الأدلة التي يبني عليها حكمه، وقد ت�صوق تلك العوامل اإلى اإحالل راأيه 

حمل راأي امل�صّرع، فيكون م�صرًعا ل قا�صًيا .

يقول اأناتول فران�ص: )اأنا ال اأخ�ضى القوانني الرديئة اإذا طبقها ق�ضاة عدل(.

بالن�صبة يل �صخ�صًيا كقا�ٍص، مل اأكن اأت�صور اأن حياتي �صتكون على ما كانت عليه، 
مليئة باملفاجاآت التي توالت، وكاأنني ع�صت اأكرث من حياة واحدة، كل منها لها طعم، 
من  حياة ب�صيطة اإلى حمطات اختلفت �صكاًل وم�صموًنا، وكاأنني يف وا�صطة نقل، وكل 
حمطة متّر بها لها ا�صم و�صكل متلف، كل حمطة من حمطات حياتي كانت مفاجاأة 
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مل اأخطط لها، ومل اأحلم واأنا يف املدر�صة الثانوية يف مدينة الزرقاء اأن اهلَل �صيهبني 
هذه الفر�صة باأن اأ�صل اإلى رئا�صة هيئة املحكمة اجلنائية الدولية.

خطر ببايل اأن اأحتدث عما �صاقني اإليه تفكريي وما توارد اإلى ذهني من اآراء اأثناء 
مزاولتي مهنة املحاماة والق�صاء ما يقارب الأربعني عاًما، وما اكت�صبته يف بحث امل�صائل 
الق�صائية من اأفكار ومالحظات وحوادث واقعية تت�صل مب�صائل جدية وخطرية من اأجل 
اأن تكون مفيدة لق�صاتنا ال�صباب، وجمموعة َعملية وِعلمية تتيح الفر�ص للمتقا�صني لأن 

ّدر لها اأن تتولى الف�صل يف اخل�صومات. يقفوا على دقائق ال�صلطة الق�صائية التي قخُ

فالق�صاء -اإَذن- علم وفّن وفهم ولي�ص علًما فح�صب.

ال�صعيف،  القوي ومنهم  الق�صاة تتفاوت، فمنهم  اأن كفاءة  ومما ل خالف فيه 
ي�صتطيع  القدرة بحيث  بها من  القائم  يكون  اأن  العدالة  تتطلب  التفاوت  واإزاء هذا 

التمييز بني ما هو ح�صن وما هو اأح�صن .

لذلك نقول: اإن الق�صاء  علم وفن وفهم.

التف�صري،  اأو  التاأويل  يحتمل  ل  ن�ص  يوجد  ل  جامًدا،  القانون  كان  مهما  لأنه 
القا�صي  اإن  اأقول:  واأنا  التحرك،  مّيًتا ل ميكنه  يكون  اأحياًنا  القانون  اإن  ويقولون: 

، وهذه ميـزة للقا�صي على القانون. حـيٌّ

وللقا�ضي كافة احلقوق اإال اأن يعتذر باأنه ُخـــــــِدع.

اإّن االأحكام التي ال ميكن الطعن بها ل�ضالمتها و�ضحتها، نراها مترُّ دون اأن 
يعلم بها اأحد، ولكن ُحكًما واحًدا معيًبا يكون لذكره دوي يف البالد ال يكون ملئة 

حكم �ضحيح.

وقوة  �صجاعة  من  منه  تتطلبه  وما  القا�صي  مهمة  خطورة  من  الرغم  وعلى 
يخُخلق  الذي بني �صلوعه مل  واأّن قلبه  اإن�صاًنا،  اأن يكون  اأنه يجب عليه  اإل  و�صالبة، 

عبًثا، ويجب اأن يتاأثر بالعواطف الإن�صانية دون اأن تقف نب�صاته.
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بداية عملي يف مهنة  �صنة 1997 يف  الأردنية  ر يف حما�صرة يل يف اجلامعة  اأَذكخُ
الق�صاء، حتدثتخُ عن »الـمراأة والق�صاء«، وبعد اأن اأنهيت حما�صرتي فوجئت  بتعليٍق 
داَخلة( من اأحد اأ�صاتذة اجلامعة قائاًل: )املراأة عاطفية ل ت�صلح للق�صاء(. من  )مخُ
من   وخا�صة  مثاًل(..  العاطفة  عليها  تغلب  )قد  اأخرى  بطريقة  ي�صيغها  اأن  املمكن 
اأن املراأة عاطفية، ولكن العاطفة لي�صت  اإليه، وقلت: �صحيح  اأ�صتاذ جامعة. فنظرت 
�صفة �صيئة لتتن�صل منها املراأة، بل هي ميزة ميز اهللخُ �صبحانه وتعالى بها الإن�صاَن عن 
بقية املخلوقات، واملراأة القوية ذات القرار املتزن والعادل واملدرو�ص لي�صت هي املراأة 
التي ل يرف لها جفن اأمام ق�صايا العدالة والإن�صانية وحقوق الن�صان، واأنا عاطفية 

و�صاأخُدِخل العاطفة اإلى الق�صاء -اإن �صاء اهلل- وبخا�صة ق�صاء الأحداث.

واأذكر هنا اأن َمن يحمل ميزان العدالة منذ فجر التاريخ  امراأٌة مع�صوبة العينني 
حتمل بيدها  اليمنى ميزان العدالة وبيدها الي�صرى �صيًفا وتدو�ص بقدمها ثعباًنا؛  

ملاذا يا ترى؟ 

لأن املراأة ترى الأمور مبا ت�صعر بقلبها وما ت�صمع باأذنهيها ل مبا ترى بعينيها.

بذلك ل نفرق بني �صغري وكبري ول غني وفقري. ولكن اإن اأخطاأ تعاقبه.. نحمل 
بيدها الي�صرى �صيفاً. ال�صيف رمز الق�صاء.. رمز القوة.

اإذا ثبت اأنه اأخطاأ تعاقبه.. الثعبان حتت قدمها رمز للعقاب.

القا�صي الدويل         
          تغريد حكمت



الصورة تمثل:
من يحمل ميزان العدالة منذ فجر التاريخ امرأة معصوبة العينين 

تحمل بيدها اليمنى ميزان العدالة وباليد األخرى سيفًا.. لماذا؟
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الباب األول

فّن القضاء وآداب القاضي
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ما هو القضاء

�صاة حاَل تطبيق  ي ال�صتعداَد الطبيعّي عند القخُ الق�صاء هو جمموعخُ قواعَد تخُقوِّ
القانون، وت�صاعدهم على اكت�صاب ال�صفات الالزمة حلل امل�صكالت والو�صول اإلى احلق، 
تخُْب القانون والقواعد القانونية التي حتتويها املراجع، وبامل�صوغات  وتخُكَت�َصب بدرا�صة كخُ

الناجتة عن هذه القواعد على الق�صايا العملية التي تخُفَر�ص على القا�صي.

كما ميكن تعريف فن الق�صاء باأنه: التطبيق العَملي للنظريات العامة، بالو�صائل 
التي حتققها، وتخُكت�َصب بالدرا�صة والنقا�ص، وبعبارة اأخرى: هو العمل الذي يقوم به 
القا�صي، الناجت عن تطبيق القواعد القانونية على ق�صيٍة ما، معرو�صة اأمامه، بخُغية 

الف�صل فيها بال�صكل ال�صليم.

الن�صو�ص  عليها  ونطبق  اأمامنا،  التي  الق�صايا  نفهم  كيف  يعني  الق�صاء  ففن 
القانونية، من خالل انتهاج اإجراءات قانونية �صحيحة.
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صفات القاضي

لكي يكون الق��شي جديًرا ب�أن ي�شمى ق��شًي�، ف�إنه يجب اأن تتوافر فيه ال�شروط الآتية:

العدل،  .1  
ال�صتقامة،  .2  

ال�صتقالل املطلق،   .3  
النزاهة التامة،   .4  

�صعة ال�صدر،   .5  
�صبط النف�ص،   .6  

يتمتع مبوهبة الذكاء،  .7  
يكون متمكًنا من العلوم القانونية ومعرفة تطبيقها،   .8  

يكون فيل�صوًفا هادَئ الفكر وا�ِصَع الطالع يف العلوم الأخرى،   .9  
يكون اجتماعًيا متوا�صًعا،   .10  

يكون دائم النظر يف اأحوال الإن�صان عاّمة ويف نف�صه خا�صة،   .11  
َحَرَم  ال�صيا�صةخُ  “اإذا دخلَت  ال�صيا�صة، لأنه  اأن يكون بعيًدا عن  كما يجب   .12  

الق�صاء، خرَجْت منه العدالة “،
فاإذا اأخُ�صيَف اإلى ذلك قدرتخُه على مقاومِة اأهوائه، واإ�صالِح ذات نف�صه، كان   .13  

ى قا�صًيا. جديًرا باأن ي�صمَّ

تلك ال�صفات لي�صت كلها من الأهمية بدرجة واحدة، فيجب اأن تتقدم ال�صتقامة 
والنزاهة وال�صتقالل على املعلومات الق�صائية وموهبة الذكاء؛ فماذا يهم �صاحب 
اإذا ك�ن ج�ئًرا يف حكمه  الق�نون  الذك�ء �شليًع� يف  اأن يكون ق��شيه مفرط  الدعوى 
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وًعا ملاآرب يف نف�صه اأو مل�صاحله �صخ�صية، اأو كان متهاوًنا غري مكرتث بوظيفته  َخ�صخُ
�صوؤونه  وت�صريف  مرا�صالته  الق�صية يف حترير  لدرا�صة  املخ�ص�ص  الوقت  في�صرف 
اخلا�صة؟! األي�ص الأف�صل للمتخا�صمني اأن يكون قا�صيهم رجاًل متو�صط الذكاء لكنه 
�صجاع �صريف يتعمق يف در�ص الق�صايا ول يخ�صع يف حكمه اإل ملا توحي به اإليه ذمته؟

ر، فالـم�ضور مع مزاولة عمله يعتاد كيف يح�ضن النظر. اإّن مَثل القا�ضي كمَثل امل�ضوِّ
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أول واجب على القاضي

كم يف ناحيٍة ما قد ي�صر مب�صتقبل القا�صي يف  ماذا تكون احلال اإذا حتقق اأّن احلخُ
حني اأّن احلكم يف الناحية الأخرى تكون له عواقب طيبة فريقى.

�صاة يف الوقت احلا�صر ل يجهلون اأن اأول واجب على القا�صي هو اأن ل يلتفت  القخُ
اإلى مراكز اخل�صوم ول اإلى َمناِزعهم ول اإلى الو�صط الجتماعي الذي يخُدرجون فيه، 
اإثًما  كان  واإن  واملحظوظني،  الأقوياء  مل�صلحة  احلكم  يف  امليل  اأن  كذلك  وليالحظ 
كبرًيا، اإل اأن حماباة امل�صت�صعفني على ح�صاب الغري ولو اأن م�صدرها اإح�صا�ص اإن�صاين 

ا خطاأ عظيم. �صريف لكنه اأي�صً

احلقيقة  تلك  دائًما  يتذكروا  اأن  الق�صاء  ملن�صب  اأنف�صهم  اأعدوا  الذين  فعلى 
وهي  جافية  تكن  مل  اإن  �صديدة  بعبارة  ونوؤديها  عامدين  هنا  نوردها  التي  النا�صعة 
اإليه  وميله  له  اجلمهور  حمبة  بني  يجمع  اأن  القا�ضي  على  ي�ضتحيل  اأنه 

وا�ضتح�ضانه له. 

املراأة املخزومية  ويف هذا وَرَد عن ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- يف حادثة 
ِريفخُ  َذا �َصَرَق ِفيِهْم ال�َصّ اإِ َكانخُوا  ْم  اأََنّهخُ ْم  َقْبلَكخُ ِذيَن  اَلّ اأَْهلََك  ا  َ »اإِمَنّ اأنه قال:  التي �صرَقْت؛ 

.» َدّ وا َعلَْيِه احْلَ ِعيفخُ اأََقامخُ ، َواإَِذا �َصَرَق ِفيِهْم ال�صَّ وهخُ َتَركخُ

كيف  جامد،  ب�صكل  وال�صهود  والوثائق  القانون  على  يعتمدون  الذين  فالق�صاة 
النفوذ  ذوي  من  النا�ص  بع�ص  فيها  �صار  التي  الأيام  هذه  ظّل  يف  اأحكامهم  �صتكون 
�صد  فيها  احلكم  يكون  وبالتايل  ل�صاحلهم؟  ووثائق  �صهود  اإح�صار  على  قادرين 

ال�صعيف، اإذا مل يكن لدى القا�صي ح�ّص العدالة. 

اإن الإحرتام واجب على النا�ص لكل  رجل �صريف، ولكن القا�صي يف غنى عن هذا 
الحرتام،اإذ يكفيه اأن يوؤدي واجبه مبا يق�صي به اإح�صا�صه.
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اإن القا�صي الذي يغار على كرامته يدرك جيًدا اأنه ل ي�صتطيع اأن ي�صمع دعوى اأحد 
اخل�صمني اإل بح�صور اخل�صم الآخر ليجيب على تلك الدعوى وبذلك تتعادل كفتا امليزان.

ِجد ق�صاة من ذاك القبيل ي�صلكون ذلك امل�صلك املعيب فاإننا على يقني  واأنه اإذا وخُ
من اأنهم قلة �صئيلة جًدا، كما اأننا نوؤكد اأن هذا الطراز ل وجود له يف الدرجات العليا 

من مراتب الق�صاة. 

كيف  فيقول:  خاطًئا  ت�صوًرا  اأحياًنا  يت�صور  اإنه  الدعوى!  �صاحب  هلع  اأ�صد  ما 
املحامي  اأن  ب�صبب  الوهم  ي�صاروها من  ما  نف�صه  يدفع عن  اأن  القا�صي  ي�صتطيع هذا 
الذي يرتافع اأمامه رجٌل من رجال ال�صيا�صة وله نفوذ كبري، وقد ياأتي يوم يكون حظه 
يف الرتقية رهن م�صيئته؟ نحن ل ننكر اأن من كان وزيًرا للعدل بالأم�ص اأو من �صيكون 
وزيًرا للعدل غًدا يعاَمل من بع�ص الق�صاة معاملة جماملة يف حتديد مواعيد اجلل�صات 
ر اأن حمامًيا جديًرا بهذا  َت�صوَّ بح�صب ما يوافقه اأو نحو ذلك من الأمور، ولكن ملاذا يخُ
اللقب يحقد على قا�ٍص من اأجل اأنه حكم مبا يوحيه اإليه اعتقاده؟ بل على العك�ص اإننا 

منيل اإلى الإعتقاد باأن هذا املحامي يح�ص يف نف�صه باحتقار للقا�صي الذي يحابيه.

يكن  مهما  لأنه  ذلك  قلنا،  مما  اأبعد  اإلى  يذهب  اأن  يجب  القا�صي  ا�صتقالل  اإن 
احرتامه ملن هم اأقدم منه يف الوظيفة واأعلى مرتبة، فاإن �صبح حمكمة ال�صتئناف ل 
اأثر يف  اأمام عينيه ليملك عليه م�صاعره ويكون له  اأن يكون ماثاًل على الدوام  ي�صح 
ق�صائه مو�صوًعا، اللهم اإل اأن يخ�صع لها فيما تق�صي به امل�صائل ال�صكلية التي �صنتكلم 

عنها فيما بعد.

اإن خوف القا�صي من اأن تلغي حمكمة الإ�صتئناف اأحكامه اأو توهمه باأن حمكمة 
النق�ص والإبرام �صتنق�صها، فهذا لي�ص من ح�صن النظر والب�صر بالأمور، ل �صيما يف 
مبتداأ م�صريته الق�صائية؛ بل توؤدي اإلى احلد من حرية الفكر عنده وت�صييق دائرة 

النظر لديه، فيخ�صع فرًقا وخوًفا من املحاكم العليا. 

اإن القا�صي الذي يعتمد على عمله و�صمريه وعلمه وعقله ل ي�صعر باأية غ�صا�صة 
على نف�صه اإذا مل يوؤيد حكمه، لأنه يعلم اأن حمكمة ال�صتئناف اأخُن�صئت لهذا. 
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استقالل القاضي

الق�صاء يجب اأن يكون م�صتقاًل، وذلك من ثالثة زاويا:

م�صتقاًل عن احلكومة،   .1  

وم�صتقاًل عن الأفراد،   .2  

وم�صتقاًل عن املحكمة التي ت�صتاأنف اإليها اأحكامه.  .3  

م  َيحكخُ ل  القا�صي  اأن  اإلى  الإنتباه  يجب  ولكن  حمتمل،  اأمر  اخلطاأ  يف  الوقوع 
ا�صتناًدا اإلى �صهادته، بل اإن حكمه يعتمد على بينات الآخرين و�صهادات من ينريون له 

الطريق، مما يقلل فر�ص الوقوع يف اخلطاأ.

اإن اأ�صد ال�صعوبات تاأتي من اختالف طبائع الق�صاة وميولهم، فكلٌّ منهم يطّبق 
القانون ويحكم مبا ميليه عليه عقله وتفكريه، ومبا يتفق مع مزاجه وطبعه، وبخا�صة 

اإذا كانت امل�صاألة حتتمل اأكرَث من وجه واحد )م�صاألة تقديرية اأو فيها قولن(.

ومنهم  القوي  فمنهم  تتفاوت،  الق�صاة  يف  الكفاءات  باأن  واأوؤكد   اأعود  لذلك 
ال�صعيف، واإزاء هذا التفاوت تتطلب العدالة اأن يكون القائم بها من القدرة بحيث 

مييـز احل�صن مما هو اأح�صن، لذلك يجب اأن ندّر�ص الق�صاء كعلم وفن وفـهـم. 

�صيما  ول  فنًيا،  اختياًرا  الق�صاة  اختيار  يتم  اأن  ال�صروري  من  الآن  اأ�صبح  وقد 
منهم  الواحد  يحكم  الذين  )الو�صاطة  امل�صاحلات  وق�صاة  التجارية  املحاكم  ق�صاة 
التي  اأحياًنا معقدة، لأن خربتهم يف فهم وفن الق�صاء هي  منفرًدا يف م�صائل تكون 

تهديهم اإلى �صداد الراأي(.

واأوؤكد هنا اأن للقا�ضي كافة احلقوق اإال اأن يعتذر باأنه ُخدع.
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حمكمة  ق�صاء  يخُنزل  ل  باأن  اأن�صحه  تفكره  يف  القا�صي  ا�صتقالل  �صرورة  وعن 
اأن تلغي حمكمة الإ�صتئناف  النق�ص والإبرام منزلة الن�ص القانوين، واأن ل يتهيب 

اأحكامه ما دام قد بذل كل جمهوده.

الفقهاء  وراأي  املحاكم  َوْهلة على ق�صاء  لأول  ال�صاب  القا�صي  اعتمد  اإذا  وهكذا 
البتكار  ف�صيلة  ويعطل  التفكري  ملكة  فيه  مييت  ذلك  فاإن  راأيه،  هو  يقول  اأن  دون 
وي�صّد يف وجهه طريق الإجتهاد وت�صغله كرثة القراءة واحلفظ عن التفكري، في�صبح 
النق�ص والإبرام،  اأ�صرًيا ملحكمة  الق�صاء منقاًدا لراأي غريه  وهو يف بداية حياته يف 

ويظل طوال حياته عبًدا لها ل ي�صتطيع التحرر منها. 
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َمصادر العدالة

للعدالة يف القوانني الو�صعية م�صدران: 

منها  امل�صتمدة  والعدالة  املو�صوعة،  واللوائح  القوانني  هو:  الأول  امل�صدر 
)Justice(، وهذه العدالة تختلف باختالف الزمان واملكان، اأو بعبارة اأخرى تتعدد 
بتعدد القوانني الو�صعية، على �صبيل املثال قد يحدث اأن جماعة من اجليل املا�صي 
هذه  نظر  يف  متثلت  لعتبارات  حمظوًرا  يكون  اأن  يجب  الأمور  من  اأمًرا  اأن  يرون 
اجلماعة، فاإذا ارتكب اأحدهم هذا الأمر فحكم عليه القا�صي بتحمل تبعة فعله، كان 
اأن  اأن هذا الأمر بالذات يجب  اأهله  حكمه عادًل، فاإذا جاء اجليل الذي بعده فراأى 
اأنه قدم للقا�صي  اأحدهم وقلنا من باب الفر�ص اجلديل:  يكون مباًحا، فاإذا ارتكبه 

فحكم بعدم حتمله تبعة فعله كان حكمه عادًل.

والعدالة )Justice( تختلف باختالف املكان، مثال ذلك:

ب�شروط  م�شر  يف  �شنة  ع�شر  خم�شة  مدة  اليد  بو�شع  يكون  العق�ر  متلك  اإن 
معروفة، فاإذا و�صع  رجل يده على عقار املدة املقررة ب�صروطها وجاء املالك احلقيقي 
اليد  بو�صع  يكون  العقار  متلك  فاإن  فرن�صا  يف  اأما  القا�صي،  منعه  مبلكه،  يطالب 
ثالثني �شنة ب�شروط؛ فهذان حكم�ن قد اختلف� يف م�ش�ألة واحدة ولكنهم� مع ذلك 
البلدين متفقان على قاعدة  Justice، لأن  ي�صمونه عدالة  ملا  عادلن، ومطابقان 
كلية من قواعد الت�صريع وهي جواز متلك العقار بو�صع اليد مدة ما، فاختالفهما 
الكلية فال �صرر  القاعدة  املدة طوًل وق�صًرا، جزئية من اجلزئيات متفرعة عن  يف 
والعمران  التقدم  درجة  تفاوت  من  نا�صئ  الإختالف  هذا  لأن  فيها،  الختالف  من 
وكرثة املوا�صالت و�صهولتها يف البلدين، وهذا اأمر مرتوك تقديره وتعيينه لل�صلطة 

الت�صريعية التي ت�صن القوانني. 
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اإذن من اخلطاأ اأن ت�صميها عدالة بغري اإ�صافة و�صف لها يحدد معناها ومرماها، 
لأن النا�ص متلفون على اأ�صل احلق، فينظر بع�صهم اإليه على اأنه احلق، وينظر اإليه 
بع�صهم على اأنه غري احلق، مع ان احلق واحد وقدمي، حتى قيل: اإن احلق ل تبلى 
جدته مهما طالت مدته، فمن م�صلحة الب�صر وانتظام اأحوالهم اأن ل يختلفوا على 
احلق، وما دام احلق واحًدا يف كل زمان ومكان ويف كل قبيلة فالعدالة واحدٌة �صرورًة، 
ولكن من املمكن اأن ن�صميها »عدالة ن�صبية« اأي بالن�صبة للزمان الذي �صدرت فيه، اأو 
بالن�صبة للمكان، اأو بالن�صبة للبيئة، يف فرن�صا مثاًل ي�صمونها “legal Justice” اأي 
القانون والتي ت�صدر وفًقا للقانون،  القانون والتي ينظمها  التي م�صدرها  العدالة 

فلن�صمها “عدالة قانونية”.

والظلم  العدل  ملعنى  فهم  من  اهلل  حباه  وما  نف�صه،  القا�صي  الثاين:  امل�صدر 
وح�صا�ص بالقيام بالواجب و�صفاء الذهن ونقاء الطبع ونور القلب والرغبة الأكيدة 

يف الإجتهاد. 

واجبه  ا�صتكمال  وبني  اجلمهور  حمبة  بني  يجمع  اأن  القا�صي  على  ي�صتحيل 
كقا�ٍص، واأخ�صى ما اأخ�صاه اأن ينحرف القا�صي.

م�صرية  حمكمة  يف  كنا  موعظة:  وفيها  طريفة  ق�صة  هناك  املنا�صبة  وبهذه 
فحكم القا�صي برباءة املتهم يف ق�صية من الق�صايا، فاهتزت اأركان قاعة اجلل�صة من 
الت�صفيق ال�صديد والهتاف العايل: يحيا العدل. يحيا العدل، فلما انفردنا يف غرفة 
الـمداولة قال الرئي�ص: عجًبا لهذا اجلمهور! اإذا ارت�صينا العدالة وحكمنا بالرباءة 
�صفق وهتف، واإذا ارت�صينا العدالة وحكمنا بالإدانة وجم حلظة ثم ان�صرف، فقلنا: 
لأّن اجلمهور يزن العدالة مبيزان الهوى والغر�ص، ولهذا كان من واجب القا�صي اأن 

يتحرى العدالة ويق�صي بها، �صواء ر�صي اجلمهور اأو غ�صب.
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حقوق وواجبات

ّنة الإجماع بني اأفراد النا�ص اأن يكون لكل فرد جمموعة من احلقوق يجب  تق�صي �صخُ
رتم من ِقبل الآخرين، كما اأن على كل فرد واجبات يجب اأن يقرَّ له بها الآَخرون. اأن حتخُ

 وعلى اأ�صا�ص هذا املبداأ دَعت ال�صرورة اإلى اإن�صاء �صلطات متلفة لتنظيم هذه 
احلقوق والواجبات، ومن اأهم  تلك ال�صلطات: ال�صلطة الق�صائية. 

ق�صاة  من  الغر�ص،  عن  منّزهون  الراأي  يف  م�صتقلون  رجال  املا�صي  يف  ظهر 
وم�صّرعني وفقهاء، يرون اأن الق�صاء مل يعد اآلة لإجناز الق�صايا، ويتوّجعون اإ�صفاًقا 

على الق�صاة وما هم فيه من �صعف يف الكفاءة وقلة يف ال�صتعداد وعيوب اأخرى.

ي�صاف اإلى ذلك اأن اخل�صم الذي يخ�صر الدعوى ي�صب جام غ�صبه على املحكمة 
التي حكمت عليه، اأما الذي يك�صبها في�صعر اأحياًنا بعدم الر�صا لأنه مل يجد يف احلكم 

من الأ�صباب ما كانت تتوق نف�صه اإليه.

وما دامت طرق اإقامة العدالة تعرتيها عيوب ا�صتثنائية، فعلى الذين يتعمقون 
يف درا�صة فن الق�صاء اأن يتلم�صوا اأ�صباب هذه العيوب ليعرفوها.

بنظرية  يدين  والذي  الأمور  من  اأمر  يف  براأي  يقطع  ل  الذي  الفيل�صوف   اإن 
الحتي�ط والرتدد ين�شب هذه العيوب -وهو مطمئن- اإلى الطبيعة الب�شرية وُبعده� 
عن الكمال، اأما اأن�صار املا�صي املعَجبون به ول يتطلعون اإلى تطويره فاإنهم يقولون 

اإن �صعف الق�صاة يعود اإلى )�صوء( اختيارهم.

ففرن�صا وتركيا يف املا�صي -على �صبيل املثال- هما البلدان الوحيدان اللذان تركا 
ل  الإن�صان  اأن  اإلى  هذا  ويرّدون  ا�صتبدادية،  �صلطة  يد  يف  وترقيتهم  الق�صاة  اختيار 
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ي�صتطيع تاأدية وظيفٍة ما على الوجه الأكمل، ثم هو يف الوقت نف�صه يكون م�صغوًل 
مبا ي�صمن له م�صتقبله وما ي�صمن له ال�صري الطبيعي يف طريق الرتقي، ويقولون 
كفاءاتهم  على  تق�صي  حيث  ال�صغرية  الوظائف  يف  النابغني  حت�صر  املح�صوبية  اإن 
ومواهبهم، ثم ترفع اجلهلة البلداء الذين ل �صمري لهم والذين ل يهتمون اإل برعاية 
اأن مدة خدمتهم وعملهم ل  العليا، مع  الدرجات  اإلى  م�صاحلهم اخلا�صة، ترفعهم 

يوؤهالنهم ل�صغل تلك الوظائف.

اأما يف اإجنلرتا -مثاًل- فاإن الق�صاة يختارون من بني املحامني الذين ق�صوا يف 
هذه املهنة ع�صر �صنني على الأقل، فاإذا خال حمل يف الق�صاء يكون املحامي املر�صح له 

معروًفا لدرجة اأن اختيار احلكومة له يكون جمرد اإجراء �صكلي.

دول الّلهم اإّل عن  ونحن نعتقد اأنه ل توجد يف اأي بلد من البالد مدر�صة ق�صاة عخُ
طريق التجارب التي يكت�صبونها يف دور الق�صاء.
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كرامة القاضي

الأ�صباب  توفري  على  و�صعًبا  حكومة  اجلهود  وتت�صافر  النيات  تنعقد  اأن  يجب 
املوؤدية ل�صون كرامة القا�صي، لأن القا�صي عنوان رقي الأمة ومظهر تقدمها ورمز 
العدالة فيها، اأما من جهة احلكومة فال �صلة للقا�صي اإل بوزارة العدل، فعلى �صبيل 
املثال الأولى بالق�صاة اأن يكون لهم حق الدخول على الوزير مبا�صرة، اأو اأن تكون لهم 
غرفة خا�صة بجوار غرفة الوزير ومت�صلة بها حتى اإذا كان م�صغوًل بعمل ل ي�صمح 

بالدخول عليه خرج اإليهم و�صاأل كاًل منهم عن حاجته.

اأما من الناحية املادية فالق�صاة حم�صودون على املرّتبات القليلة التي يتقا�صونها 
اأجًرا على ما يقومون به من الأعمال العظيمة الفائدة على �صعوبهم، لأن مرتباتهم 
لو قي�صت اإلى مرتبات اأمثالهم من كبار املوظفني لظهر اأنهم املغبونون املظلومون، 
لأنهم ينفقون على كافة �صوؤونهم من مالهم، فال اإعفاء من نفقات تعليم الأولد، ول 

امتياز لهم من �صائر الإمتيازات التي يتمتع بها �صواهم يف الوزارات الأخرى. 

وهناك م�صاألة اأخرى قد ل يدركها الكثريون، وهي اأن القا�صي بالقيا�ص اإلى غريه 
من كبار املوظفني يف الوزارات الأخرى لي�ص له من النفوذ ما لهوؤلء، مبعنى اأنه لو 
كان ملوظف كبري يف اإحدى الوزارات م�صلحة �صخ�صية يريد ق�صاءها عند موظف مثله 
يف وزارة اأخرى لق�صاها هذا الأخري على اأمل اأن تكون له هو الآخر م�صلحة عند الأول 
له  فاإن كانت  اأماالقا�صي  املعارف،  امل�صالح ويتعاو�صون  يتقار�صون  فيق�صيها، وهكذا 
م�صلحة يريد ق�صاءها تعطلت، لأنه ي�صتحيل عليه اأن يرد مثلها اإل على ح�صاب ذمته.

�صيء  لكم  بقي  الق�صاة؟  اأيها  هذا  بعد  لكم  بقي  فماذا  تخُنال،  ل  القا�صي  وذمة 
عظيم، بقي لكم �صرف الإنت�صاب اإلى الق�صاء، وهو �صرف ل يدانيه مال ول جاه، ول 

�صطوة ول �صلطان. 
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 وقوع القاضي في الخطأ

على القا�صي اأن يعلم باأّن اخلطاأ جائز على الإن�صان، ولكن الإ�صرار عليه غواية، 
والإقرار به هداية.

واإن عدم الوقوع يف اخلطاأ اأمٌر م�صتحيل، لأن كل اإن�صان اأو كل قا�ٍص مهما يعتقد 
يف نف�صه ال�صالح وال�صتقامة والعلم والدقة يف النظر، فقد اأخطاأ يف املا�صي، ول بد 

اأن يخطئ الآن، كما ل بد اأن يقع يف اخلطاأ يوًما ما. 

اإمنا نتحدث عن الإقالل من اأخطائنا اإلى اأقل حّد، ثم ل نن�صى اأن القا�صي ل 
يحكم ب�صهادة نف�صه واإمنا يحكم ب�صهادة غريه ممن ينريون له الطريق، فهو بذلك ل 
يرى الأ�صياء اإل بعني غريه وقد يعرتي ال�صهادة -حني اأدائها- �صيء من التعديل اأو 

التبديل يف ت�صور املرئيات اأو رواية الوقائع. 

ر الأفكار واجتاهها اإلى تقليل تنفيذ احلكم بالإعدام  وعلى �صبيل املثال: اإّن تطوُّ
�صينتهي اإلى اإلغاء عقوبة الإعدام نهائًيا، وحجة القائلني باإلغائها ت�صتند اإلى اأن ظهور 
اخلطاأ بعد تنفيذ حكم الإعدام، مما ل ميكن اإ�صالحه. واأخطاء الق�صاة يف هذا املجال 
يان  �صاة َثالثة: َقا�صِ ل ي�صعخُب تالفيها، لذلك ثَبَت يف احلديث النبوي ال�صريف: »القخُ

يف النار، وقا�ٍص يف اجَلنَّة«.

اأعمال  يف  تقع  لها  عدد  ل  كثرية  اأخطاء  )اإن  »منت�صكيو«:  قول  هنا  ون�صتْذكر 
الإن�صان دون اأن ي�صعر بها(.

اإن اأغلب الق�صاة يف الق�صايا اجلنائية مثاًل، مييلون -مع الأ�صف- اإلى اأن يظنوا 
وحدها  هي  ال�صوابق  ذوي  امل�صهورين  املتهمني  برباءة  ي�صدرونها  التي  الأحكام  باأن 
التي ت�صتمل على اأخطاء ق�صائية، وهو ظٌن غري �صحيح، ي�صتح�صن اأن يخُنتزع منهم، 
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ت�صامح فيها تقع يف دور الق�صاء، كما تقع يف  لأن هناك كثرًيا من الأخطاء التي ل يخُ
حياة الإن�صان اخلا�صة.

اأحد،  فيها  ينازعه  التي ل  الثابتة  تلك احلقيقة  ر  قرَّ اإذ  »منت�صيكو«  اأ�صاب  لقد 
والتي يجب اأن تكتب يف جميع دور املحاكم:

)اإن الظلم الذي يقع على �ضخ�ص اإمنا هو �ضبح خميف يهدد االآخرين(.
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ِلين جانب القاضي وسماحة روحه

اإننا واإن كنا ل جند الآن بني روؤ�صاء اجلل�صات رئي�ًصا فًظا متع�صًبا لراأيه، فاإننا 
ل نعدم يف زمننا هذا رئي�ًصا مهزاًرا قد ي�صل به الهزء اإلى اأن يكون �صحكة اجلل�صة، 
لكن القا�صي املتزن احلري�ص على كرامته، ال�صاعر بعظم م�صوؤوليته، �صواء اأجل�ص يف 
حمكمة اجلنايات اأم يف حمكمة اجلنح، يعرف كيف يكبح جماح نف�صه اإذا حّدثته باأن 

يخُظهر للجمهور �صدة ذكائه وح�صور بديهته يف التنكيت.

كما ل يجب على القا�صي اأن يكون عاب�ص الوجه مقطًبا حتى يعجز املتهم من اأن 
يظهر حقه خلوفه وا�صطرابه فيرتك حقه.

اْلَقْلِب  ا َغِليَظ  َفًظّ نَت  كخُ ْم َوَلْو  َلهخُ ِلْنَت   ِ اهلَلّ ِمَن  َرْحَمٍة  َفِبَما   { تعالى:  اهلل  قال 
وا ِمْن َحْوِلَك{. َلنَف�صخُّ

ندعوه  واإمنا  اجلانب فح�صب،  ولني  الطبع  �صهولة  القا�صي  ل منتدح يف  نحن 
مروؤو�صيه  مع  اللقاء  وح�صن  والأدب  الف�صيلة  بو�صاح  يت�صح  اأن  وهو  اآخر  �صيء  اإلى 
ا، لأن من هوؤلء املتقا�صني َمن قادهم �صوء الطالع اإلى احل�صور  ومع املتقا�صني اأي�صً

مرتعدي الفرائ�ص م�صردي الفكر.
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نوم القضاة!

القا�صي اإن�صان قد ين�صاق اإلى النوم ب�صهولة، وَمن منا ل يعرف تلك اخلاطرة 
اجلميلة؟ تلك التي خطرت ملحاٍم �صاب، اإذ ق�ّص على زميل له خيبة اأمله يف ق�صية كان 
يعتقد اعتقاًدا جازًما باأنه �صيك�صبها، فقال: ماذا تريد يا اأخي! كنت اأترافع يف ق�صية 

باطلة بطالًنا ن�صبًيا اأمام ثالثة ق�صاة هم يف حكم البخُطــالن الـمطـــلَق.

