بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة :
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ِِ
َّذ الَّ ِـذ َذ
قال تعالى في محكم تنزيله ":إِ َّن َهـ َذا الْ ُق ْـْن َن َـ ْهـِ ل َِّـه ه َـه َوـْـ َ َُ َُُـرَ ا ُـْ ال ُِْ ْـيَا َ
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ات َّ
َجْاً َكرَِّْاً " صدق اهلل العظيم = اإلسراء اآلية (. )9
َن لَ ُه ْم ْ
َـ ْع ََُِّ َن َّ َ
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولمم يععمل لمه عً ماف ك ف شممل مريعة
اإلسالم ورضيه لنا ديناف قيماف خاتماف لرساالته – والصالة والسالم على سيدنا محمد نبي
الرحمة والهداية والر اد – وعلى آله وصحبه أ معين .
وبعد
فهذه دراسة تحت عنًان -:
( المحاشمة العادلة بين معايممير الشريعة اإلسالمية والمعايمممير الدولية المعاصرة )

أقدمها لهذا المؤتمر الرفيع ( المؤتمر الثالث لرؤساء المحاشم العليما فمي المدول
العربية ) المنعقد بالخرطًم من  32 - 32سبتمبر لسنة 3103م .
والعزم معقًد على أالّ أشًن تقليدياف في منهعية الدراسة – في األغلب  -ك ورغمم
أن الدراسة تعنمي بمنهعيمة االسمتقراء واالسمتنباو وتحليمل المسمتخر اع وتعنمي
بمنهعية التحليل المقارن ك إالَّّ أن عدم تقليديتها يتمثل في العناية بمرتكزاع التفمارق
بين معايير الشريعة اإلسالمية والمعايير الدوليمة المعاصمرة ك قبمل العنايمة بعمر
مرتكزاع المحاشمة العادلة ذاتها وقبل العناية بمرتكزاع التًافق بمين المعمايير فمي
النظامين محل الدراسة .
وما شانت عنايتنا بمرتكزاع التفارق ابتمداءف ؛ إالّ لتبيمان تميمز معمايير الشمريعة
اإلسالمية عما سًاها بش ن المحاشمة العادلة  ...صحيح أن التميز شمانن أياماف فمي
المعايير المتفقة ؛ ألسبقية معايير الشريعة اإلسمالمية عمما سمًاها  ...ك غيمر أن مما
تنشده البشرية اليمًم وتفتقمر إليمه همً ( الخصمانا المميمزة لمعمايير الشمريعة
اإلسالمية في المحاشمة العادلة وفيما سًاها) .
خطممة الدراسممممة:
نتناول مًضًع الدراسة في مبحث تمهيدي يمتم فيمه عمر مفهمًم العمدل فمي
الشريعة اإلسالمية  . -ثم مبحثين آخرين  .أولهمما عمن  ( :مرتكمزاع التفمارق فمي
المحاشمة العادلة بين معايير الشمريعة اإلسمالمية والمعمايير الدوليمة المعاصمرة) ك
وثانيهما عن  ( :مرتكزاع التًافمق فمي المحاشممة العادلمة بمين معايممير الشمريعة
اإلسالمية والمعايمير الدولية المعاصرة ) ...
لم أ د في نفسي حر اف في االنعتاق عن المنهج التقليدي في منهج البحث العلممي
– لما ذشرناه آنفاف من أسباب ك وألن الخطاب مً مه إلمى أهمل االختصماذ المذين ال
تخفى عليهم خافية في مبادئ المحاشمة العادلة بمين المنظم العالميمة المعاصمرة  -ك
وقد شانت هذه القناعة من مً باع اإليعاز في المبحث الثاني .
والحمد هلل في األولى واآلخرة
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أ معين
الخرطًم  32رماان 0322هم
د .عبد الرحمن رفي

المبحمث التمهيدي
في مممممفهًم العممممدل
العدل مفهًم مًلي في الشريعة اإلسالمية ك فهمً الزم فمي حمق شمل فمرد فمي
المعتمع ك شلٌ عليه أن ي خذ النفس بالقسطاس المستقيم ك فيما سخر لمه .فالحماشم
عليه حسن سياسة الرعية ك وتسترعي الرعية حاشمها بحسن الطاعة في غير معصية ك

فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة  :لقًل النبي 
يؤمر بمعصية ) وفي خطبة الصديق  ( : أطيعًني ما أطعت اهلل ك فمإن عصميت اهلل
 (:السمع والطاعة حق مما لمم

فال طاعة لي عليكم ) ك وروى مثله عن عمر وعلي رضي اهلل عنهمما ...فالعمدل علمى
الرعية وحسن سياستها قًام السلطان وأساس سياسة الخلق والفرد مطلًب منه العدل
مع النفس – في القًل والعمل – (وَّإِذَّا قُلْتُمْ فَّاعْ ِدلًُاْ) ومطلًب منه العدل مع اآلخمر ك
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طـ ِ ) ك وال تمايز فمي اسمتحقاق
َّاس اِالْق ْط )  ... ...وفي شل يء ( ول َََ َْ َراـه اِالْق ْ
الا ُ
ٍ
ِ
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العدل ( َُالَ َ ْج ََِْاَّ ُك ْم َشاَآ ُن وَـ ْ َ َعََّى َالَّ تَـ ْعـِلُ اْ)  .والعدل مًصًل ببعد تعبدي " ا ْعـِلُ اْ ُهـ َ
ب لََِِّّـ ْق َ ى َُاتَّـ ُق اْ الَّّهَ" ك فإن شان بش ن أداء الحاشم ففي الحديث الشريف ( :يًم من
َوـ َْْ ُ

إمام عادل أفال من عبادة ستين سنة ) ( )0وعن أبي هريمرة عمن النبمي  قمال " :
العادل في رعيته يًماف واحداف ك أفال من عبادة العابد في أهله مانة سنة – أو خمسمين
سنة "( .-)3والعدل في شل ذلك يراد به مفهًممه الشممًلي المًصمًل بقميم المدين
الحنيف .وهكذا يتعاوز مفهًم العدل ذلك المفهًم الايق الذي يحصره في معنمى :
( عدل القااء ) ك ويعرفه ب نه  :االلتمزام بالقمانًن ك ولمدى بعمف الفالسمفة همً (
استيفاء الحقًق الطبيعية ) ك وذهب أحمد العلمماء البمربيين المعاصمرين ( Danial
 ) Webbsterإلى عباراع فافاضة حيمث قمال " :العمدل همً أهمم أسمباب سمعادة
اإلنسان في األر بال منازع ك إالَّّ أنه من المستحيل وضع تعريف متفق عليه للعمدل ك
الّ شلمماع
إذ أنه من المؤشد أن شلماع العدل ك القانًن ك الحقًق واألخالق ك ما هي إ َّ
تعبر عن أفكار غير مستقرة ك لم ولن يتفق العلماء حًل مفهًمها علمى ممرّ العصمًر
واألزمان (. )2
وإذا أردنا حصره في مفهًم بعينه – ممثالف مفهمًم " العمدل فمي المحاشمماع " ك
فذلك يستصحب شل ما ذشر من مًلية المفهًم زانداف القيم التمي تحقمق القسم
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من المبادئ التي تحقق ( سيادة حكم الشمرع الحنيمف ) – وهمي سميادة يخامع لهما
الحاشم والمحكًم ؛ ألنها متنمزلة بالًحي اإللهي ك بل إن الرسمًل نفسمه يخامع
لسيادة الشرع الحنيف ك وليس له ممن األممر ميء ( ...لسمت علميهم بمسميطر) ...
وتتفرع من سيادة حكم الشرع الحنيف المبادئ اإل رانيمة التمي تحقمق القسم بمين
الناس على نحً ما نبيّنه في هذه الدراسة في مًاضعها – .بإذن اهلل .
ومن نافلة القًل أن نشير ب ننا لن نبم التراث اإلنساني حقماف ك فيمما بلبتمه ممن
مبادئ سامية في مًضًع هذه الدراسة ك وفي ذاع الًقت فلسنا في حا ة إلى اصمطناع
تقريب مًهًم بينه وبين نظمام المحاشممة العادلمة فمي الشمريعة اإلسمالمية ك ومما
عرضناه في المبحث الثاني من ( المًافقاع ) لم يكن بالطبع تهافتماف منما نحمً بريمق
العصرنة – أو لمعطياع الثقافة البربية ك وال شان ذلك خاًعاف منا لهيمنة االستعالء
والصلف البربي ك وإنما شان ذلك تبيانماف لتميمز وأسمبقية قميم ومبمادئ مريعتنا ك
المتنمزلة بالًحي اإللهي .
والحمد هلل الذي هدانا و علنا مسلمين .
المبحمث األول
التفارق في مرتكزاع المحاشمة العادلة بين
معايير الشريعة اإلسالمية
والمعايير الدولية المعاصرة
لست في مقام إنكار المبادئ السامية التي ترسخت وتعذرع فمي التمراث اإلنسماني
المعاصر ك من خالل مًاثيقمه الدوليمة ك وممن خمالل المبمادئ المسمتقرة دسمتًرياف ك
والمبعثرة في دساتير دول العالم المعاصر – وبخاصمة مما يتعلمق منهما بالمحاشممة
العادلة وبحقًق اإلنسان الطبيعية وحرياته األساسية .
بل نقر بما بلبته اإلنسانية من و رفيع ومقام محمًد في هذا المعال – هذا حق
وال مراء فيه .
ومًاطن التًافق بين معايير الشريعة اإلسالمية والمعايير الدولية المعاصرة فمي
أصًل المحاشمة العادلة هي مًضًع هذا المحمًر ك ويقينمي أن شمل ورقمة علميمة
تقدم من العلماء األ الء في هذا المحًر ك تسمهم فمي تعليمة سممً مبمادئ الشمريعة
اإلسالمية في هذا المًضًع الحيمًي ك وهمذا عممل صمالح بمإذن اهلل تعمالى يرفعمه ك
ويحسن عليه المثًبة .
غير أن هناك بعدٌ آخر -بعدٌ هامٌ – في عرو المقابلة والمقارنة – نعم المقابلمة
والمقارنة – فق من قبيل ( ولكن يطمئن قلبي ) وليس لشميء ممن الريبمة تخمامر
األنفس .
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هذا البعد اآلخر – في عرو المقابلة والمقارنة – الذي تطلب مني طم نة النفس
هً ( :بعد التفارق ) ...نعم التفارق  ...بين معايير الشمريعة اإلسمالمية والمعمايير
الدولية المعاصرة . -
إن بعد التفارق بين المعيارين عميق ويتمثل في و ًه عدة :
أولها :بش ن الكيفية التي ترسخت بها تلمك المبمادئ السمامية فمي التمراث اإلنسماني
المعاصر المتمثل في منظًماع المًاثيق الدولية المعاصرة وفي دسماتير دول العمالم
المعاصر  .ففي الًقت الذي ترسخت فيه تلك المبادئ السامية في الشريعة اإلسالمية
بتنمزلها بالًحي اإللهمي ممن رب السممًاع واألر  -ك وشمان تنممزلها بمما يصملح
اإلنسان والكًن ويعمره ك فمإن إقرارهما فمي المًاثيمق والعهمًد الدوليمة شمان عمن
اضطرار  ...نتا اف للفعل ورد الفعل  ...إذ ترسخت تلمك المبمادئ المقمررة لحقمًق
اإلنسان – بصفةٍ عامة – ومنها مبادئ المحاشمة العادلة – نتا فا للصراع المدانب بمين
السطًة والقهر وبين إرادة التحرر واالنعتاق  ...بمين الطبماة المتعبمرين والشمعًب
المقهًرة  ...والصراع بين أمة وأمة  ...الصراع لتكًن أمة هي أربى من أممة ... ...
 ...دوماف قطاع من البشر تقتطع لنفسها شل يء  -بل ويستعبد حتى أخيمه اإلنسمان
فإن لم يستعبده فيتعالى عليه ويسخره – صنًه ما شان من نظمام الفصمل العنصمري
في أمريكا وفي نًب أفريقيا والدول المستعمرة  ...لم يكن ذلك في التاريخ البابر
السحيق من القرون األولى وإنما شان باألمس القريب  ...فقامت الثًراع السمترداد
الكرامة اآلدمية  ...الثًرة الفرنسمية ودسمتًرها  (...والعهمد األعظمم – Magna
 ... ... )Cartaوالثًرة البلشفية على النظام القيصمري اإلقطماعي  ... ...وحمروب
وحروب  ...وميالد عصبة األمم  ...ثم األمم المتحدة وميثاقها  ...وتبني – ( وت ممل
مصطلح تبني )  -العمعية العامة لألمم المتحدة مًلمًداف أفمرزه الصمراع – أال وهمً
( اإلعالن العالمي لحقًق اإلنسان في العا ر من ديسممبر سمنة 0931م )  . -إذن حتمى
هذا اإلعالن العالمي لم يكن مًلًداف طبيعياف  . ...المهم أن هذا اإلعالن وبعانبمه العهمد
الدولي للحقًق االقتصمادية واال تماعيمة والثقافيمة لسمنة 0911م ك والعهمد المدولي
للحقًق المدنية والسياسية لسنة 0911م – ثالثتها أُسميت بمصطلح ( الشرعة الدوليمة
لحقًق اإلنسان) ). (International Bill of Human Rights
وهنالك المًاثيق واالتفاقياع اإلقليمية – منها ( االتفاقية األوربية لحماية حقًق
اإلنسممان وحرياتممه األساسممية لسممنة 0922م ) وميثمماق تًرنتممً – المسمممى بالميثمماق
اال تماعي األوربي لسنة 0910م  -ك واالتفاقيماع الدوليمة واإلقليميمة لمنمع التعمذيب
والمعاملة الال إنسانية أو المهينة ك وفي أمريكا نعد اإلعالن األمريكي لحقًق اإلنسان
لسنة 0912م ك وفي منظمة الدول األمريكية تممّ إقمرار االتفاقيمة األمريكيمة لحقمًق
اإلنسان والتي دخلت إلى طًر التنفيذ في سمنة 0991م ك وفمي أفريقيما نعمد الميثماق
األفريقي لحقًق اإلنسان والشعًب التي دخلت إلمى حيمز التنفيمذ فمي سمنة 0911م –
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وغير ذلك من المًاثيق والمعاهداع واالتفاقياع – ولسنا على سبيل حصرها في همذا
المقام – وشلها تتامن إقرار حقًق اإلنسان وحرياته األساسية ك وقد اءع شلها بال
استثناء ك نتا اف للصراع الدامي بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ك وولدع بعاها ممن مً
الصراع ك وأ ًا البشر ما زالت حبلمى بالصمراع المال متنماهي  . -همذا همً بعمد
التفارق األول .
وثاني أبعاد التفارق بين معايير الشريعة اإلسالمية والمعايير الدولية المعاصمرة ك
بش ن المحاشمة العادلة ك يتمثل في مدى اإللزام وااللتزام ك حيمث إن تلمك المبمادئ
المقررة في المًاثيق الدولية والمعاهداع واالتفاقياع والدساتير ك تكاد تكًن صمًرية
– لاعف إنفاذها ك فال إلزام لها وال التزام بها – في أغلب األحيان ؛ إذ تتفاوع المدول
ومعمًعاتها – بل واألفراد – في االلتمزام بهما ك فهمي ليسمت ماممنة فمي القمًانين
الداخلية للدول في شثير من األحيان ؛ وليست لديها آلياع تامن إنفاذهما  .ونسمًق
أمثل فة مً زة للتدليل  :حيث عنيت المنظمة الدوليمة بمإفراد بعمف و مًه الحقمًق
والحرياع األساسية بمعاهمداع مسمتقلة ذاع تفصميالع ًهريمة منهما ( -:االتفاقيمة
الدولية للقااء على ميع أ كال التمييمز العنصمري لسمنة 0912م) ك ورغمم التعاهمد
عليها منذ عامئذٍ ك ظل التمييز العنصري من البيف متفشياف في نمًب أفريقيما فيمما
يعر بنظام ( الفصل العنصري) ك بل ظل سانداف في الًالياع المتحدة األمريكية ك بين
البيف والسًد – وما زالت العنصرية قابعة بكلكلها في إسرانيل ك بل مما زال التمييمز
العنصري يراود الر ل البربي نحً العربي – أو المسلم – أو األفريقي – وأحيانفا بين
األبيف اآلري واألبيف السامي األوزبي أو السكسًني ك أو الشرقي  ...وهكذا .
وشان بزوغ فعر االتفاقية الخاصة بمنع الرق في سنة 0931م وظلت بعدها الدول
األوربية وأمريكا تمارس االسترقاق لعقًد وعقًد . ...
ثم اءع ( اتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقًبة القاسية أو المال إنسمانية أو
المهينة لسنة 0931م ) وظلت دول االستكبار تمارس التعذيب والمعاملمة القاسمية المال
إنسانية حتى هذا اليًم – وربما حتى البد – وقد رأينا ما يندي له العبين في صمنيع
الدولة العظمى ك إلخًة اإلسالم في سعن أبمً غريمب بمالعراق ك ممن إهانمة الكراممة
اإلنسانية ك بما تقشعر له األبدان ك من صنً العذاب بما في ذلك االغتصماب والقتمل
وإذاقة اآلالم حتى المًع  ...وهذا قليل من شثيمر  .ومما شمان ممن تلمك الدولمة
المستكبرة في (غًانتنامً) شان أ د سًءاف مما يتسع لبيانه المعمال هنما – ومما زال
مسلسل التعذيب – والال إنسانية – مستمراف هنماك ك وفمي أ مزاء أخمرى ممن عالمنما
المعاصر  ... ...العنصرية والتعذيب واالغتصاب والقتل والسلح  ...و اهدنا ما مرى
للمسلمين في دول البلقان ك  ...تحت سمع وبصر العالم المتحامر المعاصمر  ...ذاك
هً ما نسميه ( صًرية المبادئ المقررة في المًاثيق الدولية ) – أو قل ضعف اإللزام
وااللتزام بتلك المبادئ السامية نعمم المبمادئ سمامية ك ولكمن ليسمت العبمرة بسممً
5