وقد  ال�صمع  ب�صعف  م�صهوًرا  رئي�صها  وكان  عليه،  يخُغبط  ل  اأمامها  حظه  فكان 
التحق بالق�صاء بعد اأن تقدمت به ال�صن قائاًل من حقي اأن اأ�صرتيح، ول �صبيل اإلى 
ذلك اإل اأن اأعني رئي�ًصا للمحكمة. فقد عمل ثالثني �صنة يف حت�صري الق�صايا والقيام 
بكافة اإجراءات املرافعة... فقال املحامي: اإن حمكمة »كهذه« موؤلفة من ثالثة ق�صاة: 
اأحدهم ين�صت ول ي�صمع، والثاين ي�صمع ول ين�صت، والثالث ي�صمع وين�صت، ولكنه 

ل يفهم.

ومن املناظر الب�صعة اأن ينام القا�صي اأثناء املرافعة، ومن الأمور املنكرة اأن يفتح 
اآخر غري جو اجلل�صة، فال يدري مما  العنان ليحّلق يف جو  عينيه ثم يطلق لفكره 
يقال �صيًئا، وتلك خديعة كربى للمتقا�صني وللجمهور، وف�صيحة من اأ�صواأ الف�صائح. 
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بين القاضي والمحامي

اأن املحامني الأكفاء  من الثابت على الرغم من تلك املمازحات التي ل حد لها، 
ي�صلحون لأن يكونوا ق�صاة عدوًل، وعلى الرغم من ذلك، فاإن عالمات الأخوة التي 
اأنهم كانوا جميًعا  تربط الق�صاة باملحامني كانت ول تزال متينة العرى، يف�صر ذلك 
ينهلون العلم من منهل واحد، فاأ�صبحوا جميًعا ي�صدرون عن ثقافة واحدة، واأن اأعمالهم 
تت�صل باأ�صل واحد، ي�صاف اإلى ذلك ما ت�صتلزمه امل�صلحة من �صرورة التعاطف بينهم 
وح�صن املعاملة، “األي�صت املحاماة كالق�صاء قدمية قدمه؟ األي�صت نبيلة الق�صد �صريفة 

الغر�ص؟ ثم األي�صت لزمة للمجتمع لزوم الق�صاء؟”. 

ومن جهة اأخرى فاإّن التعامل بني الق�صاة واملحامني يجب اأن يت�صف مبراعاة 
املهنية، كلٌّ يف مهنته.

فيه  وجتاوبت  موجب،  بغري  كبرية  �صجة  له  كانت  حادث  اأخرًيا  حدث  لقد 
ّكل يف املرافعة عن متهم يف ق�صية جنحة، فلما ح�صر  “املوبايالت”، ذلك اأن حمامًيا وخُ
ّلم اإليه، وقد كانت ده�صته عظيمة اإذ   اجلل�صة طلب الإّطـالع على ملف الدعوى، ف�صخُ

راأى بني اأوراق الدعوى م�صودة احلكم وهو يق�صي باإدانة موّكـــله.

ك�ن من الأحوط اأن يحتفظ هذا الق��شي مبذكراته بعيًدا عن اأيدي الغري، ولكن 
هل يعيب القا�صي -الذي تدفعه غريته على العمل- اأن يدر�ص الق�صية قبل اجلل�صة 
واأن يكتب مذكرات على هيئة اأحكام؟ َمن منا ينكر على حمكمة النق�ص والإبرام اأن 
ا، يف حني اأنه ل يدري  �ص يف اجلل�صة ومعه م�صروع احلْكم تاًمّ ر امل�صت�صار امللَخّ يخُح�صِ

وجهة نظر زمالئه؟
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من عزائم القضاء

القا�صي اإذا �صمع كالم اخل�صوم، عكف على درا�صة اأوراق الدعوى، فاإذا فرغ منها 
كان عليه اأن ي�صتخل�ص راأًيا يق�صي به، ويف �صبيل ا�صتخال�ص هذا الراأي تقوم يف وجهه 
يقهرها  اأن  يجب  متنوعة  وعوامل  اإرادته،  بقوة  يتخّطاها  اأن  يجب  متلفة  عوائق 
التاأمل  قبل  احلكم  يف  الإ�صراع  اإلى  ميله  ومنها  اخلا�صة،  م�صاغله  منها  بعزميته، 

والنظر.

اأن  القا�صي  على  اأقول:  الق�صاء،  يف  والدولية  الوطنية  خربتي  خالل  ومن 
يحرت�ص الإحرتا�ص كله اإذا اأراد اأن ياأخذ امل�صابهة يف الدليل القانوين، لأن اأقل فرق 
اأن  ا  اأي�صً عليه  املتفق  من  فاإنه  الأخطاء،  اأوخم  اإلى  يجر  قد  بِه  وامل�صبَّه  امل�صبَّه  بني 
الت�صابه املطلق بني الأ�صياء ل وجود له، وعلى ذلك يكون الإ�صتنتاج اأحياًنا عن طريق 

امل�صابهة موؤدًيا اإلى حلول خاطئة، والقا�صي الفطن هو الأبعد عن َمظاّن اخلطــــــاأ.
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المداولة بين القضاة

ِمن احتكاك الإح�صا�ص بالإح�صا�ص والراأي 
بالراأي، تتاأّلق احلقيقة ويكون لها �صياء.

ل ميكن للقا�صي اأن يتداول مع زميٍل ويخُهِدر راأي اآَخر، لأن القرار �صي�صدر عن 
اثنني، والقانون يحتم اأن يكون لكّل من الثالثة راأي، واخل�صوم يعرفون اأن املحكمة 
موؤلفة من ثالثة ل من اثنني، وهم اأكرث اطمئناًنا لراأي ثالثة، و�صدوره عن اثنني 
َعدُّ خديعة للمتخا�صمني )املتقا�صني(، ويف هذه احلالة  يف �صورة �صدوره عن ثالثة يخُ

يجب فتح الق�صية ملرافعة اأخرى.

وفيما يتعلق باملداولة، فاأنا �صخ�صًيا ل اأوافق مطلًقا على املداولة عقب املرافعة 
املرافعة  بعد  واحلكم  املداولة  يف  اأن  اأنكر  ل  اأنني  مع  الدقيقة،  الق�صايا  يف  مبا�صرة 
اإن�صاج  على  ي�صاعد  ل  ذلك  اأن  اأخرى  وجهة  من  اأرى  بل  للق�صايا،  اإجناًزا  مبا�صرة 

الآراء، حيث اأن الأحكام التي ت�صدر ب�صرعة تكون يف الغالب بعيدة عن العدالة. 

اإن تردد القا�صي يف احلكم لعدم ا�صتقرار ذمته على راأي يخُر�صيها، وعدم اطمئنان 
�صمريه حلل يرتاح اإليه، ثم انحيازه اأثناء املداولة لراأي اأحد زمالئه ليخُخرج نف�صه 
من عهدة نتائج احلكم، اإمنا هو اأمر من اخلطورة مبكان عظيم، لأنه مناٍف لل�صرف 
مع  واخت�صار  و�صوح  يف  راأيه  يب�صط  اأن  عليه  والواجب  ال�صمعة،  وح�صن  والف�صيلة 
الإعتدال، على اأنه من املفرت�ص اأن يكون القا�صي الأقدم اأح�صن ت�صرًفا واأو�صع ب�صًرا 
وَلّن القا�صي الأ�صغر، فعليه اأن يعرّب عن راأيه  بالقانون بحكم خربته، اإل اأن هذا ل َيهخُ

اأثناء املداولة، وليعلم اأن راأيه كراأي زمالئه من حيث القيمة والإعتبار �صواء ب�صواء.

من  كبرية  ذخرية  الق�صاة  تخُك�صب  الطويلة  وال�صنون  اخلدمة  كانت  اإذا  اإنه  ثم 
اأِلفوه  اأحكامهم وجموًدا على ما  اأنها مع ذلك تك�صبهم ق�صوة يف  اإل  العلم واملعرفة، 

وَمَردوا عليه، فلي�ص لهم عنه من حميد.
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اإن الإ�صتقالل يف التفكري واحلرية يف الراأي وعدم التاأثر باأي عامل نف�صاين من 
�صهوة اأو هوى اأو طمع، تلك هي دعامة الأحكام التي يجب اأن يطاأطئ القا�صي راأ�صه 

اأمام عظمتها كما يطاأطئها اأمام اأية عظمة م�صروعة.

وقد لحظتخُ اأن من الق�صاة من يتجنب املناق�صات ومعار�صة زمالئه يف الراأي، 
ومنهم من يجادل ويناق�ص فيخرجه اجلدل والنقا�ص عن مو�صوع الدعوى، والالزم 

اأن يكونوا و�صًطا بني هذا وذاك.
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سرية المداولة

نطاق  ل يف  تدخخُ لأنَّها  اإليها،  ينّبه  اأْن  ِمن  اأرَفعخُ  القا�صي  فاإّن  املداَولة  يَّة  �ِصرِّ اأّما 
َعدُّ اأقل اإخالل بها خروًجا  اليمني التي اأق�َصمها، ولأن ال�صرية من واجبات املهنة التي يخُ

عن الذوق وال�صتقامة.

بها  الإخالل  القا�صي مالحظة دقيقة، لأن  اأن يالحظها  امل�صاألة يجب  اإن هذه 
يف  متهاون  واأنه  الت�صاهل،  على  مطبوعة  نف�صه  اأن  على  يدل  ما  طياته  يف  يحمل 
فاإنه  ال�صديدة  بالعناية  يعاجلها  مل  اإن  حالة  وتلك  وظيفته،  واجبات  على  احلر�ص 

ين�صاق يف النهاية -وهو يف غفلة- اإلى اأخطاء يف منتهى اخلطورة.

الق�صاة  على  يعاب  ما  ذكر  يف  �صريحة  اأكون  اأن  نف�صي  على  اأخذتخُ  قد  دمتخُ  وما 
فاإنني مبنا�صبة كالمي عن �صّرية املداولة اأ�صري اإلى ما كان يجري يف ال�صابق واأحياًنا 
اإلى  اأو اجلنوب  ال�صمال  اأ�صفارهم �صباح كل يوم من  اأثناء  الق�صاة  الآن  بني ح�صرات 
حماّل حماكمهم، فقد يجتمعون اأحياًنا يف »با�ص« واحد ويجل�ص معهم اأو اإلى جوارهم 
اأنا�ص من غري ذوي مهنتهم، ول يحلو حل�صرات الق�صاة اإل اأن يتناق�صوا بل ويتداولوا 
يف الق�صايا )املحجوزة للمداولة( ك�صًبا للوقت، وهم على هذا الو�صع ي�صَمع كالمهم 
َمن يجاورهم يف اجلل�صة، والذي قد يكون له �صاأن يف الق�صية، فيقف على  �صر املداولة،  
الق�ش�ة  اأحد  اأّن  الق��شي وحّط من كرامته، وقد �شمعت مرة  ملهنّية  ويف ذلك �شقوط 

القادمني من »اإربد« اإلى »عّمان« ن�صَي ملفاٍت يف الرفوف العليا يف البا�ص.

يخُخطئ َمن يعتقد اأن ل �صرر من جمرد الإ�صارة اأمام الغري اإلى ما جرى يف املرافعة 
يف الدعوى دون ذكر ظروفها من حيث الزمن واملكان ودون ذكر اأ�صماء اخل�صوم، لأنه 
قد يح�صل اأن يكون لل�صامع بع�ص العلم بهذه احلادثة فت�صل اإلى اأذنه كلمٌة اأو �صيئ من 
التف�صيل، فيفهم حقيقة احلادثة بطريق ال�صتنتاج ومطابقة ما �صمعه على ما يف عْلمه.
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الدقة في المواعيد

اإن الَهم امللقى على عاتق القا�صي يتطلب منه �صفات عدة؛ فمن هذه ال�صفات ما 
هو اأ�صا�صي ومنها ما هو ثانوي.

فاإن  اجلل�صات؛  القا�صي على مواعيد  الثانوية: حمافظة  ال�صفات  اأخ�ص  ومن 
د لكل دائرة �صاعات خا�صة يف اأوقات منا�ِصبة تكفي للف�صل يف الق�صايا. دِّ َ اللوائح حتخُ

�ٌص: اإن املغالة يف كل �صيء عيب، واإن الدقة يف املواعيد هي للع�صكر ل  عرَتِ فاإذا قال مخُ
للق�صاة؛ فحينها يخُجاب عليه: اأنه اإذا تهاون الق�صاة يف احل�صور ب�صع دقائق ف�صتكون هذه 
الدقائق م�صافة اإلى ما هو مركب يف طبيعة الإن�صان من ال�صتمرار على ما هو فيه من 
التهاون حتت تاأثري القوة الكامنة يف نف�صه من حب التكا�صل والتواكل يف النهو�ص، فت�صبح 
يف ختام ال�صنة الق�صائية �صاعات، فت�صيء اإلى ح�صن النظام، وت�صر مب�صالح النا�ص، األي�ص 

الق�صاة اأولى باأن يحافظوا على النظام حمافظة دقيقة، واأن ينه�صوا مب�صالح النا�ص؟

وليعلم الق�صاة اأن اأول واجب ل ي�صح التغا�صي عنه هو مراعاة م�صلحة املتقا�صني 
غ ت�صطرب معه �صوؤونهم  يف عدم تاأخري الف�صل يف منازعاتهم، لأن التاأخري بال م�صوِّ

وتتعطل معه فوائد يرتقبونها.

واأوؤّكد هنا اأن ال�صرعة يف الف�صل يف الق�صايا قد جتر اأ�صراًرا، لأن املتقا�صني اإذا 
ح�صلوا على حل �صريع ملنازعتهم امتنع عليهم كل �صلح ودي بينهم، فال تكون هناك 

فوائد من تلك التي جتنى عند ال�صلح من نزول كل طرف عن جزء من حقه.

واأ�صيف اإلى ذلك باأن الق�صايا واإن كان ل ي�صح اأن يطول اأمدها يف املحاكم اإل اأنه 
كذلك يجب اأن ت�صل اإلى نوع من الن�صوج، فهي اأ�صبه بتلك الثمار التي ل ي�صح اأن 

توؤكل فجة، ول ي�صح اأن ترتك حتى يدب فيها دبيب التحلل. 
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لقد جرت العادة اأن يوؤجل الق�صاة النطق باحلكم بعد املداولة يف بع�ص الق�صايا، 
اإذا كان  اإبطاله وبخا�صة  اإجراء ينبغي  اأو هو  اتباعه؟  فهل هذا الإجراء �صليم يجب 
التاأجيل للمداولة بحكم؟ واأنا ل اأقول بهذا اأو بذاك، واإمنا اأن�صح الق�صاة اأن ل يلجاأوا 
اأن  اأو  كاأن يبدو لهم غر�ص �صيئ،  امل�صلحة فيه،  اإذا تبني لهم وجه  اإل  التاأجيل  اإلى 

يتمثل اأمام اأعينهم، فيما بينهم، ما يخل بالإعتبار والكرامة.

اأنه من امل�صتح�صن لنتظام  اأخرى ثانوية لها فوائد عملية، وذلك  ويل ن�صائح 
ّتاب ولراحة املحامني واملتقا�صني اأن ت�صدر الأحكام بانتظام بعد اأ�صبوع  اإدارة قلم الكخُ
من اإمتام املرافعة، ويف �صاعة معينة، ول يجوز اأن تتوزع املرافعات يف ق�صية واحدة على 
جل�صات متعددة، ما دام من امل�صتطاع �صماعها يف جل�صة واحدة، ومن الأمور املعيبة اأن 
ي عاَقه عائٌق وقتٌيّ  اأن حمامي املدعِّ اأوًل بحجة  ي�صمح ملحامي املدَعى عليه بالكالم 

عن احل�صور.
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الفصل في القضايا

ل�صتخُ يف حاجة اإلى التنبيه اإلى اأن واجب القا�صي الذي يغار على كرامة وظيفته 
و�صكلها اخلارجي اأن ل ينظر اإلى الق�صية ثم يخُ�صدر احلكم فيها عقب املرافعة مبا�صرة 
وهو ل يزال على كر�صيه، اإل ما ا�صتخُثني من ذلك يف اأحوال نادرة جًدا، كما اأنه ل ي�صح 

اأن ي�صمح لنف�صه اأن يخ�ص�ص جزًءا من وقت اجلل�صة يف اإمالء حكمه على الكاتب. 

اإن ازدحام مكتب القا�صي بالق�صايا قد يوؤدي اإلى الإ�صراع يف الف�صل يف الق�صايا 
اإ�صراًعا مل يخُعهد له مثيل، في�صتعمل روؤ�صاء اجلل�صات طرًقا منوعة يف اإجناز الق�صايا 
اأوًل  الكالم  يعطي  فهذا  اأنف�صهم،  على  وليدّلوهم  اإليهم  روؤ�صائهم  نظر  ليلفتوا 
اأن  يرى  واآخر  دقائق،  ع�صر  تزيد مرافعتهم عن  باأن ل  يتعهدون  الذين  للمحامني 
ْعلمهم  ف�صاحة املحامني ل تو�صل اإلى الهدف في�صع لهم �صوؤالني اأو ثالثة اأ�صئلة ثم يخُ
بعَدها اأن املحكمة تنورت، وبع�صهم يكتب حكمه يف الق�صايا اأثناء املرافعة، والظاهر اأن 
ْعلم الواحد منهم زميلَيه يف اأي اجتاه يكتب  الق�صاة قد اعتادوا ذلك ب�صهولة، دون اأن يخُ
احلكم، ثم ي�صاألهما راأيهما فاإن وافقاه �صدر احلكم يف اجلل�صة واإن اختلفا مد اأجل 
اأ�صبوًعا، وبهذه الطريقة ميكن �صماع املرافعة يف اثنتي ع�صر ق�صية واإ�صدار  احلكم 

الأحكام فيها بجل�صة واحدة!

اإن اإعمال الفكر من م�صتلزمات وظائفنا، وقد قيل يف الأمثال اإن »الليل خري هاٍد 
ونا�صح«، لأن الإن�صان ي�صتطيع اأن يفكر فيه تفكرًيا هادًئا �صليًما، فاإذا خال القا�صي 
وتخّل�صت  ف�صيًئا،  �صيًئا  اخلادعة  امل�صطنعة  الأدلة  اأمامه  جتّلت  وفّكر،  لياًل  لنف�صه 
وخل�صت  اخل�صوم،  كفاءات  وتعادلت  منها،  فائدة  ل  التي  احلوا�صي  من  املرافعات 
احلقوق �صافية نقية يف كفتي امليزان، ولهذا ال�صبب كان من ح�صن التقدير اأن القا�صي 
الذي يخُكلَّف بدرا�صة الق�صية وحت�صري احلكم باأ�صبابه، اأن ل يبا�صر حترير الأ�صباب 
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يف اليوم الذي ينتهي فيه اإلى راأي يف احلكم، بل يجب عليه اأن يرتيث ب�صع �صاعات 
للتاأمل.

اإنه اإن فعل ذلك فقد يرى وقَت اأن يتناول القلم وي�صرع يف الكتابة اأنه انتهى اإلى 
راأٍي ل ي�صتطيع دعمه على اأ�صا�ص ثابت، واأنه ان�صاق اإليه مب�صاعر عار�صة، واأنه اأخطاأ 

الطريق، فال غ�صا�صة على نف�صه اإذا هو رجع عنه، لأنه اأمر مت بينه وبني نف�صه.

لدرا�صة عميقة  اأنها ل حتتاج  فيها  فاملفرو�ص  ت�صدر غيابًيا،  التي  الأحكام  اأما 
ومع ذلك يجب اأن ل تكون جمرد اإجراء �صكلي، بل يجب اأن تكون حمل عناية الق�صاة 
واهتمامهم حتى ل يجدوا اأنف�صهم وقت املعار�صة فيها اأمام اأحكام يف منتهى ال�صخف.

التي  الدرجات  اإلى  ي�صمو  اأن  ويريد  وبا�صتمرار  الإ�صالح  �صبيل  ي�صلك  من  اإن 
تو�صله اإلى الكمال ل ي�صح اأن يتهاون يف اأي �صيء مهما كان تافًها.
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كتابة القرار

من خالل خربتي الوطنية والدولية اأن�صح الق�صاة باأ�صياء واأرجو اأن توؤخذ بعني 
َظّن باأنها من توافه الأمور: الإعتبار ول يخُ

الو�صوح،  من  ميكن  ما  باأق�صى  جيًدا،  مقروء  بخط  الأحكام  تخُكَتب  باأن  اأن�صح 
وجَتنُّب كرثة الت�صحيح وال�صطب، مع عمل م�صودة لها، فبذلك يح�صن القا�صي اإلى 
كاتب اجلل�صة الذي يجد �صعوبة يف َحّل كلماته غري الوا�صحة، ومن اأهّم فوائد ذلك 
َجنِّب الوقوع يف اخلطاأ، بالإ�صافة اإلى اأّن لهذا الأمر جانًبا اإن�صانًيا نحو الكَتبة  اأنه يخُ

الذين يعاونون الق�صاة عن جدارة وا�صتحقاق. 

اأ�صباًبا ومنطوًقا، ول  الأ�صل  ال�صورة على  القا�صي مراجعة  ذلك على  بعد  ثم 
يغينّب عنه اأن ذمته اأ�صبحت م�صغولة بهذا ال�صند الذي يحمل توقيعه، فِمن املحافظة 
على كرامته اأن يقراأه ويعيد قراءته، لأن ذلك يف م�صلحته بقدر ما هو يف م�صلحة 

املتقا�صني.
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ماذا على القاضي إذا َترّدد بين ُحكَمين؟

الجتهاد مع الن�ص ا�صتبداد

اأن يقارنوا  اأحكامهم -وفًقا للقوانني املو�صوعة-  يخُ�صدروا  اأن  �صاة قبل  القخُ على 
بينها وبني ما تق�صي به قوانني العدالة الطبيعة. 

فاإذا تردد القا�صي بني احلكم مبقت�صى القانون وبني احلكم مبقت�صى العدالة 
الطبيعية، وجب اأن يحكم مبقت�صى القانون، وذلك لالأ�صباب الآتية:

منها اأنه يخُخ�صى اأن يت�صرف القا�صي -وهو اإن�صان له �صهوات وفيه نواحَي �صعٍف 
وتخاذل- ت�صرًفا من �صاأنه اإحالل م�صيئته حمل م�صيئة امل�صرع. 

يقبل  املطلقة على وجه ل  العدالة  اإلى  باأنه و�صل  يفاخر  اأن  ي�صتطيع  َمن منا 
هو خيال  اإمنا  دليل مطلق  اأنه  لنا  ما يرتاءى  اأن  على  التجارب  دّلت  وقد  ال�صك؟! 
واأن ما نراه نحن بديهًيا قد ل يراه غرينا كذلك، وقد نكون مدوعني يف  ووهم، 

اعتبارنا اأمًرا بديهًيا فتختفي عنا احلقيقة نتيجة هذا النخداع.

اأما اإذا حكمنا مبوجب الن�ص فال نقع يف مثل هذه الأخطاء، على اأننا لو فر�صنا 
اأننا وقعنا يف خطاأ حني نطبق الن�ص فال ن�صل اإلى نتيجة اأ�صواأ واأخطر مما لو جرينا 
يف احلكم وراء ما نظنه عدالة، فاإذا كان ن�ص القانون غري وا�صح اأو كانت حلادثة ل 
ين�ص عليها قانون اأو كان الن�ص يحتمل وجهني، فعلى القا�صي اأن يخ�صع لل�صرورة 
احلا�صرة واأن يق�صي مبوجب العدالة وحكم العقل، حتى لو مل يكن حكمه متما�صًيا 

مع املبادئ القانونية اأو املبادئ الق�صائية.

وعلى الق�صاة اأن ل ين�صاقوا نحو ت�صديق َمن يوؤمنون باأهمية الإجتهاد وخطر 
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�صاأنه، لأن الإجتهاد مع الن�ص ا�صتبداد، وخرٌي منه تطبيقخُ الن�ص مع ق�صاوته و�صدته، 
ول يغرتوا باملَثل امل�صهور عندهم اأّن »التقيد بحرفية الن�ص يوؤدي اإلى ظلم فادح«.

اأن َيح�صر جميع الأحوال وين�ص على احلكم فيها، واإذا ن�ص  القانون ل ميكن 
اأن  القا�صي  يتعنّي على  وا�صح، وحينئذ  اأو غري  ا  ناق�صً الن�ص  يكون  على حالة فقد 

يفّكر فيما يوؤدي اإليه اجتهاد راأيه وفيما يتفق مع العقل. 
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شهادة الشهود

التحقيق  اأ�صبح  فقد  املدين؛  القانون  يف  امل�صرع  اأجازها  التي  التحقيقات  حيث  من 
ب�صهادة ال�صهود يف هذا الزمن الذي تباع فيه الذمم بيع ال�صلع طريقًة غري مثمرة،  
حوا�ص  يعرتي  وما  الواقعة  على  طويل  زمن  مرور  ذلك  اإلى  اأ�صيف  اإذا  �صيما  ول 
الإن�صان من ال�صعف، وما ي�صتويل عليه من الأهواء، وما يتمثل اأمام عينه من �صرورة 

خدمة بع�ص امل�صالح الذاتية.

اإن بع�ص الأ�صخا�ص الذين ميلكون �صلطة وماًل ي�صتطيعون اأن يح�صروا وثائق 
التي بني يديه وال�صهادات،  الوثائق  القانون م�صتخدًما  القا�صي  و�صهوًدا، فاإذا طبق 

فحينها يتلب�ص ال�صعيف الق�صية.
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بين التأني والسرعة في اتخاذ القرار

ه اإلى  ة التي توجَّ اإن من واجب القا�صي اأن ل يعّر�ص نف�صه دائًما لالنتقادات املخُرَّ
منازعات  يف  حت�صريية  اأحكام  اإ�صدار  اإلى  الغالب  يف  لأنهم يلجوؤون  زمالئه،  بع�ص 
دقيقة يحتاج حّلها اإلى وقت طويل وجمهود �صاق، وهذا لي�ص من ال�صرف يف �صيء، قد 
يظن اأمثال هوؤلء الق�صاة اأن اللجوء اإلى مثل هذه الإجراءات التي توؤخر الف�صل يف 
الدعوى ت�صاعدهم على �صرعة الف�صل فيها مت�صًيا مع املثل القائل: “ل بد ملن يريد 

وهذا وهٌم، وح�صاب خاطئ. ح�صن القفز اأن يرتاجع اإلى الوراء قليال”، 

ل املتقا�صني تكاليف  اإنني اأن�صحخُ الق�صاَة باأْن يتجنبوا الإجراءات البطيئة التي حتمِّ
باهظة، واأن�صح يف الوقت نف�صه باأن ل يرتددوا حلظة يف الإنتقال اإلى حمل النزاع عند 
اأو  خبري  كتعيني  احلكم  يف  جمهود  اأقل  لأن  اأمامهم،  اخل�صوم  اإح�صار  اأو  ال�صرورة 
اإجراء حتقيق، قد يوؤدي اإلى اأن يقدم اخلبري تقريره بعد وفاة املّدعي، اأو اإلى اأن ينتهي 

التحقيق بعد انتقال الق�صية اإلى حمكمة اأخرى، وهذا لي�ص من ال�صرف يف �صيء. 

النظر  دقيق  يكون  اأن  �صكلية،  له م�صائل  ر�صت  عخُ القا�صي اإذا  هذا، ويجب على 
يقًظا باحًثا يف كافة التفا�صيل �صغريها وكبريها، واإّن اأقل �صهٍو اأو تق�صرٍي يف م�صاألة 
يدلُّ ظاهرها على اأنها ثانوية، قد جتر اإلى عواقب وخيمة، اأقلها اأن ي�صيع املجهود، 
وماذا يفيد لو اأن قا�صًيا عني العناية كلها باإ�صدار حكم عادل يف م�صاألة �صائكة معقدة 
ثم ن�صي قاعدة ثانوية اأو م�صاألة تتعلق مبح�ص ال�صكل فتاأتي حمكمة النق�ص والإبرام 
فتنق�ص هذا احلكم؟! فعلى الق�صاة قبل اأن يكتبوا منطوق احلكم اأن يعيدوا قراءة ما 

جرى يف املرافعات وقراءة مذكرات اخل�صوم وتدقيق النظر يف كلٍّ منها. 

يخُ�صتنتج مما تقدم بطريقة قاطعة اأنه ما دام قد تقرر اأن القا�صي يجب اأن يكون 



49

م�صتقاًل يف ق�صائه -كما قلنا-، فاإن �صبح حمكمة ال�صتئناف ل ي�صح اأن يالزمه في�صّل 
حركته يف تف�صري القوانني باحلرية التامة، ويجب اأن يكون الأمر كذلك فيما يتعلق 

برقابة حمكمة النق�ص والإبرام التي من اأخ�ص واجباتها النظر يف الق�صية �صكال.
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لغة الُقضاة في صياغة الُحكم

كم  اعتاد قا�ٍص اإجنليزي �صاب يف الق�صاء اأن يقول لزميلني �صابني معه: “اإّن احلخُ
اجلّيد يتمّيز بثالث �صفات، اأّول كلٍّ منها حرف )C(، وهي اأن يكون: تاًما، وا�صًحا، 

.)Complete، Clear، Concise(  ”موجًزا

فعلى  �َصهلة،  كمة  حمخُ وا�صحة  تكون  اأن  �صيء  كل  قبل  تتطلب  الق�صاة  لغة  اإن 
واإن  التي اعتمدها ترتيًبا طبيعًيا منطقًيا، وب�صكل وا�صح،  الأدلة  اأن يرتب  القا�صي 

�صاء اأن ي�صوغها يف عبارة طريفة �صائقة فال باأ�ص، واإن كان ذلك اأمًرا ثانوًيا.

اإن القا�صي الذي يكلَّف بكتابة احلكم وتدوين ما ا�صتقر عليه راأيه وراأي زميليه، 
اأخرى ل  املرافعة، ولكنه من جهة  التي تثار يف  الرد على الدفوع  اأن يهمل  ل ي�صح 
ي�صح اأن يذكر �صيًئا غري مفيد، لأنه ف�صاًل عن كونه نافلة فهو �صار ي�صوق اإلى اأخطاء 

كبرية، فاإن للتطويل ثمًنا.

باتفاق  متهيدية  اأحكاًما  اأو  ي�صرية  ق�صايا  يف  اأحكاًما  اأ�صدر  اإذا  القا�صي  اإن 
طوياًل،  فيها  يفكر  واأن  فيها  يت�صاهل  ل  باأن  عليه  يق�صي  الذمة  فواجب  اخل�صوم، 

ويعنى بتحريرها قبل اأن ي�صدرها وحتوز ال�صكل النهائي.

اإذا �شلك الق��شي م�شلك الحتي�ط وطول التفكري ك�ن لهذا ال�شكل النه�ئي اأثره 
يف تو�صيح املو�صوع واإظهاره جلًيا.

كما اأنه اإذا كان من طبعه الرتدد يف اتخاذ القرار، فهذا امل�صلك يكون له اأثره يف 
تعويده تثبيت فكره �صيًئا ف�صيًئا وح�صره يف حدود ظاهرة معينة.



51

ن احُلكم؟  ماذا يجب اأن يت�ضمَّ

اجلواب عن هذا ال�صوؤال ب�صيط -من الوجهة النظرية-: يجب اأن يت�صمن احلكمخُ 
الأ�صباَب اّلتي بخُِنَي عليها فقط.

فاإذا  الدعوى،  يف  املمثلني  لالأ�صخا�ص  اإل  الأ�صل  يف  ت�صدر  ل  الأحكام  لكن 
اعتقد الق�صاة اأن هذه الأحكام ي�صدرونها لي�صتويل عليها ال�صحفيون اأو مندوبوهم 
الق�صائيون اأو علماء النفـــــــــــ�ص اأو اأي كــائـــن اآخر، وين�صـــــــرونها بيـن النا�ص مع تعليقاٍت 

ت�صّوه من حقيقتها؛ فعليهم اأن يعلموا اأّن هذا عمل �صـيِّـئ ل يقّره اأَحد.

اإن واجب حمكمة ال�صتئناف واملحاكم الأخرى اأن متنعه ول ت�صاعد عليه، اإن هذا 
الراأي -راأي القائلني بالإ�صهاب- توؤيده حقيقة احلال، لأن قانون املرافعات يق�صي بذكر 
القا�صي  يكتبها  عبارات  هي  والوقائع  منها،  الغيبية  حتى  الأحكام  يف  الدعوى  وقائع 
نها ظروف الدعوى والدفوع التي تثار اأمامه  بتو�صع -وقد تكون غري مفهومة- ي�صمِّ
ويتحتم عليه حلها، وتلك الوقائع قلَّ اأن اهتم اأحٌد بقراءتها، لهذا يقول اأن�صار الإيجاز 
والداعني اإلى الخت�صار اأْن ل فائدة من اأن يخُنقل يف �صلب احلكم كل ما هو مدون من 
الوقائع يف ال�صورة الأ�صلية امل�صمومة للحكم )وهي ال�صورة املكتوبة بخط القا�صي(، 
ويخُجيب اأن�صار التو�صع والتطويل باأنه واإن كان اأحٌد ل يهتم بقراءة الوقائع، ومع الت�صليم 
يكون  اأن  الالزم  من  اأنه  اإل  الر�صوم،  وتهبط  الدعوى  ملف  ت�صخم  احلقيقة  يف  باأنها 
احلكم جامًعا مانًعا واأن ل يكون من النق�ص بحيث ل ي�صتطيع الإن�صان اأن يدرك اأهو 
دم، اإل اإذا قراأ منطوقه اأوًل. طالق اأو حكم حادث جنائي اأو حكم اإعادة جدار م�صرتك هخُ

الإمكان-  القا�صي -قدر  اأن يتجنب  املو�صوع، وهي  اأخرية يف هذا  ويل ن�صيحة 
فال  ذلك  ومع  مو�صوعها،  تتعدى  اأو  امل�صتقبل  تفيد  مبادئ  تت�صمن  التي  الأحكاَم 
م�نع من اإ�شداره� عند ال�شرورة ب�شرط اأن يكون الق��شي مت�أكًدا مم� ي�شنع، وعلى 
القا�صي يف امل�صائل املدنية اأن يعنّي احلقوق املتناَزع فيها ويبّينها بياًنا كافًيا وا�صًحا 

فت�صبح حماكم ال�صتئناف حم�صورة يف حدود هذا البيان ح�صًرا دقيًقا. 
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اإن ا�صتعمال التعابري والإ�صطالحات يف الإن�صاء الق�صائي اأمر ل �صرورة له، لأن 
اأغلب تلك التعابري وال�صطالحات اأ�صبح قدمًيا بالًيا، ومن العجب اأن بع�ص الق�صاة 

ل يزالون ي�صتعملونها.

مثاًل:  فيقال  باأ�صمائهم،  احلكم  يف  اخل�صوم  يخُذكر  اأن  العموم  على  اأراه  والذي 
حيث اأن )اأ( رفع دعوى على )ب( يطلب فيها كذا...

اأما اإذا جاء ا�صم اأجنبي ل �صلة له باخل�صومة فيتعني اأن يخُدعى بـ«ح�صرة«، اإذا 
مل يكن ذا لقب خا�ص اأو رتبة اأو وظيفة معروفة يف بلده، فيقال مثاًل: الدكتور فالن 
دون  والوكالء  واملوثقني  باملحامني  خا�صة  فهي  الأ�صتاذ  كلمة  اأما  فالن،  والعميد 

�صواهم.
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رأيان متطرفان

من القواعد الثابتة يف كل ال�صرائع اأنه متى كان الن�ص القانوين �صريًحا وجب 
على القا�صي تطبيقه دون تاأويل اأو تف�صري، فاإذا مل يكن �صريًحا وكان فيه غمو�ص اأو 
اإيهام وجب عليه اأن يو�صح الغام�ص ويف�صر املبهم بقدر اجتهاده، وعليه اأن يرجع اإلى 
اأ�صل ت�صريع الن�ص ويبحث عن الغر�ص من و�صعه وما الذي كان يرمي اإليه ال�صارع 
يف ت�صريعه؛ اأما اإذا كانت الواقعة لي�ص لها ن�ص يف القانون حَكم القا�صي باجتهاد راأيه. 

تلك قاعدة عامة يجب على القا�صي اأن يتبعها يف ق�صائه، واإن حاد عنها فقد اأخل 
اإخالًل كبرًيا بواجب الوظيفة.

ففي ال�صريعة الإ�صالمية يحكم القا�صي بكتاب اهلل ثم �صنة ر�صوله -�صلى اهلل 
عليه و�صلم-، فاإن مل يجد فليجتهد براأيه، ولي�ص له اأن يخالف يف حكمه ن�ص كتاب 
اهلل ول �صنة ر�صوله، وجاء يف املادة 14 من املجلة “ل م�صاغ لالجتهاد يف مورد الن�ص”. 

قا�صًيا،  كان  ولو  القانون  بن�ص  القا�صي  يحكم  اأن  الروماين يجب  القانون  ويف 
وكلنا يعلم مَثلَهم: )القانون قا�ٍص ولكنه القانون(.

وهنا نخرج بالنتيجة الآتية: اأن القانون هو ال�صيد واأن النا�ص خدم يدينون له 
بالطاعة والإحرتام، وعلى راأ�صهم ح�صرات الق�صاة الأجالء.

وعليه، فاإن القا�صي يجب اأن ل يلجاأ اإلى الإجتهاد مع �صريح الن�ص.

ولكن هل هناك من حاجة اإلى القول باأن القا�صي ممنوع لأي �صبب كان من اأن 
يتناول الن�ص القانوين بالطعن والتجريح يف حكم من اأحكامه؟ 

اإنه خادم القانون، واأول واجب عليه هو تطبيقه، فاإذا راأى يوًما اأن هذا الواجب 
ل يتفق وذمته فليعتزل الق�صاء، واإن كان يف ذلك ت�صحية �صاقة. 
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اختيار القضاة

الن�صاء  بني  التعيني  يف  ميايز  ل  اإقراره،  مت  الذي  الق�صاء  ا�صتقالل  قانون 
مطلقة  جاءت  “قا�ٍص”  وكلمة  الكف�ءات،  وت�ش�وت  ال�شروط  توافرت  اإذا  والرج�ل 
�صاملة الذكر والأنثى، واملنا�صب الق�صائية درجت العادة على التعيني فيها بناًء على 
برعت  واإذا  للقانون،  دار�ًصا  اأو  يكون حمامًيا  اأن  القا�صي يجب  اأن  والأ�صل  الطلب، 
املراأة يف مهنة املحاماة فال ي�صعب اأن تربع يف الق�صاء، ول يوجد اأي قانون عادي اأو 
موؤقت اأو اأي نظام اأو لئحة ت�صري ب�صورة �صمنية اأو �صريحة على منع املراأة من تويل 

من�صب الق�صاء.

والية املراأة للق�ضاء �ضرًعا )يف ال�ضريعة االإ�ضالمية(:

اأبو  فالإمام  الإ�صالمي؛  التاريخ  يف  معروفة  الق�صاء  اأنواع  لبع�ص  املراأة  ولية 
حنيفة اأجاز ق�صاء املراأة يف ما ت�صح �صهادتها فيه )اأي يف غري احلدود والق�صا�ص(، 
والإمام حممد بن جرير الطربي اأجاز للمراأة اأن تق�صي يف كل �صيء يجوز للرجل 
اأن يق�صي فيه قيا�ًصا على جواز توليها ولية الإفتاء وباأنها يجوز لها الفتوى يف كل 
»خذوا  و�صلم-:  عليه  اهلل  -�صلى  الر�صول  قول  على  قيا�ًصا  وذلك  الفقهية،  امل�صائل 
الإفتاء  ال�صيدَة عائ�صة وليَة  الر�صولخُ  اأعطى  دينكم عن هذه احلمرياء« فقد  ن�صف 

وهي اأهم من ولية الق�صاء. 

قا�صية  ال�صفاء  ا�صمها  امراأة  عنّي  الثاين  اخلليفة  اخلطاب  بن  عمر  و�صيدنا 
للح�صبة. بذلك هو لي�ص ممنوعاً واملعار�صون يطبقون اآرائهم ال�صخ�صية.
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وصايا يجب على القاضي اتباعها

�صاة الو�صايا التالية، والتي يجب  م للقخُ من خالل اأربعني عاًما يف العمل القانوين، اأخُقدِّ
اأن يتبعوها ليكون الواحد منهم جديًرا بحمل لقب )قا�ٍص(:

احلر�ص على اليمني التي اأق�صمها غاية احلر�ص، ومراعاتها بغاية الدقة.  .1  
اأن حتافظ على احل�صور يف موعد اجلل�صة.  .2  

اأن تقابل املتداعني بالب�صا�صة والب�صر.   .3  
اأن تكون روؤوًفا بال�صعفاء واملحرومني.   .4  

اأن تتجنب طلب ال�صهرة والإعالن عن نف�صك.  .5  
اأن ت�صعى يف ال�صلح بني املتداعني.   .6  

ق بني القانون وبني ما يوؤدي اإليه اجتهاد راأيك. اأن توفِّ  .7  
اأن ل تغايل يف الإعتداد بنف�صك.   .8  
اأن تعرتف بخطئك اإذا اأخطاأت.  .9  

اأن تق�صي بالرباءة حاًل يف حالة ال�صك.  .10  
اأن تكون قا�صًيا اأ�صد الق�صوة على ِغالظ القلوب.  .11  

اأن ل تكون �صاحب نكتة.  .12  
اأن تخُي�ّصر الإجراءات اإذا اأمكن ذلك بغري �صرر.  .13  

اأن تقراأ اأوراق الدعوى على مهل وبدقة.   .14  
اأن ل تت�صرع يف حل النزاع واأن ل تخُبطئ لتخُ�ْصِعر اأطراف الدعوى باأنك تتعامل   .15  

معهم بعدالة.
اأن ل تنام وقت املرافعة.  .16  

اأن حترر اأحكامك تامة ومع الإخت�صار وبخط مقروء.  .17  
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الباب الثاني

رؤية لتطوير القضاء 
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رؤية لتطوير القضاء

اأن ذلك م�ًصا بالق�صاء،  رمبا يثري العنوان حفيظة الغري، ويظنون ظن ال�صوء، 
اأن  اأذهانهم  اإذا غاب عن  الفكرة،  وي�صتلون خناجرهم لطعن  �صكاكينهم،  في�صحذون 
يف  التطور  و�صنة  والنزيه،  العادل  بالق�صاء  اإل  الدول  تبنى  ول  امللك،  اأ�صا�ص  العدل 
ول�صان  الإن�صان،  يرثه  الكتفاء مبا  الع�صر وروحه، وعدم  ت�صتوجب م�صايرة  احلياة 
حاله يقول كما قال الأقدمون )هذا ما وجدنا عليه اآباءنا، واإّنا على اآثارهم �صائرون(، 
بل عليه اأن ميح�ص الأمر بروية وفكر ومتييز، ليعرف الغث من ال�صمني، ول مي�صي 

وعلى عينيه غ�صاوة، بل ي�صري ويف ميناه “اإلى اأين؟” ويف ي�صراه “ملاذا؟”.

يف 24 اأكتوبر �صنة 1904 احتفل بالعيد املئوي للقانون املدين، واأ�صاد كثري من 
الذي هو يف  الروماين  القانون  املاأخوذ عن  القدمي  املدين  القانون  املتحّدثني بذكر 
نظرهم اأدنى اإلى الكمال، ويقول هوؤلء املتحّدثون بوجوب املحافظة عليه من عوادي 
اإلغائه  الزمن، ومع قولهم هذا يعرتفون ب�صرورة تعهده بالإ�صالح على الدوام، ل 
متاًما، ومع ذلك مل يرتفع �صوت من احلا�صرين يدعو اإلى التحرر من عبادة املا�صي، 
ذلك املا�صي الذي يقول عنه اأحد الفقهاء: اإنه ي�صون الإن�صان من املغامرات ويجنبه 

الرتدد  يف الراأي وينّظم جمهوداته.

التجديد  امللّحة يف طلب  الرغبة  اأمام  اأن ل يقف  املا�صي يجب  ولكن احرتام 
والتطوير، وذلك بالنظر اإلى كل التحديات من حولنا يف اأردننا الغايل، والتي تقودنا 

اإلى مفرتق طرق، ل بد من اأن نحدد م�صارنا نحو امل�صتقبل.

اإن مبداأ �صيادة القانون ل ميكن اأن ترت�صخ اإل بوجود جهاز ق�صائي كفوؤ ونزيه 
وفاعل. فاملواطن يلجاأ اإلى الق�صاء لثقته بقدرة هذا اجلهاز على اإن�صافه واحل�صول 

على حقوقه، واإن غاب هذا الأمر تزعزعت ثقة املواطن بالق�صاء.
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بال�صمعة الطيبة والكفاءة العالية جلهازه الق�صائي، ول  ولطاملا امتاز الأردن 
للق�صاء  الرفيعة  املكانة  تعزيز  يف  م�صاهمتهم  التاريخ  لهم  �صجل  ق�صاة  نذكر  زلنا 
الأردين، الإجراءات الق�صائية ما زالت تاأخذ وقتاً طوياًل، وهناك نق�ص من اخلربات 
اجلهاز  اأداء  على  اأثرت  كثرية  حتديات  وهناك  الق�صايا  ببع�ص  اخلا�صة  النوعية 
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  و�صع  ال�صروري  من  اأ�صبح  لذا  وامل�صتثمر.  املواطن  وحقوق 
لل�صنوات القادمة تعمل على �صيانة وتطوير برفق الق�صاء و�صائر الأجهزة امل�صاندة 
له وت�صاهم يف وتعزيز البيئة القت�صادية الفاعلة والنزيهة وتهيئة بنية ع�صرية تليق 
بالق�صاء وتهيئة بيئة موؤ�ص�صية ع�صرية وتوفري كوادر خبرية ومتخ�ص�صة وتطوير 

�صيا�صات وت�صريعات لت�صريع عملية التقا�صي والرتقاء بها.

فبالإ�صافة اإلى الإ�صالح ال�صيا�صي ل بد من التطرق اإلى الإ�صالح والتطوير 
ف عدد ال�صكان،  الق�صائي، ملواكبة التغريات ال�صريعة التي حتدث يف العامَل، وت�صاعخُ
اإلى  التطرق  ال�صابق، كان ل بد من  الق�صايا واختالفها عما كان يف  ف عدد  وت�صاعخُ
تر�صيخ  والعمل على  القانون  �صيادة  تعزيز  اأ�صا�ص  لأنه هو  الق�صائي  تطوير اجلهاز 
ثقافة النزاهة وتفعيل مدونة ال�صلوك الق�صائي وحتديث معايري اجلدارة والكفاءة 

يف تعيني الق�صاة ونقلهم وترفيهم وتطوير اأجهزة الرقابة والتفتي�ص الق�صائي.

ال�صماء  فعدالة  الأر�ص،  وعدالة  ال�صماء  عدالة  نوعان:  العدالة  اأّن  ومعلوم 
مطلقة ل حدود لها، وعدالة الأر�ص ن�صبية وعر�صة للخطاأ وال�صواب، والقا�صي هو 

يد العدالة ال�صماوية على وجه الأر�ص.

واإذا فقدنا ثقتنا بالق�صاء، فقدنا كل �صيء، وانتقلنا من عامَل ت�صوده قوة القانون، 
اأمَر  اإلى ذلك،  اأن ل ن�صل  اأجل  الغاب؛ ومن  القوة و�صريعة  اإلى عامَل ي�صوده قانون 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعّظم، بت�صكيل اللجنة امللكية، واأهّم ما ورَد من اأهدافها: 

تطوير اجلهاز الق�صائي.
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 توجيه جاللة الملك عبد اهلل الثاني 
لتطويـر الجهاز القضائي في األردن

َعّد الركن الأ�صا�ص يف بناء الدولة املدنية القائمة على  الق�صاء الفاعل والنزيه يخُ
العدالة و�صيادة القانون.

ومتكني  تر�صيخ  يف  ثاقبة  بروؤى  تتمّتع  حكيمة،  بقيادة  اهللخُ  حبانا  الأردّن  ويف 
النهج الدميقراطي وتعميمه وجْعله منًطا للحياة، من خالل حتفيز احلوار الوطني، 

وتعزيز امل�صاركة ال�صعبية يف �صنع القرار.

ومن ذلك ما جاء يف الورقة النقا�صية ال�صاد�صة جلاللته، حيث قال فيها: 

“لقد كان الق�صاء على الدوام وما يزال على راأ�ص اأولوياتنا، ويف �صلب اهتماماتنا 
منذ تولينا ال�صلطة الد�صتورية، فهو الركيزة الأ�صا�صية يف اإحقاق احلق واإقامة العدل 
اإحدى ال�صلطات الثالث التي تقوم  وحماية احلقوق و�صون احلريات، والق�صاء هو 

عليها الدولة الأردنية...

م الدول ورفعتها يعتمد ب�صكل رئي�ص على ا�صتقالل وكفاءة اجلهاز  اإن قيا�ص تقدُّ
الق�صائي العامل فيها، وقدرته على العمل �صمن منظومة متكاملة مع باقي �صلطات 
الدولة واأجهزتها املعنية برت�صيخ �صيادة القانون؛ فاجلميع حتت القانون يعملون يف 
ظله واإطاره، ويت�صاوون اأمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويخُطبق القانون عليهم جميًعا 

دون متييز اأو حماباة، الأمر الذي يجّذر قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة.

اإن ا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية يف الأردن را�صخة وثابتة، وقد مت التاأكيد على 
ذلك يف د�صتورنا عام 1952، وجاءت التعديالت الد�صتورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز 

ا�صتقالل الق�صاء...
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اإن اجلهاز الق�صائي بحاجة اإلى ا�صرتاتيجية �صاملة لتطويره وتعزيز اإمكانياته... 
الإجراءات  وحتديث  نوعية،  ب�صورة  واأ�صاليبه  العمل  اأدوات  تطوير  من  بد  فال 
املعنية  ي�صمل اجلهات  الأحكام، ومبا  واإنفاذ  التقا�صي  بعملية  والت�صريعات لالإرتقاء 
اأنظمة الرقابة والتفتي�ص الق�صائي والتدريب  بهذه العملية كافة، وتفعيل ومتكني 

والإ�صتفادة من اأف�صل املمار�صات العاملية”.

وا�صتناًدا اإلى هذه الر�صالة من جاللته، ولأجل النتقال بق�صائنا اإلى املكانة التي 
يطمح اإليها جاللته، اأو�صت اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�صائي وتعزيز �صيادة 
ا�صرتاتيجية  واأهداف  ب�صيا�صات  اأو�صت  العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  القانون ومبقارنة 

اأربعة، متثلت فيما يلي:

توطيد ا�صتقالل الق�صاء والق�صاة.  .1  

حتديث الإدارة الق�صائية وتطويرها.  .2  

حتديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ الأحكام.  .3  

حتديث وتطوير اإجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ الأحكام.  .4  
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أهمية التطوير

يرى وا�صعوا م�صاريع القوانني اأن القوانني متى تقررت يجب اأن تبقى هكذا كما 
كتبت، هكذا يقولون، مع اأن الإن�صان ل ي�صتقر له حال، فهو يف حركة دائمة ل تقف، 

ولتلك احلركة اآثار تتكّيف باأ�صكال متلفة تبًعا للظروف، ففي كل حلظة لها �صكل.

الذين  هم  وال�صّراح  القوانني،  تلك  تطبيق  يتوّلون  الذين  هم  �صاة  القخُ اإّن  ثم 
و�صع  على  للم�صّرع  الأول  الباعث  هي  الق�صاة  اأحكام  كانت  لذلك  �صرحها،  يتوّلون 
قوانني جديدة، اإل اأنه اإذا اعرت�ص القا�صي نق�ٌص يف الن�ص اأو غمو�ٌص، كانت له �صلطة 
ِمن  الن�ص  وا�صع  غر�ص  عن  البحث  على  يداأب  اأن  عليه  وكان  التف�صري،  يف  وا�صعة 
ا اأن يت�صاءل: ماذا ميكن اأن يكون الن�ص لو و�صع  عه منذ مئة �صنة، ثم عليه اأي�صً و�صْ
يف الزمن الذي نعي�ص فيه؟ فيجيب على �صوؤاله بنف�صه، ويقول: ما دام قد ح�صلت 
القت�صادية  واحلالة  والأنظمة  الأخالق  الزمان- يف  قرن من  -على مدى  تطورات 
والجتماعية، فالعدالة واملنطق يق�صيان بالتوفيق بني الن�ص القانوين وبني ما ظهر 

من احلقائق الواقعة ومطالب احلياة احلا�صرة.

ومهما بلغ القا�صي من جمهود فاإن مهمته مل تنته بعد، لأن مهمته مع جليل 
قدره و�صامي مكانه، ل يزال اإنتاجه الكبري يكتنفه بع�ص العيوب، ول يزال حمتاًجا ملن 
ي�صلحه وي�صد النق�ص فيه، و�صيقوم خلفاوؤنا من بعدنا بالإ�صالح على حكم زمانهم.

تلك اآراء �صديدة يجب اأن يتدبرها باإمعان من ل يزالون يتحركون وهم وقوف يف 
اأمكانهم واأعينهم �صاخ�صة نحو املا�صي، كما يجب اأن يتدبرها يف الوقت نف�صه اأولئك 
الذين يدفعهم طلب ال�صهرة الزائفة اإلى اإف�صاد كل �صيء بدعوى التجديد واحلمية 

الطائ�صة.
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عدته  لالأمر  نعد  اأن  والع�صرين  احلادي  القرن  اأعقاب  على  ونحن  بنا  وحري 
اأَو لي�َص  اأو وجل؛ فاحلياة تت�صع للجميع ب�صًرا واأفكاًرا.  ونتناول كل �صيء دون رهبة 
ا�صمه وتقد�صت  العزة واجلالل تبارك  اإل حقيقة مطلقة واحدة هي رب  الوجود  يف 
�صفاته؟ فما عداه يتغري، ول منا�ص من و�صعه حتت املجهر، فقد �صبق واأن طرحتخُ 
العالقة  اأ�صحاب  اإياه  يوليها  التي  الأهمية  ذات  يف  مو�صوًعا  املحلية  ال�صحف  يف 
والخت�صا�ص، واأجد لزاًما عليَّ التو�صع فيه �صمن روؤية �صمولية تاأخذ بعني العتبار 
واقع احلال فيما يتعلق بالأوراق النقا�صية التي اأ�صدرها جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 
وما يجب اأن يكون عليه يف وقت اأحوج فيه اإلى التطوير والتحديث، والأخذ باآِخر ما 
ل اإليه العقل الب�صري فكًرا وتقنية، فالزمن ل يرحم، والتخلي عن الركب بقاٌء  تو�صّ

يف الدرك الأ�صفل، وطريٌق اإلى الذوبان والنقرا�ص. 

يروى اأّن ال�صوؤال الذي قام بطرحه رئي�ص وزراء بريطانيا اأثناء احلرب العاملية 
الثانية »ت�صر�صل« كان عن الَق�صاء وكيفية عمله، وعندما اأخُجيب باأنه بخري، قال: اإذن 

فاإن بريطانيا بخري. 

والنم�ء  التقدم  اأ�ش��س  وهو  العدل  وميزان  الأحك�م  من�ط  الق�ش�ء  ف�إن  وهكذا 
اأن يكون يف بوؤرة الهتمام لدى  واإحقاق احلق واإزهاق الباطل، ول بد واحلالة هذه 
امل�صوؤولني واملواطنني، لكي ل يياأ�ص �صعيف، ول يتبجح قوي، ويكون النا�ص �صوا�صية 
كاأ�صنان امل�صط ل فرق بينهم، اإل مبا ي�صديه كل واحد لوطنه من جهد وعمل وانتماء. 

وما اأحرانا اأن نرت�ّصم ذلك النهج الإلهي، لنكون قّوامني بالق�صط، يحف بخطانا 
الإميان ويقظة ال�صمري، ول يجرمّننا ال�صناآن )البغ�ص( عن العدل.

قال تعالى يف �صورة املائدة الآية رقم 8: )وال يجرمّنكم �ضناآن قوم على اأن ال 
تعدلوا، اإعدلوا هو اأقرب للتقوى(.
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العدالة مناطة بالقضاء المستقل

حمكمة  ورئي�ص  الق�صائي  املجل�ص  رئي�ص  الكيالين  فاروق  الأ�صتاذ  اأ�صاب  لقد 
التمييز -الأ�صَبق- كبد احلقيقة، وتناَول املو�صوع يف ذات ال�صياق الذي يرمي اإليه هذا 
الباب، يف كلمته اجلامعة والهادية اأمام دولة رئي�ص الوزراء اأثناء زيارته ق�صر العدل 
للمواطن...  العدالة  تاأدية  على  القدرة  عدم  “اإن  قال:  حيث   ،1997/12/3 بتاريخ 
واإن�صاف املظلومني، يفقد النا�ص ثقتهم يف قدرة الق�صاء على اأداء العدالة، وعندما 
الختالل،  هي  احلتمية  النتيجة  فاإن  الدرجة،  هذه  اإلى  دولة  اأي  يف  الأمور  ت�صل 
وبعدها �صيلجاأ النا�ص اإلى اأخذ حقوقهم باأيديهم، ولذلك كان تطوير اجلهاز الق�صائي 
لي�صبح اأداة فعالة يف تاأدية العدالة اأمًرا ل بد من حتقيقه، لإزالة العقبات واحلواجز 
وهو �صرورة ح�صارية واإذا فقدت الأمة ثقتها بالق�صاء فقدت كل �صيء، وانتقلنا من 
اإلى عامل ي�صوده قانون القوة، ول بد ان تت�صافر اجلهود  عامل ت�صوده قوة القانون 
ملنع التدخل يف �صوؤون الق�صاء واحلر�ص على ا�صتقالله، وتطوير الق�صاء بات اليوم 
الدولة  يف  حديث  ق�صائي  تنظيم  وجود  لأن  وقانونية،  وح�صارية  �صيا�صية  �صرورة 

يوؤدي ل�صتقرار املجتمع ول ا�صتقرار اإل بالعدالة”.

ول �صك اأن ا�صتقاللية الق�صاء عن التبعية لأي �صلطة كانت هو الأمر الطبيعي 
الذي يح�صنه من املثالب والوقوع يف املحظور، وهذا ما يتوافق مع املادتني الرابعة 
والع�صرين وال�صابعة والع�صرين من الد�صتور حيث اأن )الأمة م�صدر ال�صلطات وهي 
ال�صلطات  اإحدى  وهي  الق�صائية  وال�صلطة  املبني(،  الوجه  على  �صلطاتها  متار�ص 
الثالثة: الت�صريعية والتنفيذية والق�صائية، م�صتقلة وتتولها املحاكم على اختالف 
الذي  وال�صوؤال  امللك،  با�صم  القانون  وفق  الأحكام  جميع  وت�صدر  ودرجاتها  اأنواعها 
ال�شوية  نف�س  على  وهي  اأخرى  ب�شلطة  ال�شلطة  هذه  ارتب�ط  مل�ذا  نف�شه  يفر�س 
والتنظيم والرتب�ط ب�شيد البالد امل�ش�ن من اأي تبعة اأو م�ش�ءلة وكيف تكون املح�كم 
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م�شتقلة والق�ش�ة م�شتقلون ولهم ارتب�ط ب�إحدى اأجهزة ال�شلطة التنفيذية )جمل�س 
�صوؤونها  يف  والتدخل  عليها  النفوذ  وفر�ص  الهيمنة  وملاذا  العدل(،  وزارة  الوزراء، 
م�صتقلون  وهم  حقهم  من  الق�صاة  ويحرم  اإليها  ي�صيء  مما  بحقها  املجازر  وارتكاب 
ل �صلطان عليهم يف ق�صائهم لغري القانون، وهم يعينون ويعزلون باإرادة ملكية كما 

تن�ص املادة )97، 98( من الد�صتور.

ويف هذه الن�صو�ص بيت الق�صيد لنتهاج �صيا�صة ا�صتقالل الق�صاء ب�صكل فعلي 
امل�صمار  هذا  يف  كبرية  اأ�صواًطا  وقطعت  به  وعملت  كثرية  دول  اإليه  و�صلت  ما  وهو 
وعيه  وتعميق  العدالة  لن�صر  وانطلقت  يحتذى  مثاًل  واأ�صبحت  اأميا جناح  وجنحت 
وي�صعر  عليه  اأو  له  اأحكام  من  الق�صاء  يف�صله  مبا  فياأن�ص  الآخرين،  نحو  بالواجب 

بالأمن والأمان بني اأيدي ق�صاة ل يخافون يف احلق لومة لئم ول �صطوة حاكم.
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القضاء األردني

وتثيقفهم  النا�ص  توعية  منه  الغر�ص  وا�صح،  منهج  وفق  الق�صاء  ي�صري  لكي 
على  م�صلًطا  �صيًفا  القانوين  الن�ص  يكون  اأن  دون  م�صكالتهم،  حل  يف  وامل�صاهمة 
رقابهم، مع اأهمية الق�صا�ص للخارجني على القانون وردع الآخرين لعدم اقرتافهم 
ذنوًبا متعار�صة مع معايري املجتمع وقيمه ومبادئه والأعراف ال�صائدة فيه، والأخذ 
ق�صايا  مع  التعامل  يف  الجتماعي  الدفاع  وبفل�صفة  والتوعية  الإ�صالح  ب�صيا�صة 
اجلرمية والإنحراف؛ هذه خطوات من �صاأنها اأن حتقق هذا الغر�ص، وتكون �صبياًل 

اإلى الإ�صتقاللية والتطوير.

خطوات يف طريق اال�ضتقاللية والتطوير:

وبعد  الق�صاء،  اخلطاب  بن  عمر  وّلى  ال�صديق  بكر  اأبا  اأن  التاريخ  كتب  تروي 
عامني من توليه هذه املهمة عاد اإلى اأبي بكر معتذًرا بدعوى اأن اأحًدا مل يلجاأ اإليه، 
والتاآلف  التعاون  وروح  النا�ص  بني  اخللقي  والإلتزام  العدالة  اأن  على  موؤ�صر  وهذا 
والت�صامن بينهم هو احل�صن احل�صني لهم يف الإبقاء على اللُّحمة والدفء والإحتكام 
اإلى العقل والدين والقيم يف ف�ص املنازعات واخلالفات دون اللجوء اإلى املحاكم التي 
تدل كرثتها وكرثة العاملني يف جمالها على اختالل التوازن بني النا�ص وفقدانهم 
اأن يلجاأ كل  روح املحبة والرغبة بالإ�صالح والتقارب فيما بينهم، ولي�ص بال�صرورة 
اأو ابت�صم! فاأين العفو وال�صفح  اآَخر  اأنه قد عب�ص بوجهه  اإن�صان اإلى الق�صاء، ملجرد 
اإلى  عن الزلت وكظم الغيظ يف �صوء التكالب الذي يبدو ظاهًرا للعيان  للو�صول 
املحاكم، لالقت�صا�ص والكيدية، وحيث تزخر اأروقتها بالآلف من اأ�صحاب الق�صايا 
والتي ل يف�صل يف اأكرثها اإل بعد �صنوات و�صنوات، وحيث املماطلة والإمهال والإرجاء 
بال م�صوغ معقول اأو مقبول؟ فكيف ت�صتقيم اأمور الق�صاء يف هذه الأجواء التي تبعث 
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على الإختناق وتزيد الهّوة وال�صقاق، واملحامي -مما يوؤ�صف له- �صيقع فري�صة موالة 
اأحد اخل�صوم والدفاع عنه على الرغم من جمانبته احلق، بدعوى وكالته له حتى 
اإذا  الآفات، فكيف  اآفة  واإن ثبت عليه اجلرم وتخطاه احلق وكان مع خ�صمه، وهذه 

�صاعت احلقوق يف دهاليز املحاكم؟ 

من وجهة نظري يف هذا املو�صوع اأعتقد اأن الأ�صطر التالية حتمل بع�ص املالمح 
يف طريق الإ�صتقاللية والتطوير للجهاز الق�صائي الأرديّن.

اخلطوة االأولى: تقنني القوانني وتلخي�ضها:

هناك الآلف من القوانني والأنظمة وال�صروحات للقرارات التي ل يت�صع املقام 
ومن  املعنيني،  متناول  يف  لتكون  وتلخي�ص،  تقنني  اإلى  ما�صة  بحاجة  هي  لذكرها، 
ال�صعوبة مبكان اأن يكون كل منهم مرجًعا لإ�صدار احلكم، مما يتطلب جتميعها يف 
عدد حمدود للرجوع اإليه والإ�صتفادة منه، فكرثة القوانني والت�صريعات لي�صت دللة 
�صحة على اأية حال، وهناك الكثري من الدول حتتكم اإلى العرف غري املكتوب ومن 
املتعذر الإملام به، و�صرب غور القوانني وتف�صري بنودها ون�صو�صها يالحظ فيه مزاجية 

القرارات ومو�صمية املحاكمات وافتقار الق�صاء اإلى ال�صتقرار الت�صريعي. 

وال�صوؤال: كيف يكون رد العتبار للمواطن حال �صدور قرار خاطئ بحقه؟ ورمبا 
يكون قد اأم�صى زمًنا م�صجوًنا اأو �صاع عليه حق اأو فقَد �صيًئا دون م�صّوغ، فمن يكون 

امل�صوؤول يف مثل هذه احلالة؟

اخلطوة الثانية: توحيد الق�ضاء النظامي وال�ضرعي:

اإلى  الحتكام  يف  توّحًدا  الزاهرة  ع�صوره  يف  املجيد  العربي  تاريخنا  �صهد  لقد 
قد  ال�صخ�صية  والأحوال  املدنية  الق�صايا  بني  التع�صفي  النف�صال  يكن  ومل  الق�صاء، 
فعل فعله كما هو واقع يف حياتنا املعا�صرة، وبخا�صًة بعد طغيان الفقه القانوين الغربي 
ونزاع  وطالق  زواج  من  ال�صخ�صية  فالأحوال  حق،  وجه  دون  ال�صرخ  هذا  اأوجد  الذي 
و�صقاق ومرياث ل تهم فردين اأو اأ�صرتني بل تهم املجتمع ب�صكل عام، لآثارها ال�صلبية يف 
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خلخلة الن�صيج الجتماعي، وزيادة الت�صدع والتفكك، الأمر الذي يوؤكد على الرتابط 
النظامية، ورمبا  املحاكم  التي تنظرها  الأخرى  والق�صايا  الق�صايا،  الوثيق بني هذه 
جل الق�صايا جتد املعاجلة والبت بها قبل ت�صجيل الدعوى، كما يكون اختيار ال�صلح 
اجلرائم  با�صتثناء  النا�ص  بني  والثقة  اجل�صور  على  لالإبقاء  الأ�صلم  هو  النزاع  واإنهاء 

الواقعة على الأموال والأ�صخا�ص )اجلنايات( التي ل بد من ردع لها وحزم. 

الأ�صري  والإر�صاد  لالإ�صالح  جميعها  املحاكم  يف  مكاتب  اإن�صاء  الأهمية  ومن 
والجتماعي لتج�صري الهّوة ومنع تفاقم العداء، وانعكا�ص ذلك على املجتمع وا�صت�صراء 
�صلٍب ونهٍب واختال�ٍص و�صرقٍة وقتٍل  املر�صية من  امل�صكالت والختاللت والظواهر 

واإدماٍن... وغريها.

اخلطوة الثالثة: اإجازات مزاولة املهن احلقوقية )الق�ضائية(:

من املفارقات اأن مَينح قا�صي الق�صاة اإجازة مزاولة املهنة للمحامني ال�صرعيني، 
ذات  ا من  اأي�صً العدل -وهي  وزارة  بينما ل متنح  التنفيذية،  ال�صلطة  وهو جزء من 
ال�صلطة- مثل هذا احلق الذي هو ح�صًرا لنقابة املحامني. بينما يجري الق�صم الآخر 

لالنخراط يف �شلك املح�م�ة اأم�م وزير العدل. 

باملجل�ص  ح�صًرا  ال�صالحية  هذه  تخويل  من  بد  ل  الن�صاز  الو�صع  هذا  ولت�صويب 
)الق�صاء  احلقوقية  املهن  مزاولة  اإجازة  منح  وم�صوؤولياته  مهامه  من  الذي  الق�صائي 
باحليادية  يت�صف  وهو  القطاع،  هذا  على  وامل�صرفة  املهيمنة  اجلهة  باعتباره  واملحاماة( 
واملو�صوعية ولي�ص )اخل�صم واحلكم( يف اآن مًعا كما هو واقع احلال بني )الوزارة والنقابة(.

اخلطوة الرابعة: تدريب وتاأهيل الق�ضاة واملحامني: 

من الأهمية وال�صرورة رفع كفاءة اأداء العاملني يف ال�صلك الق�صائي من حيث 
التدريب والتاأهيل لتزداد قدرة القا�صي واملحامي على التعمق يف الق�صايا املعرو�صة 
اآخر  الوقوف على  الأكرث علمية وع�صرية، وكذلك  الأ�صاليب  املحاكم ومعرفة  على 
الإ�صكالت، وزيادة  الأخرى وكيفية حل  الدول  القانوين لدى  الفقه  اإليه  ما تو�صل 
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والواقف  اجلال�ص  الق�صاء  جمايل  يف  جتاربها  من  وال�صتفادة  ال�صعوب  مع  التعاون 
املنازعات والتحكيم، كل ذلك بهدف خلق جيل من  و�صري الدعوى والبينات، وف�ص 
القانوين لي�صريوا على منوال من  الفقه  الأفذاذ وال�صليعني يف  الق�صاة واملحامني 
�صبقهم لاللتزام بالعدالة وتوخي احلر�ص على احلقوق واإ�صدار الأحكام مبو�صوعية 
وحيادية، فال يطمع فيهم ذو �صطوة اأو مال ول ينزوي عنهم �صعيف م�صتور احلال. 

اخلطوة اخلام�ضة: اإن�ضاء مكاتب االإ�ضالح واالإر�ضاد االإجتماعي:

حيث اخلطوة الأكرث جناعة ومعنى، ومن ال�صرورة اأن يكون البعد الإجتماعي 
هو املعّول عليه يف اإ�صدار الأحكام، لإعادة املنحرف اإلى جادة ال�صواب واإ�صالحه ليعود 
مواطًنا نافًعا منتًجا والدفاع عنه وعن املجتمع بطرق التوعية والإر�صاد؛ فلالأحكام 

غاية بعيدة الغور، ولي�ص فقط عملية اإ�صدارها بغ�ّص النظر عن النتائج.

الإنتماء  روح  يكّر�ص  ما  اإلى  الو�صول  ميكن  للعقوبة  الإن�صاين  املنظور  ومن 
والعطاء، وقدمًيا قال ال�صيد امل�صيح: »اإن اهلل ل يفرح ملوت ال�صرير ولكنه يفرح حني 
يعود عن غيه ليحيا«، وما دام الإن�صان نتاًجا طبيعًيا لبيئته وجمتمعه فاإن امل�صوؤولية 
والإر�صاد  والتوجيه  الردع  جتد  مل  اإذا  الأولى  واخلطيئة  اجلميع،  عاتق  على  تقع 
�صيعقبها خطايا كثرية يحفز عليها املجتمع بانحرافاته وموبقاته، فالفقر والبطالة 
والت�صدع وغريها تخَُعّد حما�صن لتفريخ اجلرائم وال�صلوكيات املنحرفة، ووجود مثل 

هذه املكاتب يف املحاكم اأو خارجها �صيكون �صماًنا ل�صري العدالة وت�صويب الأخطاء.