المبادئ وألقها ك فقد ال يتعاوز ذلك األلق معرد بريقٍ ك أو بمرقٍ يخطمف باألبصمار
دون أن يباث به الناس ويعصرون  .بتنمزيلها على أر الًاقع بااللتزام الصارم بها .
ولعل أشثر ما حظي بماإللزام وااللتمزام همي ( االتفاقيمة األوربيمة لحمايمة حقمًق
اإلنسان وحرياته األساسية ) التي دخلت في طًر النفاذ في سنة 0922م ك ففيهما در مة
محمًدة من االلتزام – ولكن لحقًق وحرياع إنسان األمم األوربية ك فهمم يحسمبًنه
أربي عن غيره من بني آدم  ...بل حتى فمي األممم األوربيمة فكمل دول أوربما تبمدو
مبماة العينين وبامير نانم عندما يتعلق انتهاك حقًق اإلنسان وحرياتمه األساسمية
ب وربي مسلم – وتلك هي سًيسرا تقرر من خالل معلسها التشمريعي تحمريم بنماء
المآذن  ...وفي فرنسا يحظر على الفتاة ارتداء الحعاب في حمرم العامعمة  ...وفمي
الدنمارك يباح االستهزاء بمقام النبًة األ ر تحمت غطماء ( حريمة التعبيمر ) ك بمل
تحتان أوربا ( تسليمه نسرين) وسليمان ور دي وشل من يً ه إهانة إلى مريعة
اإلسالم فتايق به األر بما رحبت ك فال يعد مئزراف يلتحف به ك أو وقاية يت زر بهما
سًى أوربا  .إنها ازدوا ية المعايير .
أما في الشريعة اإلسالمية ك فالنداء الرباني للنماس – شمل النماس – ير مد إلمى

ـم الَّـ ِـذ َنََّ َق ُكــم اَــذ نَّـ ْ ـ ٍ َُا ِ ـ َِ ٍ "
وحممدة األصممل البشممري  " :ــا َُّـ َهــا الاَّـ ُ
ـاس اتَّـ ُقـ اْ َراَّ ُكـ ُ
ومقتاى الخلق من نفس واحدة هً التسًية في الكراممة اإلنسمانية  ...التسمًية فمي
شل المبادئ المتعلقة بالحقًق والحرياع األساسية  ...وتكتسب تلك المبمادئ صمببة
اإللزامية في حق الكافة لتنمزلها من رب العباد ك ولًرودها بصيغ آمرة – أو مقررة –
مصحًبة بمآالع اإلخالل بها ومخالفتها ك من العزاء الدنيًي ثمم األخمروي ك فيقمًم
المسلم من وحي إيمانه بااللتزام بها ك الرتباو تلك المبادئ ب صل العقيدة ووا باتهما
ونًاهيها حتى المًاثيق والعهًد الدولية يكًن التزام المسلم المتعاهد بها وثيقاف مكينفا
()0

-

ِ
ط ُـيُالً " ()3ك وقد رفمع القمرآن
متيناف ك التزاماف بقًله تعالىَُْ َُ " :فُ اْ اِال َْع ْهِ إِ َّن ال َْع ْه َِ َكا َن ََ ْ
خصلة الًفاء بالعهد إلى مقام صفاع (المؤمنين المفلحين ) فقال تعالى" :وَّالَّّذِينَّ هُ ْم
وعَّهْدِهِمْ رَّاعًُنَّ " ( - )2وهكذا أفلحت الشريعة اإلسالمية فيمما أخفقمت فيمه
ِل َّمَّانَّاتِهِمْ َّ
البشرية – قديماف وحديثاف – بش ن معالعة عنصر ( إلزامية ) قًاعد العهًد والمًاثيق ك
بربطها ب صًل العقيدة وبالنظام األخالقي ك حتى إن نقف العهد وعمدم االلتمزام بمه
يعد من صنً االنحطاو من قيم اإلنسانية ك لالنحدار إلى مهماوي الحيًانيمة ؛إذ قمال

ِ
الُِ ا ِ
اه َّ
َـ َن
ـِت َِـ ْاـ ُه ْم َُّ َّـم َا ُق ُ
اب عا َِ الَّّ ِه الَّ ِذ َذ َك َ ُُْاْ فَـ ُه ْـم الَ ُـ ْيَاُـ َن ا الَّ ِـذ َذ َع َ
تعالى  " :إِ َّن َش َّْ َّ َ
ل ََ ٍَّْ َُ ُه ْم الَ َـَِّـ ُقـ َن " ( . )3لقد ماء اهتممام الشمريعة اإلسمالمية بمااللتزام
َع ْه َِ ُه ْم فِه ُك ا
1
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3
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بالمًاثيق والعهًد ك ضماناف لحسن سياسة الخلق وحسمن العالنمق بمين النماس أفمرادفا
و ماعاع  .وليس أمر االلتزام بتلك المبادئ قاصراف على التعامل مع اآلخر – بمل إن
الشريعة اإلسالمية تً ب مثل ذلك االلتزام ممع المذاع ابتمداءف ك وتععلمه ممن قبيمل
آمنًُاْ شًُنًُاْ َّقًَّّامِينَّ بِالْ ِقسْم ِ ُمهَّدَّاء
القس مع النفس فقال تعالى  " :يَّا أَّيُّهَّا الَّّذِينَّ َّ
سكُمْ " ( )0وفي الحديث الشمريف  " :إنكمم تختصممًن إلمىَّّ ك ولعمل
َّلًْ عَّلَّى أَّن ُف ِ
لِلّ ِه و َّ
بعاكم أن يكًن ألحن بحعته من بعفٍ ك ف قاى له على نحً ما أسمع ك فمن قاميت
له بحق مسلم – ( وفي رواية  :فمن قطعت له من حق أخيه يئاف ) فال ي خمذه فإنمما
أقطع له به قطعة من النار " ( )3فهذا هً البعد المًصًل باألوامر المتنمزلة بمالًحي
اإللهي  ...بمخاطبة ضمير المسلم وو دانه ك فقد يصدر الحكم القاماني لصمالحه –
وفقفا لألدلة الظاهرة ك ولكن ال يلزم من صدور الحكم القااني لصالح همذا أو ذاك أن
يكًن ذلك الحق مطابقاف للحقيقة الًاقعية ك وهً وإن شان مبيحاف للمحكًم له التمتع
بما حكم به له ك إالّ أن اإلباحة قد تكًن ( قااءف ال ديانةف ) فمال إباحمة لممن استصمدر
حكماف لبلبة حعته ما دام عالماف ب نه ليس على الحق  ...هنا ( فمال ي خمذه فإنمما همي
قطعة من النار )  ...هذا ما نسميه ( بُعْدُ إيقاظ الامير من غفلته ) وهً بعدٌ تنفمرد
به الشريعة اإلسالمية البراء في باب اإللزام وااللتزام  .هذا البعمد المذي يتًلمد عنمه
رهافة الحس الديني ك ويقظة الامير ك هً الذي يععل المسلم يسعى اهمداف لتطهيمر
نفسه من الخطيئة ك فذاك ماعز بن مالك يقًل للرسًل الكريم عليه الصالة والسالم
( أريد أن تطهرني ) وتلك هي البامدية تقًل للنبي  ( عمذاب المدنيا أهمًن ممن
عذاب اآلخرة )  ...إنه البعد التعبدي الذي يتكامل بمه عنصمر اإللمزام وااللتمزام فمي
ريعتنا ك ومن منطلقه يكًن المسلم أحفظ للعهد وأصًن للميثاق .
هكذا يتبدى سمً وفاعلية مبادئ حقًق اإلنسان – ومنها مبادئ ومعايير المحاشمة
العادلة – في ريعتنا البراء ك إنه السمً والبهاء اللذين ال يدانيهما ما يصنعه اإلنسمان
من المًاثيق والمعاهداع واالتفاقياع ك خاصةف وهي في األغلب ال تامن فمي القمًانين
الداخلية للدول  .إنه الفارق بين ما تنمزل من العليم الخبير وبين ما وضعه اإلنسمان
نتا فا للصراع والثًرة على استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان ك وفي الًقت الذي اء فيمه
ما تنمزل بالًحي اإللهي قًيماف – قبل أشثر من ألف وأربعمانة سنة  -اء ما وضمعه
اإلنسان متعثراف يلتمس اإلقالة من العثرة تلً العثرة .
ومن أبعماد التفمارق بمين معمايير الشمريعة اإلسمالمية وبمين المعمايير الدوليمة
المعاصرة في المحاشمة العادلة ك أن الشريعة اإلسالمية تزاوج بين العمدل والرحممة
 ...فالعدل والرحمة قيقان – ال تيتان – فمن إحسان عمدل القاماء قيمام القاضمي
1
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 2رواه مسلم في صحيحه في كتاب األقضية باب الحكم الظاهر واللحن بالحجة ورواه البخاري في صححيحه فحي كتحاب المظحالم بحاب محن خاصحم فحي با حل وهحو
يعلمه .
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بالمًاءمة بين العريمة وآثارها وما يحتف بها وبالعاني من ظرو ك وبمين تناسمب
العقًبة مع تلك االعتباراع ك مع العناية بقيمة الرحمة ومراعاتها عند تفريد العقماب
– بل وفي تحقيق أغرا العقًبة – وتتبدى قيمة الرحمة فيما أو بته الشريعة ممن
ندب الحف على العفً في رانم القصاذ -وفيما دونها مما يدخل فمي معنمى الحمق

ِ
ـل ََلَُّْ َـاً فَـ َقـ ِْ َج َعَّْاَـا لَِ لَِّا ِـه ُاـ َّْ َاناً فَـََ ُ ْطـ ِْف فاـه الْ َق ِْ ِـل إِنَّـهُ َكـا َن
الخاذ -قال تعالى َََُ " :ـذ وُِ َ
صـ راً " ( )0ومن قبيل عدم اإلسرا ك وتحقيقاف للرحمة ك أو بت الشمريعة اإلسمالمية
ََ ْا ُ
القًد أو الدية أو العفً – هكذا بالخيار -وشلما اء في لسمان الشمارع واردفا بصميبة

(أو) فصاحبه بالخيار ك ويروى عن النبي أنه قال  " :من قتل له قتيل فهمً بخيمر
النظيرين إما أن يًدى وإما يُقَّاد " ( . )3بناءف على ما ذشر وألحاديث أخرى منهما مما
ورد في حق (ذي النسعة) فيلزم على القاضي عر العفً في المحاشمة -بعمد تممام
اإلدانة – ك فإن عفا ولى الدم تنممزلت رحممة العفمً علمى العماني وتنممزلت رحممة
البفران على المعني عليه ورحمة فاء الصدور على أنفس أوليماء المدم  111وهكمذا
فإن صًر مزاو مة العمدل بالرحممة ممما تتميمز بمه الشمريعة اإلسمالمية فمي بماب
المحاشمة العادلة ك وتتبدى تلك المزاو ة أيااف في إسقاو عقًبة الحرابمة الحديمة
بالتًبة قبل القدرة على المحارب – بداللة ما في آية المحاربة من سمًرة المانمدة "

إِالَّ الَّ ِذ َذ تَااُ اْ َِـذ وَـ ْر ِـل َن تَـ ْق ِـِ ُرُاْ َعََّ ْـَّ ِه ْم ك وقد ذهب ابن قيم العًزية إلى القًل بسمقًو
شافة الحدود الشرعية بمثل تلمك التًبمة قياسماف علمى سمقًو الحرابمة – بقيماس
األولى ( .)2ومن صًر مزاو ة العدل بالرحمة ك ما يصار إليه عند إيعماب الديمة فمي
الخط و به العمد ك وذلك بمًاساة المعتمع للعاني بالتاامن معه في األداء  111بمل
وفى تنعيم الدية وفقاف لما يراه القاضي ؛ إذ روى عن سيدنا عمر وسيدنا علمي رضمي
اهلل عنهما أنهما قايا بالدية على العاقلة في ثالث سنين ولم يكمن لهمما مخمالف فمي
عصرهما فكان إ ماعاف شما حكاه ابن قدامة الحنبلي في المبني (. )3
تلك بعف صًر المزاو ة بين العدل والرحمة باعتبارها من مرتكزاع المحاشمة
العادلة في الشريعة اإلسالمية ك وهي مما تتميز به ريعتنا البراء وال تعمد نظانرهما
في المعايير الدولية المعاصرة 1
والحمد هلل الذي هدانا و علنا مسلمين 1
مدى اإللزام وااللتزام في النظام التشريعي والقااني السًداني :
من منطلق ( إسالم التشريع ) نصاف وروحاف في بالدنا ك ومن منطلق االلتمزام التمام
ب حكام ومبادئ الشريعة البراء ك فإننا في السًدان ك نًلى تلك المبادئ ما يتطلبها من
1
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اإللزامية ك ولم يكتف السًدان بااللتزام العقدي ( األخالقمي ) ك بمل ذهمب إلمى إدراج
تلك المبادئ في نصًذ التشريع الًطني الداخلي ك وذلك بالنا عليها فمي الممادة
( ) 39من الدستًر ك حيث استهلت بها ( وثيقة الحقًق) التي أُفرد لها ( الباب الثالث )
من دستًر السًدان االنتقالي لسنة 3112م وقد نصت الفقرة ( )2من المادة الممذشًرة
على أن  " :تعتبر شل الحقًق والحرياع المامنة في االتفاقياع والعهًد والمًاثيمق
الدولية لحقًق اإلنسان والمصادق عليها من قبل مهًرية السمًدان مزءاف ال يتعمزأ
من هذه الًثيقة "  .وقد نصت الفقرة الثانيمة ممن ذاع الممادة علمى أنمه  " :تحممي
الدولة هذه الًثيقة وتعززها وتامنها وتنفذها " ك ولم تكتف تلك المادة بما ذشر ك
بل ألزمت الدولة ( في فقرتها الرابعة ) ب ن  " :تنظم تشريعاتها الحقًق والحريماع
المامنة في تلك الًثيقمة وال تصمادرها أو تنمتقا منهما " – علممفا بم ن ( وثيقمة
الحقًق ) من هذا الدستًر قد تًسع فمي بيمان حقمًق اإلنسمان وحرياتمه األساسمية
بصًرة تفًق ما في دساتير المدول األخمرى ك إذ ماءع تلمك الًثيقمة فمي اثنتمين
وعشرين مادة ملت شافة الحقمًق والحريماع األساسمية التمي تاممنتها المًاثيمق
الدولية .
وبناءف عليه يترسخ مبدأ اإللزام وااللتزام بتلك المبادئ السامية – بما فيها مبمادئ
المحاشمة العادلة  -في الً دان السًداني – للحاشم والمحكًم على سًاءف  -وبدر ٍة
ال ينكرها أو يمارى فيها إالَّّ مكابر .
ومن بعف ًاهدنا على ذلك ما قات به المحكمة العليا السًدانية في العديد من
األقاية التي ألبي فيها قراراع رنيس العمهًرية والتي تعدونها منشًرة في معمالع
األحكام القاانية السًدانية .
المبحمث الثاني
التًافق في مرتكزاع المحاشمة العادلة بين
معايير الشريعة اإلسالمية
والمعايير الدولية المعاصرة
صًن ( الكرامة اإلنسانية) هً محًر مرتكزاع المحاشمة العادلة ك وتدور حًلهما
بقية المرتكزاع شافة سًاء شانت متعلقة بإ راءاع ما قبل المحاشممة أو بمإ راءاع
المحاشمة  .وأصل تقرير مبدأ ( الكرامة اآلدمية) قد تنمزل قرآنماف ؛ إذ قمال تعمالى:

" َُلََقـ ِْ َك ََّْْاَـا اَاِـه ن َ ََ "
التقًى " إِ َّن َ ْك َََْ ُك ْم ِعاـ َِ ال َّ ِـه َتْـ َقـا ُك ْم " ( )3والتزامفا من المسلم باألوامر الربانية فيعمب
عليه االلتزام بكل ما نه أن يصًن الكرامة اآلدمية .
()0

1
2

والتكريم لبني آدم شافة ك فال تمايز وال تفاضمل إالّ بمعيمار
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وفي المًاثيق الدولية نعد أن اإلعالن العالمي لحقمًق اإلنسمان قمد نصمت مادتمه
األولى على أنه" :يًلد ميع الناس أحراراف متساوين فمي الكراممة  ... ...وعلميهم أن
يعامل بعاهم بعااف بروح اإلخاء "  .ونشير إلى أن العبرة ليست في تقريمر المبمدأ ك
ولكن بتنم زيله في الًاقع الحياتي ك وتذشرني صياغة المادة اآلنفمة بًاقعمة حقيقيمة

م ثًرةٍ عن سيدنا عمر 

إذ قال  " :متى اسمتعبدتم النماس وقمد ولمدتهم أمهماتهم

أحراراف ". 111 111
إن صيانة الكرامة اآلدمية الحقة تستً ب ك حسن معاملة المتهم خالل إ راءاع
المحاشمة – وفى مرحلة ما قبل المحاشمة -ك فهً بريء فمي شمل تلمك المراحمل
حتى تثبت إدانته ومن ثم فيعب أن يتمتع ب وضماع إنسمانية ك فالكراممة مقدسمة وال
يعًز الح منها ك ب ي إ راء تعسفي من قبف أو حعز أو تفتيش من غير مً ب أو
من غير مسًغ رعي ك وعند المحاشمة فال إشراه الستخالذ دليل أو اعترا منمه
 111 111وغير ذلمك ممن مرتكمزاع المحاشممة العادلمة  111ولميس خاتممة مطما
المحاشمة العادلة ومراعاة الكرامة اآلدمية هي بصدور الحكم النهماني  111بمل يمتمد
األمر إلى مرحلة التنفيذ على نحً ما سنرى في مًضعه 1
وفيما يلي نعر و ًه التًافق في مرتكمزاع المحاشممة العادلمة بمين معمايير
الشريعة اإلسالمية والمعايير الدولية المعاصرة مع تحليلها والمقارنة بينها .
ال  :مرتكز مشروعية مر عياع الحكم وأدلته :
أو ف
تقًم المشروعية على رشنمين ك أولهمما سمبق ورود المنا التشمريعي بمقتامى
مصدر أصلي شالقرآن الكريم أو السنة النبًيمة ك أو أي مصمدر تشمريعي آخمر ك أو
بمقتاى حكم أو قاعدة ا تهادية األصل ك وثانيهما عدم ر عية أثر النا التشمريعي 1