وبعد؛ فهذه دعوة اإلى اأ�صحاب العالقة والخت�صا�ص وامل�صوؤولني لدرا�صة هذه 
الروؤى، فاإن اأ�صبت فلي اأجران واإن اأخطاأت اأكتفي باأجر واحد، ويف احلالني اجتهدت، 
تاركًة هذه املقرتحات التي اأ�صاأت فيها �صمعة دون اأن األعن الظالم، والأمل باأن يكون 
فيها التجديد والتطوير لأهم جهاز يف الدولة )اجلهاز الق�صائي(، وبذلك ن�صمن 
�صاطعة،  العدالة  �صم�ص  ولتظل  واأمل،  بثقة  والع�صرين  احلادي  القرن  يف  الإنطالق 
واأتباع احلق حجر الزاوية يف بناء املجتمع قوًيا �صاًما ع�صًيا على الأحداث واثًقا من 

نف�صه يف مواجهة التحديات. 
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 استقالل القضاء 
بين الحقيقة والخيال

ا�صتقالل  مو�صوع  حول  النواب  ال�صادة  بع�ص  ومداولت  مداخالت  اأده�صتني 
الق�صاء اإلى حد الذهول، ومن الغريب اأن يجري حتت �صمع وب�صر امل�صاهدين ت�صطيح 
هذا املو�صوع املهم اإلى درجة اإفراغه من اأي م�صمون، فما نعلم عن ا�صتقالل الق�صاء 
اأنه �صمانة مهمة متّكن القا�صي من الف�صل يف اخل�صومات دون اأن تاأخذه يف احلق 
لومة لئم، وقد جرى التعبري عن هذا املعنى باأنه ل �صلطان على القا�صي اإل �صمريه 
وحكم القانون واأن واحًدا اأًيا كان ل ميلك اأن يوجه القا�صي للحكم يف الق�صية التي 
ينظرها ل من داخل اجل�صم الق�صائي ول من خارجه، فال ميلك رئي�ص هيئة املحكمة 
على �صبيل املثال اأن يفر�ص راأيه على بقية ق�صاة الهيئة ول متلك حمكمة عليا -وحتى 
حمكمة التمييز- اأن متلي اإرادتها على املحاكم الأخرى اخلا�صعة لوليتها، ومن جهة 
ثانية ل متلك ال�صلطة التنفيذية اأن تتدخل يف كيفية اإعمال القا�صي لراأيه القانوين، 
ول متلك اأن توجهه الوجهة التي تروق لها، ول حتى اأن حتا�صبه على خطاأ اأو اجتهاد 
قانوين اأثر يف �صري اخل�صومة، ول �صبيل اإلى العرتا�ص على اجتهاد القا�صي اإذا كان 
له وجه قانوين اإل باللجوء اإلى طرق الطعن املعتمدة التي تعو�ص عن غياب ال�صلطة 
الرئا�صية التي متلك اأن توجه املروؤو�ص وحتا�صبه على مالفة قواعد القانون، كما 
هو احلال لدى جهة الإدارة وطرق الطعن التي ل ميلكها اإل �صاحب ال�صفة وامل�صلحة 
وهو  الأول  فيه،  ومرغوب  �صروري  كالهما  اأمرين  بني  توفق  قانونية  اإمكانات  هي 
مبداأ ا�صتقالل القا�صي الذي يعطيه حرية احلكم يف النزاع على الوجه الذي يراه 
هو  والثاين  الق�صائية،  ال�صوابق  ذلك  يف  مبا  �صيء  باأي  مقيد  غري  للعدالة  حمقًقا 

اإمكانية خطاأ القا�صي بالرغم من اأن قرار احلكم يعترب عنواًنا للحقيقة.

فالقا�صي ب�صر ووقوعه يف اخلطاأ من الأمور الواردة من النواحي العملية، فكان 
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ل بد من التما�ص طريق يحفظ للقا�صي ا�صتقالله ويف الوقت نف�صه يتيح للق�صاء 
اأن يقع فيهما ودومنا تدخل يف العمل  اأو الق�صور التي ميكن  اأوجه اخلطاأ  ت�صويب 
الق�صائي من اأي جهة واأي �صلطة ودومنا افتئات على �صمري القا�صي وحياده، وهما 

ذروة العدالة.

وهذه كلها جميًعا من امل�صلمات التي ل تخفى حتى على طلبة احلقوق يف �صنواتهم 
الأولى؛ لكن ال�صوؤال الذي ل بد اأن يفر�ص نف�صه هو: كيف نحقق هذه املفاهيم، وكيف 
ن�صمن للقا�صي ال�صتقالل الكامل؟ وجننبه مغبة الإنت�صار للحقيقة كما تتبدى له يف 
�صوء حماكمة عادلة، جتري علًنا، ويتناق�ص فيها اخل�صوم؟ فالقا�صي لكي يكون عادًل 
اأميًنا على نف�صه مالًكا  اأن يكون  اأن يكون حمايًدا، وحتى يكون حمايًدا يتعني  ينبغي 
لقراره وغري خا�صع لأية موؤثرات خارجية اأًيا كان م�صدرها، فكيف ال�صبيل اإلى ذلك؟

اجتهد الفقه ومن ورائه الت�صريع املقارن وخل�ص كالهما اإلى حقيقة اأنه ينبغي 
اأهم  اأن يكون م�صتقاًل ومن  اإل  اأ�صا�صية ل ميلك بدونها  اأن توفر للقا�صي �صمانات 
الق�صاء نف�صه دون تدخل من  الق�صائي برمته بيد  ال�صاأن  اأن يكون  ال�صمانات  هذه 

�صلطات الدولة الأخرى. 

ومتخ�ص ذلك عن مبادئ مهمة، منها: عدم قابلية القا�صي للعزل، وعدم جواز 
اأن يكون جلهة الإدارة -على وجه اخل�صو�ص- اأي �صلطان يف نقل القا�صي وترفيعه 

وندبه وترقيته واإحالته على التقاعد.

اأمر القا�صي بيده، عندها فقط  وعندما تكّف يد ال�صلطة عن الق�صاء وي�صبح 
ميلك جراأة اتخاذ القرار الذي يراه حمقًقا للعدالة، وهو مطمئن على نف�صه غري 

اآبه بردود فعل الفرقاء ما دامت ل تطاله ول تعر�صه لظلم وع�صف اأ�صحاب النفوذ.

وعودة اإلى مداخالت ال�صادة النواب، وحتديًدا حول م�صاألة �صالحية وزير العدل 
يف التن�صيب بالتعيني والإحالة وغريهما، فاإّن احلكومة ا�صت�صعرت خطورة هذا الن�ص 
اأية �صبهات حول مبداأ  اأن ل حتوم  ا منها على  اإلغائه حر�صً اإلى  فبادرت من جانبها 
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القانونية،  اللجنة  اأع�صاء  من  وبع�صهم  النواب  ال�صادة  لكن  الق�صاء(،  )ا�صتقالل 
موقفهم  وم�صّوغني  القدمي  بالن�ص  متم�صكني  الوراء  اإلى  يعيدونا  اأن  على  اأ�صروا 
بحجج وذرائع واهية، فمن قائٍل باأن الولية يف النهاية معقودة للمجل�ص الق�صائي 
الق�صاء  با�صتقالل  املق�صود  باأن  قائٍل  ومن  معقب،  دون  قراره  ميلك  �صيظل  الذي 
لي�ص ال�صتقالل القطعي اأو احلدي واإمنا ال�صتقالل يف احلكم، واإل لتعذرت م�صاءلة 
احلكومة ممثلة يف وزير العدل عن اأي ق�صور اأو جتاوزات فيما يعترب م�صًرا بامل�صلحة 

العامة وبالق�صاء نف�صه على حد �صواء، واحلقيقة الدامغة غري ذلك.

فاأما من قال باأن الأمر �صيظل يف نهاية املطاف بيد املجل�ص الق�صائي؛ فاإذا كان 
الأخري ل ميلك اتخاذ مثل هذا القرار اإل بناًء على تن�صيب قد ل ي�صل اإليه وبذلك 
الق�صائي  اجلهاز  ي�صتطيع  ول  العدل،  وزير  بيد  وترفيعه  القا�صي  نقل  اأمر  ي�صبح 
اأن يفر�ص على الوزير اتخاذ اإجراء ل يريده، ويف ذلك تاأكيد ملظنة التدخل واأحياًنا 
الوزير من جهة وبني ما يرغب  التوازن واملواءمة بني ما يريده  امل�صاومة لتحقيق 
فيه املجل�ص الق�صائي من جهة اأخرى، ثم اإن ت�صكيلة املجل�ص الق�صائي لي�صت بعيدة 
عن نفوذ الوزير الذي ميلك عيوًنا تر�صد له وقد توؤثر يف ت�صريف �صوؤونه فرتجح 
كفة الوزير لتكون له الكلمة الف�صل حتى يف املجل�ص الق�صائي الذي ل يخُعد يف و�صعه 

الراهن ح�صًنا منيًعا ع�صًيا على مناكفة الآخرين. 

الق�صائي  للمجل�ص  يكون  كيف  املنا�صبة:  هذه  يف  نف�صه  يطرح  الذي  وال�صوؤال 
ق�صاة  وبع�ص  العدل  وزارة  عام  اأمني  اأع�صائه  بني  ينتظم  كان  اإذا  التام  ا�صتقالله 
الت�صريع من عمال الوزارة وغريهم من الذين ل ميكن اأن يكون لهم راأي اآخر خارج 
عن توجهات الوزير، وكيف ي�صتطيع الق�صاة الآخرون اأن يناق�صوا اأمورهم بتجرد اإذا 
علموا اأن عليهم رقيًبا ح�صيًبا، واأن زلة ل�صان اأحدهم قد حت�صب عليه وتكلفه غالًيا، اأَو 

لي�ص ذلك مدخاًل كبرًيا للتاأثري على �صلوك القا�صي وقناعته؟؟

جمل�ص  حق  تبعات  من  اأنها  بدعوى  الوزير  تدخل  ي�صّوغون  ملن  بالن�صبة  واأما 
النواب يف م�صاءلة احلكومة ممثلة يف وزير العدل، فهو نوع من ال�صتخفاف بالعقول 
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اإذا علمنا اأن امل�صاءلة ينبغي اأن تنح�صر يف ق�صية كفالة حق التقا�صي وهي واحدة من 
احلريات الأ�صا�صية التي كفلها الد�صتور، وتتحلل اإلى حق للفرد وواجب ملقى على 
عاتق الدولة يتمثل يف التزامها بتوفري مرفق الق�صاء وتزويده باأ�صباب اإقامة العدل، 
ول �صاأن لها فيما وراء ذلك، وعدم اإعطاء الوزير حق التن�صيب ل يلغي هذا اللتزام 

ول يحرم جمل�ص النواب حقه يف م�صاءلة احلكومة عن اأي ق�صور بهذا ال�صدد.

واأخرًيا، نحن نعلم اأن ا�صتقالل القا�صي يتمخ�ص يف التحليل الأخري اأن يحكم 
اأو  اأية �شغوط  اأن مت�َر�س عليه  الق��شي يف النزاع املعرو�س عليه وفًق� للق�نون دون 

موؤثرات خارجية قد تنال من حيدته ونزاهته وجترده.

وكي يكون لهذا املفهوم حظه يف التطبيقات العملية ويرتجم اإلى حقيقة نا�صعة، 
اأفرزتها التجربة الإن�صانية التي تنتمي  اأ�صا�صية  اأن تتوافر للقا�صي �صمانات  ينبغي 
اإليها، ومن اأهمها وعلى راأ�صها اأن يكون ال�صاأن الق�صائي برمته بيد اجلهاز الق�صائي 
وحده دون معقب، واإل اأ�صبح ا�صتقالل القا�صي جمرد �صعار اأجوف ل ي�صمن ول يغني 
من جوع، وعليه فاإما اأن نتحاور بلغة القانون بن�صه وروحه وفل�صفته اأو ن�صكت، وذلك 

اأ�صعف الإميان. 
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الباب الثالث
مفهوم المحاكمة العادلة 

وضماناتها
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العدالة والمساواة 

العدالة نوعان عدالة ال�صماء وعدالة الأر�ص، والعدالة الأولى من عند اهلل فهي 
لذلك مطلقة، واأما الثانية فمن �صنع الب�صر فهي لذلك ن�صبية، هذه العدالة املطلقة 
اأفق �صيق  ذات  ن�صبية  الأر�ص فهي  اأما عدالة  امل�صتورة،  اأخالقنا  التي حتا�صبنا على 
الق�صاء  وحكمة  والنفي  الثبوت  وباأدلة  واملكان  الزمان  مبالب�صات  ومرتبط  حمدود 
ولباقة املحامني وهي حتا�صبنا على اأفعالنا الظاهرة ل على اأخالقنا ول على خلجات 

وجداننا، ولذا فهي عر�صة للخطاأ وال�صواب ورمبا للخطاأ اأكرث من ال�صواب. 

واملخُراد بامل�صاواة: م�صاواة النا�ص اأمام القانون يف احلقوق والواجبات بغ�ّص النظر 
احلقوق  يف  الرجل  مع  تت�صاوى  فاملراأة  لونهم،  اأو  نوعهم  اأو  جن�صهم  اأو  دينهم  عن 

والواجبات العامة يف اأكرثية املجتمعات. 

املبادئ املتعلقة باإجراءات املحاكمة العادلة:
اأوًل: قا�صي احلكم هو قا�صي الدعوى.

ثانًيا: اجلل�صات ينبغي اأن تكون علنية للجمهور.
ثالًثا: الإجراءات اأمام املحكمة ينبغي اأن تكون �صفوية.

رابًعا: اأن تتم الإجراءات يف مواجهة اخل�صوم.
خام�ًصا: اأن يتم تدوين الإجراءات مبعرفة الكاتب املخت�ص.

�صاد�ًصا: اأن يتم الف�صل يف الدعوى بال�صرعة املمكنة.
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)1( 
مبداأ قا�ضي احلكم هو قا�ضي الدعوى

هو  الدعوى،  مو�صوع  يف  الف�صل  يتولى  الذي  القا�صي  اأن  املبداأ  هذا  يقت�صي 
القا�صي الذي ا�صرتك يف جميع اإجراءاتــها.

كم  احلخُ كان  واإذا  كم،  احلخُ تالوة  املداولة  يف  ا�صرتكوا  الذين  الق�صاة  على  ويجب 
ًعا من هيئة املداولة وتغيَّب بع�صهم، فيجوز تالوته من هيئة اأخرى، على اأن يوؤرَّخ  موقَّ

كم بتاريخ النطق به. احلخُ

ويجب اأن ل ي�صرتك يف املداولة اإّل الذين �صمعوا املرافعات، اأي الذين ا�صرتكوا 
يف اإجراءات الدعوى. 
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)2( 
مبداأ عالنية املحاكمة 

النا�ص بغري متييز من  اأنها متكني جمهور  املحاكمة على  الفقه عالنية  ف  يعرِّ
بالدخول  ال�صماح لهم  واأبرز مظاهرها  بها،  املحاكمة والعلم  اإجراءات  الطالع على 
اإلى القاعة التي جتري فيها املحاكمة والطالع على ما يخُتخذ فيها من اإجراءات وما 
يدور فيها من مناق�صات، وتاأتي علنية جل�صات املحاكمة خالًفا ملا يجري عليه العمل 
يف مرحلة التحقيق الإبتدائي اإذ تخُبقي العمل كله اأو بع�صه يف طي الكتمان، وجل�صات 
املحاكمة علنية اإل اإذا راأت املحكمة اأن تكون �صرية مراعاة للنظام العام اأو املحافظة 
النطق  يكون  الأحوال  جميع  ويف  الأ�صرية،  العالقات  قد�صية  اأو  العامة  الآداب  على 

باحلكم يف جل�صة علنية.

اأحد مظاهر  فيما م�صى  كانت  التي  ال�صرية  املحاكمات  اإنهاء  املبداأ  ويكفل هذا 
اإجراءات  العام رقيًبا على عدالة  الراأي  ال�صيا�صي، وبهذه العالنية ي�صبح  ال�صتبداد 
اأن �صماع اجلمهور احلكم بنف�صه  املحاكمة فيدعم ثقته يف ق�صائها، هذا ف�صاًل عن 
قد يكون اأدعى لتحقيق غاية الردع من العقاب على اأو�صع نطاق ممكن، وهذه الرقابة 
الراأي  املبداأ كذلك رقابة  ال�صليم للقانون، وميثل هذا  حتمل الق�صاة على التطبيق 
العام على وكيل النيابة العامة واملدافع عن املتهم وال�صهود، فيحملهم على الإتزان يف 

القول والإعتدال يف الطلبات والدفوع.

ويحمل هذا املبداأ الإطمئنان اإلى املتهم، فيتيح له ذلك اأن يح�صن عر�ص دفاعه، 
الذي  بعد ذلك باحلكم  املحاكمة، وعلمهم  اإجراءات  النا�ص على  اإطالع جمهور  فاإن 
مبداأ  على  يعيب  من  هناك  ان  اإل  للقانون،  الرادع  الأثر  يدعم  املتهم  �صد  ي�صدر 
العالنية، اأن حماكمة بع�ص الأ�صخا�ص علًنا قد ت�صيء اإلى نف�صياتهم وت�صع يف طريق 
ي�صتطيعون  ل  ممن  املتهم  يكون  وحني  الأحداث،  اأمثالهم  ومن  العقبات،  تاأهيلهم 

مواجهة اجلمهور، فقد حتول العالنية بينه وبني اأن يح�صن عر�ص دفاعه.



80

املحاكمة  يف  يجري  ما  ا�صتغالل  الإعالم  و�صائل  و�صائر  ال�صحف  ت�صيء  وقد 
واأما  العالنية،  لأ�صتبعاد  تكفي  ل  العيوب  هذه  ولكن  النا�ص،  بع�ص  ف�صول  لإ�صباع 
الأطراف اأنف�صهم فحقهم يف احل�صور ل يثور يف �صاأنه �صك، واإمنا ينبع عن مبداأ اأخر 

هو املواجهة بني اخل�صوم.

ومن مظاهر العالنية كذلك ن�صر قرار الإحالة اإلى الق�صاء اأو التكليف باحل�صور 
ن�صر  كذلك  مظاهرها  ومن  املتهم،  اإلى  املن�صوبة  الوقائع  بيان  من  يت�صمنه  ما  مع 

احلكم اأو الأحكام التي ت�صدر يف الدعوى.

وكذلك املادة 7 من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية التي تقول 

)اأن �ضبط اجلل�ضة واإدارتها منوطان برئي�ضها(.

كان  ميتثل  مل  فاإن  بنظامها  يخُخل  من  كل  اجلل�صة  من  يخُخرج  اأن  وللرئي�ص 
للمحكمة اأن حتكم على الفور بحب�صه مدة ل تتجاوز الثالثة اأيام اأو تغرميه ع�صرة 

دنانري ويكون حكمها قطعًيا.

اإذ يت�صل ذلك ب�صلطة الرئي�ص يف �صبط اجلل�صة واإدارتها، وتوفري الهدوء والوقار 
املتطلبني لها، ولذلك مل يكن له م�صا�ص بعالنيتها، واإذا ازدحمت القاعة بعدد يزيد 
على ات�صاع اأماكنها، فللرئي�ص احلق يف اأن مينع دخول اأ�صخا�ص اآخرين اأو ياأمر باإخراج 
اإقبال  الرئي�ص  توقع  واإذا  بالعالنية،  ذلك  يف  اإخالل  ول  اأماكنها  �صعة  عن  يزيد  ما 
اإلى  اأن يوؤدي ازدحام القاعة  عدد كبري من الأ�صخا�ص على ح�صور اجلل�صة، وخ�صي 
التدابري ما يكفل تنظيم احل�صور، ومن  اأن يتخذ من  الإخالل بنظام اجلل�صة فله 
ذلك اأن يجعله مقت�صًرا على من يحملون تذاكر اأو ي�صجلون اأ�صماءهم لدى الكاتب. 

�ضّرية اجلل�ضة: 
ال�صارع  اأجاز  علنية  املحاكمة  جل�صات  تكون  اأن  �صرورة  ال�صارع  اأوجب  اأْن  بعد 
الدعوى  ب�صماع  تاأمر  اأن  الآداب،  على  حمافظة  اأو  العام  للنظام  مراعاة  للمحكمة 
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كلها اأو بع�صها يف جل�صة �صرية اأو متنع فئات معينة من احل�صور فيها، وعلة تقرير 
هذه ال�صلطة هي احلد من عيوب العالنية حيث تكون هذه العيوب وا�صحة، وي�صدر 
اأن ي�صدر عن  املحكمة يف كامل هيئتها، فال يجوز  �صرية من  القرار بجعل اجلل�صة 
املتهم -اأو  ال�صرية، واإذا طلب  رئي�صها وحده، ول عربة باعرتا�ص املتهم على تقرير 
طرف اآخر- تقرير ال�صرية، فال تلتزم املحكمة باإجابته اإلى طلبه اإذا مل تقتنع ب�صببه.

نطاق ال�ضّرية: 
احلد الزمني ل�صرية املحاكمة هو اإقفال باب املرافعة يف الدعوى وما يتبع ذلك 
من خلو املحاكمة اإلى املداولة فاملادة 1/236 من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية. 
يف  املداولة  تكون  تقول:  املدنية  املحاكمات  اأ�صول  قانون  من   1/159 املادة  وكذلك 
القرار على  وي�صتمل  فيها غري ق�صاة احلكم،  ي�صرتك  اأن  �صرية، ول يجوز  الأحكام 
املدعي  مطالب  ملخ�ص  وعلى  واملحاكمة  التهام  قرار  يف  الواردة  الوقائع  ملخ�ص 
اأو  للتجرمي  املوجبة  والأ�صباب  الأدلة  وعلى  املتهم  ودفاع  العام  واملدعي  ال�صخ�صي 
عدمه، اأما قرار احلكم فيجب اأن ي�صتمل على املادة القانونية املنطبق عليها الفعل يف 
حالة التجرمي وعلى حتديد العقوبة والإلزامات املدنية. وبعد اختتام املحاكمة على 
املحكمة اأن تنطق باحلكم عالنية يف نف�ص اجلل�صة واإل ففي جل�صة اأخرى تخُعنّي لهذا 

الغر�ص خالل ثالثني يوًما على الأكرث. 

وجتري حماكمة احلدث ب�صورة �صرية، ول ي�صمح لأحد بالدخول اإلى املحكمة 
عدا مراقبي ال�صلوك، ووالدي احلدث اأو و�صيه، اأو حماميه ومن كان من الأ�صخا�ص 

الذين لهم عالقة مبا�صرة بالدعوى.
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)3( 
مبداأ �ضفوية اإجراءات املحاكمة

اأن تكون  املحكمة  التي تعقدها، لأنه يتعني على  اأي ب�صوت م�صموع يف اجلل�صة 
على يقني من التحقيقات التي جتريها يف اجلل�صة.

اأما التحقيقات الإبتدائية، فال تعدو كونها مكملة لقتناعها، ول يجوز لها اأن 
تبني اقتناعها على جمرد حما�صر الإ�صتدللت والتحقيقات الإبتدائية، حيث ل بد 
وماأموري �صبط،  �صهود وخرباء  الأدلة من  لكل م�صادر  بنف�صها  ت�صتمع  اأن  لها من 
كما ل يجوز لها اأن تعتمد يف اقتناعها على دليل مل يطرح يف اجلل�صة، فاإن كل دليل 
تعتمد عليه املحكمة يف حكمها يجب اأن يكون قد طرح �صفوًيا، حتى يت�صنى للمحكمة 

اقتناعها من ح�صيلة هذه املناق�صات ال�صفوية.

ول يجوز للقا�صي اأن يعتمد اإل البينات التي قدمت اأثناء املحاكمة وتناق�ص فيها 
حيث  احلقوقية  الق�صايا  يف  ا  اأي�صً مطبق  املبداأ  هذا  اإن  بل  علنية،  ب�صورة  اخل�صوم 
ن�صت املادة 1/76 من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية على اأن: ت�صمع املحكمة ما يبديه 
اأو دفوع وتثبته يف حم�صر اجلل�صة، ويكون  اأو وكالوؤهم �صفاًها من طلبات  اخل�صوم 
املدعى عليه اآخر من يتكلم اإل اأذا اأمرت املحكمة بخالف ذلك، وتوؤدي ال�صهادة �صفاًها 
ول يجوز الإ�صتعانة مبفكرات مكتوبة اإّل فيما �صعب ا�صتظهاره ومن ل قدرة له على 

الكالم يوؤدي ال�صهادة اإذا اأمكن اأن يبني مراده بالكتابة اأو بالإ�صارة. 

ِعّلة مبداأ ال�ضفوية: 
هو تطبيق مبداأ املواجهة بني اخل�صوم، كما يت�صل هذا املبداأ مببداأ القتناع الق�صائي 
اأمامها يف  اأن تكّون املحكمة اقتناعها من ح�صيلة املناق�صات التي جتري  الذي يفرت�ص 
اجلل�صة، كما يتيح هذا للمحكمة الرقابة على الأعمال يف التحقيق الإبتدائي، كما اأن هذا 

املبداأ ي�صم املحاكمة باحليوية، وميّكن املحكمة من تقدير القيمة احلقيقية لكل قول.
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وقد اجتهد امل�صرع مع ترجيحه لل�صفوية يف اأن ي�صتعري لها بع�ص مزايا الكتابة، 
»نظام  ال�صارع  غلب  وقد  اجلل�صة«  »حم�صر  يف  تدون  اأن  يجب  ال�صفوية  فالإجراءات 
اإلكرتونية-،  الآن  اأ�صبحت  اأنها  -علًما  ال�صتئنافية  املحكمة  اأمام  املكتوبة«  الإجراءات 
واأمام حمكمة التمييز باعتبار اأن وظيفتها يف الأعم الأغلب تقت�صر على مراقبة �صحة 
عليها  تعينها  مما  اأكرث  املكتوبة  املذكرات  عليها  وتعينها  وتف�صريه،  القانون  تطبيق 

الأقوال ال�صفوية.

ا�ضتثناءات من مبداأ �ضفوية اإجراءات املحاكمة: 
املحكمة  اإلى  اليمني  حلفه  بعد  الأولية،  التحقيقات  يف  �صاهد  اإح�صار  تعّذر  اإذا 
لوفاته اأو عجزه اأو مر�صه اأو غيابه عن اململكة اأو لأي �صبب اآخر ترى املحكمة معه عدم 
نها من �صماع �صهادته، يجوز للمحكمة اأن تاأمر بتالوة اإفادته اأثناء املحاكمة كبيِّنة  متكُّ

يف الق�صية، واحلالتان اللتان اأجاز ال�صارع فيها الإ�صتغناء عن �صماع ال�صاهد هما: 
تعذر �صماعه  )1  

   2(       قبول املتهم -اأو املدافع عنه- ذلك.

الأولى(  فقرتها  امل�صري )يف  اجلنائية  الإجراءات  قانون  238 من  املادة  ت  ون�صَّ
على اأنه اإذا مل يح�صر اخل�صم املكلَّف باحل�صور ح�صب القانون يف اليوم املبني بورقة 
التكليف ومل ير�صل وكياًل عنه يف الأحوال التي ي�صوغ فيها ذلك يجوز احلكم يف غيبته 

بعد الإطالع على الأوراق. 

والأ�صل اأن املحكمة الإ�صتئنافية ت�صدر حكمها بعد الطالع على الأوراق ول تلتزم 
الأولى  الدرجة  اأجرته حمكمة  الذي  التحقيق  كان  اإذا  اإل  باإجراء حتقيق يف اجلل�صة 
“تنظر  اأنه:  اأ�صول املحاكمات اجلزائية على  املادة 258 من قانون  ا، فقد ن�صت  ناق�صً
املحكمة البدائية الإ�صتئنافية يف الق�صايا اجلزائية التي من اخت�صا�صاتها النظر فيها 
ا�صتئناًفا، مبقت�صى اأحكام قانون حماكم ال�صلح، اأو مبقت�صى اأي قانون اآخر تدقيًقا، اإّل 
اإذا اأمرت بخالف ذلك، اأو اإذا طلب اأحد الفريقني اأن جتري الـمحاكمة مرافعًة، ووافقت 

الـمحكمة على ذلك، ويكون حكمها قطعًيا”.
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جتري املحاكمات الإ�صتئنافية مرافعًة اإذا كان احلكم بالإعدام اأو الأ�صغال ال�صاقة 
املوؤبدة اأو الإعتقال املوؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام اجلنائية واجلنحية ال�صادرة 

عن حماكم البداية اأو الأحكام ال�صادرة عن املحاكم ال�صلحية ينظر فيها تدقيًقا.

تقبل الإفادة التي يوؤديها املتهم اأو الظنني اأو امل�صتكى عليه يف غري ح�صور املدعي 
العام ويعرتف فيها بارتكابه جرًما تقبل فقط اإذا قدمت النيابة بينًة على الظروف 
طوًعا  اأداها  عليه  امل�صتكى  اأو  الظنني  اأو  �صاملتهم  باأن  فيـها  واقتنعت  بها  اأديت  التي 

واختياًرا.



85

)5( 
مبداأ املواجهة بني اخل�ضوم يف الدعوى اجلنائية

يعني مبداأ املواجهة بني اخل�صوم يف الدعوى اجلنائية ح�صور جميع اخل�صوم 
العامة اجلل�صات  النيابة  اأحد يف وجوب ح�صور  ينازع  املحاكمة، ول  اإجراءات  جميع 
التي تتم فيها اإجراءات املحاكمة البدائية على مقت�صى ن�ص املادة 2/166 من قانون 
اأ�صول املحاكمات اجلزائية حتت بطالن الإجراءات التي يتخلف عن ح�صورها ممثل 

النيابة العامة ل�صحة ت�صكيل املحكمة.

اإذ يعرتف امل�صرع لكل خ�صم باحلق يف احل�صور ل�صببني على الأقل هما: 

ها.  1( اإطالع خ�صمه على ما لديه من اأدلة حتى يتاح له اأن يقول راأيه فيها في�صلم بها اأو يدح�صخُ

 2( واأن ي�شمع اأو يح�ط علًم� بكل طلب اأو دف�ع اأو دليل يتقدم به خ�شمه، لي�شلم به 
اأو يقوم بدح�صه.

على  اإّل  الأحكام  تقام  اأّل  توجب  اجلنائية  للمحاكمات  الأ�صا�صية  فالقواعد 
على  الدعوى  يف  اخل�صوم  بح�صور  جل�صاتها  يف  بنف�صها  جتريها  التي  التحقيقات 

مقت�صى ن�ص املادة 148 من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية. 

ل�شحة  جوهري  �شرط  معن�-  مر  -كم�  الع�مة  الني�بة  وكيل  ح�شور  ك�ن  واإذا 
ت�صكيل املحكمة، فاإن الأ�صل يق�صي بح�صور املتهم هو الآخر جميع اإجراءات املحاكمة 
بوكيل  اأ�صوة  �صرية  املحاكمة  كانت  ولو  حتى  خارجها،  يف  اأو  اجلل�صة  يف  دارت  �صواء 
النيابة العامة، حتى ولو كان �صبيل ذلك اإكراهه على احل�صور اإن ا�صتلزم الأمر ذلك.

وذلك بتفنيد اأدلة الإتهام ومتكني املحكمة من تقدير قيمتها احلقيقية، وتقدير 
يرتبط  كما  التقديرية  ل�صلطتها  جنائًيا  ا�صتعماًل  للمحكمة  يتيح  مبا  �صخ�صيته 

بح�صوره حقه يف ا�صطحاب مدافع عنه.
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ويف حالة عدم ح�صور املتهم ا�صتثناء اإجراءات املحاكمة: ثمة حالت تدور فيها 
اإجراءات املحاكمة دون ح�صور املتهم:

 1( اإذا وقع منه ت�صوي�ص ي�صتدعي ذلك، وعلى املحكمة اأن توقفه على ما مت يف غيبته 
من اإجراءات.

 2( واإذا ا�صٌتْبِعد املتهم من اجلل�صة على هذا النحو، فال يجوز ا�صتبعاد املدافع عنه.

ويخُعّد اإخراج املتهم من اجلل�صة “�صرورة اإجرائية” من اأجل �صمان ال�صري ال�صليم 
لإجراءات املحاكمة، ولذلك يجب اإعادته مبجرد زوال هذه ال�صرورة.

يرتتب على مبداأ املواجهة بني اخل�صوم اأنه ل يجوز للمحكمة اأن تبني حكمها 
الدليل غري معلوم من  اأن  اإذ يعني ذلك  دليل مل يطرحه مقدمه يف اجلل�صة،  على 
القا�صي  من  ق�صاء  ذلك  فيعد  وحدها،  املحكمة  عند  علمه  واإمنا  جميًعا،  اخل�صوم 

بعلمه ال�صخ�صي، وهو ما ل يجيزه القانون.
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)6( 
مبداأ تدوين االإجراءات

املحاكمة يف حم�صر اجلل�صة من  اإجراءات  القانون تدوين جميع وقائع  اأوجب 
يوقع  واملوؤمِترين،  الآمرين  على  حجة  يكون  حتى  الرئي�ص  باأمر  اإلكرتونًيا  الكاتب 

الكاتب على كل ن�صخة من ورقة املح�صر بالإ�صافة اإلى الهيئة احلاكمة.

والأوجب اأن ي�صتمل هذا املح�صر على تاريخ اجلل�صة، وما اإذا كانت علنية اأو �صرية، 
واأ�صماء الق�صاة، والكاتب، وع�صو النيابة العامة احلا�صر للجل�صة، واأ�صماء اخل�صوم، 
واملدافعني عنهم، و�صهادة ال�صهود، واأقوال اخل�صوم، وي�صار فيه اإلى الأوراق التي تليت 
و�صائر الإجراءات التي متت، وتدون به الطلبات التي قدمت اأثناء نظر الدعوى، وما 

�صي به يف الـم�صائل الفرعية، ومنطوق الأحكام ال�صادرة. قخُ
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)7( 
مبداأ �ضرعة الف�ضل يف الدعوى

ميثل هذا املبداأ يف نف�ص الوقت �صمانة لإجراء املحاكمة ب�صكل عادل، وقد ن�ص 
يف بريطانيا على حق املتهم يف حماكمة �صريعة حيث  “املجناكارتا”  العهد العظم 
كما  الق�صايا،  يف  النظر  نوؤجل  ولن  العدالة،  يف  حقه  اإن�صان  على  ننكر  لن  اأننا  قرر 
يعد هذا املبداأ من احلقوق الأ�صا�صية لالإن�صان، وقد ن�صت عليه الإتفاقية الأوروبية 
حلقوق الإن�صان يف املادة 1/6، وقد اأ�صار الد�صتور امل�صري يف املادة 68 منه على “تكّفل 
واإن كان الد�صتور قد اأ�صار اإلى هذا احلق ب�صكل  الدولة �صرعة الف�صل يف الق�صايا”، 

عام يف كافة املنازعات ومل يخ�ّص به املتهم يف ق�صية جنائية.

ويق�صد ب�صرعة الف�صل يف الدعوى اأن يتم الف�صل فيها خالل مدة معقولة وبالتايل ي�صتبعد 
من هذا املفهوم املحاكمة املت�صرعة التي تهدر فيها حقوق الدفاع ومدد الطعن يف الأحكام.

وقد ن�صت املادة 5 من قانون الأحداث رقم 24 ل�صنة 1968 على اأنه تعترب ق�صايا 
الأحداث من الق�صايا امل�صتعجلة، وتبداأ املحكمة بالنظر يف اأية ق�صية ترد اإليها خالل 
مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ تقدميها وتعقد جل�صاتها لذلك الغر�ص يف اأيام 
متتالية ول يجوز تاأجيل املحاكمة لأكرث من ثمان واأربعني �صاعة اإل عند ال�صرورة 

ولأ�صباب تذكرها يف قرار التاأجيل.

يف  بالإدانة  احلكم  حال  يف  اجلزائية  الدعاوى  يف  الف�صل  �صرعة  طلب  و�صبب 
حتقيق العقوبة اأغرا�صها من ردع خا�ص وعام واإر�صاء ال�صعور العام بالعدالة.

والإ�صتقرار  ال�صكينة  دواعي  حتقيق  يف  فتتمثل  بالرباءة  احلكم  حالة  يف  اأما 
الفردي والأ�صري والإجتماعي على حد �صواء.

اأنه  كما  ل�صاحله،  مقررة  �صمانة  ال�صريعة  املحاكمة  يف  املتهم  حق  ويعترب  كما 
يحقق �صري العدالة، فالعدل البطيء ظلم ل�صاحب احلق.
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الضمانات المتعلقة بالحكم 

هذه ال�صمانات على نوعني: 
النوع الأول: ت�صبيب احلكم.  -  

النوع الثاين: قابلية احلكم للطعن فيه.  -  

النوع االأول: ت�ضبيب احلكم ومقت�ضياته:
القانونية  الن�صو�ص  تتطلبها  التي  البيانات اجلوهرية  اأحد  اأ�صباب احلكم  تعد 
اأ�صباب  وتعرف  عدالتها،  يف  وثقة  جلديتها  �صماًنا  وذلك  اإليها  الإ�صارة  �صبقت  التي 
منها  ا�صتخل�ص  التي  والقانونية  الواقعية  احلجج  اأو  والأ�صانيد  الأدلة  باأنها  احلكم 
احلكم منطوقه، واملحاكم ملزمة ببيان الأ�صباب والأدلة التي اعتمدت عليها كم�صدر 
لقتناعها �صواء اأكان ذلك يف اأحكام الإدانة اأو الرباءة، واإن ت�صبيب الأحكام من اأعظم 
اإذ هو مظهر قيامهم مبا عليهم من  الق�صاة  القانون على  التي فر�صها  ال�صمانات 
فيما  يعلنونها  التي  احلقيقة  على  للتعرف  النظر  واإمعان  البحث  تدقيق  واجب 
يف�صلون فيه من الأق�صية، وبه وحده ي�صلمون من مظنة التحكم وال�صتبداد لأنه 
قد  ما  يرفعون  وبه  واجلمهور  اخل�صوم  يدي  بني  ويقدمونه  يرتاأونه  فيما  كالعذر 

يرين على الأذهان من ال�صكوك والريب فيدعون اجلميع اإلى عدلهم مطمئنني.

احلكم  بني  مييز  الذي  هو  باأنه  امل�صرية  النق�ص  حمكمة  اإليه  اأ�صارت  ما  وهو 
والتحكم، اإذ تلتزم ب�صياغة مقدمات توؤدي عقاًل ومنطًقا اإلى النتيجة التي خل�صت 
-ول  اأ�صبابه  عرف  اأن  بعد  باإدانته  احلكم  تقبل  للمتهم  يتيح  الت�صبيب  فهذا  اإليها، 

يختلف الأمر اإن كان احلكم �صادًرا بالرباءة-.

املخُ�َصَبْب هو املجتمع الذي يعنيه باأن ل يدان  ولعل اأكرب امل�صتفيدين من احلكم 
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بريء اأو يفلت جمرم من العقاب الذي ي�صتحق، واإن هذا الت�صبيب هو و�صيلة حمكمة 
الطعن يف مراقبة �صحة تطبيق القانون على الوقائع.

اأو باإي�صاح  اإذا كانت املحكمة ملزمة ببيان  اأنه  اأن يكون مفهوًما  اأنه ينبغي  على 
مباذا اقتنعت من الأدلة، اإّل اأنها غري ملزمة ملاذا اقتنعت بها دون غريها، وفًقا  ملبداأ 

القناعة الوجدانية اأو حريته يف الإقتناع.

ويخُجمع الفقهاء على اأن اأ�صباب احلكم تقوم على نوعني هما: 
اأ�صباب قانونية.  )1  

اأ�صباب مو�صوعية اأو واقعية.  )2  

القانونية  واملادة  للتجرمي  امل�صتوجبة  الواقعة  بيان  تقت�صي  الأ�صباب  ودرا�صة 
املنطبقة عليها مادتان هما 182 و237 من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية. 

واإنه من ال�صعوبة مبكان العر�ص لالأدلة القانونية دون العر�ص لأركان الواقعة 
دليل  كل  موؤّدى  احلكم  يف  يورد  اأن  الأ�صباب  تف�صيل  ويقت�صي  وظروفها،  اجلرمية 
ا�صتند اإليه، واأن يرد على كل دفع جوهري اأخُْبِدي يف الدعوى، ويتعني ل�صتقامة حكم 
يثبت احلكم  اأن  القانون  تطابق  الإدانة  باأن  الطعن  املتهم وحمكمة  واإقناعه  الإدانة 
الذي يقت�صيه  النحو  اأركان اجلرمية على  توافر جميع  ب�صراحة وتف�صيل وو�صوح 
قيام امل�صوؤولية عنها وا�صتحقاق العقوبة من اأجلها، فاإذا اأخُغفل حكم الإدانة بان لك اأّن 

احلكم كان قا�صًرا.

املنطق  حيث  من  �صرورًيا،  يكون  ما  تقرير  على  بالت�صبيب  الإلتزام  ويقت�صر 
ل�صتقامة وتربير ما ق�صى به احلكم من منطوقه، وما زاد على هذا القدر واإن كان 
من �صانه اإ�صفاء املزيد من الو�صوح على اأ�صباب احلكم ل يوؤكد باإثباته، ومن ثم ل 
يعيبه اإغفاله، وتطبيًقا لذلك فاإن احلكم ل يلتزم بتتبع كل جزئية دفاع اأثارها املتهم 

ا بكل جزئية على حدة. والرد عليها رًدا خا�صً

�صاأنها  التي من  الدفوع اجلوهرية  الرد على  اأ�صباب احلكم  اأن تت�صمن  ويتعني 
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احلكم  اعتمد  التي  القانونية  اأو  املنطقية  الأ�ص�ص  ت�صعف  اأو  تزيل  اأن  �صحت-  -لو 
عليها، وهذه القاعدة ت�صري على اأحكام الإدانة والرباءة على ال�صواء، ويتعني لعتبار 
الطلب اأو الدفع جوهرًيا بحيث يلتزم احلكم باأن يت�صمن ما يفيد رده عليه اأن تتوافر 

فيه ال�شروط الآتية: 
يتعني اأن يكون حازًما،   )1  

واأن يكون جدًيا و�صريًحا،   )2  

واأن يكون ظاهر التعلق مبو�صوع الدعوى،  )3  

م قبل اإقفال باب املرافعة.  واأن يخُقدَّ  )4  

ات�ضاق االأ�ضباب: 
ا،  تناق�صً اأجزائها  بني  يكون  فال  بينها،  فيما  مت�صقة  الأ�صباب  تكون  اأن  يتعني 
الذي يناق�صه، فينهدم  اأن كل جزء يهدم اجلزء  بينها يعني  اأن تناق�صها فيما  ذلك 
اجلزاآن مًعا، ويكفي يف ت�صبيب حكم الرباءة تقريره وجود �صك يف اأدلة الإدانة، فال�صك 
يف�شر مل�شلحة املتهم، ول ي�شرتط اأن يرد حكم الرباءة على كل دليل اإدانة على حدة، 
ولكن �شرط ا�شتن�د الرباءة اإلى ال�شك يف اأدلة الإته�م اأن تكون املحكمة قد “اأحاطت 
اإلى  فخل�صت  الإتهام  اأدلة  فح�صت  قد  تكون  اأن  اأي  وب�صرية”،  ب�صر  عن  بالدعوى 
ال�صك فيها، وبعبارة اأخرى فاإنه ميكننا ح�صر الفروق بني الإدانة وحكم الرباءة من 

حيث الت�صبيب فيما يلي:

ي�شرتط يف حكم الإدانة بي�ن واقعة الدعوى فيم� تت�شمن توافر اأرك�ن اجلرمية،   اأ. 
وهو م� ل ي�شرتط يف حكم الرباءة.

اأي  وموؤداه،  الإدانة  اأدلة  من  دليل  كل  م�شمون  بي�ن  الإدانة  حكم  يف  ي�شرتط   ب.  
�صالحيته من حيث املنطق ل�صتقامة الإدانة به، خالًفا ملا عليه احلال يف حكم 
اأدلة الإدانة على حدة، واإمن�  الرباءة، فال ي�شرتط بي�ن م�شمون كل دليل من 
يكفي اأن يرد عليها جملة مبا يفيد �صكه فيها، مبعنى اأنه يكفي جمرد الت�صكك يف 
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�صحة اإ�صناد التهمة لكي يحكم بالرباءة.  وبتعبري عام اآخر: يكفي للتدليل على 
اإلى اأي دليل ولو كان وليد اإجراء غري م�صروع، و�صبب ذلك اأن  ال�صك ال�صتناد 
الأ�صل يف احلكم الرباءة كما مر معنا، كما ل يقدح يف �صالمة احلكم بالرباءة، اأن 
تكون اإحدى دعاماته معيبة، اإذ ل حمل لتطبيق مبداأ ت�صاند الأدلة اجلنائية يف 

الإثبات لأن الأ�صل يف املتهم الرباءة.

ل يلتزم احلكم ال�صادر بالرباءة ا�صتناًدا اإلى ال�صك يف ح�صول الواقعة اأو اإ�صنادها 
اإلى املتهم، بتحديد الو�صف القانوين لهذه الواقعة كما ل يعيبه خطوؤه يف حتديد 
يكون  القانوين  الو�صف  واأما حتديد  للرباءة  �صنًدا  يكفي  ال�صك  فهذا  الو�صف  هذا 

تزيًدا ل معنى له ول قيمة. 

النوع الثاين: قابلية احلكم للطعن فيه: 
يعّرف الطعن على اأنه: جمموعة الإجراءات التي ت�صتهدف اإعادة طرح مو�صوع 
اأو  اإلغائه  ابتغاَء  وذلك  ذاته،  يف  احلكم  تقدير  ت�صتهدف  اأو  الق�صاء،  على  الدعوى 

تعديله.

وال�صماح بالطعن يف الأحكام يخدم م�صلحة املجتمع، مبا يف ذلك املتهم، لأنه ل 
م�صلحة لأحد ب�صدور اأحكام خاطئة اأو اإجازة تلك الأحكام.
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الضمانات المتعّلقة بالُقضاة

عدالة  كانت  ومهما  الن�صو�ص،  تلك  بتطبيق  الوحيدون  املخولون  هم  الق�صاة 
ق�صاة  على  يتوقف  عدالتها  لها  يحقق  الذي  النحو  على  تطبيقها  فاإن  الن�صو�ص 
هي  هذه  والإ�صتقالل،  واحلياد  والفهم  والعدل  اخللق،  وح�صن  بالكفاءة  يت�صمون 
�صفات القا�صي اجليد، واإن الإتيان بقا�ٍص جيد ومائة قانون ظامل اأف�صل من الإتيان 

بقا�ٍص �صيء ومائة قانون عادل.

واحلريات،  احلقوق  حلماية  اأ�صا�صيتان  �صمانتان  وح�صانته  الق�صاء  فا�صتقالل 
يكن  مل  اأنه  ومع  القانون،  لغري  ق�صائهم  يف  عليهم  �صلطان  ل  م�صتقلون  فالق�صاة 

بحاجة للن�ص على هذا املبداأ يف اأي مقام اأو جمال لآخر. 

اإن املحاكم مفتوحة للجميع وم�صونة من التدخل يف �صوؤونها، ومتار�ص املحاكم 
النظامية يف اململكة الأردنية الها�صمية حق الق�صاء جلميع الأ�صخا�ص يف جميع املواد 
املدنية واجلزائية التي تقيمها احلكومة اأو تقام  عليها با�صتثناء املواد التي قد يفو�ص 
فيها حق الق�صاء اإلى حماكم دينية اأو حماكم خا�صة مبوجب اأحكام هذا الد�صتور اأو 
اأي ت�شريع اآخر ن�فذ املفعول، وقد حدد ق�نون ا�شتقالل الق�ش�ء �شروط تعيني الق�ش�ة 

يف املادة 10 وما بعدها. 

املحاكم اجلزائية اخلا�ضة اأو االإ�ضتثنائية واملحاكمة العادلة:
اأن نتطرق فيما  العادلة دون  الـمحاكمة  اأن نبحث �صمانات  ر  الـمت�صوَّ من غري 
ل،  اأم  للمتهم  عادلة  حماكمة  توفر  الـمذكورة  الـمحاكم  اأمام  الـمحاكمة  كانت  اإذا 
اأو ق�صائه  اأمام قا�صيه الطبيعي  الـمتهم  اأن يحاكم  الـمحاكم العادلة  ومن �صمانات 
الطبيعي، اأي الق�صاء النظامي جزائًيا كان اأم مدنًيا، بالإ�صافة اإلى كونه هو الق�صاء 
الق�صاء وبني  الت�صريعات بني هذا  وت�صّوي معظم  دائرته،  الذي وقعت اجلرمية يف 
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اأو الق�صاء الذي يقع يف دائرته  الـمتهم  الق�صاء الذي يلقى القب�ص يف دائرته على 
موطنه اأو مكان اإقامته.

اإن الـمحاكمة العادلة تتنافى مع فكرة الـمحاكم اجلزائية اخلا�صة اأو ال�صتثنائية 
ويدخل فيها الـمحاكم اجلمركية واأمن الدولة. 

هذه الـمح�كم واإن ك�نت ق�نونية ود�شتورية اإّل اأنه� ل ت�شتويف -يف الغ�لب- �شروط 
الـمحاكمة العادلة لأ�صباب �صخ�صية ومو�صوعية، توؤثر يف حيدة الق�صاة وا�صتقاللهم. 

وميكن تف�صيل هذه الأ�صباب على النحو الآتي:

اأواًل: يتم تعيني هوؤلء الأ�صخا�ص من املوظفني التنفيذيني اأي اأنهم ي�صكلون جزًءا 
هو  وهذا  باأمرها،  وياأمترون  لتوجيهاتها  يخ�صعون  التنفيذية  ال�صلطة  من 

ال�صاأن يف ق�صاة املحاكم الع�صكرية وال�صرطية وغريها. 

ثانًيا: ل تتوفر يف هوؤلء الأ�شخ��س ال�شروط التي تتوفر يف ق�ش�ة املح�كم الع�دية من حيث التعيني 
والرتقية واملوؤهالت القانونية والفنية والعملية ويف الأخ�ص من حيث التجربة واخلربة. 

طرق  اأو  الـمراجعة  لنف�ص  الـمحاكم  هذه  عن  ال�صادرة  الأحكام  تخ�صع  ل  ثالًثا: 
الطعن فيـها من ِقبل حماكم الطعن الأعلى درجة، خالًفا لـما هو عليه احلال 
احتمال  الذي يجعل  الأمر  العادية،  الـمحاكم  ال�صادرة عن  بالن�صبة لالأحكام 
وقوع اخلطاأ فيـها اأكرب من احتمال �صوابـها، وهذا اأمر يخّل بقواعد العدالة. 

رابًعا: يت�صل بال�صبب ال�صابق اأن الأحكام املذكورة تخل بقواعد امل�صاواة بني املواطنني، 
اإذ اأن الذين يحاكمون اأمام املحاكم العادية ينفتح يف وجوههم اأكرب عدد من طرق 
الطعن، مما يجعل احتمال �صواب هذه الأحكام اأكرب من احتمال وقوع اخلطاأ 
فيها، يف حني ينغلق يف وجوه من يحاَكمون اأمام املحاكم اخلا�صة اأكرب عدد من 
الطرق، وهذا الأمر ي�صكل اإخالًل بقواعد امل�صاواة بني هاتني الفئتني. واأحكام 
حماكم  ح  اأقرَتِ ولذا  اأحكامها،  بتنفيذ  )الأنرتبول(  يلتزم  ل  اخلا�صة  املحاكم 
متخ�ص�صة يكون ق�صاتها متخ�ص�صون يف الق�صاء اجلنائي والعلوم امل�صاندة له.
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الضمانات المتعلقة بالمتهم

احلقوق التي تقت�صيها هذه ال�صمانات للمتهم تتمثل فيما يلي:
حقه يف التمتع بقرينة الرباءة وما ينتج عنها.  .1 

حقه يف الدفاع عن نف�صه مبا�صرة.  .2 

حقه يف الدفاع عن نف�صه بوا�صطة حماٍم اإن مل ياأن�ص بنف�صه القدرة على ذلك.   .3 

حقه يف عدم جواز مالحقته عن الفعل الواحد مرتني.  .4 

حقه يف عدم اإيقاع العقوبة عليه ما مل يتوافر بحقه مبداأ �صخ�صية امل�صوؤولية،   .5 
ومبداأ �صخ�صية العقوبة.

1. حق متتع املتهم بقرينة الرباءة:
تقدم قرينة قانونية بحق كل �صخ�ص على اأنه �صليم العقل حيث تفرت�ص يف كل 
يثبت  ارتكاب اجلرمية حتى  العقل حني  �صليم  كان  باأنه  اأو  العقل  �صليم  باأنه  اإن�صان 
العك�ص، وموؤدى هذه املادة القانونية اأن النيابة العامة ل تكلف باإثبات هذا العن�صر 
من عنا�صر امل�صوؤولية اجلزائية وهو �صالمة العقل لأن هذا العن�صر مفرت�ص، ويعمل 
بال�صبط الذي ينظمه اأفراد ال�صابطة العدلية يف اجلنح واملخالفات املكلفون باإثباتها 
مبوجب اأحكام القوانني اخلا�صة وللم�صتكى عليه اإثبات عك�صها بجميع طرق الإثبات. 

مقت�صى قرينة الرباءة ميكن اإجمالها يف خم�صة اأمور: 
اإلقاء عبء الإثبات على عاتق �صلطة التهام، كونها هي التي تتولى قانوًنا   )1  
التحقيق عن اجلرم وجمع اأدلته وتالحق الدعوى العامة اإلى نهايتها فال 

يلتزم املتهم بتقدمي اأدلة النفي.
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القا�صي اجلزائي مكلف بالبحث عن احلقيقة، فال يلتزم موقًفا �صلبًيا، بل   )2  
ينقب عن الأدلة التي تتفق واحلقيقة بجميع �صورها.

معاملة املتهم تكون على اأ�صا�ص اأنه بريء، يف جميع املراحل التي متر بها التهمة.  )3  

يجب اأن ينبني احلكم على اجلزم اأو اليقني، ل على احلد�ص والتخمني.  )4  

وبالتايل يجب اأن يف�صر ال�صك ل�صالح املتهم.  )5  

املواد اجلنائية على  اأحكام يف  بناء  ل يقت�صر موؤدى قرينة الرباءة على وجوب 
اجلزم واليقني، ل على احلد�ص والتخمني، بل يجب اأن يف�صر ال�صك ل�صالح املتهم، 
ولي�صت هذه النتيجة اإّل الوجه الآخر للنتيجة ال�صابقة، فاإذا كان مبداأ قرينة الرباءة 
يتطلب انبناء حكم الإدانة على اجلزم واليقني، فاإن موؤدى ذلك اأن انعدام وجود اأدلة 
ب�صكل مطلق- ل تفيد اجلزم واليقني بل يخالطها ال�صك، ويجب اأن يف�صر كل ذلك 
ل�صالح املتهم، ويتعني اأن يق�صي برباءته، لأن الرباءة هي اليقني على مقت�صى ن�ص 
املادة 1/147 من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية، واليقني ل يزول اإّل باليقني، ل 

بال�صك، على مقت�صى ن�ص املادة 74 من القانون املدين.

اإّل على  اأن تخُبنى الرباءة على دليل غري م�صروع بينما الإدانة ل تنبني  هل يجوز 
اأن تنبني الرباءة على  اإلى جواز  اإن حمكمة النق�ص امل�صرية قد ذهبت  دليل م�صروع؟ 
ا�صتناًدا  الأمانة  خيانة  جرمية  من  بالرباءة  ق�صت  لهذه  وتطبيًقا  م�صروع،  غري  دليل 
اإلى �صهادة باطلة لأنها �صادرة عن �صخ�ص ملتزم بكتمان ال�صر، وقد دعمت مذهبها هذا 
بقولها اأن امل�صروعية لي�صت �صرًطا واجًبا يف دليل الرباءة، ذلك اأنه من املبادئ الأ�صا�صية 
يف الإجراءات اجلنائية اأن كل متهم يتمتع بقرينة الرباءة اإلى اأن يحكم باإدانته بحكم 
نهائي، واإلى اأن ي�صدر هذا احلكم له احلرية الكاملة يف اختيار و�صائل دفاعه بقدر ما 
ي�صعف مركزه يف الدعوى، وما يحيط نف�صه من عوامل اخلوف واحلر�ص واحلذر وغريها 
من العوار�ص الطبيعية ل�صعف النفو�ص الب�صرية، وقد قام على هدي هذه املبادئ حق 
املتهم يف الدفاع عن نف�صه واأ�صبح حًقا مقد�ًصا يعلو على حقوق الهيئة الجتماعية التي 

ل ي�صرها تربئة مذنب بقدر ما يوؤذيها ويوؤذي العدالة مًعا اإدانة بريء.
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اإل اأن الأمانة العلمية تقت�صي علينا اأن ن�صري اإلى اأن من الفقهاء من انتقد هذا 
الق�صاء مبقولة اأنه اإذا كان الدليل غري م�صروع وخا�صًة اإذا كان م�صتمًدا من جرمية، 
منه  ي�صتمد  اأن  لذلك  تبًعا  يجوز  ول  املحكمة  من  اعتبار  مو�صع  يكون  اأن  ي�صح  ل 
اقتناًعا ما، لأنه ي�صفي قيمة قانونية على ما اعتربه ال�صارع باطاًل، اأي متجرًدا من 
القيمة القانونية، بالإ�صافة اإلى اأن بناء القا�صي حكمه على دليل غري م�صروع يجعل 

البطالن ممتًدا بال�صرورة اإلى حكمه.

2. حق املتهم يف الدفاع عن نف�ضه:
ويت�صمن الإعرتاف له بهذا احلق، الت�صليم باأّن له حرية الكالم والتعبري عن 
وجهة نظره، �صواء تعلقت بوقائع الدعوى اأو بحكم القانون فيها، وو�صائل ا�صتعمال 
هذا احلق عديدة، فله اأن يتقدم بطلبات اإثبات مل�صلحته، وله اأن يناق�ص الأدلة املقدمة 
�صده، واأن تكون له حرية عدم الكالم )اأي ال�صمت(، واأن ل يعاقب على جرمية �صهادة 
الزور، وي�صتلزم ذلك عدم جواز اتخاذ اأي اإجراء مي�ص هذه احلرية باإكراه على الكالم 
اأو على اإبداء اأقواله على نحو معني، ويدعم القانون هذا احلق فيتطلب اإعالمه مبا 
الدعوى  واأحكام كي ينظم دفاعه وفًقا  لتطور �صري  الدعوى من قرارات  ي�صدر يف 
ويدعمه كذلك بن�صه على اأن يكون املتهم اآخر من يتكلم، وهذه احلقوق جميًعا ميكن 

اأن ت�صتند اإلى حق رئي�ص واحد هو حق املتهم يف الدفاع عن نف�صه. 

يكفل القانون للمتهم حق الدفاع عن نف�صه مبا�صرة اأو اأن ي�صتعني مبدافع واأّل 
حتت  معنوي  اأو  مادي  اإكراه  لأي  حماكمته  اأو  معه  التحقيق  مراحل  اأثناء  يخ�صع 

طائلة بطالن الإجراءات املتخذة بحقه وما ينبثق عنها من اأدلة. 

الدفاع عن نف�صه مبقت�صى  املتهم يف  الت�صليم بحق  باأن  التقرير  البديهي  ومن 
الت�صليم بحق املتهم يف الإحاطة بالتهمة امل�صندة اإليه وعنا�صرها بلغة وا�صحة وب�صيطة 

ومف�صلة تتنا�صب مع م�صتوى ثقافته وفهمه ملا يتلى عليه حتت طائلة البطالن.
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3. حقه يف الدفاع عن نف�صه بو�صاطة حماٍم اإن مل ياأن�ص من نف�صه القدرة على ذلك:
واإذا كان الأ�صل يق�صي بحرية املتهم يف الإ�صتعانة مبحاٍم، فله اأن يقرر ما اإذا كان 
ي�صتعني مبحاٍم اأم ل، وله اأن يختاره بحرية، وله اأن ي�صتعني به يف مراحل الدعوى 
دون بع�ص، وله اأن ي�صتعني باأكرث من مدافع يف غري مرحلة التحقيق البتدائي اأي 
الق�صايا اجلنائية  الإ�صتعانة مبحاٍم يف  امل�صرع قد جعل  اأن  اإّل  املحاكمة،  يف مرحلة 
التي يعاقب عليها بالإعدام واملوؤبد اأمًرا وجوبًيا متى كان ذلك راجًعا اإلى حالة ع�صر 

ميّر بها املتهم. 

يفرغ  اأن  وبعد  العامة،  النيابة  مع  املقام  هذا  يف  امل�صاواة  قدم  على  يقف  وهو 
اخل�صوم من بيناتهم ويتقدموا مبرافعاتهم وت�صبح الق�صية جاهزة للحكم، تتخذ 
قاباًل  وال�صرورة  اللزوم  بحكم  يكون  الذي  الدعوى،  مو�صوع  يف  قرارها  املحكمة 
للطعن فيه اإما ا�صتئناًفا اأو متييًزا يف املحاكم النظامية، وذلك ح�صب اأهمية اجلرمية 

التي ي�صدر فيها احلكم.

واإذا كان ل بد من كلمة عن دور املحامي يف الق�صية، فاإننا نتفق مع من يقول 
باأن عمله يتعني اأن يدور يف نطاق نوعني من احلدود هما: املطابقة للحقيقة، واأن 
اأن  فعليها  النيابة،  بينات  مع  امل�صاواة  قدم  على  الدفاع  من  املقدمة  البينات  تعامل 
متعن النظر فيها واأن تدققها وتفح�صها عن ب�صر وب�صرية، بل واأن تعطيها اأهمية 
ق�صوى لت�صالها بحق مقد�ص وهو حق الدفاع، ول يجوز اإطالًقا للمحاكم اإهمالها 
اأو اتخاذ موقف م�صبق منها باحلكم عليها م�صبًقا بعدم ال�صدق كما يحدث -مع كل 
اأ�صف- يف جانب كبري من التطبيق العملي، كما ل يجوز اللتفات عن اأية اأدلة دون 

درا�صتها ومتحي�صها.

4. حقه يف عدم جواز حماكمة عن الفعل الواحد مرتني: 
من ال�صمانات الأخرى املتعلقة باملتهم: عدم جواز مالحقته عن الفعل الواحد 
مرتني، حيث ن�صت املادة 1/58 من قانون العقوبات على اأن ل يالحق الفعل الواحد 
اإلى ال�صخ�ص بالرباءة  اإل مرة واحدة، فمتى �صدر حكم نهائي عن الواقعة امل�صندة 
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اأو الإدانة، امتنعت مالحقته مرة اأخرى عن ذات الواقعة، حتى واإن تعددت اأو�صافها، 
اللهم اإّل اإذا كان احلكم ال�صادر بالإدانة قد توفرت فيه اإحدى حالت اإعادة املحاكمة 
املن�صو�ص عليها على �صبيل احل�صر يف املادة 292 من قانون اأ�صول املحاكمات اجلزائية.

5. �ضمانات املتهم املتعلقة بالعقوبة:
اإذا كان من حق كل فرد اأن ي�صمن له جمتمعه الإ�صتفادة من مبداأ �صخ�صية 
الدعوى، فاإن من حق هذا ال�صخ�ص -الذي اأ�صبح متهًما- اأن ي�صمن له جمتمعه 
ال�صتفادة من مبداأين هامني هما: مبداأ �صخ�صية امل�صوؤولية، ما مل يكن قد اأقدم 
اإيقاع  اأنه ل يجوز  العقوبة، على  �صخ�صية  واإرادة، ومبداأ  على جرميته عن وعي 
عقوبة ما اإّل على متهم توافر بحقه املبداآن ال�صابقان، فالقاعدة اأن ل تزر وازرة 
اجلنائية  لل�صيا�صة  العلمي  املنهج  فاإن  العقاب،  �صبب  هي  فاجلرمية  اأخرى،  وزر 
اأجل  من  العقوبات  تقدير  عند  للمجرم  اخلطرة  باحلالة  الإعتداد  اإلى  اأدى  قد 
اإ�صالح املجرم مبعنى اأن اخلطورة تلعب دوًرا معيارًيا -ل �صببًيا- لتحديد مقدار 

اأو م�صمون هذا العقاب.

ل  اأن  �صرورة  يف  تتمثل  للمتهم،  قوية  �صمانة  هناك  اأن  تقدم  مما  اخلال�صة 
اأثًرا جلرمية، وذلك �صنًدا ملبداأ ال�صرعية املتمثل  تفر�ص على املتهم عقوبة ل تكون 
يف اأن ل جرمية ول عقوبة اإّل بقانون، فالقا�صي الذي ي�صدر حكمه على متهم دون 
اأن يثبت يف حكمه اأن الواقعة امل�صندة اإليه تتوفر فيها اأركان اجلرمية التي يتطلبها 

القانون يكون قد خالف مبداأ ال�صرعية واعتدى على قد�صية القانون.
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ضمانات المحاكمة العادلة 

“لكلِّ قدم امل�صاواة مع الآخرين، احلق يف اأن تنظر ق�صيته 
حمكمة م�صتقلة وحمايدة نظًرا من�صًفا وعلنًيا، للف�صل يف 

حقوقه والتزاماته ويف اأية تهمة جنائية توجه اإليه”.
املادة 10 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان

»اإذا الظلم وقع يف اأي مكان يهدد العدل يف كل مكان«.
الدكتور مارتن لوثر كنغ البن

من خالل خربتي يف اجلنايات الدولية يت�صمن نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة 
اجلنائية الدولية )النظام الأ�صا�صي( ال�صمانات الأ�صا�صية للحق يف املحاكمة العادلة 
املعرتف بها يف القانون الدويل واملعايري الدولية، لكي يكفل لأي �صخ�ص يتهم بارتكاب 
باأن يتمتع عند  اأو جرائم حرب،  الإن�صانية  اأو جرائم �صد  الإبادة اجلماعية  جرمية 
الف�صل يف التهمة املن�صوبة اإليه، باحلق يف حماكمة علنية عادلة جتري يف اإطار من 
النزاهة، وال�صمانات املكفولة يف النظام الأ�صا�صي توفر قدًرا اأكرب من احلماية مما 
توفره ال�صكوك الدولية الأخرى، وقد انتهت اللجنة التح�صريية للمحكمة اجلنائية 
الدولية يف 30 يونيه/حزيران 2000 من عملها يف اإعداد م�صودة القواعد الإجرائية 
وقواعد الإثبات التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف، وقد اأعدت هذه القواعد على 

نحو يكفل تنفيذ ال�صمانات املكفولة يف النظام الأ�صا�صي.

املحكمة  لهم  توجه  الذين  االأ�ضخا�ص  جميع  يكون  اأن  املرجح  من  األي�ص 
اجلنائية الدولية االإتهام مذنبني بالفعل؟

اأن�صئت  التي  اأ�صدرت كل حمكمة من املحاكم اجلنائية الدولية املخ�ص�صة  لقد 
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منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية اأحكاًما بالرباءة على بع�ص املتهمني من جميع اأو 
بع�ص التهم املن�صوبة اإليهم، ومن ثم، فلي�ص لنا اأن نخُده�ص حينما تعمد املادة 66 اإلى 
ترديد املبداأ الأ�صا�صي للمحاكمة العادلة، األ وهو اأن اأي متهم بريء حتى تثبت اإدانته 
دويل،  �صك  يف  مرة  لأول  �صراحة  تن�ص   66 واملادة  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
على اأنه لكي تدين املحكمة املتهم يجب اأن تقتنع باأنه مذنب بدون اأي جمال معقول 
لل�صك، كما اأن املادة 66 ت�صع عبء الإثبات يف جميع مراحل الدعوى على املدعي العام 
مبا يتم�صى مع مبداأ افرتا�ص الرباءة، بينما تن�ص املادة 67 ط على اأنه ل يجوز اأن 
يفر�ص على املتهم عبء الإثبات اأو واجب الدح�ص على اأي نحو، ووفًقا ملبداأ افرتا�ص 
الرباءة، اأو�صحت املادة 67 )ز( اأن من حق املتهم اأن يلزم ال�صمت اأثناء املحاكمة دون 

اأن يدخل هذا ال�صمت يف الإعتبار عند تقرير الذنب اأو الرباءة. 

ما حقوق امل�ضتبه فيهم وغريهم من االأ�ضخا�ص خالل التحقيق؟

م نف�صه  تق�صي املادة 55 باأنه ل يجوز اإرغام اأي �صخ�ص اأثناء التحقيق على اأن يجرِّ
اأو اأن يعرتف بذنب، اأو اأن يخ�صع لأي �صكل من اأ�صكال الق�صر اأو الإكراه اأو التهديد 
اأو �صوء املعاملة، اأو اأن يخُقب�ص عليه اأو يخُحتجز تع�صًفا، وعالوًة على ذلك، فلكل �صخ�ص 
�ْصتْجَوب اأثناء التحقيق احلق يف احل�صول على م�صاعدة جمانية من مرتجم كفء  يخُ
عند الإقت�صاء، واحل�صول على جميع الرتجمات التحريرية الالزمة، واإذا ما ا�صتبه 
خالل التحقيق يف اأن ال�صخ�ص امل�صتجوب قد ارتكب جرمية ما، فيجب على ال�صلطات 
الوطنية واملدعي العام اإخطاره قبل ا�صتجوابه باأنه م�صتبه يف ارتكابه جلرمية، وقبل 
اإجراء اأي ا�صتجواب يتعني على ال�صلطات واملدعي العام اأن يخطرا ال�صخ�ص بحقوقه 
التالية: التزام ال�صمت دون اأن يوؤخذ هذا ال�صمت يف الإعتبار عند تقرير الرباءة اأو 
ينتدب  اإذا مل يكن لديه حماٍم،  ما  واأن يدافع عنه حماٍم يختاره، ويف حالة  الذنب، 
حماٍم للدفاع عنه، واأن يرتافع عنه املحامي دون مقابل اإذا مل يكن قادًرا على �صداد 

اأتعابه، واأن ي�صتجوب يف ح�صرة املحامي.
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هل املدعي العام ملتزم باأية �ضورة بك�ضف االأدلة التي قد توحي برباءة املتهم؟

التحقيق  نطاق  تو�صيع  للحقيقة،  اإثباًتا  يلي:  العام مبا  املدعي   )54( املادة  تلزم 
جنائية  م�صوؤولية  هناك  كان  اإذا  ما  بتقدير  املت�صلة  والأدلة  الوقائع  جميع  لي�صمل 
مبوجب هذا النظام الأ�صا�صي، وعليه وهو يفعل ذلك، اأن يحقق يف ظروف التجرمي 
والتربئة على حد �صواء، وعالوة على ذلك فاإن املادة 67 تلزم املدعي العام باأن يك�صف يف 
اأقرب وقت ممكن الأدلة التي يف حوزته التي تظهر اأو متيل اإلى اإظهار براءة املتهم اأو 

تخفف من ذنبه اأو التي قد توؤثر على م�صداقية اأدلة الإدعاء. 

وماذا اإذا مت احل�ضول على االأدلة باأ�ضلوب غري قانوين؟

انتهاك  نتيجة  يتم احل�صول عليها  التي  الأدلة  املادة 69 على عدم قبول  تن�ص 
النظام الأ�صا�صي اأو حقوق الإن�صان املعرتف بها عاملًيا اإذا كان النتهاك يثري �صًكا كبرًيا 

يف موثوقية الأدلة اأو اإذا كان قبولها مي�ص نزاهة الإجراءات ويلحق بها �صرًرا بالًغا.

ماذا �ضيحدث اإذا اأقر املتهم بذنبه؟

الإقرار  اأو  بالذنب  الإعرتاف  تتجاهل  باأن  ملزمة  الدولية  اجلنائية  الـمحكمة 
به اإذا مل تطمئـن اإلى اأن هذا الإعتـراف اأو الإقرار قد �صدر طواعية، بعد ت�صاور كاٍف 
بينه وبيـن حماميه، اأو اأن املتهم يفهم طبيعة هذا الإعرتاف والنتائج الـمتـرتبة عليه.