ِ
َّذ َ َِّـى نَـ ْرـ َعـ َ َر ُاـ الً "
قال تعالىَََُ " :ا ُكاَّا َُ َع اذا َ
العالمي لحقًق اإلنسان على أنه  " :ال يدان أي خا من راء أعمال أو امتناع عمن
أعمال ك إالَّّ إذا شان ذلك يعتبر رماف وفقفا للقانًن الًطني أو الدولي وقت االرتكماب
ك شذلك ال تًقع عليه عقًبة أ دّ من تلك التي شان يعمب تًقيعهما وقمت ارتكماب
العرم " 1وال يكاد يخلً دستًر من دساتير دول العالم اليًم ك أو قمانًن ممن قمًانين
اإل راءاع العنانية من نا يقاي ب نه  " :ال تعمريم وال عقماب إالّ بمنا تشمريعي
سابق " 1وتستثنى من عدم ر عية النصًذ التشريعية ك حالة ( النا األصلح للمتهم
) ك فيصار إليه متى ما شان محققاف مصلحةف للمتهم .
ويمتد مبدأ المشروعية ليشمل أدلة إثباع الدعًى ك وينطبق الرشنان اآلنفان على
األدلة – خاصةف ما يتعلق منها بقًاعد اإلثباع المًضًعية – فهي ت خذ حكمم القمًانين
المًضًعية  .وقد دّدع الشريعة اإلسالمية على ضرورة االلتزام بمشروعية الدليل ك
()0

1
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وقد نصت المادة ( )3/00من اإلعمالن

إذ اءع نصًذ الشهاداع بصيغٍ آمرةٍ فمي القمرآن الكمريم  ...بمل إن أدلمة اإلثبماع
مقررة بمصدري الشريعة األساسية – القرآن والسمنة النبًيمة  -ك بنصمًذ مشمرقة
تكتسب صفة الخلًد ك بينما تعثر اإلنسان شثيراف في هذا الباب من اإلثباع الروحي إلى
مذهب اإلثباع المقيد ونحًه  ...فاإلقرار مثالف – وهً سيد األدلة – ذهبت بش نه بعف
التشريعاع المعاصرة إلى التقليل من حعيته وقيمته االستداللية ك ففي فرنسا وأمريكا
ال يكفي االعترا وحده لبعث طم نينة القاضي بما يسًغ به ت سيس اإلدانة بمً بمه ؛
إذ يلزم فحا اإلقرار وت ييده ب دلة أخرى ك وذلك بدعًى خشية اإلدانة بدليل قمًلي
يحتمل الكذب ك ويرتقي الحال قليال في الفقه والقااء اإلنعليزي ؛ إذ يكفي االعترا
الطًعي لت سيس اإلدانة بمً به كفيما سًى بعف العرانم الخطيرة مثل رانم القتل
وتعدد الزو اع واألزواج وإثباع زنا األزواج شسبب مً مب لالنفصمال ك ففمي همذه
الّ إذا شان مؤيدفا ب دلة أخرى .
الحاالع ال يحكم باإلقرار إ َّ
لقد شان اهتزاز قيمة اإلقرار على هذا النحً نتا اف للمنهج الذي شان سمانداف فمي
أوربا إبان اعتناقها للمذهب المقيد في اإلثباع ك حيث شانت اإلقراراع تستخلا قسرفا
باستخدام شافة وسانل القهر والتعذيب ك ومن ثم يقر المتهمًن تحت وط ة اإلشمراه
وتصدر في حقهم العقًباع  ...ونتيعة لتلك الممارساع الكئيبة انعقمد ممؤتمر سمان
بطرسبرج في سنة 0913م وشان اإل ماع األوربي على االقتصاذ من األدلة القًلية –
اإلقرار والشهادة ( . -)0والبريب أن بعف دول رقنا اإلسمالمي قمد سمارع علمى ذاع
الدرب ك والم مًل أن يتبًأ اإلقرار والشهادة مقامهما من ديد .
ثانيفا  :مرتكز االستق الل العاًي والًظيفي للقااء :
اعتمد مبدأ استقالل القااء باعتباره معياراف أساسياف النفماذ العدالمة ك إبمان ممؤتمر
األمم المتحدة الخاذ بمنمع العريممة ومعاملمة المعمرمين ك وصمادقت علمى ذلمك
العمعية العامة لألمم المتحدة في سنة 0912م  .وفي اإلعالن العالمي لحقمًق اإلنسمان
نصت المادة العا رة منه على أنه  " :لكل إنسان الحق على قدم المساواة في أن تنظمر
قايته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراف عادالف ك سًاء شان ذلك للفصل فمي حقًقمه
أو التزاماته ك أو في االتهاماع العنانية المً هة إليه " ك وال يكاد يخلً دسمتًر دولم ٍة
في عالمنا المعاصر عن النا على استقالل القااء فهً بحمق ضممانة أساسمية لعمدم
ب  -ك ومن ث ّم شان ذلمك
التدخل في أداء القااة ولعدم الت ثير عليهم – برغبٍ أو ره ٍ
االستقالل مرتكزاف ًهريفا لتحصيل المحاشمة العادلة .
وفي الشريعة اإلسالمية ك فصل الفاروق عمر والية القااء عن والية اإلممارة ك
شان ذلك قبل ( نظرية فصل السلطاع ) لمًنتسكيً ب شثر من ألف سنة ك بمل ذهمب

الفاروق عمر
1

إلى أبعد من ذلك حيث أعلن استقالل القااء ومنع من الت ثير عليه

راجع كتابنا (سل ة القاضي التقديرية) ص .322/321

00

من أية سلطة عليا في الدولة ؛ إذ يروى أن معاوية بن أبمي سمفيان  إبمان تًليمه
أمارة الشام ك شان قد تعر لبعف أمر القااء لدى قاضي الشام وقتئذٍ ك (عبادة بمن
الصامت) فترك عبادة الشام مباضباف قانالف لمعاوية ( ال أساشنك ب ر ٍ واحدة أبمداف )

ك فلما ر ع إلى المدينة المنًرة ك س له أمير المؤمنين عممر 
ف خبره عبادة بما حدث من معاوية فقال له سيدنا عمر  " : أر

 ( :مما أقمدمك ) ك

ع إلمى مكانمك ك
فقبّح اهلل أرضاف لست فيها وال أمثالك " ك ثم شتب إلى معاوية شتاباف اء فيه  ( :يما
معاوية ال إمرة لك على عباده) ()0ك فكان ذلك أنمًذ اف رانعاف لترسيخ مبمدأ اسمتقالل
القااء ومنع الت ثير أو ال تدخل في القاماء ممن أيمة سملطة فمي الدولمة ك واألمثلمة
المشرقة من هذا النًع عديدة في تاريخ القااء اإلسالمي .
ثالثفا  :مرتكز سيمادة حكممم القانمًن :
بلغ التطًر التشريعي الدولي ذروته حين وضمع ( سميادة حكمم القمانًن) معيمارفا
لنظام ( العدالة الفاعلة ) وب ن تقاس ( حماية معايير المحاشمة العادلة) أو عمدمها ك
بمدى انفاذ مبدأ سيادة حكم القانًن في الدولة المعنية  .وشانت تلك بعف مقرراع
المعلس االقتصادي واال تماعي التاسع لألمم المتحدة في سنة 3112م .
ويستلزم سيادة حكم القانًن  :سريان القانًن على الحاشمين والمحكمًمين علمى
حدّ ٍ سًاء ك فال تمايز وال حصاناع بل ( الناس أمام القانًن سًاء) ك وقد نصت الممادة
السابعة من اإلعالن العالمي لحقًق اإلنسان علمى أن  " :شمل النماس سًاسمية أممام
القانًن ولهم الحق في التمتع بحمايةٍ متكافئة دون أية تفرقمة  . - " ... ...وال يكماد
دستًر دولةٍ معاصرة يخلمً ممن صمنً همذه العبماراع ك  -ولكمن العبمرة ليسمت فمي
النصًذ – بل في تنمزيل النصًذ على أر الًاقع .
وال مراء في أن أرقى وأرفع ما عرفته البشرية في تاريخها المديد ك بشم ن سميادة
حكم القانًن ك هً ما رسمخته الشمريعة اإلسمالمية فمي الًاقمع العملمي ك حيمث روى

النساني عن أبي سعيد الخدري قال  " :بينا رسًل اهلل 
ر ل فطعنه رسًل اهلل  بعر ًن شان في يده ك فصاح الر

يقسم يئاف ؛ إذ أشب عليمه

ل فقال رسمًل اهلل 

 ( :تعال فاستقد مني ) ك قال ( أي الر ل ) ( :بل عفمًع يما رسمًل اهلل ) ( .)3وفمي
مر مًته  نهف رسًل اهلل  على يد الفال بن العباس ودخل المسعد فحممد
اهلل وأثنى عليه ثم قال  ... ... " :وإنما أنا بشر ف يما ر ل أصبت ممن عرضمه ميئفا
فهذا عرضي فليقتا ك وأيما ر ل أصبت من بشره يئاف فهذا بشري فليقمتا ... ...

الخ الحديث " ( . )2وبمثل صنيع المصمطفى 
1
2
3
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فعمل ممن بعمده خلفماؤه الرا مدون

أبًبكر وعمر رضي اهلل عنهما فقد روي عن سيدنا عمر أنه قال " - :أال من ظلممه
ى أقيده منه  .فقام عمرو بن العاذ فقال  :يا أمير الممؤمنين ك
أميره فليرفع ذلك إل ّ
منمه
لئن أدّب ر ل منا ر الف من أهل رعيته لتقصنّه منه قال  :شيف ال أقصه

ك وقد رأيت رسًل اهلل 
خطبنا عمر بن الخطاب  فقال  ( :إني لمم أبعمث عممالي ليامربًا أبشمارشم وال
يقاّ من نفسه وفي لفظ أبي داؤد السعستاني عنه قمال:

لي خذوا أمًالكم ك فمن فعل ذلك به فليرفعه إلىّ أقصه منه ك وذشر الحديث بمعناه )
" (. )0
لقد شان الفاروق عمر قًياف في التسًية بين الحاشمين والمحكًمين ك حيمث إنمه
قاى بالقصاذ على حاشم واسع النفًذ أال وهً ( بلة بن األيهم ) الذي أسلم بعمد
فتح الشام ك ففي أثناء طًافه بالكعبة ك داس أعرابي ثًب بلة ك فقمام همذا األخيمر –
بعبروع السلطة والعاه – بلطم األعرابي ك فا تكى األعرابي إلى الفاروق عممر  ك
فقاى بالقصاذ لألعرابي ك فقال بلة  ( :أتسًى بين األمير والسًقة ) فمردّ عليمه

سيدنا عمر 

بعًابه الم ثًر  ( :اإلسالم سًّى بينكما)

إن مبدأ سيادة التشريع اإلسالمي يعد

()3

.

مًليفا ال استثناءاع فيمه ك بمل إن النبمي 

قد خاطبه القرآن الكريم بصيبةٍ آممرة ؛ إذ قمال تعمالى َّ َُُّ " :ـم َج َعَّْاَـا َ َعََّـى َشـ ِْ َع ٍ اَ َـذ
َهـ َ ا الَّ ِـذ َذ َال َـ ْعََّ ُِـ َن "( . )2فاألمر باإلتباع مخاطب به شافمة أهمل
ْاْل ََْ ِْ فَاتَّرِ ْع َها ََُال تَـَِّرِ ْع ْ
الشريعة ك ويتعاظم الت شيد على مبدأ اإلتباع عندما ي تي مقروناف ب ن المخالفة تدخل
في معنى ( أهًاء الذين ال يعلمًن) ك وليس ثمة در ة أرفمع ممما رسمخته الشمريعة
اإلسالمية بش ن مبدأ سيادة حكم الشرع أو قل ( القانًن ) شما أنه ليس ثممة إ مراق

وبهاءٍ أشثر مما أنفذ به النبي  وخلفاؤه الرا دون لهذا المبدأ .
رابعاف  :مرتكز المساواة أمام القااء :
أ رنا آنفاف إلى أحكام المادة السابعة من اإلعالن العمالمي لحقمًق اإلنسمان ك بشم ن
تقرير المساواة أمام القانًن ك ونً ز القًل ب ن التسًية بين الناس أمام القاماء قمد
أرساه المصطفى  ب روع صًرة فيما روي عنه  " :إنما أهلك من شان قبلكم أنمه
إذا سرق فيهم الشريف ترشًه ك وإذا سرق فيهم الاعيف أقامًا عليمه الحمدّ ك والمذي
نفسي بيده لً أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعمت يمدها " ( .)3تلمك بعمف صمًر
التسًية في المسئًلية أمام القااء  .وفي تراث الخلفاء الرا دين آثار أخرى عديمدة
1
2
3
4
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لم يشهد التاريخ مثيلها في التسًية بين الناس أمام القااء ك منها ما شان بين أبي بن
شعب وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتخاصمها لدى زيد بن ثابت ك وشذا تخاصم
سيدنا علي شرم اهلل و هه مع يهًدي لدى ريح وأمثلة أخرى عديدة في عهًد دولة
اإلسالم المتعاقبة .
وفًق شل ذلك دعًة الشريعة إلى التسًية بين الخصًم في شل يء حتمى فمي
اللحظ واإل ارة والمقعد ك لحديث أم سلمة أن النبي  قال  " :ممن ابتلمى بالقاماء
بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإ مارته ومقعمده ك وال يرفمع صمًته علمى أحمد
الخصمين ما ال يرفعه على اآلخر" (.)0
وفي رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي مًسى األ عري  " :آس بين الناس في
و هك وعدلك ومعلسك حتى ال يطمع ريف في حيفك وال ييم س ضمعيف ممن
عدلك " (.)3
خامس اف  :مرتكز ممبمدأ أصمل البمراءة :
هذا المبدأ يعدّ من أهم معايير المحاشمة العادلة ك فاألصل في اإلنسان همً بمراءة
ذمته من شل مسئًلية – مدنية شانمت أو نانيمة – وهمذا قمدر متفمق عليمه بمين
الشريعة اإلسالمية والمًاثيق الدولية المعاصرة .فالمادة الحادية عشمرة ممن اإلعمالن
ا لعالمي لحقًق اإلنسان تنا على أن  " :شل خا متهم بعريمة يعتبر بريئاف إلمى
أن تثبت إدانته قانًناف بمحاشمة علنية تؤمن لمه فيهما الامماناع الامرورية للمدفاع
عنه " .
ويعدّ هذا المبدأ من قًاعد الفقه الكلية وقد نصت المادة ( )1ممن معلمة األحكمام
أن " :األصل براءة الذمة "ك وتتفرع عن هذه القاعمدة الكليمة قًاعمد
العدلية على
فقهية فرعية عديدة تتعلق بعاها بالمسئًلية العنانية من مثل قاعدة ( المتهم بمريء
حتى تثبت إدانته دون مرحلة الشك المعقًل ) ك وتتعلق بعاها بالمسمئًلية المدنيمة
من مثل ( على الدانن إثباع االلتزام وعلى المدين إثباع المتخلا منمه ) فمال قاماء
ألحدٍ بدعًى معردة عارية عن اإلثباع ك و مادام األصل في اإلنسان هً بمراءة ذمتمه ك
فال عدول عن ذلك األصل إال بيقين ك ولذلك شانت القاعدة الًاردة بالمادة ( )3ممن
معلة األحكام العدلية  ( :اليقين ال يزول بالشك )  .وفمي الحمديث الشمريف ( :لمً
يعطي الناس بدعًاهم الدعى ناس دماء ر ال وأممًالهم ولكمن اليممين علمى الممدعى
عليه ) ( )2و اء حديث آخر مبيناف شيفية وزمان المصير إلى اليمين ك إذ رُوِيَّ عن ابن

عباس  أن رسًل اهلل 
1
2
3
4

قال  " :المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة " (.)3

نصب الراية للزيلعي ج 4ص.64
رواه الدار ق ني في سننه في كتاب األقضية واألحكام .
رواه مسلم في صحيحه في كتاب األقضية باب اليمين على المدعى عليه .
عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب اإلمام أبي حنيفة ج  2ص . 56
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وقد عدّ الفقهاء حديث  ( :البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه )

()0

ممن

ًامع الكلم قال مس األنمة السرخسي  " :قمال النبمي  ( البينمة علمى الممدعى
واليمين على المدعى عليه ) وهذا وإن شان من أخبمار اآلحماد ك فقمد تلقماه العلمماء
رحمهم اهلل بالقبًل والعمل به ك فصار في حيز التًاتر ك وعدّ هذا ممن ًاممع الكلمم
على ما قاله عليه الصالة والسالم ( أُوتيت ًامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارفا
) ( )3ك فقد تكلم شلمتين استنب العلماء رحمهم اهلل منها ما بلغ دفاتر  .فقال قتمادة:

صـل ال ِ
ِ
ِْ َ ِ
ـاب) ( ذ– اآلية )31أن الحكممة  :النبمًة ك
في قًله تعالىَُ ( :نتَـ َّْـاَاهُ الْح ْك َِ َ َُفَ ْ َ
وفصل الخطاب  :البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " (.)2
تلك عباراع مً زة عن قاعدة أصل البراءة ك وما تفمرع عنهما وشيفيمة العمدول
عنها بدليل ك فاليقين ال يزول بالشك ك فعلى الذي يدعى خال قاعمدة أصمل البمراءة
إتيان الدليل ( البينة على المدعى ) ك وحين رسخت الشريعة اإلسالمية همذه القاعمدة
قبل أشثر من أربعة عشر قرنفا شانت البشرية تعيش في أحلمك الظلمماع ك والحممد
هلل الذي هدانا و علنا مسلمين .
سادسفا  :مرتكز شفالمة حممق الدفمماع :
شفالة الحق في الدفاع يعتبر مرتكزاف ًهرياف من مرتكزاع المحاشممة العادلمة ك
في الشريعة اإلسالمية وفي المًاثيق الدولية والدساتير المعاصرة  .وطرفا الدعًى –
سًاء شانت الدعًى مدنية أم نانية – هما من يكفل لهما حق الدفاع ك سًاءف بسمًاء .
( هذا رغم ا تهار نسبة هذا الحق إلى الممتهم)  .ولعمل ا متهار تلمك النسمبة إلمى
المتهم نابع عن الحا ة إلى تقًية العانب الاعيف الذي يتكاثر معه سلب أو انتقماذ
الحق .
لقد أوردع المادة ( )0/00من اإلعالن العالمي لحقًق اإلنسان ضرورة ت مين ميع
الاماناع الارورية للمتهم للدفاع عن نفسه .
أما في الشريعة اإلسالمية فقد أرسى القرآن الكريم هذا الحق ك فيما أبانه من نبم
الخصمين اللذين تحاشما إلى سيدنا داؤد عليمه السمالم  .قمال تعمالىَ َُ " :ه ْـل َتَـا َ نَـرَـ ُ
صـِ ِ
ِ
الْ َِ ْ ِ
َـاَا
ع َِـ ْاـ ُه ْم وَـالُ ا َال تَ َِ ْ
ان اَـبَـى اَـ ْع ُ
اب  ،إِ ْذ َ َنَُّ ا َعََّى َ ُاُُ َ فَـ َ ِز َ
ط َّ ُرُا الِْ ْح َْ َ
ـخ َن ْ َ
ص ِم إ ْذ تَ َ
اط  ،إِ َّن ه َذا ِ
صْ ِ
ِ
ِ ِ
َعََّى اَـ ْع ٍ
َنه لَـهُ تِ ْطـع َُتِ ْطـعُ َن
َ
ض فَا ْ ُكم اَـ َّْـاَـاَا اِال َ
ْح اق ََُال تُ ْ ْ َُ ْاهِنَا إلَى َا َ ا ال ا َ
ـاَ َ ْك ِ َّْاَِّهــا ُ َع َّزنِـه فِـه ال ِ
ـاَ لََقـ ِْ بَََِّـ َ ِ
ِْ َـ ِ
ـِ إِلَــى
ـاب  ،وَ َ
نَـ ْع َجـ ً َُلِ َـه نَـ ْع َجـ َُا ِ ـ َِ فَـ َق َ
ط َـي ِاَ نَـ ْع َجِِ َ
َ
َ َ
ـِ ا ُ
ِ
الصـالِح ِ
نِع ِ
ِ
َ ُـه ْم َعََّـى اَـ ْع ٍ
ات َُوَََِّّـل ََّـا
ََِّْ َا لَََّْر ِبـه اَـ ْع ُ
اج ِه َُإِ َّن َكثَِّْاً اَ ْذ ال ُ
َ
نَاُـ ا َُ َعَُِّـ ا َّ َ
ـض إَِّال الَّـذ َذ َ
1

رواه الترمذي في سننه في كتاب األحكام باب ما جاء فحي أن البينحة علحى المحدعى ر ورواه البيهقحي فحي السحنن الكبحرى فحي كتحاب الحدعوى والبينحات بحاب البينحة

على المدعى.

2
3

رواه البخاري في صحيحه في كتاب االعتصام باب قول النبي ( بعثت بجوامع الكلم ) .
المبسو للسرخسي ج  16ص. 28
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ِ
ِ َُإِ َّن لَهُ ِعا َِنَا لَ ُزلْ َ ى َُ ُ ْط َذ
اب  ،فَـبََ ْْنَا لَهُ َذلِ َ
ُه ْم َُبَ َّذ َ ُاُُ ُ َنَّ َِا فَـَِـاَّاهُ فَ ْ
ااَِـ ْب َ َْ َراَّهُ َُ َن َّْ َراكعاً ََُنَ َ
ََ ٍ
آب " (.)0
وظاهر في اآلية الكريمة أن داؤد عليه السالم قد قاي على الخصم اآلخمر ك قبمل
إتاحة الفرصة الكاملة له للعًاب عن الدعًى والدفاع عن نفسمه ك فكانمت تلمك همي
خطيئة سيدنا داؤد عليه السالم ك وقد ساقها القرآن الكريم عظةف وعبرةف نتمزود منهما
مناهج الحكم ( )3قال القرطبي  ... ... " :فيقمال أن همذه شانمت خطيئمة داؤد عليمه
السالم ؛ ألنه قال ( :لقد ظلمك ) من غير تثبت ببينة وال إقرار من الخصم " (.)2
وفي ذاع معنى شفالة حق الدفاع روي عن النبي  أنمه لمّما بعمث سميدنا علمي
شرم اهلل و هه إلى اليمن قاضياف قال لمه  " :إذا لمس بمين يمديك الخصممان فمال
تقاين حتى تسمع من اآلخر شما سممعت ممن األول ك فإنمه أحمرى أن يتبميّن لمك
القااء " (.)3
إن شفالة حق الدفاع خالل المحاشمة أمر حتمي مقدّس أو به الشرع اإلسمالمي
الحنيف ك فال حكم قبل إدالء شل خصم ب قًاله وأدلته وأسانيده ك سًاء شانت إلثبماع
الدعًى ك أو لنفي دعًى الخصم  1ويعب على القاضمي اإلمهمال للعمًاب أو إلحامار
البينة ك بداللة ما في رسالة سيدنا عمر  إلى أبي مًسى األ عري  " :وممن ادعمى
حقاف غانباف أو بينةف ف ضرب له أمدفا ينتهي إليه " (.)2
وقد اءع الرسالة الخالدة التي بعث بها سيدنا على شرم اهلل و هه إلى األ تر
النخعي – حين واله مصر -ك اءع زاخمرةف بمبمادني حمق المدفاع ك وبنصمح القاضمي
بكفالتها للخصًم من غير تبرم بهمم ؛ إذ قمال  " :اختمر للحكمم بمين النماس أفامل
رعيتك في نفسك ك ممن ال تايق به األمًر وال تمحكه الخصًم  111 111وال يحصر
من الفيء إلى الحق إذا عرفه 111 111وال يكتفي ب دنى فهم دون أقصاه ك وأوقفهم فمي
الشبهاع وآخذهم بالحعج ك وأقلهم تبرماف بمرا عة الخصم ك وأصمبرهم علمى تكشمف
األمًر1)1( " ...
إن الصفاع اآلنفة الذشر شلها تصب في معين شفالة حق الدفاع الكامل  111من
غير تبرم وفى صبر المؤمن الذي يتحرى غاية الدقة لمعرفة الحق ك وششف حقمانق
الًقانع إلنفاذ الًا ب الشرعي 1ويحق ألمة اإلسمالم أن تفخمر بسمبق مريعتها إلمى

1
2
3
4
5

سورة ص  -اآليات . 25-21
راجع تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج 4ص. 31
راجع الجامع ألحكام القرآن للقر بي ج8ص.165
رواه أبو داؤد في سننه في كتاب األقضية باب كيف القضاء .
السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات باب البينحة علحى محن ادعحى واليمحين علحى محن أنكحر – ورواه الحدار ق نحي فحي سحننه فحي كتحاب األقضحية واألحكحام