ما حقوق املتهم َعِقب القب�ص عليه؟

ت�صمن املادة 67 للمتهم احلق يف اأن يبّلغ فوًرا وتف�صياًل طبيعة التهم املن�صوبة اإليه 
و�صببها وم�صمونها، وتق�صي املادة 59 ب�صرورة عر�صه على وجه ال�صرعة على حمكمة 
مت�صة يف الدولة التي مت القب�ص عليه فيها وحتدد تلك املحكمة ما اإذا كانت حقوق 
املتهم قد احرتمت اأم ل، ويجوز للمتهم اأن يلتم�ص من املحكمة الوطنية الإفراج عنه 
 اإلى حني تقدميه اإلى املحاكمة مبوجب املادة 59 اأو اإلى الدائرة التمهيدية مبوجب 



103

املادة 60 وتطالب املادة 60 الدائرة التمهيدية مبراجعة اأي اأمر بالإفراج اأو الإحتجاز 
ب�صورة دورية اأو كلما طلب املتهم اأو املدعي العام ذلك. 

هل للمتهم احلق يف توكيل حمام للدفاع عنه؟

تن�ص املادة 67 على اأن للمتهم احلق يف احل�صول على الوقت الكايف والت�صهيالت 
ت�صمن  كما  مبحاميه،  الت�صال  حرية  له  تكون  واأن  للمحاكمة  لال�صتعداد  الكافية 
حمام  خالل  من  اأو  �صخ�صًيا  نف�صه  عن  الدفاع  يتولى  اأن  يف  احلق  للمتهم   67 املادة 
يختاره بنف�صه، ول�صمان تطبيق تلك احلقوق على نحو جمٍد، تق�صي املادة 67 باإبالغ 
املتهم بحقه يف اأن يرتافع عنه حماٍم، ويف اأن يوفر له حمام كلما اقت�صت ذلك م�صلحة 
العدالة، واأن يح�صل على امل�صاعدة القانونية بدون مقابل اإذا مل يكن قادًرا على دفع 

اأتعاب حماٍم. 

العمل  لغات  من  اأًيا  َيفهم  اأو  يتكلم  اأن  على  قادًرا  املتهم  يكن  مل  اإذا  وماذا 
امل�ضتخدمة يف املحكمة اجلنائية الدولية؟ 

له  يوفر  اأن  فيجب  املحكمة،  يف  امل�صتخدمة  اللغة  يتكلم  املتهم  يكن  مل  اإذا 
لزمة،  حتريرية  ترجمات  اأية  على  يح�صل  واأن  مل�صاعدته  كفء  �صفوي  مرتجم 

وذلك دون مقابل. 

ما احلقوق االأخرى للمتهم؟

من بني احلقوق الأخرى املكفولة للمتهمني مبوجب املادة 67 املحاكمة دون اأي 
تاأخري ل موجب له واأن ي�صتجوب ال�صهود بنف�صه اأو بوا�صطة اآلخرين واأن يوؤمن له 
ح�شور �شهود النفي بنف�س ال�شروط املتعلقة ب�شهود الإثب�ت واأن يديل ببي�ن للدف�ع 

عن نف�صه دون اأن يحلف اليمني. 
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هل للمتهم احلق يف اال�ضتئناف؟

جتيز املادة 81 لالأ�صخا�ص الذين تدينهم املحكمة اجلنائية الدولية اأن ي�صتاأنفوا 
الأحكام ال�صادرة عليهم اأمام دائرة ال�صتئناف بناًء على وجود اأخطاء يف الإجراءات اأو 
الوقائع اأو القوانني اأو اأي �صبب اآخر مي�ص عدالة اأو موثوقية الإجراءات اأو القرارات 
ا  التي اتخذت خالل املحاكمة، واإذا قبل الإ�صتئناف يحق للم�صتانف اأن يطلب تعوي�صً
اإذا اأظهرت وقائع جديدة اأو مكت�صفة حديًثا ب�صورة قاطعة خطاأ يف تطبيق العدالة، 

ما مل يكن ال�صبب يف اجلهل بتلك الوقائع راجع للمتهم.

وماذا اإذا اكُت�ِضَفْت اأدلة جديدة بعد االإ�ضتئناف؟ 

اإذا اكت�صفت اأدلة جديدة بعد انق�صاء دعوى الإ�صتئناف، يجوز للمتهم اأن ي�صتاأنف 
العقوبة  اأو  الإدانة  حكم  مراجعة  اأجل  من  ال�صتئناف  دائرة  اأمام   84 املادة  مبوجب 
املقرر ب�صاأنه ما مل تكن تلك الأدلة متاحة وقت املحاكمة، وما مل يكن عدم تقدميها 
نتيجة خطاأ املتهم، واإذا كان اكت�صاف ذلك الدليل يف وقت املحاكمة �صيوؤدي اإلى �صدور 

حكم متلف.
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غ  حق المطالبة بالتعويض عن التوقيف غير المسوَّ

اأما ب�صاأن ال�صوؤال عن مدى قدرة املتهم الربيء الذي مت توقيفه ملدة طويلة 
وثبتت براءته على احل�صول على تعوي�ص، فيخُجيب املحامي حممد �صالمة الدويك 
قائاًل: اإذا تبني اأن هناك م�صتكًيا قد افرتى عليه فاإن املتهم الربيء واحلالة هذه 
العقوبات،  قانون  من   210 املادة  لن�ص  م�صتنًدا  جزائية  ب�صكوى  يتقدم  اأن  ميكن 
بالأ�صرار  املطالبة  يف  وحقه  بالوقف  املت�صبب  امل�صتكي  مالحقة  من  متكنه  والتي 

املادية واملعنوية التي �صببها التوقيف.

وفيما يتعلق باإمكانية مقا�صاة احلكومة على اأي قرار ي�صدر بتوقيف متهم وتثبت 
براءته فيما بعد، فاإن وزير الداخلية ووزير الدفاع م�صوؤولن بالإ�صافة لوظيفتهما 
ا�صتعمال احلق قد يرتتب عليه توقيف  اأو تع�صف يف  اأي �صرر  ا، عن  اأي�صً واملحافظ 
اأن  وراأيي  الأ�صرار،  بهذه  للمطالبة  كثرية  تظهر حالت  فاإنه مل  وعليه  متهم،  لأي 
هذا الأمر مرتوك لذات املت�صرر حيث اأن كثرًيا منهم يخت�صر الأمر مكتفًيا باإعالن 

براءته وله حقوق ولكن مل يطالب بها.

وعن حتديد فكرة التوقيف قال »مفتوحة«، وهذا خطاأ خطري فهناك حالة ون�ص 
يف القانون الكويتي -مثاًل- ين�ص على اأنه ل ميكن حب�ص حرية اأي متهم اأو احتجازه 
لأكرث من 180 يوًما دون توجيه لئحة اتهام له، واإذا مل تخُقدم �صمن هذه املدة فاإن 
على النيابة اأن تفرج عنه، اأما ب�صاأن القانون امل�صري فاإنه متح�صر يف هذا ال�صدد حيث 
ق�صايا  يف  بالنظر  ويقوم  م�صت�صار  برتبة  متخ�ص�ص  وهو  للتجديد  قا�صًيا  هناك  اأن 

املوقوفني، والتي تعر�ص عليه بقوة القانون وبالتايل تخرج الق�صية من يد النيابة.

قال:  -�صابًقا-  الإن�صان  حلقوق  العربية  املنظمة  رئي�ص  الدحلة  هاين  املحامي 
لدعوى  �صكوى  تقدمت  اإذا  اإل  عالقة  اأية  لنا  لي�ص  اإن�صان  حقوق  كمنظمة  نحن 
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باملحكمة، وهنا نقوم بدورنا بالكتابة للم�صوؤولني، ونطلب اتخاذ الإجراءات الالزمة 
بحق امل�صوؤولني، ولكن حتى الآن مل تاأتنا اأية �صكوى من هذا النوع. 

وقال: لقد قمنا بتقدمي مذكرة بهذا ال�صدد اإلى رئا�صة الوزراء حتى يتم تعديل 
الأمر  فهذا  الآن،  حتى  الرد  على  نح�صل  ومل  اأ�صهر  ال�صتة  يقارب  ما  منذ  القانون 

يتطلب اإجراءات عديدة.
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العقوبات البديلة

اأن التفكري يف عقوبة احلب�ص يندرج يف �صياق التحدي الذي يواجهه العديد من 
احلقوقيني والباحثني واملهنيني القانونيني واملتمثل يف اإقرار عقوبات اأخرى بديلة 

للعقوبة ال�صالبة للحرية.

وذلك من خالل ما اأفرزته عقوبة احلب�ص من اإ�صكالت عدة، من ذلك: م�صكلة 
عليهم،  املحكوم  من  بنزلئها  ازدحامها  من  تعانيه  وما  املختلفة  باأبعادها  ال�صجون 
وامل�صكالت الإجتماعية التي تخلفها عقوبة احلب�ص للفرد ولأ�صرته وللمجتمع الذي 
هو ل �صك بحاجة اإلى قوام الفرد لل�صري يف التنمية املجتمعية وال�صيا�صية والإقت�صادية، 
اأن الإن�صان ومنذ بدء اخلليقة ظل هو هاج�ص الع�صور، وكافة الديانات والر�صل  اإذ 
والأنبياء والكتب دليل على الهم الذي خلفه الإن�صان باعتباره خليفة اهلل على الأر�ص 

ليعمرها ويقيم العدل فيها.

الوقائي  دورها  احلب�ص  عقوبة  لعبت  هل  نت�صاءل  اأن  لنا  بد  ل  ذلك  اأجل  ومن 
واملجتمعي للحد من ظاهرة اجلرمية وللتقومي النف�صي وال�صلوكي لدى اجلانحني؟ 
وللتغلب على ظاهرة العودة للجرمية والتعود على مرارة ال�صجن وللم�صاعدة على 
الإندماج احلقيقي يف خاليا املجتمع بثقة يف وجوٍد -ولو حمتمل- لو�صائل احلماية 

والتاأطري واملتابعة.

ول بد من التفكري الهادئ واجلدي للحد من ظاهرة اختناق ال�صجون التي باتت 
ت�صكل ظاهرة غري اإن�صانية عجزت احلكومة عن حلها واأ�صبحت اأمًرا واقعًيا تتحدانا 
غري  املتفرج  موقف  اأمامها  ونقف  ب�صلبية  نواجهها  اأننا  اإل  را�صني،  غري  ونتقبلها 
مهتمني مبا تخَُخّلفه هذه الظاهرة من اإ�صكالت �صحية وجمتمعية واأخالقية لل�صجناء 
واإهدار حلقوقهم الإن�صانية التي كفلتها ال�صرائع ال�صماوية ورددتها ال�صكوك الدولية. 
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غري اأن الكثري من املهتمني بحقوق الإن�صان واملنظمات الدولية، اهتمت بنف�صها 
دمت لها الكثري من الدرا�صات والإجتهادات والتي اهتدت اإلى بلورة  يف هذا الأمر، وقخُ
مقرتحات يف جمال اأن�صنة ال�صجون لت�صلح مكاًنا للم�صاعدة وبيوًتا للرتبية يف ظل 
احرتام حلقوق ال�صجناء والبعد عن كل اأ�صكال العتداء عليهم اأو معاملتهم باأ�صاليب 

غري اإن�صانية، وجعلت مرجعيتها يف ذلك 

اتفاقية الأمم املتحدة  اخلا�صة بالقواعد النموذجية ملعاملة ال�صجناء

واتفاقية معاملة الأحداث اجلانحني

العقوبة  بني  املركبة  العالقة  تلك  ملعاجلة  مقاربة  خلق  كله  ذلك  نتاج  وكان 
اإلى ا�صتبدال عقوبة احلب�ص الق�صري املدة  وفل�صفتها، وال�صجن واأبعاده، والتي ترنو 

لبع�ص اجلرائم اإلى عقوبة من نوٍع جديد بديلة من حيث امل�صمون والآثار.

التطور  اإلى  اأتطرق  �صوف  البديلة،  العقوبة  لفكرة  وتبياًنا  كله  ذلك  اأجل  ومن 
التاريخي والت�صريعي للعقوبات ال�صالبة للحرية وبدائلها ومفهوم العقوبة البديلة 

وخ�صائها والتطبيقات الق�صائية لها، ثم اأطرح بع�ص التو�صيات اأو املقرتحات.

تعريف العقوبة البديلة

ل يختلف تعريف العقوبة البديلة عن تعريف العقوبة الأ�صلية من حيث كونها 
بدًل من  فيها  �صاهم  اأو  اأرتكب اجلرمية  من  على  اجلزائي  ال�صارع  يفر�صها  عقوبة 
دون  احليلولة  هو  منها  الهدف  ق�صرية،  ملدة  احلب�ص  يف  املتمثلة  الأ�صلية  العقوبة 
دخول من يحكم عليه بها ال�صجن اأو مركز الإ�صالح فهي اإذن تخ�صع لكافة املبادئ 

التي تخ�صع بها العقوبة الأ�صلية والتي كنا قد ا�صرنا اإليها يف مقدمة هذه الورقة.
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اأما مربرات فر�ص العقوبات البديلة هي ذاتها مربرات ا�ضتبعاد العقوبات 
الق�ضرية املدة، وتتمثل فيما يلي:

1- عجز العقوبة الأ�صلية – وهي عقوبة احلب�ص ق�صري املدة – عن حتقيق اأهداف 
العقاب يف الردع العام والإ�صالح اأو التاأهيل.

2- يت�صل مبا تقدم ان ال�صيا�صة اجلنائية احلديثة تنبذ هذا النوع من العقوبة لأنه 
يتعار�ص مع تطبيق الربنامج الإ�صالحي الذي يحتاج اإلى مدة زمنية غري ق�صرية 
لتطبيقه وللو�صول به اإلى النتيجة املرجوة، وهي اإ�صالح واإعادة دمج املحكوم عليه 
�صتة  تقل عن  اإلى مدة ل  الإ�صالحية يحتاج  الربامج  فاق�صر  باملجتمع جمدداً، 
اأ�صهر تقريباً داخل املوؤ�ص�صة العقابية اأو الإ�صالحية، وكما هو م�صلم به قانوناً اأن 
مدة التوقيف اأو احلب�ص الحتياطي على ذمة التحقيق ت�صقط من مدة العقوبة 

املحكوم بها على ال�صخ�ص. 

اإلى  توؤدي  لأنها  تنفيذها  فائدة  من  بكثري  اأكرب  املدة  ق�صرية  العقوبة  �صرر  اأن   -3
املخ�شرمني  ب�ملجرمني  الق�شرية  املدة  هذه  خالل  عليه  املحكوم  اختالط 
انتقال  اإلى  يوؤدي  الذي قد  الأمر  العقابية،  املوؤ�ص�صات  داخل  املحرتفني لالإجرام 
عدوى الإجرام اإلى هوؤلء خا�صة ال�صغار اأو الن�صاء، فيتعلمون فنوناً جديدة من 
بدليل  واأفعالهم،  باأ�صخا�صهم  اأية خطورة  هوؤلء ل ميثلون  واأن  الإجرام خا�صة 
اأنهم ارتكبوا جرائم غري ج�صيمه ا�صتحقت عقوبات ق�صرية الأمد، مما يوؤدي يف 

النهاية اإلى تعميق ال�صلوك الإجرامي لديهم.
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مفهوم العقوبات البديلة

تاب والباحثون على تعريف �صامل وموحد للعقوبة البديلة، ومرّد  مل يتفق الكخُ
ذلك كما يخُعتقد اإلى حداثة املو�صوع يف املنطقة العربية اأو اإلى اختالف كل بيئة عن 
من  فهناك  الت�صميات،  وحتى  الأنظمة،  واختالف  تطبيقها  كيفية  وكذلك  الأخرى 

يطلق عليها: “بدائل ال�صجون” و“عقوبات النفع العام” و“العقوبات البديلة”.

عرفها  فقد  القانوين،  بال�صاأن  املهتمني  بع�ص  اأوردها  تعريفات  هناك  اأن  غري 
ا�صتخدام  هي  اأو  املذنبني،  �صد  �صجنية  غري  عقوبات  )اتخاذ  باأنها:  منهم  البع�ص 

عقوبات غري �صجنية بدًل من العقوبات ال�صجنية(.

يف حني عرفها البع�ص باأنها: )ل خالف يف تعريف العقوبة البديلة عن العقوبة 
اأو �صاهم  الأ�صلية من حيث كونها عقوبة يفر�صها امل�صرع على من ارتكب اجلرمية 
هو  منها  الهدف  ق�صرية،  ملدة  احلب�ص  يف  املتمثلة  الأ�صلية  العقوبة  من  بدًل  فيها 
احليلولة دون دخول من يحكم عليه بها ال�صجَن اأو مركز الإ�صالح، فهي اإذن تخ�صع 

لكافة املبادئ التي تخ�صع لها العقوبة الأ�صلية(.

ا للعقوبة البديلة باأنها: )النظام الذي يتيح اإحالل عقوبة  كما ورد تعريف اأي�صً
من نوع معني حمل عقوبة من نوع اآخر ق�صائًيا، �صواًء مت الإحالل �صمن حكم الإدانة 
اأو بعده، ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ العقوبات الأ�صلية اأو قيام تعذر تنفيذها اأو اإذا 
كانت العقوبة البديلة اأكرث مالءمة من حيث التنفيذ بالقيا�ص للعقوبة املحكوم بها 

بدايًة، مع الأخذ بعني الإعتبار حالة املتهم(.

اأن  اإل  البديلة،  للعقوبة  موحد  تعريف  يوجد  ل  اأنه  ن�صتخل�ص  كله  ذلك  ومن 
اجلميع يتفق على اإحالل العقوبة البديلة حمل العقوبة الأ�صلية ال�صالبة للحرية 
املتهم  اإ�صالح  والهدف هو  ال�صجن،  اأو  املدة، ويف معظم احلالت احلب�ص  والق�صرية 

وزجر الآخرين، اأي الردع العام  واخلا�ص.
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 التطور التاريخي والتشريعي 
للعقوبات السالبة للحرية وبدائلها

من  ليدنو  احلثيث  وال�صعي  الدوؤوب  اجلهد  يبذل  والإن�صان  اخلليقة  بدء  منذ 
اأفعال،  من  �صارد  اأو  �صلوك  من  معوّج  كل  ملواجهة  الأمثل  الأ�صلوب  لإيجاد  ماآربه 
طالح  هو  ما  مع  �صالح  هو  ما  منها  كل  وحمل  الإجتاهات  وتباينت  الآراء  وتعددت 
درب  على  النهاية  يف  جميًعا  التقت  ولكنها  منفردة،  ذاتية  منها  لكل  جعل  تفاعٍل  يف 
واحد طاملا �صعت جميعها للو�صول اإليه وهو الأ�صلوب الأمثل والأكرث فاعلية لعقاب 
ولعل  �صلبية،  اآثار  عليه من  ما يرتتب  واإ�صالح  معوج  اأو  �صارد  ل�صلوك  كل مقرتف 
بداية �صرود ال�صلوك الإن�صاين واعوجاجه كانت مع قتل قابيل اأخيه هابيل ومتثل يف 
مواراة قابيل �صوءة اأخيه يف الرتاب منًطا ب�صيًطا لإ�صالح اجلاين الآثاَر املرتتبة على 
اقرتافه اجلرم، وهذه الواقعة اأبرزها القراآن الكرمي وذكرها العهد القدمي وغايتها 
تذكري الإن�صان بوح�صية اجلرمية و�صعوبة حمو اآثارها، كما عربت الكتب ال�صماوية 
على وحدة قابيل لغياهب احلياة بوحو�صها الكا�صرة وظلمة ليلها و�صقاء نهارها منًطا 
اآخر لعقاب اجلاين عن اجلرم الذي اقرتفه بجعله ي�صعر بالندم على ما اقرتفه يف 

حق اأخيه.

جماعات  يف  للعي�ص  الإن�صان  احتياج  وتزايد  الإن�صانية  الحتياجات  تزايد  ومع 
لكل  حمددة  قواعد  لو�صع  احلاجة  معها  وظهرت  الإجتماعية  التنظيمات  ظهرت 
املثلى لعقاب مقرتيف اجلرائم  ما هو �صالح وكل ما هو طالح والو�صول لالأ�صاليب 

واإ�صالح ما يرتتب عليها من اأ�صرار.

ويف البداية اتخذت العقوبات �صبغة الإنتقام الفردي وكانت يف غالبها عقوبات 
الب�صرية  املجتمعات  ا�صتقرار  ومع  الل�صان،  وقطع  الأنف  وجدع  الإعدام  مثل  بدنية 
تزايدت حدة و�صوح الأفعال وال�صلوكيات املجّرمة وتطورت اأ�صاليب عقاب مقرتفها 
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وظهرت اأمن�ط جديدة من العقوب�ت مثل النفي والغرامة، واملتتبع للح�ش�رات التي 
النهرين   بني  ما  وح�صارة  الفرعونية  منها  �صواًء  الزمن  مر  على  الإن�صان  اأقامها 
والآ�صوريني والرومان يجد اأنها اإزاء تزايد احلاجة لتهذيب ال�صلوك اأوجدت عقوبات 
التوبة  اإعالن  مثل  بديلة  عقوبات  وعرفت  والغرامة،  والنفي  احلب�ص  بني  تعددت 

والإعرتاف بالذنب كما اأثبتتها الكت�صافات الأثرية واملدونات التاريخية.

والتي  العقوب�ت  اأمن�ط  من  العديد  عرفت  اأنه�  جند  الإ�شالمية  ال�شريعة  ويف 
تقع يف ع�صرنا احلديث حتت م�صمى العقوبات البديلة، مثل الكفارة عقوبًة لقرتاف 
بع�س الأمن�ط ال�شلوكية مثل الإفط�ر عمًدا يف �شهر رم�ش�ن واحلنث ب�ليمني والقتل 
بديلة، وكذا  تعزيرية  دية اخلطاأ كعقوبة  بعد دفع  �صهرين متتابعني  اخلطاأ ب�صيام 
فْقد الأهلية لل�صهادة كعقوبة مقررة لقذف املح�صنات من الن�صاء وعجز القاذف عن 
الإتيان باأربعة �صهود لإثبات �صحة ما ن�صبه اإلى املراأة املح�صنة، وعقوبة احلرمان من 
الطريق،  وقاطع  للزاين  والنفي  التغريب  وعقوبة  العمد،  للقاتل  والو�صية  املرياث 
اأقر  قد  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  عن  روي  فيما  والهجر  الوعظ  وعقوبة 
بهجر كل من كعب بن مالك ومروان بن الربيع وهالل بن اأمية لتخلفهم عن غزوة 
تبوك كما اأمر الر�صول النا�ص باعتزالهم، وكذلك عرفت ال�صريعة الإ�صالمية الغرامة 
كجزاء لقرتاف بع�ص ال�صلوكيات املجرمة مثل �صرقة ثمر الأ�صجار املعلقة ومل يعرف 

الإ�صالم يف بدايته عقوبة احلب�ص.

يف الع�صر احلديث ظهرت فكرة العقوبة البديلة وعملت عدة مدار�ص فقهية على 
ومدر�صة  التوفقية  الو�صطية  واملدر�صة  الإيطالية  الو�صعية  املدر�صة  مثل  تطويرها 
الدفاع الإجتماعي، ونتيجة لظهور تلك املدار�ص الفقهية وما طرحته من اآراء واأفكار 
القرن  منت�صف  يف  التفكري  هذا  بداية  وكانت  املختلفة  القانونية  النظم  بها  تاأثرت 
التا�صع ع�صر بظهور موؤ�ص�صات يف اإجنلرتا يودع بها مرتكب اجلرمية حتت تاأثري عاهة 

عقلية اأو اللذين تنعدم م�صوؤوليتهم اجلنائية.

بداية  وكانت  العقابية  الت�صريعات  يف  الإحرتازية  التدابري  ظهور  ذلك  تال  ثم 
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ال�صوي�صري ال�صادر عام 1893م  ثم قانون العقوبات الإيطايل  الت�صريع  ظهورها يف 
ال�صادر يف عام 1889م ثم املر�صوم الفرن�صي اخلا�ص بالأحداث ال�صادر يف عام 1945م 

...اإلخ.

الدولية مثل  املوؤمترات  العديد من  البديلة حمور مناق�صة  العقوبة  كانت  كما 
املوؤمتر الدويل لقانون العقوبات والذي عقد يف بروك�صل عام 1926م واملوؤمتر الدويل 
لقانون العقوبات والذي عقد يف روما عام 1928م واملوؤمتر الدويل لعلم العقاب الذي 
عقد يف براغ عام 1930م واملوؤمتر الدويل لعلم العقاب والذي عقد يف برلني عام 1935م 
واملوؤمتر الدويل لقانون العقوبات الذي عقد يف باري�ص عام 1937م واملوؤمتر الدويل 
العقوبات  لعلم الإجرام والذي عقد يف باري�ص عام 1950م  واملوؤمتر الدويل لقانون 

الذي عقد يف روما عام 1953م.
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اآلثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية 
 قصيرة المدة 

ومميزات العقوبة البديلة

الق�صري  �صلبية عقوبة احلب�ص  البديلة تنبعث من  العقوبة  اأن مميزات  ل �صك 
البع�ص منها  وي�صيب  ال�صلبية  الآثار  العديد من  اأن هذا احلب�ص يرتك  ذلك  املدة، 
املحكوم عليه، والبع�ص الآخر اأ�صرته وعائلته، ف�صاًل عن الآثار الجتماعية وامتداد 

تاأثريها لي�صيب الإقت�صاد القومي من املجتمع. 

ونورد ب�صيء من التف�صيل �صلبية عقوبة احلب�ص ق�صري املدة، باعتبار اأن اآثارها 
�صرورية لإبراز مميزات العقوبة البديلة.

اأثر العقوبة ال�ضالبة للحرية على املحكوم عليه:

ل �صك اأن انتزاع املحكوم عليه بعقوبة �صالبة للحرية ق�صرية املدة من املجتمع 
ي�صيبه باأ�صرار نف�صية وع�صوية متعددة نتيجة للفجوة الهائلة بني منط حياته داخل 
ال�صجن املت�صم بال�صرامة والإن�صياع لالأوامر التي توجه اإليه وعدم تلبية الكثري من 
يف  وحريته  ا�صتقالليته  على  والقائم  ال�صجن  دخوله  قبل  حياته  ومنط  احتياجاته 
باملهانة  �صعوره  القرارات ف�صاًل عما تخلفه عقوبة احلب�ص من  يريد من  ما  اتخاذ 
انف�صل  الذي  واملجتمع  خا�صة  ب�صفة  وعائلته  اأ�صرته  اأمام  والإحرتام  الهيبة  وفقد 
عنه ب�صفة عامة وهو ما ي�صكل عائًقا يحول بينه وبني تكّيفه النف�صي والإجتماعي مع 
جمتمعه اجلديد داخل ال�صجن خالل فرتة العقوبة ومع املجتمع الذي انف�صل عنه 

لتنفيذ العقوبة عقب انتهائه من تنفيذها.
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وهو ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى الوقوع فري�صة للعديد من الأمرا�ص النف�صية 
والع�صوية، وتنعك�ص هذه الآثار على اجلوانب املختلفة ل�صخ�صيته و�صلوكياته �صواء يف 
تعامله مع ذاته اأو مع باقي النزلء يف املوؤ�ص�صة العقابية اأو القائمني على اإدارتها اأو مع 
اأفراد اأ�صرته وعائلته اأثناء فرتة العقوبة اأو بعد انتهائها اأو يف التعامل مع اأفراد املجتمع 
عقب انتهائه من تنفيذ العقوبة، ف�صاًل عن تاأثري عقوبة احلب�ص الق�صرية املدة لل�صجني 
وتعر�صه لأ�صرار �صحية نتيجة كرثة ال�صجناء اأو تعر�ص اأحدهم للمر�ص مما قد ينقل 
اإلى الآخرين وي�صاب بهذه العدوى ال�صجني املحكوم مبدة ال�صجن الب�صيطة  العدوى 
ف�صاًل عن ال�صطرابات النف�صية يف ال�صجن، ول يخفى على اأحد اأمر اخلدمات ال�صحية 

التي تقدم للم�صجونني.

اآثار عقوبة احلب�ص ق�ضرية املدة على اأ�ضرة املحكوم عليه:

العقوبة وما  ال�صجن لق�صاء فرتة  اأ�صرته والزج به يف  املحكوم عليه من  انتزاع 
اإذا كان  اأ�صرة ال�صجني وبخا�صة  يرتتب على هذا الأمر من تداعيات نف�صية لأفراد 
املحكوم عليه هو عائل الأ�صرة اأو اأًما لأطفال يف حاجة ما�صة لها مما يوؤدي اإلى حرمان 
هوؤلء الأطفال من تن�صئة نف�صية وع�صوية �صليمة وعلى املدى الطويل �صيكون هوؤلء 
الأطفال بالطبع اأكرث ح�صا�صية وعر�صه لالنزلق اإلى درب اجلرمية ول �صيما اإذا ما 
اقرتنت تلك الآثار النف�صية مبا ينقله اإليهم اآباوؤهم واأمهاتهم من خربات اإجرامية 

وقيم فا�صدة ومنحرفة كانوا قد اكت�صبوها خالل فرتة العقوبة.

املحكوم عليه هو م�صدر ذلك  كان  اإذا  املايل  للمورد  الأ�صرة  اأن فقدان  �صك  ول 
احلقد  م�صاعر  لديهم  تولد  ج�صيمة  نف�صية  بتداعيات  اإ�صابتهم  اإلى  يوؤدي  املورد 
متطلباتهم  لتوفري  احلياة  ملعرتك  للخروج  ل�صطرارهم  املجتمع  جتاه  والكراهية 
املعي�صية واملتطلبات املالية للمحكوم عليه وقد يدفع بالزوجة واأولدها اإلى الت�صول 

والإنحراف.
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كما اأن و�صمة العار التي تلحق باملحكوم عليه متثل هي الأخرى عائًقا اأمام اإعادة 
دجمه يف جمتمعه مرة اأخرى.

اأن  تنفيذها  حالة  يف  املدة  ق�صرية  للحرية  ال�صالبة  العقوبة  �صاأن  من  اأن  كما 
تفقد الآباء بعد الإفراج عنهم اأو اأثناء تنفيذها ملواردهم املالية واأماكن اإقامتهم وما 
�صعور هوؤلء  نتيجة  واأبناءه  املفرج عنه  التي ت�صيب  العالقة  الأثر على  يخلفه هذا 
التي  باأثر �صلبي على العالقة الأ�صرية  الأبناء بال�صياع والت�صرد مما ينعك�ص الأمر 
باملجتمع  املفرج عنهم من جديد  اإعادة دمج  يعيق  باأبنائهم وقد  املفرج عنهم  تربط 
وقد يخّلف اأثَر تنفيذ العقوبة �صعوبة اندماج اأفراد واأ�صر وعائالت املفرج عنهم  يف 

الن�صيج الإجتماعي.

الأ�صرة من  املدة على  للحرية ق�صرية  ال�صالبة  العقوبة  تنفيذ  اآثار  اأن من  كما 
تاأثري �صلبي ميتد اإلى الزوجة التي قد تلجاأ اإلى اخللع وقد ت�صوء احلالة التعليمية 
اأو  معيلها  غياب  ظل  يف  الأ�صرة  لأفراد  ال�صوء  رفقاء  ا�صتغالل  عن  ف�صاًل  لالأبناء 

افتقادها للم�صدر املادي الذي ي�صاعد اأفرادها على جتاوز ظروف احلياة.

اآثار العقوبة ال�ضالبة للحرية ق�ضرية املدة على العالقات االجتماعية:

العنف االأ�ضري واالإ�ضاءة لالأطفال

من  الأ�صرة  حماية  م�صروع  اإدارة  فريق  رئا�صتي  يف  العملية  خربتي  خالل  من 
للحرية  ال�صالبة  للعقوبة  اإن  اأقول:  لالأطفال 2003-1998  والإ�صاءة  الأ�صري  العنف 
التي  ال�صلبية على العالقات الجتماعية �صواء تلك  املدة العديد من الآثار  ق�صرية 
املحكوم عليهم  تربط  التي  تلك  اأو  اأ�صرهم وعائالتهم  باأفراد  املحكوم عليهم  تربط 
ب�صائر اأفراد املجتمع اأو تلك التي تربط اأفراد واأ�صر وعائالت املحكوم عليهم باأفراد 
املجتمع،ول �صك اأن اإيداع املحكوم عليه يف ال�صجن لق�صاء العقوبة يعد انتزاًعا وف�صاًل 
له من الن�صيج الإجتماعي للمجتمع الذي يعي�ص فيه واإدخاله �صمن جمتمع ال�صجن 



119

مبا  اجلديد  جمتمعه  اأفراد  وبني  بينه  جديدة  عالقات  باإن�صاء  مطالًبا  فيه  يكون 
يحمله هذا املجتمع من نظم وقواعد متلفة عن تلك التي يعي�صها املجتمع خارج 
وهنا  الأ�صا�صي  ملجتمعه  جديد  من  يعود  العقوبة  انتهاء  فرتة  وبعد  ال�صجن  حدود 
تظهر م�صكلة تقبل املجتمع للمحكوم عليه بالنظر اإلى ما يحمله اأفراد املجتمع جتاه 
اإلى الإبتعاد عنه و�صعوبة اإعادة  املفرج عنه من �صعور معني قد مييل العديد منهم 
جديدة  اجتماعية  روابط  اإن�صاء  اأو  جمتمعه  اأفراد  وبني  بينه  الجتماعية  الروابط 
وقد ين�صحب هذا الأثر على اأفراد اأ�صرة املحكوم عليه نتيجة و�صمة العار التي تلحق 
بكل من يدخل ال�صجن ول �صك اأن هذه الو�صمة تلحق اأفراد اأ�صرته وعائلته اأو من 
يرتبط به بعالقة ملا تر�صخ يف اأذهان النا�ص من �صورة �صيئة لكل من يرتبط بنمط 

من العالقات مع اأفراد تلك العائلة دون ذنب اقرتفوه. 

االآثار االقت�ضادية للعقوبة ال�ضالبة للحرية ق�ضرية املدة:

كما اأنه ل بد يل من اأن اأقول: اإن من املحتم اأن الدولة يقع عليها عبء اقت�صادي 
كبري فهي يف �صبيل تنفيذ العقوبات ال�صالبة للحرية يف حاجة لبناء مزيد من ال�صجون 
بالإ�صافة  املدة  ق�صرية  بعقوبات  عليهم  املحكوم  من  املتزايدة  الإعداد  ل�صتيعاب 
ورعاية  وملب�ص  ماأكل  من  العقوبة  فرتة  تنفيذ  خالل  اإعا�صتهم  متطلبات  لتوفري 
ونفقات  بها  العقوبة  تنفيذ  يتم  التي  ال�صجون  حرا�صة  ونفقات  واجتماعية  �صحية 
الرعاية الالحقة لهم ولأ�صرهم عقب الإفراج عنهم. كل ذلك يخلف مزيداً  توفري 
من ال�صغط على موازنة الدول التي هي يف حاجة اإلى توجيه مواردها نحو التنمية.
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تكّدس السجون

اإدارتها  على  القائمون  يواجهها  التي  امل�صكالت  اأبرز  اأحد  ال�صجون  تكد�ص  يعد 
والقائمون على و�صع وتنفيذ الربامج الإ�صالحية بها والقائمون على و�صع وتنفيذ 

ال�صيا�صيات القت�صادية يف الدول املختلفة.

املتطلبات  توفري  على  ال�صجون  اإدارة  على  القائمني  عجز  اإلى  يوؤدي  فالتكد�ص 
واأهدافها  العقوبة  اأغرا�ص  معه  تتحقق  الذي  الأكمل  الوجه  على  لإدارتها  الالزمة 
تلك  اإعاقة حتقيق  اإلى  توؤدي  الأعباء بدرجة قد  يلقي على عاتقهم مزيًدا من  كما 
الأهداف ويوؤدي التكد�ص اإلى عجز القائمني عن و�صع وتنفيذ ال�صيا�صيات القت�صادية 

يف الدول املختلفة عن توفري الإمكانات املالية لإدارة ال�صجون.