.
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نهج البالغة لإلمام علي بن أبي الب كرم اهلل وجهه بشرح الشيخ محمد عبده – بعة المكتبة العصرية  /بيروت سنة 2772م ص . 362
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إقرار هذا المبدأ على ه ذا النحمً السمامي ك قبمل أن تعرفمه المًاثيمق الدوليمة ك بمل
واإلنسانية شلها ( )0ك (والحمد هلل الذي هدانا و علنا مسلمين)1
حق المتهم في االستعانة بمحامٍ :
حق المتهم في االستعانة بمحام من مرتكمزاع التًافمق بمين معمايير الشمريعة
اإلسالمية والمعايير الدوليمة المعاصمرة ك واالسمتعانة بمحمام ال تعمدو عمن شًنهما
( وشالة ب ر ) ك والًشالة ب ر مشروعة عند مهًر الفقهاء -ال نعلمم فمي ذلمك
خالفاف -قال السرخسي في ( المبسًو) ب ن هذا النًع من التًشيل على أبًاب القاماة
قد

رى من لدن رسًل اهلل 

إلى يًمنا هذا من غير نكير (.)3

ويروي أن حسان بن ثابت قد وشّل ابن عباس ك فلمما شسمب ابمن عبماس
القاية ك بعد أن شان حسان قد خسرها-ك أنشد حسان قانالف :
إذا ما ابن عباس بدا لك و هه *** رأيت له في شل معمعةٍ فاالف
إذا قال لم يترك مقاالف لقانل *** بمنتظماع ال ترى بينها فصالف
()2
ال
شفى و فى ما في النفًس فلم يدع *** لذي إرب ٍة في القًل ِّدفا وال هز ف
ويمكننا االستر اد بآيماع سمًرة النسماء لًضمع مبمادئ ديمدة لممارسمة مهنمة

ِْآئِاَِّذ َن ِ
صـَِّاً ُو لـه تعـالى و َُالَ تُ َجـا ِ َْ
المحاماة الرسالية ففي قًله تعالىَُ " :الَ تَ ُكذ لاَّ َ َ
َّ ِ
ط ُـه ْم " ما يفيد عدم الدفاع عن المبطل  111وفي اآلياع التالية لهما
َعـ ِذ الـذ َذ َ َِِْـانُ َن َن ُ َ

ما يفيد عدم اللدد في الخصًمة وهكذا . ...
وخالصة األمر  :فإن االستعانة بمحام حق مكفًل ضماناف لحسن المدفاع ك ونحسمب أنمه
ياحى أشثر أهمية في ظل النظم التي تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية – وفى مسانل
الحدود الشرعية خاصة ك لتكاثر رانطها ولتكاثر الشبهاع الدارنمة للحمدود وتكماثر
مسقطاتها – األمر الذي يتطلب االستعانة ب هل الخبرة والمعرفة ك فإن شان (الممتهم)
معسراف فينببي ندب من يقًم بالدفاع عنه بطريق العًن القااني (1)3
سابعاف  :مرتكز علنية المحاشمة و فًية المرافعاع
علنية المحاشمة تعدّ من مرتكمزاع المحاشممة العادلمة ولًازمهما ك ومرتكمز
علنية العلساع القاانية تامنته المادة ( )0/00من اإلعالن العالمي لحقًق اإلنسان .
وأصل مرتكز علنية العلساع مستمد من معين الفقه اإلسمالمي ك حيمث شانمت
المقاضاة والمحاشماع تتم في المسعد العامع -أو غيره من مسا د العماعاع – فمإن
1
2
3
4

راجع كتابنا ( مواعظ من قضية مجزرة مسجد الثورة ) ص. 6/7
راجع المبسو للسرخسي ج19ص. 4
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ اإلسالمي – ظافر القاسمي ص.382
نصححت المححادة ( )135مححن قححانون اإلجحراءات الجنائيححة السححوداني لسحنة 1991م فححي فقرتهححا األولححى علححى أن ل يكححون للمححتهم الحح فححي أن يححدافع عنححه محححام أو

مت ارفححع ل ونصححت فقرتهححا الثالثححة علححى وجححوب نححدب محححام يححدافع عححن المححتهم إن كححان معسح اهر وكانححت التهمححة معاقبحاه عليهححا بالسححجن لمححدة عشحرة سححنوات أو أكثححر أو

بالق ع أو باإلعدام .
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تعذر ففي مكان مفتًح ك يتسنى فيه لكل ذي حا ةٍ الحاًر إليه  1وقد قامى سميدنا
عمر  في المسعد ك واستحبه ريح والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى
وهذا هً ما أخذ به مهًر فقهاء المذاهب اإلسالمية .
ويعلل العمهًر رأيه ب ن ذلك مما يععل الدخًل على القاضمي ميسمًراف ك فمال
يحتعب عن ذوي الحا اع ؛ والنتفاء التهمة عن القاضي بعلًسه في مكان عام يطرقه
شل أحد ك وليعلم الناس بالخصًماع التي أمام القااء ك فيتدخل فيها شل من تتعمدى
إليه ك أو من تكًن له في التدخل مصملحة محققمة ك فامالف عمن أن القاماء عبمادة ك
فيعًز الحكم في المسعد شالصالة (1)3
وال مراء في أن علنية المحاشماع ك تبعث الطم نينة في عدالة القاماء ك ويحمث
القااة على إحسان العدل ك فاالف عن أنه أدعمى لتحقيمق غايماع الز مر واإلصمالح ك
وإبراز مدى استقالل القاضي وعدم انحيازه أو عدم ت ثره بم ي ممن الممؤثراع التمي
تخل بذلك االستقالل ك فتلك هي الباياع التي من ا لها تقررع علنية المحاشمماع ك
ف ينما تًفرع فثمّ معلس القااء ك فالعبرة بالمعنى وليس بحيز المكان أو الزمان (1)2
وقد أتفقت المًاثيق الدولية والتشريعاع المعاصمرة ممع الفقمه اإلسمالمي فمي
ًهر المس لة  1أما فًية المرافعاع فقد تقررع باعتبارها من مرتكزاع المحاشمة
العادلة ؛ ألنها تتيح للخصًم حسن الدفاع ك والمعابهة باألقًال وبالدليل ك فامالف عمن
أن الشفًية تطرق السمع والبصر والفؤاد ومن خاللها يستبين القاضي حقانق الًقانع
ويبلًر اقتناعه الذاتي ك قال الكاساني فمي (بمدانع الصمنانع) " :بم ن الشمفًية تععمل
القاضي فهماف عند الخصًمة كفيععل فهمه وسمعه وقلبه إلى شالم الخصممين 111 111
فإذا لم يفهم شالمهما يايع الحق " (1)3
وقد اعتبر ابن فرحًن المالكي ك انتفاء الشفًية من مً باع وهمن الحكمم وإثمارة
بالقاضي (. )2
الظنة
وال عدول عن فًية المرافعاع إال إذا أذنت بذلك المحكمة على ضًء مقتامياع
طبيعة الدعًى ك فيصار عندنذٍ إلى المذشراع المكتًبة للارورة ك ش ن يكمًن محمل
اإلثباع أمرفا معقداف مما يصعب حفظه وتذشره .
ثامناف  :مرتكز عدم محاشمة المتهم أشثر من مرة في تهمة واحدة:
من مرتكزاع المحاشمة العادلة المتفق عليها بين الشمريعة اإلسمالمية والمًاثيمق
والنظم التشريعية المعاصرة ك عدم محاشمة المتهم أشثر من مرة في تهمة واحدة ك
فإن حكم عليه باإلدانة أو بالبراءة واستنفذ المحكًم عليمه وسمانل الطعمن القانًنيمة
()0
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راجع شرح صحيح البخاري البن ب ال ج 8ص. 247
راجع المبسو للسرخسي ج17ص 82والبناية في شرح الهداية ج 6ص 23وتبصرة الحكام البن فرحون ج 1ص13والمغني البن قدامة ج 14ص.27
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فعندنذٍ يكتسب ذلك الحكم ( قًة األمر المقاي به ) ك وممن ثممّ فمال تعمًز إعمادة
محاشمته بدعًى مبتدأة مرة أخرى  .والحكمة من منع إعادة المحاشمة ممن ديمد
بعد اشتسابها صفة االنتهانية هي منع تعدد الخصًماع ك وضرورة الًقً بهما عنمد
حدّ معين وإالَّّ ت بدع الخصًماع بحيث يكًن أثرها سالباف على طم نينة أفراد المعتمع
ك فاالف عن ضرورة سدّ ذريعة تعار األحكام القاانية مع بعاها .
وقد نصت المادة ( )9/03من االتفاقية الدولية للحقًق المدنية والسياسية على منع
تعريف الشخا للمحاشمة أو للعقاب على ريمةٍ سبق أن أُديمن بهما أو بُمرِئ منهما
بحكم نهاني وفقاف للقانًن .
وذاع المبدأ أوردته المادة ( )3من البروتًشًل السابع لالتفاقية األوربية لحمايمة
حقًق اإلنسان األساسية ك غير أن الممادة الممذشًرة ممن البروتًشمًل قمد أضمافت
استثناءف يعيز إعادة فتح ملف أية دعًى – وفقاف للقانًن -إذا ظهرع أدلمة ديمدة ك أو
وقانع ديدة ك أو شان ثمة خلل أثر في نتيعة الحكمم ك وهمذا ممما اسمتقرع عليمه
التشريعاع المعاصرة وسبقت به الشريعة اإلسالمية ؛ إذ يمدخل فمي معنمى (مرا عمة
الحق) الًاردة في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي مًسى األ عري .
وقد شان السبق في شل ما ذشر آنفاف لفقهاء الشريعة اإلسالمية ك حيمث إنمه قمد
عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه شتب إليه وهً بسعستان " :أما بعمد
روى عن
فال تقف بين اثنين وأنت غابان ك فمإني سممعت رسمًل اهلل  يقمًل  ( :ال يحكمم
الحاشم بين اثنين وهً غابان ك وال يقاين في أمر قاانين ) ( )0ك وفي رواية  ( :ال
يقاين أحد في قااءٍ بقاانين) ك قال السندي في حا يته على سنن النسماني  ( :فمي
قااءٍ) أي في أمرٍ واحدٍ ك شما في بعف طرق الحمديث ك ( بقامانين ) ك بم ن يحكمم
بلزوم الدين وسقًطه مثالف ك إذ المقصًد من نصب القااة قطع النمزاع ك وال ينقطمع
بمثل هذا القااء " (. )3
وو ه الداللة  :أن النبي  قد نهى عن القااء في أمرٍ واحدٍ بقاانين ك والنهمي
يقتاي فساد المنهي عنه  .فإذا تقرر أنَّّ تكرر القااء وتناقاه في األمر الًاحد فاسدفا
ك فإن ذريعة التكرار والتناقف تكًن فاسدة ؛ ألن ما أدى إلى الفاسد يكًن فاسداف (.)2
عمًمية النهي عن المحاشمة أشثر من مرة :
النهي عن تكرار المحاشمة ألشثر من مرة ك ليس خاصاف بالدعاوى العنانيمة ك بمل
هً عام في شل صنً األقاية ؛ إذ ال يعًز فيها تكرار المحاشمة ألشثر من ممرة
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بعد اشتساب الحكم لقًة األمر المقاي به ك لذاع الحكمة التي سبق لنا ذشرها ك وقد
عبّر عنها اآلمدي قبل ثمانية قرون ؛ إذ قال  ... " :فإنه لمً ماز نقمف حكممه إمما
بتبيير ا تهاده أو بحكم حاشم آخر ك ألمكن نقف الحكمم بمالنقف ك ونقمف نقمف
النقف إلى غير النهاية ك ويلزم من ذلك اضمطراب األحكمام ك وعمدم الًثمًق بحكمم
الحكام ك وهً خال المصلحة التي نصب الحاشم لها " (.)0
وتتفق المًاثيق والتشريعاع المعاصرة مع الفقه اإلسالمي -ذي السبق فمي ترسميخ
هذا المرتكز – بش ن الاًاب التي تحكم هذا المرتكز .
تاسعاف  :مرتكز تسبيب األحكام القاانية :
تتفق النظم التشريعية المعاصرة مع الفقه اإلسالمي بش ن ضرورة تسبيب األحكمام
القاانية ك وذلك ما عبّر عنه ابن فرحًن الممالكي ب نمه همً مما يحتماج إلمى نظمر
وتحرير وبذل هدٍ في تحرير سببه ومقدار مسببه (. )3
ع ِنيَّتْ بالتسبيب بنحً ما هً أ به بالمدورياع القامانية
ولعل أول مدونة قاانية ُ
المعاصرة – في حدود ما أطلعت عليه – هي مدونة ( ديًان األحكام الكبرى  -للفقيمه
المالكي اإلمام أبي األصبغ عيسى بن سهل – األندلسي ) -ذلك الفقيه الذي عبمر إلمى
سبتة المبربية في سنة 311هم وعمل قاضياف بطنعة المبربية (. )2
ويعب على القاضي تسبيب أحكاممه علمى ضمًء األدلمة التمي طرحمت أماممه فمي
العلسة ك مبيناف الكيفية التي استمد بها اقتناعه القااني ك بعر الًقانع وأدلتهما بمما
يتسق مع النتيعة التي خلا إليها ك والتكييف القمانًني – أو قمل الشمرعي – لتلمك
الًقانع وتنمزيل حكم القانًن عليها ك بما ينم عن حسن فهمه للًاقع والًاحمب  .قمال
رحه لرسالة سيدنا عمر بن الخطاب إلمى أبمي مًسمى
ابن قيم العًزية في معر
األ عري  " :وال يتمكن المفتي وال الحاشم من الفتًى والحكمم بمالحق إال بنمًعين
من الفهم ك أحدهما فهم الًاقع والفقه فيه ك واستنباو علم حقيقية ما وقمع بمالقرانن
والعالماع ك حتى يحي به علماف  .والنًع الثاني :فهم الًا ب في الًاقع
واألماراع
ك وهً فهم حكم اهلل الذي حكم به في شتابه أو على لسان رسًله في هذا الًاقع ك ثمم
يطبق أحدهما على اآلخر . )3( " ...وهذا هً ما نسميه بمصطلحنا المعاصمر ( تكييمف
الًقانع والقانًن)  .وخالصة األمر أن الحكم الذي يصدر خلمًاف عمن التسمبيب يكمًن
(معدوماف) وصفة االنعدام أبلغ من صفة البطالن.
عا راف  :مرتكز تناسب العقًبة مع حال المتهم
ومع مقدار الفايلة المنتهكة وظرو النازلة :
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نصت المادة ( )2من اإلعالن العالمي لحقمًق اإلنسمان علمى أنمه " :ال يعمر أي
إنسممان للتعممذيب وال للعقًبمماع أو المعممامالع القاسممية أو الًحشممية أو المحطممة
بالكرامة ".
هذه المادة تمثل ما انتهت إليه المًاثيق الدولية بش ن ( فلسفة السياسة العقابية) ؛
إذ أنه بعد طًل تصم ارع بمين فلسمفة الفكمر العقمابي الزا مر وبمين فلسمفة الفكمر
اإلصالحي ك صارع البلبة لهذه األخيرة ك ومؤداها إقامة الفلسفة العقابية علمى البحمث
عن حال المعرم الستكشا حقيقته من حيث التكًين والخصانا الذاتيمة المكتسمبة
والًراثية والعًامل المؤثرة التي تحتف به ك التي أفات إلى نزوعه إلى العريمة ثمم
تقرير العقاب على ضًء ذلك بما يفاي إلى إصالح العاني ليعًد صالحاف مصلحاف إلى
الهيئة اال تماعية -ك وتحقيقافَّ لباياع همذه الفلسمفة شانمت منماداتهم بإلبماء عقًبمة
اإلعدام فهي تدخل في معنى ( العقًباع القاسية ) التي ال يحمق ألحمد إيقاعهما علمى
اإلنسان ؛ ليس لقسًتها فحسب بل وألنها تتنافى ممع حمق اإلنسمان فمي الحيماة  .ثمم
تعمماوزع هممذه الفلسممفة حممدودها لتنطممق بالبهتممان المبممين وتقممًل بم ن ( الحممدود
الشرعية ) التي أو بتها الشريعة اإلسالمية ك تدخل في معنى العقًباع القاسية وغيمر
اإلنسانية وقالًا ب ن عقًباع العلد وبتر األطرا  -على حدّ تعبيرهم – والر م تعم ّد
من العقًباع القاسية وغير اإلنسانية 1شذا قالت منظمة العفً الدولية فمي إصمدارتها
سنة 0992م في شتابها المًسًم ( دمًع اليتامى) وفي الصفحة الثالثة واألربعين منمه
قالت ما نصه  " :إن العلد عقًبة قاسية وغير إنسانية ومهينة ومن ثّم فمإن القمانًن
الدولي لحقًق اإلنسان يحّرمه بصًرة محّددة " .
إن فلسفة العقًبة في الشريعة اإلسالمية تتخذ مًقعاف متميزاف ممن الًسمطية بمين
الفلسفتين المذشًرتين آنفاف ك حيث تعمع بين غاياع الز ر والمنع الًقاني من همة
وبين اإلصالح و بر الارر من هة أخرى ك فعماد فلسفة العقًباع الحدية الشمرعية
قانم على الز ر والمنع بينما تتراوح أغرا فلسفة التعازير الشمرعية بمين الز مر
واإلصالح والًقاية ك وتعمع عقًباع القصاذ والدياع بين خصانا الز ر واإلصالح
و بر الارر ك شل ذلك مع المًاءمة بمين العريممة وأثرهما والعقًبمة وأغراضمها
والعاني وما يحتف به من ظرو 1
وعقًبة العلد التي وصفتها المنظممة الدوليمة بالقسمًة وب نهما ( غيمر إنسمانية
ومهينة ) قد تنزلمت بمالًحي اإللهمي ( فا لمدوا شمل واحمد منهمما مانمة لمدة )
( فا لدوهم ثمانية لدة ) ك وعقًبة القصاذ التي وصفتها المنظمة الدوليمة ب نهما
قاسية وغير إنسانية قد تنزلت بالًحي اإللهي  111إنه شالم العليم الخبير القانمل" :