اأعباء اقت�صادية  اإلقاء  اأن من �صاأن زيادة معدل ال�صجناء وازدحام ال�صجون  كما 
املالية  العجز عن توفري العتمادات  ويوؤدي  للدول  القومي  الإقت�صاد  متزايدة على 
الالزمة لإدارة ال�صجون لعجز القائمني على و�صع وتنفيذ الربامج الإ�صالحية وهو 

ما يحيد بها عن طريق الفعالية والنجاح ويتجه بها �صوب طريق الف�صل.

ال�صجون  اإدارة  يف  القائمني  على  ي�صعِّب  اأن  ال�صجناء  تكد�ص  �صاأن  من  اأن  كما 
ال�شجن�ء ببع�شهم  ال�شجن�ء والذي قد يرتتب عليه اختالط  تطبيق نظ�م ت�شنيف 
ممن ل تتوافر لديهم خطورة اإجرامية مع غريهم من عتاة املجرمني مما يرتتب 
درب  على  ثابتة  بخطوات  اجلرمية  بدروب  املعرفة  حديثي  ال�صجناء  ي�صري  اأن  عليه 
اجلرمية نحو اإجرام اأكرث ويكت�صبون عادات ومهارات ما كان لهم الإطالع عليها اأو 
التاأثر بها اإذا روعي ت�صنيف ال�صجناء ف�صاًل عن اكت�صابهم لعادات م�صلكية وخلقية 

�صيئة قد تن�صحب عليهم بعد الإفراج عنهم.



121

من كل ذلك تتج�صد اأمامنا نتائج مهمة للعقوبة البديلة من خالل ما �صبق اأن 
اأو�صحناه من �صلبيات العقوبة ال�صالبة للحرية ق�صرية املدة، اإذ ال �ضك اأن العقوبة 
الن�ضيج  يف  اندماجه  الإعادة  وتاأهيله  اجلاين  اإ�ضالح  �ضاأنها  من  البديلة 
االجتماعي مرة اأخرى، وحتقيق الردع مبفهومه العام واخلا�ص، باالإ�ضافة 
اإلى جتنيب املحكوم عليه واأفراد اأ�ضرته وعائلته واالإقت�ضاد القومي االآثاَر 

ال�ضلبية العديدة لعقوبة ال�ضجن ق�ضرية املدى.

باأ�صرة  م�صا�صها  اأما  اجلاين،  كثرًيا  باآثارها  تطول  ل  البديلة  العقوبة  اأن  كما 
املحكوم عليه وعائلته والإقت�صاد القومي فيبقى يف اأ�صيق نطاق، كما اأن الأخذ مببداأ 
الذهنية للمحكوم عليه لدى  ال�صورة  البديلة يرتب عليه عدم وجود تلك  العقوبة 
اأفراد جمتمعه وهو ما ي�صهل اإعادة اندماجه داخل الن�صيج الجتماعي، وبخا�صة اأننا 

نتطلع الآن اإلى اأّن ال�صجن اإ�صالح وتاأهيل.

كما اأن فعالية العقوبة البديلة لدى اجلاين يف اإ�صالحه وتاأهيله يتم عادة من 
خالل اهتمامها ب�صخ�ص اجلاين وظروف ارتكابه جلرميته، 

� ل يرتتب عليه� اختالط املحكوم عليهم بعت�ة املجرمني  والعقوبة البديلة اأي�شً
وب�لت�يل يتجنب املحكوم عليهم الآث�ر التي ترتتب على هذا الختالط، ف�شاًل عم� 
تخفيف  عليها  ويرتتب  ال�صجن  نزلء  لعدد  خف�ص  من  البديلة  العقوبة  به  تتميز 
الإنفاق املايل مبا يخفف عن موازنة الدول الأعباء املالية التي تتطلبها تلك ال�صجون 
وحرا�صة،  وم�صرب  ماأكل  من  النزلء  على  اإنفاق  من  عليها  يرتتب  وما  مباٍن  من 

والإجتاه بها نحو مكان رحب يت�صع لها جمال التنمية.

ال�صالبة  العقوبة  تنفيذ  اآثار  بني  املقاربة  خالل  من  اأو�صحنا  قد  نكون  وبهذا 
للحرية ق�صرية املدة وبني مميزات العقوبة البديلة التي ل �صك اأن اإدراك املهتمني 
بالقانون والعاملني به قد ات�صعت لها ثقافة الق�صاة واأع�صاء النيابة العامة واملجال�ص 
الت�صريعية ومنظمات املجتمع املدين لآثار العقوبات ال�صالبة للحرية ق�صيـرة الـمدة 
من �صاأنه التو�صع يف تقنني العقوبات البديلة من خالل منح الق�صاة واأع�صاء النيابة 
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زيادة  مع  اجل�صيمة  غيـر  اجلرائم  ت�صمل  حيث  تنفيذها  يف  اأكرب  �صالحية  العامة 
معدلت احلب�ص التي تخ�صع لها بدائل العقوبة من ثالثة اأ�صهر اإلى �صنة دون خوف 
اأو وجل، على الأقل احلفاظ على ال�صكينة والأمن التي تتطلبها الـمجتمعات العربية 
الردع  اأن حتقق  �صاأن هذه العقوبات  اأن من  الردع والزجر، ذلك  يف حال عدم حتقق 
العقوبة  تنفيذ  ب�َصــدد  وهو  عليه  الـمحكوم  يعتـري  الذي  الأمل  خالل  من  والزجر 

البديلة، وم� تتطــّلبه من التزاٍم وان�شب�ٍط َم�شلكي وجُمتمعي.
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تطبيقات قضائية للعقوبات البديلة

االإخ�ضاع االإجباري للعالج:

وهو منط من العقوبات البديلة له فعالية عالية للجناة الذين يقرتفون اأمناًطا 
من اجلرمية قليلة اخلطورة وميثل ما اأ�صابهم من مر�ص عن�صًرا رئي�ًصا ومهًما يف 

ت�شكيل �شلوكهم وتوجيهه لرتك�ب تلك الأمن�ط ال�شلوكية املجرمة.

كعقوبة  للعالج  امل�صحات  اإحدى  يف  الإجباري  الإيداع  نظام  تطبيق  �صاأن  ومن 
بديلة يف اأّن اإخ�صاع هوؤلء لربنامج عالجي لتطبيب ما اعرتاهم من مر�ص نف�صي 
كان اأو ع�صوي يخُعد مبثابة اإ�صالح لهم يحول بينهم وبني عودتهم اإلى درب اجلرمية 

وحموًرا رئي�ًصا لإعادة تاأهيلهم واندماجهم يف الن�صيج الإجتماعي.

العمل االإلزامي:

هو اأحد العقوبات البديلة واأكرثها فعالية يف التطبيق وتقوم هذه العقوبة على 
اإلزام املحكوم عليه بعقوبة �صالبة للحرية بالقيام بالعمل يف اإحدى امل�صروعات العامة 
احلكومية التي يحددها احلكم على اأن تكون مدة العمل م�صاوية ملدة احلب�ص املقررة 
للجرمية بحيث ل تزيد عن مدة احلب�ص املحكوم بها وي�صدر بها حكم ق�صائي بعد 
اأن يخ�صع قا�صي املو�صوع املتهم للفح�ص للتحقق من و�صعه الإجتماعي ومبلغ الأثر 
وخربته  عليه  املحكوم  قدرات  يراعى  اأن  على  احلب�ص  عن  ا  عو�صً للعقوبة  الرتبوي 
وموؤهالته بحيث يودع يف م�صروع ميكن ال�صتفادة منه، وللمحكمة يف �صبيل تنفيذ 
عقوبة العمل الإلزامي اتخاذ تدابري منها اإلزام اجلاين بالإقامة يف منطقة الـم�صروع 
الـملحق للعمل به على اأن يراعى اأن يكون عمله هذا باأجر يخ�صم منه ما يكون قد 
يف  احلق  الـمحكمة  الـم�صرع  منح  وقد  و�صكن  وملب�ص  ماأكل  من  الـم�صروع  له  قدمه 
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العدول عن عقوبة العمل البديلة واإعادة الـمحكوم عليه اإلى حمب�صه لق�صاء الـمدة 
الـمحكوم بـها عليه اإذا ما تكا�صل عن العمل امل�صند اإليه ومل يقم به، وذلك بناًء على 
اأو  اأ�صدرت احلكم  التي  الـمحكمة البتدائية  العامة لقا�صي  النيابة  م من  طلٍب يقدَّ

التي يجري التنفيذ يف دائرتها.

الو�ضع حتت املراقبة:

وهي عقوبة بديلة تقوم على مراقبة �صلوك اجلاين للتاأكد من اإ�صالحه ذاتًيا ملا 
يكون قد اعرتى نف�صه اأو �صلوكه من اأوجه ق�صور اأو ف�صاد اأو انحراف بعيًدا عن �صلب 
حريته واإيداعه يف ال�صجن وما يرتتب على حب�صه من تعري�صه واأفراد اأ�صرته وعائلته 

للعديد من الآثار ال�صلبية التي قد ي�صعب الرباء  منها.

يف  بالرتدد  عليه  املحكوم  يلزم  ما  منها  املراقبة  لتنفيذ  عدة  اأ�صاليب  وهناك 
مواعيد منتظمة على اجلهات املخت�صة بتنفيذ املراقبة ومنها ما يقت�صر على مراقبة 
املحكوم عليه اأثناء ممار�صته حلياته اليومية من خالل املكلف مبراقبته للتحقق من 

مدى التزام املحكوم عليه باللتزامات املفرو�صة عليه يف منطوق احلكم.

املراقبة  اأ�صلوب  مثل  املراقبة  يف  ا�صتخدامها  ميكن  حديثة  اأ�صاليب  وهناك 
الإلكرتونية.

وقف تنفيذ العقوبة ال�ضالبة للحرية:

وهي اإحدى البدائل التي يقوم عملها على تعليق تنفيذ العقوبة ال�صالبة للحرية 
على املحكوم عليه وميكن اأن يقرتن هذا التعليق بفر�ص التزامات معينة على املحكوم 
عليه يحدده� الق��شي ويلتزم به� املحكوم عليه ك�شرط ل�شتمرار وقف تنفيذ العقوبة 
اأ�صابه من �صرر من اجلرمية  ملا  املحكوم عليه  اللتزامات قد تكون تعوي�ص  وهذه 
والتهديد بالعقوبة قد يكون اأكرث واقًعا واأجدى اأثًرا على نف�ص املحكوم عليهم وي�صكل 
عاماًل هاًما يف اإ�صالح ما ف�صد يف نفو�ص بع�ص اجلناة من قيم و�صلوكيات وقد يفوق 
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القا�صي  ويختار  اإليه،  الو�صول  من  للعقوبة  الفعلي  التنفيذ  يعجز  قد  ما  تاأثريه 
اجلناة الذين يتم تطبيق العقوبة املوقوفة التنفيذ عليهم بعد فح�ص كافة جوانب 

�صخ�صيتهم والظروف واملالب�صات املحيطة بارتكابهم جلرائمهم.

اأ�صاليب  كاأحد  العقابية  الت�صريعات  العقوبة يف  تنفيذ  اإيقاف  اأ�صلوب  وي�صتخدم 
عليه�  ين�س  معينة  �شروط  فيهم  تتوافر  الذين  اجلن�ة  بع�س  �شد  العقوبة  تفريد 
�صالبة للحرية مع تعليق تنفيذها  باإ�صدار حكٍم بعقوبة  القا�صي  امل�صرع حيث يقوم 

على تنفيذ املحكوم عليه للتزامات معينة خالل فرتة تعليق العقوبة.

لدى  قن�عة  هن�ك  تكون  اأن  فهو  اجل�ين  يف  توافره  الواجب  لل�شرط  وب�لن�شبة 
القا�صي باأن املحكوم عليه ل يعود لرتكاب املزيد من اجلرائم يف امل�صتقبل.

يف  تتمثل  العقوبة  تكون  اأن  فهي  تنفيذها  اإيقاف  املراد  للعقوبة  بالن�صبة  اأما 
الغرامة اأو احلب�ص مدة ل تزيد على �صنة، كما ميكن للقا�صي اأن ي�صمل وقف تنفيذ 
التعوي�ص ملن  باأداء  املحكوم عليه  اإلزام  امل�صادرة، مع  التكميلية ما عدى  العقوبات 
الإيقاف على  اأجل يحدده ويتوقف تنفيذ  اأ�صابه �صرر من اجلرمية وذلك خالل 

�صريورة احلكم نهائًيا.

االإختبار الق�ضائي:

وهو منط اآخر من العقوبات البديلة يهدف اإلى اإ�صالح اجلاين وتاأهيله لإعادة 
الإندماج يف الن�صيج الجتماعي بعيًدا عن �صلب حريته واإيداعه ال�صجن.

وتاأخذ بع�ص الت�صريعات العقابية بنظام الإختبار الق�صائي وفيه يتم الإمتناع 
عن النطق بالعقوبة مع اإخ�صاع املحكوم عليه لالإختبار الق�صائي حيث يقوم القا�صي 
بعد ثبوت اإدانة املتهم بالتهمة املن�صوبة اإليه بالإمتناع عن النطق بالعقوبة ملدة معينة 
التزامات  بتنفيذ  واإلزامه  ا  اأي�صً معينة  ملدة  الق�صائي  لالإختبار  املتهم  اإخ�صاع  مع 

معينة خالل تلك الفرتة.

ويجب على املحكوم عليه تنفيذ اللتزامات الواردة مبنطوق احلكم خالل فرتة الإختبار.
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وينتهي الإختبار اإما بانتهاء فرتة الإختبار دون ارتكاب املحكوم عليه مالفاٍت 
مع انتهاء املحكوم عليه من تنفيذ الإلتزامات املفرو�صة عليه واإما بارتكاب املحكوم 
اإ�صتكمال  عن  امتناعه  اأو  عليه  املفرو�صة  الإلتزامات  تنفيذ  عدم  اأو  مالفاٍت  عليه 
فرتة الإختبار عندئٍذ ي�صتكمل ال�صري يف اإجراءات الدعوى اجلزائية ويتم احلكم عليه 

بعقوبة اأخرى.

الكفيل  اإلزام  املحكمة  فعلى  جرمية  وارتكب  بالتزامه  اجلاين  اإخالل  حال  ويف 
مببلغ ال�صمان والنطق بالعقوبة، بناًء على طلب النيابة العامة، ويقدم اإلى املحكمة 

التي اأمرت بوقف التنفيذ اأو امتنعت عن النطق بالعقوبة.

العقوبات البديلة يف طريقها للقانون االأردين

قانون  اإلى  للحرية  �صالبة  غري  عقوبات  تنفيذ  مبداأ  اإدخال  احلكومة  تعتزم 
العقوبات فيما يتعلق باملخالفات الب�صيطة وهو ما يعترب �صمن خطة العمل الت�صريعي 

للعام اجلاري، وفق م�صدر وم�صوؤول حكوميني. 

با�صرت  الق�صائي  املجل�ص  مع  بالتن�صيق  العدل  وزارة  اإن  حكومي  م�صدر  وقال 
اإلى قانون  البديلة،  بالعقوبات  �صالبة للحرية، تعرف  الإعداد لإدخال عقوبات غري 

العقوبات ال�صاري املفعول. 

ومل يعط امل�صدر مزيداً من التفا�صيل، لكنه اأ�صار اإلى اأن العمل جار على ذلك 
من خالل مت�صني بالقانون عموماً، والعقوبات البديلة على وجه اخل�صو�ص. 

من جانبه، قال رئي�ص ديوان الت�صريع والراأي الدكتور نوفان العجارمة اإن على 
واأ�صول  العقوبات  بقانوين  النظر  اإعادة   ،2014 العام  خالل  للديوان  العمل  اأجندة 

املحاكمات اجلزائية. 

اإدخاله يف  اإمكانية  اإن من اأهم ما يعتزم ديوان الت�صريع درا�صة  وقال العجارمة 
قانون العقوبات، العقوبات البديلة، والو�صاطة اجلزائية. 

باملخالفات  يتعلق  فيما  البديلة  العقوبات  تطبيق  ي�صجع  اأنه  العجارمة  واأكد 
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الب�صيطة، لتحقيق ردع عام وردع خا�ص اأف�صل مما حتققه العقوبات احلالية ال�صالبة 
للحرية )ال�صجن(، م�صرياً اإلى اأن روؤية حمكوم عليه يف مالفة ب�صيطة يقوم بتنظيف 
�صارع عام، من �صاأنها ردعه وردع غريه ممن قد يفكر بارتكاب مالفات اأو جنح ب�صيطة. 

واأ�صاف اأن تطبيق مثل هذه العقوبات من �صاأنه تخفي�ص الكلفة التي تتكبدها 
خزينة الدولة لالإنفاق على ال�صجون ونزلئها. 

لكنه �صدد على اأن اأي ن�ص اأو مقرتح مل ي�صل بعد يف هذا اخل�صو�ص اإلى ديوان 
قانونياً،  و�صياغتها  والأنظمة  القوانني  مقرتحات  درا�صة  عن  امل�صوؤول  الت�صريع، 

ورفعها ملجل�ص الوزراء. 

البديلة،  العقوبات  مفهوم  تطبيق  اإلى  املتقدم  العامل  دول  من  العديد  وجلاأت 
من خالل ا�صتبدال عقوبات ب�صيطة مثل احلب�ص لأيام معدودة والغرامات، بخدمات 

للمجتمع مثل تنظيف ال�صوارع ورعاية امل�صنني والأيتام. 

ول تفكر احلكومة يف اإحالل عقوبات بديلة غري �صالبة للحرية، مكان عقوبات 
اجلرائم اخلطرة حتى الآن. 

اإلى  يف�صي  املفهوم  هذا  اأن  العجارمة  اأو�صح  اجلزائية،  بالو�صاطة  يتعلق  وفيما 
التو�صل بني مت�صاجرين على �صبيل املثال اإلى �صلح �صامل بدًل من اإيقاع عقوبات بهم. 

ويقول نا�صطون اإن العقوبات ال�صالبة للحرية مثل احلب�ص وال�صجن، من �صاأنها 
العدوى  انتقال  احتمالية  زيادة  عن  ف�صاًل  ال�صجني،  لدى  النتقام  مفهوم  تعزيز 
اجلرمية اإليه من نزلء اآخرين، �صيما يف حال كان مرتكباً جلرمية لأول مرة يف حياته. 

وترتاوح تكلفة ال�صجني الواحد على خزينة الدولة بني 450 – 480 ديناراً �صهرياً 
وفق م�صوؤولني يف الأمن. 

من اإح�صائيات ملراكز الإ�صالح والتاأهيل، فاإن هذه املراكز ت�صم داخلها يف املعدل العام 
بني 7 – 8 اآلف �صجني على نحو دائم، مع احت�صاب عمليات الإدخال والإفراج اجلديدة. 

وتطبق ال�صلطات على نحو ب�صيط مفهوم العقوبات البديلة بتعاملها مع الأحداث، لكن 
هذا التطبيق يتعلق بعدم حجز حرية احلدث املحكوم دون اإجباره على العمل املجتمعي.
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التوصيات في العقوبات البديلة

يف نهاية املطاف وبعد هذه الرحلة التي طفنا فيها اأبعاد ومفاهيم نظرية العقوبة 
البديلة وما اأ�صفرت عنه من نتائج اأو�صحناها يف هذا الباب، ل بد من اأن نقف اأمام 
غايته  لتحقيق  النظام  هذا  تفعيل  غايتها  املقرتحات،  اأو  التو�صيات  من  جمموعة 

وال�صتفادة من مزاياه، وجنملها فيما يلي:

و�صرورة  املدة  الق�صري  بال�صجن  العقاب  يف  اجلنائي  امل�صرع  اإ�صراف  من  احلد   .1 
اإبدالها بعقوبات اأخرى كجزاء لقرتاف تلك اجلرائم.

رفع مدة احلب�ص الق�صري املدة التي تناولتها بع�ص الت�صريعات من ثالثة �صهور   .2 
اإلى �صنة كحد اأدنى.

ن�صر الوعي القانوين ملفاهيم ومرامي واأهداف العقوبات البديلة بني املهتمني   .3 
بال�صاأن القانوين واملمتهنني له من الق�صاة واأع�صاء النيابة العامة مبا ميكنهم 

من تفعيل اأحكامه فيما يجرونه من اأق�صية اأو يتناولونه من اأبحاث.

خلق حالة من الوعي القانوين يف �صفوف املجتمعات العربية لإيجاد حالة تقبل   .4 
للعقوبات البديلة، ل �صيما وبع�ص املجتمعات العربية التي توؤمن بوجوب اإيقاع 
العقوبات الأ�صد تاأثرًيا والأكرث اإيالًما ل�صفاء اأرواح املجني عليهم ممن ت�صرروا 

من اجلرائم.

وجوب اإبراز العقوبات البديلة فيما يتم تناوله من اأبحاث ودرا�صات اأكادميية.  .5 

ت�صمني العقوبة البديلة �صمن املواد التثقيفية لرجال الق�صاء فيما يتلقونه من   .6 
ندوات اأو دورات تدريبية يف املعاهد الق�صائية العربية.

التو�صع يف اجلرائم التي تنق�صي الدعوى اجلزائية فيها بالت�صالح.  .7 

ال�صلح اجلنائي  اأخرى لعقوبة احلب�ص من خالل تكري�ص مفهوم  اإيجاد بدائل   .8 
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الذي جتريه النيابة العامة مع املتهمني بفر�ص غرامة بدًل من احلب�ص وزيادة 
حالت اجلرائم التي يتعني اإخ�صاعها لهذا النظام.

اعتماد الت�صريعات العربية للتعوي�ص عن ال�صرر الذي حلق باملجني عليه جراء   .9 
اجلرمية بدًل من احلب�ص مثل اعتماد ال�صريعة الإ�صالمية الدية عقوبة اأ�صلية 

عن عقوبة الق�صا�ص.

بديلة  لعقوبات  الحرتازية  والتدابري  والتبعية  التكميلية  العقوبات  حتويل   .10
لعقوبة احلب�ص.

يحول  ل  حتى  البديلة  العقوبة  حتديد  يف  القا�صي  ل�صلطة  �صوابط  و�صع   .11
ا�صتخدامها دون انحرافها عن مق�صدها الأ�صلي.      

النيابة  واأع�صاء  ق�صاة  من  الق�صائية  ال�صلطة  اأع�صاء  لكافة  دعوة  اخلتام  ويف 
اأظهرتها  التي  للمثالب  حتا�صًيا  البديلة  العقوبات  نظام  بتفعيل  يبادروا  اأن  العامة 
واأ�صرته  املحكوم عليه  انعك�صت على  اآثار  املدة من  للحرية ق�صرية  ال�صالبة  العقوبة 
واملجتمع الذي يعي�ص فيه والقت�صاد القومي، ف�صاًل عن اأن تفعيل نظام العقوبات 
اأن  واأملي  القا�صي مراعاتها.  التي يتعني على  ال�صيا�صة اجلنائية  البديلة يتفق مع 

قتخُ يف ب�صط مفاهيم العقوبات البديلة. فِّ اأكون قد وخُ

النيابة  واأع�صاء  ق�صاة  من  الق�صائية  ال�صلطة  اأع�صاء  كافة  ادعو  النهاية  ويف 
اأظهرتها  التي  للمثالب  حتا�صياً  البديلة  العقوبات  نظام  تفعيل  املبادرة  اإلى  العامة 
واأ�صرته  املحكوم عليه  انعك�صت على  اآثار  املدة من  للحرية ق�صرية  ال�صالبة  العقوبة 
العقوبات  نظام  تفعيل  اأن  ف�صاًل  القومي،  والقت�صاد  فيه  يعي�ص  الذي  واملجتمع 

البديلة يتفق مع ال�صيا�صة اجلنائية التي يتعني على القا�صي مراعاتها.

ّفقنا يف هذه الورقة يف ب�صط مفاهيم العقوبات البديلة. ناأمل اأن نكون قد وخُ

واهلل املوفق





الباب الخامس

صور التعذيب بين الواقع 
والقانون
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صور التعذيب 

ن رحيًما مع امل�صت�صَعفني واْقَهر امل�صتْكرِبين” “كخُ

تنت�صر منذ فرتة �صوٌر ومقاطعخُ َمرئّية يظهر فيها العديد من الأ�صخا�ص حتت 
وطاأة التعذيب الذي رمبا اأدى اإلى وفاتهم، وذلك باأب�صع الو�صائل واأكرثها وح�صية، 
واملنظمات  احلكومات  وبع�ص  العاملي  العام  الراأي  لدى  حقيقية  �صدمة  �صّكل  مما 

الدولية التي تعنى بحقوق الإن�صان.

ومن هنا كان ل بد من مقاربة هذا الأمر قانونًيا، وت�صليط ال�صوء عليه، خلطورة 
�صاأنه، ومل�صا�صه بالق�صاء الدويل.
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التعذيب كجريمة دولية

باإنفاذ القانون ا�صتخدام  يخُ�صمح ملوظفي الأجهزة املكلفة  فمن الناحية املبدئية، 
اأداء واجباتهم  اإلى متكينهم من  قدر معني من القوة �صمن ظروف حمددة تهدف 
املتحدة  الأمم  اأ�صدرتها  التي  الأ�صا�صية  املبادئ  يف  املبداأ  هذا  ويرد  اإليهم،  املوكولة 

واملتعلقة با�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من قبل موظفي اإنفاذ القانون. 

اأو اإغفال القيام بها ي�صكل  لكن ا�صتخدام القوة خارج نطاق هذه الخت�صا�صات 
انتهاكا لهذه املبادئ الأ�صا�صية وجرائم تعذيب وغري ذلك من �صروب �صوء املعاملة اأو 
العقوبة وجرائم اأخرى من قبيل الإعدامات خارج نطاق الق�صاء. وعندما ت�صتخدم 
�صد  جرائم  حينها  ت�صكل  ف�صوف  امل�صلحة،  النزاعات  اإطار  يف  ال�صكل  بهذا  القوة 

الإن�صانية وجرائم حرب. 

وكمبداأ عام، ثمة حدود تخُفر�ص على ما ميار�صه وكالء الدولة من �صلطة على 
املوقوفني يف عهدتهم.  ول تتعلق �صلطتهم باملواطنني فقط، بل تن�صحب على جميع 
التابع لها. ولذلك فال  اأو نطاق الخت�صا�ص اجلغرايف  الدولة  اأرا�ص  املقيمني على 

ميكن القول اأن �صلطة الدولة هي �صلطة مطلقة.  

تعريف التعذيب:

املادة الأولى من اتفاقية مناه�صة التعذيب ل�صنة 84:

يق�صد بالتعذيب »اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �صديد، ج�صديا كان اأم عقليا، 
يلحق عمدا ب�صخ�ص ما بق�صد احل�صول من هذا ال�صخ�ص، اأو من �صخ�ص ثالث، على 
معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�صتبه يف انه ارتكبه، هو 
اأو �صخ�ص ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �صخ�ص ثالث - اأو عندما يلحق مثل 
اأو  اأياً كان نوعه، اأو يحر�ص عليه  هذا الأمل اأو العذاب لأي �صبب يقوم على التمييز 
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يوافق عليه اأو ي�صكت عنه موظف ر�صمي اأو اأي �صخ�ص يت�صرف ب�صفته الر�صمية. ول 
يت�صمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�صئ عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو 

الذي يكون نتيجة عر�صية لها«.

وتن�ص املادة 8 من امليثاق العربي حلقوق الإن�صان على »حظر تعذيب اأي �صخ�ص 
بدنياً اأو نف�صياً اأو معاملته معاملة قا�صية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة اأو غري اإن�صانية«. 
وعليه فاإن امليثاق العربي يحظر التعذيب وغري ذلك من �صروب �صوء املعاملة ولكنه 

مل يفر�ص عقوبة.  

عنا�ضر التعريف :

ل توجد قائمة حمددة تورد الأفعال التي ت�صكل تعذيبا وغري ذلك من �صروب 
�صوء املعاملة، ولكن ثمة عنا�صر تدخل يف تعريف التعذيب ت�صاعد على حتديد الأفعال 
املتعلقة  العنا�صر بالأ�صئلة  ارتكابها، وترتبط هذه  اأو المتناع عن  ارتكابها  املحظور 

بنوع الأفعال وهوية مرتكبيها واأ�صباب ارتكابها.

ما هو نوع الأفعال املحظورة؟ 

التي  تلك  اأو  ق�صد  عن  املرتكبة  الأفعال  امل�صطلح  بهذا  يخُق�صد  العمد:  الفعل 
ميتنع ال�صخ�ص عن ارتكابها. وعليه فاإن الإحجام عن القيام بفعل ما اأحيانا من قبيل 
الت�صال  اأو  ال�صتحمام  من  منعه  اأو  للمحتجز  املاء  اأو  الطعام  تقدمي  عن  المتناع 
تخُعد  اأفعال  اأو معاناة كبرية مبا يجعلها  اأمل �صديد  اإلى  اأن يف�صي  بالعامل اخلارجي 

مبثابة التعذيب. 

اأ�صكال �صوء  واإذا مل ت�صكل هذه الأفعال تعذيبا، ف�صوف تعترب مبثابة �صكل من 
املعاملة اإذا ارتخُكبت يف �صياق احلجز.

الأفعال التي ت�صبب اأملا ومعاناة/ عذاباً كبريين: ينبغي التنويه هنا بعدم وجود 
ردود  تختلف  اإذ  العذاب،  واملعاناة/  الأمل  لقيا�ص  الأفراد  م�صتوى مطلق على جميع 
اأفعال الأ�صخا�ص على الأعمال املختلفة التي قد ت�صبب الأمل وذلك بالعتماد على 

عدة عوامل من قبيل احلالة اجل�صدية والعقلية.
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التعذيب كجرمية دولية

يعد التعذيب جرمية خطرية يتعني على املجتمع الدويل ال�صطالع مب�صوؤولية 
الت�صدي لها ب�صكل جماعي، وين�ص القانون الدويل على م�صوؤولية وا�صحة تقت�صي اإما 
ت�صليم املتهمني بارتكاب جرمية التعذيب اأو حماكمتهم جنائيا، وتعد هذه امل�صوؤولية 
م�شوؤولية ع�برة حلدود الدولة، وت�شرتط امل�دة 7 من اتفاقية مناه�صة التعذيب على 
كل دولة تعرث على �صخ�ص ارتكب على اأرا�صيها اأو �صمن نطاق اخت�صا�صها القانوين 
اأفعال تعد تعذيبا للقيام بت�صليمه اأو حتريك ق�صية لدى ال�صلطات املخت�صة من اأجل 
مالحقته جن�ئي�ً، وت�شرتط امل�دة 8 من التفاقية وجوب اعتبار اأفعال التعذيب �صمن 

اجلرائم اخلا�صعة لتفاقيات ت�صليم املجرمني بني الدول. 

وبالإ�صافة اإلى ذلك يتيح مبداأ الولية الق�صائية العاملية للدول اإ�صدار ت�صريعات 
تتيح لها ممار�صة هذا املبداأ، اأو بعبارة اأخرى، اإ�صدار قوانني جتيز لها تفعيل ولياتها 
بحق  ارتكبت  لو  حتى  الدويل  القانون  اأحكام  تخالف  التي  اجلرائم  على  الق�صائية 
جرمية  فالتعذيب  اأرا�صيها،  غري  من  اأرا�ٍص  على  اأو  مواطنيها  غري  من  اأ�صخا�ص 
خطرية واأ�صحى من املمكن اليوم مالحقة مرتكبيها يف اأي بلد عمال باأحكام قوانني 

الولية الق�صائية العاملية. 

باملحكمة  اخلا�ص  الأ�صا�صي  روما  نظام  7 من  املادة  باأن  التنويه  ينبغي  واأخريا، 
اجلنائية الدولية تن�ص على اعتبار التعذيب جرمية �صد الإن�صانية اإذا ارتخُكبت كجزء 
اأو�صع نطاقا ي�صتهدف اأي جمموعة من املدنيني مع العلم امل�صبق بوقوع  من هجوم 
هذا الهجوم، وعالوة على ذلك، تن�ص املادة 8 على اأن التعذيب وغري ذلك من �صروب 
�صوء املعاملة ت�صكل جرائم حرب عند ارتكابها كجزء من خطة اأو �صيا�صة عامة اأو حملة 
وا�صعة النطاق لرتكاب هذا النوع من اجلرائم، وعندما ترتكب جرمية التعذيب اأو 
لأحكام  خرقا  ت�صكل  ف�صوف  الدولية،  غري  امل�صلحة  النزاعات  �صياق  يف  املعاملة  �صوء 
املادة 3 امل�صرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع ال�صادرة عام 1949، كما ي�صكل التعذيب 
و�صوء املعاملة خروقات خطرية لتفاقية جنيف ال�صادرة يف 12 اأغ�صط�ص/ اآب 1949، 
وذلك وفق تعريفها الوارد يف املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية 
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جنيف  لتفاقيات  املرتكبة  اخلروقات  وت�صكل  احلرب،  اأوقات  يف  املدنيني  الأ�صخا�ص 
جرائم حرب عمال باأحكام املادة 8 من نظام روما الأ�صا�صي اخلا�ص باملحكمة اجلنائية 

الدولية.  

املواثيق واالتفاقيات الدولية

1- الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان �صنة 1948:

الذي مت اعتماده من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ومن خالله وافقت 
الأ�صا�صية هي حق لكل �صخ�ص وتطبق يف كل  الإن�صان  اأن حقوق  اعتبار  الدول على 
مكان لوي�ص فقط الدول املوافقة على الإعالن وي�صتتبع ذلك املبداأ وجوب اأن حترتم 
جميع احلكومات حقوق الأ�صخا�ص اخلا�صعني لوليتها الق�صائية، وقد كان الإعالن 
اأو  القا�صية  والعقوبة  التعذيب  الن�ص على حظر  ال�صباق يف  الإن�صان  العاملي حلقوق 

الالإن�صانية اأو املهينة .

اإن�صان للتعذيب ول للعقوبات  وقد ن�ص يف مادته اخلام�صة على »ل يعر�ص اأي 
ا�صتعمال  اأنه حظر  بالكرامة«، مبعنى  املحطة  اأو  الوح�صية  اأو  القا�صية  املعامالت  اأو 
التعذيب لكنه حظر عام ل يت�صمن اأي اإلزام غري انه يفر�ص اإلزام معنوي على الدول 
التعذيب كما مل  الإعالن مل يعرف  اأحكامه لكن هذا  يف �صرورة احرتامه وتطبيق 

ين�ص على العقوبات. 

2- العهد الدويل للحقوق ال�صيا�صية واملدنية:

مت اعتماده �صنة 1966 وقد حظر ممار�صة التعذيب يف مادته ال�صابعة وعلى عك�ص 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان فاإن الدول التي ت�صبح طرفا يف العهد تكون ملزمة 
دوليا باحرتام هذا احلظر واأن تعمل على متتع جميع الأفراد الداخلني يف وليتها 
الق�صائية باحلق يف عدم التعر�ص للتعذيب اأو �صوء املعاملة واإل تعر�صت للم�صوؤلية 

الدولية للدول يف عالقاتها الدولية مببداأ ح�صن النية واملعاملة باملثل.

اجلنائية  للمحكمة  الأ�صا�صي  النظام  الوثيقتني  هذه  عن  ف�صال  جند  كما 
الدولية )روما( تعر�ص جلرمية التعذيب يف املادة ال�صابعة باعتبارها ت�صكل جرمية 
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الدويل  املجتمع  قلق  تثري  التي  اجلرائم  اأخطر  من  باأنها  وو�صفها  الإن�صانية  �صد 
الإتفاقية  ومنها  الإقليمية  املعاهدات  يف  التعذيب  حظر  على  الن�ص  مت  كما  باأ�صره، 
الأروبية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية التي بداأ نفاذها يف 1953/11/3، 
وامليثاق   ،1969/11/22 يف  اعتمدت  التي  الإن�صان  حلقوق  الأمريكية  الإتفاقية  وكذا 

الإفريقي حلقوق الإن�صان وال�صعوب املعتمد يف 1981.

3- اإعالن الأمم املتحدة املتعلق بحماية جميع الأ�صخا�ص من التعر�ص للتعذيب:

على  ن�صت  دولية  وثيقة  اأقدم  ي�صكل  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته 
�صكال  فيه  ويرى  الإن�صانية(  للكرامة  )امتهان  باأنه  و�صفه  وقد  التعذيب  جترمي 
اأو املحطة بالكرامة  اأو الالاإن�صانية  اأو العقوبة القا�صية  اأ�صكال املعاملة  متفاقما من 
ح�صب مادته الثانية التي ن�صت على »يعترب اأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من 
يدان  الإن�صانية  للكرامة  اإمتهانا  املهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  املعاملة  �صروب 
الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حلقوق  وانتهاكاً  املتحدة  الأمم  ملقا�صد  اإنكارا  بو�صفه 
املن�صو�ص عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان«، وقد مثل هذا الإعالن خطوة 

هامة يف الطريق لإعداد اإتفاقية مناه�صة التعذيب.

4- اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�صة التعذيب:

لقد اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتوافق الآراء يف 1984/12/10 
يف قرارها رقم 46/39 وهي اأهم وثيقة حلظر التعذيب على امل�صتوى العاملي تتكون 
من 33 مادة تت�صمن اأحكام تف�صيلية حول الوقاية وقمع التعذيب فبعد تعريفها 
الدول  تتخذ  اأن  على  ين�ص  منها  الأول  اجلزء  جند  الأولى،  مادتها  يف  التعذيب 
الأطراف تدابري تطبيقية من اأجل اإعمال مبداأ احلظر بكل جوانبه، بطريقة فعالة 
وعلى اأي اإقليم يخ�صع لوليتها الق�صائية، ول جتوز ممار�صة التعذيب باأي مربر، 
�صواء يف الظروف ال�صتثنائية مثل حالة احلرب اأو حالة ال�صطرابات الداخلية، كما 
ل يجوز التذرع بطاعة اأمر �صادر عن موظف اأعلى رتبة اأو عن �صلطة عامة للقول 
اإلى  اأو ت�صلمه  اأو تقيده  اأي �صخ�ص  باأل تطرد  الدول  التعذيب، كما تتعهد  باإباحة 

دولة اأخرى.
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 وتن�ص الإتفاقية اأي�صا على اأن الأ�صخا�ص الذين يزعم اإرتكابهم اأعمال تعذيب 
بع�صها  اإلى  تقدم  اأن  الدول  اإلى  ويطلب  ت�صليمهم  يتم  اأو  املحاكمة  اإلى  يقدمون 
مثل  باقرتاف  املتعلقة  اجلنائية  بالدعاوى  يتعلق  فيما  الق�صائية  امل�صاعدة  البع�ص 

تلك الأعمال الالإن�صانية .

يف املادة العا�صرة منه ت�صمن كل دولة ادراج التعليم والعالم فيما يتعلق بحظر 
التعذيب على الوجه الكامل يف برامج تدريب املدنيني اأو الع�صكريني املكلفني باإنفاذ 
القانون اأو عريهم ممن تكون له عالقة باحتجازك اأي �صخ�ص.  اأو التوقيف اأو التقال.

يقر الد�صتور الردين والتفاقيات الدولية بتحرمي التعذيب وغريه من �صروب 
املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو املهينة اأو الالإن�صانية مع التاأكيد على اأنه حق مطلق.

عدم  يف  احلق  لأن  للتعذيب  كمربر  ا�صتثنئاية  ظروف  باأي  التذرع  يجوز  ول 
الدولية  املعايري  ح�صب  منه  التن�صل  اأو  للتعليق  قابل  غري  حق  للتعذيب  التعر�ص 

حلقوق الإن�صان ودولة القانون.

من ناحية ثانية ل تزال البيئة القانونية الأردنية قا�صرة عن املالقحة الفعالة 
ملحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب.

فالقانون الأردين يجرم التعذيب �صمن املادة 208 من قانون العقوبات ب�صورة 
جمتزئة حيث يق�صر على نطاق التعذيب الوارد يف اتفاقية المم املتحدة ملناه�صة 

التعذيب على وجود الق�صد اخلا�ص )انتزاع الإقرار او العرتاف(

يعاقب ن�ص املادة 208 لإدراجه جرمية التعذيب �صمن طائفة اجلرائم اجلنحوية ال 
اإذا اأف�صت اإلى الوفاة اأو اإحداث عاهة فتنتقل جرمية التعذيب بذلك اإلى م�صاف اجلرائم 
اجلنائية مما ي�صكل مالفة �صارخة ملا هو وارد يف التفاقية الدولية ملناه�صة التعذيب 
من وجوب اإ�صباغ ال�صفة اجلنائية على اأفعال التعذيب باعتبارها اجلرمية الأ�صد خطورة.

كما اأن اعتبار التعذيب جرمية جنحوية يف�صي اإلى اأن النتائج القانونية املنبثقة 
من  التجرمي  نطاق  من  بها  ال�صروع  وخروج  والتقادم  العام  بالعفو  ك�صقوطها  عنها 

يخالف مبداأ املالحظة وفقاً لالتفاقية الدولية.
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ول تزال املالحقة الق�صائية ملرتكبي جرمية التعذيب من ال�صكاليات الواقعية 
حيث  العقوبات  قانون  من   208 املادة  ن�ص  مراجعة  عاجل  وب�صكل  ت�صتدعي  التي 
يت�صمن الواقع العملي ق�صورا يف اآليات التظلم والتحقيق مع امل�صتكى عليهم ب�صكاوى 
التعذيب مما ينتج عنه عدم حما�صبة مرتكبي جرائم التعذيب وافالتهم من العقاب، 
مما يحرم �صحايا التعذيب من احل�صول على التعوي�ص مبا ين�صجم مع املادة 14 من 

اتفاقية مناه�صة التعذيب 1984.

مل ي�صهد 2014 اتخاذ اأي اجراءات ادارية فعالة من قبل اجلهات املعنية ملنع وقوع 
التعذيب، حيث مل ي�صدر اأي حتقيق بدعاوى التعذيب عن جهات حمايدة وم�صتقلة 

بخ�صو�ص اأي من انتهاكات التعذيب والدعاءات املتعلقة بخ�صو�صها.

التعذيب  واأوؤكد على �صرورة و�صع حد لظاهرة عدم حماكمة مرتكبي جرائم 
بالعقاب الوارد يف املادة 208 من قانون العقوبات والتعامل مع الأفعال املرتكبة على 

اأنها جمرد مالفات م�صلكية ل ت�صتوجب تطبيق املادة 208.

واملالحقة الق�صائية لهوؤلء مبوجب املادة 37 من قانون الأمن العام ل�صنة 65 
التي  اجلرائم  اأن  مفاده  اآخر  ومربر  الأدنى،  احلد  جمرد  فقط  ومتثل  كافية  غري 
اإ�صباغ  ت�صتوجب  املعاملة  �صوء  �صروب  من  وغريه  التعذيب  فيها  وي�صتخدم  ترتكب 
و�صف جرمي اآخر جرمية ال�صرب املف�صي اإلى املوت اأو الإيذاء ب�صوره املختلفة مما 
يعني توافر مناخ منا�صب لالإفالت من العقاب فيما يتعلق بق�صايا التعذيب ورغم اأن 
اإجراءات التحقيق واملالحقة التي جتريها النيابة العامة لقوات الأمن العام والأحكام 
التي ت�صدر عن املحكمة ال�صرطية والتي تعترب �صديدة اأحياناً اإل اأنها ل تن�صجم مع 

املعايري الدولية حلقوق الإن�صان من حيث ال�صتقاللية واحلياد املطلوبني.

يتم  وحتى  العقوبات  قانون  من   208 املادة  تعديل  يف  الإ�صراع  ب�صرورة  واأو�صي 
ذلك يجب تبني �صيا�صات واجراءات عاجلة ب�صاأن �صكاوى التعذيب مبا يف ذلك اتخاذ 
الإن�صان  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  تن�صجم  فعالة  وق�صائية  حتقيقية  اجراءات 
وتربهن على الوفاء بالتزامات الأردن مبوجب اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من 

�صروب �صوء املعاملة يف املادة 4.
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يت�صمن  الأردين  العقوبات  لقانون  معدل  بقانون  مقرتح  نائب   32 تبنى  وقد 
ت�صديد عقوبة جرمية التعذيب من خالل تعديل ن�ص املادة 208 ليتواءم مع اتفاقية 

مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب �صوء املعاملة ل�صنة 1984 ب�صكل كامل.

ال�صوؤال الآن: هل جلان التحقيق التي ي�صكلها الأمن العام يف �صكاوى املواطنني 
وغريهم �صد مرتكبي اأفعال التعذيب وحتويل هذه ال�صكاوى اإلى حمكمة ال�صرطة 
تنظر هذه ال�صكاوى ين�صجم مع املعايري الدولية؟ هل يوجد يف الأردن عملية اإفالت 

من العقاب مثاًل؟

الأمن  ادارة  التعذيب من قبل  اإحالة مرتكبي جرائم  اإلى ندرة  الإ�صارة  وجتدر 
العام للق�صاء مبوجب املادة 208 اأو بحكم مواد اأخرى من قانون العقوبات كجرمية 
اأن هناك افالت من قبل هذه  اإلى املوت، واعتبارها مالفات يعني  ال�صرب املف�صي 

اجلهات م�صلكية.

واإذ ن�صري اإلى اأن املادتني 2 و16 من التفاقية الدولية ملناه�صة التعذيب تلزمان 
كل دولة طرف باتخاذ تدابري فعالة ملنع اأعمال التعذيب وغريه من �صروب املعاملة 

اأو العقوبة القا�صية اأو الالإن�صانية اأو املهنية يف اأي اإقليم يخ�صع لوليتها.

واإذا تقر باأنه تقع على الدولة م�صوؤولية اأ�صا�صية عن تنفيذ هاتني املادتني وباأن 
حقوق  من  الكامل؟؟  والحرتام  حريتهم  من  املحرومني  الأ�صخا�ص  حماية  تقرير 
وتعزز  تكمل  الدولية  التنفيذ  هيئات  واأن  للجميع  م�صرتكة  م�صوؤولية  هما  الإن�صان 

التدابري الوطنية.

العقوبة  اأو  املعاملة  للتعذيب وغريه من �صروب  الفعال  املنع  اأن  اإلى  ن�صري  واإذ 
القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة يقت�صي التثقيف واتخاذ جملة من التدابري املتنوعة 
الت�صريعية والإدارية والق�صائية. لأن ا�صتئ�صال جرمية التعذيب يجب اأن تركز اأوًل 
وقبل كل �صيء على الوقاية، وندعو اإلى اعتماد بروتوكول اختياري لالتفاقية حتى اأن 
حماية الأ�صخا�ص املحرومني من حريتهم من التعذيب ميكن تعزيزها بو�صائل غري 

ق�صائية ذات طابع وقائي تقوم على اأ�صا�ص زيارات غري منتظمة لأماكن الحتجاز.
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لإنقاذ  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  من  جوهرية  اإجراءات  اتخاذ  يتم  مل 
ان�صجاماً  ين�صجم  مبا  للتعذيب  التعر�ص  عدم  يف  باحلق  املتعلق  الد�صتوري  الن�ص 
كاماًل مع التزامات الأردن مبوجب التفاقية الدولية ملناه�صة التعذيب وغريها من 
التفاقيات الدولية ذات ال�صلة، كما مل تتخذ اجراءات ادارية فعالة ملعاجلة م�صاألة 

الإفالت من العقاب.

اإن وجود التزام �صيا�صي واأخالقي �صد الإفالت من العقاب اأمر م�صجع غري اأن 
م�صوؤولية �صمان القالع عن هذه املمار�صة تقع على عاتق اجلميع مما يحتم اإر�صاء 

ا�صرتاتيجية قوية وتنزيلها على نحو فعال.

مقرتيف  متكني  عدم  اإلى  ت�صعى  اأحكام  من  ت�صمنته  وما  روما  معاهدة  روح  اإن 
الإن�صان  حقوق  ثقافة  لتكري�ص  العقاب  من  الإفالت  من  الإن�صانية  �صد  اجلرائم 

وحماية الإن�صانية من اجلرائم.
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مفهوم التعذيب

نف�شية  اأو  ج�شدية  �شغوط  مم�ر�شة  عرب  جم�عي  اأو  فردي  انتق�م  هو  التعذيب 
ما،  ب�صيٍء  اأو العرتاف  بعمل معني  القيام  اإجباره على  بغية  ال�صخ�ص  �صديدة على 
حتى ولو مل يكن قد قام به، اأو يف كل الأحوال معاقبته على موقٍف اتخذه اأو قناعٍة 

يوؤمن بها اأو معتقٍد يعتنقه.

يف القانون، اأعمال التعذيب هي جرائم تن�ص وتعاقب عليها القوانني الوطنية 
والدولية، وللتعذيب مفهوم عام واحد، ولكن البحث فيه باعتباره جرمية يحتاج اإلى 
اأنها  املعرو�صة على  ال�صور  التاأكد من جدية  واأولها  اأركان هذه اجلرمية،  ا�صتجماع 
الدولية  القوانني  َعر�ص  َثم  ومن  بها..  املدلى  املعطيات  على  انطباقها  اأي  جرائم، 
التي ترعى هذه اجلرائم، وحتديد نوعية املحاكم �صاحبة ال�صالحية للنظر يف هذه 

الأعمال اجلرمية ال�صائنة. 
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التوصيف القانوني للتعذيب

على الرغم من اأّن البينات املنت�صرة يف الإعالم وو�صائل التوا�صل تخُثِبت واقًعا معيًنا، 
اإل اأنها ل ت�صّكل قرينة اإثبات كاملة املوا�صفات القانونية، فهي تعد مبثابة بداية اإثبات 
يحتاج اإلى ا�صتكمال عرب وقائع معينة اأو �صهادات ثابتة اأو قرائن اأخرى اأو اأحكام �صادرة 
التي  “ال�صلطة”  اأي املنطقة، ومن حيث  “اجلغرافيا”  يف ق�صايا متالزمة من حيث 

ي�صتبه اأنها قامت بهذه الأعمال املدانة واملعاَقب عليها يف القوانني املرعية الإجراء.

اإَذن ل ميكن اتخاذ تلك البّينات بذاتها اإثباًتا ي�صتوجب اإدانة وحماكمة، بل يجب 
التو�صع والتحقق قبل ال�صروع يف اأي مالحقة اأو حماكمة.

وقد عّرفت القواعد الدولية حلقوق الإن�صان التعذيَب باأنه “عمل عمدي تنجم 
اأو من  ال�صحية  اأجل احل�صول من  ويتم من  �صديدة،  اأو عقلية  عنه معاناة ج�صدية 
الغري على معلومات عرب تخويفه، مبعاقبته اأو ال�صغط عليه، على اأن ي�صدر ذلك )اأي 

التعذيب( عن الدولة اأو اأي �صخ�ص يت�صرف ب�صفته الر�صمية”.

اأ- يناق�ص التعذيب -اأول ما يناق�ص- الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان )1948( الذي 
اأو  اأحد للتعذيب ول املعاملة  “ل يجوز اإخ�صاع  اأنه  ين�ص يف املادة اخلام�صة على 

العقوبة القا�صية اأو غري الإن�صانية اأو التي مت�ص بالكرامة”.

ب- ومعاهدة جنيف الثالثة املتعلقة مبعاهدة اأ�صرى احلرب )1949( ومعاهدة جنيف 
الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني )1949( اأثناء النزاعات امل�صلحة، واحلالة احلا�صرة 
املوّثقة ب�صور تعّد مالفة وا�صحة لأحكام املعاهدتني املذكورتني مبا ت�صكالن من 
مبادئ اأ�صا�صية للقانون الدويل الإن�صاين، ويف مقدمتها جرمية احلرب واجلرمية 

�صد الإن�صانية بكافة ت�صعباتها.
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ج- ن�صت املادة ال�صابعة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية )1966( 
على اأنه “ل يجوز اإخ�صاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو غري 
الإن�صانية اأو التي تتعر�ص للكرامة، وب�صكل خا�ص ل يجوز اإجراء اأي جتارب طبية 

اأو علمية على اأحد دون ر�صاه احلر”.

د- اأما اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�صة التعذيب )1984( فقد اأ�صارت اأنه ل يجوز التذرع 
باأي ظروف ا�صتثنائية للقيام بالتعذيب، ول حتى بالأوامر ال�صادرة عن موظفني 
اأعلى رتبة، مما يعني واحلالة هذه اأن املاأمور غري معفى من العقوبة بحجة تلقيه 

توجيهات اأو اأوامر من روؤ�صائه.

هذا الن�ص يدعو املروؤو�صني اأو اأ�صحاب ال�صلطة الدنيا اإلى عدم الإلتزام باأوامر تبغي 
القيام باأعمال التعذيب، لأن يف ذلك مالفة لقواعد اآمره يف القانون الدويل ل 

جتوز مالفتها.

�صد  جرمية  مبثابة  وتعدها  اجلرمية  هذه  تخُدين  التي  املتكاملة  القواعد  اأما  هـ- 
فتتمثل  عام،  ب�صكل  حرب  وجرمية  نواحيها،  بع�ص  يف  اإبادة  وجرمية  الإن�صانية 
بالقانون الدويل الإن�صاين الذي يوحد معايري احلقوق الأ�صا�صية لل�صخ�ص، والتي 

ل يجوز التخلي عنها اأو التعر�ص لها حتت اأية ذريعة.

يف  منطقة  من  اأكرث  يف  التعذيب  جرائم  عدد  وتزايد  الرتكابات  لتفاقم  ونظًرا 
العامَل، على هام�ص النزاعات امل�صلحة، فقد �صكلت الأمم املتحدة عام 1987 جلنة 

دولية ملراقبة و�صع التعذيب وو�صع تقارير دورية ت�صري اإلى واقع احلال.

و- توقفت الإتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان ب�صكل خا�ص عند جرمية التعذيب، اإذ 
ت يف مادتها الثالثة على وجوب تدعيم حماية الإن�صان من التعذيب، وقد كان  ن�صّ
لقرارات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان وقًعا مهًما على البلدان الأوروبية وغري 
على  التي  املختلفة  وللنتائج  بها  تتمتع  التي  العالية  للم�صداقية  نظًرا  الأوروبية، 
رمية مت�ص حقوق الإن�صان. الدولة املدانة حتّملها كتبعة قانونية لقيامها باأعمال جخُ
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ز- ن�صَّ امليثاق العربي حلقوق الإن�صان )2004( يف مادته الثامنة على م�صاألة التعذيب 
من جوانبها املختلفة، لكن هذا الن�ص يحتاج اإلى تفعيل عَملي.

د -يف حال ثبوتها- منوذًجا �صاطًعا  وال�صور املعرو�صة يف متناول النا�ص اليوم جت�صِّ
عّما يتعر�ص له ال�صخ�ص الب�صري من تعديات ج�صيمة، مل تزل متار�صها �صلطات 

حاكمة اأو ملي�صيات مدعومة ر�صمًيا.

جرائم التعذيب الواردة يف �صور مفزعة حتتاج اإلى حتقيقات جدية وم�صوؤولة وعلى 
اأعلى امل�صتويات الدولية، بغية حتديد الإطار اجلرمي العام، عرب ا�صتقاء املعطيات 

الواقعية التي تثبت َمن قام بهذه اجلرائم وتالحقه اأمام املحاِكم املخت�صة.

التو�ضيات

1- الن�ص د�صتورياً على حق الإن�صان يف احلياة و�صالمة اجل�صد وتعديل الت�صريعات 
النظم  اخت�صا�ص  العادلة وح�صر  املحاكمة  �صمانات  تعزيز  ي�صمن  الوطنية مبا 
فيه  تتوافر  ل  التي  اخلا�صة  عن  عو�صاً  النظامية  باملحاكم  التذعيب  جرائم  يف 
اأن يتم ذلك ل بد من  واإلى  الدولية  املعايري  العادلة مبوجب  املحاكمة  �صمانات 
اإنقاذ  موظف  مبعاقبة  اخلا�صة  املحاكم  عن  ت�صدر  التي  الأحكام  جميع  اإخ�صاع 

القانون للمراجعة اأمام حمكمة التمييز.

2- تعديل قانون العقوبات مبا يكفل ت�صديد عقوبة جرمية التعذيب واعتبارها جناية 
ولي�ص جنحة والن�ص على حق ال�صحايا بالتعوي�ص املبا�صر من قبل الدولة عندما 
بالتقادم وعدم �صمولها  اأن ل ت�صقط  يرتكب اجلرمية موظف عام، والن�ص على 

بالعفو العام.

اأو  الطبيعية  الوفاة  امل�صكلة يف حالت  �صواء  التحقيق  اآليات عمل جلان  3- مراجعة 
غريها، ومراجعة اأ�ص�ص ت�صكيلها وقرارتها بحيث تكون م�صتقلة وحمايدة، وكذلك 
التاأكد من اأن قراراتها تاأتي ب�صكل حمدد ودقيق مبا ل يفتح جماًل لالحتمالت 
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والتكهنات و�صمان �صفافية اإجراءات التحقيق و�صرعة ن�صر نتائجها للراأي العام.

4- ال�صتمرار يف درا�صة الت�صريعات التي تت�صمن تقييد تطبيق عقوبة الإعدام وو�صع 
التي  اجلن�ئية  الق�ش�ي�  يف  التحقيق  م�ش�ئل  على  حزم�ً  اأكرث  و�شروط  �شوابط 
لكافة  العقوبة  اإخ�صاع  الإدانة مع  اأدلة  قوة  والتيقن من  الإعدام  تكون عقوبتها 

طرق الطعن ا�صتئنافاً ومتييزاً.

5- دعوة احلكومة للنظر يف العرتاف باخت�صا�ص جلنة مناه�صة التعذيب امل�صار اإليها 
يف املادة 22 من التفاقية ودرا�صة اإمكانية الن�صمام اإلى الربوتوكول الختياري 

امللحق بالتفاقية.
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الَمحاِكم ذات الصالحية
 في التعذيب

بح�صب القوانني الوطنية، تعد )املحاكم الوطنية( �صاحبة �صالحية للنظر يف 
جرائم التعذيب الواقعة على اأر�ص هذه الدولة اأو �صمن �صيادتها، بغ�ّص النظر عن 
نوعية اجلرمية، جماعية اأو فردية، ودون متييز بني ال�صحايا، اأي مواطنني اأو غري 

مواطنني، اأو لجئني.

ولكن التعذيب ياأتي من جهة ر�صمية لديها ال�صلطة الكافية للقيام بذلك، ول 
التعذيب  عن  احلديث  مت  حتى  الأ�صخا�ص،  من  كبرية  اأعداد  ا�صتهداف  عند  �صيما 
مبثابة  اجلرمية  هذه  اعتبار  على  الدويل  باملجتمع  حدا  مما  “ر�صمية”،  كجرمية 
املحكمة  نظام  يف  املقرة  اجلرائم  مع  تتماهى  عندما  وبخا�صة  “دولية”،  جرمية 

اجلنائية الدولية، ومنها جرائم احلرب واجلرائم �صد الإن�صانية.

اجلرائم  بهذه  للنظر  �صالحية  �صاحبة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يجعل  مما 
لأن  احل�صانات،  عند  توقف  دون  م�صوؤولياتهم  علت  مهما  مرتكبيها  ومالحقة 
ال�صالحية املعطاة لهذه املحكمة �صاملة وتعلو على ن�صو�ص القوانني املحلية ومنها 

ما يتعلق باحل�صانات املمنوحة لأ�صحاب ال�صلطة.

املحكمة  �صالحية  �صمن  تقع  املتداَولة  ال�صور  منت  يف  الواردة  التعذيب  وجرائم 
اجلنائية الدولية التي ت�صع يدها على امللف برمته ب�صبب غياب املحاكم الوطنية اأو عدم 

قدرتها على حماكمة ومقا�صاة املرتكبني، ولكنها متار�ص �صلطتها يف احلالت التالية:

1- اإذا كان املتهم بارتكاب اجلرم مواطًنا لدولة موّقعة على نظام روما، اأو اإذا قبلت   
دولة املتهم مبحاكمته.
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2- اإذا وَقع اجلرم يف اأرا�صي دولة موّقعة على نظام روما، اأو اإذا �صمحت الدولة التي   
وقع اجلرم على اأرا�صيها  للمحكمة بالنظر يف الق�صية.

اأخُحيلت الق�صية اإلى املحكمة بوا�صطة الأمني العام بناًء على قرار يتخذه  اإذا  3- اأو   
جمل�ص الأمن الدويل.

اجلدير ذكره اأن مبداأ مرور الزمن ل ينطبق على هذه اجلرائم، ولكن ل ت�صتطيع 
املحكمة النظر يف الق�صايا املرتكبة قبل الأول من يوليو/متوز .2002

اأن�صاأ  الذي  روما  نظام  من  ال�صابعة  املادة  يف  ورد  ما  عنده  بالتوقف  واجلدير 
“عدم  مبداأ  من  العامل،  دول  غالبية  من  عليه  ع  واملوقَّ الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
مما يعني اأن اأي قرار يتخذ يف  جواز رد اأو ت�صليم �صخ�ص اإلى بلد ميار�ص التعذيب”، 
هذا ال�صياق يعد مالًفا لأحكام نظام روما ويعر�ص فاعله للم�صاءلة، حتى لو كانت 
هذه الدولة مرتبطة مع الدولة الأخرى التي �صلمتها ال�صخ�ص، اإذ اأن نظام روما هو 

مبثابة معاهدة دولية ملزمة وتعلو هرمًيا على اأي اتفاقية ثنائية.

اجلنائية  املحكمة  عن  ال�صادر  القرار  عند  التوقف  من  بد  ل  ال�صياق،  هذا  يف 
الدولية ليوغ�صالفيا ال�صابقة الذي اأ�صار اإلى اأنه: “اأ�صبح حظر التعذيب الآن اأحد 
املجتمع  لأع�صاء  موجهة  ر�صالة  مبثابة  فهو  وبذلك  الدويل،  املجتمع  معايري  اأهم 
اأن حظر التعذيب ميثل  الدويل وكل الأفراد الذين يتقلدون �صلطة ر�صمية مفادها 

قيمة مطلقة يجب اأن ل ينحرف عنها اأي �صخ�ص”.

“اأ�صبح حظر  اأنه  اإلى  فيه  اأ�صارت  اأ�صدرت حكًما  فقد  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأما 
قوانني  على  الأهمية  يف  اأعلى  مبرتبة  يتمتع  مبداأ  اأنه  اأي  عاملًيا،  حا�صًما  معياًرا  التعذيب 

املعاهدات”.

ويف اخلتام، اإن ال�صور املعرو�صة ل بد اأن ت�صّكل مادة حتقيق عميق بغية حتديد 
كافة جوانبها لتاأكيد الوقائع وال�صروع باإجراءات دولية وفًقا لالأ�صول املرعية، لكي 

يحا�َصب امل�صوؤولون عن تلك الرتكابات.
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اأدّلة  اعتبارها  مدى  يحدد  التوثيقي،  والبحث  العلمية  الختبارات  اإجراء  بعد 
للمدنيني  جماعي  وقتل  الإن�صانية  �صّد  وجرائم  حرب  جرائم  قيام  على  مبا�صرة 

بو�صائل وح�صية عرب ا�صتخدام التعذيب بكافة اأ�صكاله وابتكاراته.

واإذا كان جمل�ص الأمن �صاحب ال�صالحية الأ�صا�صية يف اإحالة امللف اأمام املحكمة 
اجلنائية الدولية، فاإنه ويف حال تعطيل جمل�ص الأمن ب�صبب الفيتو امل�صتمر، ميكن 
اللجوء اإلى اآلية طرق بديلة عن جمل�ص الأمن لرفع دعوى اأمام حمكمة اجلنايات 
اأ�صا�ص هذه ال�صور، من خالل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة لتّتخذ  الدولية على 

قراًرا ب�صاأنها وحتيلها على املحكمة الدولية.

ورفعه  امللف  بتح�صري  ثم  والتحقيق،  بالتثبت  تبداأ  متتالية  مراحل  هناك  اإذن 
اأمام املراجع الدولية املخت�صة لإجراء املقت�صى وفق اأحكام القوانني الدولية املرعية 

الإجراء.
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 )5( مبداأ تدوين الإجراءات
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التطور التاريخي والت�صريعي  للعقوبات ال�صالبة للحرية وبدائلها
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القضاء اإللكتروني

هو عملية نقل لئحة الدعوى وم�صتندات التقا�صي اإلكرتونًيا اإلى املحكمة من خالل 
الغر�ص، ثم يجري  �ص لهذا  اإلكرتوين م�صَّ الإلكرتوين عن طريق موقع  الربيد 
واإر�صال  رف�صها،  اأو  قبولها  ب�صاأن  قرار  واإ�صدار  املخت�ص،  املوّظف  بو�صاطة  فح�صها 

اإ�صعار بذلك اإلى املّدعي.

ومن مميزات الق�ضاء االإلكرتوين:

بتقدمي  واملتقا�صني  للمحامني  ي�صمح  »تكنولوجيا«  الـ  من  نــوع  اإيـجــاد   .1 
الـم�صتَندات القانونية بطريقة اإلكرتونية وفق منظومة متكاملة.

التقليل من تكاليف ر�صوم التقا�صي املباَلغ فيها.  .2 

املرتبطة  الورقية  وامل�صتندات  الوثائق  من  الهائلة  الكميات  من  التخّل�ص   .3 
َرفها. بالق�صية والتي متتلئ بها قاعات املحكمة وغخُ

ال�صماح للمحاكم باأداءوظيفتها بطريقة اأكرث فاعلية واأ�صرع اإجناًزا.  .4 

اإمكانية ا�صتالم امل�صتندات يف اأي وقت يومًيا، ومن اأي مكان كان.  .5 
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َيْصدر قريًبا للمؤلِّفـة
القاضي الدولي/ العين

تغريد حكمت

كتاٌب بعنوان
القضاء اإللكترونّي

 وهو كتاب ينسجم عَملّيًا مع ما تّم طرحه في
 هذا الكتاب في مجال تطوير الجهاز القضائي



 
 الخبـــــرات العمليــــة

• ع�صو جمل�ص الأعيان   )2013- حتى الآن(	
• اأول قا�صية عربية م�صلمة قي الق�صاء اجلنائي الدويل )2003- 2011(	
• املحكمة اجلنائية الدولية  ملحاكمة جمرمي احلرب يف رواندا.	
•  رئي�ص هيئة املحكمة اجلنائية الدولية لق�صايا جرائم احلرب يف  رواندا)2009 – 2010(	
•  اأول قا�صي امراأة يف ال�صلك الق�صائي الأردين )2003-1996(	
• حمامية اأمام املحاكم الأردنية ) 1996-1982( 	

في المحافل الدولية
• حما�صر يف اللقاء ال�صنوي جامعة هارفرد Harvard Law School من �صنة2006-  2011.	
• 	2012-2011West Point Military Academy  حما�صر يف
• العامل يف جزيرة 	 Seton Hall University  م�صروع لكليات احلقوق يف  حما�صر يف 

.Modern Day Slavery and  Human Trafficking زجنبار  بعنوان
• ع�صو جمل�ص الأمناء للمركز الوطني حلقوق الإن�صان	
• رئي�ص جمل�ص الأمناء ملنظمة اأن�صار القانون .	
• ع�صو �صرف جممع اللغة العربية .	
• 	 Peaceful Mind Foundation ع�صو �صرف املنظمة الهندية
• ع�صو اللجنة القانونية يف جمل�ص الأعيان،	
• ع�صو جلنة احلريات يف جمل�ص الأعيان .	
• رئي�صة  جلنة املراأة يف جمل�ص الأعيان .	
• م�صت�صار لل�صالم بني الأديان ملوؤ�ص�صة HWPL   كوريا اجلنوبية	
• رئي�ص جلنة تدريب حمامني  للمرافعة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية  مع �صت دول الأردن 	

لبنان املغرب الإمارات البحرين والكويت
• رئي�صة اللجنة العليا لنتخابات جتمع جلان املراأة الوطني الأردين.)ثالث دورات (	

السيرة الذاتية للمؤلف
العـين تغريــــــد  حكمـــــــــت
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• 	IAWJع�صو الهيئة الإدارية املوؤ�ص�صة الدولية للن�صاء القا�صيات/ وا�صنطن
• ع�صو اللجنة املركزية لعدالة اجلندر )النوع( وا�صنطن.	
• رئي�ص جمل�ص الأمناء ملنظمة اأن�صار القانون .	
• نائب رئي�ص جمل�ص الأمناء ملجل�ص املراأة العربية/ لبنان	
• رئي�صة اجلمعية الأردنية ملكافحة الأ�صكال احلديثة للعبودية والجتار بالب�صر.	
• رئي�صة م�صروع حماية الأ�صرة للحد من العنف الأ�صري والإ�صاءة اجلن�صية لالأطفال. 	
• 	.  ASIL ع�صو املوؤ�ص�صة الأمريكية للقانون الدويل– وا�صنطن

األبحاث والدراسات 
• اأخالقيات الق�صاء .	
• والعالقة بني الد�صاتري الوطنية والقانون الدويل ز	
• الإ�صالم وقواعد القانون .	
• ال�صالم بني الأديان ووقف خطابات الكراهية .	
• اآلية توثيق انتهاكات القانون الدويل الإن�صاين .	
• مبادىء الثوره العربية الكربى .	
• اأثر احلروب والنزاعات على املراأة من منظور ت�صريعي .	
• حماية الأطفال يف القانون الدويل الإن�صاين .	
• حماية الأ�صرة من العنف والإ�صاءة لالأطفال .	
• حقوق املراأة وحقوق الإن�صان .	
• ثقافة امل�صوؤولية وثقافة احل�صانة .	
• احلق يف حرية الراأي وحرية التعبري/ العالم م�صوؤولية .	
• العنف اجلامعي .	
•  درا�صة حتليلية لالأوراق النقا�صية اخلم�صة جلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم/الراأي	
• درا�صة حتليلية للورق النقا�صية ال�صاد�صة من وجهة نظر دولية ./جريدة الراأي	
• امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة ومعوقاتها .	
• موائمة الت�صريعات الأردنية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد .	
•  العدالة النتقالية / من النظام ال�صمويل للدميقراطي .	
• حماية امللكية الفكرية .	
• التعذيب كجرمية دولية .	
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• دور الق�صاء يف حماية حقوق الإن�صان .	
• حقوق املراأة يف قانون العمل .	
•  التوقيف الإداري للن�صاء يف الأردن /ت�صريعات وواقع .	
• عدالة النوع الدولية 	
• اخل�صارة القت�صادية الناجتة عن عدم امل�صاواة بني اجلن�صني .	

المسائلة والمحكمة الجنائية الدولية 
• حوار احل�صارات وحوار الثقافات .	
• املراأة والق�صاء.	
• املراأة هي املراأة مهما تبدلت اأدوارها .	
•  الجتار بالب�صر من منظور النوع الجتماعي .	

الجوائز:
• 	 Honorary Doctorate Degree from Common Wealth  University

دكتوراة فخرية من جامعة كومن ويلث الربيطانية
• و�صام احل�صني للعطاء املتميز يف الق�صاء والعمل العام من الدرجه الولى 2011	
• 	 Sandra Day O“Connnor Medal of Honor from Seton Hall

University 2010
• 	 The Prominent Women in international law Award /ASIL  2007
• و�صام مملكة البحرين/ املراأه العربيه املتميزه 2006	
• العربي/اجلامعة 	 الوطن  م�صتوى  على  والقانون  الق�صاء  حقل  يف  املتميزه  العربيه  املراأه 

العربية2004
• 	 United Nations Human Rights Prize for the family protection  2004

project
• 	Candidate of 1000 women Noble Prize   2005
• 	Peaceful Mind foundation ع�صو �صرف يف
• 	 Peace Advisory Council )HWPL(

• ع�صرات التقديرات والدروع حمليا ودوليا .	