ِ
ِ
ِ
صـا ُ فِـه الْ َق ِْـََّـى " ( 111)0بمل إن المنظممة الدوليمة ذاع
ـَ َعََّ ْـَّ ُك ُم الْق َ
َا َُّـ َهـا الَّـذ َذ َ
نَاُـ اْ ُكِ َ
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العين المبماة والامير النانم ال تستطيع أن تدرك غاية تشريع القصاذ " َُلَ ُك ْـم فِـه
ِ
صا ِ َ ََّا َاْ ُُلِـه اْلَلْرَ ِ
ـاب لَ َع َّ ُك ْـم تَـَِّـ ُقـ َن " (111)0ك ونحمد اهلل أن المنتسبين إلى المنظمة
الْق َ
ْ

الدولية ليسًا من أولى األلباب وليسًا من المتقين ك فال نعب بنعيمق أمثمالهم 1تلمك
المنظمة الدولية (شافرة) والعياذ باهلل ك إنها ال تؤمن بدين سماوي  111بل تحسمب أن
مبادئ حقًق اإلنسان هي (خاتمة الرساالع) ك هل يعقل أن يقمال بم ن العلمد عقًبمة
مهينة وأن السعن لثالثمانة سنة ال يحم بالكراممة اإلنسمانية ك وأيهمما يحم حقمفا
بالكرامة اإلنسانية ( سعن أبً غريب ) و سعن غًانتنامً أم عقًبة العلد التي تحقق
مبممدأ ( خصممية العقًب مة ) دونممما ح م بالكرامممة ودونممما أن ( تممزر وازرة وزر
أخرى ) مالهم شيف يحكمًن .
حادي عشر  :مرتكز حق التقاضي على در تين :
يدخل مرتكز حق التقاضي على در تين ك ضمن مرتكزاع المحاشمة العادلمة ؛
لما يناو بمرحلة الطعن من الرقابة على مرحلة أول در مة ك لالسمتيثاق ممن صمحة
الحكم ك وبعثاف لمزيد من الطم نينة في أحكام القااء ك وقد نصمت الممادة ( )2/03ممن
العهد الدولي للحقًق المدنية على شفالة الحق في الطعن استئنافياف أو ب يمة مرحلمة
أخرى تتيحها قًانين الدولة المعنية .
وقد عر الفقه اإلسالمي نظام الطعن استئنافياف ورغم شثرة ما يمكننا االسمتدالل
به في هذا المقام إال أننا نكتفي بما شان من النبي صلى اهلل عليه وسلم حين نظر في
حكم أصدره سيدنا علي ابن أبي طالب إبان تًليه قاماء الميمن ك فيمما يعمر باسمم
( حديث زبية األسد ) ك إذ يروي عن سيدنا على  أنه قال  " :بعثني النبي  إلمى
اليمن ك ف زبى قبانل الناس زُ ْبيَّة األسد ك ف صبحًا ينظرون إليمه ك وقمد وقمع فيهما ك
فتدافعًا حًل الزبية ك فخّر فيها ر لٌ فتعلق بالذي يليه ك وتعلق آخمر بم خر ك حتمى
خرّ فيها أربعة فعرحهم األسد ك فتناوله ر ل بمرمحٍ فطعنمه وأخمرج القمًم منهما ك
فمنهم من ماع فيها ك ومنهم من رح وهً حي ك فماتًا شلهم  .فقالت قبانل الثالثمة
لقبيلة األول ك هاتًا دية الثالثة ك فإنه لًال صاحبكم لم يسقطًا فمي البئمر  .فقمالًا
إنما تعلق صاحبنا بًاحد فنحن نًدي دية واحدة  .فاختلفًا حتى أرادوا القتال بينهم ك
فسرح ر ل منهم إليَّّ وهم غير بعيد مني ك ف تيتهم فقلت  :تريدون أن تقتلًا أنفسكم
ورسًل اهلل  حيٌ وأنا إلى نبكم ؛ إني قا ٍ بينكم بقاماء ك فمإن رضميتمًه فهمً
نافذ بينكم ك وإن لم ترضًه فهً حا ز بينكم ك فمن اوزه فمال حمق لمه حتمى يم تي
رسًل اهلل  ك فهً أعلم بالقااء مني  .فرضًا بذلك ك فم مر بهمم أن يعمعمًا ديم فة
تامة من الذين هدوا البئر ونصف دية وثلمث ديمة وربمع ديمة ك فقاميت أن يعطمي
األسفل ربع الدية من أ ل أنه هلك فًقه ثالثة ك ويعطي الذي يليه الثلمث ممن أ مل
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أنه هلك فًقه اثنان ك ويعطي الذي يليه النصف من أ مل أنمه هلمك فًقمه واحمد ك
ويعطي األعلى الذي لم يهلك فًقه أحد الدية  .فمنهم من رضي ومنهم ممن شمره ك

فقلت  :تمسكًا بقااني حتى ت تًا رسًل اهلل 
 ك فلما قاى الصالة لس عند مقام إبراهيم ك فساروا إليمه ك فحمدثًه بحمديثهم ك
فيقاي بينكم  .فًافمًا رسمًل اهلل

فاحتبى ببرد عليه ك وقال  :إني أقاى بينكم إن اء اهلل ؛ فقال ر ل من أقصى القمًم
 :إن علي بن أبي طالب قد قاى بيننا بقااء اليمن فقمال  :ومما همً فقصمًا عليمه
القصة ف از رسًل اهلل  القااء شما قايت بينهم " (. )0
ورغم شثرة ما يمكننا استخالصه من الشًاهد الفقهية  -التي تامنها هذا األثمر ك
إالّ أننا نكتفي بما فيه من صريح ًاز التقاضي على مرحلتين في الشريعة اإلسالمية
 ك ش حد مرتكزاع المحاشمة العادلة وضماناتها .ثاني عشر  :مرتكزاع مرحلة تنفيمذ األحكام :
يتكامل الحكم القااني بانفاذه وفي رسالة سيدنا عممر بمن الخطماب إلمى أبمي
مًسى األ عري " :فإنه ال ينفع تكلمٌ بحق النفاذ له " ( )3ك وفي رواية ابمن سمهل فمي
ق
( اإلحكام في نًازل األحكام) بلفظ ( :وانفذ إذا تبيّن لك فإنمه ال ينفمع تكلممٌ بحم ٍ
النفاذ له)  ...ولفظ ابن سهل (وانفذ) اء بصيبةٍ آمرة  ...واألثر يبين أهمية مرحلة
( تنفيذ األحكام ) ك فهي من مرتكزاع المحاشمة العادلة .
ويلزم في مرحلة التنفيمذ مراعماة ضمابطين مًهريين ؛ أولهمما :إنفماذ السمند
التنفيذي بإيصال الحق إلى صاحبه – في المسانل المدنية – أو بإنفاذ ما يحكم بمه –
في األقاية عامةف  . -وضرورة هذا الااب يبلًره الحديث الشريف  " :ال يقدس اهلل
أمةف ال يقاي فيها بالحق ك في خذ ضعيفها حقه من قًيها غير متعتع " (. )2
إن الحكم القااني يلزم منه انفاذ المحكًم به ك وإالّ ظل الحكم عقيمفا بال فانمدة ك
وقد عنى الفقهاء عنايةف بالبة ب مر انفاذ األحكام القاانية ك ففي معر انفاذ األحكمام
الصادرة بالحقًق يقًل صاحب ( رح النيل و فاء العليل)  ... " :وقد بمالغ الشمرع
في انفاذ الحق  ... ...ومن ُدعِيّ للحق فقال  :ال أعطيه ك أو ال أسير إليه ك أو ال أ يب
ك أو منعه ونحً ذلك ك أ بروه ك وإن امتنع بالسالح وقماتلهم فلهمم قتلمه وال ضممان
عليهم فيما أفسدوه في سالح وقت امتناعه ك ولهم هدم بيتٍ امتنع فيه ولمً لبيمره ...
 ...وشذا المرأة إن أبت من الحق ك ومن آوى مانع الحق فهً مثله " (.)3
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وثاني الاابطين العًهريين هً ما يتعلق بارورة مراعاة الكرامة اإلنسمانية ومما
تقتايها من ضروراع الحياة – عند التنفيذ  . -فال ط وال تعسف وال غلظة ترقمي
إلى العنت وقد أفردع التشريعاع اإل رانية قًاعد فيما يعًز فيمه الحعمز التنفيمذي
فال حعز على ضروراع الحياة وال على القًع الالزم لمدة معقًلمة ك وال علمى أدواع
المهنة أو الحرفة ك وغير ذلك مما ينببمي مراعاتمه تحقيقماف لمبمدأ صمًن الكراممة
اإلنسانية .
ثالث عشر  :مرتكز المًاءمة بين سرعة الفصل
في األقاية وبين الت ني والمشاورة :
العدل النا ز وفقاف التباع إ راءاع قاانية تتميز بالتبسي يعدّ من سمماع النظمام
القااني في الشريعة اإلسالمية ك ولم نعد في مصنفاع الفقه أو التاريخ اإلسالمي مما
ينبئ عن تطاول الفصل في األقاية في عصر صدر اإلسالم وما أعقبه من أعصر ك بمل
الثابت هً أن الفصل في األقاية شمان نما زاف ممع االلتمزام بصمفة التم ني ك بحيمث
يستعمع القاضي في قلبه أقًال الخصًم ك مستبيناف معانيها ك ممدرشاف ألعبماء اإلثبماع
وتنقلها ودالالتها وأحكام الشرع الحنيف فيها وفي الثابت ممن الًقمانع ؛ إذ أن التم ني
والروية والمشاورة من ران الكمال في القاضي ( . )0ومن ثمّ يقتاي األممر منمه ك
المًاءمة بين سرعة الفصل دون إبطاءٍ أو مماطلةٍ أو ت خيرٍ ك وبمين التم ني المفامي
إلى حسن الفهم  .ولعل بعاهم يفتقر إلى تلك المًاءمة اعتقماداف منمه بم ن اإلسمراع
براعة وأن الت ني والروية منقصة تدل على الععز ك وهذا محف الخط ك ومثمل همذا
الفهم هً ما وصفه ( ابن فرحًن) بالعهل ك حيث قال ... " :ذلك هل ك فلئن يبطمئ
وال يخطئ أ مل به من أن يععل فيال ويال " (. )3
وفي معر تبيان ضرورة الت ني والمشاورة يقًل السرخسي " :فإن أ كل عليمه ك
اور رهطاف من أهل الفقه فيه  ... ...ألنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقاي به ك وقمد
ععز عن إدراشه بنفسه ك فلير ع إلى من يعر ذلك  ... ...وال يععمل بمالحكم إذا
لم يبين له األمر ك حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الفقه ك ألنه م مًر بالقاماء بمالحق ك
وال يستدرك ذلك إالَّّ بالت مل والمشًرة  ... ...واألصل في البماب  :حمديث الشمعبي
 قال  " :شانت القاية ترفع إلى عمر بن الخطاب  ك وربما يت ممل فمي ذلمك
هراف ك ويستشير أصحابه " واليًم يفصل فمي المعلمس ب يمة قامية ك وحمديث ابمن
مسعًد  في المفًضة معمرو ك فإنمه ردّهمم مهرفا ك  ... ...فعرفنما أنمه ينببمي
للقاضي أن يت نى ويشاور عند ا تباه األمر " (. )2
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وصفًة القًل هي  :ضرورة المًاءمة بين التم ني والمشماورة ممن همة ك وبمين
سرعة الفصل في األقاية من هة أخرى حيمث إن التم ني والمشماورة يفاميان إلمى
حسن الفهم ك أما سرعة الفصل فين ى بالقاضي عن الظنة وعن اإلضرار بالخصًم بمل
وبمبدأ العدل ك فالعدل البطيء من الظلم .
وحسناف فعلت االتفاقية األوربية لحماية حقًق اإلنسان – ودولها األوربيمة – حيمث
إن الدول األوربية قد أنش ع بمً ب أحكام تلك االتفاقية آلياع للتنفيذ منها اللعنمة
األوربية ك ومنها المحكمة األوربية لحقًق اإلنسان ك وخًّلت إلى تلك اللعنمة سملطة
إصدار القراراع الملزمة بش ن أي إخالل في إنفاذ بنًد االتفاقية ك وقد قمدّمت طلبماع
عديدة إلى اللعنة بش ن عدم التمزام بعمف المدول األوربيمة بمبعف بنمًد االتفاقيمة
ففصلت فيها اللعنة بقراراع ملزمة ك وشان من ضمن تلك القراراع ما عر بقاية
(فارا ًع) بفرنسا ك المتعلقة بالتظلم من طًل اإل راءاع المدنية غير المعقًل ك في
دعًى إنهاء خدمة مًظمف بطريقمة غيمر مشمروعة ك وقمد اسمتبرقت القامية أممام
المحاشم ست سنًاع وثالثة أ مهر ك ف صمدرع اللعنمة األوربيمة قرارهما بتعمًيف
المتظلم بمبلغ مانة وأربعين ألف فرنك فرنسي ووافقت الحكًمة الفرنسية على دفع
المبلغ إلى المتظلم (.)0
ونحسب أننا في عالمنا العربي أحًج ما تكًن إلى تفعيل هذه المبادئ المًاردة فمي
هذا المرتكز ك بدءاف من ضرورة المًاءمة بين سرعة الفصل وبين التم ني والمشمًرة ك
وانتهاءف بتفعيل المساءلة اإلدارية والقاانية عند التقصمير فمي تلمك المًاءممة بمما
يفاي إلى ( الظلم البين) وإلى ت خير الفصل في األقاية ؛ إذ لم يعد خافياف أن بعف
األقاية تستمر إ راءاتها ألش ثر من عشمر سمنين ك وربمما ظلمت قابعم فة فمي أروقمة
المحاشم – انتظاراف للفصل  -إلى أن يتطاول الزمان وينتقل الخصًم فيها إلمى المدار
اآلخرة ك تارشين حقًقهم من ورانهم فمي أضمابير المحماشم  .وإنما هلل وإنما إليمه
را عًن .
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الخمماتمممممة :
تتمثل نتانج هذه الدراسة وتًصياتها فيما يلي:
أوالف  :نتانج الدراسممة :
خلصت الدراسة إلى النتانج التالية :
 .0أبرزع الدراسة تميز نظام المحاشمة العادلة فمي الشمريعة اإلسمالمية ممن
حيث اإللزام وااللتزام بالمبادئ المتنممزلة بمالًحي اإللهمي  .شمما أبمرزع
أسبقية مبادئ الشريعة اإلسالمية في تقرير مبمادئ ومرتكمزاع المحاشممة
العادلة .
 .3أبرزع الدراسة أن المرونة من خصانا الشريعة اإلسالمية – بصمفة عاممة
وفي باب ( المحاشمة العادلة) بصفة خاصة ك بحيمث يمكمن االسمتفادة ممن
إبداعاع التراث اإلنساني ك فيما ال تعار فيه مع نا رعي قطعي اإلسمناد
وقطعي الداللة .
 .2أبرزع الدراسة بعف ًانب تفًق الثقافة البربية المعاصرة عما لدى دولنا
العربية في معال حقًق اإلنسمان المتعلقمة بالمحاشممة العادلمة ك وإمكمان
االستهداء بما لدى أولئك من مبادئ ونظم وآلياع تعزز مفهًم المحاشممة
العادلة – ريطة عدم المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية .
ثانياف :تًصيممماع الدراسممة:
 .0نًصي بارورة المزيد ممن وصمل التشمريعاع العربيمة بإ مراقاع المًحي
اإللهي المتنمزل قرآناف شريماف وسنةف نبًي فة مطهرة .
 .3نًصي بارورة المزيد من ترقيمة التشمريعاع العربيمة بمما يكفمل صمًن
الكرامة اإلنسانية في شل مراحل الدعاوى .
 .2نًصي بارورة الحدّ من معًقاع المحاشمة العادلة المتمثلة في الحصاناع
التي تعهف مبدأ المساواة المطلقة أمام القاماء والتمي قررتهما الشمريعة
اإلسالمية .
 .3نًصي بإعادة النظر فيما لدى بعف تشريعاتنا العربية بش ن دليلمي اإلقمرار
والشهادة ك ليعًدا أهم أدلة اإلثباع في المسانل العنانية وليتبًأ شل منهمما
مكانه الطبيعي الفاعل في المسانل المدنية .
 .2نًصي – رغم إيماني العازم بفاعليمة التمزام األممة اإلسمالمية بمرتكمزاع
المحاشمة العادلة المًصًلة بالًحي اإللهي – فإنه ولما تتسم بمه الشمريعة
اإلسالمية من خاصية المرونة التي تكفمل لهما تقبمل مما لمدى اآلخمر ممن
المكتسباع الحميدة من التراث اإلنساني وإبداعاته فنًصي بناءف عليه بترقيمة
وتطًير التشمريعاع السمارية خاصمة اإل رانيمة منهما لتتًافمق وتًاشمب
معطياع العصر .
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 .1لما بيّناه من ضرورة المًاءمة بين سرعة الفصل في األقاية وبمين التم ني
والروية والمشاورة التي تفاي إلى حسن الفهم ك وإلى إحسان عدل القاماء
ك فإننا نًصي بارورة العنايمة بمبمدأ المسماءلة اإلداريمة والقامانية عنمد
حدوث تقصير من القاضي بش ن تلك المًاءمة ك أو عند اإلخمالل بهما بمما
يفاي إلى ( الظلم البيّن) الذي يععز القااء عن رفعه في مراحل التقاضي
شافة وعند ت خير الفصل في األقاية بالدر ة التمي تامر بالمتخاصممين
وتعيق من إيصال الحقًق إلى أهلها فال ضرر وال ضرار في اإلسالم .
 .9اعتزازاف منا بمبادئ ريعتنا البراء في معايير المحاشممة العادلمة ك وإيمانمفا
ال
ال وعمم ف
منا بالدور الرسالي الراند للقااة في انفاذ ونشر تلك المبادئ قً ف
ك فإنني أوصي ب ن يرفع هذا المؤتمر تًصميةف إلمى رؤسماء دولنما العربيمة
واإلسالمية بإنشاء ( محكمة العمدل الدوليمة اإلسمالمية ) ومقرهما مهمب
الًحي (مكة المكرمة) أو المدينة المنمًرة بنمًر سماشنها المصمطفى ك
لتقًم بدورها فمي إرسماء دعمانم العمدل المطلمق -فيمما يرفمع إليهما ممن
أقاية -ك ولتقًم بدور دعًي في معالها ك تايء من خاللمه أر ماء المدنيا
بإ راقاع هداياع الًحي اإللهي .
والحمد هلل في األولى وفي اآلخرة
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أ معين
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